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َّ
االفتتاحية
ٍ
لغات أخرى ،من التح ّديات الكربى التي تنطوي عىل إشكاالت
اإللهي إىل
تُع ّد ترجمة القرآن الكريم ،من لسانه
ّ
إيديولوجيّة ومعرفيّة ومنهجيّة؛ ذلك أ ّن القرآن ُمع ِ
ج ٌز بذاته؛ بخصوصيّاته اللغويّة والبيانيّة والبالغيّة واملعنائيّة والحكائيّة
يب من ِق َبل الناس؛ فال ميكن اإلتيان برتجمة
فضل عن املح ّ
ً
و ...التي تقرص عنها اللغات األخرى؛
يك من اللسان العر ّ
ين.
تحافظ عىل هذه الخصوص ّيات اإلعجازيّة الكامنة يف
ّ
النص القرآ ّ
وقد تن َّوعت ترجامت القرآن الكريم عرب التاريخ والواقع املعارص ،واختلفت دوافعها وأهدافها وغاياتها؛ بني
الكنيس أو بعقدة األنا الغربيّة املستعلية ،فش ّوهت تعاليم القرآن
ترجامت متحيّزة أيديولوجيًّا؛ مدفوعة بالتط ّرف
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
وتعليقات يف الهوامش
وتأويالت
تفسريات
الرتجمي نفسه ،أو من خالل ما أوردته من
وح ّرفتها؛ من خالل الفعل
ّ
ٍ
ترجامت أخرى افتقدت يف أغلبها للمعايري املنهج ّية واملعرف ّية لدى املرتجمني ،مع كون نواياهم
واملالحق ،وبني
الرتجمي.
ودوافعهم غري مريبة وراء فعلهم
ّ

مست الحاجة إىل نقل تعاليمه إىل الناس عىل اختالف ألسنتهم،
وأل ّن رسالة القرآن الكريم عامل ّية وكون ّية ،فقد ّ
وباتت الرتجمة رضورة رسال ّية ودعويّة ،ال ب ّد من االضطالع بها؛ وفق رؤية شاملة محكومة بأطر معرف ّية ومنهج ّية تنظر
إىل القرآن بوصفه كتابًا معج ًزا له خصائصه ومم ّيزاته ،ال كام يريد املرتجم أن يق ِّدمه! وتتج ّنب تشويه تعاليمه ومفاهيمه
يل.
و َ
ح ْر ِفها عن مقصدها الرسا ّ

ٍ
ٍ
مؤسسايتّ وعملٍ
ترجامت جديدة للقرآن الكريم تتالىف ثغرات
جامعي يق ِّدم
وهذا العمل يحتاج إىل
جهد ّ
ّ
الحضاري
الرتجمي يف دوره
الرتجامت السابقة ،وتعالج شبهات الرتجامت املشبوهة وتص ِّوب انحرافاتها ،وتضع الفعل
ّ
ّ
يف؛ بوصفه وسيطًا بني األمم والشعوب ،تتجاوز مه ّمته نقل املعنى بني لغتني مختلفتني ،إىل استكشاف حضارة
والثقا ّ
حضاري قوامه احرتام الهويّات والخصوصيّات الحضاريّة والثقافيّة لألمم والشعوب.
اآلخر وثقافته ،وتحقيق حوا ٍر
ّ

ونظ ًرا أله ّم ّية هذا املوضوع ورضورته الرسال ّية والدعويّة ،عملت املجلة يف عددها الحايل ،ضمن منتداها ،عىل
تقديم دراسة تقومي ّية حول ترجامت املسترشقني للقرآن الكريم؛ لجهة دوافعها وأنواعها وأمناطها ،مضافًا إىل دراسات
وتقارير أخرى تض ّمنها املنتدى؛ وهي :نق ٌد لرتجمة معاين القرآن الكريم إىل لغة «اليديش» اليهوديَّة ،وعرض ونقد
يل؛ وهو مائري بر-آشري ،وآرائه حول القرآن الكريم ،وتقري ٌر عن كتاب «القرآن :موسوعة» ،املعروف
ملسترشق إرسائي ّ
بـ«موسوعة القرآن  -أوليفر ليمن».
وأ ّما يف مرصدها ،فقد رصدت املجلَّة أبرز املؤمترات والندوات واإلصدارات واألنشطة البحث ّية التي قام بها
7

8

َّ
االفتتاحية

املسترشقون حديثًا ،وأفرزت مجموعة من الرؤى والتساؤالت حول القرآن الكريم وعلومه وتفسريه وفهمه...؛
أبرزها اآلتية:
ين ( )C14يف فحص اآلثار القرآنيَّة؟ وهل ترقى إىل مستوى
هل ميكن االعتامد عىل تقنيَّة التحليل الكربو ّ
التاريخي للقرآن؟ وما هي حدود االستفادة من هذه التقنيَّة يف هذا املجال؟
جة يف مجال التحقيق
األدوات الح ّ
ّ
وهل ميكن االستفادة منها -أيضً ا -يف مجال الدراسات التاريخ ّية القرآن ّية؟ وما هي املحاذير املرتتّبة عىل
اعتامد تقن َّية كهذه يف مجال دراسة القرآن الكريم؟

ملاذا نجد ندرة يف الدراسات األدبيَّة للقرآن ،والسيام الرسديّة منها؛ مقارنة بدراسات الكتاب املق َّدس
الكثرية يف هذا املجال؟
يدرس املسلمون القرآن؟ ماذا ُ
يقول
من أين أىت القرآن؟ هل يعتق ُد املسلمون أ َّن القرآن كلمة الله؟ كيف
ُ
القرآن عن الله ،عن العائلة ،عن األخالق ،عن العنف؟
الشفاهي للقرآن وكذلك يف النقل املد َّون للقراءات وقوننتها التاريخيّة ،يف
أال ينبغي إعادة النظر يف النقل
ّ
ظل اختالف القراءات وتع ّددها ،واكتشاف مخطوطات قرآن ّية حديثًا تستدعي ذلك؟!
ّ
ين
هل ميكن مقاربة القرآن فلسف ًّيا ،عرب استكشاف دور اللغة يف الوصول إىل فهمٍ أكمل للمفهوم القرآ ّ
املتمثِّل بعالقة الله باملواضيع الفلسفيَّة؛ مثل :األنطولوجيا واإلبستمولوجيا ،عىل ضوء ثنائيَّة :الظاهر-الباطن؟
هل ما نجده من تشابه يف محتويات القرآن ،والس ّيام عىل مستوى قصصه ،مع ما هو موجود يف العهدين،
يع ّزز نظريّة استقاء القرآن منهام؛ وبالتايل مصدريّة العهدين للقرآن؟!
تؤش إىل تشابه لغة القرآن مع اللغة اآلرام ّية-الرسيان ّية ،هل ميكن القول بتأث ّر
مع وجود معطيات لغويّة ِّ
القرآن بالرسيانيّة؟!

فضل عن غريها من التساؤالت امل ُستنتَجة من أقوال املسترشقني املعارصين ومقوالتهم ،وضعناها
ً
هذه
وتوصفه كام
االسترشاقي املعارص يف مجال الدراسات القرآن ّية،
البحثي
ضمن ما َّدة علم َّية ترصد الواقع
ِّ
ّ
ّ
واملؤسسات البحثيَّة والعلميَّة؛ من التص ِّدي والنقد ورفع
هو؛ ليتمكَّن الباحثون من الحوزويِّني والجامعيِّني
َّ
الشبهات واملغالطات الكثرية التي أُثريت حول القرآن الكريم من ِقبَل املسترشقني الغربيِّني ومن سار عىل
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
ّ

االفتتاحية

ـ بحوث ودراسات
ـ آثار استرشاق ّية

ـ شخص ّيات استرشاق ّية
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بحوث

ودراسات

ترجمة القرآن الكريم من ِق َبل المستشرقين
-عرض وتقويم-

أ .د .جميل حمداوي(((
ريا عىل تقويم القرآن الكريم؛ من حيث تاريخه ،ترجمته ،بنيته ،مضامينه ،أسلوبه،
انكب املسترشقون الغرب ُّيون كث ً
َّ
لغته ،اتِّساقه ،انسجامه ،ترتيب سوره ،تبيان مختلف تقن َّيات قراءة القرآن ،تفسريه ،وتأويله .وقد اختلفوا يف ذلك
ٍ
ٍ
جاحد منك ٍر يخدم األغراض الدينيَّة ،والتبشرييَّة ،واالستعامريَّة .ومن هنا ،فام خلَّفه
موضوعي ،وآخر
باحث
بني
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ح ملعاين القرآن الكريم،
تفسريات
ترجامت قرآنيَّة هي -يف الحقيقة -عبارة عن
املسترشقون من
وتأويالت ورشو ٍ
وليست ترجامت حقيق َّية لهذا الكتاب؛ ألنَّه من الصعب الحديث عن ترجمة مثال َّية أمينة وصادقة للقرآن الكريم.
كتاب معج ٌز بلفظه ،ومعناه ،ومقاصده الترشيع َّية .ولذا؛ يستحيل ترجمة
أضف إىل ذلك أ َّن القرآن الكريم
ٌ
القرآن الكريم وفق املعنى دون اللفظ؛
ين يكمن يف
ين القرآ ّ
أل َّن اإلعجاز البيا ّ
حرفه ،صوته ،مقطعه ،كلمته ،نظمه ،تركيبه،
إيقاعه ،تنغيمه ،مقاصده ،ومعانيه .فتبقى
ترجامت املسترشقني نسبيَّةً ،وناقصةً،
يل.
وعاجز ًة عن املامثلة الكلِّ َّية
ِّ
للنص األص ّ
وعليه؛ من الصعب -مبكانٍ  -الحديثُ عن
ٍ
للنص املق َّدس؛ بقدر
ترجامت وف َّي ٍة وأمين ٍة
ِّ
ٍ
ٍ
وتأويالت
تفسريات
ما ميكن الحديث عن
رصف ،الحذف،
مبترسة خضعت
ِّ
ملقص الت ُّ
النقص ،الزيادة ،التغيري ،التلخيص ،التحشية ،التقديم ،والتعليق .ومن ث َّم ميكن الحديث عن تفسريات معنويَّة شائبة،
ٍ
ٍ
لغات
تفسريات معنويَّ ٍة موضوع َّي ٍة لبعض املسترشقني الذين ترجموا القرآن الكريم إىل
ومغرِضة ،ومضلِّلة .بيد أ َّن مث ّة
أجنبيَّ ٍة معيَّنة ،وإ ْن كانت تلك الرتجامت تبقى غري كافية لإلحاطة ببالغة القرآن الكريم ونظمه ،والتعبري عن جامليَّاته
الف ِّن َّية والبيان َّية من خالل التأثري يف املتلقِّي؛ بغية إثارته وإبهاره وإدهاشه.
اإلسالمي ،من املغرب.
((( باحث يف الفكر
ّ
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بحوث ودراسات

وعىل الرغم من تأليف دراسات كثرية((( تناولت موضوع ترجمة القرآن الكريم بصفة عا ّمة ،وترجامت املسترشقني
ٍ
إضافات مه َّمة يف مجال ترجمة القرآن الكريم من ِق َبل املسترشقني ،فقد بقيت جوانب
خاصة؛ بحيث أضافت
بصفة
ّ
مه َّمة عىل مستوى تقويم هذه الدراسات دون أن تأخذ حقَّها يف البحث .ولذلك جاءت هذه الدراسة لتق ِّوم تلك
الرتجامت؛ إيجابًا وسل ًبا ،من خالل االنطالق من فرض َّية رئيسة تتمثَّل يف أ َّن املسترشقني الغرب ِّيني قد ترجموا القرآن
اإلسالمي من جهة ،وتشويه اإلسالم واملسلمني من جهة أخرى ،دون أن
ترجامت ع َّدة من أجل التع ُّرف إىل الدين
ّ
ٍ
تفسريات
العلمي؛ ألنَّها مج َّرد
تصل تلك الرتجامت إىل مرتبة الرتجمة األصل َّية والحقيق َّية والوف َّية واألمينة باملفهوم
ّ
ٍ
وتأويالت ملعاين القرآن الكريم لها ما لها ،وعليها ما عليها.
ح
ورشو ٍ
َّ
َّ
القرآنية:
أوًل :أنواع الرتمجة
ميكن الحديث عن أنوا ٍع ع ّدة من الرتجامت القرآن َّية التي عمل عليها املسترشقون الغرب ِّيون؛ وهي:

َّ
 .1الترجمة الحرفية:

والنص
يل
تهدف هذه الرتجمة القرآنيَّة عند املسترشقني وغري املسترشقني إىل املقابلة الحرفيَّة بني
ِّ
ِّ
النص األص ّ
الهدف املنقول إليه .وتتحقَّق الرتجمة الحرف َّية باملامثلة بني الحروف والكلامت واملعاين؛ بواسطة املحاكاة،
والتقليد ،واملامثلة الحرف َّية للرتاكيب والتعابري ،ومبقابلة املعاجم والقواميس؛ ليك تكون منسجمة يف ما بينها.
ت ُع ّد هذه الرتجمة مقبول ًة يف املجاالت العلميَّة واإلخباريَّة ،وغري مقبولة يف مجال الشعر والقرآن الكريم؛
ٍ
سياقات
خاص ٌة يف
الستحالة ترجمة القرآن الكريم ترجمة حرفيّة ولفظيّة؛ نظ ًرا إىل أ َّن كلامت القرآن لها مدلوالتٌ
َّ
التأن والرت ِّوي والتع ُّمق؛ بسبب غياب الرتادف ،ووجود اللفظ
ِّ
ثقاف َّي ٍة عرب َّي ٍة موغل ٍة يف القدم ،تحتاج إىل كثري من
املشرتك ،وما تحمله الكلمة القرآن َّية من معانٍ مختلفة من سياق إىل آخر.

((( من أبرز هذه الدراسات:
 .1ذاكر ،عبد النبي :قضايا ترجمة القرآن ،طنجة-املغرب ،وكالة «رشاع» لخدمات اإلعالم واالتّصال1998 ،م.
 .2عثامن ،عبد العزيز مح َّمد :ترجمة القرآن الكريم :بني واقعنا املعاش ومستقبلنا املنشود ،حيدرآباد-الهند ،الجامعة اإلسالميَّة1992 ،م.
 .3املراغي ،محمد مصطفى :بحث يف ترجمة القرآن الكريم وأحكامها ،بريوت ،دار الكتاب الجديد1981 ،م( .صدرت الطبعة األوىل منه يف القاهرة عام
1936م).
 .4البنداق ،محمد صالح :آراء حول ترجامت القرآن الكريم ،القاهرة ،دار الوفاق1980 ،م.
 .5شحاته ،عبد الله :ترجمة القرآن ،القاهرة ،دار االعتصام1980 ،م.
 .6صالح ،صبحي :ترجمة معاين القرآن الكريم إىل اللغة الفرنسيّة ،القاهرة ،دار الكتاب املرصي1999 ،م.
 .7عيل ،عبد الله يوسف :ترجمة معاين القرآن الكريم إىل اللغة اإلنكليزيّة ،الرياض ،دار اللواء.
 .8مهنا ،أحمد إبراهيم :دراسة حول ترجمة القرآن الكريم ،القاهرة ،مطبوعات الشعب1978 ،م.
 .9البنداق ،محمد صالح :املسترشقون وترجمة القرآن الكريم ،ط ،1بريوت ،دار اآلفاق الجديدة1980 ،م.
 .10عبد العزيز ،زينب :ترجامت القرآن إىل أين؟ وجهان لجاك بريك ،مرص ،دار الهداية ،ال ت.

َّ
َّ
 .2الترجمة القاموسية أو المعجمية:
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غال ًبا ما يلجأ بعض املسترشقني إىل
املعجمي يف عمل َّية الرتجمة؛ أي إىل
التقابل
ّ
ترجمة القرآن الكريم كلمة بكلمة ،أو جملة
بجملة ،أو عبارة بعبارة .ولك َّن هذه الرتجمة
املعجم َّية هي ترجم ٌة حرف َّي ٌة وقاموس َّي ٌة
للمعاين ،وليست ترجم ًة للصور البالغ َّية،
والتعبريي.
التأليفي
أو ترجم ًة للنظم
ّ
ّ
وبالتايل؛ فهي ال ت ُعنى باملواقف التأثرييَّة،
واإلبهاريّة ،واإلدهاش َّية ،والف ِّن َّية ،والجامل َّية،
والبيان َّية ،والحجاج َّية يف القرآن الكريم،
رس إعجازه الخارق .ث َّم إ َّن هناك فرقًا بني الحقول الدالليَّة والحقول املعجميَّة؛ فاألوىل تدرس الكلمة
والتي هي ُّ
يب .وغالبًا ما تكون ترجمة معاين
النص ،بينام الثانية تدرس الكلمة يف سياقها
يل يف
ّ
النص والخطا ّ
وفق سياقها الدال ّ
ِّ ّ
إل.
القرآن عند املسترشقني باملقابلة القاموس َّية الحرف َّية ليس َّ
وميكن القول :إ َّن الرتجمة املعجم َّية القامئة عىل االستبدال والرتادف والتضا ّد قد تكون غري صالح ٍة لتقريب
معاين القرآن الكريم؛ أل َّن هذه العمليَّة غري ناجع ٍة يف كثريٍ من األحيان؛ النعدام الرتادف يف اللغة العربيَّة(((.
َّ
 .3الترجمة المعنوية:

خاصة ،بالرتكيز
تتم َّيز ترجامت املسترشقني للقرآن الكريم بتقريب معاين الكتاب املق َّدس وتأويلها وفق منطلقات
َّ
ين املعجز .وهذا يعني غيابًا
عىل معاين القرآن الكريم دون االهتامم باللفظ ،واملقصديَّة ،والسياق ،واإليقاع القرآ ّ
فضل عن كون أغلب املسترشقني ال يتقنون اللغة العرب َّية بوجه ج ِّيد ،وال يعرفون
ً
العلمي،
حقيق ًّيا للرتجمة مبفهومها
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
وطقوس.
وآداب،
وأعراف ،وتقالي َد ،و ِق َيمٍ  ،و ُمثُلٍ ،
عادات،
الحضاري لإلسالم من
اإلطار
ٍ
ّ
َّ
 .4الترجمة التفسيرية:

تستند هذه الرتجمة القرآن َّية إىل عمل َّية الفهم والتفسري؛ مبعنى أ َّن املسترشق يرتجم معاين القرآن الكريم بتفسري
ريا؛ إ َّما ذات ًّيا ،وإ َّما موضوع ًّيا ،بتقريب معاين القرآن ورشحها والتعليق عليها .وغال ًبا ما يخضع
اآليات والسور تفس ً
رصف ،واإلضافة ،والنقص ،والتحوير ،والتشويه ،واالختصار ،واالقتضاب ،واالبتسار ،والحذف،
هذا التفسري للت ُّ
والتحشية ،بحسب األغراض والنوايا التي يصدر عنها املسترشق .ومن هنا ،فليست هذه الرتجمة التفسرييَّة ترجم ًة
((( انظر :الحجوي الثعالبي ،مح َّمد بن الحسن :حكم ترجمة القرآن العظيم ،مخطوطة الخزانة العا َّمة يف الرباط ،ال ط ،ال م ،ال ت ،ح ،113ص.53-52
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حقيق َّي ًة وأمين ًة للقرآن ،بل تكتفي برتجمة املعاين املجملة أو الجزئ َّية بتفسريها ورشحها وفق املقاصد واألغراض
والسياقات التداوليَّة.

َّ
 .5الترجمة التأويلية:

النص ودالالته املفهومة
تتع ّدى الرتجمة التأويل َّية الرتجمة التفسرييَّة املعنويَّة الظاهريَّة ،بالوقوف عند أبعاد
ِّ
الخطاب
النص أو
واملعقولة ،باستكشاف الباطن ،واستجالء
املخفي ،والبحث عن املعاين العميقة التي يزخر بها ُّ
ُ
ّ
ين يف عالقته بالسياق ،واملرجع ،واإلحالة ،واملقصديَّة.
القرآ ُّ
ين ،تخضع لثقافة املرتجم وتجربة
ومن هنا ،فالرتجمة التأويل ّية هي قراءة منسجمة أو غري منسجمة
ّ
للنص القرآ ّ
املؤ ِّول عىل ح ٍّد سواء .وتستند الرتجمة التأويليّة إىل الدائرة التأويليَّة التي تتك َّون من مرحلة ما قبل الفهم ،ومرحلة
الفهم ،ومرحلة التأويل التي تستحرض الذات ،واإلحالة ،والسياق .وبهذا ،تكون القراءة الـتأويليَّة مرتبط ًة أش َّد
والسياقي.
االرتباط بخاص َّية التأويل الذايتّ
ّ
ومعنى هذا أ َّن الرتجمة التأويل َّية للقرآن
هي ترجم ٌة ملعاين القرآن؛ قد تكون ترجم ًة
مغرِض ًة ومضلِّل ًة إذا ما انطلق فيها املسترشق
من نوايا الهوت َّية ودين َّية وصليب َّية ،وقد يكون
مقبول -إىل ح ٍّد ما -يف ما إذا كان علم ًّيا
ً
تأويلها
موضوعيًّا يقوم عىل أساس االعرتاف ،والوفاء،
األكادميي الصحيح.
وااللتزام باملنهج
ِّ
َّ
المغرضة:
 .7الترجمة القرآني�ة
ِ

يُقصد بالرتجمة املغرضة تلك التي ترتجم
ِ
واملس
بغرض التشكيك
معاين القرآين الكريم
ِّ
باإلسالم واملسلمني ،والطعن يف القرآن الكريم.
ومن ث َّم؛ فهي ترجمة مضلِّلة ،ومنحرفة ،ومبتدعة
العلمي الصحيح ،يكون فيها املسترشق يف خدمة الكنيسة ،والالهوت ،واالستعامر،
تخرج عن ضوابط املنهج
ّ
والتبشري عىل ح ٍّد سواء .وينطبق هذا الحكم عىل الرتجامت الالتين َّية األوىل للقرآن الكريم ،التي كانت بطلب
الفاتيكان ،والتي كانت ترجامت مدسوسة ومسمومة بالنوايا الس ِّيئة؛ حيث تنسب القرآن إىل مح َّمد ،وتعتربه مج َّرد
ٍ
ومحتويات متشابهة.
برشي ينسخ ما هو موجود يف التوراة واإلنجيل؛ لوجود مضامني
كتاب
ٍ
ٍّ
تتَّسم هذه الرتجمة االسترشاقيَّة الحقودة ملعاين القرآن الكريم بتكريس النزعة االستعامريَّة ،ومعاداة العقليَّة
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حا يف
َّ
والعلمي ،مع ترجيح كفَّة العقليَّة اآلريَّة.
يف
الساميَّة،
ّ
ويتجل هذا واض ً
والغض من قيمتها عىل املستويني املعر ّ
ّ
عدم اعرتاف بعض املسترشقني بالفلسفة اإلسالم َّية ،واالنتقاص من علم الكالم والتص ُّوف اإلسالمي ،عىل أساس أ َّن
العقل َّية السام َّية غري قادرة عىل التجريد والرتكيب ،وبناء األنساق الفلسف َّية الكربى وجو ًدا ومعرف ًة وأخالقًا ،كام يذهب
إىل ذلك املسترشق األملاين رينان.
متسك املسترشقون الغربيُّون -منذ القرن التاسع عرش وبدايات القرن العرشين -بالدفاع عن
ومن جهة أخرىَّ ،
جا للمعرفة والعلم والحقيقة .وقد انطلق هؤالء الدارسون من مناهج فيلولوج َّية
املركزيَّة األوروب َّية ،باعتبارها أمنوذ ً
أو تاريخ َّية أو ذات َّية.
وعليه؛ فالرتجمة االسترشاقيَّة املغرِضة تتَّسم بالتشكيك ،والتشويه ،والتبشري ،واألدلجة ،والتفكيك اله َّدام،
والحضاري.
الديني
والتط ُّرف ،وإثارة ما يس َّمى بالرصاع
ّ
ِّ

َّ
 .8الترجمة السياقية:

الخارجي:
املرجعي
ين ،أو وفق سياقه
يل
ّ
للنص القرآ ّ
يل والتداو ّ
وهي ترجمة معاين القرآن الكريم وفق السياق الداخ ّ
ّ
ّ
النفيس،
اإلنرثوبولوجي،
التاريخي،
ين،
الرتبوي،
االقتصادي،
االجتامعي،
السيايس،
يف،
ّ
ّ
التعليمي ،القانو ّ
الجغرا ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
املرجعي ،أو
والحضاري .والسياق يعني ما يُس َّمى باملقام ( ،)Situationalityأو املحيط
يف،
الديني،
ّ
ّ
الفكري ،الثقا ّ
ّ
ّ
ي الذي يُحيل عليه
يف ،الذي يط ِّوق
اإلطار
َّ
النص من جميع جوانبه الخارج َّية؛ حيث إنَّه النطاق املا ِّد ّ
النفيس ،أو الثقا ّ
ّ
النص.
ّ
مث َّة مسترشقون غرب ُّيون قاربوا معاين القرآن الكريم وترجموها وفق مقاربة تداول َّية سياق َّية ،فلم يكتفوا بالرتجمة الحرف َّية،
ين؛ بل ربطوا ذلك بتفكيك القرآن وفق منهج َّي ٍة سياق َّي ٍة تداول َّي ٍة لتفسري
واللفظ َّية ،والتفسرييَّة ،والتأويل َّية للخطاب القرآ ّ
ٍ
أحداث
النص؛ باختالق
يعب عنه هذا
ّ
القرآن ،واستيعاب دالالته؛ بغية رضبه من الداخل والخارج ،وتشويه الدين الذي ِّ
ٍ
ِ
معلومات تاريخيَّ ٍة مزيَّف ٍة وشائب ٍة ،واالنطالق من دوافع ومعطيات الهوتيَّة مسيحيَّة أو يهوديَّة
واستعراض
غريِ صحيح ٍة،
محضة.
َّ
 .9الترجمة الالهوتي�ة:
يك الذي
الكنيس والكاثولي ِّ
املسيحي
تهدف الرتجمة الالهوتيّة إىل تقريب معاين القرآن الكريم يف ضوء التص ُّور
ِّ
ِّ
تتز َّعمه الفاتيكان والبابويَّة التبشرييَّة ،حيث كانت الرتجامت الالتين َّية املبكرة ملعاين القرآن الكريم ،منذ القرن الثاين
امليالدي ،ت ُنجز باسم الكنيسة؛ ألغراض دين َّي ٍة صليب َّي ٍة ،ونوايا الهوت َّي ٍة س ِّيئة ،الهدف منها هو تشكيك املسلمني
عرش
ّ
منسوب إىل مح َّم ٍد الذي نقله عن األحبار اليهود
اإلسالمي؛ بالطعن يف القرآن الكريم ،من حيث إنَّه
يف دينهم
ٌ
ّ
والرهبان املسيحيِّني ،وهو مج َّرد قانونٍ
ين ،ما يعني أ ّن القرآن الكريم
برشي
ٍّ
وضعي نقله مح َّم ٌد من القانون الروما ّ
ٍّ
ٍ
مل ِ
السبب
جديد ،وأ َّن اإلنجيل أفضل منه .بيد أ َّن
يأت بيش ٍء
َ
َّ
الحقيقي الذي دفعهم إىل هذه الرتجامت الالهوت َّية 15
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املضلِّلة يتمثَّل يف أ َّن القرآن قد فضح الرهبان َّية املسيح َّية ،وفضح تحريف اإلنجيل الذي ات ُّخذ من ِق َبل الرهبان
فضل عن برشيَّة عيىس املسيح ،وأنَّه مج َّرد رسو ٍل؛ كباقي الرسل واألنبياء الذين جاؤوا من أجل
ً
وسيل ًة لالسرتزاق،
نرش رسالة التوحيد .ولذا؛ فقد منعت الكنيسة نرش القرآن الكريم بعد ترجمة معانيه؛ أل َّن ذلك يخدم اإلسالم وال
رضه يف يش ٍء ،فرتكته حبيس األديرة والكنائس.
ي ُّ
ّ
 .10الترجمة العلمية الممنهجة:

يُقصد بالرتجمة العلميَّة املمنهجة تلك الرتجمة التي تب َّناها املسترشقون املعارصون يف قراءة القرآن الكريم
ين ،وترجمة معانيه،
وترجمة معانيه؛ حيث اعتمدوا عىل مناهج لسانيَّة وخطابيَّة معارصة يف تحليل
ِّ
النص القرآ ّ
اإلنرثوبولوجي،
يئ ،املنهج
بتوظيف املناهج املعارصة؛ من قبيل :املنهج
ِّ
ين ،املنهج السيميا ِّ
البنيوي اللسا ِّ
ِّ
التاريخي الجديد ،املنهج التفكييكِّ،
يف ،املنهج
السيكولوجي ،املنهج
املنهج
السوسيولوجي ،املنهج الثقا ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الفلسفي… ،
واملنهج
ِّ
 .11الترجمة المنصفة:
تتقابل الرتجمة املنصفة مع الرتجمة املغرضة واملضلِّلة الخاضعة لألهواء والسموم والدسائس الالهوت َّية.
فهناك بعض املسترشقني الذين كانوا يرتجمون معاين القرآن الكريم ويقاربونها بطريق ٍة موضوعيَّ ٍة معتدلة ومنصفة،
وحي من الله ،وأ َّن مح َّم ًدا رسول الله ،وأ َّن
أساسها االعرتاف بفضل القرآن الكريم عىل اإلنسانيَّة ،وأ َّن القرآن
ٌ
الكتاب رشيعة الله ،وأنَّها مك ِّملة لباقي الرشائع السامويَّة السابقة.
كل مسترشقٍ عىل حدة.
عىل أ ّن هذا اإلنصاف يبقى إ ّما إنصافًا جزئ ًّيا ،وإ ّما إنصافًا كلِّ ًّيا حسب شخص َّية ِّ
 - 12الترجمة المقارنة:
تهدف هذه الرتجمة االسترشاق َّية إىل املقارنة بني معاين القرآن الكريم واملعاين التي تتض َّمنها الكتب
السامويَّة السابقة؛ كام يف التوراة واإلنجيل ،حيث كان املسترشقون يقارنون بني معاين القرآن وما يوجد لدى
اليهود والنصارى ،بالتوقُّف عند املتشابه واملختلف .بيد أ َّن هذه املقارنة مضلِّلة ومنحرفة ومش ِّوهة؛ إذ كيف
ٍ
وكتب دين َّي ٍة نالها التحريف والتزوير
بنصوص
ين،
نصا
ٍ
نقارن ًّ
ً
سليم؛ من حيث الص َّ
حة بالتواتر والحفظ الربَّا ّ
والتزييف؟
َّ
األجنبية:
ثانيًا :ترمجة القرآن الكريم إىل اللغات
ريا من كتب العرب املسلمني إىل لغات أوروب َّية مختلفة ،يف مجاالت وميادين
ترجم املسترشقون كث ً
علم َّية متن ِّوعة؛ مبا فيها كتب األدب ،والعلم ،والفلسفة ،والدين .وقد حقَّقوا مجموع ًة من املص َّنفات القدمية
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ووث َّقوها وفق املناهج العلم َّية املستعملة يف علم التحقيق
والكوديكولوجيا((( .بيد أنَّهم أعطوا أه ِّم َّية كربى لرتجمة معاين
القرآن الكريم؛ باعتباره دستور املسلمني ،وأساس تق ُّدمهم
ٍ
لغات
وحضارتهم ومدنيَّتهم .ولذا؛ فقد تُرجم القرآن الكريم إىل
امليالدي(((.
أجنب َّي ٍة وعامل َّي ٍة ع َّدة منذ القرن الثاين عرش
ّ
هذا ،ومث َّة أسباب ع َّدة وراء إقبال الغرب ِّيني عىل ترجمة
القرآن الكريم؛ منها :انتشار اإلسالم برسعة يف مختلف
تدريجي لربوع املجتمعات
أنحاء العامل ،واكتساحه بشكل
ّ
املسيح َّية والوثن َّية ،وترابط األ َّمة اإلسالم َّية ،وتحقيق التق ُّدم
واالزدهار بفضل القرآن الكريم ،والرغبة يف اكتشاف املجتمع
اإلسالمي((( ،والتطلُّع إىل فهم اللغة العربيَّة ،والسعي الحثيث
ّ
من أجل فهم اإلسالم ،والدفاع عن الكاثوليك َّية املسيح َّية ض َّد
أخطار اإلسالم ،وحامية املسيح ِّيني من هيمنة الدين الجديد(((.

ومل تقترص الرتجمة القرآنيَّة عىل رجال الكنيسة فحسب ،بل
واملبشون ،واملسترشقون ،واملستعربون(((؛
قام بها املثقَّفون ،ورجال العلم ،واملفكِّرون ،والساسة املستعمرون،
ِّ
سواء أكانوا مهت ِّمني باللغة العرب َّية والثقافة العرب َّية ،أم كانوا قد تب ّنوا العروبة الثقاف َّية أو اإليديولوج َّية أو الهويَّات َّية .وهذا
ما قام بها املستمزغون((( أيضً ا.
يب الذي يهدف إىل ترجمة الجوانب التي يراها مرشقة يف
وقد «دخلت حركة ترجمة القرآن ضمن املخطط الغر ّ
العلمي
العلمي وخدمة الحقيقة العلم َّية ،ولك َّن هذا االت ِّصال
والحضاري ،وذلك باسم املنهج
والعقدي
الفكري
تراثنا
ّ
ّ
ّ
ِّ
ّ
عميق يف تغيري النظرة الغرب َّية للصورة العقديَّة أو
ري
ٌ
العميق باإلسالم ،حضار ًة وعقيد ًة ورشيع ًة وتراث ًا ،مل يك ْن له تأث ٌ
((( الكوديكولوجيا ( )Codicologieهو علم املخطوطات.
((( انظر :زقزوق ،محمود حمدي :االسترشاق والخلف ّية الفكريّة للرصاع الحضاري ،ط ،2القاهرة ،دار املنار1989 ،م ،ص.77
(3) Fück, Johann, Die Arabischen Studien in Europa (bis in den Anfang des 20. Jahrhunderts), éd. Harrassowitz, Leipzig, 1955, p.
335.
(4) Sasisalem, Haj, Naqd al-Khatâb al-Istishrâqi (Critique des paroles des Orientalistes), éd. Dâr al-Madâres Eslâmi, 2001, p. 15- 44.
ينصب -أيضً ا-
كل ما يتعلَّق بالرشق من لغة ،وحضارة ،وثقافة ،وتقن َّية ،وإذا كان االستمزاغ ()Berbérisme
((( إذا كان االسترشاق ( )Orientalismeيدرس َّ
ّ
كل ما يتعلَّق بحضارة املسلمني
ينكب عىل دراسة ِّ
ً
فحصا
عىل دراسة الحضارة األمازيغ َّية املوجودة يف شامل أفريقيا؛ ً
وتحليل وتقوميًا ،فإ َّن االستعراب (ُّ )Arabisme
األندليس ،واستخدموا يف ذلك اللغة العربيَّة تارة ،واللغة اإلسبانيَّة
وعلم ،ولغةً ،ومعرفةً ،ومن ث ّم ،فلقد ركَّز املستعربون كث ًريا عىل األدب
يف األندلس؛ أدبًا ،وفك ًراً ،
ّ
امليالدي يف إسبانيا؛ من أجل فهم املنتج العر ّيب يف األندلس ،ودراسة قيمه وإبداعه ،وبيان
عرش
التاسع
القرن
يف
اب
ر
االستع
ظهر
وقد
واللغات الالتين َّية تارة أخرى.
ّ
أسباب ذلك .ولذلك ،التجأ الباحثون األكادمييُّون واألساتذة الجامعيُّون إىل تحقيق املخطوطات العربيَّة ،وترشيح الفكر العر ّيب يف األندلس ،وبيان أرسار تف ُّوق
العرب املسلمني يف مجاالت العلم ،واملعرفة ،والف ِّن ،والفكر ،واألدب.
((( املستمزغون هم الذين يدرسون الحضارة األمازيغ َّية.
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اإلله َّية أو التاريخ َّية لإلسالم ،بل عىل العكس من ذلك؛ زاد هذا االتِّصال يف تعميق كراهة الغرب وسخطهم عن
اإلسالم ،فتف َّننوا يف ابتداع الوسائل واإلمكان َّيات ملحاربته ،وكأنَّ ا تلك الدراسات لإلسالم ُوضعت لخدمة تلك
اإلمكانيَّات والوسائل»(((.
وعليه؛ فالهدف املبتغى والرئيس من ترجمة معاين القرآن الكريم عند املسترشقني -دامئًا -مل يكن هدفًا علم ًّيا
ٌ
أهداف دين َّيةٌ ،والهوت َّيةٌ ،وتبشرييَّةٌ ،وتنصرييَّةٌ ،واستعامريَّةٌ،
ومنهج ًّيا وأكادمي ًّيا ومعرف ًّيا وثقاف ًّيا فحسب؛ بل كان مث ّة
وبراجامت ّية.
ّ
 .1الترجمات القرآني�ة األولى:

كانت أ َّول ترجمة للقرآن الكريم قد تولَّ ها سلامن الفاريس الذي ترجم سورة الفاتحة إىل اللغة الفارس َّية يف
(((
النبي فلم يُنكر عليه ذلك؛ بل بعث بها سلامن إىل أهل فارس.
القرن الثامن
ّ
امليالدي  ،وقد عرضها عىل ّ
البيزنطي
وكانت الرتجمة الثانية ملعاين القرآن الكريم إىل اللغة اليونانيَّة من ِقبَل عامل القسطنطينيَّة نيسيتاس
ّ
( )Nicetas Byzantiusما بني  855و870م((( .كام ت ُرجمت معاين القرآن الكريم -أيضً ا -إىل اللغة األورديَّة من ِق َبل
يل الله ،أو من ِق َبل ولديه شاه رفيع الدين ،أو شاه عبد القادر .يف حني انتقلت ترجمة معاين القرآن الكريم
امللك و ّ
من اللغات األوروبيّة إىل اللغة الهنديَّة سنة 1641م(((.
َّ
 .2الترجمات الالتيني�ة للقرآن:

ٍ
وقت مبكر من ِق َبل روبريتوس كيتينيسيس ( )Robertus Ketenesisسنة
ت ُرجم القرآن إىل اللغة الالتين َّية يف
النبي الزائف» ( ،)Les Mahumet Pseudopropheteوقد أُنجزت هذه الرتجمة
1143م ،بعنوان« :قانون مح َّمد
ّ
قس ٍ
فرنيس يف دير كلوين ( )Clunyيس َّمى «بيري دو مونت بواسيي» ()Pierre de Montboissier
يس
بإرشاف ِّ
ٍّ
املعروف بـ«بيري املوقَّر»( ( ،)Pierre le Vénérableوما زالت النسخة املرتجمة محفوظة يف مكتبة أرسنال (�Arse
 )nalيف باريس(((.
هذا ،وقد «سعت الكنيسة من خالل هذه الرتجمة إىل اإلساءة إىل اإلسالم ،ولك َّن الدائرة كانت عليها ،بل

((( خروبات ،مح َّمد :االسترشاق والعلوم اإلسالم َّية بني نقالن َّية التأصيل وعقالن َّية التأويل ،مراكش ،ط ،1املطبعة والوراقة الوطن َّية2017 ،م ،ص.359
(2) Al-Nawâwi, Al-Majmou’ sharh al-Muhadhdhab, trad. Van den Bergh, 2 vols., éd. Dâr Ihyâ’ Al-Turath Al-’Arabi, Le Caire,1888,
p. 380.
قال النووي« :والجواب عن فعل سلامن أنّه كتب تفسريها ال حقيقة الفاتحة»( .النووي ،يحيى بن رشف :رشح املجموع املهذّب للشريازي ،تحـقيق :مح َّمد
نجيب املطيعي ،ال ط ،جدَّة ،مكتبة اإلرشاد ،ال ت ،ج ،3ص.)380
(3) Hogel, Christian, Une traduction anonyme du Coran en grec, fragments de Nicetas Byzantius, éd. Collectanea Christiana
Orientalia 7, 2010, pp. 65- 72.
(4) Zamâni, Mohammad Hassan, Mostashreghân va Qor’ân (Les Orientalistes et le Coran), Téhéran, éd. Boustân-e Ketab, 2006.
(5) Fatani, Afnan, Translation and the Qur’an, in The Qur’an: an encyclopedia, Great Britain, éd. Routeledge, 2006, pp. 657- 669.
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رسعان ما استدركت أنَّها تساهم بفعلها ذاك يف التبشري باإلسالم عوض املسيح َّية ،فقامت بفرض حظر عىل هذه
خ ع َّدة ت ُتداول يف األديرة فقط مل َّدة أربعة قرون ،إىل أ ْن طُبعت يف مدينة بال
الرتجمة التي ظلَّت مخطوط ًة يف نس ٍ
( )Bâleيف سويرسا يف  11يناير 1543م ،وهذه الرتجمة ال
كل
تُ ثِّل الح َّد األدىن لحقيقة القرآن الكريم ،وهي بعيد ٌة َّ
البعد عن الحقيقة العلم َّية التي تتوخَّاها الرتاجم عادة؛ إذ
الفرنيس بالشري،
شهد عىل فساد هذه الرتجمة املسترشق
ّ
تستحق اسم ترجمة؛
وجورج سيل؛ حيث أكَّد األخري أنَّها ال
ُّ
ملا تحتوي عليه من األخطاء الالنهائيَّة والحذف واإلضافة
رصف بح ِّريَّة شديدة يف مواضع ع َّدة ،يصعب حرصها،
والت ُّ
أي تشاب ٍه مع األصل .أ َّما بالشري
ما يجعلها ال تشتمل عىل ِّ
بأي وجه من الوجوه ترجم ًة
فريى أ َّن هذه الرتجمة ال تبدو ِّ
للنص»(((.
أمين ًة وكامل ًة
ّ
ومن هنا ،فقد بدأ الفاتيكان يهت ُّم برتجمة القرآن الكريم،
كل من
جع الدراسات القرآن َّية املغرِضة؛ كالتي كتبها ٌّ
ويش ِّ
ين
ّ
اإلنكليزي روبريت دو كيتون ( )Robert Kettonواألملا ّ
هريمان ديلامش ( ،)Hermann Delmachبعد التق ُّدم
الذي حقَّقه املسلمون يف األندلس بفضل القرآن الكريم.
ث َّم إنَّه قد أُنجزت ترجم ٌة ثانية للقرآن الكريم إىل اللغة
يل لودوفيكو مارايش (Ludovico
الالتينيَّة من ِقبَل اإليطا ّ
خص هذه الرتجمة مبق ِّدم ٍة نقديَّة بعنوان:
 )Marracciسنة 1698م؛ بغية خدمة أهداف البابا الحادي عرش((( .وقد
َّ
«الر ّد عىل القرآن»(((.
ٍ
الكنيس ،من خالل تشويه تعاليم
ترجامت مضلِّلة ومح ِّرفة ،تخدم الالهوت
وتتَّسم هذه الرتجامت الالتينيَّة بكونها
ّ
اإلسالم القرآن َّية ،وتشكيك املسلمني يف حقيقة أ َّن القرآن ٌ
منزل من عند الله ،وإنّ ا هو من اختالق مح َّمد ،وتكرا ٌر ملا
جاء يف العهدين القديم والجديد.

((( خروبات ،االسترشاق والعلوم اإلسالم َّية بني نقالن َّية التأصيل وعقالن َّية التأويل ،م.س ،ص.361-360
(2) Boormans Maurice, 2002, «Ludovico Marracci et sa traduction latine du Coran», Islamochristiana, 28, pp.73- 86).
(3) Marracci Ludovico, 1698, Alcorani textus universus ex correctioribus Arabum exemplaribus (...) descriptus (...) ac (...) ex Arabico
idiomate in Latinum translatus, Patavii, ex typographia seminarii, 2 vol.
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ّ
 .3الترجمات اإليطالية للقرآن الكريم:
تُرجم القرآن الكريم إىل اللغة اإليطاليَّة سنة 1530م ،وكان ذلك يف مدينة البندقيَّة ،ث َّم خاف البابا من انتشار
اإلسالم ،فأتلف جميع نسخ القرآن سنة 1547م .وظهرت ترجم ٌة قرآن َّي ٌة أخرى سنة 1574م قام بها املسترشق أندريا
أريفابني ( ،)Andrea Arrivabeneبعنوان« :قرآن مح َّمد».

ومث ّة ترجامت إيطاليّة أخرى ملعاين القرآن الكريم؛ كرتجمة كالزا ( )C.V.Calzaسنة 1847م ،وترجمة بانزيري
( )G.Panziriسنة  ،1882و1913م .عالو ًة عىل ترجمة فراكايس ( )A.Fracassiسنة 1914م ،وترجمة لويجي
بونييل ( )Luigi Bonelliسنة  1929و ،1937و1940م ،وترجمة أليسادرو بوساين ( )Alessadro Bausaniسنة
1955م.
ٍ
ترجامت للقرآن الكريم إىل اللغة اإليطاليَّة ،أغلبها ترجامتٌ مغرِضة ومح ِّرفة
هذا ،وتوجد أكرث من عرش
ِ
ومبتد َعة.
ومضلِّلة
ّ
 .4الترجمات األلماني�ة للقرآن الكريم:
اعتنى األملان برتجمة القرآن الكريم إىل اللغة األملانيَّة منذ سنة 1616م عىل يد سالومون شفايغري (Salomon
 ((()Schweiggerالذي نقل ترجمته ملعاين القرآن الكريم عن الرتك َّية ،إىل جانب ترجمة تيودور أرنولد (Theodor
 )Arnoldسنة 1746م.
وقد ساهم دافيد فريدريك مريجريالين ( )M.D.F.Mergerleinبدوره يف ترجمة القرآن من اللغة الرتكيّة -أيضً ا-
اإلسالمي أو القرآن»،
إىل اللغة األملان ّية سنة 1772م ،حيث ترجمها عىل النحو اآليت« :الكتاب املق ّدس الرتيكّ
ّ
ريا(((.
وهي الرتجمة التي أُعجب بها الشاعر الرومانيس جوته؛ وجعلته يهت ّم بالدين
اإلسالمي اهتام ًما كب ً
ّ
ويف سنة 1773م ،ظهرت ترجم ٌة أخرى ملعاين القرآن الكريم من ِقبَل فريدريك أبرهرد بويزن ()F.E Boysen؛
بعنوان« :القرآن أو الترشيع عند املسلمني ملح َّمد بن عبد الله مع بعض الدعوات القرآنيَّة االحتفاليَّة»(((.
كل من :صمويل فريدريك كونرت وال( (�Samuel Friedrich Gün
فضل عن ترجامت قرآن َّية أخرى ،قام بها ٌّ
ً
هذا
 )ther Wahlسنة 1828م((( ،وترجمة لودفيغ أوملان ( )Ludwig Ullmannالتي كانت يف سنة 1840م((( ،وترجمة
نرييرت ( ،((()Nerreterوترجمة النج ( .)Langeكام ترجم الشاعر روكرت ( )F.Ruckertمقاطع من القرآن الكريم

(1) Salomon Schweigger :Alcoranus Mahometicus, Der Türcken Alcoran : traduction en allemand, d’après la version d’Andrea
Arrivabene (1616 & seconde édition : 1623).
(2) M.D.F.Mergerlein : Die Turkische Bible, Frankfurt, 1772.
(3) F.E.Boysen:Der Coran;Halle,1773,1775.
(4) Samuel Friedrich Günther Wahl: Der Koran oder Das Gesetz der Moslemen, Halle,(1828).
(5) Ludwig Ullman: Der Koran ,Gefeld-Bielefeld-Velhagen-Klasing, 1840,1842,1853,1857.
(6) Fatani, Afnan, Translation and the Qur’an, in The Qur’an : an encyclopedia, Great Britain, éd. Routeledge, 2006, pp. 657- 669.
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إىل اللغة األملانيَّة سنة 1888م ،عىل الرغم من كونه بعي ًدا عن عامل االسترشاق((( .وكذلك ظهرت ترجامت أخرى
لتيودور جريجول ( )Th.F.Grigullسنة 1901م ،وترجمة ملاكس هنني ( )M.Henningسنة 1901م ،وترجمة
لبيشوف ( )E.Bischofسنة 1904م ،وترجمة لجريم ( )H.Grimmeسنة 1923م ،وترجمة لالزاروس كولدشميت
( ((()Lazarus Goldschmidtسنة 1916م...
وهناك ترجمة لرودي باريت (((( )Rudi Paretدحض يف مق ِّدمتها آراء املسترشقني الذين يشكِّكون يف جميع آيات
سبب يحملنا عىل االعتقاد بأ َّن هناك أيَّة آية يف القرآن كلِّه مل تَرِد عن مح َّمد»(((.
أي
ٍ
القرآن بقوله« :ليس لدينا ُّ
الذاتوي الذي اعتمده زمالؤه من املسترشقني الغربيِّني الذين كانوا يتتبَّعون
وهذا يعني أ َّن باريت يدحض املنهج
ّ
كل آية آية بالنقد والدحض واالعرتاض؛ من أجل أن يبيِّنوا أ َّن
َّ
مح َّم ًدا هو مؤلِّف القرآن ،ومن أجل أ ْن يشكِّكوا يف اإلسالم؛
باعتباره دي ًنا عامل ًّيا.
وعليه؛ ميكن الحديث عن أكرث من عرشين ترجمة للقرآن
الكريم إىل اللغة األملان َّية.

َّ
 .5الترجمات الفرنسية للقرآن:

اهت َّم الفرنسيُّون برتجمة القرآن الكريم منذ القرن السابع عرش
امليالدي((( ،بعد أ ْن كانت هناك ترجامتٌ التين َّية محدودة لهذا
ّ
الكتاب املق َّدس يف األديرة والكنائس املسيح َّية(((.
ومن هنا ،تُع ّد ترجمة كلود إتيان سافاري ( )Savaryللقرآن
الكريم الرتجمة الفرنسيَّة األوىل ،وقد ظهرت سنة 1647م ،وكانت
ٍ
أهداف الهوت َّي ٍة وكنس َّي ٍة ،ومن نوايا عدائ َّي ٍة حاقدة
تنطلق من
ومب َّيتة(((.
العريب ،بريوت ،السنة الخامسة ،العدد ،31ج ،1ص.197
ّ
((( انظر :عبد السالم ،أحمد حسن« :تاريخ االسترشاق
األملاين» ،مجلَّة الفكر ّ
(2) Lazarus Goldschmidt :Der Koran , (1916).
(3) Rudi Paret: Der Koran. Uebersetzung.Stuttgart, 1980, p5.
الحضاري ،م.س ،ص.112
((( زقزوق ،االسترشاق والخلفيَّة الفكريَّة للرصاع
ّ
(5) Martino Pierre, 1907, «Mahomet en France au xviie et au xviiie siècle», Actes du XIVe Congrès international des orientalistes Alger
1905, Paris, Ernest Leroux, pp.206- 241.
(6) Sylvette Larzul : (Les premières traductions françaises du Coran, (XVIIe-XIXe siècles),
journals.openedition.org/assr/21429
(7) Savary Claude-Étienne, 1783, Le Coran, traduit de l’arabe, accompagné de notes, et précédé d’un abrégé de la vie de Mahomet, tiré
des écrivains orientaux les plus estimés, Paris, Knapen et Onfroy, 2 vol.
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: بعنوان،م1775 )((( سنةAndré du Ryer( ث ّم أعقبها بعد ذلك ترجم ٌة فرنسيَّ ٌة أخرى من ِقبَل أندري دو ريري
من خالل عنوان- )(((؛ حيث نسبL’Alcoran de Mahomet translaté d’arabe en françois( »«قرآن مح َّمد
ٍ َّنبي مزي
.ٍف وم َّدع
ّ  بل هو من اختالق، ً عىل أساس أ َّن هذا الكتاب ليس وح ًيا منزل، القرآن إىل مح َّمد-الرتجمة
.)Ketton( وقد اعتمد يف ترجمته عىل النسخة الالتينيّة لروبري دو كيتون
.(((امليالدي
) القرآن الكريم إىل اللغة الفرنس َّية يف القرن الثامن عرشAntoine Galland( وترجم أنطوان جاالن
ّ
فاستهل ترجمته
َّ
،(((م يف عمل َّية ترجمة القرآن الكريم1840 ) بدوره سنةKazimirski( كام شارك كازميريسيك
يت
،جا
ّ فتعسف يف تفسريه وتأويله الالهو
َّ
ًّ  انتقد فيها معاين القرآن الكريم انتقا ًدا معو،مبق ِّدمة حاقدة مضلِّلة
.املغرِض
ٍ
ترجامت فرنس َّي ٍة أخرى للقرآن الكريم قام بها مجموع ٌة من
 ميكن الحديث عن،ويف الفرتة املعارصة
،(((م1925 ) الذي ترجم القرآن الكريم سنةMontet Edouard(  إدوار مونتي:املسترشقني الفرنس ِّيني؛ أمثال
) اللذان ترجامPesle et Tidjani(  وبيسيل وتيدجاين،م1931 ) الذي ترجم القرآن سنةLaïmèche( والمييش
،م1966 و1950 و1949 )((( الذي أصدر ترجمته سنةRèges Blmachère(  وريجيس بالشري،م1936 القرآن سنة
) الذي ترجمMercier(  ومريسيي،م1949 ) من جزيرة موريس الذي ترجم القرآن سنةRajabalee( ورجب الله
) الذيJacques Perque(  وجاك بريك،م1957 ) الذي ترجم القرآن سنةGhedira(  وكديرا،م1956 القرآن سنة
 ترجمة مح َّمد: دون أن ننىس ترجامت فرنسيَّة أخرى للقرآن الكريم؛ مثل.(((م2002 ترجم القرآن الكريم سنة
Ma�(  وترجمة مازيغ،)م1967( ((()Masson(  وترجمة دونيس ماسون،)م1959( ((()Hamidullah(  (حميد الله
،)م1979( ((1()Grosjean(  وترجمة جان كروجان،)م1979(  وترجمة الشيخ يس حمزة بوبكر،)م1979( ((1()zigh
 وترجمة، )م1990( )Chouraqui André(  وترجمة أندري شوراقي،)م1990( ((1()kechrid( وترجمة كيرشيد
(1) Hamilton Alastair, Richard Francis, 2004, André Du Ryer and Oriental Studies in Seventeenth-Century France, Oxford,
Oxford University Press – The Arcadian Library.
(2) Du Ryer André, 1647, L’Alcoran de Mahomet, Translaté d’Arabe en François, Paris, Antoine de Sommaville, 648 p. (http://
gallica2.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k109735r).
(3) Abdel-Halim Mohamed, 1964, Antoine Galland, sa vie et son œuvre, Paris, Nizet.
(4) Biberstein-Kazimirski Albin de, 1840, Le Koran. Traduction nouvelle faite sur le texte arabe, Paris, Charpentier, xiv-576 p
(5) Édouard Montet : MAHOMET : LE CORAN ,TRADUCTION NOUVELLE AVEC NOTES D’UN CHOIX DE SOURATES
PRÉCÉDÉES D’UNE INTRODUCTION AU CORAN , PAYOT, PARIS ,1925.
(6) Blachère Régis, 1980, Le Coran (al-Qor’ân) traduit de l’arabe, Paris, G.-P. Maisonneuve et Larousse, 749 p. (texte de 1957
suivant le classement canonique des sourates).
(7) Jacques Perque : Le Coran : essai de traduction, poche, 864 pages, Éditions Albin Michel (2 octobre 2002).
(8) Mohammed Hamidullah : Le Saint Coran, le Club Français du Livre, 1977.
(9) Masson Denise : Le Coran ,Gallimard 1967.
(10) Mazigh, S:Le Coran, Tunis, MaisonTunisienne D’Edition, 1979.
(11) Grosjean.J : Le Coran, Gallimard, paris, France, 2008. (1edition1979).
(12) Kechrid,S :Le Coran,Beyrouth,Dar el Gharb Al Islami,5e éd,1990.
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مح َّمد شياظمي (2008م) ،وترجمة زينب عبد العزيز (2009م) ،وترجمة مالك شبل (2009( )Chebel Malekم)،
وترجمة جان لوي ميشون (2014( )Michon Louis-Jeanم)...
وعليه ،ميكن الحديث عن أكرث من عرشين ترجمة للقرآن الكريم إىل اللغة الفرنس َّية.

َّ
 .6الترجمات اإلنكليزية للقرآن:

ساهم اإلنكليز يف ترجمة القرآن الكريم؛ من أجل تشويه صورته عند األوروب ِّيني واملسلمني عىل ح ٍّد سواء((( ،ومن
بني هؤالء روبريت كيتون ( )Robert Kettonالذي ترجم القرآن إىل اللغة الالتين ّية لخدمة نوايا الفاتيكان ،وألكسندر روس
( )Alexander Rossالذي ترجم القرآن الكريم سنة 1649م ،وجورج سيل ( )G. Saleالذي أصدر ترجمة مغرضة للقرآن
الكريم سنة 1734م((( ،ونقلها مبارشة عن اللغة العرب َّية ،وقال يف مق ِّدمة الرتجمة« :أ َّما أ َّن مح ّم ًدا كان يف الحقيقة مؤلِّف
جح -مع ذلك -أ َّن املعاونة التي حصل عليها من غريه
القرآن ،واملخرتع الرئيس له؛ فأم ٌر ال يقبل الجدل ،وإ ْن كان من املر َّ
يف خطَّته هذه مل تكن معاونة يسرية .وهذا
واضح يف أ َّن مواطنيه مل يرتكوا االعرتاض
عليه بذلك»((( .فغاب عنه أ َّن
النبي كان
ّ
تعليم أو
يتلق
نب ًّيا أ ِّم ًّيا باعرتاف الجميع ،مل َّ
ً
النبي األ ِّم ّي أ ْن يكون
تدريسا ،وال يستطيع
ً
ّ
قاد ًرا عىل كتابة القرآن مبختلف حقائقه
العلم َّية والترشيع َّية امله َّمة التي مل يثبت
حتها إىل أ ْن جاء العلم املعارص يف القرن
ص َّ
العرشين .ث ّم كان هناك اعرتاض عىل القرآن
من ِقبَل قريش ،فلقد حاول الشعراء تح ّديه ،ومل يستطيعوا ذلك ،وسورة الشعراء خري دليل عىل ذلك.
وهناك ترجامت إنكليزيَّة أخرى مغرِضة؛ كالرتجمة التي قام بها جون رودويل ( )John Rodwellسنة 1861م،
وباملر ( )E. H. Palmerالتي أنجزها سنة 1880م .وتتَّسم هاتان الرتجمتان بكرثة األخطاء يف الرتجمة ،والتأويل
املضلِّل واملغرض البعيد عن العلميَّة املوضوعيَّة(((.
(1) Mohammad Khalifa, The Sublime Quran and Orientalism (London: Longman, 1983); Muhammad Mohar Ali, The Quran and the
Orientalists (Ipswich, England: Jamiyat Ihyaa Minhaaj al-Sunnah, 2004).
(2)Sale George, 1834, The Koran, Commonly called the Alcoran of Mohammed, Translated into English immediately from the Original
Arabic; with Explanatory Notes, Taken from the most approved Commentators. To which is prefixed a Preliminary Discourse, London,
J. Wilcox.
الحضاري ،م.س ،ص.87
((( زقزوق ،االسترشاق والخلفيَّة الفكريَّة للرصاع
ّ
(4) Afsaneh Pourmazaheri :(Les orientalistes et le Coran: plusieurs siècles de recherches occidentales sur le Livre sacré des
23 musulmans), http://www.teheran.ir/spip.php?article1628#gsc.tab=0.
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وساهم ريشارد بيل ( )Richard Billبدوره ،يف ترجمة القرآن الكريم ودراسته ما بني  1937و1939م .بيد أ َّن
رصح يف مق ِّدمة ترجمته بأ َّن مح َّم ًدا
ترجمته كانت مضلِّلة ومغرضة؛ كباقي املسترشقني اإلنكليز اآلخرين؛ حيث َّ
اعتمد يف كتابته للقرآن عىل مصادر يهوديَّة ونرصان َّية(((.
وبعد ترجمة ريشارد بيل سنة 1937م ،ميكن الحديث عن ترجمة إنكليزيَّة معارصة أخرى للقرآن الكريم هي
ترجمة أرتور جون آربريي ( ) Arthur John Arberryسنة 1950م ،وترجمة داوود ( )N. J. Dawoodسنة 1956م.
وت ُع ّد الرتجمتان م ًعا من أه ّم الرتاجم املعتربة يف أوروبا ،بل تعترب ترجمة أرتور آربريي هي الرتجمة املعتمدة علم ًّيا
املتخصصني يف الدراسات القرآن ّية ،كام يبدو ذلك يف «القرآن املؤ ّول من ِق َبل آربريي» (The Koran
عند كثريٍ من
ّ
 .)Interpreted d’Arberryويندرج هذا النوع من الرتجمة ضمن
الرتجمة التأويليَّة القامئة عىل تفسري املعاين ورشحها وتأويلها؛
وفق رؤية املرتجم ونواياه الدين َّية.
وظهرت ترجمة إنكليزيّة معارصة للقرآن الكريم سنة 1910م
ملريزا أبو الفضل ( ،)Abolfazl Mirzâبعنوان،)The Qur’an( :
وهي ترجمة جديدة وج ّيدة.

ومن جهة أخرى ،ساهم كثري من املرتجمني العرب ،بعد
ٍ
ترجامت إنكليزيَّة
هجرتهم إىل الدول األنجلوسكسونيَّة ،يف نرش
للقرآن الكريم؛ فقد ظهرت سنة 1917م ترجمة أحمدي موالنا
اإلنكليزي
مح َّمد عيل ،ونرشت الثانية سنة 1930م من قبل
ّ
الشهري باسم مح َّمد مارمدوك بيكتايل(  (Marma� Mohammad
 ،)duke Pickthailوهي ترجمة أمينة وصادقة .كام انتهى عبد
الله يوسف عيل سنة 1934م من ترجم ٍة للقرآن باللغة اإلنكليزيَّة
كانت تتم َّيز بكرثة الرشوح؛ ما جعلها ترجم ًة مشهور ًة يف األوساط
اإلنكليزيَّة ،وقد أقبل عليها النارشون بنهمٍ كبريٍ ،معيدين طباعتها م ّرات ع ّدة ،مع تلخيص رشوحها واختصارها.

هذا ،ومث ّة ترجمة أخرى ملعاين القرآن الكريم إىل اللغة اإلنكليزيَّة قام بها عبد اللطيف السيد (Seyed ’Abdol
 )Latifسنة 1967م.

كل
وبعد ذلك ،ظهرت ترجامتٌ ودراساتٌ ع َّدة للقرآن الكريم يف الواليات املتَّحدة األمريكيَّة وكندا ،قام بها ٌّ
من :هاشم أمري عيل (1974م) ،ومح َّمد أسد (1980م) ،وأحمد عيل (1984م) ،واملسلم الكندي إريفينغ (T. B.
يك الليه
ين-األمري ّ
1985( )Irvingم) ،ومح َّمد خليل الرحمن (1990م) ،وهاليل خان (1996م) ،واملرتجم اإليرا ّ
باختيار ( ...)Lâleh Bakhtiâr
الحضاري ،م.س ،ص.102
((( زقزوق ،االسترشاق والخلف ّية الفكريّة للرصاع
ّ
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ّ
 .7الترجمات الروسية للقرآن الكريم:
ساهم املسترشقون الروس ،بدورهم ،يف عمل َّية ترجمة معاين القرآن الكريم عىل غرار األوروب ِّيني .ومن بني
هؤالء كانتمري ( )D.Kantemirسنة 1716م ،وبوستنيكوف ( )Postnikovالذي أنجز ترجم ًة ملعاين القرآن الكريم
سنة 1647م ،وفرييوفكني ( )Veryovkinسنة 1790م ،وكوملاكوف ( )A.Kolmakovالذي ترجم معاين القرآن
الكريم سنة 1792م ،ونيكوالييف ( )Nikolayevالذي ترجم معاين القرآين الكريم مبوسكو ما بني  1864و1865
و 1876و1901م.
وكذلك ترجم سابلوكوف ( )Gordi Semionovitch Sabloukovمعاين القرآن الكريم مبارشة من اللغة العربيَّة،
ومل ينت ِه من الرتجمة حتَّى سن ة 1897م ،ث َّم أوغناطيوس كراتشكوفسيك ( ،)Kratchovskiث َّم كاشتاليفا (�K.S.Kash
 ...)talevaومث َّة أكرث من عرش ترجامت للقرآن الكريم إىل اللغة الروس َّية.
ّ
 .8الترجمات اإلسباني�ة للقرآن الكريم:

املتخصصة يف
امليالدي ،من أه ّم املدارس األندلس َّية
تُع ُّد مدرسة طليطلة ( ،)Tolèdeيف القرن الثاين عرش
ِّ
ّ
ايس .وقد
الرتجمة من العرب َّية إىل اإلسبان َّية ،وكانت تشبه بيت الحكمة التي بناها املأمون يف بغداد يف العرص الع ّب ّ
أرشف عىل هذه املدرسة األندلسيَّة رجال الدين واملستعربون اإلسبان ،حيث تُرجم فيها مؤلَّفاتٌ عربيَّة كثرية إىل
اللغة اإلسبانيَّة ،وإىل اللغات األوروبيَّة األخرى املتف ِّرعة عن اللغة الالتينيَّة األ ّم.
أ َّما عن الرتجامت اإلسبان َّية للقرآن الكريم ،فيمكن الحديث عن ترجمة دي البويبال ()V.O.De La Puebla
سنة 1872م ،وترجمة مورغيوندو أوغراطوندو ( ،)Dr.J.B de Murguiondo y Ugratondoوترجمة غراسيا برافو
( )J.Gracia Bravoسنة 1907م ،وترجمة هرينانديس كاتا ( )A.Hernandez Cataسنة 1907م ،وترجمة كانسينوس
أسينس ( )R.Cansinos Assensسنة  1951و.1954
هذا مضافًا إىل ترجامت استرشاق َّية إسبان َّية ع َّدة للقرآن الكريم؛ منها :ترجمة خوان فرنيت ( )Juan Vernetالتي
صدرت سنة 1953م((( ،وأخرى سنة 1963م ،وقد اعتمدت ترجمته عىل اللغة العربيَّة مبارشة ،من دون االستعانة
يحتل مكانة مميَّزة بني املستعربني اإلسبان املهت ِّمني بالدراسات
ّ
بالرتجامت األوروبيَّة املغايرة؛ ما أ ّهل فرنيت إىل أ ْن
اإلسالم َّية(((.
فضل عن ترجامت معارصة ملعاين القرآن الكريم؛ كام هو الحال عند خوليو كورتيس ( )Cortes Julioالذي
ً
هذا،
اعتمد يف ترجمته عىل النسخ املنترشة والرائجة يف أمريكا الشامليّة .وكذلك ترجمة أحمد عبّود ورفاييل كاستايانوس
(1) Juan Vernet: El Coran,Barcelona,1953.
(2) 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.
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( )Rafael Castallanosاللذين نرشا كتابهام «القرآن املق َّدس» يف بوينس أيريس يف األرجنتني سنة 1953م .وبعد ذلك،
حلق ،وترجمة عبد الغاين ميالرى نابيو ( )Abdel Ghani Melara Navioالتي نُرشت
ظهرت ترجمة كامل مصطفى َّ
سنة 1979م ،وترجمة عمر قدورة ( )Omar Kaddouraوعيىس عامر كيبيدو ( )Isa Amer Quevedoسنة 1997م.
وعىل العموم ،فقد تُرجم القرآن الكريم إىل أكرث من مئة وإحدى وعرشين لغة يف أنحاء العامل كافَّة ،مبا فيها
الهولنديَّة((( ،والربتغال َّية ،والهنغاريَّة ،واليونان َّية((( ،وتتزايد الرتجامت القرآن َّية من فرت ٍة إىل أخرى؛ نظ ًرا إىل تعطُّش
اإلسالمي ،والرغبة العارمة يف االطِّالع عىل القرآن الكريم ،واستكشاف ما يحمله من
العامل إىل معرفة الدين
ّ
ترشيع فذّ ،وقيم نبيلة ،وأخالق مثىل ،وعقائد سليمة ،وعبادات هادية.
ً
ثالثا :تقويم وتعقيب:
كان املسترشقون الغرب ّيون يرون يف ترجمة معاين القرآن الكريم وسيلة إجرائ َّية مه َّمة للتع ُّرف عىل اإلسالم
واملسلمني ،بعدما انترش اإلسالم يف معظم بيئات العامل؛ مبا فيها البلدان األوروب َّية؛ كإسبانيا يف مرحلة الدولة
األندلسيَّة ،ودول البلقان يف عهد الدولة العثامنيَّة .وقد تأكَّد لديهم أ َّن القرآن الكريم هو مصدر وحدتهم،
اإلسالمي يه ِّدد
توسعهم وانتشارهم يف العامل .وبذلك ،فامل ُّد
ونهضتهم ،وتق ُّدمهم ،وازدهارهم؛ والسبب يف ُّ
ّ
املسيحي ،بل يه ِّدد املسيح َّي َة حتَّى يف عقر دارها .ولذا؛ ش َّمر املسترشقون الغرب ُّيون عن سواعدهم
التوس َع
ُّ
ّ
كل ما يتعلَّق بالقرآن
للوقوف يف وجه اإلسالم ،بالتشكيك يف القرآن ،والتشكيك يف نب َّوة مح َّمد ،وتشويه ّ
الكريم من قريب أو من بعيد؛ باختالق األخبار ،أو مقارنة القرآن باملصادر اليهوديَّة واملسيحيَّة ،أو مقارنة الترشيع
ين بالقوانني الرومان َّية.
القرآ ّ
وقد تكلَّفت الكنيسة واألديرة الكاثوليك َّية مبه َّمة ترجمة معاين القرآن الكريم ،وساعدها يف ذلك مسترشقون
يهود من جهة ،ومسترشقون نصارى ،بل حتَّى بعض املستغربني واملسيحيِّني العرب ،وكان دافعهم يف ذلك هو
خدمة الالهوت واالستعامر والتبشري؛ من أجل القضاء عىل وحدة العرب ،ومتزيق لحمة األ َّمة ،واستغالل ثروات
املسلمني ،وتعريضهم للجوع والفقر واالضطهاد.
ومن هنا ،بدأ املسترشقون يف ترجمة معاين القرآن الكريم باملامثلة والتقريب تارةً ،وبتشويهها والطعن
فيها تار ًة أخرى .وكانت أغراضهم يف ذلك مسيئة ومعيبة ومضلِّلة ومغرِضة ،تح ِّركهم األهواء الصليبيَّة الحاقدة،
وكراه َّيتهم لإلسالم واملسلمني؛ ما جعلهم يعتمدون منهج َّي ًة استرشاق َّي ًة ذات َّية ت َّدعي املوضوع َّية العلم َّية ،واعتامد
املناهج املعارصة يف التحليل والتفكيك.
ويبدو أ َّن الكتب التي نرشها املسترشقون الغربيُّون بعنوان )Le Coran/Le koran( :ليست برتجامت حقيقيَّة،
ٍ
ترجامت
بل هي تأويالتٌ وتفسرياتٌ وتعليقاتٌ وانتقاداتٌ مغرِضة ملعاين القرآن الكريم؛ مبعنى أنَّها ليست
((( انظر :ذاكر ،عبد النبي« :قضايا ترجمة القرآن» ،سلسلة رشاع ،طنجة ،العدد1998 ،45م ،ص.82-77
الحضاري ،م.س ،ص( 77الهامش).
((( انظر :زقزوق ،االسترشاق والخلف َّية الفكريَّة للرصاع
ّ
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يل؛ أل َّن القرآن الكريم لفظ ،ومعنى ،ومقصديَّة ،وإيقاع ،وتأثري ،وبيان ،وإعجاز ،وال
أمينة ومامثلة
ِّ
للنص األص ّ
ميكن ترجمته إطالقًا إىل اللغات األجنب َّية؛ بإجامع العلامء املسلمني .ولذلك ،يكتفي املسترشقون برتجمة املعاين
ويفسونها ويؤ ِّولونها حسب أهوائهم ،ومصالحهم ،وأغراضهم الشخص َّية ،والدين َّية ،والالهوت َّية،
دون األلفاظ،
ِّ
واإليديولوجيَّة ،واملذهبيَّة .وبذلك ،تكون تلك الرتجامت القرآنيَّة قارصة عن الرتجمة املثاليَّة ،يف حني أ ّن أغلب
الرتجامت تكتفي باملعنى الذي يريده املسترشق ( ،)Orientalistأو املستعرب ( ،)Arabismoأو املستمزغ (�Ber
)bériste؛ أي :إنَّها ترجمة حرف َّية من جهة ،وترجمة معنويَّة تأويل َّية من جهة أخرى .وهنا يصعب الحديث عن إعجاز
القرآن الكريم ،إذا ك َّنا نركِّز عىل املعنى دون الصياغة اللفظ َّية والبالغ َّية والبيان َّية .وعليه؛ فعناوين تلك الرتجامت
كل البعد عن ترجمة القرآن الكريم.
مغالطة كبرية ،وبعيد ٌة َّ
وعليه؛ فرتجامت املسترشقني للقرآن الكريم ليست ترجامت
رصف يف املعاين(((،
باملعنى
الحقيقي لكلمة الرتجمة؛ ألنَّها مج َّرد ت ُّ
ّ
وليست باألحرى ترجم ًة حرف َّي ًة أو لفظ َّية؛ مبعنى أنَّها مقاربات أو
قراءات تأويليَّة ملعاين القرآن الكريم ،تنطلق من ذات املسترشق
التي تخضع ،بدورها ،لألهواء واالقتناعات واالعتقادات التي تش َّبع
يب جزئ ًّيا أو كلّ ًّيا .ولذلك ،نجد بعض املسترشقني
بها املسترشق الغر ّ
يكتفون ببعض السور ،فيقومون بقراءتها وتأويلها مبناهج مختلفة؛
إنرثوبولوجيَّة ،ونقديَّة ،وسوسيولوجيَّة ،وسيميائيَّة ،وموضوعاتيَّة،
والهوت َّية ،ويرتِّبونها حسب أهوائهم ترتي ًبا؛ موضوع ًّيا ،أو تاريخ ًّيا ،أو
نزول ًّيا ،وليس كالرتتيب الذي يوجد يف القرآن الكريم .وهدفهم من
ذلك هو زعزعة املسلمني .بيد أ َّن تلك املقاربات التأويل َّية ليست
ٍ
ٍ
برشوط
رصف يف املعنى مقيَّ ًدا
برتجامت للقرآن الكريم ،مادام الت ُّ
رصف واالجتهاد مع
مح َّددة عند املسلمني؛ كأ ْن ال يتعارض ذلك الت ُّ
ين ،وألّ يُ ِ
الكل للرشيعة الربَّان َّية.
الكل لآلية أو السورة أو الهدف
ِّ
خ َّل باملعنى
مقاصد الرشع الربَّا ّ
ِّ ّ
وغالبًا ما يرتبط الكتاب املرتجم بعنوانٍ مضلِّل رئيس؛ هو «قرآن مح َّمد»؛ كام يف الرتجامت الالتينيَّة األوىل؛
نبي أو رسول .وبالتايل ،مل ِ
يأت هذا
مبعنى أ َّن القرآن
ٌ
مختلق ومصطن ٌع كَتَبه مح َّمد ،وليس وحيًا ربّانيًّا من َزلً عىل ٍّ

يعب عن البداوة وثقافة الصحراء ،يستم ُّد مضامينه
الكتاب -يف رأي بعض املرتجمني املغرِضني -بيشء جديد ،بل ِّ
وقصصه من املصادر النرصان َّية واليهوديَّة ،بطريقة مش َّوهة ومح َّرفة .ث َّم إ َّن ترتيب القرآن وسوره مل يك ْن وفق نسقٍ
فضل عن عناوينه ،وحروفه ،وقراءاته،
ً
ح وسليم؛ والدليل عىل ذلك اختالف العلامء املسلمني عىل ذلك،
صحي ٍ
دس سمومهم الفكريَّة؛
ً
وجمع مصاحفه .هذا كلُّه قد أثار
جدل كب ً
ريا بني املسلمني ،فاستغلَّه املسترشقون من أجل ِّ
((( انظر :خروبات ،االسترشاق والعلوم اإلسالم َّية بني نقالن َّية التأصيل وعقالن َّية التأويل ،م.س ،ص.356
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ّ
الشك -حسب تص ُّورهم -يف أ ْن يكون القرآن الكريم كتاب وحي ،بل هو كتاب مصطنع ،كتبه مح َّمد،
وهذا ما يثري
الحقيقي
بعد أن التقى بالراهب املرت ّد بحريا ،ومبجموعة من األحبار اليهود يف املدينة وخيرب .بيد أ َّن الدافع
َّ
الذي دفع املسترشقني إىل االفرتاء ،وتزييف األخبار والحقائق ،هو انتشار اإلسالم برسعة يف العامل ،والس َّيام
نبي كباقي
ً
يف داخل أوروبا املسيح َّية؛
فضل عن كونه قد ق َّدم صور ًة واضحة وصحيحة عن املسيح بأنَّه ّ
رصفات الرهبان املريبة ،بفضح استغاللهم البشع ،وتزييفهم للكتاب املق َّدس؛ كام فضح
األنبياء؛ كام انتقد ت ُّ
اليهود بشكلٍ كبري.
تقريب ملعاين القرآن؛ إ َّما بطريق ٍة مخترصة
إذًا ،فالرتجامت االسترشاق َّية للقرآن الكريم مل تك ْن ترجامت؛ بل هي
ٌ
جح كفَّة الالهوت عىل القرآن،
ومبترسة ،وإ َّما بطريقة التحشية ،واإلسهاب ،والتعليق ،عن طريق املقارنات التي تر ِّ
بتزييف الحقائق املعطاة ،وتشويه صورة اإلسالم ،والحكم عىل القرآن؛ انطالقًا من املصادر املسيحيَّة واليهوديَّة
املح َّرفة.

ين الذي يتمثَّل
أضف إىل ذلك أ َّن هذه الرتجامت ملعاين الكتاب ال تكشف -يف الواقع -حقيقة اإلعجاز القرآ ّ
يف بيانه ،وبالغته ،وتداوليَّته ،وإيقاعه ،وتنغيمه ،وتأثريه املدهش بخطاب الرتغيب والرتهيب .بل تكتفي الرتجمة
املرجعي وفصله عن سبب
املجازي ،وبعزله عن سياقه
الحقيقي للقرآن دون املعنى
االسترشاق َّية بإيراد املعنى
ّ
ّ
ّ
الكل .ومن ث َّم ،مل تخرج الرتجمة االسترشاق َّية عن الرتجامت الحرف َّية
الترشيعي
نزوله ،وبتجريده من مقامه
ِّ ّ
ِّ
واللفظ َّية والقاموس َّية والتفسرييَّة التي تقف عند ظواهر النصوص واآليات والسور ،دون أن تتع َّمق يف أبعادها
اإلميانيَّة واألخالقيَّة.
خاتمة:
مم تق َّدم دوافع املسترشقني املغرِضة حيال ترجمة القرآن الكريم ،وأ َّن هذه الرتجامت مل تكن -عىل
ات َّضح َّ
يل.
أنواعها -ترجامت أمينة ومامثلة وصادقة
ِّ
للنص األص ّ
تخص ترجمة معاين القرآن الكريم إىل اللغات األجنب َّية
ولذلك ،ال ب َّد من ِذكْر مجموع ٍة من االقرتاحات التي
ُّ
عىل النحو اآليت:
فعل مكرو ًها ،أو ممنو ًعا؛ بل هي جائزة
 .1ليست ترجمة معاين القرآن الكريم إىل اللغات األجنبيّة حرا ًما ،أو ً
وفرض كفاية؛ إذا قام به بعضهم سقط عن اآلخر ،والس ّيام إذا كان الهدف من الرتجمة هو التبليغ والدعوة إىل
التوحيد ،وتقريب معاين القرآن لغري املسلمني؛ من أجل نرش اإلسالم بني األعاجم.
مؤسسات األ َّمة الساهرة عىل ترجمة معاين القرآن الكريم من ِقبَل العلامء املسلمني املتمكِّنني من
 .2بناء َّ
اللغات األجنبيَّة.
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فريق من العلامء
 .3أ ْن تكون ترجامت معاين القرآن الكريم ترجامت جامعيَّة يف شكل فرق ،يشارك فيها
ٌ
واملفسين واملرتجمني األكفَّاء ،ولو من البلدان األجنب َّية.
ِّ
كل طبعة ،والتوقُّف عند أخطائها وهفواتها وعيوبها.
 .4تصحيح ترجامت معاين القرآن الزائفة يف أثناء ِّ
كل ترجمة قرآنيَّة بتفاسريها اليقينيَّة والصائبة
 .5إلحاق ّ
والصحيحة؛ بإبعاد التفسريات اإلرسائيل َّية والنرصان َّية.
مبسطة ،ومخترصة،
 .6تخصيص ترجامت ملعاين القرآن َّ
جهة إىل أطفال العامل مبختلف
وموجزة ،ومفهومة ،ومو َّ
اللغات األجنبيَّة.
 .7يجوز أ ْن نأخذ باملناهج العلم َّية املعارصة يف قراءة القرآن
الكريم وترجمة معانيه؛ برشط أ ْن تنضبط بضوابط الرشع
اإلسالمي ،وتوخّي تحريف املعاين بصورة مش ِّوهة؛ خدم ًة
ّ
ألغراض الهوت َّية أو استعامريَّة مغرِضة.
 .8كتابة أبحاث ودراسات نقديَّة ملختلف ترجامت معاين
القرآن الكريم؛ من أجل فضحها ،ودحضها مبختلف اللغات
األجنبيَّة من ِقبَل علامء مسلمني أكفَّاء ،غيورين عىل الدين
اإلسالمي.
ّ
ومجلت ،ودوريَّات ،ومراكز
َّ
صحف،
 .9أ ْن تكون هناك
ٌ
علميَّة أكادمييَّة لدراسة االسترشاق ،واالستعراب واالستمزاغ،
واالستغراب من وجهة علم َّية.
 .10تخصيص جوائز ومكافآت ما ِّديَّة ومعنويَّة ملن يخدم ترجمة معاين القرآن الكريم ،يف ضوء رؤية علم َّية
وجل -من باقي
ين؛ بغية تقريب كتاب الله -ع َّز ّ
أكادمييَّة معارصة ،باستخدام الوسيط
الورقي أو الوسيط اإللكرتو ّ
ّ
البرش.
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ترجمة معاني القرآن الكريم إلى لغة
“اليديش” اليهود َّية

خلف َّيات ومالحظات-د .أحمد البهنيس

(((

ّ
مقدمة:
ٍ
بكل ما اشتملت عليه من
ترجامت ملعاين القرآن الكريم إىل اللغة العربيَّة ِّ
مل يك ْن غري ًبا ما قام به اليهود من
ٍ
ٍ
وتشويهات ،لك َّن الغريب هو حرصهم -أيضً ا -عىل ترجمة القرآن الكريم أو أجزا ٍء كبري ٍة منه إىل لغة
وتحريفات
أخطا ٍء
“اليديش” ( )Yiddishاليهوديَّة؛ وهي من اللغات الخليطيَّة بني العربيَّة وعد ٍد من اللغات السالفيَّة املنترشة يف رشق
يل الغاصب بهذه
أوروبا ،واألغرب هو قيام ما ت ُعرف بـ«الطائفة األحمديَّة» يف مدينة حيفا شاميل الكيان اإلرسائي ّ
ٍ
صفة.
الرتجمة ورعاية إصدارها ،وهي طائفة تزعم أنَّها مسلمة ،لك َّنها تعتنق
معتقدات وأفكا ًرا دين َّية يهوديَّة ِ ْ
ففي سبتمرب (أيلول) 2012م أعلن فخامة املريزا رسور أحمد -وهو ما يُطلق عليه الخليفة الخامس والزعيم
كتاب فيه مجموعة مختارة من ترجامت القرآن الكريم إىل
الروحي للطائفة اإلسالميَّة األحمديَّة العامليَّة -عن إصدار
ٍ
ّ
(((
يل الغاصب .
لغة “اليديش” ،طُبعت يف بلدة كبابري داخل حيفا شاميل الكيان اإلرسائي ّ

وقد قام بهذه الرتجمة إىل اليديش ،عمدة الطائفة األحمديَّة يف حيفا ،ويُدعى "يونا ياهافا" .ووفقًا ملق ِّدمة هذه
الرتجمة؛ فهي ت ُع ُّد فريدة من نوعها يف العامل ،وهي تهدف إىل الوصول إىل جميع اليهود ،حتَّى الذين يتح َّدثون
وبخاصة طائفة الحريديم((( منهم ،والس ّيام أ َّن لغة اليديش من أقرب اللغات التي ط َّورها اليهود للديانة
باليديش؛
َّ
ري من الكتب الدين َّية اليهوديَّة التص ُّوف َّية والفلسف َّية الدين َّية يف القرنني  18و 19م(((.
اليهوديَّة ،وكُتب بها كث ٌ
وتهدف هذه املقالة إىل الوقوف عىل هذه الرتجمة ،وعىل دوافع القيام بها ،وحقيقة هذه الطائفة التي قامت بها
ورعتها ،مضافًا إىل النظر يف أه ِّم ما احتوت عليه.

ائييل ،من مرص.
متخصص يف االسترشاق اإلرس ّ
((( باحث
ِّ
(2) https://themuslimtimes.info/201215/09//ahmadiyya-muslim-jamaat-shaykh-hamza-yusuf/?fbclid=IwAR36NdPhT9ETQj80SS6ToAjTkucrTL8XtcWP6HxY5WrZd1JbuqIEpL7D3A%2F#ixzz2as0sL3fy.
((( طائفة الحريديم :طائفة يهوديَّة متشدِّدة وتوصف بـ«املتص ِّوفة اليهود».
((( انظر :مقدِّمة هذه الرتجمة عىل الرابط:
https://www.jews-for-allah.org/yiddish/Yiddish-Koran/
https://www.alislam.org/quran/selected-verses/Yiddish.pdf

َّ ً
َّ
أول :الطائفة األحمدية:
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وأسسها "مريزا غوالم أحمد"،
يعود تاريخ ظهور الطائفة األحمديَّة إىل القرن التاسع عرش يف مدينة "قاديان" يف الهندَّ ،
ِّصا ألتباع الديانات السامويَّة املختلفة الذين
حا مخل ً
ومن هنا جاء اسمها “األحمديَّة” ،حيث ق َّدم “أحمد” نفسه نبيًّا ومسي ً
ينتظرون ظهوره ومجيئه ،وهو يؤمن بأ َّن رسالته تدعو إىل دخول اإلنسانيَّة جمعاء فيها واإلميان بدينٍ واحد(((.

ريا ما يُستخدم مصطلح “قاديان َّية”
وتُع ُّد هذه الطائفة يف نظر عموم املسلمني؛ إ َّما كفَّا ًرا ،وإ ّما أصحاب بدعة .وكث ً
لإلشارة إىل الحركة بصورة ازدرائ َّية؛
نظ ًرا إىل عقائدها املنحرفة التي
ترتكز عىل عقائد وأفكا ٍر خليط َّية بني
املسيح َّية واليهوديَّة وبعض أديان شبه
القا َّرة الهنديَّة ،عالوة عىل األفكار
ملؤسسها(((.
الدينيَّة املنحرفة
ِّ

أ َّما عن تواجد أتباع هذه الطائفة يف
فلسطني املحتلَّة ،فهو يعود إىل عام
اإلسالمي
1927م ،حني أُو ِفد الداعية
ّ
موالنا جالل الدين شمس من الهند
إىل الرشق َْي األدىن واألوسط لنرش رسالة األحمديَّة ،وبحلول أوائل الثالثينات من القرن املايض ،أصبحت قرية
الكبابري يف حيفا مرك ًزا للطائفة األحمديَّة يف الرشق األوسط بأرسه(((.

ح ِظ َي األحمديُّون فيها بحامية وح ِّريَّة؛
يل عىل األرايض الفلسطينيَّة عام 1948مَ ،
ومع قيام دولة االحتالل اإلرسائي ّ
يل ،فعقائدهم اإلميانيَّة ترتكز عىل أ َّن الرسول نهى عن
نظ ًرا إىل أ َّن أفكارهم تخدم مصالح االحتالل اإلرسائي ّ
العاملي ،وبالتايل فهم يدعون دامئًا
األحمدي هو إحراز السالم
ش ِّن الحروب واللجوء إىل السالح ،وأ َّن واجب
ّ
ّ
(((
س
للسالم مع اليهود وإرسائيل ،ويؤكِّدون عىل ذلك يف مؤمتراتهم السنويَّة التي ت ُعقد برعاية إرسائيل َّية  ،وهذا ما يُف ِّ
األحمدي الوحيد يف الرشق
متتّع أتباع هذه الطائفة بح ِّريَّ ٍة دينيَّ ٍة وثقافيَّ ٍة كاملة ،حيث يقيمون صلواتهم يف املسجد
ّ
األوسط يف مدينة حيفا ،والذي جرى تدشينه عام 1934م ،ث َّم ترميمه عام 1979م ،ويُعترب امللجأ اآلمن الذي وجده
األحمديُّون يف الدولة اليهوديَّة(((.
(1) Adil Hussain Khan. From Sufism to Ahmadiyya: A Muslim Minority Movement in South Asia Indiana University Press, 2015, p.2
((( انظر :مقال بعنوان «ظهور إسالم جديد» عىل موقع وكالة األنباء الفسلطينيَّة (وفا) عىل الرابط اآليت:
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4197
((( م.ن.
((( م.ن.
الرسمي للطائفة األحمديَّة يف إرسائيل عىل شبكة اإلنرتنتhttps://www.islamahmadiyya.net/index.asp?ver=2.1 :
((( انظر :املوقع
ّ
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كام تتَّخذهم إرسائيل أدا ًة للرتويج عىل أنَّها دولة تحرتم الح ِّريَّات وحقوق األقلِّيَّات الدينيَّة ،وأنَّها ترعى التع ُّدديَّة
الدين َّية للمجموعات الصغرية؛ لذلك فأتباع هذه الطائفة ال يتح َّرجون يف تقديم جميع الخدمات املمكنة لالحتالل
يل ،والتي يتمثَّل معظمها يف محاولتهم الرتويج يف أوساط الفلسطين ِّيني يف الضفَّة الغرب َّية وغ َّزة برضورة
اإلرسائي ّ
السالم مع إرسائيل وعدم الحرب معها(((.
ويبدو جليًّا أ َّن رعاية هذه الطائفة وإعدادها لرتجمة "اليديش" اليهوديّة للقرآن الكريم تأيت يف إطار تحالفها غري
يل ض َّد الثوابت والقيم الدين َّية واألخالق َّية اإلسالم َّية والعرب َّية ،ومحاولة زعامء هذه
املعلن مع االحتالل اإلرسائي ّ
الطائفة يف إرسائيل اإلدالء بدلوهم -أيضً ا -يف مجال التشكيك يف الثوابت اإلسالم َّية وتحريف مق َّدساتها وإعادة
تقدميها بوج ٍه مش َّو ٍه وغري آمن من خالل ترجمتها إىل لغات يهوديَّة (اليديش).
ً
ثاني�ا :لغة اليديش:
لغة اليديش هي من اللغات اليهوديَّة الخليط َّية؛ فهي عبارة عن خليط بني اللغة العربيَّة وبني عد ٍد من اللغات
السالفيَّة التي ت ُستخدم يف رشق أوروبا .وهي من اللغات التي ط َّورها اليهود ،وميكن وصفها بأنَّها لغة " ُمشفَّرة"؛
ٍ
بلغات سالفيَّة (أوروبيَّة ذوات أصول التينيَّة) ،حيث ال يقرؤها ويفهمها إال
إذ إنَّها مكتوبة بلغة عربيَّة ،لك ّنها ت ُنطق
(وبخاصة األملان َّية) التي
اليهودي الذي يعيش يف رشق أوروبا ويعرف العربيَّة ولغات الشعوب الرشق-أوروب َّية
َّ
ّ
يعيش بني ظهرانيها اليهود(((.
مليون شخص؛
َ
وتكمن أه ِّميَّة "لغة اليديش" يف أنَّها كانت اللغة الرئيسة ليهود رشق أوروبا ،ويتح َّدثها قرابة
يل
غالب َّيتهم من اليهود األشكناز (أي اليهود الغرب ِّيني) الذين تح َّدثوا بها داخل "الجيتو"؛ وهو املجتمع االنعزا ّ
والفلسفي
والديني
الفكري
ريا من آدابهم وإنتاجهم
ّ
ّ
اليهودي يف دول أوروبا كلِّها .وقد كتبوا بهذه اللغة يف أوروبا كث ً
ّ
ّ
(((
خالل القرنني الثامن عرش والتاسع عرش امليالديَّني .
דיש־טײטש) أو أملانيَّة -يهوديَّة .كانت يف
ַ
وتعود جذور تسمية هذه اللغة إىل مصطلح "يديش -تايتش" (ייִ
امليالدي .وهي مستخدمة اآلن يف الواليات
خاصة باليهود يف أوروبا منذ القرن العارش
البداية لهجة أملان َّية
َّ
ّ
وبخاصة يف مدينة نيويورك؛ بسبب هجرة اليهود األشكناز إليها .وهناك  % 80من كلامت اللغة هي
املتَّحدة،
َّ
وبخاصة البولنديَّة بعد هروب اليهود إىل
أملانيَّة األصل ،مضافًا إىل بعض الكلامت من اللغتني العربيَّة والسالفيَّة،
َّ
بولندا ورشق أوروبا بسبب الحروب الصليبيَّة ،وعادة ما تُكتب اللغة اليديشيَّة بالحروف العربيَّة(((.
((( انظر :مقال بعنوان «ظهور إسالم جديد» عىل موقع وكالة األنباء الفسلطينيَّة (وفا) عىل الرابط اآليت:
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4197
((( صباح ،سعد عبد السادة« :أثر اللغة اليديشيَّة يف العربيَّة الحديثة» ،مجلَّة كلِّيَّة اللغات ،جامعة بغداد ،العدد  ،15ص .128-127
((( م.ن ،ص .129
 Frakes، Jerold C. (1 June 2005). Introduction to Old Yiddish literature. Oxford University Press. p72.؛(4) Baumgarten، Jean
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ويُتح َّدث باليديش يف دول وكيانات ع َّدة حتّى اآلن؛ وهي :الواليات املتَّحدة ،الكيان اإلرسائييل ،بولندا،
األرجنتني ،الربازيل ،اململكة املتَّحدة ،روسيا ،كندا ،أوكرانيا ،بيالروسيا ،املجر ،املكسيك ،مالدافيا ،ليتوانيا،
بلجيكا ،أملانيا ،أسرتاليا ،فرنسا ،وغريها(((.
ً
ثالثا :ترجمة معاني القرآن إلى اليديش:

ترجم "يونا ياهافا"؛ عمد ُة الطائف ِة األحمديَّة يف حيفا ،عد ًدا من معاين سور القرآن الكريم وآياته إىل اليديش،
قسم،
وتتك َّون الرتجمة من :تصديرٍ ،وثالث مق ّدمات ،وترجم ٍة لعد ٍد من آيات سور القرآن؛ وهي موزَّعة عىل عرشين ً
كل قسم فقر ٌة تعريف َّي ٌة به بحدود  6أو  7سطور((( ،وهذه األقسام هي:
تتص َّدر َّ
1 .توحيد الله :الفاتحة ،سورة الحديد ،اآليات 8-2؛ سورة التغابن ،اآليات 5-2؛ سورة األنعام ،اآليات 101-96؛
سورة البقرة ،اآلية 256؛ سورة الحرش ،اآليات .25-23

2 .املالئكة :سورة فاطر ،اآلية 2؛ سورة البقرة ،اآليتان 99-98؛ سورة البقرة ،اآلية 178؛ سورة البقرة ،اآلية 286؛
الحج ،اآلية 76؛ سورة النساء ،اآلية .137
سورة
ّ
3 .كتاب القرآن :سورة البقرة ،اآليتان 3-2؛ سورة الواقعة ،اآليتان 79-78؛ سورة الب ِّينة ،اآلية 4؛ سورة الزمر ،اآلية
24؛ سورة الزخرف ،اآليات 5-2؛ سورة األحزاب ،اآليتان 74-73؛ سورة اإلرساء (بني إرسائيل) ،اآليتان-89 ،
.90
4 .األنبياء :سورة الحرش ،اآلية 22؛ سورة هود ،اآلية 18؛ سورة األنعام ،اآليات 156 ،93؛ سورة املائدة ،اآلية 4؛
الحج ،اآلية 76؛ سورة النحل ،اآلية 37؛ سورة البقرة ،اآليات ،31
سورة اإلرساء (بني إرسائيل) ،اآلية  ،83سورة
ّ
125 ،88؛ سورة النساء ،اآليتان 165-164؛ سورة يونس ،اآليات 93-91؛ سورة مريم ،اآليات 35-17؛ سورة آل
عمران ،اآلية 82؛ سورة األحزاب ،اآليات 48-46 ،8؛ سورة األعراف ،اآلية .159
نبي االسالم :سورة سبأ ،اآلية 29؛ سورة القلم ،اآليتان 5-4؛ سورة األحزاب ،اآليات 57 ،41 ،22؛ سورة الفتح،
ّ 5.
اآليتان 30-29؛ سورة آل عمران ،اآليتان 33-32؛ سورة املائدة ،اآلية .68
6 .العبادة :سورة الب ِّينة ،اآلية 6؛ سورة الذاريات ،اآلية 57؛ سورة اإلرساء (بني إرسائيل) ،اآليتان 80-79؛ سورة
البقرة ،اآلية .239
7 .الصوم :سورة البقرة ،اآليتان .185-184

8 .الزكاة والصدقة :سورة البقرة ،اآلية 275 ،266 ،263-262 ،255 ،44؛ سورة الروم ،اآلية 39؛ سورة الذاريات،

(1) YIVO Bleter, pub. YIVO Institute for Jewish Research, NYC, initial series from 1931, new series since 1991. p234
((( انظر :فهرست الرتجمة ومقدَّمتها عىل الرابط:
https://www.jews-for-allah.org/yiddish/Yiddish-Koran/https://www.alislam.org/quran/selected-verses/Yiddish.pdf.
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اآلية 20؛ سورة املعارج ،اآليتان 26-25؛ سورة التوبة ،اآلية 60؛ سورة مح َّمد ،اآلية .39
الحج ،اآليات 30-26؛ سورة البقرة ،اآلية .198
الحج :سورة
9.
ّ
ّ

	10.الشورى :سورة الحجرات ،اآليات 13-11؛ سورة النساء ،اآليات 150-149 ،136 ،39-37؛ سورة النحل،
اآليات 93-91؛ سورة املائدة ،اآليات 11-9؛ سورة اإلرساء (بني إرسائيل) ،اآليات .39-32

	11.العفو :سورة السجدة ،اآليات 36-34؛ سورة النحل ،اآليات 129-126؛ سورة التوبة ،اآلية 6؛ سورة الزمر،
اآليتان .19-18
	12.التجارة :سورة طه ،اآليات 120-117؛ سورة البقرة ،اآلية 189؛ سورة النساء ،اآلية .30

الحج ،اآليتان 41-40؛ سورة املمتحنة ،اآليتان 10-9؛ سورة الصف ،اآليتان 12-11؛ سورة
	13.الشهادة :سورة
ّ
العنكبوت ،اآلية 70؛ سورة التوبة ،اآليتان 111 ،20؛ سورة النساء ،اآلية .96
	14.املؤمنون :سورة املؤمنون ،اآليات 12-2؛ سورة الفرقان ،اآليات 78 -64؛ سورة السجدة ،اآليات .33-31

	15.املرأة :سورة النحل ،اآلية 98؛ سورة النساء ،اآلية 125؛ سورة األحزاب ،اآلية 36؛ سورة املؤمنون ،اآلية 41؛
سورة البقرة ،اآليتان .230-229
	16.الربا :سورة البقرة ،اآليات .282-276

	17.يوم القيامة :سورة الرحمن ،اآليات 36-34 ،21-20؛ سورة االنشقاق ،اآليات 6-2؛ سورة التكوير ،اآلية 11؛
سورة الزلزلة ،اآليات 9-2؛ سورة طه ،اآليات 108-106؛ سورة النمل ،اآلية 83؛ سورة القيامة ،اآليات .10-8
	18.خلق اإلنسان :سورة الشورى ،اآلية 30؛ سورة األنعام ،اآلية 99؛ سورة النساء ،اآلية 2؛ سورة آل عمران ،اآلية
الحج ،اآلية 6؛ سورة النمل ،اآلية 89؛ سورة النحل ،اآلية 9؛ سورة امللك،
7؛ سورة إبراهيم ،اآلية 20؛ سورة
ّ
اآليات .4-2
	19.الصالء والدعاء :سورة البقرة ،اآليات 287 ،203-202 ،187؛ سورة آل عمران ،اآليات .196-191

	20.قصار السور :سورة الكافرون ،اآليات 7-1؛ سورة النرص ،اآليات 4-1؛ سورة العرص ،اآليات 4-1؛ سورة
اإلخالص ،اآليات 5-1؛ سورة الفلق ،اآليات 6-1؛ سورة الناس ،اآليات .7-1
ً
رابعا :مالحظات حول الترجمة:

ٍ
مالحظات ع َّدة عىل اختيار هذه اآليات من عدد من السور القرآنيَّة لرتجمتها إىل اليديش،
ميكن تسجيل
وميكن حرصها يف اآليت:
1 .اختيار السور واآليات التي ت ُعطي تعريفًا عا ًّما عن القرآن واإلسالم من حيث مبادؤه األساس وأفكاره
وعقائده ورشائعة الرئيسة ،وهو ما يتَّضح من خالل الرتكيز عىل صفات وحدانيَّة الله ،وطبيعة النب َّوة يف

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى لغة “اليديش” اليهوديَّة

والحج ،عالوة عىل عد ٍد من
نبي اإلسالم ،مضافًا إىل عد ٍد من الترشيعات الرئيسة؛ كالصوم،
ّ
القرآن ،وكذلك ّ
يل
جانب آخر ،تحاول هذه االختيارت الرتكيز عىل ما يُعرف يف الفكر
قصار السور .ومن
ٍ
االسترشاقي اإلرسائي ّ
ّ
بـ"املشرتكات بني اليهوديَّة واإلسالم"؛ والتي من أبرزها :صفات الوحدان َّية لإلله ،وكذلك رشائع الصوم ،نطق
الشهادة ،الصالة ،الدعاء ،وتحريم الربا.
2 .الرتكيز عىل عد ٍد من اآليات التي ت ُعنى بالقتال والجهاد ،ومر ُّد هذا إىل أ َّن الطائفة األحمديَّة حاولت تأويلها مبا
يل عام 2013م ،أكَّد زعيمها أ َّن آيات القتال
يل؛ ففي مؤمتر للطائفة يف الكيان اإلرسائي ّ
يخدم الطرف اإلرسائي ّ
الحج)((( ال ميكن أن تكون حاف ًزا لقتال اليهود واإلرسائيل ِّيني ،وأ َّن
والجهاد يف القرآن (اآليات  41-40من سورة
ّ
اإلسالم دين سالم ،وأ َّن هذه اآليات تدعو للدفاع عن النفس فقط(((.
3 .الرتكيز عىل اآليات والسور التي ذكرت "بني إرسائيل"؛ إىل درجة أ َّن الرتجمة اختارت تسمية بني إرسائيل
وأغفلت متا ًما تسميتها بسورة اإلرساء .وكذلك اآلية  164-163من سورة النساء((( التي تذكر عد ًدا من أنبياء
اليهودي باآلباء أو البطاركة (نوح ،إبراهيم ،إسامعيل ،إسحاق،
الديني
بني إرسائيل؛ وهم املعروفون يف الفكر
ّ
ّ
املؤسسة للديانة اليهوديَّة ،مضافًا إىل موىس وهارون؛ وهام أصحاب
ويعقوب)؛ أي الشخص َّيات الدين َّية
ِّ
الرشيعة اليهوديَّة املتمثِّلة يف التوراة ،وكذلك سليامن وداوود؛ وهام من األنبياء يف القرآن ،لك َّنهام ملكان
اليهودي ،وليسا من األنبياء.
الديني
فقط -يف الفكرّ
ّ

اس بَ ْعضَ ُهم ِب َب ْع ٍض لَّ ُه ِّد َم ْت َص َوا ِم ُع َو ِب َي ٌع َو َصلَ َواتٌ َو َم َسا ِج ُد يُ ْذكَ ُر ِفي َها ْاس ُم
((( ال َِّذي َن أُ ْخ ِر ُجوا ِمن ِديَا ِر ِهم ِب َغ ِ ْي َح ٍّق ِإلَّ أَن يَقُولُوا َربُّ َنا اللَّ ُه ۗ َولَ ْولَ َدفْ ُع اللَّ ِه ال َّن َ
َ
َ
وف َونَ َه ْوا َعنِ الْ ُمن َك ِر ۗ َولِلَّهِ
الص َل َة َوآتَ ُوا ال َّزكَا َة َوأَ َم ُروا بِالْ َم ْع ُر ِ
ِ
نص ُه ۗ إِ َّن اللَّ َه لَ َقو ٌِّي َعزِي ٌز ( )40ال َِّذي َن إِن َّم َّك َّنا ُه ْم ِف الْ ْرض أقَا ُموا َّ
نص َّن اللَّ ُه َمن يَ ُ ُ
اللَّ ِه كَ ِث ًريا ۗ َولَيَ ُ َ
َعا ِق َب ُة الْ ُ ُمورِ.
((( انظر :مقال بعنوان «ظهور إسالم جديد» عىل موقع وكالة األنباء الفسلطينيَّة (وفا) عىل الرابط اآليتhttp://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4197 :
ُوب َوا َلْ ْس ِ
(((إِنَّا أَ ْو َح ْينا إِلَ ْي َك كَام أَ ْو َح ْينا إِىل نُو ٍح َوال َّن ِب ِّي َني ِم ْن بَ ْع ِد ِه َوأَ ْو َح ْينا إِىل إِبْرا ِهي َم َوإِ ْسام ِع َيل َوإِ ْس َ
وب َويُون َُس َوها ُرو َن َو ُسلَ ْيام َن
باط َو ِعيىس َوأَيُّ َ
حاق َويَ ْعق َ
يم.
َوآت َ ْينا دا ُو َد َزبُو ًرا َو ُر ُس ًل قَ ْد ق ََص ْصنا ُه ْم َعلَ ْي َك ِم ْن قَ ْب ُل َو ُر ُس ًل لَ ْم نَق ُْص ْص ُه ْم َعلَ ْي َك َوكَلَّ َم اللَّ ُه ُموىس ت َ ْكلِ ً
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موسوعة القرآن ألوليفر ليمن
-عرض ونقد-

(((

د .الشيخ مح َّمد عيل الرضايئ األصفهاين(((؛ الس ِّيد مهدي اعتصامي

(((

ترجمة :الشيخ عيل فخر اإلسالم

ّ
مقدمة:
يعترب كتاب «القرآن :موسوعة» ،املعروف بـ«موسوعة
القرآن  -أوليفر ليمن» ،العمل الثاين؛ من حيث الجهد
والحجم وفريق العمل ،الذي أع ّده املسترشقون حول
القرآن الكريم ،بعد موسوعة القرآن (ليدن) .ويرتأّس

تحريره الربوفيسور «أوليفر ليمن» (،)Oliver leaman
وقد أُن ِ
علم
ج َز يف العام 2005م ،وطُبع يف مجلَّد واحدً .
أ َّن إطالق «موسوعة» عىل مثل هذا الكتاب هو من باب
التسامح؛ والسيَّام أ َّن موضوعه القرآن الكريم؛ إذ إ َّن لتأليف
خاصة(((.
املوسوعات القرآنيَّة خلفيَّات ومزايا
َّ

وتهدف هذه الدراسة إىل :تقديم عرض وتوصيف لهذا
الكتاب (املوسوعة) ،وترجمة ملداخله ،ونقد آلل َّية اختيارها

وترتيبها.

((( األصفهاين ،مح َّمد عيل الرضايئ؛ اعتصامي ،الس ِّيد مهدي« :معرفی و بررسی دايره املعارف قرآن ،اليور ليمن» ،مجلَّة قرآن پژوهی خاورشناسان ،املجلَّد،4
العدد ،7خريف وشتاء 1388هـ.ش ،ص.70-29
((( عض ّو الهيئة العلم َّية يف جامعة املصطفى.
التخص ّيص لتفسري القرآن وعلومه.
((( ماجستري املركز
ُّ
((( لالطِّالع عىل خلف َّيات ومزايا تأليف املوسوعات القرآن َّية ،انظر :األصفهاين ،مح َّمد عيل الرضايئ« :بررىس دايره املعارف قرآن ليدن» ،مجلَّة قرآن ومسترشقان،
العدد ،1ص .47-43
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َّ ً
أول :التعريف بالموسوعة:

َّ
 .1هوية الموسوعة:

القرآن :موسوعة

عنوان املوسوعة

()the Quran: an encyclopedia
أوليفر ليمن ()Oliver leaman

رئيس التحرير
لغة املوسوعة
النارش

اإلنكليزيَّة

روتلدج ()routledge

تاريخ النرش

كل من أمريكا وكندا
الطبعة األوىل عام  2005يف ٍّ

عدد الصفحات

 771صفحة  29 +صفحة للمق ِّدمات

 .2الدافع من وراء التأليف:
إلهام ألحد أكرب أديان العامل
يقول أوليفر ليمن بصدد بيان دافعه يف تأليف املوسوعة« :القرآن [الكريم] مصدر
ٍ
(اإلسالم) والذي يربو عدد أتباعه عىل املليار ،وهو يلعب دو ًرا محوريًّا يف اإلسالم ،وقد كان موضع بحث وجدل
شديدين منذ نزوله (قبل أربعة عرش قرنًا) ،واختلف الباحثون فيه بني مسلمني ومعادين لإلسالم ومحايدين؛ ما دعا
ٍ
طيف واسعٍ من اآلراء».
إىل ظهور
 .3أهداف الموسوعة:
يبي أوليفر ليمن أهداف املوسوعة بقوله:
ّ
«أ .هدف املوسوعة استعراض اآلراء ووجهات النظر واألساليب واالت ِّجاهات املتن ِّوعة؛ لتعكس ردود األفعال
النص (القرآن) وخلقها طوال التاريخ.
الشديدة التي أثارها هذا
ّ
رصف الباحثني؛ األمر الذي يدلِّل عىل تغطيته
ب .متثِّل هذه املوسوعة وحيدة املجلَّد مصد ًرا ًّ
مهم يوضع يف ت ُّ
مؤش عىل ذلك.
أبعاد
ّ
النص القرآ ّ
ين كافَّة .وما لقيه من ترحيب الق َّراء ِّ ٌ
ٍ
ٍ
وحوارات عا َّمة كثرية ،وأرضيَّة
بحث
ج .فرض موضوع «اإلسالم والقرآن» نفسه عىل أخبار اليوم ،وصار موضوع
ٍ
أي فهمٍ مسبقٍ أو خلف َّي ٍة علم َّي ٍة متين ٍة حوله.
لعديد من اآلراء والنظريَّات ،دون أن يكون ملن يخوضون فيه ّ
د .مساعدة الق َّراء؛ من خالل لعب دور وسيلة دراسة وبحث يف حقل الدراسات القرآن َّية؛ وذلك عرب الجهد
الشامل املبذول فيها».
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ِّ
ِّ
 .4مقدمة المؤلف:
يقول مؤلّف املوسوعة يف مق ّدمتها:
«منذ سنوات خلت وأنا أفكِّر بإنجاز عملٍ
املتخصصني ،مع السعي يك ال يكون
ريا من
ِّ
ين يفيد كث ً
بحثي قرآ ٍّ
ٍّ
املبسطة .وتهدف املوسوعة إىل ملء الفراغ الذي يفصل بني الكتب
مكثَّفًا ج ًدا؛ مثل بعض األعامل األخرى
َّ
العلمي
املبسطة ج ًدا .إ َّن إلقاء مج َّرد نظرة رسيعة وأ َّول َّية يشري إىل أنَّنا مل نضع العمل
التخصص َّية والكتب
العلم َّية
ُّ
َّ
ّ
مفصلة ج ًدا وعلم َّية وتناولت إىل ح ٍّد كبري دقائق املوضوع وتفاصيله ،وهناك
جان ًبا؛ فأكرث املوضوعات جاءت َّ
مداخل قاربت مفاهيمها ونظريَّاتها بصورة موجزة وكلِّ َّية.
كل مصطلح ورد ذكره يف القرآن؛
أل يكون كذلك -بحيث يوضح ّ
معجم قرآنيًّا -بل َس َعيْ َنا َّ
ليس هذا الكتاب
ً
مم يلفت النظر
رئيسا يف فهم القرآن ،كام أدرجنا بعضً ا آخر ّ
وإنّ ا اختري للبحث والدراسة مصطلحاتٌ تلعب دو ًرا ً
ٍ
واالنتباه عىل الرغم من عدم محوريَّته .وقد أردنا بذلك تقديم ٍ
جديد من أساليب املعاجم والقواميس للق َّراء
منط
يك يزدادوا فائد ًة منها ،ويعلموا ما يه ُّمهم منها.
فضل عن مجموعة أخرى
ً
تن َّوعت أديان كتَّاب هذه املوسوعة؛ فبعضهم مسلمون ،وع َّد ٌة منهم غري مسلمني،
بأي دين ،ولك َّن دافع الفضول للبحث حول القرآن يجمعهم جمي ًعا .ونتيج ًة لهذه الخلف َّيات العقديَّة
ال يؤمنون ِّ
ٍ
طيف واسعٍ من اآلراء والنظريَّات الكثرية يف
املختلفة للكتَّاب ،ينبغي عىل الق ّراء بدورهم أن يتوقَّعوا التعامل مع
هذه املوسوعة.
يئ حول املسائل املطروحة ،بل عىل العكس ،فقد ضم املح ِّرر تقارير
مل نس َع عىل اإلطالق إىل طرح ٍ
رأي نها ٍّ
بي للقارئ مختلف اآلراء والتفاسري حول املوضوع .وتُغطِّي املوسوعة -إىل ح ٍّد
متعارضة يف املوسوعة؛ يك يُ ِّ
يب يف سبيل ٍ
ٍ
ٍ
مزيد من فهم القرآن.
وقراءات
ري
كبري -آرا ًء
ِّ
للنص العر ّ
واستظهارات ورشو ً
حا وتفاس َ
عمل
تُ ثِّل املوسوعة مجموع ًة من مداخل القرآن ،ال اإلسالم .وال ريب يف أ َّن الفصل بني القرآن واإلسالم ٌ
صعب .طب ًعا ،قد ُيثِّل هذا العمل دراسة ج ِّيدة عن اإلسالم ،من خالل بعض املوضوعات التي ليست ذات
ٌ
صلة وثيقة بالقرآن ،ولك َّن الق َّراء سيفهمون بدقَّة عالقتها غري املبارشة بالقرآن .هذا ،ومث َّة معضلة تفسرييَّة تتمثَّل
ين،
يف أ َّن أح ًدا ال يعلم مدى صالحيَّته الستخراج مواضيع من خارج القرآن واستخدامها يف تفسري
ِّ
النص القرآ ّ
ٍ
مفسي القرآن ،الذين ق َّدموا آرا ًء مختلفة يف
وسيتَّضح للقارئ أ َّن هذا املوضوع قد خضع
لدراسات كثرية من ِق َبل ِّ
هذا املجال حول األدوات والوسائل التي يجب استخدامها وتج ُّنبها يف التفسري ،وهو ما يشري إىل تن ُّوع املدارس
الفكريَّة والنزعات العقديَّة واملذهب َّية يف اإلسالم .وحقيقةً ،لطاملا كان تحديد ما يجب استخدامه واالبتعاد عنه
ومشكل.
ً
عويصا
يف التفسري
ً
مستقل
ٌّ
مدخل
ٌ
املفسين واملفكِّرين ،ومل يُجعل فيها
مل يُتع َّرض يف هذه املوسوعة إىل دراسة كثريٍ من أبرز
ِّ
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حا وبيانًا ،بل َس َع ْي َنا
للمفاهيم القرآن َّية كافَّة؛ إذ ليس هدفنا تقديم كافَّة األمور واملواضيع
َّ
الخاصة بالقرآن توضي ً
لالهتامم بأه ِّم املفاهيم واملوضوعات والشخص َّيات واملفكِّرين؛ بوصفهم ممثِّلني ملختلف املدارس الفكريَّة
واالت ِّجاهات التفسرييَّة».
َّ
 .5هيكلية الموسوعة:
تتألّف املوسوعة من أقسام ع ّدة؛ هي:
أ .املقدِّ مة (تعريف بالكتاب) :استعراض الخلفيَّة التاريخيَّة للكتاب والهدف من وراء تأليفه ،منهج التأليف
والكتابة فيه ،كيف َّية االستفادة من املوسوعة (هناك صفحتان تستعرضان أسلوب ترتيب املواضيع واآليات
و ،)...التعريف باملصادر الرئيسة ،عالمات االختصار ،وكيف َّية العثور عىل املداخل.
فضل
ً
ب .هيئة التحرير :استعراض أسامء مثانية أعضاء من الزمالء الرئيسني ألوليفر ليمن يف إعداد الكتاب،
ٍ
وفهرس بأسامء الزمالء العاملني (ذكر أسامء  43كاتبًا ملقاالت
عن اسم الجامعة التي كانت مق َّر العمل،
الكتاب).
يئ :فهرسة املداخل مع أسامء الكتَّاب ،دون ذكر رقم
ج .فهرس باملداخل عىل أساس الرتتيب الهجا ّ
الصفحة .ورد يف هذا الفهرس ذكر املداخل كافَّة؛ سواء املرجعيَّة أو غريها.
يل من الكتاب ،حيث يشغل حجم الكتاب األساس (714
دّ .
نص املداخل ( :)A to Zويُع ُّد القسم األص ّ
صفحة) ،ويأيت عىل ِذكْر تفاصيل املداخل؛ حسب ترتيب الفهرس.
ٍ
فهرس جامعٍ نسبيًّا أله ِّم مصادر البحث
ه .مرسد املصادر :يف هذا القسم الذي يض ّم  11صفحة ،جرى عرض
حول القرآن أو فيه؛ من وجهة نظر الكتَّاب.
النص.
كامل عن اآليات كافَّة التي جرى اإلرجاع إليها يف
ً
دليل
و .فهرس اإلرجاعات القرآن َّية :ويتض ّمن ً
ّ
ز .فهرس األسامء :وفيه جمع األسامء كافَّة التي ورد ِذكْرها يف الكتاب عىل شكل دليل.
مفصل عن األعالم واألماكن وموضوعات الكتاب.
ح .دليل
موضوعي :وهو دليل َّ
ّ
 .6رئيس التحرير:
متخصص يف الفلسفة
أوليفر ليمن (مواليد 1950م) ،أستاذ الدراسات الفلسفيَّة يف جامعة كنتايك األمريكيَّة،
ِّ
اإلسالم َّية والفلسفة اليهوديَّة يف القرون الوسطى .أكمل دراساته الجامع َّية يف جامعتي أكسفورد وكامربيدج ،ونال
درجة الدكتوراه عام 1979م.
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ٍ
لغات
عمل مد ِّر ًسا يف جامعة كنتايك منذ العام 2000م .ت ُرجمت أعامله يف الفلسفتني اإلسالم َّية واليهوديَّة إىل
كثرية؛ منها :الفارسية .وأبرز مؤلَّفاته يف إيران« :تاريخ الفلسفة اإلسالم َّية»((( الذي أرشف مع الس ِّيد حسني نرص
عىل تحريره.
وقد خاطب «ليمن» يف موسوعته القرآن َّية هذه األشخاص الذين ال معرفة مسبقة لديهم عن :اإلسالم ،القرآن،
واللغة العرب َّية.
 .7هيئ�ة التحرير:
شارك يف تحرير هذه املوسوعة مجموعة من الباحثني؛ هم:
أ .أسام أفرس الدين ( ،)Asma Afsaruddinمن جامعة نوتردام يف الواليات املتَّحدة األمريك َّية
ب .ماسيمو كمبنيني ( ،)Massimo Campaniniمن جامعة ميالنو ،يف إيطاليا
ج .بهار داوري ( ،)Bahar davaryمن جامعة سان دييغو يف الواليات املتَّحدة األمريك َّية
د .نيفاد كهرتان ( ،)Nevad Kahteranمن جامعة سرياييفو يف البوسنة والهرسك
مؤسسة دراسات اإلسامعيليَّة يف لندن
ه .أرزينا الالين ( ،)Arzina Lalaniمن َّ
و .تامارا سن ( ،)Tamara Sonnمن معهد ويليام ومري يف الواليات املتَّحدة األمريك َّية.
ز .برانون ويلر ( ،)Brannon Wheelerمن أكادمييَّة الق َّوة البحريَّة يف الواليات املتَّحدة األمريكيَّة
ح .استيفان وايلد ( ،)Stefan Wildمن جامعة بون يف أملانيا.

ُ َّ
 .8الكتاب:

تض ّم هيئة التحرير والكتّاب يف موسوعة أوليفر ليمن  43عض ًوا من أساتذة جامعات  14دولة حول العامل
(جنوب إفريقيا ،أملانيا ،الواليات املتَّحدة ،إنكلرتا ،أسرتاليا ،إيطاليا ،بلجيكا ،بنغالدش ،البوسنة والهرسك،
تركيا ،نيوزيلندا ،السعوديَّة ،كندا ،التفيا).
دليل املداخل العا ّم:
يئ
ً
مدخل يف املوسوعة ،هناك 113
ً
من مجموع 468
مدخل إرجاع ًّيا .وقد ُرت ِّبت جميعها وفق الرتتيب الهجا ّ
لألحرف اإلنكليزيَّة.
ومؤسسة فرهنگی آرایه يف طهران عام 1375هـ.ش.
((( الكتاب من مجلَّدين ،من نرش دار روتلدج يف لندن عام 1996مَّ ،
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بعض عناوين املداخل هي ترجمة إنكليزيَّة أللفاظ قرآن َّية أو إسالم َّية أو غريها ،يت ّم إرجاعها إىل مدخل بكتابة
إنكليزيَّة .وأحيانًا يجري العمل عكس ذلك .ومن ًعا للخلط بني االثننيُ ،وضع ما يعادل تلك املداخل التي تأيت عىل
شكل مصطلح ،ضمن إشارة اقتباس (« »)؛ فعىل سبيل املثال :املدخل ( 67كتاب ،انظر« :كتاب»)؛ مبعنى أ َّن لفظة
«كتاب» األوىل هي ترجمة ( ،)BOOKبينام لفظة «كتاب» الثانية الواقعة ضمن إشارة االقتباس هي الكتابة العرب َّية
يب.
لـ( )KITABالعرب َّية التي اقتبسها املح ِّرر من القرآن العر ّ
ري من املداخل كُتبت باللغتني؛
وهناك نظام إرجا ٍع كاملٍ نسبيًّا داخل النصوص يسيطر عىل املداخل .وهناك كث ٌ
الختالف كتابة األسامء يف العرب َّية واإلنكليزيَّة؛ يك يسهل عىل القارئ العثور عىل املدخل أو املصطلح الذي يبحث
بأي من الطريقني التي يراها مالمئًا له.
عنه ٍّ
مدخل يتناول املواضيع األكرث أه ِّميَّة
ً
متوسط حجم أغلب املداخل حواىل صفحة واحدة .وهناك حواىل 40
ِّ
وحساسيَّة؛ ما جعل حجمها أكرث من أربع صفحات .أ َّما أكرب املداخل فهو مدخل «آية» بثامين صفحات ونصف،
بينام أصغر املداخل هو مدخل «عزرائيل» بثالثة أسطر فحسب.
وميكن تقسيم املداخل بشكل عا ّم إىل مجموعات ثالث:
أ.عاديَّة وقصرية :يبلغ حجم ما َّدتها صفحة واحدة أو أكرث من ذلك بقليل .وتقترص عىل ح ِّد استعراض كلِّ َّي ٍ
ات
يف باب تعريف ذلك املصطلح أو املوضوع .طب ًعا ،باملقارنة مع بعض املداخل الطويلة كان ينبغي لكثريٍ
منها أن يكون من ذلك الحجم والتناول ،ولك َّن رأي الكتّاب مل يستق ّر عىل ذلك ،من قبيل« :الخويئ ،آية الله
العظمى السيِّد أبو القاسم»« ،زبانية»« ،زهد» .وأغلب مداخل املوسوعة تندرج تحت هذه املجموعة.
أقل من ذلك ،وتستعرض زوايا املوضوع
ومتوسطة الحجم :وتكون عاد ًة بحجم صفحتني أو ّ
ب.مه َّمة نسب ًّيا
ِّ
ٍ
ين»« ،املسيح َّية»« ،الرتبية والقرآن»،
مبزيد من البيان والتأ ُّمل والتع ُّمق .من تلك املداخل« :عائشة»« ،قانو ّ
«الغيب» .ويفضّ ل تناول هذه املجموعة من املداخل بالدراسة والتحليل ،من خالل دراسة مجموع املقاالت
ذات الصلة بها.
ج.ذات أه ِّم َّية كربى وطويلة :عىل ال ّرغم من أ َّن املوسوعة من مجلَّد واحد ،وتقوم عىل مراعاة اإليجاز
ٍ
مبزيدمن التفصيل،
خاصا بعد ٍد من املواضيع؛ حيث ت َّم تناول ما َّدتها
واالختصار ،يُالحظ أ َّن هناك اهتام ًما
ًّ
كل منها
مقارن ًة مع مقاالت أخرى يف املوسوعة .ليست مداخل هذه املجموعة جميعها طويلة ،لك َّن أه ِّميَّة ٍّ
تتَّضح يف ضوء املوضوع الذي تتناوله أو نوع التقرير الذي يع ّده كاتبه عنه (نوع العنوان املنتخب) أو املا َّدة
مثل إىل مدخل النسخ ( 3صفحات) ،أو التي جرى إرجاعها إليه
املطروحة فيها ،وإ ْن بإيجاز .وميكن اإلشارة ً
( 3صفحات) وأمثالهام.
املحصلة ،ميكن القول إ َّن املقاالت التي تتجاوز  4صفحات يف املوسوعة تندرج يف هذه املجموعة؛
ويف
ّ
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ما يستدعي االهتامم بها وتقوميها ونقدها .ويف ما يأيت عدد من تلك املداخل« :الله» ( 7صفحات)« ،عيل بن
أيب طالب» ( 5صفحات)« ،اآلخرة» ( 6صفحات)« ،الوقائع التاريخ َّية والقرآن» ( 4صفحات)« ،اإلمام/اإلمامة»
( 5صفحات)« ،اإلسالم» ( 4صفحات)« ،اللغة والقرآن» ( 15صفحة)« ،النسخ الخطِّ َّية والقرآن» ( 5صفحات)،
«مح َّمد» ( 9صفحات)« ،عامل الطبيعة والقرآن» ( 5صفحات)« ،املصادر ،املنشأ والتأثري عىل القرآن» ( 6صفحات)،
«الوحي» ( 4صفحات)« ،الصالة» ( 8صفحات)« ،العلم والقرآن» ( 5صفحات)« ،الشيعة» ( 6صفحات)« ،الس َّنة»
( 7صفحات)« ،التفسري يف صدر اإلسالم» ( 7صفحات)« ،الرتجمة والقرآن» ( 13صفحة)« ،الحرب والعنف» (7
ل/والية» ( 5صفحات).
صفحات)« ،ويلَ /و َ َ
عاد ًة ما يعكس اختالف حجم املقاالت يف موسوعة ما نوع األه ِّميَّة التي يوليها الكتَّاب واملح ِّررون ملوضوعاتها،
وهو ما يظهر جليًّا لدى مطالعة مداخل الكتاب .عىل أ ّن تلك النظرة ال تتحقَّق بوج ٍه دائم؛ إذ يكفي أن نلقي نظر ًة
فاحص ًة عىل الكتاب لنكتشف غياب تناول بعض املواضيع عىل الرغم من أه ِّم َّيتها الكربى ،أو بالح ِّد األدىن قد جرى
مدخل يف املوسوعة.
ً
التط ُّرق إليها بنسب ٍة بسيط ٍة ج ًدا ،مع إدراج موضو ٍع ال أه ِّم َّية له ،أو قليل األه ِّم َّية،
يل يف ما اختار من مداخل؛ إذ كانت أغلب
مدخل ،وظهر
ً
هذا ،وقد كتب رئيس التحرير بنفسه 99
ُّ
تخصصه األص ّ
ري من أه ِّم املداخل وأطولها
مداخله ذات صبغة فلسف َّية (من قبيل :التعطيل ،املصري و )...واهتامم
ّ
يهودي .وكث ٌ
يب» ( 7صفحات)« ،االستدالل والقرآن» (11
هي جزء من تلك املداخل نفسها ،من قبيل« :أهل البيت»« ،عرب/عر ّ
صفحة)« ،الف ّن والقرآن» ( 10صفحات)« ،الكتابة (رسم الخطّ) والقرآن» ( 5صفحات)« ،املوت» ( 9صفحات)،
«الحديث»« ،عيىس» ( 5صفحات)« ،إعجاز القرآن» ( 4صفحات)« ،النفس» ( 5صفحات)« ،النهضة» ( 5صفحات)،
«عامل الطبيعة والقرآن» ( 5صفحات)« ،النب َّوة» ( 4صفحات)« ،الصالة» ( 8صفحات)« ،التعطيل» ( 5صفحات).
وبيان مداخل املوسوعة وترتيبها يف ما يأيت:
رقم
املدخل

ترجمته بالعرب َّية

.1

آرون ،انظر“ :هارون”

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

مح َّمد عبده
الغسل
إبراهيم
زوجة إبراهيم
نسخ
أبو بكر
أبو حنيفة ،نعامن بن ثابت
أبو لهب
أه ِّم َّية أيب لهب

.2

عبد الرؤوف السنخييل

عنوانه باإلنكليزيَّة
A

AARON, see: Harun
‘ABD AL-RA’UF AL-SINGKILI, see: al-Singkili,
‘Abd al-Ra’uf
‘ABDU, MUHAMMAD
ABLUTION
ABRAHAM, see: Ibrahim
ABRAHAMS WIFE, see: Ibrahims wife
ABROGATION
ABU BAKR
ABU HANIFA, NUMAN B. SABIT
ABU LAHAB
ABU LAHAB’S SIGNIFICANCE
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ABU’L HUDAYL AL-‘ALLAF, see: al-Allaf, Abul
Hudayl
AD‘
ADAM
ADHAB, see: punishment‘
ADL‘
ADULTERY, see: zina
AHD / ‘AHADA‘
AHL AL-BAYT
AHL AL-DHIKR
AHL AL-KITAB
AHL AL-SUNNA, see: sunna
AHMAD, see: Injil; Muhammad
AHMAD B. HANBAL
AHQAF
A’ISHA‘
AKHAR
ALAQ‘
ALCOHOL, see: intoxication
ALI IBN ABI TALIB‘
AL-ALLAF, ABU’L HUDAYL‘
ALLAH
AMARA / AMR, see: ulul-amr
ANGEL, see: malak
ANNE, see: Marys mother
ANTICHRIST, see: Dajjal
AQIDA‘
ARAB /ARABIA
ARABIC LANGUAGE
ARGUMENTS AND THE QURAN
ARKOUN, MOHAMMED
ARSH, see: heaven; miraculousness of the Quran‘
ART AND THE QURAN
ASBAB AL-NUZUL
ASBAT
AL-‘ASHARI
ASH‘ARITES AND MU‘TAZILITES
ASIYYA‘
AYA
AYATULLAH AL-UZMA
SAYYID ABUL-QASIM ALKHOI, see: al-Khoi,
Ayatullah alUzma Sayyid Abul-Qasim
AYYUB
AZIZ‘
AZRA’IL
B
BACKBITING
BADR
AL-BAGHAWI

أبو الهذيل العالف

.12

يئ
ّ آية الله العظمى السيِّد أبو القاسم الخو

.50

أيُّوب
)العزيز (من صفات الله
عزرائيل

.51
.52
.53

ال ِغيبة
بدر
البغَوي

.1
.2
.3

عاد
آدم
عذاب
عدل
زنا
 َع َهد/عهد
أهل البيت
أهل الذكر
أهل الكتاب
أهل الس َّنة
 إنجيل؛ مح َّمد: انظر،أحمد
أحمد بن حنبل
أحقاف
عائشة
آخر
علق
الخمر
يل بن أيب طالب
ّ ع
العالف أبو الهذيل
الله
” “أولو األمر: انظر، أمر/أ َمر
املالك
والدة مريم
”جال
َّ  “الد: انظر،الالمسيحيَّة
عقيدة
يب
ّ  عر/عرب
اللغة العرب َّية
االستدالل والقرآن
مح َّمد أركون
 إعجاز القرآن، السامء: انظر،عرش
الف ّن والقرآن
أسباب النزول
أسباط
األشعري
األشاعرة واملعتزلة
آسية
آية

.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
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BAQA
BARAKA
BARZAKH
BASHAR
BASMALA
AL-BAYDAWI
BAYYANA / ABAN
BEAUTY
BECCA / BAKKA
BILQIS
BOOK, see: kitab
BURHAN / BAYNA / SULTAN

C
CAIN AND ABEL, see: Qabil and Habil; murder;
sacrifice
CALENDAR
CALIPH, CALIPHATE
CALLIGRAPHY AND THE
QURAN
CAMEL
CANON
CHARACTER
CHRISTIANITY
COLOURS
COMPANION, see: sahiba
COMPANIONS OF THE CAVE
CONVERSION
COVENANT
CREATION
CYBERSPACE AND THE QURAN
D
DA‘A
DAJJAL
DAR
DARAJA
DAVID, see: Dawud / Daud
DAWUD / DAUD
DAY, see: yawm
DEATH
DEVIL
DHAQA / ADHAQA
DHU AL-KIFL
DHU AL-QARNAYN
DIVORCE
DREAMS
E
EDUCATION AND THE
QURAN
ELIJAH
ELISHA

بقاء
بركة
برزخ
برش
بسملة
البيضاوي
 أبان/بي
َّ
ج َمل
َ
بكة
بلقيس
” “كتاب: انظر،كتاب
 سلطان/ بيِّنة/برهان

.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

قابيل وهابيل

.1

تقويم
 خالفة/خليفة
ّ رسم الخ
ط والقرآن

.2
.3
.4

ج َمل
َ
)ج َّية القرآن
(ح
ين
ِّ
ّ قانو
شخص َّية
مسيحيَّة
ألوان
الصحابة
أصحاب الكهف
تغيري االعتقاد
ميثاق
خلق
ين والقرآن
ّ الفضاء اإللكرتو

.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

دعا
جال
َّ د
دار
درجة
داوود
داوود
يوم
املوت
إبليس
أذاق/ذاق
ذو الكفل
ذو القرنني
الطالق
األحالم

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

الرتبية والتعليم والقرآن

.1

إلياس
اليسع

.2
.3
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ENOCH, see: Idris
ESCHATOLOGY
EZRA, see: Uzayr
FADAIL AL-QURAN
FADL
FAKHR AL-DIN AL-RAZI, see: al-Razi, Fakhr
al-Din
FASAQA
FASTING
FATE
FEAR, see: taqa
FEAR GOD (TO), see: ittiqa
FEASTING
FIG
FITNA
FITRA
FOOD
FORGIVENESS
GABRIEL, see: Jibril
GARDEN, see: Paradise
GENEROUS, see: karim
GHABA
GHADIR KHUMM
/ GHAFARA / GHAFFAR
/ GHAFUR /GHAFIR
MAGHFIRA
AL-GHAYB
GHULUWW
GHUSL, see: ablution
GOG AND MAGOG, see: Yajuj
wa Majuj
GOLIATH, see: Jalut
GOOD, see: khayr
GOSPEL, see: Injil
GRACE
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HABB / HABBA
HABL ALLAH
HADID
HADITH
/ HAFIZ / TAHFIZ / HIFZ
MUHAFFIZ
HAJAR
HAJJ
HAKIM / HIKMA
HALAL / AHALLA
HAMKA

F

إدريس
املعاد
” “عزير: انظر،عزرا

.4
.5
.6

فضائل القرآن
فضل

.1
.2

فسقة
الصيام
القضاء والقدر
" "التقوى: انظر،الخوف
" "التقوى: انظر،الخوف من الله
الصيام
التني
فتنة
فطرة
طعام
مغفرة

.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

جربائيل
الج َّنة
كريم
غابة
غدير خم

.1
.2
.3
.4
.5

 مغفرة/ غافر/ غفور/ غفار/غفر

.6

الغيب
غل ّو
غسل

.7
.8
.9

فخر الدين الرازي

G

H

.3

يأجوج ومأجوج

.10

 حبَّة/حب
ّ
حبل الله
حديد
حديث

.1
.2
.3
.4

هاجر
حج
ّ
 حكمة/حكيم
حالل
)حامكا (الحاج عبد املالك كريم أمر الله

.6
.7
.8
.9
.10

جالوت
خري
اإلنجيل
الرحامن

 محافظ/ حفظ/ تحفيظ/حفيظ

.11
.12
.13
.14

.5

آثار استشراقية

HANIF
HANNA, see: Marys mother
HAPPINESS
HAQQ / HAQIQA
HARAM / HARRAMA
HARUN
HASAN / HASUNA / AHSANA
HASIBA / HASBUNA ALLAH
HATE, see: qala
HAVA
HAYYA / HAYAT / AHYA
HEALTH
HEAVEN
HELL
HIDAYA
HILAL
HILM
HISTORICAL EVENTS AND
THE QURAN
HIZB
HOLY
HONOURABLE, see: karim
HOOPOE, see: hud-hud
HOURIS
HUD
HUDAYBIYA
HUD-HUD
HUJJAT
HUKM
HULUL
HUMILITY
AL-HUSAYN B. MUHAMMAD
AL-NAJJAR, see: al-Najjar, alHusayn b. Muhammad
IBLIS, see: devil
IBN TAYMIYYA, TAQI AL- DIN
IBN ‘ABD AL-WAHHAB
IBRAHIM
IBRAHIM’S WIFE
IDRIS
IGNORANCE, see: knowledge
IHSAN / IHSANI
I‘JAZ, see: inimitability
ILHAD
ILTIFAT
ILYAS, see: Elijah
IMAM AL-HARAMAYN
:JUWAYNI, see
Juwayni, Imam al-Haramayn

حنيف
والدة مريم
السعادة
 حقيقة/حق
ّ
 ح َّرم/حرم
هارون
 أحسن/ حسنة/حسن
 حسبنا الله/حسب
 القلعة: انظر،أكره
ح َّواء
 أحياء/ حياة/حية
حة
َّ الص
السامء
الجحيم
هداية
هالل
حلم

.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27

)حزب (نصف جزء القرآن
مقدَّس
 كريم: انظر،محرتم
هدهد
الحور العني
هود
حديبية
هدهد
جة
َّ الح
حكم
حلول
تواضع

.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40

األحداث التاريخيَّة والقرآن

I

.28

جار
َّ الحسني بن مح َّمد الن

.41

إبليس
تقي الدين
ّ ،ابن تيمية
ابن عبد الوهاب
إبراهيم
زوجة إبراهيم
إدريس
 املعرفة: انظر،الجهل
 إحساين/إحسان
إعجاز
إلحاد
التفات
إلياس

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

 إمام الحرمني،الجويني

.13
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IMAM / IMAMA
INIMITABILITY
INJIL
INJURY
INSAN / NAS
INTEREST, see: riba
INTOXICATION
INVOCATION OF GODS
CURSE, see: mubahala
IRADA
ISA‘
ISAAC
ISHAQ, see: Isaac
ISHMAEL, see: IsmaIl
ISHQ‘
ISLAM
ISLAMIC RENAISSANCE, see: Nahda
ISM / ‘ISMA‘
ISMA‘IL
ISRAFIL
ISRA’IL
ISRA’ILIYYAT
ISTIFA
ITTAQA
IZRA’IL‘
AL-JABBAR, QADI ‘ABD
JACOB, see: Yaqubi
JAHILIYYA, see: knowledge
AL-JAHR BI AL-BASMALA
JALUT
JAZA
JERUSALEM
JIBRIL / JIBRA’IL
JIHAD / JAHADA
JINN
JOB, see: Ayyub
JOHN OF DAMASCUS
Yahya :JOHN THE BAPTIST, see
JONAH, see: Yunus
JUDAISM
JUWAYNI, IMAM ALHARAMAYN
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KABA / AL-BAYT AL-ATIQ
/ KALAM / KALIMA
KALLAMA
KARIM
KHAYBAR
KHAYR

 إمامة/إمام
الالمحدود
إنجيل
إصابة
 ناس/إنسان
ربا
السكر

.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20

إرادة
عيىس
إسحاق
إسحاق
إسامعيل
عشق
إسالم
النهضة اإلسالم َّية
 عصمة/عصم
إسامعيل
إرسافيل
إرسائيل
إرسائيليَّات
استيفاء
ات َّقى
عزرائيل

.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37

مباهلة

J

K

.21

القايض عبد الج َّبار
يعقوب
 املعرفة: انظر،الجاهليَّة
الجهر بالبسملة
جالوت
جزاء
بيت املقدس
جربائيل
 جا َه َد/جهاد
الج ّن
أيُّوب
الدمشقي
يوحنا
ّ
يحيى
يونس
اليهوديَّة
 إمام الحرمني،الجويني

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

 البيت العتيق/الكعبة

.1

كريم
خيرب
خري

.3
.4
.5

 كلم/ كلمة/كالم

.2

آثار استشراقية

AL-KHAZIN
AL-KHIDR
AL-KHOI, AYATULLAH ALUZMA SAYYID
ABUL-QASIM
KITAB
KNOWLEDGE
LA
LAGHW AND LAHW
LANA
LANGUAGE AND THE
QURAN
:AL-LAWH AL-MAHFUZ, see
Preserved Tablet
LAYLAT AL-QADR
LETTERS
LOT, see: Lut
LOTS WIFE, see: Luts wife
LOVE, see: ishq
LUT
LUTF
LUTS WIFE
MALAK / MALAIKA
MANSLAUGHTER
MANUSCRIPTS AND THE
QURAN
MARRIAGE
MARTYRDOM, see: shahada
MARY
MARYAM, see: Mary
MARYS MOTHER
MATA
/ MATHAL / MITHL
TAMATHIL
MAWDUDI, SAYYID ABUL
ALA
MECCA, see: Arab; Becca
MECCAN AND MEDINAN
SURAS AND THE QURAN
MICHAEL / MIKHAIL
MIRACULOUSNESS OF THE QURAN
MI’RAJ
MISHKAT
MITHAQ
MODESTY
:MOHAMMED ARKOUN, see
Arkoun, Mohammed
MONEY
MORALITY

الخازن
الخرض

.6
.7

كتاب
املعرفة

.9
.10

ال
لغو ولهو
لعنة

.1
.2
.3

اللوح املحفوظ

.5

آية الله العظمى السيِّد أبو القاسم الخويئ
L

اللغة والقرآن

M

.8

.4

ليلة القدر
حروف
لوط
زوجة لوط
عشق
لوط
لطف
زوجة لوط

.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

 مالئكة/ملك
قتل

.1
.2

الزواج
شهادة
مريم
” “مريم: انظر،مريم
والدة مريم
متى
 متاثيل/ ِمثل/َمثَل

.4
.5
.6
.7
.8
.9

.10

السيِّد أبو األعىل املودودي

.11

السور امل ِّكيَّة واملدنيَّة والقرآن

.13

املخطوطات والقرآن

” “عرب”؛ “بكة: انظر،مكة
) ميخائيل (ميكائيل/ميشل
إعجاز القرآن
معراج
مشكاة
ميثاق
تواضع
مح َّمد أركون
مال
أخالق

.3

.12
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
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MOSES, see: Musa
MOTHER OF THE BOOK
MOTHERS OF THE
BELIEVERS, see: ummuhat almuminin
MUBAHALA
MUHAMMAD
MUHAMMAD ABDU, see:Abdu,Muhammad
,MUHAMMED B. IDRIS ALSHAFII ,see: al-Shafii
Muhammed b. Idris
MUHKAM, see: aya; tatil
MUQATIL B. SULAYMAN
MURDER
MUSA
MUSAS / MOSES MOTHER
AND SISTER
MUSIC
MYRMIDONS, see: Zubaniyya
N
/ NADHIR / NUDHUR
ANDHARA
NAFS
NAHAR
NAHDA
.AL-NAJJAR, AL-HUSAYN B
MUHAMMAD
NAJWA
NASKH, see: abrogation
NASS
NATIQ
NATURAL WORLD AND THE
QURAN
NICHE OF LIGHT, see: mishkat
:NIGHT JOURNEY, see
Jerusalem; miraj
NIGHT OF POWER, see: laylat
al-qadr
NIMA
NINETY-NINE NAMES OF
GOD
NISA
NO, see: la
NOAH, see: Nuh
NOISE
NUH
NUMAN B. SABIT ABU
,HANIFA, see: Abu Hanifa
Numan b. Sabit
AL-QADI AL-NUMAN
NUMBERS
NUR

” “موىس: انظر،موىس
أ ّم الكتاب

.23
.24

مباهلة
مح َّمد
مح َّمد عبده
مح َّمد بن إدريس الشافعي

.26
.27
.28

أ َّمهات املؤمنني

” “آية”؛ “تعطيل: انظر،محكم
مقاتل بن سليامن
قتل
موىس
 أ ّم موىس وأخته/موىس
موسيقى
زبانية

.25

.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36

 أنذر/ نذر/نذير

.1

جار
َّ الحسني بن مح َّمد الن

.5

نفس
نهر
نهضة

نجوى
نسخ
نص
ّ
ناطق

.2
.3
.4
.6
.7
.8
.9

الطبيعي والقرآن
العامل
ّ

.10

” “أورشليم”؛ “معراج: انظر،املعراج

.12

مشكاة

.11

ليلة القدر

.13

أسامء الله الحسنى التسعة والتسعون

.15

نعمة

نساء
” “ال: انظر،كل
َّ
نوح
جة
َّ الض
نوح

.14
.16
.17
.18
.19
.20

أبو حنيفة النعامن بن ثابت

.21

القايض النعامن
األعداد
نور

.22
.23
.24

آثار استشراقية

NURSI, SAID
OATHS
OPPRESS, see: zalama
ORIGINS, ORGANIZATION
AND INFLUENCES ON THE
QURAN
PARABLES
PARADISE
PARENTS
PEACE
PEN, see: qalam
PERSECUTION
PHILOSOPHY AND THE
QURAN
POLYGAMY
POLYGYNY
PRESERVED TABLET
PROPHECY
PROVERB, see: mathal
PUNISHMENT
PUNISHMENT AND
ORIGINAL SIN
PURIFY
QADA/ QADAR
QALA
QALAM
QARUN
QASAS
QIBLA
QIRAAT, see: hafiz; inimitability
QITAL
QURAN
QURANIC STUDIES
;QURAYSH, see: Abu Lahab
;Arabia
persecution; language and the
Quran; tafsir in early Islam
QURBAN
RADD / IRTIDAD AND THE
JUSTIFICATION OF THE
CRIMINALIZATION OF
APOSTASY
AL-RAHMAN
RAMADAN
AL-RAZI, FAKHR AL-DIN
READING

O

P

سعيد نوريس

.25

قسم
 ظلم: انظر،رصيح

.1
.2

األصول املنظَّمة والتأثريات عىل القرآن

.3

األمثال
ج َّنة
أولياء
سالم
قلم
االضطهاد

.1
.2
.3
.4
.5
.6

تعدُّد الزوجات
تعدُّد الزوجات
اللوح املحفوظ
النب َّوة
” “مثل: انظر،رضب املثل
عقاب

.8
.9
.10
.11
.12
.13

طهر

.15

الفلسفة والقرآن

العقوبة والخطيئة األوىل

Q

R

.7

.14

القضاء والقدر
قىل
قلم
قارون
قصص
قبلة
 “حفيظ”؛ إعجاز: انظر،القراءة
قتال
قرآن
الدراسات القرآنيَّة

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

” “أبو لهب: انظر،قريش

.11

قربان

.12

 االرتداد والتربير والتجريم والردَّة/ الر ّد

.1

الرحمن
رمضان
فخر الدين الرازي
القراءة

.2
.3
.4
.5
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RECITATION, see: tajwid
RECITING ALOUD THE
BASMALA , see: al-jahr bi albasmala
REPENTANCE
REPULSE, see: nahar
RESPONSIBILITY
REVELATION
REVENGE
RIBA
RIDA
RIDDA AND THE CASE FOR
DECRIMINALIZATION OF
APOSTASY
IGHTEOUS (TO BE), see: salaha
RIZQ
OPE OF ALLAH, THE, see: Habl Allah
RUH, see: Jibril; nafs
RUMOUR
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SABEANS
SABIQA
SABR
SACRIFICE
SAHARA
SAHIB
SAHIBA, see: sunna; tafsir in
early Islam
SAJADA / MASJID
SALAM, see: peace
SALIH
SALAHA
SALAT
SAMA
SANAM / ASNAM
SANDHILLS, see: ahqaf
SATAN, see: devil
SATISFACTION, see: rida
SAUL, see: Talut
SAYYID QUTB
SCIENCE AND THE QURAN
SEAL, see: taba
SECRET CONVERSATION, see: najwa
SELF-REFERENTIALITY
SERVANT
SHAFAA
.AL-SHAFII, MUHAMMED B
IDRIS
SHAHADA
SHAYKH MUFID
SHAYTAN, see: devil

تجويد

.6

توبة
 نهار: انظر،الرد
)املسؤول َّية (التكليف
وحي
انتقام
ربا
رضا

.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

 مسألة االرتداد...“ردّ” و

.15

صال ََح
رزق
حبل الله
” “جربائيل”؛ “نفس: انظر،روح
شائعة

.16
.17
.18
.19
.20

الصابئة
الصابئة
صرب
تضحية
سحرة
صاحب

.1
.2
.3
.4
.5
.6

 مسجد/سجد
سالم
صالح
لح
َ
َ ص
الصالة
السامء
 أصنام/صنم
أحقاف
” “إبليس: انظر،شيطان
” “رضا: انظر،الرضا
طالوت
سيِّد قطب
العلم والقرآن
 طبع: انظر،ختم
نجوى
املرجع َّية الذات َّية
خادم
شفاء

.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25

شهادة
الشيخ املفيد
” “إبليس: انظر،”“شيطان

.27
.28
.29

الجهر بالبسملة

S

” “التفسري يف صدر اإلسالم: انظر،”“صحب

مح َّمد بن إدريس الشافعي

.7

.7

.26

آثار استشراقية

SHIA
SHIELD (TO), see: taqa
SHUAYB
SIHR
SIN
AL-SINGKILI,ABD AL-RAUF
SOLOMON, see: Sulayman
SORCERER, see: sahara
SPEAKER, see: natiq
SPOUSE, see: zawj
STYLE IN THE QURAN
SUBHAN
SUFFERING
SULAYMAN
SUNNA
SUNNA AND ITS ROLE IN
INTERPRETATION
SURA
AL-SUYUTI
TA‘A
TABA
AL-TABARI
TABUT
TAFSIR IN EARLY ISLAM
TAFSIR-SALAFI VIEWS
TAFWID
TAHARA, see: purify
TAJWID
TALAQ, see: divorce
TALUT
TAQA
TAQI AL-DIN IBN
TAYMIYYA, see: Ibn Taymiyya,
Taqi al-Din
TAQLID
TAQLID-SHII VIEWS
TAQWA
TATIL
TAWADU, see: humility
TAWAKKUL
TAWBA, see: repentance
TAWHID
TAWIL, see: tafsir
TAYAMMUM
AL-THALABI, ABU ISHAQ
AHMAD
THAWAB
TOLERANCE

الشيعة
 تقي: انظر،صرب
شعيب
سحر
خطيئة
عبد الرؤوف السنخييل
سليامن
سحرة
ناطق
زوج
األسلوب يف القرآن
سبحان
معاناة
سليامن
س َّنة

.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44

سورة
السيوطي

.46
.47

الس َّنة ودورها يف الرتجمة
T

.45

طلعة
طبع
الطربي
تابوت
التفسري يف صدر اإلسالم
السلفي
آراء التفسري
ّ
تفويض
طهارة
تجويد
طالق
طالوت
تقى

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

تقي الدين بن تيم َّية
ّ

.13

تقليد
الشيعي
آراء التقليد
ّ
تقوى
تعطيل
تواضع
توكُّل
توبة
توحيد
” “تفسري: انظر،تأويل
تي ّمم

.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23

ثواب
تسامح

.25
.26

أبو إسحاق أحمد الثعلبي

.24
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TRANSLATION AND THE
QURAN
TRUST IN GOD, see: tawakkul
TUBBA
TUFAN
TURN AWAY FROM, see: iltifat
ULUL-AMR
UMM AL-KITAB, see: Mother of the Book
UMMUHAT AL-MUMININ
UZAYR
VEIL
WAHY, see: revelation
WALI ISSUES OF
IDENTIFICATION
WALI / WALAYA / WILAYA
WAR AND VIOLENCE
WARNER, see: nadhir
WASWAS
WATER, see: natural world and he Quran
WEALTH
WOMEN
WUDU, see: ablution
YA SIN
YAHYA
YAJUJ WA MAJUJ
)YAQUB (JACOB
YAWM
YUNUS
ZABUR
ZAHIR
ZAKI / ZAKA
ZALAMA
ZAMZAM
ZAWJ / AZWAJ
ZINA
ZUBANIYYA
ZUHD
ZULAYKHA
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U

V
W

الرتجمة والقرآن

.27

أولو األمر
أ ّم الكتاب
أ ّمهات املؤمنني
عزير

.1
.2
.3
.4

حجاب

.1

وحي

.1

 والية/يل
َ  َو/وىل
الحرب والعنف
نذير
وسواس
الطبيعي والقرآن
 العامل: انظر،املاء
ّ
ثروة
نساء
وضوء

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

ياسني
يحيى
يأجوج ومأجوج
يعقوب
يوم
يونس

.1
.2
.3
.4
.5
.6

زبور
ظاهر
 زكاة/زىك
ظَلَ َم
زمزم
 أزواج/زوج
زنا
زبانية
زهد
زليخة

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

توكُّل
توبة
طوفان
التفات

)طرق التعريف (ويل

Y

Z

.28
.29
.30
.31

.2
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ً
ثاني�ا :نقد الموسوعة وتقويمها:
تحتوي املوسوعة عىل مجموعة من نقاط الق ّوة والضعف؛ عىل املستويات املضمون ّية واملنهج ّية والف ّن ّية،
نوردها يف ما يأيت:

 .1نقاط الق َّوة:
الشيعي وشخص َّياته :من خالل ِذكْر املداخل اآلتية« :الشيعة»« ،غدير خ ّم»« ،اإلمام/
أ .االهتامم باملذهب
ّ
اإلمامة»« ،الخويئ ،آية الله العظمى الس ِّيد أبو القاسم»« ،الرازي ،فخر الدين»« ،الشيخ املفيد»« ،دراسة
ل/والية»« ،أهل البيت»« ،عيل بن أيب
التقليد
الشيعي»« ،أولو األمر»« ،سبل التع ُّرف عىل «ويل»« ،ويلَ /و َ َ
ّ
مم ذكرنا نوعيَّة اختيار املداخل ،ال تصديق محتوى املقاالت؛ إذ ال ريب يف أنَّها
طالب» .طب ًعا ،نعني َّ
بحاجة إىل البحث يف محلِّه.
ٍ
مزيد من
ب .استعراض أغلب املداخل يف قالب األلفاظ القرآن َّية :مل ّـا كان هدف املوسوعة تقديم
املعلومات التعريفيَّة ملن ليست لهم خلفيَّة مسبقة عن اإلسالم وكتابه ،فقد جرى اختيار املداخل عىل
ين وترجمة معناه ضمن املقالة؛ يك يخلق لدى القارئ نو ًعا من األلفة مع القرآن.
أساس اللفظ القرآ ّ
ج .بساطة اللغة وصغر حجم املداخل مقارن ًة مع األعامل املشابهة :من أه ِّم أصول اختيار مداخل
املوسوعات اإليجاز والوضوح ،وهو ما جرى االلتزام به جيِّ ًدا يف هذه املوسوعة؛ إذ تقترص عناوين
أقل من ذلك أو
املداخل غالبًا عىل كلمة واحدة ،ومل يتجاوز حجم أكرث املداخل الصفحة الواحدة أو ّ
فضل عن السعي إىل إرجاع الحاالت التكراريَّة والقابلة لإلرجاع إىل مداخلها املناسبة.
ً
أكرث.

 .2نقاط الضعف:
حا حول املنهجيَّة
أ .عدم توضيح األسلوب امل َّتبع يف اختيار املوضوعات :مل يق ِّدم الكاتب توضي ً
املعتمدة الختيار املوضوعات؛ ما جعل املعيار يف ذلك غامضً ا! إذ لو كان املعيار أه ِّم َّية موضوع
ين ،فلامذا قُ ِّد َمت مواضيع فرع َّية وهامش َّية قرآن ًّيا عىل سواها؛ من قبيل« :الفرقة األحمديَّة» أو
البحث القرآ ّ
أي إِشارة إىل موضوع بأه ِّميَّة «مراتب اإلميان والكفر»! وإ ْن كان املعيار
«البهائيَّة» ً
مثل؟ مع أنَّه ال توجد ّ
النص ،فلامذا مل يرد ذك ٌر لبعض األلفاظ بينام ورد ذكر أخرى؟ وهذا من
مج َّرد وجود اللفظة األصليَّة يف
ّ
مدخل
ً
قبيل :كلمة «إيران» ،التي تك َّررت حواىل عرش م َّرات تقري ًبا بني ثنايا املوسوعة ،دون أن يُفرد لها
مستقل.
ًّ
مدخل
ً
أصل .بينام استعملت عبارة «شاه إيران» م َّرة واحدة ،وأفرد لها
ً
ب .عنوان الكتاب :عىل الرغم من أ َّن هذا الكتاب يُع َّرف عىل أنّه موسوعة ،لك َّن نوع تسميته بـ (the
 )Quran: an encyclopediaال يوحي بأنَّه موسوعة؛ يك يرتجم بـ «موسوعة القرآن»؛ إذ مل ِ
يأت العنوان
يف («موسوعة القرآن») الذي يعادل (« )»Encyclopaedia of the Quranترجمةً،
عىل هيئة تركيب إضا ّ
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وهذا العنوان األخري هو عنوان موسوعة طُ ِب َعت يف ليدن  ،2005-2001ضمن ستّة مجلّدات .وكأ َّن أوليفر ليمن
ِ
نستشفّه من هدف املؤلِّف هو أنّه يريد
أراد التمييز بني الكتابني ،فاختار لكتابه العنوان األ َّول .وما ميكن أن
استعراض كلِّ َّي ٍ
موسوعي .إذًا ،فالرتجمة الحرف َّية لعنوان الكتاب
ات من املفاهيم واملصطلحات القرآن َّية بشكل
ّ
تصبح« :القرآن :موسوعة» ،وكام ذكرنا أ َّولً  ،فإ َّن املقصود منه تقديم خالص ٍة عن القرآن عىل شكل موسوعة.
أي توضيح ٍ
كاف حول كيفيَّة اختيار املداخل؛ وهل
ج .الغموض يف آل َّية اختيار املداخل :مل يُق ِّدم رئيس التحرير ّ
أخذ عىل عاتقه وحده اختيارها جمي ًعا ،أو أوكل األمر إىل هيئة التحرير أو ال ُكتَّاب.
حرين يف الدراسات القرآن َّية :يع ُّد حقل الدراسات والبحوث القرآن َّية أحد أوسع
د .عدم االستعانة بالك ّتاب املتب ِّ
ميادين الدراسات والبحوث عامليًّا؛ إذ عكف كثري من املفكِّرين والباحثني والعلامء من مختلف األديان واملذاهب
أي أثر لهم يف هذا الكتاب ،بل عىل
عىل تقديم مختلف اآلراء حول العلوم القرآن َّية ،التفسري ،... ،دون أن نعرث عىل ِّ

العكس من ذلك متا ًما ،وبنا ًء عىل اعرتاف أوليفر ليمن نفسه يف مق ِّدمته ،فقد متّت االستعانة ببعض امللحدين.
بي رئيس التحرير أ َّن الوجه املشرتك لكتّاب املداخل يتمثَّل يف اهتاممهم باملواضيع القرآن َّية؛ األمر الذي
وقد َّ
يبدو غري ٍ
كاف ملوسوعة علميَّة .ومن الالفت -أيضً ا -أنَّه ال يوجد أثر -نسبيًّا -حتَّى للمسترشقني الغربيِّني املعروفني
فضل عن أنَّه من بني جميع الباحثني القرآن ِّيني املعارصين واملسلمني ،مل يكن اهتامم
ً
من الباحثني يف القرآن.
الخاصة واألحاديَّة
سوى مبح َّمد أركون؛ وذلك بتخصيص مدخل كامل باسمه؛ ما يكشف عن نو ٍع من النظرة
َّ
اإلسالمي شخص َّي ًة متأث ِّر ًة
حيال القرآن يف ضوء أفكار أركون ،الذي يعترب وفق العقل َّية العلم َّية السائدة يف العامل
ّ
بأفكار املسسترشقني والغربيِّني(((.
هـ .غياب الوحدة املنهج َّية يف إرجاع املداخل :ت َّم إرجاع عدد من املداخل املعنونة مبصطلحات قرآن َّية إىل
مداخل مرتجمة لإلنكليزيَّة؛ كمدخل «الوضوء» إىل «الغسل والتنظيف» باإلنكليزيَّة ،بينام هناك كثري من املداخل
ين؛ كاملدخل األ َّول الذي أُرجع فيه « »Aaronإىل مدخل
التي أُرجعت من اإلنكليزيَّة إىل مصطلحها القرآ ّ
" ،"Harunأو مدخل ( Angelمالك) الذي أُرجع إىل مدخل « .»malakوميكن أن يشري هذا األمر إىل نو ٍع من
النظرة االفرتاض َّية املسبقة للمفاهيم القرآن َّية؛ إذ تعكس نو ًعا من هيمن ٍة عقل َّي ٍة مع َّينة عىل مفهوم ما ،مل يُع َمل عىل
إصالحه وتعديله ليصار إىل تقدميه يف ذلك املدخل.
نظام جامعٍ ومانعٍ الختيار املداخل :من النقاط اإليجابيَّة للموسوعة جمعها كافَّة الكلامت الدالليَّة
و .غياب ٍ
املفتاح َّية وموضوعاتها ذات الصلة يف كتاب واحد ،ولكن دون أن يتَّضح السبب الذي دعا إىل وجود مداخل
ال تربطها عالقة مبارشة باملفاهيم القرآن َّية؛ عىل الرغم من لزوم انتقاء مفاهيم ذات صلة وثيقة بالقرآن بصورة
فمثل ،ما الداعي إىل تخصيص مدخل باسم
ً
مكثَّفة يف موسوعة من مجلَّد واحد؛ كالكتاب الذي بني أيدينا؛
أحد البهائيِّني املغمورين يف أوساط املفكِّرين والباحثني املسلمني كـ«نوريس ،سعيد»؟ وكذلك األمر بالنسبة
((( انظر :األصفهاين ،مح َّمد عيل الرضايئ« :قرآن و چالش های معارص -مح َّمد أركون ،نقد ودراسة ،»-مجلَّة دراسات املسترشقني القرآن َّية ،العدد .3
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إىل مدخل «عبد الرؤوف ،السنخييل» الذي كان من املفكِّرين املاليزيِّني؟ لو كان هذا الكتاب موسوعة
اإلسالمي ،لكان من املناسب إدراج هذا املدخل إىل جانب باقي املفكِّرين والعلامء
ملفكِّري العامل
ّ
مفسي املسلمني -مكانًا لهم يف مداخل
ري من العلامء -والس َّيام كبار ِّ
املسلمني .ولك ْن لطاملا مل يجد كث ٌ
املوسوعة ،فليس من العلم َّية مبكان ِذكْر أفراد مع َّينني يف هذه الحالة.
ٌ
إل مبداخل أخرى مقابلة
إشكال آخر يف هذا السياق؛ يتمثَّل يف وجود مداخل ال ميكن تعريفها َّ
وهناك
فمثل كان ينبغي وجود مدخل باسم «األرض» يف مقابل مدخلٍ مثل« :السامء».
ً
لها ،وهذا ما مل يحصل؛
وكذلك فإ َّن وجود مدخل «التني» يشري إىل وجود أه ِّم َّية ما حتَّى يت ّم ذكره يف املوسوعة ،فلامذا -والحال
هذه -مل يذكر الزيتون ،والنخل ،والعدس ،وعرشات الكلامت من أمثاله؟!
أساسا
جمل معيَّنة يف لغة ما
ٌ
ين لأللفاظ :عندما تصبح كلم ٌة أو
ز .غياب استعامل اإلمالء العر ّ
ً
يب  /القرآ ّ
لبحث ما ،ينبغي إدراج اللفظة عينها يف البحث؛ إلغناء استيعاب القارئ بشكل أفضل؛ مثل مدخل
« »Alaqالذي تقف احتامالت ع َّدة يف مقابله« :علَك» (بفتح العني)« ،علْك» (بسكون العني)« ،علق»
و...؛ أو مثل مدخل « »Ahqafالذي ليس من الواضح بدقَّة هل يعني «أحكاف» أو «أحقاف» أو «أحقف».
فلو كان قد أدرج إمالء اللفظة عربيًّا وقرآنيًّا بني قوسني ،أو تهجئتها بهام مكتوبةً ،ملا برزت تلك املشكلة.
ح .غياب الوحدة األسلوب َّية يف اختيار املداخل :إن كان من املق َّرر ذكر املداخل عىل أساس املصطلحات
فمثل :ذكر مدخل «الصوم» مبا يعادله
ً
اإلنكليزي لتلك األلفاظ؛
القرآن َّية ،فلامذا كرث استخدام املعادل
ّ
ين «صلوة» .والسؤال األساس الذي
باإلنكليزيَّة ،بينام جيء باملدخل
ّ
الخاص بالصالة مبصطلحها القرآ ّ
تخل (أو تجاوز) الكاتب أو املح ِّرر املعيار األساس يف اختيار
َّ
يفرض نفسه يف هذه الحالة :ملاذا
ين ،والذي يعترب من نقاط ق َّوة املوسوعة؟
املداخل عىل أساس املصطلح القرآ ّ
كل
كل موضوع عىل ِّ
أهم املفاهيم القرآن َّية عن املداخل :تُطلَق «املوسوعة» يف ِّ
ط .غياب كثري من ّ
الكل .ولكن يربز يف
كتاب يستعرض كافَّة املفاهيم واملواضيع الجذريَّة واألساس لذلك املوضوع
ِّ ّ
هذا الكتاب غياب واضح ملواضيع بالغة األه ِّم َّية؛ من قبيل :اإلميان ،الرشك ،العبادة ،الجهاد ،الهداية،
النفاق ،بني إرسائيل ،وكثري من املصطلحات األخرى بالغة األه ِّم َّية يف فهم القرآن ،والتي غال ًبا ما تك َّررت
يف ٍ
رب ًرا لذلك ،األمر الذي يدعونا إىل الرت ُّدد حيال اعتبار هذا الكتاب
آيات عديدة أيضً ا ،دون أن نجد م ِّ
موسوعةً .ويف املقابل ،مث َّة ألفاظ ذُكرت يف عناوين مداخل املوسوعة ،مع أنَّه مل يرد ذكرها م َّرة واحدة
أي صلة مبارشة بينها وبني املعاين القرآن َّية؛ من قبيل« :العنف» «نوريس،
ً
يف القرآن،
فضل عن عدم وجود ِّ
سعيد»... ،
ي .عدم الدقَّة يف كتابة األلفاظ القرآن َّية :يف بعض املداخل روعيت الدقَّة يف انتقاء ما يعادل يف اإلنكليزيّة
معادل للتاء املربوطة
ً
فمثل يف مدخل «الصالة» جِيء بحرف «»T
ً
التاء املربوطة يف نهاية الكلمة العربيَّة؛
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حا األسلوب املتَّبع يف انتقاء املعادل،
لتصبح الكلمة « ،»Salatبينام يف مدخيل «طاعة» و«طهارة» ،ليس واض ً
وكذلك يف املدخل  461حيث ورد عنوان « »Zakaواملقصود به «الزكاة» قط ًعا؛ إذ مل يرد ما يعادل التاء املربوطة
معادل لها ،كام يف مدخل «تابوت» بكتابة
ً
فيه .وينطبق األمر عىل التاء املفتوحة -أيضً ا -باختيار حرف «»T
« .»Tabutويالحظ عدم مراعاة الدقَّة يف اختيار ما يعادل حرف األلف يف الكتابة اإلنكليزيَّة ومتييزه عن حركة
معادل لحركة الفتحة .أ َّما
ً
معادل لـ «ظَلَ َم» بفتح األحرف الثالثة؛ حيث صار الحرف «»A
ً
الفتح ،مثل»zalama« :
معادل لحرف ألف بالعربيَّة من خالل وضع عالمة «ُ »،علويَّة للداللة عىل
ً
يف مدخل مثل « »Adجيء بحرف «»A
ذلك لتصبح الكلمة اإلنكليزيَّة معا ِدل ًة لـ «عاد» .يف املقابل ،هناك مداخل مثل « »Ahqafحيث يجب أن يعادل
اإلنكليزي
أي توضيح؛ ما يجعل القارئ
ّ
الحرف « »aالثاين يف الكلمة حرف األلف يف كلمة «أحقاف» ،ومل يرد ّ
يأخذ احتامالت ع َّدة يف قراءة الكلمة؛ مثل «أحقَف».
وردت كلمة «مح َّمد» يف املداخل كافَّة « »Muhammadبفتح امليم الثانية ،لكن من غري املعلوم السبب الذي
دعا إىل وروده بكرس امليم « »Muhammedيف املدخل  227بعد إرجاعه إىل املدخل ( 385مح َّمد بن إدريس
الشافعي).
فضل عن قلَّة إحاطة أغلب املسترشقني بلغة القرآن
ً
وملـَّا كانت اللغة اإلنكليزيَّة غريب ًة بالكامل عن العربيَّة،
ريا
الكريم ،كان من األفضل كتابة األلفاظ كام هي عرب َّيةً؛ من ًعا ِّ
ألي سوء فهمٍ أو اشتبا ٍه قد يعرتي القارئ؛ إذ إ َّن كث ً
من حاالت الفهم الخاطئة واملغالطات التي وقع فيها املسترشقون -عن حسن ن َّية -كانت نتيجة عدم إحاطتهم
بلغة القرآن والكتب اإلسالم َّية.
ك .دراسة القرآن بأساليب دراسة العهدين :القرآن الكريم آخر الكتب السامويَّة الُمن َزلة ،وهو يختلف جوهريًّا
رصون يف
عن الكتاب املق َّدس يف كثريٍ من النواحي .لك َّن املسترشقني والباحثني الغرب ٍّيني يف القرآن ما برحوا ي ُّ
كثريٍ من كتاباتهم عىل دراسته باألسلوب نفسه الذي يقاربون به الكتاب املق َّدس .وهذا ما يظهر جل ًّيا حتَّى يف
ولعل مدخل «القوننة» أبرز مثال عىل ذلك؛ إذ إ َّن « »Canonizationأو «قوننة الكتاب
َّ
آليَّة اختيارهم للمداخل.
املق َّدس» عبارة عن العمليَّة التي أ َّدت إىل تقبُّل الكتاب املق َّدس ومرشوعيَّته؛ بوصفه بني ًة كامل ًة مح َّدد ًة للنصوص
املق َّدسة .وإ َّن إسقاط تلك العمل َّية وتطبيقها عىل القرآن الكريم لن يفرز سوى نظرة خاطئة عن ذلك الكتاب
الساموي؛ ما يؤ ِّدي إىل فهم خاطئ له ،األمر الذي يجعلنا ندرك السبب الذي دعا املسترشقني إىل نسبة أمو ٍر
ّ
النص املق َّدس ،إمكانيَّة
خاصة بالكتب املق َّدسة األخرى؛ من قبيل :برشيَّة
متسكهم مبفاهيم
ّ
َّ
إىل القرآن؛ نتيجة ُّ
رصح به املسترشقون حول القرآن.
النقص والزيادة فيه ،عدم أصالة الكتاب تاريخيًّا ،وكثري من أمثالها؛ َّ
مم ّ
ل .إدخال الفرض َّيات املس َبقَة وغري العلم َّية :عىل املقالة املوسوع َّية أ ْن تكون خالية من الفرض َّيات غري العلم َّية
واالعتقادات العا ِّم َّية .وهذا األمر ينطبق عىل عناوين املوسوعة ومداخلها أيضً ا .لك َّننا نالحظ أ َّن اختيار العناوين
أي مدخلٍ
واملداخل مل يسلم من النقص يف هذه املوسوعة ،عىل الرغم من ا ِّدعاء رئيس تحريرها أنَّه مل يُورِد ّ
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ري من
يص َّ
ح
أو مصطل ٍ
ُّ
إل يف محلِّه؛ فعىل سبيل املثال :يقوم أحد أه ّم ا ِّدعاءات املسترشقني وكث ٌ
تخص ٍّ
املرتكزات السياس َّية الفكريَّة الغرب َّية عىل وصف اإلسالم دي ًنا يدعو إىل العنف والحرب ،حتَّى صارت
املتعصبني من
حا شائع االستعامل اليوم .هذا ،مع العلم أ َّن
ِّ
الكلمة الالتين َّية « »Islamophobiaمصطل ً
ٍ
كلامت من قبيل»war« ،»violence« :
املسترشقني والغربيِّني مييلون -يف هذا السياق -إىل استعامل
خصص مداخل ملثل تلك
وغريها لربطها باإلسالم؛ وهو ما نالحظه -لألسف -يف هذا الكتاب الذي َّ
نفسه اإلسال َم ورسولَه بالرحم ِة
العناوين .بينام الحقيقة تحيك خالف ذلك؛ إذ وصف القرآن الكريم ُ
مدخل بعنوان« :قتال» ،مع أ َّن
ً
للعاملني ،ال للمسلمني فحسب .وما يزيد الطني بلّ ًة يف هذا الكتاب أ َّن مث ّة
أي ذك ٍر فيه!
يب وذي الجذور القرآنيَّة مل يرد له ُّ
مصطلح «الجهاد» مبفهومه اإليجا ّ
خاتمة:
يستحق التقدير؛ باعتباره جه ًدا جدي ًدا يحمل نقاطًا إيجاب َّية الستعراض املفاهيم
إ َّن كتاب «القرآن :موسوعة» إذ
ّ
ِ
ٍ
ومآخذَ؛ نتيجة غياب
إشكاالت
ين ،لك َّنه ال يخلو من
القرآنيَّة للمخاطَب الذي يجهل كتاب املسلمني الوحيا ّ
مهنيَّة املح ِّرر وبعض ال ُكتَّاب وعدم حياديَّتهم يف حقل القرآن والتفسري ،وعدم االستعانة بكبار الباحثني القرآنيِّني
اإلسالمي ،وتدخُّل األفكار املسبقة الشائعة لدى املسترشقني يف الكتابة ،األمر الذي يفرض
عىل مستوى العامل
ّ
إخضاع مقاالت هذا الكتاب للنقد واملراجعة الجديَّة.

َّ
شخصيات
َّ
استشراقية

اإلسرائيلي مائير بر-آشير
المستشرق
ّ
وآراؤه حول القرآن الكريم
عرض ونقد-د .أحمد البهنيس

()1

 االسم :مائري بر-آشري التاريخ1955 :م  -معارص الجنس َّية :اإلرسائيل ّيةّ
مقدمة:
حاز «القرآن الكريم» مكان ًة مه َّم ًة وبارز ًة من بني االهتاممات واملوضوعات املختلفة التي اعتنى االسترشاق
يل بدراستها والتع ُّرض لها بالرتجمة ،والبحث ،والتحليل ،والدراسة ،والنقد .وهذا ما ظهر جل ًّيا يف إعداد
اإلرسائي ّ
ٍ
ٍ
مقاالت حول
يل ،مضافًا إىل إعداد
ترجامت عربيَّ ٍة مطبوع ٍة وكامل ٍة ملعاين القرآن الكريم صدرت يف الكيان اإلرسائي ّ
القرآن الكريم يف املوسوعات اليهوديَّة-اإلرسائيل َّية ،وكثريٍ من الكتب واألبحاث والدراسات واملق َّررات الدراس َّية
حول القرآن الكريم.
(((

املختصني يف مجال الدراسات القرآنيَّة،
ولذا؛ مل يك ْن غريبًا وجود عد ٍد من املسترشقني والباحثني اإلرسائيليِّني
ِّ

ولعل يف مق ِّدمتها محاولة تشكيك املسلمني يف دينهم
َّ
ح َّركَتهم الدوافع الدينيَّة واأليديولوجيَّة وحتَّى العلميَّة،
َ
اإلسالمي
اإلسالمي عىل أتباع الديانات األخرى ،ومحاولة الر ّد عىل النقد
وعقائدهم األساس ،مضافًا إىل وقف امل ِّد
ّ
ّ
جه لالنحرافات التي شهدتها الديانات األخرى عىل أيدي أصحابها(((؛ إذ كان الدفاع عن العقائد اليهوديَّة التي
املو َّ
ين ،والهجوم عىل اإلسالم وعىل مصادره الرئيسة والتشكيك فيها ،ومحاولة إثبات صلته
كانت موض ًعا للنقد القرآ ّ
باليهوديَّة؛ من أه ِّم هذه الدوافع(((.
ائييل ،من مرص.
متخصص يف االسترشاق اإلرس ّ
((( باحث
ِّ
ائييل يف الدراسات العربيَّة املعارصة ،ال ط ،القاهرة ،مكتبة اآلداب2003 ،م ،ص.23-22
((( إدريس ،مح َّمد جالء :االسترشاق اإلرس ّ
((( حسن ،مح َّمد خليفة" :املدرسة اليهوديَّة يف االسترشاق" ،مجلَّة رسالة املرشق ،القاهرة ،املجلَّد  ،12األعداد 2003 ،4-1م ،ص.41
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وقد برز من بني هؤالء املسترشقني اإلرسائيل ِّيني :الربوفيسور «מאיר בר אשר مائري بر-آشري" ،الذي
نستعرض من خالل هذا التقرير سريته العلم َّية ،ونُلقي الضوء عىل أبرز مؤلَّفاته ،والس َّيام املتعلِّقة بالقرآن الكريم،
مع ٍ
ج ٍز لها.
نقد مو َ
َّ ً
َّ
أول :سيرته العلمية:

ولد بر_آشري يف مدينة الرشيديَّة؛ جنوب رشق اململكة املغرب َّية ،عام 1955م ،وكان والده حاخا ًما يقتات من
يل قبل أن يت َّم له عا ٌم واحد ،واستق َّر بصحبتها يف مدينة القدس
بيع نسخ التوراة .هاجرت أرسته إىل الكيان اإلرسائي ّ
املحتلَّة ،وتعلَّم من خالل أرسته اللغة العربيَّة بلهجتها املغربيّة((( ،واكتسب تعليمً دينيًّا يهوديًّا يف املرحلتني
با ساعده عىل ذلك سكنه يف جوار تج ُّم ٍ
عات عرب َّي ٍة-
االبتدائ َّية والثانويَّة ،وواصل تعلُّم اللغة العرب َّية مبفرده((( ،ور َّ
إسالم َّي ٍة يف مدينة القدس املحتلَّة.
درس جميع مراحله العلميَّة الجامعيَّة يف الجامعة العربيَّة يف القدس ،حيث أنهى دراسته للَّقب األ َّول عام
الجامعي
اليهودي (الق َّبااله) .أ َّما دراسته للَّقب
1978م يف قسم اللغة العرب َّية وآدابها ،ويف قسم الفلسفة والتص ُّوف
ّ
ّ
الثاين (املاجستري) فقد أمتَّها يف قسم اللغة العرب َّية وآدابها ،وكتب أطروحته بإرشاف الربوفيسور شلومو بينس،
وعنوانها« :دراسات يف فلسفة األخالق عند أيب بكر الرازي» .وبعدها سافر إىل باريس وقىض عا ًما دراس ًّيا واح ًدا
(1983-1982م) يف الفرع الثالث لجامعة السوربون يف باريس ،ويف املدرسة العليا للدراسات التطبيقيَّة يف باريس
(.((()EPHE
املتخصص يف الدراسات اإلسالم َّية،
يل "إيتان كولبريج"،
ِّ
كتب أطروحته للدكتوراه بإرشاف الربوفيسور اإلرسائي ّ
الهجري /التاسع-العارش
اإلمامي املب ِكر للقرآن (من القرن الثالث إىل الرابع
الشيعي
وعنوانها“ :قضايا يف التفسري
ّ
ّ
ّ
امليالدي)” ،وحصل عن هذه األطروحة عىل مرتبة الرشف األوىل عام 1991م(((.
ّ
تول مناصب ع َّدة؛ منها :رئيس معهد الدراسات اآلسيويَّة واإلفريق َّية ،ورئيس قسم اللغة العرب َّية وآدابها يف
َّ
الجامعة العربيَّة يف القدس ،ورئيس كريس الدراسات اإلسالميَّة عىل اسم ماكس شليزنجر يف الجامعة نفسها،
العريب
وكذلك شغل منصب سكرتري الجمعيَّة اإلرسائيليَّة للدراسات الرشقيَّة((( .ويشغل حاليًّا منصب أستاذ األدب
ّ
يف الجامعة العربيَّة يف القدس املحتلَّة.
((( انظر صفحة مائري بر-آشري عىل ويكيبديا:
https://he.wikipedia.org/wiki/%D79%E%D790%%D799%%D7%A8_%D791%%D7%A8-%D790%%D7%A9%D7%A8#%D794%
%D79%E%D790%%D792%%D7%A8%D791%
((( م.ن.
((( م.ن.
((( م.ن.
((( انظر صفحة الربوفيسور بر-آشري عىل موقع الجامعة العربيَّة يف القدس/http://pluto.mscc.huji.ac.il/~barasher :

اإلسرائيلي مائير بر-آشير وآراؤه حول القرآن الكريم
المستشرق
ّ

يُلحظ من سريته العلميَّة أنَّه ينتمي إىل فئة املسترشقني اإلرسائيليِّني من اليهود الذين هاجروا من البلدان العربيَّة
يل ،والذين يحظون مبعرف ٍة كبرية بالعرب وشؤونهم وبدراي ٍة ال بأس بها باللغة العرب َّية(((،
(املغرب) إىل الكيان اإلرسائي ّ
ديني
اليهودي املضا ّد لإلسالم يف كتابتها؛ نظ ًرا إىل أنَّها تش َّب َعت بفك ٍر
الديني
وهي فئة غلب عليها طابع الجدل
ّ
ٍّ
ّ
يهودي متط ِّر ٍ
ف يرى أ َّن اإلسالم ُيثِّل خط ًرا عىل اليهود واليهوديَّة ،والس َّيام أنَّه نشأ يف أرس ٍة يهوديَّ ٍة متديِّن ٍة؛ فقد كان
ٍّ
الرتبوي
والده حاخا ًما ،وحينام هاجر إىل القدس املحتلَّة التحق مبدارس دينيَّ ٍة يهوديَّ ٍة للدراسة؛ مبعنى أ َّن تكوينه
َّ
والدرايس كان يهوديًّا متش ِّد ًدا.
ّ

كام إنَّه ينتمي لتلك الفئة من املسترشقني اإلرسائيليِّني التي ُوصفت بـ«الخطرية»؛ وهم أولئك الذين درسوا الثقافة
صا يف الدراسات
اإلسالميَّة من الكتب يف الجامعات اإلرسائيليَّة(((؛ إذ إنَّه يعمل أستاذًا يف الجامعة العربيَّة
متخص ً
ِّ
متكامل يف الجامعة العربيَّة يف القدس املحتلَّة حول الشؤون اإلسالم َّية واألدب
ً
اإلسالم َّية ،وتلقَّى تكوي ًنا علم ًّيا
كتب ومؤل ٍ
َّفات علم َّية أكادمي َّية.
يب ،م َّك َنه من االطِّالع عىل الشؤون اإلسالم َّية ودراستها من خالل ٍ
العر ّ
ّ
ً
ثاني�ا :إنت�اجاته العلمية:

أقسام ثالثة؛ هي:
ميكن تقسيم إنتاجاته وإنجازاته العلم َّية إىل
ٍ

 -1املشاريع والربامج العلم َّية والبحث َّية:

ترأَّس منذ شهر سبتمرب (أيلول) عام 2002م وحتَّى شهر مارس (آذار) عام 2003م ،مبشاركة الربوفيسور «إيتان
ٍ
بحث يف معهد الدراسات العليا التابع للجامعة العربيَّة يف
(املتخصص يف الدراسات اإلسالم َّية) ،طاقم
كولبريج»
ِّ
الشيعي»
القدس املحتلّة .وقد تناول هذا الطاقم بالبحث «التاميُز واالنغالق مقابل االنفتاح والعامل َّية يف اإلسالم
ّ
( .)Exclusivity and Universality in Shi`i Islamوقد كانت هذه هي امل َّرة األوىل التي اجتمع فيها طاق ٌم من
الباحثني الدوليِّني للعمل املشرتك يف مجال دراسات الشيعة ،مل َّدة تزيد عىل نصف عام(((.

كام ترأَّس منذ مطلع شهر سبتمرب (أيلول) عام 2010م وحتَّى مارس (آذار) عام 2011م مبشاركة الربوفيسور
«مردخاي كوهني» (باحث املقرا من املدرسة الدينيَّة يونيفرسيتي يف نيويورك) ،مجموع ًة من الباحثني يف معهد
الدراسات العليا التابع للجامعة العربيَّة يف القدس املحتلَّة ،وكان موضوع البحث« :تالقي الكتب املق َّدسة يف
الحضارات ذات الوشائج املشرتكة :طرائق التفسري القدمية يف الديانة اليهوديَّة ،واملسيح َّية ،واإلسالم ،وآثارها يف
العهود الحديثة» ) Encountering Scripture in Overlapping Cultures: Early Jewish Christian and Muslim
(((.)Strategies of Reading and Their Contemporary Implications
((( عبد الكريم ،إبراهيم :االسترشاق وأبحاث الرصاع لدى إرسائيل ،ال ط ،عمّن ،دار الجليل1993 ،م ،ص.84
((( م.ن ،ص .85-84
((( انظر صفحة مائري بر-آشري عىل ويكيبديا ،م.س.
((( انظر صفحة الربوفيسور بر-آشري عىل موقع الجامعة العربيَّة يف القدس ،م.س.
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 -2املؤلَّفات العلم َّية وترجامت الكتب:
ألَّف بر-آشري عد ًدا من الكتب التي متحورت حول املذاهب الشيعيَّة املختلفة ،وحول القرآن الكريم
«النص املق َّدس والتفسري عند الشيعة اإلمام َّية القدمية»
والدراسات اإلسالم َّية كذلك ،وكان من أه ِّمها كتابه:
ّ
(1999 Leiden )Scripture and Exegesis in Early Imami Shi`ismم(((.
يُع ُّد هذا الكتاب صيغ ًة مع َّدل ًة ومنقَّح ًة من أطروحته للدكتوراه التي أنجزها بإرشاف الربوفيسور إيتان كولبريج.
ويتناول فيه تفسري القرآن عند الشيعة اإلمام َّية االثني عرشيَّة ،مركِّ ًزا عىل ما اعتربه اإلشكال َّية التي ص َّورها القرآن
ني»
جهها ما أطلق عليه «اإلسالم
الشيعي» ض ّد «اإلسالم ُّ
للخالف بني الشيعة والس ّنة ،واالت ِّهامات التي و َّ
الس ّ
ّ
بتزييف الس َّنة للقرآن بسبب دوافع سياس َّية(((.
كام ألَّف كتابًا يحمل عنوانThe Nusayri-`Alawi Religion: An Enquiry into its Theology and« :
( »Liturgyالديانة ال ُنصرييَّة-العلويَّة؛ تحقيق يف الالهوت والليتورجيا) ،مبشاركة الربوفسيور أرييه كوفسيك
املختص بالديانة املسيح َّية ،من قسم دراسات الديار املق َّدسة يف جامعة حيفا ،حيث تناول فيه بالتحقيق
ّ
(((
والدراسة الفرقة «ال ُنصرييَّة» التي اعتربها قد تح َّولت إىل «ديانة مستقلَّة» .
اشتمل الكتاب –أيضً ا -عىل طبعة علم َّية محقَّقة ملخطوطة نُصرييَّة عنوانها« :تعليم ديانة النصرييَّة» ،وهو
ٍ
وإجابات حول أرسار العقيدة ،ويشبه يف األسلوب كتب تعليم
مؤلَّف لتعليم أسس العقيدة ،يتك َّون من أسئل ٍة
العقيدة املسيح َّية ،ويبدو أ َّن مؤلِّف هذا املخطوط قد تأث َّر مبؤلَّفات مسيح َّية ،أو أنَّه كان عىل اطِّالع عليها.
كام إ َّن له كتابًا -أيضً ا -بعنوان« :كتاب املعارف أليب سعيد ميمون بن قاسم الطرباين ...طبعة نقديَّة مع
مق ِّدمة» (Kitab al-Ma’arif by Abu Sa’id Maymun b. Qasim al-Tabarani, Critical edition with an
Introduction (Louvain: Peeters, 2011)(4).
ين؛ أحد
يق ِّدم هذا الكتاب رؤية نقديَّة لكتاب املعارف؛ من تأليف حكيم أبو سعيد امليمون قاسم الطربا ّ
صريي ،والذي كان
شيوخ ال ُنصرييَّة يف أوائل القرن الحادي عرش ،ومن أه ّم الشخص َّيات البارزة يف املذهب ال ُن
ّ
ري يف تشكيل هويَّة هذا املذهب الجديد(((.
له دو ٌر كب ٌ

((( انظر صفحة مائري بر-آشري عىل ويكيبديا ،م.س.
((( م.ن.
((( م.ن.
((( م.ن.
((( انظر :صفحة الربوفيسور بر-آشري عىل موقع الجامعة العربيَّة يف القدس ،م.س.
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كتب ومؤل ٍ
َّفات ع َّدة وترجمتها؛ هي“ :سفونوت”(((“ ،الحشّ اشون”((( (فرقة من
شارك بر-آشري كذلك يف تحرير ٍ
ٌ
ٌ
مقول عىل أكمل وجه”(((“ ،اإلسالم ...التاريخ ،الدين،
“قول
فرق الغالة يف اإلسالم)“ ،القرآن :مدخل موجز”(((،
الثقافة”(((.
 -3املقاالت واملحارضات العلم َّية:
ٍ
مقاالت ع َّدة يف مجاالت اهتامماته البحثيَّة نفسها باللغات العربيَّة واإلنكليزيَّة والفرنسيَّة ،ومن بينها
كتب بر-آشري
مقاالت يف مجال القرآن الكريم؛ أبرزها:
 «تقاليد غري متجانسة يف التعليقات اإلمام َّية القدمية عىل القرآن»((( ،باللغة الفرنس َّيةالشيعي يف القرآن»((( ،باللغة اإلنكليزيَّة
 «قراءات مختلفة وإضافات لإلمامّ
العسكري»((( ،باللغة اإلنكليزيَّة.
 «تفسري القرآن الكريم لإلمام الحسنّ
وله يف مجال القرآن وتفسريه مداخل ع َّدة هي موا ّد يف دائرة معارف القرآن ،ويف معجم القرآن بالفرنس َّية (le
.)Dictionnaire du coran, paris 2008
ٍ
محارضات علم َّية ع َّدة؛ أبرزها محارضة بعنوان« :صورة إبراهيم يف القرآن والرتاث
وكذلك ألقى يف هذا املجال
اإلسالمي»(((.
ّ

ً
ثالثا :آراؤه حول القرآن الكريم ،ونقد موجز لها:

يل الربوفيسور مائري
كان للقرآن الكريم
ٌ
نصيب مه ٌّم من بني االهتاممات العلم َّية واألكادمي َّية للمسترشق اإلرسائي ّ
صب اهتاممه يف مجال القرآن الكريم عىل دراسة تفاسري القرآن ،والس َّيام الشيع ّية منها .أ َّما كتاباته حول
بر-آشري ،وقد َّ
نصا ،فيمكن تقسيمها إىل جانبني أساسني؛ هام:
القرآن الكريم يف ح ِّد ذاته؛ باعتباره ًّ

((( حول َّية لدراسة الجاليات اليهوديَّة يف بلدان الرشق ،صدرت بالعربيَّة عن دار النرش التابعة ملعهد إسحاق بن تسفي لدراسة الجاليات اليهوديَّة يف بلدان
الرشق ،املجلّد 1999 ،22م.
((( كتاب من تأليف :برنارد لويس ،ترجمه عن اإلنكليزيَّة :موشيه إيالن ،تحرير ومراجعة علم َّية :مائري بر-آشري ،مدينة القدس ،دار ماجنس للنرش2000 ،م.
((( كتاب من تأليف :مايكل كوك ،القرآن ،ترجمه عن اإلنكليزيَّة :مائري بر-آشري؛ ونوريت صفرير ،تل أبيب2006 ،م.
((( عبارة عن أبحاث يف تفسري املقرا والقرآن يف العصور الوسطى ،مهداة إىل :حجاي بن شامي ،صدرت بالعربيَّة ،من تحرير :مائري بر-آشري؛ وساميون هوبكنز؛
سارة سطرومزة؛ وبرونو كيازة ،القدس املحتلَّة2007 ،م.
((( كتاب صدر باللغة العربيَّة ،تحرير :مائري بر-آشري ،القدس املحتلَّة ،دار ماجنس للنرش2017 ،م.
(6) Deux traditions hétérodoxes dans les anciens commentaires imamites du Coran, Arabica 37 (1990), pp. 291- 314.
(7) Variant readings and additions of the Imami-Shi’a to the Quran, Israel Oriental Studies 13 (1993), pp. 39- 74.
(8) The Qur’an commentary ascribed to the Imam Hasan al-’Askari, Jerusalem Studies in Arabic and Islam 24 (2000), pp. 358- 379.
اإلسالمي» ،مجلَّة القرآن واالسترشاق املعارص ،العدد  ،4خريف 2019م ،ص.58-57
((( لالطِّالع أكرث عىل هذه املحارضة ،انظر« :صورة إبراهيم يف القرآن والرتاث
ّ
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 .1قصص القرآن الكريم:
قصة إبراهيم
أشار بر-آشري يف محارضة علم َّية له حول «إبراهيم يف القرآن والرتاث
اإلسالمي املبكر» إىل أ َّن َّ
ّ
يف القرآن وردت -كام جميع قصص القرآن -مبعرثة وغري مرت َّبة ،ووردت عىل هيئة أجزاء داخل سور قرآنيَّة متع ِّددة،
قصة نشأة إبراهيم وترعرعه؛ ذلك أ َّن القرآن يعطي
ْ
ستفض يف رسد أجزا ٍء منها ،وعىل سبيل املثالَّ :
وأنّه مل يُ
«القص» ولك ْن
يقص القصص من أجل
لنفسه أح ِّق َّية أن يقفز إىل فائدة
ّ
القصة وليس إىل تفاصيلها؛ أل َّن القرآن ال ّ
َّ
من أجل «التذكري»(((.
ث َّم أشار إىل أ َّن مث ّة «خطًّا واح ًدا» يفصل بني قصص القرآن وقصص العهد القديم ،وهو أ َّن قصص القرآن حول
بني إرسائيل تشتمل عىل عموم َّيات ،بخالف ما هي عليه يف العهد القديم وأدب التلمود ،وكذلك يف كتب آباء
الكنيسة النرصان َّية -وال س َّيام الكنيسة السوريَّة -حيث تذكر التفاصيل بكاملها(((.
ريا عىل
ريا إىل أ َّن األ َّول اعتمد كث ً
وكذلك استطرد يف املقارنة بني قصص القرآن وقصص العهد القديم ،مش ً
ريا من املصادر اإلرسائيل َّية
الثاين ،وأ َّن ذلك ظهر يف كتابات
ِّ
املفسين األوائل؛ أمثال :الطربي الذي أضاف كث ً
حا
ً
قصة إبراهيم وابْ َن ْيه إسحاق وإسامعيل ،مضيفًا أ َّن مث ّة
حول قصص القرآن ،والس َّيام َّ
تسلسل تاريخ ًّيا واض ً
الرسدي(((.
التاريخي وال الرتاتب
ورس ًدا متتال ًيا يف قصص العهد القديم ،أ َّما يف القرآن فال يوجد مثل هذا التسلسل
ّ
ّ
وميكن الر ّد عىل ما أشار إليه بر-آشري ،بالقول:
ين إنَّ ا هو لحكمة إله َّية بالغة؛ وهي أ َّن القرآن الكريم
إ َّن انعدام البعد
التاريخي املتسلسل يف القصص القرآ ّ
ّ
وكل ما ورد فيه هو من أجل هذه الغاية اإلله َّية ،مبا يف ذلك القصص .أ َّما
كتاب يهدف إىل تقديم العظة الدين َّيةُّ ،
كتاب اختلطت فيه املا َّدة التاريخيَّة باملا َّدة الدينيَّة ،إىل درجة أ َّن نقَّاد العهد القديم اعتربوه كتابًا
العهد القديم فهو
ٌ
ديني(((.
تاريخ ًّيا يف املقام األ َّول ،يؤ ِّرخ لتاريخ الجامعة اإلرسائيل َّية يف سياق ّ
نص العهد
التاريخي يف قصص القرآن يؤكِّد خصوص َّية
كام إ َّن انعدام ال ُبعد
ين وانفصاله التا ّم عن ِّ
ّ
النص القرآ ّ
ّ
نص العهد القديم(((.
القديم؛ إذ تنعدم يف القرآن املا َّدة التاريخيَّة ،يف حني يختلط التاريخ بالدين يف ِّ
القصة
القصة التورات َّية ،وليست موجودة يف
وتجدر اإلشارة -كذلك -إىل أ َّن املشكلة التاريخ َّية موجودة يف
َّ
َّ
فالقصة إنَّ ا تتك ِّرر يف التوراة بهدف بيان
كل منهام؛
القصة يف ٍّ
القرآن َّية ،وهذا يعود إىل اختالف الهدف من تكرار
َّ
َّ
وقصة
قصة موطن إبراهيمَّ ،
وربا مناقض ملا ورد يف الرسد األ َّول؛ ومن أمثلة ذلكَّ :
خرب آخر ورسد آخر مغاير َّ
((( انظر :صفحة الربوفيسور بر-آشري عىل موقع الجامعة العربيَّة يف القدس ،م.س.
((( انظر :م.ن.
((( انظر :م.ن.
((( حول اختالط التاريخ بالدين يف العهد القديم ،انظر :حسن ،مح ّمد خليفة :تاريخ الديانة اليهوديَّة ،ال ط ،القاهرة ،ال ن1996 ،م ،ص.52
اليهودي أبرهام جايجر حول قصص األنبياء يف القرآن الكريم» ،مجلَّة كلِّ َّية اآلداب ،جامعة
((( هويدي ،أحمد محمود« :الر ّد عىل شبهات املسترشق
ّ
القاهرة ،املجلَّد  ،60عدد  ،4أكتوبر 2000م ،ص.141
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القصة القرآن َّية فهدف يتَّسق مع الهدف األساس من القرآن؛ وهو
قصة بيعه .أ َّما التكرار يف
َّ
إنقاذ يوسف ،وكذلك َّ
تاريخي مختلف.
القصة القرآن َّية مث َّة عظة دين َّية مختلفة((( ،ال رس ٌد
كل م َّرة تتك َّرر فيها
الوعظ ،ففي ِّ
َّ
ٌّ
كام إ َّن أبرز ما تَتَّ ِ
ناسب مع غايات
القصة التوراتيَّة أيضً ا؛ أ َّن
القصة القرآنيَّة ومييِّزها عن
ص ُف به
َّ
َّ
َّ
القصة القرآنيَّة تَتَ َ
اإللهي ،ووحدان َّية الله وقدرته ،يف حني أ َّن القصص
اإللهي ،وهي غايات كثرية؛ تتلخَّص يف إثبات الوحي
التنزيل
ّ
ّ
يف التوراة جاءت لِتُ ْ ِ
ب َز أمناط حياة اآلباء العربان ِّيني (إبراهيم ،إسحاق ،يعقوب )... ،وسلوك َّياتهم وأخالق َّياتهم؛
ليقتدي بها اليهود(((.

َّ
 .2الترجمات العبرية لمعاني القرآن الكريم:
نرشت صحيفة هآرتس اإلرسائيل َّية يف  15يونيو (حزيران) 2005م مقال ًة علم ّي ًة ملائري بر-آشري ،بعنوان« :מתמסרים
עם האיסלאם مستسلمون /مسلمون مع اإلسالم»؛ وذلك تعليقًا منه عىل ترجمة معاين القرآن الكريم إىل العربيَّة،
يل أوري روبني أستاذ
التي صدرت من جامعة تل أبيب خالل شهر مارس من العام نفسه ،للربوفيسور اإلرسائي ّ
الدراسات القرآن َّية يف الجامعة نفسها(((.
تح َّدث بر-آشري يف هذه املقالة مبوضوع َّية كبرية عن ترجمة معاين القرآن إىل العربيَّة؛ إذ اعترب يف بدايته أ َّن
هذا عمل صعب ج ًّدا ،وأنَّه ال ب َّد للمرتجم الذي يُ ِ
قدم عىل هذا العمل من أ ْن يكون ُمطَّل ًعا متام االطِّالع عىل التفاسري
يل(((.
اإلسالميَّة التي كُتبت حول القرآن الكريم منذ قرون حتى وقتنا الحا ّ
ب بها القرآن؛ فقد جاء القرآن بلغة عرب َّية صعبة
وأضاف أ َّن عىل املرتجم أ ْن يكون ُمت ِق ًنا ج ًّدا للُّغة العرب َّية التي كُ ِت َ
الخاصة والتعبريات املتع ِّددة ذات الدالالت املجهولة ،وكثرية هي
وحملة أوجه ومعانٍ كثرية ،وثريَّة باملصطلحات
َّ
َّ
ٍ
تفسريات المتناهية((( ،عىل الرغم من مرور أكرث من  1300عام عىل نزوله،
املواضع يف القرآن التي ما زالت تحتمل
نص القرآن يف الرشق
واجتهاد املسلمني يف تفسريه عىل مدار قرون ،وبعد أكرث من قرنني من البحث
العلمي حول ِّ
ّ
والغرب.
ولك ْن عىل الرغم من هذه اإلشارات املوضوعيَّة التي ال ميكن تجاهلها يف مقالة بر-آشري ،فقد فاتته اإلشارة إىل
علمي متكامل» برتجمة القرآن الكريم؛ سواء إىل اللغة العربيَّة ،أو إىل غريها من
أنَّه كان من األفضل أن يقوم «فريق
ّ
وحساس َّيته ،وألنَّه يتطلَّب معرفة كثري من العلوم واملعارف واإلملام بها.
اللغات األجنب َّية؛ نظ ًرا إىل خطورة هذا العمل
ّ
القصة من القرآن الكريم ،دراسة أدب َّية ونقديَّة ،رسالة دكتوراه (غري منشورة) ،جامعة األزهر ،كلِّ َّية اللغة العرب َّية،
((( دبور ،مح َّمد عبد الله عبده :أسس بناء َّ
1996م ،ص.25-23
((( مطاوع ،سعيد عطيَّة :قصص األنبياء يف العهد القديم يف ضوء النقد األد َّيب ،ال ط ،القاهرة ،املجلس األعىل للثقافة2007 ،م ،ص.32
((( للمزيد حول هذه الرتجمة ،انظر :البهنيس ،أحمد :ترجمة معاين القرآن الكريم إىل العربيَّة...أوري روبني أمنوذ ًجا ،ال ط ،الدوحة ،منتدى العالقات العرب َّية
والدوليَّة2017 ،م.
((( انظر :املقال باللغة العربيَّة عىل هذا الرابط.https://www.haaretz.co.il/literature/1.1018840 :
((( انظر :م.ن.
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أ َّما ترجمة القرآن الكريم إىل اللغة العربيَّة تحدي ًدا ،فهي -بال ّ
شك -عمل ينطوي عىل عظيم األه ِّميَّة العلميَّة
والثقاف َّية؛ وذلك لكون ترجمة القرآن الكريم تحتاج إىل إتقان كثريٍ من العلوم ،وتوافر أدوات ع ّدة؛ لتخرج يف
النهاية ترجم ًة صحيح ًة موضوع َّي ًة وخالي ًة من األخطاء والشبهات .وكذلك ينطوي هذا العمل عىل خطور ٍة شديد ٍة
وحساسيَّ ٍة بالغة؛ وذلك نظ ًرا إىل أمرين:
ّ
أ َّولهام :املكانة العظيمة التي بلغها القرآن الكريم يف نفوس املسلمني عىل مستوى أنحاء العامل بشتّى
مذاهبهم ومشاربهم.
يل التي ترى
وثانيهام :تراث العداء والكراهيّة املتبادلة بني املسلمني والعرب من جانب ،والكيان اإلرسائي ّ
جانب آخر(((.
نفسها دولة اليهود؛ بوصفها كيانًا سياسيًّا من
ٍ

((( للمزيد حول هذا املوضوع ،انظر :البهنيس ،أحمد« :املقاومة العلميَّة ،ترجمة معاين القرآن الكريم إىل العربيَّة» ،عىل الرابط:
./https://www.ida2at.com/scientific-resistance-translation-quran-hebrew

ـ مؤمترات وندوات
ـ إصدارات
ـ بحوث ودراسات
ـ أخبار

ّ
ندوة علمية حول كتاب
االستشراقي
“التوراة والقرآن في الفكر
ّ
أنموذجا”-
األلماني
 االستشراقً
ّ

انعقدت يوم الثالثاء املوافق  28كانون الثاين ،2020
يل للكتاب يف دورته
ضمن ف ّعاليَّات معرض القاهرة الدو ّ
الحادية والخمسني ،ندو ٌة علم َّية حول كتاب “التوراة والقرآن
جا ”-من
يف الفكر
ين أمنوذ ً
االسترشاقي -االسترشاق األملا ّ
ّ
تأليف أستاذ الدراسات اليهوديَّة يف جامعة القاهرة؛ الدكتور
أحمد هويدي .وقد صدر الكتاب عن الهيئة املرصيَّة العا َّمة
للكتاب عام  ،2019ويقع يف  222صفحة من القطع الوسط.
كل من:
ناقش الكتاب -مضافًا إىل مؤلِّفهٌّ -
 األستاذ الدكتور حسامقاسم؛ األستاذ يف جامعة
القاهرة
 الدكتور يحيى مح َّمدعبد الله؛ األستاذ يف جامعة
املنصورة يف مرص
 الدكتور أحمد البهنيس؛الباحث يف دراسات االسترشاق

اليهودي
ّ

وأدار النقاش األستاذ الدكتور
مح َّمد السعيد جامل الدين؛ األستاذ يف جامعة عني شمس يف القاهرة.
العلمي ،وباإلضافة العلم َّية التي
استهل الدكتور مح َّمد السعيد جامل كلمته باإلشادة مبؤلِّف الكتاب ومبنهجه
َّ
ّ
ين من خالل هذا الكتاب ،والس َّيام ما يتعلَّق بدور الدراسات القرآن َّية يف تطوير
أضافها حول االسترشاق األملا ّ
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ين ،وتطوير عد ٍد من العلوم واملناهج الغرب َّية ،ويف مق ِّدمتها علم نقد الكتاب املق َّدس يف أملانيا
االسترشاق األملا ّ
والغرب.
وأوضح الدكتور مح َّمد السعيد أ َّن املسترشقني األملان سلكوا طريقًا آخر يف فهم القرآن الكريم وتعلُّم
ين عىل دراسة
اللغة العرب َّية؛ وهو ما ظهر من خالل دراساتهم االسترشاق َّية؛ نظ ًرا إىل تركيز االسترشاق األملا ّ
والتوصل إىل أنَّها تنتمي إىل مصادر
املخطوطات العرب َّية وتحليلها وفهمها؛ ما أفادهم -أيضً ا -يف نقد التوراة
ُّ
ري من التعديل والحذف
مختلفة ،وال تنتمي إىل موىس ،وأ ْن ليس ُّ
كل ما جاء فيها مصدره الوحي ،بل أصابها كث ٌ
والتحريف.
ري عىل الدراسات
ين يُع ُّد من أكرث املدارس االسترشاق َّية التي كان لها ٌ
فضل كب ٌ
ث َّم أشار إىل أ َّن االسترشاق األملا ّ
ٍ
وترجامت ملعاين
ريا يف هذا املضامر؛ إىل درجة أ َّن ما أنجزته من أعام ٍل معجم ّي ٍة
القرآن َّية يف الغرب؛ إذ ق َّدمت كث ً

القرآن الكريم كان له أكرب األثر يف بقيَّة املدراس االسترشاقيَّة األوروبيَّة التي تناولت القرآن الكريم بالتحليل
املتخصص يف الدراسات
يب العا ّم أو
ً
والنقد .وعليه؛ فإ َّن هذا الكتاب يُع ُّد
ِّ
فعل -إضافة مه َّمة للقارئ العر ّاالسترشاق َّية؛ لالطِّالع عىل مجهودات هذه املدرسة يف مجال الدراسات القرآن َّية وما أضفته إليه ،عالوة عىل
ين بعلم نقد
تسليطه الضوء عىل
ٍ
جانب مه ٍّم يف هذا املجال؛ وهو عالقة الدراسات القرآن َّية يف االسترشاق األملا ّ
ريا من األلفاظ واملصطلحات القرآنيَّة ،نتيجة أ َّن معظم
الكتاب املق َّدس يف أملانيا ،وكيف أ َّن هذا العلم استعار كث ً
املتخصصني يف القرآن الكريم أو يف اللغة العربيَّة.
ر َّواده كانوا من املسترشقني والباحثني األملان،
ِّ
ريا إىل أ َّن الفصل
أ ّما الدكتور يحيى مح َّمد عبد الله ،فقد استعرض فصول الكتاب وأه ّم ما احتوت عليه ،مش ً
ين يف خدمة
األ َّول يسلِّط الضوء عىل نشأة الدراسات اإلسالم َّية (االسترشاق َّية) يف أملانيا ،ودور االسترشاق األملا ّ
الدراسات القرآنيَّة تحدي ًدا ،وإىل أ َّن أه َّم دوافع نشأة هذه الدراسات هي الحروب الصليبيَّة التي شاركت فيها
ين عن طريق
أملانيا ،مضافًا إىل حركة نقل الحضارة والثقافة اإلسالم َّية يف األندلس إىل الغرب األورو ّ
يب النرصا ّ
الرتجامت؛ ما دفع إىل الرتكيز عىل دراسة اللغة العرب َّية من قبل مجموعة من املسترشقني األملان عىل نطاقٍ
ين رايسكه (-1716
واسعٍ يف السنوات األخرية من القرن السابع عرش
ّ
امليالدي؛ وعىل رأسهم املسترشق األملا ّ
1774م) الذي دعا إىل إعادة فهم العربيَّة؛ بعي ًدا عن النظرة الالهوتيَّة لإلسالم ومصادره الرئيسة.
وأضاف أ َّن الكتاب سلّط الضوء -أيضً ا -عىل إسهامات املسترشقني األملان يف الدراسات اإلسالم َّية ،قاص ًدا
بها تلك الدراسات العرب َّية أو الرشق َّية املرتبطة باإلسالم ،والتي تع َّددت لتشمل :التدريس ،النرش ،التحقيق،
ين جوستاف فلوجيل
الرتجمة ،الدراسات النقديَّة ،وغري ذلك؛ وكان من أبرزها عمالن جليالن للمسترشق األملا ّ
(1870-1802م)؛ وهام :نرش القرآن بالعربيَّة عام 1834م ،ونرش أ َّول فهرس ٍة للقرآن عام 1842م؛ بعنوان“ :نجوم
أي
أساسا انبنت عليه ُّ
الفرقان يف أطراف القرآن” ،الذي صار
كل املعاجم يف البالد العرب َّية واإلسالم َّية ،ومل يصل ُّ
ً
عمل مامثل إىل درجته من الدقَّة واالستيعاب.

االستشراقي
علمية حول كتاب التوراة والقرآن في الفكر
ندوة
ّ
ّ

وركَّز الدكتور يحيى مح َّمد عبد الله عىل الفصل األخري من الكتاب ،الذي يدور حول دراسة قصص القرآن يف
توصلت إىل وجود قواسم كثرية مشرتكة بني األديان السامويَّة؛
الدراسات االسترشاق َّية األملان َّية ،وأ َّن هذه الدراسات َّ
وهي قواسم أخالقيَّة يف األساس ،ومن املمكن أن تكون داف ًعا للحوار بني أتباع هذه الديانات ،وكذلك إلحالل سالم
عاملي؛ نظ ًرا إىل أ َّن هذه األديان تتقاسم قواسم أخالقيَّة وقيميَّة ميكن تسميتها بـ"القواسم اإلنسانيَّة العا َّمة".
ّ
وأشار -أيضً ا -إىل تع ُّرض الكتاب لجهود املسترشقني األملان يف مجال ترجمة القرآن الكريم إىل اللغة األملان َّية،
يب تلك التي قام بها ديفيد فريدريش ميجريلني عام 1772م ،وحملت عنوان:
والتي كان أ َّولها من األصل العر ّ
ين بويسن عام 1773م ،التي توالت بعدها الرتجامت الجزئيَّة
“التوراة الرتكية أو القرآن” ،ث َّم ترجمة املسترشق األملا ّ
ٍ
أغراض بحث َّي ٍة يف أعامل عد ٍد من املسترشقني األملان .ث َّم ظهرت بعد
ملعاين القرآن إىل اللغة ألملانية لخدمة
ذلك ترجامت أملان َّية كاملة ملعاين القرآن الكريم،
تخطَّت  14ترجمة؛ أه ّمها :ترجمة ماكس هيننج عام
ٌ
أعامل استرشاقيَّ ٌة
1901م؛ وهي الرتجامت التي تلتها
نص القرآن الكريم خالل القرن
أملان َّية تهت ّم بدراسة ِّ
امليالدي ،والتي كان من أبرزها دراسة
التاسع عرش
ّ
ين جوستاف فايل (1889-1808م)،
املسترشق األملا ّ
التاريخي
التي نُرشت عام 1844م ،بعنوان" :املدخل
ّ
النقدي للقرآن الكريم" ،وقد اهت َّمت بتت ُّبع تاريخ جمع
ّ
تعب
القرآن .ورأى مؤلِّف الكتاب أ َّن هذه الدراسة ِّ
نقدي سيطر عىل الدراسات االسترشاق َّية
عن اتجا ٍه
ٍّ
التاريخي الذي كان سائ ًدا
األملانيَّة املتعلِّقة بالقرآن خالل هذه الحقبة ،متأث ِّ ًرا بات ِّجاه إخضاع النصوص الدينيَّة للنقد
ّ
يف أوروبا آنذاك.
الخاص بتأثري الدراسات االسترشاق َّية يف أملانيا -والس َّيام املتعلِّقة بالقرآن -يف تط ُّور علم نقد
ث َّم لفت إىل الفصل
ّ
نصه إىل "متع ّمدة" و"غري متع ّمدة".
قسموا التعديالت الواردة يف ِّ
أسفار العهد القديم ،فيشري إىل أ َّن نقَّاد العهد القديم َّ
النقدي مبا ُع ِّب عنه ،عىل سبيل املثال ،من خالل اآلية  57من سورة البقرة﴿ :أَ َف َتطْ َم ُعونَ
وقد سبق القرآن هذا االت ّجاه
ّ
ح ِّرفُونَهُ ِم ْن بَ ْع ِد َما َع َقلُو ُه َوه ُْم يَ ْعلَ ُمونَ ﴾ ،وغريها من اآليات
أَنْ يُ ْؤ ِم ُنوا لَك ُْم َو َقدْ كَانَ َفر ٌ
ِيق ِم ْن ُه ْم يَ ْس َم ُعونَ ك ََل َم اللَّ ِه ثُ َّم يُ َ
القرآن َّية التي تع َّرف عليها املسترشقون -بال ّ
شك -من خالل ترجامت معاين القرآن الكريم أو من خالل دراساتهم
يل يف استعارتهم لعد ٍد من األلفاظ القرآنيَّة حول نقد العهد القديم؛
التحليليَّة والنقديَّة للقرآن ،وهو ما ظهر بشكل ج ٍّ
ومنها :مصطلحات “التحريف”“ ،التعديل”" ،التبديل" ،وغريها.
أ َّما األستاذ الدكتور حسام قاسم ،فقد ركَّز عىل توصية الكتاب بإعادة تفسري اآليات القرآن َّية املتعلِّقة باليهود وببني إرسائيل
توصلت إليه بعض الدراسات االسترشاق َّية
توصل إليه علم نقد الكتاب املق َّدس يف الغرب وما َّ
يف القرآن ،عىل ضوء ما َّ
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ريا إىل أه ِّميَّة ما قد ينتج عن ذلك من تفاسري أكرث علميَّة وموضوعيَّة لهذه اآليات
األملانيَّة حول القرآن الكريم ،مش ً
خصوصا.
ين
ً
القرآن َّية ،ومن إعادة توجيه نظرة الدارسني العرب م َّرة أخرى نحو االسترشاق عمو ًما ،واالسترشاق األملا ّ

يب إىل
ين للقرآن الكريم ،التي تتَّضح من خالل هذا الكتاب ،تدعو الدارس العر ّ
وأضاف أ َّن رؤية االسترشاق األملا ّ
ريا إىل
إعادة التفكري والنظر يف قضيَّ ٍة مه َّمة تتعلَّق بـ"وحدة املصدر" للديانات اإلبراهيميَّة أو الديانات السامويَّة ،مش ً
توصلت إىل نتيجة؛ مفادها :أ ّن الديانات الثالث (اليهوديَّة ،النرصان َّية،
أ َّن كتابات استرشاق َّية أملان َّية حول القرآن الكريم َّ
اإلسالم) تنتمي إىل مشكاة نور واحدة ،خرج منها هذا الهدى كلُّه وهذه التعاليم والقيم الدين َّية واألخالق َّية كلُّها.

ومنجانبه ،رأى الدكتور أحمد البهنيس أ َّن هذا الكتابجديد يف منهجه؛ فمن املعروف أ َّن الدارسني لالسترشاق
من العرب واملسلمني والباحثني فيه بشتّى مدارسه وات ِّجاهاته انتهجوا يف معظمهم نهجني رئيسني؛ هام:
عم أسموه "الشبهات" أو
النهج األ َّول :الرتكيز عىل الجوانب السلب َّية لالسترشاق ،والتنقيب والبحث َّ
"االفرتاءات"" ،املطاعن" ،و"املزالق" التي يثريها.
النهج الثاين :وقع تحت تأثري املسترشقني ،فكانت دراسته مح ّ
إعجاب مبنهجهم ودراستهم.
ط
ٍ
ري من األخطاء املنهجيَّة وابتعد -إىل ح ٍّد ما -عن املوضوعيَّة العلميَّة.
وقد شاب كِال املنهجني كث ٌ

جا مغاي ًرا؛ ذلك املنهج الذي متثَّل يف إيضاح الجوانب اإليجاب َّية
وأضاف أ َّن الكتاب الذي بني أيدينا انتهج منه ً
يف دراسات املسترشقني األملان حول الدراسات اإلسالم َّية ،والس َّيام تلك الدراسات التي أ َّدت إىل نشأة ما بات
يُعرف يف الغرب بـ«علم نقد الكتاب املق َّدس» ،مضافًا إىل تقدميه دراسة تطبيقيّة عىل ِسفر التكوين يف التوراة تربهن
عىل ذلك؛ إذ قد استفاد ما يُع َرف بـ«نظريَّة تع ُّدد مصادر التوراة» من الدراسات االسترشاق َّية ،يف الغرب عا َّمة ويف
خ اإلعجاب بالدراسات االسترشاق َّية ،ومل ينج ّر وراء
أملانيا تحدي ًدا ،حول اإلسالم .وعليه؛ فهذا املنهج مل يقع يف ف ِّ
عاطفة النقد املندفعة ض َّدها ،بل حاول تبيان أثر الدراسات االسترشاق َّية األملان َّية يف الدراسات القرآن ّية من جانب،
عم طرحه من فكر ٍة مه َّم ٍة تتعلَّق بإمكانيَّة استثامر
ً
وكذلك مدى تأث ُّرها بالدراسات اإلسالميَّة من جانب آخر،
فضل َّ
مثل هذه الدراسات االسترشاق َّية املوضوع َّية -إىل ح ٍّد ما -يف عمل َّية تطوير الحوار بني أتباع الديانات اإلبراهيم َّية
ين.
الثالث؛ وذلك يف تطوير مجموع ٍة من القيم واألخالق الدين َّية ذات البعد
العاملي أو اإلنسا ّ
ّ

كام لفت الدكتور أحمد البهنيس إىل أ َّن الكتاب ق َّدم اسرتاتيجيَّ ًة مخترص ًة لداريس االسترشاق ،والسيَّام
لداريس املجهودات االسترشاق َّية الناقدة للقرآن الكريم ،والتي تتلخَّص يف التسلُّح بأمرين؛ هام:
 األمر األ َّول :االطِّالع عىل علم نقد الكتاب املق َّدس يف الغرب ،وهذا ما كان يفعله املسلمون األوائل؛ مثل:األندليس.
ابن حزم
ّ
 -األمر الثاين :تعلُّم لغات الغرب ،ومعرفة طرق تفكريهم ومناهجهم وخلفيَّاتهم اإليديولوجيَّة.

ولفت كذلك إىل املجهودات االسترشاق َّية يف مجال الدراسات القرآن َّية؛ ومن أه ِّمها :ترجمة معاين القرآن

االستشراقي
علمية حول كتاب التوراة والقرآن في الفكر
ندوة
ّ
ّ

الكريم إىل األملانيَّة ،وترجمة السرية النبويَّة البن هشام ،التي رأى فيها مؤلِّف الكتاب واحدة من أه ِّم األعامل
االسترشاق َّية األملان َّية التي ساهمت ،ال يف تطوير الدراسات القرآن َّية يف أملانيا وحسب ،بل يف تطوير دراسات نقد
الخاصة باليهود والتوراة ،فق َّدمت بعض
أسفار العهد القديم أيضً ا؛ وذلك ألنَّها اشتملت عىل عد ٍد من اآليات القرآن َّية
َّ
التفسريات التي تشري إىل ٍ
ٍ
إشارات توضّ ح أسباب
نقد يوضّ ح ما أصاب التوراة من تحريف وتبديل ،كام إ َّن فيها
ح َّق
نزول بعض اآليات القرآنيَّة
الخاصة بكتامن اليهود ملا يف توراتهم؛ مثال اآلية  42من سورة البقرةَ ﴿ :و َل تَلْب ُِسوا الْ َ
َّ
بِالْ َب ِ
ح َّق َوأَنْ ُت ْم تَ ْعلَ ُمونَ ﴾.
اطلِ َوتَكْ ُت ُموا الْ َ
واختتم مؤلِّف الكتاب الدكتور أحمد هويدي الندوة باستعراضه أه ّم أهدافه من وراء تأليف هذا الكتاب؛ ويف
املفسين املسلمني من خالل إطالعهم عىل حركة نقل الكتاب املق َّدس يف الغرب؛ ليك يعيدوا
مق ِّدمتها :إفادة
ِّ
الخاصة بأهل الكتاب.
تفسري اآليات
َّ
وأضاف أنَّه اهت َّم باملصادر؛ أل َّن جميع الدراسات عندما تقارن ما ورد يف التوراة والقرآن تنظر إىل الجزء وليس
الكل.
إىل ّ
قائل" :الهدف الرئيس من الكتاب هو الرتكيز يف محاورة العلامء املسلمني مع أهل الكتاب عىل
واستكمل ً
االنطالق من مناقشة العوامل املشرتكة بني األديان ،بخالف الحوارات السائدة التي غال ًبا ما ينطلق فيها العلامء
املسلمون من مبتنياتهم الفكريَّة ومرتكزاتهم العقديَّة".
وأضاف الدكتور هويدي أ َّن الدراسات االسترشاقيَّة الغربيَّة ،والسيَّام األملانيَّة منها ،عند مقارنتها ملا ورد يف
كل وليس جز ًءا ،وعندما ننظر إىل الرسائل العلم َّية
التوراة من آيات تشابهت مع آيات القرآن الكريم ،تنظر إىل القرآن ًّ
وقصة إبراهيم يف القرآن والتوراة يف كلِّ َّيات الدراسات
قصة يوسفَّ 
(املاجستري أو الدكتوراه) التي تقارن بني َّ
اإلسالميَّة أو يف دار العلوم يف القاهرة ،نجد أنَّهم يأتون باآليات ويضعون اإلصحاحات مواجهة لها ،وهذا غري
صحيح؛ أل َّن املقارنة الصحيحة تستلزم أ َّو ًل تحليل النصوص التوراتيَّة إىل عنارصها البسيطة ،وإىل مصادرها
ين ،ومن ث َّم مقارنتها مبا ورد يف القرآن.
الرئيسة ،مثلام فعل االسترشاق األملا ّ

ين حول أدب الرشق األدىن
وختم الدكتور هويدي بالدعوة إىل رضورة إعادة النظر يف دراسات االسترشاق األملا ّ
القديم؛ أل َّن ذلك يساعد يف فهم التوراة من جانب ،ويف تفسري القرآن الكريم من جانب آخر؛ ألنَّه ال ميكن فهم
النصوص الدين َّية وتفسريها بعي ًدا عن البيئة الثقافية والحضاريَّة التي نزلت فيها.
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َّ
ندوة علمية بعنوان:

«مقاربات المستشرقين المعاصرة
في مجال الدراسات القرآن َّية»
ُعقدت يف الجمهوريَّة اإلسالميَّة اإليرانيَّة يف شهر أيلول من العام 2019م ندوة علميَّة ،بعنوان« :مقاربات
املسترشقني املعارصة يف مجال الدراسات القرآنيَّة» ،حارض فيها الشيخ الدكتور عيل أكرب محمودي.
ين ،مركِّ ًزا عىل تقن َّية
تناول الدكتور محمودي األساليب الحديثة التي يستخدمها املسترشقون يف التحقيق القرآ ّ
ين ( )C14التي يعتمدها املسترشقون حال ًّيا يف فحص اآلثار القرآن َّية.
التحليل الكربو ّ
ين التي خاضها املسترشقون
يف البداية ق َّدم الدكتور محمودي عرضً ا تاريخيًّا موج ًزا أله ّم ميادين التحقيق القرآ ّ
عرب التاريخ؛ حيث عمل املسترشقون أ َّولً عىل ترجمة القرآن الكريم إىل اللغات األجنب َّية؛ بد ًءا بالالتين َّية ،ث َّم
ٍ
لغات أخرى ،أ َّما املرحلة الثانية فكانت بالعمل عىل بناء معاجم لفظ َّية قرآن َّية ،فيام عملوا
األملان َّية ،وبعدها إىل
املوضوعي للقرآن الكريم ،ويف هذه املرحلة -أيضً ا -اشتغلوا برتتيب القرآن
يف املرحلة الثالثة عىل التحقيق
ّ
ٍ
تقسيامت معيَّنة ،يف املرحلة الرابعة ات َّجهوا إىل دراسة مفردات القرآن ،ث َّم دراسة تاريخ القرآن يف
وتنظيمه وفق
وصول إىل تدوين
ً
املرحلة الخامسة ،ومن ث َّم إعداد الدراسات املرتبطة بعلم التفسري يف املرحلة السادسة،
دوائر املعارف القرآن َّية يف املرحلة السابعة.
ين؛ باعتبارها أحد أه ّم األساليب التي يعتمدها
بعد ذلك رشع الدكتور محمودي يف بيان تقنيَّة التحليل الكربو ّ
بي الدكتور محمودي -املوجود
ين؛ فالكربون املش ّع (- )C14كام َّ
املسترشقون اليوم يف مجال التحقيق القرآ ّ
رييْن ُم ِش َّع ْي ( )Isotopeثابتَ ْي)C12( :
يف جميع األجسام ،ميكن من خالله تحديد عمر األشياء؛ فهو ميتلك نظ َ
ي
و( ،)C13وكذلك ميتلك عد ًدا من النظائر املش ّعة غري الثابتة .عندما تدخل األشعة الكون َّية إىل الغالف الج ِّو ّ
لألرض تصطدم بالجزيئات الغازيَّة ،وت ُنتج النرتون برسعة وطاقة هائلتَ ْي .وينتج الكربون  14عن اصطدام هذه
ٍ
ي شبي ٍه بالطوفان إىل
النرتونات بذ َّرات الجزيئات الهيدروجين َّية .ث َّم يدخل النظري املش ّع ( )C14يف
نشاط ج ِّو ٍّ
فتمتصه النباتات أ َّولً ضمن عمل َّية مع َّينة ،ومن ث َّم يدخل أجسام البرش
األرض ،ويستق ّر يف النقاط الحيويَّة،
ّ
والحيوانات بعد تناولهم للنباتات ،وتستم ّر هذه العمل َّية م َّدة بقاء النبات أو الحيوان ح ًّيا ،ث َّم تنخفض نسبة اإلشعاع
متوسط عمر الكربون 14
بعد موتها ،ويثبت الكربون  ،14وينتقل بعدها إىل النيرتوجني  14وهو غري مش ّع .ث َّم إ َّن
ِّ
ين لآلثار تقرب من ستَّة آالف
هو  5760سنة ،وبعدها يتلف؛ ما يعني أ َّن م َّدة االستفادة من تقن َّية التحليل الكربو ّ
سنة ،وبعدها لن تكون لها أدىن فائدة.
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ين ()C14؛ لتحديد عمر جلود الحيوانات
ين يستفيد املسترشقون من تقنيَّة التحليل الكربو ّ
ويف مجال التحقيق القرآ ّ
أي حيوانٍ آخر.
التي كُتب عليها القرآن؛ سواء أكانت جلد خروف أم ِّ
وتقوم تقن َّية التحليل هذه عىل اقتطاع ثالث قطع أو أكرث ،بحدود سنتيمرت مربَّع واحد ،من النسخة القرآن َّية ،ث َّم
مؤسسة دراسة األشعة يف جامعة زوريخ يف أملانيا ،التي تعمل عىل تحديد عمر الجلود التي كُتبت عليها
ت ُق َّدم إىل َّ
املقاطع القرآنيَّة ،وتعيني تاريخ كتابة هذه النسخ ،وما إذا كُتبت يف القرن الثاين أو الثالث ،أو قبل ذلك أو بعده.
طويل عادة بني
َ
فاصل
َ
مثل ،والعام الذي متَّت كتابة القرآن عىل جلده؛ إذ ال
فيجري أ َّو ًل تعيني تاريخ ذبح الخروف ً
خصوصا مع األخذ بعني االعتبار أنَّه كلَّام كان الخروف حديث الذبح كان أفضل وأه ّم لناحية
ذبح الخروف ودباغته،
ً
الكتابة عىل جلده ،ومنه يستفاد كون الكتابة حصلت يف سنة الذبح نفسها التي ت َّم تعيينها .وبذلك تت ّم االستفادة من
ين ( )C14يف معرفة تاريخ كتابة القرآن عىل جلد ذاك الخروف ،ومعرفة مدى ِقدم النسخة القرآنيَّة
تقنيَّة التحليل الكربو ّ
أي زمانٍ تعود.
املحفوظة يف املركز
ين ،وإىل ِّ
ين أو يف املتحف الفال ّ
العلمي الفال ّ
ّ

العلمي للكربون ( ،)C14وكيف َّية االستفادة منه يف معرفة تاريخ النسخ القرآن َّية ،لفت الدكتور
وبعد هذا العرض
ّ
مؤسسة مرشوع
محمودي إىل
ين عىل النسخ القرآن َّية ،وهي َّ
َّ
املؤسسة التي ت ُعنى حال ًّيا بتطبيق تقن َّية التحليل الكربو ّ
«كوربوس كورانيكوم» (.)Corpus Coranicum
يذكر محمودي أ َّن «كوربوس كورانيكوم» هو املرشوع األضخم -اليوم -للتحقيقات القرآن َّية يف العامل ،وال سابقة
له؛ سواء لناحية املصادر اإلسالم َّية الكثرية التي يعمل عليها ،أو لناحية امليزان َّية الضخمة املرصودة له.
ث َّم رشع يف بيان نقاط ق َّوة هذا املرشوع ونقاط ضعفه ،فذكر ضمن نقاط الق َّوة النقاط اآلتية:
1 .امليزان َّية الضخمة املرصودة لهذا املرشوع ،والتي يت ّم تأمينها من ِق َبل الحكومة األملان َّية نفسها؛ حيث إ َّن كل
سنتيمرت مربع من النسخ القرآن َّية يحتاج إىل ستني أو سبعني يورو.
الخاص لهذا املرشوع ،الذي يتيح للجميع الحصول املبارش عىل التحقيقات والنتائج.
ين
ّ
2 .املوقع اإللكرتو ّ
علمي بحت وبخلف َّية الباحث عن الحقيقة ،فليست مث َّة خلف َّية
3 .عمل املحقِّقني وفريق املرشوع بدافع
ّ
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سياسيَّة أو استعامريَّة؛ حسب ترصيح مدير املرشوع وبعض املحقِّقني فيه ،وما جرى التأكيد عليه يف
املؤمترات التي أقيمت يف إيران حول هذا املرشوع.
املؤسسة إىل مختلف املراكز العلميَّة الدوليَّة ،والتي استجابت لها
جهتها هذه
َّ
4 .دعوات التعاون التي و َّ
أكرث من  20دولة إىل اآلن؛ منها :فرنسا ،وبريطانيا ،وأمريكا ،وروسيا ودول أوروبيَّة وأمريكيَّة وآسيويَّة
يل.
جهوا مثل هذه الدعوات إىل إيران -أيضً ا ،-ولكن إىل اآلن مل يحصل ّ
ع َّدة .وقد و َّ
أي تعاون فع ّ
ين؛ نتيجة استجابة
5 .فتح العالقات بني البلدان الغربيَّة والبلدان اإلسالميَّة ،والسيَّام يف مجال التحقيق القرآ ّ
جهها إليهم هذا املرشوع .وهذه نقطة إيجابيَّة ،حيث
الدول اإلسالميَّة ومراكزها العلميَّة للدعوات التي و َّ
تتيح تعريف املسترشقني عىل املصادر اإلسالم ّية عند الشيعة التي يغفلونها عادة ويهملونها يف مجال
فضل عن اعتامدهم عىل املصادر اإلسالم ّية عند أهل الس ّنة ،بل وميكننا تعريفهم
ً
أبحاثهم ودراساتهم،
ين؛ وذلك
عىل مصادرنا األصيلة يف مختلف ميادين التحقيق ،وعدم االقتصار عىل ميدان التحقيق القرآ ّ
الفقهي ،التحقيق
من خالل توسعة دائرة التعاون معهم لتشمل ميادين أخرى؛ من قبيل :ميدان التحقيق
ّ
الكالمي ،وغريها من ميادين التحقيق التي يعمل عليها املسترشقون.
الحقوقي ،التحقيق
ّ
ّ

املسيحي السائد بأ َّن
6 .أ َّما النتيجة العلميَّة األه ّم التي وصلوا إليها يف هذا املرشوع ،فتتمثَّل يف إبطال الظ ِّن
ّ
النبي مح َّمد ،عىل غرار
القرآن قد متَّت كتابته بعد القرن الثاين أو الثالث للهجرة ومل يكتب يف زمن
ّ
النبي عيىس؛ فمن خالل
الكتاب املق َّدس الذي متَّت كتابته يف القرن
ّ
امليالدي األ َّول ،ومل يُكتَب يف زمن ّ
ين ومالحظة الخ ّ
والحجازي امل ُستَخ َدم يف كتابة النسخ القرآن َّية ،استطاعوا
يف
ّ
تقن َّية التحليل الكربو ّ
ط الكو ّ
الوصول إىل أ َّن القرآن املوجود يف أملانيا متَّت كتابته يف السنوات األوىل من اإلسالم؛ أي يف صدر اإلسالم،
بل من املمكن أن تكون مكتوبة يف زمن خالفة الخلفاء الثالثة؛ عرب تحليل نسختني من القرآن موجودتني يف
أملانيا .وعليه ،نستطيع القول إ َّن القرآن متَّت كتابته يف القرن األ َّول ،وعىل أبعد تقدير يف أوائل القرن الثاين.
وبهذا ميكن -وفقًا لهذه التحقيقات -إثبات بطالن نظريَّة كتابة القرآن يف القرن الثالث أو الرابع.

هذا بالنسبة إىل نقاط الق َّوة .أ ّما نقاط ضعف هذا املرشوع ،فذكر منها:

تجريبي ،وبالتايل فإ َّن نتائجه ليست قطع َّية بل ظ ّن َّية ،واحتامل
حس
1 .إ َّن التحليل الكربو ّ
ين هو أسلوب ِّ ّ
ّ
الخطأ فيها ممكن .وعليه فهو ال يستطيع تقديم النتيجة الحتميَّة والدقيقة.
2 .يالحظ عىل هذا املرشوع عدم استفادته من جميع النسخ الخطّ َّية القرآن َّية؛ ففي املرحلة األوىل متَّت
االستفادة من أربعني نسخة خطِّ َّية ُجمعت مبساعدة البلدان التي تعاونت معهم ،ولكن مث َّة نسخ كثرية
الرضوي ،ومتحف السيِّدة املعصومة ،ويف متاحف ومكتبات إيرانيَّة
موجودة يف إيران ،يف املتحف
ّ
أخرى ،ونسخ أخرى كثرية موجودة يف متاحف ومكتبات كبرية يف أنحاء العامل مل تت ّم االستفادة منها
نقص يف العمل.
جمي ًعا ،وهذا ٌ

مقاربات المستشرقين المعاصرة في مجال الدراسات القرآنيَّة

ين ،وعدم إمكانيّة االستفادة
3 .تع ُّرض القطع التي يت ّم فصلها عن النسخة الخطِّيَّة للتلف بسبب التحليل الكربو ّ
وربا لهذا السبب منعت إيران والبلدان اإلسالميَّة األخرى تقديم نسخها الخطِّيَّة لالستفادة منها
منها ثانيًاَّ .
بهذه الطريقة؛ صونًا من تعريضها للتلف.
4 .إ َّن نظرة املسترشقني التاريخ َّية إىل القرآن ،وعدم اعتبار قدس َّيته ،دفعتهم إىل استخدام أساليب تاريخ َّية
ين .وهذه نقطة اختالف جوهريَّة بيننا وبينهم يف مباين التحقيقات القرآن َّية
وتكنولوج َّية يف ميدان التحقيق القرآ ّ
والحس للقرآن؛ ما سينشأ
الخارجي
وأسسها .وهذا ما قد يؤ ّدي إىل االت ِّجاه ببعض األبحاث القرآن َّية نحو الظاهر
ّّ
ّ
عنه شبهات كثرية ،علينا مواجهتها والتص ِّدي لها ،وهذه يجب أ ْن تكون إحدى مها ّمنا ومسؤول َّياتنا الكربى،
خصوصا يف «مكتب التحقيقات التبليغ َّية»؛ إذ يجب أن يكون قسم كبري من تحقيقاته حول القرآن واملسترشقني،
ً
الفقه واملسترشقني ،أصول الفقه واملسترشقني ،الحقوق واملسترشقني؛ أل َّن للمسترشقني -حقيقةً -با ًعا يف هذا
ريا ،ومن
ريا من التحقيقات والدراسات ،فإ ْن خضنا هذا املجال فسيكون العمل كث ً
املجال ،وقد استعرضوا فيه كث ً
املمكن تقديم تحقيقات نادرة وحديثة إىل مجتمعنا وإىل املجتمعات الغرب َّية ،تكون سب ًبا النعقاد املؤمترات
ٍ
وقتئذ من تصدير ثقافتنا القرآن َّية.
العلم َّية يف البلدان الغرب َّية؛ وبذلك يفتح باب الحوار ،ونتمكَّن

العلمي الدكتور لفزايي ،الذي كان قد
وبعد الذي ق َّدمه الدكتور محمودي ،كان مث َّة مداخلة لرئيس مركز التحقيق
ّ
املؤسسة والتقى مبدير املرشوع وبعض أعضائه والباحثني املحقِّقني فيه.
زار
َّ

ٍ
املؤسسة ومرشوعها -باعرتاف مدير املرشوع نفسه الذي
أهداف سياس َّية لهذه
وقد أكَّد يف كلمته هذه عىل وجود
َّ
يب ،ويستندون يف فكرتهم هذه
التقاه لفزايي أكرث من م َّرة -تتمثَّل بتنظيم قرآنٍ يكون
ً
منسجم مع املخاطَب األورو ّ
إىل قوله -تعاىل -يف سورة طهَ  :ما أَنْ َزلْ َنا َعلَ ْيكَ الْ ُق ْرآنَ لِ َتشْ قَى بأ َّن الله ال يريد بنزول القرآن أ ْن يقع الناس يف مشقَّة،
وهم يقولون :عندما خضنا يف النسخ القرآن َّية واجهتنا قراءات مختلفة ،ومن بني هذه القراءات املختلفة نريد أن نختار
فمثل يف
ً
يب أكرث؛ وبعبارة أخرى :أ ْن تكون متناسبة مع الحياة يف أوروبا أكرث؛
القراءة التي تناسب املسلم األورو ّ
ني إِ َما ًما ،ومث َّة لها قراءة أخرى« :واجعل لنا من املتَّقني إما ًما» ،وهم سيبحثون عن القراءة
القرآن آيةَ  :وا ْج َعلْ َنا لِلْ ُم َّت ِق َ
التي تكون هي األنسب للشخص الذي يعيش يف أوروبا ،وسيختارون تلك التي تؤ ِّمن معظم األهداف السياس َّية
سيايس بحت ،وله أهداف سياس َّية بحتة.
لألوروب ِّيني .إذًا فهو مرشوع
ّ
رصحوا -خالل اجتامع معهم دام ألكرث من ثالث ساعات -بأنَّهم ال ميكنهم
ويتابع لفزايي بالقول :هم أنفسهم قد َّ
إل بسبب أهدافهم السياس َّية.
قبول القرآن الذي طُبع يف إيران أو يف البلدان اإلسالم َّية األخرى؛ وما ذلك َّ

ث َّم يشري لفزايي إىل نقطة يعتربها يف غاية األه ِّميَّة ويُش ِّدد عىل وجوب االلتفات إليها؛ وهي أنَّنا إذا سلَّمنا لهم اليوم
توصلوا إليها
ين وصادقنا عىل هذا األمر،
خصوصا إذا أُ ِخ ْذنَا بالنتيجة التي ّ
ً
بص َّ
حة االعتامد عىل تقنيّة التحليل الكربو ّ
رصحون بأنّهم
وأبطلوا بها الظ َّن
املسيحي بأ َّن القرآن كُ ِتب يف القرن الثالث أو الرابع ،فقد يرتاجعون بعد سنتني وي ّ
ّ
ب يف القرن الثالث أو الرابع ،ومل يُكتَب يف صدر اإلسالم
كانوا مخطئني ،وأ ّن النتيجة الصحيحة هي أ َّن القرآن كُ ِت َ
ين ،هنالك
أو القرن األ َّول منه! ث َّم يقول لفزايي« :برأيي ،إ َّن التواتر الذي عندنا اعتباره أكرث بكثري من التحليل الكربو ّ
مستقبل».
ً
تواترات قويَّة منلكها؛ ولذلك يجب االنتباه إىل أهدافهم السياسيَّة؛ ليك ال نتع َّرض للمشاكل
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َّ
محاضرات قرآني�ة
في كلِّ َّية الدراسات اإلسالم َّية في جامعة هارفارد
ُع ِق َدت يف كلِّيَّة الدراسات اإلسالميَّة يف معهد اإللهيَّات يف جامعة هارفارد مجموعة من املحارضات القرآنيَّة،
بدعمٍ من برنامج الوليد للدراسات اإلسالم َّية يف الجامعة((( ،وت ُع ُّد هذه املحارضات جز ًءا من سلسلة الرتشيح يف
الكلِّ َّية .واملحارضات هي:
متداخل حول غاوي ٍة ذُكرت يف القرآن ،»-حارضت فيها
ٌ
تحليلٌ
 املحارضة األوىل« :الرذيلة وزوجة العزيزالدكتورة سيلني إبراهيم(((؛ وذلك يف  28كانون الثاين 2020م.
 املحارضة الثانية« :الوعد والعقاب وقوس التاريخ يف القرآن» ،حارض فيها الدكتور محسن غودرزي(((؛وذلك يف  4شباط 2020م.
عرشي والصوف َّية -تفسري «املحيط األعظم» من تأليف
 املحارضة الثالثةُ « :مقارنة تفسرييَّة بني التش ُّيع االثنيّ
جا ،»-حارض فيها (((Nicholas Boylston؛ وذلك يف  20شباط 20
الس ِّيد حيدر اآلميل أمنوذ ً
دويل ُمتعدِّد
مستوى ّ
اإلسالمي عىل
((( برنامج الوليد للدراسات اإلسالم َّية يف جامعة هارفارد :يُعنى بتعزيز الدراسة العلميَّة حول اإلسالم والعامل
ً
ّ
االختصاصات؛ من خالل دعم الدراسات يف الحقول املعرف ِّية املتن ِّوعة القابلة للمقارنة ،والتي تتجاو ُز الحدود الوطن َّية وتعزيزها ،ويسعى الربنامج إىل س ِّد
اإلسالمي ،كام ُ
يهدف إىل نجاح الدراسات اإلسالميَّة يف هارفارد يف إظهار ُعمق الثقافات اإلسالميَّة
اإلسالمي وغري
تفصل العاملني
الفجوات يف مجال الفهم التي ُ
ّ
ّ
وسعتها وتن ّوعها وغناها؛ تاريخ ًّيا وجغراف ًّيا.
((( الدكتورة سيلني إبراهيمُ :عيِّنت الدكتورة سيلني إبراهيم مسؤول ًة عن الشؤون اإلسالميَّة يف جامعة  Tuftsعام  ،2014وبهذه الصفة تُق ِّد ُم اإلرشاد والدعم
املؤسسات الدراس َّية التابعة للجامعة ،وت ُساع ُد يف تنسيق الربامج واألنشطة املتعلِّقة بالحياة اإلسالم َّية يف حرم الجامعة .عملت يف السابق باحث ًة يف
للتالميذ يف َّ
والحواري بني األديان ،مضافًا إىل
الجامعي
القيادي
معهد  Andover Newtonالالهويتّ ،ويف الكلِّيَّة العربيَّة ،وتقلَّدت منصب املديرة املشاركة يف مركز التعليم
ّ
ّ
ّ
الديني
للتعليم
بوستون
معهد
عرب
اإلسالم
عن
ة
ي
أكادمي
إلقاء املحارضات يف مركز العالقات اليهوديَّة-املسيح َّية-اإلسالم َّية يف كلِّ َّية  .Merrimackت ُد ِّر ُس حال ًّيا موادًا
َّ
ّ
عيص عىل االنقسام :تجاوز الخوف من املنابر إىل الشوارع» يض ّم مختار ٍ
ات
اإلسالمي ومعهد هاتفورد للتعليم
الديني .ألَّفت عام  2019كتابًا بعنوان« :وطن واحد ٌّ
ّ
ّ
من كالم قادة دين ِّيني معارصين وناشطني يف الواليات املتَّحدة .يتمحور كتابها الثاين حول الشخص َّيات النسائ َّية يف القرآن ويخض ُع حال ًّيا للمراجعة من ِقبل ثالثة
النبي مح َّمد .ألقت الدكتورة إبراهيم -وهي باحثة رئاسية يف معهد اإللهيَّات
دور نرش جامعيَّة مرموقة .ترتكَّ ُز أبحاثها الحاليَّة حول الشخصيَّات النسائية يف حياة ّ
القيادي .كانت أول من ُ
ينال شهادة
ومركزها
أبحاثها
لقاء
والزماالت
الجوائز
يف هارفارد -مئات املحارضات يف أنحاء الواليات املتَّحدة ،وحازت عىل العديد من
ّ
تحمل شهادة دكتوراه يف الفلسفة بالرتكيز عىل الحضارات
ماجستري يف علم الالهوت من جامعة هارفارد مع تركي ٍز عىل الدراسات اإلسالميَّة والقيادة اإلسالميَّةُ .
العرب َّية واإلسالم َّية ،وشهادة ماجستري يف الفنون يف مجال األبحاث النسائ َّية والدراسات الجندريَّة من جامعة .Brandeis
((( الدكتور محسن غودرزي :أستاذ مساعد يف جامعة مينيسوتا.
الديني .تتمحو ُر اهتامماته البحث َّية
ع
و
والتن
ع
ي
والتش
اإلسالم
يف
محارض
وأستاذ
هارفارد،
جامعة
(((  :Nicholas Boylstonعض ٌو يف لجنة دراسة الدين يف
ٌ
ُّ
ُّ
ّ
الفاريس عىل ضوء التعدُّديَّة الدين َّية والفكريَّة واألدب َّية .يبحثُ -أيضً ا -يف دور األدب بوصفه وسيل ًة إلدارة الهويَّات الدين َّية
اإلسالمي واألدب
حول تاريخ الفكر
ّ
ّ
املتعدِّدة يف الحقبة القاجاريَّة املتأخِّرة يف إيران ،مع تركي ٍز عىل التفسري والرتجمة الشعريَّة للقرآن من ِقبل الشخص َّية الصوف َّية الشيع َّية «صايف عيل شاه».
ت ُع ُّد مشاريعه جز ًءا من ٍ
هدف أكرب يتمثَّل يف فهم الكيف َّية التي تراىض من خاللها املؤلِّفون املسلمون مع تن ُّوع تراثهم وفهموا أصحاب الديانات األخرى
ِ
ضمن ٍ
ُ
امليتافيزيقي يف القرن
الفاريس
األدب
يف
ة
ي
املنظور
والنزعة
ُّدية
د
التع
الواقع:
شكال
م
«
عنوانه:
كتاب
َّط
ط
خ
م
عىل
ا
ي
حال
يعمل
ُ
بيئات ثقاف َّية ُمختلفة.
ٍ
َّ
ُ
ًّ
ّ
ّ
واصل أبحاثه حول العالقات املعقَّدة بني التش ُّيع والصوف َّية عرب التاريخ.
الثاين عرش» .ويُ ُ

دراسة القرآن في األكاديم َّيات اإلسالم َّية
عنوان الكتاب

املؤلِّف

Studying the Qur’an in the Muslim Academy

مجيد دانشغار ( :)Majid Daneshgarباحثٌ ُمساعد يف جامعة آلربت لودفيغز يف مدينة
تول منصب أستاذ ُمساعد
فرايبورغ األملان َّية .نال درجة الدكتوراه من جامعة مااليا ،حيث َّ
يف الدين والدراسات اإلسالميَّة .عمل دانشغار -أيضً ا -يف معهد فرايبورغ للدراسات املتق ِّدمة
النص َّية يف األدب َّيات اإلسالم َّية .ترتكَّز اهتامماته البحث َّية عىل :نظريَّة الدراسة
عىل قض َّية الرقابة ِّ
اإلسالمي والتفسري ،والدراسات
النقدي ،التق ُّدم يف الفكر
الدين َّية ومنهج َّيتها ،نظريَّات التفكري
ّ
ّ
اإلسالم َّية املاليزيَّة .من مؤلَّفاته :الدراسات اإلسالم َّية اليوم (2016م) ،القرآن يف العامل
الجوهري والقرآن (2017م) .نال منحة مق َّدمة من
اإلندونييس (2016م) ،والطنطاوياملاليزي
ّ
ّ
ّ
مكتبة أوكالند عام 2017م ،ت ُخ ِّوله جم َع دليل املوا ّد اإلسالم َّية والرشق أوسط َّية يف نيوزيالندا،
ولك ّن هذا العمل مل يُنرش بعد.

لغة الكتاب

اإلنكليزيَّة

تاريخ النرش
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النارش

مطبعة جامعة أوكسفورد  -الواليات املتَّحدة األمريك َّية

يبحثُ كتاب «دراسة القرآن يف األكادمي َّيات اإلسالم َّية» عن كيف َّية دراسة القرآن وآل ّيات تعليمه يف
للنص.
اإلسالمي ،وكيف ت ُؤث ِّر السياسة عىل التفسريات العلم َّية
املؤسسات األكادمي َّية يف العامل
ّ
َّ
ّ
وانطالقًا من رحلة املؤلِّف طالبًا ث ّم أستاذًا جامعيًّا ث ّم باحثًا يف إيران وماليزيا ونيوزيالندا ،يُق ِّد ُم
الكتاب بيانًا حيويًّا عن السياسات األكادمي َّية املعقَّدة التي واجهها.

يصف الكاتب تحرير كتاب «االسترشاق» إلدوارد سعيد وترجمته إىل لغات إسالم َّية متن ِّوعة
ُ
باالنتقائيَّة ،مضافًا إىل وصفه كيفيَّة التسلُّح بالكتاب للتشكيك يف ِمصداقيَّة األبحاث الغربيَّة
ِ
املعاصة يف مجال الدراسات اإلسالم َّية.
يبحثُ املؤلِّف -أيضً ا -شبكة الدوريَّات واملراكز البحث َّية والجامعات يف بيئتها السن َّية والشيع َّية،
ويُق ِّدم أمثلة عن تفسري القرآن هناك.
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إصدارات

جا إلثراء الدراسات اإلسالميَّة ،عرب دمج أفضل النظريَّات الغربيَّة
ويطرح الكاتب يف النهاية برنام ً
ُ
ٍ
سياقات أكادمي َّي ٍة إسالم َّية؛ وذلك بهدف الحثّ عىل
مع أحسن التطبيقات اللغويَّة التي تط َّورت يف
ونقدي يف الوقت عينه.
حرتم مع القرآن،
تفاعلٍ ُم ٍ
ٍّ
بدأ دانشغار كتابه هذا مبدخلٍ ذكر فيه اهتامماته البحثيَّة ،بعنوان« :هنا نيويورك ،واهتاممايت
البحث َّية» ،ث َّم ق َّدم مق ِّدم ًة رشح فيها فكرة الكتاب ومرشوعه ،بعنوان« :مرشوع يكرس املحظور»،
قسمه إىل فصو ٍل أربعة:
وعرض تنظيمه للكتاب الذي َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
الفصل األول ،بعنوان« :الدفاعيات اإلسالمية» والدراسات اإلسالمية،

ويشتمل على المباحث اآلتي�ة:

أ َّو ًل :حول «الدفاع َّيات اإلسالم َّية»

ثانيًا :الدراسات الغربيَّة اإلسالميَّة

ثالثًا :االتِّجاهات املعارصة يف الدراسات القرآن َّية
راب ًعا :دراسة اإلسالم خارج أراضيه الرئيسة

َّ
َّ
الفصل الثاني ،بعنوان« :القرآن في األكاديمية اإلسالمية :ما الذي ينبغي

نقده؟» ،ويشتمل على المباحث اآلتي�ة:

أ َّو ًل :نظرة املسلمني إىل الدراسات اإلسالم َّية الغرب َّية

ثانيًا :املنشورات الغربيَّة يف األكادمييَّة اإلسالميَّة :دراسات «ريبني» القرآنيَّة

ثالثًا :دراسة القرآن يف الجامعات والحوزات اإلسالم َّية
راب ًعا :قراءة القرآن مع غريه من املوا ّد

األكادميي
خامسا :االكتفاء الذايتّ يف اإلنتاج
ً
ّ

سادسا :كيف َّية فهم املسلمني لزيد بن مح َّمد بالتب ِّني
ً

دراسة القرآن في األكاديميَّات اإلسالميَّة

َّ
الفصل الثالث ،بعنوان« :الدراسة المذهبي�ة لإلسالم :ثقافة العزلة وعزل

الثقافات» ،ويشتمل على المباحث اآلتي�ة:

أ َّو ًل :أسلمة أدبيَّات الكتاب املق َّدس مرو ًرا بتمذ ُهب األكادمييَّات اإلسالميَّة

املنيس
ثان ًيا :املايض
ّ

ثالثًا :تلقِّي األقلِّ َّيات وتهميشها

ًا/كل مكان» وثقافتها
راب ًعا :نسيان لغة «دامئ ّ

َّ
ُ
الفصل الرابع ،بعنوان« :بغض الدوني�ة والمواجهة مع الغرب :إهمال
ُّ
بعضهم ،وتذكر آخرين» ،ويشتمل على المباحث اآلتي�ة:

املتخصصني يف القرآن لألصول
أ َّو ًل :إهامل الباحثني الغرب ِّيني
ِّ
ثان ًيا :كتاب «االسترشاق» من تأليف إدوارد سعيد

ثالثًا :الدراسة اإلسالميَّة للقرآن عىل ضوء «االسترشاق»
راب ًعا :سوء فهم األوروب ِّيني يف «االسترشاق»
خامسا :تذكُّر علامء الطبيعة
ً

وقد ختم دانشغار كتابه بذكر مالحظات واستنتاجات.
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القرآن :ما ينبغي أن يعرفه الجميع

عنوان الكتاب
املؤلِّف

The Qur’an

What Everyone Needs to Know
جني دمن مك أوليف ( :((( )Jane Dammen McAuliffeمسترشقة أمريك َّية معارصة،
ترتكَّز آثارها حول القرآن الكريم وتفسريه ،وتاريخ صدر اإلسالم ،والعالقات بني اإلسالم
واملسيح َّية .وقد اضطلعت مبسؤول َّية رئاسة لجنة التنقيح يف موسوعة القرآن (ليدن)
بأجزائها الستَّة (2006-1993م) ،ما يُع ُّد من أحدث خطواتها يف مجال األبحاث القرآن َّية.

لغة الكتاب

اإلنكليزيَّة

النارش

مطابع جامعة أوكسفورد ،سلسلة “ما ينبغي أن يعرفه الجميع”

تاريخ النرش

 2آذار 2020م

عدد الصفحات

 224صفحة

طرق اس ُم كتاب اإلسالم املق َّدس مسامع املاليني من غري املسلمني ،وقرؤوا عنوانه مكتوبًا إ َّما بصيغة
كل ما يعرفونه عنه عىل األغلب .وقد وقع العديد من غري املسلمني
 Qur’anأو  Quranأو  ،Koranلك ّن هذا هو ُّ
ُ
النص
تستهدف القرآن ،فيام حاول آخرون قراءة القرآن ،ولكن مع كون
ضحيَّ ًة لعمليَّة التشويه الضخمة التي
ِّ
ريا من املص ّممني عىل
صع ًبا بح ِّد ذاته ،ومع عدم حيازة فهمٍ للبيئة أو للتسلسل
الزمني أو لتاريخ التفسري ،فإ ّن كث ً
ّ
َ
اكتشاف ما يقوله القرآن عن
قراءة القرآن رسعان ما يستسلمون ويعزفون عن األمر .أ َّما أولئك الذين يُحاولون
سهل.
ً
سعان ما يُدركون أ َّن هذا األمر ليس
موضو ٍع أو قضيَّ ٍة ُمح َّددة ،فإنَّهم ُ
ُيثِّل هذا الكتاب -بنظر مؤلِّفتهُ -مق ِّدم ًة واضح ًة و ُموجز ًة عن الكتاب املق َّدس الذي يهدي حياة  1.6مليار
ويفتح هذا الكتاب -عىل ِ
صغَر حجمه -عاملَ القرآن للق َّراء املهت ِّمني مبعرفة من أين أىت
إنسان عىل كوكبنا.
ُ
القرآن؟ وكيف حاز نفوذًا عميقًا يف العامل املعارص؟
((( لالطِّالع أكرث عىل السرية الذات َّية لـ«مك أوليف» وآثارها العلم َّية ،انظر« :املسترشقة األمريك َّية جني دمن مك أوليف» ،مجلَّة القرآن واالسترشاق
املعارص ،العدد  ،1شتاء 2019م ،ص.95-94

القرآن :ما ينبغي أن يعرفه الجميع

وتعتم ُد مؤلِّفة الكتاب «جني دمن مك أوليف» -وهي واحد ٌة من أبرز الباحثني املعارصين يف العامل حول
النص امله ِّم؛ عرب مناقشة أصوله،
القرآن -صيغة «السؤال والجواب» بطريق ٍة سلسة؛ ليك ت ُع ِّرف الق َّراء عىل هذا
ِّ
وبُنيته ،ومواضيعه ،وتفسرياته ،وآرائه حول مجموع ٍة من القضايا املعارصة امله َّمة.
يدرس
ومن أبرز األسئلة التي تطرحها :من أين أىت القرآن؟ هل يعتق ُد املسلمون أ َّن القرآن كلمة الله؟ كيف
ُ
ٍ
املسلمون القرآن؟ ماذا ُ
إجابات عن
يقول القرآن عن الله ،عن العائلة ،عن األخالق ،عن العنف؟ لتق ّدم بعدها
اإلسالمي.
األسئلة التي يطرحها كثريون عن القرآن ودوره يف الدين
ّ
ٍ
يحمل فضوالً للتع ُّرف عىل إحدى أه ِّم الديانات
ُ
شخص
ألي
ويُشكِّل هذا الكتاب -بنظر مؤلّفته -مصد ًرا مثي ًنا ِّ
يف العامل.
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اهلل ،إله القرآن
عنوان الكتاب

Allah, God of the Qur’an

املؤلِّف

غربييل سعيد رينولدز ( :)Gabriel Said Reynoldsأستاذ الدراسات اإلسالم َّية
والالهوت يف جامعة نوتردام يف الواليات املتَّحدة األمريكيَّة ،ومؤلِّف كتاب:
“القرآن والكتاب املق َّدس”

لغة الكتاب

اإلنكليزيَّة

النارش

Yale University Press

الورقي
تاريخ النرش
ّ

 10آذار 2020

عدد الصفحات

 336صفحة

ليس مح َّمد هو شخصيَّة القرآن املركزيَّة ،بل الله؛ إذ يتميَّز
القرآن؛ باعتباره كتاب اإلسالم املق َّدس ،بدعوته إىل عبادة الله
كل يشء.
وحده قبل ِّ
يستعرض الكتاب طبيعة إله القرآن وأوجه التاميز بينه وبني
ما ورد يف الكتاب املق َّدس .ويسلِّط الكاتب غربييل رينولدز
ومنتقم عىل ح ٍّد
رحيم
الضوء عىل الله قرآن ًّيا؛ بوصفه إل ًها
ً
ً
سواء ،ال ميكن فهمه وإدراك حقيقته ،فهو يتجاوز التص ُّور
ولكل أن يتص َّوره كيف يشاء ،وبالتايل فهو -بحسب
ٍّ
البرشي،
ّ
كل
تعبري الكاتب-إله غامض .فرحمة الله -يف القرآن -وسعت َّ
يشء؛ إذ تشمل العاصني واملذنبني ،ولك َّنه يف الوقت نفسه قد
يدفع اإلنسان إىل الضالل؛ ما يدعو الجميع للّجوء إىل التقوى
والخوف منه؛ من ًعا لذلك.

القوننة الثانية للقرآن ( 324هـ 936/م):
ابن ُمجاهد وتأسيس القراءات السبع
عنوان الكتاب
املؤلِّف

لغة الكتاب

The Second Canonization Of the Quran: Ibn Mujahid and the Founding of the Seven Readings
شادي نارص ()SHADY NASSER

النارش

تاريخ النرش

عدد الصفحات

اإلنكليزيَّة

األكادميي
دار  Brillللنرش
ّ
 19آذار 2020
 600صفحة

ين ،وتلقِّيه ،وقراءاته املتن ّوعة يف مؤلَّفات ابن مجاهد
يبحثُ املؤلِّف يف هذا الكتاب عمليَّة نقل
ِّ
النص القرآ ّ
ُ
ويهدف الكتاب إىل تعقُّب املراجعات الدقيقة للقرآن،
مؤسس منظومة القراءات السبع للقرآن.
(324هـ936/م)؛ ِّ
يئ الثابت واملنظَّم.
الشفهي خالل رحلة الـ  1400عام نحو
ودراستها عىل ضوء النقل
ّ
النص النها ّ
ّ
قسم املؤلِّف كتابه وفق اآليت:
َّ
مقدّ مة
أ َّو ًل :متهيد :القوننة الثانية للقرآن
ثان ًيا :بقاء األصلح:
.1القراءات الشاذَّة للقراءات املقوننة
نقل إشكاليًّا يف كتاب «السبعة» من تأليف ابن مجاهد
ً 66 .2
ثالثًا :نقد الرجال يف نقل الحديث والقرآن
الشفهي :النقل املد َّون للقراءات:
راب ًعا :إعادة النظر يف النقل
ّ
 .1املخطوطات القرآن َّية املوزَّعة عىل املناطق
 .2األشكال املتن ِّوعة املبكّرة من نقل القراءات
خامسا :طبيعة القراءات القرآن َّية املتبايِنة:
ً
ين عىل ضوء
القيايس للعرب َّية
 .1التوحيد
ّ
والنص القرآ ّ
ّ
أصول القراءة القرآن َّية
 .2التباينات الفرديَّة
يل
الخامتة ،والبحث املستقب ّ
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مجلَّة دراسات قرآن َّية
المجلَّد  22-العدد1

(((

«»The Journal of Qur’anic Studies
صدر يف شهر شباط من العام
الحايل (2020م) العدد األ َّول من
مجلَّة دراسات قرآنيَّة للسنة الثانية
والعرشين عىل صدورها.

ست
وقد تض َّمن هذا العدد
ّ
مقاالت باللغة اإلنكليزيَّة ،ذات
ارتباط مبواضيع قرآن َّية ،نورد
خالصاتها يف ما يأيت:
المقالة األولى:
ُ َ ّ
َّ
القرآن المؤثر :الوظيفة البالغية ألساليب النداء واالستفهام في القرآن
بقلم :توماس هوفامن ،من جامعة كوبنهاغن
ٍ
سامت لغويَّة ،وبالغ َّية ،وأساليب تنترش يف القرآن.
تتك َّون الذات َّية اإلسالم َّية -بحسب هوفامن -عن طريق
ين وصورته الكلِّيَّة.
ويتض َّمن هذا االفرتاض أ َّن االختيارات والخطط البالغيَّة كانت جوهريَّة لنشوء الخطاب القرآ ّ
ين نفسه خطابًا قامئًا بذاته من جهة ،وخطابًا
ويرى هوفامن أ َّن النوع وأسلوب الحديث يعرض الخطاب القرآ ّ
حا متَّج ًها إىل املخاطَبني من جه ٍة أخرى.
منفت ً

الوظيفي لبالغة القرآن .فريى الكاتب أ َّن
العلمي
وتركِّز هذه املقالة عىل الجانب األخري؛ وهو الجانب
ّ
ّ
السامت البالغيَّة اللغويَّة األساس يف القرآن هي :الكالم املبارش ،األمر ،والنداء .ويقول« :إ َّن اللغة الجاذبة يف
املاركيس لويس ألثورس
الفرنيس
القرآن يجب أن ترتبط مبفهوم تسمية املخاطب التي تح َّدث عنها الفيلسوف
ّ
ّ
((( هي مجلَّة علم َّية محكّمة تصدر عن مركز الدراسات اإلسالم َّية يف كلِّ َّية الدراسات الرشق َّية واألفريق َّية يف جامعة لندن .تهدف املجلَّة إىل تشجيع
اإلسالمي والغر ّيب يف دراسة القرآن ،وذلك عرب نرش بحوث باللغتني
التقليدي القائم بني الرتاث َْي
دراسة القرآن يف جوانبها العلم َّية املتعدِّدة ،وإىل إزالة الفصل
ّ
ّ
اإلنكليزيَّة والعربيَّة.

مجلَّة دراسات قرآنيَّة المجلَّد 22 -العدد 1

إحساسا ذات ًّيا إسالم ًّيا ذا تأثريٍ ملحوظ؛ فاملخاطب،
(1990 /1918م)؛ فعن طريق أسلوب النداء «يا أيّها» يوفِّر القرآن
ً
خاص ،وأنَّه -أيضً ا -تحت سلطة
ت ٌف به ،أنَّه منا ًدى ذو امتيا ٍز
ٍّ
سواء أكان فر ًدا أم جامعة ،يشعر عىل الفور أنَّه ُم ْع َ َ
ٍ
خاصة لألصول
ين ينشأ إحساس بالذاتيَّة اإلسالميَّة ،مع رؤي ٍة
صوت
َّ
إلهي ّ
قوي ،وباالستجابة لهذا الخطاب القرآ ّ
ٍّ
يئ هو قرآن جذَّاب.
الرئيسة للوجود .وبعبارة آخر :إ َّن بالغة النداء جوهريَّة يف جاذبيَّة القرآن ،والقرآن الندا ّ
المقالة الثاني�ة :ظاهرة خصوص السبب وعمومه؛ بوصفها وسيلة تعليم في
َّ
البالغة القرآني�ة

بقلم :رامون هاريف ،من كلِّ َّية إبراهيم

يلفت السيوطي (ت911 :هـ.ق1505/م) يف كتابه «اإلتقان يف علوم القرآن» النظ َر إىل أدا ٍة بالغيَّ ٍة يف القرآن
الخاص يف آي ٍة ما عا ًّما ملوضو ٍع آخر ذي صل ٍة مبوضوع اآلية .وقد جرت مناقشة
ميكن من خاللها جعل املعنى
ّ
كتب سابقة؛ مثل« :الربهان يف علوم القرآن» لبدر الدين الزركيش (ت794 :هـ.ق1392/م)،
هذه الظاهرة يف
ٍ
وكتاب «اإلبهاج يف رشح املنهاج» لتقي الدين السبيك (ت756 :هـ.ق1355/م) وابنه تاج الدين السبيك (ت:
خطاب ذي
771هـ.ق1370/م) .ويبدو أ َّن الفكرة نشأت من العالقة التي رآها ابن عريب (ت543 :هـ.ق1148 /م) بني
ٍ
ومعنى عا ٍّم يف اآلية  58من السورة نفسها((( ،التي تأمر بحفظ األمانات.
خاص يف اآلية  51من سورة النساء(((،
معنى
ّ
ً
ً

الخاص والعا ّم يف التفسري ،وأصول الفقه ،وعلوم القرآن ،وتق ِّوم صالح َّيتها النظريَّة
وهذه املقالة تدرس ظاهرة
ّ
يتبي أنَّه ميكن
والعمليَّة يف تحليل األمناط البالغيَّة يف القرآن .وبالتنبيه إىل أمثل ٍة أخرى للظاهرة نفسها يف سورة النساءَّ ،
ويتبي -أيضً ا -أنَّها وسيل ٌة قرآنيَّ ٌة ينبغي تناولها يف الدراسات
استعاملها يف مواضيع أخرى؛ مثل :املرياث ،والنكاح،
ّ
املعارصة يف مجال بالغ َّيات القرآن ونظمه.
َ
َّ
ُ َ ُ ُّ
َ
ٌّ
ّ
بالغي في القرآن
اللفظي :مقصد
المقالة الثالثة :وهللا ال ي ِحب الظ ِال ِمين التكرار
بقلم :جوانا لويز كريستينسن ،من جامعة جنوب الدامنارك

يحتوي القرآن عىل أنوا ٍع مختلفة من التكرار؛ منها :الصيغة الثابتة ،وهي نسق من الكلامت أو الجذور التي تَرِد أكرث
ين ،بأشكا ٍل مختلفة .ففي السور
نص القرآن .ويت ّم تطبيق هذه الصيغة ،بوصفها ميزة أدب َّية يف
ِّ
من م َّرة يف ِّ
النص القرآ ّ
النص.
املتأخِّرة النزول ،غال ًبا ما تجيء الصيغة الثابتة يف خواتيم اآليات الطويلة ،وتح ِّول الكالم إىل مستوى ما وراء ّ

يل لهذه الصيغ الثابتة -أ َّن القرآن يهدف من خالل الصيغ
وترى الكاتبة يف هذه الدراسة -بنا ًء عىل تحليلٍ دال ّ
مهم من نظرة القرآن إىل العامل؛ فالصيغ تشري
املتك ِّررة ونهايات اآليات إىل إقناع السامع بتعاليم رئيسة تشكِّل جز ًءا ًّ
خاص ٍة للعامل ،وتحمل تعاليم مه َّمة .ومن خالل دراسة  40حالة وردت فيها «الله يحب /ال يحب» يف
إىل نظر ٍة
َّ
اب يُ ْؤ ِم ُنو َن بِالْ ِجبْ ِت َوالطَّاغ ِ
ُوت َويَقُولُو َن لِل َِّذي َن كَ َف ُروا َه ُؤ َال ِء أَ ْهدَى ِم َن ال َِّذي َن آ َم ُنوا َسب ًِيال( سورة النساء ،اآلية .)51
((( أَلَ ْم ت َ َر إِ َل ال َِّذي َن أُوت ُوا ن َِصيباً ِم َن الْ ِكتَ ِ
((( إِ َّن الل َه يَأْ ُم ُركُ ْم أَ ْن ت ُ َؤدُّوا األ َمان ِ
َات إِ َل أَ ْهلِ َها َوإِذَا َح َك ْمتُ ْم بَ َ ْي ال َّن ِ
اس أَ ْن ت َ ْح ُك ُموا بِالْ َع ْد ِل إِ َّن الل َه نِ ِعمَّ يَ ِعظُ ُك ْم ِب ِه إِ َّن الل َه كَا َن َس ِميعاً بَ ِصريا ً( سورة
النساء ،اآلية .)58
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حب الله ،ووسائل الحصول عىل
القرآن ِّ
تبي املقالة أ ّن هذه الصيغة املتك ِّررة توضّ ح للسامع كيف ينال -أ َّو ًلَّ -
خاص َّية
الحب أو الحرمان منه .وبهذا ترى الكاتبة وجوب دراسة استخدام الصيغ القرآن َّية ليس -فقط -بوصفها
ّ
ّ
للنص ،ولك ْن بوصفها جز ًءا من اسرتاتيج َّية تربويَّة وخطاب َّية أيضً ا.
منط َّية
ّ
َّ
المقالة الرابعة :بي�ان المعىن في المقاربة الظاهرية للقرآن

بقلم :ماسيمو كامبانيني ،من أكادمي ّية أمربوسيان

ري إىل إمكان َّية مقاربة القرآن بوصفه كتابًا فلسف ًّيا ،وت ُركِّ ُز
ت ُكمل املقالة مرشوع «علم القرآن
الفلسفي» ،وت ُش ُ
ّ
ين املتمثِّل بعالقة الله
عىل مفهوم «البيان»،
ُ
وتستكشف دو َر اللغة يف الوصول إىل فهمٍ أكمل للمفهوم القرآ ّ
باملواضيع الفلسف َّية؛ مثل :األنطولوجيا واإلبستمولوجيا .وتتمث َُّل الفكرة يف تناول الواضحات القرآن َّية عىل ضوء
الالتيني )ostendere :يف وضوح بيانه .وترتك ُز
يتجل املعنى (عىل نحو الفعل
َّ
ثنائيَّة الظاهر-الباطن؛ ليك
ّ

النص ،وذلك عرب
املقاربة املطروحة عىل قواعد التفسري الظاهريَّة التي ت َّدعي وفاءها التا ّم للمعنى الظاهر من
ّ
الـ« a-letheiaالكشف» -وفقاً لتعبري هايدغر -للحقيقة املتجلِّية املحتوى .وتأخ ُذ املقال ُة فك َر ابن حزم نقطة
ُ
حاول الكاتب أ ْن يُظ ِه َر
يب مح َّمد عابد الجابري .ويُ
انطالقٍ الستكشاف منهج ابن ُرشد من منظار الفيلسوف املغر ّ
ُعب عنه .ومبا أ َّن
النص
أ َّن «البيان» يعني -أ َّو ًل -أ َّن
َّ
ٌ
واضح من خالل اللغة التي نزل بها أو من خالل اللغة التي ت ِّ
بي بذاته ويُوضّ ح نفسه .وبيا ُن القرآن هو
يب هو ِّ ٌ
مصدر جميع األنوار املوحاة هو اللغة العرب َّية ،فإ َّن القرآن العر ّ
النص ،ويُق ّدم الكاتب مثاالً لذلك ،من خالل التط ُّرق إىل تفسري الغزايل آلية النور.
انبثاق املعنى من وضوح
ّ
َّ
ّ
الذاتي في القرآن
المقالة الخامسة :مفردات الوحي :اإلرادة اإللهية والكشف
بقلم :أسام افرسالدين ،من جامعة إنديانا

ين عرب الوقت ،عىل ضوء أربعة أبعا ٍد تحليليَّة رئيسة
تبحثُ املقالة نظرة
ِّ
املفسين الس َّنة إىل فرادة الوحي القرآ ّ
للوحي؛ هي:
 .1البعد األ َّول :الوحي؛ بوصفه أسلوب تواصلٍ بني الله والبرش ،يرب ُ
ط اللغة بالحقيقة اإلله َّية

منقول شفهيًّا ومد َّونًا ،يشري إىل األمناط املتكاملة من الخطاب
ً
نصا
 .2البعد الثاين :الوحي؛ بوصفه ًّ
اإللهي
ّ
 .3الوحي؛ بوصفه تجلِّ ًيا هادفًا للرحمة والعدل اإلله َّيني

جميل غري قابل للنقد ،يدعو اإلنسان املتلقِّي إىل التدبُّر يف جامليَّة الكشف
ً
نصا
 .4الوحي؛ بوصفه ًّ
اإلسالمي يف عقيدة إعجاز القرآن
اإللهي ،الذي ينعكس ضمن الالهوت
الذايتّ
ّ
ّ

وت ُح َّدد هذه األبعاد عرب بعض املفاهيم واملصطلحات الرئيسة املستخرجة من املفردات القرآن َّية نفسها ،وتجري
املفسون.
ين ،كام ت ُرسم مالمحه يف القرآن نفسه ويُوضّ حه
ِّ
مناقشتها بالتفصيل؛ بهدف توضيح طبيعة الوحي القرآ ّ
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ريا ما تر ُد هذه املفردة ومشتقَّاتها يف القرآن؛ يف إشار ٍة إىل
والكلمة العرب َّية «الوحي»
ُ
رصا .وكث ً
تنطبق عىل القرآن ح ً
الله وتواصله مع البرش؛ عىل الرغم من وجود بعض االستثناءات.
ري بوج ٍه فريد إىل تواصل الله املبارش مع البرش.
و«التنزيل» ُمفرد ٌة قرآن َّية أخرى تُش ُ

رصا
املفسين النافذين ،فإ َّن املفردتَني ت ُشريان إىل التم ُّيز
ووفقًا ملا يفهمه عد ٌد من
ّ
اللغوي والخطا ّ
ِّ
يب؛ بوصفه عن ً
اإللهي ،يوجد يف جميع األبعاد األربعة املذكورة هنا.
من الوحي
ّ
ّ
َّ
ُ
ّ
المقالة السادسة :الوضوح النبوي :مقاربة مقارنة إلى نظرية الطبري حول
َّ
اللغة والخطاب والصياغة القرآني�ة

بقلم :أولريكا مارتينسون ،من الجامعة الرنويج َّية للعلوم والتكنولوجيا  -إنديانا

َّ
(املتوف 310هـ923/م) حول اللغة والخطاب
هذه املقالة هي دراسة ُمقارنة ملفاهيم مح َّمد بن جرير الطربي
إلهي ،ومع اللغة
والصياغة القرآنيَّة .لقد ح َّدد الطربي القرآن دالليًّا -وعموم الكتب املق َّدسة كذلك -عىل أنَّه
وحي ٌّ
ٌ
الطربي يف الوقت نفسه أ َّن القرآن تجاوزهم جمي ًعا يف الكيف َّية التي توصل
العرب ّية عىل أنَّه «بالغة» و«خطابة» .وا َّدعى
ّ
والخاص ،وأدلَّته املقنعة ،وتركيبته
اإللهي؛ وذلك من خالل وضوح متييزه بني العا ّم
صيغه رسالة الله حول العهد
ّ
ّ
الطربي ،أنَّه ك َّون نظريَّ ٍ
ات حول اللغة والخطاب
وتستنج الكاتبة؛ استنا ًدا إىل تحليلٍ ُمقارن ملفاهيم
اإلبداع َّية.
ّ
ُ
والرتكيبة القرآنيَّة ،بطرقٍ ت ُوفّر أفكارا ً جديدة حول عالقة هذه اللغة والخطاب والرتكيبة بالكتب املق َّدسة والبالغة
ٍ
ٍ
يل
وتفتح
إضافات إىل بعض أجزاء األبحاث الحال َّية،
العرب َّية .وتؤكِّد نظريّتها وت ُق ِّدم
ُ
مسارات جديدة للبحث املستقب ّ
النظري املقارن أيضً ا.
من النوع
ّ
وتتأل َُّف هذه الدراسة من أربعة أقسام؛ هي:

 .1القسم األ َّول :وهو يدرس أبحاث ًا حاليَّة حول نظريّات اللغة والخطابة يف القرآن؛ بوصفها خلفيَّ ًة رضوريَّ ًة
الطربي .وت ُظهر الدراسة -أيضً ا -أه ِّم َّية األمثلة اليونان َّية بالنسبة إىل القرآن.
لفهم آراء
ّ

ويصف نظريَّات اللغة والخطابة التي يطرحها أفالطون
 .2القسم الثاين :وهو يُط ِّور نتائج الدراسة األوىل،
ُ
وأرسطو والكتب املق َّدسة والقرآن ،ومناذج العالقة بني اللغة والخطابة والكتاب املق َّدس يف ما يتعل َُّق بالعهد
اإللهي ومفهوم «اإلميان».
ّ
الطربي حول اللغة والخطاب والصياغة القرآن َّية.
 .3القسم الثالث :وهو يُط ِّبق األمنوذج عىل نظريَّة
ّ

اإللهي
جا عن مصطلحات العهد
 .4القسم الرابع :وهو يُط ِّور تعريف
ّ
الطربي لسورة الفاتحة؛ بوصفها أمنوذ ً
ّ
يب،
رش يف متام القرآن ،ويضعه يف إطا ٍر لتحليل الصياغة عىل مستوى بُنية السورة ،ومنطها األد ّ
الذي ينت ُ
التناص ومفاهيمها ،واملعنى الشامل.
وإشارات
ّ
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العدد  27من مجلَّة «القرآن والمستشرقون»
(قرآن ومستشرقان)

(((

يتض َّمن العدد  27من مجلَّة «قرآن ومسترشقان» الصادر عن خريف-شتاء  1398هـ.ش 1441 /هـ.ق ،مجموعة
من املقاالت حول القرآن الكريم واالسترشاق ،نورد خالصاتها يف ما يأيت:
ِّ
المقالة األولى :نقد ادعاء تحريف القرآن

في آثار المستشرقين على ضوء آراء آية
ّ
اللنكراني:
هللا فاضل
بقلم :باقر رياحي مهر؛ س ِّيد أحمد مري خلييل

تع ُّد املقالة أحدث دراسة يف حقل ر ِّد تحريف القرآن،
يف محاولة لبيان شبهات املسترشقني حول املوضوع
يل-
ودراستها ونقدها؛ باالعتامد عىل املنهج التحلي ّ
والنقدي؛ استنا ًدا إىل آراء آية الله العظمى فاضل
الوصفي
ّ
ّ
ين (ره).
اللنكرا ّ
يقود تحليل مجموعة املعطيات التاريخيَّة واملعلومات
املتاحة إىل الداللة عىل وجود مجموعة من املسترشقني
تتَّهم الشيعة باالعتقاد بتحريف القرآن؛ أمثال :نولدكه،
ربا
ً
جولدتسيهر ،وبول .لك َّن ما استندوا إليه من أحاديث وروايات يف م َّدعاهم ال ميكن أن يُعتمد
دليل معت ً
ين جاز ًما أ َّن آيات
ُّ
للتمسك به يف إثبات التحريف؛ إذ إ َّن أكرثها -تقريبًا -موضوع .ويرى آية الله العظمى اللنكرا ّ
أي شبهة أو مانع يحول دون
القرآن احتفظت برتتيبها التا ّم؛ كام يف املصحف املوجود بني أيدينا؛ ما ينفي ّ
التمسك بآيات الله.
ُّ

((( مجلَّة قرآن ومسترشقان :مجلَّة فارس َّية ت ُع َنى بالدراسات االسترشاق َّية حول القرآن الكريم ،وهي مجلَّة نصف سنويَّة تصدر عن جامعة املصطفى
العامل َّية يف قم املقدَّسة.
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ّ
اللنكراني:
المقالة الثاني�ة :نقد تأصيل جيمز باليم على ضوء آراء آية هللا فاضل
بقلم :نفيسة أمريي دوماري؛ محسن قمر زاده
إ َّن إلقاء نظرة فاحصة يف أعامل الباحثني القرآنيِّني الغربيِّني يكشف لنا مدى االختالف الكبري بينهم يف مقاربة
بكل واحد منهم؛ ما يدعو يف سياق
الخاصة ِّ
أساسا من اختالفهم يف املباين واملسلَّامت
ين ،الذي ينشأ
َّ
ّ
ً
النص القرآ ّ
توصلوا إليه من نتائج .وعىل الرغم من أ ّن هذه الخطوة
تقويم آرائهم إىل دراسة هذه املباين وتحليلها قبل نقد ما َّ
تلق إىل اآلن ما تستحقُّه من
رضوريَّة وأكادمي َّية يف حقل الدراسات القرآن َّية التي قام ويقوم بها الغرب ُّيون ،لك َّنها مل َ
اهتامم.
ين؛ إذ طرح
ويعترب «جيمز بالمي» من املسترشقني الداعني إىل إعادة القراءة والتفكري يف مقاربة
ّ
النص القرآ ّ

ين» الذي أخذه من منهج التعامل مع الكتاب املق َّدس ،فتناول يف مؤلَّفاته استكشاف أخطاء
منهج «نقد ّ
النص القرآ ّ
القرآن الكتاب َّية ،وتصحيح ألفاظها ،واستبدالها بأخرى جديدة.
ين ،من خالل عرض مبانيه
يب يف نقد
ّ
ين الغر ّ
النص القرآ ّ
وتعالج املقالة املنهج الذي تب َّناه ذلك الباحث القرآ ّ
ين .وقد
وتحليلها وتقوميها ونقد مسلَّامته يف هذا الخصوص؛ وذلك استنا ًدا إىل نظريَّات آية الله فاضل اللنكرا ّ
كشفت الدراسات التي تناولت أعامل «جيمز بالمي» عن قيام رأيه عىل مرتكزين اثنني؛ هام:
 املرتكز األ َّول :وقوع الخطأ يف القرآن ولزوم تصحيح األخطاء.ين املكتوب.
 املرتكز الثاين :أصالةّ
النص القرآ ّ
الشفهي للقرآن؛ إذ قام نقل القرآن
هذا ،يف حني أ ّن مباين «جيمز بالمي» قابلة للنقد الجا ّد عىل أساس التواتر
ّ
النص املكتوب.
أساساً عىل املشافهة أكرث من
ِّ
ّ
«علي بن أبي طالب» في موسوعة أوليفر ليمن
المقالة الثالثة :نقد مدخل
َّ
القرآني�ة:
ين؛ مح َّمد عيل ريحاين نيا
بقلم :مح َّمد عيل رضايئ أصفها ّ
يل بن أيب طالب» يف موسوعة أوليفر ليمن القرآن َّية .وقد
تتناول هذه املقالة بالتعريف والنقد مدخل «ع ّ
نص املقالة ،نقاط ق َّوتها وضعفها.
أخضعت للدراسة :كاتب املقالة ،ترجمة ّ
متخصص يف هذا الحقل ومطَّلع عىل موضوع البحث؛ إذ
وعىل الرغم من أ َّن كاتب املقالة ليس مبسلم ،فهو
ِّ
يل ،مبتع ًدا عن التح ُّيز يف بيان فضائله .ومن
أشار إىل بعض آراء الشيعة ،والس َّنة ،والصوف َّية؛ حول اإلمام ع ّ
يل بالقرآن
أه ّم ما يُؤخَذ عىل املدخل من إشكاالت :عدم جامع َّيته ،االكتفاء إىل ح ٍّد ما باستعراض عالقة ع ّ
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فضل عن ذكره
ً
دون عالقة القرآن به ،الرتكيز عىل اختالف املصاحف مع أ َّن أصل القرآن واح ٌد ال اختالف فيه،
فضل عن غياب
ً
النبي ،مع أ َّن مث ّة رأيني يف املوضوع بني باحثي القرآن الشيعة،
أ َّن جمع القرآن حصل بعد وفاة ّ
أي مصد ٍر
التوثيق الكامل ،وغلبة املصادر اإلسامعيل َّية والس ِّن َّية التي استند إليها يف املدخل دون اإلرجاع إىل ِّ
شيعي اثني عرشي.
ٍّ
َّ
المقالة الرابعة :نقد مدخل «الوحي» في موسوعة أوليفر ليمن القرآني�ة:

بقلم :حسني علوي مهر؛ عبد القادر مح َّمد بلو
تناولت هذه املقالة مدخل «الوحي» ( )Revelationيف موسوعة أوليفر ليمن القرآنيَّة عرضً ا ونق ًدا.
ٍ
يل ملوسوعة أوليفر ليمن القرآنيَّة ومؤلِّفها،
فعرضت تقري ًرا موج ًزا عن ترجمة املدخل؛ وذلك بعد
استعراض إجام ٍّ
ومن ث َّم دراسة ما جاء يف املدخل ونقده؛ استنا ًدا إىل أدلَّة عقل َّية ونقل َّية وتاريخ َّية .ونتج عن هذه املقالة أ َّن الجهد
قابل للتقدير لجهة بيان ظاهرة الوحي ،التع ُّرض إىل بعض التفاصيل امله َّمة يف املوضوع
املبذول يف املدخل ٌ
يخل من
املنطقي لهيكليَّة املقالة .لك َّن املدخل مل ُ
اللغوي ،توثيق املوا ّد ،التسلسل
للمخاطب ،سالسة األسلوب
ّ
ّ
ٍ
ضعف أيضً ا؛ من قبيل :عدم جامعيَّة تعريف الوحي واستعراضه ،ا ِّدعاء تشابهه مع الشعر ،عدم التمييز بني مقاصد
نقاط
الكتب املق َّدسة ،االكتفاء باستعراض نظريَّات علامء أهل الس َّنة يف البحث ،وحرص لغة القرآن بلغة العرف العا ّم.
المقالة الخامسة :نقد قراءة «ماسيمو كامبانيين» ()Massimo Campanini
َّ
وفهمه لآليات القرآني�ة:
بقلم :مح َّمد جواد إسكندر لو؛ أحمد أسدي
يعترب «ماسيمو كامبانيني» من الباحثني املعارصين يف اإلسالم ،مركِّ ًزا اهتامماته البحثيَّة عىل :دراسة اآليات
القرآنيَّة ،تفاسري املسلمني املعارصين ،الفلسفة اإلسالميَّة ،والدولة اإلسالميَّة .وقد ت ُرجمت مؤلَّفاته من اللغة
ريا عىل املحافل العلم َّية الغرب َّية .ومن مؤلَّفاته الواسعة
ريا كب ً
اإليطال ّية إىل مختلف اللغات الغرب َّية ،وتركت تأث ً
االنتشار كتاب( »The Quran: the Basics« :القرآن :األساس َّيات) الذي جمع فيه طيفًا واس ًعا من آرائه يف مجال:
ألفاظ القرآن ،علوم القرآن ،تاريخ اإلسالم والتفسري .وتكتفي هذه املقالة بدراسة آرائه حول بعض األلفاظ القرآنيَّة.
مجال آخر وأوسع.
ً
وأ َّما نقد باقي وجهات نظره يف سائر الحقول األخرى ،فيحتاج
النقدي ،باالعتامد عىل املصادر العلم َّية املعتربة،
يل
ّ
واتَّخذت الدراسة يف مقاربتها للموضوع املنهج التحلي ّ
وعىل آخر الدراسات التي أفرزتها الكتب واملقاالت العلم َّية املحكَّمة يف هذا الباب .ويقوم منهج البحث يف نقد
التاريخي؛ باالعتامد عىل املعارف الكالميَّة-التفسرييَّة ،وعلوميل
آراء كاتب املقالة عىل أسلوب التحليل العق ّ
ّ
القرآن الشيع َّية العا َّمة.
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توصلت املقالة ،يف ضوء نقد فهم الكاتب لعد ٍد من األلفاظ القرآن َّية ،إىل النتيجة اآلتية :ارتكب «كامبانيني»
وقد َّ
خطأً يف فهم :آية النور ،كيف َّية قراءة الرسول يف غار حراء ،معنى كلمة املتشابه ،ومصداق «الراسخون يف
فضل عن اعتامده عىل بعض مصادر
ً
العلم»؛ نتيجة خلطه بني مفهو َم ِي التفسري والتأويل وقواعدهام وأسسهام،
الخاصة ،وغياب اهتاممه باملصادر الشيعيَّة يف الباب.
املسترشقني ومسلَّامته
َّ
َّ
َّ
المقالة السادسة :نقد أدلة المستشرقين في نسبة األخطاء النحوية إلى القرآن:
بقلم :عيل کريم بور قراملکي؛ مح َّمد أميني
االسترشاقي ،عىل املساس بكتاب
عمل الباحثون األوروب ُّيون ،يف دراستهم للقرآن الكريم طوال تاريخهم
ّ
فضل عن
ً
الساموي بشتَّى الطرق؛ من قبيل :بثّ الشبهات حول تاريخ القرآن الكريم ومحتواه ولغته،
املسلمني
ّ
جذوره ومرتكزاته .ويف هذا السياق ،أثاروا شبهة وجود أخطاء نحويَّة يف القرآن للنيل من وحيان َّيته ،ومن نب َّوة
شكل
ً
الرسول ،ومن صون القرآن وحفظه عن التحريف ،ولر ِّد إعجازه؛ يك يُسقطوا -بزعمهم -هيمنة القرآن وعل ّوه،
ومحتوى ،عىل سائر الكتب السامويَّة؛ كالتوراة ،واإلنجيل .وقد انربى الباحثون املسلمون لر ّد ا ّدعاء وجود أخطاء
ً
ٍ
إجابات دقيقة علم َّية وعميقة؛ حيث أشاروا يف كتبهم التفسرييَّة إىل الحاالت
نحويَّة يف القرآن؛ من خالل تقديم
املذكورة تحت عنوان «شبهات وردود» .وت ُع ّد هذه املقالة محاول ًة لبيان تهافت مثل تلك اال ِّدعاءات؛ من خالل
تقديم ردو ٍد قاطعة واستدالليَّة ُمحكَمة.
َّ
المقالة السابعة :دراسة تن�اغم شبهات موسوعة ليدن القرآني�ة مع تفاسير
َّ
أهل السنة:
بقلم :احرتام رستمي
يُع ّد أسلوب تعامل الرسول األكرم مع األرسى أحد جوانب شخص َّيته يف الحكم ،وميكن استخراج جملة من
اآلراء حول ذلك ،من خالل دراسة تفاسري علامء أهل الس َّنة وآراء املسترشقني يف هذا الخصوص؛ ما يس ِّهل تقويم
األفكار التفسرييَّة وتكميلها؛ باملقارنة بينها ،األمر الذي يساهم يف التع ُّرف عىل اآلراء القابلة للنقد ورفعها .ويف
حظ ات ٌ
ِّساق ذو مغزى بني مجموع ٍة من تفاسري أهل الس َّنة ومقاالت موسوعة ليدن القرآنيَّة .والسؤال
هذا السياق ،يُال َ
الذي يطرح نفسه :ما هي جوانب تناغم آراء املسترشقني القابلة للنقد مع مصادر التفسري عند أهل الس َّنة حول تعامل
فضل عن مناهج
ً
تاريخي،
ونقدي
يل،
الرسول مع األرسى؟ لإلجابة عن هذا السؤال ،ت َّم اعتامد منهج
ّ
وصفي تحلي ّ
ّ
ّ
تفسرييَّة وحديثيَّة يف البحث؛ ليصار إىل استنتاج أ َّن االستناد إىل الروايات التفسرييَّة التي ال تتناسب إلَّ مع املباين
الكالميَّة والفقهيَّة لبعض فرق أهل الس َّنة ،وكذلك االعتامد عىل األحاديث الضعيفة؛ ساهمت يف خلق أرضيَّة ملا
توصل إليه املسترشقون من آراء مغلوط ٍة حول الرسول .ث َّم إ َّن إغفال مصادر أهل البيت وتعاليمهم ،قد لعب
َّ
دو ًرا يف الوقوع يف زلَّ ت عند رسم شخص َّية الرسول يف مداخل املوسوعة املذكورة.
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َّ
َّ
المقالة الثامنة :دراسة نقدية لمقالة «الجزية» في موسوعة ليدن القرآني�ة:
بقلم :محمود كرميي؛ أمري حسني فراستي
تتناول املقالة بالنقد والتحليل مدخل «الجزية» ( )poll taxيف موسوعة ليدن القرآن َّية .يستعرض كاتب املقالة
يك «بول هيك» أبعاد الجزية؛ من قبيل :نشأتها ،دافعيها ،مصاديقها ،سبب نزول آية الجزية،
املسترشق األمري ّ
والهدف من ترشيعها .ويعترب موضوع املقالة موضو ًعا بالغ األه ِّم َّية؛ فقه ًّيا وحقوق ًّيا .وقد بذل الكاتب جه ًدا
ٍ
إشكاالت تستدعي
يستحق التقدير عىل معالجة املوضوع وإيضاح مختلف جوانبه ،لك َّن مقالته ال تخلو من
ّ
النقد؛ إذ اعترب منشأ الجزية من خارج اإلسالم ،وعزا فلسفة ترشيعها إىل تعويض الخسائر املال َّية التي لحقت
باملسلمني؛ نتيجة إخراج املرشكني من مكَّة ،وإىل الخضوع للحكّام كذلك .وخلص يف النهاية إىل اعتبارها
خص املشمولني
نو ًعا من الرضائب؛ حفظًا لخطوط اإلسالم العقديَّة العا َّمة ،كام ع َّد االضطراب الذي ظهر يف ما َّ
ريا لحكم اإلسالم حول الجزية بعد وفاة الرسول.
بالجزية ،نتيجة سلوك أحد الخلفاء ،تغي ً
وتكمن أه ِّميَّة هذه املقالة يف رضورة الر ِّد عىل شبهات املسترشقني يف حقل أحكام اإلسالم االقتصاديَّة ،ويف
تعزيز بصرية املسلمني يف مواجهة تلك الشبهات.
وقد اعتمدت املقالة يف نقد ما ا َّدعاه «بول هيك» حول الجزية ،عىل آراء علامء املسلمني ،والس ّيام الشيعة
فضل عن مقاربة موضوع الجزية
ً
اإلسالمي الذين غفل عنهم الكاتب،
منهم ،وكذلك عىل آراء أبرز خرباء االقتصاد
ّ
يف العرص الحارض ،الذي اهت َّم به كتَّاب املقالة؛ بينام غاب عن كاتب املدخل.
َّ
َّ
المقالة التاسعة :دراسة نقدية لرأي «لوكسنبرغ» حول الجذور السرياني�ة-
َّ
َّ
اآلرامية لأللفاظ القرآني�ة:
بقلم :مح َّمد عيل ه َّمتي؛ مح َّمد کاظم شاکر؛ راضية تربيزي زادة
يعترب املعجم ُّيون املسلمون لفظة «القرآن» عرب َّية األصل؛ مبعنى «القراءة» و«التالوة» ،لك َّن بعض املسترشقني تعامل
معها عىل أنَّها لفظ ٌة أعجم َّيةٌ ،فأرجعوا أصلها إىل كلمة «قريانا» يف اللغة الرسيان َّية-اآلرام َّية .وعىل الرغم من تأييدهم
ملعنيي «القراءة» و«التالوة» اللتني أخذ بهام املسلمون يف معنى اللفظة ،لك َّنهم فهموا منهام أمو ًرا أخرى مختلفة .ويرى
«كريستوف لوكسنربغ» صاحب كتاب «قراءة رسيانيَّة-آراميَّة عن القرآن» أ َّن «قريانا» تُطلق عىل مقاطع مختارة من الكتابات
التي تُتىل يف طقوس عباديَّة ،وي َّدعي أ َّن الكتاب املق َّدس -بنا ًء عىل القرآن نفسه -كان مصدر تلك املقاطع.
وتطبيقي؛ لنقد
وتاريخي،
ومعجمي،
لغوي،
ج
وتتناول هذه املقالة لفظة «القرآن» بالدراسة؛ اعتام ًدا عىل منه ٍ
ٍّ
ٍّ
ٍّ
ٍّ
آراء الكاتب يف هذا الخصوص ور ِّدها.
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َّ
َّ
المقالة العاشرة :دراسة نقدية لمدخل «نسخ» في موسوعة ليدن القرآني�ة:
يل تقي زادة
بقلم :صمد اسمي قيهبايش؛ ع ّ
مهم يف فهم أحكام آيات القرآن الكريم،
ال ريب يف أ َّن موضوع النسخ من القضايا القرآنيَّة التي تلعب دو ًرا ًّ
واملفسين .يحاول «جان برتن» (كاتب مدخل «النسخ» يف موسوعة
ولطاملا حظي باهتامم الباحثني القرآن ِّيني
ِّ
ليدن القرآن َّية) استغالل هذا املوضوع ض َّد اإلسالم؛ وذلك باالستناد إىل أحاديث موضوعة ،وإرسائيل َّيات،
وبعض اآلراء السطحيَّة لدى بعض َمن تناولوا املوضوع؛ لينسب بذلك أمرين إىل القرآن؛ هام:
 األمر األ َّول :وقوع التحريف يف القرآن. األمر الثاين :وقوع التعارض والتناقض بني آياته.وبعد إثبات هذين األمرين ،يخلص إىل سلب صفتي اإللهيَّة والوحيانيَّة عنه .وي َّدعي الكاتب وقوع أنواع
النسخ كافَّة يف القرآن؛ من خالل إيراد بعض األمثلة ،دون أن يذكر أنواعه مسبقًا.
ويف هذه الدراسة أُ ِ
ٍ
مقتطفات منها؛ لتخلص إىل أ َّن مدخل
خضعت ا ِّدعاءاته للدراسة والنقد ،بعد ترجمة
«النسخ» ميلء بإشكاالت رئيسة؛ أبرزها :عدم رجوعه إىل مصادر معتربة ،وغياب آراء علامء مدرسة أهل البيت،
يخص اآليات ذات الصلة بالنسخ ،واستعانته
واالستناد إىل فرضيَّات تفسرييَّة مسبقة مغلوطة ،والسيّام يف ما
ّ
بأحاديث موضوعة ،وعدم إحاطته ببعض العلوم القرآن َّية بالشكل الالزم والكايف.
ّ
َّ
المقالة الحادية عشرة :دراسة نقدية ألدلة «ريجيس بالشير» حول نقص القرآن:
بقلم :س ِّيد مح َّمد رضا حسيني نيا؛ نجمية كراوند
الفرنسي «ريجيـس بالشير» القائـل بتحريـف القـرآن
تتنـاول املقالـة بالبحـث والنقـد رأي املسـترشق
ّ
نقصانًـا؛ حيـث قامـت بسبر الشـواهد التـي اسـتند إليهـا يف إثبـات نظريَّتـه تلـك؛ ل ُيصـار إىل دحـض ا ِّدعائه
بتقديـم أدلَّـة موث َّقة ،وشـواهد محكمـة ،وقرائن مكتوبـة ،وروايات صحيحة؛ وذلـك بعد تقديم دراسـة تاريخيَّة
لنشـوء أفـكاره وتص ّوراتـه حـول التحريف .وتخلـص الدراسـة إىل أ َّن الغالب عىل «بالشير» اعتامده أسـلوب
جبه
ً
جـب يف بيـان رأيـه ،دون أن يقـوم على أدلَّـة موثقـة أو بيـانٍ قاطـع،
فضلا عـن أ َّن أغلـب شـواهد تع ُّ
التع ُّ
ليسـت سـوى مجموعـة مـن الروايـات الضعيفـة التـي ال ميكن االسـتناد إليهـا ،والتـي ورد أكرثهـا يف مصادر
أهل السـ َّنة يف األسـاس.
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َّ
ُّ
المقالة الثاني�ة عشرة :عوامل التحول في مقاربات الغرب للدراسات القرآني�ة:
بقلم :إيثار حسني شاه؛ مح َّمد حسن زماين
م َّرت الدراسات القرآن َّية الغرب َّية بتح ُّوالت ع ّدة طوال تاريخها؛ نتيجة عوامل ثقاف َّية ،وسياس َّية ،ودين َّية مختلفة.
ح عن
وعىل الرغم من أه ِّم َّية الدراسة التاريخ َّية ملسرية تلك التح ُّوالت والتغيريات ،وعواملها يف خلق فهمٍ صحي ٍ
تنل بع ُد حظَّها من االهتامم لدى الباحثني املسلمني.
مسار تط ّور الدراسات اإلسالميَّة والقرآنيَّة يف الغرب ،فهي مل ْ

التاريخي لعمل َّية التح ُّول التي طالت الدراسات
املقالة التي بني أيدينا هي محاولة لتسليط الضوء عىل املسار
ّ
القرآنيَّة الغربيَّة عرب مختلف املراحل التاريخيَّة ،وأبرز العوامل التي أث َّرت فيها.

ست مراحل تاريخ َّية؛ من
كام تتناول املقالة أه ّم التغيريات التي م َّرت فيها الدراسات القرآن َّية الغرب َّية طوال ّ
كل منها ،وعوامل نشوئها وتغيريها ،لتخلص بذلك إىل اآليت :كانت الدراسات
خالل استعراض أه ِّم املقاربات يف ٍّ
املذكورة يف غالبيَّتها جدليَّة ونقديَّة بش َّدة خالل الفرتة املمت َّدة من القرن السابع حتَّى القرن السابع عرش امليالديَّ ْي؛
التعصب ،واستقالل الكنيسة؛ وسياس َّية؛ من قبيل :تهديد اإلمرباطوريَّة
وذلك نتيجة عوامل مختلفة :دين َّية؛ من قبيل:
ّ
العثامن َّية ،وإخفاقات الحمالت الصليب َّية؛ وثقاف َّية؛ من قبيل :قلَّة الوعي باإلسالم والقرآن ،وغياب التنمية الفكريَّة.
التخصص َّية.
تغي أشكالها من الصبغة النقديَّة العا َّمة إىل
وقد حافظت عىل طابعها
ُّ
ّ
النقدي ،عىل الرغم من ُّ
أقل ح َّدة ،وال زالت محافظة عىل أصالتها
حى علم ًّيا ّ
ولكن منذ القرن الثامن عرش ات َّخذت تلك املقاربات من ً
العلم َّية؛ نتيجة عوامل مختلفة عن العوامل السابقة ،ما عدا فرتة قصرية من مطلع النصف األ َّول من القرن التاسع
خف خاللها بريق العلميَّة مؤقَّتًا.
عرش
امليالدي؛ نتيجة غلبة النزعة االستعامريّة ،حيث َّ
ّ

العدد األوَّل من مجلَّة «دراسات في علوم القرآن»
(مطالعات علوم قرآن)

(((

يتض َّمن العدد األ َّول من مجلَّة «مطالعات علوم قرآن» الصادر عن خريف  1398هـ.ش 1441 /هـ.ق ،مجموعة
من املقاالت حول القرآن الكريم واالسترشاق ،نورد خالصاتها يف ما يأيت:
ُّ
َّ
المقالة األولى :دراسة نقدية لدعوى تأثر القرآن بالتوراة واإلنجيل في
َّ
موسوعة ليدن القرآني�ة:
بقلم :عيل خراساين
تتناول املقالة شبهة تأث ُّر القرآن بالتوراة واإلنجيل؛ نق ًدا ومناقشةً ،من خالل
استعراض أمنوذج موسوعة ليدن القرآنيَّة التي تعترب -بحسب ترصيح الكاتب -أه ّم
استرشاقي يف األلفيَّة الثالثة.
ين
عملٍ قرآ ٍّ
ٍّ

وباملقارنة مع باقي أعامل املسترشقني يف هذا الحقل ،اعترب الكاتب مقاالت
وأقل ح ِّديّة؛ حيث سعى كتَّابها لتحايش الترصيح مبواقفهم
موسوعة ليدن أكرث مرون ًة ّ
الحقيق َّية يف رفض وحيان َّية القرآن؛ بهدف تأكيد الصبغة العلم َّية والحياديَّة يف ما يكتبون .ولك ْن يبدو أ َّن مقاربتهم تلك
ليست بنيويَّة؛ إذ يرى الكاتب أنَّه ميكن اعتبارها أسلوبًا معتم ًدا الستقطاب ٍ
مزيد من الق َّراء ،والس ّيام املسلمني منهم.
توصل إليه الكاتب ،استعرض بعض املواضيع التي تناولها املسترشقون؛ ليُصار إىل مقارنتها مع بعض
ولتأكيد ما َّ
مقاالت موسوعة ليدن ،وصوالً إىل القيام ٍ
يل لها.
بنقد إجام ٍّ
َّ
المقالة الثاني�ة :نقد مغالطات المستشرقين في الدراسات القرآني�ة:

بقلم :مح َّمد عيل مح َّمدي
سعت املقالة إىل بيان مغالطات املسترشقني يف دراساتهم القرآن َّية؛ إذ أثبت الكاتب أ ّن دراسات املسترشقني
ٍ
العلمي .ويف هذا الصدد ،يستعرض
مغالطات أكرث من قيامها عىل الربهان واالستدالل
تقوم يف حاالت كثرية عىل
ّ
ٍ
مغالطات اعتمدها املسترشقون يف دراساتهم القرآن َّية ،دون التقليل من جهود املنصفني منهم ،مؤكِّ ًدا
الكاتب عرش
عىل أه ِّم َّية اإلحاطة بأنواع املغالطات يف هذا الحقل .ث ّم يعزو هذه املغالطات إىل عد ٍد من األسباب؛ أه ُّمها:
فرض َّيات املسترشقني املغلوطة عن القرآن ،غياب العمق يف املقاربة ،والجهل باللغة العرب َّية وبآدابها.
متخصصة ،تصدر باللغة الفارسيَّة عن إدارة املنشورات وكلِّيَّة الثقافة واملعارف القرآنيَّة يف أكادمييَّة
((( مجلَّة مطالعات علوم قرآن :مجلَّة فصليَّة علميَّة
ِّ
العلوم والثقافة اإلسالم َّية (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی) يف الجمهوريَّة اإلسالم َّية اإليران َّية ،وهي تُعنى بتعزيز الثقافة واملعارف القرآن َّية ،وتوسيع
الدراسات القرآن َّية التطبيق َّية ،وخلق بيئة علم َّية ديناميك َّية؛ إلنتاج الفكر القرآ ّين.
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َ َ
إبرهم بقراءة هشام
ٍ
ٌ
قراءة قرآن َّية
دليل على وجوداستنادا إلى الرسم-
عتمدة
ً
ُم َ

“Hišām’s ʾIbrāhām: Evidence for a Canonical Quranic
)Reading Based on the Rasm”(1

نرشت مجلَّة الجمع َّية اآلسيويَّة امللك َّية ( ((()The Royal Asiatic Societyبالتعاون مع مطابع جامعة كامربيدج
مقالة عىل الشبكة العنكبوت َّية بتاريخ  7كانون الثاين 2020م ،للباحث ((( ،Marjin Van Puttenبعنوان« :إب َر َهم
دليل عىل وجود قراء ٍة قرآنيَّة ُمعت َمدة استنا ًدا إىل الرسم.»-ٌ
بقراءة هشام
وخالصة ما جاء يف هذه املقالة:
النبي إبراهيم يف املخطوطات القرآن َّية عىل نحوين« :إبراهيم» و«إبرهم» .والالفت للنظر هو توزيع
ير ُد اسم
ّ
الصيغتني يف طبعة القاهرة واسعة االنتشار؛ حيث ت ُكتب صيغة «إبرهم» يف سورة البقرة ،بينام تُكتب صيغة «إبراهيم»
يل
يف ِّ
كل ما عداها من السور .وعىل الرغم من االختالف بني الصيغتني ،فإ ّن الصيغة األكرث شيو ًعا يف يومنا الحا ّ
(1)https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-the-royal-asiatic-society/article/hisams-ibraham-evidence-for-acanonical-quranic-reading-based-on-the-rasm/E1E00FF676696F869570F4A70C3115E4.
ش بالتعاون مع
((( مجلَّة الجمع َّية اآلسيو َّية امللك َّية :مجلَّ ٌة تصد ُر عن «الجمع َّية اآلسيويَّة امللك َّية يف بريطانيا العظمى وإيرلندا» منذ العام 1834م ،وتُن َ
مقاالت عن التاريخ ،وعلم اآلثار ،واألدب ،واللغة ،والدين ،والف ّن ،وت ُقدّم مر ٍ
ٍ
كتب يف هذه
رش املجلَّة
اجعات عن ٍ
مطابع جامعة كامربيدج منذ العام 1990م .تن ُ
ٍ
يل من جنوب
خاصة ،كان أغلبها عن قضايا آسيويَّة ،منها :إصدا ٌر عن «التشيّع االثني
امليادين .نرشت املجلَّة يف السنوات األخرية إصدارات َّ
ّ
عرشي واإلسامعي ّ
الهندي».
آسيا إىل املحيط
ّ
النص
تخص ٌص يف تاريخ اللغتني العربيَّة والرببريَّة ،تتمحو ُر اهتامماته البحثيَّة حول امليزات اللغويَّة للحروف الساكنة يف ّ
((( ُ :Marjin Van Puttenم ِّ
القرآين ّ،وعالقتها باللغة العرب َّية من خالل أوراق الربدي والنقوش اإلسالم َّية املبكّرة ،وكذلك يف النسخ غري العرب َّية؛ من قبيل :النصوص اليهوديَّة-العرب َّية،
والنسخ اليونان َّية-العرب َّية ،والقبط َّية-العرب َّية.

ٍ
ٌ
استنادا إلى الرسم-
عتمدة
دليل على وجودإب َر َهم بقراءة هشام
ً
قراءة قرآنيَّة ُم َ

هي «إبراهيم» ،وهي قراءة حفص عن عاصم املستخدمة يف طبعة القاهرة ،وهذه القراءة هي الشائعة -أيضً ا -يف
أغلب القراءات األخرى.
رب كثريون أ َّن «إبرهم» هي الصيغة التي نتوقَّعها لكلمة « »Abrahamاملأخوذة من اللغتني العربيَّة أو
ويعت ُ
اآلراميَّة ،بينام تستن ُد صيغة «إبراهيم» إىل منط أسامء الكتاب املق َّدس؛ مثل :إسامعيل ،وإرسائيل .إذا كانت
ري لالهتامم .وميكن
صيغة «إبرهم» فعالً
تعكس الصيغة اآلرام َّية ،فإ َّن التوزيع الذي نشهده يف طبعة القاهرة ُمث ٌ
ُ
تحليل احتواء سورة البقرة -وهي أطول سورة يف القرآن ومعزولة موضوع ًّيا بعض اليشء عن غريها -لصيغ ٍة أخرى
وربا كان يلفظه بوج ٍه
ربا د َّون السورة واستخدم صيغ ًة قدمية لهذا االسمَّ ،
بأنّها إشارة إىل أ َّن كات ًبا ُمختلفًا َّ
رش صيغة «إبرهم» أكرث يف املخطوطات
مختلف .ولك َّن هذا التفسري ال يتناسب مع الدليل املخطوطايتّ؛ إذ تنت ُ
القرآن َّية القدمية ،وتر ُد يف السور إىل جانب الصيغة األخرى.
وبنا ًء عليه ،يرى الباحث أ َّن توزيع الصيغتني يف القرآن قد يبدو عشوائ ًّيا للوهلة األوىل ،ولكن حينام ن ِّ
ُدقق
النساخ ،بل هناك تراب ٌ
وثيق
باألمناط الواردة يف
ط ٌ
ّ
يئ وال يخضع ألهواء ّ
النص نج ُد أ َّن توزيع الكلمتني غري عشوا ّ
للغاية يف املكان الذي تَرِد فيه إحدى الكلمتني يف أرجاء املخطوطات األوىل .فضالً عن ذلك ،يرتب ُ
ط هذا
املكان ارتباطًا وثيقًا للغاية باملوضع الذي يتلو فيه قارئُ القرآن هشام الكلمة بصيغة «إبرهم» أو «إبراهيم» .ويرى
ُتبت وفقاً لقراءة هشام؛ بل أل َّن هشام أسند قراءته
الكاتب أ َّن السبب يف ذلك ال يعو ُد إىل أ َّن املخطوطات قد ك ْ
ين.
إىل َرسم
ّ
النص القرآ ّ
محي آخر يُعقِّد قض َّية الصيغتني ،حيث تَذك ُر كتب القراءات أ َّن كلمة
عامل
ٌ
إىل جانب هذه القضايا ،هناك
ِّ ٌ
إبراهيم قُرئت يف مواضع ع َّدة بصيغة إبرهم.
بالنص املد َّون ،وال نتيج ًة
الشفهي املحض غري املقيَّد
يرى الباحث أنَّه ال ينبغي اعتبار القراءة نتيج ًة للنقل
ِّ
ّ
للنص املد َّون الخايل متا ًما عن املعرفة املسبقة مبا يقوله الكتاب املق َّدس.
ِّ
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ّ
القرآني
العمل
السردي،
الفن
األستطيقا(((،ّ
ّ

ِّ
المتأخرة-
األدبي للعصور القديمة
والتاريخ
ّ

«L’œuvre Coranique : esthétique, art narratif et histoire littéraire
»)de l’Antiquité tardive(2
تُنظِّم جامعة «لوميري-ليون ( )Lumière – Lyon 2( »2يف فرنسا) بالتعاون مع جامعة «لورين» ()Lorraine
يب للعصور القدمية
ين -األستطيقا ،الف ّن
ّ
الرسدي ،والتاريخ األد ّ
سلسلة محارضات ،بعنوان« :العمل القرآ ّ
يل 2020م.
املتأخِّرة»-؛ وذلك بني كانون الثاين وحزيران من العام الحا ّ
كل من :إياس حسن((( ،ومهدي عزايز(((.
يُرشف عىل تنظيم هذه السلسلة وإدارتها ٌّ

انطلقت فكرة هذه السلسلة من ندرة الدراسات األدب َّية حول القرآن مقارنة بدراسات الكتاب املق َّدس الكثرية
يف هذا املجال منذ كتاب «روبرت ألرت» ( )Robert Alterالشهري ،بعنوان»Art of Biblical Narrative The« :
عمل أدبيًّا؛ إحداهام قدمية ومل
ً
(1981م) .فلم يُعرث يف اللغة الفرنسيَّة سوى عىل دراستني تناولتا القرآن بوصفه
قصة يوسف1977( »-م)،ين َّ
تُنرش ،من إعداد ،Gamsi Laroussi :بعنوان« :الرسديَّة وإنتاج املعنى يف ّ
النص القرآ ّ
يب -القرآن وتفسريه يف تاريخ األدب
«الديني
والثانية إلياس حسن صدرت عام 2019م ،بعنوان:
ّ
والرسدي واألد ّ
ّ
يب.(((»-
العر ّ
يب ،والتي
تبدأ هذه السلسلة بتحليل القرآن ،من خالل الربط بني املنظورات املعرف َّية التي تتف َّرع من الحقل األد ّ
يتجاوز املنتظر منها الغايات التي تصبو إليها املقاربات األدبيَّة التي يعتمدها علم اإلسالميَّات (اإلسالمولوجيا).
ويُالحظ اهتامم هذه السلسلة بدراسة الرسد ،واعتبارها أم ًرا رضوريًا وبالغ األه ِّميَّة؛ من خالل تركيزها الكبري عىل
الرسدي يف القرآن.
الجزء
ّ
واملنهجي:
النظري
وتنطوي هذه السلسلة عىل محورين رئيسني من التفكري
ّ
ّ
((( األستطيقا (علم الجامل) :تعترب فلسفة األستطيقا إحدى مدارس الفلسفة املعنيَّة بالطبيعة وتقدير الجامل والف ّن والذوق الرفيع ،وتُعرف بأنَّها التحليل
الحس.
النقدي للف ّن والطبيعة والثقافة ،وقد ّ
ّ
اشتق املصطلح األستطيقا ( )Aestheticsمن الكلمة اليونان َّية ( )Aisthetikosوتعني اإلدراك ِّ ّ
(2) https://maisondespassages.org/focus/article/seminaire-l-oeuvre-coranique-esthetique-art-narratif-et-histoire-litteraire-de-lantiquite-tardive.
العريب يف القرن السابع،
ّ
العريب
الكالسييك يف جامعة ليون  .2يرتكَّز عمله حول تشكُّل الرواية يف األدب ّ
((( إياس حسن ( :)Iyas Hassanأستاذ األدب ّ
الديني واألد ّيب يف هذه املرحلة.
والتفاعل بني
ّ
((( مهدي عزايز ( :)Mehdi Azaiezأستاذ علم اإلسالم َّيات (اإلسالمولوجيا) يف جامعة لورين.
((( ت َّم التعريف بالكتاب يف العدد الرابع من هذه املجلَّة ،خريف 2019م ،ص.75-74

ِّ
المتأخرة-
األدبي للعصور القديمة
السردي ،والتاريخ
الفن
القرآني -األستطيقا،
العمل
ّ
ّ
ّ
ّ

ين ،واألسس ما قبل اإلسالم َّية وأسس الكتاب املق َّدس
 املحور األ َّول :املقارنة بني الف ِّن األد ّيب القرآ ّ
الخاصة بدراسة الرسد .وبذلك فهي تبتعد عن الدراسات املقارنة بني
وغريها ،مع التشديد عىل املسائل
َّ
كل عقيدة
ُفس االختالفات بني كتبها من وجهة نظر دين َّية بحتة ُمرتبطة بالرسالة التي حملتها ُّ
األديان التي ت ِّ
تقول بالتوحيد.
يف الذي
 املحور الثاين :محاولة إيجاد صلة بني املالمح الجامليَّة للروايات املقارنة والسياق الثقا ّتتشكَّل فيه .وعليه؛ فهي ال تتناول تلك الروايات من وجهة نظر وظيفتها يف نظام املعتقد أو يف عمل َّية
اإلسناد؛ كام جرت العادة.
ويف الجدول اآليت عناوين املحارضات ،وأسامء املحارضين فيها ،وتاريخ انعقادها:
عنوان املحارضة
الجلسة
االفتتاح َّية

املحارضة
األوىل

إياس حسن ،ومهدي عزايز  30كانون الثاين 2020م
القراءة الرسديَّة لسورة يوسف

نوح وابنه و"ندبة عوليس" :إيريك
املحارضة الثانية
أروباخ والقرآن
املحارضة
الثالثة
املحارضة
الرابعة
املحارضة
الخامسة
املحارضة
السادسة
املحارضة
السابعة
املحارضة
الثامنة

ِ
املحاض
اسم

تاريخ انعقادها

القصص القرآن َّية -املخاطب
األ َّول فيها ،تقسيمها ،دراسة
أمناطها ووظيفتها-
َمن الراوي يف القرآن؟ -الراوي:
منزلته ،قدراته ،ووظائفه يف
ين-
القصص القرآ ّ

إيلينا دي بيديه
()Elena Di Pede
من جامعة لورين
بروس فودج
()Bruce FUDGE
من جامعة جنيف

 30كانون الثاين 2020م
 20شباط 2020م

مهدي عزايز

 12آذار 2020م

إياس حسن

 2نيسان 2020م

جورج بوهاس (Georges
)BOHAS
السامت الشكل َّية لسورة الكهف
من دار املعلِّمني العليا يف
ليون.
والخاص يف تشكُّل الجنس مصطفى بن طيبه( (�Mosta
العا ّم
ّ
)pha BENTAIBI
ين
ّ
الرسدي القرآ ّ
برونو باويل
التناص يف
أصناف وتضمينات
ّ
()Bruno Paoli
القرآن والقصيدة العرب َّية القدمية
القضايا امل ُتعلِّقة برتتيب الخطاب
أحمد أولدايل
ين ومبناسة السور
القرآ ّ
الرازي وجالل
عند فخر الدين
ّ
()Ahmad Ouldalli
السيوطي
الدين
ّ

 23نيسان 2020م
 14آيَّار 2020م
 4حزيران 2020م
 25حزيران 2020م
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السعود َّية تعتذر عن نسخة عبر َّية
مترجمة للقرآن الكريم مليئة باألخطاء

(((

خ ًرا للقرآن الكريم؛ وذلك
اعتذرت اململكة العرب َّية السعوديَّة عن األخطاء الواردة يف نسخة عربيَّة مرتجمة مؤ َّ
يف تغريدة لحساب «مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف» بالقول« :إنَّها تنتظر اإلجراء املناسب من قبل
إدارة املجمع بعد التحقُّق والدراسة بوجود أخطاء عديدة عىل الرغم من املراجعة التي متَّت».
وكانت التغريدة ر ًّدا عىل أحد األشخاص الذين علَّقوا لوزارة الشؤون اإلسالم َّية يف السعوديَّة عىل تغريدة
قاموا بنرشها عىل تويرت لتحميل القرآن ومعانيه برتجامت مختلفة ،من بينها« :نسخة باللغة العربيَّة»؛ وهي النسخة
املليئة باألخطاء.
االجتامعي فيديو يثبت أ َّن السعوديَّة قامت بنرش نسخة مرتجمة للقرآن
وكان قد انترش عىل مواقع التواصل
ّ
االجتامعي،
الكريم باللغة العربيَّة ،ويوجد فيها أكرث من  300خطأ .والقت النسخة غض ًبا واس ًعا عىل مواقع التواصل
ّ
وجرى ذكر أسامء قيل مبراجعتها النسخة التي تتجاهل املسلمني يف العديد من النقاط ،أه ّمها :املسجد األقىص
النبي مح َّمد يف جدول األنبياء عىل الرغم من ذكر جميع األنبياء.
املبارك واستبداله بالهيكل ،وعدم ذكر اسم ّ

(1) https://iqna.ir/ar/news/3475250.
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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
ّ
ّ
االسترشاقيّة املعارصة للقرآن الكريم ،والسيّام عىل مستوى االستشارة والتأليف ،ضمن سلسلة
التخصصيّة التي ستصدر عن املركز يف هذا الصدد.
من اإلصدارات
ّ
رسنا تعاونكم ،ونرجو تزويدنا بـ:
ي ّ
التخصصيّة التي ترغبون بالكتابة فيها يف ما يتعلّق بالدراسات القرآنيّة.
ـ املجاالت
ّ

ـ املحاور واملواضيع التي ترغبون بالكتابة فيها يف ما يتعلّق بالدراسات االسترشاق ّية 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
ّ
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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 االسترشاقيّة املعارصة املطروحة حول لغة القرآن ،والسيام ما طرحه كريستوف
لكسنربغ يف كتابه «قراءة رسيان ّية-آرامية للقرآن»
«لكسنربغ ،كريستوف :قراءة رسيان ّية-آرامية للقرآن ( :)The Syro-Aramaic Reading Of The Koranمساهمة
يف تحليل اللغة القرآنيّة ،ط ،1برلني ،فريالج هانز شيلر2007 ،م»
محاور االستكتاب:
اللغة األصل ّية للقرآن؛ نقد اآلراء االسترشاق ّية املعارصة حول تأث ّر القرآن باللغة الرسيان ّية-اآلرام ّية.
اللغة األصل ّية للقرآن؛ نقد اآلراء االسترشاق ّية املعارصة حول تأث ّر القرآن باللغة العربيّة.
نقد آراء كريستوف لكسنربغ من منظار فقه اللغة العربيّة والدراسات اللغويّة.
نقد آراء كريستوف لكسنربغ من منظار فقه اللغة الرسيان ّية والدراسات اللغويّة.
ضوابط االستكتاب:
1 .نقد اآلراء االسترشاق ّية املعارصة حول لغة القرآن وفق الرؤية اإلسالم ّية؛ باالعتامد عىل علوم اللغة العرب ّية
وفقه اللغة والدراسات اللغويّة والتاريخيّة والعقل والنقل.
2 .االستفادة من الدراسات االسترشاق ّية الغرب ّية والدراسات اللغويّة الرسيان ّية يف نقد هذه اآلراء ،وال سيام آراء
لكسنربغ.
التاريخي واملقارن.
3 .مراعاة الرشوط العلميّة واملنهجيّة يف الدراسات اللغويّة وفقه اللغة
ّ
العلمي والتوثيق واالقتباس واإلحاالت إىل مصادر ومراجع معتربة.
4 .مراعاة أصول البحث
ّ
5 .اعتامد لغة علم ّية واضحة وسلسة بعيدة عن التعقيد والغموض.
كل محور من املحاور التي ورد ِذكْرها عن  25000كلمة.
6 .الحرص عىل أ ْن ال يزيد حجم الدراسة املق َّدمة يف ّ
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ّ
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 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:
نقد اآلراء االسترشاقيّة املعارصة يف كتَابَة القرآن قبل ظهور اإلسالم ،واقتباسه من الكتب السامويّة السابقة
جا.-
املخطوط «القبطو-قرآين» أمنوذ ً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.
نقد اآلراء االسترشاقيّة يف تأخّر تدوين
ّ
النص القرآ ّ
الشفاهي للقرآن ووقوعه.
نقد اآلراء االسترشاق ّية يف جواز تبديل الكلامت يف النقل
ّ
ين.
نقد اآلراء االسترشاق ّية املعارصة يف تأثري الرسم واختالفات القراءات يف اختالف
ّ
النص القرآ ّ
النص
ين الحايل عن
نقد اآلراء االسترشاقيّة املعارصة يف تشكّل
ّ
ّ
ين ودعوى اختالف النص القرآ ّ
النص القرآ ّ
حى.
امل ُو َ
ضوابط االستكتاب:
1 .نقد 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 .االستفادة من الدراسات التاريخ ّية والتحقيق ّية امل ِ
ُنصفة عند املسترشقني يف نقد هذه النظريّات.
3 .مراعاة الرشوط العلم ّية واملنهج ّية يف الدراسات التاريخ ّية والتحقيق ّية واللغويّة.
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العلمي والتوثيق واالقتباس واإلحاالت إىل مصادر ومراجع معتربة.
4 .مراعاة أصول البحث
ّ
5 .اعتامد لغة علم ّية واضحة وسلسة بعيدة عن التعقيد والغموض.
كل محور من املحاور التي ورد ِذكْرها عن 25000
6 .الحرص عىل أ ْن ال يزيد حجم الدراسة املق َّدمة يف ّ
كلمة.
المشروع الثالث« :القرآن الكريم بي�ن المايض والحاضر -نقد الدراسات
ّ
ّ
االستشراقية حول المخطوطات القرآني�ة القديمة»-
إصدار دراسات نقديّة لآلراء االسترشاقيّة املعارصة حول املخطوطات القرآنيّة القدمية ،وعىل ما طرحه مح ّمد
املس ّيح تأث ّ ًرا بها يف كتابه «مخطوطات القرآن -مدخل لدراسة املخطوطات القدمية»-
(املس ّيح ،محمد :مخطوطات القرآن -مدخل لدراسة املخطوطات القدمية ،-ط ،1واتر اليف2017  ،م)
مجال االستكتاب:
دراسة نقديّة لآلراء االسترشاق ّية حول مخطوطات صنعاء.
دراسة نقديّة لآلراء االسترشاقيّة حول املخطوط «القبطو-قرآين».
دراسة نقديّة لآلراء االسترشاق ّية حول مخطوطة برمنغهام.
دراسة نقديّة لآلراء االسترشاق ّية حول املخطوطة الربيطان ّية.
دراسة نقديّة لآلراء االسترشاقيّة حول مخطوطة بارسينو برتوبوليتانوس.
دراسة نقديّة لآلراء االسترشاق ّية حول مخطوطة باريس.
دراسة نقديّة لآلراء االسترشاق ّية حول مخطوطة مارسيل .18
دراسة نقديّة لآلراء االسترشاقيّة حول مخطوطة سان بيرتسربج.
دراسة نقديّة لآلراء االسترشاق ّية حول مخطوطة طشقند (مصحف سمرقند).
دراسة نقديّة لآلراء االسترشاقيّة حول مخطوطة املشهد الحسيني.
دراسة نقديّة لآلراء االسترشاق ّية حول مخطوطة طوب قايب.
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ضوابط االستكتاب:
1 .نقد هذه اآلراء االسترشاقيّة املعارصة حول املخطوطات القرآنيّة القدمية؛ وفق الرؤية اإلسالميّة؛ باالعتامد
عىل القرآن الكريم ،والس ّنة الرشيفة ،والعقل ،وعلوم اللغة العرب ّية ،والدراسات اللغويّة ،والدراسات التاريخ ّية،
التاريخي واملقارن.
وأصول تحقيق املخطوطات القدمية ،وأصول البحث
ّ
2 .االستفادة من الدراسات التاريخيّة والتحقيقيّة امل ِ
ُنصفة عند املسترشقني يف نقد هذه النظريّات.
3 .مراعاة الرشوط العلم ّية واملنهج ّية يف الدراسات التاريخ ّية والتحقيق ّية واللغويّة.
العلمي والتوثيق واالقتباس واإلحاالت إىل مصادر ومراجع معتربة.
4 .مراعاة أصول البحث
ّ
5 .اعتامد لغة علميّة واضحة وسلسة بعيدة عن التعقيد والغموض.
كل محور من املحاور التي ورد ِذكْرها عن  25000كلمة.
6 .الحرص عىل أ ْن ال يزيد حجم الدراسة املق َّدمة يف ّ
ّ
ّ
المشروع الرابع« :القرآن الكريم في الدراسات االستشراقية اإلسرائيلية
ّ
ببلوغرافيا ودراسات نقدية»-إصدار دراسات ببلوغراف ّية ونقديّة للدراسات االسترشاق ّية اإلرسائيل ّية حول فهم القرآن الكريم وتفسريه،
وعلوم القرآن ،والدراسات القرآن ّية ،وترجامت القرآن إىل العربيّة.
محاور االستكتاب:
املحور األ ّول :القرآن الكريم يف الدراسات االسترشاق ّية اإلرسائيل ّية -دراسة ببلوغراف ّية:-

يجري فيه إعداد ببلوغرافيا موضوعيّة تحليليّة للدراسات االسترشاقيّة اإلرسائيليّة 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 القرآنيّة.
 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.
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املحور الثالث :مغالطات الدراسات االسترشاق ّية اإلرسائيل ّية للقرآن الكريم -دراسة نقديّة:-
ويتناول أبرز املغالطات التي أفرزتها الدراسات االسترشاقيّة اإلرسائيليّة يف مجال فهم القرآن الكريم
وتفسريه ،وعلوم القرآن ،والدراسات القرآن ّية ،وتفنيد هذه املغالطات تفنيدا ً منهج ّياً وعلم ّياً.
ضوابط االستكتاب:
1 .إعداد ببلوغرافيا تحليل ّية للدراسات االسترشاق ّية اإلرسائيل ّية للقرآن الكريم ،واالقتصار عىل الدراسات
املتعلّقة بالقرآن فقط (تفسري /علوم قرآن /دراسات قرآن ّية ،)... /دون الدراسات املتعلّقة باإلسالم بشكل
عام.
2 .نقد النظريّات االسترشاق ّية اإلرسائيل ّية املعارصة للقرآن؛ باالعتامد عىل القرآن والس ّنة والعقل والدراسات
اللغويّة والتاريخ ّية.
3 .االستفادة من الدراسات اإلسالميّة والدراسات االسترشاقيّة الغربيّة يف نقد الدراسات االسترشاقيّة اإلرسائيليّة.
4 .مراعاة الرشوط العلم ّية واملنهج ّية والف ّن ّية يف الدراسات الببلوغراف ّية والنقديّة.
العلمي والتوثيق واالقتباس واإلحاالت إىل مصادر ومراجع معتربة.
5 .مراعاة أصول البحث
ّ
6 .اعتامد لغة علميّة واضحة وسلسة بعيدة عن التعقيد والغموض.
كل محور من املحاور التي ورد ِذكْرها عن 25000
7 .الحرص 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 القرآنيّة؛ عرضاً ،وتحليالً ،ومقارنةً ،ونقدا ً ،وتقومياً ،بالوقوف عند أبرز املدارس والشخصيّات
االسترشاق ّية الباحثة يف الدراسات القرآن ّية ،وأبرز الكتب الصادرة عنهم يف هذا الصدد ،وأه ّم األطروحات االسترشاق ّية
الواردة فيها واإلشكال ّيات امل ُثارة من ِق َبل املسترشقني حول القرآن الكريم ،والردود عليها.

بوصلة االسشرتاق المعاصر

محاور االستكتاب:
تتض ّمن هذه السلسلة املحاور اآلتية:
ببلوغرافيا بالدراسات االسترشاق ّية القدمية واملعارصة للقرآن الكريم وعلومه وتفسريه.

دراسات نقديّة ملناهج املسترشقني يف مجال الدراسات القرآنيّة.

دراسات نقديّة للدراسات واآلراء االسترشاقيّة املعارصة والحديثة للقرآن الكريم ،وذلك يف مجاالت:

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
...
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بوصلة االسشرتاق المعاصر

ضوابط االستكتاب:
1 .إعداد ببلوغرافيا تعريف ّية موجزة بأبرز اآلثار االسترشاق ّية القدمية واملعارصة يف مجال تفسري القرآن وعلوم
القرآن والدراسات القرآنيّة.
2 .مقاربة 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.
3 .عرض أبرز األطروحات واإلشكاليّات االسترشاقيّة القدمية واملعارصة يف مجال تفسري القرآن ،وعلوم
القرآن ،والدراسات القرآن ّية ،وتحليلها ،واملقارنة يف ما بينها ،ونقدها؛ وفق الرؤية اإلمام ّية.
4 .تقويم هذه األطروحات االسترشاق ّية وبيان النقاط اإليجاب ّية والسلب ّية فيها عىل املستويني املضموين
واملنهجي؛ باالعتامد عىل القرآن والس ّنة والعقل واملعطيات التاريخيّة واللغويّة.
العلمي والتوثيق واالقتباس واإلحاالت إىل مصادر ومراجع معتربة.
5 .مراعاة أصول البحث
ّ
6 .اعتامد لغة علم ّية واضحة وسلسة بعيدة عن التعقيد والغموض.
كل محور من املحاور التي ورد ِذكْرها عن 25000
7 .الحرص عىل أ ْن ال يزيد حجم الدراسة املق َّدمة يف ّ
كلمة.
ولكم منا خالص الشكر واالمتنان وفائق التقدير واالحرتام

َّ
ّ
اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية  -فرع بريوت
المركز

-وحدة القرآن الكريم واالسترشاق املعارص-

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

