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َّ
االفتتاحية
قدميا وحديثًا ،عىل نفي وحيانيّة القرآن الكريم ،ولك ْن تع ّددت آراؤهم يف املصادر التي
اتّفقت كلمة املسترشقني؛ ً
استقاه منها النبي ،بني َم ْن يزعم أنّه من تأثري بيئته الجاهليّة الوثنيّة؛ للتشابه الحاصل بني بعض أشعار الجاهليّة
وبعض آيات القرآن ،و َمن ي ّدعي أخذ النبي له من الحنيف ّية السائدة قبل بعثته؛ لتوافق تعاليم القرآن مع التعاليم التي
كان يدين بها الحنفاء؛ من الوحدان ّية ،ورفض عبادة األصنام ،والوعد بالج ّنة والنعيم ،والوعيد بالنار والعذاب ،والبعث
والنشور ،...و َمن يذهب إىل أخذه له من تعاليم الصابئة؛ لتشابه ما ورد يف القرآن من عقائد وعبادات ومناسك ،مع ما
وحج وأعياد وتقديم قرابني ... ،و َمن يُرجع تعاليم القرآن إىل الزرادشتيّة
كانت عليه عند الصابئة؛ من صالة ،وصوم،
ّ
والهنديّة القدمية ،أو إىل تعاليم اليهوديّة والنرصان ّية ،ملوافقة بعض تعاليم القرآن مع تعاليم الديانات السابقة ،والسيام
عىل مستوى القصص والقضايا العقديّة والترشيع ّية والقيم ّية ...و َم ْن يستسيغ خلطة مزج ّية لجميع هذه املشارب أو
بعضها؛ بتربيرات واهية ودوافع غري خافية!
يل الحقًا نصيب من هذه االفرتاءات ،والسيّام يف ما يتعلّق بإرجاع
وقد كان لالسترشاق
ّ
اليهودي سابقًا واإلرسائي ّ
تعاليم القرآن إىل تعاليم املقرائ ّية (العهد القديم) وأدب التلمود ،مدفو ًعا بروح العنرصيّة والشعور بالتف ّوق والتم ّيز
امل ُ َؤ ْدلَج بوهم فكرة شعب الله املختار التي تخ ّوله النظر باستعالء وازدراء إىل اآلخر املختلف ،وإرجاع ما يجده عند
والرقي والجامل ...إىل نفسه!
غريه من مظاهر الحضارة
ّ

ومـن املحـاوالت االسـترشاق ّية اإلرسائيل ّيـة املعـارصة التـي تـدور يف هـذا الفلـك :مـا قـام بـه املسـترشق
اإلرسائيلي املعـارص أوري روبين ( )Uri Rubinيف هوامـش ترجمتـه العربيّة للقـرآن الكريم .تلـك الرتجمة التي
صـدرت طبعتهـا األوىل عـن جامعـة تـل أبيـب يف عـام 2005م ،وأُعيـد طباعتهـا يف طبعـة ثانيـة مزيـدة ومنقَّحـة
عـام 2016م ،حيـث تعـ ّرض روبين لفريـة اسـتقاء القـرآن مـن مصـادر يهوديّـة على األعـم األغلـب؛ بـر ّد قصص
وقصـة إبراهيـم ...ور ّد عقائد القـرآن وترشيعاتـه وألفاظه إىل
كقصـة آدم  وزوجـهّ ،
القـرآن إىل قصـص يهوديّـة؛ ّ
مصـادر يهوديّـة؛ كالقضـاء والقـدر ،وتحريـم أكل الـدم ،واسـتعامل لفظ حطّـة ...مع إشـارته إىل أخـذ القرآن من
قصـة مريـم والخرض ،وكما يف ترشيع
النرصان ّيـة والوثن ّيـة على مسـتوى القصـص والترشيـع واأللفـاظ؛ كما يف ّ
الـزكاة واسـتعامل لفـظ الجبت...
مستهل منتداها،
ّ
وقد ارتأت املجلة أن تقف بالتفصيل عند نقد هذه املحاولة ضمن عددها الحايل ،يف
ٍ
ترجامت ملداخل ومقاالت يف لغة القرآن ضمن
الذي تض ّمن ،مضا فًا إىل نقد دراسة روبني ملصادر القرآن،
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َّ
االفتتاحية

ين خوان فرنيت ،وتقري ًرا عن الجمع َّية الدول َّية
موسوعة القرآن (ليدن) ،ودراسة تحليل ّية للمسترشق اإلسبا ّ
للدراسات القرآن َّية (.)International Qur’anic Studies Association) (IQSA

وأ ّما يف مرصدها ،فقد رصدت املجلّة أبرز املؤمترات والندوات واإلصدارات واألنشطة البحثيّة التي قام
بها املسترشقون حديثًا ،والتي أفرزت مجموعة من الرؤى والتساؤالت حول القرآن الكريم وعلومه وتفسريه
وفهمه ،...أبرزها اآلتية:
ين وتناقله يف القرن األ َّول لإلسالم؟ ما الذي تقوله
هل من املمكن إعادة ترتيب مراحل وضع
ِّ
النص القرآ ّ
املصادر العربيَّة يف هذا الصدد؟ كيف ميكن تقويم مدى وثاقة هذه املصادر ،مع كرثتها وكرثة تناقضاتها
وتبايناتها؟ كيف ميكن معالجة وتفسري معضلة كرثة تن ُّوع النصوص يف أقدم مخطوطات القرآن؟
والصياغي لوضع القرآن؟
التأليفي
كيف ميكن للنصوص الكتاب َّية وغري الكتاب َّية أن تعيننا عىل فهم املسار
ّ
ّ

لنص القرآن
يب ّ
جيّة والدور يف تقديم تحليل أد ٍّ
املخطوطات القرآنيّة القدمية -السياق والتكوين والح ّ
الكريم.-
ما الذي تق ِّدمه مصادر علم النقوش عن حالة اللغة العرب َّية واللغة القرآن َّية عىل مدى القرن األ َّول لإلسالم؟

يؤش إىل مراحل تاريخ َّية متتالية من
هل تن ّوع بيان اللغة العرب ّية هو تن ُّو ٌع
لغوي داخل لغ ٍة واحدة أم ِّ
ٌّ
يل من بقيَّة اللغات الساميّة؟
التط ّورات التي م ّرت بها اللغة العربيّة ،وإىل موقعها
الزمني التفصي ّ
ّ
التاريخي
يف وإمكانات إعادة البناء
يل ويف سياقه
التاريخي والجغرا ّ
مطلب فهم القرآن يف وسطه األص ّ
ّ
ّ
ين!
للوحي القرآ ّ
كيف أث َّرت العالقات القامئة بني القرآن والعهدين يف صورة حياة مؤلِّف القرآن أو مؤلِّفيه ،وبالخصوص
يف طريقة التأليف؟
املؤسس لإلسالم؟!
ماذا عن البيئات الثقاف َّية التي من املمكن أنَّها ساهمت يف بلورة الكتاب
ِّ

ين،
هل اللجوء إىل مناهج مست َم َّدة من علوم اللغة والتواصل واألدب (التحليل
البالغي ،التحليل البيا ّ
ّ
ين واسرتاتيجيَّته؟ وهل
اإليقاعي
والتحليل
ّ
والشعري) ،يُساعد عىل اإلحاطة أكرث بديناميكيَّة الخطاب القرآ ّ
ّ
تُ كِّن هذه املناهج من اإلحاطة بتسلسل أحداث محتمل ملراحل تأليف القرآن؟

ما هي طبيعة العالقة بني املعايري (اإلبستمولوج َّية ،املفهوم َّية ،أو االجتامع َّية-السياس َّية مثالً) املتص َّورة
سابقًا وبني تفسري القرآن؟ وكيف يؤث ِّر أحدهام يف اآلخر؟
ما هي االسرتاتيجيَّات الهرمنيوطيقيَّة التي يجري توظيفها؟

حة يف اآليات القرآن َّية؟ وما هي األفكار
كيف تجري ُمناقشة التوت ُّرات الحاصلة بني الصفة التاريخ َّية والص َّ

االفتتاحية

التي ُيكن استخراجها من ذلك ،بحيث ترتب ُ
ين املعارص
ط بالالهوت
اإلسالمي عمو ًما وبالتفسري القرآ ّ
ّ
خصوصا؟
ً
القراءة يف القرون الثالثة األُوىل من اإلسالم -النصوص ،السياقات ،والتح ِّديات ،-بوصفها نقطة انطالقٍ

للبحث يف األنواع األدبيَّة للنصوص املقروءة ،وطرق القراءة ،والق َّراء ،والسياقات االقتصاديَّة والسياسيَّة
املرتبطة بظاهرة القراءة!
يب؛ من خالل دراسة تقن َّيات رسد بعض
ما هي طبيعة العالقة بني الرسد
الديني والنرث يف األدب العر ّ
ّ
يب؟
اآليات القرآنيَّة والسيَّام القصصيَّة منها ،ومن ث ّم دراسة اآليات نفسها يف الرتاث
ّ
التفسريي العر ّ

هل استم ّد القرآن قصصه من مراحل تاريخ ّية ودين ّية سابقة؛ كاملقرائ َّية (العهد القديم) وأدب التلمود
قصة
وكتب آباء الكنيسة (والسيام الكنيسة السوريّة) ،بحيث ساهمت يف تشكّلها عىل ما هي عليه ،كام يف ّ
والحضاري العريب ومنحه ق َّوة إله َّية
الديني
إبراهيم التي هدف القرآن من خاللها إىل إعادة ترميم الرتاث
ّ
ّ
الدعوي؟!
وشق طريقه
ودينيَّة ،وإىل تأسيس دين اإلسالم الجديد ِّ
ّ
ظل إسكات
يب» املعارصة يف ّ
يل؟ وما هي انعكاساته عىل حركات «التنوير العر ّ
هل مث ّة قرآن ليربا ّ
يب
يل العر ّ
األنظمة الحاكمة يف الدول العرب َّية لهذه التو ُّ
جهات الليربال َّية؟ وما هي أسباب فشل التيار الليربا ّ
ين؟
يف تقديم أمنوذ ٍ
ج حدا ٍّ
يث قرآ ّ

تعكس عاملـًا
يب املأثور« :الرواية
ين فيام لو أخذنا بعني االعتبار القول األد ّ
ُ
كيف سيبدو األمنوذج القرآ ّ
رش ُع القرآن تطبيقات القراءات النقديَّة ويستقبلها؟
قد هجره الله»؟ وكيف يُ ِّ
وبأي طريقة تح َّدث إليه؟ وكيف قام بتوجيهه لتوسيع رشيحة املؤمنني به؟
للنبي مح َّمد
كيف ظهر اإلله
ّ
ّ
وكيف يواجه معارضيه؟ وكيف يصف طائفة املؤمنني؟ وما هي األسس اإلميانيَّة واألخالقيَّة التي ينسبها
إليهم؟ وما هي صورة اإلله؟ وما هو دين اإلسالم املطلوب من األشخاص اإلميان به؟ وما هي الطرق
العمل َّية للتعبري عن اإلميان باإلله؟ وكيف كان الجدل مع اليهود والنصارى وعبدة األصنام؟ وما هي الديانة
اإلبراهيم َّية التي من الواجب عىل الناس اتِّباعها ليك يكونوا مسلمني حقيق ِّيني؟
تغيري القبلة من القدس إىل مكَّة ومشكلة الصالة!

التاريخي (أي العصور القدمية
ين إىل دائرة الضوء ،عرب دراسته يف سياقه
مطلب إعادة علم اآلخرة القرآ ّ
ّ
يب ( ُمد ّونات دين َّية من تراث «الكتاب املق َّدس»).
املتأخِّرة) مضافًا إىل سياقه األد ّ
ما هي طبيعة العالقة بني الدين والعلم يف أعامل التفسري يف العرص الحديث؟

هل لألركيولوجيا والعلم الجيني دور يف تأسيس تفسري جديد وقراءة تط ّوريّة للقرآن؟
تأويل املعجزة القرآن َّية بني نظريَّة النشوء والتط ُّور وعلم البالغة.
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َّ
االفتتاحية

املتغية ،وإعادة التفسري؛ يف عمليَّات الرتجمة
كيف تؤث ِّر قضايا من قبيل :تق ُّدم الزمن ،بيئة التلقِّي
ِّ
أي مدى تقوم عمل َّية إعادة ترجمة
الجديدة للكتاب املق َّدس والقرآن وغريها من النصوص املق ّدسة؟ وإىل ِّ
النصوص املق َّدسة برتسيخ نظريَّة إعادة الرتجمة -التي ذكرناها آنفًا -أو هدمها؟

كيف تؤث ِّر الطبيعة الرسميَّة ٍ
يل أو ُمرتجم) يف اسرتاتيجيَّات إعادة الرتجمة التي ت َّم
لنص ُمح َّد ٍد (أص ّ
اعتامدها؟ وكيف تؤث ِّر الطبيعة الرسميَّة لرتجم ٍة موجودة يف اسرتاتيجيَّات إعادة الرتجمة؟ وما هي اسرتاتيجيات
إعادة الرتجمة الفعل َّية التي يتب َّناها ُمرتجمو الكتاب املق َّدس والقرآن وغريها من النصوص املق َّدسة؟ وما
والنص َّية الكبرية التي يت ُّم اتّخاذها؟
اللغوي ،املصطلحات)
النص َّية الصغرية (النحو ،القاموس
ِّ
هي الخيارات ِّ
ّ
وكيف يستطيع ُمرتجمو الكتاب املق َّدس والقرآن التعامل -نظريًا وتطبيقيًا -مع اإلشكاليَّات اآلتية :الحساسيَّة،
الرتجمة الداخليَّة ،التحديث يف مقابل اللغة القدمية ،املعنى الرصيح يف مقابل الضمنيَّة ،الداللة الحرفيَّة
الوظيفي ،وغريها من اإلشكال َّيات؟
يف مقابل اإلشارة ،اللغة الفائضة مقابل التكافؤ
ّ

كيف ُيكن تقييم نجاح ترجم ٍة جديدة للكتاب املق َّدس أو القرآن أو غريها من النصوص املق َّدسة؟ وما
حا من غريها؟ وما هو الدور الذي يلعبه فاعلون ُمتع ِّددون
يجعل
ُ
الذي
َ
بعض الرتجامت الجديدة أكرث نجا ً
الرسمي عىل بعض الرتجامت الجديدة للنصوص املق َّدسة؟ وما هي الوظائف التي
يف عمليَّة إضفاء الطابع
ّ
تؤ ِّديها الرتجامت الجديدة الداخل َّية والخارج َّية أو النصوص املق َّدسة يف بيئات التلقِّي املختلفة؟ كيف ُيكن
املفتض يف الرتجامت املعتَمدة للقرآن؟ وكيف ُيكن ُمنافسة ترجامت الكتاب
رشح وتح ِّدي النقص
ََ
املق َّدس والقرآن؟ كيف ُيكن تفسري التلقِّي غري الناجح لبعض الرتجامت الجديدة؟ وما هي اسرتاتيجيَّات
الهيئة البرصيَّة للكتاب ،وغريها من االسرتاتيجيَّات التي تُستخدم لنرش الرتجمة الجديدة يف السوق.
فضل عن غريها من الرؤى والتساؤالت امل ُستنتَجة من أقوال املسترشقني املعارصين ومقوالتهم،
ً
هذه،
وتوصفه
االسترشاقي املعارص يف مجال الدراسات القرآن ّية،
البحثي
وضعناها ضمن ما َّدة علم َّية ترصد الواقع
ِّ
ّ
ّ
واملؤسسات البحثيَّة والعلميَّة؛ من التص ِّدي والنقد
كام هو؛ ليتمكَّن الباحثون من الحوزويِّني والجامعيِّني
َّ
ورفع الشبهات واملغالطات الكثرية التي أُثريت حول القرآن الكريم من ِق َبل املسترشقني الغرب ِّيني ومن سار
يف ركبهم من املستغربني.
وختا ًما ،نؤكِّد ترحيبنا واستعدادنا التا ّم لتلقِّي األفكار واملشاريع واألبحاث والدراسات والتقارير واألخبار
التي ترتبط باالسترشاق املعارص حول القرآن الكريم ،لنرشها يف هذه املجلَّة.
والله املوفِّق
اإلسالمي للدراسات االسرتاتيج َّية /فرع بريوت  -لبنان
املركز
ّ

ـ بحوث ودراسات
ـ آثار استرشاق ّية

ـ شخص ّيات استرشاق ّية

ـ مراكز بحث ّية استرشاق ّية
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ودراسات

شبهات “أوري روبين”

حول مصدر القرآن الكريم ونقدها

دراسة تحليل َّية نقديَّة لنامذج مختارة من تعليقات ترجمةروبني العربيَّة ملعاين القرآن الكريم وهوامشها-

د .أحمد صالح البهنيس

(((

ّ
مقدمة:
تق َّدم يف العدد السابق الكالم عن مق ِّدمة ترجمة «أوري روبني» ملعاين القرآن الكريم إىل اللغة العربيَّة((( ،وممَّ
ذكرناه أ َّن األه ِّم َّية الكربى لهذه الرتجمة تكمن يف احتوائها عىل كث ٍ
ري من التعليقات والهوامش مضافًا إىل ملحقني،
تحتوي جميعها عىل نقد وتعليقات عىل معظم اآليات القرآنيَّة ،شملت جميع سور القرآن عدا سوريت «الضحى
والعرص» ،وبلغ عدد صفحاتها  543صفحة؛ لذلك فنحن أمام مجل ٍَّد عن القرآن الكريم يحتوي عىل ترجم ٍة ملعانيه
إىل العربيَّةٍ ،
ونقد آلياته من وجهة نظ ٍر استرشاق َّية إرسائيل َّية ،من خالل التعليقات الهامش َّية عىل اآليات القرآن َّية ،وهو
وموضوعي ،وما
علمي
الرضوري نقد هذه التعليقات والحوايش املليئة بالفرض َّيات؛ للتمييز بني ما هو
ما جعل من
ّ
ّ
ّ
هو غري ذلك منها.
بالنسبة إىل التعليقات والهوامش املوجودة يف حوايش ترجمة «روبني» ،فقد جمعت بني كونها تعليقات تفسرييَّة
توضح مرئ َّيات املرتجم ،وكونها تعليقات شارحة مك ِّملة للرتجمة ،حاول من خاللها املرتجم رشح عد ٍد من األلفاظ
واآليات القرآن َّية والتعليق عليها.
ورد يف تعليقات «روبني» وهوامشه عد ٌد من الشبهات حول اآليات القرآنيَّة ،متحورت حول ر ِّد اآليات القرآنيَّة إىل
مصادر خارج َّية غري أصيلة؛ هي املصادر اليهوديَّة والنرصان َّية والوثن َّية ،وهي الشبهة األساس املتعلِّقة مبصدر القرآن
ح َب َها بشبهات أخرى تتعلَّق بإسقاط «روبني» ملفاهيم سياس َّية وفكريَّة مع َّينة عىل اآليات القرآن َّية،
الكريم ،والتي صا َ
تخدم أيديولوجيَّته االسترشاقيَّة اإلرسائيليَّة.
علمي
ويف ما يأيت نق ٌد لشبهات «روبني» حول عد ٍد من اآليات القرآن َّية التي ت َّم اختيارها؛ لتحليلها ونقدها بشكل
ّ
وموضوعي ،وذلك عىل النحو اآليت:
ّ
ائييل ،من مرص.
متخصص يف االسترشاق اإلرس ّ
((( باحث
ِّ
((( انظر :البهنيس ،أحمد« :مقدِّمة ترجمة أوري روبني العربيَّة ملعاين القرآن الكريم» ،مجلَّة القرآن واالسترشاق املعارص ،السنة األوىل ،العدد  ،3صيف 2019م ،ص.39-31
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َّ ً
َّ
ِّ
أول :شبهة «روبي�ن» برد القرآن الكريم إلى مصادر «يهودية» ونقدها:

جا:-
 .1شبهة «روبني» بر ِّد قصص القرآن الكريم إىل مصادر يهوديَّة ونقدها َّ
-قصة آدم وزوجه أمنوذ ً

كل من :سورة
لقصة آدم وح َّواء ،من خالل تعليقاته عىل عدد من اآليات القرآن َّية الواردة يف ٍّ
تع َّرض «روبني» َّ
القصة إىل أجزاء واردة يف التوراة واألجادا((( .فعلَّق عىل
البقرة ،سورة األعراف ،وسورة طه؛ إذ ر َّد أجزاء من هذه
َّ
اآلية  31من سورة البقرة ﴿ َو َعل ََّم آ َد َم األَ ْس َمء كُلَّ َها ثُ َّم َع َرضَ ُه ْم َع َل الْ َمالَئِكَ ِة َفق َ
ون ِبأَ ْس َمء هَـؤُالء إِن كُن ُت ْم
َال أَن ِب ُئ ِ
ني﴾ ،بر ِّدها إىل كتاب األجادا( 11 ،من خالل بسيكتا ربتي 14 ،ومدراشيم أخرى)((( “ :قال الحاخام أحاي:
صا ِد ِق َ
َ
الرب آدم ،جمع املأل األعىل ،وقال لهم :سأخلق إنسانًا .قالوا له :وهذا اإلنسان
يف الوقت الذي كان يخلق فيه
ّ
كل البهائم الح َّية والطيور أمام
الرب بعد ذلك؟ جمع َّ
ما طبيعته؟ قال لهم :حكمته ستكون أكرث منكم .ماذا فعل
ّ
كل البهائم الحيَّة والطيور
املالئكة .قال لهم :ما أسامء هؤالء؟ ومل يعرفوا .وبعد أن خلق اإلنسان األ َّول “آدم” جمع َّ
منل،
أمامه .قال له :ما أسامء هؤالء؟ قال “آدم” هذا من املستحسن أن يُدعى ثو ًرا ،وهذا حام ًرا ،وهذا حصانًا ،وهذا ً
الرب :وأنت ما اسمك؟ قال له :أنا من املستحسن
رسا ،وهكذا ِّ
لكل البهائم والطيور .ث َّم قال له ّ
وهذا أس ًدا ،وهذا ن ً
أن أُدعى آدم ،وملاذا؟ ألنَّني خُلقت من أديم األرض .وأنا ما اسمي؟ قال له :أنت من األفضل أن تدعى “سيدي”
كل مخلوقاتك”.
وملاذا؟ ألنَّك أنت سيِّد ّ

ج َّن َة َوكُالَ ِم ْن َها َر َغدً ا َح ْي ُ
ث ِش ْئ ُت َم َوالَ تَ ْق َربَا هَـ ِذ ِه
اسكُ ْن أَ َ
نت َو َز ْو ُجكَ الْ َ
أ َّما اآلية  35من السورة نفسها ﴿ َو ُقلْ َنا يَا آ َد ُم ْ
املفسين املسلمني يقولون:
ني﴾ ،فقد ر َّدها «روبني» إىل سفر التكوين ،17 /2 ،مضيفًا أ َّن
ج َر َة َف َتكُونَا ِم َن الْظَّالِ ِم َ
الشَّ َ
ِّ
إ َّن املقصود هو القمح أو نو ٌع آخر مثل العنب أو الليمون أو التني ،را ًّدا ذلك إىل كتاب األجادا( 17 -16 ،من خالل
ب يهودا بر العاي :شجرة
براشيت ربا“ : ((()16 ،شجرة الحياة هي الشجرة املتجذِّرة بها ّ
كل صنوف الحياة ،قال الر ّ
كل مياه الخلق تتج َّمع وتخرج من تحتها”.
الحياة ّ
خ َر َج ُه َم ِم َّم كَانَا ِفي ِه َو ُقلْ َنا ا ْه ِبطُواْ
كام علَّق عىل اآلية  36من السورة نفسها أيضً ا ﴿ َفأَ َزلَّ ُه َم الشَّ ْيطَانُ َع ْن َها َفأَ ْ
ف األَ ْر ِ
بَ ْعضُ ك ُْم لِ َب ْع ٍ
فسون أ َّن النداء أيضً ا
ض عَدُ ٌّو َولَك ُْم ِ
ض ُم ْس َت َق ٌّر َو َم َتا ٌع إِ َل ِحنيٍ﴾ ،بالقول« :إ َّن هناك َم ْن يُ ِّ
إلبليس ،أي إ َّن العداء سيكون بني الشيطان وبني بني اإلنسان ،كام قيل يف سفر التكوين 15 /3 ،عىل العالقة بني
((( هي املادَّة املتن ِّوعة املوجودة يف التلمود واملدراش ،وهي مشتقَّة من الفعل הגיד؛ مبعنى يقول أو يروي ،واملصطلح املرادف املستخدم يف املصادر
التي اكتشفت يف أرض كنعان هو הגדה ،والذي ال نجد له تفس ًريا واض ًحا .تع ّد األجادا كذلك أحد أنواع اإلنتاج األد ّيب لليهود يف فلسطني وبابل حتَّى عرص
شكل أدب ًّيا
الهيكل الثاين تقري ًبا ،والتي تن َّوعت وات َّخذت أشكالً عديدة بعد استيالء اإلسكندر األكرب عىل فلسطني عام  333ق.م وحتَّى عام  322ق.م ،وصارت ً
يهودي كبري مختلط ومتأث ِّر بالكتب
تاريخي
مستقل عىل مدى أكرث من ألف سنة إىل أن فتح العرب املسلمون فلسطني .وبالتايل فهي تجمع نتاج موروث
ًّ
ّ
ّ
خاصة التلمود.
ة
ي
اليهود
ة
الدين َّي
َّ
َّ
األورشليمي فنسبة األجادا فيه
يل من األجادا من حيث املضمون ،أ َّما التلمود
يصعب تحديد طبيعة األجادا وجوهرها يف التلمود ،فنحو ربع مادَّة التلمود الباب ّ
ّ
أقل ،لك َّنها تحظى فيه عىل مكانة مم َّيزة .وتنقسم األجادا إىل 1- :تورات َّية 2- ،تاريخ َّية 3- ،أخالق َّية -تعليم َّية 4- ،رمزيَّة 5- ،قصص الحاخامات 6- ،الهوت َّية( .انظر:
ّ
التلمود..أصله وتسلسله وآدابه ،ترجمة :شمعون مويال ،تقديم :ليىل إبراهيم أبو املجد ،مراجعة :رشاد الشامي ،ال ط ،ال م ،الدار الثقافيَّة للنرش2009 ،م).
((( ע״ע ،אורי רובין ،עמ׳ .5
((( ע״ע ،אורי רובין ،עמ׳.5 ،

شبهات “أوري روبين” حول مصدر القرآن الكريم ونقدها

ح ُق َرأْ َس ِ
اإلنسان والح َّية((( ( َوأُثِ ُري َع َدا َو ًة َدا َئِ ًة بَ ْي َن ِ
ك َوأَن ِ
ْت تَلْ َد ِغ َني َع ِق َب ُه).
ي الْ َم ْرأَ ِةَ ،وكَ َذلِ َك بَ ْ َ
ك َوبَ ْ َ
ي ن َْسلَ ْي ُكمَُ .ه َو يَ ْس َ

ج َّن َة َفكُالَ ِم ْنها َح ْي ُ
اسكُ ْن َأ َ
ج َر َة
نت َو َز ْو ُجكَ الْ َ
ث ِش ْئ ُت َم َوالَ تَ ْق َر َبا هَـ ِذ ِه الشَّ َ
أ َّما اآلية  19من سورة األعراف ﴿ َو َيا آ َد ُم ْ
ني﴾ ،فقد ر َّدها إىل التعليق الوارد عىل اآلية  35من سورة البقرة((( .وكذلك ر َّد اآلية  24من السورة
َف َتكُونَا ِم َن الظَّالِ ِم َ
نفسها ﴿ق َ
ف األَ ْر ِ
َال ا ْه ِبطُواْ بَ ْعضُ ك ُْم لِ َب ْع ٍ
ض ُم ْس َت َق ٌّر َو َم َتا ٌع إِ َل ِحنيٍ﴾ إىل التعليق عىل اآلية  36من سورة
ض عَدُ ٌّو َولَك ُْم ِ
البقرة(((.
وبالنسبة إىل اآلية  123من سورة طه ﴿ق َ
ج ِمي ًعا َب ْعضُ ك ُْم لِ َب ْع ٍ
ض عَدُ ٌّو َفإِ َّما َيأْتِ َي َّنكُم ِّم ِّني هُدً ى َف َمنِ اتَّ َب َع
َال ا ْه ِبطَا ِم ْن َها َ
اي ف ََل يَ ِ
ض ُّل َو َل يَشْ قَى﴾ ،فقد أحالها «روبني» إىل التعليق الوارد عىل اآلية  36من سورة البقرة(((.
هُدَ َ
وميكن تقسيم تعليقات «روبني» عىل اآليات
قصة آدم وحواء ومناقشتها
القرآن َّية التي وردت فيها َّ
والر ّد عليها ،عىل النحو اآليت:

خلق آدم وتعليمه األسامء:
يشمل هذا القسم تعليق “روبني” عىل اآلية 31
من سورة البقرة ،فعىل الرغم من ات ِّفاق اآلية القرآنيَّة
نص األجادا الذي ر َّده “روبني” إليها ،يف تعليم
مع ِّ
آدم لألسامء من قبل الذات اإلله َّية ،لك َّننا نلحظ
حا ومتك ِّر ًرا بني اآليات القرآن َّية والنصوص
فرقًا واض ً
الدينيَّة اليهوديَّة ،يتمثَّل يف استغراق األخرية يف
التفاصيل ،يف حني أنَّنا نجد اآليات القرآنيَّة دامئًا
ما توجز وت ُجمل للوصول إىل الفائدة والعظة
املرج َّوة ،من دون الدخول يف تفاصيل غري مفيدة.
نص األجادا ت ُسيطر عليه ما يس ِّميه علامء الكتاب املق َّدس بأسطورة األصل  myth of originأو
ويالحظ -أيضً ا -أ َّن َّ
األسطورة التعليل َّية التربيريَّة((( ،a etiological mythوهي الظاهرة املوجودة بق َّوة يف نصوص العهد القديم (املقرا)،
النص يورد
النص من األجادا ميكن القول -أيضً ا -إنَّها موجودة يف األجادا وبق َّوة؛ إذ إ َّن
لكن من خالل تحليل هذا
َّ
ّ
فمثل نجد أ َّن آدم ُس ِّمي بهذا االسم ألنَّه خلق من האדמה أي
ً
تحليل لكثري من األسامء املطروحة فيه؛
ً
ريا أو
تفس ً
((( שם ،עמ׳.5 ،
((( שם ،עמ׳.125 ،
((( שם ،עמ׳.125 ،
((( ע״ע ،אורי רובין ،עמ׳.258 ،
((( انظر :حسن ،مح َّمد خليفة :تاريخ الديانة اليهوديَّة ،ال ط ،القاهرة ،ال ن1996 ،م ،ص.23-22
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محل املقارنة ،أو يف القرآن الكريم عمو ًما.
أديم األرض((( .ويف املقابل ال توجد هذه الظاهرة سواء يف اآلية القرآن َّية ّ
األكل من الشجرة وخروج آدم من الج ّنة:
يشمل هذا القسم تعليقات “روبني” عىل اآليتني  35و 36من سورة البقرة واآلية  19من سورة األعراف ،واآلية
 123من سورة طه.
اليهودي يف التفاصيل مقابل اإليجاز
الديني
النص
ونجد -أيضً ا -املالحظة املتك ِّررة نفسها املتمثِّلة يف استغراق ّ
ّ
ّ
ين.
يف
ّ
النص القرآ ّ
كام يُالحظ -أيضً ا -استغالل “روبني” لإلرسائيل َّيات الواردة يف عد ٍد من التفاسري التي اعتمد عليها يف تعليقاته
املفسين املسلمني؛
عىل اآليات القرآن َّية؛ وذلك بهدف نسبة عد ٍد من اآلراء والتفسريات الواردة يف التعليقات إىل
ِّ
اليهودي الذي ير ُّد إليه اآلية القرآن َّية .واملثال عىل ذلك تعليقه عىل اآليتني
مبا يظهر وجود تطابقٍ بينها وبني املصدر
ّ
املفسين أ َّن الشجرة الواردة يف اآليتني هي شجرة الخطيئة أو الليمون
 35و 36من سورة البقرة؛ حيث نسب إىل
ِّ
أو التني ،وهي معلومات وردت يف اإلرسائيل َّيات يف هذه التفاسري وتطابقت مع بعض ما جاء يف املصادر الدين َّية
اليهوديَّة(((.
القصة نفسها الواردة يف
القصة القرآنيَّة عن آدم وزوجه تختلف يف صياغتها ودالالتها عن
وعىل العموم ،فإ َّن
َّ
َّ
القصتَ ْي يف خطوطهام العريضة(((.
التوراة واألجادا ،وذلك عىل الرغم من التشابه بني
َّ
َال َر ُّبكَ لِلْ َمالَئِكَ ِة إِ ِّ
فالقصة القرآن َّية تبدأ قبل خلق الله آلدمَ ﴿ :وإِ ْذ ق َ
ف األَ ْر ِ
ج َع ُل ِفي َها
ض َ
ن َجا ِع ٌل ِ
خلِي َف ًة قَالُواْ أَتَ ْ
َّ
(((
َال إِ ِّ
س لَكَ ق َ
ن أَ ْعل َُم َما الَ تَ ْعلَ ُمونَ ﴾  ،ومل تهدف إىل
ح ُن ن َُس ِّب ُح ِب َ
َمن يُف ِْسدُ ِفي َها َويَ ْس ِفكُ الدِّ َماء َونَ ْ
ح ْم ِدكَ َونُ َقدِّ ُ
َال ِ
إثبات خطيئة آدم التي أق َّرتها التوراة((( « َوق َ
ج َر ِة الَّ ِتي نَ َهيْتُ َك َع ْن َها،
ت لِ َق ْو ِل ا ْم َرأَتِ َكَ ،وأَكَل َ
ل َد َمَ :ألن ََّك أَ ْذ َع ْن َ
ْت ِم َن الشَّ َ
ض َملْ ُعونَ ٌة ب َِس َبب َ
ِك َوبِالْ َمشَ َّق ِة ت َ ْقتَاتُ ِم ْن َها طَ َو َال ُع ْمر َِك».
فَاألَ ْر ُ

((( ח.נ .ביאליק ו י.ח .רבניצקי.האגדה מבחר האגדות שבתלמוד ובמדרשים :הוצאת דביר תל  -אביב
 :1936כרך ראשון עמ׳ יז.

السمرقندي ،نرص بن مح َّمد بن أحمد بن إبراهيم :بحر العلوم (املعروف بتفسري
قصة آدم وح َّواء يف التفاسري التي اعتمد عليها روبني:
((( انظر :تفسري َّ
ّ
السمرقندي) ،تحقيق :محمود مطرجي ،ال ط ،بريوت ،دار الفكر1998 ،م ،مج ،1ج ،1ص73-70؛ ابن الجوزي ،جامل الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عيل بن
ّ
مح َّمد :زاد املسري يف علم التفسري ،ط ،1بريوت ،دار ابن حزم للطباعة والنرش والتوزيع2002 ،م ،ص55؛ البيضاوي ،نارص الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر
السيوطي ،جالل
املحل ،جالل الدين؛
َّ
بن مح َّمد الشريازي :أنوار التنزيل وأرسار التأويل ،ال ط ،القاهرة ،املكتبة التجاريَّة الكربى ،ال ت ،ج ،1ص297-295؛
ّ
الدين :تفسري الجاللني ،ال ط ،بريوت ،دار ابن حزم للطباعة والنرش والتوزيع2001 ،م ،ص .45وما يؤكِّد أ َّن هذه الروايات هي من اإلرسائيليَّات -أيضً ا -هو
الذهبي ،مح َّمد حسني:
أ َّن الباحثني يف التفاسري أكَّدوا أ َّن البيضاوي اعتاد يف تفسريه تصدير روايات اإلرسائيل َّيات بـ"قيل" و"روي" إشعا ًرا منه بضعفها (انظر:
ّ
القصة.
التفسري
واملفسون ،ال ط ،القاهرة ،مكتبة وهبة ،ال ت ،ج ،1ص ،)213وهو ما يوجد يف روايات البيضاوي حول هذه َّ
ِّ
«قصة أيب البرش آدم بني التوراة والقرآن» ،مجلَّة الحوار املتمدِّن ،العدد 2006/9/2 ،161م .عىل الرابط:
عامد:
از،
و
ف
انظر:
ّالع،
ط
اال
من
ملزيد
(((
َّ
ّ
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=74345
((( سورة البقرة ،اآلية .30
((( سفر التكوين.17/3 ،
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وجل -آلدم بتعليمه األسامء كلها ﴿ َو َعل ََّم آ َد َم
ّ
القصة القرآن َّية تذكر –أيضً ا -األفضل َّية التي وهبها الله -ع َّز
كام إن
َّ
األَ ْس َمء كُلَّ َها ثُ َّم َع َرضَ ُه ْم َع َل الْ َمالَئِكَة َفق َ
ني﴾((( ،وهو ما مل نجد له أث ًرا يف
صا ِد ِق َ
ون ِبأَ ْس َمء هَـؤُالء إِن كُن ُت ْم َ
َال أَن ِب ُئ ِ
يهودي آخر؛ وهو األجادا؛ حينام مل يجد
نص ديني
القصة التورات َّية ،وكان ذلك هو السبب يف أن يلجأ «روبني» إىل ٍّ
َّ
ٍّ
قصة آدم من بني نصوص العهد القديم (املقرا) ،فلجأ إىل األجادا التي
ما يتشابه مع
ين يف هذه الجزئيَّة من َّ
ِّ
النص القرآ ّ
النص
هي متأخِّرة من حيث تاريخ ظهورها وجمعها وتدوينها عن القرآن الكريم؛ ما يعني أ ّن احتامل تأث ُّرها وأخذها من
ِّ
ين أكرب بكثري من احتامل العكس.
القرآ ّ
قصة آدم القرآنيَّة تنتهي بوعيه
ونالحظ -أيضً ا -أ َّن َّ
ألخطائه وتح ُّمله ملسؤوليَّاته ،وهام أساس تصالحه
مع ربِّه ورضا الله عنه(((َ ﴿ :ف َتلَقَّى آ َد ُم ِمن َّربِّ ِه كَلِم ٍ
َت
يم﴾((( ،و﴿إِنَّا َع َرضْ َنا
اب ال َّر ِح ُ
اب َعلَ ْي ِه إِنَّهُ ُه َو ال َّت َّو ُ
َف َت َ
الس َم َو ِ
ات َو ْ
ْ
الَ ْر ِ
ي أَن
ض َوالْجِ َبالِ َفأَبَ ْ َ
الَ َمانَ َة َع َل َّ
ح ِملْ َن َها َوأَشْ َف ْق َن ِم ْن َها َو َح َملَ َها ْ
ِنسانُ ِإنَّهُ كَانَ َظلُو ًما
يَ ْ
ال َ
َج ُه ً
ول﴾(((.

القصة يف التوراة ،ف ُيالحظ عليها
وأ َّما بالنسبة إىل
َّ
قصة خلق آدم بني اإلصحاحني
أ َّن مث ّة تناقضً ا حول َّ
األ َّول والثاين من سفر التكوين؛ ففي اإلصحاح األ َّول
ريا من الكائنات
يَرِد أ َّن الله خلق يف اليوم السادس كث ً
الح َّية التي تعيش عىل األرض أو يف املاء أو يف
الهواء ،ث َّم خلق آدم وحواء ،أ َّما يف اإلصحاح الثاين فنجد أ َّن الله خلق اإلنسان أ َّو ًل ،ث َّم خلق صنوف الحيوانات،
يفسه عامل
وبعد ذلك حواء .ومن هنا ،فإ َّن النظام الذي ُ
خلِقت عليه الكائنات معكوس بني اإلصحاحني ،وهو ما ِّ
اإلنرثوبولوجيا «جيمس فريزر» يف كتابه «الفولكلور يف العهد القديم» بأ َّن التوراة استخدمت مصدرين مختلفني ،ث َّم
القصتني يف سفر التكوين دون موامئة بينهام(((.
ت َّم الجمع بني
َّ
بنص توجد فيه
تساؤل حول حقيقة اقتباس
ً
للقصة يثري
ولعل هذا التناقض يف الرواية التوراتيَّة
َّ
ين ٍّ
ِّ
َّ
النص القرآ ّ
يؤش إىل
قصة واحدة ،أو تأث ُّره به ،يف حني أ َّن
ين يعتمد رواي ًة واحدةً؛ ما ِّ
َّ
تناقضات واضحة وبارزة حول َّ
النص القرآ َّ
أصالته واستقالل َّيته وخصوص َّيته واستمداده واعتامده عىل مصدر واحد.
((( سورة البقرة ،اآلية .31
«قصة أيب البرش آدم بني التوراة والقرآن» ،م.س.
((( نقلً عن :ف َّوازَّ ،
((( سورة البقرة ،اآلية .37
((( سورة األحزاب ،اآلية .72
((( انظر :فريزر ،جيمس :الفولكلور يف العهد القديم ،ترجمة :نبيلة إبراهيم ،ال ط ،القاهرة ،الهيئة املرصيَّة العا َّمة للكتاب1974 ،م ،ص.55
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ريا بني القصص يف القرآن الكريم؛ سواء
ويف نهاية هذا الجزء ،تجدر اإلشارة -كذلك -إىل أ َّن مث ّة اختالفًا كب ً
من حيث املفهوم أو العنارص أو السامت((( ،عن القصص يف العهد القديم؛ سواء يف عنارصها أو يف أغراضها(((.
القصة القرآن َّية متتزج مبوضوعات
القصة التورات َّية بأ َّن
ين يتَّسم ويتم َّيز وينفرد عن
َّ
َّ
وبهذا يتَّضح أ َّن القصص القرآ ّ
جا عضويًّا ال مجال فيه للفصل بينها وبني غريها من موضوعات السورة ،بحيث لو حذفنا
السورة التي ترد فيها امتزا ً
النص وإيضاحه للقارئ،
القصة تسهم يف بيان مضمون
الختل املعنى؛ أل َّن
َّ
القصة من موقعها الوارد يف السورة
ّ
َّ
َّ
قصة ابْ َني آدم (قابيل وهابيل) ملا استقام
قصة الغراب التي وردت أثناء الحديث عن َّ
فلو حذفنا -عىل سبيل املثالّ -
املعنى؛ أل ّن الغرض من ذكر الغراب كان لحكمة إله َّية يف بيان حكمة دفن املوىت(((.
القصة القرآنيَّة بالبداية املش ِّوقة ،وامليل إىل اختيار األلفاظ القليلة ذات املعاين والدالالت الكثرية،
كام متتاز
َّ
القصة ،أو تلحق الرسد ،أو
القصة التي تسبق رسد أحداث
وتن ُّوع الصيغ ،واستخدام التعليقات التي تلخِّص مغزى
َّ
َّ
لتفس أسباب تلك األحداث(((.
تأيت خالله؛ ِّ

ويختلف نوع القصص يف القرآن الكريم عن أنواع القصص يف التوراة (العهد القديم)؛ ففي القرآن الكريم
تنقسم القصص إىل ثالثة أنواع؛ هي:
 قصص األنبياء قصص تتعلَّق بحوادث غابرة قصص تتعلَّق بحوادث وقعت زمن الرسول.(((أ َّما القصص التورات َّية (قصص العهد القديم) ،فتنقسم إىل أربعة أنواع؛ هي:
القصة التاريخيَّة
َّ
القصة السبب َّية
َّ
 قصص املعجزات القصص األخالقيَّة(((.((( ٍ
لقصتي آدم ويوسف ،ال ط ،القاهرة ،دار الفكر
ّ
ملزيد من االطِّالع ،انظر :الخطيب ،عبد الكريم :القصص
القرآين يف منطوقه ومفهومه مع دراسة تطبيقيَّة َّ
العر ّيب1974 ،م.
((( ٍ
األديب ،ال ط ،القاهرة ،املجلس األعىل للثقافة2007 ،م.
ملزيد من االطِّالع ،انظر :مطاوع ،سعيد عط َّية :قصص األنبياء يف العهد القديم يف ضوء النقد ّ
«القصة يف القرآن الكريم....الخصائص والدالالت» ،بحث منشور عىل موقع  www.islamnoon.comللدرسات القرآنيَّة عىل
((( انظر :الصعبي ،إبراهيم:
َّ
شبكة اإلنرتنت.
((( انظر :م.ن.
((( انظر :درباله ،إسالم محمود« :القصص يف القرآن الكريم» ،بحث منشور عىل موقع  www.islamnoon.comللدراسات القرآن َّية عىل شبكة اإلنرتنت.
األديب ،م.س ،ص.51-32
((( انظر :مطاوع ،قصص األنبياء يف العهد القديم يف ضوء النقد ّ
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القصة القرآنيَّة تتناسب مع غايات
القصة التوراتيَّة أيضً ا؛ هو أ َّن
القصة القرآنيَّة وتتميّز به عن
وأبرز ما تتَّصف به
َّ
َّ
َّ
اإللهي ووحدان َّية الله وقدرته((( ،يف حني أ َّن
اإللهي ،وهي غايات كثرية ،لك َّنها تتلخَّص يف إثبات الوحي
التنزيل
ّ
ّ
القصص التورات َّية جاءت لتربز أمناط حياة اآلباء وسلوك َّياتهم وأخالق َّياتهم ،حتّى يقتدي بها اليهود(((.
القصة القرآنيَّة تهدف إىل بيان قضايا دينيَّة بحتة وإثباتها ،وعىل رأسها إثبات الوحي
ومن حيث األهداف ،فإ َّن
َّ
القصة التوراتيَّة فتهدف إىل التعليم واملامرسة ،مضافًا
اإللهي والرسالة الربّانيَّة والتأكيد عىل حقّانيّة تعاليمها((( .أ َّما
َّ
ّ
إىل األهداف الرتبويَّة والتعليم َّية وإثبات أ َّن حياة اإلنسان تسري بني النجاح والخطإ(((.
القصة القرآن َّية يضع
القصة التورات َّية؛ فالرسد يف
القصة القرآن َّية وبني
كام يوجد اختالف واضح يف «الرسد» بني
َّ
َّ
َّ
ديني ،تنفذ معه أش ّع ٌة روحيَّ ٌة إىل النفوس ببيان العربة األخالقيَّة والرتبويَّة التي من أجلها أنزل الله
َّ
القصة يف إطا ٍر ّ
ب فيها دون فائدة(((.
القصة .أ َّما الرسد يف
القصة التورات َّية فيغرقها يف كثريٍ من التفاصيل واألحداث امل ُْس َه ِ
َّ
َّ
فالقصة التي تتك َّرر
القصة يف التوراة يختلف عن الهدف من تكرارها يف القرآن الكريم؛
َّ
كام إ َّن الهدف من «تكرار» َّ
قصة موطن إبراهيم ،وقصة إنقاذ
ربا يُناقض الخرب يف
القصة األوىل ،ومن أمثلة ذلك َّ
َّ
يف التوراة يُالحظ أنَّها تُق ِّدم خ ً
القصة ،لك َّنه
القصة القرآنيَّة ،فيختلف باختالف األسلوب الذي تتك َّرر فيه
قصة بيعه .أ َّما التكرار يف
َّ
َّ
يوسف ،وكذلك َّ
ال يخرج عن الغرض
الديني(((.
ّ

 .2شبهة ر ّد «عقائد» القرآن الكريم و«ترشيعاته» و«ألفاظه» إىل مصادر يهود َّية ونقدها:
أ .العقيدة -القضاء والقدر أمنوذ ًجا:-

املفسين
اب ﴾ ،بالقول« :إ َّن
حو اللّهُ َما َيشَ ا ُء َو ُي ْثب ُ
ِت َو ِعندَ هُ أُ ُّم الْ ِك َت ِ
﴿يْ ُ
علّق «روبني» عىل اآلية  39من سورة الرعد َ
ِّ
الساموي مع موته ،أي إ َّن الله يح ِّدد َم ْن يُحكم عليه باملوت
يفسونها مبعنى محو اسم اإلنسان من كتاب املصائر
ّ
ِّ
ت»(((.
ح ِني ِم ْن كِتَاب َِك ال َِّذي كَتَبْ َ
ومن يستم ّر بالحياة» ،را ًّدا ذلك إىل سفر الخروج (« :)32 /32فَا ْم ُ
ٍ
مرتبط بالعقيدة؛ فاآلية القرآن َّية تؤكِّد
يرتكَّز التشابه بني اآلية القرآن َّية والفقرة التورات َّية يف أ َّن كليهام يتع َّرض ملوضو ٍع
عىل ترسيخ عقيدة سيطرة الله عىل القدر ،ومقدرته عىل محو ما يشاء أو إثبات ما يشاء .وكذلك تتع َّرض الفقرة لعقيدة
القصة من القرآن الكريم دراسة أدبيَّة ونقديَّة ،رسالة دكتوراة غري منشورة ،جامعة األزهر ،كلِّيَّة اللغة العربيَّة،
((( انظر :دبور ،مح َّمد عبد الله عبده :أسس بناء َّ
1996م ،ص.25-23
األديب ،م.س ،ص.32
((( انظر :مطاوع ،قصص األنبياء يف العهد القديم يف ضوء النقد ّ
((( انظر :املجذوب ،أحمد عيل :أهل الكهف يف التوراة واإلنجيل والقرآن ،ال ط ،القاهرة ،الدار املرصيَّة-اللبنان َّية1989 ،م ،ص.23
األديب ،م.س ،ص.121-120
((( انظر :مطاوع ،قصص األنبياء يف العهد القديم يف ضوء النقد ّ
القرآين» ،دراسة منشورة عىل موقع «تفسري»  www.tafsir.comعىل شبكة
ّ
القرآين؛ دراسة ألسلوب القصص
ّ
((( انظر :عبد السالم ،عيل الطاهر« :القصص
اإلنرتنت ،ص.11
اليهودي أبراهام جايجر حول قصص األنبياء يف القرآن الكريم» ،مجلَّة كلَّيَّة اآلداب ،جامعة
((( انظر :هويدي ،أحمد محمود« :الر ّد عىل شبهات املسترشق
ّ
القاهرة ،مجلَّد  ،60عدد  ،4أكتوبر 2000م ،ص.141
((( ע״ע ،אורי רובין ،עמ׳ .204
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ٍ
عقدي لدى قوم موىس بعبادتهم إل ًها من
انحراف
قدرة اإلله عىل قبض روح اإلنسان ،وتأيت يف إطار الحديث عن
ٍّ
الرب(((.
ذهب وتركهم عبادة ّ
ٌ
كل من اآلية القرآن َّية والفقرة التورات َّية؛ فاآلية
واضح يف سياق ٍّ
اختالف
لكن عىل الرغم من هذا التشابه ،مث ّة
ٌ
ين عن الكتب السامويَّة التي ينزلها الله ويتحكَّم هو فيها ،وعن استحالة تدخُّل
القرآنيَّة تأيت يف سياق الحديث القرآ ّ
الرسل من تلقاء أنفسهم فيها((( .أ َّما الفقرة يف سفر الخروج ،فتأيت يف سياق عبادة قوم موىس إلل ٍه من ذهب،
ومحاولة موىس االستغفار لهم(((.
ويُالحظ -أيضً ا -أ َّن تعليق «روبني» عىل اآلية اعتمد عىل تفس ٍ
ري واحد ،محاولً مواءمته أو موافقته مع الفقرة
يفس الوحي باملوت ،وهو
التوراتيَّة ،فمن بني األقوال الكثرية التي ذكرت يف تفسري اآلية ،اختار القول الذي ِّ
نص الفقرة التورات َّية التي ورد فيها «מחני־נא" (امحني) ،والتي تعني أ َّن املحو
التفسري الذي يتواءم أو يتَّفق مع ٍّ

هو اإلهالك أي املوت؛ فقد ذكر ابن الجوزي يف تفسري زاد املسري -وهو من التفاسري التي اعتمد عليها "روبني"
املفسين اختلفوا عىل مثانية أقوال حول تفسري "ميحو ويثبت" الواردين يف اآلية،
كام ذكر يف مق ِّدمة ترجمته -أ َّن
ّ
وكان القول الخامس من بني هذه األقوال هو أ ّن املقصود به املوت وتحديد اآلجال(((.
عم أورده "روبني" يف تعليقه ،فاملتت ِّبع
وعىل الرغم من ذلك ،فإ َّن معنى املوت يف القرآن الكريم مختلف متا ًما َّ
لآليات التي وردت فيها املعاين املختلفة للموت يف القرآن الكريم ال يجد بينها ما يعني أنَّه املحو من الكتاب(((.
ري
من ناحية أخرى ،نجد أ َّن تفسري "املحو من الكتاب" الوارد يف هذه الفقرة التوراتيَّة هو يف األساس تفس ٌ
ريا يهوديًّا((( .هذا ،مضافًا إىل أ َّن مفهوم املوت يف العهد القديم ال يَ ِر ُد مبعنى املحو من
ين وليس تفس ً
نرصا ٌّ
الكتاب؛ إذ إ َّن له معاين أخرى مختلفة متا ًما(((.
لفظي بني "ميحو"
من خالل ما سبق ،ميكن استنتاج أ َّن شبهة "روبني" هذه مبنيَّ ٌة يف األساس عىل وجود تشاب ٍه
ٍّ
و"أ ّم الكتاب" يف اآلية القرآنية ،وبني (מחני־נא) أي "امحني" و(ספרך) أي "كتابك" الوارد يف الفقرة التوراتيَّة،
وهو األمر الذي ُيثِّل سمة شائعة من سامت منهج "روبني" يف تعليقاته عىل اآليات القرآن َّية.
العقدي يف اإلسالم،
العقدي يف اليهوديَّة يتشابه يف أساساته وأصوله مع البناء
وبوجه عا ّم ،ميكن القول إ َّن البناء
ّ
ّ
ري من االنحراف املتمثِّل بعبادة
من حيث توحيد اإلله ومفهوم الوحي
اإللهي ،ولك َّن العقيدة اليهوديَّة شابها كث ٌ
ّ
((( انظر :سفر الخروج.32 ،
((( انظر :سورة الرعد ،اآليات .39-35
((( انظر :سفر الخروج.32 ،
((( انظر :ابن الجوزي ،زاد املسري يف علم التفسري ،م.س ،ص.737-736
((( انظر :الباش ،حسن :القرآن والتوراة أين يتَّفقان وأين يفرتقان ،ال ط ،دمشق ،دار قتيبة ،ال ت ،ج ،2ص.239-235
((( انظر :العودات ،أرحام سليامن سليم :سفر الخروج يف توراة اليهود عرض ونقد ،رسالة ماجستري غري منشورة ،غ َّزة ،الجامعة اإلسالميَّة ،كلِّيَّة أصول الدين،
2010م ،ص.30
((( انظر :حول هذه املعاين ،انظر :الباش ،القرآن والتوراة أين يتَّفقان وأين يفرتقان ،م.س ،ج ،2ص.245-239
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الرب يف األنبياء؛ باعتباره وسيلة للوحي ،وهي فكرة ال وجود
األوثان؛ مثل :عبادة العجل؛ مضافًا إىل فكرة حلول روح ّ
لها يف القرآن الكريم ،ومرفوض ٌة إسالم ًّيا(((.
العقدي يف اليهوديَّة تع َّرض لتط ُّور كبري عىل أيدي أحبار اليهود وفالسفتهم ،وكان هذا
ويذكر -أيضً ا -أ َّن البناء
ّ
اليهودي ،ومنه ما هو عىل صعيد املؤث ِّرات الخارجيَّة املا ِّديَّة
التط ّور
ً
ّ
منقسم إىل نوعني :منه ما هو عىل الصعيد الذايتّ
البابيل ما بني  70-50سنةً ،كانت كفيلة
ّ
والثقافيَّة((( ،ومن أه ِّمها التأثريات البابليَّة؛ وذلك بعدما مكث اليهود يف السبي
بالحس
العقدي
الحس
ح يف العقيدة اليهوديَّة ،وكان من أه ّم مظاهرها :عبادة اآللهة الوثن َّية البابل َّية ،ودمج
برتك أث ٍر واض ٍ
ّ
ّ
ّ
السيايس(((.
ّ

ب .الترشيعات -تحريم أكل الدم أمنوذ ًجا:-
تع َّرض “روبني” إىل ترشيع تحريم أكل الدم يف اإلسالم من خالل تعليقه عىل اآلية  173من سورة البقرة﴿ :إِنَّ َا َح َّر َم
ح َم الْ ِ
خنزِي ِر َو َما أُ ِه َّل ِب ِه لِغ ْ ِ
يم﴾؛ إذ
َي َبا ٍغ َوالَ َعا ٍد فَال إِثْ َم َعلَ ْي ِه إِنَّ اللّهَ َغفُو ٌر َّر ِح ٌ
َعلَ ْيك ُُم الْ َم ْي َت َة َوالدَّ َم َولَ ْ
َي اللّ ِه َف َمنِ اضْ طُ َّر غ ْ َ
علَّق عىل كلمة «الدم» بالقول« :املقصود الدم الذي ينزل من األعضاء التي فيها دم ،فقد قيل إ َّن عبدة األصنام اعتادوا
عىل جمع الدم يف أواين طهي وطبخه ،لك ّن تحريم اآلية القرآنيَّة ال ينطبق عىل الدم املختلط باألعضاء الداخليَّة؛ مثل
الخاص بالقرابني عىل األرض وعدم أكله (مثلً :سفر
يئ((( لسكب الدم
ّ
الكبد والطحال .ويشبه ذلك الفرض املقرا ّ
األ ْر ِ
ض كَمَ ت َْس ُك ُبو َن الْمَ َء»،
ل َ
التثنية ،((()25-23 ،16 /12 ،ويف موضع آخرَ 16« :وأَ َّما ال َّد ُم ف ََال تَأْكُلُو ُه ،بَلِ ْ
اس ُك ُبو ُه َع َ
اس ُكبُو ُه
حمِ  24 .الَ تَأْكُلُوا ِم ْن ُه بَلِ ْ
ْس َم َع اللَّ ْ
ْس ،فَالَ تَأْكُلُوا ال َّنف َ
وكذلك قال 23« :لَ ِك ْن إِيَّاكُ ْم َوأَك َْل ال َّد ِم ،ألَ َّن ال َّد َم ُه َو ال َّنف ُ
َع َل األَ ْر ِ
ف َعيْ َن ِي الل ِه».
ح َّق ِ
َب ال َْم ُء 25 .الَ تَأْكُلُو ُه ،لِتَ ْن َع ُموا أَنْتُ ْم َوأَ ْوالَ ُدكُ ْم ِم ْن بَ ْع ِدكُ ْم بِالْخ َْيِ ،إِ ْذ َ
ص َن ْعتُ ُم الْ َ
ض ك ََم يُ ْسك ُ
الترشيعي ،والنصوص التورات َّية وما تحتويه
ريا وقويًّا بني اآلية القرآن َّية ومضمونها
يُالحظ بالفعل أ َّن مث ّة تشاب ًها كب ً
ّ
من أحكام ترشيع َّية تتعلَّق بتحريم أنوا ٍع مع َّين ٍة من األطعمة.
وال َّ
شك يف أ َّن هذا التشابه ينبع باألساس من وجود تشاب ٍه عا ّم بني اإلسالم واليهوديَّة يف ما يتعلَّق بترشيعات
والضب،
إل يف الجمل واألرنب والوبر
األطعمة الحالل والحرام؛ إذ إنَّه ال اختالف يُذكر بني ترشيعات الديانتني َّ
ّ
وقد ح َّرمتها اليهوديَّة وأحلَّها اإلسالم ،يف حني تتشابه رشيعتا الديانتني يف بق َّية املح َّرمات؛ ويأيت يف مق ّدمتها تحريم
أكل الدم ،وهو ما يتَّضح عند عقد مقارنة بني النصوص التوراتيَّة الواردة فيها ترشيعات األطعمة الحالل والحرام(((،
والترشيعات اإلسالميَّة حول األطعمة الحالل والحرام الواردة يف النصوص القرآنيَّة(((.
((( انظر :العودات ،سفر الخروج يف توراة اليهود عرض ونقد ،م.س ،ص.126-21
((( انظر :الباش ،القرآن والتوراة أين يتَّفقان وأين يفرتقان ،م.س ،ج ،2ص.259
((( انظر :م.ن ،ص.260-259
((( نسب ًة إىل العهد القديم الذي يُعرف يف اليهوديَّة باملقرا.
((( ע״ע ،אורי רובין ،עמ׳ .22
((( انظر :سفر الالويني 11؛ سفر الخروج 22؛ سفر التثنية .12
((( انظر :سورة البقرة ،اآلية 173؛ سورة املائدة ،اآليات 5-3؛ سورة املائدة ،اآلية 96؛ سورة األنعام ،اآلية 145؛ سورة النحل ،اآلية .115
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بالنسبة إىل تحريم أكل الدم تحدي ًدا ،فقد ورد يف القرآن الكريم يف أربعة مواضع((( .أ َّما يف العهد القديم فقد
ذُكر يف اإلصحاح  12من سفر التثنية ،وفيه ترشيع تحريم أكل الدم ،وتعليل ذلك بأ َّن الدم ال يؤكل بل يُسفك أل َّن
الدم هو النفس.
مم سبق ،وعىل الرغم من تشابه الترشيعات اإلسالم َّية واليهوديَّة يف األطعمة املح َّرمة ،لك ْن مث َّة
انطالقًا َّ
اإلسالمي الوارد يف القرآن يحتوي عىل استثناء االضطرار
اختالفات ع َّدة يف تحريم أكل الدم تحدي ًدا؛ فالترشيع
ّ
اليهودي.
ويحل أكل هذه املح َّرمات يف هذه الحالة االستثنائية ،وهو ما يغيب عن الترشيع
ّ
الذي يلغي الترشيع،
ّ
توصل إليه العلم الحديث من أ َّن الحياة
كام إ َّن التوراة ح َّرمت أكل الدم بعلَّة أنَّه النفس ،وهو ما يتناقض مع ما َّ
أي خل َّية ح َّية مهام كانت صغرية ،مثل األميبا ،تتك َّون من املاء
وسببها ال يكمن يف الدم؛ وإنَّ ا يف املاء؛ ذلك أ َّن ّ
بنسبة ترتاوح ما بني % 15إىل  .(((% 70وهذه الحقيقة العلميَّة نجدها متوافق ًة متا ًما مع ما جاء يف القرآن الكريم
﴿ َو َج َعلْ َنا ِم َن ال َْم ِء ك َُّل َ
ش ٍء َح ٍّي أَ َفالَ يُ ْؤ ِم ُنونَ ﴾(((.
ومن ناحية أخرى ،أوردت املوسوعة املقرائ َّية يف ما َّدة «الدم» أ َّن مساواة الدم بالنفس ليس مفهو ًما إرسائيل ًّيا
رشا بني الشعوب القاطنة يف الرشق األدىن القديم (اآلشوريِّني ،البابل ِّيني ،العرب) ،وأ َّن
ً
خالصا أو
ً
أصيل ،بل كان منت ً
هذا املفهوم كان شائ ًعا -يف األساس -يف عد ٍد من األساطري البابليَّة التي تتح َّدث عن خلق اإلنسان من دم ،مثل
أسطورة اإلله مردوخ الذي قطع رأس أوب كنجو ومن دمه السائل خلق اإلنسان .كام إ َّن النصوص الدينية البابل َّية
واآلشوريَّة تتح َّدث عن أ ّن سفك الدم هو رمز للموت؛ وهو ما ميكن مقارنته بالنصوص حول كهنة البعل يف سفر
امللوك األ َّول.((( 21– 18 ،
تضيف املوسوعة تحت العنوان نفسه ،أ َّن ترشيع تحريم أكل الدم عند اإلرسائيليِّني جاء -يف ما يبدو -اعرتاضً ا
عىل عادات الكنعان ِّيني باستخدام الدم وتجميعه للسحر(((.
ين حول تحريم أكل الدم اتَّسم بسمتني :التد ُّرج واإلضافة ،ومل يرد أو ينزل دفعة
يُال َ
حظ كذلك أ َّن الترشيع القرآ ّ
فكل آية من آيات تحريم أكل الدم جاءت بإضافة جديدة عىل الرغم من أنّها تتشابه يف تحديد املح َّرمات
واحدةّ .
من الطعام ،فاآلية  145من سورة األنعام وصفت الدم املح َّرم بأنَّه املسفوح ،يف حني أ َّن اآلية  173من سورة البقرة
تفصيل للمح َّرمات ومن بينها الدم((( .أ َّما يف
ً
جاءت باستثناء االضطرار ،بينام ذكرت اآلية  3من سورة املائدة
اليهودي فال نجد مثل هذا التد ُّرج واإلضافة.
الترشيع
ّ
((( سورة البقرة ،اآلية 173؛ سورة املائدة ،اآلية 3؛ سورة األنعام ،اآلية 145؛ سورة النحل ،اآلية .115
العريب1996 ،م ،ص68-66؛ .131-130
((( انظر :خليل ،إبراهيم :الدم يف العلم والتوراة واإلنجيل والقرآن ،ط ،1القاهرة ،الزهراء لإلعالم ّ
((( سورة األنبياء ،اآلية .30
((( דם ،אינציקלופידיה מקראית (אוצר הידיעות על המקרא ותקופתו) ،הוצאת :מוסד ביאלק ،ירושלים
 ،1968כרך  ،2עמ׳ .657
((( שם  ،עמ׳ .658
((( انظر :خليل ،الدم يف العلم والتوراة واإلنجيل والقرآن ،م.س ،ص.94-93
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تجدر اإلشارة -أيضً ا -إىل أ َّن ترشيع تحريم أكل الدم مل يكن موجو ًدا عند اليهود فقط ،بل كان موجو ًدا -أيضً ا-
عند الصابئة واألحناف الذين كانوا منترشين يف شبه الجزيرة العربيَّة أيضً ا((( ،ولدى ديانات وحضارات أخرى يف شبه
تساؤل عن سبب ات ِّهام القرآن عىل وجه الخصوص بالتأث ُّر أو باقتباس هذا الترشيع من
ً
الجزيرة العرب َّية؛ وهو ما يطرح
أصيل بها؟!
ً
الرشيعة اليهوديَّة تحدي ًدا عىل الرغم من عدم كونه

ج -عىل مستوى اللغة –كلمة «حطَّة» أمنوذ ًجا:-
ريا وارتباطًا باليهوديَّة؛ إذ كانت
ر َّد «روبني» أصول سبع كلامت قرآن َّية إىل اللغة العربيَّة التي تع ُّد اللغة األكرث تعب ً
كل من العهد القديم والتلمود((( ،ومن بينها كلمة «حطَّة»؛ إذ أشار -يف ثنايا تعليقه عىل
اللغة األساس التي كتب بها ٌّ
خلُواْ َه ٰـ ِذ ِه ٱلقَر َي َة فكُلُواْ ِمن َها َح ُ
جدً ا َوقُولُواْ ِحطَّ ٌة
اآلية  58من سورة البقرةَ ﴿ :وإِذ قُل َنا ٱد ُ
يث ِشئ ُتم َر َغدً ا َوٱد ُ
اب ُس َّ
خلُواْ ٱل َب َ
خطَـٰ َيـٰكُ م َو َس َنزِيدُ ٱمل ُ ِ
ني﴾ -إىل أ َّن كلمة «حطَّة» تظهر يف العربيَّة كصورتها يف العربيَّة(((.
نَّغ ِفر لَكُم َ
حس ِن َ
أصل عربيًّا للكلمة(((.
ً
كل من  Hirscfeldو Leszynskyو Sacyالذين اقرتحوا
وبهذا نجد روبني يذهب مذهب ٍّ
ميكن القول إ ّن هذا الكالم يجانبه بعض الصواب يف حال اعتبار معنى الكلمة (قولوا أخطأنا)؛ أي من باب
ٍ
وعندئذ تكون اللفظة
االعرتاف بالذنب الذي يثابون عليه بالغفران ،وهو ما يتَّفق مع سياق الكلمة يف اآلية الكرمية،
تخص العربيَّة وحدها ،بل تع ُّد من املشرتكات بني اللغات السام َّية((( ،بل قد
חטְא ،والتي ال
تعري ًبا للَّفظة العربيَّة ֵ
ّ
חטָא ،وهي كلمة
اليهودي الشهري أبرهام بن شوشان يف معجمه للّغة العربيَّة أ َّن للكلمة صورة هي ִ
اللغوي
أشار
ّ
ّ
عرب َّية األصل(((.
هذا ،مضافًا إىل أ َّن الكلمة يف جذرها تع ُّد من الكلامت العربيَّة األصيلة املنسوبة إىل "العربيَّة الشامليَّة"؛ ِ
فـ"حطْطَة"
عىل وزن " ِف ْعله" من ح ّ
ين اتِّساقًا مع معنى أنَّه قيل لبني إرسائيل
ط اليشء يحطّه إذا أنزله وألقاه ،وجاءت يف
ِّ
النص القرآ ّ
قولوا "حطَّة"؛ يك يحطّوا بها أوزارهم؛ فتح ّ
ط عنهم(((.

الترشيعي للجزيرة العربيَّة قبل اإلسالم وعالقته بتشكيل الثقافة الترشيعيَّة العربيَّة،
بسام :الرشيعة اإلسالميَّة ،نظرة تاريخيَّة  -بحث يف املوروث
((( انظر :خوريَّ ،
ّ
ال ط ،دمشق ،ابن قتيبة2001 ،م ،ج ،1ص43؛ .90
املوسوي ،ال ط ،بغداد ،بيت
القريشـي ،مراجعة :رضا
((( حول تاريخ اللغة العربيَّة وارتباطها باليهوديَّة ،انظر :رابني ،حاييم :تاريخ اللغة العربيَّة ،ترجمة :طالب
ّ
ّ
الحكمة2010 ،م.
((( ע״ע ،אורי רובין ،עמ׳ .7
(4)Jeffery, Arther :The Forreign of The Qura’n, Oriental Institute Baroda, 1938, p110.
((( انظر :صف َّية ،وحيد أحمد :األلفاظ القرآنية التي قيل بأعجم َّيتها  -دراسة مقارنة يف ضوء اللغات السام َّية ،رسالة دكتوراه غري منشورة ،جامعة عني شمس،
كلِّيَّة اآلداب2002 ،م ،ص.79
((( אברהם אבן שושן ،מלון עברי־עברי ،הוצאת קרית ספר בע״ם ־ירושלים،כרך שני ،עמ׳ .746
((( انظر :صف َّية ،األلفاظ القرآنية التي قيل بأعجم َّيتها  -دراسة مقارنة يف ضوء اللغات السام َّية ،م.س ،ص.79
23
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بحوث ودراسات

َّ
َّ
ِّ
ً
ثاني�ا :شبهة «روبي�ن» برد القرآن الكريم إلى مصادر «نصراني�ة ووثني�ة»

ونقدها:

قصتا مريم والخرض- .1شبهة ر ِّد «قصص» القرآن الكريم إىل مصادر نرصان َّية ووثن َّية ونقدها َّ

قصة مريم:
أَّ -
قصة مريم إىل مصادر نرصان َّية مختلفة؛ منها
ر َّد «روبني»-خالل تعليقه عىل عد ٍد من اآليات القرآن َّية -أجزا ًء من َّ
ما ذكرها رصاحة وح َّددها ،ومنها ما مل يذكرها ومل يُح ِّددها؛ فقد أشار «روبني» يف تعليقه عىل اآلية  35من سورة
آل عمران ﴿إِ ْذ قَال ِ
ب إِ ِّ
يم﴾ إىل
ح َّر ًرا َف َت َق َّب ْل ِم ِّني إِنَّكَ أَ َ
ن نَ َذ ْر ُ
يع الْ َعلِ ُ
ت لَكَ َما ِ
الس ِم ُ
ف بَطْ ِني ُم َ
َت ا ْم َرأَ ُة ِع ْم َرانَ َر ِّ
نت َّ
قصة والدة مريم موجودة يف مصادر نرصانيَّة غري متض َّمنة يف العهد الجديد ،وأ َّن اسم أ ّم مريم هو «حنا»(((.
أ َّن َّ

ُنت لَدَ يْه ِْم إِ ْذ يُلْقُون أَ ْقالَ َم ُه ْم أَيُّ ُه ْم يَكْف ُُل
ب نُو ِحي ِه ِإ َليكَ َو َما ك َ
أ َّما اآلية  44من السورة نفسها ﴿ َذ ِلكَ ِم ْن َأن َباء ا ْل َغ ْي ِ
خ َت ِ
لقصة نرصان َّية غري متض َّمنة يف العهد الجديد
َم ْر َي َم َو َما ك َ
ُنت لَدَ ْيه ِْم إِ ْذ َي ْ
ص ُمونَ ﴾ ،فقد أشار «روبني» إىل أنَّها رمز َّ
املفسين املسلمني-
القصة الواردة لدى
املفسين املسلمني ،ووفقًا لها -أي
ُصت -أيضً ا -من ِقبَل
َّ
أيضً ا ،وأنَّها ق َّ
ِّ
ِّ
حق تب ِّني مريم ألقوا بعص ّيهم إىل مياه نهر األردن ،وكان الفائز صاحب العصا التي طفت عىل
فإ َّن املتنافسني عىل ّ
سطح املاء(((.
كام علَّق «روبني» عىل اآلية  45من السورة نفسها -أيضً ا﴿ :-إِ ْذ قَال ِ
ش ِك ِبكَلِ َم ٍة
َت الْ َمآلئِكَ ُة يَا َم ْريَ ُم إِنَّ اللّهَ يُ َب ِّ ُ
ني﴾ ،بر ِّدها إىل لوقا ((( 56-26 /1 ،الوارد
ف الدُّ نْ َيا َواآل ِخ َر ِة َو ِم َن الْ ُم َق َّر ِب َ
يس ابْ ُن َم ْريَ َم َوجِ ي ًها ِ
اس ُمهُ الْ َم ِس ُ
يح ِع َ
ِّم ْنهُ ْ
السا ِد ِ
ل
اصةُ 27 ،إِ َ
يل ِم ْن ِق َبلِ الل ِه إِ َ
ِبائِ ُ
فيهَ 26« :و ِ
جلِيلِ ْ
ف شَ ْه ِر َها َّ
ل َم ِدي َن ٍة بِالْ َ
س ،أُ ْر ِس َل الْ َمال َُك ج ْ َ
اس ُم َها ال َّن ِ َ
وس ُفِ ،م ْن بَ ْي ِ
اس ُم الْ َع ْذ َرا ِء َم ْريَ ُم 28 .فَ َدخ ََل
َع ْذ َرا َء َم ْ
ت َدا ُو َدَ ،و ْ
اس ُم ُه يُ ُ
جلٍ ْ
خطُوبَ ٍة لِ َر ُ
ب َم َع ِ
كُ :مبَا َركَ ٌة أَن ِ
الْ َمال َُك َوق َ
ْت
َال لَ َهاَ :
«سالَ ٌم ،أَيَّتُ َها الْ ُم ْن َع ُم َعلَيْ َها! ال َّر ُّ
َت نَف َْس َها:
ت لِ َكال َِم الْ َمال َِكَ ،و َسا َءل ْ
ي ال ِّن َسا ِء» 29 .فَاضْ طَ َربَ ْ
بَ ْ َ
س أَ ْن تَكُو َن َه ِذ ِه التَّ ِ
ح َّيةُ!» 30
« َما َع َ
فَق َ
َاف يَا
َال لَ َها الْ َمال َُك« :الَ تَخ ِ
َم ْريَ ُم ،فَ ِإن ِ
َّك قَ ْد نِل ِ
ْت نِ ْع َم ًة
ِع ْن َد الل ِه! َ 31وها أَن ِ
ْت
ني َوتَلِ ِدي َن ابْ ًنا،
ح َبلِ َ
َستَ ْ
َوت َُس ِّمي َن ُه يَ ُسوعَ 32 .إِنَّ ُه
ل
يَكُو ُن َع ِظ ً
يمَ ،وابْ َن الْ َع ِ ِّ
((( ע״ע ،אורי רובין ،עמ׳ .47
((( שם ،עמ׳ .48
((( שם ،עמ׳ .48
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ش َدا ُو َد أَبِي ِه 33 ،فَ َي ْملِ ُك َع َل بَ ْي ِ
با ِ
ل األَبَ ِدَ ،ولَ ْن يَكُو َن لِ ُملْ ِك ِه نِ َهايَةٌ.»...
إلل ُه َع ْر َ
ُوب إِ َ
يُ ْد َعىَ ،و َ ْ
ي َن ُ
ح ُه ال َّر ُ
ت يَ ْعق َ

ُم إِ َل َر ْب َو ٍة َذ ِ
ات َق َرا ٍر َو َم ِعنيٍ﴾ ،فقد علَّق
أما اآلية  50من سورة املؤمنونَ ﴿ :و َ
ج َع ْل َنا ا ْب َن َم ْر َي َم َو ُأ َّمهُ آ َي ًة َوآ َو ْي َناه َ
لقصة نرصانيَّة حول هروب عيىس وأ ّمه ،لكن هناك من
ربا تكون رم ًزا َّ
«روبني» عىل كلمة «ربوة» باإلشارة إىل أنَّها َّ
ينسبون الربوة إىل القدس أو دمشق(((.
ملناقشة تعليقات «روبني» ونقدها ،ميكن تقسيمها إىل قسمني:
 األ َّول :يتض َّمن اآليتني  35و 44من سورة آل عمران ،واآلية  50من سورة املؤمنون. والثاين :يتض َّمن اآلية  45من سورة آل عمران.معي ميكن الوقوف
ين َّ
يف القسم األ َّول نجد أ َّن «روبني» قد ك َّرر فيها -أيضً ا -إشكال َّية عدم تحديد مصدر نرصا ّ
ٍ
تحديد ،ما يتناقض مع أصول املوضوعيَّة العلميَّة.
حة آرائه ،بل إنَّه أطلق الكالم عىل عواهنه دون
عليه للتثبُّت من ص َّ
ونص إنجيل لوقا ،نجد أ َّن مث ّة ع َّدة أوجه شبه
أما القسم الثاين من تعليقات «روبني» ،فبمقارن ٍة بني اآلية القرآن َّية
ّ
واختالف بينهام.
أ ّما أوجه الشبه ،فيمكن إجاملها يف اآليت:
النص
يل لحمل زوجة زكريا عىل الرغم من أنَّها كانت عاق ًرا؛ فقد جاء يف
 ِذكْر اآليات القرآن َّيةّ
ّ
والنص اإلنجي ّ
ينُ ﴿ :ه َنالِكَ َد َعا َزكَ ِر َّيا َر َّبهُ ق َ
يع الدُّ َعاء )َ (38ف َنا َدتْهُ الْ َمآلئِكَ ُة َو ُه َو
َب ِل ِمن لَّدُ نْكَ ُذ ِّر َّي ًة طَ ِّي َب ًة إِنَّكَ َس ِم ُ
َال َر ِّ
به ْ
القرآ ّ
الصالِ ِ
ني ) (39ق َ
َال
ح َر ِ
ح َ
صو ًرا َونَ ِب ًّيا ِّم َن َّ
صدِّ قًا ِبكَلِ َم ٍة ِّمن اللّ ِه َو َس ِّيدً ا َو َح ُ
ح َيـى ُم َ
ص ِّل ِ
قَائِ ٌم يُ َ
شكَ ِب َي ْ
ف الْ ِم ْ
اب أَنَّ اللّهَ يُ َب ِّ ُ
ت َعا ِق ٌر قَال كَ َذ ِلكَ اللّهُ يَ ْف َع ُل َما يَشَ ا ُء﴾((( ،وجاء يف إنجيل لوقا:
ب َوا ْم َرأَ ِ
َر ِّ
ن يَكُونُ ِل ُغالَ ٌم َو َقدْ بَلَ َغ ِن َي الْ ِك َ ُ
ب أَ َّ َ
س َم ِل ِ
يصابَاتُ .
« 5كَا َن ِ
اس ُم َها أَلِ َ
جتُ ُه ِم ْن ن َْسلِ َها ُرونََ ،و ْ
ك الْ َي ُهو ِديَّ ِة كَا ِه ٌن ْ
اس ُم ُه َزكَ ِريَّاِ ،م ْن ِف ْرقَ ِة أَ ِب َّياَ ،و َز ْو َ
ف َز َمنِ ِه ُ
ريو ُد َ
حكَا ِم ِه كُلِّ َها ِبغ ْ ِ
َي لَ ْو ٍمَ 7 .ول ِك ْن لَ ْم يَ ُك ْن لَ ُه َم َولَ ٌد ،إِ ْذ
َ 6وكَا َن ِكالَ ُه َم بَا َّريْنِ أَ َما َم الل ِه ،يَ ْسلُكَانِ َوفْقًا لِ َو َ
ب َوأَ ْ
صايَا ال َّر ِّ
ريا 13 ...فَق َ
َال لَ ُه الْ َمال َُك« :الَ تَخ َْف يَا َزكَ ِريَّا ،ألَ َّن ِطلْبَتَ َك قَ ْد
كَان ْ
يصابَاتُ َعا ِق ًرا َوكِالَ ُه َم قَ ْد ت َ َق َّد َما ِ
َت أَلِ َ
ف ِّ
الس ِّن كَ ِث ً
ح َّنا.(((»...
يصابَاتُ َستَلِ ُد ل ََك ابْ ًناَ ،وأَن َ
ُس ِم َع ْ
جتُ َك أَلِ َ
ْت ت َُس ِّمي ِه يُو َ
تَ ،و َز ْو َ
اإلنجييل((( يف الحديث عن بشارة مريم بالحمل بجنني واستنكارها هذا؛
ّ
النص
 اتِّفاق سياق القرآن((( مع سياقِّ

أي رجل ،وأ َّن هذا املولود سيكون له شأ ٌن عظيم.
نظ ًرا إىل أنَّها ليست عىل عالقة مع ِّ
((( שם ،עמ׳ .280
((( سورة آل عمران ،اآليات .40-38
((( إنجيل لوقا.24-5/1 ،
((( انظر :سورة آل عمران ،اآليات .47-44
((( انظر :إنجيل لوقا.38-26 /1 ،
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أ َّما أوجه االختالف ،فهي جوهريَّة للغاية ،وتتلخَّص يف:
س يَ ِ
ح ُّل َعلَ ْي ِ
ك،
 ذكرّ
الرب « 35فَأَ َ
جابَ َها الْ َمال َُك« :ال ُّر ُ
يل أ َّن هذا املولود سيكون هو ابن ّ
وح الْ ُق ُد ُ
النص اإلنجي ّ
وس الْ َم ْولُو ُد ِم ْن ِ
ل تُظَلِّل ِ
القرآين ،بل
ّ
النص
ك يُ ْد َعى ابْ َن الل ِه»((( .وهو ما مل يُذكر يف
ّ
ُك .لِذلِ َك أَيْضً ا فَالْ ُق ُّد ُ
َوقُ ْد َر ُة الْ َع ِ ِّ
إنَّه يتناىف متا ًما مع الرؤية القرآنيَّة واإلسالميَّة لعيىس ولعقيدة النصارى يف تأليهه أو جعله اب ًنا لإلله أو ثالث ثالثة
يح ابْ ُن َم ْريَ َم َوق َ
ب َو َربَّك ُْم
سائِ َ
َال الْ َم ِس ُ
من اآللهة﴿ :لَ َقدْ كَ َف َر الَّ ِذي َن قَالُواْ إِنَّ اللّهَ ُه َو الْ َم ِس ُ
يل ا ْع ُبدُ واْ اللّهَ َر ِّ
يح يَا بَ ِني إِ ْ َ
نصارٍ.(((﴾...
ج َّن َة َو َمأْ َوا ُه ال َّنا ُر َو َما لِلظَّالِ ِم َ
ني ِم ْن أَ َ
إِنَّهُ َمن يُ ْشِكْ بِاللّ ِه َف َقدْ َح َّر َم اللّهُ َعلَي ِه الْ َ
ٍ
اس ُم ُه
لشخص يُدعى يوسف « 27إِ َ
يل أ َّن مريم كانت مخطوبة
 ِذكْرل َع ْذ َرا َء َم ْ
ّ
جلٍ ْ
خطُوبَ ٍة لِ َر ُ
النص اإلنجي ّ
وس ُفِ ،م ْن بَيْ ِ
اس ُم الْ َع ْذ َرا ِء َم ْريَ ُم»((( ،وهو ما مل يظهر يف اآليات القرآنيَّة.
ت َدا ُو َدَ ،و ْ
يُ ُ
السا ِد ِ
س ،أُ ْر ِس َل الْ َمال َُك
 تحديديل للمالك الذي َّ
بش مريم ،بأنَّه املالك جربائيل «َ 26و ِ
ّ
ف شَ ْه ِر َها َّ
النص اإلنجي ّ
اصةُ»((( .أ َّما اآلية القرآن َّية فذكرت أنَّها مالئكة﴿ :إِ ْذ قَال ِ
َت الْ َمآلئِكَ ُة
يل ِم ْن ِق َبلِ الل ِه إِ َ
ِب ائِ ُ
جلِيلِ ْ
ل َم ِدي َن ٍة بِالْ َ
ج َْ
اس ُم َها ال َّن ِ َ
يَا َم ْريَ ُم  (((﴾...من دون تحديد.
 انفرادل
ّ
يل يف ذكر أ َّن عيىس سيكون له ملك داوود ويعقوب « 32إِنَّ ُه يَكُو ُن َع ِظ ً
يمَ ،وابْ َن الْ َع ِ ِّ
النص اإلنجي ّ
ش َدا ُو َد أَبِي ِه 33 ،فَ َي ْملِ ُك َع َل بَ ْي ِ
با ِ
ل األَبَ ِدَ ،ولَ ْن يَكُو َن لِ ُملْ ِك ِه نِ َهايَةٌ»((( .وهو
ُوب إِ َ
إلل ُه َع ْر َ
يُ ْد َعىَ ،و َ ْ
ي َن ُ
ت يَ ْعق َ
ح ُه ال َّر ُ
أي ملك ،بخالف داوود الذي كان ملكًا ،كام إ َّن املسيح مل ميلك
ما يتناىف مع الواقع
التاريخي؛ إذ مل يتب َّوأ املسيح َّ
ّ
عىل بيت يعقوب؛ أي بني إرسائيل متا ًما(((.
خاصة بني نساء
بوجه عا ّم ،نجد أ َّن العهد الجديد والقرآن الكريم يتَّفقان عىل وضع مريم العذراء يف مكان ٍة
َّ
العاملني ،ويتَّفقان -أيضً ا -عىل عدم تحديد ميالدها ،وعىل أنَّها حملت باملسيح وولدته وهي عذراء ،كام يتَّفقان
عىل عدم ذكر يش ٍء عن وفاتها((( .ومع ذلك فإ َّن العهد الجديد والقرآن الكريم يختلفان حول مريم يف ع َّدة أمور،
ميكن إجاملها يف اآليت:
 يع ّد العهد الجديد مريم من نسل داوود ،ويع ّدها القرآن من آل عمران ،وعىل الرغم من قرابة النسلني؛ فإ َّن مث ّةاختالفًا يف عدد األجيال وترتيب األشخاص.
((( إنجيل لوقا.35/1 ،
((( سورة املائدة ،اآليات .75-72
((( إنجيل لوقا.27/1 ،
((( إنجيل لوقا.26/1 ،
((( سورة آل عمران ،اآلية .45
((( إنجيل لوقا.33-32/1 ،
((( انظر :عوض ،مح َّمد عبد الرحمن :معجزات املسيح يف اإلنجيل والقرآن ،ال ط ،القاهرة ،دار البشري للنرش والتوزيع1990 ،م ،ص.84-47
((( انظر :أشقر ،أحمد :مريم العذراء يف العهد الجديد والقرآن الكريم االئتالف واالختالف ،ال ط ،فلسطني ،الجمع َّية الفلسطين َّية األكادمي َّية للشؤون الدول َّية
(باسيا)2003 ،م ،ص.10

شبهات “أوري روبين” حول مصدر القرآن الكريم ونقدها

حامل بها ،وهو ما مل يُذكر يف العهد الجديد.
ً
قصة نذر أم مريم لها عندما كانت
 يذكر القرآن َّقصة تع ُّبدها؛ باعتباره جز ًءا من سريتها الذات َّية (قبل البشارة) ،أ َّما العهد الجديد فال يشري إىل ذلك،
 يذكر القرآن ٍَّ
بسيط للغاية؛ وهو زيارتها لنسيبتها (أليصابات).
ح
باستثناء تلمي ٍ
 ح َّدد العهد الجديد مكان بشارتها باختيار الله لها يف النارصة ،يف حني أ ّن القرآن مل يح ِّدد مكانًا ،واكتفى بذكررشقي.
أنَّه وراء حجاب ومكان
ّ
 مكان والدة وليدها (املسيح)؛ يذكر العهد الجديد أنَّه كان بيت لحم ،أ َّما القرآن الكريم فيقول إنَّه كان مكانًا قص ًّيا.السيايس يف حينه ،أ َّما القرآن الكريم فلم يُ ِ
ش إىل
 يذكر العهد الجديد أنَّها هاجرت إىل مرص نتيجة االضطهادّ
ذلك.
 يذكر القرآن معجزات ملريم مل يذكرها العهد الجديد ،مثل األكل من النخلة اليابسة. مل تذكر األناجيل األربعة املعتمدة شيئًا عن نشأة مريم يف صغرها ،يف حني تع َّرضت األناجيل غري الرسميَّة لهذااملوضوع ،أ َّما القرآن فذكر أ َّن مريم ك َّرست شبابها للعبادة(((.

قصة الخرض:
بَّ -
علَّق «روبني» عىل اآلية  60من سورة الكهف ﴿ َوإِ ْذ ق َ
ض
ج َم َع الْ َب ْ
وس لِ َف َتا ُه َل أَبْ َر ُح َح َّتى أَبْلُ َغ َم ْ
َال ُم َ
ح َريْنِ أَ ْو أَ ْم ِ َ
القصة حول رحلة موىس إىل مجمع البحرين ،عنارص
ُح ُق ًبا﴾ ،بالقول« :إ َّن الباحثني املعارصين يجدون يف هذه
َّ
شبيهة بتلك املوجودة يف أسطور ٍة حول اإلسكندر األكرب الذي خرج للبحث عن عني الحياة ومعه ط َّباخ حمل معه
أسامك مالحة ،والتي عادت للحياة مبجرد أن ملست مصادفة ماء العني وبعدها اختفت ومل يصل اإلسكندر نفسه
لعني الحياة»(((.
يُالحظ -أيضً ا -أ َّن «روبني» مل يح ِّدد هويَّة هذه األسطورة ،وكذلك مل يُح ِّدد من هم الباحثني املعارصين الذين
تناولوها وطرحوا هذه الشبهة حولها ،وعىل الرغم من ذكره لتفاصيل هذه األسطورة ،فإ ّن ذلك مل يساعد عىل الوصول
خصوصا مع عدم إسنا ٍد واضح من «روبني» إىل مصد ٍر مح ِّدد لها.
إليها وتحديدها،
ً

((( انظر :سورة آل عمران ،اآلية .37
((( ע״ע ،אורי רובין ،עמ׳ .242
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َّ
َّ
ّ
 .2شبهة رد «ألفاظ» القرآن الكريم إلى مصادر نصراني�ة ووثني�ة ونقدها
-الجبت والزكاة:-

أ -الجبت:

علَّق روبني عىل كلمة «الجبت» الواردة يف اآلية  51من سورة النساء ﴿أَل َْم تَ َر إِ َل الَّ ِذي َن أُوتُواْ ن ِ
اب
َصي ًبا ِّم َن الْ ِك َت ِ
ت َوالطَّاغ ِ
يُ ْؤ ِم ُنونَ بِالْجِ ْب ِ
ُوت َويَقُولُونَ لِلَّ ِذي َن كَ َف ُرواْ َهؤُالء أَهْدَ ى ِم َن الَّ ِذي َن آ َم ُنواْ َسب ً
ِيل﴾ ،باإلشارة إىل أنَّها كلمة
وربا تكون من أصلٍ
حبيش(((.
مفردة َّ
ّ
بـ"ربا" التخمين َّية يتناىف مع املوضوع َّية العلم َّية يف طرح اآلراء البحث َّية ،وهو بذلك
إ َّن تصدير «روبني» لرأيه
َّ
نقل عن نولدكه؛ وهو أ َّن اللفظة حبش َّية ( ،)gebateوفقًا ملا ذكره السيوطي
جحه -أيضً ا -جيفريً ،
قد انحاز إىل ما ر َّ
يف اإلتقان و  Leslauولودلف أيضً ا(((.
خالصة القول :إ َّن اللفظة من (الدخيل) عىل العرب َّية من الحبش َّية؛ وذلك ألسباب ع َّدة ،أبرزها :التقاء التاء
والجيم يف كلمة واحدة ،وهو ما ال يحدث يف العرب َّية؛ كام ذكر الجوهري((( ،مضافًا إىل أ َّن اللفظة يف العرب َّية تعني
كل من جيفري و Leslauللكلمة يف الحبشيَّة(((.
جحه ٌّ
"صنم" ،وهو املعنى نفسه الذي ر َّ
والحبش َّية((( لغة ذات صلة قرابة وثيقة بالعرب َّية ،وهي تشرتك معها يف مجموعة اللغات السام َّية ،وتربطها
بالعرب َّية صلة قرابة جغراف َّية قويَّة؛ إذ ينتميان لفرع اللغات السام َّية (الجنوب َّية) من بني املجموعة السام َّية الشاملة(((؛
ٍ
ألفاظ دخيلة بني اللغتني أم ٌر وار ٌد بق َّوة.
وبالتايل ،فإ َّن احتامل وجود
جحت أ ْن
أضف إىل ذلك أ َّن بعض النظريّات التي تح َّدثت عن اللغة الساميَّة األم ( )ProtoSemiticقد ر َّ
تكون العرب َّية القدمية هي تلك اللغة؛ ما يعني أ َّن ما دخل من الحبش َّية إىل العرب َّية هو يف األساس دخيل من
ري من األدلَّة الدين َّية
العرب َّية القدمية إىل الحبش َّية ،والتي هي إحدى صور تط ُّور اللغة السام َّية األم (العرب َّية)؛ فث ّمة كث ٌ
كل من اليمن (جنوب شبه الجزيرة العربيَّة) والحبشة ،التي تثبت وجود قرابة دمويَّة ولغويَّة
واللغويَّة واألثريَّة يف ٍّ
وتاريخيَّة وثيقة بني القبائل اليمنيَّة العربيَّة والساميِّني األحباش(((.
((( ע״ע ،אורי רובין ،עמ׳ .74

(2) Jeffery, Ob, cit, pp99.

((( انظر :صف َّية ،األلفاظ القرآنية التي قيل بأعجم َّيتها  -دراسة مقارنة يف ضوء اللغات السام َّية ،م.س ،ص.363
((( انظر :م.ن ،ص.363.
((( تنسب اللغة الحبش َّية إىل أرسة اللغات السام َّية التي لها صلة بأرسة اللغات الحام َّية ،نحو لغات شامل إفريقيا الرببريَّة واللغة املرصيَّة القدمية التي
اشتقَّت منها القبط َّية ،ولغات شامل إفريقيا الكوش َّية .لقد ارتفع شأن الحبش َّية لتصبح اللغة األساس يف الحبشة بعد قدوم النرصان َّية وانتشارها فيها ،فأصحبت
مجهول،
ً
املعبة عن ديانة األحباش وعبادتهم الرئيسة .ويؤكِّد ذلك ما ذهب إليه "ولفنسون" من أ َّن تاريخ الحبشة قبل النرصانيَّة يكاد يكون
لغة النرصانيَّة ِّ
ٍ
نصوص من مصادر مرصيَّة قدمية وبعض ٍ
نقوش أخرى .وهذا يعني أ َّن الحبش َّية أصبحت هي اللغة األساس
كل ما وصل إلينا من هذا التاريخ هو بعض
وأ َّن َّ
واألكرث سيطرة وانتشا ًرا مع دخول النرصانيَّة الحبشة.
((( انظر :خليفة وآخرون ،مح َّمد حسن :املدخل إىل تاريخ الحبشة واللغة الحبش َّية ،ص.104-103
((( ملزيد من االطّالع ،انظر :خليفة ،مح َّمد حسن :رؤية عرب َّية لتاريخ الرشق األدىن القديم وحضارته ،ال ط ،القاهرة ،دار قباء2000 ،م ،ص.174-162

شبهات “أوري روبين” حول مصدر القرآن الكريم ونقدها

هذا ،ومن املعروف أ َّن عدد املفردات الحبشيَّة التي قام العرب بتعريبها قبل اإلسالم كانت أكرث من عدد املفردات
التي ت َّم تعريبها من اللغات األخرى؛ مثل :القبط َّية املع َّربة أو الرببريَّة (األمازيغ َّية) شامل إفريقيا(((.

ب -زكاة:
ني﴾ ،إىل أ َّن
الصالَ َة َوآتُواْ ال َّزكَا َة َوا ْركَ ُعواْ َم َع ال َّرا ِك ِع َ
أشار روبني يف تعليقه عىل اآلية  43من سورة البقرة ﴿ َوأَ ِقي ُمواْ َّ
لفظة «زكاة» تقابل لفظة זכותָ א  zakutāاآلرامية(((.
بهذا اتَّفق “روبني” مع ما نقله جيفري عن  Frankelمن أ َّن اللفظة مأخوذة من اآلرام َّية(((؛ مبعنى صفاء ،نقاوة،
طهارة((( .أضف إىل ذلك ما ذهب إليه املسترشق سخاو ) )Sachauالذي كتب مقال ًة عن لفظة “زكاة” أشار فيها إىل
قائل“ :إ َّن مح َّم ًدا قد عرفها من اليهود ،لك ْن مبعنى
يب مقنع ،وير ّدها إىل اآلراميَّةً ،
أنَّه ال يوجد لهذه اللفظة اشتقاق عر ّ
أوسع من استعامل اليهود للّفظة اآلرام َّية”(((.
سامي مشرتك ورد -مضافًا إىل العرب َّية -يف
وبالنظر إىل جذر اللفظة يف العرب َّية نجد أنَّها من “زكا”؛ وهو جذر
ّ
العربيَّة واآلراميَّة التوراتيَّة والرسيانيَّة واألكاديَّة والحبشيَّة باملعنى نفسه وباللفظ نفسه تقريبًا .وعليه؛ فاألرجح أنَّها
فلم تح َّركت الواو وانفتح ما
أقرب إىل العرب َّية ،وليست مستعارة من اآلرام َّية ،فـ«الزكاة» عىل وزن “فَ َعلْه” كالصدقةَّ ،
قبلها انقلبت ألفًا(((.
حق ماله نق ًدا إىل الفقراء((( ،ال
يؤيِّد ذلك أ َّن معنى اللفظة الذي ُعرف يف اإلسالم؛ وهو ما يخرجه اإلنسان من ِّ
نجده يف اآلراميَّة وال حتَّى يف الرسيانيَّة؛ بل هو ما انفردت به العربيَّة ،أضف إىل ذلك أ َّن العرب مل يعرفوا معنى
خاصا مت َّيزت به الكلمة بعد اإلسالم.
الكلمة قبل اإلسالم إلَّ مبعنى «النامء»((( ،ومل َّا نزل القرآن أضاف إليها مع ًنى
ًّ

((( انظر :التونجي ،مح َّمد :املع َّرب والدخيل يف اللغة العرب َّية وآدابها ،بريوت ،دار املعرفة1997 ،م ،ص.67
((( ע״ע ،אורי רובין ،עמ׳ .6
((( هي لغة سام َّية رشق-أوسط َّية ،انطلقت مع قيام الحضارة اآلرام َّية يف وسط سوريا ،وكانت لغة رسم َّية يف بعض دول العامل القديم ولغة الحياة يف الهالل
الخصيب ،كام ت ُع ُّد لغ ًة مقدَّس ًة تعود بدايات كتابتها إىل القرن العارش قبل امليالد ،لك َّنها أصبحت اللغة املسيطرة يف الهالل الخصيب بد ًءا من القرن الخامس قبل
الديني منه .فمن املعروف أ َّن اآلرام َّية انترشت يف معظم أنحاء
الديني وغري
الوثني
امليالد بعد هزمية اململكة اآلشوريَّة .ارتبطت اآلرام َّية منذ نشأتها بالرتاث
ّ
ّ
ّ
الرشق األدىن القديم حتى إنَّها تح َّولت يف فرتة من الفرتات إىل لغة اململكة الفارس َّية.
(4) Jeffery, Ob, cit, pp153.
((( صف َّية ،األلفاظ القرآنية التي قيل بأعجم َّيتها  -دراسة مقارنة يف ضوء اللغات السام َّية ،م.س ،ص.101
((( انظر :م.ن ،ص.102
األصفهاين ،أبو القاسم الحسني بن مح َّمد :مفردات القرآن الكريم ،تحقيق :صفوان بن عدنان داوودي ،ال ط ،ال م ،ال ن ،ال ت ،ص.238
ّ
((( انظر :الراغب
((( انظر :صف َّية ،األلفاظ القرآنية التي قيل بأعجم َّيتها  -دراسة مقارنة يف ضوء اللغات السام َّية ،م.س ،ص.102
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خاتمة:
تع َّرضت هذه الدراسة بالتحليل والنقد لتعليقات وهوامش أحدث ترجمة عربيَّة ملعاين القرآن الكريم ،من
إعداد “أوري روبني” أحد أبرز املسترشقني اإلرسائيليِّني املعارصين.
ف َّندت الدراسة شبهات “روبني” حول ر ِّده عد ًدا من اآليات القرآن َّية إىل مصادر يهوديَّة ونرصان َّية ووثن َّية؛ وذلك
ٍ
واختالفات عىل مستويات ع َّدة رئيسة وجوهريَّة ،بني اآليات التي اشتملت عىل
عن طريق إثبات وجود أوجه شبه
القصص أو الترشيع أو العقيدة من جهة ،والنصوص اليهوديَّة والنرصانيَّة والوثنيَّة املردودة إليها من جه ٍة أخرى.
توصلت إليه هذه الدراسة هو اعتامد “روبني”
ومن خالل تحليل بعض النامذج املختارة ونقدها ،كان أبرز ما َّ
يف شبهاته عىل مج َّرد تشابهات لفظ َّية ،أو شكل َّية ،أو سطح َّية ،بني ما جاء يف القرآن الكريم وما جاء يف املصادر
رب ًرا علميًّا أو موضوعيًّا أو حتَّى منطقيًّا للقول بوجود
األخرى غري اإلسالميَّة ،وهو التشابه الذي ال ميك ْن أن يكون م ِّ
ٍ
كتب دينيَّ ٍة أخرى.
ين من ٍ
اقتباس قرآ ٍّ
ٍ
نصوص أخرى؛ سواء أكانت يهوديَّة
أي
كام َّ
توصلت الدراسة إىل خصوص َّية النصوص القرآن َّية ،وتف ُّردها عن ّ
ين ،أضف إىل ذلك وجودها ضمن سياقٍ متكاملٍ
أم نرصان َّية أم وثن َّية ،وات ّساقها مع العقل وأغراض الوحي القرآ ّ

يوضّ ح الحكمة اإللهيَّة ،يف حني أ ّن نصوص املصادر الدينيَّة األخرى تفتقد إىل هذه الخصوصيَّات ،بل غالبًا ما
تكون متأث ِّرة بعوامل خارج َّية وأسطوريَّة مختلفة تبعدها عن أغراضها الدين َّية واإلله َّية.
وب َّينت الدراسة -أيضً ا -بطالن زعم “روبني” برجوع بعض األلفاظ القرآن َّية إىل لغات أخرى ،مؤكِّدة يف الوقت
ين لف ٌ
أصيل يف مبناه ومعناه ،حتَّى وإن وجدت له تشابهات يف لغات ساميَّة
ٌ
يب
ظ عر ٌّ
نفسه عىل أ َّن اللفظ القرآ َّ
أخرى؛ فإ َّن ذلك التشابه هو عىل سبيل ما يعرف بـ «املشرتك يف الساميَّات» ،وهي ظاهرة لغويَّة موجودة يف
اللغات السام َّية املختلفة ومنها العرب َّية؛ إذ توجد أكرث من لفظة يف أكرث من لغة سام َّية متَّحدة املبنى واملعنى م ًعا،
أو متَّحدة يف املبنى مختلفة يف املعنى.

آثار
َّ
استشراقية
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The Blackwell Companion to the Quran

رش هذا الكتاب الذي يتأل ُّف من  560صفحة ،وهو من تحرير
َّ
تول دار بالكويل يف تاريخ  23حزيران 2006م ن َ
الربوفيسور  Andrew Rippinالذي ت ّ
ُوف يف العام 2016م عن عم ٍر ناهز  66عا ًما .كان الربوفيسور ريبني ،الذي
حمل الجنسيَّتني الربيطانيَّة والكنديَّةُ ،مد ِّر ًسا ملا َّدة التاريخ وعميد كلِّيَّة اإلنسانيَّات يف جامعة فيكتوريا يف كندا،
التفسريي» و«عقائد
تشمل مؤلَّفاته كتايب «القرآن وتراثه
ُ
ريا يف العلوم القرآنيَّة واإلسالم الكالسييكّ.
ّ
كام كان خب ً
فضل عن هذا الكتاب
ً
املسلمني ومامرساتهم الدين َّية»،
الذي نحن بصدد الحديث عنه .بدأ ريبني مسريته الفكريّة
ُمدقِّقًا يف األحاديث املنسوبة إىل عبد الله بن عبَّاس الذي يُع ُّد
ؤسس» العلوم القرآنيَّة ،ومنذ ذلك الحني اكتسب ريبني،
« ُم ِّ
من خالل مؤلَّفاته املستفيضة حول القرآن والحياة اإلسالم ّية،
ٍ
رئيس
شُ هر ًة عامل َّية .تجد ُر اإلشارة إىل أ َّن ريبني كان أ َّول
تأسست
للجمعيَّة الدوليَّة للدراسات القرآنيَّة ( ((()IQSAالتي َّ
عام 2012م.
الرسمي
يُع ُّد دليل بالكويل إىل القرآن -وفقًا للتعريف
ّ
ألي قارئٍ يو ُّد أن يُطالع القرآن
دليل
ً
املق َّدم للكتاب-
ِّ
رئيسا يف الحياة اإلسالميَّة .يتأل َُّف
ويفهمه بوصفه ًّ
نصا وجز ًءا ً
ُنش ُمسبقًا كَتبها باحثون
الكتاب من أكرث من ثالثني مقال ًة مل ت َ
ين ويلقون
ِّ
متخصصون ،ينحدر عدد منهم من الكيان الصهيو ّ
الدروس يف جامعاته .يُق ِّدم الكتاب دراس ًة واسع ًة واستثنائ َّي ًة عن
يفسه املسلمون ويتفاعلون معه ،وعن
بُنية القرآن و ُمحتواه وخطابه ،وكيف ِّ
ٍ
وفهرسا يض ُّم االقتباسات
مالحظات ،وقامئ َة مراجع طويلةً،
مكانة القرآن يف اإلسالم .ويتض ّم ُن
ً
القرآن َّية واألسامء واملواضيع واملصطلحات التقن َّية.
وهـذا الكتـاب هـو إصدار من سلسـلة إصـدارات بالكويـل عن األديـان ،التي تتض ّمـن مجموعـ ًة من أحدث
ٍ
مقـاالت جديـدة ألَّفهـا باحثـون مرموقـون،
كتـاب مـن السلسـلة
كل
األبحـاث عـن األديـان العامليَّـة .ويحـوي ُّ
ٍ
للطلاب الذين مل يتخ َّرجـوا بعد ،مضافًا إىل الباحثين والق َّراء املهت ِّمين ،الذين يعرضون
َّ
بأسـلوب سـهل املنال
ٍ
مفصلً بالجمع َّية الدول َّية للدراسات القرآن َّية .لالطِّالع ،انظر :ص .52-49
((( قدَّمنا يف هذا العدد (العدد الرابع) من املجلَّة تعريفًا َّ
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موضوعاتهـا بطريقـ ٍة إبداعيَّـ ٍة ورصيحـ ٍة؛ مـا يُوفِّـ ُر منتـ ًدى ُي ِكـن للباحثين الرياديّين أن يوصلوا عبره أفكارهم
وأبحاثهـم إىل الجمهـور األع ّم.
هذا ،وقد أُلِّف هذا الدليل -عىل وجه الخصوص -إلرشاد القارئ الذي ال ميلك معرف ًة واضحة بالقرآن ،وملنحه
النص والرتاث املرتبط به .ويُق ِّد ُم هذا الدليل -أيضً ا -فرص ًة للباحثني لتوسعة
نقطة انطالقٍ إىل فهمٍ ُمتط ِّو ٍر عن تعقيدات ِّ
ين .ويُؤ َمل منه أن يُق ّدم املا َّدة التي ت ُلهم األجيال القادمة من
حدود املقاربات التي ت ُعترب «مقبولة» تجاه
ّ
النص القرآ ّ
الباحثني الذين تع َّرفوا عىل القرآن بادئ األمر عىل مقاعد الدراسة وح َّمستهم قنوات االستكشاف الجديدة.
تنظيم الكتاب:

ظل بيئته
امليض يف فهمٍ أعمق للقرآن يف ّ
نُظِّم الكتاب لتسهيل االنتفاع منه من ِقبَل الق ّراء الذين يُريدون
ّ
خصوصا للق َّراء
النص ونقط ًة للبداية،
العلمي .يُع ُّد القسم األ َّول مق ِّدم ًة حول
التاريخ َّية وبوصفه موضو ًعا للبحث
ً
ّ
ّ
ُ
يتناول القرآن عىل املستوى
الذين ميلكون معرف ًة ضئيل ًة بالقرآن أو باألبحاث املرتبطة به .أ َّما القسم الثاين ،فهو
العلمي ُمتشابكَني عىل الدوام .ويتط َّرق القسم الثالث إىل بعض
والتاريخي ،وهام بُعدان اعتُربا يف البحث
البنيوي
ّ
ّ
ّ
املوضوعات الرئيسة التي تطب ُع الرسالة.
ويف ما يأيت عرض لتقسيم الكتاب ،ومقاالته ،وأسامء مؤلِّفيها:
 املقدّ مة :ق َّدم للكتاب الربوفيسور املرشف عىل إعداده واملح ِّرر له «أندريه ريبني» (.)Rippin Andrewويتضمن ثالث مقاالت:
العام»،
األول ،بعنوان:
ُّ
 الفصل َّ«التوجه ّ
َّ
1 .1املقالة األوىل ،بعنوان« :التعريف بالقرآن» ،من تأليفTamara Sonn :؛ أستاذة ما َّديت الدين واإلنسان َّيات
يف كلِّ َّية ويليام وماري يف مدينة ويليامزبرغ يف والية فرجينيا األمريك َّية .وقد ع َّرفت القرآن يف هذه املقالة
من خالل الحديث عن :بُنيته ،صيغته وجمهوره ،تاريخه ،عالقته بالكتب املق َّدسة األخرى ،مواضيعه ،دوره
يف الحياة اإلسالم َّية (الطقوس والف ّن) ،القرآن مصد ًرا للترشيع ،ومبادئ تفسري القرآن وتطبيقه.
«استكشاف القرآن» ،من تأليف ،Christopher Buck :وهو عضو يف كلِّ َّية التأليف
2 .2املقالة الثانية ،بعنوان:
ُ
والخطابة والثقافات األمريكيَّة ،وعضو يف كلِّيَّة الدراسات الدينيَّة ،ويف مركز
الدراسات االندماجيَّة حول الفنون واإلنسانيَّات يف جامعة ميشيغان األمريكيَّة.
يف هذه املقالة يحثّ الكاتب عىل اكتشاف القرآن ،ويطرح يف هذا السياق
املوضوعات اآلتية :الدراسة األكادمي َّية للقرآن ،كيف نقرأ القرآن ،الوحي
واألديان اإلبراهيميَّة ،كيف أُوحي القرآن ،ما هي مصادر الوحي ،موضوعات
الوحي الرئيسة ،تقييم القرآن.
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3 .3املقالة الثالة ،بعنوان« :بيئة القرآن» ،من تأليف :عبد الله سعيد؛ أستاذ الدراسات العربيَّة واإلسالميَّة ومدير
مركز دراسة اإلسالم الحديث يف جامعة ملبورن األسرتاليَّة .وقد تط َّرق يف هذه املقالة إىل املوضوعات
اآلتية :البيئة التاريخ َّية األع ّم للقرآن ،موجز عن حياة مح َّمد بهدف فهم القرآن ،القرآن بوصفه وح ًيا نزل باللغة
ٍ
فقرات قرآن َّية مبساعدة
العرب َّية ،القرآن بوصفه كتابًا ُمق َّد ًسا ،املواضيع الرئيسة يف القرآن ،السورة القرآن َّية ،فهم
ٍ
فقرات أخرى.
ويتضمن عرش مقاالت:
«النص»،
 الفصل الثاين ،بعنوان:ّ
َّ
ِ
محاضة يف القرآن
1 .1املقالة األوىل ،بعنوان« :ال ُبنية اللغو َّية» ،من تأليف ،Salwa M.S. El-Awa :وهي
والحديث يف كلِّيَّة الالهوت والدين يف جامعة بريمنغهام يف اململكة املتّحدة الربيطانيَّة .تناولت يف
ُ
تتناول هذه
ين ،ووجهات النظر الرئيسة التي
هذه املقالة املشاكل العا َّمة التي تعرتي فهم بُنية
ّ
النص القرآ ّ
ٍ
جديد
املشاكل ،وكيف تط َّورت هذه املقاربات خالل تاريخ العلوم القرآن َّية؟ وقد حاولت الكاتبة تقديم إطا ٍر
النص ومعناه.
لفهم هذه العالقات استنا ًدا إىل تثمني دور السياق يف فهم بُنية
ِّ
2 .2املقالة الثانية ،بعنوان« :أمناط توجيه الخطاب» ،من تأليف ،Rosalind Ward Gwynne :وهي أستاذة
ُمساعدة يف ما َّدة الدراسات اإلسالم َّية يف كلِّ َّية الدراسات الدين َّية يف جامعة تينييس يف الواليات املتَّحدة.
ين :النداء واملنادى ،األمر والواجب الذي يتعل َُّق به،
وقد درست يف هذه املقالة أبرز أمناط الخطاب القرآ ّ
وتأثري املقاطع القرآن َّية يف الجامهري املقصودة.
3 .3املقالة الثالثة ،بعنوان« :لغة القرآن» ،من تأليفMustansir Mir :؛ أستاذ الدراسات
اإلسالم َّية يف كلِّ َّية الفلسفة والدراسات الدين َّية يف جامعة  Youngstown Stateيف
والية أوهايو األمريك َّية .تناول فيها :القرآن بوصفه كتابًا مبي ًنا ،القيمة التي مينحها القرآن
الشفهي ،األمناط القرآنيَّة ،اإليجاز يف التعبري ،التقليل من استخدام
للُّغة العربيَّة ،النقل
ّ
األدوات االنتقاليَّة ،التكرار ،التصوير.
4 .4املقالة الرابعة ،بعنوان« :الشعر واللغة» ،من تأليف ،Navid Kermani :وهو
كاتب من مدينة كولونيا األملان َّية .وقد بحث يف لغة القرآن واختالفها عن
يب القديم ،واللغة العربيَّة وتأثري القرآن فيها.
الشعر ،الشعر العر ّ

5 .5املقالة الخامسة ،بعنوان« :املفردات األجنب َّية يف القرآن» ،من تأليف:
Michael Carter؛ أستاذ اللغة العرب َّية يف جامعة أوسلو حتَّى العام 2005م،
وأستاذ رشف يف مركز دراسات القرون الوسطى يف جامعة سيدين األسرتاليَّة.
تناول يف هذه املقالة :مواقف العرب يف العصور الوسطى تجاه املفردات األجنبيَّة يف القرآن ،عرض مصادر
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اللغوي يف القرآن ،أسامء العلم واملفردات اإلشكاليَّة.
تتناول املفردات األجنبيَّة ،أمثلة عن االقرتاض
ّ
6 .6املقالة السادسة ،بعنوان« :البنية ونشوء املجتمع» ،من تأليفAngelika Neuwirth :؛ أستاذة يف كلِّ َّية
الدراسات السام َّية والعرب َّية يف جامعة برلني الح َّرة يف أملانيا((( .تح َّدثت فيها عن :األوصاف الذات َّية للقرآن
الشفهي :الرسالة وكيفيَّة نقلها ،النصوص
(املصحف ،القرآن ،الكتاب) ،هيئة املخطوطة القرآنيَّة ،القرآن
ّ
النص ،النصوص املدنيَّة.
امل ِّكيَّة القدمية وبُنيتها ،بُنية النصوص امل ِّكيَّة املتأخِّرة ،الطقوس والرتابط
ّ ّ
7 .7املقالة السابعة ،بعنوان« :قُدس َّية القرآن وجمعه» ،من تأليف ،Aliza Shnizer :من كلِّ َّية الدراسات العرب َّية
يل والقرآن
واإلسالم َّية يف جامعة تل أبيب .وفيها :أصل القرآن
اإللهي وطبيعته ،الفرق بني القرآن الفع ّ
ّ
ين.
ّ
الساموي ،جمع القرآن واملصحف العثام ّ
8 .8املقالة الثامنة ،بعنوان« :نُسخ القرآن املد َّونة» ،من تأليف،François Déroche :
من املدرسة التطبيق َّية للدراسات العليا يف باريس((( .تط َّرق يف هذه املقالة إىل:
والكتبي للقرآن ،املخطوطات القرآنيَّة األوىل ،االختبار يف التدوين
الشفهي
النقل
ّ
ّ
الهجري فصاع ًدا،
خالل القرون األوىل ،املخطوطات القرآنيَّة من القرن الخامس
ّ
املخطوطات القرآن َّية يف املجتمعات اإلسالم َّية ،النسخ املطبوعة والقرآن
ين.
اإللكرتو ّ
9 .9املقالة التاسعة ،بعنوان« :مح َّمد» ،من تأليف ،Herbert Berg :وهو أستا ٌذ ُمساعد يف كلِّيَّة الفلسفة والدين
والنبي
يف جامعة نورث كاروالينا يف مدينة ويلمينغتون األمريك َّية .بحث فيها عن العالقة الوثيقة بني القرآن
ّ
ين؛ وذلك ضمن
مح َّمد ،وكون طبيعة هذه العالقة أكرث تعقي ًدا من النظرة اإلسالم َّية التقليديَّة أو الرأي العلام ّ
العناوين اآلتية :كيف نزل الوحي عىل مح َّمد ،اآليات القرآن َّية عن مح َّمد ،دور مح َّمد يف تشكيل القرآن،
أقوال مح َّمد عن القرآن ،تفسري مح َّمد ،سرية مح َّمد ،ودور القرآن يف صياغة سرية مح َّمد.
1010املقالـة العـارشة ،بعنـوان« :عمـر بـن الخطّـاب» ،مـن تأليـفAvraham :
Hakim؛ أسـتاذ اللغـة العرب َّيـة و ُمحـارض حـول اإلسلام ،يف مدرسـة Lowy
للطلاب القادمين مـن الخـارج يف جامعـة تـل أبيـب .درس فيهـا مواقـف
عمـر ودوره امل َّدعـى يف نزول الوحي ،وعـرض يف إثباتها أحاديـث مختلفة،
معرتفًـا -يف النهايـة -باحتمال أن تكـون هـذه األحاديـث قـد ُوضعـت يف
النبـي حينهـا ،ولكـ َّن
مرحلـ ٍة زمن َّيـة ُمحـ َّددة ،وأنَّـه مل يُقصـد منهـا إهانـة
ّ
مفصلً بـ .Angelika Neuwirthلالطِّالع ،انظر« :املسترشقة األملان َّية أنجليكا نويفريت» ،مجلَّة القرآن
((( قدَّمنا يف العدد الثاين من املجلَّة تعريفًا َّ
واالسترشاق املعارص ،العدد الثاين ،السنة األوىل ،ربيع 2019م ،ص.91-90
الفرنسـي فرانسوا ديروش» ،مجلَّة القرآن
«املسترشق
انظر:
ِّالع،
ط
لال
.François
مفصلً بـDéroche
((( قدَّمنا يف العدد الثالث من املجلَّة تعريفًا َّ
ّ
واالسترشاق املعارص ،العدد الثالث ،السنة األوىل ،صيف 2019م ،ص.54-44
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النبـي ،فوضعوا منـاذج ت ُصلح صورتـه وتح ُّد
العلماء املسـلمني الالحقين الحظـوا رضرهـا عىل صـورة
ّ
مـن مكانـة عمر.
ويتضمن سبع مقاالت:
 الفصل الثالث ،بعنوان« :املحتوى»،َّ
1 .1املقالة األوىل ،بعنوان« :الله» ،من تأليف .Andrew Rippin :درس فيها:
رب البيت ،الرمزيَّة املتعلّقة بـالله.
صفات الله :امللك ،عهد اللهّ ،
2 .2املقالة الثانية ،بعنوان« :األنبياء والنب ّوة» ،من تأليفUri Rubin :؛ أستاذ يف
كلِّ َّية الدراسات العرب َّية واإلسالم َّية يف جامعة تل أبيب .تناول فيها املوضوعات
اآلتية :قصص األنبياء ،مقامهم ،فضائل أنبياء ُمح َّددين ،مراتب األنبياء ،أمناط
النبوي ،الكتب املنزلة ،األنبياء والرسل ،نطاق امله َّمة النبويَّة وأهدافها،
الوحي
ّ
اآليات واملعاجز ،كيف تلقَّت الشعوب األنبياء ،اتّهام القرآن لليهود والنصارى بتحريف تراث األنبياء.
3 .3املقالة الثالثة ،بعنوان« :موىس» ،من تأليف ،Brannon Wheeler :وهو أستا ٌذ زائر
رفيع يُد ِّرس التاريخ والسياسة ،ومدير مركز الدراسات اإلسالم َّية والرشق-أوسط َّية يف
يطرح يف هذه املقالة تفاصيل
أكادمييَّة البحريَّة األمريكيَّة يف أنابوليس-ماريالند.
ُ
قصته
النبي موىس يف القرآن ،ويزع ُم أ َّن
قصة
املفسين املسلمني استخدموا َّ
َّ
ِّ
ّ
إلضفاء الرشع َّية عىل ُسلطتهم الذات َّية.
ِ
محاضة
جة القرآن َّية» ،من تأليف ،Kate Zebiri :وهي
4 .4املقالة الرابعة ،بعنوان« :الح ّ
يف الدراسات العربيَّة واإلسالميَّة يف مدرسة الدراسات الرشقيَّة واإلفريقيَّة يف لندن.
ين من االحتجاج ،توحيد الله ،أح ِّق َّية نب َّوة مح َّمد ،والبعث.
تناولت يف هذه املقالة :املوقف القرآ ّ
5 .5املقالة الخامسة ،بعنوان« :العلم والتفكري» ،من تأليفA.H. Mathias Zahniser :؛
فخري يف الدراسات الدينيَّة يف مدرسة  Absburyالالهوتيَّة يف مدينة كنتايك
أستاذ
ّ
والبرشي
اإللهي
يف الواليات املتَّحدة .تط َّرق فيها إىل املوضوعات اآلتية :العلم
ّ
ّ
البرشي (اإلدراك والفهم) ،الظ ّن ،السمع
اإللهي ،العلم
يف القرآن ،العلم والتدريس
ّ
ّ
والبرص والشعور واملعرفة ،التذكُّر والتدبُّر والفهم.
6 .6املقالة السادسة ،بعنوان« :الجنس والجنسان َّية والعائلة يف القرآن» ،من تأليف:
خليل مح َّمد؛ أستا ٌذ ُمساعد يف ما َّدة الدين يف جامعة سان دييغو يف كاليفورنيا.
7 .7املقالة السـابعة ،بعنوان« :الجهاد» ،من تأليفReuven Firestone :؛ أسـتاذ اليهوديَّة
العبري يف لـوس أنجلـس،
واإلسلام يف العصـور الوسـطى يف جامعـة االت ِّحـاد
ّ

Reuven Firestone
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مؤسسـة دراسـة العالقـات اإلسلاميَّة-اليهوديَّة وتعزيزهـا .بحث يف هـذه املقالة :معنـى الجهاد
ومديـر َّ
التاريخي ،نطـاق التعابري القرآنيَّـة عن الحرب،
ين يف السـياق
والقتـال والحـرب ،البُعـد
ّ
العسـكري القـرآ ّ
ّ
القـرآن والجهـاد يف الحقبـة املعارصة.
ويتضمن اثنتي عرشة مقالة:
 الفصل الرابع ،بعنوان« :التفسري»،َّ
1 .1املقالة األوىل ،بعنوان« :الهرمنيوطيقا» ،من تأليف :وليد صالح ،وهو أستا ٌذ
مساعد يف كلِّ َّية الدين وكلِّ َّية حضارات الرشق األدىن والرشق األوسط يف جامعة
الست الرئيسة التي
تورونتو يف كندا .تع َّرض يف مقالته هذه السرتاتيج َّيات التفسري
ّ
الهرمنيوطيقي لدى الس َّنة.
حل الجمود
سعى الثعلبي من خاللها إىل ّ
ّ
2 .2املقالة الثانية ،بعنوان« :قصص األنبياء» ،من تأليف ،Marianna Klar :وهي
باحثة مساعدة يف مركز الدراسات اإلسالم َّية يف لندن .تناولت فيها كتاب «عرائس املجالس يف قصص
النص ،البيئة االجتامع َّية والفكريَّة للكاتب ،تلقّي
للثعلبي :تاريخ النرش ،املصادر الرئيسة ،بُنية
األنبياء»
ّ
ّ
النص.
ّ
3 .3املقالة الثالثة ،بعنوان« :الصوف َّية» ،من تأليف ،Alan Godlas :وهو أستا ٌذ ُمساع ٌد
يف كلِّ َّية الدين يف جامعة جورجيا يف الواليات املتَّحدة األمريك َّية .تط َّرق يف هذه
يف للقرآن ،ومراحله ،وشخصيَّاته.
املقالة إىل :التفسري الصو ّ
4 .4املقالة الرابعة ،بعنوان« :جالل الدين الرومي» ،من
تأليفJawid Mojaddedi :؛ أستا ٌذ ُمساعد يف كلِّ َّية الدين يف جامعة Rutgers
يف الواليات املتَّحدة .تناول فيها :أشعار الرومي وكتاب املثنوي ،عالقة املثنوي
بالقرآن ،الوحي والق ِّديسون الصوفيُّون.
عرشي» ،من
5 .5املقالة الخامسة ،بعنوان« :التأويل يف مذهب التش ّيع االثني
ّ
تأليف ،Diana Steigerwald :وهي أستاذة مساعدة يف كلِّ َّية الدين ،يف جامعة والية كاليفورنيا .انطلقت
الخاص بهم؟ وقد ق َّدمت يف
الروحي
فس الشيعة القرآن وط َّوروا تفسريهم
ّ
يف مقالتها من سؤال :كيف َّ
ّ
الشيعي :أصل التشيُّع ،الجداالت املبكّرة حول القرآن،
مقام اإلجابة بيانًا ُمستفيضً ا عن تاريخ التفسري
ّ
املفسون املعارصون.
فسو العصور الوسطى،
ِّ
املفسون القدامىُ ،م ِّ
ِّ
يل» مـن تأليـف صاحبـة املقالـة السـابقة:
6 .6املقالـة السادسـة ،بعنـوان« :التأويـل يف املذهـب اإلسماعي ّ
 ،Diana Steigerwaldوقـد سـلكت املسـار نفسـه الـذي سـلكته يف املقالـة السـابقة ،انطالقًـا مـن
الخـاص بهم؟ مـرو ًرا بـ:
الروحي
فسر اإلسماعيل ُّيون القـرآن وطـ َّوروا تفسيرهم
ّ
السـؤال اآليت :كيـف َّ
ّ
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املفسون
املفسرون من األمـوات ،املفرسون الجِنانيُّـون،
املفسرون الفاطميُّون،
املفسرون القدامـى،
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
املعارصون.
7 .7املقالة السابعة ،بعنوان« :علوم التفسري» ،من تأليفJane Dammen McAuliffe:؛ عميدة كلِّ َّية جورجتاون،
وأستاذة التاريخ واللغة العربيَّة فيها((( .تط َّرقت يف هذه املقالة إىل دراسة العلوم القرآنيَّة يف مراكز العلوم
كتاب الزركيش والسيوطي ،واملقارنة بينهام بالتفصيل.
اإلسالميَّة ،من خالل االعتامد عىل مصدرين رئيسنيَ :
8 .8املقالة الثامنة ،بعنوان« :الالهوت» ،من تأليفBinyamin Abrahamov :؛
اإلسالمي والدراسات القرآن َّية يف جامعة بار-إيالن يف إرسائيل .درس
أستاذ الالهوت
ّ
يف هذه املقالة :القرآن من جهة كونه كتابًا يتض َّمن آرا ًء الهوتيَّة ،القرآن من جهة كونه
مح ِّف ًزا عىل النقاشات الالهوت َّية ،أنواع الالهوت ،مكانة القرآن ضمن االت ِّجاهات

اإلسالمي.
العا َّمة يف الالهوت
ّ

9 .9املقالة التاسعة ،بعنوان« :الفقه» ،من
تأليف ،A.Kevin Reinhart :وهو أستا ٌّذ
مساع ٌد يف كلِّ َّية الدين يف معهد دارمتوث يف الواليات املتَّحدة
األمريك َّية .درس يف هذه املقالة القرآن من وجهة أصول الفقه،
من خالل املوضوعات اآلتية :تعريف الكتاب ،التواتر ،البسملة،
يب ،كيف
النسخ ،الرتجمة ،الهرمنيوطيقا ،القرآ ُن لغة ،القرآن عر ٌ
الحنفي
يفهم األصول ُّيون بعض األدوات اللغويَّة ،سياق القرآن ،الظهور ،العا ّم والخاص ،تركي ٌز عىل التحليل
ّ
للخطاب.
ِ
محاضة يف كلِّيَّة
1010املقالة العارشة ،بعنوان« :قضايا أخالق َّية ُمعارصة» ،من تأليف ،Leah Kinberg :وهي
تاريخ الرشق األوسط وإفريقيا يف جامعة تل أبيب .تع َّرضت يف هذه املقالة إىل املوضوعات اآلتية:
القرآن يف خدمة الطموحات اإلسالم َّية املعارصة ،الحقوق اإلنسان َّية والح ِّريَّة ،العبوديَّة والح ِّريَّة ،األُخ َّوة،
عاملي ،املساواة والتن ُّوع ،الحوار والتع ُّدديَّة ،ال ِفرق
مكانة املرأة ،األخالق ،اإلسالم القدوة ،اإلسالم دي ٌن
ّ
العنرصي ،السياسة ،اإلسالم دين
واملجموعات ال ِعرقيَّة ،الجنسيَّة والتمييز
ّ
السالم والتسامح والحوار ،أه ِّم َّية التفسري.
القصيص» ،من تأليفRoberto :
1111املقالة الحادية عرشة ،بعنوان« :األدب
ّ
 ،Tottoliوهو باحثٌ يف جامعة نابويل الرشقيَّة يف إيطاليا .تناول يف هذه
مفصلً بـ .Jane Dammen McAuliffeلالطِّالع ،انظر« :املسترشقة األمريك َّية جني دمن مك أوليف» ،مجلَّة
((( قدَّمنا يف العدد األ َّول من املجلَّة تعريفًا َّ
القرآن واالسترشاق املعارص ،العدد األ َّول ،السنة األوىل ،شتاء 2019م ،ص.95-94
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الزمني اآليت:
يب ،وفق التسلسل
املقالة :األثر الذي تركته القصص القرآن َّية يف األدب
اإلسالمي العر ّ
ّ
ّ
املايض؛ قصص األنبياء .الحارض؛ حياة مح َّمد .املستقبل؛ الج ّنة أو النار.
1212املقالة الثانية عرشة ،بعنوان« :التالوة» ،من تأليفAnna M.Gade :؛ أستاذ ٌة ُمساعدة يف كلِّيَّة الدين يف
معهد أوبرلني يف الواليات املتَّحدة األمريكيَّة .تناولت فيها املوضوعات اآلتية :ما يقوله القرآن والس َّنة عن
الفردي
التالوة القرآن َّية ،منظومتان لتالوة القرآن :القراءة والتجويد ،أمناط التالوة القرآن َّية أثناء العبادة واألداء
ّ
اإلسالمي املعارص.
ين ،القرآن املرتَّل ،واإلحياء
واالجتامعي ،حفظ القرآن ،الجامل َّية القرآن َّية واألداء القرآ ّ
ّ
ّ

َّ
شخصيات
َّ
استشراقية

اإلسباني خوان فرنيت
المستشرق
ّ
د .عبد الكريم بولعيون

()1

 االسم :خوان فرنيت ()Juan Vernet التاريخ1923 :م – 2011م الجنس َّية :اإلسبان َّيةَّ ً
َّ
َّ
أول« :خوان فرنيت» -السيرة العلمية واألكاديمية:-
ولد «خوان فرنيت» سنة 1923م يف برشلونة ،املنطقة التي عرفت بعد سنوات
اضطرابًا غري مسبوق ،ج ّراء أهوال الحرب األهليَّة التي عرفتها إسبانيا (1936-1931م) .أنهى دراسته الثانويَّة ،وبدأ يف
ظل الصعوبات التي كانت تعرفها مرحلة «فرانكو» الديكتاتوريَّة .أبدى خوان فرنيت
دراسة الفلسفة واآلداب ،يف ِّ
عادي بالتاريخ وعلم
منذ طفولته قدرة كبرية عىل االنفتاح عىل املعارف العلم َّية واألدب َّية ،فضالً عن اهتامم غري
ّ
الفلك.
تعلَّم فرنيت اللغة العرب َّية عىل يد األستاذ رامون مالوفري ( ،)Ramon Mallofréالذي مل يكن املعلّم الوحيد
املتخصصني
الذي اعتنى به يف كلِّ َّية الفلسفة واآلداب يف برشلونة ،بل كان إىل جانبه ،منذ عام 1939م ،أحد أكرب
ِّ
يف اللّغات السام َّية األستاذ جوزي ماريا مياس فاليكروزا ( ،)Josep Maria Millàs Vallicrosaوالذي كان رائ ًدا
ٍ
وقتئذ(((.
الدرايس الذي مل يكن معروفًا
يب؛ ذلك املجال
أيضً ا -يف تاريخ علم الفلك العر ّّ
وإذا كان علام الفلك والرياض ّيات يعتربان األساس الذي انطلق منه «فرنيت» ،فإ َّن فضوله الهائل أخذه إىل
مجاالت أخرى عديدة؛ كاهتامماته بالدين وبالدراسات املتعلِّقة باملجتمع والحضارة والثقافة اإلسالم َّية(((؛ ليكون
بذلك -كام وصفه تلميذه ميكيل فركادا ( -)4واح ًدا من أعظم نارشي الحضارة العربيَّة-اإلسالميَّة يف ثالثة من أه ِّم
مجاالتها :العلوم ،واألدب ،والدين.
(((

تخصصه يف السام َّية ،واستعداده ملواصلة مسريته العلم َّية يف أملانيا؛ لتعميق معرفته
بعد انتهاء فرنيت من
ُّ
اإلسالمي ،من املغرب.
((( باحث يف الفكر
ّ
( )2العرسي ،اإلسالم يف تص ُّورات االسترشاق اإلسبا ّين ،م.س ،ص.327
(3) Camilo Álvarez de Morales y Concepción Vázquez de Benito: Juan Vernet Ginés (19232011-) Dynamis, 2012, 32 (2), p4 95.
(4) Forcada, Miquel: Joan Vernet (19232011-) y la luz de Oriente y Occidente, Quaderns de la Mediterrània, 16, 2011, p326.
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بلغات الرشق األوسط ،أدرك املعلم «مياس» ( )Millasحاجته إىل أمثاله يف عل َم ِي الفلك والرياض ّيات ،فاغتنم
يب ،وهي دراسته
الفرصة طال ًبا مساعدته ومواصلة عمله؛ من أجل تقديم أحد أه ِّم كتبه عن تاريخ علم الفلك العر ّ
«الزرقاليَّة»؛ مستعي ًنا به يف تحقيق النصوص العلميَّة العربيَّة والعربيَّة(((.
املتوسط يف مدينة قرص الكبري املغرب َّية ،حيث سنحت له
الرسمي للتعليم
عمل فرنيت أستاذًا يف املركز
ِّ
ّ
الفرصة بالتع ُّمق يف اللغة العرب َّية عىل يد أحد املعلِّمني املغاربة.
بعد عودته إىل برشلونة ،بدأ حياته املهنيَّة مد ِّر ًسا وباحثًا ،و ُم ِع ًّدا يف الوقت نفسه أطروحة الدكتوراه تحت
يك البن الب ّنا» ،والتي أصبحت
إرشاف األستاذ «مياس» عام 1952م ،بعنوان« :املساهمة يف دراسة العمل الفل ّ
واحد ًة من أوىل دراساته ذات األه ِّم َّية الكبرية يف حياته العلم َّية .ويف عام 1954م حصل عىل كريس اللغة العرب َّية
من جامعة برشلونة ،فكان بذلك واح ًدا من العظامء يف الدراسات العرب َّية واإلسالم َّية يف إسبانيا((( .وقد جمع حوله
مؤس ًسا «مدرسة برشلونة يف تاريخ العلوم العربيَّة واإلسالميَّة» ،لينرش بعد ذلك أه َّم أبحاثه يف
عد ًدا من التالمذة ِّ
تخصصها(((.
يب «سهيل» كناية عن مجال
أسسها
ُّ
َّ
وسمها باسمها العر ّ
مجلَّة َّ
يصل مجموع رصيد إنتاج فرنيت إىل  22كتابًا و 325مقالً  ،يف موضوعات ومجاالت متع ِّددة ،نذكر منها(((:
ـ «ترجمة القرآن الكريم إىل اللغة العربيَّة (.»)1963-1953
ـ «ترجمة ألف ليلة وليلة (.»)1964
يب (.»)1966
ـ «أعامل عا َّمة عن األدب العر ّ
ـ «تاريخ املغرب (.»)1957

ـ «املسلمون اإلسبان (.»)1961
ـ «اإلسالم وأوروبا (.»)1982
ـ «األندلس :اإلسالم (.»)1987
ـ «أسلمة إسبانيا (.»)1989
ـ «أصول اإلسالم (.»)1990
«اإلسالم يف إسبانيا (.»)1993
(1) Forcada, Miquel: Joan Vernet (19232011-) y la luz de Oriente y Occidente, Quaderns de la Mediterrània, 16, 2011, p327.
((( م.ن ،ص.327
(3) Camilo Álvarez de Morales y Concepción Vázquez de Benito: Juan Vernet Ginés (19232011-) Dynamis, 2012, 32 (2), p496.
((( م.ن ،ص.498
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كام نرش مجموعة من املواضيع العلميَّة الدقيقة؛ نذكر منها:
ـ «علم التنجيم وعلم الفلك يف عرص النهضة :ثورة كوبرنيك (.»)1974
ـ «تاريخ العلوم اإلسبان َّية (.»)1976
ـ «دراسات عن تاريخ علوم العصور الوسطى (.»)1979
ـ «العلوم يف األندلس (.»)1986
العلمي (.»)1989
«العلوم والفكر
ّ
يب (.»)1990
ـ «علم التنجيم العر ّ
ـ «العلوم الطبيع َّية والتقن َّية يف األندلس (.»)1992
يب (.»)1993
ـ الهندسة امليكانيكيَّة لإلسالم الغر ّ
املتوسط (.»)1993
ـ «املالحة يف البحر
ِّ
أشكال مختلفة عرب
ً
نال فرنيت -نتيجة ملنجزاته العلم َّية وجهوده -اعرتافًا دول ًّيا بإسهاماته العلم َّية الكبرية ،اتَّخذ
مؤسسات علم َّية كربى؛ نذكر منها(((« :األكادمي َّية الدول َّية لتاريخ
تكريم أعامله الضخمة؛ ما خ َّوله تقلُّد عضويَّة َّ
ين»« ،األكادمي َّية امللك َّية للعلوم
العلوم»« ،األكادمي َّية امللك َّية لآلداب يف برشلونة»« ،معهد الدراسات الكاتالو ّ
والفنون يف برشلونة» ،كام بات عض ًوا يف «األكادمييَّة امللكيَّة للعلوم يف مدريد» ،ويف «أكادمييَّة بغداد» ،وعض ًوا
يب يف باريس» ،وكان لفرتة
فخريًّا يف «الجمع َّية امللك َّية اآلسيويَّة» ،والحائز األ َّول عىل «كريس معهد العامل العر ّ
يل» .هذا ،مضافًا إىل العروض الجا َّدة التي تلقَّاها من «جامعة
ين يف «االت ِّحاد
طويلة املمثِّل اإلسبا ّ
األكادميي الدو ّ
ّ
كاليفورنيا» ،ولك َّنه رفضها.
ً
ثاني�ا :خوان فرنيت والقرآن الكريم:
حريصا عىل تج ُّنب التفسريات التي تيسء إىل اإلسالم ،أو الدخول يف املتاهات التي تنتقص من شأنه
كان فرنيت
ً
ومن القيم الدين َّية عمو ًما(((.
ومعتدل ،متأث ِّ ًرا بالدراسات
ً
فبعي ًدا عن مدح املسلمني ،وازدراء املسيحيِّني ،يقول فرنيت إنَّه ات َّخذ طريقًا وسطًا
(1)Camilo Álvarez de Morales y Concepción Vázquez de Benito: Juan Vernet Ginés (19232011-) Dynamis, 2012, 32 (2), p328 .
(2) Mikel de Epalza, Anthoropos.117: Juan Vernet Historia de la Ciencia y de la Cultura, aportaciones de la escuela de Barcelona,
Editorial del Hombre 1991, P34.
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االسترشاق َّية األملان َّية(((؛ مستعي ًنا يف آرائه مبجموعة من املصادر التاريخ َّية املوثوقة؛ ملقابلة نصوص القرآن
ومحاولة تفسريها؛ بنا ًء عىل ما تج َّمع لديه من الوثائق واملخطوطات التي ت ُؤ ِّرخ لتلك املرحلة.
ميكن تسجيل مجموعة من اآلراء التي أدىل بها فرنيت يف ما يتعلَّق بالقرآن الكريم من خالل مجموعة من
كتبه؛ نذكر منها:
كتاب «أصول اإلسالم» ( :)Los Origenes del islamالذي تط َّرق فيه فرنيت لتاريخ العرب ،وحياة الرسول،
وتأسيس الدولة اإلسالم َّية ،وكذلك القرآن الكريم.
النبي مح َّمد ،وهو الكتاب الذي اعتمده الدكتور صالح بن
كتاب «مح َّمد» ( :)Mahomaعرض فيه سرية
ّ
مح َّمد السنيدي يف بحثه عن السرية النبويَّة يف الكتابات اإلسبانيَّة.
ترجمته للقرآن الكريم ( :)1963-1953وهي الرتجمة التي اعتمدها الدكتور عيل بن إبراهيم منويف يف عقد
مقارنة بني ثالث ترجامت ملعاين القرآن الكريم إىل اللغة اإلسبان َّية.
كام ميكن تصنيف آرائه يف القرآن الكريم وفق اآليت:
 .1رأيه يف مصدر القرآن الكريم:
يعترب الحديث عن مصدر القرآن الكريم من أه ّم القضايا التي أثارها املسترشقون ،بل أه ّمها ،زاعمني أ َّن القرآن
استم َّد أصله من التعاليم اليهوديَّة واملسيحيَّة ،وال ب َّد من أ ّن مح َّم ًدا أخذه عن أحد الرهبان ،أو حتَّى عن الشائعات
املسيحي يف مكَّة.
املوروثة عن املعتقد
ّ
فهذا "بيدو باسكال" يقول« :لقد جاء يف كتب املسلمني أ َّن راه ًبا مسيح ًّيا اسمه كام يقولون هم :بحريا ،هو
الذي حذَّر ع َّم مح َّمد من اليهود ،وهو الذي تعلَّم منه مح َّم ٌد تعاليمه .وقد ذكروا يف كتبهم أيضً ا أ َّن مح َّم ًدا كان
يعتزل الناس يف تالل مكَّة ،وهذا ّ
رس -لتهيئة
يدل عىل أنَّه كان يع ّد ع ّدته مع هذا الراهب النرصا ّ
ين املرت ّد -يف ال ّ
تفاصيل هذا التزوير»(((.
يهودي(((.
وكذلك يزعم "جابرييل ديثريي" أ َّن مح َّم ًدا تلقَّى القرآن من حاخام
ّ
النبي مح َّمد إىل سوريا
يعارض "فرنيت" هذا الرأي معارضة شديدة؛ من خالل التشكيك يف أصل سفر
ّ
ومالقاته الراهب بحريا بعد زواجه من خديجة وتكفُّله مبعامالتها التجاريَّة((( ،ومن خالل أ َّن املعروف يف كتب
ريا وعاب ًرا ،ويف زمن مل يك ْن عمر النبي يتجاوز فيه اثني عرش عا ًما؛ ما
السرية أ َّن لقاء مح َّم ٍد ببحريا كان لقا ًء قص ً
(1) Vernet, Juan: los origenes del islam, Barcelona 2001, El Alcantalido, P62.
((( الرشقاوي ،مح َّمد عبد الله :االسترشاق وتشكيل نظرة الغرب لإلسالم ،ال ط ،ال م ،دار البشري للثقافة والعلوم2017 ،م ،ص.132
(3) Vernet, Juan: los origenes del islam, Barcelona2001, El Alcantalido, p8.
((( م.ن ،ص.59
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فضل عن أ َّن اللقاء حرضه عدد من رجال القافلة ومل
ً
يكشف عن أ َّن طبيعة اللقاء بينهام تنفي أخذه للعلم عنه .هذا
يذكروا شيئًا عن ذلك(((.
ين:
 .2رأيه يف الوحي القرآ ّ

يشري "فرنيت" إىل العالمات األوىل لتلقِّي
النبي للوحي ،و ِذكر القرآن لها بدقَّة وتفصيل ،من كونه متز ِّم ًل
ّ
يف ثياب ،وظ ِّنه أنَّه مسكون أو ساحر أو كاهن((( ،مش ِّب ًها نزول الوحي عليه يف وقت من األوقات فجأ ًة ليؤ ِّدي رسالته
ومعتربا أ َّن هذه األوصاف التي تح َّدثت عنها
الطرطويس "بولس" (،((()San Pablo
التي أُمر بها ،بالذي تلقَّاه الرسول
ً
ّ
مؤسس الديانة اإلسالميَّة أصيب
كتب السرية هي التي حملت املؤ ِّرخ
البيزنطي "تيوفانو" ( )Teofanoعىل القول إ َّن ِّ
ّ
الهستريي.
بالرصع
ّ
النبي مح َّمد الوحي ،بنا ًء عىل ما اطّلع عليه من كتب السرية واألحاديث،
ث َّم يعرض الطريقة التي تسلَّم بها
ّ
ربا أ َّن األساس الذي تقوم عليه الرسالة حسب مح َّمد هو أ َّن القرآن الكريم كان محفوظًا يف السامء ،ول ْن يقدر أحد
معت ً
عىل أ ْن يصل إىل معرفته سوى األتقياء ،حتَّى إ ّن مح َّم ًدا نفسه مل يقرأه ،بل تاله عرب مقاطع يف أ َّول لحظة ،ث ّم نسيه
بعد ذلك ،ليقوم الله بتذكريه باآليات امله َّمة واملتزامنة حسب األحوال والظروف ،وذلك عرب روح أو ملك اختاره
ين ،ول ْن يكون سوى امللك جربائيل املكلَّف بنقل الوحي(((.
النبي من خالل ٍّ
نص قرآ ٍّ
الله ،والذي سيتع َّرف عليه ّ
 .3رأيه يف إعجاز القرآن:

يف معرض حديثه عن معجزات النبي ،يعترب "فرنيت" أ َّن َم ْن آمن مبح َّمد إنَّ ا آمن به إميانًا وثيقًا دون أ ْن يطلب
يب الجميل ،الذي ال ميكن أ ْن يضاهيه
منه معجزة؛ نظ ًرا إىل أ َّن القرآن نفسه كان هو املعجزة الكربى بأسلوبه األد ّ
كتاب غريه؛ ألنَّه من الله وليس من أحد سواه .وقد تح َّدى القرآن يف آيات ع َّدة اإلتيان مبثله ،كام كشف مح َّم ٌد كذلك
حا املجال للنقاش باملقارنة مع من سبقه من دعوات أيضً ا؛ وذلك
عن قابليّته لتح ّدي ّ
أي كاتب متقن ف ّن الكتابة ،فات ً
للتأكيد عىل صدق َّية النب َّوة.

منطقي لهذا اإلعجاز ،مؤكِّ ًدا عىل أ َّن هذا
ويف هذا السياق أشار فرنيت إىل ما كتبه أبو بكر الباقالين من تحليل
ّ
والحلج،
َّ
اللغوي للقرآن واعرتضوا عليه؛ من أمثال :الراوندي،
اب مسلمني أنكروا اإلعجاز
كلّه مل مينع من وجود كتَّ ٍ
ّ
وأيب العالء املع ّري الذي حاول أن يقلِّد القرآن ور ّد عىل الذين أشاروا إىل عيوبه بأنَّه مل تصقله املحاريب أربع مئة
خاصا به؛ ما
يب الكبري الذي حاول يف شبابه أن يحايك مح َّم ًدا ويكتب قرآنًا
ًّ
سنة ،وكذلك املتن ّبي ،ذلك الشاعر العر ّ
ع َّرضه لعقوبة السجن ،قبل أ ْن يتوب عن فعلته ،ث َّم يُطلق رساحه بعد ذلك(((.
اقي عرضً ا ونقدًا) ،تصدر
((( عبد الرزَّاق ،عامد الدين إبراهيم« :قراءة الوحي بعيون استرشاق َّية» ،مجلَّة دراسات استرشاق َّية (مجلَّة فصل َّية تعنى بالرتاث االسترش ّ
اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجيَّة ،العدد 2018 ،16م ،ص.144
عن املركز
ّ
(2) Vernet, Juan: los origenes del islam, Barcelona2001, El Alcantalido, p59.
((( م.ن ،ص.59
((( انظر :م.ن ،ص.60
(5) Vernet, Juan: los origenes del islam, Barcelona2001, El Alcantalido, p61.
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ويرى "فرنيت" أ َّن املعجزة التي تدافع عنها آيات التح ِّدي كانت معروفة يف الكتب املق َّدسة األخرى أيضً ا،
كام هو الحال يف املسيح َّية عند "رامول لول" و"رامول ماريت" ،وكام هو الشأن يف اليهوديَّة عند "موىس بن عزرا"،
الذين حاولوا تبيان مدى القيمة البالغيَّة التي تتميَّز بها نصوص كتبهم املق َّدسة(((.
وميكن القول إ ّن "فرنيت" مل ينح منحى غريه من املسترشقني الذين حاولوا النيل من سالمة القرآن الكريم
اللغويَّة والبالغ َّية والبيان َّية.
ولك َّن "فرنيت" مييِّز بني الخصوصيَّة القرآنيَّة للمرحلتني امل ِّكيَّة واملدنيَّة؛ إذ يعترب أ َّن املرحلة امل ِّكيَّة غلب عليها
العقدي؛ كالدعوة إىل اإلميان بالله ،وإىل التوبة من املعايص ،وإقامة الصالة ،وتج ُّنب الغش والخداع،
الطابع
ّ
تقي .أ َّما املرحلة املدن َّية فكان الرتكيز فيها عىل قضايا
وعيش حياة عفيفة ،للحصول عىل أمنوذج إنسان مسلم ّ
وعسكري(((.
سيايس
تتعلَّق بالدرجة األوىل مبا هو
ّ
ّ
 .4ترجمته للقرآن الكريم:
ترجم "فرنيت" القرآن الكريم إىل اللغة اإلسبان َّية ،وقد صدرت أ ّول ترجمة له عام 1953م ،ليصدر بعدها ترجمته
خاصة بني
الثانية عام 1963م ،ترجمة مبارشة من اللغة العرب َّية إىل اإلسبان َّية ،وليس عرب لغات أخرى؛ ما أ َّهله مكانة
َّ
املثقَّفني اإلسبان املهت ِّمني بالدراسات اإلسالميَّة((( .وتتميَّز مق ّدمة ترجمته بنوع من االعتدال ،حيث عرض فيها
األسس التي تقوم عليها الترشيعات الدينيَّة؛ من كتب سامويَّة ،وأحاديث ،واجتهاد ،ث ّم تع ّرض لحياة الرسول 
عىل أنَّه خاتم النب ِّيني؛ طبقًا ملا جاء يف القرآن؛ متح ِّدث ًا عن أسلوبه الذي م َّيز -حسب اعتقاده -بني اآليات امل ِّك َّية
موسيقي ،واآليات املدن َّية التي مت َّيزت بالغموض واإلطالة؛ معل ًِّل
التي يصفها بالرصانة والبالغة ،وأنّها ذات إيقاع
ّ
النبي يف املدينة إنَّ ا كانت إرساء رئاسة الدولة ،وليس إبالغ الدعوة؛ كام يف املرحلة امل ِّكيَّة((( .وقد
ذلك بأ َّن مه َّمة ّ
تصويب
أي تعديلٍ أو
ٍ
اعرتف يف مق ّدمة الطبعة التي صدرت عام 1963م بإجراء تعديالت وتصحيحات ،ولكن دون ّ
يل ،عىل الرغم من وجود دراسات تؤكِّد وجود أخطاء(((.
فع ّ
أي
وبني الرتجمة الحرف َّية والرتجمة باملعنى ،يؤكِّد "فرنيت" عىل املنهج
التوفيقي بالجمع بينهام ،مبتع ًدا عن ِّ
ّ
للنص .غري أ َّن يف ذلك -كام يقول -من العيوب ما سيظهر عىل مستوى ترجمة بعض معاين النصوص
تحريف
ّ
القرآن َّية ،وسيكشف عن ركاكة لغويَّة واصطالح َّية .ومع هذا ،يفاجئنا بإعالنه القيام بحذف بعض الضامئر وإحالل
االسم الظاهر -أحيانًا -عندما تقتيض الرضورة ،ث َّم يذهب إىل أبعد من ذلك ،عندما يعرتف بلجوئه إىل حذف
(1) Vernet, Juan: los origenes del islam, Barcelona2001, El Alcantalido, p62.

((( م.ن ،ص.62
(3) Mikel de Epalza, Anthoropos.117: Juan Vernet Historia de la Cienci a y de la Cultura, aportaciones de la escuela de Barcelona,
Editorial del Hombre, 1991, P34.
((( منويف ،عيل بن إبراهيم« :دراسة مقارنة بني ثالث ترجامت ملعاين القرآن الكريم إىل اللغة اإلسبانيَّة» ،ندوة ترجمة معاين القرآن الكريم  -تقويم للاميض
وتخطيط للمستقبل ،مكتبة نور1422 ،هـ.ق ،ص.9
((( م.ن ،ص.9
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كثريٍ من عبارات التوكيد ،حيث يع ّدها تفتقر إىل األه ِّم َّية((( .كام إنَّه ،من جهة ثانية ،يضيف بعض الكلامت بحروف
خ ِف ًّيا ،(((كام أضاف
َى َر َّبهُ نِدَ ا ًء َ
مائلة من أجل إيضاح املعنى؛ كإضافته «تذكَّر أنَّ»((( إىل اآلية الكرمية :إِ ْذ نَاد ٰ
ين
متت إىل
عناوين جانبيَّة تتناول املوضوعات املذكورة يف اآليات القرآنيَّة ،مؤكِّ ًدا أ َّن تلك العناوين ال ُّ
ِّ
النص القرآ ِّ
بصلة ،وأنَّه جاء بها فقط من باب التصنيف((( .وقد تناول األستاذ عيل بن إبراهيم منويف ،يف دراسة مقارنة بني ثالث
ترجامت ملعاين القرآن الكريم إىل اللغة اإلسبان َّية ،تناول بعض نواحي القصور والتوفيق عند فرنيت يف محاولته
ترجمة معاين سور القرآن الكريم(((.
توسل ببعض التفاسري؛ منها :تفسري أيب حيَّان(((.
أ َّما املراجع التي اعتمدها ،فيَذكر أنّه َّ
 .5ملحة عن بعض األخطاء واملغالطات التي وقع فيها:
يؤكِّد املؤ ِّرخ البارز يف العلوم العرب َّية "ميكيل فركادا" (- )Miquel Forcadaأحد تالمذة "فرنيت" ،والذي يشغل حال ًّيا
قل نظريها يف ربط املعارف
املنصب نفسه يف جامعة برشلونة -عىل القدرات الخارقة التي ُعرِف بها أستاذه "فرنيت" ،والتي ّ
املختلفة يف ما بينها ،وإبراز مختلف التأثريات التي خلَّفتها أفكار السابقني ومنجزاتهم يف الالحقني؛ من قبيل :تأثري رسم
يك الذي رعاه "ألفونسو" يف (كاستيا) وما قام به
الخرائط العرب َّية عىل أوروبا الحقًا ،والعالقة املحتملة بني العمل الفل ّ
ين "لويب دي فيغا" يف كتابة روايته املشهورة "دون
"هوالكو خان" يف مارغا (أذربيجان اآلن) ،ومصدر إلهام األديب اإلسبا ّ
كيخوطي" يف مه َّمة يف سفارة روسيَّة ...وغريها من األعامل الكثرية التي بحث فيها عن العالقات املختلفة(((.
جل ،من وجهة نظرنا ،نو ًعا من اإلقحام املبالغ فيه
يف مقابل هذا التأكيد عىل هذه القدرات الخارقة ،فإنَّنا نس ِّ
والزعم املردود عىل صاحبه ،يف الربط بني النصوص القرآن َّية وبعض التكاليف الدين َّية مع بعض األحداث والوقائع
جل بعض املغالطات األخرى التي نعرض شيئًا منها بإيجاز:
املسيحي أو
والترشيعات ذي املصدر
ّ
اليهودي ،كام نس ِّ
ّ
النبي من وحي قد يكون له عالقة بتأثريات نفذت من الديانة اليهوديَّة والنرصان َّية،
 يزعم "فرنيت" أ ّن ما تلقّاه ّلك َّنه كان من الالزم أن يعيد صياغتها ،وقد متثّل ذلك يف الشعوره ،وآمن حقًّا أ ّن األمر بإرادة إله َّية((( .وهذا ما حمل
ّ
الشك
تحل بهام طول حياته ،واللذين حاال دون
قومه عىل تصديقه وعدم تكذيبه؛ نظ ًرا إىل األمانة والصدق اللذين َّ
يف ثبوت نب َّوته(((.
((( منويف« ،دراسة مقارنة بني ثالث ترجامت ملعاين القرآن الكريم إىل اللغة اإلسبان َّية» ،م.س ،ص.13
((( م.ن ،ص.13
((( سورة مريم ،اآلية .3
((( منويف« ،دراسة مقارنة بني ثالث ترجامت ملعاين القرآن الكريم إىل اللغة اإلسبان َّية» ،م.س ،ص.14
((( م.ن ،ص.27-21
((( م.ن ،ص.10
(7) Forcada, Miquel: Joan Vernet (19232011-) y la luz de Oriente y Occidente, Quaderns de la Mediterrània, 16, 2011, p328.
(8) Vernet, Juan: los origenes del islam, Barcelona 2001, El Alcantalido, P60.
اإلسالمي2002 ،م ،ج ،1ص.270
اقي يف الظاهرة االسترشاق َّية وأثرها يف الدراسات اإلسالم َّية ،ال ط ،ال م ،دار املدار
ّ
((( الحاج ،سايس سامل :نقد الخطاب االسترش ّ
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 يف محاولة ترجمته ملعاين القرآن ،يذهب يف الحوايش((( إىل اإلحالة عىل ما يراه من تشابه بني اآلياتالقرآنيَّة وما جاء يف األسفار .ويف هذا الربط إشارات غامضة ،قد تذهب يف اتِّجاه التقارب القائم بني هذه الكتب
اإللهي الواحد ،وتحيل عىل االعتقاد الرائج الذي سار عليه أغلب املسترشقني ،من كون
السامويَّة ذات األصل
ّ
ين صورة مش َّوهة من املصادر املسيح َّية واليهوديَّة .وبهذا يشري "فرنيت" إىل الحاشية رقم  1لفاتحة
ّ
النص القرآ ّ
ريا
الكتاب؛ بأنَّها إحدى الصلوات املسيح َّية ،وهي( :يا أبانا الذي يف الساموات) ،كام ينقل أ َّن مث ّة شَ َب ًها كب ً
يم (ِ )6
ص َ
الص َ
ت َعلَ ْيه ِْم غ ْ ِ
َي
اط الَّ ِذي َن أَنْ َع ْم َ
اط الْ ُم ْس َت ِق َ
بني السفر السابع والعرشين ،وبني قوله تعاىل :ا ْه ِدنَا ِّ
ني.(((
الْ َمغْضُ ِ
وب َعلَ ْيه ِْم َوال الضَّ الِّ َ
 يذكر "فرنيت" أ ّن القرآن الكريم مل يك ْن مرت َّ ًبا ،وأ َّن مح َّم ًدا كان يرتِّبه كيفام يشاء ،عىل عادة شعراء العرب،مستدلًّ برواية ابن عباس(((.
النبي،
 عىل الرغم من تقليله من قيمة ما ذهب إليه "كازانوفا" ( )Casanovaمن أ َّن القرآن مل يُجمع يف حياةّ
فعل العتقاده بأ َّن يوم القيامة قريب الوقوع ،متأث ِّ ًرا
وتب ِّنيه عكس ذلك متا ًما؛ فقد علَّل ذلك بأ َّن مح َّم ًدا إنَّ ا جمعه ً

يف ذلك مبا تقوله بعض الفرق النرصان َّية(((.

ٍ
وصفات؛ كاإلله
 مناولته لقضيَّة أسامء الله الحسنى ،ومدى التأث ُّر باألساطري البابليَّة ،التي عرفت آلهتها ألقابًااسم(((.
"ماردوك" (ً ،)Marduk
مثل ،الذي ُس ِّمي بخمسني ً
األسطوري
النبي موىس ،الواردة يف القرآن الكريم ،ليس سوى البطل
 زعم أ َّن الخرض يف قصته معّ
ّ
السومري الذي تح َّدثت عنه بعض املصادر التاريخيَّة(((.
"جلجامش" ()Gilgalmes؛ أي ذلك امللك
ّ
 زعمه أ َّنالنبي يف بداية الفرتة املدن َّية ،وبهدف كسب و ّد اليهود والتوافق معهم سياس ًّيا وتج ُّنب العداوة
ّ
معهم ،س َّن مجموعة من الترشيعات؛ من قبيل استقبال املسلمني قبلة القدس ،ترشيع صالة الظهر ،وصوم يوم
عاشوراء(((.
يس ابْ َن َم ْريَ َم
ين(((؛ وهو قوله تعاىلَ  :و َق ْولِه ِْم إِنَّا َق َتلْ َنا الْ َم ِس َ
 زعمه قيام الطائفة األحمديَّة عىل سند قرآ ّيح ِع َ
َر ُس َ
صلَ ُبو ُه َولَٰ ِكن شُ ِّبهَ لَ ُه ْم ۚ.(((....
ول اللَّ ِه َو َما َق َتلُو ُه َو َما َ
اقي يف الظاهرة االسترشاق َّية وأثرها يف الدراسات اإلسالم َّية ،م.س ،ص.10
((( الحاج ،نقد الخطاب االسترش ّ
((( سورة الفاتحة ،اآليتان .7-6
((( السنيدي ،صالح بن مح َّمد :السرية النبويَّة يف الكتابات اإلسبان َّية ،ال ط ،ال م ،جامعة سيدي مح َّمد بن عبد الله فاس2008 ،م ،ص.9
((( م.ن ،ص.9
(5) Vernet, Juan: los origenes del islam, Barcelona 2001, El Alcantalido, P94.
((( م.ن ،ص.95
((( م.ن ،ص.71
(8) Vernet, Juan: los origenes del islam, Barcelona 2001, El Alcantalido, P96.
((( سورة النساء ،اآليتان .158-157
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المستشرق
ّ

ات الْ ُم ْؤ ِم َن ِ
ص َن ِ
َت
ات َف ِمن َّما َملَك ْ
ح َ
 ربط زواج املتعة باآلية الكرمية(((َ  :و َمن ل َّْم يَ ْس َت ِط ْع ِمنك ُْم طَ ْولً أَن يَن ِك َح الْ ُم ْأَ ْيَانُكُم ِّمن َف َت َياتِك ُُم الْ ُم ْؤ ِم َن ِ
ات.(((...
خاتمة:
من خالل ما تق َّدم ،ولفهمٍ سليمٍ لحقيق ِة املزاعم واال ِّدعاءات التي أوردها "فرنيت" ،ال ب َّد من استحضار بعض
األطروحات املرجعيَّة التي يؤمن بها فرنيت نفسه:
أي يش ٍء آخر ،عىل الرغم من اهتامماته
ُعرف "فرنيت" بني
ِّ
املتخصصني وذاع صيته بأنَّه مؤ ِّرخ للعلوم أكرث من ِّ
العلميَّة يف جوانب متع ِّددة ،والسيَّام يف مجال الدراسات اإلسالميَّة؛ إذ إنَّه برع يف مجال تأريخ العلوم ،وأصبح
ري من الباحثني.
ريا يُع ِّول عليه كث ٌ
مرج ًعا كب ً
فعل يف
التجريبي هو املنهج الذي يقتضيه تأريخ العلوم ،وهو املنهج الذي اعتمده فرنيت ً
وإذا كان املنهج
ّ
الطبيعي أن ينسحب معه هذا املنهج إىل دراساته يف مجال العلوم اإلنسان َّية ،وأن
تناول موضوعاته العلم َّية؛ فمن
ّ
يكون سنده الذي يعتمد عليه يف دراسة القرآن الكريم.
التجريبي يف دراستهم للظواهر
وبهذا يُعترب فرنيت من املسترشقني املؤمنني بالفلسفة الوضع َّية ،املتأث ِّرين باملنهج
ّ
اإلنسان َّية ،ليقرأ القرآن الكريم بعيون املقاربة الوضع َّية((( ،التي ال تعرف سوى املرجع َّية املا ِّديَّة عند مقاربة الشؤون
االجتامعيَّة والنفسيَّة والدينيَّة .هذا املنهج الذي يساوي بني الظاهرة املا ِّديَّة والظاهرة الدينيَّة ،بني القرآن بوصفه
جا برشيًّا وتاريخيًّا تصدق عليه املطرقة «الوضعيَّة» بآليَّاتها التجريبيَّة القامئة عىل املالحظة
ًّ
نصا إلهيًّا ،وكونه نتا ً
رص املنهج عىل استبعاد األنساق املعرف َّية األخرى كلِّها ،ويتَّخذ من العلوم
واالفرتاض والتجربة والتن ُّبؤ .وحينام يُ ُّ
الطبيع َّية سلط ًة مرجع َّي ًة قادر ًة عىل إعطاء تفسريٍ
لكل ما يتَّصل باإلنسان من قضايا ومشكالت؛ يكون قد تجاوز
علمي ِّ
ٍّ
محل
تحل ّ
أسلوب يف البحث؛ وإنَّ ا يتح َّول دعو ًة عقديَّ ًة ّ
حدود العلم إىل االعتقاد يف العلم ،وال يبقى العلم مج َّرد
ٍ
العقديَّة الدينيَّة التي تعمل عىل نقضها(((.
إل
إ َّن التشكيك يف كون الوحي مصد ًرا للقرآن الكريم هو نتيج ٌة مبارش ٌة لهذه األطروحة الوضع َّية ،التي ال تؤ ِمن َّ
ي ومحسوس؛ ولذلك ،تجد الوحي عندهم إ َّما حالة نفس َّية ،وإ َّما حديث النفس وإلهامها ،وإ َّما نو ًعا من
مبا هو ما ِّد ٌّ
املعني باألمر(((.
خاصة ،وإ َّما حالة مرضيَّة يعاين منها
العاطفي الذي يعيشه الفرد عرب تجربة ذهنيَّة
االنفعال
َّ
ّ
ّ
(1) Vernet, Juan: los origenes del islam, Barcelona 2001, El Alcantalido, P99.

((( سورة النساء ،اآلية .25
(3) Mikel de Epalza, Anthoropos.117: Juan Vernet Historia de la Ciencia y de la Cultura, aportaciones de la escuela de Barcelona,
Editorial del Hombre, 1991, P34.
اإلسالمي1981 ،م ،ص.389
العاملي للفكر
االجتامعي بني الوضع َّية واملعياريَّة ،ال ط ،ال م ،املعهد
((( أمزيان ،مح َّمد :منهج البحث
ّ
ّ
ّ
((( عبد الرزَّاق« ،قراءة الوحي بعيون استرشاق َّية» ،م.س ،ص.143
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َّ
َّ
شخصيات استشراقية

تعج به املصادر املسيحيَّة واليهوديَّة من أقوا ٍل
كام إ َّن زعم وجود تشاب ٍه بني ما جاء يف القرآن الكريم وما ُّ
ٍ
وحكايات ،وصياغة بعض اآليات القرآن َّية عىل هدي ما جاء يف أسفار الكتب املق َّدسة ،وتأث ُّره ببعض الفرق
قصصا من
فضل عن زعم اقتباس القرآن الكريم
ً
النرصان َّية يف جمع القرآن وترتيبه عىل طريقة شعراء العرب،
ً
توصل إليه يف إطار التشكيك مبصدر القرآن الكريم والطعن يف حقيقة النب َّوة؛
مم ّ
األساطري القدمية ،وغري ذلك َّ
يل للمعنى
إنَّ ا يرتبط باألدوات التي ت َّم
ُّ
التوسل بها ،وهي ما تكفله ميكانيزمات فقه اللغة ،من تأويلٍ للنصوص ،و ٍّ
أحكام مسبقة؛ فاللغة كام يقول كولريدج« :مستودع
وصول إىل
ً
وتطويعه ،واستعامل آل َّيات التحليل والتفسري؛
ٍ
البرشي الذي يتض َّمن دالئل انتصاراته يف املايض وأسلحة فتوحاته يف املستقبل»(((.
أسلحة العقل
ّ
التاريخي أيضً ا؛ ملحاولة ٍ
ٍ
نصوص قرآنيَّة ووقائ َع
في بني
هذا ،وقد استند "فرنيت" إىل منهج النقد
ربط ُّ
تعس ٍّ
ّ
تاريخيَّ ٍة مفرتضة.
يث ،والبحث
وعليه؛ فليس من العدل مبكان أن يجري ذلك كلّه تحت ستار املنهج
العلمي ،والعقل الحدا ّ
ّ
النزيه.
إ َّن القرآن الكريم كالم الله املنزل عىل نبيِّه املصطفى ،يحمل من الحقائق -التاريخيَّة ،الدينيَّة ،العلميَّة،
األخالق َّية ،القانون َّية ،البالغ َّية ،وغريها -ما يظهر زيف هذه التخمينات واالفرتاضات التي يزعمها املسترشقون.
ويحق لنا أ ْن نسأل الذين يجادلون يف مصدره ويرون أنَّه مأخوذ من اليهوديَّة أو النرصان َّية أو من البيئة العرب َّية ،ما
ّ
أصيل مأخوذًا من النبع
ً
عمر عبد الجليل عبد الخالق :ما املانع أن يكون القرآن وحيًا
تفضَّ ل به الدكتور أحمد َّ
نفسه الذي اغرتفت منه الديانات السامويَّة الصحيحة؟ ما املانع أن يكون هو الحلقة األخرية من حلقات الوحي
اإللهي الذي أقام االت ِّصال بني السامء واألرض عىل مدى تاريخ البرشيَّة؟ ملاذا تُح ِّرمون عىل اإلسالم ما تبيحونه
ّ
(((
لليهوديَّة والنرصان َّية؟ .

((( سعيد ،إدوارد :املفاهيم الغرب َّية للرشق ،ترجمة :مح َّمد عنانيز ،ال ط ،ال م ،رؤية للنرش والتوزيع2006 ،م ،ص.230
((( عبد الخالق ،أحمد عمَّر عبد الجليل :االسترشاق وصناعة الفكر الهدَّام ،ال ط ،ال م ،دار آمنة للنرش والتوزيع ،2016 ،ص.119
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الجمع َّية الدول َّية للدراسات القرآن َّية

International Qur’anic
)Studies Association (IQSA
ٍ
انبثقت الجمع َّية الدول َّية للدراسات القرآن َّية عن تعاونٍ
مشرتك بني "جمع َّية أبحاث الكتاب املق َّدس"
بحثي
ٍّ
و"جمعيَّة هرني لوس"؛ ففي العام 2012م منحت "جمعيَّة هرني لوس" مبلغًا ماليًّا بقيمة مئة وأربعني ألف دوالر
يك ( )$ 140,000بهدف دعم تشاو ٍر -عىل مدى ثالث سنوات -للبحث يف تشكيل شبك ٍة مستقلَّ ٍة من الباحثني
أمري ّ
كل من "غربييل سعيد رينولدز" و"عمران البدوي"،
يف مجال القرآن الكريم .وعليه؛ فقد أُنشئت لجن ٌة توجيه َّي ٌة برئاسة ٍّ
ومبساند ٍة إداريَّة من "جون كوتسكو" ،وأُطلق عىل املبادرة اسم "الجمع َّية الدول َّية للدراسات القرآن َّية" .كام حصلت
مؤسسة ويندزور.
الجمعيَّة يف الفرتة املمت َّدة بني عامي 2018-2016م عىل الدعم من َّ
(((

وتتألَّف الهيئة اإلداريَّة للجمع َّية من مجموعة من املسترشقني والباحثني يف مجال الدراسات القرآن َّية؛ هم:
رئيسا ،من جامعة إميوري
1 .1ديفني ستيوارت ً -
2 .2أسمى هاليل  -الرئيسة املن َتخَبة ،من جامعة ليل
3 .3مهدي عزايز ،من جامعة متز
4 .4كارن باور ،من معهد الدراسات اإلسامعيل َّية
5 .5فريد دونر ،من جامعة شيكاغو
6 .6جوهانا بينك ،من جامعة فرايربغ
7 .7سارة تلييل ،من جامعة فلوريدا
السنوي ،جامعة نوتردام
8 .8غربييل رينولدز  -رئيس االجتامع
ّ
9 .9هولغر زيلنتني  -السكريتري ،من جامعة كامربيدج

((( جمع َّية أبحاث الكتاب املقدَّ س :أُ ِ
النقدي حول الكتاب املقدَّس عىل ضوء مجموع ٍة مختلف ٍة
نشئت الجمع َّية عام 1880م ،وت ُع ُّد أقدم جمع َّية معن َّية بالبحث
ّ
من العلوم األكادمي َّية ،وتض ُّم أكرث من مثانية آالف ( )8000باحث.
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أ َّما الهيئة التفيذيَّة فتتألَّف من:
البدوي ،من جامعة هيوسنت
التنفيذي :عمران
1 .1املدير
ّ
ّ
2 .2املسا ِعدة التنفيذيَّة :آن ماري ماكلني
املنسقة اإلقليم َّية إلندونيسيا :الين إفّة نافاتو فينا
ِّ 3 .3
نسق املد ّونة اإللكرتون َّية :جاسنت نوفوتني
ُ 4 .4م ِّ
َّ
أهداف الجمعية:
لعلوم أكادمي َّي ٍة
املؤسسة العلم َّية األوىل املعن َّية بدراسة القرآن؛ وفقًا
ت ُع ُّد "الجمع َّية الدول َّية للدراسات القرآن َّية"
ٍ
َّ
ُمختلف ٍة ،وهي تهدف إىل دعم األبحاث القرآنيَّة من خالل اآليت:
ٍ
لقاءات دوريَّة للباحثني حول القرآن.
1 .1عقد
ٍ
أبحاث قرآن َّي ٍة أكادمي َّي ٍة حديث ٍة ودقيق ٍة فكر ًّيا.
2 .2إنتاج
3 .3إنشاء مع ٍ
املتخصصة باألبحاث القرآن َّية.
يصل بني الجمع َّيات العامل َّية املختلفة
رب ُ
ِّ
الدوري بني الباحثني حول القرآن وغريه من الكتب املقدَّ سة.
األكادميي
4 .4إتاحة التبادل
ّ
ّ
املؤسسات البحث َّية.
ُ 5 .5مشاركة
َّ
الفكري والتق ُّدم الخربايتّ عرب اآليت:
وت ُوفِّ ُر الجمعيَّة لباحثيها فُرص الدعم املتبادل والنم ّو
ّ
1 .1تعزيز الدراسة األكادمي َّية للقرآن وسياقه وعالقته مع الرتاث املقدَّ س اآلخر وتأثريه األد ّ
يب والثقايفّ
ين
2 .2التعاون مع
َّ
املؤسسات التعليم َّية وغريها من املنظَّامت املالمئة؛ بهدف دعم األبحاث والتعليم القرآ ّ
3 .3تطوير املوارد للجامهري املتن ِّوعة وعا َّمة الناس
4 .4تسهيل النقاش الواسع واملفتوح املنطلِق من مجموع ٍة ُمتن ِّوع ٍة من املنظورات األكادمي َّية
البحثي
5 .5عقد مؤمترات للتبادل
ّ
6 .6نرش األبحاث القرآن َّية
ّ
الحث عىل إدخال التكنولوجيا الرقم َّية إىل الفروع املعرف َّية ،وتسهيل ذلك
7 .7
8 .8الرتويج للتعاون العابر للحدود العامل َّية

الجمعيَّة الدوليَّة للدراسات القرآنيَّة

َّ
ّ
االجتماع السنوي للجمعية:
كل عام تطرح فيه أه ّم القضايا واإلشكاالت يف
تعقد "الجمع َّية الدول َّية للدراسات القرآن َّية" اجتام ًعا سنويًّا يف ِّ
ين .وقد
مجال الدراسات القرآن َّية ،وذلك بحضور نخبة من املسترشقني والباحثني
ِّ
املتخصصني يف الشأن القرآ ّ
عقدت منذ تأسيسها يف العام 2012م لغاية هذا العام أحد عرش اجتام ًعا ،يف دو ٍل ُمتن ِّوع ٍة؛ هي :الواليات املتَّحدة،
املخصص لهذا العام ،وهو االجتامع الثاين عرش(((،
السنوي
إسكتلندا ،إندونيسيا ،تونس ،واملغرب .أ َّما اجتامعها
َّ
ّ
فقد ُعقد يف  25-22ترشين الثاين 2019م يف مدينة سان دييغو يف والية كاليفورنيا األمريك َّية.
َّ
َّ
مجلة الجمعية ومنشوراتها:

تصدر عن "الجمعيَّة الدوليَّة للدراسات القرآنيَّة" مجلَّة سنويَّة ت ُعنى بالدراسات املعرفيَّة املتعلِّقة بالقرآن،
املتخصصني .وقد صدر منها حتَّى اآلن ثالثة أعداد فقط ،خالل األعوام الثالثة املتتالية
وتخض ُع مقاالتها ملراجعة
ِّ
(2016م2017-م2018-م) ،وتتمث ُّل أهداف املجلَّة باآليت:
سم بدرج ٍة عالي ٍة من املهن َّية حول
1 .1نرش دراسات ت ّت ُ
النص َّية الدين َّية
القرآن ،وسياقه
التاريخي ،وعالقته بالتقاليد ِّ
ّ
يب
األخرى ،وتلقّيه األد ّ
ّ
واملادي والثقايفّ

2 .2العناية بالدراسات القرآن َّية بوصفها ً
حقل بحث ًّيا متط ِّو ًرا
خاص ْي ،مع االعرتاف بوجود ِ
ص ٍ
الت
يتم َّتع بهويَّ ٍة وتركي ٍز
َّ

اإلسالمي مبا
مه َّمة مع دراسة الكتاب املقدَّ س والرتاث
ّ
فيه التفسري
3 .3العمل عىل تقديم نقاشات جدِّ ية عن وضع الدراسات

القرآن َّية ومستقبل هذا الحقل املعريفّ

4 .4ربط الهيئات املعرف َّية املتن ِّوعة يف العامل حول قضايا
ٍ
مشرتك يف ما يتعلَّق بدراسة القرآن.
ذات ٍّ
هم معريفٍّ
وتُركِّز املجلَّة من حيث منهج َّية البحث عىل املقاربات
حب بشكل
والنص َّية املقارنة والنقد
األدب َّية
ِّ
التاريخي ،وتُر ِّ
ّ
خاص باألبحاث واملقاالت التي تُعنى باستكشاف
ّ
النص يف سياقات أواخر العصور القدمية الثقافيَّة
أصول
ِّ
السنوي للجمع َّية الدول َّية للدراسات القرآن َّية،»2019-
السنوي الثاين عرش للجمع َّية الدول َّية للدراسات القرآن َّية ،انظر« :االجتامع
((( ملزيد من االطِّالع عىل االجتامع
ّ
ّ
مجلَّة القرآن واالسترشاق املعارص ،السنة األوىل ،العدد الثالث ،صيف 2019م ،ص.111-105
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النيص للجامعات الدين َّية
واالجتامع َّية والسياس َّية والدين َّية ،وصالته بسالئفه الدين َّية املتن ِّوعة ،والس َّيام الرتاث
ّ
التاريخي للقرآن يف الغرب ،والتأويل ومنهج َّية التفسري والرتجمة املعارصة والتقليديَّة للقرآن،
القدمية ،والتلقي
ّ
كل من البالغة
يب يف ٍّ
النص وتط ُّوره ،واملخطوطات القرآنيَّة ،وتوظيف طرائق التحقيق
ونقل
ِّ
الفيلولوجي واألد ّ
ّ
النص وتركيبته البنيويَّة.
القرآنيَّة وأسلوبيَّة
ّ
ومع إمكان تناو ِل األبحاث املق َّدمة إىل املجلَّة لعد ٍد من املنظورات املعرف َّية ،لك َّن املجلَّة تشرتط عىل
الباحثني أن تتَّسم مقاالتهم بـ:
1 .1االرتباط باألدب ّيات املعرف َّية ذات الصلة ،واالستناد إىل العلم واألبحاث الحال َّية
النظري
2 .2الوعي باملقاربة البحث َّية ،وإدراك متوضعها ،ووضوح الغايات واملنهج َّية واملوقف
ّ
خضم
3 .3معرفة مدى تأثريها عىل قضايا ونقاشات أكرب داخل حقل الدراسات القرآن َّية األكادمي َّية ويف
ّ
الخطابات العا َّمة حول القرآن واإلسالم بشكل أوسع.
ومضافًا إىل هذه املجلَّة ،تصدر عن الجمع َّية -أيضً ا -نرش ٌة إلكرتون َّي ٌة بعنوان" :مراجعة األبحاث القرآن َّية" ،كام
صا للكتب املتعلِّقة بدراسة القرآن.
جا للمنشورات
مخص ً
َّ
ت ُصدر الجمع َّية برنام ً
ين للجمع َّية:
املوقع اإللكرتو ّ
خاص تعرض فيه تعريفًا عنها وعن سياساتها وقوانينها ورشوط االنتساب والعضويَّة،
ين
ّ
للجمع َّية موقع إلكرتو ّ
خاصة لإلعالن عن اجتامعاتها ومؤمتراتها وجملة من نشاطاتها ،وب َّوابة لعرض منشوراتها وما يصدر عنها
مع ب َّوابة
َّ
يف مجال الدراسات القرآنيَّة.
وميكن الدخول إىل هذا
املوقع عرب الرابط اآليت:
http://iqsaweb.org/.
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الثقافي“ :אסלאם עכשיו اإلسالم اآلن"
الملتقى
ّ
شهدت املكتبة الوطنيَّة اإلرسائيليَّة يف تل أبيب يف 23مايو (أيَّار)
2019م ملتقًى ثقاف ًّيا ،بعنوان“ :אסלאם עכשיו اإلسالم اآلن"؛ وذلك
واحتفاًء بإصدار كتاب "האסלאם :הי�ס
مبناسبة شهر رمضان املبارك،
ً
טוריה ,דת ,תרבות" (اإلسالم :التاريخ،
الدين ،الثقافة)((( عن دار نرش ماجنس يف
القدس املحتلَّة عام 2018م؛ ملؤلِّ َف ْيه :مائري
بر-أشري((( ،ومائري حطينا(((.
وقد تص َّدرت إعال َن املكتبة الوطن َّية
ين لهذا
اإلرسائيل َّية عىل موقعها اإللكرتو ّ
امللتىقى((( عناوي ُن ،من قبيل( :יש קוראן ל�י
ברלי? סונים מול שיעים? מי הוא בכלל
מוסלמי? אסלאם בצבעים וקצב שלא
يل؟ هل هناك ُس َّنة مقابل شيعة؟ من هو املسلم بصفة عا َّمة؟
הכרתם לרגל חודש הרמדאן) (هل هناك قرآن ليربا ّ
اإلسالم عىل أرض الواقع كام مل تعرفوه من قبل مبناسبة شهر رمضان.)...
وأُلقيت يف هذا امللتقى كلامت ومحارضات ع َّدة ،متحورت حول فريضة الصوم ،واإلسالم بشكل عا ّم ،وتعريف
املسلم ،وكيفيَّة انتشار اإلسالم ،والحديث عن الفرق اإلسالميَّة ،وعىل رأسها الس َّنة والشيعة والخالف القائم بينهام.
وقد أُشري إىل القرآن الكريم يف بعض هذه املحارضات ،منها:
 1 .الكلمة االفتتاح َّية للدكتورة راحيل يوكليس :التي أشارت فيها إىل أ َّن اإلسالم تح َّول إىل أحد أه ّم األديان
يف إرسائيل ويف الرشق األوسط كلِّه ،مؤكِّدة عىل تزايد ملحوظ يو ًما بعد يوم يف االهتاممات البحثيَّة وأسئلة
الباحثني والتالمذة -الذين يتوافدون عىل املكتبة عىل مدار السنة -حول اإلسالم والقرآن.
ائييل األحدث واأله ّم؛ حيث يهت ُّم باإلسالم مبا هو دين وثقافة
اقي اإلرس ّ
((( صدر الكتاب باللغة العربيَّة يف  902صفحة من القطع الوسط ،ويع ُّد اإلصدار االسترش ّ
وحضارة وفكر ،وقد صدر عن واحدة من أه ّم دور النرش اإلرسائيليَّة وأشهرها وأكرثها غزارة يف اإلصدارات حول اإلسالم ومصادره املختلفة.
العريب يف الجامعة العربيَّة يف القدس املحتلَّة ،وتو َّل رئاسة
((( مسترشق إرس ّ
مغريب األصل من مواليد عام 1955م ،يعمل أستاذًا يف قسم اللغة واألدب ّ
ائييل ّ
املختصني باإلسالم.
قسم الدراسات اإلسالميَّة يف الجامعة العربيَّة ،ويُع ُّد من أبرز املسترشقني
ِّ
((( رئيس قسم الدراسات اإلسالم َّية والرشق-أوسط َّية يف الجامعة العربيَّة يف القدس املحتلَّة.
(4) https://web.nli.org.il/sites/nli/hebrew/library/events/eventscalendar/pages/2019-islam.aspx.
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 2 .محـارضة الربوفيسـور مائير بر-أشير ،بعنـوان“ :تـاج الشـيعة ..النقـاش
حـول صالح َّيـات السـلطة” التـي ركَّـز فيهـا على إشـكال َّية السـلطة يف
اإلسلام والقـرآن ،متَّخذًا مـن الخلاف
جـا لذلك.
الشيعي-السـ ِّن ّي أمنوذ ً
ّ
الشـيعي السـ ِّن ّي-
وقـد أكَّد بر-أشير -خالل تحليل ورشح مط َّول للخالف
ّ
أنّـه على الرغم من كـون القرآن الكريم يشـكّل أحد أه ّم املشتركات بني
يرا إىل أ َّن الشـيعة
املذهبين ،فـإ ّن مث َّـة خالفًـا بينهما حول تفسيره؛ مش ً
يل ونسـله أح ِّق َّية الحكم والسـلطة ،وبشـكل
َّ
فسروا القرآن بشـكل ي ِّ
ربر لع ٍّ
برر -أيضً ـا -خالفهـم مع عدد مـن الصحابـة والخلفاء املسـلمني؛ مثل:
يُ ِّ
عثمان بـن عفان.

ريا إىل أ َّن مناقشة هذا
 3 .محارضة الربوفيسور مائري حطينا التي دارت حول ما َّ
سمه بـ"القرآن الليربايل" ،مش ً
يب” الذي يعيش -حال ًّيا -أزمة حقيق َّية بوجه عا ّم أو يف تع ُّرضه
املوضوع تقود إىل مناقشة “التنوير العر ّ
جهات
لنصوص القرآن بوجه
ّ
خاص؛ نظ ًرا إىل أ َّن األنظمة الحاكمة يف الدول العربيَّة ت ُسكت هذه التو ُّ
الليرباليَّة.
جا حداث ًّيا من القرآن ،لك َّنه ال
وأضاف أ َّن مث َّة ت َّيا ًرا ليربال ًّيا عرب ًّيا يُق ِّدم أمنوذ ً
يؤ ِّدي دو ًرا ناشطًا أو حيويًّا عىل أرض الواقع ،والس َّيام أنَّه ال ميتلك عقيدة
يل يف الغرب ،مضافًا
أو نظريَّة مح َّددة؛ مثلام هو الحال لدى التيَّار الليربا ّ
جه؛
إىل ما أ َّدت إليه التط ُّورات التاريخ َّية والسياس َّية من إضعاف لهذا التو ّ
إسالمي أو بأنظمة حكم
يب الذي انتهى بخريف
ومن أه ّمها :الربيع العر ّ
ّ
عسكريَّة ال تعرتف بالليربال َّية.

اإلسالمي
صورة إبراهيم في القرآن والتراث
ّ
واملؤسسني لدراسات تراث إرسائيل”((( يف  29مارس 2019م محارضة للمسترشق
عقدت جمع َّية “سمينار اآلباء
ِّ
اإلسالمي”.
يل الربوفيسور مائري بر-أشري((( ،بعنوان“ :صورة إبراهيم يف القرآن والرتاث
اإلرسائي ّ
ّ
استهل الربوفيسور بر-أشري الجزء األ َّول من محارضته بأ َّن القرآن يشتمل عىل كثريٍ من القصص والشخص َّيات
َّ
املقرائ َّية (أي الواردة يف العهد القديم)؛ إذ يحتوي عىل كثريٍ من قصص آباء األ َّمة اليهوديَّة وأنبياء العهد القديم وملوكه،
ٍ
قصص حول مسرية شعب بني إرسائيل؛ سواء يف أرضه أم يف أرض الشتات يف مرص والعراق ،حتَّى
كام يحتوي عىل
حصل عىل ح ِّريَّته الكاملة ودخل إىل أرض كنعان؛ تلك األرض التي وصفها القرآن بـ “األرض املق َّدسة”.
ٍ
أوصاف دقيق ٍة
وأضاف أ َّن القرآن يشتمل -أيضً ا -عىل
ألعامل بني إرسائيل يف األرض املوعودة التي وعدها بهم
الرب من خالل ٍ
عهد قطعه معهم ،وكيف أنّهم خانوا هذا العهد.
ّ
كام اعترب أ َّن مث ّة خطًّا واح ًدا يفصل بني قصص القرآن
وقصص العهد القديم؛ وهو ذكر القرآن عموم َّيات قصص
بني إرسائيل من دون الوقوف عىل تفاصيلها ،بينام وردت
مفصلة يف العهد القديم وأدب التلمود ،وكذلك يف كتب
َّ
آباء الكنيسة (والس ّيام الكنيسة السوريّة).
وأشار بر-أشري كذلك إىل أ َّن الوقوف الدقيق والعميق
كل مصادر كتابة القرآن حول هذه القصص هو وحده
عىل ِّ
الذي س ُيمكِّن الباحث من الوقوف عىل املراحل التاريخ َّية والدين َّية التي أ َّدت إىل تشكُّل هذه القصص داخل القرآن.
مستهل كالمه بذكر
ًّ
اإلسالمي،
ويف الجزء الثاين من املحارضة ركَّز بر-أشري عىل صورة إبراهيم يف القرآن والرتاث
ّ
ني،
َصانِ ًّيا َولَٰ ِكن كَانَ َح ِنيفًا ُّم ْسلِ ًم َو َما كَانَ ِم َن الْ ُم ْ ِ
ش ِك َ
اآلية  67من سورة آل عمران َ ما كَانَ إِبْ َرا ِه ُ
يم يَ ُهو ِديًّا َو َل ن ْ َ

ربا أ َّن هذه الصورة اإلبراهيميَّة
مقارنًا بعد ذلك بني صورة إبراهيم يف القرآن وصورته يف العهدين القديم والجديد ،معت ً
تأسست
((( سمينار اآلباء
ِّ
واملؤسسني لدراسات تراث إرسائيل (סמינר אבות ומייסדים ללימוד מורשת ישראל) :جمع َّية بحث َّية وثقاف َّية َّ
يل يف وزارة الرتبية والتعليم اإلرسائيليَّة .تقيم هذه الجمعيَّة محارضات و"سمينارات" يف
عام 1991م عىل يد الدكتور "أبراهام تسفيون" أستاذ الرتاث اإلرسائي ّ
ومؤسسات اجتامع َّية وبحث َّية إرسائيل َّية عدَّة،
جهات
مع
عالقات
ة
ي
للجمع
ن
إ
كام
َّة،
د
ع
موضوعات ثقاف َّية ودين َّية واجتامع َّية عدَّة ،وتتناولها من وجهات نظر
َّ
َّ
َّ
منها" :منظّمة مهاجري وسط أوروبا" ،و"الجمعيَّة التاريخيَّة العسكريَّة" ،وغريها.
العريب يف الجامعة العربيَّة يف القدس املحتلَّة،
واألدب
اللغة
قسم
يف
ًا
ذ
أستا
يعمل
مغريب األصل من مواليد عام 1955م،
((( مائري بر-أشري :مسترشق إرس ّ
ّ
ائييل ّ
املختصني باإلسالم.
وتول رئاسة قسم الدراسات اإلسالم َّية يف الجامعة العربيَّة ،ويُع ُّد من أبرز املسترشقني
َّ
ِّ

57

58

مؤتمرات وندوات

احتل
َّ
املشرتكة بني الديانات السامويَّة الثالث قد استخدمها مح َّمد منطلَقًا لتشكيل دينه الجديد (اإلسالم) الذي
حدين يف العامل ،وأ َّن مح َّم ًدا ليس إلَّ باعثًا لرتاث إبراهيم الذي ضاع
إبراهيم فيه مكانة مركزيَّة؛ باعتباره أبا املو ِّ
عىل أيدي العرب من عبدة األصنام.
وأضاف بر-أشري أ َّن صورة إبراهيم يف القرآن جاءت عىل أنَّه بنى -مبساعدة
الحج التي
ابنه إسامعيل -بيت الله (الكعبة) يف مكَّة ،كام إنّه امل ُبلور لعبادة
ّ
ت ُقام يف هذه املدينة حتَّى قبل ظهور اإلسالم.
قصة إبراهيم وعائلته الواردة يف القرآن هي
واستطرد بالقول :إ َّن ساحة أحداث َّ
لقصة إبراهيم القرآن َّية ،وقد
شبه الجزيرة العرب َّية التي جرت فيها األحداث املركزيَّة َّ
والحضاري
الديني
استُخدمت صورة إبراهيم يف القرآن بهدف إعادة ترميم الرتاث
ّ
ّ
العريب ومنحه ق َّوة إله َّية ودين َّية؛ ما ساعد مح َّم ًدا يف تأسيس دين اإلسالم الجديد
الدعوي.
وشق طريقه
ِّ
ّ
ريا إىل أنَّه مصطلح شائع يف
ين “حنيف” الذي ُوصف به إبراهيم ،مش ً
كام سلَّط الضوء عىل املصطلح القرآ ّ
القرآن والحديث ،وأنَّه يحمل دالالت طيِّبة ،وأنَّه اشتُ َّق من هذا املصطلح مفهوم “الحنيفيَّة” الذي أصبح مرادفًا
لإلسالم .وقارن بني مصطلح “حنيف” ومصطلح “أهل الكتاب” الوارد يف القرآن الذي يشري إىل اليهود والنصارى.
ريا إىل أ َّن
“نبي” ،كام يظهر موىس كذلك ،مش ً
وتع َّرض بر-أشري كذلك إىل أ َّن إبراهيم يظهر يف القرآن عىل أنَّه ّ
ريا من الشخصيَّات الدينيَّة اليهوديَّة تظهر بصورة أنبياء ،عىل عكس ما هي عليه يف العهد القديم؛ نظ ًرا إىل أ َّن
كث ً
ين .هذا ،ومث ّة شخص َّيات مقرائ َّية مثل “يونس” اعتُربت
مفهوم النب َّوة يف العهد القديم يختلف عن مفهوم النب َّوة القرآ ّ
يف القرآن من األنبياء وأُشري إليها رسي ًعا ومن دون استفاضة ،كام مث ّة بعض األنبياء الذين ذكرهم القرآن -مثل
يب قبل اإلسالم.
صالح -مع أنَّهم ينتمون إىل الرتاث العر ّ
قصة إبراهيم -كام جميع قصص القرآن -مبعرثة وغري مرت َّبة؛ إذ وردت مج َّزأ ًة
يل بورود َّ
كام ن َّوه املسترشق اإلرسائي ّ
قصة نشأة إبراهيم وترعرعه؛ وذلك أل َّن القرآن
يف سور قرآن َّية متع ِّددة ،ومل يُستفض يف رسد أجزاء منها ،من قبيلَّ :
“القص”،
يقص القصص من أجل
ّ
القصة وليس إىل تفاصيلها؛ نظ ًرا إىل أنَّه ال ّ
يعطي لنفسه أح ِّق َّية أن يقفز إىل فائدة َّ
ولك ْن من أجل “التذكري”.
املفسين املسلمني القدامى -ومن أبرزهم الطربي -قارنوا
ث ّم اختتم بر-أشري محارضته باإلشارة إىل أ َّن كبار
ِّ
قصة إسامعيل
النص َّية -مركِّزين عىل عالقة َّ
وقصته يف العهد القديم -من خالل املقارنة ِّ
بني صورة إبراهيم يف القرآن َّ
التفسريي للقرآن
اإلسالمي
وقصته وعالقته بأبيه إبراهيم منس َّية متا ًما يف هذا الرتاث
بإبراهيم ،يف حني أ َّن إسحاق َّ
ّ
ّ
وقصته.
حول إبراهيم َّ

ندوة معهد الدراسات الشرق َّية

لآلباء الدومينيكان حول لغة القرآن وإعرابه

(((

كل من :الدكتور جون
عقد معهد الدراسات الرشقيَّة لآلباء الدومينيكان ندوة حول لغة القرآن وإعرابه ،حارض فيها ٌّ
درويل((( ،واألستاذ الدكتور عبد الحكيم رايض(((؛ وذلك يف  10سبتمرب (أيلول) 2019م.
يل من بق َّية اللغات
تناول الدكتور درويل يف كلمته جان ًبا من تاريخ اللغة العرب َّية وموقعها
الزمني بشكلٍ تفصي ّ
ّ
الساميّة ،مضافًا إىل تخصيصه كال ًما عن لغة القرآن الكريم وموقعها من مستويات اللغة األخرى ،وبيان بعض أوجه
ربا أ َّن من خصائص اللغة العربيَّة استخدامها هذه املراحل التاريخيَّة حتَّى يومنا هذا.
االختالف بني ِّ
كل مستوى ،معت ً
يب وتناهيها يف الفصاحة
أ َّما الدكتور عبد الحكيم رايض ،فقد ركَّز غالب كالمه عىل موقع لغة القرآن من البيان العر ّ
لكل ما
إىل ح ِّد اإلعجاز ،كام تط َّرق إىل قض َّي ِة معياريَّة قواعد اللغة العرب َّية ومدى حاكم َّيتها عىل لغة القرآن ،وأ ّن ِّ
لسعة اللغة
وقع يف القرآن َّ
حا سامل ًا من املعارضة؛ وذلك َ
جا عربيًّا صحي ً
مم يخالف ظاه ُره قواعد اللغة العربيّة تخري ً
العرب َّية وتن ُّوع لهجاتها الصحيحة التي تحتمل أنوا ًعا متن ِّوعة من البيان الصحيح ،مؤكِّ ًدا يف ط َّيات كالمه أ َّن علامء
املسلمني تناولوا ذلك كلَّه منذ قرون بعيدة.
وقد ظهر الفرق بني الباحث َْي يف أ َّن جون درويل ينظر إىل هذه املستويات املختلفة عىل أنَّها مراحل تاريخيَّة
لغوي داخل لغ ٍة واحدة.
متتالية ،فيام ينظر إليها الدكتور عبد الحكيم رايض عىل أنَّها تن ُّو ٌع
ٌّ
(1) https://www.ideo-cairo.org/ar/2019.

العريب.
ّ
((( مدير املعهد
الدومنييك ،وباحث يف تاريخ النحو ّ
األديب والبالغة يف كلّ ّية اآلداب يف جامعة القاهرة ،وعضو مجمع اللغة العرب ّية.
العريب والنقد ّ
((( أستاذ األدب ّ
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الدراسات القرآن َّية في تركيا وألمانيا
بدعو ٍة من قسم الدراسات القرآن َّية التابع ملركز بحوث العلوم اإلنسان َّية والدراسات الثقاف َّية (پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالعات فرهنگی) يف إيران ،أقيمت يف العاصمة اإليرانيَّة طهران جلسة بحثيَّة بعنوان" :الدراسات
القرآنيَّة يف تركيا وأملانيا" ،وذلك يف تاريخ 2019/12/2م ،يف غرفة الجلسات العلميَّة يف املركز ،وبحضور عد ٍد
من الباحثني القرآن ِّيني واملهت ِّمني يف هذا املجال ،حيث تص ّدى للحديث مجموع ٌة من الباحثني الذين لديهم
ين فيهام.
مشاركات علم ّية يف ندوات انعقدت يف ٍّ
كل من البل َديْن املذكورين ،وجاؤوا بتقري ٍر حول النشاط القرآ ِّ
بعدما تح َّدثت الدكتورة فروغ بارسا عن مراكز الدراسات القرآنيَّة
والجامعات املهت َّمة يف هذا الجانب يف تركيا ،وق َّدمت ملح ًة عا َّمة
عن النشاطات القرآن َّية يف الجامعات الرتك َّية ومراكز األبحاث
واملؤسسات القرآن َّية يف هذا البلد ،جاء الكالم عن املراكز
َّ
األملانيَّة التي تُعنى يف هذا الشأن ،حيث أشار الدكتور قاسم َد ْرزي
إىل توصيف قسمٍ من الدراسات القرآن َّية يف أملانيا ،ويف ما يأيت
ننقل أبرز ما ذكره:
«تحتل الدراسات القرآنيَّة يف املحافل الجامعيَّة األملانيَّة موق ًعا
ُّ
ها ًّما ضمن املواضيع البحثيَّة ،حيث إ َّن البيئة العلميَّة يف أملانيا
لعل املايض قد شهد
تتلقَّى الدراسات الدين َّية والقرآن َّية باهتاممَّ .
أشخاص؛ مثل:
أعامل أكرث يف هذا املجال ،من قبيل :ما قام به
ً
ٌ
ٌ
أعامل ما
ثيودور نولدكه ،ولكسنربغ ،ولولينغ ،وغريهم ...وهي
ري من الربامج الحاليَّة متأث ِّر ٌة بها .وإذا
زالت متداول ًة حتّى اليوم ،وكث ٌ
ما أردنا الحديث عن مايض أملانيا يف التعاطي مع هذه املواضيع،
ري من الكالم يُقال يف هذا السياق ،ولك ْن ال مجال لذلك.
فث َّمة كث ٌ
ٍ
أشخاص
ري من املراكز التي قد أُ ِّسست يف أملانيا عىل أيدي
أ َّما بالنسبة إىل يومنا هذا ،فيوجد عد ٌد كب ٌ
نصب اهتاممنا
اإلسالمي يف هامبورغ) ،ولك َّننا ال نريد الحديث عنها؛ وإنَّ ا
غري أملان ّيني (من قبيل :املركز
ُّ
ّ
وتركيزنا عىل املراكز التي قد أُ ِّسست عىل أيدي األملان أنفسهم.
نقسم الدراسات القرآنيَّة يف أملانيا إىل األقسام الثالثة اآلتية:
بحسب تتبُّعي ،ميكن أ ْن ِّ
 -القسم األ َّول :الدراسات اإلسالم َّية.
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 القسم الثاين :اإللهيَّات اإلسالميَّة.الخاصة؛ مثل :مرشوع كوربوس الذي سأشري إليه يف سياق الكالم(((.
 القسم الثالث :املشاريعَّ
ٌ
مجال متق ِّد ٌم عىل اإللهيَّات
بالرتكيز عىل القسمني األ َّولني ،نجد أ َّن مجال الدراسات اإلسالميَّة يف أملانيا
للتخصصات.
اإلسالميَّة ،حيث تتَّصف الدراسات القرآنيَّة باالتِّجاه املحايد والشامل
ُّ
مؤسسات
ويف املقابل ،تلقى َّ
اإلله َّيات اإلسالم َّية -التي يعود
تأسيسها إىل ما بعد سنة 2000م،
وبوج ٍه متزامنٍ مع بروز الحركات
خاصا
السلف َّية ومن ِّوها -اهتام ًما
ًّ
من الدولة األملان َّية التي عمدت
املؤسسات
إىل دعم تأسيس هذه
َّ
جه خطابها إىل املسلمني
التي تو ِّ
بوج ٍه أساس ،بخالف مراكز
الدراسات اإلسالم َّية التي
خاص؛ ولذا فهي تحظى بجنبة أكادمييَّة يف تعاطيها مع االتِّجاهات
تخاطب األكادمييِّني وليس املسلمني بوج ٍه
ّ
ومؤسسات للبحوث القرآن َّية يف أملانيا».
السلف َّية .عىل أ ّن كلًّ من هذين القسمني ميكن أن نجد له مراكز
َّ
ث َّم أضاف« :هناك مسألة أخرى مه َّمة ،وهي أ َّن النظام يف أملانيا وإ ْن كان علامن ًّيا ،مبعنى أ َّن الدستور يفصل
الدين عن السياسة ،ولك َّنه ال مينع من دعم بعض املراكز الدينيَّة؛ مبا يخدم الدولة ،بل قد يرى املسؤولون أ َّن من
املؤسسات وتأمني ميزانيَّ ٍة ورعاي ٍة لها ،من باب تسهيل اطِّالع املواطنني عىل املعارف
واجبهم إنشاء مثل هذه
ِّ
الدين َّية؛ ولذا نجد أ َّن بعض الجامعات األملان َّية -من قبيل مونسرت وتوبينغن -لديها أحيانًا القسامن م ًعا :مراكز
اإلله َّيات اإلسالم َّية ،ومراكز الدراسات اإلسالم َّية .إ َّن وجودهام م ًعا يف جامع ٍة واحدة يشري إىل وجود متايز بني
هذين القسمني بالوجه الذي سبق توضيحه».
قائل« :بالنسبة
ث َّم ذكر الدكتور َد ْرزي بعض التفاصيل حول اهتامم الجامعات األملان َّية باألبحاث القرآن َّيةً ،
إىل جامعة مونسرت ،فهي ت َطرح عنوان «البحوث القرآن َّية واإلسالم َّية (إسالمولوجيا)» ،وتبحثه يف املراحل الثالث:
اإلجازة ،املاجستري ،والدكتوراه .أ ّما يف مرحلة اإلجازة ،ف ُيد ّرس ضمن اختصاص «الدراسات العرب َّية» الذي يتض َّمن
اللغة العربيّة يف البداية والحقًا ميكن للطالب أن يكمل باللغة الفارسيَّة أو الرتكيَّة .وامللفت يف الدراسة الجامعيَّة
((( تقدّم تقرير عن املرشوع يف العدد السابق للمجلَّة ،انظر« :مرشوع املوسوعة القرآن َّية األملان َّية ،»...مجلَّة القرآن واالسترشاق املعارص ،السنة األوىل،
العدد ،3صيف 2019م ،ص.43-40
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مؤتمرات وندوات

تخصص
صني يف عرض بعضهام .ويف مرحلة املاجستري كذلك مث َّة
يف أملانيا أ َّن الطالب عاد ًة يدرسون
ُّ
تخص َ
ُّ
يب ،الحقوق اإلسالم َّية) .أ َّما يف مرحلة
يب،
االجتامعي ،التاريخ العر ّ
اإلسالمولوجيا بأحد ات ِّجاهات أربعة (األد ّ
ّ
الدكتوراه ،فيمكنهم أن يختاروا -حسب املوضوع -أساتذة مرشفني من مراكز اإللهيَّات والدراسات اإلسالميَّة.
مؤسسة اإلله َّيات اإلسالم َّية التابعة للجامعة؛ قد
هذا ،واختصاص دراسة اإلسالم يف جامعة مونسرت ،وكذلك َّ
أُ ِّسسا بشكلٍ
الرسمي يعود إىل عام 2004م ،وكان الهدف األساس
علم أ َّن التأسيس غري
رسمي سنة 2011مً ،
ّ
ٍّ
مؤسسات الدراسات اإلسالم َّية ،وإ ْن
منهام هو إعداد املعلِّم
الديني ،عىل أ َّن مستوى مباحثها ليست مبستوى َّ
ّ
املؤسسة الدوليَّة يزداد يو ًما بعد آخر ،وخالفًا للهدف األ َّول الذي يقترص عىل إعداد
يل لهذه
َّ
كان النشاط الدو ّ
الديني ،فهي منفتحة بشكلٍ واسع عىل أحدث نتائج الباحثني.
املعلِّم
ّ
ومن النقاط امللفتة يف جامعة مونسرت أنَّها تض ُّم
عد ًدا من الباحثني البارزين ،منهم التقليديُّون ،ومنهم
الحداثويُّون ،ومن بني الشخصيَّات العلميَّة الناشطة
قرآن ًّيا يف جامعة مونسرت يف أملانيا ،ميکن اإلشارة إىل
شخص َّيتني :الدكتور مه َّند خورشيد ،وهو أستاذ معروف،
كل سنة ،وكان هذه السنة بعنوان
يرأس مؤمت ًرا قرآنيًّا يُعقد َّ
التاريخي
يل ،إمكانات إعادة البناء
"القرآن يف وسطه األص ّ
ّ
ين" .والشخص َّية األخرى هي :الدكتور أحمد
للوحي القرآ ّ
ميالد كرميي ،الذي يع ُّد أحد الشخص َّيات امله َّمة واملم َّيزة
ين األصل ويُعترب شخصيَّة مه َّمة يف
يف الجامعة ،وهو أفغا ُّ
وخاص ًة يف مجال الفلسفة والكالم ،وله شبك ٌة واسع ٌة
أملانيا،
َّ
جم كرميي القرآن الكريم إىل اللغة
من العالقات العلم َّية .تَر َ
األملان َّية ،ولديه يف مجال األبحاث القرآن َّية آراء جديرة باالهتامم».
تقليدي يشابه إىل ح ٍّد كبري الربنامج
املؤسسة
التدرييس يف هذه
ث َّم لفت الدكتور درزي إىل أ َّن الربنامج
ٌّ
َّ
َّ
املعهود يف بالدنا.
ويف حديثه عن سائر الجامعات األملان َّية املعن َّية بالبحوث القرآن َّية ،ذكر جامعة توبينغن ،التي لديها مركزان
لإللهيَّات اإلسالميَّة والدراسات اإلسالميَّة.
ويف سياق إشارته إىل مرشوع «كورانيكا» امله ّم لجامعة توبينغن ،قال« :يتناول هذا املرشوع نسخ ًة
قرآن َّي ًة ُعرث عليها قبل سنوات يف مخزن هذه الجامعة ،ويُق َّدر أنَّها تعود إىل ما بني سنتي  20إىل  40للهجرة .كام
يتض َّمن هذا املرشوع جمل ًة من الجهود الرقم َّية الكمبيوتريَّة التي ما زالت تتط َّور يو ًما بعد يوم».
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ث َّم أكمل« :جامعة غيسن -هي كذلك -لديها مركز لإللهيَّات ومركز للدراسات اإلسالميَّة ،وإن كان األخري
أكرث تق ُّد ًما من مركز اإلله َّيات .كام إ َّن مركز الدراسات اإلسالم َّية يف جامعة برلني الح َّرة مييل أكرث نحو اإلله َّيات،
املتوسطة واالبتدائ َّية ،ولك َّنه
الديني يف املرحلتني
مؤسسة ومركز ،وهدفه األساس إعداد املعلِّم
ِّ
ولديه أكرث من َّ
ّ
يعمل -أيضً ا -عىل املباحث اإلسالميَّة والقرآن أكادمييًّا يف مرحلتي الدكتوراه واإلجازة ،حيث يوجد يف هذا املجال
تخص ٍ
فرعي ال مجال لذكرها».
ص
أكرث من
ُّ
ٍّ
ث َّم قال« :جامعة غوتِه
لها -كذلك -ميزان َّية بقيمة
مخصصة
 2.7مليون يورو
َّ
إلنشاء بنك معلومات
للتفاسري والقواعد القرآن َّية،
حيث شكَّلت مجموعتني
لهذا الغرض ،بالتعاون
بني أربع جامعات (غوته
نفسها ،فرانكفورت ،غيسن،
وهامبورغ) .هذا العمل
وخاص ًة
املشرتك الضخم يف مجال املعلومات الرقميَّة للدراسات القرآنيَّة لعلَّه يع ُّد من أكرب األعامل يف العامل كلِّه،
َّ
عندما نرى له هذه امليزان َّية الضخمة.
كذلك مث َّة نادي اإلله َّيات اإلسالم َّية يف جامعة إنسربوك ،والتي يُد َّرس فيها اختصاص البحوث اإلسالم َّية .ويف
سنة 2012م تب َّدل اسم هذا االختصاص إىل "اإللهيَّات اإلسالميَّة" .هذا االت ِّجاه نحو مجال اإللهيَّات اإلسالميَّة
خ ًرا،
والذي تشهده مراكزومؤسسات عديدة يف أملانيا -إنَّ ا هو بهدف مواجهة الحركات السلفيَّة التي نشطت مؤ َّ
َّ
السلفي املوجود
حيث أضافت إىل جملة مها ِّمها مه َّمة إعداد مد ِّرس العلوم الدين َّية؛ وذلك بهدف مواجهة الفكر
ّ
عند بعض املقيمني يف أملانيا».
ريا إىل مرشوع كوربوس كورانيكوم« :هذا املرشوع بات معروفًا
ويف ختام كالمه ،قال الدكتور درزي مش ً
عند الباحثني يف بالدنا .نحن نعلم أ َّن الغرض األساس يف مرشوع كوربوس هو التعريف بنسخ القرآن املتق ِّدمة حتى
انصب اهتامم هذا املرشوع بوجه أساس عىل
لنص القرآن الكريم .يف بالدنا
ٌ
ميكن يف النهاية أن يُق َّدم
يب ِّ
تحليل أد ٌّ
َّ
يب للقرآن
التاريخي والتقييم
بحث التحديد
التاريخي لهذه النسخ ،وغُفل عن غرضه األساس املتمثِّل بالتحليل األد ِّ
ّ
ّ
الكريم مع ترميم النسخ األوىل».
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المقاطع القرآن َّية المحفوظة
البردي:
على ورق
ّ

الميالدي
من القرن السابع إلى القرن العاشر
ّ
Qur’an Quotations Preserved on Papyrus Documents,
عنوان الكتاب
7th-10th Centuries
Andreas Kaplony; Micheal Marx:
أندرياس كابلوين ( :)Andreas Kaplonyرئيس قسم الدراسات العرب َّية واإلسالم َّيةيف جامعة لودفيع ماكسيميليان يف مدينة ميونيخ األملانيَّة .نال درجة الدكتوراه يف
العام 1994م يف فرع التاريخ العا ّم /الدراسات العرب َّية .ألَّف كت ًبا عديدة حول التاريخ
ح َر ُم القدس» ( ،)2002و«رحلة الخرائط والصور عىل طريق
يب
العر ّ
اإلسالمي؛ منهاَ « :ّ
املؤلِّف
الحرير»؛ باملشاركة مع فيليب فوريه (.)2008
 مايكل ماركس ( :)Micheal Marxرئيس قسم مرشوع «»Corpus Coranicum(النصوص القرآن َّية) يف أكادمي َّية برلني-براندنربغ للعلوم واإلنسان َّيات منذ العام .2007
درس اللغة العرب َّية والدراسات اإلسالم َّية واللغة السام َّية واأللسن َّية العا َّمة يف :برلني،
بون ،باريس ،وطهران.
اإلنكليزيَّة
لغة الكتاب
Documenta Coranica
مرشوع
Brill Publishers
النارش
الورقي
تاريخ النرش
 25متُّوز 2019
ّ
 227صفحة
عدد الصفحات
الربدي -سواء أكانت رسائل أو
الكتاب األ َّول حول املقاطع القرآن َّية املد ّونة عىل ورق
التصنيف
ّ
املوضوعي
امليالدي.
وثائق قانونيَّة أو تعويذات -منذ القرن السابع إىل العارش
ّ
ّ

الفرنيس « (((»Coranicaاملم َّول منين
يُع ُّد هذا الكتاب أحد مثار املرشوع
البحثي األملا ّ
ّ
ّ
ين ( )Deutsche Forschungsgemeinschaftوالوكالة الفرنس َّية الوطن َّية
مجتمع البحوث األملا ّ
للبحوث ( )nationale de la recherche Agenceبني األعوام 2015-2012؛ بهدف استكشاف
األدلَّة امللموسة حول التاريخ املبكِّر للقرآن.
اعتمد املرشوع عىل مقارب ٍة ُمستند ٍة إىل األدلَّة امللموسة ،آخذًا بعني االعتبار التط ُّورات

الفرنيس «كورانيكا» ،انظر« :مرشوع املوسوعة القرآن َّية األملان َّية ( )Corpus Coranicumواملرشوع الداعم لهاألملاين
ّ
((( لالطِّالع أكرث عىل املرشوع
ّ
«كورانيكا ( ،»)Coranicaالعدد  3من هذه املجلَّة ،السنة  ،1خريف  ،2019ضمن منتدى القرآن واالسترشاق املعارص ،آثار استرشاق َّية ،ص.43-40

البردي
المقاطع القرآنيَّة المحفوظة على ورق
ّ

املنهج َّية واإلبداعات التقن َّية وأحدث االستكشافات األثريَّة .كام
تض َّمن املرشوع إجراء أبحاث حول أقدم املد َّونات القرآنيَّة ،وهو
علمي بقي خام ًدا حتَّى الثامنين َّيات ،ولك َّنه انتعش بعد العثور
ميدا ٌن
ّ
ٍ
مخطوطات يف صنعاء وسان بيرتسبورغ وإسطنبول .وقد برز قسم
عىل
كبري من األدلَّة امللموسة من نقوش وآثار بعد إطالق عمل َّيات التنقيب
عن اآلثار يف شبه الجزيرة العربيَّة ،ويظهر ذلك جليًّا يف معرض "طُ ُرق
الجزيرة العرب َّية" يف متحف اللوفر يف باريس عام  ،2010ويف برشلونة
بعض النصوص
عام  ،2011ومتحف بريغامون يف برلني عام .2012
ُ
الزمني
التي ُعرث عليها يف الجزيرة العرب َّية قريب ٌة من حيث التسلسل
ّ
متنح نظر ًة عميق ًة إىل
واملنطقة الجغرافيَّة إىل بيئة القرآن ،وبالتايل فهي
ُ
الديني يف الجزيرة العرب َّية قبل اإلسالم.
التاريخ
ّ
الربدي،
يبحثُ الكتاب مسألة تدوين املقاطع القرآن َّية عىل ورق
ّ
متوقِّ ًعا تنامي هذه األدلَّة خالل السنوات القادمة مع توفُّر املزيد من
الربدي إلكرتونيًّا ،ومع إنشاء قواعد بيانيَّة بهدف
مخطوطات ورق
ّ
ين -ولكن
تسهيل عمل َّية البحث .يُركِّ ُز الكتاب عىل تدوينات
ّ
النص القرآ ّ
يف غري النصوص املخطوطة عىل هيئة أسفار ( -)Codexوبالتايل ،فهو
يُق ِّد ُم نظر ًة إىل كيفيَّة استخدام القرآن يف املجتمع وكيفيَّة فهم املقاطع
الربدي التي تض ُّم مقاطع قرآنيَّة من
القرآنيَّة .وعىل الرغم من أ َّن أوراق
ّ
التاريخ املبكِّر للقرآن محدود ٌة للغاية ،فإ ّن املوجود منها قدي ٌم ج ًدا
وسابق زمن ًّيا -يف العديد من األحيان-
ٌ
عىل النصوص التفسرييَّة.
تُساه ُم هذه األوراق أيضً ا
النص
يف ٍ
فهم أكرب ألدوار ِّ
ين يف املجتمعات
القرآ ّ
اإلسالميَّة املبكِّرة.كام يبحثُ
الكتاب عن كيفيَّة استخدام الكربون
الزمني
املش ّع بهدف تحديد التاريخ
ّ
للمخطوطات والوثائق القرآن َّية.

مايكل ماركس

أندرياس كابلوين
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عنوان الكتاب

إرشاف

Le Coran des historiens

ين األصل،
 مح َّمد عيل أمري معزي ( :)Mohammad Ali Amir Moezziإيرا ّيحمل الجنس َّية الفرنس َّية ،يشغل منصب رئيس قسم علم اإلسالم يف املدرسة التطبيق َّية
العليا يف باريس ،ولديه عالقات مع مجموعة من الجامعات العربيَّة يف القدس .شارك
يف العديد من األعامل الجامعيَّة ،منها" :قاموس القرآن" (2007م) ،كام صدر له يف
كتاب بعنوان" :القرآن الصامت والقرآن الناطق" (2011م)،
مجال الدراسات القرآن َّية
ٌ
خ ًرا مع "دانييل دي سميت" يف كتاب" :الخالفات حول الكتابات القانون َّية
وشارك مؤ َّ
لإلسالم" (2014م).

 غييوم دي ( :)Guillaume Dyeأستاذ الدراسات اإلسالميَّة يف جامعة بروكسلالح َّرة يف بلجيكا .شارك يف تأسيس ندوة الدراسات اإلسالم َّية املبكّرة (Early Islamic
 )Studiesويف إدارتها .ترتكَّز أبحاثه يف مجالَـي الدراسات القرآن َّية والدراسات اإلسالم َّية
املبكّرة .شارك فابيان نوبيليو ( )Nobilio Fabienعام 2011م يف تحرير" :الشخصيَّات
التوراتيَّة يف اإلسالم" ،وشارك إيزابيل ديربيت ( )Isabelle Dépretعام 2012م يف
كتاب" :تقاسم املق َّدس :التنقُّالت ،الوالءات املختلطة ،الخصومات بني األديان".

لغة الكتاب

الفرنس َّية

النارش

Cerf

تاريخ النرش
الورقي
ّ

عدد الصفحات

نوفمرب (ترشين الثاين) 2019
 3450صفحة (يف ثالثة مجلّدات)

يع ُّد هذا الكتاب -بحسب ما جاء يف مق ِّدمة النارش((( -توليفة كاملة وناقدة من األعامل السابقة واألبحاث
جامعي طيلة خمس سنوات ،بإرشاف مح َّمد عيل أمري
الحاليَّة يف مجال الدراسات القرآنيَّة ،وهو نتاج عمل
ّ
مع ّزي ( )Mohammad Ali Amir Moezziوغييوم داي ( ،)Guillaume Dyeمضافًا إىل ستَّ ٍة وعرشين باحثًا
(1) https://www.mehdi-azaiez.org/Le-Coran-des-historiens-Collectif-sous-la-dir-Mohammad-Ali-Amir-Moezzi?lang=fr.
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.(((صا يف مجال الدراسات القرآن َّية
ً متخص
ِّ
:(((مقسمة وفق اآليت
َّ ،وقد طبع الكتاب يف ثالثة مجلَّدات

، وتشكيله، أصول القرآن الكريم: يشتمل عىل عرشين دراسة شاملة حول: املجلَّد األ َّول: وذلك ضمن ثالثة محاور رئيسة. وتكوينه املق َّدس،وظهوره
ســياق-  القــرآن وبدايــات اإلســام:املحــور األ َّول
-ّتاريخــي وجغــرايف
ّ
شبه الجزيرة العرب َّية قبل اإلسالم1 .1
العرب واإليران ُّيون قبل اإلسالم ويف بداياته2 .2
حياة مح َّمد3 .3
من شبه الجزيرة العرب َّية إىل اإلمرباطوريَّة4 .4
 القــرآن عنــد مفــرق طــرق التقاليــد:املحــور الثــاين
خــرة
ِّ الدين َّيــة للعصــور القدميــة املتأ
اليهوديَّة والقرآن1 .1
املذاهب الدينيَّة يف اإلمرباطوريَّة البيزنطيَّة2 .2
عشيَّة الفتوحات
املسيح ُّيون يف إيران الساسان َّية3 .3
الديانة املسيحيَّة اإلثيوبيَّة4 .4
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: هم،»((( الباحثون املشاركون يف «قرآن املؤ ِّرخني
Anne-Sylvie Boisliveau (Université de Strasbourg), Antoine Borrut (Université du Maryland), Carlos A. Segovia (Université de
Saint Louis de Madrid), Christelle Jullien (CNRS), Christian Julien Robin (CNRS), David Hamidovic (Université de Lausanne),
David S. Powers (Université de Cornell), Eléonore Cellard (EPHE), François Déroche (Collège de France), Frantz Grenet (Collège
de France), Frédéric Imbert (Université Aix-Marseille), Gabriel Said Reynolds (Université de Notre Dame, USA), Jan M. F. Van
Reeth (Faculté des sciences religieuses comparées d’Anvers), Julien Decharneux (Université Libre de Bruxelles), Karl-Friedrich
Pohlmann (Université de Münster), Manfred Kropp (Université de Mayence), Mehdi Azaiez (Université de Lorraine/KU Leuven),
Meir M. Bar-Asher (Université Hébraïque de Jérusalem), Mette Bjerregaard Mortensen (Université Libre de Bruxelles), Michel
Tardieu (Collège de France), Muriel Debié (EPHE), Paul Neuenkirchen (EPHE), Samra Elodie Azarnouche (EPHE), Stephen J.
Shoemaker (Université d’Oregon), Tommaso Tesei (Institute for Advanced Studies de Princeton), Vincent Déroche (EPHE).
(2) https://www.mehdi-azaiez.org/Le-Coran-des-historiens-Collectif-sous-la-dir-Mohammad-Ali-Amir-Moezzi .
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إصدارات

5 .5التيَّارات اليهوديَّة-املسيحيَّة يف العصور القدمية املتأخِّرة
6 .6املانويَّة -األبحاث املعارصة-
7 .7الكتابات اإلبوغريف َّية اليهوديَّة والقرآن
8 .8الكتابات الرسيان َّية عن نهاية العامل
9 .9نهاية العامل اإليرانيَّة

1010القرآن وبيئته الصحيحة
ين
1111املحور الثالث :املجموع القرآ ّ

مح َّمد عيل أمري معزي

1212دراسة املخطوطات القرآنيَّة يف الغرب
1313املخطوطات القرآن َّية القدمية
1414النقوشات القرآن َّية الحجريَّة

ين -السياق والتكوين-
1515املجموع القرآ ّ

ج َّيته القانون َّية-
ين -أسئلة حول ح ِّ
1616املجموع القرآ ّ
1717التش ُّيع والقرآن.

غييوم دي

ين -بسوره املئة واألربع عرشة ،آي ًة تلو اآلية -آخذًا بعني
مفص ًل
تحليل
ً
 املجلَّد الثاين :يق ِّدمِّ
َّ
للنص القرآ ّ
االعتبار العنارص األثريَّة والكتاب َّية ،والبيئات الجغراف َّية واللغويَّة ،والعوامل العرق َّية والسياس َّية ،وتفسريات
املفسين وتعليقاتهم وإيضاحاتهم.
ِّ
 املجلَّد الثالث :يحتوي عىل بيبليوغرافيا ضخمة لألعامل النقديَّة للقرآن.ث َّم إ َّن مث ّة عز ًما عىل إعداد مجلَّد رابع ،وقد أُع َّد قسم كبري منه ،ولك َّنه ما زال إلكرتون َّيا ،يُعمل فيه عىل تقديم
مراجعة شاملة ألبحاث القرآن من القرن التاسع عرش وحتى اآلن ،وكذلك ما سيصدر الحقًا من أبحاث ودراسات
تتمحور حول القرآن الكريم.
وقـد حـرص الق ِّيمـون على هـذا العمـل على تنـاول القـرآن بوصفـه موضو ًعـا تاريخ ًّيـا جديـ ًرا باالهتمام
أي صفـة قداسـة((( ،وهذا ما اسـتوجب -بحسـب بعـض املشـاركني يف العمل-
العلمـي مـع
ِّ
غـض النظـر عـن ِّ
ّ
نصـا تاريخ ًّيا
التاريخي
التعـاون مـع مؤ ِّرخي القـرآن ،الذين يعملون وفـق األسـلوب
االنتقادي للقـرآن ،باعتباره ًّّ
ّ
(1)https://www.lemonde.fr/livres/article/201919/12//le-coran-des-historiens-le-livre-saint-de-l-islam-comme-documenthistorique-de-premiere-importance_6023418_3260.html.
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ودينيًّـا وأدبيًّـا يف القرنين السـادس والسـابع امليالديَّني(((.
وميكن القول :إ َّن الكتاب يحظى بأه ِّم َّية بالغة للباحثني يف
ين؛ وذلك لألسباب اآلتية(((:
الشأن القرآ ّ
أ َّو ًل :استطاع أمري مع ّزي ومجموعته البحثيَّة تقديم
أغلب اآلراء التفسرييَّة املشهورة يف مجموعة مستقلَّة
واحدة ،وذلك باألدب َّيات السائدة يف الجامعات الغرب َّية،
باستخدام منهج َّيته البحث َّية النقديَّة والتحليل َّية ،وهو عمل
املؤسسات العلميَّة والبحثيَّة
أي من
مل يسبق أن ت َّم يف ٍّ
َّ
الغرب َّية مبثل ذلك االت ِّساع والنطاق.
ثان ًيا :يغطِّي هذا الكتاب زوايا بحث َّية وعلم َّية لبعض
الباحثني الغربيِّني مل يُتط َّرق إليها من قبل يف تاريخ
ٍ
ألبحاث
نصه ،ما ميكن أن يُشكِّل أرضيَّ ًة
القرآن ودراسة ّ
ِ
ٍ
الدراسات بوج ٍه
قلب مراك ِز
واستقصاءات جديد ٍة يف ِ

خاص يف الدول اإلسالم َّية.
عا ّم ،والدراسات القرآن َّية بوجه
ّ
بعبارة أخرى :ميكن لهذه املنهجيَّة البحثيَّة النقديَّة-التحليليَّة أن تجعل من الفرضيَّات التي تب ّنتها عناوي َن بحثيَّة
اإلسالمي .وعىل الرغم من أ َّن بعض تلك النظريَّات الغرب َّية تبدو للوهلة األوىل
جديدة للباحثني يف العامل
ّ
متعارض ًة مع النصوص التقليديَّة والكالم َّية اإلسالم َّية ،فإ َّن مج َّرد أصل وجود تلك الفرضَّ يات وطرحها ميكن
أن يُسهم يف إغناء األفكار التحليل َّية يف حقل الدراسات القرآن َّية.
املتخصصني يف الدراسات القرآنيَّة؛
مهم حتَّى لغري
ثالثًا :ميكن لهذا العمل
ِّ
العلمي الكبري أن يكون مصد ًرا ًّ
ّ
وذلك لفهم منط نظرة الغرب ِّيني لإلسالم ودراساتهم له.

باهتامم
العلمي ،والذي سيحظى
مهم من هذا العمل
ً
راب ًعا :يُع ُّد معجم الدراسات واملؤلَّفات القرآن َّية
ٍ
فصل ًّ
ّ
بالغٍ من ِقبَلِ الباحثني يف هذا الفرع.

(1)https://www.marianne.net/debattons/entretiens/qu-y-t-il-vraiment-dans-le-coran-rencontre-avec-l-un-des-auteurs-du-corandes historiens.
ّ
الثقايف.
((( انظر :معمويى ،سعيد جازارى« :معرىف كتاب قرآن مورخني» ،موقع "صدانت"
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األدبي :سرد َّيات أخالق َّية من المغرب
القرآن
ّ
عنوان الكتاب

املؤلِّف

THE LITERARY QURAN:
NARRATIVE ETHICS IN THE MAGHREB
Hoda El Shakry:
 هدى الشَ كري ( :)Hoda El Shakryأستاذة مساعدة يف األدب املقارن يفجامعة شيكاغو .متت ُّد اهتامماتها العلم َّية والبحث َّية لتشمل املجاالت اآلتية :األدب
ين ،األدب املقارن ،الفلسفة اإلسالم َّية ،السينام والثقافة البرصيَّة،
العر ّ
يب والفرنكوفو ّ
والدراسات الجنسانيَّة .وتركِّز يف أبحاثها هذه عىل العالقة بني الجامليَّات واألخالق،
يب.
ريا عىل انتقاد املغرب العر ّ
كام تعمل كث ً

لغة الكتاب

اإلنكليزيَّة

النارش

Fordham University Press

الورقي
تاريخ النرش
ّ

 3كانون األ َّول 2019

عدد الصفحات

 240صفحة

يب
ين فيام لو أخذنا بعني االعتبار القول األد ّ
تنطلق فكرة الكتاب من سؤا ٍل مفاده :كيف سيبدو األمنوذج القرآ ّ
رش ُع القرآن تطبيقات القراءات النقديَّة ويستقبلها؟
املأثور« :الرواية
ُ
تعكس عاملـًا قد هجره الله»؟ وكيف يُ ِّ
للهوت،
يب املعارص بشكلٍ كبريٍ بني الرواية األدب َّية ما بعد الحداثة واألنطولوجيا املعادية َّ
فقد زاوج النقد األد ّ
لك َّن البحث يف عالقة القرآن مع الرسد يُلفت االنتباه إىل التقويم املتفاوت لتطبيقات القراءات األدبيَّة والنقديَّة.
يب" السامت الرسم َّية والرسديَّة والخطاب َّية للقرآن ،مضافًا إىل تطبيقاته املحسوسة
ري كتاب "القرآن األد ّ
يستث ُ
واسرتاتيج َّياته الهرمنيوطيق َّية املالزِمة؛ بهدف تكوين نظريَّ ٍ
يب .يتح َّدى هذا
ات حول األدب يف املغرب العر ّ
والتناص
النص التي تس ُّد الباب أمام املعارف واملامرسات
الكتاب عمل َّية ترسيخ األمناط العلامن َّية لدى قراءة
ّ
ّ
النص ( )Entextualizationبالتعتيم
الديني ،ويُعالج األدب من منطلق كونه موق ًعا تقو ُم فيه عمليَّة االستخراج
ِّ ّ
ّ
ُ
يك املتمثِّل
اإلسالمي الكالسي ّيب
عىل األوامر األخالق َّية.
ويتناول الكتاب -تحقيقًا لهذه الغاية -املصطلح العر ّ
ّ
بـ"األدب" ،وهو مفهو ٌم يخ ُّ
ط حدود اآلداب الجمل َّية ()Belles Lettres؛ مضافًا إىل األبعاد األخالق َّية للسلوك

األدبي :سرديَّات أخالقيَّة من المغرب
القرآن
ّ

السعي
جا بأ َّن
الفردي
ّ
واالجتامعي .يقرأُ الكتاب اإلسال َم عىل ضوء أبعاده األخالق َّية واملعرف َّية املتقاطعةُ ،محت ًّ
َ
ّ
ينفصل عن التنمية الروح َّية لإلنسان.
ُ
النقدي وراء املعرفة ال
ّ
تجذب
يض ُع الكتاب األسئلة حول البُنية والتطبيق يف املحور األساس ،فيُنشئ سلسل ًة من الثنائيَّات التي
ُ
يب من دون استخدام روابط بني العبارات) التي
القراءات املستندة إىل مبدإ ( parataxisمنهج الرتتيب األد ّ
ويعكس الكتاب املنهج َّية والجدل ّية النقديَّة ،فيضع روايات القرن
رب النصوص واللغات والقوانني األدب َّية.
تع ُ
ُ
العرشين التي ألَّفها روائ ُّيون معروفون ناطقون باللغة الفرنس َّية [عبد الوهاب ِم ِدب (،)Abdelwahab Meddeb
وآسيا جبَّار ( ،)Assia Djebarإدريس الرشايبي ( ])Driss Chraïbiيف حوا ٍر مع روايات مؤلِّفني ناطقني باللغة
أقل شهرة [محمود املسعدي ( ،)Maḥmūd al-Masʿadīالطاهر وطَّار ( ،)al-Ṭāhir Waṭṭārمح َّمد
العرب َّية ّ
ويدمج الكتاب بني املنهج َّيتَ ْي األدب َّية والالهوت َّية ،وبني املفردات املفهوم َّية
ب َّرادة (.])Muḥammad Barrāda
ُ
ومامرسات القراءة ،باالستناد إىل دائر ٍة بحث َّي ٍة متع ِّدد ِة الحقو ِل متت ُّد لتشمل النظريَّة األدب َّية ،الدراسات اإلسالم َّية
والقرآنيَّة ،الفلسفة ،اإلنرثوبولوجيا ،والتاريخ.
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اإللهي
القرآن ...كالم الصوت
ّ
محمد الرسول
إلى
َّ
عنوان الكتاب

הקוראן...דבר הקול האלוהי אל מוחמד השליח
أوري روبني (אורי רובין) ( :)Uri Rubinمن أبرز
املختصني يف
املسترشقني اإلرسائيليِّني املعارصين
ِّ
الدراسات القرآنيَّة ،أستاذ الدراسات القرآنيَّة والرتاث
اإلسالمي املبكر يف قسم الدراسات العرب َّية واإلسالم َّية يف
ّ
كلِّ َّية الدراسات اإلنسان َّية واالجتامع َّية يف جامعة تل أبيب.

املؤلِّف

من أبرز مؤلَّفاته يف مجال الدراسات القرآنيَّة :ترجمته
ملعاين القرآن الكريم إىل اللغة العربيَّة الصادرة عام
النبي والجزيرة العرب َّية" (Muhammad
2005م عن جامعة تل أبيب( ،)1وكتابه" :مح َّمد
ّ
 )the Prophet and Arabiaالصادر عام 2011م ،وكتابه" :بني اإلنجيل والقرآن :أطفال
إرسائيل والصورة اإلسالميَّة الذاتيَّة" (Between Bible and Qur’an: the Children of
 )Israel and the Islamic Self-Imageالصادر عام 1999م.

لغة الكتاب

العربيَّة

النارش

ماجنس ،الجامعة العربيَّة يف القدس املحتلَّة

تاريخ النرش
الورقي
ّ

عدد الصفحات

نوفمرب (ترشين الثاين) 2019
 170صفحة من القطع الوسط

يتناول هذا الكتاب -بحسب ما جاء يف مق ِّدمته -القرآن باعتباره الكتاب املق َّدس للمسلمني حول العامل،
ومصدر اإللهام واإلرشاد لهم ،مضافًا إىل أنَّه كتاب مثري الهتامم الباحثني والطالب اليهود والنصارى يف الشؤون
اإلسالم َّية عىل م ّر أجيال وعصور خلت.
(((
((( للوقوف أكرث عىل هذه الرتجمة ،انظر :البهنيس ،أحمد« :مقدِّمة ترجمة أوري روبني العربيَّة ملعاين القرآن الكريم» ،مجلَّة القرآن واالسترشاق املعارص،
العدد  ،3صيف  ،2019ص.39-31

اإللهي إلى محمَّ د الرسول
القرآن ...كالم الصوت
ّ

النبي مح َّمد وإىل بق َّية أبناء جيله من العرب
وتضيف مق ِّدمة الكتاب أ َّن القرآن يق ِّدم نفسه عىل أنَّه كالم الله إىل ّ
واليهود والنصارى.
ويحاول هذا الكتاب -بحسب ما جاء يف
مق ِّدمته أيضً ا -رسم صورة عن املوضوعات
التي ميكن تعلُّمها من دين اإلسالم،
وبأي
للنبي مح َّمد
وهي :كيف ظهر اإلله
ّ
ّ
طريقة تح َّدث إليه؟ وكيف قام بتوجيهه
لتوسيع رشيحة املؤمنني به؟ وكيف يواجه
معارضيه؟ وكيف يصف طائفة املؤمنني؟ وما هي
األسس اإلميانيَّة واألخالقية التي ينسبها لهم؟ وما
هي صورة اإلله؟ وما هو دين اإلسالم املطلوب
من األشخاص اإلميان به؟ وما هي الطرق العمل َّية
للتعبري عن اإلميان باإلله؟ وكيف كان الجدل مع
اليهود والنصارى وعبدة األصنام؟ وما هي الديانة
اإلبراهيم َّية التي من الواجب عىل الناس ات ِّباعها
ليك يكونوا مسلمني حقيق ِّيني؟



ين للكتب
الكتاب
كام يتناول
َ
ُ
الوصف القرآ َّ
املق َّدسة األخرى لليهود والنصارى ،ويقف عند
رسول لإلله ،ويتع ّرض الت ِّهام
ً
اعرتافها مبح ِّمد
القرآن بني إرسائيل بالتم ّرد عىل ُرسل الله منذ
زمن موىس حتَّى مح َّمد الذي عرض عليهم رؤية
الخالص تحت راية اإلسالم .ويعرض الكتاب
كذلك صوت اإلله ،وقواعد الحرب والسالم التي
يجب عىل املؤمنني ات ِّباعها ،ويرسم طرقًا أخرى
للعمل من أجل اإلله.
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واألدبي
والسردي
الديني
ّ
ّ
ّ

العربي-
القرآن وتفسيره في تاريخ األدبّ
عنوان الكتاب

املؤلِّف

Le religieux, le narratif et le littéraire

Coran et exégèse coranique dans l’histoire de la littérature arabe
يب يف قسم الدراسات
إياس حسن ( :)Iyas Hassanأستاذ محارض يف األدب العر ّ
يب
العرب َّية يف جامعة ليون الثانية يف فرنسا ،وأستاذ محارض يف األدب العر ّ
يك يف جامعة لوميار-ليون  .2يرتكّز عمله حول تشكّل الرواية يف األدب
الكالسي ّ
يب يف هذه املرحلة.
يب يف القرن السابع ،والتفاعل بني
الديني واألد ّ
العر ّ
ّ

لغة الكتاب

الفرنس َّية

السلسلة

Publications de l’Institut Français de Damas (PIFD) 815

النارش

Co-édition Ifpo/Geuthner

تاريخ النرش
الورقي
ّ
رقم الطبعة

1

عدد الصفحات

 496صفحة

2019/11/20

عمل
ً
ينطلق إياس حسن يف كتابه هذا من كون القرآن الكريم
الديني
أدبيًّا وف ِّنيًّا ،وذلك يف محاولة منه لدرس العالقة بني الرسد
ّ
يب؛ من خالل دراسة تقن َّيات رسد بعض اآليات
والنرث يف األدب العر ّ
القرآن َّية ،والس َّيام القصص َّية منها ،ومن ث ّم دراسة اآليات نفسها يف
قصة موىس والعبد
يب .وهذا ما ط َّبقه ً
الرتاث
فعل عىل َّ
ّ
التفسريي العر ّ
الصالح؛ حيث حلَّل تقنيَّات رسدها يف القرآن الكريم ،ث َّم حلَّلها
يب ،كام ظهرت يف تفسري
بحسب ورودها يف الرتاث
ّ
التفسريي العر ّ
مقاتل بن سليامن (ت.)767 :
يل
وينظر إياس حسن إىل هذه القراءة املزدوجة عىل أنَّها قادرة عىل وصف التح ُّول الجام ّ
يب جديد يف منتصف القرن الثامن ،وكذلك فهي قادرة عىل تأكيد
الذي يؤ ِّدي إىل والدة رسد أد ّ

العربي
واألدبي -القرآن وتفسيره في تاريخ األدب
والسردي
الدينيّ
ّ
ّ
ّ

يب .وهو
دور الرسد
يب العر ّ
الديني يف أصل النرث األد ّ
ّ
املختصني
بذلك يعارض متا ًما ترصيحات العلامء
ِّ
الذين يزعمون أ َّن هذه العمل َّية انطلقت من خالل
رس بالط
كتابات النرثيِّني الالمعني وأمناء ّ
الدولة الع َّباس َّية.

وإلياس حسن مساهامت فاعلة يف
املقاربات األدب َّية للقرآن الكريم التي تنزع
نحوها األبحاث القرآن َّية الحال َّية .وعىل
الرغم من تركيزه عىل الدراسات األدبيَّة،
فإ َّن إسهاماته تتجاوز القارئ املهت ّم
باألدب فقط ،ليثري اهتامم املؤ ِّرخني
وعلامء الالهوت عىل ح ٍّد سواء ،ما ينبئ
يب"
"الديني
عن أ َّن كتابه
ّ
والرسدي واألد ّ
ّ
سيحظى بالنسبة إىل الدراسات
القرآن َّية بتلك املكانة والشهرة
التي حظي بها كتاب "ف ّن الرواية
اإلنجيليَّة" (The Art Of Biblical
 )Narrativeالصادر عام 1981م
بالنسبة إىل الدراسات اإلنجيل َّية ،والذي سلَّط فيه "روبرت ألرت" ( )Robert Alterالضوء عىل تق ُّدم
يب يف الكشف عن
التحقيق يف فيلولوجيا الكتاب املق َّدس ،مع التذكري بالدور األكيد للتحقيق األد ّ
املعنى.
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َّ
ومكة...قداستها وخالصها
بين القدس
اإلسالمي
الديني في القرآن والتراث
ّ
ّ
عنوان الكتاب
باللغة العربيَّة

تحرير

בין ירושלים למכה...קדושה וגאולה בקוראן ובמסורת האסלאם
أوري روبني (אורי רובין) ( :)Uri Rubinمن أبرز املسترشقني اإلرسائيل ِّيني
املختصني يف الدراسات القرآن َّية ،أستاذ الدراسات القرآن َّية والرتاث
املعارصين
ِّ
اإلسالمي املبكر يف قسم الدراسات العرب َّية واإلسالم َّية يف كلِّ َّية الدراسات اإلنسان َّية
ّ
واالجتامع َّية يف جامعة تل أبيب.
من أبرز مؤلَّفاته يف مجال الدراسات القرآن َّية :ترجمته ملعاين القرآن الكريم إىل اللغة
(((
النبي والجزيرة
العربيَّة الصادرة عام 2005م عن جامعة تل أبيب  ،وكتابه" :مح َّمد ّ
العرب َّية" ( )Muhammad the Prophet and Arabiaالصادر عام 2011م ،وكتابه" :بني
اإلنجيل والقرآن :أطفال إرسائيل والصورة اإلسالم َّية الذات َّية" (Between Bible and
 )Qur’an: the Children of Israel and the Islamic Self-Imageالصادر عام 1999م.

لغة الكتاب

العربيَّة

تاريخ النرش

ديسمرب (كانون األ َّول) 2019م

عدد الصفحات

املتوسط
 328صفحة من القطع
ِّ

النارش

رقم الطبعة

ماجنس ،الجامعة العربيَّة يف القدس املحتلَّة
1

اإلسالمي املبكر"؛
يُسلّط هذا الكتاب الضوء عىل تاريخ املكانة املق َّدسة للقدس يف ما يُسمى بـ"الرتاث
ّ
بالنبي مح َّمد خالل الليل من املسجد
فمكانتها املق ّدسة بارزة يف القرآن ،الذي ورد فيه كيف أرسى الله
ّ
الحرام يف مكَّة املك َّرمة إىل املسجد األقىص .ويرى الكتاب أ َّن هذا املسجد (أي املسجد األقىص) ليس هو
املوجود حال ًّيا يف مدينة القدس .كام يرى الكتاب أ َّن “الرؤية الخالص َّية” التي عرضتها رحلة اإلرساء إىل القدس
يف القرآن ،تختلط فيها الرؤى املسيحان َّية التي نشأت يف منطقة الرشق األدىن القديم يف أعقاب الرصاع اإلثني
الرهيب بني أضخم امرباطوريَّتني (البيزنطيَّة والفارسيَّة) يف املنطقة.

ربا أ َّن القرآن حاول إضفاء قداسة
يناقش الكتاب كذلك قداسة مدينة مكَّة والكعبة؛ كام هي يف القرآن ،معت ً
ويعب الكاتب عن وجود تخ ُّبط يف القرآن
الديني قبل اإلسالم عىل صورة إبراهيم وإسامعيل.
مستم َّدة من الرتاث
ِّ
ّ
كل من مكَّة والقدس ،يعود إىل التغيريات التي حدثت يف العالقات بني مح َّمدواليهود العرب،
حول قداسة ٍّ
((( للوقوف أكرث عىل هذه الرتجمة ،انظر :البهنيس ،أحمد« :مقدِّمة ترجمة أوري روبني العربيَّة ملعاين القرآن الكريم» ،مجلَّة القرآن واالسترشاق املعارص،
العدد  ،3صيف 2019م ،ص.39-31

َّ
اإلسالمي
الديني في القرآن والتراث
ومكة...قداستها وخالصها
بين القدس
ّ
ّ

ومع مجيء املسلمني األوائل إىل فلسطني بعد وفاة مح َّمد استعيدت بأذهانهم م َّرة أخرى القداسة القرآنيَّة حول
املسجد األقىص ،فيستعرض تعاظم تلك القداسة سواء للقدس أو للشام يف هذه الفرتة بوجه عا ّم؛ إذ يرى أ َّن مكَّة
النبي مح َّمد -للحفاظ عىل مكانتها بوصفها مدينة مق َّدسة يف اإلسالم ،فيستعرض الرؤى
قد صارعت -بعد وفاة
ّ
اإلسالمي.
كل من القدس ومكَّة يف الرتاث
املركزيَّة التي جرى تداولها خالل هذ الفرتة حول قداسة ٍّ
ّ
يتك َّون الكتاب من مق ِّدمة وستَّة فصول:

تشتمل املق ِّدمة عىل تعريفات باملصطلحات وبالقضايا الرئيسة التي يُناقشها الكتاب ،وعىل رأسها :القرآن ،مجال
اإلسالمي ،الخالص ،آخر الزمان ،فتح ،وغريها.
القداسة لألماكن املق َّدسة يف اإلسالم ،املصادر الرئيسة للرتاث
ّ
ويستعرض الفصل األ َّول رحلة اإلرساء واملعراج ،من خالل اآليات القرآنيَّة وكذلك الروايات اليهوديَّة الواردة
ريا إىل عمليَّة تغيري القبلة من القدس إىل مكَّة ،التي أطلق عليها“ :مشكلة الصالة”.
حولها ،مش ً

ويتناول يف الفصل الثاين الرؤية اليهوديَّة ألرض الخالص ومفهوم
قصة خروج
األرض املوعودة يف اليهوديَّة ،مستعرضً ا َّ
بني إرسائيل من مرص ،وهزمية فرعون ،ووراثة بني
إرسائيل األرض املق َّدسة ،وكذلك الوثائق الدين َّية
اليهودي،
اليهوديَّة التي تتح َّدث عن خراب الهيكل
ّ
كل من
خامتًا بعرض الرؤى األُخرويَّة حول الخالص يف ٍّ
اإلسالم واليهوديَّة.
أ َّما الفصل الثالث فيتناول فكرة "إحياء املوىت" سواء يف القرآن أو
العهد القديم ،وما يتعلَّق بذلك من روايات قرآن َّية حول “يأجوج

اإلسالمي املبكر.
ين ،وما يتعلَّق به من تفسريات مختلفة يف الرتاث
ومأجوج” ،مناقشً ا مصطلح َّ
“الساهرة” القرآ ّ
ّ

ويتوقَّف يف الفصل الرابع عند مكانة أرض الشام يف القرآن ويف املصادر اليهوديَّة ،باعتبار أنَّها أرض األنبياء ،التي
جا إىل مسألة “الذبيح” يف القرآن واليهوديَّة،
عاش فيها إبراهيم ونسله من األنبياء وعىل رأسهم إسحاق ويعقوب ،مع ِّر ً
لكل من إبراهيم وإسامعيل عىل وجه الخصوص.
وكذلك الرؤية القرآن َّية ٍّ

وحمل الفصل الخامس عنوان "أرض املعبد" ،تط َّرق فيه إىل الرؤية القرآن َّية حول سليامن الذي بنى الهيكل
اليهودي ،وقارنها بصورة سليامن امللك الواردة يف املصادر الدين َّية اليهوديَّة ،مقارنًا ذلك كلّه بـ "مقام إبراهيم" يف
ّ
مكَّة ،وطقس الحج كام وردا يف القرآن الكريم.

القصة القرآن َّية
ويف الفصل السادس واألخري ،يتناول رؤية الخالص يف القرآن وما يُع َرف بحرب آخر الزمان ،مستعرضً ا َّ
حول غلبة الروم ،وما يتعلَّق بذلك برؤى مسيحان َّية كانت منترشة يف منطقة الرشق األدىن القديم خالل هذه الفرتة ،وكذلك
ين وما يتعلَّق به من غزوات إسالم َّية،
الصدام مع اليهود ،وطرد يهود بني النضري من املدينة ،محل ًِّل مصطلح “فتح” القرآ ّ
اإلسالمي فيها -بعدما كانت بحوزة اليهود -أ َّدى إىل
ربا أ َّن فتح الشام والتواجد
سواء ورد ذكرها يف القرآن أم مل يرد ،معت ً
ّ
تغيري كثريٍ من الرؤى الخالص َّية القرآن َّية لدى املسلمني ،الذين انفتحوا عىل ثقافة دين َّية جديدة ومختلفة.
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نهاية العالم في القرآن:
ٌ
القرآني
دراسة ُمقارنة مع الخطاب
ّ

(((

La fin du monde dans le coran: une étude comparative du discours eschatologique coranique
ناقش  Paul Neuenkirchenيف  13كانون األ َّول 2019م أطروحته للدكتوراه التي أنجزها بإرشاف مح َّمد عيل
ين" ،وذلك يف دار العلوم اإلنسان َّية
أمري ُمع ّزي ،بعنوان" :نهاية العامل يف القرآن :دراسة مقارنة مع الخطاب القرآ ّ
( )Maison des Sciences de l’Hommeيف باريس.

وقد جاء يف كالم  Paul Neuenkirchenعن أطروحته:
حتج بأ َّن علم اآلخرة هو املوضوع الرئيس يف القرآن ،حيث يُق ِّدم القرآن صو ًرا ساطع ًة
«قد يُ ّ
عن األحداث الكون َّية واألرض َّية التي سوف تتحقَّق يف آخر األيَّامُ ،مص ِّو ًرا يوم
ٍ
بكلامت ُمثري ٍة للعواطف.
الحساب يو ًما ُمر ّو ًعا للمذنبني ،وواصفًا يوم البعث

ريا من النقاش من
ين األساس مل ينل كث ً
من الغريب أ َّن هذا املوضوع القرآ ّ
ِقبل الباحثني املعارصين؛ بل جرى التقليل من قيمته أو إهامله كلِّ ًّيا يف عد ٍد
َّ
(املتوف سنة
من الدراسات .ولك ْن وفقًا لباحثني؛ من أمثالPaul Casanova :
َّ
(املتوف سنة 1947م) ،أو Shoemaker Stephen
1926م)Tor Andrae ،
األقرب زمن ًّيا؛ ينبغي النظر إىل علم اآلخرة عىل أنَّه الطبقة األقدم يف القرآن،
وقد تع َّرضت هذه الطبقة القدمية للتعديل عىل يد ُمح ِّرري النسخة النهائ َّية من القرآن بعد وفاة
مح َّمد ،وذلك حينام مل ِ
تأت النهاية.

ين إىل دائرة الضوء ،عرب دراسته يف سياقه
الهدف من أطروحتي هو إعادة علم اآلخرة القرآ ّ
يب ( ُمد ّونات دين َّية من تراث "الكتاب
التاريخي (أي العصور القدمية املتأ ِّ
خرة) مضافًا إىل سياقه األد ّ
ّ
ين بنفسه؛ بعي ًدا عن التفسريات
املق َّدس") .ومن خالل ذلك ،أنوي من جهة دراسة
ِّ
النص القرآ ّ
ُ
األسطوري.
تتناول القرآن دامئًا يف ضوء حياة مح َّمد التي أُضفي عليها الطابع
اإلسالميَّة الالحقة التي
ّ
ومن جه ٍة أخرى ،أرو ُم فه َم القرآن يف ضوء استمراريَّة النصوص الدين َّية السابقة التي تتح َّدث عن
اآلخرة.
ٍ
تشابهات بني بعض قصص الكتاب املق َّدس
لطاملا الحظ عد ٌد من الباحثني الغربيِّني وجو َد

(1)https://www.mehdi-azaiez.org/Soutenance-de-these-Paul-Neuenkirchen-La-fin-du-monde-dans-le-Coran-Uneetude?lang=fr.

ٌ
القرآني
دراسة ُمقارنة مع الخطاب
نهاية العالم في القرآن:
ّ

رصين يف الوقت نفسه
(من الكتب "الرسميَّة" املد َرجة يف العهد القديم والعهد الجديد) والقرآنُ ،م ِّ
عىل التبايُن بني النموذجني .وغال ًبا ما قيل إ ّن هذه االختالفات جاءت نتيجة خط ٍإ من قبل مح َّمد أو
ٍ
أحد آخر.
يف هذا البحث ،أنوي
بي أ َّن القرآن غري متأث ِّر
أن أُ ِّ
بقصص الكتاب املق َّدس
كام يُظ ّن عادة؛ فإنَّني
أعتق ُد أ َّن مؤلِّفي القرآن قد
نصا مكتوبًا جدي ًدا
صاغوا ًّ
عىل القافية استنا ًدا إىل
فرعي أو أكرث من
كتاب
ٍ
ٍّ
الكتاب املق َّدس ،مثلام
فعل الو ّعاظ املسيح ُّيون
يحتج بأ َّن الوسيلة الرئيسة للوعظ يف خطابات هؤالء كانت عرب
متا ًما .فهذا Gabriel Said Reynolds
ُّ
توظيف علم اآلخرة.
أقرتح قراءة اآليات القرآنيَّة املتع ِّددة التي تتح َّدث عن اآلخرة يف ضوء مجموع ٍة صغري ٍة
وعليه،
ُ
من املواعظ التي تدو ُر حول علم اآلخرة ،والتي أُلِّفت قبل أكرث من  100عام بقليل عىل يد Narsai
َّ
َّ
(املتوف سنة 521م) ،وهام مؤلِّفان مسيح َّيان كتبا باللغة
(املتوف نحو سنة 502م) وJacob of Serugh
الرسيان َّية .ما آمله هو أن أسلّط الضوء عىل التقن َّيات الخطاب َّية املشرتكة التي وظَّفها هذان املؤلِّفان
القرآين حول علم اآلخرة».
ّ
ومؤلِّفو القرآن ،مضافًا إىل بعض األبعاد الغامضة أو املشكلة يف الخطاب
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مجلَّة دراسات قرآن َّية

(((

المجلَّد  21-العدد 3

«»The Journal of Qur’anic Studies
صدر يف شهر أكتوبر (ترشين األ َّول) من العام 2019م العدد الثالث من مجلَّة "دراسات قرآن َّية" للسنة الحادية
والعرشين عىل صدورها ،وقد حملت عنوان" :العلم الحديث وات ِّجاهات تفسري القرآن" ،من تحرير" :كريوالين
يت" و"هيالري مارلو".
ملف لقراءات الكتب أو مقالة باللغة العرب َّية ،كام جرت عليه العادة يف األعداد
مل يحت ِو هذا العدد عىل ٍّ
السابقة ،بل اقترص عىل خمس مقاالت باللغة اإلنكليزيَّة؛ هي:
1 .1مقالة أمين شبانة ،من جامعة جورج تاون يف قطر ،بعنوان" :يف السعي إىل إثبات التوافق :العالقة بني
الدين والعلم يف أعامل التفسري يف العرص الحديث"
العلمي عند عبد املجيد الزنداين
2 .2مقالة ميالين جوانون ،من جامعة هامبورغ ،بعنوان" :منهج اإلعجاز
ّ
العلمي"-
منوذج لإلعجاز
الجنيني يف اآليات  14-12من سورة املؤمنون
التط ُّورٌ
ّ
ّ
3 .3مقالة رشوق نجيب ،من جامعة النكسرت ،بعنوان" :تأويل املعجزة القرآن َّية بني نظريَّة النشوء والتط ُّور
يب( -الجزء األ َّول :مح َّمد عبده وأمني
وعلم البالغة -نقد التفسري
العلمي يف مدرسة التفسري األد ّ
ّ
الخويل)"
املؤسسة العامل َّية للعقائد اإلسالم َّية ،بعنوان" :النظر إىل املخلوقات عىل أنَّها
4 .4مقالة كولني تارنار ،من
َّ
التصويري يف رسالة النور لسعيد النوريس"
نص :املجاز
ٌّ
ّ
5 .5مقالة صهيب سعيد ،من جامعة غالسغو ،بعنوان" :قضيَّة شاهني وتط ُّور أصول التفسري".
ويف ما يأيت نورد خالصة املقاالت التي تتناسب مع اهتاممات مجلَّتنا (القرآن واالسترشاق املعارص):

((( هي مجلَّة علم َّية محكّمة تصدر عن مركز الدراسات اإلسالم َّية يف كلِّ َّية الدراسات الرشق َّية واإلفريق َّية يف جامعة لندن .تهدف املجلَّة إىل تشجيع دراسة
اإلسالمي والغر ّيب يف دراسة القرآن ،وذلك عرب نرش بحوث باللغتني
التقليدي القائم بني الرتاث َْي
القرآن يف جوانبها العلم َّية املتعدِّدة ،وإىل إزالة الفصل
ّ
ّ
اإلنكليزيَّة والعربيَّة.

مجلَّة دراسات قرآنيَّة

الجنيني يف اآليات  14-12من
ين –التط ُّور
املقالة األوىل بعنوان" :منهج اإلعجاز
العلمي عند عبد املجيد الزندا ّ
ّ
ّ
العلمي"-
منوذج لإلعجاز
سورة املؤمنون
ٌ
ّ
ميالين جوانون ،من جامعة هامبورغ
الجنيني املستنبط من اآليات -12
الخاص بالتط ُّور
ين (1942م)
ً
تق ِّدم هذه املقالة
ّ
تحليل لرأي عبد املجيد الزندا ّ
ّ
 14من سورة املؤمنون من القرآن الكريم(((.
ين يف إذاعته -منذ مثانين ّيات القرن العرشين -الرأي
جل جوانون يف هذه املقالة نجا ً
س َّ
حا لعبد املجيد الزندا ّ
ين تت ّم يف غضون  40يو ًما فحسب ،يف حني يرى مشهور فقهاء
القائل إ َّن املراحل الجنين َّية املذكورة يف
ّ
النص القرآ ّ
املسلمني أ َّن هذه املراحل تت ّم يف 120
يو ًما .وعزا جوانون هذا النجاح إىل تعاون
العلمي
ين املكثَّف مع لجنة اإلعجاز
الزندا ّ
ّ
يف القرآن والس َّنة ( )CSMQSومع عامل
الترشيح "كيث مور" لسنوات ع َّدة.
يؤكِّد جوانون عىل أ َّن فحص عمل
ين ومنشوراته يف ( )CSMQSيوضح
الزندا ّ
ليؤسس
أنَّه يستخدم منهج اإلعجاز
العلمي؛ ِّ
ّ
لتفسري جديد للمراحل القرآنيَّة للنم ّو
الجنيني؛ بهدف إيجاد ات ِّصاالت وثيقة بني
ّ
العلم الحديث والقرآن .ويعترب أ َّن رجوعه
تفسريي
إىل العلوم الطبيع َّية عىل أنَّها مصدر
ّ
ين.
قد مكّنه من إعادة تعريف مراحل التط ُّور
الجنيني املشار إليها يف ِّ
النص القرآ ّ
ّ
ين اعتمد يف أمنوذجه هذا عىل اسرتاتيج َّيات تفسرييَّة ثالث ،هي:
ويرى جوانون أ َّن الزنجا ّ
الجنيني ،أي إنَّه يستخدم متييز ابن الق ِّيم بني
أ َّو ًل :إعادة صياغته ألمنوذج ابن الق ِّيم (ت751 :هـ1350/م) للتط ُّور
ّ
الزمني البن القيِّم ،والبالغ
ين ال يعتمد اإلطار
الحياة "النباتيَّة" غري املريدة والحياة "اإلنسانيَّة" املريدة .ولك َّن الزندا ّ
ّ
أربعني يو ًما لغري املريدة ومئ ًة وعرشين يو ًما عىل التوايل للمريدة ،بل إنَّه ُي ِّيز بني الحياة املريدة وغري املريدة يف
غضون األربعني يو ًما ذاتها.
((( البحث املنشور يف هذا املقال هو جزء من مرشوع «أخالقيَّات البيولوجيا املعارصة وتاريخ الذي مل يولد يف اإلسالم» ( )COBHUNIيف جامعة هامبورغ،
متويل من مجلس البحوث األورو ّيب ( )ERCللعام 2020م ،وبرنامج االبتكار (ات ِّفاق َّية املنحة رقم  .)647490وقد جرى تقديم مس ّودة سابقة لهذا
والذي تلقَّى ً
املقال يف الندوة األكادمي َّية بعنوان« :القراءة هي اإلميان؟
علمي» يف معهد فاراداي للعلوم والدين ،يف جامعة كامربيدج.
ٌ
نصوص مقدَّسة يف عرص ّ
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بحوث ودارسات

ثان ًيا :تعريفه للمرحلة القرآن َّية السادسة من "الخلق" إىل "النشوء" لتفادي االرتباط بني تكوين الخلق اآلخر ونفخ
ين مرحلتني من فرتة
الروح يف الجنني؛ إذ إنَّه ِّ
يفس "النشوء" عىل أنَّه "من ّو الجنني" أثناء الحمل ،وال يستبعد الزندا ّ
ين -بحسب جوانون -هذه االحتياطات كلَّها لجعل أمنوذجه متوافقًا مع علم
األربعني يو ًما فحسب .وقد اتَّخذ الزندا ّ
األج َّنة املعارص.
البخاري ،واعتامده
ثالثًا :ترجيحه للرأي القائل باألربعني يو ًما من خالل انتقاده لرواية ابن مسعود يف صحيح
ّ
بدل منها.
رواية مسلم ً
العلمي يف
املقالة الثانية بعنوان" :تأويل املعجزة القرآن َّية بني نظريَّة النشوء والتط ُّور وعلم البالغة –نقد التفسري
ّ
يل"-
مدرسة التفسري األد ّ
يب /الجزء األ َّول :مح َّمد عبده وأمني الخو ّ
رشوق نجيب ،من جامعة النكسرت
العلمي للقرآن الكريم بالنقد .ومدار نقده لهذا
يل أ َّول من تع َّرض للتفسري
يعترب األديب
ّ
املرصي أمني الخو ّ
ّ
املنهجي عن املقاربات اللغويَّة والبالغ َّية للقدماء واملح ِّدثني يف تفسري القرآن ولغته
النوع من التفسري هو انقطاعه
ّ
األدب َّية.
تحاول هذه املقالة اكتشاف األصول املعرف َّية
يل التي ارتكز عليها يف نقده
ملنهج أمني الخو ّ
العلمي للقرآن الكريم؛ وذلك من خالل
للتفسري
ّ
عقد مقارن ٍة بني منهجه ومنهج مح َّمد عبده يف
الديني ،وعالقة الدين بالعلم
رؤيتهام لإلصالح
ّ
الحديث ،وأه ِّم َّية تجديد البالغة العرب َّية مبا يف
ذلك إعادة التفكري يف قض َّية إعجاز القرآن .وقد
ٍ
ارتباط وثيقٍ بني
كشفت هذه املقارنة عن وجود
منهجيهام؛ إ ْن لناحية ثورتهام عىل جمود البالغة
وانسالخها عن األدب ،أو لناحية إعادة التفكري يف
ين.
قض َّية اإلعجاز القرآ ّ
وأصل من أصول
ً
وخلصت كاتبة املقالة إىل أ َّن الخويل قد تب َّنى نظريَّة النشوء والتط ُّور بوصفها بني ًة معرفيَّ ًة عا َّم ًة
العلمي إلخالله بفرضيَّات مبدإ النشوء وابتعاده عن املنهج
التجديدي ،وهو ما أفىض به إىل نقد التفسري
منهجه
ّ
ّ
القائم عليها.
يل تطوير نظريَّة اإلعجاز مبرجع َّية
ون َّبه يف الختام إىل أنَّه عىل الرغم من محاولة ٍّ
كل من مح َّمد عبده وأمني الخو ّ

مجلَّة دراسات قرآنيَّة

العلمي القائم عىل الصريورة
حديثة ،أساسها فلسفة النشوء واالرتقاء العا َّمة؛ فإ َّن كليهام مل ينتبه ملا بني التفسري
ّ
يل -يف
املا ِّديَّة وجوهر املعجزة القائم عىل أبعاد غري ما ِّديَّة من تناقض ،وهو ما ساهم -عىل الرغم من نقد الخو ّ
ي لجميع
تنامي خطاب التفسري
العلمي لرتق هذا التناقض بني االعتقاد باإلعجاز واالعتامد عىل التفسري املا ِّد ّ
ّ
الظواهر ،مبا يف ذلك املعجزة القرآن َّية.
املقالة الثالثة بعنوان" :قض َّية شاهني وتط ُّور أصول التفسري"
صهيب سعيد ،من جامعة غالسغو
سلَّطت هذه املقالة الضوء عىل االسرتاتيج َّيات األساس لعبد الصبور شاهني (2010-1929م) يف الدفاع عن
قصة الخليقة بني األسطورة والحقيقة)،
القراءة التط ُّوريَّة للقرآن الكريم؛ وذلك من خالل كتابه املثري للجدل (أيب آدمَّ :
الذي رفض فيه التفسريات التقليديَّة للقرآن حول كيفيَّة تعامله مع سؤال أصل اإلنسان ،مق ِّد ًما قراء ًة جديد ًة تهدف
البرشي من خالل
التدريجي للجنس
ين مع علم الحفريَّات؛ فقد ق َّدم رس ًدا للتط ُّور
إىل إثبات توافق
ِّ
ّ
النص القرآ ّ
ّ
مرحلتني رئيستني :تلك التي يصفها القرآن بأنَّه "برش" ،ث َّم املخلوق األرقى املوصوف بكونه "اإلنسان" .األ َّول ت َّم
تشكيله من الطني أو الرتاب ،وهي مرحلة يفتقر فيها إىل القوى العاقلة التي تجعله مسؤولً أمام األوامر اإلله َّية.
لكل البرش -هو عىل وجه التحديد "أبو اإلنسان" فحسب.
وآدم -بدلً من كونه أبًا ِّ
وبعد عرض هذه االسرتاتيج َّيات ،أكَّد الكاتب عىل أه ِّم َّية ما يدعو إليه -اليوم -عدد ال بأس به من علامء املسلمني
يئ
من رضورة تأسيس املواد الكالسيك َّية لتفسري القرآن ،من ِّب ًها يف هذا السياق إىل ما أ َّدى إليه الصعود والهبوط الجز ّ
العلمي" من تأ ُّمالت منهجيَّة من جانب بعض العلامء
العلمي" ورفيقه األكرث جرأة "اإلعجاز
ملا يُس َّمى بـ "التفسري
ّ
ّ
أصول ثابتة لقرون
ً
املسلمني ،من شأنها أن تفسح يف املجال أمام اجتهادات تفسرييَّة جديدة ،ميكن أن تصبح
املستقبل.
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الزم الصمت! ال تكرِّر ذلك:
محمد سمح باألشكال المختلفة للوحي
َّ
Chut ! Ne le répétez pas :
)Mahomet autorisait des variantes de la Révélation(1
مقال لـ «مرياي فاليت» ( ،)Mireille Valletteبعنوان« :مح َّمد سمح باألشكال
ً
نرش موقع ()Dreuz.info
املختلفة للوحي» .وقد ص َّدرت فاليت عنوان مقالها بعبارت َـي( :الزم الصمت!) و(ال تك ِّرر ذلك).
متحور املقال حول تع ُّدد النسخ األصل َّية للقرآن يف القرن األ َّول
النبي مح َّمد ،قبل أن يعتمد املسلمون نسخة
لإلسالم بإمضا ٍء من
ِّ
حدة من الكتاب .وقد استندت فاليت يف فكرتها هذه بوج ٍه أساس إىل
مو َّ
ريا ،بعنوان« :القرآن :تتاريخ متع ِّدد
كتاب فرانسوا ديروش الذي صدر أخ ً
ينLe Coran: une histoire plurielle,( »-
–بحثٌّ يف تك ُّون
ّ
النص القرآ ّ

 ،((()Essai sur la formation du texte coraniqueكام استندت إىل
ٍ
اكتشافات علميَّ ٍة حديثة لنسخة قدمية من القرآن ترجع إىل الزمن األ َّول
عم يف أيدينا.
لإلسالم ولكن مختلفة َّ
ج مفاده :لو قبل علامء اإلسالم بفرض َّية
ختمت فاليت مقالها باستنتا ٍ
ملهم عىل
رشعها نب ُّيهم ،لت َّمكن اإلسالم من أن يضيف طاب ًعا
ً
التن ُّوع التي َّ
نصه املق َّدس؛ ما قد يسمح بتط ُّوره ،كام هو الحال يف املسيحيَّة واليهوديَّة.
ِّ

اإلسالمي يسري
وعلقَّت عىل هذه النتيجة بالقول« :هذه كانت آمال فرانسوا ديروش ،ولكن لألسف فإ َّن العامل
ّ
اليوم يف ات ِّجاه معاكس».

(1) https://www.dreuz.info/201927/09//chut-ne-le-repetez-pas-mahomet-autorisait-des-variantes-de-la-revelation/.
القرآين ،»-مجلَّة
ّ
النص
((( قدَّمنا يف العدد األ َّول من املجلَّة تعريفًا بهذا الكتاب .لالطِّالع ،انظر« :القرآن :أقوال متعدِّدة عن تاريخه –بحث يف تشكُّل ّ
القرآن واالسترشاق املعارص ،السنة األوىل ،العدد األ َّول ،شتاء 2019م ،ص.31-30

سلسلة مؤتمرات بحث َّية في الدراسات
القرآن َّية واإلسالمولوجيا لعام  2020-2019م

(((

Cycle de conférences: Composer, écrire et transmettre le Coran au premier
siècle de l’Islam” - à Metz, Lyon ou Strasbourg,
de septembre 2019 à décembre 2020
"مؤسسة اإلسالم يف فرنسا"؛
ينظِّم مهدي عزايز((( بالتعاون مع "آن سيلفي بواليفو"((( و"إياس حسن"((( ،ومع
َّ
سلسلة محارضات ومؤمترات بحثيَّة يف مجال الدراسات القرآنيَّة واإلسالمولوجيا .وقد اختاروا لهذه السلسلة يف
الدرايس 2020-2019م العنوان اآليت" :وضع القرآن ،تدوينه ،وتناقله يف القرن األ َّول لإلسالم" ،حيث ستعقد
العام
ّ
جلساتها يف الجامعات اآلتية :جامعة اللورين ،جامعة سرتاسبورغ ،وجامعة لوميري ليون (.)2
َّ ً
أول :التعريف بالمشروع:

تهدف سلسلة املؤمترات هذه إىل اإلجابة عن مجموعة من األسئلة ذات العالقة بتأليف القرآن وتدوينه وتناقله
خالل القرن األ َّول لإلسالم ،وذلك باالعتامد عىل أحدث النتائج العلم َّية يف موضوعات علوم القرآن ،وباالستعانة
بلغويِّني مشهورين وبخرباء يف :علم الرموز ،علم اللغات (فيلولوجيا) ،وعلم النقوش.
ومن جملة هذه األسئلة:
ين وتناقله يف القرن األ َّول لإلسالم؟
•هل من املمكن إعادة ترتيب مراحل وضع
ِّ
النص القرآ ّ
•ما الذي تقوله املصادر العربيَّة يف هذا الصدد؟ كيف ميكن تقويم مدى وثاقة هذه املصادر ،مع كرثتها
(1) https://iismm.hypotheses.org/42839.
((( مهدي عزايز ( :)Mehdi Azaiezأستاذ محارض يف علم اإلسالم يف قسم الالهوت يف جامعة لورين يف فرنسا ،وأستاذ اإلله َّيات اإلسالم َّية وعلوم القرآن يف
الجامعة الكاثوليك َّية يف لوفني ( .)KULباحثٌ يف مجال القرآن والقرون األوىل من اإلسالم .شارك مع غابرييل رينولدز ( )Gabriel Reynoldsيف املرشوع الدو ّيل
"ندوة القرآن" الذي رعته جامعة نوتردام (2018-2014م) .ألَّف كتابًا بعنوان" :القرآن :مقاربات جديدة" (2013م) ،كام نرش دراسة بعنوان" :الخطاب القرآ ّين
املضادّ" (2015م).
متخصصة يف اإلسالميَّات واللغة العربيَّة ،وتاريخ
((( آن سيلفي بواليفو ( :)Anne-Sylvie Boisliveauأستاذة محاضِة يف جامعة سرتاسبورغ يف فرنسا،
ِّ
النص َّية للقرآن ،والعالقات اإلسالم َّية املسيح َّية اليهوديَّة ،وعالقة الكتاب املقدَّس بالقرآن ،كام
اإلسالم ،والس َّيام القرون الثالثة األوىل ،ولها عناية خاصة بالدراسات ِّ
إنَّها عض ُو الجمع َّي ِة الدول َّية للدراسات القرآن َّية ( .)IQSAمن أه ّم مؤلَّفاتها" :القرآن من خالل القرآن :مصطلحات وحجج الخطاب القرآ ّين حول القرآن" وهو
مستل من أطروحتها للدكتوراه .ومن مقاالتها" :حديث القرآن عن القرآن يف السور امل ِّكيَّة األوىل" ،و"إطاللة عىل مقاربات القرآن -املقاربات األدبيَّة أمنوذ ًجا."-
ٌّ
العريب
األدب
يف
محارض
وأستاذ
فرنسا،
يف
الثانية
ليون
جامعة
يف
ة
ي
العرب
اسات
ر
الد
قسم
يف
العريب
األدب
يف
محارض
أستاذ
:)Iyas
(Hassan
حسن
إياس
(((
ّ
ّ
َّ
الديني واألد ّيب يف هذه املرحلة .وقد صدر
يك يف جامعة لوميار-ليون  .2يرتكّز عمله حول تشكّل الرواية يف األدب العر ّيب يف القرن السابع ،والتفاعل بني
الكالسي ّ
ّ
والرسدي واألد ّيب :القرآن والتفسري القرآ ّين يف تاريخ األدب العر ّيب"
"الديني
بعنوان:
كتاب
2019م
الثاين)
(ترشين
نوفمرب
له يف
ّ
ٌ
ّ
)(Le religieux, le narratif et le littéraire: Coran et exégèse coranique dans l’histoire de la littérature arabe
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أخبار

وكرثة تناقضاتها وتبايناتها؟ كيف ميكن معالجة وتفسري معضلة كرثة تن ُّوع النصوص يف أقدم مخطوطات
القرآن؟
•ما الذي تق ِّدمه مصادر علم النقوش عن حالة اللغة العرب َّية واللغة القرآن َّية عىل مدى القرن األ َّول لإلسالم؟
اإلسالمي ،مث َّة أسئلة أخرى تتعلَّق بالنصوص
و ُمضافًا إىل هذه األسئلة املرتبطة باملصادر الداخل َّية للرتاث
ّ
ين ،من
الكتابيَّة (العهدين القديم والجديد) وغري الكتابيَّة (الرباتوراتيَّة) ،التي لها ارتباطات عديدة مع
ِّ
النص القرآ ّ
قبيل:
والصياغي لوضع القرآن؟
التأليفي
•كيف ميكن للنصوص الكتاب َّية وغري الكتاب َّية أن تعيننا عىل فهم املسار
ّ
ّ
•كيف أث َّرت العالقات القامئة بني القرآن والعهدين يف صورة حياة مؤلِّف القرآن أو مؤلِّفيه ،وبالخصوص
يف طريقة التأليف؟
املؤسس لإلسالم؟
•ماذا عن البيئات الثقاف َّية التي من املمكن أنَّها ساهمت يف بلورة الكتاب
ِّ
ين،
•هل اللجوء إىل مناهج مست َم َّدة من علوم اللغة والتواصل واألدب (التحليل
البالغي ،التحليل البيا ّ
ّ
ين واسرتاتيج َّيته؟
اإليقاعي
والتحليل
ّ
والشعري) ،يُساعد عىل اإلحاطة أكرث بديناميك َّية الخطاب القرآ ّ
ّ
•هل تُ كِّن هذه املناهج من اإلحاطة بتسلسل أحداث محتمل ملراحل تأليف القرآن؟
ً
ثاني�ا :المحاضرون:
املتخصصني يف:
املحارضون يف هذه السلسلة البحث َّية هم مجموعة من الباحثني الفرنس ِّيني واألجانب
ِّ
اإلسالمولوجيا ،علوم القرآن ،علوم اللغة ،دراسة املخطوطات ،وتاريخ العصور الوسطى؛ وهم:
 .1مح َّمد عيل أمري مع ّزي ( ،)Moezzi Amir-Ali Mohammadمن املدرسة التطبيق َّية العليا يف باريس
(:)EPHE
ين األصل ،يحمل الجنس َّية الفرنس َّية ،يشغل منصب رئيس قسم علم اإلسالم يف
إيرا ّ
املدرسة التطبيقيَّة العليا يف باريس ،ولديه عالقات مع مجموعة من الجامعات العربيَّة
يف القدس .شارك يف أعامل جامعيَّة عديدة؛ منها" :قاموس القرآن" (2007م) ،كام
كتاب بعنوان" :القرآن الصامت والقرآن الناطق"
صدر له يف مجال الدراسات القرآن َّية
ٌ
خ ًرا شارك "دانييل دي سميت" يف كتاب" :الخالفات حول الكتابات
(2011م) ،ومؤ َّ
القانونيَّة لإلسالم" (2014م).

سلسلة مؤتمرات بحثيَّة في الدراسات القرآنيَّة واإلسالمولوجيا

 .2إليونور سيالرد ( ،)Cellard Éléonoreمن املدرسة التطبيق َّية العليا يف باريس (:)EPHE
ومتخصصة يف املخطوطات القرآن َّية القدمية .تعاونت يف
حائزة عىل دكتوراه يف اللغة العرب َّية والحضارة،
ِّ
مشاريع علم َّية عديدة مك َّرسة حول القرآن ،وهي مؤلِّفة كتاب " ،"CODEX AMRENSIS 1ولها أعامل أخرى يف
مخطوطات القرآن.
 .3جاكلني شايب ( ،)Chabbi Jacquelineمن جامعة نانتري الديفونس:
ربزة يف الدراسات العرب َّية ،ومؤ ِّرخة مهت َّمة بفرتة اإلسالم األوىل ،تعمل عىل تطبيق اإلنرثوبولوجيا
أستاذة م َّ
"رب القبائل"" ،إسالم مح َّمد"
التاريخيَّة بطريقة جديدة يف عامل الدراسات الرشقيَّة .لها مؤلَّفات ع َّدة؛ أهمهاّ :
(1997م)" ،القرآنّ :
فك الرموز" (" ،)2008أركان اإلسالم الثالثة -قراءة إنرثوبولوجيَّة للقرآن2018( "-م).

 .4حسن شهدي ( ،)Chahdi Hassanمن املدرسة التطبيق َّية العليا يف باريس (:)EPHE

متخصص يف مخطوطات القرآن .ق َّدم أطروحته للدكتوراه يف مدرسة
ِّ
الدراسات العليا عام 2016م بعنوان" :املصحف يف بدايات اإلسالم" ،وتحت
ين
إرشاف :فرنسوا ديروش وغ .أيوب .يشارك يف املرشوع
الفرنيس-األملا ّ
ّ
كورانيكا ( ،)coranicaوكذلك يف مرشوع باليوكوران (.)paleocoran

 .5ميشيل كويربز ( ،)Michel Cuypersمن معهد الدراسات الرشق َّية يف القاهرة (:)IDEO
يب
باحث يف معهد الدراسات الرشق َّية يف القاهرة .يعمل عىل التحليل
البالغي-الخطا ّ
ّ
للقرآن .نرش عام 2007م قراءة لسورة املائدة بعنوان" :الوليمة" ،ويف عام 2012م نرش "نظم
القرآن" ،يرشح فيه طريقة الخطابة الساميَّة وتطبيقها عىل القرآن ،ويف عام 2014م نرش قراءة
آلخر  33سورة من القرآن بعنوان" :أبوكاليبس قرآنيَّة".
 .6فرانسوا ديروش ( ،)Déroche Françoisمن الكوليدج دي فرانس:
متخصص يف دراسة املخطوطات
حائز عىل شهادة ( )Deaيف علم اآلثار املرصيَّة.
ِّ
القدمية ( ،)codicologieويف علم قراءة النصوص القدمية ( .)Paléograohieمنذ 1990م
شغل منصب مدير الدراسات يف املدرسة التطبيق َّية للدراسات العليا يف باريس ،ويف عام
2015م أصبح أستاذ كريس تاريخ القرآن يف الكوليدج دي فرانس (.)Collége de France
له مؤلَّفاتٌ عديدة يف مجال الدراسات القرآنيَّة؛ أه ّمها" :القرآن (ضمن سلسلة ماذا
يب للقرآن يف بدايات اإلسالم -املخطوط الباريزينو
أعرف؟)" (2009-2004م)" ،النقل الكتا ّ
ين2019( "-م).
برتوبوليتاس2009( "-م)" ،القرآن ،أقوال متع ِّددة عن تاريخه -بحث يف تشكُّل
ِّ
النص القرآ ّ
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 .7غييوم داي ( ،)Dye Guillaumeمن جامعة بروكسل الح َّرة (:)ULB
أستاذ الدراسات اإلسالم َّية يف جامعة بروكسل الح َّرة يف بلجيكا .شارك يف تأسيس
ندوة الدراسات اإلسالم َّية املبكرة ( )Early Islamic Studiesويف إدارتها .ترتكَّز أبحاثه
مجال الدراسات القرآنيَّة والدراسات اإلسالميَّة املبكرة؛ شارك فابيان نوبيليو (Fabien
َ
يف
 )Nobilioعام 2011م يف تحرير" :الشخصيَّات التوراتيَّة يف اإلسالم" ،وشارك إيزابيل
ديربيت ( )Isabelle Dépretعام 2012م يف كتاب" :تقاسم املق َّد س :التنقُّالت،
الوالءات املختلطة ،الخصومات بني األديان" ،وشارك مح َّمد عيل أمري مع ّزي
( )Muhammad Ali Amir Moezziوبول نيوكريشن ( )Neuekirchen Paulيف تحرير" :قرآن املؤ ِّرخني".
 .8فريدريك إمربت ( ،)Imbert Frédéricمن جامعة إيكس-مارسيليا:
متخصص يف اللغة العربية ويف ف ِّن الخ ِّ
اإلسالمي .ترتكّز أبحاثه عىل الكتابات العرب َّية ،والس َّيام
يب
ِّ
ط العر ّ
ّ
يب املعارص يف القاهرة من عام 2002م إىل عام
كتابات القرنني األ َّولني من اإلسالم .عمل مدي ًرا لقسم التعليم العر ّ
2006م ،وهو مؤل ٌِّف يف قواعد اللغة العربيَّة ،وله مقاالتٌ عديدة عن الخطّ.
 .9أسمى هاليل ( ،)Hilali Asmaمن جامعة ليل:
ِ
محاضة يف اإلسالمولوجيا .درست الحضارة اإلسالميَّة يف جامعة تونس ،وق ّدمت رسالة الدكتوراه يف
املدرسة التطبيقيَّة للدراسات العليا يف باريس ( ،)EPHEثم عملت يف مراكز عديدة للبحوث يف فرنسا وأملانيا
ينصب عملها عىل دراسة املخطوطات ومنشوراتها التي تتناول مشكلة نقل النصوص الدين َّية وسلطتها
وإنكلرتا.
ّ
ين الشهري من صنعاء ،بعنوان" :نقل القرآن يف القرون
يف بداية اإلسالم ،وهي مؤلِّفة دراسة أصل َّية للمصحف القرآ ّ
األوىل بعد الهجرة" (2017( )The Sanaa Palimpsestم).
 .10نجم الدين خلف الله ( ،)Khalfallah Nejmeddineمن جامعة لورين:
أستاذ محارض يف جامعة لورين .مؤلِّف" :مفهوم األساطري األ َّولني يف الرتاث
التفسريي" (مجلَّة أرابيكا2012 ،م ،العدد" ،)59الجرجاين :مساهمة اللسانيَّات يف نظريَّة
ّ
اإلسالمي :استكشاف الحدود الداخليَّة والخارجيَّة
الفكري
التفسري" ،و"التفسري والتاريخ
ّ
ّ
لهذا النوع" (2013م).
 .11بيري الررش ( ،)Larcher Pierreمن جامعة إيكس-مارسيليا:
اللغوي
أستاذ اللغة العربيَّة يف جامعة إيكس-مرسيليا .يرتكَّز عمله عىل :تاريخ الرتاث
ّ
يب ،الرباغامت َّية ،علم اللغة /املعاين ،والشعر (من وجهة نظر الرتجمة) ،وهو مؤلِّف
العر ّ

سلسلة مؤتمرات بحثيَّة في الدراسات القرآنيَّة واإلسالمولوجيا

ٍ
مقاالت عديدة عن القرآن ،مبا يف ذلك "اللغة (مفهوم)" .شارك كلود جلليوت يف "لغة القرآن وأسلوبه" املنشور يف
موسوعة القرآن عام 2013م.
 .12غابرييل سعيد رينولدز ( ،)Reynolds Said Gabrielمن جامعة نوتردام:
أستاذ الدراسات اإلسالميَّة وعلم الالهوت يف جامعة نوتردام يف الواليات املتَّحدة
األمريك َّية ،حيث نظَّم مؤمترين دول َّي ْي عن القرآن .ترتكَّز أبحاثه عىل القرآن والعالقات بني
التاريخي للمنطقة العرب ّية اإلسالم َّية.
متخصص يف السياق
املسلمني واملسيح ِّيني .وهو
ِّ
ّ
يف عامي 2012م و2013م ،شارك مهدي عزايز ( )Azaiez Mehdiيف تنظيم "ندوة القرآن"
()The Qur’an Seminar؛ املرشوع الذي جمع فريقًا من مثانية وعرشين باحثًا دوليًّا إلنتاج
جامعي للقرآن.
علمي
تفسري
ّ
ّ
ً
ثالثا :طريقة العرض:

أ َّما نتاجات هذه السلسلة وما سيصدر عنها ،فستعرض عىل ثالثة مستويات:
كل حلقة دراس َّية بحث َّية ،يف شكل مؤمتر متاح
 -1املستوى األ َّول :عرض أعامل أصحاب املداخالت يف ِّ
علمي.
للجميع ،يعقبه نقاش
ّ
 -2املستوى الثاين :إصدار أرشطة فيديو للمداخالت ،متكِّن من استدامة هذه املؤمترات؛ من خالل جعلها
مجان َّية يف متناول أكرب عدد من الناس.
 -3املستوى الثالث :إصدار أرشطة فيديو قصرية مع ملخَّص  5دقائق من قبل صاحب املداخلة ملداخلته ،تناسب
متطلّبات اإليجاز يف وسائل اإلعالم املعارصة .إنَّها دعوة ملستخدمي اإلنرتنت ملشاهدة املؤمتر بأكمله ،مع
ين.
إمكانيَّة الوصول املجا ّ
وت ُنرش هذه الفيديوهات (الطويلة واملوجزة) بالتزامن عىل املواقع اإللكرتون َّية للجامعات الثالث (ميتز،
ملؤسسة اإلسالم يف فرنسا.
ين
َّ
سرتاسبورغ ،ليون) ،وعىل املوقع اإللكرتو ّ
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َّ
ً
ّ
رابعا :الجدول الزمين للحلقات البحثي�ة:
ت ُعقد هذه املحارضات بالتناوب بني جامعات (ميتز ،سرتاسبورغ ،وليون)؛ وذلك بني أيلول 2019م وكانون األ َّول
2020م ،ضمن املواعيد األ َّول َّية املح َّددة يف الجدول اآليت:
ميتز
أيلول 2019

غابرييل سعيد رينولدز

كانون األول 2019
كانون الثاين 2020

سرتاسبورغ

أسمى هاليل

مح َّمد عيل أمري مع ّزي
غييوم داي

شباط 2020
أذار 2020

نجم الدين خلف الله

نيسان 2020

جاكلني شايب

أيار 2020

بيري الررش

حزيران 2020

ميشيل كويربز

أيلول 2020

ترشين األول
2020
ترشين الثاين
2020

كانون األول 2020

ليون

إليونور سيالرد
فرانسوا ديروش
فريدريك إمربت
حسن شهدي

إلكتروني
قرآني
إطالق موقع
ّ
ّ
بعنوان" :ترجمات القرآن في أوروبا بين القرن
الثاني عشر والقرن الحادي والعشرين" ()coran 12- 21

www.coran1221-.org

يل لحقـوق اإلنسـان ( ،)UMR 5317وبدعم من
أطلـق مجموعـة مـن الباحثني واملهندسين مـن املعهـد الـدو ّ
جامعـة لوميار-ليـون 2وغريهـا من الجامعـات ،موق ًعا قرآن ًّيـا إلكرتون ًّيا بعنوان" :ترجمات القـرآن يف أوروبا بني القرن
ٍ
عرض عا ٍّم لهذا املوقـع يف نابويل ضمن
الثـاين عشر والقرن الحـادي والعرشيـن" ( .)21-coran 12وقد جـرى أ َّول
يب((( يف  18-16أكتوبـر (ترشين األ َّول) مـن العام 2019م.
فعاليَّـات مؤمتـر إطلاق مرشوع القـرآن األورو ّ

ويُعترب هذا املوقع إحدى اآلل َّيات والتقن َّيات املسا ِعدة التي تس ِّهل العمل أمام الباحثني يف مرشوع القرآن
كامل باللغة العرب َّية بحسب طبعة القاهرة (1924م) إىل جانب أربع
ً
يب ،وهو يقوم عىل عرض القرآن الكريم
األورو ّ
ترجامت كاملة؛ ثالث منها باللغة الفرنسيَّة (ترجمة مح َّمد حميد الله 1647م ،ترجمة ريجيس بالشري 1957م،
وترجمة أندريه دوريري 2000م)،
والرتجمة الرابعة باللغة الالتين َّية
(ترجمة توماس ببليندر 1550م).
وتَع ُرض إحدى ب َّوابات املوقع
بكل واحدة من
مفص ًل ِّ
تعريفًا
ّ
هذه الرتجامت.
ويتم َّيز املوقع بطريقة عرضه
لهذه الرتجامت التي تس ِّهل عىل
الباحثني عمل َّية البحث واملقارنة
بينها ،فهو يعرضها بالتوازي،
بحيث إذا ضغطت عىل آية يف
إحدى الرتجامت تظهر لك ترجمة هذه اآلية نفسها يف الرتجامت األخرى ويف النسخة العربيَّة ،ما يسمح باالطِّالع عىل
كل ترجمة عىل حدة.
الرتجامت األربع لآلية الواحدة يف وقت واحد دون تضييع الوقت وتكلُّف عناء البحث عن اآلية يف ِّ
وقد أكَّد مص ِّممو املوقع عىل أنَّه ما زال قيد التطوير ،وأنَّهم يعملون حال ًّيا عىل إضافة ترجامت جديدة،
األورويب ( ،»)EUQUمجلَّة القرآن واالسترشاق املعارص ،العدد األ َّول ،شتاء
األورويب ،انظر« :مرشوع القرآن
((( ملزيد من االطِّالع عىل مرشوع القرآن
ّ
ّ
2019م ،ص.59-56
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رسع وصولهم إىل املعلومات التي
وعىل تطوير تقنيَّات البحث وآليَّاته مبا يخدم الباحثني ويس ِّهل عملهم ويُ ِّ
يحتاجونها.
أ َّما اللجنة العلم َّية املرشفة عىل املوقع ،فتتألَّف من أه ّم املسترشقني والباحثني يف مجال الدراسات القرآن َّية،
وهم:
1 .1جون توالن ( ،)John Tolanمن جامعة نانت ( ،)Université de Nantesوهو أحد املرش ِفني األربعة
يب.
عىل مرشوع القرآن األورو ّ

2 .2فرانسوا ديروش ( ،)François Dérocheمن الكوليدج دي فرانس (.)Collège de France
3 .3غييوم داي ( ،)Guillaume Dyeمن جامعة بروكسل الح َّرة (.)ULB

4 .4بيري لوري ( ،)Pierre Loryمن املدرسة التطبيق َّية للدراسات العليا يف باريس (.)EPHE

5 .5فيليب مارتن ( ،)Phillip Martinمن جامعة ليون  ،2ومدير املعهد العايل لدراسة
األديان والعلامن َّية (.)ISERL
6 .6أوسيال السعيدية ( ،)Oissila Saaidiaمن جامعة ليون  ،2ومديرة معهد البحوث حول
املغرب املعارص (.)IRMC

الدولي لعلوم القرآن
المؤتمر
ّ

ومناهج تفسيره ودراسته بين األصالة والتجديد

(((

مؤسسة بحر العلوم
يف إطار سلسلة مؤمتراتها املوسومة بـ"الحوزة العلميَّة رائدة التجديد" ،وبالتعاون مع َّ
يل لعلوم القرآن ومناهج تفسريه ودراسته
الخرييَّة ،تنظِّم العتبة الع َّباس َّية املق َّدسة مؤمت ًرا دول ًّيا بعنوان" :املؤمتر الدو ّ
بني األصالة والتجديد" ،عىل أن تنطلق فعال ّياته يف  6-4مارس (آذار) 2020م.
وتجدر اإلشارة إىل أ َّن "موقف علامء الحوزة
العلم َّية من دراسات املسترشقني واملستغربني
ين" هو أحد موضوعات املحور
ِّ
للنص القرآ ّ
الثالث للمؤمتر ،بحسب ما جاء يف إعالن اللجنة
التحضرييَّة للمؤمتر.
1. https://iqna.ir/ar/news/3474401.

الدولي حول إعادة ترجمة الكتاب
المؤتمر
ّ
ُّ
التوترات الحاصلة بين
المق َّدس والقرآن:

المعتمدة وإعادة الترجمة :نظر ًّيا وتطبيق ًّيا
الترجمات
َ

International Conference on Retranslating the Bible
(((
)March 2020 25-23( and the Qur’an
يُنظِّم مركز دراسات الرتجمة يف الجامعة الكاثوليكيَّة يف مدينة لوفان البلجيكيَّة ( )CETRAبالتعاون مع
جمع َّيات الكتاب املق َّدس املتَّحدة مؤمت ًرا علم ًّيا عىل
مدى ثالثة أيَّام ( 25-23آذار 2020م) ،حول إعادة ترجمة
الكتاب املق َّدس والقرآن ،بعنوان" :التوتُّرات الحاصلة بني
الرتجامت املعت َمدة وإعادة الرتجمة :نظريًّا وتطبيق ًّيا".
َّ ً
ِّ
أول :اللجنة المنظمة للمؤتمر:
تتألَّف اللج َّنة املنظِّمة للمؤمتر من:
 :Pieter Boulogne1 .1من مركز دراسات الرتجمة يف الجامعة الكاثوليك َّية يف لوفان
 :Marijke De Lang2 .2من جمعيَّات الكتاب املق َّدس املتَّحدة
 :Kris Peeters3 .3من جامعة أنتويرب يف بلجيكا

 :Piet Van Poucke4 .4من جامعة ِخنت يف بلجيكا
 : Jos Verheyden5 .5من مركز دراسات الرتجمة يف الجامعة الكاثوليكيَّة يف لوفان.
َّ
ً
ثاني�ا :اللجنة العلمية للمؤتمر:

أ َّما اللجنة العلم َّية للمؤمتر ،فمضافًا إىل أعضاء اللجنة املنظِّمة ،تتألَّف من:
 :Abied Alswlaiman1 .1من مركز دراسات الرتجمة يف الجامعة الكاثوليك َّية يف لوفان
 :Andy Warren2 .2من جمع َّيات الكتاب املق َّدس املتَّحدة.

(1)https://cetra.blog/201904/09//call-for-papers-international-conference-on-retranslating-the-bible-and-the-quran-2325-march-2020/.
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ً
ثالثا :أهداف المؤتمر:
يتمثّل الهدف األساس من عقد هذا املؤمتر يف جمع الباحثني العاملني يف مجال دراسات الرتجمة واملرتجمني
خصوصا الكتاب املق ّدس والقرآن الكريم -وتحفيز الحوار بني النظريَّة والتطبيق.املعنيِّني بالنصوص املق َّدسة
ً

«توسعت عىل مدى العقدين املاض َي ْي األبحاث املتمحورة حول
نص اإلعالن عن املؤمتر:
وقد جاء يف ِّ
َّ
يئ من ما يُس َّمى "نظريَّة إعادة الرتجمة" ( )Chesterman, 2000املبتنية
إعادة الرتجمة بشكلٍ كبري ،تحت تأثريٍ جز ٍّ
النص
عىل أفكار (((1990( Bermanم) ،والتي ت َّدعي أ َّن عمل َّيات إعادة الرتجمة ُ
ج ًها نحو ّ
متيل إىل أن تكون أكرث تو ُّ
تنطلق منني عرب الزمن
يل من الرتجامت السابقة .وقد واجهت الفكرة التي تفيد أ َّن الرتجمة هي عمل َّية تحس ٍ
ُ
األص ّ
ٍ
يل -نق ًدا ُمتك ِّر ًرا يف الفرتة األخرية ،وتع ّرضت للهدم أيضً ا
نص ُمرتجمٍ إىل آخر فتقرتب بشكلٍ أكرب من
ّ
النص األص ّ
(.)Paloposki & Koskinen, 2004
ٍ
ومن املثري لالنتباه كيف إ َّن األبحاث املتمحورة حول إعادة الرتجمة قد ركَّزت بشكلٍ
رئيس عىل ترجمة
يئ
«املعتف بها»؛ مثل :نصوص الشاعر
النصوص األدب َّية ذات الصفة «املعت َمدة» أو
َ
ّ
اإلنكليزي شكسبري ،أو الروا ّ
الرويس دوستويفسيك.
اإليرلندي جويس ،أو الروايئ
ّ
ّ

يهدف املؤمتر -انطالقًا من آراء نظريَّة جديدة حول إعادة الرتجمة((( ودراسات الحالة -إىل استكشاف الدالالت
تصب يف خانة التوت ُّر حينام يتعلَّق األمر بالرتجامت والرتجامت الجديدة للنصوص
النظريَّة والتطبيقيَّة التي
ُّ
«املعتف بها» .وعليه؛ فالهدف من املؤمتر هو إلقاء الضوء عىل العالقات الثالثيَّة املعقَّدة بني
«املعت َمدة» أو
َ
يل املق َّدس وترجامته السابقة وترجامته الجديدة.
ِّ
النص األص ِّ

خاص عىل الفرص واملخاطر والتح ِّديات الكامنة يف إعادة ترجمة نصوص الكتاب
من املق َّرر منح تركي ٍز
ٍّ
ٍ
نصوص يف
املق َّدس أو القرآن ( )Abdel Haleem 2005, Allaithy 2014يف العرص الحديث ،وهي أمثل ٌة عن
نقرتح أن يدور النقاش حول موضو ٍع ٍ
رئيس هنا؛ أال وهو إعادة ترجمة النصوص
غاية الحساس َّية (.)Simms 1998
ُ
ٍ
ُ
ترجامت ُمعتَ َمدة ،مع أخذ بعض مبادئ نظريَّة الرسد ( )Baker 2006, Brownlie 2006بعني االعتبار.
متلك
التي
ُ
نهدف إىل التحقيق يف األمور التي تتص َّدى عمل َّية إعادة الرتجمة ملواجهتها أو تقويضها أو تعزيزها يف ما يتعلَّق
يل وترجمته املوجودة -أيضً ا -صفة االعتامد .فعىل
بالرسد املوجود ،وذلك يف الحالة التي ُينح فيها النص األص ّ
سبيل املثال :كيف يستطي ُع املرتجمون تح ِّدي نسخة امللك جاميس من اإلنجيل ،أو النسخة القياس َّية املنقَّحة
من الكتاب املق َّدس ،أو النسخة الكاثوليك َّية ،أو نسخة شهود يهوه؟ ومن ناحي ٍة أخرى ،ويف ما يتعلَّق بالقرآن ،يبدو
فضل عن ترجم ٍة رسم َّي ٍة ،فام هي إذًا املكانة التاريخ َّية أو املعارصة
ً
نص ُمرتج ٌم ُمعتَ َم ٌد
أنَّه ال يوجد يش ٌء اسمه ٌّ
للرتجامت املتع ِّددة املوجودة للقرآن -سواء الرتجمة الداخل َّية (إعادة صياغة املعاين بالعرب َّية) ،أو الخارج َّية
فرنيس ،ولد عام 1942م وتويف عام 1991م .كان برمان أ َّول من صاغ
((( أنطوان برمان ( :)Antoine Bermanهو ناقد ّ
أديب ،ومرتجم ،وفيلسوف ،وكاتب ّ
خاص
عبارة "فرض َّيات الرتجمة" التي يشار بها عادة إىل "الفرض َّيات النظريَّة حول إعادة الرتجمة" التي تشكَّلت عام 1990م ،وذلك يف مقالة كتبها يف عدد ّ
فعل غ ُري كاملٍ  ،وميكن أن تسعى إىل تحقيق الكامل من خالل
من مجلَّة  ،Palimpsestesتحدَّث فيها برمان عن إعادة الرتجامت األدبيَّة ،معت ًربا أ َّن الرتجمة ٌ
إعادة الرتجمة( .انظر :ياسني ،مها صادق« :إعادة الرتجمة» ،مقالة منشورة عىل موقع كتابات ( ،)10/05/https://kitabat.com/2014السبت 2014/5/10م).
((( انظر عىل سبيل املثال.Deane-Cox Sharon 2014, Alvstad & Assis Rosa 2015, Peeters 2016, Van Poucke 2017 :

الدولي حول إعادة ترجمة الكتاب المقدَّس والقرآن
المؤتمر
ّ

اإلسالمي وخارجه؟ هل هي مج َّرد حلول عمليَّة لجعل
(النقل من اللغة العربيَّة إىل غريها من اللغات) -يف العامل
ّ
فهم ،أم إنَّها تؤ ِّدي وظائف أخرى (أدب َّية ،فكريَّة ،الهوت َّية ،وتفسرييَّة) أيضً ا؟
ِّ
يل أكرث تداولً أو أسهل ً
النص األص ّ
رص فيها:
وتتعلَّق القضايا الرئيسة التي ستناقش يف هذا املؤمتر باملوضوعات اآلتية ،وال تنح ُ

املتغية،
1 .1أهداف إعادة ترجمة النصوص املقدَّ سة :كيف تؤث ِّر قضايا من قبيل :تق ُّدم الزمن ،بيئة التلقِّي
ِّ
وإعادة التفسري؛ يف عمل َّيات الرتجمة الجديدة للكتاب املق َّدس والقرآن وغريها من النصوص املق ّدسة؟
أي مدى تقوم عمل َّية إعادة ترجمة النصوص املق َّدسة برتسيخ نظريَّة إعادة الرتجمة -التي ذكرناها
وإىل ِّ
آنفًا -أو هدمها؟
2 .2اسرتاتيج َّيات إعادة ترجمة النصوص املقدَّ سة :كيف تؤث ِّر الطبيعة الرسميَّة ٍ
يل أو ُمرتجم) يف
لنص ُمح َّد ٍد (أص ّ
اسرتاتجيَّات إعادة الرتجمة التي ت َّم اعتامدها؟ كيف تؤث ِّر الطبيعة الرسميَّة لرتجم ٍة موجودة يف اسرتاتيجيَّات
إعادة الرتجمة؟ وما هي اسرتاتيجيات إعادة الرتجمة الفعل َّية التي يتب َّناها ُمرتجمو الكتاب املق ّدس والقرآن
اللغوي ،املصطلحات)
النص َّية الصغرية (النحو ،القاموس
وغريها من النصوص املق َّدسة؟ ما هي الخيارات ِّ
ّ
والنصيَّة الكبرية التي يت ُّم اتّخاذها؟ كيف يستطيع ُمرتجمو الكتاب املق َّدس والقرآن التعامل -نظريًّا وتطبيقيًّا-
ِّ
مع اإلشكاليَّات اآلتية :الحساسيَّة ،الرتجمة الداخليَّة ،التحديث يف مقابل اللغة القدمية ،املعنى الرصيح
الوظيفي ،وغريها من
يف مقابل الضمن َّية ،الداللة الحرف َّية يف مقابل اإلشارة ،اللغة الفائضة مقابل التكافؤ
ّ
اإلشكال ّيات؟

3 .3تلقِّي الرتجامت الجديدة للكتب املقدَّ سة :كيف ُيكن تقييم نجاح ترجم ٍة جديدة للكتاب املق َّدس أو
حا من غريها؟
يجعل
ُ
القرآن أو غريها من النصوص املق َّدسة؟ ما الذي
َ
بعض الرتجامت الجديدة أكرث نجا ً
الرسمي عىل بعض الرتجامت الجديدة
ما هو الدور الذي يلعبه فاعلون ُمتع ِّددون يف عمليَّة إضفاء الطابع
ّ
للنصوص املق َّدسة؟ ما هي الوظائف التي تؤ ِّديها الرتجامت الجديدة الداخل َّية والخارج َّية أو النصوص
املفتض يف الرتجامت املعتَمدة
املق َّدسة يف بيئات التلقِّي املختلفة؟ كيف ُيكن رشح وتح ِّدي النقص
ََ
للقرآن؟ كيف ُيكن ُمنافسة ترجامت الكتاب املق َّدس والقرآن؟ كيف ُيكن تفسري التلقِّي غري الناجح
لبعض الرتجامت الجديدة؟ ما هي اسرتاتيجيَّات الهيئة البرصيَّة للكتاب ،وغريها من االسرتاتيجيّات التي
تُستخدم لنرش الرتجمة الجديدة يف السوق؟.
ً
رابعا :المداخالت ذات الصلة المباشرة بالقرآن الكريم:

مث َّة محارضات وكلامت ومداخالت ع َّدة ستُلقى يف هذا املؤمتر ،نكتفي بذكر التي لها ارتباط مبارش بالقرآن
الكريم؛ وهي:
1 .1مداخلة قادر عبد الله ،من الجامعة الكاثوليك َّية يف لوفان ،بعنوان" :إعادة ترجمة القرآن إىل اللغة الهولنديَّة:
حوا ٌر مع "Helge Daniëls
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2 .2مداخلة أحمد الليثي ،من الجامعة األمريك َّية يف الشارقة ،بعنوان" :ما نعرث عليه يف الرتجمة :القرآن غري
القابل للرتجمة"
اسني:
النصني
3 .3مداخلة  ،Henri Bloemenمن الجامعة الكاثوليكيَّة يف لوفان ،بعنوان" :إعادة ترجمة َّ
الحس َ
َّ
الكتاب املق َّدس والقرآن"

وتجد ُر اإلشارة إىل أنّه سيت ُّم اختيار بعض املساهامت من املؤمتر ،ونرشها يف ُمجلَّد ُمنقَّح،
خاص يف حقل دراسات الرتجمة.
أو إصدار
ّ

دراسة تاريخ َّية للتعرُّف على اإلسالم من خالل :المخطوطات،
النسخ القرآن َّية ،وانتقالها

“Historiography of the Perception of Islam
through Manuscripts, Korans and their
)Displacement”(1
جهت حركة " ((("IS-LE COSTدعو ًة مفتوح ًة للمشاركة يف ورش ِة عملٍ  ،بعنوان" :دراسة تاريخ َّية للتع ُّرف عىل
و َّ
اإلسالم من خالل :املخطوطات ،النسخ القرآنيَّة ،وانتقالها" ،وذلك بتاريخ  11شباط 2020م يف جامعة نابّويل يف
إيطاليا.
تأيت هذه الورشة ضمن سياق املرشوع الذي يهدف إىل تقديم مقارب ٍة متع ِّددة االختصاصات وعابر ٍة للحدود
ميكنها أن تتجاوز التقسيامت الحاليَّة التي تح ّد من دراسة العالقات بني املسيحيَّة واإلسالم يف بلدان البحر
املتوسط ،وذلك خالل الفرتة املمت ّدة من أواخر القرون الوسطى إىل أوائل أوروبا الحديثة .ويهدف املنظِّمون
ِّ
إىل إيجاد شبك ٍة تساعد عىل تأمني فهمٍ شاملٍ للعالقات القدمية بني املسيح َّية واإلسالم ،من خالل معالجة ثالث
إشكال َّيات بحث َّية رئيسة :الغَرييَّة ،الهجرة والحدود.
ويف سعيها إىل مقاربة مسألة العالقة بني املسيحيَّة واإلسالم ،تركِّز الورشة عىل دراسة إعداد املخطوطات العربيَّة
املتوسط ،وخالل الفرتة املمت ّدة من القرون
وبخاصة املصاحف ،-تبادلها ،واستعامالتها ،ضمن بلدان البحرَّ
ّ
الوسطى إىل أوائل أوروبا الحديثة ،منطلق ًة من فرض ّية أ َّن دول البلقان ،إيطاليا ،وشبه الجزيرة اإليبرييَّة تشكِّل محو ًرا
الحضاري،
املتوسط مبا هو مساحة شاملة للتواصل
الخاصة بالنسبة إىل فهمنا للبحر األبيض
من التبادل ذي األه ِّم َّيته
َّ
ّ
ّ
والديني.
السيايس
ّ
ّ
(1) https://is-le.eu/.
اإلسالمي :روايات(2) IS-LE COST (Islamic Legacy: Narratives East, West, South, North of the Mediterranean (1350
 :)1750الرتاثّ
املتوسط ،وغربه ،وجنوبه ،وشامله
.من رشق البحر
ِّ

الدولي حول هرمنيوطيقا
المؤتمر
ّ
تبدُّل المعيار َّية القرآن َّية
International Conference on the Hermeneutics
)of Quranic Norm Change(1

االجتامعي" التابعة لـ"األكادمييَّة
التغي
تنظِّم املجموعة البحثيَّة حول "طبيعة القرآن يف ضوء ظاهرة
ُّ
ّ
املتخصصة باإلسالم يف األبحاث واملجتمع"((( ( ،)AIWGمؤمت ًرا علم ًّيا بعنوان" :هرمنيوطيقا تب ُّدل
ِّ
املعياريَّة القرآن َّية" ،الذي س ُيعقد يف  16-15نيسان 2020م ،يف جامعة  Friedrich-Alexanderيف

مدينة إرلنغن-نورنبريغ األملان َّية.

نـص اإلعلان عـن املؤمتـر« :هنـاك إجما ٌع يف املجتمعات اإلسلاميَّة على أ َّن القـرآن هو
ومما جـاء يف ِّ
َّ
ٍ
واستفسـارات عـن كيف َّية
املصـدر الرئيـس يف اإلسلام .ينتهـي هـذا االت ِّفـاق عمو ًما بأسـئل ٍة عن طبيعـة القرآن،
ٍ
النـص .بنـا ًء عىل ذلـك ،تط َّور تـراثٌ
ظروف
تفسيري ُمتنـ ِّو ٌع و ُمتع ِّدد الوجـوه يف
الوصـول إىل املعنـى ضمـن
ّ
ٌّ
اإلسلامي يف أملانيـا يتح َّم ُل
بالتغير على الـدوام .وانطالقاً مـن القناعة بأ َّن الالهوت
اجتامعيَّة-سياسـيَّة آخـذ ٍة
ُّ
ّ
التفسيري وتكييفـه بطريقـ ٍة تأخـذ بعين االعتبـار واقـع حياة املسـلمني يف
مسـؤوليَّة استكشـاف هـذا التراث
ّ
ُ
يتنـاول هرمنيوطيقـا ال ُبعد
الغـرب (وخصوصـاً أملانيـا) ،نـو ُّد تحفيـ َز هذه العمل َّية بشـكلٍ أكبر عرب إقامـة مؤمت ٍر
املعيـاري للقرآن».
ّ
(1) https://www.dirs.phil.fau.de/files/201907//Call-for-papers_Conference-on-the-Hermeneutics-of-Quranic-Norm-Change.pdf.
منص ٌة جامعيَّ ٌة إلجراء األبحاث ،واالنخراط يف النقاش حول القضايا اإلسالميَّة
((( األكادمي َّية
ِّ
املتخصصة باإلسالم يف األبحاث واملجتمع ( :)AIWGهي َّ
املتخصصني يف الدراسات اإلسالم َّية الالهوت َّية أو الحقول املعرف َّية
الباحثني
بني
والتبادل
ة،
ي
األملان
ة
ي
الوطن
الربامج
ة
ي
األكادمي
ل
ه
ُس
ت
ة.
ي
واالجتامع
الالهوت َّية
ِّ
ِّ
َّ
َّ
َّ
َّ
املرتبطة بها ،مضافًا إىل مختلف الفاعلني يف املجتمع املد ّين واملجتمعات اإلسالم َّية .تتلقَّى األكادمي َّية متويالً من الوزارة الفيدرال َّية للتعليم واألبحاث
ومؤسسة "."Mercator
()BMBF
َّ
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يل:
يتمحو ُر املؤمتر حول املحاور الثالثة اآلتية ،ذات األهميَّة
َّ
الخاصة يف يومنا الحا ّ
1 .1املحور األ َّول :طبيعة اإلنسان يف القرآن
2 .2املحور الثاين :الفرد
والجامعة يف اإلسالم
3 .3املحور الثالث :العيش
املشتك يف مجتمعات
َ
التعدُّ ديَّة الفكريَّة.
وقد أكَّدت إدارة املؤمتر
نص الدعوة عىل الباحثني
يف ِّ
املشاركني أ َّن املطلوب يف
معالجة هذه املوضوعات
الثالثة ليس الرتكيز عىل
املبادئ امل ُح َّددة أو الخطابات
تقف وراءها ،بل الرتكيز عىل الكيفيَّة التي نوقشت من خاللها هذه املوضوعات يف ميادين التفسري ما
الرشعيَّة التي ُ
يك واملعارص .وقد عرضت يف هذا السياق مجموعة من األسئلة -بوصفها مناذج بحثيَّة غري حرصيَّة-
قبل الكالسي ّ
ُيكن تناولها ملن يُري ُد تقدي َم ُمساهمته إىل املؤمتر؛ وهي:
1 .1ما هي العالقة بني املعايري (اإلبستمولوج َّية ،املفهوم َّية ،أو االجتامع َّية-السياس َّية مثالً) املتص َّورة سابقًا
كل من االثنني يف اآلخر؟
وبني تفسري القرآن؟ وكيف يؤث ِّر ٌّ
2 .2ما هي االسرتاتيج َّيات الهرمنيوطيق َّية التي يجري توظيفها؟
3 .3ما هي اآليات التي انتُخبت عىل أنَّها ذات صلة باملوضوع؟ ومن هو الذي انتخبها؟ وملاذ أُهملت آياتٌ
أخرى؟
حة يف اآليات القرآن َّية؟ ما هي األفكار التي
4 .4كيف تجري ُمناقشة التوت ُّرات الحاصلة بني الصفة التاريخ َّية والص َّ
ُيكن استخراجها من ذلك ،والتي ترتب ُ
خصوصا؟
ين املعارص
ط بالالهوت
ً
اإلسالمي عمو ًما والتفسري القرآ ّ
ّ

القراءة في القرون الثالثة األولى من اإلسالم

(((

النصوص ،السياقات ،والتح ِّديات-يعزم معهد الدراسات الرشق َّية لآلباء الدومينكان عىل عقد ندوة علم َّية بعنوان" :القراءة يف القرون الثالثة األُوىل
يب عرب مرشوع "أدوات" (-2018
من اإلسالم -النصوص ،السياقات ،والتح ِّديات ،"-بتمويلٍ من االتِّحاد األورو ّ
2022م) ،وبحضور محارض الرشف الدكتور ديڤني ستيوارت ،من جامعة إميوري يف أتالنتا.
يرشف عىل تنظيم هذه الندوة :الدكتورة أسمى الهاليل((( ،والدكتورة آن سيلڤي بواليڤو((( ،عىل أن تنعقد يف
القاهرة ،يف الفرتة املمت َّدة من  29يونيو (حزيران) إىل  2يوليو (متُّوز) 2020م.
تُتيح هذه الندوة مساح ًة للبحث يف
أشكال القراءة املختلفة التي ُوجدتْ
يف املناطق املركزيَّة من الخالفة العرب ّية
واإلسالم ّية (من مرص إىل بالد فارس
والجزيرة العربيّة) خالل قرونها الثالثة
األُوىل ،مبا يشمل السياقات املختلفة
اآلتية:
اإلسـالمـي"،
"الـديني
1 .1السـياق
ّ
ّ
النبوي،
ويشمل :القرآن ،الحديث
ّ
القصص ،واألوراد الصوف َّية… ،
اإلسالمي" ،ويشمل :املزامري ،الصلوات اليهوديَّة واملسيح َّية (باليونان َّية والرسيان َّية
"الديني غري
2 .2السياق
ّ
ّ
والقبطيَّة والعربيَّة) ،االحتفاالت الزردشتيَّة واملانويَّة ،والطقوس السحريَّة… ،
الديني" ،ويشمل :الشعر ،السجع (بالعرب َّية والعربيَّة والرسيان َّية والقبط َّية واللغات األخرى)،
3 .3السياق "غري
ّ
الطب والعلوم والفلسفة والقانون
األيديولوجي ،وطرائق الحفظ يف مجال
الخُطب السياس َّية ،الرتويج
ِّ
ّ
والنحو… ،
((( أستاذة محارضة يف جامعة ليل الفرنس َّية.
((( أستاذة محارضة يف جامعة سرتاسبورغ الفرنس َّية.

(1) https://www.ideo-cairo.org/ar/201912//.
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وقد اعترب الق ِّيمون عىل هذه الندوة أ َّن مناقشة هذه األنواع من القراءة ت ُشكِّل نقطة انطالقٍ للبحث يف األنواع
األدب َّية للنصوص املقروءة ،وطرق القراءة ،والق َّراء ،والسياقات االقتصاديَّة والسياس َّية املرتبطة بظاهرة القراءة .وقد
نُظِّمت محاور املؤمتر يف جلسات ثالث:
الجلسة األولى :في طرق القراءة:
تناقش هذه الجلسة تفاصيل املامرسات املصاحبة للقراءة ،إ َّما قبلها وإ ّما خاللها ،دين َّية كانت أم غري دين َّية؛
مثل :السامع ،الحفظ عن ظهر القلب ،القراءة ،التسميع ،التجويد ،واإلنشاد… كام تتناول أحكام التالوة ،األداء
نص
ريا ت ُلقي نظر ًة عىل السياقات املح َّددة التي تجري فيها قراءة ٍّ
الصويتّ للنصوص ،وأبعاده الف ِّنيَّة والعاطفيَّة .وأخ ً
ما (الطقوس ،االحتفاالت ،األعياد ،الظروف ،األحوال املا ِّديَّة ،واملالبس… ،
الجلسة الثاني�ة :في القراءة ونقل المعارف:
ي للقراءة
تتناول هذه الجلسة إشكاليَّة العالقة بني القراءة والتعليم والتعلُّم ،من خالل دراسة البُعد املا ِّد ّ
(مثل :املخطوطات والنقوشات) ،مامرسات التعلُّم (مثل :القراءة عىل الشيخ) ،التحقُّق من إتقان الحفظ (مثل:
يت وآدابه.
اإلجازات) ،املامرسني للقراءة (مثل :املحرتفني وعلامء الدين والف َّنانني) ،وكيفية نقل هؤالء ف َّنهم الصو ّ
الجلسة الثالثة :في أهداف القراءة:
ربك ،والتص ّوف،
ت ُعنى هذه الجلسة باألهداف الدين َّية وال ُّروح َّية للقراءة (تهذيب األخالق ،رفع الذنوب ،الت ُّ
…) ،وكذلك باألهداف غري الدين َّية (السياس َّية ،االجتامع َّية ،العلم َّية ،والف ِّن َّية)… ،؛ إذ قد يرتبط إتقان محتوى
النصوص املقروءة وتوقيت القراءة
وأنواعها باملزيد من السلطة ،أو
ب ُهويَّة الجامعة ،أو باإلبداع الف ِّن ّي.
وتجدر اإلشارة إىل أ َّن مجلَّة
ستخصص العدد  ٣٧للعام
املعهد
َّ
٢٠٢٢م لهذا املوضوع (القراءة
يف القرون الثالثة األُوىل من
اإلسالم -النصوص ،السياقات،
فيه
وستنرش
والتح ِّديات،)-
املقاالت املق َّدمة إىل هذه الندوة،
وغريها من املقاالت.
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اإلسالمي للدراسات االسرتاتيج ّية يف بريوت؛ وحدة القرآن الكريم
رشف «املركز
يت ّ
ّ
والبحثي معكم يف مجال نقد الدراسات
العلمي
واالسترشاق املعارص» بالتعاون
ّ
ّ
االسترشاق ّية املعارصة للقرآن الكريم ،والس ّيام عىل مستوى االستشارة والتأليف ،ضمن
التخصص ّية التي ستصدر عن املركز يف هذا الصدد.
سلسلة من اإلصدارات
ّ

رسنا تعاونكم ،ونرجو تزويدنا بـ:
ي ّ
التخصص ّية التي ترغبون بالكتابة فيها يف ما يتعلّق بالدراسات القرآن ّية.
ـ املجاالت
ّ
ـ املحاور واملواضيع التي ترغبون بالكتابة فيها يف ما يتعلّق بالدراسات االسترشاقيّة للقرآن الكريم.
ـ اللغات التي تجيدونها عىل مستوى الفهم والكتابة ،أو الفهم دون الكتابة.
على مستوى االستشارة:
نرجو تزويدنا بــ:
•أبرز الشبهات واإلشكال ّيات والتساؤالت املطروحة حديثاً من ِق َبل املسترشقني حول القرآن .الكريم ،والتي
ترون أولويّة ورضورة لدراستها ومعالجتها
•أهم الشخصيّات االسترشاقيّة الفاعلة واملؤث ّرة يف الواقع املعارص يف مجال الدراسات القرآنيّة وأبرز
األطروحات التي ق ّدموها.
•أبرز الشخص ّيات الفاعلة واملؤث ّرة يف الواقع املعارص يف مجال نقد الدراسات االسترشاق ّية للقرآن الكريم.
•أبرز املص ّنفات واملؤلّفات والدراسات االسترشاقيّة الحديثة الصادرة يف مجال الدراسات القرآنيّة
والدراسات النقديّة الحديثة لها عند املسلمني واملسترشقني أنفسهم.
املؤسسات التعليم ّية واملراكز البحث ّية الفاعلة واملؤث ّرة يف مجال الدراسات القرآن ّية.
•أبرز
ّ

عىل مستوى البحث والتأليف ،نرجو إفادتنا بإمكان ّية عملكم عىل أحد املشاريع العلم ّية املطروحة
لدينا حالياً؛ وهي:
ّ
المشروع األول« :لغة القرآن الكريم -دراسات في نقد اآلراء
ّ
االستشراقية المعاصرة»-

إصدار دراسات نقديّة لآلراء االسترشاق ّية املعارصة املطروحة حول لغة القرآن ،والسيام ما طرحه كريستوف
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لكسنربغ يف كتابه «قراءة رسيان ّية-آرامية للقرآن»
«لكسنربغ ،كريستوف :قراءة رسيانيّة-آرامية للقرآن ( :)The Syro-Aramaic Reading Of The Koranمساهمة
يف تحليل اللغة القرآن ّية ،ط ،1برلني ،فريالج هانز شيلر2007 ،م»
محاور االستكتاب:
ـ اللغة األصليّة للقرآن؛ نقد اآلراء االسترشاقيّة املعارصة حول تأث ّر القرآن باللغة الرسيانيّة-اآلراميّة.
ـ اللغة األصل ّية للقرآن؛ نقد اآلراء االسترشاق ّية املعارصة حول تأث ّر القرآن باللغة العربيّة.
ـ نقد آراء كريستوف لكسنربغ من منظار فقه اللغة العربيّة والدراسات اللغويّة.
ـ نقد آراء كريستوف لكسنربغ من منظار فقه اللغة الرسيان ّية والدراسات اللغويّة.
ضوابط االستكتاب:
1 .1نقد اآلراء االسترشاق ّية املعارصة حول لغة القرآن وفق الرؤية اإلسالم ّية؛ باالعتامد عىل علوم اللغة العرب ّية
وفقه اللغة والدراسات اللغويّة والتاريخ ّية والعقل والنقل.
2 .2االستفادة من الدراسات االسترشاقيّة الغربيّة والدراسات اللغويّة الرسيانيّة يف نقد هذه اآلراء ،وال سيام آراء
لكسنربغ.
التاريخي واملقارن.
3 .3مراعاة الرشوط العلم ّية واملنهج ّية يف الدراسات اللغويّة وفقه اللغة
ّ
العلمي والتوثيق واالقتباس واإلحاالت إىل مصادر ومراجع معتربة.
4 .4مراعاة أصول البحث
ّ
5 .5اعتامد لغة علم ّية واضحة وسلسة بعيدة عن التعقيد والغموض.
كل محور من املحاور التي ورد ِذكْرها عن 25000
6 .6الحرص عىل أ ْن ال يزيد حجم الدراسة املق َّدمة يف ّ
كلمة.
ّ
المشروع الثاني« :تاريخ القرآن الكريم وتدوين�ه -نقد الدراسات االستشراقية

المعاصرة»-

إصدار دراسات نقديّة لآلراء االسترشاقيّة املعارصة حول تاريخ القرآن وتدوينه ،والسيام ما طرحه حديثاً
املسترشق الفرنيس فرنسوا ديروش يف كتابه «القرآن :تاريخ متع ّدد [أو أقوال متع ّددة عن تاريخه ،»]...وما طرحته

بوصلة االسشرتاق المعاصر

املسترشقة األملان ّية أنجيلكا نويورت يف كتابها «القرآن وأواخر العصور القدمية :تراث مشرتك» ،وغريهام...
ين ،ط،1
(ديروش ،فرانسوا :القرآن تاريخ متع ِّدد ]أو أقوال متع ِّددة عن تاريخه[ -بحث يف تشكُّل
ِّ
النص القرآ ّ
باريس ،دار «2019 ،»Seuilم)
(نويورت ،أنجيلكا :القرآن وأواخر العصور القدمية :تراث مشرتك ،ترجمة :صمويل وايلدر ،نيويورك ،جامعة
أكسفورد2019 ،م)
محاور االستكتاب:
ـ نقد اآلراء االسترشاق ّية املعارصة يف كتَابَة القرآن قبل ظهور اإلسالم ،واقتباسه من الكتب السامويّة السابقة
جا.-
املخطوط «القبطو-قرآين» أمنوذ ًـ نقد اآلراء االسترشاق ّية املعارصة يف تأث ّر القرآن بالبيئة الجغراف ّية والدين ّية واالجتامع ّية التاريخ ّية.
ين إىل ما بعد قرنني أو ثالثة من نزوله.
ـ نقد اآلراء االسترشاق ّية يف تأخّر تدوين
ّ
النص القرآ ّ
الشفاهي للقرآن ووقوعه.
ـ نقد اآلراء االسترشاقيّة يف جواز تبديل الكلامت يف النقل
ّ
ين.
ـ نقد اآلراء االسترشاق ّية املعارصة يف تأثري الرسم واختالفات القراءات يف اختالف
ّ
النص القرآ ّ
النص
ين الحايل عن
ـ نقد اآلراء االسترشاقيّة املعارصة يف تشكّل
ّ
ّ
ين ودعوى اختالف النص القرآ ّ
النص القرآ ّ
حى.
امل ُو َ
ضوابط االستكتاب:
1 .1نقد هذه اآلراء االسترشاق ّية املعارصة حول تاريخ القرآن وتدوينه؛ وفق الرؤية اإلسالم ّية؛ باالعتامد عىل القرآن
الكريم ،والس ّنة الرشيفة ،والعقل ،وعلوم اللغة العربيّة ،والدراسات التاريخيّة ،وأصول تحقيق املخطوطات.
2 .2االستفادة من الدراسات التاريخ ّية والتحقيق ّية امل ِ
ُنصفة عند املسترشقني يف نقد هذه النظريّات.
3 .3مراعاة الرشوط العلم ّية واملنهج ّية يف الدراسات التاريخ ّية والتحقيق ّية واللغويّة.
العلمي والتوثيق واالقتباس واإلحاالت إىل مصادر ومراجع معتربة.
4 .4مراعاة أصول البحث
ّ
5 .5اعتامد لغة علم ّية واضحة وسلسة بعيدة عن التعقيد والغموض.
كل محور من املحاور التي ورد ِذكْرها عن  25000كلمة.
6 .6الحرص عىل أ ْن ال يزيد حجم الدراسة املق َّدمة يف ّ
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المشروع الثالث« :القرآن الكريم بي�ن المايض والحاضر -نقد الدراسات
ّ
ّ
االستشراقية حول المخطوطات القرآني�ة القديمة»-
إصدار دراسات نقديّة لآلراء االسترشاق ّية املعارصة حول املخطوطات القرآن ّية القدمية ،وعىل ما طرحه مح ّمد
املس ّيح تأث ّ ًرا بها يف كتابه «مخطوطات القرآن -مدخل لدراسة املخطوطات القدمية»-
(املسيّح ،محمد :مخطوطات القرآن -مدخل لدراسة املخطوطات القدمية ،-ط ،1واتر اليف2017  ،م)
مجال االستكتاب:
ـ دراسة نقديّة لآلراء االسترشاقيّة حول مخطوطات صنعاء.
ـ دراسة نقديّة لآلراء االسترشاق ّية حول املخطوط «القبطو-قرآين».
ـ دراسة نقديّة لآلراء االسترشاق ّية حول مخطوطة برمنغهام.
ـ دراسة نقديّة لآلراء االسترشاقيّة حول املخطوطة الربيطانيّة.
ـ دراسة نقديّة لآلراء االسترشاق ّية حول مخطوطة بارسينو برتوبوليتانوس.
ـ دراسة نقديّة لآلراء االسترشاقيّة حول مخطوطة باريس.
ـ دراسة نقديّة لآلراء االسترشاق ّية حول مخطوطة مارسيل .18
ـ دراسة نقديّة لآلراء االسترشاق ّية حول مخطوطة سان بيرتسربج.
ـ دراسة نقديّة لآلراء االسترشاقيّة حول مخطوطة طشقند (مصحف سمرقند).
ـ دراسة نقديّة لآلراء االسترشاق ّية حول مخطوطة املشهد الحسيني.
ـ دراسة نقديّة لآلراء االسترشاق ّية حول مخطوطة طوب قايب.
ضوابط االستكتاب:
1 .1نقد هذه اآلراء االسترشاق ّية املعارصة حول املخطوطات القرآن ّية القدمية؛ وفق الرؤية اإلسالم ّية؛ باالعتامد
عىل القرآن الكريم ،والس ّنة الرشيفة ،والعقل ،وعلوم اللغة العربيّة ،والدراسات اللغويّة ،والدراسات
التاريخي واملقارن.
التاريخ ّية ،وأصول تحقيق املخطوطات القدمية ،وأصول البحث
ّ
2 .2االستفادة من الدراسات التاريخ ّية والتحقيق ّية امل ِ
ُنصفة عند املسترشقني يف نقد هذه النظريّات.
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3 .3مراعاة الرشوط العلم ّية واملنهج ّية يف الدراسات التاريخ ّية والتحقيق ّية واللغويّة.
العلمي والتوثيق واالقتباس واإلحاالت إىل مصادر ومراجع معتربة.
4 .4مراعاة أصول البحث
ّ
5 .5اعتامد لغة علم ّية واضحة وسلسة بعيدة عن التعقيد والغموض.
كل محور من املحاور التي ورد ِذكْرها عن  25000كلمة.
6 .6الحرص عىل أ ْن ال يزيد حجم الدراسة املق َّدمة يف ّ
ّ
ّ
المشروع الرابع« :القرآن الكريم في الدراسات االستشراقية اإلسرائيلية
ّ
ببلوغرافيا ودراسات نقدية»-إصدار دراسات ببلوغرافيّة ونقديّة للدراسات االسترشاقيّة اإلرسائيليّة حول فهم القرآن الكريم وتفسريه،
وعلوم القرآن ،والدراسات القرآنيّة ،وترجامت القرآن إىل العربيّة.
محاور االستكتاب:
املحور األ ّول :القرآن الكريم يف الدراسات االسترشاق ّية اإلرسائيل ّية -دراسة ببلوغراف ّية:-
يجري فيه إعداد ببلوغرافيا موضوع ّية تحليل ّية للدراسات االسترشاق ّية اإلرسائيل ّية املعارصة للقرآن الكريم؛
وفق ثالثة أقسام:
 القسم األ ّول :الهيئات واملؤسسات واألقسام العلميّة والبحثيّة اإلرسائيلية املعنية بالدراسات القرآنية. القسم الثاين :املوسوعات والكتب والدوريات واملجالت اإلرسائيل ّية املعنية بالدراسات القرآن ّية.املختصون بالدراسات القرآن ّية.
 القسم الثالث :الباحثون واملسترشقون اإلرسائيليونّ
املحور الثاين :الرتجامت العربيّة ملعاين القرآن الكريم -دراسة نقديّة:-
ويُعمل فيه عىل استعراض أبرز الرتجامت العربيّة للقرآن الكريم ،والسيام الرتجامت الحديثة واملعارصة
واملشهورة ،ونقدها نقدا ً منهج ّياً وعلم ّياً.
املحور الثالث :مغالطات الدراسات االسترشاق ّية اإلرسائيل ّية للقرآن الكريم -دراسة نقديّة:-
ويتناول أبرز املغالطات التي أفرزتها الدراسات االسترشاق ّية اإلرسائيل ّية يف مجال فهم القرآن الكريم وتفسريه،
وعلوم القرآن ،والدراسات القرآن ّية ،وتفنيد هذه املغالطات تفنيدا ً منهج ّياً وعلم ّياً.
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ضوابط االستكتاب:
1 .1إعداد ببلوغرافيا تحليليّة للدراسات االسترشاقيّة اإلرسائيليّة للقرآن الكريم ،واالقتصار عىل الدراسات
املتعلّقة بالقرآن فقط (تفسري /علوم قرآن /دراسات قرآن ّية ،)... /دون الدراسات املتعلّقة باإلسالم بشكل
عام.
2 .2نقد النظريّات االسترشاقيّة اإلرسائيليّة املعارصة للقرآن؛ باالعتامد عىل القرآن والس ّنة والعقل والدراسات
اللغويّة والتاريخ ّية.
3 .3االستفادة من الدراسات اإلسالم ّية والدراسات االسترشاق ّية الغرب ّية يف نقد الدراسات االسترشاق ّية اإلرسائيل ّية.
4 .4مراعاة الرشوط العلميّة واملنهجيّة والف ّنيّة يف الدراسات الببلوغرافيّة والنقديّة.
العلمي والتوثيق واالقتباس واإلحاالت إىل مصادر ومراجع معتربة.
5 .5مراعاة أصول البحث
ّ
6 .6اعتامد لغة علم ّية واضحة وسلسة بعيدة عن التعقيد والغموض.
كل محور من املحاور التي ورد ِذكْرها عن 25000
7 .7الحرص عىل أ ْن ال يزيد حجم الدراسة املق َّدمة يف ّ
كلمة.
المشروع الخامس :سلسلة «القرآن الكريم بعيون االستشراق القديم
ّ
والمعاصر -دراسات تقويمية»-
إصدار سلسلة من الدراسات التي تتناول الجهد االسترشاقي القديم واملعارص يف مجال التفسري وعلوم
القرآن والدراسات القرآن ّية؛ عرضاً ،وتحليالً ،ومقارنةً ،ونقدا ً ،وتقومياً ،بالوقوف عند أبرز املدارس والشخص ّيات
االسترشاقيّة الباحثة يف الدراسات القرآنيّة ،وأبرز الكتب الصادرة عنهم يف هذا الصدد ،وأه ّم األطروحات االسترشاقيّة
الواردة فيها واإلشكاليّات امل ُثارة من ِقبَل املسترشقني حول القرآن الكريم ،والردود عليها.
محاور االستكتاب:
تتض ّمن هذه السلسلة املحاور اآلتية:
ـ ببلوغرافيا بالدراسات االسترشاقيّة القدمية واملعارصة للقرآن الكريم وعلومه وتفسريه.
ـ دراسات نقديّة ملناهج املسترشقني يف مجال الدراسات القرآن ّية.
دراسات نقديّة للدراسات واآلراء االسترشاق ّية املعارصة والحديثة للقرآن الكريم ،وذلك يف مجاالت:
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•الوحي ومصدر القرآن
•لغة القرآن
•نزول القرآن وتنزيله
•امليك واملدين
•جمع القرآن وتدوينه
•القراءات القرآنيّة
•رسم املصحف
•إعجاز القرآن
•التحريف
•النسخ
•ترجامت القرآن
•تفسري القرآن
•تأويل القرآن
النص القرآين
•محتوى
ّ
•أساليب القرآن
•قصص القرآن
ضوابط االستكتاب:
1 .1إعداد ببلوغرافيا تعريف ّية موجزة بأبرز اآلثار االسترشاق ّية القدمية واملعارصة يف مجال تفسري القرآن وعلوم
القرآن والدراسات القرآن ّية.
2 .2مقاربة تط ّورات البحث االسترشاقي عىل مستوى الطرح واملنهج واملحتوى يف مجال تفسري القرآن وعلوم
القرآن والدراسات القرآن ّية ،عند املدارس والشخص ّيات االسترشاق ّية؛ قدمياً وحديثاً.
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3 .3عرض أبرز األطروحات واإلشكال ّيات االسترشاق ّية القدمية واملعارصة يف مجال تفسري القرآن ،وعلوم
القرآن ،والدراسات القرآن ّية ،وتحليلها ،واملقارنة يف ما بينها ،ونقدها؛ وفق الرؤية اإلمام ّية.
4 .4تقويم هذه األطروحات االسترشاقيّة وبيان النقاط اإليجابيّة والسلبيّة فيها عىل املستويني املضموين
واملنهجي؛ باالعتامد عىل القرآن والس ّنة والعقل واملعطيات التاريخ ّية واللغويّة.
العلمي والتوثيق واالقتباس واإلحاالت إىل مصادر ومراجع معتربة.
5 .5مراعاة أصول البحث
ّ
6 .6اعتامد لغة علميّة واضحة وسلسة بعيدة عن التعقيد والغموض.
كل محور من املحاور التي ورد ِذكْرها عن 25000
7 .7الحرص عىل أ ْن ال يزيد حجم الدراسة املق َّدمة يف ّ
كلمة.
ولكم منا خالص الشكر واالمتنان وفائق التقدير واالحرتام
َّ
ّ
اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية  -بريوت
المركز

-وحدة القرآن الكريم واالسترشاق املعارص-

ينiicss.lb.quran@hotmail.com :
للتواصل واالستفسار عرب الربيد اإللكرتو ّ

