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 االستشراق والدراسات القرآنية

ًّ محمد "القرآن الكرٌم بما هو   المنقول كالم هللا المعجز، المنّزل على النب

شّكل الّنص المإسس للحضارة " بالتواتر، المكتوب فً المصاحؾ، المتعبد بتالوته

ٌّد للمعارؾ والعلوم، والمنطق المشترك لكل الجهود  اإلسالمٌة، والمحور المش

الفكرٌة والعلمٌة فً الثقافة العربٌة اإلسالمٌة؛ إذ دارت حوله مختلؾ العلوم 

والدراسات رؼم اختالؾ مرجعٌة هذه العلوم، الشًء الذي جعل هذه العلوم 

منصهرة فً بناء نسقً متكامل ومّوحد، مستجٌبة للقضاٌا واإلشكاالت التشرٌعٌة 

التً واجهت الحضارة اإلسالمٌة فً صٌرورتها التارٌخٌة وتطورها الحضاري، 

 .وهً قضاٌا كانت بحاجة ماسة إلى بٌان حكم الّشرع فٌها

 فالناظر فً أشكال الثقافة العربٌة اإلسالمٌة ٌلحظ أن العلوم اإلسالمٌة بمختلؾ 

فروعها، رؼم ما بٌنها من تفاوت واختالؾ فً التناول واألداء وفً عرض القضاٌا، 

قد جعلت من النص القرآنً المرجع األساس الجتهاداتها ومنطلق تشرٌعاتها والحاكم 

 . على تصرفاتها

 ونظرا لهذه المكانة المتمٌزة للقرآن الكرٌم فً الثقافة العربٌة اإلسالمٌة ودوره 

فً تشٌٌد الحضارة اإلسالمٌة وما خلّفته من معارؾ وعلوم ومنجزات، أولى 

 ًّ المستشرقون اهتماما خاصا بالقرآن الكرٌم واللؽة العربٌة باعتبارها اللؽة التً بن

بها نّصه وأداة فهمه، فكانت أول جهودهم المعرفٌة موجهة نحو القرآن الكرٌم 

ومحاولة فهم أسراره ومعانٌه واالطالع على بنٌة نصه، لذلك تدّشن المنجز 

االستشراقً، بعد تعلم اللؽة العربٌة، بؤول ترجمة للقرآن الكرٌم إلى اللؽة الالتٌنٌة، 

وكانت تلك الترجمة منحصرة التداول بٌن رجال الكنٌسة ٌحظر تداولها بٌن العامة، 

خوفا من جاذبٌة القرآن وتؤثٌره فً عقولهم ومشاعرهم، ثم توالت مواقؾ 

وتتمحور هذه . المستشرقٌن من القرآن الكرٌم فً دراساتهم المتعاقبة إلى ؼاٌة الٌوم

الدراسات المتعلقة بالقرآن الكرٌم حول لؽته، من حٌث أصلها وأصالتها 

وخصوصٌاتها، ومصدره ووحٌانٌته، وإعجازه ورسمه، وترجمته وتفسٌره 

وتارٌخه، وهً المحاور التً سؤحاول عرضها مع نقدها  مختصرة فً هذا الجزء 

 .من المذكرة

 الموقف االستشراقي من أصل اللغة العربية ولهجاتها

أدرك المستشرقون مبكرا أهمٌة اللؽة العربٌة فً اإلسالم باعتبارها اللؽة التً  

نزل بها القرآن الكرٌم والوعاء الذي ُحمل به إلى اآلفاق، ووجدوها الوسٌلة األساس 

لمن أراد الولوج إلى فهم معانً القرآن الكرٌم وتراث العرب المنبثق منه، فانكّبوا 
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على تعلّمها ودراستها وهم ٌتقّصدون أحد أمرٌن أو كالهما معا، األول فهم اإلسالم 

وتراثه، من خالل مراجعه األصلٌة الممثلة فً القرآن والسنة وما خلّفه المسلمون 

من تراث فً سابر العلوم التً أبدعوها أو نقلوها من حضارات أخرى عن طرٌق 

الترجمة والشرح، والثانً محاولة إٌجاد مطاعن فً اللؽة ذاتها لضرب القرآن 

وزحزحة ثقة المسلمٌن به، باعتباره مصدر عقٌدتهم وتشرٌعاتهم وقٌمهم وأخالقهم، 

فكانت أهم الجوانب التً حاول المستشرقون الطعن من خاللها فً اللؽة العربٌة، 

 . الجانب التارٌخً التطوري، والجانب الّنحوي

فمن حٌث الجانب األول؛ أي األصل والنشؤة إلى ؼاٌة االكتمال، اّدعى بعض 

المستشرقٌن أن اللؽة العربٌة لم تكتمل وتصل إلى ذروة مستواها العالً فً زمن 

، وإنما وصلت إلى هذه الذروة فً أواخر العصر األموي بعثة سٌدنا محمد 

والعصر العباسً، ومن أجل تؤٌٌد هذه الدعوى، التً ال أساس لها إال فً أذهان 

أصحابها، اّدعوا أٌضا أن الشعر الجاهلً ال أساس له، وإنما هو شعر كتب فً 

العصرٌن السابق ذكرهما، والؽرض من كل ذلك هو الّطعن فً بنٌة القرآن ونظمه، 

 كان باللهجة العاّمٌة، ثم تّمت إعادة ودعم فرضٌة أن القرآن الذي نطق به محمد 

صٌاؼة نظمه بالعربٌة الفصحى فً مرحلة متؤخرة لتثبٌته فً الواقع ودٌمومته، وال 

ٌخفى ما ٌترتب على هذه الفرضٌة من طعن فً إعجاز القرآن والتقلٌل من شؤن 

وأّما من حٌث الجانب الثانً المتعلق بنحو اللؽة العربٌة . التحدي الذي وقع به

وقواعدها التً تنظم وتضبط تراكٌبها، وهو جانب مكّمل لالدعاء األول، فقد طعن  

بعض المستشرقٌن فً أصل النحو العربً واّدعى أنه مؤخوذ عن الٌونان، لتثبٌت 

فرضٌة أن قرآن محمد، كما ٌقولون، كان ؼٌر ُمْعَرب، وهو ما ٌدّعم فرضٌة عدم 

فصاحة القرآن فً عهد مإلّفه كما ٌزعمون، وكل ذلك لتبرٌر المسلّمة التً ٌنطلق 

 . منها ؼالبٌة المستشرقٌن، إن لم نقل كلهم، فً كون القرآن من تؤلٌؾ محمد 

  ـ أصل اللغة العربية1

وبالعودة إلى مسؤلة أصل اللؽة العربٌة الفصحى نجد أن الدارسٌن والباحثٌن 

قد ذهبوا فً ذلك مذاهب شتى، سواء تعلق األمر بالعلماء والباحثٌن العرب أو 

 . بؽٌرهم من المستشرقٌن

اللهجة  أن (م1930ـ1836" )تٌودور نولدكه"ٌرى المستشرق األلمانً 

الفصحى شملت لهجات الحجاز ونجد والمناطق المتاخمة لنهر الفرات، وهذا بسبب 

 . ما الحظه من عدم وجود فروق كبٌرة بٌن هذه اللهجات

، بؤن الفصحى تشمل ؼالبٌة لهجات العرب، "نولدكه"ولٌس بعٌداً مما أورده 

بؤن اللؽة العربٌة  (م1935-1844 )"اجنتسٌو ؼوٌدي"ٌإكد المستشرق اإلٌطالً 
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 مإكداً أن ،الفصحى هً مزٌج من لهجات تكلّم بها أهل نجد والمناطق المجاورة لها

ٌّنة، أو لهجة قبٌلة   .بعٌنهاالفصحى لم تكن مقصورة على قبٌلة مع

وهو أحد  (م1872-1938 )"كارلو ألفونسو نالٌنو"المستشرق اإلٌطالً وأما 

ٌقول إن اللؽة العربٌة الفصحى ؾأعظم المستشرقٌن مكانة وإحاطة بتارٌخ العربٌة، 

وتهذبت فً زمن مملكة كندة ثم صارت اللؽة  تولّدت من إحدى اللهجات النجدٌة،

   .األدبٌة السابدة بٌن العرب

فٌحدد مكان  (م1851-1918 )"مارتن هارتمان"أّما المستشرق األلمانً، 

 .العربٌة الفصحى أكثر، فٌقول إن العربٌة الفصحى هً لهجة أعراب نجد والٌمامة

ٌذهب باتجاه  (م1848-1924 )"كارلو الندبٌرغ"لكن المستشرق السوٌسري 

مختلؾ فً تحدٌده أصل اللؽة العربٌة الفصحى، حسب ما ورد فً مفّصل جواد 

فٌما ٌرى األلمانً ". اللهجة"علً، إذ ٌإكد أن الشعراء هم الذٌن وضعوا قواعد هذه 

 ولم أن اللؽة العربٌة هً باألصل، لهجة خاصة، (م1865-1949 )"أوجست فشر"

كارل " ٌإٌده فً ذلك، ما قاله المستشرق الكبٌر .ٌنسبها ألي قبٌلة من العرب

والذي ٌعتبر أن اللؽة العربٌة الفصحى، لؽة فنٌة قابمة  (م1868-1956 )"بروكلمان

 .فوق اللهجات، حتى وإن أفادت من جمٌع اللهجات

التمٌٌز فً العربٌة، ما بٌن الفصٌح منها والعامً، لٌس باألمر المستؽرب، 

فهو ٌعتبر أن . (م1900-1973 )" بالشٌرسرٌجً"بحسب المستشرق الفرنسً 

 ،وجود لهجات عربٌة، ولؽة عربٌة ُعلٌا، فصحى، ال ٌوجد فٌه أمر مخالؾ للعادة

لطالما أن لؽة التدوٌن واآلداب، تتطلب معاٌٌر مختلفة عن معاٌٌر التخاطب الشفوي 

 نظرته فً أصل الفصحى، على أساس ما قام به علماء "بالشٌر"وصاغ . العفوي

 ، حسب زعمه،وهم فً طرٌقهم لضبط قواعدها" ؼربلة اللهجات"اللؽة العرب، فً 

1.منتهٌاً إلى أن الفصحى الحالٌة، لهجة ولدت من لؽة الشعر ولؽة القرآن
  

نها لؽة انتقابٌة مشتركة تشكلت أ ب العربؼلب الدارسٌن والباحثٌنأوٌرى 
كتور رمضان عبد التواب .صولها وتوّضحت مقاٌٌسها لدى قبٌلة قرٌشأ  وٌرى الدُّ
ـة المشتركة لٌست لهجة قرٌش وحدهاأ ٌَّ  بدلٌل وجود الهمز فٌها ،ن اللؽة العرب

كتور تمام حسان كما . وقرٌش ال تهمز ن الفصحى لؽة العرب جمٌعا نمت أٌرى الدُّ
فً المجتمع العربً فً عمومه ال فً قبٌلة بعٌنها، وتقبلت فً نموها عناصر لؽوٌة 

ٌَّـة حتى بدت قرٌبة إلى كل لهجة من جمٌع اللهجات العرب
2

. 
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 .88إبراهٌم كٌالنً، دار الفكر، دمشق، دط ت، ص

2
 .82، ص2013، س1 ـ فقه اللؽات العروبٌة وخصابص العربٌة، خالد نعٌم الشناوي، در ومكتبة البصابر للطباعة والنشر، بٌروت، ط 
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وهناك من ٌرى أن أول من تكلم باللؽة العربٌة الفصحى هو سٌدنا إسماعٌل 
: علٌه السالم، مستندا إلى خبر منسوب إلى ابن عباس، رضً هللا عنهما، جاء فٌه

أول من تكلم بالعربٌة المحضة إسماعٌل، وأراد به عربٌة قرٌش التً نزل بها "
"القرآن، وأما عربٌة قحطان وحمٌر فكانت قبل إسماعٌل علٌه السالم

3
.  

وبؽض النظر عن أصل اللؽة العربٌة وتطورها والجؽرافٌا التً تشكلت فٌها، 

فإن الذي ال ٌشك فٌه مسلم أنها كانت ناضجة ومكتملة لدى قرٌش، سواء كلؽة عالٌة 

 ونزل بها القرآن خاص بالشعر أو كلؽة ٌومٌة، وأنها اللؽة التً تكلم بها النبً 

الكرٌم الذي تحدى به علٌه الصالة والسالم العرب واإلنس والجن أن ٌؤتوا بمثله؛ 

 .ألنها لو لم تكن فً هذا المستوى ألصبح التحدي ال معنى له

  ـ أصل النحو العربي وأصالته2

أما النحو العربً، فرؼم ارتباط نشؤته بالدراسات القرآنٌة ألجل حفظ القرآن 

من اللحن والخطؤ، إال أن بعض المستشرقٌن شككوا فً أصالته بدعوى تؤّثره بالفكر 

الٌونانً عن طرٌق الترجمة، علما أن القواعد النحوٌة العربٌة ظهرت أول مرة على 

أٌدي القراء األوابل قبل عملٌة الترجمة؛ ألن هذه األخٌرة بدأت مع أواسط العصر 

وانساق وراء هذه الدعوى تالمٌذ المستشرقٌن أو من تؤثروا بهم فراحوا . العباسً

ٌعللون ذلك بما الحظوه من جوانب االتصال أو التشابه بٌن النحو العربً والمنطق 

، الذي قد ٌكون حدث بعد ترجمة الفكر الٌونانً، ...األرسطً، مثل القٌاس والتعلٌل

ولٌس قبله؛ ألن محل النقاش هنا حول أصالة النحو وبداٌة نشؤته، ولٌس التؤثر فٌما 

 .بعد

المجري، الذي كان " جولدتسٌهر"وممن ادعى هذا األمر من المستشرقٌن 

وال شكة أن اإلسالم كدٌانة كله )ممن ٌعتقدون أن كل شًء إٌجابً فً اإلسالم 

وعلومه وحضارته ٌكون أصله من الحضارة الؽربٌة، وأن الحضارة  (إٌجابً

وانطالقا من هذه القناعة قام بدراسة . اإلسالمٌة لم تكن أصٌلة أو مستقلة فً ذاتها

، أظهرت له أن أبا األسود هو مإسس (هـ688ت)نقدٌة ألعمال أبً األسود الدإلً 

النحوي العربً، ال كما ٌزعم التراث اإلسالمً من أن علً بن أبً طالب، رضً 

هللا عنه وكرم وجهه، هو من وضع اللبنة األولى فً علم النحو، ولم ٌتوقؾ 

عند ذلك الحد، بل أكد أن االختالفات فً التقسٌمات الثالثة للكلم لم " جولدتسٌهر"

، مفترضا أن العالم العربً لم ٌكن قادرا (وال ٌمكن أن تكون كذلك)تنشؤ فً الحجاز 

لقد استنتج أن أصول النحو العربً ٌجب أن تكون مؤخوذة من . على إبداع فكر فعلً

خارج حدود النحو العربً، وٌمكن القول إنه كان ٌفترض أن النصوص القرآنٌة 

 .ذاتها تؤثرت بعوامل خارجٌة مساعدة

                                                           
3
 .1/29، 1998، س1 ـ المزهر فً علوم اللؽة وأنواعها، جالل الدٌن السٌوطً، تحقٌق فإاد علً منصور، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط 
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هو أن النحو العربً لم ٌتؤثر بالنحو اإلؼرٌقً فقط، بل " جولدتسٌهر"ما ٌقوله 

تؤثر بطرٌقة التفكٌر اإلؼرٌقً أٌضا، حٌث تبنى العرب، حسب مزاعمه، 

المصطلحات اإلؼرٌقٌة فً مفاهٌم اللؽة، والتقسٌم األلفبابً، وتحلٌل أجزاء الجمل، 

والقواعد النحوٌة، وافترض أن هذه المفاهٌم اللؽوٌة لم تكن مؤخوذة من اإلؼرٌق 

مباشرة، ولكن عبر السرٌانٌة، التً كانت لؽة محكٌة فً المناطق المحصورة بٌن 

الذي كان قد ربط العربٌة بالسرٌانٌة " نولدكه"بالد العرب وأوربا، مشٌرا إلى فكرة 

 .من قبل

أن النسخة المحفوظة واألصلٌة " رٌنان"وقد افترض المستشرق الفرنسً 

للقرآن أصبحت نقطة محورٌة وأساسا لكل دراسة من الدراسات الالحقة المهتمة 

بقواعد اللؽة العربٌة الصحٌحة والنحو، إنه القرآن العربً الذي ألهم أعمال أوابل 

فإن استخدام القواعد النحوٌة والقواعد التً وضعت " رٌنان"ووفقاً لـ. النحاة العرب

قابال فً هذا " رٌنان"ال ٌظهر أدنى ارتباط بؤي عمل أجنبً مإثر، حٌث صرح 

وأخٌرا فٌما ٌتعلق بالعلوم األخرى فإن العرب أنفسهم ٌعترفون بما ٌدٌنون : "الشؤن

لإلؼرٌق به، فهم متٌقنون بؤن قواعد اللؽة امتٌاز حفظه الرب لهم، ومن العالمات 

 ".المإكدة على التفوق على بقٌة األمم كما ٌعتقدون

لٌس السإال المطروح : "معلقا بقوله" رٌنان"استنتاجات " جولدتسٌهر"انتقد 

هل القواعد العربٌة تعد نظاما نحوٌا معٌنا تّم االستٌالء علٌه، بل السإال هل وصل 

العرب إلى المفاهٌم اللؽوٌة األساسٌة بناء على أسس التفكٌر التً اتبعتها األمم فً 

تؤمل طبٌعة لؽاتها من تحلٌل ألجزاء الجمل والكلمات، واستنباط االستخدام الصحٌح 

من البٌانات فٌشكل قواعد فً ؼٌاب تؤثٌر خارجً، أو باختصار هل هناك أٌة 

"عوامل فً نهضة الوعً النحوي عند العرب لم توجد فً حٌاة العرب وأذهانهم؟
4

. 

ما تم تقرٌره سابقا من أنه ٌستكثر على العرب " جولدتسٌهر"ٌالحظ من كالم 

أن تكون لهم عقول كسابر البشر وٌبدعوا أي شًء جمٌل ولو كان األمر ٌتعلق 

بلؽتهم التً كانوا ٌعتنون وٌعتزون وٌتفاخرون بها بٌن األمم، وإن حصل شًء من 

، نتٌجة تؤثٌر خارجً من الحضارة "جولدتسٌهر"ذلك فٌجب أن ٌكون، فً رأي 

ٌُخضع إبداعاتها إلى نفس المساءلة التً طرحها  . اإلؼرٌقٌة، التً لم 

، جدال، فإننا ما زلنا بحاجة إلى شرح "جولدتسٌهر"وإذا قبلنا وجهات نظر 

وسابل النقل اللؽوٌة بٌن البصرة وسورٌة؛ ألن االلتقاء بٌن العالم المسٌحً والعالم 

اإلسالمً فً دمشق ال ٌعنً بالضرورة أي تبادل حاصل بٌن علً ابن أبً طالب، 

رضً هللا عنه وكرم وجهه، أو أبً األسود الدإلً وٌوحنا الدمشقً، كما ٌصر على 

                                                           
4
  ـ  
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، معتمدا فً ذلك على حقٌقة أن اإلسالم ال ٌمنع من هذا النوع، "جولدتسٌهر"ذلك 

 .فً مواضٌع ال تمس العقٌدة

" ٌوهان فك"ومن حذا حذوه من المستشرقٌن كـ " جولدتسٌهر"إن ما ذهب إلٌه 

ٌّت على أفكار  أو العرب، كجورجً زٌدان، هو مجرد تخمٌنات وأوهام ُبن

وفرضٌات مسبقة، حاولوا أن ٌجدوا لها ما ٌثبتها من خٌالهم، الذي ال ٌتؤٌد بواقع 

وما ادعوه من وجود بعض التشابه فً بعض المصطلحات . محسوس وال بعقل مقنع

والظواهر النحوٌة كالقٌاس لٌس دلٌال على التؤثر، الذي لم تثبته الدراسات القابمة فً 

هذا الشؤن حتى اآلن، والقواعد التً ٌشتؽل بها العقل موجودة عند كل إنسان ولٌست 

 . حكرا على الٌونان

 إلى أن العلماء العرب ٌكررون أن علم النحو هو نتاج "بروكلمان"وٌذهب   

للعقلٌة العربٌة المحضة، بؽض النظر عن التشابه بٌن مصطلحات النحو العربً 
والمنطق الٌونانً، وهو ٌرى أنه، فٌما عدا هذا التشابه، ال ٌمكن إثبات وجوه أخرى 
من التؤثٌر، ال من قواعد الالتٌنٌة، وال من الهندٌة، لكنه ٌستدل على األثر الفارسً 

 (البهلوٌة)فً تكوٌن علم العربٌة باستعمال اسم اإلشارة فً اللؽة الفارسٌة الوسطى 
 وذكر أن هذا االستعمال بقً حتى ،"هو" فً معنى "هذا"فً مكان الضمٌر، أي 

ٌعتقد أن التارٌخ الصحٌح الموثوق لنشؤة النحو العربً، ٌبدأ مع طبقة  كما  .الٌوم

فهو ٌذهب إلى أن الخلٌل هو المإسس الحقٌقً ؛ أساتذة الخلٌل، أمثال عٌسى بن عمر
لعلم النحو العربً، وأنه هو الذي ابتكر شكل الحروؾ وعالمات القراءة استناداً إلى 

 .نماذج سرٌانٌة

إن هذا اإلنكار  ": قابالً "بروكلمان"وٌرُد عبد السالم المسدي على افتراءات 
ٌّن لمجهودات أبً األسود وتالمٌذه، لٌس له ما ٌبرره  فإن نحن وافقنا على أن ،الب

هذه الطبقة لم ٌكن لها نشاط نظري فً النحو، فال شك أن َنقط المصحؾ ٌنسب لها 
بال جدال، وكان هو بداٌة لفت األنظار إلى حركات اإلعراب فً أواخر الكلمات، 
وحركات اإلعراب هً مادة النحو، فهذه الطبقة ضبطت المصحؾ نتٌجة لوعٌها 

بحتمٌة التؽٌر الطارئ على الظواهر اللؽوٌة نتٌجة للعوامل الحضارٌة المعروفة من 
اختالط بالعجم وظهور للحن، ولم ٌكن فً وعً العرب من قبل هذه الطبقة شًء 

إن هذا العمل ثابت ألبً . وهذا اإلحساس دفع أبا األسود لضبط المصحؾ. من هذا
األسود حتى لو سلّمنا بؤنه لم ٌكن ٌرتسم لنفسه ؼاٌة الكشؾ العلمً عن الظاهرة 

اللؽوٌة وإّن عمله كان كبحاً لتفاعل العجم مع اللؽة العربٌة منعاً للحن، وإن ؼرضه 
 ".كان دٌنٌاً فقط هو مجرد النطق السلٌم للؽة

فقد " هو"فً معنى الضمٌر " هذا"وأما ما الحظه من استعمال اسم اإلشارة 
ومجرد التوافق فً استعمال بعض األلفاظ، الذي . ٌكون محض صدفة وتؤثر الحق

 .هو ظاهرة لؽوٌة عامة، ال ٌعنً أبدا التؤثر
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 فٌذهب إلى أّن نشؤة الدراسات النحوٌة كانت فً "دي بور"أما المستشرق 

البصرة والكوفة، وٌصؾ هذه النشؤة بؤنها ؼامضة، وهو ٌقبل الفكرة التً تقول أن 

. سٌبوٌه ضّمن كتابه تراث النحاة ممن كانوا قبله، لما اتسم به هذا الكتاب من نضج

 ألنه مفسدة  ؛وذهب إلى أن العرب الذٌن بقوا على سلٌقتهم كانوا ٌكرهون المنطق

للعقول، ولكن البصرة سبقت ؼٌرها فً االنتفاع بالمنطق، وإّنه كان من بٌن نحاتها 

م الكلمة إلى ثالثة يّقستو، كثٌٌر من الشٌعة والمعتزلة الذٌن أفسحوا للمنطق المجال

، ٌرجع هذا إلى تؤثر النحاة األوابل بالبحوث اللؽوٌة (اسم وفعل وحرؾ)أقسام 

أن الخلٌل بن أحمد أفاد من هذه البحوث األجنبٌة بمساعدة أٌضا  وٌعتقد .األجنبٌة

 "العبارة"صدٌقه عبد هللا بن المقفع، وذكر أٌضاً أن السرٌان ترجموا كتاب 

 .ألرسطو

 أن هناك بعض أوجه الشبه وبعض المإثرات، إال أّنه رؼم "دي بور"وٌري  

وهو على أي حال أثر رابع ": ذلك ٌعتقد أن الّنحو العربً احتفظ بخصابصه فقال

من آثار العقل العربً، بما له من دقة فً المالحظة ومن نشاط فً جمع ما تفرق، 

وهذا بحق وصؾ رابٌع وصادق ومنصؾ  للعقل ". وٌحق للعرب أن ٌفخروا به

العربً الذي أوجد هذا الّنحو وكذلك فً اعترافه بكتاب سٌبوٌه وهو  ثمرة لجهود 

 لم ٌوجد من فراغ، وإنما سبقته جهود رجلٌن أو "الكتاب" فـ ،النحاة الذٌن سبقوه

أكثر من النحاة، وكانت هذه الجهود شفهٌة فً الؽالب، إال ما نسب إلى عٌسى بن 

أما قوله إن الخلٌل أفاد من عبد هللا بن المقفع  فً معرفته بؤفكار أرسطو، كل  .عمر

 وذلك أن القول بؤن عبد هللا بن المقفع ترجم كتب أرسطو لم ٌعد محل ،هذا مردود

  .األمرتسلٌم، ولم تثبته البحوث والدراسات التً تحدثت فً هذا 

أما الذٌن نزعوا منزع المستشرقٌن من أبناء العربٌة فمنهم  جرجً زٌدان،  

الذي ٌعتقد أن النحو العربً نسج على طرٌقة الّنحو السرٌانى بسبب أن العرب 

خالطوا السرٌان فً العراق، وأن الّنحو السرٌانى، قدٌم فً المنطقة، وضعه ٌعقوب 

، وسبب التؤثٌر عنده راجع إلى الجوار والمخالطة من ناحٌة، (م460)الرهاوي سنة 

وإلى  تشابه اللُّؽتٌن العربٌة والسرٌانٌة من ناحٌة أخرى، وٌعلل بذلك نشؤة النحو فً 

العراق دون ؼٌره من بالد اإلسالم، مستدالً بؤن أقسام الكالم فً العربٌة هً نفسها 

 .أقسام الكالم فً السرٌانٌة

وٌعتقد جرجً زٌدان أن ما فعله أبو األسود هو أنه وضع نقطاً لتمٌٌز االسم  

من الفعل والحرؾ، وأنه لم ٌضع النقاط لتمٌٌز الحروؾ بعضها عن بعض كالتاء 

واألرجح أنه اقتبس ذلك من الكلدان أو السرٌان جٌرانه فً ": وٌقول. والثاء، مثالً 

العراق، وكان عندهم نقط كبٌرة توضع فوق الحرؾ أو تحته لتعٌٌن لفظه، أو تعٌٌن 

 فٌمكن أن تكون ،كتب: اسم هً أم فعل أم حرؾ، مثل قولهم: الكلمة الواقع هو فٌها
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 وٌذكر جرجً زٌدان أن ،اسم جمع لكتاب، أو فعالً ماضٌاً معلوماً أو مجهوالً 

السرٌان كانت لهم نقاط تنوب عن حركات اإلعراب، وإن أبا األسود اقتبس ذلك 

، والمعروؾ أن السرٌان ابتدعوا نظاماً للشكل والنقط نافس ما كان عند الٌهود، منهم

 وٌذكر .وٌنسب للسرٌان وضعهم لنقط اإلعجام التً تفرق بٌن الحروؾ فً لؽتهم

ٌعتبر ٌوسؾ األهوازٌن أستاذ ":  قابالً "المصطلح النحوي نشؤته وتطوره"صاحب 

، أقدم مإلؾ عرؾ فً النحو وإلٌه ٌنسب (م580)مدرسة نصٌبٌن المتوفى سنة 

 ".ابتداع النقط التعرٌفٌة التً تفرق بٌن الكلمات المتشابهة خطاً والمختلفة معنى

نقط اإلعجام، للتفرٌق بٌن : فمن هذه اآلراء ٌتبٌن لنا أن هناك أنواعاً من النقط

الحروؾ المتشابهة الرسم كالٌاء والباء والثاء فً العربٌة، ونقط اإلعراب، وهو 

الشكل فً أواخر الكلم فً العربٌة، فٌبدو له أن النقاط الكبٌرة عند السرٌان، هً 

 .نفسها نقاط اإلعراب، فهً تمٌز بٌن أنواع الكلم من اسم وفعل وحرؾ

أما االدعاء بؤن أبا األسود أخذ نقط اإلعراب من السرٌان، أو أن تالمٌذه 

لم تثُبت أدلة وأخذوا نقط اإلعجام عنهم، فهذا ادعاء لم تثبته كتب التراجم والمراجع، 

والمعروؾ أن . تارٌخٌة قاطعة أن صالت قامت بٌن أبً األسود وتالمٌذه والسرٌان

أبا األسود وضع نقاط اإلعراب، وتالمٌذه وضعوا نقاط اإلعجام لّما ظهرت حاجة 

 .عملٌة إلٌها فً قراءة القرآن الكرٌم

أما بالنسبة للتقسٌم الثالثً للكلم، فقد ٌكون مرّد ذلك إلى تشابه اللؽتٌن و

ٌّما أنهما من فصٌلة واحدة هً الفصٌلة السامٌة ولٌس لنا  ،العربٌة والسرٌانٌة، ال س

أما أمر . أن نقرر استناداً على مجرد الشبه أن العرب أخذوا هذا التقسٌم عن السرٌان

البٌبة العراقٌة، فمما ال شك فٌه أن هذه البٌبة اختلفت عن ؼٌرها من بٌبات اإلسالم 

لوجود بقاٌا حضارات كانت قابمة فٌها، مما أكسب الحٌاة العقلٌة والعلمٌة فً العراق 

 سمحت لهم بسبق ؼٌرهم من العرب فً إبداع وابتكار قواعد واجهوا سمات خاصة

بها اللحن الوافد على العربٌة من األعاجم
5

. 

إن الدافع الحقٌقً الذي فجر قرٌحة المسلمٌن فً وضع األسس األولى لعلم 

النحو العربً هو رؼبتهم فً حفظ القرآن الكرٌم من أي تؽٌٌر أو تحرٌؾ ٌطاله، 

وخاصة بعد دخول األعاجم فً اإلسالم، فكان البد من وضع قواعد تضبط النطق 

بكلمات القرآن للمحافظة على ألفاظه ومعانٌه، وهذا ما ٌإكده ابن خلدون فً النص 

الموالً عن أصل نشؤة النحو العربً، أنقله على طوله لما فٌه من فابدة، ٌقول فً 

 العبارة وتلك. مقصوده عن المتكلم عبارة هً المتعارؾ فً اللؽة أن اعلم: "مقدمته

                                                           
5
، 35 ـ طعن المستشرقٌن فً أصالة النحو العربً، أسامة محمد موسى عبد الرزاق، مجلة جٌل الدراسات األدبٌة والفكرٌة، العام الرابع، العدد،  

:  التالًرابطمقدمة فً نشؤة اللؽة والنحو والطبقة األولى من النحاة، الطبقة محمود محمد شاكر، على ال: وانظر. 62ـ59، ص 2017نوفمبر

: https://www.alukah.net/library/0/37524/#ixzz6LCgxx2bu01/5/2020: ، تارٌخ الزٌارة. 

https://www.alukah.net/library/0/37524/#ixzz6LCgxx2bu
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 العضو فً متقررة ملكة تصٌر أن فالبد الكالم، بإفادة القصد عن ناشا، لسانً فعل

 الملكة وكانت. اصطالحاتهم بحسب أمة كل فً وهو. اللسان وهو لها، الفاعل

 ؼٌر لداللة المقاصد، عن إبانة وأوضحها الملكات أحسن ذلك من للعرب الحاصلة

ٌّن التً الحركات مثل. المعانً من كثٌر على فٌها الكلمات  المفعول من الفاعل تع

 الحركات أي باألفعال؛ تفضً التً الحروؾ ومثل المضاؾ، أعنً المجرور من

 وأما. العرب لؽة فً إال ذلك ٌوجد ولٌس. أخرى ألفاظ تكلؾ ؼٌر من الذوات إلى

 نجد ولذلك بالداللة، تخصه ألفاظ من له بد ال حال أو معنى فكل اللؽات من ؼٌرها

:  قوله معنى هو وهذا. العرب بكالم نقدره مما أطول مخاطباتهم فً العجم كالم

 لؽتهم فً للحروؾ فصار. «اختصاراً  الكالم لً واختصر الكلم جوامع أوتٌت»

 متكلفٌن ؼٌر المقصود على الداللة فً اعتبار األوضاع، أي والهٌآت؛ والحركات

 األول عن اآلخر ٌؤخذها ألسنتهم فً ملكة هً إنما. منها ذلك ٌستفٌدون لصناعة فٌه

 .لؽاتنا العهد لهذا صبٌاننا تؤخذ كما

 األمم أٌدي فً كان الذي الملك، لطلب الحجاز وفارقوا اإلسالم جاء فلما

 التً المخالفات من السمع إلٌها ألقى بما الملكة تلك تؽٌرت العجم، وخالطوا والدول،

 مما إلٌها ألقً بما ففسدت اللسانٌة، الملكات أبو والسمع. العجم من للمتعربٌن

 الملكة تلك تفسد أن منهم العلوم أهل وخشً. السمع باعتٌاد إلٌه لجنوحها ٌؽاٌرها،

 من فاستنبطوا ، المفهوم على والحدٌث القرآن فٌنؽلق بها، العهد وٌطول رأساً 

 علٌها ٌقٌسون والقواعد، الكلٌات شبه مطردة، الملكة لتلك قوانٌن كالمهم مجاري

 والمفعول مرفوع الفاعل أن مثل. باألشباه األشباه وٌلحقون الكالم أنواع سابر

 الكلمات، هذه حركات بتؽٌر الداللة تؽٌر رأوا ثم. مرفوع والمبتدأ منصوب،

. ذلك وأمثال عامالً  التؽٌر لذلك الموجب وتسمٌة إعراباً، تسمٌته على فاصطلحوا

 لهم صناعة وجعلوها بالكتاب فقٌدوها بهم، خاصة اصطالحات كلها وصارت

 األسود أبو فٌها كتب من وأول. النحو بعلم تسمٌتها على واصطلحوا مخصوصة،

 الملكة، تؽٌر رأى ألنه عنه؛ هللا رضً علً، بإشارة وٌقال كنانة، بنً من الدإلً

 فٌها كتب ثم المستقرأة، الحاضرة بالقوانٌن ضبطها إلى ففزع بحفظها، علٌه فؤشار

 ما أحوج الرشٌد، أٌام الفراهٌدي أحمد بن الخلٌل إلى انتهت أن إلى بعده من الناس

 أبوابها، وكمل الصناعة فهّذب العرب، من الملكة تلك لذهاب إلٌها، الناس كان

 فٌها ووضع وشواهدها، أدلتها من واستكثر تفارٌعها فكّمل سٌبوٌه، عنه وأخذها

"بعده من فٌها كتب ما لكل إماماً  صار الذي المشهور، كتابه
6

. 

 الموقف االستشراقي من نزول القرآن بالعربية

                                                           
6
 .713ـ2/712، 1984 ـ المقدمة، ابن خلدون، الدر التونسٌة للنشر، المإسسة الوطنٌة للكتاب، الجزابر، دط، س 
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رؼم اعتقادنا كمسلمٌن أن القرآن الكرٌم الذي نقرأه الٌوم هو نفسه القرآن  

 لم ٌتؽٌر منه شًء، وصلنا بالتواتر سماعا ورسما، الذي نزل على سٌدنا محمد 

 إال أن بعض المستشرقٌن ذهب إلى تقرٌر بعض األوهام التً كما ُسمع من النبً 

، القرآن ؼٌرها ال توجد إال فً رإوسهم، فقالوا أن اللؽة التً كان ٌقرأ بها محمد، 

اللؽة التً نقرأ بها القرآن الٌوم، كما توجهت انتقادات بعض المستشرقٌن إلى لؽة 

القرآن ذاتها؛ فطعنوا فً أسلوبه، وادعوا وجود أخطاء لؽوٌة فً تركٌبه، ورموا 

 .مضمونه بالتناقض

  وعلٌه فتناولنا لهذه المسؤلة ٌكون على مستوٌٌن، 

  ـ نزول القرآن بالعربٌة1

إن : "(1882ـEdward Henry Palmer()1840)" بالمر" ٌقول المستشرق 

القرآن كتب بلؽة الحٌاة الٌومٌة، ولٌس فً األسلوب القرآنً، وال فً األلفاظ شًء 

..."عتٌق
7

. 

مجموعة من  (1909ـKarl Vollers()1857)" كارل فولرز" وأصدر 

كما ٌسمٌها " اللسان العربً المبٌن"هاجم فٌها نظرٌة  (م1894)المقاالت منذ 

 كان ٌقرأ األجزاء األولى أن محمدا "المستشرق األمرٌكً، وذكر فٌها " وٌلش"

من القرآن فً بداٌة الوحً بلهجة عربٌة عامٌة، وبدون إعراب، وهكذا خالؾ محمد 

بٌن القرآن وبٌن الشعر الذي كان ٌكتب بالعربٌة الفصحى الممتازة، وبالتالً فإن 

القرآن الذي بٌن أٌدٌنا اآلن لٌس هو القرآن الذي كان ٌقرأه محمد؛ بل هو من صنع 

اللؽوٌٌن وتلفٌقاتهم، ومن صنع الالحقٌن لهم، كذلك فعل هإالء الذٌن حالوا كتابة 

الوحً باللؽة العربٌة الفصحى، بالطبع لٌضمنوا له البقاء وٌخلعوا علٌه أزهى 

"رواء
8

. 

" نولدكه" وقد انُتقد هذا الزعم من طرؾ كثٌر من المستشرقٌن، على رأسهم 

(Theodor Nöldeke)  فً كتابه القرآن والعربٌة، ؼٌر أن هناك من المستشرقٌن

 Paul Ernst)" بول أرنست كاله"و" حاٌٌم ربٌن"من ردده كالمستشرق اإلنجلٌزي 

Kahle( )1875وشبهة هإالء أنهم وجدوا بعض األحادٌث تحث على (م1964ـ ،

التزام قواعد اإلعراب فً قراءة الكتاب العزٌز، فاستدلوا بها على أن الناس لم 

ٌكونوا ٌراعون اإلعراب قً قراءة كتاب هللا فً بادئ األمر، ثم روعً اإلعراب 

                                                           
7
 .25االستشراق والقرآن، أكرم ضٌاء العمري، ص:  ـ نقال عن 

8
االستشراق والقرآن أكرم . 262، ص2002، س1 ـ القرآن الكرٌم من المنظور االستشراقً، محمد محمد أبو لٌلى، دار النشر للجامعات، القاهرة، ط 

 .49، ص2013، س1ضٌاء العمري، رواٌا للدراسات والبحوث، الدوحة، ط
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فٌها على وفق قواعد النطق المضبوطة فً الشعر، والتً دونها علماء النحو فٌما 

بعد
9

. 

" كاله" على أن المستشرقٌن جمٌعا لم ٌكونوا على هذا الفهم الذي استنبطه 

( Johann Fück)" ٌوهان فوك"و" شبٌتالر"وؼٌره من الحث على اإلعراب؛ فـ

ردوا على هإالء المستشرقٌن أبلػ رّد على لسان هذا األخٌر فً  (م1974ـ1894)

لقد احتفظت العربٌة الفصحى فً ظاهرة التصرؾ اإلعرابً بسمة من أقدم : "قوله

فؤشعار عرب : "إلى أن قال.." السمات اللؽوٌة التً فقدتها جمٌع اللؽات السامٌة

البادٌة من قبل العهد اإلسالمً ومن بعده ترٌنا عالمات اإلعراب مطردة، كاملة 

أما أقدم أثر من آثار النثر العربً، وهو القرآن، وقد حافظ : "إلى أن قال.." السلطان

فهذا أمر وإن لم ٌكن من الوضوح والجالء ". أٌضا على ؼاٌة التصرؾ اإلعرابً

بدرجة الشعر الذي ال ٌترك أسالٌب العروض والقافٌة مجاال للشك فً إعراب كلماته 

 .إال أن موقع كالم القرآن االختٌارٌة ال تترك أثرا للشك فٌه كذلك

، وآٌة إنما ٌخشى هللاَ من عباده العلماءُ :  من سورة فاطر28انظر مثال آٌة 

 من سورة 134، وآٌة إن هللا بريء من المشركٌن ورسولهُ  من سورة التوبة 3

وإذا حضر القسمَة أولو  من سورة النساء 8، وآٌة وإذ ابتلى إبراهٌَم ربُّهالبقرة 

فمثل مواقع هذه الكلمات فً هذه اآلٌات ال ٌمكن أن تكون إال فً لؽة ال . القربى

ٌّا صحٌحا، ٌضاؾ إلى ذلك شهادة القرآن نفسه فً مثل آٌة  ٌزال اإلعراب فٌها ح

وهذا لسان عربً مبٌن:  من سورة النحل153
10

. 

قوله هو أن الجملة العربٌة ذات حرٌة كبٌرة " شبٌتالر"و" ٌوهان فك"ما ٌرٌد 

، وهو ما ٌدل على أنهم كانوا ٌعّولون ..فً ترتٌب كلماتها مثل التقدٌم والتؤخٌر و

 .على الحركات اإلعرابٌة فً رفع اللبس فً كالمهم

: هً قول النبً " كاله"و" فلورز"النصوص التً قد ٌكون استند إلٌها 

تعلموا إعراب القرآن : "، وقول عمر بن الخطاب، رضً هللا عنه11«أعربوا القرآن»

"كما تتعلموا حفظه
12

، ولكن المشكلة فً الفهم الذي ال ٌستقٌم بسبب الجهل بالعربٌة 

واقتطاع األقوال من سٌاقاتها، فماذا قال علماء اللؽة العربٌة فً المعنى اللؽوي ـ 

 ولٌس االصطالحً الذي ظهر فٌما بعد ـ لإلعراب، الوارد فً القولٌن السابقٌن؟

المراد بإعرابه معرفة معانً ألفاظه ولٌس المراد : "ٌقول السٌوطً فً اإلتقان

به اإلعراب المصطلح علٌه عند النحاة وهو ما ٌقابل اللحن؛ ألن القراءة مع فقده 

                                                           
9
 .267، ص1978، س2 ـ القرآن الكرٌم وأثره فً الدراسات النحوٌة، عبد العال سالم مكرم، مإسسة علً جراح الصباح، الكوٌت، ط 

10
 .268 ـ السابق، ص  

11
 .1/150 ـ كنز العمال، المتقً الهندي،  

12
 .263 ـ القرآن الكرٌم وأثره، ص 
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لٌست قراءة وال ثواب فٌها
13

ومعنى اإلعراب هنا اإلبانة والتوضٌح وهو ضد . 

 .الهجنة والعجمة؛ أي استؽالق الكالم وصعوبة فهمه

اإلعراب والتعرٌب معناهما واحد، وهو : "وقال األزهري من أبمة اللؽة

أعرب عنه لسانه، وعّرب أي أبان وأفصح عّما فً نفسه وأعرب عن : اإلبانة، ٌقال

:  قولهالشخص أي تولى البٌان عنه، وعرب عنه أي تكلم بحجته، روي عن النبً 

الثٌب ٌعرب عنها لسانها، »: وفً حدٌث آخر.  أي تفصح«الثٌب تعرب عن نفسها»

14«فإنما كان ٌعرب عما فً قلبه ولسانه»: ، وفً الحدٌث«والبكر تستؤمر فً نفسها
. 

 اإلنس والجن بقرآن ٌنطقه بالعامٌة؟ وبعد هذا فهل ٌعقل أن ٌتحدى النبً 

وهل ٌصعب على العرب الذٌن كانوا فً ذروة الفصاحة أن ٌؤتوا بكالم عامً؟ إن 

من أخطر اآلفات على العلم هً األفكار المسبقة التً ٌجعل منها أصحابها مسلمات 

فإن الفكرة األساس التً . تبنى علٌها أبحاثهم، وخاصة إذا تعلقت هذه األفكار بالعقابد

ٌنطلق منها المستشرقون فً بحث القرآن هً بشرٌة مصدره، واالعتراؾ له 

بمصدرٌة السماء ٌجعلهم فً حرج مع عقٌدتهم، لذلك هم ٌحاولون دابما البحث فٌما 

ٌطعن فً القرآن لٌإكدوا مسلمة بشرٌة مصدره، وهذا ما  أعماهم عن رإٌة الحق 

 .والحقٌقة كما هً

  ـ أسلوب القرآن 2

ٌتعامل المستشرقون مع القرآن الكرٌم على أساس أنه نص أدبً ذو طبٌعة 

بشرٌة، ولذلك كثٌرا ما تطاول بعض المستشرقٌن بالكالم عن أسلوبه ونظمه، بما لم 

ٌتطاول به أفصح الكفار زمن نزوله، وٌدل هذا على وقاحة هإالء  وابتعادهم عن 

فالشرط األول لذوق بالؼة . المنهج العلمً والموضوعٌة التً كثٌرا ما ٌتؽّنون بها

القرآن وإدراك أسلوبه هو التمكن من لؽة العرب واإلحاطة بلسانهم، وهذا ما ٌفتقده 

 ...كل من طعن من المستشرقٌن فً أسلوب القرآن وبالؼته ونظمه

 مصدره اإللهً نالحثٌث والدإوب نحو صرؾ القرآن عالسعً فً إطار 

الحكٌم، حاول بعض المستشرقٌن عند تعرضهم للؽة القرآن الكرٌم، أن ٌصوروها 

بصورة األدب العادي، واجتهدوا فً التنقٌب عن مواطن التشابه والمماثلة بٌن لؽة 

القرآن ولؽة البشر، ورأوا أن لؽة القرآن تشبه إلى حد بعٌد الشعر العربً القدٌم فً 

     . وكالم الكهان فً سجعهإٌقاعه ووزنه وقافٌته

                                                           
13

 .5/ 2 ـ اإلتقان فً علوم القرآن، جالل الدٌن السٌوطً،  
14

 .1/589 ـ لسان العرب،  
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ـ Edward Montier()1856" )إدوارد مونتٌه"ٌقول المستشرق الفرنسً 

إن أسلوب القرآن أسلوب شعري مقفى، ؼٌر أن هذا األسلوب الشعري ": (1927

، ومع "دنٌةٌنحصر فً السور المكٌة، خصوصا القدٌمة جدا منها، دون السور الم

 بؤن أسلوب القرآن شعري، إال أنه ٌالحظ أنه لٌس شعرا بالمعنى "مونتٌه"اعتراؾ 

 .الدقٌق للكلمة

إلى أن لؽة القرآن ( 1973ـRégis Blachère()1900) "بالشٌر"هب ذو 

لك بفصل األحكام الموسٌقٌة للمقاطع ذتظهر لنا بحق شبٌهة بالشعر األصٌل، و

 المنظومة أو المسجعة، فال ياللفظٌة، وبؽنى النؽم فً الحركات، واستعمال القواؾ

و إن لم ٌتردد أشد المسلمٌن تدٌنا وأكثرهم انفصاال عن الدنٌوٌات، فً أن ٌروا رغ

. فً كتابهم المقدس أسمى عبارة عّما فً اللؽة العربٌة من اإلمكانٌات الصوتٌة

إن أسلوب خطابات القرآن ٌذكرنا بؽرابة تنبإات : "وفً موضع آخر ٌقول

 ".المنجمٌن، وهدر الشعراء، وقول السحـــــرة

 ابًنسق اإلنشلأن ا( 1969ـHenri Massé()1886)" هنري ماسٌه"وٌرى 

نوع من النثر، حٌث الكلمات بمجموعها تنتظم فً  وهو للقرآن ال ٌخلو من السجع،

مسافات منتظمة، وهو شكل من أشكال البٌان الشعري القدٌم، وهنا ٌظهر المشابهة 

 .بٌن القرآن والشعر الجاهلً

 لٌركز على السجع الذي اعتبره الشكل األساسً للؽة التً "هنري"وٌعود 

ٌجب االعتراؾ أن ": ا القولذا ٌخلص إلى هذاستعملها الكهان الوثنٌون، وبعد ه

خصوم  محمد كان لهم بعض الحق فً اعتباره ككاهن، أو كشاعر، األمر الذي 

 ". ألن الشاعر الوثنً هو أٌضا ٌلهمه الشٌطان؛ٌعود تقرٌبا إلى الشًء نفسه

هنري " المستشرق البلجٌكً "ماسٌه"ا االستنتاج الذي انتهى إلٌه ذوٌزكً ه

إن كل آٌة تنتهً بسجع ": بقوله( 1937ـHenri Lammens()1862) "المانس

ه القافٌة من جنس خاص تسمى السجع، كانت سابقا مستعملة ذٌقوم مقام القافٌة، ه

عند الكهان الوثنٌٌن العرب، وكانت مستعملة بحرٌة أكثر وبتسامح فً البحور 

"العروضٌة
15

. 

بٌن أسلوب  (1956ـCarl Brockelmann()1868)" بروكلمان"وٌقارن 

ولكن محمدا التاجر المكً، هو الذي ساقته ضرورة : "القرآن وسجع الكهان فٌقول

واستخدم محمد فً دعوته أسالٌب ... دٌنٌة أعز وأقوى إلى أن ٌعلن صلته باهلل

كان محمد فً أقدم مراحل دعوته الدٌنٌة ٌطلق ما ٌدور فً خلده، وهو ... الكاهن

                                                           
  ـ  15
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صادق االستؽراق والؽٌبوبة، فً جمل مإثرة، ٌؽلب علٌها التقطٌع واإلٌجاز وتؤخذ 

"طابع سجع الكهان
16

. 

إلى جانب هذه األقوال التً تحاول أن تقّرب بٌن قافٌة الشعر أو سجع الكهان 

والقرآن هناك أقوال منصفة تنفً هذا التقارب وتإكد على المفارقة بٌنهما، جاء فً 

ٌمتلك القرآن بإٌقاعه وسجعه وصوره قٌمة شعرٌة ": "الموسوعة العامة الروس"

تفترق كلٌة عن  الشعر الجاهلً المعاصر، والتنبإات المتناثرة المنسوبة لكهان 

"العصر، وٌظهر من الوجهة األدبٌة كعمل لٌس له مثٌل
17

. 

( Laura Veccia Vaglieri)" لورا فاؼلٌري"وتقول المستشرقة اإلٌطالٌة 

لٌس ثمة أٌما نمط لهذا األسلوب فً األدب الذي تحّدر إلٌنا من : "(1989ـ 1893)

ٌّما  العصور التً سبقته، واألثر الذي ٌحدثه فً النفس البشرٌة إنما ٌتم من ؼٌر أ

عون عرضً أو إضافً من سموه السلٌقً، إن آٌاته كلها على مستوى واحد من 

البالؼة، عندما تعالج موضوعات البد أن تإثر فً نفسها وجرسها كموضوع 

"الوصاٌا والنواهً وما إلٌها
18

. 

بهاتٌن الشهادتٌن الموضوعٌتٌن وؼٌرهما تتهاوى دعاوى التشابه بٌن النص 

القرآنً وأنواع كالم البشر، التً ٌحاول المستشرقون المتحاملون أن ٌثبتوها للقرآن، 

 .كالم هللا الذي ما زال تحدي اإلتٌان بمثله قابما إلى ٌوم القٌامة

وإلى جانب الشبهات السابقة التً تحاول التقرٌب بٌن لؽة القرآن ولؽة 

الشعراء وسجع الكهان هناك دعوى أخرى تطعن بشكل فاضح فً فصاحة القرآن 

" إدوارد هنري بالمر"وبالؼته وتسمها بالرداءة وضعؾ المستوى، ٌقول المستشرق 

إن لؽته نبٌلة وقوٌة، لكنها لٌست أنٌقة وال متؤلقة : "الذي ذكرناه سابقا عن القرآن

 وإعجابهم من ناحٌة الطرٌقة التً أدبٌا، وال بد أنها أثارت دهشة سامعً محمد 

، ولٌس فً بلغة الحياة اليومية عنها أدخلت فً أذهانهم حقابق عظٌمة عّبر محمد 

األسلوب القرآنً وال فً األلفاظ شًء عتٌق، ولٌس فً كالم القرآن جمال وال 

خٌاالت لطٌفة، وال محسنات شعرٌة بدٌعٌة؛ لم ٌكن النبً ٌتكلم بفصاحة؛ بل بلؽة 

خشنة شدٌدة ومعتادة، والتحسٌن الخطابً الوحٌد الذي سمح لنفسه به هو أنه جعل 

فواصله ـ أي القرآن ـ وكلماته ذوات إٌقاع متفاوت الوزن، وجعل عباراته مسجوعة 

وهذا أمر كان، وال ٌزال طبٌعٌا عند كل خطٌب عربً، وهو نتٌجة ضرورٌة 

"لتركٌب اللؽة العربٌة
19

. 

                                                           
16

 .134، دت، ص3 ـ تارٌخ األدب العربً، كارل بروكلمان، تحقٌق عبد الحلٌم النجار، دار المعارؾ، القاهرة، ط 
17

 .، أحمد نصري، مرجع سابقموقؾ المستشرقٌن من لؽة القرآن الكرٌم:  ـ نقال عن 
18

  ـ  
19

 .406القرآن الكرٌم من المنظور االستشراقً، محمد محمد أبو لٌلى، مرجع سابق، ص:  ـ نقال عن 



16 
 

 فً ، الذي له كالم كثٌر صادق فً وصؾ النبً "توماس كارالٌل"وٌصؾ 

بالؼه عن هللا تعالى وفً نفسه كإنسان عظٌم ورسول كرٌم، أسلوب القرآن بعدم 

البالؼة وبالتشوٌش فً الفكرة والموضوع، وبالتكرار الممل، وؼٌر ذلك مما ٌتنافى 

مع مطلق حسن األلفاظ والمعانً القرآنٌة
20

. 

بؤنه ٌصؾ القرآن الكرٌم بؤنه " دوزي"وٌذكر محمود زقزوق عن المستشرق 

. ذو ذوق رديء للؽاٌة وال جدٌد فٌه إال القلٌل، وفٌه إطناب بالػ وممل إلى حد بعٌد

" دوزي"ثم ٌعلق على ذلك، أنقل لك هذا التعلٌق على طوله لما فٌه من رد بلٌػ لـ

ذلك فال ٌؤخذنا العجب أن ٌصدر " دوزي"إذا قال : "وأمثاله، ٌقول رحمة هللا علٌه

من أٌن له األهلٌة إلصدار مثل هذا الحكم : منه ومن أمثاله هذا الهراء، ولكنا نتساءل

على القرآن الكرٌم؟ إن العلم الذي ٌتحدث باسمه ال ٌمكن أن ٌعطً له مثل هذا الحق 

على اإلطالق، وكٌؾ ٌستطٌع ؼرٌب عن لؽة القرآن أن ٌصل إلى إدراك ما ٌنطوي 

علٌه القرآن الكرٌم من إعجاز وفصاحة وبالؼة أجبرت المشركٌن على االعتراؾ 

وهللا إن له لحالوة ): بها، فراح مندوبهم الولٌد بن المؽٌرة ٌردد بعد سماعه للقرآن

وإن علٌه لطالوة، وإن أعاله لمثمر، وإن أسفله لمؽدق، وإنه ٌعلو ال ٌعلى وإنه 

 فالولٌد بن !وموقؾ الولٌد بن المؽٌرة" دوزي"وشتان بٌن موقؾ . (لٌحطم ما تحته

فمن أٌن له مثل هذا " دوزي"المؽٌرة قال ما قال عن تذوق سلٌم لبالؼة القرآن، أما 

التذوق وهو مهما كانت براعته فً العربٌة، ؼرٌب عن هذه اللؽة وروحها، وإن 

21"!برع فً معرفة ألفاظها؟
. 

لؽة القرآن لها خصوصٌة التفرد، وقد عجزت "ي ٌجب أن نفهمه أن ذوال

 ... عن محاكاة لؽة القرآن، وهم أرباب البالؼة والفصاحة،فصاحة العرب وبالؼتهم

فلو كان القرآن ؼٌر خارج عن العادة ألتوا بمثله أو أعرضوا من كالم فصحابهم      

لك عن أوزان كالمهم، ذلك علم أنهم فطنوا لخروج ذما ٌعارضه، فلّما لم ٌشتؽلوا ب

"وأسالٌب نظمهم، وزالت أطماعه عنه
22

. 

وٌقول المرحوم عبد هللا كنون فً معرض رّده على المستشرق الروسً 

إن الحكم على إنشاء القرآن قضٌة لٌست مما ٌحكم فٌه أمثال المإلؾ ": "رحماتوؾ"

عن األجانب عن اللؽة العربٌة، الذٌن ال ٌفهمون حتى مدلوالت ألفاظها وجملها، 

"وٌقعون بسبب ذلك فً أؼالط شنٌعة
23

. 

  ـ شبهة وجود أخطاء لؽوٌة فً القرآن3

                                                           
20

 .26 ـ السابق، ص 
21

  ـ  
22

 .120 ـ نفسه، ص  
23

 .، أحمد نصري، مرجع سابقموقؾ المستشرقٌن من لؽة القرآن الكرٌم:  ـ نقال عن 
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لم ٌسلم القرآن الكرٌم من انتقادات المستشرقٌن فً هذا الجانب، وطعونهم 

تدور حول المطابقة فً العدد، وفً النوع كمطابقة الخبر المبتدأ، والضمٌر لما ٌعود 

وهناك انتقادات نحوٌة مصدرها توهم وجود .. علٌه، والفعل لفاعله والنعت لمنعوته

أخطاء فً إعراب بعض الكلمات القرآنٌة، كنصب ما حقه الرفع أو رفع ما حقه 

، وهناك شبهات تدور حول وجود لبس فً المعنى ناشا عن خلل أو ...النصب

اضطراب نحوي فً عود الضمٌر كاالنتقال من ضمٌر المخاطب إلى ضمٌر الؽابب 

أو العكس
24

... 

ولالطالع على هذه االنتقادات أو الشبهات والرد علٌها والتوجٌهات النحوٌة 

 ".موسوعة بٌان اإلسالم"لما ادعوه من أخطاء ٌرجى الرجوع إلى الجزء الثانً من 

وتجدر اإلشارة إلى أن القرآن الكرٌم قد أخبر بؤنه نزل بلسان عربً مبٌن، 

ولم ٌقل بلؽة عربٌة؛ وذلك أن اللسان ٌدل على االستعمال والتداول، فً حٌن اللؽة 

تدل على القواعد والقوالب التركٌبٌة، وعلى هذا وقع هإالء المستشرقون فً هذه 

الشبه؛ ألنهم وإن استطاعوا تعلم قواعد اللؽة فلن ٌدركوا أسالٌب استعمال اللؽة فً 

ولهذا فالتراكٌب القرآنٌة التً تبدو فً . الخطاب إال بالممارسة وسط أصحاب اللسان

ظاهرها مخالفة لقواعد اللؽة وظنوا فٌها الخطؤ، هً لم تخرج أبدا عن اللسان 

 . العربً المبٌن

وقبل مؽادرتنا لهذا المبحث المتعلق بموقؾ المستشرقٌن من لؽة نزول القرآن 

الكرٌم، أود أن أشٌر إلى أن بعض المستشرقٌن ٌتهم العربٌة الفصحى لؽة القرآن 

باالنؽالق والجمود، وٌرجع سبب تخلؾ المسلمٌن إلٌها، باعتبار أن التفكٌر ٌتم من 

خاللها، وطالما أنها منؽلقة وجامدة فإن التفكٌر بالضرورة سٌكون منؽلقا وجامدا، 

وبذلك فهم ٌدعون إلى التمرد والتحرر من هذه اللؽة، والتمسك باللهجات المحلٌة 

واعتمادها فً مإسسات التعلٌم وؼٌرها، وؼرضهم من ذلك إحٌاء الخالفات 

والجهوٌات واإلثنٌات لتفرٌق األمة، التً لعبت لؽة القرآن دورا كبٌرا فً توحٌدها 

 . وتماسكها

 الموقف االستشراقي من ظاهرة الوحي ومصدرية القرآن

ٌرتبط الوحً بمفهومه الشرعً بالنبوٌة فً عالقة جدلٌة فال ٌمكن الفصل  

بٌنهما؛ حٌث ال ٌمكن لشخص ادعاء النبوة إال مع الوحً، وال تصّدق دعوى الوحً 

. وٌبدو أن أول سهام االستشراق كانت موجهة لشخص النبً محمد . إال من نبً

حٌاة "فإذا ما اعتبرنا لحظة ٌوحنا الدمشقً بداٌة التؤسٌس لالستشراق ٌكون كتابه 

أول منجز فً هذا اإلطار، كما أن القصص الخٌالٌة المشوهة لصورة " محمد

                                                           
24

 .54 ـ دعاوى المستشرقٌن حول وجود أخطاء لؽوٌة فً القرآن الكرٌم، زٌلمً ضاوٌة، مرجع سابق، ص 
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 وحٌاته كانت منتشرة زمن الحروب الصلٌبٌة قبل ترجمة القرآن واطالع الرسول 

ونتٌجة هذا التوجه الذي . األوربٌٌن على مضمونه، وبداٌة الدراسات النقدٌة له

 واتهامه بؤشنع األوصاؾ وتصوٌره بالرجل اختاره الؽربٌون فً نقد شخص النبً 

ٌّها عٌسى علٌه السالم، ألها مطهرا من  الشهوانً، فً بٌبة مسٌحٌة ترى فً نب

 ومن ثّم فكل ما ٌّدعٌه من قرآن موحى العالقات الجنسٌة، كانت إنكار نبوة محمد 

 . إلٌه فلٌس كذلك، وإنما هو من تؤلٌفه، لذلك راحوا ٌبحثون عن مصادره

 هً المسلمة البدٌهٌة التً انطلق منها جل  والحقٌقة إن نكران نبوة محمد 

المستشرقٌن فً دراساتهم لإلسالم، وكل جهودهم فً هذا اإلطار تبحث عن الشواهد 

التً تإكد هذه المسلّمة، وكل ما ادعوه من كون نبوة محمد فرضٌة، ٌعترٌها الشك، 

ولم تإٌدها الحقابق التارٌخٌة ؼٌر صحٌح؛ ألن جمٌع محاوالتهم التعسفٌة فً تفسٌر 

 انكشؾ زٌفها بانتقادات المستشرقٌن ظاهرة الوحً التً كان ٌتعرض لها النبً 

 .قبل المسلمٌن لها، كما سنبٌن ذلك

 قد ٌكون مفٌدا، قبل بٌان موقؾ أو مواقؾ المستشرقٌن من الوحً، أن نذّكر 

 . أوال بتعرٌؾ الوحً وأنواعه وكٌفٌاته فً عقٌدة المسلمٌن

 ٌقع الذي اإللهام على ٌطلق كما واإلٌماء، اإلشارة على اللؽة فً ٌطلق الوحً

 هو":  وقد جاء فً القوامٌس العربٌة أن الوحً.اإلٌماء من أخفى وهو النفس، فً

 والكتابة، اإلشارة،"، وهو "وحٌاً  ٌسمى اإللهام صار ولذلك خفاء، فً إعالم

 وأوحى ؼٌرك، إلى ألقٌته ما وكل الخفً، والكالم واإللهام، والرسالة، والمكتوب،

"وألهمه بعثه: إلٌه
25

:  اللؽوي المعنى بهذا الوحً  وٌتناول.

َنا: موسى أم إلى كالوحً لإلنسان، الفطري ـ اإللهام ٌْ  أَنْ  ُموَسى أُمِّ  إِلَى َوأَْوَح

 ..أَْرِضِعٌهِ 
[7القصص،]

. 

 أَنِ  النَّْحلِ  إِلَى َربُّكَ  َوأَْوَحى: النحل إلى كالوحً للحٌوان، الؽرٌزي ـ اإللهام

ٌُوًتا اْلِجَبالِ  ِمنَ  اتَِّخِذي [68النحل،] ..ُب
. 

 َعلَى َفَخَرجَ : السالم علٌه زكرٌا كإٌحاء الرمز سبٌل على السرٌعة ـ اإلشارة

ِهمْ  َفؤَْوَحى اْلِمْحَرابِ  ِمنَ  َقْوِمهِ  ٌْ ا ُبْكَرةً  َسبُِّحوا أَنْ  إِلَ ًٌّ َوَعِش
[11مرٌم،]

. 

اِطٌنَ  َوإِنَّ .. : الناس نفوس فً الشر وتزٌٌنه الشٌطان ـ وسوسة ٌَ ٌُوُحونَ  الشَّ  لَ

اِبِهمْ  إِلَى ٌَ ٌَُجاِدلُوُكمْ  أَْولِ [121األنعام،] ..لِ
 .

 َمَعُكمْ  أَنًِّ اْلَماَلِبَكةِ  إِلَى َربُّكَ  ٌُوِحً إِذْ : أمر من مالبكته إلى هللا ٌلقٌه ـ ما

ُتوا [12األنفال،] ..آَمُنوا الَِّذٌنَ  َفَثبِّ
. 

                                                           
25

 . 4/410القاموس المحٌط، الفٌروزابادي، باب الٌاء، فصل الواو، . «وحً» ـ لسان العرب، ابن منظور، مادة  
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 تخفٌه بؤمر إنساناً  ُتعلِم أن وهو الخفاء، فً بالشًء اإلعالم على ٌطلق ـ كما

ًٍّي  لُِكلِّ  َجَعْلَنا َوَكَذلِكَ : تعالى هللا حكى كما ؼٌره، على ا َنِب اِطٌنَ  َعُدّوً ٌَ  َواْلِجنِّ  اإْلِْنسِ  َش

 ..ُؼُروًرا اْلَقْولِ  ُزْخُرؾَ  َبْعٍض  إِلَى َبْعُضُهمْ  ٌُوِحً
26[112األنعام،]

. 

 الوحً سمات من والخفاء السرعة أنَّ  ومن خالل هذه اإلطالقات نستنتج

ومزاٌاه، وهو ما نجده أٌضا فً الوحً بمعناه االصطالحً الذي هو نوع خاص من 

 .ؼٌرهم عن ٌخفٌه الذي الضروري العلم من أنبٌابه إلى الوحً، وهو ما ٌلقٌه هللا

 له، االصطالح الشرعً فقد تعددت تعرٌفات العلماء والباحثٌن فً أما الوحً

 من اصطفاه من تعالى هللا ٌُْعلِمَ  أن": بقوله عّرفه الذي الزرقانً تعرٌؾ نختار منها

 خفٌة سرٌة بطرٌقة ولكن والعلم، الهداٌة ألوان من علٌه اطالعه أراد ما كلَّ  عباده

 ثم ٌجمل أنواع وحً هللا إلى أنبٌابه وكٌفٌاته وما خص به النبً ."للبشر معتادة ؼٌر

فً النص التالً، فٌقول  : 

 هللا كلم كما وربه العبد بٌن مكالمة ٌكون ما منه: شتى أنواع على وٌكون"

 العلم من وجه على مصطفاه قلب فً هللا ٌقذفه إلهاما ٌكون ما ومنه. تكلٌما موسى

 ٌجًء صادقا مناما ٌكون ما ومنه. شكا فً ٌجد وال دفعا له ٌستطٌع ال الضروري

 ٌكون ما ومنه. وسطوعه تبلجه فً الصبح فلق ٌجًء كما ووقوعه تحققه فً

 العرش ذي عند قوة ذو كرٌم ملك وهو السالم علٌه جبرٌل الوحً أمٌن بوساطة

 من كله القرآن ووحً. وأكثرها األنواع أشهر هو النوع وذلك. أمٌن ثم مطاع مكٌن

: الشعراء سورة فً تعالى هللا قال. الجلً بالوحً علٌه المصطلح وهو القبٌل هذا

 َوحُ  ِبهِ  َنَزل ًٍّي  ِبلَِسانٍ  اْلُمْنِذِرٌنَ  ِمنَ  لَِتُكونَ  َقْلِبكَ  َعلَى اأْلَِمٌنُ  الرُّ  َعَرِب

ُمِبٌنٍ 
[164ـ163الشعراء،]

. 

 فً للرسول ٌظهر فتارة: شتى أسالٌب على اآلخر هو ٌهبط الوحً ملك إن ثم

 وٌستمعون الحاضرون ٌراه إنسان صورة فً ٌظهر وتارة. الملكٌة الحقٌقٌة صورته

 على واالنفعال التؽٌر أثر ٌظهر ولكن ٌرى فال خفٌة الرسول على ٌهبط وتارة. إلٌه

 فً هً وما إؼماء أو ؼشٌة كؤنها ؼٌبة وٌؽٌب النابم ؼطٌط فٌؽط الرسالة صاحب

 وانخالع الروحانً الملك لقاء فً استؽراق إال هً إن واإلؼماء الؽشٌة من شًء

 ٌتصبب قد شدٌدا ثقال وٌثقل فٌؽط الجسم على ذلك فٌإثر العادٌة البشرٌة حالته عن

 كوقع الرسول على الوحً وقع ٌكون وقد. البرد الشدٌد الٌوم فً عرقا الجبٌن منه

 صوتا الحاضرون سمع وربما. أنواعه أشد وذلك سامعه أذن فً صلصل إذا الجرس

 هو أما. حدٌثا ٌفقهون وال كالما ٌفقهون ال لكنهم النحل دوي كؤنه الرسول وجه عند

 أن ضرورٌا علما وٌعلم إلٌه ٌوحى ما وٌعً ٌسمع فإنه علٌه وسالمه هللا صلوات

 عنه انجلى فإذا ارتٌاب وال شك ؼٌر ومن خفاء وال لبس دون هللا وحً هو هذا
                                                           

26
 .33ـ32، ص1985، س15مباحث فً علوم القرآن، مناع القطان، مإسسة الرسالة، بٌروت، ط:  ـ انظر 
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 قلبه فً كتب كؤنما حافظته فً منتقشا ذاكرته فً حاضرا إلٌه أوحً ما وجد الوحً

"كتابة
27

.   

 وبالرجوع إلى اآلثار الصحٌحة الواردة فً بداٌة الوحً على النبً 

 ٌتطلع أو ٌتوقعه أن دون  النبً على طرأ مفاجا َحَدثٌ  الوحً أن وكٌفٌاته ٌتضح

 ٌعتصره وأخذ حراء، ؼار فً الملك فاجؤه حٌث المستشرقٌن، بعض زعمه كما إلٌه،

 فلما مرتاعاً، زوجه إلى فانطلق نفسه، على وخاؾ فإاده فارتجؾ أجهده، حتى بقوة

 تعترٌه كانت علٌه الوحً نزول وأثناء. وِجلٌ  وهو الخبر أخبرها ثم سكن، سّكنته

 العرق وتفصد الجسم، فً وثقل األنفاس، وتتابع الوجه، كاحمرار إلزامٌة أعراض

 مما نفسه، عن ذلك ٌدفع أن ٌستطٌع كان ما ذلك كل ومع. البرد الشدٌد الٌوم فً

 أمر بؤنه المستشرقٌن من كثٌر به تشبث لما خالفاً  خارجً؛ أمر الوحً أن ٌإكد

 مزاٌا أخص هً التً والنبوة الوحً ظاهرة فً التشكٌك إلى ٌتوصلوا حتى داخلً،

 . الرسول

  ـ موقف المستشرقين من الوحي1

 كان ال بد علٌهم أن بعدما رفض المستشرقون االعتراؾ بنبوة سٌدنا محمد  

ٌحاولوا تفسٌر ما ثبت من مظاهر الوحً على النبً، علٌه الصالة والسالم، تفسٌرا 

 :ٌبعده عن حقٌقته، فكانت تفسٌراتهم تصب فً خمسة أراء نجملها فٌما ٌلً

الوحً بمعنى نوبات من الصرع، وقد جاء هذا التصور الخاطا نتٌجة : األول

 أثناء نزول الوحً علٌه، وما ٌصاحب ذلك من ما ورد من وصؾ لحالة النبً 

أمارات خارجٌة تبدو على وجهه وعٌنٌه وجبٌنه من رشح العرق وتصببه، لكونها 

فً كتابه " إٌمٌل درمنجم"مشابهة ألعراض الصرع، وممن ذكر ذلك المستشرق 

، "حٌاة محمد الرسول"فً كتابه " رونالد فٌكتور بودلً"، والمستشرق "حٌاة محمد"

 .أنها حالة مرضٌة نتٌجة مالرٌا أو حمى" بودلر"وٌرجح 

 وممن وصؾ الوحً النبوي بنوبات الصرع وأمراض الحمى واالنفعاالت، 

 ".نولدكه"، والمستشرق "ألٌوس سبرنجلر"، والمستشرق "جوستاؾ فٌل"المستشرق 

 والحقٌقة أن هذا التفسٌر، الذي ذهبه هإالء المستشرقون، للوحً ظاهر 

البطالن، والواقع ٌناقضه، حٌث أن المصروع والمؽمى علٌه، كما تثبت الحقابق 

العلمٌة، عند إفاقته ال ٌذكر شٌبا مما حصل له أو سمعه أثناء إؼمابه، فكٌؾ والنبً 

 بعد أن ٌفٌق من حالة الوحً ٌقرأ كل ما نزل علٌه وٌعٌده على أصحابه بكل دقة 

ٌقول المستشرق . وهذا ما جعل بعض المستشرقٌن ٌنكرون هذا التفسٌر بشدة. وإتقان

 :واصفا هذا التفسٌر بالخطؤ الكبٌر" ولٌم مٌور"األنجلٌزي 
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وتصوٌر ما كان ٌبدو على محمد فً ساعات الوحً على هذا النحو الخاطا  "

فنوبة الصرع ال تترك عند من تصٌبه أي ذكر لما مّر . من الناحٌة العلمٌة خطؤ كبٌر

به أثناءها، بل ٌصاب بالنسٌان خالل هذه المدة من حٌاته بعد أن ٌفٌق نسٌانا تاما، 

وال ٌذكر شٌبا مما صنع أو حل به خاللها؛ ألن حركة الشعور والتفكٌر تتعطل عنده 

وهذه أعراض كما أثبتها العلم، ولم ٌكن ذلك ما ٌصٌب النبً العربً . تمام التعطل

أثناء الوحً، بل كانت تتنبه حواسه المدركة فً تلك األثناء تنبها ال عهد للناس به، 

ثم إن نزول الوحً لم ٌكن مقترنا دوما . ٌذكر بدقة كل ما تلقاه بعد ذلك ألصحابه

بالؽٌبوبة الحسٌة مع وجود اإلدراك الروحً، بل كثٌرا ما ٌحدث الوحً والنبً فً 

"تمام ٌقضته العادٌة
28

. 

ٌُظن أن المستشرق   نذكر بؤنه فً من المدافعٌن عن النبً " مٌور" وحتى ال 

الكتاب ذاته ٌطعن فً رسالته ونبوته وٌزعم أنه متؤثر باألساطٌر الٌهودٌة والمجتمع 

المسٌحً فً رحالته، لكنه لم ٌكن مقتنعا بذلك النوع من التفسٌر ؼٌر المنطقً 

 .للوحً فقط

حضارة "فً كتابه " ؼوتستاؾ لوبون" ونجد كذلك المستشرق الفرنسً الشهٌر 

ٌنتقد تفسٌر الوحً بالصرع وأنه لم ٌجد ما ٌثبت ذلك فً توارٌخ العرب، " العرب

، فهو ٌرى أن التفسٌر بالهوس هو األدق وبالطبع لٌس هدفه الدفاع عن النبً 

 .واألصوب فً نظره

 وملخص القول أن الصرع ٌعطل اإلدراك اإلنسانً وٌنزل به إلى مرتبة آلٌة 

أما الوحً فهو سمو روحً اختص هللا به أنبٌاءه لٌلقً . ٌفقد أثناءها الشعور والحس

إلٌهم بحقابق الكون الٌقٌنٌة العلٌا كً ٌبلؽوها للناس، قد ٌصل العلم ٌوما إلى إدراك 

بعضها ومعرفة سننها وأسرارها، وقد ال تظل بعٌدة عن العلم وتناوله، ومع ذلك 

تبقى حقابق ٌقٌنٌة ٌهتدي بها المإمنون الصادقون
29

. 

وممن قال بهذا . الوحً بمعنى الحدس، والهوس، واألوهام، والخداع: الثاني

، الذي رفض التفسٌر السابق، فهو ٌعتقد أن رحلتً النبً "مٌور"الرأي المستشرق 

 إلى الشام هما اللتان أثرتا أثرا عمٌقا فً نفسه وعقله وتؤمالته الالحقة التً سبقت 

نزول الوحً الشرٌؾ، من خالل اآلثار والرموز القدٌمة واألساطٌر الٌهودٌة 

وتؤثٌرات المجتمع المسٌحً، التً استولت على انتباهه واهتمامه، ما أدى به إلى 

 . العزلة والتفكٌر والتؤمل، والتوهم بؤنه ٌتلقى وحٌا من السماء

ؼوستاؾ "نجد المستشرق الفرنسً " مٌور" ولٌس بعٌدا عن طروحات 

" حضارة العرب"ٌصؾ الوحً المحمدي بالهوس، وهذا نص من كتابه " لوبون
                                                           

28
  ـ  

29
 .305 ـ نقد خطاب االستشراق، ساسً سالم الحاج، ص 



22 
 

وقٌل إن محمدا كان مصابا بالصرع ولم أجد فً توارٌخ العرب ما ٌبٌح : "ٌقول فٌه

القطع فً هذا الرأي، وكل ما فً األمر هو ما رواه معاصرو محمد، وعابشة منهم، 

وإذا ؼدوت . من أنه كان إذا نزل الوحً علٌه اعتراه احتقان وجهً فؽطٌط فؽشٌان

وٌجب عّد محمد . هوس محمد ككل مفتون، وجدته حصٌفا سلٌم التفكٌر [تجاوزت]

من فصٌلة المتهّوسٌن من الناحٌة العلمٌة، كما هو واضح، وذلك كؤكثر مإسسً 

الدٌانات، وال كبٌر أهمٌة لذلك، فؤهل الهوس وحدهم، ال ذوو المزاج البارد من 

، وهم الذٌن قاموا األدٌان ...المفكرٌن، هم الذٌن ٌنشبون الدٌانات وٌقودون الناس

وهدموا الدول وأثاروا الجموع وقادوا البشر، ولو كان العقل، ال الهوس، هو الذي 

"ٌسود العالم، لكان للتارٌخ مجرى آخر
30

. 

صموٌل "  وممن وصؾ الوحً النبوي بالخداع والكذب المستشرق 

فً كتابه المذكور آنفا، " مٌور"، و"محمد وظهور اإلسالم"فً كتابه " مارجلٌوت

إن محمدا لم ٌكن ٌإمن بما ٌوحى إلٌه، وإنه لم ٌتلق : "فقد قال أحدهم. وؼٌرهما

الوحً من مصدر خارجً عنه، بل إنه ألؾ اآلٌات عن قصد ثّم أعلنها للناس 

بصورة خدعهم بها وجعلهم ٌتبعونه، فضمن لنفسه بذلك من السلطة ما ٌرضً 

 ".طموحه وحبه للمتعة

 ومن لطابؾ هللا تعالى أن ٌسّخر من ٌطعنون فً وحٌه لخدمة وحٌه، من حٌث 

 . شعروا أم لم ٌشعروا، فجعل بعضهم ٌنتقد وٌسقط دعاوى وافتراءات بعض

أول من انبرى لدحض هذه " توماس كارلٌل" ولقد كان األدٌب األنجلٌزي 

السخافات، مصرحا بؤنه من العار على أي متمدن أن ٌصؽً إلى هذه التهم، وأن 

 .ٌصؽً إلى من ٌظن أن محمدا كان خداعا ومزّورا

ومثل هذه النظرة لألمور ؼٌر معقولة، وذلك ": "مونتؽومري وات" وٌقول 

ألنها ال تفسر لنا بصورة ُمرضٌة لماذا كان محمد فً الحقبة المكٌة مستعدا لتحّمل 

جمٌع صنوؾ الحرمان، ولماذا فاز باحترام رجال شدٌدي الذكاء ذوي أخالق 

مستقٌمة، كما أن ذلك ال ٌجعلنا نفهم كٌؾ نجح فً تؤسٌس دٌانة عالمٌة أنجبت رجاال 

قداستهم واضحة للعٌان، ال ٌفسر كل ذلك بصورة مرضٌة إال إذا افترضنا صدق 

محمد؛ أي أن نعتقد بؤنه كان مقتنعا حقا بؤن القرآن لٌس ثمرة خٌاله، بل إن كل ما 

"نزل علٌه كان من هللا
31

، وألنه ال ٌعقل بؤن ٌكون هذا الكم الهابل من آٌات القرآن 

المشبعة باإلتقان والحكمة والسبك العالً الفرٌد المعجز بذاته لفظا ومعنى، مجرد 

 .خٌاالت ال وجود لها من الواقع
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اعتقاد خاطا بالوحً، وهذه ِرإٌة المستشرق المتخصص، الذي نال : الثالث

 لم ٌكن ، حٌث قرر أن النبً "مونت جومري وات"الوحً من اهتمامات كثٌرا، 

 لم ٌسَع لخداع كاذبا وال مخادعا، وإنما هو صادق لكنه مخطا، بمعنى أن النبً 

أتباعه عندما أخبر أن هللا ٌوحً إلٌه، لكنه مخطا فً اعتقاده هذا؛ ألن هللا لم ٌنزل 

الوحً إلٌه، ومصدر الخطؤ هو أنه عندما تصور أمورا ؼرٌبة ال ٌعرؾ حقٌقتها 

فسؤل عنها ورقة بن نوفل ففسرها له على أنها وحً كالذي أتى األنبٌاء من قبل، 

فصّدق ذلك وبنا علٌه اعتقاده هذا
32

. 

 لٌت هذا المستشرق ٌخبرنا كٌؾ لهذا التصور الخاطا، كما ٌقول، أن ٌستمر 

ثالثا وعشرٌن سنة مفصال حسب الحوادث واألسباب بكل دقة، ثم هل بإمكان 

التصور الخاطا أن ٌخبر بؤمور ؼٌبٌة سابقة أو مستقبلة؟ إنها مجرد ادعاءات 

استشراقٌة للبحث عن أي مطعن فً كتاب هللا تعالى، وإال فإنه هو نفسه ٌعلم أن مثل 

هذا التصور الخاطا ال ٌقبل إال أن ٌكون فً حاالت معٌنة ومعدودة، أما أن ٌتجاوز 

وال ٌمكن كذلك أن ٌنطلً على . العقدٌن وهو على هذا الحال فهو من ؼٌر المعقول

جموع المتلقٌن المإمنٌن من حوله طٌلة هذه الفترة وهو ٌقدم لهم على أنه وحً من 

 .هللا

الوحً بمعنى الخٌال الخالق والذكاء المبدع، قال به بعض : الرابع

 وممن تبنى .المستشرقٌن، وهو إرجاع الوحً إلى إنتاج الخٌال الخالق لدى النبً 

، الذي ٌقول أٌضا إن الوحً ٌتولّد من "مونتجمري وات"هذا الرأي المستشرق 

الالشعور إلى الشعور والوعً، وقد ٌكون هذا الالشعور الجمعً عبارة عن رؼبات 

مجتمع ٌعبر عنها فرد من أفراده
33

. 

 شؤنه شؤن بعض عظماء الرجال من أن الرسول " وات" إّن ما ذهب إلٌه 

الخٌال "، وأن مصدر الوحً المحمدي هو هذا "الخٌال الخالق"المتمتعٌن بذلك 

والالوعً الجماعً، فال أدلة وال براهٌن علمٌة صحٌح تإٌده، ذلك أن " الخالق

قد فّسره هو شخصٌا بؤن رجال الدٌن " وات"الذي تحدث عنه " الخٌال الخالق"

ٌرجعونه إلى هللا، ومن خالل هذا التفسٌر ٌكون هو مصدر هذا الخٌال الخالق وال 

أحد سواه، خاصة إذا كانت هذه األفكار الخالقة أعلى من اإلنسان ذاته وأسمى من 

ظاهرة الوحً " وات"الذي عزا إلٌه " الالوعً الجماعً"ثم إن مسؤلة . عتبة الشعور

المحمدي هو من األمور المعقدة التً تستحق البٌان، ذلك أن الالشعور أو الالوعً 

الجماعً ٌنتمً إلى ما ٌطلق علٌه اسم الكشؾ أو اإللهام أو الحدس، وهذه األمور 

مهما تباٌنت تسمٌاته ؼالبا ما تكون ثمرة من ثمار الجّد والجهد أو أثرا من آثار 
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الرٌاضة الروحٌة، أو نتٌجة للتفكٌر الطوٌل، فال تنشا فً النفس ٌقٌنا كامال وال شبه 

بل إن . كامل، بل ٌظل أمرا شخصٌا ذاتٌا ال ٌتلقى الحقٌقة من مصدر أعلى وأسمى

كشؾ العارفٌن كإلهام الواصفٌن وجدان تعرفه النفس معرفة دون الٌقٌن، وتنساق 

إلٌه من ؼٌر شعور بمصدره الحقٌقً، فٌدخل فٌه ذوق المتذوقٌن، ووجد 

المتواجدٌن، بل تدخل فٌه أسطورة آلهة الشعر عند الٌونان وأسطورة شٌاطٌن الشعر 

 .عند العرب الجاهلٌن

إن الكشؾ :  وٌذهب مالك بن نبً، رحمه هللا، فً هذا الصدد إلى القول

كاإللهام من ألفاظ علم النفس المحدثة، التً ما تبرح حتى عند القابلٌن بها موؼلة فً 

، وهً حاشٌة، كما ٌوحً اسمها، أبعد ما تكون "الالشعور"اإلبهام، الحتاللها حاشٌة 

ْسُم  ٌَ عن حاالت الوحً والشعور، فإذا قٌل فً إنسان إنه من أولً الكشؾ واإللهام لم 

به ذلك إلى درجة النبوة والوحً؛ ألن فً كل وحً وعٌا، وفً كل نبوة شعورا 

بمعناها وإدراكا لمؽزاها، وإنما ٌرمى بالالوعً من فقد الوعً، وٌوصم بالالشعور 

" ٌونػ"كما شرحه صاحبها " الالوعً المشترك"ونظرٌة . من حرم من الشعور

تقتضً أن تكون هذه اآلراء معبرة بطرٌقة ما عن المجتمع " وات"وكما وافقه علٌها 

ومن هنا . ومتوافقة مع مشاعره ومصالحه، ومصاؼة بمقوالته ومبنٌة على مسلماته

، خاصة إذا علمنا أن الحقابق الدٌنٌة واألمور الؽٌبٌة "وات"ٌظهر بطالن تفسٌرات 

التً تخبر عنها ظاهرة الوحً ال تخضع للخٌال الخالق، وال إلى الالشعور الجمعً 

أو الفردي، التً تحاول اكتشاؾ المجهول عن طرٌق الفراسة والحدس؛ وألنها ال 

تخضع أٌضا إلى مقاٌٌس الحس الظاهري الذي اعتاده الناس؛ ألن ظاهرة عبارة عن 

انسالخ الذات البشرٌة للموحى إلٌه واتصاله بالذات الروحانٌة والتً تخضع لتصور 

حوار علوي بٌن ذاتٌن؛ ذات متكلمة آمرة مانحة وذات مخاطبة مؤمورة متلقٌة
34

 . 

الوحً بمعنى المكاشفة، ٌقول بهذا الرأي المستشرق الفرنسً : الخامس

 عند ، الذي ٌطرح وٌنفً اآلراء التً تفسر تصرفات الرسول "مكسٌم رودنسون"

نزول الوحً بالصرع والهلوسة وانفصام الشخصٌة والخداع والتزوٌر واألمراض 

فهو ٌرى أن . النفسٌة، وٌقدم أراء مقنعة عن إخالص الرسول، وحسن نٌته وصدقٌته

 هو نوع من المكاشفة المصحوبة باألصوات، البعٌدة عن تدخل ما ٌحصل للنبً 

ٌّز  الشٌاطٌن واألرواح الشرٌرة، والتً تحصل للزهاد والمتصوفة، وهو ما كان ٌم

حٌاة النبً، صلى اله علٌه وسلم، حٌث كان زاهدا متنسكا ٌحب العزلة والتؤمل، لذلك 

ارتقى فً مراتب التصوؾ التً أوصلته إلى مرحلة المكاشفة التً تسبق، حسب 

 .قوله، االتحاد مع هللا التً ٌقول بها بعض الزهاد المسٌحٌٌن والمسلمٌن
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ال ٌمكن التسلٌم به؛ ألن الكشؾ أمر ال شعوري وال " رودنسون" إن كالم 

ٌدرك مصدره، فً حٌن أن الوحً والنبوة شعور وإدراك ووعً كامل لمضمونه 

ومصدره، كما ذكرنا أعاله، والوحً مشروط بالتبلٌػ ولٌست المكاشفة واإللهام 

ثم نتساءل كٌؾ وصل . كذلك، ومصدرهما داخلً ومصدر الوحً خارجً

  التً حاول من خاللها البرهنة على أن النبً !رودنسون إلى هذه النتٌجة العلمٌة

ٌّا؟ فالصوفٌة لون من ألوان السلوك ٌتطرؾ فٌه السالكون فً تجنب حٌاة  كان صوف

البذخ والترؾ وٌختارون البساطة فً لباسهم ومعاشهم، كما ٌعنً هذا االصطالح 

االجتناب االختٌاري للمالذ العابرة واالبتعاد عن الحٌاة االجتماعٌة خصوصا 

وهذه التصرفات منافٌة للتعالٌم .. الزواج، والمبالؽة فً كبح جماح النفس وتطهٌرها

اإلسالمٌة التً ترفض العزوبة وترفض اجتناب الملذات العادٌة المباحة، وترفض 

 ومن ثّم فإن وصؾ الرسول . الزهد والتصوؾ على طرٌقة الرهبان والقساوسة

بالمتصوؾ وأنه قد بدأ فً تسلّق مراتب التصوؾ حتى وصل إلى درجة المكاشفة 

قول ال ٌسنده دلٌل علمً أو واقعً؛ ألن الصوفٌة وفق الوصؾ السابق لم تظهر فً 

المجتمع اإلسالمً األول، وظهرت فٌما بعد بتؤثٌر من الفلسفات الدخٌلة على 

اإلسالم
35

. 

 موقف المستشرقين من مصدر القرآن ـ 2

 من الطبٌعً أن ٌبحث المستشرقون عن مصادر للقرآن الكرٌم بعدما أنكروا 

، ورددوا أحٌانا وحٌانٌته ومصدره اإللهً، وأصروا على أنه من تؤلٌؾ محمد 

جورج "ٌقول المستشرق اإلنجلٌزي . اعتراضات مشركً مكة، التً فّندها القرآن

: (م1736)فً مقدمة ترجمته اإلنجلٌزٌة لمعانً القرآن، التً صدرت عام " سٌل

أما أن محمدا كان فً الحقٌقة مإلؾ القرآن والمخترع الربٌس له فؤمر ال ٌقبل "

الجدل، وإن كان من المرّجح مع ذلك أن المعاونة التً حصل علٌها من ؼٌره فً 

خطته هذه لم تكن معاونة ٌسٌرة، وهذا واضح فً أن مواطنٌه لم ٌتركوا االعتراض 

"علٌه بذلك
36

وقد أصبحت مسؤلة تؤلٌؾ محمد للقرآن قضٌة ال تقبل الجدل عند . 

ؼٌر أن هذه الدعوى ". قرآن محمد"أؼلب المستشرقٌن، ما جعل البعض منهم ٌسمٌه 

ولكً تكتمل الحبكة بشكل . هناك من ٌعلنها صراحة وهناك من ٌشٌر إلٌها تلمٌحا

، واتهموا الرواٌات المإكدة جٌد وتبدو بمظهر منطقً أنكروا أٌضا أمٌة النبً 

 .  بؤنها وضعت من أجل التدلٌل على أن القرآن معجزةألمٌته 

" هاملتون جٌب"و" وات"، كـ وٌعتمد المستشرقون الذٌن نفوا أّمٌة النبً 

، على التؤوٌالت المتعسفة لبعض اآلٌات القرآنٌة، واالستنتاجات "رجٌس بالشٌر"و
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 من سورة العنكبوت، واآلٌة من 48 من سورة العلق، واآلٌة 1الؽرٌبة منها، كاآلٌة 

اكتب " فً صلح الحدٌبٌة  من سورة الفرقان، وكذلك قول سهٌل بن عمر للنبً 5

 فً مرض وفاته أن ٌؤتوه ، وطلب النبً .."كما كنت تكتب من قبل باسمك اللهم

بكتاب لٌكتب لهم وصٌته،
37

، كما استبعدوا أن ٌقوم شخص بالتجارة وال ٌعرؾ 

إنه  كان : "الكتابة والقراءة التً ٌحتاجها لتسجٌل سلعه وحساباته، ٌقول ألفرٌد جٌوم

ٌّد حساباته "تاجرا، وال بد للتاجر أن ٌق
38

... 

عندما " نولدكه"وقبل الرّد على هذا الزعم نثبت هنا قول المستشرق األلمانً 

ٌّن له أن أدلة نفً أّمٌة النبً  إن الحجج التً تإٌد القول إن : " ضعٌفة، ٌقولتب

محمدا كان ٌستطٌع القراءة والكتابة واهٌة جدا، فكٌؾ بالحجج التً ٌسوقها من ٌرٌد 

"إثبات العكس
39

. 

... إن محمدا لم ٌتلق دروسا على أستاذ أبدا ": "توماس كارلٌل"وٌقول 

" لم ٌكن ٌعرؾ الخط والقراءةوٌظهر لً أن الحقٌقة هً أن محمدا 
40

. 

ٌُرّد على هذا االدعاء بالتؤوٌالت المعاكسة لما فهموه؛ فاآلٌة األولى من  و

 لجبرٌل،  وهً أول ما نزل من القرآن، فً جواب النبً اقرأسورة العلق، 

هنا نافٌة " ما"، كما ورد فً الخبر، رد على ذلك؛ ألن «ما أنا بقارئ»: علٌه السالم

وفً آٌة سورة العنكبوت نفً للكتابة عن النبً . وإال لما جاز دخول الباء على قارئ

وجعلها دلٌال على صدق نبّوته، قال تعالى ، : وما كنت تتلوا من قبله من كتاب

وما جاء فً كتابة المعاهدة فً صلح . وال تخطه بٌمٌنك إذا الرتاب المبطلون

الحدٌبٌة فلفظ سهٌل بن عمر تعبٌر مجازي ٌعبر عن صٌؽة افتتاح بداٌة العقود 

والعهود عند قرٌش قبل البعثة، والذي كان ٌكتب فً تلك المعاهدة هو علً بن أبً 

 موضع العبارة التً أراد طالب، رضً هللا عنه وكّرم وجهه، ولم ٌعرؾ النبً 

، لم «..آتونً بكتاب أكتب لكم »: محوها إال بعد أن حددوها له، وكذلك ما ٌقال فً

ٌقصد به الكتابة بنفسه وإنما هو تعبٌر مجازي ٌستعمل حتى الٌوم عن جهة صدور 

ثم لو صّحت الكتابة والقراءة منه . الكتاب؛ وقد كان مرٌضا ال ٌقدر على حمل نفسه

كٌؾ لم ٌروها أعداإه أو أصحابه، الذي حدثوا بكل جزبٌات حٌاته؟ لو كان عارفا 

للقراءة والكتابة، كما ٌقولون، لكتب فً حٌاته ولشاع األمر بٌن الناس، ولوجدنا ذلك 

 . استؽنى عن كتبة الوحًمذكورا فً الرواٌات، ولكان النبً 
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ٌّن الحكمة منها، وهً إظهار معجزته، قال  ثم إن القرآن قد أخبر عن أّمٌته، وب

ًّ الذي ٌجدونه مكتوبا  :تعالى فً بٌان أّمٌته  الذٌن ٌتبعون الرسول النبًء األم

: ، وقال فً بٌان الحكمة من ذلك[157األعراؾ،] ..عندهم فً التوراة واألنجٌل

 ولو كنت تتلوا من قبله من كتاب وال تخطه بٌمٌنك الرتاب

[48العنكبوت،]المبطلون
41

 . 

وأما ما ٌتعلق بحاجة التاجر إلى الكتابة والقراءة، وهً وإن أصبحت فً 

، والواقع المعٌش التجارات المتطورة ضرورٌة، فهً لم تكن كذلك فً زمن النبً 

 .الٌوم فٌه كثٌر من التجار الذٌن ال ٌحسنون الكتابة والقراءة

 هو التقلٌل من شؤن إعجاز ٌبدو واضحا أن الهدؾ من إنكار أّمٌة النبً 

 استمد مضمونه من خالل قراءاته ومطالعاته، القرآن، وإثبات أن النبً 

وهذا ما حاولوا إثباته فً . وخصوصا فً كتب الٌهود والنصارى، أو تعلمه منهم

 .جل جهودهم فً هذا اإلطار

 بالتؤثر بالدٌانتٌن الٌهودٌة والنصرانٌة، وأنه ٌتهم أؼلب المستشرقٌن النبً 

ونجد . استل منهما ما ساعده فً تؤلٌؾ القرآن وخاصة ما فٌه من قصص السابقٌن

" بروكلمان"و" جولدتسٌهر"و" نولدكه"ذلك فً كتابات أكابر المستشرقٌن، أمثال 

، الذي "برنارد الوٌس"، وؼٌرهم من القدامى والمعاصرٌن أمثال "رٌتشارد بٌل"و

إن محمدا خضع للتؤثٌرات الٌهودٌة والمسٌحٌة، كما ٌبدو ذلك واضحا فً : "ٌقول

ٌّا"القرآن ، وٌردد كثٌرا بؤن القرآن لٌس وحٌا وأن محمدا لٌس نب
42

. 

وهذا االعتقاد السابد عند ؼالبٌة المستشرقٌن هو الذي تقوم علٌه دراساتهم، 

، إن االستشراق قام على زعم أن اإلسالم من صنع محمد : "ٌقول محمد الدسوقً

فاإلسالم دٌن بشري، وعلى أن الرسول لّفق من النصرانٌة والٌهودٌة، وأنه حّرؾ 

فً نقله تعالٌم هاتٌن الدٌانتٌن، إما ألنه لم ٌستطع فهمهما، كما ٌزعمون، وإما ألن 

نفسه لم ترتفع إلى مستوى عٌسى حتى ٌتصوره على حقٌقته، ولذلك أنكر على 

"عٌسى أنه ابن اإلله
43

 . 

أن النبً " مقدمة القرآن"مإلؾ كتاب  (Richard Bell)" رٌتشارد بٌل"ٌرى 

 قد اعتمد فً كتابته للقرآن على الكتاب المقدس، وخاصة العهد القدٌم فً قسم 

القصص، فبعض قصص العقاب كقصص عاد وثمود مستمدة من مصادر عربٌة، 

ولكن الجانب األكبر من المادة التً استعملها محمد لٌفسر تعالٌمه وٌدعمه قد استمد 

من مصادر ٌهودٌة نصرانٌة، وقد كانت فرصته فً المدٌنة للتعرؾ على ما فً 
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العهد القدٌم أفضل من وضعه السابق فً مكة، حٌث كان على اتصال بالجالٌات  

الٌهودٌة فً المدٌنة، وعن طرٌقها حصل على قسط ؼٌر قلٌل من المعرفة بكتب 

موسى على األقل
44

. 

لقد : "عن التؤثٌر المسٌحً فً تؤلٌؾ القرآن" رودي بارت"وٌقول المستشرق 

ـ عن المسٌحٌة محدودة وناقصة، كانت معلومات الناس فً مكة ـ فً عصر النبً 

ولم ٌكن المسٌحٌون العرب سابرٌن فً معتقداتهم فً االتجاه الصحٌح، ولهذا كان 

كان محمد على علم هناك مجال لظهور اآلراء البدعٌة المنحرفة، ولو ال ذلك لما 

بؤمثال تلك اآلراء التً تنكر صلب المسٌح، وتذهب إلى أن نظرٌة التثلٌث النصرانٌة 

ال تعنً األب واالبن والروح القدس، وإنما تعنً هللا وعٌسى ومرٌم، وعلى أٌة حال 

فإن المسٌح وأثره كانت قلٌلة ومحدودة وعلى العكس من ذلك كان محمد ٌعرؾ 

"الشًء الكثٌر عن مٌالد عٌسى وعن أّمه مرٌم
45

. 

 استقى معلوماته عن المسٌحٌة عن قوله هو أن محمدا " بارت"ما ٌرٌد 

، ولذلك كانت معلوماته مسٌحٌة كانت موجودة فً مكة (فرقة بدعٌة)طرٌق هرطقة 

 .عن عقٌدة التثلٌث خاطبةالتً أوردها فً القرآن 

كرٌستوؾ "وقرٌب من هذه الرإٌة ٌرى المستشرق األلمانً المعاصر 

مساهمة فً فك رموز لؽة : قراءة سرٌانٌة آرمٌة للقرآن"فً كتابه " لوكسنبورغ

، "القرآن"أن القرآن لٌس سوى كتاب فصول وتراتٌب طقسٌة كنسٌة، ولفظة " القرآن

والتً تعنً كتاب الفصول، ومحمد " قراٌانا"كما ٌزعم، مشتقة من األصل السرٌانً 

 من السرٌانٌة إلى خلٌط عربً ـ سرٌانً " القرٌان" لم ٌكن ٌهدؾ عند ترجمة هذا

وٌذهب إلى . ـ آرمً إلى إنشاء دٌن جدٌد، بل فقط ممثال إلرسالٌة تبشٌرٌة مسٌحٌة

أن وجود كلمات وصٌػ ؼامضة فً القرآن إنما هو بسبب أن تلك الكلمات تنتمً 

 فً تفسٌرها، وخاصة عندما للؽة السرٌانٌة، وأن الصحابة والمفسرون ؼلطوا جمٌعا

وٌذكر لذلك أمثلة. تؽٌرت لفظا من الناحٌتٌن النحوٌة والصرفٌة
46

 ٌلوي فٌها أعناق 

 .األلفاظ والمعانً معا، لٌدلل على تّرهاته، التً ال ٌقبلها منطق وال لسان

هذه نماذج مما قاله أؼلب المستشرقٌن فً مصدرٌة القرآن، وقد ترّكزت 

بشكل أساس، حسب زعمهم، على تؤثٌر الٌهودٌة والمسٌحٌة، وإال فإن أقوالهم كثٌرة 

 إلى فكر سٌاسً محض، ٌرى فبٌنما ٌعزو بعضهم عمل محمد "ومضطربة، 

آخرون أن فكرة التوحٌد ملكت علٌه كل مشاعره، فنفى من الٌهودٌة والمسٌحٌة كل 

الراهب هو مصدر هذا " بحٌرا"الفرنسً أن " درمنجٌم"فكر ٌخالفهما، وبٌنما ٌرى 
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هذا مثار سخرٌة، " بحٌرا"من قصة " وات"الفكر ومثاره فً ذهن محمد، ٌتخذ 

من مستشرقً اإلنجلٌز " درمنجٌم"، وٌجاري وٌرى أنها من عمل الرواة اإلسالمٌٌن

، وبعض هإالء توسع فً افتراضاته حتى "جٌوم"و" بل"و" مرجلٌوث"و" رودوٌل"

أبدى كل مسٌحً أو ٌهودي أو طارئ على مكة والمدٌنة من ذوي الثقافة والدرس، 

القبطٌة، وسلمان الفارسً، " مارٌة" بشًء، حتى إنهم ٌذكرون زوجته أفاد محمدا 

"صفٌة"و" جوٌرٌة"وزوجٌه 
47

. 

ٌُتعب نفسه أحٌانا فً تخٌل االفتراضات والتخمٌنات، ثم ٌقرر  بل إن أحدهم ل

هو نفسه فً نهاٌة المطاؾ أنه ال توجد ثمة أدلة تعضد فرضٌاته، مثل ما حدث مع 

إننا لمضطرون أن نفترض : "إذ ٌقول" ولهلم رودلؾ"المستشرق الٌهودي األلمانً 

أن الٌهودٌة والمسٌحٌة قد عرفتا السبٌل إلى مكة التً ٌعنٌنا أمرها كثٌرا؛ ألنها 

موطن محمد، وإن لم ٌكن ثّم ما ٌثبت أنه كان بها ٌهود ومسٌحٌون فً عهد محمد، 

ومن العسٌر أن نظن أنه كان بها كثٌر منهم وإال الحتفظت لنا السٌر بؤنباء أكثر 

"إسهاما مما تناهى إلٌنا
48

. 

ٌّه   وعن القرآن إلى أحد وٌعود هذا التصور االستشراقً عن اإلسالم ونب

ث: احتمالٌن  للحقد والكراهٌة، وبالتالً إما أن ٌكون وراءه التعصب األعمى المورِّ

محاولة إسقاط ال نهابٌة، تنزع معها كل فضٌلة واستقاللٌة لإلسالم، وتنسب زورا 

وفٌما ٌبدو أن أصحاب هذا االحتمال هم األكثرٌة، ٌظهر ذلك . للٌهودٌة والنصرانٌة

منذ الوهلة األولى لكل مطلع على كتب ومقاالت المستشرقٌن عن اإلسالم، الممتلبة 

 .بالطعن والنقد المفتقر ألبسط أدوات البحث العلمً الصحٌح

وإما، وهذا االحتمال اآلخر، أن ٌكون مصدر هذا التصور هو وجود تشابهات 

َطله التحرٌؾ، فً بعض  ٌَ عامة بٌن اإلسالم والدٌانتٌن الٌهودٌة والنصرانٌة مما لم 

االعتقادات واألحكام، أو ما ٌتعلق بقصص األمم السابقة واألنبٌاء إلى ؼٌر ذلك، مما 

 من هاتٌن الدٌانتٌن، ولكنه ال ٌوحً فً نظر هإالء بوقوع اقتباس قام به النبً 

ٌوحً بالنتٌجة نفسها لدى أصحاب النظر السلٌم من المستشرقٌن، وكذلك لدى عامة 

المسلمٌن؛ إذ إنه ال ٌدل إال على نتٌجة واحدة مفادها اتحاد مصدر جمٌع هذه 

الدٌانات السماوٌة، فجمٌع كتبها نزلت من عند هللا تعالى على األنبٌاء موسى وعٌسى 

 األدٌان واحدة، واالعتماد ومحمد علٌهم السالم، واألصول االعتقادٌة العامة لكل

على هذا فً دعوى االقتباس بعٌد وضعٌؾ، بل إن القرآن نفسه ٌذكر هذا وٌصّرح 

ق ومإٌد لما نزل قبله، ولو كان النبً   فعل ما فً مواطن عدٌدة بؤنه مكمِّل ومصدِّ
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فعل من االقتباس، كما ٌزعمون، لما وضع فً القرآن ما ٌوحً بذلك، بل كان 

ٌّن أن ٌنفً ذلك وٌخفٌه ال أن ٌعلنه وٌبدٌه المتع
49

. 

ثم إن كتبهم قد طالها التحرٌؾ والتؽٌٌر لذلك فمعظم مضمونها مختلؾ عن 

فً " رٌكولدو"القرآن، بل ناقضها فً كثٌر من األمور، وقد صرح بذلك الراهب 

ٌا محمد، أنا ال أصدق أنك قد : " سٌاق الطعن فً القرآن عندما قال مخاطبا النبً 

تسلمت هذه اآلراء من هللا؛ ألنك عجٌب ؼرٌب فً رسالتك؛ ألنك ال تتفق مع أي 

كتاب مقدس آخر، ٌجب أن ننبذ ما ادعى محمد أنه تسلّمه من هللا؛ ألنه مناقض تماما 

"لألحكام التً كتبها موسى واألنبٌاء والرسل بعده، بوحً وأمر من هللا
50

أٌعقل بعد . 

 هذا االعتراؾ أن ٌكون القرآن مستمدا منها؟

 بالٌهود، الذٌن كانوا ٌقطنون األماكن البعٌدة إن دعوى اتصال النبً 

الخصبة كالمدٌنة والٌمن وؼٌرهما، واألخذ منهم قبل الهجرة هً مجرد افتراء؛ ألنه 

 سمع فقدأما لقاإه بهم بعد الهجرة .  إلى هذه المناطقلم ٌثبت تارٌخٌا سفر النبً 

 وواعظاً  معلماً  لهم هو وكان آخذٌن، وعنه سابلٌن له كانوا لكنهم منه، وسمعوا منهم

 أن ٌعقل فال وؼٌره، ساّلم بن هللا كعبد الكتاب، أهل من به آمنوا الذٌن وأما .ومبشراً 

 دون األحبار أولبك ٌسلم كٌؾ إذ بنبّوته، وسلَّموا ٌدٌه، على أسلموا الذٌن وهم ٌعلّموه

 بالكتاب؟ علماء وهم نبّوته من وٌتحققوا صدقه ٌروا أن

ثم كٌؾ ٌمكن تفسٌر هذا الكرم والسخاء المفاجبٌن من الٌهود بعلوم الكتاب 

 وهم المعروفون بالكتمان المعرفً له، فً انتظار ظهور نبً منهم؟ على محمد 

؟ ..وهو الذي كان ٌكشؾ خٌاناتهم وتزوٌرهم وتحرٌفهم لكتبهم ونقضهم للعهود

وكٌؾ نفسر تحدي الٌهود له باألسبلة التً ال ٌعرؾ إجابتها إال نبً مرسل؟ وما 

 فابدة التحدي والسإال إذا كانوا هم من علّموه؟

التً ٌصّر بعض " بحٌرى"وأما دعوى االستفادة من مقابلة الراهب 

المستشرقٌن على تضخٌم أثرها، رؼم عدم وجود سند صحٌح لها، وقد قال 

ال تسمح النصوص العربٌة التً عثر : "فً بحث له حول هذا الموضوع" هوارت"

علٌها ونشرت وبحثت منذ ذلك الوقت بؤن نرى فً الدور المسند إلى هذا الراهب 

"السوري إال مجرد قصة من نسج الخٌال
51

، فإنها على فرضٌة وقوعها فقد كانت 

محدودة بزمن قصٌر ال ٌكفً للدرس والتحصٌل، وبحضور زعماء قرٌش، الذٌن لم 

كما أن . ٌرووا عن حصول مثل هذا، ولم ٌكونوا ممن ٌتستر علٌه لو وجدوا فرصة

 ٌومبذ كان ال ٌتجاوز اثنً عشرة سنة مما ال ٌسمح بتعلم كتاب بحجم عمر النبً 
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القرآن، ثم إذا حصل فلماذا كتمه ولم ٌعلن علٌه إال عند سن األربعٌن؟ ثم على 

  دون سواه؟ فرضٌة صحة ما ادعوه، فلماذا اختار بحٌرى محمدا 

 فهو ادعاء تافه ال وأما ادعاإهم بؤن ورقة بن نوفل هو من علم النبً 

 وأن النصرانٌة، إلى ٌدعو كان ورقة أن تارٌخٌاً  ٌثبت لم ألنهٌختلؾ عن سابقه؛ 

 الوحً مجًء بعد إال  بورقة الرسول اتصال عدم أكدت الصحٌحة الرواٌات جمٌع

 فكرة إنَّ  حتى وورقة، السالم علٌه محمد بٌن سابقة صلة أي وجود وعدم إلٌه،

 اقتراح من الفكرة كانت بل لفهم ما وقع له، سعٌاً  باله على تطرأ لم به االتصال

 دلٌل، ؼٌر من "وات" زعم كما سابقة صلة هناك كانت فلو خدٌجة، رضً هللا عنها،

 اللقاء ذلك من ورقة موقؾ إن ثم .له حدث عما لسإاله الرسول ذهن إلى لتبادرت

 للنبً وقع ما سمع فلما حراء، ؼار فً الرسول مع حصل لما المستفسر موقؾ كان

 إذ ٌخرجه قومه، مإزراً، نصراً  سٌنصره أنه ووعده صدقه، على وشهد به آمن 

 لمحمد أٌن فمن. الوحً وفتر توفى، قبل أن ٌإمر النبً بالتبلٌػ، أن ورقة لبث وما

سنة وعشرٌن ثالث بعد اكتمل إنما واحدة، دفعة ٌظهر بذلك القرآن الذي لم  بعده 

 مواقؾ على ومعلقاً  تساإالت، عن مجٌباً  إنسانٌة، وحاالت حٌاتٌة، ألحداث معالجاً 

  بسنٌن؟ ورقة وفاة بعد إال تحصل لم شركٌة أو كتابٌة أو صحابٌة أو نبوٌة

أضؾ إلى ذلك استحالة أن ٌكون القرآن، بما تضّمنه من ؼٌبٌات، وتشرٌعات، 

وأخالق، ومعارؾ علمٌة لم تكتشؾ إال بعد قرون، باإلضافة إلى نظمه وبٌانه، من 

 وهو أمً ال ٌعرؾ الكتابة والقراءة، فكان معجزة عظٌمة ظاهرة ال ٌمكن تؤلٌفه 

أن تكون إال من عند هللا، تحدى بها أهل الفصاحة والبٌان، بل اإلنس والجن ولو كان 

كما أن التوراة واإلنجٌل كانا مكتوبٌن بلؽات ال ٌعرفها النبً . بعضهم لبعض ظهٌرا

 ًوأقرب ترجمة لهما إلى العربٌة إلى عصر النب ،تزٌد على خمسة قرون 
52

. 

أخٌرا نسؤل هإالء المستشرقٌن، إذا كنتم تنكرون الوحً والنبوة من أساسها 

كما ٌفعل الملحدون، فلماذا تقبلونهما لموسى وعٌسى، علٌهما السالم؟ وإذا كنتم 

 تإمنون بهما فلماذا تجعلونهما حكرا علٌهما وتنفونهما على نبً اإلسالم؟

 سٌدنا محمد وصدق  وبعد هذه الردود واألسبلة هل ٌبقى هناك شك فً نبوة 

رسالة، وأنه مبلػ عن ربه عز وجل، ال راؼبا فً سلطة وال جاه، وال طامعا فً 

متاع، ولكن رجل اصطفاه هللا لٌكون خاتم رسله إلى البشرٌة جمعاء وهادٌا ومبشرا 

وقد أدرك هذه الحقٌقة بعض المنصفٌن من المستشرقٌن، الذٌن تجردوا من . ونذٌرا

األهواء والتعصب باحثٌن عن الحق، فسجلوا شهاداتهم، التً تركت أثرا طٌبا بٌن 

 .أوساطهم، ولتكون حجة على أقوامهم، نقتبس بعضا منها ونختم به هذا المبحث
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ًّ بالمعنى الذي ٌعرفه ": "إدوارد مونتٌه" ٌقول المستشرق  كان محمد نب

، وٌقول "العبرانٌون القدماء، ولقد كان ٌدافع عن عقٌدة خالصة ال صلة لها بالوثنٌة

كان محمد نبٌا صادقا، كما كان أنبٌاء بنً إسرابٌل فً القدٌم، كان مثلهم : " أٌضا

"ٌإتى رإٌا وٌوحى إلٌه
53

. 

 مواقؾ نبٌلة فً دفاعه عن الرسول " حنا" ووقؾ المستشرق السوٌسري 

أن " جون وانتبورت"ومن جانبه أكد المستشرق . بعد دراسته الوثابق التارٌخٌة

بقدر ما : " الدراسات التارٌخٌة تسقط كل األكاذٌب التً أشاعها أعداء اإلسالم بقوله

نرى صفة محمد الحقٌقٌة بعٌن البصٌرة والتروي فً المصادر التارٌخٌة الصحٌحة، 

"وقد جاء بشرع ال ٌسعنا أن نتهمه فٌه
54

. 

لقد أخطؤ من قال أن نبً العرب دجال أو ساحر، : " وٌقول المستشرق كارل

 جدٌر بالتقدٌر، ومبدأه حري باالتّباع، ولٌس ألنه لم ٌفهم مبدأه السامً، إن محمد 

لنا أن نحكم قبل أن نعلم، وإن محمدا خٌر رجل جاء إلى العالم بدٌن الهدى والكمال، 

"كما أننا ال نرى الدٌانة اإلسالمٌة بعٌدة عن الدٌانة المسٌحٌة
55

. 

 ال أن علٌنا ثم: "، الذي ذكرنا جزبا من كالمه سابقا"توماس كارلٌل "ٌقول

 هً الحقٌقة أن لً وٌظهر أبداً، أستاذ عن درساً  ٌتلق لم محمداً  أن وهو شٌباً  ننسى

 عٌشة هو تعلمه ما وكل والقراءة، الخط ٌعرؾ ٌكن لم السالم علٌه محمداً  أن

ٌّته وهللا وعجٌب. وأحوالها الصحراء  علومه من وال العالم من ٌعرؾ لم إنه نعم ، أم

: بقوله علّمه من إلى ثم ٌشٌر ."سمعه إلى ٌصل أو بنفسه ٌبصره أو له تٌّسر ما إال

 صوت إال وما كلَّمه": أٌضاً  وٌقول ،"والحكمة العلم هللا علّمه الذي العظٌم الرجل"

"العلى السموات من صادر صادق
56

. 

 الٌهود دٌن من أعرؾ ما بقدر": الٌتنر اإلنجلٌزي المستشرق وٌقول

 من إلٌه أوحً قد بل اقتباساً، لٌس السالم علٌه محمد علمه ما بؤن أقول والنصارى

 بكل وإنً .علٌم عزٌز لدن من وحً جاءنا قد بؤنه نإمن طالما بذلك رٌب وال ربه،

 من ...المقصد  وأمانة الذاتٌة، المصالح تضحٌة كان إذا: أقول وخشوع احترام

ة على الدالة الظاهرة العالمات "إلٌه أوحً قد أنه السالم علٌه محمد نبوَّ
104

. 

 ٌسترشد ولم مقدساً، كتاباً  ٌقرأ لم محمداً  أن إذن ثبت": كاستري هنري وٌقول

"علٌه متقدم بمذهب دٌنه فً
104
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 وتدل الحقٌقة، لخدمة وإنصاؾ وعلم دراسة عن صدرت االعترافات هذه إن

 جلدتهم وبنً دٌنهم رجال فٌها خالفوا والتً النادرة، وشجاعتهم أصحابها جرأة على

 فً وإجحاؾ تهم من قالوا ما فقالوا اإلنصاؾ عن وتجردوا الحق عن حادوا الذٌن

 .اإلسالم والوحً الذي أنزل إلٌه نبً

 

   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 


