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ة
َّ

االفتتاحي

اتّفقت كلمة املسترشقني؛ قدمًيا وحديثًا، عىل نفي وحيانيّة القرآن الكريم، ولكْن تعّددت آراؤهم يف املصادر التي 

استقاه منها النبي، بني َمْن يزعم أنّه من تأثري بيئته الجاهليّة الوثنيّة؛ للتشابه الحاصل بني بعض أشعار الجاهليّة 

وبعض آيات القرآن، وَمن يّدعي أخذ النبي له من الحنيفيّة السائدة قبل بعثته؛ لتوافق تعاليم القرآن مع التعاليم التي 

كان يدين بها الحنفاء؛ من الوحدانيّة، ورفض عبادة األصنام، والوعد بالجّنة والنعيم، والوعيد بالنار والعذاب، والبعث 

والنشور...، وَمن يذهب إىل أخذه له من تعاليم الصابئة؛ لتشابه ما ورد يف القرآن من عقائد وعبادات ومناسك، مع ما 

كانت عليه عند الصابئة؛ من صالة، وصوم، وحّج وأعياد وتقديم قرابني، ... وَمن يُرجع تعاليم القرآن إىل الزرادشتيّة 

والهنديّة القدمية، أو إىل تعاليم اليهوديّة والنرصانيّة، ملوافقة بعض تعاليم القرآن مع تعاليم الديانات السابقة، والسيام 

عىل مستوى القصص والقضايا العقديّة والترشيعيّة والقيميّة... وَمْن يستسيغ خلطة مزجيّة لجميع هذه املشارب أو 

بعضها؛ بتربيرات واهية ودوافع غري خافية!  

وقد كان لالسترشاق اليهودّي سابًقا واإلرسائييّل الحًقا نصيب من هذه االفرتاءات، والسيّام يف ما يتعلّق بإرجاع 

بالتفّوق والتميّز  التلمود، مدفوًعا بروح العنرصيّة والشعور  القديم( وأدب  القرآن إىل تعاليم املقرائيّة )العهد  تعاليم 

املَُؤْدلَج بوهم فكرة شعب الله املختار التي تخّوله النظر باستعالء وازدراء إىل اآلخر املختلف، وإرجاع ما يجده عند 

غريه من مظاهر الحضارة والرقّي والجامل... إىل نفسه! 

ومـن املحـاوالت االسـترشاقيّة اإلرسائيليّـة املعـارصة التـي تـدور يف هـذا الفلـك: مـا قـام بـه املسـترشق 

اإلرسائيـيل املعـارص أوري روبـني )Uri Rubin( يف هوامـش ترجمتـه العربيّة للقـرآن الكريم. تلـك الرتجمة التي 

صـدرت طبعتهـا األوىل عـن جامعـة تـل أبيـب يف عـام 2005م، وأُعيـد طباعتهـا يف طبعـة ثانيـة مزيـدة ومنقَّحـة 

عـام 2016م، حيـث تعـرّض روبـني لفريـة اسـتقاء القـرآن مـن مصـادر يهوديّـة عـىل األعـم األغلـب؛ بـرّد قصص 

القـرآن إىل قصـص يهوديّـة؛ كقّصـة آدم  وزوجـه، وقّصـة إبراهيـم... ورّد عقائد القـرآن وترشيعاتـه وألفاظه إىل 

مصـادر يهوديّـة؛ كالقضـاء والقـدر، وتحريـم أكل الـدم، واسـتعامل لفظ حطّـة... مع إشـارته إىل أخـذ القرآن من 

النرصانيّـة والوثنيّـة عـىل مسـتوى القصـص والترشيـع واأللفـاظ؛ كـام يف قّصـة مريـم والخرض، وكـام يف ترشيع 

الـزكاة واسـتعامل لفـظ الجبت...

منتداها،  مستهّل  يف  الحايل،  عددها  ضمن  املحاولة  هذه  نقد  عند  بالتفصيل  تقف  أن  املجلة  ارتأت  وقد 

القرآن ضمن  لغة  ومقاالت يف  ترجامٍت ملداخل  القرآن،  روبني ملصادر  دراسة  نقد  إىل  تضّمن، مضافًا  الذي 
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الدوليَّة  الجمعيَّة  عن  وتقريرًا  فرنيت،  اإلسبايّن خوان  للمسترشق  تحليليّة  ودراسة  )ليدن(،  القرآن  موسوعة 

.)International Qur’anic Studies Association( )IQSA( للدراسات القرآنيَّة

وأّما يف مرصدها، فقد رصدت املجلّة أبرز املؤمترات والندوات واإلصدارات واألنشطة البحثيّة التي قام 

بها املسترشقون حديثًا، والتي أفرزت مجموعة من الرؤى والتساؤالت حول القرآن الكريم وعلومه وتفسريه 

وفهمه...، أبرزها اآلتية:

هل من املمكن إعادة ترتيب مراحل وضع النصِّ القرآيّن وتناقله يف القرن األوَّل لإلسالم؟ ما الذي تقوله 

تناقضاتها  العربيَّة يف هذا الصدد؟ كيف ميكن تقويم مدى وثاقة هذه املصادر، مع كرثتها وكرثة  املصادر 

ع النصوص يف أقدم مخطوطات القرآن؟  وتبايناتها؟ كيف ميكن معالجة وتفسري معضلة كرثة تنوُّ

كيف ميكن للنصوص الكتابيَّة وغري الكتابيَّة أن تعيننا عىل فهم املسار التأليفّي والصياغّي لوضع القرآن؟

القرآن  لنّص  أديبٍّ  تحليل  تقديم  يف  والدور  والحّجيّة  والتكوين  -السياق  القدمية  القرآنيّة  املخطوطات 

الكريم-.

مه مصادر علم النقوش عن حالة اللغة العربيَّة واللغة القرآنيَّة عىل مدى القرن األوَّل لإلسالم؟ ما الذي تقدِّ

من  متتالية  تاريخيَّة  مراحل  إىل  يؤشِّ  أم  واحدة  لغٍة  داخل  لغويٌّ  ٌع  تنوُّ هو  العربيّة  اللغة  بيان  تنّوع  هل 

التطّورات التي مرّت بها اللغة العربيّة، وإىل موقعها الزمنّي التفصييّل من بقيَّة اللغات الساميّة؟ 

التاريخّي  البناء  التاريخّي والجغرايّف وإمكانات إعادة  القرآن يف وسطه األصيّل ويف سياقه  مطلب فهم 

للوحي القرآيّن! 

كيف أثَّرت العالقات القامئة بني القرآن والعهدين يف صورة حياة مؤلِّف القرآن أو مؤلِّفيه، وبالخصوص 

يف طريقة التأليف؟ 

س لإلسالم؟! ماذا عن البيئات الثقافيَّة التي من املمكن أنَّها ساهمت يف بلورة الكتاب املؤسِّ

البيايّن،  التحليل  البالغّي،  )التحليل  والتواصل واألدب  اللغة  ة من علوم  مناهج مستَمدَّ إىل  اللجوء  هل 

القرآيّن واسرتاتيجيَّته؟ وهل  الخطاب  بديناميكيَّة  أكرث  اإلحاطة  يُساعد عىل  والشعرّي(،  اإليقاعّي  والتحليل 

مُتكِّن هذه املناهج من اإلحاطة بتسلسل أحداث محتمل ملراحل تأليف القرآن؟ 

ما هي طبيعة العالقة بني املعايري )اإلبستمولوجيَّة، املفهوميَّة، أو االجتامعيَّة-السياسيَّة مثالً( املتصوَّرة 

سابًقا وبني تفسري القرآن؟ وكيف يؤثِّر أحدهام يف اآلخر؟

ما هي االسرتاتيجيَّات الهرمنيوطيقيَّة التي يجري توظيفها؟

ة يف اآليات القرآنيَّة؟ وما هي األفكار  كيف تجري ُمناقشة التوتُّرات الحاصلة بني الصفة التاريخيَّة والصحَّ

ة
َّ

االفتتاحي 8
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املعارص  القرآيّن  وبالتفسري  عموًما  اإلسالمّي  بالالهوت  ترتبُط  بحيث  ذلك،  من  استخراجها  مُيكن  التي 

خصوًصا؟

يات-، بوصفها نقطة انطالٍق  القراءة يف القرون الثالثة األُوىل من اإلسالم -النصوص، السياقات، والتحدِّ

والسياسيَّة  االقتصاديَّة  والسياقات  والقرَّاء،  القراءة،  املقروءة، وطرق  للنصوص  األدبيَّة  األنواع  للبحث يف 

املرتبطة بظاهرة القراءة! 

تقنيَّات رسد بعض  العريّب؛ من خالل دراسة  الدينّي والنرث يف األدب  العالقة بني الرسد  ما هي طبيعة 

اآليات القرآنيَّة والسيَّام القصصيَّة منها، ومن ثّم دراسة اآليات نفسها يف الرتاث التفسريّي العريّب؟

التلمود  القديم( وأدب  )العهد  ودينيّة سابقة؛ كاملقرائيَّة  تاريخيّة  مراحل  القرآن قصصه من  استمّد  هل 

وكتب آباء الكنيسة )والسيام الكنيسة السوريّة(، بحيث ساهمت يف تشّكلها عىل ما هي عليه، كام يف قّصة 

ة إلهيَّة  إبراهيم التي هدف القرآن من خاللها إىل إعادة ترميم الرتاث الدينّي والحضارّي العريب ومنحه قوَّ

ودينيَّة، وإىل تأسيس دين اإلسالم الجديد وشقِّ طريقه الدعوّي؟! 

إسكات  ظّل  يف  املعارصة  العريّب«  »التنوير  حركات  عىل  انعكاساته  هي  وما  ليربايّل؟  قرآن  مثّة  هل 

هات الليرباليَّة؟ وما هي أسباب فشل التيار الليربايّل العريّب  األنظمة الحاكمة يف الدول العربيَّة لهذه التوجُّ

يف تقديم أمنوذٍج حدايثٍّ قرآيّن؟ 

كيف سيبدو األمنوذج القرآيّن فيام لو أخذنا بعني االعتبار القول األديّب املأثور: »الرواية تعكُس عاملـًا 

ُع القرآن تطبيقات القراءات النقديَّة ويستقبلها؟ قد هجره الله«؟ وكيف يرُشِّ

ث إليه؟ وكيف قام بتوجيهه لتوسيع شيحة املؤمنني به؟  د وبأّي طريقة تحدَّ كيف ظهر اإلله للنبّي محمَّ

التي ينسبها  وكيف يواجه معارضيه؟ وكيف يصف طائفة املؤمنني؟ وما هي األسس اإلميانيَّة واألخالقيَّة 

الطرق  به؟ وما هي  اإلميان  دين اإلسالم املطلوب من األشخاص  وما هو  اإلله؟  إليهم؟ وما هي صورة 

العمليَّة للتعبري عن اإلميان باإلله؟ وكيف كان الجدل مع اليهود والنصارى وعبدة األصنام؟ وما هي الديانة 

اإلبراهيميَّة التي من الواجب عىل الناس اتِّباعها ليك يكونوا مسلمني حقيقيِّني؟ 

تغيري القبلة من القدس إىل مكَّة ومشكلة الصالة! 

مطلب إعادة علم اآلخرة القرآيّن إىل دائرة الضوء، عرب دراسته يف سياقه التاريخّي )أي العصور القدمية 

رة( مضافًا إىل سياقه األديّب )ُمدّونات دينيَّة من تراث »الكتاب املقدَّس«(.  املتأخِّ

ما هي طبيعة العالقة بني الدين والعلم يف أعامل التفسري يف العرص الحديث؟

هل لألركيولوجيا والعلم الجيني دور يف تأسيس تفسري جديد وقراءة تطّوريّة للقرآن؟ 

تأويل املعجزة القرآنيَّة بني نظريَّة النشوء والتطوُّر وعلم البالغة.

االفتتاحية

9
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الرتجمة  عمليَّات  يف  التفسري؛  وإعادة  ة،  املتغريِّ التلقِّي  بيئة  الزمن،  م  تقدُّ قبيل:  من  قضايا  تؤثِّر  كيف 

س والقرآن وغريها من النصوص املقّدسة؟ وإىل أيِّ مدى تقوم عمليَّة إعادة ترجمة  الجديدة للكتاب املقدَّ

سة برتسيخ نظريَّة إعادة الرتجمة -التي ذكرناها آنًفا- أو هدمها؟ النصوص املقدَّ

تمَّ  التي  الرتجمة  إعادة  اسرتاتيجيَّات  يف  ُمرتجم(  أو  )أصيّل  ٍد  ُمحدَّ لنٍص  الرسميَّة  الطبيعة  تؤثِّر  كيف 

اعتامدها؟ وكيف تؤثِّر الطبيعة الرسميَّة لرتجمٍة موجودة يف اسرتاتيجيَّات إعادة الرتجمة؟ وما هي اسرتاتيجيات 

سة؟ وما  س والقرآن وغريها من النصوص املقدَّ إعادة الرتجمة الفعليَّة التي يتبنَّاها ُمرتجمو الكتاب املقدَّ

يَّة الكبرية التي يتمُّ اتّخاذها؟  يَّة الصغرية )النحو، القاموس اللغوّي، املصطلحات( والنصِّ هي الخيارات النصِّ

س والقرآن التعامل -نظريًا وتطبيقيًا- مع اإلشكاليَّات اآلتية: الحساسيَّة،  وكيف يستطيع ُمرتجمو الكتاب املقدَّ

الرتجمة الداخليَّة، التحديث يف مقابل اللغة القدمية، املعنى الرصيح يف مقابل الضمنيَّة، الداللة الحرفيَّة 

يف مقابل اإلشارة، اللغة الفائضة مقابل التكافؤ الوظيفّي، وغريها من اإلشكاليَّات؟

سة؟ وما  كيف مُيكن تقييم نجاح ترجمٍة جديدة للكتاب املقدَّس أو القرآن أو غريها من النصوص املقدَّ

دون  الذي يجعُل بعَض الرتجامت الجديدة أكرث نجاًحا من غريها؟ وما هو الدور الذي يلعبه فاعلون ُمتعدِّ

سة؟ وما هي الوظائف التي  يف عمليَّة إضفاء الطابع الرسمّي عىل بعض الرتجامت الجديدة للنصوص املقدَّ

سة يف بيئات التلقِّي املختلفة؟ كيف مُيكن  تؤدِّيها الرتجامت الجديدة الداخليَّة والخارجيَّة أو النصوص املقدَّ

الكتاب  ترجامت  ُمنافسة  مُيكن  وكيف  للقرآن؟  املعتَمدة  الرتجامت  يف  املفرَتَض  النقص  ي  وتحدِّ شح 

املقدَّس والقرآن؟ كيف مُيكن تفسري التلقِّي غري الناجح لبعض الرتجامت الجديدة؟ وما هي اسرتاتيجيَّات 

الهيئة البرصيَّة للكتاب، وغريها من االسرتاتيجيَّات التي تُستخدم لنرش الرتجمة الجديدة يف السوق.

هذه، فضاًل عن غريها من الرؤى والتساؤالت املُستنتَجة من أقوال املسترشقني املعارصين ومقوالتهم، 

فه  وضعناها ضمن مادَّة علميَّة ترصد الواقع البحثّي االسترشاقّي املعارص يف مجال الدراسات القرآنيّة، وتوصِّ

ي والنقد  سات البحثيَّة والعلميَّة؛ من التصدِّ كام هو؛ ليتمكَّن الباحثون من الحوزويِّني والجامعيِّني واملؤسَّ

ورفع الشبهات واملغالطات الكثرية التي أُثريت حول القرآن الكريم من ِقبَل املسترشقني الغربيِّني ومن سار 

يف 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 املجلَّة.

والله املوفِّق

املركز اإلسالمّي للدراسات االسرتاتيجيَّة/ فرع بريوت - لبنان

ة
َّ

االفتتاحي 10
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 بحوث 

ودراسات

د. أحمد صالح البهنيس)1(

مقّدمة:

مة ترجمة »أوري روبني« ملعاين القرآن الكريم إىل اللغة العربيَّة)2(، ومامَّ  م يف العدد السابق الكالم عن مقدِّ تقدَّ

يَّة الكربى لهذه الرتجمة تكمن يف احتوائها عىل كثريٍ من التعليقات والهوامش مضافًا إىل ملحقني،  ذكرناه أنَّ األهمِّ

القرآن عدا سوريت »الضحى  القرآنيَّة، شملت جميع سور  نقد وتعليقات عىل معظم اآليات  تحتوي جميعها عىل 

والعرص«، وبلغ عدد صفحاتها 543 صفحة؛ لذلك فنحن أمام مجلٍَّد عن القرآن الكريم يحتوي عىل ترجمٍة ملعانيه 

إىل العربيَّة، ونقٍد آلياته من وجهة نظٍر استرشاقيَّة إرسائيليَّة، من خالل التعليقات الهامشيَّة عىل اآليات القرآنيَّة، وهو 

ما جعل من الرضورّي نقد هذه التعليقات والحوايش املليئة بالفرضيَّات؛ للتمييز بني ما هو علمّي وموضوعّي، وما 

هو غري ذلك منها.

بالنسبة إىل التعليقات والهوامش املوجودة يف حوايش ترجمة »روبني«، فقد جمعت بني كونها تعليقات تفسرييَّة 

لة للرتجمة، حاول من خاللها املرتجم شح عدٍد من األلفاظ  توضح مرئيَّات املرتجم، وكونها تعليقات شارحة مكمِّ

واآليات القرآنيَّة والتعليق عليها.

ورد يف تعليقات »روبني« وهوامشه عدٌد من الشبهات حول اآليات القرآنيَّة، متحورت حول ردِّ اآليات القرآنيَّة إىل 

مصادر خارجيَّة غري أصيلة؛ هي املصادر اليهوديَّة والنرصانيَّة والوثنيَّة، وهي الشبهة األساس املتعلِّقة مبصدر القرآن 

الكريم، والتي صاَحبََها بشبهات أخرى تتعلَّق بإسقاط »روبني« ملفاهيم سياسيَّة وفكريَّة معيَّنة عىل اآليات القرآنيَّة، 

تخدم أيديولوجيَّته االسترشاقيَّة اإلرسائيليَّة.     

ويف ما يأيت نقٌد لشبهات »روبني« حول عدٍد من اآليات القرآنيَّة التي تمَّ اختيارها؛ لتحليلها ونقدها بشكل علمّي 

وموضوعّي، وذلك عىل النحو اآليت: 

ص يف االسترشاق اإلرسائييّل، من مرص. ))) باحث متخصِّ

مة ترجمة أوري روبني العربيَّة ملعاين القرآن الكريم«، مجلَّة القرآن واالسترشاق املعارص، السنة األوىل، العدد 3، صيف 9)20م، ص)39-3. )2)  انظر: البهنيس، أحمد: »مقدِّ

       شبهات “أوري روبين” 
حول مصدر القرآن الكريم ونقدها

-دراسة تحليليَّة نقديَّة لنامذج مختارة من تعليقات ترجمة 

روبني العبيَّة ملعاين القرآن الكريم وهوامشها-

13
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ة« ونقدها: : شبهة »روبي�ن« بردِّ القرآن الكريم إلى مصادر »يهوديَّ
ً

ل أوَّ

ة آدم وزوجه أمنوذًجا-: 1. شبهة »روبني« بردِّ قصص القرآن الكريم إىل مصادر يهوديَّة ونقدها -قصَّ

الواردة يف كلٍّ من: سورة  القرآنيَّة  ة آدم وحوَّاء، من خالل تعليقاته عىل عدد من اآليات  تعرَّض »روبني« لقصَّ

ة إىل أجزاء واردة يف التوراة واألجادا)1(. فعلَّق عىل  البقرة، سورة األعراف، وسورة طه؛ إذ ردَّ أجزاء من هذه القصَّ

اآلية 31 من سورة البقرة ﴿َوَعلََّم آَدَم األَْساَمء كُلََّها ثُمَّ َعرََضُهْم َعىَل الَْمالَئِكَِة َفَقاَل أَنِبُئويِن ِبأَْساَمء َهـُؤالء إِن كُنُتْم 

َصاِدِقنَي﴾، بردِّها إىل كتاب األجادا، 11 )من خالل بسيكتا ربتي، 14 ومدراشيم أخرى()2( : “قال الحاخام أحاي: 

يف الوقت الذي كان يخلق فيه الرّب آدم، جمع املأل األعىل، وقال لهم: سأخلق إنسانًا. قالوا له: وهذا اإلنسان 

ما طبيعته؟ قال لهم: حكمته ستكون أكرث منكم. ماذا فعل الرّب بعد ذلك؟ جمع كلَّ البهائم الحيَّة والطيور أمام 

املالئكة. قال لهم: ما أسامء هؤالء؟ ومل يعرفوا. وبعد أن خلق اإلنسان األوَّل “آدم” جمع كلَّ البهائم الحيَّة والطيور 

أمامه. قال له: ما أسامء هؤالء؟ قال “آدم” هذا من املستحسن أن يُدعى ثوًرا، وهذا حامًرا، وهذا حصانًا، وهذا مناًل، 

وهذا أسًدا، وهذا نرًسا، وهكذا لكلِّ البهائم والطيور. ثمَّ قال له الرّب: وأنت ما اسمك؟ قال له: أنا من املستحسن 

أن أُدعى آدم، وملاذا؟ ألنَّني ُخلقت من أديم األرض. وأنا ما اسمي؟ قال له: أنت من األفضل أن تدعى “سيدي” 

وملاذا؟ ألنَّك أنت سيِّد كّل مخلوقاتك”.  

ا اآلية 35 من السورة نفسها ﴿َوُقلَْنا يَا آَدُم اْسكُْن أَنَت َوَزْوُجَك الَْجنََّة َوكُالَ ِمْنَها َرَغًدا َحْيُث ِشْئُتاَم َوالَ تَْقَربَا َهـِذِه  أمَّ

ين املسلمني يقولون:  َجرََة َفَتكُونَا ِمَن الْظَّالِِمنَي﴾، فقد ردَّها »روبني« إىل سفر التكوين، 2/ 17، مضيًفا أنَّ املفرسِّ الشَّ

إنَّ املقصود هو القمح أو نوٌع آخر مثل العنب أو الليمون أو التني، رادًّا ذلك إىل كتاب األجادا، 16- 17 )من خالل 

رة بها كّل صنوف الحياة، قال الريّب يهودا بر العاي: شجرة  براشيت ربا، 16()3( : “شجرة الحياة هي الشجرة املتجذِّ

ع وتخرج من تحتها”.  الحياة كّل مياه الخلق تتجمَّ

اْهِبطُواْ  َوُقلَْنا  ِفيِه  كَانَا  ِمامَّ  َفأَْخرََجُهاَم  َعْنَها  ْيطَاُن  الشَّ ﴿َفأََزلَُّهاَم  أيًضا  نفسها  السورة  من   36 اآلية  علَّق عىل  كام 

أيًضا  النداء  أنَّ  ون  يُفرسِّ َمْن  هناك  »إنَّ  بالقول:  ِحنٍي﴾،  إِىَل  َوَمَتاٌع  ُمْسَتَقرٌّ  األَْرِض  يِف  َولَكُْم  َعُدوٌّ  لَِبْعٍض  بَْعُضكُْم 

إلبليس، أي إنَّ العداء سيكون بني الشيطان وبني بني اإلنسان، كام قيل يف سفر التكوين، 3/ 15 عىل العالقة بني 

ة من الفعل הגיד؛ مبعنى يقول أو يروي، واملصطلح املرادف املستخدم يف املصادر  عة املوجودة يف التلمود واملدراش، وهي مشتقَّ ))) هي املادَّة املتنوِّ

التي اكتشفت يف أرض كنعان هو הגדה، والذي ال نجد له تفسريًا واضًحا. تعّد األجادا كذلك أحد أنواع اإلنتاج األديّب لليهود يف فلسطني وبابل حتَّى عرص 

الهيكل الثاين تقريبًا، والتي تنوَّعت واتَّخذت أشكااًل عديدة بعد استيلء اإلسكندر األكرب عىل فلسطني عام 333 ق.م وحتَّى عام 322 ق.م، وصارت شكًل أدبيًّا 

مستقلًّ عىل مدى أكرث من ألف سنة إىل أن فتح العرب املسلمون فلسطني. وبالتايل فهي تجمع نتاج موروث تاريخّي يهودّي كبري مختلط ومتأثِّر بالكتب 

ة التلمود.  الدينيَّة اليهوديَّة خاصَّ

ا التلمود األورشليمّي فنسبة األجادا فيه  يصعب تحديد طبيعة األجادا وجوهرها يف التلمود، فنحو ربع مادَّة  التلمود البابيّل من األجادا من حيث املضمون، أمَّ

أقّل، لكنَّها تحظى فيه عىل مكانة مميَّزة. وتنقسم األجادا إىل: -) توراتيَّة، -2 تاريخيَّة، -3 أخلقيَّة- تعليميَّة، -4 رمزيَّة، -5 قصص الحاخامات، -6 الهوتيَّة. )انظر: 

التلمود..أصله وتسلسله وآدابه، ترجمة: شمعون مويال، تقديم: ليىل إبراهيم أبو املجد، مراجعة: رشاد الشامي، ال ط، ال م، الدار الثقافيَّة للنرش، 2009م).

)2) ע״ע، אורי רובין، עמ׳ 5. 

)3) ע״ע، אורי רובין، עמ׳، 5. 

بحوث ودراسات
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ًة بَيَْنِك َوبنََيْ الَْمْرأَِة، وَكََذلَِك بنََيْ نَْسلَيُْكامَ. ُهَو يَْسَحُق رَأَْسِك َوأَنِْت تَلَْدِغنَي َعِقبَُه(.   اإلنسان والحيَّة)1( )َوأُثِرُي َعَداَوًة َدامئَِ

َجرََة  ا اآلية 19 من سورة األعراف ﴿َويَا آَدُم اْسكُْن أَنَت َوَزْوُجَك الَْجنََّة َفكُالَ ِمْنها َحْيُث ِشْئُتاَم َوالَ تَْقَربَا َهـِذِه الشَّ أمَّ

َفَتكُونَا ِمَن الظَّالِِمنَي﴾، فقد ردَّها إىل التعليق الوارد عىل اآلية 35 من سورة البقرة)2(. وكذلك ردَّ اآلية 24 من السورة 

نفسها ﴿َقاَل اْهِبطُواْ بَْعُضُكْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ َولَُكْم يِف األَْرِض ُمْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع إِىَل ِحنٍي﴾ إىل التعليق عىل اآلية 36 من سورة 

البقرة)2(. 

نِّي ُهًدى َفَمِن اتََّبَع  ا يَأْتَِينَّكُم مِّ وبالنسبة إىل اآلية 123 من سورة طه ﴿َقاَل اْهِبطَا ِمْنَها َجِميًعا بَْعُضكُْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ َفإِمَّ

ُهَداَي َفاَل يَِضلُّ َواَل يَْشَقى﴾، فقد أحالها »روبني« إىل التعليق الوارد عىل اآلية 36 من سورة البقرة)3(.

اآليات  عىل  »روبني«  تعليقات  تقسيم  وميكن 

ة آدم وحواء ومناقشتها  القرآنيَّة التي وردت فيها قصَّ

والرّد عليها، عىل النحو اآليت: 

خلق آدم وتعليمه األسامء: 

يشمل هذا القسم تعليق “روبني” عىل اآلية 31 

من سورة البقرة، فعىل الرغم من اتِّفاق اآلية القرآنيَّة 

مع نصِّ األجادا الذي ردَّه “روبني” إليها، يف تعليم 

نلحظ  لكنَّنا  اإللهيَّة،  الذات  قبل  من  لألسامء  آدم 

فرقًا واضًحا ومتكرًِّرا بني اآليات القرآنيَّة والنصوص 

يف  األخرية  استغراق  يف  يتمثَّل  اليهوديَّة،  الدينيَّة 

دامئًا  القرآنيَّة  اآليات  نجد  أنَّنا  حني  يف  التفاصيل، 

والعظة  الفائدة  إىل  للوصول  وتُجمل  توجز  ما 

املرجوَّة، من دون الدخول يف تفاصيل غري مفيدة. 

س بأسطورة األصل  myth of origin أو  يه علامء الكتاب املقدَّ ويالحظ -أيًضا- أنَّ نصَّ األجادا تُسيطر عليه ما يسمِّ

األسطورة التعليليَّة التربيريَّة)4(a etiological myth، وهي الظاهرة املوجودة بقوَّة يف نصوص العهد القديم )املقرا(، 

لكن من خالل تحليل هذا النّص من األجادا ميكن القول -أيًضا- إنَّها موجودة يف األجادا وبقوَّة؛ إذ إنَّ النصَّ يورد 

ي بهذا االسم ألنَّه خلق من האדמה  أي  تفسريًا أو تحلياًل لكثري من األسامء املطروحة فيه؛ فمثاًل نجد أنَّ آدم ُسمِّ

))) שם، עמ׳، 5. 

)2) שם، עמ׳، 25).

)2) שם، עמ׳، 25). 

)3) ע״ע، אורי רובין، עמ׳، 258. 

د خليفة: تاريخ الديانة اليهوديَّة، ال ط، القاهرة، ال ن، 996)م، ص23-22.  )4) انظر: حسن، محمَّ
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أديم األرض)1(. ويف املقابل ال توجد هذه الظاهرة سواء يف اآلية القرآنيَّة محّل املقارنة، أو يف القرآن الكريم عموًما.  

األكل من الشجرة وخروج آدم من الجّنة:  

يشمل هذا القسم تعليقات “روبني” عىل اآليتني 35 و36 من سورة البقرة واآلية 19 من سورة األعراف، واآلية 

123 من سورة طه.

ونجد -أيًضا- املالحظة املتكرِّرة نفسها املتمثِّلة يف استغراق النّص الدينّي اليهودّي يف التفاصيل مقابل اإليجاز 

يف النّص القرآيّن. 

كام ياُلحظ -أيًضا- استغالل “روبني” لإلرسائيليَّات الواردة يف عدٍد من التفاسري التي اعتمد عليها يف تعليقاته 

ين املسلمني؛  عىل اآليات القرآنيَّة؛ وذلك بهدف نسبة عدٍد من اآلراء والتفسريات الواردة يف التعليقات إىل املفرسِّ

مبا يظهر وجود تطابٍق بينها وبني املصدر اليهودّي الذي يردُّ إليه اآلية القرآنيَّة. واملثال عىل ذلك تعليقه عىل اآليتني 

ين أنَّ الشجرة الواردة يف اآليتني هي شجرة الخطيئة أو الليمون  35 و36 من سورة البقرة؛ حيث نسب إىل املفرسِّ

أو التني، وهي معلومات وردت يف اإلرسائيليَّات يف هذه التفاسري وتطابقت مع بعض ما جاء يف املصادر الدينيَّة 

اليهوديَّة)2(. 

ة نفسها الواردة يف  ة القرآنيَّة عن آدم وزوجه تختلف يف صياغتها ودالالتها عن القصَّ  وعىل العموم، فإنَّ القصَّ

تنَْي يف خطوطهام العريضة)3(. التوراة واألجادا، وذلك عىل الرغم من التشابه بني القصَّ

ة القرآنيَّة تبدأ قبل خلق الله آلدم: ﴿َوإِْذ َقاَل َربَُّك لِلَْمالَئِكَِة إِينِّ َجاِعٌل يِف األَْرِض َخلِيَفًة َقالُواْ أَتَْجَعُل ِفيَها  فالقصَّ

ُس لََك َقاَل إِينِّ أَْعلَُم َما الَ تَْعلَُموَن﴾)4(، ومل تهدف إىل  َماء َونَْحُن نَُسبُِّح ِبَحْمِدَك َونَُقدِّ َمن يُْفِسُد ِفيَها َويَْسِفُك الدِّ

َجرَِة الَِّتي نََهيْتَُك َعْنَها،  إثبات خطيئة آدم التي أقرَّتها التوراة)5( »َوقَاَل آلَِدَم: أَلنََّك أَْذَعْنَت لَِقْوِل اْمَرأَتَِك، َوأَكَلَْت ِمَن الشَّ

ِة تَْقتَاُت ِمْنَها طََواَل ُعْمرَِك«. فَاألَرُْض َملُْعونٌَة ِبَسبَِبَك َوِبالَْمَشقَّ

אביב   - תל  דביר  הוצאת  ובמדרשים:  שבתלמוד  האגדות  מבחר  רבניצקי.האגדה  י.ח.  ו  ביאליק  ח.נ.   (((

יז. עמ׳  ראשון  כרך   :(936

د بن أحمد بن إبراهيم: بحر العلوم )املعروف بتفسري  ة آدم وحوَّاء يف التفاسري التي اعتمد عليها روبني: السمرقندّي، نرص بن محمَّ )2) انظر: تفسري قصَّ

السمرقندّي)، تحقيق: محمود مطرجي، ال ط، بريوت، دار الفكر، 998)م، مج)، ج)، ص70-73؛ ابن الجوزي، جامل الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عيل بن 

د: زاد املسري يف علم التفسري، ط)، بريوت، دار ابن حزم للطباعة والنرش والتوزيع، 2002م، ص55؛ البيضاوي، نارص الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر  محمَّ

، جلل الدين؛ السيوطّي، جلل  د الشريازي: أنوار التنزيل وأرسار التأويل، ال ط، القاهرة، املكتبة التجاريَّة الكربى، ال ت، ج)، ص295-297؛  املحىلَّ بن محمَّ

الدين: تفسري الجللني، ال ط، بريوت، دار ابن حزم للطباعة والنرش والتوزيع، )200م، ص45. وما يؤكِّد أنَّ هذه الروايات هي من اإلرسائيليَّات -أيًضا- هو 

د حسني:  أنَّ الباحثني يف التفاسري أكَّدوا أنَّ البيضاوي اعتاد يف تفسريه تصدير روايات اإلرسائيليَّات بـ"قيل" و"روي" إشعاًرا منه بضعفها )انظر: الذهبّي، محمَّ

ة.  ون، ال ط، القاهرة، مكتبة وهبة، ال ت، ج)، ص3)2)، وهو ما يوجد يف روايات البيضاوي حول هذه القصَّ التفسري واملفسِّ

ن، العدد )6)، 2006/9/2م. عىل الرابط: ة أيب البرش آدم بني التوراة والقرآن«، مجلَّة الحوار املتمدِّ )3) ملزيد من االطّلع، انظر: فّواز، عامد: »قصَّ

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=74345 

)4) سورة البقرة، اآلية 30.

)5) سفر التكوين، 7/3).
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﴿َوَعلََّم آَدَم  ة القرآنيَّة تذكر –أيًضا- األفضليَّة التي وهبها الله -عزَّ وجّل- آلدم بتعليمه األسامء كلها  كام إن القصَّ

األَْساَمء كُلََّها ثُمَّ َعرََضُهْم َعىَل الَْمالَئِكَة َفَقاَل أَنِبُئويِن ِبأَْساَمء َهـُؤالء إِن كُنُتْم َصاِدِقنَي﴾)1(، وهو ما مل نجد له أثرًا يف 

ة التوراتيَّة، وكان ذلك هو السبب يف أن يلجأ »روبني« إىل نصٍّ ديني يهوديٍّ آخر؛ وهو األجادا؛ حينام مل يجد  القصَّ

ة آدم من بني نصوص العهد القديم )املقرا(، فلجأ إىل األجادا التي  ما يتشابه مع النصِّ القرآيّن يف هذه الجزئيَّة من قصَّ

رة من حيث تاريخ ظهورها وجمعها وتدوينها عن القرآن الكريم؛ ما يعني أّن احتامل تأثُّرها وأخذها من النصِّ  هي متأخِّ

القرآيّن أكرب بكثري من احتامل العكس.  

ة آدم القرآنيَّة تنتهي بوعيه  ونالحظ -أيًضا- أنَّ قصَّ

له ملسؤوليَّاته، وهام  أساس تصالحه  ألخطائه وتحمُّ

بِِّه كَلِامٍَت  مع ربِّه ورضا الله عنه)2(: ﴿َفَتلَقَّى آَدُم ِمن رَّ

َعرَْضَنا  الرَِّحيُم﴾)3(، و﴿إِنَّا  التَّوَّاُب  ُهَو  إِنَُّه  َعلَْيِه  َفَتاَب 

أَن  َفأَبَنْيَ  َوالِْجَباِل  َواأْلَْرِض  اَمَواِت  السَّ َعىَل  اأْلََمانََة 

يَْحِملَْنَها َوأَْشَفْقَن ِمْنَها َوَحَملََها اإْلِنَساُن إِنَُّه كَاَن ظَلُوًما 

َجُهواًل﴾)4(. 

ة يف التوراة، فيُالحظ عليها  ا بالنسبة إىل القصَّ وأمَّ

ة خلق آدم بني اإلصحاحني  أنَّ مثّة تناقًضا حول قصَّ

األوَّل والثاين من سفر التكوين؛ ففي اإلصحاح األوَّل 

يَرِد أنَّ الله خلق يف اليوم السادس كثريًا من الكائنات 

يف  أو  املاء  يف  أو  األرض  عىل  تعيش  التي  الحيَّة 

ا يف اإلصحاح الثاين فنجد أنَّ الله خلق اإلنسان أوَّاًل، ثمَّ خلق صنوف الحيوانات،  الهواء، ثمَّ خلق آدم وحواء، أمَّ

ه عامل  وبعد ذلك حواء. ومن هنا، فإنَّ النظام الذي ُخلِقت عليه الكائنات معكوس بني اإلصحاحني، وهو ما يفرسِّ

اإلنرثوبولوجيا »جيمس فريزر« يف كتابه »الفولكلور يف العهد القديم« بأنَّ التوراة استخدمت مصدرين مختلفني، ثمَّ 

تني يف سفر التكوين دون موامئة بينهام)5(.  تمَّ الجمع بني القصَّ

فيه  توجد  بنصٍّ  القرآيّن  النصِّ  اقتباس  حقيقة  حول  تساؤاًل  يثري  ة  للقصَّ التوراتيَّة  الرواية  يف  التناقض  هذا  ولعلَّ 

ة واحدة، أو تأثُّره به، يف حني أنَّ النصَّ القرآينَّ يعتمد روايًة واحدًة؛ ما يؤشِّ إىل  تناقضات واضحة وبارزة حول قصَّ

أصالته واستقالليَّته وخصوصيَّته واستمداده واعتامده عىل مصدر واحد. 

))) سورة البقرة، اآلية )3.

ة أيب البرش آدم بني التوراة والقرآن«، م.س.  از، »قصَّ )2) نقلً عن: فوَّ

)3) سورة البقرة، اآلية 37.

)4) سورة األحزاب، اآلية 72.

ة للكتاب، 974)م، ص55.  )5) انظر: فريزر، جيمس: الفولكلور يف العهد القديم، ترجمة: نبيلة إبراهيم، ال ط، القاهرة، الهيئة املرصيَّة العامَّ
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ويف نهاية هذا الجزء، تجدر اإلشارة -كذلك- إىل أنَّ مثّة اختالفًا كبريًا بني القصص يف القرآن الكريم؛ سواء 

من حيث املفهوم أو العنارص أو السامت)1(، عن القصص يف العهد القديم؛ سواء يف عنارصها أو يف أغراضها)2(. 

ة القرآنيَّة متتزج مبوضوعات  ة التوراتيَّة بأنَّ القصَّ وبهذا يتَّضح أنَّ القصص القرآيّن يتَّسم ويتميَّز وينفرد عن القصَّ

السورة التي ترد فيها امتزاًجا عضويًّا ال مجال فيه للفصل بينها وبني غريها من موضوعات السورة، بحيث لو حذفنا 

ة تسهم يف بيان مضمون النّص وإيضاحه للقارئ،  ة من موقعها الوارد يف السورة الختلَّ املعنى؛ ألنَّ القصَّ القصَّ

ة ابَْني آدم )قابيل وهابيل( ملا استقام  فلو حذفنا -عىل سبيل املثال- قّصة الغراب التي وردت أثناء الحديث عن قصَّ

املعنى؛ ألّن الغرض من ذكر الغراب كان لحكمة إلهيَّة يف بيان حكمة دفن املوىت)3(.

ة القرآنيَّة بالبداية املشوِّقة، وامليل إىل اختيار األلفاظ القليلة ذات املعاين والدالالت الكثرية،  كام متتاز القصَّ

ة، أو تلحق الرسد، أو  ة التي تسبق رسد أحداث القصَّ ع الصيغ، واستخدام التعليقات التي تلخِّص مغزى القصَّ وتنوُّ

تأيت خالله؛ لتفرسِّ أسباب تلك األحداث)4(.

الكريم  القرآن  ففي  القديم(؛  )العهد  التوراة  القصص يف  أنواع  الكريم عن  القرآن  القصص يف  نوع  ويختلف 

تنقسم القصص إىل ثالثة أنواع؛ هي:

- قصص األنبياء

- قصص تتعلَّق بحوادث غابرة

.)5(قصص تتعلَّق بحوادث وقعت زمن الرسول -

ا القصص التوراتيَّة )قصص العهد القديم(، فتنقسم إىل أربعة أنواع؛ هي:  أمَّ

ة التاريخيَّة - القصَّ

ة السببيَّة - القصَّ

- قصص املعجزات

- القصص األخالقيَّة)6(. 

تي آدم ويوسف، ال ط، القاهرة، دار الفكر  ))) ملزيٍد من االطِّلع، انظر: الخطيب، عبد الكريم: القصص القرآيّن يف منطوقه ومفهومه مع دراسة تطبيقيَّة لقصَّ

العريّب، 974)م. 

)2) ملزيٍد من االطِّلع، انظر: مطاوع، سعيد عطيَّة: قصص األنبياء يف العهد القديم يف ضوء النقد األديّب، ال ط، القاهرة، املجلس األعىل للثقافة، 2007م.

ة يف القرآن الكريم....الخصائص والدالالت«، بحث منشور عىل موقع www.islamnoon.com للدرسات القرآنيَّة عىل  )3) انظر: الصعبي، إبراهيم: »القصَّ

شبكة اإلنرتنت. 

)4) انظر: م.ن.

)5) انظر: درباله، إسلم محمود: »القصص يف القرآن الكريم«، بحث منشور عىل موقع www.islamnoon.com للدراسات القرآنيَّة عىل شبكة اإلنرتنت. 

)6) انظر: مطاوع، قصص األنبياء يف العهد القديم يف ضوء النقد األديّب، م.س، ص32-)5.
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ة القرآنيَّة تتناسب مع غايات  ة التوراتيَّة أيًضا؛ هو أنَّ القصَّ ة القرآنيَّة وتتميّز به عن القصَّ وأبرز ما تتَّصف به القصَّ

الله وقدرته)1(، يف حني أنَّ  إثبات الوحي اإللهّي ووحدانيَّة  التنزيل اإللهّي، وهي غايات كثرية، لكنَّها تتلخَّص يف 

القصص التوراتيَّة جاءت لتربز أمناط حياة اآلباء وسلوكيَّاتهم وأخالقيَّاتهم، حتّى يقتدي بها اليهود)2(.

ة القرآنيَّة تهدف إىل بيان قضايا دينيَّة بحتة وإثباتها، وعىل رأسها إثبات الوحي  ومن حيث األهداف، فإنَّ القصَّ

ة التوراتيَّة فتهدف إىل التعليم واملامرسة، مضافًا  ا القصَّ اإللهّي والرسالة الربّانيَّة والتأكيد عىل حّقانيّة تعاليمها)3(. أمَّ

إىل األهداف الرتبويَّة والتعليميَّة وإثبات أنَّ حياة اإلنسان تسري بني النجاح والخطإ)4(. 

ة القرآنيَّة يضع  ة التوراتيَّة؛ فالرسد يف القصَّ ة القرآنيَّة وبني القصَّ كام يوجد اختالف واضح يف »الرسد« بني القصَّ

ة يف إطاٍر دينّي، تنفذ معه أشّعٌة روحيٌَّة إىل النفوس ببيان العربة األخالقيَّة والرتبويَّة التي من أجلها أنزل الله  القصَّ

ة التوراتيَّة فيغرقها يف كثريٍ من التفاصيل واألحداث املُْسَهِب فيها دون فائدة)5(.  ا الرسد يف القصَّ ة. أمَّ القصَّ

ة التي تتكرَّر  ة يف التوراة يختلف عن الهدف من تكرارها يف القرآن الكريم؛ فالقصَّ كام إنَّ الهدف من »تكرار« القصَّ

ة موطن إبراهيم، وقصة إنقاذ  ة األوىل، ومن أمثلة ذلك قصَّ م خربًا يُناقض الخرب يف القصَّ يف التوراة ياُلحظ أنَّها تُقدِّ

ة، لكنَّه  ة القرآنيَّة، فيختلف باختالف األسلوب الذي تتكرَّر فيه القصَّ ا التكرار يف القصَّ ة بيعه. أمَّ يوسف، وكذلك قصَّ

ال يخرج عن الغرض الدينّي)6(.

2. شبهة رّد »عقائد« القرآن الكريم و»ترشيعاته« و»ألفاظه« إىل مصادر يهوديَّة ونقدها:

أ. العقيدة -القضاء والقدر أمنوذًجا-:

ين  علّق »روبني« عىل اآلية 39 من سورة الرعد ﴿َيُْحو اللُّه َما يََشاُء َويُْثِبُت َوِعنَدُه أُمُّ الِْكَتاِب ﴾، بالقول: »إنَّ املفرسِّ

د َمْن يُحكم عليه باملوت  ونها مبعنى محو اسم اإلنسان من كتاب املصائر الساموّي مع موته، أي إنَّ الله يحدِّ يفرسِّ

ومن يستمّر بالحياة«، رادًّا ذلك إىل سفر الخروج )32/ 32(: »فَاْمُحِني ِمْن كِتَاِبَك الَِّذي كَتَبَْت«)7(. 

يرتكَّز التشابه بني اآلية القرآنيَّة والفقرة التوراتيَّة يف أنَّ كليهام يتعرَّض ملوضوٍع مرتبٍط بالعقيدة؛ فاآلية القرآنيَّة تؤكِّد 

عىل ترسيخ عقيدة سيطرة الله عىل القدر، ومقدرته عىل محو ما يشاء أو إثبات ما يشاء. وكذلك تتعرَّض الفقرة لعقيدة 

ة من القرآن الكريم دراسة أدبيَّة ونقديَّة، رسالة دكتوراة غري منشورة، جامعة األزهر، كلِّيَّة اللغة العربيَّة،  د عبد الله عبده: أسس بناء القصَّ ))) انظر: دبور، محمَّ

996)م، ص25-23.

)2) انظر: مطاوع، قصص األنبياء يف العهد القديم يف ضوء النقد األديّب، م.س، ص32.

)3) انظر: املجذوب، أحمد عيل: أهل الكهف يف التوراة واإلنجيل والقرآن، ال ط، القاهرة، الدار املرصيَّة-اللبنانيَّة، 989)م، ص23.  

)4) انظر: مطاوع، قصص األنبياء يف العهد القديم يف ضوء النقد األديّب، م.س،  ص20)-)2). 

»تفسري« www.tafsir.com عىل شبكة  القرآيّن«، دراسة منشورة عىل موقع  القصص  القرآيّن؛ دراسة ألسلوب  »القصص  الطاهر:  انظر: عبد السلم، عيل   (5(

ص)).  اإلنرتنت، 

)6) انظر: هويدي، أحمد محمود: »الرّد عىل شبهات املسترشق اليهودّي أبراهام جايجر حول قصص األنبياء يف القرآن الكريم«، مجلَّة كلَّيَّة اآلداب، جامعة 

القاهرة، مجلَّد 60، عدد 4، أكتوبر 2000م، ص)4). 

)7) ע״ע، אורי רובין، עמ׳ 204.
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قدرة اإلله عىل قبض روح اإلنسان، وتأيت يف إطار الحديث عن انحراٍف عقديٍّ لدى قوم موىس بعبادتهم إلًها من 

ذهب وتركهم عبادة الرّب)1(. 

لكن عىل الرغم من هذا التشابه، مثّة اختالٌف واضٌح يف سياق كلٍّ من اآلية القرآنيَّة والفقرة التوراتيَّة؛ فاآلية 

القرآنيَّة تأيت يف سياق الحديث القرآيّن عن الكتب السامويَّة التي ينزلها الله ويتحكَّم هو فيها، وعن استحالة تدخُّل 

فتأيت يف سياق عبادة قوم موىس إللٍه من ذهب،  الخروج،  الفقرة يف سفر  ا  أمَّ فيها)2(.  أنفسهم  تلقاء  الرسل من 

ومحاولة موىس االستغفار لهم)3(.

وياُلحظ -أيًضا- أنَّ تعليق »روبني« عىل اآلية اعتمد عىل تفسريٍ واحد، محاواًل مواءمته أو موافقته مع الفقرة 

وهو  باملوت،  الوحي  يفرسِّ  الذي  القول  اختار  اآلية،  تفسري  ذكرت يف  التي  الكثرية  األقوال  بني  فمن  التوراتيَّة، 

التفسري الذي يتواءم أو يتَّفق مع نصٍّ الفقرة التوراتيَّة التي ورد فيها »מחני־נא" )امحني(، والتي تعني أنَّ املحو 

هو اإلهالك أي املوت؛ فقد ذكر ابن الجوزي يف تفسري زاد املسري -وهو من التفاسري التي اعتمد عليها "روبني" 

مة ترجمته- أنَّ املفرّسين اختلفوا عىل مثانية أقوال حول تفسري "ميحو ويثبت" الواردين يف اآلية،  كام ذكر يف مقدِّ

وكان القول الخامس من بني هذه األقوال هو أّن املقصود به املوت وتحديد اآلجال)4(.    

وعىل الرغم من ذلك، فإنَّ معنى املوت يف القرآن الكريم مختلف متاًما عامَّ أورده "روبني" يف تعليقه، فاملتتبِّع 

لآليات التي وردت فيها املعاين املختلفة للموت يف القرآن الكريم ال يجد بينها ما يعني أنَّه املحو من الكتاب)5(. 

تفسرٌي  التوراتيَّة هو يف األساس  الفقرة  الوارد يف هذه  الكتاب"  أنَّ تفسري "املحو من  ناحية أخرى، نجد  من 

من  املحو  مبعنى  يَرُِد  ال  القديم  العهد  يف  املوت  مفهوم  أنَّ  إىل  مضافًا  هذا،  يهوديًّا)6(.  تفسريًا  وليس  نرصاينٌّ 

الكتاب؛ إذ إنَّ له معاين أخرى مختلفة متاًما)7(.

من خالل ما سبق، ميكن استنتاج أنَّ شبهة "روبني" هذه مبنيٌَّة يف األساس عىل وجود تشابٍه لفظيٍّ بني "ميحو" 

و"أّم الكتاب" يف اآلية القرآنية، وبني )מחני־נא( أي "امحني" و)ספרך( أي "كتابك" الوارد يف الفقرة التوراتيَّة، 

وهو األمر الذي مُيثِّل سمة شائعة من سامت منهج "روبني" يف تعليقاته عىل اآليات القرآنيَّة.      

وبوجه عاّم، ميكن القول إنَّ البناء العقدّي يف اليهوديَّة يتشابه يف أساساته وأصوله مع البناء العقدّي يف اإلسالم، 

اليهوديَّة شابها كثرٌي من االنحراف املتمثِّل بعبادة  من حيث توحيد اإلله ومفهوم الوحي اإللهّي، ولكنَّ العقيدة 

))) انظر: سفر الخروج، 32.

)2) انظر: سورة الرعد، اآليات 39-35.

)3) انظر: سفر الخروج، 32.

)4) انظر: ابن الجوزي، زاد املسري يف علم التفسري، م.س، ص737-736.

)5) انظر: الباش، حسن: القرآن والتوراة أين يتَّفقان وأين يفرتقان، ال ط، دمشق، دار قتيبة، ال ت، ج2، ص239-235. 

)6) انظر: العودات، أرحام سليامن سليم: سفر الخروج يف توراة اليهود عرض ونقد، رسالة ماجستري غري منشورة، غزَّة، الجامعة اإلسلميَّة، كلِّيَّة أصول الدين، 

0)20م، ص30. 

)7) انظر: حول هذه املعاين، انظر: الباش، القرآن والتوراة أين يتَّفقان وأين يفرتقان، م.س، ج2، ص245-239. 

بحوث ودراسات
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األوثان؛ مثل: عبادة العجل؛ مضافًا إىل فكرة حلول روح الرّب يف األنبياء؛ باعتباره وسيلة للوحي، وهي فكرة ال وجود 

لها يف القرآن الكريم، ومرفوضٌة إسالميًّا)1(. 

اليهود وفالسفتهم، وكان هذا  أحبار  أيدي  لتطوُّر كبري عىل  تعرَّض  اليهوديَّة  العقدّي يف  البناء  أنَّ  -أيًضا-  ويذكر 

التطّور منقساًم إىل نوعني: منه ما هو عىل الصعيد الذايتّ اليهودّي، ومنه ما هو عىل صعيد املؤثِّرات الخارجيَّة املادِّيَّة 

ها التأثريات البابليَّة؛ وذلك بعدما مكث اليهود يف السبي البابيّل ما بني 50-70 سنًة، كانت كفيلة  والثقافيَّة)2(، ومن أهمِّ

برتك أثٍر واضٍح يف العقيدة اليهوديَّة، وكان من أهّم مظاهرها: عبادة اآللهة الوثنيَّة البابليَّة، ودمج الحّس العقدّي بالحّس 

السيايّس)3(. 

ب. الترشيعات -تحريم أكل الدم أمنوذًجا-:

َا َحرََّم  تعرَّض “روبني” إىل ترشيع تحريم أكل الدم يف اإلسالم من خالل تعليقه عىل اآلية 173 من سورة البقرة: ﴿إمِنَّ

َم َولَْحَم الِْخنِزيِر َوَما أُِهلَّ ِبِه لَِغرْيِ اللِّه َفَمِن اْضطُرَّ َغرْيَ بَاغٍ َوالَ َعاٍد َفال إِثَْم َعلَْيِه إِنَّ اللَّه َغُفوٌر رَِّحيٌم﴾؛ إذ  َعلَْيكُُم الَْمْيَتَة َوالدَّ

علَّق عىل كلمة »الدم« بالقول: »املقصود الدم الذي ينزل من األعضاء التي فيها دم، فقد قيل إنَّ عبدة األصنام اعتادوا 

عىل جمع الدم يف أواين طهي وطبخه، لكّن تحريم اآلية القرآنيَّة ال ينطبق عىل الدم املختلط باألعضاء الداخليَّة؛ مثل 

الكبد والطحال. ويشبه ذلك الفرض املقرايّئ)4( لسكب الدم الخاّص بالقرابني عىل األرض وعدم أكله )مثالً: سفر 

ُم فاََل تَأْكُلُوُه، بَِل اْسُكبُوُه َعىَل اأَلرِْض كَامَ تَْسُكبُوَن الاْمََء«،  ا الدَّ التثنية، 12/ 16، 23-25()5(، ويف موضع آخر: »16 َوأَمَّ

َم ُهَو النَّْفُس، فاَلَ تَأْكُلُوا النَّْفَس َمَع اللَّْحِم. 24 الَ تَأْكُلُوا ِمْنُه بَِل اْسُكبُوُه  ِم، ألَنَّ الدَّ وكذلك قال: »23 لَِكْن إِيَّاكُْم َوأَكَْل الدَّ

َعىَل األَرِْض كَاَم يُْسَكُب الاَْمُء. 25 الَ تَأْكُلُوُه، لِتَْنَعُموا أَنْتُْم َوأَْوالَُدكُْم ِمْن بَْعِدكُْم ِبالَْخرْيِ، إِْذ َصَنْعتُُم الَْحقَّ يِف َعيَْنِي اللِه«.

ياُلحظ بالفعل أنَّ مثّة تشابًها كبريًا وقويًّا بني اآلية القرآنيَّة ومضمونها الترشيعّي، والنصوص التوراتيَّة وما تحتويه 

من أحكام ترشيعيَّة تتعلَّق بتحريم أنواٍع معيَّنٍة من األطعمة. 

بترشيعات  يتعلَّق  ما  باألساس من وجود تشابٍه عاّم بني اإلسالم واليهوديَّة يف  ينبع  التشابه  أنَّ هذا  وال شكَّ يف 

الديانتني إالَّ يف الجمل واألرنب والوبر والضّب،  يُذكر بني ترشيعات  إنَّه ال اختالف  إذ  األطعمة الحالل والحرام؛ 

وقد حرَّمتها اليهوديَّة وأحلَّها اإلسالم، يف حني تتشابه شيعتا الديانتني يف بقيَّة املحرَّمات؛ ويأيت يف مقّدمتها تحريم 

أكل الدم، وهو ما يتَّضح عند عقد مقارنة بني النصوص التوراتيَّة الواردة فيها ترشيعات األطعمة الحالل والحرام)6(، 

والترشيعات اإلسالميَّة حول األطعمة الحالل والحرام الواردة يف النصوص القرآنيَّة)7(.

))) انظر: العودات، سفر الخروج يف توراة اليهود عرض ونقد، م.س، ص)26-2). 

)2) انظر: الباش، القرآن والتوراة أين يتَّفقان وأين يفرتقان، م.س، ج2، ص259.

)3) انظر: م.ن، ص260-259. 

)4) نسبًة إىل العهد القديم الذي يُعرف يف اليهوديَّة باملقرا.

)5) ע״ע، אורי רובין، עמ׳ 22. 

)6) انظر: سفر اللويني ))؛ سفر الخروج  22؛ سفر التثنية 2).

)7) انظر: سورة البقرة، اآلية 73)؛ سورة املائدة، اآليات 3-5؛ سورة املائدة، اآلية 96؛ سورة األنعام، اآلية 45)؛ سورة النحل، اآلية 5)).
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ا يف العهد القديم فقد  بالنسبة إىل تحريم أكل الدم تحديًدا، فقد ورد يف القرآن الكريم يف أربعة مواضع)1(. أمَّ

ذُكر يف اإلصحاح 12 من سفر التثنية، وفيه ترشيع تحريم أكل الدم، وتعليل ذلك بأنَّ الدم ال يؤكل بل يُسفك ألنَّ 

الدم هو النفس. 

مثَّة  لكْن  املحرَّمة،  األطعمة  يف  واليهوديَّة  اإلسالميَّة  الترشيعات  تشابه  من  الرغم  وعىل  سبق،  مامَّ  انطالقًا 

ة يف تحريم أكل الدم تحديًدا؛ فالترشيع اإلسالمّي الوارد يف القرآن يحتوي عىل استثناء االضطرار  اختالفات عدَّ

الذي يلغي الترشيع، ويحّل أكل هذه املحرَّمات يف هذه الحالة االستثنائية، وهو ما يغيب عن الترشيع اليهودّي. 

ل إليه العلم الحديث من أنَّ الحياة  كام إنَّ التوراة حرَّمت أكل الدم بعلَّة أنَّه النفس، وهو ما يتناقض مع ما توصَّ

ا يف املاء؛ ذلك أنَّ أّي خليَّة حيَّة مهام كانت صغرية، مثل األميبا، تتكوَّن من املاء  وسببها ال يكمن يف الدم؛ وإمنَّ

بنسبة ترتاوح ما بني15 % إىل 70 %)2(. وهذه الحقيقة العلميَّة نجدها متوافقًة متاًما مع ما جاء يف القرآن الكريم 

﴿َوَجَعلَْنا ِمَن الْاَمِء كُلَّ َشٍء َحيٍّ أََفالَ يُْؤِمُنوَن﴾)3(. 

ومن ناحية أخرى، أوردت املوسوعة املقرائيَّة يف مادَّة »الدم« أنَّ مساواة الدم بالنفس ليس مفهوًما إرسائيليًّا 

خالًصا أو أصياًل، بل كان منترًشا بني الشعوب القاطنة يف الرشق األدىن القديم )اآلشوريِّني، البابليِّني، العرب(، وأنَّ 

ث عن خلق اإلنسان من دم، مثل  هذا املفهوم كان شائًعا -يف األساس- يف عدٍد من األساطري البابليَّة التي تتحدَّ

أسطورة اإلله مردوخ الذي قطع رأس أوب كنجو ومن دمه السائل خلق اإلنسان. كام إنَّ النصوص الدينية البابليَّة 

ث عن أّن سفك الدم هو رمز للموت؛ وهو ما ميكن مقارنته بالنصوص حول كهنة البعل يف سفر  واآلشوريَّة تتحدَّ

امللوك األوَّل، 18 –21 )4(.

تضيف املوسوعة تحت العنوان نفسه، أنَّ ترشيع تحريم أكل الدم عند اإلرسائيليِّني جاء -يف ما يبدو- اعرتاًضا 

عىل عادات الكنعانيِّني باستخدام الدم وتجميعه للسحر)5(. 

ياُلَحظ كذلك أنَّ الترشيع القرآيّن حول تحريم أكل الدم اتَّسم بسمتني: التدرُّج واإلضافة، ومل يرد أو ينزل دفعة 

واحدة. فكّل آية من آيات تحريم أكل الدم جاءت بإضافة جديدة عىل الرغم من أنّها تتشابه يف تحديد املحرَّمات 

من الطعام، فاآلية 145 من سورة األنعام وصفت الدم املحرَّم بأنَّه املسفوح، يف حني أنَّ اآلية 173 من سورة البقرة 

يف  ا  أمَّ الدم)6(.  بينها  ومن  للمحرَّمات  تفصياًل  املائدة  سورة  من   3 اآلية  ذكرت  بينام  االضطرار،  باستثناء  جاءت 

الترشيع اليهودّي فال نجد مثل هذا التدرُّج واإلضافة. 

))) سورة البقرة، اآلية 73)؛ سورة املائدة، اآلية 3؛ سورة األنعام، اآلية 45)؛ سورة النحل، اآلية 5)).

)2) انظر: خليل، إبراهيم: الدم يف العلم والتوراة واإلنجيل والقرآن، ط)، القاهرة، الزهراء لإلعلم العريّب، 996)م، ص66-68؛ 30)-)3). 

)3) سورة األنبياء، اآلية 30.

)4) דם، אינציקלופידיה מקראית )אוצר הידיעות על המקרא ותקופתו)، הוצאת: מוסד ביאלק، ירושלים 

968)، כרך 2، עמ׳ 657. 

)5) שם ، עמ׳ 658. 

)6) انظر: خليل، الدم يف العلم والتوراة واإلنجيل والقرآن، م.س، ص94-93. 

بحوث ودراسات



23

تجدر اإلشارة -أيًضا- إىل أنَّ ترشيع تحريم أكل الدم مل يكن موجوًدا عند اليهود فقط، بل كان موجوًدا -أيًضا- 

عند الصابئة واألحناف الذين كانوا منترشين يف شبه الجزيرة العربيَّة أيًضا)1(، ولدى ديانات وحضارات أخرى يف شبه 

الجزيرة العربيَّة؛ وهو ما يطرح تساؤاًل عن سبب اتِّهام القرآن عىل وجه الخصوص بالتأثُّر أو باقتباس هذا الترشيع من 

الرشيعة اليهوديَّة تحديًدا عىل الرغم من عدم كونه أصياًل بها؟!

ج- عىل مستوى اللغة –كلمة »حطَّة« أمنوذًجا-:

ردَّ »روبني« أصول سبع كلامت قرآنيَّة إىل اللغة العربيَّة التي تعدُّ اللغة األكرث تعبريًا وارتباطًا باليهوديَّة؛ إذ كانت 

اللغة األساس التي كتب بها كلٌّ من العهد القديم والتلمود)2(، ومن بينها كلمة »حطَّة«؛ إذ أشار -يف ثنايا تعليقه عىل 

ًدا َوُقولُواْ ِحطٌَّة  اآلية 58 من سورة البقرة: ﴿َوإِذ ُقلَنا ٱدُخلُواْ َهـِٰذِه ٱلَقريََة فكُلُواْ ِمنَها َحيُث ِشئُتم َرَغًدا َوٱدُخلُواْ ٱلَباَب ُسجَّ

نَّغِفر لَكُم َخطَـَٰيـٰكُم  َوَسَنِزيُد ٱملُحِسِننَي﴾- إىل أنَّ كلمة »حطَّة« تظهر يف العربيَّة كصورتها يف العربيَّة)3(. 

وبهذا نجد روبني يذهب مذهب كلٍّ من Hirscfeld وLeszynsky وSacy الذين اقرتحوا أصاًل عربيًّا للكلمة)4(.

باب  من  أي  أخطأنا(؛  )قولوا  الكلمة  معنى  اعتبار  حال  يف  الصواب  بعض  يجانبه  الكالم  هذا  إّن  القول  ميكن 

االعرتاف بالذنب الذي يثابون عليه بالغفران، وهو ما يتَّفق مع سياق الكلمة يف اآلية الكرمية، وعندئٍذ تكون اللفظة 

تعريبًا للَّفظة العربيَّة ֵחְטא، والتي ال تخّص العربيَّة وحدها، بل تعدُّ من املشرتكات بني اللغات الساميَّة)5(، بل قد 

ִחָטא، وهي كلمة  أشار اللغوّي اليهودّي الشهري أبرهام بن شوشان يف معجمه للّغة العربيَّة أنَّ للكلمة صورة هي 

عربيَّة األصل)6(. 

هذا، مضافًا إىل أنَّ الكلمة يف جذرها تعدُّ من الكلامت العربيَّة األصيلة املنسوبة إىل "العربيَّة الشامليَّة"؛ فـ"ِحطْطَة" 

عىل وزن "ِفْعله" من حّط اليشء يحطّه إذا أنزله وألقاه، وجاءت يف النصِّ القرآيّن اتِّساقًا مع معنى أنَّه قيل لبني إرسائيل 

قولوا "حطَّة"؛ يك يحطّوا بها أوزارهم؛ فتحّط عنهم)7(.

ام: الرشيعة اإلسلميَّة، نظرة تاريخيَّة - بحث يف املوروث الترشيعّي للجزيرة العربيَّة قبل اإلسلم وعلقته بتشكيل الثقافة الترشيعيَّة العربيَّة،  ))) انظر: خوري، بسَّ

ال ط، دمشق، ابن قتيبة، )200م، ج)، ص43؛ 90. 

)2) حول تاريخ اللغة العربيَّة وارتباطها باليهوديَّة، انظر: رابني، حاييم: تاريخ اللغة العربيَّة، ترجمة: طالب القريشـّي، مراجعة: رضا املوسوّي، ال ط، بغداد، بيت 

الحكمة، 0)20م. 

)3) ע״ע، אורי רובין، עמ׳ 7. 

(4(Jeffery, Arther :The Forreign of The Qura’n, Oriental Institute Baroda, (938, p((0.  

)5) انظر: صفيَّة، وحيد أحمد: األلفاظ القرآنية التي قيل بأعجميَّتها - دراسة مقارنة يف ضوء اللغات الساميَّة، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة عني شمس، 

كلِّيَّة اآلداب، 2002م، ص79. 

)6) אברהם אבן שושן، מלון עברי־עברי، הוצאת קרית ספר בע״ם ־ירושלים،כרך שני، עמ׳ 746.

)7) انظر: صفيَّة، األلفاظ القرآنية التي قيل بأعجميَّتها - دراسة مقارنة يف ضوء اللغات الساميَّة، م.س، ص79. 
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�ة«  �ة ووثنيَّ ثانًي�ا: شبهة »روبي�ن« بردِّ القرآن الكريم إلى مصادر »نصرانيَّ
ونقدها:

تا مريم والخرض- 1. شبهة ردِّ »قصص« القرآن الكريم إىل مصادر نرصانيَّة ووثنيَّة ونقدها -قصَّ

ة مريم: أ- قصَّ

ة مريم إىل مصادر نرصانيَّة مختلفة؛ منها  ردَّ »روبني«-خالل تعليقه عىل عدٍد من اآليات القرآنيَّة- أجزاًء من قصَّ

دها؛ فقد أشار »روبني« يف تعليقه عىل اآلية 35 من سورة  دها، ومنها ما مل يذكرها ومل يُحدِّ ما ذكرها رصاحة وحدَّ

ِميُع الَْعلِيُم﴾ إىل  ًرا َفَتَقبَّْل ِمنِّي إِنََّك أَنَت السَّ آل عمران ﴿إِْذ َقالَِت اْمَرأَُة ِعْمَراَن َربِّ إِينِّ نََذْرُت لََك َما يِف بَطِْني ُمَحرَّ

نة يف العهد الجديد، وأنَّ اسم أّم مريم هو »حنا«)1(.      ة والدة مريم موجودة يف مصادر نرصانيَّة غري متضمَّ أنَّ قصَّ

ا اآلية 44 من السورة نفسها ﴿َذلَِك ِمْن أَنَباء الَْغْيِب نُوِحيِه إِلَيَك َوَما كُنَت لََديِْهْم إِْذ يُلُْقون أَْقالََمُهْم أَيُُّهْم يَكُْفُل  أمَّ

نة يف العهد الجديد  ة نرصانيَّة غري متضمَّ َمْريََم َوَما كُنَت لََديِْهْم إِْذ يَْخَتِصُموَن﴾، فقد أشار »روبني« إىل أنَّها رمز لقصَّ

ين املسلمني-  ة الواردة لدى املفرسِّ ين املسلمني، ووفًقا لها -أي القصَّ ت -أيًضا- من ِقبَل املفرسِّ أيًضا، وأنَّها قُصَّ

فإنَّ املتنافسني عىل حّق تبنِّي مريم ألقوا بعصيّهم إىل مياه نهر األردن، وكان الفائز صاحب العصا التي طفت عىل 

سطح املاء)2(. 

ُِك ِبكَلَِمٍة  يَا َمْريَُم إِنَّ اللَّه يَُبرشِّ كام علَّق »روبني« عىل اآلية 45 من السورة نفسها -أيًضا-: ﴿إِْذ َقالَِت الَْمآلئِكَُة 

ِبنَي﴾، بردِّها إىل لوقا، 1/ 26-56 )3( الوارد  نَْيا َواآلِخرَِة َوِمَن الُْمَقرَّ ْنُه اْسُمُه الَْمِسيُح ِعيَس ابُْن َمْريََم َوِجيًها يِف الدُّ مِّ

إىَِل   27 النَّارِصَُة،  اْسُمَها  ِبالَْجلِيِل  َمِديَنٍة  إِىَل  اللِه  ِقبَِل  ِمْن  ِجرْبَائِيُل  الَْمالَُك  أُرِْسَل  اِدِس،  السَّ َشْهرَِها  َويِف  فيه: »26 

َعْذَراَء َمْخطُوبٍَة لِرَُجٍل اْسُمُه يُوُسُف، ِمْن بَيِْت َداُوَد، َواْسُم الَْعْذَراِء َمْريَُم. 28 فََدَخَل 

الَْمالَُك َوقَاَل لََها: »َسالٌَم، أَيَّتَُها الُْمْنَعُم َعلَيَْها! الرَّبُّ َمَعِك: ُمبَاَركٌَة أَنِْت 

نَْفَسَها:  َوَساَءلَْت  الَْمالَِك،  لَِكالَِم  فَاْضطََربَْت   29 النَِّساِء«.  بنَْيَ 

 30 التَِّحيَُّة!«  َهِذِه  تَُكوَن  أَْن  َعَس  »َما 

فََقاَل لََها الَْمالَُك: »الَ تََخايِف يَا 

َمْريَُم، فَِإنَِّك قَْد نِلِْت نِْعَمًة 

أَنِْت  َوها   31 اللِه!  ِعْنَد 

ابًْنا،  َوتَلِِديَن  َستَْحبَلِنَي 

إِنَُّه   32 يَُسوَع.  يَنُه  َوتَُسمِّ

يَُكوُن َعِظياًم، َوابَْن الَْعيِلِّ 

))) ע״ע، אורי רובין، עמ׳ 47. 

)2) שם، עמ׳ 48. 

)3) שם، עמ׳ 48.
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يُْدَعى، َومَيَْنُحُه الرَُّب اإِللُه َعرَْش َداُوَد أَِبيِه، 33 فَيَْملُِك َعىَل بَيِْت يَْعُقوَب إِىَل األَبَِد، َولَْن يَُكوَن لُِملِْكِه نَِهايٌَة...«.

َقَراٍر َوَمِعنٍي﴾، فقد علَّق  َذاِت  َربَْوٍة  إِىَل  آيًَة َوآَويَْناُهاَم  ُه  َوأُمَّ َمْريََم  ابَْن  ﴿َوَجَعلَْنا  50 من سورة املؤمنون:  أما اآلية 

ة نرصانيَّة حول هروب عيس وأّمه، لكن هناك من  ا تكون رمزًا لقصَّ »روبني« عىل كلمة »ربوة« باإلشارة إىل أنَّها رمبَّ

ينسبون الربوة إىل القدس أو دمشق)1(.   

ملناقشة تعليقات »روبني« ونقدها، ميكن تقسيمها إىل قسمني:

ن اآليتني 35 و44 من سورة آل عمران، واآلية 50 من سورة املؤمنون.  - األوَّل: يتضمَّ

ن اآلية 45 من سورة آل عمران.  - والثاين: يتضمَّ

يف القسم األوَّل نجد أنَّ »روبني« قد كرَّر فيها -أيًضا- إشكاليَّة عدم تحديد مصدر نرصايّن معنيَّ ميكن الوقوف 

ة آرائه، بل إنَّه أطلق الكالم عىل عواهنه دون تحديٍد، ما يتناقض مع أصول املوضوعيَّة العلميَّة. عليه للتثبُّت من صحَّ

ة أوجه شبه  أما القسم الثاين من تعليقات »روبني«، فبمقارنٍة بني اآلية القرآنيَّة ونّص إنجيل لوقا، نجد أنَّ مثّة عدَّ

واختالف بينهام.

أّما أوجه الشبه، فيمكن إجاملها يف اآليت:

- ِذكْر اآليات القرآنيَّة والنّص اإلنجييّل لحمل زوجة زكريا عىل الرغم من أنَّها كانت عاقرًا؛ فقد جاء يف النّص 

َعاء (38) َفَناَدتُْه الَْمآلئِكَُة َوُهَو  يًَّة طَيَِّبًة إِنََّك َسِميُع الدُّ القرآيّن: ﴿ُهَنالَِك َدَعا َزكَِريَّا َربَُّه َقاَل َربِّ َهْب يِل ِمن لَُّدنَْك ُذرِّ

الِِحنَي (39) َقاَل  َن الصَّ ًقا ِبكَلَِمٍة مِّن اللِّه َوَسيًِّدا َوَحُصوًرا َونَِبيًّا مِّ َُك ِبَيْحَيـى ُمَصدِّ َقائٌِم يَُصلِّ يِف الِْمْحَراِب أَنَّ اللَّه يَُبرشِّ

َ يَكُوُن يِل ُغالٌَم َوَقْد بَلََغِنَي الِْكَبُ َواْمَرأَِت َعاِقٌر َقال كََذلَِك اللُّه يَْفَعُل َما يََشاُء﴾)2(، وجاء يف إنجيل لوقا:  َربِّ أَنَّ

»5 كَاَن يِف زََمِن ِهريُوُدَس َملِِك الْيَُهوِديَِّة كَاِهٌن اْسُمُه َزكَِريَّا، ِمْن ِفرْقَِة أَِبيَّا، َوَزْوَجتُُه ِمْن نَْسِل َهاُروَن، َواْسُمَها أَلِيَصابَاُت. 

يِْن أََماَم اللِه، يَْسلَُكاِن َوفًْقا لَِوَصايَا الرَّبِّ َوأَْحَكاِمِه كُلَِّها ِبَغرْيِ لَْوٍم. 7 َولِكْن لَْم يَُكْن لَُهاَم َولٌَد، إِْذ  6 وَكَاَن كاِلَُهاَم بَارَّ

نِّ كَِثريًا... 13 فََقاَل لَُه الَْمالَُك: »الَ تََخْف يَا َزكَِريَّا، ألَنَّ ِطلْبَتََك قَْد  َما يِف السِّ كَانَْت أَلِيَصابَاُت َعاِقرًا وَكاِلَُهاَم قَْد تََقدَّ

يِه يُوَحنَّا...«)3(. ُسِمَعْت، َوَزْوَجتَُك أَلِيَصابَاُت َستَلُِد لََك ابًْنا، َوأَنَْت تَُسمِّ

- اتِّفاق سياق القرآن)4( مع سياق النصِّ اإلنجييّل)5( يف الحديث عن بشارة مريم بالحمل بجنني واستنكارها هذا؛ 

نظرًا إىل أنَّها ليست عىل عالقة مع أيِّ رجل، وأنَّ هذا املولود سيكون له شأٌن عظيم. 

))) שם، עמ׳ 280. 

)2) سورة آل عمران، اآليات 40-38.

)3) إنجيل لوقا، )/24-5.

)4) انظر: سورة آل عمران، اآليات 47-44.

)5) انظر: إنجيل لوقا، )/ 38-26. 
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ا أوجه االختالف، فهي جوهريَّة للغاية، وتتلخَّص يف: أمَّ

 - ذكر النّص اإلنجييّل أنَّ هذا املولود سيكون هو ابن الرّب »35 فَأََجابََها الَْمالَُك: »الرُّوُح الُْقُدُس يَِحلُّ َعلَيِْك، 

وُس الَْمْولُوُد ِمْنِك يُْدَعى ابَْن اللِه«)1(. وهو ما مل يُذكر يف النّص القرآيّن، بل  َوقُْدرَُة الَْعيِلِّ تُظَلِّلُِك. لِذلَِك أَيًْضا فَالُْقدُّ

إنَّه يتناىف متاًما مع الرؤية القرآنيَّة واإلسالميَّة لعيس ولعقيدة النصارى يف تأليهه أو جعله ابًنا لإلله أو ثالث ثالثة 

من اآللهة: ﴿لََقْد كََفَر الَِّذيَن َقالُواْ إِنَّ اللَّه ُهَو الَْمِسيُح ابُْن َمْريََم َوَقاَل الَْمِسيُح يَا بَِني إِرْسَائِيَل اْعُبُدواْ اللَّه َريبِّ َوَربَّكُْم 

إِنَُّه َمن يُرْشِْك ِباللِّه َفَقْد َحرََّم اللُّه َعلَيِه الَْجنََّة َوَمأَْواُه النَّاُر َوَما لِلظَّالِِمنَي ِمْن أَنَصاٍر...﴾)2(.

اْسُمُه  لِرَُجٍل  َمْخطُوبٍَة  َعْذَراَء  إِىَل  يُدعى يوسف »27  أنَّ مريم كانت مخطوبة لشخٍص  اإلنجييّل  النّص  ِذكْر   -

يُوُسُف، ِمْن بَيِْت َداُوَد، َواْسُم الَْعْذَراِء َمْريَُم«)3(، وهو ما مل يظهر يف اآليات القرآنيَّة. 

اِدِس، أُرِْسَل الَْمالَُك  - تحديد النّص اإلنجييّل للمالك الذي برشَّ مريم، بأنَّه املالك جربائيل »26 َويِف َشْهرَِها السَّ

ا اآلية القرآنيَّة فذكرت أنَّها مالئكة: ﴿إِْذ َقالَِت الَْمآلئِكَُة  ِجرْبَ ائِيُل ِمْن ِقبَِل اللِه إِىَل َمِديَنٍة ِبالَْجلِيِل اْسُمَها النَّارِصَُة«)4(. أمَّ

يَا َمْريَُم ...﴾)5( من دون تحديد.

- انفراد النّص اإلنجييّل يف ذكر أنَّ عيس سيكون له ملك داوود ويعقوب »32 إِنَُّه يَُكوُن َعِظياًم، َوابَْن الَْعيِلِّ 

يُْدَعى، َومَيَْنُحُه الرَُّب اإِللُه َعرَْش َداُوَد أَِبيِه، 33 فَيَْملُِك َعىَل بَيِْت يَْعُقوَب إِىَل األَبَِد، َولَْن يَُكوَن لُِملِْكِه نَِهايٌَة«)6(. وهو 

أ املسيح أيَّ ملك، بخالف داوود الذي كان ملًكا، كام إنَّ املسيح مل ميلك  ما يتناىف مع الواقع التاريخّي؛ إذ مل يتبوَّ

عىل بيت يعقوب؛ أي بني إرسائيل متاًما)7(. 

ة بني نساء  يتَّفقان عىل وضع مريم العذراء يف مكانٍة خاصَّ بوجه عاّم، نجد أنَّ العهد الجديد والقرآن الكريم 

العاملني، ويتَّفقان -أيًضا- عىل عدم تحديد ميالدها، وعىل أنَّها حملت باملسيح وولدته وهي عذراء، كام يتَّفقان 

ة أمور،  عىل عدم ذكر يشٍء عن وفاتها)8(. ومع ذلك فإنَّ العهد الجديد والقرآن الكريم يختلفان حول مريم يف عدَّ

ميكن إجاملها يف اآليت:

- يعّد العهد الجديد مريم من نسل داوود، ويعّدها القرآن من آل عمران، وعىل الرغم من قرابة النسلني؛ فإنَّ مثّة 

اختالفًا يف عدد األجيال وترتيب األشخاص. 

))) إنجيل لوقا، )/35.

)2) سورة املائدة، اآليات 75-72.

)3) إنجيل لوقا، )/27.

)4) إنجيل لوقا، )/26.

)5) سورة آل عمران، اآلية 45.

)6) إنجيل لوقا، )/33-32.

د عبد الرحمن: معجزات املسيح يف اإلنجيل والقرآن، ال ط، القاهرة، دار البشري للنرش والتوزيع، 990)م، ص84-47.  )7) انظر: عوض، محمَّ

)8) انظر: أشقر، أحمد: مريم العذراء يف العهد الجديد والقرآن الكريم االئتلف واالختلف، ال ط، فلسطني، الجمعيَّة الفلسطينيَّة األكادمييَّة للشؤون الدوليَّة 

)باسيا)، 2003م، ص0). 

بحوث ودراسات



27

ة نذر أم مريم لها عندما كانت حاماًل بها، وهو ما مل يُذكر يف العهد الجديد. - يذكر القرآن قصَّ

ا العهد الجديد فال يشري إىل ذلك،  ة تعبُّدها؛ باعتباره جزًءا من سريتها الذاتيَّة )قبل البشارة(، أمَّ - يذكر القرآن قصَّ

باستثناء تلميٍح بسيٍط للغاية؛ وهو زيارتها لنسيبتها )أليصابات(.

د مكانًا، واكتفى بذكر  د العهد الجديد مكان بشارتها باختيار الله لها يف النارصة، يف حني أّن القرآن مل يحدِّ - حدَّ

أنَّه وراء حجاب ومكان شقّي.

ا القرآن الكريم فيقول إنَّه كان مكانًا قصيًّا.  - مكان والدة وليدها )املسيح(؛ يذكر العهد الجديد أنَّه كان بيت لحم، أمَّ

ا القرآن الكريم فلم يرُِش إىل  - يذكر العهد الجديد أنَّها هاجرت إىل مرص نتيجة االضطهاد السيايّس يف حينه، أمَّ

ذلك. 

- يذكر القرآن معجزات ملريم مل يذكرها العهد الجديد، مثل األكل من النخلة اليابسة.

- مل تذكر األناجيل األربعة املعتمدة شيئًا عن نشأة مريم يف صغرها، يف حني تعرَّضت األناجيل غري الرسميَّة لهذا 

ا القرآن فذكر أنَّ مريم كرَّست شبابها للعبادة)1(.  املوضوع، أمَّ

ة الخرض: ب- قصَّ

علَّق »روبني« عىل اآلية 60 من سورة الكهف ﴿َوإِْذ َقاَل ُموَس لَِفَتاُه اَل أَبَْرُح َحتَّى أَبْلَُغ َمْجَمَع الَْبْحَريِْن أَْو أَْمِضَ 

البحرين، عنارص  ة حول رحلة موىس إىل مجمع  القصَّ الباحثني املعارصين يجدون يف هذه  »إنَّ  بالقول:  ُحُقًبا﴾، 

شبيهة بتلك املوجودة يف أسطورٍة حول اإلسكندر األكرب الذي خرج للبحث عن عني الحياة ومعه طبَّاخ حمل معه 

أسامك مالحة، والتي عادت للحياة مبجرد أن ملست مصادفة ماء العني وبعدها اختفت ومل يصل اإلسكندر نفسه 

لعني الحياة«)2(.

د من هم الباحثني املعارصين الذين  د هويَّة هذه األسطورة، وكذلك مل يُحدِّ ياُلحظ -أيًضا- أنَّ »روبني« مل يحدِّ

تناولوها وطرحوا هذه الشبهة حولها، وعىل الرغم من ذكره لتفاصيل هذه األسطورة، فإّن ذلك مل يساعد عىل الوصول 

د لها.   إليها وتحديدها، خصوًصا مع عدم إسناٍد واضح من »روبني« إىل مصدٍر محدِّ

))) انظر: سورة آل عمران، اآلية 37.

)2) ע״ע، אורי רובין، עמ׳ 242. 

شبهات “أوري روبين” حول مصدر القرآن الكريم ونقدها
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�ة ونقدها  �ة ووثنيَّ 2.  شبهة رّد »ألفاظ« القرآن الكريم إلى مصادر نصرانيَّ
-الجبت والزكاة-:

أ- الجبت:

َن الِْكَتاِب  علَّق روبني عىل كلمة »الجبت« الواردة يف اآلية 51 من سورة النساء ﴿أَلَْم تََر إِىَل الَِّذيَن أُوتُواْ نَِصيًبا مِّ

َسِبياًل﴾، باإلشارة إىل أنَّها كلمة  الَِّذيَن آَمُنواْ  َهُؤالء أَْهَدى ِمَن  ِبالِْجْبِت َوالطَّاُغوِت َويَُقولُوَن لِلَِّذيَن كََفُرواْ  يُْؤِمُنوَن 

ا تكون من أصٍل حبيّش)1(.  مفردة ورمبَّ

ا" التخمينيَّة يتناىف مع املوضوعيَّة العلميَّة يف طرح اآلراء البحثيَّة، وهو بذلك  إنَّ تصدير »روبني« لرأيه بـ"رمبَّ

قد انحاز إىل ما رجَّحه -أيًضا- جيفري، نقاًل عن نولدكه؛ وهو أنَّ اللفظة حبشيَّة )gebate(، وفًقا ملا ذكره السيوطي 

يف اإلتقان و Leslau ولودلف أيًضا)2(.    

التاء  التقاء  أبرزها:  ة،  الحبشيَّة؛ وذلك ألسباب عدَّ العربيَّة من  )الدخيل( عىل  اللفظة من  إنَّ  القول:  خالصة 

والجيم يف كلمة واحدة، وهو ما ال يحدث يف العربيَّة؛ كام ذكر الجوهري)3(، مضافًا إىل أنَّ اللفظة يف العربيَّة تعني 

"صنم"، وهو املعنى نفسه الذي رجَّحه كلٌّ من جيفري وLeslau  للكلمة يف الحبشيَّة)4(. 

وتربطها  الساميَّة،  اللغات  مجموعة  يف  معها  تشرتك  وهي  بالعربيَّة،  وثيقة  قرابة  صلة  ذات  لغة  والحبشيَّة)5( 

بالعربيَّة صلة قرابة جغرافيَّة قويَّة؛ إذ ينتميان لفرع اللغات الساميَّة )الجنوبيَّة( من بني املجموعة الساميَّة الشاملة)6(؛ 

وبالتايل، فإنَّ احتامل وجود ألفاٍظ دخيلة بني اللغتني أمٌر وارٌد بقوَّة. 

أْن  رجَّحت  قد   )ProtoSemitic( األم  الساميَّة  اللغة  عن  ثت  تحدَّ التي  النظريّات  بعض  أنَّ  ذلك  إىل  أضف 

العربيَّة هو يف األساس دخيل من  الحبشيَّة إىل  ما دخل من  أنَّ  يعني  ما  اللغة؛  تلك  القدمية هي  العربيَّة  تكون 

العربيَّة القدمية إىل الحبشيَّة، والتي هي إحدى صور تطوُّر اللغة الساميَّة األم )العربيَّة(؛ فثّمة كثرٌي من األدلَّة الدينيَّة 

واللغويَّة واألثريَّة يف كلٍّ من اليمن )جنوب شبه الجزيرة العربيَّة( والحبشة، التي تثبت وجود قرابة دمويَّة ولغويَّة 

وتاريخيَّة وثيقة بني القبائل اليمنيَّة العربيَّة والساميِّني األحباش)7(. 

))) ע״ע، אורי רובין، עמ׳ 74.

(2( Jeffery, Ob, cit, pp99.

)3) انظر: صفيَّة، األلفاظ القرآنية التي قيل بأعجميَّتها - دراسة مقارنة يف ضوء اللغات الساميَّة، م.س، ص363. 

)4) انظر: م.ن، ص.363. 

)5) تنسب اللغة الحبشيَّة إىل أرسة اللغات الساميَّة التي لها صلة بأرسة اللغات الحاميَّة، نحو لغات شامل إفريقيا الرببريَّة واللغة املرصيَّة القدمية التي 

اشتقَّت منها القبطيَّة، ولغات شامل إفريقيا الكوشيَّة. لقد ارتفع شأن الحبشيَّة لتصبح اللغة األساس يف الحبشة بعد قدوم النرصانيَّة وانتشارها فيها، فأصحبت 

ة عن ديانة األحباش وعبادتهم الرئيسة. ويؤكِّد ذلك ما ذهب إليه "ولفنسون" من أنَّ تاريخ الحبشة قبل النرصانيَّة يكاد يكون مجهواًل،  لغة النرصانيَّة املعربِّ

وأنَّ كلَّ ما وصل إلينا من هذا التاريخ هو بعض نصوٍص من مصادر مرصيَّة قدمية وبعض نقوٍش أخرى. وهذا يعني أنَّ الحبشيَّة أصبحت هي اللغة األساس 

واألكرث سيطرة وانتشاًرا مع دخول النرصانيَّة الحبشة.

د حسن: املدخل إىل تاريخ الحبشة واللغة الحبشيَّة، ص03)-04). )6) انظر: خليفة وآخرون، محمَّ

د حسن: رؤية عربيَّة لتاريخ الرشق األدىن القديم وحضارته، ال ط، القاهرة، دار قباء، 2000م، ص62)-74).  )7) ملزيد من االطّلع، انظر: خليفة، محمَّ
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هذا، ومن املعروف أنَّ عدد املفردات الحبشيَّة التي قام العرب بتعريبها قبل اإلسالم كانت أكرث من عدد املفردات 

بة أو الرببريَّة )األمازيغيَّة( شامل إفريقيا)1(.  التي تمَّ تعريبها من اللغات األخرى؛ مثل: القبطيَّة املعرَّ

ب- زكاة:

كَاَة َواْركَُعواْ َمَع الرَّاِكِعنَي﴾، إىل أنَّ  الََة َوآتُواْ الزَّ أشار روبني يف تعليقه عىل اآلية 43 من سورة البقرة ﴿َوأَِقيُمواْ الصَّ

لفظة »زكاة« تقابل لفظة זכוָתא  zakutā اآلرامية)2(.    

 بهذا اتَّفق “روبني” مع ما نقله جيفري عن Frankel من أنَّ اللفظة مأخوذة من اآلراميَّة)3(؛ مبعنى صفاء، نقاوة، 

طهارة)4(. أضف إىل ذلك ما ذهب إليه املسترشق سخاو )Sachau( الذي كتب مقالًة عن لفظة “زكاة” أشار فيها إىل 

ًدا قد عرفها من اليهود، لكْن مبعنى  أنَّه ال يوجد لهذه اللفظة اشتقاق عريّب مقنع، ويرّدها إىل اآلراميَّة، قائاًل: “إنَّ محمَّ

أوسع من استعامل اليهود للّفظة اآلراميَّة”)5(.         

وبالنظر إىل جذر اللفظة يف العربيَّة نجد أنَّها من “زكا”؛ وهو جذر سامّي مشرتك ورد -مضافًا إىل العربيَّة- يف 

العربيَّة واآلراميَّة التوراتيَّة والرسيانيَّة واألكاديَّة والحبشيَّة باملعنى نفسه وباللفظ نفسه تقريبًا. وعليه؛ فاألرجح أنَّها 

أقرب إىل العربيَّة، وليست مستعارة من اآلراميَّة، فـ»الزكاة« عىل وزن “فََعلْه” كالصدقة، فلامَّ تحرَّكت الواو وانفتح ما 

قبلها انقلبت ألًفا)6(. 

يؤيِّد ذلك أنَّ معنى اللفظة الذي ُعرف يف اإلسالم؛ وهو ما يخرجه اإلنسان من حقِّ ماله نقًدا إىل الفقراء)7(، ال 

نجده يف اآلراميَّة وال حتَّى يف الرسيانيَّة؛ بل هو ما انفردت به العربيَّة، أضف إىل ذلك أنَّ العرب مل يعرفوا معنى 

ا متيَّزت به الكلمة بعد اإلسالم.  الكلمة قبل اإلسالم إالَّ مبعنى »النامء«)8(، وملَّا نزل القرآن أضاف إليها معًنى خاصًّ

د: املعرَّب والدخيل يف اللغة العربيَّة وآدابها، بريوت، دار املعرفة، 997)م، ص67.  ))) انظر: التونجي، محمَّ

)2) ע״ע، אורי רובין، עמ׳ 6.

)3) هي لغة ساميَّة رشق-أوسطيَّة، انطلقت مع قيام الحضارة اآلراميَّة يف وسط سوريا، وكانت لغة رسميَّة يف بعض دول العامل القديم ولغة الحياة يف الهلل 

سًة تعود بدايات كتابتها إىل القرن العارش قبل امليلد، لكنَّها أصبحت اللغة املسيطرة يف الهلل الخصيب بدًءا من القرن الخامس قبل  الخصيب، كام تُعدُّ لغًة مقدَّ

امليلد بعد هزمية اململكة اآلشوريَّة. ارتبطت اآلراميَّة منذ نشأتها بالرتاث الوثنّي الدينّي وغري الدينّي منه. فمن املعروف أنَّ اآلراميَّة انترشت يف معظم أنحاء 

الرشق األدىن القديم حتى إنَّها تحوَّلت يف فرتة من الفرتات إىل لغة اململكة الفارسيَّة.

(4( Jeffery, Ob, cit, pp(53.

)5) صفيَّة، األلفاظ القرآنية التي قيل بأعجميَّتها - دراسة مقارنة يف ضوء اللغات الساميَّة، م.س، ص)0). 

)6) انظر: م.ن، ص02).

د: مفردات القرآن الكريم، تحقيق: صفوان بن عدنان داوودي، ال ط، ال م، ال ن، ال ت، ص238.  )7) انظر: الراغب األصفهايّن، أبو القاسم الحسني بن محمَّ

)8) انظر: صفيَّة، األلفاظ القرآنية التي قيل بأعجميَّتها - دراسة مقارنة يف ضوء اللغات الساميَّة، م.س، ص02). 

شبهات “أوري روبين” حول مصدر القرآن الكريم ونقدها
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بحوث ودراسات

خاتمة: 

الكريم، من  القرآن  لتعليقات وهوامش أحدث ترجمة عربيَّة ملعاين  بالتحليل والنقد  الدراسة  تعرَّضت هذه 

إعداد “أوري روبني” أحد أبرز املسترشقني اإلرسائيليِّني املعارصين. 

فنَّدت الدراسة شبهات “روبني” حول ردِّه عدًدا من اآليات القرآنيَّة إىل مصادر يهوديَّة ونرصانيَّة ووثنيَّة؛ وذلك 

ة رئيسة وجوهريَّة، بني اآليات التي اشتملت عىل  عن طريق إثبات وجود أوجه شبه واختالفاٍت عىل مستويات عدَّ

القصص أو الترشيع أو العقيدة من جهة، والنصوص اليهوديَّة والنرصانيَّة والوثنيَّة املردودة إليها من جهٍة أخرى. 

لت إليه هذه الدراسة هو اعتامد “روبني”  ومن خالل تحليل بعض النامذج املختارة ونقدها، كان أبرز ما توصَّ

يف شبهاته عىل مجرَّد تشابهات لفظيَّة، أو شكليَّة، أو سطحيَّة، بني ما جاء يف القرآن الكريم وما جاء يف املصادر 

األخرى غري اإلسالميَّة، وهو التشابه الذي ال ميكْن أن يكون مربًِّرا علميًّا أو موضوعيًّا أو حتَّى منطقيًّا للقول بوجود 

اقتباٍس قرآينٍّ من كتٍب دينيٍَّة أخرى. 

لت الدراسة إىل خصوصيَّة النصوص القرآنيَّة، وتفرُّدها عن أّي نصوٍص أخرى؛ سواء أكانت يهوديَّة  كام توصَّ

أم نرصانيَّة أم وثنيَّة، واتّساقها مع العقل وأغراض الوحي القرآيّن، أضف إىل ذلك وجودها ضمن سياٍق متكامٍل 

يوّضح الحكمة اإللهيَّة، يف حني أّن نصوص املصادر الدينيَّة األخرى تفتقد إىل هذه الخصوصيَّات، بل غالبًا ما 

تكون متأثِّرة بعوامل خارجيَّة وأسطوريَّة مختلفة تبعدها عن أغراضها الدينيَّة واإللهيَّة.

وبيَّنت الدراسة -أيًضا- بطالن زعم “روبني” برجوع بعض األلفاظ القرآنيَّة إىل لغات أخرى، مؤكِّدة يف الوقت 

نفسه عىل أنَّ اللفظ القرآينَّ لفٌظ عريبٌّ أصيٌل يف مبناه ومعناه، حتَّى وإن وجدت له تشابهات يف لغات ساميَّة 

لغويَّة موجودة يف  الساميَّات«، وهي ظاهرة  بـ »املشرتك يف  يعرف  ما  التشابه هو عىل سبيل  فإنَّ ذلك  أخرى؛ 

اللغات الساميَّة املختلفة ومنها العربيَّة؛ إذ توجد أكرث من لفظة يف أكرث من لغة ساميَّة متَّحدة املبنى واملعنى مًعا، 

أو متَّحدة يف املبنى مختلفة يف املعنى. 
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توىلَّ دار بالكويل يف تاريخ 23 حزيران 2006م نرَش هذا الكتاب الذي يتألُّف من 560 صفحة، وهو من تحرير 

الربوفيسور Andrew Rippin الذي تُويّف يف العام 2016م عن عمٍر ناهز 66 عاًما. كان الربوفيسور ريبني، الذي 

حمل الجنسيَّتني الربيطانيَّة والكنديَّة، ُمدرًِّسا ملادَّة التاريخ وعميد كلِّيَّة اإلنسانيَّات يف جامعة فيكتوريا يف كندا، 

كام كان خبريًا يف العلوم القرآنيَّة واإلسالم الكالسييّك. تشمُل مؤلَّفاته كتايب »القرآن وتراثه التفسريّي« و»عقائد 

املسلمني ومامرساتهم الدينيَّة«، فضاًل عن هذا الكتاب 

الذي نحن بصدد الحديث عنه. بدأ ريبني مسريته الفكريّة 

ُمدقًِّقا يف األحاديث املنسوبة إىل عبد الله بن عبَّاس الذي يُعدُّ 

ريبني،  اكتسب  الحني  ذلك  ومنذ  القرآنيَّة،  العلوم  س«  »ُمؤسِّ

من خالل مؤلَّفاته املستفيضة حول القرآن والحياة اإلسالميّة، 

رئيٍس  أوَّل  كان  ريبني  أنَّ  إىل  اإلشارة  تجدُر  عامليَّة.  ُشهرًة 

ست  تأسَّ التي   )1()IQSA( القرآنيَّة للدراسات  الدوليَّة  للجمعيَّة 

عام 2012م.

الرسمّي  للتعريف  -وفًقا  القرآن  إىل  بالكويل  دليل  يُعدُّ 

القرآن  يُطالع  أن  يودُّ  قارٍئ  أليِّ  دلياًل  للكتاب-  م  املقدَّ

يتألَُّف  الحياة اإلسالميَّة.  رئيًسا يف  ا وجزًءا  ويفهمه بوصفه نصًّ

الكتاب من أكرث من ثالثني مقالًة مل تُنرَش ُمسبًقا كَتبها باحثون 

ويلقون  الصهيويّن  الكيان  من  منهم  عدد  ينحدر  صون،  متخصِّ

م الكتاب دراسًة واسعًة واستثنائيًَّة عن  الدروس يف جامعاته. يُقدِّ

ه املسلمون ويتفاعلون معه، وعن  بُنية القرآن وُمحتواه وخطابه، وكيف يفرسِّ

القرآن يف اإلسالم. ويتضّمُن مالحظاٍت، وقامئَة مراجع طويلًة، وفهرًسا يضمُّ االقتباسات  مكانة 

القرآنيَّة واألسامء واملواضيع واملصطلحات التقنيَّة.

وهـذا الكتـاب هـو إصدار من سلسـلة إصـدارات بالكويـل عن األديـان، التي تتضّمـن مجموعـًة من أحدث 

ة. ويحـوي كلُّ كتـاٍب مـن السلسـلة مقـاالٍت جديـدة ألَّفهـا باحثـون مرموقـون،  األبحـاث عـن األديـان العامليَـّ

ـني، الذين يعرضون  ب الذين مل يتخرَّجـوا بعد، مضافًا إىل الباحثـني والقرَّاء املهتمِّ بأسـلوٍب سـهل املنال للطـالَّ

لً بالجمعيَّة الدوليَّة للدراسات القرآنيَّة. للطِّلع، انظر: ص 52-49. منا يف هذا العدد )العدد الرابع) من املجلَّة تعريًفا مفصَّ ))) قدَّ

آثار
ة

َّ
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ُر منتـًدى مُيِكـن للباحثـني الرياديّـني أن يوصلوا عـربه أفكارهم  ٍة ورصيحـٍة؛ مـا يُوفِـّ موضوعاتهـا بطريقـٍة إبداعيَـّ

وأبحاثهـم إىل الجمهـور األعّم.

هذا، وقد أُلِّف هذا الدليل -عىل وجه الخصوص- إلرشاد القارئ الذي ال ميلك معرفًة واضحة بالقرآن، وملنحه 

ُم هذا الدليل -أيًضا- فرصًة للباحثني لتوسعة  نقطة انطالٍق إىل فهٍم ُمتطوٍِّر عن تعقيدات النصِّ والرتاث املرتبط به. ويُقدِّ

حدود املقاربات التي تُعترب »مقبولة« تجاه النّص القرآينّ. ويُؤَمل منه أن يُقّدم املادَّة التي تُلهم األجيال القادمة من 

ستهم قنوات االستكشاف الجديدة. الباحثني الذين تعرَّفوا عىل القرآن بادئ األمر عىل مقاعد الدراسة وحمَّ

تنظيم الكتاب: 

بيئته  ظّل  يف  للقرآن  أعمق  فهٍم  يف  امليّض  يُريدون  الذين  القرّاء  ِقبَل  من  منه  االنتفاع  لتسهيل  الكتاب  نُظِّم 

مًة حول النّص ونقطًة للبداية، خصوًصا للقرَّاء  التاريخيَّة وبوصفه موضوًعا للبحث العلمّي. يُعدُّ القسم األوَّل مقدِّ

ا القسم الثاين، فهو يتناوُل القرآن عىل املستوى  الذين ميلكون معرفًة ضئيلًة بالقرآن أو باألبحاث املرتبطة به. أمَّ

البنيوّي والتاريخّي، وهام بُعدان اعترُبا يف البحث العلمّي ُمتشابَكني عىل الدوام. ويتطرَّق القسم الثالث إىل بعض 

املوضوعات الرئيسة التي تطبُع الرسالة. 

ويف ما يأيت عرض لتقسيم الكتاب، ومقاالته، وأسامء مؤلِّفيها:

 .)Rippin Andrew( »م للكتاب الربوفيسور املرشف عىل إعداده واملحرِّر له »أندريه ريبني - املقّدمة: قدَّ

ن ثالث مقاالت: ه العاّم«، ويتضمَّ ل، بعنوان: »التوجُّ - الفصل األوَّ

املقالة األوىل، بعنوان: »التعريف بالقرآن«، من تأليف: Tamara Sonn؛ أستاذة مادَّيت الدين واإلنسانيَّات . 1

يف كلِّيَّة ويليام وماري يف مدينة ويليامزبرغ يف والية فرجينيا األمريكيَّة. وقد عرَّفت القرآن يف هذه املقالة 

سة األخرى، مواضيعه، دوره  من خالل الحديث عن: بُنيته، صيغته وجمهوره، تاريخه، عالقته بالكتب املقدَّ

يف الحياة اإلسالميَّة )الطقوس والفّن(، القرآن مصدًرا للترشيع، ومبادئ تفسري القرآن وتطبيقه.

املقالة الثانية، بعنوان: »استكشاُف القرآن«، من تأليف: Christopher Buck، وهو عضو يف كلِّيَّة التأليف . 2

والخطابة والثقافات األمريكيَّة، وعضو يف كلِّيَّة الدراسات الدينيَّة،  ويف مركز 

الدراسات االندماجيَّة حول الفنون واإلنسانيَّات يف جامعة ميشيغان األمريكيَّة. 

السياق  القرآن، ويطرح يف هذا  اكتشاف  الكاتب عىل  املقالة يحّث  يف هذه 

الوحي  القرآن،  نقرأ  كيف  للقرآن،  األكادمييَّة  الدراسة  اآلتية:  املوضوعات 

واألديان اإلبراهيميَّة، كيف أُوحي القرآن، ما هي مصادر الوحي، موضوعات 

الوحي الرئيسة، تقييم القرآن.

آثار استشراقية
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املقالة الثالة، بعنوان: »بيئة القرآن«، من تأليف: عبد الله سعيد؛ أستاذ الدراسات العربيَّة واإلسالميَّة ومدير . 3

مركز دراسة اإلسالم الحديث يف جامعة ملبورن األسرتاليَّة. وقد تطرَّق يف هذه املقالة إىل املوضوعات 

د بهدف فهم القرآن، القرآن بوصفه وحيًا نزل باللغة  اآلتية: البيئة التاريخيَّة األعّم للقرآن، موجز عن حياة محمَّ

ًسا، املواضيع الرئيسة يف القرآن، السورة القرآنيَّة، فهم فقراٍت قرآنيَّة مبساعدة  العربيَّة، القرآن بوصفه كتابًا ُمقدَّ

فقراٍت أخرى.

ن عرش مقاالت:  - الفصل الثاين، بعنوان: »النّص«، ويتضمَّ

القرآن . 1 يف  محاِضة  وهي   ،Salwa M.S. El-Awa تأليف:  من  اللغويَّة«،  »الُبنية  بعنوان:  األوىل،  املقالة 

يف  تناولت  الربيطانيَّة.  املتّحدة  اململكة  يف  بريمنغهام  جامعة  يف  والدين  الالهوت  كلِّيَّة  يف  والحديث 

ة التي تعرتي فهم بُنية النّص القرآيّن، ووجهات النظر الرئيسة التي تتناوُل هذه  هذه املقالة املشاكل العامَّ

املشاكل، وكيف تطوَّرت هذه املقاربات خالل تاريخ العلوم القرآنيَّة؟ وقد حاولت الكاتبة تقديم إطاٍر جديٍد 

لفهم هذه العالقات استناًدا إىل تثمني دور السياق يف فهم بُنية النصِّ ومعناه.

أستاذة . 2 وهي   ،Rosalind Ward Gwynne تأليف:  من  الخطاب«،  توجيه  »أمناط  بعنوان:  الثانية،  املقالة 

ُمساعدة يف مادَّة الدراسات اإلسالميَّة يف كلِّيَّة الدراسات الدينيَّة يف جامعة تينييس يف الواليات املتَّحدة. 

وقد درست يف هذه املقالة أبرز أمناط الخطاب القرآيّن: النداء واملنادى، األمر والواجب الذي يتعلَُّق به، 

وتأثري املقاطع القرآنيَّة يف الجامهري املقصودة.

الدراسات . 3 أستاذ  Mustansir Mir؛  تأليف:  من  القرآن«،  »لغة  بعنوان:  الثالثة،  املقالة 

يف   Youngstown State جامعة  يف  الدينيَّة  والدراسات  الفلسفة  كلِّيَّة  يف  اإلسالميَّة 

والية أوهايو األمريكيَّة. تناول فيها: القرآن بوصفه كتابًا مبيًنا، القيمة التي مينحها القرآن 

للُّغة العربيَّة، النقل الشفهّي، األمناط القرآنيَّة، اإليجاز يف التعبري، التقليل من استخدام 

األدوات االنتقاليَّة، التكرار، التصوير.

املقالة الرابعة، بعنوان: »الشعر واللغة«، من تأليف: Navid Kermani، وهو . 4

القرآن واختالفها عن  كاتب من مدينة كولونيا األملانيَّة. وقد بحث يف لغة 

الشعر، الشعر العريّب القديم، واللغة العربيَّة وتأثري القرآن فيها. 

تأليف: . 5 من  القرآن«،  يف  األجنبيَّة  »املفردات  بعنوان:  الخامسة،  املقالة 

Michael Carter؛ أستاذ اللغة العربيَّة يف جامعة أوسلو حتَّى العام 2005م، 

وأستاذ شف يف مركز دراسات القرون الوسطى يف جامعة سيدين األسرتاليَّة. 

تناول يف هذه املقالة: مواقف العرب يف العصور الوسطى تجاه املفردات األجنبيَّة يف القرآن، عرض مصادر 

دليل بالكويل إلى القرآن
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تتناول املفردات األجنبيَّة، أمثلة عن االقرتاض اللغوّي يف القرآن، أسامء العلم واملفردات اإلشكاليَّة.

كلِّيَّة . 6 أستاذة يف  تأليف: Angelika Neuwirth؛  »البنية ونشوء املجتمع«، من  بعنوان:  السادسة،  املقالة 

ثت فيها عن: األوصاف الذاتيَّة للقرآن  الدراسات الساميَّة والعربيَّة يف جامعة برلني الحرَّة يف أملانيا)1(. تحدَّ

)املصحف، القرآن، الكتاب(، هيئة املخطوطة القرآنيَّة، القرآن الشفهّي: الرسالة وكيفيَّة نقلها، النصوص 

، النصوص املدنيَّة. رة، الطقوس والرتابط النّصّ املكِّيَّة القدمية وبُنيتها، بُنية النصوص املكِّيَّة املتأخِّ

املقالة السابعة، بعنوان: »ُقدسيَّة القرآن وجمعه«، من تأليف: Aliza Shnizer، من كلِّيَّة الدراسات العربيَّة . 7

والقرآن  الفعيّل  القرآن  بني  الفرق  وطبيعته،  اإللهّي  القرآن  أصل  وفيها:  أبيب.  تل  جامعة  يف  واإلسالميَّة 

الساموّي، جمع القرآن واملصحف العثاميّن.

8 . ،François Déroche :نة«، من تأليف املقالة الثامنة، بعنوان: »نُسخ القرآن املدوَّ

من املدرسة التطبيقيَّة للدراسات العليا يف باريس)2(. تطرَّق يف هذه املقالة إىل: 

النقل الشفهّي والكتبّي للقرآن، املخطوطات القرآنيَّة األوىل، االختبار يف التدوين 

خالل القرون األوىل، املخطوطات القرآنيَّة من القرن الخامس الهجرّي فصاعًدا، 

والقرآن  املطبوعة  النسخ  اإلسالميَّة،  املجتمعات  يف  القرآنيَّة  املخطوطات 

اإللكرتويّن.

د«، من تأليف: Herbert Berg، وهو أستاٌذ ُمساعد يف كلِّيَّة الفلسفة والدين . 9 املقالة التاسعة، بعنوان: »محمَّ

يف جامعة نورث كاروالينا يف مدينة ويلمينغتون األمريكيَّة. بحث فيها عن العالقة الوثيقة بني القرآن والنبّي 

د، وكون طبيعة هذه العالقة أكرث تعقيًدا من النظرة اإلسالميَّة التقليديَّة أو الرأي العلاميّن؛ وذلك ضمن  محمَّ

د يف تشكيل القرآن،  د، دور محمَّ د، اآليات القرآنيَّة عن محمَّ العناوين اآلتية: كيف نزل الوحي عىل محمَّ

د. د، ودور القرآن يف صياغة سرية محمَّ د، سرية محمَّ د عن القرآن، تفسري محمَّ أقوال محمَّ

10 . Avraham تأليـف:  مـن  الخطّـاب«،  بـن  »عمـر  بعنـوان:  العـارشة،  املقالـة 

 Lowy ة وُمحـاض حـول اإلسـالم، يف مدرسـة Hakim؛ أسـتاذ اللغـة العربيَـّ

للطـالب القادمـني مـن الخـارج يف جامعـة تـل أبيـب. درس فيهـا مواقـف 

عـى يف نزول الوحي، وعـرض يف إثباتها أحاديـث مختلفة،  عمـر ودوره املدَّ

معرتفًـا -يف النهايـة- باحتـامل أن تكـون  هـذه األحاديـث قـد ُوضعـت يف 

ولكـنَّ  حينهـا،  النبـّي  إهانـة  منهـا  يُقصـد  ه مل  وأنَـّ دة،  ُمحـدَّ ة  زمنيَـّ مرحلـٍة 

القرآن  مجلَّة  نويفريت«،  أنجليكا  األملانيَّة  »املسترشقة  انظر:  للطِّلع،   .Angelika Neuwirthبـ لً  مفصَّ تعريًفا  املجلَّة  من  الثاين  العدد  يف  منا  قدَّ   (((

ص90-)9. 9)20م،  ربيع  األوىل،  السنة  الثاين،  العدد  املعارص،  واالسترشاق 

القرآن  مجلَّة  ديروش«،  فرانسوا  الفرنسـّي  »املسترشق  انظر:  للطِّلع،   .François Dérocheبـ لً  مفصَّ تعريًفا  املجلَّة  من  الثالث  العدد  يف  منا  قدَّ   (2(

ص54-44. 9)20م،  صيف  األوىل،  السنة  الثالث،  العدد  املعارص،  واالسترشاق 

آثار استشراقية
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العلـامء املسـلمني الالحقـني الحظـوا ضرهـا عىل صـورة النبـّي، فوضعوا منـاذج تُصلح صورتـه وتحدُّ 

مـن مكانـة عمر.

ن سبع مقاالت: - الفصل الثالث، بعنوان: »املحتوى«، ويتضمَّ

فيها: . 1 درس   .Andrew Rippin تأليف:  من  »الله«،  بعنوان:  األوىل،  املقالة 

صفات الله: امللك، عهد الله، رّب البيت، الرمزيَّة املتعلّقة بـالله.

Uri Rubin؛ أستاذ يف . 2 تأليف:  من  والنبّوة«،  بعنوان: »األنبياء  الثانية،  املقالة 

كلِّيَّة الدراسات العربيَّة واإلسالميَّة يف جامعة تل أبيب. تناول فيها املوضوعات 

دين، مراتب األنبياء، أمناط  اآلتية: قصص األنبياء، مقامهم، فضائل أنبياء ُمحدَّ

ة النبويَّة وأهدافها،  الوحي النبوّي، الكتب املنزلة، األنبياء والرسل، نطاق املهمَّ

اآليات واملعاجز، كيف تلقَّت الشعوب األنبياء، اتّهام القرآن لليهود والنصارى بتحريف تراث األنبياء.

املقالة الثالثة، بعنوان: »موس«، من تأليف: Brannon Wheeler، وهو أستاٌذ زائر . 3

رفيع يُدرِّس التاريخ والسياسة، ومدير مركز الدراسات اإلسالميَّة والرشق-أوسطيَّة يف 

أنابوليس-ماريالند. يطرُح يف هذه املقالة تفاصيل  البحريَّة األمريكيَّة يف  أكادمييَّة 

ته  قصَّ استخدموا  املسلمني  ين  املفرسِّ أنَّ  ويزعُم  القرآن،  يف  موىس  النبّي  ة  قصَّ

إلضفاء الرشعيَّة عىل ُسلطتهم الذاتيَّة.

املقالة الرابعة، بعنوان: »الحّجة القرآنيَّة«، من تأليف: Kate Zebiri، وهي محاِضة . 4

يف الدراسات العربيَّة واإلسالميَّة يف مدرسة الدراسات الرشقيَّة واإلفريقيَّة يف لندن. 

د، والبعث. يَّة نبوَّة محمَّ تناولت يف هذه املقالة: املوقف القرآيّن من االحتجاج، توحيد الله، أحقِّ

املقالة الخامسة، بعنوان: »العلم والتفكري«، من تأليف: A.H. Mathias Zahniser؛ . 5

أستاذ فخرّي يف الدراسات الدينيَّة يف مدرسة Absbury الالهوتيَّة يف مدينة كنتايك 

يف الواليات املتَّحدة. تطرَّق فيها إىل املوضوعات اآلتية: العلم اإللهّي والبرشّي 

يف القرآن، العلم والتدريس اإللهّي، العلم البرشّي )اإلدراك والفهم(، الظّن، السمع 

والبرص والشعور واملعرفة، التذكُّر والتدبُّر والفهم.

تأليف: . 6 من  القرآن«،  يف  والعائلة  والجنسانيَّة  »الجنس  بعنوان:  السادسة،  املقالة 

د؛ أستاٌذ ُمساعد يف مادَّة الدين يف جامعة سان دييغو يف كاليفورنيا. خليل محمَّ

املقالة السـابعة، بعنوان: »الجهاد«، من تأليف: Reuven Firestone؛ أسـتاذ اليهوديَّة . 7

واإلسـالم يف العصـور الوسـطى يف جامعـة االتِّحـاد العـربّي يف لـوس أنجلـس، 

دليل بالكويل إلى القرآن
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سـة دراسـة العالقـات اإلسـالميَّة-اليهوديَّة وتعزيزهـا. بحث يف هـذه املقالة: معنـى الجهاد  ومديـر مؤسَّ

ة عن الحرب،  والقتـال والحـرب، البُعـد العسـكرّي القـرآيّن يف السـياق التاريخّي، نطـاق التعابري القرآنيَـّ

القـرآن والجهـاد يف الحقبـة املعارصة.

ن اثنتي عرشة مقالة: - الفصل الرابع، بعنوان: »التفسري«، ويتضمَّ

املقالة األوىل، بعنوان: »الهرمنيوطيقا«، من تأليف: وليد صالح، وهو أستاٌذ . 1

مساعد يف كلِّيَّة الدين وكلِّيَّة حضارات الرشق األدىن والرشق األوسط يف جامعة 

تورونتو يف كندا. تعرَّض يف مقالته هذه السرتاتيجيَّات التفسري السّت الرئيسة التي 

سعى الثعلبي من خاللها إىل حّل الجمود الهرمنيوطيقّي لدى السنَّة.

املقالة الثانية، بعنوان: »قصص األنبياء«، من تأليف: Marianna Klar، وهي . 2

باحثة مساعدة يف مركز الدراسات اإلسالميَّة يف لندن. تناولت فيها كتاب »عرائس املجالس يف قصص 

األنبياء« للثعلبّي: تاريخ النرش، املصادر الرئيسة، بُنية النّص، البيئة االجتامعيَّة والفكريَّة للكاتب، تلّقي 

النّص.

املقالة الثالثة، بعنوان: »الصوفيَّة«، من تأليف: Alan Godlas، وهو أستاٌذ ُمساعٌد . 3

يف كلِّيَّة الدين يف جامعة جورجيا يف الواليات املتَّحدة األمريكيَّة. تطرَّق يف هذه 

املقالة إىل: التفسري الصويّف للقرآن، ومراحله، وشخصيَّاته.

من . 4 الرومي«،  الدين  »جالل  بعنوان:  الرابعة،  املقالة 

 Rutgers جامعة  يف  الدين  كلِّيَّة  يف  ُمساعد  أستاٌذ  Jawid Mojaddedi؛  تأليف: 

يف الواليات املتَّحدة. تناول فيها: أشعار الرومي وكتاب املثنوي، عالقة املثنوي 

يسون الصوفيُّون. بالقرآن، الوحي والقدِّ

من . 5 عرشّي«،  االثني  التشّيع  مذهب  يف  »التأويل  بعنوان:  الخامسة،  املقالة 

تأليف: Diana Steigerwald، وهي أستاذة مساعدة يف كلِّيَّة الدين، يف جامعة والية كاليفورنيا. انطلقت 

مت يف  يف مقالتها من سؤال: كيف فرسَّ الشيعة القرآن وطوَّروا تفسريهم الروحّي الخاّص بهم؟ وقد قدَّ

القرآن،  الجداالت املبّكرة حول  التشيُّع،  الشيعّي: أصل  التفسري  تاريخ  بيانًا ُمستفيًضا عن  مقام اإلجابة 

ون املعارصون. و العصور الوسطى، املفرسِّ ون القدامى، ُمفرسِّ املفرسِّ

املقالـة السادسـة، بعنـوان: »التأويـل يف املذهـب اإلسـامعيّل« مـن تأليـف صاحبـة املقالـة السـابقة: . 6

Diana Steigerwald، وقـد سـلكت املسـار نفسـه الـذي سـلكته يف املقالـة السـابقة، انطالقًـا مـن 

السـؤال اآليت: كيـف فـرسَّ اإلسـامعيليُّون القـرآن وطـوَّروا تفسـريهم الروحّي الخـاّص بهم؟ مـروًرا بـ: 
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ون  ون، املفرسِّ ون من األمـوات، املفرسون الِجنانيُـّ ون الفاطميُّون، املفـرسِّ ون القدامـى، املفـرسِّ املفـرسِّ

املعارصون.

املقالة السابعة، بعنوان: »علوم التفسري«، من تأليف:Jane Dammen McAuliffe؛ عميدة كلِّيَّة جورجتاون، . 7

وأستاذة التاريخ واللغة العربيَّة فيها)1(. تطرَّقت يف هذه املقالة إىل دراسة العلوم القرآنيَّة يف مراكز العلوم 

اإلسالميَّة، من خالل االعتامد عىل مصدرين رئيسني: كتايَب الزركيش والسيوطي، واملقارنة بينهام بالتفصيل.

Binyamin Abrahamov؛ . 8 تأليف:  من  »الالهوت«،  بعنوان:  الثامنة،  املقالة 

أستاذ الالهوت اإلسالمّي والدراسات القرآنيَّة يف جامعة بار-إيالن يف إرسائيل. درس 

ن آراًء الهوتيَّة، القرآن من جهة كونه  يف هذه املقالة: القرآن من جهة كونه كتابًا يتضمَّ

االتِّجاهات  ضمن  القرآن  مكانة  الالهوت،  أنواع  الالهوتيَّة،  النقاشات  عىل  زًا  محفِّ

ة يف الالهوت اإلسالمّي. العامَّ

املقالة التاسعة، بعنوان: »الفقه«، من . 9

أستاذٌّ  وهو   ،A.Kevin Reinhart تأليف: 

مساعٌد يف كلِّيَّة الدين يف معهد دارمتوث يف الواليات املتَّحدة 

الفقه،  القرآن من وجهة أصول  املقالة  األمريكيَّة. درس يف هذه 

من خالل املوضوعات اآلتية: تعريف الكتاب، التواتر، البسملة، 

كيف  عريٌب،  القرآن  لغة،  القرآُن  الهرمنيوطيقا،  الرتجمة،  النسخ، 

يفهم األصوليُّون بعض األدوات اللغويَّة، سياق القرآن، الظهور، العاّم والخاص، تركيٌز عىل التحليل الحنفّي 

للخطاب.

Leah Kinberg، وهي محاِضة يف كلِّيَّة . 10 تأليف:  من  بعنوان: »قضايا أخالقيَّة ُمعارصة«،  العارشة،  املقالة 

اآلتية:  املوضوعات  إىل  املقالة  هذه  يف  تعرَّضت  أبيب.  تل  جامعة  يف  وإفريقيا  األوسط  الرشق  تاريخ 

يَّة، األُخوَّة،  يَّة، العبوديَّة والحرِّ القرآن يف خدمة الطموحات اإلسالميَّة املعارصة، الحقوق اإلنسانيَّة والحرِّ

ديَّة، الِفرق  ع، الحوار والتعدُّ مكانة املرأة، األخالق، اإلسالم القدوة، اإلسالم ديٌن عاملّي، املساواة والتنوُّ

دين  اإلسالم  السياسة،  العنرصّي،  والتمييز  الجنسيَّة  الِعرقيَّة،  واملجموعات 

يَّة التفسري. السالم والتسامح والحوار، أهمِّ

11 . Roberto تأليف:  من  القصيّص«،  »األدب  بعنوان:  عرشة،  الحادية  املقالة 

هذه  تناول يف  إيطاليا.  الرشقيَّة يف  نابويل  جامعة  باحٌث يف  وهو   ،Tottoli

لً بـJane Dammen McAuliffe. للطِّلع، انظر: »املسترشقة األمريكيَّة جني دمن مك أوليف«، مجلَّة  منا يف العدد األوَّل من املجلَّة تعريًفا مفصَّ )))  قدَّ

القرآن واالسترشاق املعارص، العدد األوَّل، السنة األوىل، شتاء 9)20م، ص95-94.

دليل بالكويل إلى القرآن
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اآليت:  الزمنّي  التسلسل  وفق  العريّب،  اإلسالمّي  األدب  يف  القرآنيَّة  القصص  تركته  الذي  األثر  املقالة: 

د. املستقبل؛ الجّنة أو النار. املايض؛ قصص األنبياء. الحاض؛ حياة محمَّ

الدين يف . 12 Anna M.Gade؛ أستاذٌة ُمساعدة يف كلِّيَّة  تأليف:  الثانية عرشة، بعنوان: »التالوة«، من  املقالة 

معهد أوبرلني يف الواليات املتَّحدة األمريكيَّة. تناولت فيها املوضوعات اآلتية: ما يقوله القرآن والسنَّة عن 

التالوة القرآنيَّة، منظومتان لتالوة القرآن: القراءة والتجويد، أمناط التالوة القرآنيَّة أثناء العبادة واألداء الفردّي 

واالجتامعّي، حفظ القرآن، الجامليَّة القرآنيَّة واألداء القرآيّن، القرآن املرتَّل، واإلحياء اإلسالمّي املعارص.

آثار استشراقية
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)Juan Vernet) االسم: خوان فرنيت -

- التاريخ: 1923م – 2011م

- الجنسيَّة: اإلسبانيَّة

ات          
َّ

    شخصي
ة

َّ
استشراقي

ة-: ة واألكاديميَّ : »خوان فرنيت« -السيرة العلميَّ
ً

ل أوَّ

       ولد »خوان فرنيت« سنة 1923م يف برشلونة، املنطقة التي عرفت بعد سنوات 

اضطرابًا غري مسبوق، جرّاء أهوال الحرب األهليَّة التي عرفتها إسبانيا )1931-1936م(. أنهى دراسته الثانويَّة، وبدأ يف 

دراسة  الفلسفة واآلداب، يف ظلِّ الصعوبات التي كانت تعرفها مرحلة »فرانكو« الديكتاتوريَّة. أبدى خوان فرنيت 

بالتاريخ وعلم  العلميَّة واألدبيَّة، فضالً عن اهتامم غري عادّي  منذ طفولته قدرة كبرية عىل االنفتاح عىل املعارف 

الفلك.

تعلَّم فرنيت اللغة العربيَّة عىل يد األستاذ رامون مالوفري )Ramon Mallofré(، الذي مل يكن املعلّم الوحيد 

صني  الذي اعتنى به يف كلِّيَّة الفلسفة واآلداب يف برشلونة، بل كان إىل جانبه، منذ عام 1939م، أحد أكرب املتخصِّ

يف اللّغات الساميَّة األستاذ جوزي ماريا مياس فاليكروزا )Josep Maria Millàs Vallicrosa(، والذي كان رائًدا 

-أيًضا- يف تاريخ علم الفلك العريّب؛ ذلك املجال الدرايّس الذي مل يكن معروفًا وقتئٍذ)1(. 

إىل  أخذه  الهائل  فضوله  فإنَّ  »فرنيت«،  منه  انطلق  الذي  األساس  يعتربان  والرياضيّات  الفلك  علام  كان  وإذا 

مجاالت أخرى عديدة؛ كاهتامماته بالدين وبالدراسات املتعلِّقة باملجتمع والحضارة والثقافة اإلسالميَّة)2(؛ ليكون 

العربيَّة-اإلسالميَّة يف ثالثة من أهمِّ  )4(- واحًدا من أعظم ناشي الحضارة 
بذلك -كام وصفه تلميذه ميكيل فركادا)3(

مجاالتها: العلوم، واألدب، والدين. 

معرفته  لتعميق  أملانيا؛  يف  العلميَّة  مسريته  ملواصلة  واستعداده  الساميَّة،  يف  صه  تخصُّ من  فرنيت  انتهاء  بعد 

))) باحث يف الفكر اإلسلمّي، من املغرب.

)2) العسي، اإلسلم يف تصوُّرات االسترشاق اإلسبايّن، م.س، ص327.

(3( Camilo Álvarez de Morales y Concepción Vázquez de Benito: Juan Vernet Ginés ((92320((-( Dynamis, 20(2, 32 (2(, p4 95.

(4( Forcada, Miquel: Joan Vernet ((92320((-( y la luz de Oriente y Occidente, Quaderns de la Mediterrània, (6, 20((, p326.
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بلغات الرشق األوسط، أدرك املعلم »مياس« )Millas( حاجته إىل أمثاله يف علَمِي الفلك والرياضيّات، فاغتنم 

الفرصة طالبًا مساعدته ومواصلة عمله؛ من أجل تقديم أحد أهمِّ كتبه عن تاريخ علم الفلك العريّب، وهي دراسته 

»الزرقاليَّة«؛ مستعيًنا به يف تحقيق  النصوص العلميَّة العربيَّة والعربيَّة)1(. 

له  املغربيَّة، حيث سنحت  الكبري  مدينة قرص  ط يف  املتوسِّ للتعليم  الرسمّي  املركز  أستاًذا يف  فرنيت  عمل 

ق يف اللغة العربيَّة عىل يد أحد املعلِّمني املغاربة. الفرصة بالتعمُّ

تحت  الدكتوراه  أطروحة  نفسه  الوقت  ا يف  وُمِعدًّ وباحثًا،  مدرًِّسا  املهنيَّة  حياته  بدأ  برشلونة،  إىل  عودته  بعد 

والتي أصبحت  البّنا«،  الفليّك البن  العمل  بعنوان: »املساهمة يف دراسة  1952م،  »مياس« عام  األستاذ  إشاف 

يَّة الكبرية يف حياته العلميَّة. ويف عام 1954م حصل عىل كريس اللغة العربيَّة  واحدًة من أوىل دراساته ذات األهمِّ

من جامعة برشلونة، فكان بذلك واحًدا من العظامء يف الدراسات العربيَّة واإلسالميَّة يف إسبانيا)2(. وقد جمع حوله 

ًسا »مدرسة برشلونة يف تاريخ العلوم العربيَّة واإلسالميَّة«، لينرش بعد ذلك أهمَّ أبحاثه يف  عدًدا من التالمذة مؤسِّ

صها)3(. ها باسمها العريّب »سهيل« كناية عن مجال تخصُّ سها وسامَّ مجلَّة أسَّ

دة، نذكر منها)4(:         يصل مجموع رصيد إنتاج فرنيت إىل 22 كتابًا و325 مقااًل، يف موضوعات ومجاالت متعدِّ

ـ »ترجمة القرآن الكريم إىل اللغة العربيَّة )1963-1953(«.

ـ »ترجمة ألف ليلة وليلة )1964(«.

ة عن األدب العريّب )1966(«.  ـ »أعامل عامَّ

ـ »تاريخ املغرب )1957(«. 

ـ »املسلمون اإلسبان )1961(«. 

ـ »اإلسالم وأوروبا )1982(«. 

ـ »األندلس: اإلسالم )1987(«. 

ـ »أسلمة إسبانيا )1989(«. 

ـ »أصول اإلسالم )1990(«. 

»اإلسالم يف إسبانيا )1993(«. 

(((  Forcada, Miquel: Joan Vernet ((92320((-( y la luz de Oriente y Occidente, Quaderns de la Mediterrània, (6, 20((, p327.

)2) م.ن، ص327.

(3( Camilo Álvarez de Morales y Concepción Vázquez de Benito: Juan Vernet Ginés ((92320((-( Dynamis, 20(2, 32 (2(, p496.

)4) م.ن، ص498.
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كام نرش مجموعة من املواضيع العلميَّة الدقيقة؛ نذكر منها: 

ـ »علم التنجيم وعلم الفلك يف عرص النهضة: ثورة كوبرنيك )1974(«. 

ـ »تاريخ العلوم اإلسبانيَّة )1976(«. 

ـ »دراسات عن تاريخ علوم العصور الوسطى )1979(«. 

ـ »العلوم يف األندلس )1986(«. 

»العلوم والفكر العلمّي )1989(«. 

ـ »علم التنجيم العريّب )1990(«. 

ـ »العلوم الطبيعيَّة والتقنيَّة يف األندلس )1992(«. 

ـ الهندسة امليكانيكيَّة لإلسالم الغريّب )1993(«. 

ط )1993(«.  ـ »املالحة يف البحر املتوسِّ

نال فرنيت -نتيجة ملنجزاته العلميَّة وجهوده- اعرتافًا دوليًّا بإسهاماته العلميَّة الكبرية، اتَّخذ أشكااًل مختلفة عرب 

لتاريخ  الدوليَّة  »األكادمييَّة  منها)1(:   نذكر  علميَّة كربى؛  سات  مؤسَّ تقلُّد عضويَّة  ما خوَّله  الضخمة؛  أعامله  تكريم 

للعلوم  امللكيَّة  »األكادمييَّة  الكاتالويّن«،  الدراسات  »معهد  برشلونة«،  يف  لآلداب  امللكيَّة  »األكادمييَّة  العلوم«، 

والفنون يف برشلونة«، كام بات عضًوا يف »األكادمييَّة امللكيَّة للعلوم يف مدريد«، ويف »أكادمييَّة بغداد«، وعضًوا 

لفرتة  باريس«، وكان  العريّب يف  العامل  األوَّل عىل »كريس معهد  والحائز  اآلسيويَّة«،  امللكيَّة  »الجمعيَّة  فخريًّا يف 

اها من »جامعة  طويلة املمثِّل اإلسبايّن يف »االتِّحاد األكادميّي الدويّل«. هذا، مضافًا إىل العروض الجادَّة التي تلقَّ

كاليفورنيا«، ولكنَّه رفضها. 

ثانًي�ا: خوان فرنيت والقرآن الكريم:

كان فرنيت حريًصا عىل تجنُّب التفسريات التي تيسء إىل اإلسالم، أو الدخول يف املتاهات التي تنتقص من شأنه 

ومن القيم الدينيَّة عموًما)2(.

فبعيًدا عن مدح املسلمني، وازدراء املسيحيِّني، يقول فرنيت إنَّه اتَّخذ طريًقا وسطًا ومعتداًل، متأثِّرًا بالدراسات 

(((Camilo Álvarez de Morales y Concepción Vázquez de Benito: Juan Vernet Ginés ((92320((-( Dynamis, 20(2, 32 (2(, p328 .

(2( Mikel de Epalza, Anthoropos.((7: Juan Vernet Historia de la Ciencia y de la Cultura, aportaciones de la escuela de Barcelona, 

Editorial del Hombre (99(, P34.

المستشرق اإلسبانّي خوان فرنيت
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القرآن  نصوص  ملقابلة  املوثوقة؛  التاريخيَّة  املصادر  من  مبجموعة  آرائه  يف  مستعيًنا  األملانيَّة)1(؛  االسترشاقيَّة 

ع لديه من الوثائق واملخطوطات التي تُؤرِّخ لتلك املرحلة. ومحاولة تفسريها؛ بناًء عىل ما تجمَّ

ميكن تسجيل مجموعة من اآلراء التي أدىل بها فرنيت يف ما يتعلَّق بالقرآن الكريم من خالل مجموعة من 

كتبه؛ نذكر منها:

كتاب »أصول اإلسالم« )Los Origenes del islam(: الذي تطرَّق فيه فرنيت لتاريخ العرب، وحياة الرسول، 

وتأسيس الدولة اإلسالميَّة، وكذلك القرآن الكريم.

د، وهو الكتاب الذي اعتمده الدكتور صالح بن  د« )Mahoma(: عرض فيه سرية النبّي محمَّ كتاب »محمَّ

د السنيدي يف بحثه عن السرية النبويَّة يف الكتابات اإلسبانيَّة. محمَّ

ترجمته للقرآن الكريم )1953-1963(: وهي الرتجمة التي اعتمدها الدكتور عيل بن إبراهيم منويف يف عقد 

مقارنة بني ثالث ترجامت ملعاين القرآن الكريم إىل اللغة اإلسبانيَّة.

كام ميكن تصنيف آرائه يف القرآن الكريم وفق اآليت:

1. رأيه يف مصدر القرآن الكريم: 

يعترب الحديث عن مصدر القرآن الكريم من أهّم القضايا التي أثارها املسترشقون، بل أهّمها، زاعمني أنَّ القرآن 

ًدا أخذه عن أحد الرهبان، أو حتَّى عن الشائعات  استمدَّ أصله من التعاليم اليهوديَّة واملسيحيَّة، وال بدَّ من أّن محمَّ

املوروثة عن املعتقد املسيحّي يف مكَّة.

 فهذا "بيدو باسكال" يقول: »لقد جاء يف كتب املسلمني أنَّ راهبًا مسيحيًّا اسمه كام يقولون هم: بحريا، هو 

ًدا كان  ٌد تعاليمه. وقد ذكروا يف كتبهم أيًضا أنَّ محمَّ د من اليهود، وهو الذي تعلَّم منه محمَّ ر عمَّ محمَّ الذي حذَّ

يعتزل الناس يف تالل مكَّة، وهذا يدّل عىل أنَّه كان يعّد عّدته مع هذا الراهب النرصايّن املرتّد -يف الرّس- لتهيئة 

تفاصيل هذا التزوير«)2(. 

ًدا تلقَّى القرآن من حاخام يهودّي)3(. وكذلك يزعم "جابرييل ديثريي" أنَّ محمَّ

سوريا  إىل  د  محمَّ النبّي  سفر  أصل  يف  التشكيك  خالل  من  شديدة؛  معارضة  الرأي  هذا  "فرنيت"  يعارض 

له مبعامالتها التجاريَّة)4(، ومن خالل أنَّ املعروف يف كتب  ومالقاته الراهب بحريا بعد زواجه من خديجة وتكفُّ

ٍد ببحريا كان لقاًء قصريًا وعابرًا، ويف زمن مل يكْن عمر النبي يتجاوز فيه اثني عرش عاًما؛ ما  السرية أنَّ لقاء محمَّ

((( Vernet, Juan: los origenes del islam, Barcelona 200(, El Alcantalido, P62.

د عبد الله: االسترشاق وتشكيل نظرة الغرب لإلسلم، ال ط، ال م، دار البشري للثقافة والعلوم، 7)20م، ص32).  )2) الرشقاوي، محمَّ

(3( Vernet, Juan: los origenes del islam, Barcelona200(, El Alcantalido, p8.

)4)  م.ن، ص59.
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يكشف عن أنَّ طبيعة اللقاء بينهام تنفي أخذه للعلم عنه. هذا فضاًل عن أنَّ اللقاء حرضه عدد من رجال القافلة ومل 

يذكروا شيئًا عن ذلك)1(.

2. رأيه يف الوحي القرآيّن:

اًل   يشري "فرنيت" إىل العالمات األوىل لتلقِّي النبّي للوحي، وِذكر القرآن لها بدقَّة وتفصيل، من كونه متزمِّ

يف ثياب، وظنِّه أنَّه مسكون أو ساحر أو كاهن)2(، مشبًِّها نزول الوحي عليه يف وقت من األوقات فجأًة ليؤدِّي رسالته 

ثت عنها  اه الرسول الطرطويّس "بولس" )San Pablo()3(، ومعترًبا أنَّ هذه األوصاف التي تحدَّ التي أُمر بها، بالذي تلقَّ

س الديانة اإلسالميَّة أصيب  كتب السرية هي التي حملت املؤرِّخ البيزنطّي "تيوفانو" )Teofano( عىل القول إنَّ مؤسِّ

بالرصع الهستريّي.  

د الوحي، بناًء عىل ما اطّلع عليه من كتب السرية واألحاديث،  ثمَّ يعرض الطريقة التي تسلَّم بها النبّي محمَّ

د هو أنَّ القرآن الكريم كان محفوظًا يف السامء، ولْن يقدر أحد  معتربًا أنَّ األساس الذي تقوم عليه الرسالة حسب محمَّ

ًدا نفسه مل يقرأه، بل تاله عرب مقاطع يف أوَّل لحظة، ثّم نسيه  عىل أْن يصل إىل معرفته سوى األتقياء، حتَّى إّن محمَّ

ة واملتزامنة حسب األحوال والظروف، وذلك عرب روح أو ملك اختاره  بعد ذلك، ليقوم الله بتذكريه باآليات املهمَّ

الله، والذي سيتعرَّف عليه النبّي من خالل نصٍّ قرآينٍّ، ولْن يكون سوى امللك جربائيل املكلَّف بنقل الوحي)4(.       

3. رأيه يف إعجاز القرآن:  

ا آمن به إميانًا وثيًقا دون أْن يطلب  د إمنَّ يف معرض حديثه عن معجزات النبي، يعترب "فرنيت" أنَّ َمْن آمن مبحمَّ

منه معجزة؛ نظرًا إىل أنَّ القرآن نفسه كان هو املعجزة الكربى بأسلوبه األديّب الجميل، الذي ال ميكن أْن يضاهيه 

ٌد كذلك  ة اإلتيان مبثله، كام كشف محمَّ ى القرآن يف آيات عدَّ كتاب غريه؛ ألنَّه من الله وليس من أحد سواه. وقد تحدَّ

عن قابليّته لتحّدي أّي كاتب متقن فّن الكتابة، فاتًحا املجال للنقاش باملقارنة مع من سبقه من دعوات أيًضا؛ وذلك 

للتأكيد عىل صدقيَّة النبوَّة. 

ويف هذا السياق أشار فرنيت إىل ما كتبه أبو بكر الباقالين من تحليل منطقّي لهذا اإلعجاز، مؤكًِّدا عىل أنَّ هذا 

ج،  كلّه مل مينع من وجود كتَّاٍب مسلمني أنكروا اإلعجاز اللغوّي للقرآن واعرتضوا عليه؛ من أمثال: الراوندي، والحالَّ

وأيب العالء املعّري الذي حاول أن يقلِّد القرآن ورّد عىل الذين أشاروا إىل عيوبه بأنَّه مل تصقله املحاريب أربع مئة 

ا به؛ ما  ًدا ويكتب قرآنًا خاصًّ سنة، وكذلك املتنبّي، ذلك الشاعر العريّب الكبري الذي حاول يف شبابه أن يحايك محمَّ

عرَّضه لعقوبة السجن، قبل أْن يتوب عن فعلته، ثمَّ يُطلق رساحه بعد ذلك)5(.

))) عبد الرزَّاق، عامد الدين إبراهيم: »قراءة الوحي بعيون استرشاقيَّة«، مجلَّة دراسات استرشاقيَّة )مجلَّة فصليَّة تعنى بالرتاث االسترشاقّي عرًضا ونقًدا)، تصدر 

عن املركز اإلسلمّي للدراسات االسرتاتيجيَّة، العدد 6)، 8)20م، ص44). 

(2( Vernet, Juan: los origenes del islam, Barcelona200(, El Alcantalido, p59.

)3) م.ن، ص59.

)4) انظر: م.ن، ص60.

(5( Vernet, Juan: los origenes del islam, Barcelona200(, El Alcantalido, p6(.
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سة األخرى أيًضا،  ي كانت معروفة يف الكتب املقدَّ ويرى "فرنيت" أنَّ املعجزة التي تدافع عنها آيات التحدِّ

كام هو الحال يف املسيحيَّة عند "رامول لول" و"رامول ماريت"، وكام هو الشأن يف اليهوديَّة عند "موىس بن عزرا"، 

سة)1(.     الذين حاولوا تبيان مدى القيمة البالغيَّة التي تتميَّز بها نصوص كتبهم املقدَّ

 وميكن القول إّن "فرنيت" مل ينح منحى غريه من املسترشقني الذين حاولوا النيل من سالمة القرآن الكريم 

اللغويَّة والبالغيَّة والبيانيَّة.

 ولكنَّ "فرنيت" مييِّز بني الخصوصيَّة القرآنيَّة للمرحلتني املكِّيَّة واملدنيَّة؛ إذ يعترب أنَّ املرحلة املكِّيَّة غلب عليها 

الطابع العقدّي؛ كالدعوة إىل اإلميان بالله، وإىل التوبة من املعايص، وإقامة الصالة، وتجنُّب الغش والخداع، 

ا املرحلة املدنيَّة فكان الرتكيز فيها عىل قضايا  وعيش حياة عفيفة، للحصول عىل أمنوذج إنسان مسلم تقّي. أمَّ

تتعلَّق بالدرجة األوىل مبا هو سيايّس وعسكرّي)2(.

4. ترجمته للقرآن الكريم: 

ترجم "فرنيت" القرآن الكريم إىل اللغة اإلسبانيَّة، وقد صدرت أّول ترجمة له عام 1953م، ليصدر بعدها ترجمته 

ة بني  له مكانة خاصَّ الثانية عام 1963م، ترجمة مباشة من اللغة العربيَّة إىل اإلسبانيَّة، وليس عرب لغات أخرى؛ ما أهَّ

ني بالدراسات اإلسالميَّة)3(. وتتميَّز مقّدمة ترجمته بنوع من االعتدال، حيث عرض فيها  املثقَّفني اإلسبان املهتمِّ

  األسس التي تقوم عليها الترشيعات الدينيَّة؛ من كتب سامويَّة، وأحاديث، واجتهاد، ثّم تعرّض لحياة الرسول

ثًا عن أسلوبه الذي ميَّز -حسب اعتقاده- بني اآليات املكِّيَّة  عىل أنَّه خاتم النبيِّني؛ طبًقا ملا جاء يف القرآن؛ متحدِّ

التي يصفها بالرصانة والبالغة، وأنّها ذات إيقاع موسيقّي، واآليات املدنيَّة التي متيَّزت بالغموض واإلطالة؛ معلِّاًل 

ا كانت إرساء رئاسة الدولة، وليس إبالغ الدعوة؛ كام يف املرحلة املكِّيَّة)4(. وقد  ة النبّي يف املدينة إمنَّ ذلك بأنَّ مهمَّ

اعرتف يف مقّدمة الطبعة التي صدرت عام 1963م بإجراء تعديالت وتصحيحات، ولكن دون أّي تعديٍل أو تصويٍب 

فعيّل، عىل الرغم من وجود دراسات تؤكِّد وجود أخطاء)5(.

وبني الرتجمة الحرفيَّة والرتجمة باملعنى، يؤكِّد "فرنيت" عىل املنهج التوفيقّي بالجمع بينهام، مبتعًدا عن أيِّ 

تحريف للنّص. غري أنَّ يف ذلك -كام يقول- من العيوب ما سيظهر عىل مستوى ترجمة بعض معاين النصوص 

القرآنيَّة، وسيكشف عن ركاكة لغويَّة واصطالحيَّة. ومع هذا، يفاجئنا بإعالنه القيام بحذف بعض الضامئر وإحالل 

بلجوئه إىل حذف  يعرتف  أبعد من ذلك، عندما  يذهب إىل  ثمَّ  الرضورة،  تقتيض  -أحيانًا- عندما  الظاهر  االسم 

((( Vernet, Juan: los origenes del islam, Barcelona200(, El Alcantalido, p62.

)2) م.ن، ص62.

(3( Mikel de Epalza, Anthoropos.((7: Juan Vernet Historia de la Cienci a y de la Cultura, aportaciones de la escuela de Barcelona, 

Editorial del Hombre, (99(, P34.

)4) منويف، عيل بن إبراهيم: »دراسة مقارنة بني ثلث ترجامت ملعاين القرآن الكريم إىل اللغة اإلسبانيَّة«، ندوة ترجمة معاين القرآن الكريم - تقويم للاميض 

وتخطيط للمستقبل، مكتبة نور،  422)هـ.ق، ص9.    

)5) م.ن، ص9.
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يَّة)1(. كام إنَّه، من جهة ثانية، يضيف بعض الكلامت بحروف  كثريٍ من عبارات التوكيد، حيث يعّدها تفتقر إىل األهمِّ

َخِفيًّا)3(، كام أضاف  نَِداًء  َربَُّه  نَاَدٰى  إِْذ  الكرمية:  اآلية  «)2( إىل  أنَّ »تذكَّر  إيضاح املعنى؛ كإضافته  مائلة من أجل 

عناوين جانبيَّة تتناول املوضوعات املذكورة يف اآليات القرآنيَّة، مؤكًِّدا أنَّ تلك العناوين ال متتُّ إىل النصِّ القرآينِّ 

بصلة، وأنَّه جاء بها فقط من باب التصنيف)4(. وقد تناول األستاذ عيل بن إبراهيم منويف، يف دراسة مقارنة بني ثالث 

اللغة اإلسبانيَّة، تناول بعض نواحي القصور والتوفيق عند فرنيت يف محاولته  القرآن الكريم إىل  ترجامت ملعاين 

ترجمة معاين سور القرآن الكريم)5(.

ل ببعض التفاسري؛ منها: تفسري أيب حيَّان)6(. ا املراجع التي اعتمدها، فيَذكر أنّه توسَّ أمَّ

  5. ملحة عن بعض األخطاء واملغالطات التي وقع فيها:

 يؤكِّد املؤرِّخ البارز يف العلوم العربيَّة "ميكيل فركادا" )Miquel Forcada( -أحد تالمذة "فرنيت"، والذي يشغل حاليًّا 

املنصب نفسه يف جامعة برشلونة- عىل القدرات الخارقة التي ُعرِف بها أستاذه "فرنيت"، والتي قّل نظريها يف ربط املعارف 

املختلفة يف ما بينها، وإبراز مختلف التأثريات التي خلَّفتها أفكار السابقني ومنجزاتهم يف الالحقني؛ من قبيل: تأثري رسم 

الخرائط العربيَّة عىل أوروبا الحًقا، والعالقة املحتملة بني العمل الفليّك الذي رعاه "ألفونسو" يف )كاستيا( وما قام به 

"هوالكو خان" يف مارغا )أذربيجان اآلن(، ومصدر إلهام األديب اإلسبايّن  "لويب دي فيغا" يف كتابة روايته املشهورة "دون 

ة يف سفارة روسيَّة... وغريها من األعامل الكثرية التي بحث فيها عن العالقات املختلفة)7(.  كيخوطي" يف مهمَّ

فإنَّنا نسجِّل، من وجهة نظرنا، نوًعا من اإلقحام املبالغ فيه  القدرات الخارقة،  التأكيد عىل هذه  يف مقابل هذا 

والزعم املردود عىل صاحبه، يف الربط بني النصوص القرآنيَّة وبعض التكاليف الدينيَّة مع بعض األحداث والوقائع 

والترشيعات ذي املصدر املسيحّي أو اليهودّي، كام نسجِّل بعض املغالطات األخرى التي نعرض شيئًا منها بإيجاز:

 - يزعم "فرنيت" أّن ما تلّقاه النبّي من وحي قد يكون له عالقة بتأثريات نفذت من الديانة اليهوديَّة والنرصانيَّة، 

ا أّن األمر بإرادة إلهيَّة)8(. وهذا ما حمل  لكنَّه كان من الالزم أن يعيد صياغتها، وقد متثّل ذلك يف الشعوره، وآمن حقًّ

قومه عىل تصديقه وعدم تكذيبه؛ نظرًا إىل األمانة والصدق اللذين تحىلَّ بهام طول حياته، واللذين حاال دون الشّك 

يف ثبوت نبوَّته)9(.

))) منويف،  »دراسة مقارنة بني ثلث ترجامت ملعاين القرآن الكريم إىل اللغة اإلسبانيَّة«، م.س، ص3). 

)2) م.ن، ص3). 

)3) سورة مريم، اآلية 3. 

)4) منويف، »دراسة مقارنة بني ثلث ترجامت ملعاين القرآن الكريم إىل اللغة اإلسبانيَّة«، م.س، ص4).    

)5)  م.ن، ص)27-2. 

)6) م.ن، ص0). 

(7( Forcada, Miquel:  Joan Vernet ((92320((-( y la luz de Oriente y Occidente, Quaderns de la Mediterrània, (6, 20((, p328.

(8( Vernet, Juan: los origenes del islam, Barcelona 200(, El Alcantalido, P60.

)9) الحاج، سايس سامل: نقد الخطاب االسترشاقّي يف الظاهرة االسترشاقيَّة وأثرها يف الدراسات اإلسلميَّة، ال ط، ال م، دار املدار اإلسلمّي، 2002م، ج)، ص270. 
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اآليات  بني  تشابه  يراه من  ما  اإلحالة عىل  إىل  الحوايش)1(  يذهب يف  القرآن،  ترجمته ملعاين  - يف محاولة 

القرآنيَّة وما جاء يف األسفار. ويف هذا الربط إشارات غامضة، قد تذهب يف اتِّجاه التقارب القائم بني هذه الكتب 

السامويَّة ذات األصل اإللهّي الواحد، وتحيل عىل االعتقاد الرائج الذي سار عليه أغلب املسترشقني، من كون 

النّص القرآيّن صورة مشوَّهة من املصادر املسيحيَّة واليهوديَّة. وبهذا يشري "فرنيت" إىل الحاشية رقم 1 لفاتحة 

كبريًا  َشبًَها  مثّة  أنَّ  ينقل  كام  الساموات(،  يف  الذي  أبانا  )يا  وهي:  املسيحيَّة،  الصلوات  إحدى  بأنَّها  الكتاب؛ 

َغرْيِ  َعلَْيِهْم  أَنَْعْمَت  الَِّذيَن  (6) رِصاَط  الُْمْسَتِقيَم  اَط  الرصِّ اْهِدنَا  تعاىل:  قوله  السابع والعرشين، وبني  السفر  بني 

.)2(الِّنَي الَْمْغُضوِب َعلَْيِهْم َوال الضَّ

ًدا كان يرتِّبه كيفام يشاء، عىل عادة شعراء العرب،   - يذكر "فرنيت" أّن القرآن الكريم مل يكْن مرتَّبًا، وأنَّ محمَّ

مستدالًّ برواية ابن عباس)3(.

- عىل الرغم من تقليله من قيمة ما ذهب إليه "كازانوفا" )Casanova( من أنَّ القرآن مل يُجمع يف حياة النبّي، 

ا جمعه فعاًل العتقاده بأنَّ يوم القيامة قريب الوقوع، متأثِّرًا  ًدا إمنَّ وتبنِّيه عكس ذلك متاًما؛ فقد علَّل ذلك بأنَّ محمَّ

يف ذلك مبا تقوله بعض الفرق النرصانيَّة)4(.  

- مناولته لقضيَّة أسامء الله الحسنى، ومدى التأثُّر باألساطري البابليَّة، التي عرفت آلهتها ألقابًا وصفاٍت؛ كاإلله 

ي بخمسني اساًم)5(. "ماردوك" )Marduk(، مثاًل، الذي ُسمِّ

- زعم أنَّ الخرض يف قصته مع النبّي موىس، الواردة يف القرآن الكريم، ليس سوى البطل األسطورّي 

ثت عنه بعض املصادر التاريخيَّة)6(. "جلجامش" )Gilgalmes(؛ أي ذلك امللك السومرّي الذي تحدَّ

- زعمه أنَّ النبّي يف بداية الفرتة املدنيَّة، وبهدف كسب وّد اليهود والتوافق معهم سياسيًّا وتجنُّب العداوة 

معهم، سنَّ مجموعة من الترشيعات؛ من قبيل استقبال املسلمني قبلة القدس، ترشيع صالة الظهر، وصوم يوم 

عاشوراء)7(.

- زعمه قيام الطائفة األحمديَّة عىل سند قرآيّن)8(؛ وهو قوله تعاىل: َوَقْولِِهْم إِنَّا َقَتلَْنا الَْمِسيَح ِعيَس ابَْن َمْريََم 

.)9(.... َرُسوَل اللَِّه َوَما َقَتلُوُه َوَما َصلَُبوُه َولَِٰكن ُشبَِّه لَُهْم ۚ

))) الحاج، نقد الخطاب االسترشاقّي يف الظاهرة االسترشاقيَّة وأثرها يف الدراسات اإلسلميَّة، م.س، ص0).

)2) سورة الفاتحة، اآليتان 7-6.

د بن عبد الله فاس، 2008م، ص9.  د: السرية النبويَّة يف الكتابات اإلسبانيَّة، ال ط، ال م، جامعة سيدي محمَّ )3) السنيدي، صالح بن محمَّ

)4) م.ن، ص9. 

(5( Vernet, Juan: los origenes del islam, Barcelona 200(, El Alcantalido, P94.

)6) م.ن، ص95.

)7) م.ن، ص)7.

(8( Vernet, Juan: los origenes del islam, Barcelona 200(, El Alcantalido, P96.

)9) سورة النساء، اآليتان 57)-58).
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ا َملَكَْت  - ربط زواج املتعة باآلية الكرمية) :)1َوَمن لَّْم يَْسَتِطْع ِمنكُْم طَْوالً أَن يَنِكَح الُْمْحَصَناِت الُْمْؤِمَناِت َفِمن مَّ

 .)2(...ن َفَتَياتِكُُم الُْمْؤِمَناِت أَْيَانُكُم مِّ

خاتمة:

م، ولفهٍم سليٍم لحقيقِة املزاعم واالدِّعاءات التي أوردها "فرنيت"، ال بدَّ من استحضار بعض  من خالل ما تقدَّ

األطروحات املرجعيَّة التي يؤمن بها فرنيت نفسه:

صني وذاع صيته بأنَّه مؤرِّخ للعلوم أكرث من أيِّ يشٍء آخر، عىل الرغم من اهتامماته  ُعرف "فرنيت" بني املتخصِّ

العلوم، وأصبح  إنَّه برع يف مجال تأريخ  إذ  الدراسات اإلسالميَّة؛  دة، والسيَّام يف مجال  العلميَّة يف جوانب متعدِّ

مرجًعا كبريًا يُعوِّل عليه كثرٌي من الباحثني. 

التجريبّي هو املنهج الذي يقتضيه تأريخ العلوم، وهو املنهج الذي اعتمده فرنيت فعاًل يف  وإذا كان املنهج 

تناول موضوعاته العلميَّة؛ فمن الطبيعّي أن ينسحب معه هذا املنهج إىل دراساته يف مجال العلوم اإلنسانيَّة، وأن 

يكون سنده الذي يعتمد عليه يف دراسة القرآن الكريم.

وبهذا يُعترب فرنيت من املسترشقني املؤمنني بالفلسفة الوضعيَّة، املتأثِّرين باملنهج التجريبّي يف دراستهم للظواهر 

اإلنسانيَّة، ليقرأ القرآن الكريم بعيون املقاربة الوضعيَّة)3(، التي ال تعرف سوى املرجعيَّة املادِّيَّة عند مقاربة الشؤون 

بوصفه  القرآن  بني  الدينيَّة،  والظاهرة  املادِّيَّة  الظاهرة  بني  يساوي  الذي  املنهج  والدينيَّة. هذا  والنفسيَّة  االجتامعيَّة 

القامئة عىل املالحظة  التجريبيَّة  بآليَّاتها  »الوضعيَّة«  املطرقة  عليه  وتاريخيًّا تصدق  برشيًّا  نتاًجا  إلهيًّا، وكونه  ا  نصًّ

واالفرتاض والتجربة والتنبُّؤ. وحينام يرُصُّ املنهج عىل استبعاد األنساق املعرفيَّة األخرى كلِّها، ويتَّخذ من العلوم 

الطبيعيَّة سلطًة مرجعيًَّة قادرًة عىل إعطاء تفسريٍ علميٍّ لكلِّ ما يتَّصل باإلنسان من قضايا ومشكالت؛ يكون قد تجاوز 

ا يتحوَّل دعوًة عقديًَّة تحّل محّل  حدود العلم إىل االعتقاد يف العلم، وال يبقى العلم مجرَّد أسلوٍب يف البحث؛ وإمنَّ

العقديَّة الدينيَّة التي تعمل عىل نقضها)4(.

إنَّ التشكيك يف كون الوحي مصدًرا للقرآن الكريم هو نتيجٌة مباشٌة لهذه األطروحة الوضعيَّة، التي ال تؤِمن إالَّ 

ا نوًعا من  ا حديث النفس وإلهامها، وإمَّ ا حالة نفسيَّة، وإمَّ مبا هو مادِّيٌّ ومحسوس؛ ولذلك، تجد الوحي عندهم إمَّ

ا حالة مرضيَّة يعاين منها املعنّي باألمر)5(.  ة، وإمَّ االنفعال العاطفّي الذي يعيشه الفرد عرب تجربة ذهنيَّة خاصَّ

((( Vernet, Juan: los origenes del islam, Barcelona 200(, El Alcantalido, P99.

)2) سورة النساء، اآلية 25. 

(3( Mikel de Epalza, Anthoropos.((7: Juan Vernet Historia de la Ciencia y de la Cultura, aportaciones de la escuela de Barcelona, 

Editorial del Hombre, (99(, P34.

د: منهج البحث االجتامعّي بني الوضعيَّة واملعياريَّة، ال ط، ال م، املعهد العاملّي للفكر اإلسلمّي، )98)م، ص389.  )4)  أمزيان، محمَّ

)5) عبد الرزَّاق، »قراءة الوحي بعيون استرشاقيَّة«، م.س، ص43). 
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أقواٍل  به املصادر املسيحيَّة واليهوديَّة من  تعجُّ  الكريم وما  القرآن  ما جاء يف  تشابٍه بني  إنَّ زعم وجود  كام 

الفرق  ببعض  وتأثُّره  سة،  املقدَّ الكتب  أسفار  يف  جاء  ما  هدي  عىل  القرآنيَّة  اآليات  بعض  وصياغة  وحكاياٍت، 

الكريم  قصًصا من  القرآن  اقتباس  العرب، فضاًل عن زعم  وترتيبه عىل طريقة شعراء  القرآن  النرصانيَّة يف جمع 

األساطري القدمية، وغري ذلك مامَّ توّصل إليه يف إطار التشكيك مبصدر القرآن الكريم والطعن يف حقيقة النبوَّة؛ 

ل بها، وهي ما تكفله ميكانيزمات فقه اللغة، من تأويٍل للنصوص، ويلٍّ للمعنى  ا يرتبط باألدوات التي تمَّ التوسُّ إمنَّ

»مستودع  يقول كولريدج:  فاللغة كام  مسبقة؛  أحكاٍم  إىل  والتفسري؛ وصواًل  التحليل  آليَّات  واستعامل  وتطويعه، 

ن دالئل انتصاراته يف املايض وأسلحة فتوحاته يف املستقبل«)1(. أسلحة العقل البرشّي الذي يتضمَّ

فيٍّ بني نصوٍص قرآنيَّة ووقائَع  أيًضا؛ ملحاولة ربٍط تعسُّ التاريخّي  النقد   هذا، وقد استند "فرنيت" إىل منهج 

تاريخيٍَّة مفرتضة. 

وعليه؛ فليس من العدل مبكان أن يجري ذلك كلّه تحت ستار املنهج العلمّي، والعقل الحدايّث، والبحث 

النزيه. 

العلميَّة،  الدينيَّة،  -التاريخيَّة،  الحقائق  نبيِّه املصطفى، يحمل من  الله املنزل عىل  الكريم كالم  القرآن  إنَّ 

التي يزعمها املسترشقون.  التخمينات واالفرتاضات  البالغيَّة، وغريها- ما يظهر زيف هذه  القانونيَّة،  األخالقيَّة، 

ويحّق لنا أْن نسأل الذين يجادلون يف مصدره ويرون أنَّه مأخوذ من اليهوديَّة أو النرصانيَّة أو من البيئة العربيَّة، ما 

ر عبد الجليل عبد الخالق: ما املانع أن يكون القرآن وحيًا أصياًل مأخوًذا من النبع  ل به الدكتور أحمد عامَّ تفضَّ

نفسه الذي اغرتفت منه الديانات السامويَّة الصحيحة؟ ما املانع أن يكون هو الحلقة األخرية من حلقات الوحي 

اإللهّي الذي أقام االتِّصال بني السامء واألرض عىل مدى تاريخ البرشيَّة؟ ملاذا تُحرِّمون عىل اإلسالم ما تبيحونه 

لليهوديَّة والنرصانيَّة؟)2(.

د عنانيز، ال ط، ال م، رؤية للنرش والتوزيع، 2006م، ص230.  ))) سعيد، إدوارد: املفاهيم الغربيَّة للرشق، ترجمة: محمَّ

ام، ال ط، ال م، دار آمنة للنرش والتوزيع، 6)20، ص9)).  )2) عبد الخالق، أحمد عامَّر عبد الجليل: االسترشاق وصناعة الفكر الهدَّ
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س")1(  املقدَّ الكتاب  أبحاث  "جمعيَّة  بني  مشرتٍك  بحثيٍّ  تعاوٍن  عن  القرآنيَّة  للدراسات  الدوليَّة  الجمعيَّة  انبثقت 

ألف دوالر  وأربعني  مئة  بقيمة  ماليًّا  مبلًغا  2012م منحت "جمعيَّة هرني لوس"  العام  ففي  و"جمعيَّة هرني لوس"؛ 

أمرييّك )140,000 $( بهدف دعم تشاوٍر -عىل مدى ثالث سنوات- للبحث يف تشكيل شبكٍة مستقلٍَّة من الباحثني 

يف مجال القرآن الكريم. وعليه؛ فقد أُنشئت لجنٌة توجيهيٌَّة برئاسة كلٍّ من "غربييل سعيد رينولدز" و"عمران البدوي"، 

ومبساندٍة إداريَّة من "جون كوتسكو"، وأُطلق عىل املبادرة اسم "الجمعيَّة الدوليَّة للدراسات القرآنيَّة". كام حصلت 

سة ويندزور. ة بني عامي 2016-2018م  عىل الدعم من مؤسَّ الجمعيَّة يف الفرتة املمتدَّ

وتتألَّف الهيئة اإلداريَّة للجمعيَّة من مجموعة من املسترشقني والباحثني يف مجال الدراسات القرآنيَّة؛ هم:

ديفني ستيوارت - رئيًسا، من جامعة إيوري. 1

أسمى هاليل - الرئيسة املنَتَخبة، من جامعة ليل. 2

مهدي عزايز، من جامعة متز. 3

كارن باور، من معهد الدراسات اإلسامعيليَّة. 4

فريد دونر، من جامعة شيكاغو. 5

جوهانا بينك، من جامعة فرايبغ. 6

سارة تليل، من جامعة فلوريدا. 7

غبييل رينولدز - رئيس االجتامع السنوّي، جامعة نوتردام. 8

هولغر زيلنتني - السكريتري، من جامعة كامبيدج. 9

س عىل ضوء مجموعٍة مختلفٍة  س: أُنِشئت الجمعيَّة عام 880)م، وتُعدُّ أقدم جمعيَّة معنيَّة بالبحث النقدّي حول الكتاب املقدَّ ))) جمعيَّة أبحاث الكتاب املقدَّ

من العلوم األكادمييَّة، وتضمُّ أكرث من مثانية آالف )8000) باحث.

الجمعيَّة الدوليَّة للدراسات القرآنيَّة

International Qur’anic 
Studies Association (IQSA)
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ا الهيئة التفيذيَّة فتتألَّف من:  أمَّ

املدير التنفيذّي: عمران البدوّي، من جامعة هيوسنت. 1

املساِعدة التنفيذيَّة: آن ماري ماكلني. 2

قة اإلقليميَّة إلندونيسيا: الين إّفة نافاتو فينا. 3 املنسِّ

ق املدّونة اإللكرتونيَّة: جاسنت نوفوتني. 4 ُمنسِّ

ة: أهداف الجمعيَّ

سة العلميَّة األوىل املعنيَّة بدراسة القرآن؛ وفًقا لعلوٍم أكادمييٍَّة  تُعدُّ "الجمعيَّة الدوليَّة للدراسات القرآنيَّة" املؤسَّ

ُمختلفٍة، وهي تهدف إىل دعم األبحاث القرآنيَّة من خالل اآليت: 

عقد لقاءاٍت دوريَّة للباحثني حول القرآن.. 1

إنتاج أبحاٍث قرآنيٍَّة أكادييٍَّة حديثٍة ودقيقٍة فكريًّا.. 2

صة باألبحاث القرآنيَّة.. 3 إنشاء معٍب يصُل بني الجمعيَّات العامليَّة املختلفة املتخصِّ

سة.. 4 إتاحة التبادل األكاديّي الدورّي بني الباحثني حول القرآن وغريه من الكتب املقدَّ

سات البحثيَّة.. 5 ُمشاركة املؤسَّ

م الخربايتّ عرب اآليت: وتُوفُِّر الجمعيَّة لباحثيها فُرص الدعم املتبادل والنمّو الفكرّي والتقدُّ

س اآلخر وتأثريه األديّب والثقايفّ. 1 تعزيز الدراسة األكادييَّة للقرآن وسياقه وعالقته مع الرتاث املقدَّ

سات التعليميَّة وغريها من املنظَّامت املالمئة؛ بهدف دعم األبحاث والتعليم القرآيّن. 2 التعاون مع املؤسَّ

ة الناس. 3 عة وعامَّ تطوير املوارد للجامهري املتنوِّ

عٍة من املنظورات األكادييَّة. 4 تسهيل النقاش الواسع واملفتوح املنطلِق من مجموعٍة ُمتنوِّ

عقد مؤمترات للتبادل البحثّي. 5

نرش األبحاث القرآنيَّة. 6

الحّث عىل إدخال التكنولوجيا الرقميَّة إىل الفروع املعرفيَّة، وتسهيل ذلك. 7

الرتويج للتعاون العابر للحدود العامليَّة. 8

ة
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ة: الجتماع السنوّي للجمعيَّ

   تعقد "الجمعيَّة الدوليَّة للدراسات القرآنيَّة" اجتامًعا سنويًّا يف كلِّ عام تطرح فيه أهّم القضايا واإلشكاالت يف 

وقد  القرآيّن.  الشأن  يف  صني  املتخصِّ والباحثني  املسترشقني  من  نخبة  بحضور  وذلك  القرآنيَّة،  الدراسات  مجال 

عٍة؛ هي: الواليات املتَّحدة،  عقدت منذ تأسيسها يف العام 2012م لغاية هذا العام أحد عرش اجتامًعا، يف دوٍل ُمتنوِّ

ص لهذا العام، وهو االجتامع الثاين عرش)1(،  ا اجتامعها السنوّي املخصَّ إسكتلندا، إندونيسيا، تونس، واملغرب. أمَّ

فقد ُعقد يف 22-25 ترشين الثاين 2019م يف مدينة سان دييغو يف والية كاليفورنيا األمريكيَّة. 

ة ومنشوراتها:  ة الجمعيَّ
َّ
مجل

بالقرآن،  املتعلِّقة  املعرفيَّة  بالدراسات  تُعنى  سنويَّة  مجلَّة  القرآنيَّة"  للدراسات  الدوليَّة  "الجمعيَّة  عن  تصدر 

صني. وقد صدر منها حتَّى اآلن ثالثة أعداد فقط، خالل األعوام الثالثة املتتالية  وتخضُع مقاالتها ملراجعة املتخصِّ

)2016م-2017م-2018م(، وتتمثُّل أهداف املجلَّة باآليت:

حول . 1 املهنيَّة  من  عاليٍة  بدرجٍة  تّتسُم  دراسات  نرش 

يَّة الدينيَّة  القرآن، وسياقه التاريخّي، وعالقته بالتقاليد النصِّ

األخرى، وتلّقيه األديّب واملادّي والثقايفّ

ًرا . 2 العناية بالدراسات القرآنيَّة بوصفها حقاًل بحثيًّا متطوِّ

نْي، مع االعرتاف بوجود ِصالٍت  يتمتَّع بهويٍَّة وتركيٍز خاصَّ

س والرتاث اإلسالمّي مبا  الكتاب املقدَّ ة مع دراسة  مهمَّ

فيه التفسري

ية عن وضع الدراسات . 3 العمل عىل تقديم نقاشات جدِّ

القرآنيَّة ومستقبل هذا الحقل املعريفّ

عة يف العامل حول قضايا . 4 ربط الهيئات املعرفيَّة املتنوِّ

ذات همٍّ معريفٍّ مشرتٍك يف ما يتعلَّق بدراسة القرآن.

وتُركِّز املجلَّة من حيث منهجيَّة البحث عىل املقاربات 

يَّة املقارنة والنقد التاريخّي، وتُرحِّب بشكل  األدبيَّة والنصِّ

باستكشاف  تُعنى  التي  واملقاالت  باألبحاث  خاّص 

أصول النصِّ يف سياقات أواخر العصور القدمية الثقافيَّة 

)))  ملزيد من االطِّلع عىل االجتامع السنوّي الثاين عرش للجمعيَّة الدوليَّة للدراسات القرآنيَّة، انظر: »االجتامع السنوّي للجمعيَّة الدوليَّة للدراسات القرآنيَّة-9)20«، 

مجلَّة القرآن واالسترشاق املعارص، السنة األوىل، العدد الثالث، صيف 9)20م، ص05)-))).

الجمعيَّة الدوليَّة للدراسات القرآنيَّة
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الدينيَّة  النّص للجامعات  الرتاث  الدينيَّة املتنوِّعة، والسيَّام  واالجتامعيَّة والسياسيَّة والدينيَّة، وصالته بسالئفه 

القدمية، والتلقي التاريخّي للقرآن يف الغرب، والتأويل ومنهجيَّة التفسري والرتجمة املعارصة والتقليديَّة للقرآن، 

البالغة  الفيلولوجّي واألديّب يف كلٍّ من  التحقيق  القرآنيَّة، وتوظيف طرائق  ونقل النصِّ وتطوُّره، واملخطوطات 

القرآنيَّة وأسلوبيَّة النّص وتركيبته البنيويَّة.

لكنَّ املجلَّة تشرتط عىل  لعدٍد من املنظورات املعرفيَّة،  مة إىل املجلَّة  األبحاث املقدَّ تناوِل  إمكان   ومع 

الباحثني أن تتَّسم مقاالتهم بـ:

االرتباط باألدبّيات املعرفيَّة ذات الصلة، واالستناد إىل العلم واألبحاث الحاليَّة. 1

الوعي باملقاربة البحثيَّة، وإدراك متوضعها، ووضوح الغايات واملنهجيَّة واملوقف النظرّي. 2

خضّم . 3 ويف  األكادييَّة  القرآنيَّة  الدراسات  حقل  داخل  أكب  ونقاشات  قضايا  عىل  تأثريها  مدى  معرفة 

ة حول القرآن واإلسالم بشكل أوسع. الخطابات العامَّ

ومضافًا إىل هذه املجلَّة، تصدر عن الجمعيَّة -أيًضا- نرشٌة إلكرتونيٌَّة بعنوان: "مراجعة األبحاث القرآنيَّة"، كام 

ًصا للكتب املتعلِّقة بدراسة القرآن. تُصدر الجمعيَّة برنامًجا للمنشورات مخصَّ

املوقع اإللكرتويّن للجمعيَّة:

للجمعيَّة موقع إلكرتويّن خاّص تعرض فيه تعريًفا عنها وعن سياساتها وقوانينها وشوط االنتساب والعضويَّة، 

ة لإلعالن عن اجتامعاتها ومؤمتراتها وجملة من نشاطاتها، وبوَّابة لعرض منشوراتها وما يصدر عنها  مع بوَّابة خاصَّ

يف مجال الدراسات القرآنيَّة.

 وميكن الدخول إىل هذا 

املوقع عرب الرابط اآليت: 

http://iqsaweb.org/.
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)أيَّار(  يف  23مايو  أبيب  تل  يف  اإلرسائيليَّة  الوطنيَّة  املكتبة  شهدت 

وذلك  اآلن"؛  اإلسالم  עכשיו  “אסלאם  بعنوان:  ثقافيًّا،  ملتًقى  2019م 

ًمبناسبة شهر رمضان املبارك، واحتفاء بإصدار كتاب "האסלאם: היסס

التاريخ،  )اإلسالم:  תרבות"  דת,  טוריה, 
يف  ماجنس  نرش  دار  عن  الثقافة()1(  الدين، 

مائري  ملؤلَِّفيْه:  2018م؛  عام  املحتلَّة  القدس 

بر-أشري)2(، ومائري حطينا)3(.

الوطنيَّة  املكتبة  إعالَن  رت  تصدَّ وقد 

لهذا  اإللكرتويّن  موقعها  عىل  اإلرسائيليَّة 

)4( عناويُن، من قبيل: )יש קוראן ליס ىامللتق

ברלי? סונים מול שיעים? מי הוא בכלל 
שלא  וקצב  בצבעים  אסלאם  מוסלמי? 

ة؟  הכרתם לרגל חודש הרמדאן( )هل هناك قرآن ليربايّل؟ هل هناك ُسنَّة مقابل شيعة؟ من هو املسلم بصفة عامَّ
اإلسالم عىل أرض الواقع كام مل تعرفوه من قبل مبناسبة شهر رمضان...(.

ة، متحورت حول فريضة الصوم، واإلسالم بشكل عاّم، وتعريف  وأُلقيت يف هذا امللتقى كلامت ومحاضات عدَّ

املسلم، وكيفيَّة انتشار اإلسالم، والحديث عن الفرق اإلسالميَّة، وعىل رأسها السنَّة والشيعة والخالف القائم بينهام.

وقد أُشري إىل القرآن الكريم يف بعض هذه املحاضات، منها:

 الكلمة االفتتاحيَّة للدكتورة راحيل يوكليس: التي أشارت فيها إىل أنَّ اإلسالم تحوَّل إىل أحد أهّم األديان 1. 

يف إرسائيل ويف الرشق األوسط كلِّه، مؤكِّدة عىل تزايد ملحوظ يوًما بعد يوم يف االهتاممات البحثيَّة وأسئلة 

الباحثني والتالمذة -الذين يتوافدون عىل املكتبة عىل مدار السنة- حول اإلسالم والقرآن.

))) صدر الكتاب باللغة العربيَّة يف 902 صفحة من القطع الوسط، ويعدُّ اإلصدار االسترشاقّي اإلرسائييّل األحدث واألهّم؛ حيث يهتمُّ باإلسلم مبا هو دين وثقافة 

وحضارة وفكر، وقد صدر عن واحدة من أهّم دور النرش اإلرسائيليَّة وأشهرها وأكرثها غزارة يف اإلصدارات حول اإلسلم ومصادره املختلفة.

)2) مسترشق إرسائييّل مغريّب األصل من مواليد عام 955)م، يعمل أستاًذا يف قسم اللغة واألدب العريّب يف الجامعة العربيَّة يف القدس املحتلَّة، وتوىلَّ رئاسة 

ني باإلسلم. قسم الدراسات اإلسلميَّة يف الجامعة العربيَّة، ويُعدُّ من أبرز املسترشقني املختصِّ

)3)  رئيس قسم الدراسات اإلسلميَّة والرشق-أوسطيَّة يف الجامعة العربيَّة يف القدس املحتلَّة.

(4( https://web.nli.org.il/sites/nli/hebrew/library/events/eventscalendar/pages/20(9-islam.aspx.

الملتقى الثقافّي: “אסלאם עכשיו اإلسالم اآلن" 
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 محـارضة البوفيسـور مائـري بر-أشـري، بعنـوان: “تـاج الشـيعة.. النقـاش 2. 

ات السـلطة” التـي ركَّـز فيهـا عـىل إشـكاليَّة السـلطة يف  حـول صالحيَـّ

اإلسـالم والقـرآن، متَّخًذا مـن الخـالف الشيعّي-السـنِّّي أمنوذًجـا لذلك. 

وقـد أكَّد بر-أشـري -خالل تحليل وشح مطوَّل للخالف الشـيعّي السـنِّّي- 

أنّـه عـىل الرغم من كـون القرآن الكريم يشـّكل أحد أهّم املشـرتكات بني 

ة خالفًـا بينهـام حول تفسـريه؛ مشـريًا إىل أنَّ الشـيعة  املذهبـني، فـإّن مثَـّ

يَّة الحكم والسـلطة، وبشـكل  وا القرآن بشـكل يربِّر لعيلٍّ ونسـله أحقِّ فـرسَّ

يُـربِّر -أيًضـا- خالفهـم مع عدد مـن الصحابـة والخلفاء املسـلمني؛ مثل: 

عثـامن بـن عفان.

ه بـ"القرآن الليبايل"، مشريًا إىل أنَّ مناقشة هذا 3.   محارضة البوفيسور مائري حطينا التي دارت حول ما سامَّ

املوضوع تقود إىل مناقشة “التنوير العريّب” الذي يعيش -حاليًّا- أزمة حقيقيَّة بوجه عاّم أو يف تعرُّضه 

هات  التوجُّ العربيَّة تُسكت هذه  الدول  أنَّ األنظمة الحاكمة يف  القرآن بوجه خاّص؛ نظرًا إىل  لنصوص 

الليرباليَّة.

م أمنوذًجا حداثيًّا من القرآن، لكنَّه ال  وأضاف أنَّ مثَّة تيَّاًرا ليرباليًّا عربيًّا يُقدِّ

يؤدِّي دوًرا ناشطًا أو حيويًّا عىل أرض الواقع، والسيَّام أنَّه ال ميتلك عقيدة 

دة؛ مثلام هو الحال لدى التيَّار الليربايّل يف الغرب، مضافًا  أو نظريَّة محدَّ

التوّجه؛  التاريخيَّة والسياسيَّة من إضعاف لهذا  التطوُّرات  إليه  إىل ما أدَّت 

بأنظمة حكم  أو  إسالمّي  بخريف  انتهى  الذي  العريّب  الربيع  أهّمها:  ومن 

عسكريَّة ال تعرتف بالليرباليَّة. 

مؤتمرات  وندوات 
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سني لدراسات تراث إرسائيل”)1( يف 29 مارس 2019م محاضة للمسترشق  عقدت جمعيَّة “سمينار اآلباء واملؤسِّ

اإلرسائييّل الربوفيسور مائري بر-أشري)2(، بعنوان: “صورة إبراهيم يف القرآن والرتاث اإلسالمّي”.

والشخصيَّات  القصص  من  كثريٍ  يشتمل عىل  القرآن  بأنَّ  األوَّل من محاضته  الجزء  بر-أشري  الربوفيسور  استهلَّ 

ة اليهوديَّة وأنبياء العهد القديم وملوكه،  املقرائيَّة )أي الواردة يف العهد القديم(؛ إذ يحتوي عىل كثريٍ من قصص آباء األمَّ

كام يحتوي عىل قصٍص حول مسرية شعب بني إرسائيل؛ سواء يف أرضه أم يف أرض الشتات يف مرص والعراق، حتَّى 

سة”. يَّته الكاملة ودخل إىل أرض كنعان؛ تلك األرض التي وصفها القرآن بـ “األرض املقدَّ حصل عىل حرِّ

دقيقٍة  أوصاٍف  عىل  -أيًضا-  يشتمل  القرآن  أنَّ  وأضاف 

بهم  التي وعدها  بني إرسائيل يف األرض املوعودة  ألعامل 

الرّب من خالل عهٍد قطعه معهم، وكيف أنّهم خانوا هذا العهد.

كام اعترب أنَّ مثّة خطًّا واحًدا يفصل بني قصص القرآن 

القرآن عموميَّات قصص  ذكر  القديم؛ وهو  العهد  وقصص 

بينام وردت  الوقوف عىل تفاصيلها،  بني إرسائيل من دون 

كتب  وكذلك يف  التلمود،  وأدب  القديم  العهد  لة يف  مفصَّ

آباء الكنيسة )والسيّام الكنيسة السوريّة(.

والعميق  الدقيق  الوقوف  أنَّ  إىل  كذلك  بر-أشري  وأشار 

عىل كلِّ مصادر كتابة القرآن حول هذه القصص هو وحده 

الذي سيُمكِّن الباحث من الوقوف عىل املراحل التاريخيَّة والدينيَّة التي أدَّت إىل تشكُّل هذه القصص داخل القرآن.

ويف الجزء الثاين من املحاضة ركَّز بر-أشري عىل صورة إبراهيم يف القرآن والرتاث اإلسالمّي، مستهالًّ كالمه بذكر 

 ،ْسلِاًم َوَما كَاَن ِمَن الُْمرْشِِكنَي اآلية 67 من سورة آل عمران َما كَاَن إِبَْراِهيُم يَُهوِديًّا َواَل نرَْصَانِيًّا َولَِٰكن كَاَن َحِنيًفا مُّ

مقارنًا بعد ذلك بني صورة إبراهيم يف القرآن وصورته يف العهدين القديم والجديد، معتربًا أنَّ هذه الصورة اإلبراهيميَّة 

ست  سني لدراسات تراث إرسائيل )סמינר אבות ומייסדים ללימוד מורשת ישראל(: جمعيَّة بحثيَّة وثقافيَّة تأسَّ ))) سمينار اآلباء واملؤسِّ

عام )99)م عىل يد الدكتور "أبراهام تسفيون" أستاذ الرتاث اإلرسائييّل يف وزارة الرتبية والتعليم اإلرسائيليَّة. تقيم هذه الجمعيَّة محارضات و"سمينارات" يف 

ة،  سات اجتامعيَّة وبحثيَّة إرسائيليَّة عدَّ ة، كام إنَّ للجمعيَّة علقات مع جهات ومؤسَّ ة، وتتناولها من وجهات نظر عدَّ موضوعات ثقافيَّة ودينيَّة واجتامعيَّة عدَّ

منها: "منظّمة مهاجري وسط أوروبا"، و"الجمعيَّة التاريخيَّة العسكريَّة"، وغريها. 

)2) مائري بر-أشري: مسترشق إرسائييّل مغريّب األصل من مواليد عام 955)م، يعمل أستاًذا يف قسم اللغة واألدب العريّب يف الجامعة العربيَّة يف القدس املحتلَّة، 

ني باإلسلم. وتوىلَّ رئاسة قسم الدراسات اإلسلميَّة يف الجامعة العربيَّة، ويُعدُّ من أبرز املسترشقني املختصِّ

صورة إبراهيم في القرآن والتراث اإلسالمّي
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د منطلًَقا لتشكيل دينه الجديد )اإلسالم( الذي احتلَّ  املشرتكة بني الديانات السامويَّة الثالث قد استخدمها محمَّ

ًدا ليس إالَّ باعثًا لرتاث إبراهيم الذي ضاع  دين يف العامل، وأنَّ محمَّ إبراهيم فيه مكانة مركزيَّة؛ باعتباره أبا املوحِّ

عىل أيدي العرب من عبدة األصنام. 

وأضاف بر-أشري أنَّ صورة إبراهيم يف القرآن جاءت عىل أنَّه بنى -مبساعدة 

ابنه إسامعيل- بيت الله )الكعبة( يف مكَّة، كام إنّه املُبلور لعبادة الحّج التي 

تُقام يف هذه املدينة حتَّى قبل ظهور اإلسالم.

ة إبراهيم وعائلته الواردة يف القرآن هي  واستطرد بالقول: إنَّ ساحة أحداث قصَّ

ة إبراهيم القرآنيَّة، وقد  شبه الجزيرة العربيَّة التي جرت فيها األحداث املركزيَّة لقصَّ

استُخدمت صورة إبراهيم يف القرآن بهدف إعادة ترميم الرتاث الدينّي والحضارّي 

ًدا يف تأسيس دين اإلسالم الجديد  العريب ومنحه قوَّة إلهيَّة ودينيَّة؛ ما ساعد محمَّ

وشقِّ طريقه الدعوّي. 

أنَّه مصطلح شائع يف  إبراهيم، مشريًا إىل  القرآيّن “حنيف” الذي ُوصف به  كام سلَّط الضوء عىل املصطلح 

القرآن والحديث، وأنَّه يحمل دالالت طيِّبة، وأنَّه اشتُقَّ من هذا املصطلح مفهوم “الحنيفيَّة” الذي أصبح مرادفًا 

لإلسالم. وقارن بني مصطلح “حنيف” ومصطلح “أهل الكتاب” الوارد يف القرآن الذي يشري إىل اليهود والنصارى. 

وتعرَّض بر-أشري كذلك إىل أنَّ إبراهيم يظهر يف القرآن عىل أنَّه “نبّي”، كام يظهر موىس كذلك، مشريًا إىل أنَّ 

كثريًا من الشخصيَّات الدينيَّة اليهوديَّة تظهر بصورة أنبياء، عىل عكس ما هي عليه يف العهد القديم؛ نظرًا إىل أنَّ 

ة القرآيّن. هذا، ومثّة شخصيَّات مقرائيَّة مثل “يونس” اعترُبت  مفهوم النبوَّة يف العهد القديم يختلف عن مفهوم النبوَّ

-مثل  القرآن  ذكرهم  الذين  األنبياء  بعض  استفاضة، كام مثّة  دون  ومن  إليها رسيًعا  وأُشري  األنبياء  من  القرآن  يف 

صالح- مع أنَّهم ينتمون إىل الرتاث العريّب قبل اإلسالم.

ة إبراهيم -كام جميع قصص القرآن- مبعرثة وغري مرتَّبة؛ إذ وردت مجزَّأًة  كام نوَّه املسترشق اإلرسائييّل بورود قصَّ

ة نشأة إبراهيم وترعرعه؛ وذلك ألنَّ القرآن  دة، ومل يُستفض يف رسد أجزاء منها، من قبيل: قصَّ يف سور قرآنيَّة متعدِّ

ة وليس إىل تفاصيلها؛ نظرًا إىل أنَّه ال يقّص القصص من أجل “القّص”،  يَّة أن يقفز إىل فائدة القصَّ يعطي لنفسه أحقِّ

ولكْن من أجل “التذكري”. 

ين املسلمني القدامى -ومن أبرزهم الطربي- قارنوا   ثّم اختتم بر-أشري محاضته باإلشارة إىل أنَّ كبار املفرسِّ

ة إسامعيل  يَّة- مركِّزين عىل عالقة قصَّ ته يف العهد القديم -من خالل املقارنة النصِّ بني صورة إبراهيم يف القرآن وقصَّ

ته وعالقته بأبيه إبراهيم منسيَّة متاًما يف هذا الرتاث اإلسالمّي التفسريّي للقرآن  بإبراهيم، يف حني أنَّ إسحاق وقصَّ

ته. حول إبراهيم وقصَّ

 

مؤتمرات  وندوات 
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ندوة معهد الدراسات الشرقيَّة 
لآلباء الدومينيكان حول لغة القرآن وإعرابه)))

عقد معهد الدراسات الرشقيَّة لآلباء الدومينيكان ندوة حول لغة القرآن وإعرابه، حاض فيها كلٌّ من: الدكتور جون 

درويل)2(، واألستاذ الدكتور عبد الحكيم رايض)3(؛ وذلك يف 10 سبتمرب )أيلول( 2019م.  

اللغات  بقيَّة  اللغة العربيَّة وموقعها الزمنّي بشكٍل تفصييّل من  تناول الدكتور درويل يف كلمته جانبًا من تاريخ 

الساميّة، مضافًا إىل تخصيصه كالًما عن لغة القرآن الكريم وموقعها من مستويات اللغة األخرى، وبيان بعض أوجه 

االختالف بني كلِّ مستوى، معتربًا أنَّ من خصائص اللغة العربيَّة استخدامها هذه املراحل التاريخيَّة حتَّى يومنا هذا.

ا الدكتور عبد الحكيم رايض، فقد ركَّز غالب كالمه عىل موقع لغة القرآن من البيان العريّب وتناهيها يف الفصاحة  أمَّ

إىل حدِّ اإلعجاز، كام تطرَّق إىل قضيَِّة معياريَّة قواعد اللغة العربيَّة ومدى حاكميَّتها عىل لغة القرآن، وأّن لكلِّ ما 

وقع يف القرآن مامَّ يخالف ظاهرُه قواعد اللغة العربيّة تخريًجا عربيًّا صحيًحا ساملًا من املعارضة؛ وذلك لَسعة اللغة 

ع لهجاتها الصحيحة التي تحتمل أنواًعا متنوِّعة من البيان الصحيح، مؤكًِّدا يف طيَّات كالمه أنَّ علامء  العربيَّة وتنوُّ

املسلمني تناولوا ذلك كلَّه منذ قرون بعيدة.

وقد ظهر الفرق بني الباحثنَْي يف أنَّ جون درويل ينظر إىل هذه املستويات املختلفة عىل أنَّها مراحل تاريخيَّة 

ٌع لغويٌّ داخل لغٍة واحدة. متتالية، فيام ينظر إليها الدكتور عبد الحكيم رايض عىل أنَّها تنوُّ

((( https://www.ideo-cairo.org/ar/20(9.

)2) مدير املعهد الدومنييّك، وباحث يف تاريخ النحو العريّب.

)3) أستاذ األدب العريّب والنقد األديّب والبلغة يف كلّيّة اآلداب يف جامعة القاهرة، وعضو مجمع اللغة العربيّة.
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بدعوٍة من قسم الدراسات القرآنيَّة التابع ملركز بحوث العلوم اإلنسانيَّة والدراسات الثقافيَّة )پژوهشگاه علوم 

"الدراسات  بعنوان:  بحثيَّة  اإليرانيَّة طهران جلسة  العاصمة  أقيمت يف  إيران،  فرهنگی( يف  انسانی و مطالعات 

القرآنيَّة يف تركيا وأملانيا"، وذلك يف تاريخ 2019/12/2م، يف غرفة الجلسات العلميَّة يف املركز، وبحضور عدٍد 

الباحثني الذين لديهم  الباحثني القرآنيِّني واملهتمِّني يف هذا املجال، حيث تصّدى للحديث مجموعٌة من  من 

مشاركات علميّة يف ندوات انعقدت يف كلٍّ من البلَديْن املذكورين، وجاؤوا بتقريٍر حول النشاط القرآينِّ فيهام.

ثت الدكتورة فروغ بارسا عن مراكز الدراسات القرآنيَّة  بعدما تحدَّ

ة  مت ملحًة عامَّ ة يف هذا الجانب يف تركيا، وقدَّ والجامعات املهتمَّ

األبحاث  ومراكز  الرتكيَّة  الجامعات  يف  القرآنيَّة  النشاطات  عن 

املراكز  عن  الكالم  جاء  البلد،  هذا  يف  القرآنيَّة  سات  واملؤسَّ

األملانيَّة التي تُعنى يف هذا الشأن، حيث أشار الدكتور قاسم َدْرزي 

القرآنيَّة يف أملانيا، ويف ما يأيت  الدراسات  إىل توصيف قسٍم من 

ننقل أبرز ما ذكره: 

»تحتلُّ الدراسات القرآنيَّة يف املحافل الجامعيَّة األملانيَّة موقًعا 

أملانيا  العلميَّة يف  البيئة  إنَّ  البحثيَّة، حيث  املواضيع  ا ضمن  هامًّ

قد شهد  لعلَّ املايض  باهتامم.  والقرآنيَّة  الدينيَّة  الدراسات  تتلقَّى 

أعاماًل أكرث يف هذا املجال، من قبيل: ما قام به أشخاٌص؛ مثل: 

ما  أعامٌل  وهي  وغريهم...  ولولينغ،  ولكسنربغ،  نولدكه،  ثيودور 

زالت متداولًة حتّى اليوم، وكثرٌي من الربامج الحاليَّة متأثِّرٌة بها. وإذا 

ما أردنا الحديث عن مايض أملانيا يف التعاطي مع هذه املواضيع، 

ة كثرٌي من الكالم يُقال يف هذا السياق، ولكْن ال مجال لذلك.   فثمَّ

ست يف أملانيا عىل أيدي أشخاٍص  ا بالنسبة إىل يومنا هذا، فيوجد عدٌد كبرٌي من املراكز التي قد أُسِّ أمَّ  

اهتاممنا  نصبُّ  ا  وإمنَّ عنها؛  الحديث  نريد  ال  ولكنَّنا  هامبورغ(،  يف  اإلسالمّي  املركز  قبيل:  )من  أملانيّني  غري 

ست عىل أيدي األملان أنفسهم. وتركيزنا عىل املراكز التي قد أُسِّ

م الدراسات القرآنيَّة يف أملانيا إىل األقسام الثالثة اآلتية:  بحسب تتبُّعي، ميكن أْن نقسِّ  

- القسم األوَّل: الدراسات اإلسالميَّة.
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- القسم الثاين: اإللهيَّات اإلسالميَّة. 

ة؛ مثل: مرشوع كوربوس الذي سأشري إليه يف سياق الكالم)1(. - القسم الثالث: املشاريع الخاصَّ

اإللهيَّات  عىل  ٌم  متقدِّ مجاٌل  أملانيا  يف  اإلسالميَّة  الدراسات  مجال  أنَّ  نجد  األوَّلني،  القسمني  عىل  بالرتكيز 

صات.  اإلسالميَّة، حيث تتَّصف الدراسات القرآنيَّة باالتِّجاه املحايد والشامل للتخصُّ

سات  ويف املقابل، تلقى مؤسَّ

يعود  -التي  اإلسالميَّة  اإللهيَّات 

تأسيسها إىل ما بعد سنة 2000م، 

وبوجٍه متزامٍن مع بروز الحركات 

ا  خاصًّ اهتامًما  ومنوِّها-  السلفيَّة 

عمدت  التي  األملانيَّة  الدولة  من 

سات  إىل دعم تأسيس هذه املؤسَّ

ه خطابها إىل املسلمني  التي توجِّ

مراكز  بخالف  أساس،  بوجٍه 

التي  اإلسالميَّة  الدراسات 

تخاطب األكادمييِّني وليس املسلمني بوجٍه خاّص؛ ولذا فهي تحظى بجنبة أكادمييَّة يف تعاطيها مع االتِّجاهات 

سات للبحوث القرآنيَّة يف أملانيا«. السلفيَّة. عىل أّن كالًّ من هذين القسمني ميكن أن نجد له مراكز ومؤسَّ

ة، وهي أنَّ النظام يف أملانيا وإْن كان علامنيًّا، مبعنى أنَّ الدستور يفصل  ثمَّ أضاف: »هناك مسألة أخرى مهمَّ  

الدين عن السياسة، ولكنَّه ال مينع من دعم بعض املراكز الدينيَّة؛ مبا يخدم الدولة، بل قد يرى املسؤولون أنَّ من 

اطِّالع املواطنني عىل املعارف  باب تسهيل  لها، من  ميزانيٍَّة ورعايٍة  سات وتأمني  مثل هذه املؤسِّ إنشاء  واجبهم 

مراكز  مًعا:  القسامن  أحيانًا  لديها  وتوبينغن-  مونسرت  قبيل  -من  األملانيَّة  الجامعات  بعض  أنَّ  نجد  ولذا  الدينيَّة؛ 

اإللهيَّات اإلسالميَّة، ومراكز الدراسات اإلسالميَّة. إنَّ وجودهام مًعا يف جامعٍة واحدة يشري إىل وجود متايز بني 

هذين القسمني بالوجه الذي سبق توضيحه«.

ثمَّ ذكر الدكتور َدْرزي بعض التفاصيل حول اهتامم الجامعات األملانيَّة باألبحاث القرآنيَّة، قائاًل: »بالنسبة   

إىل جامعة مونسرت، فهي تَطرح عنوان »البحوث القرآنيَّة واإلسالميَّة )إسالمولوجيا(«، وتبحثه يف املراحل الثالث: 

ن  اإلجازة، املاجستري، والدكتوراه. أّما يف مرحلة اإلجازة، فيُدرّس ضمن اختصاص »الدراسات العربيَّة« الذي يتضمَّ

اللغة العربيّة يف البداية والحًقا ميكن للطالب أن يكمل باللغة الفارسيَّة أو الرتكيَّة. وامللفت يف الدراسة الجامعيَّة 

السنة األوىل،  القرآن واالسترشاق املعارص،  القرآنيَّة األملانيَّة...«، مجلَّة  »مرشوع املوسوعة  انظر:  للمجلَّة،  السابق  العدد  )))  تقّدم تقرير عن املرشوع يف 

ص43-40.   9)20م،  صيف  العدد3، 
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ص  َصني يف عرض بعضهام. ويف مرحلة املاجستري كذلك مثَّة تخصُّ يف أملانيا أنَّ الطالب عادًة يدرسون تخصُّ

ا يف مرحلة  اإلسالمولوجيا بأحد اتِّجاهات أربعة )األديّب، االجتامعّي، التاريخ العريّب، الحقوق اإلسالميَّة(. أمَّ

الدكتوراه، فيمكنهم أن يختاروا -حسب املوضوع- أساتذة مرشفني من مراكز اإللهيَّات والدراسات اإلسالميَّة. 

سة اإللهيَّات اإلسالميَّة التابعة للجامعة؛ قد  هذا، واختصاص دراسة اإلسالم يف جامعة مونسرت، وكذلك مؤسَّ

سا بشكٍل رسميٍّ سنة 2011م، علاًم أنَّ التأسيس غري الرسمّي يعود إىل عام 2004م، وكان الهدف األساس  أُسِّ

سات الدراسات اإلسالميَّة، وإْن  منهام هو إعداد املعلِّم الدينّي، عىل أنَّ مستوى مباحثها ليست مبستوى مؤسَّ

سة الدوليَّة يزداد يوًما بعد آخر، وخالفًا للهدف األوَّل الذي يقترص عىل إعداد  كان النشاط الدويّل لهذه املؤسَّ

املعلِّم الدينّي، فهي منفتحة بشكٍل واسع عىل أحدث نتائج الباحثني. 

تضمُّ  أنَّها  مونسرت  جامعة  يف  امللفتة  النقاط  ومن 

ومنهم  التقليديُّون،  منهم  البارزين،  الباحثني  من  عدًدا 

الناشطة  العلميَّة  الشخصيَّات  بني  ومن  الحداثويُّون، 

إىل  اإلشارة  ميکن  أملانيا،  يف  مونسرت  جامعة  يف  قرآنيًّا 

معروف،  أستاذ  وهو  خورشيد،  مهنَّد  الدكتور  شخصيَّتني: 

يرأس مؤمترًا قرآنيًّا يُعقد كلَّ سنة، وكان هذه السنة بعنوان 

"القرآن يف وسطه األصيّل، إمكانات إعادة البناء التاريخّي 

الدكتور أحمد  القرآيّن". والشخصيَّة األخرى هي:  للوحي 

ة واملميَّزة  ميالد كرميي، الذي يعدُّ أحد الشخصيَّات املهمَّ

ة يف  يف الجامعة، وهو أفغاينُّ األصل ويُعترب شخصيَّة مهمَّ

ًة يف مجال الفلسفة والكالم، وله شبكٌة واسعٌة  أملانيا، وخاصَّ

من العالقات العلميَّة. تَرَجم كرميي القرآن الكريم إىل اللغة 

األملانيَّة، ولديه يف مجال األبحاث القرآنيَّة آراء جديرة باالهتامم«. 

الربنامج  كبري  يشابه إىل حدٍّ  تقليديٌّ  سة  املؤسَّ التدرييسَّ يف هذه  الربنامج  أنَّ  إىل  الدكتور درزي  لفت  ثمَّ 

املعهود يف بالدنا.

ويف حديثه عن سائر الجامعات األملانيَّة املعنيَّة بالبحوث القرآنيَّة، ذكر جامعة توبينغن، التي لديها مركزان 

لإللهيَّات اإلسالميَّة والدراسات اإلسالميَّة.

»يتناول هذا املرشوع نسخًة  قال:  توبينغن،  إشارته إىل مرشوع »كورانيكا« املهّم لجامعة  ويف سياق   

ر أنَّها تعود إىل ما بني سنتي 20 إىل 40 للهجرة. كام  قرآنيًَّة ُعرث عليها قبل سنوات يف مخزن هذه الجامعة، ويُقدَّ

ن هذا املرشوع جملًة من الجهود الرقميَّة الكمبيوتريَّة التي ما زالت تتطوَّر يوًما بعد يوم«. يتضمَّ

مؤتمرات  وندوات 
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ثمَّ أكمل: »جامعة غيسن -هي كذلك- لديها مركز لإللهيَّات ومركز للدراسات اإلسالميَّة، وإن كان األخري   

ًما من مركز اإللهيَّات. كام إنَّ مركز الدراسات اإلسالميَّة يف جامعة برلني الحرَّة مييل أكرث نحو اإللهيَّات،  أكرث تقدُّ

طة واالبتدائيَّة، ولكنَّه  الدينّي يف املرحلتني املتوسِّ سة ومركز، وهدفه األساس إعداد املعلِّم  ولديه أكرث من مؤسَّ

يعمل -أيًضا- عىل املباحث اإلسالميَّة والقرآن أكادمييًّا يف مرحلتي الدكتوراه واإلجازة، حيث يوجد يف هذا املجال 

ٍص فرعيٍّ ال مجال لذكرها«. أكرث من تخصُّ

غوتِه  »جامعة  قال:  ثمَّ 

بقيمة  ميزانيَّة  -كذلك-  لها 

صة  مخصَّ يورو  مليون   2.7

معلومات  بنك  إلنشاء 

القرآنيَّة،  والقواعد  للتفاسري 

مجموعتني  شكَّلت  حيث 

بالتعاون  الغرض،  لهذا 

)غوته  جامعات  أربع  بني 

نفسها، فرانكفورت، غيسن، 

العمل  هذا  وهامبورغ(. 

ًة  املشرتك الضخم يف مجال املعلومات الرقميَّة للدراسات القرآنيَّة لعلَّه يعدُّ من أكرب األعامل يف العامل كلِّه، وخاصَّ

عندما نرى له هذه امليزانيَّة الضخمة. 

كذلك مثَّة نادي اإللهيَّات اإلسالميَّة يف جامعة إنسربوك، والتي يُدرَّس فيها اختصاص البحوث اإلسالميَّة. ويف 

اإلسالميَّة  اإللهيَّات  نحو مجال  االتِّجاه  هذا  اإلسالميَّة".  "اإللهيَّات  إىل  االختصاص  هذا  اسم  ل  تبدَّ 2012م  سنة 

رًا،  ا هو بهدف مواجهة الحركات السلفيَّة التي نشطت مؤخَّ سات عديدة يف أملانيا- إمنَّ -والذي تشهده مراكز ومؤسَّ

ة إعداد مدرِّس العلوم الدينيَّة؛ وذلك بهدف مواجهة الفكر السلفّي املوجود  ها مهمَّ حيث أضافت إىل جملة مهامِّ

عند بعض املقيمني يف أملانيا«.

ويف ختام كالمه، قال الدكتور درزي مشريًا إىل مرشوع كوربوس كورانيكوم: »هذا املرشوع بات معروفًا   

مة حتى  عند الباحثني يف بالدنا. نحن نعلم أنَّ الغرض األساس يف مرشوع كوربوس هو التعريف بنسخ القرآن املتقدِّ

م تحليٌل أديبٌّ لنصِّ القرآن الكريم. يف بالدنا انصبَّ اهتامم هذا املرشوع بوجه أساس عىل  ميكن يف النهاية أن يُقدَّ

بحث التحديد التاريخّي والتقييم التاريخّي لهذه النسخ، وُغفل عن غرضه األساس املتمثِّل بالتحليل األديبِّ للقرآن 

الكريم مع ترميم النسخ األوىل«.
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عنوان الكتاب
Qur’an Quotations Preserved on Papyrus Documents,

 7th-10th Centuries

املؤلِّف

Andreas Kaplony; Micheal Marx:

-أندرياس كابلوين (Andreas Kaplony): رئيس قسم الدراسات العربيَّة واإلسالميَّة 

يف جامعة لودفيع ماكسيميليان يف مدينة ميونيخ األملانيَّة. نال درجة الدكتوراه يف 

العام 1994م يف فرع التاريخ العاّم/ الدراسات العربيَّة. ألَّف كتبًا عديدة حول التاريخ 

العريّب-اإلسالمّي؛ منها: »َحرَُم القدس« )2002(، و»رحلة الخرائط والصور عىل طريق 

الحرير«؛ باملشاركة مع فيليب فوريه )2008(.

 »Corpus Coranicum« رئيس قسم مرشوع :(Micheal Marx) مايكل ماركس -

)النصوص القرآنيَّة( يف أكادمييَّة برلني-براندنربغ للعلوم واإلنسانيَّات منذ العام 2007. 

ة يف: برلني،  درس اللغة العربيَّة والدراسات اإلسالميَّة واللغة الساميَّة واأللسنيَّة العامَّ

بون، باريس، وطهران.

اإلنكليزيَّةلغة الكتاب

Documenta Coranicaمرشوع

Brill Publishersالناش

25 متُّوز 2019تاريخ النرش الورقّي

227 صفحةعدد الصفحات

التصنيف 

املوضوعّي

الكتاب األوَّل حول املقاطع القرآنيَّة املدّونة عىل ورق الربدّي -سواء أكانت رسائل أو 

وثائق قانونيَّة أو تعويذات- منذ القرن السابع إىل العاش امليالدّي. 

  يُعدُّ هذا الكتاب أحد مثار املرشوع البحثّي األملايّن-الفرنيّس »Coranica«)1( املموَّل من 

الوطنيَّة  الفرنسيَّة  البحوث األملايّن )Deutsche Forschungsgemeinschaft( والوكالة  مجتمع 

للبحوث )nationale de la recherche Agence( بني األعوام 2012-2015؛ بهدف استكشاف 

األدلَّة امللموسة حول التاريخ املبكِّر للقرآن. 

التطوُّرات  االعتبار  بعني  آخًذا  امللموسة،  األدلَّة  إىل  ُمستندٍة  مقاربٍة  عىل  املرشوع  اعتمد   

))) للطِّلع أكرث عىل املرشوع األملايّن-الفرنيّس »كورانيكا«، انظر: »مرشوع املوسوعة القرآنيَّة األملانيَّة )Corpus Coranicum) واملرشوع الداعم له 

»كورانيكا )Coranica)«، العدد 3 من هذه املجلَّة، السنة )، خريف 9)20، ضمن منتدى القرآن واالسترشاق املعارص، آثار استرشاقيَّة، ص43-40.

المقاطع القرآنيَّة المحفوظة
 على ورق البردّي:

 من القرن السابع إلى القرن العاشر الميالدّي
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كام  األثريَّة.  االستكشافات  وأحدث  التقنيَّة  واإلبداعات  املنهجيَّة 

وهو  القرآنيَّة،  املدوَّنات  أقدم  حول  أبحاث  إجراء  املرشوع  ن  تضمَّ

العثور  بعد  انتعش  ولكنَّه  الثامنينيَّات،  حتَّى  خامًدا  بقي  علمّي  ميداٌن 

عىل مخطوطاٍت يف صنعاء وسان بيرتسبورغ وإسطنبول. وقد برز قسم 

كبري من األدلَّة امللموسة من نقوش وآثار بعد إطالق عمليَّات التنقيب 

عن اآلثار يف شبه الجزيرة العربيَّة، ويظهر ذلك جليًّا يف معرض "طُرُق 

الجزيرة العربيَّة" يف متحف اللوفر يف باريس عام 2010، ويف برشلونة 

النصوص  بعُض   .2012 عام  برلني  بريغامون يف  2011، ومتحف  عام 

الزمنّي  التسلسل  حيث  من  قريبٌة  العربيَّة  الجزيرة  يف  عليها  ُعرث  التي 

واملنطقة الجغرافيَّة إىل بيئة القرآن، وبالتايل فهي متنُح نظرًة عميقًة إىل 

التاريخ الدينّي يف الجزيرة العربيَّة قبل اإلسالم.

الربدّي،  ورق  عىل  القرآنيَّة  املقاطع  تدوين  مسألة  الكتاب  يبحُث 

من  املزيد  توفُّر  مع  القادمة  السنوات  خالل  األدلَّة  هذه  تنامي  متوقًِّعا 

بهدف  بيانيَّة  قواعد  إنشاء  ومع  إلكرتونيًّا،  الربدّي  ورق  مخطوطات 

تسهيل عمليَّة البحث. يُركُِّز الكتاب عىل تدوينات النّص القرآيّن -ولكن 

يف غري النصوص املخطوطة عىل هيئة أسفار )Codex(- وبالتايل، فهو 

ُم نظرًة إىل كيفيَّة استخدام القرآن يف املجتمع وكيفيَّة فهم املقاطع  يُقدِّ

القرآنيَّة. وعىل الرغم من أنَّ أوراق الربدّي التي تضمُّ مقاطع قرآنيَّة من 

جًدا  قديٌم  منها  املوجود  فإّن  للغاية،  محدودٌة  للقرآن  املبكِّر  التاريخ 

وسابٌق زمنيًّا -يف العديد من األحيان- 

عىل النصوص التفسرييَّة. 

تُساهُم هذه األوراق أيًضا 

يف فهٍم أكرب ألدوار النصِّ 

املجتمعات  يف  القرآينّ 

يبحُث  املبكِّرة.كام  اإلسالميَّة 

الكتاب عن كيفيَّة استخدام الكربون 

الزمنّي  التاريخ  تحديد  بهدف  املشّع 

للمخطوطات والوثائق القرآنيَّة.

أندرياس كابلوين

مايكل ماركس

المقاطع القرآنيَّة المحفوظة على ورق البردّي
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إشاف

د عل أمري معزي (Mohammad Ali Amir Moezzi): إيرايّن األصل،  - محمَّ

يحمل الجنسيَّة الفرنسيَّة، يشغل منصب رئيس قسم علم اإلسالم يف املدرسة التطبيقيَّة 

العليا يف باريس، ولديه عالقات مع مجموعة من الجامعات العربيَّة يف القدس. شارك 

يف العديد من األعامل الجامعيَّة، منها: "قاموس القرآن" )2007م(، كام صدر له يف 

مجال الدراسات القرآنيَّة كتاٌب بعنوان: "القرآن الصامت والقرآن الناطق" )2011م(، 

رًا مع "دانييل دي سميت" يف كتاب: "الخالفات حول الكتابات القانونيَّة  وشارك مؤخَّ

لإلسالم" )2014م(.

- غييوم دي (Guillaume Dye):  أستاذ الدراسات اإلسالميَّة يف جامعة بروكسل 

 Early Islamic( الحرَّة يف بلجيكا. شارك يف تأسيس ندوة الدراسات اإلسالميَّة املبّكرة

Studies( ويف إدارتها. ترتكَّز أبحاثه يف مجالَـي الدراسات القرآنيَّة والدراسات اإلسالميَّة 

املبّكرة. شارك فابيان نوبيليو )Nobilio Fabien( عام 2011م يف تحرير: "الشخصيَّات 

التوراتيَّة يف اإلسالم"، وشارك إيزابيل ديربيت )Isabelle Dépret( عام 2012م يف 

س: التنقُّالت، الوالءات املختلطة، الخصومات بني األديان". كتاب: "تقاسم املقدَّ

الفرنسيَّةلغة الكتاب

Cerfالناش

تاريخ النرش 

الورقّي
نوفمرب )ترشين الثاين( 2019

3450  صفحة )يف ثالثة مجلّدات(عدد الصفحات

مة الناش)1(- توليفة كاملة وناقدة من األعامل السابقة واألبحاث  يعدُّ هذا الكتاب -بحسب ما جاء يف مقدِّ

د عيل أمري  نتاج عمل جامعّي طيلة خمس سنوات، بإشاف محمَّ القرآنيَّة، وهو  الدراسات  الحاليَّة يف مجال 

معزّي )Mohammad Ali Amir Moezzi( وغييوم داي )Guillaume Dye(، مضافًا إىل ستٍَّة وعرشين باحثًا 

((( https://www.mehdi-azaiez.org/Le-Coran-des-historiens-Collectif-sous-la-dir-Mohammad-Ali-Amir-Moezzi?lang=fr.

قرآن المؤرِّخين
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ًصا يف مجال الدراسات القرآنيَّة)1(. متخصِّ

مة وفق اآليت)2(: وقد طبع الكتاب يف ثالثة مجلَّدات، مقسَّ

وتشكيله،  الكريم،  القرآن  أصول  حول:  شاملة  دراسة  عرشين  عىل  يشتمل  األوَّل:  املجلَّد   -

س. وذلك ضمن ثالثة محاور رئيسة: وظهوره، وتكوينه املقدَّ

املحــور األوَّل: القــرآن وبدايــات اإلســالم -ســياق 

تاريخــّي وجغــرايفّ-

شبه الجزيرة العربيَّة قبل اإلسالم. 1

العرب واإليرانيُّون قبل اإلسالم ويف بداياته. 2

3 .د حياة محمَّ

من شبه الجزيرة العربيَّة إىل اإلمرباطوريَّة. 4

  املحــور الثــاين: القــرآن عنــد مفــرتق طــرق التقاليــد 

ــرة ــة للعصــور القديــة املتأخِّ الدينيَّ

اليهوديَّة والقرآن. 1

البيزنطيَّة . 2 اإلمرباطوريَّة  يف  الدينيَّة  املذاهب 

عشيَّة الفتوحات

املسيحيُّون يف إيران الساسانيَّة. 3

الديانة املسيحيَّة اإلثيوبيَّة. 4

))) الباحثون املشاركون يف »قرآن املؤرِّخني«، هم: 

Anne-Sylvie Boisliveau (Université de Strasbourg(, Antoine Borrut (Université du Maryland(, Carlos A. Segovia (Université de 

Saint Louis de Madrid(, Christelle Jullien (CNRS(, Christian Julien Robin (CNRS(, David Hamidovic (Université de Lausanne(, 

David S. Powers (Université de Cornell(, Eléonore Cellard (EPHE(, François Déroche (Collège de France(, Frantz Grenet (Collège 

de France(, Frédéric Imbert (Université Aix-Marseille(, Gabriel Said Reynolds (Université de Notre Dame, USA(, Jan M. F. Van 

Reeth (Faculté des sciences religieuses comparées d’Anvers(, Julien Decharneux (Université Libre de Bruxelles(, Karl-Friedrich 

Pohlmann (Université de Münster(, Manfred Kropp (Université de Mayence(, Mehdi Azaiez (Université de Lorraine/KU Leuven(, 

Meir M. Bar-Asher (Université Hébraïque de Jérusalem(, Mette Bjerregaard Mortensen (Université Libre de Bruxelles(, Michel 

Tardieu (Collège de France(, Muriel Debié (EPHE(, Paul Neuenkirchen (EPHE(, Samra Elodie Azarnouche (EPHE(, Stephen J. 

Shoemaker (Université d’Oregon(, Tommaso Tesei (Institute for Advanced Studies de Princeton(, Vincent Déroche (EPHE(.

(2( https://www.mehdi-azaiez.org/Le-Coran-des-historiens-Collectif-sous-la-dir-Mohammad-Ali-Amir-Moezzi .
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رة. 5 التيَّارات اليهوديَّة-املسيحيَّة يف العصور القدمية املتأخِّ

املانويَّة -األبحاث املعارصة-. 6

الكتابات اإلبوغريفيَّة اليهوديَّة والقرآن. 7

الكتابات الرسيانيَّة عن نهاية العامل. 8

نهاية العامل اإليرانيَّة. 9

القرآن وبيئته الصحيحة. 10

املحور الثالث: املجموع القرآيّن. 11

دراسة املخطوطات القرآنيَّة يف الغرب. 12

املخطوطات القرآنيَّة القدمية. 13

النقوشات القرآنيَّة الحجريَّة. 14

املجموع القرآيّن -السياق والتكوين-. 15

يَّته القانونيَّة-. 16 املجموع القرآيّن -أسئلة حول حجِّ

التشيُّع والقرآن.. 17

تلو اآلية- آخًذا بعني  آيًة  القرآيّن -بسوره املئة واألربع عرشة،  للنصِّ  اًل  م تحلياًل مفصَّ يقدِّ الثاين:  املجلَّد   -

وتفسريات  والسياسيَّة،  العرقيَّة  والعوامل  واللغويَّة،  الجغرافيَّة  والبيئات  والكتابيَّة،  األثريَّة  العنارص  االعتبار 

ين وتعليقاتهم وإيضاحاتهم.  املفرسِّ

- املجلَّد الثالث: يحتوي عىل بيبليوغرافيا ضخمة لألعامل النقديَّة للقرآن.

ثمَّ إنَّ مثّة عزًما عىل إعداد مجلَّد رابع، وقد أُعدَّ قسم كبري منه، ولكنَّه ما زال إلكرتونيَّا، يُعمل فيه عىل تقديم 

مراجعة شاملة ألبحاث القرآن من القرن التاسع عرش وحتى اآلن، وكذلك ما سيصدر الحًقا من أبحاث ودراسات 

تتمحور حول القرآن الكريم.

وقـد حـرص القيِّمـون عـىل هـذا العمـل عـىل تنـاول القـرآن بوصفـه موضوًعـا تاريخيًّـا جديـرًا باالهتـامم 

العلمـّي مـع غـضِّ النظـر عـن أيِّ صفـة قداسـة)1(، وهذا ما اسـتوجب -بحسـب بعـض املشـاركني يف العمل- 

ـا تاريخيًّا  التعـاون مـع مؤرِّخي القـرآن، الذين يعملون وفـق األسـلوب التاريخّي-االنتقادّي للقـرآن، باعتباره نصًّ

(((https://www.lemonde.fr/livres/article/20(9(9/(2//le-coran-des-historiens-le-livre-saint-de-l-islam-comme-document-

historique-de-premiere-importance_60234(8_3260.html. 

إصدارات

د عل أمري معزي محمَّ

غييوم دي
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ا وأدبيًّـا يف القرنـني السـادس والسـابع امليالديَّني)1(. ودينيًـّ

يَّة بالغة للباحثني يف  وميكن القول: إنَّ الكتاب يحظى بأهمِّ

الشأن القرآيّن؛ وذلك لألسباب اآلتية)2(:

تقديم  البحثيَّة  ومجموعته  معزّي  أمري  استطاع  أوَّاًل: 

مستقلَّة  مجموعة  يف  املشهورة  التفسرييَّة  اآلراء  أغلب 

واحدة، وذلك باألدبيَّات السائدة يف الجامعات الغربيَّة، 

باستخدام منهجيَّته البحثيَّة النقديَّة والتحليليَّة، وهو عمل 

سات العلميَّة والبحثيَّة  مل يسبق أن تمَّ يف أيٍّ من املؤسَّ

الغربيَّة مبثل ذلك االتِّساع والنطاق.

لبعض  وعلميَّة  بحثيَّة  زوايا  الكتاب  هذا  يغطِّي  ثانيًا: 

تاريخ  يف  قبل  من  إليها  يُتطرَّق  مل  الغربيِّني  الباحثني 

القرآن ودراسة نّصه، ما ميكن أن يُشكِّل أرضيًَّة ألبحاٍث 

بوجٍه  الدراساِت  مراكِز  قلِب  يف  جديدٍة  واستقصاءاٍت 

عاّم، والدراسات القرآنيَّة بوجه خاّص يف الدول اإلسالميَّة.

بعبارة أخرى: ميكن لهذه املنهجيَّة البحثيَّة النقديَّة-التحليليَّة أن تجعل من الفرضيَّات التي تبّنتها عناويَن بحثيَّة 

جديدة للباحثني يف العامل اإلسالمّي. وعىل الرغم من أنَّ بعض تلك النظريَّات الغربيَّة تبدو للوهلة األوىل 

يات وطرحها ميكن  متعارضًة مع النصوص التقليديَّة والكالميَّة اإلسالميَّة، فإنَّ مجرَّد أصل وجود تلك الفرضَّ

أن يُسهم يف إغناء األفكار التحليليَّة يف حقل الدراسات القرآنيَّة.  

صني يف الدراسات القرآنيَّة؛  ثالثًا: ميكن لهذا العمل العلمّي الكبري أن يكون مصدًرا مهامًّ حتَّى لغري املتخصِّ

وذلك لفهم منط نظرة الغربيِّني لإلسالم ودراساتهم له.

رابًعا: يُعدُّ معجم الدراسات واملؤلَّفات القرآنيَّة فصاًل مهامًّ من هذا العمل العلمّي، والذي سيحظى باهتامٍم 

بالغٍ من ِقبَِل الباحثني يف هذا الفرع. 

 

(((https://www.marianne.net/debattons/entretiens/qu-y-t-il-vraiment-dans-le-coran-rencontre-avec-l-un-des-auteurs-du-coran-

des historiens. 

)2) انظر: معمويى، سعيد جازارى: »معرىف كتاب قرآن مورخني«، موقع "صدانت" الثقايّف.
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عنوان الكتاب
THE LITERARY QURAN:

 NARRATIVE ETHICS IN THE MAGHREB

املؤلِّف

Hoda El Shakry:

- هدى الَشكري (Hoda El Shakry): أستاذة مساعدة يف األدب املقارن يف 

جامعة شيكاغو. متتدُّ اهتامماتها العلميَّة والبحثيَّة لتشمل املجاالت اآلتية: األدب 

العريّب والفرنكوفويّن، األدب املقارن، الفلسفة اإلسالميَّة، السينام والثقافة البرصيَّة، 

والدراسات الجنسانيَّة. وتركِّز يف أبحاثها هذه عىل العالقة بني الجامليَّات واألخالق، 

كام تعمل كثريًا عىل انتقاد املغرب العريّب.

اإلنكليزيَّةلغة الكتاب

Fordham University Pressالناش

3 كانون األوَّل 2019تاريخ النرش الورقّي

240 صفحةعدد الصفحات

تنطلق فكرة الكتاب من سؤاٍل مفاده: كيف سيبدو األمنوذج القرآيّن فيام لو أخذنا بعني االعتبار القول األديّب 

ُع القرآن تطبيقات القراءات النقديَّة ويستقبلها؟ املأثور: »الرواية تعكُس عاملـًا قد هجره الله«؟ وكيف يرُشِّ

هوت،  فقد زاوج النقد األديّب املعارص بشكٍل كبريٍ بني الرواية األدبيَّة ما بعد الحداثة واألنطولوجيا املعادية لالَّ

لكنَّ البحث يف عالقة القرآن مع الرسد يُلفت االنتباه إىل التقويم املتفاوت لتطبيقات القراءات األدبيَّة والنقديَّة.

تطبيقاته املحسوسة  للقرآن، مضافًا إىل  الرسميَّة والرسديَّة والخطابيَّة  السامت  األديّب"  "القرآن  يستثرُي كتاب 

هذا  ى  يتحدَّ العريّب.  املغرب  يف  األدب  حول  نظريَّاٍت  تكوين  بهدف  املالزِمة؛  الهرمنيوطيقيَّة  واسرتاتيجيَّاته 

الكتاب عمليَّة ترسيخ األمناط العلامنيَّة لدى قراءة النّص التي تسدُّ الباب أمام املعارف واملامرسات والتناّص 

ّ )Entextualization( بالتعتيم  الدينّي، ويُعالج األدب من منطلق كونه موقًعا تقوُم فيه عمليَّة االستخراج النصِّ

عىل األوامر األخالقيَّة. ويتناوُل الكتاب -تحقيًقا لهذه الغاية- املصطلح العريّب-اإلسالمّي الكالسييّك املتمثِّل 

للسلوك  األخالقيَّة  األبعاد  إىل  مضافًا  )Belles Lettres(؛  الجمليَّة  اآلداب  حدود  يخطُّ  مفهوٌم  وهو  بـ"األدب"، 

ات أخالقيَّة من المغرب القرآن األدبّي: سرديَّ
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السعَي  بأنَّ  ا  ُمحتجًّ املتقاطعة،  واملعرفيَّة  األخالقيَّة  أبعاده  ضوء  عىل  اإلسالَم  الكتاب  يقرأُ  واالجتامعّي.  الفردّي 

النقدّي وراء املعرفة ال ينفصُل عن التنمية الروحيَّة لإلنسان.

تجذُب  التي  الثنائيَّات  من  سلسلًة  فيُنشئ  األساس،  املحور  يف  والتطبيق  البُنية  حول  األسئلة  الكتاب  يضُع 

التي  العبارات(  بني  روابط  استخدام  دون  من  األديّب  الرتتيب  )منهج   parataxis مبدإ   إىل  املستندة  القراءات 

القرن  روايات  فيضع  النقديَّة،  والجدليّة  املنهجيَّة  الكتاب  ويعكُس  األدبيَّة.  والقوانني  واللغات  النصوص  تعرُب 

 ،)Abdelwahab Meddeb( ِمِدب الوهاب  الفرنسيَّة ]عبد  باللغة  ناطقون  ألَّفها روائيُّون معروفون  التي  العرشين 

باللغة  وآسيا جبَّار )Assia Djebar(، إدريس الرشايبي )Driss Chraïbi([ يف حواٍر مع روايات مؤلِّفني ناطقني 

د  الطاهر وطَّار )al-Ṭāhir Waṭṭār(، محمَّ  ،)Maḥmūd al-Masʿadī( أقّل شهرة ]محمود املسعدي العربيَّة 

برَّادة )Muḥammad Barrāda([. ويدمُج الكتاب بني املنهجيَّتنَْي األدبيَّة والالهوتيَّة، وبني املفردات املفهوميَّة 

دِة الحقوِل متتدُّ لتشمل النظريَّة األدبيَّة، الدراسات اإلسالميَّة  ومامرسات القراءة، باالستناد إىل دائرٍة بحثيٍَّة متعدِّ

الفلسفة، اإلنرثوبولوجيا، والتاريخ. والقرآنيَّة، 

ات أخالقيَّة من المغرب القرآن األدبّي: سرديَّ
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הקוראן...דבר הקול האלוהי אל מוחמד השליחعنوان الكتاب

املؤلِّف

العربيَّةلغة الكتاب

ماجنس، الجامعة العربيَّة يف القدس املحتلَّةالناش

تاريخ النرش 

الورقّي
نوفمرب )ترشين الثاين( 2019

170 صفحة من القطع الوسطعدد الصفحات

العامل،  للمسلمني حول  س  املقدَّ الكتاب  باعتباره  القرآن  مته-  مقدِّ ما جاء يف  -بحسب  الكتاب  يتناول هذا 

ومصدر اإللهام واإلرشاد لهم، مضافًا إىل أنَّه كتاب مثري الهتامم الباحثني والطالب اليهود والنصارى يف الشؤون 

اإلسالميَّة عىل مّر أجيال وعصور خلت.

القرآن... كالم الصوت اإللهّي
د الرسول  إلى محمَّ

أبرز  من   :(Uri Rubin) רובין)  (אורי  روبني  أوري 

يف  ني  املختصِّ املعارصين  اإلرسائيليِّني  املسترشقني 

والرتاث  القرآنيَّة  الدراسات  أستاذ  القرآنيَّة،  الدراسات 

اإلسالمّي املبكر يف قسم الدراسات العربيَّة واإلسالميَّة يف 

كلِّيَّة الدراسات اإلنسانيَّة واالجتامعيَّة يف جامعة تل أبيب.

ترجمته  القرآنيَّة:  الدراسات  مجال  يف  مؤلَّفاته  أبرز  من 

عام  الصادرة  العربيَّة  اللغة  إىل  الكريم  القرآن  ملعاين 

 Muhammad( "العربيَّة النبّي والجزيرة  د  أبيب)1(، وكتابه: "محمَّ 2005م عن جامعة تل 

the Prophet and Arabia( الصادر عام 2011م، وكتابه: "بني اإلنجيل والقرآن: أطفال 

 Between Bible and Qur’an: the Children of( "إرسائيل والصورة اإلسالميَّة الذاتيَّة

Israel and the Islamic Self-Image( الصادر عام 1999م.

)1(

مة ترجمة أوري روبني العربيَّة ملعاين القرآن الكريم«، مجلَّة القرآن واالسترشاق املعارص،  )))  للوقوف أكرث عىل هذه الرتجمة، انظر: البهنيس، أحمد: »مقدِّ

العدد 3، صيف 9)20، ص)39-3.
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د وإىل بقيَّة أبناء جيله من العرب  م نفسه عىل أنَّه كالم الله إىل النبّي محمَّ مة الكتاب أنَّ القرآن يقدِّ وتضيف مقدِّ

واليهود والنصارى. 

ويحاول هذا الكتاب -بحسب ما جاء يف 

مته أيًضا- رسم صورة عن املوضوعات  مقدِّ

اإلسالم،  دين  من  تعلُّمها  ميكن  التي 

وبأّي  د  محمَّ للنبّي  اإلله  كيف ظهر  وهي: 

بتوجيهه  قام  وكيف  إليه؟  ث  تحدَّ طريقة 

لتوسيع شيحة املؤمنني به؟ وكيف يواجه 

معارضيه؟ وكيف يصف طائفة املؤمنني؟ وما هي 

األسس اإلميانيَّة واألخالقية التي ينسبها لهم؟ وما 

هي صورة اإلله؟ وما هو دين اإلسالم املطلوب 

من األشخاص اإلميان به؟ وما هي الطرق العمليَّة 

للتعبري عن اإلميان باإلله؟ وكيف كان الجدل مع 

اليهود والنصارى وعبدة األصنام؟ وما هي الديانة 

اتِّباعها  الناس  الواجب عىل  من  التي  اإلبراهيميَّة 

ليك يكونوا مسلمني حقيقيِّني؟ 

للكتب  القرآينَّ  الوصَف  الكتاُب  يتناول  كام 

عند  ويقف  والنصارى،  لليهود  األخرى  سة  املقدَّ

التِّهام  ويتعرّض  لإلله،  رسواًل  د  مبحمِّ اعرتافها 

منذ  الله  رُسل  عىل  بالتمرّد  إرسائيل  بني  القرآن 

د الذي عرض عليهم رؤية  زمن موىس حتَّى محمَّ

الكتاب  ويعرض  اإلسالم.  راية  تحت  الخالص 

كذلك صوت اإلله، وقواعد الحرب والسالم التي 

اتِّباعها، ويرسم طرقًا أخرى  يجب عىل املؤمنني 

للعمل من أجل اإلله. 

د الرسول القرآن... كالم الصوت اإللهّي إلى محمَّ
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عنوان الكتاب
Le religieux, le narratif et le littéraire

Coran et exégèse coranique dans l’histoire de la littérature arabe

املؤلِّف

إياس حسن (Iyas Hassan): أستاذ محاض يف األدب العريّب يف قسم الدراسات 

العربيَّة يف جامعة ليون الثانية يف فرنسا، وأستاذ محاض يف األدب العريّب 

الكالسييّك يف جامعة لوميار-ليون 2. يرتكّز عمله حول تشّكل الرواية يف األدب 

العريّب يف القرن السابع، والتفاعل بني الدينّي واألديّب يف هذه املرحلة.

الفرنسيَّةلغة الكتاب

Publications de l’Institut Français de Damas )PIFD( 815السلسلة

Co-édition Ifpo/Geuthnerالناش

تاريخ النرش 
الورقّي

2019/11/20

1رقم الطبعة

496 صفحةعدد الصفحات

عماًل  الكريم  القرآن  كون  من  هذا  كتابه  يف  حسن  إياس  ينطلق 

الدينّي  الرسد  بني  العالقة  لدرس  منه  محاولة  يف  وذلك  وفنِّيًّا،  أدبيًّا 

والنرث يف األدب العريّب؛ من خالل دراسة تقنيَّات رسد بعض اآليات 

يف  نفسها  اآليات  دراسة  ثّم  ومن  منها،  القصصيَّة  والسيَّام  القرآنيَّة، 

ة موىس والعبد  الرتاث التفسريّي العريّب. وهذا ما طبَّقه فعاًل عىل قصَّ

حلَّلها  ثمَّ  الكريم،  القرآن  يف  رسدها  تقنيَّات  حلَّل  حيث  الصالح؛ 

بحسب ورودها يف الرتاث التفسريّي العريّب، كام ظهرت يف تفسري 

مقاتل بن سليامن )ت: 767(. 

الجاميّل  التحوُّل  وصف  عىل  قادرة  أنَّها  عىل  املزدوجة  القراءة  هذه  إىل  حسن  إياس  وينظر 

الثامن، وكذلك فهي قادرة عىل تأكيد  القرن  الذي يؤدِّي إىل والدة رسد أديّب جديد يف منتصف 

الدينّي والسردّي واألدبّي

-القرآن وتفسيره في تاريخ األدب العربّي-
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-الدينّي والسردّي واألدبّي -القرآن وتفسيره في تاريخ األدب العربّي

دور الرسد الدينّي يف أصل النرث األديّب العريّب. وهو 

ني  بذلك يعارض متاًما ترصيحات العلامء املختصِّ

الذين يزعمون أنَّ هذه العمليَّة انطلقت من خالل 

بالط  رّس  وأمناء  الالمعني  النرثيِّني  كتابات 

الدولة العبَّاسيَّة. 

يف  فاعلة  مساهامت  حسن  وإلياس 

املقاربات األدبيَّة للقرآن الكريم التي تنزع 

وعىل  الحاليَّة.  القرآنيَّة  األبحاث  نحوها 

األدبيَّة،  الدراسات  عىل  تركيزه  من  الرغم 

املهتّم  القارئ  تتجاوز  إسهاماته  فإنَّ 

املؤرِّخني  اهتامم  ليثري  فقط،  باألدب 

وعلامء الالهوت عىل حدٍّ سواء، ما ينبئ 

عن أنَّ كتابه "الدينّي والرسدّي واألديّب" 

الدراسات  إىل  بالنسبة  سيحظى 

والشهرة  املكانة  بتلك  القرآنيَّة 

الرواية  "فّن  كتاب  بها  حظي  التي 

 The Art Of Biblical( اإلنجيليَّة" 

1981م  عام  الصادر    )Narrative

م  بالنسبة إىل الدراسات اإلنجيليَّة، والذي سلَّط فيه "روبرت ألرت" )Robert Alter( الضوء عىل تقدُّ

س، مع التذكري بالدور األكيد للتحقيق األديّب يف الكشف عن  التحقيق يف فيلولوجيا الكتاب املقدَّ

املعنى. 
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عنوان الكتاب 
باللغة العبيَّة

בין ירושלים למכה...קדושה וגאולה בקוראן ובמסורת האסלאם

تحرير

أوري روبني (אורי רובין) (Uri Rubin): من أبرز املسترشقني اإلرسائيليِّني 

ني يف الدراسات القرآنيَّة، أستاذ الدراسات القرآنيَّة والرتاث  املعارصين املختصِّ

اإلسالمّي املبكر يف قسم الدراسات العربيَّة واإلسالميَّة يف كلِّيَّة الدراسات اإلنسانيَّة 

واالجتامعيَّة يف جامعة تل أبيب.

من أبرز مؤلَّفاته يف مجال الدراسات القرآنيَّة: ترجمته ملعاين القرآن الكريم إىل اللغة 

د النبّي والجزيرة  العربيَّة الصادرة عام 2005م عن جامعة تل أبيب)1(، وكتابه: "محمَّ

العربيَّة" )Muhammad the Prophet and Arabia( الصادر عام 2011م، وكتابه: "بني 

 Between Bible and( "اإلنجيل والقرآن: أطفال إرسائيل والصورة اإلسالميَّة الذاتيَّة

Qur’an: the Children of Israel and the Islamic Self-Image( الصادر عام 1999م. 

العربيَّةلغة الكتاب

ماجنس، الجامعة العربيَّة يف القدس املحتلَّةالناش

ديسمرب )كانون األوَّل( 2019متاريخ النرش 

1رقم الطبعة

طعدد الصفحات 328 صفحة من القطع املتوسِّ

سة للقدس يف ما يُسمى بـ"الرتاث اإلسالمّي املبكر"؛  يُسلّط هذا الكتاب الضوء عىل تاريخ املكانة املقدَّ

الليل من املسجد  د خالل  بالنبّي محمَّ الله  فيه كيف أرسى  الذي ورد  القرآن،  بارزة يف  فمكانتها املقّدسة 

الحرام يف مكَّة املكرَّمة إىل املسجد األقىص. ويرى الكتاب أنَّ هذا املسجد )أي املسجد األقىص( ليس هو 

املوجود حاليًّا يف مدينة القدس. كام يرى الكتاب أنَّ “الرؤية الخالصيَّة” التي عرضتها رحلة اإلرساء إىل القدس 

يف القرآن، تختلط فيها الرؤى املسيحانيَّة التي نشأت يف منطقة الرشق األدىن القديم يف أعقاب الرصاع اإلثني 

الرهيب بني أضخم امرباطوريَّتني )البيزنطيَّة والفارسيَّة( يف املنطقة.

يناقش الكتاب كذلك قداسة مدينة مكَّة والكعبة؛ كام هي يف القرآن، معتربًا أنَّ القرآن حاول إضفاء قداسة 

ة من الرتاث الدينّي قبل اإلسالم عىل صورة إبراهيم وإسامعيل. ويعربِّ الكاتب عن وجود تخبُّط يف القرآن  مستمدَّ

دواليهود العرب،  حول قداسة كلٍّ من مكَّة والقدس، يعود إىل التغيريات التي حدثت يف العالقات بني محمَّ

مة ترجمة أوري روبني العربيَّة ملعاين القرآن الكريم«، مجلَّة القرآن واالسترشاق املعارص،  )))  للوقوف أكرث عىل هذه الرتجمة، انظر: البهنيس، أحمد: »مقدِّ

العدد 3، صيف 9)20م، ص)39-3.

ة...قداستها وخالصها  بين القدس ومكَّ

الدينّي في القرآن والتراث اإلسالمّي 
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ة...قداستها وخالصها الدينّي في القرآن والتراث اإلسالمّي  بين القدس ومكَّ

د استعيدت بأذهانهم مرَّة أخرى القداسة القرآنيَّة حول  ومع مجيء املسلمني األوائل إىل فلسطني بعد وفاة محمَّ

املسجد األقىص، فيستعرض تعاظم تلك القداسة سواء للقدس أو للشام يف هذه الفرتة بوجه عاّم؛ إذ يرى أنَّ مكَّة 

سة يف اإلسالم، فيستعرض الرؤى  د- للحفاظ عىل مكانتها بوصفها مدينة مقدَّ قد صارعت -بعد وفاة النبّي محمَّ

املركزيَّة التي جرى تداولها خالل هذ الفرتة حول قداسة كلٍّ من القدس ومكَّة يف الرتاث اإلسالمّي. 

مة وستَّة فصول: يتكوَّن الكتاب من مقدِّ

مة عىل تعريفات باملصطلحات وبالقضايا الرئيسة التي يُناقشها الكتاب، وعىل رأسها: القرآن، مجال   تشتمل املقدِّ

سة يف اإلسالم، املصادر الرئيسة للرتاث اإلسالمّي، الخالص، آخر الزمان، فتح، وغريها.  القداسة لألماكن املقدَّ

الواردة  اليهوديَّة  الروايات  القرآنيَّة وكذلك  اآليات  األوَّل رحلة اإلرساء واملعراج، من خالل  الفصل  ويستعرض 

حولها، مشريًا إىل عمليَّة تغيري القبلة من القدس إىل مكَّة، التي أطلق عليها: “مشكلة الصالة”. 

ويتناول يف الفصل الثاين الرؤية اليهوديَّة ألرض الخالص ومفهوم 

ة خروج  األرض املوعودة يف اليهوديَّة، مستعرًضا قصَّ

بني  إرسائيل من مرص، وهزمية فرعون، ووراثة بني 

الدينيَّة  الوثائق  وكذلك  سة،  املقدَّ األرض  إرسائيل 

اليهودّي،  الهيكل  خراب  عن  ث  تتحدَّ التي  اليهوديَّة 

خامتًا بعرض الرؤى األُخرويَّة حول الخالص يف كلٍّ من 

اإلسالم واليهوديَّة.

ا الفصل الثالث فيتناول فكرة "إحياء املوىت" سواء يف القرآن أو  أمَّ

العهد القديم، وما يتعلَّق بذلك من روايات قرآنيَّة حول “يأجوج 

اهرة” القرآينّ، وما يتعلَّق به من  تفسريات  مختلفة يف الرتاث اإلسالمّي املبكر.  ومأجوج”، مناقًشا مصطلح “السَّ

ويتوقَّف يف الفصل الرابع عند مكانة أرض الشام يف القرآن ويف املصادر اليهوديَّة، باعتبار أنَّها أرض األنبياء، التي 

عاش فيها إبراهيم ونسله من األنبياء وعىل رأسهم إسحاق ويعقوب، معرًِّجا إىل مسألة “الذبيح” يف القرآن واليهوديَّة، 

وكذلك الرؤية القرآنيَّة لكلٍّ من إبراهيم وإسامعيل عىل وجه الخصوص. 

الهيكل  بنى  الذي  سليامن  حول  القرآنيَّة  الرؤية  إىل  فيه  تطرَّق  املعبد"،  "أرض  عنوان  الخامس  الفصل  وحمل 

اليهودّي، وقارنها بصورة سليامن امللك الواردة يف املصادر الدينيَّة اليهوديَّة، مقارنًا ذلك كلّه بـ "مقام إبراهيم" يف 

مكَّة، وطقس الحج كام وردا يف القرآن الكريم.

ة القرآنيَّة  ويف الفصل السادس واألخري، يتناول رؤية الخالص يف القرآن وما يُعرَف بحرب آخر الزمان، مستعرًضا القصَّ

حول غلبة الروم، وما يتعلَّق بذلك برؤى مسيحانيَّة كانت منترشة يف منطقة الرشق األدىن القديم خالل هذه الفرتة، وكذلك 

الصدام مع اليهود، وطرد يهود بني النضري من املدينة، محلِّاًل مصطلح “فتح” القرآيّن وما يتعلَّق به من غزوات إسالميَّة، 

سواء ورد ذكرها يف القرآن أم مل يرد، معتربًا أنَّ فتح الشام والتواجد اإلسالمّي فيها -بعدما كانت بحوزة اليهود- أدَّى إىل 

تغيري كثريٍ من الرؤى الخالصيَّة القرآنيَّة لدى املسلمني، الذين انفتحوا عىل ثقافة دينيَّة جديدة ومختلفة.              
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دراسٌة ُمقارنة مع الخطاب القرآنّي)))
La fin du monde dans le coran: une étude comparative du discours eschatologique coranique

د عيل  ناقش Paul Neuenkirchen يف 13 كانون األوَّل 2019م أطروحته للدكتوراه التي أنجزها بإشاف محمَّ

أمري ُمعزّي، بعنوان: "نهاية العامل يف القرآن: دراسة مقارنة مع الخطاب القرآيّن"، وذلك يف دار العلوم اإلنسانيَّة 

)Maison des Sciences de l’Homme( يف باريس.

وقد جاء يف كالم  Paul Neuenkirchen عن أطروحته: 
القرآن صوًرا ساطعًة  م  يُقدِّ القرآن، حيث  الرئيس يف  املوضوع  اآلخرة هو  بأنَّ علم  يُحتّج  »قد 

ًرا يوم  عن األحداث الكونيَّة واألرضيَّة التي سوف تتحقَّق يف آخر األيَّام، ُمصوِّ

الحساب يوًما ُمرّوًعا للمذنبني، وواصًفا يوم البعث بكلامٍت ُمثريٍة للعواطف. 

من الغريب أنَّ هذا املوضوع القرآيّن األساس مل ينل كثريًا من النقاش من 

ِقبل الباحثني املعارصين؛ بل جرى التقليل من قيمته أو إهامله كلِّيًّا يف عدٍد 

من الدراسات. ولكْن وفًقا لباحثني؛ من أمثال: Paul Casanova )املتوىفَّ سنة 

 Shoemaker  Stephen أو  1947م(،  سنة  )املتوىفَّ   Tor Andrae 1926م(، 

أنَّه الطبقة األقدم يف القرآن،  األقرب زمنيًّا؛ ينبغي النظر إىل علم اآلخرة عىل 

وفاة  بعد  القرآن  من  النهائيَّة  النسخة  ُمحرِّري  يد  عىل  للتعديل  القدمية  الطبقة  هذه  تعرَّضت  وقد 

د، وذلك حينام مل تأِت النهاية. محمَّ

   الهدف من أطروحتي هو إعادة علم اآلخرة القرآيّن إىل دائرة الضوء، عرب دراسته يف سياقه 

رة( مضافًا إىل سياقه األديّب )ُمدّونات دينيَّة من تراث "الكتاب  التاريخّي )أي العصور القدمية املتأخِّ

التفسريات  عن  بعيًدا  بنفسه؛  القرآيّن  النصِّ  دراسة  جهة  من  أنوي  ذلك،  خالل  ومن  س"(.  املقدَّ

د التي أُضفي عليها الطابع األسطورّي.  اإلسالميَّة الالحقة التي تتناوُل القرآن دامئًا يف ضوء حياة محمَّ

ث عن  ومن جهٍة أخرى، أروُم فهَم القرآن يف ضوء استمراريَّة النصوص الدينيَّة السابقة التي تتحدَّ

اآلخرة.

س   لطاملا الحظ عدٌد من الباحثني الغربيِّني وجوَد تشابهاٍت بني بعض قصص الكتاب املقدَّ

(((https://www.mehdi-azaiez.org/Soutenance-de-these-Paul-Neuenkirchen-La-fin-du-monde-dans-le-Coran-Une-

etude?lang=fr.
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ين يف الوقت نفسه  )من الكتب "الرسميَّة" املدرَجة يف العهد القديم والعهد الجديد( والقرآن، ُمرصِّ

د أو  عىل التبايُن بني النموذجني. وغالبًا ما قيل إّن هذه االختالفات جاءت نتيجة خطٍإ من قبل محمَّ

أحٍد آخر.

   يف هذا البحث، أنوي 

أن أُبنيِّ أنَّ القرآن غري متأثِّر 

س  املقدَّ الكتاب  بقصص 

فإنَّني  عادة؛  يُظّن  كام 

أعتقُد أنَّ مؤلِّفي القرآن قد 

ا مكتوبًا جديًدا  صاغوا نصًّ

إىل  استناًدا  القافية  عىل 

من  أكرث  أو  فرعيٍّ  كتاٍب 

مثلام  س،  املقدَّ الكتاب 

املسيحيُّون  الوّعاظ  فعل 

متاًما. فهذا Gabriel Said Reynolds يحتجُّ بأنَّ الوسيلة الرئيسة للوعظ يف خطابات هؤالء كانت عرب 

توظيف علم اآلخرة.

ث عن اآلخرة يف ضوء مجموعٍة صغريٍة  تتحدَّ التي  دة  املتعدِّ القرآنيَّة  اآليات  قراءة  أقرتُح   وعليه، 

 Narsai من املواعظ التي تدوُر حول علم اآلخرة، والتي أُلِّفت قبل أكرث من 100 عام بقليل عىل يد

)املتوىفَّ نحو سنة 502م( وJacob of Serugh )املتوىفَّ سنة 521م(، وهام مؤلِّفان مسيحيَّان كتبا باللغة 

الرسيانيَّة. ما آمله هو أن أسلّط الضوء عىل التقنيَّات الخطابيَّة املشرتكة التي وظَّفها هذان املؤلِّفان 

ومؤلِّفو القرآن، مضافًا إىل بعض األبعاد الغامضة أو املشكلة يف الخطاب القرآيّن حول علم اآلخرة«.

نهاية العالم في القرآن: دراسٌة ُمقارنة مع الخطاب القرآنّي
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المجلَّد -)2 العدد 3
                 »The Journal of Qur’anic Studies«

صدر يف شهر أكتوبر )ترشين األوَّل( من العام 2019م العدد الثالث من مجلَّة "دراسات قرآنيَّة" للسنة الحادية 

والعرشين عىل صدورها، وقد حملت عنوان: "العلم الحديث واتِّجاهات تفسري القرآن"، من تحرير: "كريوالين 

يت" و"هيالري مارلو".

العادة يف األعداد  العربيَّة، كام جرت عليه  باللغة  مل يحتِو هذا العدد عىل ملفٍّ لقراءات الكتب أو مقالة 

السابقة، بل اقترص عىل خمس مقاالت باللغة اإلنكليزيَّة؛ هي: 

مقالة أمين شبانة، من جامعة جورج تاون يف قطر، بعنوان: "يف السعي إىل إثبات التوافق: العالقة بني . 1

الدين والعلم يف أعامل التفسري يف العرص الحديث"

مقالة ميالين جوانون، من جامعة هامبورغ، بعنوان: "منهج اإلعجاز العلمّي عند عبد املجيد الزنداين . 2

-التطوُّر الجنينّي يف اآليات 12-14 من سورة املؤمنون منوذٌج لإلعجاز العلمّي-" 

مقالة شوق نجيب، من جامعة النكسرت، بعنوان: "تأويل املعجزة القرآنيَّة بني نظريَّة النشوء والتطوُّر . 3

وأمني  عبده  د  محمَّ األوَّل:  )الجزء  األديّب-  التفسري  مدرسة  يف  العلمّي  التفسري  -نقد  البالغة  وعلم 

الخويل("

سة العامليَّة للعقائد اإلسالميَّة، بعنوان: "النظر إىل املخلوقات عىل أنَّها . 4 مقالة كولني تارنار، من املؤسَّ

: املجاز التصويرّي يف رسالة النور لسعيد النوريس" نصٌّ

مقالة صهيب سعيد، من جامعة غالسغو، بعنوان: "قضيَّة شاهني وتطوُّر أصول التفسري".. 5

ويف ما يأيت نورد خالصة املقاالت التي تتناسب مع اهتاممات مجلَّتنا )القرآن واالسترشاق املعارص(:

))) هي مجلَّة علميَّة محّكمة تصدر عن مركز الدراسات اإلسلميَّة يف كلِّيَّة الدراسات الرشقيَّة واإلفريقيَّة يف جامعة لندن. تهدف املجلَّة إىل تشجيع دراسة 

دة، وإىل إزالة الفصل التقليدّي القائم بني الرتاثنَْي اإلسلمّي والغريّب يف دراسة القرآن، وذلك عرب نرش بحوث باللغتني  القرآن يف جوانبها العلميَّة املتعدِّ

اإلنكليزيَّة والعربيَّة.
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املقالة األوىل بعنوان: "منهج اإلعجاز العلمّي عند عبد املجيد الزندايّن –التطوُّر الجنينّي يف اآليات 12-14 من 

سورة املؤمنون منوذٌج لإلعجاز العلمّي-"

ميالين جوانون، من جامعة هامبورغ

م هذه املقالة تحلياًل لرأي عبد املجيد الزندايّن )1942م( الخاّص بالتطوُّر الجنينّي املستنبط من اآليات 12- تقدِّ

14 من سورة املؤمنون من القرآن الكريم)1(.

الرأي  العرشين-  القرن  إذاعته -منذ مثانينيّات  الزندايّن يف  لعبد املجيد  سجَّل جوانون يف هذه املقالة نجاًحا 

القائل إنَّ املراحل الجنينيَّة املذكورة يف النّص القرآيّن تتّم يف غضون 40 يوًما فحسب، يف حني يرى مشهور فقهاء 

 120 يف  تتّم  املراحل  هذه  أنَّ  املسلمني 

يوًما. وعزا جوانون هذا النجاح إىل تعاون 

الزندايّن املكثَّف مع لجنة اإلعجاز العلمّي 

عامل  ومع   )CSMQS( والسنَّة  القرآن  يف 

ة. الترشيح "كيث مور" لسنوات عدَّ

عمل  فحص  أنَّ  عىل  جوانون  يؤكِّد 

يوضح   )CSMQS( يف  ومنشوراته  الزندايّن 

س  أنَّه يستخدم منهج اإلعجاز العلمّي؛ ليؤسِّ

للنمّو  القرآنيَّة  للمراحل  جديد  لتفسري 

بني  وثيقة  اتِّصاالت  إيجاد  بهدف  الجنينّي؛ 

رجوعه  أنَّ  ويعترب  والقرآن.  الحديث  العلم 

إىل العلوم الطبيعيَّة عىل أنَّها مصدر تفسريّي 

قد مّكنه من إعادة تعريف مراحل التطوُّر الجنينّي املشار إليها يف النصِّ القرآينّ.

ويرى جوانون أنَّ الزنجايّن اعتمد يف أمنوذجه هذا عىل اسرتاتيجيَّات تفسرييَّة ثالث، هي:

اًل: إعادة صياغته ألمنوذج ابن القيِّم )ت: 751هـ/1350م( للتطوُّر الجنينّي، أي إنَّه يستخدم متييز ابن القيِّم بني   أوَّ

الحياة "النباتيَّة" غري املريدة والحياة "اإلنسانيَّة" املريدة. ولكنَّ الزندايّن ال يعتمد اإلطار الزمنّي البن القيِّم، والبالغ 

أربعني يوًما لغري املريدة ومئًة وعرشين يوًما عىل التوايل للمريدة، بل إنَّه مُييِّز بني الحياة املريدة وغري املريدة يف 

غضون األربعني يوًما ذاتها.

))) البحث املنشور يف هذا املقال هو جزء من مرشوع »أخلقيَّات البيولوجيا املعارصة وتاريخ الذي مل يولد يف اإلسلم« )COBHUNI) يف جامعة هامبورغ، 

والذي تلقَّى متويًل من مجلس البحوث األورويّب )ERC) للعام 2020م، وبرنامج االبتكار )اتِّفاقيَّة املنحة رقم 647490). وقد جرى تقديم مسّودة سابقة لهذا 

سة يف عرص علمّي« يف معهد فاراداي للعلوم والدين، يف جامعة كامربيدج. املقال يف الندوة األكادمييَّة بعنوان: »القراءة هي اإلميان؟ نصوٌص مقدَّ
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ثانًيا: تعريفه للمرحلة القرآنيَّة السادسة من "الخلق" إىل "النشوء" لتفادي االرتباط بني تكوين الخلق اآلخر ونفخ 

الروح يف الجنني؛ إذ إنَّه يفرسِّ "النشوء" عىل أنَّه "منّو الجنني" أثناء الحمل، وال يستبعد الزندايّن مرحلتني من فرتة 

األربعني يوًما فحسب. وقد اتَّخذ الزندايّن -بحسب جوانون- هذه االحتياطات كلَّها لجعل أمنوذجه متوافًقا مع علم 

األجنَّة املعارص. 

ثالًثا: ترجيحه للرأي القائل باألربعني يوًما من خالل انتقاده لرواية ابن مسعود يف صحيح البخارّي، واعتامده 

رواية مسلم بداًل منها.

املقالة الثانية بعنوان: "تأويل املعجزة القرآنيَّة بني نظريَّة النشوء والتطوُّر وعلم البالغة –نقد التفسري العلمّي يف 

د عبده وأمني الخويّل-" مدرسة التفسري األديّب/ الجزء األوَّل: محمَّ

رشوق نجيب، من جامعة النكسرت

بالنقد. ومدار نقده لهذا  العلمّي للقرآن الكريم  يعترب األديب املرصّي أمني الخويّل أوَّل من تعرَّض للتفسري 

ثني يف تفسري القرآن ولغته  النوع من التفسري هو انقطاعه املنهجّي عن املقاربات اللغويَّة والبالغيَّة للقدماء واملحدِّ

األدبيَّة.

اكتشاف األصول املعرفيَّة  تحاول هذه املقالة 

نقده  يف  عليها  ارتكز  التي  الخويّل  أمني  ملنهج 

من خالل  وذلك  الكريم؛  للقرآن  العلمّي  للتفسري 

يف  عبده  د  محمَّ ومنهج  منهجه  بني  مقارنٍة  عقد 

بالعلم  الدين  وعالقة  الدينّي،  لإلصالح  رؤيتهام 

يف  مبا  العربيَّة  البالغة  تجديد  يَّة  وأهمِّ الحديث، 

وقد  القرآن.  إعجاز  قضيَّة  يف  التفكري  إعادة  ذلك 

بني  وثيٍق  ارتباٍط  وجود  عن  املقارنة  هذه  كشفت 

البالغة  ثورتهام عىل جمود  لناحية  إْن  منهجيهام؛ 

وانسالخها عن األدب، أو لناحية إعادة التفكري يف 

قضيَّة اإلعجاز القرآيّن. 

ًة وأصاًل من أصول  وخلصت كاتبة املقالة إىل أنَّ الخويل قد تبنَّى نظريَّة النشوء والتطوُّر بوصفها بنيًة معرفيًَّة عامَّ

منهجه التجديدّي، وهو ما أفىض به إىل نقد التفسري العلمّي إلخالله بفرضيَّات مبدإ النشوء وابتعاده عن املنهج 

القائم عليها.

د عبده وأمني الخويّل تطوير نظريَّة اإلعجاز مبرجعيَّة  ونبَّه يف الختام إىل أنَّه عىل الرغم من محاولة كلٍّ من محمَّ
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ة؛ فإنَّ كليهام مل ينتبه ملا بني التفسري العلمّي القائم عىل الصريورة  حديثة، أساسها فلسفة النشوء واالرتقاء العامَّ

املادِّيَّة وجوهر املعجزة القائم عىل أبعاد غري مادِّيَّة من تناقض، وهو ما ساهم -عىل الرغم من نقد الخويّل- يف 

لجميع  املادِّّي  التفسري  واالعتامد عىل  باإلعجاز  االعتقاد  بني  التناقض  هذا  لرتق  العلمّي  التفسري  تنامي خطاب 

الظواهر، مبا يف ذلك املعجزة القرآنيَّة.

املقالة الثالثة بعنوان: "قضيَّة شاهني وتطوُّر أصول التفسري"

صهيب سعيد، من جامعة غالسغو

سلَّطت هذه املقالة الضوء عىل االسرتاتيجيَّات األساس لعبد الصبور شاهني )1929-2010م( يف الدفاع عن 

ة الخليقة بني األسطورة والحقيقة(،  القراءة التطوُّريَّة للقرآن الكريم؛ وذلك من خالل كتابه املثري للجدل )أيب آدم: قصَّ

ًما قراءًة جديدًة تهدف  الذي رفض فيه التفسريات التقليديَّة للقرآن حول كيفيَّة تعامله مع سؤال أصل اإلنسان، مقدِّ

البرشّي من خالل  التدريجّي للجنس  للتطوُّر  م رسًدا  قدَّ فقد  الحفريَّات؛  القرآيّن مع علم  النصِّ  توافق  إثبات  إىل 

مرحلتني رئيستني: تلك التي يصفها القرآن بأنَّه "برش"، ثمَّ املخلوق األرقى املوصوف بكونه "اإلنسان". األوَّل تمَّ 

تشكيله من الطني أو الرتاب، وهي مرحلة يفتقر فيها إىل القوى العاقلة التي تجعله مسؤواًل أمام األوامر اإللهيَّة. 

وآدم -بداًل من كونه أبًا لكلِّ البرش- هو عىل وجه التحديد "أبو اإلنسان" فحسب.

يَّة ما يدعو إليه -اليوم- عدد ال بأس به من علامء املسلمني  وبعد عرض هذه االسرتاتيجيَّات، أكَّد الكاتب عىل أهمِّ

من ضورة تأسيس املواد الكالسيكيَّة لتفسري القرآن، منبًِّها يف هذا السياق إىل ما أدَّى إليه الصعود والهبوط الجزيّئ 

ى بـ "التفسري العلمّي" ورفيقه األكرث جرأة "اإلعجاز العلمّي" من تأمُّالت منهجيَّة من جانب بعض العلامء  ملا يُسمَّ

ثابتة لقرون  املسلمني، من شأنها أن تفسح يف املجال أمام اجتهادات تفسرييَّة جديدة، ميكن أن تصبح أصواًل 

املستقبل.
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الزم الصمت! ال تكرِّر ذلك: 

د سمح باألشكال المختلفة للوحي محمَّ
Chut ! Ne le répétez pas :

 Mahomet autorisait des variantes de la Révélation(((

د سمح باألشكال  نرش موقع )Dreuz.info( مقااًل لـ »مرياي فاليت« )Mireille Vallette(، بعنوان: »محمَّ

رت فاليت عنوان مقالها بعبارتَـي: )الزم الصمت!( و)ال تكرِّر ذلك(. املختلفة للوحي«. وقد صدَّ

األوَّل  القرن  يف  للقرآن  األصليَّة  النسخ  د  تعدُّ حول  املقال  متحور 

نسخة  املسلمون  يعتمد  أن  قبل   ،د محمَّ النبيِّ  من  بإمضاٍء  لإلسالم 

دة من الكتاب. وقد استندت فاليت يف فكرتها هذه بوجٍه أساس إىل  موحَّ

د  كتاب فرانسوا ديروش الذي صدر أخريًا، بعنوان: »القرآن: تتاريخ متعدِّ

 Le Coran: une histoire plurielle,( »-ن النّص القرآيّن –بحثٌّ يف تكوُّ

إىل  استندت  كام   ،)2()Essai sur la formation du texte coranique

األوَّل  الزمن  ترجع إىل  القرآن  لنسخة قدمية من  اكتشافاٍت علميٍَّة حديثة 

لإلسالم ولكن مختلفة عامَّ يف أيدينا.

بفرضيَّة  اإلسالم  علامء  قبل  لو  مفاده:  باستنتاٍج  مقالها  فاليت  ختمت 

كن اإلسالم من أن يضيف طابًعا ملهاًم عىل  ع التي شَّعها نبيُّهم، لتمَّ التنوُّ

س؛ ما قد يسمح بتطوُّره، كام هو الحال يف املسيحيَّة واليهوديَّة. ه املقدَّ نصِّ

وعلقَّت عىل هذه النتيجة بالقول: »هذه كانت آمال فرانسوا ديروش، ولكن لألسف فإنَّ العامل اإلسالمّي يسري 

اليوم يف اتِّجاه معاكس«. 

((( https://www.dreuz.info/20(927/09//chut-ne-le-repetez-pas-mahomet-autorisait-des-variantes-de-la-revelation/.

دة عن تاريخه –بحث يف تشكُّل النّص القرآيّن-«، مجلَّة  منا يف العدد األوَّل من املجلَّة تعريًفا بهذا الكتاب. للطِّلع، انظر: »القرآن: أقوال متعدِّ )2) قدَّ

القرآن واالسترشاق املعارص، السنة األوىل، العدد األوَّل، شتاء 9)20م، ص30-)3.
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سلسلة مؤتمرات بحثيَّة في الدراسات 
القرآنيَّة واإلسالمولوجيا لعام 9)20-2020 م)))
Cycle de conférences: Composer, écrire et transmettre le Coran au premier 

siècle de l’Islam” - à Metz, Lyon ou Strasbourg,
 de septembre 20(9 à décembre 2020

فرنسا"؛  سة اإلسالم يف  "مؤسَّ و"إياس حسن")4(، ومع  بواليفو")3(  "آن سيلفي  مع  بالتعاون  ينظِّم مهدي عزايز)2( 

سلسلة محاضات ومؤمترات بحثيَّة يف مجال الدراسات القرآنيَّة واإلسالمولوجيا. وقد اختاروا لهذه السلسلة يف 

العام الدرايّس 2019-2020م العنوان اآليت: "وضع القرآن، تدوينه، وتناقله يف القرن األوَّل لإلسالم"، حيث ستعقد 

جلساتها يف الجامعات اآلتية: جامعة اللورين، جامعة سرتاسبورغ، وجامعة لوميري ليون )2(. 

: التعريف بالمشروع: 
ً

ل أوَّ

تهدف سلسلة املؤمترات هذه إىل اإلجابة عن مجموعة من األسئلة ذات العالقة بتأليف القرآن وتدوينه وتناقله 

خالل القرن األوَّل لإلسالم، وذلك باالعتامد عىل أحدث النتائج العلميَّة يف موضوعات علوم القرآن، وباالستعانة 

بلغويِّني مشهورين وبخرباء يف: علم الرموز، علم اللغات )فيلولوجيا(، وعلم النقوش.

ومن جملة هذه األسئلة: 

هل من املمكن إعادة ترتيب مراحل وضع النصِّ القرآيّن وتناقله يف القرن األوَّل لإلسالم؟	 

العربيَّة يف هذا الصدد؟ كيف ميكن تقويم مدى وثاقة هذه املصادر، مع كرثتها 	  ما الذي تقوله املصادر 

((( https://iismm.hypotheses.org/42839.

)2) مهدي عزايز )Mehdi Azaiez(: أستاذ محارض يف علم اإلسلم يف قسم اللهوت يف جامعة لورين يف فرنسا، وأستاذ اإللهيَّات اإلسلميَّة وعلوم القرآن يف 

الجامعة الكاثوليكيَّة يف لوفني )KUL). باحٌث يف مجال القرآن والقرون األوىل من اإلسلم. شارك مع غابرييل رينولدز )Gabriel Reynolds) يف املرشوع الدويّل 

"ندوة القرآن" الذي رعته جامعة نوتردام )4)20-8)20م). ألَّف كتابًا بعنوان: "القرآن: مقاربات جديدة" )3)20م)، كام نرش دراسة بعنوان: "الخطاب القرآيّن 

املضاّد" )5)20م).  

العربيَّة، وتاريخ  صة يف اإلسلميَّات واللغة  آن سيلفي بواليفو )Anne-Sylvie Boisliveau(: أستاذة محارِضة يف جامعة سرتاسبورغ يف فرنسا، متخصِّ  (3(

س بالقرآن، كام  يَّة للقرآن، والعلقات اإلسلميَّة املسيحيَّة اليهوديَّة، وعلقة الكتاب املقدَّ اإلسلم، والسيَّام القرون الثلثة األوىل، ولها عناية خاصة بالدراسات النصِّ

إنَّها عضُو الجمعيَِّة الدوليَّة للدراسات القرآنيَّة )IQSA). من أهّم مؤلَّفاتها: "القرآن من خلل القرآن: مصطلحات وحجج الخطاب القرآيّن حول القرآن" وهو 

مستلٌّ من أطروحتها للدكتوراه. ومن مقاالتها: "حديث القرآن عن القرآن يف السور املكِّيَّة األوىل"، و"إطللة عىل مقاربات القرآن -املقاربات األدبيَّة أمنوذًجا-".

)4)  إياس حسن )Iyas Hassan(: أستاذ محارض يف األدب العريّب يف قسم الدراسات العربيَّة يف جامعة ليون الثانية يف فرنسا، وأستاذ محارض يف األدب العريّب 

الكلسييّك يف جامعة لوميار-ليون 2. يرتكّز عمله حول تشّكل الرواية يف األدب العريّب يف القرن السابع، والتفاعل بني الدينّي واألديّب يف هذه املرحلة. وقد صدر 

له يف نوفمرب )ترشين الثاين) 9)20م كتاٌب بعنوان: "الدينّي والسدّي واألديّب: القرآن والتفسري القرآيّن يف تاريخ األدب العريّب" 

(Le religieux, le narratif et le littéraire: Coran et exégèse coranique dans l’histoire de la littérature arabe(
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ع النصوص يف أقدم مخطوطات  وكرثة تناقضاتها وتبايناتها؟ كيف ميكن معالجة وتفسري معضلة كرثة تنوُّ

القرآن؟ 

مه مصادر علم النقوش عن حالة اللغة العربيَّة واللغة القرآنيَّة عىل مدى القرن األوَّل لإلسالم؟	  ما الذي تقدِّ

      وُمضافًا إىل هذه األسئلة املرتبطة باملصادر الداخليَّة للرتاث اإلسالمّي، مثَّة أسئلة أخرى تتعلَّق بالنصوص 

الكتابيَّة )العهدين القديم والجديد( وغري الكتابيَّة )الرباتوراتيَّة(، التي لها ارتباطات عديدة مع النصِّ القرآيّن، من 

قبيل:

كيف ميكن للنصوص الكتابيَّة وغري الكتابيَّة أن تعيننا عىل فهم املسار التأليفّي والصياغّي لوضع القرآن؟	 

كيف أثَّرت العالقات القامئة بني القرآن والعهدين يف صورة حياة مؤلِّف القرآن أو مؤلِّفيه، وبالخصوص 	 

يف طريقة التأليف؟ 

س لإلسالم؟	  ماذا عن البيئات الثقافيَّة التي من املمكن أنَّها ساهمت يف بلورة الكتاب املؤسِّ

ة من علوم اللغة والتواصل واألدب )التحليل البالغّي، التحليل البيايّن، 	  هل اللجوء إىل مناهج مستَمدَّ

والتحليل اإليقاعّي والشعرّي(، يُساعد عىل اإلحاطة أكرث بديناميكيَّة الخطاب القرآيّن واسرتاتيجيَّته؟ 

هل مُتكِّن هذه املناهج من اإلحاطة بتسلسل أحداث محتمل ملراحل تأليف القرآن؟ 	 

ثانًي�ا: المحاضرون: 

يف:  صني  املتخصِّ واألجانب  الفرنسيِّني  الباحثني  من  مجموعة  هم  البحثيَّة  السلسلة  هذه  يف  املحاضون 

اإلسالمولوجيا، علوم القرآن، علوم اللغة، دراسة املخطوطات، وتاريخ العصور الوسطى؛ وهم:

د عل أمري معّزي (Moezzi Amir-Ali Mohammad)، من املدرسة التطبيقيَّة العليا يف باريس  1. محمَّ

 :(EPHE(

إيرايّن األصل، يحمل الجنسيَّة الفرنسيَّة، يشغل منصب رئيس قسم علم اإلسالم يف 

املدرسة التطبيقيَّة العليا يف باريس، ولديه عالقات مع مجموعة من الجامعات العربيَّة 

كام  )2007م(،  القرآن"  "قاموس  منها:  عديدة؛  جامعيَّة  أعامل  يف  شارك  القدس.  يف 

الناطق"  والقرآن  الصامت  "القرآن  بعنوان:  كتاٌب  القرآنيَّة  الدراسات  له يف مجال  صدر 

الكتابات  حول  "الخالفات  كتاب:  يف  سميت"  دي  "دانييل  شارك  رًا  ومؤخَّ )2011م(، 

القانونيَّة لإلسالم" )2014م(.
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:(EPHE) من املدرسة التطبيقيَّة العليا يف باريس ،(Cellard Éléonore) 2. إليونور سيالرد

يف  تعاونت  القدمية.  القرآنيَّة  املخطوطات  يف  صة  ومتخصِّ والحضارة،  العربيَّة  اللغة  يف  دكتوراه  عىل  حائزة 

مشاريع علميَّة عديدة مكرَّسة حول القرآن، وهي مؤلِّفة كتاب "CODEX AMRENSIS 1"، ولها أعامل أخرى يف 

مخطوطات القرآن.

3. جاكلني شايب (Chabbi Jacqueline)، من جامعة نانتري الديفونس: 

اإلنرثوبولوجيا  تطبيق  عىل  تعمل  األوىل،  اإلسالم  بفرتة  ة  مهتمَّ ومؤرِّخة  العربيَّة،  الدراسات  يف  مربَّزة  أستاذة 

د"  محمَّ "إسالم  القبائل"،  "رّب  أهمها:  ة؛  عدَّ مؤلَّفات  لها  الرشقيَّة.  الدراسات  عامل  يف  جديدة  بطريقة  التاريخيَّة 

)1997م(، "القرآن: فّك الرموز" )2008(، "أركان اإلسالم الثالثة -قراءة إنرثوبولوجيَّة للقرآن-" )2018م(.

:(EPHE) من املدرسة التطبيقيَّة العليا يف باريس ،(Chahdi Hassan) 4. حسن شهدي

مدرسة  يف  للدكتوراه  أطروحته  م  قدَّ القرآن.  مخطوطات  يف  ص  متخصِّ  

بدايات اإلسالم"، وتحت  بعنوان: "املصحف يف  2016م  العليا عام  الدراسات 

الفرنيّس-األملايّن  املرشوع  يف  يشارك  أيوب.  وغ.  ديروش  فرنسوا  إشاف: 

 .)paleocoran( وكذلك يف مرشوع باليوكوران ،)coranica( كورانيكا

 :(IDEO) من معهد الدراسات الرشقيَّة يف القاهرة ،(Michel Cuypers) 5.  ميشيل كويبز

البالغّي-الخطايّب  التحليل  يعمل عىل  القاهرة.  الرشقيَّة يف  الدراسات  معهد  باحث يف 

للقرآن. نرش عام 2007م قراءة لسورة املائدة بعنوان: "الوليمة"، ويف عام 2012م نرش "نظم 

القرآن"، يرشح فيه طريقة الخطابة الساميَّة وتطبيقها عىل القرآن، ويف عام 2014م نرش قراءة 

آلخر 33 سورة من القرآن بعنوان: "أبوكاليبس قرآنيَّة".

6. فرانسوا ديروش (Déroche François)، من الكوليدج دي فرانس:

املخطوطات  دراسة  يف  ص  متخصِّ املرصيَّة.  اآلثار  علم  يف   )Dea( شهادة  عىل  حائز 

1990م  منذ   .)Paléograohie( القدمية النصوص  قراءة  القدمية )codicologie(، ويف علم 

شغل منصب مدير الدراسات يف املدرسة التطبيقيَّة للدراسات العليا يف باريس، ويف عام 

 .)Collége de France( 2015م أصبح أستاذ كريس تاريخ القرآن يف الكوليدج دي فرانس

ماذا  سلسلة  )ضمن  "القرآن  أهّمها:  القرآنيَّة؛  الدراسات  مجال  يف  عديدة  مؤلَّفاٌت  له 

أعرف؟(" )2004-2009م(، "النقل الكتايّب للقرآن يف بدايات اإلسالم -املخطوط الباريزينو 

دة عن تاريخه -بحث يف تشكُّل النصِّ القرآيّن-" )2019م(. برتوبوليتاس-" )2009م(، "القرآن، أقوال متعدِّ
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:(ULB) من جامعة بروكسل الحرَّة ،(Dye Guillaume) 7. غييوم داي

أستاذ الدراسات اإلسالميَّة يف جامعة بروكسل الحرَّة يف بلجيكا. شارك يف تأسيس 

ندوة الدراسات اإلسالميَّة املبكرة )Early Islamic Studies( ويف إدارتها. ترتكَّز أبحاثه 

 Fabien( يف مجايَل الدراسات القرآنيَّة والدراسات اإلسالميَّة املبكرة؛ شارك فابيان نوبيليو

إيزابيل  التوراتيَّة يف اإلسالم"، وشارك  "الشخصيَّات  تحرير:  2011م يف  Nobilio( عام 

التنقُّالت،  س:  املقدَّ "تقاسم  كتاب:  يف  2012م  عام   )Isabelle Dépret( ديربيت 

معّزي  أمري  عيل  د  محمَّ وشارك  األديان"،  بني  الخصومات  املختلطة،  الوالءات 

)Muhammad Ali Amir Moezzi( وبول نيوكريشن )Neuekirchen Paul( يف تحرير: "قرآن املؤرِّخني".

8. فريدريك إمبت (Imbert Frédéric)، من جامعة إيكس-مارسيليا:

العربيَّة، والسيَّام  الكتابات  أبحاثه عىل  العريّب اإلسالمّي. ترتكّز  الخطِّ  العربية ويف فنِّ  اللغة  ص يف  متخصِّ

كتابات القرنني األوَّلني من اإلسالم. عمل مديرًا لقسم التعليم العريّب املعارص يف القاهرة من عام 2002م إىل عام 

2006م، وهو مؤلٌِّف يف قواعد اللغة العربيَّة، وله مقاالٌت عديدة عن الخّط.

9. أسمى هاليل (Hilali Asma)، من جامعة ليل:

يف  الدكتوراه  رسالة  وقّدمت  تونس،  جامعة  يف  اإلسالميَّة  الحضارة  درست  اإلسالمولوجيا.  يف  محاِضة 

املدرسة التطبيقيَّة للدراسات العليا يف باريس )EPHE(، ثم عملت يف مراكز عديدة للبحوث يف فرنسا وأملانيا 

وإنكلرتا. ينصّب عملها عىل دراسة املخطوطات ومنشوراتها التي تتناول مشكلة نقل النصوص الدينيَّة وسلطتها 

يف بداية اإلسالم، وهي مؤلِّفة دراسة أصليَّة للمصحف القرآيّن الشهري من صنعاء، بعنوان: "نقل القرآن يف القرون 

األوىل بعد الهجرة" )The Sanaa Palimpsest( )2017م(.

10. نجم الدين خلف الله (Khalfallah Nejmeddine)، من جامعة لورين:

الرتاث  يف  األوَّلني  األساطري  "مفهوم  مؤلِّف:  لورين.  جامعة  يف  محاض  أستاذ 

التفسريّي" )مجلَّة أرابيكا، 2012م، العدد59(، "الجرجاين: مساهمة اللسانيَّات يف نظريَّة 

التفسري"، و"التفسري والتاريخ الفكرّي اإلسالمّي: استكشاف الحدود الداخليَّة والخارجيَّة 

لهذا النوع" )2013م(.  

11. بيري الررش (Larcher Pierre)، من جامعة إيكس-مارسيليا:

أستاذ اللغة العربيَّة يف جامعة إيكس-مرسيليا. يرتكَّز عمله عىل: تاريخ الرتاث اللغوّي 

العريّب، الرباغامتيَّة، علم اللغة/ املعاين، والشعر )من وجهة نظر الرتجمة(، وهو مؤلِّف 

أخبار
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مقاالٍت عديدة عن القرآن، مبا يف ذلك "اللغة )مفهوم(". شارك كلود جلليوت يف "لغة القرآن وأسلوبه" املنشور يف 

موسوعة القرآن عام 2013م.

12. غابرييل سعيد رينولدز (Reynolds Said Gabriel)، من جامعة نوتردام:

املتَّحدة  الواليات  يف  نوتردام  جامعة  يف  الالهوت  وعلم  اإلسالميَّة  الدراسات  أستاذ 

األمريكيَّة، حيث نظَّم مؤمترين دوليَّنْي عن القرآن. ترتكَّز أبحاثه عىل القرآن والعالقات بني 

التاريخّي للمنطقة العربيّة اإلسالميَّة.  ص يف السياق  املسلمني واملسيحيِّني. وهو متخصِّ

يف عامي 2012م و2013م، شارك مهدي عزايز )Azaiez Mehdi( يف تنظيم "ندوة القرآن" 

)The Qur’an Seminar(؛ املرشوع الذي جمع فريًقا من مثانية وعرشين باحثًا دوليًّا إلنتاج 

تفسري علمّي جامعّي للقرآن.

ا: طريقة العرض: 
ً

ثالث

ا نتاجات هذه السلسلة وما سيصدر عنها، فستعرض عىل ثالثة مستويات: أمَّ

متاح  مؤمتر  شكل  يف  بحثيَّة،  دراسيَّة  حلقة  كلِّ  يف  املداخالت  أصحاب  أعامل  عرض  األوَّل:  املستوى   -1

للجميع، يعقبه نقاش علمّي.

الثاين: إصدار أشطة فيديو للمداخالت، متكِّن من استدامة هذه املؤمترات؛ من خالل جعلها  2- املستوى 

مجانيَّة يف متناول أكرب عدد من الناس.

3- املستوى الثالث: إصدار أشطة فيديو قصرية مع ملخَّص 5 دقائق من قبل صاحب املداخلة ملداخلته، تناسب 

متطلّبات اإليجاز يف وسائل اإلعالم املعارصة. إنَّها دعوة ملستخدمي اإلنرتنت ملشاهدة املؤمتر بأكمله، مع 

إمكانيَّة الوصول املجايّن.  

)ميتز،  الثالث  للجامعات  اإللكرتونيَّة  املواقع  عىل  بالتزامن  واملوجزة(  )الطويلة  الفيديوهات  هذه  وتُنرش 

سة اإلسالم يف فرنسا. سرتاسبورغ، ليون(، وعىل املوقع اإللكرتويّن ملؤسَّ

سلسلة مؤتمرات بحثيَّة في الدراسات القرآنيَّة واإلسالمولوجيا
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�ة: رابًعا: الجدول الزميّن للحلقات البحثيَّ

تُعقد هذه املحاضات بالتناوب بني جامعات )ميتز، سرتاسبورغ، وليون(؛ وذلك بني أيلول 2019م وكانون األوَّل 

دة يف الجدول اآليت:  2020م، ضمن املواعيد األوَّليَّة املحدَّ

ليونسرتاسبورغميتز

غابرييل سعيد رينولدزأيلول 2019

د عل أمري معّزيكانون األول 2019 محمَّ

أسمى هاليلكانون الثاين 2020

غييوم دايشباط 2020

نجم الدين خلف اللهأذار 2020

جاكلني شايبنيسان 2020

بيري الررشأيار 2020

ميشيل كويبزحزيران 2020

إليونور سيالردأيلول 2020

ترشين األول 

2020
فرانسوا ديروش

ترشين الثاين 

2020
فريدريك إمبت

حسن شهديكانون األول 2020

أخبار
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إطالق موقع قرآنّي إلكترونّي 

بعنوان: "ترجمات القرآن في أوروبا بين القرن                                

(coran (2- 2(( "الثاني عشر والقرن الحادي والعشرين
www.coran1221-.org

أطلـق مجموعـة مـن الباحثني واملهندسـني مـن املعهـد الـدويّل لحقـوق اإلنسـان )UMR 5317(، وبدعم من 

جامعـة لوميار-ليـون2 وغريهـا من الجامعـات، موقًعا قرآنيًّـا إلكرتونيًّا بعنوان: "ترجـامت القـرآن يف أوروبا بني القرن 

الثـاين عـرش والقرن الحـادي والعرشيـن" )coran 12-21(. وقد جـرى أوَّل عرٍض عامٍّ لهذا املوقـع يف نابويل ضمن 

ات مؤمتـر إطـالق مرشوع القـرآن األورويّب)1( يف 16-18 أكتوبـر )ترشين األوَّل( مـن العام 2019م. فعاليَـّ

القرآن  الباحثني يف مرشوع  أمام  العمل  التي تسهِّل  اآلليَّات والتقنيَّات املساِعدة  ويُعترب هذا املوقع إحدى 

األورويّب، وهو يقوم عىل عرض القرآن الكريم كاماًل باللغة العربيَّة بحسب طبعة القاهرة )1924م( إىل جانب أربع 

1957م،  1647م، ترجمة ريجيس بالشري  الله  د حميد  الفرنسيَّة )ترجمة محمَّ باللغة  ترجامت كاملة؛ ثالث منها 

2000م(،  أندريه دوريري  وترجمة 

الالتينيَّة  باللغة  الرابعة  والرتجمة 

)ترجمة توماس ببليندر 1550م(. 

املوقع  بوَّابات  إحدى  وتَعرُض 

من  واحدة  بكلِّ  مفّصاًل  تعريًفا 

هذه الرتجامت.

عرضه  بطريقة  املوقع  ويتميَّز 

عىل  تسهِّل  التي  الرتجامت  لهذه 

واملقارنة  البحث  عمليَّة  الباحثني 

بالتوازي،  يعرضها  فهو  بينها، 

يف  آية  عىل  ضغطت  إذا  بحيث 

إحدى الرتجامت تظهر لك ترجمة هذه اآلية نفسها يف الرتجامت األخرى ويف النسخة العربيَّة، ما يسمح باالطِّالع عىل 

الرتجامت األربع لآلية الواحدة يف وقت واحد دون تضييع الوقت وتكلُّف عناء البحث عن اآلية يف كلِّ ترجمة عىل حدة. 

جديدة،  ترجامت  إضافة  حاليًّا عىل  يعملون  وأنَّهم  التطوير،  قيد  زال  ما  أنَّه  املوقع عىل  مو  مصمِّ أكَّد  وقد 

)))  ملزيد من االطِّلع عىل مرشوع القرآن األورويّب، انظر: »مرشوع القرآن األورويّب )EUQU)«، مجلَّة القرآن واالسترشاق املعارص، العدد األوَّل، شتاء 

ص59-56. 9)20م، 
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المؤتمر الدولّي لعلوم القرآن 
ومناهج تفسيره ودراسته بين األصالة والتجديد)))

العلوم  بحر  سة  مؤسَّ مع  وبالتعاون  التجديد"،  رائدة  العلميَّة  بـ"الحوزة  املوسومة  مؤمتراتها  سلسلة  إطار  يف 

سة مؤمترًا دوليًّا بعنوان: "املؤمتر الدويّل لعلوم القرآن ومناهج تفسريه ودراسته  الخرييَّة، تنظِّم العتبة العبَّاسيَّة املقدَّ

بني األصالة والتجديد"، عىل أن تنطلق فعاليّاته يف 4-6 مارس )آذار( 2020م.

الحوزة  علامء  "موقف  أنَّ  إىل  اإلشارة  وتجدر 

واملستغربني  املسترشقني  دراسات  من  العلميَّة 

املحور  موضوعات  أحد  هو  القرآيّن"  للنصِّ 

الثالث للمؤمتر، بحسب ما جاء يف إعالن اللجنة 

التحضرييَّة للمؤمتر.

أخبار

(.  https://iqna.ir/ar/news/347440(.

التي  ع وصولهم إىل املعلومات  الباحثني ويسهِّل عملهم ويرُسِّ البحث وآليَّاته مبا يخدم  تقنيَّات  وعىل تطوير 

يحتاجونها.

ا اللجنة العلميَّة املرشفة عىل املوقع، فتتألَّف من أهّم املسترشقني والباحثني يف مجال الدراسات القرآنيَّة،  أمَّ

وهم:

جون توالن )John Tolan(، من جامعة نانت )Université de Nantes(، وهو أحد املرشِفني األربعة . 1

عىل مرشوع القرآن األورويّب.

2 . .)Collège de France( من الكوليدج دي فرانس ،)François Déroche( فرانسوا ديروش

3 ..)ULB( من جامعة بروكسل الحرَّة ،)Guillaume Dye( غييوم داي

4 ..)EPHE( من املدرسة التطبيقيَّة للدراسات العليا يف باريس ،)Pierre Lory( بيري لوري

لدراسة . 5 العايل  املعهد  ومدير   ،2 ليون  جامعة  من   ،)Phillip Martin( مارتن  فيليب 

.)ISERL( األديان والعلامنيَّة

حول . 6 البحوث  معهد  ومديرة   ،2 ليون  جامعة  من   ،)Oissila Saaidia( السعيدية  أوسيال 

.)IRMC( املغرب املعارص
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المؤتمر الدولّي حول إعادة ترجمة الكتاب 
المقدَّس والقرآن: التوتُّرات الحاصلة بين 
ا وتطبيقيًّا الترجمات المعتَمدة وإعادة الترجمة: نظريًّ

 International Conference on Retranslating the Bible
((((March 2020 25-23( and the Qur’an

مع  بالتعاون   )CETRA( البلجيكيَّة  لوفان  مدينة  يف  الكاثوليكيَّة  الجامعة  يف  الرتجمة  دراسات  مركز  يُنظِّم 

عىل  علميًّا  مؤمترًا  املتَّحدة  س  املقدَّ الكتاب  جمعيَّات 

مدى ثالثة أيَّام )23-25 آذار 2020م(، حول إعادة ترجمة 

س والقرآن، بعنوان: "التوتُّرات الحاصلة بني  الكتاب املقدَّ

الرتجامت املعتَمدة وإعادة الرتجمة: نظريًّا وتطبيقيًّا".

مة للمؤتمر:
ِّ

: اللجنة المنظ
ً

ل  أوَّ

تتألَّف اللجنَّة املنظِّمة للمؤمتر من:

Pieter Boulogne: من مركز دراسات الرتجمة يف الجامعة الكاثوليكيَّة يف لوفان. 1

س املتَّحدة. 2 Marijke De Lang: من جمعيَّات الكتاب املقدَّ

Kris Peeters: من جامعة أنتويرب يف بلجيكا. 3

Piet Van Poucke: من جامعة ِخنت يف بلجيكا. 4

Jos Verheyden : من مركز دراسات الرتجمة يف الجامعة الكاثوليكيَّة يف لوفان.. 5

ة للمؤتمر:  ثانًي�ا: اللجنة العلميَّ

ا اللجنة العلميَّة للمؤمتر، فمضافًا إىل أعضاء اللجنة املنظِّمة، تتألَّف من: أمَّ

Abied Alswlaiman: من مركز دراسات الرتجمة يف الجامعة الكاثوليكيَّة يف لوفان. 1

س املتَّحدة.. 2 Andy Warren: من جمعيَّات الكتاب املقدَّ

(((https://cetra.blog/20(904/09//call-for-papers-international-conference-on-retranslating-the-bible-and-the-quran-2325--

march-2020/.
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ا: أهداف المؤتمر:
ً

ثالث

يتمثّل الهدف األساس من عقد هذا املؤمتر يف جمع الباحثني العاملني يف مجال دراسات الرتجمة واملرتجمني 

سة -خصوًصا الكتاب املقّدس والقرآن الكريم- وتحفيز الحوار بني النظريَّة والتطبيق. املعنيِّني بالنصوص املقدَّ

العقدين املاضيَنْي األبحاث املتمحورة حول  عت عىل مدى  وقد جاء يف نصِّ اإلعالن عن املؤمتر: »توسَّ

ى "نظريَّة إعادة الرتجمة" )Chesterman, 2000( املبتنية  إعادة الرتجمة بشكٍل كبري، تحت تأثريٍ جزيئٍّ من ما يُسمَّ

ًها نحو النّص  عي أنَّ عمليَّات إعادة الرتجمة متيُل إىل أن تكون أكرث توجُّ عىل أفكار )1(Berman )1990م(، والتي تدَّ

األصيّل من الرتجامت السابقة. وقد واجهت الفكرة التي تفيد أنَّ الرتجمة هي عمليَّة تحسنٍي عرب الزمن -تنطلُق من 

نٍص ُمرتجٍم إىل آخر فتقرتب بشكٍل أكرب من النّص األصيّل- نقًدا ُمتكرًِّرا يف الفرتة األخرية، وتعرّضت للهدم أيًضا 

.)Paloposki & Koskinen, 2004(

   ومن املثري لالنتباه كيف إنَّ األبحاث املتمحورة حول إعادة الرتجمة قد ركَّزت بشكٍل رئيٍس عىل ترجمة 

النصوص األدبيَّة ذات الصفة »املعتَمدة« أو »املعرَتف بها«؛ مثل: نصوص الشاعر اإلنكليزّي شكسبري، أو الروايّئ 

اإليرلندّي جويس، أو الروايئ الرويّس دوستويفسيك.

 يهدف املؤمتر -انطالقًا من آراء نظريَّة جديدة حول إعادة الرتجمة)2( ودراسات الحالة- إىل استكشاف الدالالت 

للنصوص  الجديدة  والرتجامت  بالرتجامت  األمر  يتعلَّق  حينام  التوتُّر  خانة  يف  تصبُّ  التي  والتطبيقيَّة  النظريَّة 

»املعتَمدة« أو »املعرَتف بها«. وعليه؛ فالهدف من املؤمتر هو إلقاء الضوء عىل العالقات الثالثيَّة املعقَّدة بني 

س وترجامته السابقة وترجامته الجديدة. النصِّ األصيلِّ املقدَّ

يات الكامنة يف إعادة ترجمة نصوص الكتاب     من املقرَّر منح تركيٍز خاصٍّ عىل الفرص واملخاطر والتحدِّ

س أو القرآن )Abdel Haleem 2005, Allaithy 2014( يف العرص الحديث، وهي أمثلٌة عن نصوٍص يف  املقدَّ

غاية الحساسيَّة )Simms 1998(. نقرتُح أن يدور النقاش حول موضوٍع رئيٍس هنا؛ أال وهو إعادة ترجمة النصوص 

التي متلُك ترجامٍت ُمعتََمدة، مع أخذ بعض مبادئ نظريَّة الرسد )Baker 2006, Brownlie 2006( بعني االعتبار. 

ى عمليَّة إعادة الرتجمة ملواجهتها أو تقويضها أو تعزيزها يف ما يتعلَّق  نهدُف إىل التحقيق يف األمور التي تتصدَّ

بالرسد املوجود، وذلك يف الحالة التي مُينح فيها النص األصيّل وترجمته املوجودة -أيًضا- صفة االعتامد. فعىل 

ي نسخة امللك جاميس من اإلنجيل، أو النسخة القياسيَّة املنقَّحة  سبيل املثال: كيف يستطيُع املرتجمون تحدِّ

س، أو النسخة الكاثوليكيَّة، أو نسخة شهود يهوه؟ ومن ناحيٍة أخرى، ويف ما يتعلَّق بالقرآن، يبدو  من الكتاب املقدَّ

أنَّه ال يوجد يشٌء اسمه نصٌّ ُمرتجٌم ُمعتََمٌد فضاًل عن ترجمٍة رسميٍَّة، فام هي إًذا املكانة التاريخيَّة أو املعارصة 

الخارجيَّة  أو  بالعربيَّة(،  املعاين  صياغة  )إعادة  الداخليَّة  الرتجمة  -سواء  للقرآن  املوجودة  دة  املتعدِّ للرتجامت 

)))  أنطوان برمان )Antoine Berman): هو ناقد أديّب، ومرتجم، وفيلسوف، وكاتب فرنيّس، ولد عام 942)م وتويف عام )99)م. كان برمان أوَّل من صاغ 

عبارة "فرضيَّات الرتجمة" التي يشار بها عادة إىل "الفرضيَّات النظريَّة حول إعادة الرتجمة" التي تشكَّلت عام 990)م، وذلك يف مقالة كتبها يف عدد خاّص 

ث فيها برمان عن إعادة الرتجامت األدبيَّة، معتربًا أنَّ الرتجمة فعٌل غرُي كامٍل، وميكن أن تسعى إىل تحقيق الكامل من خلل  من مجلَّة Palimpsestes، تحدَّ

إعادة الرتجمة. )انظر: ياسني، مها صادق: »إعادة الرتجمة«، مقالة منشورة عىل موقع كتابات )https://kitabat.com/20(4/0/05))، السبت 0)/4/5)20م). 

.Deane-Cox Sharon 20(4, Alvstad & Assis Rosa 20(5, Peeters 20(6, Van Poucke 20(7 :2) انظر عىل سبيل املثال(

أخبار
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)النقل من اللغة العربيَّة إىل غريها من اللغات(- يف العامل اإلسالمّي وخارجه؟ هل هي مجرَّد حلول عمليَّة لجعل 

النصِّ األصيّل أكرث تداواًل أو أسهل فهاًم، أم إنَّها تؤدِّي وظائف أخرى )أدبيَّة، فكريَّة، الهوتيَّة، وتفسرييَّة( أيًضا؟

وتتعلَّق القضايا الرئيسة التي ستناقش يف هذا املؤمتر باملوضوعات اآلتية، وال تنحرُص فيها:

ة، . 1 املتغريِّ التلقِّي  بيئة  الزمن،  م  تقدُّ قبيل:  من  قضايا  تؤثِّر  كيف  سة:  املقدَّ النصوص  ترجمة  إعادة  أهداف 

س والقرآن وغريها من النصوص املقّدسة؟  وإعادة التفسري؛ يف عمليَّات الرتجمة الجديدة للكتاب املقدَّ

ذكرناها  -التي  الرتجمة  إعادة  نظريَّة  برتسيخ  سة  املقدَّ النصوص  ترجمة  إعادة  تقوم عمليَّة  أيِّ مدى  وإىل 

آنًفا- أو هدمها؟

ٍد )أصيّل أو ُمرتجم( يف . 2 سة: كيف تؤثِّر الطبيعة الرسميَّة لنٍص ُمحدَّ اسرتاتيجيَّات إعادة ترجمة النصوص املقدَّ

اسرتاتجيَّات إعادة الرتجمة التي تمَّ اعتامدها؟ كيف تؤثِّر الطبيعة الرسميَّة لرتجمٍة موجودة يف اسرتاتيجيَّات 

إعادة الرتجمة؟ وما هي اسرتاتيجيات إعادة الرتجمة الفعليَّة التي يتبنَّاها ُمرتجمو الكتاب املقّدس والقرآن 

يَّة الصغرية )النحو، القاموس اللغوّي، املصطلحات(  سة؟ ما هي الخيارات النصِّ وغريها من النصوص املقدَّ

س والقرآن التعامل -نظريًّا وتطبيقيًّا-  يَّة الكبرية التي يتمُّ اتّخاذها؟ كيف يستطيع ُمرتجمو الكتاب املقدَّ والنصِّ

مع اإلشكاليَّات اآلتية: الحساسيَّة، الرتجمة الداخليَّة، التحديث يف مقابل اللغة القدمية، املعنى الرصيح 

يف مقابل الضمنيَّة، الداللة الحرفيَّة يف مقابل اإلشارة، اللغة الفائضة مقابل التكافؤ الوظيفّي، وغريها من 

اإلشكاليّات؟

أو . 3 س  املقدَّ للكتاب  ترجمٍة جديدة  نجاح  تقييم  سة: كيف مُيكن  املقدَّ للكتب  الجديدة  الرتجامت  تلقِّي 

سة؟ ما الذي يجعُل بعَض الرتجامت الجديدة أكرث نجاًحا من غريها؟  القرآن أو غريها من النصوص املقدَّ

دون يف عمليَّة إضفاء الطابع الرسمّي عىل بعض الرتجامت الجديدة  ما هو الدور الذي يلعبه فاعلون ُمتعدِّ

الداخليَّة والخارجيَّة أو النصوص  التي تؤدِّيها الرتجامت الجديدة  سة؟ ما هي الوظائف  للنصوص املقدَّ

ي النقص املفرَتَض يف الرتجامت املعتَمدة  سة يف بيئات التلقِّي املختلفة؟ كيف مُيكن شح وتحدِّ املقدَّ

الناجح  التلقِّي غري  تفسري  مُيكن  كيف  والقرآن؟  س  املقدَّ الكتاب  ترجامت  ُمنافسة  مُيكن  كيف  للقرآن؟ 

لبعض الرتجامت الجديدة؟ ما هي اسرتاتيجيَّات الهيئة البرصيَّة للكتاب، وغريها من االسرتاتيجيّات التي 

تُستخدم لنرش الرتجمة الجديدة يف السوق؟.

رابًعا: المداخالت ذات الصلة المباشرة بالقرآن الكريم:

ة ستُلقى يف هذا املؤمتر، نكتفي بذكر التي لها ارتباط مباش بالقرآن  مثَّة محاضات وكلامت ومداخالت عدَّ

الكريم؛ وهي:

مداخلة قادر عبد الله، من الجامعة الكاثوليكيَّة يف لوفان، بعنوان: "إعادة ترجمة القرآن إىل اللغة الهولنديَّة: . 1

"Helge Daniëls حواٌر مع

المؤتمر الدولّي حول إعادة ترجمة الكتاب المقدَّس والقرآن



96

مداخلة أحمد الليثي، من الجامعة األمريكيَّة يف الشارقة، بعنوان: "ما نعرث عليه يف الرتجمة: القرآن غري . 2

القابل للرتجمة"

اَسني: . 3 ني الحسَّ مداخلة Henri Bloemen، من الجامعة الكاثوليكيَّة يف لوفان، بعنوان: "إعادة ترجمة النصَّ

س والقرآن" الكتاب املقدَّ

   وتجدُر اإلشارة إىل أنّه سيتمُّ اختيار بعض املساهامت من املؤمتر، ونرشها يف ُمجلَّد ُمنقَّح، 

أو إصدار خاّص يف حقل دراسات الرتجمة.

دراسة تاريخيَّة للتعرُّف على اإلسالم من خالل: المخطوطات، 
النسخ القرآنيَّة، وانتقالها

“Historiography of the Perception of Islam 
through Manuscripts, Korans and their 

Displacement”(((

وجَّهت حركة "IS-LE COST")2( دعوًة مفتوحًة للمشاركة يف ورشِة عمٍل، بعنوان: "دراسة تاريخيَّة للتعرُّف عىل 

اإلسالم من خالل: املخطوطات، النسخ القرآنيَّة، وانتقالها"، وذلك بتاريخ 11 شباط 2020م يف جامعة نابّويل يف 

إيطاليا.

دة االختصاصات وعابرٍة للحدود  تقديم مقاربٍة متعدِّ الذي يهدف إىل  الورشة ضمن سياق املرشوع  تأيت هذه 

البحر  بلدان  يف  واإلسالم  املسيحيَّة  بني  العالقات  دراسة  من  تحّد  التي  الحاليَّة  التقسيامت  تتجاوز  أن  ميكنها 

املنظِّمون  ويهدف  الحديثة.  أوروبا  أوائل  إىل  الوسطى  القرون  أواخر  من  املمتّدة  الفرتة  وذلك خالل  ط،  املتوسِّ

إىل إيجاد شبكٍة تساعد عىل تأمني فهٍم شامٍل للعالقات القدمية بني املسيحيَّة واإلسالم، من خالل معالجة ثالث 

إشكاليَّات بحثيَّة رئيسة: الَغرييَّة، الهجرة والحدود. 

ويف سعيها إىل مقاربة مسألة العالقة بني املسيحيَّة واإلسالم، تركِّز الورشة عىل دراسة إعداد املخطوطات العربيَّة 

القرون  من  املمتّدة  الفرتة  وخالل  املتوّسط،  البحر  بلدان  ضمن  واستعامالتها،  تبادلها،  املصاحف-،  ة  -وبخاصَّ

الوسطى إىل أوائل أوروبا الحديثة، منطلقًة من فرضيّة أنَّ دول البلقان، إيطاليا، وشبه الجزيرة اإليبرييَّة تشكِّل محوًرا 

ة بالنسبة إىل فهمنا للبحر األبيض املتوّسط مبا هو مساحة شاملة للتواصل الحضارّي،  يَّته الخاصَّ من التبادل ذي األهمِّ

السيايّس والدينّي.

((( https://is-le.eu/.

(2(  IS-LE COST (Islamic Legacy: Narratives East, West, South, North of the Mediterranean ((350750)): الرتاث اإلسلمّي: روايات- 

ط، وغربه، وجنوبه، وشامله .من رشق البحر املتوسِّ

أخبار
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المؤتمر الدولّي حول هرمنيوطيقا

ة القرآنيَّة  تبدُّل المعياريَّ

International Conference on the Hermeneutics 
of Quranic Norm Change(((

تنظِّم املجموعة البحثيَّة حول "طبيعة القرآن يف ضوء ظاهرة التغريُّ االجتامعّي" التابعة لـ"األكادمييَّة 

ل  صة باإلسالم يف األبحاث واملجتمع")AIWG( )2(، مؤمترًا علميًّا بعنوان: "هرمنيوطيقا تبدُّ املتخصِّ

يف   Friedrich-Alexander جامعة  يف  2020م،  نيسان   16-15 يف  سيُعقد  الذي  القرآنيَّة"،  املعياريَّة 

مدينة إرلنغن-نورنبريغ األملانيَّة.

ومـامَّ جـاء يف نـصِّ اإلعـالن عـن املؤمتـر: »هنـاك إجـامٌع يف املجتمعات اإلسـالميَّة عـىل أنَّ القـرآن هو 

املصـدر الرئيـس يف اإلسـالم. ينتهـي هـذا االتِّفـاق عموًما بأسـئلٍة عن طبيعـة القرآن، واستفسـاراٍت عـن كيفيَّة 

د الوجـوه يف ظروٍف  ٌع وُمتعدِّ الوصـول إىل املعنـى ضمـن النـّص. بنـاًء عىل ذلـك، تطوَّر تـراٌث تفسـرييٌّ ُمتنـوِّ

ُل  اجتامعيَّة-سياسـيَّة آخـذٍة بالتغـريُّ عـىل الـدوام. وانطالقاً مـن القناعة بأنَّ الالهوت اإلسـالمّي يف أملانيـا يتحمَّ

مسـؤوليَّة استكشـاف هـذا الـرتاث التفسـريّي وتكييفـه بطريقـٍة تأخـذ بعـني االعتبـار واقـع حياة املسـلمني يف 

الغـرب )وخصوصـاً أملانيـا(، نـودُّ تحفيـَز هذه العمليَّة بشـكٍل أكـرب عرب إقامـة مؤمتٍر يتنـاوُل هرمنيوطيقـا البُعد 

للقرآن«. املعيـارّي 

((( https://www.dirs.phil.fau.de/files/20(907//Call-for-papers_Conference-on-the-Hermeneutics-of-Quranic-Norm-Change.pdf.

النقاش حول القضايا اإلسلميَّة  ٌة جامعيٌَّة إلجراء األبحاث، واالنخراط يف  صة باإلسالم يف األبحاث واملجتمع )AIWG(: هي منصَّ ))( األكادمييَّة املتخصِّ

صني يف الدراسات اإلسلميَّة اللهوتيَّة أو الحقول املعرفيَّة  اللهوتيَّة واالجتامعيَّة. تُسهِّل األكادمييَّة الربامج الوطنيَّة األملانيَّة، والتبادل بني الباحثني املتخصِّ

واألبحاث  للتعليم  الفيدراليَّة  الوزارة  من  متويلً  األكادمييَّة  تتلقَّى  اإلسلميَّة.  واملجتمعات  املديّن  املجتمع  يف  الفاعلني  مختلف  إىل  مضافًا  بها،  املرتبطة 

."Mercator" سة  ومؤسَّ  (BMBF(
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ة يف يومنا الحايّل: يتمحوُر املؤمتر حول املحاور الثالثة اآلتية، ذات األهميَّة الخاصَّ

املحور األوَّل: طبيعة اإلنسان يف القرآن. 1

الفرد . 2 الثاين:  املحور 

والجامعة يف اإلسالم

العيش . 3 الثالث:  املحور 

املشرَتك يف مجتمعات 

ديَّة الفكريَّة. التعدُّ

   وقد أكَّدت إدارة املؤمتر 

الباحثني  عىل  الدعوة  نصِّ  يف 

يف  املطلوب  أنَّ  املشاركني 

املوضوعات  هذه  معالجة 

عىل  الرتكيز  ليس  الثالثة 

دة أو الخطابات  املبادئ املُحدَّ

الرشعيَّة التي تقُف وراءها، بل الرتكيز عىل الكيفيَّة التي نوقشت من خاللها هذه املوضوعات يف ميادين التفسري ما 

قبل الكالسييّك واملعارص. وقد عرضت يف هذا السياق مجموعة من األسئلة -بوصفها مناذج بحثيَّة غري حرصيَّة- 

مُيكن تناولها ملن يُريُد تقديَم ُمساهمته إىل املؤمتر؛ وهي:

سابًقا . 1 املتصوَّرة  مثالً(  االجتامعيَّة-السياسيَّة  أو  املفهوميَّة،  )اإلبستمولوجيَّة،  املعايري  بني  العالقة  هي  ما 

وبني تفسري القرآن؟ وكيف يؤثِّر كلٌّ من االثنني يف اآلخر؟

ما هي االسرتاتيجيَّات الهرمنيوطيقيَّة التي يجري توظيفها؟. 2

ما هي اآليات التي انتُخبت عىل أنَّها ذات صلة باملوضوع؟ ومن هو الذي انتخبها؟ وملاذ أُهملت آياٌت . 3

أخرى؟

ة يف اآليات القرآنيَّة؟ ما هي األفكار التي . 4 كيف تجري ُمناقشة التوتُّرات الحاصلة بني الصفة التاريخيَّة والصحَّ

مُيكن استخراجها من ذلك، والتي ترتبُط بالالهوت اإلسالمّي عموًما والتفسري القرآيّن املعارص خصوًصا؟

أخبار



99

القراءة في القرون الثالثة األولى من اإلسالم)))

 -النصوص، السياقات، والتحدِّيات-

يعزم معهد الدراسات الرشقيَّة لآلباء الدومينكان عىل عقد ندوة علميَّة بعنوان: "القراءة يف القرون الثالثة األُوىل 

-2018( "أدوات"  مرشوع  عرب  األورويّب  االتِّحاد  من  بتمويٍل  يات-"،  والتحدِّ السياقات،  -النصوص،  اإلسالم  من 

2022م(، وبحضور محاض الرشف الدكتور ديڤني ستيوارت، من جامعة إميوري يف أتالنتا.

تنعقد يف  أن  بواليڤو)3(، عىل  آن سيلڤي  الهاليل)2(، والدكتورة  الدكتورة أسمى  الندوة:  تنظيم هذه  يرشف عىل 

ة من 29 يونيو )حزيران( إىل 2 يوليو )متُّوز( 2020م. القاهرة، يف الفرتة املمتدَّ

يف  للبحث  مساحًة  الندوة  هذه  تُتيح 

ُوجدْت  التي  املختلفة  القراءة  أشكال 

يف املناطق املركزيَّة من الخالفة العربيّة 

فارس  بالد  إىل  مرص  )من  واإلسالميّة 

الثالثة  قرونها  خالل  العربيّة(  والجزيرة 

املختلفة  السياقات  يشمل  مبا  األُوىل، 

اآلتية:

اإلسـالمـّي"، . 1 "الـدينّي  السـياق 

ويشمل: القرآن، الحديث النبوّي، 

القصص، واألوراد الصوفيَّة، …

والرسيانيَّة . 2 )باليونانيَّة  واملسيحيَّة  اليهوديَّة  الصلوات  املزامري،  ويشمل:  اإلسالمّي"،  غري  "الدينّي  السياق 

والقبطيَّة والعربيَّة(، االحتفاالت الزردشتيَّة واملانويَّة، والطقوس السحريَّة، …

السياق "غري الدينّي"، ويشمل: الشعر، السجع )بالعربيَّة والعربيَّة والرسيانيَّة والقبطيَّة واللغات األخرى(، . 3

والقانون  والفلسفة  والعلوم  الطبِّ  مجال  يف  الحفظ  وطرائق  األيديولوجّي،  الرتويج  السياسيَّة،  الُخطب 

والنحو، …  

((( https://www.ideo-cairo.org/ar/20(9(2//.

)2)  أستاذة محارضة يف جامعة ليل الفرنسيَّة.

)3)  أستاذة محارضة يف جامعة سرتاسبورغ الفرنسيَّة.
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وقد اعترب القيِّمون عىل هذه الندوة أنَّ مناقشة هذه األنواع من القراءة تُشكِّل نقطة انطالٍق للبحث يف األنواع 

األدبيَّة للنصوص املقروءة، وطرق القراءة، والقرَّاء، والسياقات االقتصاديَّة والسياسيَّة املرتبطة بظاهرة القراءة. وقد 

نُظِّمت محاور املؤمتر يف جلسات ثالث: 

الجلسة األولى: في طرق القراءة: 

ا قبلها وإّما خاللها، دينيَّة كانت أم غري دينيَّة؛  تناقش هذه الجلسة تفاصيل املامرسات املصاحبة للقراءة، إمَّ

مثل: السامع، الحفظ عن ظهر القلب، القراءة، التسميع، التجويد، واإلنشاد… كام تتناول أحكام التالوة، األداء 

دة التي تجري فيها قراءة نصٍّ  الصويتّ للنصوص، وأبعاده الفنِّيَّة والعاطفيَّة. وأخريًا تُلقي نظرًة عىل السياقات املحدَّ

ما )الطقوس، االحتفاالت، األعياد، الظروف، األحوال املادِّيَّة، واملالبس، …

الجلسة الثاني�ة: في القراءة ونقل المعارف:

للقراءة  املادِّّي  البُعد  دراسة  خالل  من  والتعلُّم،  والتعليم  القراءة  بني  العالقة  إشكاليَّة  الجلسة  هذه  تتناول 

)مثل: املخطوطات والنقوشات(، مامرسات التعلُّم )مثل: القراءة عىل الشيخ(، التحقُّق من إتقان الحفظ )مثل: 

اإلجازات(، املامرسني للقراءة )مثل: املحرتفني وعلامء الدين والفنَّانني(، وكيفية نقل هؤالء فنَّهم الصويتّ وآدابه.

الجلسة الثالثة: في أهداف القراءة:

والتصّوف،  التربُّك،  الذنوب،  رفع  األخالق،  )تهذيب  للقراءة  والرُّوحيَّة  الدينيَّة  باألهداف  الجلسة  هذه  تُعنى 

محتوى  إتقان  يرتبط  قد  إذ  …(؛  والفنِّيَّة،  العلميَّة،  االجتامعيَّة،  )السياسيَّة،  الدينيَّة  غري  باألهداف  وكذلك   ،)…

القراءة  وتوقيت  املقروءة  النصوص 

أو  السلطة،  من  باملزيد  وأنواعها 

بُهويَّة الجامعة، أو باإلبداع الفنِّّي.

مجلَّة  أنَّ  إىل  اإلشارة  وتجدر 

للعام  العدد ٣٧  ص  املعهد ستخصَّ

)القراءة  املوضوع  لهذا  ٢٠٢٢م 

من  األُوىل  الثالثة  القرون  يف 

السياقات،  -النصوص،  اإلسالم 

فيه  وستنرش  يات-(،  والتحدِّ

الندوة،  هذه  إىل  مة  املقدَّ املقاالت 

وغريها من املقاالت. 
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بوصلة   االستشراق 

يترشّف »املركز اإلسالمّي للدراسات االسرتاتيجّية يف بريوت؛ وحدة القرآن الكريم المعاصر

الدراسات  نقد  مجال  يف  معكم  والبحثّي  العلمّي  بالتعاون  املعارص«  واالسترشاق 

االسترشاقيّة املعارصة للقرآن الكريم، والسيّام عىل مستوى االستشارة والتأليف، ضمن 

سلسلة من اإلصدارات التخّصصيّة التي ستصدر عن املركز يف هذا الصدد.

يرسّنا تعاونكم، ونرجو تزويدنا بـ:

ـ املجاالت التخّصصيّة التي ترغبون بالكتابة فيها يف ما يتعلّق بالدراسات القرآنيّة.

ـ املحاور واملواضيع التي ترغبون بالكتابة فيها يف ما يتعلّق بالدراسات االسترشاقيّة للقرآن الكريم.

ـ اللغات التي تجيدونها عىل مستوى الفهم والكتابة، أو الفهم دون الكتابة.

على مستوى الستشارة: 

نرجو تزويدنا بــ:

أبرز الشبهات واإلشكاليّات والتساؤالت املطروحة حديثاً من ِقبَل املسترشقني حول القرآن. الكريم، والتي 	 

ترون أولويّة وضورة لدراستها ومعالجتها

وأبرز 	  القرآنيّة  الدراسات  مجال  يف  املعارص  الواقع  يف  واملؤثّرة  الفاعلة  االسترشاقيّة  الشخصيّات  أهم 

األطروحات التي قّدموها.

أبرز الشخصيّات الفاعلة واملؤثّرة يف الواقع املعارص يف مجال نقد الدراسات االسترشاقيّة للقرآن الكريم.	 

القرآنيّة 	  الدراسات  مجال  يف  الصادرة  الحديثة  االسترشاقيّة  والدراسات  واملؤلّفات  املصّنفات  أبرز 

والدراسات النقديّة الحديثة لها عند املسلمني واملسترشقني أنفسهم.

أبرز املؤّسسات التعليميّة واملراكز البحثيّة الفاعلة واملؤثّرة يف مجال الدراسات القرآنيّة.	 

عىل مستوى البحث والتأليف، نرجو إفادتنا بإمكانّية عملكم عىل أحد املشاريع العلمّية املطروحة 

لدينا حالياً؛ وهي:

المشروع األّول: »لغة القرآن الكريم -دراسات في نقد اآلراء 
الستشراقّية المعاصرة-«

القرآن، والسيام ما طرحه كريستوف  إصدار دراسات نقديّة لآلراء االسترشاقيّة املعارصة املطروحة حول لغة 
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لكسنربغ يف كتابه »قراءة رسيانيّة-آرامية للقرآن«

»لكسنربغ، كريستوف: قراءة رسيانيّة-آرامية للقرآن )The Syro-Aramaic Reading Of The Koran(: 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 سيام 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 . 6 الحرص عىل أْن ال يزيد حجم الدراسة املقدَّ

كلمة.

المشروع الثاني: »تاريخ القرآن الكريم وتدوين�ه -نقد الدراسات الستشراقّية 
المعاصرة-«

حديثاً  طرحه  ما  والسيام  وتدوينه،  القرآن  تاريخ  حول  املعارصة  االسترشاقيّة  لآلراء  نقديّة  دراسات  إصدار 

املسترشق الفرنيس فرنسوا ديروش يف كتابه »القرآن: تاريخ متعّدد ]أو أقوال متعّددة عن تاريخه...[«، وما طرحته 

بوصلة االسشرتاق المعاصر
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املسترشقة األملانيّة أنجيلكا نويورت يف كتابها »القرآن وأواخر العصور القدمية: تراث مشرتك«، وغريهام... 

ط1،  القرآيّن،  النصِّ  تشكُّل  يف  تاريخه] -بحث  عن  دة  متعدِّ أقوال  د [أو  متعدِّ تاريخ  القرآن  فرانسوا:  )ديروش، 

باريس، دار »Seuil«، 2019م(

نيويورك، جامعة  وايلدر،  ترجمة: صمويل  تراث مشرتك،  القدمية:  العصور  وأواخر  القرآن  أنجيلكا:  )نويورت، 

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:

نقد هذه اآلراء االسترشاقيّة املعارصة حول تاريخ القرآن وتدوينه؛ وفق الرؤية اإلسالميّة؛ باالعتامد عىل القرآن . 1

الكريم، والسّنة الرشيفة، والعقل، وعلوم اللغة العربيّة، والدراسات التاريخيّة، وأصول تحقيق املخطوطات. 

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 كلمة.. 6 الحرص عىل أْن ال يزيد حجم الدراسة املقدَّ

بوصلة االسشرتاق المعاصر
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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.

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

بوصلة االسشرتاق المعاصر
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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 كلمة.. 6 الحرص عىل أْن ال يزيد حجم الدراسة املقدَّ

المشروع الرابع: »القرآن الكريم في الدراسات الستشراقّية اإلسرائيلّية 
-ببلوغرافيا ودراسات نقدّية-«

وتفسريه،  الكريم  القرآن  فهم  اإلرسائيليّة حول  االسترشاقيّة  للدراسات  ونقديّة  ببلوغرافيّة  دراسات  إصدار   

وعلوم القرآن، والدراسات القرآنيّة، وترجامت القرآن إىل العربيّة.

محاور االستكتاب:

املحور األّول: القرآن الكريم يف الدراسات االسترشاقّية اإلرسائيلّية -دراسة ببلوغرافّية-:

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

وفق ثالثة أقسام:

- القسم األّول: الهيئات واملؤسسات واألقسام العلميّة والبحثيّة اإلرسائيلية املعنية بالدراسات القرآنية.

- القسم الثاين: املوسوعات والكتب والدوريات واملجالت اإلرسائيليّة املعنية بالدراسات القرآنيّة.

- القسم الثالث: الباحثون واملسترشقون اإلرسائيليون املختّصون بالدراسات القرآنيّة.

املحور الثاين: الرتجامت العبيّة ملعاين القرآن الكريم -دراسة نقديّة-:

واملعارصة  الحديثة  الرتجامت  الكريم، والسيام  للقرآن  العربيّة  الرتجامت  أبرز  استعراض  فيه عىل  ويُعمل 

واملشهورة، ونقدها نقداً منهجيّاً وعلميّاً.

املحور الثالث: مغالطات الدراسات االسترشاقّية اإلرسائيلّية 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. 

بوصلة االسشرتاق المعاصر
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  ضوابط االستكتاب:

الدراسات . 1 عىل  واالقتصار  الكريم،  للقرآن  اإلرسائيليّة  االسترشاقيّة  للدراسات  تحليليّة  ببلوغرافيا  إعداد 

املتعلّقة بالقرآن فقط )تفسري/ علوم قرآن/ دراسات قرآنيّة/ ...(، دون الدراسات املتعلّقة باإلسالم بشكل 

عام.

نقد النظريّات االسترشاقيّة اإلرسائيليّة املعارصة للقرآن؛ باالعتامد عىل القرآن والسّنة والعقل والدراسات . 2

اللغويّة والتاريخيّة.

االستفادة من الدراسات اإلسالميّة والدراسات االسترشاقيّة الغربيّة يف نقد الدراسات االسترشاقيّة اإلرسائيليّة.. 3

مراعاة الرشوط العلميّة واملنهجيّة والفّنيّة يف الدراسات الببلوغرافيّة 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 . 7 الحرص عىل أْن ال يزيد حجم الدراسة املقدَّ

كلمة.

المشروع الخامس: سلسلة »القرآن الكريم بعيون الستشراق القديم 
والمعاصر -دراسات تقويمّية-«

وعلوم  التفسري  مجال  يف  واملعارص  القديم  االسترشاقي  الجهد  تتناول  التي  الدراسات  من  سلسلة  إصدار 

القرآن والدراسات القرآنيّة؛ عرضاً، وتحليالً، ومقارنًة، ونقداً، وتقومياً، بالوقوف عند أبرز املدارس والشخصيّات 

االسترشاقيّة الباحثة يف الدراسات القرآنيّة، وأبرز الكتب الصادرة عنهم يف هذا الصدد، وأهّم األطروحات االسترشاقيّة 

الواردة فيها واإلشكاليّات املُثارة من ِقبَل املسترشقني حول القرآن الكريم، والردود عليها. 

             محاور االستكتاب:

تتضّمن هذه السلسلة املحاور اآلتية: 

ـ ببلوغرافيا بالدراسات االسترشاقيّة القدمية واملعارصة للقرآن الكريم وعلومه وتفسريه.

ـ دراسات نقديّة ملناهج املسترشقني يف مجال الدراسات القرآنيّة.

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

لغة القرآن	 

نزول القرآن وتنزيله	 

امليك واملدين	 

جمع القرآن وتدوينه	 

القراءات القرآنيّة	 

رسم املصحف	 

إعجاز القرآن	 

التحريف	 

النسخ	 

ترجامت القرآن	 

تفسري القرآن	 

تأويل القرآن	 

محتوى النّص القرآين	 

أساليب القرآن	 

قصص القرآن	 

ضوابط االستكتاب:

إعداد ببلوغرافيا تعريفيّة موجزة بأبرز اآلثار االسترشاقيّة القدمية واملعارصة يف مجال تفسري القرآن وعلوم . 1

القرآن والدراسات القرآنيّة.

مقاربة تطّورات البحث االسترشاقي عىل مستوى الطرح واملنهج واملحتوى يف مجال تفسري القرآن وعلوم . 2

القرآن والدراسات القرآنيّة، عند املدارس والشخصيّات االسترشاقيّة؛ قدمياً وحديثاً.
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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

7 . 25000 ِذكْرها عن  التي ورد  مة يف كّل محور من املحاور  الدراسة املقدَّ أْن ال يزيد حجم  الحرص عىل 

كلمة.

ولكم منا 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                    
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