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وصل الله عىل سيدنا مح ّمد وعىل آله
الحمد لله رب العاملنيّ ،
الطاهرين ،وبعد...
مل يرتك املسترشقون بابًا من أبواب الرشق ّإل وطرقوه أو دخلوه بدون
استئذان ،تحت عناوين ب ّراقة كاملعرفة اإلنسان ّية التي ينبغي أن تتناغم عىل
موسيقى التكاون والتكامل الحضاري ،وإسداء الخدمات املتبادلة بني أهل
املعمورة عىل اختالف مشاربهم وأصولهم وألوانهم ،...وهذا بحسب الظاهر
هدف سام ،بل رؤية إنسان ّية راقية منسجمة مع تطلّعات الرشائع السامويّة
إىل الكون واإلنسان.
قليل ونالحظ كل أطراف الصورة سنصل إىل
ولكن عندما نع ّمق النظر ً
نتيجة تتعارض مع تلك النتيجة األوىل ،وإ ّن ما يجعلنا واضحني يف هذه
النتيجة هو السلوك العلمي للمسترشقني أنفسهم ،بل إ ّن كث ًريا من شبهات
املسترشقني قدميًا أو حديثًا ال تخرج كث ًريا عن الشبهات التي أثارها كفار
تفصيل ،وصبغوها
ً
قريش سوى أن املسترشقني ق ّدموا شبهاتهم بطريقة أكرث
بالصبغة العلم ّية األكادمي ّية ،وانطلت هذه الشبهات عىل األوروب ّيني ،وغريهم
من الشعوب التي تخضع للفكر األورويب .وذلك كشبهة أ ّن القرآن مستمد
من املصادر اليهوديّة والنرصانيّة ،...أو أ ّن الرسول قد أخذ عن األحناف،
وقد كان هؤالء بضعة نفر من العرب أدركوا ما عليه قومهم من ضالل
وانحراف فبحثوا عن الهداية يف اليهوديّة والنرصان ّية فلم يجدوا فيهام ما
يشفي الغليل ،وبذلك فقد اطلعوا عىل الكتب املق ّدسة لدى الديانتني.
ونالت مسألة الوحي اهتام ًما كب ًريا من املسترشقني سوا ًء اليهود أو

النصارى ،وحاولوا بشتّى الوسائل الطعن يف اإلسالم من خالل هذا األمر مبحاولة
تفسري الوحي الذي نزل عىل سيدنا مح ّمد بشتّى التفسريات املا ّديّة والعقالن ّية.
فهل يعقل أن بعض كبارهم يصف الوحي بأنّه يشبه الرصع الذي يصيب اإلنسان...
ومن املوضوعات التي خاض فيها املسترشقون فيام يخص القرآن الكريم ما
أطلقوا عليه نقد النص القرآين ،وهذا األمر ناتج عام أحدثه الغرب ّيون بخصوص
كتبهم املقدسة حيث أعملوا فيها نظريات نقد النص ،وقد أ ّدى هذا النقد إىل
التشكيك يف طريقة نقل هذه الكتب وروايتها ،وكذلك يف الحقائق التي وردت فيها.
وقد عالجنا بعض هذه األمور يف الجزء األول من هذا الكتاب ،ونعالج بعضها
اآلخر يف هذا الجزء الثاين من الكتاب .حيث ركّزنا يف القسم األ ّول من بحوثه
حساسة ترتبط بفهم النص القرآين باللغات األخرى من خالل ترجمة
عىل قضية ّ
القرآن ،وما ارتبط بهذه القض ّية من إشكال ّيات و ُرتّب عليها من شبهات وآراء وفهم
اإللهي
خاصة وأ ّن ترجمة القرآن الكريم ،من لسانه
منقوص وخاص للقرآن الكريمّ .
ّ
إىل لغات أخرى ،من التح ّديات الكربى التي تنطوي عىل إشكاالت إيديولوجيّة
ومعرف ّية ومنهج ّية؛ ذلك أ ّن القرآن ُمع ِج ٌز بذاته؛ بخصوص ّياته اللغويّة والبيان ّية
فضل عن
والبالغ ّية واملعنائ ّية والحكائ ّية و ...التي تقرص عنها اللغات األخرىً ،
يك من اللسان العر ّيب من ِق َبل الناس؛ فال ميكن اإلتيان برتجمة تحافظ عىل
املح ّ
النص القرآ ّين .وقد تن َّوعت ترجامت القرآن
هذه الخصوصيّات اإلعجازيّة الكامنة يف ّ
الكريم عرب التاريخ والواقع املعارص ،واختلفت دوافعها وأهدافها وغاياتها؛ بني
ترجامت متح ّيزة أيديولوج ًّيا؛ مدفوعة بالتط ّرف الكنيس أو بعقدة األنا الغرب ّية
الرتجمي نفسه ،أو
املستعلية ،فش ّوهت تعاليم القرآن وح ّرفتها؛ من خالل الفعل
ّ
من خالل ما أوردته من تفسريات وتأويالت وتعليقات يف الهوامش واملالحق ،وبني
ترجامت أخرى افتقدت يف أغلبها للمعايري املنهج ّية واملعرف ّية لدى املرتجمني ،مع
الرتجمي.
كون نواياهم ودوافعهم غري مريبة وراء فعلهم
ّ
مست الحاجة إىل نقل تعاليمه
وأل ّن رسالة القرآن الكريم عامليّة وكونيّة ،فقد ّ
إىل الناس عىل اختالف ألسنتهم ،وباتت الرتجمة رضورة رسال ّية ودعويّة ،ال ب ّد من
االضطالع بها؛ وفق رؤية شاملة محكومة بأطر معرف ّية ومنهج ّية تنظر إىل القرآن
بوصفه كتابًا معج ًزا له خصائصه ومم ّيزاته ،ال كام يريد املرتجم أن يق ِّدمه! وتتج ّنب
8

مقدمة املركز

تشويه تعاليمه ومفاهيمه و َح ْر ِفها عن مقصدها الرسا ّيل .وهذا العمل يحتاج إىل
جامعي يق ِّدم ترجامت جديدة للقرآن الكريم تتالىف ثغرات
مؤسسايتّ وعمل
جهد ّ
ّ
الرتجامت السابقة ،وتعالج شبهات الرتجامت املشبوهة وتص ِّوب انحرافاتها ،وتضع
الحضاري والثقا ّيف؛ بوصفه وسيطًا بني األمم والشعوب،
الرتجمي يف دوره
الفعل
ّ
ّ
تتجاوز مه ّمته نقل املعنى بني لغتني مختلفتني ،إىل استكشاف حضارة اآلخر
حضاري قوامه احرتام الهويّات والخصوص ّيات الحضاريّة
وثقافته ،وتحقيق حوا ٍر
ّ
والثقافيّة لألمم والشعوب.

يف القسم الثاين من الكتاب تناولنا بالبحث والدراسة جان ًبا من دراسات
املسترشقني اليهود حول القرآن الكريم ،الذين طرحوا  -كغريهم من املسترشقني-
إشكاليّات تركّزت يف مصدر القرآن والكثري من مضامينه وما يرتبط به .فقد كان
يل الحقًا نصيب من هذه االفرتاءات ،وال س ّيام يف
لالسترشاق
ّ
اليهودي سابقًا واإلرسائي ّ
ما يتعلّق بإرجاع تعاليم القرآن إىل تعاليم املقرائ ّية (العهد القديم) وأدب التلمود،
مدفو ًعا بروح العنرصيّة والشعور بالتف ّوق والتم ّيز امل ُ َؤ ْدلَج بوهم فكرة شعب الله
املختار التي تخ ّوله النظر باستعالء وازدراء إىل اآلخر املختلف ،وإرجاع ما يجده
والرقي والجامل ...إىل نفسه!
عند غريه من مظاهر الحضارة
ّ
ومن املحاوالت االسترشاق ّية اإلرسائيل ّية املعارصة التي تدور يف هذا الفلك :ما
قام به املسترشق اإلرسائييل املعارص أوري روبني ( )Uri Rubinيف هوامش ترجمته
العربيّة للقرآن الكريم .تلك الرتجمة التي صدرت طبعتها األوىل عن جامعة تل
أبيب يف عام 2005م ،وأُعيد طباعتها يف طبعة ثانية مزيدة ومنقَّحة عام 2016م،
حيث تع ّرض روبني لفرية استقاء القرآن من مصادر يهوديّة عىل األعم األغلب؛ بر ّد
وقصة إبراهيم ...ور ّد
كقصة آدم وزوجهّ ،
قصص القرآن إىل قصص يهوديّة؛ ّ
عقائد القرآن وترشيعاته وألفاظه إىل مصادر يهوديّة؛ كالقضاء والقدر ،وتحريم أكل
الدم ،واستعامل لفظ حطّة ...مع إشارته إىل أخذ القرآن من النرصان ّية والوثن ّية عىل
قصة مريم والخرض ،وكام يف ترشيع
مستوى القصص والترشيع واأللفاظ؛ كام يف ّ
الزكاة واستعامل لفظ الجبت...
وأ ّما يف القسم الثالث من الكتاب فقد ركّزنا عىل بحوث ودراسات لبعض أعالم
املسترشقني الذين اهتموا بالقرآن الكريم يف كتابتهم ،وق ّدموا نظريات وآراء كثرية
9

ترتبط مبصدر القرآن تارة ،وبالوحي أخرى ،وباملضامني ثالثة ،...وغريها الكثري.
واألعم األغلب من هذه األفكار واآلراء تحتاج إىل التحليل والتقويم والنقد أو
التوجيه والتصحيح وتقديم وجهة النظر الصحيحة يف هذا املجال ،مع اإلشارة إىل أن
ما عالجناه يف هذا الكتاب هو آراء بعض هؤالء املسترشقني ،علّنا نوفق يف القريب
إلصدار سلسلة من الكتب ترتبط باملعالجات العلم ّية املوضوع ّية لكل ما طرحه
أعالم املسترشقني ورجاالتهم الكبار حول القرآن الكريم والحديث الرشيف.
هذا الكتاب (القرآن واملسترشقون ،الجزء الثاين) ،هو الكتاب الحادي عرش من
سلسلة القرآن يف الدراسات الغربية ،التي أطلقها املركز لدفع ونقد الكثري من
الشبهات والزالّت التي أثارها أو وقع فيها املسترشقون وغريهم من املستغربني
حول القرآن الكريم ،ليبقى القرآن الكريم رسالة السامء اإللهيّة لهداية أهل األرض
ورشيعتهم يف عبور الحياة الدنيا نحو الحياة الحقيقة.
وقد توزّعت مضامينه عىل فصول ثالثة ،وتتض ّمن كل فصل منه باقة من
املتخصصني يف الدراسات
التخصصية ،شارك فيها مجموعة من الباحثني
البحوث
ّ
ّ
االسترشاق ّية ،وقد ق ّدمنا لكل فصل مبدخل علمي يرشح وجهة النظر اإلسالمية
بشكل مجمل يف القضية التي تتناولها بحوث الفصل ،وذلك وفق التفصيل اآليت:
الفصل األ ّول :املسترشقون وترجمة القرآن
الفصل الثاين :املسترشقون اليهود والقرآن الكريم
الفصل الثالث :قراءات نقدية يف أطروحات قرآن ّية لبعض أعالم املسترشقني

وال يسعنا أمام هذا الجهد الق ّيم إال أن نو ّجه خالص الشكر واالمتنان إىل جميع
الباحثني املشاركني يف بحوثه ،وإىل كل من ساهم يف تحريره وتبويبه.
والحمد لله رب العاملني
املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيج ّية
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شك فيه أ َّن االسترشاق قدميه وحديثه قام بدر ٍ
مام ال َّ
اسات ع َّدة حول لغة القرآن
والصف وغريها؛ استكام ًال لدر ٍ
اسات
الكريم ،من حيث اللغويّات واألساليب وال ّنحو ّ
اإلسالمي ،والعلوم
والس ّنة ،والتّاريخ
عديد ٍة قام بها املسترشقون يف مجاالت :القرآنّ ،
ّ
اإلسالم ّية .وهي ال ّدراسات التي كان لها أسبابها التي وقف عندها كث ًريا أعالم الفكر
اإلسالمي من املهت ِّمني بدراسة قضايا االسترشاق.
ّ
ومن ث َّم فإ َّن هذه ال ِّدراسة تحاول أن تستكشف موقف هؤالء املسترشقني
ّ
العلمي ،محاولني التَّع ُّرف عىل حظِّه
الفصلاملنهج
منها ،ث َّم تعرض هذا املوقف عىل ميزان
األول ّ
من املنهجيّة العلميّة ،ومحاولني اإلجابة عىل سؤال مه ِّم مؤ َّداه :هل تع َّرضت لغة
القرآن
وترجمة
املستشرقون
من اإلنصاف؟
نالت حظَّها
املسترشقني؟ أم
القرآن إىل الَّتشويه عىل يد هؤالء
وميكن القول إ َّن هناك نف ًرا من املفكّرين املسلمني م َّمن نهضوا ملناقشة مواقف
النص القرآ ّين وأساليبه ،فأمثر ذلك عد ًدا من
هؤالء املسترشقني يف نظرتهم للغة ِّ
ال ّدراسات يف هذا الحقل ،لكن مل تُعالج هذه ال ّدراسات املوضوع من زوايا ع ّدة
كل واحد ٍة منه َّن اقترصت عىل معالجة
متعاضدة كام فعلنا يف هذه ال ّدراسة ،ولك َّن ّ
موسع ًةّ .إل أ َّن هذا ال
زاوية أو جزء منها ،دون أن تنظر إىل املوضوع نظر ًة شامل ًة ّ
مينع من أ َّن هذه ال ّدراسات تتض َّمن العديد من ال ّنقود لكثري من الشّ بهات التي
خاص ًة،
النص القرآ ّين ّ
أثارها املسترشقون حول اللغة العرب َّية الفصحى عا ّم ًة ،ولغة ِّ
يف إطار معالجة قضايا جزئيّة من القضيّة ،أو يف إطار ال ّنظرة إىل االسترشاق باملعنى
العا ّم.
خاص ًة يف مجال
ومن هذه ال ّدراسات التي تناولت املوضوع من إحدى زواياهَّ ،
الر ّد عىل اتِّهام اللغة العرب َّية بالقصور ،هي دراسة إسامعيل أحمد عاميرة ،التي
حملت عنوان :املسترشقون واملناهج اللغويّة ،وكذلك دراسته املعنونة بـــ :بحوث
يف االسترشاق واللّغة ،وهام دراستان اهت ّمتا باألساس باللّغة العربيَّة عا َّم ًة دون
النص القرآ ّين ذاته ،لك ّنها تبقى يف إطار
االقتصار عىل موقف املسترشقني من لغة ِّ
إنصاف اللغة العرب َّية من تهمة القصور التي ي َّدعيها املسترشقون.
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أهداف ترجمة القرآن عند املستشرقني
النص من ثقافة إىل أخرى،
الرتجمة ()Translation /Traduction؛ تعني نقل ّ
مبراعاة مجموعة من القواعد اللسان ّية .وغال ًبا ،ما يكون ال ّنقل من ال ّن ّص املصدر (أو
النص الوصول) ،عرب مجموع ٍة من الوسائط
النص الهدف (أو ّ
النص املنطلق) إىل ّ
ّ
النسقي ،والوسيط
األساس ّية؛ مثل :الوسيط اللسا ّين ،والوسيط الثقا ّيف ،والوسيط
ّ
املرجعي...
يل ،والوسيط
الرقمي ،والوسيط
التقني اإللكرتو ّين أو
السياقي التفاع ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والهدف من ذلك كلّه هو تحقيق التكامل الثقا ّيف ،أو تجسيد فعل املثاقفة ميدان ًّيا
وحضاريًّا ومجتمعيًّا ،أو خلق عالقة بني لغتني ،أو ثقافتني ،أو فرتتني زمنيّتني معيّنتني.
نص املصدر من
نصني متقابلني ،أو تقريب ّ
وتقوم الرتجمة عىل املامثلة بني ّ
النصني
قراء ثقافة الهدفّ .
والشط األساس لهذه الرتجمة ،أ ْن تكون املامثلة بني ّ
صادقة ووف ّية وأمينة؛ فقد قيل :إ ّن الرتجمة خيانة .ومن ث ّم ،تستوجب الرتجمة أ ْن
وملم
يكون املرتجم عارفًا بنحو لغة ّ
النص املصدر ،ومنفت ًحا عىل سياقها الثقا ّيفًّ ،
بأنساقها السوسيولوجيّة ،والتاريخيّة ،واالقتصاديّة ،والدينيّة ،والحضاريّة .وبالتايل،
ملم مبجمل نظريّات الرتجمة وتص ّوراتها اإلجرائ ّية ،عارفًا بتقن ّياتها وآل ّياتها
يكون ًّ
التطبيق ّية املختلفة .ويعني هذا ،أ ْن يكون مز ّو ًدا مبجموعة من الكفايات األساس ّية
والرضوريّة التي تتمثّل يف كفايات ع ّدة؛ منها :اللسان ّية ،واملعرف ّية ،والثقاف ّية،
النصوص ،والتقنيّة ،والتفاعليّة ،واملهنيّة...
والكتابة ،والرتجمة ،والتداوليّة ،وتحليل ّ
الخاصة بالرتجمة التي ينبغي للمرتجم أو القارئ
ومث ّة مجموعة من النظريّات
ّ
وتأويل .ومن أبرز هذه
ً
فهم ،وتفس ًريا،
االطّالع عليها الستيعاب فعل الرتجمة؛ ً
النظريّات :نظريّات الرتجمة النظريّة النسق ّية ،والنظريّة السيميوطيق ّية؛ التي

تبحث يف العالمات أو اإلشارت والرموز اللغويّة وغري اللغويّة ،والنظريّة التواصل ّية
أو التفاعل ّية ،والنظريّة األدب ّية ،والنظريّة اللسان ّية ،والنظريّة السوسيولسان ّية؛
التي تبحث عن الكيفيّة التي تتفاعل بها اللغة مع املجتمع ،والنظريّة الفلسفيّة
[[[
والتأويل ّية...
النص،
وتنبني الرتجمة -سيميائ ًّيا -عىل مجموعة من املرتكزات املنهج ّية؛ وهيّ :
والعالمة ،واللغة ،واملعرفة ،والتواصل .وهذا يعني أ ّن الرتجمة عبارة عن عالمات
نصا متّسقًا
ومنسجم ،يحمل يف ط ّياته رسائل ثقاف ّية،
لغويّة وسيميائ ّية تشكّل ًّ
ً
ومعرفيّة ،وعلميّة ،متن ّوعة ،يكون الغرض منها التواصل ،والتبادل ،واإلعالم ،والتبليغ،
والتثاقف...
النص املنطلق،
مضافًا إىل أ ّن الرتجمة تستند إىل ثالث مراحل أساس ّية؛ هي :فهم ّ
النص الهدف.
وتفكيك الشفرة األصل ّية ،وإعادة التعبري يف ضوء شفرة ّ
والحضاري
اللغوي والثقا ّيف
وعىل العموم ،تستوجب الرتجمة معرفة السياق
ّ
ّ
واملرجعي ،والتمكّن من آل ّيات امليتاترجمة ( ،)Metatraductionوالتمييز بني
ّ
واملعنوي...
اإليحاء والتعيني ،أو بني الحر ّيف
ّ

الصعب الحصول عىل ترجم ٍة صادق ٍة ،وأمين ٍة ،ومامثل ٍة بشكل
وعليه ،فمن ّ
مطلق ،بل يصعب الوصول إىل ترجمة مثال ّية عندما يتعلّق األمر باإلبداع ،والشعر،
واإليقاع ،والتعبري عن املشاعر واألحاسيس .ويف هذا ،يقول الجاحظ يف كتابه
ويحتج له :إ ّن الرتجامن ال يؤ ّدي
ينص الشعر ويحوطه
(الحيوان)« :ث ّم قال بعض من ّ
ّ
أب ًدا ما قاله الحكيم ،عىل خصائص معانيه ،وحقائق مذاهبه ،ودقائق اختصاراته،
وخف ّيات حدوده ،وال يقدر أ ْن يوفيها حقوقها ،ويؤ ّدي األمانة فيها ،ويقوم مبا يلزم
الوكيل ،ويجب عىل الجري ،وكيف يقدر عىل أدائها وتسليم معانيها واإلخبار عنها
عىل حقّها وصدقها ،إال أ ْن يكون يف العلم مبعانيها ،واستعامل تصاريف ألفاظها،
وتأويالت مخارجها؛ مثل مؤلّف الكتاب وواضعه»...
العريب2016 ،م.
[[[ -انظر :حمداوي ،جميل :سيميوطيقا الرتجمة ،ط ،1تطوان ،مطبعة الخليج ّ
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وال ب ّد للرتجامن من أ ْن يكون بيانه يف نفس الرتجمة ،يف وزن علمه يف نفس
املعرفة ،وينبغي أ ْن يكون أعلم الناس باللغة املنقولة واملنقول إليها ،حتّى يكون
فيهام سواء وغاية ،ومتى وجدناه أيضً ا قد تكلم بلسانني ،علمنا أنّه قد أدخل الضيم
كل واحدة من اللغتني تجذب األخرى وتأخذ منها ،وتعرتض عليها،
عليهام؛ أل ّن ّ
وكيف يكون متكّن اللسان منهام مجتمعني فيه ،كتمكّنه إذا انفرد بالواحدة ،وإنّ ا
له ق ّوة واحدة ،فإ ْن تكلّم بلغة واحدة استفرغت تلك الق ّوة عليهام ،وكذلك إ ْن
تكلم بأكرث من لغتني ،عىل حساب ذلك تكون الرتجمة لجميع اللغات.[[[ ...
وينطبق هذا الكالم عىل ترجمة القرآن الكريم ،عىل أساس أ ّن القرآن الكريم
ويتجل إعجازه يف لغته العرب ّية التي تح ّدت الشعراء العرب أ ْن يأتوا
ّ
كال ٌم معج ٌز،
مبثلها .وعندما يُرت َجم القرآن إىل اللّغات األجنب ّية يفتقد لذّته الف ّن ّية والجامل ّية،
الحقيقي ،ويصري مج ّرد كالم
وينعدم تأثريه البيا ّين الساحر املبهر ،ويغيب إعجازه
ّ
طبيعي يحمل إخبا ًرا وترشي ًعا وتنبي ًها.
ّ
ومن هنا ،يرفض كثري من العلامء واملثقّفون املسلمون أ ْن يرتجم القرآن الكريم
إىل اللغات األجنب ّية؛ الرتباط األلفاظ باملعاين ارتباطًا وثيقًا ،فال ميكن أ ْن تكون
الرتجمة باملعاين دون األلفاظ؛ أل ّن األلفاظ والكلامت القرآن ّية لها معانٍ ع ّدة تختلف
من سياق إىل آخر .وقد نرتجم بعض معاين اآليات الواضحة واملحكمة والظاهرة
الداللة ،ولك ْن نفشل يف ترجمة معاين اآليات املتشابهة .وعىل الرغم من ذلك ،ميكن
أ ْن نرتجم معاين القرآن من أجل تقريبه من األعاجم لهدايتهم ،والتعريف باإلسالم،
برشط أ ْن تحرتم الرتجمة املعنويّة تركيب اللغة العرب ّية ،ونظمها ،وحقائق الرشيعة
اإلسالم ّية ،ومقاصدها.
الحقيقي ،مستحيلة وغري
يل
وهذا يعني أ ّن ترجمة القرآن الكريم ،مبعناها التامث ّ
ّ
ممكنة .بيد أ ّن تقريب معاين القرآن إىل األجانب ،فحكم ذلك هو الجواز واإلمكان؛
كام ذهب إىل ذلك الحنف ّية والحجوي الثعالبي؛ أل ّن القرآن معجز لفظًا ،ومعنى،
[[[ -الجاحظ ،عمرو :كتاب الحيوان ،تحـقيق :محمد عبد السالم هارون ،ال ط ،بريوت ،دار الجيل1955 ،م ،ج ،1ص.79-75
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ونظم .وبذلك ،فمن املستحيل ترجمة هذه الظواهر
ومقصديّة ،وإيقا ًعا،
وتنغيمً ،
ً
النظم ّية والبالغ ّية والتداول ّية إىل اللغات األجنب ّية بشكلها األصيل .لذا ،يُكتفى -يف
الغالب -بتفسري معاين القرآن التي تصبح تقريبيّة ليس ّإل.
[[[

الرتجمة اللفظية للقرآن

لفظ بلغ ٍة ما مكان ٍ
إ َّن الرتجمة اللفظيّة (تُع َنى بوضع ٍ
بغض
لفظ من القرآنّ ،
ال ّنظر عن املعاين األخرى يف اللفظ القرآين ،مامّ يحتمله يف وجوهه املتع ّددة)[[[ ،غري
خاصة كث ًريا من مزاياه البالغية،
أ ّن هذا ال ّنوع من الرتجمة سوف يُفقد ال ّن ّص البليغ ّ
وخاصة يف القرآن ،إذ إ ّن فنون املجاز واالستعارة والكتابة والتشبيه والبديع وغريها
من الفنون البالغية ،تعجز معها الرتجمة اللفظية يف بيان الدالالت التي ت ُوحي بها
رصا عن إدراك
هذه الفنون يف النص القرآين ،لذا سيكون هذا النوع من الرتجمة قا ً
ما يتو ّخاها النص املبارك ،إذ إ ّن (من املستحيل تأدية املعاين املستوحاة من كلامت
القرآن املوجزة يف الرتجمة اللفظية)[[[.
ربا تكون أفضل من سابقتها؛ ألنّها (عبارة عن
يف حني أ ّن ترجمة معاين القرآن ّ
تفسري موجز للقرآن الكريم بسبيل إعطاء معاينة يف لغة ما بحيث يحافظ فيه عىل
أصل املعنى ،ويعتمد عىل ثقافة املرتجم وسعة استيعابه واستقصائه ،فهي تُعنى
مبدلول اآليات القرآن ّية دون ال ّنظر مبوافقة األلفاظ حرف ًّيا للمعنى املراد ،بل العكس
هو الصحيح)[[[.
فضل عن املرتجم ،كان له أثره الكبري يف تنويع
إ ّن االختالف والتّن ّوع يف الرتجمة ً
فضل
السلب واإليجابً ،
امل ُ ْنتَج امل َُتجم ،بني البعد والقرب من معاين ال ّن ّص ،أو بني ّ
عن إرادة الجهة التي تسعى للرتجمة وموقفها من ال ّن ّص الذي يُراد له الرتجمة.
القرآين ومصادر دراسته عند املسترشقني ،مجلة دراسات استرشاقية ،العدد
ّ
النص
[[[ -النرصاوي ،عادل عباس :أساسيّات فهم ّ
 ،7ربيع 2016م1437 /هـ.
[[[ -جوستاف لوبون :حضارة العرب ،ترجمة :عادل زعيرت ،الط ،بريوت1399 ،هـ ،ص.79
[[[ -مح ّمد حسني الصغري :املسترشقون والدراسات القرآنية ،ط ،1بريوت ،دار املؤرخ العريب1999 ،م ،ص.114
[[[ -الندوي ،عبد الله عباس :ترجمة معاين يف القرآن الكريم ،ال ط ،مكة املكرمة ،دار الفتح1972 ،م ،ص.19
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أ ّما بالنسبة للنص القرآين فإ ّن من الصعوبة الوصول إىل كنه مضامينه ومعانيه
نصا آخر
املطلقة التي تساير كل العصور ،فأين هو املرتجم الذي ميكنه أن يضع ًّ
فيه هذه اإلمكانات العالية واإلنسان ليس بقاد ٍر عىل مالحقة املطلق ،وهو املجبول
عىل النقص والحرية ؟!
ترجمة القرآن الكريم عمل -يف كل األحيان -يجانبه النقص والقصور وذلك
لألسباب اآلتية:
 إ ّن معاين القرآن مطلق ٌة ،فهي غري مح ّدد ٍة بحدود ال ّزمن؛ ألنها من وضعالخالق املطلق (عز وجل).
 فنون البالغة من املجاز والكتابة واالستعارة والتمثيل والبديع ،وغريها منالفنون األخرى ،تكون مان ًعا أمام املرتجم من أداء حق النص املرتجم يف معانيه
ومضامينه.
 املعاين املستوحاة من ألفاظ القرآن التي تكفّل بها السياق وطريقة النظممم يعجز املرتجم من اإلتيان مبثل النص
للكلامت وطريقة االستعامل وغريها ّ
األصيل.
 املعاين الثانوية ،أو ما تُسمى مبعنى املعنى الذي يالزم أغلب العبارات ،هياألخرى تشكل أمام املرتجم حاج ًزا يصعب اجتيازه للوصول إىل املعاين التي يكتنزها
النص.
معنى ظاه ًرا وآخر ال ميكن
 إشعاعات املعنى املرتبطة بالتأويل ،إذ إ ّن هناك ًمعرفته ّإل بالتأويل ،يف حني أ ّن الرتجمة غري قادرة عىل استيعابها.
فيقص يف معرفة الداللة
 تفاوت قدرة املرتجم يف معرفة اللغتني ،يخلط عليه ُإ ّما يف ال ّن ّص األصل أو الرتجمة للغة األخرى أو بالعكس.
فضل عن ّ
مؤسساتهم القامئة
ً
الشك يف أمانة كثري من املرتجمني الذين يتّبعون ّ
عىل الطعن بالقرآن.
17

وخاصة ما
التجامت للقرآن الكريم،
هذه األمور تجعلنا نقف بحذ ٍر أمام ّ
كل ّ
ّ
للنص
مم ييسء ّ
ترجمه املسترشقون ،ملا يف عملهم من مقاصد رمبا كان أكرثها ّ
املبارك أو لإلسالم عا ّمة.
ربا يكون قريبًا من معانيهّ ،إل
ً
فضل عن ذلك ،إ ّن ما يُرت َجم من الكتاب العزيزّ ،
أ ّن هذه املعاين امل ُرتجمة ستكون حبيسة عرصها وال تتعداها ،وذلك -كام علمنا من
قبل -أ ّن معاين القرآن متج ّددة عرب العصور ،ففي كل عرص نجد معاين جديدة ،وها
كل
تعج باألفكار واملعاين واملضامني عرب ّ
هي التفاسري من القرون األوىل وإىل يومنا ّ
العصور ،وهي دليل عىل عدم إمكان ترجمة القرآن بلغة أخرى ،إذ إ ّن مثل هذه
الرتجمة ستطبع القرآن املرتجم بعلوم ذلك العرص وفنونه ،وجعله جام ًدا ومحصو ًرا
مم ال يتّفق مع املضامني
بحدوده وغري متط ّور يف مفاهيمه ومعانيه ودالالته ،وهذا ّ
الكربى يف ال ّن ّص املبارك الذي عجز بلغاء العرب وفصحاؤهم عن اإلتيان مبثله ،أي
ُْ
إ َّن الرتجمة ستفقده اإلعجاز ،وهذا مام ال يتوافق مضمونًا مع قوله سبحانه ﴿قل

ْ َ َ
ُْ َ ْ
َ َ َ
ُ َ ْ ََ َ ْ ُْ
لَئ ْن ْ
اج َت َم َع ْ
ال ُّن ع أن يَأتوا ب ِ ِمث ِل هذا القرآن ال يَأتون ب ِ ِمثلِهِ َول ْو كن
ت
اإلنس و ِ
ِ
ِ
َ ً
َْ ُ
ْ
ْ
ُ
[[[
َ
بعضهم لِ ع ٍض ظ ِهريا﴾ (سورة اإلرساء ،اآليتان  ، )89-88لهذا (ال ميكن إنكار

الحقيقة التي تقول :إ ّن القرآن إذا تُر ِج َم لن يكون قرآنًا ،مثلام أن ترجمة الروايات
أصل ،ولكن يف حال القرآن ،هناك أيضً ا الجانب املقدس
ستظل دامئًا ترجمة وليست ً
ّ
للموضوع ،فكيف ميكننا ترجمة كتاب ت ُع ّد كل كلمة فيه معجزة؟)[[[ ،لذلك عىل
املرتجم أن يكون حذرا ً يف ترجمة القرآن ،ألنّه ال يستطيع أن يوفيه حقه ،وهو يف
كل ذلك يجانبه النقص ،ولذلك كان الربوفيسور أ .ج .آربري املولود «1905م»
ّ
مفسا ،وقد طُبع
دقيقًا حينام اعترب ترجمته للقرآن تفس ًريا لفظ ًّيا ّ
فسمها :القرآن ّ ً
يف نيويورك «1955م» ولندن «1959م»[[[ ،علمً أ ّن وضع لفظة محل لفظة أخرى
يغي املعنى متا ًما وهذا ما حذّر منه القدماء.
ّ
[[[ -الصغري ،مح ّمد حسني ،املسترشقون والدراسات القرآنية ،م.س ،ص.116 - 115
[[[ -كولني ترينر :اإلسالم – األسس ،ص.126
[[[ -الصغري ،مح ّمد حسني ،املسترشقون والدراسات القرآنية ،م.س ،ص.68
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لهذا ولغريه نجد من العلامء العرب واملسلمني قد نشط كث ًريا يف الحد من
ترجمة القرآن ،أو الحذر منه ،ودعوا إىل رضورة تعلّم العربية وقراءة النص املق ّدس
بدل من نقل معانيه ،ثم إ ّن العرب األوائل الذين حملوا
بها ألجل فهمه ومدارسته ً
القرآن معهم يف فتوحاتهم اإلسالم ّية مل يُشْ ِعروا يف دعوتهم األقوا َم غ َري العربية إىل
وربا كان عدم نقلها
اإلسالم بالحاجة إىل نقل معاين القرآن إىل اللغات األجنبيةّ ،
إىل غري العربية -وهم يف تلك العزة والسلطان -من أسباب إقبال غري العرب عىل
معرفة لسان العرب[[[ ،وقد صدرت دراسات تح ّرم ترجمة القرآن الكريم ،وعزاها
القدماء واملحدثون إىل أسبابها[[[ ومن هذه الدراسات:
 ترجمة القرآن وما فيها من املفاسد ومنافاة اإلسالم ،للشيخ مح ّمد رشيد رضا. الفرقدان النريان يف بعض املباحث املتعلقة بالقرآن ،لألستاذ مح ّمد سعيدالباين.
 القول السديد يف حكم ترجمة القرآن املجيد ،للشيخ مح ّمد مصطفى الشاطر. ترجمة القرآن الكريم وأحكامها ،للشيخ مح ّمد مصطفى املراغي ،نرشته مجلةاألزهر يف السنة السابعة ـ 1355هـ.

املسترشقون وترجمة القرآن
وهناك دراسات وبحوث أخرى ض ّمتها بعض الكتب واملؤلّفات التي اهت ّمت
بالقرآن ودراسات املسترشقني خاصة ،ألن هؤالء كانت لهم الباع الطويلة يف هذا
املؤسسات
مؤسساتهم االسترشاق ّية أو الكنيسة أو غريها من ّ
املجال مو ّجهني من ِقبل ّ
األخرى التي تهتم برتجمة الكتاب العزيز.
بيد أ ّن أكرث هؤالء املسترشقني قد أساء إىل القرآن يف الرتجمة ،ومنهم من كان
[[[ -انظر :املجلة العربية ،العدد  11 ،10رمضان 1398ه ،آب  ،1978ص.168
[[[ -انظر :البنداق ،مح ّمد صالح :املسترشقون وترجمة القرآن الكريم ،الطبعة األوىل ،بريوت ،دار اآلفاق الجديدة1400 ،هـ -
1980م ،ص 55ـ .75
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ولعل من أساء إليه كان ألغر ٍ
رصفهم،
ُمنصفًاّ ،
اض ّ
مؤسسات ّي ٍة أو دين ّي ٍة حاكمة عىل ت ّ
لذلك حاولوا تقديم القرآن للقارئ الغريب عىل غري حقيقته قصد التّشويه وعمل
فهم صحي ًحا يك ال يكون موضع قبول لديهم ،لذلك
جدار حاجز بني املتلقّي وفهمه ً
فضل عن ال ّد ّس فيه ما
جاءت ترجامتهم للقرآن يشوبها كثري من التشويه والنقص ً
ليس منه بقصد الطعن ،مع علمنا أ َّن اللغات غري العرب ّية قد عجزت عن مجاراة
ولعل هذا من أهم
لغة العرب يف إحكام الداللة واإلشارة إليها والتمكّن منها[[[ّ ،
فضل عن إِعامل أغراضهم الخبيثة
األسباب التي أ ّدت إىل عدم فهم النص املباركً ،
املتعصبون منهم إزاء اإلسالم من اليهود والنصارى الذين
وخاصة
يف ترجمة النص،
ّ
ّ
فضل عن رغبتهم يف
أعمى الحقد بصائرهم عن رؤية القرآن حتى رأوه بع ٍني عوراءً ،
التعتيم عىل معانيه ودالالته عندما يق ّدموه إىل القارئ الغريب ،وإمعانًا يف جهلهم
فضل عن عدم
نراهم يصدرون أحكا ًما عىل القرآن لينسبوا الضَّ ْع َف إىل العرب ّيةً ،
وجود ضوابط صارمة للرتجمة ،بح ّجة التزامهم بحريّة الرتجمة؛ يك تأيت موا ِفق ًة
رصف بال ّنصوص عىل طريقة التّقديم والتّأخري ،واختيار لفظ
ألهوائهم من حيث الت ّ
معي مع وجود خيارات أخرى رمبا تكون هي األصلح من غريها.
ّ
ومن تو ّجهات املسترشقني يف ترجمة القرآن أيضً ا ،أنهم شكّكوا يف وجود اإلعراب
للقرآن ،منهم فوللر وباول كاله ،وكذلك عملوا عىل الدفع بالرتجامت املضلّلة وإعادة
نرشها وطباعتها مرات عديدة ،حتى بدا القرآن من خاللها كأنّه من عمل اإلنسان
فضل عن نسبته إىل كتب اليهود
وليس موحى به من الله تعاىل عىل نبيه مح ّمدً ،
والنصارى ،فقاموا بوضع مقدمات لرتجامتهم بوصفها مداخل له تحوي عىل تشهري به.

لعل من أهم سامت الرتجمة عند املسترشقني[[[:
ّ
الخطأ يف معاين األلفاظ ،أو طمس داللتها.
يخل باملعنى الكيل لها.
مم ّ
قطع بعض ال ّنصوص من اآلية الواحدة ّ
[[[ -انظر :كولني ترينر :اإلسالم ـ األسس ،ص 84ـ .85
[[[ -ظ :االسترشاق يف التأريخ ،د .عبد الجبار ناجي 285 :ـ .293
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استعامل املعاين املبارشة لأللفاظ وهدر الدالالت املجازيّة والسياق ّية.

الخطأ يف أرقام اآليات القرآن ّية.

يف بعض األحيان توجد للكلمة العربية الواحدة ألفاظ ع ّدة يف اللغة الثانية ،غري
أ ّن املرتجم يستعمل منها ما يُوافقه ال ما يوافق السياق.
غال ًبا ما تكون الرتجمة غري مسبوكة بشكلٍ ج ّي ٍد وال ت ُوافق ال ّن ّص القرآين.
هناك من الرتجامت مل ترتجم القرآن باللغة العرب ّية األم مبارشة وإنّ ا كانت من
اللغات األخرى ،وهذا املنهج أصبح شائ ًعا يف القرن الثامن عرش امليالدي.
وقد أورد عبد الجبار ناجي ترجامت لبعض األلفاظ من اآليات القرآنية أمنوذ ًجا
إلثنني من املسترشقني هام :ترجمة رود ويل التي طُبعت عام 1840م ،ثم أعيد
طباعتها عام 1861م ،ثم يف العامني 1876م و 1909م ،واألخرى للمسترشق باملر
التي طبعت أ ّو ًل عام  ،1880ثم يف العام 1900م ،واستمرت طباعة هاتني الرتجمتني
حتى عام  1963و 1965م عىل التوايل ،بالرغم من أ ّن هاتني الرتجمتني -بحسب
قوله -مل تكونا األكرث دقّ ًة ّإل أنّهام بقيتا تحتفظان بأه ّميتهام نسبة إىل ما سبقها من
ترجامت جورج سيل وترجمة أوملان[[[.
لذلك جاءت أغلب الرتجامت للقرآن غري موفية له حقه ،فاتّهمه بعض
والتابط الداخيل ،ويعزو املسترشق
املسترشقني بأنّه يفتقر إىل البنية واالنسجام ّ
كولني ترينر يف معرض ر ّده عىل كارليل هذا التّو ّجه ض ّد املسترشقني إىل أنّهم أخذوا
مم أوقعهم يف الوهم ،فيقول( :فإ ّن هؤالء النقاد ما هم ّإل
القرآن من الرتجمةّ ،
مجموعة من األفراد الذين حاولوا قراءة ترجمة القرآن ،ولهذا علينا التعامل بحذر
شديد مع أي ا ّدعاء أو اتهام للقرآن مبني عىل الرتجمة اإلنكليزية ،أو يف الحقيقة
أي لغة غري اللغة العربية األصل ّية)[[[.
الرتجمة إىل ّ
[[[ -ظ :االسترشاق يف التأريخ ،د .عبد الجبار ناجي 284 :ـ .290
[[[ -كولني ترينر :اإلسالم ـ األسس ،ص.120
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إذًا ،كان رافد الرتجمة بوصفه مرج ًعا لفهم القرآن لدى املسترشقني راف ًدا تعوزه
الصحيحة ،وقد حذّر منها القرآن والباحثني من العرب
الدقّة يف إيصال املعاين ّ
فضل عن بغض املص ّنفني من املسترشقني.
واملسلمني ً
قال الشيخ الطهراين يف الذريعة :ميكن ترجمة خصوص ظواهر آيات األحكام
واآلداب والقصص وأمثالها من القرآن بلغة أخرى ،وإن فات بالرتجمة جميع املزايا
التي بها عجزت اإلنس والجن عن اإلتيان بآية واحدة مثله ومع ذلك تعد عند أهل
العرف هذه الرتجمة كسوة ثانية ملعاين تلك األلفاظ اإلله ّية ،فينبغي أن يراعى
يف كتاب الرتجمة جميع الشؤون واالحرتامات العرف ّية التي لها صلة ،ويحرتز عن
هتكه وتوهينه مبجرد تلك اإلضافة ،وأما سائر األحكام الثابتة يف رشع اإلسالم ،من
حرمة املس من غري طهر ،وحرمة التنجيس ،ووجوب إزالة النجاسة عنه ،ووجوب
القراءة به يف الصالة ،ووجوب اإلنصات لها ،وغري ذلك فإمنا يلحق جميعها لنفس
خاصة بها بعينها .وأما ترجمتها بلغة أخرى ،فال
تلك اآليات والسور العرب ّية وهي ّ
يرتت ّب عليها يشء من تلك اآلثار مطلقًا وإن طابقتها حرفًا بحرف؛ إذ ال يخرج كتاب
الرتجمة عن كونه تأليف البرش نظري كتب التفاسري الفارسيّة والهنديّة التي هي
ترجمة وزيادة رشوح وبيانات ،وقد ترجم القرآن بكثري من اللغات قدميًا وحديثًا[[[.
وذهب آية الله هادي معرفت إىل تأييد قض ّية ترجمة القرآن واعتبارها حاج ًة
رضوريّ ًة إليصال رسالة اإلسالم وتعاليم القرآن إىل كل العامل ،حيث قال« :إ ّن ترجمة
القرآن إىل مختلف لغات العامل تع ّد اليوم رضور ًة مل ّح ًة؛ وذلك لألسباب التالية:
ودعوة ،ويجب إيصال هذه الدعوة إىل
أ ّو ًل :إ ّن القرآن الكريم كتاب هداية
ُ
َّ
ْ
َ
َ ُْ ََ َ َ
ُ ْ ُ
آن ُه ًدى ل َِّلن ِ َ َ ّ َ
ات
نزل فِيهِ القر
اس وبيِن ٍ
جميع الناس .قال تعاىل﴿ :شهر رمضان الِي أ ِ
ْ ُْ َ َ ُْ ْ َ
ان…﴾ (سورة البقرة ،اآلية .)185
مِن الهدى والفرق ِ
بشعب دون شعب ،بل هو للناس جمي ًعا.
خاصا
ٍ
وثان ًيا :إ ّن اإلسالم ليس دي ًنا ًّ
الحق.
حق يف اعتناقه ،وال فضل أل ّم ٍة عىل أ ّمة يك تكون أَ ْوىل منها يف هذا ّ
وللجميع ٌّ
[[[ -الطهراين :الذريعة إىل تصانيف الشيعة ،ط ،3بريوت ،دار األضواء( ،ال،ت) ،ج ،4ص.124
22
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إ ّن القرآن ،الذي هو كتاب هداي ٍة ودعوة َإىل اإلسالم ،ينظر إىل جميع الناس بنظر ٍة
ً
ً
َ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َّ ً
اك إِال كفة ل َِّلن ِ
متساوي ٍة ومتكافئ ٍة ،قال الله تعاىل﴿ :وما أرسلن
اس بَشِ ريا َونَذِيرا﴾
(سورة سبأ ،اآلية .)28
يقوم
مسلم إيصال صوت اإلسالم إىل أسامع العاملني ،وأن
وثالثًا :يجب عىل ّ
كل ٍ
َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َّ ً
بدوره يف حمل رسالة القرآن إىل الناس جمي ًعا ،قال تعاىل﴿ :وكذل ِك جعلناكم أمة
َ َ ً َ ُ ُ ُ َ َ َ ََ
ً
َ َ ُ َ َّ ُ ُ َ َ ْ ُ
اء ع انلَّ َ ِ
اس ويكون الرسول علي
وسطا لِ كونوا شهد
ك ْم َش ِهيدا﴾ (سورة البقرة،
َ َ ْ َ َ ْ َ ّ َْ
ّ
َّ
َ
َ
اس َما نُ ّز َل إ َلْه ْم َولَ َع َّل ُهمْ
ُ
اآلية  ،)143وقال أيضً ا﴿ :وأنزلا إِلك اذلِكر لِ ب ِي ل ِلن ِ
ِ ِ ِ
َ َ َ َّ ُ َ
يتفكر
ون﴾ (سورة النحل ،اآلية .)44
وراب ًعا :إن الغاية من إنزال القرآن الكريم هي بيانه وإيضاحه ورشحه لجميع
خاصة من الناس
الناس ،وليس ملج َّرد تالوته ،أو جعل مفاهيمه ِح ْك ًرا عىل طائف ٍة ّ
دون طائفة أخرى[[[.
كل واحد من هذه األسباب يشكِّل داف ًعا يؤكِّد عىل رضورة ترجمة
ال شَ َّك يف أن ّ
القرآن إىل مختلف اللغات العامل ّية؛ يك تتع ّرف الشعوب بأجمعها من خالل ذلك
عىل التعاليم واملفاهيم القرآنية السامية.
ولكن مل يؤيد (قده) الرتجمة دون رشوط وقيود ،بل أكّد عىل مجموعة من
الضوابط والرشوط ،ولذلك يرى لزوم ضبط الرتجمة الصحيحة للقرآن ،من خالل
وضع بعض الرشوط لها ،إذ يقول:
كل آي ٍة ،مع استيعاب دالالتها اللفظية -سواء
 -1تجب اإلحاطة الدقيقة مبحتوى ّ
يف ذلك الدالالت األصل ّية أو التبعية ،-والعمل عىل تفسري الدالالت العقل ّية لآلية
التي تحتاج إىل التفسري.
لنص اآلية يف الرتجمة ،من خالل اختيار
 -2يجب تظهري املعنى واملفهوم الكامل ّ
مس ْت الحاجة إىل إضافة
أقرب املعاين وأنسب األلفاظ يف اللغة املنقول إليها ،وإذا َّ
لفظ أو عبارة وجب وضعها ضمن معقوفتني؛ متيي ًزا لها.
[[[ -محمد هادي معرفت ،تاريخ القرآن ،ص.196-195
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مختصة ،ويكون
 -3يجب أن تت ّم ترجمة القرآن تحت إرشاف لجن ٍة علم ّية
ّ
املختصني يف مختلف العلوم الدين ّية؛ يك تسلم الرتجمة من الخطأ
أعضاؤها من
ّ
ومجانبة الصواب.
 -4يجب الحفاظ عىل صيغة الحروف املقطَّعة ،وعدم ترجمة الكلامت املتشابهة،
من قبيل« :الربهان» يف اآلية  28من سورة يوسف ،و «دابّة» يف اآلية  82من سورة
النمل ،و «األعراف» يف اآلية  46من سورة األعراف ،وإبقاؤها عىل ما هي عليه من
اإلبهام ،واإلحجام عن رشحها وبيانها.
 -5من الرضوري عدم توظيف املصطلحات العلم ّية والفن ّية يف الرتجمة؛ أل ّن
الخاصة ال تفي
الرتجمة إمنا يُراد منها أن تكون نافع ًة لعا ّمة الناس ،واملصطلحات
ّ
بهذه الغاية .كام يجب اإلحجام عن ذكر اآلراء املختلفة يف عملية الرتجمة.
 -6من األجدر أن تت ّم الرتجمة عىل يد مجموعة من األشخاص ،وأن ال تكون
لكل ٍ
شخص من هذه املجموعة أن يختار الرتجمة املناسبة
عمل منفر ًدا ،حتّى ميكن ّ
ً
كل ب َح َسب اختصاصه.
لتخصصه ،والوصول بذلك إىل نقاط مشرتكة بني الجميعٌّ ،
ُّ
نص اآليات القرآنية املرتجمة؛ يك
نص الرتجمة إىل ّ
 -7من الرضوري أن يت ّم ض ّم ّ
يتس ّنى للقارئ إذا حصل له ٌّ
النصني ،وال يتو ّهم
شك يف املعنى أن يجري مقارنة بني ّ
[[[
بديل عن القرآن من جميع الجهات.
أن الرتجمة ميكنها أن تكون ً
بااللتفات إىل ما تق ّدم نستنتج أ ّن األستاذ معرفت ،من خالل دقّته وبُ ْعد نظره،
ٍ
رشوط إذا متّت رعايتها ميكن خفض حجم األخطاء التي قد تعرتض
عمد إىل وضع
عملية الرتجمة أحيانًا.
ومن بني مختلف أساليب الرتجمة ،يذهب األستاذ معرفت إىل تفضيل أسلوب
الرتجمة ال ُح ّرة ،ويراها األنسب لرتجمة القرآن الكريم.
[[[ -محمد هادي معرفت ،تاريخ القرآن ،ص.120-119
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أ .د .جميل حمداوي

[[[

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

لإلحاطة ببالغة القرآن الكريم ونظمه ،والتعبري عن جامل َّياته الف ِّن َّية والبيان َّية من
خالل التأثري يف املتلقِّي؛ بغية إثارته وإبهاره وإدهاشه.
وعىل الرغم من تأليف دراسات كثرية[[[ تناولت موضوع ترجمة القرآن الكريم
ٍ
إضافات مه َّمة يف
خاصة؛ بحيث أضافت
بصفة عا ّمة ،وترجامت املسترشقني بصفة ّ
مجال ترجمة القرآن الكريم من ِقبَل املسترشقني ،فقد بقيت جوانب مه َّمة عىل
مستوى تقويم هذه الدراسات دون أن تأخذ حقَّها يف البحث .ولذلك جاءت هذه
الدراسة لتق ِّوم تلك الرتجامت؛ إيجابًا وسلبًا ،من خالل االنطالق من فرضيَّة رئيسة
تتمثَّل يف أ َّن املسترشقني الغرب ِّيني قد ترجموا القرآن ترجامت ع َّدة من أجل التع ُّرف
اإلسالمي من جهة ،وتشويه اإلسالم واملسلمني من جهة أخرى ،دون أن
إىل الدين
ّ
تصل تلك الرتجامت إىل مرتبة الرتجمة األصل َّية والحقيق َّية والوف َّية واألمينة باملفهوم
ٍ
العلمي؛ ألنَّها مج َّرد تفسري ٍ
وتأويالت ملعاين القرآن الكريم لها ما لها،
ات ورشو ٍح
ّ
وعليها ما عليها.

أ َّو ًل :أنواع الرتجمة القرآن َّية

ميكن الحديث عن أنوا ٍع ع ّدة من الرتجامت القرآن َّية التي عمل عليها املسترشقون
الغرب ِّيون؛ وهي:
[[[ -من أبرز هذه الدراسات:
 .1ذاكر ،عبد النبي :قضايا ترجمة القرآن ،طنجة-املغرب ،وكالة «رشاع» لخدمات اإلعالم واالتّصال1998 ،م.
 .2عثامن ،عبد العزيز مح َّمد :ترجمة القرآن الكريم :بني واقعنا املعاش ومستقبلنا املنشود ،حيدرآباد-الهند ،الجامعة اإلسالم َّية،
1992م.
 .3املراغي ،محمد مصطفى :بحث يف ترجمة القرآن الكريم وأحكامها ،بريوت ،دار الكتاب الجديد 1981 ،م( .صدرت الطبعة
األوىل منه يف القاهرة عام 1936م).
 .4البنداق ،محمد صالح :آراء حول ترجامت القرآن الكريم ،القاهرة ،دار الوفاق1980 ،م.
 .5شحاته ،عبد الله :ترجمة القرآن ،ال ط ،القاهرة ،دار االعتصام1980 ،م.
 .6صالح ،صبحي :ترجمة معاين القرآن الكريم إىل اللغة الفرنسيّة ،القاهرة ،دار الكتاب املرصي1999 ،م.
 .7عيل ،عبد الله يوسف :ترجمة معاين القرآن الكريم إىل اللغة اإلنكليزيّة ،الرياض ،دار اللواء.
 .8مهنا ،أحمد إبراهيم :دراسة حول ترجمة القرآن الكريم ،القاهرة ،مطبوعات الشعب1978 ،م.
 .9البنداق ،محمد صالح :املسترشقون وترجمة القرآن الكريم ،ط ،1بريوت ،دار اآلفاق الجديدة1980 ،م.
 .10عبد العزيز ،زينب :ترجامت القرآن إىل أين؟ وجهان لجاك بريك ،مرص ،دار الهداية ،ال ت.
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 .1الرتجمة الحرف َّية

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

 .2الرتجمة القاموس َّية أو املعجم َّية

املعجمي يف عمل َّية الرتجمة؛ أي إىل
غال ًبا ما يلجأ بعض املسترشقني إىل التقابل
ّ
ترجمة القرآن الكريم كلمة بكلمة ،أو جملة بجملة ،أو عبارة بعبارة .ولك َّن هذه
الرتجمة املعجم َّية هي ترجم ٌة حرف َّي ٌة وقاموس َّي ٌة للمعاين ،وليست ترجم ًة للصور
والتعبريي .وبالتايل؛ فهي ال تُعنى باملواقف
التأليفي
البالغ َّية ،أو ترجم ًة للنظم
ّ
ّ
التأثرييَّة ،واإلبهاريّة ،واإلدهاش َّية ،والف ِّن َّية ،والجامل َّية ،والبيان َّية ،والحجاج َّية يف
رس إعجازه الخارق .ث َّم إ َّن هناك فرقًا بني الحقول الدالل َّية
القرآن الكريم ،والتي هي ُّ
النص ،بينام الثانية
والحقول املعجم َّية؛ فاألوىل تدرس الكلمة وفق سياقها الدال ّيل يف ّ
النص والخطا ّيب .وغال ًبا ما تكون ترجمة معاين القرآن عند
تدرس الكلمة يف سياقها ِّ ّ
املسترشقني باملقابلة القاموس َّية الحرف َّية ليس َّإل.
وميكن القول :إ َّن الرتجمة املعجميَّة القامئة عىل االستبدال والرتادف والتضا ّد قد
تكون غري صالح ٍة لتقريب معاين القرآن الكريم؛ أل َّن هذه العمل َّية غري ناجع ٍة يف
كثريٍ من األحيان؛ النعدام الرتادف يف اللغة العرب َّية[[[.
[[[ -انظر :الحجوي الثعالبي ،مح َّمد بن الحسن :حكم ترجمة القرآن العظيم ،مخطوطة الخزانة العا َّمة بالرباط ،ال ط ،ال م،
ال ت ،ح ،113ص.53-52
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 .3الرتجمة املعنو َّية

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

 .4الرتجمة التفسرييَّة

تستند هذه الرتجمة القرآنيَّة إىل عمليَّة الفهم والتفسري؛ مبعنى أ َّن املسترشق
يرتجم معاين القرآن الكريم بتفسري اآليات والسور تفس ًريا؛ إ َّما ذات ًّيا ،وإ َّما موضوع ًّيا،
رصف،
بتقريب معاين القرآن ورشحها والتعليق عليها .وغال ًبا ما يخضع هذا التفسري للت ُّ
واإلضافة ،والنقص ،والتحوير ،والتشويه ،واالختصار ،واالقتضاب ،واالبتسار ،والحذف،
والتحشية ،بحسب األغراض والنوايا التي يصدر عنها املسترشق .ومن هنا ،فليست
هذه الرتجمة التفسرييَّة ترجم ًة حقيق َّي ًة وأمين ًة للقرآن ،بل تكتفي برتجمة املعاين
املجملة أو الجزئ َّية بتفسريها ورشحها وفق املقاصد واألغراض والسياقات التداول َّية.

 .5الرتجمة التأويل َّية

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

 .7الرتجمة القرآن َّية املغرِضة

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

 .7الرتجمة السياق َّية

للنص القرآ ّين،
يل والتداو ّيل ّ
وهي ترجمة معاين القرآن الكريم وفق السياق الداخ ّ
االقتصادي،
االجتامعي،
السيايس،
الخارجي :الجغرا ّيف،
املرجعي
أو وفق سياقه
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الفكري،
الديني،
النفيس،
اإلنرثوبولوجي،
التاريخي،
التعليمي ،القانو ّين،
الرتبوي،
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والحضاري .والسياق يعني ما يُس َّمى باملقام ( ،)Situationalityأو املحيط
الثقا ّيف،
ّ
النص من جميع جوانبه
املرجعي ،أو اإلطار
النفيس ،أو الثقا ّيف؛ الذي يط ِّوق َّ
ّ
ّ
النص.
الخارج َّية ،حيث إنَّه النطاق املا ِّد ّي الذي يُحيل عليه ّ
مث َّة مسترشقون غرب ُّيون قاربوا معاين القرآن الكريم وترجموها وفق مقاربة
تداوليَّة سياقيَّة ،فلم يكتفوا بالرتجمة الحرفيَّة ،واللفظيَّة ،والتفسرييَّة ،والتأويليَّة
للخطاب القرآ ّين؛ بل ربطوا ذلك بتفكيك القرآن وفق منهج َّي ٍة سياق َّي ٍة تداول َّي ٍة
لتفسري القرآن ،واستيعاب دالالته؛ بغية رضبه من الداخل والخارج ،وتشويه الدين
ٍ
ٍ
أحداث غريِ صحيح ٍة ،واستعر ِ
معلومات
اض
النص؛ باختالق
يعب عنه هذا ّ
الذي ِّ
تاريخيَّ ٍة مزيَّف ٍة وشائب ٍة ،واالنطالق من دوافع ومعطيات الهوتيَّة مسيحيَّة أو
يهوديَّة محضة.

 .8الرتجمة الالهوت َّية

تهدف الرتجمة الالهوت ّية إىل تقريب معاين القرآن الكريم يف ضوء التص ُّور
يك الذي تتز َّعمه الفاتيكان والبابويَّة التبشرييَّة ،حيث
الكنيس والكاثولي ِّ
املسيحي
ِّ
ِّ
كانت الرتجامت الالتين َّية املبكرة ملعاين القرآن الكريم ،منذ القرن الثاين عرش
امليالدي ،ت ُنجز باسم الكنيسة؛ ألغراض دين َّي ٍة صليب َّي ٍة ،ونوايا الهوت َّي ٍة س ِّيئة ،الهدف
ّ
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اإلسالمي؛ بالطعن يف القرآن الكريم ،من حيث
منها هو تشكيك املسلمني يف دينهم
ّ
منسوب إىل مح َّم ٍد الذي نقله عن األحبار اليهود والرهبان املسيح ِّيني ،وهو
إنَّه
ٌ
مج َّرد قانونٍ
وضعي نقله مح َّم ٌد من القانون الروما ّين ،ما يعني أ ّن القرآن
برشي
ٍّ
ٍّ
يأت بيش ٍء ٍ
الكريم مل ِ
الحقيقي الذي
السبب
جديد ،وأ َّن اإلنجيل أفضل منه .بيد أ َّن
َ
َّ
دفعهم إىل هذه الرتجامت الالهوت َّية املضلِّلة يتمثَّل يف أ َّن القرآن قد فضح الرهبان َّية
املسيح َّية ،وفضح تحريف اإلنجيل الذي اتُّخذ من ِق َبل الرهبان وسيل ًة لالسرتزاق،
فضل عن برشيَّة عيىس املسيح ،وأنَّه مج َّرد رسو ٍل؛ كباقي الرسل واألنبياء الذين
ً
جاؤوا من أجل نرش رسالة التوحيد .ولذا؛ فقد منعت الكنيسة نرش القرآن الكريم
رضه يف يش ٍء ،فرتكته حبيس األديرة
بعد ترجمة معانيه؛ أل َّن ذلك يخدم اإلسالم وال ي ُّ
والكنائس.

 .9الرتجمة العلم ّية املمنهجة

يُقصد بالرتجمة العلم َّية املمنهجة تلك الرتجمة التي تب َّناها املسترشقون
املعارصون يف قراءة القرآن الكريم وترجمة معانيه؛ حيث اعتمدوا عىل مناهج
النص القرآ ّين ،وترجمة معانيه ،بتوظيف املناهج
لسان َّية وخطاب َّية معارصة يف تحليل ِّ
اإلنرثوبولوجي،
البنيوي اللسا ِّين ،املنهج السيميا ِّيئ ،املنهج
املعارصة؛ من قبيل :املنهج
ِّ
ِّ
التاريخي الجديد،
السوسيولوجي ،املنهج الثقا ِّيف ،املنهج
السيكولوجي ،املنهج
املنهج
ِّ
ِّ
ِّ
الفلسفي… ،
املنهج التفكييكِّ ،واملنهج
ِّ

 .10الرتجمة املنصفة
تتقابل الرتجمة املنصفة مع الرتجمة املغرضة واملضلِّلة الخاضعة لألهواء والسموم
والدسائس الالهوت َّية .فهناك بعض املسترشقني الذين كانوا يرتجمون معاين القرآن
الكريم ويقاربونها بطريق ٍة موضوعيَّ ٍة معتدلة ومنصفة ،أساسها االعرتاف بفضل
وحي من الله ،وأ َّن مح َّم ًدا رسول الله ،وأ َّن
القرآن الكريم عىل اإلنسان َّية ،وأ َّن القرآن ٌ
الكتاب رشيعة الله ،وأنَّها مك ِّملة لباقي الرشائع السامويَّة السابقة.
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عىل أ ّن هذا اإلنصاف يبقى إ ّما إنصافًا جزئ ًّيا ،وإ ّما إنصافًا كلِّ ًّيا حسب شخص َّية
كل مسترشقٍ عىل حدة.
ِّ

 .11الرتجمة املقارنة
تهدف هذه الرتجمة االسترشاق َّية إىل املقارنة بني معاين القرآن الكريم واملعاين
التي تتض َّمنها الكتب السامويَّة السابقة؛ كام يف التوراة واإلنجيل ،حيث كان
املسترشقون يقارنون بني معاين القرآن وما يوجد لدى اليهود والنصارى ،بالتوقُّف
عند املتشابه واملختلف .بيد أ َّن هذه املقارنة مضلِّلة ومنحرفة ومش ِّوهة؛ إذ كيف
ٍ
وكتب دين َّي ٍة
سليم؛ من حيث الص َّحة بالتواتر والحفظ الربَّا ّين،
بنصوص ٍ
نقارن ًّ
نصا ً
نالها التحريف والتزوير والتزييف؟

ثان ًيا :ترجمة القرآن الكريم إىل اللغات األجنب َّية

ترجم املسترشقون كث ًريا من كتب العرب املسلمني إىل لغات أوروب َّية مختلفة،
يف مجاالت وميادين علم َّية متن ِّوعة؛ مبا فيها كتب األدب ،والعلم ،والفلسفة،
والدين .وقد حقَّقوا مجموع ًة من املص َّنفات القدمية ووث َّقوها وفق املناهج العلم َّية
املستعملة يف علم التحقيق والكوديكولوجيا[[[ .بيد أنَّهم أعطوا أه ِّم َّية كربى
لرتجمة معاين القرآن الكريم؛ باعتباره دستور املسلمني ،وأساس تق ُّدمهم وحضارتهم
ومدن َّيتهم .ولذا؛ فقد تُرجم القرآن الكريم إىل ٍ
لغات أجنب َّي ٍة وعامل َّي ٍة ع َّدة منذ القرن
امليالدي[[[.
الثاين عرش
ّ
هذا ،ومث َّة أسباب ع َّدة وراء إقبال الغرب ِّيني عىل ترجمة القرآن الكريم؛ منها:
تدريجي لربوع
انتشار اإلسالم برسعة يف مختلف أنحاء العامل ،واكتساحه بشكل
ّ
املجتمعات املسيح َّية والوثن َّية ،وترابط األ َّمة اإلسالم َّية ،وتحقيق التق ُّدم واالزدهار
اإلسالمي[[[ ،والتطلُّع إىل فهم
بفضل القرآن الكريم ،والرغبة يف اكتشاف املجتمع
ّ
[[[ -الكوديكولوجيا ( )Codicologieهو علم املخطوطات.
[[[ -انظر :زقزوق ،محمود حمدي :االسترشاق والخلفيّة الفكريّة للرصاع الحضاري ،ط ،2القاهرة ،دار املنار1989 ،م ،ص.77
[3]- Fück, Johann, Die Arabischen Studien in Europa (bis in den Anfang des 20. Jahrhunderts), éd.
Harrassowitz, Leipzig, 1955, p. 335.
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اللغة العرب َّية ،والسعي الحثيث من أجل فهم اإلسالم ،والدفاع عن الكاثوليك َّية
املسيح َّية ض َّد أخطار اإلسالم ،وحامية املسيح ِّيني من هيمنة الدين الجديد[[[.
ومل تقترص الرتجمة القرآن َّية عىل رجال الكنيسة فحسب بل قام بها املثقَّفون ،ورجال
واملبشون ،واملسترشقون ،واملستعربون[[[؛
العلم ،واملفكِّرون ،والساسة املستعمرونِّ ،
سواء أكانوا مهت ِّمني باللغة العرب َّية والثقافة العرب َّية ،أم كانوا قد تب ّنوا العروبة الثقاف َّية
أو اإليديولوج َّية أو الهويَّات َّية .وهذا ما قام بها املستمزغون[[[ أيضً ا.
وقد «دخلت حركة ترجمة القرآن ضمن املخطط الغر ّيب الذي يهدف إىل ترجمة
والحضاري ،وذلك باسم املنهج
والعقدي
الفكري
الجوانب التي يراها مرشقة يف تراثنا
ّ
ّ
ّ
العلمي العميق باإلسالم ،حضار ًة
العلمي وخدمة الحقيقة العلميَّة ،ولك َّن هذا االتِّصال
ِّ
ّ
عميق يف تغيري النظرة الغرب َّية للصورة العقديَّة
وعقيد ًة ورشيع ًة وتراث ًا ،مل يك ْن له تأث ٌري ٌ
أو اإلله َّية أو التاريخ َّية لإلسالم ،بل عىل العكس من ذلك؛ زاد هذا االتِّصال يف تعميق
كراهة الغرب وسخطهم عن اإلسالم ،فتف َّننوا يف ابتداع الوسائل واإلمكان َّيات ملحاربته،
وكأنَّ ا تلك الدراسات لإلسالم ُوضعت لخدمة تلك اإلمكانيَّات والوسائل»[[[.
وعليه؛ فالهدف املبتغى والرئيس من ترجمة معاين القرآن الكريم عند املسترشقني
دامئًا -مل يكن هدفًا علم ًّيا ومنهج ًّيا وأكادمي ًّيا ومعرف ًّيا وثقاف ًّيا فحسب؛ بل كان مث ّةٌ
أهداف دين َّي ٌة ،والهوت َّي ٌة ،وتبشرييَّ ٌة ،وتنصرييَّ ٌة ،واستعامريَّ ٌة ،وبراجامت ّية.
[1]- Sasisalem, Haj, Naqd al-Khatâb al-Istishrâqi (Critique des paroles des Orientalistes), éd. Dâr alMadâres Eslâmi, 2001, p. 15- 44.
كل ما يتعلَّق بالرشق من لغة ،وحضارة ،وثقافة ،وتقن َّية ،وإذا كان االستمزاغ
[[[ -إذا كان االسترشاق ( )Orientalismeيدرس َّ
وتحليل وتقو ًميا ،فإ َّن
ً
فحصا
أفريقيا؛
شامل
يف
املوجودة
ة
ي
األمازيغ
الحضارة
ينصب -أيضً ا -عىل دراسة
((Berbérisme
ً
ّ
َّ
وعلم ،ولغةً ،ومعرفةً ،ومن
ينكب عىل دراسة ِّ
كل ما يتعلَّق بحضارة املسلمني يف األندلس؛ أدبًا ،وفك ًراً ،
االستعراب (ُّ )Arabisme
األندليس ،واستخدموا يف ذلك اللغة العربيَّة تارة ،واللغة اإلسبانيَّة واللغات الالتينيَّة
ث ّم ،فلقد ركَّز املستعربون كث ًريا عىل األدب
ّ
امليالدي يف إسبانيا؛ من أجل فهم املنتج العر ّيب يف األندلس ،ودراسة قيمه
تارة أخرى .وقد ظهر االستعراب يف القرن التاسع عرش
ّ
وإبداعه ،وبيان أسباب ذلك .ولذلك ،التجأ الباحثون األكادمي ُّيون واألساتذة الجامع ُّيون إىل تحقيق املخطوطات العرب َّية ،وترشيح
الفكر العر ّيب يف األندلس ،وبيان أرسار تف ُّوق العرب املسلمني يف مجاالت العلم ،واملعرفة ،والف ِّن ،والفكر ،واألدب.
[[[ -املستمزغون هم الذين يدرسون الحضارة األمازيغيَّة.
[[[ -خروبات ،مح َّمد :االسترشاق والعلوم اإلسالميَّة بني نقالنيَّة التأصيل وعقالنيَّة التأويل ،مراكش ،ط ،1املطبعة والوراقة
الوطنيَّة2017 ،م ،ص.359
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تولها سلامن الفاريس الذي ترجم سورة
كانت أ َّول ترجمة للقرآن الكريم قد َّ
[[[
النبي
الفاتحة إىل اللغة الفارس َّية يف القرن الثامن
ّ
امليالدي  ،وقد عرضها عىل ّ
فلم يُنكر عليه ذلك؛ بل بعث بها سلامن إىل أهل فارس.
وكانت الرتجمة الثانية ملعاين القرآن الكريم إىل اللغة اليونان َّية من ِق َبل عامل
البيزنطي ( )Nicetas Byzantiusما بني  855و 870م[[[.
القسطنطين َّية نيسيتاس
ّ
كام تُرجمت معاين القرآن الكريم -أيضً ا -إىل اللغة األورديَّة من ِق َبل امللك و ّيل الله،
أو من ِق َبل ولديه شاه رفيع الدين ،أو شاه عبد القادر .يف حني انتقلت ترجمة
معاين القرآن الكريم من اللغات األوروب ّية إىل اللغة الهنديَّة سنة 1641م[[[.

 .2الرتجامت الالتين َّية للقرآن

ت ُرجم القرآن إىل اللغة الالتين َّية يف ٍ
وقت مبكر من ِق َبل روبريتوس كيتينيسيس
النبي الزائف»
( )Robertus Ketenesisسنة 1143م ،بعنوان« :قانون مح َّمد ّ
قس ٍ
يس
( ،)Les Mahumet Pseudopropheteوقد أُنجزت هذه الرتجمة بإرشاف ِّ
فرنيس يف دير كلوين ( )Clunyيس َّمى «بيري دو مونت بواسيي» (Pierre de
ٍّ
 )Montboissierاملعروف بـ «بيري املوقَّر» ( ،)Pierre le Vénérableوما زالت
النسخة املرتجمة محفوظة يف مكتبة أرسنال ( )Arsenalيف باريس[[[.
[1]- Al-Nawâwi, Al-Majmou’ sharh al-Muhadhdhab, trad. Van den Bergh, 2 vols., éd. Dâr Ihyâ’ Al-Turath
Al-’Arabi, Le Caire,1888, p. 380.
قال النووي« :والجواب عن فعل سلامن أنّه كتب تفسريها ال حقيقة الفاتحة»( .النووي ،يحيى بن رشف :رشح املجموع املهذّب
للشريازي ،تحـقيق :مح َّمد نجيب املطيعي ،ال ط ،جدَّة ،مكتبة اإلرشاد ،ال ت ،ج ،3ص.)380
[2]- Hogel, Christian, Une traduction anonyme du Coran en grec, fragments de Nicetas Byzantius, éd.
Collectanea Christiana Orientalia 7, 2010, pp. 6572-.
[3]- Zamâni, Mohammad Hassan, Mostashreghân va Qor’ân (Les Orientalistes et le Coran), Téhéran, éd.
Boustân-e Ketab, 2006.
[4]- Fatani, Afnan, Translation and the Qur’an, in The Qur’an: an encyclopedia, Great Britain, éd.
Routeledge, 2006, pp. 657- 669.
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هذا ،وقد «سعت الكنيسة من خالل هذه الرتجمة إىل اإلساءة إىل اإلسالم،
ولك َّن الدائرة كانت عليها ،بل رسعان ما استدركت أنَّها تساهم بفعلها ذاك يف
التبشري باإلسالم عوض املسيحيَّة ،فقامت بفرض حظر عىل هذه الرتجمة التي ظلَّت
مخطوط ًة يف نس ٍخ ع َّدة تُتداول يف األديرة فقط مل َّدة أربعة قرون ،إىل أ ْن طُبعت
يف مدينة بال ( )Bâleيف سويرسا يف  11يناير 1543م ،وهذه الرتجمة ال تُ ثِّل الح َّد
كل البعد عن الحقيقة العلم َّية التي
األدىن لحقيقة القرآن الكريم ،وهي بعيد ٌة َّ
الفرنيس بالشري،
تتو َّخاها الرتاجم عادة؛ إذ شهد عىل فساد هذه الرتجمة املسترشق
ّ
تستحق اسم ترجمة؛ ملا تحتوي عليه
وجورج سيل؛ حيث أكَّد جورج سيل أنَّها ال
ُّ
رصف بح ِّريَّة شديدة يف مواضع ع َّدة،
من األخطاء الالنهائ َّية والحذف واإلضافة والت ُّ
أي تشاب ٍه مع األصل .أ َّما بالشري فريى أ َّن
يصعب حرصها ،ما يجعلها ال تشتمل عىل ِّ
للنص»[[[.
بأي وجه من الوجوه ترجم ًة أمين ًة وكامل ًة ّ
هذه الرتجمة ال تبدو ِّ
ومن هنا ،فقد بدأ الفاتيكان يهت ُّم برتجمة القرآن الكريم ،ويش ِّجع الدراسات
اإلنكليزي روبريت دو كيتون( (�Robert Ket
كل من
القرآن َّية املغرِضة؛ كالتي كتبها ٌّ
ّ
 )tonواألملا ّين هريمان ديلامش ( ،)Hermann Delmachبعد التق ُّدم الذي حقَّقه
املسلمون يف األندلس بفضل القرآن الكريم.
ث َّم إنَّه قد أُنجزت ترجم ٌة ثانية للقرآن الكريم إىل اللغة الالتين َّية من ِق َبل
اإليطا ّيل لودوفيكو مارايش ( )Ludovico Marracciسنة 1698م؛ بغية خدمة
خص هذه الرتجمة مبق ِّدم ٍة نقديَّة بعنوان« :الر ّد
أهداف البابا الحادي عرش[[[ .وقد َّ
عىل القرآن»[[[.
ٍ
ترجامت مضلِّلة ومح ِّرفة ،تخدم الالهوت
وتتَّسم هذه الرتجامت الالتين َّية بكونها
[[[ -خروبات ،االسترشاق والعلوم اإلسالم َّية بني نقالن َّية التأصيل وعقالن َّية التأويل ،م.س ،ص.361-360
[2]- Boormans Maurice, 2002, «Ludovico Marracci et sa traduction latine du Coran», Islamochristiana,
28, pp.73- 86).
)[3]- Marracci Ludovico, 1698, Alcorani textus universus ex correctioribus Arabum exemplaribus (...
descriptus (...) ac (...) ex Arabico idiomate in Latinum translatus, Patavii, ex typographia seminarii, 2 vol.
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الكنيس ،من خالل تشويه تعاليم اإلسالم القرآن َّية ،وتشكيك املسلمني يف حقيقة أ َّن
ّ
القرآن ٌ
منزل من عند الله ،وإنّ ا هو من اختالق مح َّمد ،وتكرا ٌر ملا جاء يف العهدين
القديم والجديد.

 .3الرتجامت اإليطال ّية للقرآن الكريم:

ت ُرجم القرآن الكريم إىل اللغة اإليطال َّية سنة 1530م ،وكان ذلك يف مدينة
البندق َّية ،ث َّم خاف البابا من انتشار اإلسالم ،فأتلف جميع نسخ القرآن سنة 1547م.
وظهرت ترجم ٌة قرآنيَّ ٌة أخرى سنة 1574م قام بها املسترشق أندريا أريفابني
( ،)Andrea Arrivabeneبعنوان« :قرآن مح َّمد».
ومث ّة ترجامت إيطال ّية أخرى ملعاين القرآن الكريم؛ كرتجمة كالزا ()C.V. Calza
سنة 1847م ،وترجمة بانزيري ( )G. Panziriسنة  ،1882و  ،1812و 1913م.
عالو ًة عىل ترجمة فراكايس ( )A. Fracassiسنة 1914م ،وترجمة لويجي بونييل
( )Luigi Bonelliسنة  1929و ،1937و1940م ،وترجمة أليسادرو بوساين (�Ales
 )sadro Bausaniسنة 1955م.
ٍ
ترجامت للقرآن الكريم إىل اللغة اإليطال َّية ،أغلبها
هذا ،وتوجد أكرث من عرش
ِ
ومبتد َعة.
ترجامتٌ مغرِضة ومح َّرفة ومضلِّلة

 .4الرتجامت األملان ّية للقرآن الكريم

اعتنى األملان برتجمة القرآن الكريم إىل اللغة األملانيَّة منذ سنة 1616م عىل يد
سالومون شفايغري ( [[[)Salomon Schweiggerالذي نقل ترجمته ملعاين القرآن
الكريم عن الرتك َّية ،إىل جانب ترجمة تيودور أرنولد ( )Theodor Arnoldسنة
1746م.
وقد ساهم دافيد فريدريك مريجريالين ( )M. D .F. Mergerleinبدوره يف
[1]- Salomon Schweigger :Alcoranus Mahometicus, Der Türcken Alcoran: traduction en allemand,
d’après la version d’Andrea Arrivabene (1616 & seconde édition: 1623).
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ترجمة القرآن من اللغة الرتك ّية -أيضً ا -إىل اللغة األملان ّية سنة 1772م ،حيث
اإلسالمي أو القرآن» ،وهي الرتجمة
ترجمها عىل النحو اآليت« :الكتاب املق ّدس الرتيكّ
ّ
اإلسالمي اهتام ًما
التي أُعجب بها الشاعر الرومانيس جوته؛ وجعلته يهت ّم بالدين
ّ
كب ًريا[[[.
ويف سنة 1773م ،ظهرت ترجم ٌة أخرى ملعاين القرآن الكريم من ِق َبل فريدريك
أبرهرد بويزن )Boysen) F.E؛ بعنوان« :القرآن أو الترشيع عند املسلمني ملح َّمد
بن عبد الله مع بعض الدعوات القرآن َّية االحتفال َّية»[[[.
كل من :صمويل فريدريك
فضل عن ترجامت قرآن َّية أخرى ،قام بها ٌّ
هذا ً
كونرت وال ( )Samuel Friedrich Günther Wahlسنة 1828م[[[ ،وترجمة
لودفيغ أوملان ( )Ludwig Ullmannالتي كانت يف سنة 1840م[[[ ،وترجمة
نرييرت ( ،[[[)Nerreterوترجمة النج ( .)Langeكام ترجم الشاعر روكرت (F.
 )Ruckertمقاطع من القرآن الكريم إىل اللغة األملان َّية سنة 1888م ،عىل الرغم
من كونه بعي ًدا عن عامل االسترشاق[[[ .وكذلك ظهرت ترجامت أخرى لتيودور
جريجول(  ( )Th. F. Grigullسنة 1901م ،وترجمة ملاكس هنني (�M. Hen
 )ningسنة 1901م ،وترجمة لبيشوف ( )E. Bischofسنة 1904م ،وترجمة
لجريم ( )H. Grimmeسنة 1923م ،وترجمة لالزاروس كولدشميت (Lazarus
 [[[)Goldschmidtسنة 1916م...
[1]- M.D.F.Mergerlein: Die Turkische Bible, Frankfurt, 1772.
[2]- F.E.Boysen: Der Coran; Halle, 1773,1775.
[3]- Samuel Friedrich Günther Wahl: Der Koran oder Das Gesetz der Moslemen, Halle, (1828).
[4]- Ludwig Ullman: Der Koran ,Gefeld-Bielefeld-Velhagen-Klasing, 1840,1842,1853,1857.
[5]- Fatani, Afnan, Translation and the Qur’an, in The Qur’an : an encyclopedia, Great Britain, éd.
Routeledge, 2006, pp. 657- 669.
العريب ،بريوت ،السنة الخامسة ،العدد ،31ج،1
ّ
[[[ -انظر :عبد السالم ،أحمد حسن« :تاريخ االسترشاق
األملاين» ،مجلَّة الفكر ّ
ص.197
[7]- Lazarus Goldschmidt: Der Koran, (1916).
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وهناك ترجمة لرودي باريت [[[( )Rudi Paretدحض يف مق ِّدمتها آراء
سبب
أي ٍ
املسترشقني الذين يشكِّكون يف جميع آيات القرآن بقوله« :ليس لدينا ُّ
يحملنا عىل االعتقاد بأ َّن هناك أيَّة آية يف القرآن كلِّه مل تَرِد عن مح َّمد»[[[.
الذاتوي الذي اعتمده زمالؤه من
وهذا يعني أ َّن باريت يدحض املنهج
ّ
كل آية آية بالنقد والدحض واالعرتاض؛
املسترشقني الغرب ِّيني الذين كانوا يتت َّبعون َّ
من أجل أن يب ِّينوا أ َّن مح َّم ًدا هو مؤلِّف القرآن ،ومن أجل أ ْن يشكِّكوا يف اإلسالم؛
باعتباره دي ًنا عامل ًّيا.
وعليه؛ ميكن الحديث عن أكرث من عرشين ترجمة للقرآن الكريم إىل اللغة
األملانيَّة.

 .5الرتجامت الفرنس َّية للقرآن

امليالدي[[[ ،بعد
اهت َّم الفرنس ُّيون برتجمة القرآن الكريم منذ القرن السابع عرش
ّ
أ ْن كانت هناك ترجامتٌ التين َّية محدودة لهذا الكتاب املق َّدس يف األديرة والكنائس
املسيحيَّة[[[.
ومن هنا ،تُع ّد ترجمة كلود إتيان سافاري ( )Savaryللقرآن الكريم الرتجمة
ٍ
أهداف الهوت َّي ٍة
الفرنس َّية األوىل ،وقد ظهرت سنة 1647م ،وكانت تنطلق من
وكنس َّي ٍة ،ومن نوايا عدائ َّي ٍة حاقدة ومب َّيتة[[[.
ث ّم أعقبها بعد ذلك ترجم ٌة فرنس َّي ٌة أخرى من ِق َبل أندري دو ريري (André
[1]- Rudi Paret:Der Koran.Uebersetzung.Stuttgart, 1980, p: 5.
الحضاري ،م.س ،ص.112
[[[ -زقزوق ،االسترشاق والخلف َّية الفكريَّة للرصاع
ّ
[3]- Martino Pierre, 1907, «Mahomet en France au xviie et au xviiie siècle», Actes du XIVe Congrès
international des orientalistes Alger 1905, Paris, Ernest Leroux, pp.206241-.
[4]- Sylvette Larzul: (Les premières traductions françaises du Coran, (XVIIe-XIXe siècles),
journals.openedition.org/assr/21429
[5]- Savary Claude-Étienne, 1783, Le Coran, traduit de l’arabe, accompagné de notes, et précédé d’un abrégé
de la vie de Mahomet, tiré des écrivains orientaux les plus estimés, Paris, Knapen et Onfroy, 2 vol.
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L’Alcoran de Mahomet( » «قرآن مح َّمد: بعنوان،م1775 )[[[ سنةdu Ryer
-من خالل عنوان الرتجمة- )[[[؛ حيث نسبtranslaté d’arabe en françois
 بل هو من اختالق،منزل
ً  عىل أساس أ َّن هذا الكتاب ليس وحيًا،القرآن إىل مح َّمد
 وقد اعتمد يف ترجمته عىل النسخة الالتين ّية لروبري دو كيتون.ٍنبي مزيَّ ٍف وم َّدع
ّ
.)Ketton(
) القرآن الكريم إىل اللغة الفرنس َّيةAntoine Galland( وترجم أنطوان جاالن
) بدوره سنةKazimirski(  كام شارك كازميريسيك.[[[امليالدي
يف القرن الثامن عرش
ّ
،فاستهل ترجمته مبق ِّدمة حاقدة مضلِّلة
َّ
،[[[م يف عمليَّة ترجمة القرآن الكريم1840
ّفتعسف يف تفسريه وتأويله الالهويت
َّ ،انتقد فيها معاين القرآن الكريم انتقا ًدا معو ًّجا
.املغرِض
ٍ
ترجامت فرنس َّي ٍة أخرى للقرآن الكريم قام
 ميكن الحديث عن،ويف الفرتة املعارصة
)Edouard Montet(  إدوار مونتي:بها مجموع ٌة من املسترشقني الفرنس ِّيني؛ أمثال
) الذي ترجمLaïmèche(  والمييش،[[[م1925 الذي ترجم القرآن الكريم سنة
) اللذان ترجام القرآنPesle et Tidjani(  وبيسيل وتيدجاين،م1931 القرآن سنة
)[[[ الذي أصدر ترجمته سنةRèges Blmachère(  وريجيس بالشري،م1936 سنة
) من جزيرة موريس الذي ترجمRajabalee(  ورجب الله،م1966 و1950 و1949
 وكديرا،م1956 ) الذي ترجم القرآن سنةMercier(  ومريسيي،م1949 القرآن سنة
[1]- Hamilton Alastair, Richard Francis, 2004, André Du Ryer and Oriental Studies in Seventeenth-Century
France, Oxford, Oxford University Press – The Arcadian Library.
[2]- Du Ryer André, 1647, L’Alcoran de Mahomet, Translaté d’Arabe en François, Paris, Antoine de
Sommaville, 648 p. (http://gallica2.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k109735r).
[3]- Abdel-Halim Mohamed, 1964, Antoine Galland, sa vie et son œuvre, Paris, Nizet.
[4]- Biberstein-Kazimirski Albin de, 1840, Le Koran. Traduction nouvelle faite sur le texte arabe, Paris,
Charpentier, xiv-576 p
[5]- Édouard Montet: MAHOMET : LE CORAN ,TRADUCTION NOUVELLE AVEC NOTES D’UN
CHOIX DE SOURATES PRÉCÉDÉES D’UNE INTRODUCTION AU CORAN, PAYOT, PARIS ,1925.
[6]- Blachère Régis, 1980, Le Coran (al-Qor’ân) traduit de l’arabe, Paris, G.-P. Maisonneuve et Larousse,
749 p. (texte de 1957 suivant le classement canonique des sourates).
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) الذيJacques Perque(  وجاك بريك،م1957 ) الذي ترجم القرآن سنةGhedira(
 دون أن ننىس ترجامت فرنس َّية أخرى للقرآن.[[[م2002 ترجم القرآن الكريم سنة
 وترجمة،)م1959( [[[)Hamidullah(  ترجمة مح َّمد حميد الله:الكريم؛ مثل
،)م1979( [[[)Mazigh(  وترجمة مازيغ،)م1967( [[[)Masson( دونيس ماسون
[[[
)Grosjean(  وترجمة جان كروجان،)م1979( وترجمة الشيخ يس حمزة بوبكر
 وترجمة أندري شوراقي،)م1990( [[[)kechrid(  وترجمة كيرشيد،)م1979(
 وترجمة،)م2008(  وترجمة مح َّمد شياظمي، )م1990( )André Chouraqui(
،)م2009( )Malek Chebel(  وترجمة مالك شبل،)م2009( زينب عبد العزيز
...)م2014( )Jean-Louis Michon( وترجمة جان لوي ميشون
 ميكن الحديث عن أكرث من عرشين ترجمة للقرآن الكريم إىل اللغة،وعليه
.الفرنس َّية

 الرتجامت اإلنكليز َّية للقرآن.6

ساهم اإلنكليز يف ترجمة القرآن الكريم؛ من أجل تشويه صورته عند األوروب ِّيني
)Robert Ketton(  ومن بني هؤالء روبريت كيتون،[[[واملسلمني عىل ح ٍّد سواء
 وألكسندر روس،الذي ترجم القرآن إىل اللغة الالتين ّية لخدمة نوايا الفاتيكان
G.(  وجورج سيل،م1649 ) الذي ترجم القرآن الكريم سنةAlexander Ross(
 ونقلها مبارشة،[[[م1734 ) الذي أصدر ترجمة مغرضة للقرآن الكريم سنةSale
[1]- Jacques Perque: Le Coran: essai de traduction, poche, 864 pages, Éditions Albin Michel (2 octobre
2002).
[2]- Mohammed Hamidullah: Le Saint Coran, le Club Français du Livre, 1977.
[3]- Masson Denise: Le Coran, Gallimard 1967.
[4]- Mazigh, S: Le Coran, Tunis, MaisonTunisienne D’Edition, 1979.
[5]- Grosjean.J: Le Coran, Gallimard, paris, France, 2008. (1edition1979).
[6]- Kechrid, S: Le Coran, Beyrouth, Dar el Gharb Al Islami, 5e éd, 1990.
[7]- Mohammad Khalifa, The Sublime Quran and Orientalism (London: Longman, 1983); Muhammad
Mohar Ali, The Quran and the Orientalists (Ipswich, England: Jamiyat Ihyaa Minhaaj al-Sunnah, 2004).
[8]- Sale George, 1834, The Koran, Commonly called the Alcoran of Mohammed, Translated into
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عن اللغة العرب َّية ،وقال يف مق ِّدمة الرتجمة« :أ َّما أ َّن مح ّم ًدا كان يف الحقيقة مؤلِّف
القرآن ،واملخرتع الرئيس له؛ فأم ٌر ال يقبل الجدل ،وإ ْن كان من املر َّجح -مع ذلك-
أ َّن املعاونة التي حصل عليها من غريه يف خطَّته هذه مل تكن معاونة يسرية .وهذا
[[[
النبي
واضح يف أ َّن مواطنيه مل يرتكوا االعرتاض عليه بذلك»  .فغاب عنه أ َّن ّ
النبي األ ِّم ّي
تعليم أو
يتلق
كان نب ًّيا أ ِّم ًّيا باعرتاف الجميع ،مل َّ
ً
ً
تدريسا ،وال يستطيع ّ
أ ْن يكون قاد ًرا عىل كتابة القرآن مبختلف حقائقه العلم َّية والترشيع َّية امله َّمة التي
مل يثبت ص َّحتها إىل أ ْن جاء العلم املعارص يف القرن العرشين .ث ّم كان هناك اعرتاض
عىل القرآن من ِق َبل قريش ،فلقد حاول الشعراء تح ّديه ،ومل يستطيعوا ذلك ،وسورة
الشعراء خري دليل عىل ذلك.
وهناك ترجامت إنكليزيَّة أخرى مغرِضة؛ كالرتجمة التي قام بها جون رودويل
( )John Rodwellسنة 1861م ،وباملر ( )E. H. Palmerالتي أنجزها سنة 1880م.
وتتَّسم هاتان الرتجمتان بكرثة األخطاء يف الرتجمة ،والتأويل املضلِّل واملغرض البعيد
عن العلم َّية املوضوع َّية[[[.
وساهم ريشارد بيل ( )Richard Billبدوره ،يف ترجمة القرآن الكريم ودراسته
ما بني  1937و 1939م .بيد أ َّن ترجمته كانت مضلِّلة ومغرضة؛ كباقي املسترشقني
رصح يف مق ِّدمة ترجمته بأ َّن مح َّم ًدا اعتمد يف كتابته
اإلنكليز اآلخرين؛ حيث َّ
للقرآن عىل مصادر يهوديَّة ونرصانيَّة[[[.
وبعد ترجمة ريشارد بيل سنة 1937م ،ميكن الحديث عن ترجمة إنكليزيَّة
معارصة أخرى للقرآن الكريم هي ترجمة أرتور جون آربريي (Arthur John
English immediately from the Original Arabic; with Explanatory Notes, Taken from the most approved
Commentators. To which is prefixed a Preliminary Discourse, London, J. Wilcox.
الحضاري ،م.س ،ص.87
[[[ -زقزوق ،االسترشاق والخلف َّية الفكريَّة للرصاع
ّ
[2]- Afsaneh Pourmazaheri: (Les orientalistes et le Coran :
plusieurs siècles de recherches occidentales sur le Livre sacré des musulmans), http://www.teheran.ir/spip.
php?article1628#gsc.tab=0
الحضاري ،م.س ،ص.102
[[[ -زقزوق ،االسترشاق والخلفيّة الفكريّة للرصاع
ّ
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 )Arberryسنة 1950م ،وترجمة داود ( )N. J. Dawoodسنة 1956م .وت ُع ّد
الرتجمتان م ًعا من أه ّم الرتاجم املعتربة يف أوروبا ،بل تعترب ترجمة أرتور آربريي
املتخصصني يف الدراسات القرآنيّة ،كام
هي الرتجمة املعتمدة علميًّا عند كثريٍ من
ّ
يبدو ذلك يف «القرآن املؤ ّول من ِق َبل آربريي»( (�The Koran Interpreted d’Ar
 .)berryويندرج هذا النوع من الرتجمة ضمن الرتجمة التأويل َّية القامئة عىل تفسري
املعاين ورشحها وتأويلها؛ وفق رؤية املرتجم ونواياه الدين َّية.
وظهرت ترجمة إنكليزيّة معارصة للقرآن الكريم سنة 1910م ملريزا أبو الفضل
( ،)Mirzâ Abolfazlبعنوان ،)The Qur’an( :وهي ترجمة جديدة وجيّدة.
ومن جهة أخرى ،ساهم كثري من املرتجمني العرب ،بعد هجرتهم إىل الدول
ٍ
ترجامت إنكليزيَّة للقرآن الكريم؛ فقد ظهرت سنة
األنجلوسكسون َّية ،يف نرش
1917م ترجمة أحمدي موالنا مح َّمد عيل ،ونرشت الثانية سنة 1930م من قبل
اإلنكليزي الشهري باسم مح َّمد مارمدوك بيكتايل (Mohammad Marmaduke
ّ
 ،)Pickthailوهي ترجمة أمينة وصادقة .كام انتهى عبد الله يوسف عيل سنة
1934م من ترجم ٍة للقرآن باللغة اإلنكليزيَّة كانت تتم َّيز بكرثة الرشوح؛ ما جعلها
بنهم كبريٍ،
ترجم ًة مشهور ًة يف األوساط اإلنكليزيَّة ،وقد أقبل عليها النارشون ٍ
معيدين طباعتها م ّرات ع ّدة ،مع تلخيص رشوحها واختصارها.
هذا ،ومث ّة ترجمة أخرى ملعاين القرآن الكريم إىل اللغة اإلنكليزيَّة قام بها عبد
اللطيف السيد ( )Seyed ’Abdol Latifسنة 1967م.
وبعد ذلك ،ظهرت ترجامتٌ ودراساتٌ ع َّدة للقرآن الكريم يف الواليات املتَّحدة
كل من :هاشم أمري عيل (1974م) ،ومح َّمد أسد (1980م)،
األمريك َّية وكندا ،قام بها ٌّ
وأحمد عيل (1984م) ،واملسلم الكندي إريفينغ (1985( )T. B. Irvingم) ،ومح َّمد
يك الليه
خليل الرحمن (1990م) ،وهاليل خان (1996م) ،واملرتجم اإليرا ّين-األمري ّ
باختيار ( ...)Lâleh Bakhtiâr
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 .7الرتجامت الروس ّية للقرآن الكريم

ساهم املسترشقون الروس ،بدورهم ،يف عمل َّية ترجمة معاين القرآن الكريم
عىل غرار األوروب ِّيني .ومن بني هؤالء كانتمري ( )D.Kantemirسنة 1716م،
وبوستنيكوف ( )Postnikovالذي أنجز ترجم ًة ملعاين القرآن الكريم سنة 1647م،
وفرييوفكني ( )Veryovkinسنة 1790م ،وكوملاكوف ( )A. Kolmakovالذي ترجم
معاين القرآن الكريم سنة 1792م ،ونيكوالييف ( )Nikolayevالذي ترجم معاين
القرآين الكريم مبوسكو ما بني  1864و 1865و 1876و1901م.
وكذلك ترجم سابلوكوف ( )Gordi Semionovitch Sabloukovمعاين القرآن
الكريم مبارشة من اللغة العرب َّية ،ومل ينت ِه من الرتجمة حتَّى سنة 1897م ،ث َّم
أوغناطيوس كراتشكوفسيك ( ،)Kratchovskiث َّم كاشتاليفا (...)K. S. Kashtaleva
ومث َّة أكرث من عرش ترجامت للقرآن الكريم إىل اللغة الروس َّية.

 .8الرتجامت اإلسبان ّية للقرآن الكريم

امليالدي ،من أه ّم املدارس
تُع ُّد مدرسة طليطلة ( ،)Tolèdeيف القرن الثاين عرش
ّ
املتخصصة يف الرتجمة من العربيَّة إىل اإلسبانيَّة ،وكانت تشبه بيت
األندلسيَّة
ِّ
ايس .وقد أرشف عىل هذه
الحكمة التي بناها املأمون يف بغداد يف العرص الع ّب ّ
املدرسة األندلس َّية رجال الدين واملستعربون اإلسبان ،حيث تُرجم فيها مؤلَّفاتٌ
عرب َّية كثرية إىل اللغة اإلسبان َّية ،وإىل اللغات األوروب َّية األخرى املتف ِّرعة عن اللغة
الالتينيَّة األ ّم.
أ َّما عن الرتجامت اإلسبانيَّة للقرآن الكريم ،فيمكن الحديث عن ترجمة دي
البويبال ( )V.O.De La Pueblaسنة 1872م ،وترجمة مورغيوندو أوغراطوندو
( ،)Dr. J. B de Murguiondo y Ugratondoوترجمة غراسيا برافو (J. Gracia
 )Bravoسنة 1907م ،وترجمة هرينانديس كاتا ( )A. Hernandez Cataسنة
1907م ،وترجمة كانسينوس أسينس ( )R. Cansinos Assensسنة  1951و.1954
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هذا مضافًا إىل ترجامت استرشاق َّية إسبان َّية ع َّدة للقرآن الكريم؛ منها :ترجمة
خوان فرنيت ( )Juan Vernetالتي صدرت سنة 1953م[[[ ،وأخرى سنة 1963م،
وقد اعتمدت ترجمته عىل اللغة العربيَّة مبارشة ،من دون االستعانة بالرتجامت
يحتل مكانة مم َّيزة بني املستعربني اإلسبان
األوروب َّية املغايرة؛ ما أ ّهل فرنيت إىل أ ْن ّ
املهت ِّمني بالدراسات اإلسالم َّية[[[.
فضل عن ترجامت معارصة ملعاين القرآن الكريم؛ كام هو الحال عند خوليو
هذاً ،
كورتيس ( )Julio Cortesالذي اعتمد يف ترجمته عىل النسخ املنترشة والرائجة يف
أمريكا الشامليّة .وكذلك ترجمة أحمد عبّود ورفاييل كاستايانوس( (�Rafael Cas
 )tallanosاللذين نرشا كتابهام «القرآن املق َّدس» يف بوينس أيريس يف األرجنتني
حلق ،وترجمة عبد الغاين
سنة 1953م .وبعد ذلك ،ظهرت ترجمة كامل مصطفى َّ
ميالرى نابيو ( )Abdel Ghani Melara Navioالتي نُرشت سنة 1979م ،وترجمة
عمر قدورة ( )Omar Kaddouraوعيىس عامر كيبيدو ()Isa Amer Quevedo
سنة 1997م.
وعىل العموم ،فقد تُرجم القرآن الكريم إىل أكرث من مئة وإحدى وعرشين لغة
يف أنحاء العامل كافَّة ،مبا فيها الهولنديَّة[[[ ،والربتغال َّية ،والهنغاريَّة ،واليونان َّية[[[،
وتتزايد الرتجامت القرآن َّية من فرت ٍة إىل أخرى؛ نظ ًرا إىل تعطُّش العامل إىل معرفة
اإلسالمي ،والرغبة العارمة يف االطِّالع عىل القرآن الكريم ،واستكشاف ما
الدين
ّ
يحمله من ترشيع فذّ ،وقيم نبيلة ،وأخالق مثىل ،وعقائد سليمة ،وعبادات هادية.

ثالثًا :تقويم وتعقيب
كان املسترشقون الغرب ّيون يرون يف ترجمة معاين القرآن الكريم وسيلة إجرائ َّية
[1]- Juan Vernet: El Coran, Barcelona, 1953.
[2]- Mikel de Epalza. Anthoropos. 117. Juan Vernet Historia de la Cienci a y de la Cultura, aportaciones
de la escuela de Barcelona. Editorial del Hombre. 1991. P: 34.
[[[ -انظر :ذاكر ،عبد النبي« :قضايا ترجمة القرآن» ،سلسلة رشاع ،طنجة ،العدد1998 ،45م ،ص.82-77
الحضاري ،م.س ،ص( 77الهامش).
[[[ -انظر :زقزوق ،االسترشاق والخلفيَّة الفكريَّة للرصاع
ّ
44

ترجمة القرآن الكريم من ِقبل املستشرقني ـ عرض وتقويم ـ

مه َّمة للتع ُّرف عىل اإلسالم واملسلمني ،بعدما انترش اإلسالم يف معظم بيئات العامل؛ مبا
فيها البلدان األوروب َّية؛ كإسبانيا يف مرحلة الدولة األندلس َّية ،ودول البلقان يف عهد
الدولة العثامنيَّة .وقد تأكَّد لديهم أ َّن القرآن الكريم هو مصدر وحدتهم ،ونهضتهم،
توسعهم وانتشارهم يف العامل .وبذلك ،فامل ُّد
وتق ُّدمهم ،وازدهارهم؛ والسبب يف ُّ
املسيحي ،بل يه ِّدد املسيح َّي َة حتَّى يف عقر دارها .ولذا؛ ش َّمر
التوس َع
اإلسالمي يه ِّدد ُّ
ّ
ّ
املسترشقون الغرب ُّيون عن سواعدهم للوقوف يف وجه اإلسالم ،بالتشكيك يف القرآن،
كل ما يتعلَّق بالقرآن الكريم من قريب
والتشكيك يف نب َّوة مح َّمد ،وتشويه ّ
أو من بعيد؛ باختالق األخبار ،أو مقارنة القرآن باملصادر اليهوديَّة واملسيح َّية ،أو
مقارنة الترشيع القرآ ّين بالقوانني الرومان َّية.
وقد تكلَّفت الكنيسة واألديرة الكاثوليك َّية مبه َّمة ترجمة معاين القرآن الكريم،
وساعدها يف ذلك مسترشقون يهود من جهة ،ومسترشقون نصارى ،بل حتَّى
بعض املستغربني واملسيحيِّني العرب ،وكان دافعهم يف ذلك هو خدمة الالهوت
واالستعامر والتبشري؛ من أجل القضاء عىل وحدة العرب ،ومتزيق لحمة األ َّمة،
واستغالل ثروات املسلمني ،وتعريضهم للجوع والفقر واالضطهاد.
ومن هنا ،بدأ املسترشقون يف ترجمة معاين القرآن الكريم باملامثلة والتقريب
تارةً ،وبتشويهها والطعن فيها تار ًة أخرى .وكانت أغراضهم يف ذلك مسيئة ومعيبة
ومضلِّلة ومغرِضة ،تح ِّركهم األهواء الصليبيَّة الحاقدة ،وكراهيَّتهم لإلسالم واملسلمني؛
ما جعلهم يعتمدون منهج َّي ًة استرشاق َّي ًة ذات َّية ت َّدعي املوضوع َّية العلم َّية ،واعتامد
املناهج املعارصة يف التحليل والتفكيك.
ويبدو أ َّن الكتب التي نرشها املسترشقون الغرب ُّيون بعنوانLe Coran/ Le( :
 )koranليست برتجامت حقيق َّية ،بل هي تأويالتٌ وتفسرياتٌ وتعليقاتٌ وانتقاداتٌ
ٍ
يل؛
مغرِضة ملعاين القرآن الكريم؛ مبعنى أنَّها ليست
ترجامت أمينة ومامثلة ِّ
للنص األص ّ
أل َّن القرآن الكريم لفظ ،ومعنى ،ومقصديَّة ،وإيقاع ،وتأثري ،وبيان ،وإعجاز ،وال
ميكن ترجمته إطالقًا إىل اللغات األجنب َّية؛ بإجامع العلامء املسلمني .ولذلك ،يكتفي
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ويفسونها ويؤ ِّولونها حسب أهوائهم،
املسترشقون برتجمة املعاين دون األلفاظِّ ،
ومصالحهم ،وأغراضهم الشخص َّية ،والدين َّية ،والالهوت َّية ،واإليديولوج َّية ،واملذهب َّية.
وبذلك ،تكون تلك الرتجامت القرآنيَّة قارصة عن الرتجمة املثاليَّة ،يف حني أ ّن أغلب
الرتجامت تكتفي باملعنى الذي يريده املسترشق( ( ،)Orientalistأو املستعرب (�Ara
 ،)bismoأو املستمزغ ()Berbériste؛ أي :إنَّها ترجمة حرف َّية من جهة ،وترجمة
معنويَّة تأويل َّية من جهة أخرى .وهنا يصعب الحديث عن إعجاز القرآن الكريم ،إذا
ك َّنا نركِّز عىل املعنى دون الصياغة اللفظيَّة والبالغيَّة والبيانيَّة .وعليه؛ فعناوين تلك
كل البعد عن ترجمة القرآن الكريم.
الرتجامت مغالطة كبرية ،وبعيد ٌة َّ
الحقيقي
وعليه؛ فرتجامت املسترشقني للقرآن الكريم ليست ترجامت باملعنى
ّ
رصف يف املعاين[[[ ،وليست باألحرى ترجم ًة حرف َّي ًة
لكلمة الرتجمة؛ ألنَّها مج َّرد ت ُّ
أو لفظ َّية؛ مبعنى أنَّها مقاربات أو قراءات تأويل َّية ملعاين القرآن الكريم ،تنطلق
من ذات املسترشق التي تخضع ،بدورها ،لألهواء واالقتناعات واالعتقادات التي
تش َّبع بها املسترشق الغر ّيب جزئ ًّيا أو كلّ ًّيا .ولذلك ،نجد بعض املسترشقني يكتفون
ببعض السور ،فيقومون بقراءتها وتأويلها مبناهج مختلفة؛ إنرثوبولوج َّية ،ونقديَّة،
وسوسيولوج َّية ،وسيميائ َّية ،وموضوعات َّية ،والهوت َّية ،ويرتِّبونها حسب أهوائهم
ترتيبًا؛ موضوعيًّا ،أو تاريخيًّا ،أو نزوليًّا ،وليس كالرتتيب الذي يوجد يف القرآن
الكريم .وهدفهم من ذلك هو زعزعة املسلمني .بيد أ َّن تلك املقاربات التأويل َّية
ٍ
ٍ
برشوط مح َّددة
رصف يف املعنى مق َّي ًدا
ليست
برتجامت للقرآن الكريم ،مادام الت ُّ
رصف واالجتهاد مع مقاصد الرشع الربَّا ّين،
عند املسلمني؛ كأ ْن ال يتعارض ذلك الت ُّ
الكل للرشيعة الربَّانيَّة.
وأل يُ ِخ َّل باملعنى ِّ
ّ
الكل لآلية أو السورة أو الهدف ِّ ّ
وغالبًا ما يرتبط الكتاب املرتجم بعنوانٍ مضلِّل رئيس؛ هو «قرآن مح َّمد»؛ كام
مختلق ومصطن ٌع كَتَبه مح َّمد ،وليس
يف الرتجامت الالتين َّية األوىل؛ مبعنى أ َّن القرآن
ٌ
نبي أو رسول .وبالتايل ،مل ِ
يأت هذا الكتاب -يف رأي بعض
وح ًيا ربّان ًّيا من َز ًل عىل ٍّ
يعب عن البداوة وثقافة الصحراء ،يستم ُّد
املرتجمني املغرِضني -بيشء جديد ،بل ِّ
[[[ -انظر :خروبات ،االسترشاق والعلوم اإلسالميَّة بني نقالنيَّة التأصيل وعقالنيَّة التأويل ،م.س ،ص.356
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مضامينه وقصصه من املصادر النرصان َّية واليهوديَّة ،بطريقة مش َّوهة ومح َّرفة .ث َّم
إ َّن ترتيب القرآن وسوره مل يك ْن وفق نسقٍ صحي ٍح وسليم؛ والدليل عىل ذلك
فضل عن عناوينه ،وحروفه ،وقراءاته ،وجمع
اختالف العلامء املسلمني عىل ذلكً ،
جدل كب ًريا بني املسلمني ،فاستغلَّه املسترشقون من أجل
مصاحفه .هذا كلُّه قد أثار ً
دس سمومهم الفكريَّة؛ وهذا ما يثري ّ
الشك -حسب تص ُّورهم -يف أ ْن يكون القرآن
ِّ
الكريم كتاب وحي ،بل هو كتاب مصطنع ،كتبه مح َّمد ،بعد أن التقى بالراهب
الحقيقي
املرت ّد بحريا ،ومبجموعة من األحبار اليهود يف املدينة وخيرب .بيد أ َّن الدافع
َّ
الذي دفع املسترشقني إىل االفرتاء ،وتزييف األخبار والحقائق ،هو انتشار اإلسالم
فضل عن كونه قد ق َّدم صور ًة
برسعة يف العامل ،وال س َّيام يف داخل أوروبا املسيح َّية؛ ً
رصفات
نبي كباقي األنبياء؛ كام انتقد ت ُّ
واضحة وصحيحة عن املسيح بأنَّه ّ
الرهبان املريبة ،بفضح استغاللهم البشع ،وتزييفهم للكتاب املق َّدس؛ كام فضح
اليهود بشكلٍ كبري.
تقريب
إذًا ،فالرتجامت االسترشاق َّية للقرآن الكريم مل تك ْن ترجامت؛ بل هي
ٌ
ملعاين القرآن؛ إ َّما بطريق ٍة مخترصة ومبترسة ،وإ َّما بطريقة التحشية ،واإلسهاب،
والتعليق ،عن طريق املقارنات التي تر ِّجح كفَّة الالهوت عىل القرآن ،بتزييف
الحقائق املعطاة ،وتشويه صورة اإلسالم ،والحكم عىل القرآن؛ انطالقًا من املصادر
املسيح َّية واليهوديَّة املح َّرفة.
أضف إىل ذلك أ َّن هذه الرتجامت ملعاين الكتاب ال تكشف -يف الواقع -حقيقة
اإلعجاز القرآ ّين الذي يتمثَّل يف بيانه ،وبالغته ،وتداول َّيته ،وإيقاعه ،وتنغيمه ،وتأثريه
املدهش بخطاب الرتغيب والرتهيب .بل تكتفي الرتجمة االسترشاق َّية بإيراد املعنى
املرجعي وفصله عن
املجازي ،وبعزله عن سياقه
الحقيقي للقرآن دون املعنى
ّ
ّ
ّ
الكل .ومن ث َّم ،مل تخرج الرتجمة
سبب نزوله ،وبتجريده من مقامه
الترشيعي ِّ ّ
ِّ
االسترشاق َّية عن الرتجامت الحرف َّية واللفظ َّية والقاموس َّية والتفسرييَّة التي تقف عند
ظواهر النصوص واآليات والسور ،دون أن تتع َّمق يف أبعادها اإلميان َّية واألخالق َّية.
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خامتة
مم تق َّدم دوافع املسترشقني املغرِضة حيال ترجمة القرآن الكريم ،وأ َّن
ات َّضح َّ
يل.
هذه الرتجامت مل تكن -عىل أنواعها -ترجامت أمينة ومامثلة وصادقة ِّ
للنص األص ّ
تخص ترجمة معاين القرآن
ولذلك ،ال ب َّد من ِذكْر مجموع ٍة من االقرتاحات التي ُّ
الكريم إىل اللغات األجنب َّية عىل النحو اآليت:
فعل
 .1ليست ترجمة معاين القرآن الكريم إىل اللغات األجنبيّة حرا ًما ،أو ً
مكرو ًها ،أو ممنو ًعا؛ بل هي جائزة وفرض كفاية؛ إذا قام به بعضهم سقط عن
اآلخر ،وال س ّيام إذا كان الهدف من الرتجمة هو التبليغ والدعوة إىل التوحيد،
وتقريب معاين القرآن لغري املسلمني؛ من أجل نرش اإلسالم بني األعاجم.
مؤسسات األ َّمة الساهرة عىل ترجمة معاين القرآن الكريم من ِق َبل
 .2بناء َّ
العلامء املسلمني املتمكِّنني من اللغات األجنبيَّة.
 .3أ ْن تكون ترجامت معاين القرآن الكريم ترجامت جامعيَّة يف شكل فرق،
واملفسين واملرتجمني األكفَّاء ،ولو من البلدان
فريق من العلامء
يشارك فيها ٌ
ِّ
األجنب َّية.
كل طبعة ،والتوقُّف عند
 .4تصحيح ترجامت معاين القرآن الزائفة يف أثناء ِّ
أخطائها وهفواتها وعيوبها.
كل ترجمة قرآن َّية بتفاسريها اليقين َّية والصائبة والصحيحة؛ بإبعاد
 .5إلحاق ّ
التفسريات اإلرسائيليَّة والنرصانيَّة.
مبسطة ،ومخترصة ،وموجزة ،ومفهومة،
 .6تخصيص ترجامت ملعاين القرآن َّ
ومو َّجهة إىل أطفال العامل مبختلف اللغات األجنب َّية.
 .7يجوز أ ْن نأخذ باملناهج العلم َّية املعارصة يف قراءة القرآن الكريم وترجمة
اإلسالمي ،وتو ّخي تحريف املعاين بصورة
معانيه؛ برشط أ ْن تنضبط بضوابط الرشع
ّ
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مش ِّوهة؛ خدم ًة ألغراض الهوت َّية أو استعامريَّة مغرِضة.
 .8كتابة أبحاث ودراسات نقديَّة ملختلف ترجامت معاين القرآن الكريم؛ من
أجل فضحها ،ودحضها مبختلف اللغات األجنب َّية من ِق َبل علامء مسلمني أكفَّاء،
اإلسالمي.
غيورين عىل الدين
ّ
ومجلت ،ودوريَّات ،ومراكز علميَّة أكادمييَّة لدراسة
صحفَّ ،
 .9أ ْن تكون هناك ٌ
االسترشاق ،واالستعراب واالستمزاغ ،واالستغراب من وجهة علم َّية.
 .10تخصيص جوائز ومكافآت ما ِّديَّة ومعنويَّة ملن يخدم ترجمة معاين القرآن
الورقي أو
الكريم ،يف ضوء رؤية علم َّية أكادمي َّية معارصة ،باستخدام الوسيط
ّ
وجل -من باقي البرش.
الوسيط اإللكرتو ّين؛ بغية تقريب كتاب الله -ع َّز ّ
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ّ
األلماني�ة
ترجمة القرآن الكريم إىل اللغة
ـ دراسة ّ
نقدية ـ

د .الشيخ محمد عيل الرضايئ
[[[
إستيفان فريدريش شيفر
[[[

متهيد

قص ًة ما ال يتو َّجب عىل امل ٌرتجم نقل الكلامت بكثري من الدقّة؛
عند ترجمة ّ
فيكفي إيصال معناها بلغة املقصد (اللغة امل َُت َجم إليها)؛ كام هي عليه يف لغة
األصل.

نصها ومفهومها؛
ولك ّن األمر
ٌ
مختلف متا ًما عند ترجمة القصيدة؛ إذ يلزم نقل ّ
الشعري؛ سواء عىل مستوى قصد الشاعر من استعامل كلامت
فضل عن نظمها
ً
ّ
بعينها أو معانيها أو قوافيها؛ األمر الذي يجعل من ترجمة هذا ال ّنمط األد ّيب
القصة؛ ما يدعو املرتجم لبذل الجهد املضني يف نقل
أصعب بكثري من ترجمة ّ
ٍ
كلامت موزون ٍة يف لغة املقصد.
الفكرة ،مع االلتزام بانتقاء
ويف ترجمة القرآن الكريم ،فإنّنا نتعامل مع معجز ٍة كربى ،تتطلّب م ّنا التزام
منتهى الدقّة يف انطباق املعاين عىل اآليات ،مع املحافظة عىل الجوانب اإلعجازيّة
فيها؛ ما يجعل من العمل غاي ًة يف املشقّة؛ إذ كث ًريا ما تخفى علينا مفاهيم اآليات
فضل عن عجز الرتجمة عن تضمني البالغة اإلعجازيّة فيها.
العميقةً ،
ولذا ،ال ميكن لرتجمة القرآن أ ْن تكون بالجودة املطلوبة؛ ّإل إذا اشتملت عىل
اإللهي.
املعنوي ،مع إبراز جامل الكالم
العلمي والتأويل
عنارص التفسري
ّ
ّ
ّ
اإلسالمي ،وأستاذ يف جامعة املصطفى العامليّة  -فرع قم ،من إيران.
[[[ -باحث يف الفكر
ّ
[[[ -ماجستري التفسري وعلوم القرآن يف جامعة املصطفى العامليّة  -فرع قم ،من إيران.

ويع ّد تفسري املرتجم نفسه لآليات من العوامل املبارشة املؤث ّرة يف مستوى
التعصب ملذهب
ترجمة القرآن الكريم؛ فقد يكون مغلوطًا بصور ٍة متع ّمد ٍة؛ نتيجة ّ
اللزمة.
معي ،أو بشكلٍ غري مقصود؛ لفقدان املؤ ّهالت العلميّة واملنهجيّة ّ
أو دين ّ
ويف كال الحالتني ،فإ ّن الرتجمة هي الضح ّية لقصورها عن إيصال املقاصد اإلله ّية
اإللهي.
واملفاهيم العميقة التي يحفل بها الكتاب
ّ
عاملي ورسالته خالدة مو َّجهة إىل الناس جمي ًعا يف
ومن منطلق كون اإلسالم دين ّ
ماسة ورضوريّة
ّ
كل زمان ومكان ،عىل اختالف ألسنتهم ولغاتهم ،فقد باتت الحاجة ّ
لرتجمة القرآن الكريم إىل لغات الشعوب غري الناطقة بالعربيّة ،ومن بينها الناطقني
باللغة األملان ّية؛ حيث إ ّن النسبة الغالبة من الشعب األملاين ال تعرف اللغة العرب ّية؛
ما يستدعي تبليغهم رسالة القرآن بطريق ٍة ما ،وهو ما ال يتحقّق ّإل برتجمة ذلك
الساموي العظيم إىل لغتهم.
الكتاب
ّ
وتجدر اإلشارة إىل أ ّن أوىل ترجامت القرآن إىل اللغة األملان ّية غري متاحة لدينا
حاليًا؛ ما يحول دون تقوميها ،غري أ ّن ما ورد من معلومات حولها ،تشري أ ّن تلك
الرتجمة مل تت ّم من القرآن مبارشةً ،بل عرب لغتني وسيطتني .ومل ّا كانت الرتجامت
القرآن ّية ال تخلو من نقص ،فال ب ّد أن ينطبق ذلك عليها أيضً ا.
ومنذ نرش تلك الرتجمة حتّى اآلن ،انربى مرتجمون من مختلف الجنس ّيات
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.
كل الرتجامت التي صدرت ،ميكن القول :إنّه مل يُن َجز عمل استوعب كافّة
ومع ّ
أي لغة
رموز القرآن وأرساره اللغويّة وإشاراته العرفان ّيةّ .
ولعل من املستحيل تص ّدي ّ
لتقديم ترجمة صحيحة وواقعيّة للقرآن ،وال تش ّذ اللغة األملانيّة عن تلك القاعدة.
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أ ّو ًل :تاريخ ترجمة القرآن الكريم إىل اللغة األملان ّية

ظلّت الرتجمة الالتين ّية للقرآن حك ًرا عىل حلق ٍة ض ّيق ٍة من األفراد ،إىل أ ْن
ومؤسس املذهب
الديني
تد َّخل بعض رجال الدين؛ وعىل رأسهم املصلح
املسيحي ّ
ّ
ّ
الربوتستانتي؛ مارتن لوثر ،يك ترى الرتجمة النور يف مدينة بازل السويرسيّة سنة
ّ
1543م ،بعد أ ْن بقيت حبيسة األدراج م ّدة أربعة قرون .وصارت حجر األساس
لرتجامت أخرى باللغات اإليطال ّية ،الهنديّة ،الفرنس ّية ،اإلنجليزيّة ،واألملان ّية.
كل من أملانيا ،والنمسا ،وقسم كبري من
وتعترب اللغة األملان ّية اللغة الغالبة يف ٍّ
سويرسا ،وبلد صغري باسم ليختنشتاين ،بحيث يتح ّدث بها حوايل مائة مليون
اإلسالمي كونها مهد أوائل الباحثني
نسمة .وتكمن أه ّم ّية أملانيا بالنسبة إىل العامل
ّ
األوروبيّني يف الدراسات اإلسالميّة.
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:

 -1ترجمة ساملون شوايكر ()Salomon Schweigger
وهي أ ّول ترجمة أملانيّة 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
التين ّية لروبرت فون كتون.

 -2ترجمة فريدريش روكرت ()Friedrich Ruckert
واللغوي واملسترشق األملا ّين فريدريش روكرت يف القرن التاسع
وهي للشاعر
ّ
عرش .وتع ّد تحف ًة يف اللغة األملان ّية؛ جامل ّي ًة ولغويًّا؛ إذ عىل الرغم من افتقارها
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يل؛ فقد عكست للم ّرة األوىل جامل األسلوب
للدقّة وعدم مطابقتها ّ
للنص األص ّ
القرآ ّين وروعته للقارئ األملا ّين الذي انبهر به ّأيا انبهار.
وكان روكرت نابغ ًة يف تعلّم اللّغات حتى بلغت شهرته اآلفاق؛ فقد كان متق ًنا
للّغات اليونانيّة القدمية ،والالتينيّة ،والسنسكريتيّة ،الفارسيّة ،والعربيّة ،والرتكيّة،
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
النص القرآين ً
ومنذ بدء روكرت عمله ،مل يك ْن بصدد ترجمة ّ
اآليات وحتّى السور غائب ًة -لألسف -عن مخطوطاته التي تركها بعد رحيله.
ومل تجد تلك املخطوطات طريقها للطبع ّإل سنة 1888م؛ مبسعى من املسترشق
األملا ّين أوغوست مولر؛ 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 الق ّيمة.

 -3ترجمة لودفيك أوملن ()Ludwig Ullmann
كان الدافع وراء ترجمته القرآن سنة 1840م ،إثبات تلقّي الرسول األكرم
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
بأزواج الرسول األكرم فحسب.
 -4ترجمة رودي باريت ()Rudi Paret

وهي ترجمة مه ّمة باللغة األملان ّية .نُرشت سنة 1966م .وتتض ّمن ترجمة اآليات،
ورشح الرتجمة ،وفهرس للمفردات القرآن ّية .كان الشهيد آية الله بهشتي أ ّول من
ع َّرف بها لإليرانيّني .وقد أمىض رودي باريت حوايل ثالثة عقود من عمره إلنجاز
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هذا العمل .وال َّ
أدل عىل مدى الجهد الكبري الذي بذله يف الرتجمة سوى رشحه
لرتجمة البسملة يف خمس عرشة صفحة؛ تو ّخ ًيا للدقّة والص ّحة.

 -5ترجمة عادل تيودور خوري ()Adel Theodor Khoury
تستحق التقدير .فبعد سنوات ع ّدة من نرشها
وهي من الرتجامت الج ّيدة التي
ّ
فضل
سنة 1987م ،صدر لخوري كتاب من  12جز ًءا يتض ّمن تفسري آيات القرآنً ،
عن ترجمتها إىل األملان ّية .ويتوقّف يف تفسريه عند بعض اآليات؛ مستعرضً ا أوجه
التشابه بني القرآن واإلنجيل والتوراة.
وغاية الكاتب من نرش الكتاب خلق حالة من االتّحاد بني املسلمني واملسيحيّني.
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 ّيد بشكل عا ّم ،مع أنّه كان بإمكان املؤلِّف استعامل مفردات أملان ّية أكرث مالءمة.

 -6ترجمة أحمد دنفر ( )ahmed von denfferويوسف كون (yusuf
)Kuhn
وقد قامت هذه الرتجمة عىل ترجمة إنجليزيّة للقرآن ،ال عىل القرآن العر ّيب
ُشت سنة 2009م.
مبارشةً ،ون ِ َ

ثان ًيا :خصائص ترجمة القرآن الكريم إىل اللغة األملان ّية

ال ريب أ ّن هناك أوجه تفاوت واختالف بني اللغتني األملان ّية والعربية ،تؤث ِّر
بدورها عىل ترجمة القرآن .ويف ما ييل أه ّمها:
 .1يف العربية ،ال فعل يف الجمل اإلسم ّية سوى ما استرت من فعل «كان» .بينام
يجب أ ْن تحتوي الجملة يف اللغة األملان ّية؛ كالفارس ّية ،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.
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 .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 العرب ّية ،تختلف صيغة املخاطب؛ تب ًعا للجنس؛ ذك ًرا أو أنثى؛ بينام ال متييز
بينهام يف األملان ّية .فعىل املرتجِم األملا ّين بيان ذلك يف العبارات القرآن ّية التي يه ّمها
إبراز جنس املخاطب؛ تو ّخ ًيا للدقّة.
 .4ال صيغة تثنية يف اللغة األملانيّة ،وميكن التمييز باستخدام كلمة ()beide؛
النص
مبعنى (كليهام) ،والتي عاد ًة ما تُستخ َدم للداللة عىل الزوجيّة؛ ما يضفي عىل ّ
جامل وسالس ًة.
ً
 .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 األملان ّية
بثالثة أشكال؛ وهي:
أ -استخدام صيغة املايض ،وترك األمر لسياق العبارة للداللة عىل املستقبل.
ب -استخدام زمان املستقبل.
ت -يف اللغة األملانيّة زمان من نوع املستقبل يقع فعله يف املايض نو ًعا ما (أي
تبي أنّه يف الج ّنة أو النار وكان يوم القيامة) .طب ًعا هذه الدقّة يف الزمان؛ مبعنى
ّ
مستقبليّة جملة الفعل املايض ،ال توجد يف الجمل العربيّة 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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ثالثًا :قامئة ترجامت القرآن إىل اللغة األملان ّية

هناك ترجامت متع ّددة للقرآن الكريم إىل اللغة األملان ّية .ويف ما ييل قامئة بها
يف الجدول التايل:

جدول الرتجامت إىل اللغة األملان ّية
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راب ًعا :تصنيف ترجامت القرآن إىل اللغة األملان ّية

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 ييل:
وسوف ِّ

 .1الرتجامت تب ًعا لدين املرتجم ومذهبه

يؤ ّدي دين املرتجم ومذهبه دو ًرا مؤث ِّ ًرا يف تصنيف الرتجامت القرآن ّية ،وميكن
تقسيمها ،بنا ًء عىل ذلك ،إىل ثالث مجموعات؛ 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 املرتجم باللّغة العرب ّية مبستوى ترجمته للقرآن؛ إذ تح ّدد
تقسم ترجامت القرآن الكريم إىل أربع
جودة العمل بشكل كبري .وبنا ًء عليهَّ ،
مجموعات؛ هي:
 ترجامت ملرتجمني لغتهم األ ّم هي العربيّة. ترجامت ملرتجمني لغتهم األ ّم غري عربيّة ،لك ّنهم يتمتّعون بإحاطة جيّدةباللغة العرب ّية.
 ترجامت ملرتجمني إحاطتهم باللغة العرب ّية ضعيفة. ترجامت ملرتجمني جاهلني باللغة العرب ّية؛ استعانوا بإحدى الرتجامت باللغة68
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التي يتقنونها .وميكن تقسيم هذا النمط من الرتجامت إىل ثالث مجموعات أيضً ا؛
هي:
الرتجمة املبارشة من العرب ّية إىل األملان ّية :يلزم يف هذه الحالة االستعانة بشخص
ميلك اإلحاطة التا ّمة باللغة العربيّة يف الرتجمة.
الرتجمة عرب لغة وسيطة واحدة :االعتامد يف هذه الحالة عىل ترجمة للقرآن
املقصد.
الكريم بلغة أخرى؛ يك يرتجم القرآن إىل اللغة َ
لرتجمة عرب لغات ع ّدة وسيطة :يلجأ املرتجم يف هذه الطريقة إىل قرآن مرت َجم
املقصد .ومن البديهي ،أ ْن يكون هذا النمط
عرب لغة وسيطة؛ لرتجمته إىل اللغة َ
من الرتجمة عرض ًة لألخطاء الكثرية؛ الستعاضتها 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:
بعد أ ْن ّأسس أ ّول مسجد يف مدينة برلني ،ق َّرر أ ْن يرتجم القرآن الكريم إىل اللغة
األملان ّية ،واستعاض عن ضعفه يف األملان ّية ،باالستعانة بزميل له متمكّن فيها بشكل
كامل ،غري أنّه مل يك ْن يفقه من العرب ّية شيئًا ،فخرجت الرتجمة التي صدرت سنة
1964م يف غاية الضعف .ويف ما ييل نستعرض مناذج من تلك الرتجمة لعدد من
اآليات:
 -اآلية  33من سورة األحزاب:

َ
ُْ َ
َ َ
ُُ ُ
ب ْ
ج َن َت َ ُّ
ِك َّن َو َل َت َ َّ
ب َج ْ َ
الاهِل َِّيةِ ال ٰ
قوله -تعاىلَ ﴿ :-وق ْرن ِف بيوت
ول ۖ َوأق ِْم َن
َّ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ َ ُ َ ُ َّ َ ُ ُ َّ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ّ ْ َ ْ َ
ج َس أهل
الر
ْالصلة وآتِني الزكة وأطِعن الل ورسول ۚ إِنما ي ِريد الل ِلذهِب عنكم ِ
ُ
الَيْ ِت َو ُي َط ّ ِه َرك ْم َت ْط ِه ًريا﴾.

Und haltet euch auch in auren Hausern, und zeigt auren Schmuck
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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 موجوهراتكم؛
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 يُؤ َخذ 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»
فضل عن ارتكاب
النبي فحسبً ،
التي تُر ِج َمت مؤنّث ًة؛ ما جعلها ترت َجم بنساء ّ
األخطاء يف مواضع عالمات الرتقيم يف الرتجمة.
وأحد أهداف موالنا صدر الدين من الرتجمة تعريف الشعب األملا ّين باإلسالم.
أحمدي املذهب ،يعتقد خالفًا للمسلمني
كل آية تفس ًريا لها .وكان
كام علّق فيها عىل ّ
ّ
بصلب املسيح؛ إال أنّه مل يقض نتيجة ذلك ،بل أكمل حياته.
 -اآلية  157من سورة النساء:

َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َّ
قوله -تعاىلَ ﴿ :-وقَ ْولِه ْم إنَّا َق َتلْ َنا ال ْ َمس َ
اللِ َو َما َق َتلُوهُ
ِيح عِيس ابن مريم رسول
ِ ِ
َّ
َ
َ
َ
َ َ َ
َ
َ
َّ
ُ
ْ
ّ
ْ
ك ْن ُش ّب َه ل َ ُه ْم ۚ ِإَون ال َ
ِين اخ َتلفوا فِيهِ ل ِف ش ٍك مِن ُه ۚ َما ل ُه ْم بِهِ م ِْن
َوما صل ُبوهُ َول ٰ ِ
ِ
َ ُ
ْ َّ ّ َ َ َّ
الظ ِّن ۚ َو َما ق َتلوهُ يَقِ ًينا﴾.
عِل ٍم إِل اتِباع

Und wegen ihrer Rede: Wir haben ja Messias, Jesus, Sohn der
Maria, den Gesandten Gottes, 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
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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
إال أ ّن لها معاين إضاف ّية -أيضً ا -تختلف؛ تب ًعا للموضوع املقارن لها؛ ما ينبغي
التن ّبه له عند الرتجمة .وال ريب أ ّن قول اليهود هو املوضوع املقارن لكلمة (القتل).
األمر الذي يجعل من الخطأ ض ّم معنى إضا ّيف للقتل؛ كجملة (عم ًدا من غري أن
الحق عليهم) ،لتصبح الرتجمة (ف ُح ِكم عىل عيىس وقُ ِتل تنفيذًا للحكم) .كام
يكون ّ
نبغي االلتفات أنّه أي معنى هو املراد من كلمة (القتل) يف اآلية ،فكان من األفضل
استعامل كلمة ( )totenالتي تحمل معنى عا ًّما.
وقد اكتنف الرتجمة كثري من األخطاء؛ ما عقّد فهم اآليات كث ًرياّ .
ولعل موالنا
صدر الدين كان يكتفي باستعراض الكلامت األساس ّية لآلية لزميله ،ث ّم يرشح له
موضوعها ،ليصار إىل ترجمتها إىل اللغة األملانيّة من ِقبَله؛ بنا ًء عىل ذلك.
ب .مذهب املرتجم أحمدي :مريزا أحمد
تكشف هذه الرتجمة التي صدرت عام 2005م عن حسن إملام املرتجِم باللغة
األملان ّية .ويف ما ييل أمنوذ ًجا من ترجمته:
اآلية  157من سورة النساء:

َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َّ
قوله -تعاىلَ ﴿ :-وقَ ْولِه ْم إنَّا َق َتلْ َنا ال ْ َمس َ
اللِ َو َما َق َتلُوهُ
ِيح عِيس ابن مريم رسول
ِ ِ
َّ
َ
َ
َ
َ َ َ
َ
َ
َّ
ُ
ْ
ّ
ْ
ك ْن ُش ّب َه ل َ ُه ْم ۚ ِإَون ال َ
ِين اخ َتلفوا فِيهِ ل ِف ش ٍك مِن ُه ۚ َما ل ُه ْم بِهِ م ِْن
َوما صل ُبوهُ َول ٰ ِ
ِ
َ ُ
ْ َّ ّ َ َ َّ
الظ ِّن ۚ َو َما ق َتلوهُ يَقِ ًينا﴾.
عِل ٍم إِل اتِباع
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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 املسيح وصلبه .غري أ ّن هذا النوع من الصياغة ال
الحقيقي؛ إذ تركت أث ًرا سلب ًّيا عليه ،فح َرفت الرتكيز
يصح للتعبري عن مفهوم اآلية
ّ
ّ
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
ّ
صدرت ترجمته عام 1773م .ويف ما ييل أمنوذ ًجا لنقدها:
اآلية  33من سورة األحزاب:

َ
ُْ َ
َ َ
ُُ ُ
ب ْ
ج َن َت َ ُّ
ِك َّن َو َل َت َ َّ
ب َج ْ َ
الاهِل َِّيةِ ال ٰ
قوله -تعاىلَ ﴿ :-وق ْرن ِف بيوت
ول ۖ َوأق ِْم َن
َّ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ َ ُ َ ُ َّ َ ُ ُ َّ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ّ ْ َ َ ْ َ
الرجس أهل
ْالصلة وآتِني الزكة وأطِعن الل ورسول ۚ إِنما يرِيد الل ِلذهِب عنكم ِ
ُ
الَيْ ِت َو ُي َط ّ ِه َرك ْم َت ْط ِه ًريا﴾.

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
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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 يُؤ َخذ عىل الرتجمة األملانيّة لآلية ،عدم انطباق ترجمة اآلية عىل معناها؛
إذ تُر ِ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
ّ
صدرت ترجمته عام 1966م .ويف ما ييل نقد ألمنوذ ٍج مرت َجم فيها:
اآلية  33من سورة األحزاب:

َ َ ْ َ ُ ُ ُ َّ َ َ َ َ َّ ْ َ َ َ ُّ َ ْ َّ ْ ُ َ َ
قوله -تعاىل﴿ :-وقرن ِف بيوت ِكن ول تبجن تبج َ
الاهِل ِيةِ ال ٰ
ول ۖ َوأق ِْم َن
َ
َْ
َّ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ َ ُ َ ُ َّ َ ُ ُ َّ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ
الر ْ
ك ُم ّ
ج َس أهل
الصلة وآتِني الزكة وأطِعن الل ورسول ۚ إِنما ي ِريد الل ِلذهِب عن
ِ
ْ
ُ
الَيْ ِت َو ُي َط ّ ِه َرك ْم َت ْط ِه ًريا﴾.

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, 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.
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(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.
الرتجمة صحيحة ،لك ّنها تق ِّدم توضيحات حول َم ْن هم أهل البيت ،فتطرح
احتاملني :األ ّول :أرسة الرسول ،والثاين :املسلمون.
املسيحي :عادل تيودور خوري
هـ .املرتجم
ّ
نقدي لها:
صدرت هذه الرتجمة عام 1987م .ويف ما ييل أمنوذج ّ
اآلية  33من سورة األحزاب:

ُْ َ
َ َ
ُُ ُ
ب ْ
ج َن َت َ ُّ
ِك َّن َو َل َت َ َّ
ول ۖ َوأَق ِْمنَ
ب َج ْ َ
الاهِل َِّي ِة ال ٰ
قوله -تعاىلَ ﴿ :-وق ْرن ِف بيوت
َّ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ َ ُ َ ُ َّ َ ُ ُ َّ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ّ ْ َ َ ْ َ
الرجس أهل
ْالصلة وآتِني ُالزكة وأطِعن الل ورسول ۚ إِنما يرِيد الل ِلذهِب عنكم ِ
الَيْ ِت َو ُي َط ّ ِه َرك ْم َت ْط ِه ًريا﴾.

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.
فالرتجمة ج ّيدة ،لك ّنها تستعمل كلمة ()unreinheit؛ بوصفه معنى مجازيًّا
لوصم قبائح األعامل.
و .املرتجم اليهودي :الدكتور لودفيك آملن:
نقدي لها:
صدرت هذه الرتجمة عام 1840م .ويف ما ييل أمنوذج ّ
اآلية  4من سورة البقرة:

َ َّ َ ُ ْ ُ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ َ
قوله -تعاىل﴿ :-والِين يؤمِنون بِما أن ِزل إِلك وما أن ِزل مِن قبل ِك وبِالخِرة ِهم يوق ِنون﴾.
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Und da glauben an das was wir dir offenbart und an den jungsten Tag
الرتجمة يف قسم منها ج ّيدة؛ إذ يُؤ َخذ عليها تع ّمد إهامل ترجمة (وما أنزل
من قبلك)؛ العتقاد املرتجم القائم عىل أخذ النبي محمد القرآن من اإلنجيل
والتوراة.
ز .املرتجم الس ّن ّي :بوبن هايم:
نقدي لها:
صدرت ترجمته عام 2002م .ويف ما ييل أمنوذج ّ
اآلية  6من سورة املائدة:

َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ ُ ْ ُ ْ َ َّ َ ِ َ ْ ُ ُ ُ َ ُ
كمْ
قوله -تعاىل﴿ :-يا أيها الِين آمنوا إِذا قمتم إِل الصلة فاغسِلوا وجوه
ْ
ُ ْ ََْ ُ َ ُ ْ َ ْ َ َْْ
ََْ َ ُ
ك ْم إ َل ال ْ َم َراف ِق َو ْ
ام َس ُ
ِإَون ُكنْ ُت ْم ُج ُنباً
حوا ب ُر ُ
يۚ
ب
ع
ك
ال
ل
إ
م
ك
ل
ج
ر
أ
و
م
ِك
س
و
ء
وأيدِي
ِ
ِ
ِ
َ ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ْ ُ
فَ َّ
ع َس َفر أ ْو َج َ
اط َّه ُروا ۚ ِإَون كنْ ُت ْم َم ْر ٰ
ض أ ْو ٰ
اء أ َح ٌد مِنك ْم م َِن الغائ ِ ِط أ ْو ل َم ْس ُت ُم
ٍ
ّ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ً َ َ َ َّ ُ َ ً َ ّ ً َ
ُ
ُ
ْ
ِك ْم َو َأيدْ
ِيك ْم مِنْ ُه ۚ ماَ
ُ
ُ
َ
ُ
تدوا ماء فتيمموا صعِيدا طيِبا فامسحوا بِوجوه
النِساء فلم ِ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ ُ َّ ُ َ ْ َ َ ْ ُ
ك ْم م ِْن َح َرج َولٰك ْن يُر ُ
يد ِلُ َط ّ ِه َرك ْم َو ِلُت ِ َّم ن ِْع َم َت ُه َعليْك ْم
يرِيد الل ِلجعل علي
ِ
ٍ
ِ
َ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ
لعلكم تشكر
ون﴾.

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 ييل أمنوذج ّ
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اآلية  6من سورة املائدة:

َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ ُ ْ ُ ْ َ َّ َ َ ْ ُ
َ ُ
الصلة ِ فاغسِلوا ُو ُجوهك ْم
قوله -تعاىل﴿ :-يا أيها الِين آمنوا إِذا قمتم إِل
َ
ْ
ُ
َ
ْ
َْْ
ْ
ُ ْ ََْ ُ َ ُ
ََْ َ ُ
ك ْم إ َل ال ْ َم َراف ِق َو ْ
ام َس ُ
كْ
حوا ب ُر ُ
ي ۚ ِإَون كن ُت ْم ُج ُن ًبا
ب
ع
ك
ال
ل
إ
م
ل
ج
ر
أ
و
م
ِك
س
و
ء
وأيدِي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َْ
ْ ُ
فَ َّ
ع َس َفر أ ْو َج َ
ِإَون ُكنْ ُت ْم َم ْر َ ٰ
ض أ ْو َ َ ٰ
اء أ َح ٌد مِنك ْم م َِن الغائ ِ ِط أ ْو ل َم ْس ُت ُم
اط َّه ُروا ۚ
ٍ
ُ َ
ّ
ُ ْ
يدا َط ّي ًبا فَ ْ
اء َف َت َي َّم ُموا َصع ً
ام َس ُ
اء فَلَ ْم َت ُدوا َم ً
الن ِ َس َ
حوا ب ِ ُو ُجوهِك ْم َوأيْدِيك ْم مِن ُه ۚ َما
ِ
ِ
ِ
ُ
َ ُ
ُ ُ َّ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ
ك ْم م ِْن َح َرج َو َلٰك ْن يُر ُ
يد ِلُ َط ّ ِه َرك ْم َو ِلُت ِ َّم ن ِْع َم َت ُه َعليْك ْم
ي ِريد الل ِلجعل علي
ِ
ٍ
ِ
َ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ
لعلكم تشكر
ون﴾.

(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 .ويُؤ َخذ عليها ترجمة
ق ّدم املرتجِم التوضيحات الالزمة ّ
اآلية بوجوب غسل القدمني يف الوضوء؛ نتيجة مذهب املرتجِم الس ّن ّي؛ كسابقه.
ط .املرتجم الس ّن ّي :محمد رسول:
نقدي لها:
صدرت ترجمته عام 1986م .ويف ما ييل أمنوذج ّ
اآلية  6من سورة املائدة:

َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ ُ ْ ُ ْ َ َّ َ ِ َ ْ ُ ُ ُ َ ُ
كمْ
قوله -تعاىل﴿ :-يا أيها الِين آمنوا إِذا قمتم إِل الصلة فاغسِلوا وجوه
َ
ُ ْ ََْ ُ َ ُ ْ َ ْ َ َْْ
ْ ُْ
ََْ َ ُ
ك ْم إ َل ال ْ َم َراف ِق َو ْام َس ُ
حوا ب ُر ُ
ي ۚ ِإَون كن ُت ْم ُج ُن ًبا ف َّاط َّه ُروا
ب
ع
ك
ال
ل
إ
م
ك
ل
ج
ر
أ
و
م
ِك
س
و
ء
وأيدِي
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ ُ ُْ ْ َ ْ َ ٰ ْ َ ٰ َ َ ْ َ َ َ ٌ ْ ُ ْ َ َ
ْ َ ْ ُُ ّ َ َ ََْ
ت ُدوا
ۚ ِإَون كنتم مرض أو
ع سف ٍر أو جاء أحد مِنكم مِن الغائ ِ ِط أو لمستم النِساء فلم ِ
َ
ُ ْ ْ ُ َ ُ ُ َّ ُ َ ْ َ
ُ
يدا َط ّي ًبا فَ ْ
اء َف َت َي َّم ُموا َصع ً
ام َس ُ
َم ً
ج َعل
حوا ب ِ ُو ُجوهِك ْم َوأيْدِيكم مِنه ۚ ما ي ِريد الل ِل
ِ
ِ
َ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َ َ ٰ ْ ُ ُ ُ َ ّ َ ُ ْ َ ُ َّ ْ َ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ
كن يرِيد ِلط ِهركم و ِلتِم ن ِعمته عليكم لعلكم تشكر
ون﴾.
عليكم مِن حر ٍج ول ِ
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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 -تُر ِج َمت اآلية مبا يُوحي بغسل القدمني يف الوضوء؛ نتيجة مذهب
املرتجِم الس ّن ّي؛ ّإل أ ّن الالفت للنظر يف هذه الحالة استعامل املرتجم كلمة ()wascht
مبارشةً ،دون وضعها بني معقوفتني؛ خالفًا لغريه من مرتجِمي أهل الس ّنة الذي
يل.
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 ييل أمنوذج ّ
اآلية  33من سورة األحزاب:

َ
ُْ َ
َ َ
ُُ ُ
ب ْ
ج َن َت َ ُّ
ِك َّن َو َل َت َ َّ
ب َج ْ َ
الاهِل َِّيةِ ال ٰ
قوله -تعاىلَ ﴿ :-وق ْرن ِف بيوت
ول ۖ َوأق ِْم َن
َّ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ َ ُ َ ُ َّ َ ُ ُ َّ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ّ ْ َ ْ َ
ج َس أهل
الر
ْالصلة وآتِني الزكة وأطِعن الل ورسول ۚ إِنما ي ِريد الل ِلذهِب عنكم ِ
ُ
الَيْ ِت َو ُي َط ّ ِه َرك ْم َت ْط ِه ًريا﴾.

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
النبي.
أهل البيت باالبتعاد عن القبائح؛ ألنّهم من أرسة ّ
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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؛
العلمي؛
إذ كم من آية استعصت عىل الفهم يف املايض؛ لعدم اكتشاف موضوعها
ّ
ما يجعل من الصعوبة وحتّى من املستحيل ترجمة مثل تلك اآليات بشكل صحيح
يف زمنٍ مل يُكتَشَ ف موضوعها بعد .وسنتناول بالنقد أمنوذ ًجا لرتجمة آية علميّة.
توسع دائم ،وأثبتوا هذا األمر
اكتشف العلامء املعارصون أ ّن الكون يف حالة ّ
خاصة؛ ً
فضل عن االستعانة بوسائل علم ّية
عرب الصور التي التقطتها أجهزة تصوير ّ
أخرى.
العلمي للقرآن ِذكْر تلك الحقيقة يف اآلية  47من سورة
ومن دالئل اإلعجاز
َّ
َ
َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َّ ُ ُ َ
ون﴾.
الذاريات﴿ :والسماء بنيناها بِأي ٍد ِإَونا لموسِع
ولرتجمة تلك الحقيقة العلميّة ،ينبغي ضامن منتهى الدقّة يف ترجمة هذه اآلية،
وال س ّيام كلمة (موسعون) فيها .فام هي الرتجمة الصحيحة لهذه اآلية؟
وقبل اإلجابة عن هذا السؤال ،ينبغي أخذ أمور ثالثة بعني االعتبار فيها؛ وهي:
 وجود ثالث ِص َيغ تأكيد يف اآلية« :إنّ» ،الم التأكيد ،والجملة االسم ّية. معنى كلمة (موسعون). كلمة (السامء) التي جاءت بصيغة املفرد ،مع أ ّن الغالب استعاملها يف القرآنفضل عن أ ّن الجملة يف اآلية جاءت غري مق ّيدة بزمان؛ ما
بصورة الجمع (ساموات)؛ ً
توسع السامء ما زال جاريًا.
يشري إىل أ ّن ّ
العلمي.
ويف ما ييل نستعرض 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.
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الرتجمة جيّدة 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.
الرتجمة صحيحة من حيث املعنى؛ حيث ُح ِّدد فاعل الجملة بشكل صحيح،
يوسعون».
وتُرجِمت كلمة (موسعون) مبعنى « َمن ّ
ج .ترجمة محمد رسول:
Und den Himmel haben Wir mit (Unserer) Kraft erbaut; und
siehe, wie Wir ihn reichlich geweitet haben.
(وسعنا)؛ ما يعني
ترجمت كلمة (موسعون) بصيغة الفعل املايض؛ مبعنى ّ
توسع السامء.
تثبيت ّ

د .ترجمة بوبن هايم:
Und den Himmel haben Wir mit Kraft aufgebaut, und Wir weiten
(ihn) wahrlich (noch) aus
هذه الرتجمة صحيحة؛ إذ جيء بكلمة (موسعون) بصيغة فعل مضارع مستم ّر؛
(نوسع) .واستخدم املرتجم كلمة ( )nochللتأكيد عىل استمرار عمل ّية
مبعنى ّ
التوسع.
ّ

هـ .ترجمة رودي بارت:
Und den Himmel haben wir mit Kraft aufgebaut. Uns ist alles
möglich.
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كل
الرتجمة خاطئة بالكامل؛ إذ ترجمت كلمة (موسعون) بـ (إمكان عمل ّ
يشء).

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 ّ
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 ّ

خامتة
أي ترجمة من أخطاء
بنا ًء عىل ما تق َّدم يف هذه الدراسة ،ميكن القول إنّه ال تخلو ّ
80

ّ
األلماني�ة
ترجمة القرآن الكريم إىل اللغة

اللمقبول فيها .ومن أبرز اإلشكاالت
ومآخذ ،لذا ،ال ب ّد من فرزها لتمييز املقبول من ّ
التي تَرِد عىل الرتجامت األملان ّية ،والتي نويص برضورة تالفيها يف الرتجامت الالحقة؛
هي:
 .1األخطاء الناشئة نتيجة عدم اإلملام باألملان ّية .وهي ليست -بالرضورة-
الطبيعي وقوع املرتجِم فيها يف حال عدم معرفة اللغة
مقصود ًة وال مغرضة؛ إذ من
ّ
الهدف كام ينبغي؛ ما يجعل من عمله غري مقبول!
الرتجمي للقرآن وسيل ًة إلثبات دينه ومذهبه!
 .2اتّخاذ املرتجِم غري املسلم عمله
ّ
يدس الس ّم يف العسل ،من خالل
وتكمن خطورة مثل هذه الخطوة أ ّن املرتجِم ّ
إنجاز ترجمة يف غاية الدقّة؛ إال يف املواضع التي تخالف عقيدته ،فيرتجمها 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
فضل عن إضفاء معانٍ مستقلّة عىل أدوات التأكيد؛ ما
املعلومة بصيغة املجهولة؛ ً
أوقعها يف أخطاء كثرية.
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الفرنسية
االستشراقية
القرآن الكريم يف الدراسات
ً
أنموذجا
مناولة بالشري
أنس الصنهاجي

[[[

املسيحي حتّى منتصف القرن السادس عرش ميالدي مؤم ًنا بوحي
ظل الغرب
ّ
ّ
توصل إليها بعض العلامء
الساموي ،وبعد االكتشافات العلم ّية التي ّ
إنجيله ومبعثه ّ
األوروب ّيني املخالفة للحقائق التي جاءت بها الكنيسة ،طفقت الظّنون والريبة تلف
حقيقة املصدر اإللهي لكتابهم املق ّدس ،وانسابت ال ّدعوة إىل القطع مع الكنيسة
وهرطقتها ،ويف غمرة ذلك ظهرت مدارس فلسف ّية الئك ّية حاولت إعطاء تفسريٍ
للظاهرة الدين ّية باعتبارها رضبًا من رضوب الجهل والخوف والضعف الكامن يف
وعي وال وعي اإلنسان؛ إذ زعمت املدرسة املاركس ّية أ ّن الظاهرة الدين ّية هي
انعكاس؛ لتف ّوق الطبيعة يف ذهن اإلنسان البدا ّيئ باعتبارها يف متثّله ووجدانه متلك
من القدرة ما تستطيع به تحديد حياته ،وإغداقها الخري أو سومها بالرش ،ومساملتها
واستجداء رضاها يأيت عرب التّزلّف بعبادتها وتذكية األضاحي والقرابني لها ،واالعتقاد
نفسه ر ّوجت له املدرسة ال ّنفس ّية ،التي ص ّورت يف سياق تحليلها لنشأة الظاهرة،
أن ضعف اإلنسان وتو ّجسه من الطبيعة هي الرتبة التي استنبتت املعتقد الديني
املؤسسة له .ويف خضم هذه التّص ّورات الجديدة للظاهرة الدين ّية ،ويف
واألطراف ِّ
حأمة تدافع الحضارات ورصاع األيديولوج ّيات ،شكَّل القرآن الكريم محو ًرا مركزيًّا
تغي جلّها نسف حقيقة سامويّة ال ّدين
لجملة من ال ّدراسات االسترشاق ّية ،التي ّ
اإلسالمي املن ّزه عن التّحريف والتّأليف ،وذلك من خالل أرجفة مصدره والطّعن
يف نصوصه ومناهج حفظه وجمعه وتدوينه ،وقد جاء هذا االهتامم يف سياق
[[[ -أستاذ باحث  -كليّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّة فاس.

كل األسس الدين ّية ودحر قيمها ،متهي ًدا
املرشوع األمربيايل العلامين الطامح يف محق ّ
السيطرة عىل الشّ عوب وتوجيهها خدمة ملصالح
إلرساء قيم جديدة تذلّل سبل ّ
األوليغارشيّات الرأسامليّة الجديدة ،ومن جوقة املسترشقني الذين سلكوا هذا
املضامر وتخندقوا يف نفس الت ّيار ،املسترشق الفرنيس «ريجي بالشري» الذي انطلق
فخص
يف دراسته للقرآن الكريم من مسلّم ٍة تقول بتأليف القرآن وزيف قدس ّيتهّ ،
لذلك ترجمتني ومؤلفني؛ حيث حاول يف املؤلَّف األ ّول املعنون بـ «املدخل إىل
كل ما يتعلّق مبسائل كتابة القرآن ورسمه وقراءته باملعنى ،يف حني
القرآن» إثارة ّ
ق ّدم يف املؤلَّف الثاين املوسوم بـ «القرآن» حصيلة دراسته للقرآن الكريم.
وبالعودة إىل تاريخ الرتجامت الفرنس ّية للقرآن الكريم ،يتّضح لنا أنّها م ّرت
بثالث مراحل رئيسة هي:
املرحلة األوىل :هي مرحلة الرتجمة من الالتين ّية إىل اللغة الفرنس ّية.
املرحلة الثانية :هي مرحلة الرتجمة من اللغة العرب ّية مبارشة إىل اللغة الفرنس ّية،
وهذا مسلك نهجه كث ٌري من املسترشقني الفرنسيني يف ترجامتهم للقرآن يف القرن
العرشين ،أمثال «مونتيه» و«بالشري» و«بريك».
املرحلة الثالثة :هي مرحلة دخول املسلمني ميدان الرتجمة إىل اللغة الفرنسيّة،
مثل ترجمة الجزائري الميش وابن داوود ،والتي كانت -كام يقول «بوسيك»-
وعجيب وترجمة أحمد تيحاين سنة  ،1936وترجمة حميد الله سنة
ٍ
ٍ
بأسلوب بليغٍ
 ،1959وترجمة الدكتور صبحي الصالح سنة ·1979

 -1املحاوالت األوىل لرتجمة القرآن الكريم واألهداف املرج ّوة من ذلك

يع ّد موضوع ترجمة القرآن الكريم املعجز مبعناه ومغزاه من املناوالت الها ّمة
يف «ال ّدراسات القرآن ّية» ،واملعلوم أ ّن فكرة ترجمة القرآن الكريم يف أوروبا يف
مراحله األوىل نضجت يف أحضان املبرشين املسيح ّيني بدافع تشويه اإلسالم والطعن
يف أسسه ومصادر ترشيعه ،فرصدت لذلك كل ما من شأوه إنجاح هذا املخطّط
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ولعل من أهم الوسائل التي وظّفتها لبلوغ الغاية ،االشتغال عىل ترجمة
الجه ّنميّ ،
القرآن ترجم ًة ٍ
بنفس يحكمه التّأويل بالهوى ،ومنهج يح ّرف القصد عن حقيقته
ٍ
ٍ
وتدبيجات وهوامش ترص بأحكام جاهزة دون
بدباجات
بوعي وبغري وعي ،مدعوم
ٍ
دليل عىل التشكك يف مصدر القرآن الكريم ووحيه وكتابه ،...فاملرتجمون مل يتجشموا
عناء استيعاب ال ّن ّص القرآ ّين ومعاين األلفاظ ودالالتها ،ومل يهت ّموا بأسباب ال ّنزول
وحيث ّياته ،وقواعد األحكام الفقه ّية وأصول الدين وغريها من األحكام والضوابط،
ومل يكونوا من امللمني بتفاصيل علم النحو وجزئيّاته ال ّدقيقة وعلم البالغة والبيان.
إ ّن هذه الهجمة املسيح ّية الحاقدة املرتّب لها مبكر ،استهلّها القساوسة عقب
نشوب الحروب الصليب ّية؛ بهدف تحميس الجنود عىل قتال املسلمني ،وتبشيع
الصورة اإليجاب ّية التي رسمها املحاربون املسيحيون العائدون من الرشق عن
سامحة اإلسالم وزيف ا ّدعاءات رجال الدين عن املسلمني .ويعترب الفرنيس «بيرت
جري مرشوع ترجمة القرآن الكريم تحت إرشافه[[[؛ إذ أوكل
املحرتم» أ ّول من أُ َ
تنفيذه إىل «بيرت الطليطيل» و «هرمن الدمايش»[[[ و «روبرت كيت»[[[ مقابل
مبلغ مغ ٍر من املال[[[ مبساعدة عريب مسلم يدعى مح ّمد[[[ ،فأمتوا امله ّمة سنة
1143م[[[ ،وقد تكفّل روبرت يف هذا املرشوع برتجمة القرآن ،يف حني قام «هرمن»
خطاب أرسله «بيري املحرتم» ،إىل القديس «برنار»
برتجمة ال ّنبذة املخترصة[[[ ،ويف
ٍ
قال فيه ما ييل« :قابلت روبرت وصديقه هرمان عام 1141م ،بالقرب من «األبر»
يف إسبانيا وقد أقنعتهام بتحويل اهتاممهام من دراسة علم الفلك إىل ترجمة القرآن
باللتينيّة ،فأمتاها سنة 1143م» ،وكانت أ ّول ترجمة للقرآن باستعانة اثنني من
ّ
[[[ -عبد الباقي ،مح ّمد فؤاد :تفصيل آيات القرآن الكريم ،الطبعة الثانية ،بريوت  -لبنان ،دار الكتاب العريب1969 ،م ،ص.45
[[[ -الصالح ،صبحي :مباحث يف علوم القرآن ،الطبعة الثانية ،بريوت  -لبنان ،دار العلم للماليني ،1981 ،ص.83
[[[ -جحا ،ميشال :الدراسات العربية واإلسالمية يف أوروبا ،ال ط ،بريوت ـ لبنان ،معهد اإلمناء العريب ،1982 ،ص.39
[[[ -فوك ،يوهان :تاريخ حركة االسترشاق ،نقله عن األملانية :عمر لطفي العامل ،الطبعة الثانية ،بريوت ـ لبنان ،دار املدار
اإلسالمي ،2001 ،ص.17
[[[ -بدوي ،عبد الرحامن :موسوعة املسترشقني ،ال ط ،بريوت ـ لبنان ،دار العلم للماليني ،1974 ،ص.307
[[[ -مجلة كلية أصول الدين ،اململكة العربية السعودية ،العدد الرابع ،1403 ،ص.44
[[[ -يوهان فوك ،تاريخ حركة االسترشاق ،م.س ،ص.17
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مغريب مسلم مل ّم بالقرآن واللغة العرب ّية[[[ .وبعد مراجعتها
العرب»[[[ .أحدهام ّ
باللتين ّية من قبل «بيري دي بواتييه» ،ت ّم إرسالها إىل رئيس دير «كلوين» العام
ّ
«برندوس» مشفوعة بخطاب من بطرس ين ّوه فيها بنضاالت رجال الكنيسة ض ّد
ترصف رجال الكنيسة؛ ليستفيدوا
سائر أشكال اإللحاد[[[ ،فوضعها إثر ذلك تحت ّ
اللهوت ّية أو للقيام بأعامل التبشري ،وكان ظهور هذه
منها يف استكامل دراساتهم ّ
الرتجمة بعد الحملة الصليب ّية بأربع سنوات.
وقد أفنى «بيري املحرتم» عم ًرا يف دراسة العلوم العرب ّية واإلسالم ّية ،إلنتاج
األفكار وتجييش الحمالت وإحكام الخطط التي من شأنها هدم اإلسالم والقضاء
عىل مصادر ق ّوته ،وهذا ما أكّده «بوسيك» بالقول« :منذ سنة 1141م ،اجتمع رجال
اللتين ّية ،قصد
الدين بإيعا ٍز من بيرت املحرتم رئيس دير كلوين لرتجمة القرآن إىل ّ
محاربة اإلسالم»[[[.
وقد خلت هذه الرتجمة من األمانة العلم ّية ،وع ّجت بالبهتان والتّضليل؛ إذ
تع ّددت فيها هنات اإلضافة والحذف ،وأغفلت العديد من املفردات ،كام مل تتقيّد
السياق ومل تقم وزنًا لخصوص ّية األسلوب[[[ ،وهذا ما ع ّب عنه عبد الرحمن
بأصل ّ
املوسع منها إىل الرتجمة ،فهي
بدوي حني اعترب هذه الرتجمة أقرب إىل التلخيص ّ
ال تلتزم بال ّن ّص الحريف ،وال تنضبط لرتتيب الجمل يف األصل العريب ،وإنّ ا تؤ ّول
تعب عن هذا برتتيب من عند املرتجم[[[.
املعنى العام يف أجزاء ّ
السورة الواحدة ،ثم ّ
ويف هذا الصدد علّق املسترشق آربري عن هذه الرتجمة بالقول« :بالرغم من
[[[ -البنداق ،مح ّمد صالح :املسترشقون وترجمة القرآن الكريم ،الطبعة الثانية ،بريوت ،منشورات دار اآلفاق الجديدة1403 ،هـ
ـ 1983م ،ص.98
[[[ -يوهان فوك ،تاريخ حركة االسترشاق ،م.س ،ص.19
[[[ -املرجع نفسه ،ص.19-18
[[[ -عيل الصغري ،مح ّمد حسني :املسترشقون والدراسات القرآنية ،ال ط ،بريوت ـ لبنان ،املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش
والتوزيع1403 ،هـ ـ 1983م ،ص.112
[[[ -يوهان فوك ،تاريخ حركة االسترشاق ،م.س ،ص.17
[[[ -عبد الرحامن بدوي ،موسوعة املسترشقني ،م.س ،ص.307
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امتالء هذه الرتجمة باألكاذيب وسوء الفهم ،فإنّها كانت األساس الذي قامت عليه
الرتجامت األوربية املبكرة يف األسلوب الذي استخدمته»[[[ .وقد ظلّت ترجمة
«بطرس املحرتم» مصد ًرا لتحقيق األغراض املتع ّددة ومرج ًعا لبثّ ال ّروح الصليبيّة،
وشحذ الهمم ملحاربة اإلسالم[[[ ،وقد انترشت هذه ال ّتجمة انتشا ًرا واس ًعا يف
التجامت
مختلف كنائس أوروبا ،وباتت هي األرض ّية والبوصلة التي تو ّجه أغلب ّ
كل ذلك الزيف
األوروب ّية الحديثة ،وعىل ال ّرغم من اشتامل هذه الرتجمة عىل ّ
واملؤسسات
والتزوير لحقائق العقيدة اإلسالميّة ورشائعها ،فإ ّن الكاتدرائيّات
ّ
ال ّدين ّية املسيح ّية منعت ظهورها وانتشارها بني العا ّمة؛ إذ تو ّجست من تحقيقها
لعكس الهدف املرج ّو وهو التعريف باإلسالم ،وزيادة يف الحرص أشاعت الكنيسة
يحل أجله الطبيعي[[[.
بأ ّن من يطبع القرآن أو يحاول طبعه فإنّه سيموت قبل أن ّ
وبالفعل ،فقد ظلّت الرتجمة املذكورة ضمن مخطوطات دير «كولوين» وظلت
مخطوطة يف نسخ ع ّدة ،تتداول يف األديرة م ّدة أربعة قرون ومل تصدر ّإل يف سنة
1543م ،أي بعد أربعامئة عام من صدورها حيث قام بطبعها ونرشها الالهويت
السويرسي «ثيو دور بييلياندر» يف ثالثة مجلدات[[[ ،اشتملت عىل مقدمة لـامرتن
لوثر وفيليب ميالنختون ،بيد أن «جورج سال» اعترب ما نرشه «بيبلياندر» بالالتين ّية
ليست ترجمة للقرآن ،فاألخطاء الالنهائيّة والحذف واإلضافة والترصف بحريّة
شديدة يف مواضع ع ّدة يصعب حرصها ،جعلت الرتجمة عارية عن أي تشابه مع
األصل[[[ ،ورغم ما انطوت عليه هذه الرتجمة من تدليس وافرتاء وتشويه ،فقد أمر
البابا «بولس الثالث» بعيد صدور طبعة منها بإتالفها ،ومل تسمح الكنسية بطبع
الرتجمة بالالتينية ّإل عىل عهد البابا ألكسندر السابع (1568-1555م)[[[ .ويف سنة
[[[ -مجلة كلية أصول الدين ،اململكة العربية السعودية ،العدد الرابع ،1403 ،م.س ،ص.46
[[[ -املرجع نفسه ،ص .45-44
[[[ -املرجع نفسه.
[[[ -يوهان فوك ،تاريخ حركة االسترشاق ،م.س ،ص.17
[5]- Encyclopedie de LIslam, Nouvelle Ed.G.P. Maisonneuve - Larose, S.A, paris 1986, p. 618.
[[[ -مح ّمد صالح البنداق ،املسترشقون  ،...م.س ،ص.96
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1647م ظهرت أول ترجمة للقرآن الكريم باللغة الفرنسية عىل يد «أندري ديريو«
الذي ظلت ترجمته محط اهتامم ودراسة ردحا من الزمن ،ومرج ًعا يف الرتجامت
إىل لغات أُخر ،ويف هذا الشأن يقول «جون برسون» إن الرتجمة الفرنس ّية القدمية
ج ًّدا هي ترجمة «أندري ديريور» ،طبعت كث ًريا بني األعوام 1647م و 1775م،
إذ احتوت كلها عىل مخترص لديانة األتراك وبعض املستندات ،وقد نتج عن هذا
العمل أول ترجمة للقرآن إىل اإلنجليزيّة بوساطة «ألكسندر روس» وكانت أيضً ا
لألب ترجامت أُخر إىل الهولندية بوساطة «جالزماخر» ،وإىل األملانية بوساطة
«النج» ،وإىل الروسية بوساطة «بستنكوف وفريفكني»[[[ .وبعد ظهور ترجمة
اإليطايل و «لودفيك مرايك» سنة 1698م ،باتت عمدة يف الرتجامت إىل اليوم ،بسبب
ترجمتها للقرآن الكريم من العربيّة إىل اإليطاليّة ،املعزز بالنص األصيل للقرآن
الكريم وترجمة التينية وجيزة ج ًّدا له وبعض التعاليق ،وقد عكف املرتجم عىل
املفسين املسلمني ما ينيف عن أربعني سنة.
دراسة القرآن الكريم ومؤلّفات أشهر ّ
واعترب «هرني المنز» هذه الرتجمة أكرث الرتجامت إنصافًا للقرآن الكريم ،ومرجع
كثري من املرتجمني األوروبيّني ،غري أنهم ال يشريون إليها يف معظم األحيان ،بسبب
موضوع ّيتها[[[.
وبعد الربع األ ّول من القرن الثامن عرش ،ترادفت الرتجامت األوروب ّية املعتمدة
عىل النص العريب للقرآن الكريم ،فاشتهر يف هذا الصدد ترجمة اإلنجليزيّة «جورج
سال» سنة 1734م ،جزم يف مقدمتها أن القرآن من تأليف مح ّمد واعترب ذلك
مسلمة ال تقبل الجدل[[[ ،ويف سنة 1751م نرش الفرنيس «سافاري» ترجمة
مبارشة إىل الفرنسية سنة 1751م[[[ ،وصفها «إدوارد مونتيه» بالرتجمة العارية
[1]- J.D. Person. Al Kuran, Eneyclopedie de LIslam. p.434.
[2]- Lammens, Henri, Lislam croyanees et institutions, 3éme éd. Imp. Catholique, Beyrouth 1943, p.54.
[[[ -مح ّمد حسني عيل الصغري ،املسترشقون ،...م.س ،ص.50
[4]- J.D Pearson. Al-Koran, op. cit., p. 434.
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عن الدقة[[[ ،ولك ّنه يف املقابل أثنى عىل ترجمة «كزميرسيك»[[[ التي أصدرها سنة
1840م واعتربها أكرث رصانة وشيو ًعا يف فرنسا رغم ضعف معارفه يف علوم اللغة
العرب ّية وغياب األمانة العلم ّية يف دراستها[[[.
بيد أنّه يف سنة 1925م ظهرت له ترجمة اعتربها شكيب أرسالن أفضل
الرتجامت األوروب ّية وأكرثها دقّة ،وقد ذيّلها املرتجم بفهرس ملواد القرآن الكريم
املفصل بعناية[[[ ،وبعد أربعة وعرشين سنة من ترجمة «مونتيه» ،ظهرت ترجمة
«بالشري»[[[ سنة 1949م املتسمة برتتيب السور حسب التسلسل التاريخي لنزولها،
والتي قال عنها الدكتور صبحي «تظل ترجمة «بالشري» للقرآن يف نظرنا أدق
الرتجامت للروح العلم ّية التي تسودها وال يغض من قيمتها ّإل الرتتيب الزمني
للسور القرآن ّية»[[[ لكن ما عاب جاك بريك عىل «بالشري» هو علامن ّيته التي حجبت
عنه القدرة عىل اكتناه العمق الروحي للقرآن الكريم ،ويف هذا املعنى يقول« :ال
شك أن «بالشري» هو أستاذ عظيم فذ ،فقد كان أستاذًا يل وصديقًا كب ًريا ،ولكننا لو
تكلمنا كعلامء بعي ًدا عن العالقات الخاصة ،فإنني أقول إن ترجمته للقرآن عىل
الرغم من مزاياها فإن لها نواقص ،ولك ّنها تبقى من أفضل الرتجامت الفرنسية
[1]- Montet Edwads, Mahomet, Le Coran, Payot, Paris, 1944, p. 56.
[[[ -مح ّمد فؤاد عبد الباقي ،تفصيل  ،...م.س ،ص.8
[3]- Montet Edwads, Mahomet…,op.cit., p.556.
[[[ -مح ّمد فؤاد عبد الباقي ،تفصيل  ،...م.س ،ص.8
[[[« -ريجيس بالشري» :من أشهر مسترشقي فرنسا يف القرن العرشين ،ومن أعضاء املجمع العلمي العريب بدمشق ،ولد يف
مونروج بضواحي باريس ،تعلم العربية يف الدار البيضاء باملغرب وتخرج من كـلية اآلداب يف الجـزائر سنة 1922م ،عني أستاذًا
رضا
يف معـهد الدراسات املغربية العليا يف الـربـاط ما بني سنتي 1924و1935م ،ثم انتقل إىل جامعة السوربون بباريس محا ً
بها سنة 1938م ،ثم أسندت إليه إدارة املدرسة العليا للدراسات العلمية سنة 1942م واالرشاف عىل مجلة «املعرفة» الباريسية
بالعربية والفرنسية ،له عدة مؤلفات بالفرنسية ترجم بعضها إىل العربية ،ونجح يف فرض تدريسها يف بعض املعاهد الثانوية
الفرنسية .من كتبه -1 :ترجمة معاين القرآن الكريم إىل اللغة الفرنسية يف ثالثة أجزاء ،أولها مقدمة القرآن الكريم ،نرش الرتجمة
وحدها يف عام 1957م ثم أعيد طبعها عام 1966م –2 .تاريخ األدب العريب ،نقله إىل العربية إبراهيم الكيالين –3 .قواعد العربية
الفصحى –4 .أبو الطيب املتنبي ،نقله إىل العربية أحمد أحمد بدوي –5 .معجم عريب فرنيس إنكليزي .ينظر .مح ّمد حمدي
زقزوق ،االسترشاق والخلفية الفكرية للرصاع الحضاري.
[[[ -صبحي الصالح ،مباحث ،...م.س ،ص.771
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للقرآن»[[[ واللّفت يف هذه الرتجمة إيراده لآلية الواحدة برتجمتني؛ إذ يربز يف
إحداها املعنى الرمزي ،ويف األخرى املعنى اإليحايئ الذي يغلّبه يف كثري من األحيان،
نص الرتجمة ببعض التّعاليق والبيانات .ويف سنة 1966م ،ظهرت
كام مل يفته تدبيج ّ
ترجمة املسترشق األملاين «رودي بارت» ،التي ع ّدت يف ذلك الوقت أحسن ترجمة
للقرآن الكريم باللغة األملان ّية ،بل يف اللغات األوروب ّية عمو ًما ،وقد حرص صاحبها
أن تكون دراسته منضبط ًة قدر اإلمكان للدقّة واألمانة يف نقل املعاين القرآن ّية من
العربيّة إىل األملانيّة ،وحني تقابله عبارة يصعب فهمها وترجمتها إىل اللغة األملانيّة
فال يتوان يف إدراجها بعبارتها األصلية كام وردت يف اآلية الكرمية[[[.
ٍ
وقد كرثت بعد ذلك إصدارات الرتجامت القرآن ّية الفرنس ّية ،لك ّنها مل ِ
بجديد
تأت
يذكر[[[ ،حتى أصدر «جاك بريك» سنة  1990مناولة جديد ًة يف ترجمة القرآن الكريم
استغرق إنجازها مثان سنوات من العمل ،استعان فيها بعرشة تفاسري تن ّوعت بني ما
والحق أ ّن الرتجمة متيّزت مبق ّدمة تناولت بالتّحليل ال ّنص القرآ ّين
هو قديم وحديث.
ّ
ومم ّيزاته ومضامينه والخصوص ّيات التي يحظى بها ،لكن عىل ال ّرغم من اإلطراء الذي
عمل عاريًا عن الكامل ،وأ ّن الفئة املستهدفة
حف هذا العمل ،فقد اعتربه املرتجمً ،
ّ
منه هي فئة املسلمني املتمكّنني من اللّغة الفرنس ّية غري الناطقني باللغة العربية[[[.

« -2بالشري» ومزاعمه الطاعنة يف قدس ّية القرآن الكريم

هدف «بالشري» وأمثاله من ترجامتهم ملعاين القرآن الكريم إيهام القراء
بتناقضاته ،وإضفاء صفة النحل والحبكة والتأليف البرشي عليه ،وذلك مبا يبثون
يف مقدماتهم وحواشيهم من أكاذيب وافرتاءات ،العتقادهم الجازم أ ّن ذلك يصيب
اإلسالم يف الصميم.
[[[ -حوار مع املسترشق جاك بريك ،مجلة رسالة الجهاد ،العدد  ،48السنة الثامنة ،يناير 1990م ،ص.85
[[[ -ميشال جحا ،الدراسات ،...م.س ،ص 218و.259
[3]- Kasimirski, Albert, Coran, Tome premier, Introductions et notes de G.H. Bousquet Fasquelles,
Editeurs, Paris, p. 28.
[4]- Chauvin Victor, Bibliographie des Ouvrages Arabes, Liège, 1909, p. 248.
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وتقع مقدمة الطبعة األوىل لرتجمة «بالشري» يف  310صفحة ض ّمنها موضوعات
ع ّدة ،منها:
 تدوين القرآن الكريم. وصف للمصحف العثامين. انتقادات مثارة من خالل النص القرآين. -الرتجامت األوروب ّية[[[.

أ ّما طبعة سنة  1980للرتجمة املذكورة[[[ ،فلم تتجاوز مقدمتها عرش صفحات،
قسمها إىل أربع مراحل ،وضمنها تحليالت
تناول فيها املرتجم فرتة النب ّوة التي ّ
وتعليقات مزيّفة ته ّيئ ذهن القارئ لقبول ما يختلقه يف ترجمته من افرتاءات
للنيل من القرآن الكريم ،وهذا يدل عىل ما بذله «بالشري» من مجهودات جهيدة
لتحقيق الهدف االسترشاقي املنشود.

 -1املناولة املنهج ّية لـ «بالشري» يف ترجمة القرآن الكريم

رتب «بالشري» سور القرآن الكريم وترجم معانيه الجليلة يف الطبعة األوىل سنة
 1949وفق نزولها ،مقتديًا بنهج بعض املرتجمني الربيطان ّيني ،وذلك بقصد تفسري
التّرشيع عىل ضوء الوقائع التاريخ ّية ،وقد أصبح القرآن وفق هذا الرتتيب 116
قسم سوريت العلق واملدثر إىل أربع سور ،وهو ما ال يعرفه
سورة ً
بدل من 114؛ إذ ّ
املسلمون وما ال يعرفه املصحف الرشيف منذ حضور زيد بن ثابت العرضة األخرية
للقرآن الكريم عىل النبي عىل جربيل حتى اليوم[[[.
ثم عفا عن ذلك يف الطبعات التالية ،ويستهل «بالشري» دامئًا يف مقدمة كل
[1]- Régis Blachere, Introduction au Coran selon un essai de reclassement des sourates, Maisonneuve
Larose, 1947, p.227.
[2]- Encyclopediede LIslam, Nouvelle, op.cit., p. 680.
[[[ -الزركيش :الربهان يف علوم القرآن ،ال ط ،القاهرة ،دار إحياء الكتب العربية ،1957 ،ص.112
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سورة كرمية ذكر مصدر اسمها[[[ وآراء املفرسين املسلمني وغري املسلمني يف
مك ّيتها أو مدن ّيتها جزئ ًّيا أو كل ًّيا ،لك ّنه يف أغلب األحيان ير ِّجح آراء غري املسلمني،
وقد يقحم معلومات أُخر عن السورة ،واآلية يرتجم بعضها مرتني أو أكرث ،وإذا رأى
أن لآلية أكرث من معنى يضع يف ترجمته رقمني لآلية :الرقم األول هو رقمها حسب
طبعة «فلوجل» للمصحف الذي اعتمد يف ع ِّد آياته عىل ترقيم خاص به مخالف
ملا عليه علامء األ ّمة ،والرقم الثاين رقمها حسب طبعة القاهرة ،وقد أشار إىل ذلك
يف التّنبيه الذي كتبـه قبل مق ّدمـة ترجمته[[[ .وقد ا ّدعى أنّه اعتمد عىل أربعة
تفاسري ،وهي :الطربي ،والبيضاوي ،والنسفي ،والرازي .ولكن عند قراءة ترجمته،
يالحظ أنه يرجح دامئًا آراء املسترشقني عىل ما جاء يف هذه الكتب ،ومن آرائه أنّه
السابقة لها ،ويشري إىل هذه
يرى أ ّن بعض اآليات إلحاق ّي ٌة نزلت متأ ّخر ًة عن اآلية ّ
خاص ٍة متيّزها عن اآليات األُخر ،وذلك
اآليات التي يراها متأ ّخرة بطباعتها بطريق ٍة ّ
إ ّما بطباعتها يف الجانب األمين من الصفحة أو بطباعتها بحرف مائل[[[ .ومثال
ذلك اآلية  129يف سورة النساء ،وي َّدعي يف مواضع أ ّن اآليات ناقصة ،فيأيت بعبارات
من التوراة ليستكمل بها هذا النقص املزعوم ،كام مل يتو ّرع عن نقل بعض اآليات
من أماكنها[[[.

 -2مزاعم بالشري الطاعنة يف قدس ّية القرآن الكريم

أ -تكذيب القرآن باعتباره وح ًيا إله ًّيا

حاول «بالشري» إثبات تعارض يف بعض اآليات القرآن ّية ،ويف هذا الشأن ساق
اإللهي يف قوله تعاىل« :اللهم مالك امللك تؤيت امللك من تشاء وتنزع
مثال يف العدل
ً
ّ
امللك م ّمن تشاء وتع ّز من تشاء ّ
وتذل من تشاء بيدك الخري إنك عىل كل يشء قدير
الحي من امليت وتخرج امليت
تولج الليل يف النهار وتولج النهار يف الليل وتخرج ّ
[[[ -السباعي ،مصطفى :االسترشاق واملسترشقون (ما لهم وما عليهم) ،دار الوراق للنرش والتوزيع ،1999 ،ص.7
[[[ -املرجع نفسه.
[[[ -ريجيس بالشري :القرآن نزوله ،تدوينه ،ترجمته وتأثريه ،نقله إىل العربية :رضا سعادة ،1974 ،ص.8
[[[ -حوار مع بالشري ،مجلة رسالة الجهاد الليبية ،عدد يناير  ،1990ص.85
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من الحي وترزق من تشاء بغري حساب»[[[ وعلّق بأ ّن هذه اآلية تخرب بسلطة الله
املطلقة يف أحكامه وقراراته وتقديره لألمور ،بيد أ ّن اآليتني التاليتني تثبتان خالف
َ َ ْ َ َّ َ َّ َ َ ُّ َ
ْ
َ َّ
َْ
َْ
ضل َعليْ َها
ذلك يف قوله تعاىلَ ﴿ :م ِن اهت َدى فإِن َما َيهتدِي لِ َف ِ
سهِ ومن ضل فإِنما ي ِ
َ
َ
ُ

ً
ََ َ ُ َ ٌَ َْ ْ
َ َ
َ َْ ْ ُ َ
خ َرى َو َما ُك َّنا ُم َع ِّذب َ
ني َح َّت نبْ َعث َر ُسول * ِإَوذا أ َردنا أن ن ْهل ِك
ول ت ِزر وازِرة وِزر أ
ِ
َ ً َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
َّ
َّ
ق ْر َية أ َم ْرنَا ُم ْ َتف َِيها فف َسقوا ف َِيها ف َحق عليْ َها الق ْول ف َدم ْرناها تدم ًِريا﴾[[[.

فبحسب قوله ،تعطي الحرية لإلنسان يف اختيار مصريه[[[ .ومل يقف تجارسه
عند هذا الحد ،بل طفق يق ّدم ويؤ ّخر اآليات القرآن ّية عن مواضعها حسب هواه يف
املصحف الرشيف ،من قبيل إيراده لآلية الحادية عرشة من سورة النساء يف اآلية
الثانية عرشة ،وتنكيس اآليات  ،64-63-62من سورة طه ،وإقحامها يف اآلية  60وما
بعدها ،أما اآليتان  16و  17من سورة لقامن فقد رآى أنهام تعرتضان وصايا لقامن
البنه ،األمر الذي يستوجب إعادتهام إىل مقبل الوصايا الستقامة املعنى .كام وصل
به األمر إىل إضافة ما ليس يف القرآن مثل فعله يف اآلية  52من صورة الزخرف ،إذ
قبل بعد قوله تعاىل «ما كنت تدري ما الكتاب
أضاف كلمة (ً :)antérieurement
وال اإلميان» بح ّجة أن معنى اآلية غري واضح[[[ .وقد ختم «بالشري» ديباجة ترجمته
بخامتة أكد فيها بجزم أن القرآن ليس كتاب عقيدة ورشيعة ،بل ال يعدو أن يكون
مج ّرد رسالة جهاد وتحريم ،وبهذا املعنى يقول« :نشدنا أن نجمع ما ال يجوز جهله
يف رسالة قيل أنها عقيدة ورشيعة ...وإذا ربطنا النصوص القرآنية بعضها ببعض
يتّضح ويتح ّدد خطوط القوة فيها إذ هي رسالة جهاد وتحريم أكرث من أية رسالة
أخرى»[[[ ،وعن مسألة الوحي زعم بالشري أن الوحي املنزل يف مكة مل يكتب بل كان
يخزن يف الذاكرة ،وأن فكرة تدوين مقاطع الوحي الهامة التي نزلت يف السنوات
السالفة عىل مواد خشنة من الجلود واللخاف ،مل تنشأ ّإل بعد إقامة مح ّمد يف
[[[ -سورة آل عمران ،اآلية .27-26
[[[ -سورة اإلرساء ،اآلية .16-15
[[[ -ريجيس بالشري ،القرآن ،...م.س ،ص.142-141
[[[ -عوض ،إبراهيم :املسترشقون والقرآن ،ال ط ،القاهرة ،مكتبة زهراء الرشق ،2003 ،ص.55-54
[[[ -املرجع نفسه ،ص.42
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املدينة املنورة ،عىل أن هذه الحاجة للتدوين مل تظهر -حسب استنتاجهّ -إل بني
الحني واآلخر ،أي أن الجزء الذي يكتب من الوحي هو الجزء الذي كان يرى فيه
معي ،وقد شغلت األدعية
النبي الكريم خدمة وإفادة ملصلحة متوخاة يف سياق ّ
واألحكام الرشع ّية معظم ح ّيز هذا الجزء ،وبذلك يقسم بالشري القرآن الكريم إىل
مهم وغري مهم[[[ .ويف سياق حديثة عن مسألة جمع القرآن ومراحل تدوينه،
خرج بقناعة مفادها أن التدوين مل يكن صحي ًحا متا ًما ،فسقطت آيات كثرية منه،
كام أن أدوات الكتابة وما كان يكتب عليها ،قد تم دون ضبط ،أو نظام ،مام
عرض بعضه للضياع كام أن الجمع يف املرحلة الثانية لتدوين القرآن بعد وفاة
الرسول ،مل يتجاوز ما كان يف صدور الحفاظ ،ومببادرة شخص ّية من بعض الصحابة،
وهذا ما يؤرش أن جمع القرآن وتدوينه مل يتم بطريقة علم ّية صحيحة ،حتى عهد
الخليفة الثالث عثامن .كام اعترب «بالشري» أن قراءة القرآن الكريم قراءة خاطئة ال
تنضبط للتسلسل الزمني لتواتر السور ،ويف هذا الصدد قال« :إن السور عىل النظام
معكوسا ،ومن جهة أخرى
املعاكس للتاريخ الذي نزل فيه الوحي إننا نقرأ القرآن
ً
فالسور بعيدة عن تكوين مجموعات متجانسة» ،وعليه نصح برضورة البحث عن
ترتيب زمني للسور طاملا أ ّن الرتتيب الذي عليه القرآن حاليًّا ترتيب مصطنع ييش
عن الروح الفوضويّة التي كان عليها العرب يف ذلك الوقت ،األمر الذي استدعى
حسب زعمه هجر هذا الرتتيب والبحث عن آخر ينضبط للتسلسل التاريخي يف
النزول ،ويف هذا الشأن قال« :من أجل فهم الكتاب املقدس للمسلمني تاريخ ًّيا
ميكن الرجوع إىل التسلسل الزمني ...من أجل مساعدة القارئ»[[[ وقد قسم بالشري
فاصل بني كل مرحلة من هذه املراحل
سور القرآن الكريم إىل أربعة مراحلً ،
األربعة مبا تتم ّيز به كل مرحلة عن األخرى من سامت ،والذي يبدو أنها مأخوذة
من املسترشق األملاين «نولدكه» يف معالجته لهذا املوضوع باعتبارها الطريقة املثىل
يف نظر بالشري -التي يجب التقيد بها ،ويف هذا يقول« :إن التجربة أثبتت أن التقيد[[[ -عبد العال ،إسامعيل :املسترشقون والقرآن ،دعوة الحق ،العدد  ،120العام  ،1991ص.24
[2]- Régis Blachere, Introduction au Coran...op.cit.,p. .11
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باملراحل الزمن ّية للرتتيب الذي اقرتحه «نولدكه» وأخذ به بعض املرتجمني يجعل
القراءة املصحف سهلة بل ممتعة»[[[ .ويف معرض حديثه عن املرحلة األخرية يف
تدوين القرآن ورسمه ونقطه التي متت يف العهد األموي ،أكد أنها املرحلة التي تم
فيه حذف بعض اآليات التي متجد عل ًّيا وأهل البيت ألسباب سياس ّية[[[.
أما عىل املستوى الفني فقد اعرتف «بالشري» بأن القرآن معجزة وتحفة أدب ّية
رائعة تسمو عىل جميع ما أنتجته اإلنسان ّية وبجلته من الصحف[[[ .وذلك ملا
يحويه من نرث موزون مقفى يأثر بسحره العجيب عىل املتلقي ،وهذا ما اعتربه
شبيها برتانيم املنجمني والسحرة وتفنن الشعراء ،ويف هذا الصدد يقول «ولقد نشأ
من هذا النرث انفعال إجاميل أثر عىل األعداد أنفسهم ،...ثم إن لهذه امليزة تأث ًريا
عىل السامع الذي ال ينطق بالضاد ...وهذا شبيه بغرابة تنبؤات املنجمني ،وهدر
الشعراء ،وقول السحـرة»[[[ .فلغة القرآن ظلت يف حسبه شبيهة بالشعر القديم،
وذلك بفصل األحكام املوسيقيّة للمقاطع اللفظيّة ،وغنى النغم يف الحركات،
والقوايف املنظومة أو املسجعة[[[.
إن منهج النفي الذي اتبعه «بالشري» كان الغرض منه نفي الحقائق والوقائع
املرتبطة بنزول القرآن الكريم ،وذلك من خالل إثارة الشكوك إىل الحد الذي يجعلك
تشكك يف حقيقة النص القرآين املتداول.
ب -اعتبار القرآن الكريم من تأليف مح ّمد
ا ّدعى «بالشري» أ ّن القرآن الكريم ألّفه مح ّمد وجمعه من مختلف املصادر،
اعم أ ّن تعاليمه ومادته العضويّة تلقّاها من راهب نرصاين أريويس اسمه
ز ً
[1]- Le Coran «Que sais- je» Ed. 2me, presses, Universitaire de France, Paris, p44.
[[[ -سامل الحاج ،سايس :نقد الخطاب االسترشاقي يف الظاهرة االسترشاق ّية وأثرها يف الدراسات اإلسالم ّية ،دار املدار اإلسالمي
 ،2002ج ،1ص.350-349
[[[ -ريجيس بالشري ،القرآن ...م.س ،ص.42
[4]- Lammens, Henri, Lislam…, op.cit., p. 52.
[5]- Régis Blachère, le problème de Mahomet - Essai de biographie critique du fondateur de l’Islam,
presses Universitaires de France, Paris,1952, p.49.
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«سريجيون بحريى» كان خار ًجا عن العقيدة القومية[[[ ،أ ّما القصص الواردة يف
القرآن فقد استقاها مح ّمد من التوراة وقصص الغابرين وحكايات سوق عكاظ
وخطب وشعر قس بن ساعدة الذي أخذ عنه بعض القضايا الدين ّية ،ال س ّيام ما
تعلّق منها بالبعث والنشور والحساب[[[ ،ثم أضفى عليها بذكاء الرواية واألسلوب
العريب الفصيحني الذي اتسم باإليحاء أكرث منه بالوصف[[[ ،ومثالً عىل ذلك ذكره
َ ْ َ َّ
َ َّ َ َ َ ْ َ [[[
يف قوله تعاىل﴿ :أو كلِي مر ع قري ٍة﴾ فقد اعتربها «بالشري» آية مطابقة
لألسطورة املنترشة ج ًّدا يف الرشق ويف الثقافة اليهوديّة النرصان ّية»[[[ ،وزعمه يف
الخاصة بهذا الرسول الكريم (أي من اآلية  38إىل
مقدمة سورة إبراهيم أن اآليات
ّ
 )42هي نصوص قدمية ت َّم تنقيحها باملدينة املنورة ،واستدالله بطول اآلية الثالثة
نسبيًّا يف سورة العرص عىل أنها أدرجت منذ زمن قريب[[[ .وجزمه يف وجود آيات
ها ّمة يف مق ّدمة سورة األنعام أدخلت عليها تعديالت بعد الهجرة إىل املدينة
املنورة بزمن وجيز[[[ .كام مل يتورع عن وصف مح ّمد بالزعيم الداهية الذي
يتقلب بتقلب املصالح ،وتحول موازين القوى ،ويف هذا التفسري ادعى أنه سعى إىل
تحسني عالقته مع اليهود ،بانتامئه إىل اإلبراهيميّة بعدما أدرك مكانتهم ونفوذهم
يف املدينة وقوة حلفائهم ،وحينام قويت شوكته وانقطع حبل الود بينه وبينهم،
مال إىل النصارى بعدما استشعر جأشهم إثر هزميته يف معركة مؤتة[[[ ،ويؤول
َ َ َ ً َّ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َّ َ َ ْ َ ُ
َ َ َّ َ َ
ج َدن أش َّد انلَّ ِ
اس عداوة ل ِلِين آمنوا الهود والِين أ
شكوا
ذلك من قوله تعاىل﴿ .ل ِ
[1]- Régis Blachère, le problème de Mahomet - Essai de biographie critique du fondateur de l’Islam,
presses Universitaires de France, Paris,1952, p. 36.
[[[ -نرصي ،أحمد :آراء املسترشقني يف القرآن الكريم ،ال ط ،الرباط ،دار القلم للطباعة والنرش والتوزيع ،2009 ،ص.86-85
[[[ -ريجيس بالشري ،القرآن ...م.س ،ص.56-55
[[[ -سورة البقرة ،اآلية .259
[[[ -ريجيس بالشري ،القرآن ...م.س ،ص.69
[[[ -املرجع نفسه ،ص.664
[[[ -املرجع نفسه ،ص.151
[[[ -املرجع نفسه.76 ،
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ارى َذل َِك بأَ َّن مِنْ ُه ْم ق ِّسِيس َ
ِين َ
ِين قَالُوا إنَّا نَ َص َ
آم ُنوا َّال َ
َو َلَج َد َّن أَقْ َر َب ُه ْم َم َو َّدةً ل َِّل َ
ِني
ِ
ِ
ِ
َ
َ ُ ْ َ ً َ َّ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ [[[
ورهبانا وأنهم ل يستك ِبون﴾ .

ويف السياق ذاته ،ذيّل الصفحة الثامنة واألربعني من كتابه معلقًا عىل اآلية
َ َُ ُ
َ
َ ُْ
َّ َ ُ
َّ ُ َ
ول ُّ
الس َف َه ُ
اء م َِن انلَّ ِ
اس َما َوله ْم ع ْن ق ِبْلت ِ ِه ُم ال ِت كنوا َعليْ َها قل هلل
الكرمية ﴿سيق
َْ ْ ُ ْ ْ
َ ْ ََ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
[[[
َ
ُ
يم﴾ بالعبارات التالية «بقت
شق َوال َمغ ِرب يهدِي من يشاء إىل ِ
ص ٍ
اط مستقِ ٍ
الم ِ
(أي القدس) قبلة املسلمني ما يربو عن  16أو  17شه ًرا ،أي حتى يئس مح ّمد من
والء إرسائيل ،ثم تحول إىل الكعبة»[[[.
ظل السواد األعظم من املسترشقني وعىل رأسهم «بالشري» ،عند دراسهم
لقد ّ
للوحي ينطلقون من ثوابت معرف ّية ذات صل ٍة بديانتهم التي ترى أ ّن آخر تجل ّيات
الوحي قد انتهت مع موىس وعيىس عليهام السالم ،بالتايل فالنب ّوة تستحيل ظهورها
برشي
يف أحد بعدهام ،ومن هذه الفرض ّية يتعاملون مع القرآن عىل أنّه حديث،
ّ
محض ،فهو إ ّما عمل ّية انتقائ ّية اعتمدت عىل الكتب الساموية األُخر ،أو إنتاج
ومزج بني عنارص الديانات الوثن ّية التي كانت سائدة يف القرن السابع امليالدي[[[.

 -3دحض مزاعم «بالشري»

اجتمع املسلمون عىل أ ّن القرآن الكريم هو كالم الله املنزل بالوحي عىل رسوله
الكريم ،فالله تعاىل بذاته الجليلة هو املتكلّم به واملنشئ له ،فميزته عن سائر
إلهي يف لفظه ومعناه[[[ ،بيد أن «بالشري» يف إطار سعيه
الكتب الساموية أنّه ٌّ
الحثيث والدؤوب نحو رصف القرآن الكريم عن مصدره اإللهي ،أثار عدة نقاط
للدفاع عن أطروحته ،غري أن مجموعة من املتخصصني أدحضوا الدالئل الواهية
التي بنا عليها تصوره وذلك من خالل النقاط التالية:
[[[ -سورة املائدة ،اآليتان .83-82
[[[ -سورة البقرة.اآلية.142
[[[ -ريجيس بالشري ،القرآن ...م.س ،ص.48
[[[ -أحمد نرصي ،آراء املسترشقني ،...م.س ،ص.98
[[[ -نقرة ،التهامي :القرآن واملسترشقون ،املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،مكتب الرتبية العريب ،دون تاريخ ،ج،1
ص.28
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 -1مسألة لقاء الرسول بالراهب بحريى
التقى الراهب بحريى وهو يف ربيعه التاسع ،أي يف مرحلة ال تؤهله متا ًما
لتلقي أو استيعاب أي يشء ،ما بالك رسالة بهذا الوزن ،ويف هذا الصدد قال عبد
طفل ال يزيد س ّنه عن تسع سنوات أو اثنتي
الودود شلبي« :هل يتص ّور برش أن ً
عرشة سنة يتلقى برجل فيتعلّم منه لغته ..ثم يلقنه أصول عقيدة ديانته وكل
ذلك يف بضع ساعات؟ هل يتصور ذلك برش»[[[ ،كام أنه يف لقائه بالراهب كان
مع رفقة ومل يكن لوحده ،ومل يدم اللقاء سوى فرتة تناول الطعام ،ثم إن موضوع
اللقاء كام بينته الرواية يدور فحواه عن عالمات النب ّوة ملا كان عند بحريى من ذكر
ونعت عن النبي املنتظر ،فأخرب بذلك أهله وأمرهم بحفظه من اليهود ،زد عىل
ذلك أن الذي دعا إليه يخالف إىل حد بعيد ما كان يعتقد بحريى .كام أن قومه
املعادين لرسالته هم أحرص الناس عىل القدح يف نب ّوته ،فلو علموا بذلك ولو بقيد
أمنلة لجرسوه ولكانت لهم حجة يف إنكار بعثه[[[.
 -2مسألة قس بن ساعدة اإليادي مع الرسول
ذكر ابن كثري يف هذا الشأن أن الرسول الكريم سمع ابن ساعدة يو ًما إبان فرتة
الجاهل ّية يف عكاظ عىل جمل ،ومل يع من كالمه ّإل ألفاظًا مبهمة ،وملا قدم وفد إياد
عىل النبي ملبايعته ،قال «يا معرش وفد إياد ما فعل قس بن ساعدة اإليادي،
قالوا هلك يا رسول الله ،قال لقد شهدته يو ًما بسوق عكاظ عىل جمل يتكلّم بكالم
معجب مونق ال أجدين أحفظه ،فقال له أعرايب من أقايص القوم أنا أحفظه يا رسول
الله ،قال فرس ،قال :يا معرش الناس اجتمعوا فكل من فات فات وكل يشء آت
آت ،ليل داج وسامء ذات أبراج وبحر عجاج ونجوم تزهر وجبال مرسية يذهبون
قسم ال ريب
فال يرجعون ،أرضوا باإلقامة فأقاموا أم تركوا فناموا ،أقسم قس بالله ً
[[[ -شلبي ،عبد الودود :التزوير املقدس ،دار الرشوق ،بريوت ،1986 ،ص.105
[[[ -ابن تيمية :الجواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ،مطبعة مدين ،دون تاريخ ،ج  ،3ص.25
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فيه إن دي ًنا هو أرىض من دينكم هذا تم ألقى خمس أبيات شعريّة يفصل القول
قسا ،وإين ألرجو الله أن يبعثه أ ّمة وحده»[[[.
فيهن[[[ ،فقال الرسول ،رحم الله ً
قول أشكل عليه فهمه ،ووقوفه لسامعه
إذًا فالرسول ،سمع مرة من ابن ساعدة ً
كان من باب شهرته بفصاحته وبيانه وحكمته التي طبقت اآلفاق ،فكيف لرجل
أمي سمع من آخر كال ًما راط ًنا بالنسبة له ،سيحوله إىل قرآن أعجز العامل مبعجزاته
اللغويّة والتاريخ ّية والعلم ّية...؟.
 -3مسألة نحل القرآن الكريم من الكتب السامويّة يف بعض الحقائق التاريخ ّية

رصح «بالشري» يف كثري من اآليات القرآنيّة التي تروي قصص العهود الغابرة،
ّ
أنّها مأخوذة من األخبار التي جاءت بها الكتب الساموية ،ومن أمثلة ذلك قصة
موىس التي سنسوقها عىل سبيل الذكر ال الحرص ،إذ ذكر َالقرآن أن التي كفلت
َ َ
ْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َّ ُ َ ْ
ي
موىس هي امرأة
فرعون مصداقا ً لقوله تعاىلَ ﴿ :وقال ِ
ت امرأت ف ِرعون قرت ع ٍ
ََ َ َ َُُْ ُ َ َ ٰ َ ْ ََْ
َ
َ
َ َّ َ ُ َ َ ً َ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ َ [[[
ِل ولك ل تقتلوه عس أن ينفعنا أو نت ِخذه ولا وهم ل يشعرون﴾ يف حني يؤكّد
سفر الخروج من التوراة أن التي كفلته هي ابنة الفرعون ،حيث قال :فنزلت ابنة
فرعون إىل النهر لتغتسل وكانت جواريها ماشيات عىل جانب النهر فرأت السفط
بني الحلفاء فأرسلت أمتها وأخذته وملا فتحت رأت الولد وإذا هو صبي يبيك فرقت
له وقالت هذا من أوالد العربانيّني فقالت أخته البنة فرعون هل أذهب وأدعو لك
امرأة مرضعة من العربانيّني لرتضع لك ولدك فقالت لها ابنة فرعون اذهبي[[[...
كام أ ّن القرآن يذكر غرق فرعون بشكل دقيق ،وال يتجاهل حتى مسألة نجاة
َ ُ َ
َ َْ َ
َ َْ ْ َ َُ ّ َ
جيك ب ِ َب َدن ِك لِ َكون ل َِم ْن خلفك
بدنه من الغرق مع موته ،يف قوله تعاىل ﴿فالوم نن ِ
َ ً َّ
َ ْ َ َ ََ ُ َ
ِإَون َكث ِ ً
ريا م َِن انلَّ ِ
ون﴾[[[.
اس عن آيات ِنا لغاف ِل
آية

عىل حني أنّنا نجد التوراة تشري فقط إىل غرق فرعون بشكل مبهم يف سفر
[[[ -ابن كثري :البداية والنهاية ،ج ،2مكتبة املعارف ،الطبعة الثانية ،بريوت ،1979 ،ص.230
[[[ -املسعودي :مروج الذهب ومعادن الجوهر ،ال ط ،بريوت ،دار الكتاب اللبناين ،1982 ،ج ،1ص.59
[[[ -سورة القصص ،اآلية .9
[[[ -التوراة ،سفر الخروج ،اإلصحاح الثاين ،اآليات .8-5
[[[ -سورة يونس ،اآلية .92
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الخروج بالقول« :فقال الرب ملوىس مد يدك عىل البحر لريجع املاء عىل املرصيني
عىل مركبهم وفرسانهم ...فلم يبق منهم وال واحد»[[[.

 -4مسألة زعامة الرسول
وصف «بالشري» اآليات القرآن ّية التي تع ّرضت للعقيدة املسيح ّية ،بأنّها تكتيك
زعيم سيايس مح ّنك ،يخطب و ّد املسيحيني بعد ما أوقعوا به هزمية نكران يف معركة
مؤتة ،فجهله بتفاسري القرآن وأسباب النزول ،وأحكام اللغة وحقده عىل اإلسالم،
جعلته ينحى هذا املنحى ،فاآليات التي جاءت يف النصارى ليست عا ّمة فيهم ،بل
َ
محددة يف فئة من النصارى ال يستكربون عىل الحق ،مصداقًا لقوله تعاىلِ﴿ :إَوذا

َ ُ َ ُْ َ
َّ ُ َ َ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ َ َّ ْ َّ َ َ ُ َ ْ َ ّ َ ُ ُ َ
س ِمعوا ما أنزِل إىل الرسو ِل ترى أعينهم تفِيض مِن ادلمعِ مِما عرفوا مِن ال ِق يقولون
َ َّ َ َ َّ َ ْ ُ ْ َ َ َ َّ
الشاهِد َ
ِين﴾ ثم إ ّن اآلية مل تقل ولتجدن أقربهم مودة النصارى
ربنا آمنا فاكتبنا مع

ّ
مقابل اليهود الذين أرشكوا أشد الناس عداوة للذين آمنوا ،بل إ ّن اآلية أوردت
«من» التبعيض ّية يف سياق ينطق بأنّهم جامعة من ال ّنصارى وليست كل النصارى
املخصصة قد ح ّددتها روايات
بدليل قوله تعاىل «ذلك بأن منهم» وهذه الفئة
ّ
سبقت يف سبب نزول اآلية ،فهناك من املفرسين من ذكر أنها نزلت يف النجايش
ملك الحبشة وأصحابه ،أثناء تالوة جعفر بن أيب طالب عىل مسامعهم سورة مريم،
وهناك من ذكر أنها نزلت يف األحباش الذين قدموا مع املسلمني وهم سبعون
رجل ،اثنتان وستون من الحبشة ومثانية من أهل الشام منهم بحريى الراهب.
ً

 -5مسألة الوحي القرآين
أساسا وهذا املوقف
املنطلق الخطأ الذي ينطلق منه «بالشري» هو إنكار الوحي ً
له ما يربره وهو أن رشذمة كثرية منهم مل يفهموا حقيقة الوحي والنب ّوة ،ومل
يعرفوا العالقة التي تربطهام ،ومن ث ّم راحوا يخضعون يف دراستهم للوحي مقاييس
العلوم التجريب ّية التي أثبتت الدراسة والبحث عجزهام التام عن تقديم أي تفسري
[[[ -التوراة ،سفر الخروج ،اإلصحاح الرابع عرش ،اآليات .31-26
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صحيح للوحي ،بحيث وقفت عند حدود ظواهر األشياء ،ومل تستشف ما وراء هذه
الظواهر ،ومل تصل إىل كنه األمور .ونحن إذا تتبعنا جزئيّات تفسرياته للوحي القرآين
نجدها ترتكز عىل مركزين اثنني:
املرتكز األ ّول :الظروف التي تلقى فيها الرسول الكريم أ ّول بالغ إلهي
حيث يرى «بالشري» أن ظهور دعوة الرب متت عىل مرحلتني :يف البداية عن
طريق التفكري وبعد ذلك عن طريق الرؤية[[[ .فلو كان ذلك ما كان له أن يشعر
بالرعب والخوف حينام رأى جربيل وسمع صوته ،حتى أنه قطع خلوته يف الغار
وعاد إىل بيته مرس ًعا.
وتروي أحاديث بدء الوحي ،أنه خاف عىل نفسه ملا رأى امللك أول مرة،
وهذا ليس شأن من يفكر ويبحث عن الوحي ،ومل يتفق أب ًدا أنّه سعى أن يكون
رسول ،ولو كان الوحي يأيت بطريقة الوهم ملا كان له فيه نصيب ،فلقد سبقه إىل
ً
التفكري والعزلة خلق كثري أجهدوا أنفسهم وسعوا حثيثًا إىل النبوة وتلقى الوحي،
ملا سمعوا عن قرب ظهور نبي هذا الزمان ،وما أصابوا من يشء وال نالوا مطلبهم[[[.
املرتكز الثاين :فتور الوحي
تحدث «بالشري» عن الكرب الجسيم الذي عذب مح ّمد إثر انقطاع نزول
الوحي عليه ،إذ طفق يشك يف حقيقة بعثه[[[ .وهذا دليل أن الوحي كان ينزل حني
يشاء الله ويحبس حني يريد ،وال دخل للرسول الكريم فيه ،والشواهد عىل ذلك
كامل لرد
أكرث من أن تحىص ،منها عىل سبيل حادثة اإلفك حيث أبطأ الوحي شه ًرا ً
الريبة التي كادت أن تعصف بقلب الرسول.[[[
[1]- Régis Blachère, le problème de Mahomet…, op.cit., p.40.
[[[ -أحمد نرصي ،آراء املسترشقني… ،.م.س ،ص.115
[3]- Régis Blachère, le problème de Mahomet…, op.cit., p41.
[[[ -أحمد نرصي ،آراء املسترشقني… ،.م.س ،ص.118
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 -6يف أسلوب القرآن الكريم
يف إطار السعي الحثيث والدؤوب لرصف القرآن الكريم عن مصدره اإللهي
حاول «بالشري» عند تعرضه للغة القرآن أن يصورها بصورة األدب القديم واجتهد
يف التنقيب عن مواطن التشابه واملامثلة بني لغة القرآن ولغة البرش ،وخرج بأن
لغة القرآن تشبه إىل حد بعيد بلغة الشعر العريب القديم يف إيقاعه ووزنه وقافيته،
ويف هذا السياق يقول« :إن لغة القرآن تظهر لنا بحق شبيهة بالشعر األصيل وذلك
بفضل األحكام املوسيق ّية للمقاطع اللفظ ّية وبغنى النغم يف الحركات واستعامل
القوايف واملنظومة أو املسجعة»[[[ .ويف سياق آخر يقول« :إن أسلوب خطابات
معربا يف الوقت نفسه أن أسلوب
القرآن يذكرنا بغرابة املنجمني وقول السحرة»[[[ ً
القرآن يشبه األسلوب السجعي الذي عرفت به الكهانة يف شبه الجزيرة العرب ّية،
غري أنه اعترب القرآن الكريم أقوى منه تعب ًريا وبالغة[[[.
والحقيقة أنه حني سامع القرآن الكريم ،ال ميكن تصنيفه يف نرث أو شعر ،رغم أن
أي نص مقروء أو مكتوب يف اللغة العرب ّية ينتمي إىل أحدهامّ ،إل أننا عند تالوته
والتأمل يف لغته نجد أنفسنا أمام جنس أديب متفرد ،يف أشكاله البالغية وأدواته
الفن ّية التصويريّة ،وبهذا املعنى يقول املاوردي« :يصنف الكالم -عمو ًما -يف ثالث
مراتب إما منثور يدخل يف قدرة الخلق ،وإما شعر وهو أعىل منه بقدر يقدر عليه
فريق ،ويعجز عنه آخر ،وقرآن هو أعىل من جميعهام وأفضل من سائرها ،تتجاوز
رتبته النوعني لخروجه عن قدرة الفريقني[[[ ،فالقرآن بجنسه اللغوي الفريد أحدث
طفرة ها ّمة يف اللغة العرب ّية إذ نقلها من املرحلة اللهج ّية الجاهل ّية إىل لغة منظمة
فن ًّيا[[[ .وأ ّما قوله أن لغة القرآن تشبه لغة الكهان واملنجمني وأسلوبهم ،فقد أكّد
أل ّد أعداء اإلسالم واملسلمني ،أنه عا ٍر عن ذلك ،حيث قال املغرية يف ذلك ...ال
[1]- Régis Blachère, Le Coran «Que sais- je », op.cit., p.71.
[2]- Régis Blachère, le problème de Mahomet…, op.cit., p. 49.
[[[ -إسامعيل عبد العال ،املسترشقون والقرآن ،م.س ،ص.29
[[[ -املاوردي ،أعالم النبوة ،دار الكتب العلمية ،بريوت -مرص ،1973 ،ص.69
[[[ -مالك بن نبي ،الظاهرة القرآنية ،الطبعة الرابعة ،دمشق ،دار الفكر ،2000 ،ص.184
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والله ما هو بكاهن لقد رأينا الكهان فام هو بزمزمة الكهان وال سجعه ...فقالوا
نقول ساحر قال :ما هو بساحر لقد رأينا السحار وسحرهم فام هو بنفثهم وال
عقدهم[[[...
وقد أكّدت املسترشقة اإليطاليّة «لورا فيشيا» بالقول« :ليس مث ّة ّأيا منط لهذا
األسلوب يف األدب العريب ...واألثر الذي يحدثه يف النفس البرشية إمنا يتم من غري
أميا عون عريض أو إضايف من خالل سموه السليقي ،إن آياته كلها عىل مستوى
واحد من البالغة»[[[.

 -7يف توثيق النص القرآين وجمعه وتدوينه وترتيبه
يف حديث طويل عن التدوين والقراءات ذكر «بالشري» دعاوى عريضة متهافتة،
تعتمد روايات شاذة ،تقحم مواقف طوائف غالة من القرآن ،تطلق أحكا ًما عىل
عواهنها ال سند لها حول حذف بعض آيات من القرآن أو سور ،وهو افرتاء القصد
من إثارته تدعيم أطروحته الجاهزة يف تأليف القرآن الكريم ،بشواهد مذاهب
آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعضه[[[ .ويف دأبه هذا لخص يف كلمتني أن رسالة
مغفل القاعدة األصول ّية
اإلسالم ميكن اختزالها يف أوامر للجهاد ونواه عن املحرماتً ،
التي تقول األصل يف األشياء اإلباحة ،واعتبار أن دائرة الحالل واإلباحة يف رشيعة
اإلسالم أوسع من دائرة التحريم[[[.
أ .فيام يخص ترتيب القرآن
خطّأ «بالشري» خالل مناولته ملسألة ترتيب القرآن الكريم النهج الذي تم
به ترتيب آياته وسوره ،واعتربه فوضويًّا وطريقة ال تستقيم للضبط والتسلسل
التاريخي ،وذلك يف إطار محاولته إظهار التناقض يف القرآن سواء من حيث
[[[ -ابن هشام :السرية النبوية ،دار الفكر ،دون تاريخ ،ج ،1ص.283
[[[ -لورا فيشا فاغلريي :دفا ًعا عن اإلسالم ،ترجمة :منري البعلبيك ،الطبعة الخامسة ،بريوت ،دار العلم للماليني ،1981 ،ص.56
[[[ -إسامعيل عبد العال ،املسترشقون والقرآن ،م.س ،ص.26
[[[ -املرجع نفسه ،ص.29
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األسلوب أو املوضوع ،وتبيني أنه مفكك األجزاء غري متصل الحلقات ،وأنه خضع
يف عملية تأليفه لظروف مختلفة ،وتأثر مؤلفه وجامعه لعوامل متباينة أثرت يف
منط تفكريهم ويف طريقة كالمهم ،وما دام األمر كذلك فيقينا هذا الكتاب كالم
برش وليس كالم إله ،غري أن هذا اللبس الذي وقع لـ «بالشري» عائد إىل اختالف
لغته ومباينة فطرته لفطرة الذوق العريب ولألساليب الكتابية والبيانية ،وعدم إملامه
إملا ًما كاف ًيا بأحوال العرب يف الجاهلية وظروف تنزيل القرآن عىل الرسول يف
والخاصة وعدم معرفته بأصول
املكة واملدينة ،وتشعب الحوادث والواقعات العا ّمة
ّ
[[[
املسائل ومالبسات األحوال التي تناولها القرآن منذ أربعامئة وألف سنة .
يخص الوحي القرآين
ب .فام ّ
ا ّدعى «بالشري» يف مسألة كتابة الوحي القرآين ،أنها قررت بعد استقرار
الرسول يف املدينة ،وأنها مل تظهر ّإل حسب الحاجة ،وبطريقة انتقائية لبعض
النصوص التي تخص األدعية والترشيع[[[ .هذا البهتان املبني مردود عىل هذا
الدعي ،ألن كتابة القرآن بدأت قبل هجرته ،يروي أبو داود السجستاين عن
خارجة بن زيد أنه قال« :دخل نفر عىل زيد ابن ثابت فقالوا حدثنا عن بعض
حديث رسول الله فقال ماذا أحدثكم؟ كنت جار رسول الله فكانت إذا نزل الوحي
أرسل إ ّيل فكتبت الوحي»[[[ .وذكر فضل ابن عباس أن النبي حينام كان
ينتهي الوحي من رسالته كان يقوم بأمرين اثنني :األمر األول أنه يتلو ما أنزل عليه
عىل الصحابة رضوان الله عليهم ،األمر الثاين مييل عىل كتبة الوحي ما نزل عليه.
وهكذا كانت الكتابة مصاحبة للتالوة يف كل مرة تنزل آية أو سورة عىل الرسول
الكريم ،وحتى ال يلتبس يشء بالفرقان املبني نهى رسول الله عن الكتابة عنه
سوى القرآن الكريم ،حيث قال يف رواية أليب سعيد الخدري «ال تكتبوا عني ومن
[[[ -لطفي جمعة ،رابح :القرآن واملسترشقون ،ال ط ،القاهرة ،املجلس األعىل للشؤون االجتامعية ،1973 ،ص.72-71
[[[ -ريجيس بالشري ،القرآن ،...م.س ،ص.29
[[[ -كتاب املصاحف ،إرشاف أرثر جفري ،مطبعة الرحامنية ،مرص ،1969 ،ص.31
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كتب عني غري القرآن فليمحه»[[[ كام أكّد أبو عبد الله الزنجاين ذلك بالقول« ،كان
للنبي كتاب يكتبون الوحي بالخط املقرر وهو النسخي ،وهم ثالثة وأربعون».
وقد عكف هؤالء الكتبة عىل تدوين ما ميىل عليهم من القرآن أ ّو ًل بأول ،حتى
أمتوا كتابته كله عىل عهد الرسول وقد كان القرآن كله مكتوب يف عهده،
لك ّنه غري مجموع يف موضع واحد وال مرتب السور[[[ ويف هذا السياق يقول صادق
الرفاعي ،قبض رسول الله والقرآن يف الصدور وفيام كتبوه عليه[[[.
ج -فيام يخص جمع القرآن
يف معرض حديث «بالشري» عن مالبسات جمع القرآن الكريم عىل عهد عثامن
بن عفان ،اتهم الخليفة بأن الهدف من ورائه كان براغامتيًّا ،فاللجنة املرشفة عىل
جمعه تجمعهم بعثامن صالت املصاهرة والقبلية ومصالح مشرتكة ،وأن اللجنة
عملت عىل إقصاء بعض الشخص ّيات التي لها وزنها ،وشأن كبري مثل عيل بن أيب
طالب وأيب ريض الله عنهام ،وأن اللجنة عملت عىل محو بعض اآليات التي ال
توافق مصالحها وهواها .بيد أن الهدف من التجريح يف املعهود إليهم بكتابة
القرآن ونزع ثوب الثقة والورع عنهم[[[ للتدليل عىل برشية القرآن املكتوب
لخدمة مصالح شخص ّية وفئويّة ،لكن هل كان ميكن للصحابة رضوان الله عليهم،
أن يسمحوا بتحريف القرآن والقيام بعمليات الحذف والتدليس عىل مسمع ومرأى
من املسلمني دون معارضة منهم؟ هل هذا يقبله عقل أو منطق؟

خامتة
ليس مبستغرب تلك الحمالت واالنتهاكات والدعوات املسعورة القدمية
تدنيسا أو تكذي ًبا أو تشوي ًها أو
الجديدة ،املتج ّددة للنيل من القرآن الكريم حرقًا أو
ً
[[[ -صحيح املسلم ،باب التثبث يف الحديث ،الطبعة األوىل ،1987 ،ص.69
[[[ -السيد زغلول ،الشحات :االتجاهات الفكرية يف التفسري ،الطبعة الثانية ،اإلسكندرية ،الهيئة املرصية العامة للكتاب،1977 ،
ص.446
[[[ -الرافعي ،مصطفى :إعجاز القرآن والبالغة النبوية ،الطبعة التاسعة ،بريوت ،دار الكتاب العريب ،1973 ،ص.35
[[[ -الطربي :جامع البيان عن تأويل القرآن ،الطبعة الثانية ،مرص ،دار املعارف ،دون تاريخ ،ج ،1ص.62
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تحريفًا أو تسفي ًها أو تشكيكًا… ،وما انفك منذ نزوله يشكل قلقًا للغرب ّيني وحرية
وبلبلة ألفكارهم ،وتاريخ تعاملهم معه حافل باملتناقضات ،ويف هذا الصدد يقول
املسترشق الفرنيس «ريجيس بالشري»« :قلام وجدنا من بني الكتب الدينيّة الرشقية
كتابًا بلبل بقراءته دأبنا الفكري أكرث مام فعله القرآن»[[[.
ومتثّل الدوافع االسترشاقية وراء ترجمة القرآن الكريم أحد أهم أسباب فساد
الرتجمة[[[ ،بل إنه ميكن القول بأننا إذا بحثنا عن السبب يف فساد الرتجمة وجدناه
مم يعزا إىل الضعف يف معرفة اللغة العرب ّية
راج ًعا إىل الدافع االسترشاقي أكرث ّ
وقواعدها ،وعىل هذا األساس ،تعامل «بالشري» مع القرآن باعتباره عمل برشي
محض يجري عليه ما يجري عىل العمل اإلنساين من مامرسات نقدية وعقد مقارنات
بينه وبني األدب ّيات التي كانت منترشة يف زمان الرسالة ،إذ مل يرتك منفذًا للطعن ّإل
ولجه وال موض ًعا للعورات ّإل تصيده ،إذ أنكر املصدر اإللهي للقرآن ،واعتربه من
تأليف مح ّمد الذي نقله من الكتب الساموية وقصص الغابرين ،وهو ال يتجاوز
كونه مجموعة من األحداث التاريخ ّية والوقائع االجتامع ّية ،فمفهوم الوحي عنده
ال يعدو أن يكون عمل ّية تفاعل الرسول الكريم مع الواقع الذي عاشه ،ومرض نفيس
يظهر وهم الوحي فيه يف ذروة الحالة .غري أنه يف األخري فشل يف إثبات ادعائه ،ومل
يستطع تأكيد فكرة قومية عن مصدر القرآن وال عن الوحي ،عالوة عىل ذلك أن أكرث
كالمه عن الوحي كان معط ًّل عن األدلّة املوضوع ّية.

[[[ -بالشري ،القرآن ،...م س ،ص.41
[[[ -أبو العال ،مح ّمد حسني :القرآن وأوهام مسترشق ،ال ط ،القاهرة ،املكتب العريب للمعارف ،1991 ،ص.29
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3.3ابن تيمية ،الجواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ،ج ،3مطبعة مدين ،دون تاريخ.
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1111رابح لطفي جمعة ،القرآن واملسترشقون ،املجلس األعىل للشؤون االجتامعية،
القاهرة.1973 ،
1212ريجيس بالشري ،القرآن نزوله ،تدوينه ،ترجمته وتأثريه ،نقله إىل العربية رضا سعادة،
.1974
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ّ
الفرنسية
ترجمات القرآن الكريم إىل
َّ
ـ قراءة يف َّ
واخللفيات ـ
اآلليات
املقدّ مة

د .ميك سعد الله

[[[

التجامت الفرنسيّة التّساع فضائها وانتشارها جغرافيًّا يف
وقع االهتامم عىل ّ
خاصة) ،ويف العديد من األقاليم الفرانكوفون ّية
املستعمرات الفرنس ّية (شامل إفريقيا ّ
اإلفريقي من نخب ٍة فرانكوفون ّي ٍة قويّ ٍة وامتدا ٍد
(إفريقيا عا ّمة) .وتعاين دول الشامل
ّ
وتغلغلٍ عميقٍ وكبريٍ للثقافة الفرنس ّية ،يف حني تعاين دول إفريقيا عا ّمة من ق ّوة
حركات التبشري التي تتّخذ أقنع ًة كثري ًة ومزيّف ًة؛ ومنها بالتحديد :املنظّامت ذات
الطّابع اإلنسا ّين وال ّدعوات الفكريّة والسياس ّية التي تسعى إىل تقويض انتشار
السيايس األصو ّيل.
اإلسالم تحت شعارات محاربة اإلرهاب واإلسالم
ّ
ألسباب
أ ّما من الناحية املنهج ّية ،فاملقاربة اتّجهت نحو الرتجامت الفرنس ّية؛
ٍ
علم ّي ٍة وموضوع ّي ٍة ،منها:
العدد الهائل من املسترشقني الفرنس ّيني الذين اهت ّموا بالقرآن؛ ترجمة ودراسة،
مع إدراك حجم التحيُّز املعر ّيف للمنظومة الفكريّة الفرنسيّة ومتركزها حول محور
اإلثني واملعر ّيف
العقالن ّية األوروب ّية التي ترفض االختالف والتع ّدد ،وتؤمن بالتفاوت ّ
بني األجناس واألعراق.
كانت الرتجامت الفرنس ّية منطلقًا للعديد من الرتجامت األوروب ّية؛ ما أنتج
السطحي.
توس ًعا يف تعميم األخطاء بالحذف والزيادة والتأويل الفاسد والتفسري
ّ
ّ
تتّحد رسالة الكشف عن شبهات الرتجامت الفرنس ّية للقرآن يف حامية
اإلسالمي ،جامعة تبسه  -الجزائر.
[[[ -باحث يف الفكر
ّ

املسلمني /الفرنس ّيني؛ سواء الذين انحدروا من الهجرات أو من معتنقي اإلسالم
الفرنس ّيني ،من التشويه الفاضح ألصول الرشيعة وكتابها املق َّدس ،الذي ق ّدم رؤية
معاكسة للمفاهيم والترشيعات والقيم السامية الواردة يف القرآن ،بالتحريف
التفسريي تارة أخرى .فاملنظومة الثقاف ّية الفرنس ّية تخىش عودة
تارة ،والتزييف
ّ
املسلمني الفرنس ّيني إىل األصول الحقيق ّية لإلسالم واستلهام قيمه السامية؛ ما يُ ِّؤثر
االجتامعي.
سل ًبا -حسب اعتقادها -عىل عمل ّيات التك ُّيف واالندماج
ّ
ال ت َّدخر الفرانكوفون ّية جه ًدا يف البحث عن االنتشار والرواج والشيوع ،وقد
ات ّخذت من القرآن الكريم؛ ملكانته وقيمته وقداسته ،أرضيّة للتمظهر والربوز وإعادة
وبخاصة بعد االمتدادات الكبرية لدراسات التابع
الفكري الغر ّيب،
التموقع يف املشهد
ّ
ّ
( )les subalterns studiesالتي قابلت شقيقتها دراسات ما بعد الكولونيال ّية
(.)Postcolonialisme
يرتبط تاريخ ظهور أ ّول الرتجامت الفرنس ّية للقرآن الكريم ،بالرتجامت الالتين ّية؛
ومؤشا النطالق اكتشاف ال ّن ّص القرآ ّين ،بأبعاده الروحيّة وآفاقه
باعتبارها نوا ًة
ًّ
لعوامل ما بعد املوت ،وتص ّوراته ألنظمة الحياة املختلفة ومواقفه من الديانات
السامويّة وأنبياء الله ورسله إىل مختلف األمم والشعوب.
وتعود الرتجمة الفرنس ّية األوىل للقرآن الكريم إىل أندريه دي ريري (André
الخاصة للقرآن الكريم ،بعنوان
 )1660-1580( )du Ryerحني ق ّدم ترجمته
ّ
«قرآن مح ّمد منقول من العربيّة إىل الفرنسيّة» (L’Alcoran de Mahomet
 )translaté d’arabe en Françoisسنة 1647م ،وكانت هذه الرتجمة استجابة
لدعوات «املدرسة التاريخ ّية النقديّة» ( )l’école historico-critiqueالتي طالبت
باالنفتاح عىل املغايرة التاريخ ّية بالنقد والتحليل ،فاستجاب األملا ّين تيودور نولدكه
( )1930-1836( )Theodor Nöldekeمبص ّنفه «تاريخ القرآن» (Geschichte des
.)Korâns 1860
وأعقبت ترجمة دي ريري ( )du Ryerترجمتني متم ّيزتني كانتا لبِنتني مركزيّتني
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للرتجمة الفرنس ّية للقرآن الكريم ،األوىل لـ «صافاري» ()Claude-Étienne Savary
( )1788-1750بعنوان «القرآن ،منقول من العرب ّية مع مالحظات ومق ّدمة مخترصة
لحياة مح ّمد» (Le Coran, traduit de l’arabe, accompagné de notes, et
 )précédé d’un abrégé de la vie de Mahometسنة  ،1783-1782ث ّم ترجمة
الفرنيس ذي األصول البولون ّية ألبري كازميريسيك ()Albert Kazimirski
املسترشق
ّ
حجم
(« )1887-1808القرآن» ( )Koranسنة 1869م ،وقد كانت الرتجمتان ّ
أقل ً
السويرسي تيودور بيبلياندر ()Theodor Bibliander
من ترجمة املسترشق
ّ
( )1564-1504التي ق ّدمها سنة 1543م عن الرتجمة الالتين ّية للقرآن من قبل روبري
دي كيتون (.)Robert de Ketton
وبعد اختفاء ترجمة أنطوان غاالن ( )1646-1717( )Antoine Gallandالتي
أشار يف مذكراته أنّها استغرقت ستّة عرش شه ًرا ( ،)16تع ّددت الرتجامت بعد جملة
النص املق ّدس ،فجاءت
األعامل املركزيّة التي هيَّأت مناخات وأرضيّات االنفتاح عىل ّ
ترجمة ريجيس بالشري ( )1973-1900( )Régis Blachèreسنة 1966م ،ث ّم ترجمة
س ّيدة مراكش ( )1994-1901( )Denise Massonسنة 1967م؛ وهي أ ّول ترجمة
للقرآن تنجزها امرأة ،وتلتها ترجمة جون غروجون (-1912( )Jean Grosjean
 )2006سنة 1979م ،باإلضافة إىل ترجمتني ملسترشقني فرنسيّني من أصول جزائريّة
املولد؛ وهام :أندريه شورايك ( )2007-1917( )André Chouraquiسنة 1990م،
وجاك بريك ( )1995-1910( )Jacques Berqueسنة 2002م .وعىل الرغم من
التط ّورات الكبرية يف حقل املعجم ّية واملناهج النقديّة؛ إال أ ّن الرتجامت الفرنس ّية
بقيت وفيّة للمصادر األوىل «اتّجه تاريخ ترجمة القرآن يف فرنسا حتّى منتصف
القرن التاسع عرش إىل الدقّة ،وهي الخطوة التي دعا إليها جميع املرتجمني ،ولك ّنهم
النص القرآ ّين»[[[.
ما زالوا يعتمدون يف ترجامتهم عىل املصادر القدمية يف ترجمة ّ
ويعترب البحث يف الرتجامت الفرنس ّية جميعها مد ّونة واحدة ونواة مركزيّة
[1]- Sylvette Larzul, Les premières traductions françaises du Coran, (XVIIe-XIXe siècles) Archives de
sciences sociales des religions, 147, juillet-septembre, 2009, p163.
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تشكِّل كتل ًة واحدةً؛ ألنّها عىل ال ّرغم من تن ُّوعها؛ من حيث املرتجم ،واختالف الزمان
واملكان؛ إال أ ّن مالمح الوحدة واإلجامل سمة مركزيّة مشرتكة بينهم ،فانطالقًا من
آثار دي ريري ( )Du Ryerإىل ترجمة غاالن ( ،)A. Gallandومرو ًرا برتجمة صافاري
ووصول إىل املعارصين؛ أمثال :جاك بريك ،وغريه ،نجد أنّهم يق ُّرون
ً
(،)Savary
باستحالة ترجمة القرآن ومعانيه؛ لي ِّربروا انحرافاتهم وانزالقات املعاين من خالل
ُعب عن وجهة النظر األيديولوجيّة
املالحظات والتدوينات الهامشيّة التي غالبًا ما ت ِّ
أو املركزيّة األورو-مسيح ّية ،أو اليهود-مسيح ّية يف التفسري والتأويل.
لقد ترجم القرآن الكريم إىل اللغة الفرنس ّية نخبة مسترشقة ،تف َّننت يف إتقان
اللغة العرب ّية وعلومها ،فارتحلت إىل الرشق لالطّالع عىل قرآن محمد وآداب
أقوامه ،فجمعت املعلومات وراكمت عندها املصادر واملراجع ،ولك ّنها مل تتمكّن يف
خاصة) ،ومن
معظمها من التح ّرر من سلطة الكنيسة والدراسات البابويّة (إيطاليا ّ
وخاصة تلك األيديولوج ّيات املؤمنة بنظريّات
هيمنة املرجع ّيات باختالف أطيافها؛
ّ
التفاوت بني األعراق والحضارات التي حرصت عىل تقديم القرآن الكريم؛ بوصفه
أمنوذ ًجا للترشيعات العدوان ّية العنرصيّة التي ال ميكنها التفاعل والتك ّيف مع ثقافات
االختالف والغرييّة.
وقد أنتجت املنظومة الفكريّة واألدب ّية والدين ّية الفرنس ّية ترجامت كثرية،
متّفقة مضمونًا من حيث التحيّز والتحريف والتأويل ،وتكرار الصور النمطيّة
رصح به
املتوارثة عن مرويّات القرون الوسطى وفرتة الحروب الصليب ّية .وهذا ما ّ
الباحث الفرنيس رينو نريم ( )Renaud Termeيف ختام أطروحته للدكتوراه[[[،
حيث قال« :مل يتمكّن الفرنسيّون أب ًدا من إخفاء رؤية اإلسالم التي غرسها فيهم
مسيح ّيو العصور الوسطى ،ما بني  1100و 1140م ،فالقصص والتعليقات عن
اإلسالم ومح ّمد ،متخ َّيلة ،مستم ّدة من األساطري الشعب ّية الفولكلوريّة والنصوص
[[[ -حملت أطروحته للدكتوراه عنوان« :تلقّي النخبة الفرنسيّة لإلسالم بني  1830و 1914م» ،وقد ناقشها عل ًنا يف جامعة بوردو
( )Bordeauxالفرنسيّة سنة 1916م.
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البيزنط ّية ،هي قصص كراهية أنتجها مسيح ّيو الرشق ،جاعلني من مح ّمد كائ ًنا
أخالقي»([[[.
ُمه ِّد ًما وال
ّ
وتقو ًميا عا ًّما للرتجامت الفرنس ّية؛ باستثناء ترجمة أنطوان غاالن (Antoine
1715 -1646( )Gallandم) التي اختفت عند تقدميها للمكتبة امللكيّة ومل تنرش
أب ًدا[[[؛ فإ ّن استعراض مضامني الرتجامت الفرنس ّية ومحتوياتها؛ ابتدا ًء من ترجمة
ووصول إىل آن-
ً
دي ريري ( « )De Ryerقرآن محمد» (،)L’Alcoran de Mahomet
سيلفي بواسيلفو (« )Anne-Sylvie Boisliveauالقرآن بنفسه» (Le Coran par
 )lui-mêmeيكشف عن تح ّوالت كبرية يف املعنى وتغيريات فاضحة يف الداللة ،ترجع
يل سلطة املرجع ّية الدين ّية
ألسباب موضوع ّية ودوافع ذات ّية ،فقد ظهرت وبشكل ج ّ
اليهوديّة واملسيح ّية عىل مستوى تفسري آيات القرآن وتوضيح رسالة محمد
وتجسدت األيديولوج َّيات السياس ّية والثقاف ّية للمركزيّة الغرب ّية يف
وتأويل سريته،
َّ
انتقاد أحكام الرشيعة وتعاليمها وتسفيه معتنقي اإلسالم «املح ّمديّني».
وساهم ضعف املؤ ّهالت اللغويّة والعجز يف فهم رسالة القرآن الروحيّة يف
السطحي السخيف
انزالق املعنى وانتقاله من الداللة املعقولة واملنطق ّية إىل املعنى
ّ
املختلط بالثقافات املحلّ ّية واألساطري العا ّمة؛ ما أنتج أحكا ًما ومواقف منط ّية تجعل
النص القرآ ّين ،ورق ّيه
من املسلم أمنوذ ًجا للوحش ّية والتخلّف ،تضيع معها قداسة ّ
الروحي يف العبادة ،وإنسانيّته يف الترشيع.
ّ
ومن الصعوبات املنهجيّة حرص جميع املغالطات وتعدادها يف الرتجامت
الفرنس ّية ملعاين القرآن الكريم ،لذلك اكتفى البحث بعرض مناذج لع ّينات مح ّددة؛
[1]- Renaud Terme, La perception de l’islam par les élites françaises (18301914-), Thèse de doctorat, sous
la direction de Marc Agostino, Université Michel de Montaigne - Bordeaux III, 2016, p448.
[[[ -تعدّدت تفسريات غياب ترجمة غاالن عن املحافل األكادمييّة ،وربّا تعود األسباب إىل هيمنة املركزيّة الغربيّة ،وروح
املؤسسات البابويّة واملعاهد الالهوتيّة ونفوذ قساوستها ورهبانها ،الذين اعرتضوا عىل انتشارها
الحمالت الصليبيّة ،وسلطة ّ
وخاصة أ ّن املرتجم قد استفاد استفادة هائلة من
يل ،وتج ُّنبها اإلساءة إىل اإلسالم ورسوله الكريم،
ّ
ورواجها؛ لوفائها ّ
للنص األص ّ
الفارسية والرتكية؛ سواء يف الرتجمة الحرف ّية ،أو يف ترجمة املعاين ،وهو السكرتري
اللغتني
إىل
الكريم
للقرآن
ترجامت املسلمني
ّ
الخاص للسفارة الفرنسيّة يف إسطنبول املتمكِّن من اللغات الرشقيّة (العربيّة ،والرتكيّة ،والفارسيّة) التي أهَّلته لرتجمة قصص
ّ
«ألف ليلة وليلة».
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بهدف التنبيه والتحذير والدعوة إىل إعادة القراءة والتصويب والتقويم.
تجسدت االنحرافات والشبهات يف الرتجامت الفرنس ّية للقرآن الكريم يف
وقد ّ
محاور ومعامل ميكن حرصها يف ما يأيت:

أ َّو ًل :االنزالقات العقد ّية

يُثري إرصار املسترشقني املرتجمني للقرآن الكريم عىل نسبة القرآن إىل النبي
مح ّمد أسئلة منهج ّية وعلم ّية وعقديّة ،فمن الناحية املنهج ّية العلم ّية ،مل يثبت
عن الرسول ،وال عن غريه من املسلمني؛ صحابة وتابعني ،نسبة القرآن إىل نفسه،
اإللهي الذي يتح ّدى البالغة
واال ّدعاء ببنائه وتشكيله ،مضافًا إىل طبيعة الخطاب
ّ
العرب ّية بلمساته البيان ّية ،وطبيعة بناء الجملة العرب ّية وتراكيبها وهياكلها اإلعراب ّية
وموازينها الرصف ّية.
القديس ،ويح ّرمون
ويف ِّرق علامء اإلسالم بني القرآن والحديث الرشيف والحديث
ّ
َ ْ
ْ ُ َ َّ َ ْ ٌ ُ َ
وح﴾[[[ ،ومينعون
نسبة القرآن إىل غري اللهَ ﴿ :و َما يَن ِط ُق ع ِن ال َه َوى إِن هو إِال وح ي
يل.
عىل غريهم هذه النسبة؛ لعدم ثبوت األدلّة القطعيّة والح ّجة البيّنة والربهان العق ّ
عىل الرغم من ذلك ،نجد املسترشقني يقعون يف التناقض حني يؤ ّرخون لسرية
الرسول؛ فهم يؤمنون بأُ ّم َّيته وعدم قدرته عىل القراءة والكتابة؛ فيقولون:
ربا أخالقه؛ كرجل ُمل َهم
رسل إىل األ ّم ّيني ،ل ُي ِّبي لهم ّ
مي (ُ )Illettréم َ
«هو نبي أُ ِّ
من أعىل»[[[ ،فهم يؤمنون أنّه من الناحية املعرف ّية غري قادر عىل التأليف وس ِّن
القوانني والترشيعات ،وعاجز عن القراءة والكتابة؛ كام تُورِد أغلب كتب السرية،
ولك ّنهم يتجاهلون إراديًّا ذلك؛ فينسبون القرآن إليه ،وينفون عنه روح القداسة
اإللهي ،فريون أ ّن «القرآن هو القانون والتعاليم والترشيعات التي وضعها
والتنزيه
ّ
مح ّمد للعرب؛ بصفته القائد األعىل للدين وس ِّيده»([[[.
[[[ -سورة النجم ،اآليتان .4-3
[2]- M.KASIMIRSKI, LE CORAN, CHARPENTIER, LIBRAIRE-EDITEUR, Paris, 1865, pXXX.
[3]- M.SAVARY, Le Coran, Tome Premier, Garnier Frères, Libraires- Editeurs, Paris, p V.
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ويُرجِع بعضهم إطالق «األ ّميني» عىل «عا ّمة الناس» ،أ ّما «األُ ّم ُّي( (�Ommi Illit
)tré؛ فهي تطلق دون إكراه عىل مح ّمد نفسه»[[[.
ويرى جريارد جينات (2018-1930( )Gérard Genetteم) يف كتابه عتبات
نصا مصاحبًا (Para
نصا موازيًا أو ًّ
( [[[()Seuilsأ ّن مق ّدمات الرتجامت تُشكِّل ًّ
)Texte؛ وهي رساالت مقصودة لتثبيت األفكار ،وإثارة االهتامم ،وتلخيص الرؤية،
وبيان املواقف؛ لذلك جاءت املالحظات الببليوغراف ّية(  (�Notice Bibliogra
 )phiqueاملتموضعة يف مق ّدمات الرتجمة ،عبارة عن رسالتني :األوىل ذات وظيفة
إغرائيّة ( ،)Fonction deductiveوالثانية تحتوي وظيفة دالليّة (Fonction
.)connotative
ولذلك ركّز املرتجمون عىل طرح أفكارهم لتشويه صورة القرآن ،من خالل
بالنص القرآ ّين وال بسرية الرسول ،فقد ربط صافاري
إضافات وتأويالت ال تتّصل ّ
( )Savaryبني الرسول واسترشاف املستقبل وعلوم الغيب؛ ليمنحه ملكة علم
النص القرآ ّين ،وتأليف
الغيب ومعرفة املستقبل؛ وهي الصفة التي تؤ ِّهله لكتابة ّ
قصصه ومضامينه .فهم يرون أ ّن «اعرتاف مح ّمد بضعف تعليمه وجهله بالغيب،
مل مينع أصحابه واألجيال املتعاقبة من متكينه من كرامة قراءة الغيب واملستقبل
وصناعة املعجزات»([[[.
وتعود مصادر صافاري ( )Savaryيف التأريخ لحياة الرسول إىل كتاب (حياة
مح ّمد) الذي ألَّفه جون غانيي ( ،[[[)1740-1670( )Jean Gagnierوهو يشتمل
عىل العديد من املغالطات التاريخ ّية والعقديّة التي تش ّوه صورة الرسول مح ّمد
الخاصة
يتخل عن رؤيته الدين ّية
مسيحي ول ْن َّ
ورسالته ،وقد أعلن يف املق ّدمة بأنّه
ّ
ّ
[1]- M.KASIMIRSKI, LE CORAN, p45.
[2]- Gérard Genette, Seuils, Seuil, Paris, 2002, p28.
[3]- M.KASIMIRSKI, LE CORAN, p XXX.
[4]- Jean Gagnier, La Vie de Mahomet, A.AMESTERDAM, Les Westeins & Smith, MDCCXXXII.
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يف مقاربة دين مح ّمد الجديد[[[ .وقد ع َّد كثري من الباحثني مق ّدمة صافاري ُاملدرجة
يف ترجمته للقرآن الكريم عن حياة الرسول نس ًخا حرف ًّيا لكتاب جون غانيي.
املؤشات العقديّة األش ُّد خطورة :تحميل القرآن الكريم صفة الكتاب
ومن ّ
املنسوخ من الكتب السامويّة السابقة ،مع احتواء مضامينه عىل قصص مصدرها
وعجائبي ،تعود أصولها األوىل إىل أساطري الحضارات الغابرة ،مع صبغها
خرا ّيف
ّ
وتلوينها ببعض العادات والتقاليد واآلداب العرب ّية القدمية ،لتتالءم وتتامىش مع
ذهن ّيات نخبة شبة الجزيرة العرب ّية ،وتَلقَى قابل ّية الرواج والشياع عند العا ّمة؛
يل ،غري مرتابط لتعاليم أخالقيّة ودينيّة
فـ «القرآن (بحسب زعمهم) تجميع شك ّ
ومدن ّية وسياس ّية ،ممتزجة بوعود وتهديدات متعلّقة بالحياة املستقبل ّية ،يحتوي
عىل نصوص مستعارة بنقل غري أمني ،من األناجيل القدمية ،والعادات العرب ّية ،ومن
تاريخ القرون األوىل للمسيح ّية أيضً ا»([[[.
النص القرآ ّين ،من
ويُع ّد إنكار «الترشيع» ونفيه عن الذات اإلله ّية وعن ّ
للنص القرآ ّين ،فقد
اإلشكاالت العظيمة التي أثارها املرتجمون؛ إلثبات صفة البرشيّة ّ
رشعها
أشاروا إىل أنسنة الخطاب القرآ ّين ،وبرشيّة ترشيعاته ،م ّدعني أ ّن مح ّم ًداَّ 
خاصة متم ِّيزة بخصوصياتها الثقاف ّية؛ ليكون بذلك زعيمها وقائدها.
لبيئة عرب ّية ّ
وهذا ما يؤكِّده صافاري بقوله« :إ َّن مخترص حياة مح ّمد الوارد يف مق ّدمة الكتاب،
مستخلص من املؤلّفني العرب األكرث ثقة ،لتكوين صورة حقيقيّة عن هذا الرجل
الخارق ،الذي ص ّوره كتّاب اليونان والرومان بأنّه وحش ،بينام ص ّوره أتباعه من
املح ّمديّني بعظيم األنبياء ،حافظت عىل تح ُّيز هؤالء وحامسة اآلخرين؛ إلعطاء
رشع شبه الجزيرة العرب ّية ،بعي ًدا عن امل ُعجزات
القارئ فرصة التع ّرف بحكمة عىل ُم ِّ
السخيفة التي ير ِّددها أنصاره املتط ّرفني»([[[.
الفرنيس
وتتواصل عمليّات تشويه القرآن الكريم ورسوله مع ترجمة
ّ
[[[p10 Jean Gagnier, La Vie de Mahomet, A.AMESTERDAM, Les Westeins & Smith, MDCCXXXII-
[[[ -م.ن ،ص( 1املقدّمة).
[3]- M.SAVARY, Le Coran, Tome, Premier, p10.
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أندريه دي ريري ( )1660 -1580( )André Du Ryerسنة  ،1647وهي أ ّول
للنص املق َّدس ،وقد استلهم املرتجم مصادره املعرف ّية واللغويّة
ترجمة فرنس ّية ّ
تخصصه يف الثقافة الرتكيّة التي وضع لها ُمص َّنفًا نحويًّا (النحو
من رحالته ،ومن ّ
الرتيك) ()Grammaire turque؛ باإلضافة إىل ترجمة ديوان سعدي شريازي (روضة
األزهار) ()Gulistan ou l’Empire des roses؛ لذلك فهو يستخدم مصطلح
«الرتك» و «األتراك»؛ لتحديد املسلمني ،واختزال رسالة اإلسالم يف عرق بعينه؛ ليزيل
العاملي الذي يتجاوز الفضاءين املكا ّين والزما ّين،
عنه صفة اإلنسانيّة والترشيع
ّ
مبك ّوناتهام الثقاف ّية والعرق ّية واألنرثبولوج ّية ،وينفي عنه سمو تعاليمه وترشيعاته
إىل الكون ّية والكوسموبوليت ّية .يقول دي ريري يف هذا الصدد« :يؤمن األتراك بإله
واحد ،وبشخص واحد ،خالق السامء واألرض ،مصلح الخري ،ومعاقب األرشار ،الذي
خلق الج ّنة ملكافأة الطيّبني ،والجحيم كعقوبة للمجرمني .إنّهم يعتقدون أ ّن مح ّم ًدا
نبي عظيم ،أرسله الله إىل العامل لتعليم الناس الطريق القويم»[[[.
ّْ
وضمن مالحظاته للق ّراء وتحذيراته املق َّدمة يف قالب نصائح توجيه ّية قبل
للنص القرآ ّين ،يعتقد دي ريري أ ّن الكتاب املق َّدس هو عبارة
مامرسة فعل القراءة ّ
عن «محارضات طويلة عن الله واملالئكة ومح ّمد ،ابتدعها مح ّمد النبي املزيّف،
م ّدعيًا أ ّن الله يكلِّمه (يوحي إليه) ويعلِّمه القوانني بواسطة ملك.[[[»...
فلم يك ْن الغرض والهدف من وضع مق ّدمة للرتجمة توجيه للقارئ نحو أه ّميّة
القرآن ورضورة االطّالع عىل مضمون آياته؛ باعتباره كتابًا إنسان ًّيا يسعى لتخليص
البرشيّة من قيود الرشك والعبوديّة إىل عوامل الوحدان ّية والروحان ّيات النق ّية
والصاف ّية ،من خالل قرائن عقل ّية وحجج موضوع ّية وأدلّة علم ّية إلدراك جوهره
تتأسس عىل آليّات موضوعيّة؛
وكنهه؛ بقدر ما كانت تحذيرات حاقدة ومرتجلة مل َّ
من مناهج ،ونقد ،ومقاربات ،فجاءت يف أشكال عشوائ ّية وهياكل جامدة؛ هدفها
& [1]- André Du Ryer, L’ALCORAN De Mahomet, Tome Premier, A.AMESTERDAM, ARKSTEE
MERKUS, MDCCLXXV, p2.
[[[ -م.ن ،املقدّمة (تحذير للق ّراء).
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تشويه الحقائق ،وتحجيم قداسة القرآن؛ بجدولته وهيكلته ضمن املؤلّفات
البرشيّة التي تخضع لإلبداع الفردي واملتخ َّيل األد ّيب ،فالقرآن -بنظره« -أفكار
سخيفة متخيَّلة ،ابتدعها مح ّمد لجمهوره؛ الحتوائه باإلغراء .إنّها أفكار بسيطة،
تُفرح امل ُبتذل الجاهل ،ولك ّنها ال تؤث ّر عىل الخلق الكو ّين»([[[.
وعىل الرغم من وضوح تعاليم الرشيعة اإلسالم ّية لجهة حفظ النفس ،وح ّريّة
املعتقد ،وإعطاء أهل الذ ّمة حقوقًا تُ كِّنهم من مامرسة عباداتهم وطقوسهم
الدين ّية بح ّريّة؛ مقابل جزية معلومة تتامىش مع اإلمكانات املا ّديّة لألقلّ ّيات اإلثن ّية؛
ادلِين ۖ قَد تَّبَ َّ َ
مصداقًا لقوله -تعاىلَ ﴿ :-ل إ ْك َراهَ ف ّ
ي ُّ
الر ْش ُد م َِن الْ َ ّ
غ﴾[[[ ،دون ترويع
ِ
ِ
ِ
ِ
أو تهديد أو نفي أو إقصاء ،ولك ْن يف الرتجمة الفرنس ّية تُحجب الفكرة اإلنسان ّية
السامية؛ لتقديم القرآن ترشي ًعا عنيفًا يحثُّ عىل اإلرهاب ،ويرفض االختالف؛ فـ
«الذين ال يعتنقون مذهب رسولهم ،فعليهم اللعنة وغضب الله وانتقامه ،ومن
واجبات املح ّمديّني مقابلتهم بحقد واشمئزاز»([[[.
والتاريخ يشهد أ ّن اليهود وال ّنصارى متتّعوا بالح ّريّة واألمن تحت سلطة القرآن؛
العقدي؛ فحافظت الديانات عىل
بتحريم قتل النفس ،واتّساع فضاء التسامح
ّ
تعاليمها ،ومارس ُمريدوها عباداتهم يف مناخات هادئة ومتسامحة؛ كام سارت
حياتهم االجتامع ّية واملهن ّية بسريورة طبيع ّية ،مل يشعروا فيها بالتمييز واإلقصاء.
يف حني يرى دي ريري ( )Du Ryerعكس ذلكُ ،مح ِّرفًا القرآن والتاريخ م ًعا؛ حيث
يقول« :لقد وجد اليهود والنصارى الذين يعيشون بينهم (املسلمني) حامية قويَّة يف
ح ِّبهم للذَّهب ،فقد ك َّونوا كن ًزا ال يفنى يف الدولة؛ ليكون مصد ًرا متويل ًّيا الحتياجات
الت َّجار الخواص ،وللرجال األقوياء والنافذين»[[[.
واتّجهت منظومة التشويه والتحريف نحو الرفع من درجات التح ُّيز واالختزال
[1]- André Du Ryer, L’ALCORAN De Mahomet, p12
[[[ -سورة البقرة ،اآلية .256
[3]- André Du Ryer, L’ALCORAN De Mahomet, p13.
[[[ -م.ن ،ص.13
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ملضامني القرآن الكريم؛ لتقديم ما ّدة معرف ّية مز َّورة ومركَّزة عىل شبهات مح ّددة،
تتعلّق بقيم وترشيعات تناهض القوانني الوضع ّية الغرب ّية وتتناقض معها ،أو
تدحض أفكار الجاهليَّة وسلوكيّاتها وعقائدها التي تُفكِّك املجتمعات وت ُه ِّدد
البرشي وتُك ِّرس االستبداد والعبوديّة.
الوجود
ّ
مؤسسة الرتجمة املتح ّيزة القيمة البيان ّية الفائقة آليات القرآن ،ومدى
وتُدرك ّ
تأثريها عىل املتلقّي ،ولذلك سعت إىل التقليل من إعجازه البيا ّين؛ مبقارنته مع
خاصة .لذا ،يعتقد صافاري ( )Savaryأ ّن
يل عا ّمة واملعلّقات ّ
نصوص األدب الجاه ّ
هذه النصوص ت ُشكٍّل املرجعيّة البيانيّة والبالغيّة ،ويقع القرآن أدىن منها وأضعف
قيمة فن َّية منها؛ فـ «بقراءة ترجمته؛ فإنّه ال ميكن أ ْن نتخ َّيل بأ ّن القرآن تحفة اللغة
العرب ّية ...فالقصائد امل ُعلَّقة عىل معبد (الكعبة) مكّة تفوقه وتفوز بالسعفة»[[[.
إ ّن األحكام الصادرة عىل بالغة القرآن الكريم تعترب تقويضً ا لبيانه وتأثريه عىل
عدول؛ بقدر ما هو تحريف وانحراف
القارئ والسامع ،فهي ليست انزيا ًحا وال ً
يهدف إىل التقليل والتقليص من فعل الكلم وجامليّات الصياغة اللغويّة والبيانيّة.
ويف نسبة القرآن تأليفًا للرسول إنز ٌال وإسقا ٌط ودعو ٌة ملامرسة منهج املقارنة
والوضعي.
التوقيفي
اإللهي واإلنسا ّين ،وبني
والبرشي ،وبني
القديس
غري العقالن ّية بني
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
العلمي وأسسه.
لكل أصول البحث
وهذا منهج مخالف ّ
ّ

ثان ًيا :املغالطات املعرف ّية

تنطلق رحلة املغالطات املعرفيّة من عناوين الرتجامت ،حيث تشكِّل العتبات
النص املق ّدس ،ويلزم التنبيه إىل أ ّن االنحرافات؛ بأشكالها
انعطافة خطرية نحو تحريف ّ
ومتظهراتها ،مرتبطة ارتباطًا كلّ ًّيا بعضها ببعض ،وتسعى لتحقيق غاية جوهريّة ومركزيّة
تتمثّل بتشويه صورة القرآن الكريم ومحتوياته الفكريّة والعقديّة وأسلوبه البيا ّين البليغ.
والعقدي رضبًا من
والتاريخي
اللغوي واملعر ّيف
ويُع َّد الفصل بني االنحراف
ّ
ّ
ّ
[1]- M.SAVARY, Le Coran, Tome, Premier, p7.
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الجدل اإلشكا ّيل؛ باعتبار وحدان ّية النتائج ومتحورها حول هدف وغاية مح ّددة
كل
مؤسسة الرتجمة عىل الوصول إليها وتحقيقها؛ موظِّفة ّ
بعينها وذاتها ،وتحرص ّ
األساليب ،و ُمك ِّرسة جميع اآلليّات.
املركزي مسطَّ ًرا
فقد تتع َّدد املناهج واآلليّات واملقاربات ،ولك ْن يبقى الرهان
ّ
وفق رؤية واسرتاتيج ّية جل َّية؛ هي تشويه كتاب الله امل ُق َّدس ،ورسوله واملسلمني
عا ّمة.
ّ
ولعل أ ّول االنزالقات تكمن يف عناوين الرتجامت التي تنسب جميعها القرآن
ملص ِّنفه مح ّمد؛ تأليفًا ،ونس ًخا ،وصياغ ًة ،ورفع صفة اإلله ّية والقداسة عنه،
فقد وسم دي ريري ( )De Ryerترجمته ﺑــ «قرآن مح ّمد» (L’ALCORAN De
 ،)Mahometوسلك صافاري ( )Savaryاملنهج عينه؛ ل ُيع ْنوِن ترجمته ﺑــ «محمد،
جاعل من الرسول مؤلِّفًا وكات ًبا و ُمص ِّنفًا وجام ًعا
القرآن» ()Mahomet, Le Coran؛ ً
لألحكام والقصص والتعاليم من الديانتني املسيح ّية واليهوديّة.
وضمن اسرتاتيج ّية عا ّمة ،ومنهج ّية مو َّحدة ،سار كازميرسيك ()Kazimirski
النص العر ّيب» (Le Coran,
عىل درب أقرانه ،فوسم ترجمته ﺑــ «القرآن وفق ّ
)faite sur le texte Arabe؛ ليبعد عن نفسه شبهة اتّباع الرتجامت غري الفرنس ّية
التي وصفتها الدوائر واألوساط األكادمي ّية وعلامء التيولوجيا والرتجمة ،باألعامل غري
يل للقرآن ،بعد هيمنة سلطتي الكنيسة
األمينة ،وبالتقصري يف التعريف ّ
بالنص األص ّ
واأليديولوجيا.
ترجم كازميرسيك مصطلح «القرآن» ،ومل يع ِّربه؛ كسا ِب ِقيه ،لك ّنه بدأ مالحظاته
التحذيريّة يف املق ّدمة؛ باإلشارة إىل أ ّن هذا القرآن تجميع من مح ّمد لثقافات
وترشيعات وقوانني مستقاة من حضارات وثقافات مختلفة ،فهو حصيلة فهم مبدع
رشف ومو ِّجه.
وم ِ
وقد أجمعت املرجع ّيات الفكريّة واأليديولوج ّية ألغلب املرتجمني الفرنس ّيني
عىل أ ّن القرآن الكريم ،يف مضامينه ومحتوياته ،عبارة عن خربات ذاتيّة وثقافة
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وتتجل التهمة
ّ
شخص ّية تراكم ّية مكّنت مح ّم ًدا من التأليف واإلنتاج واالجتهاد.
واالفرتاء بعلنيّة وترصيح عا ّم ،وقد تُض َمر وتظهر وتربز بشكل تلميح؛ كام يف إشارة
ريجيس بالشري ( )1973-1900( )Régis Blachèreيف إحدى حوايش ترجمته للقرآن
الكريم ،عند توضيحه لتغيري القبلة من القدس إىل البيت الحرام ،دون تعليل قرآ ّين:
َ َ ُ َ ّ َ َّ َ ْ َ ً َ ْ َ َ َ َ ّ َ ْ َ َ
َ ْ َ َ ٰ َ َ ُّ َ َ ْ َ
ك ف َّ
ج َهك ش ْط َر
الس َماءِ ۖ فلنو ِلنك ق ِبلة ترضاها ۚ فو ِل و
﴿قد نرى تقلب وج ِه
ِ
ُ

ْ
ْ َ َ َ َ ْ ُ َ ُ ُ َ ُّ
َّ
َ ُ َ
ِين أوتُوا الْك َِت َ
ِإَون َّال َ
ال َم ْس
اب
نت ْم ف َولوا ُو ُجوهك ْم ش ْط َرهُ ۗ
ج ِد الر ِام ۚ وحيث ما ك
ِ
َ َُْ َ َ
َ َّ َ ْ َ ُ َ
َّ ّ ْ َ َ َّ ُ َ
ون أنَّ ُه ْ َ
لَعلم
ون ﴾[[[؛ ما يسمح للمتلقّي
الل بِغاف ٍِل عما يعمل
ال ُّق مِن رب ِ ِهم ۗ وما

النص املق ّدس من ِق َبل الرسول[[[.
الغر ّيب بتخ ُّيل إمكان ّية اإلضافة والحذف يف ّ

وتبقى الهوامش التوضيح ّية والتفسرييّة مصادر للكشف عن التحريف املقصود
بتناص
للنصوص القرآن ّية ،فانتقاء الصور واملشاهد واملواقف والسور واآليات ،وربطها ٍّ
تاريخي مع مظاهر الحياة االجتامعيّة يف الجاهليّة ،أو مع قصص واردة يف الكتب
ّ
السامويّة القدمية ،يفتح التأويل أمام املتلقّي األورو ّيب عىل االعتقاد مبوثوق ّية استقاء
القرآن الكريم ألفكاره من منابع كالسيك ّية متع ّددة؛ كام هو الشأن يف تفسري بالشري
لإلبقاء عىل َديَّة القتيل من الجاهل ّية[[[َ ،متناس ًيا تحذير القرآن من اعتامد قوانني
َ ُ ْ َ ْ َ َّ َ ْ ُ َ َ َ ْ ْ َ ُ َ َّ ُ ْ ً ّ َ ْ ُ ُ َ
ون﴾[[[.
الجاهليّة﴿ :أفحكم الاهِل ِيةِ يبغون ۚ ومن أحسن مِن اللِ حكما ل ِقو ٍم يوق ِن
ومن املفارقات املتك ّررة يف الرتجامت الفرنس ّية القدمية :ظاهرة الشخصنة؛
مؤس ًسا ملذهب جديد (وليس
وذلك بربط املسلمني ﺑــ «مح ّمد» بشخصه؛ بوصفه ّ
دي ًنا) ،وتضمر هذه النسبة إىل الهويّة الشخص ّية ،فلسفة عميقة الداللة تجعل من
فكري ،ورؤية سياس ّية تسعى للهيمنة
ديني ،وت ّيار
ّ
الرسالة اإلسالم ّية مج ّرد تو ّجه ّ
عىل الوجود؛ بالرتغيب والرتهيب.
وترمي فلسفة تفكيك األمنوذج (الرباديغم) ( )pradigmeإىل إنهاء قيمة القيادة،
[[[ -سورة البقرة ،اآلية .144
[2]- Régis Blachère, Le Coran, G-P.MAISSONNEUVE & LAROSE, Editeurs, Paris, p48.
[[[ -انظر :م.ن ،ص.53
[[[ -سورة املائدة ،اآلية .50
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ضمن أفكار النهايات (نهاية التاريخ ،األيديولوجيا ،الجغرافيا عند «فوكوياما» و
«فرييليو« ،وموت اإلله واإلنسان عند «نيتشه» و«فوكو«) التي سادت يف مرحلة
الحداثة وما بعدها ،فيتح َّول الرسول األعظم من ٍ
ونبي ُمصطفى و ُمختار
قائد ٍّ
برشي ،يُنظِّر ملبادئ منظومة أدب ّية وفكريّة
إله ًّيا لقيادة سفينة النجاة ،إىل فيلسوف ّ
وترشيع ّية ،عىل غرار فالسفة املِلل وال ِنحل ،الذين وضعوا أصول ديانات وضع ّية؛
ومنها :الزرادشت ّية ( ،)Zoroastrismeواملانويّة ( ،)manichéismeوالبوذيّة
(.)Bouddhisme
وتعتمد الرتجامت تجريد الرسول مح ّمد من صفة النب َّوة ،فريد اسمه خاليًا
وعاريًا من دالالت الرسالة اإلله َّية والتبشري بدين يحمل مبادئ تخليص البرشيّة
من سلطة املا ّدة إىل رحابة الروح ،ومن سجن الدنيا إىل ح ِّريَّة الوساطة يف جميع
مفاصل الحياة ،ومن ِضيق ال ِعرق والدين واللون إىل آفاق اإلنسان ّية.
واستكامل لتجريد الرسول من النب َّوة والرسالة ،يت ُّم إعفاء املسلمني من
ً
صفتي املؤمنني /املسلمني ومن أتباع الدين الجديد ،ويكتفي املرتجمون مبصطلح
يل عىل الدين الجديد ،فيتح َّول
«املح ّمديّني»؛ إلضفاء صفات االنتامء
العرقي والقب ّ
ّ
سطحي يستجيب ألبعاد برشيّة ض ّيقة املفهوم،
االعتقاد بالقرآن إىل مج ّرد انتامء
ّ
ال تتجاوز الرغبة يف الزعامة واملواالة القبل ّية واالنتامءات الثأريّة املتمثِّلة يف رصاع
املركز والهامش وغريها من األهداف والغايات الدنيويّة .فآسيا زوجة فرعون هي
يف اعتقاد املح ّمديّني من أفضل أربعة نساء يف العامل ،و«يك ّرر مح ّمد دامئًا أ ّن
هناك أربعة نسوة فضليات ومثال ّيات؛ ه ّن :آسيا زوجة فرعون ،ومريم أ ّم عيىس،
وخديجة زوجته األوىل ،وفاطمة ابنته؛ زوجة عيل»[[[.
نبي الله يوسف وصف ألتباع «مح ّمد» من املح ّمديّني؛ فـ
كام أ ّن جامل ّ
«يوسف هو منوذج الجامل عند املح ّمديّني ،ويعتربون بيعه بثمن بخس ،مقايضة
مثل ير ّددونه يف مرضب
للكنز الذي ال يق َّدر بثمن ،باملا ّدة التي ال قيمة لها ،وهو ٌ
[1]- M.KASIMIRSKI, LE CORAN, p468.
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ََ َ
ُمشاب ٍه»[[[ .والحقيقة أ ّن جامل يوسف حقيقة إله ّية وقرآن ّية﴿ :فل َّما َرأ ْي َن ُه
َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َّ ْ َ َ ْ َ ُ َّ َ ُ ْ َ َ َ
شا إ ْن َهٰ َذا إ َّل َملَ ٌ
اش ِ َّلِ َما َهٰ َذا ب َ َ ً
ك َكر ٌ
أكبنه وقطعن أيدِيهن وقلن ح
يم﴾[[[.
ِ
ِ
ِ

هذا ،ومل يؤ ِّرخ تاريخ األديان لحادثة مفردة أو جامع ّية الضطهاد أهل الكتاب
يف صدر اإلسالم ،فقد حثَّ القرآن الكريم ودعا إىل التسامح وعدم اإلكراه يف الدين،
كام حذَّر الرسول األعظم من التط ّرف واالنتقام ،فكانت دعواته رصيحة إىل
بكل ح ّريّة وتحت
إقامة مجتمع متع ِّدد و ُمنفتح تُ ارس فيه املعتقدات الدين ّية ّ
حامية السلطة املركزيّة.
األيديولوجي قد حجب هذه الحقائق ،فتجاهلتها كتب
ولك ْن يبدو أ ّن التط ّرف
ّ
املؤ ّرخني وعلامء الدين؛ فضلُّوا وأضلُّوا الق ّراء بأفكار عنرصيّة ال ميكن العثور عليها؛
إ َّال يف بيبليوغراف ّياتهم املتط ّرفة؛ ومنها :أ ْن «ال دين مسموح به ومباح يف شبه
الجزيرة العرب ّية؛ ّإل دين املح ّمديّة (أي اإلسالم)»[[[.
وبحسب زعمهم ،ميتاز املح ّمديّون ويتّصفون بالحامقة والسذاجة؛ لدرجة
إميانهم أ ّن القرآن قد «كُ ِتب يف السامء عىل طاولة محروسة ،وأ ّن جربيل نقله
إىل مح ّمد يف شكل آيات»[[[ .ورواية كتابة القرآن يف السامء ث ّم إنزاله إىل األرض،
تفتقد إىل املوضوع ّية واملوثوق ّية؛ ذلك أ ّن حضورها يف كتب التاريخ وأصول الدين
وتفصيل ،وهي فكرة متخ َّيلة ،تدخل يف امل ُتخ َّيل
ً
وكتب النزول نادرة وغائبة؛ جمل ًة
ائبي.
العجائبي والغر ّ
ّ
ويُنكر صافاري ( )Savaryنبوءة الرسول حول انتصار الروم وهزمية الفرس؛
وهي املعجزة الواردة يف سورة الروم ،ويعتربها ح ّجة واهية ال ميكنها إثبات الرسالة
التاريخي للحادثة؛ حيث «يستنبط املح ّمديّون
اإلله ّية ،عىل الرغم من التصديق
ّ
من هذه الحادثة أدلّة كبرية عىل إثبات نبوءة مح ّمد ،ولك ْن من السهل استنتاج
[1]- M.KASIMIRSKI, LE CORAN,p183.
[[[ -سورة يوسف ،اآلية .31
[3]- M.SAVARY, Le Coran, Tome Premier, p101.
[[[ -م.ن ،ص.421
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أدلّة عقيمة من نبوءة واسعة ،لرجل يعرف ج ِّي ًدا دولة اإلمرباطوريّة الرومان ّية (التي
يرتجمها إىل اليونان ّيني ،)Les Grecs ،وكذلك دولة الفرس ،فبالرضورة تكون أحكامه
صادقة»[[[.

ثالثًا :تجاوزات لغو ّية وتاريخ ّية وروح ّية

كانت فكرة التنقّل والتطلّع عىل الغري؛ باعتباره مرآة للذات ،تعكس طموحاتها
ومشاريعها وقيمتها من خالل عمل ّيات املقارنة واملوازنة ،وبالخضوع ملعايري التقويم
التي تنتجها «األنا» يف مواجهة «اآلخر» تحت أقنعة التواصل املختلفة؛ ابتدا ًء من
ووصول إىل الصدام واملواجهة.
ً
املثاقفة الن ّديّة،
وقد كانت الرتجمة وسيلة وآل ّية الكتشاف االختالف ،حيث ساهمت يف ِّ
فك
العزلة الثقافيّة بتجاوز الحدود التاريخيّة والجغرافيّة ،وفتحت أمام اللغات املحلّيّة
اللفظي؛ بدفعها إىل البحث عن بدائل لغويّة
املعجمي والرثاء
أفاقًا كبرية لالشتقاق
ّ
ّ
الحضاري لآلخر املختلف بصدق وموضوعيّة.
ووسائط بيانيّة تعرض امل ُنجز
ّ
ولك ْن تبقى عمل ّية النقل محفوفة باملخاطر العلم ّية والذات ّية ،فالذات ّية تنحرص
يف أيديولوج ّية املرتجِم ودوافعه والحوافز التي تؤ ّرقه للوصول إىل هدف وغاية
ونتيجة معلومة سلفًا ،تتمثّل يف تسفيه ثقافة اآلخر وتقزميها ،ووصفها بالدون ّية،
والتحض،
ونعتها بالوحش َّية وبعدم القابل ّية للتم ُّدن
وتتجل املع ّوقات العلم ّية يف
ّ
ُّ
الخصوص ّية الرتكيب ّية والبنيويّة للُّغات املحلّ ّية التي تنحت األلفاظ واملصطلحات
بالتوازي مع مرجع ّياتها الثقاف ّية والدين ّية والحضاريّة؛ ما مينع من إيجاد معادل
االشتقاقي أو
لفظي للمصطلحات املرغوب يف ترجمتها ،فيلجأ امل ُرتجم إىل االجتهاد
ّ
ّ
والتفسريي الذي يح ِّرف املعنى ويخرتق الداللة؛ ليح ِّولها إىل تح ُّيز
التأويل الدال ّيل
ّ
معر ّيف ُمخالف لألصل ومغاير له.
وت ُشكِّل املصطلحات الحضاريّة صعوبة منهج ّية ومعرف ّية بالنسبة إىل املرتجم؛
[1]- M.SAVARY, Le Coran, Tome Premier,p365.
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خاصة؛ مبك ّوناتها
الرتباطها بالخصوص ّية الثقاف ّية وببيئة سوسيو-ثقاف ّية تتم ّيز بهويّة ّ
ومرجع ّياتها ،حيث تَ ُحول هذه املك ِّونات دون إيجاد بدائل ومعادالت موضوع ّية
يل ،وتضمن ارتحاله املعر ّيف بصدق وأمانة من بيئته الحضاريّة
تقابل اللفظ األص ّ
واللغويّة إىل فضائه املعر ّيف الجديد.
الرتجمي يف هذه الوضع ّية اإلشكال ّية إىل االشتقاق
ويندفع االجتهاد يف الفعل
ّ
والنحت والبحث عن املرادفات من لغته؛ مفاهيم ،ومصطلحات تعويض ّية
رسا ،من البيئة األ ّم،
لتحل ّ
وتقريب ّية؛ ّ
محل املصطلحات املرتحلة واملهاجرة؛ طو ًعا وق ً
إىل البيئة الثقافيّة الجديدة ،التي تتهيّأ لالستقبال والتلقّي؛ وفق معجمها وثقافتها
يل.
ومرجع ّياتها ورؤى مرتجميها؛ باعتبارهم مصادر عاملة وعارفة ّ
بالنص األص ّ
وعىل الرغم من الوظيفة التواصل ّية للرتجمة ودورها يف إرساء املثاقفة وم ّد
جسور التفاعل بني الثقافات والحضارات ،فإن ّهذه الروافد تقف عاجزة أمام
ترجمة املصطلح القرآ ّين؛ ألسباب موضوع ّية تعود إىل خصائص لغة القرآن وبيانه
والبنيوي ،مع ضعف اللغات املرت َجم إليها واختالفها من الناحية
وإعجازه األسلو ّيب
ّ
املعجم ّية والرتكيب ّية ،وحتّى السيميائ ّية؛ ذلك أ ّن مشاهد القرآن وتصويرها الف ّن ّي
البرشي.
البالغي والبيا ّين
يتجاوز اإلبداع
ّ
ّ
لقد أنتجت هذه الخصوص ّيات اللغويّة والحضاريّة ترجامت تشويه ّية وتحريف ّية
أللفاظ القرآن ،فامت ّدت أخطاء الرتجمة إىل تقديم ما ّدة علم ّية غريبة وخطرية
تتعلّق بالعقيدة والثقافة والتاريخ.
فتح ّولت رحلة اإلرساء واملعراج من معجزة عقديّة ،إىل رحلة ليليّة (Voyage
 )Nocturneعند صافاري ([[[()Savary؛ أفقد املعجزة روحها الدين ّية وبعدها
السطحي ملج ّرد رحلة ليل ّية من
اإلعجازي إىل املدلول
اإلميا ّين؛ بانتقالها من الفضاء
ّ
ّ
مكّة إىل بيت املقدس ،عىل الرغم من إميان املركزيّة الغرب ّية ومنظوماتها األدب ّية
والفكريّة بالرحالت الخياليّة التي تزخر بها امليثولوجيا اإلغريقيّة.
[1]- M.SAVARY, Le Coran, Tome Premier, p282.
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إ ّن مصطلح اإلرساء ( )L’israأو ( )israاملنقول صوت ًّيا إىل اللغة الفرنس ّية يؤ ّدي
وظيفة بالغ ّية ودالل ّية وإعجازيّة أكرث دقّة ومصداق ّية من تركيب (رحلة ليل ّية) الذي
يبتعد دالليًا عن القصديّة اللغويّة والدينيّة.

وينحرف املعنى ويتح ّول إىل إنتاج داللة معاكسة؛ مبج ّرد ترجم ِة لفظ ٍة ترجم ًة غري
لفظة
دقيقة ،حيث يرتجم أندريه شورايك (2007-1917( )André Chouraquiم)
ْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َّ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ ّ
(اذكروا) يف قوله -تعاىل﴿ :-يَا بَ ِن إِسائِيل اذكروا ن ِعم ِت ال ِت أنعمت عليكم وأ ِن
َ َّ ْ ُ ُ َ ْ َ
ك ْم َع ال َعال ِم َني﴾[[[ إىل الفرنس ّية مبصطلح ( [[[()commémorezالذي ُّ
يدل عىل
فضلت
«االحتفال»؛ بدل «اإلقرار» ( ،)Remerciementsأو «االعرتاف» (.)reconnaissance

قصة نبي الله يوسف ورسدها،
وتختلف الرواية القرآنيّة يف رصد أحداث ّ
النص القرآ ّين اعتمد
عن املضمون
الديني الوارد يف النصوص التورات ّية؛ ذلك أ ّن ّ
ّ
املوضوعي يف األحداث؛ عرضً ا،
الوضوح واستند إىل القرائن الحجاج ّية والتد ّرج
ّ
وبنا ًء ،وتركي ًبا ،فخالف بذلك الخرافات واألساطري والتأويالت الحارضة يف النصوص
اليهوديّة القدمية.
وبعي ًدا عن إثارة الجدل يف املقارنات بني الروايتني القرآنيّة والتوراتيّة ،فإ ّن
وغيتها؛ ما أ َّدى إىل
الرتجمة الفرنس ّية قد ح َّورت الداللة يف العديد من اآليات َّ
تقريبها من املصدر التور ّات ،فقد جاءت املصطلحات واأللفاظ مشحونة باألبعاد
املعرف ّية والدين ّية ذات الصلة املبارشة بالروايات اليهوديّة واملسيح ّية ،أكرث منها وفاء
للنص القرآ ّين ،واضح الداللة واملعنى.
ّ
فكانت اآلية الثالثني َمن سورة يوسف بداية التشويه الدال ّيل .قال -تعاىل﴿ :-

ُ ُ َ َ َ َ َّ ْ
َ ْ َ َ َ َ ُ ًّ َّ َ َ َ َ
ِينة ْ
َوقَ َال ن ِْس َوةٌ ف ال ْ َمد َ
ام َرأة الْ َ
ناها
سهِ ۖ قد شغفها حبا ۖ إِنا ل
ز
ع
ِ
يز ت َراوِد فتاها عن نف ِ
ِ
ِ ِ
َ
ِف َضل ٍل ُّمب ِ ٍني﴾.
[[[ -سورة البقرة ،اآلية .47
[2]- André Chouraqui, Le coran, L’appel, Robert laffont, Paris, 1990, p37.
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فرتجم صافاري ( )Savaryالفعل «تراود» إىل ( ،[[[()Jouirوتذهب الداللة
املعجم ّية الفرنس ّية إىل أ ّن هذا الفعل يفيد املتعة واللذّة ،يف حني أ ّن «تراود»؛
من الناحية اللغويّة ،توحي بالرغبة والتح ُّرش والنيَّة يف الفعل ،دون الوصول إليه،
الفرنيس تؤكّد ارتكاب الفعل واالستمتاع بالنتيجة؛ وهو األمر امل ُح َّرف
فداللة اللفظ
ّ
وامل ُنحرف عن القصد األصيل للفعل «راود».
أ ّما لفظة «فتاها» ،فقد ترجمها إىل ( .)esclaveوهذا املصطلح يعني «العبد»
شتى ملامرسة أعامل وأشغال بعينها ،وغال ًبا ما تتعلَّق باألعامل الشاقّة ،أ ّما
الذي يُ َ َ
عامل بالبيت؛ فهو من خدم البيوت ،املعروفني يف
«يوسف» ،فدخل قرص العزيزً ،
مهمت
املنظومة االجتامع ّية الفرنس َّية بلفظ ( ،)Les Domestiquesوقد تح َّول إىل ّ
أخرى بعد اكتشاف قدراته وإمكاناته.
وترى األكادمي َّية الفرنس َّية يف رشحها ملصطلح ( )Seigneurأنَّه يقصد به
عمو ًما «الس ِّيد ،أو مالك دولة أو أرض ،ولك ّن أغلب توظيفاتها اللغويّة أنّها تعني
الفرنيس الذي تب ّناه معظم املرتجمني؛ ليخرجوا امللكيّة من
«الرب»[[[ .وهو اللفظ
ّ
ّ
أدب ّياتها الدين ّية إىل مفهوم الربوب ّية؛ كام يأيت ويحرض يف التعاليم املسيح ّية.
وتاريخ ًّيا ،فإ ّن «بوتيفار» ،أو «قوطيفار»؛ هو أحد ملوك مرص ،الذي تقلَّد
مسؤول َّية تسيريها ،فرتة وجود يوسف يف بالطه وقرصه ،وقد ترجم صافاري
( )Savaryزوجة حاكم مرص بـ ()La femme du seigneur؛ مبعنى «امرأة الس ّيد
الرب» ،والربوبيّة والتوحيد من املسائل العقديّة واإلميانيّة التي تتباين حولها
أو ّ
الديانتَني اإلسالم َّية واملسيح َّية.
وتداول املعجم ّيون العرب مصطلح «الخبيث»؛ بصيغه املختلفة؛ بالرشح
خاصة بعد ورودها يف العديد من السور واآليات ،مبجموع إحدى عرشة
والتحليلّ ،
[1]- M.SAVARY, Le Coran, Tome Premier, p254.
[2]- L’Académie Française, Dictionnaire de L’ACADEMIE Française, Tome Second, Bossange ET Masson,
Imprimeurs-Libraires,1814, p559.
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اللغوي « َخ ُبث» ،ويعني «ض ّد
م ّرة ،يف سياقات متع ّددة ،فالخبيث لغ ًة؛ من الجذر
ّ
«كل يشء فاسد؛ سواء كان
الط ّيب من الرزق ،والولد ،والناس»([[[ .وقد يأيت مبعنى ّ
من الطعم ،أو اللون ،أو الفعل»([[[.
وأ ّما اصطال ًحا؛ فقد وردت هذه املفردة؛ مبعنى الرداءة والقبح واملكر .جاء يف
معقول؛
ً
محسوسا كان أو
اإلسالمي أ ّن «الخبيث ما يكره رداءة وخساس ًة؛
املعجم
ً
ّ
وذلك يتناول الباطل يف االعتقاد ،والكذب يف املقال ،والقبيح يف الفعال»([[[.
وترجم صافاري ( )Savaryلفظة «الخبيثون» و«الخبيثات» الواردة يف قوله
َْ َ ُ ْ َ
َ
َ َ َْ ُ َ ْ َ َ
الط ّي َب ُ
ِلط ّيب َ
ني َو َّ
ات ل َّ
ات ۖ َو َّ
ث
ي
ب
خ
الط ّي ِ ُبون
يث
ب
خ
ِل
ل
ون
يث
ب
ال
و
ني
ِ
ِ
ِ
ِ
تعاىل﴿ :-البِيثات ل ِل ِِِ
ِ
َ
َ
ُ
ُ َ ٰ َ ُ َ َّ ُ َ َّ َ ُ َ
ل َّ
ون ۖ ل ُهم َّم ْغفِ َرةٌ َور ْز ٌق كر ٌ
يم﴾[[[؛ ﺑــ«النسوة
ات ۚ أولئِك مبءون مِما يقول
ِلط ّي ِ َب ِ
ِ
ِ
املرتشيات» ،و«الرجال املرتشون» (Les Femmes corrompues et les hommes
 .[[[()corrompusوباستعراض معاين الفعل ( )corrompreيف املعجم ّية الفرنس ّية
نعرث عىل معاين متع ّددة تدور حول «التدمري والفساد يف القرن الثاين عرش؛ ليتط ّور
املعنى للداللة عىل التعفّن والتل ّوث يف املوا ّد والبيئة وغريها»([[[.
فمعنى «االرتشاء» باملال واملناصب والهبات ،يجانب الداللة القرآن ّية يف اإلميان
بأ ّن «الخبيث» هو عكس الط ِّيب؛ فعالً وقوالً ،فالخلق القرآ ّين ثقافة ال تتج ّزأ وسلوك
عقدي عا ّم وشامل.
ّ
[[[ -ابن منظور ،لسان العرب ،م.س ،ج ،2ص.141
[[[ -الزبيدي ،تاج العروس ،م.س ،ج ،5ص.231
اإلسالمي ،عامن ،دار أسامة للنرش والتوزيع2011 ،م ،ص.416
[[[ -عبد الفتاح ،قعدان زيدان :املعجم
ّ
[[[ -سورة النور ،اآلية .26
[5]- M.SAVARY, Le Coran, Tome Premier, p330.
رصف).
(وتحمل اآلية رقم  26يف الرتجمة الفرنسيّة التي تتع ّرض للزيادة والحذف والت ّ
[6]- Académie Française, Dictionnaire de L’Académie Française, Tome Premier, Imprimerie et Librairie
de FIRMIN DIDOT Frères, 1835, Paris, p 417.
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ويبدو أ ّن كازميرسيك كان أقرب إىل املعنى حني ترجم «الخبيثات»(  (�Impu
[[[)diques؛ ليشحنها بدالالت العفّة واالحتشام ،حتّى وإ ْن كانت معاين «الخبث»
كل ما هو قبيح وغري طيّب من
تتجاوز الصفة السلبيّة الواحدة ،لتجمع يف وعائها ّ
األفعال واألقوال.
ويفيض التف ّحص الدقيق للرتجامت الفرنس ّية للقرآن الكريم عن مغالطات
وغيت الداللة،
كثرية ،وأخطاء متع ّددة ومتن ّوعة؛ بقصد أو بغريه ،أفسدت املعنىَّ ،
فأصبحت بعض الكلامت تَرِد خارج السياق ،ال تربطها صلة اشتقاق ّية أو دالل ّية؛
فأندري شورايك ( ،[[[()André chouraquiيرتجم
يل؛
وحتّى سياقيّة؛ باملعنى األص ّ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ ُ ُ ْ َ
لفظة «راعنا» يف قوله -تعاىل﴿ :-يا أيها الِين آمنوا ل تقولوا راعِنا وقولوا انظرنا
َ َ َ ٌ َ
َْ
َو ْ
اب أ ِل ٌم ﴾[[[ إىل ( ،)Sois notre bergerأي ك ْن راعينا أو
اس َم ُعوا ۗ َول ِلكف ِِرين عذ
تعب عن الْ ُم َرا َعا ِة؛
حارسنا من «الرعي» ،يف حني أ ّن لفظة «راعنا» يف اآلية الكرميةِّ ،
مبعنى اإلصغاء وإعارة السمع؛ وهو التفسري املشرتك بني مختلف التفسريات.
وتتق ّمص اإلضافة أحيانًا معنى التحريف والتشويه؛ كإضافة صافاري ()Savary
َ
ُ
تعريفًا هويّات ًّيا ألخ يوسف عند ترجمته لآلية الكرمية﴿ :ل َّما َج َّه َزهم ِبَ َهازِه ِْم
َ ْ َ
َ ََ ّ َ َ
ُ َّ َ َّ َ ُ َ ّ ٌ َ َّ ُ َ ْ ُ َّ ُ ْ َ َ ُ َ
ون﴾[[[ (Il fit
ح ِل أخِيهِ ثم أذن مؤذِن أيتها العِري إِنكم لسارِق
السِقايَة ِف ر
جعل
 ،[[[()mettre un vase dans le sac de Benjaminيف حني تجاهل القرآن الكريم
التخصيص باالسم؛ للتأكيد عىل صفة البالغة بالحذف التي يتميّز بها األسلوب
القرآ ّين.
كام تجاوزت اللغة العرب ّية يف مفهومها للسقاية؛ وحدة للكيل ،وقياس الحبوب
وبخاصة أ ّن الحضارات القدمية كانت تستخدم
ومحاصيلها ،معنى املزهريّة ()vase؛
ّ
[1]- M.KASIMIRSKI, LE CORAN, p281.
[2]- André chouraqui, Le Coran,L’Appel, p48.
[[[ -سورة البقرة ،اآلية .104
[[[ -سورة يوسف ،اآلية .70
[5]- M.SAVARY, Le Coran, Tome Premier, p257.
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العديد من وحدات القياس؛ ومنها )Boisseau( :الوحدة القياس ّية األسطوان ّية
للحبوب والفواكه الجافّة.
ويح ِّمل كازميرسيك يف ترجمته ملصطلح «خاشعني» دالالت مزيّفة ،تتجاىف
عن تنسيق الحقيقة ،وعن بناء تص ّورات معرفيّة حول القيمة اإلميانيّة لفعل يُربِز
وحدان ّية الله وتخصيصه بالعبادة دون سواه ،فالخشوع لله يحمل روح التسليم
الكل للخالق واللِني له ،ويبتعد عن املح ّوالت الدالل ّية البرشيّة التي تتّجه نحو
ّّ
والخنوع واإلذالل؛ وهي الرؤى التي ُتب َّناها املرتجم يف ُنقله لقوله -تعاىل:-
اإلخضاع
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ْ
ْ
َّ
ْ ُ
ك ْم َو َما أنزل إلْه ْم َخا ِشع َ
ني
نزل إِل
اب ل َمن يُؤم ُِن بِاللِ َو َما أ
﴿ِإَون م ِْن أه ِل الك َِت
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َ
ُ
َّ َ َ ً َ ً
َّ َ َ ْ َ ُ َ
َٰ َ
ك ل َ ُه ْم أ ْ
ج ُر ُه ْم ع َ
ون بآيَ
ِند َر ّبه ْم ۗ إ َّن َّ َ
الل َس ُ
يع
ئ
ول
أ
ۗ
ِيل
ل
ق
ا
ن
م
ث
الل
ات
ِ
ِ
ِ
ِ
ِلِ ل يشت ِ
ِِ
ِ
ْ
ال َ
ِس
اب﴾[[[ ،حيث يرتجم «خاشعني» بـ ( [[[()Humilentالذي يحمل معاين
ِ

اإلهانة واإلذالل والخزي وغريها من القيم التي توحي بإهانة اإلنسان وامتهان
كرامته.
والنشوز -أيضً ا -من حاالت النفور والتم ّرد الذي يقع داخل الخليّة األرسيّة،
وقد وضع القرآن آل ّيات للتفاهم والصلح وب ّينها ،ولك ّن املصطلح أخذ بع ًدا مختلفًا
مقابل له
ً
( )1995-1910حيث وضع
()Jacques Berque
يف ترجمة جاك بريك
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ً ْ َْ ً
يف قوله -تعاىل﴿ :-إن ْ
اضا فل ُج َن َ
ام َرأةٌ َخاف ْ
اح َعليْ ِه َما
ت مِن َب ْعل َِها نشوزا أو إِعر
ِِ
َ
َ
ُ

ُّ
ْ ُ
ُْ
الصلْ ُح َ ْ ٌ ۗ َوأ ْ
أن يُ ْصل َِحا بَيْ َن ُه َما ُصلْ ً
ح ِ َ
حا ۚ َو ُّ خي
ت النف ُس الش َّح ۚ ِإَون تس ُِنوا
ض ِ
َ َ َّ ُ َ َّ َّ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ
ون َخب ِ ًريا﴾[[[؛ فرتجم مصطلح «النشوز» بـ (Celles
وتتقوا فإِن الل كن بِما تعمل

 .[[[()de qui vous craignez l’insoumissionومصطلح ()insoumission
ّ
يدل عىل العصيان والعناد املنتج للعنف والقساوة والفراق النها ّيئ ،يف حني أ ّن
املصطلح القرآ ّين يفتح األبواب للصلح واإلصالح والعودة باملعروف؛ ملا ما يف العالقة

[[[ -سورة آل عمران ،اآلية .199
[2]- M.KASIMIRSKI, Le KORAN, p63.
[[[ -سورة النساء ،اآلية .128
[4]- Jacques Berque,Le Coran, Essai de traduction, Albin Michel, 1995, Paris, p101.
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الزوجيّة من مو ّدة ورحمة ،ولذلك تصبح الرتجمة خائنة للداللة األصليّة ،ويصبح
مصطلح (ّ )désobéissance
الدال عىل عدم الطاعة والخضوع أكرث إيحا ًء وتحقيقًا
كل من صافاري ( ،)Savaryوكازميرسيك
للمعنى؛ وهو املصطلح الذي اعتمده ّ
(.)Kasimirski
كام جانبه الصواب -أيضً َا -يف ترجمته ملصطلح (صبغة الله) الواردة يف قوله
ْ َ ً َ َْ ُ َُ َ ُ َ
َّ
ْ َ َ َّ
ْ
َ
ون ﴾[[[؛ حيث
صبغة ۖ ونن ل عبِد
صبغة اللِ ۖ َوم ْن أح َس ُن م َِن اللِ ِ
تعاىلِ ﴿ :-ترجمها إىل «Une teinture de Dieu ! Mais qui peut mieux teindre que
 ،[[[(»dieuفتح َّولت الصبغة من الداللة عن الفطرة والجبلة والسج َّية ،إىل فعل
الصبغ الذي يعني تبديل اللون بالطالء وغريه من موا ّد تحويل األلوان ،فمصطلح
( )L’instintأكرث داللة عىل الطبيعة البرشيّة ( )La Nature Humaineيف عذريّتها،
من دون تكلّف أو تص ّنع.
وغريها مغالطات كثرية ال ميكن حرصها وع ّدها يف دراسة محدودة الحجم،
فهناك مجاالت كثرية وأفكار عديدة تستوجب التصويب ،وتتطلّب التوضيح؛ ومنها:
علم
اال ّدعاء بأ ّن جربيل نفخ يف ثدي مريم لتنجب الس ّيد املسيح؛ ً
أ ّن الحادثة مل يثبت ورودها يف كتب ِ
الس َي الدينيّة ،مضافًا إىل أ ّن القرآن الكريم مل
تجسد للعذراء.[[[(
يذكر ومل يح ّدد اسم امللك الذي ّ
وتكرث يف الرتجامت الفرنس ّية -عمو ًما -عمل ّيات خلط معرف ّية ،تجمع بني العادات
والثقافات العرب ّية القدمية واألساطري الخراف ّية السائدة يف الثقافات الشعب ّية ،وتؤمن
بانتامئها لإلسالم؛ بوصفها حقائق دين ّية ثابتة؛ ومنها :أ ّن املح َّمديّني (املسلمني من أتباع
مح ّمد )يؤمنون ويعتقدون بأ ّن الكعبة التي تعني البيت امل ُربَّع أنزلها املالئكة من
السامء ،وكانت متارس فيها عباداتهم قبل ألفي سنة من ميالد نبي الله آدم.[[[(
[[[ -سورة البقرة ،اآلية .138
[2]- Jacques Berque, Le Coran, Essai de traduction, p44.
[3]- M.KASIMIRSKI, Le KORAN, p242.
[4]- M.SAVARY, Le Coran, Tome Premier, p124.
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وقد انحرفت بعض األفكار نحو إثارة النعرات العنرصيّة ومعاداة األديان
السامويّة القدمية ،ودفع معتنقيها إىل محاربة القرآن وآياته؛ باعتباره دي ًنا عنرصيًّا،
مي ِّيز بني األعراق؛ من ذلك :ما ذكره كازميريسيك ( )KASIMIRSKIمن أ ّن اليهود
يأتون يوم القيامة وأيديهم مربوطة ألعناقهم؛ لقولهم «يد الله مغلولة»؛ وهي
الحادثة التي تنفيها كتب السرية والتفسري[[[.
وعىل الرغم من أ ّن اإلسالم رسال ٌة سامويّ ٌة إلهيّ ٌة ،تنأى بنفسها؛ ترشي ًعا ،وأحكا ًما،
وتعاليم عن االنتامءات العرق ّية والجغراف ّية ،ولك ّن الرتجامت الفرنس ّية القدمية يف
مخص ًصا لفئة بعينها من األعراق؛ وهم العرب
نصا َّ
معظمها ،جعلت من القرآن ًّ
عبت عنهم مبصطلح األتراك (.)Les Turcs
الذين َّ

[1]- M.KASIMIRSKI, Le KORAN, p158.
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خامتة
تن َّوعت املقاربات يف ترجمة القرآن الكريم ،وازدادت معها الرهانات واألهداف
والغايات ،فإذا كانت الرتجامت األوىل قد أبانت رصاحة عن خبث معر ّيف وتحيّز
أيديولوجي يف تنميط أفكار القرآن وآياته وأحكامه؛ سواء أثناء مامرسة الفعل
ّ
الرتجمي ،أو من خالل التفسريات والتعقيبات واإلشارات يف الهوامش واملالحق،
ّ
فقد اتّجهت الرتجامت األوىل إىل التحريف بالزيادة والحذف والتأويل تحت سلطة
العقيدة البابويّة التي تب َّنت الرتجامت ،وكلَّفت كهنة مرتجمني بتح ُّمل مسؤوليّة
التشويه والخلط بني العادات والثقافات واملعتقدات العرب ّية والفارس ّية والرتك ّية،
وبني سور القرآن وقصصه وترشيعاته.
رسع يف ترجمة املصطلح القرآ ّين عىل ترجامت املرحلة
وسيطر االرتجال والت ّ
تول االسترشاق عبء ترجمتها ،حيث هيمنت روح املركزيّة الغرب ّية
الثانية التي ّ
يل ،فغدت الرتجامت صور متو َّهمة ومتخ َّيلة ألفكار
وثقافة التف ّوق
العرقي والعق ّ
ّ
مسبقة وتص ّورات ومتثُّالت أيديولوج ّية ،تر ِّجح تعايل املركز عىل الهامش ،وتجعل
نصا برشيًّا وأث ًرا أدب ًّيا مفتو ًحا يقبل التأويل والنقد؛ وفق مناهج
من الكتاب املق ّدس ًّ
النص والخطاب بهذه اآلل ّية روح اإلعجاز واملصدر
النقد والتحليل األد ّيب ،ففقد ّ
اإللهي والرسالة اإلنسان ّية الخالدة؛ بوصفه سفين ًة للنجاة من الرشك والعبوديّة
ّ
وسلطة االستبداد؛ مبختلف متظهراته.
وتجلَّت التحيُّزات يف تحوير املصطلحات وتحريف املفاهيم ،ويف اإلضاءات
خصوصا ،ويف هوامشها؛
والتفسريات والتعقيبات الواردة يف املق ّدمات الرتجم ّية؛
ً
بوصفها إضاءات معرفيّة ،ولك ّنها واق ًعا وحقيق ًة ،رؤى ذاتيّة ومعتقدات فرديّة
بدائل
وأيديولوج ّيات سياس ّية وعقديّة ،تطرح نفسها وتق ِّدم أفكارها ومقارباتها َ
املوضوعي إىل بوح
لتص ّورات بعينها ،وغالبًا ما يتح َّول النقد وينحرف من بُعده
ّ
ديني لعقيدة أو ِملَّة ونحلة.
أيديولوجي وتبشري ّ
ّ
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ويقرتح البحث ويويص باآليت:
الجامعي يف النقل
املؤسسات الرتجميّة والعمل
تفعيل عمل ّ
ّ
دعوة املسترشقني املعارصين إىل املشاركة يف الرتجمة ،وتعديل الرتجامت
القدمية؛ بتجاوز رصاعات املرجع ّيات وصدام الحضارات والثقافات
مراجعة الرتجامت املشبوهة؛ عرب تصويب االنحرافات وتعديلها مبوضوع ّية
وعلم ّية ،وباتّباع املناهج النقديّة السياق ّية التي تنفتح عىل الغرييّة واملثاقفة ،دون
إقصاء ،وبتج ّرد عن عقدة التعايل
إضافة مالحق للتقويم تستند عىل الحقائق التاريخ ّية ،وتتجاوز الحوادث
متثيل دقيقًا لصورة املسلم واإلسالم.
واألحداث الفرديّة واالستثنائيّة التي ال تشكّل ً
نقد الرتجامت القدمية ،والتمييز بني مفاهيم القرآن ونصوصه ،والثقافات
العرب ّية السائدة يف شبه الجزيرة العرب ّية ،وثقافات وترشيعات األمم املعتنقة
فرس ،وأتر ٍ
لإلسالم؛ من ٍ
اك ،وغريهام من األمم التي دخلت اإلسالم ،وحافظت عىل
هويّاتها وخصوص ّياتها الثقاف ّية والحضاريّة
يؤسس ملعجم قرآ ّين ،تتح ّدد فيه أه ّم املصطلحات ذات
اعتامد مجمع ّ
لغويِّ ،
الصبغة اإلشكاليّة املتعلّقة واملرتبطة بالعقيدة ،مع اإلبقاء عىل املصطلح فونولوجيًّا
موضوعي ،يُع ِّوض
لغوي
صوت ًّيا يف لغته األصل ّية يف حالة استحالة إيجاد معادل
ّ
ّ
يل ،مع اإلشارة إىل الدالالت املستقاة ،من األثر املق ّدس.
اللفظ األص ّ
تشجيع املبادرات الشخص ّية يف الرتجمة؛ كمبادرة الباحثة الفرنس ّية يف جامعة
سرتاسبورغ ( )Strasbourgآن سيلفي بوليفو ( )Anne-Sylvie Boisliveauالتي
الخاصة ومرجعيّاته الذاتيّة ،دون اللجوء إىل
دعت إىل ترجمة القرآن؛ مبفاهيمه
ّ
الرتجامت املقرتنة بالتاريخ والتأويل والقراءات األيديولوج ّية ،من خالل كتابها
(القرآن بنفسه) (.)Le Coran par lui-même
التحذير من دعوات ترجامت املثاقفة؛ وهي ترجامت ظهرت مؤ ّخ ًرا ،وتدعو
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ّ
الفرنســـية
ترجمات القــرآن الكـــريم إىل

وتتب َّنى رؤية تجزيئيّة للقرآن الكريم ،وتطالب بحذف آيات وسور تتعلَّق باليهود
كل يف بيانه
مم هي دين ّية ،فالقرآن ٌّ
واملرشكني؛ إلرضاء عرق ّيات وعقائد سياس ّية
أكرث َّ
َ
ْ
َ
ََ ُُْ َ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
اب وتكفرون
وترشيعه وفكره ونظرته للكون واإلنسان﴿ :أفتؤمِنون بِبع ِض الكِت ِ

ْ ُ َ َ
ُ
ادلنْ َيا ۖ َو َي ْو َم الْق َي َ
ال َياة ِ ُّ
ب َب ْعض ۚ َف َما َج َز ُ
ِنك ْم إ ِ َّل خ ِْز ٌي ِف ْ َ
اء َمن َيف َعل ذٰل ِك م
امةِ
ِ
ِ ٍ
ُ َ ُّ َ َ ٰ َ َ ّ ْ َ َ
َ َ َّ ُ َ
َ َّ َ ْ َ ُ َ [[[
اب ۗ وما الل بِغاف ٍِل عما تعملون﴾ ؛ فهو رسالة عامليّة ،تخاطب
يردون إِل أش ِد العذ ِ

القلب والوجدان ،دون إكراه أو إهانة للذات البرشيّة.

[[[ -سورة البقرة ،اآلية .85
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حركة االستشراق الرويس
وترجمة معاين ألفاظ القرآن الكريم
م.م .مح ّمد عبد عيل حسني القزاز

[[[

مدخل

يظ ّن البعض أ ّن االهتامم الرويس برتجمة معاين ألفاظ القرآن الكريم يفتقد
جذوره يف املايض ،وأنّه أىت كام أتت أشياء أخرى ،نتيجة النهيار ال ّدولة السوفييت ّية
فقط .غري أ ّن تاريخ هذه املنطقة من العامل يؤكد أ ّن املسلمني بها كانوا عىل م ّر
العصور مج ّندين لنسخ القرآن الكريم وترجمته من قبل املسترشقني الروس ،مبقدار
ال يستهان به يف ترجمة معانيه.
قام الباحث بدراسة موجزة لتاريخ تط ّور ترجامت معاين القرآن الكريم يف روسيا
وما تتبعها ،كام قام بتقييم الوضع الحايل لهذه الرتجامت .فكرة هذا البحث مبن ّية
عىل تت ّبع جهود املسترشقني الروس ورصد آثارهم يف مجال ترجمة معاين ألفاظ
القرآن الكريم.

املقدِّ مة
الحمد لله والحمد كام يستحقه حم ًدا كث ًريا والصالة والسالم عىل أرشف أنبياء
صل الله عليه وآله األخيار املصطفني األبرار.
الله أيب القاسم مح ّمد ّ
مم ال ّ
شك فيه أ ّن ترجمة معاين القرآن الكريم تع ّد من أصعب املحاوالت التي
ّ
متّت يف مجال الرتجمة عىل اإلطالق؛ وذلك أل ّن نقل معنى اآليات القدسيّة املحكمة
[[[ -جامعة الكوفة ـ مركز دراسات الكوفة.

إىل لغ ٍة أخرى غري العربية ليس باألمر السهل ،إىل جانب عجز لغة الرتجمة عن نقل
الرتكيب البالغي لآليات وما تحمله من معانٍ ومدلوالت ال تظهرها ّإل لغ ُة القرآن
التي نزل بها.
اإلسالم كرسالة والقرآن ككتاب ،جاء ليتح ّدی استكبار وجربوت وظلم وغطرسة
وعنرصية وماديّة اإلنسان ،ويلقي يف وجه الظلم حقيقة العدل اإللهي ويصارعه
ليغلبه وينترص عليه ،ومن ثم يُظهر ضعفه وقلّة شأنه وإن تظاهر بالق ّوة والبطش.
من هنا جاء االهتامم بهذا البحث املتواضع ،ليعكس مدى أهم ّية هذا املوضوع.
حيث إ ّن معظم ال ّدراسات يف علوم القرآن الكريم يف روسيا حاليًّا ،متأث ّرة إىل ح ّد
ٍ
عليمي للعلامء املسلمني
عوي التّ
بعيد بتقاليد مدرسة االسترشاقّ ،إل أ ّن ال ّنشاط ال ّد ّ
ّ
يجرب املسترشقني عىل االهتامم بكتب الحديث والتاريخ ،واالمتناع ولو أحيانًا عن
قبول ملحوظًا
التأويالت الفاسدة لنصوص القرآن الكريم .قد القت تلك الرتجامت ً
لدى الشعوب اإلسالميّة ال ّناطقة بالروسية ،والتي كانت متعطّش ًة إىل معرفة معاين
ألفاظ القرآن الكريم.
كانت أول ترجمة ملعاين القرآن الكريم للّغة الروس ّية هي ترجمة الدكتورة
(سمية عفيفي) ،أستاذة اللغة الروسية بقسم اللغات السالفية بكلية األلسن
جامعة عني شمس بالقاهرة ،حيث بدأت الرتجمة عام 1995م وانتهت منها عام
قبول ملحوظًا
2000م بإرشاف لجنة من األزهر الرشيف .وقد القت تلك الرتجمة ً
لدى الشّ عوب اإلسالم ّية الناطقة بالروس ّية ،والتي كانت متعطّش ًة إىل معرفة معاين
القرآن الكريم .إ ّن البداية العلم ّية ال ّنظام ّية لالسترشاق هناك ترجع إىل ما قبل
قرنني من الزمان تقري ًبا.
وتتأكّد أهم ّية موضوع هذا البحث إذا أخذنا يف االعتبار ِج ّدته ومحدوديّة
انتشار االسترشاق الرويس خارج حدوده ،بسبب عوامل ع ّدة ح َّدت من انتشاره،
وعدم وجود در ٍ
اسات كثري ٍة يف هذا الشأن.
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أ ّو ًل :تط ّور نشوء حركة االسترشاق الرويس
تعترب اللغة الروس ّية واحد ًة من اللغات الح ّية التي ترجم إليها القرآن الكريم؛
حيث ارتبطت تط ّور مراحل ترجمة القرآن الكريم إىل اللغة الروسية بتط ّور مراحل
االسترشاق الرويس ،ولعب الدين اإلسالمي واملسلمون دو ًرا كب ًريا وبالغًا يف تاريخ
روسيا ،وذلك منذ نشأتها مرو ًرا باإلمارات السالفية األوىل ،ثم باإلمرباطوريّة الروس ّية
واالتحاد السوفيتي ،ثم املؤثّرات الحضاريّة العرب ّية اإلسالم ّية األوىل عىل حياة
الروس.
وبداية االسترشاق الرويس يف عهد (بطرس األول) وعهد (كاترين الثانية) الذي
عرف بداية االهتامم الفعيل بالثقافة العربيّة ،حني ظهرت العديد من املجالت
الثقاف ّية الروس ّية متض ّمنة أخبار العلوم والفلسفة ِ
والحكَم والطرائف العربية
وقواميس لغوية ،حيث أدرجت اللغة العرب ّية كإحدى اللغات الرئيس ّية إىل جانب
الفرنس ّية واإلنجليزيّة واألملان ّية يف روسيا ،كان هذا يف الربع األول من القرن
الثامن عرش امليالدي ،يف عهد (بطرس األول) (1725م) ،الذي ت ّم يف عهده عدد
من اإلصالحات والخطوات الجذريّة ،وكان لها أث ٌر كب ٌري يف مستقبل روسيا وبنائها
من جديد ،وهذا ال ّنوع من االهتامم االسترشاقي لـ (بطرس) نابع من سياسته
الرشق ّية ،وما اقتضته مصالح روسيا ،وحاجاتها املتزايدة إىل التّع ّرف عىل جريانها
الذين دخلت معهم يف رصاعات مريرة[[[.
تذكر املصادر التاريخيّة بعد قرنٍ كاملٍ من ظهور اإلمارات الروسيّة يف ال ّنصف
األخري من القرن العارش امليالدي ،بدأت هذه الدولة الجديدة تبحث لنفسها عن
دين من بني الديانات الساموية التي اعتنقتها جل الشّ عوب املجاورة .وهكذا طلب
أمريها فالدميري ( )Vladimirملوك عدد من البلدان وأمرائها أن يبعثوا إليه برسل
ليح ّدثوه عن دينهم حتى يتمكّن مع باقي األمراء الروس من اختيار أحد هذه
األديان؛ ليتخذه دي ًنا رسم ًّيا للبالد قصد توحيدها أكرث وتعزيز رشع ّية الحكم بها.
[[[ -بن مح ّمد الجار الله ،سليامن :جهود االسترشاق الرويس يف مجال السنة والسرية (دراسة ببليوغرافية) ،ص.4
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ّإل أ ّن الروس والسافيني الرشقيني عمو ًما مل يكونوا يجهلون متا ًما أهم تعاليم هذه
الديانات .فهم كانوا عىل اتصا ٍل مستم ٍّر مع الخزر اليهود ،كام أنّهم كانوا عىل اطّالع
عىل مضمون الدين املسيحي األرثودوكيس يف بيزنطة ،والكاثولييك عند جريانهم يف
الغرب .أ ّما الدين اإلسالمي فقد تع ّرفوا بعض تعاليمه ،ورمبا سمعوا بكتاب يس ّمى
(القرآن) من خالل البلغار املسلمني الذين كانوا يقطنون األرايض املمت ّدة عىل
طول ضفتي نهر (الفولكا) ( )Volgaوالتي تشكل حال ًّيا موطن أحفادهم التتار
املعروف اآلن تحت اسم (جمهورية تتارستان) ذات االستقالل الذايت املوجودة
ضمن الجمهورية الفيدرال ّية الروس ّية[[[.
لفهم جوهر التصور العام لإلسالم السائد آنذاك عند الروس ّيني ،ال ب ّد من التذكري
بأ ّن هناك مصد ًرا أساس ًّيا مد ّونًا كان الروس يستقون منه معلوماتهم .ويتعلّق
األمر بالالهوت واملراجع التاريخية اليونانية-البيزنطية التي بدأت تظهر يف روسيا
منذ القرن الحادي عرش .وهكذا تك ّونت عند الروسيني صورة خياليّة عن اإلسالم
واملسلمني ال عالقة لها بتاتًا بالواقع .وهذه الصورة املش ّوهة هي الصورة نفسها
التي نجدها عند باقي الشعوب املسيحية يف بلدان أوروبا الغرب ّية يف ذلك العرص[[[.
يجب االعرتاف بأنّه ظهر يف مرحلة الحقة نوع أخر من الكتابات التي حاولت
االقرتاب شيئًا ما من الحقيقة وسعت إىل تغليب املنطق يف تناولها لهذه املوضوعات.
وكان ينتمي بعض مؤلفيها إىل فئة قليلة من املفكرين الروس الذين سبق لهم
أن عاشوا فرتة من الزمن داخل العامل اإلسالمي .ونذكر من بني هؤالء املفكرين
(برييسفييتوف) ( )Ivachko Peresvetovوكذلك (كوسوي) ()Feodosi Kosoy
الذي عاش يف القرن السادس عرش والذي دافع يف كتاباته عن املساواة بني جميع
الناس وبني جميع الديانات واللغات .ولقد لقيت أفكاره إقباال يف بعض األوساط
الروسية املثقفة.
[[[ -العطاوي ،عبد الرحيم :حول الجمهوريات اإلسالميّة ذات االستقالل الذايت يف روسيا ،ص.219 -218
[[[ -إغناطيوس .كراتشكوفسيك :دراسات يف تاريخ االستعراب الرويس ،منشورات أكادميية العلوم لالتحاد السوفييتي ،موسكو/
ليننغراد1950 ،م ،ص.20
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وبعد حوايل مائة سنة تقري ًبا ،أي يف القرن السابع عرش ،كتب (بوسوشكوف)
( )Posochkovمؤلفه (الفقر والرثاء) الذي سار فيه عىل نهج (برييسفييتوف)
وأوىص بأن يؤخذ من الترشيع اإلسالمي ما قد يفيد املجتمع الرويس .وللمفكر
خاصة يف معالجة هذه املواضيع.
(أندري كوربسيك) ( )Andriey Kurbskiyمكانة ّ
فهو بالرغم من معارضته لإلسالم ،يضع عد ًدا من تعاليمه يف مرتبة أعىل من الكثري
من تعاليم املسيح ّية[[[.
قوى االهتامم باالسترشاق يف روسيا يف بداية القرن التاسع عرش حينام أنشأت
بعض الجامعات الروسيّة كراس باللغة العربية عن اإلسالم ،ومن هذه الجامعات
جامعة قازان ،وجامعة موسكو ،وجامعة بطرس برغ ،وكلية الزاريف وغريها ،حيث
ش ّجعت الحكومات الروسية يف العهود املختلفة دراسة الرتاث العريب اإلسالمي،
وخاصة ذلك الذي يتعلّق باألقاليم اإلسالم ّية الواقعة تحت سيطرة روسيا لتوسيع
املعرفة بالشعوب اإلسالمية.
إ ّن بدء العمل ال ّرسمي واملنظم يف الدراسات االسترشاقيّة العربيّة اإلسالميّة ،كان
قد بدأ مع عهد القيرص بطرس األكرب ،عندما متّت أول ترجمة للقرآن الكريم عام
1716م إىل اللغة الروسية ،وقد قام بها الدكتور (بيرت بوستينكوف) عن الرتجمة
الفرنسية للمسترشق الفرنيس (ديوري) عام 1643م ،تال ذلك ترجمة أخرى عام
1776م ،ولكن أول ترجمة للقرآن من اللغة العربية مبارشة إىل اللغة الروسية
كانت يف عام 1878م ،والتي قام بها املستعرب (سابلوكوف) (1854م1880-م)،
والذي كان يتقن العربية إتقانًا ج ّي ًدا ،وقد تكررت طباعة هذه الرتجمة يف أعوام
(1879م1898-م) .وقام املستعرب (موخلينسيك) (1808م 1877 -م) برتجمة
وتفسري القرآن إىل اللغة البيالروسيّة والبولنديّة من أجل التتار املسلمني الذين كانوا
عىل حدود بيالروسيا وبولندا وليتوانيا .ومع نهاية القرن الثامن عرش ،وبتشجيع من
(كاترينا) الثانية التي كانت (تود نرش القرآن الكريم بني السكان املسلمني يف روسيا،
[[[ -إغناطيوس .كراتشكوفسيك :دراسات يف تاريخ االستعراب الرويس ،منشورات أكادميية العلوم لالتحاد السوفييتي ،موسكو/
ليننغراد1950 ،م ،ص.25
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وتأمل يف االعتامد عليه يف أهدافها السياسية وحروبها مع تركيا) .ومن املعلوم
أنّه عندما تتد ّخل مصالح الدولة يف شأن الرتجمة ،ويف مجال االسترشاق ،تصبح
التوجهات واألهداف والنتائج منوطة بالسياسيني ال باملرتجمني أو املسترشقني[[[.
يف عام 1778م ،تم إدخال الحرف العريب بشكلٍ واسعٍ يف الطباعة .وطبع يف
السنة نفسها يف العاصمة (سان بيرتسبورغ) املصحف الكريم بحروف عرب ّية
جميلة .ويقول (كراتشكوفسيك) إ ّن هذه الحروف انتقلت فيام بعد إىل مدينة
قازان التتارية ،ثم إىل القرم وتركيا فمرص .وقد تكون بعض النسخ من هذه الطبعة
دخلت املغرب .ونعتمد يف هذا االفرتاض عىل العالقات الجيدة التي كانت تربط
السلطان (سيدي مح ّمد بن عبد الله) باإلمرباطورة (كاتريينا الثانية) .ومعلوم أنه
جرى بينهام تبادل هدايا ورسائل ودية ج ًّدا؛ وأي هدية أغىل من الطبعة الروسية
للقرآن الكريم ستجد اإلمرباطورة إلرسالها إىل السلطان املغريب املسلم[[[.
لقد أعيد طبع املصحف الكريم بهذه الحروف خمس مرات يف الفرتة ما بني
1789م1798 ،م وتجدر اإلشارة بهذا الصدد إىل الدور الكبري الذي لعبته فيام بعد
مطبعة (قازان) اإلسالم ّية التي أحدثت عام 1802م ،والتي طبعت ،خالل القرن التاسع
عرش ،عرشات اآلالف من نسخ القرآن ،وعد ًدا كب ًريا من املؤلفات اإلسالم ّية األخرى[[[.
صدرت ترجمتان اثنتان للمصحف الكريم إىل اللغة الروسية أنجزتا انطالقًا
من الفرنس ّية واإلنكليزيّة .قام باألوىل (فرييو فكني) ( )Veryovkinسنة 1790م
عن الرتجمة الفرنسيّة القدمية لـ (دي رييي) ( ،)A. Du Ruyerوأنجز الثانية سنة
1792م (كوملاكوف) ( )Kolmakov. Salعن ترجمة (سايل) ( )G eاإلنكليزيّة.
وكانت هاتان الرتجمتان يف مستوى حسن باملقارنة مع ما سبقتها من ترجامت.
[[[ -إغناطيوس .كراتشكوفسيك :دراسات يف تاريخ االستعراب الرويس ،منشورات أكادميية العلوم لالتحاد السوفييتي ،موسكو/
ليننغراد1950 ،م.26 ،
[[[ -ت .موساتوفا :العالقات الروسية املغربية يف القرن التاسع عرش ،تعريب :عبد الرحيم العطاوي ،مجلة دار النيابة ،عدد
1988 ،18م ،ص.31 - 25
[[[ -اغناطيوس كراتشكوفسيك ،ترجمة معاين القرآن الكريم ،م.س ،ص.16
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وقد ألهمت إحداهن ،فيام بعد ،أمري الشعر الرويس بوشكن ( )A. puchkinلنظم
نصوصا
سلسلة قصائده املشهورة (قبسات من القرآن) التي عالج فيها شعريًّا
ً
مقتبسة من ثالث وثالثني سورة قرآنيّة .ويعرتف الشاعر «بأن القرآن كان الكتاب
الديني األول الذي أذهل مخيلته ،وقد أفلح (بوشكن) يف إعطاء صور ٍة دقيقة املعامل
عن مضمون القرآن الفلسفي والديني؛ كام أ ّن هذه القصائد أعطت ألول مرة يف
األدب الرويس مفتاح الفهم الصحيح للقرآن الكريم ،وساعدت إىل درجة كبرية عىل
استمرار من ّو االهتامم به عند أوسع أوساط القراء الروس[[[.
إ ّن اهتامم الشاعر الرويس الكبري (بوشكن) باإلسالم وبالقرآن الكريم ،مل ينبع من
«فراغ أو كنتيجة لشطحات الخيال اإلبداع ّية؛ بل أىت كثمر ٍة لقراءاته املتعمقة يف
فضل عن الجذور الرشق ّية
تاريخ الرشق العريب وحضارته وآثاره األدب ّية والقرآن ّيةً ،
اإلسالم ّية التي ربطت بني الشاعر والرشق اإلسالمي .تجدر اإلشارة إىل أن أحد أجداد
(بوشكن) أل ّمه ،وهو إبراهيم (املشهور) يف مختلف الكتابات األدبيّة الروسيّة ،كان
ينتمي إىل أرسة إفريق ّية مسلمة .هذا ما جعل الشاعر يبحث عن جذوره املسلمة،
ويحاول التع ّمق يف معرفة دين أجداده وكتابهم املقدس القرآن الكريم»[[[.
ثان ًيا :الرتجمة الروس ّية للقرآن الكريم وتط ّورها
مثّلت الرتجمة أه ّم جسور تواصل االسترشاق الرويس ،وشكّلت ترجمة معاين
القرآن الكريم مكان الصدارة من بني صنوف الرتجامت الروسية .وكانت الرتجامت
األولية ملعاين القرآن الكريم تت ّم من خالل لغات أوروبية وسيطة ،ومن ثم أمكن
ترجمة معانيه من األصل العريب بعد تكوين مرتجمني روس درسوا العرب ّية،
عامل حيويًّا ها ًّما ل َف ْهم مراحل العالقات بني روسيا واإلتحاد
فأصبح القرآن الكريم ً
السوفيتي ،والعامل اإلسالمي[[[.
[[[ -غغريزنييفتش ،بافل :القرآن يف روسيا ،ضمن :أبحاث جديدة للمستعربني السوفييت (الكتاب األول) ،موسكو1986 ،م،
ص.259 – 249
[[[ -الغمري ،مكارم :مؤثرات عربية إسالمية يف األدب الرويس ،سلسلة املعرفة ،عدد  ،155الكويت ،نوفمرب 1991م ،ص.170
[[[ -بوشكن ،إلكسندر :قصائد رشقية ،ترجمة :طارق مردود ،ال ط ،دمشق ،دار عالء الدين1999 ،م ،ص.77
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ظهرت ترجمتان جديدتان ملعاين القرآن الكريم بالروسية ،وحازتا تقدير
(كراتشكوفسيك) الذي رأي فيهام حدث ًا تاريخ ًّيا بالغ األهمية يف تاريخ الثقافة
الروسية ،ومستوى أعىل من الرتجامت السابقة .ولقد حفزت الرتجامت الروسية
ملعاين القرآن الكريم يف صدور مؤلفات تتناول رشح القرآن الكريم ،ومن أبرزها
كتاب املرتجم (بوجدانيفيتش) بعنوان (مح ّمد والقرآن) وقد القى نجاحاً كبريا ً،
وأعيد طبعه مرات عديدة[[[.
شيخ املسترشقني «كراتشكوفسيك» (1883م1951-م) الذي اقرتن اسمه الرويس
طوال النصف األول من القرن العرشين ،حيث اعترب بحق شيخ املدرسة االستعرابية
الروسية خالل هذه الفرتة ،وذلك للمجهودات التي بذلها يف ميداين التعليم والبحث
العلمي ،امتازت كتاباته باملوضوعية يف إنصافه لشخصية الرسول مح ّمد واإلسالم
والقرآن الكريم .إ ّن «كراتشكوفسيك» يعكس صورة الرشق املعارص املهتم بالفكر
واألدب والثقافة اهتام ًما رسميًّا ودينيًّا وشخصيًّا ،وصورة الرشقي املنفتح عىل اآلخر،
ذو االهتاممات العلم ّية( .إ ّن النهضة الحديثة للرشق العريب املسلم تظهر بوادرها
يف كل مكان ،ويف الصيف عندما غادرت بريوت ورحلت إىل أماكن أخرى ،فهناك
كان معلّمو القرى وصحفيو املدن الصغرية ،ومراسلو الجرائد ،وأطباء القرى ،كل
هؤالء قابلوين هناك بود وترحاب ،وكان الحوار بيننا يستغرق عدة ساعات بعد
أول لقاء بهم ،وكانوا جميعاً يتأ ّججون والثورة تتقد يف نفوسهم ،ويف خيالهم حلم
بالتحرر الوطني)[[[.
يف سنة (1859م) ،ظهر كتابه الفهرس الكامل للقرآن أو مدخل إىل كلامته
وعباراته ،وهو عبارة عن دليل لدراسة مبادئ القرآن الكريم الدين ّية والرشع ّية
نص القرآن الكريم ،بل اعتمد
والتاريخيّة واألدبيّة .وكان من أهم عيوبه أنّه مل يعت ّمد ّ
عىل مصحف املسترشق األملاين (جوستاف فليوجل) .أرشف املرتجم (نيقوالييف)
عام 1864م ،عىل ترجمة معاين القرآن ،وكانت مأخوذة عن الرتجمة الفرنس ّية
[[[ -مكارم الغمري ،مؤثرات عربية وإسالمية يف األدب الرويس ،م.س ،ص.148
[[[ -اغناطيوس كراتشكوفسيك ،مع املخطوطات العربية، ص .32
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للمسترشق (بيبريشتني كازمريسيك) .وقد تك ّررت طباعة ترجمة (نيقوالييف) يف
موسكو خمس مرات ،ويف سنة 2001م أعيدت طباعتها يف دار (إليربون كالسيكس).
يعتقد بعض النقّاد أ ّن وضع ال ّنقد الرتجمي سيّئ ،ال سيّام إذا عرفنا أنّه ال يوجد
اتفاق مشرتك عام عىل معايري النقد الرتجمي والتقويم وأ ّن للنقد الرتجمي عالقة
واضحة باألدب[[[.
منـهج (سابلوكوف) وترجمته
كثريا ً من املختصني واملسترشقني الروس قد انتقدوا
َ
ملعاين القرآن ،فقد أشار املسترشق (كرميسيك) يف كتابه (تاريخ اإلسالم) إن ترجمة
(سابلوكوف) ترجمة حرفية ميتة ،وال ميكن فهمها يف كثري من املواضع؛ ّإل بعد
فضل عن أنّها تحتوي عىل عدد كبري من األخطاء التي
الرجوع إىل األصل العريبً ،
ال مراء فيها .انتقدها أيضً ا املسترشقان (بياليف وجريزنيفيتش) ومع مرور الزمن
تظهر سلبيات هذه الرتجمة لكل من يرجع إليها ،فأ ّما املسترشق املتخصص يف
اللغة العربية فيجد فيها أخطاء كثرية ،وأما غري املتخصص فال يفهم أحيانًا خصائص
نص الرتجمة املليئة بالكلامت القدمية والعبارات املبهمة ،التي منعت من فهم
املعنى الظاهر لها .كام يسأل القارئ نفسه :هل فهم املرتجم ماذا أراد بهذا الكالم؟
كام ُوجِد يف ترجمته كلامت خاصة تستخدم عند ترجمة التوراة واإلنجيل إىل اللغة
الروسية ،وبسبب هذه الكلامت يكون القارئ العامي قد أخذ فكرة خاطئة عن
العقيدة اإلسالم ّية واملعنى الحقيقي لهذا األثر.
وعىل ال ّرغم من ذلك ،فقد أشبعت ترجمة (سابلوكوف) ملعاين القرآن حاجة
الكثريين يف املجتمع الرويس عىل مدى مئة عام ،و ُع ّدت من أهم املراجع عن
واستحق صاحبها مدح كثريين منهم (كراتشكوفسيك) بقوله« :مل
الدين اإلسالمي.
ّ
يتمكن أحد يف أكادمييّة قازان من تأسيس منهج لالستعراب ودراسة اإلسالم ّإل
(جوردي سابلوكوف)» .من الجدير بالذكر يجب اإلشارة إىل أ ّن بدايات الرتجمة
تعود إىل العرص البابيل القديم ،حيث كان لديهم جهاز مركزي مثابر من ال ُن َساخ
[[[ -عبد الواحد ،مح ّمد :اتجاهات الرتجمة املعارصة ،النقد الرتجمي املقارن ،ال ط ،بغداد ،مطابع دار الشؤون الثقافية العامة،
2009م ،ص.7
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املتخصصني بعدد من اللغات الذين يبثون الرسائل الرسمية املبلغة عىل الرقم
ّ
[[[
الطينية ،بخطوط مسامرية إىل األرجاء البعيدة من اململكة .
أقل مام يف الرتاجم املذكورة
إ ّن األخطاء يف ترجمة املعاين لدى (سابلكوف) ّ
باإلضافة إىل دقة الرتجمة وسالسة اللغة بغية تقريبها إىل القارئ غري املسلم .ويف
عام 1879م أصدر (سابلوكوف) مالحق للرتجمة ،وأعقبها بإصدار دراستني كبريتني
بعنوان (معلومات حول القرآن الكريم 1884م) .كام أصدر دراسة بعنوان (مقارنة
أسامء الله الحسنى يف اإلسالم ويف الديانة املسيح ّية) 1873م .وكان الهدف من
الرتجمة والدراسات أكادمييًّا محضً ا ومل يتط ّرق املؤلف إىل الجوانب العقائدية يف
اإلسالم.
كانت آخر ترجمة تنجز عن طريق لغة وسيطة هي ترجمة (نيكوالييف) .حيث
بدأ املستعربون الروس يعدون لنقل املصحف الكريم مبارشة من األصل العريب.
وهكذا أنجزت يف الوقت نفسه تقريباً ترجمتان :كانت األوىل عام 1871م للجرنال
تحصيل جيّ ًدا يف علم االستعراب
ً
(بوكوسالفسيك) ( )D.N. Boguslavskiالذي نال
مرتجم
يف الكلية الرشقية بجامعة بطرسبورغ ،وقىض سنوات طويلة يف العمل
ً
للسفارة الروس ّية يف اآلستانة .وكانت ترجمته التي أمتها خالل فرتة مكوثه يف الرشق
متتاز بالدقة العالية وباملزايا األدبية الفريدة ،مام جعلها وقتذاك تحظى بتقدير
نقاد مرهفي الحس والقلم ،أمثال (روزين) و (كراتشكوفسيك) ،لكن هذه الرتجمة
بقيت مجرد مخطوطة ،ألن صاحبها ملا رجع من الرشق علم بصدور ترجمة أخرى
فتخل (بوكوسالفيسيك) عن طبع
نقلت عن النص العريب كذلك يف مدينة (قازان)ّ .
عمله[[[.
بعد االزدهار الكبري الذي عرفته الدراسات االستعرابية يف بداية القرن العرشين،
مل تعد ترجمة (سابلوكوف) تتجاوب ومتطلبات العلوم العرصية .لذا بدأ التفكري
[[[ -ريكول بول ،فن الرتجمة ،ترجمة :حسني خمري ،ط ،1الجزائر ،مطابع الدار العربية للعلوم (منشورات االختالف)2008 ،م،
ص .37 -19
[[[ -اغناطيوس كراتشكوفسيك :القرآن يف ترجمة بوكوسالفيسيك ،ص.301 -293
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يف إنجاز عمل جديد يكون يف مستوى طموحات املدرسة االسترشاقية الروسية
الجديدة .فقام العامل األوكراين (كرميسيك) ( )Krymskiيف مطلع القرن بإصدار
ترجمة لعدد من السور القرآنية مصحوبة بالرشوح ضمن سلسلته املشهورة
(محارضات حول القرآن) .غري أ ّن هذه املحاولة توقّفت ومل يتمم صاحبها مرشوعه
هذا .فأخذ العامل (كراتشكوفسيك) عىل عاتقه هذه املهمة التي تطلّبت منه وقتًا
طويل وجه ًدا ج ّبا ًرا .ومبا أنّنا نعترب أ ّن مستوى العمل الذي قام به هذا العامل الكبري
ً
يفوق جميع الرتجامت الروسيّة من جهة ،والعديد من الرتجامت األوروبيّة من
قليل عند مم ّيزات هذا العمل وبعض املراحل التي
جهة أخرى ،فإنّنا سوف نتوقّف ً
م ّر منها .فيمكن القول بأ ّن اهتامم (كراتشكوفسيك) بهذا املوضوع ظهر مع بداية
خطواته األوىل يف عامل االسترشاق ،ومل ينرصف عنه طوال حياته كلها .غري أ ّن العامل
مل يتمكّن من رؤية عمله مطبو ًعا ،إذ تويف عام 1951م ،ومل تصدر ترجمته ّإل سنة
1963م .إ ّن العمل الذي استغرق أربعني سنة كاملة ،م ّر بعدة مراحل .فقد كان
االهتامم مبوضوعه أ ّو ًل ،والتمهيد للخوض يف غامره ،ثم البحث املستمر إلنجازه
تدريج ًّيا[[[.
إ ّن (كراتشكوفسيك) ،وهو العامل املتمكن من اللغة العربية ،والعارف بأرسارها
وكنوزها ،أدرك متام اإلدراك ،وذلك منذ رشوعه يف عمله ،أ ّن أسلوب القرآن الكريم
مثيل يف الكتابات العربية األخرى.
هو أسلوب خاص فريد من نوعه ،وال نجد له ً
لذلك حاول جهد املستطاع االقرتاب من هذا األسلوب العريب يف النص الرويس
شكل ومضمونًا .وقد
لرتجمته حتى ميكّن القارئ من االقرتاب أكرث من كتاب الله ً
سهل يف متناول مختلف رشائح القراء .غري أ ّن بعض النقّاد مل يفهموا
جاء أسلوبه ً
مغزى هذه املقاربة ،واعتقدوا أن العامل اعتمد النقل الحريف يف عمله.
املختصون يف فنون الرتجمة أ ّن نقل املعنى واألسلوب م ًعا إىل لغة أخرى
ويعلم
ّ
يتأت ّإل ناد ًرا
يشكّل املبتغى األسمى لكل مرتجم ،غري أ ّن مثل هذا اإلنجاز ال ّ
والينجح يف تحقيقه ّإل ذووا الباع الطويل يف علوم اللغة وفنونها من جهة ،وعلوم
[[[ -عبد الرحيم العطاوي ،الدراسات العربية يف روسيا ،م.س ،ص.140 - 131
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الرتجمة من جهة أخرى .وميكن القول :إ ّن (كراتشكوفسيك) قد وفّق إىل حد بعيد
يف مهمته ،وإ ّن عمله يعترب حال ًّيا أجود ترجمة روسية ملعاين القرآن الكريم وإحدى
أجود الرتجامت العامليّة .وبالرغم من هذا كله ،فإ ّن عمله ال يخلو بالطبع من
الهفوات املتفاوتة[[[.
السيدة الروسية (السفرياتشكو فسكايا) 1884م ،زوجة املسترشق الرويس
(كراتشكوفسيك) ،بحثت بأصالة عن نوادر مخطوطات القرآن من القرن السادس
عرش .كتب األستاذ (أمني الخويل) عن هذا الجهد« :قدمت السيدة (كراتشكوفسيك)
وإن
بحثًا عن نوادر مخطوطات القرآن الكريم يف القرن السادس عرش امليالديّ ،
ّ
أشك يف أن كثريين من أمئة املسلمني يعرفون شيئًا عن هذه املخطوطات ،وأظن أن
هذه مسألة ال ميكن التساهل يف تقديرها»[[[.
بعد زوال الدولة السوفييتية ،زاد االهتامم بشكل كبري مبوضوع ترجمة معاين
القرآن الكريم من قبل جمهوريات االتحاد السوفييتي عمو ًما وجمهوريّة روسيا
خصوصا .وقد أ ّدى هذا اإلقبال الكبري عىل قراءة كتاب الله والتأ ّمل يف
الفدراليّة
ً
كل من (سابلوكوف) و (كراتشكوفسيك) عدة
معانيه إىل إعادة طبع ترجمتي ّ
مرات ،كام طبعت ترجمة (بوكوسالفسيك) التي سبق أن أرشنا إليها ،والتي بقيت
مخطوطة حتى هذا العهد .وظهرت يف السنوات القليلة األخرية بعد 1991م
ترجمتان جديدتان :األوىل لألستاذة (بوروخافو) ( ،)V. OPorokhovaوالثانية
لألستاذ (عصامنوف) املعروف يف ساحة الدراسات الرشقية بصفته اختصاص ًّيا يف
اللغة الفارسية[[[.
ميكن القول بأ ّن ترجمة معاين القرآن الكريم علم قائم بذاته ،له قواعده وأحكامه،
وهو يستوجب من املرتجم الصدق واألمانة واإلملام الواسع بلغتني عىل األقل
[[[ -فرحات ،عالء الدين :حول الرتجامت الروسية للقرآن ،مجلة فييستنك (مجلة الجمعية الدولية ألساتذة اللغة الروسية
وأدبها) ،عدد  ،13موسكو1996 ،م ،ص.67
[[[ -الخويل ،أمني :اإلسالم واملسلمني ،مجلة الشبان املسلمني ،القاهرة ،عدد ديسمرب 1960م ،ص.16
[[[ -فرحات ،عالء الدين ،حول الرتجامت الروسية للقرآن ،م.س ،ص.30 - 29
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املرتجم منها واملرتجم إليها -ويستحب أن تكون له دراية بلغات أخرى وعلومهاحتى يتمكّن من االستفادة من ترجامت أخرى مبقارنة عمله بها .وعىل املرتجم،
إذا تعلّق األمر بالقرآن الكريم ،أن يكون عىل اطّالع بعلوم القرآن والحديث ،وأن
يكون عىل صلة مستمرة بعلامء الدين ،عىل اختالف مذاهبهم ،قصد استشارتهم
واالستفادة من عملهم ،وفضالً عن هذا وذاك ،فهو ملزم بأن يكون عىل علم كامل
باألخطاء الواردة يف الرتجامت السابقة ،وذلك لتج ّنب الوقوع فيها من جديد.
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الخامتة
كان هدفنا يف هذه الصفحات البحثية القليلة التعريف ببعض مراحل تط ّور
ترجمة معاين القرآن الكريم يف روسيا وانتشاره بها ،وكذلك إبراز مسرية عملية
توصل الباحث إىل عدة استنتاجات هي:
ترجمة معانيه يف هذا البلد .لذا فقد ّ
 إ ّن الرتجامت األوروب ّية للقرآن الكريم ،سواء الروسية منها أو غريها كانت منقبل مرتجمني يحسنون اللغة التي ترجموا إليها أكرث من اللغة العرب ّية أو العكس،
ولذلك كانت تلك الرتجامت األوروب ّية معرضة للخلل والنواقص الكثرية .
 عىل املرتجم إذا تعلّق األمر بالقرآن الكريم ،أن يكون عىل اطّالع بعلوم القرآنوالحديث ،وأن يكون عىل صلة مستمرة بعلامء الدين ،عىل اختالف مشاربهم،
وفضل عن هذا وذاك ،فهو ملزم بأن يكون
قصد استشارتهم واالستفادة من عملهمً ،
عىل علم كامل باألخطاء الواردة يف الرتجامت السابقة ،وذلك لتج ّنب الوقوع فيها
من جديد.
 إ ّن ترجمة القرآن من اللغة العرب ّية إىل الروس ّية ترجمة حرف ّية مستحيلة .فإنّهوتعب عن
يستحيل أن يرتجم القرآن بألفاظ أخرى غري عربية تقوم مقام ألفاظهّ ،
نفس معانيه ومقاصده.
ظل القرآن الكريم مثار دهشة الغربيني من مستعربني ومسترشقني ،مبا أحدثه
 ّمن تغيري شامل يف املجتمع العريب واإلسالمي ،وما أضافه إىل الحضارات اإلنسان ّية
من زخم وحياة ،وما ق ّدمه للثقافة من تط ّور وتجديد .فحدبوا عىل دراسته مبثابرة،
وتتبعوا نصوصه بإمعان ،فرآه البعض ما ّدة لألبحاث املوضوع ّية فدرسه بهذا
املنظور ،واشتد عىل البعض اآلخر وقعه فأثار عنده الحقد الدفني ،ومن هذا وذاك
طغت عىل السطح األكادميي دراسات االسترشاق القرآن ّية.
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ِّ
مقدمة املؤلف

ّ
اليهودية
ترجمة معاين القرآن الكريم إىل لغة "اليديش"
ـ ّ
خلفيات ومالحظات ـ
د .أحمد البهنيس

[[[

مقدمة
ٍ
ترجامت ملعاين القرآن الكريم إىل اللغة
مل يك ْن غري ًبا ما قام به اليهود من
ٍ
ٍ
وتشويهات ،لك َّن الغريب هو
وتحريفات
بكل ما اشتملت عليه من أخطا ٍء
العربيَّة ِّ
حرصهم -أيضً ا -عىل ترجمة القرآن الكريم أو أجزا ٍء كبري ٍة منه إىل لغة “اليديش”
( )Yiddishاليهوديَّة؛ وهي من اللغات الخليط َّية بني العربيَّة وعد ٍد من اللغات
السالف َّية املنترشة يف رشق أوروبا ،واألغرب هو قيام ما ت ُعرف بـ “الطائفة األحمديَّة”
يف مدينة حيفا شاميل إرسائيل بهذه الرتجمة ورعاية إصدارها ،وهي طائفة تزعم
ٍ
صفة.
أنَّها مسلمة ،لك َّنها تعتنق
معتقدات وأفكا ًرا دينيَّة يهوديَّة ِ ْ
ففي سبتمرب (أيلول) 2012م أعلن فخامة املريزا رسور أحمد -وهو ما يُطلق
الروحي للطائفة اإلسالم َّية األحمديَّة العامل َّية -عن
عليه الخليفة الخامس والزعيم
ّ
كتاب فيه مجموعة مختارة من ترجامت القرآن الكريم إىل لغة “اليديش”،
إصدار ٍ
طُبعت يف بلدة كبابري داخل حيفا شاميل إرسائيل[[[.
وقد قام بهذه الرتجمة إىل اليديش ،عمدة الطائفة األحمديَّة يف حيفا ،ويُدعى
“يونا ياهافا” .ووفقًا ملق ِّدمة هذه الرتجمة؛ فهي ت ُع ُّد فريدة من نوعها يف العامل،
وبخاصة
وهي تهدف إىل الوصول إىل جميع اليهود ،حتَّى الذين يتح َّدثون باليديش؛
َّ
ائييل ،من مرص.
متخصص يف االسترشاق اإلرس ّ
[[[ -باحث
ِّ
[2]- https://themuslimtimes.info/201215/09//ahmadiyya-muslim-jamaat-shaykh-hamza-yusuf/?fbclid=I
wAR36NdPhT9ETQj80S-S6ToAjTkucrTL8XtcWP6HxY5WrZd1JbuqIEpL7D3A%2F#ixzz2as0sL3fy
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طائفة الحريديم[[[ منهم ،وال س ّيام أ َّن لغة اليديش من أقرب اللغات التي ط َّورها
اليهود للديانة اليهوديَّة ،وكُتب بها كث ٌري من الكتب الدين َّية اليهوديَّة التص ُّوف َّية
والفلسفيَّة الدينيَّة يف القرنني  18و  19م[[[.
وتهدف هذه املقالة إىل الوقوف عىل هذه الرتجمة ،وعىل دوافع القيام بها،
وحقيقة هذه الطائفة التي قامت بها ورعتها ،مضافًا إىل النظر يف أه ِّم ما احتوت
عليه.

أ َّو ًل :الطائفة األحمديَّة يف إرسائيل

يعود تاريخ ظهور الطائفة األحمديَّة إىل القرن التاسع عرش يف مدينة “قاديان”
وأسسها “مريزا غوالم أحمد” ،ومن هنا جاء اسمها “األحمديَّة” ،حيث
يف الهندَّ ،
ق َّدم “أحمد” نفسه نب ًّيا ومسي ًحا مخل ًِّصا ألتباع الديانات السامويَّة املختلفة الذين
ينتظرون ظهوره ومجيئه ،وهو يؤمن بأ َّن رسالته تدعو إىل دخول اإلنسان َّية جمعاء
فيها واإلميان بدينٍ واحد[[[.
وتُع ُّد هذه الطائفة يف نظر عموم املسلمني؛ إ َّما كفَّا ًرا ،وإ ّما أصحاب بدعة.
وكث ًريا ما يُستخدم مصطلح “قاديان َّية” لإلشارة إىل الحركة بصورة ازدرائ َّية؛ نظ ًرا إىل
عقائدها املنحرفة التي ترتكز عىل عقائد وأفكا ٍر خليط َّية بني املسيح َّية واليهوديَّة
ملؤسسها[[[.
وبعض أديان شبه القا َّرة الهنديَّة ،عالوة عىل األفكار الدين َّية املنحرفة ِّ
أ َّما عن تواجد أتباع هذه الطائفة يف فلسطني املحتلَّة ،فهو يعود إىل عام 1927م،
اإلسالمي موالنا جالل الدين شمس من الهند إىل الرشق َْي األدىن
حني أُو ِفد الداعية
ّ
[[[ -طائفة الحريديم :طائفة يهوديَّة متشدِّدة وتوصف بـ»املتص ِّوفة اليهود».
/https://www.jews-for-allah.org/yiddish/Yiddish-Koran
[[[ -انظر :مقدِّمة هذه الرتجمة عىل الرابط:
https://www.alislam.org/quran/selected-verses/Yiddish.pdf
[3]- Adil Hussain Khan. From Sufism to Ahmadiyya: A Muslim Minority Movement in South Asia
Indiana University Press, 2015, p.2
[[[ -انظر :مقال بعنوان «ظهور إسالم جديد» عىل موقع وكالة األنباء الفسلطينيَّة (وفا) عىل الرابط اآليت:
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4197
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واألوسط لنرش رسالة األحمديَّة ،وبحلول أوائل الثالثين ّيات من القرن املايض،
أصبحت قرية الكبابري يف حيفا مرك ًزا للطائفة األحمديَّة يف الرشق األوسط بأرسه[[[.
يل عىل األرايض الفلسطين َّية عام 1948مَ ،ح ِظ َي
ومع قيام دولة االحتالل اإلرسائي ّ
األحمديُّون فيها بحامية وح ِّريَّة؛ نظ ًرا إىل أ َّن أفكارهم تخدم مصالح االحتالل
يل ،فعقائدهم اإلميان َّية ترتكز عىل أ َّن الرسول نهى عن ش ِّن الحروب
اإلرسائي ّ
العاملي ،وبالتايل فهم
األحمدي هو إحراز السالم
واللجوء إىل السالح ،وأ َّن واجب
ّ
ّ
يدعون دامئًا للسالم مع اليهود وإرسائيل ،ويؤكِّدون عىل ذلك يف مؤمتراتهم السنويَّة
[[[
س متتّع أتباع هذه الطائفة بح ِّريَّ ٍة
التي تُعقد برعاية إرسائيليَّة  ،وهذا ما يُف ِّ
األحمدي الوحيد يف
دين َّي ٍة وثقاف َّي ٍة كاملة ،حيث يقيمون صلواتهم يف املسجد
ّ
الرشق األوسط يف مدينة حيفا ،والذي جرى تدشينه يف عام 1934م ،ث َّم ترميمه عام
1979م ،ويُعترب امللجأ اآلمن الذي وجده األحمديُّون يف الدولة اليهوديَّة[[[.
كام تتَّخذهم إرسائيل أدا ًة للرتويج عىل أنَّها دولة تحرتم الح ِّريَّات وحقوق
األقلِّيَّات الدينيَّة ،وأنَّها ترعى التع ُّدديَّة الدينيَّة للمجموعات الصغرية؛ لذلك فأتباع
يل،
هذه الطائفة ال يتح َّرجون يف تقديم جميع الخدمات املمكنة لالحتالل اإلرسائي ّ
والتي يتمثَّل معظمها يف محاولتهم الرتويج يف أوساط الفلسطين ِّيني يف الضفَّة
الغرب َّية وغ َّزة برضورة السالم مع إرسائيل وعدم الحرب معها[[[.
ويبدو جل ًّيا أ َّن رعاية هذه الطائفة وإعدادها لرتجمة “اليديش” اليهوديّة
يل ض َّد الثوابت
للقرآن الكريم تأيت يف إطار تحالفها غري املعلن مع االحتالل اإلرسائي ّ
والقيم الدين َّية واألخالق َّية اإلسالم َّية والعرب َّية ،ومحاولة زعامء هذه الطائفة يف
[[[ -انظر :مقال بعنوان «ظهور إسالم جديد» عىل موقع وكالة األنباء الفسلطين َّية (وفا) عىل الرابط اآليت:
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4197.
[[[ -م.ن.
الرسمي للطائفة األحمديَّة يف إرسائيل عىل شبكة اإلنرتنت:
[[[ -انظر :املوقع
ّ
https://www.islamahmadiyya.net/index.asp?ver=2.1
[[[ -انظر :مقال بعنوان «ظهور إسالم جديد» عىل موقع وكالة األنباء الفسلطينيَّة (وفا) عىل الرابط اآليت:
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4197
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إرسائيل اإلدالء بدلوهم -أيضً ا -يف مجال التشكيك يف الثوابت اإلسالم َّية وتحريف
مق َّدساتها وإعادة تقدميها بوج ٍه مش َّو ٍه وغري آمن من خالل ترجمتها إىل لغات
يهوديَّة (اليديش).

ثان ًيا :لغة اليديش

لغة اليديش هي من اللغات اليهوديَّة الخليط َّية؛ فهي عبارة عن خليط بني
اللغة العربيَّة وبني عد ٍد من اللغات السالف َّية التي تُستخدم يف رشق أوروبا .وهي
من اللغات التي ط َّورها اليهود ،وميكن وصفها بأنَّها لغة “ ُمشفَّرة”؛ إذ إنَّها مكتوبة
ٍ
بلغات سالف َّية (أوروب َّية ذوات أصول التين َّية) ،حيث ال
بلغة عربيَّة ،لك ّنها تُنطق
اليهودي الذي يعيش يف رشق أوروبا ويعرف العربيَّة ولغات
يقرؤها ويفهمها إال
ّ
(وبخاصة األملان َّية) التي يعيش بني ظهرانيها اليهود[[[.
الشعوب الرشق-أوروب َّية
َّ
وتكمن أه ِّم َّية “لغة اليديش” يف أنَّها كانت اللغة الرئيسة ليهود رشق أوروبا،
مليون شخص؛ غالب َّيتهم من اليهود األشكناز (أي اليهود الغرب ِّيني)
َ
ويتح َّدثها قرابة
اليهودي يف دول أوروبا
الذين تح َّدثوا بها داخل “الجيتو”؛ وهو املجتمع االنعزا ّيل
ّ
والديني
الفكري
كلِّها .وقد كتبوا بهذه اللغة يف أوروبا كث ًريا من آدابهم وإنتاجهم
ّ
ّ
والفلسفي خالل القرنني الثامن عرش والتاسع عرش امليالديَّني[[[.
ّ
وتعود جذور تسمية هذه اللغة إىل مصطلح “يديش-تايتش” (ייִדיש־
خاصة باليهود يف أوروبا
טײַ טש) أو أملان َّية -يهوديَّة .كانت يف البداية لهجة أملان َّية َّ
وبخاصة يف
امليالدي .وهي مستخدمة اآلن يف الواليات املتَّحدة،
منذ القرن العارش
َّ
ّ
مدينة نيويورك؛ بسبب هجرة اليهود األشكناز إليها .وهناك  % 80من كلامت اللغة
وبخاصة
هي أملان َّية األصل ،مضافًا إىل بعض الكلامت من اللغتني العربيَّة والسالف َّية،
َّ
البولنديَّة بعد هروب اليهود إىل بولندا ورشق أوروبا بسبب الحروب الصليب َّية،
وعادة ما تُكتب اللغة اليديش َّية بالحروف العربيَّة[[[.
[[[ -صباح ،سعد عبد السادة :أثر اللغة اليديشيَّة يف العربيَّة الحديثة ،مجلَّة كلِّيَّة اللغات ،جامعة بغداد ،العدد  ،15ص .128-127
[[[ -م.ن ،ص .129
 Frakes، Jerold C. (1 June 2005). Introduction to Old Yiddish literature. Oxford؛[3]- Baumgarten، Jean
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ويُتح َّدث باليديش يف دول وكيانات ع َّدة حتّى اآلن؛ وهي :الواليات املتَّحدة،
الكيان اإلرسائييل ،بولندا ،األرجنتني ،الربازيل ،اململكة املتَّحدة ،روسيا ،كندا،
أوكرانيا ،بيالروسيا ،املجر ،املكسيك ،مالدافيا ،ليتوانيا ،بلجيكا ،أملانيا ،أسرتاليا،
فرنسا ،وغريها[[[.

ثالثًا :ترجمة معاين القرآن إىل اليديش
ترجم “يونا ياهافا”؛ عمد ُة الطائف ِة األحمديَّة يف حيفا ،عد ًدا من معاين سور
القرآن الكريم وآياته إىل اليديش ،وتتك َّون الرتجمة من :تصديرٍ ،وثالث مق ّدمات،
كل
قسم ،تتص َّدر َّ
وترجم ٍة لعد ٍد من آيات سور القرآن؛ وهي موزَّعة عىل عرشين ً
قسم فقر ٌة تعريف َّي ٌة به بحدود  6أو  7سطور[[[ ،وهذه األقسام هي:
 .1توحيد الله :الفاتحة ،سورة الحديد ،اآليات 8-2؛ سورة التغابن ،اآليات 5-2؛
سورة األنعام ،اآليات 101-96؛ سورة البقرة ،اآلية 256؛ سورة الحرش ،اآليات .25-23
 .2املالئكة :سورة فاطر ،اآلية 2؛ سورة البقرة ،اآليتان 99-98؛ سورة البقرة ،اآلية
الحج ،اآلية 76؛ سورة النساء ،اآلية .137
178؛ سورة البقرة ،اآلية 286؛ سورة ّ
 .3كتاب القرآن :سورة البقرة ،اآليتان 3-2؛ سورة الواقعة ،اآليتان 79-78؛ سورة
الب ِّينة ،اآلية 4؛ سورة الزمر ،اآلية 24؛ سورة الزخرف ،اآليات 5-2؛ سورة األحزاب،
اآليتان 74-73؛ سورة اإلرساء (بني إرسائيل) ،اآليتان.90-89 ،
 .4األنبياء :سورة الحرش ،اآلية 22؛ سورة هود ،اآلية 18؛ سورة األنعام ،اآليات
الحج،
156 ،93؛ سورة املائدة ،اآلية 4؛ سورة اإلرساء (بني إرسائيل) ،اآلية  ،83سورة ّ
University Press. p72.
[1]- YIVO Bleter, pub. YIVO Institute for Jewish Research, NYC, initial series from 1931, new series
since 1991. p234
[[[ -انظر :فهرست الرتجمة ومقدَّمتها عىل الرابط:
https://www.jews-for-allah.org/yiddish/Yiddish-Koran/https://www.alislam.org/quran/selected-verses/
Yiddish.pdf
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اآلية 76؛ سورة النحل ،اآلية 37؛ سورة البقرة ،اآليات 125 ،88 ،31؛ سورة النساء،
اآليتان 165-164؛ سورة يونس ،اآليات 93-91؛ سورة مريم ،اآليات 35-17؛ سورة
آل عمران ،اآلية 82؛ سورة األحزاب ،اآليات 48-46 ،8؛ سورة األعراف ،اآلية .159
نبي االسالم :سورة سبأ ،اآلية 29؛ سورة القلم ،اآليتان 5-4؛ سورة األحزاب،
ّ .5
اآليات 57 ،41 ،22؛ سورة الفتح ،اآليتان 30-29؛ سورة آل عمران ،اآليتان 33-32؛
سورة املائدة ،اآلية .68
 .6العبادة :سورة الب ِّينة ،اآلية 6؛ سورة الذاريات ،اآلية 57؛ سورة اإلرساء (بني
إرسائيل) ،اآليتان 80-79؛ سورة البقرة ،اآلية .239
 .7الصوم :سورة البقرة ،اآليتان .185-184
 .8الزكاة والصدقة :سورة البقرة ،اآلية 275 ،266 ،263-262 ،255 ،44؛ سورة
الروم ،اآلية 39؛ سورة الذاريات ،اآلية 20؛ سورة املعارج ،اآليتان 26-25؛ سورة
التوبة ،اآلية 60؛ سورة مح َّمد ،اآلية .39
الحج ،اآليات 30-26؛ سورة البقرة ،اآلية .198
ّ .9
الحج :سورة ّ
 .10الشورى :سورة الحجرات ،اآليات 13-11؛ سورة النساء ،اآليات ،39-37
150-149 ،136؛ سورة النحل ،اآليات 93-91؛ سورة املائدة ،اآليات 11-9؛ سورة
اإلرساء (بني إرسائيل) ،اآليات .39-32
 .11العفو :سورة السجدة ،اآليات 36-34؛ سورة النحل ،اآليات 129-126؛ سورة
التوبة ،اآلية 6؛ سورة الزمر ،اآليتان .19-18
 .12التجارة :سورة طه ،اآليات 120-117؛ سورة البقرة ،اآلية 189؛ سورة النساء،
اآلية .30
الحج ،اآليتان 41-40؛ سورة املمتحنة ،اآليتان 10-9؛ سورة
 .13الشهادة :سورة ّ
الصف ،اآليتان 12-11؛ سورة العنكبوت ،اآلية 70؛ سورة التوبة ،اآليتان 111 ،20؛
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سورة النساء ،اآلية .96
 .14املؤمنون :سورة املؤمنون ،اآليات 12-2؛ سورة الفرقان ،اآليات 78 -64؛
سورة السجدة ،اآليات .33-31
 .15املرأة :سورة النحل ،اآلية 98؛ سورة النساء ،اآلية 125؛ سورة األحزاب ،اآلية
36؛ سورة املؤمنون ،اآلية 41؛ سورة البقرة ،اآليتان .230-229
 .16الربا :سورة البقرة ،اآليات .282-276
 .17يوم القيامة :سورة الرحمن ،اآليات 36-34 ،21-20؛ سورة االنشقاق ،اآليات
6-2؛ سورة التكوير ،اآلية 11؛ سورة الزلزلة ،اآليات 9-2؛ سورة طه ،اآليات -106
108؛ سورة النمل ،اآلية 83؛ سورة القيامة ،اآليات .10-8
 .18خلق اإلنسان :سورة الشورى ،اآلية 30؛ سورة األنعام ،اآلية 99؛ سورة
الحج ،اآلية
النساء ،اآلية 2؛ سورة آل عمران ،اآلية 7؛ سورة إبراهيم ،اآلية 20؛ سورة ّ
6؛ سورة النمل ،اآلية 89؛ سورة النحل ،اآلية 9؛ سورة امللك ،اآليات .4-2
 .19الصالء والدعاء :سورة البقرة ،اآليات 287 ،203-202 ،187؛ سورة آل
عمران ،اآليات .196-191
 .20قصار السور :سورة الكافرون ،اآليات 7-1؛ سورة النرص ،اآليات 4-1؛ سورة
العرص ،اآليات 4-1؛ سورة اإلخالص ،اآليات 5-1؛ سورة الفلق ،اآليات 6-1؛ سورة
الناس ،اآليات .7-1

راب ًعا :مالحظات حول الرتجمة

ٍ
مالحظات ع َّدة عىل اختيار هذه اآليات من عدد من السور
ميكن تسجيل
القرآن َّية لرتجمتها إىل اليديش ،وميكن حرصها يف اآليت:
 .1اختيار السور واآليات التي تُعطي تعريفًا عا ًّما عن القرآن واإلسالم من حيث
مبادئه األساس وأفكاره وعقائده ورشائعة الرئيسة ،وهو ما يتَّضح من خالل الرتكيز
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نبي اإلسالم ،مضافًا إىل
عىل صفات وحدان َّية الله ،وطبيعة النب َّوة يف القرآن ،وكذلك ّ
والحج ،عالوة عىل عد ٍد من قصار السور.
عد ٍد من الترشيعات الرئيسة؛ كالصوم،
ّ
اقي
ومن ٍ
جانب آخر ،تحاول هذه االختيارت الرتكيز عىل ما يُعرف يف الفكر االسترش ّ
يل بـ “املشرتكات بني اليهوديَّة واإلسالم”؛ والتي من أبرزها :صفات الوحدان َّية
اإلرسائي ّ
لإلله ،وكذلك رشائع الصوم ،نطق الشهادة ،الصالة ،الدعاء ،وتحريم الربا.
 .2الرتكيز عىل عد ٍد من اآليات التي تُعنى بالقتال والجهاد ،ومر ُّد هذا إىل أ َّن
يل؛ ففي مؤمتر للطائفة يف
الطائفة األحمديَّة حاولت تأويلها مبا يخدم الطرف اإلرسائي ّ
يل عام 2013م ،أكَّد زعيمها أ َّن آيات القتال والجهاد يف القرآن (اآليات
الكيان اإلرسائي ّ
[[[
الحج) ال ميكن أن تكون حاف ًزا لقتال اليهود واإلرسائيل ِّيني ،وأ َّن
 41-40من سورة ّ
اإلسالم دين سالم ،وأ َّن هذه اآليات تدعو للدفاع عن النفس فقط[[[.
 .3الرتكيز عىل اآليات والسور التي ذكرت “بني إرسائيل”؛ إىل درجة أ َّن الرتجمة
اختارت تسمية بني إرسائيل وأغفلت متا ًما تسميتها بسورة اإلرساء .وكذلك اآلية
 164-163من سورة النساء[[[ التي تذكر عد ًدا من أنبياء بني إرسائيل؛ وهم
اليهودي باآلباء أو البطاركة (نوح ،إبراهيم ،إسامعيل،
الديني
املعروفون يف الفكر
ّ
ّ
املؤسسة للديانة اليهوديَّة ،مضافًا
إسحاق ،ويعقوب)؛ أي الشخص َّيات الدين َّية ِّ
إىل موىس وهارون (عليهام السالم)؛ وهام أصحاب الرشيعة اليهوديَّة املتمثِّلة يف
التوراة ،وكذلك سليامن وداوود؛ وهام من األنبياء يف القرآن ،لك َّنهام ملكان -فقط-
اليهودي ،وليسا من األنبياء.
الديني
يف الفكر
ّ
ّ
اس بَعْضَ ُهم ِببَ ْع ٍض لَّ ُه ِّد َم ْت َص َوا ِم ُع َو ِب َي ٌع
[[[﴿ -ال َِّذي َن أُ ْخ ِر ُجوا ِمن ِديَا ِر ِهم ِب َغ ِ ْي َح ٍّق إِلَّ أَن يَقُولُوا َربُّ َنا اللَّ ُه ۗ َولَ ْولَ َدفْ ُع اللَّ ِه ال َّن َ
نص ُه ۗ إِ َّن اللَّ َه لَ َقو ٌِّي َعزِي ٌز ( )40ال َِّذي َن إِن َّم َّك َّنا ُه ْم ِف ْالَ ْر ِض
نص َّن اللَّ ُه َمن يَ ُ ُ
َو َصلَ َواتٌ َو َم َسا ِج ُد يُ ْذكَ ُر ِفي َها ْاس ُم اللَّ ِه كَ ِث ًريا ۗ َولَيَ ُ َ
الص َل َة َوآت َ ُوا ال َّزكَا َة َوأَ َم ُروا بِالْ َم ْع ُر ِ
وف َونَ َه ْوا َعنِ الْ ُمن َك ِر ۗ َولِلَّ ِه َعا ِق َب ُة الْ ُ ُمورِ﴾.
أَقَا ُموا َّ
[[[ -انظر :مقال بعنوان «ظهور إسالم جديد» عىل موقع وكالة األنباء الفسلطين َّية (وفا) عىل الرابط اآليت:
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4197
ُوب َوا َلْ ْس ِ
[[[﴿ -إِنَّا أَ ْو َح ْينا إِلَ ْي َك كَام أَ ْو َح ْينا إِىل نُو ٍح َوال َّن ِب ِّي َني ِم ْن بَ ْع ِد ِه َوأَ ْو َح ْينا إِىل إِبْرا ِهي َم َوإِ ْسام ِع َيل َوإِ ْس َ
باط َو ِعيىس
حاق َويَ ْعق َ
وب َويُون َُس َوها ُرو َن َو ُسلَيْام َن َوآتَيْنا دا ُو َد َزبُو ًرا َو ُر ُس ًل قَ ْد ق ََص ْصنا ُه ْم َعلَيْ َك ِم ْن قَبْ ُل َو ُر ُس ًل لَ ْم نَق ُْص ْص ُه ْم َعلَيْ َك َوكَلَّ َم اللَّ ُه
َوأَيُّ َ
يم﴾.
ُموىس ت َ ْكلِ ً
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مقدمة املؤلف

ترجمات القرآن الكريم إىل لغات البلقان
ّ
تأريخية
دراسة

د .حامد ناصر الظاملي

يطلق عىل َم ْن يحفظ القرآن يف اللغة األلبانيّة كلمة ( )hafizوهي الكلمة
العرب ّية نفسها ،ويُطَلق عىل ختم القرآن ( ،)hatmeويحظى حافظ القرآن مبكان ٍة
املحل األلباين[[[ .وعىل ال ّرغم من تلك املكانة واملنزلة امله ّمة
مه ّم ٍة يف املجتمع ّ
للحافظ ّإل أ ّن املسلمني من األلبان والذين يشكّلون الغالب ّية من الشعب األلباين
 %85ظلّوا «دون ترجمة ألبانيّة للقرآن الكريم حتى نهاية الحكم العثامين الذي
امت ّد حوايل خمسة قرون ،وعىل منط ما كان يف البوسنة ،فقد اعتاد األلبان عىل
تعلّم القرآن الكريم وقراءته باللغة العرب ّية ،واعتقدوا أيضً ا باستحالة ترجمته،
وخاصة
ولكن بعد استقالل ألبانيا خالل ( )1913-1912ضمن حدودها الحال ّية
ّ
بعد استقرارها كدولة بعد الحرب العامليّة األوىل ،ظهرت أ ّول محاول ٍة لرتجمة القرآن
الكريم إىل اللغة األلبانية يف سنة  1912واملرتجم (جورج سيل) مل يكن
مسلم
ً
بل مسيح ًّيا .كام أ ّن الرتجمة مل تكن من العرب ّية ،بل من اإلنكليزيّة إىل األلبان ّية،
عىل أ ّن دوافع الرتجمة كانت سياس ّية قوم ّية»[[[ .واعتقد األلبان ّيون بذلك أي أن
ترجمة القرآن الكريم إىل لغتهم هي جزء من الثقافة القوميّة األلبانيّة ومن الرتاث
األلباين «املرتجم اريلوميتكو تشافزيزي من ال ُكتّاب األلبان املعروفني من ذوي
النزعة القوم ّية األلبان ّية يف ال ّنصف األ ّول من القرن العرشين ،من الذين سعوا إىل
تعزيز الروح القوم ّية األلبان ّية من خالل الثّقافة الواحدة التي تستوعب املسلمني
واملسيحيّني ،ولذلك أقدم تشافزيزي عىل ترجمة القرآن الكريم إىل اللغة األلبانيّة؛
[[[ -انظر :م .األرناؤوط ،محمد :مداخالت عربية بلقانية يف التأريخ الوسيط والحديث ،ال ط ،دمشق ،منشورات اتحاد ال ُكتّاب
العرب ،2000 ،ص.71
[[[ -املصدر نفسه ،ص.74
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يخص املسلمني فقط (وهم الغالب ّية العظمى)
ألنّه كان يعتقد أ ّن القرآن الكريم ال ّ
يف ألبانيا ،بل يخص الثقافة القوم ّية األلبان ّية باعتباره الكتاب املقدس لغالبية األ ّمة
األلبان ّية»[[[.
من املعروف أ ّن اللغة األلبان ّية هي جزء من لغات البلقان ،يتَح َّدث بها
األلبان ّيون والكـوسوف ّيون ،ولكـن هناك لغـة مه ّمة أخـرى كذلك هي اللغـة
الرصبوكروات ّية ،التي يتَح ّدث بها الرصب والكروات؛ إذ تُرجم إليها القرآن كذلك،
فَتع َّرفت األوساط العامل ّية عىل القرآن يف نهاية القرن التاسع عرش حني صدرت
تبق الوحيدة
ترجمة ميتشولوبيرباتيتش[[[ سنة  ،1895ومع أ ّن هذه الرتجمة مل َ
ّإل أنّها دون ّ
شك األوىل من نوعها ،وقد أُنجزت حتى اآلن ترجامت ع ّدة للقرآن
يف اللغة الرصبوكرواتيةّ ،إل أ ّن نصفها تقري ًبا ال يزال مخطوظًا[[[ .ولكن قبل هذه
الرتجمة ظهرت ترجامت سابقة بعضها كاملة وأخرى ألجزاء من القرآن ن ُِش بعضها
وآخر مل ينرش تُرجم بعضها مبارش ًة من العربية وأُخر ،كالفرنس ّية والرتك ّية والروس ّية
واألملان ّية واإلنكليزيّة[[[ .ولكن سنة  1895تع ّد مفص ًل تأريخ ًّيا مهمًّ وحدث ًا ثقاف ًّيا
يوغسالف ًّيا؛ إذ إنّها شهدت صدور الرتجمة األوىل الكاملة للقرآن الكريم إىل اللغة
الرصبوكروات ّيةّ ،إل وهي ترجمة ميتشولوبيرباتيتش الذي ت ّ
ُوف سنة  1889وصدرت
ترجمته بعد وفاته عام [[[« .1895وتقع هذه الرتجمة بـ  467صفحة باإلضافة
إىل ثالث صفحات ُخ ّصصت ملعجم خاص باألسامء التي ُذكِرت يف القرآن ومكان
ورودها ...و ِعوضً ا عن كلمة سورة يذكر املرتجم كلمة رأس وبعد ذلك تأيت اآليات
ُمرقّمة وكل آية تبدأ دامئًا من أ ّول السطر»[[[.
[[[ -انظر :م .األرناؤوط ،محمد :مداخالت عربية بلقانية يف التأريخ الوسيط والحديث ،ال ط ،دمشق ،منشورات اتحاد ال ُكتّاب
العرب ،2000 ،ص.74
[[[ -ولِد يف بولوف بالقرب من تربينيا سنة  1839وكان من زعامء االنتفاضة يف الهرسك سنة  1875عاش الحقاً يف مملكة رصبيا
وت ّ
ُوف يف بلغراد سنة  1889راجع (ترجامت القرآن يف يوغسالفيا) للمسترشق فتحي مهدي أستاذ يف فرع االسترشاق بجامعة بريشتينا
 كوسوفا  -يوغسالفيا ترجمة الدكتور مح ّمد موفاكو ،مجلة الرتاث العريب ،دمشق عدد  ،38 – 37سنة  ،1990 – 1989ص.191[[[ -فتحي مهدي ،ترجامت القرآن يف يوغسالفيا ،م.س ،ص.190
[[[ -انظر :املصدر نفسه ،ص.182
[[[ -انظر :املصدر نفسه ،ص.183
[[[ -فتحي مهدي ،ترجامت القرآن يف يوغسالفيا ،م.س ،ص.183
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ويف بدايات القرن العرشين ويف البوسنة والهرسك تحدي ًدا «قام مح ّمد سعيد
رسادرفيتش ( )1918-1881برتجمة بعض سور القرآن الكريم مع تفسريها يف سنة
 ،1913ونرشها يف مجلة املصباح بينام قام شكري اآلغيتش ( )1936-1881برتجمة
تفسري املنار ملحمد رشيد رضا ونرش جزأين منه يف رساييفو عاصمة البوسنة خالل
عام .[[[»1927-1962
ويف الربع األول من القرن العرشين ،ويف ألبانيا تحدي ًدا ،قام أحد علامء األلبان
املسلمني برتجمة القرآن من العرب ّية إىل األلبان ّية مبارشةً ،وليس كام حصل مع
السابقة التى قام بها (املسيحي جورج سيل) الذي ترجم القرآن
الرتجمة األلبانيّة ّ
من اإلنكليزيّة إىل األلبان ّية؛ أل ّن هذا املرتجم قد متّيز «بنتاجه التّأليفي الكبري يف
مجاالت ع ّدة تجمع ما بني اللغة واألدب والرتجمة واإلسالميات ،فقد نرش سنة
 1900ملحمة التأريخ املقدس والخلفاء األربعة يف  75ألف بيت من الشعر وأصدر
يف سنة ( )1916-1914كتابني لتعليم اللغة العربيّة مو ّجهة إىل األلبان .وكان أ ّول
َم ْن بدأ برتجمة القرآن من العرب ّية إىل األلبان ّية سنة ( )1926–1923وترجم عيون
األدب الفاريس كـ (غلستان) السعدي ورباعيات الخيام وغريها»[[[ .وحافظ هو
لقبه الذي اشتهر به ألنّه حفظ القرآن الكريم وهو من منطقة كورتشا[[[ .التي
مرتجم آخر هو (العامل املسلم عيل كورتشا (األلباين) الذي قام منذ سنة
أنجبت
ً
 1924بنرش ترجمة سور القرآن عىل حلقات يف مجلة الصوت املسلم وصدرت
كذلك يف سنة  1929ترجم ٌة للقرآن الكريم لعا ٍمل مسلم (ألباين) هو الحافظ إبراهيم
داليو«[[[.
وعند عودتنا إىل البوسنة والهرسك ،وتحدي ًدا سنة  ،1927نجد أ ّن ترجم ًة ثاني ًة
قد صدرت «إلثنني من علامء املسلمني املعروفني هام مح ّمد بانجا وجامل الدين
[[[ -األرناؤوط ،محمد ،مداخالت عربية بلقانية ،م.س ،ص.73
[[[ -م .األرناؤوط ،محمد :اإلسالم يف أوروبا املتغ ّية تجربة ألبانيا يف القرن العرشين ،ط ،1بريوت ،الدار العربية للعلوم ،نارشون
سنة  ،2007ص.60
[[[ -انظر املصدر نفسه ،ص.60
[[[ -األرناؤوط ،محمد ،مداخالت عربية بلقانية ،ص.75
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تشاو شيفيتش ،وقد صدرت يف رساييفو بعنوان القرآن الكريم ترجمة وتفسري.
فبعد مقدمة املرتجم تأيت الصفحات التي تحمل األعداد الرومانية ()Vll-LxVlll
لتع ّرف ببعض األمور من تأريخ القرآن ،وذلك تحت عناوين منفصلة ،ما القرآن،
ترتيب القرآن وتقسيمه ،جمع القرآن ،توزيع القرآن ،الكريم ،القرآن والكتب
املق ّدسة ،حفظ القرآن الكريم ،ويف القسم الثاين لدينا عناوين أخرى ،الوحدة
اآللهية ،اآلخرة ،العامل الخالد ،الجنة والجحيم ،الوحي اآللهي ،حياة محمد ،وبعد
هذه اإليضاحات العامة تأيت ترجمة القرآن (ص )957 – 1وهنا تتضح لدينا ٌ
فروق
بارز ٌة بني هذه الرتجمة وبني ترجمة لوبيرباتيتش سواء فيام يتعلّق باألسلوب أم
ملخصا ملضمونها ومكان نزولها وعدد آياتها.
باملضمون ،ففي بداية كل سورة نجد
ً
ويف هذه الرتجمة ترد السورة مرقّمة باألرقام العربية ،وتحمل كل سورة عنوانها
األصيل يف العربيّة»[[[ ،وهناك مالحظات حول هذه الرتجمة ثبتّها الدارسون وأكرثها
يتعلّق بطريقة تقسيم السور أو بالجانب الفني والطباعي وتسلسل السور واآليات،
ُقسم إىل أجزاء ،كسورة البقرة التي ق ُّسمت إىل ( 40جز ًءا)
فالسور الطويلة «كانت ت ّ
وسورة الهجرة إىل ستة أجزاء...
وتأيت عبارة بسم الله الرحمن الرحيم مر ًة يف اللغة األصل ّية ،وم ّر ًة مرتجمة إىل
الرصبوكرواتية ويف نهاية الطبعة (ص )976 – 958يوجد فهرس وكاشف لآليات
السطر
والكلامت ويف ص 977توضيح عىل آيات السجدة ...وتبدأ ّ
كل آية من أ ّول ّ
وليست متعاقبة ،ونجد أ ّن السورة قد ق ُِّسمت إىل أجزاء حسب مضمونها وطولها
خاصا ،فمثالً نجد أ ّن سورة ال ّنازعات قد ق ُِّسمت إىل
بحيث يحمل ّ
كل جزء عنوانًا ًّ
جزأين مع  64آية .الجزء األول يحمل عنوان الزلزلة الكبرية بينام يحمل الجزء الثاين
عنوان الكارثة الكربى ،وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن بعض اآليات ق ُِّسمت إىل عرشة
أجزاء أو أكرث بينام مل يشمل التقسيم بعض اآليات األخرى»[[[.
أ ّما الرتجمة الثالثة وامله ّمة ،وهي من العرب ّية إىل اللغة الرصبوكراوت ّية ،فقد
[[[ -فتحي مهدي ،ترجامت القرآن الكريم ،م.س ،ص.184
[[[ -املصدر نفسه ،ص.187
170

ترجمات القــرآن الكـــريم إىل لغات البلقان

ظهرت مبارش ًة بعد الرتجمة الثانية ،ففي «سنة  1937وبعد شهور ع ّدة فقط من
صدور ترجمة بانجا وتشاوشفيتش صدرت ترجمة أخرى للقرآن دون تفسري للحاج
عيل رضا كارابك بخمسة آالف نسخة ،ومع أ ّن املرتجم قد ذكر بأنّه قد ترجم القرآن
من العرب ّيةّ ،إل أ ّن هذه الرتجمة تكاد تكون تقلي ًدا لرتجمة لوبيرباتيتش ،ولذلك
فقد اعتربت مج ّرد تبديلٍ
سطحي لرتجمة لوبيرباتيتش ...وأن ترتيب السور عند
ٍّ
رأسا كام عند لوبيرباتيتش ّإل
كارابك ُمرقّم باألرقام الرومان ّية ،وهو يس ّمى السورة ً
أنّه يختلف عنه بوضع التّسمية العربيّة (سورة) بني قوسني»[[[.
التجامت يف اللغة األلبانيّة واللغة الرصب وكرواتية،
بعد عرضنا لتطوير ّ
وحديثنا عن الرتجمة إىل اللغة البوسن ّية ،نجد كام يقول الدكتور مح ّمد األرناؤوط
«أ ّن الرتجامت البوسن ّية للقرآن الكريم توالت بعد أن نضجت الظروف أكرث بعد
الحرب العامل ّية الثانية أي عند تأسيس فرع ومعهد االسترشاق سنة  .»1950وبسيم
كركوت املولود يف رساييفو سنة  1904واملتخرج من األزهر والذي عمل يف معهد
االسترشاق يف رساييفو واملتوىف سنة  1975أنجز ترجمة متميزة للقرآن الكريم من
العربية مبارشة إىل البوسنية[[[.
ويف أقليم كوسوفو التابع ليوغسالفيا السابقة الذي يت ّمتع بأغلبية ألبانية
مسلمة تأسس فرع االسترشاق يف الجامعة بريشتينا عام  ،1973فإزداد التواصل
مع العامل العريب واالسالمي حتى صدرت يف عام  1985ترجمة القرآن الكريم
للمسترشق الدكتور فتحي مهدي رئيس فرع االسترشاق املذكور ث ّم ترجمة أخرى
للحافظ حسن ناهي يف سنة  1988وأخ ًريا ترجمة الحافظ رشيف أحمدي يف سنة
 1988أيضاً[[[.
مل تنقطع ترجامت القرآن البوسنية ومل تتوقّف بعد ترجمة بسيم كركوت؛ إذ
صدرت ترجم ٌة جديد ٌة للباحث الدكتور أنس كارتيش عميد ال ّدراسات اإلسالميّة
[[[ -فتحي مهدي ،ترجامت القرآن يف يوغسالفيا ،م.س ،ص.188
[[[ -انظر :موفاكو األناؤوط ،مح ّمد :البوسنة ما بني الرشق والغرب ،منشورات اتحاد ال ُكتّاب العرب ،دمشق ،2005 ،ص.55
[[[ -انظر :األناؤوط ،مح ّمد ،مداخالت عربية بلقانية ،م.س ،ص.76 – 75
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يف رساييقو ،وهي (ترجمة ملعاين القرآن) عام  1995والدكتور كارتيش من مواليد
البوسنة سنة  1958وكانت رسالته للامجستري عن أخوان الصفا عام 1986
والدكتوراه بتفسري القرآن عام [[[ .1990وأصدر مصطفى مليفو يف سنة  1994يف
البوسنة ترجم ًة آخرى للقرآن[[[.
تأيت هذه الرتجامت يف الوقت الذي كانت البوسنة تعيش مجزر ًة كربى قام
بها الرصب مل تشهدها املنطقة من قبل ،كان هدفها إزاحة الوجود اإلسالمي هناك
لتعب عن ال ّروح اإلسالم ّية
ما بني ( ،)1995-1992ولكن الرتجامت البوسن ّية تستمر ّ
وعن ق ّوة الشّ خصيّة البوسنيّة؛ إذ «صدرت يف رساييفو يف أيلول سنة  2004ترجم ٌة
جديدة للقرآن الكريم أنجزها الدكتور أسعد دوراكوفيتش رئيس قسم االسترشاق
يف جامعة رساييفو وعضو مجمع اللغـة العربيـة بدمشق والتـي ُعـ َّدت حـدث ًا
ثقاف ًّيا بوسن ًّيا إسالم ًّيا»[[[.
ويطلق الدكتور مح ّمد موفاكو األرناؤوط عىل ترجمة الدكتور أسعد دوراكوفيتش
خصص بوعي حياته لخدمـة اللغـة العربيّة والثّقافة العربية اإلسالميّة،
بأنّه قـد ّ
ولك ّنه مل يكن يف ذهنه سابقاً ترجمة القرآن ،ولكن بعد إصداره للعديد من
الرتجامت من األدب العريب القديم[[[ والحديث ،التي أثبت فيها قدر ًة وجدار ًة عىل
شاعري
بأسلوب
نقل أصعب ما يف األدب العريب (املعلقات) إىل اللغة البوسنويّة
ٍ
ٍّ
امليض يف أه ّم تح ٍّد ،أال وهو
يسمح لهم بتذ ّوق مثل هذا األدب ،ق ّرر دوراكوفيتش ّ
إنجاز ترجم ٍة جديد ٍة مختلفة للقرآن الكريم ...وهو يتم ّيز عن غريه بتمكّنه من
اللغة البوسنويّة وتقاليدها األدب ّية ،وأن الرتجامت السابقة ركّزت عىل نقل املعنى
ال ّديني املق ّدس ،ومل تهتم كث ًريا باللغة البوسنويّة التي يُنقل إليها املعنى .ويرى
الديني املق ّدس جاء نتيجة أمرين.
دوراكوفيتش أ ّن هذا الرتكيز عىل نقل املعنى
ّ
[[[ -انظر :األناؤوط ،مح ّمد ،البوسنة ما بني الرشق والغرب ،م.س ،ص.45
[[[ -انظر :األناؤوط ،مح ّمد ،مداخالت عربية بلقانية ،م.س ،ص.74
[[[ -األناؤوط ،مح ّمد ،البوسنة ما بني الرشق والغرب ،ص.68
[[[ -ترجم املعلقات وألف ليلة وليلة إىل البوسنية وكذلك مختارات من الشعر العريب الحديث.
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التجامت السابقة كانوا يف تكوينهم علامء دين،
أ ّما األ ّول فهو أ ّن الذين أنجزوا ّ
ديني عىل
ولذلك انعكست طبيعة دراستهم عىل ترجامتهم يف الرتكيز عىل ما هو ّ
لغوي أد ّيب جام ّيل .أما السبب اآلخر ،فهو اقتناع هؤالء بأ ّن أسلوب
حساب ما هو ّ
القرآن يف العرب ّية معجزة غري قابل للنقل إىل لغة أخرى ،ولذلك اكتفوا بالرتكيز عىل
نقل معانيه .وهو يعتقد أنّه أفاد من دراساته وترجامته السابقة يف إثبات تف ّوقه
واستخدام لغة بوسنويّة شاعريّة جميلة وأن القرآن كلمة الله يستحق أن يصل إىل
القارئ البوسني وغريه يف أفضل أسلوب يف لغة شاعرية تؤثر عليه بجامليتها عىل
َم ْن يقرأ القرآن بالعربية  ..وألجل ذلك فقد اعتمد دوراكوفيتش الرتجمة الشاعرية
وجعل بعض السور بوزنٍ واحد وبعض السور بعدة أوزان واعتمد ترتيب آية
مقابل آية وصفحة مقابل صفحـة ومل يقـم بالرشح كثريا ً ومل يضع هوامش ال يف
ميني الصفحة وال يف أسفلها ولكن يف بعض املواقع التي رآها رضورية وصنع أرقاماً
صغرية أحال معها القارئ إىل ملحق صغري يف (ص  )613 -312لتوضيح بعض األمور
ورشحها»[[[.
يتبي لنا من ذلك أنّه توجد فجوة يف إصدار الرتجامت ما بني سنة  1937وحتى
ّ
أوساط السبعينيات ،وهي فرتة حكم األحزاب الشيوعية يف البلقان .فقد ضعفت
الرتجمةّ ،
وقل عددها ،ولكنها عادت تدريجيًّا حتى ازدادت يف بداية التسعينيات،
أي بعد زوال تلك األحزاب عن السلطة .ونجد أن أكرث الرتجامت كان يف البوسنة؛
إذ جاءت للتعبري عن إثبات الذات اإلسالم ّية والهوية البوسن ّية يف أصعب الظروف.

[[[ -ترجم املعلقات وألف ليلة وليلة إىل البوسنية وكذلك مختارات من الشعر العريب الحديث .ص.71 – 70
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الئحة املصادر واملراجع
املتغية تجربة ألبانيا يف القرن العرشين ،تأليف محمد .م.
1.1اإلسالم يف أوروبا ّ
األرناؤوط ،الدار العربية للعلوم ،نارشون بريوت ،ط ،1سنة .2007
2.2البوسنة ما بني الرشق والغرب ،د .مح ّمد موفاكو األناؤوط ،منشورات اتحاد
ال ُكتّاب العرب ،دمشق.2005 ،
3.3ترجامت القرآن يف يوغسالفيا ،للمسترشق فتحي مهدي أستاذ يف فرع
االسترشاق بجامعة بريشتينا  -كوسوفا  -يوغسالفيا ترجمة الدكتور مح ّمد
موفاكو مجلة الرتاث العريب دمشق عدد  ،38 – 37سنة .1990 – 1989
4.4مداخالت عربية بلقانية يف التأريخ الوسيط والحديث د .محمد .م .
األرناؤوط منشورات اتحاد ال ُكتّاب العرب ،لسنة  2000دمشق.

174

ِّ
مقدمة املؤلف

الفصل الثاني

الفصل األول

ّ
والقرآن الكريم
اليهودة بالقصور
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ّ
القرآني�ة يف االستشراق اإلسرائيلي
الدراسات
«القرآن الكريم» من الكتب الساموية امله َّمة والبارزة التي اعتنى االسترشاق
يل بدراستها والتع ُّرض لها بالرتجمة ،والبحث ،والتحليل ،والدراسة ،والنقد.
اإلرسائي ّ
ٍ
ترجامت عربيَّ ٍة مطبوع ٍة وكامل ٍة ملعاين القرآن الكريم
وهذا ما ظهر جل ًّيا يف إعداد
ٍ
مقاالت حول القرآن الكريم يف
يل ،مضافًا إىل إعداد
صدرت يف الكيان اإلرسائي ّ
املوسوعات اليهوديَّة-اإلرسائيل َّية ،وكثريٍ من الكتب واألبحاث والدراسات واملق َّررات
الدراسيَّة حول القرآن الكريم.
املختصني يف
ولذا؛ مل يك ْن غري ًبا وجود عد ٍد من املسترشقني والباحثني اإلرسائيل ِّيني
ِّ
ولعل
مجال الدراسات القرآن َّيةَ ،ح َّركَتهم الدوافع الدين َّية واأليديولوج َّية وحتَّى العلم َّيةَّ ،
يف مق ِّدمتها محاولة تشكيك املسلمني يف دينهم وعقائدهم األساس ،مضافًا إىل وقف
اإلسالمي املو َّجه
اإلسالمي عىل أتباع الديانات األخرى ،ومحاولة الر ّد عىل ال ّنقد
امل ِّد
ّ
ّ
لالنحرافات التي شهدتها الديانات األخرى عىل أيدي أصحابها[[[؛ إذ كان الدفاع عن
العقائد اليهوديَّة التي كانت موض ًعا للنقد القرآ ّين ،والهجوم عىل اإلسالم وعىل مصادره
الرئيسة والتشكيك فيها ،ومحاولة إثبات صلته باليهوديَّة؛ من أه ِّم هذه الدوافع[[[.
ونعرض فيام ييل مناذج من األفكار والنقود والشبهات واإلشكاالت التي أثارها
هؤالء املسترشقني:
ائييل يف الدراسات العربيَّة املعارصة ،ال ط ،القاهرة ،مكتبة اآلداب2003 ،م ،ص.23-22
[[[ -إدريس ،مح َّمد جالء :االسترشاق اإلرس ّ
[[[ -حسن ،مح َّمد خليفة« :املدرسة اليهوديَّة يف االسترشاق» ،مجلَّة رسالة املرشق ،القاهرة ،املجلَّد  ،12األعداد ،4-1
2003م ،ص.41

[[[

أ ّو ًل :ما ورد يف املوسوعة اليهوديَّة
حيث وصفت القرآن:

بأنَّه توارة املسلمني؛ حيث جاء يف تعريفها للقرآن« :إنَّه كتاب توراة املسلمني،
املنسوب ملح َّمد نب ِّيهم ،وعىل اسمه أطلق عليهم اسم املح َّمديِّني».
إ َّن القرآن قد ُجمع بعد موت مح َّمد ،وإ َّن مح َّم ًدا مل يهتَّم برتتيب سوره ترتي ًبا
دقيقًا حسب تاريخ وجودها.
إ َّن أقدم أقسام القرآن هي التي متثِّل الصورة املا ِّديَّة امللموسة للوحي؛ وذلك
ألنَّها تعكس درج ًة رائع ًة من اإلثارة يف لغتها ،ذلك ألنَّها تتك َّون من الجمل القصرية
غري املرتابطة ،لك َّنها تحافظ عىل البناء األد ّيب الذي يتم َّيز بالصيغ السحريَّة التي
تشبه الصيغ السحريَّة عند الك َّهان العرب.
عىل الرغم من أ َّن الشواهد التي ميكن اقتباسها من القرآن تحتوي عىل الكثري
من األساليب البالغيَّة والتعبرييَّة ،فإنَّها كث ًريا ما تذكِّرنا -وعىل نحو متك ِّرر -بشواهد
مامثلة يف العهدين القديم والجديد ،وإ َّن نقاط التالمس هذه موجودة بكرثة؛ أل َّن
مح َّم ًدا يُر ِّدد الكثري من قصص العهدين القديم والجديد ،وتوجد هذه القصص يف
كل خصائص املواعظ.
السور املتأ ِّخرة عىل وجه الخصوص ،وهي التي لديها ّ
قصة الخلق؛ أي خلق
إ َّن املوضوعات الرئيسة التي أُخذت من العهد القديم هي َّ
وقصة يعقوب
وقصة إبراهيم وأبنائهَّ ،
وقصة نوحَّ ،
وقصة قابيل وهابيلَّ ،
العاملَّ ،
خاصة بالشؤون اليهوديَّة و«الشعب يف إرسائيل» .تشتمل عىل  12مجلَّدًا،
[[[ -املوسوعة اليهوديَّة موسوعة يهوديَّة باإلنكليزيَّة ّ
اشرتك يف تحريرها ما يقرب من  15000كاتب ومح ِّرر ،وتع ُّد أحد املصادر امله َّمة للمعرفة حول اليهوديَّة ومصادرها .ولهذه
املوسوعة نسخة إلكرتون َّية باللغة اإلنكليزيَّة أيضً ا.
The Jewish Encyclopedia Vol. VII Funk and Wagnalls Company: New York & London 1916
نُرشت ما بني عامي  1916-1901يف نيويورك ولندن /مؤلف مقالة القرآن يف املوسوعة ريتشارد جوثيل (:)Richard Gottheil
رئيسا لقسم اللغات الرشق َّية يف مكتبة نيويورك العا َّمة،
وهو أستاذ اللغات السام َّية يف جامعة كولومبيا يف الواليات املتَّحدة ،وكان ً
ورئيس الفيدرال َّية األمريك َّية-الصهيون َّية يف الواليات املتَّحدة.
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وابنيه ،وموىس وهارون وشاؤول ،وداوود وسليامن وأيُّوب ويونا .أ َّما بالنسبة للعهد
الجديد ،فإنَّه إىل جانب عيىس ومريم ،مل يذكر َّإل يوحنا فقط ،ويف القصص املأخوذة
من العهد القديم كث ًريا ما يتبع مح َّمد نهج الهجاداه اليهوديَّة ،أكرث من اتِّباعه
روايات الكتاب املق َّدس ،وذلك عىل نحو ما أشار إليه جايجر يف كتابه الذي نرش يف
بون  ،1834وأعيد نرشه يف طبعته الثانية عام 1902م يف برلني.
خاصة يف أسامء األشخاص
إ َّن هناك اختالفات كثرية بني القصص القرآ ّين واملقرا ّيئ؛ َّ
الواردة يف القرآن ،التي نشأت عن الخلط واالرتباك الذي وقع فيه مح َّمد نفسه،
خاص به للنظر إىل إله
فعىل سبيل املثال :نجد أ َّن فرعون يُبدي رغبته يف تشييد برج ّ
القصة مبن َّية عىل أساس رواية منرود ،وكذلك بسبب
موىس (القصص ،)38 :وهذه َّ
التشويش والخلط مع مريم املقرائيَّة ،نجد القرآن يعتربها أختًا لهارون (مريم،)28 :
ويرد هامان بصفته خادم فرعون (القصص ،)38 :وآزر أبًا إلبراهيم (األنعام.)74 :
إ َّن هناك أساطري قليلة ،باإلضافة إىل قصص الكتاب املق َّدس ،قد وضعت يف القرآن،
مثل أسطورة اإلسكندر األكرب (ذي القرنني) (الكهف 82 :وما يليها) التي نقلت عن
مصدر رسيا ّين ،وأسطورة السبعة نيام (الكهف 8 :وما بعدها) ،وأسطورة موىس وعبد
وقصة النوم مل َّدة قرن من الزمن (البقرة.)261 :
من عباد الله (الكهف 64 :وما يليها)َّ ،
إ َّن القرآن يحتوي عىل أساطري محلِّيَّة عربيَّة ،بعد إدخال يشء من التعديل
القصة
الظاهري عىل شكلها األد ّيب ،وقد ُوضعت يف القرآن الكريم بسبب مغزى َّ
ّ
قصة هالك قوم مثود ،بسبب
الذي تقوم بتبليغه ،وتنتمي لهذا النوع من القصصَّ ،
عصيانهم لنب ِّيهم (األعراف ،)73 :وهالك قوم مدين (األعراف ،)85 :وهالك قوم
عاد (هود 50 :وما يليها) ،وهو مصلح عا ّم لشعب خرا ّيف ينتسب إىل عرص ما قبل
قصة دمار س ِّد اليمن (سبأ ،)16 :وكالم
التاريخ ،وينتمي إىل هذه القصص -أيضً اَّ -
لقامن (لقامن 12 :وما يليها) ،والذي ورد بطريقة مامثلة يف قصائد عرب َّية قدمية.
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إ َّن اعتامد مح َّمد عىل معلِّميه اليهود أو ما سمعه من الهجادوت واملامرسات
اليهوديَّة ،بات أم ًرا مسل ًَّم به.
مم تبقَّى يف عقل مح َّمد
إ َّن (آزر) أصبح أبا إبراهيم (األنعام ،)74 ،وهو اسم َّ
من االسم  Eliezerاليعازر.
إ َّن الهجوم عىل اليهود كان أكرث ح َّدة من النصارى؛ نظ ًرا إىل أ َّن معارضتهم
للمؤمنني أكرث من النصارى (املائدة ،)82 ،وهم يستحقُّون التحقري (البقرة.)61 ،
وهذه العالقة تجاه اليهود ت َّم التعبري عنها بطردهم من املدينة.

ثان ًيا :ما ورد يف موسوعة جودايكا الطبعة األوىل

[[[

إ َّن مح َّم ًدا مل يجمع النصوص املوحى بها ،فهذا الجمع ت َّم بعده بفرتة طويلة
بحوايل  20عا ًما ،وما ت َّم جمعه مل يُص َّنف وفق املحتويات أو املضمون أو األشكال
كل جزء إىل الوجود ،وأ َّن القرآن يتك َّون من 114
األدب َّية ،أو الزمن الذي ظهر فيه ّ
سورة مرتَّبة الواحدة تلو األخرى؛ مثل :فصول املشنا ،ومرت َّبة ترتي ًبا تنازل ًّيا حسب
قاعدة تناقص الطول.
إ َّن هناك عنارص من الكتاب املق َّدس تظهر يف القرآن ،وهناك عنارص مجهولة يف
الكتاب املق َّدس تظهر يف قصص العقاب القرآن َّية ،وميزج القرآن بني قصص األنبياء
واآلجادوت املقرائ َّية.
إ َّن صورة إبراهيم يف القرآن تظهر منعزلة عن اليهوديَّة والنرصان َّية؛ إذ يظهر
أمنوذ ًجا قري ًبا من اإلسالم.
[[[ -موسوعة جودايكا ،الطبعة األوىل يف  16مجلَّدًا صدرت عام 1972
Encyclopaedia Judaica Vol. 10 (Jerusalem: Encyclopaedia Judaica 1972). 2007.
متخصص يف الديانة اليهوديَّة ومقارنة األديان بجامعة بار ايالن
حاييم زاوي هريشبريج ( :)Haim Zew Hirschbergأستاذ
ِّ
متخصصة بدراسة علوم الديانة اليهوديَّة املختلفة.
جنوب (إرسائيل) ،وهي جامعة دينيَّة
ِّ
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ثالثًا :ما ورد يف موسوعة جودايكا الطبعة الثانية

[[[

إ َّن القرآن الكريم تك َّون ونشأ يف سوريا أو الجزيرة العرب َّية بعد وفاة مح َّمد؛
ألنَّه توجد فيه بعض العبارات التي تتح َّدث عن أشياء تسبق محم ًدا.
وكل سورة تتك َّون من آيات؛ مبعنى ( )SIGNإشارة
إ َّن القرآن يتك َّون من سورّ ،
أو إمياءة ،مقارنة بينها وبني اللفظة العربيَّة ،وهي تعني يف العربيَّة إشارة أو عالمة.
إ َّن كلمة الزكاة من املر َّجح أن تكون من الكلمة الفلسطينيَّة اليهوديَّة ( (.zaki
إ َّن الجدل القرآ ّين مل يشمل عبادة املرشكني وحسب ،بل اليهود الذين اعتقدوا
أ َّن ُعزي ًرا ابن الله والنصارى الذين اعتقدوا أ َّن عيىس ابن الله ،مثلام أتّهم النصارى
أيضً ا -بتجاهل قوانينهم (اإلنجيل)؛ كام ورد يف القرآن (املائدة.)68 ،إ َّن الهجوم القرآ ّين عىل اليهود يشبه النامذج املق ّدمة يف العهد الجديد ،فقد
ات ّهموا -أي اليهود -بالعنرصيَّة وقتل األنبياء (متى  12 /5و ( )30-1 /23لوقا /11
 ،)47وبالتآمر لقتل يسوع ،وعدم املحافظة عىل قوانني التوراة (أعامل الرسل/7 ،
وكل هذه عنارص تك َّررت يف الهجوم القرآ ّين عىل اليهود.
ّ ،)53
إ َّن القرآن احتوى عىل توبيخ لبني إرسائيل؛ إذ كانوا شعب الله املختار (،)11 /2
وتح َّدى اليهود والنصارى حول أنَّهم وحدهم سيدخلون الج َّنة ( ،)18 /5ويبدو
اليهود -أيضً ا -مستكربين فقدوا حقّهم يف أن يكونوا شعب الله املختار ،كام أشار
إليهم القرآن عىل أنَّهم قتلة األنبياء ( ،)183-181 /3ورفضوا الرسل الذين أرسلوا
إليهم .ونعت اليهود كذلك بأنَّهم يأخذون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض (،)85 /2
كام فعل النصارى -أيضً ا -بتجاهل قوانينهم (اإلنجيل)؛ كام ورد يف القرآن (،)68 /5
وأت ّهم جزء من أهل الكتاب برفض الكتاب املق َّدس .ويشري القرآن -كذلك -لغضب
الله عليهم؛ ما أ َّدى إىل معاناتهم عىل م ّر التاريخ ،وتحريم بعض أنواع األطعمة
[[[ -الطبعة الثانية يف  22مجلَّدًا صدرت عام  2007أوري روبني ( :)Uri Rubinأستاذ الدراسات القرآن َّية يف قسم الدراسات
اإلسالميَّة والعربيَّة يف كلِّيَّة الدراسات اإلنسانيَّة واالجتامعيَّة يف تل أبيب (الكيان الصهيوين) ،وهو صاحب أحدث ترجمة عربيَّة
ملعاين القرآن الكريم ،صدرت عن جامعة تل أبيب عام .2005
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عليهم ،وما ح َّرمه يعقوب عليهم من األطعمة يف التوراة عقابًا لهم ،كام عاقب الله
بعض اليهود النتهاكهم حرمة السبت .وإتّهم قاموا بتحريف التوراة (القرآن /2
ول ألسنتهم واللعب بالكلامت العربيَّة بهدف التضليل.
ِّ َ ،)79
إ َّن بعض اآليات تشري إىل الصدام بني مح َّمد واليهود ( ،)64 /5وبعض اآليات
تظهر أ َّن اليهود هم من يبدؤون بالحرب ،لك ّن ٍ
آيات أخرى تشري إىل أنَّهم خضعوا
للق ّوة العسكريَّة للمسلمني.

راب ًعا :ما ورد يف املوسوعة اليهودية العامل ّية

[[[

إ َّن السور األقدم يف القرآن ِصيغَت يف كلامت وبأسلوب بسيط ومخترص ود ِّونتيف وقت متأ ِّخر.
كل سورة،
 إ َّن مح َّم ًدا مل ينجح يف إحداث ترتيب متناغم ومتامسك داخل ّوال يوجد يف القرآن سوى مجموعة صغرية من السور مرتَّبة منهج ًّيا ،وتقع السور
الشعريَّة األقدم يف القسم األخري من القرآن ،أ َّما السور األكرث تأ ُّخ ًرا فهي نرثيَّة
يف الغالب ،وتقع يف القسم األ َّول ،وقد احتلَّت هذا املوقع املتميِّز الحتوائها عىل
أي نظام رتِّبت عليه سور القرآن ترتي ًبا تاريخ ًّيا دقيقًا.
أحكام وترشيعات ،وال يوجد ّ
شفهي ومكتوب
وبعد وفاة مح َّمد اتُّخذت خطوات لجمع املا َّدة املبعرثة يف شكل
ٍّ
لالختيار منها ،ووفقًا للرتاث ،فإ َّن الرتتيب الحا ّيل ألقسام القرآن أُنتج تحت رعاية
الخلفاء الثالثة األوائل.
 إ َّن قصص الكتاب املق َّدس الواردة يف القرآن متت ّد من خلق العامل حتَّى عزرا،الذي اعتربه اليهود ،حسب ما ي َّدعيه مح َّمد ،أنَّه ابن الله.
[[[ -املوسوعة اليهوديَّة العامليَّة
The Universal Jewish Encyclopedia New York: University Jewish Encyclopedia 1944
متخصصة يف الشؤون اليهوديَّة والصهيون َّية .صدرت يف نيويورك عام 1944
هي موسوعة يهوديَّة
ِّ
يهودي أملا ّين حاصل عىل الدكتوراه يف اآلداب الرشقيَّة،
املقال تأليف :هيرنيش سبيري ( :)Heinrich Speyerهو مسترشق
ّ
اقي بـ»العنارص اليهوديَّة والنرصانيَّة يف القرآن».
وتتمحور معظم أعامله الفكريَّة حول ما يُعرف يف املفهوم االسترش ّ
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قصة إبراهيم أعظم قصص الكتاب املق َّدس وأروعها ،مشرية
 اعتربت املوسوعة َّحقيقي واإلنسان املثا ّيل ،بل إنَّه أطلق
إىل أ َّن مح َّم ًدا يص ِّور إبراهيم بأنَّه أ َّول مؤمن
ّ
عىل تعاليمه هو نفسه -أي تعاليم مح َّمد( -دين إبراهيم) ،واعترب مح َّمد نفسه
خاتم األنبياء الحقيق ِّيني وآخر سلسلة رجال الله امللهمني ،املوحى إليهم بوحي
إلهي؛ والذي كان من أه ّمهم آدم ،ونوح ،وموىس ،وعيىس ،ومع ذلك مل يعرتف بأ َّن
ّ
األخري؛ أي عيىس هو ابن الله.
 إ َّن امليزة البارزة للعقديَّات القرآن َّية هي التص ُّور القرآ ّين حول وحدان َّية اإلله،وإرادته ،وقدرته .وإ َّن التوحيد الذي جاء به مح َّمد هو الشكل األقدم لديانة العرب
الوثن َّية ،الذي كان الله فيها هو الحاكم واملعبود األوحد ث َّم تف َّرعت األمور إىل آلهة
ع َّدة حاكمة ومعبودة؛ مثل :املالئكة والج ّن ،ث َّم تط َّورت إىل الكعبة ،وهكذا قام
كل عنارص العبادة هذه بتقديم تنازالت للاميض ،لك َّنه ركَّز
مح َّمد يف استيالئه عىل ِّ
شخص العبادة يف الله الواحد األحد.
 إ َّن تص ُّور مح َّمد عن الله وقدرته يعتمد عىل وصفيَّات مدراشيَّة للسامواتاإللهي ،لك َّنه يعتمد عىل عنارص روح َّية -أيضً ا.-
والعرش
ّ

خامسا :ما ورد يف املوسوعة العربيَّة العا َّمة لليهوديَّة وأرض إرسائيل
ً

[[[

باألورثوذكيس؛ حيث جاء يف تعريفها للقرآن« :إنَّه وفقًا
 لقد ت ّم وصف اإلسالمّ
(األورثوذكيس) ،فإ َّن القرآن املتض ِّمن لكتاب الله»...
اإلسالمي
لالعتقاد
ّ
ّ
 إ َّن اآليات القرآن َّية تنقسم وفق الفرتة الزمن َّية إىل مك َّية ومدن َّية ،وهي تختلف[[[ -املوسوعة العربيَّة العا َّمة لليهوديَّة وأرض إرسائيل :بدأت طباعة املجلَّد األ َّول منها يف صيف عام  .1948وقد تُرجمت يف
ما بعد إىل اللغة اإلنكليزيَّة بعنوان .)Encyclopaedia Hebraic( :وتع ُّد من أه ّم املوسوعات اليهوديَّة وأكربها ،فهي املوسوعة
يهودي من بينهم مفكِّرون وعلامء كبار.
شمول املكتوبة باللغة العربيَّة ،اشرتك فيها حوايل  2500كاتب
ً
األكرث
ّ
فخري يف قسم اللغة العرب َّية وآدابها بالجامعة العربيَّة بالقدس املحتلَّة،
أستاذ
وهو
كوليربج:
إيتان
الربوفيسور
تأليف:
من
املقال
ّ
وعضو األكادمييَّة اإلرسائيليَّة للعلوم ،ويف عام  2008حصل عىل جائزة روتشيلد يف اآلداب وجائزة إرسائيل يف االسترشاق يف
(إرسائيل).
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يف محتواها وأسلوبها ،لكن ال يوجد اتِّفاق بني علامء املغرب وبني املسلمني أنفسهم
أي الفرتتني (مك َّية ومدن َّية) ومن أجل تسوية الخالف
حول انتامء هذه اآليات إىل ّ
يف ما يتعلَّق بالتناقض بني اآليات املختلفة ط َّور املسلمون نظريَّة وفقًا لها ،وهي
أ َّن اآليات التي تنتمي لفرتة متأ ِّخرة تنسخ األحكام الرشع َّية لآليات التي تنتمي إىل
فرتات سابقة.
 إ َّن يف القرآن ٍخاص بـ (التناخ[[[ ،واملدراشيم[[[،
آيات كثري ًة متأث ِّرة بشكل ّ
قصصا حول أناس سبقوا مح َّم ًدا ويع ّدون من
والعهد الجديد) ،والتي تتض َّمن ً
األنبياء مثل( :آدم ،نوح  ،إبراهيم ،إسحاق ،إسامعيل ،يعقوب ،يوسف ،داوود،
سليامن ،يوحنا املعمدان ،عيىس ،وآخرون) ،وأيضً ا بعض األنبياء العرب (هود،
صالح) ،يف حني أ َّن إبراهيم يوصف بـ (أ َّول املو ِّحدين).
 يوجد كثري من اآليات الجدل َّية مع اليهود والنصارى؛ وقليل منهم يع ّدونمؤمنني بالله ويستحقُّون عىل ذلك األجر (آل عمران ،199 ،األعراف ،)159 ،لكن
معظم اليهود متّهمون بتحريف التوراة ،وإنكارهم لنب َّوة مح َّمد وانضاممهم ألعدائه
لحقدهم عليه (النساء 44 ،واملائدة  ،)44-43كام أتّهم –اليهود -عرفوا بقتل األنبياء
(البقرة ،87 ،آل عمران  ،)113وخيانة قادتهم (مثل :صنع عجل من ذهب ،البقرة،
 ،55-54األعراف ،)148 ،وانتهاك قوانني التوراة التي أعطيت لهم (انتهاك السبت،
أخذ الربا ،األعراف  ،167-163النساء .)161
خاص عىل إميانهم بأ َّن يسوع ليس نب ًّيا
 إ َّن النصارى يُها َجمون يف القرآن بشكل ّوحسب؛ وإنَّ ا ابن الله.
[[[ -اسم من أسامء كتاب اليهود املقدَّس (العهد القديم).
اليهودي عىل م ّر العصور ،لك َّن الرأي السائد أ َّن (الدراشيم) عبارة
كبريا يف الفكر
ّ
[[[ -من الكلامت التي تط َّور معناها تط ُّو ًرا ً
عن تفسريات ورشوح للعهد القديم نتج عنها ما يعرف باسم أدب املدراشيم؛ الذي يقسم إىل( :هاالخاه) املرتبطة بالترشيعات،
و(آجادا) أو (هاجدا) املرتبطة بالقصص.
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سادسا :ما ورد يف موسوعة كنز إرسائيل
ً

[[[

 ُوصف القرآن بأنَّه توراة األسامعيل ِّيني« :إ َّن القرآن هو كتاب توراة اإلسامعيل ِّيني،الذي أعطاه لهم نب ُّيهم مح َّمد»...
 إ َّن الخليفة أبا بكر رتَّب القرآن بعد وفاة مح َّمد ،ووضع السور الطويلة يفالبداية ،والقصرية يف النهاية بدون رابط بينها ،وجاء عثامن ووضع املصحف يف
شكله األخري.
 إ َّن السور امل ِّك َّية مكتوبة بشكلٍحاميس يثري ال ّنفوس ،أ َّما السور املدن َّية
شعري
ٍّ
ٍّ
ففيها قوانني فقط.
 أشارت مقالة (ماذا تعلَّم مح َّمد من توراة اليهود؟) إىل أ َّن مح َّم ًدا مل يكنيعرف القراءة والكتابة؛ لذلك اضط ّر إىل أن يتعلَّم من أحد اليهود ،الذين نقلوا له
اليهودي هو (عبد
قصصا من حياة األنبياء وأساطري من أعامل اآلباء ،وكان أستاذه
ً
ّ
الله بن سالم) ،ووفقًا ملا ظهر من القرآن ،فإ َّن (ابن سالم) قال ملح َّمد مج َّرد أفكار
هامش َّية وقطع بسيطة ،وليست معارف شاملة وكاملة ،ومن الصعب تحديد ما
إذا كانت األخطاء الكثرية والتبديالت والزيادات خرجت من فم املعلِّم أم التلميذ،
كام ال يوجد ترتيب صحيح بالقصص ،فكث ًريا ما ُح ِّدد (إبراهيم ،إسحاق ،يعقوب،
إسامعيل ،نوح ،داوود ،سليامن ،أيّوب ،يوسف ،موىس ،هارون) لكن برتتيب مقلوب.
 وع َّرفت املوسوعة تحت عنوان (قصص القرآن وفق ترتيب التوراة) الخلقبأنَّه :األرض والسامء انفصلتا عن بعضهام البعض بعدما كانتا كتلة واحدة ،وبعد
ذلك ُخلق سبع ساموات ،ويف البداية ُخلقت الج ّنة وبعد ذلك ُخلق آدم وزوجه،
لكل مجاالت توراة إرسائيل وآدابها وتاريخها ،صدرت يف نيويورك بني عامي  ،1910-1907ث َّم
[[[( -كنز إرسائيل) موسوعة ِّ
خاصة بالعلوم اليهوديَّة باللغة العربيَّة وتحتوي
صدرت طبعتان إضافيَّتان لها يف لندن وبرلني-فيينا عام  .1924وهي موسوعة ّ
عىل  10مجلَّدات .تستم ُّد خصوصيّتها من عدم تركيزها عىل العلوم التوراتيَّة والتلموديَّة فحسب ،بل بعض العلوم العا َّمة
األخرى .اشرتك يف تحريرها عد ٌد من العلامء والكتَّاب والحاخامات ،ورغم أنَّها ال تع ُّد (دقيقة) من الناحية العلم َّية ،لك َّنها القت
انتشا ًرا واس ًعا بني اليهود يف العامل؛ سواء داخل (إرسائيل) أو خارجها .واملقال من تأليف الدكتور إسحاق تسيفي آيزعنبعرن :وهو
فرنيس ،وله كتابات يف مجال مقارنة األديان.
يهودي
حاخام
ّ
ّ
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وسمع املالئكة أ َّن آدم سيخلق ،فاتَّهموه بالسوء أمام اإلله ،وحينام خلق آدم أمر
اإلله مالئكته بالسجود له ،وسجدوا َّإل إبليس امتنع.
بأل يأكال من شجرة املعرفة ،لك ّن
 وعن آدم وزوجه قالت :آدم وح ّواء أُمرا َّالشيطان (إبليس) ح َّرضهام وأكال منها ،وطُردا من ج َّنة عدن ،وأخرج اإلله من بعده
(أي من بعد آدم) نسله من الج َّنة وآمنوا بالله.
 وعن نوح ،ذكرت :أنَّه وعظ قومه وقال :أنا ال أطلب منكم أج ًرا؛ إذ إ َّن أجريرب العاملني ،وهذه الصيغة موجودة كذلك عند من دعوا باألنبياء ،هود،
هو عىل ِّ
صالح ،لوط ،ومصدرها موجود يف أشعياء ( ...)14 /32هذا هو أجري .ومن هذا
أي أجر منهم .ومثلام قال قوم مح َّمد
نفهم أ َّن مح َّم ًدا ك َّرر لقومه أنَّه ال يطلب ّ
عليه -أيضً ا -قال قوم نوح عليه أنَّه مجنون وساحر ،ونجا نوح بسفينة من ماء
الطوفان ،وعاش  950سنة بني قومه ومات بعدها.
النبي هود :أنَّه وفقًا لجايجر هو عافر ،الذي قال عظاته أمام قوم
 ذكرت عن ّعاد ،وكذَّبوه حتَّى د َّمرتهم عاصفة ،وبعد هود جاء صالح؛ وهو شالح؛ وفقًا لجايجر
أيضً ا ،وكان نبيًّا لقوم مثود ،الذين خدعوه ،وبعد ذلك خلق ناقة ّ
تدل عىل نب َّوته،
لك ّن تسعة من املجرمني قتلوها.
وقصة
 أشارت املوسوعة -أيضً ا -إىل قصص إبراهيم ،ولوط ،ويوسف ،وأيوبَّ ،وقصة نجاة يونس من بطن الحوت،
وقصة خضوع الريح لسليامنَّ ،
موىس وفرعونَّ ،
وقصة عيىس ،وذلك من دون تحديد مواضع مع َّينة داخل التوراة أو العهد القديم؛
َّ
بوصفها مصادر يهوديَّة لهذه القصص.
 إ َّن مح َّم ًدا أخذ عد ًدا من األفكار الرئيسة من اليهوديَّة؛ ومنها :اإلميان بالله،ووحدان ّيته ،وقدرته ،وأنَّه الخالق والرازق.
 إ َّن مح َّم ًدا حاول التق ُّرب من اليهود واستاملتهم عن طريق استخدام بعض(قسيسني) التي تعني يف العربيَّة كبار
الكلامت
َّ
الخاصة؛ مثل( :سكينة) ،وكلمة ِّ
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الس ّن أو الشيوخ ،والتي عكست تو ّجهه بأن يُظهر لهم معرفته بالتوراة.
 إ َّن (قرآن) اسم يطلق عىل الكتاب (قرآن) من (قرأ) ،وهو ما يتطابق مع لفظ(مقرا)

ساب ًعا :ما ورد يف ويكيبيديا العربية

[[[

 أشارت مقالة بعنوان (القرآن يف مقابل الكتب املق َّدسة اليهوديَّة والنرصان َّية)قصها يف الكتب املق َّدسة اليهوديَّة والنرصان َّية
إىل أ َّن القرآن يذكر صو ًرا وأحداث ًا ت َّم ُّ
(التناخ واألبوكريفا[[[ واملدراشيم) ،عىل الرغم من أنَّها مختلف ٌة يف كثري من
تفاصيلها عن التناخ املذكور به آدم ،وحانوخ ،ونوح ،وإبراهيم ،ولوط ،وإسامعيل،
وإسحاق ،ويعقوب ،ويوسف ،وأيوب ،ويرثو ،وداوود ،وسليامن ،والياهو ،واليشع،
ويونا (يونس) ،وهارون ،وموىس ،وزكريا .ومن العهد الجديد يذكر -كذلك -يوحنا
املعمدان ،وعيىس ،والحقيقة أ َّن عيىس ذُكر يف القرآن أكرث من مح َّمد ،كام أ َّن
كل الصور
مم ذُكرت يف العهد الجديد .وإ َّن َّ
مريم أ ّم عيىس ذُكرت يف القرآن أكرث َّ
السابقة الذكر عن هذه الشخص َّيات تُعرف يف اإلسالم أنبيا ًء تواصلوا مع اإلله،
وربا وفقًا
وحملوا كلامته إىل البرش ،ذلك جن ًبا إىل جنب مع عدد كبري (عرشاتّ ،
لكتب تراث َّية مع َّينة مئات اآلالف) من األنبياء .لك َّن  26نب ًّيا -فقط -ذُكروا يف القرآن،
نبي بعده
ومح َّمد هو خاتم األنبياء ،وليس من املنتظر أن يكون هناك ّ
 إ َّن الباحثني يف مجال اإلسالم يرون تشاب ًها كب ًريا بني القرآن والتناخ والعهدالجديد ،وكذلك املدراشيم واآلجادوت اليهوديَّة-أيضً ا ،-ما يكشف عن تأثريٍ
يهودي ونرصا ٍّين عىل مح َّمد ،فمن املعروف أ َّن مح َّم ًدا اتَّصل باليهود والنصارى
ٍّ
(صدى) للرتاث
الذين سكنوا يف زمنه الجزيرة العرب َّية ،وبالتايل ميكن أن نجد
ً
[[[ -ويكيبيديا العربية :موسوعة إلكرتونيَّة ح َّرة بالعربيَّة عىل اإلنرتنت .وتتض َّمن -باإلضافة إىل مقالة (القرآن) -ترجمة إنكليزيَّة
للقرآن صدرت عن جامعة كاليفورنيا الجنوب َّية بالواليات املتَّحدة ،باإلضافة إىل مقالة القرآن يف موسوعة القرآن الصادرة عن
جامعة جورج تاون يف واشنطن عام ./http://he.wikipedia.org/wiki .2009
بالنسبة ملقالة (قرآن) فيها ،فال يوجد له اسم مؤلِّف أو مح ِّرر ،لك ّن مصادر املقالة محدَّدة فيها ،وتنحرص باملوسوعة اليهوديَّة،
وكتابات املسترشقة اإلرسائيليَّة حافا الزروس حول القرآن الكريم.
[[[ -الكتب الخارجيَّة أو غري القانونيَّة.
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اليهودي يف التلمود ،وكذلك الرتاث الذي كان بني يدي آباء النرصان َّية.
ّ
 إ َّن التع ُّرض للتشابه املوجود بني (املقرا) و(القرآن) ال يتوافق يف حاالتالنص املقرا ّيئ ،ومثال بارز لذلك هو :التع ُّرض لـ (مريم) أ ّم يسوع أختًا
كثرية مع ِّ
اإلسالمي يرشح هذا االختالف بأ َّن القرآن جاء ليُص ِّحح
لهارون الكاهن ،فالالهوت
ّ
التحريفات التي أدخلها اليهود والنصارى عىل كتبهم املق َّدسة ،ففي القرآن توجد
قصص عن شعوب وصور غري موجودة باملقرا ،منها( :شعب عاد) الذي خرج منه
النبي
النبي هود ،وشعب مثود (املنسوب إىل تدمر املقرائ َّية) الذي خرج من بينه ّ
ّ
يقص القرآن بطريقة املثل والعتاب.
صالح ،وحول هذه الصور وهذه الشعوب ّ
 إ َّن كلمة (قرآن) مرتبطة بالجذر السامي (ق ر أ) ،املرتبط بالقراءة ،وهيالديني األعىل وهو
مرتبطة بالكلمة العربيَّة (مقرا) التي يُقصد بها –أيضً ا -القانون
ّ
التناخ.
 إ َّن القرآن كث ًريا ما تع َّرض لليهود ،وموىس -عىل سبيل املثال -ذُكر يف القرآن 145م َّرة .ومل تكن عالقة مح َّمد باليهود تسري عىل منط واحد ،ففي البداية ظ َّن
أنَّهم سينض ُّمون إليه فدعا إىل عدم التع ُّرض لهم ولعباداتهم ،لكن حينام عارض
أهل ذ َّم ٍة صاغرين ،وهذا هو السبب أ َّن هناك
اليهود دعوته ،قاتلهم وأمر بأخذهم َ
آيات قرآن َّية جزء منها يشيد باليهود والجزء اآلخر ينتقدهم .مع ذلك تجدر اإلشارة
كل األمم ،وهو ما
إىل أ َّن القرآن رأى أ َّن (شعب إرسائيل) هو شعب مختار من بني ّ
ت ّم التعبري عنه يف آيتي (البقرة 122 /والجاثية.)16 /
 إ َّن القرآن ال يقبل نظريَّة (الثالوث املق َّدس) ،ويقول القرآن :إ َّن يسوع ليسويبش بيوم
نبي من لحم ودم ،سينزل من السامء يف آخر األيَّام ِّ
اب َن اإلله ،لك َّنه ٌّ
الدين .ويف الرتاث املتأ ِّخر ج ًّدا حول مجيء املهدي (املاشيح) هناك ت َّيارات إسالم َّية
مبشا مبجيء املهدي وإنَّ ا هو املهدي ذاته.
ترى يف يسوع أنَّه ليس ِّ ً
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(دراسة ّ
نقدية)
د .أحمد البهنيس

[[[

مقدّ مة
باإلسالم ومصادرِه األساس ّية ويف مقدمتها القرآ ُن
يعود تاريخ االهتامم اليهودي
ِ
الكري ُم ،إىل زمن ظهور اإلسالم نفسه ،وهو ما سجله القرآن الكريم يف ورود بعض
اآليات التي تر ُّد عىل بعض التساؤالت التي طرحها اليهو ُد عىل الرسو ِل بهدف
تح ّديه والجدل معه وإظها ِر ضَ ع ِفه ،وكان منها اآليات  26-9من سورة الكهف.
الوسطى التي شهدت احتكاكًا وتعايشً ا قويًّا بني املسلمني واليهود
أ ّما يف العصور ْ
واألندلس ،فقد تَب َّدى االهتامم اليهودي
يف مراك َز وبقا ٍع ع ّدة ،منها العر ُاق واليم ُن
ُ
ٍ
ترجامت عربيّة جزئ ّية لبعض آي القرآن الكريم،
بالقرآن الكريم عىل شكل إعداد
مل تكن أمين ًة ،وامتألت بالتحريفات والتشويهات ،وقد ظهرت أيا ُم ُحك ِْم املسلمني
ُ
اليهودي «سعديا الفيومي» ،والشاع ُر
الفيلسوف
لألندلس ،وقام بهذه الرتجامت
ُّ
اليهودي «سليامن بن جبريول».
ُّ
اليهودي بال ّدراسات اإلسالم ّية -وال س ّيام القرآنِ الكريم يف العرص
كام كان االهتام ُم
ُّ
الحديث -اهتام ًما كب ًريا ،فقد ظهرت وتكونت ما ميكن تسميتَه بـ «املدرسة اليهودية
يف االسترشاق» ،التي كان من أه ِّم مجاالتها :الدراساتُ الدين ّي ُة املقارِن ُة بني اليهودية
واإلسالم ،والتي هدفت إىل ر ِّد القرآن الكريم إىل العهد القديم ،وكان من أبرز
[[[ -باحث مرصي مختص باالسترشاق اإلرسائييل والدراسات الدينية اليهودية.

كتاب ال َح ْب اليهودي األملاين الشهري أبراهام جايجر «ماذا
املؤلفات يف هذا الصددُ :
أخذ محم ٌد عن اليهودية»؟
?»«Was hat Mohammed aus dem Judenthume aufgenommen
فضل عن ذلك ،فإن املسترشقني اليهو َد و«اإلرسائيليني» ،قاموا بنرش أفكارهم
ً
ٍ
ٍ
ومجلدات ض ْخمة،
مؤلفات
وأيديولُوجيَّاتِهم االسترشاقيّ ِة عن القرآن الكريم يف
رشها يف موسوعات ودوائر معارف كبرية ،منها :ما كُتب باإلنجليزيّة،
إضاف ًة إىل ن ِ
ومنها :ما كتب بال ِع ْ ِبيَّة ،ومنها :ما كان مطبو ًعا ،ومنها :ما تم نرشه إلكرتون ًّيا ،ومنها:
ُتخصصة.
املوسوعاتُ العا ّمة ،ومنها :املوسوعات امل ّ
يف ضوء ما سبق ،يأيت الكتاب املاثل للعرض ،والذي يقدم دراس ًة نقديّ ًة شاملة الجوانب
للمقاالت التي وردت عن « القرآن الكريم» يف جميع املوسوعات اليهوديّة حول
القرآن الكريم ،إضافة إىل احتوائه عىل ملحقٍ يشتمل عىل ال ّنصوص األصل ّية لهذه
املقاالت املوسوع ّية بلغاتها األصلية (العربية ،االنجليزية) ،وترجمتها إىل اللغة العربية.
ويتم استعراض أهم محاور الكتاب عىل النحو اآليت:

ما ّدة الدراسة ومنهجها

ت َشْ ُم ُل ماد ُة الدراسة جمي َع املقاالت عن القرآن الكريم يف املوسوعات اليهوديّة،
املتخصصة أو العا ّمة ،وسواء بالعربيّة أو اإلنجليزيّة ،وسواء املطبوعة ورق ًّيا أو
سوا ًء
ّ
املنشورة إلكرتون ًّيا .وميكن تقسي ُمها عىل النحو التايل:

موسوعات مطبوع ٌة
ٌ
● أ ّو ًل:

 -1باإلنجليز ّية:
املوسوعة اليهود ّية
- The Jewish Encyclopedia, Vol. VII, Funk and Wagnalls Company:
New York &London, 1916 .
موسوعة جودايكا
- Encyclopaedia Judaica, Vol. 10, (Jerusalem: Encyclopaedia Judaica,
1972) .2007.
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املوسوع ُة اليهوديّة العامل ّية
- The Universal Jewish Encyclopedia, New York: University Jewish
Encyclopedia, 1944 .
 -2بال ِع ْ ِبيّة
املوسوع ُة العربيّة العا ّمة لليهوديّة وأرض إرسائيل:
 האנציקלופדיה העברית כללית יהודית וארץ ישראלית،חברה להוצאת אנציקלופדיות ،ירושלים .1974
 אוצר ישראל ،אינצקלופדיה לכל מקצועות תורת ישראלספרותו ודברי ימיו ،נויארק .1910،
«كَ ْن ُز إرسائيل ،موسوع ٌة لكل مجاالت توراة إرسائيل وآدابها وتاريخها».

موسوعات إلكرتوني ٌة
ٌ
● ثان ًيا:

 -1باإلنجليز ّية
http://www.jewishencyclopedia.com/- Jewish Encyclopedia,
هي نسخ ٌة إلكرتون ّي ٌة من موسوعة (« )Jewish Encyclopedia Theاملوسوعة
اليهودية» اإلنجليزيّة الورق ّية.
 -2بال ِع ْ ِب َّية
 ויקיפדיה،http://he.wikipedia.org/wiki/
«ويكيبديا» :هي موسوع ٌة الكرتون ّي ٌة ُح َّر ٌة بالعربيّة عىل اإلنرتنت.
موسوعة املعرفة املوثوقة
 אינצקלופדיה ،ידע עם אחריות،http://www.ynet.co.il/yaan
وهي موسوعة يهوديّة تابعة لصحيفة يديعوت أحرونوت ،التي تعد أشهر الصحف
اإلرسائيل ّية وأكرثها توزي ًعا داخل إرسائيل.
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 -אינצקלופדיה יהודית،

http://www.daat.ac.il/encyclopedia
ووصف
رص
ُ
أ ّما عن منهج الدراسة ،فهو املنهج «الوصفي -النقدي»؛ إذ يت ُّم ح ُ
وتصنيف الفرض ّيات واملطاعن املتعلّقة بالقرآن الكريم الواردة يف املقاالت
ُ
املوسوع ّية ،ثم نقدها بشكلٍ
وموضوعي.
علمي
ٍّ
ٍّ
منهج «النقد» الذي استخدمته ال ّدراسة عىل أدوات أساسيّة ع ّدة بغية
يعتمد
ُ
الوصول إىل ال ّنقد املوضوعي العلمي غريِ املُتَ َح َّيز للفرضيات االسترشاق ّية الواردة
بهذه املقاالت املوسوع ّية حول القرآن الكريم .وذلك من خالل الخطوات اآلتية:
 استعراض ووصف الفرض ّية الواردة يف املوسوعة اليهوديّة حول القرآن الكريم.والنص اليهودي أو النرصاين أو الوثني ،املردود له
النص القرآينّ ،
 عرض النصوصّ ،النص القرآين.
ّ
والنص اليهودي أو النرصاين أو الوثني املردود
النص القرآين ّ
 املقارنة بني ال َّن َّص ْيّ :النص القرآين بغية الوقوف عىل أوجه التشابه والخالف ،ومعرفة ما إذا كان
له ّ
وسطحي
ظاهري
هذا التشابه حقيقيًّا وكامال ويتعلّق باملضمون ،أم إنّه تشاب ٌه
ٌّ
ٌّ
ومنقوص ،وتَ ْك ُم ُن أهم ّي ُة ذلك يف أ ّن معظ َم الكتابات االسترشاق ّية حول القرآن
ٌ
الكريم تعتمد عىل وجود تشاب ٍه بني القرآن الكريم ومصادر دين ّية يهوديّة ونرصان ّية
اقتباسا قرآن ًّيا من هذه املصادر الدين ّية
ووثن ّية ،كأساس ملا يعتربونه تأث ًريا وتأث ُّ ًرا أو
ً
غري األصيلة (اليهوديّة ،النرصانيّة ،الوثنيّة).
 املقارنة بني السياق الوارد فيه ال ّن ّص القرآ ّين والسياق الوارد فيه ال ّن ّص املردود له(اليهودي ،النرصاين ،الوثني).
النص القرآين ،وذلك
 التأصيل ملصدر النص (اليهودي ،النرصاين ،الوثني) املردود له ُّللتثبت من صحة املصدر ومدى أصالته.
 االستعانة باألدلّة والشواهد التاريخ ّية والعلم ّية ،إضافة إىل اآلراء العلم ّية لعددمن املسترشقني الذين ميكن وصفهم بـ «املوضوع ّيني» أو «العلم ّيني» أو «املنصفني».
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الخاصة بعلم تاريخ األديان التي يتجاهل
 اعتامد وتفعيل نظرية «الفهم»ّ
املسترشقون استخدامها ،يف حني يطبقونها يف دراسة أديان الرشق األقىص (البوذيّة،
الكونفوشيوسيّة ،الرباهمية....إلخ) ،والتي تقيض برضورة فهم الدين (اإلسالم)
منفصل عن الواقع ومتأث ّ ًرا
ً
فهم استرشاق ًّيا
داخل ًّيا أي :كام يفهمه أصحابه ،وليس ً
بأيديولوج ّيات متح ّيزة غري موضوع ّية.
ٍ
أللفاظ
أ َّما فيام يتعلّق بالفرضيات اللغويّة حول َر ِّد عدد من األلفاظ القرآن ّية
منهج
تنتمي للديانة اليهوديّة (العربيّة ،اآلراميّة -اليهوديّة) ،فإ ّن ال ّدراسة اعتمدت َ
تأصيلِ اللفظة القرآن ّية مبارشة وتأصيل وجودها أو شبيه لها يف لغات أخرى ال س ّيام
ِ
اللغات السامية (تشرتك مع العربية يف نفس األرسة اللغوية «اللغات السامية»)،
ملعرفة إذا كانت اللفظة القرآن ّية ،التي ردتها الفرض ّية االسترشاق ّية إىل لغة أخرى
غري العربية ،لفظ ًة عربيّ ًة أصيل ًة ،أم لفظ ًة سامي ًة مشرتكة ،أم لفظ ًة أعجميّة دخيلة.

«تاريخ ّية» القرآن الكريم

خاصة مبا بات يُعرف يف ال ّدراسات االسترشاقيّة
اهتم املسترشقون عا ّمة واليهود منهم ّ
تاريخي من حيث
بقض ّية «تأريخ ّية القرآن الكريم» أي وضع ال ّنص القرآ ّين يف إطار
ّ
نزوله أو مراحل جمعه وتدوينه ،إضافة إىل ترتيب اآليات واألجزاء القرآن ّية .وكذا
تقسيم سوره إىل «مدن ّية وم ّك ّية» .وهو ما تع ّرضت له املقاالت باملوسوعات
اليهوديّة حول القرآن الكريم ،من خالل طرحها للفرضيّات املتعلقة بـ «تعريف
القرآن الكريم وجمع آياته وترتيبها».
يف هذا الصدد ،طرحت املوسوعات اليهوديّة فرضيتني أساسيتني :األوىل ،هي أ ّن
مح ّم ًدا هو من ألّف القرآن الكريم .والثانية ،هي أ ّن القرآن الكريم نتاج َوث َ ِن ٌّي
ش ٌّي نشأ إ ّما يف سوريا أو الجزيرة العربية فيام بعد محمد.
بَ َ ِ
ف ّندت الدراسة املاثلة للعرض هاتني الفرض ّيتني السابق ذكرهام ،باإلشارة إىل أنّه
مجال
بالنسبة للفرض ّية األوىل فإ ّن إثبات «أُ ِّم َي ِة» محمد ت ُ ْد ِح ُض مبا ال يدع ً
للشك إمكان ّي َة أن يأ َيت محمد« النبي األمي» مبثل هذا القرآن ،مبا يحتوي عليه
وفكري ومعر ٍّيف معجز وشديد البالغة ،تلك «األميّة» التي شكّكت فيها
من بنا ٍء أد ٍّيب
ٍّ
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ال ّدراسات االسترشاق ّية من أجل إثبات أن القرآن الكريم هو من نتاج محمد،
وكان من بني هؤالء وأبرزهم املسترشق الفرنيس بالشري وكذك املسترشق اإلنجليزي
منتجمري واط.
كام أ ّن جمي َع وسائل البحث التاريخ ّية والعلمية حول حياة مح ّمد سواء
العادية أو حياته يف فرتة الرسالة ،سواء يف مسقط رأسة مبكة أو موطنه األخري
املدينة املنورة «يَ ْثِ َب» ،أو يف رحالته واتصاالته ،عجزت عن تقديم تفسري ٍ
كاف
يثبت أ ّن مح ّم ًدا عىل أميته هو من جاء بالقرآن الكريم مبا يحتويه من بنا ٍء
شامخ من العلوم الواسعة واملفصلة التي تُقدم من خالل القرآن الكريم يف مجاالت
الدين والتاريخ واألخالق والقانون والكون ...إلخ.
أ ّما الفرض ّية الثانية التي طرحتها املوسوعات اليهوديّة ،فهي تقول بفكرة أ ّن
القرآن الكريم مل يكتمل ومل يُ َد َّو ْن يف عهد البعثة النبويّة ،وأنّه تك ّون فيام بعد
وفاة محمد ،إ ّما يف الجزيرة العرب ّية أو سوريا ،وهو ما يعرف يف ال ّدراسات
االسترشاق ّية ال س ّيام املهت ّمة بدراسة تاريخ األديان بنظريّة «النشأة والتطور» والتي
حاول املسترشقون إلصاقها بالقرآن الكريم وتطبيقها عليه.
وقد ردت ال ّدراسة عىل هذه الفرضيّة ،بالقول إ ّن نظريّة «النشأة والتطور» ال ميكن
تطبيقها عىل اإلسالم والقرآن الكريم ،فإذا نظرنا إىل عمر الوحي أو القرآن الكريم،
فنجده هو عمر البعثة النبويّة املحمديّة ،والذي ال يتجاوز  23عا ًما ،تبدأ منذ
أن بُعث محمد يف األربعني من عمره وحتى وفاته يف الـ  63من عمره
وفق ما استق ّرت عليه كتب السرية والتاريخ ،وهي فرتة ال تعطي نشأ ًة وتط ّو ًرا ال
سيام أنّه ال يوجد لإلسالم تاريخ سابق عىل نزول القرآن الكريم ،وليس له تاريخ
الحق عىل نزول القرآن الكريم عىل عكس أديان العامل األخرى التي َغط َّْت نشأتها
وتط ّورها ونسخ كتابها وتدوينه عرشات القرون.
وأضافت ال ّدراسة أنّه مل يحدث يف تاريخ األديان أن نشأ دين واكتمل يف عرص
املؤسس يف األديان األخرى تأيت
مؤسسه مثلام حدث يف اإلسالم ،فرؤية الواضع أو ّ
ّ
املؤسس والتي تقرتب منها أو تبتعد حسب
َس ِة لرؤية ّ
بعدها عرشات ال ُّر َؤى املُف ِّ َ
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درجة الفهم واالستيعاب للرؤية األصلية ،وهو ما مل يحدث يف اإلسالم ،الذي َمثّل
«االستثناء» الوحيد لقاعدة النشأة والتطور يف تاريخ األديان ،فقد ظهر ببداية
الوحي واكتمل بنهاية الوحي.

مصادر غري أصل ّية

ر ّدت املقاالت الواردة باملوسوعات اليهوديّة حول القرآن الكريم ،عد ًدا من القصص
القرآين إضافة إىل عد ٍد من اآليات الوراد بها عقائد ورشائع إىل مصادر غري أصل ّية،
تلك املصادر التي انقسمت إىل مصادر يهوديّة ونرصان ّية ووثن ّية.
بالنسبة لقصص القرآن ،فقد نهجت املقاالت املوسوع ّية اليهوديّة نهجني مختلفني
يف رده ملصادر غري أصليّة ،األول :ر ُّد القصص القرآين «بشكل عام» لهذه املصادر
معي يف املصدر اليهودي أو النرصاين أو الوثني املردودة
دون تحديد موضع أو ّ
نص ّ
له القصص القرآين ،والثاين :ر ُّد بعض قصص القرآن الكريم إىل هذه املصادر مع
«تحديد موضع أو نص معني بها».
من أبرز األمثلة عىل النهج األ ّول ،هو ما أشار إليه كل من مقال القرآن  يف אי�נ
ציקלופדיה יהודית املوسوعة اليهودية اإللكرتون ّية بالعربيّة عىل اإلنرتنت،
ومقال موسوعة אוצר ישראל كنز إرسائيل ،تحت عنوان «ماذا تعلم محمد
من توراة اليهود؟» من « أن مح ّم ًدا مل يكن يعرف القراءة والكتابة ،لذلك اضطر
قصصا من حياة األنبياء وأساطري من
إىل أن يتعلّم من أحد اليهود ،الذين قالوا له ً
أعامل اآلباء ،وكان أستاذه اليهودي هو عبد الله بن سالم».
كل من املوسوعة اليهوديّة
أما النهج الثاين ،فكانت من أبرز أمثلته واردة يف أن ردت ّ
بالعربيّة عىل اإلنرتنتhttp://www.daat.ac.il/encyclopedia :
وموسوعة (אוצר ישראל) كنز ارسائيل ،قصة «ذي القرنني» القرآنيّة ،إىل سفر
دانيال ،وذلك ضمن تعليقهام عىل اآلية  259من سورة البقرة.
وقد أجملت الدراسة تفنيد هذه الفرض ّية التي طرحتها املوسوعات اليهوديّة حول
القصص القرآين ،يف أنّه من املعروف أ ّن هناك الكث َري من الشخص ّيات التي وردت
قصصها يف القرآن الكريم وردت عىل أنّهم «أنبياء أو رسل يوحى لهم من رب
ُ
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العاملني» عىل عكس ما وردوا عليه يف العهد القديم ،ومنهم عىل سبيل املثال
سليامن وداوود اللذين وردا يف املصادر الدين ّية اليهوديّة عىل أنّهام « َملِكَان»
ونُسبت إليهام كثري من اآلثام ،يف حني أنّهام يف القرآن الكريم نبيّان وملكان يف
آنٍ واحد ،ما يعني وجود اختالف كبري بني القصص القرآين والتورايت يف التّص ّور
واملضمون حول كثري من الشخصيات التي أطلق عليها الفكر االسترشاقي اليهودي
واإلرسائييل مصطلح «األنبياء املشرتكون بني اليهوديّة واإلسالم» ،وهو مصطلح ال
يتّسم بال ّدقّة واملوضوعيّة؛ إذ إ ّن كث ًريا من الشخصيات املقرائيّة (أي الواردة يف
العهد القديم) والقرآن ّية ،وردت كأنبياء يف القرآن الكريم ومل تَ ِر ْد كذلك يف العهد
القديم ،كام وردت أسامء ألشخاص عىل أنّهم أنبياء يف العهد القديم ومل يرد ذكر
لهم يف القرآن الكريم ،مثال (أشعياء ،وأرميا ،وهوشع.... ،الخ).
أضافت الدراسة كذلك ،أنّه توجد اختالفاتٌ كبري ٌة بني القصص يف القرآن الكريم
سواء من حيث املفهوم أو العنارص أو السامت عن القصص يف العهد القديم
واملصادر اليهوديّة سواء يف العنارص أو األغراض.
فيالحظ أ ّن القصص القرآين يتّسم ويتم ّيز وينفرد عن القصة التورات ّية بأ ّن القصة
القرآنيّة متتزج مبوضوعات السورة التي ترد فيها امتزاج عضوي ال مجال فيها للفصل
بينها وبني غريها من موضوعات السورة ،بحيث لو حذفنا القصة من موقعها الوارد
الختل املعنى؛ أل ّن القصة تسهم يف بيان مضمون ال ّن ّص وإيضاحه للقارئ،
يف السورة ّ
فلو حذفنا عىل سبيل املثال ،قصة الغراب التي وردت أثناء الحديث عن قصة ابني
آدم (قابيل وهابيل) ملا استقام املعنى؛ أل ّن الغرض من ذكر الغراب كان لحكم ٍة
إله ّي ٍة لبيان حكمة دفن املوىت.
القصة
القصة القرآن ّية ومي ّيزها عن القصة التورات ّية أيضً ا ،أ ّن ّ
وأبرز ما تَتَّ ِص ُف به ّ
القرآن ّية «تَتَ َن َاسب مع غايات» التنزيل اإللهي وهي غايات كثرية ،لك ّنها تتل ّخص يف
إثبات الوحي اإللهي ووحدانيّة الله وقدرته ،يف حني أ ّن القصص يف التوراة جاءت
لِتُ ْ ِب َز أمناط حياة اآلباء اليهود وسلوكياتهم وأخالقياتهم ،حتى يقتدي بها اليهود.
كام توجد اختالفاتٌ كبرية بني القصة يف القرآن الكريم وبني القصة يف كل من
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األناجيل والرتاث الوثني القصيص القديم؛ إذ إ ّن هناك اختالفًا من حيث األنواع
فالقصة يف األناجيل إما تاريخ ّية أو تعليم ّية ،وذلك من حيث
واألغراض واألهداف؛
ّ
«الغرض» ،أ ّما من حيث «النوع» فهي تنقسم إىل نوعني «القصة» و« املثل» .وهو
القصة القرآن ّية.
ما ال يوجد يف ّ
القصة يف تراث الرشق األدىن القديم (الوثني) ،فعبارة عن «أسطورة» تخضع
أما ّ
ملقاييس ذهن ّية وأساليب فن ّية وأجناس أدب ّية وقواعد وضوابط تخضع للرتاث
الحضاري النابعة منه سواء يف بالد ال َّن ْهرين أو يف جنوب شبه الجزيرة العربيّة؛
معي ،بل هي يف الغالب مجهولة
فاألسطورة عادة ليست من نتاج شخص أو فرد ّ
املؤلف وتب ّناها مجتمع ما فصارت نتا ًجا له .وهذا ال ّنوع القصيص األسطوري ال أثر
له يف القرآن الكريم.
بالنسبة لرد املقاالت املوسوعيّة اليهوديّة لبعض اآليات القرآنيّة الوراد بها عدد من
«العقائد والرشائع» اإلسالمية ،فقد كان من أبرز أمثلته ما ذكرته موسوعة( (�Ency
 )clopaedia Judaicaجودايكا ،عن رشيعة الصوم يف القرآن الكريم ،حيث أوردت
«أنّه يف البداية أمر محمد بصوم يوم مياثل يوم الغفران اليهودي ،ويدوم يو ًما
أحل محلّه
واح ًدا بالعربية «عاشوراء» ويف العربية עשור (الالويني  .)27 /23ثم ّ
صو ًما يبدأ من رشوق الشمس حتى غروبها ،طوال شهر كامل هو شهر رمضان،
ويعظم محمد نفسه هذا الصوم ألن ذكرى نزول القرآن تقع يف هذا الشهر ،وهذا
يجب أن يقارن بالتّص ّور اليهودي ليوم الغفران بوصفه يوم منح اللوحات الثانية
للرشيعة ،وتفاصيل النظم املتعلقة بالصوم (سورة البقرة ،اآليات  )185-183تُظهر
تأث ًريا يهوديًّا عىل نحو متكرر».
كان من أهم ما استعانت به الدراسة لتفنيد هذه الفرض ّية ،هو أنّه باملقارنة بني
ال ّن ّص التورايت الذي ذكرته املوسوعة اليهوديّة (الالويني  « )27 /23אַ ְך ּבֶ עָ ׂשֹור
יעי הַ ּזֶ ה יֹום הַ ּכִ ּפ ִֻרים הּואִ ,מ ְק ָרא-קֹ ֶדׁש י ְִהיֶה
לַ חֹ ֶדׁש הַ ְּׁש ִב ִ
ֹתיכֶם; ו ְִה ְק ַר ְב ֶּתם ִא ֶּׁשה ,לַ יהוָה»
יתם ,אֶ ת-נ ְַפׁש ֵ
לָ כֶם ,ו ְִעּנִ ֶ
السا ِبعِ يَ ْو َم كَفَّا َر ٍة ،ت َ ْحتَ ِفلُو َن ِفي ِه ا ْح ِتف ًَال
اش ِم ْن َهذَا الشَّ ْه ِر َّ
« َويَكُو ُن الْ َي ْو ُم الْ َع ِ ُ
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ُوس ُك ْمَ ،وتُ َق ِّربُو َن ُم ْح َرق ٍ
َات لِل َّر ِّب» ،وبني النص القرآين الذي
ُم َق َّد ًساَ ،وتُ َذ�لِّلُو َن نُف َ
َ
َّ
َ
ُ
ُ
َ
َ َ ْ ُ
ّ
الص َي ُ
استشهدت به املوسوعة ا ﴿يَا أ ُّي َها ال َ َ ُ
ام ك َما كت ِ َ
ب
أيضً
ِين آمنوا كت ِ
ب عليك ُم ِ

ً َ
َ
َ َ َّ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ َ َّ ُ َ َ َّ ً َ ْ ُ َ
َ َ ْ ُ
ات ف َم ْن كن مِنك ْم َم ِريضا أ ْو
ود
ع الِين مِن قبل ِكم لعلكم تتقون أياما معد ٍ
َ َ ٰ َ َ َ َّ ٌ ْ َ َّ ُ َ َ َ َ َ َّ َ ُ ُ َ ُ ْ َ ٌ
َ َ ْ َ َ َّ َ
ْ
ُ
َ
َ
ِني فمن تطوع
ع سف ٍر فعِدة مِن أيا ٍم أخر وع الِين ي ِطيقونه ف ِدية طعام مِسك ٍ
َ ْ ً َ ُ َ َ ْ ٌ َ ُ َ َ ْ َ ُ ُ َ ْ ٌ َ ُ ْ ْ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َّ ُ ْ َ
خيا فهو خي ل وأن تصوموا خي لكم إِن كنتم تعلمون شهر رمضان الِي أن ِزل
َ ْ ُ َ ٰ َ ُْ َْ َ
َّ
َ
ُْ ْ ُ
ْ ُ
آن ُه ًدى ل َِّلن ِ َ َ ّ َ
ان ف َم ْن ش ِه َد مِنك ُم الش ْه َر
فِيهِ القر
اس وبيِن ٍ
ات مِن الـهدى والفرق ِ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ً
ُ
ٌ
ْ
َّ
ع َسفر فعدة م ِْن أيَّام أخ َر يُر ُ
يد ُ
اهلل بك ُم ال ُي َ
فَلْ َي ُص ْم ُه َو َم ْن كن َمريضا أ ْو ٰ
س
ٍ ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ُ ُ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ ْ َّ َ َ ُ َ
َ َ َ ٰ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َّ ُ
ّ
َو َل يُر ُ
كمْ
ُ
يد بِكم العس ولِ ك ِملوا العِدة ولِ ك ِبوا اهلل ع ما هداكم ولعل
ِ
َْ ُُ َ
تشكرون﴾ (البقرة  ،)185-183 /2تتّضح لنا اختالفات جوهريّة ع ّدة ،منها أ ّن

ال ّن ّص التورايت مل يتحدث عن «صيام» ولكن عن «يوم احتفال وتوقف عن العمل»
و «تذليل للنفس» ،أ ّما ال ّن ّص القرآين فقد تح ّدث رصاحة وبوضوح عن «صيام» يف
أيام معدودات وشهر مح ّدد وهو (شهر رمضان).
كام يذكر أنه مل يرد يف سفر الالويني -الذي استعانت به املوسوعة اليهودية -أو غريه
من أسفار التوراة الخمسة (التكوين ،الخروج ،العدد ،الالويني ،التثنية)« ،الصيام»
وكل ما ورد نصوص قليلة تتح ّدث عن «تذليل النفس»
عىل أنّه فريضة يتع ّبد بهاّ ،
السا ِبعِ يَ ْو َم كَفَّا َر ٍة ،تَ ْحتَ ِفلُو َن
اش ِم ْن َهذَا الشَّ ْه ِر َّ
أي قهرها ،مثال ( َويَكُو ُن الْيَ ْو ُم الْ َع ِ ُ
ُوس ُك ْمَ ،وتُ َق ِّربُو َن ُم ْح َرق ٍ
َات لِل َّر ِّب) ( الالويني /23
ِفي ِه ا ْح ِتف ًَال ُم َق َّد ًساَ ،وتُ َذ�لِّلُو َن نُف َ
 ، )27أ ّما يف اإلسالم فهو فريضة بل ركن ركني من أركان اإلسالم الخمسة.
أضافت الدراسة كذلك ،أنّه من أبرز الخالفات املتعلّقة بالصيام عا ّمة فيام بني
اليهوديّة واإلسالم ،أ ّن الصيام يف اإلسالم كانت له ُر َخ ٌص يف حاالت معيّن ٍة ،مثل
الرخص املتعلقة
املريض واملسافر (البقرة .)185 ،أ ّما يف اليهودية فال يوجد بها هذه
ُ
بالصيام ،بل إنّها جعلت عقاب املفطر هو القتل ،وهو ما ال يوجد يف اإلسالم ،كام
أ ّن هذا العقاب يف غاية الشدة ،بشكلٍ يدفع ال ّناس الدعاء التدين والصوم والتعبد
كذبًا ،خوفًا من العقاب وهو أمر باطل يف مجال العبادة.
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األلفاظ األعجم ّية

تع ّرضت املقاالت حول القرآن الكريم باملوسوعات اليهوديّة لتلك القض ّية املعروفة
يف ال ّدراسات اإلسالميّة واالسترشاقيّة بـقضيّة «األلفاظ األعجميّة بالقرآن الكريم».
فقد ردت املوسوعات اليهوديّة عد ًدا من األلفاظ القرآن ّية ( 6ألفاظ) إىل اللغة
العربية ،التي تُ َع ُّد اللغة األكرث تعب ًريا وارتباطًا باليهوديّة؛ إذ كانت اللغة األساسيّة
كل من العهد القديم والتلمود .إضافة إىل ر ّدها أصول لفظ قرآين
التي كُتب بها ّ
واحد إىل اللغة أو اللهجة اآلراميّة-اليهوديّة ،وهي من اللغات أو اللهجات
«الخليط ّية» ،وكُتب بها التلمود وأقدم املدارشيم ،كام كُتب بها أيضً ا תרגומים
الرتجوميم وهي الرتجامت اآلرامية للعهد القديم .بالتايل ،فقد ارتبطت هذه اللغة
أو اللهجة أيضا بالديانة اليهودية ارتباطًا وثيقاً.
من أبرز األمثلة عىل ذلك ،ما ذكرته موسوعة אוצר ישראל كنز إرسائيل ،أ ّن
مح ّم ًدا حاول التّق ّرب من اليهود واستاملتهم عن طريق استخدام بعض الكلامت
الخاصة مثل שכינה سكينة (وردت عىل سبيل املثال يف سورة البقرة  .248واآلية
 26من سورة التوبة) والتي عكست توجهه بأن يُظهر لهم معرفته بالتوراة.
ردت الدراسة املاثلة للعرض عىل هذه الفرضيّة باإلشارة إىل أ ّن معنى كلمة «سكينة»
يف العربية هو السكون والهدوء والطأمنينة ،وهي من األلفاظ التي صيغت بصياغ ٍة
دينيّ ٍة بعد ظهور اإلسالم ،أ ّما يف العربية שכינה فجاءت مبعنى الروح القدس أو
الوحي اإللهي ،وهو ما يدل بوضوح عىل وجود فارقٍ كبري يف املعنى للفظة بني
العربية والعربية رغم وجود تشابه يف اللفظ الذي عىل األرجح من املمكن أن
يكون عائ ًدا لظاهرة اإلبدال الشائعة بني الساميات .بشكل دفع بعض املسترشقني
إىل اعتبار أن (سكينة) مأخوذة من (שכינה) لتشابه املبنى رغم اختالف املعنى.
وأضافت الدراسة أ ّن الدراسات اللغوية التأصيل ّية املقارنة ،أثبتت أن لفظة (سكينة)
لفظ ٌة عربيّة األصل وهي تنسب لأللفاظ العربية الشاملية .وليست من األلفاظ
الدخيلة أو املعربة .مبا ينفي متا ًما فرض ّية أن تكون ذات أصو ٍل عربيّ ٍة.
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ناقشت ال ّدراسة املاثلة للعرض كذلك ،ما ذكرته املوسوعات اليهوديّة من أ ّن القرآن
الكريم وردت به آياتٌ جدل ّي ٌة كثرية مع اليهود ،وتتهمهم بتحريف كتابهم املقدس
وبالكفر ،ومن ذلك ما ورد يف האנציקלופדיה העברית املوسوعة العربيّة
قليل منهم
العا ّمة «أنّه توجد الكثري من اآليات الجدليّة مع اليهود والنصارى ،والذين ً
يُ َع ُّدون مؤمنني بالله ويستحقون عىل ذلك األجر (آل عمران ،199 ،األعراف،)159 ،
لكن معظم اليهود متهمون بتحريف التوراة ،وإنكارهم لنبوة مح ّمد وانضاممهم
ألعداءه لحقدهم عليه (النساء 44 ،واملائدة  )44-43كام اتّهم اليهود بقتل األنبياء
(البقرة ،87،آل عمران .»)113
يف هذا الصدد أكّدت ال ّدراسة عىل أ ّن هناك موقفًا ومنه ًجا قرآن ًّيا واض ًحا فيام
يتعلق بعالقة اإلسالم باليهوديّة وحتى النرصان ّية ،ذلك املوقف أو املنهج الذي
األديان مفهوم «ال َه ْي َم َنة» ،وهو مفهوم قرآ ّين
أطلق عليه املفرسون وعلامء تاريخ
َ
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ريا م َِن انلَّ ِ
اس لفاسِقون * أفحكم
يب ُه ْم ب ِ َب ْع ِض ذنوب ِ ِهم
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الاهِل ِيةِ يبغون ومن أحسن مِن اهلل حكما ل ِقو ٍم يوق ِنون﴾ ،وهو يشري إىل َه ْي َم َن ِة

اإلسالم عىل األديان التوحيديّة السابقة له (اليهوديّة ،النرصانيّة) بهدف العودة
إىل الدين الواحد للبرشيّة دين التوحيد ،واعتباره (مهيمنا) عىل األديان فام وافق
حق وما خالفه فهو باطل.
اإلسالم يف هذه األديان فهو ّ
موضوعي،
وش ّددت ال ّدراسة عىل أ ّن هذا املفهوم القرآين ،ال يُ َع ُّد مفهو ًما ذات ًّيا أو غري
ّ
بل إنّه يحتوي عىل عنارص املوضوعيّة ِ
والحيَا ِديَّة بشكلٍ دفع املسترشق األملاين
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هربرت بوسه ،وهو من أكرث املسترشقني موضوع ّية وعلم ّية ،إىل االعرتاف بهذا
املفهوم ،ففي إطار رشحه لعالقة اإلسالم وموقفه ممن عرفوا بـ «أهل الكتاب»،
أوضح «بوسه» أ ّن اإلسالم يعرتف بوحدة األديان وبوحدة مصدرها اإللهي ،وأ ّن
ونص
القرآن ُ َيثِّل منوذ ًجا للوحدة الدينيّة؛ إذ يشري القرآن يف نصوصه إىل «إله واحد ّ
أصيل واحد أخذت عنه كل نصوص وكتابات الوحي».
وهو ما يُ َوضِّ ح أ ّن املوقف القرآين تجاه اليهوديّة واضح يف أصله ويقيض باالعرتاف
باليهوديّة والنرصان ّية ،ويف الوقت نفسه رفضه ونقده ملا شابهام من انحراف
وتشويهات وتحريفات ،وهو ما وضح يف أ ّن مفهوم ال َهيْ َم َن ِة يقصد به أ ّن القرآن
دال عىل الصحيح منها،
الكريم حافظ عىل الكتب السابقة له مبي ًنا للباطل فيها ً
فسه املسترشق «بوسه» بأنّه «موقف قرآين متسق» يجمع ما بني االعرتاف
وهو ما ّ
بالديانة اليهوديّة كديان ٍة سامويّ ٍة ،يف نفس الوقت توجيه انتقادات مبارشة
للتحريفات التي شابتها ،تلك االنتقادات التي أخذت ثالثة أشكال يف القرآن.

نتائج الدراسة

توصلت ال ّدراسة لعدد غري قليلٍ من النتائج حول الفرض ّيات التي طرحتها املقاالت
ّ
الواردة باملوسوعات اليهودية املخلتفة عن القرآن الكريم وما يتعلق به ،وميكن
حرص أهم هذه النتائج فيام يأيت:
 عدم التزام املوسوعات اليهودية يف مقاالتها عن القرآن الكريم بـ «الوصف»و «الرسد املعلومايت» املحايد الذي من املفرتض أن تلتزم به املوسوعات ودوائر
املعارف؛ إذ ت َ َّم استخدام مناهج استرشاقيّة نقديّة «التأثري والتأثر واإلسقاط» .وذلك
بشكل «متعسف» وغري موضوعي.
 وجود اختالفات يف الجوهر واملضمون واملقاصد بني املادة القرآن ّية واملصادرالدين ّية اليهوديّة املردودة لها من جانب املوسوعات اليهوديّة ،تلك االختالفات
فضل عن
التي متنع إمكانيّة االقتباس أو التأث ّر القرآين من مصادر دينيّة يهوديّةً .
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أ ّن التحليل املنطقي والعلمي الدقيق واملدعوم بآراء وأقوال ما ميكنهم وصفهم
بـ «املنصفني واملوضوع ّيني» من املسترشقني يدحض الفرضيات التي طرحتها
املوسوعات اليهودية حول القرآن الكريم.
ـ لجوء املوسوعات اليهوديّة يف مقاالتها عن القرآن الكريم ملصادر دين ّية يهوديّة
يعب عن «عجز» املوسوعات
«متأخرة» (اآلجادا) لرد املادة القرآنيّة إليها ،وهو ما ّ
اليهوديّة عن إيجاد شبيه للامدة القرآن ّية يف املصادر الدين ّية اليهوديّة األساس ّية
(العهد القديم) .وهو ما عكس من جانب آخر «خطأ منهج ًّيا»؛ إذ يظهر تناقضً ا
مع املنهج ّية االسترشاق ّية التي ر ّدت القرآن الكريم إىل العهدين القديم والجديد،
عىل أساس رد «الالحق» إىل «السابق» عىل وفق نظرية التأثري والتأث ّر يف حني
أ ّن املوسوعات اليهوديّة تَ ُر ُّد القرآن الكريم الذي هو «سابق» لألجادا التي هي
«الحقة» عليه يف التاريخ والتدوين ،بل إ ّن هناك عد ًدا من األدلّة املوضوع ّية
املتعلّقة بالتحليل الفيلولوجي لآلجادا تثبت أنّها هي التي تأث ّرت بالقرآن الكريم،
ال سيّام عىل مستوى القصص ال العكس.
 وجود قرائن علم ّية ولغويّة تُ ْد ِح ُض فرض ّية املوسوعات اليهوديّة بوجود ألفاظذات أصول لغويّة يهوديّة (عربية ،اآلرامية-اليهوديّة) بالقرآن الكريم.
 بروز أَ ْز َم ِة «الفهم» من خالل الفرض ّيات التي طرحتْها املوسوعات اليهوديّةحول القرآن الكريمُ ،متَ َمثِّلَ ًة يف سيطرة إيديولوجيّة استرشاقيّة يهوديّة عىل تلك
الفرضيات ،وتجاهل الرؤية اإلسالم ّية «القرآن ّية» عن املادة القرآن ّية.
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اإلسرائيلية
اإللكرتوني�ة
صورة القرآن الكريم يف املواقع
ـ األنماط ّ
والسمات وسبل التصحيح واملواجهة ـ

د .أحمد البهنيس

[[[

ملخص
الصورة التي يرى بها األفراد ويدركون
ت ُع ُّد مسألة تد ُّخل وسائل اإلعالم يف رسم ّ
أي مجتمع،
من خاللها العامل املحيط بهم ،واحد ًة من أه ِّم العوامل املؤث ِّرة داخل ّ
السياس َّية الحاكمة[[[ .وال َّ
شك أ َّن
سواء عىل القطاعات الشعب َّية أم عىل ال ّنخب ّ
كل األحيان؛ إذ من
الفكرة أو ال ّرؤية التي تُبثُّ عرب وسائل اإلعالم ليست بريئ ًة يف ِّ
موضوعي محايد ،وبني ما هو دعاية منحازة مؤدلجة
الصعب الفصل بني ما هو
ّ
ّ
[[[
ٍ
ٍ
وأمناط مختلفة .
ورؤى وأفكا ٍر وصو ٍر
يف ما تق ِّدمه وسائل اإلعالم من
معلومات ً
ث َّم إ َّن وسائل اإلعالم ،وعىل رأسها اإلنرتنت ،ت ُع ُّد من أه ِّم القنوات التي ت ُسهم
الصورة ال ّنمط َّية يف أذهان الناس ،وتكتسب أه ِّم َّي ًة إضاف َّي ًة يف الحياة
يف تكوين ّ
والرأيس ،وقدرتها البالغة عىل
األفقي
املعارصة؛ بسبب انتشارها الواسع ،وامتدادها
ّ
ّ
االستقطاب واإلبهار ،واستيالئها الطاغي عىل أوقات الناس ،ومنافستها الشّ ديدة
الجامهريي[[[.
للمؤسسات االجتامع َّية يف مجال التأثري
ّ
َّ
وبالنسبة إىل املنظومة اإلعالم َّية اإلرسائيل َّية ،فإنَّها تستفيد من تضافر املدخالت
ائييل ،من مرص.
متخصص يف االسترشاق اإلرس ّ
[[[ -باحث
ِّ
[[[ -انظر :مهدي ،مح َّمد> :وسائل اإلعالم والصورة النمط َّية< ،مجلَّة شؤون الرشق األوسط (تصدر عن مركز بحوث الرشق
األوسط) ،القاهرة ،جامعة عني شمس ،أكتوبر  ،2002العدد  ،4ص.167
[[[ -انظر :م.ن.
االجتامعي لدى الشباب
[[[ -انظر :حلس ،موىس عبد الرحيم؛ مهدي ،نارص عيل :دور وسائل اإلعالم يف تشكيل الوعي
ّ
طلب كلِّيَّة اآلداب يف جامعة األزهر) ،مجلَّة جامعة األزهر ،غ َّزة2010 ،م ،املجلَّد
الفلسطيني (دراسة ميدانيَّة عىل عيِّنة من َّ
ّ
 ،12العدد  ،2ص.136

السياس َّية واالقتصاديَّة والعلم َّية والتكنولوج َّية ،وتعمل عىل تدويرها داخل آلة
إعالم َّية بأنواعها املختلفة (املسموعة واملرئ َّية واملقروءة والرقم َّية) ،لتُخرِج يف النهاية
مفهو ًما ثقافيًّا متع ِّدد األهداف والجوانب ،الغرض منه التمهيد لتحقيق املرشوع
الشق األوسط[[[ ،وفرض ثقافة العوملة
عي
االستعامري يف منطقة ّ
ّ
يل ُّ
اإلرسائي ّ
التوس ّ
الصور ال ّنمط َّية
عىل املنطقة العرب َّية بشكلٍ يسهل اخرتاقها ،مضافًا إىل ترسيخ بعض ّ
السلب َّية عن اإلسالم ومصادره الرئيسة ،ويف مق ِّدمتها القرآن الكريم.
ّ
 تُع ُّد الشبكة العنبكوت َّية العامل َّية ( )World Wide Webواحد ًة من أبرزالوسائل اإلرسائيليَّة لبثِّ صو ٍر «منطيَّ ٍة» مش َّوهة عن اإلسالم ومصادره الرئيسة،
كل ما يتعلَّق بالشّ ؤون اإلسالم َّية والعرب َّية؛ فهذه الشّ بكة ت ُع ُّد من أبرع
وعن ِّ
التقن َّيات املبتكرة حتَّى اآلن يف مجال خدمات اإلنرتنت؛ إذ يستطيع مستخدموها
ٍ
ٍ
صفحات إلكرتون َّي ٍة تُ ثِّل
معلومات مكتوب ٍة أو مسموع ٍة أو مرئ َّي ٍة عرب
الحصول عىل
[[[
كُتيِّبًا إلكرتونيًّا يتصفَّحه الـ ُم ِ
أي ٍ
س حجم
وقت ِّ
ستخدم يف ِّ
وأي مكان  ،وهذا ما يُف ِّ
والشعبي وكونه
الرسمي
يل عىل الشّ بكة العنكبوت َّية عىل املستويَ ْي
التّواجد اإلرسائي ّ
ّ
ّ
األكرب من بني دول العامل ،وفق إحصائ َّية الجامعة العربيَّة يف القدس املحتلَّة التي
نُرشت نتائجها مطلع شهر شباط (فرباير) 2012م[[[ .ث َّم إ َّن يف إرسائيل هيئ ًة ت ُس َّمى
«איגוד האינטרנט הישראלי" (اتِّحاد اإلنرتنت يف إرسائيل) ،تهدف إىل
يل عىل املواقع
تطوير وزيادة استخدام اإلنرتنت يف إرسائيل ،وزيادة االنتشار اإلرسائي ّ
اإللكرتون َّية العامل َّية[[[.
يل أق َّر منتصف عام 2017م
عالوة عىل ما سبق ،فإ َّن الكنيست (الربملان) اإلرسائي ّ
قانونًا جدي ًدا يقيض بإنشاء هيئة مستقلة تُعنى مبا يُسمى بـ (الحرب السيربان َّية)،
ظل
والذي ُعرف بقانون (السايرب) ،أو قانون سلطة اإلنرتنت الجديد؛ وذلك يف ِّ
[[[ -انظر :مهدي" ،وسائل اإلعالم والصورة النمطيَّة" ،م.س ،ص.168
العلمي ،املجلَّة العربيَّة للعلوم اإلنسانيَّة ،جامعة الكويت1996 ،م ،العدد  ،56ص.35
اإللكرتوين
ّ
[[[ -انظر :ندوة مستقبل النرش
ّ
اإللكرتوين باللغة العربيَّة ،www.haaretz.co.il :بتاريخ 2 :شباط
ّ
[[[ -انظر :صحيفة هآرتس «הארץ" اإلرسائيليَّة عىل موقعها
(فرباير) 2012م.
الرسمي لهذه الهيئة اإلرسائيليَّة عىل اإلنرتنت.www.isoc.org.il :
[[[ -ملزيد من التفاصيل ،انظر :املوقع
ّ
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املؤسسات والهيئات
تزايد الهجامت اإللكرتون َّية التي تتع َّرض لها الكثري من مواقع َّ
اإلرسائيل َّية املدن َّية والعسكريَّة .ومن شأن هذا القانون إلزام أجهزة املخابرات
اإلرسائيليَّة املختلفة بالعمل عىل حامية هذه املواقع إلكرتونيًّا ،مضافًا إىل االهتامم
بتعزيز القدرات واملهارات واإلمكان َّيات اإللكرتون َّية للقوى البرشيَّة التي يجري
تجنيدها يف الجيش واألجهزة األمن َّية اإلرسائيل َّية[[[.
وقد وجدت املجهودات اإلرسائيل َّية -الهادفة إىل تقديم صور ٍة مش َّوه ٍة عن اإلسالم
خاصة -يف هذه الشبكة اإللكرتون َّية أدا ًة
عا َّم ًة وعن القرآن الكريم وعلومه املختلفة َّ
ف َّعال ًة ومه َّمة ومؤث ِّرة ،وهو ما ت ُرجم عمليًّا بوجود العديد من املواقع اإللكرتونيَّة
اإلرسائيل َّية املهت َّمة باإلسالم والقرآن الكريم[[[.
وال َّ
خاصة عىل
شك أ َّن الصورة املعروضة عن اإلسالم عا َّمة ،وعن القرآن الكريم َّ
الرسمي
انعكاسا للتص ُّور
مواقع اإلنرتنت اإلرسائيل َّية ،تُع ُّد
يل عن
ً
والشعبي اإلرسائي ّ
ّ
ّ
وكل ما يتعلَّق بهام ،وال س َّيام أ َّن شبكة اإلنرتنت بوصفها
اإلسالم والقرآن الكريم ّ
واحد ًة من أبرز وسائل اإلعالم يف عرصنا الحا ّيل ،لها تأثري كبري ج ًّدا عىل تشكيل
واالجتامعي لألفراد واملجتمع ووسائل اإلعالم[[[ ،وهو ما يضيف
النفيس
املنظور
ّ
ّ
خاصة لرضورة دراسة هذه الصورة املق َّدمة عىل مواقع اإلنرتنت اإلرسائيل َّية
أه ِّم َّية َّ
عن القرآن الكريم بأمناطها وأبعادها املختلفة وجهات عرضها ،مضافًا إىل رضورة
والسبل املختلفة لتصحيحها ومواجهتها.
طرح املقرتحات ُ
خاصة لهذا املوضوع كذلك من ناحية سياسيَّة أيضً ا؛ إذ
كام تنطوي أه ِّميَّة َّ
[[[ -انظر :موقع صحيفة معاريف اإلرسائيل َّية باللغة العربيَّة عىل اإلنرتنت ،www.nrg.co.il :بتاريخ 30 :نيسان (أبريل) 2017م.
خاصة (مثال :موقع  www.kol.co.ilوهو موقع عا ّم ،يستعرض آراء الخرباء
[[[ -وتتن َّوع هذه املواقع ما بني مواقع مستقلَّة أو َّ
ملؤسسات أكادمييَّة وتعليميَّة وبحثيَّة (مثال :موقع https://islamic-mideast.
اإلرسائيليِّني يف الشؤون اإلسالميَّة) ،ومواقع تابعة َّ
 huji.ac.ilقسم الدراسات اإلسالميَّة والرشق أوسطيَّة يف كلِّيَّة اآلداب يف الجامعة العربيَّة يف القدس املحتلَّة) ،ومواقع تابعة
ملؤسسات ووزارات حكوم َّية )مثال www.mov.gov.co.il :موقع وزارة الخارج َّية اإلرسائيل َّية) ،ومواقع تابعة لجمع َّيات اجتامع َّية
َّ
ٍ
لجهات حزب َّية (مثالwww.shas. :
(مثال www.vanleer.org.il :موقع معهد فان -لري للدراسات) ،ومواقع تابعة ألحزاب أو
اليهودي املتط ِّرف.
الديني
اليميني
 co.ilموقع حزب شاس
ّ
ّ
ّ
[[[ -انظر :بريجر ،آرثر اسا :وسائل اإلعالم واملجتمع وجهة نظر نقديَّة ،ترجمة :صالح خليل أبو إصبع ،سلسلة عامل املعرفة،
الكويت ،آذار (مارس) 2012م ،العدد  ،386ص.42-15
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اتيجي األكرث تأث ًريا
بات من املعروف أ َّن شعار «اعرف عد َّوك» هو الشعار االسرت ّ
هائل من
كم ً
يل ،وبالتايل نجد أ َّن لدى إرسائيل ًّ
يف إدارة الرصاع العر ّيب-اإلرسائي ّ
املعلومات عن اإلسالم ومصادره األساس َّية وعن املسلمني ،استخدمته ليكون وسيل ًة
ج ِّيد ًة لتشويه صورة اإلسالم ومصادره الرئيسة ،ويف مق ِّدمتها القرآن الكريم ،بل
ومتكَّنت من تصدير هذه الصورة إىل الخارج (العامل الغر ّيب) بوج ٍه نجح اإلرسائيل ُّيون
العاملي ،وكسب ٍ
تأييد دو ٍّيل لصالحهم
من خالله يف استدرار عطف الرأي العام
ّ
رغم عدم عدالة قض َّيتهم؛ إذ أظهروا العرب واملسلمني يف صورة املتش ِّددين الذين
الديني الذي
ال يقبلون الحوار والتفاهم ،وأظهروا القرآن الكريم بصورة املصدر
ّ
يضج بتحريض املسلمني عىل العنف وسفك الدماء[[[ ،ما أضاف رضورة مه َّمة ج ًّدا
ُّ
لرصد هذه الصورة اإلرسائيل َّية املص َّدرة للخارج عن اإلسالم والقرآن الكريم عن
طريق مواقع اإلنرتنت ،ومحاولة تصحيحها ،واستبيان ما انطوت عليه من ا ِّدعاءات
وافرتاءات وقوالب منط َّية بعيدة عن الواقع.
تكمن خطورة املوضوع كذلك يف أ َّن وسائل اإلعالم الحديثة وعىل رأسها
االنرتنت ،أضافت مشكل ًة جديد ًة لنمط َّية الصورة الغرب َّية عن اإلسالم عا َّمة والقرآن
خاصة ،وذلك يف إسهامها الخطري والف َّعال والرسيع يف نقل هذه الصورة من
الكريم َّ
دوائر االسترشاق الغرب َّية ،ومن ث َّم إىل دوائر االسترشاق اإلرسائيل َّية واليهوديَّة[[[ إىل
الدائرة األوسع واألرحب وهي الدائرة الشعب َّية يف الغرب ويف إرسائيل؛ ملا يحظى به
اإلنرتنت من انتشا ٍر أوسع .فقد أثبتت دراسات ع َّدة وجود متاثلٍ كبريٍ بني الصورة
النمطيَّة التي تُق ِّدمها الدراسات والكتابات الغربيَّة ،والتي تنقلها بطبيعة الحال
وسائل اإلعالم اإلرسائيل َّية عن اإلسالم والقرآن الكريم ،وتلك الصورة املش َّوهة التي
يُر ّوج لها عن اإلسالم والقرآن الكريم يف وسائل اإلعالم الغرب َّية واإلرسائيل َّية[[[.
العربي الحديث» ،صحيفة الوطن العامن َّية 31،ترشين األ َّول
[[[ -انظر :البهنيس ،أحمد« :صورة الشخص َّية العرب َّية يف األدب
ّ
(أكتوبر) 2006م ،العدد .8500
ائييل ،انظر :حسن ،مح َّمد خليفة> :املدرسة اليهوديَّة يف
اليهودي واإلرس ّ
الغريب باالسترشاق
[[[ -للمزيد حول عالقة االسترشاق ّ
ّ
االسترشاق< ،مجلَّة رسالة املرشق ،جامعة القاهرة ،مركز الدراسات الرشقيَّة2003 ،م ،املجلَّد  ،12األعداد.4-1
الغريب يف تشكيل إدراك اآلخرين وفهمهم،
[[[ -انظر عىل سبيل املثال :سعيد ،إدوارد :تغطية اإلسالم كيف تتحكم وسائل اإلعالم ّ
مؤسسة األبحاث العربيَّة1983 ،م ،ص.163-159
ترجمة :سمرية نعيم خوري ،ال ط ،بريوتَّ ،
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يف ضوء ما سبق ،فإ َّن البحث يتناول محاور ع َّدة حول صورة القرآن الكريم
والسامت التي
يف مواقع اإلنرتنت اإلرسائيل َّية ،من حيث أمناطها ،وكيف َّية عرضهاِّ ،
ات َّسمت بها ،مضافًا إىل سبل مواجهة ذلك من خالل اقرتاح خطَّة متكاملة الخطوات.
وذلك عىل النحو اآليت:

أ َّو ًل :أمناط صورة القرآن الكريم يف مواقع اإلنرتنت اإلرسائيل َّية

يُع ُّد مفهوم الصورة النمط َّية ،أو الصورة الذهن َّية ،أو الصورة امل ُقولبة ،من
محل الخالف لدى الباحثني والدارسني يف مجال صورة اإلسالم ومصادره
املفاهيم ّ
الرئيسة لدى الغرب ،لك َّنهم يتَّفقون عىل أ َّن هذه املفاهيم جميعها نشأت وترعرعت
يف أحضان الغرب[[[.
أ َّما الدراسات العرب َّية ،فتتَّفق عىل أ َّن الصورة الذهن َّية أو النمط َّية ،هي اليشء
يتغي ،أو اليشء املتّفق مع ٍ
منط ٍ
ثابت أو عا ّم ،وتعوزه السامت
املك َّرر عىل نحو ال َّ
الفرديَّة املميِّزة ،أو الصورة العقليَّة التي يشرتك يف حملها أفراد جامعة ما ،ومتثِّل
مبسطًا إىل حد اإلفراط امل ُشَ ِّوه ،أو موقفًا علم ًّيا[[[.
رأيًا َّ
تتك َّون الصورة النمط َّية من ثالثة عنارص:
العنرص األ َّول :مجموعة الصفات املعرف َّية التي ميكن أن يدرك بها اإلنسان ذلك
اليشء بطريقة عقل َّية
العاطفي املتعلِّق بامليل إىل هذا اليشء أو النفور منه
العنرص الثاين :العنرص
ّ
العنرص الثالث :العنرص السلويك املمثَّل يف مجموعة االستجابات العمل َّية تجاه
هذا اليشء[[[.
العريب1993 ،م ،ص.20-19
الغريب ،ال ط ،القاهرة ،دار الزهراء لإلعالم ّ
[[[ -انظر :طاش ،عبد القادر :صورة اإلسالم يف اإلعالم ّ
[[[ -انظر :م.ن.
[[[ -العامري ،سلوى حسني« :تص ُّورات املثقَّفني املرصيِّني لخصائص بعض الجامعات القوميَّة وات ِّجاهاتهم نحو هذه الجامعات»،
رسالة دكتوراه ،مرص كليَّة اآلداب يف جامعني عني شمس ،غري منشورة1983 ،م ،ص.22
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وقد تن َّوعت أمناط صورة القرآن الكريم عىل مواقع اإلنرتنت اإلرسائيل َّية ،وجاءت
عىل النحو اآليت:
ر ّد القرآن الكريم إىل مصادر يهود َّية
تص َّدر هذا النمط قامئة األمناط املتعلِّقة بصورة القرآن عىل مواقع اإلنرتنت
اإلرسائيليَّة ،والتي ق َّدمت القرآن الكريم عىل أنَّه مج َّرد “هرطقة يهوديَّة” أو مقتبس
من الكتب الدين َّية اليهوديَّة (العهد القديم[[[ ،التلمود[[[ ،اآلجادا[[[).
يربز من بني مواقع اإلنرتنت اإلرسائيليَّة املعنيَّة بالقرآن الكريم ،موقع الربوفيسور
يل “أوري روبني” ( ،[[[)Uri Rubinأستاذ الدراسات القرآن َّية واإلسالم َّية
اإلرسائي ّ
يف جامعة تل أبيب  ،www.urirubin.comوالذي ميكن تصنيفه ضمن املواقع
[[[ -العهد القديم :هو كتاب اليهود املقدَّس الذي يضم ثالثة أقسام رئيسة ،وهي :التوراة واألنبياء واملكتوبات .وتسميته
بالعهد القديم أو العهد العتيق تسمية مسيح َّية غري مقبولة عند اليهود؛ أل َّن فيها إشارة إىل أ َّن العهد امل ُعطى لبني إرسائيل
حل محلّه عهد جديد معطى لأل َّمة املسيح َّية الجديدة ،حيث استخدم رجال الكنيسة املسيح َّية األوائل املصطلحات
عهد قديمّ ،
(العهد الجديد) يف مقابل (العهد القديم) ،ومصطلح (أورشليم الجديدة) يف مقابل (أورشليم القدمية) .وقد ضمت الكنيسة
كتاب واحد ُمس َّمى بـ «الكتاب املقدّس» ( ،)The Bibleمعرتف ًة
أسفار العهد القديم إىل جانب أسفار العهد الجديد املسيحيَّة يف ٍ
للعهد القديم بقداسته ،وموظِّفة مادَّته يف خدمة العهد الجديد وتفسري العديد من املفاهيم واملعتقدات الدين َّية املسيح َّية .أ َّما
العربي ( )The Hebrew Bibleأو الكتاب ( ،)The Bibleويُعرف -أيضً ا -باسمه
التسمية اليهوديَّة للعهد القديم فهي الكتاب
ّ
العربي “המקרא" مبعنى املقروء ،كام يُعرف اختصا ًرا بـ "التناخ" ،وهذه التسمية العربيَّة اختصار ملجموعة الكتب املك ِّونة
ّ
للكتب الدينيَّة اليهوديَّة املقدَّسة ،فرتمز "ת" إىل תורה :أسفار موىس الخمسة ،التكوين ،الخروج ،العدد ،الالويِّني ،التثنية،
نقدي إىل أسفار
و"נ" נביאים إىل أسفار األنبياء ،و"כ" כתובים إىل أسفار املكتوبات ( انظر :حسن ،مح َّمد خليفة :مدخل ّ
أساسا إىل القارئ العر ّيب ،فقد
العهد القديم ،القاهرة ،دار الثقافة العرب َّية2002 ،م ،ص .)9ونظ ًرا إىل أ َّن هذه الدراسة مو َّجهة ً
فضَّ ل الباحث استخدام مصطلح "العهد القديم"؛ ألنَّه املصطلح األكرث شيو ًعا واستخدا ًما من بني املصطحات املختلفة للكتاب
اليهودي املقدَّس يف الكتابات العربيَّة.
ّ
سي اليهود خالل العصور
[[[ -التلمود :مجموعة من الرشوح والتفاسري اليهوديَّة ملجموعة من أجيال حاخامات ومفكِّري ومف ِّ
كل من العراق وفلسطني (للمزيد ،انظر :التلمود ..أصله وتسلسله وآدابه ،ال ط ،ترجمه عن العربيَّة :شمعون مويال،
الوسطى يف ٍّ
تقديم :ليىل إبراهيم أبو املجد ،مراجعة :رشاد الشامي ،القاهرة ،الدار الثقاف َّية للنرش1996 ،م).
[[[ -اآلجادا אגדה  :هي املادَّة املتن ِّوعة املوجودة يف التلمود واملدراش ،وهي مشتقّة من الفعل הגיד مبعنى يقول أو
يروي ،واملصطلح املرادف واملستخدم يف املصادر التي اكتشفت يف أرض كنعنان هو הגדה ،والذي ال نجد له تفس ًريا واض ًحا(.
الصيَّاد ،عبري الحديدي مح َّمد السيِّد :رؤية األجاداه لداوود وسليامن ،رسالة دكتوراة ،القاهرة ،جامعة عني شمس ،غري منشورة،
2002م ،ص :ي).
ائييل معارص ولد يف فلسطني يف  1944/6/24مبستوطنة «كريات أونو« (קריית אונו) ،له
[[[ -أوري روبني :مسترشق إرس ّ
العديد من املؤلَّفات حول القرآن واإلسالم ،من أه ِّمها :ترجمته ملعاين القرآن الكريم إىل العربيَّة التي صدرت عن جامعة تل
أبيب عام ( 2005للمزيد ،انظر :البهنيس ،أحمد صالح :التعليقات والهوامش لرتجمة «روبني» العربيَّة ملعاين القرآن الكريم دراسة
نقديَّة ،رسالة ماجستري ،القاهرة ،كليَّة اآلداب يف جامعة عني شمس2012 ،م ،ص.)31-5
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اإللكرتون َّية األكادمي َّية املعن َّية بالقرآن الكريم؛ إذ إنَّه مرتبط مبوقع قسم الدراسات
العرب َّية واإلسالم َّية يف كلِّ َّية العلوم اإلنسان َّية يف جامعة تل أبيب
https://humanities.tau.ac.il/arabic/.
يل “روبني” عىل اإلنرتنت بالكثري من املقاالت،
يزخر موقع املسترشق اإلرسائي ّ
واألبحاث ،والدراسات ،واملقابالت اإلذاعيَّة املس َّجلة التي تدور جميعها حول ر ِّد
اإلسالمي املبكر إىل العهد القديم وإىل مصادر يهوديَّة مختلفة،
القرآن الكريم والرتاث
ّ
ومنها مقابلة إذاع َّية أُجريت معه بتاريخ 2004 /9 /3م ،حول ترجمته ملعاين القرآن
الكريم إىل العربيَّة التي صدرت يف تل أبيب يف شهر آذار (مارس) من العام 2005م،
أشار فيها إىل أ َّن القرآن يشتمل عىل الكثري من القصص املوجودة يف العهد القديم،
سمهم بـ “األنبياء املشرتكني[[[” بني اليهوديَّة واإلسالم ،مثال:
وال س َّيام حول ما َّ
(موىس ،ويوسف ،وإبراهيم ،ويونس) ،رافضً ا جميع اآلراء االسترشاق َّية األخرى التي
تقول بأن لإلسالم ومصادره خصوص َّي ًة وأصال ًة ينفرد ويتم َّيز بها عن الديانات التي
سبقته[[[.
[[[

فعىل سبيل املثال :أشار الربوفيسور «روبني» يف بحثه املنشور عىل موقعه
بعنوانThe Direction of Prayer in Islam: On the History of a( :
( )Conflict Between Ritualsاتِّجاه الصالة يف اإلسالم حول تاريخ الرصاع بني
الشعائر) إىل أ َّن تغيري اتِّجاه الصالة (ال ِقبلة) يف اإلسالم ،كان عبارة عن محاولة من
مح َّمد؛ للتخلُّص من سيطرة اليهوديَّة عىل ديانته الجديدة ،والتي اقتبس معظم
تعاليمها من مصادر العهد القديم التي كانت بحوزة يهود مكَّة واملدينة ،معت ًربا أ َّن
لعل من أه ِّمها :اختالف مفهوم النب َّوة يف القرآن
[[[ -يع ُّد مصطل ًحا استرشاقيًّا يهوديًّا يرفضه الباحث؛ وذلك ألسباب عدَّةَّ ،
جانب آخر؛ ففي اليهوديَّة نُسبت إىل بعض
الديني
اإلسالمي من جانب ،ويف العهد القديم والرتاث
الديني
والرتاث
اليهودي من ٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
الشخص َّيات الدين َّية ،ومنهم األنبياءٌ ،
أفعال وترصفاتٌ ال تليق مبقام النب َّوة يف اإلسالم ،وهو ما انعكس يف أ َّن بعض الشخص َّيات
الواردة يف القرآن عىل انَّهم أنبياء مثل داوود وسليامن ،ورد يف العهد القديم أنَّهم ملوك وليسوا بأنبياء ،ونُسب إليهم ارتكاب
الفواحش والكبائر .وقد دأبت الكتابات االسترشاقيَّة اليهوديَّة واالرسائيليَّة عىل استخدام هذا املصطلح -وال سيَّام عند تع ُّرضهم
لقصص األنبياء يف القرآن الكريم -إلثبات أ َّن القرآن اقتبس هذه القصص أو أجزا ًء منها من العهد القديم.
[2]- http://www.urirubin.com/Interviews.html.
[3]- http://www.urirubin.com/publications.
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يؤصل للرصاع بني اإلسالم واليهوديَّة الذي تب َّدى يف مراحل
تغيري ال ِقبلة يف اإلسالم ِّ
أخرية من تك ُّون اإلسالم؛ إذ إ َّن اإلسالم يف بدايته خرج من رحم التعاليم والتقاليد
الدينيَّة اليهوديَّة[[[.
ويؤكِّد «روبني» عىل الفكرة نفسها يف مقالته باللغة العربيَّة التي حملت عنوان:
«בין ֶמּכָה וירושלים"[[[ (بني مكَّة وأورشليم)؛ إذ اعترب أ َّن هناك أدلَّ ًة من
القرآن نفسه تثبت أ َّن اإلسالم مأخو ٌذ من اليهوديَّة ،وأ َّن القرآن تض َّمن اعرتافًا
َ
ريا إىل أ َّن اآليتني القرآن َّيتني﴿ :يَا ق ْو ِم
باليهوديَّة َ ،وبحقِّها
التاريخي يف القدس ،مش ً
ّ
َ َ
ْ

َ ْ َ َ َّ
ْ ُ ُ
َ َ َ َّ ُ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُّ َ ٰ ْ ُ َ َ
ع أدبَارِك ْم ف َتنقل ُِبوا
ادخلوا ال ْرض ال ُمق َّد َسة ال ِت كتب الل لكم ول ترتدوا
َ َ َّ ْ َ ُ َ ُ ً َ ْ َ
ْ
َّ
ْ َ
َ
اس َ
وطا إِل ال ْر ِض ال ِت بَ َارك َنا ف َِيها ل ِل َعال ِم َني﴾ ذكرتا األرض املق َّدسة
ين ونيناه ول
خ ِ ِ

الخاصة باليهود عىل أنَّها القدس.
َّ

يضيف «روبني» يف هذه املقالة -أيضً ا -أ َّن القرآن ي ُب ِّجل ويُعظِّم مكانة إبراهيم،
وهو اليشء نفسه املوجود يف املقرا (العهد القديم)؛ فإبراهيم يف القرآن هو حلقة
الوصل بني األنسال املق َّدسة اليهوديَّة واإلسالميَّة ،يف حني أنَّه يف املقرا (العهد
القديم) األب األعىل لليهود ،ما يعني التأث ُّر القرآ ّين يف جزئ َّية مه َّمة حول إبراهيم
مبا جاء يف املقرا (العهد القديم).
يل
ث َّم إ َّن الفكرة نفسها يق ِّدمها -أيضً ا -موقع "צומת ספרים" الثقا ّيف اإلرسائي ّ
يل إريك عمونئيل شميت
باللغة العربيَّة عىل اإلنرتنت ،حيث يعترب األديب اإلرسائي ّ
يف روايته بعنوان" :אדון איברהים ופרחי הקוראן" (سيِّدنا إبراهيمومثار القرآن) -أ َّن ذكر إبراهيم يف القرآن ّ
يدل عىل وجود صالت قويَّة بني اإلسالم
قوي ج ًّدا عىل القرآن الكريم[[[.
واليهوديَّة ،وأ َّن األخرية أث َّرت بشكل ّ
كل من القرآن الكريم والعهد القديم ،دارت
وحول شخص َّية إبراهيم يف ِّ
[1]- http://www.urirubin.com/publications .
[[[ -نُرشت هذه املقالة عىل موقع صحيفة هآرتس عىل اإلنرتنت ( ،)www.haaretz.co.ilيف  14مارس (آذار) 2011م.
[3]- http://www.booknet.co.il/prodtxt.asp?id=36876&perur=4.
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اإلسالمي"[[[ للمسترشق
محارضة بعنوان" :حول صورة إبراهيم يف القرآن والرتاث
ّ
يل مائري بر-أشري[[[ جاء فيها أ َّن القرآن يشتمل عىل الكثري من القصص
اإلرسائي ّ
والشخصيَّات املقرائيَّة (أي الواردة يف العهد القديم)؛ إذ يحتوي عىل الكثري من
قصص آباء األ َّمة اليهوديَّة ،وأنبياء وملوك العهد القديم ،وكذلك قصص حول مسرية
شعب بني إرسائيل ،سواء يف أرضه أم يف أرض الشتات يف مرص والعراق ،حتَّى
حصل عىل ح ِّريَّته الكاملة ،ودخل إىل أرض كنعان ،تلك األرض التي وصفها القرآن
بـ( :األرض املق َّدسة).
وذكر الربوفيسور "بر-أشري" يف محارضته قوله تعاىلَ ﴿ :ما َك َن إب ْ َراه ُ
ِيم َي ُهودِيًّا
ِ
َ َ َ ْ َ ًّ َ َ
َ َ َ ً ُّ ْ ً َ َ َ َ َ ْ ُ ْ
ٰ
شك َِني﴾[[[ ،مقارنًا بني صورة
ِن
م
ن
ك
ا
م
و
ا
ِم
ل
س
م
ا
ِيف
ن
ح
ن
ك
ن
ك
م
ال
ل
ول نصانِيا و
ِ
ِ

إبراهيم يف القرآن والعهد القديم والعهد الجديد ،معت ًربا أ َّن هذه الصورة اإلبراهيم َّية
أساسا لتشكيل دينه الجديد
املشرتكة يف الديانات الساموية الثالث اتَّخذها مح َّم ٌد ً
احتل فيه إبراهيم مكانة مركزيَّة؛ إذ اعتُ ِب أبو املو ِّحدين يف العامل،
(اإلسالم) الذي َّ
وأ َّن مح َّم ًدا ليس َّإل باعثًا لرتاث إبراهيم الذي ضاع عىل أيدي العرب من عبدة
األصنام.

وأضاف "بر-أشري" أ َّن صورة إبراهيم يف القرآن جاءت عىل أساس ما هي عليه
الحج التي تُقام يف مكَّة
يف العهد القديم ،بزيادة أنَّه -أي ابراهيم -امل ُبلوِر لعبادة ّ
قصة إبراهيم القرآنيَّة ذات جذور
وما حولها حتَّى قبل ظهور اإلسالم ،مش ًريا إىل أ َّن َّ
الديني
يهوديَّة واضحة ،وقد استُ ْخ ِدمت يف القرآن بهدف إعادة ترميم الرتاث
ّ
واملؤسسني لدراسات تراث إرسائيل
اإللكرتوين لسمينار اآلباء
ّ
[[[ -بُثَّت هذه املحارضة يف  29مارس (آذار) 2019م عىل املوقع
ِّ
«סמינר אבות ומייסדים ללימוד מורשת ישראל" (http://avot-meyasdim.co.il/page280.
 ،)htmlونُرشت مص َّورة عىل موقع يوتيوب عىل الرابط.https://www.youtube.com/watch?v=gcWZlEZcif8 :
متخصص يف الشؤون اإلسالميَّة .يشغل حاليًّا منصب رئيس
يهودي من أصول مغربيَّة،
ائييل
[[[ -مائري بر–أشري :مسترشق إرس ّ
ِّ
ّ
كامل يف هذه الجامعة التي تخ َّرج
األكادميي ً
معهد الدراسات اآلسيويَّة واإلفريقيَّة يف الجامعة العربيَّة يف القدس .تلقَّى تعلميه
ّ
املتخصص يف الدراسات القرآن َّية «إيتان كولربج»
منها عام 1987م ،ث َّم حصل عىل درجة الدكتوراه بإرشاف الربوفيسور اإلرسائييل
ِّ
الهجري /التاسع-
ابع
ر
الثالث-ال
القرنني
خالل
الكريم
يف رسالة بعنوان «إشكال َّيات التفاسري الشيع َّية اإلمام َّية القدمية للقرآن
ّ
امليالدي) (انظر صفحة الربوفيسور بر-أشري عىل موقع الجامعة العربيَّة عىل اإلنرتنت
العارش
ّ
http://pluto.mscc.huji.ac.il/~barasher/).
[[[ -سورة آل عمران ،اآلية .67
211

والحضاري العر ّيب ،ومنحه ق َّوة إله َّي ًة ودين َّي ًة تساعد مح َّم ًدا يف تأسيس دين اإلسالم
ّ
الدعوي.
الجديد ،ويف شقِّه لطريقه
ّ

التعليمي ملستوطنة «לב
ويف مذكرة تعليم َّية لألطفال الصغار ،ق َّدم املركز
ّ
השרון ليف هشارون» عىل موقعها باإلنرتنت  ،/http://www.kdror.co.ilأمناطًا
مختلفة لآليات القرآن َّيةُ ،مع ِّرفًا القرآن الكريم عىل أنَّه مجموع ًة من األفكار واآلراء
والعقائد حول اإلله والكون ،تأث َّرت بالعهد القديم واقتبست منه ،وأ َّن العبادات
بالقرآن تكاد تكون نفسها هي العبادات املذكورة يف العهد القديم والتلمود ،ضاربًا
مثال لذلك ذكر القرآن بأ َّن السامء مك َّونة من سبع درجات ،وأ َّن يف الدرجة السابعة
ً
الساموي
لوح محفوظ ،وهو نفسه "הספר השמימי המקורי" أي الكتاب
ّ
يل ،املذكور يف الكتب الدين َّية اليهوديَّة[[[.
األص ّ
يل «عيدو مزراحي» ،فقد أشار يف مقالته «مشكلة الخالف
أ َّما
اإلعالمي اإلرسائي ّ
ّ
ظل الربيع العر ّيب»[[[ إىل أ َّن منشأ الخالف بني الس َّنة والشيعة
بني الس َّنة والشيعة يف ّ
يف اإلسالم مر ّده تأث ُّر مصادر اإلسالم -ومنها القرآن الكريم -مبفاهيم عقديَّة دينيَّة
فكري
انقسام
يهوديَّة حول طبيعة اإلله وحول طبيعة النب َّوة ،ما أ َّدى إىل حدوث
ٍ
ٍّ
اإلسالمي ،أ َّدى بدوره إىل ظهور فرقة الشيعة املتأث ِّرة يف أفكارها بأفكار
داخل البناء
ّ
بعض الفرق الدين َّية اليهوديَّة.
أ َّما املحارضة الصوت َّية بعنوان" :מֻ חַ מד" (مح َّمد) ،والتي نُرشت عىل موقع
القرآين بالعهد
ّ
يل[[[ ،فقد أشارت إىل أ َّن التأث ُّر
ويكيميديا الثقا ّيف
اإلعالمي اإلرسائي ّّ
القديم راج ٌع إىل العالقات التي نسجها مح َّمد مع قبائل اليهود يف الجزيرة العرب َّية،
خاص ًة يف املدين ِة املن َّورة التي عاشت فيه ثالث قبائل يهوديَّة كربى ،مضافًا إىل وجود
َّ
[1]- www.kdror.co.il/studies/subjects/arabic/alquran.ppt.
العريب» ،مجلَّة «روح رشق َّية» (רוח
ظل الربيع
[[[ -انظر :مزراحي ،عيدو« :مشكلة الخالف بني الس َّنة والشيعة يف ّ
ّ
מזרחית) ،العدد ،14ديسمرب (كانون األ َّول) 2013م ،تُنرش املجلَّة عىل موقع الجمع َّية اإلرسائيل َّية لدراسات الرشق األوسط
واإلسالم
http://www.meisai.org.il/.
[3]- http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Ar-muhammad.ogg .
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اليهود يف اليمن جنو ّيب الجزيرة العرب َّية .واعتربت املحارضة أ َّن أوىل مظاهر التأث ُّر
اإلسالمي باليهوديَّة كان صالة املسلمني نحو القدس وصومهم يوم عاشوراء.
َّ
ويف املحارضة إشارة -أيضً ا -إىل أ َّن لفظة «القرآن» جاءت من الفعل العربي
«קרא" (قرأ) ،وبذلك تكون شبيه ًة ج ًّدا للفظة «מקרא» ( ِمقرا) التي تشري
إىل العهد القديم ،وهو كتاب اليهوديَّة املق َّدس ،ما يعني أ َّن مح َّم ًدا حاول التوفيق
بني كتابه املق َّدس وكتاب اليهود املق َّدس ،كام أ َّن لفظة «سورة» جاءت من لفظة
«סדרא» التي تعني «سورة» يف العربيَّة .وأضافت املحارضة كذلك أ َّن قصص
القرآن وردت ُمرتَّبة وفق الرتتيب الذي جاءت عليه يف العهد القديم ،و ال سيَّام تلك
وبقصة آدم وح َّواء.
املتعلِّقة بقصص الخلق َّ
يل «أبراهام أليكييم» يف مقالته بعنوان« :ملاذا
هذا ،ويشري
الصحفي اإلرسائي ّ
ّ
يجب أن يكون القرآن جز ًءا ال يتج َّزأ من خزانة الكتب اإلرسائيل َّية؟»[[[ ،إىل أ َّن
سورة الفاتحة يف القرآن هي -يف األساس -جز ٌء من الرتانيم التي تُتىل يف الصلوات
اليهوديَّة.

من جانبها ،أشارت «אינצקלופדיה ،ידע עם אחריות"[[[ (موسوعة
املعرفة املوثوقة) اليهوديَّة بالعربيَّة عىل اإلنرتنت ،http://www.ynet.co.il/yaan
يف مقالة لها بعنوانٍ رئيس“ :קוראן" (القرآن) ،وبعنوانٍ
فرعي« :ماذا تعلَّم مح َّمد
ّ
من توراة اليهود؟» ،إىل «أ َّن مح َّم ًدا مل يكن يعرف القراءة والكتابة ،كام ذكر هو
بنفسه (يف سورة  - 22 /47محمد [[[)22؛ ما اضط ّره إىل أن يتعلَّم من أحد اليهود،

اإللكرتوين لصحيفة هآرتس اإلرسائيل َّية 19 ،نوفمرب (ترشين الثاين) 2015م.
ّ
[[[ -انظر :املوقع
https://www.haaretz.co.il/literature/study/.premium-1.2780153.
[[[ -موسوعة املعرفة املوثوقة (אינצקלופדיה ،ידע עם אחריות) :موسوعة تابعة لصحيفة يديعوت أحرونوت،
تختص
أكرث الصحف مبي ًعا وانتشا ًرا يف إرسائيل ،ونظ ًرا إىل كونها إلكرتونيَّة ،فإنَّها يجري تحديثها بشكلٍ مستم ّر ،وهي عا َّمة ال ّ
معي.
الخاص بـ"اإلسالم" يف هذه املوسوعة ،واملقال غري منسوب
مبجا ٍل معني ،ويقع مقال القرآن يف الجزء
ٍ
ّ
لكاتب أو مح ِّر ٍر َّ
ويلحظ فيه تزويده عددا من الصور املتعلِّقة باملخطوطات القرآن َّية (انظر.)http://www.ynet.co.il/yaan :
فنصها هو ﴿فَ َه ْل َع َس ْيتُ ْم إِ ْن تَ َولَّ ْيتُ ْم أَ ْن تُف ِْسدُوا ِف ا َلْ ْر ِض َوت ُ َقطِّ ُعوا أَ ْر َحا َم ُك ْم﴾( سورة مح َّمد،
[[[ -االستشهاد بهذه اآلية خطأ؛ ُّ
ُ
ِ
ِ
ونصها هو﴿الذي َن يَتَّ ِب ُعو َن ال َّر ُس َ
ول ال َّنب َِّي ْال ِّم َّي الَّذي يَ ِجدُونَ ُه
اآلية  ،)22والصحيح هو االستشهاد باآلية  157من سورة األعرافُّ ،
وف َويَ ْن َها ُه ْم َعنِ الْ ُم ْن َك ِر َويُ ِح ُّل لَ ُه ُم الطَّيِّبَ ِ
َم ْكتُوبًا ِع ْن َد ُه ْم ِف التَّ ْو َرا ِة َوالْ ِنْجِيلِ يَأْ ُم ُر ُه ْم بِالْ َم ْع ُر ِ
ات َويُ َح ِّر ُم َعلَيْ ِه ُم الْ َخبَائِثَ َويَضَ ُع
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قصصا من حياة األنبياء وأساطري من أعامل اآلباء ،وكان أستاذه
الذين قالوا له ً
اليهودي هو «عبد الله بن سالم» ،ووفقًا ملا ظهر من القرآن فإ َّن «ابن سالم» قال
ّ
ملح َّمد مج َّرد أفكار هامشيَّة وقط ًعا بسيطة ،وليست معارف شاملة وكاملة ،ومن
الصعب تحديد ما إذا كانت األخطاء الكثرية والتبديالت والزيادات خرجت من فم
املعلم أم التلميذ ،كام ال يوجد ترتيب صحيح بالقصص ،فكث ًريا ما ُح ِّدد «إبراهيم،
إسحق ،يعقوب ،إسامعيل ،نوح ،داود ،سليامن ،أيُّوب ،يوسف ،موىس ،هارون» لكن
برتتيب مقلوب[[[».
ٍ

اإلسقاطات السياس َّية

لعل
خاصة بعد ٍد من السامتَّ ،
يتَّسم االسترشاق
يل َّ
ّ
اليهودي عا َّمة واإلرسائي ّ
السيايس”[[[ عىل موضوعاته واهتامماته؛ إذ إن معظم
من أه ِّمها “غلبة الطابع
ّ
اهتامماته وموضوعاته التي تناولها بالدراسة والبحث كانت سياس َّية ،وح َّتى
الدين َّية منها ،أو اللغويَّة ،أو األدب َّية ،أو التاريخ َّية ،جرى استخدامها وتطويعها
لخدمة أغراض سياس َّية.
خاصة إىل
يل َّ
يرجع سبب بروز تلك السمة يف مرحلة االسترشاق اإلرسائي ّ
سيايس ،جرى زرعه
ارتباط املجهودات االسترشاق َّية اإلرسائيل َّية تحديدً ا بكيانٍ
ّ
يل»؛ لذلك مل يكن غري ًبا تجييش وحشد
بالق َّوة يف املنطقة وهو «الكيان اإلرسائي ّ
كل املجهودات الفكريَّة -ومن ضمنها االسترشاق َّية -من أجل خدمة هذا الكيان
ّ
السيايس.
ّ
من أسباب بروز هذه السمة -أيضً ا -ما ميثِّله االسترشاق بالنسبة إىل «الكيان
وسيايس ال غنى لها عنه؛ نظ ًرا إىل تقدميه
اتيجي
يل» من َّ
اإلرسائي ّ
ّ
صمم أمان اسرت ّ
َصو ُه َوات َّ َب ُعوا ال ُّنو َر ال َِّذي أُنْز َِل َم َع ُه ۙ أُولَٰ ِئ َك ُه ُم
ص ُه ْم َوالْ َغ َْل َل الَّ ِتي كَان َْت َعلَ ْي ِه ْم ۚ فَال َِّذي َن آ َم ُنوا ِب ِه َو َع َّز ُرو ُه َون َ ُ
َع ْن ُه ْم إِ ْ َ
الْ ُم ْفلِ ُحونَ﴾( .الباحث).
[1]- http://www.daat.ac.il/encyclopedia .
ائييل اإلشكالية السامت واألهداف» ،مجلَّة الدراسات الرشقيَّة ،جامعة القاهرة،
[[[ -البهنيس ،أحمد صالح« :االسترشاق اإلرس ّ
مركز الدراسات الرشقيَّة ،العدد2007 ،38م ،ص.461-460
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لص َّناع القرار اإلرسائيل ِّيني حول
أي االسترشاق -املجهودات العلم َّية واألكادمي َّية ُهائل
كم ً
يل ،عالوة عىل تقدميه ًّ
القضايا املختلفة املرتبطة بالرصاع العر ّيب-اإلرسائي ّ
من املعلومات حول جميع الشؤون العربيَّة واإلسالميَّة ،األمر الذي ُيثِّل إفاد ًة كبري ًة
يل للتع ُّرف عن قرب عىل البلدان العرب َّية واإلسالم َّية؛ إذ
بالنسبة إىل الكيان اإلرسائي ّ
يل عىل أنَّها مجهودات
يُنظر إىل هذه املجهودات االسترشاق َّية داخل الكيان إرسائي ّ
اتيجي .وخري شاهد عىل هذا هو ما قامت به وزارة
ذات بُعد
أمني اسرت ٍّ
قومي ٍّ
ٍّ
الدفاع اإلرسائيليَّة من ترجمة عد ٍد من مؤلَّفات «حافا الزروس يافيه»[[[ -إحدى
أبرز املسترشقني اإلرسائيل ِّيني -عن اإلسالم ،من اللغة اإلنكليزيَّة إىل اللغة العربيَّة،
وإعادة إصدارها[[[.
يف ضوء ما سبق ،فإنَّه ال غراب َة يف محاوالت «اإلسقاطات السياس َّية» لبعض
الكتابات اإلرسائيل َّية عىل اإلنرتنت عىل بعض آي القرآن واملفاهيم واملصطلحات
املختلفة الواردة فيه؛ لخدمة األيديولوجيَّات واألفكار االستيطانيَّة واالستعامريَّة
اليهوديَّة يف املنطقة العرب َّية.
وقد متحورت هذه الكتابات حول قض َّيتني رئيستني ،هام :املسجد األقىص،
ومصطلح أو مفهوم الجهاد؛ وذلك عىل النحو اآليت:
أ .املسجد األقىص
حاولت الكتابات اإلرسائيل َّية عىل اإلنرتنت إثبات أ َّن القرآن الكريم نفسه
[[[ -حافا الزروس -يافيه (1930م1998 -م) :مسترشقة إرسائيليَّة ،من مواليد مدينة فيسبادن األملانيَّة ،وتع ُّد من الشخصيَّات
تخصصت يف اإلسالم ودرسته وتركت مؤلَّفات عدَّة حوله ،درست يف الجامعة
االسترشاق َّية النسائ َّية القليلة يف إرسائيل التي َّ
العربيَّة يف القدس ،وحصلت منها عىل درجتي املاجستري والدكتوراه ،و ُع ِّينت يف الجامعة نفسها أستاذة للدراسات اإلسالم َّية يف
معهد الدراسات اآلسيويَّة واإلفريقيَّة ،ويف العام 1993م حصلت عىل جائزة إرسائيل يف التاريخ .تركَّزت أبحاثها حول العالقة بني
اليهوديَّة واإلسالم ،وإبراز املشرتكات بينهام وعوامل التأثري والتأث ُّر املتبادل ،وال سيَّام خالل حقبة العرص الوسيط التاريخيَّة ،التي
شهدت متاز ًجا بني الثقافتني اإلسالم َّية واليهوديَّة يف حوارض عدَّة يف الرشق واألندلس(.انظر الرابط اآليت:
https://he.wikipedia.org/wik.
[[[ -ومن هذه الكتب :كتاب «اإلسالم :خطوط عريضة» عام 1980م ،وكتاب «أحاديث أخرى عن اإلسالم» عام 1985م( .انظر:
يل اإلشكاليَّة السامت واألهداف ،م.س ،ص.)475
البهنيس ،االسترشاق اإلرسائي ّ
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ينفي وجود صلة بني املسلمني واملسجد األقىص ،بوج ٍه يخدم األهداف السياس َّية
اإلرسائيل َّية الرامية ملحو أيَّة صلة للفلسطين ِّيني واملسلمني باملسجد األقىص املبارك،
ومبدينة القدس الرشيف.
من أمثلة ذلك :مقالة بعنوان« :קוראן :ארץ ישראל ליהודים"
(القرآن :أرض إرسائيل لليهود)[[[ ،أُشري فيها -وعىل خالف ما تر ِّوجه وسائل اإلعالم
اإلسالم َّية من عدم وجود أيَّة صلة أل َّمة اليهود باألرض املق َّدسة -إىل أ َّن القرآن
وتفاسريه يؤكِّدان أ َّن الله أورث بني إرسائيل هذه األرض ،وأ َّن القدس املذكورة يف
القرآن هي أرض موعودة لليهود ،مقابل عدم وجود أيَّة إشارة إىل أ َّن هذه األرض
للمسلمني ،أو العرب أو الفلسطين ِّيني .ورضبت املقالة من اآلية  142وما بعدها من
سورة البقرة[[[ مثالً عىل ذلك ،والتي يُالحظ أنَّه ال ذك َر فيها ملدينة القدس.

ويف مقالة بعنوان«  «:השקרים האסלאמיים על ירושלים ו�מ
סגד אל־אקצא" (األكاذيب اإلسالم َّية حول القدس واملسجد األقىص"[[[،
يل الدكتور مردخاي كيدار[[[ ،ا ِّدعاء وجود أكاذيب قرآنيَّة
للمسترشق اإلرسائي ّ
محل
نقلت املسجد األقىص من شبه الجزيرة العرب َّية إىل القدس ،وح َّددت موقعه ّ
"جبل الهيكل"[[[؛ بغرض منع اليهود من دخول هذه املنطقة[[[ .هذا ،مضافًا إىل
اإلسالمي -يف ح ِّد ذاته -يح ِّدد املسجد األقىص داخل شبه
زعم الكاتب بأ َّن الرتاث
ّ
الجزيرة العربيَّة يف منطقة بني مدينتَي مكَّة والطائف ،تس َّمى (جعرانه) ،وأ َّن القرآن
[[[ -انظر :موقع صحيفة «إرسائيل اليوم» باللغة العربية ،يف  6مارس (آذار) 2015م ،عىل الرابط اآليت:
http://www.israelhayom.co.il/article/263947.
الس َف َها ُء ِم َن ال َّن ِ
﴿سيَق ُ
ص ٍاط
ش ُق َوالْ َم ْغر ُِب يَ ْه ِدي َمن يَشَ ا ُء إِ ٰ َل َ ِ
ُول ُّ
[[[َ -
اس َما َولَّ ُه ْم َعن ِقبْلَ ِت ِه ُم الَّ ِتي كَانُوا َعلَيْ َها قُل �لِّلَّ ِه الْ َم ِ ْ
ُّم ْستَ ِقيمٍ ﴾ (سورة البقرة ،اآلية .)142
ائييل ،يف  9أغسطس (آب) 2016م.
التعليمي اإلرس ّ
[[[ -انظر :موقع «مدى»
ّ
ائييل يف الثقافة العرب ّية ،ومحارض يف جامعة «بار إيالن» اإلرسائيل َّية .يع ُّد من
[[[ -مردخاي كيدار (1952م  :)....-باحث إرس ّ
ة،
وتخصص يف شؤون الجامعات اإلسالم َّية
ي
ائيل
رس
اإل
ات
ر
املخاب
يف
طويلة
لفرتة
الخرباء يف الشؤون الفسلطين َّية والعرب َّية ،خدم
َّ
َّ
الرسمي عىل اإلنرتنت عىل الرابط:
السيايس( .انظر :موقعه
واإلسالم
ّ
ّ
http://archive.is/20121218224720/www.biu.ac.il/Besa/Nmordechai_kedar.html ).
يهودي يرمز إىل هيكل سليامن املزعوم ( .الباحث).
ديني
ّ
[[[ -جبل الهيكل :مصطلح ّ
[[[ -انظرhttp://mida.org.il:
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مل يح ِّدد موقعه يف جنوب منطقة (جبل الهيكل) كام هو موجود اآلن.
ب .الجهاد
حاولت بعض الكتابات اإلرسائيل َّية عىل اإلنرتنت ربط مفهوم "الجهاد" بأفكار
ٍ
هجامت إرهاب َّية وانتحاريَّة عند
سفك الدماء والقتل ،معترب ًة إيَّاها الدافع لش ِّن
املسلمني ،بل تجاوزت بعض هذه الكتابات إىل ح ِّد ترجمة مصطلح "الجهاد" إىل
مصطلحات وألفاظ تربطه بالقتل والحرب وسفك الدماء دون غريها من أيَّة معاين
أخرى ،مثال ترجمته إىل "מלחמת מצווה למען אללה" أي (الحرب
املق َّدسة من أجل الله) ،و «ההריגה למען אללה" مبعنى (القتل من أجل
الله).
يل "مائري بر-
من أبرز النامذج واألمثلة عىل ذلك مقالة الربوفيسور اإلرسائي ّ
أشري" بعنوان" :מתמסרים עם האיסלאם"[[[ (مستسلمون مع االسالم)،
الذي أشار من خالله إىل وجود مفاهيم ع َّدة يف القرآن ،ت ِ
ُخض ُع املسل َم لقيم القتل
والعنف ،وهي تلك القيم املرتبطة مبفهوم "الجهاد" الواردة يف عدد من اآليات
القرآنيَّة.

العربي"[[[ إىل أ َّن نظرة القرآن
وكذلك أُشري يف محارضة بعنوان" :يف الوعي الثقا ّيف
ّ
اىل اآلخر غري املسلم ،هي نظرة مركَّبة؛ فمن جهة يدعو القرآن -حقًّا -إىل إعالن
الجهاد عىل غري املسلمني ،ومن جهة أخرى ميكن العثور فيه -أيضً ا -عىل دعو ٍة إىل
التسامح مع الغري ،وإىل محاولة إقناعه بالتي هي أحسن أو التنازل له .ونقلت
كل الكتب
يل «روبني» قوله« :إ َّن يف ِّ
هذه املحارضة -أيضً ا -عن الربوفيسور اإلرسائي ّ
الدين َّية تقري ًبا ،ميكن العثور فيها عىل توجهات متط ِّرفة ،لك َّن البارز يف القرآن بشكلٍ
خاص هو الثنائ َّيات املتناقضة؛ ففيه آيات تدعو اىل الجهاد الشامل ،إىل جانب آيات
ّ

[[[ -انظر :موقع صحيفة «هآرتس» اإلرسائيل َّية بللغة العربيّة عىل اإلنرتنت عىل الرابط اآليت:
.يف  15يونيو (حزيران) 2005م www.haaretz.co.il/literature/1.1018840.
ائييل اإللكرتوين:
[[[ -انظر :موقع «املشهد» اإلرس ّ
http://www.almash-had.org/viewarticle.asp?ArticalID=642.
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ْ َ

َ

ْ ََ ُ
َّ
ْ َ ْ َ [[[
سين مييلون إىل تفسري
تقول ﴿ِإَون جنحوا ل ِلسل ِم فاجنح لها﴾  .مضيفًا أ َّن املف ِّ
هذه التناقضات بالقول :إ َّن اآليات نزلت يف فرتتني؛ اآليات املعتدلة يف الفرتة األوىل
النبي مح َّمد اىل املدينة املن َّورة ،وتعزيز
من الرسالة ،واآليات املتش ِّددة بعد وصول ّ
ق َّوته العسكريَّة فيها».

هذا ،وتشري الدكتورة «دانيال تيلمون-هيللر»[[[ الباحثة يف مجال اإلسالم
يف جامعة بن غوريون يف النقب ،يف محارضة لها بعنوانThe Formation of( :
املتعصبة التي تك َّونت
 ،[[[)Islamإىل أ َّن نشأة اإلسالم ارتبطت بعد ٍد من املفاهيم
ِّ
نتيجة وجود عقائد القتل والجهاد يف القرآن واإلسالم ،الفتة إىل أ َّن جميع عصور
ٍ
وحمالت عسكريَّ ًة غري مسبوقة ،كانت مشبعة
الخالفة اإلسالم َّية شهدت حروبًا
ترسخت يف اإلسالم منذ بدايته.
جميعها مبفاهيم القتال التي َّ
يل «دانيال فايبس» يف مقالته بعنوان" ":ניצול הק�ו
ويذكر
الصحفي اإلرسائي ّ
ّ
ראן למטרות טרור"[[[ (استغالل القرآن ألهداف اإلرهاب) وجود عد ٍد
من املعاهد القرآن َّية يف الواليات املتَّحدة التي تخ ِّرج عنارص إسالم َّية متش ِّددة،
تستغل عد ًدا من املفاهيم واآليات القرآنيَّة؛ بهدف خدمة أهداف إرهابيَّة ،مضيفًا
ّ
ٍ
تستغل القرآن من أجل جذب الت ُّربعات
ّ
منظامت كحامس -عىل سبيل املثال-
أ َّن
الداعمة ألنشطتها املسلَّحة[[[.
[[[ -سورة األنفال ،اآلية .61
متخصصة يف الشؤون
[[[ -دانيال تيلمون-هيللر :أستاذة يف قسم الدراسات الرشق أوسطيَّة يف جامعة بن غوريون يف النقب،
ِّ
اإلسالمي يف املنطقة( .انظر صفحتها الشخص َّية عىل
الدين َّية واالجتامع َّية يف منطقة الرشق األوسط يف العرص الوسيط ،والتاريخ
ّ
املوقع اإللكرتو ّين لجامعة بن غوريون يف النقب عىل الرابط اآليت:
https://in.bgu.ac.il/humsos/mideast/Pages/staff/daniella.aspx).
[[[ -نُرشت عىل موقع قسم دراسات الرشق األوسط يف جامعة بن غوريون يف النقب
) (http://in.bgu.ac.il/Pages/default.aspx
[[[ -انظر :املوقع اإللكرتوين لصحيفة «معاريف» اإلرسائيليَّة ،يف  22ديسمرب (كانون األ َّول) 2004م.
[5]- http://www.nrg.co.il/online/1/ART/841662/.html.
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ثان ًيا :سامت محتوى صورة القرآن الكريم يف مواقع اإلنرتنت اإلرسائيل َّية

تغي وفق
من السامت العا َّمة أليَّة صورة منط َّية نزوعها إىل الثبات والتك ُّرر دون ُّ
ٍ
ٍ
ٍ
مؤسس ٍة عىل الشائعات أو
ومالبسات مختلفة ،وهي تعتمد عىل
ظروف
تعميامت َّ
اآلراء التي ال تستند إىل براهني علم َّية تجريب َّية[[[ ،وبالتايل فهي تُبنى عىل معلومات
غري دقيقة أو خياالت ،ث َّم إ َّن من سامتها األساس أنَّها تكون مح َّملة باملشاعر الذاتيَّة
ومشحونة بالعواطف الشخص َّية التي يصعب تغيريها أو تفنيدها بسهولة[[[.
يف ما يتعلَّق بصورة القرآن الكريم عىل مواقع اإلنرتنت اإلرسائيل َّية تحدي ًدا ،فقد
ات َّسمت بسامت ع َّدة ،منها:

 -1االمتداد والتكرار
تُ ثِّل الكتابات اإلرسائيليَّة عىل مواقع اإلنرتنت عن القرآن الكريم “امتدا ًدا” منطيًّا
وممنه ًجا لتلك الكتابات الغرب َّية -يف معظمها -عن القرآن الكريم عىل اإلنرتنت،
وكالهام -أي الكتابات الغرب َّية واإلرسائيل َّيةُ -يثِّالن امتدا ًدا وتكرا ًرا لألقاويل
والشبهات والتص ُّورات التي يحاول الغرب ترسيخها وترويجها عن اإلسالم ومصادره
األساس ،ويف مق ِّدمتها القرآن الكريم منذ العرص الوسيط وحتَّى اليوم.
وكذلك ك َّررت الكتابات اإلرسائيليَّة عىل اإلنرتنت الصورة النمطيَّة نفسها عن
القرآن الكريم التي ذكرتها املواقع الغرب َّية عىل اإلنرتنت ،وهو ما أ َّدى إىل أن
الخاصة بالكتابات
تكون هذه الكتابات “تكرا ًرا” للموضوعات واألطروحات نفسها
َّ
الغرب َّية عن القرآن الكريم عىل اإلنرتنت ،فعىل سبيل املثال نجد األفكار نفسها
املتعلِّقة بر ِّد القرآن الكريم إىل مصادر غري أصيلة ،ويف مق ِّدمتها املصادر اليهوديَّة،
وكذلك ربطه مبفاهيم العنف والتط ُّرف واإلرهاب.
يلحظ -أيضً ا -أنَّ الكتابات اإلرسائيل َّية نفسها «تك ِّرر» فكرة واحدة ،لكن من
[1]- Sang-chul lee, “The American image of relation with Japan project in three u.s dailies” gazette 25,
1979, pp31.
الغريب ،م.س ،ص.23
[[[ -انظر :طاش ،صورة اإلسالم يف اإلعالم ّ
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خالل مناذج مختلفة؛ فنجد أنَّ أكرث هذه الكتابات تتمحور حول ر ِّد القرآن الكريم
إىل مصادر يهود َّية ،وهو منط واحد يجري طرحه من خالل أوجه عدَّ ة أو من خالل
التطبيق عىل مناذج عدَّ ة؛ فنجد ً
يل «أوري روبني» ي َّتخذ
مثل -املسترشق اإلرسائي ّسمه بـ( :األنبياء املشرتكني بني اإلسالم واليهوديَّة)؛ إلثبات
منوذج أو صورة ما َّ
هذه الفكرة ،يف حني نجد أنَّ كتابات إرسائيل َّية أخرى عىل اإلنرتنت ت َّتخذ من سورة
الفاتحة منوذ ًجا إلثبات الفكرة نفسها.
كان السبب يف بروز سمة «االمتداد والتكرار» هو أ َّن معظم هذه الكتابات تعود
ومتخصصني إرسائيليِّني يف الشؤون اإلسالميَّة والعربيَّة ،وجميعهم إ َّما
إىل مسترشقني
ِّ
مبؤسسات علم َّية وأكادمي َّية
متأث ِّر بالكتابات الغرب َّية عن القرآن الكريم أو مرتبط َّ
وإعالم َّية غرب َّية ،تشرتك جميعها يف هدف الرتويج لصورة خاطئة ومش َّوهة عن
القرآن الكريم.
يل «روبني» يعمل أستاذًا يف الدراسات
فعىل سبيل املثال نجد املسترشق اإلرسائي ّ
اإلسالميَّة يف جامعة تل أبيب ،ومع ذلك فإنَّه يحارض يف جامعات أمريكيَّة وأوروبيَّة
ع َّدة ،مثل :جامعة شيكاغو يف الواليات املتَّحدة ،وجامعة برلني الح َّرة يف أملانيا،
وجامعة ليدن يف هولندا ،كام أ َّن كتاباته عن اإلسالم باللغات االنكليزيَّة واألملانية
يجري االقتباس منها يف مواقع اإلنرتنت الغرب َّية املختلفة.
يك
وعليه ،فليس من الغريب أن تُر ِّدد هذه الكتابات أفكار االسترشاق الكالسي ّ
وأطروحاته ومقوالته بشأن القرآن الكريم ،وليس من املبالغة التأكيد عىل أ َّن هذه
الكتابات اإلرسائيل َّية تفتقد لـ «الخصوص َّية»[[[.

 -2التعدُّ ديَّة اللغويَّة

مل تكن الكتابات اإلرسائيل َّية عىل اإلنرتنت عن القرآن الكريم باللغة العربيَّة
فقط ،وهي اللغة الرسميَّة واألوىل يف إرسائيل ،بل كُتبت باللغة اإلنكليزيَّة أيضً ا.
ائييل يف الدراسات العربيَّة املعارصة ،القاهرة ،مكتبة اآلداب2003 ،م ،ص.144
[[[ -إدريس ،مح َّمد جالء :االسترشاق اإلرس ّ
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واألكرث من ذلك أ َّن بعض املواقع اإلرسائيل َّية عن القرآن الكريم ،كانت باللغة
كثريا من املواقع اإلنرتنت اإلرسائيل َّية ال تكون بلغة
العرب َّية[[[ .ومن املعروف أ َّن ً
خاصة باللغتني اإلنكليزيَّة والروسيَّة؛ ويعود ذلك
واحدة فقط ،بل بأكرث من لغةَّ ،
يل –وال سيَّام عىل اإلنرتنت -عىل نرش أفكاره من خالل
إىل حرص اإلعالم اإلرسائي ّ
لغات واسعة االستخدام واالنتشار.
يل لها بكرثة
أ َّما يف ما يتعلَّق بالروس َّية تحدي ًدا؛ فيعود استخدام اإلعالم اإلرسائي ّ
خاصة يف مطلع عقد التسعين َّيات
إىل تزايد عدد املهاجرين الروس إىل إرسائيل َّ
من القرن املايض ،والذين بلغ عددهم حوايل مليون نسمة ،ومعظمهم ال يعرفون
العربيَّة؛ ولذلك نجد وسائل إعالم إرسائيل َّية كثرية تبثّ وتنرش باللغة الروس َّية.
وال تسم ظاهرة «التع ُّدديَّة اللغويَّة» هذه الكتابات اإلرسائيل َّية عن القرآن
الكريم عىل اإلنرتنت وحسب ،بل تسم -أيضً ا -الكتابات االسترشاق َّية اإلرسائيل َّية
بصفة عا َّمة؛ فمعظم املسترشقني اإلرسائيل ِّيني يكتبون بلغات ع َّدة أخرى إىل جانب
املؤسسات االسترشاق َّية اإلرسائيل َّية حريصة عىل أن ت ُصدر
اللغة العربيَّة[[[ .ث َّم إ َّن َّ
إنتاجها بلغات ع َّدة غري العربيَّة.

باملؤسسات السياس َّية واألمن َّية والتعليم َّية واألكادمي َّية
 -3االرتباط
َّ

تن َّوعت ارتباطات الكتابات اإلرسائيليَّة عىل اإلنرتنت عن القرآن الكريم يف
املؤسسات اإلرسائيل َّية من تعليم َّية وأكادمي َّية وبحث َّية وإعالم َّية وأمن َّية.
مختلف َّ
وهي ارتباطات تعكس إىل ح ٍّد كبري أ َّن أهداف هذه الكتابات متن ِّوعة وشاملة
اإلعالمي
لعد ٍد من األهداف واألغراض ،وال تقف فقط عند ح ِّد التشويه والرتويج
ّ
لصور ٍة خاطئة عن القرآن الكريم.
[[[ -عىل سبيل املثال :موقع:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/LashonAravit/Bchira/Kuran.htm،
وهو موقع تابع لوزارة الرتبية والتعليم اإلرسائيل َّية ،وينرش عددًا من سور القرآن الكريم؛ بعضها مرتجم إىل العربيَّة ،وبعضها اآلخر
بالعرب َّية ،وفيه –أيضً ا -ملفَّات صوت َّية لبعض سور القرآن مقروءة بشكل عاد ِّّي و ُمرتلة ،وذلك يف إطار مادَّة اللغة العرب َّية التي
يل.
تُد َّرس للصفوف الدراسيَّة من الصف السابع حتَّى الصف الثاين عرش من مراحل التعليم
األسايس اإلرسائي ّ
ّ
ائييل...اإلشكاليَّة
[[[ -للمزيد حول التعدُّديَّة اللغويَّة يف الكتابات االسترشاقيَّة اإلرسائيليَّة ،انظر :البهنيس ،االسترشاق اإلرس ّ
السامت األهداف،م.س ،ص.462
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املؤسسات األمن َّية والسياس َّية -عىل سيبل املثال -تستخدم هذه
فنجد أ َّن َّ
الكتابات بهدف التربير الستهداف املقاومة الفلسطين َّية ومن ينارصها؛ إذ إنَّها
تص ِّورها عىل أ َّن املعتقدات واألفكار اإلسالميَّة ما هي َّإل تروي ًجا لفكر اإلرهاب
بشتى الصور األمن َّية والسياس َّية؛ لحامية أمنها
والعنف ،وأ َّن إرسائيل تقاوم ذلك
َّ
وكيانها ،وأمن الغرب وكيانه[[[.
من ناحية أخرى ،فإ َّن كث ًريا من أصحاب الكتابات اإلرسائيليَّة عن القرآن الكريم
عىل اإلنرتنت ،لهم دو ٌر كب ٌري يف تقديم استشار ٍ
ات متع ِّدد ٍة حول الشؤون اإلسالميَّة
والعربيَّة لص َّناع القرار يف إرسائيل[[[.

املؤسسات األكادمي َّية والبحث َّية اإلرسائيل َّية ،فتستخدم هذه الكتابات من
أ َّما َّ
أجل إضفاء «صبغة أكادمي َّية» عىل صو ٍر منط َّي ٍة مغلوط ٍة عن القرآن الكريم ،وإعادة
صياغتها وتقدميها للغرب بشكلٍ من املمكن أن يقبله الغرب ويؤمن به[[[ .يف حني
املؤسسات التعليم َّية اإلرسائيل َّية تهدف من وراء استخدام هذه الكتابات إىل
أ َّن َّ
ترسيخ صو ٍر منط َّي ٍة لدى الناشئة وأطفال املدارس عن القرآن الكريم واملسلمني،
مستقبل أن يكون من السهل توجيههم فكريًّا وأيديولوج ًّيا تجاه
ً
بأسلوب ميكن معه
ٍ
ميت إىل العرب واملسلمني بصلة[[[.
ّ
كل ما ّ

 -4أثر املجهودات االسترشاق َّية اإلرسائيل َّية:

تربتط بالسمة السابقة سم ٌة أخرى بالغة األه ِّميَّة ،وهي ارتباط الكتابات
اإلرسائيل َّية عىل اإلنرتنت عن القرآن الكريم باملجهودات االسترشاق َّية اإلرسائيلية
املختلفة؛ إذ يُالحظ بش َّدة أ َّن الكثري من هذه الكتابات هي ملسترشقني ،أو عىل
[[[ -عبد الكريم ،إبراهيم :أبحاث الرصاع واالسترشاق لدى إرسائيل ،عامن ،دار الجليل للنرش والتوزيع1992 ،م ،ص.538
[[[ -م.ن ،ص.540-537
ائييل» ،مقالة منشورة عىل موقع «إضاءات»/8 /11 ،
مؤسسات التعليم اإلرس ّ
[[[ -البهنيس ،أحمد« :صناعة الكراه َّية اإلسالم يف َّ
2018م ،عىل الرابط./https://www.ida2at.com/islam-in-israeli-educational-institutions :
الديني...التوصيف) ،ديب ،مركز
الديني يف إرسائيل» ،ضمن كتاب (التعليم
[[[ -البهنيس ،أحمد صالح« :تقاليد ومناهج التعليم
ّ
ّ
املسبار للدراسات والبحوث ،مارس (آذار) 2010م ،ص.87
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مواقع إنرتنت تنضوي تحت لواء املواقع االسترشاق َّية أو البحث َّية املهت َّمة باإلسالم
ومصادره األساس (القرآن الكريم).
وال َّ
يل ميتاز من بني التيارات واالت ِّجاهات املختلفة
شك أ َّن االسترشاق اإلرسائي ّ
لالسترشاق ومدارسه ،بخدمته ألهداف ومصالح إرسائيل َّية بحتة[[[ ،عىل رأسها
اليهودي يف املنطقة ،وهو ما نجده واض ًحا يف أ َّن كث ًريا من الكتابات
التأصيل للتواجد
ّ
اإلرسائيل َّية عىل اإلنرتنت هي حول خدمة األيديولوج َّيات واملفاهيم االسترشاق َّية
والسياس َّية اإلرسائيل َّية .واقتباس معظم مواقع اإلنرتنت اإلرسائيل َّية لآليات القرآن َّية
يل أوري روبني ،لخ ُري
املرتجمة إىل اللغة العربيَّة من ترجمة املسترشق اإلرسائي ّ
شاهد ودليل عىل عظيم أثر هذه املجهودات االسترشاق َّية اإلرسائيل َّية عىل الكتابات
اإلرسائيل َّية حول القرآن الكريم عىل اإلنرتنت.
ثالثًا :سبل تصحيح الصورة
ٍ
هادف وب َّنا ٍء يساهم
أساسا لبناء مرشو ٍع
ميكن طرح اسرتاتيجيّة متكاملة تكون ً
يف تصحيح صورة القرآن الكريم عىل مواقع اإلنرتنت اإلرسائيليَّة.

تقوم هذه االسرتاتيج ّية عىل محاور خمسة رئيسة ،يُكمل بعضها بعض ،وهي
ومؤس ٍ
ٍ
سات ذات الصلة
لجهات
تتش َّعب يف مجاالت مختلفة وتتوزَّع عىل أدوا ٍر
َّ
باملوضوع .وذلك وفق اآليت:

موقع إلكرتو ّين

إسالمي شاملٍ عىل شبكة اإلنرتنت ،يُركِّز عىل القرآن
من
الرضوري إطالق موقعٍ
ّ
ٍّ
وكل ما يتعلَّق به ،ويُفضَّ ل أن يكون باللغة العربيَّة؛
الكريم وعلومه وتفاسريه ّ
لكونها اللغة الرسم َّية يف إرسائيل واألكرث انتشا ًرا واستخدا ًما فيها ،ومن املمكن
أن يشتمل -أيضً ا -عىل عد ٍد من اللغات األخرى املنترشة يف إرسائيل ،وال س ّيام
اإلنكليزيَّة والفرنس َّية والروس َّية[[[.
ائييل اإلشكاليّة السامت األهداف ،م.س ،ص.124
[[[ -للمزيد انظر :البهنيس ،االسترشاق اإلرس ّ
[[[ -يوجد حوايل مليون نسمة يف إرسائيل يتحدَّثون اللغة الروسيَّة ،وال يعرفون العربيَّة إلَّ قليلً ،ولهم إذاعات وصحف ومواقع
خاصة بهم ناطقة باللغة الروسيَّة .وتعود هذه الكتلة السكانيَّة إىل الهجرة الكربى من قبل سكان عد ٍد من دول االت ِّحاد
إلكرتونيَّة َّ
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الرضوري -أيضً ا -استخدام اللغات املختلفة وتوظيفها بوصفها وسيل ًة وأدا ًة
ومن
ّ
رضوريَّ ًة لتبليغ الحقائق اإلسالم َّية الصحيحة ،ور ِّد الشبهات واالفرتاءات والطعون
التي تو َّجه إىل القرآن الكريم[[[.
ث َّم ،يُفضَّ ل أن يكون هذا املوقع اإللكرتو ّين عىل غرار موقع الفاتيكان اإللكرتوين
شامل ،يهت ّم باألناجيل ونرش
ومنافسا له؛ فقد أطلق الفاتيكان عام 1995م موق ًعا ً
ً
النرصان َّية ،واستغرق العمل من أجل إطالقه سنوات ع َّدة ،وهو يتَّسم بالتع ُّدديَّة
اللغويَّة والتط ُّور[[[.
والتعريفي باإلسالم
الدعوي
وال ب َّد لهذا املوقع اإللكرتو ّين من الجمع بني الهدف
ّ
ّ
الرضوري أن يكون ً
والتصحيحي .ومن
النقدي
وبي الهدف
شامل مبعنى الكلمة،
ّ
ّ
َّ
ّ
أي ٍ
أي يشء عند الدخول إليه؛ نظ ًرا
باحث أو مهت ٍّم بالقرآن الكريم عن ِّ
بشكلٍ يُغني َّ
لوجود العرشات من املواقع اإلسالم َّية ،لك َّنها غري شاملة ومستواها ضعيف.
ويف هذا الصدد ،تجدر اإلشارة إىل املوقع اإللكرتوين الذي جرى إطالقه باسم
“اإلسالم لليهود” ( [[[)ISLAM FOR JEWSوهو باللغة العربيَّة يتك َّون من أجزاء
اإلسالمي ،وكتابه األساس (القرآن الكريم)،
ع َّدة ،تركِّز جميعها عىل التعريف بالدين
ّ
وفيه ترجامتٌ ع َّدة لعد ٍد من اآليات القرآن َّية ،وال س َّيام سورة الفاتحة ،مضافًا إىل
إتاحته ترجمة الربوفيسور “أوري روبني” العربيَّة ملعاين القرآن الكريم بشكلٍ
إلكرتو ّين مجا ّين لز َّوار املوقع ،وهي الرتجمة العربيَّة األحدث ملعاين القرآن الكريم،
والتي صدرت يف تل أبيب يف آذار (مارس) 2005م.
ألي
تعريفي
ولكن يُؤخذ عىل هذا املوقع أنَّه
ووصفي بحت ،وال يتع َّرض ِّ
ّ
ّ
السوفيتي السابق إىل إرسائيل إبَّان سنوات التسعينيات.
ّ
[[[ -عزوزي ،حسن« :دور العلامء يف تصحيح صورة اإلسالم» ،مقالة منشورة عىل موقع مركز األبحاث والدراسات يف مجال
تصحيح صورة اإلسالم عىل اإلنرتنت ،عىل الرابط اآليت./http://www.cercii.ma :
اإللكرتوين لرتجامت معاين القرآن الكريم» ،بحث ألقي يف مؤمتر مجمع امللك فهد للمصحف
ّ
[[[ -ابن املالك ،فهد مح َّمد« :النرش
الرشيف حول ترجامت القرآن الكريم ،السعودية ،م ،2005ص.15
[3]- https://islam4jews.wordpress.com/.
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جوانب نقديَّة يف ما يتعلَّق بنقد الكتابات اإلرسائيل َّية واليهوديَّة عن القرآن الكريم،
وال س َّيام التي باللغة العربيَّة ،عىل الرغم من تع ُّرض أجزاء ع َّدة منه للقرآن الكريم،
وال سيَّام تلك املتعلِّقة بالعبادات وبعض االعتقادات بالقرآن .ومع ذلك يُحسب له
أنَّه يحاول تقديم صورة وصف َّية وتعريف َّية صحيحة لإلسالم باللغة العربيَّة للمواطن
اليهودي داخل إرسائيل.
ّ
الخاص بالقرآن الكريم يف هذا املوقع ،فهو يق ِّدم تعريفًا
ويف ما يتعلَّق بالجزء
ّ
رصا عن القرآن باللغة العربيَّة ،مش ًريا إىل أنَّه الكتاب املق َّدس يف اإلسالم الذي
مخت ً
النبي مح َّمد ،عن طريق املالك جربيل ،وأنَّه يتك َّون من  114سورة.
نزل عىل ّ

اعتامد مرشرع ترجامت إلكرتون َّية

ضخم ومتكاملٍ للرتجامت
إسالمي
تنطوي أه ِّم َّية كربى عىل اعتامد مرشو ٍع
ٍ
ٍّ
اإللكرتون َّية ،يعمل عىل تجنيد مجموعة من املرتجمني والباحثني العاملني عىل رصد
جميع الكتابات اإلرسائيليَّة عىل شبكة اإلنرتنت حول القرآن الكريم وتصنيفها،
اإلسالمي املقرتح إطالقه أو من
ومحاولة الر ِّد عليها ،من خالل املوقع اإللكرتو ّين
ّ
خالل وسائل إعالم مختلفة.
الرضوري -يف هذا الصدد -أن تكون هذه الرتجامت مواكب ًة ومالمئ ًة لثقافة
ومن
ّ
معي بدأ
املجتمع يف إرسائيل الذي تُط َرح من أجله؛ إذ إن هناك سمت
ّ
لغوي َّ
يتبلور يف املجتمع ،فبعدما كانت اللغة العربيَّة التي أعيد إحياؤها م َّرة أخرى متأث ِّرة
باللغات والثقافات األوروب َّية ،أصبحت اآلن متأث ِّرة بثقافة ذلك الجيل من اليهود
الخاصة التي تجمع بني الثقافة
وترب يف إرسائيل ،وأصبحت له ثقافته
َّ
الذي ولد َّ
الخاصة به.
الغرب َّية وبني الثقافة الرشق َّية ،وأصبحت لهذا الجيل لغته
َّ
ث َّم إنَّه يجب العمل -أيضً ا -عىل إنشاء مح ِّركات ٍ
خاصة برتجمة
بحث إسالم َّية َّ
بعض الكلامت واملصطلحات واأللفاظ املتعلِّقة بالقرآن الكريم؛ نظ ًرا إىل وجود عد ٍد
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ال بأس به من مح ِّركات البحث اإللكرتون َّية[[[ ( )Google-yahooالتي تعمد إىل
وضع مرادفات مرتجمة لبعض املصطلحات القرآن َّية بشكلٍ خاطئ ومشوه .وبالتايل،
خاصة وبلغات ع َّدة،
من الرضوري إ َّما تصحيحها أو إطالق مح ِّركات بحث إسالميَّة َّ
ٍ
ترجامت صحيح ٍة وأمين ٍة للمفاهيم واملصطلحات
من بينها العربيَّة ،بحيث تق ِّدم
اإلسالم َّية.

دور املنظَّامت اإلسالم َّية يف إرسائيل

يجب التواصل مع عرب فلسطني داخل إرسائيل الذين يشكِّل املسلمون منهم
املؤسسات واألحزاب والحركات اإلسالم َّية الفاعلة[[[،
أغلب َّية كبرية ،ولديهم عدد من َّ
يل؛ للعمل عىل تصحيح صورة القرآن الكريم
التي ميكن تفعيلها يف الداخل اإلرسائي ّ
يف ما يبثُّ يف وسائل اإلعالم اإلرسائيل َّية املختلفة ،وعىل رأسها اإلنرتنت.
يُشار إىل أ َّن اختيار عرب فلسطني للقيام بهذه امله َّمة تحدي ًدا ،يرجع إىل أنَّهم
يل وثقافته ،وما يبث داخله من صور
األكرث دراية ً
وفهم بطبيعة املجتمع اإلرسائي ّ
وقوالب إعالم َّية مختلفة .مضافًا إىل أنَّهم األقرب إىل نبض التغيريات املجتمع َّية
يل بشكلٍ متسارع ،وما يتعلَّق بها
والثقاف َّية املختلفة التي تعرتي املجتمع اإلرسائي ّ
ٍ
ٍ
وألفاظ عربيَّة جديدة.
مصطلحات
من ظهور
ويف هذا الصدد ،تجدر اإلشارة إىل تلك الرتجمة ملعاين القرآن الكريم إىل اللغة
الفلسطيني صبحي عدوى[[[ -من سكان عرب فلسطني يف
العربيَّة التي قام بها املعلِّم
ّ
الخاص بوزارة الخارج َّية اإلرسائيل َّية
[[[ -من مح ِّركات البحث هذه :مح ِّرك بحث « ،”google.co.ilوكذلك مح ِّرك البحث
ّ
“ .”tawasul.co.ilوجميعها تقدِّم ترجامت خاطئة عن الكثري من املصطلحات واملفاهيم القرآن َّية .وكذلك صفحة “إرسائيل تتكلَّم
االجتامعي الفيس بوك “http://www.facebook.
العربيَّة” التابعة لوزارة الخارجيَّة اإلرسائيليَّة –أيضً ا -عىل موقع التواصل
ّ
 ”com/IsraelArabic/infoالذي يقدِّم ترجامت خاطئة عن املفاهيم واملصطلحات اإلسالميَّة والقرآنيَّة.
[[[ -من أبرز هذه الحركات :الحركة اإلسالميَّة يف إرسائيل (لالطِّالع عليها ،انظر :الحركة_اإلسالميَّة_يف_إرسائيلhttp://
مؤسسة األقىص للوقف والرتاث (لالطِّالع عىل هذه املنظَّمة ،انظر:
)/ar.wikipedia.org/wiki؛ وكذلك َّ
http://www.iaqsa.com).
ائييل ،صدرت ترجمته للقرآن عام  2015م عن مركز ب ِّينات
[[[ -صبحي عدوى :من سكَّان عرب فلسطني يف الداخل اإلرس ّ
للدراسات والبحوث يف العاصمة األردنيَّة عامن (للمزيد حول هذه الرتجمة ،انظر:
ג'קי חוגי :המוסלמי הראשון שתרגם את הקוראן לעברית :ידיעות אחרונות.)2015/12/29 :
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يل ،وهي أ َّول ترجمة ميكن تسميتها أو وصفها بـ(اإلسالم َّية)[[[ ،حاول
الداخل اإلرسائي ّ
يل عن القرآن الكريم.
من خاللها تقديم صورة صحيحة َّ
ومبسطة للمجتمع اإلرسائي ّ
يشار كذلك إىل مجهودات ما يعرف بـ “درا السالم للتعريف باإلسالم” داخل
إرسائيل ،التابعة لعرب فلسطني[[[ ،والتي أصدرت مؤ َّخ ًرا ترجمة عربيَّ ًة ملعاين
القرآن الكريم[[[ ،وفق منهج َّية علم َّية ج ِّيدة ،تهدف إىل تصحيح الرتجامت العربيَّة
السابقة املش ِّوهة التي قام بها يهود.

إعداد جيلٍ من الباحثني
من امله ّم ج ًّدا العمل عىل إعداد جيلٍ من الباحثني القادرين عىل تصحيح صورة
القرآن الكريم عىل مواقع اإلنرتنت اإلرسائيل َّية ،وهذا يتطلَّب استحداث أقسام
ومعاهد دراسات جديدة داخل كلِّ َّيات اآلداب واللغات والدراسات اإلنسان َّية
متخصص ًة يف الشؤون اإلرسائيل َّية ،واللغة العربيَّة ،ونقد املجهودات
والدين َّية ،تكون
ِّ
خاص حول اإلسالم ومصادره
االسترشاقيَّة اليهوديَّة بشكل عا ّم واإلرسائيليَّة بشكل ّ
األساس (القرآن الكريم) ،وما يتعلَّق بها من در ٍ
وعلوم مختلفة ،سواء اجتامع َّية
اسات
ٍ
أم تاريخ َّية أم دين َّية.
الرضوري -أيضً ا -تخصيص أقسام منفصلة داخل
ومبوازاة ذلك ،يُعترب من
ّ
الوزارات السياديَّة ذات الطابع
اتيجي ،مثل :وزارات الدفاع،
ّ
األمني واالسرت ّ
والداخليَّة ،والخارجيَّة ،والرتبية والتعليم ،واإلعالم والثقافة ،تكون مه َّمتها متابعة
املجهودات االسترشاق َّية اإلرسائيل َّية حول القرآن الكريم ونقدها والر ِّد عليها.
[[[ -مث َّة أربع ترجامت عربيَّة أخرى ملعاين القرآن الكريم ،قام بها مسترشقون يهود أو إرسائيليُّون (للمزيد عن الرتجامت العربيَّة
ملعاين القرآن الكريم ،انظر :البهنيس ،التعليقات والهوامش لرتجمة أوري روبني العربيَّة ملعاين القرآن الكريم دراسة نقديَّة ،م.س،
ص.)5-3
اإللكرتوينhttp://islamhouse.com/en?fbclid :
ّ
[[[ -انظر املوقع
الفلسطيني ،وبإرشاف الدكتور «أمين
[[[ -وقد صدرت هذه الرتجمة بالتعاون مع أكادمي َّية العلوم الرشع َّية يف كفر برا يف الداخل
ّ
ريان» عميد قسم العلوم اإلسالميّة يف هذه األكادمييَّة .والرتجمة متاحة عىل اإلنرتنت ،وقد اشرتك فيها طاق ٌم كب ٌري من املرتجمني
املتخصصني.
ِّ
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مؤسسة إسالم َّية
َّ

مؤسسة إسالم َّية كاملة قادرة عىل رعاية املجهودات املختلفة
يُقرتح تدشني َّ
وتنسيقها وتنفيذها؛ لتصحيح صورة اإلسالم عىل مواقع اإلنرتنت اإلرسائيليَّة ،وتكون
مسؤولة عن تحقيق ذلك من خالل اعتامد اسرتاتيج َّيات علم َّية وتكنولوج َّية
ٍ
وأقسام ذات
وحدات
املؤسسة بتنفيذها من خالل
ٍ
ودعوية مختلفة ،تقوم هذه َّ
تخصصات مختلفة.
ُّ
املؤسسة عىل تواصلٍ مع الهيئات
ومن
ّ
الرضوري -بطبيعة الحال -أن تكون هذه َّ
واملؤسسات األكادمييَّة والدينيَّة والدعويَّة املختلفة املهت َّمة بهذا املجال.
َّ
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الئحة املصادر واملراجع
1.1مهدي ،مح َّمد :وسائل اإلعالم والصورة النمطيَّة ،مجلَّة شؤون الرشق األوسط (تصدر عن
مركز بحوث الرشق األوسط) ،القاهرة ،جامعة عني شمس ،أكتوبر  ،2002العدد .4
2.2حلس ،موىس عبد الرحيم؛ مهدي ،نارص عيل :دور وسائل اإلعالم يف تشكيل الوعي
طلب كلِّيَّة اآلداب يف
الفلسطيني (دراسة ميدانيَّة عىل عيِّنة من َّ
االجتامعي لدى الشباب
ّ
ّ
جامعة األزهر) ،مجلَّة جامعة األزهر ،غ َّزة2010 ،م ،املجلَّد  ،12العدد .2
العلمي ،املجلَّة العرب َّية للعلوم اإلنسان َّية ،جامعة الكويت،
3.3ندوة مستقبل النرش اإللكرتو ّين
ّ
1996م.
4.4بريجر ،آرثر اسا :وسائل اإلعالم واملجتمع وجهة نظر نقديَّة ،ترجمة :صالح خليل أبو إصبع،
سلسلة عامل املعرفة ،الكويت ،آذار (مارس) 2012م ،العدد .386
العربي الحديث” ،صحيفة الوطن
5.5البهنيس ،أحمد“ :صورة الشخصيَّة العربيَّة يف األدب
ّ
العامنيَّة 31 ،ترشين األ َّول (أكتوبر) 2006م ،العدد .8500
6.6حسن ،مح َّمد خليفة“ :املدرسة اليهوديَّة يف االسترشاق” ،مجلَّة رسالة املرشق ،جامعة
القاهرة ،مركز الدراسات الرشقيَّة2003 ،م ،املجلَّد  ،12األعداد.4-1
7.7سعيد ،إدوارد :تغطية اإلسالم كيف تتحكم وسائل اإلعالم الغر ّيب يف تشكيل إدراك اآلخرين
مؤسسة األبحاث العرب َّية1983 ،م.
وفهمهم ،ترجمة :سمرية نعيم خوري ،ال ط ،بريوتَّ ،
8.8طاش ،عبد القادر :صورة اإلسالم يف اإلعالم الغر ّيب ،ال ط ،القاهرة ،دار الزهراء لإلعالم العر ّيب،
1993م.
9.9سلوى حسني“ :تص ُّورات املثقَّفني املرصيِّني لخصائص بعض الجامعات القوم َّية وات ِّجاهاتهم
نحو هذه الجامعات” ،رسالة دكتوراه ،مرص كل َّية اآلداب يف جامعني عني شمس ،غري
منشورة1983 ،م.
نقدي إىل أسفار العهد القديم ،القاهرة ،دار الثقافة العربيَّة،
1010حسن ،مح َّمد خليفة :مدخل ّ
2002م.
229

 -1111التلمود ..أصله وتسلسله وآدابه ،ال ط ،ترجمه عن العربيَّة :شمعون مويال ،تقديم :ليىل
إبراهيم أبو املجد ،مراجعة :رشاد الشامي ،القاهرة ،الدار الثقافيَّة للنرش1996 ،م.
1212الص َّياد ،عبري الحديدي مح َّمد الس ِّيد :رؤية األجاداه لداوود وسليامن ،رسالة دكتوراة،
القاهرة ،جامعة عني شمس ،غري منشورة2002 ،م.
1313البهنيس ،أحمد صالح :التعليقات والهوامش لرتجمة “روبني” العربيَّة ملعاين القرآن الكريم
دراسة نقديَّة ،رسالة ماجستري ،القاهرة ،كل َّية اآلداب يف جامعة عني شمس2012 ،م.
ظل الربيع العر ّيب” ،مجلَّة “روح
1414مزراحي ،عيدو“ :مشكلة الخالف بني الس َّنة والشيعة يف ّ
رشق َّية” (רוח מזרחית) ،العدد ،14ديسمرب (كانون األ َّول) 2013م.
يل اإلشكالية السامت واألهداف" ،مجلَّة الدراسات
1515البهنيس ،أحمد صالح" :االسترشاق اإلرسائي ّ
الرشقيَّة ،جامعة القاهرة ،مركز الدراسات الرشقيَّة ،العدد2007 ،38م.
يل يف الدراسات العربيَّة املعارصة ،القاهرة ،مكتبة
1616إدريس ،مح َّمد جالء :االسترشاق اإلرسائي ّ
اآلداب2003 ،م.
1717عبد الكريم ،إبراهيم :أبحاث الرصاع واالسترشاق لدى إرسائيل ،عامن ،دار الجليل للنرش
والتوزيع1992 ،م.
1818عزوزي ،حسن" :دور العلامء يف تصحيح صورة اإلسالم" ،مقالة منشورة عىل موقع مركز
األبحاث والدراسات يف مجال تصحيح صورة اإلسالم عىل اإلنرتنت ،عىل الرابط اآليت:
/http://www.cercii.ma
1919ابن املالك ،فهد مح َّمد“ :النرش اإللكرتو ّين لرتجامت معاين القرآن الكريم” ،بحث ألقي
يف مؤمتر مجمع امللك فهد للمصحف الرشيف حول ترجامت القرآن الكريم ،السعودية،
م.2005
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املستشرق
ـ عرض ونقد ـ
د .أحمد البهنيس

[[[

مقدّ مة
حاز «القرآن الكريم» مكان ًة مه َّم ًة وبارز ًة من بني االهتاممات واملوضوعات
يل بدراستها والتع ُّرض لها بالرتجمة ،والبحث،
املختلفة التي اعتنى االسترشاق اإلرسائي ّ
ٍ
ترجامت عربيَّ ٍة مطبوع ٍة
والتحليل ،والدراسة ،والنقد .وهذا ما ظهر جل ًّيا يف إعداد
ٍ
مقاالت
يل ،مضافًا إىل إعداد
وكامل ٍة ملعاين القرآن الكريم صدرت يف الكيان اإلرسائي ّ
حول القرآن الكريم يف املوسوعات اليهوديَّة-اإلرسائيليَّة ،وكثريٍ من الكتب واألبحاث
والدراسات واملق َّررات الدراس َّية حول القرآن الكريم.
املختصني
ولذا؛ مل يك ْن غري ًبا وجود عد ٍد من املسترشقني والباحثني اإلرسائيل ِّيني
ِّ
يف مجال الدراسات القرآن َّيةَ ،ح َّركَتهم الدوافع الدين َّية واأليديولوج َّية وحتَّى العلم َّية،
ولعل يف مق ِّدمتها محاولة تشكيك املسلمني يف دينهم وعقائدهم األساس ،مضافًا إىل
َّ
اإلسالمي
اإلسالمي عىل أتباع الديانات األخرى ،ومحاولة الر ّد عىل النقد
وقف امل ِّد
ّ
ّ
املو َّجه لالنحرافات التي شهدتها الديانات األخرى عىل أيدي أصحابها[[[؛ إذ كان
الدفاع عن العقائد اليهوديَّة التي كانت موض ًعا للنقد القرآ ّين ،والهجوم عىل اإلسالم
وعىل مصادره الرئيسة والتشكيك فيها ،ومحاولة إثبات صلته باليهوديَّة؛ من أه ِّم
هذه الدوافع[[[.
وقد برز من بني هؤالء املسترشقني اإلرسائيليِّني :الربوفيسور «מאיר בר אשר
ائييل ،من مرص.
متخصص يف االسترشاق اإلرس ّ
[[[ -باحث
ِّ
ائييل يف الدراسات العربيَّة املعارصة ،ال ط ،القاهرة ،مكتبة اآلداب2003 ،م ،ص.23-22
[[[ -إدريس ،مح َّمد جالء :االسترشاق اإلرس ّ
[[[ -حسن ،مح َّمد خليفة« :املدرسة اليهوديَّة يف االسترشاق» ،مجلَّة رسالة املرشق ،القاهرة ،املجلَّد  ،12األعداد 2003 ،4-1م ،ص.41

مائري بر-آشري" ،الذي نستعرض من خالل هذا التقرير سريته العلم َّية ،ونُلقي الضوء
عىل أبرز مؤلَّفاته ،وال س َّيام املتعلِّقة بالقرآن الكريم ،مع ٍ
نقد مو َج ٍز لها.

أ َّو ًل :سريته العلم َّية

ولد بر-آشري يف مدينة الرشيديَّة؛ جنوب رشق اململكة املغرب َّية ،عام 1955م ،وكان
يل قبل
والده حاخا ًما يقتات من بيع نسخ التوراة .هاجرت أرسته إىل الكيان اإلرسائي ّ
أن يت َّم له عا ٌم واحد ،واستق َّر بصحبتها يف مدينة القدس املحتلَّة ،وتعلَّم من خالل
أرسته اللغة العرب َّية بلهجتها املغرب ّية[[[ ،واكتسب تعليمً دين ًّيا يهوديًّا يف املرحلتني
االبتدائ َّية والثانويَّة ،وواصل تعلُّم اللغة العرب َّية مبفرده[[[ ،ور َّبا ساعده عىل ذلك
سكنه بجوار تج ُّم ٍ
عات عرب َّي ٍة-إسالم َّي ٍة يف مدينة القدس املحتلَّة.
درس جميع مراحله العلميَّة الجامعيَّة يف الجامعة العربيَّة يف القدس ،حيث أنهى
دراسته للَّقب األ َّول عام 1978م يف قسم اللغة العربيَّة وآدابها ،ويف قسم الفلسفة
والتص ُّوف
الجامعي الثاين (املاجستري) فقد
اليهودي (القبَّااله) .أ َّما دراسته للَّقب
ّ
ّ
أمتَّها يف قسم اللغة العربيَّة وآدابها ،وكتب أطروحته بإرشاف الربوفيسور شلومو
بينس ،وعنوانها« :دراسات يف فلسفة األخالق عند أيب بكر الرازي» .وبعدها سافر
إىل باريس وقىض عا ًما دراسيًّا واح ًدا (1983-1982م) يف الفرع الثالث لجامعة
السوربون يف باريس ،ويف املدرسة العليا للدراسات التطبيقيَّة يف باريس (.[[[)EPHE
يل “إيتان كولبريج”،
كتب أطروحته للدكتوراه بإرشاف الربوفيسور اإلرسائي ّ
اإلمامي
الشيعي
املتخصص يف الدراسات اإلسالم َّية ،وعنوانها“ :قضايا يف التفسري
ِّ
ّ
ّ
امليالدي)”،
الهجري /التاسع-العارش
املب ِكر للقرآن (من القرن الثالث إىل الرابع
ّ
ّ
وحصل عن هذه األطروحة عىل مرتبة الرشف األوىل عام 1991م[[[.
تول مناصب ع َّدة؛ منها :رئيس معهد الدراسات اآلسيويَّة واإلفريق َّية ،ورئيس
َّ
[[[ -انظر :صفحة مائري بر-آشري عىل ويكيبدياhttps://he.wikipedia.org :
[[[ -م.ن.
[[[ -م.ن.
[[[ -م.ن.
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قسم اللغة العرب َّية وآدابها يف الجامعة العربيَّة يف القدس ،ورئيس كريس الدراسات
اإلسالم َّية عىل اسم ماكس شليزنجر يف الجامعة نفسها ،وكذلك شغل منصب
سكرتري الجمع َّية اإلرسائيل َّية للدراسات الرشق َّية[[[ .ويشغل حال ًّيا منصب أستاذ
األدب العر ّيب يف الجامعة العربيَّة يف القدس املحتلَّة.
يُلحظ من سريته العلميَّة أنَّه ينتمي إىل فئة املسترشقني اإلرسائيليِّني من اليهود
يل ،والذين يحظون
الذين هاجروا من البلدان العرب َّية (املغرب) إىل الكيان اإلرسائي ّ
مبعرف ٍة كبرية بالعرب وشؤونهم وبدراي ٍة ال بأس بها باللغة العربيَّة[[[ ،وهي فئة غلب
اليهودي املضا ّد لإلسالم يف كتابتها؛ نظ ًرا إىل أنَّها تش َّب َعت
الديني
عليها طابع الجدل
ّ
ّ
يهودي متط ِّر ٍف يرى أ َّن اإلسالم ُيثِّل خط ًرا عىل اليهود واليهوديَّة ،وال
ديني
ٍّ
بفك ٍر ٍّ
س َّيام أنَّه نشأ يف أرس ٍة يهوديَّ ٍة متديِّن ٍة؛ فقد كان والده حاخا ًما ،وحينام هاجر إىل
الرتبوي
القدس املحتلَّة التحق مبدارس دينيَّ ٍة يهوديَّ ٍة للدراسة؛ مبعنى أ َّن تكوينه
َّ
ايس كان يهوديًّا متش ِّد ًدا.
والدر ّ
كام إنَّه ينتمي لتلك الفئة من املسترشقني اإلرسائيل ِّيني التي ُوصفت بـ»الخطرية»؛
وهم أولئك الذين درسوا الثقافة اإلسالم َّية من الكتب يف الجامعات اإلرسائيل َّية[[[؛
متخص ًصا يف الدراسات اإلسالم َّية ،وتلقَّى
إذ إنَّه يعمل أستاذًا يف الجامعة العربيَّة
ِّ
متكامل يف الجامعة العربيَّة يف القدس املحتلَّة حول الشؤون اإلسالم َّية
ً
تكوي ًنا علم ًّيا
كتب
واألدب العر ّيب ،م َّك َنه من االطِّالع عىل الشؤون اإلسالم َّية ودراستها من خالل ٍ
ومؤل ٍ
َّفات علم َّية أكادمي َّية.

ثان ًيا :إنتاجاته العلم ّية

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

[[[ -انظر :صفحة الربوفيسور بر-آشري عىل موقع الجامعة العربيَّة يف القدس/http://pluto.mscc.huji.ac.il/~barasher :
[[[ -عبد الكريم ،إبراهيم :االسترشاق وأبحاث الرصاع لدى إرسائيل ،ال ط ،عمّن ،دار الجليل1993 ،م ،ص.84
[[[ -عبد الكريم ،االسترشاق وأبحاث الرصاع لدى إرسائيل ،م.س ،ص.85-84
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 -1املشاريع والربامج العلم َّية والبحث َّية

ترأَّس منذ شهر سبتمرب (أيلول) عام 2002م وحتَّى شهر مارس (آذار) عام
(املتخصص يف الدراسات اإلسالم َّية)،
2003م ،مبشاركة الربوفيسور «إيتان كوليربج»
ِّ
طاقم ٍ
بحث يف معهد الدراسات العليا التابع للجامعة العربيَّة يف القدس املحتلّة.
وقد تناول هذا الطاقم بالبحث «التاميُز واالنغالق مقابل االنفتاح والعامل َّية يف
الشيعي» ( .)Exclusivity and Universality in Shi`i Islamوقد كانت
اإلسالم
ّ
هذه هي امل َّرة األوىل التي اجتمع فيها طاق ٌم من الباحثني الدول ِّيني للعمل املشرتك
يف مجال دراسات الشيعة ،مل َّدة تزيد عىل نصف عام[[[.
كام ترأَّس منذ مطلع شهر سبتمرب (أيلول) عام 2010م وحتَّى مارس (آذار) عام
2011م مبشاركة الربوفيسور «مردخاي كوهني» (باحث املقرا من املدرسة الدين َّية
يونيفرسيتي يف نيويورك) ،مجموع ًة من الباحثني يف معهد الدراسات العليا التابع
للجامعة العربيَّة يف القدس املحتلَّة ،وكان موضوع البحث« :تالقي الكتب املق َّدسة
يف الحضارات ذات الوشائج املشرتكة :طرائق التفسري القدمية يف الديانة اليهوديَّة،
واملسيح َّية ،واإلسالم ،وآثارها يف العهود الحديثة»
Encountering Scripture in Overlapping Cultures: Early Jewish
Christian and Muslim Strategies of Reading and Their Contemporary
Implications[2].
 -2املؤلَّفات العلم َّية وترجامت الكتب

ألَّف بر-آشري عد ًدا من الكتب التي متحورت حول املذاهب الشيع َّية املختلفة،
«النص
وحول القرآن الكريم والدراسات اإلسالم َّية كذلك ،وكان من أه ِّمها كتابه:
ّ
املق َّدس والتفسري عند الشيعة اإلمام َّية القدمية» (Scripture and Exegesis in
.[[[)Early Imami Shi`ism Leiden 1999
[[[ -انظر صفحة مائري بر-آشري عىل ويكيبديا ،م.س.
[[[ -انظر صفحة الربوفيسور بر-آشري عىل موقع الجامعة العربيَّة يف القدس ،م.س.
[[[ -انظر صفحة مائري بر-آشري عىل ويكيبديا ،م.س.
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يُع ُّد هذا الكتاب صيغ ًة مع َّدل ًة ومنقَّح ًة من أطروحته للدكتوراه التي أنجزها
بإرشاف الربوفيسور إيتان كولربج .ويتناول فيه تفسري القرآن عند الشيعة اإلمام َّية
االثني عرشيَّة ،مركِّ ًزا عىل ما اعتربه اإلشكاليَّة التي ص َّورها القرآن للخالف بني
الشيعي» ض ّد
الشيعة والس ّنة ،واالتِّهامات التي و َّجهها ما أطلق عليه «اإلسالم
ّ
ني» بتزييف الس َّنة للقرآن بسبب دوافع سياس َّية[[[.
«اإلسالم ُّ
الس ّ
كام ألَّف كتابًا يحمل عنوانThe Nusayri-`Alawi Religion: An Enquiry( :
( )into its Theology and Liturgyالديانة ال ُنصرييَّة-العلويَّة؛ تحقيق يف الالهوت
املختص بالديانة املسيحيَّة ،من
والليتورجيا) ،مبشاركة الربوفسيور أرييه كوفسيك
ّ
قسم دراسات الديار املق َّدسة يف جامعة حيفا ،حيث تناول فيه بالتحقيق والدراسة
الفرقة «ال ُنصرييَّة» التي اعتربها قد تح َّولت إىل «ديانة مستقلَّة»[[[.
اشتمل الكتاب -أيضً ا -عىل طبعة علم َّية محقَّقة ملخطوطة نُصرييَّة عنوانها:
«تعليم ديانة النصرييَّة» ،وهو مؤلَّف لتعليم أسس العقيدة ،يتك َّون من أسئل ٍة
ٍ
وإجابات حول أرسار العقيدة ،ويشبه يف األسلوب كتب تعليم العقيدة املسيحيَّة،
ويبدو أ َّن مؤلِّف هذا املخطوط قد تأث َّر مبؤلَّفات مسيح َّية ،أو أنَّه كان عىل اطِّالع
عليها.
كام إ َّن له كتابًا -أيضً ا -بعنوان« :كتاب املعارف أليب سعيد ميمون بن قاسم
الطرباين ...طبعة نقديَّة مع مق ِّدمة»
Kitab al-Ma’arif by Abu Sa’id Maymun b. Qasim al-Tabarani,
Critical edition with an Introduction Louvain: Peeters, 2011[3].
يق ِّدم هذا الكتاب رؤية نقديَّة لكتاب املعارف؛ من تأليف حكيم أبو سعيد
امليمون قاسم الطربا ّين؛ أحد شيوخ ال ُنصرييَّة يف أوائل القرن الحادي عرش ،ومن أه ّم
[[[ -انظر صفحة مائري بر-آشري عىل ويكيبديا ،م.ن.
[[[ -م.ن.
[[[ -انظر :صفحة مائري بر-آشري عىل ويكيبديا ،م.س.
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صريي ،والذي كان له دو ٌر كب ٌري يف تشكيل هويَّة
الشخص َّيات البارزة يف املذهب ال ُن ّ
هذا املذهب الجديد[[[.
كتب ومؤل ٍ
َّفات ع َّدة وترجمتها؛ هي:
شارك بر-آشري كذلك يف تحرير ٍ
“سفونوت”[[[“ ،الحشّ اشون”[[[ (فرقة من فرق الغالة يف اإلسالم)“ ،القرآن :مدخل
“قول ٌ
موجز”[[[ٌ ،
مقول عىل أكمل وجه”[[[“ ،اإلسالم ...التاريخ ،الدين ،الثقافة”[[[.
 -3املقاالت واملحارضات العلم َّية:

ٍ
مقاالت ع َّدة يف مجاالت اهتامماته البحث َّية نفسها باللغات العربيَّة
كتب بر-آشري
واإلنكليزيَّة والفرنس َّية ،ومن بينها مقاالت يف مجال القرآن الكريم؛ أبرزها:

 «تقاليد غري متجانسة يف التعليقات اإلمام َّية القدمية عىل القرآن»[[[ ،باللغةالفرنس َّية.
الشيعي يف القرآن»[[[ ،باللغة اإلنكليزيَّة.
 «قراءات مختلفة وإضافات لإلمامّ
العسكري»[[[ ،باللغة اإلنكليزيَّة.
 «تفسري القرآن الكريم لإلمام الحسنّ

[[[ -انظر :صفحة الربوفيسور بر-آشري عىل موقع الجامعة العربيَّة يف القدس ،م.س.
[[[ -حول َّية لدراسة الجاليات اليهوديَّة يف بلدان الرشق ،صدرت بالعربيَّة عن دار النرش التابعة ملعهد إسحاق بن تسفي لدراسة
الجاليات اليهوديَّة يف بلدان الرشق ،املجلّد 1999 ،22م.
[[[ -كتاب من تأليف :برنارد لويس ،ترجمه عن اإلنكليزيَّة :موشيه إيالن ،تحرير ومراجعة علميَّة :مائري بر-آشري ،مدينة القدس،
دار ماجنس للنرش2000 ،م.
[[[ -كتاب من تأليف :مايكل كوك ،القرآن ،ترجمه عن اإلنكليزيَّة :مائري بر-آشري؛ ونوريت صفرير ،تل أبيب2006 ،م.
[[[ -عبارة عن أبحاث يف تفسري املقرا والقرآن يف العصور الوسطى ،مهداة إىل :حجاي بن شامي ،صدرت بالعربيَّة ،من تحرير:
مائري بر-آشري؛ وساميون هوبكنز؛ سارة سطرومزة؛ وبرونو كيازة ،القدس املحتلَّة2007 ،م.
[[[ -كتاب صدر باللغة العربيَّة ،تحرير :مائري بر-آشري ،القدس املحتلَّة ،دار ماجنس للنرش2017 ،م.
[7]- Deux traditions hétérodoxes dans les anciens commentaires imamites du Coran, Arabica 37 (1990),
pp. 291- 314.
[8]- Variant readings and additions of the Imami-Shi’a to the Quran, Israel Oriental Studies 13 (1993),
pp. 39- 74.
[9]- The Qur’an commentary ascribed to the Imam Hasan al-’Askari, Jerusalem Studies in Arabic and
Islam 24 (2000), pp. 358- 379.
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وله يف مجال القرآن وتفسريه مداخل ع َّدة هي مواد يف دائرة معارف القرآن ،ويف
معجم القرآن بالفرنس َّية (.)2008 le Dictionnaire du coran, paris
وكذلك ألقى يف هذا املجال محارض ٍ
ات علم َّية ع َّدة؛ أبرزها محارضة بعنوان:
اإلسالمي»[[[.
«صورة إبراهيم يف القرآن والرتاث
ّ

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

قصص القرآن الكريم
اإلسالمي
أشار بر-آشري يف محارضة علم َّية له حول «إبراهيم يف القرآن والرتاث
ّ
قصة إبراهيم يف القرآن وردت -كام جميع قصص القرآن -مبعرثة
املبكر» إىل أ َّن َّ
وغري مرت َّبة ،ووردت عىل هيئة أجزاء داخل سور قرآن َّية متع ِّددة ،وأنّه مل يُستفاض
قصة نشأة إبراهيم وترعرعه؛ ذلك
يف رسد أجزا ٍء منها ،وعىل سبيل املثالَّ :
القصة وليس إىل تفاصيلها؛ أل َّن
أ َّن القرآن يعطي لنفسه أح ِّق َّية أن يقفز إىل فائدة َّ
«القص» ولك ْن من أجل «التذكري»[[[.
يقص القصص من أجل
ّ
القرآن ال ّ
ث َّم أشار إىل أ َّن مث ّة «خطًّا واح ًدا» يفصل بني قصص القرآن وقصص العهد
القديم ،وهو أ َّن قصص القرآن حول بني إرسائيل تشتمل عىل عموم َّيات ،بخالف ما
هي عليه يف العهد القديم وأدب التلمود ،وكذلك يف كتب آباء الكنيسة النرصان َّية
وال س َّيام الكنيسة السوريَّة -حيث تذكر التفاصيل بكاملها[[[.اإلسالمي» ،مجلَّة القرآن واالسترشاق املعارص،
[[[ -لالطِّالع أكرث عىل هذه املحارضة ،انظر« :صورة إبراهيم يف القرآن والرتاث
ّ
العدد  ،4خريف 2019م ،ص.58-57
[[[ -انظر :صفحة الربوفيسور بر-آشري عىل موقع الجامعة العربيَّة يف القدس ،م.س.
[[[ -م.ن.
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وكذلك استطرد يف املقارنة بني قصص القرآن وقصص العهد القديم ،مش ًريا
املفسين األوائل؛
إىل أ َّن األ َّول اعتمد كث ًريا عىل الثاين ،وأ َّن ذلك ظهر يف كتابات ِّ
أمثال :الطربي الذي أضاف كث ًريا من املصادر اإلرسائيليَّة حول قصص القرآن ،وال
تسلسل تاريخ ًّيا واض ًحا
ً
قصة إبراهيم وابْ َن ْيه إسحاق وإسامعيل ،مضيفًا أ َّن مث ّة
س َّيام َّ
ورس ًدا متتال ًيا يف قصص العهد القديم ،أ َّما يف القرآن فال يوجد مثل هذا التسلسل
الرسدي[[[.
التاريخي وال الرتاتب
ّ
ّ

وميكن الر ّد عىل ما أشار إليه بر-آشري ،بالقول:
التاريخي املتسلسل يف القصص القرآ ّين إنَّ ا هو لحكمة إله َّية
إ َّن انعدام البعد
ّ
وكل ما ورد
بالغة؛ وهي أ َّن القرآن الكريم كتاب يهدف إىل تقديم العظة الدين َّيةُّ ،
فيه هو من أجل هذه الغاية اإلله َّية ،مبا يف ذلك القصص .أ َّما العهد القديم فهو
كتاب اختلطت فيه املا َّدة التاريخيَّة باملا َّدة الدينيَّة ،إىل درجة أ َّن نقَّاد العهد القديم
ٌ
اعتربوه كتابًا تاريخ ًّيا يف املقام األ َّول ،يؤ ِّرخ لتاريخ الجامعة اإلرسائيل َّية يف سياق
ديني[[[.
ّ
النص القرآ ّين
كام إ َّن انعدام ال ُبعد
التاريخي يف قصص القرآن يؤكِّد خصوص َّية ّ
ّ
نص العهد القديم؛ إذ تنعدم يف القرآن املا َّدة التاريخ َّية ،يف حني
وانفصاله التا ّم عن ِّ
نص العهد القديم[[[.
يختلط التاريخ بالدين يف ِّ
القصة التوراتيَّة،
وتجدر اإلشارة -كذلك -إىل أ َّن املشكلة التاريخيَّة موجودة يف َّ
القصة القرآن َّية ،وهذا يعود إىل اختالف الهدف من تكرار
وليست موجودة يف َّ
فالقصة إنَّ ا تتك ِّرر يف التوراة بهدف بيان خرب آخر ورسد آخر
كل منهام؛
القصة يف ٍّ
َّ
َّ
قصة موطن إبراهيم،
وربا مناقض ملا ورد يف الرسد األ َّول؛ ومن أمثلة ذلكَّ :
مغاير َّ
[[[ -انظر :صفحة الربوفيسور بر-آشري عىل موقع الجامعة العربيَّة يف القدس ،م.س.
[[[ -حول اختالط التاريخ بالدين يف العهد القديم ،انظر :حسن ،مح ّمد خليفة :تاريخ الديانة اليهوديَّة ،ال ط ،القاهرة ،ال ن،
1996م ،ص.52
اليهودي أبرهام جايجر حول قصص األنبياء يف القرآن الكريم» ،مجلَّة
[[[ -هويدي ،أحمد محمود« :الر ّد عىل شبهات املسترشق
ّ
كلِّيَّة اآلداب ،جامعة القاهرة ،املجلَّد  ،60عدد  ،4أكتوبر 2000م ،ص.141
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القصة القرآن َّية فهدف يتَّسق
قصة بيعه .أ َّما التكرار يف َّ
وقصة إنقاذ يوسف ،وكذلك َّ
َّ
القصة القرآن َّية
مع الهدف األساس من القرآن؛ وهو الوعظ ،ففي ِّ
كل م َّرة تتك َّرر فيها َّ
تاريخي مختلف.
مث َّة عظة دينيَّة مختلفة[[[ ،ال رس ٌد
ٌّ

القصة التوراتيَّة أيضً ا؛ أ َّن
القصة القرآنيَّة ومييِّزها عن َّ
كام إ َّن أبرز ما تَتَّ ِص ُف به َّ
اإللهي ،وهي غايات كثرية؛ تتل َّخص يف
ناسب مع غايات التنزيل
َّ
القصة القرآن َّية تَتَ َ
ّ
اإللهي ،ووحدان َّية الله وقدرته ،يف حني أ َّن القصص يف التوراة جاءت
إثبات الوحي
ّ
لِتُ ْ ِب َز أمناط حياة اآلباء العربان ِّيني (إبراهيم ،إسحاق ،يعقوب )... ،وسلوك َّياتهم
وأخالقيَّاتهم؛ ليقتدي بها اليهود[[[.

 .2الرتجامت العرب َّية ملعاين القرآن الكريم

نرشت صحيفة هاآرتس اإلرسائيل َّية يف  15يونيو (حزيران) 2005م مقال ًة
علم ّي ًة ملائري بر-آشري ،بعنوان« :מתמסרים עם האיסלאם مستسلمون/
مسلمون مع اإلسالم»؛ وذلك تعليقًا منه عىل ترجمة معاين القرآن الكريم إىل
العربيَّة ،التي صدرت من جامعة تل أبيب خالل شهر مارس من العام نفسه،
يل أوري روبني أستاذ الدراسات القرآن َّية يف الجامعة نفسها[[[.
للربوفيسور اإلرسائي ّ
تح َّدث بر-آشري يف هذه املقالة مبوضوع َّية كبرية عن ترجمة معاين القرآن إىل
العربيَّة؛ إذ اعترب يف بدايته أ َّن هذا عمل صعب ج ًّدا ،وأنَّه ال ب َّد للمرتجم الذي يُ ِ
قدم
عىل هذا العمل من أ ْن يكون ُمطَّل ًعا متام االطِّالع عىل التفاسري اإلسالميَّة التي كُتبت
حول القرآن الكريم منذ قرون حتى وقتنا الحا ّيل[[[.
القصة من القرآن الكريم ،دراسة أدب َّية ونقديَّة ،رسالة دكتوراه (غري منشورة)،
[[[ -دبور ،مح َّمد عبد الله عبده :أسس بناء َّ
جامعة األزهر ،كلِّ َّية اللغة العرب َّية1996 ،م ،ص.25-23
[[[ -مطاوع ،سعيد عط َّية :قصص األنبياء يف العهد القديم يف ضوء النقد األد َّيب ،ال ط ،القاهرة ،املجلس األعىل للثقافة2007 ،م،
ص.32
[[[ -للمزيد حول هذه الرتجمة ،انظر :البهنيس ،أحمد :ترجمة معاين القرآن الكريم إىل العربيَّة...أوري روبني أمنوذ ًجا ،ال ط،
الدوحة ،منتدى العالقات العربيَّة والدوليَّة2017 ،م.
[[[ -انظر :املقال باللغة العربيَّة عىل هذا الرابط.https://www.haaretz.co.il/literature/1.1018840 :
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وأضاف أ َّن عىل املرتجم أ ْن يكون ُمت ِق ًنا ج ًّدا للُّغة العرب َّية التي كُ ِت َب بها القرآن؛
وحملة أوجه ومعانٍ كثرية ،وثريَّة باملصطلحات
فقد جاء القرآن بلغة عرب َّية صعبة َّ
الخاصة والتعبريات املتع ِّددة ذات الدالالت املجهولة ،وكثرية هي املواضع يف القرآن
َّ
[[[
التي ما زالت تحتمل تفسري ٍ
ات المتناهية  ،عىل الرغم من مرور أكرث من 1300
عام عىل نزوله ،واجتهاد املسلمني يف تفسريه عىل مدار قرون ،وبعد أكرث من قرنني
نص القرآن يف الرشق والغرب.
من البحث
العلمي حول ِّ
ّ
ولك ْن عىل الرغم من هذه اإلشارات املوضوع َّية التي ال ميكن تجاهلها يف مقالة
علمي متكامل»
بر-آشري ،فقد فاتته اإلشارة إىل أنَّه كان من األفضل أن يقوم «فريق ّ
برتجمة القرآن الكريم؛ سواء إىل اللغة العربيَّة ،أو إىل غريها من اللغات األجنب َّية؛
وحساس َّيته ،وألنَّه يتطلَّب معرفة كثري من العلوم
نظ ًرا إىل خطورة هذا العمل ّ
واملعارف واإلملام بها.
أ َّما ترجمة القرآن الكريم إىل اللغة العربيَّة تحدي ًدا ،فهي -بال ّ
شك -عمل ينطوي
عىل عظيم األه ِّميَّة العلميَّة والثقافيَّة؛ وذلك لكون ترجمة القرآن الكريم تحتاج
إىل إتقان كثريٍ من العلوم ،وتوافر أدوات ع ّدة؛ لتخرج يف النهاية ترجم ًة صحيح ًة
موضوع َّي ًة وخالي ًة من األخطاء والشبهات .وكذلك ينطوي هذا العمل عىل خطور ٍة
وحساس َّي ٍة بالغة؛ وذلك نظ ًرا إىل أمرين:
شديد ٍة ّ
أ َّولهام :املكانة العظيمة التي بلغها القرآن الكريم يف نفوس املسلمني عىل
مستوى أنحاء العامل بشتّى مذاهبهم ومشاربهم.
وثانيهام :تراث العداء والكراهيّة املتبادلة بني املسلمني والعرب من جانب،
جانب
يل التي ترى نفسها دولة اليهود؛ بوصفها كيانًا سياس ًّيا من
ٍ
والكيان اإلرسائي ّ
آخر[[[.
[[[ -انظر :املقال باللغة العربيَّة عىل هذا الرابط..https://www.haaretz.co.il/literature/1.1018840 :
[[[ -للمزيد حول هذا املوضوع ،انظر :البهنيس ،أحمد> :املقاومة العلميَّة ،ترجمة معاين القرآن الكريم إىل العربيَّة< ،عىل
الرابط./https://www.ida2at.com/scientific-resistance-translation-quran-hebrew :
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الئحة املصادر واملراجع
يل يف الدراسات العربيَّة املعارصة ،ال ط ،القاهرة،
 .1إدريس ،مح َّمد جالء :االسترشاق اإلرسائي ّ
مكتبة اآلداب2003 ،م.
 .2حسن ،مح َّمد خليفة« :املدرسة اليهوديَّة يف االسترشاق» ،مجلَّة رسالة املرشق ،القاهرة ،املجلَّد
 ،12األعداد 2003 ،4-1م.
عمن ،دار الجليل،
 .3عبد الكريم ،إبراهيم :االسترشاق وأبحاث الرصاع لدى إرسائيل ،ال طّ ،
1993م.
اليهودي أبرهام جايجر حول قصص
 .4هويدي ،أحمد محمود« :الر ّد عىل شبهات املسترشق
ّ
األنبياء يف القرآن الكريم» ،مجلَّة كلِّ َّية اآلداب ،جامعة القاهرة ،املجلَّد  ،60عدد  ،4أكتوبر 2000م.
القصة من القرآن الكريم ،دراسة أدبيَّة ونقديَّة ،رسالة
 .5دبور ،مح َّمد عبد الله عبده :أسس بناء َّ
دكتوراه (غري منشورة) ،جامعة األزهر ،كلِّ َّية اللغة العرب َّية1996 ،م.
 .6مطاوع ،سعيد عطيَّة :قصص األنبياء يف العهد القديم يف ضوء النقد األد َّيب ،ال ط ،القاهرة،
املجلس األعىل للثقافة2007 ،م.
 .7أحمد :ترجمة معاين القرآن الكريم إىل العربيَّة...أوري روبني أمنوذ ًجا ،ال ط ،الدوحة ،منتدى
العالقات العربيَّة والدوليَّة2017 ،م.
 .8صفحة الربوفيسور بر-آشري عىل موقع الجامعة العربيَّة يف القدس:
http://pluto.mscc.huji.ac.il/~barasher/
-Deux traditions hétérodoxes dans les anciens commentaires imamites du
Coran, Arabica 37 (1990), pp. 291-314.
-Variant readings and additions of the Imami-Shi’a to the Quran, Israel Oriental
Studies 13 (1993).
- The Qur’an commentary ascribed to the Imam Hasan al-’Askari, Jerusalem
Studies in Arabic and Islam 24 (2000).
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املستشرق اإلسرائيلي "أوري روبني"
وفهمه ملعاين القرآن الكريم
[[[

د .أحمد البهنيس

[[[

مقدّ مة

ورد هذا املقال -املاثل للرتجمة والتقديم -الذي حمل عنوان «משולחנו
של המתרגם» (من مائدة املرتجم) ،من ضمن مقاالت أُلقيت يف فعال َّية
يوم درايس[[[ احتفا ًء بإصدار جامعة تل أبيب عام  2005ترجمة عربيَّة كاملة
يل «أوري روبني»
ومطبوعة ملعاين القرآن الكريم ،من إعداد الربوفيسور اإلرسائي ّ
( ،[[[ )Uri Rubinأستاذ الدراسات القرآن َّية يف الجامعة نفسها.
[[[ -لالطِّالع عىل ترجمة أوري روبني للقرآن الكريم إىل اللغة العربيَّة ،وعىل مقدِّمتها وبعض التعليقات التي أضافها يف
هوامشها ،انظر« :مقدِّمة ترجمة «أوري روبني» العربيَّة ملعاين القرآن الكريم» ،مجلَّة القرآن واالسترشاق املعارص ،السنة ،1
العدد  ،3صيف 2019م ،ص.39-31
ائييل ،من مرص.
متخصص يف االسترشاق اإلرس ّ
[[[ -باحث
ِّ

ائييل للعلوم واآلداب يف القدس املحتلَّة فعاليَّة علميَّة مبناسبة إصدار هذه الرتجمة عن
الوطني اإلرس ّ
[[[ -نبذة عن الفعال َّية :أقام املجمع
ّ
جامعة تل أبيب ،بعنوان« «:על תרגום הקוראן ...יום עיון לכבוד פרסום תרגמו העברי של אורי רובין לק�ו
ايس عىل رشف إصدار ترجمة أوري روبني العربيَّة للقرآن)؛ وذلك يف  13ديسمرب (كانون األ َّول) عام
ראן» (حول ترجمة القرآن ...يوم در ّ
2005م .وقد صدر كُتيِّب يشمل املحارضات واملقاالت التي أُلقيت خالل هذا اليوم عن املجمع نفسه عام 2012م .شارك يف هذه الفعالية
كل من :الربوفيسور مائري بر-اشري أستاذ الدراسات االسالميَّة يف الجامعة العربيَّة يف القدس املحتلَّة
إىل جانب الربوفيسور أوري روبنيٌّ ،
مبقا ٍل بعنوان« :עשינו אותו קוראן ערבי למען תשכילו להבין ...השקפות מוסלמיות בשאלת תרגום
הקוראן» (أنزلناه قرآنًا عربيًّا لعلكم تعقلون...وجهات نظر إسالميَّة حول مسألة ترجمة القرآن) ،وكذلك الربوفيسور نارص بصل أستاذ
الدراسات العربيَّة واإلسالميَّة يف جامعة تل ابيب ،مبقا ٍل بعنوان« «:היהודים והקוראן :תרגומי הקוראן מלשונות איר�ו
פה לעברית» (اليهود والقرآن :ترجامت القرآن من لغات أوروبيَّة إىل العربيَّة) .وقام بتحرير هذا الكُتيِّب الدكتور يوحنان فريدمان؛
يل ،وجاء يف  112صفحة من القطع املتوسط .وقد سلَّطت هذه الفعاليَّة -مبا تض َّمنته من مقاالت -الضوء عىل
األستاذ باملجمع
الوطني اإلرسائي ّ
ّ
بعض الجوانب امله َّمة يف هذه الرتجمة ،وال سيَّام تلك املتعلِّقة بأسلوب املرتجم ومنهجه يف اختيار بعض األلفاظ القرآنيَّة وترجمتها ،وال سيَّام
صدى صويتّ متقارب بني اللغتني العربيَّة والعربيَّة .فقد بدا واض ًحا حرص صاحب الرتجمة عىل إبراز تلك الخصوصيَّة اللغويَّة
تلك التي لها ً
نرثي ال مثيل لهُّ ،
النص ،وهو
خاصة وأنَّه كان قد اعرتف بأ َّن القرآن يحظى ببنا ٍء أد ٍّيب
ٍ
يدل عىل عظمة من أنتج هذا ّ
يف لغة القرآنَّ ،
ألسلوب ٍّ
النص القرآ َّين يحمل لغ ًة
االعرتاف نفسه الذي كان قد أق َّر به يف مقابلة إذاعيَّة ،أجريت معه مبناسبة إصدار ترجمته العربيَّة للقرآن؛ إذ أكَّد أ َّن َّ
إعجازي.
ال ميكن سرب أغوارها ،فهي فريدة من نوعها وذات إيقاع
ّ

املختصني يف الدراسات القرآنيَّة.
[[[ -أوري روبني ( :)Uri Rubinيع ُّد واحدًا من أبرز املسترشقني اإلرسائيليِّني املعارصين
ِّ
ولد يف منطقة يافا يف فلسطني عام 1944م ،وتعلَّم اللغة العربيَّة؛ نتيجة قربه من املجتمعات العربيَّة الفلسطينيَّة التي عاش

الخاص
وبالنسبة إىل املقال املاثل للتقديم والرتجمة ،فقد عكس اهتامم روبني
ّ
صدى
بلغة القرآن ،ومحاولة تقدميها يف أقرب صورة للقارئ
العربي ،مبا تحمله من ً
ّ
لغوي ،بشكل يحقِّق هدفني:
صويتٍّ وإيقا ٍع ٍّ
 .1الهدف األ َّول :هو إيصال خصوصيَّة لغة القرآن
النص القرآ ّين املرت َجم للمتلقِّي
 .2الهدف الثاين :محاولة تبسيط ّ
هذا ،عالو ًة عىل أنَّه يلقي الضوء عىل بعض اإلشكاليَّات اللغويَّة التي واجهت
املرتجِم يف ترجمة بعض األلفاظ القرآن َّية وكيف َّية تعامله معها ،إضافة إىل أسباب
استعانته بالهوامش والتعليقات يف حوايش الرتجمة ،وهدفه من وراء ذلك ،والحاالت
التي لجأ إىل ذلك فيها.

أ ّو ًل :ترجمة املقال
متنح العربيَّة ميزة كبرية ملرتجم القرآن إليها مقارنة مبن يرتجم القرآن إىل لغة غري
ٍ
ترجامت غري ممكنة يف لغات
سام َّية[[[؛ فالعربيَّة تُعطي للمرتجم إمكان َّي ًة إليجاد
بجوارها .يف بداية عقد الستين َّيات التحق باملدرسة الثانويَّة «תיכון חדש» ،والتي قامت مديرتها «توين هيله» بإنشاء قسم
اقي» لتعليم اللغة العربيَّة الذي كان يلتحق به الطلبة اإلرسائيليُّون املجيدون
«המגמה המזרחנית» (االت ِّجاه االسترش ّ
للعربيَّة ،وكان «روبني» من خ ِّريجي الدورة األوىل يف هذا القسم ،والذي تعلَّم فيه العربيَّة وآدابها ،وكيفيَّة التعايش مع السكَّان
يغي «روبني» بعد ذلك وجهته الدراس َّية؛ إذ
العرب ،ودرس فيه بعض املوا ّد الق ِّيمة ،مثل :العرب َّية الفصحى ،والقرآن الكريم.مل ِّ
حرص عند وصوله إىل املرحلة الجامعية والتحاقه بجامعة تل أبيب ،عىل االنتظام يف أقسامٍ علم َّية تكون فيها دراسات قريبة
تخصص
شهادت ليسانس (اللقب
َ
التخصص .وحصل عىل
من ذلك
الجامعي األول) من جامعة تل أبيب ،أ َّولهام عام 1969م يف ُّ
ُّ
ّ
تخصص اللغة العربيَّة .كام حصل عام 1970م عىل شهادة
دراسات العهد القديم وتاريخ الرشق األوسط ،وثانيهام عام 1972م يف ُّ
دراس َّية تكميل َّية من جامعة تل أبيب يف تدريس العهد القديم .أ َّما بالنسبة إىل شهادة الدكتوراة ،فقد حصل عليها عام 1976م
اإلسالمي
«النبي مح َّمد يف الرتاث
من الجامعة نفسها من قسم اللغة العرب َّية والدراسات اإلسالم َّية ،وكانت أطروحته بعنوان:
ّ
ّ
تول «روبني» مراكز علميَّة وبحثيَّة كثرية داخل أقسام الدراسات العربيَّة واإلسالميَّة يف الجامعات اإلرسائيليَّة ،كان من
املبكر»َّ .
أه ّمها :رئاسة قسم الدراسات العربيَّة واإلسالميَّة يف كلِّيَّة اإلنسانيَّات(اآلداب)-جامعة تل أبيب ،ملدة ستَّة أعوام يف الفرتة -1984
1990م .له العديد من املؤلَّفات العلم َّية يف مجال الدراسات القرآن َّية بلغات عدَّة (اإلنكليزيَّة ،العربيَّة ،األملان َّية ،واإليطال َّية)،
وما صدر منها باللغة العربيَّة -مضافًا إىل ترجمته ملعاين القرآن الكريم محور هذه املقالة -كتابان ،بعنوان« :القرآن كالم الصوت
اإلسالمي»
الديني يف القرآن والرتاث
االلهي إىل مح َّمد الرسول ،القدس» (2019م) ،و«بني القدس ومكَّة :قداستها وخالصها
ّ
ّ
ّ
(2019م) .لالطِّالع عىل هذين الكتابني ،انظر :مجلَّة القرآن واالسترشاق املعارص ،السنة  ،1العدد  ،4خريف 2019م ،ضمن ملف
إصدارات علم َّية ،ص.77-76 ،73-72
اللغوي نفسه من األرسة اللغويَّة نفسها؛ إذ تنتسبان إىل فرع اللغات الساميَّة الذي هو أحد أه ّم
[[[ -تشرتك العربيَّة والعربيَّة يف الفرع
ّ
فروع أرسة اللغات اآلفروآسيويَّة .وتع ُّد العربيُّة من ضمن اللغات الساميَّة التي ت ُنسب إىل بني إرسائيل ،وبعض الشعوب التي تربطهم
244

ّ
اإلسرائيلي "أوري روبني" وفهمه ملعاين القرآن الكريم
املستشرق

أخرى ،وهو ما نستعرضه من خالل طرح مناذج وأمثلة من ترجمتي العربيَّة للقرآن،
التي صدرت عام .2005

النموذج األ َّول:

ُ ُ
َُ ُ
ِين َ
نقرأ يف اآلية  104من سورة البقرة﴿ :يَا َأ ُّي َها َّال َ
آم ُنوا ال تقولوا َراع َِنا َوقولوا
َ َ َ ٌ َ
َْ
انْ ُظ ْرنَا َو ْ
اب أ ِل ٌم﴾ فهذه اآلية تحظر عىل املؤمنني قول لفظة
اس َم ُعوا َول ِلكف ِِرين عذ

ُفس عىل أنَّها تطلب لفت االنتباه ،أو اإلصغاء ،وتأمرهم بقول (انْظُ ْرنَا)
( َرا ِع َنا) التي ت َّ
ُفس حرفيًّا :انظر لنا ،وهو ما يعني أنَّنا أمام لفظتني مرتادفتني:
ً
بدل منها ،والتي ت َّ
املفسون املسلمون أ َّن أمر
األوىل خاطئة ،والثانية ُوضعت لتستبدل بها ،ويرشح ِّ
سب ولعنة يف لغة
ّ
الكف عن استخدام هذه اللفظة ( َرا ِع َنا) هو بسبب كونها تع ُّد ّ
اليهود أعداء مح َّمد ،ووفقًا لذلك فإ َّن املسلمني باستخدامهم لهذه اللفظة يلعنون
مح َّم ًدا ،ووفقًا لتفسريٍ آخر فإ َّن أمر عدم استخدام هذه اللفظة هو بسبب أنَّها
تُذكِّر بأصل اللفظ العر ّيب (رعن) الذي انبثقت منه ألفاظ ذات معانٍ س ِّيئة ،وبالتايل
بدل من ( َرا ِع َنا) نظ ًرا إىل أ َّن لها -أي
فإ َّن اآلية تأمر املؤمنني باستخدام لفظ (انْظُ ْرنَا) ً
أقل إشكال َّية عىل أذن املستمع العر ّيب.
صدى ّ
(انْظُ ْرنَا)ً -
الحل األصح هو
ونظ ًرا إىل أ َّن موضوع اآلية قائم عىل صدى اللفظتني ،فقد كان ّ
اإلبقاء عليهام بصورتهام العربيَّة وتج ُّنب ترجمتهام إىل العربيَّة ،مثلام فعل يوسف
يوئيل ريفلني[[[ وأهارون بن شيمش[[[ يف ترجمتهام للقرآن إىل العربيَّة ،لكن يف
صالت دمويَّة بهم ،كبني إسامعيل وبني مدين .وقد أخذت اللغة العربيَّة العديد من األسامء ،فهي :لغة كنعان שפת כנען (وهو اسم
وار ٌد يف التوراة) ،واللغة اليهوديَّة שפה יהודית (بوصفها لغة مه َّمة يف الديانة اليهوديَّة) ،واللغة املقدَّسة שפה קדושה (حيث
تع ُّد يف التوراة لغة مقدَّسة؛ بسبب كتابة التوراة بها) ،لكن أشهر األسامء لها هي اللغة العربيَّة؛ فقد ُس ِّميت بهذا االسم نسب ًة إىل العربان ِّيني
الذين حملوا اللغة من بَ ْع ِد الكنعان ِّيني (املرتجم).
[[[ -قام بهذه الرتجمة «يوسف ريفلني» ،بعنوان« :אלקוראן  -תרגום מערבית» (القرآن -ترجمة عن اللغة العربية) ،وقد
صدرت عن دار النرش דביר يف تل أبيب عام 1936م ،وصدرت طبعتها الثانية عام 1963م ،ث َّم الثالثة عام 1972م ،والرابعة عام 1987م .
وتع ُّد هذه الرتجمة النسخة العربيَّة املعتمدة لدى فئ ٍة كبري ٍة من الباحثني واألكادمي ِّيني اليهود واإلرسائيل ِّيني املعن ِّيني بدراسة اإلسالم ومصادره
الرئيسة (املرتجم).
[[[ -قام بهذه الرتجمة الدكتور «أهارون بن شيمش» ،بعنوان «הקוראן הקדוש תרגום חופשי» ( القرآن املقدَّس ...ترجمة
ح َّرة) ،وصدرت الطبعة األوىل منها عام 1971م ،أ َّما الطبعة الثانية فصدرت عام 1978م ،بعنوان« :הקוראן ספר הספרים של
האשלאם תרגום מערבית» (القرآن ...كتاب اإلسالم األ َّول -ترجمة من العربيَّة .)-وتع ُّد هذه الرتجمة من أكرث الرتجامت روا ًجا
املتخصصني يف الدراسات اإلسالميَّة ،أو م َّمن ال يعرفون اللغة العربيَّة الفصحى ( املرتجم).
يل من غري
ِّ
بني الجمهور اإلرسائي ّ
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ترجمتي اخرتت ترجمة اللفظتني؛ وذلك ألنَّه -وفقًا لرأيي -من
ّ
الفرق بني صدى اللفظتني ،وهو األمر الذي ال ميكن فعله يف ترجم ٍة إىل لغ ٍة أخرى
غري العربيَّة.

فقد ترجمت راعنا إىل ֽר ֽ ַענו[[[ وبهذا أكون قد حافظت تقريبًا عىل معنى
العربي هو (كُن لنا صديقًا) أي حافظ علينا ،ويف الهامش
اللفظة؛ إذ إ َّن معناها
ّ
أوردت كذلك اللفظة العرب َّية بصورتها األصل َّية.
أ َّما اللفظة (انْظُ ْرنَا) فقد ترجمتها إىل ֽראֵ נו أي (انظر إلينا) ،وبهذا ربحنا
صدى صو ٍّيت بني اللفظة امل ُستهجنة ֽר ֽ ַענו واللفظة التي
(إضافة) بأن خلقنا لعبة ً
من املفرتض أن ت ُستبدل بها ֽראֵ נו ،فالحرف (ע ع) يف اللفظة ֽר ֽ ַענו يحافظ عىل
رش ،وهو ما يتوافق مع التفاسري التي تقول
االنتساب إىل اللفظة רע أو רוע أي ال ّ
السب واللعنة ،ويف العربيَّة املعارصة اختفى
بأ َّن يهود املدينة كانوا يقصدون بها
ّ
االختالف الهجا ّيئ يف الصوت بني حريف (א أ) و(ע ع) ،لكن يف ما يتعلَّق باللغة
الكالسيكيَّة للقرآن فقد تراءت يل إمكانيَّة استخدام لعبة املبادلة بني حرف (ע ع)
رش من اللفظة.
رش وحرف (א أ) الذي يُح ِّيد معنى ال ّ
املتعلِّق بال ّ
يف ضوء ما سبق ،فإنَّه ميكن القول :إنَّه يف العربيَّة فقط ميكن الحفاظ عىل
الصدى الصو ّيت لألصل العر ّيب يف ترجمة القرآن ،وتطوير لعبة األلفاظ مثلام حدث
يف هذا املثال.

النموذج الثاين:
هناك ٌ
القرآن إليها،
أي لغة أخرى لجهة ترجمة
مثال آخر مليزة العربيَّة عن ِّ
َ َ ََ
ْ َ ْ ْ َ ٌْ َ َ
ُ
وهو ما نقرأه يف اآلية  59من سورة مريم﴿ :فخلف مِن بع ِدهِم خلف أضاعوا
َ َ ْ
َ
َّ
َّ َ َ َّ ُ
ات ۖ ف َس ْوف يَل َق ْو َن غ ًّيا﴾ ،التي تتح َّدث عن الكفار الذين
الصلة َوات َبعوا الش َه َو ِ
يُعاقبون بسبب خطاياهم ،فيُه ِّددهم القرآن ويقول (ف ََس ْو َف يَلْ َق ْو َن َغيًّا) ،وقد
الصويت يف اللغة العربية تشبه إىل ح ٍّد كبري اللفظة العربيَّة «راعنا» (املرتجم).
ّ
[[[ -هذه اللفظة يف هجائها
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ترجمها ريفلني «אך נפול יפלו בתועה « أي (سقطوا يف الضالل) ،أ َّما ابن
أي خط ٍإ
شيمش فقد ترجمها «וסופם אבדון» أي (ونهايتم ضياع) ،وال يوجد ُّ
يف ترجمتهام؛ فإ َّن الصورة ( َغيًّا) -وفقًا لهام -هي مصطلح مبارش يعني الخطيئة أو
الضالل ،وكام يقول القرآن فإ َّن الكافرين سيقعون يف الضالل.
عىل الرغم من ذلك ،فإ َّن ترجمتهام مل تأخذ يف الحسبان تفس ًريا إسالم ًّيا مج َّر ًدا
وموجو ًدا يف التفاسري الرئيسة ،ومنها تفسري الجاللني[[[ ،الذي ورد فيه –عىل سبيل
املثال -تفس ٌري وحي ٌد ومتفر ٌد للفظة ( َغ ًّيا) وهو (وادي عميق يف جهنم ،سيسقطون
القرطبي أ َّن ذلك هو التفسري األكرث معقول َّية ،وهذا التفسري يتيح ملرتجم
فيه) ،وذكر
ّ
القرآن إىل العربيَّة فرص ًة عظيم ًة الستخدام التشابهات بني اللغتني العرب َّية والعربيَّة.
الطبيعي االقتباس من اللفظة ( َغ ًّيا) واستبدالها بلفظة (גיא)
فهل يكون من
ّ
العربي سيتذكر عىل الفور גיא בן הינום[[[،
العربيَّة؟ وبالتايل ،فإ َّن القارئ
ّ
وبالتايل فقد ترجمته إىل (סופם שיגיעו אל הגיא) ( نهايتهم سيصلون إىل
جيا) ،ووضعت يف الهامش أيضً ا اللفظة العرب َّية بصورتها األصل َّية ورشحت معنى
ربا يع ُّد
املفسين يرشحون أ َّن هذا اسم وادي يف جهنم ،وأنَّه َّ
املوضوع ،وكتبت أ َّن ِّ
مفسين آخرين
صدى لصورة اللفظ
ّ
ً
العربي גיא בן הינום ،ورشحت أ َّن هناك ِّ
رشحوا اللفظة وفقًا ألصلها العر ّيب (غوى) الذي يعني ضياع.

النموذج الثالث

وردت اللفظة (بَ ِق َّية) ثالث م َّرات يف القرآن؛ يف اآلية  248من سورة البقرة[[[،

[[[ -أشار الربوفيسور «أوري روبني» يف مقدِّمة ترجمته العربيَّة ملعاين القرآن الكريم إىل أنَّه قد استعان بعد ٍد من التفاسري اإلسالم َّية للقرآن
قبول لدى
الكريم التي كُتبت خالل القرون اإلسالم َّية األوىل؛ وذلك بهدف إعانته عىل إعداد ترجمة عربيَّة للقرآن الكريم تعكس التفسري األكرث ً
عا َّمة املسلمني .هذا ،مضافًا إىل اعتامده عىل هذه التفاسري كث ًريا يف إضافة مالحظات وتعليقات نقديَّة حول اآليات القرآن َّية يف هوامش الرتجمة
السمرقندي» (ت375 :هـ985/م) -2 ،تفسري «زاد
وحواشيها ،محدِّدا أنَّه اعتمد عىل أربعة تفاسري ،وهي -1 :تفسري «بحر العلوم» لـ»أيب الليث
ّ
املسري» لـ»عبد الرحمن بن الجوزي» (ت597 :هـ1200/م) -3 ،تفسري «أنوار التنزيل وأرسار التأويل» لـ»القايض البيضاوي» (ت685 :هـ1286/م).
يل» (ت 846 :هـ1459/م) (املرتجم).
 -4تفسري «الجاللني» لـ« :جالل الدين
السيوطي» (ت911 :هـ1505/م) ،و«جالل الدين املح ّ
ّ
اليهودي) يوجد جنوب مدينة القدس بالقرب من جبل صهيون
كثريا يف املقرا (الكتاب املقدَّس
ّ
[[[ -اسم وا ٍد ذُكر ً

العربي الوارد يف املصادر الدين َّية اليهوديَّة عىل أنَّه مكان الخاطئني
املقدَّس ،وهو مرتبط بلفظ «גיהונם» جهنم
ّ
بعد موتهم (املرتجم).
ْ
َ
وس َو ُآل هَا ُرونَ
[[[َ ﴿ -وق ََال لَ ُه ْم نَ ِب ُّي ُه ْم إِنَّ آيَ َة ُملْ ِك ِه أنْ يَأتِ َيك ُُم ال َّتابُ ُ
وت ِفي ِه َس ِكي َن ٌة ِم ْن َربِّك ُْم َوبَ ِق َّي ٌة ِممَّ تَ َركَ ُآل ُم َ
تَ ْح ِملُهُ الْ َمالَئِكَ ُة إِنَّ ِف َذلِكَ الَيَ ًة لَك ُْم إِنْ كُ ْن ُت ْم ُم ْؤ ِم ِن َني﴾ سورة البقرة ،اآلية .248
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واآليتان  86و  116من سورة هود[[[ ،واملعنى األساس البسيط للَّفظة هو (بقية)
هذه اآليات ،وتحدي ًدا اآلية 116
وفقًا لجذرها (بقى) .املشكلة هي أنَّه يف إحدى
ُ
ْ
ُ
َ
َ
ُْ
ْ َ
ََ َ َ
ُ
ون م ِْن قبْل ِك ْم أولو بَقِ َّي ٍة َين َه ْون َع ِن الف َسادِ ِف
من سورة هود﴿ :فل ْوال كن م َِن الق ُر
ِ
َ
ِين َظلَ ُموا َما ُأتْرفُوا فِيهِ َو َكنُوا ُمْرم َ
ْ
األر ِض إال قَل ِيال م َِّم ْن أ ْنَيْ َنا مِنْ ُه ْم َو َّات َب َع َّال َ
ِني﴾
ِ
ِ
ِ
وردت (أُولُو بَ ِق َّي ٍة) لوصف الص ِّديقني من أبناء األجيال السابقة ،والذين لوال أ َّن
هناك الكثري من أمثالهم ل َّدمر اإلله جيلهم وأفناهم من عىل وجه األرض.
املفسون إ َّن املقصود هم أصحاب املعتقدات الدين َّية والص َّديقني ،وقد
ويقول ِّ
ترجمها ابن شيمش إىل «בני אדם ישרים» أي (أشخاص صالحون) ،لك َّن
هذه الرتجمة تفصل بني األصل العر ّيب لها (بقية) واألصل املقابل لها يف العربيَّة
שאר .عىل الرغم من أ َّن هناك طريقة للحفاظ عىل هذه الصلة؛ وذلك عن
ُجسد فكرة السم ّو والتم ُّيز،
طريق استخدام اللفظة العربيَّة (שאר רוח) التي ت ِّ
وبالتايل ال يوجد ما هو أنسب منها لرتجمة لفظة (بقية) إىل العربيَّة ،وهو ما قام به
ريفلني يف ترجمته؛ إذ استخدم مصطلح (בעלי שאר ־ רוח) وكانت ترجمتي
أنا كذلك.

النموذج الرابع
نتناول يف هذا املثال الجذور اللغويَّ َة املتشابهة يف العربيَّة والعربيَّة ،مثال
َ ُّ َ َّ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ ُ
ك ُم الْق َص ُ
اص
الواردة يف اآلية  178من سورة البقرة﴿ :يا أيها الِين آ َمنوا كتِب علي
ِ
َ
ُ
ُ

ْ
ْ
ْ
ْ
ف َ ُل م ِْن أخِيهِ َ ْ
ِف الْ َقتْ َل ْ ُ
ال ُّر ب ْ ُ
ال ّ ِر َوال َعبْ ُد بِال َعبْ ِد َوالنْ َث بِالنْ َث َف َم ْن ُع ِ َ
ش ٌء
ِ
َََ ٌ َ
ْ َّ ُ ْ َ َ ٌَْ َ
ْ
َ َ َْ ٌ
ْ
َ ّ ٌ ْ ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ان ذل ِك ت ِفيف مِن ربِكم ورحة فم ِن اعتدى
فات َِباع بِال َمع ُر ِ
وف وأد َاء إِلهِ بِإِحس ٍ
َب ْع َد َذل َِك فَلَ ُه َع َذ ٌ
اب أ ِل ٌم﴾ ،والتي تتعرض ألحكام العقوبة املتعلِّقة بالقتل وحاالت

َّ

الكفَّارة ،مثلام هو وارد يف اآلية (فَ َم ْن ُع ِف َي لَ ُه )....والتي تقصد أ َّن أقارب القتيل
قد سامحوا القاتل أي لن يقتلوه ،ويف هذه الحالة فإنَّه عىل امل ُسامح أن يتبع طريق
املعروف (فَاتِّ َبا ٌع بِالْ َم ْع ُر ِ
وف) ،ويف هذه الحال تق ِّدم لنا العربيَّة ترجم ًة بسيط ًة
[[[﴿ -بَ ِق َّي ُة الل ِه َخ ٌ ْي لَك ُْم إِنْ كُ ْن ُت ْم ُم ْؤ ِم ِن َني َو َما أَنَا َعلَ ْيك ُْم ِب َح ِف ٍ
يظ﴾ سورة هود ،اآلية .86
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لتعظيم لفظة (اتِّباع) وهي (תביעה) وبهذا يرد املعنى الدقيق لهذا األمر
العربي؛ لذلك فقد ترجمت هذه اآلية عىل
اإللهي من خالل استخدام هذا الجذر
ّ
ّ
النحو اآليت :ואולם אם מוחל גואל הדם לרוצח על קצת דמו
של אחיו יסתפק בתביעה כדת וכדין (ואז ישלם לו הרוצח
כופר נפש).

النموذج الخامس

ورد يف مواضع ع َّدة من القرآن لفظة (املؤتفكات) أو (املؤتفكة)[[[ كصفة للمدن
التي دم َّرها اإلله ،وكان يُقصد بها مدينتي سدوم وعمورة املقرائيَّتَ ْي[[[.

ٍ
معلومات عن صلة هذه املدن مبا وردت عليه يف
املفسون املسلمون
ويورد ِّ
كام أ َّن القرآن
رأسا عىل عقب،
األصل املقرا ّيئ الذي يصف هذه املدن التي انقلبت ً
َ َُْ َ َْ
َ ََّ
نفسه يصف انقالب هذه املدن يف اآلية  82من سورة هود ﴿فلما جاء أمرنا جعلنا
ِجارةً م ِْن س ّ
اعلَها ساف ِلَها َوأَ ْم َط ْرنا َعلَيْها ح َ
يل َمنْ ُضو ٍد﴾ ،واآلية  74من سورة ِ
الحجر
ِج
ِ
ِ ٍ
َ
ْ
َ
َ
ارةً ّ ِمن س ّ
ج َعل َنا َع ِلَ َها َساف ِل َها َوأ ْم َط ْرنَا َعليْه ْم ح َ
﴿فَ َ
ِج َ
ج
يل﴾ ،والذي كان انقالبًا تا ًّما،
ِ
ِ
ِ
ٍ
رأسا عىل عقب ،وهذه الصورة موصوفة أيضً ا يف
أي أ َّن اإلله ألقى بهذه املدن وقلبها ً
املقرا؛ إذ يُحىك أ َّن اإلله أمطر سدوم وعمورة نا ًرا وأبادهام وقلبهام[[[.
لعقاب اإلله الشديد ،مثلام ورد يف
وورد انقالب هاتني املدينتَ ْي يف املقرا كعالم ٍة
ِ
سفر الخروج  ،25/29وسفر ارميا  ،16 /20كام أ َّن القرآن استخدم هذا املثال لتحذير
الكفار .وكانت الرتجمة الطبيعيَّة ج ًّدا لهاتني املدينتني يف القرآن هي «הערים
العربي القريب
ההפוכות» أي (املدن املقلوبة) ،وهو ما يتيتح استخدام الجذر
ّ
العربي.
قريب ج ًّدا من الجذر
ّ
ج ًّدا من الجذر العر ّيب الذي هو بدوره ٌ
اب َمدْ َي َن
يم َوأَ ْص َح ِ
[[[ -سورة التوبة ،اآلية ﴿ :70أَل َْم َيأْتِه ِْم نَ َبأُ الَّ ِذي َن ِم ْن َق ْبلِه ِْم َق ْو ِم نُو ٍح َو َعا ٍد َو َُثو َد َو َق ْو ِم إِ ْب َرا ِه َ
َات أَتَ ْت ُه ْم ُر ُسلُ ُه ْم بِالْ َب ِّي َن ِ
َوالْ ُم ْؤتَ ِفك ِ
ات ف ََم كَانَ اللهُ لِ َيظْلِ َم ُه ْم َولَ ِك ْن كَانُوا أَنْف َُس ُه ْم َيظْلِ ُمونَ ﴾؛ سورة النجم ،اآلية :53
َات بِالْخ ِ
َاط َئ ِة﴾.
﴿ َوالْ ُم ْؤتَ ِفكَ َة أَ ْه َوى﴾؛ سورة الحاقَّة ،اآلية َ ﴿ :9و َجاء ِف ْر َع ْونُ َو َم ْن َق ْبلَهُ َوالْ ُم ْؤتَ ِفك ُ
[[[ -أي الواردة يف (املقرا) املعروف يف الكتابات العرب َّية بالعهد القديم ،وهو الكتاب املقدَّس لليهود (املرتجم).
[[[ -انظر :التكوين .25-24 /19
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النموذج السادس
العربي (שוב)؛ فعىل سبيل
َاب) بوج ٍه واض ٍح الجذ َر
َّ
يقابل الجذر العر ّيب (ت َ
َ
َ َ َّ َ
آد ُم م ِْن َر ّبهِ َك َِمات َف َتابَ
املثال :يف اآلية  37من سورة البقرة قيل عن آدم ﴿فتلق
ٍ
ِ
َ َْ
اب َعلَ ْي ِه) ،وترجمها ريفلني «וישב אליו»،
عليهِ﴾ ،وقد ورد يف اآلية نفسها (فَتَ َ
العربي ،لك َّنه مل
ويف هذه الرتجمة حافظ عىل التشابه بني الجذر العر ّيب والجذر
ّ
يأخذ بعني االعتبار الحقة النسب (عليه) وترجمها (إليه) ،وميكن توقُّع أ َّن املرتجم
اعترب أ َّن آدم هو الذي تاب إىل اإلله.
كام أ َّن ابن شيمش ترجمها -أيضً ا( -إليه) عىل اعتبار أ َّن املوضوع األساس هو
آدم وليس اإلله ،وتجاهل متا ًما الحقة النسب (عليه).
وصف الرتباط
اب َعلَ ْي ِه) عىل أنَّها ٌ
ويرشح ِّ
املفسون املسلمون عمو ًما جملة (فَتَ َ
َاب)
اإلله بآدم ،ومن املمكن الحفاظ يف الرتجمة العربيَّة عىل الصلة التي بني (ت َ
وكل ذلك ميكن
العربيَّة و(שב) العربيَّة ،وكذلك عىل الحقة النسب (عليه)ُّ ،
تحقيقه إذا ترجمناها مبعنى (عاد عن غضبه عليه) ،وقد انتهجت هذا األسلوب
لإلنسان ،مثال :اآلية 54
كل املواضع التي وردت فيها مسامحة اإلله
يف الرتجمة يف ٍّ
َ
ّ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َّ
َ
ُ
ُ َ
ُ
َ ُ
من سورة البقرة ﴿ِإَوذ قال ُم َ ٰ
ك ْم ب ِ ِ
اتاذِك ُم
وس ل ِق ْو ِمهِ يَا ق ْو ِم إِنك ْم ظل ْم ُت ْم أنفس
َ

ْ َْ َُ ُ َ
ْ
ُ
ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ ُ َ ُ ْ َٰ ُ ْ َ ْ ٌ َ ُ
ي لك ْم عِن َد بَارِئِك ْم
العِجل فت
وبوا إ ِ ٰل بَارِئِكم فاقتلوا أنفسكم ذل ِكم خ
َّ
ُ
ُ
ُ
ْ
ْ
َف َت َ
ُ
َّ
الرح ُ
اب َعلَيكم ۚ إنه ه َو اتل َّواب َّ
َ
اب َعلَ ْي ُك ْم) أي عاد
ت
ف
(
اإلله
عن
قيل
فقد
﴾،
ِيم
َ
ِ
َ

عن غضبه عليكم وقد ترجمها ريفلني (ושב אליכם) ،أما ابن شيمش فقد
ترجمها (ושוב אליכם).
النموذج السابع

املثال األخري الذي أورده يف هذا الصدد ،هو لفظة (خالق) الواردة يف اآلية
َ َّ َ ُ َ َ ْ ُ َّ َ ُ َ َ ٰ ُ ْ
ََ
َ َ
ك ُسليْ َمان ۖ َو َما كف َر
 102من سورة البقرة ﴿واتبعوا ما تتلو الشياطِني
ع مل ِ
ُ

ُ َ ْ َ ُ َ َ ٰ َّ َّ َ َ َ َ ُ ُ َ ّ ُ َ
َ ََ َْ َ َ ْ
الس ْ
ون انلَّ َ
ِح َر َو َ
اس ّ
ي
ك
ل
م
ال
ع
ل
نز
أ
ا
م
كن الشياطِني كفروا يعل ِم
سليمان ول ِ
ِ
ِ
َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َّ
ْ َ َ َ َّ ٰ َ ُ َ َّ َ َ ْ ُ ْ َ ٌ َ َ َ ْ ُْ
ان مِن أح ٍد حت يقول إِنما نن ف ِتنة فل تكفر
بِبابِل هاروت وماروت ۚ وما يعل ِم ِ
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َ
َّ
َ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ َ َ ُ َ ّ ُ َ
ون بهِ َب ْ َ
ي ال ْ َم ْرءِ َو َز ْوجهِ ۚ َو َما ُهم ب َض ّ
ار َ
ين بِهِ م ِْن أ َح ٍد إِل
ِ
ِ
ۖ فيتعلمون مِنهما ما يف ِرق ِ
ِ
ْ
َ
ْ َّ َ َ َ َ َّ ُ َ َ َ ُ ُّ ُ ْ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ
اش َ َ
تاهُ َما ُل ِف الخ َِرة ِ
بِإِذ ِن اللِ ۚ ويتعلمون ما يضهم ول ينفعهم ۚ ولقد عل ِموا لم ِن
َ َ
ََ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َْ َ ُ َ َُْ َ
م ِْن خل ٍق ۚ ولِئس ما شوا بِهِ أنفسهم ۚ لو كنوا يعلم
ون﴾ ،وقد تك َّررت هذه الكلمة

-أيضً ا -يف آيات أخرى[[[.

وتتكر َّر يف موضعٍ آخر من السورة نفسها ،يف اآلية  :200وقد قيل يف اآلية األوىل
املفسون
عن اإلنسان الذي يشتغل بالسحر ( َما لَ ُه ِف ْال ِخ َر ِة ِم ْن َخ َلقٍ ) ،ورشح ِّ
املسلمون لفظة ( َخ َلقٍ ) مبعنى جزء (نصيب) .وعليه ،فإنَّه ميكن ترجمة اللفظة يف
العربي ،مبعنى أ َّن هذا األمر يُذكِّر بالتعبري
صورتها العربيَّة املأخوذة من هذا الجذر
ّ
نصيب من
التلمودي الرائج «אין לא חלק בעולם הבא» أي (ليس له
ّ
ٌ
العامل ِ
اآلخر).
إ َّن موضوع تاريخ الجذور اللغويَّة املشرتكة بني عرب َّية القرآن واللغات السام َّية
خاص اآلراميَّة ،كانت من املوضوعات التي بُحثت غري
األخرى ،مثل العربيَّة ،وبوج ٍه ّ
م َّرة ،ومن املمكن ذكر أمثلة شهرية ع َّدة تتعلَّق بذلك مثل َج َنة=גן .وهي أمثلة
ُجسد ميزة العربيَّة لجهة ترجمة القرآن إليها.
ت ِّ
ثان ًيا :التعليقات والهوامش لرتجمة «روبني» العرب ّية ملعاين القرآن الكريم...
[[[
دراسة نقد ّية
ميكن تقسيم املجهودات االسترشاق ّية اليهوديّة عا ّمة التي تعرضت لإلسالم
ومصادره وشؤونه املختلفة بالدراسة والنقد ،إىل ثالث مراحل أو مدارس ،أ ّولها:
مرحلة أو مدرسة «االسترشاق اليهودي» ،والتي تبدأ بالتو ّجه نحو دراسة اإلسالم
اس َمن يَق ُ
ُول َربَّ َنا آتِ َنا ِف الدُّ نْ َيا
[[[ -يف :سورة البقرة ،اآلية َ ﴿ 200ف ِإذَا قَضَ ْيتُم َّم َن ِاسكَك ُْم فَا ْذكُ ُروا اللَّهَ كَ ِذكْ ِرك ُْم آبَا َءك ُْم أَ ْو أَشَ دَّ ِذكْ ًرا ۗ َف ِم َن ال َّن ِ
َو َما لَهُ ِف ْال ِخ َر ِة ِم ْن خ ََلقٍ ﴾؛ سورة آل عمران ،اآلية ﴿ 77إِنَّ الَّ ِذي َن يَشْ َ ُتونَ ِب َع ْه ِد اللَّ ِه َوأَ ْيَانِه ِْم ثَ َ ًنا َقلِ ًيل أُولَ ِئكَ َل خ ََل َق لَ ُه ْم ِف ْال ِخ َر ِة َو َل
يم﴾؛ وسورة التوبة ،اآلية ﴿ 69كَالَّ ِذي َن ِم ْن َق ْبلِك ُْم كانُوا أَشَ دَّ ِم ْنك ُْم ُق َّو ًة
اب أَلِ ٌ
يُكَلِّ ُم ُه ُم اللَّهُ َو َل يَ ْنظُ ُر إِلَ ْيه ِْم يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة َو َل يُ َزكِّيه ِْم َولَ ُه ْم َع َذ ٌ
َوأَك َ َْث أَ ْم ً
َاس َت ْم َت ْعت ُْم ِبخَال ِقك ُْم ك ََم ْاس َت ْمت ََع الَّ ِذي َن ِم ْن َق ْبلِك ُْم ِبخَال ِقه ِْم َوخُضْ ت ُْم كَالَّ ِذي خاضُ وا أُول ِئكَ َح ِبطَ ْت
َاس َت ْم َت ُعوا ِبخَال ِقه ِْم ف ْ
وال َوأَ ْوالدًا ف ْ
أَ ْعاملُ ُه ْم ِف الدُّ نْيا َو ْال ِخ َر ِة َوأُول ِئكَ ه ُُم ال ُِ
ْخاسونَ ﴾.
[[[ -رسالة ماجستري ،جامعة القاهرة /كليّة اآلداب ،يونيو  .2012تقديم وقراءة د .أحمد البهنيس.
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واملجتمعات اإلسالم ّية كجزء من الحركة االسترشاق ّية يف الغرب ،والتي ظهرت بدايات
احتل اليهود مكانة مرموقة داخل حركة االسترشاق الغريب-
القرن الـ 18م ،فقد ّ
األورويب .وثانيها :مرحلة أو مدرسة االسترشاق الصهيوين ،والتي ارتبطت بطبيعة
الحال بالحركة الصهيونية التي ظهرت باألساس يف رشق أوروبا عام 1881؛ األمر
الذي ميز هذه املرحلة أو املدرسة عن االسترشاق الغريب من حيث أن أصبح لها
الخاصة التي تهدف بطبيعة الحال لخدمة الحركة الصهيون ّية
أهدافها وموضوعاتها
ّ
وتأصيل الوجود اليهودي يف فلسطني تاريخ ًّيا.
أ ّما املرحلة الثالثة واألخرية فهي مرحلة أو مدرسة «االسترشاق اإلرسائييل»،
وتبدأ مع قيام دولة إرسائيل عام 1948م كامتداد لكل من «االسترشاق اليهودي»
و «الصهيوين» ،وبالتايل فقد حملت نفس سات وأهداف املرحلتني السابقتني ،يف
نفس الوقت الذي انفردت به بسات وأهداف خاصة بها ،صبت جميعها يف خدمة
األهداف السياس ّية والفكريّة إلرسائيل.
ارتبطت الرتجامت العربيّة املعاين القرآن الكريم بشكل وثيق باملجهودات
االسترشاقيّة اليهوديّة؛ فقد ظهرت الكثري من الرتجامت العربية املعاين القرآن الكريم
سواء الجزئية أو الكاملة وسواء املطبوعة أو املخطوطة خالل الفرتات التاريخيّة
املختلفة التي شهدت ظهور مدارس االسترشاق اليهودي والصهيوين واإلرسائييل.
بدأت الرتجامت العربية املعاين القرآن الكريم يف صورة جزئية لبعض آي القرآن
الكريم أيام حكم املسلمني لألندلس عىل أيدي الفيلسوف اليهودي «سعدیا
الفيومي» ،والشاعر اليهودي «سليامن بن جبري ول» ،وكانت أول ترجمة املعاين
سورة كاملة للعربية تلك التي قام بها الخرب اليهودي «أفراهام حسداي» من خالل
ترجمته الكتاب الغزايل ميزان العمل..
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 .1ترجامت مطبوعة ومخطوطة
أما الرتجامت العربية «الكاملة» املعاين القرآن الكريم ،فتنقسم إىل نوعني
«مخطوطة ومطبوعة» ،وبالنسبة للرتجامت املخطوطة غري املنشورة ،فأ ّولها يعود
إىل القرن السادس عرش امليالدي ،وقام بها الحرب «یعقوب بن یرسائيل هاليفي»
وهي محفوظة بقاعة اآلثار الرشقية باملتحف الربيطاين .أ ّما الثانية فتعود للقرن
الثامن عرش امليالدي وصاحبها غري معروف وهي محفوظة باملكتبة الربيطانية
بلندن ،وبالنسبة للثالثة فمحفوظة مبكتبة الكونجرس األمرييك بواشنطن وال تتوافر
أيّة تفاصيل عنها.
فيام يتعلق بالرتجامت املطبوعة فقد صدر أولها يف ليبزج عام  1857وقام بها
الحرب «حاییم هرمان ریکندروف» ،أما الثانية فقد صدرت يف فلسطني عام 1937
وقام بها «يوسف ريفلني» ،وصدرت الثالثة يف إرسائيل عام  1971وقام بها «أهارون
بن شيمش».
 .2الرتجمة األهم
أ ّما الرتجمة األحدث واألهم فتلك التي صدرت عن جامعة تل أبيب االرسائيلية
يف شهر مارس عام  2005کباكورة سلسلة أعامل مرتجمة لروائع األدب العريب إىل
العربية التي أصدرتها الجامعة ،وقام بهذه الرتجمة الربوفيسور «أوري روبني» أستاذ
الدراسات اإلسالم ّية بقسم اللغة العرب ّية بكلية الدراسات اإلنسان ّية واالجتامع ّية -
جامعة تل أبيب.
نالت هذه الرتجمة أهم ّيتها لسببني ،األول :إنها -كام يقول عنها صاحبها -جاءت
املاسة لرتجمة عربية جديدة للقرآن لتصحيح وتنقیح الرتجامت
تلبية للحاجة ّ
السابقة لها واإلضافة عليها ،والثاين :إنها صدرت يف ظل متغريات سياس ّية ودول ّية
خاصة بعد أحداث  11سبتمرب ،وبروز نظریّات
متعلّقة بأوضاع املسلمني يف العامل ّ
سیاس ّية وفكريّة تتحدث عن الرصاع بني الحضارات واألديان وتصادمها.
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کیا متثلت األهمية األكرب لهذه الرتجمة -من وجهة نظر الباحث -يف احتوائها
عىل كثري من التعليقات والهوامش باإلضافة إىل ملحقني ،تحتوي جميعها عىل
نقد وتعليقات عىل معظم اآليات القرآنيّة ،شملت جميع سور القرآن عدا سوريت
«الضحی والعرص» وبلغ عدد صفحاتها  543صفحة؛ لذلك فنحن أمام مجلد عن
القرآن الكريم يحتوي عىل ترجمة املعانيه إىل العربية ونقد آلياته من وجهة نظر
استرشاقية إرسائيلية من خالل التعليقات الهامش ّية عىل اآليات القرآن ّية ،وهو ما
جعل من الرضوري تقل هذه التعليقات والحوايش املليئة للتمييز بني ما هو علمي
وموضوعي وما هو غري ذلك منها.

 .3تعليقات وهوامش الرتجمة
تأيت رسالة املاجستري املاثلة للعرض لتقديم دراسة نقدية للهوامش والتعليقات
املذيل بها نص ترجمة «روبني» العربيّة املعاين القرآن الكريم؛ فالهوامش املوجودة
بحوايش الرتجمة يطلق عليها مسمى «التعليقات التفسرييّة» ،والتي تهدف إىل
تقديم ترجمة تفسريية ملعاين القرآن الكريم إىل لغة ما ،فبعض الرتجامت يقترص
املؤلف فيها عىل ترجمة بسيطة لآليات ثم يكتب التعليقات املطلوبة يف الحوايش.
وهناك الكثري من الرتجامت التي مل يقصد أصحابها منها ّإل تقدیم معاين النص
إكامل
القرآين ،وكتبوا بعض التوجيهات والتوضیحات يف الحوايش وهي يف الحقيقة ً
للرتجمة حيث عجز أصحاب هذه الرتجامت عن استيفاء املدلول الكامل لبعض
الكلامت بكلمة أو كلمتني فرشحوها يف الذيل والهامش .وبعض الرتجامت فيها
ترجمة بشكل عام ثم تفسري عام يف الهامش حسب مرئيّات املرتجم ومعتقداته
الخاصة.
ّ
بالنسبة للتعليقات والهوامش املوجودة يف حوايش ترجمة «روبني» -التي هي
موضوع الرسالة -فقد جمعت بني كونها تعليقات تفسیرية توضح مرئيات املرتجم
وكونها تعليقات شارحة مكملة للرتجمة ،حاول من خاللها املرتجم رشح عدد من
األلفاظ واآليات القرآنيّة والتعليق عليها.
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طرح «روبني» من خالل هذه التعليقات والهوامش عد ًدا من الفرضيات حول
اآليات القرآن ّية ،والتي متحورت حول رد اآليات القرآنية إىل مصادر خارجية غري
أصيلة هي املصادر اليهوديّة والنرصانيّة والوثنيّة .وهي الفرضيّة األساسيّة املتعلّقة
مصدر القرآن الكريم ،والتي صاحبها بفرضيات أخرى تتعلّق بإسقاط «روبني»
ملفاهيم سياس ّية وفكريّة مع ّينة عىل اآليات القرآن ّية ،تخدم أيديولوج ّيته االسترشاق ّية
اإلرسائيل ّية.
ُْ
َ
فعىل سبيل املثال ،علق «روبني» عىل اآلية  35من سورة البقرة ﴿ َوقل َنا يَا آد ُم
َ
َ
ُ ْ
َ َْ
َّ
َ
ْ ُ ْ ْ َ َ َ ْ ُ َ َْ َ ُ َ ْ
ج َرةَ
الش َ
اسكن أنت وزوجك
ال َّنة َوك مِن َها َرغ ًدا َحيْث شِئ ُت َما َول تق َر َبا هٰ ِذه ِ
َ َ ُ َ َ َّ
الظال ِ ِم َني﴾ بردها إىل قصة الخلق الواردة يف سفر التكوين .17 /1
فتكونا مِن

تهدف هذه الرسالة العلم ّية إىل تقديم رؤية نقديّة علم ّية وموضوع ّية خالية
من أيّة تح ّيزات للفرض ّيات التي طرحها «روبني» يف تعليقات ترجمته العربيّة املعاين
القرآن الكريم وهوامشها؛ إذ اتبعت أسلوبًا ومنه ًجا علم ًّيا يقوم عىل استخدام
منهج «املقارنة» وطرح اآلراء واألدلّة العلميّة والتاريخيّة التي يعود بعضها آلراء
عدد من املسترشقني ،لدحض ونقد فرض ّیات «روبني» املختلفة.
كام أن هذه الدراسة استعانت بآراء املتخصصني وأصحاب الخربة يف مجال
التفاسري اإلسالم ّية وعلوم القرآن الكريم ،وذلك لبلورة اآلراء النقدية املوضوع ّية
حول استخدام «روبني» لعدد من التفاسري القرآن ّية (السمرقندي ،البيضاوي ،ابن
الجوزي ،الجاللني) التي أشار يف مقدمة ترجمته أنه استخدمها لتعينه عىل إخراج
ترجمة قريبة للتصور اإلسالمي عن القرآن الكريم.

« .4روبني» ونقد منهجه
تعرف الرسالة املاثلة للعرض بـ «أوري روبني» صاحب أحدث ترجمة عربية
املعاين القرآن الكريم من جميع الجوانب ،مركزة عىل العوامل املختلفة التي
ساهمت يف نشأته العلمية واألكادميية واملؤثرة يف تفكريه وأيديولوج ّياته البحث ّية،
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ومستعرضة الخربات العلم ّية املختلفة لـ «روبني» وتدرجه األكادميي عىل مدار
حياته العلمية ومؤهالته العلم ّية واألكادمي ّية ،بشكل يوضح مدى أهلية «روبني»
للقيام برتجمة عربية كاملة ملعاين القرآن الكريم يف ضوء ما تتوافر لديه من خربات
ومؤهالت علم ّية ومعرف ّية وأكادمي ّية.
كام تقدم الرسالة كمًّ معلومات ًّيا عن املؤسسة العلم ّية التابع لها «روبني»
واملقررات العلمية التي يدرسها بها .إضافة إىل تسليط الضوء عىل املسترشق
اإلرسائييل مائري يعقوب «کیسرت» الذي تتلمذ عىل يديه «روبني» ،وذلك يف محاولة
التوضيح جوانب التأثري التي تركها «كیسرت» عىل تلميذه «روبني» والتي انعكست
عىل اهتاممات «روبني» البحثية ومناهجه العلم ّية.
کا ذُيل هذا الجزء من الرسالة مبلحقني مرجعيني ،اشتمل األول منها عىل
معلومات عن «روبني» وحياته العلمية ،حصل عليها الباحث من خالل مراسالته
الخاصة مع «روبني» .أما امللحق الثاين فقد اشتمل عىل استبيان اآلراء عدد من
ّ
املتخصصني وذوي الخربة يف مجال التفاسري حول التفاسري األربعة التي اعتمد عليها
«روبني» يف تعليقات الرتجمة وهوامشها.

 .5تقييم التفاسري ونقد املنهج
تُقيم الرسالة كذلك التفاسري األربعة (السمرقندي ،ابن الجوزي ،البيضاوي،
الجاللني) التي أشار «روبني» يف مقدمة ترجمته ملعاين القرآن الكريم إىل أنه اعتمد
عليها لتعينه عىل الخروج برتجمة قريبة للتصور اإلسالمي عن القرآن الكريم ،والتي
اعتمد عليها كذلك للتعليق عىل اآليات القرآن ّية ورشح بعض معانيها للقارئ؛
إذ ينقد هذا الجزء من الرسالة العلمية كذلك «املنهج» الذي اتبعه «روبني» يف
استخدام هذه التفاسري يف تعليقات الرتجمة وهوامشها ،وأسباب اختيار «روبني»
لهذه التفاسري تحدي ًدا ،ومدی موضوع ّية وحياديّة هذا االختيار.
تفند الرسالة أيضً ا «املناهج» االسترشاق ّية املختلفة التي اعتمد عليها «روبني» يف
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مدعم ذلك
تعليقات الرتجمة وهوامشها ،ويقف عىل ما بها من سلب ّيات ومآخذ،
ً
بأمثلة من تعليقات «روبني» يف تعليقات الرتجمة وهوامشها.
ويف هذا الجزء توصلت الرسالة لعدد غري قليل من النتائج ،ومن أهمها توافر
صفة أو رشط «التخصص» لدى «روبني» ،نظ ًرا ملا توافرت لديه من خربات ومؤهالت
علم ّية ومعرف ّية وأكادمي ّية إضافة إىل اتقانه واطالعه عىل الكثري من أمهات الكتب
اإلسالم ّية بالعربية.
کا توصلت إىل أن اعتامد «روبني» عىل التفاسري األربعة التي ذكرها يف مقدمة
ترجمته للقرآن الكريم إىل العربية (السمرقندي ،ابن الجوزي ،البيضاوي ،الجاللني)،
َمثّل «انتخابًا مشکوکًا فیه»؛ نظ ًرا ألن هذه التفاسري مل تعكس السمت العام
للتفاسري اإلسالمية ،واستند اختيارها بالتحديد إىل منهج «انتقايئ» ومل يستند إىل
منهج «استقرايئ» موضوعي.
أظهرت الرسالة كذلك الكثري من األخطاء التي وقع فيها «روبني» يف استخدامه
للمناهج االسترشاقية العامة (اإلسقاطي ،التأثري والتأث ّر ،املقارن) ،والتي كان من
أبرزها -عىل سبيل املثال -ابتعاد «روبني» عن «املوضوعية» يف استخدامه للمنهج
اإلسقاطي الذي عكس من خالل استخدامه له وقوعه تحت تأثري أيديولوجية
فكرية مسبقة حاول «روبني» إثباتها بأي وسيلة بعي ًدا عن املوضوع ّية العلم ّية.

 .6مصادر يهوديّة

متثّلت الفرضية األساسيّة التي طرحها «روبني» يف تعليقات ترجمته ملعاين القرآن
الكريم وهوامشها ،يف رده اآليات القرآنية إىل مصادر غري أصيلة املصادر اليهوديّة
والنرصان ّية والوثن ّية.
تنقد الرسالة بشكل موضوعي وعلمي ،فرضية «روبني» املتعلقة بر ّده اآليات
القرآن ّية املصادر یهوديّة مختلفة (العهد القديم  -التلمود  -األجادا) ،والتي كانت
الفرضية األكرث استحواذًا من حيث الحجم عىل فرضیّات «روبني» حول اآليات
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القرآنية عامة؛ نظ ًرا لكونه ينتمي للفكر االسترشاقي اإلرسائييل -اليهودي وواقع
تحت تأثري أيديولوج ّية استرشاق ّية إرسائيل ّية -يهوديّة تقول برد اآليات القرآن ّية إىل
مصادر دينيّة يهوديّة.
فتنقد الرسالة فرضية «روبني» املتعلقة بالقصص القرآين والذي تناول يف معظمه
قصص األنبياء املشرتكني بني اليهوديّة واإلسالم ،وكذلك ما يتعلّق بالعقائد والرشائع
الواردة ببعض اآليات القرآنية ،إضافة إىل عدد من األلفاظ والتعبريات اللغوية
القرآنية التي ردها «روبني» أللفاظ وتعبريات «عربية» وهي اللغة التي ارتبطت
بالرتاث الديني اليهودي.
کام عمدت الرسالة إىل بيان أوجه االختالف والتشابه بني السياق العام الذي
توجد به القصة القرآنية أو الرشيعة أو العقيدة الواردة بالقرآن الكريم ،وبني
السياق العام املقابل له واملرتبط بالقصة أو الرشيعة أو العقيدة الواردة يف النص
الديني اليهودي املردودة له.
فيام يتعلّق باأللفاظ والتعبريات اللغوية التي ردها «روبني» أللفاظ وتعبريات
لغوية «عربية» واردة مبصادر بیهودية مختلفة .فقد اتبعت الرسالة ملناقشتها والرد
عليها منه ًجا تأصيل ًّيا مقارنًا ،إذ قام الباحث بتأصيل اللفظة أو التعبري اللغوي يف
العرب ّية واللفظة والتعبري اللغوي املردود إليها يف اللغة العربيّة ،ثم يقارن نتائج
هذا التأصيل والذي من خالله ميكن الوقوف عىل مدى أصالة اللفظة أو التعبري
اللغوي يف العربية ،أو أن اللفظة من األلفاظ «السامية املشرتكة» أم من األلفاظ
«الدخيلة» إىل العرب ّية.
ومن النتائج التي توصلت إليها الرسالة يف هذا الجزء ،اعتاد «روبني» عىل
«التشابه اللفظي» السطحي الوارد يف اآليات القرآنية ونصوص املصادر اليهودية
املختلفة (العهد القديم ،التلمود ،األجادا) لرد اآليات القرآن ّية إىل مصادر يهوديّة.
توصلت الرسالة أيضً ا إىل بروز أزمة «الفهم» ،لدى «روبني» كمسترشق إرسائييل-
يهودي ،وذلك لتفسريه أو اعتباره التشابه بني ما ورد يف اآليات القرآنية وبني ما ورد
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يف نصوص العهدين القديم والجديد عىل أنه اقتباس أو تأثر ،يف حني أنه مفهوم يف
اإلسالم عىل أنه تطبيق للرؤية القرآنية القائلة بوحدة مصدر الوحي اإللهي يف كل
من اإلسالم واليهودية والنرصانية .وبطبيعة الحال فإن هذه األزمة عائدة إىل سوء
التعامل واالستخدام للنص اإلسالمي (القرآن الكريم) من جانب املسترشقني عامة
ومن جانب «روبني» صاحب الرتجمة خاصة.
فقد بدا واض ًحا عدم حرص «روبني» رغم كونه أستاذًا يف اإلسالم ّيات عىل التعامل
مع النص القرآين من خالل حامية هويته وتكامله ،بل فهمه يف اطار استقطاع النص
من سياقه ،وفهمه يف إطار انساق وقيم وتعصبات فشل يف تحييدها أو أبطالها کام
فشل يف االستجابة للنص وفقا لطبيعة النص ولغته.
أ ّما ما يتعلق باأللفاظ القرآنية التي ردها «روبني» للغة العربية ،فقد خلصت
الرسالة إىل أنها تراوحت بني مجموعتني ،األوىل :األلفاظ العربية األصيلة ال سيّام
املنتمية للعربية الشاملية ،والثانية :األلفاظ السامية املشرتكة.
يف املجموعة األوىل من هذه األلفاظ اتّضح من خالل رد «روبني» لهذه األلفاظ
ألصول عربية ،أنه تسيطر عليه أيديولوج ّية استرشاق ّية مع ّينة ،وهو ما يستتبع
تطويره الفرض ّيات مغلوطة ومقلوبة؛ إذ إن فرض ّيته األساس ّية تتمثّل يف اقتباس
املادة القرآن ّية املواد غري أصيلة ،يف الوقت نفسه الذي ال يفرتض فيه اقتباس لغات
أخرى ال س ّيام السامية منها أللفاظ عربية أصيلة ،استخدمها القرآن الكريم.
أما املجموعة الثانية ،فقد أثبتت الرسالة أن وجود «لفظة سامية مشرتكة» يف
القرآن الكريم ال يطعن يف أصلها العريب ،وذلك لع ّدة أسباب ،من أبرزها وأه ّمها
عىل سبيل املثال -أن وجود اللفظة السامية املشرتكة يف العربية ولغة ساميةأخرى ،يؤكد وجود اللفظة يف العرب ّية ،ما يعزز من أصالتها ومن كونها لفظة ذات
«مرونة لغوية»؛ إذ استخدمت يف أكرث من لغة سامية غري العربية.
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 .7مصادر نرصان ّية ووثن ّية

يناقش الجزء األخري من الرسالة فرض ّية ر ّد اآليات القرآن ّية إىل مصادر نرصان ّية
ووثن ّية ،وبالتايل فهو يتبع يف نقد هذه الفرض ّية منهج الباب الثاين نفسه من حيث
استخدام املنهج املقارن للوقوف عىل أوجه الشبه واالختالف بني النص القرآين
والنص النرصاين أو الوثني املردودة له اآلية القرآنية.
كام يتم استخدام املنهج نفسه املستخدم يف الباب الثاين من الرسالة ملناقشة نقد
الفرضيّة املتعلّقة برد بعض األلفاظ والتعبريات اللغوية القرآنيّة للغتني الحبشية
والرسيانية اللتني ارتبطتا بالرتاث الديني النرصاين ،أو إىل اللغات اآلراميّة والفارسيّة
واليونانيّة التي ارتبطت بالرتاث الديني الوثني.

ويختم هذا الجزء من الرسالة بعدد من األدلة التاريخيّة والعلميّة الناقدة
للفرضيّات االسترشاقيّة التي تقول بأخذ أو تأثر القرآن الكريم مبصدر نرصاين أو
وثني ديني؛ إذ يناقش وينقد إمكانية األخذ أو االقتباس القرآين من مصدر نرصاين أو
وثني برشي أو التأثر أو االقتباس القرآين سواء من األناجيل أو من الشعر الجاهيل.
كام أن هذا الجزء من الرسالة يحتوي عدد من الجداول اإلحصائ ّية التي تقدم
حرص إحصائية لفرض ّيات «روبني» حول رده اآليات الكريات املصادر غري أصيلة.

توصل هذا الجزء كذلك لعدد من النتائج ،من أبرزها اعتامد «روبني» عىل
املنهج االنتقايئ يف استخدام النصوص التفسرييّة ،مثال تعليقه عىل بعض اآليات
لوارد بها قصة زکریا؛ إذ انتقی من بني النصوص التفسريية العديدة التي طرحت
مجموعة من اآلراء التفسريية املختلفة ،رأيًا واح ًدا يخدم به هدفه املتمثل يف ر ّد
اآليات القرآن ّية ملصدر نرصاين.
كام أبرزت الرسالة عدم تحديد «روبني» ملصدر معني يف رده بعض اآليات
القرآن ّية املصادر إ ّما نرصان ّية أو وثن ّية ،بل إنه أطلق الكالم عىل عواهنه بدون
تحديد املصدر مح ّدد ،وهو األمر الذي كان أكرث وضو ًحا يف رده لعدد من اآليات
القرآن ّية املصادر وثن ّية أكرث من النرصان ّية.
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توصلت الرسالة كذلك لوجود عدد من األدلة التاريخ ّية والعلم ّية التي تثبت
استحالة التأثري النرصاين الديني بوسط شبه الجزيرة العرب ّية مهبط الوحي،
واستحالة أن يكون هناك مصدر نرصاين برشي (بحريا الراهب) أو حتى مصدر وثني
برشي (شعر أمية بن الصلت) أخذ أو اقتبس منه مح ّمد کّا تقول الفرض ّيات
االسترشاق ّية بذلك .فقد طرحت الرسالة الكثري من األدلة العلم ّية التي تدحض
هذه الفرض ّية االسترشاق ّية ومن أبرزها ما ذهب إليه املسترشق األملاين (Frydrk
 )Schulthessالذي جمع شعر ابن الصلت وطبع ديوانه عام  ،1910ويعارض
فكرة أن مح ّم ًدا تأث ّر بابن الصلت ،معتم ًدا يف ذلك عىل الكثري من األدلّة التاريخ ّية
والفينولوج ّية لتحليل شعر ابن الصلت.
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الفصل الثالث

أطروحاتل ّ
قراءات يف الفصل األ ّو
قرآني�ة لبعض
اتِّهام اللّغة العرب َّية بالقصور
أعالم املستشرقني

مدخل الفصل الثالث

ّ
قراءات ّ
إشكاليات املستشرقني
نقدية لنماذج من
ّ
العربي�ة عليها
والردود

مقدمة

أ.د .مقدام عبد الحسن الفياض
أ.م.د .عيل عبد املطلب عيل خان املدين

السامويّة الرئيسة جمي ًعا منذ بزوغ شمسها عىل هذه األرض
تع ّرضت األديان ّ
وظهور الرسل واألنبياء عليها للتشهري والعداء السافر والحمالت املحمومة من قبل
الحاقدين والجهالء وأحيانًا املأجورين الذين مل يقفوا عند ح ّد رفضهم للرساالت
املعتربة ،بل تجاوز ذلك إىل إعالن الحرب الرشسة بواسطة اليد والكلمة والفكر
م ًعا ،ومن البديهي أن نجد اإلسالم املح ّمدي األصيل هدفًا لألعداء وال زال؛ إذ ع ّدوه
خط ًرا حقيق ًّيا يه ّدد أفكارهم ومناهجهم يف نرش االنحراف ويعرقل متكني الطواغيت
من التحكم يف مق ّدرات العباد.
إ ّن االسترشاق عل ٌم ذو حدو ٍد واسع ٍة وأحيانًا غري واضحة ،وميكن تشخيص
يختص بفقه اللغات الرشق ّية ومتعلّقاتها عىل وجه
داللتني له ،أوالهام :إنّه عل ٌم
ّ
الخصوص .وثانيهام :إنّه علم العامل الرشقي عىل وجه العموم ،ويشمل كل
ما يتعلّق مبعارفه ،من لغة وآداب وتاريخ وآثار وفن وفلسفة وأديان وغريها،
كام أ ّن االسترشاق بوصفه فكر ًة علم ّي ًة ازدهر منذ أواسط القرن الثامن عرش،
كل مثقّف غر ّيب ينقطع إىل دراسة األنحاء املختارة من الرشق
وأخذ يطلق عىل ّ
فعل يف تكوين ثقافة
والوقوف عىل قواه الروح ّية وآدابه العظيمة التي أسهمت ً
العامل بأرسه ،والذي يعنينا هنا هو املعنى الخاص ملفهوم االسترشاق الذي يعنى

بال ّدراسات الغرب ّية املتعلّقة بالرشق اإلسالمي يف لغاته وآدابه وتاريخه وعقائده .
وقد اختلف الباحثون املسلمون يف تقييمهم آلثار االسترشاق وأهله ،فمنهم من
اعرتف بجهودهم عا ًّدا إيّاها إثرا ًءا فكريًّا للمعارف الغرب ّية والعرب ّية؛ ألنهم وضعوا
دراسات مختلفة وأحيوا املخطوطات وأع ّدوا البحوث حول الرموز اإلسالمية قد ًميا
وحديثًا ،يف حني عارض آخرون تلك اإلنجازات متّهمني إيّاها بالدس والتشويه خاصة
املتعلقة بالقرآن الكريم والتاريخ اإلسالمي بأرسه .
[[[

[[[

ٍ
واحد من الثّقافة
ويف كلتا الحالتني ،فإن املسترشقني ليسوا عىل مست ًوى
والكفاءة العلم ّية ،كام أ ّن دراساتهم االسترشاق ّية بُنيت عىل أسس البحث ال ّرامي إىل
ملؤس ٍ
ٍ
أهداف وأغر ٍ
سات علم ّي ٍة أكادمي ّي ٍة،
تحقيق
اض ّ
خاصة ،وإ ّن نخ ًبا منهم تعمل ّ
العلمي والرغبة يف
وقسم آخر ج ّندته جمعيات تبشرييّة أو استعامريّة ،فال ّدافع
ً
ّ
خدمة العلم كانت إحدى الحوافز امله ّمة للدراسات االسترشاق ّية  .ونحن إذ نق ّرر
ضئيل ج ًّدا ،يف حني بعضهم
هذا ،فإنّه يؤسفنا القول بأ ّن هذا الجزء كان يبدو ً
كل ٍ
قصد نبيلٍ  ،محاطني بال ّدوافع املشبوهة واألهداف املريبة
اآلخر مجردين من ّ
واملقاصد غري النزيهة ،كام يتّضح هذا من إنتاج املسترشقني وأعاملهم؛ ألنهم رأوا
وسع والتّغلّب عىل خصومه حتى
أ ّو ًل رسعة انتشار اإلسالم وقدرته الفائقة عىل التّ ّ
يف عقر دارهم ،وهو أمر أ ّدى إىل التّأثري عىل دراساتهم وجعلها طافحة بالتّحامل
عصب ض ّد اإلسالم  .ومن خالل ذلك نالحظ من البديهي إيجاد التّباين الكبري
والتّ ّ
بينهم بشأن املوضوع الذي عكفوا عىل بحثه.
[[[

[[[

العلمي موضوعيًّا
يف ضوء ما تق ّدم ذكره ،وانطالقًا من الرغبة يف أن يكون البحث
ّ
رصي ًنا تسوده القواعد العلميّة والفكريّة للرد عىل امل ّدعني مبعرفتهم للقرآن معرفة
[[[ -لالطالع عىل تفاصيل أوفر عن تعريفات االسترشاق ومعانيه ،انظر :مطبقاين ،مازن بن صالح :االسترشاق ،الرياض( ،الت)،
ص4-2؛ السايح ،أحمد عبد الرحيم :االسترشاق يف ميزان نقد الفكر اإلسالمي ،ال ط ،القاهرة ،الدار املرصية اللبنانية،1996 ،
ص.14-9
[[[ -بن نبي ،مالك :انتاج املسترشقني وأثره يف الفكر اإلسالمي الحديث ،بريوت ،دار اإلرشاد ،1969 ،ص.12 -5
[[[ -عمرية ،عبد الرحمن :اإلسالم واملسلمون بني أحقاد التبشري وضالل املسترشقني ،بريوت ،دار الجيل( ،الت) ،ص.99-94
[[[ -عيل محمد ،اسامعيل :االسترشاق بني الحقيقة والتضليل مدخل علمي لدراسة االسترشاق الطبعة  ،3القاهرة ،الكلمة للنرش
والتوزيع ،2000 ،ص.40-28
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دقيقة ،اعتمد الباحثان عىل مؤلفات وجدا أ ّن أصحابها كانوا عىل مستوى عا ٍل من
املسؤول ّية التاريخ ّية والغرية عىل هذا الدين وأمة القرآن املجيد ،كاشفني بذلك
زيف املسترشقني وفاضحني دوافعهم الحقيق ّية من تحريفهم للنصوص والتقوالت
واألباطيل التي ساقوها ،مستخدمني الفكر منه ًجا ملهاجمة اإلسالم ومجادلة املسلمني
باالنحياز والفرضيات الجوفاء والتشكيك وتلبيس الحق بالباطل .ولتسليط الضوء
عىل من قال كلمة الحق املرضية لله تعاىل عىل وفق املناهج األكادمي ّية والفكريّة
الرصينة أُختري موضوع البحث املوسوم (الردود العربية عىل ال ّدراسات االسترشاقية
يف مجال القرآن الكريم) والحمد لله أ ّو ًل وأخ ًريا.

املبحث األ ّول :كيف نظر املسترشقون إىل النصوص القرآن ّية؟

عمل رموز االسترشاق وشخص ّياته سواء اللغويني أو املؤرخني أو الفالسفة عىل
تحقيق مجموعة من الغايات الكامنة يف نفوسها من دراسة ال ّنصوص القرآن ّية،
ٍ
غايات دين ّي ٍة أو استعامريّ ٍة أو علم ّي ٍة ،مستوحاة من طبيعتهم
منطلقني من
املشكّكة املتّجهة أ ّو ًل لتحقيق أغراضهم يف معارضة الحقائق اإلسالم ّية .ومن خالل
خاصة بعد أن
تلك املنطلقات عكف املسترشقون عىل دراسة القرآن ونصوصه ّ
أصبح الدين اإلسالمي من أكرث األديان تأث ًريا يف تاريخ اإلنسان ّية ،ناج ًحا يف وضع ح ٍّد
الشق ،وأصبح عىل مدى التاريخ املنافس الرئيس
خاصة يف بلدان ّ
لتوسع ال ّنرصان ّيةّ ،
ّ
لها بني شعوب تلك البلدان ،غازيًا إيّاها يف عقر دارها ،كام حصل يف غرب أوروبا،
مستول ًيا عىل إسبانيا إىل حدود فرنسا وما حصل يف رشق أوروبا إىل حدود الصني .
مم
علني امتعاضهم ّ
ً
وتأسيسا عىل ذلك ،فقد أظهر معظم املسترشقني بشكلٍ ٍّ
أسموه «خطر» اإلسالم وانتشاره وما ميثله من تهديد مبارش لعقيدتهم ،ومن هؤالء
مثل األملاين (كارل هيرنش بكر)  ،الذي يقول بهذا الصدد »:إ ّن هناك عداء يف
ً
ال ّنرصان ّية لإلسالم بسبب إن اإلسالم عندما انترش يف العصور الوسطى أقام س ًّدا
[[[

[[[

[[[ -املقدادي ،فؤاد كاظم :اإلسالم وشبهات املسترشقني ،بغداد ،مطبعة املعارف1425 ،هـ ،ص.131
[[[ -هيرنش بكر :مسترشق وسيايس املاين ،لفته تاريخ الرشق وكان متضلعاً يف الفلسفة والحضارة االسالمية وتاريخ االديان
عموماً ،ولد يف مدينة فرانكفورت عام 1876من أرسة برجوازية وحصل عىل كريس االستاذية يف جامعة هامبورك .زار مرص
وتخصص يف دراسة كتب الرتاث وتعمق بها ،تويف عام  .1933له كتاب :دراسات إسالمية يف مجلدين .انظر :بدوي ،عبد الرحمن:
موسوعة املسترشقني ،الطبعة  ،3بريوت ،دار العلم للماليني ،1993 ،ص.115-113
267

مني ًعا يف وجه انتشار النرصان ّية ،ثم امتد إىل البالد التي كانت خاضعة لصولجانها» .
[[[

ويف السياق نفسه ،عرب املسترشق اإلنكليزي (لورانس براون )1926-1862
املتخصص يف تاريخ األدب الفاريس عن رأيه مح ّذ ًرا من «سطوة» اإلسالم وق ّوته
ّ
قائل عن ذلك« :إن الخطر الحقيقي
داخل املجتمعات البرشيّة التي انترش فيها ً
كامن يف نظامه (اإلسالم) ويف قدرته عىل التوسع واإلخضاع ويف حيويته ...إنّه
الجدار الوحيد يف وجه االستعامر األورويب»  .ومن دون شك ،فإ ّن براون يشري إىل
أسس رصين ٌة فاعل ٌة بليغة متناس ًيا بأنها متمثلة
أ ّن األسس التي يقوم عليها اإلسالم ٌ
بالقرآن الكريم ،فهو كالم الله ارتبط املسلمون به عقيد ًة ودي ًنا.
[[[

فال غرو أن نجد املسترشقني قد عكفوا عىل دراسة تلك األسس (القرآن الكريم)
ونصوصه لتفحص األرسار البالغيّة التي تعمل عىل اإلقناعً ،
فضل عن محاوالتهم
ملعرفة األرسار العلميّة ،ومن أولئك املسترشق الفرنيس (بودييه) الذي يع ّد من أ ّول
العاملني يف هذا املجال (تويف يف مطلع القرن السابع عرش) ،فقد عمل عىل تحليل
ال ّنصوص القرآنيّة ومعرفة الديانات السابقة التي ذكرها مع إرصاره عىل دراسة
محاول إيجاد تناقضات يف ذلك .
ً
الظروف العامة التي كانت تحيط بنزوله
[[[

واتبع اإلنكليزي (ديفيد صمؤيل مرجليوث) املنهج العدايئ ذاته من قبل الرموز
االسترشاق ّية للقران الكريم؛ إذ ما بخل جه ًدا للتشكيك والتشهري يف كتابه :محمد ونشأة
اإلسالم ،وحاول التشويش والتشكيك يف اعجازات القرآن الكريم املتمثلة يف أسلوبه البالغي
وأخباره الغيبية ،مستخد ًما عبارات بعيدة عن الواقع القرآين ونهجه الرصيح والقويم .
[[[

[[[

[[[ -فروخ ،عمر :الحضارة اإلنسانية وقسط العرب فيها ،بريوت ،1973 ،ص.23
[[[ -الصغري ،محمد حسني :املسترشقون األملانيون والدراسات القرآنية ،لبنان :املؤسسة الجامعة للدراسات والنرش،1983 ،
ص.28 -27
[[[ -فؤاد كاظم املقدادي ،اإلسالم وشبهات املسترشقني ،املصدر السابق ،ص.134
[[[ -ديفيد صمؤيل مرجليوث ،1940-1858 :من كبار املسترشقني اإلنكليز درس وتخصص يف اللغات السامية ود ّرسها يف جامعة
أكسفورد ،وبعد أن عني أستاذا ً فيها ازدادت عنايته بالدراسات العربية يحسب له اهتاممه بالرتاث العريب ،وكان عضوا ً باملجمع
اللغوى املرصى ،واملجمع العلمي ىف دمشق ،ونرش بحوثه عن اإلسالم ،ومن مؤلفاته« :التطورات املبكرة ىف اإلسالم» ،و «محمد
ومطلع اإلسالم» ،و «الجامعة اإلسالمية» وغري ذلك ،رست فيها روحا غري علمية ومتعصبة .انظر :بدوي ،عبد الرحمن ،موسوعة
املسترشقني ،املصدر السابق ،ص546؛ مطبقاين ،مازن بن صالح ،االسترشاق ،م.س ،ص.36
[[[ -رضوان ،عمر ابراهيم :آراء املسترشقني حول القرآن الكريم وتفسريه :دراسة ونقد ،الرياض ،1992 ،ج ،1ص.89-88
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ونحا املسترشقان األملانيان :كارل فل َرس وباول كراوس النهج الخاطئ يف التحليل
والقراءة للنص مدعيني أ ّن القرآن مل يكن معربًا ،وأ ّن اللغويني هم الذين ع ّدلوه عىل
مثال لغة الشعر العريب الذي يتم ّيز بوجود اإلعراب يف مقابل اللهجة املك ّية التي
كانت حسب زعمهام غري معربة .
[[[

[[[

وظهرت كتابات أملان ّية أخرى متقاطعة مع القرآن الكريم ،يف مقدمتها لألملاين
تخصصت
تيودور نولدكه -املكنى بشيخ املسترشقني األملان ( )1936 -1831الذي ّ
دراساته يف القرآن حتى أصبح من األوائل املتخصصني يف هذا املجال يف تاريخ
االسترشاق ،فكان كتابه مرك ًزا ومهمًّ عمد إىل نرشه بعنوانه األول (حول نشوء
وتركيب السور القرآن ّية) أمته عام 1856م ،فعكف عىل تطويره وتوسيعه وتش ّجع
عىل تقدميه بوصفه أطروحة للدكتوراه إىل جامعة (جوتنجن)  ،وبعد مراجعته
مم دعاه إىل إبدال
اعرتف بأنّه ٌ
عمل غري ناضج وناقص للثوابت العلم ّية والفكريّةّ ،
عنوانه فأطلق عليه (تاريخ القرآن) ،وأدخل عليه تعديالت جوهرية وقام برتجمته
من الالتين ّية إىل اللغة األم األملان ّية ونرشه عام 1860م .
زامن املسترشق اإلنكليزي ألسري وليم موير ( )1905-1819أفكار نولدكه وكان من
الشخصيّات املتأثرة باألطروحات الفكريّة املعادية للقرآن ولنبي اإلسالم ،ونجد ذلك
يف مناقشته ملسألة جمع املصحف الرشيف وترتيبه وادعائه يف كتابه (القرآن  ..نظمه
وتعاليمه وشهادته للكتب املقدسة) أنها تشهد مبا جاء يف العهدين القديم والجديد
بصيغتها الحالية ،وتدعو املسلمني إىل اتباع تعاليمهام .كام أن الرتتيب املاثل اآلن لآليات
رئيسا إىل تأليف
والسور ليس ّإل ترتيبًا تاريخيًّا وتقريبيًّا ال إلهيًّا  .وكان ذلك داف ًعا ً
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[ -من كتب فلرس :مبادئ النحو العريب ،رشح معلقة طرفة بن العبد بحسب مخطوطات باريس .أما كراوس فقد كتب:
مختار من رسائل جابر بن حيان ،فهرست كتب نحمد بن زكريا الرازي ،منرب الرشق .بدوي ،عبد الرحمن ،موسوعة املسترشقني،
م.س ،ص  414و ص .464
[[[ -املقدادي ،فؤاد كاظم ،اإلسالم وشبهات املسترشقني ،املصدر السابق ،ص.132
[[[ -املقدادي ،فؤاد كاظم ،اإلسالم وشبهات املسترشقني ،املصدر السابق ،ص.595
[[[ -اينو ليتامن ،تيودور نولدكه  ،1930-1836بحث ضمن كتاب :صالح الدين املنجد ،املسترشقون األملان تراجمهم وما أسهموا
به يف الدراسات العربية ،بريوت ،دار الكتاب العريب ،1997 ،ص.116
[[[ -الغزايل ،مشتاق بشري :القرآن الكريم يف دراسات املسترشقني ،بريوت ،دار النقاش ،2006 ،ص.32
[[[ -ويليام موير :القرآن نظمه وتعاليمه وشهادته للكتب املقدسة ،ترجمة :مالك مسلامين ،لندن ،2006 ،ص .45-25
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كتابه الشهري املعروف (حياة مح ّمد) عام 1861م ،وضمنه مجموعة من التساؤالت
حول نزول اآليات القرآن ّية والطرق التي اتبعت يف تدوينها بعد وفاة النبي وكيف ّية
والدس يف املصادر اإلسالم ّية التي عرضت املوضوع،
حفظها هادفًا من ذلك التشكيك
ّ
وكان كتابه يحوي عىل أحاديث غري مسندة مبتغ ًيا من خاللها جعل السرية النبويّة
الرشيفة عبارة عن أسطورة غري قابلة ملسايرة النهج العقيل .
[[[

وطيلة النصف األ ّول من القرن العرشين استمر ذلك املد املناوئ للقرآن الكريم
ونصوصه ،من خالل التحليالت غري الواقع ّية ،فرنى املسترشق األمرييك (آرثر
جفري) قد ترك بصامت واضحة من خالل تحقيقه املخطوطات ونرشها ،ومن
أبرزها مخطوطة (كتاب املصاحف) البن أيب داود السجستاين (275-202ﻫ) وكتاب
جمع القرآن للمسترشق (جون جلكرايست) الذي يع ّد من ال ّدراسات االسترشاق ّية
ٍ
معلومات حول القرآن الكريم وتاريخ جمعه .
امله ّمة واألوىل ملا يحويه من
[[[

مل يغفل املسترشقون الفرنسيّون موضوع القرآن ودراسة نصوصه ،وتقدمهم
املفكر ريجيس بالشرب ( )1973-1900يف كتابه :معاين القرآن الذي حاول فيه
دراسة القرآن والظروف التي أحاطت بنزوله وقام برتجمته مناقشً ا الروايات
اإلسالميّة املتعلّقة باملوضوع وفق رؤاه الخاصة .
[[[

[[[

ويف االتجاه ذاته ،تع ّرض املسترشق اإلنكليزي مونتغمري وات ()1976-1887
يف كتابه الشهري (مح ّمد يف مكة) لشخص ّية النبي ونزول القرآن وجهود تدوينه
تعصب ّي ٍة واضحة ،وكان كارل بروكلامن ( )1956-1868يف مؤلّفه (تاريخ األدب
بنظر ٍة ّ
العريب) واضح األثر لدراسة تاريخ القرآن بشكلٍ مفصلٍ بنظر ٍة استرشاق ّي ٍة علم ّي ٍة
لك ّنها غري منصفة .
[[[

[[[ -برنارد لويس :تاريخ اهتامم اإلنكليز بالعلوم العربية ،بريوت »:ال.ت ،».ص.30
[[[ -جون كلكرايست ،جمع القرآن ،ترجمة مكتبة امللحدين العربAtheistlibrary.blogspot.com :
[[[ -انظر :مازن مطبقاين ،االسترشاق ،م.س ،ص19؛ بدوي ،عبد الرحمن ،موسوعة املسترشقني ،م.س ،ص.127
[[[ -مشتاق بشري الغزايل ،القرآن الكريم يف دراسات املسترشقني ،املصدر السابق ،ص.34
[[[ -كارل بوكلامن :تاريخ األدب العريب ،ترجمة :عبد الحليم النجار ،الطبعة  ،3بريوت ،1999 ،الجزء  1؛ أبو بكر كايف ،مواقف
املسترشقني من جمع القرآن الكريم ورسمه وترتيبه عرض ونقد ،الرياض ،مجمع امللك فهد ،2009 ،ص.6
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واستمرا ًرا لذلك ال ّنهج العدايئ حاول املسترشقون النيل من شخص ّية النبي األكرم
مستخدمني اال ّدعاءات واملقوالت املدسوسة مستهدفني الطعن بالقرآن ورسالة
النبي األكرم ،ومنها ما جاء عىل لسان املسترشق الهولندي (( )1939-1882آرينت
نصه( :إ ّن مح ّم ًدا كان قد اعتمد عىل اليهودية يف مكة)  ،وهو
جان فنسنك) ما ّ
موضوع مختلق يعلمه جميع الباحثني واملتتبعني؛ إذ ُعرف عن اليهود أنّهم أ ّول
تأليب مرشيك قريش والتآمر عىل النبي والرسالة،
نصب العداء ومارس
وأش ّد من ّ
َ
َّ
ْ
َّ
َ
َ
َّ
َ
ً
َ
َّ
ُ
ِين َ
آمنوا الَ ُهود َوال َ
اس ع َد َاوة ل ِل َ
َ
ج َدن أشد انلَّ ِ
ِين
َوقد ُ نزل َ ّ
ين بذلك ﴿ل ِ
نص قرآ َ ٌّ
َ
َّ
َّ
ُ
[[[

[[[

َ َ
َّ َ َ َ َ َ َّ ْ
ِين َ
شكوا َولَج َد َّن أقْ َر َب ُه ْم َم َو َّدةً ل ِل َ
أ ْ َ
ارى ذل ِك بِأن مِن ُه ْم
ِين قالوا إِنا نص
آم ُنوا ال
ِ
َ َ ُ ْ َ ً َ َ َّ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ
ق ِّسِيسِني ورهبانا وأنهم ل يستك ِب
ون﴾[[[.

أ ّما املسترشق األمرييك دنكان بالك ماكدونالد ( )1943-1863فقوله اآليت غاية
يف التشكيك« :لقد استطاع مح ّمد بفضل خياله املتوقد أن يصف الله بصفات
واضحة مع ّينة »....ويحاول هنا االفرتاء بالقول بأ ّن الرسول مل يكن قد أوحي إليه
وإنّه ابتدع الرسالة من خياله املتوقد.
[[[

ونكتفي بهذا القدر من األمثلة ،وعليه فإ ّن ال ّدراسات االسترشاقيّة حركة
خاصة ومحتوى له نتائج ومثار موضوعيّة هادفة أحيانًا وتخريبيّة
ذات أهداف ّ
أحيانًا أكرث ،سواء يف عامل الفكر بوضع املؤلفات املختلفة أو يف عامل الواقع بأبعاده
فضل عن
االجتامعيّة والسياسيّة ،ونحن هنا نؤكّد أ ّن األسس لتلك الحركة وأهدافها ً
أسباب قيامها ميكن أن نخترصها يف جانبني مهمني ،هام:

أ ّو ًل :الجانب العقائدي (الديني)

أدركت ال ّنخب املسيح ّية خطورة القرآن وأهم ّية النظريات واألرسار التي
سليم ومتأنٍ ؛ إذ عرفوا مبلغ
يحويها ال س ّيام بعد ترجمته إىل لغاتهم وقراءته بشكلٍ ٍ
تأثريه عىل العقيدة اإلله ّية التي طاملا عمد رجال الكنيسة عىل تحريفها ونرشها يف
[[[ -عن (فنسنك) انظر :بدوي ،عبد الرحمن ،موسوعة املسترشقني ،م.س ،ص.417
[[[ -املقدادي ،فؤاد كاظم ،اإلسالم وشبهات املسترشقني ،م.س ،ص.236
[[[ -سورة املائدة ،اآلية .82
[[[ -بدوي ،عبد الرحمن ،موسوعة املسترشقني ،م.س ،ص.538
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الخاصة ،مام دفعهم إىل العمل املربمج
املجتمعات اإلنسان ّية تحقيقًا لطموحاتهم
ّ
واملمنهج ض ّد القرآن الكريم والنبي األكرم معلنني يف نهاية املطاف أ ّن مح ّم ًدا مل
رسول وأن اإلسالم مل يكن ّإل هرطقة مسيح ّية باعتبار املسلمني وثنيني .
يكن ً
[[[

ثان ًيا :األغراض االستعامريّة والتوسع

أكّد بعض املختصني يف دراسة االسترشاق أ ّن هذا الهدف من األسباب األوىل لتلك
املختصة الكربى للدول
ال ّدراسات بوساطة النتائج البحث ّية التي تق ّدمها إىل الدوائر
ّ
الراغبة يف ذلك ،ال س ّيام يف بالد املرشق بهدف السيطرة عىل شعوبها واستعبادها
مذهب ًيا واقتصاديًّا .
وعليه ،نرى هنا من الرضوري اإلشارة إىل أ ّن دوافع االسترشاق يف دراسة القرآن
الكريم والدين اإلسالمي هي دوافع وغايات مريبة غال ًبا ،ومستمرة مع استمرار
تلك الدراسات الهادفة إىل تحقيق األغراض املعلنة واملبطنة ،خاصة إذا عرفنا أ ّن
عمل ّية الدراسة يف املجال االسترشاقي نهض بها مجموعة من األفراد الذين يختلفون
وصول إىل تناقضهم يف النفس ّية البرشيّة؛ إذ يعمل كل
يف القابل ّية الفكريّة والعلم ّية ً
فرد مبا تسريه مصلحته وعقيدته أو دولته أو جهته التي تدعمه .
[[[

[[[

برزت مجموعة من املؤلفني والباحثني الغيورين عىل دينهم ،وطّنوا أنفسهم
للرد عىل تلك الرتهات واألفكار املدسوسة التي تخفي وراءها نوايا سيئة ومصالح
شيطان ّية واضحة للقرآن الكريم وشخص ّية الرسول األكرم مستخدمني األسلوب
العلمي واألكادميي مستندين عىل الدليل القاطع.

املبحث الثاين :مناذج من االتهامات والردود العرب ّية عليها

طاملا أ ّن القرآن الكريم هو كتاب اإلسالم األول الذي تقوم عىل أساسه عقائد

[[[ -وليم مونتغمري واط :تأثري اإلسالم عىل أوروبا يف العصور الوسطى ،ترجمة :عادل نجم عبو ،جامعة املوصل ،دار الكتب،
 ،1982ص.123
[[[ -محمد أركون وآخرون :االسترشاق بني دعاته ومعارضيه ،ترجمة :هشام صالح ،بريوت ،دار األضواء ،1994 ،ص 23وما
بعدها.
[[[ -زقزوق ،محمود حمدي :االسترشاق والخلفية الفكرية للرصاع الحضاري ،قطر ،1983 ،ص املقدمة.
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الدين اإلسالمي ورشيعته ،فقد اتّخذت ال ّدراسات االسترشاق ّية من القرآن الكريم
موقفًا عدائ ًّيا منك ًرا لحقائقه ومنزلته السامية يف نفوس املسلمني ،وكان معظم
املسترشقني مشكّكني يف مصدره اإللهي ،زاعمني أنّه من عمل الرسول األعظم
محمد أو تأليفه ،وقد أصبحت دعوى تأليفه للقرآن لدى املسترشقني أم ًرا
ال يقبل الشك كام يدعون .وتحاول الفرية االسترشاق ّية أن تكون محبوكة بقدر
اإلمكان ،وذلك ببيان املصادر التي اعتمد عليها الرسول الكريم يف كتابته للقرآن،
فيذهب الخيال االسترشاقي يف هذا الصدد كل مذهب إلثبات مزاعمه .وات ّجهت
جهود املناهضني لإلسالم قد ًميا وحديثًا إىل محاولة زعزعة االعتقاد يف صحة القرآن
ويف مصدره ،وقد بذل املسترشقون محاوالت محمومة لبيان أنّه ليس وح ًيا من
عند الله تعاىل وساقوا كث ًريا من التهم والفريات عليه ،كالقول أنه ضاع منه أجزاء
قبل جمعه  .أو أنّهم وجدوا صحائف قدمية تحتوي كتابات قرآن ّية تظهر أ ّن هناك
«اختالفات ذات بال يف املخطوطات القدمية» ،محاولني زعزعة اعتقاد املسلمني
بصحة القرآن الكريم ،ويسوقون ما يس ّمونه «حججا» للتدليل عىل خطأ اإلميان به،
وما هي يف الحقيقة سوى مامرسات تضليل وتزوير مبطنة بعيدة عن روح البحث
العلمي واألسلوب املوضوعي .
[[[

[[[

ومن ا ّدعاءاتهم أ ّن القرآن ُح ّرف بعد وفاة الرسول العظيم محمد ،في ّدعون
رشا
أ ّن اسم محمد (فثم) أو (فثامة) ثم أبدل وصار مح ّم ًدا لتيسري وضع اآلية «ومب ً
برسول يأيت من بعدي اسمه أحمد» وربط ذلك بالكتب املقدسة .
[[[

كام ذهبوا إىل البحث عن الحروف يف أوائل السور القرآنيّة املعنيّة ،وقالوا
إنّها اختصارات ألسامء ماليك النسخ التي استخدمها زيد بن ثابت لجمع القرآن يف
مصحف واحد  ،أو إنّها اختصارات لألسامء القدمية للسور ،وال ّ
شك يف لو أنّها كذلك
لوجب أن توضع قبل البسملة ال بعدها ،متناسني أنها رس الله تعاىل يف القرآن ،ولله
[[[

[[[ -عمرية ،عبد الرحمن :اإلسالم واملسلمني بني أحقاد التبشري وضالل االسترشاق ،بريوت ،دار الجيل ،ص.102-101
[[[ -م.ن ،ص.102
[[[ -سورة الصف ،اآلية.6
غالب ،محمد :نظرات استرشاقية يف اإلسالم ،القاهرة ،دار الكتاب العريب (الت) ،ص.42
[[[ّ -
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يف كل كتاب رس ،فهي إذن من املتشابه الذي انفرد الله بعلمه ،بل هي من املكتوم
يفسه املفرسون .
الذي ال ّ
ويرى بعضهم أ ّن النبي قد اعتمد عىل اإلنجيل أو الكتاب املق ّدس لدى
املسيح ّيني وال س ّيام عىل العهد القديم يف قسم القصص ،أو من مصادر يهوديّة،
ويزعمون أيضً ا أ ّن الرسول مح ّمد تعرف عىل املسيح ّية من (بحريى) الراهب يف
رحلته التجارية إىل الشام ،وهذه كلها مزاعم واهية ال ح َّظ لها من العلم وال سند
من التاريخ ،وإمنا هي تخمينات وافرتاضات يضعها أصحابها كام لو كانت «حقائق
ثابتة ال تقبل الجدل» .
[[[

[[[

وقد رشع عدد من الكتّاب العرب يف التصدي لكتب بعض املسترشقني املنحازة
وغري املنصفة ،وقاموا برد مزاعمها وأباطيلها ،عن طريق املناقشة والتحليل العلمي
املوزون ،وتفكيك مبتنياتها وأفكارها ،ومن ثم دحضها ونسفها تدريجيًّا وبصورة
متسلسلة .ومن بني أولئك املؤلفني العرب الدكتور (محمد حسن حسن جبل) الذي
كان يعمل أستاذًا ألصول اللغة يف جامعة القاهرة ،وأستاذًا يف كلية القرآن الكريم
يف جامعة األزهر بطنطا ،وعمي ًدا لكلية اللغة العربيّة باملنصورة وقد اختار الدكتور
حرصا ملناقشة أفكاره
(محمد حسن) املسترشق املجري اليهودي (جولد تسهري) ً
ور ّدها وذلك لخطورتها ومكانة كاتبها املرموقة بني الجامعات الغربيّة والكتابات
االسترشاقيّة املتخصصة فجاء كتابه املعنون (الرد عىل املسترشق اليهودي جولد
حافل باملناقشات العلميّة املمتعة
تسيهر يف مطاعنه عىل القراءات القرآنيّة) ً
والردود املفحمة عىل ما ساقه املسترشق املذكور من اتهامات.
[[[

ومم يجدر ذكره بخصوص ديانة (جولد تسيهر) أ ّن املسترشقني عا ّمة بوصفهم
ّ
[[[ -اإلمام الشوكاين :فتح القدير الجامع بني فن الرواية والدراسة من علم التفسري ،بريوت ،دار املعرفة ،ج ،1ص.29
[[[ -زقزوق ،محمود حمدي ،االسترشاق والخلفية الفكرية للرصاع الحضاري ،م.س ،ص.87-86
[[[ -جولدتسيهر :مسترشق مجري يهودي ،ولد يف مدينة أشتولفيسنربج عام  1850من أرسة ذات مكانة اجتامعية كبرية .اهتم
بدراسة الحياة الروحية اإلسالمية واألسس االعتقادية التي يحملها املسلمون ،له كثري من املؤلفات التي تعرب عن نظرته العميقة
كام يراها هو إىل تاريخنا ،أهمها كتابه (تاريخ تفسري القرآن) الذي ركز عىل اختالف القراءات واالتجاهات الظاهرية والباطنية
واملوضوعية يف التفسري وما سواها .تويف يف بودابست عام  .1921انظر :ترجمته يف عبد الرحمن بدوي ،موسوعة املسترشقني،
م.س ،ص.202-197
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كتّاب دراسات وأساتذة جامعات أو أمناء مكتبات أو مثقفني مل يكونوا مسيح ّيني
أو يهو ًدا باملعنى العقائدي للكلمة ،وإنّ ا كانوا كذلك مبعنى أ ّن خلفيتهم الثقاف ّية
كانت يهوديّة أو مسيح ّية .وعىل الرغم من أ ّن عددهم قليل فإ ّن ق ّراءهم يف أوروبا
كانوا كرث.
وكان اهتامم بعضهم باألديان غري املسيح ّية ليس منص ًبا عىل اإلسالم فحسب،
وإنّ ا شمل أيضً ا الهندوس ّية والبوذيّة .وض ّمت الجامعات األوروب ّية آنذاك أساتذة
متخصصني يف اللغات العرب ّية والفارس ّية والرتك ّية كـ (جولد تسيهر) وأمثاله .كام
ّ
اللهوت املسيحي،
أ ّن االشتغال بالدراسات القرآن ّية كانت له عالقته القويّة بعلم ّ
ففي القرن التاسع عرش ظهرت الدراسات االنتقادية حول الكتاب املق ّدس ،ويف هذا
جدال حا ًّدا مع الكنيسة .
املجال ضم معظمها ً
[[[

لقد بحث الدكتور محمد حسن األهداف الحقيقيّة التي تقف وراء دراسات
املسترشقني عمو ًما و (جولد تسيهر) عىل وجه الخصوص ،وأورد أ ّن فضول الباحثني
منهم كان مرك ًزا عىل اللغات واآلداب والثقافات واألديان األخرى ،وكان بالطبع
مرتبطًا بوجه عام بالشعور واإلقتناع بأن ثقافتهم ودينهم أفضل من نواح كثرية،
وشاركهم يف ذلك الرأي أناس كانوا يرتابون يف ديانتهم مام أثر يف أبحاثهم تأث ًريا
بالغًا ،ألنهم انطلقوا يف كثري من القضايا من أحكام مسبقة ،وحيثام كان من األفضل
محاولة الوصول إىل فهم أكرث عمقًا كانوا كث ًريا ما ينتقدون غريهم عىل نحو سطحي،
فضل عن أن معرفتهم باللغة العربيّة مل تكن معرفة كافية دامئًا .كام أنهم يكتبون
ً
لجانب غري املسلم من القراء ،وأن قارءهم املقصود بتلك األبحاث كان املثقف
األورويب .
[[[

ويتّضح من مالحظات الكاتب ودفاعاته أ ّن أبحاث املسترشقني ونتائجها
ٍ
ٍ
ورفض كبري من قبل املسلمني
شديد
بارتياب
املتعلقة بالقرآن الكريم ،قوبلت
ٍ
[[[ -شتيفان فيلد :مالحظات عىل مساهامت املسترشقني يف الدراسات االسترشاقية ،الط ،الرياض ،مجمع امللك فهد لطباعة
القرآن الكريم ،2005 ،ص.3
[[[ -شتيفان فيلد ،مالحظات عىل مساهامت املسترشقني يف الدراسات االسترشاقية ،م.س ،ص4 -3؛ حسن حسن جبل ،محمد:
الرد عىل املسترشق اليهودي جولدتسيهر يف مطاعنه عىل القراءات القرآنية ،الطبعة  ،2القاهرة ،2002 ،ص.11
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وال س ّيام األخص العرب منهم ،لذلك فقد وجد الدكتور حسن أن من الرضوري
االضطالع مبه ّمة الدفاع عن معتقدات املسلمني ويف مق ّدمتها كتابهم األول (القرآن)
ال س ّيام أ ّن كلية القرآن الكريم يف محافظة طنطا قد أسندت إليه مه ّمة تدريس
مادة القراءات لطلبة الدراسات العليا ،ورأى أ ّن بعضهم مغرتين باملسترشقني مبا
علمي وتشكيكهم حتى يف البديهيات بذريعة
يضفون عىل مباحثهم من طابعٍ
ٍّ
حرية البحث .
[[[

ويبدو أ ّن اختياره لدراسة املسترشق اليهودي املجري (جولد تسهري) جاء لكرثة
مطاعنه يف القراءات ومبالغته يف الحديث عنها ،عىل الرغم من أنّه أخذ بعضها عن
املسترشق األملاين نولدكه الذي تأثر به كث ًريا ،وعنهام أخذت املوسوعة الربيطان ّية
يف التعريف بالقرآن  .ثم «ألنه أخبث املسترشقني كي ًدا ،حتى إ ّن بعض علامئنا
أشادوا به رغم أنّهم لحظوا مالمح كيده» عىل حد تعبريه .ويف كتابه املقصود بالرد
(مذاهب التفسري اإلسالمي) ،الذي أطلع الدكتور محمد حسن عىل السابقني له يف
الرد عىل جولد تسهري مثل العالمة محمد طاهر بن عبد القادر الكردي يف كتابه
(تاريخ القرآن وغرائب رسمه) عام  ،1953وكتاب الدكتور عبد الوهاب حمودة
(اللهجات والقراءات)  ،1948والدكتور عبد الفتاح شلبي يف (رسم املصحف القرآين
وأوهام املسترشقني) عام  ،1990وكل هذه الردود مبن ّية عىل الرتجمة األوىل لكتاب
(جولد تسهري) .أ ّما الرتجمة الثانية املختارة فقد ذيلها املرتجم (عبد الحليم النجار)
بتعليقات تعد أحسن ردود املعربني عىل مطاعن املسترشق املذكور ،مستعي ًنا
بكتب علمية متخصصة مثل (القراءات أحكامها ومصدرها) للدكتور شعبان محمد
اسامعيل وكتاب للدكتور حسن ضياء الدين العرت معنون (األحرف السبعة ومنزلة
القراءات منها) ،وكتاب الدكتور رشاد محمد سامل) (القراءات القرآن ّية وصلتها
باللهجات العرب ّية) .
[[[

[[[

[[[

[[[ -املصدر نفسه ،ص.5
[[[ -حسن عباس ،فضل :قضايا قرآنية يف املوسوعة الربيطانية نقد مطاعن ورد شبهات ،عمّن ،2004 ،ص.267-265
[[[ -محمد حسن حسن جبل ،الرد عىل املسترشق اليهودي جولد تسهري ،...م.س ،ص.5
[[[ -محمد حسن حسن جبل ،الرد عىل املسترشق اليهودي جولد تسهري ،...م.س ،ص.8 -7
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وقد أقدم الدكتور محمد حسن عىل مالحقة جولد تسهري يف كل كبرية وصغرية
أوردها فيام يتعلّق بص ّحة القراءات يف القرآن الكريم «مبا يقدع أنفه ويقلص
فيام قال عن أحداث أو وقائع
ملطاعنه
أظافره» حسب وصفه ،ومناقشات تفصيل ّية
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
ْ
ُ
ت ُّ
الروم ِف أدن ال ْر ِض َوه ْم م ِْن َبع ِد غلب ِ ِه ْم
تاريخ ّية تنطبق عليها اآليات ﴿غل َِب ِ
َ َْ ُ َ
ون﴾ نزلت بعد نبأ هزمية الروم برشى بأ ّن الروم سيغلبون الفرس يف بضع
سيغل ِب
فعل سنة 622م ،ثم سنتي  625و  ،627وفرح املسلمون
سنني ،وقد تم لهم النرص ً
بنرص الله الذي منحه للروم (الكتابيني)؛ إذ راهن بعض املرشكني عىل أن يدفعوا
وفعل
مائة من اإلبل للمسلمني إذا حصل ال ّنرص ألهل الكتاب يف تسعة أعوامً ،
بدأت الدائرة تدور عىل الفرس فأحرز الروم أ ّول انتصار لهم بعد سبعة أعوام ثم
دس جولد تسهري طعنه أنّه من عمل الق ّراء وإضافاتهم
توالت االنتصارات .وقد َّ
لحركات اإلعراب ،فناقشه الدكتور محمد حسن وأثبت الوقائع بأنها أنباء عن أمر
دنيوي تخطى حدود الجزيرة العربية وحدث يف عهد النبي وكانت آي ًة
غيبي
ّ
ّ
لصدقه  .ألنها أنباء عن أمر غيبي  ...وتلقاه املسلمون والكفار من هذه الحيث ّية
وتراهنوا عليه ،والتزم به طرفا املراهنة التزا ًما جا ًّدا ،حتى إن من كان يفارق مكة
منهام فراقًا
طويل يلزمه الطرف اآلخر بإقامة كفيل يفي له باملراد اذا كسب
ً
فيفعل .
[[[

[[[

[[[

وركز الكاتب عىل تفنيد إ ّدعاءات املسترشق املذكور ومخالفاته املنهج ّية ،وتكذيبه
بكل املعلومات حتى املسلامت والبديه ّيات اإلنسان ّية ،ور ّد محاولته إلسقاط اإلسناد
الخاصة مبا
وانتقائ ّياته املغرضة املعربة عن روح الضغينة والحقد الدفني .واتهاماته
ّ
يسمى «اضطراب النصوص» وحرية القراء بإنشاء القراءات بشكل اعتباطي .ثم
ناقش منهج املعالجة لدى جولد تسهري ،وأثبت أنه منهج متعرج ال يقوم عىل أساس
علمي ،بل غايته التمويه واملغالطة وأدواته اإلبهام والتناقض واملحاججة مبا ليس
ٍ
إيضاحات مه ّم ًة حول نشأة القراءات
كامل ض ّمنه
فصل ً
أصل .كام أفرد ً
بقراءات ً
[[[ -سورة الروم ،اآليتان .3 -2
[[[ -محمد حسن حسن جبل ،الرد عىل املسترشق اليهودي جولد تسهري ،...م.س ،ص .159
[[[ -املصدر نفسه ،ص  .160-159وعن الرصاع بني الدولتني الفارسية والبيزنطينية عىل أطراف الجزيرة العربية انظر :سامل ،عبد
العزيز :تاريخ العرب قبل اإلسالم ،ال ط ،اإلسكندرية ،مؤسسة شباب الجامعة( ،الت) ،ص .289
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واالختالف فيها وحجمها الحقيقي ومغالطات جولد تسهري عنها مثل زعمه تزايد
القراءات عرب العصور وجهله بأ ّن هناك قراءات تفسرييّة وأخرى تنزيه ّية .
وقد تناول الدكتور محمد عبد الله دراز يف دراسته القيمة (مدخل إىل القرآن)
برشي للقرآن
جميع االفرتاضات االسترشاق ّية املتعلقة باحتامل وجود مصدر
ّ
الكريم ،وناقشها مناقشة علم ّية ،وأظهر زيفها وبطالنها مام جعلها مرج ًعا للكتّاب
املسلمني ،وانتهى إىل القول بأن« :جميع سبل البحث التي وقعت تحت أيدينا
وناقشناها ثبت ضعفها وعدم قدرتها عىل تقديم أي احتامل لطريق طبيعي أتاح
له (أي للنبي )فرصة االتّصال بالحقائق املق ّدسة .ورغم الجهد الذهني الذي
نبذله لتضخيم معلوماته السمع ّية ومعارف بيئته ،فإنّه يتعذّر علينا اعتبارها تفس ًريا
كاف ًيا لهذا البناء الشامخ من العلوم الواسعة املفصلة التي يق ّدمها لنا القرآن الكريم
يبق ّإل أنّه وحي
يف مجال الدين والتاريخ واألخالق والقانون والكون وغريها ،فلم َ
الله تعاىل لنب ّيه الذي أرسله رحمة للناس أجمعني» .
يصب يف االتجاه نفسه ،بعنوان (مصدر القرآن..
وظهر كتاب آخر ملؤلف
ّ
مرصي ّ
دراسة لشبهات املسترشقني واملبرشين حول الوحي املح ّمدي) ،إلبراهيم عوض
العلمي أ ّن ال ّدراسة الدقيقة غري املتحيّزة لشخصيّة الرسول
الذي ّبي باألسلوب
ّ
والقرآن الكريم ال ب ّد من أن تؤ ّدي إىل اإلميان الجازم بأ ّن ذلك الكتاب محال أن
وحي
يكون من نتائج عقل نبيّنا محمد ومشاعره أو ّ
أي إنسان آخر ،وإنّ ا هو ٌ
إلهي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ،وإ ّن الرجل الذي جاء به ال ميكن
ٌّ
رسول .
أن يكون إال نبيًّا ً
[[[

[[[

[[[

كل يشء املالمح العا ّمة لشخص ّية رسول اإلنسان ّية
وقد درس الكاتب أ ّو ًل وقبل ّ
مح ّمد والشبهات التي فرس بها املسترشقون واملبرشون املصدر الذي جاء منه
القرآن ،مرت ًبا ذلك ترتي ًبا منطق ًّيا ،بحيث إ ّن القارئ حينام يفرغ من مناقشة أوالها

[[[ -محمد حسن حسن جبل ،الرد عىل املسترشق اليهودي جولد تسهري ،...م.س ،ص.164 -163
[[[ -دراز ،محمد عبد الله :مدخل إىل القرآن ،دار القلم ،الكويت ،1974 ،ص ،130مقتبس عن :زقزوق ،محمود حمدي،
االسترشاق والخلفية الفكرية للرصاع الحضاري ،م.س ،ص.65
[[[ -عوض ،إبراهيم :مصدر القرآن :دراسات لشبهات املسترشقني حول الوحي املحمدي( ،النسخة اإللكرتونية  ،)pdfص.2-1
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علمي يجد أنّها تسلمه تلقائ ًّيا إىل
تاريخي أو
ويتثبت أنّها غري قامئة عىل أساس
ّ
ّ
الشبهة التالية وهكذا ،وهذه الشبهات تدعي أن مح ّم ًدا كان كذابًا مخاد ًعا
عصبي .وقد درس
واهم مخدو ًعا ،أو أنّه كان مريضً ا مبرض
حاشاه -أو أنّه كان ًّ
كل لون من ألوان
هذه الشبهات واحدة تلو األخرى دراسة متأنّية ،طرح فيها ّ
الحق الذي من شأنه أن يريح النفوس
التحرج بغية الوصول إىل ما يعتقد أنّه ّ
أي جهد.
املتطلّعة إليه والتي ال تألو يف البحث عنه ّ
واعتمد يف ذلك كلّه عىل ال ّروايات التاريخ ّية املوث ّقة املستقاة من الكتب
الصحيحة املعتربة ،وكذلك عىل الدراسات الطب ّية وال ّنفس ّية ،وال سيام تلك التي
اللوعي .وقد نظر الكاتب إىل الروايات املتعلقة بعرص النبي
تتعلّق مبكنونات ّ
وشخصه وأحاديثه من زاوية جديدة تعتمد التحليل العلمي وربطها بالشواهد
التاريخ ّية املوث ّقة ،ودرس أيضً ا شخص ّية القرآن ومحتواه ،ووجد أنّه ال ميكن أن
أي ديانة أخرى ،وذلك بعد
أي مصدر
برشي أو اقتبس من ّ
ّ
يكون قد استقى من ّ
مقارنته بغريه من أديان عرصه التي اتّهم الرسول بأنّه قد أخذ عنها أفكاره
ٍ
ببعيد عىل من يتألأل يف مخيلته العلم القرآين
عن وعي أو غري وعي .وليس ذلك
الشامل املحيط ،والنفس اإللهي الذي ال ميكن أن تخطئه النفوس املحبة للحقيقة.
ومتخصصة وقريبة
وقد كانت مصادر الكتاب ومراجعه قد جاءت معظمها أصيلة
ّ
للموضوع ،ما يدل عىل الجهد املحرتم املبذول يف جمعها وكيف ّية االستفادة منها
وتوظيف معلوماتها.
وتخصص كاتب عريب آخر بناحية الفت ٍة لل ّنظر تعنى بال ّرد عىل ما جاء يف دوائر
ّ
املعارف الغربية عن القرآن الكريم ،فقد كشف عدنان الوزان يف كتابه (موقف
املسترشقني من القرآن الكريم دراسة يف بعض دوائر املعارف الغربية) .كشف عن
موقف غريب لبعض املسترشقني من القرآن الكريم أوردوه يف دوائر معارفهم التي
تصدرها دولهم .مبتدأً ٍ
بعرض موج ٍز عن االسترشاق وواقعه ونظرته إىل اإلسالم
وكتابنا املجيد؛ وقدم الوزان بصور ٍة موجز ٍة بعض شبهات املسترشقني التي يوردونها
يف كتاباتهم للتمهيد ألصل موضوع البحث ،حيث إ ّن املقام ال يتّسع للرد والتفنيد.
تبع ذلك عرض مخترص ملا كتب يف بعض تلك املوسوعات .ثم بيان ما تض ّمنته دائرة
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شكل
املعارف الربيطان ّية من موضوعات ع ّدة يف الحديث عن القرآن وح ًيا وجم ًعاً ،
ومضمونًا ،تفس ًريا وترجمة ،ثم عرض كث ًريا من الحقائق التي ر ّد بها عل شبهات
املسترشقني وما جاء يف كتابات مفكري الغرب والرشق غري املسلمني .
[[[

وقد عمل الوزان عىل إيراد أهم الشبهات يف عدد من املوسوعات التي رجع
إليها فنقل النص اإلنجليزي ثم ترجمه ،يف حني اكتفى بإيراد الشبهات وترجامتها
يخص املوسوعة الربيطان ّية من دون ذكر النصوص
إىل العربية جملة واحدة مبا ُّ
األخرى تفاديًا لإلطالة ،واكتفا ًء بإيراد املقصود والتعليق عليه ورد الشبهات ،مع
تعصب أعمى وتعقّل
بيان موقف غري املسلمني من قضايا اإلسالم التي تراوحت بني ّ
وبصرية .ثم ختم بتلخيص موقف املسترشقني من القرآن الكريم.
وقد أكّدت الدراسة املذكورة أ ّن االسترشاق بدا وكأنّه حرك ٌة علميّ ٌة تعتمد
عىل املناهج العلميّة يف البحوث وال ّدراسات ممثالً بأقسام أكادمييّة يف كثري من
الجامعات الغربيّة ،حتى ظ ّن كثريون ممن يجهلون حقيقة االسترشاق أنّه أحد
الروافد العلميّة واملصادر املعلوماتيّة عن العامل اإلسالمي يف جوانبه الدينيّة ،يف
خصوصا عند
حني كان يف جزء منه حركة تسعى إىل إظهار الباطل بثوب الحق،
ً
غري املنصفني الذين يتح ّدثون عن الجوانب الروحيّة يف شخصيّة الرسول محمد
وهم ينكرون نبوته وحقوقه ،ويتكلّمون عن القرآن الكريم ،وكأ ّن فيه ترشيعات
جاء بها رسولنا الحبيب محمد من عنده ،زاعمني أنّها من رصعات الج ّن التي
كان النبي الكريم محمد يقع تحت تأثريها ،وسبب ذلك يف رأي الوزان هو
الشعور بالنقص لدى املسترشقني الذين تكلّم عنهم املسترشق الربيطاين مونتغمري
واط فقال« :إن تشويه صورة اإلسالم بني األوروبيّني كان رضوريًّا لتعويضهم عن
الشعور بالتخلف»  .لقد حاول كثري من املسترشقني بكل ما توافر لديهم من
وسائل وإمكانات النيل من اإلسالم ورجاله.
[[[

وأملح أ ّن عد ًدا يعت ّد به من املسترشقني كانوا قد عكفوا عىل دراسة حياة
املسلمني يف علوم االجتامع والعمران والسياسة واالقتصاد ،وعلوم الرتبية ،والعلوم
[[[ -الوزان ،عدنان :موقف املسترشقني من القرآن الكريم دراسة يف بعض دوائر املعارف الغربية ،ص.3
[[[ -وليم مونتغمري واط ،تأثري اإلسالم عىل أوروبا يف العصور الوسطى ،م.س ،ص.131
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االقتصاديّة ،كل ذلك بقصد الوصول إىل أفضل الوسائل التي تساعد دول الغرب
عىل التعامل مع الشعوب اإلسالم ّية مبا يخدم املصالح االستعامريّة والسياس ّية ومن
ث ّم محاربة املسلمني وما يعتقدونه من أفكار .
ويع ّد كتاب (من افرتاءات املسترشقني عىل األصول العقديّة يف اإلسالم) من بني
الكتب القيمة وامله ّمة التي عرضت آراء املسترشقني يف القرآن الكريم ور ّدت عليهم
عبت عن قوة كاتبها ورصانة أفكاره ،وهو
علمي وروح موضوع ّية مسؤولة ّ
بأسلوب ٍّ
يقصد بـ (األصول العقدية)  -اإلميان بالله تعاىل وحده  -اإلميان باملالئكة  -اإلميان
بالكتب املنزلة  -اإلميان بالرسل  -اإلميان باليوم اآلخر  -اإلميان بالقدر خريه ورشه .
ومؤلف الكتاب شخص ّية علم ّية محرتمة هو الدكتور (عبد املنعم فؤاد محمود
ومدرسا أيضً ا يف
مدرسا يف جامعة األزهر يف القاهرة
ً
عثامن) ،أستاذًا مرصيًّا عمل ً
جامعة اإلمام مح ّمد بن سعود يف الرياض .ن ّبه كث ًريا إىل مخاطر االسترشاق ،وع ّد
املسترشقني جيشً ا أرسله الغرب للهجوم عىل أمة اإلسالم لتدمري دينها بأفكارهم
وإفكهم وتشكيكهم عىل ح ّد وصفه ،وخداعهم لشباب املسلمني بإدعاء أنّه فكر
ّني ملتزم باملوضوع ّية واألمانة العلم ّية يف البحث والدراسات اإلسالمية .وأشار إىل
عد ٍد كبريٍ من كتب املسترشقني اإلنكليز والفرنسيني واألملان ،وحاول الرد عليها
وكشف زيف تقوالتهم وافرتاءاتهم ،وتت ّبعها بالعرض والنقد ،فجاءت دراسته واسعة
ومتن ّوعة ،شملت البحث يف تعريف االسترشاق لغة واصطال ًحا ،وتحديد بدايته
التاريخ ّية ونتاجاته األوىل ،والتط ّور الفكري الذي م ّر به واملراحل التي انتقل عربها
والخصائص التي اتّسم بها وأسبابه وأهدافه ووسائله .كام بحث -من باب االنصاف
فقسمهم إىل:
واالعتدال -أصناف املسترشقني وتوجهاتهمّ ،
[[[

[[[

 -1خطريون ،وع ّرف بأسامئهم وأهم كتبهم.
 -2منصفون ،وهم م ّمن أعلن إسالمه أو أحب الدين اإلسالمي والعرب وقال
كلمة الحق فيه وفيهم .
[[[

[[[ -الندوي ،السيد أبو الحسن عيل الحسني :الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية ،دار القلم ،الكويت ،1977 ،ص.180-178
[[[ -فؤاد ،عبد املنعم :من افرتاءات املسترشقني عىل األصول العقدية يف اإلسالم ،الرياض ،مكتبة العبيكان ،2001 ،ص.2
[[[ -املصدر نفسه ،ص.45-13
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خصص الدكتور عبد املنعم فؤاد مساح ًة ج ّيد ًة
وبخصوص موضوع بحثنا فقد ّ
لدراسة منهج املسترشقني حول عقيدة املسلمني يف القرآن الكريم وافرتاءاتهم عليها،
وانتقد ذلك املنهج واستبسل يف الدفاع عن عقيدة اإلميان بكتابنا املجيد ،وأبدع
يف الرد عىل الشبهات واملزاعم التي أثاروها مثل فرية (تأليف القرآن) ودعوى أن
(القرآن ليس فيه جديد) فف ّندها وأثبت عكسها يف املجاالت املختلفة مثل األحكام
ومجال املعلومات التاريخ ّية وقض ّية اإلشارات العلم ّية ،ثم رد عىل دعوى التناقض
يف القرآن الكريم وأسقطها.
فقد اختار مسائل مح ّددة أثارها املسترشقون بح ّد ذاتها ،مثل مسألة خلق
حسبام جاء يف سورة
ستة أيام
الساموات واألرض التي قالوا عنها إنهن خلقن يف
َّ َ
َ َْ
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يز العل ِي ِم﴾ .
سماء أمرها وزينا السماء ادلنيا بِمصابِيح وحِفظا ذل ِك تقدِير الع ِز ِ

وهنا أيام الخلق مثانية ال ستة ،ويف هذا تناقض بني آيات القرآن وغفلة؛ ألن قائله
مصحوب بالجهل
مفحم حقًّا؛ إذ أوضح أ ّن قولهم هذا
برش .فكان رد (فؤاد)
ً
ٌ
واالفرتاء ،حيث ال توجد أيّة إشارة تؤيّد وجود ٍ
وكل
تناقض بني النصوص الكرميةّ .
ما يف األمر أ ّن اآليات السابقة التي ذكرت م ّدة خلق الساموات واألرض ذكرتها
(فصلت) جاءت توضح مسألة الخلق عىل سبيل
عىل وجه اإلجامل ،بينام آيات ّ
التفصيل .فهي تق ّرر أن األرض ُخلقت يف يومني ثم جعل فيها روايس من فوقها
وبارك فيها وق ّدر فيها أقواتها وأرزاق أهلها وما يقيم مصالحهم وأمور معاشهم
[[[ -سورة األعراف ،اآلية.54
[[[ -سورة فصلت ،اآليات .12-9
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يف يومني آخرين ،وبهذا أتم أمرها وكل ما يتصل بها يف أربعة أيام ال ستة؛ إذ
كل ما ذكره سبحانه ال إىل غريها ...ثم استوى إىل
الضمري يعود إىل األرض يف ّ
السامء فأت ّم خلقها يف يومني فيكون املجموع ستة ال مثانية ،وهذه حسبة بسيطة
ال ميكن أن يقع فيها أصغر تلميذ مبتدئّ ،إل إذا كان موصو ًما بالبالهة والغباء .
ويع ّد كتاب (آراء املسترشقني حول القرآن الكريم وتفسريه ...دراسة ونقد)
للدكتور عمر إبراهيم رضوان واح ًدا من أهم الكتب التي بحثت يف هذا املجال؛
إذ جاءت يف األصل أطروحة لنيله شهادة الدكتوراه من جامعة اإلمام محمد بن
مسعود اإلسالم ّية وطبعت يف الرياض بجزءين عام  .1992ميكن القول عنها إنّها
دراسة مستفيضة عن أبحاث املسترشقني واملبرشين التي تظاهرت عىل تشويه
اإلسالم والتح ّيز ض ّده ،وبحث يف خلف ّيات الشخص ّيات االسترشاق ّية ذات املسوح
خاصة ،حتى إنّهم مل يستطيعوا أن
الكنس ّية والفكر النرصاين عامة والكاثولييك ّ
يتح ّرروا من بصامت املعارف والبواعث الكهنوت ّية يف دراساتهم مهام حاولوا أن
يعلنوا خالفها أو مهام تظاهروا باملنهج ّية والتج ّرد  .وقامت منهج ّية املؤلف عىل
عرض بعض كتابات املسترشقني ،وهم عىل قسمني :مسترشقون أفردوا مؤلفات
حول القرآن الكريم يع ّرف بكل واحد منهم وبكتابه وبأبرز القضايا التي عرضها
كتابه .ويف قسمهم الثاين فعل األمر نفسه مع الذين كتبوا عن القرآن الكريم من
خصص بابًا آخر آلراء املسترشقني ومناقشتها حيث استخلص
خالل مؤلفاتهم .ثم ّ
أقوالهم وشبهاتهم حول القرآن وحول علومه ،فحرصها ووزّعها عىل فصول ع ّدة.
ّبي يف األول منها شبهاتهم حول مصادر القرآن الكريم التي ا ّدعوها (اليهوديّة -
طويل مب ّي ًنا شبهاتهم فيها را ًّدا
النرصان ّية  -الحنف ّية  -الهنديّة )...فوقف عندها ً
نفيس أو
وحي
ٌّ
عليها .ثم أشار إىل الشبهات التي أثاروها يف ال ّن ّص وزعمهم أنّه ٌ
مطول ،مبي ًنا
ً
إيحا ٌّيئ من املنجمني والكهنة ،فر ّد عىل هذه االفرتاءات والتخ ّرصات
يك النقل برشي التلقي .
الحق يف أ ّن الوحي ربا ّين املنشأ مالئ ّ
سذاجتها ومق ّر ًرا ّ
[[[

[[[

[[[

[[[ -فؤاد ،عبد املنعم :من افرتاءات املسترشقني عىل األصول العقدية يف اإلسالم ،م.س ،ص.145-143
[[[ -رضوان ،عمر ابراهيم ،آراء املسترشقني حول القرآن الكريم وتفسريه :دراسة ونقد ،م.س ،ص.8 -6
[[[ -املصدر نفسه ،ص.11-10
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وتناول شبهات املسترشقني حول جمع القرآن الكريم ودعواهم بأنّه ج ُمع
بطريق ٍة ال تؤكّد سالمته وقد تكون أجزاء منه أُضيفت إليه أو اقتطعت منه أو
طويل را ًّدا عىل كل شبهة مبا يدحضها
ع ّدلت فيه ،فوقف عند هذه اال ّدعاءات ً
ويثبت سالمة النص القرآين من أي تغيري أو تبديل أو اضطراب أو زيادة أو نقص،
وأنّه محفوظ بحفظ الله سبحانه وهذا ما أثبتته الوقائع الفعلية .ودرس الدكتور
عمر إبراهيم الشبهات حول شكل القرآن الكريم ومضمونه والحروف املقطعة
واختالف القراءات ،وأسلوب القرآن امليك واملدين وإعجازه البالغي ،فر ّد عليها ر ًّدا
مسه ًبا مبئات الصفحات ،أثبت فيها متانة األسلوب وترابط املعاين وروعة اإلعجاز
وخصص الباب الثالث واألخري لقضايا تتعلّق بتفسري
وتواتر النقل إىل غري ذلكّ .
القرآن الكريم ،كالتفسري بالرأي واملأثور وما س ّموه بتفسري التمدن اإلسالمي .
[[[

الخامتة

ويف الختام ال ب ّد من القول إ ّن هذا البحث يع ّد قراء ًة أوليّ ًة ملؤلفات كان
أصحابها -يف نظرنا -عىل مستوى عا ٍل من املسؤول ّية التاريخ ّية والغرية اإلسالم ّية عىل
هذا الدين الق ّيم وأمة القرآن املجيد ،كشفوا زيف املسترشقني وفضحوا دوافعهم
الحقيق ّية يف تحريفهم للنصوص وتقوالتهم وأباطيلهم التي ساقوها ،ولفتوا انتباه
الباحثني اآلخرين إىل رضورة الحذر من كتاباتهم ،ودعوهم إىل الوقوف عندها
متأملني ناقدين ،مغربلني ومفرقني الغث من السمني.
فأصبحت جهود أولئك العرب األماجد أمانة يف عنق العاملني يف حقل الدراسات
التاريخيّة واللغويّة واملهتمني بها .فالقرآن الكريم هو كتاب الله العزيز الذي ال
يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم حميد وإ ْن كره املرشكون
واملسترشقون وامللحدون يف كل زمان ومكان .وما ا ّدعوه من الشبهات ما هي ّإل
مسائل واهية ال ح ّظ لها من العلم واملنطق ،وال سند لها من التاريخ والواقع ،وإمنا
هي تخمينات وافرتاءات وضعها أصحابها من غري برهان وال حجة ،بل هي مقولة
قدمية حمل لواءها الوثنيون القدامى من أهل مكّة وغريهم من املرشكني ،وسجل
عليهم القرآن ذلك وبني زيفها وكذّب أصحابها.
[[[ -رضوان ،عمر ابراهيم ،آراء املسترشقني حول القرآن الكريم وتفسريه :دراسة ونقد ،م.س ،ص.17-10
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لندن. ،
286

املستشرق األلماين نولدكه وكتابه
تاريخ القرآن الكريم
[[[

د .جميل قاسم

[[[

املقدّ مة
ما معنى أن يُعاد نرش وترجمة كتاب (تاريخ القرآن) للمسترشق األملاين تيودور
مستعملً
نولدكه ( )1930 -1836الذي أصدره املؤلف عام ( 1860بحثًا) عالج فيه
منهج النقد التاريخي -مسألة نشوء نص القرآن الكريم وجمعه وروايته؟ وناقش -يف
هذا اإلطار -مسألة التسلسل التاريخي للسور ،واقرتح ترتيبًا لها يختلف عن ترتيبها
بحسب زمن نزولها ،كام هو معهود يف اإلسالم .هذا عىل الرغم من (القطيعات)
التي م ّر فيها هذا السفر الضخم؛ إذ كان بحث نولدكه موضو ًعا ألجيال من الباحثني،
منهم تلميذه فريدرِش شفايل ( )F. Schwallyالذي قام بإعادة صياغة الجزء األول
من الكتاب عام  ،1909وذلك بطلب من نولدكه الذي منعه تق ّدم السن من القيام
بهذه امله ّمة ،فاكتفى الطالب بكتابة مق ّدمة لهذا الجزء ،لكن وفاة شفايل عام 1919
حالت دون أن يعاين صدور الجزء الثاين الذي يتناول َج ْم َع القرآن ،وكان قد أع ّده
للطبع فأضاف أوغست فيرش بعض التّصحيحات عليه وأصدره بعد وفاته .وأضاف
غوتشرت رس ( )G. Bergsraberالجزء الثالث ،وهو بعنوان (تاريخ نص القرآن)،
لكن املن ّية وافته ،فأكمله تلميذه أوتر بريتسل ( )O. Pretzlيف مطلع العام .1937
ثالثة أجيال من علامء ال ّدراسات القرآن ّية األملان تعاقبوا خالل سبعة عقود
إلنجاز هذا العمل ،الذي مل يرتجم إىل العربية ّإل يف عرص العوملة الثقافية -وما
[[[ -تأليف :تيودور نولدكه ،تعديل :فريدريش شفايل ،ترجمة :د .جورج تامر بالتعاون مع فريق عمل النارش :منشورات الجمل/
كولونيا ـ أملانيا .الطبعة العربية - 2008 :اعتامدًا الطبعة الرابعة اليبستغ.
[[[ -أستاذ الفلسفة وعلم الجامل يف الجامعة اللبنانية.

أدراك ما العوملة؟ -بواسطة (دار الجمل) وبالتعاون مع مؤسسة كونراد-أدناور يف
العام !2008
(عندما يهرم األسد تستأسد عليه الكالب) ومث ّة حديث للرسول الكريم يقول ما
مفاده( :ستتكالب عليكم األمم) ،وها هو ذا العرص ،عرص الصعود والتق ّدم الغريب
مقابل التأ ّخر العريب اإلسالمي يلقي بكلكله وأعبائه عىل أ ّمتنا وتاريخنا وديننا
الحنيف ،فيعيد قراءته وكتابته من وجهة نظر الغالب يف عالقة الغلبة االسرتاتيج ّية-
الثقاف ّية .فامذا ستكون املقدمة والنتيجة من هكذا إعادة قراءة وكتابة لتاريخ
القرآن واإلسالم؟ يستعرض املرتجم د .جورج تامر يف مقدمته للكتاب ملح ًة تاريخيّ ًة
موجز ًة عن أهم معامل ما سبقه من اهتامم (علمي) بالقرآن الكريم يف أوروبا،
ابتداء من النصف األ ّول من القرن الثاين عرش؛ إذ قام اإلنكليزي روبرت الكتوين
( )R. Ketensisسنة ( )1143-1142بطلب من بطرس املب ّجل ()P. Venerabilis
رئيس دير كلوين بأ ّول ترجمة التينيّة كاملة للقرآن الكريم ،رغم نواقصها وعدم
دقّتها يف كثري من املواضع.
بعد ذلك توالت حتى القرن الثامن عرش ترجامت عديدة للقرآن الكريم إىل
اللغات اإلنكليزيّة واإليطال ّية واألملان ّية والهولنديّة والفرنس ّية وغريها من اللغات
األوروب ّية.
وكان ألغلب هذه الدراسات -بحسب املرتجم -طابع اعتذاري وهجومي عىل
مثل عىل ذلك كتاب ألفه الراهب الدومنيكاين ريكولدو دامونت كروتشهالسواء ٌ
( )R. da monte croceالذي قىض يف أواخر القرن الثالث عرش شط ًرا من حياته
مبشا ،وقد قارن القرآن بالكتاب املق ّدس معت ًربا اختالفات القرآن عن اإلنجيل
ًّ
عيوبًا ،ومش ًريا إىل تناقضاته وعدم تسلسله من الوجهة التاريخ ّية ،وقد نقله مارتني
لوثر عن الالتينيّة إىل اللغة األملانيّة ،كان هذا يف زمن ه ّددت فيه الجيوش العثامنيّة
وسط أوروبا ووصلت إىل مشارف فيينا .وكان اإلسالم حينها مطبو ًعا يف الغرب
بالطابع العثامين-الرتيك حتى إ ّن القرآن الكريم نفسه ُدعي بالكتاب املق ّدس الرتيك
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( ،)Die turkische Bibelوهو العنوان الذي تحمله الرتجمة األملان ّية التي قام بها
دافيد فريدرش مغرلني (( )D. F. Megerlinهل كان يهوديًّا؟).
وابتدا ًء من القرن السادس عرش عرفت أوروبا الدراسات االسترشاق ّية مبعناها
الواسع مع بدايات االسترشاق ،وإذا كانت البدايات تقوم عىل االستطالع والتعرف
واملغامرة فإنّه ،الحقاً ،مع بدء االستعامر ،اقرتن االهتامم باالسترشاق بأهم ّيته
السياس ّية ،بالنسبة إىل بسط الدول املستعمرة سيطرتها عىل الرشق واستغالل
ثرواته ،ومل يعد االسترشاق -الذي كان له بعض -بل الكثري -من اإلنجازات العلم ّية
كتحقيقات بكر ( )Beckerملخطوطات ابن رشد ،وبروكلامن وموسوعته (تاريخ
األدب العريب) إلخُ -...ح ًّرا من الدوافع السياس ّية واالقتصاديّة املتحكمة فيه.
وقد تأث ّرت ال ّدراسات االسترشاق ّية واإلسالم ّية يف أوروبا -يف عرص صعود النظريّة
التطوريّة الداروين ّية والوضع ّية الكونت ّية -بسيادة املنهج الفيلولوجي (الدراسات
الفقه  -لغويّة املقارنة) واملنهج التاريخوي-النقدي .وهذه املنهج ّية استعملت يف
دراسات الكتاب املقدس بعهديه القديم والجديد ،بروح علميّة بحت ،ال تتقيّد
أي نص -وبالروح نفسه انكب بعض علامء اللغات السامية عىلبقدس ّية النص ّ
دراسة القرآن ،محاولني استكشاف الوقائع التاريخ ّية املرتبطة به وكيف ّية حدوثها
وعالقتها بنشوئه ومصريه ،وبنا ًء عىل هذه النزعة العلمويّة مل يق ّيم نولدكه وتالمذته
نصا (وضعه) النبي يف أفضل األحوال -إلها ًما-
من العلامء القرآن كتابًا ً
منزل ،بل ًّ
يستند يف إدراك ماه ّيته ومغزاه إىل الطب وعلم النفس يف ذلك الحني..

أ ّو ًل :عرض كتاب نولدكه «تاريخ القرآن»
يك ومد ّين،
يتب ّنى نولدكه يف الجزء األ ّول من الكتاب التّقسيم املعهود للقرآن إىل م ّ
لك ّنه يوزّع السور املكيّة عىل فرتات ثالث ،معتم ًدا صفات أسلوبيّة ومضمونيّة،
فيصف سور الفرتة املكية األوىل بأنها تتم ّيز بقرصها ،وبلغتها الشعريّة التسبيح ّية،
وورود الكثري من األقسام (جمع ق ََسم) فيها التي تهدف إىل تثبيت مضمون الرسالة
وإقناع املرشكني بها .أ ّما سور الفرتة املكية الثانية ،فيغلب عليها طابع الوعد واإلنذار
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والقصص .أما سور الفرتة الثالثة فال تختلف من حيث األسلوب ،لكنام تتم ّيز بش ّدة
لهجة الوعيد والتهديد املو ّجه للكافرين.
أ ّما بعد الهجرة -يف املدينة -فتتّصف السور بإعالنها الرشائع والتنظيامت
الرضورية لوضع أسس املجتمع الجديد (الرشيعة).
وإذا كان املنهج التاريخي الرضوري ملعرفة أسباب وظروف النص الديني
الزمانية-املكانية مسألة ال مندوحة عنها ،فإن املنهج الفيلولوجي-التاريخوي
حرص الظواهر كلها -مبا فيها الظاهرة الدين ّية امليتافيزيق ّية الطابع -مبا هو حرصي
وملموس ومبارش ووضعي دون متييز ما بني ظاهرة اجتامع ّية ،اقتصاديّة ،سياس ّية،
وأخرى ميتافيزيقيّة وجامليّة وميثولوجيّة رمزيّة.
وقد وجدنا مثاالت لهذا املنهج الوضعي يف كتابات هيغل (حياة يسوع)
وأرنست رينان (تاريخ املسيح ّية) وجوزيف شرتاوس (جوهر املسيح ّية) وقد
تعاطت هذه الكتابات مع املسيحيّة ظاهرة (تاريخيّة) مجردة من البُعد القدس
والرمزي ،وتناولت شخص ّية (يسوع املسيح) كأي شخص ّية تاريخ ّية (عادية) تخضع
ملعطيات العلوم الوضع ّية واإلنسان ّية.
وقد تناول نولدكه ،بدوره ،شخصيّة الرسول مح ّمد ،بنا ًء عىل معطيات هذا
املنهج الفيلولوجي-التاريخي النقدي ،فركز عىل األبعاد التاريخية (اللغويّة-املقارنة)
واالجتامع ّية ،والسياس ّية ،يف مقارنة ما بني اإلسالم واملسيح ّية واليهوديّة .وتناول ظاهرة
النب ّوة ،رواية تاريخ ّية قد ال تتّفق مع معطيات النب ّوة والرسالة واإلميان ،من خالل
إقامة صل ٍة سببيّ ٍة بني الحدث وال ّن ّص ،بغية الوصول إىل الحقيقة املج ّردة واملتج ّردة..
يف مقدمته للطبعة الثانية لكتابه ،يتح ّدث نولدكه عن نارش كتابه الذي سأله إذا
شاء أن يس ّمي من العلامء من يعيد ال ّنظر يف الكتاب الذي أنجزه قبل نصف قرن،
فاقرتح بعد تفكري يسري تلميذه القديم وصديقه فريدريك شفايل «بجعل الكتاب
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الذي أنجزته برسعة مراع ًيا املستلزمات الحارضة (بقدر اإلمكان) ألن آثار الوقاحة
الصبيانية -كام نقول -لن ميكن محوها بالكلية ».
[[[

ٍ
بتعديالت جذريّ ٍة أو بإضافة مقاطع
وقد قام الباحث شفايل يف مقدمته الثانية
بكل تأكيد غ .برغشرت ومن بعده أ .بريتسل من الجزء
ولعل هذا ما فعله ّ
كبريةّ .
الثالث من الكتاب .فامذا كانت النتيجة؟
يف الفصل األ ّول ،وهو بعنوان (يف نبوءة مح ّمد والوحي) يقارب نولدكه معنى
إلهي ،لك ّنه يرى أ ّن النبوة مل
النبوة وصفاتها ،فريى أ ّن ال ّنب ّوة يف أسمى معانيها ف ّن ّ
بي يقوم عىل
تتط ّور ّإل يف (الشعب اإلرسائييل) .كيف؟ يقول نولدكه إ ّن جوهر ال ّن ّ
تشبع روحه من فكرة دينية ما ،تسيطر عليه فيرتاءى له أنّه مدفو ٌع بق ّوة إلهيّة
ليبلغ من حوله من الناس تلك الفكرة عىل أنّها حقيق ٌة آتية من الله .وحاملا يبدأ
األنبياء بتنظيم أنفسهم تتح ّول النبوة إىل (مهنة) .وما مي ّيز معنى النبي بحسب
نولدكه ما يرد يف سفر عاموس « 14:7لست أنا نب ًّيا وال أنا ابن نبي بل أنا را ٍع وجاين
جميّز .فأخذين الرب من وراء الضأن وقال يل الرب :اذهب تنبأ لشعب إرسائيل ».
[[[

هل نظر نولدكه إىل شخصيّة النبي مح ّمد بالطريقة ذاتها؟ يعالج نولدكه ظاهرة
فهم (صحي ًحا) بحسب رأيه.
النب ّوة باعتبارها (ظاهرة وضعية) لفهمها ً
يتعرف نولدكه -بهذا املعنى -بنوة محمد ،أي مبقياس ما يأيت به النبي بأفكار
ـ وإن كانت مستمدة من نبوات ورساالت أُخر ،ويرى أن املصدر الصحيح ملعرفة
ْ ُ
روح محمد هو (القرآن) ،هل القرآن كتاب وحي ﴿ َو َما َينْ ِط ُق َعن الْ َ
ـه َوى إن ه َو
ّ
ِ
ّ َ ْ ٌ َُْ
إل وح يوح﴾ أم هو كتاب فكري تأ ّميل؟ يرى نولدكه -جوابًا -إن مح ّم ًدا حمل
طويل يف وحدته ما تسلمه من الغرباء ،وجعله يتفاعل وتفكريه ،ثم أعاد صياغته
ً
بحسب فكره ،حتى أجربه أخ ًريا الصوت الداخيل الحازم عىل أن ي ّربر لبني قومه
[[[ -تيودور نولدكه :تأريخ القرآن ،تعديل :فريدريش شفايل ،ترجمة :د .جورج تامر بالتعاون مع فريق عمل النارش :منشورات
الجمل /كولونيا ـ أملانيا .الطبعة العربية - 2008 :اعتامدًا الطبعة الرابعة اليبستغ.
[[[ -تيودور نولدكه :تأريخ القرآن ،تعديل :فريدريش شفايل ،م.س ،ص ،3الهامش.2
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رغم الخطر والسخرية اللذين تعرض لهام ،ليدعوهم إىل اإلميان ،األمر الذي يجلعنا
نتعرف يف هذا عىل حامس األنبياء .
[[[

يرى نولدكه ،باختصار ،أ ّن املصدر الرئيس للوحي الذي (نُ ّزل) عىل النبي حرف ًّيا،
بحسب إميان املسلمني وبحسب اعتقاد القرون الوسطى هو بدون شك ما تحمله
الكتابات اليهودية .وتعاليم مح ّمد برأيه يف جلّها «تنطوي يف أقدم السور عىل ما
يشري بال لبس إىل مصدرها .لهذا ال لزوم للتحليل -حسب الكاتب -لنكتشف أن
أكرث قصص األنبياء يف القرآن ،ال بل الكثري من التعاليم والفروض ،هي ذات أصل
يهودي ».
[[[

لقد تواجد اليهود -بحسب نولدكه -يف أماكن ع ّدة من شبه الجزيرة العربيّة،
وكانوا يقيمون يف مناطق يرثب ،التي كانت عىل صل ٍة وثيق ٍة مبوطن (مح ّمد) ،وكانوا
يهودي عىل النبي،كذلك كانت املسيح ّية عىل
يرت ّددون أيضً ا يف مكة .وكان مثة تأثري
ّ
انتشار واسع يف شبه الجزيرة العربية بني القبائل املتواجدة عىل الحدود الفارس ّية-
البيزنطيّة «(كلب) وطيء وتنوخ وتغلب وبكر» ويف الداخل يف متيم ،ويف اليمن
التي كانت منذ زمن طويل تحت سيطرة الحبشة املسيحية .وينبغي لنا ،إذا ً ،أن
نأخذ بعني االعتبار التأثري املسيحي عىل النبي إىل جانب التأثري اليهودي.
ويرى نولدكه أ ّن أه ّم مصدر استقى منه مح ّمد معارفه مل يكن الكتاب املقدس،
بل الكتابات العقائدية والليتورجية ،ويف قصص (العهد القديم) (الهاجادا) .أما
القصص املستقاة من (العهد الجديد) ،يف اإلسالم ،فهي أسطورية الطابع ،وتشبه يف
بعض معاملها ما يرسد يف األناجيل املنحولة.
رسول
أ ّما سورة الصف  6 :61التي ي ِع ُد فيها عيىس بأن الله سريسل من بعده ً
اسمه أحمد ،فال أثر لها يف (العهد الجديد) املقصود هو اآليةِ﴿ :إَوذْ قَ َال ع َ
ِيس ابْ ُن

ْ َ َ ّ َ ُ ُ َّ َ ْ ُ
كم ُّم َص ّدِقًا ل ّ َِما َب ْ َ
ي يَ َد َّي م َِن َّ
اتل ْو َراة ِ َو ُمبَ ّ ِ ً
َم ْر َي َم يَا بَ ِن إِسائِيل إ ِ ِن رسول اللِ إِل
شا
[[[ -تيودور نولدكه :تأريخ القرآن ،تعديل :فريدريش شفايل ،م.س ،ص.4
[[[ -تيودور نولدكه :تأريخ القرآن ،تعديل :فريدريش شفايل ،م.س ،ص.7
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ْ

َ

ََ

ْ

َ ُ

َ

ْ ُ ُ ْ َ ُ َّ َ َ ُ
َّ
َُ
ول يَأ ِت مِن َب ْعدِي اسمه أحد فلما ج
ات قالوا َهٰذا س ِْح ٌر ُّمب ِ ٌني﴾
اءهم بِالَيِن ِ
بِرس ٍ
وهي اآلية التي تتطابق مع ما جاء يف إنجيل برنابا بهذا الصدد عىل لسان املسيح
(سيأيت من بعدي رسول اسمه أحمد).

وما يؤكّد تأثر اإلسالم بالصيغة املسيح ّية -بنظر نولدكه -أن الكفار أطلقوا عىل
مم يعني أنهم اعتربوهم عىل عالقة وثيقة
أتباع النبي مح ّمد لقب (الصابئة) ّ
ببعض الفرق املسيح ّية (مثل املندائ ّيني والكسائ ّيني واملعمدان ّيني).
أناسا رفضوا
كذلك أ ّن املسلمني يعتربون أنفسهم خلفاء األحناف ،وهؤالء كانوا ً
عم يرضيهم يف التعاليم املسيحيّة واليهوديّة.
الوثنيّة وفتشوا ّ
إ ّن الكلمتني دين (فارسية) وملة (آرامية) هام من أصل أجنبي فيام تتصف
كلمة (إسالم) (سورة آل عمران  )19 :3بأنها عرب ّية أصيلة ،وقد وضعها مح ّمد
لدينه  -كام يقول املؤلف ،الذي قدر له أن يه ّز العامل كله ،وقد انصهر يف وجدان
مح ّمد من مواد مختلفة .وما أضافه هو إىل ذلك يقل أهمية -بحسب نولدكه -عام
أخذه عن اآلخرين  .وأعلن النبي مح ّمد أنّه يتلقّى الوحي من (الروح)( ،روح
القدس) (عربي) بأشكال ع ّدة مختلفة .وسمي روح القدس جربيل (جربائيل) ،ويعد
كل أمر إلهي وجه إليه وح ًيا حتى لو مل تعد كلامته قرآنًا ،غري أ ّن مقارنة نولدكه بني
هذا وما ذكره السيوطي يف كتاب (اإلتقان) بأ ّن ما تلقاه مسيلمة وطليحة يدعى
أيضً ا وحيًا ،ينم عن استعراض حقيقي ،ليس غايته العلم ،ال الديني وال التاريخي
باسم النقد التاريخي -ال س ّيام مع النتيجة التي يتوصل إليها بأن مح ّم ًدا كان يعايننو ًعا من الرصع ،وأن هذا الوضع الجسدي والنفيس املضطرب هو الذي يفرس
األحالم والرؤى التي رفعته إىل مصاف الرؤيا والنبوءة .و (دليل) نولدكه عىل ذلك
أن مح ّم ًدا كث ًريا ما قىض الليل متهج ًدا ،وأنه كث ًريا ما صام ،حيث تشتد يف الصيام
برأيه -القدرة عىل مشاهدة الرؤى ،ويربط ما بني هذا التفسري وقول الرسول(ويفصم عني وقد وعيت ما قال) أو (فأعي ما قال) .وهذه الحالة السيكولوج ّية
[[[
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َ
ْ ُ ُ َّ َ ّ َ
تتطابق مع ما جاء يف سورة املزمل ﴿ :1 :73يَا أ ُّي َها ال ُم َّز ّمِل ق ِم الليْل إل قل ِيال *
ْ
ْ َ
َ َ َ
ْ َ
َّ
َ
ُ
ّ
َ
ن ِْصف ُه أو انق ْص مِن ُه قل ِيال أو زِد َعليْهِ َو َرت ِِل القرآن ت ْرتِيال إِنا َس ُنل ِق َعليْك ق ْوال
َ
َ َ ُّ َ ْ ُ َّ ّ ُ ُ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ّ ْ َ َ َ َ
ك َف َط ّهرْ
ثقِيال﴾ .وتليها سورة املدثر﴿ :يا أيها المدث ِر قم فأنذِر وربك فك ِب وثِياب
ِ
َ ُّ ْ َ َ ْ
* والرجز ف
اه ُج ْر﴾.

ولعل أشهر ما يذكر يف هذا الصدد اإلرساء واملعراج الذي كان مج ّرد حلم ،برأي
ّ
نولدكه ،وههنا ال يكلّف نولدكه نفسه عبء (تفسري األحالم) هل الحلم ههنا
سيكولوجي عادي ،أم حلم ميتافيزيقي أكسرتا  -عادي()extra ordinaire؟
أبعد من هذا يستشهد بقول فايل ( )weilوهو كاتب ينسب كل الهرطقات
مبا فيها املذكورة أعاله -إىل النبي مح ّمد الذي يظن بأن مح ّم ًدا تلقى الوحي منإنسان كان يسخر منه ،لكون الرسول كان قد شبه جربيل بشخص دحية ،وكان
جميل الطلعة ،وهي شكل من أشكال التجليات العديدة التي يظهر فيها امللك؟
 .1الوحي يف مثل صليل الجرس.
 .2بواسطة ما ينفثه روح القدس يف روعه.
 .3جربيل يف صورته الحقيق ّية.
 .4جربيل يف صورة الرسول مح ّمد نفسه ،إلخ.
ويحاول نولدكه أن يفرس قصار السور باعتقاد (البعض) أن مح ّم ًدا تلقى كل
طويل .
آيات القرآن أثناء نوبات الرصع التي كانت تعرتيه ،والتي مل تدم ً
[[[

ويفس الكاتب وحدة التنزيل (السورة) باألصل العربي (سدرا) ،أو مقطع القراءة
ّ
(؟) كام يربط كلمة قرآن بالكلمة اليهوديّة (مقرا) ويلتبس األمر عىل نولدكه من
الوجهة الفيلولوج ّية الفقه ّية حول أصل معنى القرآن الذي ال يجده مطابقًا ملعنى
القراءة ،وإمنا االقرتان والتالوة (قرأ) مبعنى تال أو مبعنى (نادى) ،أو أدى التحية
[[[ -تيودور نولدكه :تأريخ القرآن ،تعديل :فريدريش شفايل ،م.س ،ص.28
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(قرأ فالنًا السالم) ،وملا ال يجد يف العربية ما يشفي الغليل يجد يف كلمة (قريانا)
الرسيانية االحتامل الجذوري ،وذلك بأن تكون كلمة رسيان ّية وضعت عىل وزن
(فعالن) بالعربية .كل هذا يك يثبت بأن مح ّم ًدا مل يأت بجديد .وملاذا ال تكون
كلمة قرآن مشتقة من كلمة فرقان :ههنا أيضً ا يجد املسترشق نولدكه أن ذلك غري
اسم مج ّر ًدا ،تفيد معنى الوحي الذي تلقاه أنبياء آخرون..
ممكن ألن كلمة فرقان ً
ماذا عن أسلوب القرآن؟ يختلف أسلوب القرآن -بحسب نولدكه -تب ًعا ألوقات
ٍ
شديد أو بجال ٍل هادئ ،ويف
التأليف املختلفة؛ إذ تيش املقاطع األوىل باضطراب
أقسام أُخر نجد اللغة عادية ،فضفاضة ،أقرب ما تكون إىل النرث .وتتميّز أسلوبيّة
شعري ،يعتمد
القرآن بتكلم الله مبارشةً ،ويرى أ ّن القرآن خطا ّيب -سجعي -أكرث منه
ّ
التنميق الخطايب .ويورد بيتًا من الشعر منظو ًما عىل بحر الرجز:
أنا النبي ال كــذب

أنا ابن عبد املطلب

وذلك لتأكيد أ ّن الرسول مل يتلفظ ّإل ناد ًرا بأبيات نظمها آخرون ،ومل يقرض
الشعرّ ،إل ملا ًما .وكان الرسول مح ّمد يستعمل كل حرية أسلوبية يسمح له بها
ويغي ،فهو ال يلفظ الفتحتني اللتني يجب التلفّظ بهام يف
السجع ،ال بل يضيفّ ،
نهاية آية (وزورا) ويخفي الكرستني أو الكرسة ،والياء يف األفعال التي تنتهي بياء أو
جاعل منها ألفًا كام يف القافية الشعرية
واو وميد الفتحة يف نصب األسامء واألفعال ً
إلخ ،ومن الواضح من هذا االستعراض أن نولدكه يعد كالم القرآن كال ًما برشيًّا
ال كال ًما إلهيًّا -ويعد اللعب بالكلامت الذي مل يكرث منه الشعراء العرب القدامىسمة من سامت القرآن ،ويورد عىل ذلك أمثلة( :راغ ًبا راه ًبا) (المية الشنفرى)
(إن يغبطوا يهبطوا) (الخنساء) (بني عرس ويرس) ،أخزي الحياة وخزي املامت
(البحرتي) إلخ.
لكل آية ،فو ًرا بعد نزولها،
ويرى نولدكه أ ّن الرواية القائلة إ ّن مح ّم ًدا ح ّدد ّ
مكانها املح ّدد ال تتمتع بسند تاريخي ،حتى لو كان قد قام أحيانًا ببعض اإلضافات
إىل سور مع ّينة ،وأبعد من ذلك مل يتحرج مح ّمد -حسب املسترشق األملاين -من
295

تكرار اآليات وتعديل مواضعها يف املقاطع القرآنية أو نسخها بحسب الظروف،
أو زمن تأليفها أو مضمونها .لكننا (ال يجوز أن نلومه عىل ذلك -كام يزعم فايل
فعل أن يتوقع ،أن الخالف سينشب بعد وقت قصري من
( -)Weilفهل كان للنبي ً
وفاته حول حرفية ما ن ّزل عليه ،وهو الرجل غري املتعلم (كذا) الذي مل يعرف تعظيم
الحرف بتات ًا  .ويف هذا املوقف تناقض واضح يف موقف نولدكه ،فهو يتحدث عن
التنزيل ومن ثم ينعت الرسول باألمية :أمل يؤت الرسول جوامع الكلم ،ومن هو
العامل الحقيقي ،ههنا ،نولدكه أم النبي العريب؟
[[[

يف استعراضه ألصل أجزاء القرآن ،ومحاولة استكشاف الزمن الذي نشأت فيه
هذه األجزاء ،يرى نولدكه أن الهدف الكبري الوحيد الذي يتبعه محمد ،يف السور
املكية هو دعوة الناس إىل اإلميان باإلله الواحد الحق وما ال ينفصل عن ذلك اإلميان
بالقيامة والحساب يف يوم الدين لكنه ال يسعى إىل إقناع عقل سامعيه بواسطة
الربهان املنطقي ،بل بالعرف الخطايب املؤثر عىل الشعور واملخيلة .هل املنطق
سمة من سامت الدين أم الفلسفة؟
ويرى يف اإلسالم نو ًعا من النظام الديني ،بل محاولة من نوع اشرتايك ،ملقاومة
أوضاع أرضية سيئة قاهرة  .وهل هذا حسنة أم بدعة ومثلبة؟
[[[

يرى نولدكه يف بحثه الفيلولوجي أن سور الفرتة األوىل تتميز بقوة الحامس الذي
حرك النبي يف السنوات األُول ،وجعله يرى املالئكة الذين أرسلهم الله إليه ،فكان
تعب عن نفسها يف القرآن .فالله الذي ميأله يتكلم بنفسه ،فيرتاجع
ال ب ّد لها من أن ّ
اإلنسان متا ًما ،كام لدى أنبياء إرسائيل العظام يف (العهد القديم) ( )...أما الكالم
فعظيم ،جليل ،مفعم صو ًرا صارخة؛ والنربة الخطابية تحتفظ بلونها الشعري الكامل
واآليات القصرية تعكس الحركة الشغوفة بتعاليم بسيطة ،هادئة ،لكنها زاخرة
بالقوة .والكالم بأرسه محرك إيقاعيًا وذو جرس عفوي جميل .ومشاعر النبي تنطق
[[[ -تيودور نولدكه :تأريخ القرآن ،تعديل :فريدريش شفايل ،م.س ،ص.44
[[[ -املرجع نفسه ،ص.66
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عن نفسها أحيانًا بواسطة غموض املعنى ،ومن العالمات الفارقة واملميزة لهذه
الفرتة كلامت القسم التي ترد فيها كث ًريا َ 30مرة مقابل مرة واحدة يف السور املدنية
َ َ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ ّ َ ُ ْ َ ُ َّ ُ َ َ ُ َّ
ث ث َّم لُن َّبؤن
يف سورة التغابن﴿ :زعم الِين كفروا أن لن يبعثوا قل بل ور ِب لبع
َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َّ
َ
اللِ يَس ٌ
َ
َّ
بِما ع ِملتم وذل ِك ع
ت
ِري﴾ من األمثلة عىل ذلك سورة النازعات ﴿وانلازِع ِ
َ

َ ً
ًْ
َ ْ ً َ َّ َ
الس َ
َ ْ َّ
ات ن َ ْش ًطا َو َّ
ات أ ْم ًرا يَ ْو َم
ات سبحا ف
ات َسبقا * فال ُمدب ِ َر ِ
السابِق ِ
اب ِ
غ ْرقا َوانلَّاش َِط ِ
ِ
ٌ ُ ُ َ َ
َ ْ ُ ُ َّ َ ُ َ ْ َ ُ َ َّ َ ُ ُ ُ ٌ َ ْ َ َ َ ٌ َ ْ َ ُ َ َ
ارها خاش َِعة َيقولون أئ ِ َّنا
جفة أبص
جفة تتبعها الرادِفة قلوب يومئ ِ ٍذ وا ِ
ترجف الرا ِ
ْ
َ َُْ ُ َ
ون ف ال َ
ـحاف َِرة ِ﴾.
لـمردود ِ

أما السور املدنية ،فقد متيّزت -حسب نولدكه -بطابع الدعوة املنترصة والنبي
الذي كان يف مكّة يف وضع ال يحسد عليه ،ال يتبعه ّإل قليل من الناس فأصبح
قائ ًدا عامل ًّيا لكيان كبري .وهو يفرس انضواء املدينة يف الدعوة بالرصاع واملعارك
الطاحنة بني األوس والخزرج ،واعتياد سكان يرثب رسي ًعا عىل سيطرة شخص غريب
عليهم .ويستنتج نولدكه بأن الرجال الذين أتوا من املدينة إىل مكة ليفاوضوا
مح ّم ًدا إمنا فعلوا ذلك منساقني بالدافع السيايس فقط من أجل السالم يف مدينتهم.
وهو التفسري املصغر النتصار الدعوة اإلسالم ّية يف ظل الرصاع البيزنطي-الفاريس يف
املرحلة السابقة عىل اإلسالم.
وتحتوي اآليات املدنية يف الغالب عىل ترشيعات قصرية ومخاطبات وأوامر،
والتعابري واملصطلحات الجديدة تستعمل حني تقتيض املادة ذلك فقط .وهذا ما
يظهر عىل أوضح وجه يف الرشائع ،ويتجنب يف صياغتها كل تزيني خطايب .وتعد
سورة البقرة  2أقدم السور املدنية .فالجزء األكرب منها نشأ يف العام الثاين بعد
اب)
الهجرة قبل موقعة بدر .وهي تبدأ
بكلامت مشابهة لآليات املكية ( َذلِ َ َك الْ ِكتَ ُ
َ
َّ
َ َ ْ
ولكنها تنتهي بآيات ترشيعية﴿ :يَا أ ُّي َها ال َ
ِين آ ََم ُنوا إِذا ت َدايَن ُت ْم ب ِ َدي ْ ٍن إىل أ َج ٍل ُم َس ًّم
ْ
َ

َ ْ ُُ ُ َ َْ ْ ُ ْ ََْ ُ ْ َ ٌ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ٌ ْ َ ْ
ك ُت َ
ب َك َما َع َّل َم ُه َّ ُ
الل
فاكتبوه ولكتب بينكم كت ِب بِالعد ِل ول يأب كت ِب أن ي
َّ
َ َْ ْ ُ ْ ْ
َ َ ْ ْ َ ُّ َ ْ َ َّ َّ َ َ َّ ُ َ َ َ ْ َ ْ ْ ُ َ ْ ً َ ْ َ َ
ب َولُ ْمل ِِل الِي عليهِ الق ولت ِق الل ربه ول يبخس مِنه شيئا فإِن كن
فليكت
َ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
َّ
َ
ْ
ً
ُ
ال ُّق َس ِف ً
يها أو َض ِعيفا أو ل ي َ ْس َت ِط ُ
َّالِي َعليْهِ َ
يع أن يُ ِمل ه َو فل ُي ْمل ِل َو ِ ُّل ُه بِال َع ْد ِل
ْ َ ُ ْ َ ْ َْ َ ُ َ َ ُ َْ ََ ُ ٌ َ ْ َََ
َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ
ان م َِّم ْن
ي فرجل وامرأت ِ
واستش ِهدوا ش ِهيدي ِن مِن رِجال ِكم فإِن لم يكونا رجل ِ
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َ ْ َ ْ َ َ ُّ َ َ َ ْ َ َّ ْ َ ُ َ َ ُ َ ّ َ ْ َ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ُّ
الش َه َد ُ
اء
ضل إِحداهما فتذكِر إِحداهما الخرى ول يأب
ترضون مِن الشهداءِ أن ت ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ َ ُ ُ ََ َْ َُ َ ْ َ ْ
ُ
ُ
ِك ْم أق َس ُط عِنْدَ
َ
َ
ً
ً
ُ
ُ
إِذا ما دعوا ول تسأموا أن تكتبوه صغِريا أو كبِريا إىل أجلِهِ ذل
َّ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ ِ َ َ ْ َ ّ َ ْ َ ُ ّ َ ْ َ ُ َ ِ َ َ ً َ َ ً ُ ُ َ َ َ ْ َ ُ
كمْ
اضة تدِيرونها بين
اللِ وأقوم ل ِلشهادة وأدن إل ترتابوا إل أن تكون تارة ح ِ
َ
َ
َ
َ
ََْ َ َ َْ ُ ْ َُ ٌ ّ َ ُُْ َ
ار كت ٌِب َول شه ٌ
وها َوأَ ْشه ُدوا إ َذا َت َب َاي ْع ُت ْم َو َل يُض َّ
يد
فليس عليكم جناح إل تكتب
ِ ِ
ِ
ّ
َ
ّ
ُ ْ َ َّ
ْ َ ْ َ ُ َ َّ ُ ُ ُ ٌ
ُ
َّ َ َ ُ َ ُ ُ ُ َّ ُ َ َّ ُ ُ
كل ْ
ش ٍء َعل ٌِيم﴾.
ِإَون تفعلوا فإِنه فسوق بِكم واتقوا الل ويعل ِمكم الل والل ب ِ ِ

هو ذا ملخص كتاب نولدكه فامذا عن أتباعه وتالميذه الذي استكملوا هذا
الكتاب؟

ثان ًيا :تالمذة نولدكه واستكامل العمل

يقول أوتو بريتسل يف مقدمة الجزء الثالث من الكتاب إنّه بعد وفاة فريدرش
شفايل العام  1919الذي عمل عىل إنجاز املجلدين األولني من هذا الكتاب أخذ
غوتهلف برغشرت رس عىل عاتقه إنجاز املجلد الثالث ،وقبل وفاته عىل حني غرة يف
العام  .1926وبعد أن قىض آخر سنوات عمره يف إعداد دراسات متهيدية مل يتمكّن
من مشاهدة نتائجها ،أنيطت به مهمة إكامل العمل ودفع جز ًءا منه إىل الطبع
العام  .1929وقد تناولت أبحاثه القراءات الشاذة ،املتع ّددة للقرآن ،ومن بينها
(القراءات السبع) املتعارف عليها.
ويتح ّدث الباحث حول نس ٍخ أربع رسميّة للقرآن كتبت بأمر الخليفة عثامن،
وهي ال تلعب تقري ًبا أي دور يف علم القرآن ،ما عدا النسخة الرسم ّية ،املدن ّية،
التي تسمى (مصحف عثامن) وهي النسخة املتداولة عند املسلمني قاطبة .ويرى
بريتسل أن هذه النسخة وظروف نشأتها تتسم بعدم الوضوح ،ويعمد إىل الكشف
عن أخبارها املتناقضة ،وطريقة إعدادها وإخراجها إىل النور.
نص القرآن يف املدن األربع التي تنطلق
يرى الباحث أ ّن االختالفات الحقيقيّة يف ّ
محل للقرآن متسك به أهله
نص ّ
تبي أ ّن ّ
كل ّ
منها الرواية حول صياغات القرآن ّ
بإخالص كبري ( )...وقد اعتمد تناقل النص كتابة ،يف كل ما يتعلق بالهجاء ،عىل
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الرواية الشفهية ،فقراء القرآن يف كل مدينة اتبعوا نصهم الرسمي ،وحتى عندما
مل يتّبعوه يف مرة من املرات ،فإ ّن الوعي باالختالف ظل ح ًّيا .وهذا يوضح ملاذا مل
تظهر الروايات حول هذه الكتابات أية تأرجحات تقريبًا وأنّها أمينة كليًّا .ورمبا
كان أول من ثبتها تحري ًرا هو الكسايئ (تويف عام 189هـ) .وكان مثة اختالف بني
املدينة والعراق يف القراءة القرآن ّية ،وكان مث ّة نسخة للقرآن تُعد مرج ًعا للقارئني
الدمشق ّيني وميثلهم أبو الدرداء .ومث ّة قراءات خمس للكوفة مقابل البرصة ،دون أن
يؤىت عىل ذكر مكة ،وكان مث ّة خالف محل جدل يف قراءة القرآن وتدوينه ،وكانت
الكلامت تتفاوت ما بني نسخة وأخرى قبل جمع القرآن يف مصحف واحد موحد
هو (مصحف عثامن).
مثال عىل ذلك:
سورة املائدة ( 59 - 54 :5يرتدد) املدينة ،مخطوطة دمشق ،و (يرتد) عند
البقية.
سورة األنعام ( 63 :6أنجينا) الكوفة( ،أنجيتنا) عند البقية.
سورة األعراف ( :7تتذكرون) مخطوطة دمشق (تذكرون) عند البقية .وهكذا
دواليك!
وكانت املخطوطات الكوفيّة تذهب أبعد من ذلك يف مجال استبدال األلف
املمدودة باأللف املقصورة ،وهو ما نجده يف (حتا) بدل (حتى) و (أغنا) بدل
(أغنى) و (مضا) بدل (مىض) إلخ ...والحال هذه أثرت هذه االختالفات قبل جمع
القرآن -وحتى بعد جمعه -عىل تهجئة اللغة القرآنية بحسب املناطق املختلفة،
و (املصاحف) املتع ّددة (مصحف ابن مسعود يف البرصة (مصحف أُيب) يف دمشق
النص العثام ّين (نسبة إىل الخليفة عثامن) مل يكن موح ًدا متا ًما،
إلخ ،وقد رأينا أ ّن ّ
وبحكم أ ّن غالب ّية ال ّنسخ متكافئة ،فقد كان ال ّن ّص يحتوي عىل صياغات وعىل
تأرجحات يف الهجاء تكاثرت عند النسخ من هذا النص .ورغم ذلك شكل النص
العثامين ،يف نهاية املطاف ،وحد ًة مرتابط ًة نسبيًّا باملقارنة مع الصياغات املنقولة
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بحروف ساكنة أو مع القراءات التي تشرتط وجود نص ساكن مخالف.
كان االختالف يف صفة الرواية بني أهل الكوفة وأهل الشام يعود إىل اختالف
الظروف الخارج ّية للتأثري الذي مارسه كال النصني .فكام يشري إليه التأرجح حول
سنة وفاته مل يلعب أُيب بعد وفاة الرسول مح ّمد أي دور مرموق .وسواء بسبب
موته املبكر ،أو ألسباب أُخر ،فقد أزيح عن املرسح السيايس وانترش نصه القرآين
الصعيد الشخيص فقط .أما ابن مسعود فكان وال ًيا عىل الكوفة ،وكان ميلك
عىل ّ
رسمي بقرآنه .ويبدو أ ّن
بالتايل إمكاني ًة ،استطاع استغاللها بنجاح إليجاد اعرتاف
ّ
مصري نسختي القرآن ،أي نسخة ابن مسعود ونسخة أُيب كان متغاي ًرا .فقد اختفت
نسخة أُيب باك ًرا ،ورمبا مل تنسخ أب ًدا .أو ا ّن عثامن -كام يُنسب إىل ابن أُيب واسمه
مح ّمد -قد صادر مصحف أُيب (حرف ًيا :قبضه ،أي قبض عليه وصادره) ...أما نُسخ
نص ابن مسعود فأُخرب عنها مدة طويلة .ويروي الزمخرشي أ ّن املخطوط كان
مدفوناً يف عهد الحجاج بن يوسف الثقفي وقد احرتق سنة  ،398وكان فيه ،عىل ما
يزعم قرآن ابن مسعود وقد اعتمد عليه الشيعة يف بغداد (هل هو لعب عىل الوتر
الطائفي قديم-جديد ههنا أيضاً؟).
رس الحملة الشعواء (العشواء) التي يشنها كتاب نولدكه وأتباعه عىل
ما ّ
(مصحف عثامن)؟ هل هي الغرية عىل التسامح والتع ّدديّة يف مقابل الحفاظ عىل
الحرف والكلمة اللوغرقراطية-اإللهيّة كام يراد لنا أن نقتنع؟
عمل بالحديث
وهل املنهج التاريخي وغايته التسامح والتعدديّة واالختالف ً
املأثور (اختالف أمتي رحمة) أم إ ّن غايته رشذمة الوعي اإلسالمي؛ ليكون لدى
املسلمني ليس فقط قراءات سبع للقرآن وإمنا سبعة مصاحف وأكرث .وهل الوحدة
تخالف التع ّدد؟ وهل االئتالف ما بني (املؤلفة قلوبهم) من املسلمني وأهل الكتاب
يستبعد االختالف باملعنى الذي يحبذه اإلسالم دي ًنا ودعوة ورسالة؟
يرى نولدكه وأتباعه أنه قد يكون عثامن حاول القضاء عىل نسخ نصوص القرآن
املخالفة ،لكن اإلزالة الكاملة لكل هذه النسخ مل تتحقق آنذاك ،ومل يصبح ذلك
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ممك ًنا ّإل عندما تم االلتزام يف التالوة بالنص العثامين .هذا االعرتاف النظري بالنص
العثامين صار ذا تأثري عميل ،حني تخىل املرء عن الحرية الالمبالية يف التعامل مع
النص ،التي كانت سائدة يف القديم (كذا ) .ما الهدف والغاية من تلك الحرية
الالمبالية؟ هل املعرفة األفضل والفضىل أم الالمبالية حقًّا؟!
[[[

يف زمن البعثة وحياة الرسول كان النبي نفسه يبت يف األمر ،وحسب املراجع
اإلسالم ّية العديدة  -ومن بينها مسند ابن حنبل ،رفض النبي التشكيل الذي قاله
عبد الله بن عمر لكلمة (ضَ ْعف) -وهي تعني الوهن -وطلب أن يقال (ضُ عف)
أي مبعنى الكم املضاعف.
هل املقصود بأن الهدف من الحديث النبوي بأن القرآن جاء عىل سبعة أحرف،
رفض البت يف صياغات النص التي يناقض بعضها البعض ،وأ ّن االتجاهني املتناقضني
(نجاح وانتصار النص العثامين التوحيدي واالعرتاف بألوه ّية صيغ النص القدمية،
غري العثامنية) قد نجحا ،بالتوازي واملساواة؟ وقبل اإلجابة عىل هذا السؤال لرن ما
هي الصيغ التعددية التي يدافع عنها نولدكه وأتباعه :دفاع بعض القراء عىل كلمة
(حي) الواردة يف سورة األنفال  42 :8ـ  ،44ويحبذون قراءة البعض
(حيي) ً
بدل من ّ
لجملة (آتاين الله) مع حرف النص (آتني)( ،آتانِ ) سورة النمل  ،36 :27ويف سورة
الكهف يحبذون كلمة (إيتوين) عىل صيغة املتكلم ( 200آتوين) (سورة الكهف :18
 ،)95 ،96فأيهام أقرب إىل العقل اللغوي حيي أم حي ،وآتاين أم (إيتوين) ومن هو
املتمسك بالحرف جامعة املسلمني أم جامعة املسترشقني؟
وهؤالء يقدمون الكلمة غري الواضحة (ليلف ..إلفهم) عىل (إليالف ..إيالفهم) ،
سورة قريش  2-1 :106فأيّهام أقرب إىل البديهة والعقل والبداهة؟
[[[

ما الغاية التي يبحث عنها املسترشقون األملان؟ لقد وجبت املحافظة عىل صفة
القرآن ككالم الله املوحى به شفويًّا والذي تناقلت األفواه معرفته حتى لو كان
[[[ -تيودور نولدكه :تأريخ القرآن ،تعديل :فريدريش شفايل ،م.س ،ص.545-544
[[[ -م.ن ،ص.552
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أغلب نص القرآن كُتب يف حياة النبي ورمبا بتكليف منه  .إذًا ،املقصود هو إبطال
صفة الوحي وتأكيد (خلق القرآن) وياليت ذلك باملعنى االعتزايل يف األقل (املعاين
قدمية والحروف مخلوقة ومحدثة) وإمنا مبعنى االختالق ورفض نب ّوة ورسالة النبي!
ولو كانت غاية هؤالء األكادمييني تجديد املعنى مبا يتامىش مع مبدأ تعددية املعنى،
وتط ّور األحكام بتط ّور األزمان ،ملا اعرتضوا عىل التقعيد والتوحيد وإمنا لكانوا طالبوا
بدل من االنحياز إىل
إدخال مبدأ الظاهر والباطن عىل منهجهم الفيلولوجي العتيدً ،
القراءات املتشظية واملتع ّددة ،ولكان هذا أجدى وأقوم وأفضل.
[[[

كان املقرئ والنحوي املشهور التابع ملدرسة الكوفة اللغوية والنحوية أبو بكر
(محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن) ابن مقسم العطار يسمح بكل قراءة
مطابقة للمعنى وصحيحة لغويًّا ،تتفق مع النص املشكَّل ،حتى ولو مل يقرأها أحد
من القدامى ،فاستدعاه السلطان ليقف أمام جميع الفقهاء والقراء الذين أجمعوا
عىل استنكار دعوته وهددوه بالعقاب.
مثل عىل صحة موقف النحوي أبو بكر العطار قراءته
يقدم البحاثة املسترشق ً
َ َ َّ ْ َ ْ َ
ُ
يف اآلية  80يف سورة يوسف ( 12نجباء) بدل (نج ًيا) واآلية تقول﴿ :فلما استيئسوا
َ
َ َ َ
َ
ََ
َ َ
َ
َ

ُ َ َ َ
َ
ً
َّ
َ
ْ َ
ُ
ُُ
ريه ْم أل ْم ت ْعل ُموا أن أبَاك ْم ق ْد أخذ َعليْك ْم َم ْوث ِقا م َِن اهلل
ن ًّيا قال كب
مِن ُه خل ُصوا
ِ
ِ
َْ َ َ
َ ْ َُْ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ َ ََ َ
َْ َ
َْ ُ
ك َم ُ
اهلل ِل
وسف فل ْن أب ْ َر َح ال ْرض َح َّت يَأذن ِل أ ِب أو ي
ومِن قبل ما ف َّرطتم ِف ي
ي الْ َ
َو ُه َو َخ ْ ُ
ـحاكِ ِم َني﴾ (يوسف )80 :والتفسري املتعارف عليه يف مصحف عثامن

يأسا شدي ًدا من يوسف وإجابته إياهم ،انفردوا متناجني
هو مبعنى أنه (فلام يئسوا ً
رسا فيام بينهم) أو أ ّن الجملة تحتمل معنى (ملا يئسوا من نجاته) -بكل بساطة-
ً
بدل من (نج ًيا) ما دعا خصومه إىل وصف
أما ابن العطار فاختار كلمة (نجباء) ً
القراءة بأنها ال معنى لها ،وتخالف التشكيل املعروف ،وأنها (تصحيف) .ويرى
املسترشقون األملان بأن قراءة ابن مقسم العطار هذه مل تندرج يف خانة (البدعة)
وإمنا االرتجال (االكتشاف الحر لإلمكانات التي تتيح قراءة الحروف الساكنة) ومن
الواضح أن موقف هؤالء األكادمي ّيني ليس أكادمي ًّيا متا ًما ،ألن األكادمي ّية يف اللغة
[[[ -املرجع نفسه ،ص.557
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ال تقر االرتجال ،فالعلوم اللغويّة ليست علو ًما جامل ّية وفن ّية تحتمل االرتجال
واألسلبة ،والتشكيل الجاميل ،وإمنا هو علم غايته الدقة يف املعنى واملبنى ،ال س ّيام
نص مق ّدس يفتح باب االرتجال فيه حروبًا أين منها حروب
عندما نكون بإزاء ّ
البسوس و (داحس والغرباء) وحروب طروادة؟
وقد اشرتط ابن مقسم العطار ـ هو نفسه رشطني لقبول قراءة القرآن هام
صحة اللغة وموافقة القراءة ملصحف عثامن ،وهذا دليل عىل أن موقفه يندرج يف
الحقيقة يف باب االجتهاد (اذا اجتهد الفقيه وأخطأ فله أجر ،وإن اجتهد وأصاب
فله أجران) ،ومل تكن غايته الخروج عن القرآن؟!
ويقر العلامء األملان بأن قبول املبادئ التي نادى بها ابن مقسم يف حالة اإليجاب
ال النفي -تعني استبعاد املطالب األُخر تجاه القراءات التي ميكن قبولها ،خاصةتلك التي نادى بها ابن مجاهد ،ونجح يف إقرارها ،من وجوب أن تكون القراءة
منقولة بإسناد الذين رووها عن النبي .وبعد إضافة التقليد املتوارث أصبح املذهب
الكالسييك يضم ثالثة معايري يشرتط توافرها يف القراءات ،وهذه املعايري الثالثة هي
(أن ينقل عن الثقاة عن النبي ،ويكون وجهه يف العرب ّية سائغًا ،ويكون موافقًا لخط
تعي التنازل عن
املصحف .ويرى أصحابنا األملان أنه كلام اشتد االرتباط بالتقاليد ّ
الحق بالنقد ،وهم يرون يف موقف ابن الجزري (تويف  )833املحافظ عىل املعايري
الثالثة موقفًا علميًّا يتمتع صاحبه بضمري حي .والسؤال عىل موقف هؤالء العلامء
من النص القرآين موقفًا يوازي موقف ابن الجزري من حيث التناسب ما بني النقد
والتقليد! ال يعني ههنا (التقليد) دعوة إىل التقليديّة يف مقابل اإلبداع ،ولكن املقام
هو مقام ديني -وليس فلسف ًّيا -والدين ينطوي عىل بنية متزامنة يف عالقة املق ّدس
بالدهري ،والدين والدنيا ،والزمان باملكان.
ويقابل قاعدة املعايري الثالثة الرضورية لقبول إحدى القراءات قاعدة (الغالبيّة)
أو (اجتامع العا ّمة عىل القراءة) ،وهذه القاعدة ال تعجب أصحاب كتاب (تاريخ
القرآن) أيضً ا باعتبار أن علم القراءات حتى القرن الرابع كان ال يعني بكلمة العامة
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ـ وأيضً ا الجامعة ،والكافة ،والجمهور ،والناس مجموع القراء الكيل ،بل األغلبية،
وهكذا فإن كلامت( :اإلجامع) و (االجتامع) و (االتفاق) ال تعني أكرث من صوت
األغلب ّية ،ويع ّد اإلجامع حالة قصوى ليست لها أهم ّية .وقد تكون له ،باعتباره
(صوت األغلبيّة) أهميّة لتوحيد النص القرآين ،عن طريق استخدامه لتغييب قراءات
كامل  ..والحال هذه ما هو مناط االتفاق واالختالف ،إذًا،
األقل ّيات الصغرية تغيي ًبا ً
إن مل يكن األغلبيّة ،وهل اإلجامع املطلق ممكن ،وهل القراءات الحرة ،غري املقيّدة
أمكن وأكرث إمكانًا؟!
[[[

يوافق نولدكه وأتباعه عىل االشرتاك يف مصطلح (رأي) و (استصالح) و
(استحباب) واستحسان ،و (قياس) ،و (اجتهاد) ،لك ّنهم يناوئون عمل ّية التوحيد يف
قراءة القرآن ،دفا ًعا عن اللهجات الشاذة ،باملعنى اللغوي ،االشتقاقي ،والجهوي.
وال تعني الشواذات يف الحقيقة شواذات عامية ،فأهل الحجاز  -كام يورد سيبويه
بدل من (لديه
قبل)( ،ولديهو مال) ً
بدل من (مررت به ً
يقولون (مررت بهو قبل) ً
مال) ومثل هذا التشكيل يرد كث ًريا يف أجزاء القرآن الكوفية ،ولكن هذا ال يعني
االنحياز إىل العامة باعتبار (البدوي) أو (العامي) هو (معلم اإلنسانية)! يستشهد
(د .أوتو بريتسل) عن أقوال مروية عن نافع (ت )169أنه قال( :قرأت عىل سبعني
من التابعني ،فام اجتمع عليه اثنان أخذته ،وما شذ فيه واحد تركته ،حتى ألّفت
هذه القراءة .ولكن عندما ُسئل نافع عن طريقة نطق (ذئب) و (برئ) كام ينطقها
يف لهجته (ذيب ،بري) إنحاز إىل صالح النطق املنترش ،أي مع الهمزة وقال( :إن
كانت العرب تهمزها فأهمزها) .هل يفضل بريتسل الفصحى الشائعة أم اللهجة
العامية الشاذة؟ الجواب ،عىل ما يظهر ،أنه يحبذ -كغريه من املسترشقني -العامية
ملا لها من خواص التجزئة اللغوية ،وهي الشكل العلمي للتجزئة السياسية يف
الرشق األوسط ،والعامل الثالث!
[[[ -تيودور نولدكه :تأريخ القرآن ،تعديل :فريدريش شفايل ،م.س ،ص.569
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ماذا عن نقد الروايات؟
يرى بريتسل أن تدريس القرآن والقراءات للحكم عىل صدق روايات القراء
أمست بني عام  100وعام  300تحتاج إىل نقد عميق حتى أظهرت قراءة الحسن
البرصي ،إمام املعتزلة (املعتزل) -تويف  -110التي تعد أقدم القراءات التي وصلتنا،
ويف الوقت ذاته ،إحدى أضعفها ،تعزز االحتامل بأننا أمام شكل للنص كان يستعمله
هو ،أو يف األقل ،كان يستعمله أنصاره املبارشون .والحقيقة أن هذه املسألة ال
عالقة لها بإشكال ّية القراءة التقليديّة والقراءة الخارجة عىل التقليد بقدر ما لها
عالقة باملعتزلة ،والحسن البرصي ،صاحب نظرية املنزلة بني املنزلتني عند املعتزلة،
أصحاب مذهب االختيار ،الذين مل يجتهدوا فقط يف مجال (الرأي) ،أو (القياس) أو
(املصلحة) الفقهية ،وإمنا يف مجال أصول الدين وعلم الكالم اإلسالمي ،وكانوا بالتايل
مذه ًبا وسط ًيا وإصالح ًيا بامتياز.
ويف مقابل التجديد السلفي الذي أحدثه ابن مجاهد (تويف  )424يف قطيعته
الكبرية مع القراءة التقليدية مهد لقوننة القراءات يف أنّه استبدل القراءات املفردة
بدراسة القراءات املرتابطة ،ومل يكن دافع ابن مجاهد سلفيًّا ،وإمنا ضامن يوافق
التقليد ،ال للقراءات فقط ،وإمنا للقرآن ،وأصبح (الشاذ) الغايل عىل قلب االسترشاق
ليس ما هو شاذ عن القراءات السبعة أو العرشة ،بل هو كل ما هو خارج القراءات
املشهورة ،وتتوج النظام الجديد بانتقال تعبري (التواتر) من مصطلح نقد التقليد
ومن أصول الفقه إىل علم القراءات ،واملقصود بهذا التعريف والتعبري الرواية التي
تعود إىل مصادر متع ّددة ومختلفة.
ومن الذين حافظوا عىل حرية أكرب أولئك الذين ال ينتسبون إىل جامعة املقرئني
وخاصة مفرس القرآن البغوي (ت )516 /510 :ومثله الزمخرشي (ت  .)538ما هو
نظام القراءات السبع الذي ذكرناه مرا ًرا وتكرا ًرا؟
مث ّة كتب متع ّددة تتناول القراءات هذه ،التي ازدهرت يف القرن الخامس
الهجري ،منها أبو طالب القييس (ت  )437صاحب كتاب (التبرصة) ،وهو عبارة
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عن كتاب مخترص للمبتدئني وللحفظ غي ًبا حول الروايات األربع عرشة املشهورة،
بل األربعني رواية ،ودعم إسناداتها بتفصيل واسع وبيانات مختصة بالرتاجم ،ومن
هذه الكتب كتاب (الكشف) أليب عمرو عثامن الداين (تويف  .)444ويستخدم ابن
الجزري يف كتابه (الطبقات) كشاف مخترصات لوضع ما يرد فيه من أسامء القراء.
والقراء السبعة هم يف الحقيقة رواة ،عددهم أربعة عرشة ،تجمعهم سبعة
أمناط من أمناط الرواية والقراءة ،واضحة املعامل ،تركز عىل أصول للقراءة ،والنطق،
واالستعاذة ،والتسمية ،والقراءات املختلفة للفاتحة تشمل:
1.1اإلدغام الكبري للحروف املذكر الساكنة املفصولة بحرف مد.
2.2هاء الكناية؛ الالحقة للغائب املفرد املذكر.
3.3املد.
4.4قواعد الهمز.
5.5ما يسمى اإلدغام الصغري (للحروف الساكنة املتامسة).
6.6اإلمالة (مبا يف ذلك ميزة الكسايئ بنطق نهاية التأنيث (ـة).
7.7نطق حرف الراء والالم.
8.8الوقف هنا أيضً ا ( َر ْوم وإشامم).
9.9السكوت القصري (سكوت ،سكت).
(ـي).
(ـي) أو َ
1010نطق الحقة املتكلم املفرد كـ ْ
1111معالجة الياء املكتوبة بتعريف ناقص.

ثالثًا :مخطوطات القرآن
تستند أبحاث كتاب (تاريخ القرآن) عىل تراث استرشاقي ،وأدوات بحث ومواد
مستعملة متوفرة يف البلدان الغربية والرشقية.
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إن استناد وتركيز املسترشقني نولدكه وأتباعه عىل ما يسمى بالقراءات الشاذة،
ليس مسألة نظرية ،وإمنا تعتمد عىل االطالع ومعاينة مخطوطات غري عثامن ّية
متع ّددة متوافرة يف املتاحف واملكتبات الغرب ّية املختصة.
ويعتمد علم القراءات عىل املخطوطات القدمية للقرآن الكريم ،وإن كانت
تقترص عىل بداية القرن الرابع الهجري.
وقد أقرت األكادمييّة البافاريّة يف أملانيا للعلوم يف مونيخ عاصمة والية بافاريا
خطة لجمع أكرب قدر ممكن من مصورات مخطوطات القرآن القدمية التي وصلتنا،
ومهدت بذلك ألول مرة لبحث مادة هذه املصادر املهمة.
واملجموعة األكرث ثراء ،مع ذلك ،والتي ترتكز عليها أبحاث القرآن املخطوطة
متوافرة يف مدينة إسطنبول ،يف تركيا ،وقد أضيفت إليها كافة املصاحف الكوفية
املوجودة يف مكتبات املدينة العريقة .وتوجد مجموعة أخرى يف متحف األوقاف،
كانت تضم يف األصل  16نسخة ،يضاف إليها بعض موجودات مكتبات املدينة.
وتضم املكتبة الوطنية يف باريس مجموعة قيمة من أجزاء القرآن الكريم القدمية
التي تتميز بتعدد أنواع خطوطها .كام توجد مجموعة من املخطوطات القدمية
ج ًدا يف املكتبة املرصية يف القاهرة ويف جامع األزهر .ومثة نسخ قيمة من القرآن
موجودة يف املغرب .وتضم مكتبات غربية مختلفة مجموعات كبرية وصغرية (غال ًبا
أجزاء) يف املصاحف.

خالصة
متسك الباحث نولدكه وتالميذه بالكلمة موضو ًعا للبحث وركيزة له يف
يدفع ّ
آنٍ إىل عدم االلتفات إىل معايري أُخر ،كتلك التي تلعب عاد ًة دو ًرا مهمًّ يف التعاطي
منزل،
مع الكتب املقدسة .وهكذا ال يعترب نولدكه وأتباعه من العلامء القرآن كتابًا ً
متفاعل مع األحداث والتطورات الدين ّية
ً
نصا وضعه النبي مح ّمد نتيجة إلهام،
بل ًّ
واالجتامعيّة والسياسيّة التي واجهها خالل سنني بعثته.
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والحق أنهم اعرتفوا بنب ّوة الرسول ،واعتربوه نب ًّيا حقًّا ،ال شك يف صدق الخربة
الخاصة التي عاشها والتي يعرب عنها القرآن الكريم أحسن تعبري .وش ّددوا يف
الدين ّية ّ
أكرث من سياق يف الكتاب ،عىل أن النبي كان مستغرقًا متا ًما يف الدعوة التي آمن بأن
الله اصطفاه من أجل تبليغها ،وأنه كان مغمو ًرا بالحامس الشديد من أجل هداية
فسوا النبوة والرسالة تفس ًريا وضع ًّيا،
قومه إىل اإلميان بالله الواحد األحد ،لكنهم ّ
باعتبارها (ملكة إنسان ّية) وليس إله ّية.
مك ومدين .لكنه يوزّع
يتبنى نولدكه ،يف الجزء األول ،التقسيم املعهود للقرآن إىل ّ
السور املكية عىل فرتات ثالث ،معتم ًدا عىل صفات أسلوبية ومضمونية تجمع بني
سور املجموعة الواحدة .فهو يصف سور الفرتة املكية األوىل بأنها تتم ّيز عن سواها
بقرصها ،وبلغتها الشعريّة التسبيح ّية ،وورود الكثري من األقسام (جمع قسم) فيها،
تهدف إىل تثبيت مضمون الرسالة وإقناع املرشكني بها .ومييز سور الفرتة املكية
الثانية تحول يف األسلوب :إذ يغلب عليه طابع الوعظ واإلنذار؛ وتظهر يف هذه
الفرتة مقاطع طويلة ،تسرتجع أحداث ًا وشخصيات من الكتاب املقدس ،مربزة إياها
أمثلة عىل صدق الله يف وعده ووعيده .أما سور الفرتة الثالثة فال تختلف كثريا ً ،من
حيث األسلوب ،عن سور الفرتة السابقة ،لكنها تتميز بشدة لهجة الوعيد والتهديد
املوجه ضد الكافرين .يبقى التحول الذي حدث يف رسالة النبي مح ّمد بعد الهجرة
إىل املدينة املنورة من دون تأثري واضح يف السور التي نشأت هناك ،فهذه تتصف
بالتزامها املضموين بشؤون جامعة املؤمنني الناشئة ،وبإعالنها الرشائع والتنظيامت
لوضع أسس املجتمع الجديد.
ما يزال الرتتيب الذي وضعه نولدكه للسور القرآن ّية معتم ًدا يف معظم األوساط
العلمية املتخصصة يف الغرب ،عىل الرغم من قيام باحثني آخرين ،مثل اإلنكليزي بل
والفرنيس بالشري ،مبحاوالت مامثلة ،ال تتصف بالقدر نفسه من الرصانة والتحصني.
أ ّما الجزء الثاين من الكتاب ،فيعالج مسألة جمع القرآن الكريم ،معتم ًدا عىل
ومستخلصا منها النتائج.
الروايات املتوارثة ،مقارناً بعضها ببعضها اآلخر يف دقة،
ً
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وهو يناقش مسألة الجمع األول الذي قام به زيد بن ثابت وسواه من املصاحف
التي سبقت مصحف عثامن .ثم يتناول نشوء مصحف عثامن بدراسة مفصلة
للروايات ،عارضً ا ترتيبه ،ومعال ًجا البسملة وفواتح السور .كذلك ،يتطرق إىل ما يقال
عن تحريف بعض املواضع ،ثم يورد (سورة النورين) املنحولة ،مناقشً ا مضمونها.
ويعالج الجزء األخري تاريخ نص القرآن ،مناقشً ا أهم خصائص الرسم يف مصحف
عثامن ،ومقارنًا إياه بصيغ وقراءات غري عثامنية .ثم يتناول بالتفصيل أنظمة القراءة
وأشهر القراء ،ويعرض أم املصادر التي تعنى بهذا املوضوع .وينتهي الكتاب بعرض
ألهم مخطوطات القرآن التي كانت معروفة لدى الباحثني آنذاك.
يتصف البحث بالجهد الدؤوب ،والعميق ،بحسب مقتىض املنهج النقدي
التاريخي لكنه ينطوي عىل تجنيات كثرية عىل اإلسالم ونب ّيه.
ويحمل الكتاب ،وال س ّيام يف جزئه الثاين ،تقاط ًبا ال ب ّد هنا من اإلشارة إليه .فهو
يصف ،عىل عادة أهل عرصه ،األبحاث العلم ّية التي أنتجها البحاثة األوروب ّيون بأنها
مقابل بينها وبني األبحاث (املح ّمديّة) أو (اإلسالم ّية) .وهو ،إذ
أبحاث (مسيح ّية)ً ،
يذكر يف رصاحة تفوق األبحاث األوروبيّة من ناحية املنهجية ،ال يفوته يف الوقت
نفسه أن ينوه إىل متيز البحاثة املسلمني العرب عىل سواهم يف مجاالت أثرية ال
يستطيع أقرانُهم يف الغرب أن يجاورهم فيها.

ما الغرض من الكتاب؟
الغرض من الجهد العلمي الذي يضم هذا الكتاب ونتائجه الحط من قدر القرآن
الكريم والنبي محمد .إنّه ،محاولة علمية الستكشاف مضامني فيلولوج ّية (لغويّة
مقارنة) يف الكتاب العزيز ،بواسطة ربطها الوثيق بشخص النبي ودعوته .وهذا
يقتيض معالجة نص القرآن كام وصلنا ،مع طرح التساؤالت حول الظروف التاريخية
التي أحاطت بنزوله وروايته عرب التاريخ لكن النتائج املستخلصة (إيديولوجيّة)،
وأوروب ّية-مركزيّة معادية ومضادة لإلسالم.
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والبحث العلمي ال ينطلق ّإل مام يستطيع العقل البرشي أن يدركه وأن يقبض
عليه مبفاهيم .فام ال يُفهم ،ميتنع القبض عليه باألدوات العقلية .إنّه ،إذًا ،موضوع
رشا (مصطفني) بكالم الله،
إميان أو شعور .كذلك مسألة الوحي ،الذي يأيت ب ً
تتعدى نطاق قدرة العقل البرشي ـ فهي موضوع إميان .أ ّما العلم فيتعاطى مع ما
ميكن القبض عليه بالفهم؛ لذا يحاول أن يفرس ظاهرة النبوة بطريقة قد ال تتفق
ومعطيات اإلميان .وهذا ما وقع فيه املسترشقون يف قراءة وكتابة تاريخ القرآن.
وقد سبق للفالسفة املسلمني ،عىل سبيل املثال ،أن حاولوا فهم ظاهرة النبوة
من خالل أنسنتها ،فرشحوا نشوء النبوات بواسطة مفاهيم أرسطوطالية وأفالطونية
محدثة .هكذا يعالج واضعو هذا الكتاب القرآن الكريم من منظور علمي نصاً،
يقرأ ويكتب ،وقد بلغه النبي مح ّمد إىل أتباعه املؤمنني .الكالم اإللهي يتخذ حروف
لغة برشية ،وينطق به بألفاظ برشية :فهو جامع للبعدين اإللهي والبرشي م ًعا.
وإذا كان العامل يتعامل والقرآن الكريم وكأنه كتاب برشي فقط ،فهذا يشكل نو ًعا
من الخلط ما بني الحكم املتيافيزيقي الديني ومقتضياته والحكم العقيل الوضعي
ومقتضياته الذي ال يتعاطى ّإل مع ما ميكن للعقل أن يحيط به .أما كون القرآن
كتاب الله الذي نزل حرف ًّيا عىل النبي مح ّمد فهو موضوع إميان.
عىل الرغم من تركيزه عىل أهمية التوافق بني النص والحدث التاريخي ،ال يخفي
نولدكه اقتناعه بأن الكثري من األحداث التي جرت يف أثناء رسالة النبي مح ّمد
مل تعد ممكنة إعادة تركيبه يف دقة ،وبأننا ال نستطيع أن نعرف ماذا جرى يف ذلك
فعل .التمسك بالتاريخ هو ،يف هذه الحال ،متسك منهجي ،يهدف ،من خالل
الحني ً
إقامة صلة سبب ّية بني الحدث والنص .ميكن وصف هذه املنهجية بأنها محاولة
مبدئية للعودة إىل ما قبل النص ،إىل البدء ،حني كان القرآن ،بع ُد ،يف وضع املنطوق
به ،كال ًما ح ًّيا (معاشً ا) يُتىل ويُعاد ويُحفظ ،قبل أن يُد َّون ويصبح مصحفًا.
ملموسا ،ويعامله بصورة منطقية
محسوسا
يتمسك نولدكه بالنص ،كونه
ً
ً
متحس ًسا ملا هو وراء النص ،أي ملا
وضعية؛ لكنه يبدو ،يف الوقت نفسه ،ال منطق ًّيا
ّ
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يسميه اليوم مفكرون مسلمون حداث ّيون ،مثل مح ّمد أركون ونرص حامد أبو زيد،
(الخطاب) الذي تولَّد منه القرآن .البحث عن بدايات الوحي محاولة أوىل للتفتيش
عن عنارص هذا (الخطاب) التفاعيل الذي تم يف حياة الرسول وجامعة املسلمني
األوىل .وإعادة وضع النصوص يف سياقها التاريخي الحي سع ًيا إىل استجالء الخطاب
الذي جاء بها؛ وهو خطاب مزدوج :فالوحي خطاب (عمودي) يجمع بني املوحي
واملوحى إليه؛ وهو ،يف الوقت نفسه ،خطاب (أفقي) أيضً ا ،عندما يصري الوحي
حقيقة يف التاريخ ،يف تفاعل مع البيئة التي ت ّم فيها .وهو خطاب تزامني-تطوري
وهو األمر الذي أهملته هذه الدراسة.
يبقى أن نذكر ،أخ ًريا ،أنه خالل إحدى دورات معرض الكتاب العريب الدويل يف
بريوت منذ سنوات ،وبعد أن ُوزعت نسخ من (تاريخ القرآن) يف املعرض مجانًا،
أصدرت املديرية العامة لألمن العام اللبناين ،بنا ًء عىل طلب تلقّته من دار الفتوى
يف بريوت ،قرا ًرا مينع تداول الكتاب ،وسحبه من املكتبات ،باعتباره ،كام جاء يف
طلب املرجعية الدينية (يثري النعرات الطائف ّية).
كام أن أحد املواقع اإللكرتون ّية أورد خ ًربا عن أن األستاذ عمر لطفي العامل من
طرابلس الغرب قد ترجم الكتاب إىل العرب ّية ،ويتوقع كاتب الخرب أن تكون ترجمة
(العامل) أفضل من الرتجمة املتداولة ،وأدق ،لعلم العامل املمتاز باللغة األملانية،
ولتمرسه بالرتجمة عنها ،إضاف ًة ملعرفته املمتازة بالعلوم الرشعية.
غري أن النتيجة  -بالنسبة للمؤلف واملؤلفني واحدة وهي القراءة غري املوضوعية
للقرآن واإلسالم.
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الئحة املصادر واملراجع
1.1القرآن الكريم.
2.2تيودور نولدكه ،تعديل :فريدريش شفايل ،ترجمة :د .جورج تامر بالتعاون مع فريق عمل
النارش :منشورات الجمل /كولونيا ـ أملانيا .الطبعة العربية - 2008 :اعتام ًدا الطبعة الرابعة
اليبستغ.
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ّ
القرآني�ة
دراسات جولدزيهر
تقويم ونقد-سيد مجيد بور طباطبايئ

[[[

المقدمة

یع ّد إجناتس جولدزيهر املسترشق الهنغاري الشهیر من املسترشقین الیهود،
وكان له تأثی ٌر كبیر يف بثّ الشبهات وترویجها ض ّد اإلسالم والرسول والقرآن
واألحادیث يف العامل .ولد يف یونیو عام 1850م ،وتويف يف  71من عمره عام 1921م.
اعتمد يف أبحاثه القرآنیّة عىل «ثئودور نولدكه» يف كتابه (تأریخ القرآن) .وكانت
بحوثه األصل ّیة يف علم الكالم والعقائد ودراسة ال ِفرق والدراسات القرآن ّیة ،وقام
برحالت علم ّیة إىل بعض الدول اإلسالم ّیة ،ومنها سوریا ومرص ،وتتلمذ علی ید كبار
املفكرین املسلمین وتعلّم اللغة العرب ّیة وتلقّف العلوم الدین ّیة[[[.
يف هذه املقالة ،وبعد تبیین میوله الیهودیّة ،نتعرض إىل حیاته العلم ّیة (یشتمل
دراسة كتاب العقیدة واإلسالم ومذاهب التفسیر اإلسالمي ،والظاهریّة ،واملذهب،
والتأریخ ،وغیرها) وسندرس مناذج من أهدافه ومام كان یروم إلیه .وسوف ندرس
تعارضه مع رسول الله وشبهاته حول الوحي بإذن الله تعاىل.

[[[ -باحث يف مركز الثقافة واملعارف القرآنيّة ،إيران.
[[[ -الخرمشاهي1377 ،هـ.ش1420 ،هـ.ق ،ج ،2ص.1921-1920

 .1ملحات من حياته

إجناتس جولدزيهر[[[- ،املسترشق الشهیر الهنغاري -ولد يف  22یونیو عام 1850
يف مدینة «اشتلونیزبورغ» يف هنغاریا يف عائلة یهودیة شهیرة وثریة[[[.
ويف  12من عمره كتب مقالة يف الصالة والدعاء ،أظهر بها نبوغه الذايت .تتلمذ
يف «بودابست» علی ید وامربي[[[ وذهب إىل برلین يف عام  1869وتتلمذ علی
ید رودریجر[[[ ،وكتب رسالة دكتوراه حول تفسیر عريب للتوراة یرجع إىل القرون
الوسطی ،باسم تنخوم أوشليعام  1870وتحت إرشاف فیلرش[[[ ( )1888-1801يف
الیبزیك ويف عام  1871ومبساعدة بارون جوزف ألتوس دخل جامعة بودابست
ود ّرس فیها العربیّة والعرب ّیة.
نال مرتبة املعید يف جامعة بودابست عام  ،1872ولكن مل ِ
طویل حتّى
یمض ً
أرسلته وزارة الثقافة الهنغاریّة يف بعثة للمطالعة إىل الخارج ،وبقي سنة منها يف
وین وایدن ،وذهب بعدها إىل الرشق ،من أیلول إىل نیسان عام  1873بقي يف
القاهرة وسوریا وفلسطین ،يف املدة التي قضاها يف القاهرة استطاع حضور بعض
فضل كبی ًرا وامتیازًا
املجالس الدراس ّیة لألزهر ،وكان ذلك بالنسبة لرجل مثله یع ّد ً
عظیم .فإ ّن اهتاممه مذ دعي للتدریس يف بودابست للمطالعة العربیة عمو ًما
ً
خصوصا كان یزداد یو ًما بعد یوم ،والتي أكسبته شهرة يف وطنه .يف عام
وباإلسالم
ً
 1871انتخب عضوا ً تاب ًعا لألكادیمیّة الهنغاریّة وبعدها عضوا ً ثابتاً فیها ويف عام
مسؤول ألحد أقسامها ،ويف عام  1894بعد أن انتخب لتدریس اللغة
ً
 1907انتخب
السامیة مل یغادر بلده ومدینته بودابست ّإل للمشاركة يف املؤمترات أو حین كان
یدعی إللقاء املحارضات يف الجامعات.
جاء يف الرتجمة اسمه علی صیغة جولدسیهر أیضاً.
[[[ -جولدزیهر1357 ،هـ.ش1400-هـ.ق ،ص.39

[1]- IgnazGoldziher.

[3]- Vambery.
[4]- Rodiger.
[5]- Fleischer (18001888-).
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وعلی قول «بكر» ،أنّه ومبساعدة أسنوك هورجرونیة[[[ كانا قد ّأسسا علم
دراسة اإلسالم .الحرب العامل ّیة األولی أخلّت حیاته العلم ّیة ،وبالرغم من أ ّن دراسته
خل
كانت باللغة األملانیّة وأنّه كان یألف الثقافة األملانیّة ّإل أنه مل یستطع التّ ّ
عن وحدة التّواصل الثقايف لألمم .وحتی بعد انتهاء الحرب العامل ّیة األولی وعدم
حصوله علی املجالت العلم ّیة كان یشكو حرمانه من غذائه الروحي يف مراسالته
مع زمالئه والتي أشار إىل بعضها ماسینیون[[[.
ومل ّدة  30عا ًما كان األمین العام لجمع ّیة التج ّددیّة الیهودیّة «بودابست»[[[.
[[[
جولدزیهر وبسبب قراءة التوراة يف شبابه كان من املشجعین لنظریة ولهاوزن
القائلة إ ّن «عدم تجانس األجزاء األصلیة للتورات» وبعدها مال إىل نظریّة مارنست
رنان القائلة بـ «الثقافة والحضارة النازیة هي أسمی من السامیة».
ويف أواخر حیاته خلُص إىل هذه النتیجة« :إن سلمنا بنظریتي ولهاوزن ورنان
بخصوص أ ّن «التوراة» هي مجرد أُسطورة ،تبقی التوراة املقدسة أث ًرا فن ًّيا»[[[.

[1]- SnouckHurgronie (1857- 1927).
[[[ -ماسینیون ،لدار النرش :بیتا.
[[[ -يف أعوام  1874ـ 1904م.
[4]- wellhausen.
[[[ -جولدزیهر ،السابق ،لویة ماسیون ،یقول بهذا الخصوص:
إ ّن روزن ( )Roseواسنوك ( )Snouckبدراسة كتاب أساطیر الیهودیة توصلوا الی:
إن جولد زیهر قد أفرط يف اإلنحیاز إىل الیهود( .ماسینیون ،نفس املصدر) ،ولهذا قد نقلت مكتبته الخاصة إىل فلسطین املحتلة.
ویكتب بابینكر بهذا الخصوص يف مقدمة الطبعة الثانیة لكتاب دروس حول اإلسالم:
A. S Yahuda the goldziher library in the jevish chronicle supplement.
مع األسف إن املكتبة الفریدة لجولدزیهر لیست مبتناول القارئ األورويب ،حیث قد نقلت إىل أورشلیم.
يف تاریخ  25آورین  1924الرقم  40ص  4إىل ما بعدها ،وكذلك من قبل الكاتب نفسه.
Die bedeutung der golziherschen
 Bible athekأهمیة مكتبة جولدزیهر يف  darjugeالنارش  N. Buberالسنة الثامنة ،برلین 1924 .ص  575ال ( 592جولدزیهر
1400هـ.ق ص)35
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وصلتنا آثار مختلفة من هذا املسترشق[[[ ،بعض كتبه ومقاالته وجهت إلیها
األنظار واالنتقادات منها:
 .1املحارضات حول اإلسالم[[[.
 .2النزعات التفسیرية بین املسلمین[[[.
 .3الظاهریة ،مذهبهم وتأریخهم[[[.
[[[ -نجیب عقیقي يف الصفحة  907و 908املسترشقون (ج  )3قد فهرس جمیع مؤلفات جولدزیهر كاآليت:
«آثاره :وفیرة منوعة نفیسة ،عن اإلسالم ،وفقهه ،واألدب العريب ،اشهرها باإلنجلیزیة (لیزیج  )1870وآداب الجدل عند الشیعة،
باألملانیة (لیزیج  )1874واألساطیر عند الیهود (لیزیج  ،1876ثم ترجمه إىل اإلنجلیزیة  )1877واإلسالم ،باألملانیة وهو كتاب
مل یضاها حتی اآلن علی ما فیه من هفوات يف مقارنة التوحید (بودابشت  1881ـ هایدلربج 1910ثم نقله أرن إىل الفرنسیة،
بإرشاف املؤلف بعنوان :العقیدة والرشیعة يف اإلسالم ،باریس  ،1920ثم نقله إىل العربیة الدكتور محمد یوسف موسی واألستاذ
عبد العزیز عبد الحق ،ودرس يف اإلسالم ،يف جزءین كبیرین (هاله  1885ـ )90وبحث فلسفي يف فقه اللغة ،باألملانیة ،يف مجلدین
(لیدن  )1896ونرش دیوان الخطیئة ،برشح السكری متنا وترجمه وعلّق علیه (لیزیج  )1893ونقل إىل األملانیة كتاب توجیه
النظر إىل علم األثر لصدیقه الشیخ طلهر الجزائري ( )1898ونرش كتاب املعمرین للسجستاين (لیدن  )1899والعقائد والرشائع
عند املرجئة ( 1899والقدریة واملعتزلة  )1896و جز ًء كبی ًرا من كتاب املستظهریة يف فضائح الباطنیة وفضائل املستظهریة
فصل يف  112صفحة) ومن بحوثه املمتعة :مقالة يف كتاب
للغزاي مبقدمة يف  81صفحة (لیدن  ،1906ثم كتب عنه باألملانیة ً
ارسائیيل يف أسامء الله الحسنی (لیزیج  )1893وتفسیر بعض آیات الله الرسیانیة التي وردت يف القصیدة الجاجوقیة (الدراسات
الرشقیة لنولدكه  .)1906ودواوین القبائل (انجلة اآلسیویة الربيطانیة  )1897والخطیب عند العرب (الصحیفة الرشقیة لفینا ،6
 )97والتقیة يف اإلسالم (ملحق املجلة الرشقیة األملانیة  )1906ويف املجلة الرشقیة األملانیة :دیوان الحطیئة ،والكتابة يف الجاهلیة،
وأمثال العرب والصحیفة الكاملة املنسوبة إىل زین العابدین ،والشیعة ،وكتاب امللل والنحل ،وفتوی من الفتاوى ،وابن ايب
العقب ( 1897ـ )1921وله بالفرنسیة :رسالة يف السامري ،وعجل الذهب (املجلة اإلفریقیة ،ثم علی حدة) ومنوعات یهودیة
عربیة( .مجلة الراسات الیهودیة  )1906والحدث يف اإلسالم ( الدراسات االشوریة ( )1909ونبذة عن إیامن العرب (منوعات
دینربج  .)1909ويف اإلسالم :اخوان الصفا ( )1910ومربع ( )1911وفخر الدین الرازي ( )1912ورسالة الحین ابن منصور الحالج،
نقد فیها كتاب الطواسین ملاسنیون بأسلوب مل یسبق إليه ( )1913والبخاري ( )16-1915واملعتزلة واملرتادفات العربیة ()1918
( )16-1915وأسامء العرب ( .)1928ويف غیرها تكریم األولیاء يف اإلسالم (عامل اإلسالم  )212-1911ودراسة عن النبي (انجلد
اآلسیویة الربيطانیة  )1912واإلجامع (مجمع علوم الفلسفة والتآریخ  )1916وعیادة املریض (الدراسة اآلشوریة )19 – 1918
والبدعة (نرشة الدراسات العربیة .»)1942
[2]- Die Richtungen der islamischenkoranauslegung (vorlesunK gen Leiden 1920 Brill, X392 seiten) [VI
band rverofftlichungen der de goeje – stiftun].
(املجلد الرابع لنرش موقوفه «د .كویه») .لقد اختار املرتجم اإلیراين لهذا الكتب اسم «درسهایي در بارۀ إسالم» أي :دروس
حول اإلسالم.
[[[ -هذا العنوان ترجمة لكتب مذاهب التفسیر اإلسالمي.
[[[ -جولدزیهر يف كتابه هذا مل یُرش إىل مذهب الظاهریة فقط بل درس املذاهب الفقهیة املختلفة يف اإلسالم وبیـّن اختالف
مناهجهم مع الظاهریة كام تحدث عن وجوه التشابه واالختالف بین هذه املذاهب وتعرض إىل السیرة التأریخیة ملذهب
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 .4موقف قدماء أهل الس ّنة من العلم الیوناين[[[.
«الظاهریة» ویستشهد يف كتابه مبصادر مل تطبع بعد ،ومن هذه الزاویة تتبین أهمیة املوضوع حیث قال منزوي بهذا الخصوص:
«إن أول تحقیق قیـّم قام به كلدیرن يف دراسة اإلسالم هو كتاب (الظاهریة مذهب وتأریخ) الذي طبع يف عام  ،1884علی
الرغم من أن عنوان هذا الكتاب یختص مبذهب الظاهرية؛ ولكنه يف الحقیقة دراسة قیمة لتأریخ الفقه .كام درس فیه مذاهب
قد انقرضت ومل یعد یذكر لها أتباع ومل یتحدث عنها أحد لفرتة طویلة .إنّه هنا قد درس تأریخ الفقه وأصول املذاهب الفقهیة
وتحدث عن اإلجامع والخالف بین زعامء املذاهب ومدی الرابطة بین املذاهب األربعة والظاهریة ،وعن وجوه االختالف
وخلص إىل قراءة كلیة ملاهیة الفقه.
إنه يف هذا البحث قد ذهب إىل النهج نفسه الذي أرشنا إليه وبین مدی رقیـّه وتكامله ،ومن ثم تطرق إىل نشـوب املباين
الظاهریة إىل األبحاث الكالمیة بعد إن كانت يف األبحاث الفقهیة ،وتطبیقها علی العقائد املذهبیة علی ید ابن حزم ،وقد رسم
مخططاً بیانیاً لسیرة تكامل املذاهب الداخلة يف هذه الحدود إىل أن تصل إىل زمن تیمیه واملقریزي.
ما زاد من أهمیة هذا الكتاب إن كثی ًرا من مصادره كانت مل تطبع بعد؛ حیث كان یجب مرور خمسة أعوام لیطبع كتاب كبیر
يف األبحاث اإلسالمیة وخصوصاً الحدیثة.
القسم األول من هذا الكتاب قد نرش باسم «دراسة عن املحمدية» يف عام  1889وقد نرش القسم الثاين بعد سنة منها.
يف القسم األول حدیث عن عبادة األصنام واإلسالم وهي قراء ٌة جدید ٌة عام هي علیه الحال ملعارصیه من املسترشقین امثال
ولهاوزن وآخرین غیره:
إن حمیة العرب يف عبادة األصنام مل تقم ضد العرب وحسب ،بل كانت ضد املسلمین األعجمیین أیضً ا ،جولدزیهر یدرس مبهارة
الرصاع بین حمیة العرب عبدة األصنام املتمیزین بخصائص الرجولة واألرستقراطیة والعنرصیة العربیة والتكرب علی اآلخرین
وبین الروحیة اإلسالمیة الدیمقراطیة القامئة علی املساواة «ال فضل لعريب علی أعجمي ّإل بالتقوی» ،وهذا النزاع الصعب أدی
طویل لعودة
إىل تحطیم حمیة الجاهلیة العامة لألصنام واألرستقراطیة العربية وانتصار الدیمقرطیة اإلسالمیة ،ولكن مل یمض ً
النزاع نفسه ،هذه املرة بین نفسیة النازیة والفارسیة ،بین الوحوش املنترصين واملتمدنني املغلوبني ،هذه املرة ایضً ا كانت
الركسة يف العرب .وبقي انتصار العرب مقصو ًرا علی اللغة والشعر والفقه شیئاً ما.
علی نقي منزوي یعتقد أن القسم الثاين من الكتاب الذي تض ّمن أبحاث ًا حدیثیة هو األكرث أهمیة من القسم األول ،أنه یضیف:
وخصوصا نصفه األول حیث تض ّمن أكرب تحقیق لدراسة الحدیث
«أن القسم الثاين من الكتاب هو أكرث أهمیة من القسم األول
ً
والذي یعد مقدمة لألبحاث املتسلسلة التي جاءت بعده إىل یومنا هذا ،جولدزیهر يف هذا القسم كانت له نظرة دقیقة يف ترسیم
معامل التأریخ الحدیث وتطوره ،فلم یقی ّـم الحدیث بعنوانه حقیقة بحتة ،بل بعنوانه مرآة تعكس الحركات السیاسیة واملذهبیة
ومعنویة املجتمع اإلسالمي ،حیث كان الحدیث سالحاً تتخذه الفـِرق املذهبیة اإلسالمیة يف رصاعاتها املذهبیة والتشكالت
والنزاعات السیاسیة لتنترص وتتفوق علی بعضها معنویاً ،ولذا فإ ّن قیمة الحدیث لیست يف محتواه ،بل يف مفردات الحدیث
التي ترتصد إلیها ال ِفـرق لتلبي مآربها.
بكر يف مقدمة لطبعة عام ( 1925دروس) یقول أن اكتشاف هذه القراءة والتي بانت اآلن للجمیع ما هي ّإل حصیلة عبقریة
دلیل آخر لنبوغ جولدزیهر وهو يف القسم الثاين عندما تحدث بخصوص تقدیس «األولیـاء» يف اإلسالم وماهیة
كلدزیر ،ویری ً
هذا التقدیس ویبین الرابطة بین هذه العقیدة وعقیدة الوثنیین يف الجاهلیة ،كام صنـّف األولیاء جغرافیاً وتحدث عن مختلف
األولیاء.
[[[ -هذا النص قد طبع يف نرشة وقد عربها عبد الرحمـن بدوی يف نرشة كام أوردها يف كتاب الرتاث الیوناين يف الحضارة
اإلسالمیة.
جولدزیهر وقع يف خطأ كبیر ال یتوقع للمسترشقین الذین یفقهون اللغة العربیة حیث انه یسعی فی هذه املقالة أن یثبت أن
أمئـة الشیعة كـكبار علامء السنة خالفـوا «املنطق الیوناين» ویستند إىل روایة عن اإلمام الصادق يف أصول الكايف (ر .ك:
فصول من كتاب فضائح الباطنیة أو املتظهرية من
الحسیني الطباطبايئ 1375هـ.ش1418-هـ.ق ،ص ،)107باإلضافة إىل أنّه طبع ً
تألیف أبو حامد الغزايل عام  1916كتب مقدمة لكتاب التوحید من تألیف محمد ابن قومرت (امللقب باملهدي) مؤسس دولة
املوحدین يف املغرب وكذلك كتب ملحقاً يف كتاب املعمرین من تألیف أبو حاتم السجستاين وطبعه .وتوجد مقاالت أخری قد
طبعت أهمها فی موسوعـة اإلسالم (.)EI
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 1ـ  .2املحارضات حول اإلسالم
جمع «جولدزیهر» هذه املحارضات عىل شكل مجموعة كاملة ،ونرشها يف
كتاب مستقل ،تُرجم إىل اإلنجلیزیة وطبع يف أوروبا[[[ ،وكذلك نال االهتامم يف
املرشق اإلسالمي ،فقد ترجمه ثالثة من املرصيني بعنوان «العقیدة والرشیعة يف
اإلسالم» وعلّقوا يف حاشیة بعض صفحاته وردوا رأیه فیه .هؤالء الثالثة هم :محمد
یوسف موسی ،وعبد العزیز عبد الحق ،وعيل حسین عبد القادر .كان نقدهم
رصا مل ِ
یرض العامل املرصي املعارص ،األستاذ محمد الغزايل يف كتابه
وبسب كونه مخت ً
تحت عنوان «دفاع عن الحقیقة والرشیعة» ر ًّدا علی جولدزیهر ،وجاء يف مقدمته:
«يف الحقیقة أن هذا الكتاب «قول جولدزیهر» هو أزری ما كتب حول اإلسالم ومن
أبشع ما طعن باإلسالم وإن التعلیقات التي جاءت يف حاشیة بعض صفحاته ما هي
ّإل محاوالت واهنة أمام التیار الجارف للتهم والظلم التي جاءت به»[[[.
ومن ثم ترجم عيل نقي منزوي الكتاب «العقیدة والرشیعة يف اإلسالم» من
العربیة إىل الفارسیة بعنوان «دروس من اإلسالم» حذف منها تعلیق األستاذ املرصي
وأضاف تعلیقاته علیه.

1ـ1ـ .2دراسة الكتاب ونقده:
ذكرنا أ ّن جولدزیهر كان متت ّب ًعا ج ًّدا لكتب ورساالت املسلمني وأن آثاره حافلة
باالستشهاد باملآخذ اإلسالمیّة ،ولك ّنه لألسف مل يكن حسن النیّة يف ذلك ،ويف موارد
مل یفهم التعابیر العربیة الواضحة ونسبها إىل معانٍ غیر صحیحة ویلیق بالبحث
التطرق إىل مناذج من ّزلته.
یقول جولدزیهر بخصوص وعد الله لنب ّیه نرصته وأصحابه« :هنا نری التیه
[[[ -يف عام 1981م( .الحسیني الطباطبايئ ،املرجع السابق ،ص.)100
[[[« -والحق أن الكتاب يف شـّؤ ما ألف عن اإلسالم وأسوأ ما وجه إليه من طعنات وأن التعلیقات القلیلة التي جاءت يف ذیل
بعض الصفحات ،يف الرتجمة العربیة ،كانت سدودًا محدودة أمام موجات طاغية من اإلفك والعدوان».
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األسطوري لتصور محمد من «الله»؛ ألن ذلك یتطلب ألن ینزل تعالی من مقامه
الساموي الرفیع لیشارك وینرص نبیه يف جهاده»[[[.
ومن املمكن أن یتساءل بعضهم أ ّن جولدزیهر من أي آیة جاء بالتصور
األسطوري؟ الجواب واضح أن جولدزیهر يف نفس الصفحة من كتابه[[[ یستشهد
بهذه اآلیة﴿ :إِنَّ اللَّهَ ُيدَ ا ِف ُع َع ِن الَّ ِذي َن آ َم ُنوا إِنَّ اللَّهَ َل ُي ِح ُّب ك َُّل َخ َّوانٍ كَفُورٍ﴾[[[،
أمن الحقیقة أ ّن داللة هذه اآلیة أن الله ینزل من السامء ویشرتك بالحرب؟
یبدو أ ّن جولدزیهر حینام كان یقرأ هذه اآلیة ،كان قد تأث ّر بكتابه الدیني
فس القرآن بالقراءة املسترشقة الیهودیة؛ وذلك ألنّنا نقرأ يف التوراة:
«التوراة» وقد ّ
« .1إن الله يف النهار یتق ّدم القوم بعمود من السحب لیدلهم الطریق ويف اللیل
كان یتق ّدمهم بعمود من نار لینیرهم لیسیروا يف اللیل والنهار»[[[.
« .2إ ّن الله ألقی بنظرة من عمود النار والسحاب علی معسكر املرصیین
وأفسد غراباتهم حتی قال املرصیون :انهزموا فإ ّن الله یقاتل مع بني ارسائیل وهو
خصمنا»[[[.
وإل فإ ّن الله الذي َیصفه
إ ّن آراء جولدزیهر متأث ّر ٌة مبا تصف التوراة الله بهّ ،
ْ
َ
َّ
ََ ُ ُ َ
ِيطون بِهِ عِل ًما﴾[[[﴿ ،أل إِن ُه
القرآن ال یدرك كنهه أحد ،نقرأ يف القرآن﴿ :ول ي
ُ
ش ٍء ُم ٌ
ك ّل َ ْ
ِيط﴾[[[؛ ﴿لَيْ َس َك ِمثْلِهِ ْ َ
ش ٌء﴾[[[ .فبالقطع إذا تح ّدث القرآن املجید
بِ ِ
عن دفاع الله ،فمن البدیهي أن دفاعه تعالی ال یشبه دفاع الناس عن بعضهم،
[[[ -جولدزیهر ،1959 ،ص.30
[[[ -ص 30من الرتجمة العربیة للكتاب.
[[[ -الحج .38
[[[ -التورات ،سفر الخروج ،باب .13
[[[ -نفسه ،باب .14
[[[ -طـه.110 ،
[[[ -فصلت.54 ،
[[[ -سورة الشورى ،اآلية .11
319

سكینته علی رسوله وعلی
وإنّ ا هو يف زرع الثبات يف قلوب املؤمنین« :أنزل الله
َُ
ْ
ُ
َّ
ُ
املؤمنین»[[[ ،وزرع الخوف والرعب يف قلوب الكافرین﴿ :سألق ف قلوب ِال َ
ين
ِ ِ
ِ
َ
ك َف ُروا ُّ
الر ْع َب﴾[[[ ،وأمثال تلك الطرق لنرصتهم ال أن ینزل من السامء ویشاركهم
القتال! ويف الحقيقة أ ّن األنس الذهني للمسترشقین الهنغاریین بـ «التورات»
جعلهم یح ّملون اآلیة هذا املعنی وأن ینسبوه للنبي محمد.
ويف منوذج آخر كان جولدزیهر علی عقیدة أن النبي مل یع ّرف الكتاب بأنه
قائل« :علم الكالم
«أُسوة» للمؤمنین ،ولكن علامء علم الكالم هم من وضع ذلك ً
هو من حقق ذلك برتسیم صورة اجتامع الفضائل يف النبي ،ال من كان مج ّرد
بین الناس .وبالرغم من أن النبي هو مل یرد ذلك فقد
الوحي ونرشه
وسیلة لتلقي
َ
َ
ْ
ْ
َ
َّ
ّ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ ُّ َ َّ
ب إنا أ ْر َسلناك شاه ًِدا َو ُمبَ ِ ً
شا َونذ ً
ِيرا َوداع ًِيا إىل اللِ بِإِذنِهِ
قال تعالی﴿ :يا أيها انل ِ ُّ ِ
س ً
َو ِ َ
اجا ُمن ًِريا﴾[[[؛ وهذا یعني أنّه مجرد من یهدي إىل الطریق ال أفضل أُسوة أو
ََ َ َ
علی األقل أنه ال یكون أُسوة ّإل يف ظل ذكر الله والتعویل علیه تعالی﴿ :لق ْد كن
ْ
َّ ُ ْ َ ٌ َ َ َ ٌ َ ْ َ َ َ ْ ُ َّ َ ْ
َ ُ
الل َوالَ ْو َم الخ َِر﴾[[[.
لك ْم ِف َر ُسو ِل اللِ أسوة حسنة ل ِمن كن يرجو
كام نالحظ ،أن جولدزیهر يف آخر املطاف نراه وقع يف ضیق؛ إذ رأی أ ّن رصیح
رش ونذیر ودا ٍع
القرآن يف نفس السورة التي یصف بها النبي بأنّه شاه ٌد ومب ٌ
إىل الله وأنّه الرساج املنیر وصفه بأنّه «أسوة حسنة» ،ولكن جولدزیهر أنكر هذا
یتمسك مبخرج من ذلك أضاف أ ّن ال ّنبي من رؤیة القرآن
الوصف القرآين ،وليك ّ
مل یكن أُسوة ّإل يف ظل ذكر الله والتعویل علیه ،وذلك كلّه بسبب جهله باللغة
بي أُسوة
العربیة؛ وذلك أ ّن القید يف اآلیة ّ
یخص الذین يجب علیهم أن یجعلوا ال ّن ّ
لهم وال تخص النبي !وذلك من صیغة التي جاء بها الرشط يف اآلیة املباركة
(ملن كان یرجو الله) ال (إن كان یرجو الله) ،فإ ّن أصل اآلیة كام جاء يف القرآن
[[[ -سورة التوبة ،اآلية .26
[[[ -سورة األنفال ،اآلية .12
[[[ -سورة األحزاب ،اآليتان .46-45
[[[ -سورة األحزاب ،اآلية .21
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ْ
َّ ُ ْ َ ٌ َ َ َ ٌ َ ْ َ َ َ ْ ُ َّ َ ْ
ََ َ َ َ ُ
الل َوالَ ْو َم الخ َِر
الكریم ﴿لق ْد كن لك ْم ِف َر ُسو ِل اللِ أسوة حسنة ل ِمن كن يرجو
َ َ َ َ َّ َ َ
الل كث ِ ًريا﴾[[[ ،فإن «ملن كان يرجو الله» هي بدل من «لكم» وكام أوردها
وذكر

بدل من لكم كقوله :للذین
الزمخرشي يف تفسیره الكشاف «ملن كان يرجو الله ً
استضعفوا ملن آمن منهم»[[[.

ولنفرض صحة ما ذهب إليه جولدزیهر «إن النبي إن ذكر الله كثی ًرا وع ّول علیه
فیكون أُسوة حسنة»؛ أما كان الرسول مع ّو ًل علی الله يف كل أموره أمل یكن
َّ َ
ك لَ َع َ ٰ ُ ُ َ
يم﴾[[[؛
أكرث ذاكر لله تعالی؟! أو لیس من رصیح القرآن ﴿ِإَون
ل خل ٍق ع ِظ ٍ
ُ ْ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ُّ َ
َ َّ ُ ُ َ َ َّ ُ
ُْ ْ ُ
الل فَاتَّب ُ
كمْ
ون َّ َ
ك ُم َّ ُ
الل﴾[[[ وقال﴿ :واتبِعوه لعل
ون يبِب
ع
وقال﴿ :قل إِن كنتم تِب
ِ ِ
ََُْ َ
تهتد
ون﴾[[[ كیف یسمح جولدزیهر لنفسه أن یتقول بهذه األقاویل؟! وماذا كان
يروم من إن القرآن مل یجعل النبي أُسوة للمؤمنین[[[؟!.
السید محمد أیازي یقول يف هذا الكتاب« :قبل أن نحكم علی (مذاهب التفسیر
اإلسالمي) والذي هو من آثاره املتقدمة ،یجب أن نلقي نظرة وجیزة علی كتاب
«العقیدة والرشیعة» لنعلم ما هو نهج املؤلف الكيل وما كان یرمي إليه من قبوله
ملحارضات باریس وتنظیمها بشكل مكتوبات إىل مخاطبیه.
كام یبدو أ ّن األصول واألطر الفكریّة لتفسیر القرآن لجولدزیهر مبن ّی ٌة علی أساس
مثل هذه ال ّدراسات اإلسالمیة .فإن كان يف كتاب «مذاهب التفسیر» یبین آراءه من
[[[ -سورة األحزاب ،اآلية .21
[[[ -الزمخرشي ،بال تاریخ ،ج  ،3ص  ،531ذیل اآلیة  21من سورة االحزاب.
[[[ -سورة القلم ،اآلية.4
[[[ -سورة آل عمران ،اآلية.31
[[[ -سورة األعراف ،اآلية.158
[[[ -الحسیني الطباطبايئ یكتب بخصوص آراء جولدزیهر« :كانت الفرضیات والنظریات تجول ِف ذهن جولدزیهر ولذا كان
یبحث يف املتون اإلسالمیة لیتشبث بنص لیثبت نظریاته ولذا تارة وقع يف خطأ وتارة خطأ يف فهمه للنص العريب وتحدث بكالم
ال یناسب النص ( الحسیني الطباطبايئ ،املرجع نفسه).
ایازي أیضً ا يف مقدمة كتاب النزعات التفسیریة بین املسلمین حین دراسة الكتاب املذكور یؤكد أن من دون دراسة كتاب
محارضات حول اإلسالم (أو كام یزعم دروس حول اإلسالم) ال یمكننا الحكم علی كتاب النزعات التفسیریة بین املسلمین.
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خالل االستشهاد بآراء اآلخرین ،فإنه يف هذا الكتاب یطرح آراءه بشفافیة أكرب[[[.

الخاصة
ما يرمي إليه جولدزيهر وأهدافه ّ
الخاصة .ویمكن اإلشارة
لقد تتبّع جولدزیهر يف هذا الكتاب أهدافه وأغراضه
ّ
إىل بعضها:
 -1إ ّن اإلسالم لیس برسالة خالدة وإن اإلسالم الفعيل[[[ هو حصیلة جهود
النبي وقراءات علامء املسلمین علی طول التأریخ .وما یعرف اآلن باسم الحضارة
اإلسالمیة ما هو ّإل نوع من املعتقدات اإلغریق ّیة واألفكار والنظریات السیاسية
اإلیرانیّة واآلراء الفلسفیّة الهندیّة وأفالطونیّة حدیثة؛ وأنّه یق ّر أ ّن اإلسالم استطاع
يف كافة هذه املیادین من االستیعاب ،ویضم هذه اآلراء بحیث إ ّن عملیة فصل
[[[ -جولدزیهر 1383 ،هـ.ش1426-هـ.ق ،ص 13و .14ایازي یضیف« :إذا قلنا ان جولدزیهر مل یفقه شیئًا من التعالیم اإلسالمیة
خاصا فلم نقل خالفًا.
وكانت نظریاته مجرد معلومات متناثرة جمعها من هذا الكتاب وذاك وكان يف انتقائه یتبع هدفًا ً
ففي املعمول عندما یرید املحققون تقدیم بحث ما یجب يف البدایة اإلملام باملوضوع ومن ثم تأطیر األهداف والرؤی والنتائج
ومن ثم نبدأ بالكتابة ،أما يف كتابات جولدزیهر فرنی من البعرثة والتناقض ما یوجب إن أحسنا الظ ّن به أن نقول :إنه كان بصدد
جمع معلومات متناثرة يك یتمكن من تحقیر اإلسالم ،وأن یجعل من هذا الدین الساموي حركة صغیرة بدویة فانیة ،ولذا كان
یقفز من هذا النص إىل ذاك لیجمع ما یخدم نظریته .ولذا نری مع إنه یتخذ من أتفه األحداث أو األقوال مرمى ألهدافه ،یغفل
أمام وقائع تأریخیة كبیرة من ذلك قوله أن ثلث القرآن نزل مبكة والحال نزول  82من السور القرآنیة من أصل  114سورة أي
ثلثي القرآن ،وكانت مدة رسالة النبي فیها  13عاماً.
وليك ال نبالغ نورد نصاً من نصوص الكاتب لیتبین كیف انه تجاهل األهداف العظیمة اإلسالمیة يف نبل اإلنسانیة وصناعة
املجتمع واملثل األخالقیة؛ وكیف متكن من تحویل املجتمع البدوي إىل مجتمع متحرض:
«إذا كان يف الدین الذي جاء به محمد من جدید ،فهو الجانب السلبي للوحي الذي كان یرجی منه أن ینجي الناس من عباداتهم
ومظاهرهم االجتامعیة وحیاتهم القبلیة والوحشیة والقساوة والرببریة وعبادة األصنام» (جولدزیهر  1357هـ .ش ـ 1400هـ.
ق ،ص :)201
«نری أن بعض الجذور املسیحیة للقرآن املحرفة والتي وقعت يف أیدي محمد هي من روایات نصاری الرشق املبتدعة ،وقد
أضیف إلیها يشء من العرفانیات أحیانًا» (نفسه ،ص.)21
من منطلق عدم إملامه الكامل باإلسالم ،فإنه ع ّـد الدستورات الدینیة مقتطفة من الیهود والنصاری ،أو أنه تعلمها من رحالته
التجاریة ،وإن كان هناك جدید يف دین محمد فهو الوقوف أمام الخرافات والقسوة والوحشیة ،وال یذكر شیئاً عن التعلیم حول
العدل واإلحسان وحریة العقیدة (النحل90 :؛ الرحمن60 :؛ البقرة 83 :و )286ودعوة الناس إىل العفو واإلحسان إىل الوالدین
واألدب (البقرة178 :؛ اإلرساء 17؛ القصص)77 :؛ لیست باإللزام إنها تعالیم األدیان السابقة ،فإنّه رأی الدین سلبیاً فقط؛ كام رأی
أن الفرق بین القصص القرآن ّیة والتي عند جاءت عند الیهود والنصاری (والحقیقة أن هذه القصص تختلف يف األناجیل نفسها
عندهم) ،عدّها حرفت يف اإلسالم أو هي من وضع النصاری القدماء (جولدزیهر 1383هـ .ش ـ 1426هـ .ق ،ص .)16 – 15
[[[ -جولدزیهر يف أحد أقسام كتابه دروس اإلسالم (ص  )40یُستنبط من كالمه إن رسالته عاملیة لكل الناس؛ علی الرغم من أ ّن
القراءة التي یقدّمها عن الدین مخالفة ملا أورده عن النبي.
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أجزاءه جذور هذه العنارص الغریبة عن بعضها تحتاج إىل عملیة تحلیل عمیقة[[[.
كل هذا یحاول إثبات أن اإلسالم هو حصیلة املايض واملستقبل.
مع ّ
حافل باملعلومات والعقائد املذهب ّیة
 -2إ ّن الذي جاء به محمد لیس هو مقتطفًا ً
قد تلقّاها ،وإنّ ا قد تأث ّر باليهود والنصاری وغیرهم يف احتكاكه معهم ،ولك ّنه مل
یتع ّرض إىل أ ّن التعالیم الدین ّیة التي كان یتلقّاها محمد هي عن طریق الوحي وإنّه
وسیلة هذا الوحي[[[.
 3ـ إ ّن الوحي من نظرته هي الخلجات الفكریّة ال ّنابعة من املخزون الفكري
للنبي عند رد فعله بالنسبة للظروف والضغوط الشدیدة يف عرصه املحیط به.
وكأنّ ا اإللهامات املذهبیّة واألحالم الهیجانیّة تضاف إىل هذه املجموعة وكان ذلك
عم كان یرضهم.
یدفعه إىل الذهاب إىل قریش وردعهم ّ
 4ـ إ ّن دعوة ال ّنبي يف مكّة إىل التوبة والندامة والتواضع والتسلیم ترجع إىل
قصص ترجع إىل یوم البعث والسبب يف هذا النهج للنبي هو نفي الرشك[[[ .إنّه
یقول يف مكان آخر :إ ّن التصویر املخیف الذي جاء به محمد لیوم البعث ،كان قد
أخذه من الوحي أو من املذاهب قبله وإن ترسیمه إىل الدولة السامویّة املستقبلیّة
مل يكن فیه أي أمل.
إ ّن مح ّم ًدا كان فقط منذ ًرا لیوم الغضب واملؤاخذة .إنّه كان یری السعادة
للمنتجبین يف الج ّنة ولك ّنه مل یفتح أي كوة أمل يف عامل الدنیا[[[.
هذا مج ّرد القلیل القلیل مام أورده جولدزیهر يف كتابه دروس من اإلسالم ،وهذا
الكتاب مفعم بالتناقضات ،ففي مكان یقول :إ ّن تعالیمه تنبع من تعالیم الیهود
والنصاری والعرب ومن جانب آخر یقول :إنّه تلقی معارفه من أصحابه مبكّة،
[[[ -جولدزیهر ،ص  6و 6من أصل الكتاب.
[[[ -م.ن ،ص .7
[[[ -م.ن ،ص.9
[[[ -م.ن ،ص.10
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ویقول يف مكان آخر :هذه اإللهامات ال یتقبلها أي من العرب[[[.
السید مح ّمد آیازي يف كتابه «اتجاهات التفسیر بین املسلمین» یرصح بأ ّن
الذي تخلص إليه جولدزیهر عبارة عن:
 -1إن تفسیـره مادي.
 -2قد حقّر شخص ّیة النبي األعظم.
 -3ع ّد اإلسالم حقی ًرا.
 -4ع ّد اإلسالم بدویًّا.

 .2.1.2التضاؤل أمام جولدزیهر
نحن كمسلمین ال نتوقّع من املسترشقین أمثال جولدزیهر وغیره أن یكونوا
بدیهي؛ وذلك أ ّن هؤالء املسترشقین ینتمون إىل
علی عقیدة كعقیدتنا .وهذا أم ٌر
ٌّ
لغة وثقافة أخری وشتان ما بین الثقافتین ،ومن جهة أخری نحن لسنا علی علم
بأهداف املسترشقین ،ويف الوقت نفسه یجب علی الباحثین املسلمین القابعین يف
البالد اإلسالمیة واملرشفین علی آثار املسترشقین أن ال یعتربوا أمثال آثار جولدزیهر
بحوث ًا علم ّیة قطع ّیة؛ ولكن ولألسف نری بعض املحقّقین سلّموا مببادئ جولدزیهر
وتخلوا عن أصولهم.
واملثال البارز لذلك الباحث عيل -نقي منزوي -املرتجم لكتاب دروس حول
اإلسالم إلی الفارسیّة؛ إذ كتب يف مقدمة الكتاب« :جولدزیهر يف كتابه هذا له نظرة
تنیر كل الزوایا اإلسالم وقد رسم جوهرة الحیاة الروح ّیة اإلسالم ّیة من نظره .إنّه يف
القسم األ ّول من األقسام الستة للكتاب كتب رش ًحا لإلسالم والنبي محمد ،والدور
مفص ٌل
املهم للضمیر وصفاء القلب يف اإلسالم .ويف القسم الثاين من الكتاب،
ٌ
تحقیق ّ
يف تكامل القوانین اإلسالمیّة وقراءة كلیّة للتاریخ الحدیث وخصائص الفقه يف
[[[ -جولدزیهر ،ص.11
324

دراسات جولدزيهر القرآني�ة

یختص
بدایة نشوء املذاهب .واألهم من ذلك يف الفصل الثالث من الكتاب الذي ّ
توسع يف بحث الجرب واالختیار وأين وجه االختالف بین السنة
بتكامل علم الكتاب ّ
واملعتزلة يف مسائل العبادة واألخالق .وهنا ینكر جولدزیهر علی املعتزلة أنّهم
دعاة الحریّة وبروح ّیة منفتحة یدافع عن الس ّنة والتّس ّنن املحافظ للعرب وقد
أوردت يف الحاشیة هذا الرأي لجولدزیهر .ومن ثم یتع ّرض إىل مذهبي األشعریّة
یتوسع يف املاتریدیّة .يف القسم الرابع من
واملاتریدیّة وعلی عكس اآلخرین نراه ّ
هذا الكتب یختص بدارسة الوعي والزهد عند املتص ّوفة والبدایة البسيطة للزهد،
ومن ثم یتكامل مع امتزاجه مع الفكر الهندي والیوناين إىل القرن (7ق13-م) حیث
يبلغ وحدة الوجود.
القسامن األخیران من هذا الكتاب یختصان بالفرق العریقة والخوارج والشیعة
يف اإلسالم والفرق الجديدة مثل الوهابیة والسیك و (أحمدي القادیاين) ،ثم یتح ّدث
عن املحاوالت التي ح ّدثت بین السنة والشیعة .إ ّن هذا الكتاب هو تصویر كامل
تقری ًبا عن الحیاة الروحان ّیة يف اإلسالم ،وبعضها متناسب»[[[.
وال ننىس أ ّن الكتاب ثالثة وعرشون عا ًما (بیست وسه سال -بالفارسیة )-من
تألیف عيل دشتي بالحقیقة هو قراءة جدیدة ومبسطة لكتاب دروس حول
اإلسالم[[[.

 .2.2مناهج التفسیر بین املسلمین
لقد تم طبع هذا الكتاب ونرشه يف عام  1920باللغة األملانیة ،وقد تُرجم ألول
مرة إىل اللغة العربیة وبصورة كاملة علی ید عبد الحلیم النج ّـار ،تحت عنوان
مذاهب التفسیر اإلسالمي ونرش يف مرص[[[.
«جولدزیهر يف هذا الكتاب قام بتحلیل مختلف النظرات حول القرآن الكریم
[[[ -ص( 18جولدزیهر 1383هـ.ش1426-هـ.ق ،ص 13ـ.)14
[[[ -جولدزیهر1357( ،هـ.ش1400-هـ.ق ،ص.)45-44
[[[ -الفهرس للقسم الخامس وقسم من السادس جاء يف ملحق هذه املقالة.
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بین املسلمین ونقدها ودراستها ،ودرس كافة مكاتب التفسیر ،ویطرح رؤیته
بخصوص اإلسالم والنبي االكرم ومدی تأثر القرآن بالیهود .ويف بدایة الكتاب ويف
فصلین یبیّن أول مرحلة للتفسیر ،ومن ثم یبیّن أصول التفسیر النقيل .القسم
الثالث یتح ّدث عن النهج التفسیري عند املعتزلة والذي بحثه املؤلف ودرسه
تأریخ ًّیا وتحلیل ًّیا بدقة ،وقد درس نهجهم وسلوكهم الفكري.
أ ّما القسم الرابع من الكتاب فیبحث فیه القراءة للتفسیر الصويف والتفسیر
الرمزي والتأویيل .القسم الخامس یتح ّدث عن التفسیر العقائدي أو ال ِفرقي یب ّین
من خالله املؤلف كیفیّة استخدام الفرق الدینیّة والكالمیّة اآلیات القرآنیّة لیثبتوا
حقان ّیتهم؛ فقد حمـّلوا اآلیات بتكلف معانٍ تتناسب مع أهدافهم»[[[.
أیازي بتعلیقه علی هذا الكتاب یقول :إن هذا الكتاب علی ما یحمله من
إشكاالت وتصورات كثیرة يف تفسیر القرآن غیر أنّه كان له تأثیر كبیر يف البحوث
اإلیجاب ّیة والسلب ّیة التي تبعته.
 فإن أراد أحد تتبع السیر التكاميل لهذا العلم يف القرن األخیر ،علیه أن يبتدئبكتاب (مذاهب التفسیر اإلسالمي) وأن یدرس نهج جولدزیهر يف دراسة التفاسیر
اإلسالم ّیة وتحليلها ونقدها ومدى تأثريه ملا بعده من النصوص.
يف القرن األخیر أخذ علم التفسیر التحقیقي بالسمو والرقي؛ ألن ما قبله قد
بقي مبستوى التفسیر الطبقايت.
وخاصة يف عامل التّس ّنن كتاب (التفسیر
من الكتب التي د ّوت يف عامل اإلسالم
ّ
واملفرسون) ملحمد حسین الذهبي؛ ولك ّنه متأ ّخر بخمسین عام عن أثر جولدزیهر.
وأما الكتب األخری ،فهي بنفس املستوی أو أنّها جاءت بخصوص تفسیر معیّن
كتفسیر الزمخرشي (م  )528أو الفخر الرازي (م  )606والقرطبي (م  ،)671أو أنها
[[[ -الرتجمة العربیة األولی كانت يف عام 1944م لعيل حسن عبد القادر ،ولكنها مل تشمل كل الكتاب.
(صادقي 1379 ،هـ.ش1422-هـ.ق).
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ملذاهب تفسیریّة خاصة ،مثل التفسیر األثري أو التفسیر العقيل أو االجتهادي أو
التفسیر الشیعي أو السني ،فهذه اآلثار أیضً ا كتبت بعده.
فإن نهجه ،سواء علی مستوی الربهنة أو التحقیق أو علی مستوی نقده السلبي،
كان له أثر ّبي يف كتابات اآلخرین ومن الرضوري مطالعة كتبه[[[.
الدكتور برویز رستكار[[[ يف مقالته «مستغربات مسترشق» یكتب حول هذا
الكتاب( :هذا الكتاب حافل باالستنتاج بآراء املسترشقین[[[ وهو حق ًّـا متكن من
إنجاز مه ّمة صعبة ،وهي حصیلة اجتامع عنارص ع ّدة ،فیجب أن یتّخذ أُسوة
يف نهجه وطریقة تت ّبعه ،فإنّه قام بهذا املستوی من التّحقیق بعی ًدا عن العجلة
والسفسطة ،وأ ّن بحثه یدور حول محاور إعداد املواد األ ّول ّیة أ ّو ًل ،ومن ث ّم التّط ّرق
إىل الجزئیات الصغیرة واملرتامیة األطراف والكثیرة و (التفكیك مبهارة ال یعني
بالرضورة الرتكیب مبهارة واستحصال الجزئیات من دون نقص) ،ونظرته التأریخیة
للتفسیر هي بعیدة عن ولوج مط ّبات املالحظات واملؤاخذات واملحذوفات والتي
بدل من
تسع املحیط لهذا العلم؛ إذ كان یتمتّع بنظر ٍة حر ٍة ومرشقة ومسیطرة ً
نظرة املشا ّدة والشباك ،واالستشهاد باملنابع األصلیة القلیلة الواسطة ،وإ ّن تت ّبعه
الشامل للنصوص والهوامش واستشهاده بنصوص كثیرة ب ّین[[[ اطّالعه الجید
بقواعد اللغة العربیة وآدابها[[[ وتأریخ صدر اإلسالم[[[ وتأریخ نزول القرآن[[[ وقد
أیّده اآلیازي[[[ وعبد الحلیم الن ّجار[[[.[[1[-
[[[ -رستگار ،ربیع 1383هـ.ش1426-هـ.ق ،ص.36
[[[ -نفسه ،بنقل من السید حسن اإلسالمي يف كتاب مرآة التحقیق ،ش  ،87ص.36-25
[[[ -جولدزیهر ،1383 ،ص.17
[[[ -الدكتور برویز رستگار من خرجي الحوزة العلمیة والجامعة ،فباإلضافة إىل مقاالته الداخلیة الكثیرة طبعت عنه عدة كتب
يف الرجال وعلم القرآن ،وأنه يف الوقت الحارض األستاذ وعضو الهیئة العلمیة يف جامعة كاشان (إیران).
[[[ -نفسه (الرتجمة األملانیة إىل العربیة) ،يف هوامش متعدّد لعدّة صفحات.
[[[ -للمثال ،ر .ك :نفسه ،ص ،97س  12وص ،126س.3
[[[ -للمثال ،ر .ك ،نفسه ص ،14السطر األخیر  -ص ،15س وص ،128س.7
[[[ -للمثال ،ر .ك :نفسه ،ص ،16س  6-3وص ،34س  15إىل ما بعدها.
[[[ -نفسه ،يف أماكن متعددة.
[ -[[1نفسه (الرتجمة العربیة إىل الفارسیة) ،ص ،16الفقرة األخیرة ص  17إىل ما بعدها.
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إ ّن هذا الكتاب یشتمل علی ستة أقسام:
املرحلة األولی للتفسیر.
1.1التفسیر الروايئ.
2.2التفسیر العقائدي.
3.3التفسیر فی ظل التصوف اإلسالمي.
4.4التفسیر فی ظل ال ِفرق الدین ّیة.
5.5التفسیر فی ظل الحضارة اإلسالم ّیة.
وإضافات املرتجم العريب للكتاب؛ واإلضافات التغییریّة ،واختالف قراءة الصحابة
أمثال ابن مسعود وابن كعب ،ولیثبت الكاتب ذلك استند تارة إىل قراءة ابن
مسعود .ويف تت ّمة الفصل یشیر الكاتب إىل موارد من اختالف القراءات وما یرتتب
علیها من اختالف الفتاوی الفقه ّیة والعقائدیّة الناجمة من هذه األمور ،فهو یعتقد
أ ّن الذین قالوا بجواز املتعة استندوا إىل القراءة التي جاءت بعد جملة ﴿ف ََم
ْاس َت ْم َت ْع ُت ْم ِب ِه ِم ْن ُه َّن﴾[[[ ،جاءت عبارة «إلی أجل مس ّمی» أو إلزالة شبهة إمكانیّة
أن یحكم الله بغیر الحق «أحكم»[[[ جاءت بصیغة األمر فغ ّیروها إىل صیغة
املضارع يف اآلیة مائة واثني عرش من سورة األنبیاء.
 مؤلف هذا الفصل مع إقرار اختالف التفسیر بین املفرسین األوائل ،وما هيّإل اختالفات كالم ّیة وفقه ّیة ،كام أنّه یری أ ّن نشوء تع ّدد القراءات غیر املشهورة
واأللفاظ العربیة الشاذة يف هذه القراءات أیضً ا هي من سبب هذا التفسیر.
كان جولدزیهر يف خالل منت الكتاب یربز اختالف املذاهب الدینیّة ،ولهذا كان
یبحث يف حوايش الكتاب لیب ّین الفاصلـة بین املذاهب ،ویخمـد هذه الحـركة
[[[ -سورة النساء ،اآلية.24
[[[﴿ -ق ََال َر ِّب ا ْح ُك ْم بِالْ َح ِّق﴿ ،سورة األنبياء ،اآلية.112
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التي بدأ بها أشخاص مذ ذلك الزمان ،أمثال سید جامل الدین األسد آبادي والشیخ
محمد عبده[[[.
 .1.2.2دراسة أقسام الكتاب املختلفة[[[:

أ -املرحلة األولی للتفسیر
يف هذا الفصل یب ّین املؤلّف هدفه من تفسیر القرآن واالختالف املذهبي بین
مبني علی عقیدة أ ّن املذاهب لِتُضفي وجهة إلـه ّیة وحقان ّیة
املسلمین ويرى أنّه ّ
علی منهجها لجأت إىل تفسیر آیات القرآن بطریق ٍة ینتفعون بها .إنّه یعتقد أیضً ا
أ ّن اضطراب ال ّن ّص القرآ ّين وعدم ثباته وتع ّدد القراءات هیّأت األرضیة لهذا التفسیر،
وبعدها وضّ ح أسباب تع ّدد القراءات؛ إذ رأی أ ّن عدم التنقیط وتحریك ال ّن ّص
القرآ ّين هو السبب يف ذلك.
القسم األخیر من هذا الفصل ،یتع ّرض إىل موضوع القراءات وحرصها يف سبعة
قراءات حسب روایة «سبعة أحرف» وبجهد ابن شنبوذ ،ومدی تأثیر علم النحو
والنحویین علی هذه القراءات[[[.

ب -التفسیر الروايئ
الكتاب يف بدایة هذا الفصل یشیر إىل منع التفسیر من قبل الخلفاء ،وأنّه
علی اعتقاد أنّه استمر إلی أواخر القرن الثاين الهجري ،ولتأكید وقوف الصحابة
أمام التفسیر یستشهد الكتاب بأقوال بعض الصحابة ،وباعتقاده أ ّن رشح القصص
القرآنیة كان هو الجاري فقط عند الصحابة ،وهو السبب يف دخول الروایات
اإلرسائیلیة إىل املنابع اإلسالمية.
واحدة من العوامل التي ق ّومت هذه الطریقة يف التفسیر هي الروایة التي
[[[ -ص  74 – 29الرتجمة الفارسیة لالثر ألول دورة تفسیریة بهذا الخصوص.
[[[ -هذا القسم أیضً ا  35صفحة من  75إىل  110خاص يب.
[[[ -القسم الثلث يف  63صفحة (.)174 – 111
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تخص اآلیات
منعت التفسیر بالرأي وباعتقاد املؤلف أ ّن هذه الطريقة من التفسیر ّ
العقائدیة؛ وذلك أل ّن املفاهیم التي یتلقّاها اإلنسان ال یمكن أن یصل فیها إىل
درجة القطع والیقین من دون إسنادها إىل النبي وأصحابه .إنّه یكتب يف تت ّمة
كالمه :مع أ ّن املسلمین كانوا یعتقدون النقل يف التفسیر ولكنه بدلیل عدم دقّتهم
يف انتقائهم للروایات نجد هناك تع ّدد الروایات يف قصة تنقل من فرد واحد ،ويف
أدلته علی هذا :قول السیوطي أنّه لینقل من الروایات كان یستأذن من رسول
الله يف أحالمه أو قول مجاهد« :عندما كان ابن عباس یفرس اآلیات كنت أری
النور يف وجهه».
ويرى جولدزیهر علی هذا االعتقاد أن كثی ًرا من الروایات املنسوبة إىل ابن
عباس هي غیر صحیحة؛ إذ إنّه مل یبلغ من العمر  10إىل  13عا ًما عند وفاة
النبي(ص) ،وكذلك وجود روایات تشكّك بحكمته وعلمه؛ وأنّه يف كثیر من املوارد
كان یرجع يف التفسیر إىل «أبا الجلد» والتوراة والیهود.
املؤلف يف تت ّمة الفصل یبیّن أنّه يف الوقت الذي یع ّد ابن عباس أبًا للتفسیر
املأثور ال یستطیع جولدزیهر قبول روایاته وتفاسیره .وعلی العموم إنّه یری أ ّن
الروایات املبالغ بها ،والتي وردت بحق ابن عباس ،تبعث الرت ّدد والشك يف تفسیره،
ومن ثم یتح ّدث عن رواة التفسیر ومدی تأثیرهم علی التفاسیر املتأخرة ،والنتیجة
التي یتخلّص إلیها من تناقض الروایات هو أنّه لیس للمسلمین أي كتاب للتفسیر
الروايئ وأن علامء املسلمین للتخلص من هذا املأزق قالوا بتعدد «وجوه» القراءات
ونقلوا روایات بعنوان «القرآن ذو الوجوه».
والتفسیر اآلخر الذي تحدث عنه املؤلف هو تفسیر الطربي ،فقد أثنی علیه
كثی ًرا ،ولك ّنه یعتقد أ ّن هذا الكتاب كان مفقو ًدا إىل القرن األخیر ،وأ ّن القسم األعظم
منه لیس مبتناول أیدینا .وعلی أيّة حال ،فإنّه قام بتوصیف النهج والطریقة املتّبعة
السابقة له،
املفس يف ر ّد الروایات واألقوال ّ
للتفسیر يف هذا الكتاب ومدی تح ّرر ّ
وقد التفت املؤلف إىل مجاالت القراءة واللغة األدب ّیة ونقد الروایات وبیان مسائل
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والتعصب املذهبي واألبحاث الكالم ّیة يف هذا التفسیر.
العقیدة
ّ

ج -التفسیر العقائدي
التفسیر العقائدي أو طریقة التفسیر بالرأي:
إ ّن املؤلّف يف هذا الفصل علی عقیدة أ ّن هذا النهج يف التفسیر هو النقطة
املؤسسون
املقابلة للتفسیر الروايئ ،لكنه يف بدایته مل یكن كذلك ،ویعترب املعتزلة هم ّ
لهذا النهج التفسیري .یقول املؤلف :إ ّن املعتزلة بعد أن رفضوا قول الجربیّة أجربوا
تفسیري ینسجم مع ذائقتهم.
علی طرح منهج
ٍ
وحسب عقیدة جولدزیهر ،إ ّن أسباب نشوء مذاهب التفسیر مل تكن علم ّية
بحتة ،ویری أن األسباب العقائديّة هي السبب األسايس لنشوء النهج التفسیري،
والشاهد عىل ذلك الرصاعات الشدیدة بین املسلمین بسبب اختالفهم يف التفسري.
تخص هذا النهج يف التفسیر :موضوع التجسیم
ویری أ ّن من أهم األمور التي ّ
والتشبیه ورؤیة الله «عز وجل» وكون القصص القرآنية حقیق ّیة أو رمزیّة ،فإنّه
أقوال كثیرة .وینسب فكر املعتزلة إىل
قد درس هذه املوارد بالتفصیل ونقل فیها ً
مجاهد بن جرب.
يف القسم اآلخر من هذا الفصل ،تعریف اآلثار التفسیریة للمعتزلة والذین
منهم الرشیف املرتضی.
قسم من هذا الفصل بعقائد املعتزلة ،فهو یری أ ّن كافة التعالیم
وقد ّ
خص ً
اإلسالم ّیة ما هي ّإل تركیب منتقی من العقائد الیهودیّة واملسیح ّیة واإلیران ّیة
وغیرها ،وتب ًعا لذلك فإ ّن الفعال ّیات الكالم ّیة-العقدیّة تعود لنصاری الرشق .ویری
كالمي بهذا السبب ،ومن ثم تع ّرض إىل كیف ّیة
يف نشأة مكتب اإلعتزال أنّه أول ظهور ّ
انتقال أفكار ال ّنصاری إىل املسلمین .الطائفة األخری التي لفتت نظره يف التفسیر
العقيل هم «الواقفة»؛ إذ یری أ ّن «عبد الله بن حسین األنصاري» الشخص ّیة البارزة
قائل« :إن القرآن هو قائل بالفرقة ،ولذا
لهذه الطائفة ،وقد وضح بعض أفكاره ً
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فإ ّن القول بالقدر والجرب صحیح ومسند إىل القرآن .ولذا فقد ع ّد الفریقني علی
الصواب؛ وذلك ألن اآلیة الواحدة ال تعطي معنیین متضادین».
هذه العقیدة التي لها نظرة متسامحة كانت قد طرحت من قبل يف القرن 13
املیالدي بواسطة أبو الفضل الرازي.
د -التفسیر يف ظل التصوف اإلسالمي
جولدزیهر یقول يف أ ّول موقف یتّخذه قبال املعتزلة «من الصعب ج ًّدا أن نجد
ألفكار الصوفیة جذ ًرا قرآن ًّیا ومن الصعب إعطاؤهم الحق يف تحمیل أفكارهم علی
القرآن»[[[.
ومن ثم تع ّرض إىل أصولهم العقديّة مثل «وحدة الوجود» وقد عـ ّدد دالئلها.
ووصف جولدزیهر يف بدایة الفصل أفكار الصوف ّیة بأنّها غیر قرآنی ٍة وغیر إسالمی ٍة،
ومل یقبل أ ّن للنص القرآين ظاه ًرا وباط ًنا ،ویعترب أن لهذا ال ّنوع من التفسیر جذو ًرا
أفالطون ّیة وفیلون ّیة التي تستند إىل الرمز والتأویل ،ولیثبت هذا أشار إىل منوذج من
تفاسیر الصوف ّیة وهو تفسیر آیة النور.
املؤلف یعترب أ ّن بعض العقائد الصوف ّیة املسندة إىل القرآن هي:
 1ـ ابن عريب.
 2ـ اخوان الصفـا.
 3ـ الغزايل.
 4ـ الحالج.
 5ـ ابن رشد.
 6ـ ابن سینا.
[[[ -صادقي 1379هـ.ش 1422-نقلً من مذاهب التفسیر اإلسالمي ،ص.20
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 7ـ السهروردي.
 8ـ السنايئ.
يف القسم األعظم من هذا الفصل ،یب ّین املؤلف بعض الشواهد التفسیریّة
للمتصوفة وتناقضها مع بعضها ومع التفسیر املأثور ،كام أنّه یعتقد أ ّن املتصوفة
تع ّمدوا تفسیر اآلیات خالف ظاهرها ،ومثال ذلك ینقل روایة عن ابن عباس يف
فستها رجمتموين قلتم كفر ابن عباس».
تفسیره لآلیة  12من سورة الطالق «إن ّ
وكذلك ینقل روایة من أيب هریرة أنّه قال« :تعلمت من رسول ظرفني من
العلم لقد نرشت أولها ولو نرشت ثانیها لرضبوا عنقي» ،والذي یجب ذكره يف خامتة
حجم كبی ًرا من هذه األبحاث وتحلیلها وهذا ما
هذا البحث أ ّن جولدزيهر أورد ً
يتجاوز مساحة بحثنا ،ویستحق دراسات أخرى ملعالجتها.

هـ -التفسیر عند ال ِفرق الدین ّیة

خص املؤلف هذا الفصل بتفاسیر الشیعة ومن تبعهم ،فهو یری أهم
لقد ّ
خصائص مبادئ التفسیر الشیعي يف:
 1ـ املخالفة مع أهل السنة.
 2ـ تقدیس أمئة أهل البیت :واالعتقاد مبقامهم اإللهي.
 3ـ االعتقاد باإلمام صاحب الزمان وظهوره.
 4ـ االعتقاد بأن القرآن یختلف عن املصحف العثامين.
 5ـ االعتقاد بنقص القرآن املوجود.
 6ـ تأویل كثیر من اآلیات القرآنیة لصالح أمئة أهل البیت.
شیعي كان مع ظهور الخوارج وانطباق آیات
یری جولدزیهر أ ّن ظهور أول تفسیر
ّ
من القرآن الكریم علیهم (مثل اآلیة  104من سورة الكهف واآلیة  25من سورة الرعد).
333

املرحلة الثانیة من تفسیر الشیعة بدأت بتطبیق اآلیات القرآن ّیة علی األمویّین
ویشیر إىل أمثلة من ذلك ،مثل تفسیر «الشجرة امللعونة» اآلیة  106من سورة
اإلرساء[[[.
إنّه یعتقد بوجود مؤیّدات لهذا النهج من التفسیر يف التفاسیر األولی ألهل
السنة ،ویشیر إىل مناذج منها ،وكان لهذا النهج من التفسیر تأثیر علی نشوء بعض
املسائل الفقه ّیة الخاصة.
وممن اهتم جولدزیهر بنهجهم التفسیري هم الغالة ،الذين مل مي ّیزهم عن
الشیعة؛ إذ عـ ّد نهجهم التفسیري تاب ًعا للمرحلة األولی من التفسیر الشیعي.
الخاصة بهذا املجال
وتطرق أیضً ا إىل مسألة مصحف عيل ونسب عقیدته
ّ
إىل الشیعة .كام قال إن الشیعة األوائل مل یعتقدوا باملصحف العثامين[[[ ،وكانوا
دامئًا یعتربونه يف الجهة املقابلة من مصحف عيل ،كام نسب التحریف إىل
[[[ -حسب ما ینقله املفرسون ومنهم الطربي (ج ،9ص ،141ح  )16930املقصود من أن النبي يف لیلة املعراج رأی يف منامه
طویل حتی
أشخاصاً كالقردة تتسلق وتلعب علی منربه بحیث أن النبي بعد تلك الواقعة حزن حزناً عمیقاً ومل یضحك بعده ً
رحیله (كأنه رای ما سیحصل بعده ،ولذا جاء يف الروایات مصداقًا آلیة «الشجرة امللعونة» فهو وارد ،وعن وجود أشخاص أو
مجموعة تشكل عبئًا علی الدین ،وتسبب الظلم والجور علی الناس ،وأن هذه الروایة وأوصاف الشجرة امللعونة لیست يف
مصادر الشیعة فقط؛ بل جاءت عمد ًة يف مصادر أهل السنة؛ من ذلك :راجع الخطیب البغدادي ،تأریخ الخطیب ،ج ،9ص،44
رقم  ،4627ج ،7ص ،280النیشابوري ،غرائب القرآن ،ج ،8ص 361و 362؛ القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،ج ،1ص183؛ ابن
االثیر الجزري ،أسد الغابة ،ج  ،2ص.14
وكتب كثیرة أخری أمثال :دالئل النبوة للبیهقي ج ،6ص511؛ مخترص تأریخ دمشق ،ج ،24ص190؛ خصائص الكربی ،السیوطي
ص 200؛ كنز العامل ج  ،11ص  ،358ح31736
آیازي يف ذیل هذه األبحاث يف ص ،256للرتجمة الفارسیة :بعض أهل السنة یقبل أن آیة «الشجرة امللعونة» هم بنو أمیة؛ علی
الرغم من عدم قبولهم لتعمیمها لكل بني أمیة أمثال عثامن ومعاویة ،كابن عطیة يف تفسیر املحرر الوجیز (ج  ،3ص،)468
واآلن یطرح هذا السؤال نفسه :إن كان كثیر من املفرسین واملؤرخین الشیعة والسنة قد نقلوا هذه الرایة والتأریخ واقف علی
مدی ظلم وانحراف بني أمیة ،فإن قوة السلطة لبني أمیة وبكل سفك صارت بصدد تطهیر وتقدیس نفسها واستأجرت وض ّـاعة
األحادیث ،فمن الطبیعي عدم قبول بعضها ،أو قد یعدّوه رصا ًعا مذهبیاً ،فإن عبارة «شجرة الزقوم» فیها مغزی رمزي وكنایة؛
وإال توجد هناك أنواع األشجار املرة الثمر ،ولكن وصف القرآن لهذه الشجرة بأنها قبیحة ومثارها كرؤوس الشیاطین (طلعها
كأنه رؤوس الشیاطین) الصافات .65
وذلك یدل علی أن شجرة الزقوم والشجرة امللعونة يف القرآن لها معنی رمزي.
[[[ -ما هي الرابطة بین النظرة السیاسیة الشیعیة بالنسبة للخلیفة الثالث وصیانة القرآن ،فالذي جاء به الخلیفة الثالث هو
توحید املصاحف ،وذلك بواسطة عدد من صحابة رسول الله ،بحیث ال یصل أي سوء لسالمة القرآن وإتقانه؛ ویساعد ذلك علی
وحدة القراءة وانسجامها ،وقد أیّده االمام عيل.
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بأقل من سورة
الشیعة حیث قال :إن من معتقد الشیعة أن سورة األحزاب مل تكن ّ
البقرة ،وكانت سورة النور أكرث من مائة آیة[[[.
ومن ثم یذكر مناذج من آیات مختصة بالشیعة وال توجد يف املصحف العثامين،
وقد زعم وجود سورة باسم «النورین» يف  41آیة وكذلك سورة «الوالیة» يف سبعة
آیات يف كتاب نسبه إىل الشیعة املوجود يف بیت يف الهند باسم انكیبور[[[.
الكاتب یشیر إىل أن الشیعة حاولوا أن یعرضوا مصحفًا غیر املصحف العثامين،
مشی ًرا الی مصحف ابن مسعود ،فقد ع ّده منها.
ویشیر يف تت ّمة بحثه إىل أن الذي لفت نظره يف مصحف عيل هو طریقة ترتیبه،
وقد أشار إىل بعض املصاحف التي یقال إنّها بخط عيل.
وقد تعرض إىل موضوع الحج ّیة يف التفاسیر الشیع ّیة ،فإنّه یعتقد بأ ّن الشیعة
یُسقطون التفاسیر غیر املنسوبة إىل أحد األمئة عن االعتبار ،كام أنّه ذكر اسم بعض
التّفاسیر الشیع ّیة واستند إىل بعضها حول اآلیات التي استشهد بها.
[[[ -لیس معلو ًما ان الكاتب من أي منبع يف وفرة منابع الشیعة استنبط ان القرآن النازل من قبل الله (عز وجل) أكرب بكثیر
من القرآن الفعيل املوجود؛ والحال إن إجامع علامء الشیعة علی مصونیة القرآن من التحریف واالعتقاد بهذا القرآن املوجود،
وإن قال ذلك بعض املحدثة من الشیعة ،أو بعض الروایات املحرفة املوجودة يف املتون الشیعیة تدل علی تحریف القرآن ،فكل
هذا التأكید من علامء الشیعة ،والباحثني القرآنیني الشیعة الناقدة لهذه الروایات دالة علی قبول والتداول اللفظي والعميل
للقرآن ،ويف باب توكید هذا املجال كتب كثیرة أمثال االعتقادات اإلمامیة للصدوق ،أوائل املقاالت للشیخ املفید ،ص ،56-54
مجمع البیان للطربيس ،ج  ،1ص  ،15تبیان الطويس ،ج ،1ص  ،3وتفسیر آالء الرحمـن ،ج  ،1ص  ،25وكتب كثیرة أخری يف
املجال التخصيص بعد تحریف القرآن أمثال :صیانة القرآن من التحریف ملحمد هادي معرفت ،التحقیق يف نفي التحریف لسید
عيل میالين ،والربهان يف علم تحریف القرآن لـمرتضی كشمیري ،وعرشات الكتب األخری التي یمكن مراجعتها ،أما بخصوص
دراسة كتاب أسطورة التحریف ،ر .ك :مجلة الصحیفة املبینة الرقم الثاين لصیف  1374هـ .ش 1415هـ .ق لجامعة أراك الحرة،
(جولدزیهر1383 ،هـ .ش ـ 1426هـ .ق ص  ،249الهامش سید عيل محمد آیازي)  – 72هذه الكتب والسور مرفوضة البتة عند
الشیعة ،وال تری ملثل هذه العقیدة يف علامء الشیعة القدماء واملعارصین.
[[[ -إن مثل هذه الكتب والسور ال توجد البتة يف عقائد الشیعة وال عند علامء الشیعة ال السابقین وال املعارصین ،وإن االستناد
إىل نرشیة خارجة عن دائرة الثقافة الشیعیة من فرد نكرة خارج عن أسس التحقیق ،فإذا حرض أحد املحافل الدینیة والعلمیة
واملساجد واملدارس الشیعیة؛ یری أن القرآن الذي هو بین یدي الشیعة ما هو ّإل نفس القرآن عند املسلمین كافة وعدم قبولهم
ألي قرآن آخر ،وا ّما القرآئین املوجدة يف متاحف إیران واملراكز الشیعیة التي ترجع إىل حقب زمنیة بعیدة فهي نفس القرآئین
املتفق علیها بین املسلمین ،فلیس مبعلوم أن املؤلف بأي هدف وبأي مستوی من الجهل ذكر هذا الخرب بكراة يف كتابه!!
أول شخص أورد يف بحثه القرآين أن «الشیعة قائلة بتحریف القرآن كان تؤدور نولدكه ،وقد درسه بتفصیل يف كتاب تأریخ القرآن
(طبع كتابه يف 1860م) وقد أخذ أكرث املسترشقة هذه الفكرة من آثاره.
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ویضیف :علی ال ّرغم من أ ّن الشیعة قالوا بتحریف القرآن[[[؛ لك ّنهم استندوا
إىل املصحف العثامين يف أبحاثهم ومل یختلفوا مع السنة ّإل يف قراءة بعض اآلیات.
الكاتب یری خصائص أخری يف تفسیر الشیعة ومنها استخدام املجاز واإلشارة
وتفسیر متشابهات القرآن يف ذم بعض الصحابة[[[.
خصصه الكاتب باملتشابهات يف القرآن ونقد آراء
القسم األخیر من هذا الفصل ّ
بعض الشیعة تجاهها ،وقد اتّـهم هنا جمیع الشیعة بالغل ّو يف عيل ،ويف آخر
املطاف یشیر إشار ًة مخترص ًة إىل الشیعة الفاطم ّیة وإخوان الصفا ،وقد عـ ّد البابیة
أیضً ا من ال ِفرق الشیعیة[[[.

و -التفسیر يف ظل الحضارة اإلسالمیة
یطرح املؤلف يف بدایة الفصل هذا التساؤل :هل یجتمع اإلسالم مع الحضارة
الجدیدة؟
[[[ -آیازي يف تعلیقته علی كتاب جولد زیهر یقول« :هذا نهایة الجهل إن مل یكن مغرضً ا ،وسوء فهم من عقائد الشیعة ورؤیتهم
أن یقول أن الشیعة باإلجامع علی عقیدة أن املصحف العثامين غیر كامل؛ وذلك مع إجامع الشیعة علی املصحف الحايل وعدم
تحریف املصحف العثامين أو زیادته أو نقصانه ،والطریف أن املؤلف نفسه يف الفقرة التي بعدها (ص  )241یقر أن الشیعة
یعتربون القرآن العثامين اساساً لعقائدهم.
[[[ -كام أرشنا ،إ ّن هذه العقیدة لیست ألكرثیة علامء الشیعة؛ بل إنها من وضع محدثة قلیلني قد وضعوا هذه النظریة واملؤلف
ً
بدل من أن یراجع املصادر املهمة واألساسیة للشیعة؛ استند إىل روایات أهل السنة أو إىل مصادر نكرة وجعل منها سندًا ملبانیه
النظریة ،والطریف أنه كررهذا التعبیر أن هذا ملخص معتقد الشیعة علی اجتامعهم بخصوص القرآن ،ولیس مبعلوم من أین
جاء بهذه الخالصة ومن أین عممها يف الوقت الذي مل یذهب فیه إىل املصادر الشیعیة األساسیة.
[[[ -هذا من أقبح ما نقل يف التأویالت عن اآلیات فإن أمثال مغیرة بن سعید وأبو الخطاب وبحسب الروایات عن اإلمام
الصادق واإلمام الرضا؛ قد وضعوا أخبا ًرا كاذبة فيكتب أصحاب االمام الباقر(ع) (رجال كشی ص  )225وعن طریق الغلو
(میزان االعتدال ،ج  ،4ص  )162أو نسبة أمور إلی املخالفین (نفسه ،ص )160صاروا بصدد تخریب الشیعة إىل حد أن اإلمام
كشف عن خیانتهم (رجال كشی ،ص  ،225الرقم)402 ،؛ وإن اإلمام الرضا برصاحة أكرث خاطب ابن محمود (صدوق،
عیون أخبار الرضا ،ج  ،1ص  )304وكان الهدف من ذلك الطعن مبن له محبة يف قلوب الناس وأن یجعلوا االمئة منزوین؛ وكام
جاء يف الروایة عن ابن فرقد عن االمام الصادق( بحراين ،الربهان ،ج  ،1ص  ،48عیايش ،تفسیر ،ج  ،1ص  ،97ح )73وكذلك
يف الروایة عن هشام ابن الحكم عن اإلمام الصادق؛ حیث اعتقد بعضهم أن الصالة والزكاة والحج وأمثال ذلك هم رجال
تجب معرفتهم ووالیتهم ،وأن األعامل الرذیلة هم أشخاص یجب االبتعاد عنهم؛ فقال اإلمام بهذا الخصوص« :ما كان الله
لیخاطب قومه مبا ال یعلمون» (املجليس ،بحار االنوار ،ج  ،24ص .)300
وعلی أیة حال فإ ّن هذا النهج مل یكن بین محققي الشیعة ،وأن بعض أصحاب الحدیث وقعوا يف هذا الفخ ،واملؤلف نسب هذه
املنقوالت إىل الشیعة ونسبها إىل كايف الشیعة (جولد زیهر1383 ،هـ .ق1426-هـ .ق ،ص 269تعلیقة السید محمد عيل آیازي).
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السؤال األسايس لكثیر من املسلمین ،وقد أحبوا
إنّه یعتقد أ ّن هذا التّساؤل هو ّ
ِ
يكتف املحقّقون يف أن یثبتوا عدم
اإلجابة علی هذا التساؤل بكل إتقان ،ولذا مل
مخالفة اإلسالم للتطور الحدیث ،بل حاولوا أن یثبتوا أ ّن اإلسالم هو املحفز والداعي
إىل هذا التطور ،ولذلك نشأت مذاهب جدیدة يف التفسیر.
الكاتب یعترب أمیر عيل وأحمد خان بهادر ومیرزا أبو الفضل يف الهند والسید
جامل الدین األسد آبادي ومحمد عبده يف مرص من الدعاة إىل هذا الرأي .ویطلق
علیهم تسمیة «املعتزلة الجدد» ،ویری أ ّن من أهم ما مت ّیزوا به االنفتاح ،فیقول:
هذه الخصیصة جعلتهم ینظرون إىل املنابع الدینیّة بعین أخری ،بنحو أ ّن أتباع
املدرسة الهندیّة صاروا بصدد إلغاء حج ّیة السنة واإلجامع.
ومن جملة منجزاتهم طرح املواضیع الدین ّیة الجدیدة ،وترجمة القرآن إىل
اإلنجلیزیة بحسب ترتیب نزوله.
قسم مام اهتم به أصحاب النهج الجدید يف مرص بهذا الرتتیب :إ ّن
وقد أورد ً
الدین اإلسالمي هو دین عاملي موائم لكافة األزمنة واألمكنة وموائم مع الحضارة
الجدیدة ،عوامل سقوط وانحطاط املسلمین ،وجوب الرجوع إىل الكتاب والسنة،
مالحظة العنرص الزمني يف األحكام اإلسالم ّیة ،إن باب االجتهاد مفتوح ،املخالفة مع
الحیـل الرشع ّیة ،إنكار تقدیس األولیاء والتدبر يف األبعاد العلمیة للقرآن.
خصصه املؤلف لدراسة نهج مدرسة محمد عبده
القسم األعظم من هذا الفصل ّ
ومدی تأثره مبذهب الوهاب ّیة ،ویعترب أ ّن أهم املعامل ملدرسة محمد عبده هي:
«عدم جواز تقدیم أو تأخیر اآلیات ،الوئام الكامل بین القرآن والعلوم التجریبیة
وذكر أمثلة لهذا الوئام ،دراسة النهج األورويب ،رضورة معرفة النظریات الجدیدة،
تقدیم قراءة تفسیریة جدیدة بخصوص الجن  ،الطاعون ،تعدد الزوجات ،املساواة
بین الرجل واملرأة».
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 .2.2.2دراسة الكتاب ونقده
یقول رستكار يف توجیه األخطاء التي وقع فیها جولدزیهر:
«مع كل هذا ،فإ ّن جولدزیهر وكتابه املصداق «اإلنسان واحد» و «اإلنسان ّیة
واحدة» يتخبط يف نفس األطر التي تحكم كل «الناس» و «اإلنسان ّیات» ،ولهذا
السبب ال یستبعد أن یكون فیه ويف آثاره -حتی وإن تصفحناها -نواقص ويشء من
عدم النضج».

النواقص يف كتاب جولدزیهر تتلخص يف ثالثة نقاط:
 -1التناقضات.
 -2االستشهاد بروایات غیر مسندة.
 -3عدم رعایة أصول التحقیق.
التناقضات
 .1نهج جولدزیهر يف هذا الكتاب مدهش للغایة ،فالذي أثبته يف مكان ما
قد أنكره يف مكان آخر؛ فمن جهة یقول إ ّن الذي یقول به محمد وحي ومن
الجهة األخری یقول إنّها تعالیم وإلهامات شخص ّیة ،واملثال علی ذلك أنّه یقول يف
أول الكتاب إن القرآن مضطرب النص ويف مكان آخر یقول إنّه عجیب يف الثبات
واإلتقان.
أو یقول :إن الشیعة ال تقبل بهذا القرآن؛ ویثبت بعدها مبارش ًة كیف ان الشیعة
وضعوا كل همهم إلثبات عقائدهم الدینیّة السیاسیّة من خالل القرآن ،فام ندري
ع ّم كان یبحث يف نهجه هذا؛ أیبغي فراق وتشتّت املسلمین يف العقائد اإلسالمية،
أم تحقیر اإلسالم واملسلمین وزرع بذور النفاق والفرقة بینهم؟ هل أ ّن فهمه مل
متسلسل؛ أم إنّه یهدف من نهجه إیجاد الرت ّدد والزلل يف القارئ؟ ویبقی هذا
ً
یكن
االحتامل أنّه مل یفهم بعض األمور ،ولكن طریقته يف البیان تبقی مدهشة.
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كثیرون يف الغرب نقدوا اإلسالم والقرآن بصور ٍة شفاف ٍة ،ولكن موقفهم كان
رصی ًحا وواض ًحا .وكثیر من املسترشقین كانوا بصدد التّع ّرف علی القرآن والتعریف
به ،ومع أنّهم ارتكبوا أخطاء يف أبحاثم؛ ولكن جهودهم تبقی مشكورة ومهمة
ویمكن اإلفادة من بعض نقاطها اإلیجابیة ،ولكن مؤلف هذا الكتاب كام یبدو كان
یروم من خالل أخطائه أهدافاً غامضة یبغیها.

 .2االستشهاد براوایات غیر مسندة
تط ّرق املؤلف يف بدایة الفصل الخامس يف عنوان «التفسیر يف ظل ال ِفرق
الدین ّیة» إىل التعریف بعقائد الشیعة وبیان موقفهم من القرآن؛ وقد استند إىل
أسايس ،أمثال امللل والنحل للشهرستاين ،وامللل
بعض كتب أهل السنة كمصدر
ٍّ
والنحل البن حزم األندليس وكتب أخری ،والتي فیها قیل وقال كثیر عن الشیعة.
األغرب من ذلك كلّه استشهاده بروایات من أمئة الشیعة من هذه الكتب،
ویقول بأنها عقیدة اإلمام الباقر أو اإلمام الصادق وإنّها عقیدة الشیعة.
دلیل لننسب
والحال أ ّن نقل روایة واحدة من كتاب واحد ولو كان معت ًربا لیس ً
دلیل
عقید ًة إلمام؛ وذلك ألن وجود روایة واحدة أو مجموعة من الروایات لیس ً
علی ص ّحتها واعتامدها ،وعلی فرض أ ّن الخرب موثوق یجب أن تدرس دالالته
وتقاس مع الروایات األخری ،هل إنّها مجملة أم مبیّنة ،محكمة أم متشابهة ،خاصة
فضل عن أن الخرب الواحد غیر ٍ
كاف
أم عامة ،وأن ت ُق ّیم من جهات أخری ،هذا ً
إلثبات العقیدة.
كل هذه املوارد تصدق عندما یكون الخرب من املنابع املعتربة ،فكیف بغیر
املعتربة والتي حتی مل یثبت نسبتها ملؤلفیها.
جولدزیهر اتبع هذا النهج لیعرف عقائد الشیعة؛ فإنّه ذهب إىل املصادر النادرة
واملنكرة لیقول إن الشیعة لیس لهم عقیدة بالقرآن الفعيل ،وأن كافة محاوالتهم يف
مجال تفسیر اآلیات القرآن ّیة كانت ألهداف ِفـرقیة ومذهب ّیة.
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وخصوصا يف القسم
إن ك ّنا بصدد التعریف لنهج جولدزیهر بجملة واحدة
ً
الخامس من الكتاب ،سنقول :إنّه جمع النصوص املتناثرة من هنا وهناك لیب ّین
عقائد املسلمین ،ولكنه مل یبلغ كنه املعرفة الدینیّة.

 .3عدم اعتامد أصول طریقة التحقیق
الطریف يف نهج جولدزیهر أنّه تجاهل يف بعض املوارد األصول األ ّول ّیة لطرق
أي فرقة یجب
التحقیق ،فإ ّن أحد أهم أصول التحقیق هو أنه عند دراسة عقائد ّ
استحصال املنابع واملتون املعتربة عند تلك ال ِفرقة ال أن نبحثها يف مصادر مخالفیها؛
وكام رأینا مل یتبع جولدزیهر هذا األصل ،إذ إنّه مل یستند إىل الكتب امله ّمة واألساس ّیة
يف التفسیر والكالم عند الشیعة ،بل استند إىل كتاب امللل والنحل واملوسوعات
ألهل السنة ،والتي يف صحتها بحث مفصل ،أیمكن القول إن املؤلف مل یكن علی
فضل عن أخطائه الواضحة فقد
علم ،ولكن ّأن لهذا االعتذار ملثل هذا املحقق ،هذا ً
ع ّد اإلمام جعفر الصادق اإلمام الخامس (ص )261أو يف تفسیر بیان السعادة
للگنابادي (م  1327هـ.ق) الذي تم تألیفه يف القرن الرابع عرش وق ّدمه املؤلف
يف عام ( 311هـ.ق) يف (ص  ،)208أو یعد مواضیع كتاب منحول ومنسوب مبنی
عقائد الشیعة ،وأنّه أیضً ا قد نسب العقائد إىل غیر أصحابها ،أو أنّه ینسب عقیدة
فرد من الشیعة علی حساب كل املذهب.
مع كل هذا فإ ّن مطالعة هذا الكتاب للتع ّرف علی نهج املسترشقین يف البحث
وأیضً ا للتعرف علی سیرة التفسیر التحقیقي وأُسس التحقیق بخصوص الشیعة
مفید للغایة ،وال حاجة للتأكید علی وجود بعض األبحاث املفیدة يف هذا الكتاب؛
وإن تح ّدثنا عن إشكاالته فهذا لیس مبعنی أنه عا ٍر من اإلیجابیات فذاك ليك ال
نغفل عن جوانبه التخریب ّیة وإشكاالته الواضحة.

 .4تحليل واستنتاج الدكتور رستكار
الدكتور برویز رستكار بعد دراسة النص األملاين والعريب والفاريس ومقایستها مع
بعضها استخلص اإلشكاالت يف كتاب جولدزیهر كاآليت:
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 -1واحدة من أهم نقاط الضعف املنه ّجیة يف عامل البحث والتحقیق ترجع إىل
الرتكیز الفائق عن الحد للمحقق علی عامل من العوامل عندما یكون بصدد تفسیر
أسباب هذا الحـدث أو ذاك؛ وهذا الضعف سیؤ ّدي يف العمل عىل نشوء أسباب
وعلل متع ّددة للحادثة الواحدة ومن ثم قرصها عىل علّة واحدة والتغافل عن
وخصوصا
العلل األخری ،وهذا ما یسمی بالتبسیط ،ففي هذا الكتاب لجولدزیهر
ً
يف القسم األول منه كان ذلك ب ّیـناً بحيث إن مرتجم الكتاب من األملانیة إىل العربیة
قد أشكل علیه.
 -2إ ّن الحمیّة العنرصیة املذهبیّة لقوم الیهود ويف قالب نظریتهم القدیمة
ونظرتهم إىل أتباع باقي األديان تؤدي قه ًرا إىل نقد ال ّنصوص الدین ّیة واملحـاور
املق ّدسة وطردها وتضعيفها عند اآلخرین.
مضطرب وبهذه الرصاحة؟! فهو متناقض بذاته
وأ ّما وصفه للنص القرآين بأنّه
ٌ
ویتعارض مع ما أورده نفسه يف كتابه؛ وذلك كله بسبب تلك الحم ّیة العنرصیّة.
 -3النزول بالتعالیم اإلسالمیة إىل حد حرصها مبا جاء يف األدیان السابقة وإنكار
أي جدید فیه ،أو فیام جاء به املسلمون ،ومع اآلسف نری هذا النهـج الطفويل
والساذج یتبع لكثیر ممن یحمل عنوان الباحث اإلسالمي املعارص «املنفتح»
وبالخصوص الغربیون منهم ،أولئك الذین یختفون خلف نقاب جمیل ویتفوهون
مبا یشاؤون بأكاذیب متتنع بذاتها.
 -4قیاس بعض ا ّدعاءات املسلمین ال التعالیـم اإلسالم ّیة مع تعالیم األدیان
السابقة واالستنتاج بأن اإلسالم لیس مبج ّدد (م ّنا وعلینا)!
 -5النظـرة إىل اإلسالم من زاویة تفاسیر أهل السنة ونری تأثیرها يف القسم
األول من الكتاب.
 -6اإلستناد إىل أكاذیب وادعاءات آیازي وعبد الحلیم النج ّـار واعتامدها.
 -7التناقض يف األقوال واالضطراب يف النـص.
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 -8استخدام التعابیر املبهمة وامل ُخـطئة أمثال« :أحد ثقاة القراءة» و «بعض
العلامء» التي أ ّدت إىل اعرتاض مرتجم النص األملاين إىل العربیة.
 -9إنّه بنقله لألخبار غیر الصحیحة قد أوقع نفسه واآلخرین يف زالت؛ بحیث
«مدلسا».
أشكل علیه مرتجم النص من األملانیة إىل العربیة وقد ع ّده
ً
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املصادر واملراجع
1.1الحسیني الطباطبايئ ،مصطفی (1375هـ.ش1418-هـ.ق) نقد آثار املسترشقین؛ الحیاة
العلمیة ونقد آثار عرشين من أشهرهم ،طهران :مؤسسة النرش :جابش ،الطبعة األولی.
2.2الكلیني ،أبو جعفر محمد ابن یعقوب بن اسحاق (املتوفی328ق) ،األصول من الكايف ،ج ،2
تصحیح وتحقیق عيل أكرب الغفاري ،نهض مبرشوعه :محمد اآلخوندي ،طهران :دار الكتب
اإلسالمیة ،الطبعة الخامسة (الطبعة الثالثة 1388 :ق).
3.3الخرمشاهي ،بهاء الدین (1377هـ.ش1420-هـ.ق) ،رسالة القرآن واألبحاث القرآنیة ،ج ،20
طهران :لدار الرش :دوستان ـ ناهید ،الطبعة األولی.
4.4رستكار ،برویز (ربیع 1383هـ .ش1426-هـ.ق) ،مستغربات مسترشق ،املجلة الفصلیة
للكتب اإلسالمیة ،السنة الخامسة ،ش  ،16صص .52-35
5.5الزمخرشي ،جار الله (املتوفی  538ق) ،دار النرش (بیتا) ،الكشاف عن حقائق التنزیل ،قم:
من منشورات ادب الحوزة (افست من الطبعة البیروتیة).
6.6صادقي ،تقي ( 1379هـ.ش 1422-هـ.ق) ،نظرة املسترشقین إىل القرآن :دراسة تحلیلیة
يف الخلفیة ،املدققون :مهدي جابر مرادي ،مریم قنربي والـهام آذر ،طهران :لنرش فرهنك
كسرت ،الطبعة األولی.
7.7العقیقي ،نجیب ( ،)1965املسترشقون ،ج ،3القاهرة دار املعارف.
8.8جولد زیهر ،إجناتس (1357هـ .ش1400-هـ .ق) ،دروس حول اإلسالم (ترجمة العقیدة
والرشیعة يف اإلسالم) ترجمه عيل نقي منزوي ،طهران( :الطبعة األُولی :بیروت ،علی
احتامل قوي أ ّن اسم النارش ومحل الطبعة يف الطبعة الثانیة غیر صحیح).
1383(9.9هـ.ش1426-هـ.ق) مذاهب التفسیر اإلسالمي ،ترجمه :السید نارص الطباطبايئ،
مقدمته والحوايش :السید محمد عيل آیازي ،طهران ،لنرش ققنوس ،الطبعة األولی.
1010ماسینیون ،لویی (بی تا) ،مقدمة علی فهرس اآلثار الیجنز جولد زیهر ،ترجمة حسن
رضوي ،مجلة كاوه ،الرقم ( 69طبعة املانیة ،اصل املقالة نرشة يف عام  1927يف صص 16-1
فهرس اآلثار الجناز جولد زیهر من تألیف «برنارد هلر»يف باریس).
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دراسة ّ
علمية يف نقد حتقيق املخطوطات
املقدمة

د .أحمد عطية

[[[

بعد بیانٍ موج ٍز للخريطة املعرف ّية للمنجز التّأليفي لـ (آرثر جفري) ،بعرض
رسيع ملا كتبه يف حقل ال ّدراسات القرآنيّة ،وإيضاح الوجهة التي سلكها يف تعامله
التاث العر ّيب ،فقد سلك سبيل ال ّدرس القرآ ّين بني التّأليف والتّحقيق .يتناول
مع ّ
الباحث يف هذه ال ّدراسة نقد اإلجراءات التي اعتمدها املسترشقون يف نرش
فكري حول آراء مع املسترشق
ال ّنصوص العرب ّية املخطوطة ،دون الدخول يف سجا ٍل ٍّ
للنص املخطوط .فبعد عرضه
للنص ،التي حاول أن يبثَّها من خالل معالجته ّ
املحقّق ِّ
لإلجراءات املعتمدة يف علم التّحقيق التي ينبغي أن يلتزم بها املحقّق بشكلٍ عام،
نص ما للتحقيق ،وجمع ال ُّنس ِخ الخط ّية للمخطوط املراد تحقيقه ،ث ّم
كاختيار ٍّ
ترتيب منازل ال ُّنس ِخ لتحديد النسخة أو ال ُّنسخ املعتمدة يف عمل ّية التحقيق ،ث ّم
النص والتعليق عليه ،كتخريج الرتجمة
املقابلة بني هذه ال ُّنسخ الخطيّة ،يليه تخريج ِّ
للنص ،ومالحظة
النص ،ث ّم صنع الكشّ افات الخادمة ّ
لألعالم واملصطلحات الواردة يف ّ
للنص مثل مق ّدمة التحقيق ،ودراسة ال ُّنسخ الخط ّية،
املق ّدمات القبل ّية الخادمة ّ
ودراسة مؤلّف املخطوط ،وبيان منهج التحقيق .يتناول االتجاهات العلم ّية النقديّة
للنصوص املحقّقة من قبل املحقّقني؛ ليرشع بعد ذلك بنقد منهج املسترشق آرثر
جفري ،مركّ ًزا عىل إجراء جمع النسخ الخط ّية ،والنسخ الخط ّية التي اعتمد عليها
يتبي أ ّن ما ا ّدعاه نس ًخا ثالث ًا هو يف الحقيقة نسخة واحدة ،ث ّم يعمد
املسترشق؛ إذ ّ
تبي أنّه قد وقع يف الكثري من
إىل نقد إجراء تخريج ّ
النص والتعليق عليه ،والذي ّ
الهفوات يف تحقيقه لكتاب املصاحف ،البن أيب داود السجستاين.

[[[ -كبري الباحثني مبركز املخطوطات-مكتبة اإلسكندريّة.

تقديم
املسترشق «آرثر جفري» اسرتا ّيل الجنس ّيةُ ،ع ّي أستاذًا يف الجامعة األمريك ّية يف
بريوت ،ث ّم أستاذًا يف جامعة كولومبيا ،ث ّم أستاذًا للغات السام ّية يف مدرسة اللغات
الرشقيّة بالقاهرة .دارت دراساته حول القرآن الكريم ،له بني التّأليف والتّحقيق
مؤلّفات ع ّدة ،كان محورها ال ّدراسات القرآن ّية ،وقد حقَّق «جفري» شهر ًة كربى يف
هذا املجال ،حتّى غدا مرج ًعا لكثري من ال ّدارسني الغربيني للقرآن الكريم.
وتن ّوعت تلك املؤلّفات بني ال ّدراسات البحث ّية والكتب املؤلّفة ،فمن دراساته
البحث ّية دراسة عن مخترص شواذ القرآن ،البن خالويه ،ونرشتها صحيفة الجمع ّية
الرشقيّة األمريكيّة عام 1936م ،ث ّم أعاد نرشها يف مجلّة الدراسات اإلسالميّة عام
1938م .ث ّم دراسة ثانية عن طريقة كتابة القرآن يف سمرقند ،ونرشها يف املجلّة
اآلسيويّة سنة  ،1908ث ّم أعاد نرشها يف مجلّة الجمع ّية الرشق ّية األمريك ّية سنة
 .1942ودراسة ثالثة عن أيب عبيدة والقرآن ،ونرشها يف الصحيفة األمريك ّية الرشق ّية
مجلت علميّة ع ّدة،
عام  .1942ودراسة رابعة عن القرآن ،وهي دراسة نرشها يف ّ
جاء أ ّولها يف مجلّة عامل اإلسالم عام  ،1924ث ّم يف الصحيفة األمريك ّية للغات واآلداب
سنة  ،1924ث ّم يف مجلّة الرشق الحديث عام 1932م .ولديه كذلك دراسة بحث ّية
حول قراءة زيد بن عيل ،ونرشها يف مجلّة الدراسات الرشق ّية عام 1904م ،وأعاد
نرشها عام 1937م يف املجلّة نفسها .باإلضافة إىل دراسة أخرى جاءت تحت عنوان:
نصوص من القرآن ،ونرشها يف مجلّة عامل اإلسالم عام 1935م[[[.
ومن املؤلّفات التي كتبها «آرثر جفري» ودارت حول حقل الدراسات القرآن ّية:
مؤسسة دي
 مق ّدمتان يف علوم القرآن؛ البن عط ّية ومؤلّف مجهول ،وقد نرشته ّغويه سنة 1937م ،ث ّم نرشته مكتبة الخانجي بالقاهرة عام 1954م.
 كتاب املصاحف ،البن أيب داود السجستاين (قراءة وتعليق) ،نُرش ع ّدة نرشات[[[ -انظر :العقيقي ،نجيب :املسترشقون ،الطبعة الثالثة ،مرص ،دار املعارف( ،الت) ،ج ،1ص.1013
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لعل أقدمها طبعة املطبعة الرحامن ّية مبرص سنة 1936م.
ّ
نص القرآن ،وقد نرشته ليدن سنة 1937م.
 مواد لدراسة تأريخ ّ كتاب املفردات األجنب ّية يف القرآن ،وقد ت َّم نرشه عام 1938م. كتاب القرآن ككتاب ديني ،وقد صدر باللغة اإلنجليزيّة ،وقد ترجمه نبيلف ّياض إىل العرب ّية ،ولعلّه يف طور الطباعة اآلن عن دار أبكالو يف ميونيخ بأملانيا.
هذه إشارة رسيعة ملا كتبه «آرثر جفري» يف حقل الدراسات القرآن ّية ،وهي
إشارة مه ّمة؛ ألنّها تق ّدم ما ميكن أن نس ّميه بالخريطة املعرفيّة للمنجز التأليفي لـ
(آرثر جفري) ،وهو أمر جدير باالهتامم؛ ألنّه يوضّ ح الوجهة التي سلكها الدكتور
«جفري» يف تعامله مع الرتاث العريب ،فقد سلك سبيل الدرس القرآين بني التأليف
والتحقيق ،وواضح كذلك مدى اهتاممه باللفظة القرآن ّية من زاوية تاريخ ّية اللفظة
وكيفيّة قراءتها ،والتي هي موضوع علم القراءات ،وكذلك بالشا ّذ أو الغريب،
مثل ،أي إ َّن آرثر جفري اهت ّم يف
ومل يهت ّم بتناول اللفظة من زاوية علم التفسري ً
الدرس القرآين بتناول قضايا مع ّينة تخدم فكرته التي من أجلها تع َّرض لدراسة
النص القرآين .واملنطلق الرئيس الذي انطلق منه جفري يف دراسة هذه القضايا هو
ّ
«النص القرآين» و «التوراة واإلنجيل» من حيث كونه منج ًزا برشيًّا ،ال
املساواة بني ّ
نصا مق ّد ًسا نزل عىل النبي.
ًّ
ومن بني هذا املنجز املعر ّيف الذي ميثِّل الدرس القرآين وجهته املعرف ّية يظهر
ّ
(املتوف 316
تحقيقه وتعليقه عىل كتاب املصاحف ،البن أيب داود السجستاين
هجرية) ،وهو كتاب مه ّم يف بابه؛ ألنَّه يعرض «لكتاب الله سبحانه من حيث
جمعه بجميع مراحله ،واختالف مصاحف األمصار ،وما أُثر عن مصاحف بعض
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعني ،وما نُقل عن بعض التابعني من قراءات،
والحديث عن رسم القرآن ونقطه ،وكتابته ،وأخذ األجرة عليها ،وجملة وافرة من
كمس املصحف عىل غري طهارة ،وبيعه ،وارتهانه،
األحكام املتعلّقة بالقرآن الكريم؛ ِّ
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والسفر به إىل أرض الكفر ،وإمامة املصلّني من القرآن ،وغري ذلك»[[[.
وهذا الكتاب هو موطن الرؤية النقديّة يف هذه الدراسة ،فقد حقَّق آرثر جفري
جدل واس ًعا يف األوساط
كتاب املصاحف ،وكتب له مق ّدمة عن تاريخ القرآن أثارت ً
خاصة يف املرشق اإلسالمي ،ولك ّن قيمتها الحقيقيّة تنبع من أنّها حملت
الفكريّةّ ،
يف داخلها مل ّخص أفكار آرثر جفري عن الدرس القرآين .ومن املفرتض أن يتَّخذ النق ُد
نص متّت معالجته معالجة علم ّية من ِقبل علم التحقيق اتجاهني:
ألي ٍّ
املو ّجه ّ
للنص
االتّجاه األ ّول :نقد اآلراء الفكريّة للمحقّق يف تحقيقه ،أو يف معالجته ّ
يعب
املخطوط ،وعادة ما تكون هذه اآلراء ظاهر ًة مثبت ًة يف مق ّدمة التّحقيق ،بحيث ّ
وينصب
عنها املحقّق مبارشة موضّ ًحا رأيه يف تلك القضايا التي يعالجها املخطوطِّ ،
خصم للمؤلّف ،أو ينربي مداف ًعا عنه وعن قضاياه
من نفسه -يف بعض األحيانً -
ربا تثري الجدل يف قض ّية ما .والحقيقة أنَّه يف هذا الطريق تقع بعض مق ّدمات
التي ّ
املسترشقني ألعاملهم التحقيق ّية التي عالجوا فيها بعض النصوص الخط ّية العرب ّية،
ومن هذا النوع تلك الدراسة التي ق َّدم بها الدكتور آرثر جفري تحقيقه ملخطوط
ّ
(املتوف  316هجريّة) ،فقد ص َّدر
«كتاب املصاحف» البن أيب داود السجستاين
تحقيقه للكتاب مبق ّدمة ّبي فيها آراءه الفكريّة حول قض ّية تاريخ تط ّور القراءات
القرآن ّية ،وعرض فيها بعض نتائج أبحاث املسترشقني حيال هذه القض ّية[[[.
للنص
ويف بعض األحيان تكون هذه اآلراء مستنبطة من املعالجة التحقيق ّية ّ
املخطوط ،وتظهر أكرث ما تظهر يف هامش التحقيق ،حيث تعليقات املحقّق عىل
متخص ًصا
النص وترجيحاته ،وهو أمر يحتاج من الناقد لعمل ّية التحقيق أن يكون
ّ
ّ
يف املنت موطن الدراسة؛ ليفهم أ ّو ًل مقصد املحقّق من كالمه ،ث ّم يتمكّن ثان ًيا من
الر ّد عليه ونقد رأيه الفكري.
[[[ -انظر :السجستاين ،ابن أيب داود :كتاب املصاحف ،تحقيق :الدكتور محب الدين عبد السبحان واعظ ،ط ،2بريوت ،لبنان،
دار البشائر اإلسالميّة 1423 ،ه2002 ،م ،ص.94
[[[ -انظر :السجستاين ،ابن أيب داود :مقدمة :كتاب املصاحف ،تحقيق :الدكتور آرثر جفري ،ط ،1مرص ،مطبعة الرحامنيّة
مبرص1355 ،هـ1936 ،م.
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وهذا االتّجاه يف ال ّنقد الذي يدور حول نقد اآلراء الفكريّة للمحقّق اتجا ٌه عا ّم،
للنص املخطوط ،وما
يشمل ما أنتجه املسترشقون من تحقيقات أو معالجات ّ
أنتجه املحقّقون العرب من تحقيقات ص َّدروها مبق ّدمات طويلة بيّنوا فيها آراءهم
الفكريّة؛ مثل ما ص َّدر به األستاذ محمود شاكر تحقيقه لكتاب «أرسار البالغة»
لعبد القاهر الجرجاين.
ضت اآلراء الفكريّة التي أثبتها املسترشقون يف مق ّدمات تحقيقاتهم
وقد تع َّر ْ
لردود كثرية ،وأوضح مجا ٍل تجلَّت فيه تلك الردود هي تلك املق ّدمات التي كُتبت
من ِقبل املحقّقني العرب الذي أعادوا تحقيق املخطوط الذي نرشه املسترشق من
قبل ،ومن ّ
أدق األمثلة عىل ذلك تلك املق ّدمة التي ص َّدر بها محقّق النرشة الثانية
ُ
من «كتاب املصاحف» البن أيب داود السجستاين أثناء إعادة تحقيقه للكتاب؛ إذ
تص ّدى فيها لتلك اآلراء الفكريّة التي أثبتها آرثر جفري يف مق ّدمة التحقيق األ ّول
للكتاب[[[.
هذا اتجا ٌه من اتجاهات ال ّنقد املو ّجه ِة لعمليّة التحقيق بوجه عا ّم ،والتي تت ّم
النص املخطوط؛ ليحاول الوصول به إىل أقرب
من ِقبل محقّق يعمل عىل معالجة ّ
يتجل يف أكرث صوره يف تحقيقات املسترشقني
صورة أرادها مؤلّفه .وهذا االتّجاه ّ
لكتب الرتاث العريب ،ث ّم تلك الردود واالنتقادات التي ص َّدر بها املحقّقون العرب
إعادة نرشاتهم لتلك النصوص املخطوطة م ّرة أخرى.
االتّجاه الثاين :نقد إجراءات التحقيق ،واملقصود بها اآلليّات املختلفة التي
النص املخطوط ،وهي مه ّمة للغاية ،وينبغي أن يُلتفت
سلكها املحقّق يف تحقيق ّ
جدل
ألي عمل خاض فيه محقّقه يف قضايا فكريّة أثارت ً
إليها قبل التناول الفكري ّ
واس ًعا يف األوساط العلم ّية ،سواء يف مق ّدمته لهذا العمل ،أو من خالل التعليق عىل
املنت يف هامش التحقيق.
ربا تق ّدم لنا
وقيمة االلتفات إىل هذه اإلجراءات -إجراءات التحقيق -أنّها ّ
[[[ -انظر :السجستاين ،ابن أيب داود :كتاب املصاحف ،تحقيق :الدكتور محب الدين عبد السبحان واعظ ،م.س ،املقدمة.
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احتج به املسترشق يف دراسته هذه غري
ً
دليل واف ًيا واقع ًّيا عىل أ َّن ّ
النص الذي ّ
صحيح ،وعدم الص ّحة قد يكون بسبب أ َّن املسترشق مل يفهم املقصد من علم
التحقيق جيّ ًدا يف تراثنا العريب ،فحقّق الكتاب عىل نسخة ضعيفة مرتوكة من نسخ
املخطوط ،أو مل يستطع أن يح ّدد منازل ال ُّنسخ املختلفة ،أو أخطأ يف فهم املنت
لجهله بالعرب ّية ،فجاء تعليقه عىل املنت بعي ًدا متا ًما عن مقصد مؤلّفه ،أو أخطأ يف
بالنص بعي ًدا
قراءة املنت ،فضعف العلم بالعرب ّية قد يدفع بعضهم إىل االنسحاب ّ
عن مقصد مؤلّفه.
كل هذه قضايا مه ّمة تجعل مسألة نقد التحقيق من حيث كونه تحقيقًا من
ّ
أخطر املسائل التي ينبغي أن نتع ّرض لها عند الر ّد عىل شبهات املسترشقني التي
مهم من تراثنا العريب.
أثاروها يف كتبهم املحقّقة التي تع ُّد جز ًءا ًّ
ألقل درجاته ،والذي يتمثّل يف القول إ َّن
ربا يخترص الر ّد ّ
إ َّن نقد التحقيق ّ
احتج بها املحقّق غري صحيحة ،وبالتايل فإ َّن مجمل كالمه وفهمه
النسخة التي ّ
مبني عىل وهم غري صحيح.
ّ
للنص ٌ
ربا نحاول يف املستقبل -إن شاء الله تعاىل -تطبيقها عىل
إنّها طريق ٌة مه ّم ٌة ّ
تحقيقي لبعض املسترشقني الذين تع ّرضوا للرتاث العريب املخطوط
أكرث من منج ٍز
ّ
من زاوية علم التحقيق ،وأثاروا من خاللها قضاياهم الفكريّة حول اإلسالم وأهله،
خاصة فيام يتعلّق بالدرس القرآين.
ّ
عىل أيّة حال إ َّن اإلشكال ّية الكربى يف نرشة «آرثر جفري» لكتاب املصاحف ،البن
تتجل من خاللها الدراسة النقديّة تتّضح من زاويتني
أيب داود السجستاين ،والتي ّ
كبريتني:
الزاوية األوىل :تلك املق ّدمة التي ص َّدر بها تحقيقه لكتاب املصاحف ،والتي
قصد من ورائها الحديث عن تاريخ القرآن.
النص ،وأوجه النقد التي و ِّجهت إليه يف ذلك.
الزاوية الثانية :عمله يف تحقيق ّ
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وسوف نتناول فيام ييل -إن شاء الله تعاىل -دراسة هاتني الوجهتني النقديّتني
بيش ٍء من التفصيل:

أ ّو ًل :مقدّ مة آرثر جفري لكتاب املصاحف
يبدو من قراءة مق ّدمة الطبعة العرب ّية لكتاب املصاحف ،والتي نُرشت عن
مطبعة الرحامن ّية سنة 1936م أنّها مخترص ٌة من مق ّدمة آرثر جفري التي كتبها
باإلنجليزيّة تحت عنوانMatrerals For The History of The Text of The( :
.)Quran
وهي تدور يف مجملها حول قضيّة «تاريخ القرآن» ممثّلة يف قضية اختالف
النص القرآين بني املصاحف املختلفة التي نشأت بعد عرص النب ّوة ،وتعالج هذه
ّ
املق ّدمة قضايا ع ّدة طرحها آرثر جفري بني ثناياها ،وحاول التدليل عليها من هنا
وهناك ،منها قض ّية تط ّور قراءات القرآن ،وهي القض ّية العمدة عنده يف هذه
املق ّدمة ،فقد دارت حولها بقيّة املسائل املعرفيّة التي أراد أن يبثّها فيها ،يقول
أساسا لبحث جديد يف تاريخ
جفري« :نتق ّدم بهذا الكتاب للق ّراء عىل أمل أن يكون ً
تط ّور قراءات القرآن» [[[.
إ ّن ما يقصده جفري بتط ّور القراءات ليس هو نفسه ما يتبادر إىل ذهن الباحث
ربا يشري إىل ائتالف وجوه القراءة املنقولة عن رسول
أو العامل املسلم من كونه ّ
الله يف قراءات سبع أو عرش أو أربع عرشة عىل أيدي الق ّراء الكبار؛ بل ما يقصده
هو ما وقع من تط ّور يف قراءات كتب اليهود والنصارى بسبب التحريف يف ال ُّنسخ
عىل م ّر العصور ،فهو يس ّمي هذا التحريف والتغيري والتبديل تط ّو ًرا  ،ث ّم يزعم أ ّن
يف القرآن مثله ،وأنّه ينبغي علينا إبرازه وبيانه[[[.
وواضح من املق ّدمة أ َّن لدى آرثر جفري إشكال ّية كربى بنى عليها كالمه ،وهي
وخاصة التوراة
النص القرآين وبني الكتب املق ّدسة األخرى،
ّ
تتعلّق يف التسوية بني ّ
[[[ -انظر :مقدمة :كتاب املصاحف ،طبعة مطبعة الرحامنيّة مبرص ،ص.3
[[[ -انظر :عزمي ،هشام :نقد مقدّمة آرثر جفري يف كتاب املصاحف ،ملتقى أهل التفسري ،بتاريخ .2011 /1 /19
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واإلنجيل اللذين تع َّرضا لكثري من التحريف عىل يد املؤمنني بهام ،وكان هذا
التحريف داف ًعا للباحثني يف البحث عن األصول األوىل ،وبيان تط ّور هذه األصول
عرب الزمن .هذا ما يقصده «جفري» من دراسة تط ّور القراءات القرآنيّة.
إ َّن هذا الوهم الذي تو ّهمه جفري وبنى عليه افرتاضاته ،أوقعه يف مأزق كبري
حيال الفكر اإلسالمي املعارص له ،وحيال موضوع ّية البحث يف ذاتها ،إذ تع ّرضت
مقالته هذه ملوجات من الر ّد عنيفة عكست مقدار تو ّرطه يف الطعن عىل اإلسالم
وكتابه املق ّدس القرآن الكريم.
النص القرآين والكتب األخرى -يف هذا التساؤل
لقد تجلَّت هذه التسوية -بني ّ
قائل :وال ندري عىل
الذي طرحه يف املق ّدمة ،والذي صاغه يف أسلوب تع ّجبي ً
خاصة يف التنقيب عن تط ّور
التحقيق ملاذا كفُّوا عن هذا البحث يف عرص له نزعة ّ
الكتب املق ّدسة القدمية ،وما حصل لها من التغيري والتحوير ونجاح بعض الكتّاب
فيه»[[[.
برشي
هذه هي القض ّية األساس ّية يف فكر «جفري» ،وهي قض ّية أ َّن القرآن منج ٌز ٌّ
وأي
كغريه من الكتب األخرى ،حصل له من التغيري والتحوير ما حصل لغريهّ ،
محاولة للر ّد عىل هذا املسترشق بعي ًدا عن هذه القض ّية األساس ّية ال قيمة لها؛ أل َّن
هذا ُمنطلقه الذي بنى عليه فرض ّية دراسته.
لقد قام علامء الغرب -يف رأيه -بأبحاث ودراسات ق ِّيمة حول التوراة واإلنجيل،
وهي ناتجة عن عثورهم عىل قطع قدمية من القرطاس والربدي تحفظ آيات وأسفار
من هذه الكتب املق ّدسة ،والتي كشفت لهم مقدار التحريف الذي تع ّرضت له
نصوص هذه الكتب عىل يد أصحابها ،األمر الذي حدا بهم إىل دراسة عمل ّية التط ّور
التي تع ّرضت لها نصوص التوراة واإلنجيل ،ولكن ال نجد شيئًا من هذه األبحاث يف
القرآن ،وهذا موطن من مواطن التع ّجب لدى آرثر جفري.
[[[ -انظر :مقدّمة :كتاب املصاحف ،طبعة مطبعة الرحامنيّة مبرص ،ص.3
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املتمسكني بالنقل واملتمشّ ني مع
ث ّم تثري املق ّدمة قض ّية التعارض أو الرصاع بني
ّ
العقل -عىل ح ّد تعبريه -وينترص جِفري ألصحاب العقل الذين أخضعوا تلك الكتب
املق ّدسة للدراسة والبحث اللذين أفضيا إىل القول بتحريفها ،وهو ما أشعل الحرب
بينهام وبني أهل النقل.
ثم يق ِّدم جفري تص ّو ًرا ملنهج كال الفريقني أهل النقل والقائلني بالعقل« ،فأهل
النقل اعتمدوا عىل آراء القدماء وعىل هذه التخ ّيالت التي ورثوها عن آبائهم
وأجدادهم ،والتي نقلها العلامء من دور إىل دور ،وإذا ما وجدوا بني هذه اآلراء
خالفًا اختاروا واح ًدا منها ،وقالوا إنّه ثقة وغري ضعيف وكاذب .وأ ّما أهل التنقيب
فطريقتهم يف البحث أن يجمعوا اآلراء والظنون واألوهام والتص ّورات بأجمعها؛
ليستنتجوا بالفحص واالكتشاف ما كان منها مطابقًا للمكان والزمان وظروف
نص التوراة واإلنجيل كام
األحوال معتربين املنت دون اإلسناد ،يجتهدون يف إقامة ّ
نص رسائل أرسطو الفيلسوف»[[[.
نص قصائد هومريوس أو ّ
أُقيم ّ
إ َّن قراءة الصفحات األوىل من هذه املق ّدمة تعكس منهج آرثر جفري يف تعامله
النص القرآين ،فهو يراه من حيث اعتباره منجزا ً برشيًا مع ّرضً ا للتحريف والتحوير
مع ّ
وقابل إلعادة بناء املنت م ّرة أخرى ،وتلكم نقطة جوهريّة يف فكر آرثر جفري ينبغي
أن توضع يف االعتبار عند الر ّد عليه.
وال يخفى ما يف كالمه السابق عن أهل النقل من طعن يف قض ّية «السند»
الذي هو من خصائص هذه األ ّمة املح ّمدية ،والتي رويت لنا به القراءات املتواترة
والس ّنة النبويّة املط ّهرة عن النبي.[[[»
النص م ّرة أخرى من خالل ما ُعرث عليه من
أ َّما قض ّية إعادة البناء هذه ،أو إقامة ّ
النص امل ُـعاد بناؤه ال ب ّد أن يختلف عن املنت األصيل
مخطوطات فهذا وه ٌم؛ أل َّن َّ
ولو بدرجات طفيفة« ،يقول الربوفيسور يل مارتن ماكدونالد والربوفيسور ستانيل
[[[ -انظر :مقدّمة :كتاب املصاحف ،طبعة مطبعة الرحامنيّة مبرص ،ص.3
[[[ -انظر :مقدّمة :كتاب املصاحف ،تحقيق الدكتور محب الدين عبد السبحان واعظ ،ص.102
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بورتر ،وهام من علامء الت ّيار املحافظ « :رغم أ ّن معظم الناس يدركون ج ّي ًدا أنّنا
أي مخطوطات أصل ّية للكتاب املق ّدس
ال منلك الوثائق األصل ّية للعهد الجديد (أو ّ
باملناسبة) ،لك ّنهم ال يفهمون ماذا يعني النقد الكتايب ()Textual Criticism
وما هو الغرض منه .الهدف من النقد الكتايب أم ٌر من اليسري رشحه ،لكن من
نص أقرب ما يكون
العسري ج ًّدا تحقيقه .بعبارة سهلة هو عبار ٌة عن إعادة بناء ّ
للنص األصيل من خالل قلم الكاتب .فعند كل نقطة تكون فيها قراءة مختلفة
ّ
( )textual variantأي :عندما تق ّدم املخطوطات قراءات مختلفة تكون أحيانًا
صغرية ج ًّدا لدرجة االختالف يف حرف واحد ،وتكون أحيانًا كبرية ج ًّدا تبلغ جملة
كاملة أو فقرة كاملة (مثل يوحنا  53 :7أو  11 :8أو مرقص  -)9 :16يجب عىل
أي قراءة هي األقرب لألصل .ومن غري املحتمل أن يكون
الناقد الكتايب أن يح ّدد ّ
النص املـُعاد بناؤه الناتج عن هذه العمليّة مطابقًا لألصل ،بل إنّه من املؤكّد
ّ
فكل املخطوطات
النص األصيل ال يطابق أيًّا من ال ُّنسخ املوجودةّ ،
تقديره كذلك أ ّن ّ
يل»[[[.
الباقية عبار ٌة عن أجيا ٍل متوالي ٍة من ال ُّنسخ ِّ
للنص األص ّ
وال أريد أن أتوقّف أمام هذه النقطة كث ًريا؛ فقد تناولتها ع ّدة أقالم انربى أصحابها
للر ّد عىل آرثر جفري ،ولكن غاية ما أردت اإلشارة إليه هو أ َّن هذه املق ّدمة ت ُفصح
بشكلٍ كامل عن منهج آرثر جفري يف تناوله للدرس القرآين ،لذلك ينبغي أن يأيت
وإل فلن يؤيت مثاره.
الر ّد وفق منطلقاته الفكريّةّ ،
مثال عىل القائلني باملنهج العقيل ،وهو كتاب «تاريخ
ثم يق ِّدم آرثر جفري ً
القرآن» للمسترشق األملاين (نولدكه) إذ يقول« :بدأ نولديك األملاين باستعامل طريقة
نص القرآن الرشيف يف كتابه املشهور الجليل :تاريخ القرآن .نرش
البحث هذه يف ّ
كل بحث يف علوم القرآن يف أوروبا»[[[.
هذا الكتاب سنة 1860م وهو اآلن أساس ّ
ثم تكلّم جفري عىل هذه املعركة العنيفة التي ش َّنها أهل النقل عىل نولدكه
[[[ -انظر :هشام عزمي ،نقد مقدّمة آرثر جفري يف كتاب املصاحف ،م.س.
[[[ -انظر :مقدّمة :كتاب املصاحف ،طبعة :مطبعة الرحامنيّة مبرص ،ص.4
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عقب صدور كتابه تاريخ القرآن ،ويح ّدد جفري أصحاب النقل يف الرشق بالذات،
رصح بذلك كعادة املسترشقني يف كتاباتهم،
وهو يعني بالطبع املسلمني ،ولك ّنه مل ي ّ
ثم يعود فيدافع عن نولدكه ومن نحا نحوه من الباحثني فيقول« :مع أ َّن إنصافهم
تبي من كتبهم أنّهم ال يرمون ّإل الكشف
وصدق نيّتهم وعدم محاباتهم ظاهرّ ،
الحق ،وكان عيبهم الوحيد يف أعني أهل النقل أنّهم يعتربون املنت دون اإلسناد،
عن ّ
ويختارون من آراء القدماء ما يطابق ظروف األحوال من أسانيد متواترة كانت أم
ضعيفة ،فكث ًريا ما تناقض نتائج أبحاثهم بهذه الطريقة تعليم أهل النقل الذي قد
ُعرف بني العلامء من زمن بعيد»[[[.
والر ّد عىل جِفري يف هذه النقطة بسيط ج ًّدا يتمثّل يف ر ِّد قوله بالتناقض الحادث
بني دراسة املنت والقول بالسند والرواية عند أهل النقل ،فدراسة السند والرواية
وأي دراسة صحيحة منصفة ستفيض بالتوافق
عند أهل النقل من معضدات املنتّ ،
للنص املدروس.
بني الجانبني باعتبارهام املك ّون العا ّم للبن ّية املعرف ّية ّ
ث ّم أورد جِفري بعض نتائج أبحاثهم حول تاريخ القرآن الكريم ،والتي متثَّلت يف
أنّه مل َّـا قُبض النبي مل يكن يف أيدي قومه كتاب ،ث ّم قض ّية اختالف مصاحف
الصحابة ،ث ّم ثالثًا إ َّن مصاحف بعض الصحابة أخذ مقا ًما يعت ّد به يف األمصار .راب ًعا:
خامسا :خل ّو
إ َّن عمل ّية الجمع عىل حرف واحد كانت عىل يد عثامن بن عفان.
ً
مصحف عثامن من النقط والتشكيل.
هذه بعض النتائج التي أسفرت عنها الدراسات واألبحاث التي دارت من قبلِ
أصحاب العقل -عىل ح ّد تعبري جفري -حول الدرس القرآين ،وهي نتائج ليست
غريبة عن الفكر اإلسالمي ،فقد ناقشها ابن أيب داود السجستاين نفسه يف كتابه
نبي
«املصاحف» الذي ص َّدره جفري بهذه املق ّدمة ،ولنأخذ ً
مثال واح ًدا ميكن أن ّ
من خالله آل ّيات الر ّد عىل ما طرحه جفري يف مق ّدمته معتم ًدا عىل فهمه ملا
[[[ -انظر :مقدّمة :كتاب املصاحف ،طبعة :مطبعة الرحامنيّة مبرص ،ص..4
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أورده ابن أيب داود السجستاين يف كتابه :املصاحف» ،وهو قض ّية اختالف مصاحف
الصحابة ،إذ ميكن الر ّد عىل هذه القض ّية من خالل النقاط اآلتية:
أ ّو ًل :لقد أجمع علامء التفسري والقراءات أ َّن الزيادات يف مصاحف الصحابة ال
خاصة.
تعدو كونها تفس ًريا للقرآن ،أو قراءة شاذّة أو ّ
ثان ًيا :لقد أجمع الصحابة ريض الله عنهم عىل مصحف عثامن حال حياته وبعد
يتعصبوا ملصاحفهم.
مامته ومل ّ
ثالثًا :هذه املصاحف مشكوك يف ص ّحتها ونسبتها إىل الصحابة؛ أل ّن نصوصها مل
تبلغنا ،بل بلغنا بعض الروايات عن ترتيب سورها وأوجه قراءتها.
ويكفي ما أورده صاحب كتاب «املباين» يف هذا الباب ،إذ يقول« :وإذ قد ب ّينا
الكالم يف أ َّن القرآن تكلّم سبحانه به عىل هذا الرتتيب الذي هو يف أيدينا اليوم ،ال
عىل ترتيب النزول ،وأوضحنا الحجج فيه من دالئل األخبار واإلجامع واملعقول...
زعموا أ َّن أمري املؤمنني عثامن بن عفان ريض الله عنه أسقط من املصحف خمسامئة
حرف .وقد ب ّينا فيام قبل ما يكفينا القول فيه من اتفاق الصحابة رضوان الله عليهم
أجمعني عىل تأليفه ورضاهم مبصحفه .ولو كان كام قالوا لعارضه الحفّاظ الذين
حفظوا جميع القرآن عىل عهد رسول الله.[[[»
واألصح،
فلو كان أصحاب املصاحف من الصحابة يعتقدون أ ّن ترتيبهم األكمل
ّ
لخالفوا عثامن وأعلنوا ذلك للمسلمني ،واستمسكوا برتتيب مصاحفهم ،ومل
يأخذوا برتتيب املصحف العثامين ،لك ّن شيئًا من هذا مل ينقل إلينا ،وإنّ ا الذي نُقل
هو إجامعهم عىل مصحف عثامن ريض الله عنه دون مخاصمة يف تقديم أو تأخري،
أو زيادة أو نقصان.

[[[ -انظر :مقدّمتان يف علوم القرآن (مقدّمة كتاب املباين ،ومقدّمة ابن عطيّة) ،نرشة آرثر جفري ،مكتبة الخانجي ،القاهرة،
ص .1954 ،78
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ثان ًيا :نقد تحقيق آرثر جفري لكتاب املصاحف البن أيب داود السجستاين

تحقيقي ،وهو يتمثّل
ألي منج ٍز
هذا هو االت ّجاه الثاين من اتّجاهات ال ّنقد املو ّجهة ّ
ٍّ
يف نقد إجراءات التحقيق ،أو نقد املنهج الذي اتَّبعه املسترشقون يف إخراج املخطوط
نقدي يدور حول اآلل ّية املتّبعة من قبل املسترشق يف عمل ّية
ونرشه .وهو اتّجاه
ّ
للنص املخطوط ،ويحاول هذا االتّجاه أن يجيب عىل سؤال :هل
املعالجة التحقيقيّة ّ
استوفت املعالجة التحقيق ّية للمخطوط من قبل املسترشق إجراءات علم التحقيق؟!.
صحيح أ َّن هذه اإلجراءات مل تكن معروفة بالشكل الذي هي عليه اآلن يف تلك
البدايات األوىل التي أخذ فيها املسترشقون عىل عاتقهم املامرسات األوىل لعلم
التحقيق يف الدرس الرتايث املعارص ،فقد كان لالسترشاق سبق املامرسة ال سبق
التأسيس ،فإجراءات علم التحقيق مبفهومها الحديث معروفة يف تراثنا العريب،
النبوي
ومنصوص عىل الكثري منها يف تلك املؤلّفات التي دارت حول علم الحديث
ّ
ووضع مناهج الختياره ونقده ،كام عند القايض ع ّياض يف «اإلملاع يف معرفة أصول
الرواية وتقييد السامع»[[[ ،وكام عند ابن الصالح يف كتابه «معرفة أنواع علوم
الحديث»[[[ املشهور مبق ّدمة ابن الصالح ،وكام عند العلموي أيضً ا يف كتابه «املعيد
يف أدب املفيد واملستفيد»[[[.
كل هذه املؤلّفات التي دارت حول علم الحديث وحاولت التأصيل ملنهج
إ َّن َّ
نقدي يعكس إسهامات العقل ّية العرب ّية يف هذا الجانب ،مثَّلت الجذور األوىل لعلم
التحقيق يف تراثنا العريب ،لذلك يخطئ من ظ َّن أ َّن أسس علم التحقيق قد ُوضعت
عىل أيدي املسترشقني ،وإنّ ا كان لهم فضل السبق من ناحية املامرسات األوىل يف
إخراج النصوص املخطوطة ونرشها.
[[[ -انظر :القايض عياض :اإلملاع إىل معرفة أصول الرواية وتقييد السامع ،تحقيق :السيد أحمد صقر ،ط ،1القاهرة /تونس ،دار
الرتاث /الدار العتيقة 1379 ،هجرية.
[[[ -انظر :ابن الصالح،كتاب معرفة أنواع علوم الحديث ،تحقيق :عبد اللطيف الهميم ،ماهر يوسف الفحل ،ط ،1بريوت ،دار
الكتب العلميّة 1423 ،هجريّة.
[[[ -انظر :العلموي :املعيد يف أدب املفيد واملستفيد ،تحقيق :د .مروان العطيّة ،الطبعة األوىل ،مكتبة الثقافة الدينيّة1424 ،
هجريّة.
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عىل أيّ ِة حا ٍل إ َّن االتجاه الثاين يشمل نقد تلك اإلجراءات التي اعتمدها
النص ذاته
املسترشقون يف نرش النصوص العرب ّية املخطوطة ،وهو ات ّجاه ينبثق من ّ
فكري حول آرائه التي حاول
للنص يف سجال
دون الدخول مع املسترشق املحقّق ِّ
ّ
للنص املخطوط.
أن يبثَّها من خالل معالجته ّ
وتتمثّل إجراءات علم التحقيق التي ينبغي أن يلتزم بها املحقّق بشكلٍ عام
فيام ييل:
نص ما للتحقيق ،ولهذا االختيار رشوط ،يأيت عىل رأسها أن يكون
أ .اختيار ٍّ
متخص ًصا يف الف ّن الذي ينتمي إليه املخطوط ،فلكل ف ٍّن مصطلحاته ،أو
املحقّق
ّ
التخصص يف هذا الف ّن ،واإلخالل بقض ّية
معجمه االصطالحي الذي ال يدركه إال أهل
ّ
نص
حتم عىل معالجة املنت وفهمه ،وقد يؤ ّدي يف النهاية إىل إنتاج ٍّ
ّ
التخصص يؤث ّر ً
مش ّو ٍه يبتعد غاية البعد عن مراد مؤلّفه.
ب .جمع ال ُّنس ِخ الخطيّة للمخطوط املراد تحقيقه ،وهذا اإلجراء يتطلّب من
املحقّق أن يكون عىل معرفة بدور وخزائن املخطوطات املختلفة ،وأن يكون عىل
علم بفهارسها وكيفيّة البحث فيها إلمكانيّة الوصول إىل تلك ال ُّنسخ املختلفة.
ٍ
ج .ترتيب منازل ال ُّنس ِخ لتحديد النسخة أو ال ُّنسخ املعتمدة يف عمل ّية التحقيق،
ولهذا الرتتيب آل ّياته املعروفة.
للنص الخطّي
د .املقابلة بني هذه ال ُّنسخ الخط ّية التي وقف عليها املحقّق ّ
بالنص إىل
الواحد ،وإثبات الفروق بينها يف الهامش ،والهدف من املقابلة الوصول ّ
أقرب صورة أرادها مؤلّفه.
النص والتعليق عليه ،واملقصود مبصطلح التخريج الرتجمة لألعالم
هـ .تخريج ّ
النص من خالل التعليق عليه
النص ،وبيان ما غمض من ّ
واملصطلحات الواردة يف ّ
يف الهامش.
للنص ،والتي تساعد القارئ يف الوصول إىل مبتغاه
و .صنع الكشّ افات الخادمة ّ
بشكل سهل ورسيع.
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للنص ،والتي تتمثّل يف :مق ّدمة التحقيق ،ودراسة
ي .املق ّدمات القبل ّية الخادمة ّ
ال ُّنسخ الخط ّية ،ودراسة مؤلّف املخطوط ،وبيان منهج التحقيق.
عام ومخترص إجراءات علم التحقيق التي استق ّرت عليها املؤلّفات
هذه بشكل ٍ
أصلت لهذا العلم يف الدرس الرتايث املعارص ،ومدار عملنا يف هذا البحث وتلك
التي َّ
البحوث التالية له -إن شاء الله تعاىل -هو نقد تلك اإلجراءات وبيان مقدار إحاطة
للنص العر ّيب املخطوط ،وهذا هو الطريق الثاين من طرق
املسترشق بها يف تناوله ّ
نص من النصوص ت ّم تحقيقه عىل أيدي مدرسة االسترشاق أو
ألي ٍّ
النقد املو ّجه ّ
غريها.
مهم من أوجه ع ّدة:
وهذا املنهج يف النقد أراه -من وجهة نظريًّ -
أ ّو ًل :إ َّن معظم الذين تص ُّدوا لنقد تحقيقات املسترشقني حول الرتاث العريب
وقفوا عند االتجاه األول ،ودخلوا يف حرب فكريّة حاولوا من خاللها بيان مقاصد
املسترشقني من وراء ما كتبوه ،وكان أغلبه محاولة الطعن يف اإلسالم والنيل منه،
وبالتايل غلبت عليهم قض ّية الر ّد والدفاع ،ومل يتع ّرض أ ّحدهم إىل بيان اإلخفاق
للنص من ناحية إجراءات التحقيق .ففي النرشة
أو النجاح يف معالجة املسترشق ّ
الثانية التي نرشتها دار البشائر لكتاب املصاحف البن أيب داود السجستاين مل يتع ّرض
املحقّق د .محب الدين واعظ لنقد إجراءات التحقيق التي قام بها محقّق النرشة
األوىل للمخطوط د .آرثر جفريّ ،إل يف جانب حديثه عن قض ّية اعتامد جفري عىل
نسخة واحدة يف نرش املخطوط ،ومقارنتها بنسخة تع ّد يف منزلة الفرع عن نسخة
الظاهريّة ،وإنّ ا شملت مق ّدمته الطويلة قض ّية الر ّد والدفاع وتفنيد آراء املسترشق
التي ص َّدرها يف مق ّدمته.
ربا يجعلنا نضع أيدينا من قريب عىل
ثان ًيا :إ َّن الوقوف عند نقد اإلجراءات ّ
النص (علم التحقيق) ،وبالتايل نتمكّن من
معارف املسترشقني تجاه علم معالجة ّ
ونبي مواطن النقص فيه.
فهم ما ق ّدموه ِّ
النص من املعالجات املختلفة التي دارت حوله لتقدميه
ثالثًا :إ َّن االنطالق يف نقد ّ
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النص امل ُـعالج ،وبالتايل ميكننا من
للقارئ أمر من شأنه أن يُعيل أو يقلّل من شأن ّ
خالله إصدار حكم عىل تلك النصوص التي تناولها املسترشقون باملعالجة النقديّة
دون الدخول يف سجاالت فكريّة من هنا أو هناك.
وال يعني ذلك التقليل من قيمة تلك الردود واالنتقادات التي سلكت طريق
الر ّد عىل اآلراء الفكريّة التي نادى بها املسترشق ،وإمنا قصدنا بيان آل ّية أخرى من
آل ّيات النقد املو ّجه ملعالجات املدرسة االسترشاق ّية لنصوص الرتاث العريب املخطوط.
غاية األمر سنحاول فيام تبقّى من هذه الدراسة بيان مدى التزام «آرثر جفري»
بإجراءات علم التحقيق يف تحقيقه لكتاب املصاحف ،البن أيب داود السجستاين،
وتتمثّل مالمح هذا املنهج النقدي املو ّجه لإلجراءات فيام ييل:

نقد إجراء جمع النسخ الخط ّية

أ ّو ًل :إ َّن املسترشق آرثر جفري مل يعبأ بقض ّية ال ُّنسخ الخط ّية املختلفة للمخطوط،
بالنص إىل أقرب صورة أرادها مؤلّفه ،وإنّ ا
والتي يهدف املحقّق من خاللها الوصول ّ
[[[
نرش املخطوط عىل نسخة املكتبة الظاهريّة بدمشق  ،وللمخطوط نسخة أخرى
معروفة ذكرها محقّق النرشة الثانية ،وهي موجودة يف مكتبة تشسرتبتي ،وال أظ ّنها
كانت صعبة املنال عىل هذا املسترشق ذائع الصيت وصاحب األسفار.
ثان ًيا :يذكر آرثر جفري أنّه وقف عىل نسختني خط ّيتني لهذا املخطوط منقولتني
من نسخة الظاهريّة ،األوىل يف دار الكتب املرصيّة ،والثانية يف مكتبته ،وهذا يعني
أ َّن ثالثتهم نسخة واحدة ،ثم يعود فيقارن بني نسخة الظاهريّة ونسخة دار الكتب،
يصح متا ًما ،فمن الصعب مقابلة اليشء عىل نفسه[[[ ،وهو أمر
وهو إجراء ال ّ
يشكّك يف بعض معارف املسترشقني ألسس علم التحقيق ،مام ينعكس عىل قض ّية
للنص املحقّق الذي أنتجه املسترشق.
التناول ّ
[[[ -انظر :الخيمي ،صالح مح ّمد :فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهريّة :علوم القرآن -املصاحف ،التجويد ،القراءات ،ج،2
ص.287-286
[[[ -انظر :كتاب املصاحف ،نرشة آثر جفري ،م.س ،ص.14
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والخطورة يف هذه القض ّية -قض ّية املقابلة بني ال ُّنسخ الخط ّية -أنّها تؤث ّر مبارشة
عىل املنت الذي ميثّل مخرجات عمل ّية التحقيق ،فاملقابلة بني ال ُّنسخ الخط ّية ضابطة
النص مش َّوهاً لدرجة تبتعد به عن مراد مؤلّفه ،واإلشكاليّة
للمنت ،وبدونها يخرج ّ
ربا بنوا بعض قضاياهم أو وجهات نظرهم عىل بعض هذه
الكربى أ َّن املسترشقني ّ
القراءات املضطربة للمخطوط.

النص والتعليق عليه
نقد إجراء تخريج ِّ

النص العريب املخطوط مبا يستحقّه من خدمة
مل يخدم املسترشق آرثر جفري َّ
النص ،فمعظم األحاديث الواردة
من ناحية قض ّية تخريج ما يحتاج إىل تخريج من ّ
النص املخطوط مل يخ ِّرجها عىل مصادرها ومظانها ،وإنّ ا تركها كام هي دون أدىن
يف ّ
إشارة ،واألمثلة عىل ذلك كثرية ج ًّدا داخل املنت املحقّق ،فمن ذلك الحديث الذي
أورده السجستاين تحت «باب األمر بكتابة املصاحف» إذ يقول :ح ّدثنا عبد الله
قال ح ّدثنا يحيى بن حكيم ،قال ح ّدثني أبو الوليد ح ّدثني هامم ،وح ّدثنا مح ّمد
بن عبد امللك ح ّدثنا يزيد ،قال أخربنا هامم عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار
عن أيب سعيد عن النبي قال« :ال تكتبوا ع ِّني شيئًا سوى القرآن ،فمن كتب عني
شيئًا سوى القرآن فليمحه»[[[.
مل يُخ ِّرج آرثر جفري هذا الحديث ،ومل يعلّق عليه ،وإمنا أجراه كغريه يف سياق
أي
الكالم ،وهذا خلل واضح يف تحقيقات املسترشقني ،وهو خل ّو تحقيقاتهم من ّ
للنص مشغلة التحقيق مبا يق ّربه للقارئ أو املتلقّي.
خدمة ّ
واليشء الخطري أ َّن البعض من هذه األحاديث يدخل يف دائرة األحاديث
دليل علم ًّيا حول قض ّي ٍة كهذه التي يعالجها
الضعيفة التي يصعب أن نقيم عليها ً
كتاب املصاحف ،بل األكرث من ذلك بنى عليها بعض آرائه الفكريّة يف قضيّة تاريخ
القرآن الكريم.
[[[ -انظر :كتاب املصاحف ،نرشة آثر جفري ،م.س ،ص .4
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ُ
املسترشق يف أخطا ٍء ع ّدة يف تعيينه بعض رجال األثر ،وقد ذكر هذه
كذلك وقع
األخطاء محقّق النرشة الثانية للمخطوط ،والتي منها عىل سبيل املثال فقد وقع
املسترشق يف خطأ فادح يف تعيني ع ّم املؤلّف ،فقال :هو يعقوب بن سفيان يف ع ّدة
نصا بالتحريف ،واعتمد عىل هذا التحريف يف تعيني
مواطن ،وسبب الخطأ أنّه نقل ًّ
ع ِّم املؤلّف ،إذ نقل يف سند األثر ( )318قول املؤلّف :حدثنا ع ِّمي ويعقوب بن
سفيان ،بحذف واو العطف ،فظ َّن أ ّن يعقوب هو ع ّم املؤلف ،والصواب أ َّن يعقوب
شيخه ،وكذا ع ّم املؤلّف شيخه ،وهو :مح ّمد بن األشعث السجستاين[[[.
كذلك حصل من محقّق النرشة األوىل الدكتور آرثر جفري بعض التحريف
يف إسناد بعض آثار الكتاب ،من ذلك ما ورد يف األثر رقم ( )316قول املؤلّف:
(والحسن بن أيب الربيع أ َّن عبد الرزاق) فقد ذكر املسترشق (ابن عبد الرزاق)
وقريب من هذا ما ورد يف األثر رقم ( )414حيث قال املؤلّف (نا مح ّمد نا شعبة)
فح َّرف جفري وقال (مح ّمد بن شعبة) ،واألثر رقم ( )424قال املؤلّف« :مح ّمد عن
سفيان» وذكر املسترشق «مح ّمد بن سفيان»[[[.

النص
دراسة خوارج ِّ

النص هي تلك العنارص املاديّة املحيطة باملخطوط ،واملنترشة
إ َّن املقصود بخوارج ّ
عىل صفحاته من سامعات ،ومتلّكات ،وقراءات ،وأوقاف وإيجازات وغريها.
تصب مبارشة يف خدمة املحقّق ،فقد تُعيل من
وقيمة هذه العنارص املاديّة أنّها ّ
شأن نسخة عىل أخرى يف قض ّية ترتيب منازل ال ُّنسخ ،حيث تتضمن بعض هذه
الخوارج معلومات تأريخ ّية عن نسخة ما سقط منها تاريخ النسخ ،ومل يستطع
املحقّق وضعها يف منزلتها الحقيق ّية ،ومل يستطع كذلك التع ّرف عىل تاريخها من
خالل دراسة الورق والخ ّط الذي كتبت به ،وقد تكون هذه النسخة من أه ّم ال ُّنسخ
النص.
التي ميكن االعتامد عليها يف إخراج ّ
[[[ -انظر مقدّمة :كتاب املصاحف ،نرشة محب الدين عبد السبحان واعظ ،م.س ،ص.98
[[[ -م.ن.
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مهم عن رحلة املخطوط يف
ث ّم إ َّن هذه الخوارج النص ّية ميكنها أن تق ِّدم تص ّو ًرا ًّ
األقطار اإلسالم ّية من خالل القراءات التي يحملها عىل أوراقه والتملّكات واألوقاف،
وهو أمر يف غاية األهميّة لرصد الحركة العلميّة يف فرتة من الفرتات.
كل السامعات والقراءات التي انترشت عىل
ثم إ َّن املسترشق آرثر جفري مل يذكر ّ
مدار النسخة ،ومل يدرسها دراسة تفصح عن قيمتها العلم ّية التي ميكن من خاللها
يف بعض األحيان الوصول إىل تاريخ النسخة الخط ّية التي تحوي هذه السامعات
والقراءات ...وغري ذلك من مفردات الدرس الكوديكولوجي.
يقول محقّق النرشة الثانية من كتاب املصاحف« :اعتمد املسترشق يف نرش
هذا الكتاب عىل النسخة الظاهريّة ،وقابلها مع نسخة دار الكتب املرصيّة -مع
كونها منسوخة من الظاهريّة -م َّدع ًيا بأنّها نسخة ثانية ،وطبع الكتاب بنقص
الورقة األوىل ،وذكر بعد املق ّدمة شيئًا من ترجمة املؤلّف ،وأورد بعض السامعات
املوجودة يف املخطوطة ،تاركاً الكثري منها ،لجهله أهميتّها وفوائدها ونتائجها»[[[.

للنص املحقّق
املقدّ مات القبل ّية ِّ

إ َّن املقصود باملق ّدمات القبل ّية هي تلك الدراسة القبل ّية للتحقيق التي يصنعها
بالنص موطن التحقيق ،وتتمثّل هذه
املحقّق؛ ليدرس فيها قضايا ع ّدة مه ّمة ترتبط ّ
القضايا يف دراسة املؤلّف دراسة تنبئ عن ص ّحة نسبة املخطوط إليه ،ثم دراسة
النص ،وهي دراسة
النسخ الخطيّة املختلفة التي سيعتمد عليها املحقّق يف تحقيق ّ
وصف ّية تنقل للقارئ الجهد الذي قام به املحقّق يف جمع ال ُّنسخ الخط ّية ،وهو أمر
النص الذي ميثّل امل ُـخرج النهايئ لعمل ّية التحقيق ،ث ّم بيان املنهج
ينبئ بالثقة يف ّ
النص.
الذي اتّبعه املحقّق يف إخراج ّ
هذه باختصار بعض املك ّونات العا ّمة التي متثّل يف مجموعها املك ّمالت القبل ّية
للنص املحقّق ،وهي دراسة مه ّمة خامتة للمنت املحقّق من زواياه املختلفة.
ّ
[[[ -انظر :مقدّمة :كتاب املصاحف ،نرشة محب الدين عبد السبحان واعظ ،م.س ،ص.97
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وبالتأمل يف النرشة األوىل من كتاب املصاحف نجد أ َّن آرثر جفري طغى عليه
يف املق ّدمة تقديم بعض آرائه الفكريّة عن موضوع الكتاب ،وجاء ذلك عىل حساب
النص من شتّى زواياه ،وبيان منهج تناوله ،وهو أمر يجعل الكتاب يف نرشته
دراسة ّ
األوىل ُعرضة لكثري من النقد الذي ميكن أن يندرج تحت قولنا إ ّن التحقيق بر ّمته
جاء وسيلة لعرض آراء هذا املسترشق حول قض ّية «تاريخ القرآن» ل َّخص معظمها
يف مق ّدمته التي ص َّدر بها التحقيق.

خامتة

ما ذكرته هو بعض مالمح النقد املو ّجهة لذلك املنجز الذي أنجزه املسترشق
آرثر جفري ،واملتمثّل يف تحقيقه لكتاب املصاحف ،البن أيب داود السجستاين ،وقد
سلكت يف بيانها مسلك نقد إجراءات التحقيق ومعالجة النص دون الدخول يف
ُ
سجاالت فكريّة من هنا وهناك .ومع هذا يالحظ أمور ،وهي:
أ ّن املسترشق آرثر جفري مل يعبأ بقضية ال ُّنسخ الخط ّية املختلفة للمخطوط
مع أنّه يوجد للمخطوط نسخة أخرى معروفة ذكرها محقّق النرشة الثانية ،وهي
موجودة يف مكتبة تشسرتبتي ،وال أظ ّنها كانت صعبة املنال عىل هذا املسترشق
صاحب األسفار والذيع الصائت.
وقع آرثر جفري بإشكال ّية تؤ ّدي إىل التشكيك يف جانب مه ّم من معارف
للنص املحقّق
املسترشقني ألسس علم التحقيق ،مام ينعكس عىل قض ّية التناول ّ
الذي أنتجه املسترشق ،فيذكر آرثر جفري أنّه وقف عىل نسختني خط ّيتني لهذا
املخطوط منقولتني من نسخة الظاهريّة ،األوىل يف دار الكتب املرصيّة ،والثانية
يف مكتبته ،وهذا يعني أ َّن ثالثتهم نسخة واحدة ،ثم يعود فيقارن بني نسخة
يصح متا ًما ،فمن الصعب مقابلة اليشء
الظاهريّة ونسخة دار الكتب ،وهو إجراء ال ّ
عىل نفسه.
النص العريب املخطوط مبا يستحقّه من خدمة
مل يخدم املسترشق آرثر جفري ّ
النص ،فمعظم األحاديث الواردة
من ناحية قض ّية تخريج ما يحتاج إىل تخريج من ّ
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النص املخطوط مل يخ ِّرجها عىل مصادرها ومظانها.
يف ّ
كل السامعات والقراءات التي انترشت عىل مدار
إ َّن املسترشق آرثر جفري مل يذكر ّ
النسخة ،ومل يدرسها دراسة تفصح عن قيمتها العلم ّية التي ميكن من خاللها يف بعض
األحيان الوصول إىل تاريخ النسخة الخط ّية التي تحوي هذه السامعات والقراءات.
لقد طغى عىل آرثر جفري يف النرشة األوىل من كتاب املصاحف تقديم بعض
النص من شتّى
آرائه الفكريّة عن موضوع الكتاب ،وجاء ذلك عىل حساب دراسة ّ
زواياه وبيان منهج تناوله.
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الئحة املصادر واملراجع
1.1اإلملاع إىل معرفة أصول الرواية وتقييد السامع ،للقايض ع ّياض ،تحقيق السيد أحمد
صقر ،دار الرتاث /الدار العتيقة ،القاهرة /تونس ،الطبعة األوىل 1379 ،هجرية.
2.2فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهريّة :علوم القرآن-املصاحف ،التجويد ،القراءات-
وضعه :صالح مح ّمد الخيمي .287-286 /2
3.3كتاب املصاحف ،البن أيب داود السجستاين ،تحقيق الدكتور آرثر جفري ،مطبعة
الرحامنيّة مبرص ،الطبعة األوىل 1355 ،هـ1936 ،م.
4.4كتاب املصاحف ،البن أيب داود السجستاين ،تحقيق الدكتور محب الدين عبد السبحان
واعظ ،دار البشائر اإلسالم ّية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية 1423 ،ه2002 ،م.
5.5كتاب معرفة أنواع علوم الحديث ،البن الصالح ،تحقيق عبد اللطيف الهميم ،ماهر
يوسف الفحل ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط 1423 ،1هجريّة.
6.6املسترشقون ،نجيب العقيقي ،دار املعارف ،مرص ،الطبعة الثالثة ،الجزء األ ّول ،ص
.1013
7.7املعيد يف أدب املفيد واملستفيد ،للعلموي ،تحقيق د .مروان العطيّة ،مكتبة الثقافة
الدين ّية ،الطبعة األوىل 1424 ،هجريّة.
8.8مق ّدمتان يف علوم القرآن (مق ّدمة كتاب املباين ،ومق ّدمة ابن عط ّية) ،نرشة آرثر
جفري ،مكتبة الخانجي ،القاهرة.1954 ،
9.9نقد مق ّدمة آرثر جفري يف كتاب املصاحف ،د .هشام عزمي ،ملتقى أهل التفسري،
بتاريخ .2011 /1 /19
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موسوعة القرآن ألوليفر ليمن
ـ عرض ونقد ـ
[[[

مقدّ مة

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

[[[
[[[

يعترب كتاب «القرآن :موسوعة» ،املعروف بـ «موسوعة القرآن  -أوليفر ليمن»،
العمل الثاين؛ من حيث الجهد والحجم وفريق العمل ،الذي أع ّده املسترشقون
حول القرآن الكريم ،بعد موسوعة القرآن (ليدن) .ويرتأّس تحريره الربوفيسور
«أوليفر ليمن» ( ،)Oliver leamanوقد أُن ِج َز يف العام 2005م ،وطُبع يف مجلَّد
علم أ َّن إطالق «موسوعة» عىل مثل هذا الكتاب هو من باب التسامح؛ وال
واحدً .
س َّيام أ َّن موضوعه القرآن الكريم؛ إذ إ َّن لتأليف املوسوعات القرآن َّية خلف َّيات ومزايا
خاصة[[[.
َّ
وتهدف هذه الدراسة إىل :تقديم عرض وتوصيف لهذا الكتاب (املوسوعة)،
وترجمة ملداخله ،ونقد آلل َّية اختيارها وترتيبها.

[[[ -األصفهاين ،مح َّمد عيل الرضايئ؛ اعتصامي ،الس ِّيد مهدي" :معرفی و بررسی دايره املعارف قرآن ،اليور ليمن" ،مجلَّة قرآن
پژوهی خاورشناسان ،ترجمة :عيل فخر اإلسالم ،املجلَّد ،4العدد ،7خريف وشتاء 1388هـ.ش ،ص.70-29
[[[ -عض ّو الهيئة العلميَّة يف جامعة املصطفى العامليَّة يف قم املقدَّسة.
التخص ّيص لتفسري القرآن وعلومه.
[[[ -ماجستري املركز
ُّ
[[[ -لالطِّالع عىل خلفيَّات ومزايا تأليف املوسوعات القرآنيَّة ،انظر :األصفهاين ،مح َّمد عيل الرضايئ" :بررىس دايره املعارف قرآن
ليدن" ،مجلَّة قرآن ومسترشقان ،العدد ،1ص.47-43

أ َّو ًل :التعريف باملوسوعة
 .1هويَّة املوسوعة:
عنوان املوسوعة

القرآن :موسوعة
()the Quran: an encyclopedia

رئيس التحرير

أوليفر ليمن ()Oliver leaman

لغة املوسوعة

اإلنكليزيَّة
روتلدج ()routledge

تاريخ النرش

كل من أمريكا وكندا
الطبعة األوىل عام  2005يف ٍّ

عدد الصفحات

 771صفحة  29 +صفحة للمق ِّدمات

النارش

 .2الدافع من وراء التأليف

يقول أوليفر ليمن بصدد بيان دافعه يف تأليف املوسوعة« :القرآن [الكريم]
إلهام ألحد أكرب أديان العامل (اإلسالم) والذي يربو عدد أتباعه عىل املليار،
مصدر ٍ
وهو يلعب دو ًرا محوريًّا يف اإلسالم ،وقد كان موضع بحث وجدل شديدين منذ
نزوله (قبل أربعة عرش قرنًا) ،واختلف الباحثون فيه بني مسلمني ومعادين لإلسالم
ومحايدين؛ ما دعا إىل ظهور ٍ
طيف واسعٍ من اآلراء».

 .3أهداف املوسوعة
يبي أوليفر ليمن أهداف املوسوعة بقوله:
ّ
أ .هدف املوسوعة استعراض اآلراء ووجهات النظر واألساليب واالت ِّجاهات
النص (القرآن) وخلقها
املتن ِّوعة؛ لتعكس ردود األفعال الشديدة التي أثارها هذا ّ
طوال التاريخ.
رصف الباحثني؛
ب .متثِّل هذه املوسوعة وحيدة املجلَّد مصد ًرا ًّ
مهم يوضع يف ت ُّ
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النص القرآ ّين كافَّة .وما لقيه من ترحيب الق َّراء
األمر الذي يدلِّل عىل تغطيته أبعاد ّ
مؤش عىل ذلك.
ِّ ٌ
ج .فرض موضوع «اإلسالم والقرآن» نفسه عىل أخبار اليوم ،وصار موضوع
ٍ
بحث وحوار ٍ
ٍ
لعديد من اآلراء والنظريَّات ،دون أن يكون
ات عا َّمة كثرية ،وأرضيَّة
فهم مسبقٍ أو خلف َّي ٍة علم َّي ٍة متين ٍة حوله.
أي ٍ
ملن يخوضون فيه ّ
د .مساعدة الق َّراء؛ من خالل لعب دور وسيلة دراسة وبحث يف حقل الدراسات
القرآن َّية؛ وذلك عرب الجهد الشامل املبذول فيها».

 .4مقدِّ مة املؤلِّف
يقول مؤلّف املوسوعة يف مق ّدمتها:
املتخصصني،
بحثي قرآ ٍّين يفيد كث ًريا من
ِّ
«منذ سنوات خلت وأنا أفكِّر بإنجاز عملٍ ٍّ
املبسطة .وتهدف
مع السعي يك ال يكون مكثَّفًا ج ًدا؛ مثل بعض األعامل األخرى َّ
التخصص َّية والكتب
املوسوعة إىل ملء الفراغ الذي يفصل بني الكتب العلم َّية
ُّ
املبسطة ج ًّدا .إ َّن إلقاء مج َّرد نظرة رسيعة وأ َّول َّية يشري إىل أنَّنا مل نضع العمل
َّ
مفصلة ج ًدا وعلميَّة وتناولت إىل ح ٍّد كبري
العلمي جانبًا؛ فأكرث املوضوعات جاءت َّ
ّ
دقائق املوضوع وتفاصيله ،وهناك مداخل قاربت مفاهيمها ونظريَّاتها بصورة
موجزة وكلِّ َّية.
معجم قرآن ًّيا -بل َس َع ْي َنا َّأل يكون كذلك -بحيث يوضح
ليس هذا الكتاب
ً
كل مصطلح ورد ذكره يف القرآن؛ وإنّ ا اختري للبحث والدراسة مصطلحاتٌ تلعب
ّ
مم يلفت النظر واالنتباه عىل
رئيسا يف فهم القرآن ،كام أدرجنا بعضً ا آخر ّ
دو ًرا ً
ٍ
الرغم من عدم محوريَّته .وقد أردنا بذلك تقديم ٍ
جديد من أساليب املعاجم
منط
والقواميس للق َّراء يك يزدادوا فائد ًة منها ،ويعلموا ما يه ُّمهم منها.
تن َّوعت أديان كتَّاب هذه املوسوعة؛ فبعضهم مسلمون ،وع َّد ٌة منهم غري
بأي دين ،ولك َّن دافع الفضول
مسلمنيً ،
فضل عن مجموعة أخرى ال يؤمنون ِّ
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للبحث حول القرآن يجمعهم جمي ًعا .ونتيج ًة لهذه الخلف َّيات العقديَّة املختلفة
للكتَّاب ،ينبغي عىل الق ّراء بدورهم أن يتوقَّعوا التعامل مع ٍ
طيف واسعٍ من اآلراء
والنظريَّات الكثرية يف هذه املوسوعة.
رأي نها ٍّيئ حول املسائل املطروحة ،بل عىل
مل نس َع عىل اإلطالق إىل طرح ٍ
العكس ،فقد ضم املح ِّرر تقارير متعارضة يف املوسوعة؛ يك يُ ِّبي للقارئ مختلف
اآلراء والتفاسري حول املوضوع .وتُغطِّي املوسوعة -إىل ح ٍّد كبري -آرا ًء واستظهار ٍ
ات
للنص العر ّيب يف سبيل ٍ
ورشو ًحا وتفاس َري وقر ٍ
مزيد من فهم القرآن.
اءات ِّ
تُ ثِّل املوسوعة مجموع ًة من مداخل القرآن ،ال اإلسالم .وال ريب يف أ َّن الفصل
صعب .طب ًعا ،قد ُيثِّل هذا العمل دراسة ج ِّيدة عن
عمل
بني القرآن واإلسالم ٌ
ٌ
اإلسالم ،من خالل بعض املوضوعات التي ليست ذات صلة وثيقة بالقرآن ،ولك َّن
الق َّراء سيفهمون بدقَّة عالقتها غري املبارشة بالقرآن .هذا ،ومث َّة معضلة تفسرييَّة
تتمثَّل يف أ َّن أح ًدا ال يعلم مدى صالح َّيته الستخراج مواضيع من خارج القرآن
النص القرآ ّين ،وسيتَّضح للقارئ أ َّن هذا املوضوع قد خضع
واستخدامها يف تفسري ِّ
لدر ٍ
مفسي القرآن ،الذين ق َّدموا آرا ًء مختلفة يف هذا املجال
اسات كثرية من ِق َبل ِّ
حول األدوات والوسائل التي يجب استخدامها وتج ُّنبها يف التفسري ،وهو ما يشري
إىل تن ُّوع املدارس الفكريَّة والنزعات العقديَّة واملذهب َّية يف اإلسالم .وحقيق ًة ،لطاملا
ومشكل.
ً
عويصا
كان تحديد ما يجب استخدامه واالبتعاد عنه يف التفسري ً
املفسين واملفكِّرين ،ومل
مل يُتع َّرض يف هذه املوسوعة إىل دراسة كثريٍ من أبرز ِّ
مستقل للمفاهيم القرآن َّية كافَّة؛ إذ ليس هدفنا تقديم كافَّة
ٌّ
مدخل
ٌ
يُجعل فيها
الخاصة بالقرآن توضي ًحا وبيانًا ،بل َس َع ْي َنا لالهتامم بأه ِّم املفاهيم
األمور واملواضيع
َّ
واملوضوعات والشخص َّيات واملفكِّرين؛ بوصفهم ممثِّلني ملختلف املدارس الفكريَّة
واالتِّجاهات التفسرييَّة».
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 .5هيكل َّية املوسوعة

تتألّف املوسوعة من أقسام عدّ ة؛ هي:

أ .املقدِّ مة (تعريف بالكتاب) :استعراض الخلفيَّة التاريخيَّة للكتاب والهدف
من وراء تأليفه ،منهج التأليف والكتابة فيه ،كيف َّية االستفادة من املوسوعة (هناك
صفحتان تستعرضان أسلوب ترتيب املواضيع واآليات و ،)...التعريف باملصادر
الرئيسة ،عالمات االختصار ،وكيف َّية العثور عىل املداخل.
ب .هيئة التحرير :استعراض أسامء مثانية أعضاء من الزمالء الرئيسني ألوليفر
ٍ
وفهرس
فضل عن اسم الجامعة التي كانت مق َّر العمل،
ليمن يف إعداد الكتابً ،
بأسامء الزمالء العاملني (ذكر أسامء  43كات ًبا ملقاالت الكتاب).
ج .فهرس باملداخل عىل أساس الرتتيب الهجا ّيئ :فهرسة املداخل مع أسامء
الكتَّاب ،دون ذكر رقم الصفحة .ورد يف هذا الفهرس ذكر املداخل كافَّة؛ سواء
املرجع َّية أو غريها.
يل من الكتاب ،حيث يشغل حجم
دّ .
نص املداخل ( :)A to Zويُع ُّد القسم األص ّ
الكتاب األساس ( 714صفحة) ،ويأيت عىل ِذكْر تفاصيل املداخل؛ حسب ترتيب
الفهرس.
ه .مرسد املصادر :يف هذا القسم الذي يض ّم  11صفحة ،جرى عرض ٍ
فهرس
جامعٍ نسب ًّيا أله ِّم مصادر البحث حول القرآن أو فيه؛ من وجهة نظر الكتَّاب.
كامل عن اآليات كافَّة التي جرى
دليل ً
و .فهرس اإلرجاعات القرآن َّية :ويتض ّمن ً
النص.
اإلرجاع إليها يف ّ
ز .فهرس األسامء :وفيه جمع األسامء كافَّة التي ورد ِذكْرها يف الكتاب عىل شكل
دليل.
مفصل عن األعالم واألماكن وموضوعات الكتاب.
ح .دليل
موضوعي :وهو دليل َّ
ّ
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 .6رئيس التحرير:
أوليفر ليمن (مواليد 1950م) ،أستاذ الدراسات الفلسف َّية يف جامعة كنتايك
متخصص يف الفلسفة اإلسالم َّية والفلسفة اليهوديَّة يف القرون الوسطى.
األمريك َّية،
ِّ
أكمل دراساته الجامع َّية يف جامعتي أكسفورد وكامربيدج ،ونال درجة الدكتوراه
عام 1979م.
عمل مد ِّر ًسا يف جامعة كنتايك منذ العام 2000م .تُرجمت أعامله يف الفلسفتني
اإلسالم َّية واليهوديَّة إىل ٍ
لغات كثرية؛ منها :الفارسية .وأبرز مؤلَّفاته يف إيران« :تاريخ
الفلسفة اإلسالم َّية» الذي أرشف مع الس ِّيد حسني نرص عىل تحريره.
[[[

وقد خاطب «ليمن» يف موسوعته القرآنيَّة هذه األشخاص الذين ال معرفة مسبقة
لديهم عن :اإلسالم ،القرآن ،واللغة العربيَّة.

 .6هيئة التحرير:

شارك يف تحرير هذه املوسوعة مجموعة من الباحثني؛ هم:
أ .أسام أفرس الدين ( ،)Asma Afsaruddinمن جامعة نوتردام يف الواليات
املتَّحدة األمريك َّية
ب .ماسيمو كمبنيني ( ،)Massimo Campaniniمن جامعة ميالنو ،يف إيطاليا
ج .بهار داوري ( ،)Bahar davaryمن جامعة سان دييغو يف الواليات املتَّحدة
األمريك َّية
د .نيفاد كهرتان ( ،)Nevad Kahteranمن جامعة سرياييفو يف البوسنة والهرسك
مؤسسة دراسات اإلسامعيل َّية يف لندن
ه .أرزينا الالين ( ،)Arzina Lalaniمن َّ
و .تامارا سن ( ،)Tamara Sonnمن معهد ويليام ومري يف الواليات املتَّحدة
األمريك َّية.
ومؤسسة فرهنگی آرایه يف طهران عام 1375هـ.ش.
[[[ -الكتاب من مجلَّدين ،من نرش دار روتلدج يف لندن عام 1996مَّ ،
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ز .برانون ويلر ( ،)Brannon Wheelerمن أكادمي َّية الق َّوة البحريَّة يف الواليات
املتَّحدة األمريك َّية
ح .استيفان وايلد ( ،)Stefan Wildمن جامعة بون يف أملانيا.

 .7الكُ َّتاب
تض ّم هيئة التحرير والكتّاب يف موسوعة أوليفر ليمن  43عض ًوا من أساتذة
جامعات  14دولة حول العامل (جنوب إفريقيا ،أملانيا ،الواليات املتَّحدة ،إنكلرتا،
أسرتاليا ،إيطاليا ،بلجيكا ،بنغالدش ،البوسنة والهرسك ،تركيا ،نيوزيلندا ،السعوديَّة،
كندا ،التفيا).

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

AARON, see: Harun
ABD AL-RA’UF AL-SINGKILI, see:‘
al-Singkili, ‘Abd al-Ra’uf
ABDU, MUHAMMAD‘
ABLUTION
ABRAHAM, see: Ibrahim
ABRAHAMS WIFE, see: Ibrahims
wife
ABROGATION
ABU BAKR
ABU HANIFA, NUMAN B. SABIT
ABU LAHAB
ABU LAHAB’S SIGNIFICANCE
ABU’L HUDAYL AL-‘ALLAF, see:
al-Allaf, Abul Hudayl
AD‘
ADAM
ADHAB, see: punishment‘
ADL‘
ADULTERY, see: zina
AHD / ‘AHADA‘
AHL AL-BAYT
AHL AL-DHIKR
AHL AL-KITAB
AHL AL-SUNNA, see: sunna

A

ترجمته بالعرب َّية

رقم املدخل

” “هارون: انظر،آرون
عبد الرؤوف السنخييل
مح َّمد عبده
الغسل
إبراهيم
زوجة إبراهيم
نسخ
أبو بكر
 نعامن بن ثابت،أبو حنيفة
أبو لهب
أه ِّم َّية أيب لهب
أبو الهذيل العالف
عاد
آدم
عذاب
عدل
زنا
 َع َهد/عهد
أهل البيت
أهل الذكر
أهل الكتاب
أهل الس َّنة
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AHMAD, see: Injil; Muhammad
 إنجيل؛ مح َّمد: انظر،أحمد
AHMAD B. HANBAL
أحمد بن حنبل
AHQAF
أحقاف
A’ISHA‘
عائشة
AKHAR
آخر
ALAQ‘
علق
ALCOHOL, see: intoxication
الخمر
ALI IBN ABI TALIB‘
يل بن أيب طالب
ّ ع
AL-ALLAF, ABU’L HUDAYL‘
العالف أبو الهذيل
ALLAH
الله
AMARA / AMR, see: ulul-amr
” “أولو األمر: انظر، أمر/أ َمر
ANGEL, see: malak
املالك
ANNE, see: Marys mother
والدة مريم
ANTICHRIST, see: Dajjal
” “الد َّجال: انظر،الالمسيح َّية
عقيدة
AQIDA‘
ARAB /ARABIA
 عر ّيب/عرب
ARABIC LANGUAGE
اللغة العرب َّية
ARGUMENTS AND THE QURAN
االستدالل والقرآن
ARKOUN, MOHAMMED
مح َّمد أركون
ARSH, see: heaven; miraculousness of‘
 إعجاز القرآن، السامء: انظر،عرش
the Quran
ART AND THE QURAN
الف ّن والقرآن
ASBAB AL-NUZUL
أسباب النزول
ASBAT
أسباط
AL-‘ASHARI
األشعري
ASH‘ARITES AND MU‘TAZILITES
األشاعرة واملعتزلة
ASIYYA‘
آسية
AYA
آية
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AYATULLAH AL-UZMA
SAYYID ABUL-QASIM ALKHOI, آية الله العظمى الس ِّيد أبو القاسم
see: al-Khoi, Ayatullah alUzma Sayyid
الخو ّيئ
Abul-Qasim
AYYUB
أيُّوب
AZIZ‘
)العزيز (من صفات الله
AZRA’IL
عزرائيل
B
BACKBITING
ال ِغيبة
BADR
بدر
AL-BAGHAWI
البغَوي
BAQA
بقاء
BARAKA
بركة
BARZAKH
برزخ
BASHAR
برش
BASMALA
بسملة
AL-BAYDAWI
البيضاوي
BAYYANA / ABAN
 أبان/َّبي
BEAUTY
َج َمل
BECCA / BAKKA
بكة
BILQIS
بلقيس
BOOK, see: kitab
” “كتاب: انظر،كتاب
BURHAN / BAYNA / SULTAN
 سلطان/ ب ِّينة/برهان
C
CAIN AND ABEL, see: Qabil and
قابيل وهابيل
Habil; murder; sacrifice
CALENDAR
تقويم
CALIPH, CALIPHATE
 خالفة/خليفة
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CALLIGRAPHY AND THE
QURAN
CAMEL
CANON
CHARACTER
CHRISTIANITY
COLOURS
COMPANION, see: sahiba
COMPANIONS OF THE CAVE
CONVERSION
COVENANT
CREATION
CYBERSPACE AND THE QURAN

DA‘A
DAJJAL
DAR
DARAJA
DAVID, see: Dawud / Daud
DAWUD / DAUD
DAY, see: yawm
DEATH
DEVIL
DHAQA / ADHAQA
DHU AL-KIFL
DHU AL-QARNAYN
DIVORCE
DREAMS
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رسم الخ ّط والقرآن

D

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

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

EDUCATION AND THE
QURAN
ELIJAH
ELISHA
ENOCH, see: Idris
ESCHATOLOGY
EZRA, see: Uzayr
FADAIL AL-QURAN
FADL
FAKHR AL-DIN AL-RAZI, see: alRazi, Fakhr al-Din
FASAQA
FASTING
FATE
FEAR, see: taqa
FEAR GOD (TO), see: ittiqa
FEASTING
FIG
FITNA
FITRA
FOOD
FORGIVENESS
GABRIEL, see: Jibril
GARDEN, see: Paradise
GENEROUS, see: karim
GHABA

E
الرتبية والتعليم والقرآن

F

إلياس
اليسع
إدريس
املعاد
” “عزير: انظر،عزرا
فضائل القرآن
فضل
فخر الدين الرازي

G

فسقة
الصيام
القضاء والقدر
” “التقوى: انظر،الخوف
 التقوى: انظر،الخوف من الله
الصيام
التني
فتنة
فطرة
طعام
مغفرة
جربائيل
الج َّنة
كريم
غابة
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GHADIR KHUMM
/ GHAFARA / GHAFFAR
/ GHAFUR /GHAFIR
MAGHFIRA
AL-GHAYB
GHULUWW
GHUSL, see: ablution
GOG AND MAGOG, see: Yajuj
wa Majuj
GOLIATH, see: Jalut
GOOD, see: khayr
GOSPEL, see: Injil
GRACE
HABB / HABBA
HABL ALLAH
HADID
HADITH
/ HAFIZ / TAHFIZ / HIFZ
MUHAFFIZ
HAJAR
HAJJ
HAKIM / HIKMA
HALAL / AHALLA
HAMKA
HANIF
HANNA, see: Marys mother
HAPPINESS
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غدير خم
 مغفرة/ غافر/ غفور/ غفار/غفر
الغيب
غل ّو
غسل
يأجوج ومأجوج

H

جالوت
خري
اإلنجيل
الرحامن
 ح َّبة/حب
ّ
حبل الله
حديد
حديث
 محافظ/ حفظ/ تحفيظ/حفيظ
هاجر
حج
ّ
 حكمة/حكيم
حالل
حامكا (الحاج عبد املالك كريم أمر
)الله
حنيف
والدة مريم
السعادة

HAQQ / HAQIQA
HARAM / HARRAMA
HARUN
HASAN / HASUNA / AHSANA
HASIBA / HASBUNA ALLAH
HATE, see: qala
HAVA
HAYYA / HAYAT / AHYA
HEALTH
HEAVEN
HELL
HIDAYA
HILAL
HILM
HISTORICAL EVENTS AND
THE QURAN
HIZB
HOLY
HONOURABLE, see: karim
HOOPOE, see: hud-hud
HOURIS
HUD
HUDAYBIYA
HUD-HUD
HUJJAT
HUKM
HULUL
HUMILITY

 حقيقة/حق
ّ
 ح َّرم/حرم
هارون
 أحسن/ حسنة/حسن
 حسبنا الله/حسب
 القلعة: انظر،أكره
ح َّواء
 أحياء/ حياة/حية
الص َّحة
السامء
الجحيم
هداية
هالل
حلم
األحداث التاريخ َّية والقرآن
)حزب (نصف جزء القرآن
مق َّدس
 كريم: انظر،محرتم
هدهد
الحور العني
هود
حديبية
هدهد
الح َّجة
حكم
حلول
تواضع
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AL-HUSAYN B. MUHAMMAD
AL-NAJJAR, see: al-Najjar, alHusayn
b. Muhammad
IBLIS, see: devil
IBN TAYMIYYA, TAQI AL- DIN
IBN ‘ABD AL-WAHHAB
IBRAHIM
IBRAHIM’S WIFE
IDRIS
IGNORANCE, see: knowledge
IHSAN / IHSANI
I‘JAZ, see: inimitability
ILHAD
ILTIFAT
ILYAS, see: Elijah
IMAM AL-HARAMAYN
:JUWAYNI, see
Juwayni, Imam al-Haramayn
IMAM / IMAMA
INIMITABILITY
INJIL
INJURY
INSAN / NAS
INTEREST, see: riba
INTOXICATION
INVOCATION OF GODS
CURSE, see: mubahala
IRADA
383

الحسني بن مح َّمد الن َّجار
I

إبليس
تقي الدين
ّ ،ابن تيمية
ابن عبد الوهاب
إبراهيم
زوجة إبراهيم
إدريس
 املعرفة: انظر،الجهل
 إحساين/إحسان
إعجاز
إلحاد
التفات
إلياس
 إمام الحرمني،الجويني
 إمامة/إمام
الالمحدود
إنجيل
إصابة
 ناس/إنسان
ربا
السكر
مباهلة
إرادة

ISA‘
ISAAC
ISHAQ, see: Isaac
ISHMAEL, see: IsmaIl
ISHQ‘
ISLAM
ISLAMIC RENAISSANCE, see: Nahda
ISM / ‘ISMA‘
ISMA‘IL
ISRAFIL
ISRA’IL
ISRA’ILIYYAT
ISTIFA
ITTAQA
IZRA’IL‘
J
AL-JABBAR, QADI ‘ABD
JACOB, see: Yaqubi
JAHILIYYA, see: knowledge
AL-JAHR BI AL-BASMALA
JALUT
JAZA
JERUSALEM
JIBRIL / JIBRA’IL
JIHAD / JAHADA
JINN
JOB, see: Ayyub
JOHN OF DAMASCUS

عيىس
إسحاق
إسحاق
إسامعيل
عشق
إسالم
النهضة اإلسالم َّية
 عصمة/عصم
إسامعيل
إرسافيل
إرسائيل
إرسائيليَّات
استيفاء
اتَّقى
عزرائيل
القايض عبد الج َّبار
يعقوب
 املعرفة: انظر،الجاهل َّية
الجهر بالبسملة
جالوت
جزاء
بيت املقدس
جربائيل
 جا َه َد/جهاد
الج ّن
أيُّوب
الدمشقي
يوحنا
ّ
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Yahya :JOHN THE BAPTIST, see
يحيى
JONAH, see: Yunus
يونس
JUDAISM
اليهوديَّة
JUWAYNI, IMAM ALHARAMAYN
 إمام الحرمني،الجويني
K
KABA / AL-BAYT AL-ATIQ
 البيت العتيق/الكعبة
/ KALAM / KALIMA
 كلم/ كلمة/كالم
KALLAMA
KARIM
كريم
KHAYBAR
خيرب
KHAYR
خري
AL-KHAZIN
الخازن
AL-KHIDR
الخرض
AL-KHOI, AYATULLAH ALUZMA آية الله العظمى الس ِّيد أبو القاسم
SAYYID ABUL-QASIM
الخويئ
KITAB
كتاب
KNOWLEDGE
املعرفة
L
LA
ال
LAGHW AND LAHW
لغو ولهو
LANA
لعنة
LANGUAGE AND THE
اللغة والقرآن
QURAN
:AL-LAWH AL-MAHFUZ, see
اللوح املحفوظ
Preserved Tablet
LAYLAT AL-QADR
ليلة القدر
LETTERS
حروف
LOT, see: Lut
لوط
LOTS WIFE, see: Luts wife
زوجة لوط
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LOVE, see: ishq
LUT
LUTF
LUTS WIFE

M

MALAK / MALAIKA
MANSLAUGHTER
MANUSCRIPTS AND THE
QURAN
MARRIAGE
MARTYRDOM, see: shahada
MARY
MARYAM, see: Mary
MARYS MOTHER
MATA
/ MATHAL / MITHL
TAMATHIL
MAWDUDI, SAYYID ABUL
ALA
MECCA, see: Arab; Becca
MECCAN AND MEDINAN
SURAS AND THE QURAN
MICHAEL / MIKHAIL
MIRACULOUSNESS OF THE QURAN
MI’RAJ
MISHKAT
MITHAQ
MODESTY

عشق
لوط
لطف
زوجة لوط
 مالئكة/ملك
قتل
املخطوطات والقرآن
الزواج
شهادة
مريم
” “مريم: انظر،مريم
والدة مريم
متى
 متاثيل/ ِمثل/َمثَل
الس ِّيد أبو األعىل املودودي
” “عرب”؛ “بكة: انظر،مكة
السور امل ِّكيَّة واملدنيَّة والقرآن
) ميخائيل (ميكائيل/ميشل
إعجاز القرآن
معراج
مشكاة
ميثاق
تواضع
386

موسوعة القرآن ألوليفر ليمن

:MOHAMMED ARKOUN, see
Arkoun, Mohammed
MONEY
MORALITY
MOSES, see: Musa
MOTHER OF THE BOOK
MOTHERS OF THE
BELIEVERS, see: ummuhat almuminin
MUBAHALA
MUHAMMAD
MUHAMMAD ABDU, see:Abdu,Muhammad
MUHAMMED B. IDRIS ALSHAFII
,,see: al-Shafii
Muhammed b. Idris
MUHKAM, see: aya; tatil
MUQATIL B. SULAYMAN
MURDER
MUSA
MUSAS / MOSES MOTHER
AND SISTER
MUSIC
MYRMIDONS, see: Zubaniyya
N
/ NADHIR / NUDHUR
ANDHARA
NAFS
NAHAR
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مح َّمد أركون
مال
أخالق
” “موىس: انظر،موىس
أ ّم الكتاب
أ َّمهات املؤمنني
مباهلة
مح َّمد
مح َّمد عبده
مح َّمد بن إدريس الشافعي
” “آية”؛ “تعطيل: انظر،محكم
مقاتل بن سليامن
قتل
موىس
 أ ّم موىس وأخته/موىس
موسيقى
زبانية
 أنذر/ نذر/نذير
نفس
نهر

NAHDA
.AL-NAJJAR, AL-HUSAYN B
MUHAMMAD
NAJWA
NASKH, see: abrogation
NASS
NATIQ
NATURAL WORLD AND THE
QURAN
NICHE OF LIGHT, see: mishkat
:NIGHT JOURNEY, see
Jerusalem; miraj
NIGHT OF POWER, see: laylat
al-qadr
NIMA
NINETY-NINE NAMES OF
GOD
NISA
NO, see: la
NOAH, see: Nuh
NOISE
NUH
NUMAN B. SABIT ABU
,HANIFA, see: Abu Hanifa
Numan b. Sabit
AL-QADI AL-NUMAN
NUMBERS
NUR
NURSI, SAID

نهضة
الحسني بن مح َّمد الن َّجار
نجوى
نسخ
نص
ّ
ناطق
الطبيعي والقرآن
العامل
ّ
مشكاة
” “أورشليم”؛ “معراج: انظر،املعراج
ليلة القدر
نعمة
أسامء الله الحسنى التسعة
والتسعون
نساء
َّ
” “ال: انظر،كل
نوح
الض َّجة
نوح
أبو حنيفة النعامن بن ثابت
القايض النعامن
األعداد
نور
سعيد نوريس
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OATHS
OPPRESS, see: zalama
ORIGINS, ORGANIZATION
AND INFLUENCES ON THE
QURAN
PARABLES
PARADISE
PARENTS
PEACE
PEN, see: qalam
PERSECUTION
PHILOSOPHY AND THE
QURAN
POLYGAMY
POLYGYNY
PRESERVED TABLET
PROPHECY
PROVERB, see: mathal
PUNISHMENT
PUNISHMENT AND
ORIGINAL SIN
PURIFY
QADA/ QADAR
QALA
QALAM
QARUN
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O

قسم
 ظلم: انظر،رصيح
األصول املنظَّمة والتأثريات عىل
القرآن

P

األمثال
ج َّنة
أولياء
سالم
قلم
االضطهاد
الفلسفة والقرآن
تع ُّدد الزوجات
تع ُّدد الزوجات
اللوح املحفوظ
النب َّوة
” “مثل: انظر،رضب املثل
عقاب
العقوبة والخطيئة األوىل

Q

طهر
القضاء والقدر
قىل
قلم
قارون

QASAS
QIBLA
QIRAAT, see: hafiz; inimitability
QITAL
QURAN
QURANIC STUDIES
;QURAYSH, see: Abu Lahab
;Arabia
persecution; language and the
Quran; tafsir in early Islam
QURBAN

قصص
قبلة
 “حفيظ”؛ إعجاز: انظر،القراءة
قتال
قرآن
الدراسات القرآن َّية
” “أبو لهب: انظر،قريش

R

RADD / IRTIDAD AND THE
JUSTIFICATION OF THE
CRIMINALIZATION OF
APOSTASY
AL-RAHMAN
RAMADAN
AL-RAZI, FAKHR AL-DIN
READING
RECITATION, see: tajwid
RECITING ALOUD THE
BASMALA , see: al-jahr bi albasmala
REPENTANCE
REPULSE, see: nahar
RESPONSIBILITY
REVELATION
REVENGE
RIBA

قربان
 االرتداد والتربير والتجريم/ الر ّد
والر َّدة
الرحمن
رمضان
فخر الدين الرازي
القراءة
تجويد
الجهر بالبسملة
توبة
 نهار: انظر،الرد
)املسؤول َّية (التكليف
وحي
انتقام
ربا
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RIDA
RIDDA AND THE CASE FOR
DECRIMINALIZATION OF
APOSTASY
IGHTEOUS (TO BE), see: salaha
RIZQ
OPE OF ALLAH, THE, see: Habl
Allah
RUH, see: Jibril; nafs
RUMOUR
SABEANS
SABIQA
SABR
SACRIFICE
SAHARA
SAHIB
SAHIBA, see: sunna; tafsir in
early Islam
SAJADA / MASJID
SALAM, see: peace
SALIH
SALAHA
SALAT
SAMA
SANAM / ASNAM
SANDHILLS, see: ahqaf
SATAN, see: devil
SATISFACTION, see: rida
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رضا
 مسألة االرتداد...“ر ّد” و
صال ََح
رزق
حبل الله

S

” “جربائيل”؛ “نفس: انظر،روح
شائعة
الصابئة
الصابئة
صرب
تضحية
سحرة
صاحب
 “التفسري يف صدر: انظر،”“صحب
”اإلسالم
 مسجد/سجد
سالم
صالح
لح
َ َص
الصالة
السامء
 أصنام/صنم
أحقاف
” “إبليس: انظر،شيطان
” “رضا: انظر،الرضا

SAUL, see: Talut
SAYYID QUTB
SCIENCE AND THE QURAN
SEAL, see: taba
SECRET CONVERSATION, see:
najwa
SELF-REFERENTIALITY
SERVANT
SHAFAA
.AL-SHAFII, MUHAMMED B
IDRIS
SHAHADA
SHAYKH MUFID
SHAYTAN, see: devil
SHIA
SHIELD (TO), see: taqa
SHUAYB
SIHR
SIN
AL-SINGKILI,ABD AL-RAUF
SOLOMON, see: Sulayman
SORCERER, see: sahara
SPEAKER, see: natiq
SPOUSE, see: zawj
STYLE IN THE QURAN
SUBHAN
SUFFERING
SULAYMAN
SUNNA

طالوت
س ِّيد قطب
العلم والقرآن
 طبع: انظر،ختم
نجوى
املرجعيَّة الذاتيَّة
خادم
شفاء
مح َّمد بن إدريس الشافعي
شهادة
الشيخ املفيد
” “إبليس: انظر،”“شيطان
الشيعة
 تقي: انظر،صرب
شعيب
سحر
خطيئة
عبد الرؤوف السنخييل
سليامن
سحرة
ناطق
زوج
األسلوب يف القرآن
سبحان
معاناة
سليامن
س َّنة
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SUNNA AND ITS ROLE IN
INTERPRETATION
SURA
AL-SUYUTI
TA‘A
TABA
AL-TABARI
TABUT
TAFSIR IN EARLY ISLAM
TAFSIR-SALAFI VIEWS
TAFWID
TAHARA, see: purify
TAJWID
TALAQ, see: divorce
TALUT
TAQA
TAQI AL-DIN IBN
,TAYMIYYA, see: Ibn Taymiyya
Taqi al-Din
TAQLID
TAQLID-SHII VIEWS
TAQWA
TATIL
TAWADU, see: humility
TAWAKKUL
TAWBA, see: repentance
TAWHID
TAWIL, see: tafsir
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الس َّنة ودورها يف الرتجمة

T

سورة
السيوطي
طلعة
طبع
الطربي
تابوت
التفسري يف صدر اإلسالم
السلفي
آراء التفسري
ّ
تفويض
طهارة
تجويد
طالق
طالوت
تقى
تقي الدين بن تيم َّية
ّ
تقليد
الشيعي
آراء التقليد
ّ
تقوى
تعطيل
تواضع
توكُّل
توبة
توحيد
” “تفسري: انظر،تأويل

TAYAMMUM
AL-THALABI, ABU ISHAQ
AHMAD
THAWAB
TOLERANCE
TRANSLATION AND THE
QURAN
TRUST IN GOD, see: tawakkul
TUBBA
TUFAN
TURN AWAY FROM, see: iltifat

تي ّمم
أبو إسحاق أحمد الثعلبي
ثواب
تسامح
الرتجمة والقرآن

U

توكُّل
توبة
طوفان
التفات

ULUL-AMR
أولو األمر
UMM AL-KITAB, see: Mother of the
أ ّم الكتاب
Book
UMMUHAT AL-MUMININ
أ ّمهات املؤمنني
UZAYR
عزير
V
VEIL
حجاب
W
WAHY, see: revelation
وحي
WALI ISSUES OF
)طرق التعريف (ويل
IDENTIFICATION
WALI / WALAYA / WILAYA
 والية/ َو َيل/وىل
WAR AND VIOLENCE
الحرب والعنف
WARNER, see: nadhir
نذير
WASWAS
وسواس
WATER, see: natural world and he
الطبيعي والقرآن
 العامل: انظر،املاء
ّ
Quran
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ثروة
نساء
وضوء
ياسني
يحيى
يأجوج ومأجوج
يعقوب
يوم
يونس
زبور
ظاهر
زىك /زكاة
ظَلَ َم
زمزم
زوج /أزواج
زنا
زبانية
زهد
زليخة

Y

Z

WEALTH
WOMEN
WUDU, see: ablution
YA SIN
YAHYA
YAJUJ WA MAJUJ
)YAQUB (JACOB
YAWM
YUNUS
ZABUR
ZAHIR
ZAKI / ZAKA
ZALAMA
ZAMZAM
ZAWJ / AZWAJ
ZINA
ZUBANIYYA
ZUHD
ZULAYKHA

ثان ًيا :نقد املوسوعة وتقوميها

تحتوي املوسوعة عىل مجموعة من نقاط الق ّوة والضعف؛ عىل املستويات
املضمون ّية واملنهج ّية والف ّن ّية ،نوردها يف ما ييل:
 .1نقاط الق َّوة

الشيعي وشخص َّياته :من خالل ِذكْر املداخل اآلتية:
أ .االهتامم باملذهب
ّ
«الشيعة»« ،غدير خ ّم»« ،اإلمام /اإلمامة»« ،الخويئ ،آية الله العظمى الس ِّيد أبو
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الشيعي»« ،أولو
القاسم»« ،الرازي ،فخر الدين»« ،الشيخ املفيد»« ،دراسة التقليد
ّ
األمر»« ،سبل التع ُّرف عىل «ويل»« ،ويلَ /و َ َل /والية»« ،أهل البيت»« ،عيل بن أيب
مم ذكرنا نوع َّية اختيار املداخل ،ال تصديق محتوى املقاالت؛
طالب» .طب ًعا ،نعني َّ
إذ ال ريب يف أنَّها بحاجة إىل البحث يف محلِّه.
ب .استعراض أغلب املداخل يف قالب األلفاظ القرآن َّية :مل ّـا كان هدف املوسوعة
تقديم ٍ
مزيد من املعلومات التعريف َّية ملن ليست لهم خلف َّية مسبقة عن اإلسالم
وكتابه ،فقد جرى اختيار املداخل عىل أساس اللفظ القرآ ّين وترجمة معناه ضمن
املقالة؛ يك يخلق لدى القارئ نو ًعا من األلفة مع القرآن.
ج .بساطة اللغة وصغر حجم املداخل مقارن ًة مع األعامل املشابهة :من أه ِّم
أصول اختيار مداخل املوسوعات اإليجاز والوضوح ،وهو ما جرى االلتزام به جيِّ ًدا
يف هذه املوسوعة؛ إذ تقترص عناوين املداخل غال ًبا عىل كلمة واحدة ،ومل يتجاوز
فضل عن السعي إىل
أقل من ذلك أو أكرثً .
حجم أكرث املداخل الصفحة الواحدة أو ّ
إرجاع الحاالت التكراريَّة والقابلة لإلرجاع إىل مداخلها املناسبة.
 .2نقاط الضعف
أ .عدم توضيح األسلوب امل َّتبع يف اختيار املوضوعات :مل يق ِّدم الكاتب توضي ًحا
حول املنهج َّية املعتمدة الختيار املوضوعات؛ ما جعل املعيار يف ذلك غامضً ا! إذ لو
كان املعيار أه ِّم َّية موضوع البحث القرآ ّين ،فلامذا قُ ِّد َمت مواضيع فرع َّية وهامش َّية
مثل؟ مع أنَّه ال توجد
قرآن ًّيا عىل سواها؛ من قبيل« :الفرقة األحمديَّة» أو «البهائ َّية» ً
أي إِشارة إىل موضوع بأه ِّم َّية «مراتب اإلميان والكفر»! وإ ْن كان املعيار مج َّرد
ّ
النص ،فلامذا مل يرد ذك ٌر لبعض األلفاظ بينام ورد ذكر
وجود اللفظة األصل َّية يف ّ
أخرى؟ وهذا من قبيل :كلمة «إيران» ،التي تك َّررت حواىل عرش م َّرات تقريبًا بني
أصل .بينام استعملت عبارة «شاه إيران»
مدخل ً
ً
ثنايا املوسوعة ،دون أن يُفرد لها
مستقل.
ًّ
مدخل
ً
م َّرة واحدة ،وأفرد لها
ب .عنوان الكتاب :عىل الرغم من أ َّن هذا الكتاب يُع َّرف عىل أنّه موسوعة ،لك َّن
نوع تسميته بـ ( )the Quran: an encyclopediaال يوحي بأنَّه موسوعة؛ يك يرتجم
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بـ «موسوعة القرآن»؛ إذ مل ِ
يأت العنوان عىل هيئة تركيب إضا ّيف («موسوعة القرآن»)
الذي يعادل (« )»Ecyclopaedia of the Quranترجم ًة ،وهذا العنوان األخري هو
عنوان موسوعة طُ ِب َعت يف ليدن  ،2005-2001ضمن ستّة مجلّدات .وكأ َّن أوليفر ليمن
ِ
نستشفّه من
أراد التمييز بني الكتابني ،فاختار لكتابه العنوان األ َّول .وما ميكن أن
هدف املؤلِّف هو أنّه يريد استعراض كلِّ َّي ٍ
ات من املفاهيم واملصطلحات القرآن َّية بشكل
موسوعي .إذًا ،فالرتجمة الحرف َّية لعنوان الكتاب تصبح« :القرآن :موسوعة» ،وكام ذكرنا
ّ
أ َّو ًل ،فإ َّن املقصود منه تقديم خالص ٍة عن القرآن عىل شكل موسوعة.
أي توضيح ٍ
كاف حول
ج .الغموض يف آل َّية اختيار املداخل :مل يُق ِّدم رئيس التحرير ّ
كيفيَّة اختيار املداخل؛ وهل أخذ عىل عاتقه وحده اختيارها جمي ًعا ،أو أوكل األمر إىل
هيئة التحرير أو ال ُكتَّاب.
د .عدم االستعانة بالك ّتاب املتب ِّحرين يف الدراسات القرآن َّية :يع ُّد حقل الدراسات
والبحوث القرآن َّية أحد أوسع ميادين الدراسات والبحوث عامل ًّيا؛ إذ عكف كثري من املفكِّرين
والباحثني والعلامء من مختلف األديان واملذاهب عىل تقديم مختلف اآلراء حول العلوم
أي أثر لهم يف هذا الكتاب ،بل عىل العكس من ذلك
القرآن َّية ،التفسري ،... ،دون أن نعرث عىل ِّ
متا ًما ،وبنا ًء عىل اعرتاف أوليفر ليمن نفسه يف مق ِّدمته ،فقد متّت االستعانة ببعض امللحدين.
وقد َّبي رئيس التحرير أ َّن الوجه املشرتك لكتّاب املداخل يتمثَّل يف اهتاممهم باملواضيع
القرآنيَّة؛ األمر الذي يبدو غري ٍ
كاف ملوسوعة علميَّة .ومن الالفت -أيضً ا -أنَّه ال يوجد أثر
فضل عن أنَّه من بني
نسب ًّيا -حتَّى للمسترشقني الغرب ِّيني املعروفني من الباحثني يف القرآنً .جميع الباحثني القرآن ِّيني املعارصين واملسلمني ،مل يكن اهتامم سوى مبح َّمد أركون؛ وذلك
الخاصة واألحاديَّة حيال
بتخصيص مدخل كامل باسمه؛ ما يكشف عن نو ٍع من النظرة
َّ
اإلسالمي
القرآن يف ضوء أفكار أركون ،الذي يعترب وفق العقل َّية العلم َّية السائدة يف العامل
ّ
شخص َّي ًة متأث ِّر ًة بأفكار املسسترشقني والغرب ِّيني .
[[[

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

خامتة
يستحق التقدير؛ باعتباره جه ًدا جدي ًدا
إ َّن كتاب «القرآن :موسوعة» إذ
ّ
يحمل نقاطًا إيجاب َّية الستعراض املفاهيم القرآن َّية للمخاطَب الذي يجهل كتاب
إشكاالت ِ
ٍ
ومآخذَ؛ نتيجة غياب مهن َّية املح ِّرر
املسلمني الوحيا ّين ،لك َّنه ال يخلو من
وبعض ال ُكتَّاب وعدم حياديَّتهم يف حقل القرآن والتفسري ،وعدم االستعانة بكبار
اإلسالمي ،وتد ُّخل األفكار املسبقة الشائعة
الباحثني القرآن ِّيني عىل مستوى العامل
ّ
لدى املسترشقني يف الكتابة ،األمر الذي يفرض إخضاع مقاالت هذا الكتاب للنقد
واملراجعة الجديَّة.
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مجلَّة دراسات املسترشقني القرآنيَّة ،العدد .3

402

دراسة القرآن عند أجنيليكا نويفريت
أ.د .عامر عبد زيد الوائيل

نحاول يف هذا البحث التطرق إىل املرشوع األملاين املعارص «موسوعة القرآن» أو
التيني معناه «الجسم القرآين» .وقد ُعقدت ندو ٌة
« »Corpus Coraniوهو اس ٌم
ٌّ
جوانب مختلف ًة من مرشوع
احتضنها مبنى «معهد املوسوعة اإلسالميّة» ناقشت
َ
«كوربوس كورانيك» البحثي ،وکذلك مزايا وخصائص املخطوطات القرآن ّیة القدیمة،
والقراءات القرآن ّیة ،والشواهد التاریخ ّیة املرتبطة بنزول القرآن وتأریخه[[[.
وخالل مشاركته يف هذه ال ّندوة قال مدیر املرشوع األملاين إ ّن التأریخ بوساطة
الکربون الـ  14یعد أسلوبًا مبن ًّیا علی املعاییر العلم ّیة والتجريب ّية ،كام أكّد عىل
نتائج مثین ٍة حول املخطوطات القرآنیّة،
أ ّن هذا األسلوب من شأنه أن یُسفر عن َ
كام أ ّن من شأنه أن یزیل الغموض حول تاريخها .وأضاف (ميشيل مارکس) أنّه
قد تم خالل مرشوع «کوربوس کورانيك» البحثي ،تأریخ أکرث من  40نسخ ًة خط ّی ًة
بوساطة الکربون الـ  14معظمها نس ٌخ قرآن ّی ٌة ،مب ّي ًنا أن لهذا املرشوع أسلوبًا رياديًّا
وجدي ًدا يف مجال البحوث القرآنیّة يف الغرب.
ومن جه ٍة أخرى ،قال الباحث اإلیراين «السید عيل آقاییف» :إ ّن املرشوع یرکز
ٍ
مجاالت هي( :دراسة املخطوطات القرآن ّیة ،واملقارنة بین قراءات
علی أربعة
القرآن ،والتعرف إىل الظروف التاریخ ّیة والدین ّیة والثقاف ّیة واالجتامع ّیة والسیاس ّیة)

[[[ -بن مح ّمد املختار ،مح ّمد األمني :مرشو ٌع أملا ٌّين للتوثيق القرآين تاريخ النرش. 09:54 ،2008 Sep 26 :موقع ملتقى أهل
التفسري.

يف عرص نزول القرآن ،وكذلك الدراسة التاریخ ّیة واألدب ّیة للنص القرآين[[[.
لكن األمر يبدو أك َرب من هذا التوصيف ،فهذا املرشوع ،الذي ترعاه «أكادمي ّية
برلني-براندنبورغ للعلوم اإلنسان ّية» ،تم إطالقه يف عام 2007م ،وت ُرشف عىل املرشوع
الباحثة األملانيّة الشهرية «أنجيليكا نويفريت» ( ،[[[)Angelika Neuwirthوتستمر
فعال ّيات هذا املرشوع بتعاون اثني عرش باحثًا ومح ِّققًا ،ويُعمل عىل أن يكتمل
املرشوع يف غضون مثانية عرش عا ًما .ومن املعلومات أيضا أ ّن هذا املرشوع يعمل فيه
عد ٌد من الباحثني يف مجال العلوم اإلسالم ّية ،لكن ما هو معلَ ٌن من أهداف املرشوع
البحثي أنّه يهدف إىل اكتشاف النصوص القرآنيّة التاريخيّة القدمية وجمعها لربط
تجل يف ما كتبه
تلك النصوص بالسياق التاريخي والثقايف الذي نزلت فيه .وهو ما ّ
خاص ًة مديرة
رص ٌح به من أحاديث الباحثني املرشفني عىل املرشوعّ ،
أو ما هو م َّ
املتخصصة يف ال ّدراسات العرب ّية والدراسات
املرشوع الربوفيسور أنجيلكا نيوفريث
ّ
املتخصص يف الدراسات
القرآنيّة بجامعة برلني الحرة ،والباحث ميشيل ماركس
ّ
العرب ّية بجامعة برلني الحرة ومدير فريق البحث باملرشوع.
مؤس ٍ
سات كبري ٍة ولها
ويبدو أ ّن هذا املرشوع ليس له طاب ٌع ٌّ
فردي ،بل هو مرشو ُع ّ
ٌ
ولعل هذا ما ميكن أن نفهمه من ترصيحات مديرة املرشوع؛
أهداف اسرتاتيج ّي ٌةّ ،
[[[ -تاريخ املخطوطات القرآنيّة القدمية بالكربون الـ  ،14الندوة أقيمت يف طهران يف معهد املوسوعة اإلسالميّة ،حملت عنوان:
«تاريخ املخطوطات القرآنيّة القدمية بالكربون الـ  »14حرضه الباحث األملاين «ميشائيل ماركس» ،والكربون الـ  14هو نظ ٌري
مش ٌّع للكربون يوجد طبيع ًّيا يف املواد العضويّة ،ويستخدم يف تعيني عمر الع ّينات القدمية واآلثار التي قد يبلغ عمرها10.000عام
أو أكرث:.
http://www.nourjadeed.org/PostDetails.aspx?i42322=0819f104-d23111-e5000-9405-d3a2002ac
[[[ -أنجيليكا نويفريت (ولدت عام  )1943وهي أستاذ ٌة يف الدراسات القرآنية من جامعة فراي يف برلني بأملانيا .درست
الدراسات اإلسالميّة والدراسات السامية والفلسفة الكالسيكيّة يف جامعات برلني وطهران وغوتنغن والقدس وميونيخ .هي أيضا
مديرة مرشوع البحث كوربوس كورانيكوم.بني عامي  1994و  ،1999كانت مديرة املعهد األملاين للدراسات الرشقية يف بريوت
وإسطنبول .تعمل حال ًيا كأستاذ ٍة يف جامعة فراي يف برلني وكأستا ٍذ زائ ٍر يف الجامعة األردنية يف عامن ،وتركّز أبحاثها عىل القرآن
وتفسرياته واألدب العريب الحديث يف رشق البحر األبيض املتوسط  ،وخاص ًة الشعر والنرث الفلسطينيّني املتعلق َْي الرصاع العريب
اإلرسائييل .يف عام  ،2011تم تعيينها عضوا ً فخريًا يف األكادمييّة األمريكيّة للفنون والعلوم ،ويف عام  2012تم منحها الدكتوراه
الفخريّة من قسم الدراسات الدين ّية بجامعة ييل .يف يونيو  ،2013منحت مجلة «دويتشه أكادميي فور سربايش أوند ديكتونغ»
جائزة سيغموند فرويد ألبحاثها حول القرآن .انظر:
Neuwirth, Angelika (2007). «Orientalism in Oriental Studies? Qur’anic Studies as a Case in Point».
Journal of Qur’anic Studies. 9 (21): 115–127.
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ٍ
سنوات طويل ٍة،
إ ْذ أكّدت أنجيلكا نيوفريث عىل أن هذا املرشوع بدأ اإلعداد له منذ
ولكن بدأ تنفيذه بالفعل يف عام 2007م بتمويل  2مليون يورو من أكادمي ّية برلني-
براندنبورج للعلوم واإلنسانيّات يف أملانيا ،والتي أنشئت عام 1700م وتُ َع ُّد من أشهر
األكادمي ّيات العلم ّية يف أملانيا وأوروبا ،إذ تضم مجموع ًة من أكرب الباحثني ومت َّول
بوساطة الحكومة الفيدرال ّية يف واليتَ ْي برلني وبراندنربج .هذا املرشوع ُرصد له
املاليني من عملة اليورو األوروب ّية وهي ت ُ َع ُّد من العمالت الصعبة القويّة ،ويُرشف
عليه فريقان ،يقوم األول بخلق بنك للمعلومات ( ،)Data-Bankيُصب يف قناته
كل ما يتعلّق بالقرآن كدراس ٍة ترشيح ّي ٍة ،أي املعلومات واملعلومات فقط ،من
تفاسري القرآن ونس ٍخ قدمي ٍة وجديد ٍة ،وعلوم القرآن وأسباب النزول ومحكمه من
التأويل ،وناسخه من منسوخه ،وقراءاته العرش وامليك من املدين ،يف تح ٍّر دقيقٍ
عىل الطريقة األملانيّة املعهودة ..ويف بعض التوصيفات البحثيّة تبني أنّه ،يهدف إىل
الوفاء مبطلبني مل ّحني يف البحث القرآين:
أولهام :توثيق ال ّن ّص القرآين من خالل مخطوطاته ،ومن خالل نقله مشافه ًة
(القراءات) ،فعىل خالف النسخ املتداولة للقرآن يف يومنا هذا ،والتي تستند عىل
طبعة امللك فؤاد القاهريّة يف (1924-1923م) ،فإ ّن املرشوع املزمع القيام به يرمي
إىل استقرا ٍء شاملٍ لشهادات املخطوطات األوىل ،وكذلك للقراءات القرآنيّة التي تم
حفظها والتي وث ّقها الرتاث اإلسالمي .ومبا أ ّن نظام كتابة املخطوطات القرآن ّية القدمية
يتيح -بسبب خل ّوه من النقط واإلعجام -تع ّد ًدا يف الداللة ،فقد تم اختيار الفصل بني
نتائج البحث يف املخطوطات ،ونتائج البحث الخاصة بالقراءات القرآن ّية .وعىل وفق
ذلك فإن التوثيق النيص سوف يتّخذ شكل العرض املزدوج واملتوازي للطريقتني م ًعا.
ٍ
وثانيهام :تقدي ُم تفسريٍ
مستفيض يضع القرآن يف سياقات ظهوره التاريخي.
تاريخي (دياكرو ٍّين)
وباآليت يكون التفسري املروم ،فإنّه أ ّو ًل سيدرس القرآن من منظو ٍر
ٍّ
نصاً نشأ بالتدريج عرب عقدين من الزمان ،باحثاً عن التطورات
تعاقبي ،أي؛ باعتباره ّ
ٍّ
الشكل ّية واملضمون ّية واملفهوم ّية ،وكذلك ما طرأ عىل النصوص القرآن ّية األوىل من
ٍ
ٍ
إضافات الحق ٍة.
إحاالت أو
إعادة تأويلٍ أو تغيريٍ يف الداللة عرب
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أ ّما ثان ًيا ،فإ ّن هذا التّفسري يعتمد عىل مقارب ٍة تنظر للسورة باعتبارها وحدةً،
وأ ّن السور املك ّية عىل األقل -يف اتفاقها الثابت مع األمناط البنائ ّية املعهودة وأشكال
الخطاب املناسبة -هي وحداتٌ أدبيّ ٌة.

ثالثًا :يعتمد التفسري كذلك عىل استقرا ٍء واسعٍ للنصوص املوازية يهوديّ ًة كانت أم
مسيح ّي ًة .ولكن هذا التفسري يتجاوز فيلولوجيا القرآن التقليديّة -التي قامت عىل مبدأ
الكشف عن األصول املبارشة ،منطلق ًة من رؤي ٍة معرف ّي ٍة تؤمن بخضوع القرآن لتأثريات
النصوص الدين ّية السابقة عليه -ويرى :أن القرآن مل ينطبع سل ًبا باألشكال واملضامني
السابقة عليه ،بل انتقى منها أشياء ،فع ّدلها أو أعاد عرضها يف ضوء األفكار واألسئلة
جدل نقديًّا[[[.
التي تتصل بالجامعة القرآن ّية ،بل إنه لرمبا أقام معها ً
فهذا املرشوع مرتب ٌط باملرياث االسترشاقي األملاين من خالل الرؤية ،إال أنّه
يختلف عنها من حيث املنهج كونه يعتمد عىل أحدث النتاجات للعلوم اإلنسان ّية
والتأويل والتحليل؛ ّإل أنه من ناحي ٍة ثاني ٍة مرشو ٌع يقوم عىل األحكام واملخرجات
نصا مرتبطًا
نصا برشيًّا أو كونه ًّ
االسترشاقيّة يف تعاملها مع النص القرآ ّين كونه ًّ
مبرجع ّي ٍ
ات تورات ّي ٍة أو مسيح ّي ٍة ،وهذا ما سوف نقف عنده يف سياق بحثناّ ،إل
مسائل وهي جز ٌء من التح ّوالت
َ
أنّه يختلف عن الرؤية االسترشاق ّية يف جملة
التي أصابت االسترشاق بفعل النقود التي تعرض لها هذا الخطاب بفعل ارتباطه
بالرؤية االستعامريّة وخطابه االستعاليئ .هذه النقود دفعت الكثري من الدراسات
االسترشاق ّية إىل تصنيف نفسها خارج الخطاب االسترشاقي ،فهي ت ُق ِّدم نفسها
كبحوث معارص ٍة يف العلوم اإلنسان ّية وهي تختلف عن االسترشاق يف ٍ
ٍ
نقاط متنوع ٍة
منها املنهج[[[.
وتعريف.
عرض
ٌ
[[[ -سامر رشواين ،مرشوع املوسوعة القرآنيّة األملانيّةٌ :
[[[ -بعض سامت االسترشاق الكالسييك (كامليل إىل املادية ،الفهم السطحي ،أو املجانسة) استمرت بإمداد روايات الرشق
املعارص ،لك ّن الكثري قد تغري؛ فاليوم يتكون األنصار يف معظمهم من مفكري املؤسسات البحثية ،سياسيني ،صحفيني ،خرباء
هوليوود ،مبرشين مسيحيني ،والبعض منهم يف األوساط األكادميية ،وهم مشغولون بإنتاج معرف ٍة ،لكن لديهم صو ٌر مهيمن ٌة منها:
ٍ
ٍ
وترصف
متجمد
ويف هذا الخيال الحايل للمسترشقني الجدد ،الرشقيون املسلمون ليسوا فقط محارصين يف تقالي َد قدمي ٍة ،وتاري ٍخ
ٍ
سلوك غريِ عقال ٍّين ،بل هم بعيدون عن كونهم غريبني أو حميدين ،إنهم خطرون ،هم تهديد عىل القيم الثقافية ،النزاهة
أو
(السالمة) الحضارية ،والرفاهية املادية للغرب.انظر:آصف بيات ،مقاالت ىف االسترشاق الجديدhttps://www.noonpost.org ،
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سوف نحاول دراسة هذا املوضوع يف مقاربتنا البحث ّية هذه من خالل تأصيل
املرشوع االسترشاقي األملاين وعالقته بالقرآن ،ثم نربز القراءات املعارصة التي
سبقت املرشوع ثم التط ّرق إىل أفكار مديرة املرشوع «أنجيليكا نويفريت» ،أل ّن
تصب يف جوهر املرشوع.
أفكارها ّ
املبحث األ ّول :االسترشاق األملاين والقرآن
نجد هذه العتبة رضوريّ ًة من أجل التطرق إىل بحثنا ،فتاريخ األفكار األملان ّية
ٍ
ق ّدم
توصيفات عميق ًة عن القرآن ،وهذه التوصيفات التي تُعرف باالسترشاق األملاين
وخصوصا القرآن.
متثل مستوى من البحث يف الرتاث االسالمي
ً
وقد تن ّوعت اآلراء يف هذا الجهد العلمي ،فقد نظرت له النظريّة النقديّة ملا
بعد الكولونياليّة متمثل ًة بإدوارد سعيد؛ إذ (اشتهر إدوارد سعيد بادعائه بأنّه مل
طويل ومستديم بالرشق» ،وبهذا فليس لها استرش ٌاق
قومي ٌ
يكن ألملانيا «اهتام ٌم ٌّ
من ال ّنوع ذي الدوافع السياس ّية .وقد ألغى بهذا القول أملانيا والدراسات العلم ّية
األملان ّية من استكشافه لرابطة السلطة واملعرفة التي منحت الرشع ّية والدميومة
ملرشوع االمرباطوريّة االستعامريّة األوروبيّة ...يبدو أن تعريف سعيد لالسترشاق ال
فضل عن
مجال الستكشاف الحالة األملان ّية ،ما أ ّدى إىل بقائها غري مستكشف ٍة ً
يرتك ً
عدم نيلها حظها من التنظري حتى ٍ
قريب)[[[ .هذا الكالم فيه واقع ّي ٌة إذ ال
وقت
ٍ
يل جامعٍ الختالفات املسترشقني يف خان ٍة واحد ٍة ،ويف هذه الحال،
وجود السترشاقٍ ك ٍّ
خصوصا إذا ما اُت ّفق عىل
ال يصح القول بصوابيّة االسترشاق أو خطئه بشكلٍ مطلقٍ ،
ً
أنّه قض ّي ٌة إشكال ّي ٌة بني املسترشقني أنفسهم؛ إ ْذ إ ّن الحكم باإلعدام عىل رجا ٍل كانوا
علامء يف عصورهم ،وقد اشتغلوا بحسب مناهج البحث السائدة آنذاك ،ال يخدم
الحقيقة العلم ّية[[[.
وقد كان رضوان السيد ،قد وقف موقفًا مختلفًا من جهود األملان يف هذا الحقل
[[[ -جينيفر جينكنز :االسترشاق األملاين :مدخل ،ترجمة :غســـان نامق ،موقع النور نرش يف .2010 /7 /2
[[[ -نجدي ،نديم :أثر االسترشاق يف الفكر العريب املعارص عند العرب ،ط ،1بريوت ،دار الفارايب ،2005 ،ص.79-78 :
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رمبا أه ّمها تلك التي يُعلّق فيها عىل ترجمة كتاب «تاريخ القرآن» للمسترشق
األملاين نولدكه[[[ ،وعدم جدواها الندثار املنهج ّية الفيلولوج ّية يف دراسة التاريخ.
فضل عن اإلشارة إىل أهميّة االسترشاق األملاين من حيث حفظ املخطوطات
ً
[[[
العرب ّية  .وهي رؤي ٌة تنسجم مع األطروحات املعارصة الغرب ّية التي تؤكد زوال
الخطاب االسترشاقي وأ ّن الدراسات املعارصة هي دراساتٌ علم ّي ٌة بعيد ٌة عن فقه
اللغة واملنهج الفيلولوجي الذي مل يعد يستطيع أن يتوافق مع تط ّور املناهج
وخصوصا فيام يتعلّق بـ (مجال التأويل واللسانيّات) وهي رؤي ٌة ال ميكن
العلميّة
ً
تق ُّبلها بسهول ٍة ملا لهذه الدراسات من أث ٍر يف املناهج املعارصة التي مل تُغادر الرؤية
السابقة بحسب ما سيظهر لنا.
عىل الرغم من تأكيد السيد عىل حالة العجز والنقص يف ال ّدراسات العرب ّية
ونقد إدوارد سعيد واالتّجاهات العرب ّية التي انتقدت االسترشاق ،فهذه الدراسات
ٍ
مشاركات عربيّ ًة
باملحصلة بقوله« :مل يشهد حقل الدراسات العربيّة اإلسالميّة
وإسالم ّي ًة جديد ًة وكثيف ًة يف العقد الحايل والالحق»[[[.
رض بق ّو ٍة يف
لكن عىل الرغم من هذا القولّ ،إل أننا نجد أ ّن أثر االسترشاق حا ٌ
أك َرث من مكانٍ يف الخطاب السيايس وتوظيفه األحداث األخرية يف توصيف الذات
كدول ٍة دميقراط ّي ٍة واآلخر كدول ٍة إرهاب ّي ٍة« ،إ ّن ميكانزمات االسترشاق التقليدي
ما زالت كامن ًة يف العقل الباطني ألدعياء السالم بني أفرقاء ليست متحارب ًة؛ أل ّن
الحرب بنظرهم تشرتط تكاف ًؤا أخالق ًّيا ،أو عىل األقل اعرتافًا ولو مضم ًرا بصدام
املصالح بني ٍ
طرف وآخ َر ،ال أن تغدو محوريّة الغرب معيا ًرا إلنسان ّية الباقني ،وكل
[[[ -املسترشق األملاين نولدكه :تاريخ القرآن ،ط ،1بريوت ،دار النرش جورج أملز2004 ،م.
[[[ -فارس ،عمر :املسترشقون األملان :حلق ٌة مفقود ٌة يف نقد االسترشاق؟ موقع خرب ،األربعاء  28كانون األول 2016م.
فهو يؤكد أن الخطاب االسترشاقي تم تجاوزه عىل صعيد املنهج والرؤية وأنّه مل يَ ُع ْد يُشكِّل حضورا ً يف الوعي الغريب عام ًة والوعي
وعي شق ٍّييفصل بني الواقع والوعي ،وهي حالة تهيمن عىل الخطابات العريب
أي رؤي ٍة نقديّ ٍة هي مبثابة ٍ
األملاين ،وهو يعترب َّ
االسالم ّية وقد ورثتها عن الخطاب القومي ،انظر :محارضتهhttps://www.youtube.com/watch?v=Nv7iurCsYrs:؛ انظر:
رضوان السيد :املسترشقون األملان ،النشوء والتأثري واملصائر ،ط ،2بريوت ،دار املدار االسالمي ،2016 ،ص .14
[[[ -رضوان السيد ،املسترشقون األملان ،النشوء والتأثري واملصائر ،م.س ،ص 14؛ انظر :م.ن ،تقييمه الدراسات العربيّة ،ص 10-9
من مقدمة الكتاب.
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من يتطاول عىل مصالحه يف الخارج أو أمنه يف الداخل ،هو عد ٌّو إرها ٌّيب للبرشيّة
جمعاء»[[[ .هذه الرؤية مل ِ
انعكاس ملا ميتلكه االسترشاق من
تأت من فراغٍ ،بل هي
ٌ
بص ّناع السياسة الغربيّة إىل االعتامد عىل ما يف جعبته
تأثريٍ يف العقل الغريب ،أ ّدى ُ
إلعداد ٍ
خطط عمالن ّي ٍة منسجم ٍة مع تص ّورات االسترشاق التي كان لها دو ٌر يف تشكُّل
فضل عن التوظيف اإلعالمي الغريب
الخلف ّية األيديولوج ّية لسياسة الغرب الراهنةً ،
أصل يف مخيلة الغرب عن العرب واإلسالم ،عرب تنميط أيديولوجيا
للصور القابعة ً
اليوم باسترشاق األمس.
هذا من ناحي ٍة ،لكن لو استعرضنا العالقة العموديّة ،أي لو بحثنا عن جدليّة
العالقة بني املعرفة والسلطة والتي أشار إليها إدوارد سعيد نجد أ ّن عالقة الدولة
األملان ّية باالسترشاق متذبذب ٌة؛ ما قبل الوحدة األملان ّية والقيرصيّة كان االهتامم
معدوم ،ومن ث َ َّم من خالل العالقة االسرتاتيج ّية بني الدولة القيرصيّة والدولة
شب َه
ٍ
العثامنيّة عشيّة الحرب العامليّة األوىل ،ازدهر االسترشاق يف األكادمييّة األملانيّة .ويف
أثناء حكم الدولة النازيّة ،عاد مبحث االسترشاق للظل .لكن من الرضورة الحديث
وخصوصا القرآن وطبيعة املنهج املتّبع
عن االسترشاق األملاين وعالقته باإلسالم
ً
الذي ال تكفي معه إشارة رضوان السيد (اندثار املنهج ّية الفيلولوج ّية) فهذا الحكم
مترس ٌع؛ أل ّن هذا املنهج ظهرت يف ظله جمل ٌة من التأويالت التي ستبقى حارض ًة
يف االسترشاق املعارص أو الجديد عىل الرغم من إبدال املنهج بفقه اللغة إىل علم
الداللة إىل اللسانيات؛ ّإل أنّنا نجد أ ّن األحكام املتولّدة عن املنهج الفيلولوجي ما
ولعل هذا يتطلب م ّنا تبيان املنهج
زالت حارض ًة يف مرشوع بحثنا يف هذا املبحثّ .
الفيلولوجي وتحليل آثاره يف الدراسات القرآنيّة األملانيّة.

أ ّوالً ،املنهج الفيلولوجي االسترشاقي

إ ّن البحث يف طبيعة هذه املنهج وتعريفاته تُعد قض ّي ًة رضوريّ ًة من أجل
فهم االسترشاق ،لكون املنهج هو الطريق .فعن تاريخ املنهج هناك من يرى أن
[[[ -نجدي ،نديم ،أثر االسترشاق يف الفكر العريب املعارص عند العرب ،م.س ،ص .26
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«القرن الثامن عرش قد شهد ظهور الفيلولوجيا ( )philologyالتي ترجمت خطأً
عندنا إىل (فقه اللغة) .وأهم ما تُعنى به (الفيلولوجيا) هو تحقيق النصوص وفك
رموز النقوش وإعدادها للنرش العلمي .لذلك مل تتع َّد هذه الدراسة حدود العمل
يخل من ٍ
خلط يف املصطلحات؛ إذ
التمهيدي الالزم لدراسة اللغة .لكن األمر مل ُ
استعمل مصطلح (الفيلولوجيا) مرادفًا لعلم اللغة أو اللسان ّيات»[[[.
فهذا النص يتطرق إىل جملة من النقاط عن تاريخ املنهج ،فريبطها بحقب ٍة
مح ّدد ٍة ،وعن دخوله إىل الثقافة العرب ّية إذ يؤكد عىل حدوث خطأٍ يف الرتجمة
فيجعل الفيلولوجيا تقابل بالخطأ علم فقه اللغة[[[ .ثم يع ِّرج عىل تعريف هذا
متخص ًصا
العلم وكأنّه يريد متييزه عن سواه ،فيؤكّد عىل وظيفة هذا العلم بكونه
ّ
يف تحقيق النصوص وفك رموز النقوش وإعدادها للنظر ،وهذه الوظيفة أيضً ا
يذكرها مصدر تاريخ وعقائد الكتاب املقدس ،فريى أ ّن «علم الفيلولوجيا عل ٌم
يهتم بثالث ٍ
نقاط رئيس ٍة ،هي :إعداد النصوص وطبعها ،ونقد النصوص ،والبحث
خاص مع هذا الكم الهائل
عن مصادر النصوص»[[[ ،فالبحث عن املصادر ونقدها ٌّ
من النصوص املدسوسة إذ ميكننا عند قراءة النص معرفة مخاطبنا الحقيقي ،أ ّما
نصاً مطابقاً للنص األصيل[[[.
إعداد النصوص فهدفه هو أن يجعل يف متناول القارئ ّ
وهناك تعريفاتٌ متن ّوع ٌة ترى أنّه:
 -1مبثابة العلم املختص بدراسة النصوص القدمية ،ويشتمل عىل دراسة النصوص
[[[ -قدور ،أحمد مح ّمد :مبادئ اللسانيات ،دار الفطر ،دمشق .
[[[ -هذا الخطأ أشار إليه املسترشق اإليطايل (غويدي) أشار إىل الفرق بني فقه اللغة والفيلولوجيا بقوله( :إن كلمة الفيلولوجيا
تصعب ترجمتها إىل العرب ّية ،وهي ال تدل عىل مصطلح فقه اللغة فبينهام ٌ
فروق واختالفاتٌ ) .وعىل الرغم من هذا الفارق ،إال
أ ّن علم اللغة وعلم الفيلولوجيا مرتابطان إذ ال يستغني علم اللغة عن الفيلولوجيا ،ألن مصادر علم اللغة النصوص اللغويّة،
كام ال يستطيع علم الفيلولوجيا االستغناء عن منجزات علم اللغة ،أل ّن هذا العلم هو الذي يقوم بدراسة النصوص وتحليلها،
إذا ً فالعالقة بني العلمني عالق ٌة وثيق ٌة لذلك ما زالت بعض الجامعات الغرب ّية تخلط بني علم اللغة والفيلولوجيا املقارنة كام هو
تفريق بني مصطلح الفيلولوجيا وعلم اللغة وفقه اللغة .عىل الرغم من التميز
الحال يف جامعة لندن لذا يجب أن يكون هناك
ٌ
الذي يرى أن الفيلولوجيا تهتم بدراس ٍة تشتمل-كام أارشنا سابقاً -عىل دراسة النقوش وإعداد النصوص للنرش ،ودراسة املعطيات
الثقافيّة العامة ،ونحو ذلك.
[[[ -الكالم ،يوسف :تاريخ وعقائد الكتاب املقدس ،ط ،1دمشق ،دار صفحات للدراسات والنرش ،ص .40-39
[[[ -م.ن ،ص40؛ انظرp.cllomp ، critique textuelle, op.cit.p.2 :
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اللغويّة دراس ًة تاريخ ّي ًة مقارن ًة ،لفهمها واالستعانة بها يف دراسة الفروع األخرى التي
يبحث فيها علم اللغة (ويف القرن التاسع عرش امليالدي مل مييز بني هذا املصطلح
ومصطلح علم اللغة وذلك الرتباط البحث اللغوي بالنصوص القدمية أيضً ا).
 -2يقسم هذا املنهج عىل قسمني :األول قس ٌم اختص بفك الرموز القدمية
واالهتامم باآلثار ،فيام يكون القسم الثاين قد اهتم بتحقيق النصوص واملخطوطات
بغية نرشها ،لكن الفيلولوجيا تهتم أيضً ا مبعرفة األدب ودراسة النصوص اإلبداع ّية
واملخطوطات دراس ًة تحليل ّي ًة نقديّ ًة.
 -3وعىل أساس تلك التعريفات والتقسيامت تح ّدد غاية العلم أو منهجه يف
كونه :دراسة النصوص ،إعادة تشكيل أو تجديد اللغة املنقرضة أو امليتة ،وال س ّيام
بعد اكتشاف اللغة السنسكريتيّة ،إذ اعتمدت الفيلولوجيا عىل القدم واملقارنة من
أجل هذا التجديد.
إن هذا العلم أو املنهج يطرح «مشكل ًة عىل مستوى التعريف ،فاختالف تعاريفه
من اختالف معرفته من حيث اختصاصاتهم العلم ّية واختالف نظرتهم إىل هذا
العلم ،فاملهتم بتاريخ الحضارة سيعطيه تعريفًا قري ًبا من تخصصه ،وكذلك اللغوي
واللساين وغريهم وهذه التعاريف تبدو مختلف ًة وغ َري متجانس ٍة حتى التناقض
يل ،إذ يعد بعضها خطو ًة
أحيانا فالجمع بينها ممك ٌن إذا ما نظرنا إليها يف إطا ٍر تكام ٍّ
أول ّي ًة موصلة لآلخر.
فإذا كان الهدف من الفيلولوجيا هو بناء التاريخ الحضاري لألمم ،فلن يتحقّق
ّإل باستثامر النصوص املكتوبة والوثائق القدمية باعتامدها وطبعها ونقد صحتها
تتأت ما مل نستوعب عقل ّية الشعوب
والبحث عن مصادرها .وهي عملياتٌ لن ّ
التي ح ّررتها ونتتبع تط ّورها الثقايف يف مظاهرها اللغويّة ،ونعيش معها بروح كُتّابها
األصليني»[[[.
[[[ -الكالم ،يوسف ،تاريخ وعقائد الكتاب املقدس ،م.س ،ص .39
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أ ّما الدراسات الجديدة يف هذا املجال ،فهي تحاول أن متيز نفسها عن املنهج
الفيلولوجي وتعتقد بقصوره ،وقد تم تجاوزه منهج ًّيا ومعرف ًّيا؛ ولك ْن ،علم اللغة
وعلم الفيلولوجيا مرتابطان ،إ ْذ ال يستغني علم اللغة عن الفيلولوجيا ،ألنها مصاد ُر
علم اللغة (النصوص اللغويّة) ،كام ال يستطيع علم الفيلولوجيا االستغناء عن
منجزات علم اللغة ،ألن هذا العلم هو الذي يقوم بدراسة النصوص وتحليلها ،إذًا
فالعالقة بني العلمني عالق ٌة وثيق ٌة .وأصبحت هذه ال ّدراسات الشارحة والناقدة
للنصوص القدمية تعرف باسم الفيلولوجيا .ونالحظ أ ّن مؤرش ٍ
ات ع ّد ًة تدخل هنا
الرتباط اللغات القدمية بأسلوب املقارنة بني اللغات[[[.
لقد كان هذا الظل الجديد باملقارنة هو الطريق الخلفي الذي تسللّت منه
الفيلولوجيا إىل الدراسات الحديثة وإىل دراسات اللغات الحديثة فيام بعد .ثم
توسع اللغويون يف مدلول الفيلولوجيا من دون أن يج ّردوه من ارتباطه باللغات
ّ
وال ّدراسات القدمية ،فأطلقوا هذا املصطلح عىل نوعني من أنواع النشاط والتحقيق
العلمي هام :األول ،فك رموز الكتابات القدمية التي يعرث عليها الباحثون يف حقل
اآلثار .والثاين ،أطلق اللفظ كذلك عىل تحقيق الوثائق واملخطوطات القدمية بغية
نرشها واالنتفاع بها يف النشاط العلمي ،ويف الدراسات التاريخ ّية واألثريّة .أما عبارة
خاص .وقد شهد استعامله بعض الغموض أيضً ا يف
فقه اللغة فهي
مصطلح عر ٌّيب ٌّ
ٌ
داللته ،ونلحظ من معانيه:
أ -بدأ هذا الفرع يف الرتاث العريب تحت اسم «اللغة» ،فكان العلامء يفرقون بني
ما يسمونه العرب ّية وما يسمونه اللغة.
ب -والدراسات العرب ّية الحديثة تطلقه عىل دراسة اللهجات العرب ّية عىل نحو
قائل:
ما نرى يف كتاب «اللهجات العرب ّية» إلبراهيم أنيس الذي أكّد يف دراسته ً
طويل مل يُ ِصبْها
«قد ظلت اللغة األدبيّة موحد ًة يف البيئات العربيّة الجديدة زم ًنا ً
[[[ -انظر :كارل بروكلامن :فقه اللغات السام ّية ،ترجمة ،رمضان عبد التواب ،القاهرة1977 ،م ،هنالك مقارنات بني اللغات
الساميّة (ص)140 ،15؛ انظر أيضا يف هذا املجال :باقر ،طه :مقدمة يف تاريخ الحضارات القدمية الجزء الثاين حضارة وادي النيل،
ط ،2بغداد ،الرشكة التجاريّة للطباعة والنرش1956 ،م.
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إال القليل من التغيري حني استقلت هذه البيئات بعضها عن بعض ،ولكنها كانت
دامئًا مفهوم ًة ويف متناول املثقفني من الناس الذين كانوا وال يزالون القلة يف تلك
البيئات ،كام ظلت اآلثار األدبيّة القدمية منوذ ًجا يُحتذى ويعت ّز بها ،وت ِ
ُقدم عىل
دراستها والعناية بها القلة من الناس يف جميع عصورنا التاريخ ّية»[[[ ،ومؤخ ًرا أصبح
بدل من فقه اللغة عىل الدراسات اللغويّة الحديثة ،بوصفها
استعامل علم اللغة ً
مرادفًا ملا يُعرف باأللسن ّيات[[[.
وقد ارتبط هذا املنهج بشكلٍ واض ٍح بالدراسات االسترشاق ّية ومبركزيتها الغرب ّية
يف نظرتها إىل الرتاث الرشقي ومنه الرتاث العريب اإلسالمي؛ إذ نجد هذا يظهر
بوضو ٍح يف تحديد (أرنست رينان) مه ّمة فقه اللغة يف (أن يسترشف رؤية الواقع
والطبيعة برؤي ٍة واضح ٍة) ،وبذلك يتس ّنى للمسترشق كام يقول إدوارد سعيد أن
يجعل اللغة العرب ّية «هي التي تنطق الرشق العريب ،ال العكس»[[[؛ لكن الواقع أن
الفيلولوجيا مكّنت االسترشاق اصطناع الرشق ال رؤيته كام هو« ،إنّه ٌ
رشق نتج تب ًعا
محكوم ببساطة الواقع التجريبي ،بل مبجموع ٍة من الرغبات
ملنطقٍ مفصلٍ  ،غري
ٍ
«التخصص
واملقموعات واإلسقاطات»[[[ .وهذا املنهج ارتبط باالسترشاق ،وهو
ّ
أساس ْي للعمل األكادميي يف تصوير الحياة
الذي يتخذ من الفيلولوجيا والتاريخ َ
والثقافة يف حضارة املرشق القديم ،واستطرا ًدا حتى مشارف العصور الحديثة[[[».
مركزي متفوقٍ للعقل ّية
وهو قد اتّسم بأنّه يق ّدم صياغ ًة استرشاق ّي ًة تنطلق من تص ُّو ٍر
ٍّ
رشقي إىل غر ٍّيب وهو
األوروب ّية[[[ .باعتامد مركزيّة الرتاث الغريب وإرجاع ِّ
كل منت ٍج ٍّ
اقي وقد أث ّر حتى يف الباحثني العرب الذين اعتمدوه يف ال ّنظر إىل
ٌ
منهج غر ٌّيب استرش ٌّ
[[[ -أنيس ،إبراهيم :يف اللهجات العربيّة ،بدون طبعة ،القاهرة ،مكتبة األنجلو املرصيّة2003 ،م ،ص.24
[[[ -انظر :حسان ،متام :األصول ،دراس ٌة إيبستمولوجيّ ٌة ألصول الفكر اللغوي العريب ،ط ،1الدار البيضاء ،دار الثقافة1981 ،م،
ص .250
لغوي جديد» ،مجلة املعرفة ،عدد  ،23أبريل 1981م ،ص.83
[[[ -سليامن اليوسف ،يوسف« :مقدم ٌة لفق ٍه ٍّ
[[[ -سعيد ،إدوارد :االسترشاق ،ترجمة :كامل أبو ديب ،مؤسسة األبحاث العربيّة ،ص.43
[[[ -رضوان السيد ،املسترشقون األملان ،م.س ،ص.153
[[[ -مدكور ،إبراهيم« :منطق أرسطو والنمو العريب» ،سلسلة اقرأ ،عدد  ،337سنة 1972م.
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تراثهم[[[ ،وهو يختلف عن علوم القرآن التي هي عبار ٌة «عن مجموع ٍة من املسائل
يُبحث فيها عن أحوال القرآن الكريم من حيث نزوله وأدائه ،وكتابته وجمعه
وترتيبه من املصاحف وتفسري لفظه وبيان خصائصه وأغراضه»[[[.

ثان ًيا ،االسترشاق األملاين والقرآن

يف البحث عن املنهج االسترشاقي األملاين يؤكّد مؤرخو تاريخ األفكار عىل أن
ٍ
أكادميي عن الفيلولوجيا والالهوت (مع أنّه ظل
كمبحث
استقل
ّ
«االسترشاق األملاين
ٍّ
يستخدم الفيلولوجيا كأدا ٍة تحليليّ ٍة ،لكن هذا االستقالل أخذ طاب ًعا وظيفيًّا فقط،
ايس ،وليس هو بالرضورة معرف ًّيا) .وقد مت َّيز االسترشاق األملاين
أي استقل كحقلٍ در ٍّ
خاص بالجانب الفيلولوجي
بجمع املخطوطات ونرشها وفهرستها ،مع
ٍ
اهتامم ٍّ
والصويف واألديب ،وعنايته بوضع معاجم يف اللغة العرب ّية ،ودراسته لجوانب الفكر
خاص ًة .إال أ ّن األملان متيّزوا باالنشغال بالنص القرآين ما
العريب اإلسالمي يف القديم ّ
[[[
م ّيز جهود األملان عن باقي جهود املسترشقني اآلخرين  ،يف هذه الحقبة استطاع
االسترشاق األملاين الخروج من أسطورة أن الدين اإلسالمي ليس ّإل تحوي ًرا عىل
الدين املسيحي واليهودي ،لكنه دخل يف دوامة أ ّن الحضارة اإلسالم ّية (ال الدين)
مدينة للرتاث الهيلليني ،وأن اإلبداع العلمي اإلسالمي هو صناع ٌة إغريقيّ ٌة استوردها
املسلمون من دونِ إضاف ٍة.
كام أرشنا سابقًا إىل هذا الحكم الذي ترك تأثريه حتى يف الباحثني العرب.
لكن من ناحية العالقة بني االسترشاق والسلطة الداعمة نجد أنّه كان مختلفًا
عام هو عليه الحال يف االسترشاق األمرييك ،فقد رصد املؤرخون أ ّن يف الحقبة ما
بعد الحرب العامليّة الثانية وحتى الثامنينيات من القرن العرشين ،أنّه انسحب
[[[ -وتبعه يف نفس االتجاه مجموع ٌة من الدارسني العرب ،أمثال أنيس فريحة يف كتابه «نظرياتٌ يف اللغة»،الذي يؤكد عىل
األصل الرسياىن للنحو العريب،وأحمدأمني «يف ضحى اإلسالم» الذي يثبت األصل الهندي.
[[[ -الصالح ،صبحي :مباحث من علوم القرآن ،ط ،10بريوت ،دار العلم للماليني ،1977 ،ص .10
[[[ -بدوي ،عبد الرحمن :موسوعة املسترشقني ،ط ،3بريوت ،دار العلم للماليني ،1993 ،ص310؛ انظر :الوائيل ،عامر عبد زيد:
موسوعة االسترشاق ،ط ،1بريوت ،ابن النديم للنرش والتوزيع.2012 ،
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متا ًما من التاريخ ،وفقد اهتاممه بالحارض (العالقات اإلسالم ّية األملان ّية املعارصة
كمثا ٍل) .وفقدان االهتامم هذا ينسحب عىل أهم املدارس االسترشاق ّية يف أوروبا
(أملانيا ،إنكلرتا ،فرنسا ،إسبانيا) .بينام انرصف األمريكيّون إىل ذلك يف تلك الحقبة،
تزام ًنا مع طموحاتهم بأن يكونوا الدولة العظمى يف م ّدة الحرب الباردة .طب ًعا،
ٍ
أصوات ناقد ٍة لعالقة السلطة باملعرفة
هذا الرتاجع باالهتامم رافق ظهور
(خصوصا التجربة القوم ّية وعالقتها مع املؤسسة األكادمي ّية) .وهنا
واألكادمي ّيات
ً
ٍ
مستقل
ٍّ
كمبحث
يشري رضوان السيد إىل مرحلة استتباب «الدراسات اإلسالميّة»
متخصص ٍة عن اإلسالم واملسلمني ،والرشق بشكلٍ عا ٍّم.
مجل ٍت
يف أملانيا ،وإصدار ّ
ّ
ولهم جهو ٌد ميكن إجاملها يف اآليت:
األمر األول :نرش النصوص القدمية؛ حيث ظهرت النصوص العرب ّية القدمية
محقّق ًة منذ القرن الثامن عرش امليالدي .واألمر الثاين ،الذي تق ّدم فيه املسترشقون
ٍ
مكتبات أملانيّ ٍة ،أو مكتبات
األملان هو فهرسة املخطوطات العربيّة املوجودة يف
العامل أو التنويه بها .أما األمر الثالث الذي ُع ِني به االسترشاق األملاين فهو االهتامم
باملعاجم العرب ّية .واألمر الرابع من مزايا االسترشاق األملاين هو املنهج العلمي
الدقيق الذي يعد عند بعضهم مثاال نادرا يحتذى ب ِه[[[.
لكن باملقابل ،فقد ات ّسمت نظرتهم إىل القرآن يف برشيّة القرآنُ ،متَّ َكأً عىل نزول
«التناص» وتصيُّد التشابهات الظاهريّة بني مضام َني قرآنيّ ٍة
القرآن وتاريخه ،وعىل
ّ
وثقافة العرب وثقافة اليهود والنصارى يف سبيل التأكيد عىل «البرشيّة» أي ما
يدخلنا يف أنسنة الخطاب القرآين بحسب قول رضوان السيد ،فهم يرون أن النص
ليس مق ّدساً بالحرف ،وهذه نظر ٌة سائد ٌة لديهم .والبحث العمودي عن اهتاممات
األملان بالقرآن يجعلنا نقف عند:
 .1يوليوس فلهاوزن (ُ :)J. Wellhausenولد فلهاوزن يف عام 1844م يف وستفاليا
بأملانيا ،وابتدأ حياته العلم ّية بدراسة الالهوت املسيحي ثم تو ّجه بعد ذلك لدراسة
[[[ -املنجد ،صالح الدين :االسترشاق األملاين تراجمهم وما اسهموا به يف الدراسات العربيّة ،ط ،1بريوت ،دار الكتاب الجديد،
1978م ،ج ،1ص.12-8
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كبري يف
التوراة ،ودرس اللغات الرشق ّية يف جوتنجني[[[ ،وبرع فلهاوزن بشكلٍ ٍ
وخصوصا نقد العهد القديم ،حتى ع ّده الكثري من
علم نقد النصوص الكتاب ّية
ً
الباحثني مبثابة األب الروحي أو املؤسس الحقيقي لذلك العلم[[[ ،إذ مع ظهور
ٍ
جديد يف الدراسة التورات ّية يربط بني
فلهاوزن ومدرسته بدأ التوجه إىل من ًحى
النقد املصدري والنقد األديب ،فقد حاول مبهار ٍة الربط بني التحليل األديب للمصادر
وتطور التاريخ الديني لبني إرسائيل .بدأ فلهاوزن يف تحديد مصادره بالحديث عن
أعام ٍل أدبيّ ٍة يف إشار ٍة منه إىل املصادر التي تشكّلت منها أسفار التوراة الحاليّة[[[.
وبعد أن قطع فلهاوزن شوطاً كبريا ً يف دراسة التوراة ،و ّجه جهوده لدراسة عرص
صدر التاريخ اإلسالمي ومصادره املبكرة ،وبحسب إشارة «رضوان السيد» فإنّه كان
ينشد التعرف عىل أحد اللغات السام ّية الح ّية ،وأيضً ا التعرف عىل االسالم الذي كان
األقرب إىل الربوتستانتيّة[[[ ،فكان من أهم املسترشقني
يُع ُّد بطابعه االحتجاجي
َ
الذين تع ّرضوا بالبحث والدراسة لتلك الحقبة امله ّمة ،إذ قام بتأليف عد ٍد كبريٍ من
األبحاث والدراسات التي تناولت تلك الحقبة[[[ ،وتوىف يوليوس فلهاوزن يف عام
1918م عن عمر يناهز األربعة والسبعني عا ًما.
ويبدو أنّه يف قراءته للتوراة ونقده لها كان يُشكِّل ات ّجا ًها يف نقد النص املقدس؛
أي مصد ٍر من املصادر التي تألّفت منها التوراة يحمل
إذ متكّن من الربهنة عىل أ ّن َّ
السامت األدب ّية الخاصة بكاتبه والعرص الذي عاش فيه وتأث ّر بأحداثه ...ويوضح
كيف استطاع اليهود وتحت قيادة عزرا إعادة ترتيب مجتمعهم املقدس[[[ .وبعد
أن انتقل من دراسة العهد القديم إىل دراسة اإلسالم ،بعد تأكّده من الرتبة التي
[[[ -العقيقي ،نجيب :املسترشقون ،ال ط ،القاهرة ،دار املعارف1964 ،م ،ص.724
[[[ -فريدمان ،ريتشارد إليوت :من كتب التوراة ،ترجمة :عمرو زكريا ،ال ط ،القاهرة ،دار البيان للنرش والتوزيع2003 ،م ،ص.24
[[[ -حامد ،رشيف :نقد العهد القديم ،مكتبة مدبويل ،القاهرة ص  .216انظرAulikki Nahkola.Op.Cit.p10 :
[[[ -انظر :رضوان السيد ،املحارضة بحسب الرابط https://www.youtube.com/watch?v=Nv7iurCsYrs:
[[[ -العقيقي ،نجيب ،املسترشقون ،م.س ،ص  ،725ومؤلفاته :مح ّمد يف مكة ،أديان عرب الجاهل ّية ،تحقيق تاريخ الطربي ،حيث
قام بالتعريف بشخصيات الرواة وحللها وعدلها وجرحها ،دستور املدينة أيام النبي ،فتوح إيران ،الدولة العربيّة وسقوطها من
ظهور اإلسالم حتى نهايّة الدولة األمويّة.والخوارج والشيعة .
[[[ -رشيف حامد ،نقد العهد القديم ،ص .226-225
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نشأ عليها اإلسالم وبإدراك التناقضات بني الديانة الساذجة التقليديّة أي الوثن ّية،
وبني عنارص الدين الجديد[[[.
 -1يوهان جاكوب رايسكه (1774-1716م) يع ّد أبرز مسترشقٍ أملا ٍّين أسس
الدراسات العربيّة يف أملانيا ،وهو أول مسترشقٍ أملا ٍّين وقف حياته عىل دراسة
العرب ّية والحضارة اإلسالم ّية ،ورأى أن اللغة العرب ّية ميكن أن تُدرس لذاتها[[[.
 -2تيودور نولدكه (1931-1836م) ظهرت عدد من الرتجامت ملعاين القرآن
إىل األملان ّية تصل إىل حوايل اثنتني وأربعني ترجم ًة .لعل آخرها هي ترجمة رودي
باريت 1966م ،وقد ع ّدت أحسن ترجمة للقرآن الكريم ولكن يبقى «تيودور
نولدكه» ميتلك قدم السبق يف ذلك ،وذلك أل ّن حصيلة جهوده ،يف مجال دراسة
النص القرآين ،أصبحت عمد ًة ومنطلقًا للدراسات القرآن ّية يف أوروبا[[[ .وقد طبق
عىل القرآن املنهج التاريخي فأعاد ترتيب القرآن زمن ًّيا عىل غري نهج املصحف
الرشيف ،فأصبح الرتتيب الذي انتهجه نولدكه يشغل أذهان املسترشقني جمي ًعا،
ويعلقون عليه أخطر النتائج يف عامل الدراسات القرآنيّة[[[ .ولعل هذه القراءة
مرتبط ٌة باملرشوع الذي نحن يف صدد تحليله عىل الرغم من أنّه يبدو مختلفًاّ ،إل
أنّه ما زال ير ّدد املنهج ّية نفسها التي رسخت يف قراءة القرآن ،فهي تحاول أن تبدأ
أ ّو ًل من البحث يف توثيق النص القرآين( :مالبسات نزوله ،جمعه وتدوينه ،قراءاته).
إ ّن النص القرآين الذي بني أيدينا اليوم هو يف مجموعة مام خلّفه النبي مح ّمد،
عىل أن يف التفصيل تأ ُّم ًل ومراجع ًة وتشكيكًا عند بعضهم .فقد د ّون استنادا ً عىل ما
ٍ
مدونات ،وعىل ما احتفظت به الذاكرة الجامع ّية للجامعة
خلّفه كتَّاب النبي من
[[[ -املنجد ،صالح الدين ،االسترشاق األملاين تراجمهم وما أسهموا به يف الدراسات العرب ّية ،م.س ،ص.109
[[[ -جحا ،ميشال :الدراسات العرب ّية واإلسالم ّية يف أوروبا ،ط ،1بريوت ،معهد اإلمناء العريب1982 ،م ،ص.190
[[[ -راجع :الصغري ،املسترشقون والدراسات القرآن ّية ،م.س؛ جحا ،ميشال ،الدراسات العرب ّية واإلسالم ّية يف أوروبا ،م.س؛ بالشري:
القرآن :نزوله ،تدوينه وترجمته ،ترجمة :رضا سعادة ،ال ط ،بريوت ،دار الكتاب العريب؛ الصالح ،صبحي ،مباحث يف علوم القرآن،
دار العلم للماليني ،نقرة ،التهامي :القرآن واملسترشقون ،مقال ضمن كتاب :مناهج املسترشقني يف الدراسات العربيّة اإلسالميّة
 الجزء األول ،تونس :املنظمة العربيّة للرتبيّة والثقافة والعلوم1995 ،م.[[[ -الصالح ،صبحي ،مباحث يف علوم القرآن ،م.س ،ص.176
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اإلسالم ّية األوىل ،لك ّن الصحابة اختلفوا وهكذا .ومن ناحي ٍة ثاني ٍة تطبيق املنهج
التاريخي الذي يرجع الفكر الحديث إىل فكر سابقه واعتبار الحديث بالرضورة قد
أخذ من القديم من هنا البحث عن مصادر للنص القرآين يف مواريث البيئة العربيّة
واليهوديّة والنرصان ّية واألمم التي اختلط العرب بها .وهو ما نجده مستم ًّرا يف
أي قراءة «موسوعة القرآن» والذي يختلف
القراءة التي نحن يف صدد الخوض بها ْ
يف غائ ّيته عام وجدناه عند «تيودور نولدكه» .إذ الغاية تكمن ىف أنسنة النص
لخصه الدكتور التهامي يف كون تلك الدراسات
وربطة بالجانب البرشي .وهو ما ّ
االسترشاق ّية تحاول التأكيد «عىل برشيّة الـمصدر القرآين ،والتشكيك يف الوثوق
بص ّحة النص القرآين من حيث الضبط مع ما تاله النبي ،مستندين هنا عىل :جمع
القرآن ونسخه  -اختالف ال ُق َّراء والقراءات[[[ .وهو أم ٌر ال ينكره الغربيون فهو جز ٌء
من تراثهم الحدايث يف نظرتهم كام سبقت اإلشارة إىل ذلك ،وهي رؤي ٌة تبقى وليد ًة
إبستمولوجي يقوم عىل مناهج الشك الفلسف ّية[[[.
إيديولوجي وآخ َر
بُ ْع ٍد
ٍّ
ٍّ

القراءات األملان ّية التي سبقت مرشوع موسوعة القرآن

يف الحقبة السابقة لهذا املرشوع ما عرف بوصفه القراءة النقديّة للقرآن التي
تعد املرجعيّة التي تولدت عنها موسوعة القرآن اليوم ،فهذه القراءة املوصوفة
بكونها نقديّ ًة جاءت كردة فعلٍ عىل القراءة املرصيّة التي ظهرت يف عام 1924م
[[[
وهي طبع ٌة للقرآن يف القاهرة بحسب قراءة حفص؛ أل ّن برغشرترس[[[ وجفري
[[[ -نقرة ،التهامي ،مناهج املسترشقني يف الدراسات العرب ّية اإلسالم ّية ،م.س ،ج( ،1ص .)31 ،25 ،21 ،10
العمومي يف
[[[ -وقد تناولنا العالقة بني العلم والفلسفة ومنهجها القائم عىل الشك وعنوان البحثَ :ع ْو َد ُة الدِّينِ إىل الفضا ِء
ّ
الغرب «مقارب ٌة يف العالقَ ِة ال َجدل ّية ب َني الدِّينِ وال ِعلم» مقدّم إىل مجلة الالهوت الجديد .والجانب اإليديولوجي ممكن النظر
يف مبحث ثانٍ يل بعنوان« :العنف الرمزي واملادي للكنيسة بحق العلامء وأثره يف تطور العلمنة الشموليّة» .منشو ٌر :مجلة
االستغراب .
[[[ -كان برغشرتس ،أستاذًا يف جامعة ميونخ ،وتلميذ أوغست فيرش ،املعروف مبساهمته يف عمل نولدكه وشفايل بعنوان:
«( »Geschichtedes Qoransتاريخ القرآن) وبإسهاماته املتنوعة يف اللغويات السام ّية.
[[[ -آرثر جيفري ( ،)Arthur Jefferyالقس امليثودي ،كان وقتذاك أستاذًا يف الجامعة األمريك ّية يف القاهرة ،وانتقل الحقًا إىل
كتب أخرى،
جامعة كولومبيا يف نيويورك سنة  1938ونرش فيام بعد الدراسة األساس ّية حول تأصيل األلفاظ القرآن ّية وله أيضً ا ٌ
قسيسا يف الكنيسة امليثوديّة
فضل عن مقدم ٍة لكتاب املصاحف أليب بكر عبد الله بن سليامن السجستاين .كان آرثر جيفري
ً
ً
إخالص بال ٌغ تجاه التبشري بالنرصانيّة وكان يحمل ه ّم التنصري وسائر قضايا النرصانيّة ،وكام
 Methodist Churchوكان لديه
ٌ
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كليهام كانا نشطني يف وقتها أي أثناء عمل ّية إنتاج نص القاهرة.
منشغلي بدراسة أدب القراءات ،ويصوران
يف الوقت الذي كان برغشرترس وجيفري
ْ
يف أفالم املخطوطات القرآن ّية الباكرة مخططني لنرش طبع ٍة نقديّ ٍة للقرآن ،وقد عرض
برغشرتس خالصة لها يف محارضة له «»sixth DeutscherOrientalistentage
(فيينا 1930م) خطتهام بالتفصيل:
ٍ
مبالحظات
يفرتض املحارض أن يقوم بالتعاون مع آرثر جيفري بإنجاز الئح ٍة
نقديّ ٍة للنسخة املرصيّة (للقرآن).
ٍ
بحروف أجنب ّي ٍة كل القراءات املختلفة الواردة يف
سيفرتض أ ّن هذه النسخة
اآلداب (خاصة يف الكتابات عن القراءات ويف التفاسري القرآن ّية) ومخطوطات
القرآن بالخط الكويف ،مع إهامل االختالفات الصوتيّة البسيطة وستنقسم بحسب
اختالفاتها يف الحروف الساكنة عن النص العثامين والتشكيالت املحتملة لهذا النص،
وتباينات هذه التشكيالت .من أجل نقدها ستوضع عىل حدة هذه التباينات
خاص ًة أو املفضّ لة منها .وستكمل املادة
عن النص القيايس الذي يستحق مالحظ ًة ّ
ٍ
بفهرس وبنظر ٍة عا ّم ٍة موضوعيّ ٍة وقواعديّ ٍة[[[.
املجموعة
يبدو أنّه يف محارضته هذه كان يخطط إىل جمع كل القراءات الواردة يف الرتاث
أجنبي .وقد
اإلسالمي حول القراءات القرآن ّية ووضعها عىل نسخة يكتبها بخ ٍّط
ٍّ
سعى إىل تقديم هذا املرشوع املسمى بـ (القراءة النقديّة) إىل مجموعة من الخرباء
يف مجال االسترشاق منهم( :فيرش بومشرتل وريرتوكهيل) وقد ص ّدرت مجموع ٌة
الباحثني بيانًا مشرتكًا هو اآليت:
«يوم االسترشاق األملاين السادس لعام 1930م بفيينا يرحب بالخطّة املقرتحة من
يصفه جون باردو الكاتب مبجلة العامل اإلسالمي كانت أستاذيته نرصان ّية املغزى ،وكام قال فريدريك غرانت الكاتب باملجلة
نفسها إن الدين عنده مل يكن مجرد ٍ
أكادميي ٍ
محض .وإن كانا ذكرا هذا الكالم يف معرض املدح إال أنه يلقي الكثري من
بحث
ٍّ
الضوء عىل الخلفيّة الفكريّة التي تشكل قناعات جيفري وتوجه وتحرك أبحاثه ،وميكن يف ظلّها فهم آرائه وكتاباته عن اإلسالم
والقرآن .انظر.247-The Muslim World, Volume 50 (1960), pp. 230 :
[[[ -رينولدز ،جربئيل :سعيد القرآن يف محيطه التاريخي ،ط ،1بريوت ،منشورات الجمل2012 ،م ،ص .23
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ٍ
مالحظات نقديّ ٍة للقرآن ،ويعد يوم االسترشاق
قبل السيد برغشرترس الهادفة إىل
خاص أنّه من الرضوري يف سبيل هذه الغايّة إنجاز مجموع ٍة
األملاين عىل نح ٍو ٍّ
مص ّور ٍة للمخطوطات القرآنيّة القدمية»[[[.
لكن مرشوع الطبعة النقديّة كان مق َّد ًرا له أن يُلغى ،بسبب سلسلة من
الحوادث املشؤومة غري العاديّة التي تكاد ال تُص َّدق[[[ ،ومتّ ثّلت يف موت برغشرترس،
ٍ
سنوات
وقد خلفه تلميذه أوتو بريتزل يف الكل ّية يف ميونخ ويف املرشوع .ويف غضون
قريب من االكتامل ،كام يتّضح من
متكّن بريتزل من أن يدفع املرشوع إىل طو ٍر
ٍ
ٍ
نقدي
لنص
تعليق جيفري
«لسنوات طويل ٍة استمر الكاتب املحارض يجمع موا َّد ٍّ
ٍّ
للقرآن ،ويف سنة 1926م اتّفق مع األستاذ برغشرترس أن يتعاون يف املهمة الكربى،
النص
وهي مه ّمة جمع أرشيف مواد منها ميكن أن يُكتب ذاتَ ٍ
يوم تاريخ تط ّور ّ
نص للقرآن -كخطو ٍة يف تلك الخطة -مع
القرآين .من املأمول أن يكون باإلمكان نرش ّ
نقدي للحوايش يعطي مجموعة الكاتب من التباينات النصيّة التي جمعت
نظام
ٍ
ٍّ
من التفاسري ،واملعاجم ،وكتب القراءات ،ومصاد َر مامثل ٍة يف هذا األثناء ،بدأ الدكتور
بريتزل ،خلف برغشرترس يف ميونخ ،ينظم األرشيف من أجل الـ «مجلس لدراسة
القرآن» الذي أنشئ بوساطة األكادمي ّية الباباريّة مببادر ٍة من برغشرترس ،وقد حشّ د
ملخطوطات كوفيّ ٍة وأعام ِل قر ٍ
ٍ
اءات باكر ٍة غريِ
اآلن مجموع ًة ضخم ًة من املصور
منشور ٍة .لكن حني اقرتب املرشوع من الكامل ظهرت غيوم الحرب يف أفق أوروبا
وما إن نشبت الحرب العامل ّية الثانية حتى ُدعي بريتزل إىل الخدمة العسكريّة
و ُعلِّق املرشوع ،إال أن بريتزل ذهب ومل يعد ففي  28ترشين الثاين 1941م مات
بريتزل يف حادث تحطُّم طائر ٍة».
ويصف جيفري النهاية التي وصل إليها أرشيف القرآن يف أثناء محارضته يف
القدس 1946م« :قتل بريتزل خارج سيباستيول يف أثناء الحرب األخرية ،وكل
األرشيف الذي من ميونخ أتلف بالقصف والنار ،حتى أصبح من الرضوري البدء
[[[ -رينولدز ،جربئيل :سعيد القرآن يف محيطه التاريخي ،م.س ،ص.23
[[[ -املصدر نفسه ،ص.24
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من الصفر يف تلك امله ّمة العمالقة»[[[ .وبعد موت جيفري 1959م مات املرشوع.
لكن يبدو أنّه كان مخدو ًعا من قبل سبيالري الذي أخربه بأن املرشوع تلف ّإل أن
تول أمره
الحقيقة كانت غري ذلك؛ أل ّن االرشيف نجا من آثار الحرب ،وإ ّن سبينالري ّ
وعهد به إىل تلميذه غونتري لولينغ األستاذ يف برلني اآلن[[[ ،لكن يبدو أ ّن مرشوع
موسوعة القرآن هو إحيا ٌء لهذا املرشوع.
املبحث الثاين :الدراسات القرآن ّية عند أنجليكا نويفريت
تكثف هذا التأصيل بشكلٍ يتجاوز املنهج االسترشاقي إىل توظيف بُ ْع ٍد لسا ٍّين
نصا وليدا ً للحوار املعريف الذي دار يف املنطقة،
النص القرآين بوصفه ًّ
بنيوي ينظر إىل ّ
ٍّ
نص يشرتك فيه األورويب غري املسلم واملسلم» ،فهو
لهذا تكثف مقولتها «القرآن ُّ
أمران لهذا الحوار:
األ ّول ،داخل الجامعة اإلسالم ّية أي من خالل الحوار بني النبي واملؤمنني،
فهذا الحوار أنتج النص الذي هو وليد اإلشكال ّيات والرهانات التي كانت تشغلهم
يف ذلك الوقت ،والتي اتّسمت باملشافهة عرب الحوار والكالم الذي كان يدور والذي
ٍ
نص
محفوظ ثم ُد ِّون فيام بعد.
تحول إىل ٍّ
نصا إسالم ًّيا ،بل
الثاين ،يف توصيفها وتحليلها تؤكّد عىل أ ّن القرآن ليس فقط ًّ
هو جز ٌء ال يتجزأ يف رأيها من الثقافة القدمية املتأخرة والنقاش الذي كان محتد ًما
نتاج لثقافة العصور
بني تياراتها املختلفة .فالنص القرآين عىل وفق هذه الرؤية هو ٌ
املتأخرة .إنّه جزء من الوصيّة التي تركتها تلك الثقافة ألوروبا .وبلغة نويفريت،
مجال جديدا ً أمام القارئ الغريب يف
إن من شأن هذه القراءة الجديدة أن «تفتح ً
عالقته بالهوته وتاريخه الفكري وتجعله ينظر إىل القرآن كجز ٍء ال يتجزأ من تاريخ
نصوصه الدين ّية .ويف هذا السياق ينتمي القرآن إىل التقليدين اإلسالمي والغريب».

[[[ -رينولدز ،جربئيل :سعيد القرآن يف محيطه التاريخي ،ص25؛ انظر :محارضة جيفريjeffey, the textual his tory of :
.Quran, 103
[[[ -املصدر نفسه والصفحة نفسها.
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يف األمرين هي يف جمعها بني تاريخيته داخل الجامعة اإلسالم ّية الدائرة األوىل
أما الدائرة األكرب لهذا الحوار فهي الدائرة التي تشتمل عىل األديان التوحيديّة التي
سبقت ظهور اإلسالم وكانت موجود ًة يف املنطقة وشكّلت النصوص الحافة بالقرآن.
كجواب
ويف األمرين نجد أنها «تفهم القرآن بوصفه سريور ًة تواصل ّي ًة ،وبلغ ٍة أخرى
ٍ
عن أسئلة عرصه .وهي تطمح إىل ردم الهوة القامئة بني البحث القرآين يف الغرب
ونظريه يف الثقافة اإلسالم ّية .وهو أم ٌر يتحقّق يف رأيها عرب مامرسته لنو ٍع من النقد
الذايت داخل مبحث القرآن يف الثقافة الغربيّة»[[[.
وهي هنا تحاول إسقاط تصور العهدين القديم والجديد عىل القرآن الكريم عىل
الرغم من االختالف بينهام ،إال أنها تَ ُر ُّد عىل هذا النقد بالقول« :إن القرآن بحسب
ٍ
جديد ،بل مينح ما سبق تبليغه لغ ًة جديدةً»[[[.
السور املك ّية ال يريد تقديم
يف حني أ ّن معنى القرآن له دالل ٌة أخرى فهو يف «األصل يف لفظة القرآن هو
يش جمعته فقد قرأته ،وسمي قرآنًا ،ألنه جمع القصص واألمر والنهي
الجمع وكل ٍ
والوعد والوعيد ،واآليات بعضها إىل بعض»[[[ .والقرآن هو الكالم القائم بذات الله
نقل متواترا ً[[[.
تعاىل ،وما نقل إلينا بني دفتي املصحفً ،
يوصف منهجها بـ «النص امللتوي» أي إنها تنظر إىل النص بوصفه خطابًا شفويًّا
يتم التواصل بني الجامعة عن طريق التالوة أي الكالم ال الكتابة ومل يتح ّول إىل
الكتابةّ ،إل متأخ ًرا ،وباآليت نجد صاحبة هذا املنهج هي أنجليكا نويفريت ،وهي
ِ
املعاصة للقرآن مبنه ٍج يزعم امل َزاوجة
تخصصت بالقراءات الراديكاليّة
باحث ٌة أملانيّ ٌة ّ
للس َور املك ّية يف
بني البنيويّة واإلبستمولوجيا ،فعلت ذلك يف دراستها الواسعة ُّ
أواخر السبعين ّيات من القرن املايض ،كام أ ّدى هذا التو ُّجه دورا ً بارزا ً يف دراساتها
[[[ -إن املتخصصيني الغربيني قد أثبتوا لتاريخ القرآن بوصفه كتابًا ،تطو ًرا .انظر :فرانسوا ديروش :استعامالت القرآن بوصفه
كتابًا مخطوطًا ،ترجمة :سعيد البوسكالوي ،مجلة الباب ،العدد  ،6ص.6
[[[ -أنجليكا نويفريت :القرآن جز ٌء من أوروبا؟ ،ترجمة :د .حامد فضل الله ،د .عصام حداد،
http://sudanile.com/index.php?option=com[[[ -الطربيس :مجمع البيان ،ط ،1بريوت ،دار العلوم للطباعة والنرش والتوزيع 2005 ،م ،ج ،1ص.14
[[[ -الغزايل :املستصفى ،تحقيق :مح ّمد عبد السالم ،ال ط ،بريوت ،دار الكتب العلميّة1413 ،م ،ج ،1ص.65
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املستمرة حتى اليوم ،وبخاص ٍة مقاالتها املبسوطة يف (موسوعة القرآن) التي أُنجزت
يف النصف الثاين من التسعينيات[[[.
وهذا القول تر ّدد يف رشوحات كثريٍ من الباحثني العرب الذين من املمكن أن
يتب ّنوا هذا القول متخذين من لفظ القرآن بوصفه يشري إىل كونه قراءةً ،وأصل
هذا القول يعود إىل هذه الباحثة التي تريد من تحليلها هذا القول أن القراءة
قبل يف التقاليد السابقة من الرتاث
وتوظيف إىل معانٍ دين ّي ٍة وردت من ُ
هي قراء ٌة
ٌ
رضا يف الدراسات االسترشاق ّية ،إال أ ّن الجديد
املسيحي اليهودي وهو مع ًنى كان حا ً
التناصات ليست سلبيّ ًة بل هي قراء ٌة تقومييّ ٌة جدليّ ٌة
هو أنها تريد التأكيد عىل أن
ّ
ملا سبق من النصوص مبا يتفق مع حاجات ورهانات االسالم والتجربة التاريخ ّية له،
وبحسب استدراكها وتأويلها «لك ّن القصص اإلنجيل ّية ال يتم قصها ألجل ذاتها ،ولكن
ٍ
ٍ
يفس البناء الشذري لهذه القصص يف القرآن»[[[ ،إال
يل
جديد ،وهو ما ِّ
لهدف تأوي ٍّ
أ ّن هذه القراءة القرآنيّة للنصوص القدمية عىل الرغم من أصالتها و ِج ّدتها ّإل أنّها
غائب ٌة يف التقويم الغريب وتعلّل سبب هذا« :إنها تعيد غياب إنجاز مقارن ٍة نسق ّي ٍة
بني الكتب القدمية والقرآن عىل املستويني األديب والثيولوجي إىل غياب االستعداد
للنظر إىل القرآن نظر ًة موضوع ّي ًة ومنحه القيمة التاريخ ّية التي منحت للعهدين.
وبلغ ٍة أخرى إىل استمرار األحكام املسبقة التي ما زالت تنظر إليه كتحريف لتلك
الكتب» .فهذه الرؤيّة تتميز بوصفها تعتد بأصالة القرآن وكونه يحقق إضاف ًة يف
منعزل عنه بل يدخل يف النسق نفسه.
ً
الجدل الالهويت ال
وكأنّها تريد من قراءتها ردم هذه الفجوة يف الدراسات الغرب ّية حول اإلسالم،
لهذا جاءت دراساتها عىل تنوعها تحاول دراسة القرآن دراس ًة نسق ّي ًة عىل املستويني
األديب والثيولوجي .لكن تبقى غايتها ال شكل النص القرآين ،ولكن سريورة تشكله،
النص املد ّون.
أو تلك السابقة عىل تشكّله ،وبلغ ٍة أخرى التبليغ الشفوي للقرآن ال ّ
مونولوغي وهذا تج ٍّن عىل
نص
ألنّها ترى أن التدوين جعل القرآن يتحول إىل ٍّ
ٍّ
[[[ -سامي ،زبيدة :أنرثوبولوجيات اإلسالم (مناقش ٌة ونق ٌد ألفكار إرنستغيلرن) ،ال ط ،بريوت ،دار الساقي1997 ،م.
[[[ -املصدر نفسه والصفحة نفسها.
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الحضارة اإلسالم ّية التي عرفت بانفتاحها عىل املعارف اإلنسان ّية ،هذا االنفتاح الذي
ٍ
مجاالت متنوع ٍة .وهذا يعكس
ظهرت مثاره مبا قدمت من حضار ٍة إنسان ّي ٍة يف
قابل للبحث والتلقي والفهم
ديناميكيّة اإلسالم ال جموده ،وإن النص بقى موضو ًعا ً
املع ّمق ،إال أ ّن الباحثة تنطلق من رؤي ٍة لها مقاص ُد مختلف ٌة ترتبط بنسقٍ من
القراءات الغرب ّية حول النص ،جعلتها ال ترى حضور النص يف حياة املسلمني ،ألنه
نصاً َم ِعيشً ا ح ًّيا ومستم ًّرا.
بقى ّ
شعائري َمتل ٌّو منذ البدايّة ،ولذلك فهو يجمع بني
نص
وهي تزعم أ ّن القرآن ٌّ
ٌّ
نص متل ٍّو،
حي أو ٍّ
التدوين الذي يفرتض االنضباط ،والشفويّة التي تُحيلُ ُه إىل تقليد ٍّ
وصارت طريقتها الطموحة وذات النزعة األدبية اتجا ًها واس ًعا يف أوساط الدارسني
للقرآن ،بل سادت راديكاليتان تفكيكيتان منذ الثامنينيات وحتى اليوم :الراديكال ّية
النص من الداخل ،والراديكال ّية األخرى التي تبحث عن
التي تعم ُد إىل تفكيك ّ
للنص يف استعاد ٍة لفيلولوجيات القرن التاسع عرش
أصو ٍل عربيّ ٍة أو رسيانيّ ٍة مركب ٍة ّ
امليالدي ،والتي كاد نولدكه نفسه يتجاوزها يف أواخر حياته[[[ .وعن التفاعل ما
ٍ
جديد وقد تناولت أنجليكا
بني األدب (عرب) التورايت وبني القرآن مثار التساؤل من
نويفريت هذا التط ّور البحثي يف ثالث كتب جديدة[[[.
فهذه الرؤيّة وان كانت تنتقد القراءات االسترشاق ّية ومنها أطروحة كريستوف
لوكسنبورغ يف كتابه «القراءة اآلراميّة للقرآن»[[[ إال أنها هي األخرى ترفض التعامل
نصا مق ّد ًسا مفارقًا وتجد هذا يتعارض مع املعطى العلمي ،إال أن
مع النص بوصفه ًّ
هذا التصور «ما زال يكرر األطروحة اإللحاديّة التي كانت مهيمن ًة يف القرن التاسع
عرش األورويب وروحه الوضع ّية ،وبلغة أخرى إنه ينتمي إىل أدب ّيات اإللحاد ،وليس
ككتاب تأخر به الزمن
يف األمر ما يضري وال ما ينقص من قيمته ،رشط أن نقرأه
ٍ
[[[ -السيد ،رضوان :جوانب من الدراسات القرآن ّية الحديثة واملعارصة يف الغرب ،مجلة التسامح ،العدد  ،17سنة 2007م.
[2]- Der karan Hand Kommentar mit ubersetzung ron Angelika Neuwur. Bd, 1 Poetische prophetue
Fuhmekkanische suren, Verlag. 2011, p 600.
[3]- Lusenberg chrusthof, dle syro-aramaus che Lesart des Koran Eih Beutray Zur Entschlussaung der
Korans prache .Berlin, Verlattans schiler, 2004, p35.
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.إنها رؤي ٌة تتناقض يف تأكيدها عىل ترنسندنتال ّية (تعايل) النص القرآين مع النص
نفسه الذي ما برح يؤكد عىل األصل الواحد لألديان التوحيديّة الثالثة ويدعو اليهود
والنصارى ،كأهل كتاب ،إىل االعرتاف بالجينالوجيا املشرتكة لألديان التي جاء القرآن
مؤك ًدا عليها .إنها ترى يف فعل التدوين نو ًعا من نسيان بعد اللقاء والتواصل،
تاريخي ،من نصحواري
نص
فالتدوين يف تأكيده لرتنسندنتال ّية القرآن يح ِّوله من ٍّ
ٍّ
ٍّ
إلهي[[[.
متع ّدد األصوات إىل مونولو ٍغ ٍّ
تؤكد يف محارضة لها بالقول« :سوف ننتقل إىل املصطلحات الالهوتية لرتجمة
ٍ
الكتب املقدسة التي نحاول وضع سياقٍ
تحفظات إسالميّ ٍة
تاريخي لها نجد هناك
ٍّ
ضد ترجمة القرآن بأساليب اليهوديّة واملسيح ّية املعارصة سوف يثبت الخطاب
القرآين ارتباطًا وثيقًا باملناقشات التي تجري يف التقليد .ويف نهاية املطاف ،ستقترص
كنص أد ٍّيب والتي
تقاليد امليل العتيقة املتأخرة عىل عين ٍة قصري ٍة من القرآن الكريم ٍّ
تتحدث عن املطالبة القرآنية بإضفاء االتساق عىل نفسها بذات األسلوب الفريد
لكثري من
من نوعه ،يحافظ عىل إصداراته السابقة»[[[ ،يف حني هناك دراساتٌ ٍ
الدراسات اإلسالم ّية الحديثة واملعارصة قد تناولت القرآن بالدرس من خالل القرآن
نفسه من أجل معرفة مقاصده بالرجوع إىل القرآن نفسه واستنطاقه[[[.
تقوم الدراسات الغرب ّية عا ّم ًة ومن ضمنها الدراسات األملان ّية عىل جملة من
السامت هي باألحرى جز ٌء من مرشوع الحداثة الغربيّة وهيمنة الخطاب املادي
عىل الفلسفة والفكر الغرب ّيني ،وقد متظهر هذا يف نقد الخطاب الديني وظهور
منهج ّي ٍ
كل منهام ،من
ات غرب ّي ٍة يف دراسة التوراة واإلنجيل والحفريات يف تاريخ ّية ٍّ
ضمن رصاع بني الكنيسة والدولة ،يضاف إىل هذا أن االسترشاق كان له غاياتٌ
سياسيّ ٌة واقتصاديّ ٌة يف عالقته بالرشق عام ًة واإلسالم خاصة .ويف دراسة اإلسالم ال
بد أن يأيت القرآن يف املقدمة ،لهذا نجد أغلب الدراسات الغرب ّية قد تناولت القرآن
[[[ -السيد ،رضوان ،جوانب من الدراسات القرآنيّة الحديثة واملعارصة يف الغرب ،م.س ،الصفحة نفسها.
[2]- The Qur’an - a European Text. Taking Historical, Literary and Theological Entanglements Seriously.
مثال :الصدر ،مح ّمد باقر :املدرسة القرآنيّة ،ص .209وغريها الكثري.
[[[ً -
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بالدراسة وقد ركّزت عىل« :تعريف القرآن ،شكل القرآن ،السور القرآن ّية ومضمونه
عنارص السور والكلامت ،ومحتويات القرآن ،املوضوعات وسياق نزولها ،اإلنسان
يف القرآن مثل الحريّة ،القتال ،أصول القرآن جمع القرآن ،ترتيب السور واآليات،
القراءات ،التفسري ومناهجه ،الرتجامت»[[[ .لكن هذه الرؤيّة يف تناول القرآن هي
تختلف إىل ح ٍّد كبريٍ عام هو موجو ٌد يف القراءات اإلسالم ّية الرتاث ّية ،فإن القراءة
سيايس وثقا ٍّيف غر ٍّيب ،كام قلنا له
خطاب
ومناهج هي وليد ُة
ٍ
الغرب ّية لها منطلقاتٌ
ُ
ٍّ
أي
اهتامم بالجوانب امليتافيزيقيّة ،وهي وليد ٌة للنزعة املاديّة
ٍ
أحكا ٌم مسبق ٌة ضد ِّ
يف أوروبا ،وللعداء املستفحل يف املجتمع العلمي األورويب مع الكنيسة والذي مت ّدد
صوب اإلسالم[[[.
ٍ
توصيفات للقرآن من خالل حوا ٍر لها تحدثت فيه عن سامت
وقد قَدمت
الخطاب القرآين وقد حرصتها يف اآليت:
خاص ملفهوم الشعب املختار كام لدى اليهود.
 -1ال يوجد يف القرآن فه ٌم ٌّ
فبدل من ٍ
بعض مختا ٍر يأيت جميع البرش .كام
الصوت القرآين يرفض اختيا ًرا كهذاً ،
حل عند هؤالء محل مفهوم اختيار
يتم رفض مفهوم اختيار الله للمسيح ّيني ،الذي َّ
أناس يحتذون باملُثُل العليا ،ال ميكنهم
الله لليهود .ال أح َد ُمختار بل هناك فقط ٌ
أي من امتيازات االختيار (هذا يعني ،ال يتم االستناد كام لدى اليهود
االستناد عىل ٍّ
إىل إبراهيم أو كام لدى املسيحيني إىل املسيح) .هذه االستنادات ال تنفع أمام الله
ٌ
كل إنسانٍ
مسؤول وحده عن أعامله وسوف يحاسبه الله عليها[[[ ،أي أن
أب ًدا ،بل ُّ
القرآن يعارض مفهوم شعب الله املختار أو مبعنى أصح ينتقد فكرة احتكار تاريخ
النجاة والخالص من قبل اليهود واملسيحيني .
كل إنسانٍ إقامة عالق ٍة فرديّ ٍة بالله من دون أ ْن يكون
 -2ثم إنّها ترى أ َّن بإمكان ِّ
ٍ
شبهات ،دار الفتح ،األردن.
[[[ -فضل عباس ،قضايا قرآنيّ ٌة يف املوسوعة الربيطانيّة ،نق ٌد مطاع ُن ،ور ُّد
[[[ -مثة كتاباتٌ عديد ٌة تناقش إثارات االسترشاق ،وأحبذ اإلحالة عىل كتا ْ َب د .عبد الرحمن بدوي« ،دفا ٌع عن القرآن ضد
منتقديه» و«دفا ٌع عن مح ّمد ضد املنتقصني من قدره».
[[[ -حوار مع «أنجليكانويفريت»http://www.andepm.ma/vb3/showthread.php?p=99387 :
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هناك جه ٌة وسيط ٌة« ،نعم ،ميكن قول هذا ،مع أ َّن القرآن بح ِّد ذاته ومن وجهة نظ ٍر
معين ٍة هو جه ٌة وسيطة أيضً ا -أي باعتباره وسيطًا يستطيع املرء من خالله بلوغ
وخصوصا من خالل
هذه الحالة بسهول ٍة ،فمن خالل أداء املؤمن لطقوس الفروض،
ً
مدخل غري متا ٍح لآلخرين .بيد أ َّن هذا
ً
الصالة ،ومن خالل تالوة القرآن ،ميلك املرء
شخص أو إىل ٍ
لفظي ،وال يقوم عىل امتيا ٍز يرجع إىل ٍسلف أو إىل
شعائري
املدخل
ٌّ
ٌّ
شخص ّي ِة ُم َخل ٍِّص»[[[ ،وهي هنا تظهر الرؤية الربوتستان ّية التي ترى أن النص ميكن
أن يكون هو الصلة بني الله والبرش من دون وساط ٍة.
 -3أما عن إمكانيّة اإلحاطة لغري املسلم بالقرآن ،ترى أن «هذه نقطة انطالقٍ
غ ُري مواتي ٍة أب ًدا إ ْن مل يكُن مطّل ًعا عىل الكتب املق ّدسة األخرى .لألسف مل ت ُعد
عمو ًما لدى القارئ املعرفة التي كان ميلكها من استمعوا إىل النبي .فهؤالء كانوا
مثقفني ،وكانت لديهم درايَ ٌة مبعارف اإلنجيل ومعارف زمنهم الفلسف ّية التي ال
منلكها اليوم ،أ ّما املسلم الذي يريد أن يطلع عىل القرآن فرتى هذا يتحقق من
خالل»[[[ ،ما يقرأه ببساط ٍة من تفاسري القرآن ،فهي تشمل خربات املجتمع املسلم
أي حا ٍل -حتّى وإ ْن كانت نابعة من زمن ليس زمننا وكان
بالقرآن ،وهي مفيد ٌة عىل ِّ
ما يقرأه املرء فيها يدعو للحرية أحيانًا» .فهي تنظر إىل األمر من زاوي ٍة تاريخ ّي ٍة
فلكل زمانٍ معارف ُه وتحاول إسقاط هذا عىل اإلسالم.
ِّ
 -4أما يف النظرة إىل اآلخر بني اإلسالم والغرب فرتى «أنهم يفعلون ذلك يف
الواقع ،أكان ذلك يف الرشق ،إذ الوعي التقليدي اإلسالمي بذاته ينطلق من أ َّن
اإلسالم يختلف منذ بداياته بشكلٍ
جوهري عن الثقافة املحيطة ،وأنَّه جاء بيش ٍء
ٍّ
ٍ
جديد متا ًما إىل العامل ،بينام قبله كان عرص الجاهل ّية – حقبة ال تحظى بتقدي ٍر
علم .ويف الغرب يُعتقد أ َّن اإلسالم
كبريٍ وال ينبغي للمرء بالرضورة أن يحيط بها ً
هو اآلخر املختلف متا ًما ،أي أنه أم ٌر ال ينتمي إىل الثقافة األوروب ّية .إنها تحديداتٌ
قدمي ٌة ج ًّدا للغرييّة ال تصمد أمام الحقائق التاريخ ّية ،إال أنها قد تحددت عىل
[[[ -حوار مع «أنجليكانويفريت».http://www.andepm.ma/vb3/showthread.php?p=99387 :
[[[ -املرجع نفسه والصفحة نفسها.
427

تغي موازين القوى يف مراحل سابقة» .أي
هذا النحو ،بسبب تب ُّدل النفوذ أو ُّ
لكل منهام متركُ ًزا حول نفسه ونف ًيا لآلخر ،مبعنى أن القراءات االسالم ّية
أنها ترى ٍّ
تتمركز حول االسالم وتنفي الجاهليّة والغرب م ًعا ،واألمر نفسه يف الثقافة املسيحيّة
ٍ
صالت عميق ًة بني اإلسالم
فهي تنفي االسالم ،يف حني تؤكد الباحثة عىل أ ّن هناك
التناص بني الثقافات
والجاهل ّية وبني اإلسالم واملسيح ّية ،وهي تعتمد عىل جانب
ِّ
األخرى والنص سواءا ً أكانت جاهل ّي ًة أم غرب ّي ًة مسيح ّي ًة.
 -5ويف محل إجابتها عن سؤال يناقش الرأي القائل بأ َّن اإلسالم يف حاج ٍة ُملِ َّح ٍة
للتنوير أو أ َّن العقل والعلم حتى يومنا هذا يقعان يف موقعٍ مضا ٍّد لإلميان يأيت
جوابها« :االدعاء بأ َّن اإلسالم يفتقر إىل التنوير ما هو إال صيغ ٌة منط ّي ٌة قدمي ٌة ج ًّدا .إ َّن
الفخر بالتنوير (يف الغرب) ،مع أنه اليوم قد خبا بعض اليشء ،يدفع بشكلٍ متك ِّر ٍر
إىل ن َْسب تقدم كبري للثقافة الغرب ّية وأقل لإلسالم .عىل الرغم من عدم وجود
حركة َعل َمنة شاملة يف التاريخ اإلسالمي ،إال أ َّن وجود الجانبني الروحي والدنيوي
يف اإلسالم بعضهام إىل جانب ٍ
بعض هو سبب ذلك .كام أ َّن اختالل موازين القوى
السائد اليوم بني الرشق والغرب مل يكن دامئًا بهذه الجسامة عىل اإلطالق ،إذ كانت
حضارة العلوم اإلسالم ّية مل ّد ٍة طويل ٍة ج ًّدا متف ِّوق ًة عىل نظريتها الغرب ّية أو عمو ًما
عىل نظرياتها غري اإلسالميّة ،ومل يكن هذا بسبب تق ّدمها عىل غريها عىل صعيد
الوسائط فقطُ .ص ِنع الورق يف العامل اإلسالمي منذ القرن الثامن الهجري عىل سبيل
املثال .وهذا بدوره وفَّر إمكان ّية نرش ك ٍّم هائلٍ من النصوص ،األمر الذي مل يكُن يف
ذلك الوقت قامئًا يف الغرب قَطّ .وبالتأكيد كان عدد النصوص العرب ّية يفوق عدد
املخطوطات التي كانت متداولة يف الغرب بأكرثَ من مائ ِة م ّرةً ،إذ كان الغرب حتى
القرن الخامس عرش امليالدي يعتمد يف الكتابة عىل الورق الذي كان باهظ الثمن
ويصعب الحصول عليه».
 -6عن سؤال ما هي صورة املرأة واإلنسان يف القرآن؟ يأيت جوابها أ ّن «القرآن
بطبيعة الحال ليس مرج ًعا للسلوك االجتامعي .تنطلق اليوم أوسا ٌط واسع ٌة من
إمكانيّة العثور عىل كل معايري اإلسالم يف القرآن .بيد أ َّن هذا مل يكُن هدف القرآن.
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لقد تو ّجه القرآن باعتباره إبالغاً إىل الذين كانوا يعتمدون عىل معايري أخرى ،وكانوا
ٍ
أطروحات
عىل استعداد لوضع هذه املعايري موضع الشك والتساؤل .يُق ّدم القرآن
حول معاي َري مختلف ٍة»...
ُفصل بني القرآن والتأويالت اإلسالمية الالحقة فهي ترى أ ّن «الكتابات
يبدو أنها ت ّ
الترشيع ّية يف الفرتات الالحقة ال تعكس ما هو موجود يف القرآن .يتّضح هذا عىل
وجه الخصوص يف صورة املرأة ،التي تختلف متا ًما يف الكتابات الترشيع ّية اإلسالم ّية
عام هي يف القرآن -بحسب تأويلها طبعا وتؤكد عىل ذلك -إذ شكَّل القرآن هنا
بالذات تق ُّد ًما ثوريًّا ،إذ ساوى املرأة أمام الله بالرجل ،األمر الذي مل يكُن له نظ ٌري
مثل ستكون بالطريقة نفسها.
يف ذلك الوقت .فمحاسبة كال الجنسني يوم القيامة ً
رمبا يبدو هذا األمر من منظور يومنا الراهن عاديًّا ،ولكن األمر مل يكُن كذلك آنذاك
.كانت املساواة بني املرأة والرجل يف ذلك الوقت غ َري وارد ٍة بتات ًا بع ُد -وكانت ال
عم إذا كانت املرأة متلك رو ًحا أصالً .جرى الحكم عىل
تزال هناك نقاشاتٌ حتى ّ
املرأة بشكلٍ
متضارب ج ًّدا وكانت منزلتها الحقوق ّية يف كثري من املجتمعات سيئ ًة
ٍ
للغاية قبل اإلسالم .كام وضع القرآن املرأة يف أمو ٍر دنيويّ ٍة مه ّم ٍة عىل املستوى
بأي حا ٍل
نفسه مع الرجل ،إذ متلك حقوقًا وتستطيع حتى أن ترِث ،أي أنها ليست ِّ
من األحوال فاقدة االستقالليّة وال الوصايّة عىل نفسها» .فهي ت ُقارب القرآن مقارب ًة
تاريخ ّي ًة ،فهو من جه ٍة متق ّد ٌم عىل الديانات السابقة ومن جه ٍة ثاني ٍة يختلف عن
التأويالت اإلسالم ّية الالحقة[[[.

مالحظات
أ ّو ًل -املقاربة التاريخ ّية يف قراءة النص املقدس عند نويفريت
وخصوصا القرآن تنطلق
نجد أ ّن مقاربة نويفريت يف دراسة الرتاث اإلسالمي
ً
وخصوصا املنت التاريخي الذي متثله التاريخ ّية التي لها قواعدها
من قواع َد حداث ٍة
ً
علم
يف النظر إىل التاريخ
ً
وخصوصا الديني ،فهذه املدرسة تتجاوز التاريخ بوصفه ً
[[[ -املرجع نفسه والصفحة نفسها.
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يبحث يف الوقائع والحوادث املاضية إىل رؤية فلسف ّية وإحال ٍة يف التفسري ،إىل
تقديم تفسريٍ مرتهنٍ إىل خطابها األيديولوجي ،ألنّها تبقى مذه ًبا فكريًّا له مسبقاته
اإليديولوجيّة يف التحليل والتشخيص والنقد؛ فهي تقدم تفس ًريا ولي ًدا يف فضاء
الحداثة يرى أن تفسري األحداث املرتبطة بإنسان مرتهنٍ إىل الرشوط التأريخ ّية،
مثل ،ألنها ترى أن التاريخ
وباآليت يتم استبعاد ما هو خارج هذه الرشوط كالغيب ً
أي مبدأٍ آخر خارج هذه القاعدة،
يكفي نفسه بنفسه وباآليت فهو مستغنٍ عن ِّ
كل حقيق ٍة مرتهن ٌة إىل
مذهب يرى أ ّن ّ
ألن التاريخانيّة ليست مج ّرد منه ٍج بل هي
ٌ
الرشوط التاريخ ّية؛ وهذا التفسري يعتمد عىل فهم السياق التاريخي للواقعة ،وعدم
اقتطاع الحدث من املنظومة التي ينتمي إليها إىل منظوم ٍة أخرى وإدراج الوقائع
تفس وال تفرض .انطالقًا من هذه القاعدة يتم إنكار
واألحداث يف رؤي ٍة شامل ٍة ّ
الغيب ،ألنّه خارج السياق التاريخي للواقعة .من ضمن هذه الرؤية كان يقع فهم
وخصوصا عىل
نويفريت لبعض املفاهيم اإلسالم ّية وعىل منهجها التاريخي النقدي
ً
وخصوصا القرآن الكريم ،فهذا املنهج ظهر يف القرنني
فهمها «للظاهرة الدين ّية»
ً
الثامن والتاسع عرش امليالديني وانترشا يف مجال التأويل الديني ،فهو يهدف إىل ربط
النصوص الدينيّة بسياقها التاريخي وهو يُعد من أهم املناهج املعتمدة حتى
يومنا هذا يف التأويل الديني املسيحي .وهي منهج ّي ٌة تاريخ ّي ٌة ألنها ترى أ ّن لكلٍ
خارج التاريخ ،وإمنا
نص كيفام كان تاري ًخا« .فال وجود لحقيق ٍة دين ّي ٍة (خالص ٍة)،
ٍّ
َ
يجري التعبري عن التجربة الدين ّية ويجري نقلها إىل اآلخرين ضمن سياقٍ
تاريخي
ٍّ
ٍ
معايري عا ّم ٍة للبحث العلمي يف
مخصوص»[[[ ،وهي نقديّة ألنّها تقول بوجود
َ
تاريخ تك ّون النصوص ،وهي متثِّل قطيع ًة مع طريقة التعامل مع النص الديني
يف القرون الوسطى .وباآليت فإ ّن القطيعة يف الفكر ظهرت نتائجها يف االسترشاق
الكالسييك وهو يفرس القرآن يف إطار التوالد من البيئة الثقاف ّية آنذاك فإمنا
ينطلق من نزوعه املادي ونفيه للبعد اإللهي لخصوص القرآن .ومع التحوالت
جانب مه ٍّم أال
الفكريّة جاءت التاريخان ّية الجديدة ،فهي تشرتك مع القدمية يف
ٍ
[[[ -ألياده ،مرتشيا :البحث عن التاريخ واملعنى يف الدين ،ترجمة :سعود املوىل ،ط ،1بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربيّة،
2007م ،ص.57
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وهو أن األدب يُ َع ُّد جز ًءا من السياق التاريخي العام للمجتمع.

ّإل أن االختالف يكمن يف موقف األخرية بأن الخطاب ما هو إال وسيل ٌة لق ّو ٍة
ٍ
ومصالح مشرتك ٍة ومتثِّل نسي ًجا اجتامع ًّيا وثقاف ًّيا
بأهداف
تتبناه جامع ٌة تتمتع
َ
متميّ ًزا داخل املجتمع اإلنساين يف لحظ ٍة تاريخيّ ٍة مح ّدد ٍة .وهذه القوة االجتامعيّة
هي التي منحت الخطاب قوته ومتاسكه .ولعل هذا ما سوف نجده عند النظر إىل
مقاربة نويفريت للمجتمع اإلسالمي يف زمن النبي ،ألن التاريخان ّية الجديدة
كام تجلّت يف فهم ميشيل فوكو وتوصيفه للخطاب بوصفه املرجع ّية املعرف ّية
الرئيسة التي تقوم بتنظيم املامرسات االجتامعيّة والثقافيّة والسياسيّة واالقتصاديّة
وترتيبها ملجتمعٍ مع ٍني داخل حقب ٍة تاريخ ّي ٍة مح ّدد ٍة .لكنه أكّد عىل أن األمر ليس
مرتبطاً بوجود حقيق ٍة موضوع ّي ٍة ،بل األمر يرتبط بالخطاب نفسه وما يتمتع به
كل حقب ٍة يف تاريخ الثقافة
داخل الفضاء االجتامعي والثقايف[[[ .وباآليت تغدو ُّ
اإلنسانيّة منتج ًة ملنظومتها القيميّة واملعياريّة واملفاهيميّة الخاصة ،التي تح ِّدد
جميع املامرسات والفعاليات داخل ذلك املجتمع .ويتم عىل أساس ذلك الخطاب
ٌ
مقبول اجتامع ًّيا وما هو غ ُري مقبو ٍل داخل تلك الحقبة االجتامع ّية
تقويم ما هو
التاريخ ّية[[[؛ لكن هذا التأويل يبقى داخل األرض ّية نفسها التي نسجتها حقبة
الحداثة وما بعدها باعتامدها عىل الرؤية العدميّة ،فهي تهدف إىل اإلمساك بأصله
نص آخ َر .وبلغ ٍة أخرى إنها
أي ٍّ
وتتعامل مع النصوص املقدسة شأن تعاملها مع ِّ
تنزع القداسة عن النصوص الدين ّية كام فعلت مع املسيح ّية واليهوديّة[[[.
من النقود لهذه التاريخ ّية قول مرتشيا ألياده« :كان هذا الج ُّو ج ًّوا صارت
فيه الكليشية الرائجة ( )Fashionableتحمل اسم التاريخ ال الطبيعة .كام أ ّن
[[[ -أنظر يف هذا املجال :مشيل فوكو :تاريخ الجنون يف العرص الكالسييك ،ترجمة :سعيد بنكراد ،ط ،1بريوت ،املركز الثقايف
العريب2006 ،م؛ انظر :اويريدريفوس-بول رابينوف :مشيل فوكو مسري ٌة فلسف ّيةٌ ،ترجمة :جورج أيب صالح ،ال ط ،بريوت ،مركز
كل ما قيل يف مجموعة كافة امللفوظات التي كانت تسمه
االمناء القومي ،ص  ،58وهو يرى اآلن «أن املرض العقيل تك ّون من ِّ
وتفصله وتصفه وتفرس ُه وتروي تطوراته وتبني مختلف ترابطاته وتحكم عليه وعند االقتضاء ،تعطيه الكالم بأن تنطق هي باسمه
ٍ
بخطابات ال بد وأن تُع َّد خطاباته».

[[[ -العلوي ،السيد جعفر :االسترشاق والعبور إىل التاريخانيّة ،م -البصائر ،العدد ( ،)42السنة 1429 - 19هـ2008 /م.
[[[ -مرتشيا ألياده ،البحث عن التاريخ واملعنى يف الدين ،م.س ،ص .133-120
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اكتشاف أن التاريخ أم ٌر ال مف َّر منه ،وأ ّن اإلنسان كان دامئًا كائ ًنا تاريخ ًّيا ،ليس
بحد ذاته تجرب ًة سلب ّي ًة أو مجدي ًة .فهذا األمر البديهي رسعان ما أتاح املجال أمام
سلسل ٍة من األيديوجيات والفلسفات النسبيّة والتاريخانيّة»[[[ .كانت تلك هي
املرجع ّية التاريخان ّية النقديّة التي كانت حارض ًة يف قراءة القرآن عند نويفريت
فهي «متارس نو ًعا من «هريمينوطيقا األصل» إذا صح هذا التعبري ،وهي ت ُغفل عىل
الرغم من تاريخ ّيتها حركة التاريخ وحرك ّية النص ،ألن النص املقدس ال يُختزل يف
ٌ
ٌ
نص
أصلٍ ثقا ٍّيف
ومتحرك باستمرار ،وليس له تاري ُخ
متحول
معيٍ ،بل هو ٌّ
وتاريخي ّ
ٍّ
نشو ٍء ،ألنه ال يتوقف عن إنتاج املعنى بل عن تجاوز نفسه باستمرا ٍر أو عن إنتاج
نفسه»[[[ .إال أن التفسري يحاول البقاء من ضمن حدود ممكناته التاريخ ّية التي
هي وليدة فضا ٍء معر ٍّيف
وضعي ينفي ما هو خارج حدود التجربة والتاريخ وهو
ٍّ
ٍ
إلحادي .عىل الرغم من أ ّن التاريخيّة الجديدة تؤكد عىل انفتاح
مبوقف
مرتب ٌط
ٍّ
النص األديب ليس كياناً جامل ًّيا مستقلًّ عن الظروف
النص من خالل تأكيدها عىل أن ّ
االجتامع ّية واالقتصاديّة والسياس ّية .واألمر اآلخر هو أن «معنى النص» ليس ثابتًا
بتغي ظروف التلقي .لكن كيف نفهم النص من دون فهم الفضاء املتداول
بل يتغري ُّ
للنص فالقرآن مرتب ٌط بالفضاء اإلسالمي ،إال أن القراءة االسترشاقيّة عىل الرغم من
تأكيدها عىل القراءات املتن ِّوعة للقرآن يف اإلسالم إال أنها ترفض التاريخ اإلسالمي
وتنتقد حقبة التدوين وتكتفي باملرجع ّيات االسترشاق ّية عىل الرغم من األخطاء
التي سقطت بها تلك املرجع ّيات كالفيلولوجي التاريخاين ثيودور نودلكه يف كتابه
«تاريخ القرآن» ،ومقالة ألفورد ولش «القرآن» يف املوسوعة اإلسالميّة ،ومقدمة
ٍ
مقدس» ،التي عرضنا لها
ككتاب
بال وواط للقرآن ،وكتاب آرثر جفري «القرآن
ٍ
يف الصفحات السابقة وكيف تم استثامر القراءة التاريخ ّية التي قدمت يف دراسة
التوراة واإلنجيل ومحاولة تطبيقها عىل القرآن الذي تم تحديده من ضمن أفقٍ
تاريخي وثقا ٍّيف مح ّد ٍد وعزله عن أفقه االسالمي .عىل الرغم من كل هذا تحاول
ٍّ
[[[ -مرتشيا ألياده ،البحث عن التاريخ واملعنى يف الدين ،م.س.131-130 ،
مثاال! ،موقع القنطرة.
[[[ -رشيد بوطيب ،حدود القراءات العلمية للقرآن ...الباحثة األملانية أنجيليكا نويفريت ً
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التأكيد عىل االستنارة باإلسالم عرب ترصيح أنجليكا نوينفريت الذي ذكرت فيه أن
«إ ِّدعا َء افتقار اإلسالم إىل التنوير ،كليشي ٌه غر ٌّيب قدي ٌم»[[[.

أي إنّها تحاول تقديم قراء ٍة علامن ّي ٍة لإلسالم كام جاءت يف تأويالتها ومرشوعها
عب عنه هابرماس ضمن كتاب «قوة
«موسوعة القرآن» ،وهو الهدف نفسه الذي ّ
الدين يف املجال العام» ،والذي طالب فيه املتدينني برتجمة اإلمكانات الدالل ّية
القادمة من التقاليد الدين ّية إىل لغ ٍة علامن ّي ٍة وإىل لغ ٍة متاح ٍة للجميع[[[.
القراءة القامئة عىل أنسنة النص
التناصات مع الرتاث التورايت واإلنجييل
-1
ّ

رص يخلف مفهوم التأثري الذي كان قامئاً عىل املنهج
ّ
التناص :مفهو ٌم معا ٌ
أصل والحديث متأث ٌر به ،فالفلسفة اإلسالم ّية عىل
االسترشاقي القائل أ ّن القديم ٌ
ٍ
بحروف عربيّ ٍة ،وهكذا مع النص القرآين الكريم،
وفق هذا املنهج هي أث ٌر يونا ٌّين
والتناص عىل وفق املنهج املعارص إذ يُع َّرف مفهو ُم
قيل أنه متأث ٌر بالتوراة واإلنجيل
ّ
ٍ
نصوص،
نص وآخ َر أو بني ع ّد ِة
التناص ( )Intertextualityبأنّه وجو ُد تشاب ٍه بني ٍّ
وهو
نص
مصطلح صاغته جوليا كريستيفا  1941لإلشارة إىل العالقات املتبادلة بني ٍّ
ٌ
ٍ
نص يف آخ َر أو تتّبع املصادر التي استقى
معي
ٍّ
ونصوص أخرى ،وهي ال تعني تأث َري ٍّ
ٍ
تفاعل أنظم ٍة أسلوب ّي ٍة .وتشمل
َ
نصوص سابق ٍة ،بل تعني
نص تضميناته من
منها ٌّ
العالقات التناص ّية إعادة الرتتيب ،واإلمياء أو التلميح املتعلق باملوضوع أو البنية
والتحويل واملحاكاة».
لهذا قالت أنجليكا باملصادر املتع ّددة للقرآن ،وهي مقول ٌة استرشاق ّي ٌة تهدف
مثل من
قليل ً
إىل تفكيك أسس اإلسالم ،إلظهار «أن التكوين اإلسالمي ما كان أكرث ً
مثاال! ،موقع القنطرة .
[[[ -رشيد بوطيب ،حدود القراءات العلمية للقرآن...الباحثة األملانية أنجيليكا نويفريت ً
[[[ -يورغن هابرماس وآخرون :قوة الدين يف املجال العام ،ترجمة :فالح رحيم ،ط ،1بريوت ،دار تنوير للطباعة والنرش2013 ،م.
الجانب اآلخر من املواطنني مبوجب أخالق املواطنة نفسها عبئًا تكميليًا ّأل يستنكروا املساهامت
ص ( ،)60 -59وأيضً ا طلب
ُ
الدينيّة يف الرأي السيايس...
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ٍ
ٍ
أي يش ٍء آخ َر ،ولكن
منحرف
يهودي
هرطق ٍة مسيح ّي ٍة ،أو فر ٍع
بإيحاءات عرب ّي ٍة ،أو ِّ
ٍّ
أي حا ٍل نظرتهم نظر ٌة بائس ٌة»[[[.
عىل ِّ
التناص بوضو ٍح يف مقوالت
وهذه النظرة التي نجدها تقوم عىل توظيف مفهوم ّ
أنجليكا نويفريت التي ال تعرتف باملصدر اإللهي للقرآن ،وتنبني نظريتها التأويليّة
للقرآن عىل برشيّة القرآن وسائر الكتب املقدسة .بالتأكيد ،إن هذا التأويل غ ُري منز ٍه
عن اإلحكام املسبقة واملضمون اإليديولوجي ،فالتاريخ ّية تؤكّد هذا« :بأن مؤلف النص
ليس كائ ًنا مستقلًّ موضوع ًّيا مفرغًا من الدافع ّية واإليديولوجيا» .فهذه املوضوع ّية
غايات متنوع ٍة وأرضيّ ٍة معرفيّ ٍة وتص ّور ٍ
ٍ
ات إيديولوجيّ ٍة ،جعلت
تبدو خاضع ًة إىل
التاريخ ّية تعترب َّ
كل النصوص سوا ًء وال تعطي صفة التف ّوق للنصوص األدب ّية اإلبداع ّية،
فكتابات املحامني والصحف اليوم ّية واألط ّباء واألدب الشعبي كلها تشكِّل جز ًءا من
تاريخي ٍ
سياقٍ
واحد خاضعٍ لسلطة الخطاب االجتامعي والسيايس والديني نفسه.
ٍّ
النص املق ّدس عن غريه من النصوص
عىل وفق هذه الرؤيّة ال تغدو هناك سم ٌة متيز ّ
نصا برشيًّا محكو ًما بسياقٍ ثقا ٍّيف ال
وهذا يظهر واض ًحا يف أنسنة النص وجعله يبدو ًّ
ميكن أن يُتعاىل عليه ما يجعل منه وثيق ًة تاريخ ّي ًة مثلام تفعل بعض مدارس تاريخ
األدب ،إ ْذ إن السياق ال يؤثر فقط يف طبيعة املضمون ،وإنّ ا يح ّدد بشكلٍ
حاسم البنية
ٍ
الشكليّة للنص األديب ،ومنط التشكُّل اللغوي والداليل ،وآليّات القراءة والتأويل.

أصل هذه الرؤية نجدها يف ما ي ّدعي املسترشقون من أن النبي تأث ّر بالبيئة
والوسط الثقايف الذي كان يعيش فيه ،وأ ّن هذه البيئة قد تركت بصامتها يف القرآن
املنسوب للنبي ،وزعم بعضهم أن القرآن ما هو إال اقتباساتٌ من التوراة واإلنجيل،
ومنهم من زعم تض ُّمن القرآن لألساطري الوثن ّية ،وتضيف أنجليكا إىل من سبقها من
حواري
نص
املسترشقني كنودلكه -الذي تُ ثّل هي امتدا ًدا له -قولها أن النص القرآين ٌّ
ٌّ
نصا أحادي
«نبي قائلٍ كريزما ٍّيئ واملتلقي جمهوره املؤمن» ،وليس ًّ
تواص ٌّ
يل بني ٍّ
عبت
الصوت كام يرى نودلكه أي صوت مح ّمد فقط ،بل حوى أصوات ًا متعددة َّ

[[[« -حوار كارلوس سيغوفيا» ،قصة نوح يف القرآن داللة عىل النبوة ،ترجمة :عبدالرحمن أبو املجد ،شبكة األلوكة ،تاريخ
اإلضافة  :2015 /12 /17ميالدي  1437/3/5 -هجري.
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عن الجامعة والتاريخ والثقافات املختلفة يف ذلك العرص.
إال أ ّن الفرق بني تلك الكتب والقرآن نجده لدى املسترشق «موريس بوكاي»
الذي انتهى يف كتابه (التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم) إال أن التوراة هي عبار ٌة عن
أعام ٍل أدبيّ ٍة كُتبت عىل أمد م ّد ٍة زمنيّ ٍة تقارب تسعة قرونٍ بأيدي كُتَّاب متع ّددين
ما أدى لتغري مضامينها ،وتشبيهها بفسيفساء تفتقد االنسجام ،وأما األناجيل األربعة
ٍ
أشخاص مل يعارصوا املسيح ومل يشاهدوا أفعاله ،وكُتب بعضها
فهي برأيه كتابات
بعد زمنٍ طويلٍ من وفاة املسيح ،فظهرت يف تلك الكتابات تناقضاتٌ بحسب ميول
كاتب ،بخالف الوحي القرآين الذي نزل عىل أمد عرشين عا ًما وتم تسجيله
ِّ
كل ٍ
وكتابته يف أثناء حياة الرسول ،وتم تدقيقه من قبل عثامن ريض الله عنه ما
يجعل للقرآن أصال ًة بني الكتب السامويّة األخرى[[[.
 -2أنسنة النص أو برش ّيته
إ ّن االختالفات بني القرآن والكريم والنصوص املتبق ّية التي أشار إليها موريس
بوكاي ،ال يعرتف بها املسترشقون الذين يقولون ببرشيّة النص القرآين ،فنفي املصدر
كل
اإللهي للقرآن ونسبته للرسول مقول ٌة استرشاقيّ ٌة شهريةٌ ،نجدها واضح ًة لدى ٍّ
من القس آرثر جيفري وكذا نولدكه شيخ املسترشقني األملان الذي تصفه املسترشقة
أنجليكا وينفريت بـ «حجر كنيستنا» ،والذي يرى أن النص القرآين وضعه وط َّوره
مح ّمد ،وهذا ما قالت به أنجليكا وينفريت زاعم ًة أن القرآن الكريم مثله مثل
نبوي».
العهدين (التوراة واإلنجيل) «كال ٌم ٌّ
 -3التعامل مع النص املقدّ س من خالل التحليل األديب
هذه الرؤية التي تنتمي إىل النقطة الثانية نفسها أي أنسنة ال ّن ّص ،وهي مقول ٌة
وتوسعت مع الحداثة واملناهج التاريخان ّية التي تعتمد عىل
ارتبطت بعرص النهضة ّ
القراءة األدب ّية ،التي تعمد إىل التسوية بني النص القرآين والنص األديب.
[[[ -موريس بوكاي :التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم ،ترجمة :حسن خالد ،ط ،3بريوت ،املكتب اإلسالمي1990 ،م.
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هذه الرؤية ليست بجديد ِة ٍ
عهد بالفكر العريب ،فقد ق ّدمها طه حسني يف كتابه
«يف الشعر الجاهيل» موظِّفًا فيها املنهج التاريخي ،وقال بها من بعده الشيخ أمني
الخويل وتلميذه مح ّمد أحمد خلف الله وآخرون.
فالتحليل األديب يتناول جوانب التناصات مع األسطورة بالرجوع إىل «نورثروب فراي»
الذي يعلّمنا أ ّن ال ُبنى امليث ّية األسطوريّة تستمر بإعطاء شكل االستعارات والبالغة ألنوا ٍع
متأخر ٍة من ال ُبنى «نجد هذا واض ًحا يف معالجة ويفريت باصطالحها «إزاحة األسطرة
محطِّم
بامتيازٍ» وهي مقول ٌة تحيلنا إىل معنى أ ّن الحداثة جاءت بوصفها خطابًا فلسف ًّيا
ً
رسب إىل التاريخ بغاية أن ينحت تدريجيًّا هذه الظاهرة التي
«األصنام» وهو الذي ت ّ
[[[
أجمع املفكّرون عىل تسميتها بـ «إزالة الصبغة السحريّة عن العامل» .
فهذا املنهج يف التحليل للنص املقدس يستبعد اإلعجاز الغيبي للقرآن ويجعله
صدى للكتب املق ّدسة واألساطري الوثن ّية ،فام الجديد الذي جاء به القرآن؟
مجرد
ً
ٍ
روايات باطل ٍة لإلنجيل ،وما
وما قيمة تصحيح القرآن للعقائد الباطلة املبن ّية عىل
حقائق مخالف ٍة للكتب األخرى.
جاء به من
َ
فهذا الجهد االسترشاقي يف النظر إىل القرآن يكشف املسكوت عنه املسترشق
بالنشو ،بقوله« :يف ٍ
مهمً أن نستخدم قواميس اللغة السام ّية وغري
بحث كهذا ليس ّ
السام ّية فحسب ،إمنا من املهم أيضً ا أن نعرتف بالرتاث الشعائري واألديب املشرتك
والذي بدا لنا أن القرآن يستحرضه يف الصلوات والرتانيم والقصص».
 -4محاربة ونفي مفهوم التدوين والتاريخ اإلسالمي املد ّون
إنّها ترفض مرحلة ما بعد التدوين وتعدها ثابت ًة جامدةً ،أي إنها تعتمد عىل
شفاهي يقوم عىل التالوة ،وتهمل ما هو
الجانب العمودي يف التحليل أي ما هو
ّ
مكتوب ،وهذا كال ٌم غ ُري
موضوعي ويتعارض مع الخطاب العلمي
أي
أفقي ثابتٌ ْ
ٌ
ٌّ
ٍّ
وتعامله مع املدون ،ألنّه وثيق ٌة مغلق ٌة وهذا كال ٌم راديكا ٌّيل ،فكل التاريخ املد ّون هو
[[[ -داريوششايغان :ما الثورة الدينيّة ،ترجمة :مح ّمد الرحموين ،دار الفكر الجديد النجف األرشف ،ص.17
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ٍ
ملناهج متن ّوع ٍة يف هذا السبيل.
وتوظيف
عبار ٌة عن حوا ٍر وقراء ٍة مستمر ٍة للقرآن
َ
كل
وجهة النظر هذه هي التي دافع عنها واط ( )Wattوبيل ( ،)Bellفقد دعا ُّ
منهام منذ 1970م إىل «ترك تفسريات املعلقني املسلمني املتأخرين جانباً ،باعتبار
أنها تعرضت لتأثري التطور التيولوجي بعد موت النبي ،والعمل عىل فهم كل مقطعٍ
باملعنى الذي عرضته بالنسبة إىل مستمعيها األوائل[[[ .لك ّن الحجة يف نفي عرص
مونولوغي) كام تكتب
(نص
التدوين هي أن القرآن تح ّول بعد وفاة النبي إىل ٍّ
ٍّ
نويفريت .وهذا الكالم يُقيص منت ًجا حضاريًّا كب ًريا له أثره العميق يف حياة املسلمني»،
ومع ذلك فإن تأكيد نويفريت وتحليلها للبعد الحواري للنص القرآين يؤكّد مبا ال
كتاب مفتو ٍح وحريكٍّ وأ ّن الحوار هو لغة وبني ُة القرآن»[[[.
يدعو إىل الشك أننا أمام ٍ
يف الوقت الذي عزلت النص عن محيطة التداويل بنفيها عرص التدوين ،نجدها
تربط النص بالرتاث الغريب املسيحي اليهودي وهذا ما جاء يف إجابتها عن السؤال:ما
ٍ
لشخص مل يطّلع حتى اآلن عىل الدين اإلسالمي ويود
هي النصيحة التي تقدمينها
االنشغال بالقرآن للمرة األوىل؟ إ ْذ قالت« :هذه نقطة انطالقٍ غ ُري مواتي ٍة أب ًدا إن مل
يكن مطّل ًعا عىل الكتب املق ّدسة األخرى ،لألسف مل تعد عمو ًما لدى القارئ املعرفة
التي كان ميلكها من استمعوا إىل النبي ،فهؤالء كانوا مثقفني ،وكانت لديهم دراية
مبعارف اإلنجيل ومعارف زمنهم الفلسف ّية التي ال منلكها اليوم».
 -5إحياء األرشيف الضائع (القراءة النقديّة للنص)
إذا تط ّرقنا إىل القراءة النقديّة للقرآن نجد يف موسوعة القرآن ويف ترصيحات
املرشفة ومؤلفاتها وحواراتها .نجد أنّه عىل املستوى العميل تتبنى أنجليكا مرشوع
«األرشيف الضائع» الذي يحاول اكتشاف النسخ األخرى للقرآن ،بحثًا عن أدلّ ٍة
إلهي أو أصلٍ غريِ مفارقٍ وقابلٍ للتغيري،
تثبت أن القرآن ٌّ
نص يعود إىل أصلٍ غريِ ٍّ
وذلك إلعطاء القرآن القيمة التاريخ ّية التي أعطيت للتوراة.
[[[ -عزيز ،مهدي :القرآن مقارباتٌ جديدةٌ ،ترجمة :عبد العزيز بومسهويل ،مجلة الباب ،العدد  ،6ص.46
مثاال! ،موقع القنطرة.
[[[ -رشيد بو طيب ،حدود القراءات العلمية للقرآن ...الباحثة األملانية أنجيليكا نويفريت ً
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الخامتة
 تن ّوعت اآلراء يف هذا الجهد العلمي ،فقد نظرت إليه النظريّة النقديّة ملا بعدمجال
الكونيال ّية متمثل ًة بإدوارد سعيد ،بحيث إ ّن تعريف سعيد لالسترشاق ال يرتك ً
فضل عن عدم نيلها
الستكشاف الحالة األملان ّية ،ما أ ّدى إىل بقائها غ َري مستكشف ٍة ً
حظها من التنظري حتى ٍ
وقت قريب.
ٍ
ٍ
 يف ٍمختلف من جهود األملان يف هذا
موقف
وقت كان رضوان السيد صاحب
وخصوصا يف إشارته إىل جهودهم يف حفظ املخطوطات العرب ّية ،إال أنّه
الحقل،
ً
بالنتيجة كان يرى أنّها مل تعد مؤثر ًة بفعل اندثار املنهج ّية الفيلولوج ّية يف دراسة
التاريخ..
رض بق ّو ٍة يف أك َرث من مكان يف الخطاب السيايس
 نجد أن أثر االسترشاق حا ٌوتوظيفه لألحداث األخرية يف توصيف الذات كدول ٍة دميقراط ّي ٍة واآلخر كدول ٍة
إرهابيّ ٍة؛ ألن ميكانزمات االسترشاق التقليديّة ما زالت كامن ٌة يف العقل الباطني
الغريب.
 هذا من ناحية الكل لو استعرضنا العالقة العموديّة ،أي لو بحثنا عن جدل ّيةالعالقة بني املعرفة والسلطة نجد أ ّن عالقة الدولة األملان ّية باالسترشاق متذبذب ٌة،
معدوم .ومن ث َ َّم من خالل
ما قبل الوحدة األملان ّية والقيرصيّة كان االهتامم شب َه
ٍ
العالقة االسرتاتيج ّية بني الدولة القيرصيّة والدولة العثامن ّية عش ّية الحرب العامل ّية
األوىل ،ازدهر االسترشاق يف األكادمييا األملان ّية .وأثناء حكم الدولة النازيّة ،عاد
مبحث االسترشاق للظل.
 وأهم ما ت ُعنى به (الفيلولوجيا) هو تحقيق النصوص وفك رموز النقوشوإعدادها للنرش العلمي .لذلك مل تتعد هذه الدراسة حدود العمل التمهيدي الالزم
لدراسة اللغة .لكن األمر مل يخل من ٍ
خلط يف املصطلحات ،إذ ا ُستُعمل مصطلح
(الفيلولوجيا) مرادفًا لعلم اللغة أو اللسانيات.
 هذا العلم أو املنهج يطرح «مشكل ًة عىل مستوى التعريف ،فاختالف تعاريفهناشئ من اختالف معرفتهلدى الباحثني من حيث اختصاصاتهم العلم ّية واختالف
ٌ
نظرتهم إىل هذا العلم ،فاملهتم بتاريخ الحضارة سيعطيه تعريفًا قريبًا من تخصصه،
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وكذلك اللغوي واللساين وغريهم .وهذه التعاريف تبدو مختلف ًة وغ َري متجانس ٍة
يل ،إذ يُ َع َّد
حتى التناقض أحياناً ،فالجمع بينها ممك ٌن إذا ما نظرنا إليها يف إطا ٍر تكام ٍّ
بعضَ ها خطو ًة أوليّ ًة ِ
موصل ًة لآلخر.

 أما الدراسات الجديدة يف هذا املجال فتحاول أن مت ّيز نفسها عن املنهجالفيلولوجي وتعتقد بقصوره وقد تم تجاوزه منهج ًّيا ومعرف ًّيا ،ولكن علم اللغة
وعلم الفيلولوجيا مرتابطان ،إذ ال يستغني علم اللغة عن الفيلولوجيا ،ألن مصادر
علم اللغة النصوص اللغويّة ،كام ال يستطيع علم الفيلولوجيا االستغناء عن منجزات
علم اللغة ،ألن هذا العلم هو الذي يقوم بدراسة النصوص وتحليلها ،إذا ً فالعالقة
بني العلمني عالقة وثيقة.
 الواقع أن الفيولوجيا مكّنت االسترشاق من اصطناع الرشق ال رؤيته كامهو أنه ٌ
رشق نتج تب ًعا ملنطقٍ مفصلٍ ،ليس محكو ًما ببساطة الواقع التجريبي ،بل
مبجموع ٍة من الرغبات واملقموعات واإلسقاطات.
 يف البحث عن املنهج االسترشاقي األملاين ،أكّد مؤ ّرخو تاريخ األفكار عىلٍ
ظل
أكادميي عن الفيلولوجيا والالهوت مع أنه ّ
كمبحث
استقالل االسترشاق األملاين
ٍّ
يستعمل الفيلولوجيا كأدا ٍة تحليل ّي ٍة ،لكن هذا االستقالل أخذ طاب ًعا وظيف ًّيا فقط.
ايس ،ال بالرضورة معرف ًّيا .إال أن األملان متيزوا باالنشغال بالنص
َّ
أي
استقل كحقلٍ در ٍّ
القرآين ما م ّيز جهود املسترشقني األملان عن باقي جهود املسترشقني اآلخرين.
 تقويم الدراسات الغرب ّية عا ّم ًة واألملان ّية من ضمنها هوأنها كانت قد اتّسمتبجمل ٍة من السامت هي باألحرى جز ٌء من مرشوع الحداثة الغرب ّية وهيمنة الخطاب
املادي عىل الفلسفة والفكر الغربيني وقد متظهر هذا يف نقد الخطاب الديني وظهور
منهج ّي ٍ
ات غرب ّي ٍة يف دراسة التوراة واإلنجيل والحفريات يف تاريخ ّية ٍّ
كل منهام.
 لك ّن هذه الرؤية يف تناول القرآن مختلف ٌة إىل ح ٍّد كبريٍ عام هو موجو ٌد يفومناهج مختلف ٌة متاماً،
القراءات اإلسالم ّية الرتاث ّية ،فالقراءة الغرب ّية لها منطلقاتٌ
ُ
أي
خطاب
ألنها وليد ُة
ٍ
سيايس وثقا ٍّيف غر ٍّيب ،كام قلنا ،له أحكامه املسبقة من ِّ
ٍّ
اهتامم اتجاه الجوانب امليتافيزيق ّية ،وهي وليد ٌة للنزعة املاديّة يف أوروبا ،وللعداء
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املستفحل يف املجتمع العلمي األورويب مع الكنيسة والذي متدد صوب اإلسالم.
 تكثّف هذا التأصيل بشكلٍ يتجاوز املنهج االسترشاقي إىل توظيف بُ ٍعد لسا ٍّين
نصا وليدا ً للحوار املعريف الذي دار يف املنطقة
النص القرآين بوصفه ًّ
بنيوي ينظر إىل ّ
ٍّ
لهذا تكثفت مقولتها« .القرآن نص يشرتك فيه األورويب غري املسلم واملسلم»،
فهنالك مجاالن لهذا الحوار :األول ،داخل الجامعة اإلسالم ّية أي من خالل الحوار بني
النبي واملؤمنني ،فهذا الحوار أنتج النص الذي هو وليد اإلشكاالت والرهانات
التي كانت تشغلهم يف ذلك الوقت والتي اتّسمت بالشفويّة عرب الحوار والكالم
ٍ
نص
محفوظ ثم ُد ِّون فيام بعد .والثاين
الذي كان يدور يف أرجائه ،والذي تح ّول إىل ٍّ
نصا إسالم ًّيا ،بل هو جز ٌء ال
يف توصيفها وتحليلها إذ تؤكد عىل أن القرآن ليس فقط ًّ
يتجزأ يف رأيها من الثقافة القدمية املتأخرة والنقاش الذي كان محتد ًما بني تياراتها
نتاج لثقافة العصور املتأخرة،
املختلفة .فالنص القرآين عىل وفق هذه الرؤية هو ٌ
كام أ ّدى هذا التو ُّجه دو ًرا بارزًا يف دراساتها املستمرة حتى اليوم ،وبخاص ٍة مقاالتها
املبسوطة يف (موسوعة القرآن) التي أُنجزت يف النصف الثاين من التسعين ّيات .
 وكانت قراءتها تريد أن تردم هذه الفجوة يف الدراسات الغربيّة حول اإلسالملهذا جاءت دراساتها عىل تنوعها تحاول دراسة القرآن دراس ًة نسقيّ ًة عىل املستويني
األديب والثيولوجي .لكن تبقى غايتها ليس شكل النص القرآين ،ولكن سريورة تشكُّله،
النص املد ّون .
أو تلك السابقة عىل تشكله ،وبلغ ٍة أخرى التبليغ الشفوي للقرآن ال ّ
نصا مق ّد ًسا مفارقًا وتجد هذا
 فهذه الرؤية ترفض التعامل مع النص بوصفه ًّيتعارض مع املعطى العلمي ،وهذا التص ّور ما زال يك ّرر األطروحة اإللحاديّة التي
كانت مهيمن ًة يف القرن التاسع عرش األورويب وروحه الوضع ّية ،مبوقفه السلبي
من التدوين .وهنا يحق لكل مهت ٍّم أن يتساءل :هل ألغى فعل التدوين الحوار
اإلسالمي مع الثقافات األخرى؟
 املنهج التاريخي-النقدي ،الذي تعتمده نويفريت يف دراستها للقرآن ،يعود إىلالقرنني الثامن والتاسع عرش امليالديني ،وانترش يف مجال التأويل الديني ،ويهدف إىل
ربط النصوص الدين ّية بسياقها التاريخي.
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