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َّ
االفتتاحية
ين من أبرز املدارس االسترشاق ّية الغرب ّية اهتام ًما بالقرآن الكريم ،حيث عمل
ت ُعترب مدرسة االسترشاق األملا ّ
املسترشقون األملان مب ِّك ًرا عىل ترجمة القرآن الكريم ودراسته وتفسريه ،واشتغلوا عىل طباعته ،وبحثوا يف علومه؛
كوحيه ،وتنزيله ،وتاريخه ،وجمعه تدوينه ،وترتيب سوره وآياته ،وقراءاته ،ورسمه ،ولغته ،وإعجازه ،... ،ودرسوا تفسريه
املوضوعي
ومفسيها ،وص ّنفوا يف مجال ترجمة القرآن الكريم واملعاجم والدراسات القرآن ّية والتفسري
وتفاسريه
ّ
ّ
وعلوم القرآن الكريم ،...ومن أبرز هذه الشخص ّيات :غوستاف ليربشت فلوجل ()Gustav Leberecht Fluegel
(1870-1802م) ،وجوستاف فايل (1889-1808( )Gustav Failم) ،وتيودور نولدكه (( )Noldeke,Thت-1836 :
1930م) ،وبرجشرتارس (1933-1886( )Bergstrasser,Gم) ،وأوتّو برتسل (1942-1893( )Otto,Pretzlم) ،وكارل
هرنيخ بيكر (1933-1876( )Becker,C.Hم) ،ورودي بارت (1983-1901( )Rudi Paretم) ،وأنجيليكا نويفرت
(1943( )Angelika Neuwirthم  -معارصة)... ،
ويف مجال ترجمة القرآن الكريم بالخصوص ،صدرت عن املسترشقني األملان ترجامت كثرية إىل اللغة األملان ّية؛

كرتجمة سالومون شويغري( )Salomon Schweiggerالتي صدرت عام 1616م ،وترجمة تيودور أرنولد (Theodor
 )Arnoldعام 1746م ،وترجمة دافيد فريدريك مريجريالين ( )M.D.F.Mergerleinعام 1772م ،وترجمة فريدريك
أبرهرد بويزن ( )F.E Boysenعام 1773م ،وترجمة صمويل فريدريك كونرت وال (Samuel Friedrich Günther
 )Wahlعام 1828م ،وترجمة لودفيغ أوملان ( )Ludwig Ullmannعام 1840م ،وترجمة مارتن كالمروث (Martin
 )Klamrothعام 1890م ،وترجمة ويليام وارين ( )William Warrenعام 1899م ،وترجمة تيودور جريجول
( )Th.F.Grigullعام 1901م ،وترجمة ماكس هنني ( )M.Henningعام 1901م ،وترجمة أريك بيشوف (Erich
 )Bischofعام 1904م ،وترجمة الزاروس كولدشميت( )Lazarus Goldschmidtعام 1916م ،وترجمة هوبرت جريم
( )Hubert Grimmeعام 1923م ،وترجمة ريتشارد هارمتان ( )Richard Hartmannعام 1944م ،وترجمة رودي
باريت ( )Rudi Paretعام 1957م و 1963م ،وترجمة هانز زيركر ( )Hans Zirkerعام 2003م ،وترجمة هارمتوت
بوبزين ( )Hartmut Bobzinعام 2010م... ،

وقد احتوت هذه الرتجامت عىل أخطاء مضمونيّة ومنهجيّة وف ّنيّة ،وعىل مقوالت ومغالطات ال تليق بالقرآن؛
استدعت ردو ًدا من ِق َبل علامء اإلسالم يف العقود املنرصمة ،وتستدعي بذل الجهود املضاعفة يف تقوميها ونقدها

يف الواقع الراهن .لذا ،عملت املجلّة يف عددها الحايل ضمن منتداها عىل تقديم دراسة نقديّة ألبرز الرتجامت
األملان ّية بعنوان «ترجمة القرآن الكريم إىل اللغة األملان ّية -دراسة نقديّة ،»-مضافًا إىل دراسات وتقارير أخرى تض ّمنها
يل (شالوم زاوي)»،
املنتدى؛ وهي« :اإلسقاطات السياسيّة يف كتاب (مصادر يهوديّة يف القرآن) للمسترشق اإلرسائي ّ
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َّ
االفتتاحية

ين :ب ّوابة القرآن (عامل
و«املسترشقة الفرنس ّية (آن سيلفي بواليفو) وآراؤها يف القرآن الكريم» ،و«املوقع اإللكرتو ّ
من األبحاث القرآن ّية والتحليل يف متناول يدك)».

وأ ّما يف مرصدها ،فقد رصدت املجلّة 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:

التاريخي يف تفصيل القرآن؟ وما الدليل عىل كتابة القرآن الكريم يف
النبي
ب القرآن؟ وما هو دور
كيف كُ ِت َ
ّ
ّ

خ ًرا؟
عهد مبكِّر؟ وكيف ينسجم القول بوحدة املصحف مع معطيات مخطوطات صنعاء املكتشفة مؤ َّ

النبي مح َّمد أو حتَّى إىل القرن السابق عىل
ملاذا مل ت ُكتَشَ ف إىل ح ِّد اآلن وثائق حجازيّة ،تعو ُد إىل حياة
ّ
حياته ،عىل اللغة أو الخ ّ
النبي مح َّمد وجمهوره لكتابة شؤونهم الدين َّية والتجاريَّة؟ وهل ملثل
ط اللذَين وظَّفهام ّ
هذه الوثائق دور يف حسم الجدل الدائر حول تاريخ القرآن؟

يب؟ هل
التزامني
ُفس الكتابة اإلمالئ َّية لبعض املفردات القرآن َّية التي ال تتناسب مع املنطق
ِّ
للنص العر ّ
كيف ن ِّ
ِّ

خ غري ُمتم ِّرس يف كتابة العربيَّة أم أنَّها تُخرب شيئًا أكرث إثارة لالهتامم حول مايض اللغة
هي محاوالت من ناس ٍ
العرب َّية ،والخ ِّ
ين عىل وجه الخصوص؟
ط القرآ ّ

النبي مح َّمد عىل أ َّن القرآن ولغته
يب» و«األعجمي»؟ وملاذا أكَّد
ما هي أه ِّميَّة اللغة؟ وما املراد بــ«العر ّ
ّ

النبي مح َّمد؟ وماذا كان يعني «عريب» وكذلك
عرب َّيان؟ و َم ْن هم الذين أطلقوا عىل أنفسهم صفة العر ّ
يب يف زمن ِّ
اإللهي؟ أال ينبغي استخدام لغ ٍة سابق ٍة
النبي مح َّمد؟ وهل اللغة العرب َّية ُمناسبة للوحي
«أعجمي» يف زمن
ّ
ّ
ّ
استُخدمت لتدوين الكتاب املق َّدس مثل اآلراميَّة أو اليونانيَّة؟

(الكتبي
النص؟ وهل يؤث ّر اختالف القراءات عىل ذلك؟ وهل ميكن التعامل مع القرآن
ما هي درجة ثبات
ّ
ّ
يف لبيئته (العصور القدمية
ين ،الالهويتّ) من دون دراسة
ّ
والشفهي) والتفسري (البيا ّ
النص ضمن النسيج املعر ّ
ّ
التناص ،علم اشتقاق الكلمة ،علم دالالت
املتأخِّرة والجزيرة العرب َّية) ،ومبعزل عن نقد املصدر (دراسة
ّ
تتغي عرب الوقت ،ومن أجل توثيق هذه
األلفاظ)؟ أال ينبغي االلتفات إىل أ َّن معاين القصص -كالكلامتَّ -
ٍ
دراسات ُمقارنة للكشف عن عمليَّات قرآنيَّة ُمتميِّزة؟
التغيات ينبغي إجراء
ُّ
ِ
البيئي يف القرآن؛ وبالتايل أهملت األبحاث املعارصة
املناصة ملركزيَّة اإلنسان عىل البُعد
ملاذا خيَّمت اآلراء
ّ
البرشي يف القرآن بشكل بارز؟
يل للعامل غري
ّ
البعد الداخ ّ
وختا ًما ،نؤكِّد ترحيبنا واستعدادنا التا ّم لتلقِّي األفكار واملشاريع واألبحاث والدراسات والتقارير واألخبار

التي ترتبط باالسترشاق املعارص حول القرآن الكريم ،لنرشها يف هذه املجلّة.

والله املوفِّق

رئيس التحرير

ـ بحوث ودراسات
ـ شخص ّيات استرشاق ّية

ـ مواقع إلكرتون َّية استرشاق َّية
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بحوث

ودراسات

األلمانية
ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة
ّ
نقدية-
دراسةّ
د .الشيخ محمد عيل الرضايئ

(((

إستيفان فريدريش شيفر

(((

ِّ
مقدمة
جب عىل امل ُرت جم نقل الكلامت بكثريٍ من الدقّة؛ فيكفي إيصال معناها بلغة املقصد
عند ترجمة قص ٍة ما ال يتو َّ

جم إليها)؛ كام هي عليه يف لغة األصل.
(اللغة امل َُت َ

الشعري؛ سواء
فضل عن نظمها
ً
نصها ومفهومها؛
ولك ّن األمر مختلف متا ًما عند ترجمة القصيدة؛ إذ يلزم نقل ّ
ّ
عىل مستوى قصد الشاعر من استعامل كلامت بعينها أو معانيها أو قوافيها؛ األمر الذي يجعل من ترجمة هذا النمط
القصة؛ ما يدعو املرتجم لبذل الجهد املضني يف نقل الفكرة ،مع االلتزام بانتقاء
يب أصعب بكثري من ترجمة
ّ
األد ّ
كلامت موزونة يف لغة املقصد.
ويف ترجمة القرآن الكريم ،فإنّنا نتعامل مع معجزة كربى ،تتطلّب م ّنا التزام منتهى الدقّة يف انطباق املعاين عىل
ريا ما تخفى علينا
اآليات ،مع املحافظة عىل الجوانب اإلعجازيّة فيها؛ ما يجعل من العمل غاي ًة يف املشقّة؛ إذ كث ً
فضل عن عجز الرتجمة عن تضمني البالغة اإلعجازيّة فيها.
ً
مفاهيم اآليات العميقة،

العلمي والتأويل
ولذا ،ال ميكن لرتجمة القرآن أ ْن تكون بالجودة املطلوبة؛ إال إذا اشتملت عىل عنارص التفسري
ّ
اإللهي.
املعنوي ،مع إبراز جامل الكالم
ّ
ّ
ويع ّد تفسري املرتجم نفسه لآليات من العوامل املبارشة املؤث ّرة يف مستوى ترجمة القرآن الكريم؛ فقد يكون

معي ،أو بشكل غري مقصود؛ لفقدان املؤ ّهالت العلميّة
مغلوطًا بصورة متع ّمدة؛ نتيجة
ّ
التعصب ملذهب أو دين ّ
واملنهج ّية الالزمة .ويف كلتا الحالتني ،فإ ّن الرتجمة هي الضح ّية لقصورها عن إيصال املقاصد اإلله ّية واملفاهيم
اإللهي.
العميقة التي يحفل بها الكتاب
ّ
اإلسالمي ،وأستاذ يف جامعة املصطفى العامليّة  -فرع قم ،من إيران.
((( باحث يف الفكر
ّ
((( ماجستري التفسري وعلوم القرآن يف جامعة املصطف العامل ّية  -فرع قم ،من إيران.
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بحوث ودراسات

كل زمان ومكان ،عىل
جهة إىل الناس جمي ًعا يف ّ
ومن منطلق كون اإلسالم دي ًنا عامل ًّيا ورسالته خالدة مو َّ
ماسة ورضوريّة لرتجمة القرآن الكريم إىل لغات الشعوب غري
اختالف ألسنتهم ولغاتهم ،فقد باتت الحاجة ّ
الناطقة بالعربيّة ،ومن بينها الناطقني باللغة األملانيّة؛ حيث إ ّن النسبة الغالبة من الشعب األملاين ال تعرف اللغة
الساموي العظيم
العربيّة؛ ما يستدعي تبليغهم رسالة القرآن بطريق ٍة ما ،وهو ما ال يتحقّق إال برتجمة ذلك الكتاب
ّ
إىل لغتهم.
وتجدر اإلشارة إىل أ ّن أوىل ترجامت القرآن إىل اللغة األملان ّية غري متاحة لدينا حال ًيا؛ ما يحول دون تقوميها،

غري أ ّن ما ورد من معلومات حولها ،تشري إىل أ ّن تلك الرتجمة مل تت ّم من القرآن مبارشةً ،بل عرب لغتني وسيطتني.
ومل ّا كانت الرتجامت القرآنيّة ال تخلو من نقص ،فال ب ّد أن ينطبق ذلك عليها أيضً ا.
ومنذ نرش تلك الرتجمة حتّى اآلن ،انربى مرتجمون من مختلف الجنسيّات واألديان إلصدار العديد من

ترجامت القرآن إىل اللغة األملان ّية ،تفاوتت من حيث املستوى؛ فمنها غري مقبول بتاتًا؛ كرتجمة موالنا صدر
الدين الضعيفة ج ًّدا نتيجة عدم إحاطته وزميله باللّغة األملان ّية؛ ما جعلهام يغفالن عن ترجمة املفاهيم العميقة
للقرآن الكريم.
جز عمل استوعب كافّة رموز القرآن وأرساره اللغويّة
ومع ّ
كل الرتجامت التي صدرت ،ميكن القول :إنّه مل يُن َ
أي لغة لتقديم ترجمة صحيحة وواقعيّة للقرآن ،وال تش ّذ اللغة
ّ
وإشاراته العرفانيّة.
ولعل من املستحيل تص ّدي ّ
األملان ّية عن تلك القاعدة.
َّ ً
ّ
أول :تاريخ ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة األلماني�ة:

ظلّت الرتجمة الالتينيّة للقرآن حك ًرا عىل حلقة ضيّقة من األفراد ،إىل أ ْن تدخَّل بعض رجال الدين؛ وعىل

الربوتستانتي؛ مارتن لوثر ،يك ترى الرتجمة النور يف مدينة
ومؤسس املذهب
املسيحي
الديني
رأسهم املصلح
ّ
ّ
ّ
ّ
بازل السويرسيَّة سنة 1543م ،بعد أ ْن بقيت حبيسة األدراج م ّدة أربعة قرون .وصارت حجر األساس لرتجامت
أخرى باللغات اإليطال ّية ،الهنديّة ،الفرنس ّية ،اإلنكليزيّة ،واألملان ّية.
كل من أملانيا ،والنمسا ،وقسم كبري من سويرسا ،وبلد صغري باسم
وتعترب اللغة األملان ّية اللغة الغالبة يف ٍّ
اإلسالمي كونها
ليختنشتاين ،بحيث يتح ّدث بها حوايل مائة مليون نسمة .وتكمن أه ّميّة أملانيا بالنسبة إىل العامل
ّ
مهد أوائل الباحثني األوروب ّيني يف الدراسات اإلسالم ّية.

وأ ّما املسلمون ،فقد بدؤوا الرتجمة إىل اللغة األملان ّية منذ أواسط القرن العرشين؛ ما يجعل من املتعذّر

العثور عىل عدد معت ّد به من املقاالت أو املصادر العلم ّية يف حقل النصوص الدين ّية واإلسالم ّية.
ويف ما ييل أبرز ترجامت القرآن إىل اللغة األملان ّية؛ وهي:

األلمانية
ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة
ّ

 -1ترجمة ساملون شوايكر ( :)salomon schweigger
وهي أ ّول ترجمة أملان ّية للقرآن الكريم يف القرن السابع عرش؛ وقد صدرت عىل يد ساملون شوايكر سنة 1616م.
وقامت ترجمته عىل ترجمتني سابقتني؛ هام :ترجمة إيطال ّية ألندريا أريفاييمي( )andrea arrivabemeسنة
1547م ،وترجمة التينيّة لروبرت فون كتون.

 -2ترجمة فريدريش روكرت( :)friedrich ruckert
ين فريدريش روكرت يف القرن التاسع عرش .وتع ّد تحف ًة يف اللغة
وهي للشاعر
ّ
واللغوي واملسترشق األملا ّ
يل؛ فقد عكست للم ّرة
األملان ّية؛ جامل ّي ًة ولغويًّا؛ إذ عىل الرغم من افتقارها للدقّة وعدم مطابقتها
ّ
للنص األص ّ
ين الذي انبهر به أيّـام انبهار.
ين وروعته للقارئ األملا ّ
األوىل جامل األسلوب القرآ ّ
وكان روكرت نابغة يف تعلّم اللّغات حتى بلغت شهرته اآلفاق؛ فقد كان متق ًنا للّغات اليونان ّية القدمية ،والالتين ّية،

والسنسكريت ّية ،الفارس ّية ،والعرب ّية ،والرتك ّية ،ورسعان ما دعاه ذلك إىل خوض ترجمة آيات من القرآن واألنس به،
لينرش الدفعة األوىل من ترجامته الشعريّة آليات من القرآن الكريم سنة 1824م.

كامل؛ ما جعل بعض اآليات وحتّى السور غائب ًة
ً
النص القرآين
ومنذ بدء روكرت عمله ،مل يك ْن بصدد ترجمة
ّ
لألسف -عن مخطوطاته التي تركها بعد رحيله.ين أوغوست مولر؛
ومل تجد تلك املخطوطات طريقها للطبع إال سنة 1888م؛ مبسعى من املسترشق األملا ّ

مبناسبة مرور مائة عا ّم عىل ميالده؛ تلبية لطلب من أرسة الراحل .وظلّت تلك الرتجمة الفريدة منذ ذلك الحني
مهجورة وقابعة يف زوايا النسيان ،إىل أ ْن طُ ِب َعت من جديد بعد مرور أكرث من قرن عىل الطبعة األوىل؛ وذلك
بأبهى حلّة بإرشاف هارمتت بوبتسني ،وتعليقات وولف ديرتيش القيّمة.
 -3ترجمة لودفيك أوملن ( :)Ludwig ullmann
كان الدافع وراء ترجمته القرآن سنة  1840م ،إثبات تلقّي الرسول األكرم (ص) ذلك الكتاب من اليهود .ومن
األخطاء الواردة فيه ،عىل سبيل املثال ال الحرص:

ترجمة اآلية (وما أنزل من قبلك) بـ(وما أنزل عليك).
استخدام كلامت ال تنقل املعنى الدقيق يف ترجمة أسلوب التأكيد (إنّ ا) يف بعض اآليات؛ كام يف آية التطهري؛
إذ ترجم (إنّ ا) -الذي يلعب دور الرابط بني جملتني -مبا يفيد انحصار مصداق أهل البيت (ع) بأزواج الرسول
األكرم (ص) فحسب.
 -4ترجمة رودي باريت ( :)rudi paret
وهي ترجمة مه ّمة باللغة األملانيّة .نُرشت سنة  1966م .وتتض ّمن ترجمة اآليات ،ورشح الرتجمة ،وفهرس
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للمفردات القرآنيّة .وقد أمىض رودي باريت حوايل ثالثة عقود من عمره إلنجاز هذا العمل .وال َّ
أدل عىل
خ ًيا للدقّة
مدى الجهد الكبري الذي بذله يف الرتجمة سوى رشحه لرتجمة البسملة يف خمس عرشة صفحة؛ تو ّ
حة.
والص ّ
 -5ترجمة عادل تيودور خوري ( :)adel theodor khoury
تستحق التقدير .فبعد سنوات ع ّدة من نرشها سنة  1987م ،صدر لخوري
وهي من الرتجامت الج ّيدة التي
ّ

فضل عن ترجمتها إىل األملانيّة .ويتوقّف يف تفسريه عند
ً
كتاب من  12جز ًءا يتض ّمن تفسري آيات القرآن،
بعض اآليات؛ مستعرضً ا أوجه التشابه بني القرآن واإلنجيل والتوراة.

وغاية الكاتب من نرش الكتاب خلق حالة من االت ّحاد بني املسلمني واملسيح ّيني .وقد فرضت غلبة عدد

مسلمي الس ّنة عىل الشيعة ،نفسها عىل كتابه الذي غلب عليه االستناد إىل أ ّمهات مصادر أهل الس ّنة التفسرييّة.
ويُع ّد مستوى ترجمة الكتاب ج ِّي ًدا بشكل عا ّم ،مع أنّه كان بإمكان املؤلِّف استعامل مفردات أملان ّية أكرث
مالءمة.
 -6ترجمة أحمد دنفر (  )ahmed von denfferويوسف كون ( : )yusuf Kuhn
ُشت سنة 2009م.
وقد قامت هذه الرتجمة عىل ترجمة إنكليزيّة للقرآن ،ال عىل القرآن العر ّ
يب مبارشةً ،ون ِ َ

األلمانية
ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة
ّ

ّ
ً
ثاني�ا :خصائص ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة األلماني�ة
ال ريب أ ّن هناك أوجه تفاوت واختالف بني اللغتني األملان ّية والعربية ،تؤث ِّر بدورها عىل ترجمة القرآن .ويف ما
يأيت أه ّمها:
 .1يف اللغة العربية :ال فعل يف الجمل االسم ّية سوى ما استرت من فعل «كان» .بينام يجب أ ْن تحتوي الجملة يف
اللغة األملانيّة؛ كالفارسيّة ،عىل فعل يربط املبتدأ بالخرب؛ ما يستدعي التزام الدقّة الكاملة لدى ترجمة الجملة
االسم ّية الفاقدة للفعل ،من اللغة العرب ّية إىل اللغة األملان ّية.

 .2يف اللغة األملان ّية ثالثة أجناس :املؤنّث ،واملذكّر ،والخنثى؛ بينام ال توجد يف العرب ّية إال األ ّول والثاين؛ األمر

الذي يفرض عىل امل ُرتجِم مراعاة مزيد من االنتباه لدى التعامل مع املذكَّر واملؤنَّث املجازيَّني؛ الختالفهام بني
اللغتني.
 .3يف العربيّة :تختلف صيغة املخاطب؛ تب ًعا للجنس؛ ذك ًرا أو أنثى؛ بينام ال متييز بينهام يف اللغة األملانيّة .فعىل
خيًا للدقّة.
ين بيان ذلك يف العبارات القرآنيّة التي يه ّمها إبراز جنس املخاطب؛ تو ّ
املرتجِم األملا ّ

 .4ال صيغة تثنية يف اللغة األملانيّة ،وميكن التمييز باستخدام كلمة ( )beide؛ مبعنى(كليهام) ،والتي عاد ًة ما

جامل وسالسةً.
ً
النص
تُستخ َدم للداللة عىل الزوج ّية؛ ما يضفي عىل
ّ

 .5يف اللغة العرب ّية :تتبع الصفة املوصوف ،عىل عكس اللغة األملان ّية التي تسبق فيها الصفة املوصوف؛ لذلك
يجب االنتباه إىل الصفة واملوصوف يف الرتجمة.
 .6يف العرب ّية :غال ًبا ما تستعمل صيغة املايض للتعبري عن اآلخرة واملعاد ،مع أ ّن موضوع داللتها خرب يف
املستقبل ،فيرتجم هذا النوع من الجمل يف اللغة األملانيّة بأشكال ثالثة؛ وهي:

أ .استخدام صيغة املايض ،وترك األمر لسياق العبارة للداللة عىل املستقبل.
ب .استخدام زمان املستقبل.
تبي أنّه يف الج ّنة أو النار
ج .يف اللغة األملانيّة زمان من نوع املستقبل يقع فعله يف املايض نو ًعا ما (أي ّ
وكان يوم القيامة) .طب ًعا هذه الدقّة يف الزمان؛ مبعنى مستقبل ّية جملة الفعل املايض ،ال توجد يف الجمل
العرب ّية دون قرينة.
 .7هنالك مفردات عرب ّية ،ال ترجمة مبارشة لها يف اللغة األملان ّية.
 .8ميكن استخدام أنواع التأكيدات يف اللغة العرب ّية؛ كاإلتيان بتأكيدات ع ّدة عىل موضوع واحد يف جملة
واحدة .وهذا األسلوب موجود يف اللغة األملان ّية ،لك ّنه يستلزم مراعاة الدقّة الالزمة عند الرتجمة.
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ً
ّ
 قائمة ترجمات القرآن إلى اللغة األلماني�ة:ثالثا
: ويف الجدول اآليت قامئة بها.هناك ترجامت متع ّددة للقرآن الكريم إىل اللغة األملان ّية
جدول الرتجامت إىل اللغة األملان ّية
النارش
غري معلوم
غري معلوم

عدد
الدين
مكان النرش
املذهب الصفحات

املرتجم

Basel - Sch مسيحي غري معلومTheodor Bibliander
weiz
Johann Albrecht
Nürnberg مسيحي غري معلوم
Widmannstetter

Verlag NürnNürnberg
berg

267

Salomon Schweigمسيحي
ger

Hamburg
Hamburg مسيحي غري معلوم
Johan Lange
Verlag NürnNürnberg  مسيحي غري معلومDavid Nerreter
berg
غري
J,H,Meyer
Lemgo
972
Theodor Arnold
معلوم
Prof. David FriedMeyer Garbe
876 مسيحي
rich Megerlin
Frankfurt

Bebauer

Halle

غري معلوم

غري معلوم

Gebauer

Halle

تاريخ الطبعات
األخرى

م1659
م1623
م1664

تاريخ
ت الطبعة
األوىل
م1543

1

م1543

2

م1616

3

م1688

4

م1703

5

م1746

6

م1772

7

1774, 1775
Der Koran
oder das
Friedrich Eberhard
678 مسيحي
Gesetz für die م1773 8
Boysen
Muselmänner
القرآن أو قانون
املسلمني
غري
Josef Hammer- الرتجمة ليست
غري معلوم
م1810 9
معلوم
Purgstall
كاملة
1.Auflage
(Überarbeit غريFriedrich Günther ung von Der
م1828 10
879
معلوم
S. Wahl
Koran oder das
Gesetz für die
Muselmänner(
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Funcksche
Buchhandlung
J.D. Sauerlander

Krefeld

563

يهودي

Ludwig Ullmann

م1840 11

Frankfurt

564

 مسيحيFriedrich Rückert

م1888 12

Hamburg

128

Martin Klamroth

م1890 13

Berlin

118

Dr. Bernhardt
Spieß

م1894 14

Münster

Aschendorf

164

Halle

Otto Hendel

512

Herold

Verlag bibliography
Bureaus

Leipzig
Leipzig
Berlin

Ph. Reclam
.Jun
Julius
Klinkhardt

Muslimische
Revue

Rabu - PakiAhmadijja
stan
Tangar - MaEurafrika
rokko
München

17

Goldmann

غري
معلوم

غري
معلوم

غري
Hubert Grimme
معلوم
 غريTheodor Friedrich
Grigull
معلوم

611

مسيحي

787

يهودي

1022

مسلم

653

أحمدي

333
506

غري
معلوم
غري
معلوم

Stuttgart

Kohlhammer 524+555 مسيحي

München

SKD-Bavaria - Islam.
Zentrum

Hamburg

Islam. Zen جز ًءا117
trum

Bde25

Max Henning
Lazarus
Goldschmitt

Maulana
Sadr-ud-Din

Mirza T. Ahmad
(Ahmadijja)
Henry Mercier
L. W. Winter
(Ullmann)
Rudi Paret

الطبعة
م1950الثانية

الطبعة الثانية
م ترجمة1964
أحمدي

م1895 15
م1901 16
م1901 17
م1916 18
م1928 19

ترجمة أحمدي

م1954 20

موضوعي

م1957 21

جذور الرتجمة
أملانية
الرتجمة مع
مطابقة الطبعة
األوىل

م1959 22
م1966 23

Bavaria - 1 (Al- Is- الرتجمة غري
م1983 24
 مسلمlam) Hrsg. Fatima
كاملة
Grimm, Khafagy
Al-Fadschr
(Zeitschrift) Hrsg.
Islamisches Zen- م2004-10 حتى
trum
بإرشاف املركز مسلم
م (حتى اآلن سورة الرتجمة1985 25
.) اإلسالمي بهامبورغ114-45 ،17
ونرش كل قسم منه يف
.مجلة الفجر
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Islam. Bibliothek

Köln

GTB Siebenغوترسلوف
stern

Islam.ZenMünchen –
trum
Pakistan
München

SKD-Bavaria München
Diederichs
Hakikat
Al-Azhar
ADIP-Verlag

München
Istanbul Türkei
Kairo Ägypten
Offenbach

894
614
504

Muhammad
Rassoul
Adel Theodor
مسيحي
Khoury
ومسلم
M.S. Abdullah +
مسلم

مسلم

519

مسلم

583

مسلم

422

مسلم
مسلم

Jajarmi PubTehran - Iran 773
مسلم
lications
Gütersloher
مسيحي
Verlagshaus Gütersloh
5422
ومسلم
Mohn
Medina –
Konig KomSaudi Ara- 623+623 مسلم
plex
bien
Ansariyan
604
مسلم
Publications Qom - Iran
Wissenschaftl. Bu- Darmstadt
387 مسيحي
chgesellschft
Ahmadiyya
Anjuman
Isha at Islam
Lahore I nc

Dublin –
OH/USA

م1987 27

 مسلمAhmad v. Denffer

3060

1050
+1050

م1986 26

Bavaria – 2
Hrsg. Fatima
Grimm, Khafagy
Murad Wilfried
Hoffmann
(Henning– 2)
Ömer Öngüt

م1996 28
م1983-1998

م1998 29

جذور هنينگ

م1999 30

Moustafa Maher
(Al- Azhar)
Muhammad Amir
Zaidan
Siegried Yamini جذور الرتجمة
شتايئ-أملانية
(Schulz)
A.Th.Khoury +
Muh. Salim Abdul- م1990-2001
lah ç,9s
+ Nadeem Elyas
Abdullah Frank
Bubenheim
Mohammad
Ahmed Rasoul
Prof. Dr. Hans
Zirker

Maulana Muhammad Ali,
ترجمة أحمد الهوري مسلم
:ترجمة من اإلنجليزية
Dr. Peter Willmer

م1999 31
م1999 32
م2000 33
م2001 34
م2001 35
م2002 36
م2002 37
م2003 38

م2006 39

18

األلمانية
ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة
ّ

Ahmad Milad
Karimi
Die Botschaftdes
Koran: Übersetzungund KommenPatmos
Düsseldorf 1262
مسلم
tar; übersetztvon
AhmadvonDenffer,
YusufKuhn.
Ali Ünal, Der Koran und seine
Übersetzung mit
Kommentar und
Anmerkungen.
:األصل اإلنكليزي
The Qur´an with
Willeke FonOffenbach
مسلم
Annotated. Intertane
pretation in Modern English (2006).
:الرتجمة األملان ّية
 ويلهلم/فاطمة كريم
 محمد: النارش.ويليكه
 ويلهلم/مرتك
غري
S.H.Beik
München
831
Hartmut Bobzin
معلوم
Prof.Angelika
Aeuwirth: Band 1:
Fruhmekkanissche
Suren. Poetissche
Propheetie. Koranteext in Umschrift und neuer
deutscher UberVerag fur
غري
setzung.
Band 2:
Weltreli751 +700
 معلومMittelmekkanische
gionen
Suren: Ein neues
Gottesvolk
Berlin
الربوفيسورة إنجليكا
 يف املجلد،نويفرت
األ ّول أ ّول سورة م ّك ّية
شعريّة واملجلّد الثاين
،آخر سورة م ّكيّة
حدون الجدد
ّ املو
Herder
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Frankfurt

688
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ّ
ً
رابعا :تصنيف ترجمات القرآن إلى اللغة األلماني�ة
حاسم يف تحديد نوعية ترجمة القرآن؛ هام:
هناك عنرصان يلعبان دو ًرا
ً
 األ ّول :مذهب املرتجِم ودينه.العلمي يف عرصه.
 الثاين :مواكبة املرتجِم للتق ّدمّ
نقسم تصنيف الرتجامت وفق ذلك يف ما يأيت:
وسوف ِّ
 .1الرتجامت تب ًعا لدين املرتجم ومذهبه:
يؤ ّدي دين املرتجم ومذهبه دو ًرا مؤث ِّ ًرا يف تصنيف الرتجامت القرآنيّة ،وميكن تقسيمها ،بنا ًء عىل ذلك ،إىل

مجموعات ثالث؛ هي:

 ترجامت غري املسلمني وأهل الكتاب ترجامت أهل الس ّنة ترجامت الشيعةوقبل الخوض يف دراسة الرتجامت األملان ّية للقرآن ،ينبغي تسليط الضوء عىل العالقة التي تربط إحاطة

تقسم ترجامت
املرتجم باللّغة العرب ّية مبستوى ترجمته للقرآن؛ إذ تح ّدد جودة العمل بشكل كبري .وبنا ًء عليهَّ ،
القرآن الكريم إىل مجموعات أربع؛ هي:
 ترجامت ملرتجمني لغتهم األ ّم هي العرب ّية. ترجامت ملرتجمني لغتهم األ ّم غري عرب ّية ،لك ّنهم يتمتّعون بإحاطة ج ّيدة باللغة العرب ّية. ترجامت ملرتجمني إحاطتهم باللغة العرب ّية ضعيفة. ترجامت ملرتجمني جاهلني باللغة العربيّة؛ استعانوا بإحدى الرتجامت باللغة التي يتقنونها .وميكن تقسيمهذا النمط من الرتجامت إىل مجموعات ثالث أيضً ا؛ هي:

الرتجمة املبارشة من العربيّة إىل األملانيّة :يلزم يف هذه الحالة االستعانة بشخص ميلك اإلحاطة التا ّمة

باللغة العرب ّية يف الرتجمة

الرتجمة عرب لغة وسيطة واحدة :االعتامد يف هذه الحالة عىل ترجمة للقرآن الكريم بلغة أخرى؛ يك يرتجم
املقصد
القرآن إىل اللغة
َ
جم عرب لغة وسيطة؛ لرتجمته
الرتجمة عرب لغات ع ّدة وسيطة :يلجأ املرتجم يف هذه الطريقة إىل قرآن مرت َ

األلمانية
ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة
ّ

املقصد .ومن البديهي ،أ ْن يكون هذا النمط من الرتجمة عرض ًة لألخطاء الكثرية؛ الستعاضتها
إىل اللغة
َ
ترجمة الكتاب األصيل برتجمة له ،وهي بدورها ترجمة لرتجمة أخرى...
مناذج من ترجامت القرآن عىل أساس دين املرتجِم ومذهبه:

أ .مذهب املرتجم أحمدي  -موالنا صدر الدين:
أسس أ ّول مسجد يف مدينة برلني ،ق َّرر أ ْن يرتجم القرآن الكريم إىل اللغة األملان ّية ،واستعاض عن ضعفه
بعد أ ْن ّ
يف األملانيّة ،باالستعانة بزميل له متمكّن منها بشكل كامل ،غري أنّه مل يك ْن يفقه من العربيّة شيئًا ،فخرجت الرتجمة
التي صدرت سنة 1964م يف غاية الضعف .ويف ما يأيت مناذج من تلك الرتجمة لعدد من اآليات:
 اآلية  33من سورة األحزاب:جا ِهلِ َّي ِة ْ
ني ال َّزكَا َة َوأَ ِط ْع َن اللَّهَ َو َر ُسولَهُ
الص َل َة َوآتِ َ
قوله -تعاىلَ  :-و َق ْرنَ ِ
ول َوأَ ِق ْم َن َّ
َب َج الْ َ
َب ْج َن ت َ ُّ
ف بُ ُيوتِكُ َّن َو َل ت َ َّ
الُ َ ٰ
س أَه َْل الْ َب ْي ِ
ريا.
ب َعنك ُُم ال ِّر ْج َ
إِنَّ َا ُيرِيدُ اللَّهُ لِ ُي ْذ ِه َ
ت َو ُيطَ ِّه َرك ُْم تَطْ ِه ً
Und haltet euch auch in auren Hausern,und zeigt auren Schmuck nicht wie in der vegangenen
Heidenzeit ferner verrichtet das Gebet und entrichtet die Armensteuer, und gehorcht Gott
und seinem Abgesandtem. Gott trachtet nur danach da Er den Schmutz von euch fernhalte,
Hsusgenossinnen des Propheten. Ond euch vollig in Reinheit bringe.
فتكون الرتجمة بذلك؛ معناها :وابقوا يف بيوتكم وال تظهروا مجوهراتكم؛ كالجاهل ّية .قوموا بالصالة وأعطوا

الزكاة وأطيعوا الله ورسوله .إ ّن الله يريد فقط أن يبعد القذارة عنكم ،أهل بيت الرسول (املخاطَب مؤنث) ،ويط ّهركم
متا ًما.
ومم يُؤخَذ عىل تلك الرتجمة هو :الرتجمة املغلوطة ألداة التأكيد «إنّ ا» ،والخلط بني التذكري والتأنيث؛ إذ أتت
ّ
بكافّة كلامت اآلية مذكَّر ًة سوى عبارة «أهل البيت» التي ت ُر ِ
فضل
ً
النبي فحسب،
ج َمت مؤنّثةً؛ ما جعلها ترت َ
جم بنساء ّ
عن ارتكاب األخطاء يف مواضع عالمات الرتقيم يف الرتجمة.
ريا
ين باإلسالم .كام علّق فيها عىل ّ
كل آية تفس ً
وأحد أهداف موالنا صدر الدين من الرتجمة تعريف الشعب األملا ّ
أحمدي املذهب ،يعتقد خالفًا للمسلمني بصلب املسيح؛ لكنه مل يقض نتيجة ذلك ،بل أكمل حياته.
لها .وكان
ّ
 اآلية  157من سورة النساء:يس ا ْب َن َم ْر َي َم َر ُس َ
صلَ ُبو ُه َولَٰ ِكن شُ ِّبهَ لَ ُه ْم َوإِنَّ الَّ ِذي َن
ول اللَّ ِه َو َما َق َتلُو ُه َو َما َ
قوله -تعاىلَ  :-و َق ْولِه ِْم إِنَّا َق َتلْ َنا الْ َم ِس َ
يح ِع َ
خ َتلَفُوا ِفي ِه لَ ِفي شَ كٍّ ِّم ْنهُ َما لَ ُهم ِب ِه ِم ْن ِعل ٍْم إِ َّل اتِّ َبا َع الظَّ ِّن َو َما َق َتلُو ُه يَ ِقي ًنا.
ا ْ
Und wegen ihrer Rede:Wir haben ja Messias, Jesus, Sohn der Maria, den Gesandten Gottes,
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ermordet, doch konnten sie ihn ja nicht toten, noch am Kreuz sterben lassen sondern es erschien
ihnen blob so und diejenigen die das Gwgenteil in dieser Sache behaupten sind ja selber im
Zweifel daruber sie haben daruber sie haben daruber keine Sicherheit sondern folgen einer
Vermutung da sie ihn ja nicht fur sicher getotet hatten.
فقد ت ُر ِ
ج َمت كلمة (قتل) «( ،»ermorden (Aمع وجود العديد من املفردات األملان ّية املشتقّة من معنى

(القتل) ،والتي ميكن االستعاضة بها؛ من قبيل:

toten, umbringen, ermorden, morden
لكن لها معاين إضافيّة -أيضً ا -تختلف؛ تب ًعا للموضوع املقارن لها؛ ما ينبغي التنبّه له عند الرتجمة .وال ريب

يف للقتل؛
أ ّن قول اليهود هو املوضوع املقارن لكلمة (القتل) .األمر الذي يجعل من الخطأ ض ّم معنى إضا ّ
ح ِكم عىل عيىس وقُ ِتل تنفيذًا للحكم) .كام
كجملة (عم ًدا من غري أن يكون
ّ
الحق عليهم) ،لتصبح الرتجمة (ف ُ

ينبغي االلتفات أنّه أي معنى هو املراد من كلمة (القتل) يف اآلية ،فكان من األفضل استعامل كلمة ( )totenالتي
تحمل معنى عا ًّما.
ولعل موالنا صدر الدين كان يكتفي باستعراض
رياّ .
وقد اكتنف الرتجمة كثري من األخطاء؛ ما عقّد فهم اآليات كث ً
الكلامت األساسيّة لآلية لزميله ،ث ّم يرشح له موضوعها ،ليصار إىل ترجمتها إىل اللغة األملانيّة من ِقبَله.

ب .مذهب املرتجم أحمدي :مريزا أحمد:

أمنوذج
تكشف هذه الرتجمة التي صدرت عام 2005م عن حسن إملام املرتجِم باللغة األملانيّة .ويف ما يأيت
ٌ
من ترجمته:
اآلية  157من سورة النساء:
يس ابْ َن َم ْريَ َم َر ُس َ
صلَ ُبو ُه َولَٰ ِكن شُ ِّبهَ لَ ُه ْم َوإِنَّ
ول اللَّ ِه َو َما َق َتلُو ُه َو َما َ
قوله -تعاىلَ  :-و َق ْولِه ِْم إِنَّا َق َتلْ َنا الْ َم ِس َ
يح ِع َ
خ َتلَفُوا ِفي ِه لَ ِفي شَ كٍّ ِّم ْنهُ َما لَ ُهم ِب ِه ِم ْن ِعل ٍْم إِ َّل اتِّ َبا َع الظَّ ِّن َو َما َق َتلُو ُه َي ِقي ًنا.
الَّ ِذي َن ا ْ
Wegen ihrer Rede Wir haen den Messias Sohn der Maria den Gesandten Allahs getotet
wahrend sie ihn doch wedeer erschlugen noch den Kreuzestod erleiden lieben sondern
er erschien ihnen nur gleich einem Gekreuzigten und jene in dieser Sache uneins sind sind
wahrlich im Zweifel daruber sie haben keine bestimmte Kunde davon sondern folgen blob einer
Vermutung und sie haben darubev keine Gewibheit
حيث استخدم يف ترجمة اآلية الفعل املبني للمجهول مع فاعلٍ
مجازي يف اللغة األملان ّية؛ للتعبري عن قتل
ّ
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ّ

الحقيقي؛ إذ تركت أث ًرا سلب ًّيا عليه،
يصح للتعبري عن مفهوم اآلية
املسيح وصلبه .غري أ ّن هذا النوع من الصياغة ال
ّ
ّ
فح َرفت الرتكيز عن املوضوع املقصود يف اآلية نحو (عيىس)؛ نتيجة تحوير الصيغة من املعلوم إىل املجهول.
ويعود سبب لجوء املرتجِم لهذا األسلوب؛ يف سعيه لنقل عقيدة املذهب األحمدي الذي يقول بصلب املسيح
دون قتله نتيجة ذلك؛ إذ تؤ ّول الرتجمة لبقاء عيىس عىل قيد الحياة بعد فصله عن الصليب.

املسيحي :فريدريش أبرهارد بويسني:
ج .املرتجم
ّ

أمنوذج لنقدها:
صدرت ترجمته عام 1773م .ويف ما يأيت
ٌ
اآلية  33من سورة األحزاب:

جا ِهلِ َّي ِة ْ
ني ال َّزكَا َة َوأَ ِط ْع َن اللَّهَ َو َر ُسولَهُ
الص َل َة َوآتِ َ
قوله -تعاىلَ  :-و َق ْرنَ ِ
ول َوأَ ِق ْم َن َّ
َب َج الْ َ
َب ْج َن ت َ ُّ
ف ُب ُيوتِكُ َّن َو َل ت َ َّ
الُ َ ٰ
س أَه َْل الْ َب ْي ِ
ت َويُطَ ِّه َرك ُْم تَطْ ِهريًا.
ب َعنك ُُم ال ِّر ْج َ
إِنَّ َا يُرِيدُ اللَّهُ لِ ُي ْذ ِه َ
Seid hauslich und putzt euch nicht in dem Geschmacke der vorigen Zeit der Unwissenheit
Beobachtet das bestimmte Gebet gebt den Armen und gehorcht Gott und dem Gesandten
DennGott will dab ihr euch nicht mit Unanstandigkeit beflecken sollt da ihr Hausgenssen des
Propheten seid haltet euch daher mi taller nur moglichen rein.
أبرز ما يُؤخَذ عىل الرتجمة األملان ّية لآلية ،عدم انطباق ترجمة اآلية عىل معناها؛ إذ ت ُر ِ
ج َمت أداة التأكيد (إنّ ا)؛

مبعنى (ألنّ)؛ ما يجعل التطهري هو السبب الذي يدعو زوجات الرسول إىل أداء الواجبات .كام تبعث هذه الرتجمة
عىل خلق انطباع بأ ّن اآلية ّ
تدل عىل قيام زوجات الرسول بتطهري أنفسه ّن؛ والحال أ ّن الله هو املتكفِّل بذلك.
وأ ّما املشكلة األخرى يف هذه الرتجمة ،فتتمثّل يف عدم ترجمة الضمري املتّصل يف (رسوله)؛ لترتجِم مج ّرد
(رسول) فحسب.

املسيحي :رودي پارت:
د .املرتجم
ّ

جم فيها:
صدرت ترجمته عام 1966م .ويف ما يأيت نقد ألمنوذ ٍ
ج مرت َ
اآلية  33من سورة األحزاب:
جا ِهلِ َّي ِة ْ
ني ال َّزكَا َة َوأَ ِط ْع َن اللَّهَ َو َر ُسولَهُ
الص َل َة َوآتِ َ
ول َوأَ ِق ْم َن َّ
قوله -تعاىلَ  :-و َق ْرنَ ِ
َب َج الْ َ
َب ْج َن ت َ ُّ
ف ُب ُيوتِكُ َّن َو َل ت َ َّ
الُ َ ٰ
س أَه َْل الْ َب ْي ِ
ريا.
ب َعنك ُُم ال ِّر ْج َ
إِنَّ َا ُيرِيدُ اللَّهُ لِ ُي ْذ ِه َ
ت َو ُيطَ ِّه َرك ُْم تَطْ ِه ً
Und bleibt in eurem Haus (Variante: benehmt euch in eurem Haus mit Würde (und Anstand)),
putzt euch nicht heraus, wie man das früher im Heidentum zu tun pflegte, verrichtet das Gebet,
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gebt die Almosensteuer und gehorchet Gott und seinem Gesandten! Gott will (damit, daß er
solche Gebote und Verbote erläßt) die (heidnische) Unreinheit von euch entfernen, ihr Leute
des Hauses, und euch wirklich rein machen.
(Mit den Leuten des Hauses’ sind entweder die Angehörigen der Familie Mohammeds
gemeint, oder die Leute des Gotteshauses’, d.h. die Anhänger des in der Ka’ba symbolisierten
reinen Gottesglaubens.)
، أرسة الرسول: األ ّول: فتطرح احتاملني، لك ّنها تق ِّدم توضيحات حول َم ْن هم أهل البيت،الرتجمة صحيحة
. املسلمون:والثاين

: عادل تيودور خوري:املسيحي
 املرتجم.هـ
ّ

:نقدي لها
 ويف ما يأيت أمنوذج.م1987 صدرت هذه الرتجمة عام
ّ
: من سورة األحزاب33 اآلية
ْ جا ِهلِ َّي ِة
َني ال َّزكَا َة َوأَ ِط ْع َن اللَّه
َ ِالص َل َة َوآت
ِ َ َو َق ْرن :-تعاىل- قوله
َّ ول َوأَ ِق ْم َن
َ َْب َج ال
ُّ َ َب ْج َن ت
َّ َ ف بُ ُيوتِكُ َّن َو َل ت
ٰ َ ُال
ِ س أَه َْل الْ َب ْي
.ريا
َ ب َعنك ُُم ال ِّر ْج
َ َو َر ُسولَهُ إِنَّ َا ُيرِيدُ اللَّهُ لِ ُي ْذ ِه
ً ت َو ُيطَ ِّه َرك ُْم تَطْ ِه
Haltet euch in euren Häusern auf. Und stellt nicht euren Schmuck zur Schau wie in der Zeit
der früheren Unwissenheit. Verrichtet das Gebet und entrichtet die Abgabe und gehorcht Gott
und seinem Gesandten. Gott will die Unreinheit von euch entfernen, ihr Leute des Hauses, und
euch völlig rein machen.
.)؛ بوصفه معنى مجازيًّا لوصف قبائح األعاملunreinheit(  لك ّنها تستعمل كلمة،فالرتجمة ج ّيدة

: الدكتور لودفيك آملن:اليهودي
 املرتجم.و
ّ

:نقدي لها
 ويف ما يأيت أمنوذج.م1840 صدرت هذه الرتجمة عام
ّ
: من سورة البقرة4 اآلية
.والذين يؤمنون مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك و باآلخرة هم يوقنون :-تعاىل- قوله
Und da glauben an das was wir dir offenbart und an den jungsten Tag
الرتجمة يف قسم منها ج ّيدة؛ إذ يُؤخَذ عليها تع ّمد إهامل ترجمة (وما أنزل من قبلك)؛ العتقاد املرتجم أخذ

. القرآن من اإلنجيل والتوراةالنبي محمد
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ز .املرتجم الس ّن ّي :بوبن هايم:

نقدي لها:
صدرت ترجمته عام 2002م .ويف ما يأيت أمنوذج
ّ
اآلية  6من سورة املائدة:

حوا ِب ُر ُء ِ
وسك ُْم
قوله -تعاىل:-أَيُّ َها الَّ ِذي َن آ َم ُنوا إِ َذا ُق ْم ُت ْم إِ َل َّ
الص َل ِة فَاغ ِْسلُوا ُو ُجو َهك ُْم َوأَيْ ِديَك ُْم إِ َل الْ َم َرا ِف ِق َوا ْم َس ُ
جا َء أَ َحدٌ ِّمنكُم ِّم َن الْغَائِ ِط أَ ْو َل َم ْس ُت ُم
َوأَ ْر ُجلَك ُْم إِ َل الْكَ ْع َب ْ ِ
ل َس َف ٍر أَ ْو َ
ي َوإِن كُن ُت ْم ُ
ض أَ ْو َع َ ٰ
ج ُن ًبا فَاطَّ َّه ُروا َوإِن كُن ُتم َّم ْر َ ٰ
ج َع َل َعلَ ْيكُم ِّم ْن َح َرجٍ
ال ِّن َسا َء َفل َْم تَجِ دُ وا َما ًء َف َت َي َّم ُموا َ
حوا ِب ُو ُجو ِهك ُْم َوأَيْ ِديكُم ِّم ْنهُ َما يُرِيدُ اللَّهُ لِ َي ْ
ص ِعيدً ا طَ ِّي ًبا فَا ْم َس ُ
َو َٰل ِكن يُرِيدُ لِ ُيطَ ِّه َرك ُْم َولِ ُي ِت َّم نِ ْع َمتَهُ َعلَ ْيك ُْم لَ َعلَّك ُْم تَشْ كُ ُرونَ .
O die ihr glaubt wenn ihr euch zum Gebet aufstellt dann wascht euch das Gesicht und die

Hande bis zu den Ellbogen und streicht euch uber den Kopf und wascht euch die Fube bia zu den
Knocheln
الرتجمة دقيقة؛ إذ سعى املرتجم لرتجمة كافّة كلامت اآلية بدقّة ،غري أ ّن مذهبه الس ّن ّي دعاه لإلشارة إىل وجوب

غسل القدمني عند الوضوء بإضافة كلمة « »wascht euchبني قوسني.

ح .املرتجم الس ّن ّي :أمري زيدان:

نقدي لها:
صدرت ترجمته عام 2000م .ويف ما يأيت أمنوذج
ّ
اآلية  6من سورة املائدة:
حوا ِب ُر ُء ِ
وسك ُْم
قوله -تعاىل :-أَيُّ َها الَّ ِذي َن آ َم ُنوا إِ َذا ُق ْم ُت ْم إِ َل َّ
الص َل ِة فَاغ ِْسلُوا ُو ُجو َهك ُْم َوأَيْ ِديَك ُْم إِ َل الْ َم َرا ِف ِق َوا ْم َس ُ
جا َء أَ َحدٌ ِّمنكُم ِّم َن الْغَائِ ِط أَ ْو َل َم ْس ُت ُم
َوأَ ْر ُجلَك ُْم إِ َل الْكَ ْع َب ْ ِ
ل َس َف ٍر أَ ْو َ
ي َوإِن كُن ُت ْم ُ
ض أَ ْو َع َ ٰ
ج ُن ًبا فَاطَّ َّه ُروا َوإِن كُن ُتم َّم ْر َ ٰ
ج
ج َع َل َعلَ ْيكُم ِّم ْن َح َر ٍ
ال ِّن َسا َء َفل َْم تَجِ دُ وا َما ًء َف َت َي َّم ُموا َ
حوا ِب ُو ُجو ِهك ُْم َوأَ ْي ِديكُم ِّم ْنهُ َما ُيرِيدُ اللَّهُ لِ َي ْ
ص ِعيدً ا طَ ِّي ًبا فَا ْم َس ُ
َولَٰ ِكن يُرِيدُ لِ ُيطَ ِّه َرك ُْم َولِ ُي ِت َّم نِ ْع َمتَهُ َعلَ ْيك ُْم لَ َعلَّك ُْم تَشْ كُ ُرونَ .
(6) Ihr, die den Iman verinnerlicht habt! Wenn ihr zum rituellen Gebet aufstehen wollt, dann
wascht (vorher) eure Gesichter, eure Hände und Arme bis zu den Ellenbogen, benetzt eure Köpfe
und (wascht) eure Füße bis zu den Knöcheln...
لكل كلمة بني قوسني .ويُؤخَذ عليها ترجمة اآلية بوجوب غسل القدمني يف
ق ّدم املرتجِم التوضيحات الالزمة ّ
الوضوء؛ نتيجة مذهب املرتجِم الس ّن ّي؛ كسابقه.
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ط .املرتجم الس ّن ّي :محمد رسول:

نقدي لها:
صدرت ترجمته عام 1986م .ويف ما يأيت أمنوذج
ّ
اآلية  6من سورة املائدة:

حوا
قوله -تعاىل :-أَيُّ َها ا َّل ِذي َن آ َم ُنوا ِإ َذا ُق ْم ُت ْم ِإ َل َّ
الص َل ِة فَاغ ِْسلُوا ُو ُجو َهك ُْم َوأَيْ ِديَك ُْم ِإ َل الْ َم َرا ِف ِق َوا ْم َس ُ
ِب ُر ُء ِ
ل َس َف ٍر أَ ْو َجا َء أَ َحدٌ ِّمنكُم ِّم َن
وسك ُْم َوأَ ْر ُجلَك ُْم إِ َل الْكَ ْع َب ْ ِ
ض أَ ْو َع َ ٰ
ي َوإِن كُن ُت ْم ُج ُن ًبا فَاطَّ َّه ُروا َوإِن كُن ُتم َّم ْر َ ٰ
ج َع َل
الْغَائِ ِط أَ ْو َل َم ْس ُت ُم ال ِّن َسا َء َفل َْم تَجِ دُ وا َما ًء َف َت َي َّم ُموا َ
حوا ِب ُو ُجو ِهك ُْم َوأَ ْي ِديكُم ِّم ْنهُ َما ُيرِيدُ اللَّهُ لِ َي ْ
ص ِعيدً ا طَ ِّي ًبا فَا ْم َس ُ
َع َل ْيكُم ِّم ْن َح َرجٍ َو َلٰ ِكن يُرِيدُ لِ ُيطَ ِّه َرك ُْم َولِ ُي ِت َّم نِ ْع َمتَهُ َعلَ ْيك ُْم لَ َعلَّك ُْم تَشْ كُ ُرونَ .
O ihr, die ihr glaubt! Wenn ihr euch zum Gebet begebt, so wascht euer Gesicht und eure

Hände bis zu den Ellenbogen und streicht über euren Kopf und wascht eure Füße bis zu den
Knöcheln. ....
هنا -أيضً ا -ت ُر ِ
ج َمت اآلية مبا يُوحي بغسل القدمني يف الوضوء؛ نتيجة مذهب املرتجِم الس ّن ّي؛ لك ّن الالفت

للنظر يف هذه الحالة استعامل املرتجم كلمة  waschtمبارشةً ،دون وضعها بني معقوفتني؛ خالفًا لغريه من
يل.
مرتجِمي أهل الس ّنة الذي درجوا عىل ذلك للداللة عىل أ ّن الكلمة غري موجودة يف
ّ
النص األص ّ

ي .مرتجم مجهول املذهب :تيودور فريدريش غريغول:
نقدي لها:
صدرت ترجمته عام 1901م .ويف ما يأيت أمنوذج
ّ

اآلية  33من سورة األحزاب:
جا ِهلِ َّي ِة ْ
ني ال َّزكَا َة َوأَ ِط ْع َن اللَّهَ
الص َل َة َوآتِ َ
ول َوأَ ِق ْم َن َّ
قوله -تعاىلَ :-و َق ْرنَ ِ
َب َج الْ َ
َب ْج َن ت َ ُّ
ف بُ ُيوتِكُ َّن َو َل ت َ َّ
الُ َ ٰ
س أَه َْل الْ َب ْي ِ
ت َويُطَ ِّه َرك ُْم تَطْ ِهريًا.
ب َعنك ُُم ال ِّر ْج َ
َو َر ُسولَهُ إِنَّ َا يُرِيدُ اللَّهُ لِ ُي ْذ ِه َ
Bleibt still in euren Häusern und zeigt euch nicht in der Öffentlichkeit wie zur Zeit der
Unwissenheit. Verrichtet treulich euer Gebet und spendet Almosen und gehorcht Gott und
seinem Gesandten. Fürwahr, Gott verlangt nur von euch, dass die Sünde von euch bleibe, da
ihr zum Haushalte (seines Gesandten) gehört, und dass ihr euch rein von Frevel haltet.
فالرتجمة التزمت بنقل معنى (إنّ ا) بشكل صحيح ،غري أنّها أضافت أ ّن الله يأمر أهل البيت باالبتعاد عن
النبي.
القبائح؛ ألنّهم من أرسة ّ

األلمانية
ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة
ّ

العلمي:
 .2مناذج من الرتجامت عىل أساس مواكبة التط ّور
ّ

ذكرنا أ ّن تقديم ترجمة دقيقة وصحيحة آلي ٍة ما ره ٌن بفهم معناها بشكل كامل؛ إذ كم من آية استعصت عىل الفهم

العلمي؛ ما يجعل من الصعوبة وحتّى من املستحيل ترجمة مثل تلك اآليات
يف املايض؛ لعدم اكتشاف موضوعها
ّ
جا لرتجمة آية علم ّية.
بشكل صحيح يف زمنٍ مل يُكتَشَ ف موضوعها بعد .وسنتناول بالنقد أمنوذ ً
توسع دائم ،وأثبتوا هذا األمر عرب الصور التي التقطتها أجهزة
اكتشف العلامء املعارصون أ ّن الكون يف حالة ّ
فضل عن االستعانة بوسائل علم ّية أخرى.
ً
خاصة؛
تصوير
ّ
الس َم َء بَ َن ْي َنا َها ِبأَيْ ٍد َوإِنَّا
ومن دالئل اإلعجاز
العلمي للقرآن ِذكْر تلك الحقيقة يف اآلية  47من سورة الذارياتَ  :و َّ
ّ
لَ ُم ِ
وس ُعونَ.
ولرتجمة تلك الحقيقة العلميّة ،ينبغي ضامن منتهى الدقّة يف ترجمة هذه اآلية ،وال سيّام كلمة (موسعون) فيها.

فام هي الرتجمة الصحيحة لهذه اآلية؟

وقبل اإلجابة عن هذا السؤال ،ينبغي أخذ أمور ثالثة بعني االعتبار فيها؛ وهي:
 وجود ثالث ِصيَغ تأكيد يف اآلية« :إنّ» ،الم التأكيد ،والجملة االسميّة.
 معنى كلمة (موسعون). -كلمة (السامء) التي جاءت بصيغة املفرد ،مع أ ّن الغالب استعاملها يف القرآن بصورة الجمع (ساموات)؛

توسع السامء ما زال جاريًا.
ً
فضل عن أ ّن الجملة يف اآلية جاءت غري مق ّيدة بزمان؛ ما يشري إىل أ ّن ّ
العلمي.
ويف ما يأيت مناذج مختلفة لرتجمة اآلية بلحاظ هذا املعطى
ّ
أ .ترجمة عادل تيودور خوري:

Und den Himmel haben Wir mit Kraft aufgebaut. Und Wir verfügen über breite
Möglichkeiten.
الرتجمة ج ّيدة نو ًعا ما ،ولك ّنه ترجم كلمة (موسعون)؛ مبعنى (ذو قدرات وسيعة).
ب .ترجمة أمري زيدان:
Und den Himmel errichteten WIR mit Kraft, und gewiß, WIR sind doch Ausdehnende.
ح ِّدد فاعل الجملة بشكل صحيح ،وت ُرجِمت كلمة (موسعون)
الرتجمة صحيحة من حيث املعنى؛ حيث ُ

يوسعون».
مبعنى « َمن ّ
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ج .ترجمة محمد رسول:
Und den Himmel haben Wir mit (Unserer) Kraft erbaut; und siehe, wie Wir ihn reichlich
.geweitet haben
توسع السامء.
(وسعنا)؛ ما يعني تثبيت ّ
ترجمت كلمة (موسعون) بصيغة الفعل املايض؛ مبعنى ّ
د .ترجمة بوبن هايم:
)Und den Himmel haben Wir mit Kraft aufgebaut, und Wir weiten (ihn) wahrlich (noch
aus
(نوسع) .واستخدم
هذه الرتجمة صحيحة؛ إذ جيء بكلمة (موسعون) بصيغة فعل مضارع مستم ّر؛ مبعنى ّ

التوسع.
املرتجم كلمة ( )nochللتأكيد عىل استمرار عمليّة
ّ
هـ .ترجمة رودي بارت:

Und den Himmel haben wir mit Kraft aufgebaut. Uns ist alles möglich.
كل يشء).
الرتجمة خاطئة بالكامل؛ إذ ترجمت كلمة (موسعون) بـ (إمكان عمل ّ
و .ترجمة مريزا مرسور شامد:
Und den Himmel haben Wir erbaut mit (unseren) Kräften, und Unsere Kräfte sind
wahrlich gewaltig
ترجم كلمة (موسعون)؛ مبعنى (طاقتنا عظيمة).
ز .ترجمة صدر الدين:
Und den Himmel, Wir erbauten ihn mit Macht; denn wahrlich, wir sind machtvoll.
ترجم كلمة (موسعون)؛ مبعنى (مقتدرون).
ح .ترجمة فريدريش أبرهارد بويسن:
Mit unendlicher Kraft haben wir den Himmel gebaut, und ihm einen weiten Umfang
gegeben.
(وسعنا النطاق)؛ بصيغة املايض.
ترجم كلمة (موسعون)؛ مبعنى ّ

األلمانية
ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة
ّ

ط .ترجمة غريغول:
;Den Himmel haben wir mit Kraft gebaut und siehe, wir haben ihn weit ausgedehnt
(وسعنا بعي ًدا)؛ بصيغة املايض.
ترجم كلمة (موسعون)؛ مبعنى ّ
خاتمة
أي ترجمة من أخطاء ومآخذ ،لذا ،ال ب ّد من فرزها لتمييز
بنا ًء عىل ما تق َّدم يف هذه الدراسة ،ميكن القول إنّه ال تخلو ّ

املقبول من غري املقبول فيها .ومن أبرز اإلشكاالت التي تَرِد عىل الرتجامت األملانيّة ،والتي نويص برضورة تالفيها يف
الرتجامت الالحقة؛ هي:
الطبيعي وقوع
 .1األخطاء الناشئة نتيجة عدم اإلملام باألملانيّة .وهي ليست -بالرضورة -مقصود ًة وال مغرضة؛ إذ من
ّ

املرتجِم فيها يف حال عدم معرفة اللغة الهدف كام ينبغي؛ ما يجعل من عمله غري مقبول!

الرتجمي للقرآن وسيل ًة إلثبات دينه ومذهبه! وتكمن خطورة مثل هذه الخطوة أ ّن
 .2اتّخاذ املرتجِم غري املسلم عمله
ّ
يدس الس ّم يف العسل ،من خالل إنجاز ترجمة يف غاية الدقّة؛ إال يف املواضع التي تخالف عقيدته ،فيرتجمها
املرتجِم ّ
ناقص ًة أو حتّى كاذبة! وميكن اإلشارة يف هذا الصدد إىل ترجمة لودفيك آملن الذي تع ّمد عدم ترجمة عبارة (وما أنزل
من قبلك) ملخالفتها لعقيدته!
 .3مل تنقل أغلب الرتجامت القدمية معاين اآليات بشكل صحيح ،فرتجمت الجمل املعلومة بصيغة املجهولة؛
فضل عن إضفاء معانٍ مستقلّة عىل أدوات التأكيد؛ ما أوقعها يف أخطاء كثرية.
ً
الئحة المصادر والمراجع:
الرتجامت األملان ّية:

1. Boysen, Friedrich Eberhard;Der Koran oder das Gesetz für Muselmänner; 1775; Bebauer; Halle.

2. Bubenheim Frank und Eliyas Nadeem;Der Coran;2002;König Fahd Komplex; Medina – Saudi Arabien.
3. Denffer, Ahmed v.; Der Koran; 1996; Islam. Zentrum München; München – Pakistan.
4. Grigull, Theodor Friedrich; Der Koran; 1950,. 2. Druck; Otto Hendel; Münster.

5. Khoury, Adel Theodor und M.S. Abdullah; Der Koran; 2001; Gütersloher Verlagshaus Mohn; Gütersloh.

6. Megerlein, Prof. Dr. David Friedrich; Die türkische Bibel oder des Korans allererste teutsche ebersetzung aus der
arabischen Urschrift; 1772; 1. Druck; bei Johann Gottlieb Gar; Frankfurt am Main.
7. Mirza, T. Ahmed; Der heilige Qu-an; 1954; Ahmadijja; Rabu – Pakistan.
8. Paret, Rudi; Der Koran; 1966; Kohlhammer; Stuttgart.

9. Rassoul, Muhammad Ahmad; Die ungefähre Bedeutung des Qur‘an Karim in deutscher Sprache; 1986; Islam.
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Bibliothek; Köln.

10. Sadr Ud-Din, Maulana; Der heilige Koran; 1964, 3. Druck;
Muslimische Revue; Berlin.

11. UllmannDr., Ludwig;DerKoran; 1840, Funcksche Buchhandlung; Krefeld.
12. Zaidan, muh

:املصادر واملراجع الفارس ّية
.ش.هـ1385 ، مركز علوم اسالمي، قم،] منطق ترجمه قرآن [منطق ترجمة القرآن: محمد عيل، رضايي إصفهاين.13
 بررىس آيات علمى قرآن در پدیده فیزیکی (با تاکید بر تفسیر منونه) [دراسة آيات القرآن العلم ّية حول: إستفان فريدريش، شفر.14

.ش.هـ1393 ، مجتمع آموزىش عاىل امام خميني ره، قم،])جا
ً الظاهرة الفيزيائيّة (تفسري األمثل أمنوذ
:مصادر ومراجع عىل شبكة اإلنرتنت

15. http://www.eslam.de/begriffe/q/quranuebersetzungen.ht; 139323/11/.

16. http://www.thekeytoislam.com/de/scientific-explanations-quran- expansion-universe.aspx; 13944/5/.
17. http://erschaffungdesuniversums.com/de/works/28275/Die- expansion-des-universums; 13944/5/.
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اإلسقاطات السياس َّية في كتاب «مصادر يهود َّية
اإلسرائيلي «شالوم زاوي»
في القرآن» للمستشرق
ّ
قراءة تحليل َّية نقد َّية لنماذج مختارة-د .أحمد صالح البهنيس

(((

يع ُّد كتاب «مصادر يهوديَّة يف القرآن» (מקורות יהודײם בקוראן)
الصادر باللغة العربيَّة عن دار نرش «دافري» يف القدس املحتلَّة عاميل «أندريه شالوم زاوي»
1983م -ملؤلِّفه الحاخام واملسترشق اإلرسائي ّ
(א.שלום זאוי) ،من املؤلَّفات االسترشاق َّية اإلرسائيل َّية امله َّمة والنادرة
التي تركِّز عىل اآليات القرآنيَّة بالتحليل والنقد؛ إذ شمل جميع سور
ريا من آياته إىل مصادر دينيَّة يهوديَّة قدمية
القرآن الكريم ،را ًّدا عد ًدا كب ً
ومتأخِّرة وإىل مصادر أخرى غري أصيلة (نرصان َّية ،وثن َّية) ،عالوة عىل
اعتبار عد ٍد من ألفاظه ذات أصول «عربيَّة» وأخرى أجنب َّية.
وكذلك اشتمل الكتاب عىل الكثري من األفكار واإلسقاطات
السياس َّية املتعلِّقة بعد ٍد من آيات القرآن ومصطلحاته وألفاظه.
اإلسقاطي املستخدم يف هذا الكتاب؛ وذلك بعد
تحاول هذه املقالة الوقوف بالتحليل والنقد عىل املنهج
ّ
السيايس للكتابات االسترشاقيَّة بوج ٍه عا ّم.
عرض مق ِّدمة عن الطابع
ّ
َّ ً
َّ
َّ
ّ
أول :الطابع السيايس في الكتابات االستشراقية اإلسرائيلية حول القرآن

يل املرحلة الثالثة واألخرية من مراحل تط ُّور «املدرسة اليهوديَّة يف االسترشاق» ،التي
ُيثِّل االسترشاق اإلرسائي ّ
تبدأ باالسترشاق
يل(((.
ّ
ين ،وأخ ً
اليهودي العا ّم ،ث َّم االسترشاق الصهيو ّ
ريا االسترشاق اإلرسائي ّ
ففي التاريخ الحديث يبدأ االسترشاق
جه نحو دراسة اإلسالم واملجتمعات اإلسالم َّية؛ بوصفه
ّ
اليهودي بالتو ُّ
ائييل ،من مرص.
متخصص يف االسترشاق اإلرس ّ
((( باحث
ِّ
((( انظر :حسن ،مح َّمد خليفة" :املدرسة اليهوديَّة يف االسترشاق" ،مجلَّة رسالة املرشق ،املجلَّد  ،12األعداد  ،4-1القاهرة2003 ،م ،ص.60-45
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امليالدي((( .أ َّما االسترشاق
جز ًءا من الحركة االسترشاقيَّة يف الغرب التي ظهرت مع بدايات القرن الـثامن عرش
ّ
ين فقد ارتبط -بطبيعة الحال -بالحركة الصهيون َّية التي ظهرت
أساسا يف رشق أوروبا عام 1881م؛ بهدف
ً
الصهيو ّ
ٍ
اليهودي يف فلسطني .ث َّم يأيت بعد ذلك «االسترشاق
خدمات علم َّي ٍة للحركة الصهيون َّية ،وتأصيل الوجود
تقديم
ّ
يل الغاصب عىل أرض فلسطني املحتلَّة عام 1948م وحتَّى يومنا هذا؛
يل» مع بداية قيام الكيان اإلرسائي ّ
اإلرسائي ّ
تداخل وتشابكًا يف موضوعات
ً
ين» .وهذا ما أوجد
وذلك باعتباره امتدا ًدا لالسترشاق
ّ
«اليهودي» و«الصهيو ّ
يب»
كل من االسترشاق
يل واهتامماته مع موضوعات ٍّ
ّ
ين» و«الغر ّ
«اليهودي» و«الصهيو ّ
االسترشاق اإلرسائي ّ
واهتامماتهم(((.
خاصة
يل
ويرى بعض الباحثني أ َّن أه ّم السامت املميِّزة لالسترشاق
َّ
ّ
اليهودي عا َّمة ولالسترشاق اإلرسائي ّ
هو غلبة الطابع
السيايس((( عليه؛ إذ إنَّ معظم اهتامماته وموضوعاته التي تناولها بالدراسة كانت سياس َّية ،بل
ّ
حتّى الدين َّية منها أو اللغويَّة أو األدب َّية أو التاريخ َّية جرى استخدامها وتطويعها لخدمة أغراض سياس َّية؛ ويرجع
يل
خاصة إىل ارتباط املجهودات االسترشاق َّية اإلرسائيل َّية
َّ
سبب بروز تلك السمة يف مرحلة االسترشاق اإلرسائي ّ
بكيانٍ
كل
سيايس غاصب ت َّم زرعه بالق َّوة يف املنطقة؛ وهو «الكيان اإلرسائييل»؛ لذلك مل يك ْن غريبًا تجييش ِّ
ٍّ
السيايس.
املجهودات الفكريَّة ،ومن ضمنها االسترشاق َّية ،وحشدها من أجل خدمة هذا الكيان
ّ

اليهودي عا َّمة واالسترشاق
السيايس عىل االسترشاق
وكذلك يُرجع بعض الباحثني أسباب غلبة الطابع
ّ
ّ
صمم أمانٍ
وسيايس ال
اسرتاتيجي
يل
َّ
يل» َّ
خاصة إىل أ َّن االسترشاق ُيثِّل بالنسبة لـ«للكيان اإلرسائي ّ
اإلرسائي ّ
ٍّ
ٍّ
ٍ
مجهودات علميَّ ٍة وأكادمييَّة إىل ص َّناع القرار اإلرسائيليِّني يف القضايا
غنى لها عنه؛ وذلك نظ ًرا إىل ما يق ِّدمه من
هائل من املعلومات عن جميع
ً
كم
يل .هذا ،عالوة عىل تقدميه ًّ
املختلفة املرتبطة بالرصاع العر ّ
يب-اإلرسائي ّ
يل الغاصب للتع ُّرف عن قرب
الشؤون العرب َّية واإلسالم َّية ،األمر الذي ُيثِّل إفاد ًة كبري ًة بالنسبة للكيان اإلرسائي ّ
عىل البلدان العربيَّة واإلسالميَّة؛ إذ يُنظر للمجهودات االسترشاقيَّة داخل هذا الكيان عىل أنَّها مجهودات ذات
بُ ٍ
حرص وزارة الحرب اإلرسائيليَّة الدائم عىل ترجمة عد ٍد من كتب
واسرتاتيجي؛ ويؤيِّد ذلك
أمني،
عد
ُ
ّ
قوميٍّ ،
ٍّ
املسترشقني اإلرسائيل ِّيني الصادرة باللغة اإلنكليزيَّة إىل اللغة العربيَّة وإعادة إصدارها(((.
وعىل ضوء ما سبق ،فإنَّه ليس من الغريب أن تحتوي الرتجامت العربيَّة ملعاين القرآن الكريم ،وكذلك عدد من
ٍ
تصب جميعها لخدمة
إسقاطات سياسيَّ ٍة وفكريَّ ٍة مختلفة،
الكتابات االسترشاقيَّة اإلرسائيليَّة عن القرآن الكريم عىل
ُّ
أيديولوج َّيات يهوديَّة مع َّينة ،أبرزها :التشكيك يف قدس َّية القدس واألقىص لدى املسلمني ،بوج ٍه يخدم املرشوع
أي صلة إسالم َّية بالقدس الرشيف ،ومحاولة تأصيل الصلة اليهوديَّة فيها يف الوقت
يل الرامي لنفي ِّ
الصهيو ّ
ين-اإلرسائي ّ
نفسه ،مضافًا إىل اعتبار اإلسالم دين «السيف والقتل» ،وأ َّن الفتوحات اإلسالم َّية ما هي إلَّ «احتالالت سياس َّية».
((( انظر :حسن« ،املدرسة اليهوديَّة يف االسترشاق» ،م.س ،ص.45
((( انظر :البهنيس ،أحمد صالح« :االسترشاق اإلرسائييل ،اإلشكالية ،السامت ،األهداف» ،مجلَّة الدراسات الرشقيَّة ،العدد 2007 ،37م ،ص.470
((( انظر :م.ن ،ص.461-460
((( انظر :م.ن ،ص.475

اإلسرائيلي «شالوم زاوي»
اإلسقاطات السياسيَّة في كتاب «مصادر يهوديَّة في القرآن» للمستشرق
ّ

ً
ّ
اإلسقاطي ونقده
ثاني�ا :المنهج
استخدم زاوي «املنهج
اإلسقاطي» ( )Projectionمن أجل إيصال أفكا ٍر سياس َّي ٍة مع َّينة ،من خالل تعليقه عىل
ّ
القرآن الكريم ونقده لعد ٍد من آياته ومصطلحاته ،وذلك يف بعض أجزاء كتابه التي نتع َّرض لها بالنقد والتحليل.
يُع ُّد هذا املنهج من املناهج االسترشاق َّية قليلة االستخدام -إىل ح ٍّد ما -وال س َّيام يف الكتابات االسترشاق َّية

اليهوديَّة واإلرسائيل َّية التقليديَّة (الكالسيك َّية) ،التي تتمحور حول استخدام منهج التأثري والتأث ُّر دون غريه من املناهج
االسترشاقيَّة األخرى؛ إذ تهدف يف األساس إىل ر ِّد القرآن الكريم إىل مصادر دينيَّة يهوديَّة ،وبالتايل تجد فيه -أي
وقوي دون غريه من املناهج االسترشاقيَّة األخرى.
التأثري والتأث ُّر -ما يخدم غرضها بوج ٍه مبارش
ّ
اإلسقاطي يف بعض مواضع من كتابه ،جاء متَّسقًا مع
وعىل الرغم من ذلك ،فإ َّن استخدام زاوي للمنهج
ّ
األفكار واأليديولوج َّيات االسترشاق َّية اإلرسائيل َّية التي اكت َّ
ظ بها الكتاب ،وكانت ذات خلف َّيات فكريَّة صهيون َّية ،هدفت
يف األساس إىل إثبات حقوقٍ سياسيَّ ٍة يهوديَّ ٍة وإرسائيليَّ ٍة مزعومة ،عالوة عىل تشويه عد ٍد من األفكار واملفاهيم
القرآن َّية.

الرضوري التعريف
أي كتاب ٍة علم َّي ٍة هي األساس الذي به يُحكم لها أو عليها ،فإنَّه من
ّ
ومبا أ َّن املناهج املتَّبعة يف ِّ

اإلسقاطي الذي استخدمه زاوي ونقده.
باملنهج
ّ

هناك الكثري من التعريفات والتفسريات ملنهج اإلسقاط ( ،)Projectionلك َّن أكرثها شيو ًعا هو ما ع َّرفه به علم

النفس الحديث ،بأنَّه« :تفسري األوضاع واملواقف واألحداث بتسليط خرباتنا ومشاعرنا عليها ،والنظر إليها من خالل
(((.
ٍ
انعكاس ملا يدور يف داخل نفوسنا»
عمل َّية
ويقوم هذا املنهج بإسقاط الواقع املعيش عىل الحوادث والوقائع التاريخيَّة ،وتص ُّور الذات يف الحدث أو
الخاصة واالنطباعات التي ترتكها بيئة
الواقعة التاريخ َّية .وهكذا يجري تفسري تلك الوقائع وفق املشاعر اإلنسان َّية
َّ
ثقاف َّية مع َّينة ،فاملسترشق الباحث عندما يضع يف ذهنه صورة مع َّينة يحاول إسقاطها عىل صور ووقائع مع َّينة يُخضعها
إىل ما ارتضته مخيِّلته وانطباعاته(((.
«نفيس» بحت ،وال ميكن التح ُّرر منه؛ إلَّ بالتق ُّيد
ويف ضوء ما سبق ،فإنَّه ليس من املبالغة وصف هذا املنهج بأنَّه
ّ
منهج مذمو ٌم من جهة ،وال يُح ِّبذ صاحبه
العلمي السليم واألمانة العلم َّية الحقَّة؛ ولهذا السبب فهو
الجازم باملنهج
ٌ
ّ
ٍ
بقصد أو بغري قصد -اإلعالن عن اعتامده من جه ٍة أخرى(((.املؤسسة العربيَّة للدراسات والنرش1987 ،م ،ص.40
((( رزق ،أسعد :موسوعة علم النفس ،ط ،3بريوتَّ ،
((( انظر :عزوزي ،حسن« :مناهج املسترشقني البحث َّية يف مناهج القرآن الكريم» ،ندوة القرآن الكريم يف الدراسات االسترشاق َّية ،املدينة املن َّورة ،مجمع امللك
فهد لطباعة املصحف الرشيف2007 ،م ،ص.34
((( انظر :مظاهري ،مح َّمد عامر عبد الحميد« :منهج اإلسقاط يف الدراسات القرآن َّية عند املسترشقني دراسة تحليل َّية منهج َّية» ،ندوة القرآن الكريم يف الدراسات
االسترشاق َّية ،املدينة املن َّورة ،مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف2007 ،م ،ص.17
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وبالنسبة إىل أدوات هذا املنهج وآل َّياته ،فإنَّه يقوم باستبدال الظاهرة املدروسة بظواهر أخرى ،هي أشكال
األبنية النظريَّة املوجودة يف ذهن املسترشق؛ فهذا املنهج يتمثَّل يف خضوع الباحث لهواه ،وعدم استطاعته
التخلُّص من االنطباعات التي تركتها لديه بيئته الثقاف َّية ،وكذلك عدم تح ُّرره من األحكام املسبقة التي ك َّونها عن
موضوع بحثه؛ سواء أكانت هذه األحكام عقل َّي ًة أم انفعال َّي ًة (أي غري موضوع َّية) ،يف حني يُع ُّد التح ُّرر من ذلك هو
الرشط األ َّول للبحث
العلمي((( .وقد يكون اإلسقاط مطلقًا عندما ال يرى املسترشق من الظاهرة التي أمامه شيئًا،
ّ
الحقيقي وكيفيَّة
إل صورته الذهنيَّة ،وقد يكون نسبيًّا عندما يرى الظاهرة ،ولك ْن يضيع منه تفسريها
وال يرى فيها َّ
ّ
النص
خروجها من
الديني(((.
ِّ
ّ

ويرتكَّز الخطأ األساس يف هذا املنهج يف أنَّه منبثق عن إميان املسترشق الشديد بثقافته ،وأنَّها هي األمنوذج
لكل الثقافات ،وأنَّه ينتسب إىل حضارة هي مركز العامل ،ومحور التاريخ ،ومصدر الحقائق ،ومنبع املناهج
الوحيد ِّ
خاصة يظ ُّن صاحبها أنَّها
ب ًة عن ثقافة غربيَّة
َّ
ومهدها؛ األمر الذي ينعكس بدوره يف دراسته للظواهر((( ،فتأيت مع ِّ
ٍ
ٍ
وثقافات وظواهر نشأت يف بيئة وظروف مغايرة (الرشق).
مفردات
تصلح للتطبيق (اإلسقاط) عىل
ً
َّ
ثالثا :اإلسقاطات السياسية في الكتاب -عرض نماذج مختارة ونقدها-

اإلسقاطي،
ين؛ كام لو كان موضو ًعا سياسيًّا؛ مستخد ًما املنهج
يتعامل زاوي يف بعض أجزاء كتابه مع ِّ
النص القرآ ّ
ّ
يصب لصالح خدمة أيديولوج َّيات وأهداف سياس َّية إرسائيل َّية وصهيون َّية مع َّينة.
بوج ٍه
ُّ
ويف ما يأيت عرض لبعض النامذج املختارة وتحليلها ونقدها.
 .1الفتوحات اإلسالم َّية:
سيايس يرمي إىل اعتبار الفتوحات اإلسالم ّية «احتالالت»
استخدم زاوي أسلوب املقارنة؛ بهدف القيام بإسقاط
ّ

أو «حروب احتالل»؛ وذلك مبقارنتها بالحروب التوسع َّية التي خاضتها اإلمرباطوريَّات الرومان َّية واملرصيَّة
واليونانيَّة القدمية ،واستولت من خاللها عىل أجزاء واسعة من منطقة الرشق األدىن القديم.
فقد ذكر زاوي يف مق ِّدمة كتابه أنَّه مبقارنة رسيعة ،يظهر أ َّن اإلسالم فعل ما فعلته اإلمرباطوريَّات الكربى
القدمية يف منطقة الرشق األدىن القديم إىل ح ٍّد كبري؛ فعىل الرغم من أنَّه كان دي ًنا جدي ًدا ،وجرى تصنيفه من بني
حروب عسكريَّة ،لك َّن اإلسالم متكَّن من
األديان التوحيديَّة ،مثل :النرصانيَّة واليهوديَّة اللتني مل تنترشا من خالل
ٍ
االنتشار برسعة عن طريق حروب االحتالالت التي دعا إليها القرآن؛ سواء خالل حياة مح َّمد ،أو بعد وفاته ،وال
سمه بـ« :دين القرآن»((( وأسلمتهم.
س َّيام يف عهود الخلفاء الذين متكَّنوا من إخضاع مئات اآلالف ملا ّ
((( انظر :حنفي ،حسن :الرتاث والتجديد -موقفنا من الرتاث القديم ،-القاهرة ،مكتبة األنجلو املرصيَّة ،ال ت ،ص.77-76
((( انظر :م.ن ،ص.66
((( انظر :م.ن ،ص.77

((( שלום זאוי :שם  ،עמ .12-11

اإلسرائيلي «شالوم زاوي»
اإلسقاطات السياسيَّة في كتاب «مصادر يهوديَّة في القرآن» للمستشرق
ّ

حا أنَّه يرمي من خالل ما سبق إىل تشبيه الفتوحات اإلسالم َّية للبلدان واألمصار املختلفة باالحتالالت،
يبدو واض ً
يف محاولة منه إلثبات األيديولوجيا االسترشاقيَّة اليهوديَّة /الصهيونيَّة ،القائلة بأ َّن اإلسالم هو «دين السيف» ،وأنَّه انترش
بفعل الحروب وتحت اإلكراه.
وير ّد عىل ما طرحه زاوي يف هذه الجزئ َّية ،بجانبني اثنني؛ هام:
جا عن
أ .األ ّول :ما ميكن اعتباره ً
دليل أو شاه ًدا تاريخيًّا؛ إذ رأى مؤ ِّرخو الغرب يف هذه الفتوحات اإلسالميَّة خرو ً
قوانني التاريخ؛ فها هو شعب غارق يف البداوة ،ال ِق َب َل له بالفنون العسكريَّة ،وال ميلك جيشً ا منظ ًَّم مثل تلك التي
كل ما ميلكه هو عقيدة قد رسخت يف وجدانه ،فيخرج من صحرائه
ملكتها اإلمرباطوريَّات الكربى يف عرصه ،بل ُّ
حا من دون قتال،
ل ُيقاتل يف سبيل الله ويفتح البالد ،بل ًدا إثر بلد ،بل ومن عجيب األمر أ َّن بال ًدا كثري ًة قد فُتحت ُ
صل ً
جا ،ومل ميلك هذا الفريق من املؤ ِّرخني سوى التسليم املطلق بقدرة هذا الدين يف
لتدخل شعوبها يف دين الله أفوا ً
نفوس العرب التي جعلتهم ينطلقون يف مشارق األرض ومغاربها حاملني رايته ومبلِّغني رسالته(((.
ين «هـ .ج .ويلز» (« :)H. G. Wellsلو أ َّن هاويًا للتن ُّبؤ يف
يئ واملؤ ِّرخ الربيطا ّ
فعىل سبيل املثال يقول الروا ّ

بحق -أنَّه لن تنقيض قرونامليالدي ،ألمكنه أن يستنتج
مستهل القرن السابع
ّ
التاريخ استعرض أحوال العامل عند
ّ
ّ
التاريخي الذي حدث هو أن يكون للعرب الذين
حتَّى تقع أوروبا وآسيا بأكملها يف قبضة املغول ،لك َّن االستثناء
ّ
اعتنقوا اإلسالم إمرباطوريَّة يف هاتني القا َّرتني -أي آسيا وأوروبا -ليكونوا بذلك أ َّول أ َّمة سامية بفضل القرآن وتعاليمه
التاريخي»(((.
تحقِّق هذا االستثناء
ّ
ب -الثاين :هو من واقع األحداث ،فقد ثبت بالدليل أ ّن اإلسالم مل ينترش بالسيف أو بفعل االحتالالت ،ومثال عىل
ذلك :انتشار اإلسالم يف بلدان ،مثل :الهند ،والصني ،مع أ َّن املسلمني مل يكونوا غري عابري سبيلٍ يف هذه البدان

واألمصار ،أو ربطتهم بها عالقات تجاريَّة فحسب(((.

ث َّم إ َّن البالد التي قلَّت فيها حروب اإلسالم هي البالد التي يقيم فيها اليوم أكرث مسلمو العامل ،وهي :بالد أندونيسيا،

والصني ،والهند ،وسواحل القا َّرة اإلفريقيَّة ،ومل يقع فيها من الحروب بني املسلمني و أبناء تلك البالد إلَّ القليل الذي
ال يُجدي يف تحويل اآلالف بل املاليني عن دينهم(((.
 .2القدس واملسجد األقىص:
حي القدس واملسجد األقىص؛ فأشار يف
أسقط زاوي يف بعض أجزاء كتابه بعض املفاهيم السياسيَّة حول مصطلَ َ
اإلسالمي ،الكويت ،وزارة األوقاف ،العدد  ،587يناير
((( انظر :يعقوب ،مصطفى« :الفتوحات اإلسالميَّة بني حقائق التاريخ وأكاذيب املسترشقني» ،مجلَّة الوعي
ّ
2017م ،ص.17
((( م.ن ،ص.ن.
((( انظر :العاين ،عبد الق َّهار داوود عبدالله :االسترشاق والدراسات اإلسالم َّية ،ال ط ،عامن ،دار الفرقان للنرش والتوزيع2000 ،م ،ص.75
((( انظر :شلبي ،رؤوف :الجهاد يف اإلسالم منهج وتطبيق ،الط ،الكويت ،دار القلم1983 ،م ،ص.316
35

36

بحوث ودراسات

ْص
ح َر ِام إِ َل الْ َم ْسجِ ِد األَق َ
سى ِب َع ْب ِد ِه لَ ْيالً ِّم َن الْ َم ْسجِ ِد الْ َ
﴿س ْب َ
تعليقه عىل اآلية األوىل من سورة اإلرساءُ :
حانَ الَّ ِذي أَ ْ َ
يع ال َب ِ
الَّ ِذي بَا َركْ َنا َح ْولَهُ لِ ُ ِ
صريُ﴾ ،إىل أنَّه مل يرد يف هذه اآلية ِذكْر ملدينة القدس ،وأ َّن مصطلح
الس ِم ُ
نيَهُ ِم ْن آيَاتِ َنا إِنَّهُ ُه َو َّ
لربا يوجد يف السامء؛
«املسجد األقىص» ال يُقصد به ّ
أي مسجد يف مدينة القدس ،وإنَّ ا يُقصد به مسجد آخر َّ
الفرنيس بالشري الذي ترجم القرآن إىل الفرنس َّية ،وأكَّد أنَّه حتَّى عهد الخلفاء
مستعي ًنا يف هذا الصدد برأي املسترشق
ّ
العباس ِّيني مل يكن هناك مسجد يف القدس ،وأنّه بُني يف هذه الفرتة فقط ل ُينافس مكَّة والكعبة يف قداستهام(((.
وأشار كذلك إىل أنَّه ال وجو َد يف القرآن كامله لِ ِذكْ ِر مدينة القدس ،سواء بصورتها العربيَّة «ירושלים يورشاليم»

أم بصورتها العرب َّية «القدس» ،يف الوقت الذي يوجد هذا االسم بصورته العربيَّة يف التناخ((( حوايل  670م َّرة،
يف
مضيفًا أ َّن اسم «املسجد األقىص» ورد م َّرة واحدة يف سورة اإلرساء ،لك َّن الرتاث
اإلسالمي َّ
فسه باملكان الجغرا ّ
ّ
للقدس فحسب(((.
ويبدو أ َّن زاوي من خالل ما سبق ،يقصد تكرار الفرض َّية االسترشاق َّية اليهوديَّة القائلة بأ َّن صفة «األقىص»
امل ُلحقة باملسجد يف اآلية القرآن َّية يُقصد بها «البعيد» جغراف ًّيا عن املسجد الحرام ومكّة ،وال يُقصد بها املسجد
األقىص يف القدس الرشيف تحدي ًدا.
وقد حاول زاوي إثبات فرضيَّة أ َّن القرآن يحتوي عىل دالئل تشري إىل عدم قدسيَّة املسجد األقىص والقدس
لدى املسلمني ،وأح ِّق َّية اليهود بهام؛ من خالل التشكيك يف قدس َّية القدس واألقىص لدى املسلمني ،بوج ٍه يخدم
أي صلة إسالم َّية بالقدس الرشيف واملسجد األقىص املبارك.
يل الرامي إىل نفي ِّ
املرشوع الصهيو ّ
ين-اإلرسائي ّ

إ َّن أفضل ر ٍّد عىل هذه اإلسقاطات السياسيَّة ،هو استعارة عد ٍد من آراء أبرز املسترشقني اليهود أنفسهم التي ت ُربز
ُبي أ َّن هناك رابط ًة
املكانة الدين َّية للقدس واملسجد األقىص -يف اإلسالم ولدى املسلمني -ال السياس َّية ،والتي ت ِّ
مق َّدس ًة ووثيق ًة بني مكَّة وبيت املقدس ،توث َّقت منذ ات ِّخاذ املسلمني املسجد األقىص قبلتهم األوىل حوايل سبعة
عرش شه ًرا كاملة.

اليهودي «جويتني»((( ،يخلص إىل أ َّن هناك أسبابًا دينيَّ ًة بحتة وراء تعاظم قدسيَّة القدس والحرم
فهذا املسترشق
ّ

القديس الرشيف لدى املسلمني ،ومل تك ْن أسبابًا سياس َّية يف واقع األمر ،مش ِّد ًدا عىل وجود هالة من القدس َّية
ّ
خاصة بني حلقات الز َّهاد
خاصة ،وبالتحديد منذ بداية اإلسالم،
لدى املسلمني أحاطت بفلسطني عا َّمة ،وبالقدس
َّ
َّ
مهم(((.
والصوفيَّة الذين وجدوا فيها مسك ًنا روحيًّا وموطئًا دينيًّا ًّ
((( שלום זאוי :שם  ،עמ .131-130
((( التسمية العربيَّة لكتاب اليهود املقدَّس.
((( שלום זאוי :שם  ،עמ .17
ظل الدولة اإلسالميَّة
العريبُ ،عرف بأبحاثه التاريخيَّة عن اليهود واملجتمعات اليهوديَّة يف ِّ
أملاين،يهودي ّ
((( جويتني (1985-1900م) :مؤ ِّرخ
ّ
مختص بالتاريخ ّ
ّ
يف القرون الوسطى .من أشهر أعامله :كتاب «مجتمع اليهود يف البلدان العرب َّية».
اإلسالمي كام يراها بعض املسترشقني ،ترجمة وتعليق :مجموعة باحثني ،ليبيا ،منشورات كلِّ َّية الدعوة اإلسالم َّية1988 ،م ،ص.348
((( انظر :من قضايا الفكر
ّ

اإلسرائيلي «شالوم زاوي»
اإلسقاطات السياسيَّة في كتاب «مصادر يهوديَّة في القرآن» للمستشرق
ّ

وكذلك خلصت املسترشقة اإلرسائيل َّية «حافا التزروس يافيه» إىل أ َّن الذي ع َّزز مكانة القدس يف اإلسالم هو
مجيء الحمالت الصليبيَّة خالل القرون الوسطى وتحويل الصليبيني قبَّة الصخرة إىل كنيسة نرصانيَّة ،وهو ما ترت َّبت
عليه ر َّدة فعل إسالم َّية قويَّة ،بدأت بدعوة الفقهاء إىل تعزيز قدس َّية القدس يف اإلسالم ،والدعوة إىل الجهاد؛ بغية
اسرتدادها من أيدي الكفَّار؛ ومن ج ّراء ذلك ازدهرت آداب فضائل القدس التي كانت جذورها وطيدة يف اإلسالم،
يب (عام 583هـ1187 /م) ،وتحدي ًدا من القرن
وعىل إثر تحرير القدس عىل أيدي املسلمني بقيادة صالح الدين األيو ّ
القديس ،ويف مدينة القدس
امليالدي فصاع ًدا ،نُفِّذت مشاريع بنائيَّة كثرية حول الحرم
الهجري /الثالث عرش
السابع
ّ
ّ
ّ
خاص؛ من أجل التأكيد عىل طابعها
بوج ٍه
اإلسالمي(((.
ّ
ّ
يب
واإلسالمي -القديم والحديث -يشتمل عىل مجموعة مص َّنفات ومؤلَّفات علم َّية ،تشيد
ث َّم إ َّن الرتاث العر ّ
ّ
بفضائل القدس ومكانة بيت املقدس يف اإلسالم ،ومن أه ِّمها :كتاب «فضائل البيت املق َّدس» أليب بكر مح َّمد بن

العلمة املرشف
أحمد الواسطي ،وكتاب «فضائل بيت املقدس والخليل عليه الصالة والسالم وفضائل الشام» للشيخ َّ
املقديس ،وغريهام الكثري(((.
بن املرجا بن إبراهيم
ّ

يل املعارص أوري روبني((( يف كتابه «بني القدس ومكّة -قداستها
ويف السياق نفسه ،يلفت املسترشق اإلرسائي ّ

اإلسالمي »-إىل أنَّه عىل الرغم من القداسة العظيمة التي حازتها مكَّة يف اإلسالم،
الديني يف القرآن والرتاث
وخالصها
ّ
ّ
فقد حظيت القدس -أيضً ا -بقداسة ذات أه ِّم َّية مع َّينة ،سواء خالل القرون األوىل من اإلسالم أو حتَّى خالل العرص
اإلسالمي املبكر الذي كتب حول القدس وفضائلها(((.
يل يف الرتاث
الوسيط ،وهو ما يظهر بوجه ج ّ
ّ
خاتمة
ٍ
بخالصات
من خالل ما تق َّدم ،ميكن الخروج
ونتائج ع َّدة ،هي:
َ
يل «شالوم زاوي» يأيت يف إطار اهتامم املدرسة
 .1إ َّن كتاب «مصادر يهوديَّة يف القرآن» لصاحبه املسترشق اإلرسائي ّ
ين ،وهو من الكتب النادرة وامله َّمة يف هذا املجال.
االسترشاق َّية اليهوديَّة -بجميع مراحلها -بدراسة ِّ
النص القرآ ّ

يل؛ نظ ًرا إىل ارتباط هذه املرحلة
 .2إ َّن الطابع
السيايس كان من السامت البارزة ملرحلة االسترشاق اإلرسائي ّ
ّ
كل مجهودها يف خدمة مصالح هذا
يل بوصفه كيانًا سياسيًّا ،وتسخريها ّ
االسترشاقيَّة بكيان االحتالل اإلرسائي ّ
الكيان وأهدافه.
((( انظر :م.ن ،ص.349
اليهودي وتزييف الحقائق» ،مقالة منشورة عىل موقع صحيفة الرأي الكويتيَّة 31 ،أكتوبر 2014م .عىل الرابط
((( انظر« :القدس يف االسترشاق
ّ
http://alrai.com/article/674260.
املختصني يف الدراسات القرآنيَّة؛ صفته العلميَّة الحالية هي :أستاذ (رشيف)
((( أوري روبني (1944م  -معارص) :من أبرز املسترشقني اإلرسائيليِّني املعارصين
ِّ
اإلسالمي املبكر يف قسم الدراسات العرب َّية واإلسالم َّية يف كلِّ َّية الدراسات اإلنسان َّية واالجتامع َّية يف جامعة تل أبيب .من أبرز أعامله:
للدراسات القرآن َّية والرتاث
ّ
ترجمته العربيَّة ملعاين القرآن الكريم التي صدرت يف تل أبيب عام 2005م.
((( אורי רובין :בין ירושלים למכה...קדושה וגאולה בקוראן ובמסורת האסלאם ،מאגנס :ירושלים  ،2019עמ׳ .121
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املختصني يف الدراسات القرآن َّية؛ تشهد عىل ذلك ندرة أعامله
.3إن مؤلِّف الكتاب يُع ُّد من املسترشقني غري
ِّ
يف هذا املجال.
اإلسقاطي كان من ضمن املناهج امله َّمة التي استخدمها زاوي يف كتابه؛ للوصول إىل أهداف
.4إ َّن املنهج
ّ
ٍ
وأهداف سياس َّية إرسائيل َّية.
أيديولوج َّية استرشاق َّية صهيون َّية مع َّينة ،ترمي إىل خدمة مصالح
.5حاول زاوي من خالل مق ِّدمة كتابه وتعليقه عىل بعض اآليات إثبات أ َّن الفتوحات اإلسالميَّة كانت شبيهة
باالحتالالت ،وأنَّها كانت السبب الرئيس وراء انتشار اإلسالم ،يف محاولة إلثبات أ َّن االسالم هو دين
السيف ،وأنَّه انترش باإلكراه .وهو ما تدحضه األدلَّة والرباهني التاريخ َّية والعلم َّية التي تؤكِّد أ َّن انتشار
اإلسالم مثَّل استثنا ًء تاريخ ًّيا خالل القرون الوسطى ،وأ َّن انتشاره األكرب كان بسبب األخالق والقيم التي
يحملها ،ال بسبب السيف والحروب.
.6حاول زاوي نزع القدس َّية واألح ِّق َّية الدين َّية للمسلمني عن املسجد األقىص والقدس ،يف حني تشهد
كتابات بعض املسترشقني اليهود أنفسهم عىل مكانتها الدين َّية الكبرية لدى املسلمني منذ ظهور اإلسالم
يل.
وحتَّى وقتنا الحا ّ

شخصيات
َّ
استشراقية

المستشرقة الفرنس َّية «آن سيلفي بواليفو»
وآراؤها في القرآن الكريم

االسم :آن سيلفي بواليفو ()Anne-Sylvie Boisliveau
التاريخ – ... :معارصة
الجنس َّية :الفرنس َّية
متخصصة يف اإلسالميَّات ،واللغة العربيَّة ،وتاريخ اإلسالم ،وال
التخصص:
ِّ
ُّ
النص َّية للقرآن.
س َّيام القرون الثالثة األوىل ،ولها عناية َّ
خاصة بالدراسات ِّ
َّ ً
َّ
أول :سيرتها العلمية
نالت آن سيلفي بواليفو درجة البكالوريوس يف العلوم السياسيَّة عام 1998م ،من قبل معهد الدراسات

السياس َّية (إيكس أون بروفانس) .ويف عام 2001م نالت شهادة املاجستري يف العلوم السياس َّية واملجتمعات
النامية ،من جامعة باريس السابعة.
وقد نرشت عىل درجة البكالوريوس (2003م) ،واملاجستري (2005م) يف اللغة والحضارة العرب َّية من قبل

( )INALCOباريس ،وعىل درجة الدكتوراه يف الدراسات اإلسالم َّية والعرب َّية (2010م) ،من جامعة إيكس-
مرسيليا.

وحازت عىل جائزة من الجمهوريَّة اإلسالميَّة اإليرانيَّة عىل كتابها« :القرآن من خالل القرآن :مصطلحات

ين حول القرآن»؛ باعتباره واح ًدا من أفضل الكتب الستَّة يف الدراسات اإلسالم َّية يف العام
وحجج الخطاب القرآ ّ
2015م ،وتلقَّت الجائزة من يد رئيس الجمهوريَّة اإلسالم َّية اإليران َّية الرئيس حسن روحاين ،يف  8شباط 2015م
يف طهران.

وهي عضو يف هيئة التدريس يف جامعة السوربون (باريس الرابعة) ،وعضو يف الجمع َّية الدول َّية للدراسات

القرآنيَّة.

وأستاذة محارضة يف تاريخ األمم اإلسالميَّة يف جامعة سرتاسبورغ يف فرنسا.
متخصصة يف اإلسالميَّات ،واللغة العربيَّة ،وتاريخ اإلسالم ،وال سيَّام القرون الثالثة األوىل ،وترتكَّز اهتامماتها
ِّ
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النصيَّة للقرآن ،والعالقات اإلسالميَّة املسيحيَّة اليهوديَّة ،وعالقة الكتاب املق َّدس بالقرآن.
البحثيَّة عىل الدراسات ِّ
من أه ّم مؤلَّفاتها حول القرآن:
 .1عىل مستوى الكتب:
مستل من
ٌّ
ين حول القرآن» .وهو
كتاب بعنوان« :القرآن من خالل القرآن :مصطلحات وحجج الخطاب القرآ ّ

أطروحتها للدكتوراه.

Le Coran par lui-même. Vocabulaire et argumentation du discours coranique autoréférentiel

(Brill, 7 November 2013, 432 p).

 .2عىل مستوى املقاالت:
ين( :الثنائ َّية) بوصفها أداة بالغ َّية»
أ .مقالة بعنوان« :املرجع َّية الذات َّية يف
ِّ
النص القرآ ّ
Self-referentiality in the Qur’anic Text: “Binarity” as a Rhetorical Tool.
ب .مقالة بعنوان« :حديث القرآن عن نفسه يف السور امل ِّك َّية األوىل»
Le discours autoréférentiel dans les premières sourates mecquoises.
ج .مقالة بعنوان« :الجدل يف القرآن :الحجج السلب َّية للقرآن عىل أصله»
Polemics in the Koran: The Koran’s Negative Argumentation over its Own Origin (online).
د .مقالة بعنوان« :وضع َّية مقاربة القرآن :املقاربات األدب َّية»
.Etat des lieux des approches du Coran: les approches littéraires
نص القرآن» أو «قانون َّية القرآن  ...يف القرآن نفسه»
هـ .مقالة بعنوان« :إعالن سلطة القرآن ...يف ِّ
?Canonisation du Coran… par le Coran? / Canonization of the Qur’ân… by the Qur’ân
(online).

مؤسس( :الصعوبات ،الحلول ،الحدود) انطالقًا من دراسة القرآن»
و .مقالة بعنوان« :مقاربة ٍّ
نص ِّ
Approcher un texte fondateur: difficultés, solutions et limites à partir de l’étude du Coran.

المستشرقة الفرنسيَّة «آن سيلفي بواليفو»

ً
ثاني�ا :آراؤها في القرآن الكريم:

مؤس ًسا:
 .1القرآن بوصفه ًّ
نصا ِّ
ريا عن
مؤس ًسا ،ومن أ َّن النصوص
تنطلق بواليفو يف دراستها للقرآن الكريم من كونه ًّ
ِّ
نصا ِّ
املؤسسة تختلف كث ً
غريها من النصوص يف دراستها؛ فإ َّن مقاربة هذه النصوص تقتيض تب ِّني منهج َّية دقيقة من قبل الباحث ،واالنتباه إىل
خصوصا
الخاصة ،ومحاولة إيجاد وسائل واقعيَّة ومتوازية للسري يف بحثه؛
مجموعة من الصعوبات واإلشكاالت
ً
َّ
محل ألفكار متلقَّاة ومسبقة
ًّ
درسا عىل م ِّر التاريخ ،ولكونها -يف الغالب-
وأنَّها تكون
ً
نصوصا شهرية ج ًّدا ،وأُشبعت ً
بشكلٍ كبري.
ويف هذا السياق تأخذ يف تحديد الصعوبات التي تواجه دراسة القرآن الكريم؛ بهدف إيجاد حلول لها وتخطِّيها.

ومن الصعوبات واملشاكل التي ذكرتها:

النص بتوقُّعات وتفسريات عديدة:
أ .ارتباط
ّ
تناولت بواليفو هذه الصعوبة من جانبني:
خاصة يف إطار املجتمعات الدين َّية،
املؤسس يكون واسع الشهرة وكثري التداول،
النص
الجانب األ َّول :إ َّن
َّ
ّ
ِّ

النص قاعدتها العقديَّة واألخالقيَّة والثقافيَّة والقانونيَّة.
اإلسالمي؛ إذ يشكِّل هذا
وال سيَّام مجتمعات العامل
ّ
ّ
وإ َّن املشكلة األساس تكمن يف التفسريات والتأويالت الكثرية واملتن ِّوعة التي أنتجتها الت َّيارات الفكريَّة عرب
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غض الطرف عنها ،وذلك بد ًءا من التفاسري األوىل لإلسالم ،حتَّى التفاسري السياس َّية
التاريخ ،والتي ال ميكن ّ
ين ،مضافًا
والنحوي
اللغوي
يف القرن العرشين ،مرو ًرا بأعامل الحقبة الكالسيك َّية حول الجانب
ّ
ّ
ّ
للنص القرآ ّ
إىل مختلف أنواع التفسري التي تشتمل عىل تأويالت صوفيَّة.
حل له ،هو :كيف ميكن التموضع
والسؤال األساس الذي تطرحه -هنا -والذي تسعى لإلجابة عليه وإيجاد ٍّ
النص؟
إزاء تلك األعامل الشديدة التن ُّوع واأله ِّم َّية؟ وهل ميكن اإلتيان بجديد يف دراسة مثل هذا
ّ
مؤس ًسا كان موضو ًعا ألفكا ٍر مسبقة وتوقُّعات ترتى عىل مختلف
الجانب الثاين :إ َّن القرآن باعتباره ًّ
نصا ِّ
بالنص ،بل وهناك عدد من
األصعدة والجهات ،وهي أفكا ٌر وتوقّعاتٌ تتَّسم بشكل عا ّم بعدم معرفة حقيق َّية
ّ
التوقُّعات العاطف َّية الشديدة أحيانًا.

كل األفكار املتداولة واملسبقة عند دراسته للقرآن ،سواء تلك التي
وترى بواليفو أنَّه عىل الباحث مجابهة ّ
يكتشف وجودها عند الباحثني قبله أو تكون حارضة لديه عن موضوعه قبل أن يبدأ يف دراسته.

وهنا تسأل بواليفو عن الوسائل التي تُ كِّن الباحث من التح ُّرر من هذه األفكار السائدة واملسبقة ،ومن
إعالء شأن املعارف الراسخة؟
النص:
ب .تاريخ
ّ
النص القرآين -يف رأيها-
ين تكمن يف تاريخه؛ إذ إ َّن تاريخ
ترى بواليفو أ َّن مث َّة مشكلة يف دراسة
ّ
ّ
النص القرآ ّ

معقَّد بشكل كبري؛ فالرؤية التقليديَّة واملؤمنة للتاريخ ال تتَّفق دامئًا مع رؤية املؤ ِّرخني .وتتح َّدث بواليفو عن
النبي من ٍ
وقت آلخر ،خالل اثنني وعرشين
مجموعة مراحل يف الرؤية التقليديَّة لتاريخ القرآن؛ ففي البداية ،تلقَّى
ّ
بوحي من الله عرب جربائيل ،وقد قام أتباع مح َّمد بتالوتها بدورهم وحفظها
عا ًما ،أجزا ًء وقط ًعا من القرآن ليقرأها
ٍّ
النبي مح َّمد يف 632م أمر زعيم املجتمع الناشئ الخليفة أبو بكر بتجميع
عن ظهر قلب وأحيانًا كتابتها ،وبعد وفاة ّ
صحف .ويف عام 653م جمع الخليفة عثامن تلك األجزاء يف مؤلَّف واحد بغية أن تكون
ِقطَع
النص وكتابتها عىل ُ
ّ

نسخة معتمدة للقرآن ،وأمر بحرق بقيَّة النسخ ،غري أ َّن بعضها استم ّر تداوله .وبعد سنوات ع َّدة جرى إقرار عد ٍد من
ين -باعتبارها قراءات قرآنيَّة ثابتة ،وظلَّت كذلك حتَّى
قليل عن
القراءات املختلفة للقرآن -والتي تختلف ً
ّ
النص القرآ ّ
يومنا هذا .وترى بواليفو أ َّن املؤ ِّرخني املعارصين ال يتَّفقون دامئًا مع هذه الرؤية لتاريخ القرآن؛ إذ يرى كثري منهم
األموي عبد امللك (685م 705 -م)،
أ َّن عمل َّية إنجاز نسخة نهائ َّية ثابتة ورسم َّية من القرآن متَّت يف حكم الخليفة
ّ
خ ًرا يف نهاية القرن الثامن وبداية القرن التاسع،
ج ِمع متأ ِّ
أو بعد ذلك بقليل .ويذهب بعضهم إىل القول بأ َّن القرآن ُ
وأنَّه توليف لنقول متن ِّوعة من خارج منطقة الحجاز .لكن عىل الرغم من ذلك ،يُرجع غالبيَّة املؤ ِّرخني مصدر القرآن
بشكلٍ عا ّم -إىل مح َّمد ومحيطه.النص املعتمد للقرآن
للنص؛ إذ تعتقد أ َّن
يل
ّ
ّ
وتعترب بواليفو أ َّن مث َّة مشكلة ثانية -أيضً ا -تتعلَّق بالتاريخ الداخ ّ
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يتألَّف من مقاطع أسلوب َّية ومواضيع شديدة التن ُّوع ،وهو ما يعلِّله بعض املؤ ِّرخني بتأثري الثقافات املختلفة عىل
النص.
اإلسالمي يرونه مثرة الطريقة التي ُجمع بها
النص ،غري أ َّن غالب َّية املؤ ِّرخني ،وكذلك الباحثون يف الرتاث
ّ
ّ
ّ
ٍ
الزمني
واحد عىل أنَّه مل يكن تب ًعا للرتتيب
وتنظر بواليفو إىل ترتيب النصوص القرآنيَّة عند ج ْمعها يف مؤلَّف
ّ
ربا إىل املساعدة يف حفظها؛ حيث ت َّم وضع
لظهورها ،وإنَّ ا وفقًا
ٍ
لرتتيب مغاي ٍر متا ًما ،له منطق مختلف ،يهدف َّ
النص.
طول يف البداية ،ما ال يساعد القارئ أو السامع عىل الوقوف عىل الكيف َّية التي تَط َّور بها
األجزاء األكرث ً
ّ
ونظ ًرا إىل ما سبق من أسباب ،تعلن بواليفو الهواجس التي تخطر عىل الباحث يف القرآن والدارس له ،لناحية
للنص ،أم
ين؛ فهل يستعني فقط بالنسخة النهائ َّية الرسم َّية املنترشة
التساؤالت التي تواجهه يف تاريخ
ّ
ِّ
النص القرآ ّ
للنص واالختالفات التي توجد يف املخطوطات؟ وأين وكيف ميكن العثور عىل
عليه إدخال القراءات املختلفة
ّ
سائر هذه االختالفات املوجودة يف القراءات واملخطوطات؟
للنص وإخراجها
يتعي عىل الباحث -أيضً ا -اإلملام بشكلٍ كبريٍ بتاريخ جمع النسخة الرسم َّية
ّ
وبنا ًء عليه ،ترى أنَّه َّ
يف صورتها النهائ َّية؛ ليتس َّنى له معرفة السياق الذي ظهر فيه ،واملصادر األخرى التي ميكن أن يستخدمها ،وليقف
النص.
عىل مختلف التط ّورات املحتملة للمفاهيم التي يذكرها
ّ
ين؛ نظ ًرا إىل انتامئه لثقافة بعيدة يف املكان والزمان:
املحي واملضطرب
ج .الجانب
ِّ
ِّ
للنص القرآ ّ
النص ،ليس فقط بالنسبة إىل
تنظر بواليفو إىل القرآن عىل أنَّه يحوي قد ًرا من االضطرابات عىل املستوى
ِّ ّ
يب نفسه.
يب ،بل حتَّى للقارئ العر ّ
القارئ غري العر ّ
ين ينتقل بشكل مفاجئ من موضو ٍع إىل
وتُوا ِفق بواليفو «جاك بريك» يف نظرته إىل القرآن من أ َّن العرض القرآ ّ

آخر ،ث َّم يعود إىل املوضوع األ َّول أو ينتقل إىل مواضيع أخرى ،فهو يح ِّبذ أسلوب القفزات املفاجئة ،وهو أسلوب
يُ ِ
طبيعي إىل التش ُّوش وعدم االت ِّساق .وعىل غرار «جاك
يب بشكل
حدث قد ًرا من التن ُّوع ،يُرجعه القارئ غري العر ّ
ّ
ين ،يتمثَّل يف االنتقاالت والتح ُّوالت
عبت بواليفو عن مالحظتها منذ البداية لجانب غري منظَّم
ّ
بريك»َّ ،
للنص القرآ ّ
ين -بحسب بواليفو -يحدث قطْ ًعا مفاجئًا ،كام أنَّه
املفاجئة يف العرض واألسلوب واملوضوعات.
ّ
فالنص القرآ ّ
يحوي تكرا ًرا عدي ًدا ،وفيه العديد من املقاطع التلميح َّية الكنائ َّية (غري الواضحة)؛ نظ ًرا إىل احتوائها عىل حذف،
وضامئر ال يُعرف عىل من تعود ،أو إىل ماذا تشري؟

وتشري إىل إشكا ٍل آخر عىل صعيد تحليل ألفاظ القرآن ،يتمثَّل يف أ َّن املعاجم األكرث قد ًما والتي من املمكن

مؤسسة غالبًا عىل
االستعانة بها لفهم األلفاظ القرآنيَّة هي أحدث من
ِّ
ين ذاته ،وتكون تعريفاتها َّ
النص القرآ ّ
استشهادات من القرآن ذاته ،ويف أ َّن املصدر اآلخر الذي من املمكن أن يساعد عىل فهم ألفاظ القرآن الكريم
يل والشعر يف صدر اإلسالم والذي يقع جز ٌء منه يف هذه املعاجم القدمية ،مضافًا إىل ما
يتمثَّل يف الشعر الجاه ّ
حة الطرق التي نقلت بها.
حة هذه النصوص الشعريَّة وص ّ
يعتور هذا املصدر من إشكال يف ص َّ
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خاص يقوم عىل اإلدراج والتتابع
نص
للنص هي آثار
وتعترب أ َّن هذه الجوانب املربكة
ٍ
ٍّ
ترتيب مختلف لرتكيب ٍّ
ّ
للنص أيضً ا.
والشعائري
واالستطرادي
الوعظي
عىل غرار بعض النصوص السامية ،وأنَّها أثر لل ُبعد
ّ
ّ
ّ
ّ
ين ،اعتربت
مؤسس ،وال س َّيام
ّ
وأمام هذه الصعوبات واملشاكل التي تواجه الباحث والدارس ِّ
لنص ِّ
النص القرآ ّ

ين قبل اإلجابة عىل هذه التساؤالت وإيجاد حلول واقع َّية لهذه
بواليفو أنَّه ال ميكن الدخول يف دراسة
ِّ
النص القرآ ّ
املشاكل والصعوبات .ويف هذا الصدد أخذت بالبحث عن هذه الحلول.
ويف مقام البحث عن الحلول وإيجادها ،تطرح بواليفو سؤالً أ َّوليًّا بديهيًّا عن إمكانيَّة االقتصار عىل دراسة
اإلسالمي املرتبط بهذا
وغض الطرف عن الظروف التاريخيَّة التي أحاطت به ،وكذلك الرتاث
ين فقط،
ِّ
ّ
النص القرآ ّ
ّ
النص.
ّ
الحل األكرث سهولة ،ولك َّنه ميثِّل
ّ
ين فقط -بأنَّه
الحل -أي االقتصار عىل دراسة
ّ
وتصف بواليفو هذا
ّ
النص القرآ ّ

للنص ،ويح ِّرر
الحل يعطي األولويَّة
ّ
مؤسس؛ فعىل الرغم من أ َّن هذا
ّ
رضبًا من الخطأ يف دراسة مطلق ٍّ
نص ِّ

الباحث -قدر اإلمكان -من التأويالت املسبقة ومصادر التفاسري القرآنيَّة الكالسيكيَّة ونصوص الرتاث األخرى؛ من
قبيل :نصوص أسباب نزول سور القرآن وآياته؛ ما يسهم أيضً ا يف تحرير الباحث من إطار اإلميان والعقيدة الذي
جانب آخر -فإ َّن دراسة
تطبيقي للعقيدة .ولكن -من
ودعوي أو
تربوي
يحافظ عىل األفكار بشكل عا ّم من منظور
ٍ
ّ
ّ
ّ
للنص ،وهو ما يجب تج ُّنبه.
النص مبعز ٍل عن النصوص التي تحيط به والرتاث الذي نقله قد يؤ ِّدي إىل فهم خاطئٍ
ِّ
ّ
املؤسس عن النصوص األخرى والرتاث
النص
حل وسط ال يفصل متا ًما
يتعي البحث عن ٍّ
َّ
ِّ
ومن هنا ،ترى أنَّه َّ
حبَه ،ولكن أيضً ا يعطيه مكانة معياريَّة مناسبة.
الذي صا َ
الشك إنَّ ا تكمن يف املقاربة التاريخيَّة النقديَّة التي
وتعترب أ َّن الطريقة التي ميكن بها تج ُّنب الوقوع يف هذا َ َ
النص وأصوله وطريقة نقله؛
خاصة بكشف تاريخ تط ُّور
املتخصصني يف القرآن ،حيث انشغلوا
سادت ده ًرا بني
ِّ
َّ
ِّ
من أمثال :تيودور نولدكه ،وريشارد بيل ،وريجيس بالشري .وتشري إىل أ َّن ما يعقِّد املسألة ويزيدها صعوبة هو أ َّن
النص َّية املعارصة للقرآن مل تعد تقف عند حدود دراسة صيغ أساليبه فقط ،بل تجاوزتها إىل دراسة عنارص
الدراسة ِّ
الشعري ،وتذكر من هذه الدراسات أعامل :ميشيل
عديدة؛ مثل :طريقة الحجاج ،واالستدالل ،والرسد ،والنظم
ّ
سيل ،وميشل كوبريس ،وسلوى العوا ،ودانييل ماديجان ،وتوماس هوفامن.
حل ملواجهة تلك التح ِّديات ومجابهتها ،وتعتقد
وعىل الرغم من ذلك ،تعترب أنَّه ال ب َّد من السعي إىل إيجاد ّ
يتعي ات ِّباعها يف مسرية البحث ،وهي:
ألي ٍّ
أنَّه ال ب َّد ِّ
حل من املرور بعد ٍد من الخطوات التي َّ
النص قيد الدراسة أو استدالله ،وهو السياق
•السياق
النص :وتقصد به املم ّر املبارش الذي توجد فيه فكرة ِّ
ِّ ّ
النص ،يف إطار منهج البالغة السامية ،وترى أنَّه يجب
التغي يف
الذي جرى تحديده عرب بحث عالمات
ّ
ُّ
يب.
النص وخصائصه؛ كاألسلوب
األخذ بعني االعتبار سامت
ّ
يل ،والخطا ّ
الحجاجي ،واالستدال ّ
ّ
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النص
النص العا ّم للكتاب :وتريد به دراسة التطابقات ،والتكرار ،ومساحات االلتقاء والتوارد بني
• السياق
ِّ
ِّ ّ
للنص ،مضافًا إىل بعض اإلحصائ َّيات؛ كتكرار
والنصوص األخرى من خارجه ،وكذا بعض السامت املم ِّيزة
ّ
توارد األلفاظ.
التناص ،وأيضً ا االعتبارات
التاريخي :ويشمل دراسة األفكار الدين َّية والثقاف َّية للحقبة من خالل
• السياق
ّ
ّ
الخاصة باأللفاظ ،وحالة اللغة يف تلك الحقبة؛ من خالل العودة إىل الشعر واملعاجم القدمية ،وكذلك
َّ
الخاصة بتاريخ مح َّمد وأ َّمته.
االعتبارات األخرى
َّ
كل تلك
ين مع األخذ بعني االعتبار ّ
وقد وجدت بواليفو أ َّن الوسيلة الواقعيَّة التي متكِّنها من تحليل
ِّ
النص القرآ ّ

كل تسجيلة منها مقط ًعا من تلك املقاطع ،رشط التوفية
العنارص ،تكمن يف إنشاء قاعدة بيانات ،بحيث تُ ثِّل ّ
لكل تسجيلة بأن تأخذ مكانها يف البناء مع الفصل بني املقاطع ،وتنظِّم
مبتطلّبات عديدة؛ كإيجاد طريقة تسمح ِّ
الزمني ،وتسمح بالربط بني تلك املقاطع واملقاطع األخرى؛ عن طريق
التسلسل
التناص ،واكتشاف مساحات التقاء
ّ
ّ
يخصه من عنارص التفسري الكالسييكّ،
لكل مقطع ما
النص يف املعالجة مع نصوص أخرى من خارجه ،وأن توفِّر ِّ
ُّ
ّ
فعل بعد اختبار عد ٍد من الربامج ،كام أع َّدت قامئ ٍة أخرى للسور ،د ّونت
وعنارص البحث املعارص .وهذا ما قامت به ً
الزمني يف النزول ،سواء أكانت
خاص الفرض َّيات املتعلِّقة برتتيبها
لكل سورة ،وعىل وج ٍه
فيها السامت املع َّينة ِّ
ّ
ّ
فرضيَّات تراثيَّة أم حديثة.

النصيَّة املمكنة ،ووجدت
وبذلك استطاعت تكوين قاعد ٍة من املعطيات التي تح ِّدد املقاطع وتربطها باملعطيات ِّ

حل واقعيًّا للمشاكل والصعوبات التي تق َّدمت ،ووسيلة عمليَّة مه َّمة استعانت بها
يف هذه القاعدة -عىل ح ِّد قولهاًّ -
يف ما أع َّدته من أبحاث ودراسات حول القرآن ،وال س َّيام تلك التي درست فيها كالم القرآن عن نفسه.

ين):
 .2القرآن يعلن سلطة نفسه (الصياغة الذات َّية لقانون َّية
ّ
النص القرآ ّ

يختص بها عن غريه من النصوص املق َّدسة
ترى بواليفو أ َّن قانون َّية القرآن؛ مبعنى االعرتاف به كتابًا مق َّد ًسا له ميزة
ّ
ين نفسه .وتعترب أ َّن دراسة الصيغة التي جاء فيها هذا اإلعالن تكشف عن
األخرى ،هي ُمعلَنة من داخل
ّ
النص القرآ ّ
بَ ْر َهن ٍة قويَّة ج ّدا ،ت ُضفي عىل التِّالوات املح َّمديَّة سلطة قرآنيَّة.
لنص ُمثبَّت.
والقانونيّة تعني االعرتاف من طرف جامعة بالسلطة املق َّدسة ٍّ

ح ِ
ت بواليفو التع ُّرض لقانونيَّة القرآن ،ليس مبارشة عىل أنَّها مسار تقنني أُنجِز ِفعليًّا داخل الجامعة
وقد اقرت َ
ين نفسه .فاألمر يتعلَّق -بحسب بواليفو -إذن بصياغ ٍة
رصح بها ّ
النص القرآ ّ
اإلسالم َّية ،ولكن من خالل التعبري عن قانون َّي ٍة َّ

ين نفسه ،ومبا تتض َّمنه وما تعنيه.
ُمزد َوجة لهذه القانون ّية (تثبيت ّ
النص وسلطته) داخل الخطاب القرآ ّ

ين خطاب
وترى بواليفو أ َّن القرآن عىل غرار التوراة يستخدم صيغًا تك ِّرس قانون ّيته يف ال ّنص؛ فالخطاب القرآ ّ
جاجي ،حتّى وإن بدا من بعض النواحي ُمف َّككًا؛ إذ هو مي ّر بدون مناسبة من موضوع إىل آخر ،وحتَّى «عشوايئ»
ِح
ّ
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بتعبري «ج .بارك» ،و« ُمتنا ِفر ومتشظِّي» بتعبري «دي برميار» .وتالحظ بواليفو أ َّن أقوى محاور الربهنة للخطاب
يل؛ فإ َّن القرآن يستعمل صياغ ًة غاي ًة
ين
ّ
القرآ ّ
تخص بالذّات مكانته القانون َّية (القدس ّية) ،وذلك عىل غرار املثال البيب ّ
الخاصة به.
يف اإلتقان عن قانون َّيته
َّ

ين -بحسب بواليفو -عىل بره َن ٍة قويَّ ٍة لصالح سلطة النصوص املح َّمديَّة؛ فهي تخلط
ويحتوي الخطاب القرآ ّ

بني ميزات ثالث:

أ .القرآن يق ِّدم نفسه بنفسه عىل أنَّه «كتاب ُمق ّدس»
نبي»
ب .يتح َّدث عن مسار ظهوره؛ فهو «وحي نزل عىل ّ
وأي معارضة.
أي تشكيك َّ
ج .يُط ِّور وسائل بالغيَّة مختلفة إلرساء سلطته واستباق ّ
بي» ،أو «أنزلها الله عىل
بي» ،أو كـ «آيات يتلوها الله عىل ال ّن ّ
فالقرآن يشري إىل نفسه سواء كـ «آيات يتلوها ال ّن ّ
بي» ،أو يشري إىل هذا وذاك م ًعا يف صيغ ٍة واحدة وبصورة ضمن َّية.
ال ّن ّ

ٍ
عب
القوي ذايتّ اإلحالة ،أُ ُسس سلطته من خالل إعطاء مكانة لـ
ويُق ِّدم القرآن ،يف خطابه
ّ
«آيات ُمو َ
حى بها» ُم َّ ٌ
عنها بلفظ «كتاب» يُط ِّبقه القرآن عىل نفسه .ويتط َّور هذا الخطاب يف حركات ثالث ليست كرونولوج ّية وال حسب
ِ
الخاص بالقرآن.
البالغي
متداخلة و ُموزَّعة يف ال ّنص حسب املنطق
مواضيعها ،ولك َّنها حركات
ّ
ّ
«الصحف» األوىل التي ت ُحيل إىل «ما أُنز َِل» عىل اليهود والنصارى
خطاب عن
ـ الحركة األوىل ،هي:
ُّ
ٌ
خاصة.
ويُعطيها القرآن تعريفات
ّ

جل الحاالت التي يستعملها
واملسيحي؛ فكلمة «كتاب» -يف ّ
اليهودي
والقرآن ال يعرتف بكتب خارج اإلطار
ّ
ّ

فيها القرآن -تعني بوضوح «كتابة ُمق َّدسة ،قدس َّية ،موحى بها» وليس فقط مج َّرد كتابة عاديَّة.

واملسيحي»
اليهودي
فعل «كتابة مق َّدسة» ،فإ َّن هذا يأيت مبعنى «كتابة مق َّدسة باملفهوم
وإذا كان «كتاب» يعني ً
ّ
ّ
كام كان يفهمها ،أو كام تريد هي أن يفه َمها «املؤلِّف» ،وبهذا املعنى فإ َّن «كتاب» يرتجم مفهوم «الكتابة املوحى
جس ًدا يف «كتابة» .وهكذا فإ ّن القرآن يق ِّدم
بها» .ومبا أ َّن األمر يتعلَّق مبفهوم ،مبنزلة ،فال يه ّم حينئذ أن يكون ُم َّ
املسيحي.
اليهودي/
مفهوم الكتابة املق َّدسة يف شكلها
ّ
ّ

ـ الحركة الثانية هي عبارة عن :نظام لتوازيات رصيحة وضمنيّة يف الوقت نفسه ،بني تقديم الكتب املق ّدسة

القدمية السابقة وبني تقديم القرآن ،والذي يُطلق عىل نفسه -أيضً ا -اسم «كتاب» .وهي توازيات تؤكِّد عىل أ ّن
وتؤسس أ ّن القرآن يتمتّع باملنزلة نفسها التي تتمتّع بها الكتب
القرآن له محتوى الكتب املق ّدسة السابقة نفسه،
ِّ
املق ّدسة السابقة ،وله املكانة نفسها التي تحظى بها .وعليه ،فهناك متا ٍه من حيث املنزلة واملقام قبل التامهي
من حيث املحتوى؛ وذلك عىل ال ّرغم من وجود مقاطع ميكن بالفعل أن يقع تأويلها يف هذا املعنى األخري .ث َّم
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فس بأنَّه موقف رافض ملكانة
إ َّن تحليل تقديم مفهوم «كُفْر» ،أو املوقف الرافض للقرآن ،يُظهر أ ّن هذا «الكُفر» يُ َّ
القرآن ومنزلته ،أي رفض ملنزلته؛ بصفته كتاب ًة مق ّدس ًة «عىل الطريقة اليهوديّة /املسيح ّية» ،أي مبعنى رفض أصله
اإللهي .إ ّن رهان ِ
أساسا مبكانته ،قبل أن يتعلّق مبحتواه
الحجاج حول طبيعة القرآن –بحسب بواليفو -يتعلَّق
ً
ّ
ورسالته.
الحركة الثالثة :تتمثّل يف ِحجاج أكرث دقَّة ،يقوم بطريقة ضمنيّة بتجريد الكتب املق ّدسة السابقة من أهليّتها،

جا لتوضيح منزلة «كتاب» .وهذه املحاججة تقوم عىل ات ِّهام الكتب السابقة عىل
عىل ال ّرغم من أنَّها ت ُستخ َدم أمنوذ ً
القرآن بالتحريف واالفرتاء.
والكتاب املق ّدس الوحيد الذي يبقى حقيقة يف متناول سامعي القرآن أو ق ّرائه حينئذ هو القرآن نفسه .هذا

ِ
الحجاج القرآين ميثِّل -بحسب بواليفو -أصل التناقض بني اإلميان بالقرآن واالعتقاد مبساوته للكتب السابقة عليه
من حيث املكانة ،وبني التعايل
اليومي الذي يدعو إليه القرآن عىل غريه من الكتب؛ فإ َّن املؤمنني -يف العقيدة
ّ
اإلسالميَة -يعتقدون بجميع الكتب املق َّدسة ،يف حني يرفضون سلطتها الفعليَّة يف الشكل الذي تق ِّدم نفسها به،
وبفضل هذه املك ّونات الثالثة ترتسم يف ذهن السامع للقرآن وقارئه صورة للقرآن عىل أنَّه «كتاب منزل» ،يتمتَّع يف
الوقت نفسه مبكانة مساوية للكتب املق َّدسة السابقة ُم ِ
لتحفة بال َهي َبة اإلله ّية ،ويف ذات الوقت يَتعاىل -يف الواقع
اليومي -عىل «افرتاءات» األمم املجاورة.
ّ
ين:
وتشري بواليفو إىل أسلوبني من األساليب التي يستخدمها القرآن ليدعم تأكيد املكانة القانونيَّة
ّ
للنص القرآ ّ
ـ األسلوب األ َّول :حديث القرآن عن «تاريخه» ،وبالتحديد عن ظاهرة نشأته ،ويستعمل يف ذلك األسلوب

النص من الله إىل مح َّمد ،ث َّم من مح َّمد إىل
التفخيمي ،وال س َّيام يف بيان الطريقة التي ت َّم بها تبليغ هذا
ّ
ّ
حقيقي «عىل الطريقة اليهوديَّة /املسيح َّية»
ين يُق ّدم هذه القراءات عىل أنّها وحي
مستمعيه .فالخطاب القرآ ّ
ّ
كام يع ِّرفها هو.
ترتسخ
ـ األسلوب الثاين :يستعمل
ّ
ين طرائق بالغ ّية ت ُوطِّد دحض الشّ ك واالعرتاض ،وبهذا َّ
النص القرآ ّ

نصا وظاهرةً .من هذه الطرائق :التكرار ،واالعرتاضات القاطعة ج ًّدا ،والربوز املفاجئ للتذكري
سلطة القرآن ًّ
السامع أو القارئ بالطّابع
باملايض ،واستحضار قيام الساعة ،وما أع َّد الله فيها من ج ّنة ونار؛ حتّى يقتنع ّ
جب العديدة التي تحمل يف ط ّياتها أحكا ًما قيم َّية ،غال ًبا ما تكون
ُلح ملا يُقال ،واستعامل صيغ التع ُّ
امل ّ
ّ
الشك واإلنكار.
مثل -إىل العواقب الوخيمة ملن يسلك مسلكشديدة السلب َّية ،توعز بق َّو ٍة ً
للنص ،أي دراسة
رصح بواليفو بأ َّن وصفها هذا للصياغة التي وردت فيها قانون ّية القرآن هي نتيجة قراءة تزامن َّية
ّ
وت ِّ
النص.
عم يريد امل ُؤلِّف تبليغه بواسطة هذا
ّ
ّ
عبا َّ
النص بكلّه ،والذي يف ُمجملِه يُك ِّون معنىُ ،م ِّ ً
وبهذا ترى أ َّن القرآن يستعمل صيغة تأخذ بعني االعتبار يف الوقت نفسه ،شكل اختيار املصحف الذي سيُطلق
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للنص الذي سيقوم بإبرازه.
عليه «كتاب مق ّدس» (املصحف الرشيف) ،وشكل إعالن السلطة الحتم َّية
ّ
وتعترب بواليفو أنَّه إىل جانب القانون ّية الفعل ّية التي تنبع من واقع أ ّن الجامعة اإلسالم ّية تعرتف لهذا ال ّنص
ين لصالح قانونيَّة القرآن.
املح َّدد (القرآن) بسلطة فريدة ،فهناك برهنة قويَّة داخل
ّ
النص القرآ ّ

 .3الصياغة الذات َّية لقانون َّية القرآن سابقة عىل الصياغة الفعل َّية للجامعة اإلسالم َّية:

متيِّز بواليفو بني صياغتني لقانونيَّة القرآن :الصياغة الفعليَّة التي تنبع من واقع الجامعة اإلسالميَّة التي
كانت تق ِّدسه وتعتقد بتقديسه ،وبني الصياغة التي طرحها القرآن ذاته ضمن آياته؛ بهدف تثبيت قانون ّيته
وإعالن سلطته.
النص ،سابقة أم الحقة للقانون َّية
وهنا تطرح السؤال اآليت :هل هذه الصياغة (الصياغة القانون ّية) داخل
ّ

ين
ين؟ بعبارة أخرى :الصياغة التي ترد داخل
الفعل َّية
ّ
ّ
النص هي سبب أم نتيجة للمسار القانو ّ
للنص القرآ ّ
الذي حدث داخل الجامعة اإلسالميَّة؟

النص القرآين عىل أنَّها وحدة قويَّة ج ًدا عىل
تنظر بواليفو إىل الوحدة التي ت ُق َّدم فيها القانونيَّة داخل
ّ

الرغم من املخطَّط أو املسار البسيط الذي سلكه القرآن يف تثبيت هذه القانون َّية ،فقد ق َّدم القرآن قانون َّية
حقيقي ،يستلم القرآن الذي يوحيه إليه الله ويتلوه
نبي
ٌ
ذاته من خالل مسار بسيط يقوم عىل أ َّن مح َّم ًدا ٌّ
حرفًا بحرف ،ولكن تضاف إىل هذا املسار البسيط وحدة بالغ َّية قويَّة ج ًّدا ترتجم إرادة اإلقناع هذه ،والقوة
تكمن يف هذه البساطة نفسها ،مضافًا إىل كرثة التكرار ،واإليحاءات الضمنيَّة التي يسهل فهمها نسبيًّا من
طرف السامع أو القارئ ،مضافًا إىل الدقَّة التي تكمن يف استعامل تلك العنارص البالغ َّية البسيطة ،كام هو
الحال يف حرص الفكرة يف جوابني أو حلَّني اثنني فقط.
نصه تنفي كونه
وترى يف الجواب عىل السؤال املتق ِّدم أ َّن ق َّوة هذه الوحدة التي ق َّدم بها القرآن قانون َّية ّ

حا شدي ًدا من قبل مجموعة من األشخاص ،وأ َّن مقولة تق ّدم القانون َّية الفعل َّية
قد صيغ أو نُقِّح الحقًا تنقي ً
ين من قبل الجامعة اإلسالميَّة عىل قانونيَّة القرآن ذاته تعقِّد مسألة تفسري ق َّوة هذه الوحدة
ِّ
للنص القرآ ّ
النص تسبق
النص القرآين ذاته .وعليه ،ترى بواليفو أ َّن الصياغة القانون َّية داخل
املطروحة من داخل
ّ
ّ
ين.
القانون َّية الفعل َّية
ّ
للنص القرآ ّ
رجل واح ًدا هو مح َّمد
ً
وتوافق بواليفو ما ق َّدمه آرثر جيفري يف كتابه «القرآن ككتاب مق َّدس» من أ َّن
جا للجامعة
نص مق َّدس ،فلم يكن هذا
ّ
كان أصل هذا القرآن وقد سلَّمه أل َّمته قبل وفاته عىل أنَّه ّ
النص إنتا ً
اإلسالميَّة ،مبعنى أنَّها هي التي كانت قد ق َّررت أ َّن ذلك هو مجموع الكتابات التي نَ ت داخل الجامعة
الحق للسلطة الدين َّية ،بل إ َّن ال ّنص ألَّفه رجل واحد ث ّم ُسلِّم للجامعة تحت
والتي سمعوا فيها الصوت
ّ
سلطته؛ بوصفه مجموعة من «الوحي» الذي جاء ل ُينظِّم حياتها الدين َّية؛ بوصفها جامعةً ،غاية األمر أ َّن
املؤسس (مح َّمد)
الجامعة اإلسالميَّة هي التي قامت بجمع مواد املصحف مع بعضها البعض بعد موت
ِّ

المستشرقة الفرنسيَّة «آن سيلفي بواليفو»

نصا ُمق َّد ًسا .وعليه ،فالسلطة
وأع َّدته ليك يُستعمل من طرفها ،غري أ ّن محتواه كان قد سلّمه لهم
املؤسس قبل وفاته ًّ
ِّ
ين مهام كانت الحالة التي كان عليها القرآن ،سواء أكان مكتوبًا
القانون َّية املق َّدسة كانت ُمصاغة داخل
ّ
النص القرآ ّ
أم شفويًّا ،مجمو ًعا أم ال ،أو يف قراءات مختلفة.
الكرونولوجي
وقد سلكت بواليفو طريقًا آخر إلثبات فكرتها عرب قراءة تزامنيَّة تتبَّعت فيها مختلف فرضيَّات التط ُّور
ّ
النص؛ ففي فرتة كانت فيه تالوات مح َّمد ت ُوصف مبارشة
للنص .وعاينت بهذه القراءة تط ُّو ًرا حقيق ًّيا للفكرة داخل
ّ
ّ
النبي،
بأنَّها تالوات أ ْوحى بها الله ،ث َّم برسعة جاءت فرتة أُطلِق فيها عىل هذه التالوات اسم «كتاب» أُنزل عىل
ّ
ريا جاءت فرتة التصادم مع وجود كتب مق َّدسة فعل َّية بني أيدي أُمم أخرى.
وذلك بالتوازي مع تعريف النب َّوة ،وأخ ً
األقل يف جز ٍء كبريٍ منه -كان قد حدث بعد موت
ّ
وترى بواليفو أنَّه من الصعب التفكري يف أ َّن مثل هذا التط ُّور -عىل
مح َّمد .وترى بواليفو أنَّه من الصعب االقتناع بوجود مجموعة تتَّفق عىل خطَّة الوحي القرآن َّية إذا مل تكن هذه
بالغي
أسلوب
املجموعة مقتنعة ُمسبقًا بتلك الخطَّة ،وأنَّه من الصعب -أيضً ا -تص ُّور هكذا مجموعة تتَّفق عىل
ٍ
ٍّ
بأسلوب
الخاصة به؛ إذ إ َّن الوثيقة الجامع َّية اإلجامع َّية غال ًبا ما ت ُح َّرر
حد ،يحتوي عىل العنارص الدقيقة
ٍ
َّ
مح َّدد ومو َّ
ح ًدا ،يكون إنتاج إجام ٍع حوله يف ٍ
وسط
ين -بحسب بواليفو -يشهد
سطحي أكرث بكثري .وترتيب ّ
ً
تنظيم ُمو َّ
النص القرآ ّ
ٍّ
واملسيحي ،وأكرث ابتعا ًدا عن املراكز السياس َّية والدين َّية للمنطقة،
اليهودي
أكرث ضيقًا وأكرث انفصالً عن العامل
ّ
ّ
مم إذا كان الفاعلون كُرث وعىل رأس إمرباطوريَّة مرتامية األطراف.
أسهل َّ
وتن ِّبه بواليفو إىل أ َّن فرض َّيتها حول صياغة سلطة القرآن يف القرآن ال تعني القول بأ َّن «القانون ّية» جاءت ُمبكّرا ج ًّدا
النص وبني
الرضوري الفصل بني سلطة
بالسلطة .وترى أنَّه من
ّ
ّ
يف شكلها املتكامل ،ولكن فقط يف جانبها املتعلّق ّ
ين وبني فعليّتها داخل الجامعة اإلسالميَّة.
تثبيته ،وكذلك بني اإلعالن عن القانونيَّة يف
ّ
النص القرآ ّ
ين يُستخدم لل ِّدفاع عن قانونيَّة القرآن ،فجوهر
وتعترب بواليفو يف دراساتها أ َّن الجزء األكرب من
ّ
النص القرآ ّ
السامع أو القارئ أ َّن هذا الكالم ،هذا القرآن ،هو كتاب مق َّدس
ّ
النص -بحسبها -يتمثَّل يف بَ ْرهن ٍة تهدف إىل إقناع َّ
يحظى بسلطة إله َّية ،وهو الكتاب الوحيد الذي أُنزِل للجامعة الصالحة الوحيدة ،جامعة «املؤمنني» ،وجامعة
مهم منه
«امل ُسلمني» ،أي لهؤالء الذين يتّبعون مح َّم ًدا ،والذين هم عىل الرصاط املستقيم.
فالنص يُ ِّ
ُّ
خصص جز ًءا ًّ
نصا قانونيًّا ،والوحيد الذي ال سواه.
ليقول للجامعة اإلسالميَّة أنَّه هو
النص الذي يجب عليها أن تعتمده ًّ
ّ
ين ،وفق اآليت:
وتق ِّدم عرضً ا للمراحل الكرونولوجيَّة لقانونيَّة
ّ
النص القرآ ّ

شفوي يف جز ٍء منه ،له نسخ مختلفة ،يُعلن
نص :حدوده -عىل األرجح -غري واضحة املعامل،
أ .نحن أمام ٍّ
ّ
بق َّو ٍة سلطته القانون َّية الذّات َّية ،ويُعلن -أيضً ا -أنَّه عبارة عن مجموعة األقوال التي استلمها مح َّمد من الله
وبلَّغها كام هي من دون زيادة أو نقصان.
النص ،وجدت نفسها مقتنعة بسلطته القانون ّية (امل ُق َّدسة والدين َّية).
ب .وأمام جامعة :تستمع إىل هذا
ّ
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النص ،من تدوين ،وجمع ،وانتقاء ،وإقرار مختلف
ج .وأمام بعض الرضورات التي قامت بتثبيت
ّ
النص التي كانت ت ُث ِّبته كان يحتوي عىل هذه الربهنة األوىل لصالح سلطة
القراءات ،و...إلخ .ومبا أ َّن هذا
ّ
النص ،فإ َّن هذه األفكار وجدت هكذا نفسها موضوعة عىل الواجهة ،وباملقابل فهي ت ُستخدم إذن إلعالن
ّ
القانونيَّة ،سواء لدى الجامعة اإلسالميَّة ال َّنامية أم لدى الجامعات األخرى.
وتقول بواليفو :إذا أردنا ترتيل القرآن وسط النصوص املق َّدسة الدينيَّة األخرى ،فإنَّنا نالحظ أنَّه يق ِّدم خاصيَّ ًة
نص مرصود رصاح ًة لفرض سلطته عىل الجامعة اإلسالم َّية ولقيادتها.
نادرة بعض اليشء؛ فهو يق ِّدم نفسه عىل أنَّه ٌّ
النبي ماين (تـ 277م) التّي قُ ِّدمت من طرفه هو نفسه
واالستثناء الوحيد ما قبل القرآن -عىل ما يبدو -هي نصوص ّ
عىل أنَّها «نصوص مق َّدسة» (غراهام ،)561-560 :2006 ،وحديثًا «كتاب املورمون» ،أو كتابات بهاء الله التي
تؤسس –أيضً ا -منزلتها عىل خطاب يتعلَّق بالكتب املق َّدسة السابقة .وعىل العكس من الكتابات املق َّدسة ،مثل:
ِّ
ين يف سفر التثنية ،يُع ِّرف
األناجيل ورسائل بولس ،فإ َّن القرآن بق ّوة وحضو ٍر مكثَّف أرقى بكثري من الخطاب القانو ّ
وحى بها ،نزلت مبارشة من الله .بشكل من األشكال ،القرآن يقوم بـ «قانون ّية ذات ّية» .فالقرآن
نفسه كتاب ًة مق َّدس ًة ُم ً
كل يشء هو الذي يؤكِّده ،وليس أل َّن جامعة كانت قد وصفته بذلك .هذا ،حتّى وإن
هو كتابة ُمق َّدسة؛ ألنَّه قبل ِّ
تأسست عىل هذه الفكرة كانت قد تب َّنت ذلك يف ما بعد.
كانت الجامعة التي َّ
توصلت إليه بواليفو يف دراستها هذه ،هو أ َّن البنية الرتكيب َّية للقرآن الكريم ،عىل عكس الكتب
ونتيجة ما َّ

ُؤسس من خالل الحوار والجدل مع أهل الكتاب ملرجع َّيته الذات َّية ،كام أ َّن القرآن يواكب
املق َّدسة األخرى ،ت ّ
التاريخي بني لحظة الجمع
بالتفصيل سياقات نزوله يف مسار الرسالة؛ ما ينفي فرض َّية جمعه املتأخِّر ،أو التفاوت
ّ
املرجعي.
ولحظة التقنني
ّ

مواقع

إلكرتونية

اإللكتروني :ب َّوابة القرآن
الموقع
ّ

«عالم من األبحاث القرآن َّية والتحليل في متناول يدك»
(((Qur’an Gateway
A world of Qur’anic research and analysis at your fingertips

أسس من قبل مجموعة من الباحثني يف مجال
ينِّ ،
ين قرآ ّ
موقع « »Qur’an Gatewayهو موقع إلكرتو ّ

الدراسات القرآنيَّة ،يهدف إىل عرض أكرث األبحاث القرآنيَّة جودة وأفضل املقاالت العلميَّة ووضعها بني يدي
نص اإلسالم
األكادمي ِّيني وغري األكادمي ِّيني ،وتأمني نظام بحث متط ِّور وواجهة سهلة االستخدام تتيح تحليل ّ
التأسييس .وقد وضع هذا املوقع يف خدمة أه ّم الجامعات واملراكز البحث َّية؛ كجامعة أوكسفورد ،وجامعة
ّ
ومؤسسة العلوم الدينيَّة يف إيطاليا.
كامربيدج ،وجامعة نوتردام ،والجامعة ال ِعربيَّة يف القدس ،وجامعة إنديانا،
َّ
الشخيص فيه.
مع إمكانيَّة استفادة عموم الباحثني من هذا املوقع من خالل االشرتاك
ّ
وتحليل غري
ٌ
ومم وضع شعا ًرا لهذا املوقع عبارة 114« :سورة 6,236 ،آية 8,815 ،سطر :صفح ٌة واحدة
َّ
يعب عن شمول هذا املوقع لدراسة جميع آيات القرآن الكريم ،وفتح باب البحث فيها عىل
محدود»؛ ما ِّ
مصاريعه.
َّ ً
ِّ
أول :فكرة الموقع والهدف من إنشائه بحسب القيمين عليه

أُ ِ
املؤسسني والق ِّيمني عليه -تلبي ًة لحاجات الباحثني والدارسني للقرآن الكريم
نشئ هذا املوقع -بحسب
ِّ
(1) https://info.qurangateway.org/.
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املؤسسات
خصوصا وأ َّن أغلبهم ال يتقنون اللغة العرب َّية؛ فإ َّن
يب املعقَّد -بحسب زعمهم-
ذات
ً
ّ
النص العر ّ
َّ
التعليم َّية ما زالت تفتقد إىل األدوات املتط ِّورة التي تُ كِّن الدارسني والباحثني من بحث القرآن ومخطوطاته
القدمية ،وما هو موجود من األدوات ال يوفِّر سوى إمكانيَّة إجراء أبحاث بسيطة ،أ َّما األبحاث األكرث تعقي ًدا؛ فإنَّها
طويل مع املعاجم والقواميس الورقيَّة.
ً
تتطلَّب جه ًدا يدويًّا

وملنصة إلكرتونيَّة تس ِّهل البحث؛
بحثي شامل
وعليه ،يفتقد الباحثون يف مجال الدراسات القرآنيَّة لجهاز
َّ
ّ
ين بشكل كبري.
كتلك التي تحظى بها النصوص التاريخ َّية األخرى؛ مبا يؤ َّدي إىل خفض فاعل َّية البحث القرآ ّ
ين متط ِّور ،فكان هذا الربنامج (Qur’an
مؤسيس هذه
َّ
وقد أشعر هذا النقص ِّ
املنصة برضورة إنشاء برنامج إلكرتو ّ
 )Gatewayالربنامج
العلمي الذي يُوفِّر أفضل األجهزة الص ِّف َّية التي تتيح الدراسة األكادمي َّية املتق ِّدمة للقرآن ،وتسمح
ّ
النص الرئيس لإلسالم والبحث يف ط َّياته .وهو برنامج دقيق للغاية وسهل االستخدام يف الوقت
حص
ِّ
للباحثني بتف ُّ
نفسه ،ويتيح مراجع ًة أكرث شموليَّة للنصوص القرآنيَّة واملخطوطات التاريخيَّة .فبينام كانت سائر الربامج ال تسمح
كل كلمة عىل حدة ،وتبحث املفردات مفردة مفردة ،وال إمكان َّية فيها
إل بالبحث البسيط لكلامت القرآن الكريم ّ
َّ
املك
ِّ ّ
للبحث عن كلامت ع َّدة ،أو االطِّالع عىل الروابط بني املفردات ،أو االطِّالع عىل تط ُّور الكلامت من الجزء
النص ،وال فرصة فيها لفحص
ً
ين من القرآن ،أو تحديد الصيغ املتك ِّررة من الكلامت يف أنحاء ّ
وصول إىل الجزء املد ّ
تغي إمالئها عرب الزمن من دون الحاجة للسفر من مكان إىل
املخطوطات القرآنيَّة القدمية ملعرفة كيفيَّة تط ُّورها أو ُّ
جا لجوانب النقص والقصور يف برامج البحث
آخر لالطِّالع عىل هذه النصوص شخص ًّيا ،فجاء هذا الربنامج معال ً
املتخصصني باإلسالم والقرآن من ذوي املؤ ِّهالت
اإللكرتون َّية القدمية؛ وذلك بعد االستعانة بفريق من الخرباء
ِّ
العلم َّية العالية الذين ق َّدموا نصائحهم ومشوراتهم حول حاجات الباحثني يف القرآن الكريم ،وما يُؤ ّمل أن يكون عليه
هذا املوقع من محتويات قادرة عىل تلبية هذه الحاجات بسهولة ودقَّة عاليتني.

اإللكتروني :بوَّابة القرآن
الموقع
ّ

املؤسسني
ويف هذا السياق ،يقول «آندي بانسرت» ( )Andy Bannisterوهو صاحب فكرة هذا الربنامج وأحد أه ّم
ِّ
واملرشفني عىل املوقع« :بالنسبة يل ،انبثق املوقع من حاج ٍة عمل َّية للغاية :رضورة التمكُّن من تحليل القرآن
يب .خالل السنوات األوىل من بحث
بشكلٍ كامل و ُمتك ِّرر ورسيع؛ بحثًا عن األمناط الصياغيَّة يف هذا
ِّ
النص العر ّ
األقل أقسا ًما كبري ًة منه -شفهيًّا وبشكلٍ ُمبارش؟
ّ
مهتم بالسؤال اآليت :هل نُظِّم القرآن -أو عىل
أصبحت
الدكتوراه،
ُ
ًّ
ٍ
نصوص أخرى ،هي وجود لغة صياغ َّية متمثِّلة يف عبارات قصرية
املؤشات عىل ذلك التي لوحظت يف
إحدى
ِّ
يقف وراء تطوير هذه الفكرة هو « ُم ِ
نشد الحكايات» من
وثابتة تُستخدم مر ًة بعد أخرى .الكتاب الكالسي ّ
يك الذي ُ
تأليف «آلبريت لورد» ،وقد طُبِّقت نظريَّته عىل مئات العبارات الشفهيَّة ،ولكن ليس عىل القرآن.

نص ما عرب البحث عن األمناط الصياغيَّة فيه يقتيض استعامل
سعان ما
ُ
اكتشفت السبب ،فإ َّن تحليل ٍّ
ُ
النص كلم ًة كلمة وسطرا ً سط ًرا مع فهرس هو عمل َّية بطيئة تقتيض
الحاسوب؛ أل َّن أداء هذه امله َّمة يدويِّاً ومراجعة
ّ
ُ
يستغرق سنوات ،وإلَّ فينبغي أن أكتفي بتحليل
أدركت أ َّن تنفيذ البحث يدويًّا مع القرآن سوف
ريا ومؤمل ًا.
ُ
ُ
جه ًدا كب ً
قسمٍ صغريٍ من القرآن.
ج ٍ
هد قديم أُنجز يف جامعة حيفا وجامعة ليدز :قواعد بيان َّية للقرآن ُمبتنية عىل علم الرصف،
عرثتُ بالصدفة عىل ُ
ُ
أملك خلفيَّ ًة معرفيَّ ًة بعلوم
كنت
كل كلمة.
كل ُمفردة قرآنيَّة مع تحديد ميّزات ّ
وقد ض َّمت هذه القواعد البيانيَّة ّ
ُ

يب ملسح
الحاسوب ،وفجأ ًة
ُ
أدركت أنَّه بإمكاين استخدام تلك القواعد البيان َّية وتحسينها وتطوير برنام ٍ
ج حاسو ّ
ٍ
سنوات من الجهد وسمح يل بإنهاء
يب
يل التحليل الحاسو ّ
القرآن برسع ٍة فائقة بحثًا عن األمناط الصياغ َّية .وفّر ع َّ
بحث الدكتوراه يف زمنٍ مناسب ،ث ّم تأليف كتايب بعنوان «دراسة صياغ َّية شفه َّية للقرآن» ليك أُظهر أ َّن القرآن ُمش َّبع
الصياغي.
الشفهي
متا ًما باإللقاء
ّ
ّ

اجتمعت مع زماليئ األكادميِّني للعمل عىل  ،Qur’an Gatewayوكان منطقيًّا أن أُط ِّور
بعد بضع سنوات،
ُ
كل من
الصياغي ،وأن أدمجها يف الربنامجُّ .
كنت قد أنشأتها خالل مرحلة الدكتوراه بهدف التحليل
األدوات التي ُ
ّ
ين بإمكانه أن يت ّم بسهولة نوع الدراسة التي كلَّفتني أشه ًرا .هل تريد أن تعرف مدى كثافة
يستخد ُم الربنامج اإللكرتو ّ
ٍ
صياغات قصرية و ُمتك ِّررة؟) .األمر سهل:
يب الذي يتألَّف من
الصياغات يف سورة البقرة (أي ما هي نسبة
ّ
النص العر ّ
فقط افتح تلك السورة عىل برنامج  Qur’an Gatewayوانقُر ز ّر «الصياغة» عىل الشاشة وبغضون ع ّدة ثوانٍ سوف
تتمكَّن من رؤية جميع الصياغات يف السورة ُمل ّونة باألزرق (وتكتشف بنظر ٍة واحدة أ ّن  % 51.75من سورة البقرة
يتألَّف من عبارات صياغ َّية).

ٍ
س لوجود هذه األدوات يف Qur’an Gateway؛
يب
يل التحليل الحاسو ّ
سنوات من العمل .وعليه ،أنا ُمتح ِّم ٌ
وفَّر ع َّ

النقدي الرائع
فعل :تطوير البحث
ُتيح لهم الرتكيز عىل ما يه ّم ً
ّ
ليك ت ُوفِّر عىل الباحثني اآلخرين الوقت وال ُ
جهد وت ُ
فعل .عىل سبيل املثال :اعتمد مارك دوري بشكلٍ كبري عىل  Qur’an Gatewayيف
يحصل ً
ُ
حول القرآن .هذا
اإلسالمي» ،وتعقَّب
تحليالت كتابه بعنوان« :القرآن وانعكاساته يف الكتاب املق ّدس :تحقيقات يف تك ّون الدين
ّ
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للنص .أمت ّنى أن يُستتبع
كيف أ َّن استخدام الصياغات القرآن َّية عرب الزمن يُساعد يف منحنا تأريخًا داخل ًّيا أكرث دقَّ ًة
ّ
هذا الكتاب األ َّول بكثريٍ من األبحاث ،نظ ًرا إىل املساعدة الهائلة التي ت ُق ِّدمها األدوات الحاسوب َّية يف برنامج
 Qur’an Gatewayللباحثني».
َّ
ِّ
ً
ثاني�ا :مؤسس البرنامج والهيئ�ة االستشارية:
يعترب «آندي بانسرت» -كام تق َّدم -صاحب فكرة هذا الربنامج ،حيث بدأ العمل عليه إلنجاز أطروحته يف
املتخصصني
الدكتوراه ،ث َّم عمل عىل تطويره يف ما بعد مع بعض زمالئه ،باالستعانة بهيئة استشاريَّة من الخرباء
ِّ
يف مجال البحث يف القرآن الكريم ودراسته .ويف ما يأيت تعريف بـ «بانسرت» ،وبأعضاء الهيئة االستشاريَّة:
آندي بانسرت (:)Andy Bannister
ٍ
محارضات عن اإلسالم والفلسفة ،ويد ِّرس بشكل
حائ ٌز عىل شهادة الدكتوراه يف الدراسات اإلسالم َّية ،يُلقي

منتظم يف اململكة املتَّحدة وأوروبا وكندا والواليات املتَّحدة األمريك َّية ،ويتنقَّل من الجامعات إىل الكنائس
املسيحي والجامهري املنتمية
جه خطابه إىل الجمهور
واملنتديات التجاريَّة ،ويظهر عىل التلفاز واإلذاعة ،ويو ِّ
ّ
إىل جميع األديان ،متح ِّدث ًا عن قضايا تتعلَّق باإلميان والثقافة والسياسة واملجتمع.

بش من فريق Ravi Zacharias International
وهو مدير مركز «سوالس» للمسيحيَّة العا َّمة يف إسكتالندا ،و ُم ِّ ٌ
للهوت.
وزميل باحثٌ يف مركز آرثر جيفري لدراسة اإلسالم يف كلِّ َّية ملبورن َّ
ٌ
،Ministries
من مؤلَّفاته :كتاب «دراسة صياغ َّية شفه َّية للقرآن» الذي يتح ّدث فيه عن كثريٍ من الطرق التي نُظِّم من خاللها
القرآن بادئ األمر ،وكتاب «أبطال :خمس شخص َّي ٍ
ات نتعلَّم من حياتهم» حول حياة خمسة رجا ٍل مسيح ِّيني كبار،
ِ
حة» حول وجود الله ،وشارك
وكتاب
«امللحد غري املوجود» .كام شارك يف كتابة السلسلة الوثائق َّية «أسئل ٌة ُمل َّ

يف تقدميها أيضً ا.

فرانسوا ديروش ((((:)François Déroche
مؤسسة «كوليدج دي فرانس» البحثيَّة يف باريس ،واملدعومة من الحكومة الفرنسيَّة ،يُد ِّرس ما َّدة
أستاذ يف َّ

تاريخ القرآن .خبري يف املخطوطات العرب َّية ولديه اهتام ٌم خاص بتاريخ تدوين القرآن .ألَّف كت ًبا ع َّدة ،منها:
«تدوين القرآن يف أيام اإلسالم املبكّرة :مخطوطة بارسينو برتوبوليتانوس منوذجاً» (2009م)« ،مصاحف األمويِّني»
ٌ
ين2019( »-م).
أقوال متع ِّددة عن تاريخه -بحثٌ يف تشكُّل
(2014م) ،و»القرآن،
ِّ
النص القرآ ّ

الفرنيس فرانسوا ديروش» ،مجلَّة القرآن واالسترشاق
((( لالطِّالع أكرث عىل سرية فرانسوا ديروش ،مؤلَّفاته ،وآرائه حول القرآن الكريم ،انظر« :املسترشق
ّ
املعارص ،السنة  ،1العدد  ،3صيف 2019م ،ص.54-44

اإللكتروني :بوَّابة القرآن
الموقع
ّ

فريد دونر (:)Fred Donner
اإلسالمي ،والقانون
س التاريخ
اإلسالمي ،وعلم الكتابات
أستاذ تاريخ الرشق األدىن يف جامعة شيكاغو ،يُد ِّر ُ
ّ
ّ
اإلسالمي وعلم
والنقوش العرب َّية .تتمحو ُر اهتامماته البحث َّية حول الدراسات القرآن َّية وأصول اإلسالم والتأريخ
ّ
كتب ع َّدة ،منها« :مح َّمد واملؤمنون :أصول اإلسالم» (2010م) ،مضافًا إىل بحوث ع َّدة يف
الربديَّات العر ّ
يب .له ٌ
الدراسات القرآن َّية .وهو عضو يف مجلس الجمع َّية الدول َّية للدراسات القرآن َّية (.)IQSA
آلبا فيدييل (:)Alba Fedeli

باحثة يف كلِّ َّية الالهوت والدين يف جامعة برمنغهام .يتمحو ُر اهتاممها
العلمي بوج ٍه رئيس حول املخطوطات
ّ
امليالدي .ت ُجيد التصوير
القرآنيَّة القدمية من القرن السابع
الرقمي؛ بهدف إعادة تركيب املخطوطات إلكرتونيًّا.
ّ
ّ
دايفيدسون ماكالرن (:)Davidson MacLaren

اإلسالمي ،واملدير
مؤسسة املكنز
مؤسسة املخطوطات اإلسالميَّة .ميدان
ّ
التنفيذي يف َّ
املدير املساعد يف َّ
ّ
خصوصا فنون الكتب
خربته :ترميم مجموعات املخطوطات اإلسالم َّية ،وعلم الكتابات القدمية اإلسالم َّية،
ً
العثامن َّية واململوك َّية.
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ثوماس ميلو (:)Thomas Milo
يعمل عىل النامذج الحاسوب َّية للبنى الخطِّ َّية العرب َّية ما قبل الطباع َّية لرشكة  .DecoTypeأنشأت
ُ
ستقل
باحث ُم ٌّ
رشكته
ٍ
يل (مصحف مسقط) .وهو ُمح ِّرر كتاب «كتاباتٌ
بطلب من الحكومة العامنيَّة -أ َّول قرآنٍ إلكرتو ٍّين ف ِّن ٍّي تفاع ٍّ
فص ًل عن الخ ِّ
ين ورد يف كتاب «من
وكتاباتها :تحقيقات يف النصوص والخطوط اإلسالم َّية» وكتب بحثًا ُم َّ
ط القرآ ّ

القرآن إىل اإلسالم» (2008م) باللغة األملان َّية.
غريد بوين (:)Gerd Puin

ري يف علم الكتابات
تخص ٌ
باحثٌ ُم ِّ
ين ودراسة املخطوطات القدمية وتحليلها .خب ٌ
ص يف علم اإلمالء القرآ ّ
ٍ
مخطوطات قرآنيَّة قدمية
العربيَّة ،وكان عىل رأس مرشوع الرتميم الذي وكَّلت الحكومة اليمنيَّة بتنفيذه؛ لفحص

ُعرث عليها يف صنعاء عام 1972م.

غابريال رينولدز (:)Gabriel Said Reynolds
أستاذ الدراسات اإلسالميَّة والالهوت يف كلِّيَّة الالهوت يف جامعة نوتردام .تتمحور اهتامماته البحثيَّة حول

الدراسات القرآن َّية والعالقات اإلسالم َّية-املسيح َّية .ألّف كت ًبا ع َّدة ،من بينها« :الله يف القرآن» (2020م) ،و«القرآن
النص والتفسري» (2018م).
والكتاب املق ّدس:
ّ
بيرت ريديل (:)Peter Riddell
األكادميي يف
باحثٌ يف كلِّ َّية التاريخ ،فرع األديان والفلسفات يف جامعة ( )SOASيف لندن ،ونائب الرئيس
ّ

للهوت .من اهتاممته البحثيَّة :الدراسات اإلسالميَّة والعالقات اإلسالميَّة-املسيحيَّة.
مدرسة ملبورن َّ
نيكوالي سيناي (:)Nicolai Sinai

أستاذ الدراسات اإلسالميَّة يف كلَّيَّة الدراسات الرشقيَّة يف جامعة أوكسفورد .تتمحو ُر اهتامماته البحثيَّة حول:

يب القديم ،التفسري اإلسالمي ،والفلسفة
اليهودي
األبعاد األدب َّية للقرآن ،تفاعل القرآن مع الرتاث
ّ
واملسيحي والعر ّ
ّ
كتب ع َّدة ،منها« :القرآنُ :مق ِّدمة تاريخ َّية-نقديَّة» (2017م) ،مضافًا إىل عد ٍد من
والالهوت يف العامل
اإلسالمي .له ٌ
ّ
األبحاث القرآن َّية.
أسمى هاليل:

باحثة يف معهد الدراسات اإلسامعيل َّية يف لندن ،وأستاذة ُمساعدة تُد ِّرس الدراسات اإلسالم َّية يف جامعة ليل

الديني خالل مرحلة اإلسالم املبكّرة وفرتة القرون الوسطى،
البحثي حول :نقل األدب
الفرنسيَّة .يتمحو ُر اهتاممها
ّ
ّ
وكيف َّية استخدام النصوص الدين َّية ،وأثره عىل هيئاتها و ُمحتوياتها.

اإللكتروني :بوَّابة القرآن
الموقع
ّ

مهدي عزايز:
ص يف
اإلسالمي يف كلِّ َّية الالهوت والدراسات الدين َّية يف جامعة لوفن يف بلجيكا.
أستا ٌذ مساع ٌد يف الالهوت
متخص ٌ
ِّ
ّ
ين املضاد» (2015م) ،وكتاب «أطروحات حول
الدارسات القرآنيَّة وحقبة اإلسالم املبكر .مؤلِّف كتاب «الخطاب القرآ ّ
القرآن يف فرنسا منذ السبعين َّيات» (2009م) ،وله أبحاث كثرية يف مجال الدراسات القرآن َّية.

عمران البدوي:
ومؤسس برنامج الدراسات العرب َّية يف الجامعة.
أستا ٌذ ُمساعد يف دراسات الرشق األوسط يف جامعة هيوسنت،
ِّ

املؤسس للجمع َّية الدول َّية للدراسات القرآن َّية وأمني صندوقها .ألَّف كت ًبا وكتب مقاالت وبحوث ًا
التنفيذي
املدير
ّ
ِّ
قرآنيَّة ع َّدة ،وشارك يف تحرير كتاب« :مجتمعات القرآن :الحوار والجدال والتن ُّوع يف القرن الحادي والعرشين»
(2019م)(((.
ً
ِّ
ثالثا :الخدمات اليت يوفرها  Qur’an Gatewayللباحثي�ن في القرآن الكريم:

ححة؛ وذلك
.1دراسة
ّ
ين العر ّ
يل ،وكذلك دراسة ترجمته اللفظيَّة وترجمته اإلنكليزيَّة املص َّ
النص القرآ ّ
يب األص ّ
يف عرض جميلٍ ومتميِّز

املؤش فوق املقطع،
ين وقواعده النحويَّة مبج َّرد تحريك
ِّ
.2الحصول عىل املعنى الكامل ِّ
ألي مقطع قرآ ّ
مضافًا إىل خيارات أخرى للبحث
((( لالطِّالع أكرث عىل هذا الكتاب ،انظر« :مجتمعات القرآن :الحوار والجدال والتن ُّوع يف القرن الحادي والعرشين» ،مجلَّة القرآن واالسترشاق املعارص ،السنة
 ،1العدد  ،3صيف 2019م ،ص.87-86
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مواقع إلكرتونية

.3البحث عن الكلامت أو الجمل ،واستكشاف تركيبات الكلامت ،وتت ُّبع املراجع يف أنحاء السور،
واستكشاف قاعدة بيانات تحوي املوا ّد القرآن َّية التاريخ َّية
يل
الصياغي وعلم اللغة ،والتحقُّق من املعاين واملراجع من
.4فحص الرتكيب
ِّ
النص العر ِّ
يب األص ّ
ّ
.5البحث يف آالف التصحيحات الخطِّيَّة يف أقدم املخطوطات القرآنيَّة

فضل عن وجود
ً
.6الغوص يف معاين املفردات القرآن َّية عرب الوصول السهل إىل القواميس املعياريَّة،
مبني يف املوقع
ُمعجم ّ
أي جز ٍء من القرآن وعرب وسائل ع َّدة
.7اإلبحار يف ِّ
ٍ
ترجامت ع َّدة باللغة اإلنكليزيَّة
.8االختيار بني
.9إمكان َّية حرص البحث بالسور امل ِّك َّية أو املدن َّية

	10.مراجعة قاموس شامل من املفردات القرآن َّية ،أو العودة إىل ما يختاره الباحث من املعاجم املتوفِّرة يف
املوقع
املؤش عليها ،وإمكانيَّة االنتقال إىل األسفل
	11.الوقوف عىل اإلعراب التا ّم ألي مفردة قرآنيَّة مبج َّرد وضع
ِّ
لالطِّالع عىل ٍ
مزيد من التفاصيل أو توسعة البحث
نص القرآن بالعربيَّة أو اإلنكليزيَّة للعثور عىل كلمة أو جذر أو هيئة أو رقم أو صفة (تأنيث/
	12.البحث يف ّ
تذكري) وغريها من املعايري

	13.الوصول بسهولة إىل أبحاث ألّفها باحثون من أمثال جون برنيس ( )John Penriceوإدوارد ويليام الين
( )Edward William Laneعرب نقر ٍة واحدة
الصالت والعالقات بني املفردات
	14.البحث عن ِّ

	15.استكشاف أكرث من  6,660عبارة صياغية تض ّم  3أو  4أو  5كلامت يف أنحاء القرآن

	16.استكشاف قاعدة بيانات تحوي أكرث من  300مخطوطة قرآنيَّة قدمية وفحص مكانهاُ ،محتوياتها ،وتط ّور
الخط وعلم اإلمالء مع الوقت.
	17.االطّالع عىل التصحيحات يف املخطوطات التي أُجريت عرب الزمنُ ،مرتافقاً أغلب األحيان مع صور
يل
عن املخطوطات األصليَّة ووصف تفصي ّ
ٍ
بحث ُمتق ّدم يستن ُد إىل املعايري التي يختارها الباحث
	18.تنفيذ

خاصة بالباحث
	19.تصفُّح املخطَّطات والرسوم البيان َّية ،وإنشاء مخطَّطات بيان َّية
َّ

كل باحث ونتائج دراساته واستنساخها مجانًا الستخدامها يف
نتائج بحث ِّ
	20.إتاحة رسم خريطة تحوي
َ
العلمي
األبحاث أو أثناء العرض
ّ

سجل بحثه
ّ
الشخيص عىل الربنامج ،حيث بإمكان الباحث أن يُدرج
	21.إضفاء الطابع
ّ
الشخيص ،وكذلك وضع عالمات شخصيَّة عىل مواضه اهتاممه.
ّ

ـ مؤمترات وندوات
ـ إصدارات
ـ بحوث ودراسات
ـ أخبار
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اإلسالمي للدراسات
ني- عرب املركز
عقدت العتبة العباسيَّة املق َّدسة تحت شعار إِنْ ُه َو إِالَ ِذكْ ٌر َو ُق ْرآنٌ ُم ِب ٌ
ّ
االسرتاتيج َّية يف بريوت ودار الرسول األعظم يف كربالء املق َّدسة -املؤمتر
يل األ َّول بعنوان:
العلمي الدو ّ
ّ
«القرآن الكريم يف الدراسات االسترشاق َّية املعارصة -مقاربات نقديَّة ملوسوعة القرآن ليدن ،»-وذلك يومي األربعاء
االفرتايض.
والخميس يف  24-23أيلول (سبتمرب) 2020م ،عىل تطبيق  zoomيف العامل
ّ
َّ ً
أول :التعريف بموضوع المؤتمر:

يب؛ بالتعاون مع فريق من
قام مجموعة من املسترشقني الغرب ِّيني املعارصين من مختلف دول العامل الغر ّ
ومتخصصة تعرف
املستشارين واملح ِّررين؛ بينهم بعض العرب واملسلمني ،بتأليف موسوعة قرآن ّية معارصة
ّ
مبوسوعة القرآن (ليدن)((( .Encyclopaedia of the Quran
رصا -بعد دائرة املعارف اإلسالم َّية للمسترشقني يف القرن
وتعترب هذه املوسوعة جه ًدا بحث ًّيا استرشاق ًّيا معا ً
املنرصم ،-وتحوي مجموع ًة من البحوث والدراسات املتمحورة حول القرآن الكريم واملرتبطة به بشكل مبارش أو
غري مبارش واملنفصلة عن تفسري القرآن .وتحظى هذه املوسوعة القرآنيَّة بدعمٍ من دار نرش بريل الهولنديَّة .وقد بدأ
العمل عىل املرشوع سنة 1993م ،ويتشكَّل فريق العمل من:
املح ِّرر العام :جني دمن ماك أوليف ( )Jane Dammen McAuliffeأمريك َّية /أستاذة يف جامعة جورج تاون/

واشنطن

املح ِّررون األساس:
فرنيس /أستاذ يف جامعة إيكس أون بروفانس
•كلود جيليوت (:)Claude Gilliot
ّ
((( ليدن (بالهولنديّة )Leiden Ltspkr.png :هي مدينة وبلديَّة هولنديَّة يف مقاطعة جنوب هولندا ،عىل ضفاف الراين القديم ،تبعد حوايل  20كلم من
الهاي إىل الجنوب ،وحوايل  40كلم من أمسرتدام إىل الشامل .فيها جامعة تس ّمى باسمها (جامعة ليدن) وهي من أقدم الجامعات يف أوروبا ،ودار نرش بريل
الذي عمل عىل نرش هذه املوسوعة القرآن ّية ،وقبلها دائرة املعارف اإلسالم ّية.
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•وليام جراهام ( :)William Grahamأمرييكّ /جامعة هارفرد
•وداد قايض :لبنانيَّة أمريكيَّة /جامعة شيكاغو
•أندريو ريبني ( :)Andrew Rippinكندا /جامعة فكتوريا
املح ِّررون املساعدون:
•مونيك برنارد ( :)Monique Bernardsهولنديَّة /جامعة فليجمن
•جوهان نافاس ( :)John Nawasبلجييكّ /جامعة لوفان الكاثوليك ّية
فريق من املستشارين:
مرصي /جامعة ليدن  -هولندا
•نرص حامد أبو زيد:
ّ
جزائري /جامعة السوربون  -فرنسا
•مح َّمد أركون:
ّ
ين /جامعة ييل
•جريهارد بورينغ ( :)Gerhard Boweringأملا ّ
ين /جامعة لندن
•جريالد هاوتنج ( :)Gerald R. Hawtingبريطا ّ
هولندي /جامعة غروننغن
•فريديريك ليمهاوس (:)Frederik Leemhuis
ّ
•أنجيليكا نويفريت ( :)Angelika Neuwirthأملانيَّة /جامعة برلني
يل /جامعة تل أبيب
•أوري روبني ( :)Uri Rubinإرسائي ّ
وصدرت هذه املوسوعة ضمن ستَّة مجلَّدات ما بني أعوام (2006-2001م)؛ وفق اآليت:
•ج2001 :)A-D ( 1م
•ج2002 :)E-I( 2م
•ج2003 :)J-O( 3م
•ج2004 :)P-Sh( 4م
•ج2005 :)SI-Z( 5م
•ج2006 :)Index( 6م
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مدخل مرتَّبة عىل أساس الحروف الهجائ َّية اإلنكليزيَّة؛ وهي عىل نوعني:
ً
وتشتمل هذه املوسوعة عىل 690
ين أو لها ارتباط
•مداخل األشخاص واملفاهيم واألماكن والقيم واألعامل والوقائع املوجودة يف ِّ
النص القرآ ّ
ين.
وثيق
ِّ
بالنص القرآ ّ
•مداخل الدراسات واألبحاث القرآن َّية املوضوع َّية.
وقد القت هذه املوسوعة استحسانًا وإعجابًا من ِق َبل بعض الباحثني الغرب ِّيني واملسلمني ،يف حني وجد
ين؛ فكُتبت حولها التحقيقات
علمي
فيها آخرون (من الغربيِّني واملسلمني) نقاط ضعف وخلل
ومنهجي ومضمو ّ
ّ
ّ
والدراسات التي توقَّفت عند جوانبها اإليجاب َّية والسلب َّية ،ونقاط ق َّوتها وضعفها عىل مستوى التحقيق واملنهج
واملضمون والتصنيف...
ِّ َّ
ً
ثاني�ا :أهمية المؤتمر:
واملوسوعي عند املسترشقني منذ القدم وحتَّى عرصنا الراهن
يص
العلمي
مل تتوقَّف حركة البحث
ُّ
التخص ّ
ّ
ّ
النبي مح َّمد (ص) وتاريخه ،ولطاملا
حول مصادر الرتاث
اإلسالمي ،وال س َّيام القرآن الكريم والس َّنة الرشيفة وسرية ّ
ّ
وحساسة ،تنعكس آثارها يف فهم اإلسالم
والعلمي مبناهجه وبتناوله ملواضيع وقضايا دقيقة
البحثي
ات َّصف نتاجهم
َّ
ّ
ّ
بكل ما ميكن من وسائل علميَّة وبحثيَّة...
يص ِّ
العلمي
ومنهج حياة .وهذا ما يتطلُّب التص ِّدي
عقيد ًة ورشيع ًة
ُّ
َ
التخص ّ
ّ
كالندوات ،وإصدار الكتب والدراسات ،وعقد املؤمترات...
يل حول موسوعة القرآن (ليدن)؛ للنظر يف علم َّيتها ومنهج َّيتها
الرضوري عقد مؤمتر
ومن هنا ،كان من
ّ
علمي دو ّ
ّ

وتقوميها؛ بوصفها جه ًدا موسوعيًّا يتمحور حول القرآن الكريم ،يُق َّدم إىل الباحثني والطالب الجامعيِّني الغربيِّني
رصح بذلك رئيسة فريق العمل جني دمن ماك أوليف يف
عىل أنَّه نتاج
علمي يحيك عن القرآن الكريم ،كام ت ِّ
ّ
مق ِّدمة املوسوعة نفسها((( ،مع ما يف هذه املوسوعة من مشاكل منهج َّية ومضمون َّية ال ميكن القبول بها؛ ما يستلزم
بذل الجهود العلم َّية والبحث َّية لنقد أصول هذه الدراسات الواردة فيها ،وتصويب دراسات أخرى وتوجيهها ،وإزالة
التباسات وشبهات تفرزها دراسات أخرى...

((( « ...وقد أخذنا عىل أنفسنا منذ البداية أن ننظر يف عملنا يف هذه املوسوعة إىل املايض واملستقبل ،فشكّل هذان الوجهان هيكل هذه املوسوعة .وكنا
عازمني عىل إبداع مصدر يحقّق أكرب نجاح يف القرآن حول األبحاث والدراسات القرآنية ،ويف الوقت نفسه ك ّنا نروم أن تخلق هذه املوسوعة حافزا ً إىل تحقيق
أوسع يف حقل القرآن يف العقود القادمة ....إ ّن ترتيب املداخل يف دائرة املعارف بأحجام مختلفة من قبيل املقالة واآلراء العابرة إىل التحقيقات األصلية يف حقل
الدراسات القرآنية ،كان هو أفضل ما توصلنا إليه مام يضمن احرتامنا ملعطيات القرون املنرصمة ،والرتويج إلنجازات هذا القرن يف الوقت نفسه أيضاً .وعىل
الرغم من األهمية التي توليها هذه الرؤية إىل املايض واملستقبل بشأن تأليف هذه املوسوعة ،يبقى هناك أمل آخر أهم وهو جعل البحوث والدراسات القرآنية
يف متناول طبقة واسعة من العلامء األكادمييني والق ّراء املثقفني ....إ ّن جميع مقاالت هذه املوسوعة بشكل مبارش أو غري مبارش هي تقريباً عبارة عن سلسلة من
كل سعيهم وجهدهم من أجل إثبات الصبغة الجامعية يف إطار صفحات هذه املوسوعة ،ضمن
تفسري القرآن ...وقد بذل القامئون عىل دائرة املعارف القرآنية ّ
إرادتهم بأن تتمكن هذه املوسوعة من نرش واستعراض أوسع شعاع ممكن عن البحث العلمي الدقيق بشأن القرآن.»...
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ً
ثالثا :أهداف المؤتمر:
.1رصد تط ُّور األبحاث والدراسات االسترشاق َّية القرآن َّية املعارصة وتوصيفها منهج ًّيا وعلم ًّيا وفق
منهج َّية علم َّية معارصة.

.2نقد األبحاث والدراسات االسترشاق َّية للقرآن الكريم الواردة يف موسوعة القرآن (ليدن) وتقوميها
بدراسات صادرة باللغة العرب َّية وباللغة اإلنكليزيَّة (لغة املوسوعة نفسها).
.3املساهمة يف الح ِّد من التأثريات السلب َّية التي تركتها بعض األبحاث والدراسات الواردة يف هذه
واإلسالمي.
يب
املوسوعة عىل املفكِّرين واملراكز البحثيَّة
واملؤسسات التعليميَّة يف العالَ َمني الغر ّ
َّ
ّ
النقدي للموضوعات القرآنيَّة املطروحة يف موسوعة القرآن (ليدن).
.4توجيه الباحثني نحو البحث
ّ
.5املساهمة يف إصدار سلسلة دراسات نقديَّة ملوسوعة القرآن (ليدن).

النقدي ملوسوعة القرآن (ليدن) وغريها من
متخصصني لتعزيز البحث
.6استقطاب باحثني
ِّ
ّ
الدراسات االسترشاقيَّة للقرآن الكريم.

ً
رابعا :انعقاد المؤتمر:

انعقد املؤمتر يومي األربعاء والخميس يف  24-23أيلول (سبتمرب) 2020م ،عرب تطبيق  . zoomوقد ُعرضت
يف هذا املؤمتر  15دراسة لباحثني من جنس َّيات مختلفة :اللبنان َّية ،العراق َّية ،اإليران َّية ،املرصيَّة ،السعوديَّة،
التونسيَّة ،املغربيَّة ،الجزائريَّة.
وتض َّمن املؤمتر جلس ًة افتتاح َّية ،وخمس جلسات علم َّية ،وبيانًا ختام ًّيا.
وأبرز ما جاء يف جلساته:
َّ
الجلسة االفتت�احية:
افتُتحت أعامل املؤمتر بتالوة ٍ
آيات من الذكر الحكيم
للقارئ الشيخ قاسم حمدان ،ومن ث َّم بكلمتني افتتاح َّيتني
اإلسالمي
لكل من الشيخ حسن الهادي مدير املركز
ٍّ
ّ
للدراسات االسرتاتيجيَّة يف بريوت ،واألستاذ الدكتور عادل
نذير بريي مدير دار الرسول األعظم يف كربالء املق َّدسة،
حبا فيها بالباحثني واملشاركني والحارضين واملتابعني
ر َّ
للمؤمتر ،وشَ َك َرا فيها الباحثني عىل جهودهم ،ورشحا فكرة
املؤمتر والهدف منه وأه ِّميَّته ورضورته ،مش ِّد َدين عىل
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يب
واإلسالمي وتنشيطه يف مجال متابعة الدراسات
رضورة تفعيل البحث العر ّ
ّ
االسترشاق َّية والغرب َّية ،وال س َّيام الدراسات القرآن َّية منها ،ورضورة نقدها
يب.
وتصويبها وإبداء الرأي فيها ،والكشف عن الحقيقة وبيانها للعامل الغر ّ
الجلسة األولى:
أي عمل
علمي ال ب َّد أن يتناول املنهج َّية التي اعتمدت يف هذا
إ َّن نقد ّ
ّ
ُخصص
الطبيعي بل من
العمل؛ ولذا كان من
الرضوري أن ت َّ
ّ
ّ
األستاذ الدكتور عادل نذير بريي
الجلسة األوىل من جلسات املؤمتر لنقد منهج َّيتها ،فكان
عنوان محور الجلسة« :موسوعة القرآن (ليدن) –مقاربات
نقديَّة يف منهج َّيتها ومسارات تنفيذها .»-وقد ترأَّس هذه
الجلسة الشيخ لبنان الزين ،وقُ ِّدمت فيها أربع مداخالت،
نوجزها يف اآليت:

أ .املداخلة األوىل :للدكتور جميل حمداوي من
املغرب ،بعنوان« :القرآن الكريم يف الدراسات االسترشاق َّية

املعارصة –موسوعة ليدن القرآن َّية يف ضوء تحليل
املضمون.»-
رصا
ق َّدم الدكتور حمداوي يف بداية مداخلته تعريفًا مخت ً

الشيخ لبنان الزين

باملوسوعة ،ومن ث َّم تط َّرق إىل نقد تفاسري املسترشقني للقرآن الكريم كام ورد ذلك يف املوسوعة؛ منيطًا اللثام
عن مجمل اآلل َّيات التحليل َّية والتأويل َّية ،ومختلف املقاربات املنهج َّية
االسترشاقيَّة التي استند إليها الدارسون الغربيُّون يف تفسريهم للقرآن الكريم
ودراسته ،ومب ِّي ًنا الدراسات امل ِ
ُنصفَة والدراسات املغرِضة منها ،متوقِّفًا يف
بيان ذلك عند مجموع ٍة من النقاط املثرية للجدل والنقاش والنظر يف آرائهم
ونظريَّاتهم وكلامتهم .ث َّم وظَّف تحليل املضمون هذا يف تقويض ما ذهب
جا إيَّاهم
إليه كتَّاب املوسوعة القرآنيَّة من آراء وافرتاضات واحتامالت ،محاج ً
باألدلَّة والرباهني.
الدكتور جميل حمداوي

وبذلك ،جاءت كلمته ضمن عناوين أربعة رئيسة ،هي:
التعريف مبوسوعة القرآن (ليدن) ،وتحليل املضمون واملنهجيَّة ،وتفسري القرآن الكريم حسب مق ِّدمة املوسوعة،

وعرض بعض شبهات املوسوعة ور ِّدها.
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ب .املداخلة الثانية :للدكتور الشيخ حسني لطيفي من الجمهوريَّة اإلسالم َّية اإليران َّية ،بعنوان:
يئ والالمتوازن للمعلومات يف موسوعة القرآن (ليدن)».
«االختيار االنتقا ّ
حاول الدكتور لطيفي يف مداخلته تحديد األطر املنهج َّية العا َّمة التي
تشكِّل املحتوى وتوجيه التحليل يف العديد من موضوعات املوسوعة ،من
يئ والبيان غري املتوازن للمعطيات .ث َّم
خالل بيان مصاديق االختيار االنتقا ّ
علمي،
أي تراث
أخذ يف االستدالل عىل أ َّن تطبيق مثل هذه التدابري يف فهم ِّ
ّ
ين لدولة علامن َّية حديثة،
سواء أكان ذلك تراث ًا دين ًّيا للاميض ،أو النظام القانو ّ
إلحادي ،سيؤدي إىل ظهور أفكار أو
أو حتَّى مدرسة فلسفيَّة ذات اتِّجاه
ّ
مفاهيم خاطئة.
الشيخ الدكتور حسني لطيفي
ج .املداخلة الثالثة :للدكتور الشيخ فيصل العوامي من اململكة العرب َّية السعوديَّة ،بعنوان« :املوسوعة القرآن َّية
املصدري -وقفات يف زوايا العرض
العلمي والثبت
(ليدن) :مالحظات يف الضبط
ين»-
ّ
القصيص القرآ ّ
ّ
ّ
عب الشيخ العوامي يف بداية مداخلته عن تقديره ونظرته الجا َّدة إىل
َّ
يوصفون بالباحثني
ما يق ِّدمه الباحثون املسترشقون الغرب ُّيون ،وكذلك من َ
اإلسالمي أو غريهم؛ وذلك ملا
الحداثويِّني من املحسوبني عىل العمق
ّ
ٍ
إضافات وأسئل ٍة ها َّمة تتولَّد عن انعتاقهم من ضغط
تحمله قراءاتهم من
بحق النقد والتقويم .والوجه
االنتامء ،يف الوقت الذي نحتفظ فيه ألنفسنا ِّ
ريا من
يف ذلك أ َّن املنتمي إىل العمق
اإلسالمي رمبا يرت َّدد ويحذر كث ً
ّ
اقتحام غامر األسئلة الحرجة ،فيحتاج إىل عقلٍ من
الشيخ الدكتور فيصل العوامي
خارج القبيلة مز َّو ٍد بالجرأة الكافية إلطالق األسئلة األكرث
ين
خصوصا املتعلِّق منه
العلمي،
حرجيَّةً ،وهذا من شأنه إحداث قفز ٍة نوعيَّة يف مجال البحث
ّ
ً
بالنص القرآ ّ
ّ
اإلسالمي مز ّود بطاقة هائلة قادرة عىل صناعة أفضل األجوبة إتقانًا عىل
الحكيم .ويرى الشيخ العوامي أ َّن العقل
ّ
مثل تلك األسئلة وغريها.
ث َّم ع َّرج سامحته عىل ذكر نقاط إيجابيَّة أخرى يف هذه املوسوعة ،من قبيل:

املفصلة للقصص القرآنيَّة
اإلنصاف يف التمييز بني ما ميكن الركون إليه وما ال ميكن من الروايات التاريخية
ِّ

السلبي ملنهجيَّة االقتضاب واإليجاز
رسب من قصص اختلقها البعض يف سياق االستغالل
التفطّن إىل ما ت ّ
ّ
ين الكريم
يف
ِّ
النص القرآ ّ
عدم التحيُّز يف الرجوع إىل املصادر واإلشارة إىل اآلراء ،وإن شاب ذلك بعض النقص.
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ويف املقابل استعرض الشيخ العوامي مجموعة من املالحظات عىل مداخل املوسوعة
خصوصا يف ما يتعلَّق
ً
العلمي؛ جملة منها له عالقة بالبناء العلمي ،والبعض
ين ،وهي مالحظات متثِّل نواقص يف البحث
بالقصص القرآ ّ
ّ
اآلخر مرتبط بالتث ّبت من جهة املراجع واملصادر املعت َمد عليها .وأوردها بالتدريج حسب أسامء األنبياء (عليهم
كل
نبي؛ بهدف بيان طبيعة التحفُّظات ،وإلَّ ففي ِّ
السالم) ،مستشه ًدا عىل بعضها بذكر بعض األمثلة بخصوص ِّ
كل ٍّ
مم ميكن التحفُّظ عليه عىل ح ِّد قول الشيخ العوامي.
مقالة العديد َّ
د .املداخلة الرابعة :للس ِّيد يعقوب بريد امليايل من العراق ،بعنوان« :التح ُّيز املعريف يف موسوعة القرآن (ليدن)
مداخل األنبياء أمنوذ ًجا.»-ح َّدد السيِّد امليايل يف بداية مداخلته مقصوده من التحيُّز ،وهو محاولة
الكاتب َس ْو َق القارئ إىل فكرة مع َّينة يريدها هو من دون أن يشعر القارئ
بذلك؛ فالكاتب يفهم األشياء وفق ما متليه عليه منظومته املعرف َّية ،وال يستطيع

التخلُّص من املرجع َّية الثقاف َّية واملعرف َّية التي ينتمي إليها يف فهم األشياء
واألفكار ،ويحاول من جهة أخرى أن يق ِّدم هذا الفهم عىل أنَّه فهم محايد،
يف مح َّدد .ويرى
وهو خالف الواقع ،بل هو متح ِّيز إىل بيئة معرف َّية ومنهج معر ّ
الس ِّيد امليايل أ َّن مثل هذا التح ُّيز يربز بشكلٍ واضح يف
السيد يعقوب بريد امليايل
يب يف نظرته إىل الثقافة الرشق َّية بوج ٍه
يف الغر ّ
النتاج الثقا ّ
محل استثنا ٍء من هذا التحيّز،
َّ
عا ّم ،وإىل الثقافة اإلسالميَّة عىل وجه الخصوص .وليست موسوعة ليدن القرآنيَّة
املوضوعي التي تتَّسم بها بنسب ٍة ما مقارنة بغريها من الكتابات الغرب َّية يف مجال القرآن الكريم،
فعىل الرغم من
َّ
تخل –بحسب الس ِّيد امليايل -من تح ُّي ٍز يف كثريٍ من املوارد ،بل هي متح ّيزة إىل البيئة الثقاف َّية الغرب َّية يف
لك َّنها مل ُ
فهم القرآن الكريم وبشكلٍ واضح .وقد عرض سامحته مناذج ومصاديق ع َّدة لهذا التح ُّيز يف املوسوعة.
الجلسة الثاني�ة:
متحورت الجلسة الثانية حول مداخل علوم القرآن
التي تناولتها موسوعة ليدن ،فكانت بعنوان« :علوم القرآن
والدراسات القرآن ّية يف موسوعة القرآن (ليدن) -مقاربات
نقديّة .»-تناول فيها الباحثون مداخل مح َّددة من املوسوعة
بالعرض والنقد ،وقد حارض فيها ثالثة باحثني ،وكان يف
إدارتها الس ِّيد مصطفى مكة.

السيد مصطفى مكة

املداخلة األوىل :لسامحة الشيخ الدكتور محمود رسائب
من لبنان ،تناول فيها مدخل «هيئة القرآن وبنيته» للمسترشقة
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األملان َّية املشهورة أنجليكا نويفريت ،وكانت مداخلته بعنوان« :هيئة القرآن وبنيته -دراسة نقديَّة آلراء
أنجليكا نويفريت.»-
تع َّرض الشيخ رسائب يف بداية مداخلته إىل املعامل والخلف َّيات الفكريَّة ألنجليكا نويفريت وآلرائها

القرآنيَّة ،من قبيل :إميانها بتط ُّور بنية السور القرآنيَّة ،واعتبارها أ َّن بعض السور
قد صيغت م َّر ٍ
جه أكرث املسترشقني -عىل
ات ع َّدة ،وتأكيدها -كام هو تو ُّ
اقتباس القرآن من الكتب السامويَّة السابقة ،ومتييزها بني نوعني من القرآن،
ين عىل أنَّه
الشفاهي ،والقرآن املد ّون ،ونظرتها إىل
هام :القرآن
ّ
النص القرآ ّ
ّ
شعائري ،ومحاولتها يف بعض دراساتها إثبات أ َّن القرآن جزء من الرتاث
نص
ٌّ
ّ
يب كالكتاب املق َّدس ،وغري ذلك من األفكار التي تعتقد بها.
األورو ّ

الشيخ الدكتور محمود رسائب

أ َّما مقاربته ملدخل «هيئة القرآن وبُنيته» ألنجليكا

نويفريت ،فقد عرض فيها أ َّو ًل آراءها فيها ،وحلَّلها ،ث َّم
أخذ يف نقدها ،ووزَّع النقد عىل مستويات ثالثة؛ فتناول بالنقد املصادر التي اعتمدتها أنجليكا نويفريت يف دراستها
توصلت إليها ونتجت عنها.
هذه ،واملنهج الذي اتَّبعته يف دراستها للقرآن ،وكذلك املضمون واألفكار التي َّ
املداخلة الثانية :لسامحة الشيخ الدكتور تحسني عبد الرحمن البدري
من العراق ،وتناول يف مداخلته أيضً ا آراء أنجليكا نويفريت يف انسجام
ين يف كلامت
ين واضطرابه ،بعنوان« :اضطراب
ّ
ّ
النص القرآ ّ
النص القرآ ّ
أنجليكا نويفريت».
تع َّرض الشيخ البدري يف مداخلته ألصل هذه الشبهة وتاريخها ،وذكر
ما أورده بعض املسترشقني يف هذا املجال ،وال سيَّام يف موسوعة القرآن

(ليدن) ،التي كان فيها ألنجليكا نويفريت نصي ًبا ال بأس
به يف تب ِّني هذه الشبهة يف مقالتني لها من املوسوعة.

الشيخ الدكتور تحسني البدري

وخالصة ما جاء يف جواب سامحته عىل هذه الشبهة هو إثبات انسجام آيات القرآن ،ور ّد ما ا ُّدعي يف بعضها

مفصل .ويف
من االضطراب ،مرج ًعا السبب يف هذا التو ُّهم إىل مجموعة من العوامل والنقاط تناولها يف عرض َّ
ما يأيت أبرز هذه النقاط وخالصتها:
الوقوف عىل بعض التفاسري يف اآليات موضع االشتباه ،والغفلة عن التفاسري األخرى التي من شأنها رفع هذه
وحل التعارض واالضطراب أو عدم االنسجام الذي قد يبدو منها.
الشبهةّ ،
إ َّن وضع اآلية يف املكان الذي يؤ ِّدي إىل تبلور هذه الشبهة كان بأم ٍر من الرسول؛ فقد كان يح ّدد مواقع
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ّ
اآليات ،وكان يأمر كتّاب القرآن بأن يضعوا اآليات املح ّددة يف
محال مح ّددة ،ومن املحتمل أنّه أقحم بعض
الطبيعي؛ حفظًا لها من التغيري أو الحذف ،ملا كان يشعر به من خوف تجاه هذا املوضوع.
اآليات يف غري محالّها
ّ
محاكاة القرآن ألسلوب العرب من التن ُّوع والتنقُّل بني املوضوعات يف خطاباتهم الشفويَّة.
املداخلة الثالثة :ملساحة الس ِّيد حسني إبراهيم من لبنان ،بعنوان« :الوحي واإللهام -دراسة نقديَّة ملساهمة

دايفيد ماديغن يف موسوعة القرآن.»-

قسم الس ِّيد حسني إبراهيم كلمته عىل النقاط اآلتية:
َّ

 -النقطة األوىل :تح َّدث فيها عن هندسة املوسوعة وتخطيطها ،وأنَّها مل تتناول

املوضوعات بحسب أه ِّم َّيتها ،فعىل الرغم من أه ِّم َّية موضوع الوحي القرآين ونزول
القرآين الكريم ،مل تتع َّرض املوسوعة بوجه ٍ
كاف إىل هذا املوضوع بل اقترصت
يف بيانه عىل مدخلني فقط ،يف حني وردت مداخل كثرية ،ال ميكن القرول بأنّها
غري ذات أه ِّم َّية ،ولكن قط ًعا هي ليست بأه ِّم َّية موضوع الوحي
السيد حسني إبراهيم
ين ونزوله.
القرآ ّ

 -النقطة الثانية :عرض ما ذكره كاتب املقالة «دايفيد ماديغن» عن الوحي وأنواعه ،والتعليق عليه

 -النقطة الثالثة :التط ُّرق إىل ما ذكره ماديغن من أ َّن الوحي تجربة نبويَّة ،والتعليق عليه

 النقطة الرابعة :مناقشة ما ورد يف املقالة حول كون لفظ القرآن من الله أو من غريه ،والتعليق عليه -النقطة الخامسة :ق َّدم فيها تقوميًا عا ًّما للمقالة.

الجلسة الثالثة:
هي الجلسة الثالثة من عموم جلسات املؤمتر ،واألوىل من جلسات اليوم الثاين.
حملت هذه الجلسة عنوان« :علم التفسري ومناهجه يف موسوعة القرآن (ليدن)
مقاربات نقديّة ،»-وتضم َّنت مداخالت ثالث ،برئاسة الدكتور مح َّمد مرتىض.املداخلة األوىل:
لسامحة الشيخ مح َّمد
حسن زراقط من لبنان ،بعنوان« :مناهج التفسري عند املسلمني :حضورها
وغيابها يف موسوعة ليدن-دراسة نقديَّة.»-
الدكتور محمد مرتىض

يف هذه املداخلة ق َّدم سامحة الشيخ زراقط مق َّدمة مخترصة حول موسوعة
الشيخ محمد حسن زراقط

القرآن (ليدن) وممكانتها بني املوسوعات والدراسات
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القرآنيَّة الغربيَّة ،واختالفها ومتايزها عن سائر املوسوعات التي صدرت يف هذا املجال ،ث َّم أشار إىل
نقاط الق َّوة التي فيها ،والنقاط اإليجاب َّية يف هذه املوسوعة ،ث َّم تع َّرض إىل بعض السلب َّيات والنقائص
التي تعرتيها ،ال س َّيام عىل صعيد تفسري القرآن وفهمه ،مضافًا إىل ما يعاين منه املسترشقون عىل وجه
العموم يف تعاملهم مع القرآن ودراستهم له.
املداخلة الثانية :للدكتور أحمد عط َّية من مرص ،تناول فيها بالنقد
مدخل «تفسري القرآن يف مطلع العرص الحديث واملعارص» لراترود
ويالنت ،فكانت مداخلته بعنوان« :نقد مقالة تفسري القرآن يف مطلع العرص
الحديث واملعارص لراترود ويالنت».
ق َّدم الدكتور عط َّية يف مداخلته هذه مالحظاته عىل مقالة راترود
ويالنت يف موسوعة القرآن (ليدن) ،التي تعاين برأيه من اضطرابات ع َّدة،
الدكتور أحمد عطية
أرجعها إىل أمرين رئيسني ،هام:
يل للقرآن الكريم ،والخلط بينه وبني محاوالت
-األمر األ َّول :القصور يف فهم املقصود من التفسري العق ّ

املفسين عىل رأسهم الشيخ
ين ،وكذلك حرصه يف عدد محدود من
االجتهاد واالستنباط لفهم
ِّ
ِّ
النص القرآ ّ
الهندي.
املرصي ،والس ِّيد أحمد خان
مح َّمد عبده
ّ
ّ
كل
العلمي يف القرآن الكريم ،واألطر العا َّمة التي دار حولها ُّ
 األمر الثاين :الخلل يف فهم ات ِّجاهات التفسريّ

التفسريي.
اتِّجاه من هذه االت ِّجاهات ،والبدايات األوىل لهذا املنحى
ّ

وقد ات َّخذ الدكتور عط َّية من هذين األمرين نقطة انطالق لنقد ما جاء يف مقالة ويالنت ،فعرض أ َّو ًل مالمح
يل للقرآن الكريم عند
البناء
ّ
الفكري لراترود ويالنت بحسب ما يظهر من مقالته ،ث َّم َّ
بي ات ِّجاهات التفسري العق ّ
التفسريي،
املسلمني ،واألفكار الخاطئة واملغلوطة التي بدت عند ويالنت يف دراسته وتقييمه لهذا املنهج
ّ
العلمي للقرآن الكريم عند املسلمني ،ومواطن الخلل
وكذلك عرض الدكتور عط َّية -أيضً ا -ات ِّجاهات التفسري
ّ
التي شابت مقالة ويالنت يف دراسته لهذا املنهج.
ج .املداخلة الثالثة :للدكتور عبد الرحمن أبو املجد صالح عيل من
مرص .تناول يف دراسته مدخل «لغة القرآن وأسلوبه» يف موسوعة القرآن
كل من «كلود جيليو» ()Claude Gilliot
(ليدن) الذي اشرتك يف كتابته ٌّ
و«بيري الرشري» ( ،)Pierre Larcherفكانت مداخلته بعنوان« :لغة القرآن يف
موسوعة القرآن -عرض ونقد».
يف هذه املداخلة عرض الدكتور صالح عيل ملخَّص
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الدكتور عبد الرحمن أبو املجد صالح

جل بعد ذلك مالحظاته عليهام ،ومن هذه
ما أورده كاتبا املقالة يف املوسوعة حول لغة القرآن وأسلوبه ،وس َّ
املالحظات :إ َّن كاتِ َبي املا َّدة مل يدرسا بنفسهام لغة القرآن وأسلوبه ،وإنَّ ا اعتمدا عىل كلامت املسترشقني يف
ونقل مجحفني ومخلَّني؛ فاقترصا يف نقلهام عىل آراء بعض املسترشقني
هذا املجال واكتفيا بعرضها ونقلها ،عرضً ا ً
الغرب ِّيني من غري املسلمني ،ومل يأخذا حتَّى بآراء املسلمني من الغرب ِّيني ،وقرصا األمر عىل رأي مسلم واحد،
وفسحا املجال واس ًعا لآلراء االسترشاقيَّة املغرِضة ،ورت َّبا ما نقاله ترتيبًا متع َّم ًدا يسوق القارئ من حيث ال يشعر
إىل ما يريدان إثباته وتقريره يف بحثهام من انتقاد لغة القرآن وأسلوبه ،والتعريض بها ،وهاجام يف السياق فصاحة
ين ،وأن ال أصول وقواعد
القرآن ،وناال من عرب َّيته ،وترتيبه ،وأكَّدا عىل عدم إمكان َّية فهم القرآن َّ
إل يف سياقٍ رسيا ٍّ
املفسين املسلمني بتضليلهم للمسلمني؛
خاصة للغته سوى أصول وقواعد اللغة الرسيان َّية ،وات َّهام يف ذلك
َّ
ِّ
ألنَّهم مل يعتمدوا يف تفسريهم عىل أصول اللغة الرسيانيَّة وقواعدها ،ومل ميتلكوا أيَّة معرفة عنها.
ث َّم أخذ الدكتور صالح عيل يف ر ِّد الشبهات التي عرضاها ،وقطع الطريق

عىل من ينال من القرآن ولغته وأسلوبه.
الجلسة الرابعة:

عقدت الجلسة الرابعة من جلسات املؤمتر بعنوان« :الدراسات الكالم َّية
يف موسوعة القرآن (ليدن) -مقاربات نقديَّة .»-ترأَّس الجلسة األستاذ الدكتور
األستاذ الدكتور شعالن عبد عيل سلطان
شعالن عبد عيل سلطان من دار الرسول األكرم يف
كربالء ،وحارض فيها باحثان اثنان.
أ .املداخلة األوىل :لسامحة الشيخ األسعد بن عيل قيدارة ،وهو من
تونس .وقد تناول يف مداخلته مقاربة املوسوعة ملوضوع التعدُّ د َّية الدين َّية،
وبالتحديد أحد مداخل املوسوعة (التعدُّ ديَّة الدين َّية والقرآن)  ،وقدَّ م دراسة
مفصلة بعنوان« :األديان يف موسوعة القرآن ليدن -التعدُّ ديَّة
تحليل َّية نقديَّة
َّ
الدين َّية.»-
حرص الشيخ األسعد يف مداخلته عىل وضع

الشيخ األسعد بن عيل قيدارة

والتاريخي ،فق َّدم موج ًزا يف ف َّن تأليف املوسوعات يف الغرب ،وذكر بعض
يف
املوسوعة يف إطارها املعر ّ
ّ
املوسوعات الغرب َّية ِ
رصا للموسوعة موضوع املؤمتر ،وع َّرف باملقالة موضع دراسته
وسامتها ،وق َّدم تعريفًا مخت ً
وبكاتِ َب ْيها ،وحاول تحديد مكانتها من املوسوعة.
حا ملا ورد فيها ومتهي ًدا للنقد ،ومن ث َّم رشع يف نقد
ث َّم عرض سامحته قراءته التحليليَّة ِّ
لنص املقالة؛ ترشي ً

املقوالت االسترشاق َّية التي بُنيت عليها هذه املقالة؛ وذلك بعد أن رسم معامل الرؤية القرآن َّية ملوضوع الدين
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والتع ُّدديَّة الدين َّية؛ من خالل عرض املفردات القرآن َّية حول الدين وتحليلها ،وبيان واقع املجتمعات
الدين َّية وتفاعلها.
ب .املداخلة الثانية :للدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر ،الذي تناول مقالة (اإلميان والكفر)
لـ «كاميال آدنج» ،فكانت مداخلته بعنوان« :االعتقادات يف موسوعة القرآن (ليدن) -مدخل اإلميان
والكفر أمنوذ ًجا.»-
تناول الدكتور نور الدين أبو لحية يف مداخلته هذه بالعرض والتحليل
ما ورد يف هذه املقالة ،ث َّم رشع يف نقد املغالطات والشبهات التي وردت
مقس ًم نقده عىل مستويني:
فيهاِّ ،

النقد عىل مستوى املنهج :تناول فيه جوانب ثالثة:

الدكتور نور الدين أبو لحية

املسائل

املخل ،واالنتقائيَّة يف عرض
ّ
.1التلخيص

.2االعتامد عىل ما يُطلق عليه (تاريخيَّة القرآن الكريم وتط ُّور مواقفه) ،ص َّورت من خالل تناقضً ا
ين ،من دون تحقيق جا ٍد يف ذلك
بني القرآن امل ّ
يك والقرآن املد ّ
العلمي يف التحقيق يف الخالف
.3محاولة إثارة الخالفات املذهب َّية ،من دون ات ِّباع املنهج
ّ
وحقيقته وموضع النزاع.
النقد عىل مستوى املضمون :وقرص فيه النقد عىل أربع قضايا كربى؛ لصلتها الشديدة مبوضوع اإلميان
والكفر؛ ولكون الر ّد عليها وبيان املغالطات التي فيها كاف ًيا يف الر ّد عىل الفروع املرتبطة بها ،فجاء النقد وفق اآليت:
•نقد املغالطات املرتبطة بالجرب واالختيار
•نقد املغالطات املرتبطة بالتسامح

•نقد املغالطات املرتبطة بالجهاد يف سبيل الله
•نقد املغالطة املرتبطة بالوالء والرباء.
الجلسة الخامسة:
وهي الجلسة األخرية من جلسات املؤمتر ،تض َّمنت مداخالت ثالث يف موضوعات مختلفة من
املوضوعات التي تط َّرقت إليها املوسوعة سواء املوضوعات الفقهيَّة ،أو التاريخيَّة أو االجتامعيَّة ،فكانت
بعنوان« :الدراسات الفقه ّية والتاريخ ّية واالجتامع ّية يف موسوعة القرآن (ليدن) -مقاربات نقديّة ،»-وترأَّسها
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األستاذ الدكتور ليث قابل الوائيل من دار الرسول األعظم يف مدينة كربالء
املق َّدسة.
أ .املداخلة األوىل :للدكتور سعد الغنامي من العراق ،بعنوان «الترشيعات
العباديَّة يف موسوعة القرآن ليدن -مقاربة نقديَّة».
تناول الدكتور الغنامي يف مداخلته هذه بالنقد بعض
املغالطات والشبهات يف مجال العبادات واألحكام والترشيعات

األستاذ الدكتور ليث قابل الوائيل

التي تع َّرضت لها املوسوعة يف مجموعة من مداخلها ،التي ركَّز الدكتور الغنامي عىل مداخل أربعة منها ،مب ِّي ًنا
اإلشكاالت التي فيها ،ومجي ًبا عنها ورا ًّدا لها .وهذه املداخل هي:
 مدخل «البلوغ» للكاتب «تشارلز ج .آدامز» ()Charles j. Adams مدخل «املباح واملح َّرم» للكاتب «جوزيف إ .لوري»()Joseph E. Lowry

 -مدخل «األمر والنهي» للكاتب «مايكل كوك» ()Michael Cook

الدكتور سعد -الغنامي

مدخل «رمضان» للكاتبة «أنجليكا نويفريت» (.)Angelika Neuwirth

ب .املداخلة الثانية :األستاذ عامد الدين عشاموي من مرص ،بعنوان« :القرآن والنساء يف موسوعة ليدن القرآن َّية
–قراءة تقومي َّية.»-
ع َّرف األستاذ عشاموي يف مداخلته باملقاالت التي تناولت عالقة القرآن
بالنساء من خالل عرض املوسوعة لشخص َّيات س ِّيدات بيت النبوة األطهار

ممثَّالت يف أ ّمضهات املؤمنني خديجة وعائشة وابنته الس ِّيدة فاطمة الزهراء
(عليها السالم) ،فوصف وحلَّل أه ّم معامل رؤية موسوعة ليدن للنساء وآلل بني
جه سهام النقد عليها ،وحاول يف األخري
النبي وزوجاته يف القرآن ،ومن ث َّم و َّ
ّ
األستاذيلتزم
عرصي
رسم معامل جديدة لتقديم صورة النساء يف القرآن بشكل
ّ
عامد الدين عشاموي
بالرؤية القرآن َّية للمرأة.
ج .املداخلة الثالثة :لسامحة الشيخ الدكتور زيك امليالد من اململكة العرب َّية السعوديَّة ،بعنوان« :الحضارة والعمران
يف موسوعة القرآن (ليدن) -قراءة تقومي َّية.»-
ق َّدم سامحته مق ِّدمة عن الحضارة اإلسالم َّية وعن أه ِّم َّيتها وكونها من الحضارات العظيمة ،وعن أثر القرآن الكريم

فيها ،ث َّم ع َّرج عىل ذكر الدراسات القرآن َّية الغرب َّية ،واهتامم الغرب بدراسة اإلسالم والقرآن ،والتط ُّرق إىل جميع
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ّ
وأدق التفاصيل ،ث َّم وقف عىل موسوعة القرآن (ليدن)
املواضيع فيهام ،حتَّى جزئيَّات املسائل
وموقعها ومكانتها من الدراسات القرآن َّية الغرب َّية ،وامتيازها عن غريها ،وبعض نقاط الق َّوة والضعف
فيها ،وبيان جهات النقص فيها ،والس َّيام من حيث عدم تناولها موضوع
اإلسالمي أيضً ا عىل أه ِّميَّتهام وعىل الرغم
الحضارة اإلسالميَّّة والعمران
ّ
من املواضيع املتع ِّددة التي طرحتها املوسوعة يف مداخلها الكثرية
واملتن ِّوعة.
وحاول سامحته مقاربة موضوع الحضارة والعمران غي املوسوعة
من خالل مداخل ثالثة ميكن من خاللها الوقوف عىل نظرة كتَّابها إىل

زيكر ة
لحضا
امليالد
الشيخ االدكتور

والعمران اإلسالم َّي ْي ،وهذه املداخل هي:

 مدخل «الجامعة واملجتمع يف القرآن» للكاتب «فريدريك ديني» ()Frederick Mathewson Denny مدخل «القرآن يف الحياة اليوم َّية» للكاتب «نرص حامد أبو زيد» ()Nasr Hamid Abu Zayd مدخل «الف ّن والهندسة يف القرآن» للكاتب «أوليغ غرابار» ()Oleg Grabarجل مالحظاته عليها.
وعرض سامحة الشيخ زيك امليالد ما جاء يف هذه املداخل الثالثة ،وس َّ
تجدر اإلشارة إىل أ َّن هذه الجلسات الخمس اشتملت -مضافًا إىل املداخالت التي تق َّدمت -عىل فقرة
األسئلة واملداخالت ،حيث طرح املشاركون واملتابعون للمؤمتر وكذلك بعض الباحثني أسئلة ومداخالت
جهوا بها إىل الباحثني حول مداخالتهم التي ق َّدموها وحصلوا عىل أجوبة عليها من جانبهم،
واستفهامات تو َّ
تفاعل علم ًّيا وبحث ًّيا مثم ًرا وإيجاب ًّيا.
ً
فكان
كما وتجـدر اإلشـارة -أيضً ـا -إىل أنَّـه كان مـن املقـ ّرر يف برنامج املؤمتـر مداخلـة للدكتور الشـيخ مح َّمد
جـواد إسـكندرلو مـن الجمهوريَّـة اإلسلاميَّة اإليرانيَّـة يف الجلسـة الثانيـة ،ومداخلـة للدكتـور الشـيخ حاتـم
إسماعيل مـن لبنـان يف الجلسـة الرابعـة ،ولك َّنهما اعتـذرا عـن املشـاركة يف يومـي املؤمتر بسـبب وضعهام
لصحي .
ا
ّ
اإلسلامي للدراسـات
هذا ،وقد اختُتم املؤمتر بكلمة ختاميَّة لسماحة الشـيخ حسـن الهادي مدير املركز
ّ
االستراتيجيَّة يف لبنـان ،جـ َّدد فيهـا الشـكر والتقدير لجميـع الباحثين واملحارضين واملشـاركني واملتابعني
للمؤمتـر وجميـع اإلخـوة اإلداريِّين والتقن ِّيين الذين سـاهموا يف نجاح املؤمتر ،ثـ َّم تال سماحته التوص َّيات
والخاصـة ،مضافًـا إىل التوص َّيات التـي ذكرها الباحثني أثنـاء مداخلتهم ،وجـاء يف التوصيات:
العا َّمـة
َّ
خاص باللغة العربيَّة .وترجمة ما َّدة علميَّة
.1إصدار البحوث املق َّدمة يف املؤمتر ضمن كتاب
ّ
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مركَّزة منها إىل اللغة اإلنكليزيَّة ،وإرسالها إىل املعنيِّني مبوسوعة القرآن (ليدن)؛ ليطَّلعوا عىل وجهة نظر
الباحثني املسلمني إىل أطروحاتهم

واملؤسسات التعليم َّية والشخص َّيات الجامع َّية والحوزويَّة
 2 .توجيه الباحثني ،وحثّ املراكز البحث َّية
َّ
النقدي للموضوعات القرآن َّية املطروحة يف موسوعة القرآن (ليدن) ،والعمل عىل إصدارها يف
نحو البحث
ّ
سلسلة أبحاث ودراسات نقديَّة وترجمتها إىل اللغات األخرى ،والسيَّام اإلنكليزيَّة لغة املوسوعة نفسها
.3مكاتبة رئيسة تحرير املوسوعة (الس ِّيدة جن ماك أوليف) ،وعرض املالحظات العلم َّية
جلها الباحثون املشاركون يف املؤمتر ،ودعوتها لاللتزام مبا
(املضمون َّية واملنهج َّية والف ِّن َّية) التي س َّ
التزمت به يف مق ِّدمة املوسوعة من استعدا ٍد دائمٍ للتطوير واملراجعة يف الطبعات الالحقة ،فإ َّن املوسوعة
حا للفهم الصحيح من ِقبَل اإلنسان؛
مدع َّوة ً
فعل لهذه املراجعة؛ لعلَّها تحقِّق هدفها يف جعل القرآن متا ً
رشق ًّيا كان أم غرب ًّيا
.4تفعيل املشاريع البحث َّية املوسوع َّية التأصيل َّية اإلسالم َّية املرتبطة بتفسري القرآن الكريم وعلومه
املتخصصني ،ودعمهم لالنخراط يف هذه املشاريع،
والدراسات القرآنيّة ،وتشجيع الباحثني املسلمني
ِّ
وإصدارها ضمن سلسلة أعامل مشرتكة باللغة العرب َّية وبلغات أوروب َّية أخرى ،وال س َّيام اإلنكليزيَّة
والفرنس َّية واألملان َّية
.5متابعة ما يثريه الغرب من أبحاث ودراسات وأنشطة بحثيّة راهنة ترتبط بالقرآن ،ورصدها ونقدها،
وتقوميها
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.6تركيز االهتامم عىل رصد الحركة العلم َّية والبحث َّية يف مجال الدراسات االسترشاق َّية للقرآن
الكريم وعلومه وتط ُّوراتها يف العقود األربعة األخرية
.7تحديد األولويَّات يف مجال رصد الدراسات االسترشاقيَّة للقرآن الكريم ،والبحث فيها،
ونقدها ،وتقوميها ،وترجمة اإلصدارات النقديَّة إىل اللغات األوروب َّية
 8 .ترجمة ما يحتاج إىل ترجمة من الدراسات والكتب واألبحاث االسترشاق َّية للقرآن الكريم عن
اللغات األوروبيَّة األ ّم ،وال سيَّام األملانيَّة والفرنسيَّة واإلنكليزيَّة؛ بهدف إتاحتها للنقد والتقويم أمام
الباحثني العرب
واملؤسسات التعليم َّية الجامع َّية الغرب َّية؛
والبحثي مع املراكز البحث َّية
العلمي
.9تفعيل التواصل
َّ
ّ
ّ
بصدد توجيهها نحو املرجع َّيات اإلسالم َّية األصيلة يف تفسري القرآن الكريم وعلومه واملنهج َّيات
واآلليَّات املعتمدة يف دراسة القرآن وفهمه ،ورفدها بأسامء الباحثني املسلمني املعارصين
املتخصصني يف مجال تفسري القرآن وعلومه
ِّ
دوري ،تتناول تقويم ما ينتجه الغرب
	10.متابعة عقد مؤمترات أخرى وندوات علم َّية بشكل
ّ
املعارص من دراسات ترتبط بالقرآن الكريم ونقده
ومؤسسات تعليم َّية جامع َّية وحوزويَّة يف تعزيز البحث يف مجاالت
	11.التعاون مع مراكز بحث َّية
َّ
الدراسات االسترشاق ّية للقرآن الكريم وتطويره؛ من خالل إقامة أنشطة بحث َّية وعلم َّية مشرتكة معها؛
من مؤمترات ،وندوات ،ومهرجانات ،وورش تأهيل َّية للباحثني ،وحلقات بحث َّية ،ومؤلَّفات ،تتناول
موضوعات وتح ِّديات معارصة وحديثة لها ارتباط مبجاالت البحث يف الدراسات االسترشاقيَّة للقرآن
الكريم.
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القرآني
النقوش العرب َّية قبل اإلسالم واإلمالء
ّ

IQSA Zoom Seminar #6 "Pre-Islamic Arabic Inscriptions
"and Qur’anic Orthographies

الجلد»
َّ
نظَّمت الجمع َّية الدول َّية للدراسات القرآن َّية ( )IQSAعرب تطبيق  Zoomمحارضة للباحث «أحمد
القرآين» .وقد نُرشت عىل اليوتيوب((( يف 15
ّ
( ،((()Ahmad al-Jalladبعنوان« :النقوش العرب َّية قبل اإلسالم واإلمالء
أيَّار 2020م.

ين،
الجلد» ُمحارضته هذه إىل مقال ٍة كتبها بعنوان« :حرفا ألف-ياء داخل الكلمة يف
َّ
يُسند «أحمد
ِّ
النص القرآ ِّ
(((
ٍ
جديد لحرف الهاء يف آخر الكلامت يف الخ ِّ
وتحديد شكلٍ
يب خالل القرنني السابع والثامن»  .ويسأل :كيف
ط العر ِّ
التزامني
ُفس الكتابة اإلمالئيَّة لبعض املفردات القرآنيَّة التي ال تتناسب مع املنطق
يب؟ هل هي محاوالت
ِّ
للنص العر ّ
ن ِّ
ِّ
خ غري ُمتم ِّرس يف كتابة العربيَّة أم أنَّها تُخرب شيئًا أكرث إثارة لالهتامم حول مايض اللغة العربيَّة ،والخ ِّ
ين
من ناس ٍ
ط القرآ ّ
َ
حرف «أ-ي» ضمن الكلمة ،والهاء يف آخر املفردات القرآنيَّة،
عىل وجه الخصوص؟ من هنا ،يُركِّز الباحث عىل كتابة
لغوي .نال درجة الدكتوراه من جامعة هارفارد يف لغات الرشق األدىن
تخص ٌص يف اللغة وعلم النقوش ،ومؤ ِّرخ
((( أحمد الجلَّد (ُ :)Ahmad Al-Jalladم ِّ
ّ
وحضاراته .تتمحو ُر أبحاثه حول اللغات ومنظومات الكتابة يف الجزيرة العرب َّية قبل اإلسالم ،ويف الرشق األدىن القديم .ألَّف وح َّرر أربعة كتب ،ونحو  30مقالة
اللغوي ،النقوش العربيَّة ،وعلم األلسنيَّة الساميَّة القديم.
حول :التاريخ املبكّر للعربيَّة ،التصنيف
ّ
(2) https://www.youtube.com/watch?v=vtzx7lQtV2M.
توضيحي :كتابة مفردة مئة :م ا ي ه (مائه).
((( مثال
ّ
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ُ
ويهدف الباحث إىل تعقُّب
وهام خصوصيَّتان تربزان يف املخطوطات القرآنيَّة القدمية وحتَّى يف طبعة القاهرة.
بسط .فالقرآن
ين» هو
ً
تاريخهام
ٌ
توصيف ُم ّ
وصول إىل الكتابة األنباطيَّة؛ ليصل إىل أ َّن الحديث عن «اإلمالء القرآ ّ
وكل إمالء يُخرب شيئًا ما عن كيفيَّة تط ُّور الخ ِّ
يب ،وكيف اجتمعت تقاليد
هو بوتقة لإلمالءات العربيَّة القدميةُّ ،
ط العر ِّ
األموي وتنافست لنيل النفوذ حتّى وصلت إىل ما نُس ِّميه الخ ّ
كتابة اللغة العربيَّة يف السياق
يب يف يومنا
ّ
ط العر ّ
يب.
ًّ
يل .ويذك ُر الباحث أ َّن القرآن يُشكِّل بالفعل
سجل لتاريخ اإلمالء العر ّ
الحا ّ
األنباطي الذي هو خ ٌّ
يب من الخ ِّ
«الجلد» كيف تط َّور الخ ُّ
صل اعتمده األنباط يف
آرامي متَّ ٌ
ط
ط
َّ
ويرشح
ط العر ُّ
ُ
ٌّ
ِّ
مملكتهم خالل القرن الثالث قبل امليالد ،وصولً إىل العام  106بعد امليالد .واستخدم األنباط اللغة اآلرام َّية
لكتابة الوثائق الرسم َّية ،والنقش عىل األنصاب ،لك َّن لغتهم املنطوقة كانت لهج ًة عرب َّية عىل ما يبدو .وعليه،
شهدت البيئة األنباط َّية أوىل محاوالت استخدام الخ ِّ
ط
اآلرامي بهدف الكتابة املنهج َّية للُّغة العرب َّية.
ِّ

ين ،واندثرت سياسيًّا يف العام 106م ،ولك ّن الخ ّ
ط وتقاليد الكتابة
الخاصة
ّ
وتع َّرضت مملكة األنباط للغزو الروما ّ
بها نجت وازدهرت يف شامل غرب الجزيرة العربيَّة .وبعد العام 106م ،يُالحظ انتقال لغة النقوش من لغة األنباط
سجل جميلٍ يُظهر
ٍّ
الزمنيُ ،يكننا االطِّالع عىل
اآلراميَّة اإلمربياليَّة إىل العربيَّة .وحينام ننظ ُر إىل النقوش بالتسلسل
ّ
التط ّور البطيء للخ ِّ
األنباطي -أشكال الحروف اآلراميَّة الكالسيكيَّة -وتح ُّولها إىل أشكال الحروف التي ُيكن
ط
ّ
امليالدي.
اعتبارها عربيَّة ،أي ت ُشبه الحروف األبجديَّة املستخدمة يف الحقبة اإلسالميَّة املبكّرة خالل القرن السابع
ّ
ٍ
نقوش قدمية قبل اإلسالم ت ُظهر االمتزاج بني الخ ِّ
األنباطي
ط
ويُق ّدم الباحث أمثل ًة مرئيَّة عن
اآلرامي واللغة العربيَّة،ّ
ّ
وت َح ُّول الكتابة تدريجيًّا عرب الزمن إىل العربيَّة .فلم يكن الخ ُّ
حده،
ط العر ُّ
يب ُمو َّ
ح ًدا ،ومل تكن هناك ق َّوة سياسيَّة تو ِّ
وبالتايل تظهر اختالفات بني النقوش العربيَّة نفسها وبني الخ ِّ
يب املستخدم يف تدوين القرآن .ويُق ِّدم الباحث
ط العر ّ
أمثلة توضيحيَّة ،ويذك ُر أنَّه حتَّى مع مرور الوقت يُالحظ بقاء بعض العنارص اآلراميَّة يف الكتابة.

يب القديم ال توجد تاء مربوطة أو ألف الوقاية ،ويُعلِّق بأ َّن هذه األدوات اإلمالئ َّية
ويذك ُر الكاتب أنَّه يف الخط العر ّ
التي نُالحظها يف أوراق
الربدي خالل املرحلة اإلسالم َّية املبكّرة ويف القرآن غري موجودة يف النقوش ما قبل اإلسالم.
ّ
ط قبل اإلسالم وبني الخ ّ
ومن ث ّم ينتقل إىل املقارنة بني الخ ِّ
ط يف املرحلة اإلسالم َّية املبكّرة ،ويذك ُر أ َّن القرآن مل يُكتب
بالخ ِّ
الكل نفسه مثل نقوش ما قبل اإلسالم .وقد وقع يش ٌء ما وحصل إصالح يف الخطّ؛ فبقيت أشكال الحروف
ط ِّ ّ
ري آخر عن الخ ِّ
يب) يف مرحل ٍة ما؛
تغي منطق الخطّ ،و ُع ِّدل الخط
ط العر ّ
األنباطي القديم (وهو تعب ٌ
عىل حالها ،ولكن َّ
ّ
حل خ ٌ
ين جديد.
يك ُيثّل اللغة العرب َّية .ومع حلول املرحلة اإلسالم َّية ،كان قد ّ
ل ّ
ط جديد وإمالء قرآ ّ

ٍ
استخدامات إمالئ َّي ٍة قرآن َّي ٍة أخرى ذات
ين ،وعن
ُ
ويعرض الباحث أمثل ًة عن بعض االبتكارات يف اإلمالء القرآ ّ
جا ،وأ َّن إحدى وسائل فهم اإلمالء يف القرآن هو مالحظة النقوش قبل
آثار قدمية ،ويذك ُر أ َّن القرآن يُشكِّل مزي ً
اإلسالم .ث َّم يطرح أمثلة عن الهاء يف آخر الكلمة (مائه ،توراه) يف القرآن وكيف بقي اإلمالء القديم يف طبعة
ُتيح فهم بعض حاالت اإلمالء يف الكتابة القرآن َّية .ويختم الباحث بتفسري «اي»
القاهرة ،ويرى أ َّن الهاء األخرية ت ُ
عىل أنَّها طريقة لكتابة الهمزة ،وأ َّن هذين الحرفني قد اندثرا وبقيت آثارهام يف بعض املفردات القرآنيَّة ،كام يف
ْى ٍء إِ ِّ
ن فَا ِع ٌل َذلِكَ غَداً.
كلمة «يشء» يف اآلية  23من سورة الكهفَ  :و َال تَقُولَ َّن لِشَ ا ْ

والعجمي في القرآن:
العربي
ُّ
ُّ
حمد
لغة الوحي في حجاز ُم َّ
IQSA Zoom Seminar #7 “Arabi and A’jami in the Qur’an:
”The Language of Revelation in Muhammad`s Hijaz
نظَّمت الجمعيَّة الدوليَّة للدراسات القرآنيَّة ( )IQSAعرب تطبيق  Zoomمحارضة للباحث «روبرت هويالند»

والعجمي يف القرآن :لغة الوحي يف حجاز ُمح َّمد» .وقد نُرشت عىل
يب
( ،((()Robert Hoylandبعنوان« :العر ُّ
ُّ
اليوتيوب((( يف  22أيَّار 2020م.

يب
النبي مح َّمد- منطقة الحجاز الواقعة يف الوسط الغر ّ
وتناولت هذه املحارضة وضع الكتابة العرب َّية يف وطن ّ
و«عجمي».
يب»
يب من الجزيرة العربيَّة -عىل ضوء املفردتني القرآنيَّتَني «عر ّ
والشامل الغر ّ
ّ
ويذك ُر الباحث أ َّن ربط املقاطع القرآنيَّة بالبيئة التاريخيَّة هو أم ٌر معقّد .فالكتابة موضو ٌع رئيس يف القرآن؛ إذ ير ُد
((( روبرت هويالند ( :)Robert Hoylandمد ِّرس مادَّة تاريخ الرشق األوسط خالل العصور القدمية املتأخِّرة واملرحلة اإلسالم َّية املبكّرة يف جامعة نيويورك.
تخصص يف الدراسات الرشقيَّة يف جامعة أوكسفورد ،ومتحورت أطروحته حول الروايات غري اإلسالميَّة عن مرحلة نشوء اإلسالم .شارك يف عمليات حفر اآلثار يف:
ِّ
سوريا ،اليمن ،فلسطني ،تركيا/كردستان ،وآذربيجان.
(2) https://www.youtube.com/watch?v=xfa92Xw5_ME.

81

82

مؤتمرات وندوات

فعل «كتب»  58م َّرة ،و«سطّر»  7م َّرات ،و«خطّ» مر ًة واحدة .ويف ما يتعلَّق بأدوات الكتابة ،تر ُد ُمفردة «كتاب» 261
النبي مح َّمد ُمطَّل ًعا عىل مسألة
م َّرة،
ُ
و«ص ُ
حف»  8م َّرات ،و«قرطاس» م َّرتني ،و«القلم» م َّرتني .وعليه ،كان جمهور ّ
ويعرض الباحث آيتَي ال َّدين من سورة البقرة باللغة اإلنكليزيَّة
جع عىل تدوين عقود الزواج وال َّديْن.
ُ
الكتابة ،وقد شُ ّ
مع خ ٍّ
ط نافر عىل املفردات املتعلِّقة بالكتابة.
النبي مح َّمد أو حتَّى إىل
َّ
ويتأسف «هويالند» عىل أنَّه إىل ح ِّد اآلن مل ت ُكتشف وثائق يف الحجاز تعو ُد إىل حياة ّ
القرن السابق عىل حياته ،وبالتايل ال يوجد دليل مبارش عىل اللغة أو الخ ّ
النبي مح َّمد وجمهوره
ط اللذَين وظَّفهام ّ

لكتابة شؤونهم الدين َّية والتجاريَّة .وعىل ال ُرغم من ذلك ،يُق ِّدم القرآن بعض اإلشارات ويستخد ُم ُمفردتني؛ للداللة
والعجمي.
يب
عىل ما يبدو أنَّه لغتان ُمختلفتان أو نوعان من اللغة :العر ّ
ّ

َي ِذي ِع َوجٍ لعلّهم
يب» دامئًا
يب ،كام يف قوله -تعاىلُ  :-ق ْرآنًا َع َر ِب ًّيا غ ْ َ
مبعنى إيجا ّ
هذا وتُستخدم ُمفردة «عر ّ
ً
سلبي ،كام يف قوله
مبعنى
«عجمي» فتُستخدم
يَ َّتقُونَ  ،(((وإنّا أَنْ َزلْ َنا ُه ُق ْرآنًا َع َر ِب ًّيا لَ َعلَّك ُْم تَ ْع ِقلُون .(((أ َّما ُمفردة
ٍّ
ً
ّ
ش لِ َسانُ الَّ ِذي يُلْ ِ
ني،(((
ب ُم ِب ٌ
حدُ ونَ إِلَ ْي ِه أَ ْع َ
ج ِم ٌّي َو َه َذا لِ َسانٌ َع َر ِ ٌّ
تعاىلَ  :-ولَ َقدْ نَ ْعل َُم أَنَّ ُه ْم يَقُولُونَ إِنَّ َا يُ َعلِّ ُمهُ بَ َ ٌوَ ولَ ْو نَ َّزلْ َنا ُه َع َل َب ْع ِ
ني .(((وين ِّبه «هويالند» إىل أ َّن الرتكيز
ج ِم َ
ني (َ )198ف َق َرأَهُ َعلَ ْيه ِْم َما كَانُوا ِب ِه ُم ْؤ ِم ِن َ
ض األ ْع َ
ري إىل بُ ٍ
فلعل بعض املستمعني تساءلوا :هل اللغة العربيَّة
يلَّ ،
املتك ِّرر عىل لغة القرآن العربيَّة ووضوحه يُش ُ
عد جد ّ
((( سورة الزمر ،اآلية .28
((( سورة يوسف ،اآلية .2
((( سورة النحل ،اآلية .103
((( سورة الشعراء ،اآليتان .199-198

والعجمي في القرآن :لغة الوحي في حجاز ُمحمَّ د
العربي
ُّ
ُّ

اإللهي؟ أال ينبغي استخدام لغ ٍة سابق ٍة استُخدمت لتدوين الكتاب املق َّدس مثل اآلراميَّة أو اليونانيَّة؟
ُمناسبة للوحي
ّ
وجاء الر ّدَ  :و َما أَ ْر َسلْ َنا ِم ْن َر ُسولٍ إال ِبلِ َسانِ َق ْو ِم ِه(((؛ وذلك ليك يفهموا الرسالة.
النبي مح َّمد عىل أ َّن القرآن ولغته هام عرب َّيان؟ يجيب
يب»؟ وما هي أه ِّم َّية اللغة؟ وملاذا أكَّد
فام هو الـ«عر ّ
ّ
ُعب عن صلة ،وت ُستخرج من كلمة العرب التي ّ
تدل عىل إحدى الشعوب القاطنة
«هويالند» :مفردة «عر ّ
يب» هي صفة ت ِّ
النبي مح َّمد؟ لقد
ً
يف الرشق األوسط .وهذا يُثري
سؤال آخرَ :م ْن هم الذين أطلقوا عىل أنفسهم صفة العر ّ
يب يف زمن ِّ
يل ،ولكن خالل القرون اكتسبت هذه املفردة معانٍ
استُخدمت املفردة من القرن التاسع قبل امليالد إىل يومنا الحا ّ

يب» آنذاك،
ُمختلفة يف مناطق وأزمنة ُمختلفة .وتأث َّر التفسري
اإلسالمي القديم (850-750م) بالتعريف السائد للـ»العر ّ
ّ
خ
وسيطر املسلمون يف القرن السابع عىل الحجاز التي كانت تض ُّم أقوا ًما ُمختلفني ،حيث متتّع العديد منهم بتاري ٍ
وبسط حكمهم عىل كامل الجزيرة العربيَّة؛
طويلٍ ومرموق .وعليه ،اندفع القادة الجدد لتعريف هويَّتهم من جديد ْ
باعتبارها وطنهم ،وكذلك سكّانها عىل أنَّهم ينتمون إىل قوميَّ ٍة واحدة :العرب .وتزامن مع ذلك دو ٌر أكرب للُّغة العربيَّة.
وبذلك أصبحت اللغة العرب َّية أه ّم وسيلة للتعبري عن الشؤون اإلداريَّة واألدب َّية يف اإلمرباطوريَّة الجديدة ،وأصبحت
موضع دراسة.
املفسون .ولكن ما هو
يب» و«العرب» ليستا عند مح َّمد مبعنى واحد؛ كام فهمه
َ
ويذك ُر الباحث أ َّن ُم
فردت «العر ّ
ِّ
رب الباحث أ َّن سيطرة اإلمرباطوريَّة الرومانيَّة عىل مملكة األنباط -املمت َّدة
معنى «عر ّ
النبي مح َّمد؟ يعت ُ
يب» بالنسبة إىل ّ
عىل قسم كبري من األردن ،وجز ٍء من الجزيرة العربيّة يف شامل غربها -عام 105م هي مسألة مه َّمة تتعلَّق بهذا السؤال؛
إذ أنشأ الرومان «املقاطعة العرب َّية» ،وأ َّدى هذا إىل تط ُّو َريْن جدي َديْن يف املنطقة املذكورة:
التط ًّور األ َّول :أصبح سكان املنطقة يس ُّمون أنفسهم بـ« :العرب»
التط ُّور الثاين :اندثرت اللغة األنباط َّية-اآلرام ّية روي ًدا روي ًدا ،وأصبحت اللغة العرب َّية هي اللغة الرسم َّية يف هذه

املقاطعة.

النبي مح َّمد؟ ويذكر أ َّن الجواب -هنا-
«عجمي» بالنسبة إىل
وينتقل الباحث إىل السؤال الثاين :ماذا كان يعني
ُ
ّ
ّ

بالتغي بعد
يب»-
يب»؛ لقد أخذ معنى
هو ّ
حا َّ
«عجمي» -كام معنى «عر ّ
مم كان عليه بالنسبة إىل معنى «عر ّ
أقل وضو ً
ُّ
ّ
يب بالفوقيَّة عىل الشعوب املنهزمة .وعليه ،أصبح معنى
ترسخ الهويَّة العربيَّة،
والحس العر ّ
الفتوحات اإلسالميَّة مع ُّ
ّ
ٍ
دالالت سلب َّية .وكلَّام جرى التفصيل أكرث يف عقيدة إعجاز لغة القرآن
ويحمل
ُ
يب»
«عجمي» نقيضً ا ملعنى «عر ّ
ّ
كل
«بربري» التي استخدمها اليونان ُّيون للداللة عىل ِّ
العرب َّية اكتسبت مفردة «عجمي» دالل ًة انتقاص َّية ،مثل كلمة
ّ
للمفسين القدامى ،وحينام أرادوا تعريف الشخص املزعوم يف
غريب عنهم .وهذا هو معنى «عجمي»؛ وفقًا
يش ٍء
ٍ
ِّ
ش ل َِّسانُ ا َّل ِذي يُ ْل ِ
شخصا ذا مكان ٍة
ج ِم ٌّي (((ح ّددوا
حدُ ونَ ِإ َل ْي ِه أَ ْع َ
ً
قوله -تعاىل :-ولقد نعلم أَنَّ ُه ْم يقولون إمنا يُ َع ِّل ُمهُ بَ َ ٌ
((( سورة إبراهيم ،اآلية .4
((( سورة النحل ،اآلية .103
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يب أو غري ُمسلم أو كليهام م ًعا.
وضيعة :عب ًدا أو خاد ًما ،غري عر ّ
النبي مح َّمد؟ يذك ُر الباحث أ َّو ًل أحدث رأيَّ ْي غربيَّ ْي:
ولكن ما هو معنى
«عجمي» يف زمن ّ
ّ
الرأي األ َّول :وفقًا لـ « :»Jan Retsöاألعجميَّة هي «اللغة اليوميَّة املنطوقة» التي تختلف عن العربيَّة «الوسيط
اإللهي» .واألعجم ُّيون هم «من ال يُتقنون العرب َّية ج ِّي ًدا ،وقد ال يفهمونها»؛ والسبب هو أ َّن العرب كانوا مبثابة
ّ
مؤسسة دين َّية ومل يكونوا مجموعة قوم َّية ،ولغتهم العرب َّية كانت إله َّية ،وبنيتها تختلف عن اللغة اليوم َّية املنطوقة.
َّ
(((
ولكن يذك ُر الباحث أ َّن هذا يبدو ُمناقضً ا -لقوله تعاىل -لِ ُتن ِذ َر أُ َّم الْ ُق َرى َو َم ْن َح ْولَ َها وأ َّن العربيَّة اختريت
ملح َّمد؛ ألنَّها لغة قومه ،وليك يفهمها القوم.
يب» الذي يعني لغة ساميَّة واضحة من الله،
الرأي الثاين :وفقًا لـ «:»Peter Webb
«عجمي» نقيض «عر ّ
ّ

«عجمي» أم ًرا خال ًيا من املعنى.
وبالتايل تعني كلمة
ّ

ريين السابقَني هي أ َّن صاحبيهام يتأث َّران مبنظور القرآن ،يف حني
رب «هويالند» أ ّن املشكلة يف التفس َ
ويعت ُ

النبي مح َّم ًدا دافع عن اختيار العرب َّية بوصفها لغة الوحي وأعطى االمتياز للعرب َّية عىل األعجم َّية
يرى هو أ َّن
َّ
ريا من أفراد الجمهور كانوا يظ ّنون أ َّن الرساالت
وأنقص من مكانة األعجميَّة ،وأنَّه استشعر الحاجة لذلك؛ أل ّن كث ً
اإللهيَّة ينبغي أن تنزل باللغات األعجميَّة .ويرى «هويالند» وضوح ذلك من قوله -تعاىل :-ولو جعلنا ُه ُق ْرآنًا
ب(((؛ فإ َّن املقطع األ َّول من اآلية مبثابة جواب عىل تساؤل
ُصل ْ
ج ِم ًّيا لَقَالُوا لوال ف ِّ
َت آيَاتُهُ َأ َأ ْع َ
َأ ْع َ
ج ِم ٌّي َو َع َر ِ ٌّ

ريين للمقطع الثاين من اآلية.
املعارضني عن سبب عدم نزول القرآن بلغ ٍة أعجم َّية ،ث ّم ذكر تفس َ

ي َيدَ ْي ِه َوتَف ِ
يل الْ ِك َتاب
ْص َ
َص ِد َ
يق الَّ ِذي َب ْ َ
ث َّم أشار «هويالند» إىل أ َّن «التفصيل» يف قوله -تعاىل :-ولكن ت ْ
أعجمي
لنص
بعض من جمهور
يعني الرتجمة التوضيحيَّة؛ نظ ًرا إىل ما طلبه
ٌ
النبي مح َّمد من الرتجمة العربيَّة ٍّ
ّ
ّ
واألعجمي يف القرآن كيانان
يب
حا ،فهو يُشري إىل أ َّن العر َّ
من َزل .وهنا يعلِّق «هويالند» بأنَّه إذا كان هذا صحي ً
ّ
لغويَّان ُمختلفان ،وال يُشبهان بعضهام ،ويقتضيان الرتجمة :العرب َّية واآلرام َّية .ويذك ُر يف الختام أ َّن الكتاب
واملسيحي) كان مكتوبًا بال ِعربيَّة ،أو اليونان َّية ،أو اآلرام َّية ،ولك ّن اآلرام َّية فقط هي التي كانت
(اليهودي،
املق َّدس
ّ
ّ
ُمستخدمة بشكلٍ كبري يف الحجاز.
(((

((( سورة األنعام ،اآلية 92؛ سورة الشورى ،اآلية .7
((( سورة فصلت ،اآلية .44
((( سورة يونس ،اآلية .37

«علم البيئة المدهش:
األبعاد البيئ َّية في ثالثة مواضيع قرآن َّية»
IQSA Zoom Seminar #4: “Ecology of Wonder:
”)the Ecological Dimensions of Three Qur’anic Motifs(1

نظَّمت الجمع َّية الدول َّية للدراسات القرآن َّية ( )IQSAعرب تطبيق  Zoomمحارضة للباحثة «سارة تلييل»
(((
( ،((( )Sara Tliliبعنوان« :علم البيئة املدهش :األبعاد البيئيَّة يف ثالثة مواضيع قرآنيَّة» .وقد نُرشت عىل اليوتيوب
يف  1أيَّار 2020م.
ُ
ين ،يتح َّدث
تنظر تلييل إىل أ َّن القرآن الذي يصف نفسه بأنَّه رسالة هداية للبرش
ويتناول بوج ٍه رئيس ال ُبعد اإلنسا ّ
البرشي عىل نح ٍو يُظه ُر التعقيد يف هذا العامل ،وقيمته
يف الوقت نفسه ويف طور إيصال رسالته -عن العامل غريّ

اإللهيَّة ،وأه ِّميَّته للرسالة اإللهيَّة.

(1) https://iqsaweb.wordpress.com/202001/05//iqsa-zoom-seminar-3-sarra-tlili-ecology-of-wonder-the-ecological-dimensionsof-three-quranic-motifs/.
العريب يف جامعة فلوريدا .نالت شهادة الدكتوراه يف الدراسات العربيَّة واإلسالميَّة من
((( سارة تلييل ( :)Sara Tliliأستاذة ُمساعدة ت ُد ِّرس اللغة واألدب ّ
جامعة بنسليفانيا .تتمحو ُر اهتامماتها حول :األسلوب َّية يف القرآن ،الحيوانات يف اإلسالم ،واألدب العر ّيب.
(3) https://www.youtube.com/watch?v=49pHh8YoGF8.
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ويف األبحاث والدراسات ،عاد ًة ما تت ّم دراسة األبعاد غري اإلنسانيَّة عىل ضوء إشاراتها الالهوتيَّة واألنرثوبولوجيَّة،
البيئي .وهذا ما دفع تلييل إىل التأكيد عىل نقطتني والتنبيه عليهام ،وهام:
وليس أه ِّم َّيتها الكوزمولوج َّية أو أثرها
ّ
 .1ليس العامل املوجود مكانًا لحصول الدراما البرشيَّة فقط ،بل هو مكان تسكنه الكائنات الح َّية التي
ُ
خاصة للتفاعل مع الله
متتلك الفاعليَّة ،وأمناطًا
َّ
البرشي الذي يصفه القرآن بنظر ٍة ُمبارشة،
 .2عىل الرغم من أ َّن املسلمني ال ينظرون دامئًا إىل العامل غري
ّ
لك َّن القرآن نـ َّمى يف داخلهم مواقف إيحاب َّية تجاه البيئة.
ِ
البيئي يف القرآن؛ فهو يذك ُر البيئة مبا
املناصة ملركزيَّة اإلنسان عىل البُعد
وترشح تلييل كيف خيَّمت اآلراء
ّ

ُ
متتلك الفاعل َّية .وتعترب أ َّن األبحاث
فيها :السامء؛ واألرض؛ واألنهار؛ واألشجار؛ والرعد؛ واملخلوقات التي
البرشي يف القرآن بشكل بارز ،ومثَّلت لذلك مبا كتبه جامل بدوي
يل للعامل غري
ّ
املعارصةمل ت ُظهِر البعد الداخ ّ
ٍ
يف فصل بعنوان «األرض والبيئة»؛ ناقش فيه البرشيَّة يف عرش
صفحات مقابل صفح ٍة واحدة عن األرض ،والتي مل
يخصصها للحديث عن األرض ،بل ذكرها يف سياق بيان أه ِّميّتها؛ بوصفها مور ًدا للبرش ،وكذلك ما كتبته أنجليكا
ِّ
نويفرت يف فصل بعنوان «الكوزمولوجيا» يف موسوعة القرآن؛ ركَّزت فيه عىل البنية الخارج َّية للكون وكيف تخد ُم
الخاصة؛ بينام غاية
رب أ َّن الطبيعة موجودة ليك يستغلّها اإلنسان لغاياته
ً
البرش،
ّ
فضل عن فضل الرحمن الذي يعت ُ
اإلنسان نفسه هي خدمة الله .فهؤالء جمي ًعا يعتربون أ َّن الهدف من البيئة هو انتفاع اإلنسان منها ،وأ َّن الله يعطي
قيمة لإلنسان أكرث من املخلوقات األخرى.
أ َّما تلييل ،فتعترب -من جهتها -أنَّه عىل الرغم من األه ِّم َّية التي مينحها القرآن للبرش ،لك َّنه ينعت اإلنسان

«علم البيئة المدهش :األبعاد البيئيَّة في ثالثة مواضيع قرآنيَّة»

ٍ
بصفات سلب َّية .وتذك ُر أ َّن اآليات القرآن َّية إنَّ ا تدعو اإلنسان لالنضامم إىل صفوف املخلوقات األخرى ،ال أنَّها
دليل عىل تثمينه لها ،وأ َّن املخلوقات غري البرشيَّة تعب ُد الله
تؤكِّد فرديَّته ،وأ َّن ق ََسم الله باملخلوقات غري البرشيَّة هو ٌ
أيضً ا ،وأ َّن القرآن يُريد أن يرفع البرش إىل مستوى املخلوقات األخرى وليس أن يضعهم فوقها؛ مشرية يف ذلك إىل
األبعاد البيئ َّية الكامنة يف طوائف ثالث من اآليات القرآن َّية ،هي:
عب الله يف هذه األقسام عن رضاه عن هذه
.1اآليات التي يُقسم فيها الله باملخلوقات غري البرشيَّة؛ حيث يُ ِّ
ٍ
بصفات سلبيَّة عن البرش ،مثل :إِنَّ اإلن َْسانَ لِ َربِّ ِه لَكَ ُنودٌ،(((
املخلوقات ،ويف املقابل يُتبع األقسام أحيانًا
(((
وِ إنَّ ْ ِ
ُس
الن َْسانَ َل ِفي خ ْ ٍ
يل للخَلق؛ فاملخلوقات يف السموات واألرض قانتة لله و ُمسلمة له وتسج ُد
.2اآليات التي ت ِّ
ُبي ال ُبعد الداخ ّ
له ،بل ولديها شعور أيضً ا
.3اآليات التي ت ُظهر الخلق يف مجموعه؛ فتذكر اآليات  34-32من سورة إبراهيم التي تتح َّدث عن تسخري
الفلك واألنهار والشمس والقمر والليل والنهار لإلنسان ،والتي تنتهي بقوله -تعاىل :-إِنَّ ْ
ِنسانَ لَظَلُو ٌم
ال َ
كَفَّا ٌر ،(((معترب ًة أ َّن االستفادة من يش ٍء ما ال يعني أنّها خادمة لإلنسان وأسفل منه.
البيئي للقرآن عىل املستوى امللموس ،تعترب تلييل أ َّن األقسام اإلله َّية واآليات الكامنة
ويف سياق تقويم األثر
ّ
تجعل املسلمني ينظرون إىل األبعاد البيئ َّية عىل ضوء االمتياز الكامن فيها ،وتُغذِّي الشعور بالدهشة
ُ
يف الخلق
بيئي تكو ُن عرب األحكام الرشع َّية ،وليك يكون األثر ذا معنى ينبغي أن يرتافق مع
فيهم؛ فإ َّن إحدى طُرق إنشاء أثر ّ
الشعور بالدهشة.
((( سورة العاديات ،اآلية .6
((( سورة العرص ،اآلية .2
((( سورة إبراهيم ،اآلية .34
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ِ
المفاجئة
طبيعة المسيح

في حادثة ُبشرى حمل الس ِّيدة مريم

الواردة في اآليات  21-16من سورة مريم
IQSA Zoom Seminar #5: “The Surprising Christology
”of the Annunciation Scene in Q. Maryam 19:16-21
نظَّمت الجمع َّية الدول َّية للدراسات القرآن َّية
( )IQSAعرب تطبيق  Zoomمحارضة للباحث «شان
أنثوين»( ،((()Sean Anthonyبعنوان« :طبيعة املسيح
املفاجِئة يف حادثة بُرشى حمل الس ِّيدة مريم الواردة
يف اآليات  21-16من سورة مريم» .وقد نُرشت عىل
اليوتيوب((( يف  7أيَّار 2020م.

استهل أنثوين محارضته باستعراض عد ٍد
ّ
من املؤلَّفات التي صدرت خالل السنوات األخرية
حول سورة مريم ،مركِّ ًزا عىل أربعة منها ،يراها جديرة
باالهتامم وينصح بقراءتها(((.

((( شان أنثوين ( :)Sean Anthonyأستاذ ُمساعد يف كلِّ َّية لغات الرشق األدىن وثقافاته يف جامعة أوهايو األمريك َّية .نال شهادة الدكتوراه من جامعة
اإلسالمي،
شيكاغو عن أطروحته« :الخليفة والزنديق :عبد الله بن سبأ ،السبئيَّة ،وأصول التشيُّع بني األسطورة والتاريخ» .يتمحور مجال خربته حول الفكر
ّ
مرحلة اإلسالم املبكّر والعصور القدمية املتأخِّرة ،واألدب العر ّيب الكالسييكّ .ترتكَّز اهتاممته البحث َّية حول نصوص اإلسالم القدمية (القرآن والحديث) ،الفكر
نبي
ّ
السيايس من حقبة اإلسالم املبكّر إىل املرحلة العبَّاسيَّة ،نهاية العامل واإلميان باملوعود املخلّص ،وغريه .مؤلّف كتاب« :مح َّمد وإمرباطوريَّات اإلميان :إعداد ّ
اإلسالم» ( .)2020يتكلَّم العربيَّة ،والفارسيَّة ،والرسيانيَّة ،والفرنسيَّة ،واألملانيَّة.
(2) https://www.youtube.com/watch?v=sO2QbQI2yXs.
(((املؤلَّفات األربعة التي كانت موضع اهتامم أنثوين هي:
 كتاب «القرآن :السور امل ِّك َّية القدمية» ( ،)2017من تأليف« :أنجليكا نويفريت» ()Angelika Neuwirth كتاب «مريم يف القرآن :قراءة أدبية» ( ،)2014من تأليفُ « :حسن عبود» مقالة «األماكن املقدَّسة املشرتكةُ :مشاركة أو ُمصادَرة استنادا ً إىل املقاربة القرآنيَّة (اآليات  33-16من سورة مريم» ( ،)2015من تأليف« :غييوم دي»()Guillaume Dye
 -مقالة «سورة مريم» ( ،)2011من تأليف« :شوكت توراوا» (.)Shawkat Toorawa

ِ
المفاجئة في حادثة ُبشرى حمل السيِّدة مريم الواردة في اآليات  21-16من سورة مريم
طبيعة المسيح

التنقيحي؛ فهي تتض َّمن
يعترب أنثوين سورة مريم من السور امل ُثرية لالهتامم ج ًّدا عىل ضوء بُنيتها وبُعدها
ّ
ٍ
طبقات ُمتع ِّددة ،ما دعاه للوقوف عىل قافيتها ،وتقديم ُملخ ٍ
برصي عن محتواها.
َّص
بحسب زعمه-ٍّ
يقول :إ ّن قصة بشارة حمل السيِّدة مريم صيغَت بشكلٍ جميلٍ للغاية،
ويعرض اآليات  21-16من سورة مريم
ُ
باللغة اإلنكليزيَّة ويقرأها ،ويشري إىل أ َّن هناك مقطعني ُمه َّمني يستدعيان االهتامم:
بل ِ
.1املقطع األ َّول هو قوله -تعاىلِ :-
َك غُال ًما َزكِيًّا ،ملاذا قال (ألهب) وليس (ليهب)؟
لَ َه َ

املفسون من هو هذا الروح؟ والجواب
ح َنا ،يسأل
ِّ
.2املقطع الثاين هو قوله -تعاىل :-فأ ْر َسلْ َنا إِلَ ْي َها ُرو َ
املعهود أنَّه جربائيل.
ين ثابت للغاية ،ولكن مث َّة تفاصيل يجدر
النص؟ ويجيب بأ َّن َّ
وهنا يسأل أنثوين :ما هي درجة ثبات ّ
النص القرآ َّ
ويعرض
يستحق املالحظة هو القراءات؛ فهناك قراءاتٌ سبع ُمعت َمدة وقراءات شاذة،
االلتفات إليها دامئًا ،وأ َّول ما
ُ
ّ
ٍ
قراءتْ ورش وأيب عمرو (ليهب) .هذا،
َ
قراءات ُمتع ِّددة تر ُد يف أغلبها ُمفردة (ألهب) ،بينام ترد يف
جدول يحوي
ً
اإلسالمي؛ لذا اختار أنثوين عرض مثالني من كتابني
يب من العامل
وقراءة ورش هي القراءة السائدة يف الجانب الغر ّ
ّ
من هذه املنطقة الجغراف َّية((( ،يُشار فيهام إىل هاتني القراءتني.

ث َّم رشع يف عرض أمثلة أربعة ملخطوطات حجازيَّة قدمية -وهو أقدم خ ٍّ
يب كُتب فيه القرآن ،ويُحتمل
ط عر ٍّ

((( الكتابان هام :كتاب «التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل» من تأليف أيب العبَّاس أحمد بن عمَّر املهدوي ،وكتاب «الهداية إىل بلوغ
النهاية» من تأليف ميك بن أيب طالب القييس.
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أ َّن هذه املخطوطات تعو ُد إىل القرن
السابع -ترد صيغة (ألهب) يف نسختني
منها ،وتر ُد صيغ ٌة ال تحوي األلف
وتتالئم مع قراءة ورش وأيب عمرو
(ليهب) يف نسخة محفوظة يف لندن،
وقراءة ُممكنة (لنهب) ترد يف الخط
يل من مصحف صنعاء.
ُّ
السف ّ

وبعد ذلك تح َّدث أنثوين عن
قصة بشارة حمل الس ِّيدة مريم ،مقارنًا
َّ
ٍ
نصوص ثالثة وردت فيها هذه
بني

قصة مريم الواردة يف
القصة ،وهيَّ :
َّ
إنجيل لوقا فقط من بني األناجيل
ين ،ويف
األربعة ،ويف الرتاث الرسيا ّ
النصوص األبوكريف َّية املنحولة .وقارن
بنص من كتاب «القدر» أليب
األخرية ٍّ
بكر الفريايب الذي يذك ُر أ َّن «الروح»
يف اآلية هو إشارة إىل عيىس وليس
إىل جربائيل .وعىل ضوء هذا التفسري،
ت بربّكم قبل خلقها يف
حا مثل أرواح البرش التي أُخذ منها امليثاق العا ّم :أل َْس ُ
يرشح أنثوين أ َّن عيىس كان رو ً
ُ
خاصا أُخذ من األنبياء.
هذا العامل ،وأ َّن هناك ميثاقًا
ًّ
ويف الختام أكَّد عىل أمور ثالثة:
 .1األمر األ َّول :إ َّن القراءات التاريخ َّية النقديَّة للقرآن تتطلَّب دراسة
يف لبيئته
ّ
النص ضمن النسيج املعر ّ
(العصور القدمية املتأخِّرة والجزيرة العرب َّية) ،وهي خيوط ليست بديه َّية ،بل ينبغي استكشاف هذا النسيج
يف ،بل إعادة إنشائه أيضً ا.
املعر ّ
التناص ،علم اشتقاق الكلمة ،علم دالالت األلفاظ) ،ينبغي
 .2األمر الثاين :يف مجال نقد املصدر (دراسة
ّ
التغيات ينبغي إجراء
تتغي عرب الوقت ،ومن أجل توثيق هذه
ُّ
االلتفات إىل أ َّن معاين القصص -كالكلامتَّ -
ٍ
دراسات ُمقارنة للكشف عن عمل َّيات قرآن َّية ُمتم ِّيزة.
ين ،الالهويتّ)
(الكتبي
اإلسالمي يف التعامل مع القرآن
 .3األمر الثالث :إ َّن الرتاث
والشفهي) والتفسري (البيا ّ
ّ
ّ
ّ
التاريخي.
هام أمران رضوريَّان يف هذا املرشوع
ّ

المقدس
اإلسالم من خالل كتابه
ّ
)Islam Through Its Scriptures(1

تنظِّم جامعة هارفرد دورة تدريس َّية إلكرتون َّية باللغة اإلنكليزيَّة لفهم اإلسالم
أسستها الجامعة
وكتابه املق َّدس؛ وذلك عىل
َّ
املنصة التعليم َّية ( ،)edXالتي َّ
بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ( ،)MITوالتي تض ّم أكرث من
عرشين مليون متعلِّم .وقد أتاحت الجامعة للطالب االنضامم إىل هذه الدورة
من الفرتة املمت َّدة من  2نيسان 2019م حتَّى  30أيلول  ،2020بحيث تستم ّر الدورة
الواحدة أربعة أسابيع ،مبع َّدل  10-5ساعات أسبوع ًّيا.
اإلسالمي والثقافات
يق ِّدم الدورة األستاذ  ،Ali Asaniأستاذ ما َّدة الدين
ّ
س يف الجامعة منذ العام 1983م ،وقد
اإلسالم َّية يف جامعة هارفرد .وهو مد ِّر ٌ
د ّرس فيها موا ًّدا ع َّدة ،منها :فهم اإلسالم واملجتمعات اإلسالم َّية املعارصة ،والدين والثقافة والهويَّة ،ومدخل إىل
البحثي حول
يل ،وإعادة التفكري باإلسالم من خالل الف ّن .ويتمحو ُر اهتاممه
الصوفيَّة ،والتاريخ والفكر اإلسامعي َّ
ّ
يف يف جنوب آسيا ،ويبحثُ -أيضً ا -حول املجتمعات اإلسالميَّة يف الغرب.
الرتاث
الشيعي والصو ّ
ّ
ويع ِّرف األستاذ  Asaniالطالب املشاركني يف هذه الندوة عىل:
.1مكانة القرآن يف الثقافات اإلسالميَّة
.2املواضيع الرئيسة يف القرآن
يف للقرآن
.3السياق
التاريخي والثقا ّ
ّ

(1) https://online-learning.harvard.edu/course/islam-through-its-scriptures.
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ُتيح قراء ًة أكرث دقَّة للقرآن
.4املهارات التفسرييَّة التي ت ُ
ين ،مضافًا إىل مسائل تتعل َُّق بالتفسري
.5املقاربات املتن ِّوعة التي تب َّناها املسلمون للتفاعل مع
ِّ
النص القرآ ّ
ِ
املعاص للقرآن.
وذلك بهدف تحسني فهم الطالب لإلسالم ولكتابه املق َّدس؛ من خالل اعتامد مقاربة ُمتع ِّددة الوسائط و ُمتمحورة
ٍ
اإلسالمي ،ومتكني املتعلِّمني من تطوير املهارات
أدوات وأفكا ٍر لفهم دور القرآن يف الرتاث
حول التلميذ ،وتوفري
ّ
املفسون القدامى
النص بأنفسهم ،والتع ّرف يف الوقت نفسه عىل بعض املسائل التي تناولها
التي ت ُتيح لهم قراءة
ّ
ِّ
َ
استكشاف تأثري القرآن عىل فهم املسلمني املتن ِّوع لإلسالم.
واملعارصون؛ مبا يتيح لهم

حول القرآن :مقاربات لغو َّية جديدة
عنوان الكتاب

املح ِّرر

Nouvelles approches linguistiques :Sur le Coran
بيري الرشري (:)Pierre Larcher
أستاذ اللغة العربيَّة يف جامعة
إيكس-مارسيليا ،وعضو يف معهد
 Iremamيف إيكس-آن-بروفانس.
د َّرس يف جامعات فرنس َّية ع َّدة.
مهت ّم بتاريخ االسترشاق ،وقد
أمىض وقتًا طويالً يف مختلف
يب .له مؤلَّفات
بلدان العامل العر ّ
عديدة يف اللغويَّات العرب َّية
يب
والساميَّة ،وترجامت للشعر العر ّ
يل إىل اللغة الفرنس َّية.
الجاه ّ

لغة الكتاب

الفرنس ّية

السلسلة

Domaines étrangers

النارش

Éditions Lambert Lucas

الورقي
تاريخ النرش
ّ

2020-09

رقم الطبعة

1

عدد الصفحات

 240صفحة

يجمع هذا الكتاب اثنتي عرشة مقالة موزَّعة عىل أقسام خمسة:
القسم األ َّول:
والكتبي ،وكيف ينبغي انتظامهام
(الشفهي)
السمعي
لغوي عن
النص :ما الذي ميكن أن يقوله
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
يف القرآن؟
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القسم الثاين :اللغة :تبدو اللغة العرب َّية القرآن َّية لعلامء اللغة كالسيك َّية من حيث الزمن وغري كالسيك َّية من حيث
ص ّنفت كالسيكيَّة من خالل «قراءات» نحويَّة.
التصنيف (تيبولوجيا) ،ولكن ُ
القسم الثالث :املعجم (القاموس) :هذا القسم يتتبَّع كلامت ثالث من القرآن الكريم ،باعتبار تكرارها فيه،

وهي« :اللسان»« ،السالم» ،و«الجهاد».

النصويص بحاجة
اللغوي
القسم الرابع :الخطابة :يُظهر القرآن عد ًدا من العنارص الفاعلة (املؤث ِّرة)؛ ما يجعل
ّ
ّ

ين وجدله (احتجاجه).
إىل تحليل متع ِّدد األصوات ،ومنه إىل دراسة املنطق القرآ ّ

القسم الخامس :علوم القرآن يف العصور الوسطى :يذكِّر هذا القسم -وهو عبارة عن ملحقٍ أُرفق بالفروع
يب ،وال س َّيام يف «علم القرآن» والكتاب الرئيس فيه« :معاين
األربعة السابقة -مبساهمة الرتاث
ّ
اللغوي العر ّ
القرآن للف ّرا» (ت207:هـ.ق282/م).

داللة األلفاظ القرآن َّية:
أنموذجا
ُمفردة اآلخرة
ً

عنوان الكتاب

املؤلِّف

The Semantics of Qurʾanic Language: Al-Āḫira

املرصي
غسان
ّ
الدكتور َّ
(:)Ghassan el Masri
أستا ٌذ وباحثٌ يف جامعة
برلني الح َّرة ،ألَّف مقاالت
ع َّدة يف القرآن والشعر
يل.
الجاه ّ
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يُق ِّد ُم الكتاب دراس ًة دالل َّية حول مفهوم اآلخرة يف القرآن ،وتض ُّم صفحاته األوىل بيانًا تفصيل ًّيا عن علم
(((
يصب
الداليل الذي برز يف العصور القدمية املتأخِّرة .ويُظ ِه ُر الكاتب أه ِّم َّية هذا املفهوم؛ إذ هو
ّ
اإلتيمولوجيا
ُّ
((( علم اإلتيمولوجيا :هو علم أصول الكلامت؛ إذ تعني كلمة إتيمولوجيا حقيقة الكلمة أو أصلها ،فهي تتك َّون من مقطَ َعني يونانيَّ َي :األول  Etymosوتعني
الحقيقة ،واملقطع الثاين  logosاللفظ املشرتك املستخدم هنا مبعنى الكلمة ،وهو فر ٌع من فروع اللسانيات يدرس أصل الكلامت ،ونهج تط ُّورها ،ومقارنة املتشابه
منها يف لغات تنتمي إىل عائلة لغويَّة واحدة.
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يت .ويُط ِّب ُق
ج َّية الخطاب َّية يف الرتاث
اإلبراهيمي الالهو ّ
يف تثمني اإلسرتاتيج َّيات القرآن َّية البالغ َّية ،بهدف ا ِّدعاء الح ِّ
ّ
ويستنتج أ َّن املفردة هي لف ٌ
شتَ ٌك
الكاتب األداة اإلتيمولوجيَّة أثناء تحقيقه يف األه ِّميَّة الالهوتيَّة ملفردة اآلخرة،
ظ ُم َ
ُ
نص اإلعالن عنه -فريدا ً؛
ٌ
قابل ملجموع ٍة واسع ٍة و ُمتن ِّوع ٍة من التفاسري .ويُع ُّد هذا الكتاب -بحسب ما جاء يف ِّ
ٍ
يل أثناء تحليله
ألنَّه يور ُد
اقتباسات كثرية من الكتاب املق َّدس ،ويُق ِّد ُم فيضً ا من األبيات الشعريَّة من العرص الجاه ّ
للمفردة.
وقد اشتمل الكتاب عىل املباحث اآلتية:
علم اإلتيمولوجيا تاريخ ًّيا ودالل ًّيا
املصطلحات واملفاهيم العربيَّة
الوقت ما بني البداية والنهاية
ُمفردات الكتاب املق َّدس
التح ُّوالت القرآنيَّة
الفرتة امل ِّك َّية املبكِّرة
الفرتة امل ِّك َّية املتأخِّرة
التط ُّورات املدنيَّة

ويتض َّم ُن الكتاب -أيضً اُ -ملحقًا يض ُّم مواضع الجذر «أ-خ-ر» واملفردات املرتبطة به.

إله اإلنجيل ،إله القرآن
عنوان الكتاب

Dieu de la Bible, dieu du Coran
الكتاب عبارة عن حوار أجراه «جان
لويس شليغل» ()jean-louis schlegel
مع الباحث َْي يف مجال الدراسات القرآن َّية:
الباحث «توماس رومر» ،والباحثة
«جاكلني شايب».

املح ِّرر

 توماس رومر (:)Thomas Römerص ذو شهرة عامل َّية يف العهد
متخص ٌ
ِّ
القديم ،يحمل كريس «�milieux bib
 »liquesيف الكوليدج دي فرانس .له
كتاب بعنوان« :اخرتاع
الرب» (Seuil
ّ
.)2014; points 2017
شاب (:)Jacqueline Chabbi
 جاكلني ّباحثة يف منهج َّية مقاربة أصول اإلسالم
والقرآن من خالل األنرثوبولوجيا التاريخيَّة.
صدر لها كتاب «األعمدة الثالثة لإلسالم»،
وكتاب «قراءة أنرثوبولوجيَّة للقرآن» (Seuil
.)2016; points 2018
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واليهودي) يؤمنون باإلله الواحد الذي دعا
واملسيحي،
(اإلسالمي،
إ َّن أتباع األديان السامويَّة التوحيديَّة الثالثة
ّ
ّ
ّ
كل من الكتاب املق َّدس والقرآن .ولك ْن عىل الرغم من وحدة اإلله واتِّفاقهم عليه ،تربز اختالفات كبرية بني
إليه ُّ
شاب» أ َّن
هذه األديان،
ً
خصوصا يف ما يتَّصل بأصول هذا اإلله .ويف هذا الكتاب يُظهر «توماس رومر» و«جاكلني ِّ
والدة «يهوه» ووالدة «الله» كان يف سياقات أنرثوبولوج َّية واجتامع َّية-سياس َّية شديدة التباين ،بل قري ًبا من التضا ّد.
عم هو املشرتك حقيقة بني املاملك (الدول الصغرية من إرسائيل ومملكة يهوذا) بني القرنني
ويسأل الباحثان َّ
السادس والثامن قبل امليالد يف مواجهة امرباطوريَّات قويَّة ،مثل :مرص ،واآلشوريَّة ،والبابليَّة ،وفارس ،وبني قبيلة
يب من القرن السابع ،كانت بعيد ًة عن طرق القوافل ،ومعتمدة يف حياتها عىل املاء؟
صغرية يف الغرب العر ّ
كل تراث وصريورته ،وال
وبحسب الباحث َْي ،فإ َّن هذه الظروف التاريخ َّية أث َّرت -بطبيعة الحال -يف هويَّة إله ّ
حقيقي بني اليهوديَّة واملسيح َّية واإلسالم أن يخفي هذه االختالفات.
ألي حوار
ميكن ِّ
ّ
كل
شاب» يف هذا الكتاب ،يُزعزع -أيضً ا -املسلَّامت اليقين َّية عند ِّ
ث َّم إ َّن الحوار بني «توماس رومر» و«جاكلني ِّ
املتعصبني يف قراءة حرفيَّة للكتاب املق َّدس والقرآن.
ِّ

العالقات اإلسالم َّية-المسيح َّية:
بيبليوغرافي
تاريخ
ّ

عنوان الكتاب

Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History
ح َّرر هذا الكتاب
كل من:
ٌّ

املح ِّررون

«دوغالس برات»
(،)Douglas Pratt
و«تشارلز إل تيسزن»
(Charles L.
 .)Tieszenوالكتاب
عبارة عن مجموعة
مقاالت كتبها باحثون
مختلفون.
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مختص بدراسة القرآن الكريم بوجه
يظهر من هذا الكتاب أنَّه غري
خاص ،وإنَّ ا يدرس ما هو أع ّم من ذلك،
ّ
ّ
وعىل وجه التحديد العالقات املسيحيَّة-املسيحيَّة .ولكن مث َّة فصلني يف الكتاب يتط ّرقان إىل القرآن الكريم يف
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دراسة تفاعل املسيح َّية الالتين َّية مع القرآن يف الفصل العارش منه ،ويف تفاعل املسيح َّية الرشق َّية مع القرآن يف
الفصل الحادي عرش منه.
ويف ما يأيت تفصيل ما جاء يف هذين الفصلني:
َّ
َّ
الفصل العاشر :تفاعل المسيحية الالتيني�ة مع القرآن
Latin Christianity engaging with the Qur’an
ُ
يتناول « »Ulisse Ceciniيف هذا الفصل من الكتاب بعمقٍ قض َّية تفاعل املسيح َّية الالتين َّية مع القرآن .ويف
ما يأيت خالصة ما جاء يف هذا الفصل:
دخل القرآ ُن روي ًدا يف مجادالت املؤلِّفني املسيحيِّني حول اإلسالم ،فأُشري
ٍ
بإشارات عابرة ،إىل أن وصل األمر تدريجيًّا ليُصبح محور االهتامم،
إليه أ َّو ًل

وأضحى موضو ًعا للنقاش .فمنذ أن ظهرت املؤلَّفات الالتين َّية حول اإلسالم
وصول إىل العام 1600م ،ميكن مالحظة
ً
امليالدي
أل َّول م َّر ٍة يف القرن التاسع
ّ
ٍ
فضل
ً
ستويات ُمتباينة من العلم بالقرآن التي تنامت عمو ًما مع مرور الزمن،
ُم
ٍ
عرض ُمتن ِّوعة تتفاوتُ من البُغض املحض إىل العرض
عن اسرتاتيجيَّات
يل ملحتوى القرآن وترجمته .ويُالحظ هذا املسار يف نطاقٍ واسعٍ من
التحلي ّ
ُ
تهدف لرتويج السالم بني اإلسالم
املؤلَّفات :الكتب الجدل َّية املعادية لإلسالم ،والنصوص التي يُفرتض أنَّها
واملسيحيَّة ،والنصوص التي استهدفت الر ّد عىل الخصوم املسيحيِّني وليس عىل اإلسالم .فعىل سبيل املثال:
كل من الكاثوليك واللوثريِّني بالقرآن ليك يتَّهموا ُمعتقدات خصومهم املسيحيِّني بأنَّها أش ّد ضاللً .
استشهد ٌّ
وعىل الرغم من أ َّن تاريخ التفاعل مع القرآن شهد بوج ٍه رئيس مواضيع ُمتك ِّررة ،تربز بعض مناسبات الفرادة
واالنفصال عن املايض.
خطاب عا ّم قرنًا بعد آخر ،غذّته أفكار رئيسة ُمتشابكة وشواهد كالسيكيَّة من القرآن.
فمن ناحية ،جرى تشييد
ٍ
ونقلت املؤلَّفات الالحقة جدل َّي ٍ
كتب سابقة وط ّورتها ،وأثناء الطريق برزت معامل عىل هيئة مؤلَّفات
ات وردت يف ٍ
أضحت نقاطًا مرجع َّية دامئة.

كتاب
عم سبق مع حصول تغيريٍ يف االت ِّجاه نشأ عن
ً
ومن ناحي ٍة أخرى ،وقعت مناسبات شهدت
ٍ
انفصال َّ
إبداعي من مؤل ٍ
ِّف ُمح َّدد نشأ عنه مسلك تفكريٍ بديل .وقد نالت بعض
برأي
يل جديد ،أو تأث ُّ ًرا
ٍ
أو مسا ٍر تحلي ٍّ
ٍّ
املؤلَّفات نفوذًا وأصبحت مصادر مرجع َّية خالل أزمن ٍة من القرون ،بينام افتقدت بعض املؤلَّفات األخرى األثر
عند صدورها ،ولك َّنها ظهرت ُمج َّد ًدا يف ٍ
وقت الحقٍ ؛ بوصفها مصد ًرا يدع ُم فكر ًة جديدة.

بيبليوغرافي
العالقات اإلسالميَّة-المسيحيَّة :تاريخ
ّ

بي هذا الفصل هذه الديناميك َّيات ،ويتتّب ُع املسار واملعامل ونقاط التح ّول والت َّيارات املتن ِّوعة التي تدفّقت
ويُ ِّ
ٍ
الالتيني كانت من القرن التاسع
إشارات للقرآن يف الغرب
وتقاطعت .فيبدأ املؤلِّف ببيان املراحل ،ويذكر أ َّن أ ّول
ّ
النبي مح َّمد .ويُركِّز الكاتب
لغاية القرن الحادي عرش؛ إذ مل يكن القرآن محور االهتامم يف هذه املرحلة ،بل شخصيَّة ّ
مم يُس ّمى «( »Istoria de Mahometسرية مح َّمد) ،والتأثريات التي وصلت إىل الغرب من الجدال
عىل أمثلة َّ
الرشقي الذي نشأ حديثًا ،ومؤلَّفات يولوجوس وآلباروس .وقد نال القرآن اهتام ًما هامش ًّيا نسب ًّيا خالل هذه
املسيحي
ّ
ّ
الحقبة الزمن َّية ،ولكن من القرن الثاين عرش إىل القرن الرابع عرش أصبحت ترجامت القرآن والرسائل املكتوبة عنه
جل ،وروبرت كيتون ،وويليام
أكرث بروزًا .ويُناقش الكاتب شخصيَّات بارزة؛ مثل :بيرتوس آلفونيس ،وبطرس املب ّ
ويستكشف التط ُّورات يف الرتجمة التي أ َّدت إىل املجادلة .أ َّما القرنني الخامس عرش
الطرابليس ،ورامون لول،
ُ
ّ
ٍ
ترجامت وآرا ًء جديدة حول القرآن.
والسادس عرش ،فكانا مبثابة العودة النسب َّية إىل الحقبات السابقة ،وقد شهدا
ريا من املصادر عن القرآن:
وعليه ،فإنَّه مع نهاية األلف َّية األوىل من التفاعل كانت املسيح َّية الالتين َّية قد بنت مخزنًا كب ً
املسيحي بشكلٍ
ترجامت ،وكتابات ،وحوارات ،ورسائل .ومع مرور الوقت ،أصبح القرآن موضع اهتامم الغرب
ّ
كل دين.
تدريجي .وتناول النقاش بادئ األمر طبيعته ،وبعدها ُمحتوياته ،ويف النهاية رسالته الضمن َّية السائدة يف ّ
ّ
َّ
َّ
الفصل الحادي عشر :صراعنا الحميم -تفاعل المسيحية الشرقية مع القرآن-
Our Friendly Strife’. Eastern Christianity engaging the Qur’an
ُ
يتناول « »Gordon Nickelيف هذا الفصل الديناميك َّيات املعقَّدة الكامنة يف تفاعل املسيح َّية الرشق َّية مع
القرآن .ويف ما يأيت خالصة ما جاء يف هذا الفصل:
يب ،وجدت املسيحيَّة الرشقيَّة نفسها
التوسع
خالل املرحلة األوىل من
اإلسالمي-العر ّ
ُّ
ّ
رش مع املسلمني؛ حياتهم ،وفكرهم ،ومامرساتهم اإلسالم َّية.
داخل دار اإلسالم ،ويف لقا ٍء مبا ٍ

واختلف تفاعل املسيح َّية الرشق َّية مع القرآن خالل القرون اإلسالم َّية األوىل عن تفاعل
املسيح َّية الالتين َّية الغرب َّية؛ أل َّن هذا التفاعل تط َّور داخل إمرباطوريَّ ٍة كُ ِّرست لنرش الدين
الجديد والدفاع عنه .وعليه ،تطلَّبت الظروف الجديدة واملثرية للتح ّدي أن يتب َّنى مسيحيُّو
فضل عن تقديم الردود عىل ا ّدعاءات
ً
الرشق أساليب جديدة للتفكُّر بإميانهم والتعبري عنه،
الق َّوة العرب َّية الفاتحة.

ميالدي بنا ًء جدي ًدا عىل جبل الهيكل يف القدسُ ،معل ًنا ألهل تلك
األموي عبد امللك يف العام 691
وشيَّد الخليفة
ّ
ّ
حل ليبقيا .وقد أوكل الخليفة بنقش ٍ
آيات قرآنيَّة بالخ ّ
يف
حاكم جدي ًدا قد ّ
املنطقة أ َّن دي ًنا جدي ًدا ونظا ًما
ً
ط العر ّ
يب الكو ّ

النص القرآين املنقوش
ري ُمحتويات
ّ
عىل الجان َبني ال ُعلويَني الخارج َّيني من هذا البناء الذي ُعرف بق ّبة الصخرة .وت ُث ُ
ُخاطب املعتقدات املسيح َّية .وقد كانت القدس مدين ًة مسيح َّية بامتياز
االهتامم؛ نظ ًرا إىل العدد الكبري من اآليات التي ت
ُ
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حينام دخلها الخليفة الثاين عمر بن الخطاب مع جنوده يف العام 638م ،وكانت تُع ّد كنيسة القيامة آنذاك من عجائب
الدنيا .وبعد نحو خمسني سنة من ذلك التاريخ ،أصبحت تتنافس ق ّبة الصخرة التي بُنيت عىل طراز الكنائس الرشق َّية،
أهل
وشُ يِّدت يف أبرز نقط ٍة يف املدينة مع األبنية املسيحيَّة األخرى .وخاطبت النقوش العربيَّة داخل قبَّة الصخرة َ
ُ
وتتناول نحو ُ 175مفردة
ح َّق (،)...
الكتاب بالكلامت اآلتية )...( :ال تَ ْغلُوا يف ِدي ِنك ُْم وال تَقُولُوا عىل اللَّ ِه إال الْ َ
رث بني العبارات املتح ِّدثة عنه اس ٌم جديد( :رسول الله).
قرآن َّية من أصل ُ 370مفردة هويَّة عيىس ،وينت ُ
امليالدي ،وبعد قرونٍ كثري ٍة منه؛ بوصفها
ويكن النظر إىل مدينة القدس املسيّحيَّة خالل أواخر القرن السابع
ّ
ُ
نص القرآن والتح ِّديات التي مثَّلها من
املسيحي
صور ًة ُمثري ًة لالهتامم عن التفاعل
الرشقي مع القرآن .وقد جاء ُّّ
ّ
مل خارج ذاك الذي أَلِفَه املسيح ُّيون ،ومن ق َّو ٍة فاتح ٍة غريبة .ومل يُ ِث املسيح ُّيون عمو ًما تح ِّد ٍ
يات الهوت َّية يف
عا ٍ

وجه حكَّامهم وكانوا هم من يُواجه التح ِّديات من الحكَّام لتقديم ردود عىل اال ّدعاءات الدين َّية الجديدة .واستم َّر
ٍ
املسيحيُّون يف حياتهم وسط املسلمني الذين جلبوا معهم هذه التح ِّديات وأ َّدى هذا األمر إىل
لقاءات ُمبارشة
وحوارات أصيلة بني الدي َنني .ومع ذلك ،مل تشهد الساحة املساواة ،فالحوار كان بني الغالب واملغلوب ،وكانت
املسيحي؛ وفقًا لهوى الخليفة الحاكم .ومل ميلك مسيح ُّيو الرشق ح ِّريَّة مسيح ِّيي
تتغي القيود املفروضة عىل التعبري
َّ
ّ
الغرب نفسها ليك ينطقوا بآرائهم حول القرآن ويكتبوها .وعليه ،سار مسيح ُّيو الرشق عىل طريقٍ ُمع َّبد بالحذر.
واضط ّر املسيحيّون الذين أرادوا تقديم الردود الف َّعالة عىل التح ِّديات اإلسالميَّة إىل الر ِّد بلغ ٍة جديد ٍة ال
املسيحي قبل
يعرفها أغلبهم ،عىل الرغم من وجود أعدا ٍد كبرية من الناطقني باللغة العرب َّية يف أجزاء من الرشق
ّ
اإلسالم .واستلزمت التح ِّديات اإلسالم َّية باللغة العرب َّية أن يفهمها املسيح ُّيون قبل أن يُع ّدوا لها جوابًا ،متا ًما مثل
النقوش عىل ق ّبة الصخرة .ومل يتقن املسيح ُّيون اللغة العرب َّية فحسب ،ومل يكتفوا بفهم ُمحتوى القرآن ،بل متكَّن
يب للقرآن وا ّدعاءات املسلمني حوله.
املسيحيُّون -م َّمن كانت العربيَّة لغتهم األوىل -من التط ُّرق إىل النمط األد ّ
واحتاج املسيح ُّيون أن يتعلَّموا كيف يُنظِّموا ردودهم يف املجتمعات اإلسالم َّية حيث كانوا يسكنون ،وأن يأخذوا
الرشقي يف تقديره بشكلٍ
املسيحي
بعني االعتبار القيود املفروضة عليهم .ويُساه ُم التع ُّرف عىل بيئة التفاعل
ّ
ّ
أكرب ،وعدم الحكم عليه بنح ٍو غري ُمالئم؛ وفقًا للمعايري التي شهدتها أزمنة وأمكنة أخرى.
ويستن ُد الكاتب إىل نطاقٍ واسعٍ من الوثائق التي تعو ُد إىل القرون األوىل من التفاعل ،ويذك ُر اللغات

املستخدمة (اليونان َّية ،الرسيان َّية ،القبط َّية ،األرمن َّية ،والعرب َّية) ،واالختالفات البارزة يف كتابات املسيح ِّيني
دي؛ ألنَّها تُظهر أوسع نطاقٍ وأعمقه
الرشق ِّيني ،وكالمهم ومدى علمهم بالقرآن .كام يستشهد املؤلِّف برسالة ال ِك ْن ّ
السجلت املوجودة التي تعو ُد إىل تاريخ املسيحيَّة الرشقيَّة املبكّر .وقد
َّ
يف التفاعل مع القرآن من بني جميع
ٍ
وخصوصا القرآن .ومن املواضيع
مقاربات واسرتاتيجيّات ع ّدة يف تقييم اإلسالم والر ّد عليه،
استفاد املسيحيّون من
ً
جهة ض َّد اإلنجيل،
التي تتص َّدر النقاش :طبيعة املسيح وموته ،واالت ِّهامات اإلسالم َّية املستخ َرجة من القرآن واملو َّ
وتقييم القرآن من ناحية اإلعجاز واألخالق والنب َّوة ،واال ِّدعاءات اإلسالم َّية حول القرآن وتوصيفه وإرثه.

القرآن :صناعة كتاب

ملف العدد ( )472من مجلَّة «»L’Histoire
صدر يف شهر حزيران من العام 2020م العدد  472من مجلَّة
خاصا حول القرآن ،بعنوان:
“ (((»L’Histoireوقد تض َّمن ملفًّا
ًّ
«القرآن :صناعة كتاب» ،الذي يعالج إشكال ّية محوريّة
مفادها:
القرآن -وفقًا لإلسالم -هو كالم الله
الذي أنزله جربائيل عىل مح َّمد .ويعتق ُد
ت يف
املؤ ِّرخون اليوم أ َّن
ين ث ُ ِّب َ
َّ
النص القرآ ّ
امليالدي أثناء خالفة عبد
نهاية القرن السابع
ّ
النبي ،ولك َّنهم
امللك ،أي نحو  70عا ًما بعد وفاة ّ
النبي نفسه .وما يعرفونه هو أ َّن الجزيرة
ال يعرفون الكثري عن
ّ
نص اإلسالم املق َّدس من دون
العرب َّية التي ُولد فيها مح َّمد كانت عىل دين التوحيد بشكلٍ كبري .وقد بقي ُّ
تغيري منذ العصور الوسطى ،ولك َّن شكله -أي القرآن بوصفه مصحفًا -شهد تط ُّو ًرا ُمستم ًرا ،انتقاالً من املخطوطات
إىل النسخ اإللكرتونية الحديثة.
وقد أجيب عن هذه اإلشكال َّية يف مجموعة مقاالت لبعض املسترشقني ،نعرض يف ما يأيت اإلشكال َّية املح َّددة

كل مقالة ،وأه ّم األفكار الرئيسة التي ق َّدمتها:
التي تناولتها ّ

ّ
َّ
 .1مقالة «محمد علي أمير معزي» (،)Mohammad Ali Amir-Moezzi
ُ
بعنوان« :كيف كتب القرآن؟»:

مل يكشف القرآن عن جميع ألغازه .فمنذ السبعين َّيات ،أُنجزت أبحاثٌ نقديَّة حول أصوله و ُمحتواه وطريقة كتابته
وتأليفه .ويف هذه املقالة تناول مح َّمد عيل أمري ُمع ّزي -أحد أبرز الباحثني الفرنسيِّني حول اإلسالم -هذا العلم اآلخذ
بالتط ُّور بشكلٍ رسيع.
(1) https://www.lhistoire.fr/parution/mensuel-472.
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 .2مقالة «جوليان لويسو» ( ،)Julien Loiseauبعنوان« :ماذا عن
َّ
محمد؟»:
التاريخي يف تفصيل القرآن ،فإنّه
فعل ،فإ َّن سريته أسطوريَّة إىل ح ٍّد كبري .وأ َّما بالنسبة لدوره
إن عاش مح َّم ٌد ً
ّ
يصعب للغاية تثبيت ذلك بشكلٍ دقيق.
ُ
ين من بالد
ؤسس اإلسالم مح َّمد هو شخصيَّ ٌة تاريخيَّة وليست أسطوريَّة .وقد ذُكر مح َّم ٌد يف ٍّ
ُم ِّ
نص رسيا ّ
ٍ
اإلسالمي.
سنوات فقط من وفاته يف املدينة وفقًا للرتاث
ميالدي ،أي بعد بضع
الراف َدين يعو ُد إىل العام 640
ّ
ّ

كام أكَّدت نصوص ُمعارصة لبدايات اإلسالم كُتبت يف سياقٍ
اإلسالمي حول الوجود
مسيحي البيان
يهودي أو
ّ
ّ
ّ
النبي وس ِّيد الحرب الذي قاد العرب يف النصف األول من القرن السابع .وفقًا للرواية التقليديَّة،
التاريخي لهذا
ّ
أنزل الله كلمته باللغة العربيَّة إىل مح َّمد ،آي ًة بعد أخرى ،خالل عرشين عاماً ،أ َّو ًل يف مكَّة ومن ث َّم يف املدينة.
التاريخي يف تفصيل القرآن؟
النبي
ّ
فام هو دور ّ
ٌ
 .3مقالة «إلينور سيالر» ( ،)Eléonore Cellardبعنوان« :تحقيق حول
ُ
مصحف صنعاء»:

نص اإلسالم املق َّدس.
أ َّدى اكتشاف إحدى أقدم النسخ القرآن َّية يف العامل يف اليمن إىل زعزعة معرفتنا بانتقال ّ
اإلسالمي -يف العام
وقد عرث عاملون خالل تجديد املسجد الكبري يف صنعاء -أحد أقدم املساجد يف العامل
ّ
ٍ
مخطوطات محفوظة يف املساحة الفارغة بني السقف والسطح .وكانت املخطوطات يف حال ٍة سيِّئة
1973م عىل

ربا بعد تجديد مكتبة املسجد ،أو يف ٍ
وقت أقرب زمنيًّا؛ نظ ًرا إىل وجود مطبوعات.
للغاية ،وقد ت ُركت هناك َّ
ٍ
اكتشاف مذهل،
توصل الباحثون األملان املسؤولون عن تجديدها وتصنيفها إىل
ومن بني آالف قطع الرقوقَّ ،

تسمح الطروس بوقوع
السفل َّية .وعمو ًما،
فقد وجدوا طرساً تُغطِّي فيه خطوط الكتابة العلويَّة الخطوط القدمية ُ
ُ
االستخدامات املتع ِّددة ،ويُشاع استخدامها يف العديد من الثقافات .واألكرث إثار ًة للدهشة هو أ َّن الخطَّني ينتميان
النص نفسه :القرآن ،وقد نُسخ الواحد منهام تلو اآلخر .ويف هذه املقالة ،تُحقّق إلينور سيالر يف ُمصحف
إىل
ّ
صنعاء.
 .4مقالة «كريستي�ان جوليان روبن» ( ،)Christian Julien Robinبعنوان:
َّ
َّ
َّ
«اليهودية والمسيحية في الجزيرة العربي�ة»:

قبل ٍ
أمد طويل من تبليغ مح َّمد ،كانت الجزيرة العرب َّية بعيد ًة عن الصحراء الوحش َّية واملرشِكة التي لطاملا
مي ،وتُ ِّزقها العداوات بني
وصفها الباحثون املسلمون .وكانت الجزيرة العرب َّية محكوم ًة من ِقبل مملكة ِح َ
املسيحيِّني واليهود.

لقرآن :صناعة كتاب

نبي اإلسالم ،ينبغي معرفة
وبهدف فهم نطاق اإلصالحات السياسيَّة والدينيَّة املنسوبة إىل مح َّمد بن عبد الله ّ
وضع الجزيرة العرب َّية قبل هذه التط ُّورات .وقد أجرى علامء القرون األوىل يف اإلسالم (القرنني الثامن والتاسع
امليالدي) جم ًعا استثنائ ًّيا لشهادات ذريَّة املسلمني األوائل لفهم معنى الوحي وظروفه بشكلٍ أفضل .ولكن
ّ
ٍ
بالكاد يوجد ٌّ
ي
شك بأ َّن علامء الدين املسلمني قد ح ّرفوا هذه الشهادات بهدف إرساء
تناقض بني الجانب املا ّد ّ
أسسها مح َّمد ،والتي
واألخالقي يف الجزيرة العربيَّة قبل نزول الوحي ،وبيان النفوذ
السيايس لإلمارة الدينيَّة التي َّ
ّ
ّ
وصلت بعد سنوات ع َّدة إىل مرتبة اإلمرباطوريَّة العامل َّية .ولكن منذ النصف الثاين من القرن الثامن عرش ،شكَّك
العلامء األوروب ُّيون بنشأة اإلسالم.
ُ
سور مفكوكة
«أربع
 .5مقالة «جوليان لويسو» ( ،)Julien Loiseauبعنوان:
ٍ

التشفير»:

يصعب بشكلٍ كبري فهم محتواها الغامض نو ًعا ما؛ أل َّن
يتألَّف القرآن من  114سورة تحوي  6236آية،
النص
َّ
ُ
ٍ
وإشارات تلميحيَّة مرا ًرا .وبهدف التعليق من
عجم قدميًا أحيانًا،
ين الذي ثُبّت يف القرن السابع يستخد ُم ُم ً
القرآ ّ
املفصلة للغاية الواردة يف
تاريخي عىل أربع ٍة من هذه السور ،يستن ُد الكاتب بشكلٍ كبري إىل التحليالت
منظا ٍر
َّ
ّ
ُخب عن تش ُّكلِه.
كتاب «قرآن املؤرخني» ( )2019والذي يُظ ِه ُر مؤلِّفوه كيف أ َّن الدراسة الدقيقة
ِّ
ين نفسه ت ِ ُ
للنص القرآ ّ
َ
 .6مقالة «أنوك كوهين» ( ،)Anouk Cohenبعنوان« :المقروء والمترجم

والمطبوع»:

نُقل القرآن بادئ األمر شفه ًّيا ،ولكن يف القرن التاسع عرش
امليالدي أ ّدى االهتامم بتعميم اطّالع املؤمنني عىل
ّ
مهم.
ُ
ين إىل االستفادة من الطباعة .ومنذ ذلك الحني ،أصبح
ّ
شكل الكتاب ،إىل أصغر تفصيل منهًّ ،
النص القرآ ّ
فمكانة القرآن بوصفه «كتاب الله» ت ُوضح االهتامم املمنوح لتالوته (إذ إ َّن كلمة القرآن تعني التالوة والقراءة باللغة
العرب َّية) ،وت ُوضح االهتامم بنقله شفه ًّيا وكتب ًّيا ،والتبجيل الذي يتعامل به املسلمون مع نُسخ القرآن (املصاحف).
ُ
وتتناول املقالة أبعادا ً ثالثة تتعل َُّق بالقرآن :تالوته ،ترجمته ،وطباعته.
هذا
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مجلَّة دراسات قرآن َّية

(((

المجلَّد  - 22العدد2

«»The Journal of Qur’anic Studies

يل (2020م) العدد الثاين من مجلَّة دراسات قرآن َّية للسنة الثانية والعرشين
صدر يف شهر حزيران من العام الحا ّ
عىل صدورها.
وقد تض َّمن هذا العدد ثالث مقاالت باللغة اإلنكليزيَّة ،ومقالة باللغة العرب َّية ،ذات ارتباط مبواضيع قرآن َّية ،نورد
خالصاتها يف ما يأيت:
َّ
َّ
ُّ
المقالة األولى :التحوالت في النبوءات اإلسالمية المبكرة :من الرمزية إلى
َّ
الغاية في قصة يونس وأهل نينوى

بقلم :حمزة محمود ظافر ،من جامعة واشنطن
ترمز التص ُّورات القرآن َّية وغري القرآن َّية عن يونس وأهل نينوى إىل آثار التح ُّوالت األيديولوج َّية يف املجتمع
قصة الرسالة امل ُر ِهقة من يونس إىل أعداء أجانب ،بصور
املسلم املبكر .وتستكشف هذه املقالة كيف تظهر َّ
منحى إدماج ًّيا كون ًّيا ،فإ َّن
لقصة يونس تأخذ
مختلفة يف الرتاث
اإلسالمي املبكر؛ ففي حني أ َّن الرواية القرآن َّية َّ
ً
ّ
القصص التي وردت يف غري القرآن تأخذ منحى النسخ واإلقصاء .ويعكس هذا التغيري التح ُّوالت املواقف َّية يف
الطريقة التي تص َّور بها املسلمون األوائل أنفسهم بوصفهم مجتم ًعا نبويًّا مقارنة بالرساالت النبويَّة السابقة .وتصف
يئ للرشعيَّة التاريخيَّة.
هذه املقالة التح ُّول عىل أنَّه انتقال من النمط
ّ
الرمزي إىل النمط الغا ّ
َّ
ُّ
ّ
دين إبراهييم :تطورات أواخر ما نزل بمكة من السور
المقالة الثاني�ة :نحو
ٍ
َّ
َّ
-الجزء األول :استراتيجيات الجدال والتفسير-

بقلم :هناليس كولوسكا ،من الجامعة العربيَّة يف القدس؛ أكادمي َّية برلني براندنربج للعلوم الطبيع َّية واإلنسان َّية
تتناول هذه املقالة املالمح األدبيَّة األساس التي ميَّزت أواسط وأواخر ما نزل مبكَّة من سور قرآنيَّة وبنية
((( مجلَّة دراسات قرآن َّية :هي مجلَّة علميَّة محكّمة تصدر عن مركز الدراسات اإلسالميَّة يف كلِّيَّة الدراسات الرشقيَّة واألفريقيَّة يف جامعة لندن .تهدف
اإلسالمي والغر ّيب يف دراسة القرآن؛ وذلك عرب نرش
التقليدي القائم بني الرتاث َْي
املجلَّة إىل تشجيع دراسة القرآن يف جوانبها العلم َّية املتعدِّدة ،وإىل إزالة الفصل
ّ
ّ
بحوث باللغتني اإلنكليزيَّة والعرب َّية.

مجلَّة دراسات قرآنيَّة

خطاباتها .وعىل الرغم من أه ِّميَّتها يف
النص للقرآن وما صاحبه من
فهم التط ُّور
ِّ ّ
تكوين املجتمع املسلم ،ظلَّت تضاريس
هذه السور مجهولة لفرتة طويلة.
ويُركِّز الجزء األ َّول من املقالة عىل
الطرق التي تط َّورت بها االسرتاتيج َّيات
األدب َّية ،وأمناط الجدال يف السور قيد
الدراسة .ويحاول هذا الجزء أن يستكشف
كيف جرى استخدام هذه االسرتاتيج َّيات
واألمناط لتربهن عىل رسالة مح َّمد؛
رسول من عند الله ،وعىل صدق
ً
بوصفه
ني يواجهون فيه جمهو ًرا يعارض استمرار الرسول ودعوته.
كل ح ٍ
أتباعه املؤمنني يف ِّ
وخاصة شخص َّية إبراهيم ،عىل خلف َّية
وأ َّما الجزء الثاين ،فيوضّ ح كيف تجري إعادة تفسري اإلرث التورايتّ،
َّ

املحل يف مكّة ،وتعزيز املامرسات الطقوس َّية.
استكناه الرتاث
ّّ

ديني واثقٍ
وتظهر هذه العمليَّات -أيضً ا -أنَّها جزء ال يتج َّزأ من تكوين الهويَّة والوعي الذايتّ املتنامي ملجتمعٍ ٍّ
يرى نفسه متم ِّي ًزا عن اآلخرين.
المقالة الثالثة :سورة مريم في القرآن :تثبيت لفؤاد الرسول
بقلم :مح َّمد عبد الحليم ،من جامعة الدراسات الرشقيَّة واإلفريقيَّة يف لندن ()SOAS
ملريم أه ِّم َّية كربى يف القرآن؛ إذ يرد اسمها فيه  34م َّرة .فمضافًا إىل إشارتني قصريتني يف سورة املؤمنون يف اآلية

 ،50ويف سورة التحريم يف اآلية  ،12يرد الحديث عن مريم يف سورة آل عمران يف اآليات ( ،)50-33ويف السورة 19
املسمة باسمها مريم يف اآليات (.)36-16
َّ
خصوصا
ريا عن سورة مريم ،وركَّز الباحثون يف السنوات األخرية عىل بنية السورة .وتحديد البنية مه ّم،
ً
ب كث ً
وقد كُ ِت َ
يف ضوء ما نعرف عن طريقة كتابة املصحف ،حيث ترد السورة من أ َّولها إىل آخرها قطعة واحدة من دون تقسيامت؛
إل ببيان نهايات اآليات الفاصلة .وتحديد البنية يفيد -أيضً ا -يف تحديد أقسام السورة ،لك َّن الرتكيز عليه قد يرصف
ّ
يب يف بيان معاين السورة
االنتباه عن املعنى
الكل وغرض السورة .وإنَّ ا تكمن أه ِّميَّة دراسة الشكل والتحليل األد ّ
ِّ ّ
وغرضها.
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عم سبقه يف الدراسات األخرية ،ويرشح بعض االنتقاالت يف
ويف هذه املقالة تحليل لبنية السورة يختلف َّ
الزمن يف أحداث السورة ،ومن ذلك ما نجده يف كالم عيىس يف اآليات ( )33-30الذي يفهم عادة عىل أنَّه نطق
جا وأدلَّة عىل أ َّن عيىس إنَّ ا قال ذلك يف فرتة متأخِّرة من
به يف مهده ر ًّدا عىل ات ِّهام أ ِّمه بالزنا ،وتق ِّدم املقالة حج ً
ٍ
لغرض آخر يختلف عن الدفاع عن أ ِّمه حينام أتت به قومها تحمله.
حياته ،وجاء
النبي،
الكل ،وهذا الغرض هو تثبيت فؤاد
وتنبني دراسة البنية يف هذه املقالة عىل معاين السورة وغرضها
ِّ ّ
ّ
وهو يؤث ِّر يف البنية ويف املا َّدة التي ترد يف السورة.
َّ
المقالة الرابعة :مصحف جامع عمرو بن العاص (- )1دراسة نقدية-
بقلم :مرتىض توكُّيل ،من مركز طباعة املصحف الرشيف ونرشه يف الجمهوريَّة اإلسالم َّية اإليران َّية
العلمي املس َّمى بـ »Coranica« :الذي ت ّم تحت إدارة مشرتكة بني
يدرس الباحث يف هذه املقالة املرشوع
ّ

العلمي ( ،)DFGوهو عبارة عن
واملؤسسة األملان َّية للبحث
العلمي يف فرنسا ()ANR
الهيئة الوطن َّية للبحث
َّ
ّ
ّ
مصحف محقَّق من مجموعة من املصاحف املخطوطة يف منطقة فسطاط ،والذي قامت بتحقيقه الدكتورة
إلينور سيالر.
يف هذه املقالة تحليل لبعض جهد املحقِّقة ،ث َّم عرض بعض املالحظات اإلمالئ َّية للباحث عىل هذا
ٍ
تصويبات لها.
املرشوع ،ث َّم اقرتاح

ما قبل طبعة القاهرة:

دراسة المخطوطات القرآن َّية القديمة
Beyond the Cairo Edition:

)On the Study of Early Quranic Codices(1

وبحثت عن «شبهة مصحف
دخلت عىل الشبكة العنكبوتيَّة
إذا
َ
َ
صنعاء» باللغة العرب َّية ،ت ُطالعك مقاالتٌ عن هذه املخطوطة وآراء

ين غري الذي نعرفه .ولكن إذا أردتَ
ملسترشقني حول وجود ٍّ
نص قرآ ٍّ
الغوص يف ٍ
مزيد من التفاصيل فإنَّك لن تجدها .ما هي طبيعة هذه
االختالفات؟ بالكاد تج ُد جوابًا .حتّى الذين يُحاولون اإلجابة عن
ٍ
معلومات كافية وال يطرحون
هذه الشُ بهة من املسلمني ال ميلكون
جوابهم بشكلٍ
علمي وواضح.
منهجي
ٍّ
ٍّ
أثار غريد بوين هذه الشبهة يف العام 2000م تقريبًا ،وشارك يف

كتاب بعنوان «األصول املخف َّية لإلسالم» صدر عام 2009م.
تأليف
ٍ
فصل عن هذه املخطوطة بعنوان
ويف العام 2012م نُرش بحثٌ ُم َّ
«صنعاء ( )1وأصول القرآن» من تأليف بنهام صادقي و ُمحسن
كودرزي من جامعتَ ْي ستانفورد وهارفارد تبا ًعا .وآخر ما صدر حول هذا املوضوع كان مقال ًة لنيكوالي سيناي يف
العام 2020م .وقبل بيان أه ّم النقاط الواردة يف املقالة ،ال ب َّد من تقديم ُملخ ٍ
َّص عن الشُ بهة:
شبهة مصحف صنعاء:
حا» ( ،)Palimpsestأي يُكتب عليها
مخطوطة «صنعاء ( »)1هي من نوع املخطوطات التي ت ُس َّمى « ِرقًّا ممسو ً
أكرث من م َّرة وتُ حى الكتابة .ومل تكن عمل َّية إعادة استخدام الرقوق بهذا النحو عاد ًة ُمستغربة .وقد الحظ الباحثون
يف ما يتعلَّق مبخطوطة «صنعاء ( »)1أ َّن الخ َّ
يل قد ُمحي أو غُسل ومتَّت الكتابة فوقه .ومع مرور الزمن،
ط السف َّ
يل املمح ِّو إىل عمل َّي ٍ
خضعت آثار الحرب يف الخ ِّ
تغيٍ يف اللون ،وبالتايل عاد
ات كيميائ َّية؛ ما تس ّبب بحصول ُّ
ط السف ِّ
_(1)https://www.academia.edu/42333408/_Beyond_the_Cairo_Edition_On_the_Study_of_Early_Quranic_Codices_Journal_of
the_American_Oriental_Society_140_no._1_2020_189_204
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ٍ
الخ ُّ
تغي اللون هو أم ٌر طبيعي يف
باهت أو
بني
ُّ
ط
ٍّ
رمادي باهت .وال ب ّد من اإلشارة إىل أ ّن ُّ
السفيل للظهور بلونٍ ٍّ
ين ،وعليه قد يتح ّول الحرب األسود إىل ح ٍ
بني مع الزمن أو ت ُعاد آثار الحرب املمح ّو.
الحرب ذي املصدر املعد ّ
رب ّ
وهكذا ،أصبح الخ ّ
يل املمح ّو ظاه ًرا.
ط السف ّ
وقد ُعرث عىل مخطوطة «صنعاء ( »)1مع مجموع ٍة كبرية من املخطوطات يف العام 1972م بني سقف املسجد

ري من املصاحف التي تعو ُد إىل
الكبري يف صنعاء وسطحه .واملصاحف األخرى يف املجموعة -ومن ضمنها كث ٌ
يف -ت ُوافق النسخة املعتمدة .وتتض َّمن املجموعة نحو 12,000
الهجري بالخطَّني
القرن األ َّول
ّ
ّ
الحجازي والكو ّ
ين.
قطعة ر ٍِّق قرآ ّ
العلوي يتوافق مع القرآن كام نعرفه،
والنص
ين.
ّ
ُّ
وكل طبق ٍة من طبقتَي مصحف «صنعاء ( »)1هي ٌّ
ّ
نص قرآ ّ
خ ّ
أدق عند حصول
وربا كُتب يف القرن السابع أو النصف األ َّول من القرن الثامن ،وميكن الوصول إىل تاري ٍ
َّ
رب باحثون أ َّن الخ َّ
يل
مزي ٌد من التط ّورات يف علم الكتابات القدمية ،وتطبيق أل َّيات ومناهج جديدة .ويعت ُ
ط السف َّ
النص الوحيد املوجود -وإن كان ممح ًّوا-
ملخطوطة «صنعاء ( »)1يُشكِّل أه ّم وثيقة حول تاريخ القرآن؛ ألنَّه
ّ
يختلف عن النسخة العثامنيَّة املعت َمدة.
الذي
ُ

وأُطلق يف العام 1980م مرشوع ترميم هذه املخطوطات وحفظها من قبل الشعبة اليمن َّية لآلثار .وم َّول الفر ُع
يل يف العام
يف يف وزارة الخارج َّية األملان َّية هذا املرشوع ،فق ّدم نحو  1.1مليون يورو .وبدأ العمل الفع ّ
الثقا ُّ
وتول غريد بوين من جامعة سارالند إدارة املرشوع
ّ
1981م واستم ّر حتَّى نهاية العام 1989م مع نهاية التمويل.
تول فون بومثر اإلدارة .ث ّم أمتَّت أورسوال درايبهولز ترميم
واستم ّر يف منصبه ذاك حتى العام 1985م حينام َّ
املخطوطات التي ت ُحفظ حال ًّيا يف «دار املخطوطات» يف اليمن .وتجد ُر اإلشارة إىل أ َّن أغلب أجزاء مخطوطة
«صنعاء ( »)1موجودة يف اليمن ،بينام توجد  4مطويَّ ٍ
ات منها يف الغرب .وهذه املطويَّات األربع وباقي املطويَّات
املوجودة يف اليمن ت ُس َّمى بأكملها «صنعاء ( .»)1وتجد ُر اإلشارة إىل أنَّه مل ينل الباحثون ُرخص ًة لالطِّالع عىل
أي باحث إىل صنعاء يك يؤلِّف بحثًا عن امليكروفيلامت
امليكروفيلامت بحوزة بوين وفون بومثر ،ومل يُسافر ّ
أو املخطوطات هناك.
النصني :فمن كان مريضً ا (فإن كان أحد مريضً ا)؛ أو صدقة
ويف ما يأيت بعض األمثلة عن االختالفات بني َّ

(ينفض من حوله)؛ وال تحلقوا رؤوسكم (وال تحلقوا فقط) ،بكفرهم (بظلمهم)،
ينفض
أو نسك (نسك فقط)؛
ّ
ّ
املهتدين (املفلحني) ،جهنم (النار) .ولن تجد هذه االختالفات مذكور ًة يف مقاالت من يطرحون الشبهة
ين مختلف» بهدف زعزعة العقائد وال يُق ِّدمون التفاصيل
ويدعمونها ألنَّهم يكتفون يف أن يذكروا وجود ٍّ
«نص قرآ ٍّ
ويرتكون الباقي ملخيِّلة القارئ .وكذلك لن تجد ذك ًرا لهذه االختالفات يف ُمجمل مقاالت من يُدافعون عن
بكل بساطة مل تصلهم.
النص القرآين؛ ألنَّها ِّ
وحدة
ِّ

مقالة «ما قبل طبعة القاهرة :دراسة المخطوطات القرآنيَّة القديمة» لنيكوالي سيناي

ّ
مقالة «ما قبل طبعة القاهرة :دراسة المخطوطات القرآني�ة القديمة»:
ي (كانون الثاين-آذار)
نرشت مجلَّة الجمع َّية االسترشاق َّية األمريك َّية يف عددها الـ  140الصادر عن شه َر ْ
2020م ،مقالة لـ «نيكوالي سيناي» ( ،)Nicolai Sinaiمن جامعة أوكسفورد ،بعنوان« :ما قبل طبعة القاهرة :دراسة
املخطوطات القرآنيَّة القدمية».
وتُ ثّل هذه املقالة مراجعة لكتابني صدرا منذ ٍ
ٍ
مخطوطات قرآن َّية قدمية مه َّمة.
أمد غري بعيد ،ويتمحوران حول
وأحد الكتابني هو من تأليف الدكتورة أسمى هاليل ،واآلخر من تأليف الدكتورة إلينور سيالرد .ويتمحو ُر كتاب
نقل القرآن يف القرون الهجريَّة األوىل» (2017م) حول مخطوطة صنعاء
هاليل ،بعنوان« :ر ِّق صنعاء املمسوحُ :
النص
ح يف
التي تحوي طبق ًة ُسفليَّة غري مرئيَّة بالعني املج َّردة ،وتُ ثِّل وفقًا للباحث املثال الوحيد عن حصول تنقي ٍ
ِّ
ين .وأ َّما كتاب إلينور سيالدر فهو بعنوان «مخطوطة آمرينسيس» (2017م) من سلسلة Documenta Coranica
القرآ ّ
التي تصد ُر تبا ًعا عن دار بريل للنرش.
ُ
وتتناول هذه املقالة بوج ٍه رئيس:
النص َّية بني القرآن وبني الطبقة السفل َّية من مصحف صنعاء
.1العالقة ِّ
.2ا ِّدعاء أسمى هاليل أ َّن مصحف صنعاء مل يُشكِّل ق ّ
كامل ،بل كان مج َّرد مجموعة
ً
ط ُمصحفًا قرآن ًّيا
ُمتناثرة من الصفحات.
وأ ّما الكتاب الثاين موضع النظر من تأليف إلينور سيالرد فإنَّه بالكاد يُذكر يف املقالة عىل الرغم من أ َّن الباحث
اعترب مقالته بيانًا عن الكتابني .ويتمحو ُر كتاب سيالرد حول مخطوط ٍة بالخ ِّ
ط الحجازي يُحتمل رجوعها إىل القرن

الثامن ،يُطلق عليها اسم ( Codex Amrensisصفحاتها منترثة يف روسيا ،وفرنسا ،ولندن) .وقد فحصت سيالرد
ٍ
اختالفات يف اإلمالء عن نُسخة القاهرة ،ويختلف ترقيم اآليات عن منظومات الرتقيم
هذه املخطوطة ووجدت
ٍ
فروقات
ريا بسبب عدم وجود
السابقة التي أرساها الرتاث
اإلسالمي .ومل ينل هذا الكتاب الثاين اهتامم الباحث كث ً
ّ
نص َّية.
ِّ
تنتسب إىل نسخة القاهرة املطبوعة يف العام 1924م
ويفتتح الباحث مقالته بالقول :إ َّن أغلب طبعات القرآن
ُ
ُ

ين برعاية األزهر ،وإنَّها أصبحت النسخة املعياريَّة املتَّبعة يف الشؤون الدين َّية واألكادمي َّية.
املكتوبة بالرسم العثام ّ
هذا وتحتوي املخطوطات القرآن َّية من القرون اإلسالم َّية القدمية عىل قليلٍ من العالمات اإلمالئ َّية الفارقة؛ ما دفع
ين ،وهذه املعرفة اكتُسبت شفه ًّيا قبل تدوينها.
الق َّراء إىل االعتامد عىل معرف ٍة ُمسبق ٍة
ِّ
بالنص القرآ ّ
ويُظه ُر الكتابان اللذان تبحثهام هذه املقالة أ َّن االهتامم بتاريخ تدوين املخطوطات القرآنيَّة قد شهد انبعاث ًا حقيقيًّا
احتدمت منذ أواخر السبعين َّيات
خالل العقدين املاض َي ْي .وأحد أسباب هذا التط ُّور هو -بالطبع -الجدل َّية التي
ْ
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حول تاريخ نشوء القرآن .ومن الوجيه أن نعترب أ َّن الفرضيَّات املعقولة حول تاريخ القرآن تُح ِّدد التاريخ بالقرن
السابع ،وبالتايل تُخفّف من بعض الجدال الطويل املخ ِّيم عىل القض َّية.
حتج بأ َّن أه َّم مخطوطة لدراسة تاريخ النقل املبكّر للقرآن هي مصحف صنعاء الذي يحتوي عىل خطَّني:
ويُ ُّ

يل ممح ّو .هذا وتُحفَظ حاليًا أكرث من  30مطويَّة من هذه املخطوطة يف «دار
أحدهام ُع ٌّ
لوي ظاهر ،واآلخر ُسف ٌّ
املخطوطات» يف صنعاء ،و 30مطويَّة يف «املكتبة الرشق َّية» ،بينام ظهرت أربع مطويَّات يف أوروبا وشامل
أمريكا نُسبت نظريًّا إىل الكتاب نفسه عىل الرغم من بعض الشكوك التي أثارتها أسمى هاليل .وتكم ُن أه ِّم َّية هذا
ح ِّدد بالنصف األ َّول من القرن السابع؛ ما يجعله من أقدم النصوص
ال ِّر ّق املمسوح يف تاريخه املحتمل الذي ُ
القرآنيَّة املعروفة حاليًّا .وأ َّما الخ ُّ
يختلف عن الرسم املعت َمد الذي نعرفه.
ُ
يل ،فهو املثال الوحيد عىل رسمٍ
ط السف ّ
النص ،واستبدال جملٍ أو كلامت مبرادفاتها ،واستخدام
وتتمثَّل االختالفات يف تبديل مواضع مقاطع قصرية من
ّ
هيئات نحويَّة مختلفة للمفردة الواحدة ،وحذف بعض الكلامت والجمل أو إضافتها .ويبدو أ َّن هناك آية ناقصة،
يل
ولك ْن قد تكون نتيجة لخط ٍإ ارتكبه الناسخ ،وباستثناء هذه الحالة فإ َّن تنظيم اآليات ضمن السور يف ِّ
النص السف ِّ
املمح ّو ُمشابه للنسخة املعتمدة ،يف ما يبدو أ َّن تنظيم السور مختلف يف املطويَّات املحدودة بحوزتنا .ويُشري
النبي مح َّمد ،وعىل الرغم من أنَّه مل يُ َ
عث عىل
الكاتب إىل أ َّن بعض النسخ املختلفة كانت ُمتداولة بعد وفاة
ِّ
النص َّية املنسوبة إليها
«مصاحف الصحابة» التي تصفها رواياتٌ إسالم َّية ،لك َّن األنواع العا َّمة من االختالفات ِّ
تتطابق مع أنواع االختالفات املوجودة يف الخ ِّ
يل من مصحف صنعاء.
ُ
ط السف ِّ

يل لـتسع مطويَّات ونصف تؤلِّف  19صفحة من مصحف صنعاء ،بينام
وقد فحصت أسمى هاليل َّ
النص السف َّ
أهملت مثان عرشة مطويّة ونصف؛ ذكرت بأنَّها مل تح َ
ريا ،أو أنَّها غري مقروءة.
رضرة كث ً
ظ بها ،أو أنَّها كانت ُمت ِّ

ويذك ُر الباحث أ َّن املصحف يُسلِّط الضوء عىل املرحلة األوىل من تاريخ نقل القرآن؛ ألنَّه يُشري إىل ُمستوى
النص املكتوب .ويبدو أ َّن
الشفهي ،جعل الناقلني ُمضطَّرين إىل االعتامد عىل ذاكرتهم وليس مراجعة
من النقل
ِّ
ّ
ويكن
الكاتب يدع ُم رأي صادقي الذي يرى أ َّن
َّ
ريا من االستبدال يف املفرداتُ ،
يل يحوي عد ًدا كب ً
النص السف َّ
ٍ
استبداالت
وتنسب بعض املؤلَّفات اإلسالم َّية
والكتبي .هذا
الشفهي
فس ذلك عىل ضوء الخلط بني النقل
أن يُ َّ
ُ
ّ
ّ
جمعت من ِقبل بعض الصحابة؛ ما
مينح الفرض َّية وزنًا
ُمامثلة يف بعض املصاحف غري العثامن َّية التي يُزعم أنَّها ُ
ُ
إضافيًّا.
ُّ
تشك هاليل يف
يل هي تفسرييَّة .وكذلك
رب أسمى هاليل أ َّن بعض حاالت االختالف يف
ِّ
وتعت ُ
النص السف ّ
النص
العلوي -ليكون جز ًءا من كتاب قرآنٍ كامل؟ وترى هاليل أ َّن
النص
–فضل عن
ً
يل
ما إذا كُتب
َّ
ِّ
ُّ
ّ
النص السف ّ
نص قرآنٍ ُمج َّز ٍإ تظهر
النص
الشخيص للناسخ ،وأ َّن
يل ُيثِّل مقاطع قرآن َّي ًة نُسخت لالستخدام
العلوي هو ُّ
َّ
َّ
السف َّ
ّ

يل يُشكِّالن
النص
تستنتج هاليل أنَّه يُحتمل أ َّن ك ًُّل من
عليه عالمات عدم إمتام العمل .وعليه،
ِّ
ِّ
ُ
العلوي والسف ِّ
ٍ
ربا كان مج َّرد مترينٍ عىل الخطّ ،وأ َّن
صفحات ُمبعرثة وليس
كتاب قرآنٍ كاملٍ  .وت ُضيف هاليل أ َّن َّ
يل َّ
َ
النص السف َّ
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الخ َّ
العلوي -أيضً ا -كان اختبا ًرا عىل األمناط املختلفة التي ُيكن تطبيقها عىل كتاب قرآنٍ كامل .وعليه ،يُستنتج
ط
ّ
ٍ
ين يعو ُد
من كالمها أ َّن هذا ال ِّر ّق املمسوح ال يعدو كونه
مترينات خطِّيَّة وأنَّه ال مينحنا َّ
أي نظر ٍة إىل مصحف قرآ ّ
وفضل عن ذلك ،وإذا كانت هاليل ُمحقَّة ،فهذا يعني أ َّن الخ َّ
يل مع تفسرياته كان
ً
الهجري األ َّول.
إىل القرن
ِّ
ط السف َّ
الشخيص .وت ُركِّز هاليل عىل
جا خطِّ ًّيا ،مل يكن هدف الناسخني منه اطّالع الق َّراء عليه ،بل كان الستخدامهم
ُمنت ً
ّ
النص املمح ِّو حيث وردت البسملة قبل سورة التوبة ،يف حني تخلو يف القرآن من
إحدى األمثلة التي الحظتها يف
ِّ
غم عن إيراده للبسملة« :ال تقل بسم الله» .وتؤكِّد هاليل أ َّن تعليامت كهذه ال ت ُذكر
البسملة ،وقد كتب الناسخ ُر ً
يف مطوي ٍة تنتمي إىل كتاب قرآنٍ كامل .ويذك ُر الكاتب أ َّن هاليل كانت تعل ُم أ َّن نظريَّتَها سوف تُثري الجدل.
ويستنتج يف الختام أنَّه من املحتمل أ َّن الناسخ أو الناسخني الذين د َّونوا الخط َّْي
ويعرتض الكاتب عىل هاليل
ُ
ُ
خ للقرآن بأكمله .ويعتق ُد أنَّه ال ُيكن إثبات أ َّن هذا املرشوع قد
يل
والعلوي كانوا ُمنخرطني يف مرشوع نس ٍ
ّ
السف ّ
ُ
ويعرتف
ين املد ّون يحوي  114سورة تتطابق بشكلٍ وثيق مع النسخة املعت َمدة .كام
فعل أو أ َّن
حصل ً
َّ
النص القرآ ّ

رص يف زينة الطبقة العلويَّة .ويذك ُر
باحتامل عدم اكتامل الطبقتني عىل الرغم من أنّه يعت ُ
رب أ َّن الدليل عىل ذلك ينح ُ
قصد منها ق ّ
ط أن
ُمؤلّف املقالة يف الختام أ ّن كتابًا غري مكتمل ليس شيئًا ُم ً
امثل ملجموع ٍة من الصفحات التي مل يُ َ
رأي هاليل.
ُغسل ويُعاد استخدامها .وبإيجاز :يُخالف سيناي َ
تكون كتابًا بل أن ت َ
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ً
مسبقا الخاضعة للمناقشة
المك َّونة
اآلراء ُ

في صياغة توليفة لدراسة تاريخ القرآن
دراسة نقديَّة لموسوعة قرآن المؤرِّخين -(((Les partis pris discutables d’une somme sur le Coran

نرش موقع  Orient xxiيف  13آذار  2020مقال ًة باللغة الفرنسيَّة للباحث
«روالن الفيت»((( ( )Roland Laffitteبعنوان« :اآلراء ُ
املك َّونة مسبقًا
الخاضعة للمناقشة يف صياغة توليفة لدراسة تاريخ القرآن» يتناول فيها
بالنقد موسوعة قرآن املؤ ِّرخني((( .ويف ما يأيت خالصة ما جاء يف هذه
املقالة:
يض ُّم كتاب (قرآن املؤ ِّرخني) -الذي صدر ضمن منشورات دار  ،Cerfو ُو ِ
ض َع بإرشاف مح َّمد أمري مع ّزي
صا يف القرآن ،ويعرض حصيلة األعامل التي أُن ِ
ج َزت
تخص ً
و ِغييوم دي  -Guillaume Dysحواىل ثالثني باحثًا ُم ِّ
منذ نهاية القرن التاسع عرش وتناولت تشكُّل هذا الكتاب وتحليله .وعىل الرغم من الثناء عىل هذه املبادرة،
لكن تشوبها بعض العيوب التي ت ُف ِّرط بقيمتها وأه ِّم َّيتها ،ومث َّة بعض املآخذ التي ال ميكن تجاهلها أو التغايض
(1) https://orientxxi.info/lu-vu-entendu/les-partis-pris-discutables-d-une-somme-sur-le-coran,3672.
تختص بدراسة
مستقل ،رئيس جمعيَّة الدراسات اللغويَّة الفرنسيَّة والعربيّة ( )Selfaالتي
ّ
((( روالن الفيت ( :)Roland Laffitteباحث وكاتب
ّ
الكلامت ذات الصلة باإلسالم ،واألمني العا ّم لجمع َّية دراسات سانت سيمونيان.
((( تجرد اإلشارة إىل أنَّه يف 2020/6/16م نرش موقع ميزان انفو  Mizane.Infoمقالة للباحث روالن الفيت بعنوان« :قرآن املؤ ِّرخني» :تعبري عن إنكار
واإلسالمي» (" ،)"Le Coran des historiens, expression du déni de la pensée arabe et islamiqueتض َّمنت تقري ًبا املآخذ نفسها
التفكري العر ّيب
ّ
الواردة يف هذه املقالة.

ً
مسبقا الخاضعة للمناقشة في صياغة توليفة لدراسة تاريخ القرآن
المكوَّنة
اآلراء ُ

عنها ،ومنها:
 .1املأخذ األ َّول :يتمثَّل يف أ َّن املوسوعة تربط القرآن زمن ًّيا بعرص عبد امللك من دون بيان أدلَّة مقنعة .وللمرء أن

كريس تاريخ القرآن يف الكوليدج دي فرانس -للقرآن
يتساءل ما إذا كان التاريخ الذي أعطاه فرانسوا ديروش -أستاذ
ّ
وهو عرص الخليفة عثامن ،مج َّرد رأي يف نظر املرشفني عىل الكتاب؟! فكان من املفرتض ،بحسب األخالقيَّات
التوصل إليها يف هذا املوضوع ،وعدم االقتصار عىل
البحث َّية والعلم َّية ،عرض املناقشات امله َّمة والنتائج التي ت َّم
ُّ
الرأي الذي يخدم أيديولوج َّية املرشفني عىل هذه املوسوعة وهدفهم منها.
 .2املأخذ الثاين :وهو يف املنهج ،ويتعلَّق بكون الكتاب يقترص عىل استعراض األعامل التي أُن ِ
ج َزت ضمن

النص
يل .وهذا ال يعني أ َّن جدول دراسات تثبيت
يب واألمري ّ
ّ
اتِّجاهات جامعيَّة متجذِّرة يف التفكري األورو ّ
يك الشام ّ
ين وسياقه الذي يشكِّل املجلَّد األ َّول ال يحتوي عىل مساهامت جميلة ،إنَّ ا املشكلة هي يف إقصاء حجمٍ
القرآ ّ
توصلت إليها األبحاث والدراسات القرآن َّية يف هذا املوضوع .وهذا ما يكشف عن تح ُّيز من
كبري من النتائج التي َّ
ِقبَل املرشفني عىل هذا الكتاب.

ِ
«راشل بنهاس» ( )Rachel Binhasيف املجلَّة األسبوع َّية «ماريان»
رصح لِصديقَته
وهذا مح َّمد أمري مع ّزي يُ ِّ

النص املق ّدس ووضعنا
( )Marianneيف عدد  5كانون الثاين 2019م« :أل َّول م َّرة يف العامل ،قمنا بتحديد سياق هذا
ّ
خصوصا إذا تأ َّملنا األعامل التي
بعض التعليقات عليه يف بداية ما قالته املصادر اإلسالم َّية» .فهذا ا ِّدعاء كبري،
ً
أُن ِ
األقل بالنسبة إىل النقاشات امل ُتعلِّقة بهذه القضيَّة،
ّ
ج َزت منذ قرن ونصف ،والتي أنتجت توليفات جزئيَّة عىل
التقليدي لكالم
وكذلك إذا ح َّددنا السياق
النبي ،وهذا األمر بدأ مبك ًرا منذ نشأة العديد من الت َّيارات الالهوت َّية
ّ
ّ
ح ْل دون تشكُّل ت َّيارات جديدة
والقانون َّية .إ َّن كون ذلك جرى يف إطار تقديس
ّ
ين بوصفه كالم الله مل يَ ُ
النص القرآ ّ
ت َّدعي اإلسالم.

 .3املأخذ الثالث :ال ريب يف أ َّن هذه األعامل غري كافية بالقياس إىل حاجات عرصنا ،لك َّن رفضها يُ َع ُّد تحيُّ ًزا،
عب عنه مح َّمد أمري معزي عندما أكَّد يف املقالة نفسها من مجلَّة «ماريان» أنَّ« :النظرة
وهو املوقف نفسه الذي َّ
اإلسالميُ ،مضيفًا« :أعتقد أ ّن األمور هي يف طريقها إىل
النقديَّة لألمور اإلميان َّية مل يجري استيعابها بعد» يف العامل
ّ
حصها بدقَّة؟ أليس
التب ّدل» لكن ،ملاذا مل يُس َع إىل إثبات ذلك من خالل عرض األعامل امله ّمة ،مع إمكانيَّة تف ّ
ذلك هو من أجل مجاملة رشيكه يف العمل «جان-فرانسوا كولوسيمو» الذي ينظر إىل اإلصالح الذي طرأ عىل
إل إىل صورة للتحديث معادية للحداثة.
اإلسالم عىل أنَّه مل يؤ ِّد َّ
 .4املأخذ الرابع :من بني أحد عرش مؤلِّفًا عملوا عىل توضيح معاين السور القرآن َّية الـ  114مل نجد من بينهم
علم أنَّه يوجد الكثري من املسترشقني
متخص ً
ِّ
صا يف مجال القرآن الكريم والدراسات القرآنيَّة سوى مهدي عزايزً .
واملتخصصني يف مجال الدراسات القرآن َّية والذين لهم آراء ونظريَّات وآثار علم َّية واضحة يف
الباحثني املهت ِّمني
ِّ
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هذا املجال ،لك َّن املرشفني عىل املوسوعة تع َّمدوا إقصاء هؤالء عن هذا العمل واستبعدوا نظريَّاتهم وآرائهم
توصلوا إليها يف دراساتهم ،وأخذوا يف املقابل باملصادر التي تأث َّرت بجملة أحكام ُمسبقة حول
والنتائج التي َّ
اإلسالم أطلقها باحثون بارزون من أوروبا وأمريكا الشامل َّية .وهذا ال يكشف -يف الحقيقة -سوى عن التح ُّيز
جه أيديولوجيًّا.
املتع َّمد يف هذه املوسوعة والالموضوعيَّة الواضحة ،وعن أنَّها مرشوع مو َّ
يل للقرآن يف
ً
 .5املأخذ الخامس :إذا أخذنا كلمة «الجهاد»
مثل -يف محاولة لتقييم مضمون العمل التحلي ّالنص ،واكتشاف الطريقة التي
حص -بحسب تعبري علامء الجيولوجيا -طبقات
ّ
هذه املوسوعة ،من خالل تف ُّ
يتبي أ َّن روفن فريستون -أحد الكتَّاب يف املوسوعة -مل يكلِّف نفسه عناء البحث عن
عولجت بها هذه الكلمةَّ ،
املعنى الذي ّ
ين بل اكتفى مبطالعة كتب الجهاد التي ظهرت يف النصف
تدل عليه لفظة «الجهاد» يف
ِّ
النص القرآ ّ
الثاين من القرن العارش وتض َّمنت أحاديث وردت فيها كلمة «الجهاد» مبعنى «الحرب».
إل يف املوارد التي فيها تعبري عن
ين َّ
مع العلم أ َّن كلمة الجهاد مل تستعمل ومل تستخدم يف
ِّ
النص القرآ ّ
معنى من معاين الفضيلة ،وبلوغ الق َّوة القصوى يف الشخصيَّة اإلنسانيَّة ،ومل ترد يف مورد يدل عىل الحرب ،بل
استخدمت كلامت أخرى للداللة عىل ذلك ،من قبيل :الحرب ،والقتال ،والغزو ،التي استخدمت للداللة عىل
إل يف أواخر
النبي .ث َّم إ َّن كلمة الجهاد مل تكتسب يف معناها دالل ًة عىل الحرب َّ
الفتوحات اإلسالم َّية يف زمن ّ
الهجري وبداية القرن الثامن ،وما استخدم منها بهذا املعنى مل يكن ّ
يدل يف رأي رشيحة واسعة من
القرن السابع
ّ
الحقوقيِّني عىل الغزو والعدوان –كام ي َّدعي ذلك بعض املسترشقني -وإنَّ ا كان يف إطار التعبري عن الدفاع عن
املسلمني ال االعتداء من جانبهم.

وعىل الرغم من ذلك كلِّه ،وعىل الرغم من تقسيم الجهاد يف املص َّنفات إىل الجهاد بالقلب ،والجهاد
يب ،ما أوقعه يف
رص روفن عىل تطبيق لفظة «الجهاد» القرآن َّية عىل الجهاد الحر ّ
بالكلمة ،والجهاد بالسيف ،ي ّ
خاصية تُ يِّز القراءات السطحيَّة أو املغرِضة للنصوص الكالسيكيَّة اإلسالميَّة.
مفارقة تاريخيَّة .وهذه -لألسف-
ّ
والحق ،إنَّه ال ميكن الخوض يف دراسة فيلولوج َّية من دون دراسة ألسن َّية جا َّدة.
ّ
ويف الختام :إنَّه عىل الرغم من أه ِّم َّية كتاب «قرآن املؤ ِّرخني» واألعامل املشابهة له ،ما زلنا نحتاج يف مجال
موضوعي يضع جميع اآلراء والنظريَّات والنتائج
النص إىل عملٍ جامع
الدراسات القرآنيَّة وتاريخ القرآن وتحليل
ِّ
ّ

العلمي والتحليل والنقد ،وال يكتفي مبا يخدم هدف أصحابه واملرشفني عليه ،فيكون بذلك
عىل طاولة البحث
ّ
جه أيديولوج ًّيا ،ويستجيب يف الوقت نفسه ملتطلّبات العرص الراهن.
أكرث موضوع َّيةّ ،
وأقل تح ُّي ًزا ،وغري مو َّ

وكان َ ّ
يما:(((
مقالة
َ
يما َح ِك ً
الل َع ِل ً
ُج َمل كان والقافية القرآن َّية»

العربية (العدد )71
األلسنية
ألوهاد قيام /مجلة
ّ
ّ

((("Wa-kāna llāhu ʿalīman ḥakīmā": kāna-sentences and Qurʾānic rhyme

نرشت مجلَّة األلسنيَّة العربيَّة (Zeitschrift für arabische
 )Linguistikالصادرة عن الدار األملانيَّة (- )Harrassowitzيف
يل
العدد  71منها ،الصادر يف شهر حزيران من العام الحا ّ
(2020م) -مقالة للباحث «أوهاد قيام» (Ohad
 )Kayamمن كلِّيَّة اآلداب واللغة العربيَّة يف
الجامعة العربيَّة يف القدس املحتلَّة ،بعنوان:
«جمل كان والقاف َّية القرآن َّية».
تستند هذه املقالة إىل بحث املاجستري الذي
أنجزه «قيام» يف الجامعة العربيَّة يف القدس املحتلَّة ،وقد حاز فيه

مؤسسة العلوم اإلرسائيل َّية ( )Israel Science Foundationإلنجازه.
عىل دعم َّ
ُ
ج َمل الواردة يف أواخر اآليات يف سور قرآن َّية ع َّدة ،والتي تحوي الفعل
تتناول املقالة صيغتني ُمتم ّي َزتني من ال ُ

الناقص «كان» .وهاتان الصيغتان هام:
َ وكَانَ اللهُ ...
إِنَّ اللهَ كَانَ ...

الفعل الناقص «كان» ّ
يدل عىل املايض ،وهذا هو االستخدام السائد لـ«كان» يف اللغة العربيَّة الكالسيكيَّة،

يختلف عن القواعد العرب َّية
ين موضع الدراسة والبحث ،فهو
ُ
ويف القواعد العرب َّية الحديثة .وأ َّما االستخدام القرآ ّ
الكالسيك َّية يف استخدان «كان» .فام هي وظيفة «كان» يف القرآن؟
((( سورة النساء ،اآليات 170 ،111 ،104 ،92 ،17؛ سورة الفتح ،اآلية .4
(2) https://www.academia.edu/42870524/_Wa-k%C481%na_ll%C481%hu_%CA%BFal%C4%ABman_%E1%B8%A5ak%C4%AB
m%C481%_k%C481%na-sentences_and_Qur%CA%BE%C481%nic_rhyme.
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بحوث ودراسات

الداللة عىل املايض ال ُيكن أن تنطبق عىل ٍ
يم؛ أل َّن
آيات مثل وكانَ اللَّهُ قَويًّا َعزي ًزا ،وإِنَّ اللَّهَ كَانَ تَ َّوابًا َّر ِح ً
ٍ
استخدمت للداللة عىل الحارض؛ إذ
ذلك ينطوي عىل
تعقيدات الهوت َّية وتفسرييَّة .وقد اعترب باحثون أ َّن «كان» هنا ُ
ال ُيكن أن تكون الصفات اإلله َّية محدودة باملايض.

ويذك ُر الباحث مقاربات علامء غرب ِّيني؛ أمثال ،»Wright« :و« ،»Fleischerو« »Cohenحول استخدام «كان»
يف القرآن للداللة عىل الحارض ،ولك َّنه يدع ُم فكرة علامء آخرين تب ّنوا مقارب ًة ُمختلفة ،وربطوا استخدام «كان»
يف القرآن بالقافية القرآنيَّة .وفقًا للباحث ،فإ ّن « »Bellهو أ َّول من تكلَّم عن
رصح بأ َّن استخدام «كان» هو لصالح اإلبقاء عىل القافية.
املوضوع؛ حيث ّ
كل من « ،»Reuschelو« ،»Robinsonو« »Stewartهذه الفكرة
ويتب ّنى ٌّ
يختلف عن قواعد اللغة
أيضً ا ،-فهم يعتربون أ َّن استخدام «كان» بنح ٍوُ
العربيَّة الكالسيكيَّة ناشئ عن الحاجة لحفظ القافية .وعليه ،يرو ُم الباحث
أن يُظهر بأ َّن استخدام «كان» ينبغي أن يُف َهم عىل ضوء القافية القرآنيَّة فقط،
وأ َّن هذا االستخدام ليس ميز ًة لغويَّة أصيلة ،وال ينبغي ُمعالجته؛ بصفته جز ًءا
من منظومة األفعال الواردة يف اللغة العرب َّية القرآن َّية.

ج َمل «كان» ،هامَ  :وكَانَ اللهُ  ،...وإِنَّ اللهَ كَانَ  ،...وهام الصيغتان الرئيستان
والصيغتان األكرث شيو ًعا من ُ
اسم لـ «كان» .ولكن هناك صي ٌغ ثانويَّة -أيضً ا -حيث تُستبدل ُمفردة «الله» بضمريٍ ٍ
عائد إليه
حيث يكون «الله» ً
ريا َب ِ
ريا ،(((أو تكون املفردة ُمضاف ًة َ وكَانَ َأ ْم ُر اللَّ ِه َم ْف ُعوال ،(((أو مسبوق ًة بحرف جر َ وكَانَ
إِنَّهُ كَانَ ِب ِع َبا ِد ِه َ
ص ً
خ ِب ً

َذ ِلكَ َع َل ال َّل ِه يَ ِسريًا .(((كذلك هناك صيغ ٌة ال ت ُذكَر فيها ُمفردة «الله» قط بل يكون اسم «كان» أم ًرا آخر ،وذلك يف
آية إِنَّ الص َ
ني ِك َتابًا َّم ْوقُوتًا .(((وقد ع ّد الكاتب  134آية تحوي ُج َمل «كان» ،وأغلب هذه
َّل َة كَان ْ
َت َع َل الْ ُم ْؤ ِم ِن َ
الجمل تر ُد يف سورة النساء (يف  51آية منها ،من أصل  ،)176سورة اإلرساء (يف  25آية منها ،من أصل  ،)111سورة
األحزاب (يف  25آية منها ،من أصل  ،)73وسورة الفتح (يف ٍ 9
آيات منها ،من أصل .)29
ث ّم يذك ُر وجو َد صيغتني ُمقابلتَني يف القرآن ال تحويان «كان» ،هام عىل النسق اآليت:
 ...والله َس ِمي ٌع َعلِي ٌم

(((

 ...إِ َّن اللّ َه َغفُو ٌر َّر ِحي ٌم

(((

((( سورة اإلرساء ،اآليتان  ،30و.96
((( سورة النساء ،اآلية 47؛ سورة األحزاب ،اآلية .37
((( سورة النساء ،اآليتان  ،30و169؛ سورة األحزاب ،اآليتان  ،19و.30
((( سورة النساء ،اآلية .103
((( سورة البقرة ،اآليتان  ،224و256؛ سورة آل عمران ،اآليتان  ،34و121؛ سورة التوبة ،اآليتان  ،98و103؛ سورة النور ،اآليتان  ،21و.60
((( سورة البقرة ،اآليات ،199 ،192 ،182 ،173،و226؛ سورة آل عمران ،اآلية 89؛ سورة املائدة ،اآليات  ،39 ،34 ،3و98؛ سورة األنفال ،اآلية 69؛ سورة التوبة،
اآليات  ،99 ،5و102؛ سورة النحل ،اآلية 115؛ سورة النور ،اآليتان  ،5و62؛ سورة الحجرات ،اآلية 14؛ سورة املجادلة ،اآلية 12؛ سورة املمتحنة ،اآلية 12؛ سورة
التغابن ،اآلية 14؛ سورة املز ّمل ،اآلية .20

وكان َ ّ
يما
مقالة
َ
يما َح ِك ً
الل َع ِل ً

وقد ع ّد « 699 »Reuschelمور ًدا منها يف القرآن.
خاصة للمساعدة يف فهم الجمل التي تحوي «كان»
ج َمل ُيكن أن تكون ذات أه ِّم َّي ٍة
ّ
رب الباحث أ َّن هذه ال ُ
ويعت ُ
ودورها يف القرآن.
ُ
ج َمل «كان» الواردة يف مؤلَّفات النحويِّني القدامى ،وتفاسري القرآن،
وينتقل الباحث إىل ُمناقشة اإلشارات إىل ُ
الطربي،
حاس ،الزركيش ،فخر الدين الرازي،
ّ
جاج ،الن ّ
واملؤلَّفات القدمية ،فيذكر آراء علامء مثل ابن عباس ،الز َّ
أسلوب القرآنِ الكريم» يدع ُم استنتاجه
ومح َّمد عبد الخالق ُعضيمة .ويشري إىل أ َّن كتاب ُعضيمة بعنوان «دراسات
ِ
ج َمل «كان».
يف ُمقاربة العلامء التقليديِّني ل ُ

وقد تفادى النحويُّون
ج َمل «كان» ،فركَّز النحويُّون عىل منظومة
واملفسون القدامى ُمناقشة ارتباط القافية ب ُ
ِّ
املفسون فقد اختاروا أن ال يُشريوا
أفعال اللغة العرب َّية الكالسيك َّية ،أو وضعوا احتامل أن تكون «كان» زائدة .وأ َّما
ِّ
ج َمل «كان» ،ويبدو أنَّهم اكتفوا بتوضيح الوسيلة الصحيحة والطبيع َّية لفهم
بوج ٍه مبا ٍ
رش إىل التعقيدات التي تُثريها ُ
ٍ
تقنيات رئيسة ذكرها الباحث.
هذه الجمل من خالل توظيف ثالث

ويرى «قيام» أ َّن إحدى أبرز املعامل األسلوب َّية يف القرآن هي القافية يف أواخر اآليات ،ووفقًا إلحدى التقديرات
فإ َّن نحو  86%من اآليات القرآن َّية تتض َّمن قافي ًة يف نهايتها ،والقافية القرآن َّية ليست صارم ًة مثل قافية الشِّ عر .ومن هنا،
ج َمل «كان» يف القرآن هو املحافظة عىل القافية ،ويستفيد
ً
ينطلق «قيام»
ُ
محاول أن يُظهر تفصيليًّا أ َّن الحافز الستخدام ُ
يف بيانه من موارد الصيغتني اللتني ال تحويان عىل «كان» (املذكورتني سابقًا) مع عرض األمثلة .ويف مقام االستدالل
عم هي عليه يف العرب َّية الكالسيك َّية ،وأنَّه
عىل أ َّن «كان» الواردة يف أواخر الجمل القرآن َّية تختلف اختالفًا جوهريًّا ّ
ج َمل
ينبغي مناقشتها عىل ضوء القافية القرآن َّية ،ويذكر «قيام» أمو ًرا ع َّدة تؤ ِّدي بوضوح –عىل ح ِّد قوله -إىل استنتاج أ َّن ُ
«كان» ت ُستعمل فقط إلنشاء القافية والحفاظ عليها ،وهذه األمور هي :االختالف بني «كان» وهيئة باقي األفعال يف
اآلية ،والرابطة الدالليَّة الفضفاضة لجملة «كان» مع باقي اآلية ،وتطابق جملة «كان» مع القافية ،وعدم وجود القافية يف
حذفت جملة «كان» ،والرتتيب الثابت حيث تسبق شبه الجملة دامئًا الصفة املنصوبة.
ما لو ُ

ث َّم يذك ُر أنّه باإلمكان االستفادة من املناهج التي طُبّقت يف هذه املقالة بهدف تحديد أ ّن ُج َمل «كان» هي
أي ُمفردة ،أو عبارة ،أو ُجملة أخرى يف آخر اآليات القرآنية عىل أنَّها
وحدات للقافية؛ وذلك حينام يُراد تصنيف ّ
وحدة للقافية.

ظاهرت الرصف والنحو الناشئَتني عن القافية ليست ُمقترصة
َ
يف ،يتمثَّل يف أ َّن
ويُد ِّعم «قيام» فكرته بدليل إضا ّ
ج َمل «كان» هي جز ٌء من الئح ٍة طويلة من الهيئات القرآنية التي -عىل األرجح -تش ُّ
ط
ج َمل «كان»؛ ف ُ
يف القرآن عىل ُ
عن العرب َّية الكالسيك َّية بسبب القافية.

ويف الختام ،يشري إىل أ َّن بعض العلامء املسلمني قد أدركوا أ َّن مث َّة خصائص قرآن َّية رصف َّية ونحويَّة ع َّدة قد
ج َمل «كان» جز ًءا من هذه الظاهرة القرآن َّية.
تأث َّرت بقيود القافية ،ولك َّنهم عىل الرغم من ذلك يبدو أنّهم مل يعتربوا ُ
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تكاملي»
مشروع «تفسير القرآن :نموذج
ّ

)Qur’anic Commentary: An Integrative Paradigm (QuCIP)(1

يب لألبحاث ،انطلق يف ترشين األ َّول 2018م ويستم ّر إىل أيلول 2023م،
مرشوع مدعوم من املجلس األورو ّ
كل من« :بهنام صادقي» ( ،)Behnam Sadeghiو«هولغر
بإرشاف «نيكوالي سيناي» ( ،)Nicolai Sinaiومشاركة ٍّ
زلنتني» ( ،)Holger Zellentinو«ماريانا كالر» ( ،)Marianna Klarو»نورا ك .شميد» (،)Nora K.Schmid
و«صاقب حسني» (.) Saqib Hussain

يهدف املرشوع إىل تقديم أ َّول تفسريٍ
نقدي باللغة اإلنكليزيَّة لقسمٍ ال بأس به من سور القرآن الكريم،تاريخي
ّ
ّ
سورت البقرة وآل عمران اللتني متثِّالن أطول السور القرآن َّية وأكرثها تعقي ًدا يف كتاب اإلسالم املق َّدس،
َ
وبالتحديد
مضافًا إىل سورة الفاتحة القصرية.
مفصلٍ للقرآن بأكمله
انطلقت فكرة هذا املرشوع من عدم قدرة األبحاث املعارصة إىل اآلن عىل تقديم تفسريٍ َّ
العلمي للقرآن.
مم شهدته العقود األربعة األخرية من تق ُّد ٍم كبريٍ يف الفهم
ج ٍه
تاريخي ،هذا عىل الرغم َّ
ويكون ذا تو ُّ
ّ
ّ

حتج لهذا التقصري بأ َّن أكرب التح ِّديات التفسرييَّة واملنهجيَّة واإليضاحيَّة التي ت ُواجه هذا املسعى تنشأ
وغالبًا ما يُ ُّ
ين)؛ وذلك نظ ًرا إىل :حجمها
من السور املدن َّية الطويلة (من السورة الثانية إىل السورة الخامسة وفق الرتتيب القرآ ّ
الطويل ،وعدم امتالكها للبنية العا َّمة التي تظهر جل َّي ًة بوج ٍه مبارش ،وإشاراتها املتك ِّررة إىل عد ٍد كبريٍ من البيانات
واألخروي
الرسدي
القرآنيَّة السابقة زمنيًّا ،والكرثة النسبيَّة للمضامني الترشيعيَّة والوعظيَّة فيها عىل خالف املحتوى
ّ
ّ
حجم .وعليه ،تُ ثِّل السور املدنيَّة الطويلة معيا ًرا ملعرفة
تناول الذي يُسيطر عىل كثريٍ من السور األصغر
ً
األسهل
ً
(1) https://qucip.web.ox.ac.uk/home.

تكاملي
»مشروع «تفسير القرآن :نموذج
ّ

أي منظومة تفسرييَّة ت َّدعي أنَّها قادرة عىل العمل يف
أي مقاربة تفسرييَّة إىل القرآن عمو ًما .وهذا ما يتطلَّب من ِّ
فائدة ّ
يل لتفسري كامل كتاب اإلسالم املقدس أن ت ُثبت أ َّولً أنَّها مؤ َّهلة لبحث هذه النصوص؛ وذلك باالستفادة
إطا ٍر تكام ٍّ
اإلسالمي للقرآن.
ين ،وتاريخ التلقِّي
من أبحاث فريق املرشوع حول البنية األدب َّية والرتكيب َّية للقرآن ،والترشيع القرآ ّ
ّ
تفسريي عن مقاطع قرآن َّية ،بحيث ُيكن تطبيق
ج
وعليه ،يتمثَّل الهدف الرئيس من املرشوع يف تقديم أمنوذ ٍ
ٍّ
منظومته الرئيسة الحقًا عىل مقاطع أخرى من كتاب اإلسالم املق َّدس؛ وذلك من خالل دمج وجهات النظر الالهوت َّية
واألدب َّية وتلك املتعلِّقة بتداخل النصوص والصياغة التاريخ َّية ،واالستناد يف املعالجة النقديَّة إىل املصادر التأويل َّية
املوجودة يف املؤلَّفات اإلسالميَّة عن القرآن ما قبل العرص الحديث ،وعقد مقارب ٍة تفسرييَّة متكاملة وثالثيَّة األبعاد
عىل السور موضوع التفسري:
البعد األ َّول :تقديم نظرة عا َّمة متهيديَّة تتحقَّق من البنية الرتكيب َّية للنسخة األخرية من السورة ،ت ُناقش موضعها

الزمني باملقارنة مع مقاطع أخرى من القرآن ،وت ُظهر آثار تط ُّور الصياغة.
التزامني يف القرآن ،وتُق ِّيم تاريخها
ّ
ّ

فصلٍ (آية آية) يتض َّمن ترجم ًة جديد ًة للسورة ،ويُق ِّدم مناقش ًة تفصيل َّية وتقن َّية مناسبة
البعد الثاين :تقديم تفسريٍ ُم َّ
للنص.
للقضايا املعجم َّية ،والنحويَّة ،واألدب َّية ،والصياغ َّية ،والعقديَّة ،والنقديّة
ّ
البعد الثالث :تقديم ملخ ٍ
تفسريي للسورة ،مع تركي ٍز عىل تركيبتها األدب َّية ،والتط ُّورات الصياغ َّية عرب الوقت،
َّص
ٍّ

يل.
واملحتوى
ّ
العقدي الذي يُر َّ
جح أنَّها نقلته للجمهور األص ّ

ٍ
ٍ
عرشات من املصطلحات والعبارات
بقاموس يحوي
التفسريي -الذي سيصدر عن املرشوع-
وسيفق هذا النتاج
ّ
ُ
الرئيسة التي تر ُد يف السور الثالث األوىل وتتك َّرر يف القرآن (مثل :آمن ،أسلم ،آية ،زكاة) ،بحيث يتض َّمن ُّ
كل مقطعٍ
مقال ًة قصرية تتألَّف من نحو  5000كلمة وت ُناقش استخدام القرآن للمفردة ،مع أدلَّة مه َّمة من أشعار مرحلة ما قبل
واملسيحي أيضً ا.
اليهودي
القرآن ،ومن النقوش ،والرتاث
ّ
ّ
ث َّم إنَّه مضافًا إىل ما تق َّدم ،سينتج عن األبحاث املتداخلة لفريق (ُ )QuCIPمص َّنفات ثالثة أخرى ،نعرض

خالصاتها يف اآليت:

َّ
َّ
ّ
التركيبي للقرآن»،
المصنف األول ،بعنوان« :النحو
للباحثة« :ماريانا كالر»()Marianna Klar

يصف
تبحثُ «ماريانا كالر» اآلليَّات التي يقو ُم القرآن من خاللها بتعريف وحداته البنيويَّة وحدوده املوضوعيَّة.
ُ
ويستكشف -أيضً ا -الدور الذي تلعبه التح ُّوالت يف القافية
بحثها عد ًدا من االفتتاحيَّات القرآنيَّة وخوامتها كذلك،
ُ
ين .وستبحث «كالر» كيف يُستخدم التكرار املتسلسل لتوحيد
حدة
ِّ
واإليقاع يف أرجاء الفسحات املو َّ
للنص القرآ ّ
املقاطع املوضوع َّية ،وت ُلقي كذلك نظر ًة إىل توظيف األمناط اللغويَّة الثابتة ،وأه ِّم َّيتها يف ما يتعلَّق مبواضيع
ُمح َّددة.
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ويجري تناول جميع هذه القضايا انطالقًا من الفرض َّية العمل َّية التي تُفي ُد أ َّن أبعا ًدا من أسلوب َّية القرآن هي قابلة
ٍ
يب ما قبل اإلسالم.
للمقارنة مع
نصوص أخرى منقولة شفهيًّا ،مثل :املزامري ،أو الشعر العر ّ
َّ
ّ
التشريعي في القرآن» ،للباحثة:
المصنف الثاني ،بعنوان« :الوعظ
«نورا شميد» ()dimhcS.K aroN
الترشيعي يف القرآن ،وعىل وجه الخصوص السور املدن َّية .ويرتكَّ ُز
يتمحو ُر كتاب «نورا شميد» حول الوعظ
ّ
البحث يف املسألة اآلتية :كيف يجري تشكيل املعرفة الترشيع َّية ،والتعبري عنها ،ونقلها إىل املؤمنني عرب املواعظ
والتذكرة األخالقيَّة؟ وعىل الرغم من وجود استثناءات قليلة ،فقد بُحثت إىل اآلن املقاطع القرآنيَّة الترشيعيَّة وشبه
ُ
يتناول البحث
اهتامم تا ٍّم إىل هيئتها الخطاب َّية ،وبوج ٍه ُمنعزل عن سياقها .ويف املقابل،
الترشيع َّية ،من دون توجيه
ٍ
األخالقي .وبنا ًء عىل مالحظة أ َّن العالقة بني
يل مع املوعظة والتعليم
هذه اآليات بلحاظ ارتباطها بوج ٍه تكام ٍّ
ّ
القانون واملوعظة هي غري فريدة يف العصور القدمية املتأخِّرة ،ستوضع املوعظة الترشيع َّية القرآن َّية يف سياقٍ
األخالقي.الترشيعي
مع املامرسات واألفكار اليهوديَّة واملسيحيَّة املبكّرة حول نقل املعرفة الترشيعيَّة والتعليم
ّ
ّ
وتتض َّمن املواضيع التي ستُدرس يف هذا اإلطار األمناط واملجازات األدب َّية الوعظ َّية ،وأثرها عىل انتقاء املحتوى
الترشيعي-
اإلسالمي الوليد مع عمل َّية اتِّخاذ القرار
جهه ،وتفاعل املجتمع
الترشيعي يف القرآن وتنظيمه وتو ُّ
ّ
ّ
ّ
ينعكس ذلك يف السور املدن َّية.
األخالقي كام
ُ
ّ
َّ
المصنف الثالث ،بعنوان« :النساء في فجر اإلسالم» للباحث:
بهنام صادقي» ()ihgedaS manheB

يؤلِّف بهنام صادقي -حاليًّا -كتاباً عن التط ُّور املبكّر لألفكار اإلسالميَّة حول النساء يف املحيط
االجتامعي.
ّ
ويُركِّز الكتاب عىل االختالفات حول :الطهارة الرشع َّية ،واملشاركة يف صالة الجامعة ،وإمامة الصالة ،واملشاركة
يف الجنائز ،وارتياد الحاممات العموم َّية ،وما إىل ذلك .ويتعقَّب كيف اختلفت وجهات النظر من مكانٍ إىل آخر،
وتغيت عرب الوقت خالل أ َّول  150سنة من اإلسالم ،وملاذا جرى نسيان بعضها؛ بينام أُدرج بعضها األخرى يف
ّ
املذاهب التي ما زالت قامئ ًة حتَّى يومنا هذا.
ويدرس املرشوع رأي القرآن يف هذا السياق من خالل تحليل أه ِّم املصادر وأضخمها –أي اآلثار/الروايات-؛
ُ
ٍ
مقارنات مع التقاليد غري اإلسالم َّية يف الرشق األدىن .ويبحثُ
بهدف تحديد أقدم طبقات األفكار ،عرب إجراء

اإلسالمي ،وتفسري الكتاب املق َّدس.
الكتاب –أيضً ا -تلقِّي األفكار القرآنيَّة؛ كام وردت يف األحاديث ،والقانون
ّ

العالمي:
مشروع «القرآن
ّ

التراث المشترك ،اللغات اإلمبريال َّية،

والفاعلون العابرون للحدود الوطن َّية»

(((

يل (2020م) ،وسيبدأ العمل فيه فعل ًّيا يف األ َّول
اف ُتتح مرشوع «القرآن
العاملي» يف األ َّول من أ َّيار من العام الحا ّ
ّ
من شهر ترشين الثاين ،ويستم ّر ملدَّ ة خمس سنوات ،عىل أن ينتهي يف  30نيسان 2025م؛ وذلك يف جامعة فرايبورغ
يب ،الذي رصد له ميزان َّية تقدّ ر بـ  ،€ 1980000وبإرشاف «يوهانا بينك»
يف أملانيا،
ٍ
وبدعم من مجلس البحوث األورو ّ
(.)Johanna Pink
قارب املسلمون حول العامل إميانَهم من خالله؛
ينظ ُر املرشوع إىل الرتجامت القرآن َّية عىل أنَّها وسيط
ّ
مركزي ،يُ ُ
فمنذ مطلع القرن العرشين صدرت ترجامتٌ قرآنيَّة بجميع اللغات التي يقرأها املسلمون تقريبًا ،ومن ِقبل مجموع ٍة
مؤسسات -العابرين لألوطان.
ُمتن ِّوعة من املرتجمني -سواء أكانوا أفرا ًدا أم َّ

ُ
ويهدف املرشوع إىل توضيح ثالثة أبعا ٍد رئيسة عابرة للحدود الوطن َّية تتعلَّق بامليدان املتنامي للرتجمة القرآن َّية،

واالعتامد املتبا َدل بينها ،وهي:

البعد األ َّول :يبحثُ املرشوع املرت ِ
ج ِمني -الحكوميِّني وغري الحكوميِّني -العابرين للحدود الوطنيَّة ،والرتجامت

الصادرة عنهم

البعد الثاين :يسعى املرشوع للتسامي فوق الثنائ َّية البسيطة املتمثِّلة باللغة العرب َّية-العام َّية؛ من خالل تحليل
(1) https://twitter.com/GloQur.
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الديناميكيَّات التاريخيَّة للرتجامت القرآنيَّة الصادرة باللغات السابقة لإلمرباطوريَّات االستعامريَّة ،مثل :اإلنكليزيَّة،
والفرنس َّية ،والروسية
ٍ
بيئات لغويَّة واجتامع َّية وفكريَّة
املشتك يف
التفسريي
يدرس املرشوع إعادة صياغة الرتاث
البعد الثالث:
َ
ّ
ُ
يب للرتجامت
ُمتن ِّوعة؛ فيُدقّق يف ظروف التوكيل بالرتجامت يف املايض والحارض وعمليَّة إنتاجها ،والتاريخ األد ّ
والخلف َّية الفكريَّة لها ،وقرارات املرتجمني الظاهرة يف النصوص واستخدام الجامهري املحلِّ َّية لها.
ٍ
مجتمعات إسالم َّية ُمح َّددة ،واستخداماتها يف وسائل
ث َّم إنَّه من خالل دراسة دور الرتجامت القرآن َّية يف

االجتامعي ،يسعى املرشوع لتسليط الضوء عىل األه ِّميَّة اللغويَّة والثقافيَّة والدينيَّة املنسوبة إليها ،مضافًا
التواصل
ّ
ٍ
ترجامت ُمعيَّنة إىل ُمستوى عا ٍل من الصالحيَّة.
إىل العمليَّات التي يجري من خاللها رفع
ِ
املعاص؛ من خالل تطوير إطا ٍر
وكذلك يستكشف املرشوع آفاقًا جديدة لفهم الديناميك َّيات العامل َّية لإلسالم
النص املق َّدس ،بوصفها مامرس ًة دين َّي ًة واجتامع َّي ًة وسياس َّي ًة عابر ًة للحدود الوطن َّية.
يل لفهم ترجمة
ّ
تحلي ّ
العاملي» الفجوة بني املقاربات اللغويَّة والتاريخيَّة واألنرثوبولوجيَّة املتعلِّقة
وعليه ،يس ّد مرشوع «القرآن
ّ
اإلسالمي الحديث مع القرآن.
بالتفاعل
ّ
ويطلب القامئون عىل املرشوع -حال ًّيا -ثالثة باحثني يف مرحلة الدكتوراه ،للعمل خالل م َّد ٍة تبل ُغ  48شه ًرا يف
ُ
ٍ
ولغات ُمتن ِّوعة ،عىل أن
يدرس الرتجامت القرآنيَّة من مناظري ُمختلفة
جامعة فرايبورغ ،واالنضامم إىل فريقٍ ُمتن ِّوع،
ُ
تتوزَّع مها ّم هؤالء الباحثني الثالثة عىل اآليت:

ِ
ُ
 باحثٌين يف
يتناول التاريخ
املعاص واالستخدام الحديث للرتجامت الروس َّية للقرآن ،والعمل امليدا ّ
اإلسالمي الذي يتكلَّم اللغة الروسيَّة
املجتمع
ّ
ِ
ُ
 باحثٌين يف
يتناول التاريخ
املعاص واالستخدام الحديث للرتجامت الفرنس َّية للقرآن ،والعمل امليدا ّ
اإلسالمي الذي يتكلَّم اللغة الفرنس َّية
املجتمع
ّ
ُ
 باحثٌيتناول تاريخ الرتجامت القرآنيَّة الصادرة عن الحركات األحمديَّة وأثرها.

مشروع QaSLA

ِّ
المتأخرة)
(القرآن :مصدر العصور القديمة
(((The Qur’an as a Source for Late Antiquity

تتحض جامعة «إبرهارد كارل» يف مدينة توبنغن األملانيَّة (Eberhard Karls
َّ
 )Universitaet Tübingenإلطالق مرشوع ( QaSLAالقرآن :مصدر العصور القدمية
يل (2020م) ،ويستم ّر
املتأخِّرة) ،وذلك يف األ َّول من شهر ترشين األ َّول من العام الحا ّ
العمل فيه م َّدة خمس سنوات ،عىل أن يت ّم إنجازه يف  30أيلول من العام 2025م ،بدعم
يب ،وبإرشاف الباحث «هولغر زِلنتني»
من اللجنة األوروبيَّة ومجلس البحوث األورو ّ
خصصت الجامعة مبلغ  €1,900,268لهذا املرشوع،
( .((()Hollger Zellentinوقد َّ
يل من جامعة أكسفورد الربيطان َّية ()University of Oxford
كام حظي بدعم ما ّ
بقيمة .€ 68,833

(1) https://cordis.europa.eu/project/id/866043.
((( هولغر زِلنتني ( :)Hollger Zellentinيد ِّرس اليهوديَّة يف جامعة كامربيدج ( ،)Cambridgeترتكَّز اهتامماته البحثيَّة حول الثقافة التلموديَّة والرشيعة
القرآن َّية .من مؤلّفاته :كتاب «( »The Qur’an’s Reformation of Judaism and Christianity Return to the Originإصالح القرآن لليهوديَّة واملسيح َّية:
العودة إىل األصول) الذي صدر عام  ،2019وقد سبق أن أع َّد تقرير عنه ونرش يف العدد الثاين من املجلَّة .ولالطِّالع أكرث انظر« :إصالح القرآن لليهوديَّة واملسيحيَّة
العودة إىل األصول» ،مجلَّة القرآن واالسترشاق املعارص ،السنة  ،1العدد  ،2ربيع 2019م ،ص.33-32
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َّ ً
أول :فكرة المشروع:
يف حني ُ
متيل املقاربات الغربيَّة حول نظريَّة التفسري ومنهجيَّته إىل الرتكيز عىل مسألة كيفيَّة تأث ُّر القرآن باليهوديَّة
واملسيح َّية ،يأيت هذا املرشوع باقرتاح مقاربة جديدة ت ُك ّمل العالقة بني هذه األديان وتُعيد تعريفها .وينظ ُر املرشوع
إىل القرآن بوصفه شاه ًدا عىل تاريخ اليهوديَّة واملسيح َّية ،مع األخذ بعني االعتبار األبعاد الثقاف َّية املختلفة لهذين
الدي َنني يف الجزيرة العربيَّة ،والرشق األوسط ،ورشق أفريقيا خالل العصور القدمية املتأخِّرة .ومبا أنَّه ال يتوفَّر
ويقرتح منظورا ً جديدا ً ملقاربة تط ُّور الرتاث َني
شاه ٌد قابل للمقارنة ،يُربز املرشوع البيئة الدينيَّة يف الجزيرة العربيَّة،
ُ
واملسيحي يف العصور القدمية املتأخَّرة.
اليهودي
ّ
ّ
ً
ثاني�ا :الهدف من المشروع:

مث َّة مقاربة استرشاقيَّة قدمية تقوم عىل أنَّه ال ُيكن فه ُم رسالة القرآن إىل سكَّان مكَّة واملدينة بشكلٍ تا ّم
ويستكمل هذا املرشوع هذه املقاربة،
ُ
واملسيحي.
اليهودي
والنقدي مع الرتاث َني
إل يف سياق تفاعلها الدائم
َّ
ّ
ّ
ّ
ويُعي ُد تطويرها من األسفل إىل األعىل ،من خالل اعتامد القرآن يف الحقول املعرف َّية شاه ًدا عىل تاريخ اليهوديَّة
واملسيحيَّة .وهذا سوف يُحقِّق أمرين:
الديني يف الجزيرة
يسمح بتصوير املشهد
يب الرئيس الذي
األمر األ َّول :سوف يكون القرآن املصدر األد ّ
ُ
ّ
العرب َّية ،الذي ال يتوفَّر له شاهد قابل للمقارنة من العصور القدمية املتأخِّرة.
واملسيحي خالل العصور القدمية املتأخِّرة من منظو ٍر
اليهودي
تيح مقاربة تط ُّور الرتاث َني
ّ
األمر الثاين :سوف يُ ُ
ّ
جديد؛ وذلك من خالل يف الثقافة الدينيَّة التي بيَّنها القرآن ملعارصيه.
يتمث ُّل الهدف الرئيس للمرشوع يف قلب الطاولة عىل الهرمنيوطيقا السائدة يف املقاربات الغرب َّية تجاه القرآن،

متيل نحو الرتكيز عىل كيف َّية تأث ُّر القرآن باليهوديَّة واملسيح َّية .فمن خالل تصنيف الجوانب الدين َّية املنعكسة
والتي ُ
املعاصين له ،يقو ُم املرشوع أ َّو ًل بتغيري وجهة
واملسيحي
اليهودي
املشتَكة بني القرآن والرتاث َني
يف املساحة
َ
ّ
ِ َ
ّ
هذه املقاربة وتجديدها؛ ف ُيحلِّل الصلة بني القرآن واألشكال املعروفة من اليهوديَّة واملسيح َّية املحيطة بالجزيرة
أي خطاب ومامرسات تورات َّية-إنجيل َّية ،وتفسرييَّة ،ووعظ َّية ،وترشيع َّية ،ورسديَّة ،وطقوس َّية،
العرب َّية؛ بهدف تحديد ّ
وشعريَّة كانت منترشة يف الجزيرة العرب َّية .ث َّم يأخذ املرشوع القرآن نقط ًة استرشاف َّي ًة جديدة إلعادة النظر يف
جهات الدينيَّة األع ّم خالل العصور القدمية املتأخِّرة يف أنحاء الرشق األوسط.
التو ُّ
أوسطي ُمع َّزز
محل جديد ،وفهمٍ رشق
يب
يجم ُع املرشوع بني الخربة يف الحقول املعرف َّية؛ إلنشاء فهمٍ عر ّ
ِّ ّ
ّ
حول الثقافات ِ
الحربيَّة اليهوديَّة ،والثقافات الرسيان َّية واإلثيوب َّية والعرب َّية املسيح َّية.
حا.
وأخريا ،يض ُع املرشوع القرآن يف متييز تضا ّدي مع أشكال اليهوديَّة واملسيحيَّة املح ّددة بشكلٍ أكرث وضو ً
ً
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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
ّ

بوصلة االسشرتاق المعاصر

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:
.1نقد اآلراء االسترشاق ّية املعارصة حول لغة القرآن وفق الرؤية اإلسالم ّية؛ باالعتامد عىل علوم اللغة العرب ّية
وفقه اللغة والدراسات اللغويّة والتاريخ ّية والعقل والنقل.
.2االستفادة من الدراسات االسترشاقيّة الغربيّة والدراسات اللغويّة الرسيانيّة يف نقد هذه اآلراء ،وال سيام آراء
لكسنربغ.
التاريخي واملقارن.
.3مراعاة الرشوط العلم ّية واملنهج ّية يف الدراسات اللغويّة وفقه اللغة
ّ
العلمي والتوثيق واالقتباس واإلحاالت إىل مصادر ومراجع معتربة.
.4مراعاة أصول البحث
ّ
.5اعتامد لغة علم ّية واضحة وسلسة بعيدة عن التعقيد والغموض.
كل محور من املحاور التي ورد ِذكْرها عن  25000كلمة.
.6الحرص 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:
.1نقد 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.
.2االستفادة من الدراسات التاريخيّة والتحقيقيّة امل ِ
ُنصفة عند املسترشقني يف نقد هذه النظريّات.
.3مراعاة الرشوط العلم ّية واملنهج ّية يف الدراسات التاريخ ّية والتحقيق ّية واللغويّة.

بوصلة االسشرتاق المعاصر

العلمي والتوثيق واالقتباس واإلحاالت إىل مصادر ومراجع معتربة.
.4مراعاة أصول البحث
ّ
.5اعتامد لغة علم ّية واضحة وسلسة بعيدة عن التعقيد والغموض.
كل محور من املحاور التي ورد ِذكْرها عن 25000
.6الحرص 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.

131

132

بوصلة االسشرتاق المعاصر

ضوابط االستكتاب:
.1نقد 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
ّ
.2االستفادة من الدراسات التاريخ ّية والتحقيق ّية امل ِ
ُنصفة عند املسترشقني يف نقد هذه النظريّات.
.3مراعاة الرشوط العلم ّية واملنهج ّية يف الدراسات التاريخ ّية والتحقيق ّية واللغويّة.

العلمي والتوثيق واالقتباس واإلحاالت إىل مصادر ومراجع معتربة.
.4مراعاة أصول البحث
ّ
.5اعتامد لغة علم ّية واضحة وسلسة بعيدة عن التعقيد والغموض.

كل محور من املحاور التي ورد ِذكْرها عن  25000كلمة.
.6الحرص عىل أ ْن ال يزيد حجم الدراسة املق َّدمة يف ّ

ّ
ّ
المشروع الرابع« :القرآن الكريم في الدراسات االستشراقية اإلسرائيلية
ّ
-ببلوغرافيا ودراسات نقدية»-

إصدار دراسات ببلوغرافيّة ونقديّة للدراسات االسترشاقيّة اإلرسائيليّة حول فهم القرآن الكريم وتفسريه ،وعلوم
القرآن ،والدراسات القرآن ّية ،وترجامت القرآن إىل العربيّة.

محاور االستكتاب:

املحور األ ّول :القرآن الكريم يف الدراسات االسترشاق ّية اإلرسائيل ّية -دراسة ببلوغراف ّية:-

يجري فيه إعداد ببلوغرافيا موضوعيّة تحليليّة للدراسات االسترشاقيّة اإلرسائيليّة املعارصة للقرآن الكريم؛ وفق

ثالثة أقسام:

 القسم األ ّول :الهيئات واملؤسسات واألقسام العلميّة والبحثيّة اإلرسائيلية املعنية بالدراسات القرآنية. القسم الثاين :املوسوعات والكتب والدوريات واملجالت اإلرسائيل ّية املعنية بالدراسات القرآن ّية.املختصون بالدراسات 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:
.1إعداد ببلوغرافيا تحليليّة للدراسات االسترشاقيّة اإلرسائيليّة للقرآن الكريم ،واالقتصار عىل الدراسات
املتعلّقة بالقرآن فقط (تفسري /علوم قرآن /دراسات قرآن ّية ،)... /دون الدراسات املتعلّقة باإلسالم بشكل
عام.
.2نقد النظريّات االسترشاقيّة اإلرسائيليّة املعارصة للقرآن؛ باالعتامد عىل القرآن والس ّنة والعقل والدراسات
اللغويّة والتاريخيّة.
.3االستفادة من الدراسات اإلسالم ّية والدراسات االسترشاق ّية الغرب ّية يف نقد الدراسات االسترشاق ّية
اإلرسائيل ّية.
.4مراعاة الرشوط العلميّة واملنهجيّة والف ّنيّة يف الدراسات الببلوغرافيّة والنقديّة.
العلمي والتوثيق واالقتباس واإلحاالت إىل مصادر ومراجع معتربة.
.5مراعاة أصول البحث
ّ
.6اعتامد لغة علميّة واضحة وسلسة بعيدة عن التعقيد والغموض.
كل محور من املحاور التي ورد ِذكْرها عن 25000
.7الحرص عىل أ ْن ال يزيد حجم الدراسة املق َّدمة يف ّ
كلمة.
المشروع الخامس :سلسلة «القرآن الكريم بعيون االستشراق القديم
ّ
والمعاصر -دراسات تقويمية»-
إصدار سلسلة من الدراسات التي تتناول الجهد االسترشاقي القديم واملعارص يف مجال التفسري وعلوم
القرآن والدراسات القرآن ّية؛ عرضاً ،وتحليالً ،ومقارنةً ،ونقدا ً ،وتقومياً ،بالوقوف عند أبرز املدارس والشخص ّيات
االسترشاقيّة الباحثة يف الدراسات القرآنيّة ،وأبرز الكتب الصادرة عنهم يف هذا الصدد ،وأه ّم األطروحات
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:
.1إعداد ببلوغرافيا تعريفيّة موجزة بأبرز اآلثار االسترشاقيّة القدمية واملعارصة يف مجال تفسري القرآن
وعلوم القرآن والدراسات القرآن ّية.

.2مقاربة تط ّورات البحث االسترشاقي عىل مستوى الطرح واملنهج واملحتوى يف مجال تفسري القرآن
وعلوم القرآن والدراسات القرآن ّية ،عند املدارس والشخص ّيات االسترشاق ّية؛ قدمياً وحديثاً.

.3عرض 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.
.4تقويم 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.
.5مراعاة أصول البحث
ّ
.6اعتامد لغة علم ّية واضحة وسلسة بعيدة عن التعقيد والغموض.

كل محور من املحاور التي ورد ِذكْرها عن 25000
.7الحرص 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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