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االفتت َّ
�احية
وصل الله عىل سيّدنا محمد nوآله الطاهرين ،وبعد...
ّ
رب العاملني،
الحمد لله ِّ
يثري القرآن الكريم يف نفوس املسلمني شعو ًرا بالقداسة والعظمة ،فيتلونه تالوة َع ِط َرة ،وينصتون إىل ترتيله
ميسون كتاباته بغري طهارة ،ويحفظون آياته بشغف وأنس ،ويتدارسون
بخشوع تلني له جلودهم وقلوبهم ،وال ّ
جلونهم ويك ّرمونهم،
كالمه بج ّد ومثابرة وبدافع ّية معنويّة منقطعة النظري ،ويحرتمون ق ّراءه وحفظته
ومفسيه ويب ّ
ّ
وقد اشت ّدت العناية يف ما بينهم عىل حفظه وحراسته عىل مدى قرونٍ ُمتامدية منذ عرص نزوله إىل ح ّد بلوغ الغاية
كل ذلك ملا ميثِّله القرآن الكريم
يف مقصد صيانته عن أ ْن متت ّد إليه أيدي الباطل وأ ْن تنال منه أفكار املبطلنيّ ...
من معجزة النب ّوة املح ّمديّة الخامتة ،ودستور الرسالة اإلسالم ّية الخالدة ،ومستند الدعوة اإلله ّية الحقّة املهيمنة
عىل الرساالت السابقة ،والتي بها قوام الدين واإلنسان والحياة.

وقد أَ ْوىل الباحثون من غري املسلمني (املسترشقون) اهتام ًما بالقرآن الكريم نشأ يف كثري من األحيان من
يب ونظرته إىل اإلسالم نظرة املنافس امله ِّدد له باستالب
املخاوف التي استحوذت عىل عقل ّية اإلنسان الغر ّ
الديني
حضارته وثقافته ،فظهر الجدل ض ّد القرآن الكريم مب ِّك ًرا ،منذ القرون الوسطى يف الغرب ،يف الخطاب
ّ
الدمشقي (ت749 :م) ،وموىس بن ميمون (ت1204 :م) ،وتوما األكويني
واملسيحي عىل لسان يوحنا
اليهودي
ّ
ّ
ّ
جع عىل مرشوع ترجمة
جل (ت1156 :م) الذي كان أ ّول من ش ّ
(ت1274 :م) ،ورئيس دير كلوين بطرس املب َّ
القرآن الكريم إىل لغة غرب ّية ودعمه ،فظهرت أ ّول ترجمة للقرآن إىل اللغة الالتين ّية عىل يد الربيطاين روبرت
كيتون ( )Robert of Kettonيف الفرتة املمتدة بني  1136ـ 1157م ،ث ّم تتابعت من بعدها الرتجامت إىل اللغات
األوروبيّة املختلفة؛ كاإلنكليزيّة ،والفرنسيّة ،واألملانيّة ،واإليطاليّة ،والهولنديّة ... ،ومل يقترص عمل املسترشقني
عىل هذا املجال بالنسبة للقرآن الكريم ،بل اتّسعت جهودهم إىل مجاالت أخرى تتعلّق بالقرآن الكريم؛ كعلوم
القرآن والتفسري والدراسات القرآن ّية ،فربزت يف هذا الصدد شخص ّيات استرشاق ّية ع ّدة تنتمي إىل مدارس
ين تيودور نولدكه ()Theodor Noldke
استرشاق ّية أوروب ّية؛ أملان ّية ،وبريطان ّية ،وفرنسيّة ،ومجريّة...؛ من قبيل :األملا ّ
واملجري إجنتس جولدتسيهر ()Ignaz Goldziher
(ت1930 :م) ،ومواطنه رودي باريت (( )Rudi Paretت1983 :م)،
ّ
ين ريتشارد بيل (( )Richard Bellت1952 :م)،
والفرنيس ريجيس بالشري ()Regis Blachere
ّ
(ت1921 :م) ،والربيطا ّ
يل آرثر جفري (( )Arthur Jefferyت1959 :م) ... ،وقد وصلت هذه الجهود االسترشاق ّية
(ت1973 :م) ،واألسرتا ّ
ين إىل مرحلة إصدار موسوعات قرآن ّية؛ كـ ـ «موسوعة القرآن» التي صدرت ما بني  2000ـ 2006م
يف البحث القرآ ّ
ست أجزاء.
عن دار بريل الهولنديّة ضمن ّ
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أ ّدت هذه الجهود االسترشاق ّية يف مجال ترجمة القرآن الكريم والدراسات القرآن ّية يف أغلب ما نتج عنها ـ عن
تع ّمد أو عن قلّة إطالع وعلم ودراية ـ إىل الوقوع يف أخطاء خطرية وجسيمة ال تليق بالقرآن الكريم؛ وهو من ّزه
عنها؛ ما استدعى ذلك ردو ًدا من ِقبَل العلامء والباحثني املسلمني عىل مدار العقود املنرصمة .كام ساهمت بعض
الدراسات االسترشاق ّية للقرآن الكريم يف تعزيز جوانب من الدراسات التفسرييّة للقرآن وعلوم القرآن والدراسات
القرآن ّية.
وسواء أكانت ما تنتجه الجهود االسترشاقيّة يف ما يتعلّق بالقرآن الكريم مصيبًا للحقيقة أو مجافيًا لها ،كان الب ّد
من رصد هذه الجهود بعني البصرية؛ متهي ًدا لتصحيح ما فسد منها والح ّد من تداعياته الخطرية عىل تقديم اإلسالم
ين ورفد الدعوة إىل اإلسالم يف العامل.
يب ،واالستفادة ّ
والقرآن إىل اإلنسان الغر ّ
مم صلح لتعميق البحث القرآ ّ
اإلسالمي للدراسات االسرتاتيج ّية التابع للعتبة الع ّباس ّية املق َّدسة عىل
وانطالقًا من هذه الغاية عمل املركز
ّ
إصدار نرشة دورية موث ّقة ت ُعنى برصد الحركة البحثيّة والعلميّة االسترشاقيّة الغربيّة الحديثة واملعارصة يف
مجال الدراسات القرآن ّية ،وكذلك الحركة العلم ّية والبحث ّية النقديّة لها (العربية ،والفارس ّية ،والغرب ّية ،)...من

ومؤسسات تعليم ّية ،ومراكز بحث ّية ،ودور نرش ،ومؤمترات ،وملتقيات ،وندوات،
شخص ّيات ومدراس استرشاق ّية،
ّ
وموسوعات ،ومؤلَّفات ،ودراسات ،وأبحاث ،ومقاالت ... ،بهدف توجيه الباحثني نحو البحث يف الدراسات
حة يف الواقع املعارص ،من خالل تقديم بيانات عن هذه
االسترشاقيّة للقرآن الكريم يف مجاالت رضوريّة ومل َّ
الجهود االسترشاق ّية الحديثة واملعارصة يف مجال الدراسات القرآن ّية.
واإلصدار األ ّول من هذه النرشة يرصد الجهود البحث ّية والعلم ّية االسترشاق ّية يف مجال الدراسات القرآن ّية
يل (2019م) ضمن ملف
والجهود النقديّة لها خالل العام املنرصم (2018م) واألشهر الثالثة األ َّول من العام الحا ّ
استرشاقي معارص؛
(مرصد «االسترشاق املعارص») ،ويعرض ضمن ملف آخر (منتدى «االسترشاق املعارص») ألثر
ّ
املتخصصة يف
وهو موسوعة القرآن( )6/6الصادرة عن دار بريل الهولنديّة ،ولشخص ّية استرشاق ّية؛ وهي الباحثة
ّ
الدراسات اإلسالم ّية والقرآن ّية الربوفيسورة (جني دمن مك أوليف) ،وملدرسة استرشاق ّية هي املدرسة األملان ّية.
توصف الواقع،
ونحن إذ أخذنا عىل عاتقنا إنجاز هذه النرشة ،فإنَّنا بذلنا جه ًدا واس ًعا لنق ِّدم ما َّدة علميَّة وخربيَّة ِّ
واملؤسسات البحث َّية والعلم َّية؛ من
وتسلِّط الضوء عليه كام هو؛ ليتمكَّن الباحثون من الحوزويِّني والجامع ِّيني،
َّ
التص ِّدي والنقد ورفع الشبهات واملغالطات الكثرية التي أثريت حول القرآن الكريم من ِق َبل املسترشقني الغرب ِّيني
كل املشاريع العلم ّية والبحث َّية الجا َّدة
ومن سار عىل ركبهم من املستغربني ،مع استعدادنا الكامل للتعاون مع ِّ
يف هذا املجال ،وال ننىس أن نلفت النظر بأنَّنا عىل أت ِّم االستعداد لتلقِّي األفكار واملشاريع واألخبار التي ترتبط
باالسترشاق املعارص حول القرآن الكريم ،لنرشها يف هذه النرشة.
والله املوفِّق
اإلسالمي للدراسات االسرتتيج َّية /بريوت ـ لبنان
املركز
ّ
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حبثية
مؤمترات ـ ندوات ـ مشاريع
ّ

ندوة

َّ
واليهودية يف القرآن»
«اليهود
ً
دعما لكتاب

«اليهود يف القرآن»
ِّ
ملؤلفه:

مائري بار أشري ( Meir Barـ )Asher
املؤسسة اليهوديَّة الفرنسيَّّة بالتعاون
عقدت
َّ
الفرنيس
مع املركز
للمؤسسات يف 2019/1/30م
ّ
َّ
ندوة بعنوان« :اليهود واليهوديَّة يف القرآن» يف
مؤسسة دوسن تريز يف باريس (Fondation Dosne
َّ
.)Thiers

11

املشاركون يف الندوة:
 1ـ فرانسوا أوركيفال (:)François d’Orcival
استقبل الباحثني واملشاركني يف الندوة.
وهو مفكِّر ينتقد انتشار الرشيعة اإلسالميَّة يف فرنسا ،وله مقالة بعنوان« :هجرتا
اليهود الفرنسيّني» ،يرى فيها أ َّن اليهود مضط ُّرون لهجرة بعض املناطق الفرنس ّيَّة؛
بسبب وجود املسلمني وانتشار اإلسالم فيها .وقد رصد هذا الشخص 200.000
يورو لدعم صحيفة شاريل إيبدو  Charlie Hebdoبعد أ ْن استهدفت بعمل َّية إرهاب َّية
للنبي .n
يف عام 2015م ،عىل إثر نرشها رسو ًما مسيئة
ّ

 2ـ آريل جولدمان (:)Ariel Goldmann
ين يف فرنسا.
افتتح الندوة وق َّدم لها؛ وهو من كبار ممثّيل اللويب الصهيو ّ

 3ـ مائري بار أشري ( Meir Barـ :)Asher
يل الجنسيَّة ،أستاذ يف اللغة العربيَّة والدراسات اإلسالميَّة ،ومدير قسم
إرسائي ّ
اللغة واآلداب العربيَّة يف الجامعة العربيَّة يف القدس.

ّ
 4ـ محمد علي أمري معزي ( Mohammad Ali Amirـ :)Moezzi
ين األصل ،يحمل الجنسيَّة الفرنسيَّّة ،شغل منصب مدير الدراسات يف
إيرا ّ
املدرسة التطبيق َّية للدراسات العليا يف باريس ،ولديه عالقات مع مجموعة من
الجامعات العربيَّة يف القدس ،وال س َّيام (.)israel Institute for advanced studies

 5ـ جوليان دارمون (:)Julien Darmon
فرنيس الجنس َّية أيضً ا ،دكتور يف العلوم الدين َّية يف مدرسة الدراسات العليا يف
ّ
العلوم االجتامع ّية.
QuranIstishraq Moaser(1) | Winter 2019
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 6ـ غالب بنشيخ (:)Ghaleb Bencheikh
يحمل الجنسيَّتني الفرنسيَّّة والجزائريَّة ،كاتب ومذيع برنامج

مؤسسة اإلسالم
الفرنيس.
ّ
ين عن اإلسالم ،ورئيس َّ
تلفزيو ّ

الخاصة بالندوة ،فإنَّها نظِّمت ملناسبة نرش كتاب «اليهود يف القرآن» لـ :
وبحسب ما جاء يف بطاقة الدعوة
َّ

مائري بار أشري.

فيحتمل أ َّن هناك إرادة قويَّة لدعم هذا الكاتب وكتابه؛ وال س َّيام أنَّه ق َّدم مقابالت ع َّدة قبل الندوة وبعدها؛ ألجل

الرتويج لكتابه.

ويحاول الكاتب يف املقابالت التي أجراها أن يق ِّدم العالقة بني املسلمني واليهود يف النصوص والتاريخ

متعص ًبا تجاه اليهود ،وأ َّن ما يجري تداوله عن عداوة املسلمني
بشكل متوازن .فهو يرى أ َّن اإلسالم ليس دامئًا
ِّ
تجاه اليهود ليست دامئًا واقع َّية؛ أل َّن لإلسالم (والقرآن) وجهان ،فأحيانًا يختار بعض املسلمني وجه االنفتاح،

التعصب والعداوة.
وأحيانًا يختار البعض اآلخر وجه
ُّ

ريا ما يك ِّرر يف مقابالته التي أجراها حول كتابه أ َّن للشيعة خصوص َّية بني املسلمني ،وأ َّن بناء عالقة
ولك َّنه كث ً

معهم هو أصعب من بناء العالقة مع أهل الس َّنة من املسلمني.

وميكن استكشاف أه ّم األفكار التي عرضها (مائري بار أشري) يف كتابه من خالل املقابلة التي أجراها معه

(روبني هونيغامن)  ،Ruben Honigmannوالتي تع َّرض فيها للحديث عن محاور الكتاب ،وهي:

زمني ،ويوجد تكرار للقصص...
ـ إ ّن هيكل القرآن يشاكل منطق امليشنا[[[ نفسه؛ حيث ال يوجد ترتيب
ّ
ـ إ ّن ِذكْر قصص التوراة يف القرآن أمر مسلّم ،ولكن يوجد تفسريان لهذا التطابق :أحدهام للمثقّفني من املسلمني،

وهو أ ّن التوراة والقرآن من املصدر نفسه ،وهو أ ّم الكتاب؛ والثاين :للقاعدة الشعبيّة ومشايخ املسلمني الذين يتّهمون

اليهود بتحريف قصص األنبياء  bيف التوراة! وكذلك ا ّدعاء البن ّوة لعزير هو ا ّدعاء ال وجود له يف التوراة وكتب
اليهود ،وسبب هذا اال ّدعاء الخاطىء أ ّن املسلمني ال يتح ّملون وجود دين آخر غريهم يعتقد بالتوحيد!

حا يقابل الحديث يف اإلسالم.
 1ـ يدّعي (مائري بار أشري) أنّ القرآن يف هيكل ّيته كامليشنا (وهي أقوال علامء اليهود يف ما
يخص الرشيعة) .وهو يرى امليشنا مصطل ً
ّ
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قصة تلفيق
ـ إ ّن القرآن يق ِّدم اليهود عىل أنَّهم خونة وعاصني لألنبياء ،bوكذلك األمر يف األحاديث ،كام يف ّ

يصب يف تحويل فكرة الشعب املختار من اليهود إىل املسلمني!
خيانة اليهود؛ ألجل تربير حادثة خيرب .وهذا
ّ

ـ إ ّن اليهود تاريخ ًّيا كانوا يعا َملون باالحرتام من ِق َبل اإلسالم واملسلمني ،ولك ْن بعد تأسيس دولة إرسائيل،

ريا
ريا اسرتاتيج ًّيا ًّ
مهم وكب ً
فإ ّن اإلسالم واملسلمني مل يتح ّملوا وجود مثل هذا الكيان؛ فمع كون تأسيسه س َّبب تغي ً

تعصب املسلمني تجاه اليهود.
لليهود؛ إال أنَّه شكَّل بداية ّ

التاريخي من
ـ إ ّن خصوص ّية التش ّيع تكمن يف أنّه يشابه اليهود؛ بلحاظ أنَّهم أقلِّ َّية تع َّرضوا للظلم واالضطهاد
ّ

ِق َبل أهل الس ّنة ،والتنافس عىل فكرة شعب الله املختار .وأ ّن الشيعة يحرتمون العربيِّني القدماء ،وال يحرتمون
الديني ض ّد من هو
التعصب
اليهود الالحقني .وقد قادهم هذا األمر (فكرة الشعور بأنَّهم الشعب املختار) إىل
ّ
ّ

وكل من هو غريهم.
التعصب :القول بنجاسة اليهود والنصارى وأهل الس ّنةّ ،
غريهم ،ومن مظاهر هذا
ّ
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اليومي وأساليب التعليم
املنطق
ّ
ِّ
َّ
السياسية
والتحديات

َّ
القرآني�ة يف إفريقيا
نظرة مقارنة للمدارس

[[[

عقدت كلِّ َّية الفلسفة والعلوم االجتامع َّية يف الجامعة
الح َّرة يف بروكسيل يوم الجمعة الواقع يف 2019/3/29
اليومي وأساليب التعليم
ندوة علمية بعنوان« :املنطق
ّ
والتح ِّديات السياس َّية ـ نظرة مقارنة للمدارس القرآن َّية يف

إفريقيا ـ ».

واشتملت الندوة عىل محاور ثالثة:
ـ املحور األ َّول :عرض ملدرسة قرآن َّية يف صعيد مرص؛

جا يكشف عن طرق التعليم وكيفيَّة غرس
بوصفها أمنوذ ً

القرآن يف أذهان الطلبة ومستوى االنضباط يف املدرسة.

يف ملدرسة قرآن َّية
ـ املحور الثاين :املفرتق االثنوغرا ّ
يف قرية يف منطقة مراكش.
ـ املحور الثالث :إصالح املدارس القرآن َّية يف السنغال

من وجهة نظر رجال الدين املسلمني.

1-http://philoscsoc.ulb.be
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ّ
الدويل اخلامس يف ترجمة معاين القرآن الكريم بعنوان:
املؤتمر
َّ
َّ
َّ
واملسيحية
اليهودية
«املرجعيات
يف ترمجات معاني القرآن الكريم»

[[[

عقد مركز ال ِك ْن ِدي للرتجمة والتدريب بالتعاون مع مخترب الرتجمة وتكامل املعارف بكلِّ َّية اآلداب والعلوم
يل الخامس يف ترجمة
اإلنسان َّية ـ مراكش وقسم اللغة العرب َّية والرتجمة يف جامعة لوفان يف بلجيكا املؤمتر الدو ّ
ميا
معاين القرآن الكريم بعنوان« :املرجع َّيات اليهوديَّة واملسيح َّية يف ترجامت معاين القرآن الكريم»؛ تكر ً
للدكتور أحمد شحالن؛ وذلك يومي الثالثاء واألربعاء  20ـ  /21فرباير (شباط) 2018/م املوافق  4ـ /5جامدى
الثانية1439/هـ .ق ،يف كلّ ّية اآلداب والعلوم اإلنسان َّية يف مراكش يف اململكة املغرب َّية.
وقد ُعرِضت يف هذا املؤمتر حوايل  22دراسة لباحثني من جنس َّيات مختلفة؛ أه ّمها :املغرب َّية ،املرصيَّة،
السعوديَّة ،الباكستانيَّة ،البلجيكيَّّة ،الربيطانيَّة والفرنسيَّّة.
وست جلسات علم َّية ،وجلسة تكرمي َّية.
وتض ّمن املؤمتر جلسة افتتاح َّية،
ّ
وأبرز ما جاء يف هذه الجلسات:

اجللسة االفتت َّ
�احية:

تناول فيها الكالم رؤساء الجهات واملراكز املنظِّمة للمؤمتر ،حيث تبادلوا كلامت الشكر ،وأشادوا بجهود
املحتفى به الدكتور أحمد شحالن ،كام أوضحوا أهداف هذا املؤمتر ،من خالل ما أعرب عنه مدير مركز
 http://ar.takc.orgـ 1
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الكندي للرتجمة والتدريب األستاذ حسن درير من أ َّن املقاصد الكربى التي يسعى إليها هذا املؤمتر؛ هي:
اإلجابة عن بعض اإلشكاالت ،وتبادل التجارب والخربات بني املشاركني ،وتنقيح الرتجامت السابقة ملعاين
تخصصات مشرتكة ،واستدراك ما شاع من
القرآن ،يف أفق إصدار ترجامت جامعيّة محكَّمة تجمع علامء من
ُّ
مغالطات ،وما ساد من أخطاء.

َّ
العلمية األوىل:
اجللسة
ق َّدم يف هذه الجلسة املحتفى به الدكتور أحمد شحالن من جامعة مح َّمد الخامس ،محارضة افتتاحيَّة بعنوان:
وخاصة ترجمة معاين القرآن ،فاستعرض باقتضاب
بي فيها عالقته بالرتجمة؛
َّ
«ترجامت مخفيَّة ـ فولتري منوذ ً
جا ـ » َّ
ريا
أه ّم الحلقات يف تاريخ الرتجمة القرآن َّية ،مش ً
يف الوقت ذاته إىل أ َّن هذه الجوانب ما زالت يف
بي بعض الجوانب املتعلِّقة
حاجة إىل البحث ،كام ّ
باالسترشاق يف مجال ترجمة معاين القرآن الكريم،
وقد توقَّف األستاذ يف معرض حديثه عند النامذج
املخف َّية من ترجمة املعاين القرآن َّية عند فولتري.
واستعرض عالقة فولتري بالرتجمة من خالل توقُّفه
عند م َؤلَّفي )mohamed le prophete( :و (املعجم
الفلسفي) ،واعترب أ َّن لفظ الناسك أو ( )zadukيف
ّ
تستحق الدراسة؛ ملا فيها من إحالة عىل الثقافة العرب َّية اإلسالم َّية ،وهنا توقَّف
عالقته بالقدر من أه ِّم القضايا التي
ّ
ين ،مثل
رضا عنارص التقاطع بني ما أنجزه فولتري يف هذا السياق ،وبعض ما ورد يف القصص القرآ ّ
األستاذ مستح ً
ين مع كتابات فولتري إىل
َّ
قصة أهل الكهف .وقد أشار املحارض من خالل مقارناته ملا هو وارد يف القصص القرآ ّ
ربا
يئ عىل ما هو وارد يف هذه القَصص ،معت ً
أ َّن هذه الكتابات جديرة باالهتامم من حيثُ اعتامدها ،ولو بشكل جز ّ
أ َّن البحث يف هذه القضايا ما زال بحاجة إىل الدراسة؛ وذلك أل َّن ما كتبه فولتري نوع آخر من ترجمة معاين القرآن،
خصوصا أ َّن فولتري أبدى اهتام ًما بالثقافة العربيَّة اإلسالميَّة ،عىل ما يوضّ حه مؤلَّفاه املشار إليهام سابقًا.
ً

َّ
العلمية الثاني�ة:
اجللسة

ت َرأّس هذه الجلسة الدكتور إدريس اعبيزة من جامعة مح َّمد الخامس يف الرباط ،وقد تض َّمنت خمس مداخالت:
ـ املداخلة األوىل :افتتحت الدكتورة جميلة حسن عبد العزيز الجلسة العلميَّة الثانية ،حيث متحورت كلمتها
التخصص واملناهج التي ينبغي
ظل غياب
حول ترجمة املصطلحات والنصوص اإلسالم َّية لغريها من اللغات ،يف ِّ
ُّ
مختصة لتوحيد املصطلحات
أن يسري عىل خطاها املرتجمون ،وطرحت الدكتورة فكرة إنشاء موقع تتواله لجنة
َّ
علمي .وحثَّت األستاذة عىل
ومتحيصها؛ بغرض نقل مراد النصوص بدقَّة ،دون تحريف أو تبديل ،وبأسلوب
ّ
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رضورة التفاعل بني الباحثني يف هذا املجال ،وتوفري السبل إىل إنشاء مكتبة إلكرتون َّية لتصفُّح كافَّة الكتب ذات
الصلة مبوضوع الرتجمة أو عرضها للبيع ،وقد عرضت الباحثة مجموعة من الكتب ،مب ِّينة النقص الذي يعرتي
بعضها ،ومقرتحة بدائل رأت فيها التوفيق لتحسني املراد.
ـ املداخلة الثانية :ق َّدمها الدكتور عبد الرحمن السليامن ،من جامعة لوفان يف بلجيكا وتط ّرق فيها إىل دعاوى
يب بُني
األصول اآلرام َّية ـ الرسيان َّية للُّغة العرب َّية وللقرآن الكريم ،وأشار إىل تلك الدعاوى القائلة بأ َّن النحو العر ّ
عىل العجمة املأخوذة من الرسيانيَّة ،وأ َّن لغة القرآن مأخوذة من الشبكة املفاهيميَّة للُّغة العامليَّة ،وأ َّن الحروف
إل من خالل العربيَّة .وكشف أ َّن اللغة العربيَّة لغة حيَّة ،أ َّما اللغة اآلراميَّة فهي لغة ميِّتة غري
املقطَّعة ال تُفهم َّ
علمي؛ وذلك من خالل عرض مناذج وأمثلة كثرية؛ ما أظهر
مستعملة ،كام أشار إىل التصحيف الواقع دون ضابط
ّ
تعسف ًّيا.
ً
خطأ منهج َّية كريستوف لوكسمبورغ يف الرتجمة باعتبارها
استغالل ّ
مرجعتي الرتجمة
ـ املداخلة الثالثة :تناول فيها األستاذ الدكتور عبد الكريم بوفرة قض َّية القاسم املشرتك يف
ّ

الفكري،
العربيَّة والفرنس ّيَّة للقرآن املق َّدس ،وق َّدم مناذج من الرتجامت التي تستحرض الخلف َّية اليهوديَّة وتص ُّورها
ّ
العربي باليوم السادس الذي يحمل داللة مختلفة عن اليهود.
سمها املرتجم
فسورة الجمعة ـ عىل سبيل املثال ـ َّ
ّ
ين .أ َّما الرتجمة الفرنس ّيَّة ،فرتيد تقريب القارئ من الفكر الذي قامت
ومن مثة ،فهي تبعده عن فهم
ّ
النص القرآ ّ
عليه الديانة املسيح َّية ،فأفسدت ترجمة أسامء السور (غافر مثالً ) ،واألعالم (أبو لهب وامرأته مثالً ).

ـ املداخلة الرابعة :ألقاها الدكتور يوسف جابري من جامعة عبد املالك السعدي يف تطوان ،بعنوان:

اليهودي يف كتاب (البيل) ألندري شورايك» .وأكَّد فيها عىل أ َّن الخصائص الجامل َّية والبالغ َّية ت ُشكِّل
«االنتامء
ّ
ين للقرآن الكريم ،وعىل رضورة الحفاظ عىل
تح ِّديًا حقيقيًّا للمرتجم عند ارتباطهام باملحتوى
الترشيعي والروحا ّ
ّ

النص املق َّدس ،كام أشار يف مداخلته إىل أ َّن (أندريه شورايك) قد فشل
الصلة بني هاتني السمتني أثناء ترجمة
ّ

يف مواجهة هذه التح ِّديات أثناء ترجمته للقرآن الكريم.

ـ املداخلة الخامسة :وكانت يف موضوع« :ترجمة روبريت أوف كيتون الالتين َّية للقرآن؛ لغة عقيمة أم خطَّة

مدروسة ـ تحليل
علمي ـ » ،ألقاها الدكتور شاري عيل خان من الجامعة اإلسالمية العامليَّة يف إسالم آباد ـ كلِّيَّة
ّ

اللغة العرب َّية .عرض فيها أوجه القصور يف ترجامت النصوص القرآن َّية من اللغة العرب َّية إىل الالتين َّية .فهو يؤمن

بأ َّن الرتجمة هي القنطرة بني الثقافات ،وبأ َّن الرتجمة تتطلَّب مجهو ًدا مضاعفًا حينام يتعلَّق األمر برتجمة النصوص
لتقص أصل الخطأ يف ترجمة بعض اآليات ،والذي قد يرجع يف نظره
الدين َّية ،األمر الذي دفع باألستاذ املحارض
ِّ

خاصة مبجموعة ما ،وقد ق َّدم املحارض بعضً ا من األمثلة
النص األصل ،أو لتحقيق أيديولوجيات
إ ّما لخطأ يف
َّ
ّ
تبي تشويه املعنى؛ كام قام ببعض املقارنات بني مختلف ترجامت النصوص القرآن َّية.
التي ِّ
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َّ
العلمية الثالثة:
اجللسة
   ترأَّس هذه الجلسة الدكتور عبد الرحمن السليامن من جامعة لوفان يف بلجيكا ،وقد تض َّمنت خمس
مداخالت:
النص ـ دور مرجع َّية املرتجم يف ترجمة معاين القصص
ـ املداخلة األوىل :وهي بعنوان« :الرتجمة والتفاعل
ِّ ّ
ين إىل اللغة العربيَّة» ق ّدمها األستاذ الدكتور عامر الزنايت الجابري من جامعة عني شمس ـ جمهورية مرص
القرآ ّ
ين ،لينتقل بعد
يف للمرتجم يف تحديد نهجه عند تعامله مع
ِّ
النص القرآ ّ
العربيَّة ،وأوضح فيها أه ِّميَّة املك ِّون الثقا ّ
قصة
ذلك إىل ما يعرف بالتفاعل
النص ،وتطبيقه ترجم ًّيا عىل اآليات( 73ـ  )76من سورة البقرة التي تخربنا عن َّ
ِّ ّ
كل من :تسيفي حاييم
موىس gوالبقرة الواجب ذبحها ،من أجل كشف حقيقة القاتل؛ وذلك من خالل ترجمة ّ
هريمان ركندورف سنة 1857م ،وترجمة يوسف يوئيل ريفلني سنة 1963م ،ث ّم ترجمة أهارون بن شمش سنة
وتوصل صاحب املداخلة من خالل تطبيقاته إىل أ َّن خلفيَّة املرتج ِمني
1978م ،وترجمة أوري روبني سنة 2005م.
َّ
يل بعقيدة املرتجم الدين ّية.
النص املرتجم؛ ما أ ّدى إىل تأثري التفاعل
ألقت بظاللها عىل
ِّ
النص الداخ ّ
ِّ ّ
اليهودي» ،ألقتها
الديني
ـ املداخلة الثانية :بعنوان« :اإلرسائيل َّيات يف تفسري الطربي ومصادرها يف الرتاث
ّ
ّ
األستاذة الدكتورة سعاد الكتبية من جامعة القايض عياض ،وقد ح ّددت مداخلتها يف خمسة محاور :أ َّولها مفهوم
يب ،ورابعها
نص
اإلرسائيليَّات ،وثانيها مصادرها يف تفسري
الطربي ،وثالثها مقارنة بني ِّ
ّ
ّ
الطربي وبني املصدر العر ّ
الطربي يف التفسري؟
النص ،وخامسها كيف نظر املسترشقون واملفكِّرون املسلمون إىل منهج
مالحظات حول
ّ
ّ
الطربي يف التفسري الذي
الشق األخري من املداخلة نظر املسترشقني واملفكِّرين املسلمني إىل منهج
وب َّينت يف ّ
ّ
استرشاقي .ث ّم ختمت مداخلتها بالتأكيد غىل إعادة النظر يف كتب
جاء يف ات ّجاهني :أ َّولهام ات ّجاه مسلم ،والثاين
ّ
يف.
الرتاث وما علق بها من إرسائيليَّات؛ وذلك بإعادة قراءته مبناهج النقد املعر ّ
ـ املداخلة الثالثة :متحورت مداخلة الدكتورة برشى شاكر من دار الحديث الحسن ّية (جامعة القرويّني) حول
اإلصالحي الجديد
اإلسالمي للمرأة يف ترجمة معاين القرآن الكريم وعنونتها بـ « :ترجمة القرآن ـ املنهج
املنهج
ّ
ّ
خاصا
للمرأة ـ » .ولتوضّ ح بعض األساليب املبتكرة لرتجمة القرآن الكريم ،أولت األستاذة برشى شاكر اهتام ًما
ًّ
اإلسالمي للمرأة ،الذي يتم َّيز بإعطائه األولويَّة ملعنى الرسالة املقصودة وغرضها ،ويُع ُّد هذا املنهج ـ يف
باملنهج
ّ
نظرها ـ مبثابة ترجمة تفسرييّة تكمن عقدتها يف البحث عن الرسالة الروح َّية وقصدها ،من خالل مقاربة تفسريية
يئ؛ الخالد والعارض ث ّم العابر .كام أثارت املحارضة فكرة أ ّن هذه الحركة الحديثة
ين وجز ّ
مت ِّيز بني ما هو كو ّ
العهد متخَّضت عن التمييز والتهميش الذي تعاين منه النساء املسلامت باسم قراءات أرثودوكسيَّة واختزاليَّة
وانتقائ َّية للقرآن الكريم ،معتربة أ َّن الحركة النسائ َّية املسلمة ،برجوعها إىل التفاسري وعلوم القرآن والفقه قد تب َّنت
متكامل من خالل اآليات القرآن َّية حول املرأة ،التي يبقى منهجها املحمود بالطبع مق َّي ًدا عىل مستوى
ً
جا
منه ً
املنهج َّية املعتمدة ،أو عىل مستوى مدى تأثري أفعالها عىل عيش النساء املسلامت.
يف للثقافة األمازيغيَّة ،بعنوان «دراسة
ـ املداخلة الرابعة :ألقاها الدكتور مح َّمد لعضامت من املعهد الثقا ّ
جا ـ »،
مقارنة للمشرتك
اللفظي يف ثالث ترجامت ملعاين القران الكريم باللغة األمازيغية ـ لفظ الفتنة منوذ ً
ّ
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وافتتحها مبق ِّدمة أورد فيها تخصيص هذا البحث لدراسة أمنوذج من الظواهر اللغويَّة ،التي تطرح صعوبات ع ّدة
اللفظي يف القرآن الكريم عىل ضوء السياق .فللكلمة
أثناء ترجمة القرآن الكريم؛ إذ يتعلَّق األمر برتجمة املشرتك
ّ
العربية تقلُّبات يف الداللة يف ضوء السياق ،حيث يكون للمفردة الواحدة فيها أكرث من داللة؛ سواء أكانت داللة
بي الدكتور لعضامت صعوبة ترجمة
حقيق َّية أو مجازيَّة .وتعرف الداللة من خالل سياق ورود املفردة .ث ّم َّ
املصطلحات ذات الخصوص َّية الدين َّية ،وذهب إىل أ َّن األمر راجع باألساس إىل داللتها االصطالح َّية التي ترتبط
اللفظي.
بعنارص أخرى خارج اللغة ،هذا باإلضافة إىل صعوبة ترجمة املشرتك
ّ
ـ املداخلة الخامسة :وهي بعنوان« :اختيار املعجم واألساليب يف الرتجامت اإلنجليزيَّة الثالث لسورة
يوسف» ق ّدمتها األستاذة برشى مصلح من جامعة غرب إنجلرتا .وتناولت فيها نظريَّة استجابة القارئ ،والتحقُّق
من اختالف ترجامت القرآن وفهمها من ِق َبل مجموعات مختلفة من الق َّراء ،وتت ُّبع الطبيعة التجريب َّية للتحقيق (نهج
االستبيان) ،وإرشاك الق َّراء ،عوض خلق أحكام حول النظريَّات املج َّردة ،ث ّم التحقُّق من الرتجامت الثالث لسورة
املعجمي.
يوسف .واعتمدت املقارنة عىل اختيارات أسلوبيَّة ،ث َّم توظيفها يف الرتجامت الثالثة عىل املستوى
ّ

النص مفهو ًما من
وكان املحفِّز وراء هذه الدراسة ـ من منظور الباحثة ـ هو غياب دراسات قبل َّية من شأنها جعل
ِّ
الناحية اللغويَّة ،وكان هدفها هو التحقُّق من إدراك القارئ وقابل َّية فهمه ،وتعترب تلك القابل َّية ج ّد معقّدة ويصعب
قياسها؛ أل َّن األشخاص لديهم رؤى مختلفة للكلامت.

َّ
العلمية الرابعة:
اجللسة

وترأَّستها الدكتورة نازك إبراهيم عبد الفتاح ،من جمهورية مرص العرب ّية ،وض َّمت خمس مداخالت:
ـ املداخلة األوىل :ق َّدمها الدكتور إدريس اعبيزة ،وكانت يف موضوع« :الرتجمة العربيَّة للقرآن ـ دراسة مقارنة
ـ » ،وتناول من خاللها أربع ترجامت عربيَّة :ترجمة حاييم هرمان ريكندورف ،ترجمة ريفلني ،ترجمة أوري روبني
تداول.
ً
وترجمة صبحي العدوي .وقد حاول املداخل املقارنة بني ترجمة ريفلني وباقي الرتجامت؛ باعتبارها األكرث
شكل ومضمونًا ،وثان ًيا عىل :الوقوف عىل
ً
ين
وركَّزت هذه املقارنة أ َّو ًل عىل :مدى احرتام هذه الرتجامت
ِّ
للنص القرآ ّ
مدى التشابه واالختالف بينها؛ وهي العمل َّية نفسها التي سبق أ ْن قام بها عند دراسة الرتجمة العرب َّية للتوراة ،بحيث
النص ،وحاول املقارنة بينهم .وقد بدأت هذه العمليّة بالوقوف عىل  21مخطوطًا
وقف عىل أكرث من ترجمة لهذا
ّ
اليهودي (سعديا الفيومي) ،التي
من الخزانة الوطن َّية يف باريس ،وعمل عىل مقارنة الرتجمة العرب َّية التي أع َّدها العامل
ّ
يت أو بعض
كانت منطلقًا لهذه الدراسة ،ومقارنتها بالرتجامت العرب َّية التي وضعها السامريُّون أو األقباط
ِّ
للنص التورا ّ
يت ،انطالقًا من الرتجمة اليونان َّية املعروفة يف الفرتة السبعين َّية.
الرتجامت العرب َّية التي ترجمت ّ
النص التورا ّ
ـ املداخلة الثانية :وهي بعنوان «أثر املرجعيّة املسيحيَّة لجاك بريك يف ترجمة معاين القرآن الكريم» ،ألقاها
الدكتور رشيد العالملة ،من جامعة مح َّمد الخامس يف الرباط .ويعترب جاك بريك من أبرز املسترشقني الفرنس ّيِّني
الذين عملوا عىل ترجمة معاين القرآن الكريم إىل اللغة الفرنس ّيَّة ،ولك َّنه عىل الرغم من املجهود الكبري الذي بذله
ّ
وتدل عىل عدم براءته
إل أنَّه ميلء بالعديد من األغالط التي تن ّم عن فساد عقيدته،
إلخراج هذا العمل إىل الوجود؛ َّ
يف ترجمته تلك ،وعدم مراعاته للمبادئ األساسية للرتجمة؛ وهي التج ُّرد واملوضوعيَّة واألمانة!
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ـ املداخلة الثالثة :استهلَّها األستاذ مح َّمد الربكايت من جامعة امللك عبد العزيز يف اململكة العرب َّية السعوديَّة
بي
بعنوان «الرتجمة القرآن َّية عرب التاريخ ـ تاريخ ترجمته مع الرتكيز عىل الرتجامت إىل اللغات الغرب َّيةـ»؛ حيث ّ
رصح يف وقت الحق بأنَّها بدأت قبل مجيئهم ،وأعطى
أ َّن حقيقة ترجمة القرآن بدأت مع املسترشقني ،ولك َّنه ّ
مثالً عىل الرتجمة التي قام بها املسلمون الذين هاجروا إىل «الحبشة» عند ملك إمرباطوريَّة أكسوم «النجايش»،
ِ
املداخل أ َّن الحاجة إىل الرتجمة نشأت بعد الفتوحات
بحيث ترجموا له بعض اآليات من سورة مريم .كام أكَّد
خاصة للمسلمني العرب الجدد الذين طالبوا برتجمة القرآن الكريم إىل الرسيان َّية والفارس َّية والرتك َّية.
اإلسالم َّية؛
َّ
خصص األستاذ مح َّمد الربكايت الجزء امله ّم من مداخلته للرتجامت التي قام بها الغرب للقرآن الكريم ،حيث
وقد َّ
إ ّن أ َّول ترجمة للقرآن كانت بالالتينية لـ (روبريتوس روتينيسيس) و(هريمان دوملاتيا) سنة 1143م ،والتي أنجزت
ألغراض تبشرييَّة ودحض الرسالة اإلسالم َّية.
ـ املداخلة الرابعة :ق َّدمتها الدكتورة إيناس يونس ،املحارضة يف الجامعة األمريكيَّّة يف القاهرة ،بعنوان:
اللغوي
ين يف سورة النمل ـ النهج
الوظيفي ـ » ،ويستند
«التحليل
ّ
السياقي للرتجمة اإلنجليزيَّة للحوار القرآ ّ
ّ
ّ

خاص عىل ترجمتني باللغة
بحثها عىل النظريَّة اللغويَّة الوظيف َّية النظام َّية لهاليداي ،وقد قامت بالعمل بشكل
ّ
اإلنجليزيَّة؛ ترجمة عبد الله يوسف عيل ،وترجمة عبد الحليم ،وتنقسم مداخلتها إىل قسمني :القسم األ َّول:
يل واملرتجم؛ وذلك
يتمثَّل يف استعراض عا ّم للنظريَّة ،والقسم الثاين يتمثَّل يف تحليل السياق يف َّ
النصني األص ّ
وباألخص الحوار مع النملة والهدهد .وختمت الدكتورة مداخلتها باقرتاح ترجمتني
بالرتكيز عىل بعض األمثلة،
ّ
رصت عىل تحديد جنس املتكلِّم (يف هذه
بديلتني :األوىل
ُّ
تخص الخسارة يف ما يتعلَّق بنوع الجنس ،حيث أ َّ
تخص الخسارة البالغ َّية ،حيث إنَّها اقرتحت استخدام الهامش.
الحالة النملة) ،والثانية
ّ
ـ املداخلة الخامسة :ألقاها األستاذ الدكتور فابريس ويندلينغ ،أستاذ يف كلِّيَّة اآلداب والفنون والعلوم اإلنسانيَّة
(جامعة نيس ـ صوفيا أنيبوليس) ،بعنوان« :غربلة القرآن لنيكوالي دي كوز ،ترجمة القرآن بلغة العقل» أكَّد فيها
عىل أ َّن (نيكوالي دي كوز) مل يرتجم القرآن؛ فهو ال يجيد اللغة العرب َّية؛ وإنَّ ا انطلق من الرتجمة الالتين َّية للقرآن
جل) يف القرن الثاين عرش،
التي قام بها روبرت الكيتوين مع فريق شكَّله وأداره بيري دي كليني (بطرس املب َّ
وركَّز وينلدينغ يف مرحلة أوىل عىل الصعوبات اللسانيَّة واإليديولوجيَّة لهذه الرتجمة ،باإلضافة إىل وقعها عىل
يل للتم ُّعن يف
األوساط املسيح َّية الكاثوليك َّية ،بحيث مل تستطع االبتعاد عن التص ُّورات املش ّوهة والسياق الجد ّ
القرآن .وبالنسبة لوينلدينغ ،فقد أسهم كتاب (غربلة القرآن) يف نرش مقاربة فلسف َّية نقديَّة للقرآن واإلنجيل ،وهي
ين.
شكل من أشكال التأويل العقال ّ

َّ
العلمية اخلامسة:
اجللسة

ترأَّس هذه الجلسة الدكتور عمر الزنايت الجابري من جامعة عني شمس يف الجمهورية املرصيَّة ،وقد تض َّمنت
مداخلتني:
ـ املداخلة األوىل :تح َّدثت فيها الدكتورة نازك إبراهيم عبد الفتاح ،من جامعة عني شمس من جمهورية
مرص العربيَّة ،بعنوان «ترجمة سعديا جاؤون ملعاين القرآن الكريم يف مخطوط (تفسري األمانات واالعتقادات)
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–ترجمة جزئ ّية ـ » ،عن املرجع َّية الفكريَّة والعقديَّة لسعديا جاؤون ،الذي تجاذبته قوى املرجع َّية الدين َّية اليهوديَّة
من جهة ،وقوى تأث ُّره بالعقيدة اإلسالم َّية من جهة أخرى ،منطلقًا من هذه املرجع َّيات يف ترجمته للقرآن الكريم،
ولك َّن ترجمته هذه ـ حسب الباحثة ـ دفعته إىل استعامل مجموعة من اإلضافات التفسرييَّة والتوسيع والتمديد
ين الكريم.
الحقيقي الذي يهدف إليه
كل البعد عن املعنى
والحشو؛ ما جعلها تبتعد ّ
ّ
النص القرآ ّ
ّ
ـ املداخلة الثانية :اختار األستاذ عبد الحميد زاهيد يف دراسته املعنونة بـ «Homonymy Translation
 »Strategies in the Holy Quran : ‘hudaa’ and ‘qadaa’ as acase studyكلمتي( :هدى) و(قىض) من القرآن
وخصوصا غري املسلمني منهم الذين ال مييِّزون
الكريم إلبراز التح ِّديات التي يتع َّرض لها مختلف املرتجمني،
ً
وبي خالل دراسته أ َّن اسم
بني كلامت املشرتك
اللفظي ،ويعتقدون أ َّن لها املعنى نفسه يف مختلف السياقاتّ .
ّ
(هدى) له أربعة وعرشين معنى مختلف ،وأ َّن للفعل (قىض) أربعة معان مختلفة .وللَّفظ املشرتك دور كبري يف
استخراج املصطلحات من القرآن الكريم يف اللغة العربيَّة ،وقد أتت هذه الدراسة ببعض الحلول للوصول إىل
املعنى الصحيح يف ترجمة القرآن الكريم؛ أبرزها :الكتابة عىل الهوامش ،وإضافة العبارات التفسرييَّة.

َّ
العلمية السادسة:
اجللسة

ترأَّس هذه الجلسة الدكتور نور الدين حنيني من جامعة القايض عياض ،وقد تض َّمنت مداخلة واحدة؛ بعنوان:
«املرجعية املسيحيَّة يف ترجمة القرآن الكريم ـ األصول والتح ُّوالت ـ» لألستاذ الدكتور سعيد كفايتي من جامعة
سيدي مح َّمد بن عبد الله ،وافتتح الدكتور كفايتي مداخلته بذكر العنارص األساسيَّة للمداخلة التي تتمثَّل يف
يخص الكتابات
الكتاب املق َّدس يف شبه الجزيرة العرب َّية ،ونظرة مسيح ِّيي الرشق والغرب إىل اإلسالم .أ َّما يف ما
ُّ
الدمشقي من أ َّول
املسيح َّية األوىل عن اإلسالم ،فقد أكَّد الدكتور كفايتي أنَّها انطلقت من الرشق ،ويعترب يوحنا
ّ
املؤلِّفني يف هذا املجال ،لتنتقل بعد ذلك الكتابات حول اإلسالم إىل العراق وسوريا .واختتم مداخلته بالحديث
الزمني؛ ابتدا ًء من
عن محور الرتجامت الالتينيَّة للقرآن الكريم ،من خالل ذكر هذه الرتجامت حسب تسلسلها
ّ
جل.
ترجمة بطرس املب َّ

َّ
التكريمية:
اجللسة
الست عقدت جلسة
بعد الجلسات العلميَّة
ّ
تكرمي َّية للدكتور أحمد شحالن ،تكلَّم فيها جمع من
املحارضين عن شخص الدكتور أحمد شحالن أشادوا
خاللها بجهوده العلم َّية.
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َّ
اخلتامية:
اجللسة
العلمي الكبري عقدت
يف ختام هذا املؤمتر
ّ
جلسة ختاميَّة تناولت قراءة توصيات املؤمتر ،ث َّم
كلمة مط َّولة للمحتفى به الدكتور أحمد شحالن
واألكادميي الذي
العلمي
تح َّدث فيها عن مرشوعه
ّ
ّ
هو بصدد العمل عليه ،وأكَّد عىل أه ِّم َّيته وفائدته
بالنسبة للباحثني والطلبة .وقد اختتمت هذه الجلسة
التذكاري للمحتفى به
الختاميَّة بتسليم الدرع
ّ
الدكتور أحمد شحالن.
وتجدر اإلشارة إىل أنَّه صدر عن هذا املؤمتر
كتاب يحمل العنوان نفسه« :املرجعيَّات اليهوديَّة
واملسيح َّية يف ترجامت معاين القرآن الكريم»
ضمن سلسلة الرتجمة واملعرفة (العدد  ،)9نرش
عامل الكتب الحديث يف األردن.
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ّ
والفكري
الثقايف
القرآن يف التاريخ
ّ
[[[
يف الفسطاط بني القرنني السابع والعاشر
Le Coran dans l’histoire culturelle et intellectuelle de Fustat entre les VIIe et Xe siècles
نظَّمت الكوليدج دي فرانس[[[ ( )collège de franceبرعاية الربوفسري فرنسوا ديروش ()François déroche
والفكري يف الفسطاط بني القرنني السابع والعرش»؛ وذلك يومي
يف
ّ
ندوة علم َّية ،بعنوان« :القرآن يف التاريخ الثقا ّ
األربعاء والخميس يف  6ـ  7يونيو (حزيران) 2018م.
وقد طُرِحت يف هذه الندوة مداخالت ع َّدة؛ أبرزها:
كل من :ستيفاين فرانك؛ وكورانيكوم
 1ـ «لغة الزخارف القرآن َّية املبكّرة ـ مخطوطات من الفسطاط ـ » ،تقديمّ :
كوربوس ،من أكادمي َّية برلني براندنبورغ للعلوم والدراسات اإلنسان َّية.
 2ـ «األقرب إىل مجموعة القرآن من مجموعة املسترشق
الفرنيس أسلني رشفيل ـ تحرير املالحظات
ّ
والتحليالت ـ » ،تقديم :باتريسيا روجر بويو.
حان.
 3ـ «مكانة القرآن يف رسالة الشافعي» ،تقديمَّ :
بسام ط َّ
الساموي والقرآن املكتوب ـ فهم جديد يف املصاحف األوىل ـ » ،تقديم :وليد صالح من جامعة
 4ـ «اللوح
ّ
تورنتو.
العلمي ـ حالة األسامء الصحيحة يف القرآن ـ » ،تقديم :مايكل
 5ـ «العالقة بني النقل املكتوب والتقليد
ّ
ماركس ،من أكادمييَّة برلني براندنبورغ للعلوم والدراسات اإلنسانيَّة.
املرصي عىل ورق الربدي يف مطلع القرن الثامن» ،تقديم :ماتيو تيلييه ،من جامعة السوربون يف
 6ـ «القرآن
ّ
باريس.
 7ـ «من القبطيَّة إىل العربيَّة ـ لفتة جديدة لتاريخ القرآن يف القرن الثامن ـ » ،وقد انقسمت هذه املداخلة إىل
جزأين:
 https://www.lescahiersdelislam.frـ 1

تهتم يف األساس
يل ،مق ُّرها يف املنطقة الخامسة يف الحي
مؤسسة فرنس ّيَّة تختَّص بالبحث
الالتيني يف باريسّ ،
 2ـ الكوليج دي فرانسَّ :
العلمي والتعليم العا ّ
ّ
ّ
العلمي ،وتُعنى بالتدريس ـ أيضً ا ـ  ،ولك ْن عىل مستوى الباحثني وطلبة الدراسات العليا.
بالبحث
ّ
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أ ـ الجزء األ َّول ،بعنوان« :تأ ُّمالت يف صحائف سفر التكوين» ،تقديم :كاترين لويس ،من معهد البحوث
العلمي (.)CNRS
الوطني للبحث
وتاريخ النصوص( – )IRHTاملركز
ّ
ّ
ب ـ الجزء الثاين ،بعنوان« :الصحيفة ونسخة من القرآن» ،تقديم :إليونور سيالرد ،من كلِّيَّة فرنسا.
 8ـ «أنظمة النطق التقليديَّة يف القرآن دليل عىل البيانات التجريب َّية ملخطوطات الفسطاط» ،تقديم :حسن
شهدي ،من كلِّ َّية فرنسا.
يف مع إمكانيَّة أن يكون األصل من مرص» ،تقديم :مرتىض
 9ـ «من فسطاط إيران ـ مسح لبعض القرآن الكو ّ
مؤسسة املوسوعة اإلسالم ّية يف طهران.
كرميي نيا ،من َّ
 10ـ «مناذج لقراءات مختلفة يف مخطوطات املكتبة القرآن َّية يف الفسطاط» ،تقديم :إيدن محمودوفيتش ،من
كلِّيَّة فرنسا.
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دولي فى أملانيا ُيشيد بالقرآن الكريم
مؤمتر
ّ
حبضور باحثني عرب وأجانب

[[[

يل
أل َّول م َّرة ىف تاريخ أملانيا وأوروبا يعقد مؤمتر دو ّ
جا للتعامل مع
يشيد بالقرآن الكريم؛ باعتباره يق ِّدم أمنوذ ً
بالحب.
اآلخر واملرأة وربط اإلميان
ّ
الديني والسياسة
املؤمتر الذي نظ َّمه برنامج التم ُّيز
ّ
باملشاركة مع مركز الدراسات اإلسالم َّية والرتبية الدين َّية
يف جامعة مونسرت األملان َّية الحكوم َّية العريقة التي يعود
تأسيسها إىل عام 1780م ،بعنوان:
«املائدة املستديرة للدراسات القرآن َّية ـ حوار املقاربات التقليديَّة واملعارصة للقرآن الكريم ـ»

[[[

إ َّن التع ُّدديَّة ـ بحسب ما جاء عىل لسان الدكتور عبد الرايض عبد املحسن ـ كانت عنوان النقاش داخل
خاصة يف قضايا :موقف القرآن الكريم من غري املسلمني ،وحقوق املرأة ،ومفهوم تع ُّدد الزوجات،
املؤمتر،
َّ
وقض َّية النسخ ىف القرآن ،وهل هناك تكرار ىف القرآن أم ال؟
وقد تح َّدث يف جلسة االفتتاح الربوفيسور مه ّند خورشيد ،مدير معهد الدراسات اإلسالم َّية يف جامعة مونسرت،
قائل« :نحاول يف هذا املؤمتر دراسة
لغوي فريد؛ ً
نص
عن معالجة القرآن الكريم؛ بوصفه تجلِّيًا إلهيًّا ىف ٍّ
ٍّ
النص من خالل تفسري متن ِّوع الزوايا والوجهات؛ ليك ال تصبح قراءة القرآن قارصة
السياقات التاريخ َّية لهذا
ِّ
املتجل يف هذا القرآن؛ أل َّن الحرضة اإلله َّية للقرآن ،هي التي ستدعونا إىل
ِّ
ومعيقة عن تواصل اإلنسان مع الله
الرحمة املبثوثة فيه ،والتي يجب أ ْن نحياها ونحيا بها ،وهذه الرحمة ليست املغفرة للذنوب فقط؛ وإنَّ ا هي ـ يف
جوهرها ـ املحبَّة اإللهيَّة ،وأطالب بتكريس الوعي بأ ْن يكون التواصل مع القرآن تواصل مع الرحمة».
أخالقي يف تعامله مع
وتناولت الدكتورة إميان البدوي ،من جامعة شيكاغو« :قراءة أخرى للقرآن من منظور
ّ
ين
اآلخر»؛ باإلضافة إىل موقف القرآن من أصحاب الديانات األخرى ،وتح َّدثت عن تنظيم القرآن للمجتمع اإلنسا ّ
 2ـ اختتم املؤمتر أعامله يوم الثالثاء الواقع يف السادس من نوفمرب (ترشين الثاين) 2018م.
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شامل متع ِّدد األغراض ليض ّم جميع األعراق
ً
تنظيم
ً
والديانات واأللوان والثقافات.
وقد دار نقاش بني املشاركني من تونس حول قض َّية
النسخ ىف القرآن وقضايا التكرار ،ودعا املؤمتر إىل
ين أنَّه
التسامح ،وأنَّه ال يجب أ ْن يُفهم من
ِّ
النص القرآ ّ
ض ّد اآلخر أو املرأة.
أ َّما الدكتور عبد الرايض عبد املحسن عميد كلِّ َّية
دار العلوم يف جامعة القاهرة وممثِّل مرص يف املؤمتر،
العرصي للقرآن الكريم ،مؤكّ ًدا عىل أ َّن
فقد تناول الفهم
ّ
املناهج القرآنيَّة التي استعملها للحديث عن اإلنسان ال
اللغوي فقط ،بل تستعمل املناهج
تقترص عىل الفهم
ّ

املتع ِّددة للتعامل معه ،باالعتامد عىل مناهج القرآن
نفسها ،وأ َّن الرسالة النهائ َّية للقرآن هي رسالة املح َّبة
والحب التي ربطها اإلسالم باإلميان ،وجعلها غري قابلة
ّ
بالحب؛ كام قال رسول الله« :nلن تؤمنوا
للتحقُّق إلَّ
ّ
حتّى تحابّوا» .كام أكَّد يف كلمته عىل أ َّن القرآن الكريم
جاء مبثابة ثورة شاملة تستهدف تغيري وجه اإلنسان َّية
(عقيدة ورشيعة ،أخالقًا وسلوكًا ،معرفيَّة ومنهجيَّة)
ريا إىل أنَّها
وتناول قض َّية املعرف َّية ىف القرآن الكريم ،مش ً
نتاج إعامل العقل ،وإنعام النظر ،واستنباط الوجدان،
محصلة نشاط ووسائل وقوى املعرفة الوجدان َّية
وهي
َّ
اإللهي ،فهي تجمع
والحس) إىل جانب الوحي
(العقل
ّ
ّ
الساموي.
ين والخري
ّ
بني الفعل اإلنسا ّ
ين ،مبشاركة
يل كهذا ،يت ّم تطبيق مناهج وأساليب وتقن َّيات مختلفة عىل
ِّ
النص القرآ ّ
وأل َّول م َّرة يف مؤمتر دو ّ
أكادمييِّني من جميع أنحاء العامل منخرطني يف دراسة القرآن.
ربا دول ًّيا علم ًّيا ،مكّن الباحثني من أ ْن يلتقوا ويناقشوا عل ًنا قضايا يف الدراسات
لقد شكّل هذا املؤمتر من ً
القرآن َّية ،عىل الرغم من القضايا الخالف َّية واختالف وجهات النظر يف ما بينهم.
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ِّ
َّ
َّ
االتاهات الغربية املعاصرة يف الدراسات القرآنية
ُّ
َّ
َّ
َّ
معرفية ـ
والتحيز :رؤية
املوضوعية
إشكالية
ـ

[[[

عقدت كلِّ َّية الرشيعة والدراسات اإلسالم َّية يف جامعة
قطر مؤمت ًرا دول ًّيا حول «االتِّجاهات الغرب َّية املعارصة يف
الدراسات القرآن َّية ـ إشكالية املوضوع َّية والتح ُّيز :رؤية
معرفيَّة ـ ».
وقد ناقش املؤمتر ضمن جلساته التي انعقدت يف  2ـ3
مايو(أيَّار) 2018م ،املحاور اآلتية:
املحور األ َّول :حصيلة الدراسات القرآنيَّة الغربيَّة:
مقاربة نقديَّة.
 1ـ تقييم نتائج الدراسات القرآن َّية يف املوسوعات
الغربيَّة :موسوعة القرآن الكريم ،دوائر املعارف اإلسالميَّة…
 2ـ تقييم نتائج الدراسات القرآن َّية الصادرة عن مراكز الدراسات الغرب َّية [مناذج( :املدرسة األملان َّية ،اإلنجليزيَّة،
األمريك ّيَّة ،الفرنس ّيَّة.])...
 3ـ تقييم أعامل ر َّواد الدراسات القرآنيَّة يف الغرب [مناذج( :تيودور نولدكه ،أبراهام جايجر ،برجشرتارس،
أنجيليكا نويفرت ،مرشوع كوربوس كورانكوم ،جينرت لولينج.])...
 4ـ تقييم نتائج الدراسات القرآن َّية املتعلِّقة بدراسة مخطوطات املصحف.
املحور الثاين :الدراسات القرآنيَّة يف الغرب وأسئلة الرؤية واملنهج.
 1ـ توظيف مناهج العلوم اإلنسان َّية يف الدراسات القرآن َّية.
التاريخي عىل القرآن.
 2ـ تطبيق منهج النقد
ّ
الديني يف الدراسات القرآنيَّة.
النص
 3ـ تطبيق منهج نقد
ّ
ّ
1- https://diae.net/55134/
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ين وتداخل املفردات اللغويَّة السامية.
 4ـ املعجم القرآ ّ
املحور الثالث :مستقبل الدراسات القرآنيَّة ـ الواقع واملأمول ـ
 1ـ الدراسات القرآن َّية املوضوع َّية ـ إنجازات الحارض ورهانات املستقبل.
 2ـ الدراسات القرآن َّية وعلم مقارنة األديان ـ نحو مقاربة تكامل َّية .
 3ـ الدراسات القرآنيَّة والسيامئيَّات املعارصة.
 4ـ التجديد يف الدراسات القرآن َّية بني الرشق والغرب ـ آفاق منهج َّية ـ .
 5ـ مجاالت التعاون يف الدراسات القرآن َّية ـ الفرص والتح ِّديات ـ .
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َّ
الكالسيكية واملعاصرة
القرآني :التفسريات
التأويل
ّ
َّ
الكاثوليكية يف لوفان ـ بلجيكا
اجلامعة

[[[

الدرايس املنرصم  2018ـ 2019م دورة
نظَّمت الجامعة الكاثوليك َّية يف مدينة لوفان يف بلجيكا خالل العام
ّ
تدريب َّية بعنوان:
ين :التفسريات الكالسيكيَّة واملعارصة»
« التأويل القرآ ّ
ِض يف هذه الدورة:
ومم ُعر َ
َّ
ـ مق ِّدمة يف التع ُّدديَّة التأسيس َّية
يف اإلسالم (يف الفكر والقانون
والروحانيَّة).
ـ مق ِّدمة يف تاريخ املدارس
التفسرييَّة الكالسيك َّية والت َّيارات
التفسرييَّة املعارصة.
ـ فهم املواضيع واملتطلِّبات
التخصصات للعمل
يف مختلف
ُّ
التفسريي.
ّ
التفسريي
ـ عرض لتط ُّور العمل
ّ
واتِّجاهاته الحديثة.

1- https://uclouvain.be
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َّ
علمية
إصدارات

ُّ
ِّ
تشكل ِّ
ّ
القرآين ـ
النص
القرآن :أقوال متعددة عن تاريخه ـ حبث يف
]Le Coran: une histoire plurielle, Essai sur la formation du texte coranique[1
«القرآن :تاريخ متع ِّدد [أو أقوال متع ِّددة عن تاريخه] ـ بحث يف
ين» هو عنوان كتاب للكاتب
تشكُّل
الفرنيس فرنسوا
َّّ
ِّ
النص القرآ ّ
ديروش ( ،)François Dérocheالذي صدر حديثًا يف 2019/2/7م
عن دار ( )seuilيف باريس ضمن  304صفحات.
سلك فرنسوا ديروش يف كتابه هذا مسلك من سبقه من املسترشقني،
فهو يعيد مقولتهم يف أ َّن القرآن الذي بني أيدينا يختلف عن القرآن
حى ،ويرى أ َّن ا ِّدعاء عدم وقوع التغيري والتبديل واالختالف يف
امل ُو َ
حة ،بل معارضة
نقل القرآن دعوى خاطئة وال أساس لها من الص َّ
لشواهد تاريخ َّية متع ِّددة.
ويشري إىل وجود ع َّدة مصاحف قبل مرحلة جمع عثامن؛ كمصحف
ب بن كعب ،ومصحف عبد الله بن مسعود ،وغريهام من املصاحف التي كانت موجودة يف تلك الفرتة؛ فيعتمد
أُ َ
ّ
ليستدل عىل الفرق البارز بني ما
عىل االختالفات الكثرية بني هذه املصاحف؛ سواء ضمن السور أو يف ترتيبها؛
جمع يف ذلك الزمان وما هو موجود بني أيدينا حال ًّيا.
ُ
كام واحتمل أ َّن النبي nهو الذي أرشف عىل التنظيم العا ّم للقرآن ،وأ َّن أ َّول تدوين للكتاب حصل قبل
امليالدي.
رحيله .nوقد حمله عىل هذا االعتقاد وجود مخطوط للمصحف يعود إىل القرن السابع
ّ
امليالدي؛ لحفظ
ويذكر ديروش يف كتابه أ َّن رسم القرآن ـ كام نعرفه اليوم ـ هو نتيجة قرار السلطة يف القرن السابع
ّ
األ َّمة اإلسالميَّة عن الفتنة ،لك ّن هذا مل مينع ـ برأيه ـ عن وقوع اختالفات كثرية يف الرسم واألحرف؛ وبالتايل يف
سيايس البن مجاهد ملصلحة السلطة
القراءات .وهو يرى أ َّن قرص عدد األحرف عىل سبعة ليس إلَّ نتيجة لقرار
ّ
ريا عىل توحيد األ َّمة.
الع َّباس َّية؛ أل َّن عدد األحرف يف ذلك الزمان كان أكرب بكثري ،ما كان يُشكِّل خط ًرا كب ً
1- http://www.seuil.com
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امليالدي وعدم وجود النقط والحركات ،أعطى للمشافهة
ويعتقد ديروش أ َّن ضعف الكتابة يف القرن السابع
ّ
والحفظ الدور األساس يف نقل القرآن وتع ُّدد أشكاله ووقوع االختالفات بني املصاحف يف ما بعد ،كام يضيف
النبي واتّهامه بالتهاون يف حفظ كتاب الله العزيز ،وهو ما ذكره
إىل هذا سببًا آخر يف غاية الخطورة واالفرتاء عىل ّ
الشفاهي للقرآن.
النبي  nكان يرىض بتغيري بعض الكلامت وتبديلها يف النقل
من احتامل أ َّن
ّ
ّ
كل ذلك ـ بحسب رأيه ـ يفيد أ َّن ما بني أيدينا حال ًّيا من املصحف ليس هو النقل الصحيح والوحيد والتا ّم
ُّ
للقرآن الكريم.
ومؤلّف الكتاب فرنسوا ديروش حائز عىل شهادة ( )Deaيف علم اآلثار املرصيَّة،
متخصص يف دراسة املخطوطات القدمية ( ،)codicologieويف علم قراءة
ِّ
النصوص القدمية ( .)paléographieشغل منذ 1990م منصب مدير الدراسات يف
املدرسة التطبيقيّة للدراسات العليا يف باريس ،ويف عام  2015أصبح أستاذ كريس
تاريخ القرآن يف كوليج دي فرانس (.)Collège de France
له العديد من املؤلَّفات ،وال س َّيام يف مجال الدراسات القرآن َّية ،أبرزها:
مخطوطات القرآن  Les Manuscrits du Coran)، 1983ـ 1985م).
ايس ،مصاحف القرآن من القرن الثامن إىل القرن العارش (The
التقليد الع َّب ّ
Abbassid Tradition, Qurans of the 8th to the 10th Century)، 1992م.
يب املخطوط (Le livre manuscrit arabe)، 2004م.
الكتاب العر ّ
الكتبي للقرآن يف بداية اإلسالم Transmission écrite du Coran dans
النقل
ّ
les débuts de l’Islam)، 2009م).
قرآن األمويِّني )Qur’ans of the Umayyads)، 2014
الصوت و القلم ،طرق تقديس القرآن (La voix et le Calame, Les chemins
de la canonisation du Coran 2016م).
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القرآن وأواخر العصور القدمية :تراث ُمشرتك
ٌ
()THE QURAN AND LATE ANTIQUITY

صدر للمسترشقة األملان َّية أنجليكا نويفرت ( )Angelika Neuwirthيف 19

آذار 2019م كتاب من  552صفحة ،بعنوان« :القرآن وأواخر العصور القدمية:

التأسييس لإلسالم
النص
تراثٌ ُمشرتك» ،ق َّدمت فيه نويفرت مقارب ًة لفهم
ّ
ّ
خاص يف الجزيرة العرب َّية كان
(القرآن)؛ اعتربت فيها أ َّن القرآن نشأ يف مجتمعٍ
ّ
حا عىل عوامل أرحب ،مثل :اإلمرباطوريَّتني البيزنط َّية والساسان َّية ،والرتاث
ُمنفت ً

الغني لليهوديَّة واملسيحيَّة األوىل ،ومذهب الغنوصيَّة.
ّ

وإحدى األهداف الرئيسة لهذا الكتاب هو نقض مفهوم عدم كون القرآن
تحتج الكاتبة بأ َّن للقرآن مكانته يف
نصا ُمرتبطًا بالتاريخ .ويف إثبات ذلك
ً
ُّ
ٍ
معلومات تاريخية ق ِّيمة.
أواخر العصور القدمية ويستطيع تقديم

ٍ
شفهي أخذ
كرتاث
النص
ُتيح الكاتبة للق َّراء النظر إىل
ّ
ومن خالل التأكيد عىل الوظيفة الطقسيَّة للقرآن ،ت ُ
ّ

بالتط ُّور داخل املجتمع قبل أن يُجمع يف كتاب .يُلقي هذا التحليل بالكثري من الضوء عىل تط ُّور نظرة القرآن
يب وبشكلٍ أع ّم ثقافة
التاريخ َّية والالهوت َّية والسياس َّية ،وت ُحلِّل الفصول األخرية عالقة القرآن باإلنجيل والشعر العر ّ

العصور القدمية واألمناط الخطابيَّة.

النص املق َّدس؛ وذلك من
والكتاب ـ بحسب املؤلِّفة ـ يس ُّد الثغرة بني املقاربتني الرشق َّية والغري َّية تجاه هذا
ّ

خالل عرض مق ِّدمة جديدة للقرآن تتح َّدى بشكلٍ ٍ
فريد اآلرا َء (الغرب َّية) الحال َّية حول نشوءه وتط ّوره.
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ٌ
عيسى يف القرآن :حتليل جديد

ُّ
ُّ
(اليهودية ،املسيحية ،واإلسالم ـ التوتر ،النقل ،والتحول)
The Quranic Jesus: A New Interpretation (Judaism, Christianity, and
] Tension, Transmission, Transformation)[1ـ Islam
عالج كارلوس أندريس سيغوفيا ( [[[)Carlos Andres Segoviaيف كتابه الصادر يف 19
ترشين الثاين 2018م ضمن  294صفحة ،األسئلة اآلتية:
املسيحي ذي الطبقات والوظائف املتع ِّددة
ـ هل ُيكن إعادة النظر يف علم الالهوت
ّ
ِ
املتداخلة واملتنا ِفسة،
الذي يتمحو ُر حول القرآن؟ وذلك يف مقابل فروع املسيحيَّة
والجدل َّيات املسيح َّية املعا ِدية لليهوديَّة ،وبروز الدولة العرب َّية الجديدة يف الرشق األدىن
امليالدي؟
خالل القرن السابع
ّ
أي مدى ُيكن أن يُساعد هذا األمر يف ِّ
ين؟
فك رموز عمليّة الصياغة الدقيقة
ّ
ـ إىل ِّ
للنص القرآ ّ
ٍ
املنصب عىل
الديني
استنتاجات حول التوت ُّر بني الفكر
أي
ـ هل ُيكننا
ُّ
التوصل إىل ّ
ّ
ّ
النص؟
ري به ْدي النب ّوة يف هذا
ّ
املسيح (املخلِّص) أو الفكر الديني الذي يس ُ
وقد سعى سيغوفيا إىل اإلجابة عن هذه األسئلة من خالل:
أ َّولً  :تحليل الرموز والتاريخ املحتمل للمقاطع املتح ِّدثة عن عيىس gيف القرآن الكريم
املوضوعي املعتاد للمقاطع)
االعتيادي للقرآن والتقسيم
التسلسل
(الذي يعني تجاوز
ّ
ُ
ّ
املسيحي يف مقابل التبليغ
ثانيًا :فحص النظرة املبكِّرة للقرآن إىل علم الالهوت
ّ
دي الالحق.
املح ّم ّ
 azaiez.orgـ 1- http://www.mehdi

 -2كارلوس أندريس سيغوفيا :من مواليد لندن 1970م ،فيلسوف وباحث يف الدراسات الدين َّية ،ومحارض يف جامعة سانت لويس يف مدريد ،تركَّزت أبحاثه
الديني وأشكاله وسياقاته وأسبابه
عىل دراسة الدين يف مختلف مجاالت الفلسفة :املعارصة ،والعامل َّية ،وما بعد االستعامر .كام درس تعريفات العنف
ّ
وانعكاساته عىل خلف َّية الرأسامل َّية العامل َّية املتكاملة من ناحية ،وعىل األنطولوجيا الروح َّية غري الغرب َّية من ناحية أخرى .وعمل ـ أيضً ا ـ عىل مراجعة اإلنتاج
املفاهيمي يف العلوم االجتامع َّية واإلنسانية وإمكان ّية فصلها عن أنظمة القوى املعرف َّية املهيمنة يف النيوليربال َّية العامل َّية .وهو مؤلِّف كتب ومقاالت علم َّية
ّ
عدّ ة ،بعضها يف الدراسات القرآن َّية.
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القرآن

QURAN

نُرش يف  21كانون الثاين 2019م ،يف
602صفحة ،كتاب يجم ُع ترجامت Warith
 Deen Mohammedللقرآن إىل اللغة اإلنكليزيَّة
ٍ
بجهد من أعضاء مجتمعه .ق َّدم  Deenيف

ٍ
ترجامت
خطاباته وكتبه ومشاريعه األخرى
للعديد من الكلامت واآليات القرآنيَّة ،وقد انخرط
ُ
يهدف إىل التسجيل الصويتّ لألجزاء
يف مرشو ٍع
( )12-1للقرآن من حيث التفسري والرتجمة .واجه
القامئون عىل الكتاب بعض املقاطع الصوت َّية
غري الواضحة ،فق َّرروا إدراج تفسري هذه املقاطع
باإلضافة إىل تفسري األجزاء ()30-13؛ وذلك
محتوى ت ّم تحصيله عرب دمج
من خالل إيراد
ً
ٍ
ترجامت أخرى (مثل :ترجمة
فكرة  Deenمع
يوسف عيل ،ومح َّمد أسد ،باإلضافة إىل بعض
الرتجامت املعارصة والتفسريات املنتقاة التي
طلب العلم يف مجال القرآن َّيات واللغة
ق َّدمها َّ
العرب َّية من حول العامل) .وتجدر اإلشارة إىل أ َّن
يئ ،وما زال ينتظ ُر املزيد من
املرشوع غري نها ّ
املساهامت.
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موسى والتوحيد
َّ
َّ
قرآنية على سفر اخلروج ـ
نوعية
ـ أكثر من  200إضافة
كتاب «موىس والتوحيد ـ أكرث من  200إضافة نوعيَّة قرآنيَّة عىل سفر الخروج ـ » ملؤلِّفه :مصطفى بو هندي[[[،
هو الكتاب الثاين من سلسلة اإلضافة النوع َّية القرآن َّية ،من أعامل مركز مراجعات الدراسات والبحوث اإلنسان َّية
باملح َّمديَّة ،صدر ضمن  288صفحة عن دار الساقي يف بريوت بطبعته األوىل عام 2018م.
تناول الكتاب ـ كام ّ
قصة موىس بني سفر الخروج
يدل عليه عنوانه ـ َّ
(الكتاب الثاين من أسفار العهد القديم) ،مقارنة مع ما جاء يف القرآن
الكريم عن هذا النبي العظيم.
قصة موىس،
يقول بوهندي :إ َّن املالحظ أ َّن القرآن ق َّدم قراءة جديدة يف َّ
أضاف فيها  235إضافة نوعيَّة قرآنيَّة ،جعلت من سريته gسرية التوحيد
األسايس
بامتياز ،واسرتجعت القراءة القرآن َّية لسفر الخروج بُعد التوحيد
ّ
القصة بذلك عنوان «موىس
الذي غاب عنه يف التالوة الكتاب َّية ،فاستحقَّت َّ
والتوحيد».
ويهدف الكتاب ـ بحسب املؤلِّف ـ إىل جواب فريقني من الناس
ي َّدعون دعاوى غري صحيحة عن الكتب املق َّدسة والقرآن الكريم :الفريق األ َّول من املسلمني الذين أعرضوا عن
الكتاب املق َّدس كلِّ َّية بدعوى تحريفه ،والقول بأ َّن ما عندنا يف القرآن يغني عنه أو ينسخه أو يبطله ،ولذلك ال
ريا يف ملسه ،بل قراءته ،أو تدبُّره ،أو تصفُّحه.
يقربون ساحته ،ويجدون حر ً
جا كب ً
ورسالة الكتاب لهؤالء هي أنَّهم بدون قراءتهم واطّالعهم العميق عىل الكتاب املق َّدس ،ل ْن يستطيعوا فهم
قرآنهم ومعرفة ما أضافه عىل كتب أهل الكتاب من إضافات نوع َّية راجعت املضمون والشكل وق َّدمت رؤية
إل مبقارنة الكتابني.
جديدة إنسانيَّة كونيَّة مختلفة ،واسرتجعت أبعا ًدا دينيَّة وغيبيَّة وسننيَّة ،ال ميكن إدراكها َّ
 -1الدكتور مصطفى بو هندي :أستاذ مقارنة األديان يف جامعة الحسن الثاين بالدار البيضاء ،كاتب ومحارض يف مواضيع عديدة تتعلَّق بالقرآن وتفسريه
النبي مح َّمد nله أخطاء
ويف الحديث .ولقد أثار الكثري من االنتقادات بسبب آرائه يف مواضيع مختلفة :رأيه يف عصمة األنبياء bأنَّه ال عصمة لهم وأنَّ
ّ
برشيَّة ،وترصيحه بأنَّ «القرآن ليس إعجازًا لغويًّا ولغته لغة عرب َّية عاديَّة ليست معجزة وهو حتَّى يف تحدِّ يه للناس وللعاملني مل يقل إنَّه كالم معجز» .ويرى
أي سند.
بوهندي أنَّ الفكر
اإلسالمي يحتاج إىل زلزال يجتاح املسلّامت التي ال تقوم عىل ِّ
ّ
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حا من سفر الخروج قض َّية قض َّية وموضو ًعا موضو ًعا لدفع املسلمني
وعرض الكتاب لقضايا أربعني إصحا ً
عمل ًّيا لقراءة نصوص سفر الخروج ومقارنته بقرآنهم.
إل بواسطة أحبارهم ورهبانهم وكتّابهم املسترشقني،
وأ َّما الفريق الثاين فهم أهل الكتاب الذين مل يقرؤوا القرآن َّ
يب ،وأ َّن
الذين علَّموهم أ َّن مح َّم ًدا قد جمع قرآنه َّ
مم جاء يف كتب اليهود والنصارى من قبله وصاغه بلسان عر ّ
ريا ما استشهدوا
جميع القضايا التي جاء بها مح َّمد توجد يف كتبهم من قبل .ومن ث َّم ،فهو مج َّرد نبي كذَّاب ،وكث ً
اإلسالمي طويل األمد.
يب
بأمثلة من هنا وهناك لجعل هذا األمر مسلَّمة يف إطار الرصاع الكتا ّ
ّ
وكانت رسالة الكتاب إىل هذا الفريق الثاين مساعدة له عىل إجراء مقارنة علم َّية بني ما جاء عنده يف سفر واحد
كل مواضيع السفر وقضاياه.
هو سفر الخروج ،مع ما جاء به القرآن من مراجعات نقديَّة ،يف ّ
قائل« :تع ّمدنا ترقيم ذلك ،حتّى يربز حجم هذه املراجعات ،والتي بلغت  235مراجعة نقديَّة
وزاد بو هندي ً
ّ
واستدل
فصل
يف سفر واحد؛ بعضها ص ّدق وأكّد وشهد عىل أ َّن ما جاء يف التالوة الكتابيَّة صحيح ،وبعضها ّ
بي النقص وأخرى ب َّينت النسيان ،وغريها
بي الزيادة التي وقعت والكتابة التي أُضيفت ،وبعضها ّ
وأكمل ،وبعضها َّ
ب َّينت التفسري غري املوفَّق أو الفهم املغرِض ،وغري ذلك من البيانات النوع َّية القرآن َّية التي أضافها القرآن الكريم،
وبواسطتها استعاد القرآن الكتاب املق َّدس أبعا ًدا كثرية غابت أو ضاعت أو أخفيت أو ت َّم نسيانها أو تجاهلها وأعاد
إليها اعتبارها يف الدين والتاريخ واملعرفة».

ّ
الرد على بوهندي

ما إ ْن صدر كتاب «موىس والتوحيد :أكرث من  200إضافة نوع َّية قرآن َّية
ين
عىل سفر الخروج» حتَّى جاءه الر ُّد رسي ًعا من الكاتب والصحايف اللبنا ّ
أحمد محسن يف مقالة بعنوان« :مصطفى بوهندي يف (موىس والتوحيد):
معالجة نوستالج َّية»[[[.
حاول الكاتب أحمد محسن يف هذا املقال تقويم ما عرضه مصطفى بو
ربا أنَّه ال يوجد يف األصل
هندي يف كتابه ،فانتقد املنهج الذي اعتمده ،معت ً
مم
منهج مح َّدد وواضح يف معالجته للموضوع ،وأ َّن ما يضيفه الكاتب َّ
اعتربه إضافات نوع َّية قرآن َّية ليست هي إضافات لوقائع تاريخ َّية؛ وإنَّ ا حاول
يت للوحي بتحليالت لغويَّة ،فكان من شأن ما عرضه مصطفى بو هندي أن يرت ّد
االستعاضة عن الطابع الالهو ّ
عم حاول الوصول إليه ،فبدل أ ْن يدافع عن القرآن ها هو يزيد شبهات املسترشقني حول القرآن
بنتائج عكسيَّة َّ
تأكي ًدا وتعميقًا.

 -1محسن ،أحمد« :مصطفى بوهندي يف (موىس والتوحيد) :معالجة نوستالج َّية» ،جريدة األخبار اللبنان َّية ،العدد  ،3649الخميس  ،2018/12/27ثقافة وناس ،ص.22
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ٌ
تناغم أم تعارض؟
القرآن والعلم احلديث:
(The Quran and Modern Science
)Compatible Or Incompatible :

لكل زمان ،فعليها أن تتناسب مع جميع
مبا أ َّن رسالة القرآن هي ّ
ينجح القرآن يف هذا االختبار؟
العصور .فهل
ُ
يف مقام اإلجابة عىل هذا السؤال ق َّدم - Zakir Naikيف كتيِّب من 66
تحليل
ً
صفحة ،بعنوان« :القرآن والعلم الحديث :تناغم أم تعارض؟»-
اإللهي للقرآن عىل ضوء االكتشافات
للعقيدة اإلسالم َّية حول املصدر
ّ
إلهي
أيا
ٍ
العلمية املثبَتَة؛ منطلِقًا يف ذلك من أ َّن َّ
كتاب ي َّدعي أ َّن مصدره ٌّ
أي عرص وفقًا
يستلز ُم اإلعجاز ،وأ َّن هذا اال ّدعاء ٌ
قابل لإلثبات بسهول ٍة يف ّ
ملعايري ذاك العرص.
ثبت العقيدة اإلسالمية بأ َّن
وقد استطاع املؤلِّف يف كتابه هذا أن يُ ُ
القرآن هو الوحي األخري لله وأنَّه معجزة املعجزات.
وقد صدر هذا الكت ِّيب يف  23كانون الثاين 2019م.
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صلوات يومية
مخس
الصالة:
ُ
ٍ

)(Salat the Five Daily Prayers And the Quran
طرح  Ijaz Chaudryيف كتابه الذي وسمه بعنوان( :الصالة:
ٍ
صلوات يوميَّة) مجموعة من األسئلة حول الصالة ،من
خمس
قبيل :هل كان للصالة وجو ٌد قبل مح َّمد؟ ما هي أه ِّميَّة الصالة
يف حياتنا ،وملاذا ينبغي أن تكون الصالة ُمستم َّدة من القرآن؟
رصح فيه برضورة استقاء الصالة
هل هناك موض ٌع يف القرآن يُ َّ
من القرآن؟ وملاذا تكو ُن الصالة الوحيدة التي يقبلها الله ُمشتقَّة
من القرآن؟ ملاذا نتلو الصالة باللغة العربيَّة ،وهل ُيكننا أداءها
باللغة اإلنكليزيَّة؟ وملاذا نخل ُع أحذيتنا ونحن نؤ ِّدي الصالة؟
ٍ
إجابات عن هذه
الكاتب يف كتابه هذا لتقديم
وقد سعى
ُ
دليل
ً
الكتاب
األسئلة باالستناد إىل القرآن وحده .ويتض ّم ُن
ُ
إرشاديًّا لتعيلم الصالة خطو ًة بخطوة ،وهو يورد -بحسب
مؤلِّفه -الطريقة التا َّمة الستمداد الصلوات املؤلَّفة من ركعتني
ٍ
ركعات من القرآن وحده ،باإلضافة إىل مضمون
وثالث وأربع
الذكر أثناء كافَّة أجزاء الصالة وعدد الركوعات والسجدات.
وأراد  Chaudryمن كتابه هذا الذي صدر يف  28كانون الثاين

أي
ً
دليل تا ًّما
 2019أن يكون ً
وشامل حول الصالة ينتف ُع منه ّ
مؤمنٍ تقي يسعى للثواب األعظم املتمثِّل بالحصول عىل
مثوى يف الج ّنة.
ً
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َّ
تعلم كلمات القرآن

)(Learn Words from the Quran
تحت عنوان( :تعلَّم كلامت القرآن)
صدر يف  16شباط 2019م للمؤلِّف
 Um Hayaالجزءان السابع والثامن
من سلسلة تعليم َّية من عرشة كتب،
تهدف إىل مساعدة القارئ يف تعلُّم
الكلامت القرآن َّية ليك يفهم ُمراد الله
من دون الحاجة للُّجوء إىل الرتجمة؛
كل مقطع خمسة أنشطة
حيث تر ُد يف ِّ
لربط الكلامت ،وتندرج أجوبة النشاط
لكل مقطع يف نهاية الكتاب.
األ َّول ِّ
وقد اشتمل الجزء السابع عىل
األجزاء ( )19-16من القرآن الكريم،
واشتمل الجزء الثامن عىل األجزاء
( )24-20منه.
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األول)
تعليم اللغة العربية
ّ
القرآنية للمبتدئني (املستوى ّ
)(Learning Quranic Arabic For Complete Beginners

صدر املستوى األ َّول من كتاب (Learning
Quranic Arabic For Complete
 )Beginnersملؤلِّفه  Ikram Hawramaniيف
 9شباط  ،2019من  496صفحة .وهو عبارة عن
تعليمي للَّغة العرب َّية لغة القرآن الكريم
كتاب
ّ
جه ملن يجهلون هذه اللغة من الناطقني
مو َّ
بغريها أو املبتدئني فيها ،حيث يعمل عىل
بيان اللغة العرب َّية وتوضيحها بأسلوب سهل
ومفصل.
َّ
يف
وقد ت َّم يف هذا الكتاب تقديم النقل الحر ّ
لجميع اآليات إىل اللغة اإلنكليزيَّة ،وكيف َّية
ٍ
فقرات تفسرييّة ت َّم
لفظها ،باإلضافة إىل
استخراجها -من وجهة نظر املؤلِّف -من كتب
التفسري املرموقة.
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مفكرة القرآن
ّ

)(THE QURAN JOURNAL
إل أ َّن الكثري منهم يجهد يف محاولة إقامة عالقة مع
رغم أ َّن القرآن الكريم هو ركن إميان املسلمني ومصدر هدايتمَّ ،

كالم الله يف حياته اليوميَّة.

اليومي طريق ًة ُمثىل لتنمية تلك العالقة؛ إذ متنح
ين
يف إطار معالجة هذه اإلشكال َّية ،وانطالقًا من كون التدوين القرآ ّ
ّ

ُتيح له االرتبا َ
ط بالقرآن وفقًا لرشوطه ،وتُ كِّنه من رؤية كيفية انطباق اآليات
متَّبعها املرونة التي ت ُ

الخاصة .انطالقًا من هذا ،وضع  Umeda Islamovaمفكَّرة من
عليه شخصيًا وعىل ظروفه
َّ
دليل يف رحلة االرتباط بالقرآن عىل نحو هادف .وقد ض َّمن هذه املفكَّرة
 368صفحة ،تُشكِّل ً

لكل يوم ،تُساعد يف البدء بتشكيل تلك العالقة.
مواضيع شهريَّة وآيات مختارة ِّ

ويف هذه املفكَّرة التي نرشت يف  25شباط 2019م رشح  Umeda Islamovaكيفيَّة االستفادة

منها من خالل عرض التعليامت والخطوات املطلوب اتِّباعها للوصول إىل النتيجة املرج َّوة من

بناء عالقة متينة مع كتاب الله تعاىل ،فقال:

 -النية :اعقد النية يف نفسك عىل أن تكون اآليات الـ 365اليوم َّية الواردة يف هذه املفكّرة نقطة

انطالقك ليك ترتبط بكلامت الله بطريقة أعمق وزاخرة أكرث باملعاين؛ فإ َّن هذه اآليات سوف

االضطراب.
مل يتنامى فيه
تكون مبثابة املنبِّه لك حينام تشع ُر أنّك ابتعدت عن الطريق ،وسوف تكون حصنك يف عا ٍ
ُ
كل صفحة ير ُد عنوان موضوع الشهر ورقم اآلية ليك تبحث عنها.
 البدء :عىل رأس ِّبغض النظر عن مستوى معرفتك باللغة العربية ،مت ّرن عىل الكتابة بهذه اللغة من خالل تدوين اآلية.
اللغة العربيةِّ :الرتجمة :اكتب الرتجمة التي تجد أنَّها أقرب إىل فهمك وأكرث ارتباطًا بك.-التفسري :اقرأ تفسري اآلية ود ِّون املعلومات األساس َّية املتعلِّقة بها وسياقها وتفسريها [وأشار إىل تفسري ابن كثري واصفًا

إيًّاه بأنَّه أشهر مصدر موثوق يف هذا املجال].

-التطبيق :تدبَّر باآلية اليوم َّية وط ِّبقها يف حياتك .كيف ترتبط اآلية بك وبتجاربك؟ كيف تتّصل اآلية باملوضوع العا ّم،

وهل هناك آياتٌ أو أحاديث أو أقوال أخرى تر ُد إىل ذهنك حينام تقرأها؟ ما هو الشعور الذي تُثريه اآلية بداخلك وكيف

رصف وفقه؟ هذه بعض األسئلة يف البداية ،وبالطبع ُيكنك أن تكتب ما تراه صائبًا.
ُيكن أن تت َّ

ٍ
سلوك عميل .فليتقبل الله جمي َع
يف حول اآلية إىل
الدعاء :اكتب دعا ًء صغ ًريا يُساعدك يف تحويل تحصيلك املعر ّ

جهودك الرامية إىل االرتباط بشكلٍ أوثق بالقرآن.
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مفكرة القرآن

)(Quran Journal

مفكّرة القرآن ( )Quran Journalعبارة عن مفكّرة
ُ
تهدف إىل متهيد الطريق
مخصصة للنساء
يوم َّية
َّ
مت هذه املفكّرة للتدبُّر
ص ِّم ْ
لتحقيق األهداف القرآن َّيةُ .
ين و ُمداومة القراءة .تتض َّمن
الشخيص وتركيز الفهم القرآ ّ
ّ
كل صفحة مكانًا لكتابة اآلية باللغة العرب َّية ،وخانة
ُّ
الشخيص
لتدوين الرتجمة ،وموض ًعا لكتابة اإللهام
ّ
املتعلِّق باآلية أو بجز ٍء منها ،عىل الصفحة املقابِلة
جز لآلية تليه خانة
يوجد فرا ٌغ
َّ
مخصص لكتابة تفسريٍ مو َ
مت هذه
ص ِّم ْ
لكتابة التأ ُّمالت الشخص َّية حول اآلية .وقد ُ
املفكّرة للنساء اللوايت يعشن حيا ًة مليئة بالضغوطات
ويُردن العثور عىل ٍ
وقت لتثبيت أهدافه َّن الروح َّية أيضً ا؛
فالكتابة اليوميَّة تخد ُم يف ازدهار هذه األهداف وتحقّقها
عىل أرض الواقع.
وقد صدرت هذه املفكَّرة يف  110صفحات عن
مكتبة  Muslimommyيف  28كانون الثاين .2019
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أبحاث ودراسات

حبوث نقدية يف العددين  23ـ 24

َّ
جملة القرآن واملستشرقون

(قرآن ومستشرقان)

[[[

ّ
تضمن العددان 23و  24من مجلة (قرآن ومستشرقان) مجموعة من املقاالت حول القرآن الكريم
واالستشراق املعاصر ،نورد خالصاتها يف ما يأيت:

َّ
القرآني�ة ونظرتها إىل دور علماء الشيعة يف تطوير العلوم
املقالة األوىل :موسوعة أوليفر ليمن
َّ [[[
بقلم :محمد حسن زماين[[[؛ رفيع مريزا محمد

تدوين موسوعات القرآن الكريم له تاريخ طويل،
وموسوعة أوليفر ليمن القرآنيَّة ( )The Quran: An Encyclopediaهي ثاين موسوعة قرآنيَّة مد ّونة من قبل
املسترشقني بإرشاف رئيس املح ِّررين الربوفسور أوليفر ليمن ( )Oliver Leamanيف عام 2005م يف الواليات
تستحق التقدير والتكريم لكونها جه ًدا جدي ًدا يضاف إىل
املتَّحدة ،وقد صدرت يف مجلَّد واحد .املوسوعة
ّ
الجهود السابقة يف إطار تقديم املفاهيم القرآن َّية للقارئ؛ غري أنَّها ال تخلو من بعض العيوب واملآخذ؛ من
فضل عن
ً
بينها :تدخُّل العقليَّة السائدة عند املسترشقني ،وكذلك فرضيَّاتهم املسبقة يف املوضوعات املد َّونة،
 -1مجلَّة قرآن ومسترشقان :مجلة فارس َّية تعنى بالدراسات االسترشاق َّية حول القرآن الكريم ،وهي مجلَّة نصف سنو َّية تصدر عن جامعة املصطفى nالعامل َّية
يف قم املقدَّ سة.
 -2عضو الهيئة العلم َّية يف جامعة املصطفى nالعامل َّية.
 -3طالب دكتوراه يف جامعة املصطفى nالعامل َّية.

45

إل لعالِ َم ْي شيع َّيني فقط؛ هام:
األخطاء الجسيمة التی تشوب املوسوعة .مل تتَّسع موا ّد موسوعة أوليفر ليمن ّ
يئ(قده)؛ أ ّما ملاذا وقع االختيار عىل هاتني الشخص َّيتني فلم يذكر أصحاب
الشيخ املفيد(قده) ،والس ِّيد الخو ّ
يل ،حيث تناقش املوسوعة دور هذين
ريا لذلك .ت َّم إعداد هذا البحث بأسلوب
املوسوعة تفس ً
وصفي تحلي ّ
ّ
العالِ َم ْي الشيع َّيني يف نرش العلوم ،وقد قامت بس ِّد بعض الثغرات الحاصلة يف هذا الحقل.

املقالة الثاني�ة :علماء الشيعة وتاريخ القرآن من منظار املستشرقني
بقلمَّ :
[[[
محمد جواد اسكندرلو[[[؛ مريم نقدي نسب
يُع ّد تاريخ القرآن واملباحث ذات الصلة من القضايا امله َّمة يف اإلسالم التی حازت عىل الدوام عىل اهتامم
الباحثني القرآنيِّني املسلمني وغري املسلمني .ويبدو أ َّن الدراسات الواسعة للمسترشقني التی اعتمدت فرضيّات
خاصة مسبقة تحاول أ ْن تتجاهل تراث الشيعة ودورهم يف هذا املوضوع امله ّم .لقد استعان جميع املسترشقني
َّ
مبصادر أهل الس َّنة إىل جانب املصادر املسيح َّية واليهوديَّة ،فانطوى ذلك عىل أحكام مسبقة مغرضة واستنتاجات
خاطئة يف موضوعات تاريخ القرآن .ومعظم دراسات املسترشقني حول تاريخ القرآن مقتبسة من كتاب تاريخ
القرآن لـ (نولدكه) .وقد سعى الكاتب يف هذه املقالة إىل مناقشة آراء املسترشقني حول دور الشيعة يف تاريخ
يل.
القرآن الكريم بأسلوب وصفي تحلي ّ

املقالة الثالثة :دفاع علماء الشيعة عن القرآن إزاء شبهة االقتب�اس
ِّ
بقلمَّ :
[[[
محمد علي رضايئ أصفهاين[[[؛ صديقة پروان
ين وطرحوا العديد من الشبهات يف هذا
لطاملا سعى عدد كبري من املسترشقني إىل رفض الوحي القرآ ّ
ين
الخصوص؛ عىل سبيل املثال :طرحوا نظريّة «اقتباس القرآن من العهدين»؛ وذلك ليطعنوا يف أصالة ّ
النص القرآ ّ
واستقالل َّية مضمونه ،وقد ب َّينوا ذلك يف العديد من الحاالت التي تعكس النصوص اليهوديَّة واملسيح َّية .واألسئلة
املطروحة يف هذا اإلطار هو :ما هي نظريَّة االقتباس؟ وماذا فعل الباحثون الشيعة من أجل رفع هذه الشبهة؟
وما هي األدلَّة التی استندوا إليها لدحض هذه املزاعم؟ يحاول البحث الحايل دراسة هذه الشبهة ،ث َّم استعراض
األدلَّة املطروحة من قبل علامء الشيعة للر ّد عليها .لقد قال املسترشقون بشبهة اقتباس القرآن من الكتاب املق َّدس
(بعهديه القديم والجديد)؛ وذلك لوجود بعض املشرتكات يف التعاليم املوجودة يف القرآن والعهدين يف مجال
الساموي
العقائد واألحكام وقصص األنبياء ،لك َّنهم أغفلوا العديد من القضايا يف هذا املضامر؛ مثل :املنشأ
ّ
املاهوي ملحتوى القرآن الكريم والعهدين ،والتناقضات العميقة املوجودة يف
املشرتك للوحي ،واالختالف
ّ
العهدين بسبب تحريفه ،وكذلك فإ َّن القرآن ـ بخالف العهدين ـ ال يتعارض بتاتًا مع العلوم الحديثة ،وأنَّه (أي
أي
القرآن) يستجيب لجميع املتطلّبات البرشيَّة يف ِّ
كل زمان ومكان .تربهن هذه األدلَّة وغريها عىل عدم قدرة ٍّ
 -1أستاذ مساعد يف جامعة املصطفى nالعامل َّية.

 -2طالب ماجستري علوم قرآن َّية ،من جامعة علوم ومعارف القرآن الكريم ،كلِّ َّية العلوم القرآن َّية يف ميبد.
 -3أستاذ وعضو الهيئة العلم َّية يف جامعة املصطفى nالعامل َّية.

 -4طالب دكتوراه يف التفسري املقارن من جامعة علوم ومعارف القرآن الكريم يف قم املقدَّ سة.
QuranIstishraq Moaser(1) | Winter 2019

46

من األدلَّة التي طرحها املسترشقون عىل إثبات مزاعمهم .وقد جاء أسلوب البحث يف هذه الدراسة من منط
يل ،ومراجعة املصادر ومختلف املقاالت لرشح اآلراء ،ويف
البحوث اإلسناديَّة؛ وفق املنهج
الوصفي التحلي ّ
ّ
نهاية املطاف عرض تحليالت الكاتبني.

َّ
القرآني�ة
املقالة الرابعة :دراسة ملقالة «الشفاعة» يف موسوعة أوليفر ليمن
بقلم :حسني علوي مهر[[[؛ فاطمة وجدي

[[[

البحث عبارة عن دراسة نقديَّة ملقالة «الشفاعة» الواردة يف موسوعة أوليفر ليمن القرآنيَّة ،بقلم أسامء أفرس
الخاصة مبوضوع «الشفاعة» ،ث َّم
الدين أستاذة يف جامعة نوتردام يف الواليات املتَّحدة .تطرح املؤلِّفة اآليات
َّ
الخاصة بالشفاعة والزيارة باالستناد إىل العقيدة
تستعرض آراء املسلمني يف املوضوع ،وتر ّد جميع تلك اآلراء
َّ
الو ّهاب َّية .هذا يف حني أ ّن الشفاعة غري مستقلَّة من وجهة نظر القرآن الكريم ،وأنّها أمر ثابت بإذن الله ـ تعاىل ـ

ورضاه؛ وذلك ألنَّها استمرار لرحمة الله ـ تعاىل ـ وهي تشمل الذين نالوا رضا الله سبحانه ،وأ َّن شفاعة األصنام
التي كان املرشكون يعتقدون بها مرفوضة متا ًما .وتذكر كاتبة املقالة أ َّن مث َّة فوارق جوهريَّة بني الشفاعة وعبادة
األصنام يف العديد من الحاالت؛ مثل :عدم استقالل َّية شفاعة الشفعاء ،وتعايل الفرد يف مح َّبة الشفعاء ،وعدم
جواز عبادة الشفعاء ،وأ َّن الشفعاء ذوو حياة وإحساس ،وأ َّن الشفاعة مرشوطة ،وأ َّن الشفيع ال ميلك خيا ًرا يف ّ
ذل
أو ع ّز أو هزمية أو نرص .وبنا ًء عىل هذه الفوارق ،فاملساواة بني هاتني املقولتني هو قياس مع الفارق .كام أ َّن
والتوسل بهم يتوافق مع النصوص الرشيفة للقرآن الكريم واألحاديث الواردة يف هذا السياق،
زيارة قبور األولياء
ّ
اإلسالمي.
وأ َّن معتقدات الفرقة الو ّهاب ّية الضالَّة تتعارض مع تعاليم الدين
ّ

املقالة اخلامسة  :خلود القرآن من منظار املستشرقني
بقلم :جمال فرزند ويح[[[؛ مريم َّ
[[[
محمد ياري[[[؛ سميه كلهري
[[[

القرآن الكريم هو الكتاب املق َّدس للمسلمني ،ويتم َّيز عن سائر الكتب املق َّدسة األخرى بخلوده .وقد
الساموي عىل خلوده وهدايته لجميع البرش ،عىل الرغم من مرور قرون طويلة عىل نزوله.
برهن هذا الكتاب
ّ
وتتناول املقالة آراء العلامء الغربيِّني (املسترشقني) حول مسألة خلود القرآن؛ وهو الهدف الذی يصبو كاتبها إىل
رصحوا بخلود هذا الكتاب املق َّدس ،ث ّم يذكر
إثباته .ويف البداية ،يستعرض آراء بعض العلامء الغرب ّيني الذين ّ
 -1أستاذ مشارك يف جامعة املصطفى nالعامل َّية.
 -2طالب دكتوراه يف القرآن والنصوص اإلسالم َّية.

 -3صدر العدد  24من مجلة (قرآن ومسترشقان) يف السنة الثالثة عرش عىل صدورها ،وذلك يف ربيع ـ صيف  1397هـ ش 1439 /هـ ق.
 -4عضو الهيئة العلم َّية يف جامعة الرازي.
 -5طالبة ماجستري يف جامعة الرازي.
 -6طالبة ماجستري يف جامعة الرازي.
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كل خصوص َّية آراء بعض املعارضني ،وينقدها يف ضوء
خصوص َّيات القرآن التي تستدعي خلوده ،ويذكر تحت ِّ
يل.
األدلَّة املعروضة بأسلوب
وصفي تحلي ّ
ّ

َّ
القرآني�ة لـ (أوليفر ليمن)
املقالة السادسة :دراسة إعجاز القرآن يف املوسوعة
بقلمَّ :
[[[
محمد علي رضايئ أصفهاين[[[؛ حسني علوي

تدوين املوسوعات حول العلوم واملعارف القرآن َّية عبارة عن أسلوب ات َّبعه املسترشقون أو الباحثون
القرآن ُّيون غري املسلمني يف العرص الراهن .وإحدى هذه املوسوعات« :املوسوعة القرآن َّية» (The Qur’an:
 )An Encyclopediaتحرير «أوليفر ليمن» أستاذ الدراسات الفلسفيَّة يف جامعة كنتايك األمريكيَّّة والخبري يف
الفلسفتَ ْي اإلسالميَّة واليهوديَّة يف القرون الوسطى .ومن املوضوعات امله َّمة التی تحتوي عليها هذه املوسوعة
مبحث «اإلعجاز أو عدم تقليد» القرآن .تتناول املوسوعة موضوع إعجاز القرآن عرب موا ّد عديدة؛ منها :إعجاز
القرآن ،والدراسات القرآن َّية ،والقرآن معجزة ،واللغة والقرآن .بيد أ َّن البنية الرئيسة ملوضوع اإلعجاز جاءت يف
ما َّدة «إعجاز القرآن»؛ بقلم «شتيفان ویلد»؛ عىل الرغم من نقاط الق َّوة التی ينطوي عليه أسلوب املوسوعة حول
«إعجاز القرآن» ،مثل :البيان الرائق غري املعقَّد ،وتناول املوضوع من جوانب عديدة  ...وغري ذلك؛ إلَّ أ َّن
املقالة تطرح العديد من املزاعم التي تحتاج إىل وقفة تأ ُّمل وتحليل؛ من قبيل :السابقة التاريخ َّية لبحث اإلعجاز
شفه ًّيا وتحريريًّا ،وتح ّدي القرآن وزعم التح ِّدي باإلتيان بآية مثل آيات القرآن ،واإلميان بإعجاز القرآن ومقارنته
بعقائد أهل الكتاب بإعجاز العه َديْن ،وحمالت املسترشقني وشبهاتهم ،وكذلك دفاع بعضهم عن إعجاز القرآن،
وأوضاع مباحث اإلعجاز يف القرن األخري.

املقالة السابعة :علم معاين القرآن عند إيزوتسو
بقلم :حسني علوي مهر[[[؛ طاهرة عبداللهي

[[[

النص وتفسريه ،وقد تب ّنى العالِم «إيزوتسو»؛ بوصفه أحد
نص من خالل طرق فهم ذلك
ّ
أي ٍّ
يتيس معرفة لغة ّ
ّ

مشاهري علامء اللغة هذا األسلوب؛ إذ قام بدراسات قرآنيَّة؛ مستعي ًنا بعلم اللغة والتحليالت السيميائيَّة ،بيد أ َّن

يل ،إىل
رؤيته املعنائ َّية قلَّام حظيت باالهتامم .وتهدف هذه املقالة إىل دراسة معنائ َّية إيزوتسو بأسلوب تحلي ّ
جانب املزايا التي يتمتّع بها هذا األسلوب ،وتأثريه عىل منهجة الدراسات القرآن َّية ،ولك ْن مع ذلك هناك نقاط

خاصة الختيار الكلامت املفتاح َّية ،ومعرفة اشتقاقات
ضعف ينطوي عليها؛ منها :عدم وجود قواعد أو معايري
َّ
األلفاظ ،والوصول إىل املجاالت املعنائيَّة والتطبيقيَّة .ـ

َّ
نقدي ملقاربة َّ
ّ
األدبي�ة يف تفسري القرآن
محمد أركون
املقالة الثامنة :حتليل

 -1أستاذ يف جامعة املصطفى nالعامل َّية.

 -2طالب دكتوراه يف فرع القرآن واملسترشقني.

 -3أستاذ مساعد يف جامعة املصطفى nالعامل َّية.

 -4طالبة يف مرحلة الدكتوراه يف فرع التفسري املقارن يف جامعة املصطفى nالعامل َّية.
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بقلم :علي رضا زكي زاده رناين[[[؛ بتول سادات اعتصايم

[[[

واملفسين من زوايا متع ِّددة؛ من بينها :الزاوية األدب َّية .ويف القرون
حظي القرآن الكريم باهتامم الباحثني
ِّ

األوىل ،كانت النظرة األدبيَّة للقرآن تعني العلوم األدبيَّة؛ من رصف ،ونحو ،وعلوم بالغيَّة ،وأ َّما يف العرص الحارض،
ين،
فأصبحت هذه النظرة ترمز إىل مزيج من العلوم والعلوم الحديثة ،التي تنظر من منظار مختلف إىل
ِّ
النص القرآ ّ

ما حدا ببعض املفكِّرين املسلمني الحداثويِّني؛ مثل :أمني الخويل ،وزوجته بنت الشاطئ ،ونرص حامد أبو
زيد ،ومح َّمد أركون إىل ات ِّباع األساليب األدب َّية الغرب َّية؛ مثل :علم اللغة ،وعلم السيمياء؛ من أجل تحديث رسالة

الديني من زوايا تاريخيَّة ،وسيكولوجيَّة ،وسوسيولوجيَّة؛
النص
القرآن ،والر ّد عىل التح ِّديات التي تواجهه ،وحلّلوا
ِّ
ّ
عمل ف ِّنيًّا أدبيًّا؛ وبالتايل يجب تفسريه
مستعينني بالدراسات الخارجيَّة والداخليَّة .وينظر هؤالء إىل القرآن؛ بوصفه ً

البحثي أدخلهم يف متاهات
التاريخي .وطب ًعا هذا األسلوب
باالستعانة باألبحاث األدب َّية الحديثة ،ويف سياقه
ّ
ّ

يب ،ث ّم تشري إىل رؤية
وانحرافات ،حيث تقوم هذه املقالة بتقديم وصف عا ّم آلراء
املؤسسني لهذا األسلوب األد ّ
ِّ
النص
يخص تح ُّول القرآن إىل كتاب ،كام هو شأن العه َديْن ،وتأث ُّر
أركون ،وترشح بالنقد والتحليل فكرته يف ما
ّ
ّ
جا برشيًّا؛ ليك
التاريخي ،ومناخ املجتمع
ين بالسياق
السيايس؛ ليستنتج الكاتب بأ َّن القرآن الكريم ليس نتا ً
القرآ ّ
ّ
ّ
أي تغيري يف مضمونه.
إلهي منزل يف عرص النبی األكرم ،nمن دون ّ
يتأث َّر بأفكار كاتبيه وثقافة عرصه ،بل وحي ّ
َّ
العربية
املقالة التاسعة :دراسة لكتاب «األلفاظ الدخيلة يف القرآن» لـ (آرثر جفري) مع الرتكزي على األلفاظ

محمد رضا آرام[[[؛ َّ
بقلمَّ :
محمد صادق بي�ايت صداقت

[[[

يف البداية ،يق ِّدم الكتاب ترجمة رسيعة لحياة آرثر جفري وأعامله العلم َّية ونبذة عن شخص َّيته االجتامع َّية ،ومن
ث َّم يستعرض مالحظات قصرية عن كتابه ،ويجول رسي ًعا يف اآليات ذات الصلة ،ليحلِّل األلفاظ الدخيلة يف القرآن
املفسين وعلامء اللغة ،حتَّى يضع يده عىل النقطة موضع الخالف ،ث َّم مي ِّهد ملتابعة املوضوع عرب
من منظار
ِّ
فصل آخر من بحثه
ً
ويخصص املؤلّف
الحديث عن ظاهرة توارد األلفاظ واالستعارة اللغويَّة من اللغات األخرى.
ِّ
الختامي يحلِّل مق ِّدمة آرثر جفري
لذكر أه ّم آراء القائلني بوجود ألفاظ أعجم َّية يف القرآن الكريم .ويف الفصل
ّ
املؤلَّفة من  40صفحة ،لينتقد تقسيمه األلفاظ ،ث ّم تابع كاتب املقالة عد ًدا من األلفاظ التي مل يذكرها آرثر جفري
يف كتابه ،ويف الختام ناقش بالنقد والتحليل األلفاظ التی يراها جفري مقتبسة من مصادر عربيَّة.

 -1أستاذ مساعد يف جامعة َّ
املجليس يف أصفهان.
العلمة
ّ

 -2طالبة علوم دين َّية يف حوزة الس ِّيدة فاطمة الزهراء hالعلم َّية يف أصفهان.

املركزي.
 -3أستاذ مساعد يف فرع علوم القرآن والحديث يف الجامعة اإلسالم َّية الح َّرة ،فرع طهران
ّ
املركزي.
 -4ماجستري علوم القرآن والحديث يف الجامعة اإلسالم َّية الح َّرة ،فرع طهران
ّ
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تاريخ طباعة القرآن الكريم لدى املستشرقني

َّ
َّ
َّ
استشراقية[[[ ـ الصادر يف شتاء 2018م1439 /ه ـ .ق ـ مقالة
تصدرت العدد  13من مجلة دراسات
َّ
َّ
العربي�ة؛ بعنوان« :تاريخ طباعة
جمهورية مصر
للدكتور أنور محمود زنايت من جامعة عني شمس يف
القرآن الكريم لدى املستشرقني» .وقد َّ
قسم الباحث مقالته هذه إىل قسمني:
ـ القسم األ َّول :عرض فيه الكاتب الطبعات األوىل للقرآن الكريم ،بد ًءا من مطبعة البندق َّية التي متَّت بإرشاف

(ألكسندر باغانيني) ،مرو ًرا بطبعة أمسرتدام التي قام بها (كريستيانوس رافيوس) ،متوقّفًا عند الطبعة األوىل الكاملة
ين (أبراهام هنكلامن) يف مدينة هامبورج يف أملانيا ،وكذلك
للقرآن الكريم بحروفه العرب َّية التي قام بها ال ِقس األملا ّ
وصول إىل عمدة الطبعات األوروبيَّة التي
ً
الطبعة الثانية الكاملة للقرآن التي قام بها الراهب (لودوفكو ماراتيش)،

أضحت مرج ًعا للباحثني يف أوروبا ،وهي الطبعة التي قام بها (جوستاف فلوجل) يف (ليبسك) رشق أملانيا ،ذاك ًرا
ما تع َّرضت له هذه الطبعة من الرسقة عىل يد (جوستاف موريس ردذلوب).
كل منها ،وإىل املصري
كل طبعة ،وإىل جهات الضعف يف ٍّ
وقد أشار الكاتب يف خضَّ م عرضه هذا إىل مم ِّيزات ِّ

الذي انتهت إليه.

فبي أ َّن
القسم الثاين :تع َّرض فيه الكاتب ألغراض املسترشقني ودوافعهم يف ما يتعلَّق بطباعة القرآن الكريمَّ ،

منزل من الله ـ تعاىل ـ  ،وإنَّ ا العتبارهم إيَّاه وثيقة
املسترشقني مل يهت ُّموا بالقرآن الكريم وبطباعته؛ لوصفه وحيًا ً

أساسا إلميان وعقيدة أولئك الذين ملكوا العامل وملؤوه بحضارتهم وثقافتهم ،فأقدموا
تاريخ َّية مثينة شكَّلت مب ًدأ
ً

عىل طباعته بهدف دحضه والر ِّد عليه ،إثبات ًا لحسن إميانهم بالكنيسة ،ودف ًعا للشبهة أمام أهل ملَّتهم؛ ولهذا أمعنوا
ين ،ومل يألوا جه ًدا يف هذا السبيل.
فيه تشوي ًها؛ بهدف تضليل القارئ ،وإبعاده عن اإلحاطة بحقيقة
ِّ
النص القرآ ّ

اإلسالمي للدراسات االسرتاتيج َّية التابع للعتبة
 -1مجلَّة دراسات استرشاق َّية :مجلَّة فصل َّية محكّمة تعنى بالرتاث االسترشاقي عرضً ا ونقدً ا ،تصدر عن املركز
ّ
الع َّباس َّية املقدَّ سة.
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َّ
احلروف املقطعة من وجهة نظر املستشرقني
محمد جواد اسكندرلو ملدخل (احلروف َّ
َّ
َّ
املقطعة) أحد مداخل موسوعة القرآن
تعرض الدكتور
َّ
َّ
َّ
استشراقية يف
(ليدن) ،الذي جاء يف املجلد الثالث منها؛ وذلك ضمن مقالة له نشرتها مجلة دراسات
العدد  ،15الصادر يف صيف 2018م1439 /ه .ق.

قسم اسكندرلو مقالته هذه إىل ثالثة أقسام:
وقد َّ
ـ القسم األ َّول :عرض فيه ترجمة املقالة املوجودة يف موسوعة القرآن (ليدن) حول الحروف املقطَّعة الواردة

يف أوائل بعض سور القرآن الكريم.

ـ القسم الثاين :ذكر فيه خصائص الحروف املقطَّعة وآراء علامء اإلسالم يف دالالتها.
ـ القسم الثالث واألخري :تط َّرق فيه إىل نقاط الق َّوة والضعف يف املقالة ،ومن ث َّم انتقل إىل تقويم نظريَّات

املسترشقني يف املسألة ونقدها ،ث ّم خلص إىل أنَّه عىل الرغم من أ َّن آراء املسترشقني تض َّمنت نقاطًا مه َّمة ،ولك َّن
ٍ
لبعض من املسترشقني.
أغلب فرضيَّاتهم فيها ضعف وغري علميَّة ،ومل تك ْن مقنعة حتَّى
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َّ
َّ
القرآنية
األدبي يف اآليات
نظرية التناقض
نقد
ّ
َّ
استشراقية يف العدد  16منها ـ الصادر يف خريف 2018م ـ مقالة للدكتور َّ
َّ
محمد
نشرت مجلة دراسات
َّ
جواد إسكندرلو ،بعنوان« :نقد َّ
ّ
القرآني�ة»
األديب يف اآليات
نظرية التن�اقض

وقد عرض الكاتب يف مقالته اإلشكاالت والشبهات التي طُرحت يف املقام؛ بد ًءا بتلك التي نقلها الصحابة

والتابعني من بعدهم ،مرو ًرا مبا جاء به املتأخِّرون؛ سواء عىل مستوى الزنادقة وامللحدين ،أو عىل مستوى األدباء
وصول إىل ما طرحه املسترشقون.
ً
واملفسين،
ِّ

فصل الكاتب الكالم يف جميعها ،وأجاد مبا أورده من إيضاحات وافية ،ومبا ق َّدمه من إجابات كافية يف
وقد َّ

ر َّد اإلشكاالت ،قطع بها الطريق عىل النظريَّة من أساس ،مثبتًا من خاللها ما ختم به مقالته من أنَّه عىل الرغم من
إل أنَّه دامئًا تأيت بنتائج عكسيَّة؛ فبدلً من أ ْن
األهداف املغرضة ملن يقف خلف هذه اإلشكاالت والشبهاتَّ ،

تح َّ
ين أكرث فأكرث؛ كالذهب األصيل
ط من قدر القرآن ،تراها تزيد يف بيان إعجازه وعل ّو مكانته ،وتُظهر وجهه النورا ّ
الذي كلَّام صقلته ازداد تأللؤه وإشعاعه.
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َّ
استشراقية
قراءة الوحي بعيون
َّ
َّ
استشراقية
كتب األستاذ الدكتور عماد الدين إبراهيم عبد الرازق يف العدد  16من مجلة دراسات
َّ
استشراقية».
ـ الصادر يف خريف 2018م ـ مقالة ،بعنوان« :قراءة الويح بعيون
حا ،ومراتب الوحي ،ووسائله
وقد تع َّرض الدكتور عبد الرازق يف مقالته أ َّولً ملفهوم الوحي لغ ًة واصطال ً
وصوره؛ لينتقل بعد ذلك إىل عرض شبهات املسترشقني حول الوحي؛ بهدف الر ِّد عليها وإبطالها ،فذكر منهجهم
مستخلصا قيام منهجهم عىل :تحكيم الهوى ونزعات العداء لإلسالم واملسلمني
يف البحث عن حقيقة الوحي،
ً
التعصب ملا ينتمون إليه ،وكذلك وضعهم للفكرة مق ّد ًما ،ث ّم البحث عن أدلَّة تؤيِّدها مهام كانت ضعيفة
مع
ُّ
خاصة ،وتص ُّيدهم للشبهات ،وإكثارهم من الفرض ّيات،
واهية ،مضافًا إىل تفسريهم النصوص والوقائع بتفسريات
َّ
واعتامدهم عىل الضعيف والشا ّذ من األقوال.
أ َّما آراؤهم حول مفهوم الوحي وكيف ّية حصوله ،فقد أنهاها إىل سبعة آراء :فمنهم من يتَّهم الرسول بالكذب؛
وأنَّه افرتى القرآن من عنده ،ومنهم من يعترب الوحي حالة نفس َّية ،فال يخرج عن كونه حديثًا للنفس وإلها ًما ،ومنهم
انفعال عاطف ًّيا يظهر عىل شكل نوبات عاطف َّية ،ومنهم من يعتربه تجربة ذهن َّية ،ومنهم من اعتربه أخذًا من
ً
من يراه
الهستريي ،ومنهم من رآه إرشاقًا يت ّم
جمني ،ومنهم من ص َّوره بالحاالت املرضيَّة؛ كالرصع
ّ
إمالءات الكهنة واملن ِّ
فيه تحويل األفكار بأكملها من شخص إىل آخر.
ومن ث َّم عرض أهدافهم من إنكار الوحي ،ولخَّصها يف أربعة أهداف:
ـ اإليحاء بأ َّن اإلسالم ليس من عند الله ،بل هو من أفكار النبي nالتي تشبَّعت باألفكار اليهوديَّة والنرصانيَّة.
ـ محو الشخص َّية اإلسالم َّية.
ـ محاولة إيجاد جذور للنصوص الدين َّية اإلسالم َّية من النصوص النرصان َّية واليهوديَّة.
حتها ،واستعامل الخالفات الفكريَّة أدا ًة للتشكيك.
ـ التشكيك يف النصوص وص َّ
ويف الختام ،وبعد تصنيف موجز آلراء املسترشقني حول الوحي ،عرض مناذج وأمثلة من افرتاءاتهم.
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ترمجة معاني القرآن الكريم

ـ تعريفها وحكمها ـ
َّ
َّ
َّ
وغربي�ة ،وكرثة
شرقية
إن كرثة الرتجمات ملعاين القرآن الكريم من قبل املستشرقني إىل لغات أخرى؛
األخطاء اليت وقعوا بها يف ترجماتهم هذه ،دعت الدكتور تاشفني أكرم لكتابة مقالة بعنوان« :ترجمات
ُ
معاين القرآن الكريم –تعريفها وحكمها»؛ وذلك بمشاركة الدكتورة رحىم عمران .وقد نشرت هذه املقالة
َّ
ّ
العريب يف جامعة بنجاب يف الهور يف باكستان.
يف العدد  25من مجلة القسم

انطلق الباحثان يف مقالتهام هذه من التمييز والتفريق بني الرتجمة والتفسري ،ومن أ َّن ترجمة معاين القرآن

كل منهام،
الكريم تنقسم إىل قسمني :ترجمة حرف َّية ،وترجمة تفسرييَّة ،وذكرا الفروق بني هذين القسمني ورشوط ٍّ
كل منهام ،حيث أثبتا حرمة الرتجمة الحرف َّية للقرآن الكريم بأدلَّة ع َّدة ،بل استدلّوا ـ أيضً ا ـ
ومن ث َّم ب َّينا حكم ٍّ
وعقل ،بينام قالوا يف املقابل بجواز الرتجمة التفسرييَّة ،ولكن برشوط ،مشريين إىل أه ِّم َّية
ً
عىل استحالتها عاد ًة
الرتجمة التفسرييَّة يف نرش اإلسالم والدعوة إليه ،ث َّم ذكرا يف األخري الصعوبات التي تواجه ترجمة معاين القرآن

الكريم ،وبعض األخطاء الشائعة يف ترجمتها ،وما يجب مراعاته عندها؛ ليخلصا يف الختام إىل أ َّن ترجمة القرآن
لكل من أراد ذلك ،بل الب َّد ملن يتص َّدى ملثل هذا
واملتيس ِّ
الكريم إىل اللغات األخرى ليست باألمر اليسري
ِّ
العمل أ ْن يكون عىل ح ٍّ
ظ عظيم من علم اللغة العرب َّية ،ورسوخ يف معرفة أساليبها البيان َّية والبالغ َّية ،وغوص يف

الوقوف عىل أرسارها ...وأ ْن يكون إىل جانب ذلك عىل ح ٍّ
ظ أوفر من اللغة التي يريد الرتجمة إليها ،مع أه ِّميَّة

مراعاة الدقَّة واألمانة يف الرتجمة؛ يك تعطي األمور مثارها.
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األوروبي ()EuQu
مشروع القرآن
ّ

[[[

َّ
األوروبي�ة ( ،[[[) European Research Council Synergy Grantيف  22شباط
أعلنت هيئ�ة األحباث
2019م عن مشروعها الذي أطلقته بعنوان:
يب:
القرآن األورو ّ
اإلسالمي املقدَّ س يف الدين والثقافة األوروب َّية ( 1150ـ )EuQu( »)1850
الكتاب
ّ
)ـ EuQu : The European Qur’an. Islamic Scriptures in European Culture and Religion (1150 1850

اإلسالمي
يهدف هذا املرشوع ـ بحسب اإلعالن الذي صدر عن الهيئة ـ إىل درس أساليب انغراس الكتاب
ّ
يف للمسيح ِّيني واليهود واملفكّرين املتح ّررين
الفكري
املق َّدس (القرآن الكريم) يف التاريخ
ّ
والديني والثقا ّ
ّ
ٍ
ُ
أبحاث حول منط
يهدف إىل إجراء
وامللحدين واملسلمني يف أوروبا أثناء القرون ال ُوسطى والعهد الحديث ،كام
ترجمة القرآن وتفسريه واقتباسه يف أوروبا املسيح َّية خالل القرون ال ُوسطى ،مرو ًرا مبطلع العرص الحديث؛ من
ُ
ويتناول املرشوع دور القرآن يف :التفاعالت
أجل فهم تأثري هذا الكتاب املق ّدس عىل الثقافة والدين يف أوروبا.
املسيحي
جه إىل الدين
املتبادلة مع اإلسالم ،والجداالت بني املسيح ِّيني من ذوي العقائد املختلفة ،والنقد املو َّ
ّ
خالل عهد التنوير.
بست سنوات تنتج عنها أبحاثٌ متع ِّدد ُة الحقول املعرف َّية؛ وذلك عرب عقد
ح ِّددت م َّدة إنجاز املرشوع
ّ
وقد ُ
ٍ
اجتامعات علم َّية يف أنحاء أوروبا ،واالستفادة من قاعدة بيانات تض ُّم املخطوطات القرآن َّية؛ وفق جهاز «نظْم
ٍ
ٍ
ُناقش القرآن .وينوي القامئون عىل املرشوع عرض
وأبحاث ت ُ
ترجامت
املعلومات الجغرافيّة» ( ،)GISومراجعة
إبداعي متع ِّدد الوسائط حول موقع القرآن يف الرتاث
مثار البحث عىل غري األكادمييّني من خالل إقامة معرض
ّ
يب.
يف األورو ّ
الثقا ّ
ويُرشف عىل هذا املرشوع أربعة علامء مرموقني يف مجال العالقات املسيح َّية ـ اإلسالم َّية ،من أربع جامعات
مضيفة؛ هم:

/ـ  2019ـ  grant 2025ـ  synergyـ  ercـ  quranـ  europeanـ  theـ 1-http://ipra.eu/fr/201915/02//euqu
ِّ
التنافيس ودعم
الحث عىل تحقيق أعىل مستوى من األبحاث يف القا َّرة األوروب َّية عرب التمويل
 -2هيئة األبحاث األوروب َّية :هيئة ُأنشئت عام  2007بهدف
ّ
ٍ
هبات مال َّية ضخمة لهم يف سبيل
العلمي .تُر ِّحب الهيئة بالباحثني من داخل أوروبا وخارجها ،وتُقدِّ ُم
األبحاث املتقدِّ مة يف جميع املجاالت عىل قاعدة التم ُّيز
ّ
إنجاز األبحاث الق ِّيمة موضع االهتامم والحاجة.
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ـ جوهان توالن ()John Tolan

[[[

من جامعة نانت يف فرنسا ()Université de Nantes

ـ جان لوب ()Jan Loop

[[[

من جامعة كِ ْنت يف بريطانيا ()University of Kent

ـ روبرتو توتويل ()Roberto Tottoli

[[[

من جامعة نابويل الرشق َّية يف إيطاليا ()Università di Napoli l’Orientale

والالتيني يف العصور الوسطى.
يب
يك
أكادميي ومؤ ِّرخ
 -1جون فيكتور توالن:
فرنيس أمري ّ
ّ
ِّ
متخصص يف االتِّصاالت الثقاف َّية والدين َّية بني العامل َْي العر ّ
ّ
ّ
يب،
أورو
أبحاث
برنامج
ومدير
نانت،
جامعة
يف
للتاريخ
ًا
ذ
أستا
ا
ي
حال
يعمل
األدىن،
والرشق
وأوروبا
ة
ي
الشامل
أمريكا
يف
الجامعات
من
أستاذ زائر يف العديد
ّ
ًّ
َّ
ّ
 :RELMINالوضع القانوين لألقل ّيات الدين ّية يف املنطقة األورو ـ متوسط ّية (القرن الخامس إىل الخامس عرش) .مهتَّم بتاريخ الشبكات املعقّدة من العالقات
املتوسطيف العصور الوسطى ،بني اليهود واملسيح ِّيني واملسلمني .وهو عضو يف العديد من الجمع َّيات العلم َّية ،ومدير مركز Ange
يف عامل البحر األبيض
ِّ
ومنسق ملعهد التعدُّ ديَّة الدين َّية واإللحاد ،وهو عضو منتخب يف أكادمييا يوروبا منذ عام .2013
( Guépinأنج غيبني) لعلوم الرجال يف نانت،
ِّ

 -2جان لوب :بعد حصوله عىل درجة الدكتوراه من جامعة برين (سويرسا) ،حصل عىل منحة بحث طويلة املدى من  Frances A Yatesيف معهد واربورغ
مؤسس يف مركز تاريخ
رضا يف التاريخ الحديث املبكر .وهو ـ أيضً ا ـ عضو ِّ
(لندن) .يف سبتمرب 2012م التحق مبدرسة التاريخ يف جامعة ِك ْنت؛ بصفته محا ً
ين مت ِّوله أوروبا ،بعنوان:
تعاو
بحثي
ملرشوع
ـ
2016م
و
2013
عامي
بني
الدراسات العرب ّية يف أوروبا يف معهد واربورغ يف لندن ،وكان مح ّققًا أساس َّيا ـ
ّ
ّ
مواجهات مع املرشق يف تاريخ أوروبا الحديث .ي ُركِّز يف دراساته عىل الجوانب الفكريَّة والدين َّية والثقاف َّية ألوروبا والرشق األدىن ،وال س ّيام معرفة الغرب
املسيحي
للعرب والعثامن ّيني والفرس بني عامي 1800 – 1450م .عرض يف كتابه “2003 ( ”Auslegungskulturenم) دراسة مقارنة يف مفاهيم التأويل
ّ
واإلسالمي يف بداية الزمن الحديث .وأصدر كتابه الثاين «A Monograph on the Reformed Church historian and orientalist Johann
ّ
ثم أصدر كتابه «The Significance of Arabic and Islamic Studies in the Seventeenth
 Heinrich Hottinger (1620ـ 1667م)» ّ
خاص من مجلَّة
 ”Centuryيف عام 2013م .كام أنَّه عضو يف لجنة التحرير لدار نرش « »Drozلسلسلة « .»Hermaiويعمل ـ حال ًّيا ـ عىل تحضري عدد
ّ
« »Journal of Qur’anic Studiesحول القرآن يف أوروبا « The Qur’an in Europeم2018م .ويقوم بجمع أوراق مع “Alastair Hamilton and
 ”Charles Burnettحول تعلُّم اللغة العرب َّية وتعليمها يف بداية أوروبا الحديثة (.)Brill 2017
 -3روبرتو توتويل :حاصل عىل شهادة يف اللغات الرشق َّية وآدابها من جامعة كاليفورنيا ( )Foscari of Veniceيف عام 1988م .وقد أجرى دراسات الدكتوراه
يف جامعة نابويل الرشق َّية من  1991إىل 1996م ،والجامعة العرب َّية يف  1993ـ 1994م .وقام بتدريس الدراسات اإلسالم َّية يف كلِّ َّية الحقوق يف جامعة تورينو
اإلسالمي يف جامعة نابويل.
يب
من عام  1999إىل عام 2002م .ومنذ عام 2002م د ّرس الدراسات اإلسالم َّية واألدب العر ّ
ّ
وبخاصة
اإلسالمي،
اإلسالمي .وتناولت دراساته املبكرة ودكتوراه قصص األنبياء يف الكتاب املقدَّ س واألدب
تركَّزت اهتامماته البحث َّية عىل التقاليد واألدب
َّ
ّ
ّ
اإلسالمي املعارص .كام تركَّزت اهتامماته ـ يف
األدب
وكذلك
،
ين
القرآ
والتفسري
الحديث،
األدب
لتشمل
اهتامماته
وسع يف ما بعد
يف القرون األوىل لإلسالمَّ .
ّ
ّ
اإلسالمي واإلسالم املعارص .ويعمل ـ أيضً ا ـ يف
األدب
من
ة
ي
األدب
واألنواع
ة،
ي
العرب
بالنصوص
َّق
ل
يتع
ما
يف
النص
النقد
مثل:
قضايا؛
السنوات األخرية ـ عىل
َّ
َّ
ِّ ّ
ّ
هيئات تحرير بعض املجالت العلم َّية ،وقد ألقى محارضات يف العديد من املؤمترات الدول َّية ،وح ّرر ونرش العديد من الكتب واملقاالت العلم َّية.
م
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ـ مرسيدس غارسيا آرينال ( Mercedes Garcíaـ )Arenal

[[[

من مركز العلوم اإلنسانيَّة واالجتامعيَّة يف مدريد ،إسبانيا
(.)Consejo Superior de Investidaciones Científicas

وقد تض َّمن اإلعالن عن املرشوع؛ دعوة إىل توظيف  12باحثًا حائ ًزا عىل شهادة الدكتوراه يف إحدى فروع
كل واحد منهم تقديم بحث مبتكر حول إحدى األبعاد املتعلِّقة مبوقع القرآن يف
اإلنسان َّيات ،بحيث يتحتَّم عىل ِّ
الثقافة األوروبيَّة خالل الحقبة املرتاوحة بني القرن الثاين عرش ومطلع القرن التاسع عرش .كام تتض َّمن مسؤوليَّات
الخاصة:
الباحثني باالستناد إىل أبحاثهم
َّ
ُ
تتناول
ـ إجراء البحث الببليوغرايفّ :تحديد الرتجامت الكاملة والجزئ َّية للقرآن والنصوص املتن ِّوعة التي
يب».
القرآن واملوا ّد املعرف َّية األخرى التي ته ُّم القامئني عىل مرشوع «القرآن األورو ّ
ـ تنظيم قاعدة البيانات :كتابة وتحرير املالحظات (باللغة اإلنكليزيَّة) عىل املخطوطات والنسخ املطبوعة
جمة) ،وتدوين وتحرير املالحظات (باإلنكليزيَّة) عىل النصوص األخرى املتمحورة
من القرآن (العربية أو املرت َ
مبالِ ِ
ك هذه املخطوطات والكتب ومح ّرريها ونارشيها ،وتحديد أهل
حول القرآن ،وكتابة املالحظات التعريف َّية َ
الخربة يف هذا امليدان ودعوتهم إىل تقديم مساهامتهم يف قاعدة البيانات ،واملشاركة يف االجتامعات املنتَظَمة
واملؤسسات الزميلة.
املؤسسة األ ّم
للفريق؛ ومن ضمنها الندوات والورش الدوريّة التي تُعقَد يف
ّ
ّ
ٍ
ٍ
واحد أو أكرث من الكتب الواردة عىل الئحة
مساهامت بحث ّية لتندرج يف
كل مرشَّ ح تقديم
ـ النرش :يتحتّم عىل ّ
الخاص.
يب»؛ باإلضافة إىل تقديم دراسة أو مقالة من إنجازه
ّ
توصيف مرشوع «القرآن األورو ّ
كام أشار اإلعالن إىل الئحة من املواضيع العا َّمة غري املحصورة التي يستطيع الباحثون التط ُّرق إليها؛ وهي:
ـ املقارنة الرتكيب َّية بني اسرتاتيج َّيات الرتجمة وبني املنظومات الفكريَّة للرتجمة والدراسة اللغويَّة يف األعامل
الجدل َّية املعارصة.
ـ بيان االستفادة التي جناها العلامء األوروبيُّون من نصوص التفسري اإلسالميَّة يف سبيل فهم القرآن.
 -1مرسيدس غارسيا أرينال :حاصلة عىل درجة الدكتوراه يف اللغة العرب َّية واإلسالم من جامعة كومبلوتنيس يف مدريد (1976م) .ونالت صفة زميلة بعد
ين .ويف عام 1981م حصلت عىل منصب باحث
الدكتوراه يف كلِّ َّية لندن للدراسات الرشق َّية واإلفريق َّية ( 1976ـ 1978م) يف منحة من املجلس الثقايفّ الربيطا ّ
مبتدئ يف  ، Consejo Superior de Investiagaciones Científicasحيث عملت أستاذًا للبحوث منذ عام 1990م .وكانت باحثة زائرة يف معهد
مؤسستها ،وكانت
الدراسات املتقدِّ مة يف برينستون ( 1988ـ  ،)1989ومديرة ( )Etudes de l ‘EHESS Parisيف ربيع عام 199م .شاركت بنشاط يف خدمة َّ
رئيسا يف اللجنة التوجيه َّية 2008)،ـ  Junta de Gobierno ، CSICl (2003وعضو Comisión de Área de Ciencias Humanas y
عض ًوا ً
 Sociales،CSIC (2005ـ 2008م) ،كام استثمرت الكثري من الوقت والطاقة يف كونها مح ِّررة مخرِجة ملجلة القنطرة ،Revista de Estudios Árabes
من عام  1999إىل عام 2013م .وهي ـ أيضً ا ـ عضو يف هيئة تحرير العديد من املجالت العلم َّية .وقد عملت يف العديد من املنح البحث َّية املم َّولة من الحكومة
الوطن َّية اإلسبان َّية ،وشاركت يف مشاريع دول َّية عدّ ة.
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ـ دراسة ترجامت القرآن الصادرة قبل العام 1800م باللغة الالتين َّية وغريها من اللغات األوروب َّية.
ـ تناول عمليَّة جمع القرآن (املخطوطات والنسخ املطبوعة).
يب (والعوائق الالهوت َّية والسياس َّية التي واجهتها نُسخ القرآن
السيايس
ـ ال ُبعد
ّ
واالقتصادي للقرآن األورو ّ
ّ
يب وترجامته).
األورو ّ
ـ الردود الجدليَّة عىل القرآن.
ـ الطباعة باللغة العرب َّية يف أوروبا :القرآن والنصوص اإلسالم َّية.
ـ تاريخ املخطوطات القرآن َّية يف أوروبا.
يب.
ـ القرآن يف األدب والفكر األورو ّ
ـ القرآن يف منطقة أوروبا الوسطى ورشقها.
اليهودي.
البحثي
ـ القرآن يف الثقافة والجهد
ّ
ّ
يب.
التوسع
ـ
ّ
االستعامري والقرآن األورو ّ
ُّ
يب.
ين
والسيايس األورو ّ
ـ القرآن والفكر القانو ّ
ّ
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الدولي السادس حول ترمجة معاني القرآن الكريم
املؤمتر
ّ
َّ
الرتمجية وترمجة معاني القرآن الكريم»
يف موضوع« :الدراسات

[[[

الدويل السادس الذي سيعقده يف كلِّيَّة اآلداب والعلوم
ّ
أعلن مركز ال ِكندي للرتجمة والتدريب[[[ عن املؤمتر
اإلنسان َّية ـ مراكش ،يف اململكة املغرب َّية ،يف  20ـ  21نوفمرب (ترشين الثاين) 2019م ،حول ترجمة معاين القرآن
الكريم يف موضوع« :الدراسات الرتجم َّية وترجمة معاين القرآن الكريم»؛ وذلك بالتعاون مع معهد مح َّمد
تكرميا لألستاذ الدكتور
السادس للقراءات والدراسات القرآن َّية[[[ ،ومخترب الرتجمة وتكامل املعارف[[[؛ وذلك
ً
مح َّمد الديداوي[[[.
ويهدف هذا املؤمتر ـ بحسب اللجنة املنظِّمة ـ إىل إعادة طرح إشكال َّية ترجمة معاين القرآن الكريم عىل
أي ح ٍّد ميكن اعتامد
املفاهيمي
الجهاز
الرتجمي وعىل النظريَّات والتقن َّيات الرتجم َّية الحديثتني؛ ملعرفة إىل ِّ
ّ
ّ
أي ح ٍّد ميكن
هذا الجهاز
املفاهيمي وهذه النظريَّات الحديثة مرجعيَّة فكريَّة ملرتجم معاين القرآن الكريم؟ وإىل ِّ
ّ
1-http://ar.takc.org

واملتخصصني يف مختلف املجاالت العلم َّية من داخل املغرب
يضم ثلَّة من األساتذة الباحثني
 -2مركز ال ِكندي للرتجمة والتدريب :مركز
ِّ
ّ
علمي وثقايفّ
ّ
خاصة يف مجال الرتجمة والتدريب عىل مختلف املهارات والكفاءات العلم َّية والتطبيق َّية .ومن بني األهداف االسرتاتيج َّية التي يعمل عليها مركز
وخارجه،
َّ
ال ِكندي ،هو :اإلسهام يف إنجاز موسوعة بيان َّية لرتجمة معاين القرآن الكريم.
تأسس هذا املعهد عام 2013م بقرار مليكّ .ويتألَّف املعهد من شعبتني :شعبة القراءات القرآن َّية ،وشعبة
 -3معهد مح َّمد السادس للقراءات والدراسات القرآن َّيةَّ :
متخصصني يف الجوانب العلم َّية والفكريَّة والفلسف َّية واللغويَّة وغريها ،حتّى يكونوا قادرين عىل
الدراسات القرآن َّية ،وهو يهدف بشعبتيه إىل تكوين علامء
ِّ
إخراج كنوز كتاب الله إىل الناس.
 -4مخترب الرتجمة وتكامل املعارف :هو بنية بحث َّية علم َّية أكادمي َّية تابعة لكلِّ َّية اآلداب والعلوم اإلنسان َّية يف جامعة القايض عياض يف مراكش يف املغربُ .أ ِّسس
وتسيه لجنة علم َّية يرتأسها الدكتور عبد الحميد زاهيد؛ مبساعدة الدكتور حسن درير .يتشكّل هذا املخترب من ثالث شعب داخل
هذا املخترب يف  2يونيو 2009م،
ِّ
ويضم هذا املخترب ما يربو عىل ثالثني عض ًوا دامئًا ينتسبون
الكلِّ َّية ،وهي :شعبة اللغة العرب َّية وآدابها ،وشعبة اللغة اإلنجليزيَّة وآدابها ،وشعبة اللغة الفرنس ّيَّة وآدابها.
ُّ
مؤسسات بحث َّية داخل املغرب وخارجه ،كام ينشِّ طه مجموعة من الطلبة
إىل كلِّ َّية اآلداب والعلوم اإلنسان َّية يف مراكش ،إضافة إىل أعضاء غري دامئني ينتمون إىل َّ
صا يف قضايا الرتجمة يف عالقتها مبختلف العلوم واملعارف،
متخص
الباحثني يف مرحلتي املاجستري والدكتوراه من داخل الكلِّ َّية .ويعترب هذا املخترب مرك ًزا علم ًّيا
ِّ ً
وترجمي غري مسبوق .ويتمثَّل هدف هذا املرشوع يف ترجمة القرآن
حضاري
هذا مع الرتكيز عىل ترجمة القرآن الكريم وفق جهود جامع َّية ترمي إىل إنجاز مرشوع
ّ
ّ
الكريم ترجمة علم َّية دقيقة تختلف عن الرتجامت الفرديَّة القارصة؛ بسبب نزعتها الحرف َّية ،وافتقارها إىل عنرص البيان.

 -5الدكتور مح َّمد الديداوي :خبري ترجمة ،شغل رئيس قسم الرتجمة العرب َّية يف األمم املتَّحدة يف فيينا وجنيف سابقًا ،له عدَّ ة مؤلَّفات يف الخزانة العرب َّية يف
مجال الرتجمة ،متضم ًنا أسانيد وتطبيقات وأمثلة ومقارنات من خالل تجربته الطويلة يف مجال الرتجمة العرب َّية ،إضافة إىل عدَّ ة أبحاث منشورة يف مجالّت
متخصصة عرب َّية .وله أبحاث كثرية تقدَّ م بها إىل أزيد من  50مؤمت ًرا دول ًّيا عن الرتجمة وعلم املصطلحات يف أقطار عرب َّية ويف أوروبا وأمريكا باللغات العرب َّية
ِّ
والفرنس ّيَّة واإلنكليزيَّة .عمل مد ِّر ًسا يف العديد من الجامعات واملدارس العليا ،منها :مدرسة امللك فهد للرتجمة يف طنجة ،ومدرسة الرتجمة يف جامعة
جنيف ،وقسم الرتجمة يف الجامعة اللبنان َّية يف بريوت .وحصل عىل اإلجازة يف الرتجمة التحريريَّة والفوريَّة ،وعىل الدراسات املع َّمقة يف اللسان َّيات ،وعىل
الدكتوراه يف علم الرتجمة ونظريَّاتها.
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أي ح ٍّد ميكن االعتامد عىل
اعتبار مفهوم الرتجمة يف ح ِّد ذاته مفهو ًما واصفًا لعمل َّية ترجمة القرآن الكريم؟ وإىل ِّ
التقن َّيات الرتجم َّية املختلفة واعتبارها أدوات إجرائ َّية فاعلة وناجعة يف ترجمة معاين القرآن الكريم؟
املتخصصني واألكادمييِّني املحاور اآلتية
ويف سبيل اإلجابة عىل هذه األسئلة اقرتحت اللجنة املنظِّمة عىل
ِّ
إطا ًرا للمؤمتر؛ وهي:
ـ املعادلة وترجمة معاين القرآن الكريم.
ـ تحليل الخطاب وترجمة معاين القرآن الكريم.
ـ الهرمنيوطيقا وترجمة معاين القرآن الكريم.
ـ نظريَّة املعايري وترجمة معاين القرآن الكريم.
ـ النظريَّة الغائ َّية وترجمة معاين القرآن الكريم.
نقل وترجمة معاين القرآن الكريم.
الرتجمي باعتباره ً
ـ الفعل
ّ

الرتجمي باعتباره إعادة كتابة وترجمة معاين القرآن الكريم.
ـ الفعل
ّ

الرتجمي باعتباره إعادة إنتاج وترجمة معاين القرآن الكريم.
ـ الفعل
ّ
تحويل وترجمة معاين القرآن الكريم.
ً
الرتجمي باعتباره
ـ الفعل
ّ

الرتجمي باعتباره تعويضً ا وترجمة معاين القرآن الكريم.
ـ الفعل
ّ
تبديل وترجمة معاين القرآن الكريم.
ً
الرتجمي باعتباره
ـ الفعل
ّ

فعل تواصليًّا وترجمة معاين القرآن الكريم.
الرتجمي باعتباره ً
ـ الفعل
ّ
ـ تقن َّيات الرتجمة املبارشة وترجمة معاين القرآن الكريم.

ـ تقن َّيات الرتجمة غري املبارشة وترجمة معاين القرآن الكريم.
ـ التوطني والتغريب وترجمة معاين القرآن الكريم.
والتجل وترجمة معاين القرآن الكريم.
ّ
ـ الخفاء
املصطلحي لعلم الرتجمة وترجمة معاين القرآن الكريم.
ـ الجهاز
ّ
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الدولي للقرآن (طنجة ـ املغرب)
املؤمتر
ّ
 25ـ ُّ 26تموز 2019م

[[[

كل عا َّمني ـ يف الفرتة
أعلنت الجمع َّية الدول ّية للدراسات القرآن َّية [[[()IQSAعن مؤمترها الثالث ـ الذي يعقد َّ
العاملي يف طنجة يف جامعة نيو إنجالند
املمتدة ما بني  25إىل  26يوليو (متّوز) 2019م ،الذي يستضيفه املنتدى
ّ
(طنجة ـ املغرب).
رئيسا ملؤمترها.
وقد ح َّددت الجمع َّية عنوان« :قراءة القرآن يف ِّ
ظل اإلمرباطوريَّة» محو ًرا ً
عبت الجمع َّية يف إعالنها عن اهتاممها مبناقشة موضوع مساهمة الحكَّام والسياس ِّيني والشخص َّيات
كام َّ
الدينيَّة واملسؤولني االستعامريِّني واملسافرين األوروبيِّني يف إنتاج الكتاب املق َّدس وتوزيعه بشكل عا ّم ،والقرآن
خاصة.
الكريم بصفة
َّ
ودعت املشاركني إىل رضورة تبادل وجهات النظر حول العالقة بني القرآن والديانات األخرى؛ نظ ًرا إىل
منصة لربط األديان األخرى
التاريخ والطبيعة التع ُّدديَّة للمؤمتر .كام كشفت ـ يف هذا السياق ـ عن أنَّه سيت ُّم إنشاء َّ
بالدراسات القرآنيَّة ،وكذلك إيالء املزيد من االهتامم للمساهمة امله َّمة لعلامء شامل إفريقيا يف ظهور أساليب
خاص بنصوص مل تفحص من تفاسیر ومخطوطات
دراسة القرآن وتفسريه وترجمته وازدهارها ،وإيالء اهتامم
ّ
ظل إمرباطوریَّات إسالم َّیة کبیرة ابتدا ًءا من الفرتة األوىل لإلسالم حتَّى العصور
قرآن َّية إىل ترجم ّية للقرآن أُنتجت يف ّ
واإلندونييس.
املاليزي
الوسطی والعرص الحدیث يف ترکیا ،وبالد فارس ،وإفریقیا ،وأوروبا ،والعامل
ّ
ّ
كام وأشار اإلعالن إىل أنَّه نظ ًرا لوجود بعض املناقشات الطويلة حول الطريقة التي يفرتض بها تعليم القرآن
ودراسته يف سياقات أكادمي َّية إسالم َّية وغري إسالم َّية مختلفة ،سيجد الباحثون يف هذا املؤمتر فرصة ملناقشة
األفكار واالت ِّجاهات الحديثة يف الدراسات اإلسالم َّية بواسطة إثارة أسئلة حول :الدراسات األکادیم َّیة للقرآن
وتفسیره ،وقراءة القرآن إىل جانب الکتب املق َّدسة األخری ،وقراءة القرآن يف ضوء االكتشافات األثريَّة والكتابيَّة
الحديثة من آثار ونقوش وغريها.
ـ  conference 2019ـ  quranـ  internationalـ  papersـ  forـ 1- https://iqsaweb.wordpress.com/201824/10//call

 -2الجمع َّية الدول َّية للدراسات القرآن َّية :يرشف عىل هذه الجمع َّية لفيف من املستعربني األمريك ّيِّني ،يساهم معهم عدد من العرب العاملني يف الواليات املتَّحدة
الذين تحلَّقوا حول الجامعة الكاثوليك َّية األمريك ّيَّة (نوتردام) املهت َّمة بالبحث عن (جذور القرآن) من وجهة نظر غرب َّية.
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أ َّما العناوين الفرع َّية للمؤمتر ،فقد اشتملت عىل دراسة املوضوعات اآلتية:
ـ القرآن واألديان األخرى.
ـ التفسري وترجمة القرآن.
ـ املخطوطات القرآن َّية.
ـ القرآن والتص ُّوف.
ين.
ـ التقاليد اإلفريق َّية الحديثة للتفسري القرآ ّ
ـ املنهج والنظريَّة يف دراسة القرآن وتعليقاته (املايض والحارض واملستقبل).
ريا ـ إىل أ َّن املؤمتر سيعقد باللغات الثالث :العربيَّة ،واإلنكليزيَّة ،والفرنسيَّّة.
وتجدر اإلشارة ـ أخ ً
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الدولي لكل َّية دار العلوم ـ جامعة القاهرة
املؤمتر
ّ
ِّ
َّ
َّ
واإلسالمية  5ـ  6شعبان 1440ه.ق»
العربي�ة
«دور املستشرقني يف العلوم

[[[

يل الذي ستعقده يف  5ـ  6شعبان 1440هـ.ق؛
أعلنت كلِّيَّة دار العلوم يف جامعة القاهرة عن مؤمترها الدو ّ
بعنوان:
«دور املسترشقني يف العلوم العرب َّية واإلسالم َّية»
وكان من بني املوضوعات التي ح َّددتها للنقاش يف املؤمتر ،موضوع « :الدراسات االسترشاقيَّة يف مجال
الدراسات القرآنيَّة»؛ وذلك ضمن املحور الثالث املعنون بـ « :املحاور اإلسالميَّة».

َّ
َّ
َّ
اإلسالمية
الربيطانية للدراسات
للجمعية
السنوي السادس
املؤمتر
ّ

[[[

السنوي السادس الذي سيعقد باللغة اإلنكليزيَّة
أعلنت الجمع َّية الربيطان َّية للدراسات اإلسالم َّية عن مؤمترها
ّ
يف جامعة نوتنغهام يف  15ـ  16أبريل (نيسان) 2019م.
وقد جاء يف اإلعالن أ َّن محور« :القرآن يف األساليب الرتبويَّة التأديبيَّة يف املجتمعات اإلسالميَّة الحديثة» هو
أحد املحاور األساس َّية للمؤمتر.

َّ
االجتماعية»
«دور القرآن يف احلياة
َّ
َّ
َّ
واالجتماعية
اإلسالمية
ندوة مجلة روتردام للعلوم

[[[

أعلنت مجلَّة روتردام للعلوم اإلسالم َّية عن ن ّيتها عقد ندوة بعنوان« :دور القرآن يف الحياة االجتامع َّية»؛ خالل
يل 2019م.
العام الحا ّ
كام دعت املجلَّة الباحثني إىل املشاركة بأوراق بحث َّية للنرش يف املجلَّد التاسع منها،والذي سيصدر بعنوان:
1- https://vb.tafsir.net/tafsir56702
2- https://vb.tafsir.net/tafsir56345

3- https://vb.tafsir.net/tafsir56344
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«هل الدين حجر عرثة أم محفِّز للبناء» ،وأشارت يف هذا السياق إىل أنَّه عىل الرغم من ترحيبها بجميع املساهامت
إل أنَّها أولت االهتامم هذا العا ّم للموضوعات القرآن َّية اآلتية:
البحث َّية يف مختلف املوضوعاتَّ ،
ين والحياة يف البالد غري اإلسالميَّة».
ـ
ّ
«النص القرآ ّ
ـ «املناهج األدب َّية للقرآن واملشاركة االجتامع َّية والسياس َّية يف املجتمعات العلامن َّية».
ـ «القرآن واملواطنة يف البالد ذات األقلّيّة اإلسالميَّة».

َّ
َّ
القرآني وسياقاته
للنص
املعمقة
الدراسة
ّ
واملوضوعية ّ
َّ
الكاثولوكية يف لوفان – بلجيكا
اجلامعة

[[[

التدريبي للعام  2019ـ 2020م عن دورة
أعلنت الجامعة الكاثوليك َّية يف لوفان (بلجيكا) ضمن جدول برنامجها
ّ
ين وسياقاته ،حيث سيت ّم قراءة النصوص وتحليلها من وجهة
تدريب َّية يف الدراسة املع َّمقة واملوضوع َّية
ِّ
للنص القرآ ّ
ين ،ومشكلة
نظر نحويَّة وفلسف َّية وسياق َّية؛ ما من شأنه أن يُكسب الطالب معرفة بالجوانب األساس َّية
ِّ
للنص القرآ ّ
نقدي يف هذا املجال.
التقليدي واملعارص؛ ليكون قاد ًرا يف النهاية عىل إجراء بحث
التفسري
ّ
ّ

ـ  LGLOR2681.pdfـ  2016ـ 1- https://uclouvain.be/cours
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َّ
َّ
بالعربية
املنورة ....إصدار ترمجة ملعاني القرآن
املدينة

[[[

يعتزم مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف يف املدينة املن َّورة
إصدار ترجمة ملعاين القرآن الكريم إىل اللغة العربيَّة قريبًا؛ ليستفيد
منها الناطقون بهذه اللغة ،وذلك ضمن إصدارات ترجامت
معاين القرآن الكريم التي يبلغ عددها  73لغة.
وأوضح األمني العا ّم ملجمع امللك فهد لطباعة املصحف
الرشيف الدكتور مح َّمد سامل بن شديّد العويف ،أ َّن املجمع
يسعى جاه ًدا لرتجمة معاين القرآن الكريم إىل لغات العامل

صا يف اللغة
ريا إىل أ َّن املجمع كلَّف عامل ًا
متخص ً
ِّ
املختلفة؛ لتيسري فهم معانيه لغري الناطقني باللغة العرب َّية ،مش ً
العربيَّة بإعداد هذه الرتجمة التي راجعها أساتذة مؤ َّهلون من الناطقني بهذه اللغة ،استعدا ًدا لنرش ترجمة ملعاين
القرآن الكريم إىل اللغة العربيَّة.
وبي أ ّن املجمع أصدر ترجامت ملعاين القرآن الكريم إىل  73لغةً؛ منها 39 :لغة آسيويَّة ،وأ َّن ترجامت معاين
َّ
القرآن الكريم تض َّمنت  16لغ ًة أوروب َّيةً ،وأشار إىل أ َّن هذه الرتجامت كلّها ورق َّية؛ ما عدا الجاخنك َّية ،واألوروم َّية؛
ورقي وصويتّ.
فهام صوتيَّتان ،وأ َّما الرتجمة األمازيغيَّة فلها إصداران
ّ

َّ
البولونية
ترمجة جديدة للقرآن الكريم إىل اللغة

[[[

ين يف  29متوز 2018م أنَّه يعمل عىل نرش ترجمة جديدة للقرآن الكريم إىل اللغة
أعلن االت ِّحاد
اإلسالمي البولو ّ
ّ
البولون َّية.
هذا ،مع العلم أنَّه توجد يف بولونيا ترجمتان للقرآن الكريم باللغة املحلِّيَّة :األوىل صدرت سنة 1858م ،والثانية
يف مثانينيات القرن املايض.
وقد أرشف عىل الرتجمة األوىل املرتجم (جان موري تارك بوتساىك) ،إلَّ أنَّها تض َّمنت كلامت وعبارات

من تلك الحقبة من الصعب أن يفهمها الجميع اليوم .بينام أرشف عىل الرتجمة الثانية التي صدرت عام 1986م
1- https://www.themwl.org/mwn/node/909
2-http://iqna.ir/ar
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املرتجم (جوزيف بيالوسيك) ،وهي ترجمة مضبوطة ـ عمل ًّيا ـ مقارنة مع الرتجمة األوىل ،لك َّنها تحتاج بدورها
إىل تنقيحات.
ين إىل أ َّن العمل عىل الرتجمة الجديدة للقرآن الكريم أخذ بعني االعتبار
وقد أشار االت ِّحاد
اإلسالمي البولو ّ
ّ
عامل أساس َّيًا؛ هو أن يكون املضمون مفهو ًما لجمهور واسع .وقد استم َّر العمل إلعداد هذه الرتجمة م َّدة ثالث
ً
متخصصني.
سنوات ،تحت إرشاف علامء وخرباء
ِّ
وتجدر اإلشارة إىل أ َّن اللغة البولنديَّة أو البولونيَّة هي إحدى اللغات اللختيَّة املنتمية بدورها إىل عائلة لغويَّة
خصوصا يف بولندا ،حيث تع ُّد اللغة البولنديَّة اللغة
أكرب هي اللغات السالف َّية الغرب َّية املنترشة يف وسط أوروبا،
ً
يب.
الرسم َّية فيها ،كام أنَّها إحدى اللغات الرسم َّية لالت ِّحاد األورو ّ

إصدار تفسری القرآن بطریقة بریل يف تتارستان

[[[

ربعین والنشطاء الثقافيین والف ِّنیِّین يف العاصمة (قازان) إصدار تفسیر للقرآن الکریم باللغتین
ق َّرر عدد من املت ِّ
يل 2019م.
الروسیَّة والتتاریَّة بطریقة (بریل) للمكفوفني .وأنَّه سيت ّم إصداره يف العام الحا ّ
مؤسسة (یاردیم) الخیریَّة هي املسؤولة عن إصدار
وبحسب املستشاریَّة الثقافية اإلیران َّیة لدی روسیا ،فإ َّن َّ
هذا التفسیر ،وأضافت املستشاریّة أ َّن إصدار هذا التفسیر یعتمد علی التربعات ویأيت يف إطار مرشوع (القرآن
للجمیع).

متحف «جيمنت» يف هولندا حيتضن أقدم صحف القرآن

[[[

يف قلب متحف جيمنت الكائن مبدينة دين هاج أو الهاي الهولنديَّة ،توجد واحدة من أقدم صحف القرآن
الكريم التي كتبها الصحابة بخ ّ
ط أياديهم عقب وفاة الرسول مح َّمد ،nوهي واحدة من ضمن مئات املقتنيات
الثمينة التي يزخر بها املتحف ،والتي تعود لعصور وبالد مختلفة ،شاهدة عىل حضارة ورقي وفنون متيَّزت بها
هذه العصور وأهلها.
السكني الحديث وسط مجموعة من املنازل ذات الطابع
ويقع املتحف ـ تحدي ًدا ـ يف حي «دوينورد»
ّ
معامري يعود للعام 1935م ،بناه املص ِّمم هب بريالج.
التقليدي املميَّز يف هولندا .وهو رصح
املعامري
ّ
ّ
ّ
1-http://iqna.ir/ar

 newspapersـ  anicـ  qurـ  netherlandsـ  museumـ  ain.com/article/gementـ 2- https://al
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ومدينة الهاي هي املدينة اإلداريَّة يف هولندا التي يوجد فيها مق ّر الحكم والربملان ،وتعقد فيها االجتامعات
الكربى.
وتقول ماري كلري ،إحدى املرشدات يف املتحف :إ َّن هذه اللوحة القرآنيَّة تعترب من أمثن املقتنيات يف املتحف
الذي يض ّم  3آالف قطعة متن ِّوعة ،بعضها يعود إىل عصور مختلفة قدمية وحديثة ،وعىل الرغم من صعوبة قراءة ما
يف هذه اللوحة القرآن َّية؛ نظ ًرا أل َّن الصحابة د َّونوا القرآن من دون نقاط أو عالمات ترقيم؛ ولك َّنها ت ُع ّد قطعة تذكاريَّة
مثينة تعود إىل سنوات قليلة بعد وفاة الرسول مح َّمد.n

ومن املقتنيات اإلسالم َّية التي يض ُّمها املتحف ـ أيضً ا ـ إناء مصنوع من الزجاج املل َّون يبلغ عمره 14
ويعب عن املدرسة اإلسالم َّية يف الفنون؛ حيث يتم َّيز بالزخارف اإلسالم َّية الجميلة
يل مرص،
ِّ
قرنًا ،وموطنه األص ّ
واملعقَّدة ،باإلضافة إىل نقش بعض اآليات القرآنيَّة عليه.
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منتدى االستشراق املعاصر

آثار إستشراقية

موسوعة القرآن ()Encyclopaedia of the Quran
َّ
القرآنية
دائرة معارف ليدن
تعريف باملوسوعة:
يب؛ بالتعاون مع فريق من
قام مجموعة من املسترشقني الغربيّني املعارصين من مختلف دول العامل الغر ّ
ومتخصصة تعرف
املستشارين واملح ّررين؛ منهم بعض العرب واملسلمني ،بتأليف موسوعة قرآن ّية معارصة
ّ
مبوسوعة القرآن (ليدن)[[[  ،)Encyclopaedia of the Quranحظيت عىل دعم دار نرش بريل الهولنديّة .وقد بدأ
العمل عىل املرشوع سنة 1993م ،واختتم يف العام 2006م.
رصا ـ بعد دائرة املعارف اإلسالميّة للمسترشقني يف القرن
وتعترب هذه املوسوعة جه ًدا بحثيًّا استرشاقيًّا معا ً
املنرصم ـ  ،وتحوي مجموعة من البحوث والدراسات املتمحورة حول القرآن الكريم واملرتبطة به بشكل مبارش
ومفسيه.
اإلسالمي
التفسريي
أو غري مبارش ،وال تشتمل عىل تفسري القرآن وال عىل الرتاث
ّ
ِّ
ّ

وقد القت هذه املوسوعة استحسانًا وإعجابًا من ِق َبل بعض الباحثني الغرب ّيني واملسلمني ،يف حني وجد فيها
ين؛ فكتبت حولها التحقيقات
علمي
آخرون (من الغرب ّيني واملسلمني) نقاط ضعف وخلل
ومنهجي ومضمو ّ
ّ
ّ
والدراسات التي توقّفت عند جوانبها اإليجاب ّية والسلب ّية ونقاط ق ّوتها وضعفها عىل مستوى التحقيق واملنهج
واملضمون والتصنيف...

أهداف املوسوعة وسياساتها:
رصحت رئيسة العمل عىل هذه املوسوعة جني دمن مك أوليف يف مق ّدمة املوسوعة بأهدافها وسياساتها
َّ
العا ّمة ،حيث قالت ...« :وقد أخذنا عىل أنفسنا منذ البداية أ ْن ننظر يف عملنا يف هذه املوسوعة إىل املايض
واملستقبل ،فشكّل هذان الوجهان هيكل هذه املوسوعة .وك ّنا عازمني عىل إبداع مصدر يحقّق أكرب نجاح يف
القرآن حول األبحاث والدراسات القرآنيّة ،ويف الوقت نفسه ك ّنا نروم أ ْن تخلق هذه املوسوعة حاف ًزا إىل تحقيق
أوسع يف حقل القرآن يف العقود القادمة ....إ ّن ترتيب املداخل يف دائرة املعارف بأحجام مختلفة؛ من قبيل:
مم
املقالة ،واآلراء العابرة ،إىل التحقيقات األصليّة يف حقل الدراسات القرآنية ،كان هو أفضل ما توصلنا إليه ّ
يضمن احرتامنا ملعطيات القرون املنرصمة ،والرتويج إلنجازات هذا القرن يف الوقت نفسه أيضً ا .وعىل الرغم
من األه ّميّة التي توليها هذه الرؤية إىل املايض واملستقبل بشأن تأليف هذه املوسوعة ،يبقى هناك أمل آخر
 -1ليدن (بالهولندية :)Leiden Ltspkr.png :هي مدينة وبلدية هولندية مبقاطعة جنوب هولندا ،عىل ضفاف الراين القديم ،تبعد حوايل  20كلم من الهاي
إىل الجنوب ،وحوايل  40كلم من أمسرتدام إىل الشامل .فيها جامعة تس ّمى باسمها (جامعة ليدن) وهي من أقدم الجامعات يف أوروبا ،ودار نرش بريل الذي
عمل عىل نرش هذه املوسوعة القرآن ّية ،وقبلها دائرة املعارف اإلسالم ّية.
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أه ّم وهو جعل البحوث والدراسات القرآن ّية يف متناول طبقة واسعة من العلامء األكادمي ّيني والق ّراء املثقّفني....
إ ّن جميع مقاالت هذه املوسوعة بشكل مبارش أو غري مبارش هي تقريبًا عبارة عن سلسلة من تفسري القرآن...
كل سعيهم وجهدهم من أجل إثبات الصبغة الجامع ّية يف إطار
وقد بذل القامئون عىل دائرة املعارف القرآنية ّ
صفحات هذه املوسوعة ،ضمن إرادتهم بأن تتمكّن هذه املوسوعة من نرش واستعراض أوسع شعاع ممكن عن
العلمي الدقيق بشأن القرآن.»...
البحث
ّ

فريق العمل:
يتشكّل فريق العمل من:
املح ِّرر العام :جني دمن ماك أوليف ( /)Jane Dammen McAuliffeأستاذة يف جامعة جورج تاون/واشنطن

ّ
ّ
األساسيون:
املحررون
o
o
o
o

فرنيس /أستاذ يف جامعة إيكس أون بروفانس
oكلود جيليوت (:)Claude Gilliot
ّ
oوليام جراهام ( :)William Grahamأمرييكّ /جامعة هارفرد
oوداد قايض :لبنانيّة أمريكيّة /جامعة شيكاغو
oأندريو ريبني ( :)Rippin Andrewكندا /جامعة فكتوريا

ِّ
املنقحون املساعدون:

o oمونيك برنارد ( :)Monique Bernardsهولنديّة /جامعة فليجمن
o oجوهان نافاس ( :)John Nawasبلجييكّ /جامعة لوفان الكاثوليك ّية

ّ
املحررون املساعدون:
o
o
o
o
o

oكلري وايلد ( :)Clare Wildeأمريكيّة /الجامعة الكاثوليك ّية األمريكيّة
oإيريك ديكينسون ()Eerik Dickinson
oبول هيك ()Paul Heck
oديفيد ماهيل ()David Mehall
oبيثيني زابوروويسيك ()Bethany Zaborowski

ّ
االستشارية:
الهيئ�ة
o
o
o
o
o

oنرص حامد أبو زيد :مرصي /جامعة ليدن ـ هولندا
oمحمد أركون :جزائري /جامعة السوربون ـ فرنسا
oجريهارد بورينغ ( :)Gerhard Boweringأملاين /جامعة ييل
oجريالد هاوتنج ( :)Gerald R. Hawtingبريطاين /جامعة لندن
هولندي /جامعة غروننغن
oفريديريك ليمهاوس (:)Frederik Leemhuis
ّ
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o oأنجيليكا نويفريت ( :)Angelika Neuwirthأملان ّية /جامعة برلني
o oأوري روبني ( :)Uri Rubinإرسائييل /جامعة تل أبيب

العاملون على الفهارس:
o oكلري وايلد ()Clare Wilde
o oفوك دايهيل ()Foke Deahl

إصدار املوسوعة:
الزمني اآليت:
صدرت موسوعة القرآن (ليدن)؛ وفق الرتتيبّ

ج) A-D( 1م2001م
ج )E-1( 2م2002م.

ج )J-O( 3م2003م.

ج )P-SH( 4م2004م
ج :)SI-Z( 5م2005م

ج :)INDEX( 6م2006م
ّ
ّ
ّ
العلمية والفن ّي�ة للموسوعة:
الهيكلية
مدخل؛ مرت ّبة عىل أساس الحروف الهجائيّة اإلنكليزيّة موزّعة عىل املجلّدات
ً
تشتمل املوسوعة عىل 694
(1ـ )5؛ وفق اآليت:
مدخل
ً
ج176 :1مدخل
ً
ج155 :2مدخل
ً
ج122 :3مدخل
ً
ج115 :4مدخل
ً
ج126 :5وهذه املداخل عىل نوعني:
األ ّول؛ وهو يشغل الحيّز األكرب من البحوث الواردة يف املوسوعة ،ويشتمل عىل مسائل ومداخلين أو لها ارتباط وثيق
األشخاص واملفاهيم واألماكن والقيم واألعامل والوقائع املوجودة يف
ّ
النص القرآ ّ
ين .من باب املثال :مدخل (( )Abrahamإبراهيم  :)7الذي يبحث عن شخصيّة موجودة
ّ
بالنص القرآ ّ
ين ،يف حني أ ّن مدخل (األدب األفريقي والقرآن) يبحث بشأن ارتباط و ُعلقة أدب ّية.
داخل
ّ
النص القرآ ّ
الثاين؛ وهو مداخل الدراسات واألبحاث القرآنيّة؛ كمدخل (الفن والعامرة يف القرآن) ،و(علم التواريخوالقرآن)... ،
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وتجدر اإلشارة إىل أ ّن بعض املداخل ليست قرآن ّية؛ مثل« :الذ ّرة»« ،اآلداب اآلفريق ّية»« ،آرارات»« ،األمريكيّون
األفارقة».
ويشتمل الجزء األخري (ج )6عىل خمسة فهارس ُمنفصلة؛ هي:
قامئة بأسامء الباحثني املساه ِمني وانتامءاتهم األكادميية ،مرت ّبة ترتيبًا أبجديًّا يحتوي أسامء جميعكل باحث ،واملركز
الباحثني الذين ساهموا يف كتابة «موسوعة القرآن» ،وعناوين املقاالت التي ألّفها ُّ
التعليمي الذي ينتمي إليه.
ّ
الئحة شاملة تتض ّمن عناوين جميع املقاالت املنقسمة حسب الجزء ،بحيث تُق ِّد ُم اسم املؤلِّف وأرقامجميع الصفحات التي تتط ّر ُق إىل املوضوع .وتجد ُر اإلشارة إىل أ ّن الكلامت املفتاحيّة التي تُذكَر
ٍ
أبواب أخرى ،ويُناقَش فيها املوضوع بشكلٍ أوسع ،ال
ُحيل القارئ إىل
معلومات ُمرا ِفقة وت ُ
لوحدها دون
ٍ
تندرج ضمن هذه الالئحة.
ُ
ٍ
كلامت
سجل أسامء األعالم واألماكن والجامعات الدين ّية أو االجتامع ّية .وقد تض ّمن هذا الفهرس
 ّوامليالدي من
بالهجري
تندرج ضمن أسامء األعالم يف «موسوعة القرآن» ،وتواريخ وفاة الشخصيّات
ّ
ّ
ُ
مقاالت «موسوعة القرآن» أو من املراجع املتاحة بشكلٍ عا ّم ،مع االلتفات إىل االختالف يف األسامء
الواردة يف املصادر األ ّوليّة والثانويّة ،وتوجيه الق ّراء إىل صيغة االسم التي ُّ
تدل ـ غالبًا ـ عىل الشخصيّة
املذكورة التي تنتمي إىل املرحلة األوىل أو املفصل ّية لإلسالم ،ووضع األلقاب الترشيف ّية؛ من أمثال:
األبجدي لالسم نفسه.
يل ،وملك ...أمام اسم الشخصيّة ،من دون أن تؤث ّر عىل الرتتيب
ّ
إمام ،شيخ ،و ّ
ٍ
أقواس بعد ِذكر املصطلح.
يف للمصطلحات التقن ّية مع وضعها يف
ويف بعض األحيان يرد النقل الحر ّ
ويف الحاالت التي يكو ُن فيها اسم الشخصية كلم ًة مفتاحيّة تُشك ُِّل عنوان املقالة ،يرد رقم الصفحة
والخانة بخ ٍّ
ط داكن .كام أثبتت يف هذا الفهرس صيغ األسامء والصفات بشكلٍ عا ّم؛ فعىل سبيل املثال:
ين
تتض ّمن كلمة «الصوفيّني» يف الالئحة رقم الجزء والصفحة والخانة ،حيث ير ُد ِذكْ ُر ذاك االت ّجاه العرفا ّ
ال ّزاهد يف اإلسالم؛ باإلضافة إىل األفراد املنسوبني إىل ذلك االت ّجاه.
معجم يتض ّم ُن الكلامت والجمل العربيّة املنقولة حرفيًّا إىل اللغة اإلنكليزيّة؛ وفقًا للرتتيب األبجدياإلنكليزي الحديث؛ أي وفقًا للجذر العريب املك َّون من ثالثة حروف.
يب ـ
ّ
الذي ير ُد يف القاموس العر ّ
األبجدي؛ عىل سبيل املثال :تر ُد كلمة «ح ـ ّق» بعد «ح ـ ق ـ
نفس الرتتيب
ّ
تتب ُع الجذور ذي الحرفني َ
كل قامئة تض ُّم ثالث َة حروف ،تأيت صي ُغ األفعال يف
ب» يف قامئة الكلامت املبتدئة ب ـ «ح ـ ق .»..يف ّ
تندرج األسامء كام
ترتيبها القامويس املعتاد قبل األسامء وت ُوضع األفعال وفقًا للاميض املذكَّر؛ بينام
ُ
تندرج بشكلٍ
تر ُد يف «موسوعة القرآن» .وعليه ،تأيت صيغ املؤنَّث والج ْمع أحيانًا بعد املايض املذكَّر أو
ُ
يتجل يف األمثلة التي
ّ
ُمنفصل استنا ًدا إىل موضعها يف «موسوعة القرآن» .والهدف من هذا الفهرس ،كام
ٍ
َ
الوصول إىل
ُتيح للباحثني
هت صياغته ،مل يك ْن تشكيل
ج ْ
قاموس قرآ ٍ
و َّ
ين شامل بل تقديم أداة بحثية ت ُ
املفردات العربية الواردة يف مقاالت «موسوعة القرآن» .وأُ
يئ ،ولك ّنها مل تر ْد
ْ
درجت الجمل بشكلٍ انتقا ّ
حكم الذايت،
بشكلٍ مكثَّف يف قوائم متع ّددة .ويخض ُع ات ّخاذ القرار حول مكان إدراج الجملة ً
حتم لل ُ
ولهذا السبب عىل الق ّراء البحث عن الجمل تحت أكرث من واحد ٍة من عنارصها املك ِّونة ،كام هو الحال
تندرج تحتها الجملة
َّب الجمل أبجديًّا تأيت صيغة الكلمة املفردة التي
ُ
مع قوائم الكلامت ،فحينام ت ُرت ْ
تندرج الكلمة املفتاح يف
كل واحد ٍة من هذه املجموعات ،تأيت الجمل التي
قبل صيغ الج ْمع .ويف ِّ
ُ
جمل ُمتع ِّددة؛ وفقًا لرتتيب
ٌ
أ ّولها قبل تلك الجمل حيث تر ُد الكلمة املفتاح يف مواضع متأخِّرة .وتظه ُر
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ٍ
حرف من الكلمة األوىل التي ليست الكلمة املفتاح ،وقد أهملت
األبجديّة اإلنكليزيّة؛ اعتام ًدا عىل أ ّول
أداة التعريف والعبارات الواردة بني قوسني يف هذا الرتتيب ،ووضع رقم الصفحة والخانة باللون الداكن؛
وذلك يف األمثلة القليلة ،حيث تكو ُن الكلمة العربية (مثل :السورة ،الحديث) هي عنوان الفقرة.
قامئة تتض ّمن اآليات والسور القرآنيّة الواردة يف أ ّول خمسة أجزاء من املوسوعة .والهدف من هذهين التي تر ُد يف «موسوعة القرآن»؛ سوا ًء أكانت
كل اإلشارات امله ّمة إىل
القامئة هو ج ْمع ِّ
ِّ
النص القرآ ّ
ِّمت االقتباسات؛ وفقًا لرتتيب السور؛ بد ًءا
وفقًا السم السورة أو البيان الرقمي للسورة واآلية .وقد نُظ ْ
بسورة الفاتحة ،وانتها ًء بسورة ال َّناس .وحينام ت ُع َرف السورة بأكرث من اسم ،يُوضع االسم الوارد يف طبعة
أول،
كل سورة ،وضعت اإلشارات إىل كامل السورة الواردة يف «موسوعة القرآن» ً
القاهرة .ويف قامئة ّ
ورت ّبت؛ وفقًا لرقم الجزء الذي وردتْ فيه ،ث ّم ترد بعدها اإلشارات إىل ٍ
كل سورة.
آيات ُمح َّددة داخل ّ
الفردي للرقم األ ّول يف املجموعة ،وجاء الرتتيب من حيث
جت مجموعة اآليات بعد اإلدراج
ّ
وقد أُدر ْ
الفقرات الصغرية وصولً إىل الفقرات الطويلة .باإلضافة إىل أرقام الصفحات وتحديدات الخانات ،فإ ّن
تيح للباحث املهت ّم نظر ًة عا ّمة رسيع ًة إىل نطاق
جميع هذه اإلدراجات تذك ُر عنوان الفقرة نفسها وهذا يُ ُ
ٍ
ويك ُن العثور عىل اآليات الواردة يف
املواضيع التي ُيكن ذكرها بالنسبة إىل
اقتباس قرآ ٍ
ين مح َّددُ .
الكريس» أو «آية النور» يف «فهرس األعالم»
خاصة من قبيل «آية
تحمل أسام ًء
ُ
«موسوعة القرآن» التي
ّ
ّ
بدل من رقم السورة واآلية.
حينام تُذكَر تلك اآليات باسمها ً

ّ
الفارسية:
ترجمة املوسوعة إىل
ترجمت هذه املوسوعة إىل الفارسيّة من ِقبَل «منشورات الحكمة» يف طهران ،وصدرت ضمن سلسلة:
ج( 1آ ـ ب)2013 :م (1392هـ .ش)ج( 2پ ـ خ)2014 :م (1393هـ .ش)ج( 3د ـ ش)2015 :م (1394هـ .ش)ج( 4ص ـ گ)2017 :م (1396هـ .ش)يجري العمل عىل ترجمة ج 5و ج6مهتم تحت إرشاف لجنة مك ّونة من:
شارك يف املرشوع أكرث من عرشين
ًّ
(رئيسا)
ـ مهراد عبايس
ً
ـ حسني خند قبادي.
ـ مسعود صديقي (جامعة طهران).
ـ أمري مازيار (جامعة طهران).
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قائمة موضوعات املوسوعة

ّ
ّ
ّ
ّ
التعليمية واملجلدات الواردة فيها
ومؤسساتهم
حبسب املؤلفني
َّ
املوضوع واملجلد الوارد فيه

ّ
ّ
التعليمية
املؤسسة

ّ
اسم املؤلف

4 الثورة- 4 الثأر- 3الجبت

University of California at
Los Angeles

Khaled M. Abou El Fadl

5 العامل- 5اآليات

Bar-Ilan University

Binyamin Abrahamov

2ُعزير

Hartford Seminary

Ibrahim M. Abu-Rabi’

1املحصن
الزنا وزنا
َ

University of Oxford

Nadia Abu-Zahra

 الحياة اليومية يف-1التكب
ُّ
- 2 املرض والصحة- 2القرآن
3 الظلم- 2الن ّية

University of Leiden

Nasr Hamid Abu Zayd

3 البلوغ- 3السعادة والشقاء

McGill University

Charles J. Adams

 املنافقون- 1اإلميان والكفر
5 التوراة- 2والنفاق

Tel Aviv University

Camilla P. Adang

5 ق ّراء القرآن- 2الج ّنة

University of Notre Dame

Asma Afsaruddin

Harvard University

M. Shahab Ahmed

4طباعة القرآن

Library of Congress

Michael W. Albin

5 الثقة والصرب- 2الخوف

Catholic Theological
Union, Chicago

Scott C. Alexander

3وقت الظُهر

Tel Aviv University

Ilai Alon

2 البدعة- 1الرياء

Ecole Pratique des Hautes
Etudes

Mohammad Ali AmirMoezzi

3 االستهزاء- 3الضحك

Freiburg im Breisgau

Ludwig Ammann

(عنوان كتاب اللعني سلامن
4)ُرشدي نفسه

76

التطبيقات النقدية املعارصة
5 ال ُعنف- 2 اإلسالم- 1والقرآن

Sorbonne University

Mohammed Arkoun

3قرابة الرحم

The Graduate Center,
CUNY

Talal Asad

2النبي
ّ  آل- 1عيل بن أيب طالب
 املؤلفات يف جنوب آسيا5والقرآن

Harvard University

Ali S.A. Asani

 الجنس- 2النسويّة والقرآن
5 األخت- 2)(الذكورة واألنوثة

Northwestern University

Margot Badran

1الشورى

Kuwait University

Ahmad Mubarak AlBaghdadi
Brannon M. :املرتجم
Wheeler

1ال ُّزهد

University of London

Juian Baldick

4األبوي
املحتمع
ّ

Macalester College

Mohammed A.Bamyeh

4 التش ُّيع والقرآن- 2املخفي
ّ

Hebrew University,
Jerusalem

Meir M.Bar-Asher

2 الخلود- 1 السلوى- 1الغضب

Carleton College

Shahzad Bashir

3علم املسكوكات النقدية

The American Numismatic
Society, New York

Micheal L.Bates

2 الجنون- 2عفريت

University of Münster

Thomas Bauer

5 التشبيه- 3الكذب

University of Rochester

Daniel Beaumont

2 األدوات- 1الكؤوس واألواين

University of London

Doris Behrens-Abouseif

5النص
النقد
ّ

University of Michigan

James A. Bellamy

- 1األفريقيون األمريكيّون
 تع ُّدد- 1الحواسيب والقرآن
4املعاين يف القرآن

University of North
Carolina at Wilmington

Herbert Berg

 الكتابة ومواد- 3التزيني واإلنارة
5الكتابة

Boston College

Sheila Blair
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- 3 األخبار- 1املحكمة
3الطاعة

Temple University,
Philadelphia

Khalid Yahya Blankinship

3 التزيني واإلنارة- 3املسجد

Boston College

Jonathan M. Bloom

مواضيع الدراسات القرآنية قبل
 ترجامت- 4القرن الثامن عرش
5القرآن

University of Erlangen

Hartmut Bobzin

- 4 الفقر والفقراء- 1البيزنطيون
5الرثاء

University of Michigan

Michael Bonner

4 املعاد- 4 ال ُعجب- 1ال ِعصيان
4 الخالص-

Pontifico Instituto di Studi
Arabi e d’Islamistica, Rome

Maurice Borrmans

 تقليد- 3ال ُبنى األدبية يف القرآن
4القرآن

McGill University

Issa J.Boullata

 قتْل- 1 تحديد النسل- 1الوالدة
2األوالد

Brigham Young University

Donna Lee Bowen

1التسلسل الزمني والقرآن
ُ
- 2 الله وصفاته- 1 امليثاق5 الوقت- 4الصالة

Yale University

Gerhard Böwering

5البكاء

Catholic University, Milan

Paolo Luigi Branca

 هاروت- 2 االنتخاب- 1أرارات
- 3 نوح- 3الجودي
- 2وماروت
ّ
5 طُوى- 4أصحاب األعراف

University of California,
Berkley

William M. Brinner

 العدل- 1 الجواري- 1األرسى
 الخدم- 4 السجناء- 3والظلم
5 العبيد والعبودية- 4

Pennsylvania State
University

Jonathan E. Brockopp

4 التذكُر- 4التفكُّر والتدبُّر

University of Gottingen

Angelika Brodersen

4ال ِّدين

Connecticut College
Religion

Patrice C. Brodeur

1البهائيون

Michigan State University,
East Lansing

Cristopher George Buck

3األسواق

University of Manchester

Ronald Paul Buckley
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5الحق
ّ

University of Notre Dame

David B. Burrell

1 جمع القرآن- 1النسخ

University of St. Andrews

John Burton

1 ذو الكفل- 1قابيل وهابيل
- 3 لوط- 3 يونس- 3 القدس3النمرود

Christian-Albrecths
University of Kiel

Heribert Busse

 األمنية- 5 الرؤيا- 2املساء
5والرغبة

York University, Canada

Amila Buturovic

3الرب
ّ

University of Surrey
Roehampton

Simonetta Calderini

 األثاث- 1 الكهف- 1الدفن
 ال ُبعد: املنزل- 2واملفروشات
2اإللهي والداخيل

University of California,
Sant Barbara

Juan Eduardo Campo

5 الهمس- 3 مكة- 3الجن

University of Paris

Jacqueline Chabbi

5الربا

Sultan Qaboos University,
Oman

Masudul Alam Choudhury

2 إ َرم- 2هود

University of Notre Dame

Paul M. Cobb

5التصوير الرمزي

Miami University, Oxford,
OH

Frederick S. Colby

 األمر،الفضائل والرذائل
5والنهي

Princeton University

Michael Cook

5الحرب

Institute for Advanced
Study, Princeton

Patricia Crone

5املوجودات الروحية

Ca’ Foscari University,
Venice

Stefania Cunial

5األوزان واملكاييل

Orient Institute
der Deutschen
Morgenländischen
Gesellschaft, Beirut

Stephan Dähne

5معركة صفّني

George Mason University

Maria Massi Dakake
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- 1 النهار والليل- 1التقويم
4العلم والقرآن

Georgetown University

Ahmad Salim Dallal

3املجوس

Williams College,
Williamstown, MA

William R. Darrow

4الصابئون

University of London
Sabians

François de Blois

3النبي
ّ أسامء

Centre Diocésain Oran

Jean-Louis Déclais

5الو ّهابية والقرآن

Boston College

Natana J. DeLong-Bas

 الجامعة- 1 الختان- 1التفاخر
1 الفساد- 1واملجتمع يف القرآن
- 2 الوجه- 2 األعني- 2 اآلذان2 اليدين- 2الرجلني

University of Colorado,
Boulder

Frederick Mathewson
Denny

3النسخ املخطوطة من القرآن

École Pratique des Hautes
études

François Déroche

1الفقرات الصعبة

Washington, DC

Eerik Dickinson

5التعليم والتبليغ يف القرآن

Valparaiso University

Nelly Van Dorn-Harder

 الخلق ومراحل:البيولوجيا
1الحياة

University of Durban
Westville

Abdul Fadl Mohsin
Ebrahim

5العلوم االجتامعية والقرآن

Dartmouth College

Dale F. Eickelman

1 املرجان- 1الحياة الحيوانية
 صيد الرب- 2 الجلود والصوف5 العنكبوت- 2وصيد البحر

University of Vienna

Herbert Einstein

5 العصبية- 5الزقّوم

University of Birmingham

Salwa M.S. El-Awa

- 2 الحصانة- 1البزنطيون
2العراق

American University of
Beirut

Nadia Maria El-Cheikh

3 النور- 3 املصباح- 2وجه الله
5 عرش الله-

Amherst College

James J. Elias

5ماء الج ّنة

Tufts University

Amira El-Zein

2إدريس

Tel Aviv University

Yoram Erder
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3 القتل- 1القصاص والعقوبة

Augusta, GA

Mohammad Fadel

 علم- 1تقديس الحيوانات
2 التن ُّبؤ يف القرآن- 1الغيب

University of Strasbourg

Toufic Fahd

2البعثات واملعارك

Independent Scholar

Rizwi Faizer

4الفلسفة والقرآن

Georgetown University

Majid Fakhry

- 2املهاجرون واألنصار
2الهجرة

Stanford University

Muhammad Al-Faruque

املؤلفات القرآنية يف جنوب
5رشق آسيا

The University of
California, Riverside

R. Michael Feener

- 1 آزر- 1 الحبشة- 1إبراهيم
- 2  القتال- 2 إثيوبيا- 2األعداء
3 مدين- 2 إسامعيل- 2إسحاق
 الصفا- 4 التضحية- 4 فرعون الشيكينية (حرضة- 4واملروة
- 4)الله يف اليهوديّة واملسيحيّة
5 تُبّع- 5مثود

Hebrew Union College, Los
Angeles

Reuven Firestone

1الدروز

University of Haifa

Kais M. Firro

5 املذبحة- 3الخوارج

Università Degli Studi Di
Napoli L'Orientale

Ersilla Francesca

- 1 الشقاق- 1األحمدية
5التسامح واإلكراه

Hebrew University,
Jerusalem

Yohanan Friedmann

- 2 الحرية والقدر- 1القرار
5 الحجارة- 4الطريق أو السبيل
5 الرجم-

Moscow University

Dmitry V. Frolov

1الكلب

-

Bruce Fudge

4تالوة القرآن

ِ - 2صالة الجمعة
الحمل أو
3اإلرص

Oberlin College

Anna M. Gade

University of Notre Dam

Patrick D. Caffney

2االستامع والصمم

University of Oxford

Geert Jan H. Van Geldrer
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2 الوصاية- 2 العائلة- 1األوالد
3 األيتام- 3 الرضاعة- 2 الواليةِ
5املرضعة
- 4 األهل-

University of Haifa

Avner Giladi

 يف الحقبة:تفسري القرآن
2القدمية والقرون الوسطى
ِ
 لغة القرآن- 2املخبِين
–
- 3 مسجد رضار- 3وأسلوبه
 املعارف التقليدية- 3املرويات
5يف الدراسات القرآنية

University of Aix-enProvence

Claude Gilliot

5الثأر

University of Haifa

Joseph Ginat

5التعميد

University of Nottingham

Hugh Philip Goddard

3يوسف

Emory University

Shalom L. Godman

5 الحرير- 4سبأ

Dartmouth College

Valèrie Gonzalez

5 النرص- 5 – الجنود3الرحالت

Miami University, Oxford,
OH

Mathew S. Gordon

1الف ّن والهندسة يف القرآن

Princeton University,
Institute for Advanced
Studies

Oleg Grabar

 النقل- 2 الفاتحة- 1البسملة
 الكتاب املق ّدس- 3الشفهي
4والقرآن

Harvard University

William A. Graham

3االعتدال

Yale University

Frank Griffel

- 1املسيحية واملسيحيون
 الروح- 2 اإلنجيل- 1الكنيسة
3 الرهبانية والرهبان- 2القدس

The Catholic University of
America

Sidney H. Griffith

3 املعجزات- 3الحب والود

University of Aix-enProvence

Denis Grill

ّ الخ
4 األوراق- 1ط العريب

Yale University

Beatrice Gruendler
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سفك الدماء - 1الزبون
والزبائن - 1أوقات النهار- 1
األ ّمية - 2معرفة القراءة والكتابة
 - 3التعليم - 5األ ّمي5

Sebastian Günther

University of Toronto

Li Guo

University of Notre Dame

إهداء الهدايا2

Rosalind Ward Gwynne

University of Tennessee

الجامل - 1الجحيم ونار جه ّنم2
مرحلتي الشباب
 العجز- 2ّ
والشيخوخة5

Shahla Haeri

Boston University

الزواج املؤقَّت5

Wael B. Hallaq

McGill University

االرتداد - 1العقود والتحالفات1
 املحرم - 2البدع - 2القانونوالقرآن3

Timothy P. Harrison

University of Toronto

ِ
الحجر2

Isaac Hasson

Hebrew University,
Jerusalem

داوود - 1مرص - 2الحساب
األخري - 3اليد اليمني واليد
الشامل3

Gerald R. Hawting

University of London

الحج - 1الكفّارة2
الكعبة- 1
ّ
 العجلالذهبي - 2الوثنية
ّ
والوثنيون - 3األوثان والتامثيل3
 العهود - 4األحزاب والفئات4 الجزيرة العربية زمن الجاهليةوالقرآن - 4التقاليد والعادات- 5
العبادة 5

Peter Heath

Georgetown University

التشبيه3

Paul L. Heck

Georgetown University

السياسة والقرآن - 4الرضيبة
املفروضة عىل األشخاص4
 املخطوطات - 4فرضالرضائب - 5العهد5

Margaretha T. Heemskerk

Radboud University,
Nijmegan

الخطاب - 5املعاناة5

Marcia Hermansen

Loyola University, Chicaago

املهارة - 5الرحم5

Charles Hirschkind

University of Wisconsin

اإلعالم والقرآن3
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 الضيافة- 2األعياد وأيام الذكرى
2 الشفاعة- 2واملالطفة

University of Illinois

Valerie J. Hoffman

5 الروح- 1 الغرق- 1الخيالء

University of Rochester

Thomas Emil Homerin

2دراسة النقوش

University of Oxford

Robert Hoyland

3الحياء

Santa Ana, CA Modesty

Shiu-Sian Angel Hsu

1علم الترشيح

United States Institute of
Peace

Qamar-ul Huda

3العجائب

Asia Society, New York

Alice Hunsberger

1األدبيات األفريقية

Northwestern University,
Evanston IL

John O. Hunwick

4 امل ُلكية- 1 ال َّديْن- 1الخيانة

University of Michigan

Sherman A. Jackson

2الرهائن

University of Leiden

Johannes J.G. Jansen

5التزاور

Indiana University

Robert Kevin Jaques

2 الحور العني- 2الجنة والسامء

American University of
Beirut

Maher Jarrar

1اللغة العربية

University of Oslo

Herbjørn Jenssen

1 بنيامني- 1الهواء والريح
- 2 هامان- 2 سقوط اإلنسان5 املاء- 3 أيوب- 2الح ّر والق ّر

Australian National
University

Anthony Hearle Johns

1مسجد األقىص

University of Toronto

Nola J. Johnson

5الفضيلة

Yale University

David Johnston

النقل الشفهي والكتابة يف
 الشعر- 3الجزيرة العربية
4والشعراء

University of Oxford

Alan Jones

5 الس ّنة- 2الحديث والقرآن

Leiden

G.H.A. Juynboll

 األدب- 1 الخليفة- 1السلطة
3والقرآن

University of Chicago

Wadad (Al Qadi) Kadi

4األرسار

University of Tokyo

Shigeru Kamada
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4الفصول

University of Leiden

Nico J.G. Kaptein

 الغرباء- 2 املصري- 1الظالم
5 االنتحار- 5واألجانب

Washington University, St.
Louis

Ahmet T. Karamustafa

2 امليرس- 2الخمر

Sarajevo University

Enes Karic

- 3 الحيض- 1النظافة والوضوء
3العري

Mount Holyoke College,
South Hadley, MA

Marion Holmes Katz

4شموئيل

New York University

Philip F. Kennedy

2الفكر

Wissenschaftskolleg zu
Berlin

Navid Kermani

1أصحاب النبي

St. John’s College,
Annapolis,MD

Linda L. Ker

1العرب

American University of
Beirut

Tarif Khalidi

2 الخطأ- 2الحسد

University of California,
Santa Barbara

Ruqayya Khan

5السيادة

University of Birmingham

Bustami Mohamed

- 1 بابل- 1 عرفات- 1الحريم
1الجمل

University of Heidelberg

Raif Georges Khoury

 الحدود واألوامر- 1الدية
4 ال ِقبلة- 1السلوكية

University of St. Andrews

Richard Kimber

 األحالم- 1 الطيف- 1اإلبهام
- 2 الغطرسة والعناد- 1والنوم
4 التقوى- 4الفردوس

Tel Aviv University

Leath Kinberg

3ُمسيلمة

Hebrew University,
Jerusalem

Meir-Jacob Kister

3األعراب

University of Bern Nomads

Ernst Axel Knauf

 امل ُلكية- 3 الشهور- 1الشجاعة
4 القوة والعجز- 4واملمتلكات
5 الصوفية والقرآن-

University of Michigan

Alexander D. Knysh
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5 النبيذ- 4 العالمات- 3الثناء

Fordham Univversity

Katheryn Kueny

5البرص والعمى

University of Leiden

S. Kugle

5 الشمس- 4الكواكب والنجوم

University of Munich

Paul Kunitzsch

4 الشيعة- 3حكم
ُ ال

Institute of Ismaili Studies,
London

Arzina R. Lalani

5 القبائل والعشائر- 3الجهاد

Hebrew University,
Jerusalem

Ella Landau-Tasseron

 لغة القرآن- 3مفهوم اللغة
3وأسلوبه

University of Aix-enProvence

Pierre Larcher

1بلقيس

Northwestern University

Jacob Lassner

 مخطوطات- 1نهاية العامل
 حمزة بن عبد- 1القرآن
 قراءات- 2 عليّون- 2املطلِّب
4القرآن

University of Groningen

Frederick Leemhuis

2 يأجوج ومأجوج- 1الوصايا

Smith College

Keith Lewinstein

4األدب الفاريس والقرآن

Emory University

Franklin Lewis

4صيغ الصالة

University of Rennes II

Jean-Yves L’Hopital

2جالوت

Colorado State University

James E. Lindsay

رضبات مرص (العقوات
:بحق قوم فرعون
ِّ اإللهية
- 4)... الجراد، الضفادع،الدم
4املراجعة والتغيري

Stonehill College, Easton,
PA

Shari Lowin

 الطهارة- 3املباح واملحرم
5 الرسقة- 4املعنوية

University of Pennsylvania

Joseph Lowry

 اللوح- 1 الفرقان- 1الكتاب
4 الوحي واإللهام- 4املحفوظ

Pontifical Gregorian
University, Rome

Daniel A. Madigan

1الطمع

Indiana University

Fedwa Malti_Douglas

3السحر
ِّ

Milan, Italy

Gabriel Mandel Khan
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3ليلة القدر

University of Queensland,
Australia

Roxanne D. Marcotte

3الروائح

University of Madrid

Manuela Marin

 امللوك- 2الصداقة واألصدقاء
4 العلامء- 3والحكّام

Wellesley College

Louise Marlow

- 5 قصص العقاب- 4زكريا
5الزوال

Cambridge Theological
Federation

David Marshall

- 1 خلق القرآن- 1التجسد
ُّ
2اإلعجاز

Emory University

Richard C. Martin

2ال ُدعابة

Enzyklopadie des
Marchans, Gottingen

Ulrich Marzolph

3الرسائل الغامضة

Jessup, MD

Keith Massey

- 3 العمل اليدوي- 2حنني
ُ
5العمل

Hartford Seminary

Ingrid Mattson

 املراء- 1 اإلنجيل- 1أبرهة
- 2 القلب- 2 فاطمة- 1والجدال
4التع ُّددية الدينية والقرآن

Georgetown University

Jane Dammen McAuliffe

2 األمل- 1االمتناع

Concordia University,
Montreal

Sheila McDonough

 ق ّراء- 3الصيانة واملحافظة
4القرآن

University of Oxford

Christopher Melchert

4الطقوس والقرآن

Ahl al-Bayt Institute for
Islamic Thought

Josef W. Meri

1الديوبنديون

University of California,
Davis

Barbara D. Metcalf

1 الحوارات- 1 الخُبز- 1الرماد
- 2 – املجد2 متجيد الله3 األدب والقرآن- 2النعمة
الشك
ِّ - 3 أسامء القرآن- 5 الظهور اإللهي- 4واإللحاد
5النص القرآين
وحدة
ّ

Youngtown State University

Mustansir Mir
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3الوفاء

Duke University

Ebrahim Moosa

5الس َنة
َ

Whitman College

Robert G. Morrison

Harvard University

Roy P. Mottahedeh

 الزواج- 1 العفّة- 1املهر
- 3 املصحف- 3والطالق
5 الع ّدة- 3الناموس

Radboud University,
Nijmegan

Harald Motzki

5الالهوت والقرآن

University of Gottingen

Tilman Nagel

1إعطاء الصدقات

The Institute of Ismaili
Studies, London

Azim Nanji

2 االستقصاء- 1 أيام الله- 1بدر
5 املحاكمة- 4 أصحاب األيكة-

Catholic University, Leuven

John A. Nawas

3 آيات الطبيعة- 3الحياة

University of Leeds

Ian Richard Netton

 هيئة- 2 املواعظ- 1علم الفلك
- 2 الجغرافيا- 2القرآن وبُنيته
4 رمضان- 3األساطري يف القرآن
 العالقات- 4 الخطابة والقرآن5 اآليات- 5 السور- 5املكانية

Free University, Berlin

Angelika Neuwirth

1 األجل- 1 بعل- 1)فُلك (نوح
2 األجيال- 2 التزوير-

Emory University

Gordon Darnell Newby

 االستخدامات- 1التعاويذ
4الشعبية والسحرية للقرآن

University of South Florida

Kathleen Malone O’Connor

1ف ُّن الخط

University of Aix-Marseille

Solange Ory

3الدواء والقرآن

The Royal Library
Copenhagen

Irmeli Perho

1األنفال

University of Amsterdam

Rudolph Peters

2 البرشى- 2 املغفرة- 1الخلق
3 الرحمة-

Brigham Young University

Daniel Carl Peterson

5 الخيم وأوتاد الخيم- 1البدو

Philipps University,
Marburg

Ute Pietruschka

1األخ واألخ ّوة
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2علم النقوش

The British Museum

Venetia Porter

2اإلرث

Cornell University

David Stephan Powers

1املدينة

Massachusetts Institute of
Technology

Nasser Rabbat

- 4 املسؤولية- 4التحريض
5 املائدة- 5الينابيع والعيون
 كلمة- 5 الشهادة واإلدالء بها5 الله

Bonn, Germany

Matthias Radscheit

5 الحكمة- 4الق ّديس

University of Utrecht

Bernd R. Radtke

- 4 الثواب والعقاب- 3الشهداء
5السرية والقرآن

University of Frankfurt

Wim Raven

2 األخالق والقرآن- 1التل ُّوث

Dartmouth College

A. Kevin Reinhart

- 1 اإلسكندر- 1التوقري
ِ - 1 اليأس- 1الخالص
3الخرض

St. Louis University

G. John Renald

ِ
5الشعرى

Toronto, Canada

Bassel A Reyahi

5عثامن

University of Notre Dame

Gabriel Said Reynolds

3علم اإلمالء

Russian Academy of
Sciences, St. Petersburg

Efim A.Rezvan

1 أبو لهب- 1 أبو بكر- 1هارون
1) ال َّدهن (طقس عبادي- 1 الشيطان- 1 األلوان2حديبية
ُ  ال- 2املفردات األجنبية
3 يعقوب- 2 أشعياء- 2 إبليس األرقام- 3 يحيى املع ّمدان3 أسباب النزول- 3والرتقيم
- 4 البرص والسمع- 4 السبت5أدوات الدراسة البحثية للقرآن
- 5 التجارة والتبا ُدل التجاري5الشهادة عىل اإلميان

University of Victoria

Andrew Rippin

األديان يف الجزيرة العربية قبل
5 اليمن- 5 األخدود- 5اإلسالم

Centre National de la
Recherche Scientifique,
Aix-en-Provence

Christian Julien Robin
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5 املنذر- 1الغزو

University of Oxford

Chase F. Robinson

- 1 الطني- 1جال
ّ املسيح الد
3 املسيح- 1الصلْب
َّ

University of Wales

Neal S. Robinson

5النساء والقرآن

Hebrew University,
Jerusalem

Ruth Roded

2التاريخ والقرآن

Yale University

Franz Rosenthal

2 املثلية الجنسية- 2االستغابة

New York University

Everett K. Rowson

- 1 بنو إرسائيل- 1القافلة
2 إيالف- 2 حنيف- 2حفصة
3 اليهود واليهودية- 2 إرسائيل األنبياء- 3 املك َّرر- 3 محمد4 األعراق- 4 قُريش- 4والنبوة
- 4 التوبة والتكفري- 4 البقية5 املراكب- 4املناطق املق ّدسة

Tel Aviv University

Uri Rubin

1اإلجهاض

University of Virginia

Abdulaziz Sachedina

2االقتصاد

University of Melbourne

Abdullah Saeed

2تحطيم املعتقدات التقليدية

University of Waterloo

Daniel J. Sahas

3القياس

University of Durham

Said S. Said

2الشكر والكُّفران

Yale University

Lamin Sanneh

1الربيلويون

Charlotte, NC

Usha Sanyal

4 الرمل- 4القضيب

John Carroll University

Zeki Saritoprak

 مقام- 1علم اآلثار والقرآن
4 الحامية- 4إبراهيم

Henry Martyn Institute of
Islamic Studies, Hyderabad

Robert Schick

4)املزامري (الزبور

University of Amsterdam

Arie Schippers

- 3 املعتزلة- 1 القدر- 1العقائد
4األزواج والتثنية

Free University, Berlin

Sabine Schmidtke

2انعدام املرشوعية

Martin Luther University,
Halle-Wittenberg

Irene Schneider
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3 موىس- 1آدم وحواء

Univerrsity of Freiburg im
Breisgau

Cornelia Schock

 بنو- 3 بنو النضري- 3املدينة
 معارضة- 4 بنو قُريظة- 3قينقاع
 الدراسة األكادميية- 4محمد
4حول القرآن بعد عرص التنوير

University of Koln

Marco Scholler

2 الذهب- 1كافور

Martin Luther University,
Halle Wittenberg-

Hannelore Schonig

5الشك

Hartford, CN

Michael B. Schub

3املال

American University in
Cairo

Stuart D. Sears

5 النفس- 3 الذكرى- 1االرتقاء

University of Chicago

Michael A. Sells

- 4 أصحاب الفيل- 3نجران
5 سوريا- 5 سيناء- 4السفن

Georgetown University

Irfan Shahid

4 أهل البيت- 4أهل الكتاب

Hebrew University,
Jerusalem

Moshe Sharon

2 الجاهلية- 1زمن الجاهلية

University of Canterbury,
New Zealand

William E. Shepard

5 األرملة- 5 الحجاب- 2جلد
َ ال

University of Glasgow

Mona Siddiqui

5األدب الرتيك والقرآن

Indiana University

Kemal Silay

2 اإلميان- 2اإلميان باآلخرة

Hartford Seminary

Jane I. Smith

- 3الثقافة املادية والقرآن
5سليامن

New York University

Priscilla P. Soucek

1عائشة بنت أيب بكر

University of Texas, Austin

Denise A. Spellberg

4السامريون

Sacred Heart Monastery,
Kensington, NSW

Paul Stenhouse
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1 اللعنة- 1 الربكة- 1الكفر
- 4 الحفرة- 2جة الوداع
ّ ح4 الجنس والجنسانية- 4السجع
- 5 الكاهن- 5 حاسة الشم5األسنان

Emory University

Devin J. Stewart

5 نساء النبي- 3 مريم- 3خديجة

Georgetown University

Barbara Freyer Stowasser

4الدليل

Luther Seminary, St. Paul,
MN

Mark N. Swanson

4 طالوت- 4شمشون

University of Denver

Liyakat Takim

 قواعد اللغة- 1اللهجات
2والقرآن

University of Haifa

Rafael Talmon

- 1علم الدفاع عن املسيحية
5 التثليث- 1االعتناق

University of Birmingham

David Thomas

5 الدخان- 2 النار- 2األرض

Sorbonne University

Heidi Toelle

5 الرحالت واألسفار- 1الثياب

Cornell University

Shawkat M. Toorawa

1الضالل

Brigham Young University

James A. Toronto

- 1 الركوع والسجود- 1عاد
2 حزقيال- 2 إليسع- 2إيليا
 أهل- 3 قارون- 2 عمران4 أصحاب األخدود- 3الكهف
- 4 الرقيم- 4 صالح- 4الرس
ّ
5 النوم- 4شُ عيب

Universita degli Studi di
Napoli “L’Orientale”

Roberto Tottoli

3املعادن والفلزات

Ecole Pratique des Hautes
Etudes, Paris

Gerard Troupeau

3 دراسة معاين األعداد- 3القمر

Hofstra University

Daniel Martin Varisco

4املراتب وال ُنظُم

Washington University

Nargis Virani

1املوت واملوىت

University of Lausanne

Jacques Waardenburg

5جد
ُّ  الته- 2الصوم

University of Amsterdam

Kees Wagtendonk
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- 1 امليتة- 1الزراعة والنباتات
 الطعام- 2 املجاعة- 1النخيل
- 2 األعشاب- 2والرشاب
5 الرزق- 3 الحليب- 2العسل
5 الطَقس- 5 الشجر-

Lancaster University

David Waines

3 املعرفة والتعلُّم- 2العصمة

University of Chicago

Paul E. Walker

 الدم- 1الوريد والرشيان
- 2 التحليق- 1والجلطة الدموية
4السالم

University of Alberta

Earl H. Waugh

3 ميكائيل- 2 جربائيل- 1املالك

Seton Hal University

Gisela Webb

4الدرجات املح َّرمة

University of Utah

Bernard G. Weiss

1العرص

Michigan State University,
East Lansing

Alford T. Welch

- 1نقد املواثيق والعقود
 الخري- 2 السيئات- 1الشورى
- 2 الصالحات- 2والرش
4التع ُّهد

University of Washington

Brannon M. Wheeler

4 الفُحش واملق َّدس- 3الصبح
5 الريبة-

Martin Luther University
Halle-Wittenberg

Lutz Wiederhold

تفسري القرآن يف مطلع العهد
ِ
الحديث
2واملعاص

University of Bamberg

Rotraud Wielandt

 التع ُّددية الدينية- 4الثناء
4والقرآن

The Catholic University of
America

Clare E. Wilde

2 الرشف- 2الفشل

University of Cambridge

Timothy Winter

2الكتاب الساموي

Harvard University

Robert Wisnovsky

2اإلمام

Assumption University,
Bangkok, Thailand

Imtiyaz Yusuf

- 2 الالمباالة- 1الرسول
 حامل- 3 لقامن- 2الدعوة
4 املثَل- 3الرسالة

Asbury Theological
Seminary

A.H. Mathias Zahiniser
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1التحكيم

University of Frankfurt am
Maim

Mohsen Zakeri

1 الربزخ- 1الحاجز

Princeton University

Mona M. Zaki

املستضعفون عىل وجه
 الذنوب الكبرية- 3األرض
5والصغرية

Brown University

Muhammad Qaim Zaman

4الجدل واللغة الجدلية

University of London

Kate P. Zebeiri
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شخصيات استشراقية

األمريكية جني دمن مك أوليف
املستشرقة
ّ
\االسم :جني دمن مك أوليف ()Jane Dammen McAuliffe
التاريخ - 1944 :معارصة
الجنس ّية :أمريك ّيّة
الدين :مسيح ّية
التخصص :الدراسات اإلسالم ّية والقرآن ّية
ّ

ّ
ّ
واألكاديمية:
العلمية
السرية
هي باحثة يف الدراسات اإلسالم ّية والقرآن ّية ،ترتكّز آثارها حول القرآن الكريم وتفسريه ،وتاريخ صدر
اإلسالم ،والعالقات بني اإلسالم واملسيحيّة.
حصلت عىل درجة البكالوريوس يف الفلسفة من كلّ ّية ترينيتي (التثليث) يف واشنطن دي يس (،)DC
وعىل درجة املاجستري يف الدراسات الدين ّية والدكتوراه يف الدراسات اإلسالم ّية من جامعة تورونتو
الكنديّة.

تز ّوجت الدكتور دنيس مك أوليف عامل اآلداب اإليطال ّية يف القرون الوسطى يف جامعة جورج تاون،
ولها أربعة أوالد.
شغلت منصب رئيسة كلّيّة العلوم االجتامعيّة يف جامعة جورج تاون (2008 - 1999م) ،بعد أ ْن كانت
أستاذة يف قسم التاريخ وقسم الدراسات العربيّة واإلسالميّة .وكذلك منصب بروفيسور ومعاون الرئيس
يف جامعة إميوري ( ،)Emoryورئيسة قسم دراسات الدين ،وبروفيسور التحقيقات اإلسالم ّية يف قسم
حضارات الرشق األوسط يف جامعة تورونتو ،والرئيس الثامن لكلّ ّية برين ماور (2013 - 2008م).
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اإلسالمي ،وعملت مع الفاتيكان يف لجنة
املسيحي ـ
يل يف الحوار
وأسهمت عىل الصعيدين
الوطني والدو ّ
ّ
ّ
ّ
العالقات الدين ّية مع املسلمني ،وكذلك يف مجلس إدارة األكادمي ّية األمريكيّة للدين ،وتولّت رئاسته سنة 2004م.
وقد اضطلعت مبسؤوليّة رئيسة لجنة التنقيح يف موسوعة القرآن (ليدن) بأجزائها الستّة (2006-1993م) ،وت ُع ّد
من أحدث خطواتها يف مجال األبحاث القرآن ّية .وهي أحد األساتذة األمريكان الخمسة يف لجنة التحقيقات
أسسها غوردن براون رئيس وزراء بريطانيا
األمريكيّة  -الربيطان ّية يف مجال الدراسات العليا يف عامل العوملة ،التي ّ
األسبق (2006م).

ّ
العلمية:
اآلثار
-

املسيح ّيون قرآن ًّيا (مطبعة جامعة كامربيدج.)1-36470-521-ISBN 0،1991 ،

-

األكادميي.)8-14743-04-ISBN 90 ،
تحرير وتنقيح موسوعة القرآن (بريل للنرش
ّ

-

رفيق كامربيدج للقرآن (مطبعة جامعة كامربيدج.)0-53934-521-0-ISBN 978،2006 ،

اإلسالمي :مصادر املسلمني عىل القيم
 «مق ّدمتان يف أصول التفسري البن تيمية» (من نافذة البيتّ
الروح ّية والحياة الدين ّية ،ح ّرره جيه رينار .43-35 ،بريكيل :مطبعة جامعة كاليفورنيا.)1998 ،
 «لحظات من البهجة وخيبة األمل :الدراسات اإلسالميّة يف موسوعة الدين» (مراجعة نقديّة للكتب يفالدين عام  .76-57 ،1989أتالنتا :علامء برس.)1989 ،
ين وآراء الطربي وابن كثري» (يف النهج إىل تاريخ تفسري القرآن الكريم ،ح ّرره أ .ريبني-46 ،
 «التأويل القرآ ّ .62أكسفورد :كالرندن.)1988 ،
-

«عائشة بنت أيب بكر» (يف موسوعة الدين ،ح ّرره مريسيا إليادي ،63-1:162 ،نيويورك :ماكميالن.)1986 ،

-

«فاطمة بنت محمد» (يف موسوعة الدين ،ح ّرره مريسيا إليادي ،99-7:298 ،نيويورك :ماكميالن.)1986 ،

-

«املختار من جميع النساء :مريم وفاطمة يف التفسري القرآين» (.)1981 ،28-Islamochristiana ، 7: 19

ولها مؤلّفات كثرية تناولت فيها الدولة الع ّباس ّية والقرآن الكريم وتفسريه وبعض آراء الرازي القرآن ّية[[[ ...

 -1لالطّالع عىل تفاصيل مؤلّفاتها يُرجع إىل:

-https://en.wikipedia.org/wiki/Jane_Dammen_McAuliffe
-http://explore.georgetown.edu
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استشراقية
مدارس
ّ

القرآنية
األملاني يف الدراسات
آثار مدرسة االستشراق
ّ
ّ
ين وعظيم
ال تخفى عىل أحد -م َّمن له أدىن اطِّالع ومعرفة باالسترشاق ومدارسه -مكانة االسترشاق األملا ّ
أهم مدارس االسترشاق ،وما نتج عنها يكاد يفوق مجموع ما
ين من ِّ
أثره؛ إذ تعترب مدرسة االسترشاق األملا ّ
نتج عن املدارس االسترشاق َّية األخرى مجتمعة.
لقد درس املسترشقون األملان اإلسالم من ش َّتى جوانبه ،وتكاد ال تسلم جهة من جهاته وحيث َّية من
حيث َّياته َّ
إل ووقعت موقع دراسات املسترشقني األملان ،وال س َّيام القرآن الكريم ومباحثه التي شغلت
اهتامم الباحثني األملان ،فاه َّتموا بالقرآن الكريم اهتام ًما بالغًا؛ بد ًءا من طباعته وترجمته ،والخوض يف
بعض مباحث علومه؛ من قبيل :جمعه ،وتاريخ تدوينه ،وكيف َّية ترتيب سوره وآياته ،وبحث القراءات القرآن َّية،
ً
وصول إىل تفسريه ،سواء عىل مستوى دراساتهم للتفاسري التي كتبها
مرو ًرا بالدراسات اللغويَّة القرآن َّية،
املوضوعي
علامء املسلمني ،أو عىل مستوى محاوالتهم هم لفهمه وتفسريه ،أو عىل مستوى التفسري
ّ
لبعض موضوعاته .ومل ينت ِه األمر عند هذا الحدِّ بل درسوا -أيضً ا -الكتب العرب َّية التي كُتبت حول القرآن،
درسا وبحثًا وتحقيقًا ،بل مل يسلم مؤلِّفوها وك َّتابها
فاه َّتموا بفهرستها ،وجمعوا مخطوطاها ،وتناولوها ً
أيضً ا -من الدراسة.وبالطبع مل تختلف ومل تتخلَّف دوافع املسترشقني األملان وأهدافهم يف دراسة اإلسالم والقرآن
وكذلك وسائلهم ،عن سائر املسترشقني واملدارس االسترشاق َّية األخرى ،وإنْ حاول بعضهم إضفاء طابع
املوضوع َّية عىل دراساته.
ين وأثرها يف الدراسات القرآن َّية ،عرضنا تقري ًرا بأبرز
ويف محاولة بيان حجم مدرسة االسترشاق األملا ّ
نشاطاتهم وأبحاثهم ودراساتهم ،وقسم َّنها عىل العناوين اآلتية:
أ َّو ًل :أشهر املسترشقني األملان يف الدراسات القرآن َّية
ثان ًيا :املسترشقون األملان ودورهم يف طباعة القرآن الكريم
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ثالثًا :املسترشقون األملان ودورهم يف ترجمة القرآن الكريم
راب ًعا :املسترشقون األملان ودراستهم للغة القرآن
خامسا :املسترشقون األملان ودراساتهم يف علوم القرآن
ً
سادسا :املسترشقون األملان ودراساتهم يف تفسري القرآن
ً
للنبي مح َّمد (ص) من خالل القرآن
ساب ًعا :املسترشقون األملان ودراستهم
ّ
اإلسالمي القرآن َّية ونرشها
ثام ًنا :املسترشقون األملان ودورهم يف تحقيق كتب الرتاث
ّ
تاس ًعا :املسترشقون األملان ودورهم يف كتب املعاجم والفهارس املتعلِّقة بالدراسات القرآن َّية
رشا :املسترشقون األملان ودراستهم للقرآن من جهة كونه املح ِّرك والدافع للحركة السياس َّية والثقاف َّية يف
عا ً

واإلسالمي
يب
العامل العر ّ
ّ

وينبغي التأكيد عىل أنَّ ما أوردناه يف هذا التقرير هو أبرز ما قام به املسترشقون األملان يف هذا السبيل ،وليس
كل ما قاموا به.
ّ
كام تجدر اإلشارة إىل أنَّنا اعتمدنا يف إعداد هذا التقرير عىل كتاب الدكتور أمجد يونس الجنايب الذي وسمه
ين يف الدراسات القرآن َّية» .
بعنوان« :آثار االسترشاق األملا ّ
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ً
َّ
القرآني�ة:
َّأول :أشهر املستشرقني األلمان يف الدراسات
َّ
بالعربي�ة
االسم

َّ
باألجنبي�ة
االسم

تاريخ الوالدة

تاريخ الوفاة

سالومون اش ِفجر (شفايغر)

Salomon Schwiegger

1551م

1622م

جرمانوس

Germanus

1588م

1670م

ديفيد نرييرت

David Nerreter

1649م

1726م

ابراهام هنكلامن

Abraham
hinckelmann

1652م

1695م

ديفيد فاسامن

David Fassmann

1683م

1744م

تيودور آرنولد

Theodor Arnold

1683م

فردرش ابرهارد بويزن

Friedrich Eberhard
Boysen

1720م

1800م

اشنورر

Schunurrer

1742م

1822م

صاموئيل فردرش كونتري فال

Samuel Friedrich
Gunther Wahl

1760م

1834م

فريدرش روكرت

Friedrich Ruckert

1788م

1866م

فرايتاك

Freytag

1788م

1861م

هرنيك فاليرش

Fleischer Heinrich

1801م

1888م

جوستاف ليربشت فلوجل

Gustav Leberecht
Fluegel

1802م

1870م

ليون أوملان

Lion Ullmann

1804م

1843

دورن

Dorn

1805م

1885م

جوستاف فايل

Gustav Weil

1808م

1889م

أبراهام غايغر

Abraham Geiger

1810م

1874م

آرنست كلوسامن

Ernst Klussmann

1820م

1894م

فريدرش ديرتييص

Friedrich dieterici

1821م

1903م
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َّ
بالعربي�ة
االسم

َّ
باألجنبي�ة
االسم

تاريخ الوالدة

تاريخ الوفاة

فلهلم ألفاردت

Wilhelm Ahlwardet

1828م

1909م

تيودور نولدكه

Theodor Noldeke

1836م

1930م

يوليوس فلهاوزن

Julius Wellhausen

1844م

1918م

َسخاو

Sachau

1845م

1930م

موللر

Müller

1848م

1892م

بارت

Barth

1851م

1914م

هرتفيك هريشفلد

Hartwig Hirschfeld

1854م

1934م

فرانكيل

Fraenkel

1855م

1909م

كارل فولرز

Karl Vollers

1857م

1909م

ماكس هيننك

Max Henning

1861م

1926م

ايزين

Eisen

جرميه

Grimme

1864م

1942م

اوغست فرش

August Fischer

1865م

1949م

بيكر

Becker

1867م

1933م

شوارز

Schwarz

1867م

1938م

ميتفوخ

Mittwoch

1867م

1942م

كارل بروكلامن

Carl Brockelmann

1868م

1956م

فريتس كرنكو

Freitz Krenkow

1872م

1953م

جوزف هوروفيتز

Josef Horovitz

1874م

1931م

إي ُّنو ليتامن

Litmann Enno

1875م

1958م

كاله

Kahla

1875م

1964م

رودولف أشرتوطمن

Rudolf Strothmann

1877م

1960م

هارمتان

Hartmann

1881م

1965م

برجشرتارس

Bergstraser

1886م

1933م
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َّ
بالعربي�ة
االسم

َّ
باألجنبي�ة
االسم

تاريخ الوالدة

تاريخ الوفاة

هيلموت ريتري

Hellmut Ritter

1892م

1971م

بريتسل

Pretzel

1893م

1941م

رودي باريت

Rudi Paret

1901م

1983م

هانز فري

Hans Wehr

1909م

1981م

أنطون شبيتلر

Anton Spitaler

1910م

2003م

آن ماري شي َّمل

An Mary Chimmel

1922م

2003م

فولفكانك ريجل

Wolfgang Reuschel

1924م

1991م

فولف ديرتيش فيرش

Wolfdietrich Fischer

1928م

2013م

يواكيم جنلكا

Joachim Gnilka

1928م

كونرت لولنك

Gunter Luling

1928م

تلامن ناجل

Tilman Nagel

1942م

ما زال عىل قيد
الحياة

انجليكا نويفرت

Angelika Neuwirth

1943م

ما زالت عىل
قيد الحياة

هارمتوت بوبزن

Hartmut Bobzin

1946م

ما زال عىل قيد
الحياة

آيكور تروتانو

Igor Trutanow

1960م

يوهان النك

Johann Lange

ديفيد فردرش ميجرلني

David Friedrich
Megerlin

تيودور فردرش كريكول

Theodor Fredreck
Grigull

تسريكر
رينيت تيتز

Renate Tietz

كرستوف لوكسنبريغ

Christoph
Luxenberg

ريكوال فورسرت

Regula Forster
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تاريخ الوفاة

تاريخ الوالدة

َّ
باألجنبي�ة
االسم

َّ
بالعربي�ة
االسم

Friedrun Müller

فريدرون مولر

Samuel Sycz

سامويل شيز

Wilhelm Rudolph

فلهلم رودلف

Heinrich Speyer

هيرنيك شبري

Ludwig Hagemann

لودفيك هاكامن

Heribert Busse

هريبرت بوس

Johann Dietrich
Thyen

يوهان ديرتيك تني

Bertram Schmitz

برترام شميتز

Stech

شتيك

Alois Baldus

آلوز بالدوز

Karl Optiz

كارل اوبتز

Robert Roberts

روبرت روبرتز

Hermann
Haussleiter

هريمان هوسليتري

De Hond

دي هوند

Richard
Ettinghausen

ريتشارد اتنكهاوسن

Admund Beck Rom

ادموند بيك روم

Josef Kurt Sollfrank

جززف كورت شولفرانك

Helmut Gatje

هيلموت كاتج

Johan Bouman

يوهان بومان

Walter Beltz

فالرت بيلتز

Paul Schwarzenau

بول شفارزينو

Ulrike Hartmann

ألريك هارمتان
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تاريخ الوفاة

تاريخ الوالدة

َّ
باألجنبي�ة
االسم

َّ
بالعربي�ة
االسم

Martin Bauschke

مارتن بوجك

Dieter Ferchl

ديتري فريجل

Joachim Wildeis

يواكيم فيلديز

Clinton Bennet

كلنتون بينت

Sprenger

شربنجر

Bernhard Spick

برينهارد سبيك

Claus Schedl

كلوز شيدل

Pretzl

بريتزل

Ritter

ريتري

Bertheau

بريثو

Hosslater

هوسالتري

Fraenkel

سيغموند فرينكل

Mahler

مالري

Grohmann

جرومان

Hans Walther
Rohrig

هانز فالتري رورك

Siegfried Riedel

شيكفريد ريدل

Volker S. Stahr

فولكري شتار

Jurgen Frembgen

جورجن فرميبجن

Elisabeth Rossler

اليزابيث روسلر

Roswitha Badry

روشفيته بادري

Christoph Burgmer

كريستوف برغمر
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ً
ثاني�ا :املستشرقون األلمان ودورهم يف طباعة القرآن الكريم:
تاريخ
الطبعة

املشرف على الطبعة

ّ
مميات الطبعة

الطبعة األوىل

1694م

أبراهام هنكلامن

كانت هذه الطبعة باللغة العرب َّية ،وقد
تع َّرض فيها هنكلامن للكثري من االنتقاد
واملعارضة لعدم ترجمته للقرآن وتوضيحه
ملضامينه باألملان َّية.

الطبعة الثانية

1698م

لودفيك ماراتيش

الطبعة الثالثة

1701م

طبعة فلوجل

1834م

رقم الطبعة

ز َّود ماراتيش طبعته للقرآن الكريم برتجمة
التي َّنة وتعليقات ث َّم ذكر يف األخري اجتهاده
اإلسالمي للقرآن الكريم يك
مق ّد ًما التفسري
ّ
يعطي مدلول الكلمة الصحيح لغويًّا.
ليست هذه الطبعة بطبعة كاملة للقرآن
الكريم ،بل هي مختارات من القرآن
الكريم بالعرب َّية والفارس َّية والرتك َّية
والالتين َّية ،تقع يف  75صفحة ،وورد يف
حقِّق من ثالثني
العنوان أ َّن
ّ
النص العر ّ
يب ُ
مخطوطًا.

جوستاف فلوجل

بعد الطبعة األملان َّية الثالثة للقرآن الكريم،
وصول إىل طبعة فلوجل،
ً
توالت طباعته
التي أصبحت الطبعة املعتمدة عند
املسترشقني ـ من ذلك الوقت إىل اليوم
األقل يف ترتيب آيات القرآن .وقد
ّ
ـ عىل
اشتملت هذه الطبعة عىل أخطاء ت َّم
ين
اكتشافها من ِقبل املسترشق األملا ّ
خصوصا بعد ظهور طبعة
برجشرتارس،
ً
األزهر عام 1924م؛ فإ َّن ما ق َّدمه فلوجل
كان مخالفًا يف ترتيب سوره وأرقام آياته
ين.
للمصحف العثام ّ
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ً
							
ثالثا :املستشرقون األلمان ودورهم يف ترجمة القرآن الكريم:
املرتجم

ِّ
مميات الرتجمة

الرتجمة األوىل

1616م

سالومون اش ِفجر
(شفايغر)

ترجم سالومون اش ِفجر القرآن الكريم إىل
األملان َّية يف  267صفحة ،عن ترجمة إيطال َّية
يب وإمنا
مل تعتمد بدورها عىل األصل العر ّ
اعتمدت عىل الرتجمة األوىل للقرآن إىل
جل.
اللغة الالتين َّية ،والتي أمر بها بطرس املب َّ

الرتجمة الثانية

1658م

يوهان النك

الرتجمة الثالثة

1703م

ديفيد نرييرت

الرتجمة الرابعة

1721م-1723م

ديفيد فاسامن

املجلَّد األ َّول من بني أربع مجلَّدات كتبها

الرتجمة الخامسة

1746م

تيودور آرنولد

ترجم تيودور آرنولد القرآن الكريم إىل اللغة
األملان َّية عن ترجمة إنكليزيَّة للمسترشق
اإلنكليزي جورج سيل ،وتع ُّد هذه الرتجمة
ّ
طبق األصل عن ترجمة سيل

الرتجمة السادسة

1772م

ديفيد فردرش
ميجرلني

تع ُّد أ َّول ترجمة كاملة للقرآن الكريم
لألملان َّية عن العرب َّية مبارشة ،تقع يف 876
صفحة من القطع الوسط ،وقد جاء يف عنوانها:
(اإلسالمي) أو
"(الكتاب املقدَّس) الرتيكّ
ّ
القرآن ،الرتجمة األملانيَّة األوىل عن األصل
يب نفسه مع بيان رضورته وفائدته"
العر ّ

رقم الرتجمة

تاريخ الرتجمة

تع ُّد الرتجمة الكاملة األوىل باألملان َّية

للقرآن الكريم ،اعتمدت عىل الرتجمة الفرنسيَّّة
الصادرة عام 1647م.

تقع يف  1222صفحة ،وتع ُّد ثاين ترجمة

كاملة لألملان َّية ،ولكن هذه امل َّرة عن الرتجمة
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(الخطر الرتيكّ) وهم يقصدون به دخول
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ضد اإلسالم والتحذير منه.
صدرت هذه الرتجمة يف  28جز ًءا يف

املسترشق عن رحالته.

105

املرتجم

ِّ
مميات الرتجمة

الرتجمة السابعة

1773م

فردرش ابرهارد
بويزن

يب ،بعنوان:
ت ُرجمت –أيضً ا -عن األصل العر ّ
" القرآن أو الترشيع عند املسلمني ملح َّمد بن
عبد الله"

الرتجمة الثامنة

1828م

صاموئيل فردرش
كونتري فال

يرى قسم من املسترشقني أنَّها هي ذات
ترجمة بويزن مع مقدِّمة وبعض املالحظات
وفهارس قام بها ،وحملت العنوان اآليت:
"القرآن أو قانون املسلمني من قبل مح َّمد بن
عبد الله"

الرتجمة التاسعة

1840م

ليون أوملان

وصلت طبعات هذه الرتجمة إىل  25طبعة
يف القرنني التاسع عرش والعرشين

الرتجمة العارشة

1841م

فلوجل

كانت تس َّمى بطبعة القرآن ،وتع ُّد من أشهر
الطبعات يف أوروبا للقرآن الكريم ،وقد
انترشت عىل نطاق واسع بني غري املسلمني،
وأصبحت عمدة الطبعات األوروبيَّة
ومرج ًعا للباحثني األوروب ِّيني ،وكان عنوانها:
يب بحسب املخطوطات
"القرآن:
ّ
النص العر ّ
واملطبوعات ،وبحسب قراءات أفضل
املفسين واملؤلِّفني"
ِّ

الرتجمة الحادية عرشة

1888م

فريدريك روكرت

ترجمة أدب َّية للقرآن الكريم ،سعى من خاللها
روكرت إىل إبراز مضامني القرآن يف قالب
شعري بوزن وقافية ،يف مجلَّد واحد يقع
يب
ّ
أد ّ
يف  573صفحة .وقد قيل بأنَّها ليست ترجمة
كاملة للقرآن بل هي ترجمة لسور وآيات
مختارة.

الرتجمة الثانية عرشة

1901م

تيودور فردرش
كريكول

تأث َّر كريكول يف هذه الرتجمة برتجمة فلوجل
واعتمد عليها ،كام واعتمد عىل بعض مراجع
ترجمة سيل ،وبالرغم من أنَّها أ َّول ترجمة
إل أنَّها مل
لألملان َّية يف القرن العرشينَّ ،
تحض بنصيب وافر من االهتامم والتأثري.

الرتجمة الثالثة عرشة

1901م

ماكس هيننك

ست
عدَّها الدكتور سايس الحاج من أه ِّم ّ
ترجامت إىل اللغة األملانيَّة عرب تاريخ
ين.
االسترشاق األملا ّ

رقم الرتجمة

تاريخ الرتجمة
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املرتجم

ِّ
مميات الرتجمة

الرتجمة الرابعة عرشة

1966م

رودي باريت

اشتغل باريت برتجمة القرآن بعد اطِّالعه
العميق والواسع عىل تفاسري الطربي
والزمخرشي والبيضاوي ،واستخدم باريت
هذه التفاسري مبنتهى الحرص والحذر عىل
عكس املرتجمني األملان السابقني الذين
نقلوا عن األصول العربيَّة بعض التفسريات
كل
الغامضة وتب ُّنوها .وقد حرص باريت َّ
الحرص عىل االستعانة بالقرآن نفسه يف
.تفسري نصوصه

الرتجمة الخامسة عرشة

1995م

مؤسسة بفاريا يف
َّ
ميونخ

قام بإعدادها مجموعة من الرجال والنساء
من العرب واألملان املسلمني رعتها وتب َّنتها
مؤسسة بفاريا يف ميونخ ،وتقع يف خمس
َّ
مجلَّدات كبرية ،وتع ُّد أ َّول ترجمة باللغة
األملان َّية يقوم بإعدادها مسلمون لتواجه
.الرتجامت العديدة التي قام بها املسترشقون

الرتجمة السادسة عرشة

2003م

تسريكر

تتم َّيز ترجمة تسريكر ملعاين القرآن الكريم
بأنَّها ترجمة جديدة يف أسلوبها وتعاملها
ين ،فهي تحاول توظيف
مع
ِّ
النص القرآ ّ
الدراسات اللغويَّة القرآن َّية الحديثة لفهم
ين بشكل أفضل .وليست ترجمة
ِّ
النص القرآ ّ
تسريكر مج َّرد ترجمة وتفسري فحسب ،وإنَّ ا
تتعدَّاها لتكون إسقاطًا عمليًّا لخالصة أبحاث
ين
من املرتجم وغريه تتعلَّق بفهم
ِّ
النص القرآ ّ

الرتجمة السابعة عرشة

2010م

هارمتوت بوبزين

تقع يف  825صفحة مبجلَّد كبري  ،فيها بعض
الكلامت باللغة العرب َّية مخطوطة بشكل
مميَّز ،ومعظم هذه الكلامت هي أسامء
السور وتحتها مبارشة ترجمتها باألملان َّية.
وبعد االنتهاء من ترجمة السور أفرد بوبزين
225صفحة تقريبًا ضمن عنوان (مالحظات)
استعرض فيها السور من الفاتحة حتَّى الناس
مض ِّم ًنا إيَّها كيفيَّة لفظ بعض الكلامت
.بأحرف أملان َّية

رقم الرتجمة
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ً
رابعا :املستشرقون األلمان ودراستهم للغة القرآن:
تاريخ النشر

عنوان الكتاب

املؤلف

1

الكلامت األجنبيَّة يف القرآن

فرانكيل

2

ثالثة بحوث :القرآن والعرب َّية /كلامت أجنب َّية
مستعملة عن عمد وغري عمد يف القرآن /خصائص
أسلوب َّية وخصائص تكوين الجمل يف لغة القرآن

تيودور نولدكه

3

اشتقاق لفظ القرآن

جوزف هورفيتز

1906م

4

قواعد لغة القرآن يف دراسات نولدكه

بيكر

1910م

5

غريب القرآن

شوارس

1915م

6

النفي والسؤال وما يتَّصل بهام يف القرآن

كوثيلف بريجشرتارس

1941م

7

القرآن والعرب َّية

كاله

1948م

8

املرشوط وغري املرشوط يف الخطاب القرآين

رينيت تيتز

1963م

9

دراسات عن القافية النرثيَّة يف القرآن

فريدرون مولر

1969م

10

الجوانب واالتّجاهات السائدة يف لغة القرآن

فولفكانك ريجل

1996م

11

القراءة الرسيانيَّة –اآلراميَّة يف تالوة القرآن

كرستوف لوكسنبريغ

2000م

12

أساليب اللغة العرب َّية يف القرون الوسطى يف تفسري
جا
)القرآن (السورة 18-1 ،53أمنوذ ً

ريكوال فورسرت

2001م

13

القرآن وبيئته الدين َّية والثقاف َّية

تلامن ناجل

2010م

1878م
بني 1930 - 1900م

QuranIstishraq Moaser(1) | Winter 2019

108

ً
خامسا :املستشرقون األلمان ودراساتهم يف علوم القرآن:
عنوان الكتاب

ِّ
املؤلف

تاريخ صدور
الكتاب

أبرز األفكار اليت َّ
تضمنها الكتاب

1

ماذا أخذ مح َّمد عن
اليهوديَّة؟

أبراهام غايغر

1833م

القول بأ َّن القرآن مصدره اليهوديَّة بعد أن أخذ منها
مح َّمد ،nواالدِّعاء بأ َّن القرآن مقتبس يف مواضع
كثرية منه من العهد القديم(التوراة) ،واملصادر
اليهوديَّة األخرى.

2

التاريخي
املدخل
ّ
النقدي للقرآن
ّ

جوستاف
فايل

1844م

النبي مح َّمد nمعتمدًا
التشكيك بوفاة مبلِّغ القرآن ّ
يف ذلك عىل رأي املسترشق
الفرنيس سيلفسرت دي
ّ
اسم
كونه
ونفي
د
م
مح
ً
سايس /التشكيك يف اسم َّ
كل اآليات التي ورد
علم للرسول ،nواالدّعاء بأ َّن ّ
ً
فيها هذا االسم موضوعة بعد وفاة الرسول/nتقسيم
القرآن عىل أربع مجموعاث :ثالث مك َّية ،وواحدة
مدنيَّة /االدِّعاء بأ َّن محمدًا nتلقَّى بعض اآليات
من إنسان كان قد سخر منه /االدّعاء بأ َّن بعض آيات
القرآن ُوضعت متأخِّرة بعد وفاة الرسول/nالزعم
يب يف القرآن الكريم
بأ َّن أحد أسباب التعديل األسلو ّ
ّ
الشك بأنَّه شاعر أو
هو سعي مح َّمدnإىل تعطيل
كاهن.../

3

القرآن بلهجة مكَّة الشعب َّية

كارل فولرز

 1894م -
1906م

االدِّعاء بأ َّن مح َّمدًا  nكان يقرأ األجزاء األوىل
من القرآن يف بداية الوحي بلهجة عربيَّة عا ِّميَّة،
وبدون إعراب ،ث َّم ت َّم تعديل القرآن وتهذيبه حسب
أصول اللغة الفصحى يف عرص الحضارة العرب َّية؛
لينتهي بذلك إىل أ َّن القرآن الذي بني أيدينا ليس
هو القرآن الذي كان يقرأه مح َّمد ،nبل هو
من صنع اللغويِّني وتلفيقاتهم /الزعم بأ َّن عمليَّة
الزيادة والنقصان بالنسبة لبعض الحروف يف بعض
كلامت القرآن الكريم تظهر فقط يف القراءة الشاذَّة،
وأ َّن هذه القراءة الشاذَّة هي التي حفظت لنا هذه
االختالفات اإلمالئ َّية يف رسم املصحف.../
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عنوان الكتاب

ِّ
املؤلف

تاريخ صدور
الكتاب

أبرز األفكار اليت َّ
تضمنها الكتاب

4

تاريخ القرآن

تيودور
نولدكه

 1856م 1938 -م

االدِّعاء بأ َّن الوحي هو نتيجة النفعاالت طاغية
كانت تسيطر عىل مح َّمد /nالقول بأ َّن جوهر
النبي يقوم عىل تشبُّع روحه من فكرة دينيَّة ما
ّ
تسيطر عليه ،فيرتاءى له أنَّه مدفوع بق َّوة إله َّية
ليبلِّغ من حوله تلك الفكرة عىل أنَّها حقيقة إلهيَّة/
تفريغ اإلعجاز من محتواه وتفسريه مبا يستحيل
ين
صدوره ً
عقل ،من خالل حرص التحدِّي القرآ ّ
العقائدي فقط بالدفاع عن اإلميان
للعرب بالجانب
ّ
القديم بآلهتهم(األصنام) بالطريقة نفسها التي
دافع فيها عن وحدة الله وما يتعلَّق بها من عقائد/
القول بأ َّن لألوزان الشعريَّة التي تظهر يف خواتم
النبي
اآليات من بعض السور تأث ً
ريا يف تقييد ح ِّريَّة ّ
يف التعبري ،وأ َّن مراعاته للقافية ألجأته إىل ألفاظ
وكلامت غري مرادة له عىل حقيقتها /االدِّعاء بأ َّن
مصدر القرآن هو البيئة التي كان يعيشوها رسول
الله ،nوكذلك مصدره التوراة واإلنجيل /اتِّهام
النبي nبات ِّباع أساليب ووسائل مرذولة من أجل
ّ
الوصول إىل غاياته عىل الطريقة امليكافيليَّة /اتِّهام
النبي nبضعف العزمية /السري عىل تقسيم (فايل)
ّ
الرباعي للقرآن الكريم /القول بتحريف القرآن/
ّ
القول بأ َّن قصص القرآن فيها من االنقطاع والبرت
ما يفسد ترتيب األخبار وتسلسلها ،ما يع ّرضها إىل
الغموض /القول بأ َّن الحروف املقطَّعة يف أوائل
تعب عن أسامء أصحاب النسخ التي
بعض السور ِّ
استخدمت يف أ َّول جمع قام به زيد.../

5

أبحاث جديدة يف تكوين
وتأويل القرآن

هارتفيك
هريشفيلد

صدر هذا
الكتاب بنسخته
اإلنكليزيَّة عام
1902م

القول بأ َّن القرآن الكريم ليس إلَّ تزوي ًرا للتوراة
واإلنجيل /وجود تعارض وتناقض بني آيات القرآن،
وأ َّن حاالت الفوىض تع ّمه /قوله يف الحروف
املقطَّة مقولة نولدكه من أنَّه تشري إىل أسامء
أصحاب النسخ.../

6

أصول ونسخ أسامء
األعالم التورانجيليَّة يف
القرآن

سامويل شيز

1903م

سلَّط الكتاب الضوء عىل األسامء املشرتكة بني
القرآن الكريم والتوراة واإلنجيل ،ولقد حرص
املؤلِّف عىل كتابة األسامء بثالث لغات عند ذكرها
أل َّول مرة ،فتجده يكتبها بالعربيَّة والعربيَّة واألملانيَّة
ث َّم يرشع بعد ذلك بالتدليل عليها من القرآن
والتوراة واإلنجيل.
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عنوان الكتاب

ِّ
املؤلف

7

تاريخ صدور
الكتاب

أبرز األفكار اليت َّ
تضمنها الكتاب

القرآن يف سفر التكوين:
األه ِّميَّة والتكوين
التاريخي لإلسالم
ّ

آلوز بالدوز

1904م

بحث من  31صفحة ،تحدَّث فيه عن القرآن بوصفه
كتابًا تاريخ ًيا ،وعن مخترص لسرية الرسول مح َّمدn
باعتباره مؤلِّف القرآن حسب زعمه ،كام تط َّرق إىل
األصول العا َّمة لإلسالم معتمدًا عىل نصوص قرآن َّية
مختارة

8

صلة القرآن باليهوديَّة
واملسيح َّية

فلهلم
رودلف

1922م

القول بأ َّن القرآن الكريم فيه الكثري من االقتباسات
التي أخذها مح َّمد nمن أحبار اليهود ورهبان
النصارى وبخاصة من العهد القديم (التوراة) ث َّم
أقل من العهد الجديد (اإلنجيل) /االلتفاف
بصورة ّ
عىل حقيقة كون الرسول nأ ِّميَّا بالقول بأ َّن هذه
االقتباسات أخذها مح َّمد nعن طريق السامع
وليس عن طريق القراءة يف العهدين /وصف
ويغي يف حقائق التاريخ تب ًعا
النبي nبأنَّه متقلِّب
ِّ
ّ
ملا يحقِّق مصالحه ومكانته بني قومه /القول بأ َّن
ِّي
نعيم الج َّنة الذي يدعو له مح َّمد nهو نعيم ماد ّ
معنوي /القول بأ َّن املسيح َّية هي التي دفعت
وليس
ّ
مح َّمدًا إىل الظهور والتقدُّم يف دعوته /افرتاض أنَّه
من املمكن ع ُّد اإلسالم فرق ًة من فرق املسيحيَّة/
القول بأنَّه مهام تف َّوق اإلسالم عىل فرق املسيح َّية
يصح عدُّه يف مرتبة واحدة مع
الرشقيَّة األخرى ال
ّ
مسيح َّية العهد الجديد.../

9

الدراسات القرآن َّية

جوزف
هوروفيتز

1926م

سعى هوروفيتز يف كتابه هذا إىل تب ِّني رؤية واحدة
ين ،وهي أ َّن القصص
ومحدَّدة تجاه القصص القرآ ّ
التورايتّ هي األصل الذي اقتبس منه القرآن قصصه

10

البرصي
قراءة الحسن
ّ
للقرآن

برجشرتارس

1926م

صدر هذا البحث ضمن مجلَّة اإلسالم َّيات
باألملانيَّة يف  57صفحة ،ض َّمنه املؤلِّف بعض
حا ملعانيها ضمن
الكلامت العرب َّية يف الهامش شار ً
البرصي للقرآن الكريم.
حديثه عن قراءة الحسن
ّ

11

الحكايات التوراتيَّة يف
القرآن

هيرنيك
شبري

1931م

عم سبقه من كتب
ال يختلف مضمون الكتاب َّ
تؤسس لفكرة أ َّن التوراة واإلنجيل هام املصدر
ِّ
الرئيس للقرآن.

12

القراءات القرآن َّية يف
(املحتسب) البن ج ِّني

برجشرتارس

1933م

قام برجشرتارس برتجمة مواضع كثرية من كتاب
(املحتسب يف تبيني وجوه شوا ّذ القراءات
واإليضاح عنها) البن ج ِّني ،مع بيان معاين بعض
الكلامت يف الهامش.
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عنوان الكتاب

ِّ
املؤلف

13

ترقيم آيات القرآن وفقًا
اإلسالمي
للتقليد
ّ

أنطون
شبيتلر

14

تاريخ صدور
الكتاب
1935م

أبرز األفكار اليت َّ
تضمنها الكتاب
تختص برتقيم آيات وسور
التعريف بكتب إسالميَّة
ّ
القرآن /ترتيب جداول للسور القرآن َّية وآياتها مع
كل مدينة من املدن
بيان الفروق يف الرتقيم عند ِّ
اإلسالم َّية... /

اعتامدًا عىل القرآن
يل :إعادة تشكيل
األص ّ
األغاين املسيحيَّة يف
القرآن

كونرت لولنك

1974م

سعى لولنك يف كتابه إىل ربط القرآن الكريم
بنصوص املسيح َّية وادِّعاء أ َّن األخرية هي من
مصادر القرآن األساسيَّة؛ وذلك عرب النظر يف
آيات معيَّنة من سور عبس والعلق والقمر وغريها
ومقارنتها ببعض األغاين املسيح َّية القدمية
املتوارثة وبخاصة يف ناحيتي األلفاظ والسياق.

15

دراسات عن تكوين
السور املكيَّة

أنجيليكا
نويفرت

1981م

دأبت نويفرت عىل متابعة من سبقها يف مسألة
تقسيم السور امل ِّكيَّة إىل ثالث مراحل زمنيَّة،
وتناولت كذلك مواضيع تتعلَّق بقافية اآليات
كل ذلك
وبنائها وبعض ألفاظها وغريها ،ورت َّبت َّ
يف جداول توضيح َّية  ،وأفردت جدولني طويلني
لتثبيت توزيع السور امل ِّك َّية عىل مراحلها الثالثة.

16

شهادة األنبياء لإلميان:
معانيها يف القرآن والتوراة
واإلنجيل

لودفيك
هاكامن

1985م

17

العالقات الالهوتيَّة
يف اإلسالم واليهوديَّة
واملسيح َّية

هريبرت
بوس

1988م

تناول الكتاب املباحث اآلتية :اإلسالم دين الوحي
النبي يف القرآن :الدعوة،
بوصفه النهايئ والقاطعّ /
النبي يف منظور التورانجيل/
التبليغ ،النظامّ /
إبراهيم Aيف القرآن :أمناط االعتقاد بالله/
إبراهيم Aيف منظور املسيحيَّة /موىس Aيف
القرآن :بشارة التوراة /موىس Aيف منظور التقاليد
التورانجيليَّة /املسيح يسوع :Aبشارة اإلنجيل/
أجواء مريم Aيف القرآن /مركز املسيح Aيف
صلب العقيدة املسيح َّية /مح َّمد :nبشارة
اإلسالم /مح َّمد nيف منظور املسيحيَّة.
تط َّرق بوس يف كتابه إىل مواضيع عديدة تتعلَّق مبا
ورد من تشابه يف األسامء واألحداث بني القرآن
الكريم من جهة وبني التوراة واإلنجيل من جهة
أخرى ،فضمن ما بحثه من مواضيع :قابيل وهابيل،
نوح ،وأسامء أخرى ألنبياء ورسل(عليهم الصالة
والسالم) ،ث َّم تناول موضوع الحوار بني أهل هذه
جهات الثالث ،وقد ذيَّل عنوان كتابه بعبارة:
التو ُّ
(أسس الحوار يف القرآن والوضع الراهن)
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عنوان الكتاب

ِّ
املؤلف

تاريخ صدور
الكتاب

أبرز األفكار اليت َّ
تضمنها الكتاب

18

التورانجيل والقرآن:
خالصة التقاليد املشرتكة

يوهان
ديرتيك تني

1989م

إ َّن املتتبِّع ملا كتبه تني يف كتابه هذا يجد معظمه
يدور حول قصص القرآن الكريم وما تشابه منها مع
قصص التورانجيل ،وبخاصة تشابه األسامء وبعض
تفاصيل األحداث .وكعادة املسترشقني يربطون
هذه كلّها بدعوى أ َّن التوراة واإلنجيل هام األصل
الذي أخذ منه مح َّمد nأفكاره التي وضعها يف
كتابه القرآن

19

التورانجيل والقرآن :ما
ات َّصل وما انفصل

يواكيم
جنلكا

2004م

تناول جنلكا يف كتابه هذا مواضيع مشرتكة كثرية
وتعسف كأسالفه
بني التورانجيل والقرآن الكريم
َّ
املسترشقني يف سوق أدلَّة واهية إلثبات أ َّن القرآن
مستند يف أفكاره عىل التوراة واإلنجيل.

20

النارصيّون والقرآن :بحث
عن أدلَّة

يواكيم
جنلكا

2007م

مل يتخلَّف جنلكا يف كتابه هذا عن مسعاه يف
الكتاب السابق ،فشكَّك بكون القرآن الريم كالم
الله تعاىل املوحى إىل رسوله مح َّمد ،nمن
خالل االدِّعاء بأدلَّة واهية أ َّن القرآن يف أصله مأخوذ
من اليهوديَّة واملسيحيَّة.

21

(بولس) والقرآن

برترام شميتز

2010م

سعى شميتز إىل عقد مقارنة بني القرآن الكريم
ورسائل بولس ،ثم ما بني الرسول مح َّمدn
وبولس .وهي محاولة تضاف إىل محاوالت
املسترشقني لربط القرآن الكريم مبا سبقه من كتب
لليهود والنصارى وادِّعاء أ َّن األخرية مصدر له.
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ً
سادسا :املستشرقون األلمان ودراساتهم يف تفسري القرآن:
عنوان الكتاب

اسم املؤلف

تاريخ صدور
الكتاب

أبرز األفكار اليت ّ
تضمنها الكتاب

تاريخ
اليوسفيُّون بعد
سفر التكوين
مع ترجمة
لسورة يوسف
يف القرآن

آرنست
كلوسامن

1878م

قسم املؤلِّف كتابه إىل منت وهامش كبري ،عرض يف املنت
َّ
ما ذكره التورانجيل من أحداث حول يوسف ،Aويف
الهامش ثبت ما عرضه القرآن الكريم يف سورة يوسف
وما جاء فيها من تسلسل لألحداث تتعلَّق بيوسفA
وإخوته .وبعد ذلك أفرد صفحات أخذ يحلِّل فيها األحداث
باملقارنة بني ما ورد يف التورانجيل من جهة وما ذكر يف
القرآن من جهة أخرى.

القرآن

شتيك

1887م

كُتيِّب من  29صفحة اختار فيه املؤلِّف مجموعة من
السور القرآنيَّة ،تكلَّم عنها باختصار مع مق ِّدمة عن القرآن
ومضامينه.

الطب يف
ّ
القرآن

كارل اوبتز

1906م

حة
ت َّم تسليط الضوء يف هذا الكتاب عىل ِّ
كل ما يتعلَّق بالص َّ
والطب من موضوعات يف القرآن الكريم
ّ

قانون األرسة
يف القرآن

روبرت
روبرتز

1907م

تض َّمن الكتاب املباحث اآلتية :تع ًّدد النساء(الزوجات)/
املحظيات(أ َّمهات األوالد) /عوائق الزواح /املتز ِّوج غري
الرسمي/
العفيف (الخبيثات والخبيثني) /الطالق /الطالق
ّ
تكرار الطالق /معاملة النساء املطلَّقات /الزنا والبغاء/
عقوبة الزنا /اللوائح التي تتعلَّق بالطفل /واجبات الوالدين
أو األوصياء عىل األطفال /ابات األطفال تجاه والديهم/
اعتامد اللوائح(فيام يتعلَّق بالتب ّني وغريه) .وقد حرص
روبرتز عىل تسليط الضوء عىل اآليات والنصوص القرآنيَّة
بكل ما ذكر.
التي تتعلَّق ّ

سجل تعليقات
الطربي عىل
القرآن

هريمان
هوسليتري

1912م

مساهمة يف
تفسري أسطورة
القرآن :السورة
رقم 18

دي هوند

1914م

الكتاب يتناول بعض األسامء (اليعازر ،ذو القرنني ،موىس
بن عمران ،يوشع بن نون )...،وكذلك الحوادث الواردة يف
سورة الكهف ،ويذكر أيضً ا ما يقابل هذه األسام من ذكر يف
التوراة ويقارن بني الحدث يف القرآن والحدث يف التوراة
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عنوان الكتاب

اسم املؤلف

جدل مكافحة
الوثن َّية يف
القرآن

ريتشارد
اتنكهاوسن

تاريخ صدور
الكتاب

1934م

أبرز األفكار اليت ّ
تضمنها الكتاب
يسلِّط الكتاب الضوء عىل ما دار من كالم بني الرسول
مح َّمد nوبني مرشيك مكَّة يف دحض عبادة األصنام وما
كانوا معتادين عليه من تق ُّرب ونذور وتع ُّبد لها من دون الله،
نصوصا من القرآن تتح َّدث عن مثل هذه
واختار الؤلِّف
ً
الحوارات.

الهجاء
يل يف
الجاه ّ
القرآن والسورة
رقم 111

فيرش

1937م

تح َّدث فيرش يف هذا الكتاب عن أسباب نزول سورة
املسد ،ث َّم تناول معاين آيات السورة والروايات حولها،
يل سع ًيا منه للربط بني
واستشهد ببعض أبيات الشعر الجاه ّ
يل .ويعيب فيرش
بعض كلامت السورة وبني العرص الجاه ّ
عىل من يقول أ َّن مصدر القرآن هو من اليهوديَّة واملسيح َّية
يل هو
ويُش ِّنع عليهم ،ويتب َّنى الرأي القائل أ َّن الشعر الجاه ّ
أصل القرآن

املسيح َّية يف
القرآن

ادموند بيك
روم

1946م

تط َّرق املؤلِّف يف هذا الكتاب إىل آيات كثرية تتعلَّق
باملسيح َّية يف القرآن

آثار
اإلصالحات
القانون َّية العرب َّية
القدمية يف
القرآن

جوزف
كورت
شولفرانك

1962م

القرآن وتفسري
القرآن

هيلموت
كاتج

1971م

فصل :الوحي /مح َّمد/
ً
تض َّمن هذا الكتاب اثني عرش
القصة الكاملة ،اإلسالم والديانات الوثن َّية /الله /املالئكة
والطيوف واإلنس /اإلميان باآلخرة /املحظورات
وااللتزامات /العقائد /باطن َّية وفلسفة تفسري القرآن /تفسري
الشيعي /التفسري الحديث للقرآن :تع ُّدد الزوجات.
القرآن
ّ

الله واإلنسان
يف القرآن

يوهان بومان

1977م

سعى بومان يف هذا الكتاب إىل تبيان العالقة بني الله تعاىل
واإلنسان كام ص َّورها القرآن الكريم ،واستشهد بتجارب
بعض الرسل مركِّ ًزا عىل تجربتَ ْي عيىس وإبراهيم(عليهام
السالم) مع أقوامهام ،ث َّم أفرد الفصل السادس للحديث عن
الرسالة الخامتة للرسول مح َّمد ،nوتناول أيضً ا ما ينتظر
اإلنسان جزاء عمله يف الدنيا من نعيم أو جحيم يف اآلخرة.
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عنوان الكتاب

اسم املؤلف

أسطورة القرآن

فالرت بيلتز

القرآن
املعروف
للمسيح ِّيني

بول شفارزينو

تاريخ صدور
الكتاب

1979م

1982م

أبرز األفكار اليت ّ
تضمنها الكتاب
أثار بيلتز يف كتابه العديد من القضايا وكان عىل رأسها
التشكيك بأم َّية الرسول ،nث َّم التشكيك بثبات ألفاظ
ونصوص القرآن الكريم وبقائها كام هي معل ًِّل ذلك بوجود
القراءات السبع ،وقد تناول مواضع كثرية من القرآن تتح َّدث
عن املواضيع التي ص َّدرها يف فصول الكتاب وأ َّولها مبا
ينسجم مع أطروحته بأ َّن القرآن قد كتبه مح َّمد nوأصابه
التبديل فيام بعد
تض َّمن الكتاب الفصول اآلتية :قبل القرآن /حول الحجر
النبي /القايض وخالق العامل /بعث /يسوع
املق َّدسّ /
املسيح /Aخاتم األنبياء.

الرقم سبعة يف
السني:
القرآن
ّ
دراسة تعتمد
عىل القرآن
والحديث

ألريك
هارمتان

1989م

جمع املؤلِّف يف هذا الكتاب ما ورد من آيات وأحاديث
بي معانيها وكشف مضامينها
وآثار حملت الرقم سبعة ث َّم َّ
بالرشح والجداول التوضيح َّية.

املسيح يف
القرآن

مارتن بوجك

2000م

عالج بوجك يف هذا الكتاب نظرة القرآن الكريم إىل
املسيح عيىس ،Aوعكس وجهة نظر األملان ور َّدة
فعلهم تجاه هذه الصورة التي يق ِّدمها القرآن الكريم ،وقد
اعتمد عىل مفردات اللغة األملان َّية التي تقابل مفردات
قصة عيىس.A
النصوص القرآن َّية التي ذكرت َّ

تفسري األحرف
امللغزة يف
القرآن

ديتري فريجل

2003م

تناول فريجل يف هذا الكتاب األحرف املقطَّعة يف القرآن
الكريم ،ضمن ثالثة فصول :تفسريات وتأ ُّمالت يف األحرف
امللغزة /تفسري األحرف امللغزة /معاين الحروف.
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للنيب َّ
ً
سابعا :املستشرقون األلمان ودراستهم ّ
محمد  nمن خالل القرآن:
عنوان الكتاب

ِّ
املؤلف

تاريخ صدور
الكتاب

1

حياة وعلم مح َّمد

شربنجر

1869م

تحدَّث فيه عن القرآن متط ِّرقًا إىل التعريف به ومبضامني سوره،
وكذلك عالقة مح َّمد به.

2

مح َّمد والقرآن

شربنجر

1889م

تناول اآليات والنصوص القرآنيَّة التي تتعلَّق مبوضوع الكتاب.

3

مح َّمد (الجزء
األ َّول) :الحياة

الكاتبان:
فلهاوزن
وجرميه

1892م

غطَّى الكتاب مساحة حياة الرسول مح َّمد nيف مكَّة
املك َّرمة واملدينة املن َّورة مع تسليط الضوء عىل أه ِّم األحداث
السياس َّية واالجتامع َّية والعسكريَّة التي رافقت بناء الدولة
اإلسالميَّة يف املدينة ثم انتشارها عىل بقيَّة أجزاء الجزيرة
العربيَّة.

4

القرآن :حياة وتعاليم
النبي
ّ

برينهارد
سبيك

1894م

النبي/
تض َّمن هذا الكتاب املوضوعات اآلتية :الله /مح َّمد ّ
اإلسالم /قصص األنبياء (آدم ،نوح ،إبراهيم ،يوسف ،موىس،
قصة مريم /شخصيَّت قرآنيَّة وتوراتيَّة
عيىس) ،وتط َّرق أيضً ا إىل َّ
أخرى مثل قابيل وهابيل.

5

مح َّمد (الجزء
الثاين) :مقدِّمة يف
النظام الالهويت يف
القرآن

الكاتبان:
فلهاوزن
وجرميه

1895م

اشتمل هذا الكتاب عىل فصلني كبريين :الفصل األ َّول بعنوان:
الدوغامت َّية القرآن َّية .وقد تض َّمن املباحث اآلتية :سلطة الله
ووحدان ّيته /الح ّد من اآللهة /آلهة املحيط واملنزل /خلق
األرض واإلنسان ،اآللهة الوثنيَّة والشياطني /الوساطة والوحي/
النبي(ص) يف القرآن /موقف مح َّمد(ص) من النب َّوة.
تاريخ ّ
والفصل الثاين بعنوان :تعليم وواجبات .تض َّمن املباحث
اآلتية :الواجبات العا َّمة :املفهوم والحكمة /الواجبات
الخاصة /العرض األ َّول :التفكري /العرض الثاين :الصالة،
َّ
الحج والتضحية ،مراقبة األشهر الحرم والصيام ،اإلميان
ّ
بالحرب (الجهاد) /الواجبات تجاه أقرب الناس /الواجبات
تجاه الناس عمو ًما /القيامة ،املحكمة (يوم الحساب) ،الج َّنة
والنار.

6

مح َّمد والقرآن

رودي باريت

1957م

النبي مح َّمدn
يستعرض باريت يف هذا الكتاب حياة ّ
كل مرحلة مجموعة من
ويقسمها إىل عدَّة مراحل ،تتض َّمن ُّ
ِّ
كل ما جاء به من أفكار أن
األحداث املحدَّدة .ويسعى يف ِّ
يثبت أ َّن القرآن مصدره فكر وثقافة مح َّمد  nوليس وحي الله
تعاىل له.

7

مح َّمد ويسوع

كلوز شيدل

1978م

يتحدَّث الكتاب عن كريستولوجيا القرآن يف تشكيل صورة
املسيح ومح َّمد(عليهام الصالة والسالم) ،من خالل تناول
مجموعة من السور التي تحدَّثت عن شخصيَّة الرسولني.
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ً
َّ
ّ
القرآني�ة ونشرها:
اإلساليم
ثامنا :املستشرقون األلمان ودورهم يف حتقيق كتب الرتاث
َّ
املستشرق الذي حققه

عنوان الكتاب

املؤلف

1

معاين القرآن

أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور
الديلمي الف َّراء
ّ

2

املشتبه يف القراءة

يف
أبو الحسن عيل بن حمزة الكسا ّ
يئ الكو ّ

3

تعليل القراءات السبع

الشريازي
اإلمام
ّ

4

التيسري يف القراءات
السبع

اإلمام أبو عمرو عثامن بن سعيد الداين

5

اإليضاح يف الوقف
واالبتداء

ابن األنباري

6

غاية النهاية يف طبقات
الق َّراء

شمس الدين أبو الخري مح َّمد بن مح َّمد بن مح َّمد
الشافعي
الدمشقي
الجزري
عيل بن
ّ
ّ
ّ

7

املقنع يف رسم
مصاحف األمصار مع
كتاب النقط

اإلمام أبو عمرو الداين

8

الالمات

ين
أبو الحسن ابن فارس
القزويني الهمذا ّ
ّ

9

اإلتقان يف علوم القرآن

جالل الدين السيوطي

10

الكشاف عن حقائق
غوامض التنزيل

الزمخرشي
أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد
ّ
جار الله

11

أنوار التنزيل وأرسار
التأويل

نارص الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن مح َّمد
البيضاوي
الشريازي
ّ
ّ

فرايتاك

12

أنوار التنزيل وأرسار
التأويل

نارص الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن مح َّمد
البيضاوي
الشريازي
ّ
ّ

فاليرش

13

فضائل القرآن ومعامله
وآدابه

أبو عبيد القاسم بن سالم

املسترشقان :ايزين؛
وبريتزل

14

مشكل القرآن

ابن قتيبة

ريرت

برجشرتارس

شربنجر
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عنوان الكتاب

َّ
املستشرق الذي حققه

املؤلف

15

الجزء الثالث من كتاب:
مزاج التسنيم (تفسري
لإلسامعيل َّية)

اشرتوطمن

16

نرش القسمني الثامن
والسابع عرش من
كتاب(مخترص الغريب
املصنف)

بريثو

سلم
ابن َّ

ِّ
َّ
ً
القرآني�ة:
تاسعا :املستشرقون األلمان ودورهم يف كتب املعاجم والفهارس املتعلقة بالدراسات
عنوان املعجم أو الفهرس

اسم املستشرق

1

فهرس أللفاظ القرآن الكريم بعنوان( :نجوم الفرقان
يف أطراف القرآن)

2

فهرس القرآن

جوستاف فلوجل

3

ين للقرآن
القاموس العر ّ
يب األملا ّ

ديرتييص

4

فهرست تفسري الطربي

هوسالتري

5

معجم ألفاظ القرآن

سيغموند فرينكل

6

األسامء واألعالم يف القرآن

7

األسامء واألعالم اليهوديَّة يف القرآن

8

معجم ق َّراء القرآن

برجشرتارس

9

مراجع القرآن وعلومه

بريتسل

10

دليل القرآن

مالري

11

القرآن تعليق وفهرست

رودي باريت
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عاشرا :املستشرقون األلمان ودراستهم للقرآن من جهة كونه ِّ
ً
املحرك
َّ
َّ
ّ
ّ
واإلساليم:
العريب
والثقافية يف العالم
السياسية
والدافع للحركة
عنوان الكتاب

َّ
اسم املؤلف

تاريخ صدور
الكتاب

أبرز األفكار اليت ّ
تضمنها الكتاب

مساهمة النقوش العربية
وورق الربدي

جرومان

1926م

صدر هذا البحث ضمن املجلَّد الثاين ملجلَّة
اإلسالم َّيات يف  24صفحة ،تناول فيها املؤلِّف
بعض النقوش العربيَّة التي كُتبت عليها آيات
قرآن َّية ،وترجمها إىل األملان َّية مع حرصه عىل
كتابتها كام وردت باللغة العربيَّة.

(الكنيسة ـ القرآن ـ الشيوع ّية)

هانز فالتري
روك

1967م

يتناول الكتاب طبيعة العالقات والتناقضات بني
الرشق والغرب ،كام يعرض بعض االنطباعات
عنها ويعطي سقفًا للتوقُّعات املستقبل َّية بنا ًء
عىل ذلك ،وقد استعاض يف عنوان الكتاب عن
ذكر املسلمني أو اإلسالم بذكر كلمة (قرآن) فهو
ميثِّل دستور املسلمني.

القرآن :مدخل ،نص ،رشح

تيلامن ناجيل

1983م

تضمن الكتاب ستة فصول تحنل العناوين
يب /القرآن والتاريخ/
اآلتية :القرآن كرتاث أد ّ
صورة الله يف األرض /الرجل يف القرآن/
اإللهي /ملحق
القانون
ّ

الخطيئة واملصالحة يف القرآن
والتورانجيل

شيكفريد
ريدل

1987م

الجوانب القرآنيَّة للمصالحة /الجوانب القرآنيَّة
للخطيئة /الجوانب التورات َّية للمصالحة/
الجوانب التوراتيَّة للخطيئة /منهجيَّة أسس
املقارنة

القرآن واليهود :املأساة
التاريخ َّية الواحدة

يوهان بومان

1990م

عالج الكتاب العناوين اآلتية :جزيرة العرب يف
زمن مح َّمد ،nمأساة اليوم /مح َّمد nوالقرآن
ين األ َّول،
ِّ
يف العهد
املكّ(مضمون الوعظ القرآ ّ
معارضة امل ِّك ِّيني ،اليهود وتاريخهم كشاهد
عىل الحقيقة) /مح َّمد nواليهود يف املدينة
(الهجرة إىل املدينة عام 622م ،اليهود يف
املدينة ،منهج مح َّمد nمع اليهود يف املدينة،
سلوك اليهود يف املدينة ،مظهر مح َّمدn
ض َّد اليهود) /حكم القرآن عىل اليهود /مالحق
(اليهود مبوجب عقد الدولة ،اإلسالم ودولة
إرسائيل ،املأساة)
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عنوان الكتاب

َّ
اسم املؤلف

تاريخ صدور
الكتاب

أبرز األفكار اليت ّ
تضمنها الكتاب

بني القرآن و(كوكاكوال)

آيكور تروتانو

1994م

كتب املؤلِّف عن اإلسالم وتأثري القرآن الكريم
يف نفوس املسلمني من سكَّان الجمهوريَّات
اإلسالم َّية :قرغيسان ،كازغستان ،أذربيجان،
أوزبكستان ،تركامنستان ،طاجكستان .واملؤلِّف
وتوسعه يف
اإلسالمي
يحذِّر من متدُّد الدين
ُّ
ّ
هذه البالد عىل حساب الثقافة الغربية والتي رمز
لها يف العنوان بالعالمة التجاريَّة (كوكاكوال).

جنوب رشق آسيا واإلسالم:
الفضاء الثقايف بني التجارة
والقرآن

فولكري شتار

1997م

يتناول الكتاب مواضيع عديدة تدور حول كيف َّية
وصول مضامني القرآن الكريم إىل دول جنوب
رشق آسيا ،ويركِّز عىل حركة التجارة بني البالد
جار العرب
العربيَّة وتلك الدول وما قام به الت َّ
املسلمون من دور بارز يف هذا املجال.

يل
تح ُّوالت القرآن األص ّ

مجموعة من
املؤلِّفني،
أشهرهم:
جورجن
فرميبجن،
واليزابيث
روسلر

1997م

عالج الكتاب املواضيع اآلتية :القرآن ومنربه/
يل :أشكال وإمكانيَّات التفسري/
القرآن األص ّ
دراسة التقن َّية والتصميم ملوقف القرآن يف
عهدين /األبعاد الروح َّية للزخارف اإلسالم َّية/
الدليل من الصور.

مناقشة معارصة حول فكر
املشورة اإلسالم َّية (شورى)

روشفيته
بادري

1998م

ناقش الكتاب مسألة (الشورى) ومفهومها يف
اإلسالم عرب تط ُّورها يف مراحل التاريخ

رصاع حول القرآن

كريستوف
برغمر

2004م

يتع َّرض برغمر يف تابه هذا إىل ما تع َّرض
له لوكسنبريغ يف كتابه؛ إذ يسعى إىل جعل
أصل من األصول التي
ً
الرسيانيَّة-اآلراميَّة
اعتمدت عليها لغة القرآن ،فيدافع عن هذه
األطروحة وينتقد من يهملها وال يرىض
مبهاجمتها وتفنيدها من قبل البعض.
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