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ة
َّ

االفتتاحي

والواقع  التاريخ  عرب  واأليديولوجيّة  الفكريّة  ودوافعه  دالالته  تعّددت  مصطلح   )Orientalism( االسترشاق 

املعارَصيْن، فرتاوحت داللته بني دراسٍة لحضارة الرشق وثقافته وعاداته وتقاليده وأعرافه وأمناط معيشته...، ودراسٍة 

للدين واإلسالم والقرآن والسّنة والتاريخ اإلسالمّي ورموز املسلمني...، وتجاذبت دوافعه بني دراسٍة حرّضها التنصري 

والتبشري، ودراسٍة ساقها االستعامر الكولونيايّل إلخضاع البالد والعباد، وأخرى حملها الخوف عىل األنا )الغربيّة( 

زها البحث عن الحقيقة وفهم اآلخر  من االستالب الحضارّي والثقايّف أمام انتشار تعاليم اإلسالم، ورابعٍة أخرى حفَّ

الرشقّي أو املسلم، وتحّري هويّته من داخل بيئته الرشقيّة واإلسالميّة؛ متهيًدا ملّد جسور الحوار والتالقي الحضارّي 

بني الرشق والغرب، وبني أتباع األديان، وقليل َمْن هم كذلك!...    

وبسبب دوافع التنصري واالستعامر الغالبة عىل حركة االسترشاق يف التاريخ املعارص، فقد اكتسب هذا املصطلح 

حمولة سلبيّة أعاقت عمل املسترشقني املعارصين يف دراستهم للرشق واإلسالم؛ عىل اختالف دوافعهم يف الدراسة؛ 

تسّمى  أصبحت  والتي  1973م،  عام  للمسترشقني  الدوليّة  الجمعيّة  عقدته  دويل  مؤمتر  يف  إلغائه  إىل  بهم  حدا  ما 

الدوليّة  "الجمعيّة  إىل  التسمية  عّدلت  ثّم  وأفريقيا"،  آسيا  اإلنسانيّة حول  للدراسات  الدوليّة  "الجمعيّة  بـ  بعد  ما  يف 

للدراسات اآلسيويّة والشامل-أفريقيّة"، كام ألغت الجامعات واملراكز البحثيّة الغربيّة اسم »االسترشاق« من أقسامها 

العلميّة والبحثيّة، وأطلقت عليها تسميات أخرى؛ من قبيل: "دراسات الرشق األوسط"، و"دراسات الرشق األدىن"، 

و"الدراسات اآلسيويّة"، و"الدراسات الشامل-إفريقيّة"، و"معاهد دراسات الرشق األوسط"، ... ولكّن ذلك مل يُفلِح 

يف تغيري الصورة النمطيّة التي حفرها الغرب -مبامرساته- يف أذهان العرب واملسلمني؛ عن مساعيه ودوافعه السلبيّة 

اإللغاء  لهذا  أبرز املسترشقني املعارصين  تأكيدات بعض  الرغم من  الرشق واإلسالم، عىل  بحثه عن  الكامنة وراء 

املصطلحّي؛ ومنهم: املسترشق الربيطايّن األصل برنارد لويس )Bernard lewis( ) 2018 - 1916( ؛ بقوله يف أحد 

تعليقاته عىل نتائج املؤمتر الدويل للمسترشقني الذي ُعِقَد يف باريس عام 1973م: »لقد ألقينا مصطلح "االسترشاق" 

بُعيد هذا اإللغاء  التاريخ«)1(، ولكن رسعان ما عاد تداول هذا املصطلح بكرثة بني املفّكرين والباحثني،  يف مزابل 

الشكيّل له من ِقبَل الغرب، والسيّام بعد أْن أصدر املفكِّر الفلسطينّي إدوارد سعيد كتابه املشهور بعنوان »االسترشاق« 

ًدا فيه االسترشاق بأنّه مصطلح أكادميّي رصف، وأّن  عام 1976م، الذي تُرِجَم إىل لغات أوروبيّة ورشقيّة عّدة، محدِّ

استرشاقاً،  يسّمى  يعمله هذا املسترشق  ما  فيه، وكّل  يبحث  أو  الرشق  يكتب عن  أو  يدرس  َمْن  كّل  املسترشق هو 

)1(  Lewis, Bernard: ” The Question of Orientalis“, In New York Review of Books, 24 June, 1982, p49- 56.
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وواصًفا إيّاه بأنّه تحيّز مستمّر وماكر من دول مركز أوروبا تجاه الشعوب العربيّة اإلسالميّة، وبأنّه أسلوب غريّب 

للهيمنة عىل الرشق، وإعادة صياغته وتشكيله ومامرسة السلطة عليه)1(؛ ما أحدث ضّجة إعالميّة كبرية بني 

بينه وبني أبرز املسترشقني الغربيّني آنذاك؛  املفّكرين واألكادمييّني الغربيّني والعرب، ورّدات فعل سجاليّة 

وعىل رأسهم: برنارد لويس. 

فهل  الغريّب،  الفكر  يف  "االسترشاق"  ملصطلح  والبحثيّة  الفكريّة  الصالحيّة  بانتهاء  جداًل  التسليم  ومع 

انقطعت صالته الدوافعيّة واملصدريّة باالسترشاق القديم؟ الواقع يؤكِّد العكس متاًما؛ إذ إنَّنا نجد أنَّ معظم 

سيلفسرت  أمثال:  والسيّام  السابقني،  املسترشقني  ملقوالت  اجرتاًرا  إالَّ  ليست  الجدد  املسترشقني  مقوالت 

1892م(، وإجنتس  رينان )Ernest Renan( )ت:  أرنست  1838م(،  دي سايس )Silvester de Sacy( )ت: 

جولدتسيهر )Ignaz Goldziher( )ت: 1921م(، وتيودور نولدكه )Theodor Noldke( )ت: 1930م(، وكارل 

ولويس  1959م(،  )ت:   )Arthur Jeffery( جفري  وآرثر  1956م(،  )ت:   )Carl Brockelmann( بروكلامن 

ماسينيون )Louis Massingon( )ت: 1962م(، وريجيس بالشري )Regis Blachere( )ت: 1973م(، وغريهم! 

وما زالت كُتُب أولئك املسترشقني إىل اآلن تُعاد طباعتها، ويُبنى عليها البحث الغريّب املعارص والحديث 

عن اإلسالم والعرب واملسلمني! بل أكرث من ذلك؛ فإنّنا نجد هذا املصطلح )االسترشاق( ما زال متداواًل 

بشكله املصطلحّي -فضاًل عن حمولته الفكريّة واأليديولوجيّة- يف أكرث الفعاليّات واملواقع العلميّة والبحثيّة 

والثقافيّة الغربيّة، حتّى بعد اإللغاء الشكيّل للمصطلح يف مؤمتر الجمعيّة الدوليّة للمسترشقني املنعقد عام 

1973م)2(، وإىل يومنا هذا؛ ويكفي أْن تضع كلمة "Orientalism" يف محرّكات البحث املشهورة عىل الشبكة 

والفّعاليّات  والدراسات  والكتب  واملقاالت  املواقع  من  اآلالف  إىل عرشات  البحث  ليأخذك  اإللكرتونيّة؛ 

واألنشطة التي ورد يف عنوانها مصطلح "االسترشاق"!)3(  

وعوًدا عىل االسترشاق املعارص، تستوقفنا إشكاليّات وأسئلة أثارتها الفّعاليّات واألنشطة البحثيّة الغربيّة 

املعارصة يف اآلونة األخرية؛ منها:

ـ هل استقى النبي محّمد رسالته من مصادر يهوديّة؟

ـ هل لدراسة املخطوطات القرآنيَّة، واملقارنة بني قراءات القرآن، والتعرُّف إىل الظروف التاريخيَّة والدينيَّة 

والثقافيَّة واالجتامعيَّة والسياسيَّة يف عرص نزول القرآن، وكذلك الدراسة التاريخيَّة واألدبيَّة للنّص القرآيّن؛ 

)1( انظر: سعيد، إدوارد: االسترشاق، ترجمة: محمد عناين، ط1، القاهرة، رؤية للنرش، 2006م، املقّدمة، ص51-44. 

)2( انظر: م.ن، ص45-44.

)3( ملزيد من التفصيل، انظر: مطبقاين، مازن بن صالح: »الدراسات العربيّة واإلسالميّة )االسترشاق( يف اإلنرتنت«، ضمن فّعاليّات املؤمتر السنوّي 

الخامس: »االتّصال وثقافة الدميقراطيّة«، 12-15 ترشين الثاين )نوفمرب( 2000م/ 16-19 شعبان 1421هـ.ق، جامعة الريموك-قسم الصحافة واإلعالم، 

https://www.saaid.net/Doat/mazin/2.htm  :إربد-األردن، موقع صيد الفوائد، عىل الرابط اآليت

ة
َّ

االفتتاحي 8
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مدخليّة يف معرفة تاريخ القرآن؟ وهل ميكن توثيق النّص القرآيّن من خالل مخطوطاته، ومن خالل نقله 

مشافهة )القراءات(، وتقديم تفسري مستفيض يضع القرآن يف سياقات ظهوره التاريخّي؟

ـ مع القول بنزول القرآن عىل سبعة أحرف، فإنَّ تحديد طبيعة القرآن يعني الخوض يف إشكاليَّة النزول، 

ويف إشكاليَّة القراءات أيًضا؛ إذ هل يؤلِّف القرآن مع القراءات طبيعة واحدة، أم هناك طبيعتان مغايرتان؟ 

ة؟ وعىل القول بأنَّ القرآن نزل بلغة  وهل ميكننا أن نأخذ بعني االعتبار أنَّ مثّة كتابًا منزاًل وبأشكال عدَّ

بحسب  النقل  إىل  ا-  -رمبَّ يعود  ما  وهو   ،الله رسول  صحابة  عن  منقولة  ة  عدَّ قراءات  وله  قريش 

القراءات هي  بأنَّ هذه  االعتقاد  النقل؟ وهل ميكن  املعنى، فام هو موقف علامء املسلمني من هذا 

شكل لإلحاطة بالقرآن؟

ة حول ترتيل القرآن وتالوته، يف ظّل تدوينها يف القرنني  ـ من أين استقى املسلمون مامرساتهم الخاصَّ

الثاين والثالث الهجريني عىل أقرب تقدير؟ 

القرآن؟ وهل  )إثنوموسيقولوجيا( مدخليّة يف فهم  البعد املوسيقّي  اإلثنولوجيَّة ذات  للدراسات  ـ هل 

ة للمؤمن  ميكن االستفادة منها يف استعراض املقاربة الفرديَّة والجامعيَّة للقرآن، وفهم التجربة الخاصَّ

مع كالم الله؟  

ـ هل للشكل الفيزيايّئ للقرآن مدخليّة يف تكوين التجربة الدينيَّة عند املسلمني؟

ـ كيف عرف األوروبيّون بوجود القرآن؟ وكيف حصلوا عليه؟ وكيف قاموا برتجمة نّص ديانة مختلفة 

ا عن ديانتهم؟  جدًّ

ثـون العربيَّة الوصـول إىل القرآن؟ وهـل القرآن املرتجـم هو ذاته  ـ كيـف ميكـن لألفـراد الذيـن ال يتحدَّ

يـات الكامنـة يف ترجمة القـرآن؟ وهل  ة؟ ومـا السياسـات التاريخيَّـة واملعـارصة والتحدِّ باللغـة العربيَـّ

سـيتمُّ الحكـم عىل القـرآن عىل سـندان التاريخ، حيـث تتطفَّل الرتجمـة وتتكرَّر، أم يجـب تأطري النّص 

الـذي تـمَّ كشـفه دامئًا من خـالل مصفاة األرثوذكسـيَّة التي متنـح اللغة العربيَّـة البكر االمتيـاز وتجّنبها 

إهانـة اللغـات األخـرى؟ وهـل يوجـد لدينـا لغـة عربيَّة مـن القـرن السـابع )زمن نـزول القـرآن(، حتّى 

نتمّكـن مـن فهـم رسـالة القـرآن؟ وماذا عـن كثري مـن املسـلمني الذين يبلـغ تعدادهـم مليـاًرا ونصف 

نسـمة؟ ذلـك أنَّ غالبيَّتهـم املطلقـة مـن غري العـرب وغري املطَّلعـني عىل اللغـة العربيَّـة إالَّ من خالل 

القـرآن؟ عـىل املرء أن يسـأل مراًرا وتكراًرا: َمـْن الذي يُهيمن، سـندان التاريخ أم مصفاة األرثوذكسـيَّة؟ 

م القـرآن نفسـه مثل هـذا االدِّعـاء الشـامل بفصله الشـبيه بالحصن عـن كلِّ اللغـات األخرى  وهـل يقـدِّ

ة عىل مـن يعرتف باألنبيـاء ويعـرف اللغة العربيَّـة فقط؟! وفوقهـا؟  وهـل تقتـرص الرسـالة القرآنيَـّ

االفتتاحية

9
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ـ هل يفتقد التاريُخ الدينّي القرآيّن املستنَد العلمّي، والسيام مستندات علم اآلثار واألركيولوجيا، يف 

حني أّن التاريخ الدينّي يف الكتاب املقّدس تدعمه هذه املستندات العلميّة؟

ادِّعاء  القرآن واألحاديث؟ وهل  اليهودّي )يشوا( يف األناجيل هو غري يسوع )عيىس( يف  ـ هل يسوع 

إىل جعل  يهدف  واملسيحيَّة  اليهوديَّة  "يسوع" يف  نفسه  هو  "عيىس"  بأنَّ  اإلسالميَّة  واألحاديث  القرآن 

اًل للمسيحيَّة  "يسوع" وجميع األنبياء السابقني أنبياء مسلمني، وبالتايل تثبيت الدين اإلسالمّي ديًنا مكمِّ

فّي ملنفعة اإلسالم؟ وللديانات السابقة؛ ما يؤول إىل إعدامها، من باب االستيالء التعسُّ

ـ هل توجد عالقة جدليَّة بني القرآن ومجتمعات تفسريه؟ وكيف تسرُي هذه العالقة بني املجتمع والكتاب 

املقدَّس؟ وهل مُيكن للفهم األفضل لكيفيَّة التلقِّي وأصول التفسري )الهرمنيوطيقا( واالفرتاضات الثقافيَّة 

ة بكلِّ مجتمع أن يؤدِّي إىل فهٍم أفضل للقرآن يف القرن الحادي والعرشين؟ الخاصَّ

مادَّة  أقوال املسترشقني املعارصين ومقوالتهم، مع  املُستنتَجة من  هذه فضاًل عن غريها من األسئلة 

فه كام هو؛ ليتمكَّن  علميَّة ترصد الواقع البحثّي االسترشاقّي املعارص يف مجال الدراسات القرآنيّة، وتوصِّ

الشبهات  والنقد ورفع  ي  التصدِّ من  والعلميَّة؛  البحثيَّة  سات  والجامعيِّني واملؤسَّ الحوزويِّني  من  الباحثون 

واملغالطات الكثرية التي أُثريت حول القرآن الكريم من ِقبَل املسترشقني الغربيِّني ومن سار عىل ركبهم من 

املستغربني.

وختاًما، نؤكِّد ترحيبنا واستعدادنا التاّم لتلقِّي األفكار واملشاريع واألبحاث والدراسات والتقارير واألخبار 

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

والله املوفِّق

املركز اإلسالمّي للدراسات االسرتتيجيَّة/ بريوت - لبنان

ة
َّ

االفتتاحي 10
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ة في القرآن" كتاب "مصادر يهوديَّ

للمستشرق شالوم زاوي -عرض وتقويم- 

د. أحمد صالح البهنيس)))

ة، حيث سعى  يُعدُّ كتاب "مصادر يهوديَّة بالقرآن" ملؤلِّفه شالوم زاوي من مؤلَّفات االسترشاق اإلرسائييّل املهمَّ

مؤلِّفه إىل ردِّ عدٍد كبريٍ من آيات القرآن إىل مصادر دينيَّة يهوديَّة. وتأيت هذه املقالة لتعرِّف بهذا الكتاب وتعرض 

فرضيّاته حول القرآن، مع تحليلها ونقدها.

 -ميثِّل االسترشاق اإلرسائييّل املرحلة الثالثة واألخرية من مراحل تطوُّر "املدرسة اليهوديَّة يف االسترشاق")2(، 

االسترشاق  ثمَّ  العاّم،  اليهودّي  باالسترشاق  تبدأ  والتي 

التاريخ  ففي  اإلرسائييّل.  االسترشاق  وأخريًا  الصهيويّن، 

دراسة  نحو  ه  بالتوجُّ اليهودّي  االسترشاق  يبدأ  الحديث 

الحركة  من  جزًءا  بوصفها  اإلسالميَّة؛  واملجتمعات  اإلسالم 

االسترشاقيَّة يف الغرب، التي ظهرت مع بدايات القرن الثامن 

عرش امليالدّي)3(.

الحال-  -بطبيعة  ارتبط  فقد  الصهيويّن  االسترشاق  ا  أمَّ

بالحركة الصهيونيَّة التي ظهرت يف رشق أوروبا عام 1881م، 

وتأصيل  الصهيونيَّة،  للحركة  علميَّة  خدمات  تقديم  بهدف 

الوجود اليهودّي يف فلسطني. ثمَّ يأيت بعد ذلك "االسترشاق 

أرض  عىل  اإلرسائييّل  الكيان  قيام  بداية  مع  اإلرسائييّل" 

فلسطني املحتلَّة عام 1948م وحتَّى يومنا هذا؛ بوصفه امتداًدا لالسترشاق "اليهودّي" و"الصهيويّن". ولهذا نجد 

تداخاًل وتشابًكا يف موضوعات االسترشاق اإلرسائييّل واهتامماته مع موضوعات كلٍّ من االسترشاق "اليهودّي" 

و"الصهيويّن" و"الغريّب" واهتامماتهم)4(.

سواء  واهتامماته؛  اإلرسائييّل  موضوعات االسترشاق  بني  من  وبارزة  ة  مهمَّ الكريم مكانة  القرآن  حاز  وقد 

بالدراسة، أو الرتجمة، أو النقد والتحليل. ويف إطار هذا االهتامم يأيت الكتاب املاثل للعرض النقدّي بعنوان: 

)1( باحث متخّصص يف االسترشاق اإلرسائييّل، من مرص.

د خليفة: "املدرسة اليهوديَّة يف االسترشاق"، مجلَّة رسالة املرشق، املجلَّد 12، األعداد 1-4، القاهرة 2003م، ص60-45. )2( حسن، محمَّ

)3( م.ن، ص45.

13)4( البهنيس، أحمد صالح: "االسترشاق اإلرسائييّل -اإلشكاليَّة، السامت، واألهداف-"، مجلَّة الدراسات الرشقيَّة، العدد 37، 2007م، ص470.

 بحوث 

ودراسات
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اإلرسائييّل  واملسترشق  الحاخام  ملؤلِّفه  الِعربيَّة  باللغة  بالقرآن("  يهوديَّة  )مصادر  "מקורותיהודײםבקוראן 

يعدُّ  1983م، والذي  دار نرش "دافري" اإلرسائيليَّة عام  القدس عن  الصادر يف  א.שלוםזאוי أندريه شالوم زاوي، 
من املؤلَّفات النادرة التي تركِّز بالتحليل والنقد عىل اآليات القرآنيَّة؛ إِْذ شمل جميع سور القرآن الكريم، رادًّا عدًدا 

رة، وإىل مصادر أخرى غري أصيلة، عالوة عىل اعتبار عدد من  كبريًا من آياته إىل مصادر دينيَّة يهوديَّة قدمية ومتأخِّ

ألفاظه ذات أصول "عربيَّة" وأخرى أجنبيَّة.

ويعدُّ الكتاب من املؤلَّفات التي تعكس مرحلة االسترشاق اإلرسائييّل؛ بوصفها واحدة من أهّم مراحل املدرسة 

اليهوديَّة يف االسترشاق وأكرثها خطورة، كام إنَّه يعكس سامت هذه املرحلة وما مييِّزها عن مراحل استرشاقيَّة 

اإلرسائيليَّة  االسترشاقيَّة  الرؤية  بفهم  يتعلَّق  ما  ة؛ والسيَّام يف  عامَّ غربيَّة  استرشاقيَّة  مدارس  وعن  أخرى،  يهوديَّة 

أو حتَّى  العلميَّة،  الغرب؛ سواء يف املحافل  ترويجها يف  الرؤية، ومحاولة  الكريم، وكيفيَّة توظيف هذه  للقرآن 

القرآن  مغلوطة ومشوَّهة عن  لتقديم صورة  اإلرسائييّل؛  الداخل  توظيفها يف  كيفيَّة  نفسه  الوقت  اإلعالميَّة، ويف 

س للمسلمني واملصدر األوَّل لعقيدتهم الدينيَّة، وهو ما ميثِّل إضافة معرفيَّة وعلميَّة  الكريم؛ باعتباره الكتاب املقدَّ

لفهم االسترشاق اإلرسائييّل ومثاقفته عىل نحو جيِّد.

الكريم  القرآن  "ترجمة" ملعاين  مت  قدَّ التي  القليلة  أنَّه من املؤلَّفات االسترشاقيَّة  الكتاب  يَّة  أهمِّ ويزيد من 

إذا كان هو  د  أنَّ مؤلِّفه مل يحدِّ الرغم من  الـ114. وعىل  القرآن بجميع سوره  آِي  العربيَّة شملت كثريًا من  إىل 

صاحب هذه الرتجامت أم ال، فقد وّجه الشكر يف بداية كتابه إىل دار نرش "دافري" اإلرسائيليَّة التي سمحت له 

إِْذ  ترجمة ال تخلو من أخطاء؛  العربيَّة)1(، وهي  الكريم إىل  القرآن  ترجمة "ريفلني" ملعاين  أجزاء من  باقتباس 

إنَّ صاحبها حاول من خاللها إثبات التأثريات اليهوديَّة يف القرآن الكريم، عرب الهوامش العديدة التي عرضها 

أسفل صفحات الرتجمة)2(.

وبالتايل؛ فنحن أمام كتاب يحتوي عىل ِقْسَمني عن القرآن الكريم:

األوَّل: ترجمة ملعانيه إىل اللغة العربيَّة. 

والثاين: نَْقد لآليات القرآنيَّة ورّدها إىل مصادر يهوديَّة وأخرى أجنبيَّة غري أصيلة.

ريفلني  ترجمة  اقتبسها من  منها  وأّي  الكتاب،  مؤلِّف  بها  قام  الرتجامت  أيٍّ من  ومع مالحظة صعوبة متييز 

إالَّ  فرنسيَّة،  أو حتَّى  الكريم؛ سواء عربيَّة،  القرآن  أو من ترجامت أخرى ملعاين  الكريم،  القرآن  العربيَّة ملعاين 

)1( هي الرتجمة الثانية من الرتجامت العربيَّة الكاملة واملطبوعة ملعاين القرآن الكريم. صدرت عن دار نرش "دافري" التي كانت تتبع املستوطنني اليهود يف 

يافا شامل فلسطني عام 1936م، وقام بها املسترشق اليهودّي "يوسف يوئيل ريفلني"، وجاءت بعنوان »אלקוראן - תרגום מערבית« )القرآن: ترجمة 

-التاريخ، واألهداف، واإلشكاليَّات-«، بحث منشور يف كتاب املؤمتر  الكريم  القرآن  العربيَّة ملعاين  »الرتجامت  البهنيس، أحمد صالح:  )انظر:  العربيَّة(،  من 

العاملّي للقرآن الكريم، جامعة أفريقيا العامليَّة اإلسالميَّة، السودان، ديسمرب 2011، الكتاب األوَّل، ص15(.

)2( البهنيس، »الرتجامت العربيَّة ملعاين القرآن الكريم -التاريخ، واألهداف، واإلشكاليَّات-«، م.س، ص16-15.

بحوث ودراسات
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ة في القرآن"  للمستشرق شالوم زاوي -عرض وتقويم- كتاب "مصادر يهوديَّ

أنَّ الكتاب يعرِّفنا عىل صورة من صور تناول االسترشاق اإلرسائييّل لآليات القرآنيَّة املرتجمة إىل العربيَّة بالنقد 

يَّة عرضه ونقد منهجيّته وفرضيّاته  والتحليل، وعىل غرض الفكر االسترشاقّي اإلرسائييّل من ذلك؛ ما يزيد من أهمِّ

هات االسترشاق اإلرسائييّل نحو القرآن الكريم. التي يطرحها لفهم توجُّ

يقع الكتاب يف 269 صفحة من القطع الكبري، وينقسم وفًقا لقامئة محتوياته إىل:  1 - متهيد. 2 - مقّدمة. 

3 - مالحظات وتفسري للقرآن. 4 - سورة الفاتحة. 5 - السورة الثانية حتَّى األخرية. 6 - ملخَّص. 7 - بيبلوغرافيا. 

8 - قامئة سور القرآن. 9 - خالصة بـاللغة اإلنكليزيَّة. ومن املمكن تقسيم محتويات الكتاب -من حيث طريقة 

عرضه لألفكار واملوضوعات- إىل جزأين أساسني: 

باللغة  وخالصة  وملخَّص  للقرآن،  وتفسري  ومالحظات،  واملقّدمة،  التمهيد  أقسام:  نظرّي، ويشمل  األوَّل 

ودينيَّة،  تاريخيَّة،  عّدة؛  بأدلَّة  مستشهًدا  يهوديَّة،  مصادر  إىل  القرآن  رّد  عن  أفكاره  أهّم  ضّمنها  وقد  اإلنكليزيَّة. 

يف  امليالدّي،  الثامن  القرن  أوائل  أو  امليالدّي،  السابع  القرن  أواخر  يف  إالَّ  يدوَّن  مل  القرآن  أنَّ  منها  ولغويَّة؛ 

حني أنَّ العهد القديم سبقه بحوايل ألف عام)1(، مضافًا إىل استشهاده بكلٍّ من املسترشقنَْي اليهوديَّنْي: إجنتس 

األفكار  تأثري عىل  كانوا أصحاب  د  اليهود املعارصين ملحمَّ إنَّ  قاال  اللَذين  جولدتسيهر)2(، وأبراهام كاتش)3(، 

نة يف القرآن، وأنَّ مثّة كثريًا من األساطري الدينيَّة اليهوديَّة التي جرى تضمينها يف كتب املسلمني األوائل  املتضمَّ

د؛ مثل: تفسري الطربي، وتفسري البيضاوي، وكتاب البخاري، مؤكًِّدا عىل أنَّ القرآن انبَنى  حول القرآن وسرية محمَّ

بشكل عاّم عىل أفكار العهد القديم، ويف مقّدمتها حّب اإلله ووحدانيّته املطلقة)4(.

ن هذا الجزء -أيًضا- عدًدا من الفرضيّات اللغويَّة التي حاول من خاللها التشكيك يف أصالة لغة القرآن  ويتضمَّ

ورّدها إىل لغات أخرى سامية، والسيَّام العربيَّة منها، فيذكر أنَّ لفظة "القرآن" جاءت من اسم الفعل يف العربيَّة "קרא"؛ 

مبعنى: قراءة أو تالوة أو تسميع، وهذا اللفظ العربّي جاء منه -أيًضا- كلمة "מקרא" )املِْقرا؛ أي الرشيعة املقروءة 

يف اليهوديَّة(، التي تشري إىل التسمية اليهوديَّة لكتابهم املقدَّس املعروف يف األوساط العربيَّة بـ»العهد القديم«)5(.

ا الجزء الثاين فهو تطبيقّي، ويقع يف قسمي "سورة الفاتحة"، و"السورة الثانية حتَّى األخرية". يشمل ترجمًة  أمَّ

يهوديَّة مختلفة؛ سواء عىل  دينيَّة  فيها إىل مصادر  ورَد  ما  لردِّ  عليها  التعليق  مع  القرآنيَّة،  السور  آيات  من  لعدد 

)1( א.שלוםזאוי: מקורותיהודײםבקוראן: הוצאתדביר: ירושלים 1983: עמ׳ 26.

)2( إجنتس جولدتسيهر )Ignaz Goldziher( )1850 - 1921م(: مسترشق يهودّي من أصل مجرّي، يُعدُّ عمدة املسترشقني اليهود يف التاريخ الحديث، 

بل يُعدُّ أهّم مسترشق ظهر يف الغرب خالل القرون الثالثة األخرية، وهو املسؤول عن إحياء االهتامم اليهودّي بالدراسات اإلسالميَّة والعربيَّة يف العرص 

سها بالنسبة إىل االسترشاق الحديث عىل وجه العموم، وأعامله يف مجال الدراسات اإلسالميَّة  الحديث، وهو الذي وضع قاعدة الدراسات اإلسالميَّة وأسَّ

ال يستغني عنها مسترشق )انظر: التهامي، نقره: القرآن واملسترشقون -يف مناهج املسترشقني يف الدراسات العربيَّة واإلسالميَّة-، الكويت، املنظَّمة العربيَّة 

للرتبية والثقافة والعلوم، 1985م، ج1، ص47-46(.

)3( أبراهام إسحق كاتش )Abraham Katsh( )1908 - 1998م(: يُعدُّ واحًدا من أهّم الباحثني يف مجال الوثائق التاريخيَّة اليهوديَّة، ولد يف بولندا 

وهاجر إىل الواليات املتَّحدة عام 1952م، وحصل من جامعة نيويورك عىل درجات علميَّة مختلفة يف الرياضيات والقانون، كام إنَّه درَّس يف الجامعة اللغة 

.)Katsh, Abraham: Judaism in Islam, New York University Press, USA, 1954, P1- 2 :العربيَّة ألوَّل مرَّة يف تاريخ هذه الجامعة )انظر

)4( שלוםזאוי:שם، עמ 14-30.

)5( שם، עמ 15.
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مستوى العقيدة، أو الرشيعة، أو حتَّى اللغة. ومثال ذلك: ترجمته صيغة "البسملة"؛ إِْذ يرّد لفظ الرحمن )רחמן( 

د مواضع معيَّنة  إىل التلمود واملدراشيم وصيغ صلوات بني إرسائيل، من دون أن يرضب مثااًل عىل ذلك، أو يحدِّ

يف هذه املصادر اليهوديَّة)1(.

زاوي  عليها  علَّق  والتي  البقرة،  من سورة   70-60 لآليات  ترجمته  -أيًضا-  الجزء  هذا  الواردة يف  األمثلة  ومن 

العجل  بالتوراة، وبني  العدد  ِسْفر  ِذكرُها يف  الوارد  الحمراء  البقرة  بني  اآليات  القرآن خلَط يف هذه  "إنَّ  بالقول: 

مقطوع الرأس الوارد ِذكره يف ِسفر التثنية بالتوراة". كام إنَّه يذهب إىل أبعد من ذلك بإقحام كلامت غري واردة يف 

النّص القرآيّن بعد ترجمتها إىل العربيَّة، ومن أمثلة ذلك ترجمته لآلية 124 من سورة البقرة: ..َقاَل إِينِّ َجاِعلَُك 

لِلنَّاِس إَِماًما...؛ إِْذ يرُتجم لفظة "إمام" إىل "כוהן" )كاهن( العربيَّة، ويرّد أصلها إىل التلمود)2(.

وكذلك ياُلَحظ يف هذا الجزء من الكتاب أنَّ ترقيم اآليات القرآنيَّة املرتَجمة إىل العربيَّة يختلف عن ترجمتها 

يف األصل القرآيّن العريّب، ومن الواضح أنَّ ذلك عائد إىل اعتامده عىل ترجامت لألصل العريّب للقرآن، وعدم 

اعتامده عىل النّص األصيّل، وكان من ضمنها ترجمة أهارون بن شيمش العربيَّة)3( ملعاين القرآن الكريم)4(، التي 

جاء فيها الرتقيم مخالًفا لألصل؛ فقد جاء يف نهاية كّل خمس آيات، وليس يف نهاية كّل آية، كام أغفل يف بعض 

األحيان ذكر بعض فواتح السور املكوَّنة من حروف منفصلة)5(.

ف الكتاب ونقد منهجه:
ِّ
: مؤل

ً
ل أوَّ

) - املؤلِّف وسريته العلميَّة:

عىل الرغم من قلَّة املعلومات البيبلوغرافيَّة املتوفِّرة عن الحاخام شالوم زاوي مؤلِّف الكتاب، ميكن ملا يتوفَّر 

منها أن يساعد عىل الوقوف عىل كثريٍ من جوانب شخصيَّته العلميَّة والفكريَّة، ومحاولة معرفة الدوافع التي وقَفت 

ل لهذا العمل أم ال؟ وراء تأليفه لهذا الكتاب، وهل هو مؤهَّ

والحاخام أندريه شالوم زاوي هو يهودّي من أصول جزائريَّة، ولد يف مدينة وهران )غرب الجزائر( عام 1916م 

اليهوديَّة  تيَّار  إىل  ينتمي  حاخام  باألساس  وهو  2009م،  عام  القدس  يف  وتويف  متديِّنة،  جزائريَّة  يهوديَّة  ألرسة 

األفكار  مستوى  عىل  التقليديَّة  اليهوديَّة  عىل  وتيسريات  تعديالت  بإدخال  نادت  التي  اإلصالحيَّة  أو  الليرباليَّة 

والترشيعات والطقوس)6(.

)1( שם، 16.

)2( שלוםזאוי:שם، עמ 59.

)3( قام بهذه الرتجمة الدكتور أهارون بن شيمش، وصدرت الطبعة األوىل منها عام 1971م، تحت عنوان "הקוראן הקדושתרגום חופשי" )القرآن 

املقدس...ترجمة حرَّة( )انظر: البهنيس، »الرتجامت العربية ملعاين القرآن الكريم -التاريخ، واألهداف، واإلشكاليَّات-«، م.س، ص17-16(.

)4( انظر: قامئة املراجع للكتاب، ص259.

)5( هيكل، أحمد الشحات: »الرتجامت العربيَّة ملعاين القرآن الكريم -أهداف سياسيَّة ودينيَّة-«، مجلَّة القدس، العدد 94، أكتوبر 2006م، ص87.

www.nikibar.com/news/rabbin-zaoui-hommage.html :6( انظر الرابط اإللكرتويّن(
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-1936 الفرنسيَّة، وبني عامي  املدارس  الجزائريَّة يف إحدى  مدينة وهران  تعليمه األسايس يف  زاوي  تلقَّى 

1939م تلقَّى تعلياًم دينيًّا يهوديًّا يف فرنسا وأصبح حاخاًما، كام حصل عىل شهادة الفلسفة من جامعة السوربون 

الفرنيّس،  الجيش  اليهود يف  للجنود  حاخام  أبرزها:  من  ة؛  عدَّ ومناصب  وظائف  توىلَّ  ذلك  وعقب  الفرنسيَّة، 

الوطنّي  املعهد  1955م  عام  أنشأ  كام  الجزائريَّة،  بلعباس  سيدي  مدينة  يف  اليهوديَّة  الطائفة  حاخام  وكذلك 

ته يف تدريب الحاخامات الليرباليِّني الناطقني بالفرنسيَّة ومعلمي  للدراسات العربيَّة يف باريس الذي تتمثَّل مهمَّ

اليهوديَّة، وخالل عقد الستينيَّات من القرن املايض عاد إىل االستقرار النهايّئ يف القدس)1(.

ا عن مؤلَّفاته: فمعظمها بالفرنسيَّة، إىل جانب عدد قليل منها بالعربيَّة وباإلنكليزيَّة، ومن أبرزها بالفرنسيَّة  أمَّ

1969". كام قام بعدد  الحيَّة، عام  "اليهوديَّة  1966م"، وبالعربيَّة كتاب  القديم، عام  كتاب "مقّدمة يهوديَّة للعهد 

من الرتجامت من العربيَّة إىل الفرنسيَّة باالشرتاك مع مرتجِمني آخرين؛ ومن أشهرها كتاب »موىس بن ميمون 

ة منشورة باللغات الفرنسيَّة والعربيَّة  -كتاب املعرفة-« الذي صدر يف باريس عام 1961م، كام إنَّ له مقاالت عدَّ

1985م،  باريس عام  اليهودّي يف  الفكر  الليرباليَّة" املنشورة يف مجلَّة  "اليهوديَّة  أبرزها مقالة  واإلنكليزيَّة، ومن 

د وإرسائيل" املنشورة يف مجلَّة سينس الفرنسيَّة عام 1983م، ومقالة عن يهود الفالشا بعنوان "يهود  ومقالة "محمَّ

أثيوبيا" باللغة اإلنكليزيَّة، ومكان نرشها وتاريخه غري محّددين)2(.

أنَّ صفة  متها  مقدِّ لعلَّ يف  ة؛  ونتائج عدَّ الخروج مبالحظات  للمؤلِّف ميكن  العلميَّة  السرية  من خالل هذه 

الحاخام  متوفِّرة يف  العربيَّة غري  اللغة  إىل  معانيه  وترجمة  القرآنيَّة  الدراسات  للكتابة يف  األهليَّة  أو  ص  التخصُّ

حتَّى  أو  "املسترشقني" اليهود  فئة  الصعب حسابه عىل  من  أنَّ  القول-  مبالغة يف  أيِّ  -دون  يعني  وهذا  زاوي، 

اإلرسائيليِّني باألساس؛ فكتابه "مصادر يهوديَّة يف القرآن" هو مؤلَُّفه الوحيد يف مجال الدراسات القرآنيَّة، مضافًا 

د وإرسائيل"، التي تدور يف فلَك فكرة الكتاب نفسه، كام إنَّه يف هذا الكتاب  إىل مقالته املقتَضبة بعنوان "محمَّ

مل يعتمد عىل أيِّ نصٍّ عريّب أصيّل للقرآن الكريم؛ وإمّنا اعتمد عىل ترجَمتنَْي عربيَّتنَْي ملعاين القرآن الكريم، 

وهام لـ"ريفلني وابن شيمش"، مضافًا إىل ترجمة بالشري الفرنسيَّة ملعاين القرآن الكريم. واملرجع العريّب الوحيد 

الذي اعتمد عليه هو تفسري الجاللني )طبعة بريوت عام 1931م()3(.

ـا تعلَّمهـا  ـص؛ وإمنَّ ة بشـكٍل أكادميـّي متخصِّ م أو يـدرس العربيَـّ ه مل يتعلَـّ وكذلـك يتَّضـح مـن سـريته أنَـّ

ة ونشـأته يف مجتمـع عـريّب، ولكـّن تعليمه مـن البدايـة إىل النهاية كان فرنسـيًّا بحتًا؛ سـواء  ألصولـه الجزائريَـّ

ه كان متشـبًّعا بالتعليـم الدينـّي اليهودّي منذ صغـره، وعمل  أكان داخـل الجزائـر، أو خارجهـا، مضافًـا إىل أنَـّ

حاخاًمـا طـوال سـنوات عمـره؛ سـواء داخل الجزائـر أو خارجهـا، وهو مـا انعكس عـىل أنَّ كتابه عـن القرآن 

ة الدينيَّـة املختلفـة، وهـو مـا  دار يف فلَـك فكـرة واحـدة فقـط؛ وهـي اقتبـاس القـرآن مـن املصـادر اليهوديَـّ

ة هـي األبـرز حـول هـذه الفكـرة؛ مثـل كتـاب "ماذا  ظهـر واضًحـا يف اعتـامده عـىل كتـب اسـترشاقيَّة يهوديَـّ

www.nikibar.com/news/rabbin-zaoui-hommage.html :1( انظر: الرابط اإللكرتويّن(

)2( انظر: م.ن.

)3( انظر: قامئة مراجع الكتاب، ص261-259.

ة في القرآن"  للمستشرق شالوم زاوي -عرض وتقويم- كتاب "مصادر يهوديَّ
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ـد مـن القرآن؟" للحاخـام واملسـترشق اليهودّي األملـايّن أبراهـام جايجـر)1(، وكتـاب "اليهوديَّة  اقتبـس محمَّ

باإلسالم" للمسـترشق األمريـّي اليهـودّي أبراهـام كاتـش، وكذلـك كتـاب املسـترشق اليهـودّي الهنجـارّي 

أجنتـس جولدتسـيهر بعنـوان "محـارضات حول اإلسـالم")2(.

غالبيَّة  لدى  شائعة  سمة  وهي  الكتاب،  صاحب  بها  يتَّصف  التي  اللغويَّة"  ديَّة  "التعدُّ سمة  مالحظة  وميكن 

املسترشقني اإلرسائيليِّني)3(؛ إْذ إنَّ زاوي يكتب بالفرنسيَّة وبالعربيَّة وباإلنكليزيَّة، وهو ما برز بوضوح يف إرفاقه 

بنهاية كتابه خالصة له باللغة اإلنكليزيَّة، عىل الرغم من أنَّه مل يذكر سبب ذلك، لكْن من الواضح أنَّه تقمَّص دور 

"الداعية الدينّي والفكرّي اليهودّي" الذي يحاول إيصال فكرة "أنَّ القرآن مقتبَس من اليهوديَّة" إىل أكرب رشيحة 

ممكنة من القرّاء؛ فالعربيَّة )لغة الكتاب( هي لغة إرسائيل الرسميَّة، ولكّنها محدودة االستخدام واالنتشار والفهم، 

يف حني أنَّ اإلنكليزيَّة )لغة الخالصة( هي اللغة العامليَّة األوىل عىل مستوى االنتشار والفهم واالستخدام.

2 - منهج املؤلِّف ونقده:

كان منهج "التأثري والتأثُّر" هو األكرث استخداًما من جانب مؤلِّف الكتاب يف دراسته وتحليله للنّص القرآيّن، 

د ظاهرة أو  شأنه يف ذلك شأن غالبيَّة املسترشقني اليهود واإلرسائيليِّني يف استخدامهم لهذا املنهج، وهو ما جسَّ

سمة "االمتداد والتكرار" التي تَِسم معظم الكتابات االسترشاقيَّة اإلرسائيليَّة، التي مثَّلت امتداًدا لالسترشاق الغريّب 

ة. وتكراًرا ملناهجه وفرضيّاته العلميَّة نفسها حول القرآن الكريم والشؤون اإلسالميَّة عامَّ

املسترشقني؛  كافَّة  لدى  واستخداًما  شيوًعا  األكرث  كونه  جهة  من  املنهج  لهذا  زاوي  استخدام  يأيت  كام 

إىل  القرآنيَّة  املادَّة  ردِّ  يف  املتمثِّلة  االسترشاقيَّة  أيديولوجيّتهم  تحقيق  يف  األفضل  ألنَّه  منهم؛  اليهود  ة  وبخاصَّ

اد األعامل االسترشاقيَّة إىل اعتبار أنَّ كلَّ الدراسات واملوسوعات  مصادر يهوديَّة، األمر الذي دفع كثرًي ملن نقَّ

التي كتبها املسترشقون تسري عىل هذا املنهج وال تعدوه)4(.

ميكن تقسيم استخدام زاوي لهذا املنهج يف كتابه إىل:

أ- تأثري وتأثُّر معنوّي يتعلَّق بالظواهر واألفكار واملعتقدات: ومن أبرز أمثلته ما ذكره يف مقّدمة كتابه من أنَّ 

ًدا اقتبس من العهد القديم والرتاث اإلرسائييّل نصيب األسد من أفكاره، ووجد مصدر اقتباسه من الرشائع  محمَّ

اليهود  من  هم  القرآن  كتاب  ناسخو  يكون  أن  املحتمل  من  أنَّه  مضيًفا  ا،  جدًّ بها  تأثَّر  التي  التوراتيَّة  والقوانني 

ا من التلمود والعهدين القديم والجديد وفكر آباء  واملسيحيِّني الذين اعتنقوا اإلسالم، والذين كان فكرهم مستَمدًّ

د من  ة مؤلَّفات يف الدراسات اليهوديَّة والقرآنيَّة؛ من أشهرها: ماذا أخذ محمَّ )1( أبراهام جايجر: مسترشق وحاخام يهودّي أملايّن )1810م1874-م(، له عدَّ

اليهوديَّة؟ )?Was hat Mohammed aus dem Judenthume aufgenommen( الذي شارك به يف مسابقة يف كلِّيَّة الفلسفة يف بون سنة 1832م، ثّم 

ترجم إىل األملانيَّة ليكون أطروحة دكتوراه يف ماربورغ سنة 1834م. )انظر: هويدي، أحمد محمود: »الرّد عىل شبهات املسترشق اليهودّي أبراهام جايجر 

حول قصص األنبياء يف القرآن الكريم«، مجلَّة كلِّيَّة اآلداب، جامعة القاهرة، املجلَّد 60، العدد 4، أكتوبر 2000، ص124-123(.

)2( انظر: قامئة املراجع للكتاب، ص261-259.

)3( البهنيس، »االسترشاق اإلرسائييّل -اإلشكاليَّة، السامت، األهداف-«، م.س، ص477. 

يات لدى املسترشقني وعلامء الغرب، الرياض، مركز املك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالميَّة، 2002م،  د بشري: مناهج البحث يف اإلسالمَّ )4( مغيل، محمَّ

ص101-97.
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الكنيسة)1(. ورضب زاوي مثاالً لهذا التأثُّر القرآيّن بالعهد القديم بعناوين السور القرآنيَّة التي أشار إىل أنَّها مأخوذة 

من أوَّل كلمة بالسورة تأثُّرًا مبنهج العهد القديم يف ذلك)2(.

ب- تأثري وتأثُّر لفظّي: فقد ردَّ زاوي عدًدا من األلفاظ القرآنيَّة إىل ألفاظ عربيَّة، والسيَّام الوارد منها يف العهد 

القديم، ومن أمثلة ذلك رّده لفظة َسكينة القرآنيَّة إىل لفظة "שכינה" العربيَّة)3(.

يقوم منهج التأثري والتأثُّر عىل محاولة تفريغ الظاهرة الفكريَّة من مضمونها؛ محاواًل رّدها إىل عنارص خارجيَّة 

يف بيئات ثقافيَّة أخرى، من دون وضع أّي منطق سابق ملفهوم التأثري والتأثُّر، بل بإصدار هذا الحكم دامئًا ملجرَّد 

وجود اتِّصال بني بيئتني أو ثقافتني، وظهور تشابه بينهام، مع أنَّ هذا التشابه قد يكون كاذبًا وقد يكون حقيقيًّا، وقد 

يكون لفظيًّا وقد يكون معنويًّا)4(.

أنَّهم ال يأخذون يف االعتبار  الذين يستخدمون هذا املنهج من املسترشقني -ومن ضمنهم زاوي-  يؤخذ عىل 

الزمنّي، وعامل األعاجم  العامل  اللغوّي والثقايفّ،  العامل  الفضايّئ )املكاينّ(،  العامل  ة؛ وهي:  أربعة عوامل مهمَّ

الذين اعتنقوا اإلسالم؛ إذْ إنَّه من الطبيعّي أن تحدث عمليَّة التأثري والتأثُّر، غري أنَّ العوامل الثالثة األوىل تعمل لصالح 

التأثري من جانب اإلسالم يف غريه، والعامل األخري وحده يطرح إمكانيَّة تأثُّر اإلسالم بغريه)5(. ويف هذا الصدد نستعني 

مبا أورده زاوي نفسه يف مقّدمة كتابه من اعرتاف وإقرار بفضل اإلسالم والقرآن واللغة العربيَّة عىل الفكر اليهودّي 

يف العرص الوسيط؛ إىل درجة أنَّ كثريًا من علامء الدين اليهودّي الذين كتبوا التلموَديْن البابيّل واألورشليمّي تأثَّروا 

باإلسالم، كام إنَّ اإلسالم كان صاحب تأثري عىل الفكر اليهودّي يف قرطبة وبابل )العراق( وفلسطني)6(.

التأثري والتأثُّر املتبادل هي يف األساس عمليَّة حضاريَّة  ويف هذا الصدد تجدر اإلشارة -أيًضا- إىل أنَّ عمليَّة 

ة: اللغة، واملعنى، واليشء، فلو كان هناك اتِّصال تاريخّي بني حضارتني وظهر  معقَّدة تحصل عىل مستويات عدَّ

ما يحدث  فعادة  تأثُّرًا، بل استعارة،  الحالة ال يكون  اللغة، ويف هذه  فإنَّ ذلك قد يكون يف  تشابه بني ظاهرتني، 

أن تُْسِقط الحضارة الناشئة ألفاظها القدمية وتستعري ألفاظ الحضارة املجاورة وتستخدمها للتعبري عن املضمون 

ا إذا حدث تشابه يف املضمون بني ظاهرتني من حضارتني مختلفتني، فإنَّ ذلك -أيًضا- ال ميكن تسميته  القديم)7(. أمَّ

تأثريًا وتأثُّرًا من دون تحديٍد ملعنى األثر؛ فإمكانيَّة التأثُّر من الالحق بالسابق موجودة؛ ألنَّ اليشء نفسه موجود ضمًنا 

يف الظاهرة الالحقة)8(. وبشكل عاّم، ال شكَّ يف أنَّ التأثري والتأثُّر بني الحضارات والثقافات والجامعات هو ُسنَّة 

اجتامعيَّة وتاريخيَّة ال ميكن إنكارها.

)1( שלוםזאוי:שם، עמ 25.

)2( שם، עמ 44.

)3( שם، עמ 63.

)4( حنفي، حسن: الرتاث والتجديد -موقفنا من الرتاث القديم-، القاهرة، مكتبة األنجلو املرصيَّة، ال ت، ص78.

يات لدى املسترشقني وعلامء الغرب، م.س، ص101-97. )5( مغيل، مناهج البحث يف اإلسالمَّ

)6( שלוםזאוי:שם، עמ 14.

)7( حنفي، الرتاث والتجديد -موقفنا من الرتاث القديم-، م.س، ص80.

)8( حنفي، الرتاث والتجديد -موقفنا من الرتاث القديم-، م.س، ص81.
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ويف ما يتعلَّق باإلسالم والنّص القرآيّن تحديًدا، فإنَّ ظاهرة التأثري والتأثُّر غري معتمدة باألساس، ويحّل محلّها 

سة،  الرؤية القرآنيَّة واإلسالميَّة حول الوحدة اإللهيَّة لألديان يف عالقات اإلسالم باليهوديَّة والنرصانيَّة وكتبهام املقدَّ

ومن الطبيعّي أن تكون املتشابهات موجودة بني نصوص هذه األديان؛ طاملا أنَّ املصدر واحد)1(، وهو ما يتَّضح 

أكرث من خالل مفهوم "الهيمنة" القرآيّن، وهو من املفاهيم امُلهَملة يف الدراسات االسترشاقيَّة عن اإلسالم)2(، 

ًقا  عىل الرغم من أنَّه مفهوم قرآيّن مستمّد من اآليات 48-50 من سورة املائدة: َوأَنَْزلَْنا إِلَْيَك الِْكَتاَب ِبالَْحقِّ ُمَصدِّ

الَْحقِّ لِكُلٍّ  تَتَِّبْع أَْهَواَءُهْم َعمَّ َجاَءَك ِمَن  أَنَْزَل اللَُّه َواَل  بَْيَنُهْم ِبَا  َوُمَهْيِمًنا َعلَْيِه َفاْحكُْم  الِْكَتاِب  يََديِْه ِمَن  بَْيَ  لَِم 

ًة َواِحَدًة َولَِكْن لَِيْبلَُوكُْم يِف َما آتَاكُْم َفاْسَتِبُقوا الَْخرْيَاِت إَِل  َجَعلَْنا ِمْنكُْم ِشَْعًة َوِمْنَهاًجا َولَْو َشاَء اللَُّه لََجَعلَكُْم أُمَّ

اللَِّه َمرِْجُعكُْم َجِميًعا َفُيَنبُِّئكُْم ِبَا كُْنُتْم ِفيِه تَْخَتلُِفوَن*َوأَِن اْحكُْم بَْيَنُهْم ِبَا أَنَْزَل اللَُّه َواَل تَتَِّبْع أَْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم أَْن 

َا يُِريُد اللَُّه أَْن يُِصيَبُهْم ِبَبْعِض ُذنُوِبِهْم َوإِنَّ كَِثريًا ِمَن النَّاِس  يَْفِتُنوَك َعْن بَْعِض َما أَنَْزَل اللَُّه إِلَْيَك َفإِْن تََولَّْوا َفاْعلَْم أَنَّ

.لََفاِسُقوَن * أََفُحكَْم الَْجاِهلِيَِّة يَْبُغوَن َوَمْن أَْحَسُن ِمَن اللَِّه ُحكًْم لَِقْوٍم يُوِقُنوَن

اليهوديَّة  عىل  اإلسالميَّة-القرآنيَّة  السيادة  فرض  يعني  ال  املفهوم  هذا  فإنَّ  اإلسالمّي،  والتفسري  الفهم  وفق 

والنرصانيَّة، بل يعني الحفظ؛ أي اإلحاطة بالكتب السامويَّة السابقة واالئتامن عليها، مبعنى أنَّ القرآن الكريم 

مؤمتَن عىل الكتب السامويَّة السابقة له، وليس بدياًل عنها؛ إذ إنّه يحتوي الكتب الدينيَّة السابقة يف مفاهيمها 

ومعتقداتها الصحيحة والسليمة واألصليَّة؛ رافًضا وناسًخا للخاطئ منها)3(.

مقدرته عىل متثُّل  بني  دامئًا  املزج  اإلسالم يف  تجلِّيًا ملقدرة  القرآيّن  الهيمنة  مفهوم  أّن يف  الباحث  ويرى 

العنارص األجنبيَّة، والعزوف يف الوقت نفسه عن اإلقرار باألصول التي استمّدت منها)4(. ولعّل ذلك يعود إىل 

اعتامد القرآن الكريم منذ البداية قاعدة ثابتة يف عالقته بالديانتني السامويَّتني السابقتني له )اليهوديَّة، النرصانيَّة(؛ 

وهي أنَّه عىل الرغم من اعرتافه بهام، فإنَّ ذلك ال يعني القبول بكّل ما جاء فيهام؛ وذلك بعد تعرُّض مصادرهام 

األصليَّة لعمليَّات تحريف وتشويه خرجت بهاتني الديانتني عن الخّط اإللهّي الصحيح، وتجىلَّ ذلك يف النقد 

اإلسالمّي الشديد واملبارش لكثرٍي من مفردات هاتني الديانتني عىل شكلها الحايّل)5(.

ة بني اإلسالم والديانتني التوحيديّتني  ويف ضوء ما سبق، مل يكن غريبًا أن تربز مشرتكات أو متشابهات عدَّ

السابقتني له، والتي ال تعني تأثُّرًا إسالميًّا بهام، بقدر ما هي تعبري عن عالقة اإلسالم بالنرصانيَّة واليهوديَّة، مع 

القول بوحدة املصدر املشرتك بني الديانات الثالث)6(. وهذا ما أقرَّ به زاوي نفسه يف متهيد الكتاب؛ إْذ أكَّد عىل 

أنَّ "األسس الروحيَّة واألخالقيَّة السائدة يف العهد القديم مشرتكة بني اليهوديَّة والنرصانيَّة واإلسالم")7(.

يات لدى املسترشقني وعلامء الغرب، م.س، ص101-97. )1( مغيل، مناهج البحث يف اإلسالمَّ

د خليفة: تاريخ األديان -دراسة وصفيَّة مقارنة-، ال ط، القاهرة، دار الثقافة العربيَّة، 1996م، ص253. )2( حسن، محمَّ

)3(  م.ن، ص256.

د: الفكر اإلسالمّي الحديث وصلته باالستعامر الغريّب، ط6، بريوت، دار الفكر، 1973م، ص596. )4( البهي، محمَّ

)5( حسن، تاريخ األديان -دراسة وصفيَّة مقارنة-، م.س، ص125-112.

)6( حسن، تاريخ األديان -دراسة وصفيَّة مقارنة-، م.س، ص266-238.

)7( שלוםזאוי:שם:עמ 9.

بحوث ودراسات
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ثانًي�ا: فرضّيات الكتاب حول القرآن الكريم ونقدها:

جمع الكتاب بني خاصيَّتني ميَّزتا الكتابات االسترشاقيَّة اإلرسائيليَّة حول القرآن الكريم؛ وهام: 

1 - الخاصيَّة األوىل: االمتداد والتكرار)1(: مبعنى أنَّ الفرضيّات الواردة يف الكتاب حول القرآن الكريم كانت 

امتداًدا وتكراًرا للفرضيات االسترشاقيَّة الغربيَّة نفسها حول مصدر القرآن الكريم، مبحوريّة رّد القرآن إىل مصادر 

يهوديَّة. 

2 - الخاصيَّة الثانية: غلبة الطابع السيايّس)2(: حيث هدفت معظم الكتابات االسترشاقيَّة اإلرسائيليَّة حول القرآن 

الكريم إىل خدمة إرسائيل؛ بوصفه كيانًا سياسيًّا، وتربير وجوده يف املنطقة، وهو ما برز يف الكتاب من خالل تأكيد 

مؤلِّفه يف مقّدمته عىل أنَّه سيسعى لدعم الحوار بني املسلمني واليهود، وبني العرب ودولة إرسائيل، من خالل إعادة 

د الحقيقيَّة يف  اليهود، ويربز دعوة محمَّ يُثِبت حقَّ  القرآن، وإصالح املناهج والنظريَّات اإلسالميَّة؛ بشكل  تفسري 

صورتها العامليَّة وأساسها التورايّت؛ ما قد يؤدِّي إىل إنهاء الحروب الدينيَّة، بعد أن تتحقَّق نبوَّة أنبياء العهد القديم)3(.

وبشكل عاّم، فقد انحرصت فرضيّات هذا الكتاب حول القرآن الكريم يف رّده القرآَن إىل مصادر يهوديَّة، وذلك 

عىل مستوينَْي أساسنْي؛ هام:

 أ- قصص القرآن.

ب- لغة القرآن.

 وهو ما ميكن عرض أمثلة له ونقدها، عىل النحو اآليت:

أ- قصص القرآن:

تعليقه عىل  إطار  آدم، وذلك يف  َولََدْي  ة  يهوديَّة؛ ومنها: قصَّ القرآن إىل مصادر  العديد من قصص  ردَّ زاوي 

اآليات 32-72 من سورة املائدة: مْن أَْجِل َذلَِك كََتْبَنا َعَل بَِني إِْسَائِيَل أَنَُّه َمْن َقَتَل نَْفًسا ِبَغرْيِ نَْفٍس أَْو َفَساٍد يِف 

والتي  امللحوظة،  التغيريات  بعض  مع  التوراتيَّة  لهابيل«  »قايني  قتل  ة  قصَّ أنَّها  يرى  إْذ  َقَتَل...؛  َا  َفكَأَنَّ اأْلَْرِض 

ة التوراتيَّة الواردة يف سفر التكوين، 4/ 16-3: استنبط منها حكم تحريم سفك الدماء)4(، وبهذا يقصد القصَّ

- ם ַג א י ִב ֵה ל ֶב ֶה ְו .ד ה ָו ה י ַל - - ה ָח ְנ ִמ  , ה ָמ ָד ֲא ָה י ִר ְּפ ִמ ן ִי ַק א ֵב ָּי ַו  ; ם י ִמ ָי ץ ֵּק ִמ , י ִה ְי ַו «

הּואִמְּבֹכרֹותצֹאנֹו,ּוֵמֶחְלֵבֶהן; ַוִּיַׁשעְיהָוה, ֶאל-ֶהֶבלְוֶאל-ִמְנָחתֹו.הְוֶאל-ַקִיןְוֶאל-ִמְנָחתֹו, לֹאָׁשָעה; ַוִּיַחרְלַקִיןְמֹאד,ַוִּיְּפלּו
ָּפָניו... חַוּיֹאֶמרַקִין, ֶאל-ֶהֶבלָאִחיו; ַוְיִהיִּבְהיֹוָתםַּבָּׂשֶדה, ַוָּיָקםַקִיןֶאל-ֶהֶבלָאִחיוַוַּיַהְרֵגהּו...«.

)1( البهنيس، »االسترشاق اإلرسائييّل -اإلشكاليَّة، السامت واألهداف-«، م.س، ص471. 

)2( م.ن، ص472.

)3( שלוםזאוי:שם، עמ.48-47

)4( שלוםזאוי:שם، עמ 82.
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َم َهاِبيُل أَيًْضا ِمْن َخرْيَِة أَبَْكاِر َغَنِمِه  ، 4 َوقَدَّ َم قَاِينُي ِمْن مِثَاِر األَرِْض قُْربَانًا لِلرَّبِّ »3 َوَحَدَث بَْعَد ُمُروِر أَيَّاٍم أَْن قَدَّ

ا  َوأَْسَمِنَها. فَتََقبََّل الرَّبُّ قُْربَاَن َهاِبيَل َوريَِضَ َعْنُه. 5 لَِكنَُّه لَْم يَتََقبَّْل قُْربَاَن قَاِينَي َولَْم يَرَْض َعْنُه. فَاْغتَاَظ قَاِينُي ِجدًّ

َوتََجهََّم َوْجُهُه كََمًدا...8 َوَعاَد قَاِينُي يَتَظَاَهُر ِبالُْودِّ ألَِخيِه َهاِبيَل. َوَحَدَث إِْذ كَانَا َمًعا يِف الَْحْقِل أَنَّ قَاِينَي َهَجَم َعىَل 

أَِخيِه َهاِبيَل َوقَتَلَُه...«.

ة التوراتيَّة؛  ة القرآنيَّة فيها تغيريات وصفها بـ"امللحوظة" عن القصَّ وأوَُّل ما يُلَحُظ يف تعليق زاوي أنَّه أقرَّ بأنَّ القصَّ

تنَْي التوراتيَّة والقرآنيَّة، كام يُلحُظ كذلك أنَّ اآليات التي علَّق عليها مل  ما يعني أنَّ مثّة اختالفات حقيقيَّة بني القصَّ

ة َولََدْي آدم يف القرآن، بل وردت يف اآليات 27 حتى 32 من السورِة نفِسها. تَرِد بها قصَّ

ة َولََدْي آدم القرآنيَّة متشابهة  ة لقصَّ ة، ميكن القول: إنَّ الخطوط العامَّ وللردِّ عىل ما أورده زاوي حول هذه القصَّ

ـتْهام باسم "קײןוהבל" )قايني  ة التوراتيَّة سمَّ ة، غري أنَّ القصَّ -بشكٍل عاّم- مع ما ورَد يف التوراة حول هذه القصَّ

ة الغراب املوجودة يف القرآن الكريم بثنايا هذه  وهابيل(، وأوضحت أنَّ قايني هو الذي قتل هابيل، كام إنَّ قصَّ

ة، الواردة يف السورة نفسها: َفَبَعَث اللُّه ُغَرابًا يَْبَحُث يِف األَْرِض لِرُيِيَُه كَْيَف يَُواِري َسْوءَة أَِخيِه َقاَل يَا َويْلََتا  القصَّ

أََعَجزُْت أَْن أَكُوَن ِمْثَل َهـَذا الُْغَراِب َفأَُواِرَي َسْوءَة أَِخي َفأَْصَبَح ِمَن النَّاِدِمَي)1( اختَفت من التوراة وال وجود لها.

وتربُز االختالفاُت -أيًضا- يف أنَّ شخصيَّة هابيل يف التوراة غائبة؛ إالَّ يف الجانب السلبّي، بينام نرى أنَّ هابيل 

يف القرآن الكريم شخصيَّة عاقلة ومؤمنة أيًضا؛ ألنَّه قال لقابيل: إْن نويَت قتيل فلن أنوي قتلك: لَِئ بََسطَت إَِلَّ 

يََدَك لَِتْقُتلَِني َما أَنَاْ ِبَباِسٍط يَِدَي إِلَْيَك أَلَْقُتلََك إِينِّ أََخاُف اللَّه َربَّ الَْعالَِمَي)2(، وهذا يعني أنَّ هابيل كان تقيًّا، وقابيل 

مل يكن كذلك، وهو ما مل يكْن واضًحا يف التوراة)3(.

ب- لغة القرآن:

مِّن  َسِكيَنٌة  ِفيِه  التَّابُوُت  يَأْتَِيكُُم  أَن  ُملِْكِه  آيََة  إِنَّ  نَِبيُُّهْم  لَُهْم  َوَقاَل  البقرة:  248 من سورة  علَّق زاوي عىل اآلية 

ة  د من اليهود الذين سمعها منهم، وأنَّ هذه اللفظة مرتبطة بقصَّ بِّكُْم...، بالقول: إنَّ لفظة "َسكينة" اقتبسها محمَّ رَّ

عودة التابوت من أرض فلسطني زمن صموئيل )أحد أنبياء بني إرسائيل()4(.

باملعنى  الله  حضور  تعني  التي  لفظة "שכינה" العربيَّة  إىل  "َسكينة"  لفظة  يردُّ  أنَّه  زاوي  تعليق  من  ويتَّضح 

الروحّي البحت)5(؛ نظرًا إىل وجود تشابه كبري يف مبَنى اللفظة بني العربيَّة والعربيَّة، ولكّن معناها يف العربيَّة هو 

ا يف العربيَّة فقد  السكون والهدوء والطأمنينة، وهي من األلفاظ التي صيغت بصياغة دينيَّة بعد ظهور اإلسالم، أمَّ

)1( سورة املائدة، اآلية 31.

)2( سورة املائدة، اآلية 28.

)3( الباش، حسن: القرآن والتوراة أين يتَّفقان وأين يفرتقان؟، دمشق، دار قتيبة للطباعة والنرش والتوزيع، ال ت، ج1، ص95.

)4( שלוםזאוי:שם، עמ 63.

)5( Arthur Jeffery; The Foreign Vocabulary Of The Qur’an; Oriental Institute ;Baroda;1938; pp 174.
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جاءت مبعنى الروح القدس أو الوحي اإللهّي)1(، وهو ما يدلِّل بوضوح عىل وجود فارٍق كبرٍي يف املعنى عىل 

الرغم من وجود تشابه يف اللفظ الذي -عىل األرجح- من املمكن أن يكون عائًدا إىل ظاهرة اإلبدال الشائعة بني 

ِفرييَّة، ومنها الشني والسني)2(؛ بشكل دفع بعض املسترشقني إىل  الساميَّات، والسيَّام بني ما يُعرَف بالحروف الصَّ

اعتبار أن "سكينة" مأخوذة من "שכינה" لتشابه املبنى عىل الرغم من اختالف املعنى.

يُضاف إىل ما سبق أنّه بتتبُّع الجذر اللغوّي للَّفظة، تاريخيًّا ولغويًّا، يتَّضح أنَّها لفظة عربيَّة األصل، وهي تُنسب 

إىل ألفاظ اللغة العربيَّة الشامليَّة، وجذرها العريّب هو "َسَكَن")3(، ورمبَّا بعض اللغات الساميَّة األخرى قد أخَذتْها 

منها وطوَّرَتْها، أو أبدلت بعض حروفها، مثلام حدث مع العربيَّة؛ وهو ما يعني أنَّها لفظة عربيَّة أصيلة موجودة يف 

القرآن الكريم.

َفْوَقكُُم الطُّوَر ُخُذواْ َما  َوَرَفْعَنا  ِميَثاَقكُْم  َوإِْذ أََخْذنَا  93 من سورة البقرة:  كام أشار زاوي يف تعليقه عىل اآلية 

إِن  إِميَانُكُْم  ِبِه  يَأُْمُركُْم  ُقْل ِبْئَسَم  ِبكُْفرِِهْم  الِْعْجَل  ُقلُوِبِهُم  يِف  بُواْ  َوَعَصْيَنا َوأُْشِ َسِمْعَنا  َقالُواْ  َواْسَمُعواْ  ٍة  ِبُقوَّ آتَْيَناكُم 

ْؤِمِنَي إىل أنَّ القرآن يغريِّ من القسم التورايتّ "נעשהונשמע" )نسمع ونفعل( الوارد يف ِسفر الخروج 19/  كُنُتْم مُّ

8 و24/ 3)4(، إىل التعبري "سمعنا وعصينا".

ومن الواضح أنَّ زاوي يف تعليقه عىل هذه اآلية يحاول مقارنة الفعل العريّب "عىص" بالفعل العربّي "עשה" 

)مبعنى: فعل( الذي يوجد تقارب بينهام من الناحية الصوتيَّة يف النطق، ولكّنه من ناحية اللغة واملعنى ال توجد 

عالقة بني "עשה" العربيَّة و"عىص" العربيَّة، عىل الرغم من وجود تقارب صويتّ بينهام. وهذا ما أشار إليه جزنيوس)5( 

يف معجمه الشهري حول اللغات الساميَّة؛ إذ قارن بني "עשה" العربيَّة و"عىس أو عثى" العربيَّة؛ مبعنى أشعر؛ نظرًا 

إىل وجود ِصالت بني هذه األلفاظ، يف حني مل يقارن بني "עשה" العربيَّة و"عىص" العربيَّة؛ لعدم وجود أّي ِصلة 

بني هذين اللفظني، سوى مجرَّد تقارب صويّت)6(.

)1( Ibid; p 170.

)2( كامل، يحيى: اإلبدال يف ضوء اللغات الساميَّة -دراسة مقارنة-، ال ط، بريوت، ال ن، 1980م، ص214. 

)3( صفية، وحيد أحمد: األلفاظ القرآنيَّة التي قيل بأعجميّتها -دراسة مقارنة يف ضوء اللغات الساميَّة-، رسالة دكتوراه )غري منشورة(، جامعة عني شمس، 

كلِّيَّة اآلداب، 2002، ص107 - 108.

)4( שלוםזאוי:שם، עמ 58.

)5( هرنيك فريدريك )Heinrich Friedrich Wilhelm Gesenius( )1786 - 1842م(: مسترشق أملايّن، درس منذ العام 1803 الفلسفة والالهوت يف 

صني له الفضل يف إخراج  ة جامعات أملانيَّة يف جوتنجني وإكسرتورديرنيوس وهال. ويُرِْجع كثرٌي من الباحثني واملتخصِّ جامعة هيلمستيدت، وعمل محارًضا يف عدَّ

فقه اللغات الساميَّة من عوائق التحيُّز الدينيَّة والالهوتيَّة، وابتكار علم اللغات الساميَّة املقارنة. انظر: 

)en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Gesenius(.

)6(  Gesenius  Wilhelm: A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, Clarendon Press, Oxford, first edition 1906 ,p829 

-832.
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ا: الخاتمة والخالصات:
ً

ثالث

من خالل هذا العرض السابق ألهّم محتويات الكتاب ومنهجيَّته، ونقد مناذج مختارة لاِم طرحه من شبهات 

النتائج والخالصات،  الخروج بعدد من  الذاتيَّة ملؤلِّفه، ميكن  السرية  القرآنيَّة، مضافًا إىل عرض  حول اآليات 

وذلك عىل النحو اآليت:

1 - يعكس الكتاُب املفهوم والنهج االسترشاقّي اإلرسائييّل حول دراسة القرآن الكريم ونقده، كام يعكس 

جانبًا مهامًّ من موضوعات االسترشاق اإلرسائييّل واهتامماته وِسامته التي متيِّزه عن مراحل استرشاقيَّة 

يهوديَّة أخرى، أو حتَّى عن مدارس استرشاقيَّة غربيَّة.

القرآن  ملعاين  ترجمة  م  تُقدِّ التي  النادرة  اإلرسائيليَّة  االسترشاقيَّة  الدراسات  من  الكتاب  يُعدُّ   -  2

اقتبسها من ترجامت  أنَّه  أو  إذا كان مؤلِّفه هو صاحبها  الرغم من عدم تحديد  للعربيَّة، عىل  الكريم 

م نقًدا من منظور استرشاقّي إرسائييّل لهذه اآليات ينصبُّ عىل ردِّها  عربيَّة أخرى، مضافًا إىل أنَّه يقدِّ

دينيَّة يهوديَّة قدمية ومتأخِّرة. إىل مصادر 

3 - ينقسم الكتاب من حيث طريقة عرضه لألفكار واملوضوعات إىل جزأين أساسني: 

األوَّل: نظرّي، يَعرِض آراء مؤلِّفه حول ردِّ القرآن الكريم إىل مصادر يهوديَّة.

    والثاين: تطبيقّي، يشمل ترجمة لعدد من سور القرآن الكريم والتعليق عليها بغرض ردِّها إىل مصادر 

يهوديَّة، وإثبات شبهاٍت يهوديَّة حولها تتعلَّق بلفظ القرآن وقصصه وعقائده ورشائعه.

4 - انتامء مؤلِّف الكتاب الحاخام واملسترشق شالوم زاوي إىل فئة املسترشقني اإلرسائيليِّني من اليهود 

الذين هاجروا من البلدان العربيَّة )الجزائر( إىل إرسائيل، والذين يحظون مبعرفة كبرية بالعرب وشؤونهم، 

وهي فئة غلب عليها طابع الجدل الدينّي اليهودّي املضاّد لإلسالم يف كتابتها؛ نظرًا إىل أنَّها تشبََّعت بفكر 

دينّي يهودّي متطرِّف يزعم أنَّ اإلسالم مُيثِّل خطرًا عىل اليهود واليهوديَّة.

5 - استخدام مؤلِّف الكتاب ملنهج التأثري والتأثُّر يف ردِّ القرآن الكريم إىل مصادر يهوديَّة، بشكل مكرَّر 

العلميَّة املتمثِّلة أساًسا يف  الذي يساعده عىل تحقيق فرضيّته  أنَّه املنهج  وال خصوصيَّة فيه؛ نظرًا إىل 

ًصا علميًّا  عنوان الكتاب والقائلة بوجود "مصادر يهوديَّة بالقرآن"، مضافًا إىل أنَّ املؤلِّف مل يكن متخصِّ

منطلقات  الكتاب  أفكار  منطلقاته يف عرض  وكانت  القرآنيَّة،  الدراسات  موضوع  أكادمييًّا يف  حتّى  أو 

أيديولوجيَّة استرشاقيَّة يهوديَّة بحتة تهدف إىل التشكيك يف أصالة النصِّ القرآيّن وردِّه إىل مصادر يهوديَّة.
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سة يف اإلسالم واليهوديَّة  6 - إنَّ إقرار مؤلِّف الكتاب بوجود مشرتَكات ُروحيَّة وأخالقيَّة بني الكتب املقدَّ

ة الرؤية القرآنيَّة عن  ة منهج التأثري والتأثُّر يف تناول النّص القرآيّن، ويؤكِّد صحَّ والنرصانيَّة، يدحض صحَّ

وحدة األديان السامويَّة الثالثة التي يوّضحها مفهوم الهيمنة القرآيّن؛ من "حفظ الكتب السامويَّة السابقة 

لها"؛ أي اإلحاطة بها واالئتامن عليها، والتأكيد عىل الصحيح منها، والرفض والنسخ للخاطئ واملنحرف 

منها من أفكار وعقائد.

اإلرسائيليَّة؛  االسترشاقيَّة  الكتابات  ميَّزَت  التي  والتكرار"  "االمتداد  خاّصيَّة  الكتاب  خالل  من  برزت   -  7

إْذ كرَّر الفرضيّات االسترشاقيَّة الغربيَّة نفسها حول مصدر القرآن الكريم، ومتحورَت حول ردِّ القرآن إىل 

مصادر يهوديَّة، وكذلك خاّصيَّة غلبة الطابع السيايّس؛ إِْذ حاول من خالل كتابه تطويع األفكار والفرضيّات 

ه »حقوق اليهود  الفكريَّة به لصالح خدمة أغراض وأهداف سياسيَّة إرسائيليَّة بحتة تهدف إلثبات ما سامَّ

الدينيَّة والتاريخيَّة«.

8 - إنَّ ما طرحه مؤلِّف الكتاب حول ردِّ قصص القرآن ولفظه إىل مصادر يهوديَّة، يعتمد عىل فرضيّات 

علميَّة غري موثوقة، وعىل تشابهات سطحيَّة بني النصِّ القرآيّن ونصوص دينيَّة يهوديَّة أخرى، عىل الرغم 

من احتفاظ النصِّ القرآيّن بخصوصيَّته واختالف مضامينه؛ سواء عىل مستوى الغرض، أو حتَّى السياق.

ة في القرآن"  للمستشرق شالوم زاوي -عرض وتقويم- كتاب "مصادر يهوديَّ
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اليهودّي )يشوا( في األناجيل ليس  يسوع 

يسوع )عيسى( في القرآن واألحاديث!)))

نرش موقع Europe-Israel )2(؛ نقالً عن موقع Dreuz.info، مقالًة لألب Alain René Arbez )3(، بعنوان: 

"يسوع اليهودّي )يشوا( يف األناجيل ليس يسوع )عيىس( يف القرآن واألحاديث".

وتهدف هذه املقالة إىل إبعاد املسيحيِّني عن اإلسالم واملسلمني؛ باعتبار أنَّ عيىس غري يسوع، وتقريبهم 

من اليهود؛ باعتبارهم يؤمنون مًعا بالعهد القديم ويقرؤونه.

ويف هذا السبيل عمد الكاتب إىل إجراء مقارنة بني شخصيَّة "عيىس" من منظار القرآن واألحاديث اإلسالميَّة، 

وبني شخصيَّة "يسوع" من منظار املسيحيَّة؛ ليصل إىل أنَّ ادِّعاء القرآن واألحاديث اإلسالميَّة بأنَّ "يسوع" هو 

نفسه "يسوع" يف اليهوديَّة واملسيحيَّة ليس إالَّ ادِّعاًء باطاًل يهدف إىل جعل "يسوع" وجميع األنبياء السابقني 

اًل للمسيحيَّة وللديانات السابقة؛ ما يؤول إىل إعدامها،  أنبياء مسلمني، وبالتايل تثبيت الدين اإلسالمّي ديًنا مكمِّ

فّي ملنفعة اإلسالم". وهذا ما أطلق عليه سياسة "االستيالء التعسُّ

وقد عقد الكاتب هذه املقارنة من خالل عرض شخصيَّة "يسوع" يف القرآن، وكذلك شخصيّته يف األحاديث 

اإلسالميَّة، وعرض شخصيَّة "يسوع" يف االعتقاد املسيحّي.

عيىس في القرآن:
أّما شخصيَّة عيىس يف القرآن -بحسب الكاتب- فقد بيَّنها من خالل النقاط اآلتية:

لها زكريا والد يوحنا املعمدان.  - والدة عيىس هي مريم بنت عمران، وهي أخت هارون وموىس، كان قد تكفَّ

يودا(.  )يف  لحم  بيت  يف  وليس  نخلة،  تحت  بعيد،  مكان  يف  وحيدة  عيىس  أنجبت  فقد  عذراء،  كونها  ومع 

وقد تكلَّم عيىس يف املهد، وقام بالعديد من املعجزات؛ كنفخ الحياة يف الطني كهيئة الطري، وشفاء األكمه 

د من بعده. واألبرص، وإحياء املوىت، ولكنَّ أهمَّ ما قام به هو التبشري مبجيء محمَّ

ث عنــه- ليــس إالَّ نبيًّــا لإلســالم كغــريه مــن األنبيــاء، لــه مكانــة  - إنَّ عيــىس -بحســب الســور التــي تتحــدَّ

ــد  ــة؛ إذ إنَّ رســالته إســالميَّة محضــة، لهــا عالقــة باللــه، وهــو ككلِّ األنبيــاء الســابقني، وكمحمَّ وعظمــة خاصَّ

)1( https://www.europe-israel.org/201902//le-juif-jesus-yeshua-des-evangiles-nest-pas-le-jesus-issa-du-coran-et-des-hadiths-

par-labbe-arbez-12-/

ة  ة، يحاول كسب وّد األوروبيِّني عامَّ )2( موقع Europ-Israel.org: موقع إرسائييّل تحريضـّي عىل كّل ما هو ضّد إرسائيل والصهيونيَّة واليهود عامَّ

واألفارقة وغريهم... العرب واإلسالم واملسلمني  بتحريضهم عىل  ة، ويقوم  واملسيحيِّني خاصَّ

ع األساقفة السويرسيِّني واالتِّحاد السويرسّي للجاليات اإلرسائيليَّة. )3( األب Alain René Arbez: كاهن كاثولييّك، وعضو اللجنة اليهوديَّة-املسيحيَّة لتجمُّ

 بحوث 

ودراسات
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مــن بعــده؛ ليــس لــه هــدف ســوى تبليــغ القانــون اإلســالمّي، وعليــه وعــىل أتباعــه -املســيحيِّني- االنصيــاع 

لهــذا القانــون حــرًصا.

- لقد نزلت رسالة اإلسالم عىل عيىس عرب كتاب باسم "اإلنجيل"؛ وهو تصحيف لكلمة "إيفانجيل".

- إنَّ لكلٍّ من اليهود واملسيحيِّني كتابًا؛ ولهذا يُطلق عليهم اسم "أهل الكتاب"، لكنَّ الدين الوحيد الذي نزل 

عرب هذه الكتب هو اإلسالم.

د )خاتم األنبياء( نفسه أمىض جميع  - إنَّ الرسالة التي أُعطيت لعيىس تقّر ومتيض األنبياء الذين سبقوه، ومحمَّ

الرساالت السابقة، مبا فيها رسالة عيىس؛ ولذا كان لزاًما عىل املسلمني أن يؤمنوا برسالة عيىس، مع علمهم أنَّ 

كتابه )اإلنجيل( ُحرِّف عن أصله عىل يد أتباعه، وأنَّ القرآن يف زمننا الحارض هو وحده املرشد إىل تعاليم عيىس. 

ًدا بلَّغ القرآن؛ بوصفه دلياًل بيًِّنا عىل وحي الله، بل إنَّ  - ال يحقُّ ألحد من املسيحيِّني واليهود إنكار أنَّ محمَّ

ًدا هو هبة من الله للمسيحيِّني، جاء ليصحِّح فهمهم الخاطئ ويرشدهم إىل الحقِّ من بعد ضاللهم، ولهذا  محمَّ

ٍد رسواًل من الله، وكذلك القرآن بوصفه آخر وحي. كام ال ميكن للمسيحيِّني الحقيقيِّني أن يحبُّوا  عليهم قبول محمِّ

د ال ميكن أن يكون مسيحيًّا. ويف املقابل عىل املسلمني أن ال  د، وكّل من يعرتض عىل رسالة محمَّ أعداء محمَّ

يتَّخذوا اليهود واملسلمني أولياء، بل عليهم أن يقاتلوهم حتَّى يدفعوا الجزية عن يٍد وهو صاغرون.

- إنَّ عيىس يف القرآن هو املسيح، وقد كان تحت عناية "روح القدس"، كام ُوصف بكونه كلمة الله.

- يستنكر القرآن عىل املسيحيّني اعتقادهم بأنَّ عيىس هو ابن الله؛ ألنَّ البنوَّة يف القرآن فُهمت بشكل بيولوجّي 

بحت يتناىف مع العظمة اإللهيَّة. وعيىس -بحسب القرآن- هو مجرَّد مخلوق برشّي يف خدمة الله تعاىل.

- يتَّهم القرآن املسيحيِّني بالكفر؛ العتقادهم بعقيدة التثليث، ويتوعَّدهم بالعذاب األليم. 

- يصحِّح القرآن الرساالت السابقة لزعمه أنَّ اليهود واملسيحيِّني حرَّفوا كالم الله، فينفي اعتقاد املسيحيِّني 

بأنَّ يسوع مات مصلوبًا، ويؤكِّد عىل أنَّه مل يُقتل، ومل يُصلب، ومل ميت أبًدا، بل صعد إىل الله، وأنَّه سيشهد يوم 

القيامة ضدَّ املسيحيِّني واليهود الذين اعتقدوا موته مصلوبًا.

ة: عيىس في األحاديث اإلسالميَّ
القرآن  الثاين لالعتقاد اإلسالمّي، بل هي مبكانة  الرسمّي  بأنَّها املصدر  الكاتب األحاديث اإلسالميَّة  يُعرِّف 

الزمان -بحسب األحاديث اإلسالميَّة- هو محاربة  النبّي عيىس يف آخر  التعريف يذكر أنَّ دور  نفسه. وبعد هذا 

جميع األديان وإظهار غلبة اإلسالم. ويؤيِّد كالمه هذا بنقل روايٍة مفادها: أنَّ عيىس يف آخر الزمان سيقاتل ألجل 

ر  ار الخاضعني، وسيدمِّ قضيَّة اإلسالم، وسيكرس الصليب، ويقتل الخنازير، ويلغي الجزية املفروضة عىل الكفَّ

كّل األديان ما عدا اإلسالم، وسيزيل بذلك الرّش، ويعيش أربعني سنة، ثمَّ ميوت.

ويف رشحه لهذا الحديث يقول: إنَّ كرس الصليب الذي هو رمز املسيحيَّة معناه إلغاء املسيحيَّة، كام إنَّ قتل 

يسوع اليهودّي )يشوا( في األناجيل ليس يسوع )عيسى( في القرآن واألحاديث!
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الخنازير يعني -أيًضا- استئصال املسيحيَّة، وإنَّ عودة عيىس ستُطهِّر األرض من النجاسة املتمثِّلة باملسيحيِّني 

يف نظر املسلمني؛ إذ إنَّ يف الثقافة اإلسالميَّة ربطًا بني الخنازير واملسيحيَّة، وبني القردة واليهود. وإذا كانت 

َمْن هم يف بالد  إلغاءها يعني استئناف الجهاد ضدَّ  الجزية يف الرشيعة اإلسالميَّة حقًنا لدماء املسلمني، فإنَّ 

اإلسالم من اليهود واملسيحيِّني، وهذا معناه أنَّ عليهم دخول اإلسالم؛ حقًنا لدمائهم، أو العبوديَّة.

الركيزة  الواحد، وهي مبنزلة  اليوم  مرَّة يف  من  أكرث  الفاتحة  يقرأ سورة  املسلم  بأنَّ  مذكِّرًا  الكاتب  ويعقِّب 

أي  الضالني"؛  و"وال  اليهود،  أي  عليهم"؛  املغضوب  "غري  يقول  السورة  هذه  ويف  السور،  لبقيَّة  واألساس 

األحاديث  يف  وكذلك  السور،  من  غريها  ويف  السورة  هذه  يف  "الشعوذات"  هذه  مثل  تكرار  إنَّ  املسيحيِّني. 

اإلسالميَّة؛ يغرس يف أذهان املسلمني احتقار غريهم من أبناء األديان األخرى. 

ة: يسوع في المسيحيَّ

يعرض الكاتب شخصيَّة يسوع يف االعتقاد املسيحّي من خالل النقاط اآلتية:

- يسوع القرآيّن ليس شخًصا تاريخيًّا ميكن التصديق به؛ إذ إنَّ هويَّته ودوره، بوصفه "رسواًل لإلسالم"، مبنيَّان 

د. عىل وحي فريّض خاّص مبحمَّ

ي بــ "يهوشوا"،  - االسم الحقيقّي ليسوع مل يكن عيىس أبًدا؛ إذ إنَّ اللغة األّم ليسوع كانت العربيَّة، وقد ُسمِّ

السم  أصاًل  معنى  وال  أبًدا،  بعيىس  النارصّي"  "يهوشوا  يسمَّ  ومل  باليونانيَّة،  »يسوع«  ثمَّ  باآلراميَّة،  »يشوا«  ثمَّ 

»عيىس« يف اللغة العربيَّة؛ إًذا فقد ُحرَِم يسوع من هويَّته عمًدا.

 "évangile" اليونانيَّــة أو "eu-angelion" كلمــة "اإلنجيــل" يف اللغــة العربيَّــة ليســت إالَّ تصحيًفــا لكلمــة -

مبعنــى النبــأ الجيِّــد، ويســوع كان حامــاًل لنبــإ مــن قبــل اللــه بخصــوص عــودة املبعديــن مــن بنــي إرسائيــل 

مــن املنفــى البابــيّل. وعليــه، فــإنَّ عبــارة "eu-angelion" ال ميكــن فهمهــا مــن نــصٍّ جاهــز موحــى ومصــاغ 

يه القــرآن "اإلنجيــل"، وإنَّ عبــارة "évangile" مل تســتخدم إالَّ بعــد مــوت يســوع إلعطاء  مــن اللــه ليســوع يســمِّ

عنــوان عــىل القصــص الذاتيَّــة )Biographie( التــي صاغهــا متَّــى ومرقــص ولوقــا ويوحنــا، باعتبارهــا أصــول 

ــد خاطئـًـا أنَّ اإلنجيــل هــو كتــاب  اعتقــادات املذاهــب، ومــن خــالل نصــوص هــؤالء التابعــني اعتقــد محمَّ

موحــى مــن اللــه إىل عيــىس، وأنَّ جميــع أنبيــاء اإلســالم -الذيــن اقتبســت أســامؤهم مــن الكتابــات العربيَّــة- 

عيــه القــرآن، ولكنَّــه  مل يُنــزَّل عليهــم كتــاب أو رشيعــة، فالزبــور -مثــاًل- ليــس كتابًــا يوحــي اإلســالم كــام يدَّ

مجــرَّد أناشــيد وترانيــم وأدعيــة دينيَّــة كان بعضهــا مــن تأليــف داوود، ومل يســتند اإلرسائيليُّــون عــىل الزبــور 

الســتنباط الترشيعــات مــع اســتنادهم إىل تــوراة مــوىس. وعليــه؛ فــداوود مل يكــن نبيًّــا باملعنــى الــذي يريــده 

القــرآن؛ أي واســطة يف تبليــغ األحــكام، ومثلــه العديــد مــن املذكوريــن بوصــف األنبيــاء مل يكونــوا مبلِّغــني 

أحــكام ورشائــع. ثــمَّ إنَّــه ال تشــابه بــني النبــوَّة يف العهديــن وبــني النبــوَّة يف القــرآن؛ إذ إنَّ  الفهــم العهــدّي 

ة ليســت نســخة مــن نصــوص ســامويَّة موجــودة أزاًل  ــد لهــا، فالنبــوَّ للنبــوَّة مختلــف متاًمــا عــن فهــم محمَّ

بحوث ودراسات
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وأبــًدا كالقــرآن، ولكــْن رســالة إلهيَّــة موحــاة إىل بــرش يف زمــان ومــكان معيَّنــني، والنبــّي يف العهــد القديــم هــو 

ــاًل  ــة عــىل الجميــع، ويختــاره ممثِّ شــخص موجــود يف ظــروف معيَّنــة يكشــف اللــه لــه حقائــق كانــت مخفيَّ

ــم يجــد أنَّ هــؤالء األشــخاص ليســوا  ــرى مختلــف النصــوص يف العهــد القدي ــه؛ فمــن ي ــاًل لكالم ــه وناق عن

خاضعــني لكتــاب ســاموّي عابــر للزمــن وللتاريــخ.

- إنَّ ادِّعاء القرآن بأنَّ يسوع مل يُقتل عىل الصليب ليس له أصل معتمد، ويعيدنا إىل الجدل الذي حصل يف 

القرون املاضية من ِقبَل التيَّارات املنحرفة املتحفِّظة عىل ظهور املسيحيَّة، مع أنَّ إحدى النقاط التي هي محّل 

إجامع جميع التيَّارات واملذاهب املسيحيَّة هي مسألة الصلب.

رة التي  - مثَّة قصًصا يهوديَّة أو مسيحيَّة مذكورة يف القرآن، وقصًصا أخرى تُذكر يف الكتابات اإلنجيليَّة املزوَّ

ة يسوع )عيىس( يف القرآن وأنَّه ولد تحت نخلة  كانت موجودة عىل أقّل تقدير خالل مئة سنة بعد وفاة يسوع. وقصَّ

ة الخلق من الطني كهيئة الطري. بلح هي إعادة لحكاية خياليَّة، وكذلك قصَّ

- إنَّ العناوين التي يعطيها القرآن ليسوع كـ"املسيح" و"كلمة الله" ال معنى لها حسب املنطق الخاّص اإلسالمّي، 

بينام يف العهد الجديد لها معنى دقيق مرتبط مبنظومة الهوتيَّة منتظمة، يجهلها القرآن متاًما.

- يجعل القرآن ارتباطًا بني روح القدس ويسوع، مستعماًل جماًل وصياغات مستخرجة من اإلنجيل. وينقل ابن 

د هو امللك جربيل، وكذلك يف السور اآلتية: 97/2،  د أنَّ روح القدس بالنسبة إىل محمَّ إسحاق مدوِّن سرية محمَّ

02/16. ويف املقابل، فإنَّ عبارة العهد الجديد "روح الله" أو )ruah Elohim( ال ميكن أن تُفهم إالَّ عىل ضوء 

سة العربيَّة، وهذا ال يتطابق بأيِّ حال من األحوال مع ملك. الكتابات املقدَّ

د )6/61( يبدو مستنًدا عىل قراءة أُعيَدت صياغتها ملقطع  - إنَّ زعم القرآن أنَّ يسوع كان قد برَشَّ مبجيء محمَّ

يف "إنجيل يوحنا" )26/14( يشري إىل مجيء الروح املقدس.

س ليسـوع، حيـث كان يؤكِّد دامئًا نفوذهـا ووجاهتها، وكان  سـة كانت الكتاب املقدَّ - الكتابـات العربيَّة املقدَّ

ة. وبهذا االعتبار عرف وعرَّف يسـوع اللـه )Adonaї� Elohim( بإله إرسائيل.  يعظ مسـتنداً إىل رسـالتها الالهوتيَـّ

س غنيَّة بالتفاصيل التاريخيَّة، وكثريًا ما أُثبتت صّحتها من خالل أبحاث  - التطوُّرات الرسديَّة يف الكتاب املقدَّ

علم اآلثار )األركيولوجيا(، وهذه التفاصيل التاريخيَّة تغطِّي فرتة زمنيَّة أطول من ألف سنة، وتكشف مسرية ثقافة 

قة. ويف املقابل، فإنَّ التاريخ الدينّي القرآيّن ال يستند إىل أيِّ مستند من علم اآلثار، والرسد القصيّص املجزَّأ  خالَّ

واملبتور واملتضارب ال يعكس أبًدا ثقافات تاريخيَّة، حتَّى إنَّه ال تحديد فيه ملوقع إرسائيل القدمية، وال حتَّى السم 

عي القرآن  س. كام إنَّ األحداث التي يدَّ ا يف الكتاب املقدَّ جروزامل )بيت املقدس( الذي هو محورّي ومركزّي جدًّ

أنَّها تاريخيَّة، ال تُعطي أيَّ إمكانيَّة إثبات مستقلَّة؛ كحادثة بناء إبراهيم وإسامعيل للكعبة )127/1(، التي ال يؤكِّدها 

مستند تاريخّي. 
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ة: ة والمسيحيَّ استي�الء اإلسالم على تاريخ اليهوديَّ

ـد مسـلمون؛ ميكـن فهم  - عـىل ضـوء مـا ذكـر سـابقاً، واعتبـار اإلسـالم أّن األنبيـاء السـابقني عـىل محمَّ

ـفيًّا ملنفعة اإلسـالم واسـتئثاًرا  ه الدين األصيّل واألسـاس، ولكنَّ هذا ليس إالَّ اسـتيالًء تعسُّ ادِّعـاء اإلسـالم بأنَـّ

باملـرياث الروحـّي؛ األمـر الـذي  يحـرم اليهود واملسـيحيِّني مـن تاريخهم.

س؛ كقبور البطاركة العربيِّني، وجبل الهيكل، يُطالب بها اإلسالم؛ معتربًا  - إنَّ كثريًا من مواقع الكتاب املقدَّ

إيَّاها مواقع إسالميَّة، وليست يهوديَّة أو مسيحيَّة. ويرى القرآن أنَّ إبراهيم كان أمنوذًجا أصليًّا للمؤمن باإلسالم، 

ومن هنا دعوى املسلمني باسرتداد فلسطني عربيَّة ومسلمة، متجاهلني يف ذلك اليهود، املستفيدين التاريخيِّني 

من الوعد اإللهّي.

قبل،  من  أُوحي  ملا  ق  ُمَصدِّ أنَّه  عي  يدَّ جهة  من  فهو  تُطاق؛  ال  متعجرفة  بطريقة  العهدين  القرآن  يُعامل   -

ن تلك النصوص واقًعا. ومن خالل ادِّعائه بال أدلَّة ُمحكمة أنَّ اليهود  ويف الوقت عينه ال يعبأ أبًدا مبا تتضمَّ

التاريخّي والالهويتّ.  امته وتخيُّالته عىل املستويني  واملسيحيني حرَّفوا الكلم عن مواضعه، يربِّر القرآن توهُّ

الربوبيَّة  أو  العهدين )علم اإللهيَّات  النادر أن تجد طالب علم مسلم يعرف شيئًا من نصوص والهوت  ومن 

)ثيولوجيا((، فإنَّ أمئَّتهم ال يقرؤون العهدين أبًدا، ويبقون منغلقني بادِّعائهم الشخيّص القرآيّن.

الخالصة:

ى عيىس هو مثرة تالقي الخيال والوهم والجهل لدى املسلمني. وعيىس الذي يعظِّمه  - يسوع القرآن املسمَّ

آخر؛  بل شخص  العهدين،  تاريخ  إىل  املنتمي  إرسائيل  وابن  مريم  ابن  الحقيقّي  يسوع  هو  ليس  املسلمون 

فعيىس القرآن مبنٍت عىل إثباتات غري تاريخيَّة ناتجة عن أساطري القوافل العربيَّة يف القرن السابع امليالدّي.

ى عيىس، ستؤول الديانة املسيحيَّة إىل العدم  - إنَّه من خالل جعل يسوع األناجيل نبيًّا لإلسالم تحت مسمَّ

عىل يد املسلمني، كام صنعوا من قبل مع اليهود، بعد مّص دماء إبراهيم وموىس وداوود. 

- حسب األحاديث، سيشهد آخر الزمان مجيء عيىس هذا محاربًا العقيدة املسيحيَّة حتَّى يجعل اإلسالم هو 

الدين املنترص عامليًّا. سيشهد عيىس بنفسه عىل عصيان )مترُّد( اليهود، وسيتَّهم املسيحيِّني؛ بسبب اعتقادهم 

م )الحلول( حتَّى يدخلوا جهّنم. بالصلب والتجسُّ

بحوث ودراسات
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مقدِّمة ترجمة “أوري روبين” 

ة لمعاني القرآن الكريم  العبريَّ

تقديم وترجمة من العربيَّة: د. أحمد البهنيس

مُيثِّل االسترشاق اإلرسائييّل املرحلة الثالثة واألخرية من مراحل تطوُّر 

اليهودّي  تبدأ باالسترشاق  التي  اليهوديَّة يف االسترشاق")1(،  "املدرسة 

ففي  الصهيويّن، وأخريًا االسترشاق اإلرسائييّل.  ثّم االسترشاق  العاّم، 

ه نحو دراسة اإلسالم  التاريخ الحديث يبدأ االسترشاق اليهودّي بالتوجُّ

يف  االسترشاقيَّة  الحركة  من  جزًءا  بوصفه  اإلسالميَّة؛  واملجتمعات 

الغرب، التي ظهرت مع بدايات القرن الثامن عرش امليالدي~)2(. 

ا االسترشاق الصهيويّن فقد ارتبط -بطبيعة الحال- بالحركة الصهيونيَّة التي ظهرت باألساس يف  أمَّ

رشق أوروبا عام 1881م؛ بهدف تقديم خدمات علميَّة للحركة الصهيونيَّة، وتأصيل الوجود اليهودّي 

يف فلسطني، ثمَّ يأيت بعد ذلك "االسترشاق اإلرسائييّل"، مع بداية قيام الكيان اإلرسائييّل عىل أرض 

فلسطني املحتلَّة عام 1948م وحتَّى يومنا هذا؛ بوصفه امتداًدا لالسترشاق "اليهودّي"  و"الصهيويّن")3(.

ة وبارزة يف االسترشاق اليهودّي، وذلك من بني االهتاممات  وقد حاز القرآن الكريم مكانة مهمَّ

والتحليل،  والبحث،  بالرتجمة،  لها؛  والتعرُّض  بدراستها  اهتمَّ  التي  املختلفة  واملوضوعات 

والدراسة، والنقد؛ وهو ما ظهر جليًّا يف إعداد ترجامت عربيَّة مطبوعة وكاملة -صدرت يف الكيان 

باملوسوعات  الكريم  القرآن  مقاالت حول  إعداد  إىل  الكريم، مضافًا  القرآن  اإلرسائييّل- ملعاين 

الدراسيَّة  والدراسات، واملقرَّرات  والكتب،  األبحاث،  اليهوديَّة-اإلرسائيليَّة، عالوة عىل كثري من 

اإلرسائيليَّة حول القرآن الكريم. 

د خليفة: »املدرسة اليهوديَّة يف االسترشاق«، مجلَّة رسالة املرشق، القاهرة، 2003م، املجلَّد 12، األعداد 1-4،  ص60-45. )1( حسن، محمَّ

)2( م.ن، ص45.  

)3( البهنيس، أحمد صالح: »االسترشاق اإلرسائييّل -اإلشكاليَّة، السامت، األهداف-«، مجلَّة الدراسات الرشقيَّة، 2007م، العدد 37، ص470. 
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الكريم هو  بالقرآن  العاّم  اليهودّي  اهتامم االسترشاق  يدلُّ عىل  ما  أبرز  إنَّ من  القول:  وميكن 

   . ّ الحرص عىل ترجمته إىل اللغة العربيَّة؛ سواء بشكل جزيّئ أو كيلِّ

القرآن  آيات  بعض  برتجمة  الكريم، يف صورة جزئيَّة،  القرآن  العربيَّة ملعاين  الرتجامت  بدأت 

الفيومي"،  اليهودّي "سعديا  الفيلسوف  أيدي  أيَّام حكم املسلمني لألندلس، وذلك عىل  الكريم 

التي قام بها  اليهودّي "سليامن بن جبريول". وكانت أوَّل ترجمة عربيَّة ملعاين سورة كاملة تلك  والشاعر 

الحرب "أفراهام حسداي"، من خالل ترجمته لكتاب الغزايل "ميزان العمل")1(. 

ا الرتجامت العربيَّة الكاملة ملعاين القرآن الكريم، فتنقسم إىل نوعني: مخطوطة، ومطبوعة.  أمَّ

وبالنسبة إىل الرتجامت املخطوطة غري املنشورة، فأوَّلها يعود إىل القرن السادس عرش امليالدّي، وقام بها 

ا الثانية فتعود  الحرب "يعقوب بن يرسائيل هاليفي"، وهي محفوظة بقاعة اآلثار الرشقيَّة يف املتحف الربيطايّن. أمَّ

إىل القرن الثامن عرش امليالدّي، وصاحبها غري معروف، وهي محفوظة يف املكتبة الربيطانيَّة يف لندن. وبالنسبة 

إىل الثالثة، فهي محفوظة يف مكتبة الكونغرس األمريّي يف واشنطن)2(.

ويف مــا يتعلَّــق بالرتجــامت املطبوعــة الكاملــة ملعــاين القــرآن الكريــم للعربيَّــة؛ فهــي أربــع ترجــامت؛ 

صــدر أوَّلهــا يف ليبــزج عــام 1857م، وقــام بهــا الحــرب "حاييــم هرمــان ريكنــدروف"، وصــدرت الثانيــة يف 

فلســطني عــام 1937م، وقــام بهــا "يوســف ريفلــني"، وصــدرت الثالثــة يف إرسائيــل عــام 1971م، وقــام بهــا 

"أهــارون بــن شــيمش")3(.

ا الرتجمة الرابعة، وهي األحدث واألخرية، فقد صدرت يف جامعة تل أبيب يف شهر مارس عام 2005م؛  أمَّ

بوصفها باكورة سلسلة أعامل مرتجمة لروائع األدب العريّب إىل العربيَّة التي تعتزم الجامعة إصدارها، وقام بهذه 

الرتجمة الربوفيسور "أوري روبني"، األستاذ الرشيّف للدراسات القرآنيَّة والتفاسري اإلسالميَّة يف قسم اللغة العربيَّة 

يف كلِّيَّة اآلداب-جامعة تل أبيب)4(. 

يَّتها لسببني اثنني؛ هام: وقد نالت هذه الرتجمة أهمِّ

د محمود:  »ترجمة أوري روبني ملعاين القرآن الكريم يف ضوء الرتجامت العربيَّة السابقة«، مجلة لوجوس، مركز اللغات والرتجمة  )1( أبو غدير، محمَّ

صة، جامعة القاهرة، يوليو 2005م، العدد 1، ص105. املتخصِّ

)2(  אורי רובין، הקוראן תרגם מערבית، מוסיף לו הערות، אוניברסיטת תל אביב، מרץ 2005. עמ׳ יד.

)3(  קולברג  איתן: קוראן، האנציקלופדיה העברית כללית יהודית וארץ ישראלית، חברה להוצאת אנציקלופדיות، 

ירושלים 1974، כרך 4.עמ׳ 52. وللمزيد انظر: البهنيس، أحمد صالح:»ترجمة معاين القرآن الكريم إىل العربيَّة، التاريخ، األهداف، واإلشكاليَّات«، 

بحث ألقي يف املؤمتر العاملّي للقرآن الكريم، السودان، ديسمرب )كانون األوَّل( 2011.

)4(  מירב יודילוביץ'، הקוראן: פעם רביעית ،ידיעות אחרונות، 2005/3/31.   

ترجمات
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ة لمعاني القرآن الكريم  مقدِّمة ترجمة “أوري روبين”  العبريَّ

لها  السابقة  الرتجامت  لتصحيح  للقرآن؛  ة لرتجمة عربيَّة جديدة  للحاجة املاسَّ تلبية  أنَّها جاءت  األوَّل:   -  

وتنقيحها واإلضافة عليها.

ة بعد  ات سياسيَّة ودوليَّة متعلِّقة بأوضاع املسلمني يف العامل، وبخاصَّ  - الثاين: أنَّها صدرت يف ظلِّ متغريِّ

ث عن الرصاع بني الحضارات واألديان وتصادمها. أحداث 11 سبتمرب، وبروز نظريَّات سياسيَّة وفكريَّة، تتحدَّ

يَّة هذه الرتجمة احتواؤها عىل كثري من التعليقات والهوامش، مضافًا إىل ملَحَقني، َحَوت   كام زاد من أهمِّ

جميعها نقًدا وتعليًقا عىل معظم اآليات القرآنيَّة، شملت جميع سور 

صفحاتها  عدد  وبلغ  والعرص"،  "الضحى  سوريت  عدا  ما  القرآن، 

543 صفحة.

وبشكل عاّم، فإنَّ إصدار ترجمة عربيَّة حديثة مطبوعة ملعاين 

الناحيتنَْي  من  يَّة  واألهمِّ التعقيد  بالغ  عماًل  يُعدُّ  الكريم،  القرآن 

العلميَّة والثقافيَّة؛ وذلك ألّن ترجمة القرآن الكريم إىل أيِّ لغة أمٌر 

يحتاج إىل إتقان علوٍم كثرية، وتوافر أدوات عّدة، لتخرج يف النهاية 

ترجمة صحيحة موضوعيَّة خالية من األخطاء والشبهات)1(. 

كام إنَّ هذا العمل ينطوي عىل خطورة شديدة وحساسيَّة بالغة؛ 

وذلك ألمرين؛ هام:

يف  الكريم  القرآن  يحوزها  التي  العظيمة  املكانة  أوَّلهام:   -  

بشتَّى  العامل،  أنحاء  مستوى  عىل  جميًعا،  املسلمني  نفوس 

مذاهبهم ومشاربهم.

املسلمني  بني  املتبادلة  والكراهية  العداء  تراث  وثانيهام:   -  

صدور  من  يجعل  ما  آخر؛  جانب  من  سياسيًّا  كيانًا  بوصفه  اإلرسائييّل؛  والكيان  واليهود  جانب،  من  والعرب 

ترجمة ملعاين القرآن الكريم بالعربيَّة عن جامعة إرسائيليَّة، أمرًا يُنظر إليه مبزيد من الشكِّ والريبة من جانب 

عموم املسلمني.

ـة بالغة  ة الرابعـة ملعاين القـرآن الكريـم، مهمَّ ـة القيـام بإصـدار الرتجمة العربيَـّ كلُّ ذلـك جعـل مـن مهمَّ

ـة إذا مـا قـام بهـا شـخص واحـد -وهـو الربوفيسـور أوري روبـني- وليـس فريًقـا علميًّـا  الصعوبـة، وبخاصَّ

صني، عـىل غرار َمـْن قاموا بالرتجـامت الفارسـيَّة واألرديَّة ملعـاين القرآن  نًـا مـن مجموعـة مـن املتخصِّ مكوَّ

)1( حول املزيد من إشكاليَّات ترجمة القرآن الكريم، انظر: الرفاعي، جامل أحمد: دراسة يف مشكالت ترجمة معاين القرآن الكريم إىل اللغة العربيَّة،ال ط، 

القاهرة، كلِّيَّة األلسن، 1994م؛ العزب، محمود: إشكاليَّات ترجمة معاين القرآن الكريم، ال ط، القاهرة، نهضة مرص للطباعة والنرش، 2006م.
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س)2(. الكريـم)1( -عـىل سـبيل املثـال- وعىل غرار مـا يقوم به اليهـود والنصارى مـن ترجامت للكتـاب املقدَّ

يَّة مبكان التعرُّف عن قرب إىل هذه الرتجمة التي صدرت يف ظروف سياسيَّة  ويف ضوء ما سبق، فإنَّه من األهمِّ

يَّة، انطوت عىل وضعيَّة حرجة لإلسالم وكتابه املقدَّس عىل مستوى العامل، فجعلت كثريًا  وتاريخيَّة بالغة األهمِّ

من الشعوب واألمم تحاول التعرُّف إليه وإىل مضامينه عن قرب. 

كام إنَّ هذه الرتجمة قد أثارت يف الداخل اإلرسائييّل كثريًا من الجدل العلمّي واإلعالمّي، إىل درجة أنَّها 

أصبحت الرتجمة املعتمدة للقرآن واملرجعيَّة الرئيسة لكلِّ الكتابات العلميَّة واإلعالميَّة حول القرآن داخل الكيان 

اإلرسائييّل، فُعقد حولها عدد من حلقات النقاش والندوات العلميَّة، سواء داخل جامعة تل أبيب أو خارجها، 

كام صدرت طبعة ثانية منها مزيدة ومنقَّحة عام 2016م؛ نظرًا ملا دار حولها من نقد ومراجعات. 

مة هذه الرتجمة لتوضيح أهّم ما احتوت عليه، واملنهج واآلليَّات التي استخدمت فيها،   وتأيت ترجمة مقدِّ

وكذلك األهداف التي حاول صاحبها )الربوفيسور أوري روبني( الوصول إليها من خالل هذه الرتجمة، وبأّي 

وسيلة. 

هات العلميَّة الالفتة يف طريقة إعداد الرتجمة، ومن  مة هذه الرتجمة كثريًا من التوجُّ كام تعكس ترجمة مقدِّ

ها: االستعانة بالتفاسري اإلسالميَّة املبكِّرة، مضافًا إىل اإلكثار من الهوامش والحوايش السفليَّة التي حملت  أهمِّ

كثريًا من الفرضيّات العلميَّة حول القرآن، واإلحالة فيها إىل مصادر دينيَّة يهوديَّة ونرصانيَّة.

  وتكشف مقّدمة الرتجمة -قياًسا مع الرتجامت العربيَّة السابقة- عن أمرين غري مسبوقني يف هذه الرتجمة؛ 

هام:

 - األوَّل: حرص صاحبها الشديد عىل أْن تعكس الصورة األصليَّة للقرآن؛ كام هي يف أعني املؤمنني به. 

ها: أحداث 11 سبتمرب، وتأثريها يف تزايد الشغف  ويبدو أنَّ ذلك ناجم عن تأثري عوامل سياسيَّة مختلفة؛ من أهمِّ

ة؛ للتعرُّف عىل اإلسالم وكتابه املقدَّس عن قرب. ة، واإلرسائييّل خاصَّ العاملّي عامَّ

ص يف   - الثاين: هو إضفاء السمة العلميَّة عىل هذه الرتجمة؛ إذ إنَّ صاحب الرتجمة أستاذ جامعّي متخصِّ

حاخامات  كانوا  الذين  العربيَّة  الرتجامت  أصحاب  من  كسابقيه  وليس  اإلسالميَّة،  والدراسات  القرآن  تفاسري 

مة الرتجمة،  بني. وقد ظهرت هذه الصفة العلميَّة يف اآلليَّات التي ذكرها املرتجم يف مقدِّ أو مسترشقني متعصِّ

واملنهج الذي حاول أْن يستخدمه يف ترجمته، مضافًا إىل عدم استعانته بالرتجامت العربيَّة السابقة، أو ترجامت 

أجنبيَّة أخرى ملعاين القرآن الكريم.

)1( انظر: البلويش، عبد الغفور بن عبد الحّق: تاريخ تطوُّر ترجامت معاين القرآن الكريم إىل اللغة الفارسيَّة، بحث منشور يف مؤمتر ترجمة معاين القرآن 

د، أحمد خان بن عيل: تاريخ  الكريم... تقويم للاميض وتخطيط للمستقبل، اململكة العربيّة السعوديّة، مجمع امللك فهد للمصحف الرشيف، 2005م؛ محمَّ

تطوُّر ترجمة معاين القرآن الكريم إىل اللغة األرديَّة مع بيبلوغرافيا الرتجامت الكاملة واملنشورة ملعاين القرآن الكريم، بحث منشور يف مؤمتر ترجمة معاين 

القرآن الكريم... تقويم للاميض وتخطيط للمستقبل، اململكة العربيَّة السعوديَّة، مجمع امللك فهد للمصحف الرشيف، 2005م.

ة يف املسيحيَّة، ال ط، القاهرة، مكتبة وهبة، 1990م.  س وتطوُّرات هامَّ )2( انظر عىل سبيل املثال: عبد الوهاب، أحمد: اختالفات يف ترجامت الكتاب املقدَّ
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اللغوّي  باإلعجاز  واملبارش  الرصيح  اعرتاف صاحبها  الرتجمة:  هذه  مة  مقدِّ االنتباه يف  لفت  ما  أكرث  وكان 

واألسلويّب الذي حمله نصُّ القرآن، واصًفا إيَّاه بأنَّه يحظى ببناء أديّب ألسلوب نرثّي ال مثيل له يدّل عىل عظمة 

َمْن أنتج هذا النّص، وهو االعرتاف نفسه الذي كان قد أقّر به يف مقابلة إذاعيَّة أُجريت معه مبناسبة إصدار ترجمته 

إيقاع  نوعها وذات  فريدة من  أغوارها، فهي  لغة ال ميكن سرب  القرآيّن يحمل  النصَّ  أنَّ  أكَّد  إذ  للقرآن؛  العربيَّة 

إعجازّي)1(.     

للقارئ  ومفهوم  مقروء  نصٍّ  تقديم  عىل  الشديد  صاحبها  حرص  -كذلك-  الرتجمة  هذه  مقّدمة  وأوضحت 

بة واملتفرِّقة؛ إىل درجة دفعته  القرآيّن، ومتابعة موضوعاته املتشعِّ النّص  استيعاب  العربّي، يستطيع من خالله 

إىل وضع ملحق )مفتاح املوضوعات(؛ لتسهيل ذلك عىل القارئ، وكان واضًحا أنَّ هدف ذلك هو تحقُّق رغبة 

س، وما احتوى عليه من مفاهيم وأفكار. القارئ اإلرسائييّل املتقن للعربيَّة ملعرفة كتاب املسلمني املقدَّ

مة الرتجمة محاولة صاحبها تصدير صورة املرتجم املوضوعّي، الذي يبتعد عن محاوالت  كام أظهرت مقدِّ

للنصِّ  تقديم صورة  وأنَّه حاول  يهوديَّة ونرصانيَّة،  إىل مصادر  القرآن  لرّد  واملرتجمني  املسترشقني  من  سابقيه 

القرآينِّ قريبة لتلك الصورة املرسومة يف ذهن املؤمنني به.

الدينيَّة  الدالالت  ذات  القرآنيَّة  املصطلحات  بعض  برتجمة  تتعلَّق  إشكاليَّات  عن  الرتجمة  مة  مقدِّ وأبانت 

والسياسيَّة، وعىل رأسها لفظا "إسالم" و"جهاد".     

ويف ما ييل نصُّ مقّدمة الرتجمة )مقّدمة ترجمة أوري روبني العربيَّة إىل معاين القرآن الكريم(:

مة المقدِّ

ة للقرآن:  الترجمات العبريَّ

ة مخطوطة مل تُنرَش عىل اإلطالق؛ األوىل توجد يف  تسجَّلت الرتجامت العربيَّة األوىل للقرآن يف نسخ عدَّ

أكسفورد)2(، وتعود إىل القرن الـ17، والثانية موجودة يف املكتبة الربيطانيَّة يف لندن)3(، ويبدو أنَّها نُسخت يف 

الهند يف القرن الـ18. وتوجد من ضمن هذه النسخ العربيَّة املخطوطة للقرآن، واحدة نسخت يف القرن الـ17 

عىل أيدي الحاخام يعقوب بن يرسائيل هاليفي، واستعان يف كتابتها بنسخة إيطاليَّة للقرآن نرُشت يف فينسيا عام 

1547م، وهذه النسخة اإليطاليَّة نفسها كانت قد نُسخت عن نسخة التينيَّة للقرآن)4(.    

.http://www.urirubin.com/interviews :1( انظر صفحة الربوفيسور أوري روبني عىل الرابط اآليت(

)2( Bodleian, MS Michael 113 [Ol.50]. 

)3( MS Br.lib.Or.6636.  

)4( انظر تفاصيل هذا املخطوط، يف:

 M.Weinstein Myron: ”A Hebrew Qura’n Manuscript’, in Thomas A, Timberg, Jews In India )Shibaabad,1986(, p47- 205.    

ة لمعاني القرآن الكريم  مقدِّمة ترجمة “أوري روبين”  العبريَّ
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وبالنسبة إىل النسخة املخطوطة الثالثة، فهي موجودة يف مكتبة الكونغرس يف واشنطن، وهي ترجمة ُوصفت 

يَّة، واستُعني يف كتابتها بنسخة هولنديَّة للقرآن)1(. بـ"املُقتبسة"؛ أكرث منها ترجمة نصِّ

ا الرتجمة العربيَّة األوىل التي صدرت مطبوعة للقرآن، فكانت عىل يد تسيفي حاييم هريمان ريكندروف  وأمَّ

)1825-1875م(، وحملت عنوان "القرآن واملِْقرا)2("، وطُبعت يف اليبزج عام 1857م؛ ونظرًا إىل ِقَدم هذه الرتجمة 

نسبيًّا، فقد اتَّسم أسلوبها اللغوّي بأنَّه واضح ومبارش. 

وصدرت الرتجمة املطبوعة الثانية عىل يد يوسف يوئيل ريفلني )1890-1971م(، يف طبعتها األوىل، عن دار 

نرش دافري عام 1937م، ومن حينها صدرت منها طبعات أخرى كثرية. وعىل الرغم من دقَّة هذه الرتجمة، فهي 

تحوي بعض االستخدامات اللغويَّة التي تُصعِّب من فهم نصِّ القرآن، من دون العودة إىل األصل العريّب. 

1971م، فهي  التي صدرت للمرَّة األوىل عن دار نرش ماسادا عام  وبالنسبة إىل ترجمة أهارون بن شيمش 

ترجمة واضحة ومبارشة، لكنَّها حرَّة إىل حدٍّ كبري. 

القرآن  ه  توجُّ بسبب  لكْن  ّ لألصل،  النيصِّ البناء  -قدر املستطاع- عىل  فقد حافظُت  الرتجمة،  ا يف هذه  وأمَّ

للحديث بشكل رمزّي ومخفّي، فقد اضطررت يف بعض املواضع إىل إضافة كلامت بني قوسني، كام أضفت 

ص لرشح املوضوعات  -بشكل خاّص- بعض الرشوح يف الهوامش والتعليقات السفليَّة، فهذه الهوامش مل تُخصَّ

يف  القرآن  و  مفرسِّ تخبَّط  التي  املركزيَّة  اإلشكاليَّات  بعض  إليضاح  -أيًضا-  بل  وحسب،  القرآن  يف  املتتابعة 

توضيحها للمسلمني.

تفاسير القرآن:

َحِظي القرآن بعدد من التفاسري التي كتبها املسلمون عىل مرِّ األجيال؛ وبالتايل، فمن الرضورّي االستعانة 

لرتجمته مبختارات تفسرييَّة متنوِّعة. وعليه؛ فقد كان اختياري لهذه التفاسري انطالقًا من الرغبة يف إخراج صيغة 

ي القرآن من املسلمني. عربيَّة تعكس التفسري األكرث قبواًل لدى مفرسِّ

يَّة؛ أي توصل املعاين األصليَّة للقرآن؛ لكنَّها تهدف إىل  وال تهدف ترجمتي هذه إىل أْن تكون ترجمة نصِّ

تصدير صورة القرآن كام هي يف أعني املؤمنني به، وهي الصورة املوجودة يف عدد من تفاسري القرآن التي كُتبت 

خالل القرون األوىل من اإلسالم، وقد اخرتت االستعانة بعدد من هذه التفاسري؛ وهي: 

- تفسري "بحر العلوم" لـ "أيب الليث السمرقندي"، املُتوىفَّ عام 375هـ/985م. 

- تفسري "زاد املسري" لـ "عبد الرحمن بن الجوزي"، املُتوىفَّ عام 597هـ/1200م. 

)1( נדון בהרחבה ב ,Weinstein שם, 209 ואילך.

س املعروف يف األوساط العربيَّة بالعهد القديم )املرتجم(. )2( الكتاب اليهودّي املقدَّ
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- تفسري "أنوار التنزيل وأرسار التأويل" لـ "القايض البيضاوّي"، املُتوىفَّ عام 685هـ/1286م.

- تفسري "الجاللني" لجالل الدين السيوطي، املُتوىفَّ عام 911هـ/1505م، وجالل الدين املحيّل، املُتوىفَّ 

عام 846 هـ/1459م.           

مت حول اآليات القرآنيَّة املختلفة عىل مرِّ العصور  تُجمل هذه املجموعة من التفاسري غالبيَّة التفاسري التي قُدِّ

الهوامش واإلحاالت املرجعيَّة، وبشكل عاّم حرصت عىل  نُت مختارات منها يف  د، وقد َضمَّ منذ موت محمَّ

تضمني عدد من التفاسري التي لها تأثري مبارش عىل فهم النّص املقروء. 

اآليات والفقرات:

برواية حفص )تويف  تُعرَف  القرآيّن املطبوعة واملتداولة حاليًّا، والتي  النّص  ست ترجمتي عىل نسخة  تأسَّ

عام 796م( عن عاصم )تويف عام 744م(، وهي النسخة التي احتفظت بتقسيم اآليات بشكل متواتر ومحفوظ، 

لكنِّي سمحُت لنفيس تقسيم النصِّ إىل فقرات غري موجودة يف النصِّ األصيّل؛ بهدف التسهيل عىل القارئ لفهم 

نت باآلية فقرة واحدة فقط، وأحيانًا أخرى أكرث من فقرة، وأحيانًا بدأت آية  تسلسل املوضوعات، وأحيانًا َضمَّ

جديدة بفقرة جديدة، وذلك وفًقا لفهمي لتسلسل املوضوعات، وهو الفهم الذي اعتمد عىل التفاسري اإلسالميَّة 

للنصِّ القرآيّن.   

�ة: المصطلحات العربيَّ

"زكاة"،  مثل  صورتها؛  عىل  هي  كام  دارجة،  مصطلحات  إىل  تحوَّلت  التي  العربيَّة،  األسامء  عىل  أبقيت 

ا "إسالم" فرُتجمت إىل “התמסרות")1(،  "حنيف"، لكنِّي ترجمت كّل مصطلح عريّب كان من املمكن ترجمته. أمَّ

و"املسلمني" تُرجمت إىل "מתמסרים")2(، و"الجهاد" تُرجمت إىل "מאבק")3(. ويف كلِّ هذه الرتجامت ُوضعت 

الصورة األصليَّة للمصطلح العريّب يف الهامش.

ة: األسماء الخاصَّ

أبقيت عىل أسامء شخصيَّات "املِْقرا" عىل صورتها العربيَّة؛ مثل: משה )موشيه(، وليس מוסא )موىس(، 

وאברהם )أبراهام(، وليس אברהים )إبراهيم(، كام إنَّ بعض األسامء العربيَّة التي ال يوجد مقابل لها يف املِْقرا؛ 

مثل: ذو الكفل، وذو النون؛ قد أبقيت عىل صورتها العربيَّة كام هي. 

)1( معناها املبارش: إخالص )املرتجم(.

)2( معناها املبارش: مخلصون )املرتجم(.

)3( معناها املبارش: كفاح )املرتجم(.

ة لمعاني القرآن الكريم  مقدِّمة ترجمة “أوري روبين”  العبريَّ
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الهوامش:

متَّت مالءمة ترقيم الهوامش املرجعيَّة؛ وفق ترقيم الفقرات املنسوبة إليها، وكلُّ هامش موجود -بشكل عاّم- 

يف أسفل الصفحة التي توجد فيها الفقرة، وحتَّى إذا وجدت الفقرة ذات الهامش يف الصفحة السابقة -مثلام وقع 

يف بعض الحاالت- فإنَّ الهامش -أيًضا- يظهر يف الصفحة نفسها، وليس يف الصفحة السابقة. 

اإلحالت:

تجنَّبُت يف اإلحاالت املرجعيَّة اإلحالة الدقيقة إىل مراجع وأبحاث، لكْن مل أتجنَّب اإلحالة إىل املِْقرا، ويف 

ا يف ما يتعلَّق باإلحالة إىل املدراشيم)1(، فقد اكتفيت  بعض املرَّات قمت باإلحالة إىل العهد الجديد أيًضا، أمَّ

نه ذلك من  باإلحالة إىل كتاب بياليك ورابنتيسي، وهو كتاب اآلجادا الصادر يف تل أبيب عام 1955م. وما يتضمَّ

اإلشارة إىل مصادرهام يف هذا الكتاب، فكلُّ َمْن يرغب يف تعميق البحث وتدقيقه له أْن يعود إىل هذه املراجع 

نفسها، التي استقى منها بياليك ورابينتيسي مواّد كتابهام. 

الكتابة والتنقيط:

استخدمُت أسلوب الكتابة كاملة بدون تنقيط، عدا الحاالت التي يكون التنقيط فيها رضوريًا؛ ملنع حالة عدم 

الفهم، والسيَّام أسامء السور التي كُتبت كاملة وبتنقيط كامل.

القتب�اسات:

ֻמַחַמד  )قرآن(،  ֻקרָאן  مثل:  دقيًقا؛  اقتباًسا  النّص  صلب  يف  املوجودة  واملصطلحات  األسامء  اقتبسُت 

د(، ֻקַריש )قريش(، ַרַמָצ׳ן )رمضان(. لكّنها وردت يف الهوامش مكتوبًة بشكل كامل، من دون تنقيط، أو  )محمَّ

بكتابة املقابل لها؛ مثل: ַרַמדאן )رمضان(.

المالحق:

الرتاث  يف  ورد  ملا  وفًقا  املختلفة؛  القرآن  سور  نزول  ترتيب  حول  تفاصيل  "أ"  امللحق  يف  القارئ  يجد 

ا يف امللحق "ب"، فبإمكان القارئ أْن يقف عىل حجم التبجيل الذي َحِظي به  اإلسالمّي حول أسباب النزول. أمَّ

ث عن فضائل سور القرآن املختلفة.    القرآن لدى املؤمنني به؛ وذلك وفًقا للرتاث الذي يتحدَّ

)1( التفاسري اليهوديَّة للعهد القديم )املرتجم(.
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مفتاح الموضوعات:
د الذي سمع كلامت اإلله يف مكَّة بداية العام 612م تقريبًا،  يُعدُّ القرآن نتاج شخص واحد فقط، وهو النبّي محمَّ

ا- يُعدُّ عماًل متجانًسا من ناحية البناء األديّب، يحظى  وذلك عىل خالف املِْقرا والعهد الجديد. ولذلك فهو -حقًّ

بأسلوب نرثّي عريّب إيقاعّي، ال مثيل له يف أيِّ نصٍّ عريبٍّ آخر معروف لدينا. 

ع الشديد الذي تحمله موضوعات هذا الكتاب  ة مع التنوُّ  لكنَّ هذا التجانس اللغوّي-األسلويّب يتناقض بشدَّ

س، وهي موضوعات تتشعَّب بشكل كبري وفق مجاالت الحياة املختلفة ومناحيها؛ إذ يتفاجأ القارئ من  املقدَّ

هذه  كلِّ  بني  املشرتكة  فالفكرة  س.  املقدَّ الكتاب  هذا  مؤلِّف  عظمة  عىل  تدّل  ا-  -رمبَّ التي  املوضوعات  كرثة 

د نبيِّه. املوضوعات، هي السعي إىل إحكام اإلميان باإلله ومبحمَّ

وال توجد منهجيَّة يف االنتقال من موضوع إىل آخر يف القرآن، فنحن أمام مزيج من املوضوعات التي ُضمَّ 

ة. ة متغريِّ بعضها إىل بعض؛ مثل "األرابيسك" املرتاّص، وهي تتكرَّر يف صور عدَّ

ثّم إّن مفتاح املوضوعات املوجود يف آخر الرتجمة يساعد القارئ يف العثور عىل ضالَّته من بني موضوعات 

القرآن.

الشكر:  
باإلعداد  نهايتها، وأوضح يل بعض األمور املتعلِّقة  بدايتها إىل  الرتجمة من  قام يرسائيل شرينتسل مبراجعة 

ة قمت بتنفيذها كلّها من دون أيِّ حرج. كام قارنت الدكتورة عليزه شنيترس الرتجمة  م مقرتحات عدَّ اللغوّي، كام قدَّ

ا الربوفيسور مائري  باألصل العريّب، وبهذا ساعدتني كثريًا يف التقليل من األخطاء، ويف مزيد من تدقيق الرتجمة. أمَّ

بر-أشري فقد قرأ ترجمة كثريٍ من قصار السور، وأسدى إيلَّ نصائح مفيدة، كام أرسل إيّل الدكتور نارص باسال كثريًا 

ة حول مخطوطات الرتجامت العربيَّة القدمية للقرآن.   من التفاصيل املهمَّ

التي نرُشت للمرَّة األوىل يف دوريَّة  أشكر أهارون أمري عىل مالحظاته عىل ترجمة السورة رقم 12 )يوسف(، 

)קשת החדשה( التي يقوم بتحريرها، وتحديًدا يف العدد 7 الصادر عام 2004م. وكذلك زوجتي رعياه التي ساعدتني 

برعايتها واهتاممها كثريًا إلخراج هذه الرتجمة، كام ساعدتني يف إعداد كثريٍ من أعاميل األخرى حتَّى وقتنا الحايّل.

ة مويل مليترس الذي ساعدين كثريًا يف  أشكر -كذلك- العاملني يف دار النرش التي طبعت الرتجمة، وبخاصَّ

تحسني صفحات الرتجمة، وراجع نصَّ الرتجمة كاماًل، وقام برتتيب وضبط هوامشه وملحق مفتاح املوضوعات.

كام إنَّني مدين -شخصيًّا، وبشكل خاّص- للربوفيسور آفيعاد كلينبريج؛ مدير دار نرش جامعة تل أبيب، الذي 

عني عىل فكرة ترجمة القرآن، وقام بنرشها يف دار النرش التي يديرها؛ فلواله ملا كان لهذه الرتجمة أن تُبرص  شجَّ

ة عىل هذه الرتجمة، ومل يهتّم بالنقد الذي تعرَّضت له، وهو النقد الذي ساعد  النور، كام كانت له مالحظات نرَيِّ

عىل أْن تكون الرتجمة مقروءة ومفهومة.  

تل أبيب، يناير 2005م            

ة لمعاني القرآن الكريم  مقدِّمة ترجمة “أوري روبين”  العبريَّ
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آثار
ة

َّ
مشروع الموسوعة القرآنيَّة األلمانيَّة استشراقي

((()Corpus Coranicum( 
"(Coranica( والمشروع الداعم له "كورانيكا

أكادمييَّة  الذي ترعاه  أُطلق عىل املرشوع  الذي  أو "Corpus Coranicum" هو االسم  القرآن  موسوعة 

برلني-براندنبورج للعلوم )Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften( ، وهي أكادمييَّة 

أملانيا  يف  العلميَّة  األكادمييَّات  أشهر  من  وتعدُّ  عرش،  الثامن  القرن  مطلع  إىل  أصولها  تعود  عريقة  علميَّة 

وأوروبا، تضّم مجموعة من أكرب الباحثني، ومتوَّل بوساطة الحكومة الفيدراليَّة يف واليَتَْي برلني وبراندنبورغ. 

ة برتاث العامل القديم وعامل العصور الوسطى؛  ويدخل هذا املرشوع يف إطار املشاريع املوسوعيَّة الخاصَّ

مثل: موسوعة النقوش الالتينيَّة واليونانيَّة، أو معجم اللغات املرصيَّة القدمية، وغريهام.

ها تلميذها  ا إدارته، فيتوالَّ ترُشف عىل هذا املرشوع املسترشقة األملانيَّة املعارصة "أنجليكا نويفريت". أمَّ

"مايكل ماركس". 

سات كبرية لها أهداف اسرتاتيجيَّة، ولعلَّ هذا  ويبدو أنَّ هذا املرشوع ليس له طابع فردّي، بل هو مرشوع مؤسَّ

ما ميكن أن نفهمه من ترصيحات نويفريت نفسها، التي أكَّدت عىل أنَّ هذا املرشوع بدأ اإلعداد له منذ سنوات 

ًقا،  طويلة، ولكْن بدأ تنفيذه بالفعل عام 2007م، وتستمرُّ فعاليَّات هذا املرشوع بتعاون اثني عرش باحثًا ومحقِّ

ويُعمل عىل أن يكتمل يف غضون مثانية عرش عاًما، أي حتَّى العام 2025، وقد رُصدت له املاليني من عملة 

اليورو األوروبيَّة.

)1( رشواين، سامر: مرشوع املوسوعة القرآنيَّة األملانيَّة -عرض وتعريف-، http://almultaka.org/site.php?id=946، تاريخ نرش املقالة: 2016/2/1، 

تاريخ االسرتداد: 2019/5/25.
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بني  واملقارنة  القرآنيَّة،  املخطوطات  دراسة  هي:  أربعة،  مجاالت  املرشوع عىل  الباحثني يف  عمل  ويرتكَّز 

قراءات القرآن، والتعرُّف إىل الظروف التاريخيَّة والدينيَّة والثقافيَّة واالجتامعيَّة والسياسيَّة يف عرص نزول القرآن، 

وكذلك الدراسة التاريخيَّة واألدبيَّة للنّص القرآيّن.

اه بعض  وقد أعقب انطالق هذا املرشوع قراءات مختلفة ألهدافه وسياقه الزمنّي وطبيعة ما سينجزه؛ إذ تلقَّ

املهتمِّني باعتباره فتًحا علميًّا منتظرًا سينتهي بالخروج بنسخة نقديَّة للقرآن، األمر الذي سيثري حفيظة املسلمني 

ي غضبهم تجاه الغرب)1(، يف حني مل يَر فيه آخرون ِجَدة أو أصالة عىل مستوى املنهج والرؤية، إالَّ عىل  ويغذِّ

مستوى شمول العمل وسعة مراميه)2(. 

هذا الجدل دفع القامئني عىل املرشوع إىل القيام بجوالت عديدة يف البلدان اإلسالميَّة؛ لغرض بيان غايات 

املرشوع وأهدافه، وأنَّه ال يرمي بحال إىل إخراج نسخة جديدة من املصحف -كام زعم بعض الصحفيِّني- وأنَّ 

، لكنَّه ال يختلف من حيث الجوهر عن مقاربات مشابهة  املرشوع وإْن كان ينطلق من مقاربة تعتمد النقد التاريخيَّ

يف الرتاث اإلسالمّي؛ مثل: البحث يف أسباب النزول، وما شابهه)3(.

ويهدف هذا املرشوع -بحسب ما جاء يف النسخة األصليَّة للمرشوع املثبتة يف موقع أكادمييَّة برلني براندنبورغ 

للعلوم- إىل تحقيق أمرين أساسني: 

النسخ املتداولة  نقله مشافهة. فعىل خالف  القرآيّن من خالل مخطوطاته، ومن خالل  النّص  توثيق  األوَّل: 

للقرآن يف يومنا هذا، التي تستند عىل طبعة امللك فؤاد القاهريَّة يف )1923-1924م(، فإنَّ املرشوع املزمع القيام 

به يرمي إىل استقراء شامل لشهادات املخطوطات األوىل، وكذلك للقراءات القرآنيَّة التي تمَّ حفظها والتي وثَّقها 

ًدا  الرتاث اإلسالمّي. ومبا أنَّ نظام كتابة املخطوطات القرآنيَّة القدمية يتيح -بسبب خلّوه من النقط واإلعجام- تعدُّ

ة بالقراءات القرآنيَّة.  يف الداللة، فقد تمَّ اختيار الفصل بني نتائج البحث يف املخطوطات، ونتائج البحث الخاصَّ

وعىل وفق ذلك، فإنَّ التوثيق النيّصّ سوف يتَّخذ شكل العرض املزدوج واملتوازي للطريقتني مًعا.

الثاين: تقديم تفسريٍ مستفيض يضع القرآن يف سياقات ظهوره التاريخّي، من خالل: 

ا نشأ بالتدريج عرب عقدين من الزمن،  1- دراسة القرآن من منظور تاريخيٍّ )دياكرويّن( تعاقبّي؛ أي باعتباره نصًّ

باحثًا عن التطوُّرات الشكليَّة واملضمونيَّة واملفهوميَّة، وكذلك ما طرأ عىل النصوص القرآنيَّة األوىل من إعادة 

تأويل أو تغيري يف الداللة؛ عرب إحاالٍت أو إضافاٍت الحقة.

)1( Schirrmacher Frank: ”Bücher können Berge versetzen“ )”Books can move mountains“(, Frankfurter Allgemeine Zeitung 

Bücher, 10 October 2007.

)2( Leaman Oliver, Journal of Qur’anic Studies. Volume 15, Page 142- 148 DOI 10.3366/jqs.2013.

)3( Marx Michael؛ Neuwirth Angelika؛ and Sinai Nicolai: ”Koran, aber in Kontext — Eine Replik“ )”The Qur’an, but in context 

— a reply“(, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 6 November 2007.

مشروع الموسوعة القرآنيَّة األلمانيَّة
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2- اعتامد هذا التفسري عىل مقاربٍة تنظر إىل السورة باعتبارها وحدًة، وأنَّ السور املكِّيَّة عىل األقّل -يف اتّفاقها 

الثابت مع األمناط البنائيَّة املعهودة وأشكال الخطاب املناسبة- هي وحدات أدبيَّة.

3- يعتمد التفسري -كذلك- عىل استقراء واسع للنصوص املوازية؛ يهوديَّة كانت أو مسيحيَّة. ولكّن هذا التفسري 

يتجاوز فيلولوجيا القرآن التقليديَّة -التي قامت عىل مبدأ الكشف عن األصول املبارشة، منطلقًة من رؤيٍة معرفيٍَّة 

تؤمن بخضوع القرآن لتأثريات النصوص الدينيَّة السابقة عليه- ويرى أنَّ القرآن مل ينطبع سلبًا باألشكال واملضامني 

بالجامعة  تتَّصل  التي  واألسئلة  األفكار  ضوء  يف  عرضها  أعاد  أو  لها،  فعدَّ أشياء،  منها  انتقى  بل  عليه؛  السابقة 

القرآنيَّة، بل إنَّه لرمّبا أقام معها جداًل نقديًّا.

حيث  من  عنها  يختلف  لكنَّه  الرؤية،  خالل  من  األملايّن  االسترشاقّي  باملرياث  مرتبط  املرشوع  فهذا  إًذا، 

املنهج؛ كونه يعتمد عىل أحدث نتاجات العلوم اإلنسانيَّة والتأويل والتحليل. ومن ناحية ثانية يقوم هذا املرشوع 

ا مرتبطًا  ا برشيًّا، أو كونه نصًّ عىل األحكام واملخرجات االسترشاقيَّة يف تعاملها مع النصوص القرآنيَّة؛ كونه نصًّ

مبرجعيَّات توراتيَّة أو مسيحيَّة، لكنَّه يختلف عن الرؤية االسترشاقيَّة يف جملة مسائل؛ وهي جزء من التحوُّالت 

التي أصابت االسترشاق؛ بفعل النقود التي تعرَّض لها هذا الخطاب؛ بفعل ارتباطه بالرؤية االستعامريَّة وخطابه 

االستعاليّئ.

أملايّن- مرشوع  وهو   ،"Corpus Coranicum" ملرشوع  دعاًم  جاء   "Coranica" باسم  آخر  مرشوع  ومثَّة   

فرنيّس يتألَّف من فريقني: فريق أملايّن بإرشاف أنجليكا نويفريت، وفريق فرنيّس بإرشاف فرانسوا ديروش.

القرآنيَّة  املخطوطات  جرد ألقدم  عمليَّة  خالل  من  القرآيّن  النّص  تاريخ  يف  املساهمة  إىل  كورانيكا  يهدف 

املخطوطات  أقدم  تاريخ  أّن  إىل  نظرًا  دقيق؛  زمنّي  تحديد  تقديم  الصعب  من  إذ  ودراستها؛  وتقريرها  القدمية 

القرآنيَّة ال يزال قيد املناقشة؛ ولهذا سيتّم االحتفاظ بجميع املخطوطات التي قد تكون قبل نهاية العرص األموّي، 

واالهتامم كذلك بتلك املكتوبة بالخّط الحجازّي.

ة، ويف هذا الصدد ستُسـتخدم تقنيَّات   ويف دراسـة املخطوطـات هنـاك اهتامم خاّص بتحديـد تاريخها بدقَـّ

علميَّـة جديـدة مل يسـبق لهـا أن شـاركت يف مـرشوع مبثـل هـذه الضخامـة الـذي تقوم بـه كورانيـكا، ومن هذه 

ـة النتائج التـي يعطيهـا تطبيـق ال C14 عىل  ـق مـن مـدى صحَّ ة تقنيَّـة الــC14. وألجـل التحقُّ ات العلميَـّ التقنيَـّ

مهـا  املخطوطـات ودقتِّهـا، ُوضعـت معايـري مختلفـة يف االعتبـار ليـس مـن شـأنها مقارنـة النتائـج التـي تقدِّ

ـا مراعاة مختلـف املعلومـات التسلسـليَّة والجغرافيَّة التـي تهّم منطقة الرشق األوسـط.  املختـربات فقـط؛ وإمنَّ

وقـد جـرى تطبيـق التحليـل يف C14 أوَّاًل عـىل املخطوطـات املؤرَّخـة، بحيث تتيـح النتائج التي تـمَّ الحصول 

ة قياسـات C14 عنـد تطبيقهـا عـىل كائنـات غـري مؤرَّخـة، وقـد تألَّفـت املجموعة  عليهـا تقويـم درجـة موثوقيَـّ

األوىل مـن املسـتندات التـي تـمَّ تحليلهـا مـن أوراق الربدي العربيَّـة املؤرَّخـة يف الفرتة مـن 642 إىل 750م؛ إذ 

ة الباليوجرافيَّـة للمخطوطات  تُشـكِّل هـذه الربديـات القدميـة القليلة يف العصـور القدمية أساًسـا مهـامًّ للنظريَـّ

آثار استشراقية
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ـة  ـا املخطوطـات القرآنيَّـة التـي اختـريت لهـذه الدراسـة فهـي يف معظمهـا مخطوطـات مهمَّ ة، أمَّ القرآنيَـّ

مكتوبـة بالخـّط الحجـازّي، وتعتـرب أقدم الشـهود يف تاريـخ النـّص القرآيّن.

هذا التحليل املنهجّي متبوًعا مبقارنة نتائج C14 املطبَّقة عىل أقدم املخطوطات القرآنيَّة، سوف يُحقِّق 

عنارص جديدة يف معرفتنا بتاريخ شهود القرآن املكتوب، كام سيُشكِّل إعداد هذا االختبار وكميَّة املواّد التي 

تمَّ تحليلها قاعدة بيانات فريدة للبحوث املستقبليَّة.

كام يركِّز كورانيكا يف الهدف الثاين له عىل دراسة عالقة القرآن ببيئته اللغويَّة والثقافيَّة؛ إذ إنَّ الدراسة 

املعجميَّة تكشف عن أنَّ القرآن -بحسب كورانيكا- استعار عىل نطاق واسع من اللغات العظيمة يف الرشق 

)اإلثيوبيَّة  والجيز  والرسيانيَّة،  واليهوديَّة-اآلراميَّة،  العربيَّة،  كاللغة  رة؛  املتأخِّ القدمية  العصور  يف  األدىن 

القدمية(، والفارسيَّة، واليونانيَّة، والالتينيَّة. ويعترب كتاب آرثر جيفري "املفردات األجنبيَّة يف القرآن" العمل 

املرجعّي لهذه الدراسة، حيث سيعاد النظر يف املعايري التي دفعت جيفري إىل التعبري عن مشاركة القرآن 

جديد  إصدار  إعادة  عىل  العمل  سيجري  كام  "استعارة"،  مبصطلح  املفردات  بعض  يف  األخرى  للُّغات 

لكتاب "املفردات األجنبيَّة يف القرآن"، وكذلك تصميم قاعدة بيانات له عىل اإلنرتنت، وسيتّم االنتهاء من 

إعادة تصميم دراسة جيفري من خالل رسم خرائط لشبه الجزيرة العربيَّة القدمية، ومن خالل دراسة الوضع 

اللغوّي والدينّي يف شبه الجزيرة العربيَّة خالل القرون املاضية التي سبقت اإلسالم. 

وشبه الجزيرة العربيَّة، مثل معظم أجزاء العامل القديم، ليست متجانسة من الناحية اللغويَّة؛ ففيها بعض 

أنَّ بعض سكان  يبدو  الرغم من كونها ساميَّة؛ ولهذا  العربيّة عىل  اللغة  البعد عن  تبعد كّل  التي  اللهجات 

ثوا اآلراميَّة. وعليه، فإنَّ إنتاج أطلس لغوّي لشبه  األطراف الشامليَّة والرشقيَّة من شبه الجزيرة العربيَّة قد تحدَّ

الجزيرة العربيَّة قبل اإلسالم هو هدف يضعه كورانيكا نصب عينيه.

مشروع الموسوعة القرآنيَّة األلمانيَّة
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ة: ة واألكاديميَّ السيرة العلميَّ

ولد فرانسوا ديروش يف 24 ترشين األوَّل 1958م يف مدينة ميتز )Metz( الواقعة يف الشامل الرشقّي لفرنسا.

بدأ دراسته يف مسقط رأسه، ثمَّ انتقل إىل مدينة نانيس، حيث تابع دراسته الثانويَّة والجامعيَّة، كام التحق باملعهد 

الكاثوليّي لدراسة اللغات الرشقيَّة؛ مثل: العربيَّة، والعربيَّة، وتخرَّج بشهادة يف اآلداب الكالسيكيَّة عام 1973، 

ص  قة )DEA( يف الدراسات املرصيَّة )Egyptologie( عام 1978، وتخصَّ وبعدها حصل عىل دبلوم الدراسات املعمَّ

بعد ذلك يف دراسة تاريخ اإلسالم واملخطوطات العربيَّة، وختم مسريته الدراسيّة بحصوله عىل شهادة الدكتوراه من 

 Dominique( جامعة السوربون يف مجال الدراسات العربيَّة اإلسالميَّة عام 1987 تحت إرشاف دومينيك سوردال

.)Recherche sur l`oasis de Dan-Al-Ula( )2("وكانت بعنوان: "أبحاث يف واحة ديدان العال ،)Sourdel

من خالل االهتامم بالتاريخ العريّب القديم نشأ اهتاممه بالقرآن الكريم وبتاريخ تدوينه؛ بوصفه أعظم كتاب 

يف اللغة العربيَّة. 

بالتدريس، فقد بدأه برتكيا، حيث درَّس يف املعهد الفرنيّس يف إسطنبول يف الفرتة  ويف ما يخّص مسريته 

 Max Van( برشام  فان  ماكس  سة  ملؤسَّ العلمّي  بالفريق  التحق  ذلك  وبعد  1986م.  إىل   1983 من  ة  املمتدَّ

ست عام 1973م؛ تكرميًا  سة علميَّة تأسَّ ة من 1986 إىل 1988م، وهي مؤسَّ Berchem( يف جنيف يف الفرتة املمتدَّ

للعامل ماكس فان برشام )1863-1921م( الذي يعود إليه الفضل يف تأسيس علم النقوش أو األبيغرافيا العربيَّة 

)L`épigraphie(؛ بوصفها علاًم قامئًا بذاته.

ماليزيا، يف  ماليا  جامعة  عن  تصدر  القرآن(،  لبحوث  عامليَّة  )مجلَّة  قرآنيكا  ديروش،  فرانسوا  عند  القرآيّن  الخطاب  تحليل  حليمة:  الشيخ،  انظر:   )1(

املجلد 7، العدد 1، يونيو 2015م، ص168-151.

يها الباحثون بعاصمة اآلثار وبلد الحضارات، ويجمعون عىل أنَّ تاريخها يعود إىل ما قبل  )2( واحة العال: هي منطقة تقع شامل غرب السعوديَّة، يسمِّ

امليالد بآالف السنني، وقد لفتت إليها أنظار املسترشقني ملا تحتويه من نقوش حجريَّة ترتبط بجذور الديانة النرصانيَّة قبل اإلسالم.

)François Déroche( االسم: فرانسوا ديروش -

- التاريخ: 1952م - معارص

- الجنسيَّة: الفرنسيَّة

ص: دراسة املخطوطات القدمية )codicologie(، والباليوغرافيا  - التخصُّ

 .)paléographie علم قراءة النصوص القدمية(

ات       
َّ

شخصي
ة

َّ
استشراقي
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املدرسة  يف  واللغويَّة  التاريخيَّة  العلوم  قسم  يف  للدراسات  مديرًا  فرنسا  إىل  عودته  عند  ديروش  ُعنيِّ  وقد 

التطبيقيَّة للدراسات العليا بداية عام 1990م، حيث يُدرِّس ويرُشف عىل مجموعة من الرسائل الجامعيَّة يف مجال 

دراسة التاريخ العريّب واإلسالمّي، ويف مجال صناعة الوراقة يف العامل اإلسالمّي، ومخطوطات املصاحف. له ما 

يزيد عن األربعني دراسة يف التاريخ اإلسالمّي، ويف الكتابة، واملخطوطات العربيَّة القدمية، والقرآن، نذكر منها:

)- الكتابة ومخطوطات الرشق األوسط )997)م(. 

Scribes et manuscrits du Moyen-Orient.

2 - دليل املخطوطات العربيَّة )983)م(.

Catalogue des manuscrits arabes, fascicules 1 et 2, Bibliothèque nationale )France(, 

département des manuscrits, Bibliothèque nationale.

3 - مخطوطات الرشق األوسط )989)م(.

.Manuscrits Moyen-Orient 

4 - التقليد العبَّايّس )992)م(، وقد صدرت لهذا الكتاب ترجمة إل اللغة الفارسيَّة عام 2000م.

 The abbasid tradition.

بالحرف  الكتاب املخطوط  علم  إل  املدخل   -  5

ترجمته  م  قدَّ الذي  الكتاب  وهو  )2000م(،  العريّب 

سة  مؤسَّ عن  وصدر  سيِّد،  فؤاد  أمين  الباحث  العربيَّة 

الفرقان للرتاث اإلسالمّي يف لندن عام 2005م.

Manuel de codicologie des manuscrits en écriture 

arabe.

تاريخيَّة-  مات  -مقدِّ املخطوط  العريّب  الكتاب   -  6

)2004م(، وقد صدرت لهذا الكتاب ترجمة إىل اللغة 

القاهرة؛  يف  العربيَّة  املخطوطات  معهد  عن  العربيَّة 

بالتعاون مع جمعيَّة املكنز اإلسالمّي، حيث نقله عن 

الفرنسيَّة: مراد تدغوت، وتوىلَّ مراجعته مدير املعهد: 

د. فيصل الحفيان. والكتاب عبارة عن أربع محارضات 

ألقاها ديروش يف املكتبة الوطنيَّة الفرنسيَّة يف باريس، 

المستشرق الفرنسّي فرانسوا ديروش
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يف شهر ترشين الثاين من العام 2001م، ثمَّ حرَّرها بعد نحو أربعة أعوام يف أربعة فصول: كتاب الله، الرجال 

عام  الفرنسيَّة  الوطنيَّة  املكتبة  عن  وصدرت  الزهور،  وبتالت  الذهب  أوراق  املغربيَّة،  الخصوصيَّة  والكتب، 

2005م.

Le Livre manuscript arabe: Préludes à une histoire, Bibliothèque nationale de France, impr

7 - القرآن )ضمن سلسلة: ماذا أعرف؟( )2004-2009م(.

Le Coran, Que sais-je? PUF.

8 - النقل الكتايّب للقرآن يف بدايات اإلسالم )املخطوط الباريزينو برتوبوليتاس( )2009م(.

La transmission écrite du coran dans les débuts de l`islam. Le codex parisino-.petropolitanus, 

Brill

دة عن تاريخه -بحث يف تشكُّل النّص القرآيّن- )9)20م(. 9 - القرآن، أقوال متعدِّ

Le Coran, une histoire plurielle, Essai sur la formation du texte coranique.

 Chevalier de« ة؛ اعرتافًا بجهوده املبذولة يف العلم واملعرفة؛ منها: وسام رشف وقد نال ديروش جوائزة عدَّ

la legion d`honneur«، وامليداليَّة الربونزيَّة من املركز الوطنّي للبحث العلمّي يف باريس )CNRS(، كام انتخب 

واآلداب  النقوش  أكادمييَّة  يف  عضًوا  2001م  عام 

 Académie des inscriptions et belles( الجميلة

.)lettres

القرائن  من  يبدأ  أن  املرء  وسع  يف  كان  وإذا 

إنَّ  القول:  فيمكننا  والبسيطة،  الظاهرة  األوىل 

عىل  أتينا  التي  ديروش  فرانسوا  دراسات  عناوين 

ذكرها تشري إىل أنَّ جهوده يف دراسة القرآن تندرج 

صه يف علم الكوديكولوجيا  ضمن اهتامماته وتخصُّ

)codicologie( الذي يستمّد أصوله ومقّوماته من 

منذ  الفرنسيِّني  الكالسيكيِّني  الفيلولوجيِّني  أعامل 

بها  قام  التي  تلكم  خصوًصا  عرش،  السابع  القرن 

الكنائس واألديرة كالراهب  البندكتيُّون يف  الرهبان 

يعترب  الذي   )Montfaucom( )1741م( مونتفكون 

كتابه "Bibliotheca bibliothecarum"؛ أي مكتبة 
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ني يف هذا  اتِّفاق املختصِّ الرغم من  العلم. وعىل  أهّم مصادر هذا  الكتب، من  ببليوغرافيا خزائن  أو  املكتبات 

ألفونس  العلم، فقد اختلفوا يف تعريف مفهومه وتحديد مكوِّناته، فالكوديكولوجيا عند  املجال عىل استقالليَّة 

يهدف إىل دراسة  الذي  العلم  )codicologie(- هو  اللفظ  إليه وضع هذا  يُنسب  -والذي   )Alfonse Dain( دان

املخطوط؛ باعتباره قطعة مادِّيَّة، ما يعني أنَّ الباحث يف هذا املجال يبحث يف الجانب املادِّّي للمخطوطات؛ 

مثل: نوعيَّة املادَّة الحاملة للكتاب، مصدره، اسم الناسخ، مكان النسخ، وتاريخه.

رة عن املخطوطات اليونانيَّة  ومن املفيد التذكري بأنَّ كوديكولوجيَّة املخطوطات بالحرف العريّب بدأت متأخِّ

والالتينيَّة. ونستطيع أن نعّد العام 1986م عام انطالقة علم املخطوطات املكتوبة بالحرف العريّب، فقد عقد يف هذا 

العام أوَّل مؤمتر عن كوديكولوجيَّة مخطوطات الرشق األوسط يف إسطنبول من تنظيم فرانسوا ديروش. ومن هنا، 

ندرك أنَّ دراسة فرانسوا ديروش للقرآن تقوم عىل دراسة املخطوطات القرآنيَّة األوىل ومختلف الوثائق املتعلِّقة 

ة من 1979 إىل 1983م يف املكتبة الوطنيَّة الفرنسيَّة يف باريس  بتاريخ القرآن. وقد ساعده عمله يف الفرتة املمتدَّ

عىل االطِّالع املبارش عىل رصيد املخطوطات باملكتبة، واالشتغال بها وإيالئها االهتامم الكايف؛ تحقيًقا وتدقيًقا؛ 

بوصفها الوسيلة املثىل لدراسة الحضارة العربيَّة اإلسالميَّة، وقد متكَّن من وضع فهرس للمصاحف املخطوطة 

يف املكتبة.

أنَّ مرشوع  أْن نصل إىل  والنقوش، ميكن  التوثيقيَّة والحفريَّة واستقصاء املخطوطات  الدراسات  ويف ضوء 

القرآن  قة من معاين  نقديَّة محقَّ )الطموح إلصدار نسخة  العرشين  القرن  بداية  انطلق يف  الذي  القرآنيَّة"  "املدونة 

الكريم( مل يفِض إىل نتائج تدحض الرواية 

اإلسالميَّة التقليديَّة حول جمع القرآن، عىل 

عىل  معلَّقة  كانت  التي  اآلمال  من  الرغم 

يف  املجموعة  األملانيَّة"  "املخطوطات 

وتلميذه  برجسرتاس  يد  عىل  الثالثينيَّات 

التي  صنعاء  مخطوطات  وعىل  بريتزل، 

تعود إىل عرص البعثة النبويَّة، بيد أنَّ فرانسوا 

دراسة  املختلفة  أبحاثه  يف  حاول  ديروش 

تتَّسم  علميَّة  نظر  وجهة  من  املخطوطات 

املنهج  لقواعد  تخضع  التي  باملوضوعيَّة 

العلمّي؛ حسب منظوره.
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دوافع دراسة ديروش للقرآن الكريم:

املختلفة  املحاوالت  خالل  من  الغربيِّني  الباحثني  وعناية  اهتامم  محّل  يزال-  -وال  الكريم  القرآن  كان  لقد 

لتفسريه وتحليله، والسعي إىل فهمه وترجمة معانيه ونقله إىل القارئ الذي ال يعرف اللغة العربيَّة. ومن الطبيعّي 

د طرقهم يف البحث، وكذلك أغراضهم من البحث  أن تختلف الدراسات الغربيَّة؛ بحسب اختالف الباحثني، وتعدُّ

والتحليل.

الباحث  إليه  الذي ذهب  بالتقسيم  نأخذ  أن  الدراسات، ميكننا  نظرنا إىل مختلف هذه  ولنكون منصفني يف 

العريّب  "فلسفة االسترشاق وأثرها يف األدب  بـ:  1989م، املعنونة  الصادرة عام  أحمد ساميلوفيلش يف دراسته 

م اتِّجاهات املسترشقني إىل قسمني؛ هام: االتِّجاه العقدّي، واالتِّجاه العلمّي. املعارص"، حيث قسَّ

 يكشف االتِّجاه األوَّل حقيقة أنَّ العلامء ورجال الالهوت يف العرص الوسيط كانوا يتَّصلون باملصادر األوىل 

يف تعرُّفهم عىل اإلسالم، وكانوا يتَّصلون بها عىل نطاق كبري، ولكّن كّل محاولة لتقويم هذه املصادر عىل نحو 

موضوعّي -نوًعا ما- كانت تصطدم بحكم سابق يتمثَّل يف أنَّ هذا الدين املعادي للمسيحيَّة ال ميكن أن يكون 

قون إالَّ تلك املعلومات التي تتَّفق مع هذا الرأي الراسخ يف أذهانهم، وكانوا  فيه خري، وهكذا كان الناس ال يصدِّ

يتلقَّفون بنهم كّل األخبار التي تلوح فيها اإلساءة إىل النبّي العريّب وإىل دين اإلسالم.

ومن هنا بُذلت الجهود الجبَّارة إلثارة الشبهات واألباطيل حول اإلسالم، فاندفع عدد ضخم من علامء الغرب 

إىل البحث والتنقيب؛ جريًا وراء براهني زائفة؛ للتشكيك يف اإلسالم، وتشويه رشيعته، وتوهني عقيدته.

ا االتِّجاه العلمّي فهو الذي ظهر بشكل متأخِّر عن األوَّل، عندما مل تَُعد دراسة اللغات واآلداب الرشقيَّة   أمَّ

األغراض،  هذه  من  الدراسات  هذه  تحرير  إىل  ضعيفة  أو  قويَّة  نزعة  ظهرت  بل  التبشري،  خدمة  عىل  مقصورة 

واالتِّجاه بها إىل البحث العلمّي املستقّل الذي يتحرَّى دراسة اآلداب واألديان والكتب الدينيَّة لذاتها، مستهدفًا 

ب الدينّي أم مل تنجح، فاملهّم -هنا-  املعرفة وحدها. وسواء أنجحت هذه النزعة يف تحرير االسترشاق من التعصُّ

ة. هو أن نسجِّل هذه الظاهرة الجديدة الهامَّ

يَّة دراسة  ته بعض الدراسات االسترشاقيَّة، ينتهي فرانسوا ديروش إىل أهمِّ ّ الذي توخَّ وضمن هذا املسلك الكيلِّ

مخطوطات املصاحف دراسة كوديكولوجيَّة. 

وال بدَّ من اإلشارة إىل أنَّنا يف هذا املقام نسعى إىل الكشف عن دوافع ديروش لدراسة القرآن من خالل كتابه 

املعنون بـ"القرآن" )Le Coran(، الصادر عام 2005م عن سلسلة "ماذا أعرف؟" )?QueSais-je(، وهي سلسلة تصدرها 

املنشورات الجامعيَّة يف فرنسا، يعود تأسيسها إىل عام 1941م، وهي تهدف إىل تقديم سلسلة كتب ذات طابع 

ون، وتستهدف الجمهور الواسع من القرَّاء، وتتناول موضوًعا ما بشكل دقيق ومكثَّف وبحجم  تعليمّي يكتبها املختصُّ

صغري؛ أي ما يُعرف بكتاب الجيب. وتعني هذه املعطيات أنَّ فرنسوا ديروش أراد أن يعيد تقديم كتاب الله إىل القارئ 

ات  استشراقية
ّ

شخصي
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ات التي يشهدها العامل؛ ولذلك فقد  ة لتوفري دراية دقيقة باإلسالم، يف ظّل املتغريِّ الغريّب بعد ظهور حاجة ملحَّ

صدرت دراسة فرانسوا ديروش بعنوان محايد؛ لتكون رافًدا علميًّا ومصدرًا معلوماتيًّا عن الدين اإلسالمّي.

عىل أنَّنا نعود فنقرِّر أنَّ هذا الهدف، وإن كان علميًّا يف صميمه، فهو -كغريه من القضايا املدروسة- يدخل 

يف إطار سيايّس اسرتاتيجّي أكسبه قوَّة وأضفى عليه صبغة العلميَّة التي ال ميكن أن تأيت عن طريق جهود فرديَّة، 

ات العرص. والداعي -هنا- مهام ظهر  سات العلميَّة مع مستجدَّ بل تنتج عن وعي دوائر القرار، وتفاعل املؤسَّ

علميًّا محًضا، فقد امتزج بقوَّة سياسيَّة، قد تختفي وراءه يف الظاهر، ولكنَّها تظّل تحرّكه وتنّميه، فيتعاونان مًعا 

عىل تحقيق مصالح الدول الغربيَّة والسيطرة عىل شعوب الدول الضعيفة.

المحاور الكبرى في دراسة فرانسوا ديروش للقرآن الكريم:

مة  مقدِّ إىل  )القرآن(  كتابه  ديروش  فرانسوا  م  قسَّ

وستّة فصول. جاء الفصل األوَّل املعنون بـ"السياق 

ألوضاع  تاريخيًّا  بسطًا  القرآيّن"  للوحي  التاريخّي 

 شبه الجزيرة العربيَّة قبل اإلسالم، وبعثة الرسول

مبكَّة، وهجرته إىل املدينة، متعرًِّضا يف آخر عنرص 

من الفصل إىل الوحي وطبيعته وظروفه. وانتقل يف 

الفصل الثاين املعنون بـ: "البنية واللغة" إىل القرآن 

القرآن وتاريخه وأقسامه  الكريم، وتناول فيه أسامء 

يف  وتوقَّف  واملنسوخ.  والناسخ  وأسلوبه  ولغته 

وجاء  وضوابطه.  القرآن  تعاليم  عند  الثالث  الفصل 

الفصل الرابع تحت عنوان: »نرش القرآن«، عالج ضمنه جمع القرآن، وتطوُّر املصحف، ووضعيّته يف وسائل 

اإلعالم، ثمَّ عرض يف الفصل الخامس مكانة القرآن يف املجتمعات اإلسالميَّة، واستخدامه يف السحر. وعالج 

يف الفصل السادس واألخري تلقِّي القرآن يف الغرب، منوًِّها مبختلف الرتجامت الغربيَّة التي عملت عىل تقريب 

نّص القرآن من القارئ الغريّب. وقد تناول ديروش قضايا تفصيليَّة يف مباحث الكتاب بلغت أربعني مبحثًا يف 

موضوع القرآن. وميكننا تحديد تلك املباحث يف املحاور اآلتية:

- أوضاع شبه الجزيرة العربيَّة قبل اإلسالم

- بعثة الرسول مبكَّة وهجرته إىل املدينة

- الوحي وطبيعته

- تكوين املصحف وتدوينه
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- بنية القرآن ولغته

- تعاليم القرآن وضوابطه

- القرآن يف املجتمعات اإلسالميَّة

- تلقِّي القرآن يف الغرب

هذه إذًا املحاور التي ألزم ديروش نفسه ببحثها ومبناقشتها يف دراسته للقرآن، مشريًا إىل أنَّه التزم بنّص القرآن 

ة يف الدين اإلسالمّي. واقرتح عىل القارئ الذي يريد  فقط، ومل يشإ االعتامد عىل مصادر الترشيع األخرى املهمَّ

الصادر يف   )L`islam( "اإلسالم" "دومينيك سوردال":  أستاذه  كتاب  مثل  باإلسالم؛  تعرِّف  أخرى  كتبًا  االستزادة 

باريس 1949م، والذي أعيد طبعه أكرث من عرشين طبعة، وكتاب الباحث الجزائرّي واألستاذ يف جامعة السوربون 

"عيل مراد" )Ali Mérad( املعنون بـ"التفسري القرآينّ" )L`exège coranique( الصادر عام 1998م، والذي حاول 

فيه رسم لوحة ملختلف املناهج املعتمدة من طرف املسلمني عىل مّر العصور. وعليه؛ يريد ديروش أْن يوحي 

م قراءته للقرآن، والدائرة هي نّص القرآن نفسه. فهل فعاًل كان  د نفسه بدائرة ال يخرج منها؛ وهو يقدِّ لقارئه أنَّه سيحدِّ

هذا هو واقع الدراسة؟

ة: اته المرجعيَّ منهج فرانسوا ديروش في تحليل الخطاب القرآنّي وخلفيَّ

يّته ال  ميكننا أن نعترب كتاب فرانسوا ديروش )القرآن( مساهمة أكادمييَّة لتقدميه للساحة الثقافيَّة الغربيَّة، وأهمِّ

ة يف ما يرتبط بكتاب الله؛ بل يف كونه يساهم يف  تقترص عىل املعلومات التي ميّد بها القارئ الفرنيّس، وبخاصَّ

تعريف القرآن الكريم لألجيال الجديدة عىل الصعيد الغريّب. وقد اعرتف فرانسوا ديروش يف مقّدمة الكتاب بصعوبة 

س لحضارة عظيمة. والصعوبة التي استشعرها ديروش تكمن -حسب نظره- يف كون القرآن  تقديم كتاب عظيم، أسَّ

ا ظهر  مُيثِّل بالنسبة إىل املسلمني كالم الله الذي يجب اتِّباعه من جهة، ومن جهة أخرى ميثِّل بالنسبة للمؤرِّخ نصًّ

ا تاريخيًّا فحسب؛ بل هو نصٌّ عربت رسالته كّل األزمنة. يف القرن السابع امليالدّي، فهو ليس نصًّ

لقد انطلق ديروش يف بداية كتابه من الفرتة السابقة لإلسالم، وبنيَّ أنَّ الوثنيَّة هي الصفة الطاغية عىل الجانب 

األمم يف  سائر  بني  بدًعا  العرب  وليس  معيَّنة،  أسامء  لها  واتَّخذوا  األصنام  عبدوا  إذ  العرب؛  حياة  الدينّي يف 

التفكري يف وجود قوى عليا تتحكَّم يف مصري الناس وشؤون حياتهم، األمر الذي يتطلَّب عبادتها والتقرُّب إليها 

مبختلف الطرق واألساليب. وأشهر أسامء تلك األصنام التي جاء ذكرها يف القرآن الكريم هي: الالت والعزّى 

ومناة، وهي األسامء التي يذكرها ديروش )Allah, Uzza, Manat(. ونالحظ هنا عدم تفريق ديروش بني لفظ 

الله وبني لفظ الالت من حيث الكتابة، ويرى أنَّه كان اإلله األعظم )Dieu suprême( عند العرب يف الجاهليَّة، 

ما قد يعني لقارئه أنَّ اإلسالم قد اختار أحد آلهة العرب لعبادته يف الدين الجديد.

ات  استشراقية
ّ

شخصي
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ث عن وجود الديانة املسيحيَّة واليهوديَّة يف أرض العرب قبل مجيء اإلسالم.  ومل ينَس ديروش أن يتحدَّ

وميكننا أن نرى يف ذكر ديروش لوجودهام يف أرض العرب إشارة إىل تأثريهام يف تشكيل الدين اإلسالمّي، وهي 

املسترشقني  من  كثري  بها  قال  شبهة 

من أجل الطعن يف شخصيَّة الرسول، 

وترتبط  القرآن.  مصدر  برشيَّة  وتأكيد 

هذه الشبهة برتويج املسترشقني لفكرة 

وكان  يًّا،  أمِّ يكن  مل   الرسول أنَّ 

يحسن القراءة والكتابة؛ وذلك ليستقيم 

الرأي  وهو  القرآن،  بتأليف  ادِّعاؤهم 

الذي مييل إليه فرانسوا ديروش من دون 

اإلساءة الرصيحة لشخص الرسول التي نجدها عند غريه من الباحثني الغربيِّني.

مرضيّة  لحالة  متظهرًا  أو  تدجياًل  الوحي  يف  نرى  أْن  الحارض  الوقت  يف  مستساًغا  يعد  مل  إليه،  وبالنسبة 

Unétatpathologique؛ إذ مل تعد تطرح مسألة أصالة التجربة الروحيَّة عند الرسول. ويف هذا إشارة من 

ديروش إىل التفسريات الخاطئة لدى بعض املسترشقني لظاهرة الوحي.

وينبغـي أن نالحـظ كيـف أنَّ ديـروش يف سـياق حديثـه عـن الوحـي قـد اسـتخدم عبـارة التجربـة الروحيَّة 

د. وكان مـن نتائج هذا  )Spirituelle experience(؛ بوصفهـا مخرًجـا لعـدم االعـرتاف بنبـوَّة سـيِّدنا محمَّ

ة، حيـث إنَّ تغيـري القبلة -حسـب رأيه-  املوقـف أْن رأى يف تغيـري القبلـة قطـع الرسـول للجسـور مـع اليهوديَـّ

يـؤرشِّ عـىل نهايـة مـرشوع االتِّصـال باليهود؛ بسـبب كـرثة ما تعـرَّض له هـو وأتباعه عىل يـد اليهـود. ويف هذا 

مسـايرة ملوقـف املسـترشق األملـايّن تيـودور نولدكـه )1836-1930م( الـذي تبنيَّ لـه أنَّ تحويل القبلـة يندرج 

ـد بالتـدرُّج يف املدينة، ففـي حني كان  يف إطـار التصـوُّر الجديـد عـن أديـان الوحـي القدمية الـذي ناله محمَّ

ه وثيـق الصلـة باليهـود والنصـارى، حرَّكه إخفـاق دعايته بني هـؤالء إىل أْن يـويّل وجهه  يشـعر يف املـايض أنَـّ

الرتبـاط آخـر، وجده أخـريًا يف ديـن إبراهيم.

كام خاض االسترشاق يف تاريخ القرآن، فشكَّك يف الوسائل التي استخدمت لحفظه، ومن ثمَّ نفى أن يكون 

بأنَّه يختلف يف مضمونه وترتيبه عامَّ كان يحتفظ  النبوَّة، وحكم عىل ما دوَّنه أبو بكر  القرآن قد دوِّن يف عهد 

به بعض الصحابة، وأنَّ مصحف عثامن مل يلَق قبواًل من كّل املسلمني، وأنَّ تغيريات وتعديالت أُدخلت عىل 

القرآن يف عهد عبد امللك بن مروان. ويف هذا السياق يكتفي فرانسوا ديروش باإلحالة عىل غريه، ويوضح لنا 

رؤية املسترشق اإلنكليزّي ريتشارد بيل )1872-1952م(؛ ومفادها: أنَّ القرآن نزل أوَّاًل يف مقطوعات صغرية، وأنَّ 

هذه املقطوعات كوَّنت السور يف ما بعد، وأنَّ القرآن تكوَّن من ثالثة أجزاء يف ثالث مراحل: 
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ث عن آيات الكون وأدلَّة نعم الله وقدرته،  املرحلة األوىل: مرحلة اآليات، وهي اآليات التي كانت تتحدَّ

وهي اآليات التي متثِّل املرحلة املكِّيَّة األوىل. 

مبنزلة  تكون  وأن  تُقرأ  أن  لها  أُريد  فصول،  مجموعة  نظره  يف  متثِّل  القرآن،  مرحلة  وهي  الثانية:  املرحلة 

القّداس يف الكنائس ألغراض العبادة.

 واملرحلة األخرية: هي مرحلة الكتاب. ويشار فيها إىل الكتاب، ويراد به مجمل التنزيل.

لقد حاول بيل جاهًدا أن يطبِّق يف دراسته للقرآن نظريَّات نقد النصوص الحديثة، وقد التمس يف املصحف 

بظاهر  أجزاء  آيات ووضعها يف غري موضعها، وكتابة  أجزاء من  والتصحيح واالستبدال، وقطع  للحذف  أمثلة 

الصفحة التي كتبت عليها آيات أخرى، ثمَّ وصلها مًعا يف القراءة، وغري ذلك من هذه الوسائل املستحدثة يف 

تحريره. ويكتفي ديروش -هنا- بعرض هذه األفكار من دون مناقشتها؛ ما يوحي مبوافقته عليها. ويسلك هذا 

التصوُّر لدى ديروش يف تالخيصه لريتشارد بيل، أو نولدكه، أو بالشري، مسلًكا ال يفرد ملوقفه الخاّص حضوره 

ا وهميًّا من الفهم ال يجيل حقيقة الخطاب القرآيّن؛ ولذلك ظلَّت مجمل الشكوك التي  املتميّز، فهو يأخذ حدًّ

علقت بفهم املسترشقني للقرآن مالزمة لوعيه يف محاولته لدراسة الخطاب القرآيّن.

وعندما يلتفت ديروش إىل التعاليم التي جاء بها القرآن، يراها غامضة وجزئيَّة؛ فصحيح أنَّ اإلسالم -حسب 

رأيه- يُطالب أتباعه بالصالة والصوم والحّج، غري أنَّه ال يوضح لهم طريقة أداء هذه العبادات وكيفيّتها. ويغفل 

ديروش هنا -أو يتغافل- عن دور السنَّة املطهَّرة يف رشح تعاليم الدين اإلسالمّي وتوضيحها؛ ألنَّها تعّد املصدر 

الثاين يف الترشيع اإلسالمّي، وهي متثِّل كّل ما نقل عن الرسول الكريم من غري القرآن؛ من قول، أو فعل، أو 

تقرير. 

مها القرآن للمجتمع هي صورة املجتمع  ومن وجهة ذلك املأخذ تنتج لدى ديروش فكرة أنَّ الصورة التي يقدِّ

البطريريكّ )Une société patriarcale(. والبطريرك كلمة يونانيَّة تعني األب، وتشري إىل من ميارس السلطة؛ 

بوصفه األب، وهو مفهوم تروِّج له النظريَّة النسويَّة الغربيَّة؛ للداللة عىل خضوع املرأة لسيطرة الرجل واضطهاده. 

وتظهر السيطرة الذكوريَّة -حسب هذه النظريَّة- عىل مستوى األرسة واملجتمع، من خالل ترسيخ القيم والعادات 

التي يريدها املجتمع األبوّي. وجيلٌّ -هنا- كيف أنَّ ديروش يستخدم مفهوًما غربيًّا عن الثقافة العربيَّة ليقرأ النّص 

َل اللُه بَْعَضُهْم َعَل بَْعٍض َوِبَا  اُموَن َعَل النَِّساِء ِبَا َفضَّ القرآيّن؛ إذ يستشهد عىل رأيه باآلية الكرمية الرَِّجاُل َقوَّ

أَنَْفُقوا ِمْن أَْمَوالِِهْم)))؛ ما يؤكِّد عدم فهمه ملعنى القوامة التي يراد بها قيام الرجل عل املرأة؛ بالحمية، والرعاية، 

واإلنفاق. يقول عزَّ وجّل: َوالُْمْؤِمُنوَن َوالُْمْؤِمَناُت بَْعُضُهْم أَْولَِياُء بَْعٍض يَأُْمُروَن ِبالَْمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن الُْمْنكَِر 

.(2(كَاَة َويُِطيُعوَن اللَه َوَرُسولَُه أُولَِئَك َسرَيَْحُمُهُم اللُه إِنَّ اللَه َعِزيٌز َحِكيٌم الََة َويُْؤتُوَن الزَّ َويُِقيُموَن الصَّ

)1( سورة النساء، اآلية 34.

)2( سورة التوبة، اآلية 71.
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ومن جانب آخر، تعرَّض ديروش إىل مسألة تلقِّي القرآن يف الغرب. وقد تبنيَّ له أنَّ ذلك التلقِّي سلك مسلكني: 

به. وكان املسيحيُّون  القضايا املرتبطة  القرآن، وتناول مختلف  الثاين يف دراسة  الرتجمة، ومتثَّل  متثَّل األوَّل يف 

ع دولته، وكانت إسبانيا مهد الرتجامت  الرشقيُّون والبيزنطيُّون -حسب رأيه- هم أوَّل من تعرَّف عىل اإلسالم وعىل توسُّ

األوىل يف العرص الوسيط.

ويف هذا السياق يُقّر ديروش باستحالة ترجمة القرآن، وهو أمر يرتبط مبسألة إعجازه، وكّل ما ميكن القيام به هو 

محاولة تفسريه؛ أي القيام بالرتجمة التفسرييَّة التي هي يف نظره رضوريَّة؛ ليتعرَّف غري العريّب عىل القرآن. 

1647م،  عام   )Duryer( »دورييه«  بها  قام  التي  تلك  الفرنسيَّة،  إىل  القرآن  ترجامت  بأهّم  -هنا-  التذكري  ويتعنيَّ 

و"سافاري" )Savary( عام 1783م، و"كازميرسي"  )Kazimirski( عام 1832م، و"مونتيه" )Montet( عام 1929م، 

و"بالشري" )Blachere(. ويف ما يخّص ديروش، فقد اعتمد يف دراسته عىل ترجمة ريجيس بالشري، التي رتَّب فيها 

السور حسب النزول، ثمَّ أعاد تقدميها عام 1957م وفق ترتيب املصحف العثامينّ. هذا إىل جانب اعتامده عىل ترجمة 

دونيس ماسون الصادرة يف باريس عام 1967م، والتي قام مبراجعتها صبحي صالح عام 1977م.

بعد كّل الذي تّم عرضه، لنا أْن نتساءل ملاذا كلَّف فرانسوا ديروش نفسه بكتابة دراسة عن القرآن الكريم، مع 

العلم أنَّ هناك دراسة شاملة كتبها ريجيس بالشري، وصدرت يف باريس عام 1969م، بعنوان: "القرآن"، وتناول فيها 

القضايا اآلتية بكثري من الطعن من جوانب عديدة؛ يف تنزيله وتدوينه، وتقسيمه وترشيعه، وهي: 

- تكوين املصحف وتدوينه

ّ - الرسالة القرآنيَّة يف العهد امليِّ

- الرسالة القرآنيَّة يف العهد املديّن

- الواقعة القرآنيَّة وعلوم القرآن

- التفسري القرآيّن أصوله وأغراضه

- القرآن والسنَّة مصدرا العقيدة والرشيعة يف اإلسالم

- القرآن يف الحياة اإلسالميَّة واملجتمع اإلسالمّي

وعندما يكتب فرانسوا ديروش كتابًا عن القرآن بعد ست وثالثني سنة من صدور كتاب ريجيس بالشري، فإنَّ أوَّل 

ما يتبادر إىل الذهن مجموعة من التساؤالت املرشوعة: ما الذي ميكن أن تضيفه دراسة ديروش؟ وما الذي مل يتّم 

بحثه من طرف بالشري وغريه من املسترشقني يف دراسة القرآن؟ أو ما هي القراءة الغربيَّة الجديدة للقرآن، ونحن 

المستشرق الفرنسّي فرانسوا ديروش
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أنَّه حينام يتعرَّض  نعيش اليوم كثريًا من األحداث الدوليَّة التي تضع اإلسالم يف قفص االتِّهام؟ ومن املعلوم 

الباحث للتأليف يف موضوع سبقت دراسته؛ فإنَّه عادة ما يعود السبب ألحد أمرين: 

1- اإلعجاب باملوضوع والرغبة يف اتِّخاذ موقف معنيَّ منه، ونقله إىل أكرب عدد من القرَّاء. 

2- أو تصحيًحا لألخطاء السائدة حول املوضوع.

وال نعتقد أنَّ ما ورد يف كتاب فرانسوا ديروش )القرآن( يسمح بالقول إنَّه أراد تصحيح األفكار املغلوطة عن القرآن؛ 

إذ تربز تلميحات وتساؤالت من بني ثنايا عباراته تيش بالتواطؤ يف إطار يحاول ادِّعاء العلميَّة واملوضوعيَّة يف تقديم 

ث الفرنسيَّة. وعليه؛ ميكن القول إنَّ كتاب فرانسوا ديروش )القرآن( هو امتداد لكتاب  القرآن للفرنيّس ولكّل من يتحدَّ

ريجيس بالشري وتلخيص ألفكاره وقضاياه؛ ولذلك جاء مثله يحمل أطروحات التشكيك والطعن يف القرآن. وعىل 

الرغم من الجهد الذي بذله فرانسوا ديروش ليصبغ عرضه بصبغة املوضوعيَّة والعلميَّة، لكنَّ ذلك مل يتحقَّق، والسبب 

التي شيّدت رصح  ارتكز عليها، والتي تعود إىل االسترشاق يف أصول مصادره  التي  الفكريَّة  الخلفيَّات  يعود إىل 

االسترشاق عىل مّر الزمن؛ باختالف جنسيَّات املسترشقني من فرنسيِّني، وأملان، وإنكليز، وإسبان، ...

ات  استشراقية
ّ

شخصي
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 مدارس 
ة

َّ
 آراء المستشرقين الفرنسيِّين في القرآن الكريماستشراقي

تعدُّ املدرسة الفرنسيُّة من أهّم املدارس االسترشاقيَّة، وبخاصة منذ إنشاء مدرسة اللغات الرشقيَّة الحيَّة 

سنة 1795م. وميثِّل العقد األخري من القرن الثامن عرش انطالقة حقيقيَّة للدراسات الرشقيَّة الفرنسيَّة، حيث 

وجه  عىل  األملايّن  االسترشاق  وعىل  عموًما،  األورويّب  االسترشاق  عىل  تأثري  الفرنيّس  لالسترشاق  كان 

الخصوص؛ إذ كان له أثر كبري يف توجيه االسترشاق األملايّن واالنحراف به نحو منعرجات دينيَّة وسياسيَّة، 

ويربز ذلك من خالل تتلمذ كثري من املسترشقني األملان عىل مسترشقني فرنسيِّني.

علوم  عىل  تركيزه  اشتّد  وإِن  عموًما،  بالرشق  يتعلَّق  ما  كّل  بدراسة  الفرنيّس  االسترشاق  اهتمَّ  وقد 

املسلمني والعرب. وقد كان للقرآن نصيب من هذا االهتامم، بدًءا من ترجمته؛ إذ احتضنت فرنسا أوَّل 

ترجمة ملعاين القرآن الكريم، وظهرت فيها تسع ترجامت للقرآن الكريم. ومل يقترص األمر عىل الرتجمة 

تتعلَّق  دة  متعدِّ موضوعات  يف  كثرية  ودراسات  ونظريَّات  آراء  الفرنسيِّني  للمسترشقني  كانت  بل  فقط، 

دّي، ودرسوا لغة القرآن وأسلوبه،  بالقرآن الكريم وعلومه؛ فبحثوا يف مصدر القرآن الكريم والوحي املحمَّ

لوا مواقف من القراءات القرآنيَّة، مضافًا إىل مسائل كثرية  نًا، وسجَّ وناقشوا طريقة نقله مشافهة وحفظه مدوَّ

ذات صلة بالنّص القرآيّن.

ولذا فقد ارتأينا يف هذا العدد تسليط الضوء عىل أبرز آراء املسترشقني الفرنسيِّني يف القرآن الكريم، 

يف محاولة للوقوف عىل االسترشاق الفرنيّس القديم وآرائه تجاه القرآن الكريم، ما يسمح بكشف جذور 

هذا  تطوُّر  مدى  وبدراسة  وعلومه،  الكريم  القرآن  مجال  يف  املعارصة  الفرنسيَّة  االسترشاقيَّة  الشبهات 

االسترشاق.

ونظرًا إىل أنَّه ال يسعنا الوقوف عىل جميع املسترشقني الفرنسيِّني وعرض آرائهم، فقد كان الرتكيز عىل 

القرآنيَّة، وعىل من كانت له آراء ونظريَّات واضحة يف  من كان له منهم اهتامم بارز يف مجال الدراسات 

قضايا القرآن وعلومه، وكذلك الرتكيز عىل القضايا القرآنيَّة األكرث تناواًل من قبل املسترشقني بوجه عام. وقد 

اعتمدنا يف هذا املجال عىل كتاب للدكتور أحمد نرصي، بعنوان: "آراء املسترشقني الفرنسيِّني يف القرآن 

الكريم -دراسة نقديَّة-")1(. 

)1( انظر: نرصي، أحمد: آراء املسترشقني الفرنسيِّني يف القرآن الكريم -دراسة نقديَّة-، ط1، الرباط، دار القلم للطباعة والنرش والتوزيع، 2009م.
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ي�ن في تاريخ القرآن الكريم: : آراء المستشرقين الفرنسيِّ
ً

ل أوَّ

دّي.  يشتمل هذا املبحث عىل مطلبني أساسني، هام: آراؤهم يف مصدر القرآن، وآراؤهم يف الوحي املحمَّ

)- آراؤهم يف مصدر القرآن:

األساس  تُشكِّالن املصدر  اليهوديَّة واملسيحيَّة  الديانتني  تتَّحد عىل كون  الفرنسيِّني  املسترشقني  آراء  تكاد 

الفرنسيِّني؛  يرى بعض املسترشقني  ففي حني  الديانتني؛  االستفادة من كلٍّ من  اختلفوا يف حجم  للقرآن، وإن 

ماسيه  هرني  يرصِّح  القرآنيَّة،  للعقيدة  الرئيس  املصدر  تُشكِّل  اليهوديَّة  أنَّ   )E. Montet( مونتيه  إدوارد  أمثال: 

)Henri Massé( بأنَّ التأثري اليهودّي يف القرآن يبدو أكرث وضوًحا من التأثري املسيحّي، يف حني تجد من يرى يف 

 Maurice Gaude( ذلك تنقيًصا للتأثري املسيحّي يف العقيدة القرآنيَّة، حيث يؤكِّد موريس جود فري دميومبني

Froy-Demembynes( عىل أنَّ املسيحيَّة هي املصدر األساس للمعرفة الدينيَّة التي كانت للرسول طيلة 

الباحثني عىل أنَّ النرصانيَّة تركيب لإلسالم؛ كام إنَّ اليهوديَّة تركيب  السنوات األوىل لدعوته؛ كام يؤكِّد بعض 

للنرصانيَّة.

س لليهود  ًدا مل يَر أّي كتاب مقدَّ ويف تربير استناد القرآن إىل الديانتني اليهوديَّة واملسيحيَّة، مع اليقني بأنَّ محمَّ

أو النصارى، توجيهات مطروحة؛ منها: 

د لحساب زوجته قادته إىل  - ما ذهب إليه شارل بيال )Charles Pellat( من أنَّ الرحالت التي قام بها محمَّ

ا رهبان، هم الذين أوحوا إليه أصول الدين. اٍر يهود ومسيحيِّني ورمبَّ معرفة تجَّ

ملا  نفيه  -بعد  بالشري  تبنَّاه  ما   -

الراهب  أنَّ  من  بيال-  شارل  إليه  ذهب 

عىل  أمىل  قد  بحريى  سريجيوس 

كــلَّ  تـعبريه-  –بـحسب   النبّي

أكَّده  ما  وهذا  للقرآن.  العضويَّة  املادَّة 

 ،Ghlorghiu الرومايّن  املسترشق 

اسمه  آخر  راهب  عن  ث  تحدَّ الذي 

نيسرتيوس كان يعيش يف حجرة بحريى 

نفسه بعد موته، وأنَّ هذا الراهب رشح 

للنبّي؛ كسابقه بحريى. وقد شطح 

هذا املسترشق الرومايّن يف خياله أكرث 

املواعظ  سمع  قد  ًدا  محمَّ أنَّ  بزعمه 

الدينيَّة األوىل يف سوق عكاظ، فكان 

ة
ّ

مدارس استشراقي
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وا انتباه النبّي األسقف قس بن ساعدة الرئيس الدينّي ملدينة  لها تأثري بالغ عليه، وأنَّ من الشعراء الذين شدُّ

ا. د أصبحت درًسا هامًّ نجران، وأنَّ زيارة سوق عكاظ بالنسبة ملحمَّ

ومضافًا إىل ما كادت كلامت املسترشقني الفرنسيِّني تتَّحد عليه؛ من اعتبار اليهوديَّة واملسيحيَّة املصدرين 

د، وقد  الخارجيَّني األساسني للقرآن، زاد إدوارد مونتيه مصدرين آخرين؛ هام: األخبار القدمية التي حفظها محمَّ

د والذي عربَّ عنه باملصدر الذايتّ الذي أضافه  وصفها مونتيه باملصدر الداخيّل؛ واإلسالم الذي جاء به محمَّ

د من عنده. محمَّ

 ًدا ثمَّ إنَّ مثَّة آراًء للمسترشقني الفرنسيِّني تتعلَّق بخصوص مصدر القصص القرآنيّة التي زعموا فيها أنَّ محمَّ

اقتبسها من أسفار العهد القديم، ومن التلمود، ومن أناجيل العهد الجديد، مضافًا إىل بعض حكايات العرب 

وأساطريهم قبل اإلسالم، خصوًصا ما تعلَّق منها بأخبار الشعوب العربيَّة الغابرة؛ كعاد، ومثود، وغريهام، فضاًل 

عامَّ رافق هذا -أيًضا- من تأثريات للرسيانيِّني، والسبئيِّني، والسامريِّني.

 Roger du ويف مقابل هذه اآلراء مثَّة دراسات استرشاقيَّة فرنسيَّة أخرى اتَّسم أصحابها باملوضوعيَّة؛ أمثال

بأعداء اإلسالم،  بقوَّة عىل هؤالء املسترشقني ووصفوهم  ردُّوا  الذين   ،Bousquet و   ،Masson و ،Pasquier

د  د، أو أنَّه قد ألَّفه باالعتامد عىل اليهوديَّة واملسيحيَّة، وأثبتوا أنَّ ما جاء به محمَّ منكرين كون القرآن من صنع محمَّ

وحٌي ُموَحى به مبارشة.

2- آراؤهم يف الوحي القرآيّن:   

انطلق املسترشقون عموًما، والفرنسيُّون منهم خصوًصا، يف بحث ظاهرة الوحي من إنكارها من األساس؛ 

د . وهذا املوقف له ما يربِّره؛ وهو أنَّ جمهرة كثرية منهم مل  ما أدَّى بهم إىل القول إنَّ القرآن من صنع محمَّ

يفهموا حقيقة الوحي والنبوَّة، ومل يعرفوا العالقة التي تربط بينهام، ومن ثمَّ راحوا يُطبِّقون يف دراستهم للوحي 

مقاييس العلوم التجريبيَّة التي أثبتت الدراسة والبحث عجزها التاّم عن تقديم أيِّ تفسري صحيح للوحي، بحيث 

وقفت عند حدود ظواهر األشياء، ومل تستشّف ما وراء هذه الظواهر، ومل تصل إىل األعامق والجذور.

وتجدر اإلشارة إىل أنَّ املسترشقني الفرنسيِّني يف ترجمتهم لكلمة الوحي وتعبريهم عنها باللغة الفرنسيَّة كانوا 

ون عن الوحي بكلمة "Révélation" التي تعني:  أقرب إىل الحديث عن "اإللهام"، وليس عن "الوحي"؛ فهم يعربِّ

"فعل من الله إلطالع الناس عىل الحقائق التي ال تستطيع عقولهم أن تكشفها"، أو هو: "إظهار الحقيقة التي 

ظلَّت إىل ذلك الحني محجوبة وغامضة أو مجهولة".

ويف تتبُّع تفسرياتهم للوحي القرآيّن، تجدها تتمركز حول ثالثة مواضيع رئيسة:

آراء المستشرقين الفرنسيِّين في القرآن الكريم
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د أوَّل بالغ إلهّي: أ- املوضوع األوَّل: الظروف التي تلقَّى فيها محمَّ

أنَّه  حقيقة  بنفسه  يعتقد  أن  عىل   ًدا محمَّ حملت  التي  الظروف  عن   )Kasimirski( كازميرسي  يتساءل 

فكرة  توجد  ال  الناس،  من  كثري  عند  وكذلك  إليهم،  املوحى  من  كثري  فعند  حذرين،  »لنكن  قائاًل:  إليه،  أوحي 

واضحة لالختالف املوجود بني املوضوعيَّة الصحيحة والذاتيَّة الرضوريَّة، إنَّه من العسري أن نستعمل دامئًا يف ظلِّ 

، إنَّ  هذا الغموض اسم مكر أو خبث، ولن يفيد -أيًضا- أن نزعم أنَّه كان مصابًا بالرصع أو فريسة لحالة جنون دينيٍّ

الحالة النفسيَّة غري الطبيعيَّة مل تكْن لتناقش، إنَّ ما يهّم، ليس أن يشبه املرصوع أو املجنون، ولكْن بالتحديد ما 

هو وجه االختالف بينه وبني هؤالء املجانني واملرصوعني، فهناك مجانني كرث ومرصوعون كرث، لكّن أحًدا منهم 

ًسا لديانة اإلسالم«. مل يكن مؤسِّ

 كان عىل  النبيَّ أنَّ  البعثة-  قبل   الرسول )E. Montet( -خالل حديثه عن حال  إدوارد مونتيه  ويرى 

ة ما عاناه من األزمات التي صادفته يف صغره، وزاد عىل أْن جعل هذه  استعداد كامل الستقبال الوحي؛ من شدَّ

األزمات سببًا يف إصابة الرسول بالهذيان، حتَّى أخذت 

يلبث مونتيه طوياًل عند  املالئكة تتجىلَّ له يف خلوته. ومل 

د -أيًضا- يف  هذا التعليل، فرسعان ما ذكر أنَّ كرثة تفكري محمَّ

ما عليه قومه؛ من رشك وضالل، خلق يف ضمريه ثورة.

ا بالشري )R. Blachère(، فريى أنَّ الوحي، الذي َعربَّ  أمَّ

عنه بظهور دعوة الرّب، حصل عىل مرحلتني: يف البداية عن 

طريق التفكري، وبعد ذلك عن طريق الرؤية.

ب- املوضوع الثاين: فتور الوحي:

مل يخرج ما قاله املسترشقون الفرنسيُّون يف فتور الوحي 

ومسلم  البخاري  أورده  وبالشري- عامَّ  مونتيه  رأسهم  -وعىل 

د ملا يزيد عن السنتني  من انقطاع الوحي عن النبّي محمَّ

اللتني حزن فيهام النبّي حزنًا شديًدا لذلك االنقطاع املفاجئ، 

ا من الجّن، أو يكون من الشيطان، حتّى وصل به  وبدأ القلق يستبّد به، كام بدأ يشّك يف أنَّ ما أتاه رمّبا يكون مسًّ

األمر أكرث من مرَّة إىل التفكري يف االنتحار. 

ج- املوضوع الثالث: العوارض التي تعرتي النبّي  عند نزول الوحي:

 ذكر بعض املسترشقني الفرنسيِّني الحاالت والعوارض التي كانت تعرض للنبّي أثناء الوحي، معتمدين 

يف ذلك عىل ما ورد يف بعض األحاديث واملصادر اإلسالميَّة.
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فتحّدث مكسيم رودنسون )M.Rodinson( عامَّ كان يعرتي الرسول عند نزول الوحي، قائاًل: »إنَّ نزول 

الوحي عىل النبّي كان مُيثِّل دامئًا تجربًة مؤملًة شاقًَّة، بحيث ميتلئ وجه النبي عرقًا، و تهزّه االرتعاشات، ويبقى 

ساعة من غري وعي، كأنَّه يف حالة سكر، ال يسمع ما يُقال له، ويعرق بغزارة، حتَّى يف األوقات الباردة، ويسمع 

أصواتًا غريبة لسالسل أو أجراس أو هدير«. 

النفسيَّة، حيث يقول  إياها يف صورة من صور االنحرافات  مني  بالهوس، مقدِّ ووصف آخرون هذه الحاالت 

يس الديانات، وال كبري  د من فصيلة املتهوسني، كام هو واضح، وذلك كأكرث مؤسِّ غوستاف لوبون: »يجب عدُّ محمَّ

يَّة لذلك، فأولو الهوس وحدهم، ال ذوو املزاج البارد من املفكِّرين، هم الذين يُنشئون الديانات ويقودون الناس«. أهمِّ

ي�ن للغة القرآن الكريم: ر المستشرقين الفرنسيِّ ثانًي�ا: تصوُّ

من أبرز ما ميكن الوقوف عليه يف هذا املبحث: تعريف القرآن، الصورة األدبيَّة للقرآن الكريم، فواتح السور.

)- تعريف املسترشقي الفرنسيِّي للقرآن:

ماسيه  هرني  يعرِّفها  بينام  مرتفع"،  بصوت  "التالوة   :)R. Blachère( بالشري  عند  "القرآن"  كلمة  تعني 

)H. Massé( بأنَّها "التالوة" من دون أيِّ قيد.

لكّن بالشري مل يكتِف بهذا التعريف، بل أضاف يف محاولة فهمه ملعنى كلمة "القرآن" احتامل كونها مأخوذة 

عن اللغة الرسيانيَّة. ويُحتمل قويًّا كون بالشري قد أخذ هذه الفكرة عن شفايل، بناًء عىل ما قاله Pearson من أنَّ 

»جّل علامء الغرب اليوم يتبّنون فكرة شفايل، يف ما يتعلَّق بلفظة القرآن عىل أنَّها مأخوذة من الرسيانيَّة«.

ى -أيًضا- بالكتاب، ومعناه "النّص املكتوب". وهذا القول،  وأضاف بالشري قواًل ثالثًا؛ مفاده: أنَّ القرآن يسمَّ

أنَّ هذه  إذ زعم  س"؛  املقدَّ "الكتاب  عبارة  ِذكْر مصدر  متخبِّطًا يف  فيه  يظهر  أنَّ بالشري  إالَّ  كان صحيًحا،  وإن 

التسمية أُخذت عندما كان الصحابة يكتبون الوحي.

2- الصورة األدبيَّة للقرآن الكريم:

بعض  حاول  الحكيم،  اإللهّي  مصدره  عن  الكريم  القرآن  رصف  نحو  والدؤوب  الحثيث  السعي  إطار  يف 

التنقيب  يف  واجتهدوا  العادّي،  األدب  بصورة  يُصوِّروها  أن  القرآن،  للغة  تعرُّضهم  عند  الفرنسيِّني  املسترشقني 

عن مواطن التشابه واملامثلة بني لغة القرآن ولغة البرش، ورأوا أنَّ لغة القرآن تشبه إىل حدٍّ بعيد لغة الشعر العريّب 

القديم؛ يف إيقاعه، ووزنه، وقافيته.

وميكن تقسيم آرائهم يف هذا املقام إىل قسمني:

أ- القسم األوَّل: اعترب أسلوب القرآن أسوبًا شعريًّا مقفَّى أو شبيًها له؛ كام وصفه بذلك كلٌّ من إدوارد مونتيه، 
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ينحرص  الشعرّي  األسلوب  هذا  أنَّ  مقّفى، غري  أسلوب شعرّي  القرآن  أسلوب  »إنَّ  مونتيه:  يقول  وبالشري؛ حيث 

ا منها، دون السور املدنيَّة«، ويقول بالشري الذي اعترب لغة القرآن شبيهة  يف السور املكِّيَّة؛ خصوًصا القدمية جدًّ

بالشعر األصيل: »إنَّ لغة القرآن تظهر لنا بحّق شبيهة بالشعر األصيل؛ وذلك بفضل التالوة واألحكام املوسيقيَّة 

عة، فال غرو إْن مل يرتدَّد أشّد  للمقاطع اللفظيَّة، وبغنى النغم يف الحركات، واستعامل القوايف املنظومة أو املسجَّ

س أسمى عبارة عامَّ يف اللغة العربيَّة  املسلمني تديًُّنا وأكرثهم انفصااًل عن الدنيويَّات، يف أْن يروا يف كتابهم املقدَّ

من اإلمكانات الصوتيَّة«.

»إنَّ هذا  يقول هرني ماسيه:  الشعر.  منه إىل  ع  النرث املسجَّ أقرب إىل  القرآن  يرى أسلوب  الثاين:  القسم  ب- 

النسق اإلنشايّئ ال يخلو من مشابهة مع السجع، ذلك النوع من النرث، حيث الكلامت مبجموعها تعود يف مسافات 

الحقيقّي  السجع  فقط؛ ألنَّ  الظاهر  إنَّها مشابهة يف  املنتظم.  الشعر  البيان سبق  أشكال  منتظمة، وهو شكل من 

يتطلَّب وضوًحا وموقًعا متناسًقا ال نجده يف القرآن«. ومل يقف ماسيه عند هذا الحدِّ فقط، بل قارب هذا األسلوب 

الظهور يف  بعد إىل  ما  الذي تغريَّ كثريًا، والذي سيعود يف  السجع  قائاًل: »وهذا  الوثنيِّني،  الكّهان  بلغة  ع  املسجَّ

الوثنيُّون«. وما ذلك كلّه إالَّ لريتِّب عليه  التي يستعملها الكّهان  اللغة  األدب العريّب، كان يف األساس هو شكل 

د كان لهم بعض الحّق يف  النتيجة التي يسعى للوصول إليها منذ البداية، بقوله: »يجب االعرتاف أنَّ خصوم محمَّ

اعتباره كاهًنا أو شاعرًا، األمر الذي يعود تقريبًا إىل اليشء نفسه؛ ألنَّ الشاعر الوثنّي يلهمه الشيطان هو اآلخر«.

كام إنَّ بالشري نفسه الذي شبَّه أسلوب القرآن بالشعر العريّب األصيل، تراه يقول يف موضع آخر: »إنَّ أسلوب 

خطابات القرآن يذكِّرنا بغرابة تنبُّؤات املنجِّمني، وهذر الشعراء، وقول السحرة«.

ومل يبتعد هرني المينز عن هرني ماسيه يف توصيفه ألسلوب القرآن بالسجع، ومقاربته بلغة الكهان الوثنيِّني؛ إذ 

ى السجع، كانت تستعمل يف  يقول: »إنَّ كلَّ آية تنتهي بسجع يقوم مقام القافية، هذه القافية من جنس خاّص تسمَّ

يَّة أكرث وتسامح يف البحور العروضيَّة«. السابق عند الكّهان من الوثنيِّني العرب، وتستعمل بحرِّ

ويف مقابل هذه اآلراء، تجد آراًء أخرى ملسترشقني فرنسيِّني معتدلني يف تفكريهم وموضوعيِّني يف كالمهم، 

يرون أنَّ لغة القرآن تسمو عن لغة الشعراء ولغة الكّهان واملنجِّمني، ويظهر ذلك جلِّيًّا يف موسوعة اإلسالم، التي 

ع بطريقة الكهَّان نفسها يف التعبري اإليقاعّي واملقفَّى، ومبا أنَّ القرآن  جاء فيها: »يقال دامئًا إنَّ جميع القرآن مسجَّ

ة  ا معيًّنا أو إيقاًعا، بحرص املعنى، ومن ثمَّ يتميَّز عن النرث وعن الشعر«. كام جاء يف املوسوعة العامَّ ال يعرف حدًّ

والتنبُّؤات  الجاهيّل املعارص  النرث  كلِّيَّة عن  قيمة شعريَّة تفرتق  بإيقاعه وسجعه وصوره  القرآن  الروس: »ميتلك 

املتناثرة املنسوبة لكهَّان العرص، ويظهر من الوجهة األدبيَّة عماًل ليس له مثيل«.

3 - فواتح السور: 

بلّب فكرهم، ودفعتهم إىل  الفرنسيِّني وأخذت  أثارت فضول املسترشقني  التي  القرآنيَّة  من بني املوضوعات 
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البحث واالجتهاد يف كشف أرساره؛ موضوع الحروف املقطَّعة يف أوائل السور، ولكنَّهم مل يأتوا برأي يكون له 

قيمة يف نظر العلم والتاريخ.

ومن بني الذين افتتنوا بهذا املوضوع هرني ماسيه، الذي قال: »هناك تسع وعرشون سورة تنتهي كلّها تقريبًا 

ي القرآن من املسلمني وغريهم،  إىل العرص الذي سبق الهجرة مبارشة، وتبدأ بحروف مفردة ال تزال تحريِّ مفرسِّ

فالعلامء املسلمون بعد أن بحثوا لها عن إيجازات وجدوا فيها لغزًا ال يعرفه إالَّ الله وحده. وعاد بعض املسترشقني 

هذه،  اإليجازات  فكرة  إىل 

وأراد آخرون أن يجدوا فيها 

ألسامء  األوىل  الحروف 

للنسخ  األَُول  املالكني 

التي كتبها زيد«.

 G. H. Bousquet وذهب

السور  »بعض  أنَّ  إىل 

بأحــــرف  تبدأ  القرآنيَّة 

وعالمات غريبة، لقد أجهد 

املسلمــون،  املؤلِّفــون 

واألوربـيّـُون من بعدهــم، 

أنفسهم لتفسري هذه الواقعة، 

لكْن من غري جدوى، وظلَّ 

السؤال بدون حّل، وسيظّل 

كذلك«.  

ا: آراء 
ً

ثالث
ي�ن في ترتيب سور القرآن: المستشرقين الفرنسيِّ

مل يختلف املسترشقون الفرنسيُّون عن غريهم من املسترشقني يف موضوع ترتيب سور القرآن، بل ساروا مسار 

هم، فام نُظِّر له كثريًا عىل ألسنة نولدكه، وشفايل، وغوستاف فايل -من رضورة  وا جدَّ مهم وجدُّ من سبقهم وتقدَّ

البحث عن ترتيب زمنّي للسور، طاملا أنَّ الرتتيب الذي عليه القرآن حاليًّا ترتيب مفتعل ومصطنع وآيّل، ويعربِّ عن 

الروح الفوضويَّة التي كان عليها العرب يف ذلك الوقت- يرتدَّد نفسه عىل ألسنة املسترشقني الفرنسيّني، الذين 

وا عن ذلك رصاحة، واقرتحوا ترتيبًا زمنيًّا للقرآن الكريم. عربَّ

لهذا  تفسري  عن  نبحث  أنَّنا  يل  »يبدو  للقرآن:  زمنيٍّ  ترتيب  تتبُّع  عدم  سبب  عن  متسائاًل  كازميرسي  يقول 
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أنَّ غياب  ا، والواقع هو  بعيد جدًّ يف زمن 

عند  ا  جدًّ واضٌح  والتنظيم  الرتتيب  روح 

العرب، وهو التفسري الحقيقّي... بالتأكيد 

د،  نطلب من أصحاب محمَّ أن  ال ميكن 

منذ أكرث من 1300 سنة، تبّني نظريَّة علميَّة 

للرتتيب، ولكْن آن األوان لرتك نظامهم«.

ويقول هرني ماسيه: »إنَّ هذا الرتتيب 

ال  ورفاقه،  زيد  تبنَّاه  الذي  االصطناعّي، 

يستطيع أن يُريض النفوس املفكِّرة«.

»الحــــظ  مونتيــه:  إدوارد  ويقــول 

ــس  ــور لي ــب الس Simon Jargy أنَّ ترتي

عــىل منــط واحــد؛ وأنَّــه ترتيــب نــزويّل، كــام إنَّ تقطيــع الســور ليــس منظَّــاًم، وهــذا مــا حملــه عــىل وصــف 

ــى  ــا، مبعن ــرآن معكوًس ــراءة الق ــن ق ــدَّ م ــول: »ال ب ــمَّ يق ــرأ«، ث ــض، ال يُق ــوّي، متناق ــاب فوض ــه كت ــرآن بأنَّ الق

ــدأ مــن األخــري«. ووافقــه عــىل هــذا الــرأي عــدد مــن املســترشقني، منهــم  R. Arnaldez الــذي قــال:  أن نب

»تجــب اإلشــارة إىل أنَّ اآليــات تختلــف يف الطــول، إنَّهــا قصــرية خصوًصــا يف الكشــوف األوىل، مقّفــاة أحيانـًـا 

ــة، وأكــرب منــوذج  بإيقــاع منســجم، ولكنَّهــا تكــون أطــول بكثــري؛ كــام هــو الحــال يف املوضوعــات الترشيعيَّ

لهــذا هــو اآليــة 282 مــن الســورة الثانيــة التــي تخــّص الديــون واالعــرتاف بهــا كتابــة، ووجــوب الشــهادة. مــن 

ــة«. ــدة كامل ــي وح م أو يعط ــدِّ ــرآن ال يُق ــق، فالق ــذا املنطل ه

ويقول René Kalisky: »يف قرآن عثامن عدد السور املكِّيَّة تسعون وعدد السور املدنيَّة أربع وعرشون، تتابع 

بنا من غري نجاح أن نعتمد عىل الرواية بإعادة الرتتيب الزمنّي -عىل األقّل- للسور،  يف ترتيب آيّل رصف. وقد جرَّ

لكنَّ هذه الطريقة التي تعتمد عىل املعطيات املريبة، تبدلّت بطرق أخرى لباحثني؛ مثل: نولدكه، بالرجوع إىل لغة 

القرآن وأسلوبه«.

ويقول هرني المينز: »لقد تبنَّى النارش النظام املستعمل يف الدواوين واألعامل الشعريَّة، مستهِّاًل دامئًا بالقطع 

األكرث طواًل، كام حافظ عىل ذلك يف السور املكِّيَّة، والعكس بالعكس يف السور املدنيَّة، فمجموعة من اآليات 

تنتمي إىل فرتات مختلفة«.

ويرى بالشري أنَّ املشكل الحقيقّي يف املصحف العثاميّن هو مشكل التسلسل الزمنّي للسور، يقول: »إنَّ السور 

عىل النظام املعاكس للتاريخ الذي نزل فيه الوحي؛ إنَّنا نقرأ القرآن معكوًسا. ومن جهة أخرى، فالسورة بعيدة عن 

تكوين مجموعات متجانسة«.
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اًم القرآن إىل مراحل زمنيَّة عّدة  م غري واحد من املسترشقني الفرنسيِّني برتتيب زمنيٍّ للسور، مقسِّ وهكذا تقدَّ

مختلفة:

م إدوارد مونتيه السور القرآنيَّة إىل مرحلتني رئيستني: حيث قسَّ

حني  خصوًصا  غنّي؛  تطوُّر  يف  يتجىلَّ  وخياله  سة،  متحمِّ بلغة  فكرته  د  محمَّ فيها  ح  وضَّ املكِّيَّة:  »-السور 

يصف سعادة الجنَّة وأحزان الجحيم.

د؛ كرئيس دينّي وسيايّس، وبثَّ فيها مسائل مدنيَّة وشعائريَّة أو ترشيعيَّة،  - السور املدنيَّة: يتكلَّم فيها محمَّ

نجد فيها أساس الخالفة«.

م سور القرآن الكريم حسب املوضوع إىل أربع مجموعات أساس: يف حني نجد املعجم الكبري يُقسِّ

»موضوعات املجموعة األوىل هي: الطهارة، اإلحسان، وحدانيَّة الله، رفض الوثنيَّة، الخلق والبعث.

الثواب  د،  محمَّ نبوَّة  الرشك،  ضدَّ  الرصاع  الله،  وحدانيَّة  عىل  التأكيد  هي:  الثانية  املجموعة  موضوعات 

والعقاب يف اآلخرة.

وتشتمل موضوعات املجموعتني الثالثة والرابعة عىل اإليحاءات امللقاة يف املدينة يف عرص كان الرسول 

ع ويُنظِّم متانة الوحدة«.  يُوسِّ

م سور القرآن حسب األسلوب إىل أربع مراحل؛ هي: ة الروس، فتقسِّ ا املوسوعة العامَّ أمَّ

»- املرحلة املكِّيَّة األوىل: أسلوب سورها موجز، وسورها قصرية ومبتورة، متنح عنوانًا مدهًشا، وأحيانًا 

غامًضا.

اذة... ابة وأخَّ - املرحلة املكِّيَّة الثانية: جملها جّد جذَّ

اذة، وآياتها أقّل إيقاًعا... - املرحلة املكِّيَّة الثالثة: سورها -أيًضا- أخَّ

طواًل،  أكرث  سورها  األخرية:  املدنيَّة  املرحلة   -

لألسلوب  مكانها  الخطابيَّة  التأثريات  تركت  فيها 

الرشعّي«.

م -هو أيًضا- سور القرآن إىل أربع  ا بالشري، فقد قسَّ أمَّ

مراحل، فاصاًل بني كلِّ مرحلة من هذه املراحل األربع 

مبا متيَّزت به كلُّ مرحلة عن األخرى من سامت؛ سواء 

والذي  األسلوب.  حيث  من  أو  املوضوع،  حيث  من 

اتِّكاًء  املوضوع  هذا  معالجة  يف  اتَّكأ  بالشري  أنَّ  يبدو 
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ح بأنَّ طريقة نولدكه هي  واضًحا عىل آراء املسترشق األملايّن نولدكه، وليس هذا بغريب؛ ما دام بالشري نفسه يرُصِّ

الطريقة املثىل التي يجب التقيُّد بها؛ حيث يقول: »أثبتت التجربة أنَّ التقيُّد باملراحل الزمنيَّة للرتتيب الذي اقرتحه 

نولدكه، وأخذ به بعض املرتجمني؛ يجعل قراءة املصحف سهلة، بل ممتعة«.

وميكن إجامل التقسيم الذي اقرتحه بالشري باآليت: 

- املرحلة املكِّيَّة األول: 

»إذا انطلقنا من السورة الثالثة والخمسني )النجم( من مصحف عثامن، وجدنا تتابًعا يف السور من قصري إىل 

د مضطربًا مرتدًِّدا يف قواه، قريبًا إىل اليأس أمام  قصري، تهدينا إىل اللحظات األوىل للدعوة، التي كان فيها محمَّ

ضخامة رسالته )سورة املدثر، والضحى، واالنرشاح(، ثّم تال ذلك مجموعة أشّد إيحاًء؛ إذ إنَّها تعّد ثالثًا وعرشين 

سورة، فتوضح لنا التجربة األوىل للنبّي الجديد، إنَّه ما يزال تحت وطأة النداء اإللهّي، يالزم خياله، تصّوره للكارثة 

األرضيَّة التي ستقيض عىل العامل وتصّوره للحساب األخري. إنَّ الساعة لقريبة وال تحديد للوقت التي ستقع فيه 

َمُء كَالُْمْهِل )8( َوتَكُوُن الِْجَباُل كَالِْعْهِن  عىل البرش، وإنَّ هلًعا عظياًم سيصيب اآلمثني واملورسين  يَْوَم تَكُوُن السَّ

ِبَبِنيِه )))( َوَصاِحَبِتِه َوأَِخيِه  ُونَُهْم يََودُّ الُْمْجرُِم لَْو يَْفَتِدي ِمْن َعَذاِب يَْوِمِئٍذ  )9( َواَل يَْسأَُل َحِميٌم َحِميًم )0)( يَُبصَّ

)2)( َوَفِصيلَِتِه الَِّتي تُْؤِويِه )3)( َوَمْن يِف اأْلَْرِض َجِميًعا ثُمَّ يُْنِجيِه )((4 )سورة املعارج 8-14(، واألرض سرتتعد 

1-8(، والجزاء عىل األعامل  الزلزلة:  هي -أيًضا-، سينهض األموات من سباتهم وتكون ساعة الحساب )سورة 

بني والناجني )سورة الحاقة: 29-15(. يتعنيَّ يف النصوص اآلتية بتقابل مذهل بني مصري املعذَّ

ة. والطباق  ة وعند العرب خاصَّ إنَّنا نجد واحًدا من املظاهر الثابتة للفّن القصيّص والشعر يف العامل الثاين عامَّ

ظهر بإلحاح؛ وهو قليل التغيري يف مبناه غالبًا، لكنَّه شديد التأثري عىل عقول يغلب التعبري مرامه عندها بكلمة أو 

بصفة، مثلام يف السور: عبس )23-42(، واالنشقاق )7-14(، والغاشية )1-16(، والنبأ )36-17(.

 هذه الخاصيَّة نحّسها يف كلِّ مقطع، عىل أنَّ التذكري بامللذات الفردوسيَّة يف جنَّات عدن ميثِّل أفضل من كّل 

ما سواه؛ ملا يف األسلوب من بساطة إيحائيَّة )سورة الطور: 27-17(. 

ة  يَّة يف سور هذه الفرتة ظهور موضوع آخر كان ملحًقا للتذكري بالساعة؛ إنَّه الترصيح بسمّو املهمَّ وال يقّل أهمِّ

منتهى  بألفاظ يف  اإلسالم  األساس يف  القضيَّة  هذه  تصاغ   )28-15( التكوير  ففي سورة  د،  محمَّ بها  كلِّف  التي 

القوَّة...

اة طيلة هذه الفرتة املكِّيَّة بوحدة األسلوب. وتتألَّف اآليات عىل العموم من ستَّة إىل  تتميَّز املنزالت املتلقَّ

عرشة مقاطع صوتيَّة، والسجعات تتتابع عىل قافية واحدة شديدة الوقع، وبعض السور تبنى آياتها عىل شكل أدوار 

مع الزمة )ترّدد مرَّتني أو ثالث مرَّات )املرسالت((، وغالبًا ما تفتتح السور بعبارات قََسٍم بالنجوم أو بالجبال 

سة، فتؤلّف عندئٍذ من الكالم السحرّي. وكلُّ هذه النصوص تتميَّز بطابعها الغنايّئ وسياقها املذهل«. املقدَّ

ة
ّ

مدارس استشراقي
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- املرحلة املكِّيَّة الثانية: 

عة ومختلفة  »تتمثَّل باثنتني وعرشين سورة تبتدئ بسورة "الكهف"، وتنتهي بسورة "النجم"؛ وهي نصوص موسَّ

النصوص كرثة  نتبنيَّ يف هذه  إنَّا  الكهف.  التجميعّي يف سورة  مثل منوذجّي عىل هذا املظهر  العنارص، ويوجد 

استعامل اسم "الرحمن"، إىل جانب أسامء أخرى تطلق عادة عىل اآلية، ورمّبا وافق اللجوء إىل هذه املفردات 

ة  ة يف: )يس: 33-44(. ويظهر التناقض القطعّي دامئًا بني األمَّ ا بهذه الفرتة )الزخرف: 9-13(، وبخاصَّ ًرا خاصًّ تصوُّ

الفتيَّة وخصومها، فرنى لهجة الجدل يف فقرة من سورة )املؤمنون: 81-90(، وتتأكَّد يف السورة ذاتها عقيدة التوحيد 

اإللهّي... ولي تبلغ الدعوة غايتها، كانت ترجع إىل قصص وأساطري معروفة يف الجزيرة العربيَّة. 

إنَّ اإلطار الذي اعتمد يف ذلك متَّسًقا متاًما؛ فبعد استهالل قصري عىل العموم يتناول التوبة أو فرائض اإلميان، 

ا أسامء هذه الشعوب فهي قليلة وتتكرَّر  ة تتعلَّق بقبيلة أو بشعب أضلّه ترفه فردَّه عن عبادة اإلله األعىل. أمَّ تأيت قصَّ

بال ملل، إنَّهم قوم عاد من جنوب الجزيرة العربيَّة، ومثود من وادي القرى شاميل املدينة، والعاملقة، وشعب لوط، 

واملرصيُّون وفرعون، وأخريًا معارصو نوح يف قديم الزمان...

ا القالب العريّب الذي اتَّخذته شخصيَّة إبراهيم، فهو أجدر باملالحظة -أيًضا-. لقد بقي إبراهيم يف احتامل  أمَّ

ذلك الوقت؛ مثل األنبياء.

فلم  السابقة،  الفرتة  منزالت  عن  اختالفًا جذريًّا  تختلف  الثانية  الفرتة  منزالت  فإنَّ  األسلوب،  من حيث  ا  أمَّ

ة املذهلة نفسها. تهيمن  تطل اآليات فقط، لكّن سياقها العاّم يكشف الزخم الباطل نفسه، أو ينطوي عىل القوَّ

إنَّ  ثّم  الوقاحة.  ي عىل  التحدِّ ينثنوا، ويرد  لن  بأنَّهم  فيشعر  النضال يف وجه خصومه،  إرادة  النبّي امللهم  عىل 

ة األعىل قدًرا. وإذ يخيّل النسق  استعامل صيغ تكاد تتميَّز عن بعضها للتذكري بحقيقة واحدة يبدو وكأنَّها الحجَّ

الشعرّي مكانه للنقد الالذع، فإنَّ آثار األسلوب بحدِّ ذاته مل تظهر باملقدار نفسه من اإلرصار. إنَّ الواقع الذي 

ع يف هذه السجعات محدود«. يربز ذلك باستمرار هو أنَّ القوايف تنتهي يف أكرث األحيان عىل سجعات، والتنوُّ

- املرحلة املكِّيَّة الثالثة:

»إنَّ السور االثنتني والعرشين التي تقابل يف ترتيب نولدكه املرحلة الثالثة واألخرية من التبشري يف مكَّة، هي 

امتداد لسور الفرتة السابقة يف هاتني املجموعتني من النصوص، مبا يشري إىل تحديد أساس، ال يف املوضوعات، 

وال حتَّى يف طريقة معالجتها؛ ولكنَّ هذا الشعور باالستمرار ينبغي أن ال مينعنا من أن منيِّز فروقًا دقيقة يف التفاصيل، 

اة بعد سنة 622م، أدرجت يف ترتيبات منزلة خالل السنتني أو  م هذه السور مناذج عن النزالت املتلقَّ فغالبًا ما تُقدِّ

السنوات الثالث األخرية من التبشري يف مكَّة.

دة عىل ذلك... حيث يستعمل القرآن يف سور هذه الفرتة الثالثة  وتقّدم لنا سورة اإلرساء مثاًل من أمثلة أخرى متعدِّ

التفكري  الذين مل يرد بعد  ًها إىل املّكيني فقط، بل -أيًضا- إىل  الناس" بكرثة، فالوحي إذ مل يعد موجَّ "أيُّها  عبارة 

آراء المستشرقين الفرنسيِّين في القرآن الكريم
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الفرتة معامل تطوُّر غريب  ا بدأت ترتسم يف هذه  البدو... ورمبَّ أوَّاًل، ومن ثمَّ إىل عامل  بهدايتهم؛ إىل املدنيِّني 

يف التقدير اإلسالمّي لشخصيَّة إبراهيم«. ومن حيث األسلوب، يقول: »نكاد ال نحتاج إىل التنبيه إىل قدر التغريُّ 

الحاصل يف أسلوب السور، خالل الفرتة التي اطّلعنا عليها«.

ال شكَّ يف أن نالقي التقطيع إىل آيات تنتهي بقافية مسّجعة، ويف أماكن كثرية مقاطع ذات طابع غنايّئ، وهو ما 

يذكِّرنا بطابع املرحلة التبشرييَّة الثانية. إالَّ أنَّنا نشعر، حتَّى من خالل الرتجمة إىل لغة أجنبيَّة، كم يزداد االختالف 

بني األسلوب املتقطِّع الذي يتخلَّله الوميض والقسم واستحضار األخرويَّات، وهو خاّص ببداية التبشري؛ وبني 

اة يف مكَّة، يوم كان محّمد يهّم  الصيغة الخطابيَّة املسهبة، املفعمة باالعرتاضات التي تتميَّز بها املنزالت املتلقَّ

برتك هذه املدينة التي مل تسمع نداءه«.

- املرحلة املدنيَّة:

اة خالل سنوات التبشري يف املدينة يجب أن يبحث عنها يف أربع وعرشين سورة تختلف  »إنَّ املنزالت املتلقَّ

دة ندرك بسهولة تداعي األفكار الذي  يف قولها، ولهذا السبب فهي جّد مبعرثة يف املصحف... ففي سور متعدِّ

اة يف املدينة عىل فرتات متباعدة بال شّك، والذي أدَّى حتَّى إىل تنظيم هذه  أفىض إىل التوفيق بني املنزالت املتلقَّ

املنزالت يف تعاقٍب مؤاٍت لروح العرص. أشّد الشواهد وضوًحا عىل ذلك نجده يف سورة "النور"...

لقد أخذ الوحي يكتسب قيمة إلزاميَّة متزايدة عىل الدوام، يف الجّو الذي يظهر عليه طابع املدينة آنذاك، والذي 

د التي بدأت مذ ذاك تهيمن بنفوذ مزدوج: نفوذ النبّي، ونفوذ الزعيم الثيوقراطّي. وهذا  كان بسبب شخصيَّة محمَّ

ًعا غريبًا يف أسلوب السور املدنيَّة، حيث  ما تشهد عليه السور بكرثة يف عبارة "أطيعوا الله ورسوله"... نجد تنوُّ

إنَّ توسيعات من هذا النوع الذي قد أرشنا إليه موجودة إىل جانب املقاطع العديدة املليئة بالشعلة واالنفعال...

ميكننا أن نتكلَّم عىل موضوع التعايش اإلسالمّي اليهودّي، كام نقرأ يف سورة البقرة اآليات 40-41... حول 

ة املؤمنة ابتداًء من ذلك الوقت، حيث انتهى ذلك االنشقاق بإبادة عشرية ثالثة  انشقاق اليهود املدنيِّني عىل األمَّ

منهم هم بنو قريظة، الذين كانوا قد تواطؤوا مع املرشكني املكيِّني يف حرب الخندق... إنَّ موقف اإلسالم الفتي 

ع يف التبشري. وهذه  من الطوائف املسيحيَّة يف جنوب الجزيرة العربيَّة قد كوَّن -أيًضا- معضلة ظلَّ حلُّها شديد التنوُّ

د عىل عالقات متواصلة معها... ال شكَّ يف أنَّ عقيدة التثليث قد ُشجبت  الطوائف هي الوحيدة التي بقي محمَّ

ة يف سورة النساء )171(، إالَّ أنَّ استاملة أكيدة تصاغ يف فقرة أخرى يف سورة املائدة )83-82(... مراًرا، وبخاصَّ

 ثّم يعود أحد املوضوعات للظهور؛ وكأنَّه وسواس فيه منزالت هذه الفرتة، يتعلَّق بحزب قليل العدد، ولكنَّه مع 

ذلك صاحب نفوذ: إنَّه حزب املنافقني...

ومن الطبيعّي أْن نجد يف السور املدنيَّة املشكالت التي طرحها استبدال النظام القبيّل بنظام جديد، واملراتب 

االجتامعيَّة والتفاوت بني الجنسني )البقرة 229، آل عمران 35، النساء 34، األنعام 165، والنحل 171(؛ كام قد 

ة
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طرحتها -أيًضا- تحديدات متعلِّقة بالعبادة، واملحرَّمات الجنسيَّة أو الغذائيَّة واألخالقيَّة، وبعض فرائض الكفاية؛ 

كالجهاد«.

وعىل الرغم من الجهود املضنية التي بذلها املسترشقون الفرنسيُّون، مل ينجحوا يف تقديم ترتيب يحظى 

باإلجامع والقبول، وهذا باعرتافهم هم أنفسهم؛ إذ يقول J. Grosjean: »مل يحظ أّي من هذه الرتتيبات بقبول 

الزمنّي  الرتتيب  تحديد  الصعب  من  الواقع،  »يف  الروس:  ة  العامَّ املوسوعة  يف  وجاء  املسلمني«.  العلامء 

للسور بدقَّة«.

يَّة؛ هام:  األهمِّ من  كبري  مسألتان عىل جانب  الفرنسيِّني  املسترشقني  أوساط  بني  تثار  ذلك،  مع  وباملوازاة 

مشكلة عدد السور، مضافًا إىل مشكلة وضع سورة الفاتحة، فام زال هناك غموض يف ما يخّص هاتني املشكلتني 

القرآن  زائدتان عن  توجد سورتان  أيَُب  قرآن  )Islamologie(: »يف  كتاب  الفرنسيِّني. جاء يف  املسترشقني  عند 

ا قرآن ابن مسعود  الحايّل كان لهام عنوانهام الخاّص؛ ما يجعل عدد السور يصل إىل مئٍة وست عرشة سورة. أمَّ

ى عدد سوره مئة وإحدى عرشة سورة، حيث كانت تنقصه ثالث سور: السورة األوىل  فبالعكس؛ حيث ال يتعدَّ

الفاتحة  األوىل  السورة  ة  صحَّ إحداها  غامضة،  نقاط  دامئًا  هناك  (، وتبقى  114-113-1( األخريتان  والسورتان 

والسورتني األخريتني )113 و114( الاليت كانت ناقصة يف مصحف ابن مسعود.

أو  يهوديَّة  تكون  أْن  الفاتحة ميكن وبدون شّك  إنَّ مصطلحات  ثمَّ  بدون حّل،  اآلن  وتبقى املشكلة حتَّى 

ا السورتان األخريتان، فليستا إالَّ صيغ التعزيم، وأّي من هذه السور الثالث ال عالقة لها البتَّة مبوضوع  مسيحيَّة، أمَّ

إسالمّي«.

وعرشون؛  مثاٍن  واملدنيَّة  ومثانون،  خمٌس  املكِّيَّة  السور  عدد  الفهرست،  »حسب  مونتيه:  إدوارد  ويقول 

مجموعها مئة وثالث عرشة سورة، ومن املحتمل حسب هذا العدد أن تكون السورة األوىل دعاًء، وال تُعّد سورة، 

وكذلك الحال بالنسبة إىل السورة األخرية«.  

ي�ن في جمع القرآن: رابًعا: آراء المستشرقين الفرنسيِّ

يُراد بعبارة )جمع القرآن( معنيان؛ هام:

1- املعنى األوَّل: الحفظ يف الصدور

2- املعنى الثاين: الكتابة يف السطور

بالنسبة إىل حفظ القرآن يف الصدور، عىل الرغم من ما هو معروف عن العرب؛ من قوَّة حافظتهم ورسعة 

حفظهم، وما نُقل عنهم من اهتاممهم بالقرآن الكريم ومسارعتهم إىل حفظه، وما نُقل عن النبّي األكرم من 

ة الحفظ؛ تجد من يُجادل من املسترشقني الفرنسيِّني يف  هم عىل ذلك، فضاًل عامَّ كان عليه نفسه من قوَّ حضِّ

آراء المستشرقين الفرنسيِّين في القرآن الكريم
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اظ، معتمًدا يف ذلك عىل ما رواه البخاري يف هذا الشأن. يقول بالشري: »إنَّ الحديث النبوّي ال يعرف  عدد الحفَّ

اظ: ابن مسعود، وسامل، ومعاذ بن جبل، وأيَُب، وزيد بن ثابت، وأبو الدرداء«. للقرآن إالَّ سبعة من الحفَّ

توزَّعت عىل  آراء  الفرنسيِّني  للمسترشقني  كانت  فقد  السطور،  القرآن يف  كتابة  هو  الذي  الثاين  املعنى  ا  أمَّ

مراحل ثالث للجمع والتدوين؛ وهي:

:أ- آراء املسترشقني الفرنسيِّني يف كتابة القرآن عىل عهد الرسول

 ،يبدو أنَّ هناك اتِّفاقًا بني جميع املسترشقني الفرنسيِّني عىل أنَّ القرآن مل يُكتب كلُّه عىل عهد الرسول

وعىل أنَّ الذاكرة كانت هي العنرص األساس لنقل القرآن الكريم.

د بوقت قليل، يف مقاطع متفرِّقة، ويظهر  يقول مونتيه: »إنَّ املجموعات القرآنيَّة القدمية جمعت بعد وفاة محمَّ

ا أنَّ هذا الجمع كان يف وقت قريب من وفاة النبّي«. يل أنَّه من املحتمل جدًّ

د مل يكْن هناك أّي مجموعة للنصوص القرآنيَّة قد قُّررت بشكل نهايّئ.  ويقول هرني ماسيه: »عند وفاة محمَّ

ة كانت قد ُسجِّلت  وما من شّك يف أنَّ عدًدا من مجموعة الوحي األوىل مل تكْن قد حفظت، ولكّن شذرات هامَّ

كتابًة عىل عظام مسطَّحة وأوراق نخيل أو حجارة«.

ثمَّ انفرد بالشري بآراء أخرى يف ما يخّص هذا املوضوع، حيث رأى أنَّ »الحاجة إىل كتابة القرآن مل تنشأ إالَّ 

ا كانت  د يف املدينة، وأنَّ الحاجة إىل التدوين مل تظهر يف ما يبدو إالَّ بني الفينة واألخرى، ورمبَّ بعد إقامة محمَّ

ة، ولقد  تنشأ عن تحمُّس شخيّص لبعض النصوص التي تشتمل عىل أدعية أو أحكام ترشيعيَّة كانوا يرونها هامَّ

ع النبّي حامسة التدوين هذه، ولكنَّه مل يجعلها واجبة. وعىل أيِّ حال، فقد كان هذا التدوين جزئيًّا ومثريًا  شجَّ

لالختالف، كام كان مختلًفا عىل األخّص؛ بسبب عدم ثبات املواّد املستعملة لذلك التدوين«.

 ،هذا باختصار شديد هو رأي بعض املسترشقني الفرنسيِّني يف موضوع كتابة القرآن عىل عهد رسول الله

ونحن إذا أنعمنا النظر فيه نجده يحتوي عىل أربع أفكار رئيسة:

.الفكرة األوىل: إنَّ القرآن مل يكتب كلّه عىل عهد الرسول -

- الفكرة الثانية: إنَّ تدوين القرآن بدأ عند إقامة النبّي يف املدينة.

- الفكرة الثالثة: إنَّ كتابة القرآن نشأت عن تحمُّس شخيّص لبعض نصوص القرآن.

- الفكرة الرابعة: كان التدوين مثريًا لالختالف، كام كان مختلًفا عىل األخّص؛ بسبب عدم ثبات املواد 

املستعملة للتدوين.
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آراء المستشرقين الفرنسيِّين في القرآن الكريم

ب- آراء املسترشقني الفرنسيِّني يف جمع القرآن عىل عهد أيب بكر:

يف ما يتعلَّق بهذا املوضوع، نقف عىل رأيني أساسني لالسترشاق الفرنيّس:

- الرأي األوَّل: يقول إنَّ جمع أيب بكر مُيثِّل املرحلة الثانية من تدوين القرآن، وإنَّ سبب هذا الجمع يعود إىل 

الخوف من ضياع القرآن بعد أن استحّر القتل بطائفة كبرية من القرَّاء يف معركة الياممة. 

- الرأي الثاين: فيه تشكيك يف قدرات زيد بن ثابت أوَّاًل، ثمَّ يف نيَّة أيب بكر من اختيار زيد دون غريه من 

اخ األكرب منه سًنا واألكرث منه خربة، ثمَّ ملاذا مل يشّكل لجنة تتكوَّن من مجموعة من الكتّاب؟    النسَّ

ج- آراء املسترشقني الفرنسيِّني يف جمع القرآن عىل عهد عثامن بن عّفان:

مل يسلم جمع عثامن -أيًضا- من تشكيك بعض املسترشقني الفرنسيِّني، حيث يقول ماسيه: »ميكن أن نفرتض 

أنَّه كان لعثامن هدف سيايّس بعمله هذا يعادل الهدف الدينّي، فقد وصل إىل الخالفة بجهد، وكان أن عزَّز مركزه 

س«. ا ال يتغريَّ للكتاب املقدَّ بإقراره نصًّ

ا بالشري، فريى:  أمَّ

»- أنَّ الخليفة عثامن سعى إىل تحقيق هذا العمل بدافع من نزعته األرستقراطيَّة، حيث يعترب املمثِّل الحقيقّي 

لألرستقراطيَّة املكِّيَّة.

- أنَّ القرشيِّني الثالثة الذين اختارهم أعضاء يف اللجنة التي كلَّفها بكتابة القرآن كانوا  هم -أيًضا- أرستقراطيِّني، 

تجمعهم بعثامن صالت املصاهرة واملصالح املشرتكة.

سات. - أنَّ قرار عثامن بإحراق املصحف يُعدُّ تدنيًسا للمقدَّ

منه،  كثرية  جوانب  يف  يكتمل  مل  عثامن  مصحف  أنَّ   -

إنَّ  ثمَّ  بدائيًّا،  يزل  مل  الناسخون  استعمله  الذي  الخّط  فنمط 

استنساخ املصاحف الخمسة األساس املوجودة يف العواصم 

اإلسالميَّة يثري مسألة خطرية«.

ي�ن  خامًسا: موقف المستشرقين الفرنسيِّ
�ة:  من القراءات القرآنيَّ

يف  الفرنسيِّني  املسترشقني  لسان  عىل  جاء  ما  يكن  مل 

املسترشق  تبنَّاه  ملا  تكراًرا  إالَّ  القرآنيَّة  القراءات  موضوع 

القراءات كان يف  أنَّ االختالف يف  املجري جولدزيهر؛ من 

معظمه بسبب خطِّ املصحف.
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م هيكله  يقول جولزيهر: »ترجع نشأة قسم كبري من هذه االختالفات إىل خصوصيَّة الخّط العريّب الذي يقدِّ

املرسوم مقادير صوتيَّة مختلفة؛ تبًعا الختالف النقاط املوضوعة فوق هذا الهيكل أو تحته، وعدد تلك النقاط. 

وكذلك يف حالة تساوي املقادير الصوتيَّة، فإّن اختالف الحركات، التي ال يوجد يف الكتابة العربيَّة األصليَّة ما 

دها، يدعو إىل اختالف مواقع اإلعراب للكلامت، وهذا ما يؤّدي إىل اختالف داللتها. إًذا، فاختالف تحلية  يحدِّ

د الغالب من الحروف الصامتة، كانا هام السبب  هيكل الرسم بالنقط، واختالف الحركات يف املحصول املوحَّ

األوَّل يف نشأة حركة اختالف القراءات يف نصٍّ مل يكْن منقوطًا أصاًل، أو مل تُتحرَّ الدقَّة يف نقطه أو تحريكه«.

القرآنيَّة؛ وهي  القراءات  الخطورة يف ما يخّص موضوع  كام أشار بالشري إىل مسألة عىل جانب كبري من 

الكريم، وإن مل يطابق  القرآن  يعتنون بروح  أنَّ بعض املسلمني كانوا  القرآن باملعنى، حيث رأى  مسألة قراءة 

حرفيَّة اللفظ القرآيّن؛ ما أدَّى -حسب رأيه- إىل نشأة فكرة قراءة القرآن باملعنى. يقول: »خالل الفرتة التي تبدأ 

من مبايعة عيّل عام 35هـ حتَّى مبايعة الخليفة األموّي الخامس عبد امللك عام 65هـ كانت جميع االتِّجاهات 

تتواجه، فاملصحف العثاميّن قد نرش نفوذه يف كلِّ البالد؛ إذ كان مؤيًّدا بنفوذ من شاركوا يف عمله، وقد كانوا 

ا كان هذا هو املوقف الذي نشأت فيه نظريَّة معيَّنة، تدّل عىل أنَّ إصالح  ة يف الشام، ورمبَّ يشغلون مناصبة مهمَّ

ا روحه.  عثامن كان قد أصبح رضوريًّا، فبالنسبة إىل بعض املؤمنني، مل يكْن نصُّ القرآن بحرفه هو املهّم، وإمنَّ

ومن هنا، ظلَّ اختيار الوجه )الحرف(، يف القراءات التي تقوم عىل الرتادف املحض، أمرًا ال بأس به، وال يثري 

االهتامم. هذه النظريَّة التي يُطلق عليها "القراءة باملعنى" كانت دون شّك من أخطر النظريَّات؛ إذ كانت تكل 

يكن من وحي أصحاب املصاحف  بأنَّه مل  تسليمنا  مع  موقًفا كهذا،  إّن  إنسان.  النّص إىل هوى كلِّ  تحديد 

املخالفة، كان يعدُّ خري ما يدعم موقف أصحاب هذه املصاحف، ومع ذلك، فكلَّام مىض الوقت واندمجت 

يف كيان املجتمع اإلسالمّي عنارص غري عربيَّة، كانت الوجوه املختلفة غري اإلراديَّة تتضاعف وتتكاثر، حتَّى 

كانت طائفة منها ناشئة عىل أساس املصحف العثاميّن«.
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مواقع إلكرتونية
ة

ّ
استشراقي

الموقع اإللكترونّي: اإلسالم والحقيقة))(
Islam et Vérité

                                              التعريف بالموقع

ط الكلمتني مكان الواو رمز الصليب  اسمه: اإلسالم والحقيقة )Islam et Vérité(، يتوسَّ

وأسفله رمز الهالل، وأسفل هذا االسم توجد عبارة: »من ميكن أن يأيت بعد املسيح، سوى 

ال عدّو املسيح؟«، ويف أسفل الصفحة توجد عبارة: »لو كان الناس يعلمون  املسيح الدجَّ

أنَّهم سيذهبون إىل الجحيم ألعطوا حياتهم للمسيح«.

تقف وراء هذا املوقع جمعيَّة السالم والرحمة )Salut et Miséricorde(، ويديره القّس غاي باجيس 

.)Guy Pagès(

إىل:  وتهدف  هباٍت،  تعتمد عىل  باريس،  مقرُّها يف  فرنسيَّة،  والرحمة هي جمعيَّة  السالم  وجمعيَّة 

التأهيل للحوار بني األديان، نرش األدوات والوسائل الرتبويَّة، إقامة املخيّامت والدورات واملؤمترات 

والندوات، والدفاع عن مصالح "اإلسالم والحقيقة"، ومصالح ناشطيه، ومصالح كلِّ شخص أو جمعيّة 

يف تحرير الوعي الذي منعوا منه.

)1( انظر: بوعود، أحمد: »مادَّة القرآن الكريم وعلومه يف املوقع الفرنيّس "اإلسالم والحقيقة"«، مجلَّة دراسات استرشاقيَّة، تصدر عن املركز اإلسالمّي 

للدراسات االسرتاتيجيَّة، بريوت، العدد 18، السنة 5، ربيع 1440هـ.ق/2019م، ص252-232.
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ا القّس باجيس فهو من مواليد 18 آب 1958م، ألَّف مجموعة من الكتب؛ منها:  أمَّ

الصليب حسب ماريا التورا)1(.

اسألوا اإلسالم... 1501 سؤال يجب طرحه عىل املسلمني)2(.

هل يهوذا يف الجحيم؟)3(

ابات الموقع                                                    بوَّ

لكّن  فيه.  تدّل املتصفِّح عىل ما سيجده  بوَّابًة جامعًة  ذُكر، نجد يف أعىل صفحة املوقع  ما  مضافًا إىل 

ما يحتّل املوقع هو البابان الرئيسان: باب اإلسالم؛ امللوَّن باللون األخرض، وباب الحقيقة؛ امللوَّن باللون 

األحمر، ويوضحهام الجدوالن اآلتيان:

Islamاإلسالم

Allahالله

Chariahالرشيعة           

Coranالقرآن

Djihadالجهاد

Doctrineالعقيدة

Esclavageالرّق

Femme en Islamاملرأة يف اإلسالم

Histoire en Islamالتاريخ يف اإلسالم

Inclassablesما ليس قاباًل للتصنيف

Islamisation et takiyaاألسلمة والتقيَّة

Judaismeاليهوديَّة

د Mahometمحمَّ

Témoignagesشهادات

)1( Pagès Guy )Rassemblement à son Image Editions, Chemin de croix d`après Maria Valtorta, 2014(.

)2( Pagès Guy Interroger l`islam…1501 Questions à poser aux musulmans )Edition DMM 2016(.

)3( Pagès Guy Judas est-il en Enfer .. Réponse à Hans Urs Balthasa )Dominique Martin Morin 2017(.
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Véritéالحقيقة

Amour et Vieالحّب والحياة

Arts, Sciences et Cultureالفنون والعلوم والثقافة

Bibleاإلنجيل

Dieuالله

Doctrineاملذهب

Egliseالكنيسة

البدع واالنشقاقات واالرتداد والتشويه 

والفضائح

 Hérésies, Schismes,

Apostasies,Compromissions et Scandales

Histoireالتاريخ

Interventions Publiquesالتدخُّالت العموميَّة

Christ-Jesusعيىس املسيح

Liturgie et Vie Spirituelleالشعرية والحياة الروحيَّة

Persécutionsاالضطهادات

Philosophieالفلسفة

Rédemptionالخالص

Résistanceاملقاومة

Sociétèاملجتمع

Témoignages et Conversionsشهادات ومتحوِّلون

Vierge Marieمريم العذراء

ابة القرآن في موقع "اإلسالم والحقيقة": بوَّ

ًحا رسيًعا لبوَّابة القرآن يف موقع اإلسالم والحقيقة يعطي فكرة عن املوضوعات التي تحتويها، وعن  إنَّ تصفُّ

يّتها وراهنيّتها. وهذا ما شكَّل لها عامل جذٍب وجلٍب واهتامم. مل تغص البوَّابة يف املوضوعات الجدليَّة  أهمِّ

ا انسجمت مع مشكالت العرص والواقع. القدمية، عىل الرغم من عدم إغفالها؛ وإمنَّ

الموقع اإللكترونّي: اإلسالم والحقيقة
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ابة: ت بها البوَّ ومن القضايا اليت اهتمَّ

)- تاريخ القرآن وأصله:

إىل  املسيحّي  املبرشِّ  لجأ  لقد 

بنفي  النرصايّن  دينه  ة  صحَّ إثبات 

القرآن  وكتابه  اإلسالم  دين  ة  صحَّ

مع  اليوم  نجده  ما  وهذا  الكريم. 

ًة، ومن خالل بوَّابة  هذا املوقع عامَّ

خالل  من  وذلك  ًة؛  خاصَّ القرآن 

القرآن  بأصل  تتعلَّق  موضوعات 

ومصدره وتدوينه وجمعه وكتابته... 

ومن هذه املوضوعات: َمْن يتكلَّم 

يف القرآن؟ ما يبهت املسلمني من 

القرآن،  من  منسوخة  آيات  القرآن، 

ربَّانيَّة  حول  سيفحمون  املسلمون 

تحت  القرآيّن  املخطوط  القرآن، 

الحكم األموّي، تاريخ القرآن والنقد التاريخّي، اآليات الشيطانيَّة،... 

وتحت عنوان: "من يتكلَّم يف القرآن؟" يؤكِّد كاتب املقالة -عىل الرغم من اعرتافه بأنَّ القرآن منزل من عند الله 

د- عىل أنَّ مثَّة مقاطع ال ميكن نسبتها إىل الله -عزَّ وجّل-، كام هو الشأن يف قوله -تعاىل-:  عىل النبّي محمَّ

.)2(وا إَِل اللِه إِينِّ لَكُْم ِمْنُه نَِذيٌر ُمِبٌي َاَط الُْمْسَتِقيَم)1(، وقوله -تعاىل-:َفِفرُّ اْهِدنَا الصِّ

ثان عن دراسٍة نظميٍَّة معلوماتيٍَّة رياضيٍَّة للقرآن الكريم  ويف املجال نفسه نعرث عىل مقالني يف بوَّابة القرآن يتحدَّ

قام بها كلٌّ من جان جاك والرت )Jacques Walter-Jean(، وإدوارد ماري غايل )Marie Gallez-Edouard(. هذه 

الدراسات ساعدت عىل إعادة تكوين تاريخ كتابة القرآن الكريم، وتكريس نتائج خطرية يف هذا املجال؛ بوصفها 

مسلَّامت ال تحتمل الشّك؛ من قبيل:

ًدا مل يكن هو أصل القرآن، بل إنَّ القرآن كُِتَب عىل األقّل يف ثالثني عاًما.  - إنَّ محمَّ

ة زمنيَّة تفوق 200 سنة. - كُِتَب القرآن عىل امتداد مدَّ

)1( سورة الفاتحة، اآلية 6.

)2( سورة الذاريات، اآلية 50.
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- ترتيب القرآن هو ترتيٌب عشوايئٌّ، يخلط بني السور املكِّيَّة والسور املدنيَّة، من دون داللة تاريخيَّة.

رة. د يف القرآن جاءت تكميليَّة وإضافات متأخِّ - جميع اإلشارات والتنبيهات التي تحمل اسم النبّي محمَّ

- يف القرآن يوجد الالهوت النرصايّن، وهو عبارة عن نسخ ولصق.

- إنَّ تأسيس اإلسالم هو إدانة للنرصانيَّة، خصوًصا يف ما يتعلَّق بعقيدة التثليث، وليس إثباتًا للتوحيد.

وأّما النتيجة التي تخلص إليها هذه النظريَّة فهي أنَّ القرآن كتاب غري صحيح، بل هو الكتاب األكرث إفساًدا 

يف العامل! 

2 - القرآن والنصانيَّة:

الغاية؛  هذه  تحوم حول  القضايا  كّل  بل  املعروضة،  القضايا  والنرصانيَّة جوهر  اإلسالم  بني  العالقة  تعترب 

بهدف إثبات فساد القرآن، ومن خالله دين اإلسالم، ويف املقابل إثبات صالح النرصانيَّة. وقد تناولت البوَّابة 

واإلنجيل،  واإلميان  والقرآن  النصارى،  قضيَّة  يف  القرآن  وشايات  منها:  موضوعات؛  خالل  من  العالقة  هذه 

واملسيحيُّون يف القرآن، واملسلمون مخطئون.

3 - القرآن والعلم: 

عرصنـا هـو عـرص العلم، 

قـه  واإلنسـان مزهـوٌّ مبـا حقَّ

بـل  إنجـازات،  مـن  العلـم 

مـــا  إالَّ  ق  يُصـدِّ ال  يـكاد 

العلـم  طريـق  عـن  يــأيت 

الحديـث  ولعـلَّ  والعقـل. 

عـن العلـم والدين يُعـّد اليوم 

الرائجـة  األحاديـث  مـن 

التـي تسـتقطب العديـد مـن 

هاتهـم  النـاس مبختلـف توجُّ

ة. فهـل القـرآن يناقـض العلـم؟ أم هـل تنسـجم االخرتاعـات العلميَّة مـع آيات  وانتامءاتهـم الدينيَّـة واملذهبيَـّ

الكريـم؟ القـرآن 

د  متعدِّ األنواع  مختلف  اإلعجاز  وهذا  القرآن،  إعجاز  هو  بذاته  قامئًا  علميًّا  مبحثًا  نجد  القرآن  علوم  يف 

املشارب. ومنه نجد اإلعجاز العلمّي. وقد تعرَّض موقع اإلسالم والحقيقة، من خالل بوَّابة القرآن، إىل قضيَّة 

الموقع اإللكترونّي: اإلسالم والحقيقة
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إعجاز القرآن يف مقاالت؛ منها: التلبيسات العلميَّة يف القرآن، العلم ومعجزات القرآن، حقيقة القرآن وأساليبه، 

ة القرآن، علم القرآن، والقرآن وتكوين األجنَّة.    الحقيقة العلميَّة حول القرآن، حجَّ

ويف مقالة "العلم ومعجزات القرآن"، يذهب كاتبها إىل أنَّ املسلمني مل يجدوا حجًجا معقولًة وحقيقيًَّة 

لإلميان يف أصل القرآن الكريم، فانطلقوا وهم يبحثون بأيِّ مثٍن عن آياٍت توصل إىل هذا اإلميان.

-4 القرآن والعنف واإلرهاب:

ندوات  وتُنظَّم  مؤلَّفات،  فيها  تؤلَّف  حيث  اليوم،  الرائجة  القضايا  من  واإلرهاب  العنف  قضيَّة  تعترب 

ومؤمترات، وتُعَقد لقاءات. ولعلَّ عالقة األديان -والدين اإلسالمّي عىل وجه الخصوص- باإلرهاب قد أخذت 

النصيب األوفر يف ذلك. وقد تناولت بوَّابة القرآن هذه القضيَّة وأولتها عناية كربى من خالل موضوعاٍت؛ من 

قبيل: هجامت بروكسيل وغريها، القرآن كتاب كراهية، املسلمون الكراهية والجحيم، من وثنيَّة القرآن، وهل 

القرآن دين سالم ومحبَّة؟

ويعترب املوقع "أحداث هجامت بروكسيل" من أعامل اإلسالم وآثاره. وما يزعج صاحب املقالة هو أنَّه 

عىل الرغم من هذا، فإنَّنا نسمع املدافعني املتحمِّسني عن اإلسالم ميلؤون الدنيا صخبًا أنَّ اإلسالم دين سالم، 

لكنَّهم يف الحقيقة ليسوا سوى مرتكبي جرائم ضدَّ اإلنسانيَّة، وعوامل دعاية إسالميَّة غايتها إهالك اإلنسانيَّة 

غري املسلمة.

ويف مقالة أخرى بعنوان: "القرآن كتاب كراهيَّة" تجد تفصياًل لهذه القضيَّة من خالل استعراض مجموعٍة 

من اآليات التي يُفهم منها قرًصا دعوتها إىل العنف والكراهية.

ويف سياق الكراهية تجد -أيًضا- مقالًة بعنوان: "املسلمون الكراهية والجحيم"، وفيها: أنَّ القرآن الكريم 

يرُصِّح للمسلمني فقط بأنَّهم مبجرّد وصولهم إىل الجنَّة سريفع الله من قلوبهم الغّل والكراهية: َونََزْعَنا َما يِف 

ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍّ تَْجِري ِمْن تَْحِتِهُم األنَْهاُر َوَقالُوا الَْحْمُد للِه الَِّذي َهَدانَا لَِهَذا َوَما كُنَّا لَِنْهَتِدَي لَْوالَ أَْن َهَدانَا اللُه 

.)1(لََقْد َجاءْت ُرُسُل َربَِّنا ِبالَْحقِّ َونُوُدوا أَْن تِلْكُُم الَْجنَُّة أُورِثُْتُموَها ِبَا كُْنُتْم تَْعَملُوَن

)1( سورة األعراف، اآلية 43.

ة
ّ

مواقع إلكرتونية استشراقي
76



77

ـ مؤمترات وندوات

ـ إصدارات

ـ بحوث ودراسات

ـ أخبار
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مقاربة القرآن من منظور الدراسات 
اإلسالميَّة واإلنثروبولوجيَّة )))

S`approprier le coran: regards islamologiques et anthropologiques

المنت�دى الثالث لدراسات الشرق األوسط والعالم اإلساليّم

الرشق  حول  للدراسات  الثالث  املؤمتر  واالجتامعيَّة  اإلنسانيَّة  العلوم  يف  لألبحاث  بارك  جاك  مركز  عقد 

األوسط والعامل اإلسالمّي، بعنوان: "مقاربة القرآن من منظور الدراسات اإلسالميَّة واإلنرثوبولوجيَّة"، وذلك يف 

4 متُّوز 2019.

وقد جاء يف التعريف باملؤمتر: 

يسعى املؤمتر إىل مقاربة األبعاد التي مل يُتطرَّق إليها يف بحث حقول الدراسات اإلسالميَّة واإلنرثوبولوجيَّة 

الفرديَّة  املقاربة  استعراض  بهدف  وذلك  )إثنوموسيقولوجيا(؛  املوسيقّي  البعد  ذات  اإلثنولوجيَّة  والدراسات 

والجامعيَّة للقرآن، حيث اهتمَّت الدراسات اإلسالميَّة -منذ القرون األوىل لإلسالم- باملامرسات التي تتأىتَّ من 

س يحظى باإلجالل  ٌس ومؤسِّ القرآن الكريم؛ فضاًل عن تاريخه ومحتواه وشكله، من منطلق أّن القرآن نصٌّ مقدَّ

منه؛  تستخرجها  التي  والتجربة  به  تربطها  التي  املامرسات  الشعوب، عن طريق  من  العديد  قبل  من  والتعظيم 

بوصفه مصدًرا للفكر الدينّي وسنِّ القوانني، ومامرسة الطقوس الدينيّة.

ولذلك مل تقترص الدراسات القرآنيَّة يف محتوى القرآن ومضمونه عىل خصوصيّة أنَّه كالم إلهّي يحتاج إىل 

ّ أيًضا، إْن لجهة صوت تالوته، أو زخرفة املصاحف، أو فنون الخّط  تفسري؛ بل اهتمَّت بوعائه اللغوّي والحيسِّ

ة للمؤمن مع كالم  واإلخراج الطباعّي، أو العطور، وغريها من األمور؛ إذ كلّها صفات تدخل يف التجربة الخاصَّ

الله.

)1(  https://congres-gismomm.sciencesconf.org/data/pages/Atelier_190)pdf(.
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اليوميَّة،  للحياة  العينيَّة  باملامرسات  املهتمَّني  واإلثنوموسيقولوجّي،  املوسيقّي  اإلنرثوبولوجّي  فإنَّ  وعليه؛ 

يُحاوالن فهم العالقة التي يبنيها املؤمن مع القرآن؛ وذلك يف ضوء تجلِّيات هذه العالقة يف الواقع االجتامعّي. 

وقد داخل يف هذا املؤمتر كلٌّ من:

اإلسالميَّة  "الدراسات  بعنوان:   ،)EHESS( االجتامعيَّة  للعلوم  العليا  الدراسات  صابرينا مريفي، من جامعة   -

والعلوم االجتمعيَّة -رضورة الحوار-": 

بأنَّها كالسيكيَّة وعلميَّة،  أنَّه عىل الرغم من أنَّ الدراسات اإلسالميَّة توصف يف أحسن األحوال  حيث أكَّدت 

ويف أسوأ األحوال بأنَّها تلميح إىل االسترشاق الذي عفا عليه الزمن املشبوه سياسيًّا، وعىل الرغم من استخفاف 

العلوم االجتامعيَّة باملذاهب مع ما تتميَّز به هذه العلوم من الجمع بني النظريّة والتطبيق...؛ فإّن الحوار بني هذه 

م بعضها بعضها  ا هي مقاربات يُتمِّ املقاربات يبقى أمرًا ممكًنا؛ إذ إنَّها ليست متناقضة ومتضاّدة يف األصل، وإمنَّ

اآلخر. 

- آن سيلفي بواليفو، من جامعة سرتاسبورغ، بعنوان: "مقاربة القرآن يف القرني الهجريَّي الثاين والثالث -النظريَّة 

واألدلَّة حول الرتتيل والتالوة-":

ة  الخاصَّ تأصيل معظم االعتقادات واملامرسات  الهجرة  بعد  الثاين والثالث  القرنني  تمَّ يف  أنّه  الباحثة  أكّدت 

باملذهب السنِّّي األكرثّي، ومن بينها املكانة املركزيَّة للقرآن النابعة من منزلة "الوحي اإللهّي" التي حظي بها. ويف 

إجابتها عن سؤال مفاده: كيف يُعربَّ عن االعرتاف بهذه املنزلة بالنسبة إىل املؤمنني الذين عاشوا يف بداية العرص 

القرآن"  بأّن مثَّة بعض النصوص اإلسالميَّة -مضافًا إىل أحد أقدم الكتب؛ وهو كتاب "فضائل  العبَّايّس؟؛ تجيب 

ا بعض األدلَّة، التي  الذي ألَّفه أبو عبيد القاسم بن سالم )املتوىّف سنة 838م(- تذكر بعض العنارص النظريَّة، ورمبَّ

تتعلَّق باالعتقادات واملامرسات؛ منها: ترتيل بعض سور القرآن.

ان شاهدي، من الكوليدج دي فرانس، بعنوان: "مقاربة القرآن حسب املعنى": - حسَّ

أحرف.  د عىل سبعة  النبّي محمَّ نزل عىل  قد  اإلسالميَّة-  السلفيَّة  القرآن -حسب  إنَّ  كلمته:  وقد جاء يف 

مؤتمرات  وندوات 
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وعليه؛ فإنَّ تحديد طبيعة القرآن يعني الخوض يف إشكاليَّة النزول، ويف إشكاليَّة القراءات أيًضا؛ إذ هل يؤلِّف 

القرآن مع القراءات طبيعة واحدة، أم هناك طبيعتان مغايرتان؟ لقد أجمع ثالثة علامء كبار؛ هم: ابن حنبل )ت: 

241 هـ(، والباقالين )ت: 403 هـ(، والزمخرشي )ت: 538 هـ(؛ عىل الدفاع عن القرآن بوصفه كتابًا منزاًل، ال 

يضاهيه أيُّ كتاب آخر، عىل الرغم من تبايناتهم حول املنزلة األنطولوجيَّة للقرآن. 

ة؟ ترشح السنَّة اإلسالميَّة أنَّ القرآن نزل  ثمَّ هل ميكننا أن نأخذ بعني االعتبار أنَّ هناك كتابًا منزاًل وبأشكال عدَّ

ا تعود إىل النقل بحسب املعنى، فام هو  ة منقولة عن صحابة رسول الله، رمبَّ بلغة قريش وله قراءات عدَّ

موقف علامء املسلمني من هذا النقل؟ وهل ميكن االعتقاد بأنَّ هذه القراءات هي شكل لإلحاطة بالقرآن؟ تنظر 

كلُّ هذه العنارص يف أسباب اختيار القراءات عندما يُحاط القرآن بالتقديس.

- أنيس فريجي، من مركز جاك بارك لألبحاث يف العلوم اإلنسانيَّة واالجتامعيَّة، وهو املرشف املسؤول عىل 

م مداخلته بعنوان: "تعظيم القرآن من خالل تالوته": املؤمتر، قدَّ

س  ، يُقرأ تبًعا ملكّونه املعجمّي ومنطقه الرتكيبّي. لكن من حيث هو جزء مقدَّ يشري الباحث إىل أّن القرآن نصٌّ

يَّة، ويحظى بهالة من القداسة التي ال تنحرص يف  س يف اإلسالم، فإنَّه يتزيَّن يف عيون املسلمني باألهمِّ ومؤسِّ

اًل يف التجربة القرآنيَّة. وما يدّل عىل هذه التجربة  ّ فقط، بل إنَّ الجزء املحسوس أصبح جزًءا مكمِّ املحتوى النيصِّ

تالوُة القرآن نفسها التي هي فعل مالزم له، بحيث تُصبح فيها الصورة الناطقة الجميلة للقرآن واملوسيقيَّة بوجٍه ما؛ 

يَّة، إىل حدٍّ يغدو معه فهم النصِّ القرآيّن يف املحلِّ الثاين، من دون أن يكون هناك أّي  مكانًا متميِّزًا لتجربة حسِّ

التباس أو عدم وضوح يف ذهن قارئ القرآن؛ فالذين يقرؤون كتاب الله وينصتون إىل كالمه يدركون مقاصده من 

خالل التالوة الجميلة التي تطرب اآلذان.

املؤمتر  يف  داخل  أيًضا،  واالجتامعيَّة  اإلنسانيَّة  العلوم  يف  لألبحاث  بارك  جاك  مركز  من  كوهي:  أنوك   -

بعنوان: "القرآن -صور القرآن واستخداماته وطرق استيعابه-":

يتوقّف الباحث بالتحليل عند نَُسخ القرآن التي تلقى رواًجا يف املكتبات مبيزات متنوِّعة كثرية )مقاس الورق، 

نسخة موضوعة بعلبة أو بدونها، مع سحابة لإلغالق أو بدونها، ورق معطَّر، مصحف مزوَّد بقلم تعليمّي ناطق، 

ع يف نَُسخ القرآن، مع ظهور استعامالت جديدة وازدياد عدد  د والتنوُّ مصحف رقمّي، ...(؛ يف ربط لهذا التعدُّ

ون بتجويد القرآن. ومع أنَّ القرآن شكَّل محوًرا لعدد كبري من الدراسات، فإنَّ القليل منها اهتمَّ بالشكل  الذين يهتمُّ

يه العرب بـ"املصحف".  الفيزيايّئ للقرآن: القرآن املكتوب الذي يُسمِّ

ويرى الباحث أنّه عىل الرغم من أّن االهتامم بتحليل املصحف وتأثريه عىل االستعامالت املرتبطة بالكالم 

ا بني "املادِّّي"  املُنزل يشكِّل أولويّة، ولكّن شأن هذا املسعى )االهتامم بالشكل الفيزيايئ للقرآن( أن ال يضع حدًّ

و"الروحّي"، بل هدفه فهم الطريقة التي بها يُشاركان يف تكوين التجربة الدينيَّة.

مقاربة القرآن من منظور الدراسات اإلسالميَّة واإلنثروبولوجيَّة
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دليل أوكسفورد حول الدراسات القرآنيَّة
THE OXFORD HANDBOOK OF QURANIC STUDIES

 THE OXFORD HANDBOOK OF QURANIC STUDIESعنوان الكتاب

املحرِّر

Mustafa Shah ; M. A. S. Abdel Haleem:

- مصطفى شاه )Mustafa Shah(: أستاذ وكبري املحارضين يف الدراسات 

ة كتب  اإلسالميَّة يف مدرسة الدراسات الرشقيَّة واإلفريقيَّة يف جامعة لندن. له عدَّ

يف التفسري والحديث باللغة اإلنكليزيَّة.

د عبد الحليم )M. A. S. Abdel Haleem(: أستاذ محارض يف  - محمَّ

الدراسات اإلسالميَّة يف مدرسة الدراسات الرشقيَّة واإلفريقية يف جامعة لندن. 

ة مؤلَّفات يف القرآن. يج األزهر. له عدَّ خرِّ

اإلنكليزيَّةلغة الكتاب

Qur’anic Studiesالسلسلة

29-8-2019تاريخ النرش الورقّي

896عدد الصفحات

يُعّد القرآن النصَّ املقدَّس األساس يف الدين اإلسالمّي، ويُنظر إليه منذ 

الِقَدم عىل أنَّه كلمة الله الحرفيَّة، ومُتثُِّل أحكامه وبياناته أساَس املعتقدات 

يَّته الدينيَّة، وكونه الكتاب املقدَّس ألكرث  والتعاليم اإلسالميَّة. إىل جانب أهمِّ

من مليار ُمسلم حول العامل، فهو تُحفٌة ُمنقطعة النظري يف اللغة العربيَّة، ومُيكن 

ا، يف جميع أبعاد الرتاث األديّب العريّب. مالحظة أثره التاريخّي، بوصفه نصًّ

وقد أنتج البحث األكادميّي حول القرآن، خالل العقود األخرية، مجموعًة 

مثريًة لإلعجاب من النتاجات الفكريَّة التي ترتاوُح بني الدراسات التفصيليَّة 

ملحتواه  الدقيقة  باملعالجات  مروًرا  وبُنيته؛  وأسلوبه  الفريدة  النّص  للغة 

ونقطَة  جوهريًّا  مرجًعا  الدليل  هذا  ويُعدُّ  التاريخيَّة.  وسياقاته  ومفاهيمه 

لة عن  ُم مراجعاٍت ُمفصَّ انطالٍق لكّل من ميلُك اهتامًما أكادمييًّا بالقرآن ويُقدِّ

موضوعات مؤثِّرة يف هذا امليدان؛ مضافًا إىل نظرٍة نقديَّة إىل التطوُّرات التي 

يشهدها الخطاب البحثّي. ويستكشُف هذا الكتاب التفسري والهرمنيوطيقا القرآنيَّة؛ ما يجعله مصدًرا أكادمييًّا 

شاماًل لدراسة القرآن. وتجدُر اإلشارة إىل أنّه ليس هناك كتاٌب واحد كهذا الكتاب ُمكرٌَّس لدائرة واسعة من 

الدراسة األكادمييَّة للقرآن.
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كيف اكتشفت أوروبا القرآن؟

L’Alcoran - Comment l’Europe a découvert le Coranعنوان الكتاب

الكاتب

Olivier Hanne :

أوليفري هاّن )Olivier Hanne(: أستاذ محارض معتمد ودكتور يف التاريخ، إسالمولوجّي وباحث 

معاون يف جامعة إكس مارسيليا Aix-Marseille. له 15 كتابًا حول اإلسالم والرشق األوسط.

الفرنسيَّةلغة الكتاب

Collection Histoireالسلسلة

Belinالناش

28 - 8 - 2019تاريخ النرش الورقّي

1رقم الطبعة

696 عدد الصفحات

اكتشفت أوروبا اإلسالم مع غزو إسبانيا يف القرن الثامن، ولكنَّ التعرُّف عىل الثقافة العربيَّة اكتمل مع 

الثاين عرش، حيث قام بعض الرهبان ورجال  القرن  الحمالت الصليبيَّة يف 

الدين املسيحيِّني بالبحث عن العلوم اليونانيَّة يف العامل اإلسالمّي، فتعلَّموا 

اللغة العربيَّة، ورشعوا برتجامت القرآن األوىل، التي سّميت وقتها بالـ"القرآن". 

اآلخر  لغة  معرفة  تقتيض  ط  املتوسِّ البحر  يف  والديبلوماسيَّة  التجارة  وألّن 

يف  باملخاطرة  اللغات  دي  متعدِّ األوروبيِّني  بعض  قام  فقد  التبادل؛  ألجل 

ات مثرية للجدل. لكن، عىل الرغم  الرشق، فتزايدت الرتجامت، يرافقها ملفَّ

من األحكام املسبقة، فقد انترشت معرفة القرآن، ُمغنية أفكار علامء النهضة 

واملتنوِّرين، ودخلت اللغة العربيَّة يف الثقافة األوروبيَّة الكالسيكيَّة فأثارت يف 

القرن التاسع عرش َميْاًل حقيقيًّا نحو االسترشاق.

كيف عرف األوروبيّون بوجود القرآن؟ وكيف حصلوا عليه؟ وكيف قاموا 

ا عن ديانتهم؟ ومن كان يتكلَّم اللغة العربيَّة  برتجمة نّص ديانة مختلفة جدًّ

يف أوروبا قبل القرن العرشين؟ هذا الكتاب يعيد رسم 14 قرناً من دراسة 

باإلسالم، وملاذا يف  الغربيَّة عالقتها  الحضارة  بنت  مبيًِّنا كيف  أوروبا؛  القرآن يف  العربيَّة، ودراسة  اللغة 

النهاية تتغلَّب قضيَُّة الثقافة عىل الفروق الدينيَّة؟
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موسى في المسيحيَّة: من فيلو))) إلى القرآن 

عنوان الكتاب
THE CHRISTIAN MOSES

FROM PHILO TO THE QUR’AN

املحرِّر

Philip Rosseau؛ Janet A. Timbie:

صة يف  - جانيت أ. تيمبي )Janet A. Timbie(: باحثة وأستاذة جامعيَّة متخصِّ

اللغات الساميَّة واملرصيَّة القدمية وآدابها يف الجامعة الكاثوليكيَّة األمريكيَّة.

ص يف  - فيليب روسو )Philip Rosseau(: باحث ومؤرِّخ وبروفسور متخصِّ

ة مقاالت  الدراسات املسيحيَّة القدمية يف الجامعة الكاثوليكيَّة األمريكيَّة. له عدَّ

وكتب منشورة.

اإلنكليزيَّةلغة الكتاب

CUA Studies in Early Christianityالسلسلة

The Catholic University of America Press,USالناش

20-7-2019تاريخ النرش الورقّي

368عدد الصفحات

مع اكتساب املسيحيَّة طابعها الخاّص خالل القرون الستَّة األوائل، أُجربت بشكٍل متواصل عىل إعادة تقييم 

يات  التحدِّ بعض  ومواجهة  عّدة،  ت  ملهامَّ ي  التصدِّ العمليَّة  فاقتضت  وتكييفها.  اليهودّي  الرتاث  مع  عالقتها 

املتمثِّلة يف: موقع النصوص اإلنجيليَّة املعتمدة وغري املعتمدة )حيث يقُع عدٌد منها موضع النزاع اليهودّي(، 

األخالقيَّة،  والعادات  الشعائريَّة،  واملامرسات  والطقوسيَّة(،  )الشخصيَّة  الصالة  وأمناط  وغاياته،  الله  وطبيعة 

واكتساب السلطة الدينيَّة ومامرستها، وتقديم وجٍه دينيٍّ للثقافة املختلفة املحيطة بكلٍّ من املسيحيِّني واليهود، 

املهيمنة عليهم بالعديد من الطرق.

الواسع، وال تقف عند حدود املواضيع  البحثّي  ة تصبُّ يف هذا امليدان  الكتاب من مقاالت عدَّ يتألَّف     

)1( فيلو: يُكتب بالعربيَّة أيًضا "فيلون"، ترجمًة لكلمة Philon. هو فيلسوف هيلينيستّي يهودّي Hellenistic Jewish philosopher )25 ق. م. - 50 م. 

تقريبًا( عاش يف اإلسكندريَّة )مرص الرومانيَّة(. ويف األغلب أّن اسمه األصيّل هو يوليو فيلو Julius Philo. ولد لعائلة من النبالء األغنياء. وقد ذكر القديس 

س للتوراة مع الفلسفة اليونانيَّة. ومع أنَّ  جريوم أنَّه ُولِد من أرسة كهنوتيَّة. استخدم فيلو املجاز يف الفلسفة ليك يقوم بالتوفيق بني النّص العربّي املقدَّ

س العربّي  لكتاباته تأثريًا واستخداًما من ِقبَل اآلباء املسيحيِّني، لكّن اليهود الربّانيُّون مل يعريوها أدىن اهتامم. وكان فيلو يرى أنَّ التفسري الحريّف للكتاب املقدَّ

يؤدِّي إىل إعاقة الفهم الجيِّد لكلمة الله.
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بآدم ونوح، فضالً عن  قبيل: رأي املسيحيَّة  -أيًضا؛ من  الشخصيَّات  تتطرَُّق إىل بعض  بل  آنًفا،  املذكورة 

إبراهيم وداوود وسليامن -تلك الشخصيَّات النبويَّة العظيمة يف التاريخ اليهودّي- وبالطبع: موىس.

القرون  عرب  فصوله  يف  الكتاب  وينتقُل 

موىس  تغريَّ  كيف  لريينا  األوىل  املسيحيَّة 

يد  وعىل  املسيحّي،  الرأي  يف  تدريجيًّا 

املسيحيِّني،  الالهوت  وعلامء  ين  املفرسِّ

وسابًقا  ُمنازَع،  غري  فيلسوفًا  أصبح  أن  إىل 

وراعيًا  ع،  للمرشِّ وأمنوذًجا  أفالطون،  عىل 

الكتاب  أساس  عىل  ذلك  كلُّ  الله؛  لقوم 

س الذي يألفه اليهود. املقدَّ

تأليف  الباحثني يف  وقد اشرتك عدد من 

ويحظى  أعامرهم،  تتفاوُت  الكتاب،  هذا 

ومن  للغاية.  بارزٍة  مبكانٍة  منهم  العديد 

املتوقَّع أن يلقى هذا الكتاب اهتامم طاّلب 

امللمِّني  واألفراد  والدكتوراه  املاجستري 

سواء  املعارف؛  من  واسعٍة  مبجموعٍة 

أكانت أدبيَّة، أم تاريخيَّة، أم فنِّيَّة-تاريخيَّة، أم 

الهوتيَّة-تفسرييَّة؛ مضافًا إىل كّل مهتّم بالعالقات اليهوديَّة-املسيحيَّة يف العرص القديم.

موسى في المسيحيَّة: من فيلو إلى القرآن 
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ع  مجتمعات القرآن: الحوار والجدال والتنوُّ
في القرن الحادي والعشرين

عنوان الكتاب
 COMMUNITES OF THE QURAN: DIALOGUE,

DEBATE AND DIVERSITY IN THE 21ST CENTURY

املؤلِّف

Emran El Badawi; Paula Sanders:

-عمران البدوي )Emran El Badawi(: أستاذ مساعد ومدير برنامج الدراسات 

الرشق أوسطيَّة يف جامعة هيوسنت. كام إنَّه املدير التنفيذّي املؤّسس لخزانة جمعيَّة 

صة )IQSA(  يف الدراسات القرآنيَّة النقديَّة. الدراسات القرآنيَّة الدوليَّة املتخصِّ

 )Boniuk( سة - بوال ساندرز )Paula Sanders(: أستاذة التاريخ ومديرة مؤسَّ

للتسامح الدينّي يف جامعة رايس يف هيوستني.

اإلنكليزيَّةلغة الكتاب

Oneworld Publicationsالناش

9-7-2019تاريخ النرش الورقّي

304عدد الصفحات

يسـعى هـذا الكتـاب إىل إحيـاء "أخالقيَّـات االختالف" التي طبعت الفرتة الكالسـيكيَّة اإلسـالميَّة يف تفسـري 

القـرآن وفهمـه، واستكشـاف العالقـات املختلفـة للمجتمعات حـول العامل مـع القـرآن، وصياغة فهمنـا للنصِّ 

مهـا اآلخـرون. يتنـاوُل الكتـاب مجتمعـاٍت ُمختلفـة )مـن قبيـل: جامعـات  عـرب دراسـة التفسـريات التـي يُقدِّ

ع الحقيقّي ملجتمعات القـرآن يف القرن الحادي  ني، واملجتمعات األفريقيَّة-األمريكيَّة(، فيسـتعرض التنـوُّ املثليِـّ

والعرشيـن، وحركـة الجـدال والحـوار بني هـذه املجتمعات.

ـد للقرآن؛   كتـب عمـران البـدوي معرِّفًـا بفكـرة الكتاب: »عىل خـالف االعتقاد السـائد، ليس هنـاك تلقٍّ موحَّ

س اإلسـالمّي وفهمـه وتفسـريه. تضـمُّ الحضـارة  بتعبـريٍ آخـر: ليـس هنـاك منهـج واحـٌد لقـراءة الكتـاب املقـدَّ

اإلسـالميَّة اليـوم أكـرث مـن مليـار تابـع، وتُراثًـا بحثيًّا-ثقافيًّـا غنيًّـا يعـوُد إىل العصور الوسـطى، ميتـدُّ عىل مدى 
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ة، وحتّى  أكـرث مـن ألـف عـام، وعـدًدا ُمتناميًـا مـن الحـركات الجديـدة -اإلسـالميَّة وغـري اإلسـالميَّة- اإلقراريَـّ

ة التـي تقـرأ النـّص خدمـًة للعـامل الحديـث. يُكـرُِّس كتـاب "مجتمعـات القـرآن" نفسـه للبحـث  اإلصالحيَـّ

الفكـرّي والحـوار الدينـّي، ويكمـُن يف قلـب هذا املـرشوع السـؤال اآليت: ما هـي العالقة الجدليَّة بـني القرآن 

ومجتمعـات تفسـريه؟ كيف تسـرُي العالقة 

بـني املجتمـع والكتـاب املقـدَّس؟ هـل 

ة  مُيكـن أن يـؤدِّي الفهـم األفضـل لكيفيَـّ

التلقِّـي وأصـول التفسـري )الهرمنيوطيقـا( 

بـكلِّ  ـة  الخاصَّ الثقافيَّـة  واالفرتاضـات 

مجتمـع؛ إىل فهٍم أفضل للقـرآن يف القرن 

الحـادي والعرشيـن؟«.

مجتمعات القرآن: الحوار والجدال والتنوُّع في القرن الحادي والعشرين
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المقاربات القرآنيَّة في إيران المعاصرة

عنوان الكتاب
 APPROACHES TO THE QUR’AN IN

CONTEMPORARY IRAN

املؤلِّف

Alessandro Cancian:

أليساندرو كانسيان )Alessandro Cancian(: كبري الزمالء الباحثني يف 

سة الدراسات اإلسامعيليَّة يف لندن. نال درجة  وحدة الدراسات القرآنيَّة يف مؤسَّ

الدكتوراه يف اإلنرتوبولوجيا الثقافيَّة للمجتمعات املسلمة وإنرتوبولوجيا الدين 

من جامعة Siena، وكانت أطروحته حول الحوزة العلميَّة يف سوريا. يعمل 

كمحرِّر لصالح مجلَّة الدراسات اإلسالميَّة الشيعيَّة. يرتكَّز اهتاممه عىل التاريخ 

الفكرّي للشيعة والصوفيَّة يف بدايات العرص الحديث، وعىل إنرتوبولوجيا 

اإلسالم والشيعة وإيران الحديثة. يعمل حاليًّا عىل التفاسري العرفانيَّة الشيعيّة 

للقرآن وتأثرياتها يف عرصنا الحديث، وهو يعّد حاليًّا دراسة حول تفسري بيان 

السعادة لسلطان عيل شاه.

اإلنكليزيَّةلغة الكتاب

30-7-2019تاريخ النرش الورقّي

376عدد الصفحات

يَّة القرآن يف الخطاب الدينّي والفنِّّي والسيايّس والفكرّي يف إيران خالل الحقبة الحديثة  يبحُث الكتاب أهمِّ

ة منذ القرن التاسع عرش إىل العرص الحايّل.  املمتدَّ

صني يف تاريخ إيران الحديث، توزَّعت مساهامتهم  وقد شارك يف تأليف فصوله بعٌض من أكرث الخرباء املتخصِّ

عىل مجموعٍة واسعة من املواضيع؛ من قبيل: اتِّجاهات التفسري القرآيّن البارزة حاليًّا يف إيران، اعتامد املواضيع 

القرآنيَّة يف السينام اإليرانيَّة املعارصة، مفهوم الوحي باعتباره أساس االتِّجاهات السياسيَّة املتنوِّعة يف الجمهوريَّة 

اإلسالميَّة، التفسريات الصوفيَّة العرفانيَّة للقرآن، استخدام القرآن يف الفنون اإليرانيَّة، والقرآن بوصفه كتابًا حيًّا يف 

دة. دوائر فكريَّة واجتامعيَّة ُمحدَّ
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المقاربات القرآنيَّة في إيران المعاصرة

يهدف الكتاب إىل أن يُصبح عماًل مرجعيًّا 

التاريخ  عىل  القرآن  بتأثري  مهتمٍّ  كّل  ِقبَل  من 

واإلنرثوبولوجّي  والثقايّف  والسيايّس  الدينّي 

واملعارص،  الحديث  اإليرايّن  للمجتمع 

ة تُوّضح األمكنة الجغرافيَّة  ُن خرائط عدَّ ويتضمَّ

بدقَّة  املنتقاة  الصور  من  ومجموعًة  للقارئ 

التي متنُح نظرًة إىل الثقافة اإليرانيَّة الدينيَّة.
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العدد 26 من مجلَّة القرآن والمستشرقون
)قرآن ومسترشقان()))

ن العدد 26 من مجلَّة )قرآن ومسترشقان( الصادر عن ربيع-صيف 1398 هـ.ش/ 1441 هـ.ق، مجموعة  يتضمَّ

من املقاالت حول القرآن الكريم واالسترشاق، نورد خالصاتها يف ما يأيت:

المقالة األولى: نقد رأي "أوري روبي�ن" حول أسماء النبّي وألقابه:

 بقلم: حسن رضايى هفتادر؛ مهدي همتيان

 د تسلِّط املقالة الضوء عىل اإلشكاالت واإلبهامات حول ألقاب النبّي محمَّ

د« التي كتبها أوري روبني يف دائرة املعارف  وأسامئه يف مقالة »محمَّ

القرآنيَّة-ليدن. وتتناول املوضوع من خالل تقييم آراء الكاتب يف 

أنَّ روبني مل  ليتبنيَّ  ين واملؤرِّخني املسلمني؛  آراء املفرسِّ ضوء 

آرائه، ما جعل مقالته كثرية  بيان  السليم يف  البحثّي  يتَّخذ املنهج 

اإلشكاالت. كام يُؤخذ عىل روبني قلَّة اهتاممه باملصادر الشيعيَّة، 

ين  ناهيك عن أخذه باالحتامل يف موارد اليقني لدى أكرث املفرسِّ

وبناء رأيه عىل الروايات الشاذَّة واملرفوضة.

المقالة الثاني�ة: تحليل نقدّي آلراء "غابريي�ل 
:ة النبّي مندل خان" حول مسحوريَّ

بقلم: احرتام رستمى

)1( مجلَّة قرآن ومسترشقان: مجلَّة فارسيَّة تعنى بالدراسات االسترشاقيَّة حول القرآن الكريم، وهي مجلَّة نصف سنويَّة تصدر عن جامعة املصطفى 

سة.  العامليَّة يف قم املقدَّ

يؤدِّي  التي  املوضوعات  من    النبّي  سحر  موضوع 

الدراسة  هذه  تسعى  لذا  نبوَّته؛  أساس  رضب  إىل  بها  األخذ 

لتقديم اإلجابات الشافية يف هذا الخصوص.  

الذي  املخرضمني  األساتذة  من  خان"  مندل  "غابرييل 

أمىض أكرث عمره يف الدراسات اإلسالميَّة. من أهّم آرائه: أخذه
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القرآن،  يف  بعينها  سور  عىل  الطالسم  إطالق  السحر،  نتيجة  جسدّي  ملرض  تعرُّضه  أو  النبّي  مبسحوريَّة 

وازدواجيَّة معايريه يف مكِّيَّة املعوذتني أو مدنيَّتها. ومن العوامل التي دفعت مندل خان لتبنِّي القول مبسحوريَّة 

النبّي: غياب االهتامم باملصادر الشيعيَّة يف هذا الخصوص، وبالتايل غفلته عن النتائج الفاسدة لذلك الرأي، 

وعدم أخذه بالدالالت والخلفيَّات األخرى لنزول اآليات، وعدم اطِّالعه عىل أقوال املعصومني. 

ل مسؤوليَّة الرسالة، لكنَّ بعض التفاسري نقلت  لقد أكَّد القرآن عىل اصطفاء النبّي ومتتُّعه بالصفات الالزمة لتحمُّ

بينام  بعضهم ذلك،  تقبَّل  إذ  بأساليب مختلفة؛  األمر  ون  فقارب املفرسِّ اليهود،  أحد  قبل  للسحر من  تعرُّضه 

فرسَّ آخرون اآليات يف هذا املجال بنسبتها لغري السحر مع التأكيد عىل حصانته منه يف أمر التبليغ والرشيعة. 

ا إن كانت مكِّيَّة كام  فإن كانت سورة الفلق مدنيَّة فهي تتناسب وشأن مسحوريَّة النبّي من قبل يهود املدينة، أمَّ

ين فال تصّح النسبة. مل يُطلق عىل سوريت الفلق والناس اسم الطلسم إطالقًا، بل  يذهب إليه بعض املفرسِّ

تعرفان باملعوذتني. وقد خلص مندل خان لألخذ مبسحوريَّة النبّي، مع أنَّ أسباب النزول وتفاسري املعوذتني 

تجعل من ذلك الخيار مشكوكًا وقاباًل للنقاش حتَّى وإن حدث السحر.

ة: المقالة الثالثة: نقد مقالة "النبّي يوسف" في دائرة المعارف اليهوديَّ

بقلم: جمل فرزندوحی؛ نظام جمشيدی

يتناول الكاتبان مقالة "النبّي يوسف" لـ "باثجا باير" يف دائرة املعارف اليهوديَّة، من خالل عرض نقاط االشرتاك 

ة، متَّبَعنْي يف ذلك األسلوب التوصيفّي-التحلييّل. واالفرتاق بني القرآن والتوراة يف رسد القصَّ

ة عن  المقالة الربعة: نقد رأي "جولدتسيهر" حول اقتب�اس األحكام اإلسالميَّ
اليهود

د رضا قضايئ؛ أحمد سعدي بقلم: محمَّ

اليهودّي وتقليده له يف  للدين  د  النبّي محمَّ تبعيَّة  اليهودّي جولدتسيهر حول  آراء املسترشق  تتناول املقالة 

أحكام اإلسالم؛ حيث يتبنيَّ من خالل البحث واملقارنة بني تعاليم اإلسالم واليهوديَّة عدم استناده إىل أيِّ دليل 

التفاوت  التقليد، بل وحدة املصدر. كام أنَّ  الديانتنَْي ال يعني  التشابه يف أحكام  عاه. وإنَّ بعض أوجه  يف مدَّ

ة االدِّعاء.  الجوهرّي بينهام يف بعض األحكام دليل آخر عىل عدم صحَّ

مجلَّة القرآن والمستشرقون
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�ة في القرآن المقالة الخامسة: المستشرقون وشبهة السرقة األدبيَّ

د جواد إسكندر لو؛ مژگان خان بابا بقلم: محمَّ

طرح بعض املسترشقني شبهات حول مصادر القرآن منها: الشعر الجاهيّل؛ فأشاروا إىل تأثُّر أفكار النبّي 

بالشاعَريْن امرئ القيس وأميَّة بن أيب الصلت، لكنَّ دراسة تلك القصائد سنًدا ومتًنا وعدم تناسبها مع األوضاع 

االجتامعيَّة والثقافيَّة السائدة آنذاك ينفي مثل تلك االدِّعاءات متاًما. 

عاءات النسخ في مدخل "النسخ" في  المقالة السادسة: دراسة ادِّ
موسوعة ليدن 

 بقلم: حامد شاهبيکي؛ محمد عيل رضايي إصفهاين

لت  يعترب مدخل "النسخ" يف موسوعة ليدن من املداخل التي ينبغي أن تخضع للدراسة والنقد. وقد تكفَّ

هذه املقالة بذلك وخلصت إىل أنَّ كافّة الحاالت التي وردت يف املدخل تحت عنوان "النسخ" ال يصدق 

أو  لتقييد املطلق  ا مصاديق  إمَّ املوارد املذكورة يف املدخل هي جميعها  أنَّ  النسخ اصطالًحا، وإىل  عليها 

تخصيص العاّم أو نسخ متهيدّي ومرشوط. 

المقالة السابعة: نقد آراء المستشرقين حول "الجبر" في القرآن

د بشري مقديس بقلم: حسي علوي مهر؛ محمَّ

املقالة هي محاولة لنقد آراء املسترشقني حول الجرب واالختيار يف القرآن الكريم. وقد خلصت إىل وجود 

رأيني مختلفني لدى املسترشقني يف املوضوع؛ إذ ذهب األوَّل إىل اعتبار اإلسالم اختياريًّا، وتبنَّاه كلٌّ من هرني 

ا اآلخر فذهب إىل جربيَّة اإلسالم، وقد أخذ به كلٌّ من توشيهيكو إيزوتسو وويل ديورانت  وكدارناث وغريهم. أمَّ

وأمثالهم. وقد عزت املقالة سبب اختالف املسترشقني يف ذلك إىل عدم تتبُّعهم الالزم والكايف لآليات القرآنيَّة. 

�ة المقالة الثامنة: نقد مقالة "الهجرة" في موسوعة ليدن-القرآنيَّ

بقلم: سهيال جالل کندري؛ زينب پورکاويان

د الفاروق" الذي درس مفهوم الهجرة يف اآليات القرآنيَّة. وقد أشارت  تتناول املقالة مدخل "الهجرة" لـ: "محمَّ

املقالة إىل النقاط اإليجابيَّة يف املدخل من خالل اتِّخاذ الكاتب اإلنصاف يف معالجته للموضوع، فضاًل عن 

ة إرجاعه لآليات ودراسته اللغويَّة الدقيقة. لكنَّه مل يخل من بعض نقاط الضعف،  بيانه الواضح والسلس وصحَّ

بحوث ودارسات
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منها: إشكاالت يف الرجوع للمصادر، واالكتفاء باإلجامل يف الطرح، وعدم ذكر األقوال املختلفة، وغياب الدقَّة 

والوضوح يف بيان املطالب وغريها. 

�ة المقالة التاسعة: نقد مقالة "النكاح والطالق" في موسوعة ليدن-القرآنيَّ

د موسوّي مقدم؛ منصورة مدريس مصيل  بقلم: سيِّد محمَّ

تتناول املقالة بالنقد والبحث مدخل "النكاح والطالق" للكاتب "هارولد موتسکي"، يف املجلَّد الثالث من 

موسوعة ليدن القرآنيَّة. 

يعدُّ الكاتب من املسترشقني الباحثني يف القرآن، والذي يبدو أنَّه يلتزم جانب اإلنصاف والحياديَّة يف أبحاثه، 

لكنَّ آراءه تصطدم أحيانًا مع تعاليم اإلسالم نتيجة عدم اطِّالعه الكايف عىل املباين اإلسالميَّة، وهو ما ظهر يف 

مدخل "النكاح والطالق" يف املوسوعة.

املقالة محاولة لبيان املوارد التي تتناقض ومباين اإلسالم، وال سيَّام الشيعّي بالذات. ولعلَّ أهّم ما يؤخذ عىل 

كاتب املدخل: دراسة النكاح وما يتعلَّق به لغًة واصطالًحا، حكم نكاح اليتامى، حكم نكاح الزاين، حكم زنا 

املحصن واملحصنة، نكاح اإلماء، حكم العقد املؤقَّت، أنواع الطالق وغريها.

ى 
َ
 َعل

َ
اُمون وَّ

َ
جاُل ق المقالة العاشرة: نقد رأي "غابريي�ل ساوما" حول آية الرِّ

(((ساِء
ِّ

الن

تي، وفادار کشاورزي د عيل همَّ بقلم: محمَّ

ألَّف غابرييل ساوما يف العام 2006 كتابًا بعنوان: "القرآن، التفسري الخاطئ، الرتجمة الخاطئة والقراءة الخاطئة، 

عيًا أنَّ لغة القرآن هي اللغة اآلراميَّة-الرسيانيَّة؛ وذلك إلثبات اقتباس القرآن من املنابع  لغة القرآن اآلراميَّة"، مدَّ

النَِّساِء ِبَا  اُموَن َعَل  َقوَّ الرَِّجاُل  آية  اليهوديَّة-املسيحيَّة. وقد ركَّز املؤلِّف عىل لفظتَي "قوَّامون" و"فّضل" يف 

العهَديْن عىل عدم  للقرآن، ذاكرًا شواهد من  بَْعٍض إلثبات األصل اآلرامّي-الرسيايّن  َعَل  بَْعَضُهْم  اللُه  َل  َفضَّ

عربيَّة اللفظتنًْي.

تستعرض املقالة آراء "غابرييل ساوما" حول اآلية؛ بهدف نقدها لغويًّا وتاريخيًّا وتطبيقيًّا عىل مستويات اللغات 

العربيَّة والعربيَّة والرسيانيَّة والعهَديْن كذلك؛ إذ إنَّ ورود اللفظتني يف األشعار الجاهليَّة وسريورتهام التكامليَّة بنيًة 

ا أوجه تشابههام مع باقي  ومعنًى يجعل من غري املمكن ترجمتها وتفسريها عىل أساس لغة أخرى غري العربيَّة. أمَّ

)1( سورة النساء، اآلية 34.

مجلَّة القرآن والمستشرقون
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اللغات فيعود إىل األصل السامّي الواحد الذي اشتُقَّت منه. وقد خلصت املقالة إىل ارتكاب املؤلِّف خطأً فادًحا 

ة.  ين املسلمني نتيجة اتِّباع املؤلِّف عواطفه وأذواقه الخاصَّ يف ترجمة اآلية خالفًا آلراء املرتجمني واملفرسِّ

"
ّ

المقالة الحادية عشرة: نقد إشكالت كتاب "الفرقان الحق

بقلم: أحمد مسائيل

تتناول املقالة بالنقد والدراسة كتاب "الفرقان الحق" الذي ظهر عىل املواقع اإللكرتونيَّة يف العقد األوَّل من 

دة،  ت املقالة لكافَّة الشبهات الواردة فيه يف محاور متعدِّ القرن الحادي والعرشين كتحدٍّ عميّل للقرآن. وقد تصدَّ

أهّمها: حجم رسقة الكتاب من القرآن، والذي يشمل حوايل ثلثي الكتاب. 

المقالة الثاني�ة عشرة: دراسة ونقد برنامج "القرآن والمستشرقون" 
((( اإللكترونّيّ

د حسن زماين بقلم: إسمعيل إبراهيمي؛ محمَّ

تسلِّط املقالة الضوء عىل برنامج "القرآن واالسترشاق )Quran and Orientalism Software(" من خالل 

استعراض نقاط قوَّته وضعفه؛ بغية تعزيز األوىل وتجنُّب الثانية يف اإلصدارات القادمة. ولعلَّ أهّم ما يؤخذ عىل 

ة باالسترشاق، وكذلك عدم  ة واملهتمَّ الربنامج غياب الكثري من الكتب واملجالت واملواقع اإللكرتونيَّة املهمَّ

برنامج "نور". وقد ذكرت املقالة  الربامج مثل  باقي  إليه كام يف  الربنامج للرجوع  القرآن كاماًل يف  إدراج نّص 

بالتفصيل مالحظات أخرى عىل الربنامج سواء شكليَّة أو مضمونيَّة، فضالً عن تقديم اقرتاحات حلول لتطوير 

العمل يف نسخها القادمة.

سة "نستوه" يف  )1(  برنامج "القرآن واالسترشاق )Quran and Orientalism Software(": برنامج إلكرتويّن من إعداد لجنة الدراسات واألبحاث يف مؤسَّ

ا أقسام  سة؛ وذلك يف العام 1393هـ.ش، بعد عمل فنَّّي وتحقيقّي استغرق عامني. أمَّ مشهد، بالتعاون مع "مركز املهدي لدراسات القرآن الكريم" يف قم املقدَّ

الربنامج، فهي: مفهوم االسترشاق ونطاقه، تاريخ االسترشاق ومراحله، أهداف االسترشاق ومدارسه، مراكز االسترشاق حول العامل، نشاطات املسترشقني، 

شبهات املسترشقني، املسترشقون املسلمون، املسترشقون والثورة اإلسالميَّة.

بحوث ودارسات
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 المجلَّد 21 - العدد2 من
مجلَّة دراسات قرآنيَّة)))

 The Journal of Qur’anic"

"Studies

صدر يف شهر حزيران من العام الحايل )2019م( العدد الثاين 

من مجلَّة دراسات قرآنيَّة للسنة الحادية والعرشين عىل صدورها.

ن هذا العدد أربع مقاالت باللغة اإلنكليزيَّة، وسّت  وقد تضمَّ

قراءات يف كتب منشورة سابًقا، ومقالة واحدة باللغة العربيَّة.

 أّما املقاالت اإلنكليزيَّة فهي:

التكوين االجتامعّي  -أثر   )21 )الروم:   يتفكَّرون "لقوم   -  1

د أسد يف ترجمته-" لـ"فورزانا بايري«" والثقايّف ملحمَّ

لـ"هانا  الله؟"  نعبد  ملاذا  وسؤال:  الرازي  الدين  "فخر   -  2

إيرلواين"

يَّة: تفسري آية املكاتبة )اآلية 33  3 - "العبوديَّة واملكاتبة والحرِّ

من سورة النور( يف صدر اإلسالم" لـ"رامون هاريف"

" - 4وقالت اليهود يد الله مغلولة: ردٌّ عىل تعليق مدريش متضّمن يف قصيدة طقوسيَّة" لـ"شاري لوين"

ا قراءات الكتب يف هذا العدد، فهي:   أمَّ

1 - قراءة يف كتاب: "عرب وإمرباطوريَّات قبل اإلسالم"، ملؤلِّفه "غريغ فيرش" 

"ديفيد  األنبياء-"، ملؤلِّفه  -التأويل اإلسامعييّل املبكر وأرسار  القرآن  ما وراء  قراءة يف كتاب: "يف   -  2  

هولينربغ"

س والقرآن -شخصيَّات من الكتاب املقدَّس يف الرتاث اإلسالمّي-"،  3 - قراءة يف كتاب: "الكتاب املقدَّ

ملؤلَِّفيْه "جون كالترن" و"يوسف مريزا"

)1( هي مجلَّة علميَّة محّكمة تصدر عن مركز الدراسات اإلسالميَّة يف كلِّيَّة الدراسات الرشقيَّة واإلفريقيَّة يف جامعة لندن. تهدف املجلَّة إىل تشجيع دراسة 

باللغتني  القرآن، وذلك عرب نرش بحوث  الرتاثنَْي اإلسالمّي والغريّب يف دراسة  القائم بني  التقليدّي  الفصل  إزالة  دة، وإىل  املتعدِّ العلميَّة  القرآن يف جوانبها 

والعربيَّة. اإلنكليزيَّة 
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4 - قراءة يف كتاب: "القرآن -امللحمة ونهاية العامل-"، ملؤلِّفه "تود لوسون"

5 - قراءة يف كتاب: "الخّط الكويّف"، ملؤلَِّفيْه "أحمد مصطفى" و"ستافن سبريل"

س -النّص والتفسري-"، ملؤلِّفه "غربييل سعيد رينولدز" 6 - قراءة يف كتاب: "القرآن والكتاب املقدَّ

ا املقالة العربيَّة؛ فهي: وأمَّ

د هندي" 1 - "سمة التكرار يف آيتي النور والظلامت"، لـ"أشجان محمَّ

ويف ما يأيت نورد خالصة املقاالت التي تتناسب مع اهتاممات هذه املجلة:

د أسد)2)  املقالة األول بعنوان:  "لقوٍم يتفكّرون)))، أثر التكوين االجتمعّي والثقايّف ملحمَّ

يف ترجمته للقرآن"

فورزانا بايري، باحثة مستقلَّة

لة يف دراسات الرتجمة؛ تفيُد أنَّ املرتجم هو فرٌد ُمكيَّف     شهدت العقود األخرية تركيزًا عىل ُمقاربٍة ُمفضَّ

والحقل  االجتامعّي-الثقايّف(،  )التكييف  الهابيتوس  مثل:  اجتامعيَّة؛  مفاهيم  باحثون  واستخدم  اجتامعيًّا، 

التجريبيَّة، ما أمثر أفكاًرا جديدة وُمثرية لالهتامم حول  )البيئة(؛ بوصفها وسائل منهجيَّة يف أبحاث الرتجمة 

عمليَّة الرتجمة. أّما يف مجال الهرمنيوطيقا القرآنيَّة، فلم تُطبَّق هذه األدوات املنهجيَّة بانتظام.

د     تُشكُِّل هذه املقالة محاولًة أوَّليَّة للتعامل مع هذا الحذف، من خالل تصوير الهابيتوس الخاّص مبحمَّ

يَّة أثره يف كتابه "رسالة  أسد مقارنًة مع خلفيَّته االجتامعيَّة-السياسيَّة والثقافيَّة والفكريَّة؛ بهدف استكشاف أهمِّ

القرآن". وتهدُف هذه املقالة إىل دراسة ترجمة أسد للقرآن إىل اللغة اإلنكليزيَّة يف إطارها؛ وذلك عرب التحليل 

النقدّي املقارن بني النصوص واملتجاوز لها، وبالتايل فإنَّها تُدخُل "ميدان العلم االجتامعّي للرتجمة" -وهو 

منظوٌر وارٌد يف دراسات الرتجمة- إىل حقل الدراسات القرآنيَّة.

)1( سورة النور، اآلية 21.

ى ليوبولد  د أسد )1900 - 1992م(: صحفّي منساوّي يهودّي ُولِد يف إقليم من أقاليم بولندا، كان تابًعا آنذاك لإلمرباطوريَّة النمساويَّة، وكان يُسمَّ )2( محمَّ

فايس. دخل يف اإلسالم سنة 1926م بعد أن رحل إىل الجزيرة العربيَّة أيام امللك عبد العزيز آل سعود، ثم انتقل بعد ذلك إىل شبه القارَّة الهنديَّة حيث توثَّقت 

بينه وبني العالمة إقبال ُعَرى الصداقة، وظلَّ يساعد يف إذكاء نهضة اإلسالم يف تلك البالد إىل أن انفصلت باكستان عنها، فانتقل إىل اإلقامة يف الدولة املسلمة 

الجديدة واكتسب جنسيَّتها، وأصبح مندوبها الدائم ىف األمم املتَّحدة حتَّى عام 1953م.

ة كتب تُرِْجم بعضها إىل العربيَّة: "الطريق إىل مكة"، و"اإلسالم يف مفرتق الطرق"، و"منهاج الحكم يف اإلسالم"، وبعضها اآلخر مل يرتجم بعد إىل  ترك أسد عدَّ

Sahih al-" :وترجمته لقسم من صحيح البخاري بعنوان ،"The Message of the Quran" :لغة الضاد؛ وهي ترجمته اإلنكليزيَّة للقرآن الكريم؛ واسمها

د أسد،  Bukhari- The Early Years of Islam"، وبقيَّة سريته الذاتيَّة؛ وعنوانها: "Coming Home of the  Heart" ... إلخ. )لالطِّالع أكرث عىل حياة محمَّ

د أسد للقرآن الكريم«، موقع مركز تفسري   وعىل ترجمته للقرآن إىل اإلنكليزيَّة، واألخطاء التي وقع فيها يف هذه الرتجمة، انظر: عوض، إبراهيم: »ترجمة محمَّ

 .https://vb.tafsir.net/tafsir4505/#.XaB4pFVKjZ4 :للدراسات القرآنيَّة، عىل الرابط اآليت

بحوث ودارسات
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        املقالة الثانية بعنوان:    "فخر الدين الرازي وسؤال: ملاذا نعبد الله؟"

هانا إيرلواين، جامعة لودفيغ ماكسيميليان - ميونيخ، أملانيا

"التفسري  كتابه  يف  606هـ.ق/1210م(  )املتوىف  الرازي  الدين  فخر  لدى  املتكرِّرة  االهتاممات  من     

املستحقُّ  هو  الله وحده  أنَّ  يُفيُد  الذي  الجوهرّي  اإلسالمّي  العقائدّي  للمبدإ  عقيّل  تعليٍل  الكبري": طرح 

للعبادة. عند متابعة حجج الرازي، يتَّضُح أنَّها تتَّبُع املسار االستداليّل نفسه: الخالق هو املستحقُّ للعبادة. 

الخالق  الله هو  يكن  لو مل  أنَّه  إليها، وهي  نفسه  الرازي  تنبَّه  قد  يستلزُم صعوبًة  األمر  هذا  أنَّ  يبدو  ولكن 

ا للعبادة. وبالتايل، ينشأ السؤال اآليت: هل  الوحيد، فمن غري الواضح ملاذا يكوُن هو وحده ال غريه ُمستحقًّ

تستنُد حجج الرازي إىل االعتقاد مبذهب املناَسبة )العلَّة الواحدة(؟ أم إنَّها تسمُح بوجود سببيَّة ثانية؟

   تُناقُش هذه املقالة بعَض الحجج التي يطرحها الرازي يف كتابه، والتي تتمحوُر حول أهليَّة الله وحده 

ا إىل موقفه من السببيَّة الذي تبتني عليه هذه الحجج. سوف  ه اهتامًما خاصًّ للعبادة. ويف ضوء ذلك، نُوجِّ

م حجًجا مختلفة، يبتني بعضها عىل العليَّة الواحدة بينام يفرتُض بعضها اآلخر وجوَد  ناُلحُظ أنَّ الرازي يُقدِّ

سببيٍَّة ثانويَّة. من املثري لالهتامم أنَّ مسار الرازي االستداليّل يتغريَّ حسب املوقف الضمنّي. تتناوُل املقالة 

-أيًضا- األسباب التي دفعت الرازي إىل تقديم حجج ُمستندة إىل موقفني ُمتعارَضنْي، بينام هو نفسه ال يُوافق 

عىل أحدهام.

         املقالة الثالثة:            "العبوديَّة واملكاتبة والحرية: تفسري آية املكاتبة )اآلية 33 من 

سورة النور( يف صدر اإلسالم"

رامون هاريف، كلِّيَّة إبراهيم-لندن

   كانت العبوديَّة بُعًدا مهامًّ يف مجتمع الجزيرة العربيَّة الذي أُنزل فيه القرآن يف القرن السابع امليالدّي. 

املكاتبة  أصَل  تُشكُِّل  أنَّها  املسلمون عىل  ون  املفرسِّ أجمع  -التي  النور  من سورة   33 اآلية  فإنَّ  وعليه؛ 

ة. تبحُث هذه املقالة تفسرَي اآلية عىل خلفيَّة  يٍَّة خاصَّ يَّته- تتمتَُّع بأهمِّ التي تسمُح للعبد بالعمل لتحقيق حرِّ

القرنني األوَّلني من اإلسالم، وتستكشُف الطريقة التي تمَّ من خاللها تأويل ُمفرداتها الغامضة عىل ضوء 

التغيري االجتامعّي-االقتصادّي ودوائر العلم الالهوتيَّة-السياسيَّة املتنوِّعة.

التحرُّريَّة لآلية -من حيث دعوتها إىل وجوب املكاتبة يف املدينة يف صدر  الداللة  بأنَّ  يُحتجُّ  قد 

يّل السائد يف مكَّة عىل مدى أكرث من قرٍن من الزمن، وهو رأي املذهب  اإلسالم- كانت هي التفسري األوَّ

اإلبايّض البرصّي يف القرن الثاين الهجرّي/ الثامن امليالدّي. يف املقابل، فإنَّ املقاربة السنِّيَّة السائدة 

مجلَّة دراسات قرآنيَّة
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ا هو  املتمركزة يف العراق )وما عليه املذهب الزيدّي يف هذا الشأن( تتبنَّى رأي األقلِّيَّة بأنَّ عقد املكاتبة إمنَّ

ُمباٌح فحسب.

من خالل دراسة املسائل الفقهيَّة ذات العالقة، يُستنُج بأنَّ هذا التحوُّل يف تفسري اآلية 33 من سورة النور، 

من القرن األوَّل الهجرّي/ السابع امليالدّي وصواًل إىل القرن الثاين الهجرّي/ الثامن امليالدّي، يعكُس تغيريًا 

أوسع يف مفهوم العبد؛ فينتقل من كونه فاعاًل اقتصاديًّا مرشوًعا يف العبوديَّة املتسلسلة إىل كونه نوًعا من 

املمتلكات.

           املقالة الرابعة:               "َوَقالَِت الَْيُهوُد يَُد اللَِّه َمْغلُولٌَة))): ردٌّ عل تعليٍق ِمدرايّش ورد                      

يف قصيدة طقوسيَّة يهوديَّة من تأليف إليعازر هاكالري"

شاري لوين، كُلِّيَّة ستونهيل - ماساتشوستس، الواليات املّتحدة األمريكيَّة

ه القرآن يف اآلية 64 من سورة املائدة اتِّهاًما إىل اليهود بأنَّهم وصفوا الله بإلٍه يده مغلولة، وهي مقولٌة  يُوجِّ

يعترُب القرآن أنَّها تحمُل داللًة عىل بُخل الذات اإللهيَّة. ولكن عند إجراء بحٍث يف التعاليم اليهوديَّة، يتبنّي أنَّ 

هذا الوصف ال يرُد فيها. يقرتُح بعُض الباحثني أن تكون اآليتان )72:11 من املزامري( و)2:3 من ِسفر املرايث( 

مصدرين محتملني لهذا الوصف؛ لكنَّ التصوير املوجود يف كاِل املوضعني هو لقبض اإلله لقوَّته العسكريَّة 

للدعوى  الدافع  مُيثِّالن  املقرتََحنْي  املوضعني  هذين  أنَّ  عىل  اإلرصار  فإنَّ  بالتايل،  املايّل.  لفضله  وليس 

القرآنيَّة بهذا الخصوص يُعدُّ مبنزلة تجاهٍل ملحتوى هذه الدعوى نفسها.

من جهته، يحتجُّ هذا البحث بأنَّ اآلية 64 من سورة املائدة مُتثُِّل ردًّا عىل فكرٍة ِمدراشيَّة وردت يف قصيدة 

ص لذكرى تدمري هيكل سليامن األوَّل والثاين.  طقوسيَّة يهوديَّة تُتىل يف تاريخ التاسع من آب؛ اليوم املخصَّ

تروي هذه القصيدة كيف قيَّد الله يده تعاطًفا مع األرسى املرشَّدين والواقعني تحت تأثري الصدمة، وهو أمٌر 

يُفهم منه ضامن تعايف إرسائيل يف نهاية املطاف. تدعُم الباحثة -أيًضا- أن يكون تحويل القرآن لهذه الصورة 

إىل سياٍق مايّل تدبريًا مقصوًدا. وعليه، فمن خالل تحويل الترصيح املدرايّش حول عالقة الله الدامئة مع 

إرسائيل إىل اتِّهاٍم بالبخل، يحتجُّ القرآن ضدَّ مفهوم اليهود غري املتزعزع بكونهم شعب الله املختار.

)1( سورة املائدة، اآلية 64.

بحوث ودارسات
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العدد 8)  من مجلَّة "دراسات استشراقيَّة")))

ن العدد 18 من مجلَّة "دراسات استرشاقيَّة" الصادر يف ربيع 1440هـ.ق/ 2019م،  يتضمَّ

ثالث مقاالت حول القرآن الكريم واالسترشاق، نورد خالصاتها يف ما يأيت:

القرآن عند أنجليكا نويفيرت –من رهانات الالهوت إلى  دراسة  املقالة األول: 

تحليل الخطاب-:

بقلم: أ.د. عامر عبد زيد الوائلي

سعى الدكتور الوائيل يف مقالته هذه إىل بيان منهج املسترشقة األملانيَّة املعارصة أنجليكا 

منطلًقا من مرشوع موسوعة  الكريم،  للقرآن  نويفريت يف دراستها 

تعريًفا  م  فقدَّ عليه،  ترُشف  الذي   )Corpus Coranicum( القرآن 

باملرشوع وبأهدافه، ومن ثمَّ تعرَّض للجهد االسترشاقّي األملايّن 

يف مجال الدراسات القرآنيَّة؛ بوصفه مدخاًل لبيان القراءات األملانيَّة 

التي سبقت مرشوع القرآن، لريسم يف األخري معامل منهج نويفريت 

يف دراستها للقرآن الكريم.

ا مرشوع موسوعة القرآن)2(، فهو مرشوع بحثّي ترعاه أكادمييَّة  أمَّ

برلني-براندنبورغ للعلوم اإلنسانيَّة، يعمل الباحثون فيه عىل مجاالت 

القرآن،  القرآنيَّة، واملقارنة بني قراءات  أربعة: دراسة املخطوطات 

واالجتامعيَّة  والثقافيَّة  والدينيَّة  التاريخيَّة  الظروف  إىل  والتعرُّف 

والسياسيَّة يف عرص نزول القرآن، وكذلك الدراسة التاريخيَّة واألدبيَّة 

النّص  توثيق  أساسني:  أمرين  تحقيق  إىل  ويهدف  القرآيّن.  للنّص 

القرآيّن من خالل مخطوطاته، ومن خالل نقله مشافهة )القراءات(، 

وتقديم تفسري مستفيض يضع القرآن يف سياقات ظهوره التاريخّي.

ا الجهد العلمّي األملايّن يف مجال الدراسات القرآنيَّة فقد تنوَّعت اآلراء حوله؛ إذ نظرت  أمَّ

)1( مجلَّة دراسات استرشاقيَّة: مجلَّة فصليَّة تُعنى بالرتاث االسترشاقّي عرًضا ونقًدا، تصدر عن املركز اإلسالمّي للدراسات االسرتاتيجيَّة.

)2( تمَّ تفصيل الكالم عن مرشوع موسوعة القرآن يف القسم األوَّل من هذه املجلَّة، ضمن ملّف "آثار استرشاقيَّة"، ص42-39.
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إليه النظرة النقديَّة ملا بعد الكونياليَّة املتمثِّلة بإدوارد سعيد نظرة ال ترتك مجااًل الستكشاف الحالة األملانيَّة؛ 

ما أدَّى إىل بقائها غري مستكشفة؛ فضاًل عن عدم نيلها حظّها من التنظري حتى وقٍت قريب. هذا بينام كان لرضوان 

السيّد موقف مختلف من هذه الجهود، خصوًصا يف إشارته إىل جهودهم يف حفظ املخطوطات العربيَّة، ولكّنه 

كان يرى بالنتيجة أنَّها مل تعد مؤثِّرة؛ بفعل اندثار املنهجيَّة الفيلولوجيَّة يف دراسة التاريخ. 

ويف البحث عن املنهج االسترشاقّي األملايّن، يؤكِّد مؤرِّخو تاريخ األفكار عىل استقالل االسترشاق األملايّن؛ 

ولكّن  هذا،  تحليليَّة.  أداًة  الفيلولوجيا  يستعمل  ظلَّ  أنَّه  مع  والالهوت،  الفيلولوجيا  عن  أكادمييًّا  بحثًا  بوصفه 

االستقالل املذكور إمّنا أخذ طابًعا وظيفيًّا فقط.

 ويف ما يتعلَّق باملنهج التاريخّي-النقدّي الذي تعتمده نويفريت يف دراستها للقرآن، وبحسب ما يظهر من 

عملها يف مرشوع موسوعة القرآن، فإنَّه يعود إىل القرنني الثامن عرش والتاسع عرش، وقد انترش يف مجال التأويل 

الدينّي، ويهدف إىل ربط النصوص الدينيَّة بسياقها التاريخّي.

املقالة الثانية: جمع القرآن من وجهة نظر بالشير:

د جواد إسكندر لو بقلم: د. محمَّ

أنَّ  يرى  الذي  القرآن،  الفرنيّس ريجيس بالشري يف جمع  آراء املسترشق  عرض إسكندر لو يف مقالته هذه 

كتابة القرآن مل تكتمل يف زمن رسول الله، وأنَّ جمع القرآن أصبح بعد النبّي قضيَّة شخصيَّة، عىل حسب 

والقبليَّة يف فرتة خالفة  العرقيَّة  باملصالح  يتعلَّق  بكر، وعماًل حكوميًّا  الصحابة يف فرتة خالفة أيب  اجتهادات 

عثامن.

مل يكتِف إسكندر لو بالعرض التفصييّل آلراء بالشري وفرضيّاته يف جمع القرآن، بل أخضعها جميعها للمناقشة 

والنقد.

ة القرآن الكريم وعلومه في الموقع الفرنسّي "اإلسالم والحقيقة": املقالة الثالثة: مادَّ

بقلم: د. أحمد بوعود

سلّط الباحث الضوء يف مقالته هذه عىل املوقع الفرنيّس "اإلسالم والحقيقة")1(، والسيّام عىل نافذة القرآن 

به، يف محاولة الستكشاف مدى وجوده يف  ثمَّ عرض بعض اإلحصاءات املرتبطة  أوَّاًل،  باملوقع  فعرَّف  فيه، 

ص املبحث الثاين للحديث عن نافذة القرآن، مبيًِّنا أهم قضايا القرآن وعلومه  الفضاء اإلعالمّي الجديد، ثمَّ خصَّ

ًدا يف الختام منهًجا للتعامل مع  التي تعرَّضت لها، ليضعها يف املبحث الثالث يف ميزان التقويم والنقد، محدِّ

هذا املوقع وأمثاله. 

)1( تمَّ تفصيل الكالم عن موقع "اإلسالم والحقيقة" -باالستعانة مبا عرضه الدكتور أحمد بوعود يف هذه املقالة- يف القسم األول من املجلَّة، ضمن ملّف 

"مواقع إلكرتونيَّة استرشاقيَّة"، ص74-69.

بحوث ودارسات
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العدد 9)  من مجلَّة "دراسات استشراقيَّة"

ن العدد 19 من مجلَّة "دراسات استرشاقيَّة" الصادر يف صيف 1440 هـ.ق/ 2019م، مقالة  يتضمَّ

بعنوان: "إشكاليَّة رسم المصحف العثمانّي في ضوء الرؤية االستشراقيَّة":

بقلم: كّل من م.د. حكيم سلمان السلطاني؛ م.د. زهراء البرقعاوي

خالصة املقالة:

مت هذه املقالة عرًضا مجماًل للرؤية االسترشاقيَّة التي تهدف إىل رمي النصِّ القرآيّن باالضطراب  قدَّ

د وجوه القراءات الناتجة عن اختالف رسم املصحف. والتناقض، بحسب تعدُّ

الرسم  مخالفة  سبب  أنَّ  املقالة  بيَّنت  العرض  هذا  سياق  ويف 

كتبوا  الذين  أنَّ  إىل  يرجع  اإلمالئيَّة  القواعد  من  لكثري  العثاميّن 

ا كتبوها وفق القواعد اإلمالئيَّة التي عرفوها يف زمانهم. املصاحف إمنَّ

كام نفت يف الوقت عينه ما ادُّعي من توقيفيَّة الرسم العثاميّن أو كونه 

يحوي أرسارًا خفيَّة ومعاين صوفيَّة، أو أنَّ الرسم كُتب بطريقة تحتمل 

القراءات القرآنيَّة، مؤكِّدة عىل أنَّ ما اكتُشف من أدلَّة أثريَّة مكتوبة قبل 

اإلسالم ويف سنواته األوىل، يرّجح كون رسم املصحف ذا جذوٍر 

تاريخيَّة ترجع إىل بداية الخّط النبطّي املشتّق من الخّط اآلرامّي.

من  املصحف  يف  ورد  ما  أنَّ  -أيًضا-  املقالة  أوضحت  وقد 

مخالفات إمالئيَّة ليس باليشء الذي ميّس سالمة القرآن، فالقرآن هو 

الذي يُقرأ، ال الذي يُكتب، وعليه فلتكن الكتابة بأيِّ أسلوب كان. 

الرئيس  السبب  أنَّ  رؤيتهم  املقالة عىل املسترشقني  تستنكر  وبهذا 

الرسم الحٌق  إنَّ  إذ  القرآنيَّة هو رسم املصحف؛  القراءات  نشأة  يف 

للقراءات، وليس سابًقا عليها حتَّى يكون السبب الرئيس يف نشأتها.

اختالط  من  املسترشقون  إليه  ذهب  ما  املقالة  نفت  فقد  وعليه؛ 

ق بعُضه  يُصدِّ ع قراءاته  تنوُّ فالقرآن كلّه عىل  القراءات؛  د  القرآيّن؛ بحسب تعدُّ النصِّ  واضطراب مزعومني يف 

بعًضا، ويُبنيِّ بعُضه بعًضا، ويشهد بعضه عىل بعض؛ وفق منط واحد من علوِّ األسلوب والتعبري. وقد أثبتت 

ع؛ بسبب  املقالة تعاُضد القراءات وعدم تنافرها أو تضاّدها، من خالل مناذج قرائيَّة ساهم فيها االختالف والتنوُّ

تجرُّد املصحف من النقط، وفقدان الشكل، وغياب الحركة النحويَّة عىل الرثاء واالتِّساع.
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هل تقتصر الرسالة القرآنيَّة 

على َمْن يعترف باللغة العربيَّة؟)))

لـ  2017م(  برينستون،  جامعة  )منشورات   )2("- تاريخيَّ -عرض  اإلنكليزيَّة  إىل  القرآن  "ترجامت  كتاب  يطرح 

"بروس يب لورنس" مجموعة من اإلشكاالت واألسئلة، لكنَّ الكاتب ال يكتفي بذلك؛ إذ إنَّه يجيب عنها بلغة أنيقة 

ثون العربيَّة أن يصلوا إىل القرآن؟ وهل القرآن  تجذب القارئ. ومن تلك األسئلة: كيف ميكن لألفراد الذين ال يتحدَّ

القرآن إىل  الكامنة يف ترجمة  يات  التاريخيَّة واملعارصة والتحدِّ السياسات  العربيَّة؟ وما  باللغة  املرتجم هو ذاته 

اإلنكليزيَّة؟

أستاذ  هو  باملعلومات  الزاخر  العمل  هذا  كاتب 

الالهوت يف "جامعة ديوك" اإلنكليزيَّة. يأخُذ القارئ 

يف رحلة مطوَّلة عرب جزيرة العرب يف القرن السابع، 

عرش  الثاين  القرن  يف  كيتون  روبرت  اإلنكليزّي  إىل 

برباعٍة  ويُعرِّج  الالتينيَّة،  إىل  أوَّاًل  القرآن  ترجم  الذي 

بنحٍو خاصٍّ عىل  الرتكيز  مع  والقارَّات،  القروِن  عرب 

العرص الحديث؛ واضًعا ترجامت املسترشقني للقرآن 

تلك  مع  عرش  الثامن  القرن  يف  اإلنكليزيَّة  اللغة  إىل 

من  آسيا،  جنويب  من  مسلمون  علامء  بها  قام  التي 

الذين كانوا يعيشون تحت الحكم االستعامرّي. كام إنَّه يتعامل بالطريقة نفسها مع جهود املسلمني الذين تحوَّلوا 

من مختلف أنحاء الغرب وسافروا إىل الهند االستعامريَّة.

؛  ص الكاتُب جزًءا من مؤلَِّفه لدراسة مجموعٍة متنوِّعٍة من "القرآن أونالين" )online korans( ؛ وهذا مهمٌّ يخصِّ

ألنَّ املراهقني املسلمني والجيل األلفي، ونظراءهم من غري املسلمني، غالبًا ما يكونون ملتصقني بهواتفهم الذكيَّة 

 ويلجؤون إىل اإلنرتنت لكلِّ احتياجاتهم تقريبًا، مبا يف ذلك التوجيه الدينّي واملعرفة القرآنيَّة -حسب ما يراه الكاتب-. 

وال يتجنَّب الكاتب الخوض يف موضوعاٍت مثريٍة للجدل، ويناقش بعض القضايا املعارصة؛ من قبيل: سامح القرآن 

املزعوم برضب الزوجة، والرتجامت النسويَّة للقرآن، وحملة اململكة السعوديَّة للرتويج لنسختها من اإلسالم والقرآن. 

.)Sandow Birks( ة لفحص الرسوِم البيانيَّة للقرآن األمرييكّ لصاحبه ساندو بريكس ص صفحاٍت عدَّ كام يخصِّ

)1( منى، زياد: »هل تقترص الرسالة القرآنيَّة عىل من يعرتف باللغة العربيَّة؟«، جريدة األخبار اللبنانيَّة، العدد 3845، السبت2018/8/31، امللحق األسبوعّي، ص7.

)2( The koran in English, a biography, Princeton University press 2017, extent: p278. with many illustrations, bruce b, Lawrence. 



103

مة الكاتب التي تناول فيها مسألة ترجمة القرآن واإلشكاالت املحيطة   ونودُّ يف هذا العرض الرتكيز عىل مقدِّ

بذلك، فنتساءل: هل أولويَّة اللغة العربيَّة متنع من نقل الرسالة القرآنيَّة بلغات غري العربيَّة؟ 

ا، والعربيَّة لغة الوحي النهايئّ، وال  أّما وجهة النظر األرثوذكسيَّة فهي نعم؛ فالقرآن باللغة العربيَّة هو القرآن حقًّ

اللغة  يعرف  أو كان  القرآن الحًقا عربيًّا  للرتجمة. ومع ذلك، مل يكن كّل من سمع  قابل  العريبُّ غري  النصُّ  يزال 

العربيَّة، ولكْن بعدما انترش اإلسالم وانضمَّت إليه أقوام كثرية غري عربيَّة، حدثت الرتجامت التي معظمها "ما بني 

ة باللغة  السطور" )interlinear insertions( ، لكنَّها بقيت قليلة. يف اآلونة األخرية فقط، انترشت الرتجامت؛ وبخاصَّ

اإلنكليزيَّة.

ويضيف الكاتب: تثري هذه العمليَّة املتداخلة عدًدا من األسئلة اإلضافيَّة: هل سيتمُّ الحكم عىل القرآن عىل 

سندان التاريخ، حيث تتطفَّل الرتجمة وتتكرَّر؟ أم يجب تقطري النّص الذي تمَّ كشفه دامئًا من خالل مصفاة 

األرثوذكسيَّة التي متنح اللغة العربيَّة البكر االمتياز وتجنُّب إهانة اللغات األخرى؟ لفهم رسالتها؛ هل هناك لغة 

عربيَّة من القرن السابع، عربيّة باألصل، عرب الزمان واملكان؟ وماذا عن كثريٍ من املسلمني الذين يبلغ تعدادهم 

ملياًرا ونصف نسمة؟ ذلك أنَّ غالبيَّتهم املطلقة من غري العرب وغري مطَّلعني عىل اللغة العربيَّة إالَّ من خالل 

القرآن؟ عىل املرء أن يسأل مراًرا وتكراًرا: َمْن الذي يُهيمن، سندان التاريخ أم مصفاة األرثوذكسيَّة؟

ال إجابَة واحدة سهلٌة، فاستخدام القرآن املرتجم )koran( بداًل من القرآن العريّب )qurʼan( هو بحدِّ ذاته 

إىل  الثاين عرش  من  القرون،  عرب  األوَّل  الرسم  استخدام  من  الرغم  وعىل  األرثوذكسيَّة.  للتاريخ عىل  اختيار 

الحادي والعرشين، فال يزال األرثوذكس يقولون: إنَّ أيَّ إشارة -بأيِّ لغٍة- إىل الكتاب الذي يحوي كلمَة اللِه 

باللغة العربيَّة، ينبغي أن تكون: القرآن )qurʼan(  فهل ميكن ترجمة أّي نصٍّ من دون التضحية باملعنى األصيّل، 

غ لهذه التضحية، وهل النتيجة مسوِّغة؟ وبعد ترجمته، َمن الذي يحكم ما إذا كان هناك مسوِّ

ت  السجالَّ تفاعل  كيفيَّة  اللغات:  بني  للقيمة  هرمّي  تسلسل  هناك  شتايرن-  -حسب  مرتجم  كلِّ  أذهان  يف 

د اللغات.  اللغويَّة يف أذهان كلِّ شخص يتعهَّد بالرتجمة؛ سواء كان ثنايّئ اللغة أو ثاليّث اللغة، أو حتَّى متعدِّ

ع  دعونا نفرتض أنَّه ال يوجد ارتباك لغويٌّ مقصود إلهيًّا؛ كام نقرأ يف سفر التكوين، لكن مثَّة -أيًضا- نرش للتنوُّ

يزعم  عندما  الحرفيَّة؟ ألنَّه  تجنُّب  يتوقَّف عن  أن  اللغوّي  ع  للتنوُّ املفيد  أليس من  القرآن.  يُعلن  اإللهّي، كام 

املرتجمون أنَّهم حرفيُّون، فإنَّهم يتبَّعون مبدأً هرميًّا واختزاليًّا بطبيعته. إنَّهم مينحون كلمة واحدة ومعناها فوق 

ديَّة.  دة عىل أنَّها مستحيلة، يرفضون كّل التعدُّ أّي خيار آخر. ينظرون إىل معاٍن متعدِّ

النسخة األصليَّة ال بّد من أن تبقى غري مرتجمة، أو إذا متَّت ترجمتها، فيجب أن تكون مفردة، كلمة كلمة، 

ي أو التغيري.  فوق التحدِّ

هل تقتصر الرسالة القرآنيَّة  على َمْن يعترف باللغة العربيَّة؟
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ويالحظ جورج شتايرن صاحب مؤلَّف شهري عن اللغات والرتجامت، أنَّ هؤالء املرتجمني يّدعون التزامهم 

بتقنيَّة "كلمة لكلمة" باسم االخرتاق املثايّل، للتقديم لألصل األصيّل بشكل واضح ومتواضع؛ ما سيؤدِّي إىل 

استنباط معنى املعنى كاماًل، فاملرتجم ال يهدف إىل اسرتجاع معنى "جديد" لألصل؛ وإمّنا يسعى إىل البقاء 

"داخل" املصدر، وال يعّد نفسه أكرث من ناسخ.

وهناك قول إيطايلٌّ شهري يلعب عىل كلمتي "الرتجمة" و"الخيانة" )Traduttore traditore(؛ ما يعني حرفيًّا: 

"املرتجم خائن"، وهذا يعني أنَّ كلَّ مرتجم خائن. إنَّه يخون لغتني، اللغة األصليَّة للنّص املصدر، وكذلك اللغة 

األخرى للمجتمع املتلّقي أو املستهَدف.

يبدو أنَّ الرتجمة هي دامئًا مسابقة خارسة؛ فجامل النّص 

-حتَّى  الثانوّي  اإلصدار  واملعنى يف  يضيع،  األصيّل 

يف أفضل معادلة لكلمة كلمة- يصبح اختزااًل 

يف أحسن األحواِل، وغرَي دقيٍق يف أسوأ 

حال. كّل  عىل  فيضيع   األحوال، 

مها  قدَّ التي  ة  الحجَّ أّما     

الرتجمة،  لرفض  بعضهم 

يف  بسهولة  فهمها  فيمكن 

القياس  من  خطوات  ثالث 

اللغة  تعرف  ال  كنت  إذا  املنطقّي: 

دون  ومن  القرآن،  فهم  ميكنك  فال  العربيَّة، 

وما مل  مسلاًم،  تصبح  أن  القرآن ال ميكنك  فهم 

تصبح مسلاًم، فلن تتمكَّن من الخالص. لذلك؛ يجب 

أن تعرف اللغة العربيَّة للنجاة. 

معظم غري املسلمني سيختلفون؛ ومن بينهم بعض العلامء املسيحيِّني البارزين الذين طالبوا بجعل القرآن 

متاًحا بلغة أوروبيَّة.

م القرآن نفسه مثل هذا االدِّعاء  ويف مواجهة االدِّعاء املتكرِّر باالستثنائيَّة العربيَّة، ينبغي للمرء أن يسأل: هل يقدِّ

الشامل بفصله الشبيه بالحصن عن كلِّ اللغات األخرى وفوقها؟ نعم، تمَّ الكشف عن القرآن باللغة العربيَّة إىل 

ًدا،  نبيٍّ عريبٍّ يف القرن السابع، لكنَّه أعلن -أيًضا- أنَّ رسالته صالحة إىل األبد؛ صالحة لجميع الذين سبقوا محمَّ

ث العربيَّة، وصالحٌة أيًضا لجميع الذين سيأتون بعده، ومعظمهم من غري العرب. يف الواقع،  ومعظمهم ال يتحدَّ

فإّن الناطقني باللغة العربيَّة من املسلمني ال يتعّدون 20 % من عموم املسلمني، فهل تقترص الرسالة القرآنيَّة عىل 

من يعرتف باألنبياء ويعرف اللغة العربيَّة فقط؟!
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                                 االجتماع السنوّي للجمعيَّة الدوليَّة 
                            للدراسات القرآنيَّة - 2019  

International Qur’anic Studies Association, 2019 Annual Meeting CFP

   وجَّهت الجمعيَّة الدوليَّة للدراسات القرآنيَّة نداءها إىل الباحثني، داعيًة إيَّاهم للمشاركة يف إعداد دراساٍت 

قرآنيَّة خاّصة باالجتامع السنوّي الذي سوف يُعَقد يف مدينة سان دييغو يف والية كاليفورنيا األمريكيَّة من 22 إىل 

25 ترشين الثاين 2019. 

دت الجمعيَّة موضوعات اجتامعها لهذا العام باملحاور الستّة اآلتية: وقد حدَّ

تصوُّرات لغويَّة وأدبيَّة وموضوعيَّة حول النّص القرآيّن. 1

دراساٌت حول السور القرآنيَّة. 2

الدراسات القرآنيَّة: املنهج والهرمنيوطيقا. 3

4 .ّ املخطوطات القرآنيَّة والنقد النيصِّ

َسنْي. 5  القرآن وتراث الكتابنَْي املقدَّ

رة. 6 القرآن والعصور القدمية املتأخِّ
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آخرين  محورين  العام  هذا  أضافت  أنَّها  إعالنها عىل  الجمعيَّة يف  ت  نصَّ الستّة،  املحاور  هذه  إىل  ومضافًا 

للبحث؛ هام:

ين والثقافة األوروبيَّة )1142-1850م(. 7 س اإلسالمّي يف الدِّ القرآن األورويّب: الكتاب املقدَّ

القرآن االجتامعّي. 8

ا برنامج   وتجدر اإلشارة إىل أنَّ الجمعيَّة شكَّلت لجنة مستقلَّة بكّل محور من املحاور املطروحة للبحث. أمَّ

االجتامع فقد جاء عىل اآليت:

ة حول النصِّ القرآنّي: �ة وموضوعيَّ ة وأدبيَّ رات لغويَّ ل: تصوُّ المحور األوَّ

عضوا لجنة هذا املحور هم: آن سيلفي بواليفو)))، ومحسن غودرزي)2).

   وقد دعت لجنة "التصوُّرات اللغويَّة واألدبيَّة واملوضوعيَّة حول النّص القرآيّن" يف هذا االجتامع الباحثني 

والقصص.  والشخصيَّات  الصور  القرآن يف صياغة  يستخدمها  التي  التقنيَّات  بحثيَّة حول  ُمقرتحاٍت  إعداد  إىل 

وأضافت بأنَّه مُيكن للباحثني -أيًضا- تناول االسرتاتيجيَّات الفنِّيَّة واألدبيَّة مضافًا إىل األهداف االجتامعيَّة والدينيَّة 

والسياسيَّة األعّم التي تتَّجُه نحوها هذه االسرتاتيجيَّات.

�ة:  حول السور القرآنيَّ
ٌ

المحور الثاني: دراسات

   عضوا اللجنة هم: َمريانا كالر)3)؛ وشوكت توراوا)4).

   وقد أعلنت هذه اللجنة يف برنامج االجتامع استعدادها الستقبال مقرتحاٍت إلعداد أبحاٍث حول سورة الواقعة. 

يَّة السورة ِعباديًّا وشعائريًّا بالنسبة إىل  ة؛ من قبيل: أهمِّ كام اقرتحت –بدورها- عىل الباحثني تناول موضوعات عدَّ

البرَش إىل مجموعاٍت ثالث  السورة  "السور املنجيات"(، تقسيم  السورة يف أغلب قوائم  ترُد  املسلمني )حيث 

صة يف تاريخ العامل اإلسالمّي يف جامعة سرتاسبورغ. تولّت سنة 2017 إدارة برنامج "اإلسالمولوجيا" الذي  )1( آن سيلفي بواليفو: أستاذة ُمساعدة ُمتخصِّ

القرآن،  حول:  البحثيَّة  اهتامماتها  تتمحوُر  د.  محمَّ النبّي  شخصيَّة  بصياغة  املتعلِّقة  والنصوص  وتفسريه  القرآن  حول  األكادمييَّة  الدراسات  تطويَر  يدعُم 

ة  والنصوص التأسيسية اإلسالميَّة )الحديث والتفسري(، وفقه اللغة العربيَّة، وبدايات اإلسالم وتاريخه. نالت أطروحتها بعنوان "القرآن نفسه: املفردات وحجَّ

الخطاب القرآيّن ذاتيَّة املرجع" الجائزة اإليرانيَّة ألفضل ستَّة كتب يف الدراسات اإلسالميَّة للعام 2015م.

)2( محسن غودرزي: أستاذ الدراسات اإلسالميَّة والدينيَّة يف جامعة مينيسوتا. نال درجة الدكتوراه من جامعة هارفرد عام 2018م. تتمحوُر اهتامماته 

رة، مضافًا إىل تاريخه  البحثيَّة حول األبعاد الفكريَّة واالجتامعيَّة املحيطة بربوز اإلسالم، وعىل وجه الخصوص عالقة القرآن مع أدبيَّات العصور القدمية املتأخِّ

ة حقوٍل معرفيَّة إسالميَّة: كعلوم التفسري، علم الكالم، والفقه. . يهتمُّ الدكتور غودرزي -أيًضا- بعدَّ ّ النصِّ

))( َمريانا كالر: باحثة ُمساعدة رفيعة املستوى يف كلِّيَّة بيمربوك. نالت الدكتوراه من جامعة أوكسفورد. تتمحوُر اهتامماتها البحثيَّة حول: األبعاد األدبيَّة 

للقرآن، التفسري اإلسالمّي يف عصور القرون الوسطى، املخطوطات اإلسالميَّة، وغريها من املواضيع. عضو يف هيئة تحرير كلٍّ من دوريَّة الدراسات القرآنيَّة 

منذ العام 2003م، ودوريَّة الجمعيَّة الدوليَّة للدراسات القرآنيَّة منذ العام 2018م.

ة جامعات، وألَّف  ))( شوكت توراوا: أستاذ اللغة العربيَّة يف جامعة يايل. نال درجة الدكتوراه من جامعة بنسليفانيا. ألقى الدكتور شوكت دروًسا يف عدَّ

مجموعًة من الكتب، مضافًا إىل كونه عضًوا يف هيئة التحرير التابعة لكلٍّ من: دوريَّة الدراسات القرآنيَّة، مجلَّة الدراسات العبَّاسيَّة، مجلَّة األدب العريّب، 

ودوريَّة أدب الرشق األوسط )جميعها باللغة اإلنكليزيَّة(.

أخبـار
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يوم الحساب )السابقون السابقون، أصحاب اليمني، أصحاب الشامل( بداًل من التقسيم الثنايّئ املعهود للناس 

ا يف الجنَّة وإّما يف النار(، التفسريات الشيعيَّة للسورة مع تركيٍز خاّص عىل مفهومي السابقني واملقرَّبني، بُنية  )إمَّ

السورة وُمحتواها مع تركيٍز خاّص عىل التحوُّل بعد اآلية 75، القافية وأسباب العدول عنها، املوضوعات األخرويَّة 

والديالكتيكيَّة الواردة يف السورة، وغريها من املوضوعات.

بت اللجنة -أيًضا- باعتامد الباحثني عىل مناهج ومقارباٍت ُمختلفة، مع اإلشارة إىل أنَّ سبب إنشاء     وقد رحَّ

دة -خصوًصا تلك التي مل تلَق االهتامم البحثّي الوايف-  هذه الوحدة هو تقديم تصوُّراٍت ُمتباينة حول سور ُمحدَّ

ووضعها يف حواٍر بعضها مع بعض.

�ة -المنهج والهرمنيوطيقا-: المحور الثالث: الدراسات القرآنيَّ

عضوا اللجنة هم: كارن باور))) ، وفراس حمزة)2).

   تهدُف هذه اللجنة إىل فهم املناهج والهرمنيوطيقا املطبَّقة عىل النصِّ القرآيّن ووضعها يف سياقها، سواء 

أكانت تاريخيَّة أم ُمعارصة. وتتصّدى اللجنة ألسئلٍة قد تبسُط حاكميَّتها ضمنيًّا عىل لجاٍن أخرى؛ من قبيل: ما 

املنهجيَّة  االختالفات  هي  ما  تفسريه؟  دراسة  عن  القرآن  دراسة  تختلف  كيف  القرآنيَّة؟  الدراسات  تعريف  هو 

األخالقّي،  االجتامعّي،  )الفكرّي،  السياق  يؤثِّر  القرآيّن؟ كيف  النصِّ  الوصفيَّة واملعياريَّة حول  املقاربات  بني 

والتاريخّي( عىل املقاربات الهرمنيوطيقيَّة تجاه النّص القرآيّن؟

مبدارس  ة  الخاصَّ واملناهج  الهرمنيوطيقا  حول  تتمحوُر  التي  باألبحاث  ترحيبها  عن  اللجنة  أعلنت  وقد     

دة  تفسرييَّة أو فكريَّة ُمعيَّنة، وكذلك الدراسات املتمحورة حول الهرمنيوطيقا املطبّقة عىل مواضيع أو مفاهيم ُمحدَّ

كالعدالة االجتامعيَّة والجنوسة )الجندر(.

كام دعت اللجنة الباحثني -عالوًة عىل ما ذُكر آنًفا- إىل تقديم أبحاٍث تُركُِّز بشكٍل خاّص عىل الهرمنيوطيقا 

بارزة  أفكار شخصياٍت  -الظاهر يف  العرشين  القرن  الهرمنيوطيقا األوروبيَّة يف  تراُث  إذ أمثر  األوروبيَّة والقرآن؛ 

حول  وُمستداًما  غنيًّا  تحقيًقا   -Ricoeurو  ،Dilthy، Heidegger، Bultmann، Gadamer، Tillich قبيل:  من 

احتامالت وجود إبستمولوجيا عن "النّص" ومنهجيٍَّة تأويليَّة له.

م -من خالل استنطاق العالقة بني القارئ والنّص- تصوُّراٍت  وأشارت اللجنة إىل أنَّ الرتاث الهرمنيوطيقّي قدَّ

)1( كارن باور: باحثة رفيعة املستوى يف وحدة الدراسات القرآنيَّة التابعة ملعهد الدراسات اإلسامعيليَّة يف لندن، نالت درجة الدكتوراه من جامعة برنستون. 

البحثيَّة حول: القرآن وتفسريه، تاريخ العواطف يف صدر اإلسالم،  التاريخ االجتامعّي والفكرّي لإلسالم، وتتمحوُر اهتامماتها  صة يف  والدكتورة باور ُمتخصِّ

والجنوسة يف الفكر والتاريخ اإلسالمّي. وقد أجرت باور مقابالٍت مع علامء يف إيران وسوريا لكتابها تحت عنوان: "تراتبيَّة الجنوسة يف القرآن: تفسرياٌت 

قروسطيَّة وردوٌد معارصة" )منشورات جامعة كامربيدج، 2015(.

)2( فراس حمزة: أستاذ ُمساعد يف مادَّة دراسات رشق أوسطيَّة يف الجامعة األمريكيَّة يف ديب. نال درجة الدكتوراه يف التاريخ اإلسالمّي من جامعة أوكسفورد 

يف العام 2011. تتمحوُر اهتامماته حول املرحلة التأسيسيَّة للمجتمع اإلسالمّي -خصوًصا تطّورها الدينّي السيايّس املبكِّر- واملقاربات التفسرييَّة القرآنيَّة من 

الحقبة الكالسيكيَّة إىل املرحلة املعارصة.
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النّص.  يُتيحها  التي  التفسرييّة، والعوامل  التلّقي، الخطاب كَحَدث، امليول  القرّاء،  اللغة، جمهور  حول: طبيعة 

ما هي  للقرآن؟  فهمنا  أثرًا يف  التصوُّرات  هذه  مدى متلُك  أيِّ  إىل  اآلتية:  األسئلة  اللجنة  فقد طرحت  وعليه؛ 

التصوُّرات املنتمية إىل الرتاث األورويّب التي وجدت أصداًء مع باحثي القرآن؟ وهل كانت املحاوالت السابقة 

لدمج هذه التصوُّرات ناجحة؟

: ّ �ة والنقد النصِّ المحور الرابع: المخطوطات القرآنيَّ

  عضوا اللجنة هم: آلبا فيدييل)))، وشادي حكمت نارص)2).

د االختصاصات بهدف استكشاف القضايا  " توفرَي إطاٍر ُمتعدِّ ّ    تروُم لجنة "املخطوطات القرآنيَّة والنقد النيصِّ

عة التي تنشأ حينام يُبحث يف مسائل ُمتعلِّقة بالنّص القرآيّن عرب منظار تراثه املخطوطايتّ. يشمُل  املرتابطة املتنوِّ

هذا الرتاث ميدان املخطوطات القرآنيَّة بحّد ذاته، ولكنَّه يُشرُي -أيًضا- إىل معلوماٍت تتعلَّق بتاريخ النّص مُيكن 

م يف فروٍع أخرى من العلوم اإلسالميَّة؛ مثل كتب  ل املقدَّ التقاطها عرب االقتباسات والحوايش والتحليل املفصَّ

التفسري واملؤلَّفات حول القراءات. 

عليه يف  املشهود  القرآن  نّص  ّ عىل  النيصِّ النقد  تطبيق  أجل  من  ُمنتدى  إنشاء  إىل  اللجنة  هذه  وتسعى     

 ،)Palaeograpy( املخطوطات والرتاث اإلسالمّي األعّم، كام تهدُف -أيًضا- إىل التحقيق يف علم الكتابات القدمية

وعلم املخطوطات )Codicology(، وخصائص الفّن التاريخّي يف تراث املخطوطات القرآنيَّة.

والنقد  برنامج املخطوطات  اهتاممات  نطاق  يدوُر حول موضوٍع يصبُّ يف  بأيِّ بحٍث  اللجنة  بت  وقد رحَّ

ة للعام 2019م، تحت عنوان: "حياة املخطوطات القرآنيَّة".  ، مضافًا إىل أنَّها تقرتُح جلسًة موضوعيَّة خاصَّ ّ النيصِّ

باألبحاث  بت  ورحَّ إنتاجها،  بعد  املخطوطات  بتعديل  ُمتعلِّقة  قضايا  تتناوُل  أبحاٍث  كتابة  إىل  اللجنة  ودعت 

عىل  األبحاث  ترتكَّز  أن  يَّة  أهمِّ إىل  مشريًة  املخطوطات،  تراث  يف  واملناطق  العصور  جميع  إىل  تتطرَُّق  التي 

إدخال الهوامش والخامتات التوضيحيَّة وعالمات الوقف والحوايش واإلضافات والتعديالت، مع إعادة تدوير 

صفحات/ أسطح الكتابة وما إىل ذلك، أو الرتكيز عىل إشاراٍت إىل هذه التطبيقات يف الرتاث التقليدّي.

)1( آلبا فيديل: باحثة يف الالهوت والدين يف جامعة برمنغهام الربيطانيَّة. تخرَّجت فيدييل من الجامعة الكاثوليكيَّة مبيالنو عام 2000م، ثمَّ ما لِبثَت أن 

َدرَّست لفرتة يف الجامعة الحكوميَّة، قبل أن تنتقل إىل جامعة برمنغهام عام 2011م. اشتغلت يف برمنغهام بدراسة املخطوطات القرآنيَّة املحفوظة يف مكتبة 

كادبوري للبحوث ضمن مجموعة املسترشق الكلدايّن "ألفونس منجانا". وقد حازت بعد أربع سنوات من العمل عىل درجة الدكتوراه من قسم الالهوت 

والدين؛ وذلك عن أطروحتها حول املخطوطات القرآنيَّة التي لقيت عىل إثرها ترحيبًا يف موطنها األّم إيطاليا، حيث اختارتها صحيفة "كوريري ديال سريا" 

كواحدة من بني 43 امرأة محبوبة عىل مستوى العامل لسنة 2015م. يُذكر أنَّها شاركت يف عرض كتب مطبوعة يف معرض القرآن الدويّل يف طهران.

)2( شادي حكمت نارص: أستاذ ُمساعد يُدرُِّس األدب العريّب ومادَّة الحضارات اإلسالميَّة. التحق بالجامعة األمريكيَّة يف بريوت، حيث درس الكيمياء )1996-

ص يف اللغة العربيَّة وآدابها. نال درجة الدكتوراه من جامعة هارفرد عام 2011م يف فرع الدراسات العربيَّة واإلسالميَّة.  1999م( قبل أن ينتقل إىل التخصُّ

ق "الربنامج العريّب املعارص" يف الجامعة )2009-2012م(، كام ألقى محارضاٍت يف الدراسات العربيَّة  درّس اللغة العربيَّة يف جامعة يايل، وتوىلَّ منصب ُمنسِّ

الكالسيكيَّة يف جامعة كامربيدج الربيطانيَّة )2013-2016م(. يبحث الدكتور نارص يف الدراسات القرآنيَّة مع تركيٍز خاّص عىل تاريخ نقل النّص ولغته وتلّقيه 

يف املجتمع اإلسالمّي األوَّل. 

أخبـار
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َسْين: المحور الخامس: القرآن وتراث الكتاَبْي�ن المقدَّ

عضوا اللجنة هم: نورا شميد)))، وهولِغر ِزلنتي)2).

َسـنْي باملعنى األعـّم للمصطلح.  أُنشـئت هـذه اللجنـة بهـدف دراسـة عالقة القـرآن مع تـراث الكتابَـنْي املقدَّ

تهتـمُّ اللجنـة -عىل سـبيل املثـال- باستكشـاف ردَّة فعل القـرآن تجاه الـرتاث التفسـريّي والوعظّي والـرسدّي يف 

ـر يف التوراة  َسـنْي، سـواء أكان ذلـك مكتوبًـا أم منقواًل شـفهيًّا. وتدعـو اللجنة الباحثـني إىل التبحُّ الكتابَـنْي املقدَّ

العـربّي والعهـد الجديـد -مـع غـضِّ النظر عـن موقعيَّـة قُدسـيَّة كّل كتـاب يف أوسـاط املجموعـات اليهوديَّة أو 

املسـيحيَّة- وذلـك باللغـات املتنّوعـة األصليَّـة التـي كُتبـا بهـا مضافًـا إىل الرتجـامت الالحقـة. وتحـثُّ اللجنة 

-بوجـه خـاّص- عـىل دراسـة النصوص الرشعيَّة التـي تطوَّرت يف حـواٍر وثيٍق مع هـذا الرتاث املقـدَّس قبل بروز 

القـرآن، ويف تفاعلهـا مـع القرآن بعـد بروزه.

ٍة باالجتامع السنوّي للعام 2019م، بعنوان: "الهوت الجسد  وتُعلن اللجنة -أيًضا- عن جلسٍة موضوعيًٍّة خاصَّ

نافًعا لدراسة  َسنْي والقرآن". تهدُف هذه الجلسة إىل استكشاف الجسد بوصفه موقًعا  الكتابنَْي املقدَّ يف تراث 

َسنْي. فمنذ أن ألَّف "بيرت براون" كتابه الرائد "الجسد  الخطابات الالهوتيَّة القرآنيَّة باملقارنة مع تراث الكتابنَْي املقدَّ

إىل  البحثّي  االلتفات  ساهم  )1988م(،  املبكِّرة"  املسيحيَّة  يف  الجنيّس  والُنكران  والنساء  الرجال  واملجتمع: 

َسني؛ كموضعٍ  ين، حيث يربُز الجسد يف القرآن، مضافًا إىل الكتابني املقدَّ الجسد يف إعادة تحويل دراسة الدِّ

للفاعليَّة البرشيَّة، وكفاعٍل بحّد ذاته.

ـُب اللجنـة باألبحـاث التـي تتنـاوُل األسـاليب املختلفـة التـي يصـوغ الخطـاب الالهـويتّ     وعليـه؛ تُرحِّ

ـدة، الحمية  مـن خاللهـا املواقـف البرشيَّة تجاه الجسـد )عىل سـبيل املثـال: املواقف تجـاه العزوبيَّـة املتعمَّ

الغذائيَّـة، االنضبـاط، والعنـارص املكوِّنـة للطقـوس...(، مضافًـا إىل أبحـاٍث حـول أثـر البُعـد الجسـدّي يف 

الخطـاب الالهـويتّ )عـىل سـبيل املثـال: تجسـيد التقـوى، األبعـاد البدنيَّـة لبيانـات آخـر الزمـان( يف القـرآن 

َسـنْي. وتـراث الكتابَـنْي املقدَّ

ا من العصور  )1( نورا شميد: باحثة يف مرشوع "التفسري القرآيّن: منوذج متكامل" يف جامعة أوكسفورد. تتمحوُر اهتامماتها البحثيَّة حول: القرآن بوصفه نصًّ

القدمية، الزهد العريّب، التقاليد الفكريَّة واألدبيَّة يف العربيَّة الجاهليَّة.

)2( هولِغر ِزلنتني: أستاذ اليهوديَّة الكالسيكيَّة يف كلِّيَّة اإللهيَّات يف جامعة كامربيدج. تتمحوُر اهتامماته البحثيَّة حول الثقافة التلموديَّة والترشيع القرآيّن. 

منا تعريًفا مخترًصا بهذا الكتاب يف العدد الثاين من هذه املجلة  من أحدث مؤلَّفاته: "إصالُح القرآن لليهوديَّة واملسيحيَّة: العودة إىل األصل" )2019(. وقد قدَّ

"القرآن واالسترشاق املعارص"، ص33-32.
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رة:
ِّ

المحور السادس: القرآن والعصور القديمة المتأخ

عضوا اللجنة هم: جوهان كريستيانسن)))، ومايكل بريغيل)2).

رة" املقرتحات البحثيَّة التي تُوظُِّف أنواًعا ُمختلفة من املواّد أو  تستقبُل لجنة "القرآن والعصور القدمية املتأخِّ

األدلَّة -سواء أكانت أدبيَّة أم وثائقيَّة أم جزًءا من علم النقوش- بهدف بيان السياق التاريخّي الذي أُنزل فيه القرآن 

املقارنة  املناهج  تستعرُض  التي  باألبحاث  -بوجٍه خاّص-  اللجنة  تهتمُّ  األوىل.  اإلسالميَّة  الدولة  فيه  وظهرت 

والدينيَّة  واالجتامعيَّة  والسياسيَّة  الثقافيَّة  البيئة  يف  القرآن  ملوقعيَّة  أفضل  فهٍم  تقديم  بهدف  وذلك  وتُناقشها؛ 

رة. للعصور القدمية املتأخِّ

ل اإلضافّي لهذا العام): القرآن األوروبّي: الكتاب  المحور السابع )المحور األوَّ
�ة )42))-850)م): ين والثقافة األوروبيَّ س اإلساليّم في الدِّ المقدَّ

  عضوا اللجنة هم: جون توالن)3)، وروبرتو توتول)4).

لطاملا كان كتاب اإلسالم املقدَّس جزًءا من الثقافة األوروبيَّة منذ أن تُرجم للمرَّة األوىل إىل الالتينيَّة عىل يد 

روبرت كيتون يف العام 1142م، كام تمَّ اعتامُد املخطوطات القرآنيَّة ومخطوطات التفسري وتداولها والتعليق عليها 

يف أوروبا منذ العصور الوسطى. ولكّن هذه اللجنة ال تقُف فقط عىل موضوع ترجمة القرآن واستنساخه وطباعته 

يف أوروبا )بالعربيَّة أو الالتينيَّة أو اللغات القوميَّة األوروبيَّة املتنّوعة(؛ بل تستكشُف كيف ُعبِّئ القرآن يف نقاشاٍت 

دين، والنقاشات حول  الثقافيَّة األوروبيَّة: يف الجداالت بني الربوتستانتيِّني والكاثوليك واملوحِّ حول الهويَّات 

ين يف املجتمعات األوروبيَّة العلامنيَّة.  تجديد املسيحيَّة أو اليهوديَّة وإصالحهام، والحوارات حول موقع الدِّ

تدعو اللجنة إىل تأليف أبحاٍث عن هذه املواضيع وغريها من ما يدوُر حول تأثري القرآن وتوظيفه يف أوروبا بني 

القرنني الثاين عرش وأوائل القرن التاسع عرش.

)1( جوهان كريستيانسن: زميلة يف املرشوع البحثّي الدامناريّك "الغموض والدقَّة يف القرآن" املموَّل من الصندوق الدامناريّك للبحث املستقّل. نالت عام 

2016م درجة الدكتوراه من جامعة آرهس الدمناركيَّة عن بحثها الذي حمل عنوان اآلية القرآنيَّة رب نّجني من القوم الظاملني. ونالت جائزة "آندرو 

.وما كان صالتهم عند البيت إال ُمكاًء وتصدية ريبني" يف العام 2017م عن بحثها

)2( مايكل بريغيل: أستاذ محارض يف كلِّيَّة لغات الرشق األدىن وثقافاتها يف جامعة كاليفورنيا. نال درجة الدكتوراه يف "دراسة اإلسالم" يف العام 2008م من 

جامعة كولومبيا يف والية نيويورك عن بحثه حول "ِعجل سيناء". وهو باحث يف األديان املقارنة مع تركيٍز خاّص عىل مرحلة صدر اإلسالم والعصور القدمية 

سة، خصوًصا القرآن واإلنجيل. رة، مضافًا إىل الدراسة املقارنة للكتب املقدَّ املتأخِّ

)3( جون توالن: أستاذ التاريخ يف جامعة نانت الفرنسيَّة، وعضو يف األكادمييَّة األوروبيَّة. نال درجتي املاجستري والدكتوراه يف التاريخ من جامعة شيكاغو. 

د: صور نبّي اإلسالم يف الثقافة  ة؛ من ضمنها: "وجوه محمَّ ة جامعات يف أمريكا وأوروبا والرشق األوسط، وألَّف كتبًا عدَّ ألقى الدكتور توالن محارضاٍت يف عدَّ

الغربيَّة بني التشويه واإلنصاف، من العصور الوسطى حتى اآلن". 

س يف القرآن  )4( روبرتو توتويل: أستاذ يف جامعة نابويل الرشقيَّة، نال درجة الدكتوراه يف العام 1996م من الجامعة نفسها. ِمن مؤلَّفاته: "أنبياء الكتاب املقدَّ

واألدبيَّات اإلسالميَّة"، و"قصص األنبياء وفًقا البن مطرف الطريف".
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المحور الثامن )المحور الثاني اإلضافّي لهذا العام): القرآن الجتماعّي:

عضوا اللجنة هم: ثوماس هوفمن)))، جوهانا بينك)2).

تستقبُل لجنة "القرآن االجتامعّي" ُمقرتحات بحثيَّة تتناوُل القرآن يف سياق الحياة اليوميَّة والبعد االجتامعّي 

خاّص  بوجه  اللجنة  وتُرحِّب  رة.  املتأخِّ الحداثة  عرص  إىل  رة  املتأخِّ القدمية  العصور  منذ  التاريخ،  خالل 

باملقرتحات التي تتطرُّق إىل نظريَّات االجتامع واألنرثوبولوجيا والعلوم السياسيَّة ومناهجها التي تسعى وراء 

القرآن االجتامعّي واملستخَدم يف الحياة اليوميَّة. مُيكن أن تتناول األبحاث -عىل سبيل املثال- موضوعات 

من قبيل: االستعامالت الطقوسيَّة والفنِّيَّة للقرآن، أساليب تعليم القرآن، االستخدامات الطبِّيَّة والتعويذيَّة للقرآن، 

الهويَّة  إطار  يف  القرآن  واستخدام  القرآنيَّة،  الجديدة  اإلعالميَّة  واإلصدارات  والطبعات  املخطوطات  إنتاج 

االجتامعيَّة والتنظيم السيايّس.

ة". تتمحوُر اهتامماته حول اإلسالم مع تركيٍز  )1( ثوماس هوفامن: عضو يف كلِّيَّة الالهوت يف جامعة كوبنهاغن، يتوىلَّ منصب "أستاذ مبسؤوليَّاٍت خاصَّ

خاّص عىل: تاريخ الدين، الشعائر اإلسالميَّة، التقاليد والهيئات الجامليَّة اإلسالميَّة، والدراسات القرآنيَّة. ومن أبحاثه يف مجال الدراسات القرآنيَّة: "تفاعل 

س"، "الشخصيَّات القرآنيَّة"، "تطوير النظريَّة واملنهج يف ما يتعلَّق بقراءة القرآن وتفسريه". يَّة مع أدب الكتاب املقدَّ القرآن والروابط النصِّ

أبحاثه الحاليَّة: لغة القرآن وعلم دالالت األلفاظ القرآنيَّة، القرآن يف األدب الغريّب، البعد الجسدّي والجنيّس والعنف يف القرآن، القرآن والعامل الطبيعّي.

)2( جوهانا بينك: أستاذة الدراسات اإلسالميَّة وتاريخ اإلسالم يف جامعة فرايربغ منذ العام 2012م، وعضو يف مجلس إدارة الجمعيَّة الدوليَّة للدراسات 

القرآنيَّة. نالت درجة املاجستري من جامعة بون يف العام 1988م، ودرجة الدكتوراه من الجامعة نفسها عن موضوعها حول املجتمعات الدينيَّة الجديدة 

يف مرص عام 2002م.

 االجتماع السنوّي للجمعيَّة الدوليَّة  للدراسات القرآنيَّة - 2019



112

 

      تراث المدراش اليهودّي 

          في القرآن والحديث
محارضات  سلسلة  أبيب  تل  جامعة  يف  اآلداب  كلِّيَّة  يف  واآلثار  اليهوديَّة  العلوم  مدرسة  تقيم   

بعنوان:  املحارضات محارضة  هذه  بني  من  املرايا". وستكون  لعبة  واآلخر...  "اليهود  بعنوان: 

"تراث املدراش اليهودّي يف القرآن والحديث" للدكتور: يوسف فايتسامن، أستاذ األدب العريّب يف 

الجامعة العربيَّة يف القدس؛ وذلك يف 26 ترشين الثاين 2019.
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تنويه
القرآن واالستشراق المعاصر)))

مصطفى عاشور

 

ه من  القرآن حقَّ يأخذ  واقعنا املعارص مل  تعطيه، ويف  ما  يعطيك مبقدار  القرآن 

مكنوناته  يف  والبحث  بالتفسري  تناولته  التي  اإلصدارات  فحجم  والتبليغ،  الدرس 

وابتكار املناهج لفهمه، ما زالت دون القدر املطلوب، ومن النادر أْن تجد مجلَّة أو 

دوريَّة تتناول القرآن، وتسعى لبثِّ تدبُّره بني الجامهري الواسعة من املسلمني، ناهيك عن تبليغه للناس أجمعني. 

ومع هذا، فإّن كثريًا من القامئني عىل شأن الدعوة اإلسالميَّة ال يدركون أنَّ مثّة من يشوِّه صورة القرآن، ويشغب 

ث عنه القرآن يف قوله تعاىل: َوَقاَل الَِّذيَن كََفُروا  عىل رسالته، ويضلِّل الناس عن سامعه، وهو منهج قديم تحدَّ

ا اللغو يف ظلِّ  َذا الُْقرْآِن َوالَْغْوا ِفيِه لََعلَّكُْم تَْغلُِبوَن)2(. كان اللغو قدمًيا بالصفري والصياح املزعج، أمَّ اَل تَْسَمُعوا لَِهٰ

الندوات  الكتب والدوريَّات، وعقد  بإصدار  اللغو  فقد تغريَّ شكله وبقيت حقيقته، فأصبح  االسترشاق املعارص 

واملؤمترات، وإنشاء املعاهد التعليميَّة، من أجل رصف الناس عن االستامع للقرآن، ووضع صاممات عىل آذان 

الناس ويف قلوبهم.

ويف هذا اإلطار تأيت دوريَّة "القرآن واالسترشاق املعارص" التي تُعنى برصد حركة االسترشاق املعارص للقرآن 

القرآن،  مع  تعاملت  استرشاقيَّة  ومدراس  ومسترشقني،  وأفكار،  وإصدارات،  وندوات،  مؤمترات،  من:  الكريم، 

والتي صدر منها عن املركز اإلسالمّي للدراسات االسرتاتيجيَّة يف بريوت عددان يف شتاء وربيع عام 2019م، يف 

122 صفحة  و106 صفحات.

وواقع األمر أنَّ املوقف االسترشاقيَّ من القرآن قديم، فقد ظهر الجدل ضدَّ القرآن مبكرًا، منذ يوحنا الدمشقّي)3(، 

، وتوما اإلكوينّي)5(، وبطرس املبجَّل)6( الذي كان أوَّل من شجَّع مرشوع ترجمة القرآن إىل  وموىس بن ميمون)4(

لغة غربيَّة، فظهرت أوَّل ترجمة للقرآن الكريم إىل اللغة الالتينيَّة عىل يد الربيطايّن »روبرت كيتون«)7(، وذلك يف 

)1( مقالة منشورة عىل موقع "إسالم أون الين"، تاريخ نرش املقالة: 2019/9/29م، تاريخ االسرتداد: 2019/9/30م، رابط املوقع:

 https://islamonline.net/31593

لَت، اآلية 26. )2( سورة فُصِّ

)3( يوحنا الدمشقّي: عاش يف الدولة األمويَّة، وتويف عام 749م، ويُعترب يوحنا الدمشقي آخر آباء الكنيسة الرشقيَّة، وقد شكَّلت مؤلَّفاته مرجًعا مهامًّ لجميع 

الهوتييِّ القرون الوسطى.

)4( موىس بن ميمون: طبيب وفيلسوف يهودّي أندلسـّي عاش يف القاهرة وتويف عام 1204م.

يس كاثوليكـّي إيطالـّي، تويف عام 1274م. يس وقدِّ )5( توما اإلكويني: قسِّ

ل: راهب والهوتـّي فرنسـّي، رئيس دير كلوين يف جنوب فرنسا، تويف عام 1156م. )6( بطرس املبجَّ

)7( روبرت كيتون: راهب ومسترشق إنكليزّي، عاش يف القرن الثاين عرش امليالدّي.
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ع املسترشقون يف دراسة علوم القرآن، وبرزت  الفرتة املمتّدة بني 1136م و1157م. ثمَّ تتابعت الرتجامت، وتوسَّ

املدارس االسترشاقيَّة.

وقد وقع االسترشاق يف أخطاء جسيمة يف تعامله مع القرآن الكريم؛ بعضها عن قلّة دراية، وبعضها اآلخر 

عن سوء قصد. وتكفَّل العلامء املسلمون يف القرنني املاضيني بالردِّ عىل كثري مامَّ طرحه املسترشقون، لكّن 

حركة االهتامم مبا ينتجه االسترشاق أخذت تضعف وترتاجع ألسباب متنوِّعة؛ منها: أنَّ جزًءا من أفكار املدرسة 

ر له جامعات وباحثون وأكادمييُّون داخل العامل اإلسالمّي نفسه، وهو ما  االسترشاقيَّة تجاه القرآن أصبح يتصدَّ

رُصفت الجهود للردِّ عليها، كذلك أخذ االسترشاق املعارص يعتصم باألكادمييَّة يف إنتاجه الفكرّي؛ إذ مل يعد 

ه األكرب تشكيك املسلمني يف القرآن، وإمّنا بات يهدف إىل بناء حائط منيع بني القرآن والعقل واملجتمع  همُّ

الغريّب، وهو ما صيـَّر كثريًا من الباحثني املسلمني غري مطَّلعني عامَّ يدور يف أروقة الجامعات ومراكز األبحاث 

الغربيَّة.

ويبدو من حجم املادَّة التي تعرضها دوريَّة "القرآن واالسترشاق املعارص" وكثافتها أنَّ القرآن قادر عىل إثارة 

ة القرآن تكمن يف ذاته، وليس يف واقع املسلمني ومستوى ما وصلوا  إليه من قوَّة وحضارة، إذ يظّل  الجدل؛ فقوَّ

القرآن قادًرا عىل التأثري، فهو كلمة الله األخرية لإلنسانيَّة.

تنويه
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ف حول القرآن:
َّ

ندوات ل تتوق

التي عقدتها  الندوة  القرآن؛ مثل  التي عقدها االسترشاق املعارص حول  الندوات  العددان كثريًا من  استعرض 

للتعليق  الكريم"، والتي جاءت  القرآن  "اليهود واليهوديَّة يف  بعنوان:  2019م  يناير  الفرنسيَّة يف  اليهوديَّة  سة  املؤسَّ

عىل كتاب: "اليهود يف القرآن" للكاتب "مائري بار أشري"؛ أستاذ اللغة العربيَّة وآدابها يف الجامعة العربيَّة يف القدس. 

وكذلك مؤمتر: "القرآن وإثيوبيا: املضمون والتلّقي")1( يف أبريل من العام نفسه، والذي عقدته الجامعة الكاثوليكيَّة 

" التي عقدها كريس تاريخ القرآن يف الكوليدج  األمريكيَّة يف واشنطن، وندوة: "القرآن كتاب يُتل ويُكتب ويُفسَّ

دي فرانس)2(، يف يونيو، والندوة التي عقدها املعهد األورويّب لدراسات األديان يف باريس )IESR( يف أبريل من 

العام ذاته، ملناقشة كتاب الباحثة اللبنانيّة نايلة طبارة: "الرحلة الروحيَّة يف تعليق الصوفيَّة عل القرآن" الذي درست 

ث عن املنهج الصويّف بأكمله، حسب رؤية  فيه تفسري سورة الكهف؛ باعتبارها السورة الوحيدة يف القرآن التي تتحدَّ

الكاتبة.

الدكتورة  فيها  ثت  تحدَّ 2019/5/8م،  بتاريخ  البلجيكيَّة ندوة  ليج  مدينة  يف  العريّب  الثقايّف  املركز  عقد  وقد 

"جاكلني شايب")3( عن كتابها: "أركان اإلسالم الثالثة: قراءة إنرثبولوجيَّة للقرآن")4(، كام عقد معهد العلوم والهوت 

يَّة"، ويف  س القرآن: مقاربات نصِّ األديان يف فرنسا يف فرباير من العام نفسه ندوًة بعنوان: "مريم يف الكتاب املقدَّ

يات السياسيَّة..  بروكسل ُعقدت ندوة يف 29 مارس من العام ذاته، بعنوان: "املنطق اليومّي وأساليب التعليم والتحدِّ

نظرة مقارنة للمدارس القرآنيَّة"، تناولت املدارس القرآنيّة يف صعيد مرص، وإصالح املدارس القرآنيّة يف السنغال.

سات -منها جامعة لوفان البلجيكيَّة- املؤمتر الدويّل الخامس يف ترجمة  ة مؤسَّ ا يف املغرب، فقد عقدت عدَّ  أمَّ

معاين القرآن، بعنوان "املرجعيَّات اليهوديَّة واملسيحيَّة يف ترجمت معاين القرآن الكريم"، وذلك يومي 20 و21 

فرباير 2018م، حيث استُعرضت 22 دراسة، تناولت تاريخ ترجمة معاين القرآن. ويف العام ذاته نظَّمت الكوليدج 

ة يومني ندوة "القرآن يف التاريخ الثقايفّ والفكرّي يف الفسطاط بي القرني السابع والعاش". ويف  دي فرانس ملدَّ

م أمنوذًجا للتعامل  بالقرآن الكريم باعتباره يقدِّ العام ذاته مؤمتر دويّل يشيد  أملانيا عقد ألوَّل مرَّة يف نوفمرب من 

حوار  القرآنيَّة:  للدراسات  املستديرة  "املائدة  بعنوان:  األملانيَّة،  "مونسرت"  جامعة  نظَّمته  وقد  واآلخر،  املرأة  مع 

بعنوان:  تدريبيَّة،  دورة  الكاثوليكيَّة  الجامعة  نظَّمت  بلجيكا  الكريم"، ويف  للقرآن  التقليديَّة واملعارصة  املقاربات 

"التأويل القرآيّن: التفسريات الكالسيكيَّة واملعارصة".

)1( املعروف أنَّ ثلث سكان إثيوبيا من املسلمني، وهي من أوائل املناطق التي دخلها اإلسالم مع هجرة املسلمني للحبشة بدًءا من العام الخامس من البعثة 

النبويَّة.

سة فرنسيَّة تختّص بالبحث العلمّي والتعليم العايل عىل مستوى الباحثني والدراسات العليا. )2( الكوليج دي فرانس: مؤسَّ

صة يف تاريخ صدر اإلسالم. )3( جاكلني شايب: مؤرِّخة فرنسيَّة وأستاذة للدراسات العربيَّة، ومتخصِّ

)4( صدر الكتاب عام 2016، يف 372 صفحة.

القرآن واالستشراق المعاصر
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عة عن القرآن: إصدارات متنوِّ

لليهوديَّة  القرآن  "إصالح  منها:  الكريم؛  القرآن  حول  االسترشاقيَّة  اإلصدارات  من  كثريًا  الدوريَّة  رصدت 

واملسيحيَّة: العودة إل األصل" الصادر عام 2019م يف 358 صفحة باللغة اإلنكليزيَّة، والذي شارك فيه 12 باحثًا 

ًصا يف القرآن وعلومه. يذهب الكتاب إىل أّن القرآن سعى إىل إصالح األديان وقت نزوله، كام صدر كتاب  متخصِّ

 ،"Susan Gunasti القرآن بي اإلمبطوريَّة العثمنيَّة والجمهوريَّة الرتكيَّة" لألكادمييَّة األمريكيَّة "سوزان غونستي"

تناولت فيه أعامل املفرسِّ الرتيكّ "حمدي يازر" الشهري بـ"أملاليىل" املتوىفَّ عام 1942م، كام صدرت مجلَّة 

الدكتور محمد  التي يرأس تحريرها  لندن،  الدراسات الرشقيَّة واإلفريقيَّة يف جامعة  كلِّيَّة  قرآنيَّة" عن  "دراسات 

عبد الحليم، والتي تصدر منذ 21 عاًما، كام نوقشت عام 2019م رسالة دكتوراه للباحثة "إميانويل ستيانيديس" 

القرآن"، حلَّلت  الزمنّي يف  التسلسل  التاريخ: مسألة  إل  النصِّ  "من  بعنوان:  الفرنسيَّة،  "السوربون"  يف جامعة 

فيه الباحثة تسعة كتب ترجع إىل القرن الثالث والخامس الهجرّي يف التفسري، وعرضت يف رسالتها تفسريات 

ها كبار املسترشقني. ة للنصِّ القرآيّن أعدَّ تاريخيَّة عدَّ

وقد تناولت الدورية -أيًضا- كتاب "القرآن وانعكاساته التوراتيَّة: تحقيقات يف نشأة الدين" للكاهن األسرتايّل 

للكاتب  القرآيّن"  النّص  تشكُّل  يف  -بحث  د  متعدِّ تاريخ  "القرآن:  وكتاب  2018م،  عام  الصادر  دوري"،  "مارك 

الفرنيّس "فرانسو ديروش"، الصادر عام 2019م يف 300 صفحة، حيث يعيد الكتاب إنتاج مقوالت املسترشقني 

مشرتك"  تراث  القدمية:  العصور  وأواخر  "القرآن  كتاب  نفسه  العام  يف  صدر  كام  القرآن.  حول  ومغالطاتهم 

للمسترشقة األملانيَّة "أنجليكا نويفريت"، يف 552 صفحة، وكتاب "عيىس يف القرآن" للكاتب "كارلوس أندريس 

سيغوفيا"، عام 2018م، يف 294 صفحة، و"موسوعة القرآن" الشهرية بـ: "دائرة معارف ليدن للقرآن"، وهي دائرة 

الغربيِّني واملسلمني عىل مدار  الباحثني  الهولنديَّة، شارك فيها عرشات  معارف قرآنيَّة صادرة عن جامعة ليدن 

ة من 1993 حتَّى 2006م، وتحوي 694 مدخاًل موزَّعة عىل ستَّة أجزاء. الفرتة  املمتدَّ

 وتناولت الدوريَّة خرب إصدار أكرب ترجمة ملعاين القرآن باللغة "األشانتيَّة")1( يف غانا، التي قام بها الشيخ 

"هارون أغيكوم"، والتي استغرق إعدادها أربعني عاًما.

االسترشاق  مدرسة  ومنها  الكريم؛  القرآن  مع  التعامل  يف  االسترشاق  مدارس  -كذلك-  الدوريَّة  وتناولت 

األملانيَّة، حيث عرضت أشهر املسترشقني األملان، وأشهر ترجامتهم للقرآن، وأشهر بحوثهم القرآنيَّة، ودورهم 

يف طباعة املصحف. كام عرضت مدرسة االسترشاق الفرنيّس وآثارها يف الدراسات القرآنيَّة.

ث باللغة األشانتيَّة قرابة ثالثة ماليني شخص يف غانا وساحل العاج. )1( يتحدَّ

تنويه 116
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بوصلة   االستشراق 

المعاصر

املحاور العلمّية للمؤمتر)1(

املحور األّول: موسوعة القرآن )ليدن( -مقاربات نقديّة يف منهجّيتها ومسارات تنفيذها-:

1. موسوعة القرآن )ليدن( -قراءة تحليليّة يف منطلقاتها وأهدافها واتّجاهاتها ومسارات تنفيذها-

2. الجهود العربيّة واإلسالميّة يف موسوعة القرآن )ليدن( -قراءة تقومييّة-

3. املنهجيّة العلميّة ملوسوعة القرآن )ليدن( -مقاربة يف نقاط القّوة والضعف-

4. مناهج البحث وآليّات دراسة القرآن يف موسوعة القرآن )ليدن( -مقاربة نقديّة-

املحور الثاين: علوم القرآن والدراسات القرآنّية يف موسوعة القرآن )ليدن( -مقاربات نقديّة-:

1. الوحي ونزول القرآن وتنزيله يف موسوعة القرآن )ليدن(

)1( ترجمت إدارة املؤمتر عدًدا من مقاالت املوسوعة ومقّدمتها وفهرسها املوضوعّي إىل اللغة العربيّة ووضعتها يف خدمة الباحثني عىل الرابط 
اآليت:

http://www.iicss.iq :موقع املركز اإلسالمّي للدراسات االسرتاتيجيّة       http://daralrasul.com :119موقع دار الرسول األعظم
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2. تاريخ القرآن يف موسوعة القرآن )ليدن(

3. النسخ يف موسوعة القرآن )ليدن(

4. إعجاز القرآن يف موسوعة القرآن )ليدن(

املحور الثالث: علم التفسري ومناهجه يف موسوعة القرآن )ليدن( -مقاربات نقديّة-:

1. موقع مناهج التفسري واآلثار التفسرييّة للمفرّسين املسلمني يف موسوعة القرآن )ليدن( -ضعف منهجّي 

يف التصنيف املوسوعّي للقرآن- 

2. لغة القرآن وتعّدد املعاين القرآنيّة يف موسوعة القرآن )ليدن(

3. تفسري القرآن بني املايض والحارض يف موسوعة القرآن )ليدن(

4. القرآن والسّنة يف موسوعة القرآن )ليدن(

املحور الرابع: الدراسات الكالميَّة يف موسوعة القرآن )ليدن( -مقاربات نقديّة-:

1. األديان يف موسوعة القرآن )ليدن(

2. االعتقادات يف موسوعة القرآن )ليدن(

3. املعاد واآلخرة يف موسوعة القرآن )ليدن(

املحور الخامس: الدراسات الفقهّية يف موسوعة القرآن )ليدن( -مقاربات نقديّة-:

1. الترشيعات العباديّة يف موسوعة القرآن )ليدن(

2. الترشيعات الجزائيّة يف موسوعة القرآن )ليدن(

3. الجهاد والحرب يف موسوعة القرآن )ليدن(

املحور السادس: الدراسات التاريخّية يف موسوعة القرآن )ليدن( -مقاربات نقديّة-:

1. قصص األنبياء% والشخصيّات التاريخيّة يف موسوعة القرآن )ليدن(

2. النبي محّمد وأهل بيته% يف موسوعة القرآن )ليدن(

3. زوجات النبي وأصحابه وقومه وأتباعه يف موسوعة القرآن )ليدن(

املحور السابع: الدراسات االجتامعّية والسياسّية يف موسوعة القرآن )ليدن( -مقاربات نقديّة-:

1. الحضارة والعمران يف موسوعة القرآن )ليدن(

بوصلة االسشرتاق المعاصر
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المؤتمر العلمّي الّدولّي األّول

2. الرتبية والتعليم يف موسوعة القرآن )ليدن(

3. الحكم والسياسة والقضاء يف موسوعة القرآن )ليدن(

رشوط املشاركة

االلتزام مبحوريّة الهدف العاّم للمؤمتر املتمثّل بنقد األبحاث والدراسات االسترشاقيّة املعارصة للقرآن الكريم . 1

الواردة يف موسوعة القرآن )ليدن( وما يرتبط بها.

مراعاة الرشوط العلميّة واملنهجيّة املعتمدة يف الدراسات املحكَّمة.. 2

املستويني . 3 عىل  فيها  والسلبيّة  اإليجابيّة  النقاط  وبيان  الدراسة،  يف  الواردة  االسترشاقيّة  األطروحات  تقويم 

املضمويّن واملنهجّي؛ باالعتامد عىل القرآن، والسّنة، والعقل، واملعطيات التاريخيّة، واللغويّة...

مراعاة أصول البحث العلمّي؛ من حيث التوثيق، واالقتباس، واإلحالة إىل مصادر ومراجع معتربة، واعتامد لغة . 4

علميّة بعيدة عن التعقيد والغموض.

أن ال يكون البحث منشوراً ضمن كتاب أو مجلّة وغريها من وسائل النرش الورقيّة واإللكرتونيّة.. 5

الباحث يف دراسته . 6 مها  يقدِّ التي  الرئيسة  لألفكار  وبياناً  املوسوعة،  ملا طُِرح يف  يتضّمن توصيفاً  كتابة ملخَّص 

النقديّة واإلشكاليّة ومنهج املعالجة والنقد.

أن ال يتجاوز حجم الدراسة 12000 كلمة.. 7

النظر يف التوصيات الصادرة عن الهيئة العلميّة للمؤمتر ومراعاتها يف تعديل الدراسة.. 8

أن يرسل الكاتب سريته العلميّة عىل نسخة إلكرتونيّة وفق نظام )word( إىل إدارة املؤمتر.. 9

آخر موعد الستالم امللّخصات: 2019/11/15 م، وآخر موعد الستالم األبحاث: 2020/3/15 م.. 10

للتواصل واالستفسار: 

أمانة رّس املؤمتر

Conference.quran@hotmail.com 

00961 76 059222



بوصلة   االستشراق 
                          يترشّفالمعاصر

ة 
ّ

                 "المركز اإلسالمّي للدراسات االسرتاتيجي
ـ بريوت ـ 

                              "وحدة القرآن الكريم واالسترشاق املعارص" 

بالتعاون العلمّي والبحثّي معكم يف مجال نقد الدراسات االسترشاقيّة املعارصة 

للقرآن الكريم، والسياّم عىل مستوى االستشارة والتأليف، ضمن سلسلة من اإلصدارات 

التخّصصيّة التي ستصدر عن املركز يف هذا الصدد.

يسّنا تعاونكم، ونرجو تزويدنا بـ:

ـ املجاالت التخّصصّية التي ترغبون بالكتابة فيها يف ما يتعلّق بالدراسات القرآنّية.

ـ املحاور واملواضيع التي ترغبون بالكتابة فيها يف ما يتعلّق بالدراسات االسترشاقّية للقرآن الكريم.

ـ اللغات التي تجيدونها عل مستوى الفهم والكتابة، أو الفهم دون الكتابة.

عل مستوى االستشارة: 

نرجو تزويدنا بــ:

القرآن 	  حول  املسترشقني  ِقبَل  من  حديثاً  املطروحة  والتساؤالت  واإلشكاليّات  الشبهات  أبرز 

الكريم، والتي ترون أولويّة ورضورة لدراستها ومعالجتها

القرآنيّة 	  الدراسات  الواقع املعارص يف مجال  الفاعلة واملؤثّرة يف  الشخصيّات االسترشاقيّة  أهّم 

وأبرز األطروحات التي قّدموها.

أبرز الشخصيّات الفاعلة واملؤثّرة يف الواقع املعارص يف مجال نقد الدراسات االسترشاقيّة للقرآن 	 

الكريم.

أبرز املصّنفات واملؤلّفات والدراسات االسترشاقيّة الحديثة الصادرة يف مجال الدراسات القرآنيّة 	 

والدراسات النقديّة الحديثة لها عند املسلمني واملسترشقني أنفسهم.

أبرز املؤّسسات التعليميّة واملراكز البحثيّة الفاعلة واملؤثّرة يف مجال الدراسات القرآنيّة.	 
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لدينا  املطروحة  العلميّة  املشاريع  أحد  بإمكانيّة عملكم عىل  إفادتنا  نرجو  والتأليف،  البحث  مستوى  عىل 

حالياً؛ وهي:

المشروع األّول: "لغة القرآن الكريم -دراسات في نقد اآلراء الستشراقّية 
المعاصرة-"

إصدار دراسات نقديّة لآلراء االسترشاقيّة املعارصة املطروحة حول لغة القرآن، والسيام ما طرحه كريستوف 

لكسنربغ يف كتابه "قراءة رسيانيّة-آرامية للقرآن"

 :)The Syro-Aramaic Reading Of The Koran( للقرآن  رسيانيّة-آرامية  قراءة  كريستوف:  )لكسنربغ، 

مساهمة يف تحليل اللغة القرآنيّة، ط1، برلني، فريالج هانز شيلر، 2007م(

محاور االستكتاب: 

ـ اللغة األصليّة للقرآن؛ نقد اآلراء االسترشاقيّة املعارصة حول تأثّر القرآن باللغة الرسيانيّة-اآلراميّة.

ـ اللغة األصليّة للقرآن؛ نقد اآلراء االسترشاقيّة املعارصة حول تأثّر القرآن باللغة العربيّة.

ـ نقد آراء كريستوف لكسنربغ من منظار فقه اللغة العربيّة والدراسات اللغويّة.

ـ نقد آراء كريستوف لكسنربغ من منظار فقه اللغة الرسيانيّة والدراسات اللغويّة.

ضوابط االستكتاب:

نقد اآلراء االسترشاقيّة املعارصة حول لغة القرآن وفق الرؤية اإلسالميّة؛ باالعتامد عىل علوم اللغة العربيّة . 1

وفقه اللغة والدراسات اللغويّة والتاريخيّة والعقل والنقل.

االستفادة من الدراسات االسترشاقيّة الغربيّة والدراسات اللغويّة الرسيانيّة يف نقد هذه اآلراء، وال سياّم آراء . 2

لكسنربغ.

مراعاة الرشوط العلميّة واملنهجيّة يف الدراسات اللغويّة وفقه اللغة التاريخّي واملقارن.. 3

مراعاة أصول البحث العلمّي والتوثيق واالقتباس واإلحاالت إىل مصادر ومراجع معتربة.. 4

اعتامد لغة علميّة واضحة وسلسة بعيدة عن التعقيد والغموض.. 5

مة يف كّل محور من املحاور التي ورد ِذكْرها عن 25000 كلمة.. 6 الحرص عىل أْن ال يزيد حجم الدراسة املقدَّ

بوصلة االسشرتاق المعاصر
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المشروع الثاني: "تاريخ القرآن الكريم وتدوين�ه -نقد الدراسات الستشراقّية 
المعاصرة-"

حديثاً  طرحه  ما  والسيّام  وتدوينه،  القرآن  تاريخ  حول  املعارصة  االسترشاقيّة  لآلراء  نقديّة  دراسات  إصدار 

د ]أو أقوال متعّددة عن تاريخه...["، وما طرحته  املسترشق الفرنيّس فرنسوا ديروش يف كتابه "القرآن: تاريخ متعدِّ

املسترشقة األملانيّة أنجيلكا نويفريت يف كتابها "القرآن وأواخر العصور القدمية: تراث مشرتك"، وغريهام... 

القرآيّن، ط1،  النصِّ  تاريخه[ -بحث يف تشكُّل  دة عن  أقوال متعدِّ د ]أو  تاريخ متعدِّ القرآن  )ديروش، فرانسوا: 

باريس، دار Seuil  2019 م(

)نويفريت، أنجيلكا: القرآن وأواخر العصور القدمية: تراث مشرتك، ترجمة: صمويل وايلدر، نيويورك، جامعة 

أكسفورد، 2019م(.

محاور االستكتاب: 

ـ نقد اآلراء االسترشاقيّة املعارصة يف كتَابَة القرآن قبل ظهور اإلسالم، واقتباسه من الكتب السامويّة السابقة 

املخطوط "القبطو-قرآين" أمنوذًجا-. 

ـ نقد اآلراء االسترشاقيّة املعارصة يف تأثّر القرآن بالبيئة الجغرافيّة والدينيّة واالجتامعيّة التاريخيّة. 

ـ نقد اآلراء االسترشاقيّة يف تأّخر تدوين النّص القرآيّن إىل ما بعد قرنني أو ثالثة من نزوله.

ـ نقد اآلراء االسترشاقيّة يف جواز تبديل الكلامت يف النقل الشفاهّي للقرآن ووقوعه.

ـ نقد اآلراء االسترشاقيّة املعارصة يف تأثري الرسم واختالفات القراءات يف اختالف النّص القرآيّن. 

ـ نقد اآلراء االسترشاقيّة املعارصة يف تشّكل النّص القرآيّن ودعوى اختالف النص القرآيّن الحايل عن النّص 

املُوَحى.

ضوابط االستكتاب:

باالعتامد عىل . 1 الرؤية اإلسالميّة؛  القرآن وتدوينه؛ وفق  تاريخ  اآلراء االسترشاقيّة املعارصة حول  نقد هذه 

تحقيق  وأصول  التاريخيّة،  والدراسات  العربيّة،  اللغة  وعلوم  والعقل،  الرشيفة،  والسّنة  الكريم،  القرآن 

املخطوطات. 

االستفادة من الدراسات التاريخيّة والتحقيقيّة املُنِصفة عند املسترشقني يف نقد هذه النظريّات.. 2

مراعاة الرشوط العلميّة واملنهجيّة يف الدراسات التاريخيّة والتحقيقيّة واللغويّة.. 3

بوصلة االسشرتاق المعاصر
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مراعاة أصول البحث العلمّي والتوثيق واالقتباس واإلحاالت إىل مصادر ومراجع معتربة.. 4

اعتامد لغة علميّة واضحة وسلسة بعيدة عن التعقيد والغموض.. 5

مة يف كّل محور من املحاور التي ورد ِذكْرها عن 25000 . 6 الحرص عىل أْن ال يزيد حجم الدراسة املقدَّ

كلمة.

المشروع الثالث: "القرآن الكريم بي�ن المايض والحاضر -نقد الدراسات 
الستشراقّية حول المخطوطات القرآنّي�ة القديمة-"

إصدار دراسات نقديّة لآلراء االسترشاقيّة املعارصة حول املخطوطات القرآنيّة القدمية، وعىل ما طرحه محّمد 

املسيّح تأثّرًا بها يف كتابه "مخطوطات القرآن -مدخل لدراسة املخطوطات القدمية-"

)املسيّح، محمد: مخطوطات القرآن -مدخل لدراسة املخطوطات القدمية-، ط1، واتر اليف،  2017م(

مجال االستكتاب:

ـ دراسة نقديّة لآلراء االسترشاقيّة حول مخطوطات صنعاء.

ـ دراسة نقديّة لآلراء االسترشاقيّة حول املخطوط "القبطو-قرآين".

ـ دراسة نقديّة لآلراء االسترشاقيّة حول مخطوطة برمنغهام.

ـ دراسة نقديّة لآلراء االسترشاقيّة حول املخطوطة الربيطانيّة.

ـ دراسة نقديّة لآلراء االسترشاقيّة حول مخطوطة بارسينو برتوبوليتانوس.

ـ دراسة نقديّة لآلراء االسترشاقيّة حول مخطوطة باريس.

ـ دراسة نقديّة لآلراء االسترشاقيّة حول مخطوطة مارسيل 18.

ـ دراسة نقديّة لآلراء االسترشاقيّة حول مخطوطة سان بيرتسربج.

ـ دراسة نقديّة لآلراء االسترشاقيّة حول مخطوطة طشقند )مصحف سمرقند(.

ـ دراسة نقديّة لآلراء االسترشاقيّة حول مخطوطة املشهد الحسيني.

ـ دراسة نقديّة لآلراء االسترشاقيّة حول مخطوطة طوب قايب.
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ضوابط االستكتاب:

نقد هذه اآلراء االسترشاقيّة املعارصة حول املخطوطات القرآنيّة القدمية؛ وفق الرؤية اإلسالميّة؛ باالعتامد . 1

والدراسات  اللغويّة،  والدراسات  العربيّة،  اللغة  وعلوم  والعقل،  الرشيفة،  والسّنة  الكريم،  القرآن  عىل 

التاريخيّة، وأصول تحقيق املخطوطات القدمية، وأصول البحث التاريخّي واملقارن. 

االستفادة من الدراسات التاريخيّة والتحقيقيّة املُنِصفة عند املسترشقني يف نقد هذه النظريّات.. 2

مراعاة الرشوط العلميّة واملنهجيّة يف الدراسات التاريخيّة والتحقيقيّة واللغويّة.. 3

مراعاة أصول البحث العلمّي والتوثيق واالقتباس واإلحاالت إىل مصادر ومراجع معتربة.. 4

اعتامد لغة علميّة واضحة وسلسة بعيدة عن التعقيد والغموض.. 5

مة يف كّل محور من املحاور التي ورد ِذكْرها عن 25000 . 6 الحرص عىل أْن ال يزيد حجم الدراسة املقدَّ

كلمة.

المشروع الرابع: "القرآن الكريم في الدراسات الستشراقّية اإلسرائيلّية 
-ببليوغرافيا ودراسات نقدّية-"

إصدار دراسات ببليوغرافيّة ونقديّة للدراسات االسترشاقيّة اإلرسائيليّة حول فهم القرآن الكريم وتفسريه، وعلوم 

القرآن، والدراسات القرآنيّة، وترجامت القرآن إىل العربيّة.

محاور االستكتاب:

). املحور األّول: القرآن الكريم يف الدراسات االسترشاقيّة اإلرسائيليّة -دراسة ببليوغرافيّة-:

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

ثالثة أقسام:

سات واألقسام العلميّة والبحثيّة اإلرسائيليَّة املعنيَّة بالدراسات القرآنيَّة. - القسم األّول: الهيئات واملؤسَّ

- القسم الثاين: املوسوعات والكتب والدوريَّات واملجالت اإلرسائيليّة املعنيَّة بالدراسات القرآنيّة.

- القسم الثالث: الباحثون واملسترشقون اإلرسائيليُّون املختّصون بالدراسات القرآنيّة.
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2. املحور الثاين: الرتجامت العربيّة ملعاين القرآن الكريم -دراسة نقديّة-:

الحديثة واملعارصة  الكريم، والسياّم الرتجامت  للقرآن  العربيّة  أبرز الرتجامت  فيه عىل استعراض  ويُعمل 

واملشهورة، ونقدها نقداً منهجيّاً وعلميّاً.

3. املحور الثالث: مغالطات الدراسات االسترشاقيّة اإلرسائيليّة للقرآن الكريم -دراسة نقديّة-:

ويتناول أبرز املغالطات التي أفرزتها الدراسات االسترشاقيّة اإلرسائيليّة يف مجال فهم القرآن الكريم وتفسريه، 

وعلوم القرآن، والدراسات القرآنيّة، وتفنيد هذه املغالطات تفنيداً منهجيّاً وعلميّاً. 

ضوابط االستكتاب:

إعداد ببليوغرافيا تحليليّة للدراسات االسترشاقيّة اإلرسائيليّة للقرآن الكريم، واالقتصار عىل الدراسات . 1

املتعلّقة بالقرآن فقط )تفسري/ علوم قرآن/ دراسات قرآنيّة/ ...(، دون الدراسات املتعلّقة باإلسالم بشكل 

عاّم.

نقد النظريّات االسترشاقيّة اإلرسائيليّة املعارصة للقرآن؛ باالعتامد عىل القرآن والسّنة والعقل والدراسات . 2

اللغويّة والتاريخيّة.

االسترشاقيّة . 3 الدراسات  نقد  يف  الغربيّة  االسترشاقيّة  والدراسات  اإلسالميّة  الدراسات  من  االستفادة 

اإلرسائيليّة.

مراعاة الرشوط العلميّة واملنهجيّة والفّنيّة يف الدراسات الببليوغرافيّة والنقديّة.. 4

مراعاة أصول البحث العلمّي والتوثيق واالقتباس واإلحاالت إىل مصادر ومراجع معتربة.. 5

اعتامد لغة علميّة واضحة وسلسة بعيدة عن التعقيد والغموض.. 6

مة يف كّل محور من املحاور التي ورد ِذكْرها عن 25000 كلمة.. 7 الحرص عىل أْن ال يزيد حجم الدراسة املقدَّ

المشروع الخامس: سلسلة "القرآن الكريم بعيون الستشراق القديم 
والمعاصر -دراسات تقويمّية-"

التفسري وعلوم  القديم واملعارص يف مجال  الجهد االسترشاقّي  تتناول  التي  الدراسات  إصدار سلسلة من 

القرآن والدراسات القرآنيّة؛ عرضاً، وتحليالً، ومقارنًة، ونقداً، وتقومياً، بالوقوف عند أبرز املدارس والشخصيّات 

األطروحات  وأهّم  الصدد،  هذا  يف  عنهم  الصادرة  الكتب  وأبرز  القرآنيّة،  الدراسات  يف  الباحثة  االسترشاقيّة 

االسترشاقيّة الواردة فيها واإلشكاليّات املُثارة من ِقبَل املسترشقني حول القرآن الكريم، والردود عليها. 
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محاور االستكتاب:

تتضّمن هذه السلسلة املحاور اآلتية: 

ـ ببليوغرافيا بالدراسات االسترشاقيّة القدمية واملعارصة للقرآن الكريم وعلومه وتفسريه.

ـ دراسات نقديّة ملناهج املسترشقني يف مجال الدراسات القرآنيّة.

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

ـ نزول القرآن وتنزيله ـ لغة القرآن    ـ الوحي ومصدر القرآن         

ـ القراءات القرآنيّة ـ جمع القرآن وتدوينه  ـ املي واملدين   

ـ التحريف ـ إعجاز القرآن  ـ رسم املصحف   

ـ تفسري القرآن ـ ترجامت القرآن    ـ النسخ    

ـ أساليب القرآن  ـ قصص القرآن ـ تأويل القرآن                           ـ محتوى النّص القرآين 

ضوابط االستكتاب:

إعداد ببليوغرافيا تعريفيّة موجزة بأبرز اآلثار االسترشاقيّة القدمية واملعارصة يف مجال تفسري القرآن وعلوم . 1

القرآن والدراسات القرآنيّة.

مقاربة تطّورات البحث االسترشاقّي عىل مستوى الطرح واملنهج واملحتوى يف مجال تفسري القرآن وعلوم . 2

القرآن والدراسات القرآنيّة، عند املدارس والشخصيّات االسترشاقيّة؛ قدمياً وحديثاً.

وعلوم . 3 القرآن،  تفسري  مجال  يف  واملعارصة  القدمية  االسترشاقيّة  واإلشكاليّات  األطروحات  أبرز  عرض 

القرآن، والدراسات القرآنيّة، وتحليلها، واملقارنة يف ما بينها، ونقدها؛ وفق الرؤية اإلماميّة.

املضموين . 4 املستويني  عىل  فيها  والسلبيّة  اإليجابيّة  النقاط  وبيان  االسترشاقيّة  األطروحات  هذه  تقويم 

واملنهجي؛ باالعتامد عىل القرآن والسّنة والعقل واملعطيات التاريخيّة واللغويّة.

مراعاة أصول البحث العلمّي والتوثيق واالقتباس واإلحاالت إىل مصادر ومراجع معتربة.. 5

اعتامد لغة علميّة واضحة وسلسة بعيدة عن التعقيد والغموض.. 6

مة يف كّل محور من املحاور التي ورد ِذكْرها عن 25000 كلمة.. 7 الحرص عىل أْن ال يزيد حجم الدراسة املقدَّ

ولكم منَّا خالص الشكر واالمتنان وفائق التقدير واالحرتام

ة - بريوت
َّ

المركز اإلسالمّي للدراسات االسرتاتيجي

-وحدة القرآن الكريم واالسترشاق املعارص-

 iicss.lb.quran@hotmail.com :للتواصل واالستفسار عرب الربيد اإللكرتويّن       

بوصلة االسشرتاق المعاصر 128




	Blank Page
	Blank Page



