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The modern scientific revolution has imposed on the researcher to
broaden his view by referring to more than one science in
addressing his research issues, and in the light of the
contemporary ideological debate that the unspoken and the
accepted are recognized to without the slightest prestige, it is
necessary to discuss what these debates erupt with objectivity
and impartiality. The issue of the historical existence of the
Qur’anic events, which was taken - according to Arab modernists
- from the school of archaeological criticism of the Bible as an
example, and since the prevailing belief among Muslims is the
infallibility of the Holy Qur’an from distortion and falsification
through recurrent and because it contained - equivalent to a third
- on Historical events, including stories, and previous facts, it is
not possible “beliefly” and “realistically” that the divine news
contradict the achieved historical reality, and since the main
purpose of the Holy Qur’an - including the verses of the stories is guidance , the Qur’an has transmitted history To achieve this
purpose without being a book of history that delves into the
details and identifies the dates and respects the chronologies with
precision and detail, it is not possible “methodologically” and
“realistically” to require the archaeological evidence for each
Qur’anic event, especially since the nature of the archaeological
research itself He suffers from technical and epistemological gaps
that make his discoveries and reading of him between the
hypothesis of the results of the auxiliary sciences and the selfinterpretation of the archaeologist, and the process of
archaeological documentation of historical events in Holy Qur’an
remains - if it is achieved - as a matter of concerted evidence despite its suspicion - that raises the believer's faith - and faith in
degrees. - It also obliges the non-believer in the Qur’an as a divine
source to conform to the material evidence of the divine revelation
or what is termed in Islamic thought with the « scientific miracles
of the Holy Qur’an ».
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التوثيق األركيولوجي لألحداث التارخيية يف القرآن الكرمي
قصص األنبياء منوذجا–
شهاب نقادي
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امللخص:

فن يف معاجلة القضية
أصبحت الثورة العلمية احلديثة تف ِرض على الباحث التوسيع من نظره ابلرجوع إىل أكثر من ّ
ِ
حترج أو أدىن
السجال األيديولوجي املعاصر الذي يتعرض للمسكوت عنه و املسلّم به دون ّ
العلمية ،و يف ظل ّ
السجاالت ابملوضوعية و احليادية االّزمة ،على غرار مسألة الوجود التارخيي
هيبةّ ،
تعّي مناقشة ما تُثَ ّوره تلك ّ
لألحداث القرآنية و اليت أخذ حداثيو العرب من مدرسة النقد األركيولوجي للكتاب املقدس مثال ُُيتدى به ،و مبا
أن االعتقاد اجملمع عليه عند املسلمّي هو عصمة القرآن الكرمي من التحريف و التزييف ،و لكونه احتوى على
ٍ
قصص و أخبا ٍر مبا يوازي الثلث ،فال ميكن "واقعيا" أن خيالف اخلرب اإلهلي الواقع التارخيي
أحداث اترخيية من
"املتحقق" ،و مبا أن املقصد األساسي من القرآن الكرمي –مبا فيها من آايت القصص -هو اهلداية و اإلرشاد فإن
القرآن قد نقل لنا اترخياً دون أن يكون كتاابً للتّاريخ ،فال ميكن "منهجيا" أن نتطلّب ال ّدليل األركيولوجي لكل
حدث قرآين ،خاصة و أ ّن األركيولوجيا نفسها تعاين من ثغرات إبستيمولوجية جتعل مكتشفاهتا و قراءهتا هلا بّي
ظنية نتائج العلوم املساعدة و ذاتية أتويل عامل اآلاثر  ،و تبقى عملية التوثيق األركيولوجي لألحداث التارخيية –إذا
حتققت -من ابب تضافر األدلة –على ظنيتها -اليت ترفع من إميان املؤمن –و اإلميان درجات -كما تلزم غري
احلجة ال ّدينية "بتوافق الدليل املادي للوحي اإلهلي" ،أو ما اصطلح عليه يف الفكر اإلسالمي ب "اإلعجاز
املؤمن ّ
العلمي للقرآن الكرمي".
الكلمات املفتاحية :دراسات قرآنية ،اإلعجاز التارخيي ،األركيولوجيا ،التوثيق ،قصص األنبياء.

املقدمة:
رهونة بتوثيقه ،كذا يف البحث التارخيي ،و يُعترب توثيق الوقائع التارخيية ابآلاثر و املخلّفات املادية
إ ّن تَثبيت احلَ َدث َد ْعوى َم ُ
الرواية الشفهية ،و ملا نعلم أ ّن آايت األخبار و األحداث قد شغلت ثلث القرآن فإ ّن قابلية
من املناهج املعتمدة حديثاً موازاةً مع ّ
ّ
ظل الدراسات البَ ْينية احلديثة ،ال ُّ
للتأكد من القرآن الذي قد جتاوز قنطرة اليقّي من
توثيقها "أركيولوجيا" ابت ٌ
أمر ال مناص منه يف ّ
كردة فعل على مفتعلي العداوة و البغضاء بّي األركيولوجيا و القرآن من احلداثيّي و
خالل حيثيات مجعه و طريقة نقله ،و لكن ّ
بعض املفكرين املستوردين ملنهاج "النّقد التارخيي للتوراة" و الذي تبنّته –من قبل -الثورة الربوتسناتية على الرتاث الديين يف الغرب،
فجاء اهلدف من هذه الورقة البحثية ك "املصاحلة" لتلك "العداوة املفتعلة" بل و إلظهار "الصداقة" املبطّنة – يف حقيقة األمر -بّي
احلقلّي املعرفيّي ،مستصحباً هدفاً آخر من نوع روحاين املتمثّل يف زايدة اليقّي –و اليقّي درجات -من مصداقية القرآن بتضافر
األدلّة و تصديق بعضها البعض.
حل
و عليه فإ ّن بلوغ هذه األهداف يتوقّف أساساً – و بعيداً عن عاطفة االنتماء و االعتزاز ابل ّدين -على حماولة ّ
لعل من أهم
إشكاليات مزدوجة -منهجية و تطبيقية -يف التّعامل مع عملية التّوثيق األركيولوجي لألحداث امل َّ
تضمنة يف القرآن ،و ّ
ُ
تلك اإلشكاليات و ّأوهلا هو حترير املوقف املتبادل بّي األركيولوجيا و القرآن ،و ما مدى التوافق و التكامل – إن وجد -بينهما،
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مع حماو ِلة منذجة النتائج احملتملة لتلك اإلشكاليات من خالل وقائع اترخيية قرآنية اخرتت أن تكون يف جمال قَصص األنبياء –
مؤخرا بّي األوسا الفكرية و املتمثّلة يف اإلنكار التارخيي لألنبياء -ليحمل البحث
بسبب اخللفية الفكرية "املُوضوية" اليت انتشرت ّ
عنوان "التوثيق األركيولوجي لألحداث التارخيية يف القرآن الكرمي –قصص األنبياء منوذجا".
ميكن معاجلة املوضوع و إشكالياته بطرق متعددة ،و لكين ق ّدرت أن تكون الطريقة املناسبة بعقد "املقابلة" بّي طريف
البحث ،األركيولوجيا و القرآن ،و ذلك بعد أتطري إيبستيمولوجي لكل طرف ،بقصد حتقيق مناطات التوثيق املمكنة أو املتع ّذرة ،و
موثوقية
لذلك كلّه ارأتيت أن أهيكل البحث يف أربعة مباحث ،أضبط يف األول منها مفهوم التّوثيق األركيولوجي و درجة ُ
املخلفات األركيولوجية تقنياّ و معرفياّ ،مث أتكلم يف املبحث الثاين عن األحداث التارخيية القرآنية تَو ِ
صيفا و تصنيفا ،ألعقد يف
ْ
املبحث الثالث مقابلة بّي األركيولوجيا و القرآن ،و بيان موقف كل واحد منهما اجتاه اآلخر ،مث أختم مببحث رابع أحاول تقدمي
مناذج من التّوثيق األركيولوجي لبعض الوقائع التارخيية يف قصص األنبياء و النظر يف مدى جناعة هذه املقاربة.
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املطلب األول :دراسة يف املصطلح:
صحح ابن فارس أصل مادة "و ث ق" و أرجعها إىل داللة العقد و اإلحكام ،و امليثاق عنده مبعىن العهد امل ْحكم مث
ُ
الرواة و هي لفظة "ثقة" (ابن فارس ،2001 ،صفحة )1043
است ّدل بكلمة مشهورة يستعملها احمل ّدثون يف دراسة األسانيد و ّ
يف إشارة منه لالستعماالت األوىل ملادة "و ث ق" يف الرتاث اإلسالمي و ابلضبط يف جمال التّح ُّقق من صدق امل ِ
خرب و من َمثَّ من
َ
ُ
سمى هذه العملية ابلتّ ْوثيق.
صدق اخلََرب ،و تُ ّ
عمم من مدلوهلا تبعاً لتطور مدلول كلمة "الوثيقة" مبا يوافق
تشعبها أخذت كلمة "التوثيق" ُُت ّ
بتطور العلوم و ّ
صص أو تُ ّ
ّ
ِ
قصرت داللة الواثئق على أهنا "أوعية للمعلومات املكتوبة" فقط
طبيعة كل علم املستعمل هلا ،فنجد مثال أ ّن العلوم اإلدارية َ
وسعت العلوم التارخيية من أوعية حتميل املعلومة (اهلجرسي و حسب هللا،1998 ،
(قبيسي ،1982 ،صفحة  )45يف حّي ّ
فخار األواين أو
صفحة  ،)223و عليه فإن املعلومة التارخيية قد تُستخرج من طبيعة احلجارة املستعملة يف التّمثال نفسه أو من ّ
النمط املعماري أو حىت من طريقة الكتابة إىل جانب الرواايت و السردايت الشفهية ،و أتخذ مصطلحات التوثيق  /الوثيقة حينئذ
معناها األعم.

أما مصطلح األركيولوجياَ  ،Archeologieفرغم تركيبه املزجي بّي مصطلحّي إغريقيّي "أركيوس  "arkhaiosأي
القدمي و "لوجوس  "logosأي العلم ،و الذي يدل على "علم القدمي" ( )82 .p ،2000 ،larousseإالّ أن استعماالته
جمرد السرد التارخيي كما فعل
الرومان يف مسارحهم ،و قد يراد به ّ
"اليواننية" األوىل كان مبعىن التمثيل الدرامي الذي كان يقوم به ّ
"دنيس داليكارنس  Denys D’halicarnasseيف كتابه "األركيوجليا الرومانية" يف توثيق أحداث حروب روما مع قرطاجنة
يف القرن األول امليالدي ،مث كان من األوائل الذين استعملوا كلمة أركيولوجيا مبعناها املعهود الفرنسي "جان سبون" ،لكنه كان
يطلق عليها أحياان مصطلح "أركيوجرافيا"  ،Archeographieمث ُكتب البقاء ملصطلح "األركيولوجيا" بعده ،و استقر األمر
عليه إىل العصر احلديث (حسن ع ،1993 ،.الصفحات  ،)13-12و الذي يدل على "علم التحري عن األصول املادية
حلضارة اإلنسان" (رزق ،1996 ،صفحة  )12و يقابل هذه الداللة االصطالحية يف االستعمال العريب "علم اآلاثر" حيث أ ّن
معىن األثر يدور على ثالثة أصول متالزمة و هي :تقدمي الشيء و ذكر الشيء و رسم الشيء الباقي ،و منه األاثرة ،أي البقية من
الشيء ،و اجلمع أاثرات ،و منه قوله تعاىل":أو أاثرة من علم " (ابن فارس ،2001 ،الصفحات .)43-42
ُيدد املصطلحان -سواء الالتيين " "archeologieأو العريب "اآلاثر" -موضوع الدراسة الذي هو اإلنسان بثقافته و
فكره و فنّه ،كما ُيدد ِ
موضع الدراسة و هي كل ُملّ ٍ
ف أو بقااي تُش ّكل وعاء ملوضوع تلك الدراسة.
بعد أتصيل اصطالحي ل "التوثيق األركيولوجي" ميكن اقرتاح التعريف التايل و هو "عملية الت ُّ
ًّحقق من اخلرب التارخيي
"الشفهي" من خالل البقااي "املادية" لذلك اخلرب" حيث تُصبح الرواية التارخيية موضوع التوثيق ،و املخلّفات املادية ِ
موضع التوثيق،
ُ
و األركيولوجيا منهج التوثيق .
املطلب الثاين :موثوقية األركيولوجيا
يف أي عملية توثيقية يُشرت فيها حتديد درجة موثوقية الوعاء املعلومايت املوثق به ،بغض النّظر عن مصداقية احملتوى الذي
قد يتأثر مبالبسات تش ّكله ،و نظرة إبستيمولوجية لعلم األركيولوجيا قد يكشف اللّثام عن درجة موثوقيته ،و قبل الكالم عن
ابسيتيمولوجية األركيولوجيا ال بد من حتديد حماور البحث العلمي داخل األركيولوجيا من جهة ،و إبراز عالقتها البينية مع املعارف
املختلفة من جهة أخرى.
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أما من جهة حماور البحث الداخلية فإن مثة جمالّي أساسّي يتلخص فيهما البحث األركيولوجي ،األول املتمثّل يف عملية
التّنقيب و التّ ْرميم مث حتليل موادها األولية و أترخيها مث حفظها ،مبا قد يسمى ابلعملية األرشيفية ،و الثاين يتمثّل يف استنطاق
املخلفات األثرية من خالل املواد املستعملة يف صناعتها و نقوشها و رموزها ابستحضار السياق اجلغرايف و االنرتبولوجي و
الكرونولوجي لتلك املخلفات ،مبا قد يسمى ابلعملية التفسريية (.)2012 ،Francfort
بناء على حتديد حماور الدراسة األركيولوجية ،فإن عالقتها البينية ابحلقول املعرفية األخرى ابتت ظاهرة ،حيث أن عملية
األرشفة ستحتاج ضرورة إىل العلوم التجريبية كالفيزايء و الكيمياء و علم اهلندسة و اجليولوجيا و غريها ،كما أ ّن العملية التفسريية
ستعتمد على العلوم اإلنسانية و االجتماعية و اللسانية  ،كاالنرتبولوجيا و اإلتنولوجيا و تيولوجيا و الفيلولوجيا و اهلرمينوطيقا و
غريها.
يظهر أن علم األركيولوجيا هو أكثر العلوم اليت يتقاطع فيه احلقول املعرفية على اإلطالق (،yoffee & severin
 )2010و ال يظن أنه َخ ٌرب إجيايب و مطمئن من جهة موثوقية املخلّفات األركيولوجية ،حيث أنه ستتقاطع بذلك أيضا كل
جماالت االرتياب لكل علم و ترتاكم يف علم واحد ،مع ما يصيب العملية التفسريية للمخلّفات املادية من ذاتية األركيولوجي نفسه
و أيديولوجيته و خلفياته الفلسفية ،و ال يعىن هذا حبال هدم علم قائم بذاته والذي برهن عمليا على أمهيته على مستوايت كثرية،
عوقات املعرفية و
و لكن املقصود هبذا الطّرح وضع اإلطار اإلبستيمولوجي احلقيقي لألركيولوجيا ليكن األركيولوجي على علم ابملُ ّ
التقنية و يتعامل معها أبكرب قدر ممكن من احليادية و املوضوعية مستحضرا أثناء حبثه أبن املعلومة األركيولوجية تتميّز ب أهنا:
 ظنية الثبوت ظنية الداللة :و قد تكون يف أدىن مستوايت الظنية مبا يتماس –يف الكثري من احلاالت -مع الشك و التخمّي ومزورة ألغراض جتارية و
التّخيل ،ألن اخلطأ وارد يف أترخيها أو قراءهتا بلغة معيّنة أو حىت فهمها كما قد تكون تلك العائدات ّ
يتعجل يف اجلزم ابحلقائق.
سياحية و حىت إيديولوجية فال ّ
يتوقف استكمال املعلومات على ملفات أثرية أخرى فال ميكن اجلزم -على األقل
 مؤقّتة و نسبية يف الزمان و املكان :فقد ّمؤقة -بنتيجة هنائية ،بل قد يُظن أن املعلومة صحيحة فتظهر بعدها ملّفات تقلب املعلومة رأسا على عقب ،كما أن
يتحمس يف إصدار األحكام النهائية حىت تكتمل الصورة أو
املخلّفات األثرية قد ُتتلف قراءهتا ابختالف مواقعها اجلغرافية فال ّ
تقرب من الكمال (رزق ،1996 ،الصفحات .)27-23
 حتتمل األدجلة من مستنطقيها :و من ذلك توجيه بعض التفسريات مبا يتوافق و إيديلوجيات معينة كالعِلموية اإلحلادية املنكرةلألداين و اتريخ األنبياء ،أو بداف ٍع استعمار ٍي لتربير النفوذ و االستيطان من خالل األركيولوجيا و غريها من اإليديوجليات كما
هواحلال ابلنسبة للحمالت االستكشافية اليت يقوم هبا الباحثون اإلسرائلييون حتت العناية الربطانية منذ منتصف القرن العشرين
يف سبيل إثبات وجود اليهودي يف األرضي فلسطينية (األسعد ،2010 ،صفحة .)7
 خنلص من هذا املبحث أن األركيولوجيا علم قائم بذاته مبين على غريه ،له أمهيته و تطبيقاته على مستوايت كثرية ،لكناستنتاجاته قد تتأرجح بّي اليقينيات إذا ُح ّفت بقرائن أخرى و هذا قليل ج ّدا ،كما قد تكون من قبيل الدعاوى و التخمينات
بل و من اخلياالت أحياان كثرية ،فتكون موثوقية األركيولوجيا يف أحسن أحواهلا ظنيّة و هي األصل الذي يُبحث عنه يف العملية
التوثيقية (علي.)2019 ،
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املطلب األول :توصيف و تصنيف
من ٍ
أحد مصادر الرواية التارخيية
مادة اترخيية بنسبة الثُّلث ،مما يرشحه أن يكون َ
منطلق إحصائ ٍي احتوى القرآن الكرمي على ّ
ٍ
بشخصية أو أبقو ٍام
على األقل -عند املسلمّي ،من جهة أخرى مل يقتصر القرآن الكرمي على سرد عام للحدث التارخيي املتعلقِ
السرد ،كبعض األحوال السياسية و االقتصادية يف احلكم الفرعوين من
فحسب ،بل جاء ٌ
ذكر لبعض التّفاصيل يف خضم ذلك ّ
خالل قصة موسى .أو تطور الصناعة احلربية أو املدنية أو تلك املتعلقة بوسائل النقل من خالل قصة نوح و داود و سليمان
األم من خالل قصة آدم ،و املقصود هو تواجد معلومات يف جماالت متنوعة
عليهم السالم ،أو اإلشارة إىل ُمالبسات تَ ُّ
كون لغة ّ
تستصحب القصة القرآنية (مهران ،1988 ،صفحة .)9/1
و مما جيب التأكيد عليه إبستيمولوجيا هو أن القرآن الكرمي يعترب مصدراً اترخيياً من غري أن يكون كتااب للتّاريخ ،و هذا
تصديقاً ألحد مقاصد القرآن األساسية -إن مل يكن مقصده األساسي -و هو "مقصد اهلداية" و الذي يربر مجلة من خصوصيات
األسلوب القرآين يف سرد اخلرب التارخيي و اليت كانت حمل استشكاالت بل نقد عند بعض املستشرقّي أو احلداثيّي ،كأسلوب
التَكرار للحدث التارخيي اترة ابالختصار أو اترة ابالستطراد ،و اترة ابلتصريح يف بعض التفاصيل و اترة ٍ
إبهبام قد يصل إىل إهبام
ألمة بنفسها و لزماهنا و مكاهنا يف آن واحد ،كقصة أصحاب القرية يف سورة يس ،كما
الشخصية األساسية نفسها يف القصة أو ّ
كقصة يوسف ،أو سرد قصص متلفة يف السورة
قد يكون أسلوب سرد القصة َدفعي (أي إفراد سورة بكاملها لقصة واحدة) ّ
الواحدة اترة برتتيبها الكرونولوجي كما يف سورة األعراف وهود و القمر ،و اترة بغري تريتب كما يف سورة مرمي و األنبياء و الشعراء
و النمل ،و اترة قد يُشري القرآن إشارًة واحد ًة فقط يف القرآن أبكمله كشخصية إدريس يف سورة مرمي.

كل هذا التنوع يف األسلوب السردي التارخيي يف القرآن جاء ليحقق مقصد اإلرشاد و الوعظ و تثبيت القلوب فال يُتعامل
مع القرآن و احلالة هذه تعامل املؤرخّي للرواية التارخيية املنقولة بتَطّلب التّفاصيل و التّواريخ احمل ّددة و املوقع اجلغرايف و اشرتا
وجه للقرآن الكرمي يف موضوع التاريخ.
التسلسل الزمين لألحداث فال َو ْجه للنقد املنهجي املُ ّ
السردايت التارخيية األخرى ،سواء ذات مصدر بشري أو إهلي
و بعقد مقارنة بّي املضمون التارخيي يف القرآن الكرمي و ّ
فإننا جند:
للح َدث أو ما يسمى ب "نواة احلدث"
 -1توافقاً كبرياَ مع بعض األساطري و األحداث و األخبار الشعبية املوروثة ،مما يقيم أصال َ
اليت جتعل من ذلك التوافق تصديقا "إمجاليا" للقصة القرآنية و ليس تشكيكا هلا.
 -2يف املقابل جند ابتعاد القرآن الكرمي عن املبالغات و املغاالت و ما حتيله العقول عند نقله للحدث مما قد جنده يف املورواثت
السردية التارخيية األخرى كالتّوراة (مهران ،1988 ،صفحة .)45/1
صحح هلا و املع ّقب للمعهود
 -3انفرادات القرآن أبحداث مل ترد إال فيه ،بل و مالفات لبعض التفاصيل التارخيية جاء القرآن كاملُ ّ
ُ
التارخيي يف زمن التّنزل رافعاً حت ّدي "اإلعجاز التارخيي" للقرآن الكرمي (عامري ،براهّي النبوة ،2017 ،صفحة .)51
ذكر أو إشارةٌ يف القرآن الكرمي الذي أُنزل ابألساس
 -4هناك مادة اترخيية كبرية جدا سجلها التاريخ شفهيا و ماداي مل جند هلا ٌ
هلداية البشر ،ذلك ملراعات مبدأ "االقتصاد املعريف" و "االنتقاء التارخيي" مبا يتوافق مع حتصيل ذلك املقصد.
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املطلب الثاين :موثوقية األحداث القرآنية
املطلب الثاين من املبحث األول و الذي جاء حتت عنوان "موثوقية األركيولوجيا" ،للوقوف على
املطلب
يقابل هذا
َ
ُ
درجات املوثوقية بّي املصدرين مث يتم بعدها مقابلتهما ،و تعترب هذه العملية "منهجيا" أساسية للتوصل إىل نتائج بعيدة عن الذاتية
و عاطفة االنتماء الديين ،و كذلك لتحقيق الدقة يف عملية التوثيق بعد ترتيب درجة املوثوقية لكل مصدر.
الكالم على موثوقية األحداث التارخيية القرآنية اتبع ملوثوقية القرآن الكرمي نفسه ابلتّضمنب ،و حقيقة نقل القرآن ابلتّواتر خيتصر لنا
طريق تثبيت موثوقيته (و ليس مصداقيته اليت يتعلق موضوعها بفلسفة العلوم الدينية و مقارنة األداين) .
مجع عن مج ٍع عن مج ٍع حتيل العادة اتفاقهم على الكذب (عبداملنعم ،1999 ،صفحة  )212/3و هو
التّواتر هو ما رواه ُ
يف القرآن متحقق يف النّقل الشفوي ،و هو األصل يف إثبات موثوقيته ،إذ أن الوعاء الورقي (الكتابة) اتبعة له ،و ليس العربةُ بعدد
اجلماعة الناقلة للخرب بقد ِر ما تكون العربة حبال اجلماعة الناقلة له ،حيث أن استحالة الكذب يف النقل قد يتحقق بثالثة أو حىت
ائن نصية أو سياقية ترفع من موثوقية النقل من الظنيّة إىل درجة اليقّي (النّجار ،2017 ،صفحة .)8
ابإلثنّي إذا َح ّ
قل قر َ
ف النّ ُ
واقعيا و إحصائيا ،آالف احلفظة للقرآن سنواي عرب العامل يؤكدون عمليا و ميدانيا نقل القرآن الكرمي ابلتواتر اللفظي ،حىت أصبح
حفظ القرآن ظاهرة اجتماعية يف العديد من البلدان اإلسالمية ،هذا يف ظل العوملة و امل ْشغَالت و اإلغراءات املادية و طغيان
َ
املدنية االستهالكية ،مما قد يستنزف الوقت و اجلهد للشخص دون حتقيق هدف احلفظ ،و لو وازان هذه احلالة الدينية/االجتماعية
مبا كان عليه األمر يف العصور األوىل زمن الصحابة و من جاء بعدهم (و قد كانوا حديثو عهد زمانيا و مكانيا و إميانيا برأس
السند القرآين –و هو النيب صلى هللا عليه و سلم -مع تفرغهم و قلة مشاغلهم و بساطة مدنيتهم) فإننا نتصور بسهولة حتقق
التواتر يف نقل القرآن ،مع ما كان يَشغَله من مركزية و حضور يف جماالت متلفة سواء دينية أو حىت سوسيلوجية ،فكما أن الصالة
ِ
صحح العقد.
ال تصح إال بقراءة قدر من القرآن فقد كان عقد القَران يثبت آبايت من القرآن كمهر يُ ّ

أما من انحية األنرتوبولوجية فقد كانت القدرة على احلفظ عالية "كما و كيفا" يف األزمنة القدمية و هي ملكة كاد اإلنسان
يفقدها يف العصر احلديث فقداان اتما ،غري أن هذه امللكة توافرت لبعض األفراد يف العصور القدمية إىل درجة تكاد ال تصدق لو مل
تكن لدينا أدلة كثرية عليها على حد قول املتخصص األمريكي يف اتريخ العلوم جورج سارتون (سارتون ،2010 ،صفحة
 ،)290/1و ابستحضار عدد كلمات القرآن و اليت هي حنو  77400كلمة فقط ،و اليت تنزلت على ٍ
مكث يف ظرف ثالثة
ّ
تصور أبدا ضياع القرآن الكرمي من جهة حفظ كلماته.
عشر سنة كاملة ،ال يُ ّ
عوقات املدنية ،و مركزية القرآن الكرمي يف احلياة االجتماعية و
ابلنّظر إىل الدوافع الدينية و امللكات الذاتية و انتفاء املوانع و املُ ّ
املنزلة على سنوات ممدودة ،ميكن اجلزم بنقل القرآن متواترا يف الصدور موازاة
االقتصادية و السياسية لدى األوائل ،و آايته املعدودة ّ
مع كتابته يف السطور مما يثبت موثوقيته و صحة نسبته إىل منتهى السند البشري و هو حممد صلى هللا عليه و سلم و أن هذه
املوثوقية ترقى إىل درجة اليقّي بال شك.
يقول أحد أشهر و أشرس املستشرقّي الناقدين للقرآن و هو مارجليوث حول نظرية اإلسناد":إن قيمة نظرية اإلسناد يف
حتقيق الدقة ال ميكن الشك فيها ،و املسلمون حمقون يف فخرهم بعلم اإلسناد" (حسن أ ،2019 ،.صفحة )59
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املطلب األول :موقف القرآن من األركيولوجيا
ابلالزم -على موقف القرآن من األركيولوجيا كعلم قائم
مبقار ٍبة موضوعية لآلايت القرآنية سأسرد بعض اآلايت ال ّدالة –ابملقتضى أو ّ
بذاته و مصدر للمعرفة و املعلومة منطلقا من اآلايت ذات الداللة العامة إىل ما ميكن أن تكون داللتها خاصة و مطابقة للمقصود
حميال إىل التفاسري املعتمدة طلبا لالختصار:
يقول هللا سبحانه و تعاىل:
"قُل انْظُروا ما َذا ِيف َّ ِ
األر ِ
ت و النُّ ُذ ُر َع ْن قَ ْوٍم الَ يُ ْؤِمنُون" (يونس.)101
اآلاي ُ
الس َم َوات َو ْ
ض و َما تُ ْغ ِىن َ
ْ ُ َ
ٍ
وت َّ ِ
"أَوَمل ي ْنظُروا ِيف ملَ ُك ِ
األر ِ
ض َو َما َخلَ َق هللا ِم ْن َش ْيء ( "...األعراف.)185
الس َم َاوات َو ْ
َْ ُ َ
ِ
"سنُ ِري ِهم ِ
ِ
ِ
ِ
ّي َهلُْم أنّهُ احلَ ّق" (فصلت)53
آايتنَا ِيف األفَاق َو يف أنْ ُفسه ْم َح ّيت يَتَ بَ َّ
َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
األر ِ
ّي" (األنعام)11
ض ُمثّ انْظُُروا َكْي َ
ف َكا َن َعاقبَةُ املُ َك ّذب َ
"قُ ْل س ُريوا ِيف ْ
ك مساكِنَ هم َمل تُس َكن ِمن ب ع ِد ِهم ّإال قَلِيالً و ُكنّا َْحنن ِ
"و َكم أهلَكْنَا ِمن قَري ٍة ب ِطرت معِ َ ِ
ّي" (القصص.)58
َ ْ ْ
الوا ِرث َ
ْ َْ َ َ ْ َ
يشتَ َها فَتلْ َ َ َ ُ ْ ْ ْ ْ ْ َ ْ ْ
َ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
ض فَي ْنظُروا َكيف َكا َن عاقبة الّذين َكانُوا ِمن قَبل ِهم َكانُوا هم َ ِ
ِ
األر ِ
أخ َذ ُه ْم هللا
األر ِ َ ُ ْ َ
ض فَ َ
أش ُّد مْن ُه ْم قُ ّوةً َو آ َاث ًرا ِيف ْ
"أ ََوَملْ يَس ُريوا ِيف ْ
َ َ
ُْ
ْ ْ ْ
َ
بِ ُذنُوهبِِ ْم َو َما َكا َن َهلُْم ِم َن هللاِ ِم ْن َو ٍاق" (غافر .)21
ِ
ك ِمْن ها قَائِم و ح ِ
صي ٌد" (هود .)100
ك ِم ْن أنْبَ ِاء ال ُقَرى نَ ُق ُّ
"ذَل َ
صهُ َعلَْي َ َ ٌ َ َ
ِ
و عن فرعون قال تعاىل" :فَالي وم نُن ِجيك بِبدنِ ِ
ك آيَةً َو إ ّن َكثِ ًريا ِم َن النّ ِ
اس َع ْن آايتِنَا َغافِلُو َن" (يونس
ك لتَ ُكو َن ل َم ْن َخلْ َف َ
َْ َ َ ّ َ ََ َ
.)92
و عن سفينة نوح قال تعاىل ":فَأَجني نَاه وأَصحاب َّ ِ ِ
ِ ِ
"و
اها آيَةً لّْل َعالَم َ
السفينَة َو َج َع ْلنَ َ
َْ ُ َ ْ َ َ
ّي " (العنكبوت  )15و قال عنها أيضاَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
اها آيَةً فَ َه ْل ِم ْن ُم َّدكِر" (القمر . )15-13
اه ْم َعلَى ذَات ألْ َو ٍاح َو ُد ُس ٍر َْ .جت ِري َأب ْعيُننَا َجَزاءً ل َم ْن َكا َن ُكف ْر َ .و لََق ْد تََرْكنَ َ
َمحَْلنَ ُ
مع عشرات املواضع ملوضوع قصص الغابرين اليت متثل دعوى -غري مباشرة -السرتجاع التاريخ أبحداثه و شخصياته و مواقعه.
جاءت هذه اآلايت يف سياق النّظرة القرآنية الكلية ِ
املقررة و املؤّكدة على ضرورة تطلّب العلوم و املعارف بشىت أنواعها و مبختلف
ّ
ُ
ٍ
طرقها ،فاحتةً الباب على مصراعيه غري متحرزةٍ من النّقد و االنتقاد ،وال حاجة الستطراد أكثر َحول موقف القرآن من العلم عموما
إلمكانية حتول املطلب إىل حبث مستقل ،و لكن املقصود بيان اهتمام القرآن ابلبحث عن املعلومة حبثا مقصودا لذاته و لغريه ،و
مر بيانه -فإن االهتمام القرآين مبا قد يُعلّمنا و يُعلِمنا
إ ْذ كانت األركيولوجيا علما من العلوم ،بل علما تلتقي فيه شىت العلوم –كما ّ
بتا ريخ البشرية و األمم السابقة ابت مرتبطا ارتباطا حتميا ابلبحث و التنقيب و اسرتجاع ما يوصلنا إىل ذلك مبرتبة الوسيلة إىل
مقصد و الطريق إىل من َفد.
َ
املوضوع و امل ْوضع بّي آايت األحداث و األخبار و القصص من جهة و االسرتجاع التارخيي يف
زد على ذلك ،أن ُ
َ
األركيولوجية من جهة أخرى يتقاطع يف نقطة مشرتكة و هي "التاريخ" ،و الذي جيعل تالقي املصدرين و احتكاكهما أمرا ال مناص
منه.
وسع جمال البحث أكثر و نقول أن
و لو أردان أن أنخذ املخلّفات األركيولوجية مبعناها احلريف و األعم ،فإننا نستطيع أن نُ ّ
القرآن الكرمي قد ربط الكثري من العبادات و الشعائر مبعامل و أمكان و قطع و ملّفات أثرية ،مما جيعل آايت األحكام هي األخرى
ترتبط ابألركيولوجا من هذه احليثية ،فالصالة و احلج و العمرة مرتبطة ابلكعبة و عرفة و املسجد النبوي و هي ملفات أثرية ابلتعبري
أركيولوجي ،و كذا مقدار زكاة األموال قياسا على الدينار الذهيب و الدرهم الفضي اللّذين وقف عليها أتباع التابعّي يف حتديد
الصاع النبوي املتواجد يف املسجد النبوي يف حتديد مقادير زكاة الفطر وهكذا ،أما من اجلانب الوعظي فقد ّاُتذ
أنصبة الزكاة ،و ّ
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املبحث الثالث :األركيولوجيا و القرآن ،املقابلة

Chiheb NEGADI

القرآن الكرمي من النظر يف األمم السابقة و دايرهم و ما بقي من آاثرهم منهجا وعظيا يعتمد على قياس احلاضر ابملستقبل ،و نفوذ
يتبّي لنا و بكل أسف خطأ بعض الفتاوى املعاصرة احملرمة لزايرة األماكن األثرية بل
سنة هللا يف األمم الغابرة و ّ
الالحقة ،و من هنا ّ
و حترمي -أو كراهة -علم األركيولوجيا من أساسه !!
املطلب الثاين :موقف األركيولوجيا من القرآن
ٍ
ٍ
علم اإلبيغرافيا
كمروية ،أما كالوثيقة فإن األركيولوجيا
كوثيقة و
تقف األركيولوجيا أمام القرآن و تتعامل معه
ُ
تعتمد َ
( )épigraphieلتَ تَحقق من الوجود التارخيي للقرآن الكرمي اعتمادا على التأريخ ابلكاربون املشع إذا كان وعاء الكتابة ذو ٍ
أصل

عضوي أو بطرق أخرى أكثر تعقيدا ،و أقدم مطو وصلنا للقرآن الكرمي يرجع إىل القرن األول اهلجري ،وبعد حتقيق دقيق لتأريخ
يخ ميكن حصره يف فرتة ما بّي  20و  40سنة فقط
توصل فريق البحث إىل أتر ٍ
املخطو جبامعة ليدن األملانية ابلكاربون املشع ّ
بعد وفات رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ،إضافة إىل مئات املخطوطات اليت ترجع إىل القرن الثاين و الثالث اهلجري و اليت
تربهن على وجود القرآن التارخييا كما تربهن على حفظ مضمونه إذ مل يسجلوا -بعد املقارنة بينها و بّي القرآن املطبوع بّي أيدينا-
يغري املعىن يف اآلايت أو مالفة يف ترتيب سوره أو آايته مما خيرج عن الرواايت العشرة املعتمدة للقرآن الكرمي (حسن
أي خطأ معترب ّ
أ ،2019 ،.الصفحات .)211-183

جمرد وجود القرآن كوثيقة ،ألن نقل القرآن يف
إ ّن إثبات الوجود التارخيي للقرآن إبيغرافياً هو دليل أركيولوجي مستقل عن ّ
التقليد اإلسالمي ُيصل ابلنقل الشفهي ابألصل ،أما الكتابة فقد جاءت اتبعة له ،و إمنا فائدة إثبات الوجود التارخيي عن طريق
أتريخ املخطوطات –و هو نوع من أنواع التوثيقُُ -يتاج إليه لرد دعوى أتليفه يف هناية القرن الثاين اهلجري من طرف اخللفاء بدافع
سياسي حمض ،هذه الدعوى االستشراقية اليت توىل قيادهتا "شاخت" و "وانسربو" مث "ابتريشا كراون" و زميلها "كوك" من بعدهم.
أما موقف األركيولوجيا من القرآن كمروية اترخيية فإن اآلاثر مل تكشف بعد عن كل األحداث و الشخصيات القرآنية و قد يتعذر
ذلك لكون القرآن نفسه مل يفصل كل األحداث و الشخصيات التارخيية كما مر بيانه ،على األقل ليس على طريقة املؤرخّي ،و
لكن األمر الذي ميكن اجلزم به هو أنه مل يقع التعارض أو التناقض يف شيء بّي املصدرين أبدا ،و هلذا جند أقصى ما ميكن أن
يُنتقد به القرآن الكرمي هو "عدم الوجود األركيولوجي لألحداث التارخيية املروية" ،و هذا النقد يف احلقيقة ليس بنقد مبين على
ذكر
قاعدة سليمة يف األصل ،إذ أن عدم وجود الدليل ال يلزم منه عدم وجود املدلول مطلقا  ،فكم من مدينة بكاملها مل أييت هلا ٌ
السرد التارخيي و قد ُوجدت حديثا ،حيث أهنا عاشت يف صمت و ذهبت يف صمت رغم تق ّدمها و ازدهرها ومتوقعها
يف ّ
االسرتاتيجي الذي جيعل عدم ذكرها اترخييا أمرا مستبعدا ،كما هو حال ملدينة "بومبايي" اإليطالية مثال (ُيي،2004 ،
الصفحات .)69-63
ال أبس َبع قد مقارنة بّي القرآن و الكتاب املقدس و موقف األركيولوجية منهما كي يظهر حقيقة التصادم املزعوم بّي
األركيولوجية و القرآن الكرمي ،و ابلرجوع إىل مدارس النقد العايل للكتاب املقدس اليت قامت به احلملة التنويرية يف أورواب ،جند أن
هناك تصادم حقيقي بّي املكتشفات األركيولوجية و النص املقدس ،و لذلك فقد اشتدت نكري الكنيسة يف بداايت عصر النهضة
التدخل األركيولوجي من طرف التيار "املينيماليست" يف الدراسات النقدية للكتاب املق ّدس خشية الفضيحة التارخيية اليت قد
عن ّ
ُخيلّفها ذلك التدخل ،حيت ما لبثت أن استسلم ذلك التيّار و بعد صموده برهة من الزمن و ادعائه التوافق بّي املصدرين ،اعرتف
أخريا بوجود وحشة علمية بّي املصدر الالهويت التورايت و املصدر املادي األركيولوجي و نشأ إثرها تيار معاكس متاما ُعرف ابلتيار
"املكسيماليست" (عامري ،براهّي النبوة ،2017 ،صفحة .)549
أما من اجلانب القرآين ف إنه مل يفصل األحداث التارخيية و مل يهتم جبزيئات احلدث و إمنا كان السرد التارخيي يف القرآن
يتمحور حول مقصد اهلداية –كما مر بيانه ،-و عليه فإن اإلمجال املعريف يف األركيولوجيا و اإلمجال اإلخباري يف احلدث القرآين
9
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ال يضع املصدرين يف موقف التعارض الحتمالية التأويل يف املصدرين على السواء ،عكس الكتاب املقدس الذي ور نفسه بذكر
التفصيالت و اإلغراق فيها و اليت جاء التعارض من جهتها ،و ال يعىن هذا حبال غياب بعض اإلشارات يف التفصيالت القليلة
جدا يف القرآن الكرمي و اليت تتوافق و االكتشافات األركيولوجية و اليت أصبحت حمل اهتمام العديد من الباحثّي حتت ما يسمى
ابإلعجاز التارخيي يف القرآن الكرمي (عامري ،براهّي النبوة ،2017 ،الصفحات .)519-497
أما من اجلانب األركيولوجي فال ميكنه حبال رفض األحداث التارخيية يف القرآن حبجة عدم وجود ما يثبتها آركيولوجيا ،كون
حبيس
األركيولوجيا مل تستخرج كل ما هو دفّي و مغيّب عنّا من اللّوحات و اآلاثر و غريها ،و ما استخرجته بقي -أكثره-
َ
املتاحف و املراكز األثرية و قل ما تكتمل الصورة للحدث التارخيي أركيولوجيا ابعرتاف األركيولوجيّي أنفسهم .

Chiheb NEGADI

املبحث الرابع :قصص األنبياء ،بني القرآن الكرمي و األركيولوجيا
كخالصة للمباحث السابقة النظرية و كتأصيل هلذا املبحث التطبيقي ،يتقابل القرآن الكرمي و اآلاثر األركيولوجية ابعتبار
املظنون منهما و اليقيين ،أبن القرآن الكرمي يقيين الثبوت ظين الداللة ،و أن اآلاثر األركيولوجية تتأرجح بّي يقيين –و هو قليل -و
ظين الثبوت –و هو كثري ،-و يف بعض األحيان شكية الثبوت ،أ ما داللتها فأقصى درجاهتا الظن ،و عليه فإن عملية التوثيق
األركيولوجي للقرآن ستُأخذ على أساس تقوية اجلانب الظين من داللة القرآن على األحداث املروية و ليس لإلثبات النص الثابت
يقينا ابألصل ،نظريها تصحيح معىن احلديث النبوي ابلشواهد يف علم "مصطلح احلديث" ،على أن غياب هذا التوثيق يُبقى داللة
النص القرآين يف دائرة االحتجاج.
مث إن الفائدة األخرى من هذا التوثيق هو دفع موهم التعارض و افتعال اخلصومة بّي القرآن الكرمي و األركيولوجيا فجاء
سادا للذريعة دافعاً للتّ ِ
همة أكثر منه فاحتاً للمصلحة.
التوثيق ًّ
و بناء على ذلك سأق ّدم موضوع قصص األنبياء كنموذج تطبيقي لألحداث التارخيية اليت ميكن توثيقها أركيولوجيا مع بيان
املنهجية املتّبعة واليت تتناسب مع إبيسنيمولوجية احلقلّي (القرآين و األركيولوجي).
املطلب األول :أمساء األنبياء يف النقوش و األلواح القدمية
ذكر القرآن الكرمي مخسة و عشرون نبياً أبمسائهم ،و مل يذكر كل األنبياء املبعوثّي من هللا لقوله تعاىل":و منهم من مل
نقصصهم عليك" ،و هم ُكثر  ،و حبسب الرواية من حديث أيب ذر الغفاري فإن عددهم يبلغ  124ألفا (صحيح ابن حبّان
 ،)361و ميكن تقدير-اعتمادا على قوله تعاىل" :و إ ْن ِّم ْن أَُّم ٍة إالّ َخالَ فِ َيها نَ ِذ ٌير" -أن عدد األنبياء و الرسل هو نفسه عدد
تنوه دائما برجال مصلحّي ،يتميّزون برجاحة
األمم و احلضارات السابقة كلها ،خاصة و أن الرواايت التارخيية و األساطري السابقة ّ
العقل و الشخصية القيادية ألقوامهم ،مما جيعلهم أنبياء "حمتملّي" مثل كونفشيوس و الو تسو و زرداشت و حىت بوذا ،فإ ّن الناظر
ورثُوه من احلكمة ليستطيع اجلزم أهنا من مشكاة النبوة األوىل بغض النظر عن الغلو الذي وقع لبعضهم من بعض أتباعهم أو
إىل ما َّ
حتريف لبعض مقوالهتم كما حصل مع أنبياء امللل السابقة.
من جهة أخرى جرت عادة الطغاة على إمخاد ذكر الثائرين املنتفضّي ضد طغياهنم و ضالهلم ،فال يُنتظر -و احلالة هذه-
إىل أن ُخيَلّد ذكر كل األنبياء يف النقوش و األلواح طاملا أن التاريخ يكتبه املنتصر كما يقال.
خنلص مما سبق أن:
 هناك أنبياء جاء ذكرهم يف النقوش و األلواح على ّأهنم مصلحون صاحلون و مل يُذ َكروا يف القرآن و قد تكون أمسائهممعروفة لدينا مجيعا من خالل الكتاابت األثرية أو املورواثت الشعبية و لككنا جنهل أهنم يف األساس أنبياء.
 هناك أنبياء ذُكروا يف القرآن و مل أيت ذكرهم يف النقوش و األلواح ،و الظاهر أهنم كثر ،خاصة األمم اليت أُهلكت عنبكرت أبيها و مل ُتلّف إراث مكتواب أو أن أممهم مل يريدوا ُتليد ذكرهم.
 هناك أنبياء ذكروا يف القرآن و ذكروا يف النقوش و األلواح و هم قلة (عامري ،الوجود التارخيي لألنبياء،2021 ،املسمى
الصفحات  ،)270-263و ذكرهم يف املخلفات األثرية ال يعىن أهنم هم أبعينهم لعدم التالزم بّي االسم و ّ
مهمة
ابلضرورة ،لكن االحتمال قائم مادام هناك قرائن أخرى قد تؤيد هذا التوثيق ،مع استحضار حقيقية فيلولوجية ّ
تعرض تلك األمساء عند نقلها من لغة ألخرى إىل شيء من التحريف
لألمساء املنقولة عرب الكتاابت ،و هي احتمالية ّ
لعدم وجود املقابل احلريف هلا -مثال ،-أو عند قراءهتا بكتابتها األصلية اليت قد جنهل طريقة نطقها بوجه صحيح
كاهليوغليفية (محّاد ،1991 ،صفحة  ،)81و هذا كله جيعل منهج البحث عن األمساء يف النقوش إلثبات اترخيية
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املطلب الثاين :قصص األنبياء يف املذكرة اإلنسانية
كثريا ما يستند بعض احلداثيّي و الالّدينّي على املوروث الفولكلوري لإلنسان يف إثبات أسطورية القصص الدينية عموماً و
قصص األنبياء خصوصاً ،و النظرة البحثية املوضوعية يف ترتيب املقدمات على النتائج تقتضى عكس النتيجة متاما ،خاصة إذا
حتول ما أمسوه ابلفلكلور الشعيب إىل أشبه ما يكون ابإلمجاع إنساين على احلادثة ،أو بتعبري أدق على "أثر أصل احلادثة" من غري
ّ
االلتفات لتفاصيلها و جزئيّاهتا و اليت تعترب عادة حمل األسطرة يف املخيال اجلماعي.
فورود حادثة خلق آدم من قوة متعالية و مفارقة عليه و على الطبيعة ،و أنه ُخلق من طّي أو تراب مع املاء مث ُخلق منه
زوجه مث أكلهما من شجرةٍ ببستان ،إن ورود هذه األحداث هبذه التفاصيل يف ثقافات متباعدة جغرافيا و زمانيا مث تدوينها يف
لوحات و نقوش طينية متلفة (الكيالين ،2001 ،الصفحات  )30-28يدل كل ذلك على صحة أصل القصة رغم وجود
تشويهات روائية.

نفس امللحظ لقصة طوفان نوح عليه السالم الواردة يف الذاكرة اإلنسانية و قد ذكرت أكثر من  500قصة أسطورية
حتاكي أحداث طوفان نوح ،و من بّي أقدم الرواايت ملحمة جيلجاميش املنحوتة يف أحد اللوحات السومرية (الكيالين،2001 ،
الصفحات .)160-155
نيب و ما تتميّز به قصته مع شخصية اترخيية نقلتها الذاكرة البشرية –مؤيّدة
قد يكون التطابق بّي صفات شخصية ّ
النيب ،كما هو احلال بّي ما يُعرف
بتسجيل منحوت أو مكتوبّ -
يرجح إىل ح ّد ما توثيقاً أركيولوجيا للقصة القرآنية الناقلة لذلك ّ
ٍ
عن قصة نيب هللا أيوب عليه السالم يف القرآن الكرمي و بّي الذي ذُكر يف ٍ
موروثة عن السومريّي و املنحوتة على ستة ألواح
قصة
ّ
ّ
طينية بعضها موجود يف جامعة بنسيلفانيا و البعض اآلخر يف متحف الشرق القدمي إبسطنبول و جاء فيها أ ّن رجالً صاحلا أصيب
مبرض حىت أوشك على اهلالك و فقد أهله مث شفي عن طريق االغتسال و الشُّرب من ٍ
ٍ
ماء مبارك مث رجع له أهله (الكيالين،

 ،2001صفحة )62

و هكذا ميكن االستفادة من القصص املنقولة من خالل اللوحات و الربدايت و غريها يف عملية التوثيق األركيولوجي إذا ما
كانت األحداث و التفاصيل و اجلزئيات تتوافق مع القصة القرآنية على األقل من ابب االستأانس و تقوية الشاهد ،مع استحضا ٍر
دائ ٍم لِما ميكن أن يصيب القصة من أسطرة أو إمهال أو زايدة تفرضها طبيعة التفكري البدائي لدى اإلنسان ،و لعل أهم مؤلّف
ميكن اعتماده لالطالع على اتفاق الذاكرة اإلنسانية مع القصص الدينية –مع حت ّفظ ملقاصد املؤلِّف -هو "الفلكلور يف العهد
القدمي" جليمس فريزر (فريزر.)1972 ،
املطلب الثالث :األنبياء من خالل خملفات أممهم األثرية
إن مبدأ حرمة توريث آاثر األنبياء اخلاصة أبجسادهم كصورهم و متاثيلهم يف الدايانت التوحيدية الثالثة ،جيعل مهمة البحث عن
ملفاهتم األثرية "التمثيلية" صعبة للغاية ،و قد جاء يف الوصااي العشر و ابلضبط يف الوصية الثانية -و هي أرفع نص يف العهد
ِ
القدمي ":-ال تصنع ِ
ت  ،و ما يف امل ِاء ِمن َْحت ِ
ض ِمن َْحت ِ
ِِ ِ
ت
َ َْ ْ َ
لك متْثَ ًاال َمْن ُحواتً َو ال ُ
الس َماء من فَوق و َما يف ْ
َ ْ
َ
األر ِ ْ
ص َورةً ما ممَّا يف ّ
األر ِ
ض" (سفر اخلروج )20كما جاء يف العهد اجلديد ما يؤكد ذلك حيث قال املسيح عليه السالم كما ورد يف إجنيل َم ّيت رقم
ْ
" :19ملاذا تدعوين صاحلا ؟ ليس أحد صاحلا إال واحد و هو هللا و لكن إن أردت أن تدخل احلياة فاحفظ الوصااي" مبا فيها من
الوصية الثانية.
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األنبياء منهجا غري دقيق ،و هو منهج سبق استعماله من طرف مدرسة "املاكسيماليزم" التوراتية عند تنقيبها لألدلة
األركيولوجية إلثبات صحة التوراة ،و هذا ما جيعل الباحث أكثر حذرا و دقة إذا ما أراد األخذ هبذه الطريقة.
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جند نفس املبدأ يف الرتاث اإلسالمي ،حيث جاء عن حنش ابن املعتمر قال" :قال يل علي ابن أيب طالب رضي هللا عنه:
مسته و ال قربا إال َس ّويته" و يف رواية "و ال
أال أبعثك على ما بعثين عليه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم؟ أن ال تدع متثاال إال طَ ْ
صورة إال طمستها" (صحيح مسلم  ،)969و احلديث عام يف كل صورة أو متثال إال أن احلرمة تتأ ّكد إن تعلق األمر ابألنبياء و
ُ
الرسل و أتباعهم و ال تزال فتوى التحرمي سارية املفعول من القدمي إىل يومنا هذا حسب قرار رقم  195للمجمع الفقه اإلسالمي
التابع لرابطة العامل اإلسالمي املنعقد ابجلزائر (جممع الفقه اإلسالمي)2012 ،
تبّي لنا شرعية مبدأ "حرمة متثيل األنبياء يف الدايانت التوحيدية الثالثة" فإنه جيعل اهتمام األركيولوجّي ينتقل من
إذا ّ
املخلفات األثرية اخلاص أبجساد األنبياء و ذواهتم إىل املخلّفاهتم السكنية و املعمارية و املكانية هلم و ألقوامهم و هذا اجملال
البحثي يعرفّه بعضهم أبطلس األداين ،و هو جمال يتقاطع مع األركيلوجيا من جهة التوثيق املادي املكاين للحدث التارخيي ،و على
سبيل املثال فقد ح ّدد القرآن الكرمي مكان إرم -و اليت هي حضارة قوم عاد الذي بُعث إليها هود عليه السالم -مبكان حماذي
ٍ
ِ
الرحالة من العرب،
"و اذْ ُك ْر َ
أخا َعاد إ ْذ أَنْ َذ َر قَ ْوَمهُ ْ
ابألح َقاف" (األحقاف  )21و األحقاف كما ُيدده ّ
لألحقاف يف قوله تعاىلَ :
هو الربع اخلايل من اجلزيرة العربية جنواب (املغلوث ،2005 ،صفحة  ،)92بعد أن كانت تُصنّف تلك املدينة ضمن األساطري و
اخلرافات و أن القرآن هو الكتاب املقدس الوحيد الذي ذكرها ،اكتشفتها بعثات أركيولوجيا و ابحثون أحرار و جهات رمسية
متعددة بداية القرن املاضى حىت أُطلق عليها اسم "أطلنطس الصحراء" أو "جزيرة الرمال" (ُيي ،2004 ،الصفحات ،)85-70
فيكون الوجود التارخيي ملدينة إرم حجة للوجود التارخيي لنيب هللا هود عليه السالم.
تفرد هبا القرآن روايةً -هو
إن التنقيب عن آاثر املادية لألمم و احلضارات اليت بُعث إليهم األنبياء –خاصىة تلك اليت ّ
إثبات للوجود األركيولوجي لألنبياء بطريقة غري مباشرة ،ذلك أبن األسلوب القرآين يتّجه اترة يف تسمية األمم السابقة أبمسائهم و
ٌ
اترة بنسبتهم ألنبيائهم كما يف قوله تعاىل على لسان شعيب عليه السالم ":و اي قَوِم ال َجي ِرمنَّ ُكم ِش َقاقِي أ ْن ي ِ
صيبُ ُك ْم ِمثْ َل َما
ُ
َ ْ
َْ ْ
ود أو قَوم صالِح و ما قَوم لُو ٍ ِمْن ُكم بِبعِ ٍ
وح أو قَوم ه ٍ
يد" (هود .)89
اب قَ ْوَم نُ ٍ ْ َ ُ
ُْ
َ
َْ َ ْ
أص َ
ْ َ
املطلب الرابع :معجزات األنبياء بني اآلاثر و الرواية

عرف العلماء املعجزة أبهنا" :أمر خارف للعادة مقرون ابلتّحدي ،سامل من املعارضة" (محصي ،1980 ،صفحة  ،)9مما
ّ
توعدها األنبياءُ أقو َامهم من مجلة املعجزات كوهنا ُترق العادة و القانون الطبيعي و مل يستطع أحد
جيعل العقوبة الكونية اليت ّ
معارضته أو دفعه ،كما أن التح ّدي قائم بّي النيب و من خالفوه إىل أن يتحقق األمر املتح ّدى به(أي حتقق العقوبة).
و بناء على ما مضى فإن جمال البحث األركيولوجي يف ابب املعجزات ال يقتصر على جمرد البحث عن عصى موسى أو
خامت سليمان فقط و الذي يبدوا أنه من املستحيالت -وحىت لو ق ّدر احلصول عليها فإن املعجزة لن تتكرر على غري يد النيب و
عندها سنحصل على جمرد عصى أو خامت ،-و لكن جمال البحث سيتّسع و ُُي ّول اهتمام األركيولوجي إىل الكوارث الطبيعية
"ح َدثية" مع وقائع املعجزات/العقوابت
اإلستثنائية اليت حدثت يف التاريخ و البحث عن موافقات "زمانية أو مكانية" و مطابقات َ
اليت وردت يف القصة حسب الرواية القرآنية.
إن االلتفات إىل املعجزات املتعلقة ابلعقوابت الكونية  /الطبيعية اليت توعّد هبا األنبياء أقوامهم و وقعت حقيقة ،هلي أحد
طرق التوثيق األركيولوجي لألنبياء أنفسهم ،فحىت لو حرص أعداء األنبياء على طمس هوايهتم "اترخييا" –كما مرت اإلشارة إليه
من أن التاريخ يكتبه األقوى -فإن توثيق الكارثة الطبيعية "اخلارقة" ال متر بصمت على املذ ّكر اإلنسانية ،و إن قُ ّدر السكوت عنها
فإهنا ترتك ندوابً يف األرض ميكن استنطاقها "جيولوجيا".
فمثال لو أخذان حادثة طوفان نوح عليه السالم و قلنا –كما يدل عليه ظاهر القرآن خبالف ما ورد يف التوراة -أنه مل يعم
السجالت التارخيية السومرية و اإلغريقية و
مجيع األرض ،بل كان ُمتَ ْ
موقعا يف بالد الرافدين (ُيي ،2004 ،صفحة  )21فإن ّ
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نص بردية إيبوير - ipuwer papyrusاليت ترجع ل  1300سنة ق.م (أي بعد خروج بين إسرائيل ب
جند أيضا يف ّ
 200سنة فقط) و املتواجدة مبتحف ليندن هبوالندا -موافقة كبرية بّي مضموهنا و املصائب و الكوارث (عقوابت كونية/معجزات
إهلية) اليت حلت بفرعون زمن موسى عليه السالم و قُبيل خروج بين إسرائيل من مصر املنصوصة يف القرآن الكرمي ،فقد ذكرت
حتول هنر النيل إىل ال ّدم و انتشار احلشرات و الضفادع و الفقر و اجملاعة و اجلفاف و نقص الثمرات ،حىت أهنا ذكرت يف
الربدية ّ
الورقة ( )2-7 :1أن فرعون "قد فُقد يف ظروف مل ُيدث مثلها من قبل" ،و كل ذلك موافق ابلتصريح (حتول النهر إىل دم) أو
ابلتلميح (هالك فرعون) للنص القرآين (وليد)2020 ،
و املالحظ من خالل هذا املطلب أن هذا اجملال من التوثيق ،أي توثيق العقوابت/املعجزات ،أركيولوجياً/جيولوجياً هو أكثر
موضوعية ،تقنيا و معرفيا ،و األبعد عن تدخل "يد اإلنسان" فيها سواء ابألسطرة أو التحريف أو الطمس أو أدجلة النتائج ،اللّهم
إال ما كان من تعمية إعالمية لتلك االكتشافات تقودها خلفية إيديوجلية ما.
نتائج البحث:
بناءً على ِش َق ّي البحث ،النظري و التطبيقي ،ميكن استخالص النتائج التالية:
 تُصنّف األركيولوجيا -بعد وضعها يف إطارها اإلبستيمولوجي -على أهنا أحد العلوم األكثر ذاتيةً و األقل دقةً ،معرفيا و تقنيا ،مماجيعل الباحث يتعامل معها حبذر إذا ما أراد توظّيفها يف حقل علمي أو إنساين أو إجتماعي ذي طبيعة معرفية خاصة ،على غرار
العلوم املتعلّقة ابلوحي كتفسري القرآن الكرمي مثال.
يتعّي على املوثِّق ألحداث القرآن ابألركيولوجا أن يستحضر قبل عملية التوثيق مجلة من اخلصائص يف صورة "مق ّدمات" تتعلّق
 ُّ
بطبيعة القرآن كمصدر وحي قبل أن يكون وثيقة اترخيية هي كالتّايل:
رجح -يف الغالب-أسلوب
صد القرآن اهلدائي الذي جيعل من مادته التارخيية اتبعة لذلك املقصد ،و الذي يُ ّ
َ م ْق َ
االختصار و اإلهبام يف سرد القصة.
ابلصرامة املنهجية اليت
 القرآن كتاب احتوى على التاريخ و ليس بكتاب يف التاريخ ،فال ينبغى أن يُتعامل معه ّ
تُسلّط على املؤلفات التارخيية احلديثة.
 نَقل القرآن مبا فيه من مضامّي اترخيية ابلتواتر جيعل منه كتااب ُم َوثّقا بذاته.
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غريها تنص على كارثة طبيعية جعلت منطقة العراق حتت عشرات األمتار من املاء ،كما صدقتها أعمال اليت قام هبا كل من
األركيولوجي الربيطاين "ليوانرد وويل" (حتت إشراف املتحف الربيطاين و جامعة ابنسيلفانيا) ،و األركيولوجي األملاين "إيريك فريديرك
مشيدت" بّي العشرينيات و الثالثينيات القرن املاضى ،و رغم استقالل أعماهلما ،إالّ ّأهنما وصال إىل نفس النتيجة املتمثلة يف وجود
طبقة من الطّي األصفر بعد عمق مرتين و نصف على طول الدجلة و الفرات تفصل بّي طبقتّي احتوت كل واحدة منهما على
ملفات أثرية (عظام ،أواين  )...مما يدل على وقوع طوفان مفاجئ و موضعي يف املنطقة (ُيي ،2004 ،الصفحات .)31-25
نفس الشيء ابلنسبة لعقوبة قوم لو املنصوص عليها بدقة يف القرآن الكرمي حيث قال هللا تعاىل" :فَلَ َّما َجآءَ أ َْمُرَان َج َع ْلنَا َعالِيَ َها
سافِلَها و أَمطَرَان علي ها ِحجارةً ِمن ِس ِج ٍل َّمْنض ٍ
ود" (هود  ،)82و ابلتّأمل جند أن جامع الظاهرتّي "عاليها سافلها = إنزالق
ُ
َ َ َ ْ ْ َ َْ َ َ ّ ْ ّ
توصل
أرضي مفاجئ" و
سجل منضود= إنفجار بركاين" ،هو يف الواقع اجليولوجي صدع تكتوين ،و قد ّ
"إمطار ابحلجارة من ّ
ٌ
األركيولوجي األملاين "فرينر كلري" إىل أن منطقة البحر امليت كانت مسرحا لتلك الواقعة حبكم وجودها يف منطقة زلزلية نشطة على
تصدع تكتوين ميتد على طول  300كلم و وجود آاثر من الصهارة الربكانية يف الطّبقات األرضية إىل جانب قرائن أخرى كارتفاع
ملوحة البحرية و الذي يدل على حتلل كمية عضوية هائلة -يف ظل غياب مصدر آخر للملوحةُ( -يي ،2004 ،الصفحات
.)52-51
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 -ال يرفض اإلسالم علم األركيولوجيا و ال ُُيّرم تطلّبه ،كما أن هذا األخري مل أييت مبا يناقض أو يك ّذب "النّقل الصحيح الصريح".

 يُنظر إىل عملية التوثيق األركيولوجي لألحداث القرآنية كأحد الطّرق اليت تزيد من يقينية داللة النّص على القصة ،فضال من أنالو ْحياين" و الدليل األركيولوجي" املادي".
يكون مثة تضارب بّي الدليل القرآين " َ

 ال ينبغى االقتصار يف عملية التوثيق األركيولوجي لقصص األنبياء على إثبات املوافقة االمسية بّي املكتوب يف النّقوش و اللوحاتالنيب يف القرآن الكرمي ،بل جيب توسيع التوثيق ابلبحث يف:
األثرية و ورود اسم ّ
 امل ّذكرة اإلنسانية اليت توارثتها الثقافات الشعبية من خالل اللّوحات و الربدايت ،مما ميكن أن تتوافق مع القصة
القرآنية بعد تصفيتها من شوائب األسطرة و املخيلة اجلماعية ،فيكون التوثيق هبذه الطريقة من ابب "اجململ
ابجململ".
 التنقيب عن املدن و املخلفات السكنية لألقوام الذين أُرسل إليهم األنبياء ،فإن وجودهم التارخيي اتبع لوجود
أقوامهم و ُمدهنم التارخيي ،فيكون التوثيق هبذه املنهجية توثيقا غري مباش ٍر.
 البحث من جهة "جيولوجيا األرض" و اليت تتوافق مع األركيولوجيا يف كوهنما وسيلتان السرتجاع املاضي ،و يكون
البحث يف جمال املخلّفات املادية اجليولوحية اليت ميكن التوثيق من خالهلا بعض معجزات األنبياء املتمثّلة يف
العقوابت "الطبيعية" اليت ُسلّطت على أقوامهم ،هذا املنهج هو اآلخر يعترب توثيقا غري مباش ٍر لقصص األنبياء يف
القرآن الكرمي.

15

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences

املراجع ابللغة العربية:
أيب احلسن أمحد ابن فارس .)2001( .معجم مقاييس اللغة .بريوت  -لبنان :دار إحياء الرتاث العريب.
أمحد حسن .)2019( .أركيولوجيا اإلسالم .الرايض :مركز دالئل.
جورج سارتون .)2010( .اتريخ العلم ،العلم القدمي يف العصر الذهيب لليوانن‘( .براهيم بيومي مدكور ،حممد كامل حسّي،
قسطنطّي رزيق ،و حممد مصطفى زايدة ،املرتمجون) القاهرة :املركز القومي للرتمجة.
جيمس فريزر .)1972( .الفلكلور يف العهد القدمي .القاهرة :اهليئة املصرية العامة للكتاب.
محال مصطفى عبد احلميد النّجار .)2017( .تواتر القرآن الكرمي .القاهرة :اجلمعية املصرية للقراءة و املعرفة.
رعد مشس الدين الكيالين .) 2001( .األنبياء يف العراق ،دراسة مقارنة بّي القرآن و التوراة و اإلجنيل .بغداد :دار الشؤون الثقافية
العامة.
سامي بن عبد هللا املغلوث .)2005( .أطلس اتريخ األنبياء و الرسل صلوات هللا عليهم .الرايض :مكتبة العبيكان.
املنصرين .لندن :تكوين للدراسات و البحاث.
سامي عامري .)2017( .براهّي النبوة و الرد على اعرتاضات املسرتقّي و ّ
سامي عامري .)2021( .الوجود التارخيي لألنبياء و جدل البحث األركيولوجي .الكويت :رواسخ.
سعد حممد اهلجرسي ،و سيد حسب هللا .)1998( .املكتبات و املعلومات و التوثيق .اإلسكندرية :دار الثقافة العلمية.
عاصم حممد رزق .)1996( .علم اآلاثر بّي النظرية و التطبيق .القاهرة :مكتبة مدبويل.
علي حسن .)1993( .موجز يف علم اآلاثر .مصر :اهليئة املصرية العامة للكتاب.
( .)2012جممع الفقه اإلسالمي .اجلزائر :رابطة العامل اإلسالمي.
حممد األسعد .)2010( .مستشرقون يف علم اآلاثر ،كيف قرؤوا األلواح و كتبوا التاريخ .بريوت :الدرا العربية للعلوم انشرون.
حممد بيومي مهران .)1988( .دراسات اترخيية من القرآن الكرمي .بريوت :دار النهضة العربية.
حممد محّاد .)1991( .تعلّم اهلريوغليفية ،لغة مصر القدمية و أصل اخلطو العاملية .القاهرة :اهليئة املصرية للكتاب.
حممد قبيسي .)1982( .علم التوثيق و التقنيات احلديثة .بريوت :منشورات دار اآلفاق اجلديدة.
حممود عبد الرمحن عبداملنعم .)1999( .معجم املصطلحات و األلفاظ الفقهية .القاهرة :دار الفضيلة.
نعيم محصي .)1980( .فكرة إعجاز القرآن ،من البعثة النبوية إىل عصران احلاضر .لبنان :مؤسسة الرسالة.
هارون ُيي .)2004( .األمم البائدة .بريوت :مؤسسة الرسالة انشرون.
املراجع ابللغة األجنبية:
Francfort، H.-P. (2012). la postion épistimologique de l'archéolgie. archéologie à decouvrir ،
269-277.
larousse، l. p. (2000). le petit larousse. france: HER.
yoffee، n.، & severin، f. (2010). L'archéologie dans les sciences humaines. Diogène (229)، 51-77.

مراجع الشبكة العنكبوتية:

نيبيل علي .)2019 ،06 14( .فلسفة األركيولوجيا .اتريخ االسرتداد  ،2021 ،07 12من قناة الفينق  -اليوتيوب:
t=1s&https://www.youtube.com/watch?v=-RKiYG3Scww
فراس وليد( .اخلميس  .)2020 ،01موقع إعجاز القرآن و السنّة .مت االسرتداد منhttps://quran- :
m.com/%D9%85%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%D9%87-

16

Volume: 4 Issue: 1

مراجع البحث:

Chiheb NEGADI

%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%84%D8%A8%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86/%D9%88%D9%82%D9%88

17

