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آنية يف عمل الآاثر  لفتة قرآ

 بقمل د. ابمس طارق جامل

 لكية الطب ـ جامعة املكل عبدالعزيز جبدة

ُمـَك ِمـنك  ََ َاَق قَوك ـك ََـا َآن ُُ ََ ََ تَعك ـ لَيكَك َما ُكنك
ِ
َ ِمنك َآنكَباِء الكَغيكِب نُوِحهيَا ا تكِلك

تَِّقنَي ﴿ ُُ نَّ الكَعاِقَبَة ِلَك
ِ
ِِبك ا  ودهسورة ﴾49قَبكِل َهَذا فَاصك

عمل الآاثر هو فرع من فراع عمل التارخي اهو عـمل ععـب باطـال اقان ـان ال ـ يا  

االعَُي يف املايض، امن املعاعري اليت ععمتد عَهيا عَامء الآاثر يف حتقيـ  هـذا التـارخي 

الأش ياء املادعـة املتبقيـة مـن العَـود القدلـة الأداان االنقـوي الـيت ععـ  عَهيـا يف 

 الأماكن القدلة. 

اقف هذا العمل اعَامء هذا العمل مهبورين آأمام املعَومان االواثئ  التارخيية املوجودة 

يف القرآآن الكرمي منذ آأربعة عرش قراًن االيت مل تكتطف امل تكن معرافة حىت زمـن 

 قرعب.

 :هامان يف القرآآن الكرمي

 ارد امس هامان يف القرآآن الكرمي سَ مران. كـام ارد اهـم مت ـمس ابمس فرعـون

اكطــ م مــن املقــربني اان فرعــون، قــال تعــان: اياقــال فرعــون   هامــان ا ــن   

ه لأ نـم  رصحًا لعيل آأبَـ  الأسـ با* أ آأسـ با* ال ـاماان فـ أطَ  اان اا  مـو  ااا

اذاب اكــذز زيــن لفرعــون ســوء نــل اصــد عــن ال ــنيل امــا كيــد فرعــون ااق يف 

 37ـ  36تبا*( سورة غافر 

اجعاز القـرآآه يف ذكـر امس هامـان بـدر   آأن آأشـري اقيل آأن آأسرتسل يف جانب اقا 

اان آأن امس هامان مل يرد اق مرة ااحدة يف التوراة امل يرد ذكـر  يف آأ  مـن املقـاط  

 ايالراا ن( اليت حتي حياة مو  ـ عَيم ال مسم ـ.

ايالعَـد  30ارد امس هامان مرة ااحدة فقط يف آأحد كتب العَد القدمي، يف كتـا* 

توراة س يدان مو  ابقاضافة اان كتب الهيـود املقدسـة الأىـريه ا  القدمي يطُل 
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كتب الرسل اذلين  َراا بعد س يدان مو  ـ عَيـم ال ـمسم ـ ام ـا زبـور سـ يدان 

 دااد ـ عَيم ال مسم ـ(.

عتحدث هذا الكتا* عن خشم اهم هامان ان م اعدًا ملكل اببل اعىل آأنم آأاقـ  

ىل اقارسائيَيني. الكن هذ  الق ة حتـ  عـن الكثري من الرضر ااش تد يف ق وتم ع

 س نة. 1100خشم  َر بعد س يدان مو  ـ عَيم ال مسم ـ حبوا  

عدعي بعض غري امل َُني آأن س يدان محمد ـ صىل هللا عَيم اسمل ـ هـو اذل  كتـب 

القرآآن اآأنم ن خ ق م الأمم ال ابقة من التوراة ااقاجنيل. كـام عـدعون آأنـم عَيـم ـ 

م ـ يف خمسل نَية الا ـخ هـذ  آأىطـ أ يف نقـل بعـض الـراا ن اان ال مسة اال مس

القرآآن الكرمي اآأن هذا هو سنب اجـود بعـض تىتمسفـانني بـني القـرآآن االكتـب 

 الأىريه.

هذ  تدعاءان البطاةل موجـودة يف عـدة مراجـ  يودعـة ام ـ يمية. مَ ـم هـذ  

َيـم اسـمل ـ يف نقـل تدعاءان هو آأن امل در اذل  اعمتد عَيم محمد ـ صـىل هللا ع 

هذا تمس هو كتهبم املقدسة، اآأنم آأىط أ يف النقل ف أشار اان هامان عىل آأنـم ازيـر 

فرعون بيامن ـ عىل ح ب ما عدعون ـ هـذا تمس آأطَـ  عـىل خشـم ااحـد فقـط 

 اهو م اعد مكل اببل. حاشا  ـ عَيم ال مسة اال مسم ـ مما عدعون.

ر لتهَر اخافة هذ  تدعاءان فقـد  َـر جفاءن تكتطافان احلدعثة يف عمل الآاث

بطمسن هذ  تدعاءان بعد آأن حََ رموز احـرا  الكتابـة الَرياغَيفيـة امل ـعة 

القدلــة منــذ حــوا  مــائيت ســ نة م ــَ. اآأصــبت مــن املُكــن الكتــاابن االنقــوي 

 الفرعونية.

طـوع.. لغة امل عني القدماء   الَغة الَرياغَيفية االيت  َوا ي ـ تددمواا لقـران 

الكن ابنتطار امل  يمية االت أثريان الثقافية الأىريه يف القـرنني الثـاه االثالـع بعـد 

امليمسد، تركَ م ـ اعتقادااـا القدلـة كـام تركـَ الكتابـة الَرياغَيفيـة. آآىـر مثـال 

بعــد  394قش يرجــ  اان عــام معــرا  قســ تددام الكتــا* الَرياغَيفيــة انــَ لــن

ذًا ن يَ هذ  الَغة امليمسد امل يكن هنـا  مـن ي ـ تطي  آأن هـل هـذ  الرمـوز آأا  اا

 س نة م َ. 200عفَم هذ  الَغة، ا ََ هذ  احلاةل حىت حوا  
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م ابكتطا  خصرة ت ـُ  ايخصـرة 1799لغز الَرياغَيفي امل عة القدلة حََ عام 

قبـل املـيمسد آأةيـة هـذا الـنقش آأا  196( ترجـ  اان Rosetta stoneالرشـ يد( اي

ا كتنــَ بــثمسث لغــان  تَفــة: الَرياغَيفيــة ايالكتابــة املَكيــة( هــذ  الكتابــة   آأاــ

اادللوطية ايالكتابة الطعبية املتعَقة ابقس تددام اليـو(( االَغـة اليواننيـة. ع ـاعدة 

اخملطوطة اليواننية مت حل شفرة الكتابة امل ـعة القدلـة اآأتَـَ تراـة الـنقش مـن 

( ابـذز FroncoiseCampllion Jeanقبل الفرنيس جان فران وا شـامبَيون اي

مت اسرتجاع لغـة ما ـ ية االتعـر  عـىل أ الأحـداث املتعَقـة ذـا. اذـذ  الطرعقـة 

توفرن املعَومان عن احل ـارة امل ـعة القدلـة اايـ  جوااهبـا ادلعايـة اتج عيـة 

 االتاخيية.

ًا مت التعر  عىل معَومـة مُـة جـد من خمسل تراة الكتاابن االنقوي الَرياغَيفية

شـارة اان هـذا  ا  آأن امس هامان ارد فعمًس يف الكتاابن امل ـعة القدلـة. توجـد اا

 People inتمس يف ن ب يف متمف هو  يف فيينا، كام  َر يف كتا* بعنواناي

the new kingdome عـداد  اسـتنادًا اان عوعـة مـن النقـوي. كـام ( اذل  مت اا

اهـو آأنـم ان ايرئـي  آأعـامل  َرن يف هذ  النقـوي ا يفـة اطبيعـة نـل هامـان 

 احلجارة(. 

ذًا ـ عــىل عكــ  مــا عدعيــم مــن ععــارا حقيقــة آأن القــرآآن الكــرمي هــو  م هللا  اا

س بحانم اتعان ـ هامان هو خشم عـاي يف م ـ يف زمـن سـ يدان مـو  ـ عَيـم 

 ال مسم ـ.

كام ان مقراًب من فرعون اان من امل ؤالني عن نَيان اقانطـاء االبنـاء كـام ذكـر 

لقرآآن متامًا. اابقاضافة اان ذز ت ف لنا الآ ن احلدث عندما آأمر فرعون هامـان ا

ب أن عنين   الِبج يف قو  تعـان: اياقـال فرعـون  هامـان ا ـن   رصحـًا لعـيل آأبَـ  

 36الأس با*( سورة غافر: 

يف اخلتـــام اجـــود امس هامـــان يف الكتـــاابن امل ـــعة القدلـــة ق يـــرد فقـــط عـــىل 

ط. من املعادين لَقرآآن الكنم آأع ًا عؤكد ـ مـرة آأىـريه ـ حقيقـة آأن تدعاءان البا

القرآآن الكرمي ايح من هللا ـ س بحانم اتعان ـ فهبذ  الطرعقة اقااجعازعة نقرآأ يف القرآآن 
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الكرمي معَومان اترخيية مل تكن معرافة يف اقَ ازمن النيب ـ عَيم آأف ل ال ـمسة 

 اال مسم ـ.

 القرآآن الكرمي:آألقا* حاكم م  القدلة يف 

اانـَ  س يدان مو  ـ عَيم ال مسم ـ مل يكن الرسول الوحيد اذل  عـاي يف م ـ

  ص. بتارخي م  القدمي، س يدان عوسف ـ عَيم ال مسم ـ لقـب ابملـكل امل عطَـ  

عَيم اق مرة ااحدة لقب فرعون. جند ذز يف قو  تعان: اياقـال املـكل ائتـوه بـم 

نك اليوم دلعنا مكني آأمني( سورة عوسف:  آأس تدَ م لنفيس فَام لكُة  54قال اا

عىل خمس  الَقب املعطي حلامك م  يف زمن س يدان مو  ـ عَيم ال ـمسم ـ اهـو 

 فرعون:

ذ جـاءف فقـال   فرعـون  آتينا مو  ت   آآ ن بينان فاس أل بين اارسائيـل اا ايالقد آ

 101ااه لأ نك   مو  م مورا( سورة اقارساء: 

ن التارخييـة القدلـة املوجـودة دلعنـا تـوب ال ـنب يف اىـتمس  ال جمسن االكتااب

 تمس املعط  حلامك م .

لكُة فرعون يف الَغة الَرياغَيفية تعين البيَ العهمي اانَ يف الأصـل تطَـ  عـىل 

الق  املَ  يف اترخي م  القدمي. حاكم ال ـمسقن املَكيـة الأان يف اترخي م ـ 

َقب. فاس تددام لكُة فرعون لكقـب حلـامك م ـ مل عبـدآأ القدمي مل ي  تددموا هذا ال

حىت عَد املَُكة اجلدعدة من التارخي امل   القدمي. هذ  الفرتة بدآأن من ال ـمسةل 

قبـل املـيمسد( ايف فـرتة ال ـمسةل الثانيـة االعرشـين  1292ـ  1593الثامنة عرش اي

 حامك.قبل امليمسد( بدآأ اس تددام لكُة فرعون لكقب خفر  لَ 730ـ  945اي

ذًا عتجىل لنا اقااجعاز القرآآه مرة آأىريه س يدان عوسـف ـ عَيـم ال ـمسم ـ عـاي    اا

فرتة املَُكة القدلة االيت انَ ت  تددم لكُة مكل حلـامك م ـ الـي  فرعـون بيـامن 

عاي س يدان مو  ـ عَيـم ال ـمسم ـ يف فـرتة املَُكـة اجلدعـدة االـيت تباـَ لقـب 

 فرعون حلامك م .

 ان قــد نيســ يف القــرن الرابــ  املــيمسد  عنــدما انــد رن الَغــة اترخي م ــ القــدمي

 الَرياغَيفية امل تعد مفَومة االيت مل تكتطف مرة آأىريه حىت القرن التاس  عرش.
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ذًا مل تكن هنا  معَومان آأا حقائ  عن اترخي م  القدمي يف الفرتة اليت اـزل فهيـا  اا

لأدةل الكثرية اغري املعـدادة الـيت الويح ابلقرآآن الكرمي. هذ  احلقيقة   ااحدة من ا

 تِبهن عىل آأن القرآآن هو  م هللا ـ تبار  اتعان ـ.
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