النبي من منظور استرشاقي
املرجع ّية القرآن ّية يف سرية
ّ

drahcA luaP– temohaM
reimoJ seuqcaJ -naroC te elbiB
zedlanrA regoR -temohaM

سليمة صالح لوكام

مل ّخص

(*)

[[[

نبي اإلسلم مح ّمد ورسالته السامويّة املسترشقي
لطاملا شغلت شخص ّية ّ
عىل اختلف مدارسهم وتوزّعهم الجغرايف يف الغرب؛ ولذلك أكرثوا من التأليف

والكتابة يف قضايا مثل :النب ّوة وال ّرسالة ،مصدر القرآن الكريم ،الوحي والكتابة ،لغة
النبي مح ّمد ،...ومن الواضح أ ّن أغلب هذه الدراسات تستهدف
القرآن ،ملمح
ّ
يف غايتها النبي مح ّمد كونه املحور الذي تدور حوله قضايا القرآن والرسالة .ولهذا
السبب نفسه عكف الباحث يف دراسته هذه بالبحث والتحليل واملناقشة لجانب من

أعامل املسترشقي املتعلّقة مبح ّمد والنب ّوة ال ّرسالة ،مح ّمد والقرآن الكريم .وتروم
النبي مح ّمد دبّجها مسترشقون فرنس ّيون
هذه الدراسة نرش بقعة ضوء عىل سري عن ّ
ات ّخذوا القرآن الكريم مرج ًعا وسن ًدا ،مل يركنوا إىل ما ورد فيه عن نب ّوة املصطفى،
فأجالوا ال ّنظر بي أطوائه ،وأعملوا العقل والفكر يف آياته وأحكامه ،ووازنوا بي رسالته
ومن سواه من ال ّرسل (موىس وعيىس).

* -أستاذة قسم اللغة العربية وآدابها ،كلية اآلداب واللغات ،جامعة سوق أهراس ،الجزائر.

املح ِّرر
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املقدمة
ِّ
النبي
تقيص أنحاء النظر يف املد ّونة االسترشاق ّية التي انك ّبت عىل سرية
إ ّن
ّ
ّ
وتخييل أدب ًّيا يوقفنا عىل ك ّم هائل من األعامل التي ذهبت
ً
مح ّمد دراسة وتأريخًا
طرائق قد ًدا يف أشكال التناول ،وزوايا االشتغال ،وانتقاء املرجع ّيات .وقد استأثر

ومتخصصي يف اإلسلم وحتّى صحفيي ،بالنصيب
الفرنسيّون أدباء وكتّابًا ومؤ ّرخي
ّ
األوفر من الكتابات التي انضوت تحت هذه املظلّة ،وشفّت عن رغبات تباينت

غاياتها ،ومنظورات تن ّوعت يف اتّكائها عىل مرجع ّيات ث ّرة وثريّة.
السري بعينها إىل سببي:
ويعود السبب يف اختياري هذه ّ

السري ،عىل ال ّرغم من قيمتها العلميّة ووجاهة
أ ّما أ ّولهام فموصول ببقاء هذه ّ
طروحاتها ،مغمورة مل تحظ بالحفاوة التي حظيت بها سري أخرى كتبها مسترشقون

لتعصبهم وبراعتهم يف مجانبة الحقيقة أثره البالغ يف ذيوع صيتهم
مغرضون ،كان
ّ
ورواج أعاملهم.
وأ ّما ثانيهام فله بتاريخ صدورها آرصة وثيقة ،فقد صدرت هذه األعامل يف فتة

متقاربة (مح ّمد للمسترشق «بول أشار»  ،1942وإنجيل وقرآن  1958للمسترشق
«جاك جومييه» ،و «مح ّمد» للمسترشق «روجيه أرنالديز»  ،)1975وذلك إبّان الفتة
التي كانت فيها فرنسا متور باألفكار الفلسف ّية واملذاهب الفكريّة ،وصارت أقدام

أعلم املسترشقي فيها إىل رسوخ ،وهنا ينتصب السؤال اإلشكايل« :إن كان مث ّة من
النبي مح ّمد من كبار املسترشقي الفرنسيي أمثال «مكسيم رودنسون» يف
كتب سرية ّ
«مح ّمد»  ،1961و «ريجيس بلشري»  ،1952و «بول كازانوفا» يف «مح ّمد ونهاية
جهات مرجع ّياتهم ،وتوضّ حت محاضن
العامل»  ،1924وغريهم م ّمن ُعرفت تو ّ
النبي؟ لِ َم قرصوا مرجعيّتهم
حضهم لكتابة سرية
أفكارهم ،فعلم راهن هؤالء يف مت ّ
ّ
أي مدى أسعفتهم قراءتهم للقرآن الكريم وطريقة فهمهم
عىل القرآن الكريم؟ إىل ّ
له يف الوقوف عىل العديد من اإلشكال ّيات املرتبطة بالسرية النبويّة منظو ًرا إليها من
زاوية استرشاق ّية؟!.
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صا ،ونراه خليقًا بأن نقف عنده يف
ً
ولعل أه ّم ما سنعكف عليه
ّ
ح ً
تحليل وتف ّ
هذه األعامل هو :مح ّمد والنب ّوة وال ّرسالة ،مح ّمد والقرآن الكريم ،الوحي والكتابة،
النبي
النبي مح ّمد ،وغاية ما ننشد االنتهاء عليه :هل أنصف هؤالء
ملمح شخصيّة
ّ
ّ
املصطفى يف غمرة بحثهم عن الحقيقة؟ تلكم هي األسئلة التي نعتزم تطارحها ،وال
العلمي حولها.
نزعم اإلجابة عنها بقدر ما نتغ ّيا إثارة النقاش
ّ

حممد
النبي
اهتامم املسترشقني بشخص ّية
ّ
ّ
النبي مح ّمد قد حازت قدميًا وحديثًا
يكون من نافل القول أن نذكّر بأ ّن شخص ّية ّ
عىل اهتامم بالغ من الباحثي واملؤ ّرخي واملسترشقي ،ذلك أ ّن الكتابة عن اإلسلم،
دي ًنا وفك ًرا وتاريخًا وتعاليم ،يستدعي رضورة واقتضاء التع ّرض لحياة الرجل الذي
كل أصقاع
جاء بهذا الدين ونرش تعاليمه وأنشأ دولته ،وترك أتبا ًعا أوصلوا دعوته إىل ّ
املحصلة األوروب ّية التي
العامل .واملثال الذي نسوقه يف هذا املقام هو ما استق ّر يف
ّ
شف عنها ،منذ
عكفت عىل كتابة حياة
حف بها ،وما ّ
النبي مح ّمد ،ما أحاط وما ّ
ّ

زمن الحروب الصليب ّية إىل يومنا هذا ،وقد أوجز املؤ ّرخ الباحث يف اإلسلم « جون
يب» (Mahomet l’Eu-
جه يف كتابه «مح ّمد األورو ّ
طوالن» ( )John Tolanهذا التو ّ
«ظل مح ّمد دامئًا ،وعىل م ّر العصور ،يف صميم الخطابات التي
 )ropéenبقولهّ :
أنشأها األوروب ّيون عن اإلسلم»[.[1

ولعل هذا الواقع هو الذي حدا بالكثري من الغربيي املحدثي الذين آثروا الكتابة
ّ

النبي مح ّمد أن يبدوا بعض االحتاز والتح ّرج فيام ميكن أن يصطنعوه من مناهج،
عن ّ
وما يتّكئون عليه من مرجع ّيات ،بال ّنظر إىل ما يرومون بلوغه من غايات بحث ّية ،وما
خاصة عن اإلسلم ونب ّيه وأهله من زاوية،
يَتَ َغ َّي ْون تحقيقه عىل صعيد تشكيل رؤية
ّ
والسعي إىل إرساء دعائم حوار الحضارات واألديان من زاوية أخرى.
ٍ
جه أنّه سريكب مركبًا صعبًا؛ ألنّه
وليس
حم مغاور هذا التو ّ
بخاف عىل من يتق ّ
هائل من املرجع ّيات العرب ّية اإلسلم ّية واملؤلّفات الغرب ّية املسيح ّية
ً
كام
سيواجه ًّ
[1[- John Tolan: Mahomet l’Européen, histoire des représentations du prophète en occident,
Albin Michel, Paris, 2018, p1.
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ليس يف وسعه االستغناء عنها ،فقد يجد بعضها مغرقًا يف التفاصيل ،وبعضها اآلخر

ممع ًنا يف التح ّيز ،وهي يف عمومها ،والغرب ّية منها عىل وجه التحديد ،تنوس بي

اإلنصاف واإلجحاف ،بي املوضوعيّة واألحكام املسبقة ،وقد كان «غوستاف
لوبون» ( ،)Gustave Lebonوهو أحد كبار مؤ ّرخي القرن العرشين ،قد أكّد موقفًا

النبي مح ّمد بقوله« :ميكننا أن نقول إ ّن مح ّم ًدا من أعظم ال ّرجال
سابقًا للغرب ّيي تجاه ّ
الذين عرفهم التاريخ ،وقد منعت الكثري من األحكام املسبقة املؤ ّرخي من االعتاف
بأه ّميّة أعامله ،ولك ّن املؤ ّرخي املسيحيّي هم الذين رشعوا اليوم يف إعطائه حقّه»[.[1

وأيًّا كان شأن هذه املرجعيّات التي تن ّد عن اإلملام بها جمي ًعا لكرثتها وتن ّوع
السري العرب ّية اإلسلم ّية هي:
مصادرها ،فإ ّن ما شاع توظيفه يف أعامل املسترشقي من ّ

«سرية ابن إسحاق» و «سرية ابن هشام» و «الطبقات الكربى» البن سعد و «تاريخ
الطربي» و «مغازي الواقدي» و «تاريخ أيب الفدا» وغريها ،ويف هذا السياق يقول
املسترشق والباحث يف اإلسلميّات مكسيم رودنسون» (:)Maxime Rodinson
«إنّني أعود بصفة دامئة إىل املصادر األساس ّية ،وكنت كلّام رشعت يف التحرير أضع
عىل طاولتي كتب ابن إسحاق والطربي والواقدي وابن سعد ،وغال ًبا كنت أغوص يف
محيط الس ّنة النبويّة»[.[2

وأ ّما السري الغربيّة ،فعىل ال ّرغم من تباين مشاربها ،فإ ّن أكرث ما استندت إليه
الدراسات االسترشاق ّية الحديثة نسب ًّيا هي كتابات ما قبل القرن العرشين من مثل
كل من «بريدو» ( )Prideauxو «دو بوالنفيلييه» ( )DeBoulainvilliersو «دو
عمل ّ
فضل عن
ً
برسفال» ( )De Percevalو «إرفينغ» ( )Irwingو «برتون» (…)Burton

بعض ترجامت القرآن الكريم ،مثل التجمة الفرنسيّة لـ «كازمرسيك» ()Kasimirski
والتجمة اإلنجليزيّة لـ «سايل» (.)Sale

النبي من املسترشقني مع القرآن الكريم؟
كيف تعاطى ك ّتاب سرية
ّ

يحسن بنا ،ونحن نستجيل هذه املرجع ّيات ،أن نقف عند مسألة تعاطي كتّاب
[1[- Gustave Lebon: Civilisation des Arabes, Casbah Editions, Alger, 2009, p94.
[2[- Maxime Rodinson: Mahomet, Editions Seuil, Coll Points, Paris, 1961, p12.
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النبي من املسترشقي مع القرآن الكريم ،وقد ألفينا أ ّن القوم ذهبوا يف آرائهم
سرية ّ
مذهبي:
النبي مح ّمد ،وهو تص ّور مشحون
املذهب األ ّول :فريى أنّه كتاب من تأليف
ّ
بجرعات صليب ّية حاقدة ومتحاملة تنفي أن يكون القرآن كل ًما إله ًّيا من ّزالً  ،مثلام تنكر
النبي،
النبي صفة النب ّوة وال ّرسالة والوحي ،بل إنّها متيض بعي ًدا يف تشويه صورة
عن
ّ
ّ
ربر لإلسلم ولنبيّه،
ولذلك نجدها تتّخذ مراجع بعينها تسعفها يف تكريس عداء غري م ّ
ريا من الغربيّي أنفسهم أقاموا ال ّدليل
ويف هذا املوضع بالذّات ينبغي أن نشري إىل أ ّن كث ً
عىل بطلن هذا ال ّزعم منذ زمن بعيد ،وعىل رأس هؤالء الكونت «دو بوالنفيلييه» يف
رصح بأ ّن القرآن هو «الكتاب الذي ال ميكن أن
كتابه «العرب وتاريخ مح ّمد» الذي ّ
يضاهى؛ ألنّه يض ّم كلم الله الصايف أو التعبري الخالص عن إرادته ،كام أوحي به عن
طريق امللك إىل الرسول املصطفى ،الذي ينبغي عليه تبليغه إىل الناس جمي ًعا دون
أي تعبري آخر دخيل ميكن أن يضعف من سلطته»[.[1
ألي أثر
برشي ،وال ّ
ّ
أي تداخل ّ
ّ

املذهب الثاين :فيتّخذ موقفًا محاي ًدا يرى يف القرآن الكريم مرج ًعا أساس ًّيا
رصح «رودنسون» يتجم حقيقة ما يعتقده هذا
ورضوريًّا يف كتابة سرية
النبي ،وما ّ
ّ
السرية أو نذهب بعي ًدا يف التفكري
ّ
الصنف من الباحثي« :أن
نتخىل عن كتابة هذه ّ
كام فعل أحد املؤلّفي السوفيات فنتح ّدث عن أسطورة مح ّمد ،أنا ال أص ّدق ذلك.
نص القرآن ،وهو من الصعوبة مبكان عند توظيفه ،كام أنّه ملغز يف
ما بقي لنا هو ّ

يظل
الغالب يتطلّب طول اشتغال مع عدم يقي يف الوصول إىل ترتيبه زمنيًّا ،ولك ّنه ّ
بكل تأكيد»[.[2
دعامة قطعيّة وأصيلة ّ
ونحن إذ نعرض الرأيي كليهام ،فإنّنا ال ننكر وجود طائفة أخرى ال ترى غضاضة
النبي مح ّمد،
يف أن تعود إىل القرآن الكريم تستيضء به يف بحثها عن ملمح سرية
ّ
النبي ،فقد ورد
ولك ّنها ال ترى رضورة لذلك أل ّن «القرآن ليس يف حاجة لرسد حياة
ّ
النص ،أُعلن فيها أ ّن مح ّم ًدا رسول الله وذُكرت
اسمه يف أربعة مواضع يف هذا
ّ
[ -[1الكونت دو بوالنفيلييه :تاريخ العرب وحياة مح ّمد ،تحقيق وترجمة :مصطفى التواتي ،منشورات دار كارم
الشريف ،تونس  ،2013ص.219

[2[- Maxime Rodinson, Mahomet, p13.
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دعوته يف مكّة ،والعداء الذي لقيته تعاليمه من قبل الكثري من الوثنيي ،وكذا هجرته
فضل عن معاركه السياسيّة والعسكريّة عىل رأس
ً
إىل املدينة املن ّورة وزيجاته،
الجامعة املسلمة»[.[1

أعامال
ً
وهكذا ،فإ ّن ما نحن إليه بسبيل ينتظم ضمن هذه الزاوية ،فقد انتقينا
كل من «ريجيس بلشري»
النبي مح ّمد ،ليست لها شهرة أعامل ّ
تض ّمنت سرية حياة
ّ

( )Régis Blachèreأو «المارتي» ( ،)Lamartineو«غوته» ( ،)Goetheو«مونتغمري
وات» ( )Montgomrey Wattولك ّنها متيّزت مبلمحي بارزين :أ ّولهام موصول بهويّة
مؤلّفيها وبزمن صدورها ،فثلثتهم من فرنسا ،وقد نرشوا أعاملهم يف فتة متقاربة نسب ّياً

«مح ّمد» ( )Mahometبول أشار[ ،)Paul Achard 1942( [2و«إنجيل وقرآن» (Bible

« )etcoranجاك جومييه»[ ،)Jacques Jomier 1958( [3ومح ّمد «روجيه أرنالديز»
(.)Roger Arnaldez

[[4

ولعل ما أبداه هؤالء الكتّاب
ّ
وثانيهام له بأمر املرجع ّية القرآن ّية صلة مستحكمة،
جة النقل ّية والعقل ّية،
الثلثة من رغبة يف معرفة الحقيقة والتعريف بها ،وإقامة الح ّ

تبي ممكنات التعاطي مع
والحاجة إىل إقناع الذّات قبل اآلخرين ،ما يدفعنا إىل ّ
النبي مح ّمد وعلقته مبا قبله من الكتب
القرآن الكريم كتابًا إلهيًّا من ّز ًال عىل
ّ
ريا ودراسةً ،وما
ً
النص القرآين،
السامويّة من زاوية ،وصيغ مقاربة
ّ
ّ
أصل وترجم ًة وتفس ً
يرشح عن ذلك من زاوية أخرى.

«أشارد  »Achardشغف املعرفة ويقني القرآن

قبل أن ننعطف إىل تقليب أنحاء ال ّنظر يف الكتاب ينبغي أن نشري إىل أ ّن أقوى ما
[1[- John Tolan, Mahomet L’Européen, p14.

جح الكثيرون أنّه اعتنق اإلسلم.
[ -[2كاتب
وصحفي وأديب فرنسي من مواليد  1887بالجزائر العاصمة ،يُر ّ
ّ
توفّي بباريس سنة .1962
مؤسسي المعهد
[ -[3رجل دين فرنسي من مواليد سنة  1914بباريس ،باحث في اإلسلم ّيات ،وأحد ّ
الدومينيكاني للدراسات الشرقيّة بالقاهرة ،توفّي سنة .2008

[ -[4من أبرز الباحثين الفرنسيين في اإلسلميّات ،من مواليد  1911بباريس ،أه ّم كتبه «اإلنسان في القرآن»
توفّي سنة .2006
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النبي ()Mahomet
ش ّدنا إليه يف أ ّول األمر هو الغلف الخارجي الذي وشّ اه باسم
ّ
إال اللّه
مؤطّ ًرا ضمن رشيطي مشكّلي من هلل ونجمة ،ومن األسفل بشهادة «ال إله ّ
مح ّمد رسول الّله» بخ ّ
يب واضح داخل دائرة ،وك ّنا نعتقد أن يكون ذلك من قبيل
ط عر ّ
اختيار صورة غلف مناسبة ،ولك ّن إطللة عىل الصفحة الداخل ّية للغلف أوقفتنا عىل
العنوان نفسه ،وتحته مبارشة لفظ الشهادة باللغة الفرنس ّية ( Il n’y a de Dieu que
.)Dieu Mohammed est son Envoyé
ي العنوان
تجلو هذه الكتابة الفرنس ّية للشّ هادة أ ّن مث ّة ما يتوارى خلفها ،فَ َب ْ َ
 ،Mahometوبي االسم الوارد يف الشهادة ( )Mohammedإقرار من املؤلّف بوجود
للنبي مح ّمد ،وقد جهر بذلك دون مواربة حي قال يف مفتتح كتابه« :إ ّن
صورتي
ّ
أقل يف تفاصيلها .وقد بدا يل أ ّن
قليل يف عمومها ،وبدرجة ّ
حياة مح ّمد معروفة ً
ال يشء قد تب ّدد من تلك العتمة الكثيفة التي أحاطت حتّى القرن  16بـ «مح ّمد»
أي مح ّمد بن عبد اللّه (Moham-
(ّ )Maphomet, Baphomet, Bafum, Mahom
 )med ben abdallahذاك الذي جعلناه نحن (.[1[»)Mahomet
إ ّن مثل هذا الطرح يرتّب بل ّ
شك تبعات علينا وعىل املؤلّف عىل ح ّد سواء ،ذلك
النبي ،وعىل ال ّرغم
أ ّن ما يذكر الحقًا قد يُرجع إىل ميل واضح منذ البدء إىل إنصاف
ّ
مام ننشغل به اآلن تحدي ًدا ،فإنّنا نحرص عىل
من أ ّن الر ّد عىل مثل هذا الزعم ليس ّ
البحثي مبا أورده املؤلّف نفسه عن غايته من تأليف الكتاب بقوله:
تأمي مسلكنا
ّ
«ليس للمؤلّف من ن ّية أخرى ّ
اإلسالمي،
إل تجميع توثيق كامل عن مح ّمد والدين
ّ
مح ّمد ال ّرجل
والنبي منذ األزمنة التي سبقت مولده ح ّتى وفاته»[.[2
ّ
بالنبي باملتح من مصادر عديدة ،أه ّمها
إذًا ،آىل «أشار» عىل نفسه أن يع ّرف
ّ
القرآن الكريم ،وهو يقف منه موقفًا فيه بعض اللبس ،فهو يؤمن به كتابًا مق ّد ًسا من ّز ًال،
دليل «سنأخذ القرآن مرش ًدا لنا ،ولك ّنه ،متا ًما كام قال أحد املسترشقي ،ليس
ويتّخذه ً
كتابًا أل ّن الكتاب يُع َّرف عىل أنّه تركيب»[.[3
[1[- Paul Achard, Mahomet, Les Editions de France, Paris, 1942, pII.
[2[ - Paul Achard, Mahomet, pIII.
[3]- Ibid, p94.
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خاصة الغرب ّية منها،
غري أنّه يساويه يف أكرث من موضع ببعض املصادر األخرى،
ّ

وامللحظ أ ّن هذه الكتب قد صدرت يف أغلبها يف القرني الثامن عرش والتاسع
إال النزر القليل ج ًّدا ،وليست
عرش ،أ ّما مصادر القرن العرشين ،فلم يَ ْست ْد ِع منها ّ
النبي،
إال للتّذكري باملفارقة ،فأغلب ما أورده من عناوين سري حياة
هذه اإلشارة م ّنا ّ
ّ
أصحابها متحاملون مغرضون يعمدون إىل ما من شأنه أن ينرش ال ّريبة.

إال إشارة عابرة إىل ترجمة «كازميريسيك»،
وأ ّما ترجامت القرآن الكريم ،فلم تَرِد ّ
وهي قليلة حضور يف منت الكتاب ،وحي يكون يف موضع اقتباس من القرآن الكريم

فإنّه مل يكن يفصح عن التجمة املعتمدة ،ويكتفي باإلحالة عىل ترتيب السورة
جح أمرين:
واآلية .وهذا ير ّ
األ ّول :إ ّما أن يكون متق ًنا للغة العرب ّية إىل ال ّدرجة التي يكون فيها قد عاد بنفسه

إىل القرآن الكريم ،ويعضّ د هذا الرأي حضور ك ّم هائل من األلفاظ واملصطلحات
الفقه ّية والدين ّية العرب ّية .وههنا ينطرح السؤال الصارم :إن كان عاد للقرآن ،فام الذي

السري
السري املعروفة يف التاث اإلسلمي؟ (مل يورد من ّ
منعه من االطّلع عىل ّ
إال سرية «أيب الفدا»).
العربية ّ

الثاين :وإ ّما أن يكون قد استعان ببعض العارفي أو املطّلعي عىل الثقافة العربيّة

خاصة أنّه ُولد يف الجزائر ،وأدرك عن كثب أ ّن مث ّة بونًا بي «مح ّمد»
اإلسلم ّية،
ّ
النبي» الذي
النبي الذي قرأ عنه وتع ّرف عليه يف رحلة بحث مضنية ،وبي «مح ّمد
ّ
ّ
فج ،وقد أشار يف مق ّدمة الكتاب إىل أنّه يو ّد أن
سمع عنه أو ُذ ِك َر له بشكل
شعبي ّ
ّ
ُقلت إليه من مستعمرات شامل أفريقيا فقال:
يتجاوز صورة كانت سائدة عن
النبي ن ْ
ّ

الصورة
«مل يَ ُع ْد مح ّمد ذلك الكيان العابر املحاط بالحور يف فردوس اللّه ،وال تلك ّ

الهزلية التي وصلتنا من شامل أفريقيا عن طريق زواويّو «بيجو» ( *)Bugeaudو
«المورسيري»(.[1[»)Lamorcière
[1[- Ibid, pV.
أساسي في احتلل الجزائر ،وفي تكوين
* بيجو والمورسيير شخصيّتان عسكريّتان فرنسيّتان ،كان لهما دور
ّ
فرق جنود مشاة من الفرنسيين ومن بعض الجزائريين أُطلق عليهم وصف ((.zouaves

ّ
ّ
املرجعية
القرآني�ة يف سرية النيب ّمن منظور استشرايق 51

النبي مح ّمد فعمد إىل تقسيم كتابه إىل أربعة فصول كربى:
تت ّبع «بول أشار» حياة ّ

كل فصل عناوين فرع ّية ،وكان الفصل الثّاين
النبي ،الوفاة ،ث ّم ض ّمن ّ
الطفل ،الرجل،
ّ

جا
هو أطول الفصول وأه ّمها وأكرثها ارتباطًا بالنب ّوة وحقيقة الرسالة ،وأكرثها تواش ً
وتقصيًا ،وكان أ ّول العناوين عىل ال ّنحو اآليت:
مبا عكف عليه املسترشقون بحثًا
ّ

النبي والدعوة منذ
قصة حياة
( )BIS’M’ALLAH! AUNOMD’ALLAHروى فيه ّ
ّ
أ ّول يوم نزل فيها الوحي إىل زمن الهجرة.

وحري بنا يف هذا املقام أن نن ّوه ال مبقدار املعرفة التي يحتكم عليها فحسب ،وال
ّ
الرسد التي أقام ال ّدليل عليها يف اإلحاطة بتفاصيل حياة املصطفى وكفى،
بالرباعة يف ّ
النبي وعن اإلسلم ض ّد كل أولئك الذين شكّكوا وأوغروا صدر
بل بانربائه لل ّدفاع عن ّ

الغرب ومن سار يف ركابه عىل اإلسلم ونب ّيه .ففي معرض حديثه عن الحالة التي
تنتاب املصطفى عند تلقّيه الوحي ،مييض إىل استعراض آراء مؤ ّرخي ومسترشقي
تحسسوا حقيقة النب ّوة إملاسي ()Elmacin
وحتّى أطبّاء مل يدركوا كنه الرسالة ،وال ّ
كل
وهوتنجر ( )Hottingerوبايل ( )Bayleوسربنجر (...)Sprengerوكان ر ّده أ ّن ّ

جاالً  ،واإلسلم بوصفه
«هذه التأكيدات التي كانت تهدف إىل تقديم مح ّمد بوصفه د ّ
ت من أعامل مل تتّخذ ضمن مصادرها كتابًا واح ًدا يف التاريخ
ً
احتياال ُم َدبّ ًرا ،قد ا ُستُ ِقيَ ْ
النبي»[.[1
السرية النبويّة،
ّ
اإلسلمي أو يف ّ
خاصة ما كان منها معا ً
رصا لزمن ّ
ّ

النبي العداء
مل يقنع «أشار» مبا أورده ،إذ نلفيه يقود قارئه إىل مصري من ناصب
ّ
النبي عليه بسورة من القرآن الكريم ،وهي
(أبو لهب وزوجته) ،وكيف كان ر ّد
ّ
السورة ( 111املسد) ،وقد أوردها كاملة ومل يعلّق بعدها بيشء.
للبت وبشكل فاصل وحاسم
ين ّ
ومثل هذه اإلشارات التي يُستدعى فيها ّ
النص القرآ ّ
السرية ،واملثال الذي نسوقه يؤيّد ما نذهب إليه.
كثرية يف هذه ّ
فمام ال ّ
األغلب من املسترشقي قد تح ّدث عن مصادر الوحي،
شك فيه أ ّن األع َّم
ّ
َ
النبي قد أخذ املعرفة عن أهل الكتاب من اليهود
وكاد اإلجامع أن ينعقد بينهم أ ّن
ّ
والنصارى ،واطّلع عىل الفلسفات القدمية وغريها من األقوال املزعومة واالفتاءات
ّ
[1[ - Ibid, p56.
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النبي قد أخذ التعاليم واملفاهيم
الواهية ،ويف هذا وقف «أشار» عند الرأي القائل إ ّن
ّ

واألحكام عن الراهب «بحريا» ،فوضع القارئ أمام االفتاضات املمكنة ث ّم ر ّد عليها
كل هذه املعرفة فلِ َم لَ ْم يجعل نفسه بها نبيًّا،
عقليًّا ومنطقيًّا (إذا كان بحريا ميتلك ّ
باإلضافة إىل املسافة الكبرية التي كانت تفصل بي مكان إقامته «برصى الشام»

ومكّة ،)...ث ّم مل يلبث أن استشهد باآليتي  5و  6من السورة الواحدة والعرشين
(األنبياء)[ .[1ومعها اآلية « 105تكون مبضمونها هي اآلية  103يف األصل» من

السورة ( 16النحل)[.[2

حة
وبإمعان ال ّنظر يف معاين هذه اآليات يتب ّدى أمامنا إقرا ٌر واضح من املؤلّف بص ّ
تصريه
النبي ّ
بكل ال ّنعوت التي ّ
ما ورد يف التنزيل من افتاءات املكذّبي الذين َو َس ُموا ّ

مبتد ًعا للقرآن ال متل ّق ًيا له عن طريق الوحي ،بل إنّنا ال نغايل إذا قلنا إ ّن «أشار» أراد أن
رسب خطابًا يتو ّعد فيه من يكذّب بحقيقة الوحي والتنزيل «ما آمنت قبلهم من قرية
ي ّ
أهلكناها أف ُه ْم يومنون».
النبي أدرج املؤلّف العديد
وعىل امتداد الصفحات التي دبُّجت فيها سرية
ّ
ريا إليها تارة بتتيبها ،وتارة أخرى باسمها ،وم ّرة يذكرها
من أرقام اآليات ّ
والسور مش ً
بالحروف وم ّرة باألرقام ،وقد يسأل سائل عن العلّة يف ذلك ،أميكن أن يكون يف هذا
نيّة وقصد؟ أم أ ّن ذلك قد جاء عفو الخاطر؟.
النبي
ينبغي يف البدء أن نسلّم بأ ّن انتحاء هذا الرضب من الكتابة عن سرية
ّ
ريادي
الذي يكون فيه القرآن مرجع ّية أساس ّية مغامرة غري مأمونة العواقب ،وأنّه فعل
ّ

اشت ّد عوده فيام بعد عىل يد «ريجيس بلشري» يف كتابه الشّ هري «مشكلة مح ّمد»
عرب «رودنسون» عن ذلك بقوله« :لقد كان له الفضل يف أنّه
الصادر سنة  ،1952وقد ّ
للنص القرآين»[.[3
مل يشأ االت ّكاء إالّ عىل القاعدة األكيدة
ّ

[ -[1اآلية  6-5من سورة األنبياء :بَ ْل قَالُوا أَضْ غ ُ
َاث أَ ْحالَم بَ ْل اِ ْف َترا ُه بَ ْل ُه َو شَ ا ِع ٌر َفلْ َيأْتِ َنا بِآيَة كَ َما أُ ْر ِس َل
ت َق ْبلَ ُه ْم ِم ْن َق ْريَة أَ ْهلَكْ َناهَا أَ َف ُه ْم يُو ِم ُنون.
األَ َّولُونَ َما آ َم َن ْ
[ -[2اآلية  103من سورة ال ّنحلَ  :ولَقَدْ نَ ْعل َُم َأنَّ ُه ْم يَقُولُونَ إِنًّ َما يُ َعلِّ ُمهُ بَشَ ٌر لِ َسانُ الَّ ِذي يُلْ ِ
ج ِم ٌّي
حدُ ونَ إِلَ ْي ِه َأ ْع َ
َو َه َذا لِ َسانٌ َع َرب ٌِّي ُمبِينٌ.

[3]- Maxime Rodinson, Mahomet, p 376.
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فإذا ما وضعنا يف حسباننا هذا املعطى ميكن أن نع ّد هذا من ارتباكات البدايات،

ين وصيغ إيراده
وأ ّن ّ
نغض الطّرف عن غياب منهج ّية بعينها يف التعاطي مع ّ
النص القرآ ّ

ودواعيه ،فعىل سبيل املثال نجده يف بعض املواضع يذكر اسم السورة (آل عمران،
مح ّمد ،الرحامن ،النور ،التوبة  )...بينام يكتفي يف مواضع أخرى باإلحالة عىل أرقام
السرية دون أدىن
السور ،بل إنّنا نجد أحيانًا بعض اآليات القرآن ّية
مندسة يف أطواء ّ
ّ
ّ
إال ما كان من املزدوجتي.
إشارة ّ

السري القروسطيّة وما بعدها املتحاملة عىل
ترسب من ّ
بقي أن نشري إىل أ ّن ما ّ
رسبت
النبي ،وبعض الكتابات االسترشاقيّة املغرضة التي استأنس بها يف عمله ،قد ت ّ
ّ
األقل ،عىل مستوى
منها بعض التص ّورات واملفاهيم التي مل يستطع منها فكاكًا ،عىل ّ
الخطاب ،وما نذكره يف هذا املوضع مثال من كثري.

حة القرآن الكريم ،وقدسيّة التعاليم التي وردت فيه
فعىل الرغم من إقراره بص ّ
خاصة يف العبادات (الصلة،
للنبي مح ّمد
ورصامة األوامر والنواهي الصادرة منه
ّ
ّ
النبي
الصوم ،تغيري القبلة ،التعامل مع الزوجات ،)...ومع إشارته املتع ّددة إىل أ ّن
ّ
ات ّخذ القرآن يف العديد من امل ّرات ر ًّدا لإلجابة عىل أعدائه فيقول« :أجابهم بواسطة

النبي عبارة« :ح ّرم
القرآن »...فإ ّن «أشار» قد استعمل يف غري قليل من حديثه عن
ّ
مح ّمد عىل املسلمي رشب الخمر»[« ،[1منع مح ّمد أكل لحم الخنزير»[« [2وضع

مح ّمد ح ًّدا لعادة غري إنسانيّة كان قد درج العرب الوثنيّون عىل مامرستها ،وهي وأد

حكْم باآلية التي ورد فيها التحريم دون
بناته ّن وه ّن عىل قيد الحياة»[ .[3لريدف ّ
كل ُ
نص آية تحريم رشب الخمر،
السورة التي أُخذت منها اآلية ،فيورد ً
مثل ّ
إحالة عىل ّ
ويضع إىل جانبها رقم اآلية ( ،)92وهكذا فعل مع بق ّية األحكام ،يف حي أنّه مل ّا كان

النص
بصدد الحديث عن مسألة العقيدة واألديان وال ّرسالة،كان مييض مبارشة إىل
ّ
القرآين ال ّد ّال مبارشة عىل ذلك.
[1[- Paul Achard, Mahomet, p130.
[2[- Ibid, p131.

[3]- Ibid, p133.
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خاص،
وخلصة األمر ،إ َّن تق ّدم عمل «بول أشار» وحامسته لإلسلم ونب ّيه بوجه
ّ

ووقوعه تحت سطوة مرجع ّيات مغرضة مل يكن يف مقدوره التملّص منها ،جعلته

يجانب الحقيقة أحيانًا ،أو يوردها منقوصة أو مش ّوهة أو مح ّرفة ،فإنّه أكّد يقي ًنا عنده
عرب عن ذلك بعبارة حاسمة دالّة[:[1
النبي مح ّمد ،وقد ّ
يف القرآن الكريم تناول به سرية ّ

كل آن ومكان»[.[2
كل األمور يف ّ
«القرآن تعبري عن إرادة الّله الذي يقيض يف ّ

حممد بقرآن مرتجم
سرية
ّ
تقول «جويل ردوان» « )Joelle Redouane(:لقد ذهب الشاعر اإلنجليزي يايتس
( )Yatesإىل تسمية القرآن الكريم كتاب الرشق املقدّ س»[.[3
إ ّن أظهر ما دعانا الصطناع كتاب «كتاب مق ّدس وقرآن» لـ «جاك جومييه»
فصل يف عمله هذا لسرية
ً
( )Jacques Jomierضمن مد ّونة اشتغالنا ،هو تخصيصه
النبي وسمه بـ «امله ّمة الكون ّية ملح ّمد وفقًا للقرآن (Lamission universelle de
ّ

 .)Mahomet selon le coranوليس يف هذا الكتاب مق ّدمة تطلعنا عىل الغاية من
تأليفه ،ولك ّن الفصل األ ّول املعنون بـ« :ما القرآن؟» ()?Qu’est-ce que le Coran
يقود إىل اإلسلم ونبيّه.

ع ّرف «جومييه» القرآن بقوله« :القرآن كتاب املسلمي املق ّدس»[ [4كام ع ّرف
مبحتوياته وعدد سوره ،لينتقل مبارشة إىل الحديث عن الزمن الذي نزل فيه عىل
مح ّمد وكذا عىل املكان ،وإىل اإلجابة عن السؤال :من هو مح ّمد؟ وكيف وعظ

فصل يف ذلك حتّى إ ّن القارئ قد يخالجه شعور بأ ّن املؤلّف بصدد
بالقرآن؟ وقد ّ
بالنبي مح ّمد ،وليس العكس.
خل ََل التعريف
التعريف بالقرآن َ
ّ

[1[- Maurice Bucaille, La Bible, Le Coran et La science, SNED, Alger, Paris,1976.
يشترك في هذا التعريف نسب ًّيا مع «موريس بوكاي» في كتابه»الكتاب المقدّس والقرآن والعلم»« :القرآن تعبير
عن الوحي الذي أنزله الملك جبريل على مح ّمد المد ّون والمحفوظ عن ظهر قلب والمرتّل في صلوات
المؤمنين...

[2[- Paul Achard, Mahomet, p 66.

[3]- JoelleRedouane, L’orient arabe vu par les voyageurs anglais, OPU, Alger, 1988, p216.
[4] -Jacques Jomier, Bible et Coran, Foi vivante, Les éditions du Cerf, Paris, 1959, p7.
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وغاية ما انتهى إليه «جومييه» من فصل «ترجامت القرآن» أ ّن «ال ترجمة للقرآن قادرة

يب .األسلوب غري
عىل إعطاء فكرة تفي بالغرض كام هو الحال بالنسبة إىل ال ّنص العر ّ
قابل للتجمة ،إيجاز اللغة العربيّة ،وإيثارها للجمل املنحوتة باإلزميل ،والتي نتذ ّوقها
يف ذاتها مبعزل عن سياقها ،بقيمتها العاطفية التي تتّصل بالعديد من املصطلحات

إال بالعرب ّية ...يصف القرآن نفسه كالتايل،[1[»...
الحس ّية ،ال ميكن لهذا كلّه أن يُق ّد َر ّ
ث ّم أورد اآلية  23من سورة ال ّزمر[ [2التي أشار إليها بالرقم .39
النبي بحديث فيه بيا ٌن لقيمة القرآن
وكأ ّن املؤلّف قد م ّهد ملا سريويه عن حياة
ّ
حة دعوته وحقيقة تعاليمه ،وقد
النبي ومسار اإلسلم والداللة عىل ص ّ
الكريم يف حياة ّ
أكّد ذلك فيام أورده من آيات قرآن ّية كانت:
للنبي مح ّمد تيضء له ما قد يستغلق عليه يف أمور ال ّدعوة وغريها،
جهة
إ ّما مو ّ
ّ
ّ
نستدل
إال وحيًا يوحى ،وأفضل ما
النبي يف حياته مل يكن ّ
ويف هذا إقرار بأ ّن ما قام به ّ
به يف هذا املقام إدراجه لآلية  46من السورة[.[3

جهة إىل جمهور املتلقّي من املسلمي واملسيح ّيي واليهود عىل ح ّد
وإ ّما مو ّ
سواء «أعطى القرآن أم ًرا باإلميان ،وهذا يعني اإلميان مبه ّمة مح ّمد ،ومن ث ّم اإلميان
بأصالة القرآن»[.[4
وصفوة القول ،مل يُ ِ
النبي وتفاصيلها بالقدر
بد «جومييه» عناية كربى لسرية
ّ

النص القرآين ،كام عاي ّنا دقّة وإيجازًا ،والتزام
للصلة التي تقيمها مع
ّ
الذي أواله ّ
السور ،وأه ّم من هذا
منهجيّة مح ّددة أكرث من سابقه يف إيراد اآليات واإلحالة عىل ّ
كلّه اعتامد ترجمة للقرآن الكريم أوضح معنى ،وأجىل داللة ،وقد أحال عىل أشهر
التجامت املنجزة إىل ذلك الوقت ،وأثنى بوجه خاص عىل ترجمة بلشري« :من
[1[ - Jacques Jomier, Bible et Coran, p15.

ح ِد َ
يث ِك َتابَاً ُم َتشَ ابِهاً َمثَانِي تَقْشَ ِع ُّر ِم ْنهُ ُجلُو ُد الَّ ِذي َن يَخْشَ ْونَ ربَّ ُه ْم ثُ َّم تَلِي ُن ُجلُو ُده ُْم َو ُقلُوبُ ُه ْم
[-[2اللّلَهُ أَنْ َز َل ال َ
إِلَى ِذكْ ِر اللّلَ ِه.

ب الطُّو ِر إِ ْذ نَا َديْ َنا َولَ ِك ْن َر ْح َم ًة ِم ْن َربِّكَ لِ ُت ْن ِذ َر
[ -[3يقصد اآلية الكريمة من سورة القصصَ  :و َما كُ ْن َ
جانِ ِ
ت ِب َ
َق ْوماً َما أَتَاه ُْم ِم ْن نَ ِذير ِم ْن َق ْبلِكَ لَ َعلَّ ُه ْم يَ َت َذكَّ ُرونَ .

[4]- Jacques Jomier, Bible et Coran, p24.
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َت
املؤكّد أ ّن ترجمة الس ّيد بلشري هي بي التجامت الفرنس ّية األكرث جدوى ،إذ بحث ْ
للسور ،وهي تحتوي عىل ملحظات نقديّة ممعنة يف التفصيل.
يف التتيب الزمني ّ

إنّها األكرث وفاء للمعنى الحريف»[.[1

ونحن نتصفّح هذا العمل ،ال ننكر أنّنا ك ّنا من حي آلخر نقرأه بخلف ّي ِة أ ّن املؤلّف

مسيحي باحث يف اإلسلم ّيات ويف الكتب السامويّة ،وأ ّن هذا امللمح
رجل دين
ّ

ربره؛
سيؤث ّر بل ريب عىل فكره ورؤيته ،ولك ّننا أدركنا أ ّن هذا التو ّ
جس مل يكن له ما ي ّ
كل الفرضيّات ،ويقيم عليها الرباهي ،ويخلص إىل النتائج ويعلنها
إذ ألفيناه يعرض ّ

جا منها ،فعىل سبيل املثال يقول عن الوحي والنب ّوة
دون أن يجد يف نفسه حر ً

واملعجزات« :وبشكل ّ
أدق ،اتُّه َم مح ّمد بأ ّن هناك من أعانه عىل تأليف القرآن (رجل

مل يكن يعرف اللغة العربيّة) ،فلم يكن أحد يسلّم بأنّه كان يأخذ رسالته من وحي كام
كان يؤكّد»[.[2

املنطقي عليه ،بعد أن ق ّدم اإلجابة
عرض «جومييه» ال ّرأي وعارضه وأقام الدليل
ّ

كل
املقنعة من القرآن الكريم (اآلية  )103من السورة[ [3رقم  ،16ليصل بعد استنفاد ّ

جهد إىل أ ّن «القرآن سيُق ّدم عىل أنّه هو نفسه املعجزة الكربى ،وهو الذي يثبّت أصالة
النب ّوة املح ّمديّة»[.[4

كل م ّرة أراد فيها املؤلّف طرح
النص باآليات املقبوسة من القرآن الكريم يف ّ
يعج
ّ
ّ

خاصة
مام ال يتّسع املقام لإلفاضة فيه،
ّ
النبي أو تعاليم اإلسلمّ ،
مسألة موصولة بحياة ّ

تفصيل وأوسع إحاطة.
ً
السرية الثالثة يف مد ّونة اشتغالنا أكرث
أ ّن ّ

[1[- Ibid, p16- 17.
[2[ - Ibid, p90.

[ -[3اآلية  103من سورة ال ّنحلَ  :ولَقَدْ نَ ْعل َُم أَنَّ ُه ْم َيقُولُونَ إِنَّماَ ُيعلِّ ُمهُ َبشَ ٌر لِ َسانُ الَّ ِذي ُيلْ ِ
ج ِم ٌّي
حدُ ونَ إِلَ ْي ِه أَ ْع َ
َو َه َذا لِ َسانٌ َع َرب ٌِّي ُمبِينٌ.

[4]- Bible et Coran, p 91.
32 - Roger Arnaldez, Mahomet, SNED, Alger, 1975, p5.
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حممد
اإلسالم يف شخص ّية
ّ
يستهل «روجيه أرنالديز» كتابه «مح ّمد أو الدعوة النبويّة» بجملة من األسئلة
ّ
النبي الذي
السبيل للحديث عن
ُ
الوجيهة املنهج ّية الصارمة بدأها مبا ييل« :كيف
ّ
ق ّدم للعاملَ رشيعة ن َّزل َها الّله عليه وح ًيا عن طريق امللك جربيل؟»[.[1
حر يف اإلسلم والقرآن الكريم
ً
ومن غريب أ ّن
سؤاال مثل هذا يصدر عن باحث متب ّ
النبي مح ّمد يف القرن
اقترصت قامئة مراجعه عىل أشهر الكتب التي أُلّفت يف سرية
ّ
العرشين ،وهي ال تتجاوز العرشة عد ًدا ،وتفوق األَ ل َْف ثراء وإحاطة يف ما ّدتها ،وعمقاً
وشمول ّية يف طرحها ،ومن هنا جاءت صعوبة امله ّمة وإلحاح السؤال.
أكادميي قادم من أحد كربى قلع البحث والدراسة (السوربون) ،فإنّه
وأل ّن ال ّرجل
ّ
رصح باألدوات املنهج ّية التي سيجريها،
عني منذ البدء بتصميم عمله بشكل دقيق ،ف ّ
وأبان عن الغايات التي يتش ّوف بلوغها.
«نبي اإلسلم» من املفاهيم األساس ّية التي تتش ّيد
انطلق «أرنالديز» يف الفصل األ ّول ّ
النبي مح ّمد،
النبي والرسول ،وف َ
عليها هذه ّ
َص َل يف وضع ّ
السرية ،فف ّرق بشكل قاطع بي ّ
ص َد َع بقوله« :إذا مل ندرك اإلسلم يف
وعرض موقف الدارسي واملؤ ّرخي من ذلك ل َي ْ
مح ّمد ،لن ندرك فكرة مح ّم
النبي مح ّمد منذ
د-نبي»[ .[2ث ّم انعطف إىل ما ُد ّون عن
ّ
ّ
القديم من املسلمي واملسيح ّيي ،وأبدى رأيه فيها؛ ليق ّرر أنّه من العسري عىل الباحث
إيجاد مكان وسط بي تلك الكتابات بال ّنظر إىل تشابكها وتش ّعبها وتناقضها والتباسها،
لذلك «فالوصول إىل تحقيق مرشوعنا كام ح ّددناه ،يكون عن طريق ات ّخاذ الوسيلة
جه إىل القرآن ،ويجب التذكري أ ّن القرآن يف اإلسلم ليس كتابًا من
األكرث أم ًنا ،أن نتو ّ
تأليف مح ّمد ،وإذًا ،ليس بوسعنا الوقوف عىل انعكاس مبارش لشخص ّيته فيه ،ولك ّن الّله
تح ّدث فيه إىل مح ّمد ،تكلّم عنه فيه ألنّه يعرفه ،وألنّه يعرفه كام هو يف الواقع ،مبعنى
كل الفرص لنجد يف القرآن ملمح شخص ّية
كام أراد الّله له أن يكون .وهكذا ستكون لنا ّ
مح ّمد الحقّة ،أل ّن الله هو الذي ص ّور هذه امللمح»[.[3
[1[- Roger Arnaldez, Mahomet, SNED, Alger, 1975, p5.
[2[ - R. Arnaldez, Mahomet, p 7.
[3]- Ibid, p 8.
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عرب عنها
يف تضاعيف هذا املقطع تثوي دالالت أعادتنا إىل الفكرة ذاتها التي ّ

السرية» بقوله« :قد تظ ّن أنّك درست حياة مح ّمد
الشيخ مح ّمد الغزايل يف كتابه «فقه ّ

إال إذا
السرية حقًّا ّ
إذا تابعت تاريخه من املولد إىل الوفاة ،وهذا خطأ بالغ ،لن تفقه ّ
بنبي
درست القرآن الكريم ّ
والسنة املط ّهرة ،وبقدر ما تنال من ذلك تكون صلتك ّ

اإلسلم»[.[1

رسخ فيه املؤلّف ،يف مواطن كثرية ،فكرة اتّكائه باألساس عىل
بعد الفصل الذي ّ
القرآن الكريم معل ًّل ذلك منطق ًّيا ونقل ًّيا ،بادر إىل ات ّخاذ موقع لنفسه فيام يشتغل عليه

النبي مح ّمد ،وقد اختار منها ملمحي اثني ،هام« :اليتيم» و «التاجر»،
من سرية
ّ
ومراحل ثلث« :من أ ّول الوحي إىل الهجرة» و «الهجرة وتجربة املدينة املن ّورة» و
«تغيري القبلة ودخول مكّة».
النبي ويُتْ ِمه ،رشع «أرنالديز»
وهو يغ ّذ املسري للكشف عن زوايا جديدة يف طفولة ّ
النبي وميلده ،وهو بدوره
يف توضيح أمرين :أ ّولهام أ ّن القرآن مل يقل شيئًا عن طفولة ّ
السرية النبويّة ،ويذكر منها
لن يقول شيئًا عن طفولة
النبي لوجود محك ّيات كثرية يف ّ
ّ
يتيام برؤية
«سرية ابن هشام» ،وإمنّ ا يريد أن ينرش بقعة ضوء عىل مسألة كون
النبي ً
ّ
مختلفة.
وثانيهام أنّه سيعتمد ترجمة «ريجيس بلشري» للقرآن الكريم فيام َس ُيو ِر ُده من سور

وآيات قرآن ّية ال تخلو صفحة من حضور عدد غري قليل منها.

وقد ص ّدر هذا الفصل بتجمة لبعض آيات سورة الضّ حى بد ًءا من «ما و ّدعك
يتيام ،ولكن ليق ّدم قراءة يف فكرة
النبي وصعوبة عيشه ً
ربّك وما قىل» ال ليص ّور معاناة ّ
اليتم والفقر والضعف يف القرآن الكريم ،مفادها أ ّن يف هذه األوضاع االجتامع ّية
حكمة وتربية ودعوة إىل التّضامن والتّكاتف.
«النبي تاج ًرا» يف إعطاء فلسفة ملا ميكن
وبالصيغة نفسها مىض املؤلّف يف فصل
ّ
النبي مح ّمد ،دون أن يغفل عن إسداء املعرفة فيام
أن تكون التّجارة قد أضافته إىل
ّ
باملسيحيي
النبي للتجارة يف مال خديجة ،وفرض ّية احتكاكه
هو موصول بخروج
ّ
ّ

[ -[1مح ّمد الغزالي :فقه السيرة ،دار الكتب الحديثة ،القاهرة ،1965 ،ص.507
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واليهود ،وما الذي أفاده منهم ،ث ّم كيف تكون تجارة اإلنسان رابحة يف الحياة ،ويف

فعل الختياره القرآن الكريم ،مصد ًرا وسن ًدا ،وهو الذي
كل هذا كان «أرنالديز» وف ًّيا ً
ّ

أورد  14م ّرة آيات قرآنيّة تتساوق مع روح مبدأ التجارة مع الّله يف منت سبع صفحات
أي مرجع آخر.
دون أن يحيل عىل ّ
ومل يش ّذ فصل «من الوحي األ ّول إىل الهجرة» عن ال ّنحو الذي نحاه املؤلّف يف

النبي ،فقد ث ّبت إمعانًا يف التوثيق اآليات األوىل من سورة العلق بتجمة
كتابة سرية
ّ
يل اآليات« :يبدو
«بلشري» طب ًعا ،غري أ ّن ما يلفت انتباه القارئ هو التعليق الذي َو ِ َ
جب مح ّمد مل ّا
املحتوى املوضوعي لهذا الوحي عاديًّا ،ولكن نحاول أن نتخيّل تع ّ
أي تغيري سيطرأ عىل العامل؟ الكون
يدرك من الداخل ق ّوة املعنى يف هذه اآلياتّ ،
بأكمله موصول بإله هو الخالق.[1[»...
إ ّن التدبّر يف هذا الكلم يج ّرنا إىل استصفاء طائفة من امللحظات التي رشحت
النبي
من مقاربتنا رؤية صاحب هذا الكتاب يف اضطلعه مبه ّمة الكتابة عن حياة
ّ

النبي مل يأخذ
مح ّمد ،لقد أقام ال ّدليل عىل أ ّن «القرآن واضح»[ ،[2وأ ّن «من ّ
قصة حياة ّ

الظل ،أو تجاهلوه متا ًما ،ولكن
املؤ ّرخون إالّ ما أثارهم ،وقد تركوا ما تبقّى فيام يشبه ّ
ما أن يُقرأَ القرآن حتّى يُرى بريقها يف كامل روعته»[.[3

هذا غيض من ِ
فيض ما تناولته هذه ال ّدراسات التي اكتفينا فيها بوقفات بعينها
السرية
مكّنتنا من استكناه رؤية مختلفة ّ
عام ألفناه من تعاطي مسترشقي آخرين مع ّ
حا يف
النبويّة،
ّ
جة ،أضفى عليها وضو ً
خاصة أن االستئناس بالقرآن الكريم ،مرج ًعا وح ّ

كل واحد م ّنا ،مسلمي
املفاهيم ،وصوابًا يف األحكام ،وأفضل من هذا كلّه أن يعي ّ
حة كتابه ،وكونيّة رسالته بعي ًدا عن
ك ّنا أو أهل كتاب ،حقيقة اإلسلم ونبيّه ،وص ّ
يتأت
الخلف ّيات املن ّمطة ،والذهن ّيات املتكلّسة ،واالتباع ّية املذعنة ،وال ميكن أن ّ
توصل
إال بالتصالح مع الذات واإلصغاء إىل اآلخر ،وهو املعنى ذاته الذي
هذا ّ
ّ
[1[- R. Arnaldez, Mahomet, p46.
[2[- Ibid, p55.

[3]- Ibid, p69.
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إليه أحد املؤ ّرخي العرب املعارصين حي قال« :ال يوجد اليوم جدال بي أوروبا
كل مسلم مع
يب مع ذاته ومع العامل ،وبي ّ
واإلسلم ،ولك ّن هناك نقاشً ا بي ّ
كل أورو ّ
ذاته ومع العامل»[.[1
ولنئ كانت آلة «بول أشار» و «جاك جومييه» و «روجيه أرنالديز» قد قرصت عن فهم
النبي أو القرآن الكريم يف بعض املواضع ،فإ ّن مث ّة من املفكّرين الغربيي اليوم
منزلة ّ
الخاصة به ،وأسس تأويله التي
من يؤكّد أ ّن «القرآن هو نفسه من مينحنا مفاتيح القراءة
ّ
تتناول ،يف ذات الوقت ،معنى الكلمة وتطبيق مبادئها عىل املشكلت الجديدة»[.[2

خامتة
إ ّن غاية ما ننتهي إليه من هذا الدراسة هو أ ّن املسترشقي قد انتحوا أنحاء عديدة
وتقصيًا ،واصطنعوا لذلك مرجعيّات
يف تعاطيهم مع السرية النبويّة ،بحثًا ودراس ًة
ّ
مختلفة تصل ح ّد التباين ،مدفوعي يف اختياراتهم وزوايا نظرهم مبا تحكمهم من
إيديولوجيّات ،وما يعتقدون من آراء قد تكون يف أحيان كثرية مثقلة بخلفيّات دينيّة
التنصل من حقد
مسرية من دوائر بعينها مل تستطع التملّص أو
ترسبات فكريّة أو
ّ
أو ّ
ّ
جه.
تعصب
قروسطي قديم ،أو من ّ
مسيحي مو ّ
ّ
ّ
تخل املد ّونة االسترشاقيّة التي عكفنا فيها عىل استصفاء جملة املرجعيّات
ومل ُ
رسب بعض تلك ال ّرواسب عىل الرغم
التي اتُّخذت سن ًدا يف كتابة سرية
النبي من ت ّ
ّ
النص
العلمي لدى أصحابها ،وتركيزهم عىل مرجعيّة
من نشدان املوضوعيّة والطرح
ّ
ّ
خاصة فيام هو موصول مبسألتي الوحي والنب ّوة.
القرآين،
ّ
ففي اآلن الذي وقع فيه املسترشق «أشار» يف بعض الجوانب من دراسته
تحت تأثري آراء مسبقة مل يستطع أن يتج ّنبها ،فزلّت قدمه أحيانًا ،إذ أورد بعض األحكام
املش ّوهة أو املنقوصة فحاد عن الحقيقة ،عىل الرغم من محاولته الحثيثة يف التزام
الصلة
الحياد وتح ّري اإلنصاف ،فهذا املسترشق «جومييه» انرصف إىل إمعان ال ّنظر يف ّ
ين ،يق ّدم األدلّة عىل كون القرآن كلم الله املن ّزل
السرية النبويّة مع ّ
التي تقيمها ّ
النص القرآ ّ
[ -[1هشام جعيط ،أوروبا واإلسلم ،صدام الثقافة والحداثة ،دار الطليعة ،بيروت ،ط ،2001 ،2ص.18

[2[- Roger Garaudy, L’Islam vivant, Maison des livres, Alger, 1986, p 46.
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السرية النبويّة من القرآن
النبي مح ّمد ،ويستقي ما يق ّدمه من أخبار وتفاصيل عن ّ
عىل ّ
وبكل
ّ
كل التجامت ،وهي عديدة
النص وقصور ّ
الكريم ،بل إنّنا نجده يشيد بقداسة هذا ّ
اللغات ،عن بلوغ درجة بلغة لغته العرب ّية ،وأساليبه ،وصيغه ،حتّى إ ّن القارئ ليكاد
بالنبي مح ّمد ضمن بحثه يف القرآن الكريم.
يُخ ّيل إليه أ ّن هذا ال ّدارس بصدد التعريف
ّ
السرية النبويّة،
أ ّما املسترشق األخري الذي اختنا كتابه للبحث يف كيف ّية تعاطيه مع ّ
وتحدي ًدا يف جانب اتّخاذه القرآن الكريم مرجع ّية أساس ّية له ،فقد انتهج سمتًا علم ًّيا
العلمي العتيد
ين املتش ّبع بتقاليد هذا الحصن
منهج ًّيا صار ًما ،وال غرابة وهو الرسبو ّ
ّ
النبي
الذي ي ْؤثر العقل عىل النقل ،ولذلك كانت خلصة ما انتهى إليه من بحثه أ ّن
ّ
عام ميكن أن يعكس له
مح ّم ًدا مل يؤلّف القرآن الكريم ،ولذلك لن يقع الباحث فيه ّ
بشكل مبارش تفاصيل عن شخص ّيته عليه الصلة والسلم ،لكن يف املقابل ميكن أن
نفهم أنّه ما دام الله تعاىل قد تكلّم فيه عن مح ّمد ،فإنّنا سنقف عىل شخص ّيته بشكل
صحيح ،أل ّن الله يعرفه ،وهو الذي أراد له أن يكون كذلك.
وما يلفت االنتباه أيضً ا أ ّن اإلجامع يكاد ينعقد بي هؤالء الدارسي ،ال عىل متييز
نص القرآن الكريم ومت ّيزه ،وال عىل خصوص ّية خطابه وتف ّرد تركيبه فحسب ،وإمنّ ا
ّ
النبي فيه ،وال عن سريته الشخص ّية،
أيضً ا عىل عدم وجود إفادة مه ّمة عن طفولة
ّ
باستثناء ما ورد بشأن أحداث بعينها وحقائق عا ّمة تض ّمنتها سور من مثل« :الضّ حى»
السور التي مل تُ ْع ِط أخبا ًرا ومعلومات عن
و « عبس» و «ال ّنور» و «الكوثر» وغريها من ّ
بت.
َّبت أو ر َّه ْ
جهت و َرغ ْ
النبي مح ّمد بقدر ما أرشدت وو ّ
ّ
توصلنا إليه من نتائج ،أن نؤكّد عىل ك ّم اإلنصاف الذي
وحقيق بنا ونحن نجمل ما ّ
النبي مح ّمد عليه الصلة والسلم ،ونربة اإلعجاب التي تر ّدد
ّ
خص به هؤالء الدارسي ّ
ريا يف كتابات املسترشقي سواء
صداها يف غري قليل من املقاطع ،وهو أمر مل نألفه كث ً
أكانوا مؤ ّرخي ،أو كتّاب سرية أو مفكّرين أو رجال دين م ّمن نضوا عنهم مسوح العلم
واملوضوع ّية ،فجانبوا العقل ،واندفعوا بحم ّية قروسط ّية يكيلون التّهم ،ويغالطون الضامئر.
ولكن تشاء العناية اإلله ّية أن تخرج من أصلب هؤالء من يف ّند زعمهم فيصدع
بالحق ،ويعرض عن الجاحدين.
ّ
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