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َّ
االفتتاحية
تعترب املدرسة الفرنسيَّة من أبرز املدارس الغربيَّة يف مجال دراسة القرآن الكريم وعلومه وترجمته ،بحيث نافست
مثيالتها من املدارس الغربيَّة األخرى املعروفة؛ كاملدرسة األملانيَّة ،وأث َّرت فيها؛ عىل مستوى الدراسات التي ق َّدمتها
أو األساتذة الباحثني الذين تتلمذ عليهم كثري من املسترشقني األملان وغريهم.
وقد انص َّبت الجهود الفرنس َّية عىل ترجمة القرآن الكريم متهي ًدا لدراسته؛ فاحتضنت فرنسا أ َّول ترجمة ملعاين القرآن
جل (venerable
الكريم عام 538هـ.ق1143 /م؛ وهي الرتجمة الالتينيَّة التي أرشف عليها األب
الفرنيس بطرس املب َّ
ّ
أساسا يف ترجمة القرآن إىل عد ٍد من اللّغات األوروبيَّة .ومن
)le Pierre؛ رئيس دير كلوين يف فرنسا ،والتي أصبحت
ً
ث ّم توالت من بعدها ترجامت باللغة الفرنس ّية؛ فظهرت ترجمة بعنوان "قرآن مح َّمد" ()L’Alcoran De Mohamet
للمسترشق "أندريه دي ريور" ( )André Sieur du Ryerعام 1647م ،ومن بعدها ترجمة للمسترشق "كلود إتني
سافاري" ( )Claude Etienne Savaryعام 1751م ،وترجمة للمسترشق "أنطوان غاالن" ()Antoine Galland
عام 1710م ،وقد اختفت هذه الرتجمة ومل تنرش أب ًدا ،وترجمة للمسترشق "ألنب بيربشتاين كازميريسيك" (Albin
 )Biberstein Kazimirskyعام 1840م .والحقًا صدرت ترجامت فرنس َّية أخرى حاولت تاليف مشاكل الرتجامت
السابقة ونواقصها العلم َّية واملنهج َّية والف ِّن َّية؛ كرتجمة املسترشق "إدوارد مونتيه" ( )Edouard Montietعام 1925م،

وترجمة املسترشق "ريجيس بالشري" ( )Régis Blachèreعام 1950م ،وقد عمل فيها عىل تنظيم القرآن؛ وفقًا للرتتيب
الزمني آلياته ،وترجمة "دينيز ماسون" عام 1967م ،وترجمة "أندريه شورايك" عام 1990م ،وترجمة "جاك بريك"
ّ
( )Jacques Berqueعام 1990م ... ،وغريها ترجامت كثرية؛ بحيث ناهزت ترجامت القرآن إىل الفرنس َّية ح ّد ()170
ترجمة للقرآن؛ بعضها ترجامت غري مبارشة عن ترجامت أخرى شكَّلت دور الوسيط يف الرتجمة؛ ومن مناذج هذه
الرتجامت :الرتجامت الفرنسيَّة األوىل ،وبعضها اآلخر ترجامت مبارش ًة من اللغة العربيَّة؛ وهي الرتجامت املتأخِّرة
نسبيًّا ،وقد أُن ِ
ج َز بعضها عىل يد فرنسيِّني مسلمني.
ونظ ًرا إىل حساس َّية بعض هذه الرتجامت وخطورتها؛ ملا تحويه من أخطاء وثغرات عىل املستويات العقديَّة
يل ضمن منتداها عىل تقديم دراسة نقديَّة
والتاريخ َّية والعلم َّية واملنهج َّية والف ِّن َّية ،...عملت املجلَّة يف عددها الحا ّ
ألبرز الرتجامت الفرنسيَّة بعنوان "ترجامت القرآن إىل اللغة الفرنسيَّة -قراءة يف اآلليَّات والخلفيَّات ،.... "-مضافًا إىل
يل أوري روبني"،
دراسات وتقارير أخرى تض ّمنها املنتدى؛ وهي :ترجمة مقالة "من مائدة املرتجم للمسترشق اإلرسائي ّ
وشخص َّية استرشاق َّية هي "شيخ املسترشقني اإلرسائيل ِّيني مائري يعقوب كيسرت وآراؤه حول القرآن الكريم" ،ومدرسة
استرشاق َّية هي املدرسة السويديَّة وآراؤها حول القرآن الكريم.
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َّ
االفتتاحية

وأ َّما يف مرصدها ،فقد رصدت املجلَّة أبرز املؤمترات والندوات واإلصدارات واألنشطة البحث َّية التي
قام بها املسترشقون حديثًا ،وأفرزت مجموعة من الرؤى والتساؤالت حول القرآن الكريم وعلومه وتفسريه
وفهمه...؛ أبرزها اآلتية:
اللغوي
 كيف نستفيد من رقمنة املخطوطات التاريخيّة للقرآن يف فهم تاريخه؟ وهل دمج التحليلّ
العلمي من خالل الكربون املش ّع يساعد عىل فهم دقيق لتاريخه؟
التاريخي
للمخطوطات القرآن َّية مع التحديد
ّ
ّ
التأسييس (القرآن)؟ وكيف تبلور؟
نصه
 كيف نستطي ُع فهم اإلسالم من دون أن نعرف كيف تشكَّل ُّّ

 كيف ندرس العالمات اللغويَّة والخطابيَّة والرسديَّة التي تطب ُع الغموض والدقَّة يف القرآن ،والتي لطاملاأُهملت وأُيسء تفسريها يف الدرسات القرآن َّية؟ وهل نفرتض أنَّها باعثة عىل الحرية ،أو أنّها تُ ثِّل ثنائ َّي ٍ
ات
وعموم َّي ٍ
ات زائدة؟ وهل يلزم علينا دمج املناهج والنظريَّات املشتقَّة من الدراسات القرآن َّية مع مجموعة حقو ٍل
معرف َّية أخرى مرتبطة بها لتحديد الكيف َّية التي يتناغم فيها هذان النمطان من اللغة القرآن َّية وتحليلهام عىل ضوء
ما يشكّالنه من اسرتاتيجيَّات خطابيَّة واجتامعيَّة ُمالمئة؟ وهل يُساهم تحديد العالمات النحويَّة واملعجميَّة
التي تطب ُع الغموض يف القرآن وتصنيفها وفهرستها منهج ًّيا يف إثراء الدراسات القرآن َّية؛ عرب تقدميها نظرة عا َّمة
رئيسة ورضوريَّة منذ زمنٍ بعيد إىل مناسبات الغموض؟
 كيف يبني القرآن من خالل وعيه الذايتّ مساح ًة بني التكليف واإلعفاء؟ وهل اإلعفاءات القرآنيَّة هي جزء منُعب عن منظوم ٍة قابل ٍة للتكيُّفُ ،يكن أن تض ّم نطاقًا واس ًعا من امللتزمني؟
اسرتاتيجيّة ُمتع َّمدة ،وت ِّ

بدل من ذلك
 ملاذا تفتقد الدراسات حول األنرثوبولوجيا القرآن ّية -عمو ًما -الحديث عن دور الشيطان ،وتركِّز ًعىل النفس ،يف حني ال ُيكن فهم ميل اإلنسان نحو الذنب من دون اإلشارة إىل العد ِّو القديم للبرشيَّة وفهم
طبيعته؟
التاريخي؛
ذكوري يف القرآن؟ وكيف نستفيد من السياق
 هل يوجد تراتب َّية جندريَّة ،وعدالة جندريَّة ،وخطابّ
ّ
جه جندريًّا للقرآن؟
يئ املو َّ
بوصفه منه ً
جا للتفسري النسا ّ
قصة العجل الواردة يف القرآن عىل ضوء ما ورد يف العهدين؟ وبالتايل إعادة صياغة
 هل ميكن أن نعيد تقويم َّقصة العجل؟
سيناء وتاريخ تفسري َّ

وختا ًما ،نؤكِّد ترحيبنا واستعدادنا التا ّم لتلقِّي األفكار واملشاريع واألبحاث والدراسات والتقارير واألخبار
التي ترتبط باالسترشاق املعارص حول القرآن الكريم ،لنرشها يف هذه املجلة.
والله املوفِّق

اإلسالمي للدراسات االسرتاتيج َّية /فرع بريوت  -لبنان
املركز
ّ

ـ بحوث ودراسات
ـ شخص ّيات استرشاق ّية

ـ مدارس استرشاق ّية
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بحوث

ودراسات

ترجمات القرآن الكريم إلى اللغة الفرنس َّية
قراءة في اآلل َّيات والخلف َّيات-الدكتور ميك سعد الله

(((

مدخل
وقع االهتامم عىل الرتجامت الفرنس ّية التّساع فضائها وانتشارها جغراف ًّيا يف املستعمرات الفرنس ّية (شامل إفريقيا
اإلفريقي من نخبة فرانكوفونيّة
خاصة) ،ويف العديد من األقاليم الفرانكوفونيّة (إفريقيا عا ّمة) .وتعاين دول الشامل
ّ
ّ
قويّة وامتداد وتغلغل عميق وكبري للثقافة الفرنسيّة ،يف حني تعاين دول إفريقيا عا ّمة من ق ّوة حركات التبشري التي
ين والدعوات الفكريّة والسياس ّية التي
تتّخذ أقنعة كثرية ومزيّفة؛ ومنها بالتحديد :املنظّامت ذات الطابع اإلنسا ّ
يل.
تسعى إىل تقويض انتشار اإلسالم تحت شعارات محاربة اإلرهاب واإلسالم
السيايس األصو ّ
ّ

اإلسالمي ،جامعة تبسه  -الجزائر.
((( باحث يف الفكر
ّ
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بحوث ودراسات

أ ّما من الناحية املنهج ّية ،فاملقاربة اتّجهت نحو الرتجامت الفرنس ّية؛ ألسباب علم ّية وموضوع ّية ،منها:
يف
العدد الهائل من املسترشقني الفرنس ّيني الذين اهت ّموا بالقرآن؛ ترجمة ودراسة ،مع إدراك حجم التح ُّيز املعر ّ
للمنظومة الفكريّة الفرنسيّة ومتركزها حول محور العقالنيّة األوروبيّة التي ترفض االختالف والتع ّدد ،وتؤمن
يف بني األجناس واألعراق.
بالتفاوت
اإلثني واملعر ّ
ّ
توس ًعا يف تعميم األخطاء بالحذف
كانت الرتجامت الفرنس ّية منطلقًا للعديد من الرتجامت األوروب ّية؛ ما أنتج ّ
السطحي.
والزيادة والتأويل الفاسد والتفسري
ّ
تتّحد رسالة الكشف عن شبهات الرتجامت الفرنس ّية للقرآن يف حامية املسلمني الفرنس ّيني؛ سواء الذين
انحدروا من الهجرات أو من معتنقي اإلسالم الفرنس ّيني ،من التشويه الفاضح ألصول الرشيعة وكتابها املق َّدس،
الذي ق ّدم رؤية معاكسة للمفاهيم والترشيعات والقيم السامية الواردة يف القرآن ،بالتحريف تارة ،والتزييف
التفسريي تارة أخرى .فاملنظومة الثقافيّة الفرنسيّة تخىش عودة املسلمني الفرنسيّني إىل األصول الحقيقيّة
ّ
االجتامعي.
لإلسالم واستلهام قيمه السامية؛ ما يُ ِّؤثر سل ًبا -حسب اعتقادها -عىل عمل ّيات التك ُّيف واالندماج
ّ
ال ت َّدخر الفرانكوفون ّية جه ًدا يف البحث عن االنتشار والرواج والشيوع ،وقد ات ّخذت من القرآن الكريم؛
وبخاصة بعد
يب،
ملكانته وقيمته وقداسته ،أرضيّة للتمظهر والربوز وإعادة التموقع يف املشهد
ّ
ّ
الفكري الغر ّ
االمتدادات الكبرية لدراسات التابع ( )les subalterns studiesالتي قابلت شقيقتها دراسات ما بعد الكولونياليّة
(.)Postcolonialisme
ومؤشا
يرتبط تاريخ ظهور أ ّول الرتجامت الفرنسيّة للقرآن الكريم ،بالرتجامت الالتينيّة؛ باعتبارها نواة
ًّ
ين ،بأبعاده الروحيّة وآفاقه لعوامل ما بعد املوت ،وتص ّوراته ألنظمة الحياة املختلفة
النطالق اكتشاف
ّ
النص القرآ ّ
ومواقفه من الديانات السامويّة وأنبياء الله ورسله إىل مختلف األمم والشعوب.
وتعود الرتجمة الفرنس ّية األوىل للقرآن الكريم إىل أندريه دي ريري (1660-1580( )André du Ryerم)
الخاصة للقرآن الكريم ،بعنوان «قرآن مح ّمد منقول من العربيّة إىل الفرنسيّة» (L’Alcoran de
حني ق ّدم ترجمته
ّ
 )Mahomet translaté d’arabe en Françoisسنة 1647م ،وكانت هذه الرتجمة استجابة لدعوات «املدرسة
التاريخ ّية النقديّة» ( )l’école historico-critiqueالتي طالبت باالنفتاح عىل املغايرة التاريخ ّية بالنقد والتحليل،
ين تيودور نولدكه (1836-1930( )Theodor Nöldekeم) مبص ّنفه «تاريخ القرآن» (Geschichte
فاستجاب األملا ّ
1860( (des Korânsم).
وأعقبت ترجمة دي ريري ( )du Ryerترجمتني متم ّيزتني كانتا لَبِنتني مركزيّتني للرتجمة الفرنس ّية للقرآن
الكريم ،األوىل لـ «صافاري» (1788-1750()Claude-Étienne Savaryم) بعنوان «القرآن ،منقول من العرب ّية
مع مالحظات ومق ّدمة مخترصة لحياة مح َّمد» (Le Coran, traduit de l’arabe, accompagné de notes, et
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الفرنيس ذي األصول
 )précédé d’un abrégé de la vie de Mahometسنة 1783-1782م ،ث ّم ترجمة املسترشق
ّ
البولون ّية ألبري كازميريسيك(1887-1808()Albert Kazimirskiم) «القرآن» ( )Koranسنة 1869م ،وقد كانت
السويرسي تيودور بيبلياندر ()1564-1504()Theodor Bibliander
حجم من ترجمة املسترشق
أقل
الرتجمتان ّ
ً
ّ
التي ق ّدمها سنة 1543م عن الرتجمة الالتينيّة للقرآن من قبل روبري دي كيتون (.)Robert de Ketton
وبعد اختفاء ترجمة أنطوان غاالن (1646-1717( )Antoine Gallandم) التي أشار يف مذكراته أنّها استغرقت
ستّة عرش شه ًرا ،تع ّددت الرتجامت بعد جملة األعامل املركزيّة التي ه َّيأت مناخات وأرض ّيات االنفتاح عىل
النص املق ّدس ،فجاءت ترجمة ريجيس بالشري (1973-1900( )Régis Blachèreم) سنة 1966م ،ث ّم ترجمة سيّدة
ّ
مراكش (1994-1901( )Denise Massonم) سنة 1967م؛ وهي أ ّول ترجمة للقرآن تنجزها امرأة ،وتلتها ترجمة جون
غروجون (2006-1912( )Jean Grosjeanم) سنة 1979م ،باإلضافة إىل ترجمتني ملسترشقني فرنس ّيني من أصول
جزائريّة املولد؛ وهام :أندريه شورايك (2007-1917( )André Chouraquiم) سنة 1990م ،وجاك بريك (Jacques
1995-1910( )Berqueم) سنة 2002م .وعىل الرغم من التط ّورات الكبرية يف حقل املعجميّة واملناهج النقديّة؛
بقيت الرتجامت الفرنس ّية وف ّية للمصادر األوىل ،وقد «ات ّجه تاريخ ترجمة القرآن يف فرنسا حتّى منتصف القرن
التاسع عرش إىل الدقّة ،وهي الخطوة التي دعا إليها جميع املرتجمني ،ولك ّنهم ما زالوا يعتمدون يف ترجامتهم عىل
ين»(((.
املصادر القدمية يف ترجمة
ّ
النص القرآ ّ

ويعترب البحث يف الرتجامت الفرنسيّة جميعها مد ّونة واحدة ونواة مركزيّة تشكِّل كتلة واحدة؛ ألنّها عىل الرغم
من تن ُّوعها؛ من حيث املرتجم ،واختالف الزمان واملكان؛ لك ّن مالمح الوحدة واإلجامل سمة مركزيّة مشرتكة بينهم،
ووصول
ً
فانطالقًا من آثار دي ريري( )Du Ryerإىل ترجمة غاالن( ،)A. Gallandومرو ًرا برتجمة صافاري(،)Savary
ربروا انحرافاتهم
إىل املعارصين؛ أمثال :جاك بريك ،وغريه ،نجد أنّهم يق ُّرون باستحالة ترجمة القرآن ومعانيه؛ لي ِّ
ُعب عن وجهة النظر األيديولوجيّة أو
وانزالقات املعاين من خالل املالحظات والتدوينات الهامشيّة التي غالبًا ما ت ِّ
املركزيّة األورو -مسيح ّية ،أو اليهود -مسيح ّية يف التفسري والتأويل.
لقد ترجم القرآن الكريم إىل اللغة الفرنس ّية نخبة مسترشقة ،تف َّننت يف إتقان اللغة العرب ّية وعلومها ،فارتحلت إىل
الرشق لالطّالع عىل قرآن محمد وآداب أقوامه ،فجمعت املعلومات وراكمت عندها املصادر واملراجع ،ولك ّنها
خاصة) ،ومن هيمنة املرجع ّيات
مل تتمكّن يف معظمها من التح ّرر من سلطة الكنيسة والدراسات البابويّة (إيطاليا
ّ
وخاصة تلك األيديولوج ّيات املؤمنة بنظريّات التفاوت بني األعراق والحضارات التي حرصت
باختالف أطيافها؛
ّ
جا للترشيعات العدوان ّية العنرصيّة التي ال ميكنها التفاعل والتك ّيف مع
عىل تقديم القرآن الكريم؛ بوصفه أمنوذ ً
ثقافات االختالف والغرييّة.
(1) Sylvette Larzul, Les premières traductions françaises du Coran, (XVIIe-XIXe siècles) Archives de sciences sociales des religions,
147,juillet-septembre, 2009, p163.
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وقد أنتجت املنظومة الفكريّة واألدبيّة والدينيّة الفرنسيّة ترجامت كثرية ،متّفقة مضمونًا من حيث التحيّز
والتحريف والتأويل ،وتكرار الصور النمط ّية املتوارثة عن مرويّات القرون الوسطى وفرتة الحروب الصليب ّية.
رصح به الباحث الفرنيس رينو نريم ( )Renaud Termeيف ختام أطروحته للدكتوراه((( ،حيث قال:
وهذا ما ّ
«مل يتمكّن الفرنسيّون أب ًدا من إخفاء رؤية اإلسالم التي غرسها فيهم مسيحيّو العصور الوسطى ،ما بني 1100
و1140م ،فالقصص والتعليقات عن اإلسالم ومح ّمد ،متخيَّلة ،مستم ّدة من األساطري الشعبيّة الفولكلوريّة
أخالقي»(((.
والنصوص البيزنط ّية ،هي قصص كراهية أنتجها مسيح ّيو الرشق ،جاعلني من مح ّمد كائ ًنا ُمه ِّد ًما وال
ّ
ميا عا ًّما للرتجامت الفرنس ّية؛ باستثناء ترجمة أنطوان غاالن (1715 -1646( )Antoine Gallandم) التي
وتقو ً
اختفت عند تقدميها للمكتبة امللكيّة ومل تنرش أب ًدا(((؛ فإ ّن استعراض مضامني الرتجامت الفرنسيّة ومحتوياتها؛
ووصول إىل آن -سيلفي
ً
ابتدا ًء من ترجمة دي ريري ( « )De Ryerقرآن محمد» (،)L’Alcoran de Mahomet

بواسيلفو (« )Anne-Sylvie Boisliveauالقرآن بنفسه» ( )Le Coran par lui-mêmeيكشف عن تح ّوالت كبرية
يل
يف املعنى وتغيريات فاضحة يف الداللة ،ترجع ألسباب موضوع ّية ودوافع ذات ّية ،فقد ظهرت وبشكل ج ّ
سلطة املرجعيّة الدينيّة اليهوديّة واملسيحيّة عىل مستوى تفسري آيات القرآن وتوضيح رسالة محمد وتأويل
وتجسدت األيديولوج َّيات السياس ّية والثقاف ّية للمركزيّة الغرب ّية يف انتقاد أحكام الرشيعة وتعاليمها وتسفيه
سريته،
َّ
معتنقي اإلسالم «املح ّمديّني».
وساهم ضعف املؤ ّهالت اللغويّة والعجز يف فهم رسالة القرآن الروحيّة يف انزالق املعنى وانتقاله من
السطحي السخيف املختلط بالثقافات املحلّيّة واألساطري العا ّمة؛ ما
الداللة املعقولة واملنطقيّة إىل املعنى
ّ
ين،
جا للوحش ّية والتخلّف ،تضيع معها قداسة
ّ
أنتج أحكا ًما ومواقف منط ّية تجعل من املسلم أمنوذ ً
النص القرآ ّ
الروحي يف العبادة ،وإنسان ّيته يف الترشيع.
ورق ّيه
ّ
ومن الصعوبات املنهجيّة حرص جميع املغالطات وتعدادها يف الرتجامت الفرنسيّة ملعاين القرآن الكريم،
لذلك اكتفى البحث بعرض مناذج لع ّينات مح ّددة؛ بهدف التنبيه والتحذير والدعوة إىل إعادة القراءة والتصويب
والتقويم.
((( حملت أطروحته للدكتوراه عنوان« :تلقّي النخبة الفرنس ّية لإلسالم بني  1830و 1914م» ،وقد ناقشها عل ًنا يف جامعة بوردو ( )Bordeauxالفرنس ّية
سنة 1916م.
(2) Renaud Terme, La perception de l›islam par les élites françaises (18301914-), Thèse de doctorat, sous la direction de Marc
Agostino, Université Michel de Montaigne - Bordeaux III, 2016, p448.
((( تعدّدت تفسريات غياب ترجمة غاالن عن املحافل األكادمييّة ،وربّا تعود األسباب إىل هيمنة املركزيّة الغربيّة ،وروح الحمالت الصليبيّة ،وسلطة
يل ،وتج ُّنبها اإلساءة إىل اإلسالم
املؤسسات البابويّة واملعاهد الالهوت ّية ونفوذ قساوستها ورهبانها ،الذين اعرتضوا عىل انتشارها ورواجها؛ لوفائها ّ
ّ
للنص األص ّ
الفارسية والرتكية؛ سواء يف الرتجمة الحرفيّة،
وخاصة أ ّن املرتجم قد استفاد استفادة هائلة من ترجامت املسلمني للقرآن الكريم إىل اللغتني
ورسوله الكريمّ ،
ّ
الخاص للسفارة الفرنس ّية يف إسطنبول املتمكِّن من اللغات الرشق ّية (العرب ّية ،والرتك ّية ،والفارس ّية) التي أ َّهلته لرتجمة
أو يف ترجمة املعاين ،وهو السكرتري
ّ
قصص «ألف ليلة وليلة».
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تجسدت االنحرافات والشبهات يف الرتجامت الفرنسيّة للقرآن الكريم يف محاور ومعامل ميكن حرصها يف
وقد ّ
ما يأيت:
َّ ً
ّ
أول :االنزالقات العقدية

يُثري إرصار املسترشقني املرتجمني للقرآن الكريم عىل نسبة القرآن إىل النبي مح ّمد أسئلة منهجيّة وعلميّة
وعقديّة .فمن الناحية املنهج ّية العلم ّية،مل يثبت عن الرسول ،وال عن غريه من املسلمني؛ صحابة وتابعني ،نسبة
اإللهي الذي يتح ّدى البالغة العرب ّية بلمساته
القرآن إىل نفسه ،واال ّدعاء ببنائه وتشكيله ،مضافًا إىل طبيعة الخطاب
ّ
البيانيّة ،وطبيعة بناء الجملة العربيّة وتراكيبها وهياكلها اإلعرابيّة وموازينها الرصفيّة.
القديس ،ويح ّرمون نسبة القرآن إىل غري اللهَ  :و َما
ويف ِّرق علامء اإلسالم بني القرآن والحديث الرشيف والحديث
ّ
يَ ِ
جة
نط ُق عَنِ الْ َه َوى * إِنْ ُه َو إِالَّ َو ْح ٌي يُو َحى ،(((ومينعون عىل غريهم هذه النسبة؛ لعدم ثبوت األدلّة القطع ّية والح ّ
يل.
الب ّينة والربهان العق ّ

عىل الرغم من ذلك ،نجد املسترشقني يقعون يف التناقض حني يؤ ّرخون لسرية الرسول؛ فهم يؤمنون بأُ ّميَّته
ربا أخالقه؛
بي لهم ّ
مي (ُ )Illettréم َ
رسل إىل األ ّم ّيني ،ل ُي ِّ
وعدم قدرته عىل القراءة والكتابة؛ فيقولون« :هو نبي أُ ِّ
كرجل ُمل َهم من أعىل»((( ،فهم يؤمنون أنّه من الناحية املعرف ّية غري قادر عىل التأليف وس ِّن القوانني والترشيعات،
وعاجز عن القراءة والكتابة؛ كام ت ُورِد أغلب كتب السرية ،ولك ّنهم يتجاهلون إراديًّا ذلك؛ فينسبون القرآن إليه ،وينفون
اإللهي ،فريون أ ّن «القرآن هو القانون والتعاليم والترشيعات التي وضعها مح ّمد للعرب؛
عنه روح القداسة والتنزيه
ّ
بصفته القائد األعىل للدين وس ِّيده»(((.
ويُرجِع بعضهم إطالق «األ ّميني» عىل عا ّمة الناس ،أ ّما «األُ ّم ُّي» ()Illittré()Ommi؛ فهي تطلق دون إكراه عىل
مح ّمد نفسه(((.
ويرى جريارد جينات(2018-1930( )Gérard Genetteم) يف كتابه عتبات ( ((()Seuilsأ ّن مق ّدمات الرتجامت
نصا مصاح ًبا ()Para Texte؛ وهي رساالت مقصودة لتثبيت األفكار ،وإثارة االهتامم ،وتلخيص
نصا موازيًا أو ًّ
تُشكِّل ًّ
الرؤية ،وبيان املواقف؛ لذلك جاءت املالحظات البيبليوغرافيّة ( )Notice Bibliographiqueاملتموضعة يف
مق ّدمات الرتجمة ،عبارة عن رسالتني :األوىل ذات وظيفة إغرائيّة ( ،)Fonction deductiveوالثانية تحتوي وظيفة
دالل ّية (.)Fonction connotative
((( سورة النجم ،اآليتان .4-3

(2) M.KASIMIRSKI, LE CORAN, CHARPENTIER, LIBRAIRE-EDITEUR, Paris, 1865, pXXX.
(3) M.SAVARY, Le Coran, Tome Premier, Garnier Frères, Libraires- Editeurs, Paris, p V.
(4) M.KASIMIRSKI, LE CORA, p45.
(5) Gérard Genette, Seuils, Seuil, Paris, 2002, p28.
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ولذلك ركّز املرتجمون عىل طرح أفكارهم لتشويه صورة القرآن ،من خالل إضافات وتأويالت ال تتّصل
ين وال بسرية الرسول ،فقد ربط صافاري ( )Savaryبني الرسول واسترشاف املستقبل وعلوم
ّ
بالنص القرآ ّ
ين ،وتأليف قصصه
الغيب؛ ليمنحه ملكة علم الغيب ومعرفة املستقبل؛ وهي الصفة التي تؤ ِّهله لكتابة
ّ
النص القرآ ّ
ومضامينه .فهم يرون أ ّن «اعرتاف مح ّمد بضعف تعليمه وجهله بالغيب ،مل مينع أصحابه واألجيال املتعاقبة من
متكينه من كرامة قراءة الغيب واملستقبل وصناعة املعجزات»(((.
وتعود مصادر صافاري ( )Savaryيف التأريخ لحياة الرسول إىل كتاب (حياة مح ّمد) الذي ألَّفه جون غانيي
(1740-1670()Jean Gagnierم)((( ،وهو يشتمل عىل العديد من املغالطات التاريخيّة والعقديّة التي تش ّوه صورة
الخاصة يف مقاربة
يتخل عن رؤيته الدين ّية
َّ
مسيحي ول ْن
الرسول مح ّمد ورسالته ،وقد أعلن يف املق ّدمة بأنّه
ّ
ّ
دين مح ّمد الجديد((( .وقد ع َّد كثري من الباحثني مق ّدمة صافاري ُ
املدرجة يف ترجمته للقرآن الكريم عن حياة
الرسول نسخًا حرف ًّيا لكتاب جون غانيي.

املؤشات العقديّة األش ّد خطورة :تحميل القرآن الكريم صفة الكتاب املنسوخ من الكتب السامويّة السابقة،
ومن
ّ
وعجائبي ،تعود أصولها األوىل إىل أساطري الحضارات الغابرة ،مع
يف
مع احتواء مضامينه عىل قصص مصدرها خرا ّ
ّ
صبغها وتلوينها ببعض العادات والتقاليد واآلداب العرب ّية القدمية ،لتتالءم وتتامىش مع ذهن ّيات نخبة شبة الجزيرة
يل ،غري مرتابط لتعاليم
العربيّة ،وت َلقَى قابليّة الرواج والشياع عند العا ّمة؛ فـ«القرآن -بحسب زعمهم -تجميع شك ّ
أخالقيّة ودينيّة ومدنيّة وسياسيّة ،ممتزجة بوعود وتهديدات متعلّقة بالحياة املستقبليّة ،يحتوي عىل نصوص مستعارة
بنقل غري أمني ،من األناجيل القدمية ،والعادات العرب ّية ،ومن تاريخ القرون األوىل للمسيح ّية أيضً ا»(((.
ين ،من اإلشكاالت العظيمة التي أثارها
ويُع ّد إنكار «الترشيع» ونفيه عن الذات اإلله ّية وعن
ّ
النص القرآ ّ
ين ،وبرشيّة ترشيعاته،
املرتجمون؛ إلثبات صفة البرشيّة
ّ
ين ،فقد أشاروا إىل أنسنة الخطاب القرآ ّ
للنص القرآ ّ
خاصة متم ِّيزة بخصوصياتها الثقاف ّية؛ ليكون بذلك زعيمها وقائدها .وهذا
رشعها لبيئة عرب ّية
ّ
م ّدعني أ ّن مح ّم ًداَّ 
ما يؤكِّده صافاري بقوله« :إ َّن مخترص حياة مح ّمد الوارد يف مق ّدمة الكتاب ،مستخلص من املؤلّفني العرب
األكرث ثقة ،لتكوين صورة حقيق ّية عن هذا الرجل الخارق ،الذي ص ّوره كتّاب اليونان والرومان بأنّه وحش ،بينام
ص ّوره أتباعه من املح ّمديّني بعظيم األنبياء .حافظت عىل تحيُّز هؤالء وحامسة اآلخرين؛ إلعطاء القارئ فرصة
رشع شبه الجزيرة العرب ّية ،بعي ًدا عن امل ُعجزات السخيفة التي ير ِّددها أنصاره املتط ّرفني»(((.
التع ّرف بحكمة عىل ُم ِّ
الفرنيس أندريه دي ريري ( )André Du Ryer
وتتواصل عمل ّيات تشويه القرآن الكريم ورسوله مع ترجمة
ّ

((( انظر :م.ن ،ص.10
((( م.ن ،ص( 1املقدّمة).

(1) M.KASIMIRSKI, LE CORAN, p XXX.
(2) Jean Gagnier, La Vie de Mahomet, A.AMESTERDAM, Les Westeins & Smith, MDCCXXXII .
(5) M.SAVARY, Le Coran, Tome, Premier, p10.
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للنص املق َّدس ،وقد استلهم املرتجم مصادره املعرف ّية
(1660 -1580م) سنة 1647م ،وهي أ ّول ترجمة فرنس ّية
ّ
تخصصه يف الثقافة الرتك ّية التي وضع لها ُمص َّنفًا نحويًّا (النحو الرتيك) (Grammaire
واللغويّة من رحالته ،ومن
ّ
)turque؛ مضافًا إىل ترجمة ديوان سعدي شريازي (روضة األزهار) ()Gulistan ou l’Empire des roses؛ لذلك
فهو يستخدم مصطلح «الرتك» و«األتراك»؛ لتحديد املسلمني ،واختزال رسالة اإلسالم يف عرق بعينه؛ ليزيل عنه صفة
ين ،مبك ّوناتهام الثقاف ّية والعرق ّية واألنرثوبولوج ّية،
اإلنسان ّية والترشيع
ين والزما ّ
العاملي الذي يتجاوز الفضاءين املكا ّ
ّ
وينفي عنه سمو تعاليمه وترشيعاته إىل الكون ّية والكوسموبوليت ّية .يقول دي ريري يف هذا الصدد« :يؤمن األتراك
بإله واحد ،وبشخص واحد ،خالق السامء واألرض ،مصلح الخري ،ومعاقب األرشار ،الذي خلق الج ّنة ملكافأة
نبي عظيم ،أرسله الله إىل العامل لتعليم الناس
الطيّبني ،والجحيم كعقوبة للمجرمني .إنّهم يعتقدون أ ّن مح ّم ًدا ّْ
الطريق القويم»(((.
ين،
وضمن مالحظاته للق ّراء وتحذيراته املق َّدمة يف قالب نصائح توجيه ّية قبل مامرسة فعل القراءة
ّ
للنص القرآ ّ
يعتقد دي ريري أ ّن الكتاب املق َّدس هو عبارة عن «محارضات طويلة عن الله واملالئكة ومح ّمد ،ابتدعها مح ّمد النبي
املزيّف ،م ّدع ًيا أ ّن الله يكلِّمه (يوحي إليه) ويعلِّمه القوانني بواسطة ملك.(((»...
فلم يك ْن الغرض والهدف من وضع مق ّدمة للرتجمة توجيه القارئ نحو أه ّم ّية القرآن ورضورة االطّالع عىل مضمون
آياته؛ باعتباره كتابًا إنسانيًّا يسعى لتخليص البرشيّة من قيود الرشك والعبوديّة إىل عوامل الوحدانيّة والروحانيّات النقيّة
والصافية ،من خالل قرائن عقليّة وحجج موضوعيّة وأدلّة علميّة إلدراك جوهره وكنهه؛ بقدر ما كانت تحذيرات
تتأسس عىل آل ّيات موضوع ّية؛ من مناهج ،ونقد ،ومقاربات ،فجاءت يف أشكال عشوائ ّية وهياكل
حاقدة ومرتجلة مل َّ
جامدة؛ هدفها تشويه الحقائق ،وتحجيم قداسة القرآن؛ بجدولته وهيكلته ضمن املؤلّفات البرشيّة التي تخضع
يب ،فالقرآن -بنظره« -أفكار سخيفة متخيَّلة ،ابتدعها مح ّمد لجمهوره؛ الحتوائه باإلغراء.
لإلبداع
ّ
الفردي واملتخيَّل األد ّ
ين»(((.
إنّها أفكار بسيطة ،ت ُفرح امل ُبتذل الجاهل ،ولك ّنها ال تؤث ّر عىل الخلق الكو ّ
وعىل الرغم من وضوح تعاليم الرشيعة اإلسالم ّية لجهة حفظ النفس ،وح ّريّة املعتقد ،وإعطاء أهل الذ ّمة
حقوقًا تُ كِّنهم من مامرسة عباداتهم وطقوسهم الدين ّية بح ّريّة ،مقابل جزية معلومة تتامىش مع اإلمكانات املا ّديّة
لألقلّيّات اإلثنيّة؛ مصداقًا لقوله -تعاىلَ :-
ي ال ُّرشْ دُ ِم َن ا ْلغ َِّي ،(((دون ترويع أو تهديد
ف الدِّ ينِ ۖ قَد تَّ َب َّ َ
ل إِكْ َرا َه ِ
أو نفي أو إقصاء ،ولك ْن يف الرتجمة الفرنس ّية ت ُحجب الفكرة اإلنسان ّية السامية؛ لتقديم القرآن ترشي ًعا عنيفًا يحثُّ
عىل اإلرهاب ،ويرفض االختالف؛ فـ«الذين ال يعتنقون مذهب رسولهم ،فعليهم اللعنة وغضب الله وانتقامه ،ومن
واجبات املح ّمديّني مقابلتهم بحقد واشمئزاز»(((.
(1) André Du Ryer, L’ALCORAN De Mahomet, Tome Premier, A.AMESTERDAM, ARKSTEE & MERKUS, MDCCLXXV, p2.
((( م.ن ،املقدّمة (تحذير للق ّراء).
((( م.ن ،ص.12
((( سورة البقرة ،اآلية .256
(5) André Du Ryer, L’ALCORAN De Mahomet, p13.
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والتاريخ يشهد أ ّن اليهود والنصارى متتّعوا بالح ّريّة واألمن تحت سلطة القرآن؛ بتحريم قتل النفس ،وات ّساع
العقدي؛ فحافظت الديانات عىل تعاليمها ،ومارس ُمريدوها عباداتهم يف مناخات هادئة
فضاء التسامح
ّ
ومتسامحة؛ كام سارت حياتهم االجتامع ّية واملهن ّية بسريورة طبيع ّية ،مل يشعروا فيها بالتمييز واإلقصاء.
يف حني يرى دي ريري ( )Du Ryerعكس ذلكُ ،مح ِّرفًا القرآن والتاريخ م ًعا؛ حيث يقول« :لقد وجد اليهود
والنصارى الذين يعيشون بينهم (املسلمني) حامية قويَّة يف ح ِّبهم للذَّهب ،فقد ك َّونوا كن ًزا ال يفنى يف الدولة؛
جار الخواص ،وللرجال األقوياء والنافذين»(((.
ليكون مصد ًرا متويل ًّيا الحتياجات الت َّ
وات ّجهت منظومة التشويه والتحريف نحو الرفع من درجات التحيُّز واالختزال ملضامني القرآن الكريم؛ لتقديم
ما ّدة معرفيّة مز َّورة ومركّزة عىل شبهات مح ّددة ،تتعلّق بقيم وترشيعات تناهض القوانني الوضعيّة الغربيّة وتتناقض
البرشي وت ُك ِّرس
معها ،أو تدحض أفكار الجاهل َّية وسلوك ّياتها وعقائدها التي ت ُفكِّك املجتمعات وت ُه ِّدد الوجود
ّ
االستبداد والعبوديّة.

مؤسسة الرتجمة املتحيّزة القيمة البيانيّة الفائقة آليات القرآن ،ومدى تأثريها عىل املتلقّي ،ولذلك
وت ُدرك ّ
خاصة .لذا ،يعتقد
يل عا ّمة واملعلّقات
ّ
سعت إىل التقليل من إعجازه البيا ّ
ين؛ مبقارنته مع نصوص األدب الجاه ّ
صافاري( )Savaryأ ّن هذه النصوص ت ُشكِّل املرجع ّية البيان ّية والبالغ ّية ،ويقع القرآن أدىن منها وأضعف قيمة فن َّية
منها؛ إذ يقول« :ال ميكن أ ْن نتخ َّيل بأ ّن القرآن تحفة اللغة العرب ّية ...فالقصائد امل ُعلَّقة عىل معبد (الكعبة) مكّة
تفوقه وتفوز بالسعفة»(((.
إ ّن األحكام الصادرة عىل بالغة القرآن الكريم تعترب تقويضً ا لبيانه وتأثريه عىل القارئ والسامع ،فهي ليست
عدول؛ بقدر ما هي تحريف وانحراف يهدف إىل التقليل والتقليص من فعل الكلم وجامل ّيات
ً
حا وال
انزيا ً
الصياغة اللغويّة والبيانيّة.
إنزال وإسقا ٌ
ويف نسبة القرآن تأليفًا للرسولٌ 
والبرشي،
القديس
ط ودعو ٌة ملامرسة منهج املقارنة غري العقالن ّية بني
ّ
ّ
العلمي وأسسه.
لكل أصول البحث
والوضعي .وهذا منهج مخالف ّ
التوقيفي
ين ،وبني
وبني
اإللهي واإلنسا ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ً
ثاني�ا :المغالطات المعرفية

تنطلق رحلة املغالطات املعرف ّية من عناوين الرتجامت ،حيث تشكِّل العتبات انعطافة خطرية نحو تحريف
النص املق ّدس ،ويلزم التنبيه إىل أ ّن االنحرافات؛ بأشكالها ومتظهراتها ،مرتبطة ارتباطًا كلّ ًّيا بعضها ببعض،
ّ
وتسعى لتحقيق غاية جوهريّة ومركزيّة تتمثّل بتشويه صورة القرآن الكريم ومحتوياته الفكريّة والعقديّة وأسلوبه
ين البليغ.
البيا ّ
(1) André Du Ryer, L’ALCORAN De Mahomet, p13.
(2) M.SAVARY, Le Coran, Tome, Premier, p7.
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يل؛ باعتبار وحدانيّة
والتاريخي
يف
ويُع َّد الفصل بني االنحراف
ّ
ّ
والعقدي رضبًا من الجدل اإلشكا ّ
اللغوي واملعر ّ
ّ
مؤسسة الرتجمة عىل الوصول إليها وتحقيقها؛
النتائج ومتحورها حول هدف وغاية مح ّددة بعينها وذاتها ،وتحرص ّ
كل األساليب ،و ُمك ِّرسة جميع اآلل ّيات.
موظِّفة ّ
املركزي مسطَّ ًرا وفق رؤية واضحة واسرتاتيجيّة
فقد تتع َّدد املناهج واآلليّات واملقاربات ،ولك ْن يبقى الرهان
ّ
جل َّية؛ هي تشويه كتاب الله امل ُق َّدس ،ورسوله واملسلمني عا ّمة.
ولعل أ ّول االنزالقات تكمن يف عناوين الرتجامت التي تنسب جميعها القرآن ملص ِّنفه مح ّمد؛ تأليفًا ،ونسخًا،
ّ
وصياغةً ،ورفع صفة اإللهيّة والقداسة عنه ،فقد وسم دي ريري(  ( )De Ryerترجمته ﺑــ «قرآن مح ّمد» (�L’ALCO
 ،)RAN De Mahometوسلك صافاري ( )Savaryاملنهج عينه؛ معنونًا ترجمته ﺑــ «محمد ،القرآن» (Mahomet,
جاعل من الرسول مؤلِّفًا وكات ًبا و ُمص ِّنفًا وجام ًعا لألحكام والقصص والتعاليم من الديانتني املسيح ّية
ً
)Le Coran؛
واليهوديّة.

حدة ،سار كازميرسيك ( )Kazimirskiعىل درب أقرانه ،فوسم ترجمته
وضمن اسرتاتيجيّة عا ّمة ،ومنهجيّة مو َّ
يب» ()Le Coran, faite sur le texte Arabe؛ ليبعد عن نفسه شبهة اتّباع الرتجامت غري
ﺑــ«القرآن وفق
ّ
النص العر ّ
الفرنس ّية التي وصفتها الدوائر واألوساط األكادمي ّية وعلامء التيولوجيا والرتجمة ،باألعامل غري األمينة ،وبالتقصري
يل للقرآن ،بعد هيمنة سلطتي الكنيسة واأليديولوجيا.
يف التعريف
ّ
بالنص األص ّ
ترجم كازميرسيك مصطلح «القرآن» ،ومل يع ِّربه؛ كسا ِب ِقيه ،لك ّنه بدأ مالحظاته التحذيريّة يف املق ّدمة؛ باإلشارة
إىل أ ّن هذا القرآن تجميع من مح ّمد لثقافات وترشيعات وقوانني مستقاة من حضارات وثقافات مختلفة ،فهو
جه.
حصيلة فهم مبدع ومرشِف ومو ِّ
وقد أجمعت املرجعيّات الفكريّة واأليديولوجيّة ألغلب املرتجمني الفرنسيّني عىل أ ّن القرآن الكريم ،يف مضامينه
ومحتوياته ،عبارة عن خربات ذات ّية وثقافة شخص ّية تراكم ّية مكّنت مح ّم ًدا من التأليف واإلنتاج واالجتهاد.
وتتجل التهمة واالفرتاء بعلن ّية وترصيح عا ّم ،وقد تضمر وتظهر وتربز بشكل تلميح؛ كام يف إشارة ريجيس بالشري
ّ
(1973-1900()Régis Blachèreم) يف إحدى حوايش ترجمته للقرآن الكريم ،عند توضيحه لتغيري القبلة من القدس
الس َم ِء ۖ َفلَ ُن َولِّ َي َّنكَ ِق ْبلَ ًة تَ ْرضَ اهَا ۚ َف َو ِّل َو ْج َهكَ شَ طْ َر
ُّب َو ْجهِكَ ِ
ى تَ َقل َ
ينَ  :قدْ نَ َر ٰ
ف َّ
إىل البيت الحرام ،دون تعليل قرآ ّ
ح َر ِام ۚ َو َح ْي ُ
ح ُّق ِمن َّربِّه ِْم ۗ َو َما
اب لَ َي ْعلَ ُمونَ أَنَّهُ الْ َ
الْ َم ْسجِ ِد الْ َ
ث َما كُن ُت ْم َف َولُّوا ُو ُجو َهك ُْم شَ طْ َرهُ ۗ َوإِنَّ الَّ ِذي َن أُوتُوا الْ ِك َت َ
النص املق ّدس من ِق َبل
الغريب بتخ ُّيل إمكان ّية اإلضافة والحذف يف
اللَّهُ ِبغَا ِفلٍ َع َّم َي ْع َملُونَ (((؛ ما يسمح للمتلقّي
ّ
ّ
الرسول(((.
((( سورة البقرة ،اآلية .144

(2) Régis Blachère, Le Coran, G-P.MAISSONNEUVE & LAROSE, Editeurs, Paris, p48.
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وتبقى الهوامش التوضيح ّية والتفسرييّة مصادر للكشف عن التحريف املقصود للنصوص القرآن ّية ،فانتقاء
تاريخي مع مظاهر الحياة االجتامع ّية يف الجاهل ّية،
بتناص
الصور واملشاهد واملواقف والسور واآليات ،وربطها
ٍّ
ّ
يب عىل االعتقاد مبوثوقيّة
أو مع قصص واردة يف الكتب السامويّة القدمية ،يفتح التأويل أمام املتلقّي األورو ّ
استقاء القرآن الكريم ألفكاره من منابع كالسيكيّة متع ّددة؛ كام هو الشأن يف تفسري بالشري لإلبقاء عىل ديَّة القتيل
جا ِهلِ َّي ِة يَ ْبغُونَ ۚ َو َم ْن أَ ْح َس ُن ِم َن اللَّ ِه
حك َْم الْ َ
من الجاهل ّية((( ،متناس ًيا تحذير القرآن من اعتامد قوانني الجاهل ّية :أَ َف ُ
ُحك ًْم لِّ َق ْو ٍم ُيو ِق ُنونَ .(((
ومن املفارقات املتك ّررة يف الرتجامت الفرنسيّة القدمية :ظاهرة الشخصنة؛ وذلك بربط املسلمني ﺑــ
مؤس ًسا ملذهب جديد (وليس دي ًنا) ،وتضمر هذه النسبة إىل الهويّة الشخص ّية ،فلسفة
«مح ّمد» بشخصه؛ بوصفه ّ
فكري ،ورؤية سياس ّية تسعى للهيمنة عىل
ديني ،وت ّيار
ّ
عميقة الداللة تجعل من الرسالة اإلسالم ّية مج ّرد تو ّ
جه ّ

الوجود؛ بالرتغيب والرتهيب.

وترمي فلسفة تفكيك األمنوذج (الرباديغم) ( )pradigmeإىل إنهاء قيمة القيادة ،ضمن أفكار النهايات (نهاية
التاريخ ،األيديولوجيا ،الجغرافيا عند «فوكوياما» و«فرييليو» ،وموت اإلله واإلنسان عند «نيتشه» و«فوكو») التي
سادت يف مرحلة الحداثة وما بعدها ،فيتح َّول الرسول األعظم من ٍ
ونبي ُمصطفى و ُمختار إله ًّيا لقيادة
قائد
ٍّ
برشي ،يُنظِّر ملبادئ منظومة أدبيّة وفكريّة وترشيعيّة ،عىل غرار فالسفة املِلل وال ِنحل،
سفينة النجاة ،إىل فيلسوف
ّ
الذين وضعوا أصول ديانات وضعيّة؛ ومنها :الزرادشتيّة ( ،)Zoroastrismeواملانويّة ( ،)manichéismeوالبوذيّة
(.)Bouddhisme
وتعتمد الرتجامت تجريد الرسول مح ّمد من صفة النب َّوة ،فريد اسمه خال ًيا وعاريًا من دالالت الرسالة
اإللهيَّة والتبشري بدين يحمل مبادئ تخليص البرشيّة من سلطة املا ّدة إىل رحابة الروح ،ومن سجن الدنيا إىل
ح ِّريَّة الوساطة يف جميع مفاصل الحياة ،ومن ِ
ضيق ال ِعرق والدين واللون إىل آفاق اإلنسان ّية.
واستكامل لتجريد الرسول من النب َّوة والرسالة ،يت ُّم إعفاء املسلمني من صفتي املؤمنني واملسلمني
ً
يل
ومن أتباع الدين الجديد ،ويكتفي املرتجمون مبصطلح «املح ّمديّني»؛ إلضفاء صفات االنتامء
العرقي والقب ّ
ّ
سطحي يستجيب ألبعاد برشيّة ضيّقة املفهوم،
عىل الدين الجديد ،فيتح َّول االعتقاد بالقرآن إىل مج ّرد انتامء
ّ
ال تتجاوز الرغبة يف الزعامة واملواالة القبل ّية واالنتامءات الثأريّة املتمثِّلة يف رصاع املركز والهامش وغريها
من األهداف والغايات الدنيويّة .فآسيا زوجة فرعون هي يف اعتقاد املح ّمديّني من أفضل أربع نساء يف العامل،
و«يك ّرر مح ّمد دامئًا أ ّن هناك أربع نسوة فضليات ومثاليّات؛ ه ّن :آسيا زوجة فرعون ،ومريم أ ّم عيىس ،وخديجة
زوجته األوىل ،وفاطمة ابنته؛ زوجة عيل»(((.
((( انظر :م .ن ،ص.53
((( سورة املائدة ،اآلية .50

(3) M.KASIMIRSKI, LE CORAN, p468.
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نبي الله يوسف وصف ألتباع «مح ّمد» من املح ّمديّني؛ فـ«يوسف هو منوذج الجامل عند
كام أ ّن جامل ّ
مثل ير ّددونه
املح ّمديّني ،ويعتربون بيعه بثمن بخس مقايض ًة للكنز الذي ال يق َّدر بثمن باملا ّدة التي ال قيمة لها ،وهو ٌ
يف مرضب ُمشاب ٍه»((( .والحقيقة أ ّن جامل يوسف حقيقة إلهيّة وقرآنيّةَ  :فلَمَّ َرأَيْ َنهُ أَكْ ْبَنَهُ َو َقطَّ ْع َن أَيْ ِديَ ُه َّن َو ُقلْ َن
َح َ
ِيم.(((
شا ِإنْ َٰه َذا ِإ َّل َم َلكٌ كَر ٌ
اش ِل َّل ِه َما َٰه َذا بَ َ ً
هذا ،ومل يؤ ِّرخ تاريخ األديان لحادثة مفردة أو جامع ّية الضطهاد أهل الكتاب يف صدر اإلسالم ،فقد حثَّ القرآن
الكريم ودعا إىل التسامح وعدم اإلكراه يف الدين ،كام حذَّر الرسول األعظم من التط ّرف واالنتقام ،فكانت دعواته
بكل ح ّريّة وتحت حامية السلطة املركزيّة.
رصيحة إىل إقامة مجتمع متع ِّدد و ُمنفتح تُ ارس فيه املعتقدات الدينيّة ّ
األيديولوجي قد حجب هذه الحقائق ،فتجاهلتها كتب املؤ ّرخني وعلامء الدين؛ فضلُّوا
ولك ْن يبدو أ ّن التط ّرف
ّ
وأضلُّوا الق ّراء بأفكار عنرصيّة ال ميكن العثور عليها؛ إالَّ يف بيبليوغراف ّياتهم املتط ّرفة؛ ومنها :أ ْن «ال دين مسموح به
ومباح يف شبه الجزيرة العربيّة؛ إالَّ دين املح ّمديّة (أي اإلسالم)»(((.
وبحسب زعمهم ،ميتاز املح ّمديّون ويتّصفون بالحامقة والسذاجة؛ لدرجة إميانهم أ ّن القرآن قد «كُ ِتب يف
السامء عىل طاولة محروسة ،وأ ّن جربيل نقله إىل مح ّمد يف شكل آيات»((( .ورواية كتابة القرآن يف السامء ث ّم إنزاله
إىل األرض ،تفتقد إىل املوضوع ّية واملوثوق ّية؛ ذلك أ ّن حضورها يف كتب التاريخ وأصول الدين وكتب النزول نادرة
والغرائبي.
العجائبي
وتفصيل ،وهي فكرة متخيَّلة ،تدخل يف امل ُتخيَّل
ً
وغائبة؛ جمل ًة
ّ
ّ
ويُنكر صافاري ( )Savaryنبوءة الرسول حول انتصار الروم وهزمية الفرس؛ وهي املعجزة الواردة يف سورة
التاريخي للحادثة؛ حيث
جة واهية ال ميكنها إثبات الرسالة اإلله ّية ،عىل الرغم من التصديق
الروم ،ويعتربها ح ّ
ّ
«يستنبط املح ّمديّون من هذه الحادثة أدلّة كبرية عىل إثبات نبوءة مح ّمد ،ولك ْن من السهل استنتاج أدلّة عقيمة من
نبوءة واسعة ،لرجل يعرف جيِّ ًدا دولة اإلمرباطوريّة الرومانيّة (التي يرتجمها إىل اليونانيّني  ،)Les Grecsوكذلك دولة
الفرس ،فبالرضورة تكون أحكامه صادقة»(((.
ً
ّ
ّ
ّ
ثالثا :تجاوزات لغوية وتاريخية وروحية

كانت فكرة التنقّل والتطلّع عىل الغري؛ باعتباره مرآة للذات ،تعكس طموحاتها ومشاريعها وقيمتها من خالل
عمل ّيات املقارنة واملوازنة ،وبالخضوع ملعايري التقويم التي تنتجها «األنا» يف مواجهة «اآلخر» تحت أقنعة التواصل
املختلفة؛ ابتدا ًء من املثاقفة الن ّديّة ،ووصوالً إىل الصدام واملواجهة.
((( سورة يوسف ،اآلية .31
((( م.ن ،ص.421
((( م.ن ،ص.365

(1) M.KASIMIRSKI, LE CORAN, p183.
(3) M.SAVARY, Le Coran, Tome Premier, p101.
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وقد كانت الرتجمة وسيلة وآل ّية الكتشاف االختالف ،حيث ساهمت يف ِّ
فك العزلة الثقاف ّية بتجاوز الحدود
اللفظي؛ بدفعها إىل
املعجمي والرثاء
التاريخيّة والجغرافيّة ،وفتحت أمام اللغات املحلّيّة أفاقًا كبرية لالشتقاق
ّ
ّ
الحضاري لآلخر املختلف بصدق وموضوع ّية.
البحث عن بدائل لغويّة ووسائط بيان ّية تعرض امل ُنجز
ّ
ولك ْن تبقى عمل ّية النقل محفوفة باملخاطر العلم ّية والذات ّية ،فالذات ّية تنحرص يف أيديولوج ّية املرتجِم ودوافعه
والحوافز التي تؤ ّرقه للوصول إىل هدف وغاية ونتيجة معلومة سلفًا ،تتمثّل يف تسفيه ثقافة اآلخر وتقزميها،
وتتجل املع ّوقات العلميّة يف الخصوصيّة
ّ
والتحض،
ووصفها بالدونيّة ،ونعتها بالوحشيَّة وبعدم القابليّة للتم ُّدن
ُّ
الرتكيب ّية والبنيويّة للُّغات املحلّ ّية التي تنحت األلفاظ واملصطلحات بالتوازي مع مرجع ّياتها الثقاف ّية والدين ّية
لفظي للمصطلحات املرغوب يف ترجمتها ،فيلجأ امل ُرتجم إىل االجتهاد
والحضاريّة؛ ما مينع من إيجاد معادل
ّ
يف ُمخالف
يل
ّ
والتفسريي الذي يح ِّرف املعنى ويخرتق الداللة؛ ليح ِّولها إىل تحيُّز معر ّ
االشتقاقي أو التأويل الدال ّ
ّ
لألصل ومغاير له.
وت ُشكِّل املصطلحات الحضاريّة صعوبة منهج ّية ومعرف ّية بالنسبة إىل املرتجم؛ الرتباطها بالخصوص ّية
حول هذه املك ِّونات دون إيجاد
الثقاف ّية وببيئة سوسيو-ثقاف ّية تتم ّيز بهويّة
ّ
خاصة؛ مبك ّوناتها ومرجع ّياتها ،حيث تَ ُ
يف بصدق وأمانة من بيئته الحضاريّة
يل ،وتضمن ارتحاله املعر ّ
بدائل ومعادالت موضوعيّة تقابل اللفظ األص ّ
يف الجديد.
واللغويّة إىل فضائه املعر ّ
الرتجمي يف هذه الوضع ّية اإلشكال ّية إىل االشتقاق والنحت والبحث عن املرادفات
ويندفع االجتهاد يف الفعل
ّ
رسا،
لتحل ّ
ّ
من لغته؛ مفاهيم ،ومصطلحات تعويضيّة وتقريبيّة؛
محل املصطلحات املرتحلة واملهاجرة؛ طو ًعا وق ً
من البيئة األ ّم ،إىل البيئة الثقافيّة الجديدة ،التي تتهيّأ لالستقبال والتلقّي؛ وفق معجمها وثقافتها ومرجعيّاتها ورؤى
يل.
مرتجميها؛ باعتبارهم مصادر عاملة وعارفة
ّ
بالنص األص ّ
وعىل الرغم من الوظيفة التواصل ّية للرتجمة ودورها يف إرساء املثاقفة وم ّد جسور التفاعل بني الثقافات
ين؛ ألسباب موضوعيّة تعود إىل خصائص
والحضارات ،فإن ّهذه الروافد تقف عاجزة أمام ترجمة املصطلح القرآ ّ
جم إليها واختالفها من الناحية املعجم ّية
يب
ّ
لغة القرآن وبيانه وإعجازه األسلو ّ
والبنيوي ،مع ضعف اللغات املرت َ
البرشي.
ين
والرتكيب ّية ،وحتّى السيميائ ّية؛ ذلك أ ّن مشاهد القرآن وتصويرها الف ّن ّي يتجاوز اإلبداع
ّ
البالغي والبيا ّ
ّ
لقد أنتجت هذه الخصوصيّات اللغويّة والحضاريّة ترجامت تشويهيّة وتحريفيّة أللفاظ القرآن ،فامت ّدت أخطاء
الرتجمة إىل تقديم ما ّدة علميّة غريبة وخطرية تتعلّق بالعقيدة والثقافة والتاريخ.
فتح ّولت رحلة اإلرساء واملعراج من معجزة عقديّة ،إىل رحلة ليل ّية( ( )Voyage Nocturneعند صافاري (�Sa
السطحي
اإلعجازي إىل املدلول
اإلمياين؛ بانتقالها من الفضاء
ّ
((()vary؛ أفقد املعجزة روحها الدين ّية وبعدها
ّ
ّ
(1) M.SAVARY, Le Coran, Tome Premier, p282.
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ملج ّرد رحلة ليل ّية من مكّة إىل بيت املقدس ،عىل الرغم من إميان املركزيّة الغرب ّية ومنظوماتها األدب ّية والفكريّة
بالرحالت الخياليّة التي تزخر بها امليثولوجيا اإلغريقيّة.
إ ّن مصطلح اإلرساء ( L’israأو  )israاملنقول صوت ًّيا إىل اللغة الفرنس ّية يؤ ّدي وظيفة بالغ ّية ودالل ّية وإعجازيّة
أكرث دقّة ومصداق ّية من تركيب (رحلة ليل ّية) الذي يبتعد دالل ًيا عن القصديّة اللغويّة والدين ّية.
وينحرف املعنى ويتح ّول إىل إنتاج داللة معاكسة؛ مبج ّرد ترجم ِة لفظ ٍة ترجم ًة غري دقيقة ،حيث يرتجم أندريه
يل ا ْذكُ ُروا نِ ْع َم ِت َي
سائِ َ
شورايك (2007-1917()André Chouraquiم) لفظة (اذكروا) يف قوله -تعاىل :-يَا بَ ِني إِ ْ َ
ني (((إىل الفرنس ّية مبصطلح ( ((()commémorezالذي ُّ
ت َعلَ ْيك ُْم َوأَ ِّ
الَّ ِتي أَنْ َع ْم ُ
يدل عىل
ن فَضَّ لْ ُتك ُْم َع َل الْ َعالَ ِم َ
«االحتفال»؛ بدل «اإلقرار» ( ،)Remerciementsأو «االعرتاف» (.)reconnaissance

الديني الوارد يف
قصة نبي الله يوسف ورسدها ،عن املضمون
وتختلف الرواية القرآنيّة يف رصد أحداث ّ
ّ
املوضوعي يف
ين اعتمد الوضوح واستند إىل القرائن الحجاج ّية والتد ّرج
النصوص التورات ّية؛ ذلك أ ّن
ّ
النص القرآ ّ
ّ
األحداث؛ عرضً ا ،وبنا ًء ،وتركي ًبا ،فخالف بذلك الخرافات واألساطري والتأويالت الحارضة يف النصوص اليهوديّة
القدمية.
وبعي ًدا عن إثارة الجدل يف املقارنات بني الروايتني القرآن ّية والتورات ّية ،فإ ّن الرتجمة الفرنس ّية قد ح َّورت الداللة يف
التورات ،فقد جاءت املصطلحات واأللفاظ مشحونة
ّ
وغيتها؛ ما أ َّدى إىل تقريبها من املصدر
العديد من اآليات َّ
ين ،واضح
باألبعاد املعرف ّية والدين ّية ذات الصلة املبارشة بالروايات اليهوديّة واملسيح ّية ،أكرث منها وفاء
ّ
للنص القرآ ّ
الداللة واملعنى.
يل .قال -تعاىلَ  :-وق َ
ف الْ َم ِدي َن ِة ا ْم َرأَة الْ َعزِي ِز
َال نِ ْس َو ٌة ِ
فكانت اآلية الثالثني من سورة يوسف بداية التشويه الدال ّ
ف ضَ َللٍ ُّم ِبنيٍ.
َناهَا ِ
تُ َرا ِو ُد َف َتاهَا َعن نَّف ِْس ِه ۖ َقدْ شَ َغ َف َها ُح ًّبا ۖ إِنَّا ل َ َ
فرتجم صافاري ( )Savaryالفعل «تراود» إىل « ،(((»Jouirوتذهب الداللة املعجميّة الفرنسيّة إىل أ ّن هذا الفعل
يفيد املتعة واللذّة ،يف حني أ ّن «تراود»؛ من الناحية اللغويّة ،توحي بالرغبة والتح ُّرش والن َّية يف الفعل ،دون الوصول
الفرنيس تؤكّد ارتكاب الفعل واالستمتاع بالنتيجة؛ وهو األمر امل ُح َّرف وامل ُنحرف عن القصد
إليه ،فداللة اللفظ
ّ
األصيل للفعل «راود».
شتى ملامرسة أعامل
أ ّما لفظة «فتاها» ،فقد ترجمها إىل « .»esclaveوهذا املصطلح يعني «العبد» الذي يُ َ َ
وأشغال بعينها ،وغال ًبا ما تتعلَّق باألعامل الشاقّة ،أ ّما «يوسف» ،فدخل قرص العزيز ،عامالً بالبيت؛ فهو من خدم
((( سورة البقرة ،اآلية .47

(2) André Chouraqui, Le coran, L’appel, Robert laffont, Paris, 1990, p37.
(3) M.SAVARY, Le Coran, Tome Premier, p254.
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مهمت أخرى
البيوت ،املعروفني يف املنظومة االجتامعيّة الفرنسيَّة بلفظ ( ،)Les Domestiquesوقد تح َّول إىل ّ
بعد اكتشاف قدراته وإمكاناته.
وترى األكادمي َّية الفرنس َّية يف رشحها ملصطلح ( )Seigneurأنَّه يقصد به عمو ًما «الس ِّيد ،أو مالك دولة أو
الفرنيس الذي تب ّناه معظم املرتجمني؛
«الرب»((( .وهو اللفظ
أرض ،ولك ّن أغلب توظيفاتها اللغويّة أنّها تعني
ّ
ّ
ليخرجوا امللك ّية من أدب ّياتها الدين ّية إىل مفهوم الربوب ّية؛ كام يأيت ويحرض يف التعاليم املسيح ّية.
وتاريخ ًّيا ،فإ ّن «بوتيفار» ،أو «قوطيفار»؛ هو أحد ملوك مرص ،الذي تقلَّد مسؤول َّية تسيريها ،فرتة وجود
يوسف يف بالطه وقرصه ،وقد ترجم صافاري ( )Savaryزوجة حاكم مرص بـ()La femme du seigneur؛
الرب» ،والربوبيّة والتوحيد من املسائل العقديّة واإلميانيّة التي تتباين حولها الديانتَني
مبعنى «امرأة السيّد أو
ّ
اإلسالم َّية واملسيح َّية.
خاصة بعد ورودها يف
وتداول املعجم ّيون العرب مصطلح «الخبيث»؛ بصيغه املختلفة؛ بالرشح والتحليل،
ّ
اللغوي
العديد من السور واآليات ،مبجموع إحدى عرشة م ّرة ،يف سياقات متع ّددة ،فالخبيث لغةً؛ من الجذر
ّ
«كل يشء فاسد؛ سواء أكان من
خ ُبث» ،ويعني «ض ّد الط ّيب من الرزق ،والولد ،والناس»((( .وقد يأيت مبعنى ّ
« َ
الطعم ،أو اللون ،أو الفعل»(((.
اإلسالمي أ ّن «الخبيث
حا؛ فقد وردت هذه املفردة؛ مبعنى الرداءة والقبح واملكر .جاء يف املعجم
وأ ّما اصطال ً
ّ
محسوسا كان أو معقولً ؛ وذلك يتناول الباطل يف االعتقاد ،والكذب يف املقال ،والقبيح
ما يكره رداءة وخساسةً؛
ً
يف الفعال»(((.
ني
خبِيث ُ
َات لِلْ َ
وترجم صافاري ( )Savaryلفظة «الخبيثون» و«الخبيثات» الواردة يف قوله -تعاىل :-ا ْل َ
خبِي ِث َ
ني َوالطَّ ِّي ُبونَ لِلطَّ ِّي َب ِ
خبِيث ِ
ِيم (((؛
َات ۖ َوالطَّ ِّي َب ُ
خبِيثُونَ لِلْ َ
َوالْ َ
ات لِلطَّ ِّي ِب َ
ب ُءونَ ِم َّم يَقُولُونَ ۖ لَ ُهم َّم ْغ ِف َر ٌة َو ِرز ٌْق كَر ٌ
ات ۚ أُولَٰ ِئكَ ُم َ َّ
ﺑــ«النسوة املرتشيات» ،و«الرجال املرتشون» (.((()Les Femmes corrompues et les hommes corrompus
وباستعراض معاين الفعل ( )corrompreيف املعجم ّية الفرنس ّية نعرث عىل معاين متع ّددة تدور حول «التدمري
والفساد يف القرن الثاين عرش؛ ليتط ّور املعنى للداللة عىل التعفّن والتل ّوث يف املوا ّد والبيئة وغريها»(((.
(1)- L’Académie Française, Dictionnaire de L’ACADEMIE Française, Tome Second, Bossange ET Masson, Imprimeurs-Librair
es,1814,p559.
((( ابن منظور ،لسان العرب ،م.س ،ج ،2ص.141
((( الزبيدي ،تاج العروس ،م.س ،ج ،5ص.231
اإلسالمي ،عامن ،دار أسامة للنرش والتوزيع2011 ،م ،ص.416
((( عبد الفتاح ،قعدان زيدان :املعجم
ّ
((( سورة النور ،اآلية .26
(6) M.SAVARY, Le Coran, Tome Premier, p330.
رصف).
(وتحمل اآلية رقم  26يف الرتجمة الفرنس ّية التي تتع ّرض للزيادة والحذف والت ّ
(7) Académie Française, Dictionnaire de L’Académie Française, Tome Premier, Imprimerie et Librairie de FIRMIN DIDOT
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فمعنى «االرتشاء» باملال واملناصب والهبات ،يجانب الداللة القرآنيّة يف اإلميان بأ ّن «الخبيث» هو عكس
عقدي عا ّم وشامل.
ين ثقافة ال تتج ّزأ وسلوك
ّ
الط ِّيب؛ فعالً وقوالً ،فالخلق القرآ ّ
ويبدو أ ّن كازميرسيك كان أقرب إىل املعنى حني ترجم «الخبيثات» (((()Impudiques؛ ليشحنها بدالالت العفّة
كل ما هو قبيح وغري
واالحتشام ،حتّى وإ ْن كانت معاين «الخبث» تتجاوز الصفة السلبيّة الواحدة ،لتجمع يف وعائها ّ
ط ّيب من األفعال واألقوال.
حص الدقيق للرتجامت الفرنس ّية للقرآن الكريم عن مغالطات كثرية ،وأخطاء متع ّددة ومتن ّوعة؛ بقصد
ويفيض التف ّ
وغيت الداللة ،فأصبحت بعض الكلامت تَرِد خارج السياق ،ال تربطها صلة اشتقاقيّة
أو بغريه ،أفسدت املعنىَّ ،
يل؛ فأندري شورايك( ،((()André chouraquiيرتجم لفظة «راعنا» يف قوله
أو دالليّة؛ وحتّى سياقيّة؛ باملعنى األص ّ
يم  (((إىل (Sois notre
اب أَلِ ٌ
اس َم ُعوا ۗ َولِلْكَا ِفرِي َن َع َذ ٌ
تعاىل :-يَا أَيُّ َها الَّ ِذي َن آ َم ُنوا َل تَقُولُوا َرا ِع َنا َوقُولُوا انظُ ْرنَا َو ْتعب عن الْ ُم َرا َعا ِة؛
 ،)bergerأي ك ْن راعينا أو حارسنا من «الرعي» ،يف حني أ ّن لفظة «راعنا» يف اآلية الكرميةِّ ،
مبعنى اإلصغاء وإعارة السمع؛ وهو التفسري املشرتك بني مختلف التفسريات.

وتتق ّمص اإلضافة أحيانًا معنى التحريف والتشويه؛ كإضافة صافاري ( )Savaryتعريفًا هويّات ًّيا ألخ يوسف عند
(((
ري إِنَّك ُْم ل ََسا ِرقُونَ 
السقَايَ َة ِ
ترجمته لآلية الكرمية :ل ََّم َج َّه َزهُم ِب َ
ف َر ْحلِ أَ ِخي ِه ثُ َّم أَ َّذنَ ُم َؤ ِّذنٌ أَيَّ ُت َها الْ ِع ُ
ج َها ِز ِه ْم َج َع َل ِّ
« ،(((» Il fit mettre un vase dans le sac de Benjaminيف حني تجاهل القرآن الكريم التخصيص باالسم؛ للتأكيد
ين.
عىل صفة البالغة بالحذف التي يتميّز بها األسلوب القرآ ّ
كام تجاوزت اللغة العرب ّية يف مفهومها للسقاية؛ وحدة للكيل ،وقياس الحبوب ومحاصيلها ،معنى املزهريّة
وبخاصة أ ّن الحضارات القدمية كانت تستخدم العديد من وحدات القياس؛ ومنها )Boisseau( :الوحدة
()vase؛
ّ
القياسيّة األسطوانيّة للحبوب والفواكه الجافّة.
ويح ِّمل كازميرسيك يف ترجمته ملصطلح «خاشعني» دالالت مزيّفة ،تتجاىف عن تنسيق الحقيقة ،وعن بناء
تص ّورات معرف ّية حول القيمة اإلميان ّية لفعل يُربِز وحدان ّية الله وتخصيصه بالعبادة دون سواه ،فالخشوع لله يحمل
الكل للخالق واللِني له ،ويبتعد عن املح ّوالت الدالل ّية البرشيّة التي تتّجه نحو اإلخضاع والخنوع
روح التسليم
ّّ
اب لَ َمن يُ ْؤ ِم ُن بِاللَّ ِه َو َما أُنز َِل
واإلذالل؛ وهي الرؤى التي تب َّناها املرتجم يف نقله لقوله -تعاىلَ  :-وإِنَّ ِم ْن أَ ْهلِ الْ ِك َت ِ
إِلَ ْيك ُْم َو َما أُنز َِل إِلَ ْيه ِْم خ ِ
ني لِلَّ ِه َل يَشْ َتُونَ بِآيَ ِ
ات اللَّ ِه َ
ث َ ًنا َقلِ ً
يع
ج ُره ُْم ِعندَ َربِّه ِْم ۗ إِنَّ اللَّهَ َ ِ
َاش ِع َ
س ُ
يل ۗ أُو َٰل ِئكَ لَ ُه ْم أَ ْ

((( سورة البقرة ،اآلية .104
((( سورة يوسف ،اآلية .70

Frères, 1835, Paris, p 417.
(1) M.KASIMIRSKI, LE CORAN, p281.
(2) André chouraqui, Le Coran,L’Appel, p48.
(5) M.SAVARY, Le Coran, Tome Premier, p257.
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الْ ِ
اب ،(((حيث يرتجم «خاشعني» بـ « (((»Humilentالذي يحمل معاين اإلهانة واإلذالل والخزي وغريها
ح َس ِ
من القيم التي توحي بإهانة اإلنسان وامتهان كرامته.
والنشوز -أيضً ا -من حاالت النفور والتم ّرد الذي يقع داخل الخل ّية األرسيّة ،وقد وضع القرآن آل ّيات
للتفاهم والصلح وبيّنها ،ولك ّن املصطلح أخذ بع ًدا مختلفًا يف ترجمة جاك بريك (-1910()Jacques Berque
اح
مقابل له يف قوله -تعاىل :-إِنِ ا ْم َرأَ ٌة خَاف ْ
ً
1995م) حيث وضع
َت ِمن بَ ْعلِ َها نُشُ وزًا أَ ْو إِ ْع َراضً ا ف ََل ُج َن َ
ض ِ
ت ْ
ح ِس ُنوا َوتَ َّتقُوا َفإِنَّ اللَّهَ كَانَ
حا بَ ْي َن ُه َم ُ
حا ۚ َو ُّ
ِم أَن يُ ْ
ُس الشُّ َّح ۚ َوإِن تُ ْ
صلْ ً
صلِ َ
الَنف ُ
َعلَ ْيه َ
الصل ُْح خ ْ ٌ
َي ۗ َوأُ ْح ِ َ
ريا(((؛ فرتجم مصطلح «النشوز» بـ «.(((»Celles de qui vous craignez l’insoumission
بِ َا تَ ْع َملُونَ َ
خ ِب ً
ومصطلح (ّ )insoumission
يئ ،يف حني أ ّن
يدل عىل العصيان والعناد املنتج للعنف والقساوة والفراق النها ّ
ين يفتح األبواب للصلح واإلصالح والعودة باملعروف؛ ملا ما يف العالقة الزوجيّة من مو ّدة
املصطلح القرآ ّ
ّ
الدال عىل عدم
ورحمة ،ولذلك تصبح الرتجمة خائنة للداللة األصل ّية ،ويصبح مصطلح ()désobéissance
كل من صافاري (،)Savary
الطاعة والخضوع أكرث إيحا ًء وتحقيقًا للمعنى؛ وهو املصطلح الذي اعتمده ّ
وكازميرسيك (.)Kasimirski

كام جانبه الصواب -أيضً ا -يف ترجمته ملصطلح (صبغة الله) الواردة يف قوله -تعاىلِ :-
ص ْب َغ َة اللَّ ِه ۖ َو َم ْن
أَ ْح َس ُن ِم َن اللَّ ِه ِ
ح ُن لَهُ َعابِدُ ونَ (((؛ حيث ترجمها إىل (Une teinture de Dieu ! Mais qui peut
ص ْب َغ ًة ۖ َونَ ْ
 ،((()mieux teindre que dieuفتح َّولت الصبغة من الداللة عن الفطرة والجبلة والسج َّية ،إىل فعل الصبغ الذي
يعني تبديل اللون بالطالء وغريه من موا ّد تحويل األلوان ،فمصطلح (  )L’instintأكرث داللة عىل الطبيعة البرشيّة
( )La Nature Humaineيف عذريّتها ،من دون تكلّف أو تص ّنع.
وغريها مغالطات كثرية ال ميكن حرصها وع ّدها يف دراسة محدودة الحجم ،فهناك مجاالت كثرية وأفكار
عديدة تستوجب التصويب ،وتتطلّب التوضيح؛ ومنها :اال ّدعاء بأ ّن جربيل نفخ يف ثدي مريم لتنجب السيّد
علم أ ّن الحادثة مل يثبت ورودها يف كتب ِ
الس َي الدينيّة ،مضافًا إىل أ ّن القرآن الكريم مل يذكر ومل
املسيح؛ ً
تجسد للعذراء.(((
يح ّدد اسم امللك الذي ّ
وتكرث يف الرتجامت الفرنس ّية -عمو ًما -عمل ّيات خلط معرف ّية ،تجمع بني العادات والثقافات العرب ّية القدمية
واألساطري الخرافيّة السائدة يف الثقافات الشعبيّة ،وتؤمن بانتامئها لإلسالم؛ بوصفها حقائق دينيّة ثابتة؛ ومنها :أ ّن
((( سورة آل عمران ،اآلية .199
((( سورة النساء ،اآلية .128
((( سورة البقرة ،اآلية .138

(2) M.KASIMIRSKI, Le KORAN, p63.
(4) Jacques Berque,Le Coran, Essai de traduction, Albin Michel, 1995, Paris, p101.
(6) Jacques Berque, Le Coran, Essai de traduction, p44.
(7) M.KASIMIRSKI, Le KORAN, p242.
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املح َّمديّني (املسلمني من أتباع مح ّمد )يؤمنون ويعتقدون بأ ّن الكعبة التي تعني البيت امل ُربَّع أنزلها املالئكة
من السامء ،وكانت متارس فيها عباداتهم قبل ألفي سنة من ميالد نبي الله آدم.(((
وقد انحرفت بعض األفكار نحو إثارة النعرات العنرصيّة ومعاداة األديان السامويّة القدمية ،ودفع معتنقيها إىل
محاربة القرآن وآياته؛ باعتباره دي ًنا عنرصيًّا ،مييِّز بني األعراق؛ من ذلك :ما ذكره كازميريسيك ( )KASIMIRSKIمن
أ ّن اليهود يأتون يوم القيامة وأيديهم مربوطة إىل أعناقهم؛ لقولهم «يد الله مغلولة»؛ وهي الحادثة التي تنفيها كتب
السرية والتفسري(((.
وعىل الرغم من أ ّن اإلسالم رسال ٌة سامويّ ٌة إله ّيةٌ ،تنأى بنفسها؛ ترشي ًعا ،وأحكا ًما ،وتعاليم عن االنتامءات العرق ّية
صا لفئة بعينها من األعراق؛
نصا
مخص ً
َّ
والجغرافيّة ،ولك ّن الرتجامت الفرنسيّة القدمية يف معظمها ،جعلت من القرآن ًّ
عبت عنهم مبصطلح األتراك (.)Les Turcs
وهم العرب الذين َّ
خاتمة
تن َّوعت املقاربات يف ترجمة القرآن الكريم ،وازدادت معها الرهانات واألهداف والغايات ،فإذا كانت الرتجامت
أيديولوجي يف تنميط أفكار القرآن وآياته وأحكامه؛ سواء أثناء
يف وتح ّيز
األوىل قد أبانت رصاحة عن خبث معر ّ
ّ
الرتجمي ،أو من خالل التفسريات والتعقيبات واإلشارات يف الهوامش واملالحق ،فقد ات ّجهت
مامرسة الفعل
ّ
الرتجامت األوىل إىل التحريف بالزيادة والحذف والتأويل تحت سلطة العقيدة البابويّة التي تب َّنت الرتجامت،
وكلَّفت كهنة مرتجمني بتح ُّمل مسؤوليّة التشويه والخلط بني العادات والثقافات واملعتقدات العربيّة والفارسيّة
والرتك ّية ،وبني سور القرآن وقصصه وترشيعاته.
تول االسترشاق
ين عىل ترجامت املرحلة الثانية التي ّ
رسع يف ترجمة املصطلح القرآ ّ
وسيطر االرتجال والت ّ
يل ،فغدت الرتجامت صور متو َّهمة
عبء ترجمتها ،حيث هيمنت روح املركزيّة الغربيّة وثقافة التف ّوق
العرقي والعق ّ
ّ
جح تعايل املركز عىل الهامش ،وتجعل من الكتاب
ومتخيَّلة ألفكار مسبقة وتص ّورات ومتثُّالت أيديولوجيّة ،تر ِّ
النص والخطاب
يب ،ففقد ّ
املق ّدس ًّ
حا يقبل التأويل والنقد؛ وفق مناهج النقد والتحليل األد ّ
نصا برشيًّا وأث ًرا أدب ًّيا مفتو ً
اإللهي والرسالة اإلنسان ّية الخالدة؛ بوصفه سفين ًة للنجاة من الرشك والعبوديّة
بهذه اآلل ّية روح اإلعجاز واملصدر
ّ
وسلطة االستبداد؛ مبختلف متظهراته.
وتجلَّت التح ُّيزات يف تحوير املصطلحات وتحريف املفاهيم ،ويف اإلضاءات والتفسريات والتعقيبات الواردة
خصوصا ،ويف هوامشها؛ بوصفها إضاءات معرف ّية ،ولك ّنها واق ًعا وحقيقةً ،رؤى ذات ّية
يف املق ّدمات الرتجم ّية؛
ً
بدائل لتص ّورات بعينها،
َ
ومعتقدات فرديّة وأيديولوج ّيات سياس ّية وعقديّة ،تطرح نفسها وتق ِّدم أفكارها ومقارباتها
(1) M.SAVARY, Le Coran, Tome Premier, p124.
(2) M.KASIMIRSKI, Le KORAN, p158.
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ديني لعقيدة أو ِملَّة ونحلة.
املوضوعي إىل بوح
وغالبًا ما يتح َّول النقد وينحرف من بُعده
أيديولوجي وتبشري ّ
ّ
ّ
ويقرتح البحث ويويص باآليت:
الجامعي يف النقل
املؤسسات الرتجميّة والعمل
ـ تفعيل عمل
ّ
ّ
ـ دعوة املسترشقني املعارصين إىل املشاركة يف الرتجمة ،وتعديل الرتجامت القدمية؛ بتجاوز رصاعات
املرجع ّيات وصدام الحضارات والثقافات
ـ مراجعة الرتجامت املشبوهة؛ عرب تصويب االنحرافات وتعديلها مبوضوعيّة وعلميّة ،وبات ّباع املناهج
النقديّة السياقيّة التي تنفتح عىل الغرييّة واملثاقفة ،دون إقصاء ،وبتج ّرد عن عقدة التعايل
ـ إضافة مالحق للتقويم تستند عىل الحقائق التاريخ ّية ،وتتجاوز الحوادث واألحداث الفرديّة واالستثنائ ّية
متثيل دقيقًا لصورة املسلم واإلسالم.
ً
التي ال تشكّل
ـ نقد الرتجامت القدمية ،والتمييز بني مفاهيم القرآن ونصوصه ،والثقافات العربيّة السائدة يف شبه الجزيرة
ٍ
العرب ّية ،وثقافات وترشيعات األمم املعتنقة لإلسالم؛ من ٍ
وأتراك ،وغريهام من األمم التي دخلت
فرس،
اإلسالم ،وحافظت عىل هويّاتها وخصوص ّياتها الثقاف ّية والحضاريّة
ين ،تتح ّدد فيه أه ّم املصطلحات ذات الصبغة اإلشكاليّة املتعلّقة
ـ اعتامد مجمع
ّ
لغويِّ ،
يؤسس ملعجم قرآ ّ
واملرتبطة بالعقيدة ،مع اإلبقاء عىل املصطلح فونولوج ًّيا صوت ًّيا يف لغته األصل ّية يف حالة استحالة إيجاد
يل ،مع اإلشارة إىل الدالالت املستقاة ،من األثر املق ّدس.
لغوي
معادل
ّ
موضوعي ،يُع ِّوض اللفظ األص ّ
ّ
ـ تشجيع املبادرات الشخصيّة يف الرتجمة؛ كمبادرة الباحثة الفرنسيّة يف جامعة سرتاسبورغ ()Strasbourg
الخاصة ومرجعيّاته
آن سيلفي بوليفو ( )Anne-Sylvie Boisliveauالتي دعت إىل ترجمة القرآن؛ مبفاهيمه
ّ
الذات ّية ،دون اللجوء إىل الرتجامت املقرتنة بالتاريخ والتأويل والقراءات األيديولوج ّية ،من خالل كتابها
(القرآن بنفسه) ( .)Le Coran par lui-même
خ ًرا ،وتدعو وتتب َّنى رؤية تجزيئيّة للقرآن
ـ التحذير من دعوات ترجامت املثاقفة؛ وهي ترجامت ظهرت مؤ ّ
مم
الكريم ،وتطالب بحذف آيات وسور تتعلَّق باليهود واملرشكني؛ إلرضاء عرق ّيات وعقائد سياس ّية أكرث َّ
كل يف بيانه وترشيعه وفكره ونظرته للكون واإلنسان :أَ َف ُت ْؤ ِم ُنونَ ِب َب ْع ِ
اب َوتَكْ ُف ُرونَ
هي دين ّية ،فالقرآن ٌّ
ض الْ ِك َت ِ
ِب َب ْع ٍ
اب ۗ َو َما اللَّهُ
ل أَشَ دِّ الْ َع َذ ِ
ي ِ
ف الْ َ
ض ۚ ف ََم َج َزا ُء َمن َي ْف َع ُل َٰذلِكَ ِمنك ُْم إِ َّل ِخ ْز ٌ
ح َيا ِة الدُّ نْ َيا ۖ َو َي ْو َم الْ ِق َيا َم ِة ُي َردُّونَ إِ َ ٰ
ِبغَا ِفلٍ َع َّم تَ ْع َملُونَ (((؛ فهو رسالة عامليّة ،تخاطب القلب والوجدان ،دون إكراه أو إهانة للذات البرشيّة.
((( سورة البقرة ،اآلية .85
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ترجمة مقال “من مائدة المترجم”

اإلسرائيلي “أوري روبين”
للمستشرق
ّ

(((

حول ترجمته العبر َّية لمعاني القرآن الكريم

(((

ترجمة وتقديم :د .أحمد البهنيس

(((

ورد هذا املقال -املاثل للرتجمة والتقديم -الذي حمل عنوان “משולחנו של המתרגם" (من مائدة املرتجم)،
من ضمن مقاالت أُلقيت يف فعاليَّة يوم درايس احتفا ًء بإصدار جامعة تل أبيب عام  2005ترجمة عربيَّة كاملة
يل "أوري روبني" ( ،)Uri Rubinأستاذ الدراسات
ومطبوعة ملعاين القرآن الكريم ،من إعداد الربوفيسور اإلرسائي ّ
القرآن َّية يف الجامعة نفسها.
َّ ً
َّ
أول :نب�ذة عن الفعالية

يل للعلوم واآلداب يف القدس املحتلَّة فعال َّية علم َّية مبناسبة إصدار هذه الرتجمة
أقام املجمع
الوطني اإلرسائي ّ
ّ
املختصني يف الدراسات القرآن َّية.
((( أوري روبني ( :)Uri Rubinيع ُّد واحدًا من أبرز املسترشقني اإلرسائيل ِّيني املعارصين
ِّ
ولد يف منطقة يافا يف فلسطني عام 1944م ،وتعلَّم اللغة العربيَّة؛ نتيجة قربه من املجتمعات العربيَّة الفلسطينيَّة التي عاش بجوارها .يف بداية عقد الستينيَّات
اقي) لتعليم اللغة العرب َّية الذي
التحق باملدرسة الثانويَّة «תיכון חדש" ،والتي قامت مديرتها «توين هيله» بإنشاء قسم «המגמה המזרחנית" (االتِّجاه االسترش ّ
كان يلتحق به الطلبة اإلرسائيل ُّيون املجيدون للعرب َّية ،وكان «روبني» من خ ِّريجي الدورة األوىل يف هذا القسم ،والذي تعلَّم فيه العرب َّية وآدابها ،وكيف َّية التعايش
يغي «روبني» بعد ذلك وجهته الدراسيَّة؛ إذ حرص عند وصوله
مع السكَّان العرب ،ودرس فيه بعض املوا ّد القيِّمة ،مثل :العربيَّة الفصحى ،والقرآن الكريم .مل ِّ
شهادت ليسانس
َ
التخصص .وحصل عىل
إىل املرحلة الجامعية والتحاقه بجامعة تل أبيب ،عىل االنتظام يف أقسامٍ علم َّية تكون فيها دراسات قريبة من ذلك
ُّ
تخصص
(اللقب
تخصص دراسات العهد القديم وتاريخ الرشق األوسط ،وثانيهام عام 1972م يف ُّ
الجامعي األول) من جامعة تل أبيب ،أ َّولهام عام 1969م يف ُّ
ّ
اللغة العرب َّية .كام حصل عام 1970م عىل شهادة دراس َّية تكميل َّية من جامعة تل أبيب يف تدريس العهد القديم .أ َّما بالنسبة إىل شهادة الدكتوراه ،فقد حصل
تول
اإلسالمي املبكر»َّ .
«النبي مح َّمد يف الرتاث
عليها عام 1976م من الجامعة نفسها من قسم اللغة العرب َّية والدراسات اإلسالم َّية ،وكانت أطروحته بعنوان:
ّ
ّ
«روبني» مراكز علميَّة وبحثيَّة كثرية داخل أقسام الدراسات العربيَّة واإلسالميَّة يف الجامعات اإلرسائيليَّة ،كان من أه ّمها :رئاسة قسم الدراسات العربيَّة واإلسالميَّة
يف كلِّ َّية اإلنسان َّيات(اآلداب)-جامعة تل أبيب ،ملدة ستَّة أعوام يف الفرتة 1990-1984م .له العديد من املؤلَّفات العلم َّية يف مجال الدراسات القرآن َّية بلغات عدَّة
(اإلنكليزيَّة ،العربيَّة ،األملانيَّة ،واإليطاليَّة) ،وما صدر منها باللغة العربيَّة -مضافًا إىل ترجمته ملعاين القرآن الكريم محور هذه املقالة -كتابان ،بعنوان« :القرآن كالم
اإلسالمي» (2019م) .لالطِّالع عىل هذين
الديني يف القرآن والرتاث
االلهي إىل مح َّمد الرسول ،القدس» (2019م) ،و«بني القدس ومكَّة :قداستها وخالصها
الصوت
ّ
ّ
ّ
الكتابني ،انظر :مجلَّة القرآن واالسترشاق املعارص ،السنة  ،1العدد  ،4خريف 2019م ،ضمن ملف إصدارات علم َّية ،ص.77-76 ،73-72
((( لالطِّالع عىل ترجمة أوري روبني للقرآن الكريم إىل اللغة العربيَّة ،وعىل مقدِّمتها وبعض التعليقات التي أضافها يف هوامشها ،انظر« :مقدِّمة ترجمة
"أوري روبني" العربيَّة ملعاين القرآن الكريم» ،مجلَّة القرآن واالسترشاق املعارص ،السنة  ،1العدد  ،3صيف 2019م ،ص39-31؛ وانظر -أيضً ا« :-شبهات أوري
روبني حول مصدر القرآن ونقدها -دراسة تحليليَّة نقديَّة لنامذج مختارة من تعليقات ترجمة روبني العربيَّة ملعاين القرآن الكريم وهوامشها» ،مجلَّة القرآن
واالسترشاق املعارص ،السنة  ،1العدد  ،4خريف 2019م ،ص.30-13
ائييل ،من مرص.
متخصص يف االسترشاق اإلرس ّ
((( باحث
ِّ
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عن جامعة تل أبيب ،بعنوان“ :על תרגום הקוראן ...יום עיון לכבוד פרסום תרגמו העברי של אורי רובין לקוראן"
درايس عىل رشف إصدار ترجمة أوري روبني العربيَّة للقرآن)؛ وذلك يف  13ديسمرب
(حول ترجمة القرآن ...يوم
ّ
(كانون األ َّول) عام 2005م .وقد صدر كُت ِّيب يشمل املحارضات واملقاالت التي أُلقيت خالل هذا اليوم عن
املجمع نفسه عام 2012م(((.
كل من :الربوفيسور مائري بر-اشري أستاذ الدراسات
شارك يف هذه الفعالية إىل جانب الربوفيسور أوري روبنيٌّ ،
االسالم َّية يف الجامعة العربيَّة يف القدس املحتلَّة مبقا ٍل بعنوان" :עשינו אותו קוראן ערבי למען תשכילו להבין...
השקפות מוסלמיות בשאלת תרגום הקוראן" (أنزلناه قرآنًا عرب ًّيا لعلكم تعقلون...وجهات نظر إسالم َّية حول مسألة
ترجمة القرآن) ،وكذلك الربوفيسور نارص بصل ،أستاذ الدراسات العربيَّة واإلسالميَّة يف جامعة تل أبيب ،مبقا ٍل
بعنوان" :היהודים והקוראן :תרגומי הקוראן מלשונות אירופה לעברית" (اليهود والقرآن :ترجامت القرآن من لغات

يل،
أوروب َّية إىل العربيَّة) .وقام بتحرير هذا الكُت ِّيب الدكتور يوحنان فريدمان؛ األستاذ يف املجمع
الوطني اإلرسائي ّ
ّ
وجاء يف  112صفحة من القطع املتوسط.
سلَّطت هذه الفعاليَّة -مبا تض َّمنته من مقاالت -الضوء عىل بعض الجوانب امله َّمة يف هذه الرتجمة ،وال
س َّيام تلك املتعلِّقة بأسلوب املرتجم ومنهجه يف اختيار بعض األلفاظ القرآن َّية وترجمتها ،وال س َّيام تلك التي
حا حرص صاحب الرتجمة عىل إبراز تلك
لها
ً
صدى صو ّ
يت متقارب بني اللغتني العرب َّية والعربيَّة .فقد بدا واض ً
نرثي ال مثيل
يب
الخصوصيَّة اللغويَّة يف لغة القرآن،
ٍ
َّ
ألسلوب ٍّ
خاصة وأنَّه كان قد اعرتف بأ َّن القرآن يحظى ببنا ٍء أد ٍّ
لهُّ ،
النص ،وهو االعرتاف نفسه الذي كان قد أق َّر به يف مقابلة إذاعيَّة ،أجريت معه
يدل عىل عظمة من أنتج هذا
ّ
ين يحمل لغ ًة ال ميكن سرب أغوارها ،فهي فريدة من
مبناسبة إصدار ترجمته العربيَّة للقرآن؛ إذ أكَّد أ َّن
َّ
النص القرآ َّ
إعجازي(((.
نوعها وذات إيقاع
ّ
الخاص بلغة القرآن ،ومحاولة
وبالنسبة إىل املقال املاثل للتقديم والرتجمة ،فقد عكس اهتامم روبني
ّ
لغوي ،بشكل يحقِّق هدفني:
صدى صويتٍّ وإيقا ٍع
العربي ،مبا تحمله من
تقدميها يف أقرب صورة للقارئ
ٍّ
ً
ّ
 .1الهدف األ َّول :هو إيصال خصوص َّية لغة القرآن
جم للمتلقِّي
 .2الهدف الثاين :محاولة تبسيط
ّ
ين املرت َ
النص القرآ ّ
هذا ،عالو ًة عىل أنَّه يلقي الضوء عىل بعض اإلشكال َّيات اللغويَّة التي واجهت املرتجِم يف ترجمة بعض
األلفاظ القرآن َّية وكيف َّية تعامله معها ،إضافة إىل أسباب استعانته بالهوامش والتعليقات يف حوايش الرتجمة،
وهدفه من وراء ذلك ،والحاالت التي لجأ إىل ذلك فيها.
((( انظر موقع املجمع عىل اإلنرتنت عىل الرابطhttps://www.academy.ac.il/Index/Entry.aspx?nodeId=741&entryId=19660 :
((( انظر صفحة الربوفيسور «أوري روبني» عىل الرابط اآليت.http://www.urirubin.com/interviews :

اإلسرائيلي “أوري روبين
ترجمة مقال “من مائدة المترجم” للمستشرق
ّ

ً
ثاني�ا :ترجمة المقال
متنح العربيَّة ميزة كبرية ملرتجم القرآن إليها مقارنة مبن يرتجم القرآن إىل لغة غري ساميَّة(((؛ فالعربيَّة ت ُعطي
ٍ
ترجامت غري ممكنة يف لغات أخرى ،وهو ما نستعرضه من خالل طرح مناذج وأمثلة من
للمرتجم إمكان َّي ًة إليجاد
ترجمتي العربيَّة للقرآن ،التي صدرت عام .2005

النموذج األ َّول:
اسـ َم ُعوا َولِلْكَا ِفرِي َن
نقـرأ يف اآليـة  104مـن سـورة البقـرة :يَا أَيُّ َهـا الَّ ِذي َن آ َم ُنـوا ال تَقُولُـوا َرا ِع َنـا َوقُولُـوا انْظُ ْرنَـا َو ْ
ُفس على أنَّها تطلـب لفـت االنتباه،
اب أَلِ ٌ
َعـ َذ ٌ
يـم فهـذه اآليـة تحظـر على املؤمنين قـول لفظـة ( َرا ِع َنـا) التـي ت َّ
ُفسر حرفيًّـا :انظـر لنا ،وهـو ما يعنـي أنَّنا أمـام لفظتني
أو اإلصغـاء ،وتأمرهـم بقـول (انْظُ ْرنَـا) بـدلً منهـا ،والتـي ت َّ
الكـف عـن
املفسرون املسـلمون أ َّن أمـر
مرتادفتين :األوىل خاطئـة ،والثانيـة ُوضعـت لتسـتبدل بهـا ،ويشرح
ّ
ِّ
اسـتخدام هـذه اللفظـة ( َرا ِع َنـا) هـو بسـبب كونها تع ُّد سـ ًّبا ولعنـة يف لغة اليهـود أعداء مح َّمـد ،ووفقًـا لذلك فإ َّن
املسـلمني باسـتخدامهم لهـذه اللفظـة يلعنـون مح َّمـ ًدا ،ووفقًـا لتفسيرٍ آخر فـإ َّن أمر عدم اسـتخدام هـذه اللفظة
يب (رعـن) الذي انبثقـت منه ألفـاظ ذات معانٍ سـيِّئة ،وبالتايل فـإ َّن اآلية
هـو بسـبب أنَّهـا ت ُذكِّـر بأصل اللفظ العـر ّ
أقل إشـكاليَّة عىل
صدى ّ
تأمـر املؤمنين باسـتخدام لفـظ (انْظُ ْرنَـا) بدلً مـن ( َرا ِع َنا) نظـ ًرا إىل أ َّن لهـا-أي (انْظُ ْرنَا)-
ً
يب.
أذن املسـتمع العر ّ
األصح هو اإلبقاء عليهام بصورتهام العرب َّية
الحل
َّ
ونظ ًرا إىل أ َّن موضوع اآلية قائم عىل صدى اللفظتني ،فقد كان
ّ
وتج ُّنب ترجمتهام إىل العربيَّة ،مثلام فعل يوسف يوئيل ريفلني((( وأهارون بن شيمش((( يف ترجمتهام للقرآن إىل
الرضوري إيضاح الفرق بني صدى
العربيَّة ،لكن يف ترجمتي اخرتت ترجمة اللفظتني؛ وذلك ألنَّه -وفقًا لرأيي -من
ّ
اللفظتني ،وهو األمر الذي ال ميكن فعله يف ترجم ٍة إىل لغ ٍة أخرى غري العربيَّة.

اللغوي نفسه من األرسة اللغويَّة نفسها؛ إذ تنتسبان إىل فرع اللغات السام َّية الذي هو أحد أه ّم فروع أرسة اللغات
((( تشرتك العربيَّة والعرب َّية يف الفرع
ّ
اآلفروآسيويَّة .وتع ُّد العربيُّة من ضمن اللغات السام َّية التي ت ُنسب إىل بني إرسائيل ،وبعض الشعوب التي تربطهم صالت دمويَّة بهم ،كبني إسامعيل وبني
مدين .وقد أخذت اللغة العربيَّة العديد من األسامء ،فهي :لغة كنعان שפת כנען (وهو اسم وار ٌد يف التوراة) ،واللغة اليهوديَّة שפה יהודית (بوصفها لغة مه َّمة
يف الديانة اليهوديَّة) ،واللغة املقدَّسة שפה קדושה (حيث تع ُّد يف التوراة لغة مقدَّسة؛ بسبب كتابة التوراة بها) ،لكن أشهر األسامء لها هي اللغة العربيَّة؛ فقد
ُس ِّميت بهذا االسم نسب ًة إىل العربانيِّني الذين حملوا اللغة من بَ ْع ِد الكنعانيِّني (املرتجم).
((( قام بهذه الرتجمة «يوسف ريفلني» ،بعنوان« :אלקוראן  -תרגום מערבית» (القرآن -ترجمة عن اللغة العربية) ،وقد صدرت عن دار النرش דביר يف تل
أبيب عام 1936م ،وصدرت طبعتها الثانية عام 1963م ،ث َّم الثالثة عام 1972م ،والرابعة عام 1987م  .وتع ُّد هذه الرتجمة النسخة العربيَّة املعتمدة لدى فئ ٍة
كبري ٍة من الباحثني واألكادمييِّني اليهود واإلرسائيليِّني املعنيِّني بدراسة اإلسالم ومصادره الرئيسة (املرتجم).
((( قام بهذه الرتجمة الدكتور «أهارون بن شيمش» ،بعنوان «הקוראן הקדוש תרגום חופשי» ( القرآن املقدَّس ...ترجمة ح َّرة) ،وصدرت الطبعة األوىل منها
عام 1971م ،أ َّما الطبعة الثانية فصدرت عام 1978م ،بعنوان" :הקוראן ספר הספרים של האשלאם תרגום מערבית" (القرآن ...كتاب اإلسالم
املتخصصني يف الدراسات اإلسالم َّية ،أو م َّمن ال
يل من غري
ِّ
األ َّول -ترجمة من العرب َّية .)-وتع ُّد هذه الرتجمة من أكرث الرتجامت روا ًجا بني الجمهور اإلرسائي ّ
يعرفون اللغة العرب َّية الفصحى ( املرتجم).
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بحوث ودراسات

العربي هو (كُن
فقد ترجمت راعنا إىل ֽר ֽעַנו((( وبهذا أكون قد حافظت تقريبًا عىل معنى اللفظة؛ إذ إ َّن معناها
ّ
لنا صديقًا) أي حافظ علينا ،ويف الهامش أوردت كذلك اللفظة العرب َّية بصورتها األصل َّية.
يت
أ َّما اللفظة (انْظُ ْرنَا) فقد ترجمتها إىل ֽראֵ נו أي (انظر إلينا) ،وبهذا ربحنا (إضافة) بأن خلقنا لعبة
ً
صدى صو ٍّ
بني اللفظة امل ُستهجنة ֽר ֽעַנו واللفظة التي من املفرتض أن ت ُستبدل بها ֽראֵ נו ،فالحرف (ע ع) يف اللفظة ֽר ֽעַנו
رش ،وهو ما يتوافق مع التفاسري التي تقول بأ َّن يهود املدينة
يحافظ عىل االنتساب إىل اللفظة רע أو רוע أي ال ّ
يئ يف الصوت بني حريف (א أ)
كانوا يقصدون بها
ّ
السب واللعنة ،ويف العربيَّة املعارصة اختفى االختالف الهجا ّ
و(ע ع) ،لكن يف ما يتعلَّق باللغة الكالسيك َّية للقرآن فقد تراءت يل إمكان َّية استخدام لعبة املبادلة بني حرف (ע
رش من اللفظة.
رش وحرف (א أ) الذي يُحيِّد معنى ال ّ
ع) املتعلِّق بال ّ

يب
يف ضوء ما سبق ،فإنَّه ميكن القول :إنَّه يف العربيَّة فقط ميكن الحفاظ عىل الصدى الصو ّ
يت لألصل العر ّ
يف ترجمة القرآن ،وتطوير لعبة األلفاظ مثلام حدث يف هذا املثال.

النموذج الثاين:

هناك ٌ
أي لغة أخرى لجهة ترجمة القرآن إليها ،وهو ما نقرأه يف اآلية  59من سورة
مثال آخر مليزة العربيَّة عن ِّ
َّل َة َواتَّ َب ُعوا الشَّ َه َو ِ
ْف أَضَ ا ُعوا الص َ
ف يَلْ َق ْونَ َغ ًّيا﴾ ،التي تتح َّدث عن الكفار
َف ِم ْن بَ ْع ِد ِه ْم َ
مريمَ ﴿ :ف َ
ات ۖ ف ََس ْو َ
خل ٌ
خل َ
غ ًّيا) ،وقد ترجمها ريفلني «אך נפול יפלו
الذين يُعاقبون بسبب خطاياهم ،ف ُيه ِّددهم القرآن ويقول (ف ََس ْو َف يَلْ َق ْو َن َ
בתועה " أي (سقطوا يف الضالل) ،أ َّما ابن شيمش فقد ترجمها "וסופם אבדון" أي (ونهايتم ضياع) ،وال يوجد
أي خط ٍإ يف ترجمتهام؛ فإ َّن الصورة ( َغيًّا) -وفقًا لهام -هي مصطلح مبارش يعني الخطيئة أو الضالل ،وكام يقول
ُّ
القرآن فإ َّن الكافرين سيقعون يف الضالل.
ريا إسالميًّا مج َّر ًدا وموجو ًدا يف التفاسري الرئيسة،
عىل الرغم من ذلك ،فإ َّن ترجمتهام مل تأخذ يف الحسبان تفس ً
تفسري وحي ٌد ومتفر ٌد للفظة ( َغ ًّيا) وهو (وادي عميق
ومنها تفسري الجاللني((( ،الذي ورد فيه –عىل سبيل املثال-
ٌ
القرطبي أ َّن ذلك هو التفسري األكرث معقول َّية ،وهذا التفسري يتيح ملرتجم القرآن إىل
يف جهنم ،سيسقطون فيه) ،وذكر
ّ
الطبيعي االقتباس من اللفظة
العربيَّة فرص ًة عظيم ًة الستخدام التشابهات بني اللغتني العرب َّية والعربيَّة .فهل يكون من
ّ
العربي سيتذكر عىل الفور גיא בן הינום((( ،وبالتايل فقد
( َغيًّا) واستبدالها بلفظة (גיא) العربيَّة؟ وبالتايل ،فإ َّن القارئ
ّ
الصويت يف اللغة العربية تشبه إىل ح ٍّد كبري اللفظة العرب َّية «راعنا» (املرتجم).
ّ
((( هذه اللفظة يف هجائها
((( أشار الربوفيسور «أوري روبني» يف مقدِّمة ترجمته العربيَّة ملعاين القرآن الكريم إىل أنَّه قد استعان بعد ٍد من التفاسري اإلسالميَّة للقرآن الكريم التي
قبول لدى عا َّمة املسلمني .هذا،
كُتبت خالل القرون اإلسالم َّية األوىل؛ وذلك بهدف إعانته عىل إعداد ترجمة عربيَّة للقرآن الكريم تعكس التفسري األكرث ً
مضافًا إىل اعتامده عىل هذه التفاسري كث ًريا يف إضافة مالحظات وتعليقات نقديَّة حول اآليات القرآن َّية يف هوامش الرتجمة وحواشيها ،محدِّدا أنَّه اعتمد عىل
السمرقندي» (ت375 :هـ985/م) 2- ،تفسري «زاد املسري» لـ«عبد الرحمن بن الجوزي» (ت:
أربعة تفاسري ،وهي 1- :تفسري «بحر العلوم» لـ«أيب الليث
ّ
السيوطي»
الدين
«جالل
لـ:
«الجاللني»
تفسري
4685هـ1286/م).
(ت:
البيضاوي»
لـ«القايض
597هـ1200/م) 3- ،تفسري «أنوار التنزيل وأرسار التأويل»
ّ
يل» (ت 846 :هـ1459/م) (املرتجم).
(ت911 :هـ1505/م) ،و«جالل الدين املح ّ
اليهودي) يوجد جنوب مدينة القدس بالقرب من جبل صهيون املقدَّس ،وهو مرتبط بلفظ «גיהונם"
َّس
د
املق
كثريا يف املقرا (الكتاب
ّ
((( اسم وا ٍد ذُكر ً
العربي الوارد يف املصادر الدين َّية اليهوديَّة عىل أنَّه مكان الخاطئني بعد موتهم (املرتجم).
جهنم
ّ

اإلسرائيلي “أوري روبين
ترجمة مقال “من مائدة المترجم” للمستشرق
ّ

ترجمته إىل (סופם שיגיעו אל הגיא) ( نهايتهم سيصلون إىل جيا) ،ووضعت يف الهامش أيضً ا اللفظة العربيَّة بصورتها
صدى
ربا يع ُّد
األصل َّية ورشحت معنى املوضوع ،وكتبت أ َّن
ً
املفسين يرشحون أ َّن هذا اسم وادي يف جهنم ،وأنَّه َّ
ِّ
يب (غوى) الذي
لصورة اللفظ
ّ
مفسين آخرين رشحوا اللفظة وفقًا ألصلها العر ّ
العربي גיא בן הינום ،ورشحت أ َّن هناك ِّ
يعني ضياع.

النموذج الثالث:

وردت اللفظـة (بَ ِقيَّـة) ثلاث مـ َّرات يف القـرآن؛ يف اآليـة  248مـن سـورة البقـرة((( ،ويف اآليتين  86و 116مـن
سـورة هـود((( ،واملعنـى األسـاس البسـيط للَّفظة هو (بقيـة) وفقًا لجذرهـا (بقى) .املشـكلة هي أنَّـه يف إحدى هذه
ف
ُـم أُولُو بَ ِق َّيـ ٍة يَ ْن َهـ ْونَ عَنِ الْف ََسـا ِد ِ
اآليـات ،وتحديـ ًدا اآليـة  116من سـورة هـودَ  :فلَـ ْوال كَانَ ِم َن الْقُـ ُرونِ ِمـ ْن َق ْبلِك ْ
األ ْر ِ
ين وردت (أُولُـو بَ ِق َّي ٍة) لوصف
ج ِر ِم َ
ج ْي َنـا ِم ْن ُه ْ
ـع الَّ ِذيـ َن ظَلَ ُمـوا َمـا أُتْ ِرفُوا ِفيـ ِه َوكَانُوا ُم ْ
ـم َواتَّ َب َ
ض إِال َقلِيلا ِم َّمـ ْن أَنْ َ
الص ِّديقين مـن أبنـاء األجيـال السـابقة ،والذيـن لـوال أ َّن هنـاك الكثري مـن أمثالهـم ل َّدمر اإللـه جيلهـم وأفناهم من
عىل وجـه األرض.
املفسون إ َّن املقصود هم أصحاب املعتقدات الدين َّية والص ِّديقون ،وقد ترجمها ابن شيمش إىل «בני
ويقول
ِّ

يب لها (بقية) واألصل املقابل لها
אדם ישרים" أي (أشخاص صالحون) ،لك َّن هذه الرتجمة تفصل بني األصل العر ّ
يف العربيَّة שאר .عىل الرغم من أ َّن هناك طريقة للحفاظ عىل هذه الصلة؛ وذلك عن طريق استخدام اللفظة العربيَّة
ُجسد فكرة السم ّو والتم ُّيز ،وبالتايل ال يوجد ما هو أنسب منها لرتجمة لفظة (بقية) إىل العربيَّة ،وهو
(שאר רוח) التي ت ِّ
ما قام به ريفلني يف ترجمته؛ إذ استخدم مصطلح (בעלי שאר ־ רוח) وكانت ترجمتي أنا كذلك.

النموذج الرابع:
نتنـاول يف هـذا املثـال الجـذور اللغويَّـة املتشـابهة يف العرب َّيـة والعربيَّـة ،مثال الـواردة يف اآلية  178من سـورة
الُنْثَـى ب ْ
ح ِّر َوالْ َع ْبـدُ بِالْ َع ْبـ ِد َو ْ
ف الْ َق ْت َ
ِالُنْثَـى َف َم ْن
ـاص ِ
ُـم الْ ِق َ
ـب َعلَ ْيك ُ
حـ ُّر بِالْ ُ
لى الْ ُ
ص ُ
البقـرةَ  :يـا أَ ُّي َهـا الَّ ِذيـ َن آَ َم ُنـوا كُ ِت َ
ش ٌء فَاتِّ َبا ٌع بِالْ َم ْعـ ُر ِ
وف َوأَدَا ٌء إِلَ ْي ِه ِبإِ ْح َسـانٍ َذلِكَ تَ ْ
ُـم َو َر ْح َم ٌة َف َمنِ ا ْعتَـدَ ى بَ ْعدَ َذلِكَ
خ ِف ٌ
يف ِم ْن َربِّك ْ
ـي لَـهُ ِمـ ْن أَ ِخيـ ِه َ ْ
ُع ِف َ
يـم ،والتـي تتعـ َّرض ألحـكام العقوبـة املتعلِّقـة بالقتـل ،وحـاالت الكفَّـارة ،مثلام هـو وارد يف اآلية
اب أَ ِل ٌ
َف َلـهُ َعـ َذ ٌ
ـي لَـ ُه )....والتـي تقصـد أ َّن أقـارب القتيـل قد سـامحوا القاتل أي لـن يقتلـوه ،ويف هذه الحالـة فإنَّه عىل
(فَ َمـ ْن ُع ِف َ
امل ُسـامح أن يتَّبـع طريـق املعـروف (فَاتِّ َبـا ٌع بِالْ َم ْعـ ُر ِ
وف) ،ويف هـذه الحال تقـ ِّدم لنا العربيَّـة ترجم ًة بسـيط ًة لتعظيم
العربي؛
اإللهي من خالل اسـتخدام هذا الجـذر
لفظـة (ات ِّبـاع) وهـي (תביעה) وبهـذا يـرد املعنى الدقيق لهـذا األمر
ّ
ّ
لذلـك فقـد ترجمـت هـذه اآليـة على النحـو اآليت :ואולם אם מוחל גואל הדם לרוצח על קצת דמו של אחיו יסתפק
בתביעה כדת וכדין (ואז ישלם לו הרוצח כופר נפש).
وس َو ُآل َها ُرو َن تَ ْح ِملُ ُه الْ َم َالئِ َك ُة إِ َّن ِف َذلِ َك َاليَ ًة لَ ُك ْم إِ ْن كُ ْنتُ ْم
((( َ وق ََال لَ ُه ْم نَ ِبيُّ ُه ْم إِ َّن آيَ َة ُملْ ِك ِه أَ ْن يَأْتِيَ ُك ُم التَّابُوتُ ِفي ِه َس ِكي َن ٌة ِم ْن َربِّ ُك ْم َوبَ ِقيَّ ٌة ِممَّ ت َ َر َك ُآل ُم َ
ُم ْؤ ِم ِن َني سورة البقرة ،اآلية .248
((( بَ ِق َّي ُة الل ِه َخ ٌ ْي لَ ُك ْم إِ ْن كُ ْنتُ ْم ُم ْؤ ِم ِن َني َو َما أَنَا َعلَ ْي ُك ْم ِب َح ِف ٍ
يظ سورة هود ،اآلية .86
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بحوث ودراسات

النموذج الخامس:
ورد يف مواضع ع َّدة من القرآن لفظة (املؤتفكات) أو (املؤتفكة)((( كصفة للمدن التي د َّمرها اإلله ،وكان يُقصد
بها مدينتي سدوم وعمورة املقرائ َّيتَ ْي(((.
ٍ
يئ الذي يصف
املفسون املسلمون
ويورد
ِّ
معلومات عن صلة هذه املدن مبا وردت عليه يف األصل املقرا ّ
رأسا عىل عقب ،كام أ َّن القرآن نفسه يصف انقالب هذه املدن يف اآلية  82من سورة
هذه املدن التي انقلبت ً
جيلٍ َم ْنضُ و ٍد ،واآلية  74من سورة ِ
الحجر
هود َ فل ََّم جا َء أَ ْم ُرنا َج َعلْنا عالِ َيها سا ِفلَها َوأَ ْمطَ ْرنا َعلَ ْيها ِحجا َر ًة ِم ْن ِس ِّ
جيلٍ  ،والذي كان انقالبًا تا ًّما ،أي أ َّن اإلله ألقى بهذه املدن
جا َر ًة ِّمن ِس ِّ
ج َعلْ َنا َعالِ َي َها َسا ِفلَ َها َوأَ ْمطَ ْرنَا َعلَ ْيه ِْم ِح َ
َ ف َ
رأسا عىل عقب ،وهذه الصورة موصوفة أيضً ا يف املقرا؛ إذ يُحىك أ َّن اإلله أمطر سدوم وعمورة نا ًرا
وقلبها ً
وأبادهام وقلبهام(((.
لعقاب اإلله الشديد ،مثلام ورد يف سفر الخروج  ،25/29وسفر
وورد انقالب هاتني املدينتَ ْي يف املقرا كعالم ٍة
ِ
ارميا  ،16 /20كام أ َّن القرآن استخدم هذا املثال لتحذير الكفّار .وكانت الرتجمة الطبيعيَّة ج ًّدا لهاتني املدينتني يف
العربي القريب ج ًّدا من الجذر
القرآن هي «הערים ההפוכות» أي (املدن املقلوبة) ،وهو ما يتيتح استخدام الجذر
ّ
العربي.
قريب ج ًّدا من الجذر
يب الذي هو بدوره
ّ
العر ّ
ٌ

النموذج السادس:

العربي (שוב)؛ فعىل سبيل املثال :يف اآلية  37من سورة البقرة
ح الجذ َر
َاب) بوج ٍه واض ٍ
َّ
يقابل الجذر العر ّ
يب (ت َ
قيل عن آدم َ ف َتلَ َّقى آ َد ُم ِم ْن َربِّ ِه كَلِ َم ٍ
اب َعلَ ْي ِه) ،وترجمها ريفلني «וישב
ت َف َت َ
اب َعلَ ْي ِه ،وقد ورد يف اآلية نفسها (فَتَ َ
العربي ،لك َّنه مل يأخذ بعني االعتبار الحقة
يب والجذر
ّ
אליו" ،ويف هذه الرتجمة حافظ عىل التشابه بني الجذر العر ّ
النسب (عليه) وترجمها (إليه) ،وميكن توقُّع أ َّن املرتجم اعترب أ َّن آدم هو الذي تاب إىل اإلله.
كام أ َّن ابن شيمش ترجمها -أيضً ا( -إليه) عىل اعتبار أ َّن املوضوع األساس هو آدم وليس اإلله ،وتجاهل متا ًما
الحقة النسب.
وصف الرتباط اإلله بآدم ،ومن املمكن
اب َعلَيْ ِه) عىل أنَّها
ويرشح
ٌ
ِّ
املفسون املسلمون عمو ًما جملة (فَتَ َ
َاب) العرب َّية و(שב) العربيَّة ،وكذلك عىل الحقة النسب (عليه)،
الحفاظ يف الرتجمة العربيَّة عىل الصلة التي بني (ت َ
وكل ذلك ميكن تحقيقه إذا ترجمناها مبعنى (عاد عن غضبه عليه) ،وقد انتهجت هذا األسلوب يف الرتجمة يف
ُّ
َات أَتَتْ ُه ْم ُر ُسلُ ُه ْم بِالْبَيِّ َن ِ
اب َم ْديَ َن َوالْ ُم ْؤتَ ِفك ِ
ات فَمَ
((( سورة التوبة ،اآلية  :70أَلَ ْم يَأْتِ ِه ْم نَبَأُ ال َِّذي َن ِم ْن قَبْلِ ِه ْم قَ ْومِ نُو ٍح َو َعا ٍد َو َُثو َد َوقَ ْومِ إِبْ َرا ِهي َم َوأَ ْص َح ِ
كَا َن الل ُه لِ َيظْلِ َم ُه ْم َولَ ِك ْن كَانُوا أَنْف َُس ُه ْم يَظْلِ ُمونَ؛ سورة النجم ،اآلية َ  :53والْ ُم ْؤت َ ِف َك َة أَ ْه َوى؛ سورة الحاقَّة ،اآلية َ  :9و َجاء ِف ْر َع ْو ُن َو َم ْن قَ ْبلَ ُه َوالْ ُم ْؤتَ ِفكَاتُ
بِالْخ ِ
َاطئَ ِة.
((( أي الواردة يف (املقرا) املعروف يف الكتابات العرب َّية بالعهد القديم ،وهو الكتاب املقدَّس لليهود (املرتجم).
(((انظر :التكوين .25-24 /19

اإلسرائيلي “أوري روبين
ترجمة مقال “من مائدة المترجم” للمستشرق
ّ

كل املواضع التي وردت فيها مسامحة اإلله لإلنسان ،مثال :اآلية  54من سورة البقرة َ وإِ ْذ ق َ
وس لِ َق ْو ِم ِه َيا َق ْو ِم
ٍّ
َال ُم َ ٰ
اب َعلَ ْيك ُْم ۚ إِنَّهُ
إِنَّك ُْم ظَلَ ْم ُت ْم أَنْف َُسك ُْم بِاتِّخَا ِذك ُُم الْ ِع ْ
َي لَك ُْم ِع ْندَ بَا ِرئِك ُْم َف َت َ
ل بَا ِرئِك ُْم فَا ْق ُتلُوا أَنْف َُسك ُْم َٰذلِك ُْم خ ْ ٌ
ج َل َف ُتوبُوا إِ َ ٰ
اب َعلَ ْي ُك ْم) أي عاد عن غضبه عليكم وقد ترجمها ريفلني (ושב אליכם)،
اب ال َّر ِح ُ
ُه َو ال َّت َّو ُ
يم ،فقد قيل عن اإلله (فَتَ َ
أ ّما ابن شيمش فقد ترجمها (ושוב אליכם).

النموذج السابع:
املثال األخري الذي أورده يف هذا الصدد ،هو لفظة (خالق) الواردة يف اآلية  102من سورة البقرة َ واتَّ َب ُعوا َما تَ ْتلُو
ل ُمل ِ
الشَّ َي ِ
ْك ُسلَ ْي َمنَ ۖ َو َما كَ َف َر ُس َل ْي َمنُ َو َٰل ِك َّن الشَّ َي ِ
َي
ح َر َو َما ُأنز َِل َع َل ا ْل َم َلك ْ ِ
اط ُ
اط َ
الس ْ
ني كَ َف ُروا يُ َع ِّل ُمونَ ال َّن َ
اس ِّ
ني َع َ ٰ
وت ۚ َو َما ُي َعل َِّمنِ ِم ْن أَ َح ٍد َح َّت ٰى َيق َ
ي الْ َم ْر ِء
وت َو َما ُر َ
ِب َباب َِل هَا ُر َ
ح ُن ِف ْت َن ٌة ف ََل تَكْ ُف ْر ۖ َف َي َت َعلَّ ُمونَ ِم ْن ُه َم َما ُي َف ِّرقُونَ ِب ِه َب ْ َ
ُول إِنَّ َا نَ ْ
ف
ضه ُْم َو َل يَن َف ُع ُه ْم ۚ َولَ َقدْ َعلِ ُموا لَ َمنِ اشْ َتَا ُه َما لَهُ ِ
َو َز ْوجِ ِه ۚ َو َما هُم بِضَ ا ِّري َن ِب ِه ِم ْن أَ َح ٍد إِ َّل ِبإِ ْذنِ اللَّ ِه ۚ َويَ َت َعلَّ ُمونَ َما يَ ُ ُّ
ش ْوا ِب ِه أَنف َُس ُه ْم ۚ لَ ْو كَانُوا يَ ْعلَ ُمونَ  ،وقد تك َّررت هذه الكلمة -أيضً ا -يف آيات أخرى(((.
ْال ِخ َر ِة ِم ْن خ ََلقٍ ۚ َولَ ِب ْئ َ
س َما َ َ
وتتكر َّر يف موضعٍ آخر من السورة نفسها ،يف اآلية  :200وقد قيل يف اآلية األوىل عن اإلنسان الذي يشتغل بالسحر
املفسون املسلمون لفظة (خ ََلقٍ ) مبعنى جزء (نصيب) .وعليه ،فإنَّه ميكن
ال ِخ َر ِة ِم ْن خ ََلقٍ ) ،ورشح
ف ْ
( َما لَ ُه ِ
ِّ
التلمودي الرائج
العربي ،مبعنى أ َّن هذا األمر يُذكِّر بالتعبري
ترجمة اللفظة يف صورتها العربيَّة املأخوذة من هذا الجذر
ّ
ّ
نصيب من العامل ِ
اآلخر).
«אין לא חלק בעולם הבא» أي (ليس له
ٌ
خاص
إ َّن موضوع تاريخ الجذور اللغويَّة املشرتكة بني عرب َّية القرآن واللغات السام َّية األخرى ،مثل العربيَّة ،وبوج ٍه
ّ
ج َنة=גן.
اآلراميَّة ،كانت من املوضوعات التي بُحثت غري م َّرة ،ومن املمكن ذكر أمثلة شهرية ع َّدة تتعلَّق بذلك مثل َ
ُجسد ميزة العربيَّة لجهة ترجمة القرآن إليها.
وهي أمثلة ت ِّ

((( يف :سورة البقرة ،اآلية  200فَ ِإذَا قَضَ يْتُم َّم َن ِاس َك ُك ْم فَا ْذكُ ُروا اللَّ َه ك َِذكْ ِركُ ْم آبَا َءكُ ْم أَ ْو أَشَ َّد ِذكْ ًرا ۗ فَ ِم َن ال َّن ِ
اس َمن يَق ُ
ُول َربَّ َنا آتِ َنا ِف ال ُّدنْيَا َو َما لَ ُه ِف ا ْل ِخ َر ِة ِم ْن
خ ََلقٍ ؛ سورة آل عمران ،اآلية  77إِ َّن ال َِّذي َن يَشْ َ ُتو َن ِب َع ْه ِد اللَّ ِه َوأَ ْ َيانِ ِه ْم ثَ َ ًنا قَلِ ًيل أُولَ ِئ َك لَ خ ََل َق لَ ُه ْم ِف ْال ِخ َر ِة َو َل يُ َكلِّ ُم ُه ُم اللَّ ُه َو َل يَ ْنظُ ُر إِلَ ْي ِه ْم يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة َولَ
َاب أَلِي ٌم؛ وسورة التوبة ،اآلية  69كَال َِّذي َن ِم ْن قَ ْبلِ ُك ْم كانُوا أَشَ َّد ِم ْن ُك ْم قُ َّو ًة َوأَك َ َْث أَ ْموالً َوأَ ْوالدًا ف َْاستَ ْمتَ ُعوا ِبخَال ِق ِه ْم ف َْاستَ ْمتَ ْعتُ ْم ِبخَال ِق ُك ْم ك ََم
يُ َزكِّي ِه ْم َولَ ُه ْم َعذ ٌ
ُ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْخاسونَ.
ْاستَ ْمتَ َع ال َِّذي َن ِم ْن قَبْل ُك ْم ِبخَالق ِه ْم َوخُضْ تُ ْم كَالَّذي خاضُ وا أولئ َك َح ِبط َْت أ ْعاملُ ُه ْم ِف ال ُّدنْيا َو ْالخ َرة َوأولئ َك ُه ُم ال ُ
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شخصيات
َّ
استشراقية

شيخ المستشرقين اإلسرائيل ِّيين
"مائير يعقوب كيستر"

وآراؤه حول القرآن الكريم -عرض ونقد-
د .أحمد البهنيس

(((

 االسم :مائري يعقوب كيسرت ()M. J .Kister التاريخ2010 - 1914 :م الجنس َّية :اإلرسائيل َّيةالتخصص :دراسة مرحلتَي الجاهليَّة وصدر اإلسالم ،ومراحل تط ُّور
ُّ
اإلسالم الروحيَّة ،والدينيَّة ،واالقتصاديَّة ،واالجتامعيَّة.
ّ
مقدمة
يتق َّدم الئحة املسترشقني اإلرسائيل ِّيني يف مجال الدراسات القرآن َّية اسم الربوفيسور "مائري يعقوب كيسرت"
جه يف التعليم
املتوسط؛ فهو
العربي
املعروف بـ "أبو االت ِّجاهات االسترشاق َّية" يف التعليم
ّ
ِّ
ِّ
املؤسس لهذا التو ُّ
ٍ
املؤسسني للدراسات العرب َّية واإلسالم َّية يف الكيان
وبتكليف من الحكومة اإلرسائيل َّية ،ويُع ُّد من اآلباء
يل،
ِّ
اإلرسائي ّ
يل؛
يل ،وهو أستاذ معظم املسترشقني اإلرسائيليِّني املهت ِّمني بالدراسات اإلسالميَّة والقرآنيَّة يف وقتنا الحا ّ
اإلرسائي ّ
يقل عن مثانية عرش مسترشقًا يف جامعات ومعاهد إرسائيل َّية مختلفة.
فقد تتلمذ عىل يديه منهم ما ال ّ

العلمي ،وأبرز مؤلَّفاته وكتاباته العلميَّة ،والسيَّام تلك املتعلِّقة
ويف ما يأيت عرض لسريته العلميَّة ،وكذلك منهجه
ّ
بالدراسات اإلسالم َّية والقرآن َّية منها ،مع ٍ
نقد موج ٍز ألبرز آرائه يف القرآن الكريم.
َّ ً
َّ
أول :سيرته العلمية

يل من مواليد مدينة جاليسيا األوكران َّية يف الفرتة التي كانت فيها تحت سيطرة اإلمرباطوريَّة
مسترشق إرسائي ّ
النمساويَّة-املجريَّة.
ائييل ،من مرص.
متخصص يف االسترشاق اإلرس ّ
((( باحث
ِّ

شيخ المستشرقين اإلسرائيليِّين «مائير يعقوب كيستر»

اليهودي يف
الديني
تعليم يتعلَّق بتاريخ بولندا الحديثة ،عالوة عىل تعليمه
ولد ألرسة يهوديَّة متديِّنة ،وتلقّى
ً
ّ
ّ
ما بني عامي 1937-1932م(((.
ظل والداه يف بولندا ،والتحق عام 1940م بقس َمي اللغة واآلداب العرب َّية
هاجر إىل فلسطني عام 1939م؛ بينام َّ
مرتجم من العربيَّة إىل
والثقافة اإلسالميَّة يف الجامعة العربيَّة يف القدس ،وخالل فرتة دراسته الجامعيَّة عمل
ً
البولنديَّة يف القنصل َّية البولنديَّة يف القدس ،وبني عامي 1946-1945م عمل ملحقًا صحف ًّيا لسفاريت بولندا يف
بريوت ودمشق ،كام عمل عام 1948م يف إذاعة (هاجانا) اإلرسائيل َّية التي كانت تصدر من حيفا يف أحد برامجها
التي تبث بالعرب َّية(((.
عند تخ ُّرجه من الجامعة عمل مد ِّر ًسا للُّغة العربيَّة يف إحدى مدارس مدينة حيفا من عام  1946حتّى 1958م،
ٍ
مكتب
بتكليف من
صا يف اللغة العرب َّية للمدارس اإلعداديَّة اإلرسائيل َّية،
وأع َّد يف العام 1954م مت ًنا دراس ًّيا
ِ
متخص ً
ِّ

(تخصص استرشاق) يف جميع
رئيس الحكومة اإلرسائيل َّية آنذاك .ويف ضوء نجاح مه َّمته ،تق َّرر أن يكون هناك
ُّ
التخصص من ِقبَل وزارة الرتبية والتعليم ،وخالل هذه
املدارس اإلرسائيليَّة ،و ُع ِّي كيسرت مراقبًا عا ًّما عىل هذا
ُّ
نصوصا تاريخيَّة وأدبيَّة باللغة العربيَّة ،تعود
ريا من  600صفحة بعنوان "امل ُجتنى" ض َّمنه
ً
الفرتة كتب مرج ًعا كب ً
لفرتة الجاهل َّية وحتَّى فرتة العرص
العبايس(((.
ّ
حصل عام 1949م عىل درجة املاجستري من الجامعة العربيَّة يف القدس عن رسالة علم َّية حول كتاب "آداب
تخصص فرتة ما قبل اإلسالم
الصحبة" للسلمي الذي يتح َّدث عن الزهد ،وحصل عىل الدكتوراه عام 1964م يف
ُّ
يل ،ومتحورت حول كتاب (أنساب األرشاف)
"الجاهل َّية" ،وكانت رسالته حول قبيلة "متيم" خالل العرص الجاه ّ
امليالدي .ويف السنة نفسها ُع ِّي أستاذًا يف الجامعة العربيَّة يف
البالذري من القرن التاسع
ألحمد بن يحيى
ّ
ّ
أسس يف العام 1969م
القدس ،وبقي فيها سنوات ع َّدة ،وحصل عىل رتبة األستاذيَّة عام 1970م؛ وذلك بعد أن َّ
قسم اللغة العربيَّة يف كلِّيَّة اآلداب يف جامعة تل أبيب؛ باالشرتاك مع الربوفيسور جدعون جولدنربج ،كام شارك
الجامعي عام 1980م (((.
يف تأسيس قسم اللغة العرب َّية يف جامعة حيفا ،وتقاعد من العمل
ّ
يب القديم والحديث،
د َّرس كيسرت يف الجامعات اإلرسائيل َّية موا ًّدا ع َّدة يف مجال القرآن الكريم ،واألدب العر ّ
النبوي(((.
يب الكالسييكّ ،وكذلك املخطوطات اإلسالميَّة والحديث
ّ
والشعر العر ّ
((( انظر :السرية العلميَّة للربوفيسور "مائري يعقوب كيسرت" عىل موقع الجامعة العربيَّة يف القدس ،عىل الرابط اآليت:
http://www.kister.huji.ac.il/he/node/109
((( מאיר יעקב קיסטר' ,מגליציה לתרבות ערב' ,בתוך איגרת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ,אייר תשס"ד (מאי ,)2004
מס'  ,26עמ' .14
((( انظر :السرية العلميَّة للربوفيسور مائري كيسرت ،م.س.
((( انظر :م.ن.
((( מאיר יעקב קיסטר ,שם :עמ׳ .15
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املؤسسات التعليميَّة واألكادمييَّة
ومن مساهامته العلميَّة واألكادمييَّة -يف مجال الدراسات االسترشاقيَّة داخل
َّ
اإلرسائيل َّية -تأسيسه ملجلَّة "الدراسات الرشق َّية اإلرسائيل َّية" يف جامعة تل أبيب ( ،)Israel Oriental Studiesولدوريَّة
"دراسات أورشليم يف اللغة العرب َّية واإلسالم" يف الجامعة العربيَّة يف القدس (Jerusalem Studies in Arabic and
السلمي عام 1954م ،وتحقيقه لكتاب
 ،)JSAI( )Islamوكذلك إخراجه لكتاب "آداب الصحبة" أليب عبد الرحمن
ّ
السنوي الذي يعقد يف القدس بعنوان:
العلمي
للبالذري" عام 1970م ،ومبادرته إلقامة املؤمتر
"أنساب األرشاف
ّ
ّ
ّ
"من الجاهل َّية إىل اإلسالم" (.((()From Jahiliyya to Islam
يل للعلوم واآلداب؛ إذ كانت له بصمته الواضحة يف مجال الدراسات
كام كان عض ًوا يف املجمع
الوطني اإلرسائي ّ
ّ
يل وخارجه(((.
االسترشاقيَّة عا َّمة داخل الكيان اإلرسائي ّ
وقد حاز عىل مجموعة من الجوائز؛ منها :جائزة إرسائيل يف اللغة العرب َّية واالسترشاق عام 1980م ،وجائزة

روتشيلد يف اآلداب عام 1988م ،وجائزة سلومون بوبليك يف الجامعة العربيَّة عام 1992م(((.
َّ
َّ
ً
ّ
ثاني�ا :منهجه البحيث وأبرز مؤلفاته العلمية

تركَّزت بحوث كيسرت وكتاباته العلم َّية حول فرتة الجاهل َّية وصدر اإلسالم ،ومراحل تط ُّور اإلسالم الروح َّية،
املؤسسة التي غال ًبا ما
والدين َّية ،واالقتصاديَّة ،واالجتامع َّية .وتعتمد دراساته عىل مجموعة من النصوص األصل َّية
ِّ
توصل إىل نتائجه البحثيَّة من خالل
تكون متواجدة يف مخطوطات ع َّدة حصل عليها من مكتبات بلدان مختلفة؛ إذ َّ
قراءاته املتك ِّررة يف مصادر أصليَّة(((.
ينسب بعض الباحثني منهج َّية املدرسة العلم َّية التي ينتمي إليها كيسرت إىل املدرسة املحافظة يف الدراسات
اإلسالم َّية يف إرسائيل ،التي تسعى للحصول عىل نتائج علم َّية دقيقة حول تاريخ بدايات اإلسالم من خالل الكشف
الهنجاري
اليهودي
عن التناقض يف أدب الحديث ومن خالل املعرفة املتبادلة؛ ولذا يعتربه بعضهم خليفة املسترشق
ّ
ّ
املعروف "إسحاق يهودا جولدتسيهر"(((.
العلمي مسارين متوازيني:
اتَّخذ نهج كيسرت
ّ
 األ َّول :بحث املخطوطات الثاين :بحث دقيق يف النصوص القدمية((( انظر :السرية العلم َّية للربوفيسور مائري كيسرت ،م.س.
اإللكرتوين لدار نرش ماجنس التابعة للجامعة العربيَّة يف القدس عىل الرابط اآليت ،www.magnespress.co.il\website\index.asp :تاريخ
ّ
((( انظر :املوقع
2006/10/13م.
((( انظر :السرية العلميَّة للربوفيسور مائري كيسرت ،م.س.
العلمي لكيسرت عىل موقع الجامعة العربيَّة يف القدس عىل الرابط اآليت.http://www.kister.huji.ac.il/he :
((( انظر :صفحة النهج
ّ
((( מאיר יעקב קיסטר ,שם :עמ׳ .16-15
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املفصل للمصادر اإلسالم َّية القدمية؛ مثل :بيوجرافيا
الفيلولوجي
ويف هذين املسارين اعتمد عىل البحث
َّ
ّ
اإلسالمي ،والتفاسري القرآن َّية ،وكذلك عدد من املصادر
النبوي ،والتاريخ
النبي مح َّمد( السرية) ،والحديث
ّ
ّ
ّ
نصيًّا ،أو عن طريق
اإلسالميَّة التي كُ ِتبَت خالل القرون األوىل من االسالم؛ وذلك سواء عن طريق مقابلتها ِّ
ين للمسلمني يف
تحليلها
ّ
اللغوي الدقيق الذي يكشف عن نتائج بحثيَّة ساهمت يف الكشف عن الوجه الروحا ّ
تلك العصور(((.
عب
حاول كيسرت من خالل بحوثه الكشف عن الخلف َّية السياس َّية والعسكريَّة واالجتامع َّية لإلسالم؛ كام هو ُم َّ
عنها من خالل تاريخ القبائل العربيَّة التي كانت موجودة قبل اإلسالم ،وال سيَّام قبيلة قريش ،وكذلك املنظومة
االجتامع َّية التي كانت تحكم العالقات اإلنسان َّية بني سكَّان مكَّة؛ مبا فيهم اليهود والنصارى ،وكذلك العالقات
التي ربطت قبيلة قريش باملاملك األخرى التي كانت عىل حدود شبه الجزيرة العرب َّية؛ كام استعرض املجاالت

أساسا
حدة التي كانت منترشة يف الجزيرة العرب َّية ،حيث اعتربها متثِّل
ً
التع ّبديَّة والطقس َّية لعدد من الطوائف املو ِّ
اإلسالمي يف ما بعد(((.
للتوحيد
ّ
فهما قويًّـا وعميقًـا للعالقـة بين
ويـرى بعـض الباحثين أ َّن أه ِّم َّيـة بحـوث كيستر تتمثَّـل يف إتاحتهـا
ً
الوثنـي الـذي كان سـائ ًدا يف فترة مـا قبـل اإلسلام ،ويف تأسيسـها
االجتامعـي والدينـي
اإلسلام والبنـاء
ّ
ّ
ٍ
ألبحـاث جديـدة تتعلَّـق بالجـذور العربيَّـة لإلسلام والقـرآن ،وقـد تزايـدت هـذه البحـوث بسـبب تزايـد
األصـوات الداعيـة إىل االهتمام بالدراسـات االسـترشاقيَّة املعـارصة التـي تبحـث يف الجـذور العربيَّـة/
الحجازيَّـة لإلسلام والقـرآن(((.
تأسست بحوث كيسرت عىل فهمٍ عميقٍ للشعر والنرث العرب َّيني يف الفرتة الكالسيك َّية ،فقد حرص عىل
كام َّ
كل النصوص األصليَّة ذات الصلة مبوضوعات دراساته حتَّى تلك النصوص الغامضة والهامشيَّة منها ،الفتًا
جمع ِّ
توصل إليها خالية من آرا ٍء مسبقة أو
االنتباه إىل تلك النسخ والروايات املختلفة منها .وعليه ،فإ َّن النتائج التي َّ
أيديولوج َّيات ثابتة ،فهي تسلِّط الضوء عىل آرا ٍء ع َّدة ووجهات نظ ٍر مختلفة(((.

((( انظر :السرية العلم َّية للربوفيسور مائري كيسرت ،م.س.
((( انظر :م.ن.
((( انظر :م.ن.
((( انظر :م.ن.
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َّ
َّ
ومن أبرز مؤلفاته وكتاباته العلمية

 .1عىل صعيد الكتب:
أ .كتاب "بحوث حول تك ُّون اإلسالم"((( :وهو عبارة عن مجموعة من البحوث التي تح َّدث فيها عن تاريخ
اإلسالمي عىل املشاكل السياسيّة األساس يف إرسائيل واملنطقة عا َّمة؛ كام
اإلسالم وآدابه ،وتأثري التاريخ
ّ
تع َّرض فيه لتاريخ بعض القبائل البدويَّة العرب َّية يف الجزيرة العرب َّية قبل ظهور اإلسالم وبعده ،وعن املكانة
السياس َّية واالقتصاديَّة ملكَّة كذلك ،وعن العالقات بني القبائل البدويَّة العرب َّية واملستوطنات اليهوديَّة يف
النبي مح َّمد ،وتط ُّور الرصاع بينه
خاصا تناول فيه سرية
فصل
ً
شامل الجزيرة العربيَّة قبل اإلسالم ،وأفرد
ًّ
ّ
وبني يهود املدينة(((.
الديني من الجاهل َّية إىل اإلسالم"((( :ناقش فيهام
ب .كتابا "دراسات يف الجاهل َّية واإلسالم"((( و"املجتمع
ّ
عالقة الجاهل َّية باإلسالم؛ سواء عىل مستوى املعتقدات أو عىل مستوى العبادات والطقوس والشعائر،
يب قبل اإلسالم عىل تك ُّون املعرفة الدينيَّة اإلسالميَّة(((.
يل العر ّ
ومدى تأثري املجتمع القب ّ

 .2عىل صعيد املقاالت العا َّمة:

املتخصصة،
صدرت لـ"كيسرت" مجموعة من املقاالت العلم َّية االسترشاق َّية يف عدد من الدوريَّات العلم َّية
ِّ
شملت مجاالت متن ِّوعة يف حقل الدراسات اإلسالم َّية بصفة عا َّمة .وكانت أه ّمها :دراساته املتعلِّقة بنقد كتب
الرتاث
ب الحديث والتفسري،
اإلسالمي((( ،ودراساته يف ما اعتربها األساطري والروايات املختلفة املوجودة يف أد َ
ّ
ويف السرية النبويَّة((( ،كام له عدد من الدراسات املتعلِّقة ببعض املفاهيم والتقاليد املوجودة يف الرتاث
اإلسالمي(((،
ّ
((( انظر :السرية العلميَّة للربوفيسور مائري كيسرت ،م.س.
((( صدر عن دار نرش "ماجنس" يف الجامعة العربيَّة يف القدس يف شهر فرباير (شباط) 1999م ،يقع يف  300صفحة ،وترجمه من اإلنكليزيَّة إىل العربيَّة:
أهارون أمري .لالطِّالع ،انظر الرابطني اآلتيني:
http://www.magnespress.co.il/website/index.asp?id=497132006/10/، http://www.ubank.co.il/essay. 292006/10/.
((( صدر عن دار نرش "شاجات" يف لندن عام 1980م .لالطِّالع ،انظر الرابط اآليت.www.AddALL_com. 29\10\2006 :
((( صدر عن دار نرش "شاجات" يف لندن عام 1990م .لالطِّالع ،انظر الرابط اآليت.www.bestwebbuys.com\ 29\10\2006 :
((( انظر الرابط اآليت.www.bestwebbuys.com\ 29\10\2006 :
((( كام يف دراسته عن كتاب "الخراج" ليحيى بن آدم حول اآلثار االجتامع َّية والسياس َّية للتقاليد الثالثة املوجودة يف كتاب الخراج ليحيى بن آدم
(The social and political implications of three traditions in the Kitab al-Kharadj of Yahya b. Adam. Journal of the Economic and
:لالطِّالع ،انظر :صفحة املؤلَّفات العلميَّة لكيسرت عىل صفحة الجامعة العربيَّة يف القدس عىل الرابط اآليت Social History of the Orient. 1. 3. 1960.).
http://www.kister.huji.ac.il/he/online-articles-library.
((( ومنها -عىل سبيل املثال -بحث له بعنوان:
A Study of Some Legends in Tafsir and Hadit Literature, Israel Oriental Studies 13 (1993).
وبحث آخر له بعنوان:
‘The Sırah literature,’ in Cambridge History of the Arabic Literature, Cambridge 1983, I, 352- 367.
لالطِّالع ،انظر :صفحة املؤلَّفات العلم َّية لكيسرت عىل صفحة الجامعة العربيَّة يف القدس ،م.س.
((( مثال :دراسته حول املساجد املقدَّسة الثالثة يف اإلسالم ،بعنوان:
) ("‘You Shall Only Set Out for Three Mosques’, A Study of an Early Tradition", Le Muséon ..82 (1969), 173- 196.
لالطِّالع ،انظر :صفحة املؤلَّفات العلم َّية لكيسرت عىل صفحة الجامعة العربيَّة يف القدس ،م.س.
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وببعض األحداث املتعلِّقة باليهود يف ذلك الرتاث((( ،وكذلك دراسات حول األماكن اإلسالميَّة املق َّدسة ،وما
يرتبط بها من طقوس مختلفة(((.

 .3عىل صعيد املوا ّد املوسوع َّية:

ح َّرر "كيسرت" كذلك موا ًّدا ع َّدة يف عدد من املوسوعات العلميَّة ،تركَّزت معظمها حول شخصيَّات عارصت
النبي مح َّمد ،رأى أنَّها كانت ذات تأثري عىل دعوته ،أو عىل بعض األفكار اإلسالم َّية ومجريات األحداث يف
ّ
(((
هذه الحقبة التاريخ َّية .
وميكن تقسيم موضوعات مؤلَّفات كيسرت وكتاباته العلميَّة إىل أربعة أقسام؛ هي:
أ -اإلسالم وشبه الجزيرة العرب َّية:
فقد تناول الشواهد السياس َّية والدين َّية واالجتامع َّية املرتبطة بعالقة اإلسالم بقبائل العرب يف شبه الجزيرة،
التي كان لها تأثري -وفقًا لكيسرت -عىل الكثري من األفكار واملعتقدات والطقوس اإلسالميَّة(((.
النبي مح َّمد وصورة النب َّوة:
ب -شخص َّية ّ
فقد تركَّزت بعض بحوثه حول سؤال ما مدى عالقة شخص مح َّمد بعبادة األصنام قبيل بعثته النبوية؟
للنبي مح َّمد يف اإلسالم ويف أعني املؤمنني به ،وما يرتبط بذلك
كام ركَّز عىل الصورة الروحيَّة والدينيَّة
ّ
الخاصة به.(((
من الرتكيز عىل العالقات العائليَّة واألرسيَّة
َّ
((( مثال :دراسته حول يهود بني قريظة ،بعنوان:

(The massacre of the Banū Qurayẓa: a re-examination of a tradition" Jerusalem Studies in Arabic and Islam.
vol. 23 1999).

لالطِّالع ،انظر :صفحة املؤلَّفات العلم َّية لكيسرت عىل صفحة الجامعة العربيَّة يف القدس ،م.س.
((( مثال :دراسته بعنوان:

Labbayka, Allāhumma, Labbayka On a monotheistic aspect of a Jāhiliyya practice," Jerusalem studies in Arabic
and Islam 2 (1980).

ودراسة أخرى بعنوان:

Some reports concerning Mecca from Jāhiliyya to Islam, ”Journal of the Economic and Social History of the
Orient. 15 [1972]..

لالطِّالع ،انظر :صفحة املؤلَّفات العلميَّة لكيسرت عىل صفحة الجامعة العربيَّة يف القدس ،م.س.
((( فقد ح َّرر عددًا من املواد يف موسوعة  Encyclopedia of Islamوموسوعة  .Encyclopedia of the Qurʾānومن هذه املقاالت ،مقالتني بعنوان:
": "Musaylimaوكذلك مقالة بعنوان : Encyclopedia of Islam, Second Edition،في " "Aktham b. Ṣayfīو ""al-Aḳraʿ b. Ḥābis
: Encyclopedia of the Qurʾān.في موسوعة

لالطِّالع ،انظر :صفحة املؤلَّفات العلم َّية لكيسرت عىل صفحة الجامعة العربيَّة يف القدس ،م.س.
((( انظر :م.ن.
((( فقد ح َّرر عددًا من املواد يف موسوعة  Encyclopedia of Islamوموسوعة  .Encyclopedia of the Qurʾānومن هذه املقاالت ،مقالتني
بعنوان "al-Aḳraʿ b. Ḥābis" :و " "Aktham b. Ṣayfīيف ،Encyclopedia of Islam, Second Edition :وكذلك مقالة بعنوان"Musaylima" :
يف موسوعة.Encyclopedia of the Qurʾān :
لالطِّالع ،انظر :صفحة املؤلَّفات العلم َّية لكيسرت عىل صفحة الجامعة العربيَّة يف القدس ،م.س.
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األيديولوجي بني مح َّمد وعبدة األصنام ،وهو الرصاع الذي
واهت ّم كذلك بدراسة ديناميك َّية الرصاع
ّ
شكل عسكريًّا ،وكان اليهود طرفًا فيه(((.
ً
وصل إىل ذورته يف املدينة ،بعدما أخذ

ج -الطقوس والعبادات يف اإلسالم:

ناقش كيسرت يف جملة من دراساته ما يتعلَّق باملعتقدات والطقوس اإلسالميَّة ،وعالقتها بالطقوس الدينيَّة
اليهوديَّة ،وال سيَّام تلك املتعلِّقة باألماكن املق َّدسة ،وعىل رأسها القدس الرشيف .مضافًا إىل تع ُّرضه
ملكانة شه َري رجب وشعبان يف اإلسالم(((.

د -عالقة اإلسالم باليهوديَّة:

وقد تناولها كيسرت بعنوان “تبلور الهويَّة الدين َّية اإلسالم َّية املستقلَّة” ،عن اليهوديَّة واألديان التوحيديَّة
األخرى بوج ٍه عا ّم؛ إذ تركّزت هذه البحوث واملقاالت العلميَّة عىل مكانة القصص والرؤى الدينيَّة اليهوديّة
اإلسالمي ،وال س َّيام تلك املتعلِّقة بآدم.(((
يف الرتاث
ّ
ً
ثالثا :آراؤه حول القرآن الكريم ونقد موجز لها
تربز يف ط َّيات كتابات كيسرت ومؤلَّفاته بعض آرائه وأفكاره عن القرآن الكريم ،نستعرضها يف ما يأيت:

 .1ر ّد القرآن إىل مصادر يهود َّية ووثن َّية:

امتألت عدد من كتابات كيسرت بفرضيَّات علميَّة تر ّد القرآن الكريم إىل مصادر وثنيَّة (جاهليَّة قبل اإلسالم)
وأخرى يهوديَّة؛ منها :ما ورد يف كتابه "دراسات يف الجاهل َّية واإلسالم" ،ودراسته حول "املساجد املق ّدسة الثالثة
الحج"
يف اإلسالم"؛ حيث ر َّد فيهام عد ًدا من الطقوس والشعائر اإلسالم َّية الواردة يف القرآن ،وعىل رأسها "شعرية
ّ
إىل مصادر وثن َّية ودين َّية قبل اإلسالم كانت سائدة يف فرتة الجاهل َّية.
الحج مبعنى الذهاب اىل األماكن املق َّدسة يف أزمنة مع َّينة
ويف مقام الر ّد عىل هذه الفرض َّية ميكن القول :إ َّن
َّ
للتق ُّرب إىل الله وإىل صاحب املكان املق ّدس ،يُع ُّد من املفاهيم املعروفة يف جميع األديان تقري ًبا ،وهو من
رصا عىل العرب الوثن ِّيني وحدهم(((.
الشعائر الدين َّية القدمية عند السام ِّيني ،وليس مقت ً
يحج
ين فلهاوزن((( وغريه من املسترشقني أكَّدوا عىل تع ُّدد وجود األرباب التي كان
ّ
ث َّم إ َّن املسترشق األملا ّ
إليها العرب قبل اإلسالم ،وعىل عدم حرصها يف الكعبة يف مكَّة؛ كام هو يف اإلسالم ،بل كانت يف الحجاز الكثري

((( انظر :صفحة املؤلَّفات العلم َّية لكيسرت عىل صفحة الجامعة العربيَّة يف القدس ،م.س.
((( انظر :م.ن.
((( انظر :م.ن.
املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم ،ط ،2بغداد ،جامعة بغداد1993 ،م ،ج ،6ص.347
((( انظر :عيل ،جوادّ :
أملاين .صاحب الفرضية الوثائقيَّة ،ومؤلِّف الكتاب الشهري:
((( يوليوس ڤلهاوزن (Julius Wellhausen) (1844 - 1918م) :باحث تور ّايت ومسترشق ّ
"اململكة العرب َّية وسقوطها" عام 1902م ،الكتاب الذي أث َّر عىل الكتابة التاريخ َّية العرب َّية تأث ًريا كبريا يف مسائل عدَّة( .انظر :الزركيل ،خري الدين :األعالم،
1980م ،فلهاوزن).

شيخ المستشرقين اإلسرائيليِّين «مائير يعقوب كيستر»

حج لها؛ مثل :بيت الالت يف الطائف ،وبيت ال ُعزى بالقرب من عرفات ،وبيت مناة ،وبيت ذي
من األرباب التي يُ ّ
الجلفة ،وبيت نجران(((.
الحج قبل اإلسالم غري معروفة ،وال معلومات متوفِّرة عنها يف
ومع ذلك ،فإنَّه من الغريب أ َّن جميع نظم
ّ
بالحج إىل مكَّة؛ وذلك نظ ًرا إىل أ َّن اإلسالم حفظها واعتمد عد ًدا من شعائرها
املصادر؛ سوى ما يتعلَّق منها
ِّ
التي مل تتعارض مع مبادئه وروحه((( ،ورفض تلك املعارضة لها وألغاها ،فحافظ عىل شعرية الصفا واملروة ،بعد
أن تح َّرج منها املسلمون؛ العتقادهم أنَّه من عادات الجاهل َّية ،فأوضح لهم
النبي أنَّها من شعائر الله توارثها
ّ
الصفَا َوالْ َم ْر َو َة
العرب عن ج ِّدهم األكرب إسامعيل؛ وهو ما يشري إليه السيوطي يف سبب نزول قوله -تعاىل :-إِنَّ َّ
يم،(((
ِم ْن شَ َعائِ ِر اللَّ ِه ۖ َف َم ْن َح َّج الْ َب ْي َ
اح َعلَ ْي ِه أَنْ َيطَّ َّو َ
ت أَ ِو ا ْع َت َم َر ف ََل ُج َن َ
َيا َفإِنَّ اللَّهَ شَ ا ِك ٌر َعلِ ٌ
ف ِبه َ
ِم ۚ َو َم ْن تَطَ َّو َع خ ْ ً
بينام ألغى اإلسالم -عىل سبيل املثال -ما كان معروفًا عند العرب الجاهليِّني من طواف العراة للنساء ،وغريه
الحج يف
من عادات الجاهليَّة .وهذا ما أشار إليه بعض املسترشقني؛ أبرزهم" :سري توماس"((( الذي قال عن
ّ
الحج لدى العرب"(((.
اإلسالم" :أزال اإلسالم هذه املجموعات من الفساد والخرافات يف
ّ

 .2موقف القرآن الكريم من اليهود:

ين من
ناقش "كيسرت" يف كتابه "أبحاث يف تك ُّون اإلسالم" ،ودراسته حول "يهود بني قريظة" املوقف القرآ ّ
اب ِمن
أهل الكتاب عا َّمة ومن اليهود تحدي ًدا ،مركِّ ًزا عىل قوله -تعاىلَ  :-وأَن َز َل الَّ ِذي َن ظَا َه ُروهُم ِّم ْن أَ ْهلِ الْ ِك َت ِ
ص َي ِ
ومشريا إىل أ َّن القرآن يتَّضح منه موقفًا
سونَ َفرِيقًا،(((
اصيه ِْم َو َق َذ َ
َ
ف ِ
ف ُقلُو ِبه ُِم ال ُّر ْع َ
ً
ب َفرِيقًا تَ ْق ُتلُونَ َوتَأْ ِ ُ
نبي اإلسالم إىل التحريض عىل قتلهم عل ًنا.
عدائيًّا ج ًّدا من اليهود ،ويدعو إىل قتلهم رصاحة ،وهو ما دفع َّ

حا يف ما يتعلَّق بعالقة
جا قرآنيًّا واض ً
للر ِّد عىل دعوى كيسرت هذه ،ينبغي التأكيد بداية عىل أ َّن مث َّة موقفًا ومنه ً
املفسون وعلامء تاريخ األديان مفهوم
اإلسالم باليهودية والنرصان َّية؛ ذلك املوقف أو املنهج الذي أطلق عليه
ِّ
صدِّ قًا لِ َم
ح ِّق ُم َ
اب بِالْ َ
ين مستم ٌّد من قوله -تعاىل -يف سورة املائدةَ  :وأَنْ َزلْ َنا إِلَ ْيكَ الْ ِك َت َ
"الهيمنة" ،وهو مفهوم قرآ ّ
ح ِّق ۚ لِك ٍُّل َج َعلْ َنا
ي يَدَ يْ ِه ِم َن الْ ِك َت ِ
بَ ْ َ
اب َو ُم َه ْي ِم ًنا َعلَ ْي ِه ۖ فَا ْحك ُْم بَ ْي َن ُه ْم بِ َا أَنْ َز َل اللَّهُ ۖ َو َل تَ َّتب ِْع أَ ْه َوا َءه ُْم َع َّم َجا َءكَ ِم َن الْ َ
املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم ،م.س ،ص.349
((( انظر :عيلّ ،
((( انظر :م.ن ،ص.350
((( سورة البقرة ،اآلية .158
بريطاين شهري ،بدأ حياته العلم َّية يف جامعة كمربدج ،ث َّم عمل أستاذًا
ّ
((( توماس وولكر آرنولد (1930 -1846( )Thomas Walker Arnoldم) :مسترشق
للفلسفة يف جامعة الهور ،ويف عام 1904م عاد إىل لندن ليصبح أمي ًنا مساعدًا ملكتبة إدارة الحكومة الهنديَّة التابعة لوزارة الخارجيَّة الربيطانيَّة ،وعمل يف
الوقت نفسه أستاذًا غري متف ِّرغ يف جامعة لندن ،وكان عضو هيئة تحرير دائرة املعارف اإلسالم َّية التي صدرت يف ليدن يف هولندا يف طبعتها األوىل ،كام
املؤسسة العرب َّية للدراسات والنرش،
عمل أستاذًا زائ ًرا يف الجامعة املرصيَّة عام 1930م( .انظر :بدوي ،عبد الرحمن :موسوعة املسترشقني ،ط ،5بريوتَّ ،
2015م ،آرنولد (توماس ووكر) ،ص.)9
((( توماس ،سري :الدعوة إىل اإلسالم ...بحث تاريخ نرش العقيدة اإلسالم َّية ،ال ط ،ال م ،مكتبة النهضة املرصيَّة1978 ،م ،ص .90وللمزيد حول الفروق بني
الحج يف األديان ،دليل عظمة اإلسالم وصدقه ،بحث منشور عىل موقع "برهانكم" اإللكرتو ّين،
الحج يف الوثنيَّة واإلسالم ،انظر :عبيد ،رجا الله :تاريخ ّ
ّ
.http://www.burhanukum.com/w/120
((( سورة األحزاب ،اآلية .26
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َي ِ
ات ۚ إِ َل اللَّ ِه
ج َعلَك ُْم أُ َّم ًة َوا ِحدَ ًة َولَٰ ِك ْن لِ َي ْبلُ َوك ُْم ِ
ش َع ًة َو ِم ْن َها ًجا ۚ َولَ ْو شَ ا َء اللَّهُ لَ َ
َاس َت ِبقُوا الْخ ْ َ
ف َما آتَاك ُْم ۖ ف ْ
ِم ْنك ُْم ِ ْ
خ َتلِفُونَ َ  (48) وأَنِ ا ْحك ُْم َب ْي َن ُه ْم بِ َا أَنْ َز َل اللَّهُ َو َل تَ َّتب ِْع أَ ْه َوا َءه ُْم َوا ْح َذ ْره ُْم أَنْ
ج ِمي ًعا َف ُي َن ِّب ُئك ُْم بِ َا كُ ْن ُت ْم ِفي ِه تَ ْ
َم ْرجِ ُعك ُْم َ
ض َما أَنْ َز َل اللَّهُ إِلَ ْيكَ ۖ َفإِنْ تَ َولَّ ْوا فَا ْعل َْم أَنَّ َا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُ ِ
صي َب ُه ْم ِب َب ْع ِ
يَ ْف ِت ُنوكَ َع ْن بَ ْع ِ
اس
ض ُذنُو ِبه ِْم ۗ َوإِنَّ كَ ِثريًا ِم َن ال َّن ِ
لَف ِ
جا ِهلِ َّي ِة يَ ْبغُونَ ۚ َو َم ْن أَ ْح َس ُن ِم َن اللَّ ِه ُحك ًْم لِ َق ْو ٍم يُو ِق ُنونَ  ،(((وهو يشري إىل هيمنة اإلسالم
حك َْم الْ َ
َاسقُونَ  (49) أَ َف ُ
عىل األديان التوحيديَّة السابقة له (اليهوديَّة والنرصان َّية)؛ بهدف العودة إىل الدين الواحد للبرشيَّة -دين التوحيد-
حق وما خالفه فهو باطل(((.
واعتباره ُمهيم ًنا عىل األديان ،فام وافق اإلسالم يف هذه األديان فهو ّ
موضوعي ،بل إنَّه يحتوي عىل عنارص
ين ال يع ّد مفهو ًما ذات ًّيا أو غري
وتجدر اإلشارة اىل أ َّن هذا املفهوم القرآ ّ
ٍّ
ين "هربرت ِ
بوسه"((( -وهو من أكرث املسترشقني موضوعيَّة
املوضوعيَّة والحياديَّة بوج ٍه دفع املسترشق األملا ّ
وعلم َّية -إىل االعرتاف بهذا املفهوم؛ ففي إطار رشحه لعالقة اإلسالم وموقفه م َّمن ُعرفوا بـ"أهل الكتاب" ،أوضح
ِ
جا للوحدة الدين َّية؛ فهو
"بوسه" أ َّن اإلسالم يعرتف بوحدة األديان وبوحدة مصدرها
اإللهي ،وأ َّن القرآن ميثِّل أمنوذ ً
ّ
كل نصوص الوحي وكتاباته"(((.
يل واحد أخذت عنه ّ
يشري يف آياته إىل "إله واحدّ ،
ونص أص ّ

ين تجاه اليهوديَّة واضح يف أصله ،ويقيض باالعرتاف باليهوديَّة والنرصان َّية،
وهو ما يُ ّ
بي أ َّن املوقف القرآ ّ
ورفضه -يف الوقت نفسه -ونقده ملا شابهام من انحراف وتشويهات وتحريفات .وعليه ،يكون املقصود بالهيمنة
دال عىل الصحيح منها((( ،وهو ما اعتربه
هو أ َّن القرآن الكريم حافظ عىل الكتب السابقة له ،مبيِّ ًنا للباطل فيهاًّ ،
ِ
"بوسه" موقفًا قرآنيًّا متَّسقًا ،يجمع -يف الوقت نفسه -بني االعرتاف بالديانة اليهوديَّة؛ بوصفها ديان ًة
املسترشق
سامويَّةً ،وتوجي ِه انتقادات مبارشة للتحريفات التي شابتها ،تلك االنتقادات التي أخذت ثالثة أشكال يف القرآن:
 الشكل األ َّول :روايات متناثرة من كتبهم املق َّدسة تدعم رأي مح َّمد الشكل الثاين :وجود قوائم وأحداث تشري إىل أخطاء بني إرسائيلالرب(((.
 الشكل الثالث :تناول أخبار من كتبهم املق ّدسة عن عقابهم ملخالفة ّوهو ما أسس عليه ِ
"بوسه" موقفه عند حديثه عن الفتوحات اإلسالميَّة للبلدان التي كان يقطنها يهود ونصارى،
((( سورة املائدة ،اآليات .50-48
((( انظر :حسن ،مح َّمد خليفة :تاريخ األديان دراسة وصفيَّة مقارنة ،ال ط ،القاهرة ،دار الثقافة العربيَّة1996 ،م ،ص.254
((( هربرت ِ
كل من ماينس
بوسه ( :)Herbert Burseواحد من أبرز املسترشقني األملان املعارصين ،ولد يف العام 1926م ،ودرس الدراسات اإلسالم َّية يف ّ
كل من هامبورج وبوخم وبريوت والقدس ،وعمل منذ العام 1973م وحتّى تقاعده
ولندن ،ث َّم عمل بالتدريس والبحث يف التاريخ والحضارة اإلسالميَّة يف ٍّ
مدي ًرا ملعهد الدراسات الرشق َّية يف "كيل" ،وله العديد من الدراسات حول التاريخ والحضارة اإلسالم َّية ،وبرز اهتاممه بتاريخ القدس ،فقدَّم دراستني،
اإلسالمي ،والثانية :حول إرساء النبي مح َّمد إىل القدس وصعوده
األوىل :حول املوروثات املقدَّسة ملدينة القدس يف عرص املسيح َّية املبكرة ويف العرص
ّ
إىل السامء( .انظر :بوسه ،هربرت :أسس الحوار يف القرآن الكريم دراسة يف عالقة اإلسالم باليهوديَّة واملسيحيَّة ،ترجمة :أحمد هويدي ،مراجعة :عمر
صابر عبد الجليل ،تصدير :مح َّمد خليفة حسن ،ال ط ،القاهرة ،املجلس األعىل للثقافة2005 ،م ،ص.)8-7
((( م.ن ،ص.235
((( انظر :حسن ،تاريخ األديان دراسة وصف َّية مقارنة ،م.س ،ص.256
((( انظر :بوسه ،أسس الحوار يف القرآن الكريم دراسة يف عالقة اإلسالم باليهوديَّة واملسيح َّية ،م.س ،ص.157

شيخ المستشرقين اإلسرائيليِّين «مائير يعقوب كيستر»

اإلسالمي املتسامح تجاه اليهود والنصارى يف البلدان التي فتحها املسلمون قائم عىل هذا
مب ِّي ًنا أ َّن املوقف
ّ
ين(((.
املوقف القرآ ّ
جلتها األدلَّة واألحداث التاريخيَّة ،فقد
ين انعكاساته عىل أرض الواقع ،س َّ
ث َّم إنَّه كانت لهذا املوقف القرآ ّ
حريصا عىل عدم إكراه اليهود
ذكر البالذري((( -عىل سبيل املثال -يف كتاب "فتوح البلدان" كيف كان اإلسالم
ً
حريصا عىل حفظ حقوقهم وح ِّريَّاتهم(((.
والنصارى عىل اعتناقه ،بل كان
ً
النبي مح َّمد ويهود
أ َّما عن عالقة مح َّمد باليهود ووجود صدام بينهم ،فإ َّن املتتبِّع لتاريخ العالقات بني ّ
املدينة يجد أنَّها اتَّسمت باملهادنة يف البداية ،ث َّم الصدام يف ما بعد؛ ففي البداية حظي اليهود بحفظ حقوقهم
وبالعدل والقسطاس؛ مبا أرساه الله ورسوله من مبادئ األخ َّوة ،والوفاء ،والعفو ،والتسامح املبن َّية عىل االتِّفاق
واملعاهدة((( ،أ َّما يف مرحلة الصدام ،فام قام الرسول بالحرب ض َّد اليهود؛ إلَّ ملخالفتهم العهد واالتِّفاق معه،
ونقضهم له ،فش َّن عليهم حربًا؛ إليقاف خطرهم عىل دولته الناشئة املحاطة بالكثري من األحقاد واألعداء(((.
اليهودي "شمعون دوفنوف" يف مؤلَّفه حول يهود العصور الوسطى؛ إذ أكَّد أ َّن حرب
وهذا ما اعرتف به املؤ ِّرخ
ّ
الرسول مع اليهود جاءت بعد نقضهم العهد معه ،وطمعهم يف التحالف مع العرب الوثن ِّيني ،وأنَّه مل يش ّن
كل قبائل اليهود ،بل بدأها بالتي خالفت عهدها معه ونقضته(((.
هذه الحرب عىل ِّ

((( انظر :م.ن ،ص.158
ونسابة وشاعر مسلم ،انتقل بني سوريا والعراق،
اوية
ر
و
خ
ر
مؤ
البالذري،
داود
بن
جابر
بن
يحيى
بن
أحمد
بكر،
أبو
وقيل
الحسن،
((( البالذري :أبو
ِّ
َّ
وعمل يف بالط الخلفاء العباس ِّيني .من أشهر مؤلَّفاته كتاب" :فتوح البلدان" (انظر :املنجد ،صالح الدين :أعالم التاريخ والجغرافية -البالذري ،ياقوت ،ابن
مؤسسة الرتاث العر ّيب ،ال ت).
خلكان ،-ال ط ،بريوتَّ ،
العاملي للدراسات والبحوث2005 ،م،
املركز
الخرطوم،
ط،
ال
ة،-
ي
تأصيل
مقاربةة
ي
اإلسالم
الدولة
يف
املسلمني
غري
أوضاع
عيل:
((( نقلً عن :السامين،
َّ
َّ
ّ
ص.17
((( انظر :غنايم ،مح َّمد نبيل" :العالقات اإلسالم َّية-اليهوديّة يف عرص الرسول ،"مجلة بحوث الس َّنة والسرية ،جامعة قطر ،العدد 1988 ،3م،
ص.501-500
((( انظر :م.ن ،ص512
((( שמעון דּובְ ּנֹוב ،דברי ימי עם עולם ،כרך ראשון ،ירושלים ،1972 ،עמ׳ .123
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مدارس
َّ
استشراقية

السويدي
القرآن الكريم من منظار االستشراق
ّ

السويدي حديث العهد إذا ما قُورِن باملدارس االسترشاقيَّة األخرى؛ كاملدرسة االسترشاقيَّة
يع ُّد االسترشاق
ّ
الفرنس َّية ،واإلنكليزيَّة ،واألملان َّية ،ونحوها .ويعود الفضل يف تأسيس الدراسات الرشق َّية يف دولة السويد إىل
الفرنيس البارون «سلفسرت دي سايس»(((؛ إذ تلقَّى عىل يده املسترشقون السويديُّون ،ورت َّبوا االسترشاق
املسترشق
ّ
السويدي
السويدي عىل وفق املدرسة األوروبيَّة هو املسترشق
املؤسس واملنظِّم لالسترشاق
يف بالدهم .وكان
ّ
ّ
ِّ
«كارل يوهان تورنبريغ»(((.
جل التاريخ أ َّن مملكة
تتم َّيز الدراسات االسترشاق َّية السويديَّة عن غريها بخل ِّوها من الدافع
ّ
االستعامري ،فلم يس ِّ
السويد كانت محتلَّة لدولة من الدول العرب َّية أو اإلسالم َّية؛ فقد كانت دراسات املسترشقني السويديِّني الذين درسوا
العلمي كان هو
النبي عبارة عن رسائل جامعيَّة ،قُ ِّدمت لنيل شهادة املاجستري أو الدكتوراه ،فالدافع
القرآن وحياة ّ
ّ

الديني؛ فقد ساهمت الكنيسة
السويدي خال ًيا من الدافع
املح ِّرك لتلك الدراسات .ومع ذلك مل يكن االسترشاق
ّ
ّ
فضل عن أ َّن رهبانها وقساوستها -أيضً ا -كانوا مسترشقني(((.
ً
مبارشة يف دعم الدراسات االسترشاق َّية يف السويد،
ٍ
اختصـت بعـض
وقـت مبكـر ،كما
جل للدراسـات السـويديَّة اهتاممهـا برتجمـة القـرآن الكريـم يف
ّ
ويُسـ َّ
الدراسـات االسـترشاقيَّة السـويديَّة بسيرة الرسـول؛ بُغيـة التعـ ُّرف على مـدى صدق دعـواه يف نـزول الوحي
السـويدي «تـور آندريـه» ( )Tor Andraeيف كتابـه« :مح َّمد
اإللهـي عليـه؛ كالدراسـة التـي قـام بها املسـترشق
ّ
ّ
(((
حياتـه وعقيدته . »-وكذلك بذل السـويديُّون جهـو ًدا كبرية يف اقتناء املخطوطات والكتب وفهرسـتها يف ٍوقت
فرنيس ،ولد يف باريس عام 1758م ،وكان يتقن أكرث من لغة؛ منها :الالتينيَّة ،واألملانيَّة،
((( البارون سلفسرت دي سايس ( :)Silvester de Sacyمسترشق ّ
انكب عىل إتقان اللغتني العربيَّة والعرب َّية .قىض حياته يف خدمة االسترشاق بالتعليم والتصنيف والرتجمة
واإلسبان َّية ،واإليطال َّية ،واإلنكليزيَّة ،ث َّم
َّ
والتحقيق والنرش ،وتأسيس الجمع َّية اآلسيويَّة ،وإصدار مجلَّتها ،ف ُع َّد إمام املسترشقني يف عرصه ،واختلف العلامء من أوروبا قاطبة عليه ،وأخذوا عنه،
ونظَّموا االسترشاق يف بلدانهم عىل منطه بفضله .ث َّم إ َّن معظم املرتجمني الذين رافقوا نابليون يف حملته عىل مرص كانوا من تالمذة مدرسته األهليَّة
الفرنيس واألدب العر ّيب ،ال ط ،القاهرة ،الهيئة املرصيَّة للكتاب،
التابعة للمكتبة الوطن َّية .وتويف دي سايس عام 1838م( .انظر :درويش ،أحمد :االسترشاق
ّ
1997م ،ص.)25
((( كارل يوهان تورنبريغ (1807( )Karl Johann Tornbergم – 1877م) :ولد يف «( »Linkopingعاصمة إقليم أوسرتوجويت) ،وهو عامل بالنقود العرب َّية
اإلسالمي ،حصل عام 1833م عىل شهادة الدكتوراه يف الفلسفة من جامعة أوبساالُ ،عيِّ يف الجامعة نفسها مد ِّر ًسا لألدب العر ّيب ،وبعد أن أكمل
والتاريخ
ّ
دراساته الرشقيَّة يف باريس عىل يد دي سايس طوال سنتني رجع إىل السويد و ُعيِّ أستاذًا مساعدًا للُّغات الرشقيَّة .ومن آثاره العلميَّة :ترجمة القرآن إىل اللغة
السويديَّة ،تحقيق تاريخ الكامل البن األثري ،وفَ ْه َر َسة املخطوطات الرشق َّية يف مكتبة لوند ،ووضع فهرس املخطوطات العرب َّية والفارس َّية والرتك َّية يف جامعة
أوبساال وغريها .تويف تورنبريغ سنة 1877م( .انظر :بدوي ،عبد الرحمن :موسوعة املسترشقني ،ط ،3بريوت ،دار املاليني1993 ،م ،ص166؛ وانظر :درويش،
الفرنيس واألدب العر ّيب ،م.س ،ص.)26
االسترشاق
ّ
السويدي ،اإلسالم واملسلمني يف السويد 2001م،
اإلسالمي
((( انظر :املجلس
ّ
ّ
Islamguiden.com/islam/islam_sweden.html.
السويدي تور آندريه».2724-2719 :
الحق« :شخص َّية الرسول يف كتاب (مح َّمد :حياته وعقيدته) للمسترشق
ّ
((( انظر:
الرتكامين ،عبد ّ
ّ

السويدي
القرآن الكريم من منظار االستشراق
ّ

خ يف غاية األه ِّم َّيـة ،ويبلغ عـدد مجموعاتها
مبكـر؛ حيـث حـوت املكتبـة امللك َّية السـويديَّة عىل وثائـق ونُسـ ٍ
ٍ
دراسـات تعود إىل عـام 1850م(((.
التأريخ َّيـة  850مجموعـة ،تتض َّمن
وقد كانت للمسترشقني السويديِّني آراء يف مختلف مباحث علوم القرآن ،نعرض يف ما يأيت أبرزها:

َّ ً
أول:

ِّ
مصدر القرآن الكريم في أقوال المستشرقين السويديي�ن

مل تختلف نظرة املسترشقني السويديِّني إىل مصدر القرآن الكريم عن غريهم من املسترشقني يف سائر
املدارس االسترشاقيَّة األخرى؛ فقد حاول معظمهم إرجاع القرآن الكريم إىل الديانتني املسيحيَّة واليهوديَّة،
واعتبار مضمونه مستم ًّدا من تعاليمهام .ويف ما يأيت نعرض آراء بعضهم يف مصدر القرآن:

 .1كارل يوهان تورنبريغ:
بقي عىل ات ِّصال دائم مع اليهود الذين تلقَّى منهم شفويًّا
يزعم «تورنبريغ» أ َّن
النبي مح َّم ًداَ 
َّ
عد ًدا من املعلومات ،التي أعاد صياغتها يف الوحي املنزل إليه ،لك َّنه مل يقرأ أب ًدا كتاباتهم
املق َّدسة ،وكان قليل املعرفة -تقري ًبا -يف التفريق بني التعاليم املسيح َّية واليهوديَّة ،وكان يعتقد
أ َّن املسيحيِّني واليهود كانوا مؤمنني ،رشيطة أ َّن الوحي ال ميكن أن يتعارض مع اآلخر ،ومن
ث َ َّم فقد أشار إىل العهد القديم والجديد ،وكذلك إىل الكتب التي أُوحي فيها إىل إبراهيم
واألنبياء اآلخرين والذي كان لهم وجود فقط بسبب خيال
(((
النبي مح َّمد- برأيه-
بعض اليهود  .وبعد ذلك سعى ّ
إىل توطيد العالقات مع اليهود ،و«أبدى آمالً كبري ًة
عليهم ،حيث بدا له أ َّن إميانهم يف جوهره عن اإلسالم؛
كنبي ،وألجل
ولذلك يجب عليهم أن يعرتفوا بواعظهم ّ
كسب أمانهم أخذ بعض الرتتيبات الدين َّية عنهم،
عىل سبيل املثال :صيام عيد الغفران ،وتحويل
القبلة إىل القدس ،وهذا عىل خالف ما كان
عليه يف مكَّة ،حيث كان يتَّجه يف الصالة إىل
الكعبة»(((.

عساف ،رفعت« :املكتبة امللكيَّة السويديَّة وعاء ّ
ثقايف جامع» ،جريدة البيان اإلماراتيّة 17 ،أكتوبر 2014م.
((( انظر :أبو َّ
((( انظر.Tornberg, Karl Johann: Koranen, Kristian fylhlm shyl ghalirub, lund, 1874, p12. :

(3) I bid, p25.
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 .2كارل فلهلم زتّرستني(((:
ي َّدعي «زت ّرستني» أ َّن «محتوى القرآن مستم ٌّد جزئيًّا من املصادر املسيحيَّة واليهوديَّة»((( ،وأ َّن ما أورده مح َّمد
يف القرآن ،من قبيل :ذكره ملريم العذراء عىل أنَّها أخت هارون وموىس ،ووصفه لهامان بأنَّه مستشار فرعون،
رب عيىس أن ين ِّزل عليهم مائدة من السامءّ ،
يدل عىل سوء فهمٍ لديه ومعرف ٍة سطح َّي ٍة
وطلب الحواريِّني من ِّ
عن املسيحيَّة(((؛ وذلك بسبب استقاءه للمعلومات شفويًّا ،وعدم متكُّنه من قراءة الكتب املق َّدسة املسيحيَّة
أو اليهوديَّة بلغاتها األصليَّة :اليونانيَّة ،والعربيَّة ،واآلراميَّة؛ إ َّما لجهله بالقراءة والكتابة من أصل ،أو لعدم توفُّر
ترجامت عرب َّية لها يف تلك الفرتة(((.

 .3تور آندريه(((:

يرى «آندريه» أ َّن مواعظ الرهبان املسيحيِّني قد ال مست قلب مح َّمد ،ورغَّبته يف عيش حياة الزهد والتقوى
واالستقامة؛ ما دفعه إىل التأ ُّمل والتع ُّبد يف عزلة عىل طريقة الرهبان املسيح ِّيني ،ليكتشف أ َّن املفتاح األساس
النص املق َّدس ،فأخذ يف البحث عن بعض األفكار املتعلِّقة بالكتابات املق َّدسة والوحي
لهذه العبادة هو قراءة
ّ
اإللهي(((.
ّ
ونظ ًرا إىل أنَّه مل يستطع استخدام الكتاب املق َّدس لليهود أو املسيح ِّيني؛ ألنَّهم كتبوها بلغة أجنب َّية ،ومل

((( كارل فلهلم زتّرستني (1866( )Karl Vilhelm Zettersteenم – 1953م) :ولد يف بلدة أورسة ،وتعلَّم يف املدرسة العالية يف مدينة فالون ،وأضاف إىل
موا ّد دراسته اللغتني العربيَّة والعرب َّية ،وتعلَّم األخرية دون معلِّم .وملـَّا نال منها شهادته العالية عام 1844م انتسب إىل دار العلوم يف أوبساال ،وحاز منها
الرشقي يف برلني ،وتع َّمق يف العربيَّة .أ َّما املناصب التي تسلَّمها،
الدكتوراه عام 1895م ،وتضلَّع بالفارسيَّة والرتكيَّة عىل املشارقة الذين كانوا يدرسون يف املعهد
ّ
فكانت :أستاذ مساعد للُّغات السام َّية يف جامعة لوند حتَّى عام 1904م ،وأستاذ للُّغات السام َّية يف جامعة أوبساال إىل أن أحيل عىل التقاعد عام 1931م،
الرشقي (1901-1892م) ،وشارك يف دائرة املعارف اإلسالميَّة عام 1915م ،وناب عن املسترشقني يف مهرجان املتنبِّي وخطب
وكُلِّف بتحرير التاريخ األد ّيب
ّ
بالعرب َّية يف دمشق عام 1936م ،وقد رحل يف درس املخطوطات الرشق َّية إىل برلني ،واألسكوريال ،ولندن ،وأكسفورد ،وباريس ،وروما ،والرشق ،والدامنارك،
التامسا لتحقيق ما فاته يف الرحلة األوىل ،ما جعل له يدًا يف لغات العا َّمة يف تونس ،ومرص ،والشام ،وغريها من بالد العرب التي
وليبزيج ،وعاد إىل بعضها
ً
الرشقي لتكرميه عام 1931م ،ومن آثاره :القرآن-
طاف فيها غري م َّرة ،وقد انتُخب عض ًوا يف مجامع علميَّة كثرية ،ونال أوسمة رفيعة ،وصدر عدد من العامل
ّ
دي ،وترجمة القرآن إىل اللغة السويديَّة ،وله دراسة عن الحسن بن مح َّمد بن الحسن الصغا ّين ،وكتاب «مشارق األنوار النبويَّة من صحاح
اإلنجيل املح َّم ّ
األخبار املصطفويَّة ،وغريها( .انظر :العقيقي ،املسترشقون ،م.س ،ج ،3ص.)31-29
(2) Zettersteen, Karl Vilhelm: Koranen, Stockholm, p wahlstrom and widstrand, p24.
((( انظر.I bid, p24 :
((( انظر.I bid, p16 :
((( تور آندريه (1885( )Tor Andraeم1947 -م) :هو تور يوليوس إفرايم آندريه ،ولد عام 1885م ،ونشأ يف أحضان أرسة نرصان َّية محافظة ،وكان والده
اإلسالمي؛ بسبب إتقانه
راعي كنيسة ،وهكذا نشأ آندريه متديِّ ًنا وكان له ميل شديد إىل التص ُّوف صاحبه حتَّى آخر حياته ،وكان عىل معرفة جيِّدة بالدين
ّ
اللغة العرب َّية من كبار مح ِّرري دائرة املعارف اإلسالم َّية .عمل أستاذًا يف تاريخ األديان يف املعهد العايل يف أستوكهومل ،وبعدها عمل أستاذًا يف جامعة أوبساال،
ث َّم ُعيِّ أسقفًا يف أبرشية ،وملـَّا مات أستاذه اختري عض ًوا يف األكادمي َّية السويديَّة ،ويف عام 1936م ُع ِّي وزي ًرا للكنائس ومستشا ًرا للحكومة ،تركَّزت بحوثه يف
جوانب ثالثة ،هي :التص ُّوف ،وأثر النرصانيَّة يف اإلسالم ،والسرية النبويَّة ،وكتابه «مح َّمد حياته وعقيدته» عبارة عن محارضات ألقاها يف املعهد العايل لتاريخ
اإلسالمي الحديث وصلته باالستعامر الغر ّيب ،ط،1
األديان يف أستوكهومل ،ت ُرجم كتابه إىل لغات عدَّة؛ منها :اإليطال َّية ،واإلنكليزيَّة( .انظر :البهي ،مح َّمد ،الفكر
ّ
عامن ،دار الفرقان للنرش والتوزيع1421 ،هـ.ق2001/م ،ص535؛ وانظر :الرتكام ّين« ،شخصيَّة الرسول يف كتاب (مح َّمد حياته وعقيدته) للمسترشق السويدي
تور آندريه».2724-2719 ،
((( انظر.Andrae, Tor, Mohammed The Man and His Faith, p95 :

السويدي
القرآن الكريم من منظار االستشراق
ّ

اقتباسا
يحدث أ َّن مح َّم ًدا متكَّن من ترجمتها ،عندها أطلق عىل الكلامت اإلله َّية التي ح َّددها هو لفظة (قرآن)
ً
النص املق َّدس ،وهكذا أخذ مح َّمد هذه الكلمة
من كلمة (قريانا أو كريانا) الرسيان َّية التي كانت تطلق عىل قراءة
ِّ
وطبَّقها عنوانًا للوحي(((.

 .4كريسرت هيدين(((:

عىل خالف غريه من املسترشقني يُظهر كريسرت موضوع َّي ًة وإنصافًا كبريين يف بحثه واستدالله عىل عدم تأث ُّر
مستقل موحى
ٌّ
القرآن الكريم بالكتب السامويَّة السابقة عليه من التوراة واإلنجيل ،وإنّ ا ينظر إليه عىل أنَّه كتاب
نبي اإلسالم ،ويقول يف ذلك« :إ َّن القرآن ليس رؤية مح َّمد من نصوص الكتاب
من ِقبل الله تعاىل ،أوحاه إىل ِّ
كل األنبياء
الرب (الله) هو الذي أتاح ملح َّمد أن ينقل رؤي ًة غري مز َّورة من الوحي الذي أُنزل عىل ِّ
املق َّدس ،وإنَّ ا ُّ
السابقني»(((.
ً
ثاني�ا:

ّ
ّ
القرآني في أقوال المستشرقين السويديي�ن
الوحي

جاءت دراسات املسترشقني السويديِّني لظاهرة الوحي متباينة ،واختلفت فيها آراؤهم وأقوالهم؛ فمنهم َمن
سلك طريق أساتذته من املسترشقني السابقني ،متَّخذًا الطعن والتشويه واإلنكار لهذه الظاهرة هدفًا للنيل من
العلمي يف بحثه ،فربزت الحياديَّة واإلنصاف واملوضوعيَّة يف آرائه
اإلسالم ورسوله ،ومنهم َمن ات َّبع املنهج
ّ
والنبي مح َّمد .ويف ما يأيت بيان آلراء املسترشقني السويديّني وأقوالهم املتباينة يف
وأقواله إزاء القرآن الكريم
ّ
ظاهرة الوحي:

 .1املسترشق كارل يوهان تورنبريغ:
«الرب هو واحد فقط ،وأ َّن األصنام هي
النبي مح َّمد هو نتيجة اعتقاده بأ َّن
ّ
يعتقد «تورنبريغ» أ َّن الذي جاء به ّ
الرب الذي من شأنه أن يُظهر نفسه مخيفًا للوثن ِّيني .اكتسب
ليست سوى متاثيل الباطل ،وعبادتهم أثارت غضب ّ
يت الذي جعل منه نب ًّيا»(((.
مح َّمد هذه العقيدة من خالل التعليم والتأ ُّمل الذا ّ
النبي بالرصع ،فيقول« :وهكذا شعر وكأنَّه موفد
النبي مح َّمد ،وبعد ذلك يتَّهم
يبي نظرة الكنيسة إىل
ث َّم ِّ
ّ
ّ
فضل عن التنوير الحديث تجعله مخطئًا ،وأنّهم كانوا ينظرون
ً
الرب (رسول الله) ،ووجهة نظر الكنيسة القدمية؛
((( انظر.I bid, p96 :
محارضا يف فلسفة األديان
((( كريسرت هيدين ( :)Christer Hedinولد كريسرت هيدين عام 1939م ،وهو من املؤ ِّرخني السويديِّني ،وعامل باإلسالم ،عمل ً
يف جامعة أوبساال ،عمل صحف ًّيا وترأَّس هيئة تحرير العلوم يف راديو سفرييجس ،حصل عىل شهادة الدكتوراه عام 1988م ،وهو عض ٌو يف ناتان سوديربلوم-
سالسكابيت ،ومن آثاره العلميَّة« :الكتاب املقدّس والقرآن»« ،الرشق األوسط يف العصور القدمية»« ،تاريخ املسيحيَّة يف السويد»« ،الديانات الرشقيَّة»،
«اإلسالم والغرب»« ،تاريخ اإلسالم»« ،اإلسالم وفق القرآن الكريم»« ،اإلسالم يف الحياة اليوم َّية والعامل»( .انظر:
https: //www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Christer Hedin).
(3) Hedin, Christer, Islam Enlight Koranen, p17.
(4) Tornberg, Karl Johann, Koranen, p9.
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الروحي ،ال ميكن أن يُقا َرن مع األنبياء العظام
إليه عىل أنَّه محتال ،ولك ّن مح َّم ًدا يف الحقيقة؛ من حيث السم ّو
ّ
من العهد القديم؛ مثل :أشعياء ،ويوئيل .من ُذ البداية كان شيئًا مرض ًّيا يف حالته النفس َّية املته ِّيجة والغاضبة ،إنَّه
الصعيَّة ،ومثل هذه الحاالت أعطته السبب األ َّول لالعتقاد أنَّه قد فهم
مرض الجسم الذي ت َّم التعبري عنه بالنوبة َ َ
القوى العليا»(((.
يبي أنَّه غري قادر عىل تشخيص حالة الرسول ،ويصف حالة
كل
النبي عند نزول الوحي بصفات بعيدة َّ
ث ّم ِّ
ّ
فضل عن األدب ،فيقول« :أنا طبيب صغري ج ًّدا ليك أكون قاد ًرا عىل ات ِّخاذ قرا ٍر بشأن
ً
البعد عن املوضوع َّية؛
حكم عليه ،وقد تجلَّت
نوع مرض مح َّمد ،وأيضً ا ال أعرف ما إذا كانت األوصاف التقليديَّة لحالته كافية للطبيب لل ُ
معاناته يف الحاالت املفاجئة التي أصبح فيها فاق َد الوعي كلِّ ًّيا أو جزئ ًّيا ،والتي سقط فيها وكأنَّه يف حالة سكر،
ومن جانب أصبح أحمر اللون متا ًما ومحمو ًما ،وقد ذُكر أنَّه كان يرصخ مثل جمل صغري ،وكان لديه شعور أ ّن

هناك أزي ًزا أو رني ًنا يف األذن»(((.

ٍ
قائل« :ووفقًا ألحد األشخاص الذين لديهم معرفة باملرشق القديم
رصح باسمهً ،
وينقل رأي
شخص مل ي ِّ
مهووسا بالشياطني؛ ما دفعه إىل اليأس والتفكري باالنتحار»(((.
باملعنى الواسع ...كان مح َّمد يف املقام األ ّول
ً
الخاصة ،أو من
النبي مح َّمد كونه مبعوث ًا من ِقبل السامء هو« :إ ّما من خالل مداوالته
ويذكر أ َّن سبب اعتقاد
َّ
ّ
وخاصة ورقة بن نوفل الذي اعرتف له بعالمة النبوءة؛ إذ إنَّه أقنع نفسه أ َّن الق َّوة السامويَّة
خالل إقناع اآلخرين له؛
َّ
كانت فيه ،وأ ّن الروح املق َّدسة قامت به ِّز روحه وجسده ،ومعاناة جسده أثبتت بالدليل عىل دعوته النبويَّة»(((.
ث َّم يحكم عىل
النبي بقوله« :وبطبيعة الحال ،يف مثل هذه الطبيعة املضطربة ،والعصب َّية ،واألحالم ،ورؤى
ّ
الصحوة (الهلوسة) التي مل تكن غائبة ،ع َّززت له يف اعتقاده»((( ،وأ َّن النب َّوة التي تقع تحت تأثريات كهذه ،ال ب َّد من
عيوب شديدة((( ،كام يفرتي عىل
النبي بأ َّن شيطانه مل يقده دامئً ا إىل الطريق الصحيح((( ،ويذكر
أن تعاين من
ٍ
ّ
أ َّن
النبي استعمل يف كثريٍ من األحيان الخدعة واالحتيال ألجل تحقيق أهدافه((( .ويقول -أيضً ا« :-وكان آخر
َّ
تخ ُّيالته أنَّه يحوم حول املالئكة والسامء»(((.

((( انظر.Tornberg, Karl Johann, Koranen, p10 :
((( انظر.I bid, p11 :
((( انظر.I bid, p11 :

(1) Tornberg, Karl Johann, Koranen, p10.
(2) I bid, p10.
(3) I bid, p10.
(4) I bid, p10.
(5) I bid, p10.

(9) I bid, p75.

السويدي
القرآن الكريم من منظار االستشراق
ّ

 .2كارل فلهلم زتّرستني:
النبي مح َّمد إىل الوهم ،ويُطلق عليه
يُنكر «زترستني» -كغريه من املسترشقني -الوحي ،وينسب ما تلقَّاه
ّ
الوهمي»((( .ولك َّنه يف املقابل ينفي كون مح َّمد شاع ًرا؛ إذ يقول« :بالنسبة للشعر ،مل يكن لدى مح ّمد
«الوحي
ّ
عقليّة شعريّة.(((»...

 .3تور آندريه:

عىل الرغم من اعرتاف «آندريه» بصدق مح ِّمد وإخالصه يف دعوته أش ّد اإلخالص ،فإنَّه أرجع الوحي
ربا «أ ّن الشكل
الذي تلقَّاه  إىل اإللهام
النفيس ،الذي حصل له بفضل الق َّوة النفسيَّة التي كان ميتلكها ،معت ً
ّ
رسيَّة التي
الذي يفرتضه عرض مح َّمد من وحيه
ّ
النبوي ت َّم تحديده مسبقًا من ِقبل األفكار ،ومن ِقبل الرغبات ال ِّ
قد سكنت يف ذهنه خالل سنوات من الرتقُّب»(((.

 .4دكتور قانيتا صديق:
دي ،وينفي كونه بد ًعا من الرسل التي أرسلها الله تعاىل إىل األمم السالفة،
يدافع «قانيتا» عن الوحي املح َّم ّ
إل
فيق ّر بأنَّه مبعوث السامء إىل األ َّمة اإلسالم َّية ،حاله حال األنبياء السابقني ،ومل تنت ِه الرسل املبعوثة من الله ّ
به ،ال كام يزعم اليهود والنصارى ،من أ َّن النب َّوة مقترصة عىل الذين جاء ذكرهم يف العهدين القديم والجديد؛
النبي مح َّمد يف الجزيرة العربيَّة من ُذ حوايل 1400سنة .بدأت عمليَّة
الرب شفويًّا إىل
إذ يقول« :قد أوحى
ّ
ّ
نبي اإلسالم وقتها حوايل  40سنة ،وقد استم َّر مل َّدة 23سنة تقري ًبا»((( ،ويتابع القول
الوحي عام 610م ،كان عمر ِّ
بعد عرض جملة من األدلَّة والوقائع« :وبذلك ،فإ َّن اال ِّدعاء بأ َّن النب َّوة كانت مقترصة عىل األنبياء املذكورين يف
العهد القديم والجديد مرفوض»(((.

 .5مح ّمد كنوت برنسرتوم(((:
يرى «مح َّمد كنوت» أ َّن القرآن الكريم هو آخر سلسلة من الوحي الذي يُشكِّل األساس للديانات اإلبراهيم َّية،
(1) Zettersteen, Karl Vilhelm, Koranen, p25.
(2) I bid, p27.
(3) Andrae, Tor, Mohammed The Man and His Faith, p94.
(4) Sadiqa, Qanita: Den Heliga Quranen, published by: S.H.Abbasi, additional Vakil-ut-Tansif and Nazir Eshaat, p1.
(5) I bid, p3.
((( مح ّمد كنوت برنسرتوم (1919( )Mohammed Knut Bernstrӧmم – 2009م) :ولد يف  22أكتوبر عام 1919م يف مدينة سالتسجوبادن ،وهو
سويدي معروف ،ينتمي إىل عائلة مسيحيَّة .تسلَّم برنسرتوم مناصب عدَّة كان آخرها سف ًريا لدولة السويد يف املغرب العر ّيب مدَّة سبع سنوات
دبلومايس
ّ
ّ
اإلسالمي ،وس َّمى نفسه مح َّمدًا ،وبعد أن تع َّمق
الدين
اعتنق
سنوات
ثالث
مرور
بعد
م
ث
1983م،
عام
نفسه
تلقاء
من
الدبلومايس
عمله
عن
تقاعد
تقري ًبا،
َّ
ّ
ّ
يف اللغة العربيَّة شعر بواجبه إزاء الجالية اإلسالميَّة يف السويد ،ونظ ًرا إىل أ َّن اإلسالم هو ثاين أكرب دين بعد املسيحيّة يف السويد ،ومن املفروض أن توجد
ومفصلة ملعاين القرآن الكريم لهم ،ق ّرر برنسرتوم ترجمة معاين القرآن الكريم إىل اللغة السويديّةّ .
توف برنسرتوم يف  21أكتوبر عام 2009م،
ترجمة واسعة
َّ
ودفن يف مدينة العرائش املغرب َّية( .انظر.).mohammed-knut-bernstrom/10/https //www.fokus.se/2009 :
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والتي مل يستطع الزمن أو األشخاص تحويرها ،أو تغيريها ،أو تشويهها(((.
اإلسالمي بعد اطِّالعه عليه ،فهو يدافع عن اإلسالم وعن نبيِّه وينتقد من ييسء
ونظ ًرا إىل اعتناق «كنوت» الدين
ّ
قائل« :زت ّرستني الذي كان غري مسلم مل يعترب -بالطبع -القرآن نتيجة
إليه ،وقد انتقد يف هذا السياق زت ّرستنيً ،
مؤسس الدين مح َّمد»(((.
الوحي
اإللهي ،وإنَّ ا وثيق ٌة من تأليف ِّ
ّ

 .6كريسرت هيدين (:)Christer Hedin

النبي مح َّمد
ينقل «كريسرت» نظرة املسلمني إىل الوحي القرآ ّ
ين مستشه ًدا باآليات القرآن َّية الدالَّة عىل ات ِّصال ِّ
ِ
يكتف بإثبات الوحي
بامللك جربائيل .ومل
للنبي فحسب ،بل نفى وجود مصادر أخرى للقرآن غري الوحي
ِّ
الرب هو الذي أتاح ملح َّمد
قائل« :إ َّن القرآن ليس رؤية مح َّمد من نصوص الكتاب املق َّدس ،وإنَّ ا
اإللهيً ،
ّ
ّ
[و]نص القرآن أُوحي إىل مح َّمد مل َّدة
كل األنبياء السابقني،
أن ينقل رؤية غري مز َّورة من الوحي الذي أُنزل عىل ِّ
ُّ
عرشين عا ًما ،من حوايل سنة 612م إىل وفاته يف 632م»(((.
ً
ِّ
ثالثا :تاريخ القرآن ونزوله وترتيب�ه في أقوال المستشرقين السويديي�ن

نعرض يف هذا املبحث آراء بعض املسترشقني السويديِّن يف أسامء القرآن الكريم ،وموقفهم من نزوله،
ين؛ وذلك يف ما ييل:
ِّ ّ
وترتيب سوره وآياته ،ونظرتهم إىل
املك واملد ّ

 .1أسامء القرآن:

تناول املسترشقون السويديُّون بالبحث والتحقيق اسمني من أسامء القرآن يف دراساتهم؛ هام« :القرآن»،
و«الفرقان»:
أ .لفظة «القرآن»:

تعني لفظة «القرآن» عند «كارل يوهان تورنبريغ»« :يشء مقروء أو ُمرسل ،ويف معنى آخر يف القرآن (الوحي
الخاص)»(((.
ّ
وعند «كريسرت هيدين» هي« :القراءة أو التالوة»((( .ويعترب «كريسرت» القرآن« :معجزة اإلسالم وأعظم ما
«النص املق َّدس لإلسالم ،وأساس اإلسالم»((( ،ويُشري إىل ما
يحدث يف تاريخ العامل»((( ،ويع ِّرفه بأنَّه:
ّ

((( انظر.Bernstrӧm, Mohammed Knut: Koranens budskap, Stockholm, 2000, p8 :

(2) I bid, p8.
(3) Hedin, Christer, Islam Enligt Koranen, p17.
(4) Tornberg, Karl Johann, Koranen, p1.
(5) Christer, Hedin, Islam Enligt Koranen, p13.
(6) I bid, p13.
(7) I bid, p7.

السويدي
القرآن الكريم من منظار االستشراق
ّ

يشتمل عليه القرآن من معارف وقوانني وأنظمة ،فيقول« :يحتوي القرآن عىل تعليامت وأنظمة أخالقيَّة وطقسيَّة
واجتامع َّية التي من شأنها أن تساعد الناس عىل تشكيل حياتهم»(((.
ب .لفظة «الفرقان»:
آرامي ،قال:
ليست لفظة «الفرقان» عند «كارل فلهلم زت ّرستني» عرب َّية أصيلة ،وإنَّ ا هي كلمة أجنب َّية ،أصلها
ّ
أي مصطلحات الهوت َّية قبل مح َّمد؛ لذلك ال ب َّد له من اللجوء يف بعض األحيان إىل مثل هذه
«مل تكن هناك ّ
التعبريات التي استخدمها الناطقون املسيحيُّون واليهود له ،ومبا أ َّن أستاذه بالتأكيد مل يكن دامئًا عىل دراية
كاملة باللغة العرب َّية ،فإنّه مل يكن يفهمها (اللغة العرب َّية) أحيانًا؛ ولهذا السبب استخدم الكلامت األجنب َّية
بطريقة خاطئة ،كام هو الحال عندما ب َّدل كلمة ( )purkanaالتي تعني (الخالص) يف اللغة اآلرام َّية إىل كلمة
ج ْي َناك ُْم َوأَ ْغ
ح َر َفأَنْ َ
(فرقان) ،ومبعنى (التمييز ،االنفصال)»((( .مستشه ًدا لذلك بقوله تعاىلَ  :وإِ ْذ َف َر ْق َنا ِبك ُُم الْ َب ْ
َر ْق َنا َآل ِف ْر َع ْونَ َوأَنْ ُت ْم تَ ْنظُ ُرونَ .(((

 .2نزول القرآن الكريم:
مل يك ْن للمسترشقني السويديِّني مزيد عناي ٍة واهتامم مبسألة نزول القرآن الكريم وكيف َّية نزوله ،وهل له نزول
النبي؟ وما هي آخر سورة أو آية نزلت عليه؟ ولك ّن املسترشق
واحد أو نزوالن؟ وما هي أ َّول سورة أو آية نزلت عىل ّ
النبي مح َّمد
السويدي «كريسرت هيدين» أشار يف بعض كالمه إىل نزول القرآن الكريم من اللوح املحفوظ عىل
ّ
ّ
الرب إليه((( ،الذي ت َّم مبشاهدته للمالك جربائيل(((.
عن طريق وحي ِّ

 .3تسمية السور وترتيبها:
أ .تسمية السور:
كل من «كارل يوهان تورنبريغ» و«كارل فلهلم زت ّرستني» أ َّن تسمية السور تار ًة ال توافق املحتوى،
بينام يرى ٌّ
اسم مأخوذًا من
وأنَّه غال ًبا حصلت بطريقة عشوائ َّية((( واعتباط َّية((( ،يرى «كريسرت هيدين» أ َّن ِّ
لكل سورة ً
ريا إىل أ َّن هذا االسم هو مج َّرد تسمية ومصطلح ،فقد يكون موافقًا متا ًما ملضمونها ،كام يف
محتواها ،مش ً

((( سورة البقرة ،اآلية .50
((( انظر.Hedin, Christer, Islam Enlight Koranen, p12 :
((( انظر.I bid, p15 :
((( انظر.Tornberg, Karl johann, Koranen, p6 :
((( انظر.Zettersteen, Karl Vilhelm, Koranen, p26 :

(1) I bid, p9.
(2) Zettersteen, Karl Vilhelm, Koranen, p28.
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سورة يوسف التي تتح َّدث بكاملها عن يوسف((( ،وقد ال يكون كذلك ،ممثِّلً بسورة البقرة ،التي تتح َّدث يف
جزء قليل منها -فقط -عن بقرة بني إرسائيل(((.
ب .ترتيب السور:
مشرييْن إىل صعوبة هذه
كل من «تورنبريغ» و«زتّرستني» عىل رضورة ترتيب السور القرآنيَّة زمنيًّا(((،
ركَّز ٌّ
َ
امله َّمة((( ،و ُم ِ
ي يف الوقت عينه أ َّن السور املدن َّية من ناحية ترتيبها زمن ًّيا أسهل من السور امل ِّك َّية(((،
ح ْ
وض َ
وهام يف ما ذهبا إليه تبع ملن تق َّدمهام من املسترشقني ،وال غرابة يف ذلك .لك َّن الغريب ما ذهب إليه
الوهمي للوحي ال ينعكس يف القرآن الكريم ،وإنّ ا
التاريخي
«مح َّمد كنوت برنسرتوم» يف قوله« :إ َّن الرتتيب
ّ
ّ
النبي نفسه يتلو القرآن يف رمضان»(((.
جاء الرتتيب عىل يد زيد بن ثابت وغريه من الصحابة الذين سمعوا ّ

ين:
.4
ِّ ّ
املك واملد ّ

ين قد ُوث ِّق عند املسلمني من ُذ البداية؛ من أ َّن هذه السورة م ِّكيَّة؛
يرى املسترشقون السويديُّون أ َّن املكِّ ّ واملد ّ
مبعنى أنَّها نزلت يف مكَّة ،وأ َّن هذه السورة مدنيَّة؛ مبعنى نزولها يف املدينة ،ولك َّنهم يرون أ َّن هذه املعلومات غري
موثوق بها دامئًا.
ريا (م ِّك َّية) أو (مدن َّية) أي :إنَّه يطلق
يقول «كارل يوهان تورنبريغ»« :بالتأكيد إ َّن َّ
كل فصل [سورة] يحمل رم ًزا أو تعب ً
عليها من خالل نزول الوحي يف مكَّة قبل الهجرة ،أو خالل االنتقال إىل املدينة ،أو بعد ذلك يف املدينة؛ وبذلك
فإ َّن هذه املعلومات ت ُثبت بالفعل أنَّه ال ميكن االعتامد عليها؛ ألنَّه يف كثريٍ من الفصول (السور) امل ِّك َّية تظهر قطع
تبدو عىل أنَّها م ِّك َّية ،أو عىل العكس من ذلك»(((.
كل فصل ،ت ُشري املخطوطات العربيَّة وطبعات القرآن إىل ما إذ كان مصدرها
ويقول «كارل فلهلم زت ّرستني»« :يف ِّ
مكَّة أو املدينة ،ولكن لألسف هذه املعلومات ليست دامئًا موثوقة متا ًما»(((.
ويذكر أ َّن هناك ثالث مراحل مختلفة يف السور امل ِّك َّية يصعب التمييز بينها ،فيقول« :إنَّه من الصعب التمييز بني
ي أنَّه خالل الفرتة األوىل :كان يصف الوحي
ثالث مراحل مختلفة من النشاط
التبشريي ملح َّمد يف مكَّة»((( .ويب ّ
ّ
((( انظر.Hedin, Christer, Islam Enlight Koranen, p8 :
((( انظر.I bid, p8 :
((( انظر.Tornberg, Karl Johann, Koranen, p6; Zettersteen, Karl Vilhelm, Koranen, p24 :
((( انظر.Zettersteen, Karl Vilhelm, Koranen, p24; Tornberg, Karl Johann, Koranen, p6 :
((( انظر.Zettersteen, Karl Vilhelm, Koranen, p25; Tornberg, Karl Johann, Koranen, p6 :
(6) Bernstrӧm, Mohammed Knut, Koranens, p14.
(7) Tornberg, Karl Johann, Koranen, p5.
(8) Zettersteen, Karl Vilhehm, Koranen, p26.
(9) I bid, p25.

السويدي
القرآن الكريم من منظار االستشراق
ّ

امل ُـنزل عليه عىل أنَّه ذو لغ ٍة كربى وشعريَّة ،التي تع ّزز بالصور األدب َّية ،والتوكيدات الغريبة عىل مختلف الظواهر
الطبيعيَّة؛ مثل :الليل والنهار ،الشمس والقمر ،والسامء واألرض ،ونحوها(((.
وخالل الفرتة الثانية :جاء التعبري أكرث هدو ًءا وتعليميًّا ،وت َّم تعويض التص ُّورات الخياليَّة السابقة باملالحظات
املفصل لألنبياء الذين ت َّم إرسالهم
التفصيل َّية عن عجائب الله سبحانه وتعاىل ،ومعجزاته يف الطبيعة ،والرشح
َّ
ألجل الوعظ والتكفري عن الذنب والتوبة يف العصور القدمية؛ إذ إ َّن كلًّ من اآليات والسور جاءت أطول من ذي
قبل ،وكذلك مث َّة سمة مم َّيزة أخرى؛ هي :أ َّن الله غال ًبا ما يظهر باسم «الرحمن»(((.
نرثي ،وما ينقص يف الوحي ت َّم استبداله من خالل التكرار
ويف الفرتة الثالثة :يفرتض أ َّن النمط أصبح ذا طابعٍ
ٍّ
الخاصة قد تزايدت أكرث فأكرث(((.
وفضل عن ذلك ،إ َّن اآليات
ً
املستم ّر،
َّ
ويرى أ ّن هناك آيات تبدو مدن َّية ،ولك ّن مضمونها مكِّ ّ؛ وهي :اآليات ( ،)42-25واآليات ( ،)59-51واآليات
مدين؛ وهي :اآليات ()166-158
ّ
الحج((( .وأ َّن هناك آيات تبدو م ِّك َّية ولك ّن مضمونها
( 76وما بعدها) من سورة
ّ
من سورة البقرة(((.
وكانت نظرته إىل الوحي يف الفرتة املدنيَّة؛ هي« :أ َّن الوحي من زمن بعد الهجرة إىل املدينة يختلف يف
قليل عن تلك امل ِّكيَّة ،أ َّما بالنسبة للمضمون فقد دخلت التك ُّهنات العقديَّة هنا ،بدلً من
املصطلحات األسلوبيَّة ً
ين بحت»(((.
اإلعالن عن ِّ
كل قانونٍ وترشيعٍ ولوائح ذات طابعٍ قانو ٍّ
ين كام ذكره آنفًا.
ومن خالل ما تق ّدم نرى «أ َّن كارل فلهلم زت ّرستني» قد قطع بالتداخل بني املكِّ ّ واملد ّ
أ ّما «كريسرت هيدين» فيذكر أنَّه كانت للمسلمني منذ البداية عناية مبكان نزول الوحي ،حيث قال« :يف اإلسالم
يهت ّم املرء من ُذ فرت ٍة طويل ٍة مبكان نزول الوحي»(((.
ويشري إىل خاصيّة من خصائص السور وامل ِّكيَّة واملدنيَّة ومميِّزاتها؛ وهي :قرص السور امل ِّكيَّة وطول السور
املدنيَّة ،فيقول« :إ َّن السور الطويلة كانت من املدينة ،والسور القصرية املوجودة يف نهاية القرآن كانت من مكَّة...
والسور التي ُوجدت يف الجزء األخري من القرآن»(((.
((( انظر.I bid, p25 :
((( انظر.I bid, p25 :
((( انظر.I bid, p25 :
((( انظر.I bid, p28 :
((( انظر.I bid, p29 :

(6) Zettersteen, Karl Vilhehm, Koranen, p25.
(7) Hedin, Christer, Islam Enlight Koranen, p8.
(8) I bid, p8.
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عكيس؛ أي :ما
زمني
فهو يرى أ َّن هذه السور جاء ترتيبها يف القرآن الكريم املوجود عند املسلمني برتتيب
ّ
ّ
نزل أ َّولً يف مكَّة جاء ترتيبه يف نهاية القرآن الكريم ،وما نزل يف املدينة جاء ترتيبه يف بداية القرآن الكريم.
ِّ
ً
رابعا :جمع القرآن الكريم في أقوال المستشرقين السويديي�ن
تفاوتت آراء املسترشقني السويديِّني يف جمع القرآن الكريم؛ كام هو الحال يف هذه املسألة عمو ًما ،فمنهم
ح ِف َ
أي تغيري أو تحريف ،ومنهم من رأى أ َّن جمعه
ظ منذ البداية من ّ
من اعتقد أنَّه ُج ِم َع يف زمن رسول الله و ُ
إنَّ ا ت َّم بعد وفاة رسول اللهُ ،مر ِ
أسباب مختلفة .وبيان أرائهم يف ما ييل:
ج ِعني ذلك إىل
ٍ

 .1كارل يوهان تورنبريغ:
ريا ج ًّدا يف حياة مح َّمد ،والذين كانوا منترشين يف
يرى «تورنبريغ» أ َّن «ق َّراء القرآن» -الذي كان عددهم كب ً
ٍ
ٍ
اختالفات بسيطة
مجموعات كبرية أو صغرية من قطع القرآن ،ولكن
أنحاء الجزيرة العرب َّية كلِّها((( -كانوا ميتلكون

ظهرت بني محفوظاتهم القرآن َّية هذه((( ،دعت عثامن بن عفَّان إىل األمر بتشكيل هيئة قرآن َّية جديدة ،يكون ما
أساسا لها((( ،ومل تختلف هذه الهيئة جوهريًّا عن الهيئة املشكَّلة من ِقبل الخليفة األ َّول(((،
جمعه زيد بن ثابت
ً
وهكذا صدرت نسخة جديدة من القرآن ،ال تختلف جوهريًّا عن نسخة أيب بكر(((.
وبخصوص نسخة زيد بن ثابت ،يستغرب «تورنبريغ» من الخليفتني األ َّول والثاين عدم نرشها بني املسلمني
الكنيس ،أي :إ َّن الرأي مل يكن
النص
قائل« :هذه املخطوطة ال تختلف عن
خاصةً ،
واالحتفاظ بها ملك َّية
ِّ
َّ
ّ
حا ،وبهذه الطريقة قد ت َّم ترك كتاب قانون مكتوب سيُنرش يف جميع أنحاء مناطق اإلسالم ،وكانت النسخة
واض ً
النبي»(((.
وبقيت ملكيَّة
َّ
خاصة للخليفة ،وقد ت َّم نقلها بعد وفاة عمر إىل ابنته حفصة أرملة ّ
الخارجي «هو عمل ت َّم جمعه يف وقت الحق،
يل وشكله
ويف النتيجة يرى «تورنبريغ» أ َّن ترتيب القرآن الحا ّ
ّ
النبي»(((.
والذي اعترب أم ًرا رضوريًّا بعد وفاة ّ

 .2كارل فلهلم زتّرستني:

النبي مح َّمد هو
يذهب «كارل فلهلم زت ّرستني» إىل أ َّن سبب عدم إكامل جمع القرآن الكريم يف زمن
ّ
عم قاله سابقًا(((؛ ما أ َّدى إىل عدم تنظيمه حتَّى جاء الخليفة األ َّول ،فرتَّب مجموعة
تراجعه يف بعص األحيان َّ
((( انظر.Tornmerg, Karl Johann, Koranen, p2 :
((( انظر.I bid, p2 :
((( انظر.I bid, p4 :
((( انظر.I bid, p4 :
((( انظر.I bid, p4 :

((( انظر. Zettersteen, Karl Vilhelm, Koranen, p28 :

(6) I bid, p3.
(7) I bid, p1.

السويدي
القرآن الكريم من منظار االستشراق
ّ

من آياته التي كانت متف ِّرقة عند الصحابة؛ بعضها كان مكتوبًا ،وبعضها أُخذ من ذاكرتهم(((.

 .3كريسرت هيدين:

ويليه بعد
النبي مح َّمد بإمالئه «حيث كان مح َّمد يقرأ
يعتقد «هيدين» أ َّن القرآن ُجمع يف زمن
ّ
النص ُ
ّ
النص»((( .ويُشري إىل مواكبة املسلمني منذ بدء الدعوة للوحي من حيث حفظه وتعلُّمه(((.
ذلك إىل كاتب يكتب
ّ
«نص متَّت كتابته باللغة العرب َّية يف القرن السابع ،ث ّم جرى استنساخه يف املستقبل ،من
فالقرآن عند هيدين ٌّ
أي تغيريات أو
تضارب يف صياغة النصوص الصحيحة .وإ َّن
أي
ٍ
َّ
يل ت َّم االحتفاظ به من دون ِّ
دون ِّ
النص األص ّ
النص املكتوب (الصياغة الصحيحة)،
إضافات»((( .وقد حصل هذا االستنساخ بعد أن «نشأت الحاجة إىل
ِّ
حيث ت َّم تدوينه من ِق َبل الخليفة عثامن يف حوايل عام 650م»(((.

 .4مح َّمد كنوت برنسرتوم:

يرى «محمد كنوت برنسرتوم» أ َّن القرآن قد «ت َّم تدوينه يف عهد الخليفة الثالث عثامن ،أي :بعد حوايل
النبي ،واستم َّر حتَّى يومنا هذا»(((.
عرشين عا ًما من وفاة ّ

 .5قانيتا صديق:

يرى «قانيتا صديق» أ َّن االحتفاظ بالقرآن الكريم والحفاظ عليه من أي تغيري أو تحريف كان ه َّم املسلمني
وخصصوا له كتَّابًا مع َّينني معروفني؛ إذ يقول« :عىل الرغم
منذ الزمن األ َّول ،وقد بذلوا جهدهم يف هذا السبيل،
َّ
رشا يف الجزيرة العربيَّة يف ذلك الوقت ،لك َّنه قد ت َّم تسجيل القرآن
من أ َّن ف َّن الكتابة مل يسبق له مثيل وال كان منت ً
اب يف أوقات مختلفة لهذا الغرض ،ومن أبرز هؤالء ال ُكتَّاب :أبو بكر،
املق َّدس من البداية ،وقد ت َّم توظيف كُتَّ ٍ
وعيل ،وزيد بن ثابت ،وزبري بن الع َّوام»(((.
ري من الصحابة القرآن الكريم عن ظهر قلب؛ إذ إ َّن حفظ األعامل األدب َّية
وعالو ًة عىل ذلك ،فقد حفظ عد ٌد كب ٌ
الكبرية عن ظهر قلب مل يكن شيئًا جدي ًدا عىل العرب ،ومن املعروف أ َّن بعضهم قد حفظ حوايل مئة ألف بيت
ج من البداية إىل
يب عن ظهر قلب((( ،وهكذا «ت َّم الحفاظ عىل القرآن الكريم من خالل ٍ
نظام مزدو ٍ
من الشعر العر ّ
((( انظر.Zettersteen, Karl Vilhelm, Koranen, p28 :
((( انظرI bid, p8. :

((( انظر.I bid, p1 :

(2) Hedin, Christer, Islam Enligt Koranen, p12.
(4) I bid, p13.
(5) I bid, p7.
(6) Bernström, Mohammed Knut, Koranens, p14.
(7) Sadiqa, Qanita, Den Heliga Quranen, p1.
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سليم ومن دون تغيري»((( .ثم ذكر قانيتا أنّه مث َّة محاوالت كثرية من
نص القرآن الكريم
النهاية؛ ما أ َّدى إىل بقاء ِّ
ً
ريا -وبعد استخدام قواعد
بعض الباحثني الغرب ِّيني إلثبات العكس ،ولك َّنها باءت جميعها بالفشل ،ما اضط ّر النقّاد أخ ً
االنتقاد الصارمة -إىل االعرتاف بأ َّن القرآن الكريم ،املوجود بني أيدينا اليوم ،هو نفسه املوحى من الله إىل مح َّمد
الذي نقله بدوره إىل أتباعه(((.
ً
خامسا:

ِّ
ّ
القرآني في أقوال المستشرقين السويديي�ن
اإلعجاز

رسه ،فمنهم َمن اهتدى إىل الرشاد
شغل اإلعجاز القرآ ّ
ين بال املسترشقني السويديِّني أيضً ا ،وأخذوا يبحثون عن ِّ
(((
نبي آخر
والسداد وأعلن إسالمه  ،ومنهم َمن كال التُّهم والطعون؛ بُغية نفي إعجازه ونفي كونه كتابًا أُوحي إىل ّ
يت .وسنتكفي ببيان
ين ،واإلعجاز الصو ّ
الزمان من ِقبل الله تعاىل ،وركَّزوا يف نفيهم إلعجاز القرآن عىل اإلعجاز البيا ّ
آرائهم يف ما يرتبط باإلعجاز البياين.
القصيص يف
إل إىل مسألة التكرار
ويف هذا البُعد من إعجاز القرآن (اإلعجاز البياين) مل يتط َّرق املسترشقون َّ
ّ
القرآن ،ومسألة الحروف املقطَّعة.

 .1التكرار يف القرآن:
ومتعب يف الوقت
ممل
ينظر املسترشقون السويديُّون إىل التَّكرار املوجود يف قصص القرآن الكريم عىل أنَّه ٌّ
ٌّ
جا لدى القارئ .ويف ما ييل أقوالهم يف املسألة:
نفسه ،ويولِّد انطبا ًعا مزع ً
ـ كارل يوهان تورنبريغ:
يقول «كارل يوهان تورنبريغ»« :إ َّن القرآن ك َّرر مرا ًرا وتكرا ًرا نفس قصص الشعوب القدمية عن األنبياء القدماء،
وعن الشعوب الذين ت َّم تدمريهم من دون السامح لهم بالتحذير ...وميكن للمرء أن يرى بسهولة التمييز غري
الديني والكتابات املق َّدسة لدينا»(((.
املفهوم بني هذا السجل
ّ
جه هذا التكرار املوجود يف القصص ،بقوله« :ولكن يف كثري من الحاالت إ َّن املقارنة بني هذه القصص
ويو ِّ
ٍ
وألسباب مختلفة ،ومن ث َ َّم
ملناسبات مختلفة
املتك ّررة تُثري االهتامم ،عندما تتص َّور أنَّها نوع من الخطب
ٍ
متَّت إعادة الصياغة لهذا الغرض»(((.
(1) I bid, p1.

((( انظر.I bid, p1 :
السويدي الرسون ،وميكائيل بليخيو( .انظر:
والفيلسوف
برنسرتوم،
كنوت
د
م
مح
السويدي
((( أمثال :املسترشق
ّ
ّ ّ
http://www.youtube.com/watch?v=1W91mtthrQ
http://quran-m.com/quran/article/2576).
(4) Tornberg, Karl Johann, Koranen, p10.
(5) I bid, p10.

السويدي
القرآن الكريم من منظار االستشراق
ّ

ـ كارل فلهلم زترستني:
مل يختلف رأي «كارل فلهلم زترستني» عن سابقه من مسألة التّكرار؛ إذ يقول« :غال ًبا ما تكون هناك الكثري
جا
ً
من التَّكرارات املتعبة،
فضل عن التح ُّوالت املبارشة من موضوع إىل آخر؛ ما يجعل انطبا ًعا مزع ً
يب القديم»(((.
للغاية عند القراءة .ومع ذلك ،تجدر اإلشارة إىل أ َّن هذا أم ٌر شائ ٌع يف الشعر العر ّ
ريا من
ث ّم ع َّرج عىل نوا ٍ
ين؛ منها :أ َّن القرآن من الناحية األسلوب َّية يحمل كث ً
ح أخرى يف اإلعجاز البيا ّ
ريا إىل
الفجوات؛ من قبيل :تبديل الشخص َّية غري الرضوري ،االستبعاد ،واعتامد القرآن عىل القافية ،مش ً
لغوي أدى إىل اللجوء إىل مثل هذه األساليب((( .ث َّم ذكر املفردات اللغويّة املستعارة من
وجود قصور
ّ
أي مصطلحات الهوتيّ َة قبل مح َّمد؛ لذلك ال ب َّد
اللغات األخرى ،معل ًِّل اللجوء إليها بأنَّه« :مل تكن هناك ّ
له من اللجوء يف بعض األحيان إىل مثل هذه التعبريات التي استعملها املسيح ُّيون واليهود؛ مثل :كلمة

(الحواريّون :وهم تالميذ املسيح) ،وكلمة (التوراة :وهي أسفار موىس الخمسة)»((( .وكذلك زعم أ َّن
استغل جهل قومه واخرتع كلامت جديدة؛ حيث قال« :يف بعض األحيان يبدو أنَّه قد اخرتع
َّ
مح َّم ًدا
كلامت جديدة بح ِّريَّة إلقناع جمهوره غري املتعلِّم ،كام يف كلمة (سلسبيل) يف اآلية  18من سورة اإلنسان:
َ ع ْي ًنا ِفي َها ت َُس َّم ٰى َسل َْسب ً
ِيل.(((»

يت املتمثِّل بالحروف املقطَّعة:
 .2اإلعجار الصو ّ

بحث املسترشقون السويديُّون موضوع اإلعجاز الصويتّ متمث ًِّل بفواتح السور (الحروف املقطَّعة يف بداية
وكل أدىل بدلوه يف بيان معنى هذه الحروف واملراد منها:
بعض السور)ٌّ ،
يقول «كارل يوهان تورنبريغ»« :يوجد أمام اآلية األوىل يف كثريٍ من األحيان أحرف تعطي فرصة لخيال املرتجم
البتكار تفسريات عبثيَّة ،والتي بقيت دامئًا لغ ًزا ،ورأي نولدكه أنَّها نوع من عالمات للاملكني األصليِّني للفصول
(السور) املحفوظة بدقَّة عند الهيئة األوىل»(((.
يف حني يذهب «كارل فلهلم زترستني» إىل أنَّ« :االفتتاح َّيات القرآن َّية املح َّددة متَّت كتابتها أ َّو ًل من حكومة
الخليفة الثالث عثامن (الذي تولَّ الخالفة من عام 656-644م)» (((.
يبي أنَّ« :حوايل ربع سور القرآن يكون
ولك َّن «مح َّمد كنوت برنسرتوم» يخالفهام يف ما ذهبا إليه؛ حيث ِّ
((( انظر.Zettersteen, Karl Vilhelm, Koranen, p27 :

(1) Zettersteen, Karl Vilhelm, Koranen, p26.
(3) I bid, p28.
(4) I bid, p28.
(5) Tornberg, Karl Johann, Koranen, p6.
(6) Zettersteen, Karl Vilhelm, Koranen, p28.
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النبي ذكرها يف أحاديثه عن
فيها رموز غامضة ،التي ت ُدعى الحروف املقطَّعة ،)...( ،وال توجد معلومات عن
ّ
ريا لذلك ،ومع ذلك ،ال َّ
عبوا عن
شك يف أنَّهم جمي ًعا َّ
هذه الحروف ،أو أ َّن أحد أصحابه قد طلب منه تفس ً
الحروف املقطَّعة؛ بوصفها جز ًءا ال يتج َّزأ من السور؛ ألنَّها تبدأ بها ،وأنَّهم قد قرأوها بالطريقة نفسها»((( ،ويُنكر
النبي وتابعيهم من كون هذه الحروف اختصارات لبعض الكلامت ،أو
«كنوت» ص َّ
حة ما ا َّدعاه بعض صحابة ّ

ربا «تركيبها غري ممكن هنا تقريبًا ،لذلك تصبح هذه التفسريات
حتَّى لعبارات كاملة ،تشري إىل الله وصفاته ،معت ً
أي هدف مفيد»((( .ث َّم يذهب إىل أ َّن تفسري هذه الحروف وفهم املراد منها ال يزال
تعسف َّي ًة متا ًما وال تخدم َّ
كلُّها ُّ
مجهولً عند اإلنسان.
ِّ
ً
سادسا :تفسير القرآن الكريم عند المستشرقين السويديي�ن
من املسترشقني السويديِّني الذين تط َّرقوا إىل علم التفسري هو املسترشق «كارل يوهان تورنبريغ» ،حيث تت َّبع

ربا أ َّن نشأته املبكرة((( مل تكن مستقلَّة ،وإنَّا نشأ يف أحضان علم الحديث،
ظهور نشأة علم التفسري وبدايته؛ معت ً
املفسة يف تفسري القرآن((( ،إىل درجة بلغ فيه االعتامد عليها
الكل عىل الس ّنة واألحاديث
ومن ث َّم انتقد االعتامد
ِّ
ِّ ّ
(((
سي املسلمني بالتزامهم األرثوذكسيَّة الصارمة يف تفسرياتهم(((.
ح ًّدا زائ ًدا عن الحاجة  .ووصف «تورنبريغ» مف ِّ
أي انتقاد(((.
جه بعد ذلك بالنقد إىل ثالثة مرتجمني غرب ِّيني يف اتِّباعهم تفسريات املسلمني من دون ِّ
ث َّم تو َّ
َّ
ً
سابعا :ترجمات القرآن الكريم إلى اللغة السويدية

تع َّددت ترجامت القرآن الكريم إىل اللغة السويديَّة ،واختلفت يف ما بينها؛ تب ًعا الختالف القيِّمني عليها،
الزمني؛ هي:
وتباين نظرتهم إىل القرآن نفسه وإىل اإلسالم ونب ِّيه مح َّمد .وهذه الرتجامت؛ وفق ترتيبها
ّ

 .1الرتجمة األوىل للقرآن الكريم:

كانت الرتجمة األوىل للقرآن الكريم عىل يد كبري القساوسة «بيشوب يوهان آدم تنجستاديوس» (Biskop
1627( )Johan Adam Tingsatiusم1748-م) ،وكانت ترجمة ملعاين بعض سور القرآن وآياته ،ومل يُكتب لها
أن تطبع ،بل بقيت مخطوطة(((.
(1) Bernstrӧ� m, Mohammed Knut, Koranens, p951.
(2) I bid, p951.

((( انظر.Tornberg, Karl Johann, Koranen, p5 :
((( انظر.I bid, p6 :
((( انظر.I bid, p6 :
((( انظر.I bid, p7 :
((( انظر.I bid, p7 :
اإللكرتوين:
ّ
((( انظر :الدبعي ،محمود« :خارطة اإلسالم بالسويد لعام 2013م» ،عرب الرابط
www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=26829.

السويدي
القرآن الكريم من منظار االستشراق
ّ

 .2الرتجمة الثانية للقرآن الكريم:
والدبلومايس
جاءت الرتجمة الثانية للقرآن الكريم شاملة لجميع سور القرآن الكريم وآياته ،قام بها الضابط
ّ
«يوهان فريدرك سبستيان كروزينستولبه» (1801( )Johan Fredrik Sebastian Rusenstolpeم1882-م) ،وقد
اعتمد فيها عىل مجموعة من الرتجامت؛ منها((( :ترجمة «مارايش» باللغة الالتين َّية ،وترجمة «سيل» باللغة
اإلنكليزيَّة ،وترجمة «يس سافاري» باللغة الفرنس َّية .طبعت هذه الرتجمة عام 1843م((( ،يف دار نرش «با نورستدت
وسونر» يف ستوكهومل .ض َّمن «كروزينستولبه» ترجمته مق ِّدمة من  158صفحة ،تناول فيها اإلسالم وأه ِّم َّيته؛
النبي مح َّمد ،وقد أعطى -بالقياس إىل غريه -صور ًة منصفة عن اإلسالم،
بصفته دي ًنا ،وتط ّرق فيها إىل سرية
ّ
واحتوت ترجمته -أيضً ا -حوايش تفسرييَّة.

 .3الرتجمة الثالثة للقرآن الكريم:

قام بهذه الرتجمة املسترشق «كارل يوهان تورنبريغ خالل عامي (1873م 1874 -م)((( .وقد جاءت هذه
االسترشاقي الكبري ،الذي
الرتجمة بسبب زيادة اهتامم السلطة يف السويد بالبحوث االسترشاقيَّة بعد املؤمتر
ّ
انعقد يف العاصمة السويديَّة ستوكهومل عام 1889م .بدأ «تورنبريغ» ترجمته مبق ِّدمة من  79صفحة ،تناول فيها
األملاين «ثيودور نولدكه» ،كام أنّه أضاف
ّ
النبي مح َّمد ،(((معتم ًدا عىل كتاب «حياة مح َّمد» للمسترشق
سرية ِّ
بعض التعليقات التفسرييَّة ،معتم ًدا عىل التفاسري اإلسالم َّية ،وترجامت بعض املسترشقني األوروب ِّيني؛ أمثال:
ٍ
بعبارات سلسة وأسلوب جيِّد(((.
فليرش ،نولدكه ،غوستاف لوبون ،ألويس سربينجر ،ويليام موير .ومتيَّزت ترجمته

 .4الرتجمة الرابعة للقرآن الكريم:

قام بها املسترشق «أوكه أوهلامرك» عام 1876م((( ،وقد اقترصت هذه الرتجمة عىل بعض سور القرآن الكريم
ين «لودفيغ أوملان» ،وهذه نقطة
ومل تشمل جميع آياته ،واستند فيها عىل الرتجمة األملان َّية للمسترشق األملا ّ
حة االعتامد عىل ترجمة لودفيغ األملان َّية؛ ألنَّهامل تخرج عن كونها مج َّرد انتقادات(((.
جل عليه؛ لعدم ص َّ
ضعف تس َّ

 .5الرتجمة الخامسة للقرآن الكريم:

تع ُّد هذه الرتجمة أكرث انتشا ًرا يف السويد من سابقاتها ،وهي من الرتجامت املعتمدة يف املكتبات السويديَّة
العا َّمة ،قام بها املسترشق «كارل فلهلم زتّرستني» عام 1917م((( .تض َّمنت ترجمته مق ِّدمة من  15صفحة ،تناول
((( انظر.www.oversattarlexikon.se/artiklar/Svenska_Koranoversattningar :
((( انظر :م.ن.
((( انظر :الدبعي« ،خارطة اإلسالم بالسويد لعام 2013م» ،م.س.
: www.oversattarlexikon.se/artiklar/Svenska_Koranoversattningar.انظر )(4
: www.oversattarlexikon.se/artiklar/Svenska_Koranoversattningar.انظر )(5
((( انظر :الدبعي« ،خارطة اإلسالم بالسويد لعام 2013م» ،م.س.
: www.oversattarlexikon.se/artiklar/Svenska_Koranoversattningar.انظر )(7
((( انظر :الدبعي« ،خارطة اإلسالم بالسويد لعام 2013م» ،م.س.
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البيضاوي،
النبي مح َّمد بصورة سلب َّية .وقد اعتمد يف ترجمته عىل ما كتبه أمئَّة التفاسري؛ أمثال:
ّ
فيها شخص َّية ّ
الديني ،ث َّم يوضح
ين يف سياق التاريخ
الرازي ،وغريهم .وكان «زت ّرستني» يضع
الزمخرشي،
البغوي،
َّ
ّ
ّ
ّ
النص القرآ َّ
ّ
ين ،والقصص ،والتقاليد اليهوديَّة واملسيح َّية .وقد نُرشت هذه الرتجمة عام 1970م ،مع
العالقة ما بني
ّ
النص القرآ ّ
ملحق تعليقات لـ «كريستوفر تول» من  51صفحة(((.

 .6الرتجمة السادسة للقرآن الكريم:

جاءت هذه الرتجمة من ِق َبل الفرقة «القاديان َّية األحمديَّة» ،قام بها الدكتور «قانيتا ص ّديق» ،وطُبعت بعنوان:
املؤسسات اإلسالم َّية
تلق قبولً من الجاليات املسلمة يف السويد ،وكذلك
«الكتاب املق ّدس» ،لك َّنهامل َ
َّ
السويديَّة(((؛ لكونها ال تخرج عن عرض اعتقادات ومتب َّنيات الفرقة األحمديَّة(((.
حق الرتجامت السويديَّة« :هذه الرتجامت بغالب ّيتها تعتمد عىل ترجامت أوروب َّية فرنس َّية،
ويقول «قانيتا» يف ِّ
وأملان َّية ،وإنكليزيَّة؛ األمر الذي جعلها بعيد ًة عن األصل ،ومليئ ًة باألخطاء اللغويَّة والفقه َّية الفاحشة ،والتشويهات
املتع َّمدة وغري املتع َّمدة للقرآن الكريم»(((.

 .7الرتجمة السابعة للقرآن الكريم:

السويدي «مح َّمد كنوت برنسرتوم» من أه ِّم الرتجامت التي قام بها
الدبلومايس
تع ُّد الرتجمة التي قام بها
ّ
ّ
السويديُّون وأفضلها عىل اإلطالق؛ وهي الرتجمة العرصيَّة للقرآن الكريم باللغة السويديَّة.
عمل «برنسرتوم» عىل إنجاز أكمل ترجمة ملعاين القرآن الكريم إىل اللغة السويديَّة ،فصدرت ترجمته عن
«دار بروبريوس» يف العاصمة السويديّة ستوكهومل عام 1999م ،وكانت مؤلَّفة تقري ًبا من ألف صفحة ،وتح َّملت
وزارة الخارج َّية السويديَّة العبء األكرب من تكاليفها؛ طباع ًة وإصدا ًرا ،مب ِّين ًة أ َّن إصدار مثل ترجمة كهذه ملدعاة
فخر ورشف للدولة السويديَّة(((.
قائل« :أحسست مبسؤول َّية ثقيلة عىل كاهيل
ويرشح «برنسرتوم» األسباب التي دعته إىل هذه الرتجمةً ،
رب أ َّولً  ،وتجاه املسلمني يف بلدي السويد ثانيًا؛ سواء َمن هاجروا إليها من العامل
بعد اعتناقي اإلسالم تجاه ّ
اإلسالمي ،أو َمن اعتنقوا اإلسالم ،فهم بحاجة جمي ًعا إىل ترجم ٍة صحيح ٍة ودقيق ٍة ملعاين القرآن الكريم ،وال س َّيام
ّ
ألن أكرث تأ ُّه ًل لها ،ومن هنا بدأت
خاصة؛ ِّ
يف نشاطاتهم الدعويَّة ،وشعرتُ أ َّن هذه امله َّمة تقع عىل عاتقي أنا
َّ
وق َّررت تعلُّم لغة القرآن بهدف ترجمة معانيه عىل أكمل وج ٍه ممكن»(((.
: www.oversattarlexikon.se/artiklar/Svenska_Koranoversattningar.انظر )(1
((( انظر :الدبعي« ،خارطة اإلسالم بالسويد لعام 2013م» ،م.س.
: www.oversattarlexikon.se/artiklar/Svenska_Koranoversattningar.انظر )(3
((( انظر :الدبعي« ،خارطة اإلسالم بالسويد لعام 2013م» ،م.س.
((( انظر :م.ن.
((( أبو زيد ،أحمد محمود :ترجامت املسترشقني ملعاين القرآن الكريم ،مقال منشور عىل شبكة املعلومات العامل َّية.www.alukah.net :

ـ مؤمترات وندوات
ـ إصدارات
ـ بحوث ودراسات
ـ أخبار
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َّ
والدقة في القرآن»
مشروع «الغموض
(((Ambiguity and Precision in the Qurʾān

من بني املشاريع التي يعمل عليها املسترشقون يف مجال دراسة القرآن الكريم ،يربز مرشوع “الغموض والدقَّة
يف القرآن” ،الذي يُرشف عليه قسم دراسات الكتاب املقدَّ س((( يف كلِّ َّية الالهوت يف جامعة كوبنهاغن ،بتمويلٍ

يك لألبحاث املستقلَّة .وقد ُحدِّ دت لهذا املرشوع مدَّ ة ثالث سنوات من العام 2018م ولغاية
من الصندوق الدمنار ّ
العام 2021م.
الخاص بهذا املرشوع من مجموعة من الباحثني؛ وهم:
يتألَّف فريق البحث
ّ
(1) https://teol.ku.dk/english/dept/ambiguity-and-precision-in-the-qurn/.
العربي والعهد الجديد والقرآن
((( قسم دراسات الكتاب املقدَّس يف كلِّ َّية الالهوت يف جامعة كوبنهاغن :هذا القسم ُمك َّر ٌس لدراسة نصوص الكتاب املقدَّس
ّ
النصوص بلغاتها األصليَّة؛ فيدرسون الكتاب املقدَّس بلغته العربيَّة ،ويدرسون أجزاء العهد القديم بلغته اآلراميَّة،
يدرس الباحثون يف هذا القسم
َ
وتدريسهاُ .
اوح بني علم اللغة ،األلسن َّية ،علم اآلثار ،التاريخ ،وعلم
رت
ت
ات
ي
ونظر
مناهج
ذلك
يف
بعون
ت
وي
ة.
ي
العرب
بلغته
القرآن
ويدرسون
ة،
ي
اليونان
بلغته
والعهد الجديد
َّ َّ
َّ
ُ
َّ
االجتامع وصولً إىل النظريَّات األدب َّية ونظريَّات التفسري .يكم ُن تفسري نصوص الكتاب املقدَّس يف صميم عمل القسم .ينطلق البحث القرآ ّين يف هذا القسم من
قناعة بأ َّن الدراسات القرآنيَّة املعارصة ميكن أن تستفيد من املنظومات النظريَّة واملنهجيَّة الرثيَّة لدراسات الكتاب املقدَّس؛ فمن جهة ينظرون إىل القرآن عىل
أنَّه مرتب ٌط جغراف ًّيا ولغويًّا وأسلوب ًّيا وموضوع ًّيا والهوت ًّيا وتاريخ ًّيا مبجموع ٍة متن ِّوعة من نصوص الكتاب املقدَّس ،وأ َّن القرآن نفسه يعرتف بهذه العالقة؛ إذ يذك ُر
نصوصا مقدَّسة؛ مثل :التوراة ،وزبور داوود ،واإلنجيل ،ويُش ُري إىل شخصيّ ٍ
ات وقصص من الكتاب املقدَّس ،وكذلك له صالت بنصوص مقدَّسة غري قانونيَّة؛ مثل:
ً
النصوص ِ
الحربيَّة-اليهوديَّة واملسيح َّية .ومن جهة أخرى ،فإ َّن القرآن ال يرتبط فقط مبحتويات الكتاب املقدَّس وبيئاته ،بل نشأ يف ثقاف ٍة عرب َّي ٍة وثن َّي ٍة ويرتبط
النص َّية تتطلَّب مزي ًجا متداخل الحقول من األبحاث القرآن َّية وتلك املتعلِّقة بالكتاب املقدَّس.
بها .وانطالقًا من هذا يرى الباحثون يف القسم أ َّن هذه العوامل ِّ
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 -الدكتور توماس هوفامن ()Thomas Hoffman

 الدكتورة جوهان لويس كريستيانسن ()Johanne Louise Christiansen -الدكتور ضياء الدين مح َّمد ()Diaa Eldeen Mohammed

َّ ً
أول :أهداف المشروع ودوافعه:

 .1األهداف:

ُ
نص اإلعالن عنه -إىل بحث العالمات
يهدف مرشوع «الغموض والدقَّة يف القرآن» -بحسب ما جاء يف ِّ
اللغويَّة والخطابيَّة والرسديَّة التي تطب ُع الغموض والدقَّة يف القرآن ،التي لطاملا أُهملت وأُيسء تفسريها يف
ات وعموم َّي ٍ
الدرسات القرآن َّية؛ إ َّما انطالقًا من االفرتاض بأنَّها باعثة عىل الحرية ،أو بأنّها تُ ثِّل ثنائ َّي ٍ
ات زائدة.
ويعمل فريق البحث يف هذا املرشوع -من خالل دمج املناهج والنظريَّات املشتقَّة من الدراسات القرآن َّية
مع مجموعة حقو ٍل معرف َّية أخرى مرتبطة بها -عىل تحديد الكيف َّية التي يتناغم فيها هذان النمطان من اللغة
القرآنيَّة وتحليلهام عىل ضوء ما يشكّالنه من اسرتاتيجيَّات خطابيَّة واجتامعيَّة ُمالمئة.

 .2الدوافع:

وصف القرآن يف الحوارات العا َّمة واألكادمي َّية بصفتني ُمتناقضتَني.
غال ًبا ما يُ َ

تركيبي عا ّم
نص صعب ،و ُمحيِّـر ،ويخلو من مبدأ
فمن ناحية الهيئة الكلِّيَّة اللغويَّة ،يُقال :إ ّن القرآن ٌ
ٍّ
ٍ
وبغموض إىل مواضيع
وواضح؛ إذ يفتق ُد لعالمات الخطاب الواضحة ( َمن يتكلّم /مع َم ْن؟) ،وينتقل فجأ ًة
ريا ما يُوظِّف
أخرى وضامئر مختلفة (االنتقال من الضمري
اإللهي (نحن) إىل (هو) يف آي ٍة واحدة) ،وكث ً
ّ
هيئات اإلضامر ،وناد ًرا ما يذك ُر زمان األحداث ومكانها ،وال يُق ِّدم تفاصيل عن احتامل َّية الوقوع أو تط ُّورات
ٍ
ٍ
ٍ
اقتباسات أصليَّة من هذا
وإشارات من الكتاب املق َّدس ،ولك َّنه بالكاد يطرح
بقصص
القصة ،وهو ميلء
َّ
املنت الشبيه .وتُ ثِّل مكانته املعجم َّية تح ّديًا كالسيك ًّيا؛ فهو يستفيض باملفردات واألمثال والتف ُّنن يف
االستخدامات اللغويَّة والقوايف والقصص التي قيل عنها جمي ًعا إنَّها غامضة ،غريبة ،و ُمتشابهة .وهو ما يق ُّر
اإلسالمي كذلك .ويتفاق ُم هذا التح ِّدي
به القرآن نفسه يف اآلية الثالثة من سورة املائدة ،ويؤكِّده التفسري
ّ
يف بسبب النقص يف املعلومات املؤكَّدة حول نشوء القرآن وتركيبته .وعليهُ ،وصف القرآن
ّ
اللغوي بوج ٍه إضا ّ
ٍ
وغامض ،وخا ٍل من السياق.
نص غري منظَّمٍ ،
يف األبحاث عىل أنَّه ٌّ
نص يتف َّوق يف ِذكْر التناقضات الواضحة والتباينات والتجانس
من ناحي ٍة أخرى ،يُوصف القرآن بأنَّه ٌّ
ٍ
بتعميامت ُمستفيضة (عىل سبيل املثال :الدنيا/اآلخرة ،الج َّنة/النار،
عب عنها -غالبًا-
والثنائيَّات التي يُ ِّ
املؤمنون /الكافرون ،وما إىل ذلك) .وال يظهر هذا يف املواضيع واملفردات فقط ،بل حتَّى يف الهيئات
اإلعراب َّية والنحويَّة (مثل :التقابالت ،والتضا ّد ،واستخدام الصيغة النحويَّة الثنائ َّية).

َّ
والدقة في القرآن»
مشروع «الغموض

نص يُفيش رؤية تضا ّديَّة باألبيض واألسود؛
ُ
وعليه،
ِّب بامتيازٌّ ،
ريا وصف القرآن بأنَّه ٌّ
يسهل كث ً
نص ُمتصل ٌ
األخالقي األساس يف النظرة الكون َّية
يئ
وهو ما يُس ِّميه «توشيهيكو إيزوتسو» ( )Toshihiku Izutsuالتف ُّرع الثنا ّ
ّ
حبس القرآن بني «اإلفراط» و«التفريط»؛ بني الوضوح الفائض والحكم عىل ضوء عبارات
القرآنية .وعليهُ ،
والتناص.
«نحن وهم» ،وبني الوضوح الضئيل عىل ضوء اإلحالة واملرتكزات اللغويَّة والرسديَّة
ّ

َّ
ً
ثاني�ا :المبادئ ،المناهج ،والنظريات:

 .1املبادئ:

يسري الباحثون يف هذا املرشوع وفق مجموعة من املبادئ ،أه ّمها:

أ -االبتعاد عن املتاعب التي تُشكِّلها الثنائ َّية القرآن َّية الصارمة وعدم التنظيم املح ِّيـر؛ أي اإلفراط والتفريط
املتص َّو َرين
ب -إظهار أ َّن القرآن يُق ِّدم خطابًا ّ
ويستغل
ّ
الظاهري بطريق ٍة غري جليَّة،
أدق بكثري ،يتجاوز التضا ّد املفرط
ّ
الغموض بوصفه اسرتاتيجيَّ ًة خطابيَّة
ج -االلتزام مبؤلَّفات الباحثني القرآن ِّيني الذين عارضوا فكرة القرآن الغامض
د -توجيه االهتامم نحو أمناط القرآن واسرتاتيج َّياته الخطاب َّية والرسديَّة املعقَّدة .ويف ما يتعلَّق بخصوص
منط َِي الغموض وعدم وجود الدقَّة ظاهريًّا يف القرآن ،فقد جرى توظيف هيئات خطابيَّة أو اسرتاتيجيَّات
لغويَّة ع َّدة .من هذه االسرتاتيجيَّات:
خصوصا استخدام
الخاصة التي ت ُشري إىل الرت ُّدد وانعدام اليقني،
 االستخدام املتك ِّرر لألدوات اللغويَّةً
َّ
«ربا» يف القرآن ،وأدوات النصب التي تُستخدم -مع غريها -للداللة عىل التوقُّع واالحتامل
كلمة َّ
والرجاء واالقرتاح.

67

68

مؤتمرات وندوات

ات
ح له؛ كام يف اآلية السابعة من سورة آل عمرانِ  :م ْنهُ آ َي ٌ
يت عىل التشابه ووضع مصطل ٍ
 التنبيه الذا ّخ ُر ُم َتشَ ا ِب َهات.
حك ََم ٌ
اب َوأُ َ
ت ُه َّن أُ ُّم الْ ِك َت ِ
ُم ْ
جد
 اسرتاتيج َّية تتعلَّق بالسور القرآن َّية التي ت ُغ ِّيـر موقفها حول رشوط الطقوس؛ مثل :طول صالة الته ُّ(راجع السورة  ،)73وتنتهي عاد ًة مبوقف أكرث لي ًنا (عىل سبيل املثال :االنتقال من الصالة أغلب الليل
املتيس).
إىل الصالة باملقدار
ِّ

هذا ،مضافًا إىل اسرتاتيج َّيات أخرى ميكن الحديث عنها.

ُ
تتناول الغموض
من ناحية النظريَّة واملنهج ،يرى الباحثون يف هذا املرشوع أ َّن الدراسات األدب َّية الحديثة التي
من دراسة ( )William Empsonالكالسيك َّية بعنوان« :أنواع اإلبهام السبعة» إىل مؤلَّفات أصحاب نظريَّةالتفكيك حول «عدم التحديد»« ،إعادة القراءة» ،و«إساءة القراءة» -ت ُوفِّر مخزونًا غري ُمستَكشَ ٍ
ف من املقاربات

املستحق لوجهات النظر املعياريَّة التي
ين ،ولو مع االنصياع
التفسرييَّة التي ينبغي تطبيقها عىل
ّ
ِّ
النص القرآ ّ
أنتجتها الدراسات القرآن َّية.
ث َّم إنَّه من املعلوم أ َّن الدراسات القرآنيَّة األكادمييَّة تط َّرقت إىل موضوع الغموض ،ولك ّن أبحاث ًا قليل ًة فقط
تناولت قض َّية اليقني والغموض عىل وجه التحديد .فأُلِّفت تلك األبحاث القليلة بوج ٍه رئيس يف خدمة املنظومات
أساسا إىل الحقبات اإلسالم َّية الكالسيك َّية ،وليس إىل املرحلة
وتواريخ التلقِّي التابعة لتفاسري ُمح َّددة ،وتنتمي
ً
خ آخر
املبكّرة من تشكُّل اإلسالم .وقد قام املستعرب - Thomas Bauerمؤلِّف كتاب «ثقافة الغموض :تاري ٌ
ٍ
وجديد حول الغموض؛ باعتباره اسرتاتيجيَّة ثقافيّة ُمتع َّمدة
خ ًرا بطرح تفسريٍ جري ٍء
لإلسالم» باللغة األملانيَّة -مؤ َّ
ومناسبة خالل أيّام اإلسالم املبكّرة وحقبته الكالسيك َّية .ومنذ فرت ٍة أقرب زمن ًّيا ،تابع أحمد شهاب هذا التقويم
الجديد للغموض يف الكتاب الذي طُبع بعد وفاته ،بعنوان« :ما هو اإلسالم؟ أه ِّم َّية الكينونة اإلسالم َّية».
جه مرشوعنا نحو أبكر املراحل التكوين َّية
جهاتهم فيه بالقول« :يتو َّ
ويعب املرشفون عىل هذا املرشوع عن تو ُّ
ِّ
مهم يف هذه العمل َّية .كام هو الحال
لـ«إضفاء العنارص القرآن َّية» ،وكيف يؤ ِّدي الخطاب واللغة والرسد دو ًرا ًّ
غالباً ،ت ُشكِّل دراسات الكتاب املق ّدس ُمح ِّركًا نظريًّا ومنهج ًّيا واس ًعا ملوضوعنا ،ليس أقلُّها تلك الدراسات التي
نصا يحوي تعميامت جارفة وآراء
جت عىل االستخدام املتع َّمد للغموض .أ ّما يف ما يتعل َُّق بالقرآن؛ بوصفه ًّ
احت ّ
ُ
غي بشكلٍ ُمتك ِّرر ودقيقٍ رشوطه
النص
يهدف املرشوع إىل أن يُظهر كيف أ َّن
كون َّية توظِّف التضاد،
َّ
يعكس ويُ ِّ
ُ
األ َّول َّية الواثقة واملتصلِّبة».
ً
ثالثا :أجزاء المشروع:
ِّف اللَّهُ نف ًْسا إِلَّ ُو ْس َع َها
يُشكِّل بحث ما بعد الدكتوراه لـ "جوهان لويس كريستيانسن" -بعنوان« :ال ُيكَل ُ
التكليف واإلعفاء يف القرآن ،»-وكذلك بحث الدكتوراه لـ "ضياء الدين مح َّمد" بعنوان« :القواعد النحو َّبة

َّ
والدقة في القرآن»
مشروع «الغموض

كل منهام باآليت:
مهم من هذا املرشوع .وتتلخَّص فكرة ٍّ
للغموض» -جز ًءا ًّ

ِّف اللَّهُ نف ًْسا إِلَّ
 .1بحث ما بعد الدكتوراه لـ "جوهان لويس كريستيانسن" ،بعنوان« :ال يُكَل ُ
ُو ْس َع َها »التكليف واإلعفاء يف القرآن:

الترشيعي
ين
يُعرف القرآن عىل أنَّه ٌّ
نص يحوي العديد من األوامر والنواهي .عىل وجه التحديد ،يُق ِّدم املحتوى القرآ ّ
ّ
مثل :بالطهارة (اآلية  6من سورة املائدة)((( ،والصوم (اآليات
الالحق قوانني صارمة ظاهريًّا ،وعقوبات تأديب َّية تتعل َُّق ً
كثري من هذه األحكام .عىل سبيل
ين إمكان َّية اإلعفاء من ٍ
 187-183من سورة البقرة)((( .مع ذلك ،يطرح
ُّ
النص القرآ ُّ
يسمح القرآن يف اآلية  148من سورة النساء لَّ ُي ِ
ِالسو ِء ِم َن الْ َق ْولِ إِلَّ َمن ظُلِم للمؤمنني أن
املثال،
ب اللَّهُ الْ َ
ح ُّ
ُ
ج ْه َر ب ُّ
ح به يف الظروف االعتياديَّة إذا تع َّرضوا للظلم .يبحثُ هذا املرشوع مبدأ اإلعفاء يف القرآن
يرتكبوا ً
فعل غري مسمو ٍ
الذي يبدو -وإن مل يكن فري ًدا -عىل أنَّه ت َّم التعبري عنه بطريق ٍة جديد ٍة باملقارنة مع أديانٍ سابقة.

مل ت ُد َرس اإلعفاءات القرآنيَّة بشكلٍ
ُ
يهدف هذا البحث مللء هذا الفراغ يف الدراسات القرآنيَّة،
منهجي قط.
ٍّ
ُ
ميلك طبيع ًة تأ ُّمليَّ ًة
النص
ح عن إعفاءاته املتن ِّوعة ويُشري إىل أ َّن
عب القرآن بشكلٍ رصي ٍ
َّ
وحقل الدراسات الدينيَّة .يُ ِّ
ذات َّي ًة أو «مرجع َّي ًة ذات َّيةً» ُمتم ِّيزة .يتمث ُّل الهدفان الرئيسان للمرشوع يف اآليت:
أ -أن يُظهر كيف أ َّن القرآن يبني من خالل وعيه الذايتّ مساح ًة بني القاعدة األ َّوليَّة واإلعفاء.

ُعب عن منظوم ٍة قابل ٍة للتك ُّيفُ ،يكن
ب -أن
َّ
يحتج بأ َّن اإلعفاءات القرآن َّية هي جزء من اسرتاتيج ّية ُمتع َّمدة ،وت ِّ
أن تض ّم نطاقًا واس ًعا من امللتزمني.

 .2بحث الدكتوراه لـ «ضياء الدين مح َّمد» ،بعنوان« :القواعد النحو َّية للغموض»:

يتول هذا الجزء من املرشوع تحديد العالمات النحويَّة واملعجم َّية التي تطب ُع الغموض يف القرآن وتصنيفها
َّ
منهجي كهذا يف حقل الدراسات القرآن َّية من قبل ،فسوف يُساهم وجود
وفهرستها منهج ًّيا .وحيث إنَّه مل يرد تحقيق
ّ
واملعجمي يف إثراء الدراسات القرآنيَّة؛ بتقدميه نظرة عا َّمة رئيسة ورضوريَّة
النحوي
منهجي يض ّم الغموض
فهرس
ّ
ّ
ّ
منذ زمنٍ بعيد إىل مناسبات الغموض.
الص َال ِة فَاغ ِْسلُوا ُو ُجو َه ُك ْم َوأَيْ ِديَ ُك ْم إِ َل الْ َم َرا ِفقِ َوا ْم َس ُحوا ِب ُر ُء ِ
وس ُك ْم َوأَ ْر ُجلَ ُك ْم إِ َل الْ َك ْعبَ ِ ْي َوإِ ْن كُ ْنتُ ْم ُج ُنباً
((( قوله -تعاىل :-يَا أَيُّ َها ال َِّذي َن آ َم ُنوا إِذَا قُ ْمتُ ْم إِ َل َّ
فَاطَّ َّه ُروا َوإِ ْن كُ ْنتُ ْم َم ْر َض أَ ْو َع َل َس َف ٍر أَ ْو َجاء أَ َح ٌد ِم ْن ُك ْم ِم َن الْغَائِ ِط أَ ْو الَ َم ْستُ ُم ال ِّن َساء فَلَ ْم ت َ ِجدُوا َما ًء فَتَ َي َّم ُموا َص ِعيدا ً طَ ِّيباً فَا ْم َس ُحوا ِب ُو ُجو ِه ُك ْم َوأَيْ ِدي ُك ْم ِم ْن ُه
َما يُرِي ُد الل ُه لِيَ ْج َع َل َعلَيْ ُك ْم ِم ْن َح َر ٍج َولَ ِك ْن يُرِي ُد لِيُطَ ِّه َركُ ْم َولِيُ ِت َّم نِ ْع َمتَ ُه َعلَيْ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم ت َشْ ُك ُرونَ.
ل ال َِّذي َن ِم ْن قَ ْبلِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَتَّقُو َن ( )183أَيَّاماً َم ْعدُود ٍ
َات فَ َم ْن كَا َن ِم ْن ُك ْم َمرِيضاً أَ ْو
((( قوله -تعاىل :-يَا أَيُّ َها ال َِّذي َن آ َم ُنوا كُ ِت َب َعلَ ْي ُك ُم ِّ
الص َيا ُم كَمَ كُ ِت َب َع َ
َع َل َس َف ٍر فَ ِع َّد ٌة ِم ْن أَيَّامٍ أُ َخ َر َو َع َل ال َِّذي َن يُ ِطيقُونَ ُه ِف ْديَ ٌة طَ َعا ُم ِم ْس ِك ٍني فَ َم ْن تَطَ َّو َع خ َْيا ً فَ ُه َو خ ْ ٌَي لَ ُه َوأَ ْن ت َُصو ُموا خ ْ ٌَي لَ ُك ْم إِ ْن كُ ْنتُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن ( )184شَ ْه ُر َر َمضَ ا َن
اس َوبَيِّ َن ٍ
ال َِّذي أُنْز َِل ِفي ِه الْ ُق ْرآ ُن ُهدًى لِل َّن ِ
ات ِم َن الْ ُهدَى َوالْ ُف ْرقَانِ فَ َم ْن شَ ِه َد ِم ْن ُك ُم الشَّ ْه َر فَلْيَ ُص ْم ُه َو َم ْن كَا َن َمرِيضاً أَ ْو َع َل َس َف ٍر فَ ِع َّد ٌة ِم ْن أَيَّامٍ أُ َخ َر يُرِي ُد الل ُه ِب ُك ُم
ِيب َد ْع َو َة الدَّا ِع إِذَا َد َعانِ
ِيب أُج ُ
س َولِتُ ْك ِملُوا الْ ِع َّد َة َولِتُك ِّ َُبوا الل َه َع َل َما َهدَاكُ ْم َولَ َعلَّ ُك ْم تَشْ ُك ُرو َن (َ )185وإِذَا َسأَل ََك ِع َبا ِدي َع ِّني فَ ِإ ِّن قَر ٌ
س َوالَ يُرِي ُد ِب ُك ُم الْ ُع ْ َ
الْ ُي ْ َ
َ
َ
َ
ُ
ِ
اس لَ ُه َّن َعلِ َم الل ُه أنَّ ُك ْم كُ ْنتُ ْم تَ ْختَانُو َن أنْف َُس ُك ْم
فَلْيَ ْستَجِيبُوا ِل َولْيُ ْؤ ِم ُنوا ِب لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْرشُ دُو َن ( )186أح َّل لَ ُك ْم لَيْلَ َة ِّ
اس لَ ُك ْم َوأنْتُ ْم لِبَ ٌ
الصيَامِ ال َّرفَثُ إِ َل نِ َسائِ ُك ْم ُه َّن لِبَ ٌ
َ
ِ
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فَتَ َ
اب َعلَ ْي ُك ْم َو َعفَا َع ْن ُك ْم فَا َآل َن بَ ِ ُ
َ ْ
َْ
اشو ُه َّن َوابْتَغُوا َما كَتَ َب الل ُه لَ ُك ْ َ َ َ ُ َ َّ َ َ َ َّ َ ُ ْ
اشو ُه َّن َوأَنْتُ ْم َعاكِفُو َن ِف الْ َم َساج ِِد تِل َْك ُحدُو ُد الل ِه فَالَ تَ ْق َربُو َها كَ َذلِ َك يُ َب ِّ ُي الل ُه آيَاتِ ِه لِل َّن ِ
اس لَ َعلَّ ُه ْم يَتَّقُونَ.
إِ َل اللَّ ْيلِ َوالَ ت ُ َب ِ ُ

69

70

مشروع IranKoran
(رقمنة) المخطوطات القرآن َّية القديمة
المحفوظة في المجموعات اإليران َّية
Digital Analysis and Online Publication of Early Kufic
(((Quranic Manuscripts Kept in Iranian Collections

مرشوع مدعوم من الوزارة االت ِّحاديَّة للتعليم واألبحاث يف أملانيا ( ،)BMBFانطلق عام 2018م ويستم ّر حتى
يل 2020م ،بإرشاف عيل آغايئ(((.
نهاية العام الحا ّ
يب التاسع حول الدراسات اإليرانيَّة
ويف ما يأيت ملخَّص مرشوع  IranKoranالذي ق ِّدم إىل املؤمتر األورو ّ
يف جامعة برلني الح َّرة:
(1) https://quranmss.com/202020/04//irankoran_project/
يل عىل هذا املرشوع ،انظرhttps://www.geschkult.fu-berlin.de/en/e/ecis9/programme/Abs_-Fin.pdf :
ولالطِّالع التفصي ّ
وزميل باحثٌ يف
ٌ
((( عيل آغايئ :حائز عىل شهادة الدكتوراه يف «الالهوت والدراسات اإلسالم َّية :دراسات القرآن والحديث» من جامعة آزاد يف طهران.
أكادمي َّية برلني-براندنربغ للعلوم واإلنسان َّيات.

مشروع ( IranKoranرقمنة) المخطوطات القرآنيَّة القديمة المحفوظة في المجموعات اإليرانيَّة

ُ
يهدف مرشوع  IranKoranإىل استقصاء املخطوطات القرآنيَّة القدمية املحفوظة يف املجموعات اإليرانيَّة؛
بهدف دراسة تاريخ القرآن؛ استنا ًدا إىل األدلَّة املا ِّديَّة .ف ُيصار إىل حفظ صور املخطوطات القرآن َّية املوجودة
يف املتاحف واملكتبات اإليران َّية املفتوحة مع بيانات تعريفها يف سجلٍ
رقمي عىل الشبكة العنكبوت َّية باسم
ّ
ٍ
ستويات ُمختلفة من وضوح
يف للمخطوطات ُم
 .BIBLIOTHECA CORANICA IRANICAيُظهر النقل الحر ّ
ٍ
فروقات عن الشكل السائد للقرآن (طبعة القاهرة
الخطِّ ،والتعديالت ،وحاالت الحذف ،وما إىل ذلك ،مضافًا إىل
1924م).
ٍ
نص َّية عن املخطوطات التي تحوي القراءات املعت َمدة التي
ويُظهر توصيف املخطوطات وتحليلها
اختالفات ِّ
د َّونها ابن ُمجاهد .ويجري حاليًّا -بهدف تأريخ املخطوطات -تصنيف الكتابات ،وتحديد مقاييس الكربون املش ّع
ألدوات الكتابة بالتعاون مع ُمخترب  Ion Beam Physics Isotopeيف مدينة زوريخ السويرسيَّة.
ٌ
أعامل
ريا ،وأُنجزت
وخالل السنوات الثالثني األخرية ،حقَّقت األبحاث يف مجال املخطوطات القرآن َّية تق ُّد ًما كب ً
التاريخي للمخطوطات القرآنيَّة القدمية،
مه َّمة عىل صعيد علم املخطوطات ،وعلم الكتابات القدمية ،والتحديد
ّ
اإلسالمي؛ مثل :الفسطاط (القاهرة
يب من العامل
ولك ّن أغلب املخطوطات التي متَّت دراستها تنتمي إىل القسم الغر ّ
ّ
ُ
النص للقرآن ض َّم املخطوطات
الحصول عىل صور ٍة كامل ٍة للتاريخ
القدمية) ،ودمشق ،وصنعاء .يف حني يقتيض
ِّ ّ

يدرس الباحثون املخطوطات القرآن َّية
اإلسالمي أيضً ا؛ إذ ناد ًرا ما
الرشقي من العامل
القرآن َّية املحفوظة يف القسم
ُ
ّ
ّ
من العراق ،أو إيران ،أو أفغانستان ،أو باكستان ،أو آسيا ال ُوسطى؛ ويعو ُد ذلك بوج ٍه رئيس إىل صعوبة الوصول
إليها.
السجلت املوجودة -عىل الرغم من كونها ناقصة وغري مح َّدثة -تُظهر وجود عد ٍد كبري
َّ
أ َّما بالنسبة إىل إيران ،فإ َّن
الخاصة .ث َّم
من املخطوطات والقطع القرآن َّية املحفوظة يف املكتبات واملتاحف وحتّى يف املجموعات اإليران َّية
ّ
التوصل إىل أ َّن
السجلت املتاحة ،واملعلومات التي تج َّمعت خالل الرحالت االستكشافيَّة ،جرى
َّ
إنَّه بنا ًء عىل
ُّ
ٍ
ٍ
مجموعات ع َّدة يف طهران ،وقم ،ومشهد ،وأصفهان،
مئات من املخطوطات والقطع القرآن َّية هي محفوظة ضمن

يل للمخطوطات القرآن َّية من القرون اإلسالم َّية األربعة
وتربيز ،وشرياز ،وغريها من املدن .ويُر َّ
جح أ َّن العدد الفع ّ
األوىل أكرب بكثري من مخطوطات القرون الالحقة.
وبفضل الدعم الذي تُق ِّدمه الوزارة االت ِّحاديَّة للتعليم واألبحاث يف أملانياُ ،يكن ملرشوع  IranKoranاالقرتاب
النص للقرآن؛ ألنَّها
من املجموعات التي كانت غري ُمتاحة من قبل .ويُق ِّدم هذا املصدر رؤي ًة جديد ًة حول التاريخ
ِّ ّ
اإلسالمي بشكلٍ
الرشقي من العامل
امل َّرة األوىل التي سوف يجري فيها فحص املخطوطات القرآن َّية من القسم
ّ
ّ
منهجي.
ّ
ويستفي ُد مرشوع  IranKoranحال ًّيا من ُمنجزات مرشوع  Corpus Coranicumويُك ّملها ،وهو مرشوع أقامته
أكادميية برلني-براندنربغ للعلوم واإلنسان َّيات .ومنذ العام 2009م ،نرش املرشوع األخري أ َّول سجلٍ
رقمي شامل عىل
ٍّ
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اإلسالمي واملحفوظة
يب من العامل
الشبكة العنكبوتيَّة حول املخطوطات القرآنيّة القدمية املأخوذة من القسم الغر ّ
ّ
الرقمي للمخطوطات القرآن َّية.
يف
يف املجموعات األوروب َّية .وقد ط َّور املرشوع –أيضً ا -منظوم ًة للنقل الحر ّ
ّ
 .1الرقمنة:
يُدرج مرشوع  IranKoranاملخطوطات القرآنيَّة من املجموعات اإليرانيَّة ُمرتافق ًة مع بيانات تعريفها يف
سجل رقمي عىل الشبكة العنكبوت َّية بعنوان  .BIBLIOTHECA CORANICA IRANICAوالتزا ًما بتعليامت
ٍّ
جا توظِّفه املجموعات اإليران َّية األخرى (غري
«مبادرة ترميز النصوص» ( ،)TEIسوف ُيث ُِّل هذا السجل أمنوذ ً

املتاحة سابقًا) ،وسوف يُساعد يف إدراج املزيد من مجموعات املخطوطات عىل الشبكة العنكبوتيَّة .ويضم ُن
اإلسالمي.
التوصل إليها يف العامل
مسا ُر النرش -أيضً ا -الوصول إىل املعلومات واالستنتاجات التي جرى
ُّ
ّ
َّ
 .2النماذج الرقمية:

مضافًا إىل (رقمنة) املخطوطات القرآنيَّة اإليرانيَّة؛ ما يجعلها ُمتاحة لباحثني آخرين يف جميع أنحاء العامل،
ُ
للنص:
يهدف املرشوع إىل إعداد مناذج رقم َّية للمخطوطات القرآن َّية الكوف َّية القدمية التي تُغطّي ثالثة أبعا ٍد
ّ

مشروع ( IranKoranرقمنة) المخطوطات القرآنيَّة القديمة المحفوظة في المجموعات اإليرانيَّة

ين
أ -الرسم القرآ ّ
ب -القراءات املختلفة
ج -عدد اآليات
جز هذا األمر ،جرى تطوير قاعدة
وليك يُن َ
ٍ
بيانات رقم َّية ،بحيث ُيكن تسجيل املعلومات
لكل كلم ٍة من القرآن.
الثالث ّ
ّ
الحرفي:
 .3النقل
يف
يجري التخطيط لتنفيذ النقل الحر ّ
لجميع املخطوطات القرآنيَّة الكوفيَّة القدمية،
وتحويلها إىل خ ٍّ
عادي (النسخ)؛
يب
ّ
ط عر ٍّ
بحيث ت ُكتب الحروف بالطريقة نفسها الظاهرة
يف املخطوطة ،ويف أغلب األحيان من دون
ويعرض
نقاط ،ولن ت ُكتب حروف العلَّة.
ُ
ٍ
ستويات ُمختلفة
الرقمي ُم
يف
هذا النقل الحر ّ
ّ
من القراءات والكتابات املختلفة إمالئ ًّيا
ٍ
مخطوطات قدمية أخرى،
(باملقارنة مع
وطبعات ُم ِ
ٍ
عاصة؛ مثل :طبعة القاهرة)،
والتعديالت (التصحيحات ،والكتابة فوق
الكتابة ،واإلضافات ،وحاالت املحو).

وبهدف إنجاز هذا األمر ،يتَّ ِب ُع مرشوع
يف التي ط َّورها مرشوع  Corpus Coranicumبطريق ٍة ُمع َّدلة و ُمتك ِّيفة أثناء عرض
 IranKoranمنظومة النقل الحر ّ
التعديالت يف املخطوطات.
 .4القراءات المختلفة:
ُ
يتناول مرشوع - IranKoranأيضً ا -اآلراء الواردة يف املؤلَّفات اإلسالم َّية حول القراءات املختلفة للقرآن ،والقراءات
أي ٍ
ُرسخ القراءات السبع للقرآن  -التي أعلن العالِم
املوجودة يف املخطوطات القدمية .والسؤال الرئيس هو :إىل ِّ
حد ت ِّ
يسبق بعضُ ها زمانَه؟
نفس َها يف املخطوطات القرآن َّية القدمية التي ُ
ّ
البغدادي ابن مجاهد عن صالح َّي ِتهاَ -
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 .5ترقيم اآليات:
ٍ
خاصة للفصل بني اآليات ،وأحيانًا
عالمات
ت ُظهر جميع املخطوطات القرآن َّية -تقري ًبا -من املرحلة املبكّرة
َّ
ٍ
ميا أنَّها نشأت يف مناطق ُمختلفة،
ت ُرقِّمها .ومبا أ َّن هناك
اختالفات يف ترقيم اآليات القرآن َّية التي ُ
افتض قد ً
يُتوقَّع أن تظهر هذه االختالفات يف املخطوطات القرآنيَّة أيضً ا .ومج ّد ًدا ،فإ ّن الهدف -هنا -هو تقويم األحاديث
كل مخطوطة داخل قاعدة البيانات
اإلسالم َّية حول ترقيم اآليات ،من خالل تسجيل املعلومات الواردة يف ِّ
متبو ًعا بدراس ٍة تفصيل َّية عنها.
ّ
التاريخي للمخطوطات:
 .6التحديد
التاريخي للمخطوطات دو ًرا مركزيًّا يف فهم تاريخ القرآن .ولألسف ،ال تتض َّمن املخطوطات
يلعب التحديد
ُ
ّ

القرآن َّية القدمية -يف أغلب األحيان -بيانًا عن النرش؛ عىل األرجح أل َّن الصفحات األوىل أو األخرية للمخطوطة
رش كاذبة أُدرجت الحقًا يف الصفحة األخرية من املخطوطة
قد تع َّرضت للتلف .وبالطبع ،نج ُد -أحيانًا -بيانات ن ٍ
ٍ
ٍ
األقل يف الجمهوريَّة اإلسالميَّة
ّ
واحد عىل
صحف
ت َّدعي انتسابها إىل أمئَّة الشيعة .وما يُثري االهتامم هو وجود ُم
منسوب إىل الخليفة عثامن يف مدينة "نگل" يف كردستان ،والذي يبدو أ َّن الوصول إليه صعب ج ًّدا.
اإليران َّية
ٌ
يب ألمناط الخ ِّ
إل ترتي ًبا زمن ًّيا نسب ًّيا للمخطوطات القرآن َّية القدمية ،يبدو أ َّن
ط ال ت ُق ّدم َّ
ومبا أ َّن التصنيف الكتا ّ
التاريخي املست ِن َد إىل تحليل الكربون املش ّع نافع.
التحدي َد
َّ

َّ
مالحظات ختامية:

اللغوي للمخطوطات القرآن َّية مع التحديد
 IranKoranهو مرشو ٌع ُمتع ِّدد الحقول املعرف َّية؛ إذ يدمج التحليل
ّ
ُنش نتائج املرشوع عىل الشبكة العنكبوتيَّة؛ وذلك
التاريخي
العلمي من خالل الكربون املش ّع .ومن املق َّرر أن ت َ
ّ
ّ
الرقمي،
األكادميي بقيمة النرش
الرقمي ،فإ َّن الهدف الرئيس من املرشوع هو إقناع الجمهور
نظ ًرا إىل بُعده
ّ
ّ
ّ
وكذلك إقناع املسؤولني عن املكتبات واملخطوطات الذين مل يتق َّبلوا الفكرة إىل اآلن.

عرض مخطوطة دمشق َّية
وتط ُّور القراءة السور َّية
IQSA Zoom Seminar #1:

”“Codex Damascensis and the Evolution of the Syrian Reading
نظَّمت الجمع َّية الدول َّية للدراسات القرآن َّية ( )IQSAعرب تطبيق  Zoomمحارضة للباحث «هيثم صدقي»
( ،((()Hythem Sidkyبعنوان« :مخطوطة دمشق َّية وتط ُّور القراءة السوريَّة» .وقد نُرشت عىل اليوتيوب((( يف 9
نيسان 2020م.
اختار الباحث هذه املخطوطة من بني مخطوطات ع َّدة يف دمشق ،وبدأ
بالعمل عليها ودراستها منذ بضع سنوات .لهذه املخطوطة -بحسب ما
ق َّدمه صدقي -مطويَّات محفوظة يف مراكز علم َّية متع ِّددة؛ فث َّمة مطويَّتان
ٍ
مطويات يف املكتبة الوطنيَّة
منها يف جامعة كامربيدج الربيطانية ،وأربع
يف باريس ،وأكرث من ثالثني مطويَّة يف متحف الفنون الرتكيَّة واإلسالميَّة،
ين تقري ًبا .نُسخت هذه
وهي تُشكِّل مبجموعها حوايل  % 25من
ّ
النص القرآ ّ
املخطوطة بالخ ِّ
الحجازي ،وهو أحد أقدم الخطوط التي كانت ت ُكتب
ط
ّ
بها املخطوطات القرآنيَّة .مل يُج َر اختبار الكربون املش ّع لتحديد تاريخ
الهجري األ َّول.
املخطوطة الدمشقيَّة بدقَّة ،ولك َّنها تعو ُد إىل القرن
ّ

عرض صدقي أثناء املحارضة صو ًرا لهذه املخطوطة ،وأشار إىل الخطوط الصغرية التي كانت موضوعة بني فواصل
اآليات ،ث ّم ُمحيت الحقًا ،واستعيض عنها بعالمتني أخرتني للداللة عىل مرور خمس آيات أو عرش آيات ،وكذلك أشار
إىل نح َوي الكتابة التي كتب بهام حرف «الياء» يف هذه املخطوطة ،ث َّم رشع باملقارنة بني هذه املخطوطة الدمشق َّية
واملخطوطة الشهرية يف برمنغهام التي ّ
يشك صدقي يف تاريخها املق َّدر بني العام  645-568ميالدي.
كل املعامل االعتياديَّة الظاهرة
ينطلق الباحث للحديث عن علم اإلمالء ،ويذك ُر أ َّن املخطوطة الدمشق َّية تحوي َّ
ُ
يف املخطوطات القدمية ،ويُعطي أمثلة عىل ذلك ،ويذك ُر أ َّن امليزات اإلمالئيَّة املختلفة تُربز تاريخ املخطوطة.

بعدها ،تناول الباحث األخطاء يف الكتابة ،وتصحيحات الناسخني ،وعرض -أيضً ا -أمثلة إمالئيَّة عن القراءات
األخرى قبل تصحيحها((( ،متسائلً ع َّمـا إذا كانت هذه من «قراءات الصحابة»؟ مع ِّق ًبا باستحالة تحديد ذلك من
دون إجراء دراس ٍة شاملة.
متخصص يف املخطوطات القرآنيَّة والقراءات.
((( هيثم صدقي ( :)Hythem Sidkyمن معهد هندسة الجزئيَّات يف جامعة شيكاغو،
ِّ
(2) https://www.youtube.com/watch?v=GvGt3OUHkcM.
((( قبل التصحيح :وأمتمناها كُتبت «ومتمناها» املنسوبة إىل ّأيب بن كعب ،بأحسنها كُتبت «بأحسنه» ،يتّخذوه كُتبت «يتخذوها» املنسوبة إىل ّأيب بن كعب.
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يب بن كعب ،ويضيف أنَّه حينام نأخ ُذ بعني االعتبار أ َّن املخطوطة
يذكر صدقي أ َّن الع ِّينة تحوي تصحيحات لقراءة أُ ّ
يب بن كعب كانت مشهورة عىل األرايض
ُوجدت يف مخزن
ّ
سوري وتتض َّمن عنارص سوريَّة مع ما نُقل من أ َّن قراءة أ ّ
ين ،فإ ّن هذا يُثري الفضول .ث َّم يشري إىل أ َّن لديه الئحة ُمستم َّرة بقراءات الصحابة
السوريّة قبل انتشار املصحف العثام ّ
ين ،ويُق ِّدم أمثلة عليها.
املوجودة يف أقدم املخطوطات القرآن َّية ،وأنَّها أخذت باالندثار مع هيمنة املصحف العثام ّ
يل ،ويعترب أ َّن مث َّة مسألة مه َّمة مل تُناقَش يف
ُ
ينتقل الباحث للحديث عن الفواصل بني اآليات بوج ٍه تفصي ّ
الوهمي بني اآليات»
املؤلَّفات الغربيَّة ،ومل ت ُفهم بوج ٍه صحيح يف املؤلَّفات العربيَّة ،وهي ما يُس ِّميه بـ«الفاصل
ّ
واملع َّبـر عنه يف الكتب من ِقبل علامء مسلمني قدامى بـ«ما يُشبه الفاصلة وال يُع ّد» ،وهي ُموازية لعالمات الوقف

الحديثة املوجودة يف طبعة القاهرة التي تكو ُن ضمن اآليات نفسها .ث َّم تح َّدث صدقي عن األصول((( والفرش(((،
كل املعلومات عن األصول والفرش واالختالفات يف القراءات ضمن
تسمح باستخراج ّ
وهي تقن َّية رقم َّية تحليل َّية
ُ
يف للقراءات.
املخطوطة ،وإظهارها يف صورة
ُ
تعرض االختالفات .وعرض يف األخري صورة تناول فيها االنتشار الجغرا ّ
توصل إليه ،وهي:
ويف الختام ،لخَّص بإيجاز النتائج التي َّ

ـ كرثة وجود املصاحف السوريَّة ضمن املخطوطات القرآنيَّة القدمية

ٍ
القيايس ملصحف عثامن
عالمات عىل «قراءات الصحابة» بعد التوحيد
ـ بقاء
ّ

ـ رضورة تجا ُوز الفرش؛ بهدف الوصول إىل فهمٍ تا ّم للقراءات املوزَّعة عىل املناطق
ٍ
اختالفات جغرافيَّة حقيقيَّة
ـ االختالفات يف القراءات تتطابق مع

يسري وفقها القارئ.
((( األصول :أصول القراءة وتسمى أيضً ا بالكلِّيَّات ،وهي املسائل التي لها قاعدة معيَّنة ُ
((( الفرش :وتسمى الجزئ َّيات ،وهي األلفاظ التي اختلف فيها الق َّراء أو الرواة ،والتي ال تندرج ضمن قاعدة من أصول القراءة .وس ِّميت بالفرش لتف ّرقها
وانتشارها يف السور.

ق ُ� ت� َ ْ ن� َس نُ َم أَ ْك ف�َ
َ
 ِ ل ال ِإ� ا� ا � رهُ:

الذنب والشيطان في القرآن
IQSA Zoom Seminars #2

”“Perish the Human! On Sinfulness and Satan in the Qur’an
نظَّمت الجمع َّية الدول َّية للدراسات القرآن َّية ( )IQSAعرب تطبيق  Zoomمحارضة للباحث «غربييل سعيد رينولدز»
( ،((()Gabriel Said Reynoldsبعنوان« :قُتل اإلنسان ما أكفره :الذنب والشيطان يف القرآن» .وقد نُرشت عىل
اليوتيوب((( يف  17نيسان 2020م.
يذك ُر رينولدز أ َّن محارضته هي ر ٌّد عىل بعض األبحاث حول اإلنسان يف القرآن واملكانة األخالق َّية لإلنسان،
وأنَّها نو ٌع من االستكشاف ملا أسام ُه بعض الباحثني باألنرثوبولوجيا املتشامئة يف القرآن؛ أي إشارات القرآن
ين نحو الكفر والذنب .وينق ُد رينولدز املقاربة التي ات َّبعها بعض املؤلِّفني حول
املتك ِّررة إىل امليل اإلنسا ّ
املركزي الذي يلعبه الشيطان يف دفع
رب أ َّن بعض الباحثني قد غفلوا عن الدور
ّ
العالقة بني الله والبرشيَّة ،ويعت ُ
اإلنسان نحو الذنب.
استفاد رينولدز من كتب ع َّدة يف بحثه ،وهي:
•كتاب «الله واإلنسان يف القرآن» (1964م) ،من تأليف»Izutsu« :
•كتاب «الله واإلنسان يف القرآن» (1977م) باللغة األملانيَّة ،من تأليف»Bouman« :
•كتاب «مواضيع رئيسة يف القرآن» (1980م) ،من تأليف.»Faizur Rahman« :

•كتاب «الله واإلنسان يف القرآن» (1996م) باللغة الفرنس َّية ،من تأليف.»Jomier« :

•يشري رينولدز إىل أ َّن بعض املواضيع التي يُناقشها يف محارضته وردت يف كتابه« :الله يف القرآن»(((.
يبدأ كالمه عن إيزوتسو الذي تح َّدث عن العالقة بني الله والبرشيَّة بطريقتني:
الرب والعبد ،وهذه العالقة تقتيض التواضع والطاعة من ِقبل العبد ،مع
•الطريقة األوىل :العالقة بني
ّ
التكب
ين يف مقابلها نحو
ُّ
وجود ميل إنسا ّ

((( غربييل سعيد رينولدز ( :)Gabriel Said Reynoldsباحث يف العالقات القرآنيَّة واإلسالميَّة-املسيحيَّة ،وأستاذ الدراسات
اإلسالم َّية والالهوت يف قسم الالهوت يف جامعة نوتردام يف الواليات املتَّحدة األمريك َّية.
(2) https://www.youtube.com/watch?v=il-zyPvkJro.
((( ت َّم عرض تقرير عن الكتاب يف العدد الخامس من املجلَّة ،لالطِّالع انظر« :الله ،إله القرآن» ،مجلَّة القرآن واالسترشاق املعارص ،السنة  ،2العدد ،5
شتاء 2020م ،ص.84
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مؤتمرات وندوات

•الطريقة الثانية :العالقة األخالقيَّة بني الله والبرشيَّة يف القرآن ،حيث تجد التقوى والشكر يف مقابل الكفر.
يحمل ذلك من دالالت عىل عناد البرش ورفضهم لرسالة األنبياء،
ُ
ث َّم يذك ُر مسألة هالك القرى يف القرآن ،وما
فصل الكالم يف الطبيعة البرشيَّة وحاالتها ،مستشه ًدا يف ذلك
وكيف أ ّن اإلنسان ُمستهزئٌ و ُمعرِض وخصيم ،ث َّم َّ
باآليات القرآن َّية:
إلن َْسا َن لَظَلُو ٌم كَفَّا ٌر  ،(((إِ َّن ِ
•اإلنسان كفو ٌر مثل الشيطان :إِ َّن ا ِ
اإلن َْسا َن لَ َكفُو ٌرَ  ،(((وكَا َن الشَّ يْطَا ُن لِ َربِّ ِه
كَفُورا ً.(((
سا ِ
خ َّولَ ُه نِ ْع َم ًة ِم ْن ُه
ض َد َعا َربَّ ُه ُم ِنيباً إِلَ ْي ِه ث ُ َّم إِذَا َ
•اإلنسان كافر يف حالتَي الرخاء والش َّدةَ  :وإِذَا َم َّ
إلن َْسا َن ُ ٌّ
ج َع َل لل ِه أَنْ َدادا ً لِيُ ِ
اب
ح ِ
ض َّل َع ْن َسبِيلِ ِه ق ُْل تَ َتَّ ْع ِب ُك ْفر َِك قَلِيالً إِن ََّك ِم ْن أَ ْ
ص َ
َس َما كَا َن يَ ْد ُعو إِلَيْ ِه ِم ْن قَبْ ُل َو َ
ن َِ
ئ أَ َذقْ َنا ِ
ال َّنارَِ  ،(((ولَ ْ ِ
وس كَفُو ٌر.(((
اإلن َْسا َن ِم َّنا َر ْ
ح َم ًة ث ُ َّم نَ َز ْع َنا َها ِم ْن ُه إِنَّ ُه لَ َيئُ ٌ
جلٍ  ،(((إِ َّن ِ
خلِ َق ا ِ
اإلن َْسا َن لِ َربِّ ِه لَ َك ُنو ٌد.(((
•الصفات الذميمة لإلنسانُ  :
إلن َْسا ُن ِم ْن َع َ
ب الشَّ َه َو ِ
ث َّم يتساءل :ملاذا اإلنسان كفو ٌر وكنو ٌد؟ ويجيب بآية قرآنيَّةُ  :زيِّ َن لِل َّن ِ
ني
ات ِم َن ال ِّن َسا ِء َوالْبَ ِن َ
اس ُ
ح ُّ
َوالْ َق َن ِ
ح ْر ِ
اطريِ الْ ُم َق ْنطَ َر ِة ِم َن ال َّذ َه ِ
ح َيا ِة ال ُّدنْ َيا َوالل ُه ِع ْندَهُ
ب َوالْ ِفضَّ ِة َوالْ َ
ث َذلِ َك َمتَا ُع الْ َ
خ ْيلِ الْ ُم َس َّو َم ِة َواألنْ َع ِام َوالْ َ
اس شَ ْيئاً
ح ْس ُن ال َْم ِ
ُ
ب .(((ث ّم يسأل عن املسؤول عن هذا التزيني؟ ويجيب :بأنَّه ليس الله إِ َّن الل َه َال يَظْلِ ُم ال َّن َ
(((1
(((
اس أَنْف َُس ُه ْم يَظْ ِل ُمونَ ، بل َ زيَّ َن لَ ُه ُم الشَّ ْيطَا ُن َما كَانُوا يَ ْع َملُونَ. 
َولَ ِك َّن ال َّن َ
ب .((1(فام هي النفس ،وملاذا تُثري
ِالسو ِء إِالَ َما َر ِح َم َر ِّ
ْس الَ َّما َر ٌة ب ُّ
ث َّم يتع َّرض رينولدز ملسألة النفس :إِ َّن ال َّنف َ
ٍ
ومهم ،وهو :هل النفس
رئيسا
ترجامت إنكليزيَّة ع َّدة لهذه اآلية ،ويعترب أ َّن مث َّة سؤالً
يعرض الباحث
املشاكل؟
ُ
ًّ
ً
ميل نحو السوء ببساطة؟ ومن هنا ينطلق للحديث عن النفس ُمستشه ًدا باآليات
تأم ُر اإلنسان بالسوء أم أ ّن لديها ٌ
ٍ
صفات إيجابيَّة لها ،عىل الرغم من كون الصفات السلبيَّة هي الغالبة .ويعترب أ َّن املشكلة
القرآنيَّة ،ويذك ُر وجود
ُ
ميلك النفس ،وهي التي ت ُع ّرضه للسوء ،ومع ذلك هي قابلة للتزكية.
تكمن يف أ َّن اإلنسان
((( سورة إبراهيم ،اآلية .34
الحج ،اآلية 66؛ سورة الزخرف ،اآلية .15
((( سورة ّ
((( سورة اإلرساء ،اآلية .27
((( سورة الزمر ،اآلية .8
((( سورة هود ،اآلية .9
((( سورة األنبياء ،اآلية .37
((( سورة العاديات ،اآلية .6
((( سورة آل عمران ،اآلية .14
((( سورة يونس ،اآلية .44
( ((1سورة األنعام ،اآلية .43
( ((1سورة يوسف ،اآلية .53

الذنب والشيطان في القرآن

•إعراض اإلنسان عن آيات الله يف الطبيعة :قُ ِت َل ا ِ
إلن َْسا ُن َما أَكْ َف َرهُ .(((
ولهذا السبب يُرسل الله األنبياء ،والهدف هو التزكية.
•يستم ّر اإلنسان يف الذنب عىل الرغم من وجود اآليات الطبيعيَّة،
رب الباحث أ ّن الشيطان هو السبب،
وإرسال الرسل ،فام هو السبب؟ يعت ُ
فقد طلب من الله إمهاله إىل يوم القيامة؛ بهدف إضالل البرش ،وهو
عد ّو اإلنسان ويُثري املشاكل للبرشيَّة من خالل الوسوسة؛ فقد وردت
كلمة (عد ّو)  19م َّرة يف القرآن ،تنطبق يف  14م َّرة منها عىل الشيطان،
أ َّما ُمفردة (خصيم) فقد وردت م َّرتني يف القرآن؛ لإلشارة إىل خصومة
خصيم
قائل :اإلنسان قد يكو ُن
اإلنسان مع الله .وهنا يعلِّق رينولدز ً
ً
لله ولك َّنه ليس عد ًّوا له .ويُنهي رينولدز حديثه عن كيف َّية عمل الشيطان؛ فهو ال يوسوس فقط ،بل يخدع
اإلنسانَ  :وكَا َن الشَّ يْطَا ُن لِ ِ
خذُوالً.(((
إلن َْسانِ َ
ويف الختام ،طرح رينولدز النقطتني اآلتيتني:
•تح َّدث عد ٌد من املؤلِّفني عن الطبيعة البرشيَّة ،ولكن بالكاد تح َّدثوا عن أثر الشيطان عىل هذه الطبيعة.
بدل من ذلك
•افتقدت الدراسات حول األنرثوبولوجيا القرآنيّة -عمو ًما -الحديث عن دور الشيطان ،وركَّزت ً
عىل النفس ،يف حني ال ُيكن فهم ميل اإلنسان نحو الذنب من دون اإلشارة إىل العد ِّو القديم للبرشيَّة.

((( سورة عبس ،اآلية .17
((( سورة الفرقان ،اآلية .29
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القرآن باللغة الجاوية:
الكتاب المق َّدس ،التعليم ،والترجمة
IQSA Zoom Seminars #3
”“The Qur’an in Javanese. Scripture, Teaching and Translation
نظَّمت الجمع َّية الدول َّية للدراسات القرآن َّية ( )IQSAعرب تطبيق  Zoomمحارضة للباحث «يوهانا بينك»
( ،((()Johanna Pinkبعنوان« :القرآن باللغة الجاوية :الكتاب املق َّدس ،التعليم ،والرتجمة» .وقد نُرشت عىل
اليوتيوب((( يف  23نيسان 2020م.
ويف ما يأيت أبرز ما جاء يف هذه املحارضة:
وتتراوح التقديـرات لعـدد
الجاويـة هـي اللغـة التـي تحظـى بأكبر عـد ٍد مـن املتكلِّمين يف إندونيسـيا،
ُ
املتكلِّمين بهـا بين  100-80مليـون نسـمة .يف الوقـت نفسـه ،ال تحظـى هـذه اللغـة مبكان ٍة رسـم َّية؛ بسـبب
القـرار الصـادر حين أُ ِّسسـت جمهوريَّـة إندونيسـيا يف العـام 1945م يف أن تكـون لغـة البهاسـا هـي اللغـة
الرسـميَّة للبلاد؛ ولهـذا السـبب ُه ِّمشـت اللغـة الجاويـة يف كثيرٍ مـن األبعـاد االجتامعيَّـة؛ مثـل :اإلعلام
الشـفهي ،وهذا أ َّدى
والجامعـات .وعلى الرغـم من ذلـك ،ما زالت اللغـة الجاوية مه َّمـة يف ميـدان التواصل
ّ
ٍ
خصوصـا يف فترة مـا بعد االسـتقالل.
خاصـة مـن ترجمـة القـرآن؛
أمنـاط
إىل
ً
َّ
يل؛ فالرتجمة
رب «بينك» أ َّن أمناط الرتجمة هذه
ُ
وتعت ُ
تختلف عن الرتجمة االعتياديَّة للقرآن يف يومنا الحا ّ
ِ
ٍ
تفسريات يف الهوامش ،ويسعون للتفريق بني
ين ،ويض ُع املرتجمون
تظل قريبة من
املعاصة للقرآن ُّ
ِّ
النص القرآ ّ
الرتجمة وبني التفسري .يف حني أ َّن أكرث مرتجمي القرآن إىل اللغة الجاوية ال يلتزمون بهذه الرتجمة املعياريَّة ،وال
مثل.
ريا» ً
يُس ُّمون ترجامتهم «ترجمة» ،بل «تفس ً
وتنتمي الكتب التي ت ُناقشها «بينك» إىل فئة «كتاب كونينغ» (الكتب الصفراء) املستخ َدمة يف املدارس
الديني .واكتسبت هذه الكتب اسمها من الورق األصفر الرخيص املستخ َدم يف
الداخليَّة التي ت ُركِّز عىل املنهاج
ّ
الطباعة.
خاص عىل إندونيسيا ،ووضع
ّ
((( يوهانا بينك ( :)Johanna Pinkترتكَّز اهتامماتها البحث َّية عىل التفسري
القرآين الحديث وترجامت القرآن ،مع الرتكيز بوجه ّ
مليون يورو
َ
غري املسلمني يف مجتمعات األغلبيَّة املسلمة ،والخطابات الدينيَّة ،والتاريخ الحديث ملرص .وقد حصلت -وفق ترصيح لها -عىل هبة بقيمة
ملتابعة بحثها القرآ ّين ضمن مرشوع القرآن األورو ّيب.
(2) https://www.youtube.com/watch?v=PLJAMax4QJQ.

القرآن باللغة الجاوية :الكتاب المقدَّس ،التعليم ،والترجمة

وقد نال التفسري ودراسات القرآن أه ِّميَّة أكرب يف القرنني التاسع عرش والعرشين يف إندونيسيا ،فصدرت املزيد
من التفاسري باللغة الجاوية.
وتتط َّرق الباحثة يف ُمحارضتها إىل كتابني ألَّفهام شقيقان :أ َّولهام« :اإلبريز ملعرفة القرآن العزيز باللغة الجاوية»
(1959م) من تأليف برسي مصطفى ،وثانيهام« :اإلكليل يف معاين التنزيل» (1977م) من تأليف مصباح بن زين
مصطفى.
ُ
تتناول الدراسات القرآن َّية
ريا من املؤلَّفات التي
وتتح َّدث الباحثة أ َّولً بإيجاز عن تفسري الجاللني ،وتذك ُر أ َّن كث ً
تعرض الباحثة أمثلة
التفسريي يف البالد هو نو ٌع من الرتجمة لتفسري الجاللَني .ث ّم
تفرتض أ َّن النشاط
يف إندونيسيا
ُ
ُ
ّ
النص املرتجم ،وقد أرفقت ذلك بالصور التي تثبت
من تفسري الجاللني ،حيث ترد اإلضافات التفسرييَّة داخل
ّ
كالمها.
نص القرآن باللغة العرب َّية
وتنقسم الصفحة يف الرتجمة الجاوية املعروضة إىل ثالثة أقسام :يتض َّمن القسم األ َّول َّ
ٍ
معلومات
والرتجمة الجاوية بني السطور ،أ َّما القسم الثاين فإنَّه يتض َّمن إعادة للصياغة ،والقسم الثالث يتض َّمن
إضافيَّة.

كتاب تفسري ليس باللغة العرب َّية يحوي
كل
وتتساءل «بينك» :هل هذه الكتب ترجمة أو تفسري؟ وتجيب أ َّن َّ
ِ
النص إىل
يب وليس عىل التفسري املمت ّد؛ أي نقل
عنرص الرتجمة ،وأ َّن الرتكيز يف هذه الكتب هو عىل
ّ
ِّ
النص العر ّ
املعياري الذي تح َّدثت
رصا لتقييد معنى الرتجمة بالنمط
الجاوي .وترى بينك أ َّن هناك ً
الجاويّة للجمهور
ّ
ّ
ميل معا ً
ربا
تظل الرتجمة قريبة من كلامت
عنه يف البداية ،حيث ُّ
ِّ
يل .ومن هنا ،ووفقًا لكتب نظريَّات الرتجمةَّ ،
النص األص ّ
يحجب املرتجِم عن
يكون هناك تر ُّد ٌد يف تحديد «الكتب الصفراء» عىل أنَّها كتب ترجمة .وهل لدينا مفهوم ترجمة
ُ
األنظار؟ والرتجمة ت ُع ُّد أفضل كلَّام خفي املرتجِم ،وهذا عىل خالف املؤلِّفني الجاويني؛ إذ ليس لديهم ُمشكلة يف
النص ،بل تعترب «بينك» أ َّن ظهورهم يزيد من مكانة الكتاب بالنسبة إىل الجمهور.
أن يظهروا يف
ّ
رصح «بينك» أ َّن دراسة هذه الكتب الجاوية هي التي دفعتها إىل طرح األسئلة حول مفهوم الرتجمة ،واعتربت أنَّه
ت ِّ
مثل وحتَّى يف لغة البهاسا اإلندونيس َّية ،وبني أمناط
الرضوري التفريق بني منط الرتجمة السائد يف اللغة اإلنكليزيَّة ً
من
ّ
الرتجمة األوسع واألكرث تن ُّو ًعا .ث َّم إ َّن دراستها للُّغات غري العرب َّية أو غري الرسم َّية أو امله َّمشة دفعتها إىل السؤال عن:

يتغي
للنص ،وعن
الشفهي
الرتجمة الوفيَّة ،غلبة الكتابة عىل النقل
ّ
ّ
النص الثابت الذي كتبه مؤل ٌِّف واحد ونُرش ومل َّ
ّ
بعد ذلك .وبالنسبة إىل الرتجمة الوف َّية ترى «بينك» استحالة ترجمة القرآن من دون مقارب ٍة تفسرييَّة؛ فالفجوة كبرية ج ًدا
أي لغ ٍة أو نظر ٍة كون َّي ٍة ُم ِ
تفسريي ،سواء أكان املرتجم
عاصة ،وتقول :يوجد بُع ٌد
ّ
بني اللغة العرب َّية يف القرن السابع وبني ِّ
الجاوي يتكلَّم بصوته ويفصل املقاطع عن بعضها .وعىل الرغم
مسلم أم غري ُمسلم .وتعترب -أيضً ا -أ َّن املرتجِم
ً
ّ
من أنَّها ت ُفضِّ ل عدم الحديث عن الرتجمة الوفيَّة يف ما يتعلَّق برتجمة القرآن ،ولكن تقول إذا أردتم ذلك فإ َّن الرتجمة
الجاوية وف َّية.
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مؤتمرات وندوات

وذكرت أ َّن هناك انبعاث ًا جدي ًدا للرتجمة
بني السطور يف إندونيسيا يف السنوات
األخرية ،وليس فقط ضمن «الكتب
الصفراء» بل -أيضً ا -يف الرتجمة بلغة
البهاسا؛ أل َّن مث َّة تركي ًزا عىل الطقوس،
واإلندونيسيُّون يُريدون أن يقرأوا القرآن
ويحصلوا عىل املعنى كلم ًة بكلمة.
تدرس تفسري
وكشفت «بينك» عن أنَّها
ُ
ٍ
بلغات ُمتع ِّددة منذ نحو  12عا ًما،
القرآن
وأنَّها أصبحت خبرية يف التفسري ودراسات
الرتجمة ،وأنَّها بدأت مبحاولة العثور عىل
ٍ
اختالفات مناطق َّية ولغويَّة بني التفسري
ٍ
َّلعت عىل
بلغات ُمختلفة؛ إذ إنَّها اط ْ

التفاسري باللغة العربيَّة والرتكيَّة والبهاسيَّة،
وتذك ُر أ َّن السبب الذي دفعها لدراسة اللغة
الجاوية هو أ َّن انطباعها حول التفسري
ونشاط الرتجمة يف إندونيسيا لن يكون
حا؛ يف ما إذا اقترصت عىل
ً
كامل وصحي ً
لغة البهاسا.

القرآن والجندر
دراسات تفسير َّية وهرمنيوطيق َّيةٌ
حول العالقات الجندر َّية في القرآن-
عنوان الكتاب

املؤلِّف

Koran und Gender: Exegetische und hermeneutische
Studien zum Geschlechterverhältnis im Koran
نعمت سيكر ( :)Nimet Sekerنالت شهادة
املاجستري يف الدراسات اإلسالم َّية واللغة
األملان َّية وعلم األعراق من جامعة كولونيا،
وحازت عىل شهادة الدكتوراه يف إطار مجموعة
اإلسالمي يف جامعة
التدريب
البحثي الالهويتّ
ّ
ّ
 Goetheيف فرانكفورت .أستاذة بديلة ،ت ُد ِّرس
ما َّدة « ُمجتمع اإلسالم وثقافته عىل ضوء املايض
مؤسسة دراسة الثقافة والدين
والحارض» يف
َّ
اإلسالمي يف جامعة .Goethe
ّ

لغة الكتاب
النارش

األملان َّية

Editio Gryphus
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وهرمنيوطيقي .فتتح َّدثُ عن
تفسريي
تبحثُ املؤلِّفة يف كتابها مسألة العالقات الجندريَّة يف القرآن من منظو ٍر
ّ
ّ
الرمزيَّة بني رحمة الله ِ
الجندري يف القرآن ،وتذك ُر ما ير ُد يف املصادر
وتنتقل للحديث عن العنف
ُ
ورحم املرأة،
ّ
ٍ
إجابات عادلة جندريًّا؛ بالعودة إىل القدوة األخالق َّية
القدمية والكتب الحديثة املؤيِّدة لحقوق املرأة؛ ساعي ًة وراء
النبي.
املتمثِّلة يف ّ
ين ذات النزعة
ت ُحلِّل الكاتبة الفرضيَّات الهرمنيوطيقيَّة ،ومسائل السياق
التاريخي عىل ضوء التفسري القرآ ّ
ّ
ٍ
منهجي حول التعامل مع أحاديث أسباب النزول عىل ضوء سؤال طرحته أ ّم
نقاش
وتدخل يف
ُ
املؤيِّدة للمرأة،
ٍّ
سلمة يرتب ُ
ين.
ط بنزول الوحي القرآ ّ
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إصدارات

وقد اشتمل كتابها عىل األقسام اآلتية:
َّ
َّ
َّ
والرحم -العالقة النسائي�ة بالرحمة اإللهية:-
القسم األول :الرحمة
ِ

ِ
والرحم؛ التص ُّورات النسائ َّية حول الله
ض َّمنت هذا القسم العناوين اآلتية :العالقة بني الرحمة
العربي ،رأي ابن عريب حول املرأة بوصفها تجسي ًدا أمنوذج ًّيا للرحمة اإلله َّية.
يف الكتاب املق َّدس
ّ
َ ْ ُ ُ َّ
ْ َ َ
َ ُ
ُ َّ َ ْ ُ ُ ُ
اج ِع واض ِربوهن :مسألة
ض
م
ال
ي
َّ ف
ن
وه
ر
ج
اه
و
ن
وه
ظ
القسم الثاني :ف ِع
ِ
ِ
ً
َّ
َّ
ّ
العنف الجندري وفقا لآلية  34من سورة النساء والسنة النبوية:

تع َّرضت يف هذا القسم للمسائل اآلتية :احتامل َّية العنف يف اآلية  34من سورة النساء ،الهرمنيوطيقا والنقاش
ِ
واملعاص ،وتفسري العلامء املتق ِّدمني لآلية ،والقوامة والنشوز والرضب؛ وفقًا
حول العنف يف التفسري القديم
والرازي ،وقراءة نسويَّة لآلية؛ وفقًا آلمنة ودود ،والهرمنيوطيقا واملنهج َّية ،واالعرتاض عىل
والزمخرشي
للطربي
ّ
ّ
ّ
رصفات
ّ
النبي القول َّية والفعل َّية ،واالعتبارات الهرمنيوطيق َّية للحديث ،ونبذ العنف ،ور ّد الفعل عىل الت ُّ
النص ،وس َّنة ّ
الجندري ،وتفسريات جديدة للنشوز.
النبوي حول العنف
الرشعي
االستفزازيَّة ،والحكم
ّ
ّ
ّ

ّ
ُّ
ّ
ّ
النسائي للقرآن في اإلطار األكادييم -تدبر نقدي
القسم الثالث :التفسير
َّ
َّ
جديد في الفرضيات الهرمنيوطيقية:-

والنص واملعنى :الن َّية والتحامل ،والقرآن ليس
ويف هذا القسم تناولت :التعديل َّية واالختزال َّية األخالق َّية،
ّ
الذكوري والعنارص الذكوريَّة.
الذكوري ،وجوهر الوحي :اللغة والفهم ،والخطاب
ذكوريًّا ،بل التفسري هو
ّ
ّ
ُ
َّ
َّ
ّ
ٌ
القسم الرابع :شمول عام أم خصوصية تاريخية؟ هل يمكن االستفادة من
ًّ
َّ
ً
ّ
ّ
النسائي الموجه جندريا للقرآن؟
التاريخي؛ بوصفه منهجا للتفسير
السياق
التاريخي يف علوم التفسري القدمية ،وعلم أسباب النزول ،ومشكلة موثوقيَّة
درست يف هذا القسم :السياق
ّ
جا،
األحاديث والحلول املنهج َّية ،ومقاربات معارصة تجاه السياق
التاريخي للقرآن :فضل الرحمن أمنوذ ً
ّ
والخاص ،والشمول
التاريخي ،ومفهوم العا ّم
الجندري يف ما يتعلَّق بالسياق
جه
ّ
ّ
واملقاربات النسويَّة وذات التو ُّ
ّ
والعموم ،وحجاب النساء( ،القوامة)ُ :سلطة الرجال أم مسؤول ّيتهم؟ ،وتع ُّدد النساء ،واأليتام ،واآليات القرآن َّية
الوصفيَّة واآلمرة.

دراسات تفسيريَّة وهرمنيوطيقيَّة حول العالقات الجندريَّة في القرآن-القرآن والجندر
ٌ

ّ
القسم الخامس :سؤال أم سلمة عن النساء في الوحي((( :نقاش
ِّ
السيوطي حول أسباب النزول المتعددة لآلية  35من سورة
األحزاب:

ويف هذا القسم تع َّرضت إىل :أسباب النزول -األه ِّم َّية االبستمولوج َّية والالهوت َّية الوحيان َّية ،-والوحي ،ومشكلة
األحاديث املتعارضة ،وأسباب النزول املتع ِّددة :اآلية  35من سورة األحزاب ،والسيوطي يف اإلتقان :األحاديث
الطربي؛ ابن أيب الحاتم؛
املذكورة حول اآلية ،وأحاديث أسباب نزول اآلية  35من سورة األحزاب يف مؤلَّفات:
ّ
الواحدي؛ وابن كثري ،واألحاديث حول أسباب نزول اآلية  195من سورة آل عمران واآلية  32من سورة النساء يف
الطربي؛ ابن أيب الحاتم؛ الواحدي؛ وابن كثري ،وتقويم األحاديث املتعلِّقة بإمكان َّية وجود
مؤلَّفات :السيوطي؛
ّ
التاريخي
أسباب نزول ُمتع ِّددة ،من هي التي طرحت السؤال عىل النبي؟ ،وما كان ُمحتوى السؤال؟ ،وسياق الوحي
ّ
االرتباط بني املناسبة والنزول.-َّ
َّ
َ َ ْ ُ ْ َ
َّ ْ ُ ْ
إن المس ِل ِمين والمس ِلمات :التراتبي�ة الجندرية ،العدالة
القسم السادسِ :
ّ
َّ
الجندرية ،والخطاب الذكوري في القرآن:

جه بالخطاب نحو املستمعني الذكور يف سياق الوحي ،والعالقة بني اللغة
وفيه :الخطاب يف القرآن ،والتو ُّ
جه بالخطاب نحو الذكور يشمل اإلناث أيضً ا؟ ،واآليات
والوحي من منظور
ّ
جه جندريًّا ،وهل التو ُّ
نسوي ومو ّ
القرآن َّية التي تؤكِّد العدالة الجندريَّة ،وأمثلة عن خطاب ُمتمحور حول الذكور ،ومخاطبة النساء من خالل ُمخاطبة
النبي.
ّ

وجل-
((( يف الحديث عن أ ّم سلمة ،قالت« :قلت :يا رسول الله ما لنا ال نُذكَر يف القرآن كام يُذكر الرجال؟» إىل أن قالت« :فسمعته يقول :إ َّن الله -ع َّز ّ
امت َوالْ ُم ْؤ ِم ِن َني َوالْ ُم ْؤ ِم ِ
يقول :إِ َّن الْ ُم ْسلِ ِم َني َوالْ ُم ْسلِ ِ
نات( انظر :السيوطي ،جالل الدين :الد ّر املنثور يف التفسري باملأثور ،ال ط ،بريوت ،دار املعرفة ،ال ت،
ج ،5ص.)200
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و ْ
وه َّن
اض ِر ُب ُ
أكثر آية قرآن َّي ٍة إثار ًة للجدلَ :
ُ
الحقيقي لآلية
خالف المعنى
كيف ُيّ
الظاهري؟-
مدلولها
ّ
The Most Controversial Qur’anic Verse: Why 4:34, the Wife Beating Verse,
عنوان الكتاب
Is Not What It Seems
جون آندرو مورو

( :)John Andrew Morrow
أستاذ اللغات األجنب َّية يف
املؤلِّف

Ivy Tech Community College
يف إنديانا يف الواليات املتَّحدة
األمريك َّية.

لغة الكتاب
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اإلنكليزيَّة
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الحق يف رضب زوجاتهم .واملحور
أجمعت املراجع الدين َّية اإلسالم َّية منذ  1400عام عىل أ َّن الله منح الرجال
َّ
الوحيد الذي كان يحظى بالجدال سابقًا حول هذا الحكم كان مقدار الش َّدة ،وآلة الرضب ،وحجم األذى املسموح
عام ونصف عىل هذا الحكم.
به .وتؤكِّ ُد مئاتٌ كتب التفسري والفقه التي أُلِّفت عىل مدى ألف ٍ
تحليل محوريًّا من خالل دراسة شاملة حول القسم الثاين من اآلية 34
ً
ويُق ِّدم الدكتور جون آندرو مورو
من سورة النساء((( التي تتح َّدث عن رضب الزوجة؛ وذلك بالبحث يف مجموع األحاديث اإلسالم َّية ذات الصلة
الال ِت تَخَافُو َن
َالصالِ َحاتُ قَانِتَاتٌ َحا ِفظَاتٌ لِلْ َغ ْي ِب َبِا َح ِف َظ الل ُه َو َ
ل بَ ْع ٍض َو َ ِبا أَنْ َفقُوا ِم ْن أَ ْم َوالِ ِه ْم ف َّ
ل ال ِّن َسا ِء َ ِبا فَضَّ َل الل ُه بَ ْعضَ ُه ْم َع َ
((( ال ِّر َج ُال قَ َّوا ُمو َن َع َ
اضبُو ُه َّن فَ ِإ ْن أَطَ ْع َن ُك ْم فَالَ ت َ ْبغُوا َعلَ ْي ِه َّن َسبِيالً إِ َّن الل َه كَا َن َعلِ ّياً كَ ِبريا ً( سورة النساء ،اآلية .)34
نُشُ و َز ُه َّن فَ ِعظُو ُه َّن َوا ْه ُج ُرو ُه َّن ِف الْ َمضَ ا ِجعِ َو ْ ِ

ُ
و ْ
الظاهري؟-
الحقيقي لآلية مدلولها
خالف المعنى
وه َّن- كيف ُي
اض ِر ُب ُ
ّ
أكثر آية قرآني ٍَّة إثار ًة للجدلَ :
ّ

باملوضوع .ويعتقد الكاتب أنَّه استطاع يف كتابه هذا أن يُب ِّد ُد -بوج ٍه دقيقٍ وجريء -التفسريات الخاطئة لكلمة الله
التي تن ُّم عن بُ ٍ
النبي مح ّمد .ويرى أنَّه من خالل
غض للنساء ،وكذلك األحاديث
ِّ
املتعصبة للذكورة التي نُسبت إىل ّ
هذا الجهد يُنقذ اإلسالم من أصحاب النظرة التقليديَّة والكارهني للنساء الذين ي َّدعون أنَّهم يتح َّدثون باسم الله!
ٌ
آراء حول الكتاب(((:
عبوا عنها يف مواضع مختلفة ،ومن هذه اآلراء:
كانت لبعض الباحثني آراء حول الكتاب َّ
 ما قالته «الله باختيار» (« :)Laleh Bakhtiarيُع ُّد هذا البحث املتميِّز الذي ق َّدمه مورو كتابًا رضوريًّا ملنالحقيقي لآلية  34من سورة النساء».
ح حول املعنى
يريد حيازة فهمٍ واض ٍ
ّ
حسيني» (- )Ziba Mir-Hosseiniوهي باحثة يف مركز قوانني اإلسالم والرشق
عبت عنه «زيبا مري
 ما َّّ
األوسط ( )SOASيف جامعة لندن -بقولها« :ما فعله جون آندرو مورو هو مه ّم ،وأنا أعتق ُد أنَّه لغاية اآلن
ٍ
نقاش حول التفسريات املختلفة املمكنة للقسم الثاين من اآلية  34من سورة النساء».
أشمل
مؤسس الجمع َّية السليامن َّية،
 ما وصف به «عبد العزيز باييندير» ( )Abdülaziz Bayindirالكتاب -وهو ِّناقش جون آندرو مورو يف هذا الكتاب القيِّم إدارة
اإلسالمي يف جامعة إسطنبول -بقوله« :يُ ُ
وأستاذ القانون
ّ
املفاهيم التي يت ُّم استغاللها يف ما يتعل َُّق باآليات القرآنيَّة واملصادر اإلسالميَّة حول العنف ض َّد النساء،
ويكشف الحقيقة».
ُ
«ليل ونها ًرا عىل الطريق
النبي»ً ،
رصح به «تشارلز أبتون» (- )Charles Uptonمؤلِّف كتاب« :فضائل
 ما َّّ
أي مسلم ينظ ُر إىل مح َّمد بوصفه
جال»ً -
قائل« :يتَّه ُم املعادون لإلسالم َّ
يف» ،و«نظام املسيح الد ّ
الصو ّ
قدو ًة يف الرحمة والعدالة بتلميع صورته .ولكن ال مجال أب ًدا لتوجيه هذه التهمة إىل الدكتور جون آندرو
اإلسالمي ،وبني الس َّنة
مورو؛ إذ مل يت ّم قبل اآلن إظهار التناقض بني األبعاد املظلمة من التاريخ والفقه
ّ
يفعل هذا الكتاب .وعىل الرغم أنَّه من املعروف أ َّن مح َّم ًدا مل يرضب زوجاته
ُ
للنبي مثل ما
الحقيق َّية
ّ
اضبُو ُه َّنّ 
تدل عىل الرضب
ربا أ َّن مفردة َ و ْ ِ
قطّ ،لك َّن الفقه والتفسري قد تجاهال ذلك إىل ح ٍّد كبري ،واعت ً
علم أ َّن هذه املفردة قد استُخدمت  58مر ًة يف القرآن للداللة عىل كثريٍ من األمور األخرى ،ومل
الحقيقيً ،
ّ
ً
استعامل بينها .لألسف ،من يُشكِّكون يف هذا التفسري هم القلَّة
يكن الرضب هو املعنى الشائع واألكرث
املؤمنون بحقوق املرأة .إذا كانت النساء املسلامت متعلِّقات للغاية بسلطة الرجل ،قد يُعلِّمهم الدكتور
الحقيقي للنسويَّة ويُعلِّم الرجال كذلك املعنى
مورو املعنى
الحقيقي للشهامة .يُظه ُر الكاتب بوج ٍه قاطعٍ
ّ
ّ
اإلسالمي الوحيد إىل اإلسالم العادل».
النبي مح َّمد هو السبيل
أ َّن املثال
ّ
ُّ
البرشي الذي يق ِّدمه ُّ
(1)https://rowman.com/ISBN/9780761872092/The-Most-Controversial-Qur’anic-Verse-Why-434-Does-Not-PromoteViolence-Against-Women.
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مسيحي:
القرآن مع تفسي ٍر
ّ
ٌ
دليل إلى فهم كتاب اإلسالم المق َّدس
عنوان الكتاب

املؤلِّف

The Quran with Christian Commentary:
A Guide to Understanding the Scripture of Islam

غوردون نيكل(  (�Gordon D. Nick
 :)elمدير مركز الدراسات اإلسالم َّية يف
معهد جنوب آسيا للدراسات املسيحيَّة
املتق ِّدمة يف مدينة بانغالور الهنديَّة.
ست
ُولد يف كندا عام 1953م ،وأمىض ّ
املبشين
سنوات من طفولته مع أبويه
ِّ َ
يف الهند .نال درجة الدكتوراه من جامعة
كالغاري بإرشاف الدكتور Andrew
دروسا يف
 Rippinعام 2004م ،وألقى
ً
يل الالهويتّ،
مدرسة الثالوث اإلنجي ّ
وجامعة  .British Columbiaألّف كتبًا
ع َّدة ،من بينها“ :ر ٌد لطيف عىل االتِّهام
اإلسالمي بتزوير الكتاب املق َّدس”.
ّ
تتمحو ُر اهتامماته حول القرآن وتفسرياته
الكالسيكيَّة.

لغة الكتاب

اإلنكليزيَّة

تاريخ النرش

 28نيسان 2020

عدد الصفحات

 763صفحة

درج الكاتب -إىل جانب ترجم ٍة
النص
يتض َّم ُن الكتاب ُمق ِّدم ًة فريد ًة من نوعها حول ِّ
الديني الرئيس يف اإلسالم .يُ ُ
ّ
ٍ
النص؛ لرشح معنى السور واآليات املختلفة ،وتاريخ تفسريها ،وأه ِّم َّيتها
مالحظات داخل
ُمعارص ٍة سهل ٍة للقرآن-
ّ
اإلسالمي ،ونقاط التشابه واالختالف باملقارنة مع نصوص الكتاب املق َّدس.
يف الفكر
ّ
ٍ
مقاالت إضاف َّية حول مواضيع مه َّمة ،وقد أُدرجت يف الكتاب وفق
يل يتألَّف من أه ِّم الخرباء كتابة
َّ
تول ٌ
فريق دو ٌّ
اآليت:
«1 .الله يف القرآن» ،بقلمMark Anderson :

ٌ
دليل إلى فهم كتاب اإلسالم المقدَّس
مسيحي:
القرآن مع تفسي ٍر
ّ

«2 .إبراهيم» ،بقلمGeorge Bristow :
ين» ،بقلمDaniel A. Brubaker :
«3 .مكانة امليزان يف الحساب القرآ ّ
«4 .الجهاد» ،بقلمDavid Cook :
«5 .املرأة يف القرآن» ،بقلمLinda Darwish :
«6 .تفاصيل حول التحريف وفقًا للقرآن» ،بقلمMateen Elass :
«7 .الخَلق» ،بقلمJon Hoover :
«8 .القتل والقتال» ،بقلمAyman S. Ibrahim :
«9 .الدعوة» ،بقلمMatthew Kuiper :
	«10.الخالص» ،بقلم Peter Riddell
اإللهي للكفّار» ،بقلمPeter Marshall :
	«11.العذاب
ّ
يلتز ُم الكتاب -عىل ح ِّد تعبري كاتبه -تقديم الحقائق ،مع الحفاظ عىل االحرتام تجاه املسلمني ،ويطرح
يختلف عليها املسلمون واملسيح ُّيون ،ويحفِّز املسيح ِّيني للتفاعل بشكلٍ ُمثمر مع املسلمني.
قضايا عميقة
ُ
ويعتقد الكاتب أ َّن قيمة هذا الكتاب ستربز لدى األساتذة والتالميذ خالل الدورات الدراس َّية املتمحورة حول
واملبشين الذين يُد ِّرسون يف أوساط املسلمني.
اإلسالم والقرآن ،وكذلك لدى الكهنة
ِّ
مسيحي يُريد التع ُّرف أكرث عىل اإلسالم والقرآن سوف
أي
أُلِّف هذا الكتاب بطريق ٍة سهل ٍة للقراءة ،وبالتايل فإ َّن َّ
ٍّ
يجده متهي ًدا غن ًّيا وثريًّا باملعلومات.
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قضايا قرآن َّية
الماد َّية والتطبيقات
الوساطاتّ
الدين َّية في مصر-

عنوان الكتاب

املؤلِّف

QURANI MATTERS
MATERIAL MEDIATIONS AND RELIGIOUS PRACTICE IN EGYPT

نتاليا سويت (:)Natalia K.Suit
أستاذة ُمساعدة يف جامعتَي East
 Tennessee UniversityوKing
 Universityيف الواليات املتّحدة
األمريك َّية .تتمحو ُر اهتامماتها
البحث َّية حول إنرثوبولوجيا الدين،
وإنرثوبولوجيا الطقوس.

لغة الكتاب
النارش

اإلنكليزيَّة

 ،Bloomsbury Academicسلسلة  Bloomsburyحول األبعاد امللموسة للدين

تاريخ النرش

 14آيار 2020

عدد
الصفحات

 240صفحة

َّـل الفرضيَّـة األسـاس التـي يُق ِّدمهـا كتـاب «قضايـا قرآنيَّـة» يف أ َّن الكتـب ليسـت مجـ ّرد مخـازن
تتمث ُ
ي للكتـب يتمتَّـع باأله ِّم َّيـة ،وهـو باعـثٌ على أشـكا ٍل ُمتن ِّوعة
خامـدة تتألَّـف مـن املعنـى .والوجـود املـا ِّد ّ

مـن التطبيقـات الفرديَّـة واالجتامع َّيـة؛ ومـن ضمنها :الخيـارات املال َّيـة ،واملفاوضـات السياسـ َّية ،والجدال
يحمـل رسـالة
ُ
الدينـي ،والتقـوى الشـخصيَّة .وت ُركِّـز الكاتبـة على املصحـف ،الكتـاب امللمـوس الـذي
ّ
اإلسلام املق َّدسـة :القـرآن.
واملصحف بأوراقه وتغليفه وحربه وخطّه ليس ُمج َّرد حاملٍ
ي-
ِّ
ين ،بل -بفضل وجوده املا ِّد ّ
للنص القرآ ّ
ٍ
ُ
الديني .وعىل سبيل املثال ،ال تتطلَّب عمل َّية قراءة
صياغات جديدة للمعرفة والتطبيق
ميلك القدرة عىل إنشاء
ّ
النص املكتوب .حتَّى أحكام الطهارة
القرآن عرب شاشة الهاتف الكون عىل وضوء؛ كام هو الحال عند قراءة
ِّ

الماديَّة والتطبيقات الدينيَّة في مصر-
قضايا قرآنيَّة -الوساطات
ّ

ين معروضاً عىل اآلالت الرقم َّية
تتغي عندما يكو ُن
التي تُق ِّيد تعامل املرأة الحائض مع
ُّ
ِّ
النص القرآين َّ
النص القرآ ّ
وليس الورق.
ُ
ويتناول كتاب «قضايا قرآنيَّة» الوقت الفاصل بني نقلتَني تكنولوجيَّتَ ْي مه َّمتني :مرحلة إدخال املصاحف
وتنسج الكاتبة
القرآنيَّة املطبوعة إىل مرص يف أوائل القرن التاسع عرش ،وعمليَّة رقمنة القرآن بعد نحو قرنني.
ُ
حد ،حيث تكون
«الوجودات» الالهوت َّية ،والترشيع َّية ،واالقتصاديَّة ،واالجتامع َّية للمصاحف القرآن َّية يف بيانٍ ُمو َّ
ُّ
تحتك بهام.
الرسالة وما ِّديَّة الكتاب غري ُمنفصلَتني إحداهام عن األخرى ،وال عن األجساد البرشيَّة التي
وقد جاء تقسيم الكتاب وفق اآليت:
ِّ
 -مقدمة

َّ ً
 أول :المنتجون:1 .البداية
2 .األقالم ،والرسائل ،وسياسة الدقَّة
3 .األيقونات القرآنيَّة

ً
 -ثاني�ا :الحافظون:

1 .مناقشة حاالت الخلل
يئ
2 .املخطَّط اإلمال ّ
3 .ما ال تراه العيون وتلمسه األيدي :املصحف عىل طريقة «بريل»

ً
 -ثالثا :المستخدمون:

1 .كيف أنتجت الطباعة املخطوطات؟
2 .االستخدامات واالنتهاكات
ين.
3 .رشعنة القرآن اإللكرتو ّ
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ِ
الذهبي بين اإلنجيل والقرآن:
العجل
ّ

الكتاب المق َّدس والجدال والتفسير
ِّ
المتأخرة إلى عصر اإلسالم
الدائ َران منذ العصور القديمة
عنوان الكتاب

The Golden Calf between Bible and Qur’an : Scripture, Polemic, and Exegesis From Late Antiquity to Islam

مايكل بريغيل ( :)Michael E. Pregillأستا ٌذ
ص يف تاريخ
تخص ٌ
يف األديان املقارنةُ ،م ِّ

املؤلِّف

ثقافات الكتاب املق َّدس خالل مرحلة العصور
القدمية املتأخِّرة والعصور الوسطى .تتمحو ُر

اليهودي
أغلب أبحاثه حول كيف َّية تلقِّي الرتاث
ّ
واملسيحي عىل ضوء القرآن واإلسالم.
ّ

لغة الكتاب
النارش

اإلنكليزيَّة

مطبعة جامعة أوكسفورد

السلسلة

سلسلة “دراسات أوكسفورد حول األديان اإلبراهيميَّة”

تاريخ النرش
عدد الصفحات

 29أيَّار 2020
 512صفحة

وإسالميُ ،منطلِقًا من
ومسيحي
يهودي
الذهبي من منظو ٍر
قصة عبادة بني إرسائيل للعجل
يبحثُ هذا الكتاب َّ
ٍّ
ٍّ
ٍّ
ّ
ين
إرسائيل خالل العصور القدمية ،ووصولً إىل مرحلة بروز اإلسالم .ويُركِّ ُز الكتاب
ً
خصوصا -عىل الطرح القرآ ّواملسيحي للحادثة منذ العصور القدمية املتأخِّرة.
اليهودي
للقصة وخلف َّيتها يف إعادة الرسد
َّ
ّ
ّ
ٍ
تعكس السياقات الثقافيَّة
لتغيريات هائلة
قصة العجل قد تع َّرض خالل القرون املنرصِمة
ويرى الكاتب أ َّن تفسري َّ
ُ

ِ
الذهبي بين اإلنجيل والقرآن:
العجل
ّ

الخاص ،وتوجيه
والدينيَّة والفكريَّة املتباينة التي وظَّفتها املجتمعات املختلفة؛ إلضفاء الرشعيَّة عىل تراثها
ّ
التح ّدي ال ِّدعاءات اآلخرين ،وإرساء الحدود بني األنا واآلخر.
ويُساه ُم الكتاب يف إثراء التقويم الحديث املستم ّر للعالقة بني اإلنجيل والقرآن ،ويؤكِّد عىل رضورة فهم القرآن
والتفسريات اإلسالم َّية لتاريخ إرسائيل القدمية وقصصها؛ بوصفها جز ًءا من تراث الكتاب املق َّدس األع ّم.

ين حول تراث
وبحسب الكتاب ،فإ َّن ّ
قصة العجل يف القرآن -التي حازت مكان ًة مركزيَّ ًة يف املفهوم القرآ ّ
القصة املذكورة يف ِسفر الخروج ،مضافًا إىل اكتسابها
تفاعل عميقًا مع
ً
إرسائيل وموقع َّية اليهود آنذاك -تعكس
َّ
التفسريي ،أو من النصوص التورات َّية واإلنجيل َّية غري الواردة يف الكتاب املق َّدس((( ،والتي
املعلومات من الرتاث
ّ
كانت ُمتداولة يف بيئة القرآن خالل العصور القدمية املتأخِّرة.
التاريخي للباحثني واملرتجمني
جا بأ َّن االعتامد
ويتط ّرق الكتاب -أيضً ا -إىل قض َّية املقاربات الغرب َّية للقرآن ،محت ًّ
ّ
ٍ
استنتاجات ُمضلِّلة حول معاين األحداث القرآن َّية.
يك للكتاب املق َّدس قد أ َّدى إىل
اإلسالمي الكالسي ّ
عىل التفسري
ّ
قسم املؤلِّف كتابه هذا إىل مق ِّدمة وثالثة فصول وخامتة:
وقد َّ

املقدِّ مة :املنهج والسياق يف دراسة الكتاب املق َّدس والقرآن
الفصل األ َّول :املنطلقات:
1 .البداية من الكتاب املق ّدس :عجل سيناء ،عجول يربعام ،اخرتاع األصنام
ربر للجدل
2 .التفسري
ّ
اليهودي املبكّر :فرصة للتوبةُ ،م ّ
الفصل الثاين :اليهود واملسيح ُّيون وتراث إرسائيل املتنازَع عليه:
ٌ
1.
يئ
أغالل ثقيلة عىل رقابهم :الجدل
ّ
البابوي والدفاع اآلمورا ّ
2 .البيئة السوريَّة-الفلسطين َّية خالل العصور القدمية املتأخِّرة :تراث هارون املتنازَع عليه
والكهنوت
قصة العجل كام وردت يف القرآن:
الفصل الثالثّ :
اإلسالمي
قصة العجل يف القرآن :بني االسترشاق والرتاث
َّ 1 .
ّ
قصة العجل الواردة يف القرآن
ٌ 2.
حي يف سيناء؟ إعادة تقويم َّ
عجل ّ
قصة العجل
3 .إعادة صياغة سيناء :القرآن وتاريخ تفسري َّ
خامتة
((( يعود السبب يف عدم ورود بعض النصوص التوراتيَّة واإلنجيليَّة يف الكتاب املقدَّس إىل كرثة التحريف الذي وقع يف التوراة واإلنجيل؛ إذ برز كثري من
النص املقدَّس .واملقصود بالكتاب املقدَّس
النصوص واملخطوطات التي اعتربها أهلها مقدَّسة ،فيام مل تعتربها الجهات الدين َّية الرسم َّية كذلك ،فلم ت ُدرجها يف ِّ
-هنا -ما هو أع ّم من اإلنجيل ،فيشمل النصوص اليهوديَّة واملسيح َّية الرسم َّية.
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مقالة نقد َّية لموسوعة «قرآن المؤرِّخين»

(((

َش موقع  Mizane.infoمقال ًة باللغة الفرنسيَّة للكاتب داوود سلامن يدحض فيها بعض املزاعم والشبهات التي
ن ََ
وردت يف موسوعة (قرآن املؤ ِّرخني)(((.
وقد نُرش الجزء األ ّول من هذه املقالة
يف 2019/11/29م؛ أي يف الشهر نفسه
الذي نُرشت فيه املوسوعة.
تع َّرض داوود سلامن يف الجزء األ َّول من
مقالته إىل مزاعم ثالثة و َر َدت يف موسوعة
قرآن املؤ ِّرخني:
اإلسالمي
 الزعم األ ّول :أ َّن التقليدّ
تقليد متأخِّر؛ مبعنى أ َّن القرآن الكريم مل
يكتب يف حياة الرسول األكرم أو بعد وفاته مبارشة ،وإنَّ ا كتب يف مرحلة الحقة متأخِّرة!
 الزعم الثاين :وجود تناقض بني آيات القرآن الكريم!الحقيقي للقرآن!
تبي التاريخ
 الزعم الثالث :الزعم بأ َّن هذه املوسوعة ِّّ
خ ًرا ،بأ َّن هذه األطروحة قد ُد ِحضَ ت
وقد أجاب سلامن عن الزعم األ َّول ،وكون الرتاث
اإلسالمي تراث ًا متأ ِّ
ّ
منذ زمنٍ طويلٍ من ِق َبل املسترشقني أنفسهم ،بفعل العنارص األركيولوج َّية العديدة ،واألدلَّة التاريخ َّية الكثرية،
واملخطوطات القدمية ،والشهادات الواردة من مصادر غري إسالم َّية ،التي أثبتت جميعها أ َّن القرآن الذي بني أيدينا
فضل عن كثري من املخطوطات التي مل
ً
اليوم -هو نفسه القرآن الذي كان موجو ًدا يف القرن األ َّول للهجرة .هذاتقل عن  400000مخطوطة ما زالت يف مراكز أبحاث مل تتس َّن لها
يُعرث عليها بعد ،وكثريٍ من املخطوطات التي ال ّ
بعد دراستها وتحليلها.
اإلسالمي مجموعة كبرية من الكتب التي كتبت يف القرنني األ َّول والثاين للهجرة ،تتض َّمن
ث َّم إ َّن يف الرتاث
ّ
جاديَّة لإلمام زين
آيات قرآنيّة؛ ما يكشف عن أ َّن القرآن كان سابقًا لها ومتق ِّد ًما عليها .ومن هذه الكتب :الصحيفة الس َّ
(1) https://www.mizane.info/le-coran-des-historiens-que-faut-il-en-penser-12-/.
((( سبق وأن عرضنا تقري ًرا عن موسوعة «قرآن املؤ ِّرخني» ،لالطِّالع انظر« :قرآن املؤ ِّرخني» ،مجلَّة القرآن واالسترشاق املعارص ،السنة ،1العدد ،4خريف
2019م ،ص.69-66
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همم بن من ّبه (ت 101 :هـ) ،وكتاب التفسري وكتب أخرى لإلمام الصادق
العابدين( ت 95 :هـ) ،وصحيفة َّ
(ت 148 :هـ) التي نقلها العديد من تالمذته ،وكتاب األطهار أليب حنيفة (ت 150 :هـ) ،واملوطّأ واملد ّونة الكربى
األنصاري
لإلمام مالك (ت 179 :هـ) ،وكتاب الخراج وأصول الفقه وكتاب اآلثار لإلمام يعقوب بن إبراهيم
ّ
والس َي الصغري والزيادات لإلمام
والس َي الكبري ِّ
(ت 181 :هـ) ،وكتاب املبسوط والجامع الكبري والجامع الصغري ِّ
للعلمة عبد الرزَّاق البستاين (ت211 :هـ) ،وكتاب الطبقات الكبري البن
مح َّمد الشيباين (ت189 :هـ) ،واملص ّنف َّ
الروحي للقرآن لسهل التسرتي (ت 283 :هـ) وكتب أخرى مل يعد لها أثر .وإ َّن هذه
سعد (ت 230 :هـ) ،والتفسري
ّ
الشفهي ،فال ميكن نفي
كتب أقدم منها ،وهي تعيد تدوين جز ٍء من الرتاث
املؤلَّفات القدمية قد استندت إىل ٍ
ّ
األخري البتَّة.
وكذلك تثبت النقوش األثريَّة املكتشفة وجود اإلسالم (القرآن ،ونب َّوة مح َّمد ،وخالفة الخلفاء )... ،منذ القرن

األ َّول للهجرة؛ فمنذ نهاية القرن العرشين لجأ العديد من الباحثني إىل مناهج ومعطيات مرتبطة بعلم اآلثار
وبالنقوش األثريَّة لدراسة اإلسالم ،وقد جاءت لهذا الهدف بعثات أثريَّة ع َّدة إىل اململكة العربيَّة السعوديَّة.
وذكر داوود سلامن ،يف هذا السياق ،جملة من النقوش التي تثبت -كام تق َّدم -وجود اإلسالم -مبا ميثلِّه من
امليالدي؛ أي ما يوافق القرن
نب َّوة مح َّمد ،والقرآن الكريم ،وخالفة الخلفاء -يف النصف األ َّول من القرن السابع
ّ
األ َّول للهجرة ،ومن هذه النقوش:
ٍ
ـ ما عرث عليه يف غرب مدينة العال السعوديَّة من ٍ
شخص يدعى زهري ،يشري فيه إىل تاريخ وفاة عمر
نقش بيد
بن الخطَّاب يف عام  24بعد الهجرة ،حيث نقش« :أنا زهري ،وقد كتبت يف زمن وفاة عمر سنة .»24
 ما ُعرث عليه يف تيامء يف السعوديَّة عام 2013م من ٍنقش يعود إىل سنة  36للهجرة يؤكِّد مقتل عثامن بن
عفَّان بطريقة وحشيَّة ،ففيه« :أنا أُدعى قيس .اللهم العن قتلة عثامن بن عفَّان واملح ِّرضني عىل قتله دون شفقة».
الهجري ،والتي ُعرث عليها يف السعوديَّة عام
ـ مجموعة كبرية من النقوش األثريَّة التي تعود إىل القرن األ َّول
ّ
 2015بني بعض املنشورات الرسم َّية.
نصا منقوشً ا ،أكَّدت املوسوعة
ـ ما جاء يف موسوعة دراسة النقوش اإلسالميَّة من العثور عام 2009م عىل ًّ 677
النبي مح َّمد؛
رجوعها إىل الفرتة الواقعة بني السنة األوىل والسنة املئة بعد الهجرة ،والتي ورد يف  64منها ذكر ّ
 12م َّرة يف القرن األ َّول ،و 52م َّرة يف القرن الثاين .ويف معظم هذه النقوش األثريَّة يرتافق ذكر مح َّمد مع ذكر
إبراهيم وموىس وعيىس وأنبياء آخرين.
األثري يف السعوديَّة عام 2012م يف إطار بعثة  ،Oasisالتي جرت عىل
ـ ما ُعرث عليه أثناء أعامل التنقيب
ّ
مرحلتني؛ حيث ُعرث يف املرحلة األوىل عىل حوايل خمسني نقشً ا أثريًّا عىل بعض الجدران الصخريَّة يف
مكان يس َّمى «املراقب» ،وقد دلَّت البيانات املنهج َّية -بعد دراستها وتحليلها -عىل نواة من النصوص
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ٍ
املصل،
ِّ
أشخاصا يرفعون أذرعهم وهم يف هيئة
بتمثيالت ت ُظهر
القدمية يعود أحدها إىل سنة  59هـ ،ويرتبط
ً
وال َّ
شك أ َّن هؤالء األشخاص كانوا معارصين لهذه النصوص املنقوشة ،ومن بني هؤالء الشخص َّيات نُقش اسم
هيثم بن برش الذي ُعرث عليه يف مواقع أثريَّة أخرى يف نجران .هذا و ُعرث يف املرحلة الثانية منها عىل حوايل مئتي
ٍ
أثري عىل بعض الجدران الصخريَّة بالقرب من دومة الجندل ،تعود إىل القرنني األ َّولني للهجرة وتؤكِّد وجود
نقش ٍّ
اإلسالم والقرآن فيهام.

مضافًا إىل آالف النقوش األثريَّة التي مل ت ُدرس بعد.
وينقل داوود سلامن يف مجال دراسة النقوش األثريَّة وعلم اآلثار القدمية مقولة الدكتورة نايلة نعمة –مديرة
العلمي يف علم اآلثار القدمية ودراسة النقوش يف مجال اللغة النبط َّية وتاريخ شامل
الوطني للبحث
املركز
ّ
ّ
الخاصة ببعض املواضيع واألحداث ال ُّ
يدل
الحجاز -من أ ّن عدم وجدان بعض النصوص والكتابات املنقوشة
َّ
ٍ
ٍ
ألسباب
واندراس
طمس
عىل عدم وجودها وعدم وقوعها يف ذلك الوقت؛ وذلك ملا تع َّرضت له هذه اآلثار من
ٍ
برشيَّة وطبيعيَّة ،كام أ َّن حجم الحفريَّات الجارية يف الحجاز ،التي ال تزال فقرية باملعلومات ،ينبّئ عن أنَّه سيعرث
الحقًا عىل عد ٍد ال بأس به من النقوش والنصوص األثريَّة التي سترتتَّب عليها نتائج كثرية تؤكِّد وجود اإلسالم
مهم ج ًّدا وال ميكن إغفاله ،وإ َّن بعض
والقرآن يف القرن األ َّول للهجرة .ومن جهة أخرى ،فإ َّن الرتاث
الشفاهي يبقى ًّ
ّ
األشخاص كانوا ال يستسيغون نقش بعض األمور يف الحجر ويعتربونه أم ًرا غري الئق.
ويضيف داوود سلامن أنَّنا قادرون عىل أن نؤكِّد علميًّا وتجريبيًّا أ َّن تاريخ جمع القرآن الذي يعرفه املسلمون
التقليديُّون صحيح مبعظمه.
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وأشار سلامن إىل جمل ٍة من األبحاث والدراسات القرآن َّية التي جرت عىل النصوص األثريَّة ونقوشها والتي
أثبتت وجود اإلسالم والقرآن يف القرن األ َّول للهجرة ،فذكر:
•أطروحة «شوتاو وانغ» ( )Shutai Wangالتي أحىص فيها العديد من العنارص التاريخ َّية التي تُثبت الرتاث
اإلسالمي يف خطوطه الكربى(((.
ّ
•دراسة «صوالنج أوري» ( )Solange Oryبعنوان« :الجوانب الدينيَّة للنصوص األثريَّة التي تعود إىل
بداية اإلسالم» ( )Aspects religieux des textes épigraphiques du début de l’islamالتي تناولت
فيها النصوص املنقوشة يف بداية اإلسالم ،وأكَّدت فيها رجوع هذه النصوص -املشتملة عىل ذكر
اإلسالمي -إىل القرنني األ َّول والثاين
النبي ،والقرآن بسوره وآياته ،وكذلك عىل استشهادات من الرتاث
ّ
ّ
الهجريَّني(((.

كتاب له بعنوان« :رؤية اآلخرين
•دراسة «روبرت ج .هوالند» ( )Robert G. Hoylandالتي نرشها يف
ٍ
لإلسالم -مسح الكتابات املسيحيَّة واليهوديَّة والزرادشتيَّة عن اإلسالم وتحليلهاSeeing Islams( »-

as Other il. A Survey and analysis of the Christiab, jewish and Zoroastrian Writings
 ،)on islamجمع فيها نصوص ع َّدة من مصارد غري إسالم َّية تعود إىل بداية اإلسالم ،وتثبت وجوده
الهجري.
والقرآن يف القرن األ َّول
ّ

• دراسة «فريدريك إمبري» ( )Frédéric Imbertالتي ق َّدمها يف مقالة له بعنوان« :إسالم الحجارة :التعبري
عن العقيدة من خالل النقوش األثريَّة العرب َّية للقرون األوىل» (L’Islam des pierres: l’expression de
.((()la foi dans les graffiti arabes des premiers siècles
دليل
ويف مجال دراسة املخطوطات القرآن َّية ينقل سلامن كلامت الباحثني املشتغلني عىل املخطوطات ً
من لسان املسترشقني أنفسهم يثبت وجود القرآن يف القرن األ َّول للهجرة ،وينقد بذلك املزاعم التي جاءت يف
موسوعة قرآن املؤ ِّرخني ،ومن بني هذه الكلامت:
النص
حفظ
ّ
•ما قاله «جوزيف لومبار» ( )Joseph Lumbardيف مقابلة بعنوان« :أسئلة معارصة :هل ُ
يل للقرآن؟»((( يرفض فيها األطروحات االسترشاق َّية التي تح َّدثت عن بلورة متأخِّرة وتدريج َّية للقرآن
األص ّ
استغرقت  200سنة ،حيث يقول« :إ َّن معتنقي هذه األطروحة مل يدرسوا جميع املخطوطات القرآنيَّة التي
تؤيِّد مبجملها وجهة النظر اإلسالميَّة القائلة بأ َّن القرآن الذي وصل إلينا هو نفسه كان موجو ًدا يف العقود
((( انظرThe Origins of Islam in the Arabian Context, University of Bergen, 2016 :
((( انظر :مجلَّة  ،Revue des mondes musulmans et de la Méditerranéeالعدد 1990 ،58م.
((( انظر :مجلَّة  ،Revue des mondes musulmans et de la Méditerranéeالعدد  ،129متُّوز 2011م.
((( انظر ،»Question contemporaine: Le Qur’ân original est il préservé?« :مقابلة عىل اليوتيوب باللغة اإلنكليزيَّة وت ُرجمت إىل الفرنس َّية،
نرشت يف  15شباط 2018م ،عىل الرابط اآليت.https://www.youtube.com/watch?v=_0IXzprAk-M :
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األوىل التي تلت الهجرة» .ويؤكِّد عىل أنَّه« :مل َّا كانت املخطوطات تصبح أكرث فأكرث متاحة للباحثني،
نحن قادرون عىل أن نؤكِّد بدقَّة أكرب ،علم ًّيا وتجريب ًّيا قدر اإلمكان ،أ َّن التاريخ الذي يعرفه املسلمون
يخص جمع القرآن هو يف معظمه صحيح».
التقليديُّون يف ما
ّ
متخصص يف الدراسات اإلسالم َّية والديانات
يك
•يقول «كارل إرنست» ( ،)Carl Ernestوهو باحث أمري ّ
ِّ
املقارنة« :إ َّن هذا التاريخ الذي يرشح املعطيات
أي نظريَّة
املتوفِّرة التي بحوزتنا هو أفضل من ِّ
أخرى أيًّا يكن الذي أطلقها».
•ما ذكره «إميليو ج .باليت» (،)Emilio G. Platti
فخري يف جامعة لوفان الكاثوليك َّية ،من
وهو أستاذ
ّ
أنَّه« :عىل أثر اكتشاف مخطوطات قرآنيَّة موغلة يف
القدم ،وبعد الفحص بتقنيَّة الكربون  C14لتحديد
تاريخ املخطوطة املحفوظة يف جامعة برمنغهام،
وهو بني سنة 568م وسنة 645م (أي قبل الهجرة ب
 56سنة وبعدها ب  25سنة) يرفض غالبيّة الباحثني
اليوم التواريخ املتأخِّرة ألقدم املخطوطات
القرآن َّية التي اقرتحها «جون وانسربوغ» (John
- )Wansbroughيف كتابه املعنون بـ« :الدراسات
كل من
القرآنيَّة» ( ،)Quranic Studiesمن منشورات جامعة أكسفورد سنة 1977م -أو تلك التي اقرتحها ٌّ
أي
«مايكل كوك» ( )Michael Cookو«باتريسيا كرون» ( ،)Patricia Croneحيث عبَّـرا عن عدم توفُّر ّ
امليالدي .ث ّم يؤكِّد باليت عىل أنَّ:
الهجري /السابع
دليل عىل وجود نسخ من القرآن قبل نهاية القرن األ َّول
ّ
ّ
امليالدي،
الهجري األ َّول /القرن السابع
زمني للقرآن هو أقرب ما يكون من منتصف القرن
«أفضل تحديد
ّ
ّ
ّ
بل حتَّى قبل هذا التاريخ»(((.
وبعد هذه النقوالت ،يشري سلامن إىل املخطوطات القرآن َّية التي ت َّم اكتشاف العديد منها يف العقود األخرية،
امليالدي ،فيذكر منها:
ويعود تاريخها إىل القرن السابع
ّ
•املخطوطة املعروفة باسم « »Parisino-petropolitanusالتي يعود تاريخها إىل الفرتة الواقعة بني 670
 705م.((( انظر:
Emilio G. Platti, «Les plus vieux manuscrits du Coran », 24 janvier 2017: https://www.ideo-cairo.org/fr/201701//les-plus-vieuxmanuscrits-du-coran.
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•ما كشف عنه مايكل ماركس -املرشف عىل مرشوع  Coranicaإىل جانب فرانسوا ديروش وكريستيان
روبن -يف  28آذار  ،2014عن وجود ما يقرب من  1500إىل  2000نسخة قرآن َّية يعود تاريخها إىل القرن
الهجري األ َّول.
ّ
•مخطوطة جامعة توبنجن يف أملانيا ،التي ترتبط بفرتة ما بني 675 - 649م ،وهو تاريخ صحيح بنسبة 95
يف املئة.
•املخطوطة التي اكتشفت عام 2005م ،وتبيَّـن أنَّها أقدم من املخطوطة املحفوظة يف توبنجن ،املخطوطة
التي اكتشفت عام 2015م يف محفوظات مكتبة جامعة برمنغهام يف إنكلرتا ،وهي تحتوي عىل آيات من
السور القرآن َّية ( ،19 ،18و )20مكتوب ًة بالخ ِّ
الحجازي.
ط
ّ
يف ،وهو أقدم خ ٍّ
•املخطوطة التي ت َّم فحصها بتقن َّية الكربون  ،C14املكتوبة بالخ ّ
يب عىل
ط عر ّ
ط الكو ّ
النبي ،وما بني
ّ
األقل حتَّى يومنا هذا ،ويعود تاريخ هذه املخطوطة إىل ما بني  20إىل  40سنة بعد وفاة ّ
اإلسالمي.
 2إىل  27سنة بعد انتشار مصحف عثامن سنة 647م؛ بحسب الرتاث
ّ
•املخطوطة التي اكتشفت عام 2015م يف محفوظات مكتبة جامعة برمنغهام يف إنكلرتا ،وتحتوي عىل
آيات من السور القرآن َّية ( ،19 ،18و )20مكتوب ًة بالخ ِّ
الحجازي القديم ،ويعود تاريخها  -بحسب
ط
ّ
تقنيَّة الكربون  C14-إىل فرتة ما بني 645-568م ،وهي الفرتة التي عاش فيها الرسول بحسب التاريخ
املتخصص يف اإلسالم واملسيحيَّة
اإلسالمي .وهذا ما يؤكِّد عليه «ديفيد توماس» (،)David Thomas
ِّ
ّ
يف جامعة برمنغهام ،حيث يقول« :إ َّن الشخص الذي د َّون هذه الشذرات ميكن أن يكون عىل معرفة
ج ِّيدة
احتامل قويًّا بأ َّن الحيوان الذي استفيد من جلده
ً
يبي أن مث َّة
بالنبي ،»ويضيف« :إ َّن التحليل ِّ
ّ
لكتابة القرآن عاش يف زمن
النبي أو بعده بقليل» ،كام ويؤكِّد توماس عىل أ َّن هذه املخطوطة تشبه
ّ
القرآن الذي وصل إلينا((( .وهو ما يؤكِّد عليه -أيضً ا -الدكتور مح َّمد عيىس وايل ،املسؤول عن حفظ
املعلومات الفارس َّية والرتك َّية يف املكتبة الوطن َّية للمملكة املتَّحدة ،من أ َّن عمل َّية النسخ متَّت بعد تأمني
جح أن تكون سبقت املرحلة األوىل من جمع القرآن يف عهد عثامن بن عفَّان
الجلد بفرتة قصرية ،ويُر ِّ
تول الخالفة من  644إىل 656م؛ ما يعني أ َّن تلك املخطوطة هي أقدم املخطوطات املحفوظة
الذي َّ
حتَّى يومنا هذا.

هذا ،مضافًا إىل وجود طروس أخرى يُعمل عىل دراستها وتحليلها ،من بينها الطرس الذي اشتغل عليه
«منغانا» ( )Minganaوآخرون ،ولعلَّه أقدم األدلَّة القرآن َّية التي اكتُشفت حتَّى اليوم.
((( انظر:
Royaume-Uni: découverte d’un Coran datant de la naissance de l’Islam, Le Parisien, 22 juillet 2015: http://www.leparisien.fr/
societe/royaume-uni-decouverte-d-une-des-plus-anciennes-versions-manuscrites-du-coran-224964375-2015-07-.php.
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ّ
الهجـري
ليسـتدل على وجـود القـرآن يف أوائـل القـرن
الشـفهي للقـرآن،
متسـك داوود سـلامن بالنقـل
ّ
ثـ َّم َّ
ّ
الشـفهي على الورق والجلـد ،فالتواريـخ التي كَشَ ـفَت عنها
الكتبـي هـو حفـظ للرتاث
األ َّول؛ بدليـل أ َّن التراث
ّ
ّ
املخطوطـات ميكـن القطـع بوجـود القـرآن قبلهـا؛ إذ مـا كُتبـت هـذه املخطوطـات؛ إلَّ لتثبيـت مـا كان يُتداول
باملشـافهة مـن آيـات القـرآن الكريـم .ثـ َّم إ َّن مث َّة ميـزة يف نقـل القرآن؛ ففـي حني أُهملـت معظـم األحاديث ومل
تحفـظ عـن ظهر قلـب ،حفظ آالف املسـلمني القرآن الكريـم يف حياة
النبـي ،وتواتر نقلهم له بالطريقة نفسـها
ّ
إىل األجيـال الالحقـة مضافًـا إىل النسـخ املكتوبـة .وباقتفاء سلسـلة النقل نجدها تقـف عند
النبـي وأصحابه
ّ

النبي األكـرم مح َّمد هو
مـن دون أن يكـون باملقـدور الرجـوع أكرث عىل مسـتوى املصادر؛ ومـا ذلـك َّ
إل أل َّن ّ
أ َّول مـن لهج لسـانه بالقـرآن الكريم.
أ َّما عن الزعم الثاين من أ َّن القرآن يجمع متناقضات
يف آياته ،وال س َّيام تلك املتعلِّقة باليهود والنصارى ،فقد
أجاب سلامن بأ ْن ال تناقض بني تلك اآليات ،وإنَّ ا األمر
يتعلَّق باختالف السياق فقط ،فكلَّام اختلف السياق كان
للقرآن موقفًا منهم يناسب هذا السياق ،وما ذلك إلَّ أل َّن
القرآن كتاب ٍ
وعظ وهداية ،فيعرض املسائل من جوانبها
جانب َو ِج َهة .والقرآن
كل
املختلفة ،ويح ِّدد موقفه يف ِّ
ٍ
مل يُكره أح ًدا عىل اعتناق اإلسالم ،ومل يتَّخذ من اإلكراه
أسلوبًا لفرض الدين ،وإنَّ ا ترك املسألة يف معرض
حا جلِّ ًّيا يف آياته املباركة
االختيار ،وهو ما نجده واض ً
سواء امل ِّك َّية أو املدن َّية منها.
أ َّما اآليات املتعلِّقة بالقتال ،فالقتال هو املواجهة املسلَّحة ض َّد األعداء الذين يُحاربون اإلسالم وميكرون له،
فهؤالء وحدهم الذين أجاز القرآن محاربتهم وقتالهم ،وعىل الرغم من ذلك فهو مل يحتِّم عليهم مصري القتل ،إنَّ ا
أي تناقض أيضً ا .وتجدر اإلشارة كذلك
س منهم لقاء خدمة أو دفع جزية .وعليه ،فليس مث َّة ّ
أجاز عتق أو مبادلة من أُ ِ َ
إىل أ َّن ح ّريّة اختيار الدين وعدم اإلكراه عليه ،والنقد املتعلِّق ببعض السلوك َّيات املنحرفة التي قد نجدها عند بعض
املجتمعات ،واحرتام العيش املشرتك ،واملواجهة املسلَّحة يف حال وقوع هجوم ،كلّها وردت يف القرآن حسب
أي تضا ّد بينها.
سياقها
ّ
الخاص ،وليس هناك ّ
وبالنسبة للزعم الثالث ،يرى داوود سلامن أنَّه زعم بال دليل ،فموسوعة قرآن املؤ ِّرخني مل تعمل عىل تقديم
اإلسالمي بأجمعه ،وكذلك القرآن الكريم؛ من جهة
التاريخ الصحيح للقرآن ،بل غاية ما قامت به هو تفكيك الرتاث
ّ
أنَّهام «حقائق تاريخ َّية» تتعلَّق بأصول اإلسالم ،وهذا أمر مختلف متا ًما عن وضع تاريخ للقرآن .هذا ،مضافًا
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إىل أ َّن الباحثني يف املوسوعة مل يجمعوا أمرهم عىل رأي واحد يف ا ِّدعاءاتهم التاريخيَّة؛ سواء عىل مستوى الرتاث
ٍ
ح يف كالم «غييوم دي» (Guillaume
اإلسالمي ،أو عىل مستوى القرآن الكريم .ث َّم يشري سلامن إىل
تناقض واض ٍ
ّ
 )Dyeاملرشف عىل هذه املوسوعة؛ إذ يُح ِّدد تاريخ القرآن يف املوسوعة بقرن ونصف القرن بعد وفاة الرسول
شكل قريبًا من الذي
ً
نص مل يأخذ
رصح يف إحدى املقابالت بأ َّن القرآن ٌّ
األكرم؛ أي حوايل سنة 782م ،بينام يُ ِّ
امليالدي ونهايته؛ أي من سنة  650إىل سنة 700م .ويعقِّب سلامن
إل بني بداية النصف الثاين من القرن السابع
نعرفه َّ
ّ
التاريخي للقرآن بني
عىل هذا التناقض بأ َّن كال هذين التاريخني خاطئ؛ فإ َّن التقديرات األكرث تشاؤ ًما تجعل اإلطار
ّ
ين  C14كام تق َّدم.
سنة  650وسنة 675م ،بل إىل أقدم من ذلك بحسب نتائج الفحص الكربو ّ
ويف الجزء الثاين من مقالته ،يدحض داوود سلامن ا ِّدعاءات غييوم دي ،وال س َّيام املتعلِّقة بتع ُّدد رواة القرآن،
مضافًا إىل ا ِّدعاءات أخرى دافع عنها بعض املؤ ِّرخني
عىل الرغم من االكتشافات األثريَّة.
التاريخي للقرآن؛ لجهة
فعن أه ِّم َّية دراسة السياق
ّ
ما ميكن أن تق ِّدمه من عنارص ومعلومات إضاف َّية من
الناحية التاريخ َّية ،يجيب سلامن بأ َّن القرآن ال يقصد
من جهته تدريس التفاصيل التاريخيَّة ،وإنَّ ا يهيِّئ
معرفة أفضل بالله تعاىل ومشيئته ،ويدعو إىل التفكري
بعد ٍد من العالمات املرتبطة بالخلق (الظواهر الكون َّية،
الشخص َّيات التاريخ َّية واألنبياء ،األخالق ،الشعائر،
علم النفس ،علم االجتامع ،امليتافيزيقيا ،الطبيعيَّات،
القانون)...،؛ وذلك بإعطاء املفاتيح واملبادئ الرئيسة.
وعن تع ُّدد رواة القرآن ،يجيب سلامن أ َّولً بأنَّه ال وجود إلشارة تاريخ َّية واحدة توحي بذلك ولو إيحا ًءا
دليل واحد إىل اآلن يُربهن عىل وجود أكرث من مؤلِّف أو يشري إىل أسامئهم،
خافتًا وضعيفًا ،وثانيًا بأنَّه مل يُق َّدم ٌ
ث َّم رشع ِ
بذكْ ِر عد ٍد من املسترشقني الذين يُنكرون هذه األطروحة ويرفضون وجود مؤل ٍ
ِّف آخر للقرآن ،فَ َذكَ َر
منهم« :مارسيل أندريه بوازار» (« ،)Marcel André Boisardجاك بريك» (« ،)Jacque Berqueدال ف .إيكلامن»
(« ،)Dale F. Eickelmanريشار الزاروس» (« ،)Richard Lazarusف .إ .بيرت» (« ،)Petersريشار بولييه»
ين ووحدته،
( ،)Richard Bullietو«رميون فاران» ()Raymond Farrin؛ فهؤالء جمي ًعا أثبتوا ترابط
ّ
النص القرآ ّ
يتمسك سلامن إلثبات وحدة
واستبعدوا فكرة اإلنشاء غري املتجانس وتع ُّدد املؤلِّفني عرب األزمنة .وكذلك
َّ
املؤلِّف بالتحليالت اللسان َّية التي تكشف عن الطابع العجيب لبعض اآليات القرآن َّية وتناسبها مع التاريخ ،وعلم
االجتامع ،وعلم النفس ،وغريها من العلوم .ويدعم سلامن م َّدعاه من كون القرآن صادر عن جهة واحدة؛ وهي
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اإللهي؛ مبا يؤكِّده علامء العرفان والتص ُّوف الذين سربوا أغوار القرآن ،ومل يقفوا عىل ظاهره ،بل غاصوا
الوحي
ّ
إل عن جهة واحدة ،فهي كالم
يف بواطنه ،فهؤالء يؤكِّدون عىل أ َّن هذه املعاين الباطن َّية للقرآن ال ميكن أن تصدر َّ
وجل.
موحى من الله ع َّز ّ
وبعد سوق العديد من األدلَّة ،ونقد بعض املزاعم األخرى ،يذهب سلامن إىل تصويب سهام النقد عىل غييوم
دي نفسه ،فريفض كونه مؤ ِّرخًا ماه ًرا ،ويذكر لذلك أسبابًا ع َّدة ،أه ّمها:
برشي محض ،أنتجته جامعة مؤلِّفني ،واستغرق
نص
 إ َّن غييوم دي ينطلق يف أطروحته من فرض َّية أ َّن القرآن ٌٌّّ
طويل .ولكن «دي» مل يتمكَّن من إثبات ذلك ،بل إ َّن التحليالت والدراسات املختلفة ترفض
ً
تأليفه وقتًا
هذه الفرضيَّة وتح ّ
ط من شأنها.

 يغفل «دي» العديد من الدراسات واملعطيات التاريخ َّية التي ال تتناغم مع الفرض َّية التي انطلق منها.ٍ
خ أن يدرس مجتم ًعا من
 يغفل الكتب والنصوص اإلسالميَّة ،وهذه مشكلة كبرية؛ إذ كيفلباحث أو مؤ ِّر ٍ
املجتامعات دون الرجوع إىل كتاباته ونصوصه وعاداته وتقاليده؟!
 ليس له باع يف فهم القرآن ودراسته والخوض يف مسائله.ث َّم يشري سلامن إىل بعض اإلشارات الخادعة التي عمد إليها غييوم دي يف هذا العمل (قرآن املؤ ّرخني) ،بد ًءا
من اإلعالن عن املرشوع بعبارات توحي بأنَّه عمل ال مثيل له وغري مسبوق؛ فقد جاءت يف اإلعالن العبارات
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اآلتية« :مغامرة جديدة للعقل ،موسوعة غري مسبوقة يف التاريخ ،مساهمة كربى يف العلم ،تق ُّدم حاسم من
أجل فهم متبادل للحضارات» .ويعلِّق سلامن عىل هذه العبارات بأ َّن هذا املرشوع ال ميثِّل مبادرة أصيلة أو
ين أيضً ا ،من قبيل :مرشوع (القرآن:
فريدة أب ًدا؛ بل إ َّن مشاريع أخرى قد تحقَّقت سابقًا ،وضمن العامل الفرانكفو ّ
مقاربات جديدة) الذي أُنجز بإرشاف مهدي عزايز وصابرين مرفني ،وصدر عام 2013م ضمن منشورات املركز
صا شاركوا يف وضع
العلمي ( .)CNRSث َّم يتابع سلامن بأنَّه من الخطأ القول بأ َّن ثالثني
الوطني للبحث
متخص ً
ِّ
ّ
ّ
األكادميي ،أمثال« :أسامء أسفارودين»،
هذا الكتاب؛ فقد غاب عن هذا اإلنجاز باحثون يتص َّدرون العامل
ّ
«س ِّيد حسني نرص»« ،شريمان أ .جاكسون»« ،جوزيف أ .ب .لومبار»« ،كانر كاراكاي داغيل»« ،مح َّمد مصطفى
العظمي»« ،جوناثان أندرو كليفالند براون»« ،هارالد موتزيك»،
«جينيفيف غوبيلو» ،وغريهم.
حا بني آراء الباحثني يف هذا
ث َّم إ َّن مث َّة اختالفًا وتباي ًنا واض ً
املرشوع ،ومنهم من تخالف آراؤه آراء «غييوم دي» املرشف
عىل املرشوع ،أمثال« :فريدريك أمبري»« ،كريستيان جوليان
روبن» ،و«فرانسوا ديروش» .وهذا ما يُضعف من قيمة املرشوع
ويقلِّل من شأنه؛ فهو مل يستطع أن يق ِّدم أجوبة واحدة وحاسمة
حول بعض املسائل ،بل ق َّدم فرض َّيات متعارضة .وبالتايل ،فإ َّن
عم ي َّدعيه غييوم دي من كونه يُق ِّدم
هذا املرشوع بعيد َّ
كل البعد َّ
الحقائق حول بعض املسائل القرآنيَّة أو يكشف عنها.
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نرشت مجلَّة حقوق اإلنسان التي تصدر عن جامعو جون هوبكينز
يف مجلَّدها الثاين واألربعني  42الصادر يف شهر شباط  ،2020مقال ًة
للباحثة «زهرة كابَ َسكال أرات» (.((()Zehra Kabasakal Arat
وخالصة ما جاء يف هذه املقالة:
لطاملا كان موضوع تناغُم اإلسالم مع املعايري الدول َّية
لحقوق اإلنسان موض َع جدال ،حيث ُ
يرتك التن ُّوع يف
حل حاسم .وعىل الرغم
اإلسالم جمي َع الجدل َّيات دون ٍّ
من أ ّن حكومات الدول العرب َّية والبلدان ذات الغالب َّية
ري
املسلمة ال
ُ
ترفض حقوق اإلنسان ،وقد صادق كث ٌ
منها عىل رسائل دوليَّة لحقوق اإلنسان تتض َّم ُن
تقبل
حقوقًا اقتصاديَّة ،مع بعض التحفُّظ ،لك ْن عاد ًة ما ُ
تتوافق
الدول ذات الغالب َّية املسلمة مبسؤول ّية تطبيق هذه الرسائل؛ ما دامت
ُ
ٍ
وقت ومكانٍ إىل آخر؛ وفقًا
تتغي من
مع الرشيعة اإلسالم َّية .ولك َّن الرشيعة ليست مجموعة قوانني ثابتة ،بل َّ
فضل عن فهم القادة السياسيِّني ،والسكَّان املحليِّني!
ً
الستدالل علامء الدين،
يل لحقوق اإلنسان؛ من
وت ُقار ُن هذه املقالة َّ
نص القرآن –وهو أعىل ُسلطة يف اإلسالم -مع امليثاق الدو ّ
يل لحقوق اإلنسان إىل
خالل الرتكيز عىل الحقوق االقتصاديَّة والعدالة ،حيث يسعى القرآن وامليثاق الدو ّ
منظوم ٍة اقتصاديَّ ٍة عادل ٍة تض ُع القيود عىل استخدام املمتلكات .وتُركِّز املقالة عىل الوعد التح ُّرري الوارد يف
ٍ
ريا ما يُواجه املعارضة من ِقبل أصحاب االمتيازات
آيات قرآنيَّة
ِّ
يل ،وهو كث ً
واملرتسخ -أيضً ا -يف امليثاق الدو ّ
يف الدول ذات الغالب َّية املسلمة ،وغريها من ال ُبلدان .وت ُط ِّبق الكاتبة منهج تحليل الق َّوة للمنظومات االعتقاديَّة،
يل لحقوق اإلنسان ،مع الرتكيز عىل مدى اهتاممهام بتوزيع الق َّوة ومواردها
وتبحثُ يف القرآن وامليثاق الدو ّ
قوي من الفرديَّة يف القرآن.
وتركُّزهام .كذلك ،ت ُظهر الكاتبة أنَّه بخالف االعتقاد الشائع ،هناك ت َّيا ٌر ٌّ

(1) https://muse.jhu.edu/article/747392.
((( زهرة كابَ َسكال أرات ( :)Zehra Kabasakal Aratأستاذة العلوم السياس َّية يف جامعة كونيتيكت ،نالت شهادة الدكتوراه من جامعة بنغامتون
متزج أرات بني الكتابة النظريَّة
يف نيويورك .باحثة يف حقوق اإلنسان مع الرتكيز عىل حقوق املرأة ،آليَّات تحقيق الدميقراطيَّة ،العوملة ،والتنميةُ .
واألبحاث التجريب َّية .أ لّفت كت ًبا ع َّدة ،منها« :حقوق اإلنسان حول العامل» (2006م)« ،حقوق اإلنسان يف تركيا» (2007م)« ،توظيف حقوق
اإلنسان وسوء توظيفها» (2014م).

الحقوق االقتصاديَّة والعدالة في القرآن

نصان تحريريَّـان يتض َّمنان وعـو ًدا بالتغيري بهـدف الوصول
يل لحقوق اإلنسـان هما َّ
فالقـرآن وامليثـاق الدو ّ
ريا مـا يُغفَل عن هذه التشـابهات
ً
مل أكثر
إىل عـا ٍ
عـدل ،ويُنـارصان منظومـ ًة اقتصاديَّـ ًة عادلـ ًة ت ُعيد التوزيـع .وكث ً
ين
امله َّمـة؛ أل َّن َّ
ين تاريخ َّيتَ ْ
ين يسـتخدمان لغتين ورشوطًـا وآل َّيـات تطبيـق ُمتباينـة؛ النتامئهما إىل بيئتَ ْ
النص ْ
خاطـب القـرآن املجتمع قبل املرحلـة الصناعيَّة ورسـوخ الدولة ،ويعتم ُد عىل لغة املسـؤوليَّات
ين .ويُ
ُمختلفتَ ْ
ُ
نتـج األحـكام متا ًما؛ كما فعل خلال التاريخ .ومـن ناحي ٍة
والوظائـف الفرديَّـة،
ويطـرح قانونًـا أخالقيًّـا إلهيًّـا يُ ُ
ُ
صناعي
صر
يل لحقـوق اإلنسـان هـو
مزيـج مـن الوثائـق القانون َّيـة الصـادرة يف ع ٍ
ٌ
أخـرى ،فـإ ّن امليثـاق الـدو ّ
ٍّ
ُ
وتعترف بأنَّهـا هـي الحامـي الرئيـس لحقـوق اإلنسـان .وبوصفـه قانونًا
ضُ مـن منظومـ ٍة ترتكـ ُز على الدولـة،
يحـوي آليَّـات تنفيـذ ضعيفة ،فـإ َّن األثر الرئيـس للميثاق كان وضـع معايري دوليَّـة جديدة ،وتحريـك الناس يك
يضغطـوا على ُدولهم!
ومبا أ َّن القوانني ال تُنتج القيم األخالق َّية فقط ،بل تُق ِّنن املعايري األخالق َّية املوجودة ،فإ َّن بيان األوامر
ِ
يل لحقوق اإلنسان سوف يُع ِّزز جاذب َّية املعايري الدول َّية لحقوق
األخالق َّية
املتقاطعة يف القرآن وامليثاق الدو ّ
اإلنسان والدفاع عن الحقوق االقتصاديَّة يف البلدان ذات الغالبيَّة املسلمة.
ويعرض القسم الثاين من املقالة بعد املق ِّدمة آرا ًء مختلفة عن تناغُم اإلسالم مع حقوق اإلنسان الدول َّية.
ُ
وأ َّما القسم الثالث ،فيتض َّمن تعريفًا باملقاربة املنتقاة لدراسة املنظومات االعتقاديَّة ،وتأكي ًدا عىل ثالثة أبعا ٍد
يل؛ باعتباره أيديولوجيَّة حول حقوق اإلنسان.
للق َّوة ،متبو ًعا بتحليلٍ ُموجز للميثاق الدو ّ
ويض ّم القسم الرابع -بعنوان «الق َّوة االقتصاديَّة ،العدالة ،وحقوق امللك َّية يف القرآن» -قراء ًة منهج َّي ًة للقرآن؛
من خالل الرتكيز عىل أحكامه االقتصاديَّة .وتتح َّدثُ الكاتبة عن :حقوق امللك َّية ،وعدم املساواة اقتصاديًّا
واجتامعيًّا ،والعمل لتأمني العيش ويف سبيل الله ،وتوزيع الرثوة وامللكيَّة (اإلرث ،األوامر بتوزيع املمتلكات
بشكلٍ مناسب عرب دفع الزكاة والكفَّارات والصدقات ومراعاة اآلخرين ،املامرسات التي ينبغي تج ُّنبها :الربا،
كَنز املال ،استغالل ُملك َّية اآلخرين وعملهم) ،واملسلمون بوصفهم مستهلكني.

يل لحقوق
ويف القسم الخامس تُقارن الكاتبة بني العدالة االقتصاديَّة والحقوق يف القرآن وامليثاق الدو ّ
اإلنسان.
ُناقش الفرديَّة يف القرآن ،وتُقارن رشوطها االقتصاديَّة مع تلك املطروحة يف امليثاق
ويف املقاطع الختام َّية ،ت ُ
يل لحقوق اإلنسان.
الدو ّ
ُ
يل لحقوق
وعىل الرغم من االختالفات الكبرية يف أصليهام وصياغتيهام،
يتشارك القرآن وامليثاق الدو ّ
اإلنسان مب ِّي ٍ
زات ُمامثلة ،الهدف منهام هو الوصول إىل أبعد من املتلقِّني املبارشين؛ أي إىل األجيال القادمة.
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الخاصة ،لك َّنهام يسعيان لوضع ح ٍّد عىل ق ِّوة املالكني من جهة،
وعىل الرغم من أنَّهام يسمحان بامللكيَّة
َّ
ولتوجيههم نحو احرتام الكرامة اإلنسان َّية وتطبيق الحقوق اإلنسان َّية من جهة أخرى.
كل -مبعنى
وتعترب الكاتبة فهم الرسائل الواردة يف َّ
يل لحقوق اإلنسان) بوج ٍه ِّ ّ
النصني (القرآن وامليثاق الدو ّ
حقيقي،
نص -هو تح ٍّد
كل آية وتحليلها عىل ضوء صلتها باآليات األخرى بهدف تقدير املعنى األساس ِّ
قراءة ِّ
لكل ّ
ّ
وتنظر إىل التحليل الذي ق َّدمته يف هذه املقالة عىل أنَّه خطوة يف مواجهة هذا التح ّدي؛ أي إظهار الصالت بني
فضل عن أسسهام املشرتكة .وعىل الرغم من صعوبة االعرتاض عىل ا ِّدعاءات
ً
النص ْي،
الرشوط املختلفة يف َّ
بعض املشكِّكني بأ َّن «محاولة تربير الحقوق من خالل اإلسالم مل تحصد النجاح» ،ينبغي أن يأخذ الفرد بعني
االعتبار أنّه من املبكّر ج ًّدا الوصول إىل هذا االستنتاج؛ أل َّن الجهود الرامية إىل إرساء رابط ٍة بني رسالة القرآن
ريا
واملعايري الدول َّية لحقوق اإلنسان هو قريب العهد .هذا ،مضافًا إىل أ َّن تطبيق حقوق اإلنسان كان وما زال مث ً
للتح ِّدي يف البيئات غري اإلسالم َّية أيضً ا.

يئ ملبادئهام من ِقبَل بعض
ونظ ًرا إىل ما شهده ٌّ
يل لحقوق اإلنسان من التب ِّني االنتقا ّ
كل من القرآن وامليثاق الدو ّ
كل البعد ،ومن معارضتهام من قبل أصحاب
ألسباب تناقض حامية حقوق اإلنسان وتبتعد عنها َّ
األفراد واستغاللها
ٍ
الق َّوة واالمتيازات ،ترى الكاتبة أ َّن امله َّمة املاثلة اآلن للدفاع عن حقوق اإلنسان تكمن يف إدراك رصاع الق َّوة هذا،
ح وبشكلٍ واسع.
وتكرار الرسائل التحريريَّة
َ
املشتكة؛ حتى ت ُس َمع بوضو ٍ

ُ
وريشة الكتابة:
الصوت
ُ
مسارات قوننة القرآن
ُ

صدر عن الكوليدج دي فرانس يف  28نيسان 2020م مقالة لـ «فرانسوا ديروش» بعنوان« :الصوت وريشة
الكتابة :مسارات قوننة القرآن» ،وهي عبارة عن محارضة كان قد ألقاها فرانسوا ديروش يف الكوليدج دي فرانس
قبل خمس سنوات تقريبًا ،وبالتحديد يف  2نيسان 2015م.

ينطلق ديروش يف مقالته هذه من سؤال رئيس ،مفاده :كيف نستطي ُع أن نفهم اإلسالم من دون أن نعرف كيف
التأسييس (القرآن)؟ وكيف تبلور؟
نصه
تشكَّل ُّ
ّ
ٍ
ويوضح ديروش سؤاله بالقول :أكَّد العثور عىل ٍّ
تنقيحات يف
ح يف صنعاء يف العام 1973م عىل وقوع
رق ممسو ٍ
نص القرآن خالل القرون األوىل من تاريخ اإلسالم .وقد س َّهلت دراسة هذه الوريقات ،مضافًا إىل املخطوطات
ِّ
التي تحوي النقل السائد للقرآن ،تحدي َد الطبقات املتن ِّوعة للنصوص والتباينات التي ت ّم استبعادها تدريج ًّيا.
اإلسالمي.
يف للعامل
وهذه املقاربة غري املسبوقة تجاه القرآن ت ُج ِّدد بشكلٍ عميقٍ التاريخ
ّ
الفكري والثقا ّ
ّ

عام (أي يف العام 2014م) منصب
ويفتتح حديثه ذاك ًرا أ َّن هيئة التدريس يف الكوليدج دي فرانس منحته منذ ٍ
ُ
ربا أ َّن القرآن سوف ُ
املؤسسة
ينال للم َّرة األوىل مكان ًة يف برنامج
رئيس قسم تاريخ القرآن،
َّ
ُ
وميتدح هذا القرار ُمعت ً
ُصص له قس ٌم قبل مثان سنوات .ويُق ِّدم ديروش نبذ ًة عن رؤساء قسم اللغة
إىل جانب الكتاب املق َّدس الذي خ ِّ
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التاريخي إىل نحو  500سن ٍة خلت ،فيذك ُر أسامءهم وعالقتهم البحثيَّة بالقرآن
املؤسسة ،ويعو ُد يف رسده
العربيَّة يف
َّ
ّ
واملخطوطات القرآن َّية التي كانت بحوزتهم ،ويؤكِّد عىل أ َّن دراسة القرآن يف الكوليدج دي فرانس ليست أم ًرا
املؤسسة.
جدي ًدا عىل
َّ
التأسييس» .فقد ذكرت األحاديث اإلسالم َّية
«نص اإلسالم
رصح ديروش أنَّه سوف
يطرح مقارب ًة ُمتج ِّددة تجاه ّ
ُ
ويُ ِّ
ّ
جمعت أغلب هذه األحاديث يف القرن التاسع ،وجرى تدريج ًّيا تب ِّني رواية
روايات ُمختلفة عن تدوين القرآن ،و ُ
ٌ
جدل حول موثوقيَّة هذه األحاديث يف السبعينيَّات مع بروز نظريَّ ٍة تتح َّدى
واحدة ت ُربز دور الخليفة عثامن .وأُثري
االعتامد عىل املعلومات الواردة يف الكتابات القدمية.

عظيم ،فقد حصلوا عىل
اإلسالمي الكبري للغة الوحي وتدوينها منح الباحثني حظًّا
رب ديروش أ َّن التبجيل
ً
ويعت ُ
ّ
قطعٍ ع َّدة من املصاحف القرآن َّية التي نُسخت بني القرنني السابع والعارش امليالديَّني .مع ذلكُ ،منحت األه ِّم َّية
الشفهي للقرآن ،وحتَّى علامء األزهر الذين عملوا عىل نُسخة القاهرة التي فُرضت عىل املجتمعات
القصوى للنقل
ّ
ِ
املعاصة.
اإلسالميَّة والباحثني منذ العام 1923م ،مل يعتمدوا يف سلسلة املصادر عىل النسخ القرآنيَّة القدمية أو
ويرى أ َّن العاملني الذين كانوا يف طور إصالح سقف جامع صنعاء مل يتوقَّعوا ق ّ
ط أنّهم سوف «يُساعدون يف
ٍ
تختلف طبقتها القدمية
مخطوطات قرآنيَّة يف العام 1973م،
تغيري املقاربة تجاه القرآن كلِّيًّا»؛ مبا عرثوا عليه من
ُ
امليالدي ،جرى
رب ديروش أنَّه يف القرن السابع
ّ
(ويقصد بها الطبقة ُ
يل .ويعت ُ
السفل َّية املمح َّوة) عن النموذج األص ّ
ٍ
أي دليلٍ
حس
تداول مناذج للقرآن يف
وقت ُمتزامن تنافست مع أمنوذج مصحف عثامن ،ويذك ُر دون تقديم ِّ
ِّ ّ
للنص
األقل مع حصول (القوننة الثانية)
ّ
الهجري عىل
ملموس أ َّن هذه النامذج بقيت حتَّى مطلع القرن العارش
ّ
ّ
ين بقيادة ابن مجاهد وبدعم الخالفة العباسيَّة.
العثام ّ
عم يُس ِّميه « ُمعضلة املصحف» ،ويذك ُر أ َّن
ُ
وينطلق ديروش ليبحث كيف أ َّن القرآن أصبح كتابًا ،فيتح َّدث َّ
كامل؛ إذ ط َّبق املسلمون تقن َّيات إنتاج الكتب،
ً
اإلسالم دخل مفهوم ًّيا إىل عامل الكتاب حتَّى قبل أن ميتلك كتابًا
ويف ٍ
وقت الحق كرسوا ارتباطهم باملايض ،وأبدع الناسخون والف َّنانون أسلوبهم؛ فمنحوا للقرآن فرادة.

ُ
األجيال األوىل من املسلمني لهذا الجهد الذي نتج عن تعديالت يف التقن َّية
ويكشف االهتامم الذي منحته
بحسب ديروش -عن أه ِّم َّية القرآن؛ بوصفه كتابًا يف مجتمعات القرون األوىل ،ويدعونا إلعادة اكتشاف ال ُبعدي لهذه النسخ القدمية ،وإعادة تقويم دور النقل يف الكتابة.
املا ِّد ّ
رصح بأنَّه ينوي تحليل
فيتساءل عن سبب وجود أعدا ٍد كبري ٍة من املخطوطات القرآنيَّة يف املرحلة املبكّرة ،ويُ ِّ
النص الذي بدأ يتشكَّل .ويف هذا السياق يذك ُر أ َّن أبا بكر وعثامن يربزان يف أشهر حديثَني عن تدوين القرآن،
تاريخ
ّ
حيث ورد أ َّن أبا بكر أراد الحيلولة دون نسيان القرآن ،وأ َّن عثامن أراد القضاء عىل البدعة ،فوجد االثنان خالصهام
وينطلق ديروش بعد ذلك للحديث عن الخ ِّ
ين.
يف التدوين.
ُ
ط القرآ ّ
ويذك ُر ديروش أ ّن القرآن استغرق قرونًا ثالثة ليصل إىل الهيئة التي نعرفها اآلن ،وأ ّن هذه القرون الثالثة تكم ُن
اإلسالمي ،وكان السؤال :ما هي النسخة األصليَّة
النبي مح َّمد حصل نزاع ف َّرق املجتمع
يف ُ
ّ
صلب بحثه .فبعد وفاة ِّ

ُ
مسارات قوننة القرآن
وريشة الكتابة:
الصوت
ُ
ُ

يم(((؟ أكَّد
 ف أُ ِّم الْ ِك َت ِ
ل َح ِك ٌ
من القرآن التي تتطابق مع النسخة املذكورة يف السورة رقم َ  :43وإِنَّهُ ِ
اب لَدَ يْ َنا لَ َع ِ ٌّ
يب ابن مسعود أ َّن مصحفه هو الدقيق ،وأ َّن مصحف عثامن ال ميتلك القيمة نفسها .ق َّرر التاريخ
أتباع الصحا ّ
خالف ذلك ،واليوم يعتق ُد املؤمنون أ َّن مصحف عثامن هو االنعكاس املتطابق لـاللوح املحفوظ .ويتابع
حة مصحف عثامن -أيضً ا -وا َّدعت أنَّه حذف مقاطع تؤكِّد
ديروش مؤكِّ ًدا أ َّن املجتمعات الشيعيَّة تح َّدت ص ّ
ظل هذه الظروف ،هل يستطي ُع عاملُ اللغة أن يأمل الحصول عىل
يل وذ ّريّته يف القيادة! وهنا يسأل :يف ِّ
أهل َّية ع ٍّ
أي دليل من اآليات أ َّن القرآن يؤكِّ ُد م َّرات ع َّدة عىل
ِّ
يل القديم؟ ويذك ُر ديروش يف وج ٍه غريب ،ودون ِّ
النص األص ِّ
النص .ويذك ُر أ َّن قتلة عثامن
ري إىل أ َّن حاالت النسيان والفقدان قد أث َّرت عىل واقع
نص
ّ
وجود ٍّ
مرجعي ،ولك ّنه يُش ُ
ٍّ
ات َّهموه بجعل القرآن واح ًدا بعد أن كان ُمتع ِّددا ً .ومن هنا ،يعو ُد ليذكِّر املستمع ِّ
برق صنعاء املمسوح الذي أكَّد
بشكلٍ الفت وجو َد مناذج ُمتنافسة وحاالت فقدان ُمحتملة أشارت إليها روايات اإلتالف.
ويؤكِّد ديروش عىل أ ّن التكامل بني فر َع ِي التعليم الذي ينوي تطويرهام يف السنوات املقبلة واضح؛ فاملصحف
املنهجي لعدد كبري من املخطوطات القدمية ونرشها
خاصا إىل القرآن وتاريخه ،واالستكشاف
وصول
ً
يؤ ِّمن
ًّ
ّ
تيح جمي َع املعلومات األساس لدراسة الطريقة التي أخذ الكتاب من خاللها هيئته الحال َّية املعروفة،
سوف يُ ُ
وربا تحديد وجود تط ُّورات مناطقيّة.
وتحديد جميع مراحل العمليَّةَّ ،
ويذك ُر ديروش أنَّه ينوي العمل بوج ٍه رئيس عىل توضيح تاريخ القرآن؛ بوصفه كتابًا خالل أ َّول أربعة قرون
ي
من اإلسالم ،وطر ِ
ح ٍ
رب أ َّن دراسة البعد املا ِّد ّ
رأي حول موقعيَّة املصحف خالل هذه الفرتة الزمنيَّة ودوره .ويعت ُ
ظل األمويِّني والعباس ِّيني ،سواء أكان ذلك يف االقتصاد،
للقرآن تُتيح استعادة مقاطع كاملة من تاريخ اإلسالم يف ِّ
البيئي ،فإ َّن
أو الحركات الفكريَّة ،أو الف ّن .وحينام يُعاد وضع املصاحف القرآن َّية خالل القرون األوىل يف سياقها
ّ
التاريخي يف
النص وعمليَّة نقله .وهذا هو الطريق الذي سوف يسلكه االستفسار
هذا يُتيح مالحظة تاريخ تط ُّور
ّ
ّ
السنوات القليلة املقبلة.

اهتامم
ويرى ديروش أ َّن بحثه ال يه ُّم علامء اللغة فقط أو -األسوء من ذلك -املسترشقون ،بل هو موضع
ٍ
تفتح آفاقًا
للمجتمع األع ّم حتَّى خارج الغرب .كام يؤكِّد عىل أ ّن التفاعالت والجداالت التي يُثريها البحث
ُ
عب عنها أحيانًا.
« ُمطم ِئنة» ،عىل الرغم من عدم تقاطع اآلراء ،وكذلك الشكوك املفهومة التي يُ ِّ
لنص القرآن ،ويرى أنّه ت ّم االقرتاب من إنجاز ذلك.
حا يف
التوصل إىل نسخ ٍة علم َّية ِّ
ُّ
ويرسم ديروش هدفًا طمو ً

يقرب من عقدين ،عادت اللغة العرب َّية إىل الكوليدج دي فرانس ،وسوف
ويختم كالمه بالقول« :بعد فاصلٍ طويل
ُ
النص الرئيس يف اإلسالم -يف قلب عمل َّية التعليم يف مرحل ٍة من التج ُّدد العميق .قسم «تاريخ القرآن»يكون القرآن
ّ
خ طويل يف الدراسات العربيَّة يف الكوليدج دي فرانس يف ٍ
وقت تشه ُد الدراسات القرآنيَّة تج ُّد ًدا
هو جزء من تاري ٍ
ٍ
َّب أن منيض
ذهل يف جميع الحقول ،ويعمل كذلك عىل فتح
ُم ً
قنوات جديدة للبحث .ث َّم إ َّن الوفرة الفكريَّة تتطل ُ
ٍ
مباض ُمعقَّد».
ُفس فيه القرآن عىل ضوء نزع ٍة استثنائ َّية راديكال َّية ،وجهلٍ تا ٍّم
قُ ُد ًما بأقىص ٍ
حزم يف زمنٍ ن ِّ
((( سورة الزخرف ،اآلية .4
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جائزة آندرو ريبين ألفضل األبحاث القرآن َّية
(((Andrew Rippin Best Paper Prize Winners 2020
تقلَّد «آندرو ريبني» (2016 - 1950( )Andrew Rippinم) منصب أ َّول ٍ
رئيس للجمع َّية الدول َّية للدراسات القرآن َّية
منح جائزة دوريَّة
يف العام 2014م .وتكر ً
ميا له ،ق َّررت الجمع َّية بعد وفاته َ
للطلب املتخ ِّرجني أو الحائزين عىل درجة الدكتوراه يف العام 2013م
َّ
باسمه
وتتول اللجنة املسؤولة تقديم
َّ
ويحصل الفائز عىل قيم ٍة ماليَّة.
ُ
وما بعده.
تيح للفائز توسعة بحثه
املالحظات التفصيل َّية واإلرشاديَّة عىل البحث؛ ما يُ ُ
وتحويله إىل مقال ٍة موافية لرشوط النرش يف مجلَّة الجمع َّية الدول َّية للدراسات
القرآنيَّة .وقد ُمنحت الجائزة للم َّرة األوىل عام 2017م.
نال «جواد أنور قرييش» ( )Jawad Anwar Qureshiالجائزة يف العام2017م عن بحثه ،بعنوان« :ال َنظم ،الفضائل ،والنبوة يف سورة يوسف».

آندرو ريبني

نالت «جوهان لويس كريستيانسن» (  )Johanne Louise Christiansenالجائزة عامِ
َص ِديَةُ :مناقشة
ص َلت ُ ُه ْم ِعن َد
البيت إِلَّ ُمكَا ًء َوت ْ
2018م عن بحثها ،بعنوانَ « :و َما كَا َن َ
الطواف يف القرآن»

صاقب حسني

نالت «إليونور سيالر» ( )Eléonore Cellardالجائزة عام 2019م عن بحثها ،بعنوان:«من القبطيَّة إىل العربيَّة :ر ٌِّق جديد يُوفِّر معلومات عن تاريخ
القرآن يف مرص خالل القرون األوىل لإلسالم»

آخر من نال الجائزة كان «صاقب حسني» ( )Saqib Hussainمن جامعة أوكسفورد ،عن
النبي يف سورة النجم» ،و«آندرو ج .كونور» ()Andrew J.O’Connor
بحث بعنوان «رؤى ّ
من جامعة الق ِّديس نوربرت ،عن بحث بعنوان «املوعظة ،الراحة ،والحرمان من الفاعليَّة
الجسديَّة يف سورة يس».

آندرو ج .كونور

(1) https://iqsaweb.wordpress.com/202025/02//andrew-rippin-best-paper-prize-winners-2019/.
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بوصلة االستشراق
المعاصر

ظل جائحة «كورونا»
نظ ًرا للظروف الصح ّية الراهنة التي تعاين منها دول العامل يف ّ
العاملي،
ح ّي
()covid 19
ً
وحرصا عىل التق ّيد بتوجيهات السالمة واألمن الص ّ
ّ

األول
نعلن عن تأجيل موعد انعقاد املؤمتر
العلمي الدويل ّ
ّ

«القرآن الكريم يف الدراسات االسترشاق ّية املعارصة
-مقاربات نقديّة ملوسوعة القرآن (ليدن)»-

الذي كانت ستقيمه العتبة الع ّباس ّية املقدّ سة عرب دار الرسول األعظم
اإلسالمي للدراسات االسرتاتيج ّية يف كربالء املقدّ سة
واملركز
ّ
 26-25حزيران (يونيو) .2020
عىل أن تح ِّدد إدارة املؤمتر موع ًدا جدي ًدا النعقاده يف املستقبل القريب
بعد انحصار هذه الجائحة.
ين
للتواصل واالستفسار عرب الربيد اإللكرتو ّ
conference.quran@hotmail.com
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المعاصر

اإلسالمي للدراسات االسرتاتيج ّية يف بريوت؛ وحدة القرآن الكريم
رشف «املركز
يت ّ
ّ
والبحثي معكم يف مجال نقد الدراسات
العلمي
واالسترشاق املعارص» بالتعاون
ّ
ّ
االسترشاق ّية املعارصة للقرآن الكريم ،والس ّيام عىل مستوى االستشارة والتأليف ،ضمن
التخصص ّية التي ستصدر عن املركز يف هذا الصدد.
سلسلة من اإلصدارات
ّ
رسنا تعاونكم ،ونرجو تزويدنا بـ:
ي ّ
التخصص ّية التي ترغبون بالكتابة فيها يف ما يتعلّق بالدراسات القرآن ّية.
ـ املجاالت
ّ
ـ املحاور واملواضيع التي ترغبون بالكتابة فيها يف ما يتعلّق بالدراسات االسترشاق ّية للقرآن الكريم.
ـ اللغات التي تجيدونها عىل مستوى الفهم والكتابة ،أو الفهم دون الكتابة.
على مستوى االستشارة:
نرجو تزويدنا بــ:
•أبرز الشبهات واإلشكاليّات والتساؤالت املطروحة حديثاً من ِقبَل املسترشقني حول القرآن .الكريم ،والتي
ترون أولويّة ورضورة لدراستها ومعالجتها
•أهم الشخص ّيات االسترشاق ّية الفاعلة واملؤث ّرة يف الواقع املعارص يف مجال الدراسات القرآن ّية 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 االسترشاق ّية الحديثة الصادرة يف مجال الدراسات القرآن ّية
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 حاليا ً؛ 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 Koran
مساهمة 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 والتاريخ ّية والعقل والنقل.
2 .االستفادة من الدراسات االسترشاقيّة الغربيّة والدراسات اللغويّة الرسيانيّة يف نقد هذه اآلراء ،وال سيام آراء
لكسنربغ.
التاريخي واملقارن.
3 .مراعاة الرشوط العلم ّية واملنهج ّية 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 االسترشاق ّية 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 األملانيّة 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 االسترشاقيّة املعارصة يف تأثري الرسم واختالفات القراءات يف اختالف
ّ
النص القرآ ّ
حى.
ين الحايل عن ّ
نقد اآلراء االسترشاق ّية املعارصة يف تشكّل ّ
النص امل ُو َ
ين ودعوى اختالف النص القرآ ّ
النص القرآ ّ

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 العرب ّية ،والدراسات التاريخ ّية ،وأصول تحقيق
املخطوطات.
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.

بوصلة االسشرتاق المعاصر

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.
المشــروع الثالــث« :القــرآن الكريــم بيـ�ن المــايض والحاضــر -نقــد الدراســات
ّ
ّ
االستشــراقية حــول المخطوطــات القرآني ـ�ة القديمــة»-
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:

ـ دراسة نقديّة لآلراء االسترشاقيّة حول مخطوطات صنعاء.

ـ دراسة نقديّة لآلراء االسترشاق ّية حول املخطوط «القبطو-قرآين».

ـ دراسة نقديّة لآلراء االسترشاق ّية حول مخطوطة برمنغهام.

ـ دراسة نقديّة لآلراء االسترشاقيّة حول املخطوطة الربيطانيّة.

ـ دراسة نقديّة لآلراء االسترشاق ّية حول مخطوطة بارسينو برتوبوليتانوس.
ـ دراسة نقديّة لآلراء االسترشاق ّية حول مخطوطة باريس.

ـ دراسة نقديّة لآلراء االسترشاقيّة حول مخطوطة مارسيل .18

ـ دراسة نقديّة لآلراء االسترشاق ّية حول مخطوطة سان بيرتسربج.

ـ دراسة نقديّة لآلراء االسترشاق ّية حول مخطوطة طشقند (مصحف سمرقند).
ـ دراسة نقديّة لآلراء االسترشاقيّة حول مخطوطة املشهد الحسيني.

ـ 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
التاريخي واملقارن.
التاريخ ّية ،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 25000
6 .الحرص عىل أ ْن ال يزيد حجم الدراسة املق َّدمة يف ّ
كلمة.
7 .املرشوع الرابع« :القرآن الكريم يف الدراسات االسترشاقيّة اإلرسائيليّة -ببلوغرافيا ودراسات نقديّة»-
8 .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 العلم ّية والبحث ّية اإلرسائيلية املعنية بالدراسات القرآنية. القسم الثاين :املوسوعات والكتب والدوريات واملجالت اإلرسائيليّة املعنية بالدراسات القرآنيّة.املختصون بالدراسات القرآن ّية.
 القسم الثالث :الباحثون واملسترشقون اإلرسائيليونّ
املحور الثاين :الرتجامت العربيّة ملعاين القرآن الكريم -دراسة نقديّة:-
ويُعمل فيه عىل استعراض أبرز الرتجامت العربيّة للقرآن الكريم ،والسيام الرتجامت الحديثة واملعارصة
واملشهورة ،ونقدها نقدا ً منهج ّياً وعلم ّياً.

بوصلة االسشرتاق المعاصر

املحور الثالث :مغالطات الدراسات االسترشاق ّية اإلرسائيل ّية للقرآن الكريم -دراسة نقديّة:-
ويتناول أبرز املغالطات التي أفرزتها الدراسات االسترشاق ّية اإلرسائيل ّية يف مجال فهم القرآن الكريم
وتفسريه ،وعلوم القرآن ،والدراسات القرآنيّة ،وتفنيد هذه املغالطات تفنيدا ً منهجيّاً وعلميّاً.

ضوابط االستكتاب:
1 .إعداد ببلوغرافيا تحليليّة للدراسات االسترشاقيّة اإلرسائيليّة للقرآن الكريم ،واالقتصار عىل الدراسات
املتعلّقة بالقرآن فقط (تفسري /علوم قرآن /دراسات قرآن ّية ،)... /دون الدراسات املتعلّقة باإلسالم بشكل
عام.
2 .نقد النظريّات االسترشاقيّة اإلرسائيليّة املعارصة للقرآن؛ باالعتامد عىل القرآن والس ّنة والعقل والدراسات
اللغويّة والتاريخيّة.

3 .االستفادة من الدراسات اإلسالم ّية والدراسات االسترشاق ّية الغرب ّية يف نقد الدراسات االسترشاق ّية
اإلرسائيل ّية.
4 .مراعاة الرشوط العلميّة واملنهجيّة والف ّنيّة يف الدراسات الببلوغرافيّة 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 القرآن ّية؛ عرضاً ،وتحليالً ،ومقارنةً ،ونقدا ً ،وتقومياً ،بالوقوف عند أبرز املدارس والشخص ّيات
االسترشاقيّة الباحثة يف الدراسات القرآنيّة ،وأبرز الكتب الصادرة عنهم يف هذا الصدد ،وأه ّم األطروحات
االسترشاق ّية الواردة فيها واإلشكال ّيات امل ُثارة من ِق َبل املسترشقني حول القرآن الكريم ،والردود عليها.
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محاور االستكتاب:
تتض ّمن هذه السلسلة املحاور اآلتية:
ـ ببلوغرافيا بالدراسات االسترشاق ّية القدمية واملعارصة للقرآن الكريم وعلومه وتفسريه.
ـ دراسات نقديّة ملناهج املسترشقني يف مجال الدراسات القرآنيّة.
ـ دراسات نقديّة للدراسات واآلراء االسترشاق ّية املعارصة والحديثة للقرآن الكريم ،وذلك يف مجاالت:
•الوحي ومصدر القرآن
•لغة القرآن
•نزول القرآن وتنزيله
•امليك واملدين
•جمع القرآن وتدوينه
•القراءات القرآن ّية
•رسم املصحف
•إعجاز القرآن
•التحريف
•النسخ
•ترجامت القرآن
•تفسري القرآن
•تأويل القرآن
النص القرآين
•محتوى
ّ
•أساليب القرآن
•قصص القرآن

بوصلة االسشرتاق المعاصر

ضوابط االستكتاب:
1 .إعداد ببلوغرافيا تعريفيّة موجزة بأبرز اآلثار االسترشاقيّة القدمية واملعارصة يف مجال تفسري القرآن
وعلوم القرآن والدراسات القرآن ّية.
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 االسترشاقيّة وبيان النقاط اإليجابيّة والسلبيّة 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 ّ
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