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احملاضرة األوىل 

 مفهوم االستشراق

 
دراسة يقـك بيا الغربّيكف لتراث الشرؽ كبخاصة كل ما يتعمق ىك : تعريف االستشراق

 .بتأريخو، كلغاتو، كآدابو، كفنكنو، كعمكمو، كتقاليده كعاداتو
 بيذا االعتبار ىك الغربي الذؼ يدرس تراث الشرؽ، ككل ما يتعمق  فالستشرق 

. بتأريخو، كلغاتو، كآدابو، كفنكنو كعمكمو كتقاليده، كعاداتو
كال بّد لدراسة ىذا التراث مف أداة تكصمو إلى ثماره المنشكدة كىذه األداة التي يجب أف 

 لغة الّشرؽ، كالتخّصص بأبرزىا آثارا في التأريخ كالفنكف إتقافىي : يتتّصف بيا المستشرؽ 
، كىي المغة العربية ال ريب . كاآلداب كالعمـك

ىو ذاك : أف المستشرؽ « ألبرت ديتريش»ليذا يرػ المستشرؽ األلماني المعاصر 
اابفحث ااذي يحفول دراسة ااشرق وتفيلو، وان يتأّتى او ااوصول إاى نتفئج سليلة لف ام 

. يتتن الفت ااشرق 
 أؼ إلى ؛كمصطمح االستشراؽ يرجع إلى العصر الكسيط، بل إلى العصكر القديمة

كسط العالـ، ككانت الجيات األصمية  الكقت الذؼ كاف فيو البتر المتكسط كما قيل يقع في
فمّما انتقل مركز ثقل األتداث السياسية بعد ذلؾ مف البتر المتكسط إلى . تتتّدد بالنسبة إليو

. الشماؿ بقي مصطمح الشرؽ رغـ ذلؾ دااّل عمى الدكؿ الكاقعة شرؽ البتر المتكسط
كيبدك أف مصطمح الشرؽ لـ يقتصر عمى ىذه الّرقعة جغرافيا فتسب، بل تجاكزىا إلى 
غرب الجزيرة العربية، كشماؿ إفريقيا، كذلؾ بعد الفتكتات اإلسبلمية، فعّدت كل مف مصر 

كالمغرب كشماؿ إفريقيا كما تعّرب مف سكاف ىذه الدكؿ مف الشرؽ، فشمميا ىذا االسـ 
. باعتبار دينيا اإلسبلـ، كلغتيا العربية

ككما تخّطى مصطمح الشرؽ تدكده الجغرافية إلى غرب الجزيرة العربية كشماؿ إفريقيا، 
فقد تخّطى مصطمح االستشراؽ الغربييف، كتجاكزىـ إلى المستعربيف بعاّمة، ممف لـ يعتنقكا 
اإلسبلـ دينا، كلـ ينطقكا بالعربية لغة، ككاف مف شأنيـ أف بتثكا في تراث الشرؽ لغة كأدبا، 

ف كانكا شرقييف، فشمميـ ىذا التعبير، كغمرىـ ىذا المصطمح، فعادكا مستشرقيف . كا 
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كفي ضكء ذلؾ يصّح لنا إطبلؽ االستشراؽ الركسي عمى المعنييف بالشئكف المشار 
كما . إلييا مف قضايا الشرؽ الثقافية، كىكذا يقاؿ االستشراؽ الياباني أك االستشراؽ الصيني

. يقاؿ االستشراؽ األمريكي أك االنكميزؼ جنبا إلى جنب
لقد عاد اإلسبلـ كالمغة العربية مادة خصبة لمكضكع االستشراؽ، كطغت ىذه المادة 

عمى ما سكاىا، كلقد قّدر لمقرآف الكريـ أف يتتضف اإلسبلـ كالمغة العربية بكقت كاتد، تتى 
أضتى القرآف أغنى المكاضيع عند المستشرقيف عمى اإلطبلؽ، فبتثكا جزئّياتو ككّمياتو، 

. كانصّبت بتكثيـ األكاديمية تكلو بشكل يمفت النظر، كيستكقف الباتث
لبلستشراؽ بكجو عاـ مف خبلؿ دراساتو العربية كاإلسبلمية دكافع : دوا ع االستشراق

متفاكتة شّدة كضعفا، اّتسـ بعضيا بيدؼ تبشيرؼ، كاتجو البعض اآلخر منيا بغرض 
استعمارؼ، كخمص القسـ الثالث باتجاه عممي، فشكمت بذلؾ دكافع تبشيرية، كدكافع 

استعمارية، كدكافع عممية، كسنمقى عمى ىذه الدكافع بعض الضكء الكاشف لنخمص إلى 
. التقيقة المجردة

إلى أف اليدؼ الرئيسي مف جيكد « ركدؼ بارت»ذىب  :اادوا ع ااتبشيرية. أ
: المستشرقيف في بدايات االستشراؽ في القرف الثاني عشر الميبلدؼ كفي القركف التالية لو

إقناع المسمميف بمغتيـ ببطبلف اإلسبلـ، كاجتذابيـ إلى الديف : ىك التبشير، كعّرفو بأنو
نكر مف »: المسيتي، كيمكف االطبلع عمى ىذا المكضكع في الكتاب الكبير الذؼ كضعو

. ( ـ1960)اإلسبلـ كالغرب : باسـ« دانيل
المبشركف »بكتاب أسماه « ؼدمحم البو»تيـ المستشرقيف التبشيرية األستاذ  كقد أّكد
دمحم يتيى »في مكقفيـ مف اإلسبلـ كقد ناقشو فيو كرّد عميو الدكتكر « كالمستشرقكف 

. ، الذؼ فّند أغمب النكايا اليامشية لبلستشراؽ«الياشمي
إننا ال نستطيع أف ننفي ىذه التيـ جممة كتفصيبل، فميذه التيـ أصل مف الصتة، كال 

يمكننا أف نزّيف جميع الجيكد االستشراقية كنصميا بالتبشير ففي ىذا بعض الغمك كالتطرؼ، 
فالمستشرقكف بشر، كالبشر فيو المكضكعي . كلكننا نستطيع أف ننزه قسما كنتيـ قسما آخر

. كفيو السطتي، كالمستشرقكف مجتيدكف، كقد يخطئ المجتيد كقد يصيب
يمتع أف جماعة مف المستشرقيف قد دأبكا منذ زمف تتى عصرنا التاضر عمى كصف 
القرآف بأنو نسيج مف السخافات، كبأف اإلسبلـ مجمكعة مف البدع، كبأف المسمميف كتكش، 
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نيككال دكيز، كفيفش، كفراتشي، كىك تنجر، كيمياندر، »: ككاف نمكذج ذلؾ مف المشترقيف
. ، كغيرىـ«كبريدك

كىذا النكع مف المستشرقيف قد دفع تبشيريا إلى الغض مف مكانة القرآف كاإلسبلـ، لتقميل 
سداؿ ظبلؿ كثيفة قاتمة تكؿ التأريخ اإلسبلمي لخدع  أىميتيما كزعزعة النفكس عنيما، كا 

كلكف التديث المتأطر بيذا القناع ال يمكف . البسطاء كالمتردديف، تبعا ليكػ في نفكس القـك
. أف يكافق قبكال لدػ الباتثيف ألنو تديث عاطفي

، «فيل، كجكلد سيير، كبكؿ»كقد عمد قسـ مف المستشرقيف األلماف كالييكد أمثاؿ، 
كفي صدر اإلسبلـ األكؿ، كأف ملسو هيلع هللا ىلص كغيرىـ إلى القكؿ بأف القرآف تّرؼ كبّدؿ بعد كفاة النبي 

كأّف ما كاف يسميو الكتي الذؼ ينزؿ عميو إّنما كاف أثرا ! كاف يصاب بالصرعملسو هيلع هللا ىلص النبي 
فكاف يغيب عف صكابو، كيسيل منو العرؽ، كتعتريو التشّنجات، كتخرج مف ! لنكبات الصرع

فيو الّرغكة، فإذا أفاؽ مف نكبتو ذكر أّنو أكتي إليو، كتبل عمى المؤمنيف ما يزعـ أنو مف 
. كتي ربو

كقد تكفل بالرّد عمى ىذه المزاعـ الكاذبة جممة مف المستشرقيف المنصفيف ال سيما 
فكاف ما تتدث فيو عف منزلة القرآف كدّقة : «تياة متّمد»في كتاب « السير كلياـ مكير»

كصكلو سالما، خير رّد عمى التجّني كالتقد األعمى، كاعتبر ذلؾ تيّربا عف البتث العممي 
. الّرصيف

مف تاالت الصرع ملسو هيلع هللا ىلص كعّقب عمى ظاىرة الكتي، فنفى ما افتراه الجاىمكف عمى النبي 
المدعاة، ألف نكبة الصرع ال تذر عند مف تصيبو أؼ ذكر لما مر بو أثناءىا، ذلؾ ألف 

. تركة الشعكر كالتفكير تتعطل فيو تماـ العطل
، «األب ىنرؼ المنس»كىذا ما نشاىده عيانا في تاالت اإلغماء كقد أّيد كل مف 

. في التفريق بيف تالة الصرع كالكتي« مكير»مذىب « فكف ىامر»ك
كاف في القرآف ساترا، كأنو لـ ينجح في الكصكؿ إلى ملسو هيلع هللا ىلص بأف النبي : بينيما زعـ آخركف 

. كرسي البابكّية فاخترع دينا جديدا لينتقـ مف زمبلئو
، ففند أباطيل ىؤالء الدعاة «آميل درمنجياـ»كقد ىّز ىذا التتدؼ السافر المستشرؽ 

. كتمل عمييـ، كرد ىذه التيـ الرخيصة التي خالفت الكاقع
. كبذلؾ أديف المستشرقكف المتطّرفكف بفـ المستشرقيف المنصفيف
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البتث العممي، ليذا  إف كثيرا مف الصيغ التي نيجيا بعض المستشرقيف لـ تتسـ بصفة
ردت مف قبل مستشرقيف آخريف، ألنيا لـ تدعـ بدليل نصي أك تأريخي أك كاقع اجتماعي 

. مدركس، سكػ الميل إلى اليكػ كالجنكح إلى العاطفة، كىذا ما يؤسف لو تقا
كقد يككف دافع االستشراؽ دافعا استعماريا تمميو طبيعة عمل  :اادوا ع االستعلفرية. ب

المستشرقيف في البمداف العربية كاإلسبلمية، مف ضركرة إتقاف المغة، كالتخصص بجممة مف 
فنكف الشرؽ، كمف ثـ يتكلد لدػ المستشرؽ كلع خاص يتدك بو إلى االضطبلع بميماتو، 

كلكنو ال يخضع ىذا الكلع عمى سجيتو، بل يخضعو لمفاىيـ استعمارية قد خطط ليا مف ذؼ 
قبل، كأف يشّكؾ المسمميف بعقيدتيـ، أك يسّفو أتبلميـ، أك ينتك بالبلئمة عمى أئمتيـ، أك 

. يقمل مف أىمية تراثيـ
كقد ال تممي ىذا طبيعة العمل بل يككف ىك اليدؼ األكؿ كاألخير لبلستعمار مف عمل 

. المستشرؽ في ىذا المتيط أك ذاؾ
كمف ىنا قد يككف المنيج االستعمارؼ فاضتا لبلستشراؽ بالطريقة التي برمجيا 

براز كجيات االختبلؼ، أك  لممستشرؽ مف تشتيت أمر األّمة، كالدعكة إلى تفريق الكممة، كا 
تعدد المذاىب، فيدعى المستشرؽ مف قبل دكائره إلى تضخيـ ىذه النزعات، كتكثيف تمؾ 

ديف فرقة كخصكمة : الدعاكػ، فيبث سمكمو مف خبلؿ ىذه الثغرات، كيمثل اإلسبلـ بأنو
كتصدع، كاألغمب أف يضيف مف عندّياتو ما لـ يكف، فيصكر ما لـ يتدث، كيناقش ما لـ 

ال سيما إذا كانت كتابتو تتعمق بديف أك تراث أك تاريخ تخطيط لمبمداف، أك تصكير . يقع
. لبلجتماع، أك دراسة نفسية لطبيعة الشعكب المستعمرة

رجبل  ( ـ1936.  ـ1857)« كرستياف سنكؾ ىكرجركنية»كاف : فعمى سبيل المثاؿ
تمؾ التي لـ  ( ـ1880. العيد المّكي). يعتمد عمى خبرتو العممية بالشرؽ، كقد قاـ في رسالتو

بفتص ناقد لمتصريتات القرآنية الخاصة بإبراىيـ عميو السبلـ، كاعتباره . تفقد قيمتيا إلى اليـك
نصف . استعدادا لمعمل في خدمة االستعمار. األب األكؿ لئلسبلـ كمنشئ الكعبة، كقد أقاـ

لميمتو   ـ بيف المسمميف في مّكة، كأنجز كتابا عف مّكة خدمة1885عاـ متخّفيا في 
. االستعمارية اليكلندية اليندية

 تتى اإلمداداتكقد أغدقت الدكؿ االستعمارية عمى جممة مف المستشرقيف بمختمف 
شكل ذلؾ دافعا اقتصاديا لدػ البعض منيـ، أك مكسبا شخصيا أك سياسيا يتقق لمبعض 
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مطمتا أك مطمعا أك منصبا، كيمكف أف يندرج ضمف الدافع االستعمارؼ، أك مف جممة 
. مرّجتاتو كمقتضياتو، أك مف طبيعة مستمزماتو كمغرياتو

فمما أرادت معظـ دكؿ الغرب عقد الصبلت السياسية »: يقكؿ األستاذ نجيب العقيقي
بدكؿ الشرؽ كاالغتراؼ مف تراثو، كاالنتفاع بثرائو، كالتزاتـ عمى استعماره، أتسنت كل دكلة 

إلى مستشرقييا فضميـ ممككيا إلى تاشياتيـ أمناء أسرار كتراجمة، كانتدبكىـ لمعمل في 
سمكي الجيش كالدبمكماسية إلى بمداف الشرؽ، ككلكىـ كراسي المغات الشرقية في كبرػ 

الجامعات كالمدارس الخاصة، كالمكتبات العامة، كالمطابع الكطنية، كأجزلكا عطاءىـ في 
. «التل كالترتاؿ، كمنتكىـ ألقاب الشرؼ كعضكية المجامع العممية

كقد يككف الدافع االقتصادؼ الذؼ أكجده الجيد االستعمارؼ مرتبطا باليدؼ العممي 
فأساتذة المغات الشرقية »باعتبار االستشراؽ مينة عممية يكظف ليا االكفاء كالمتخصصكف 

في العصر الكسيط كتراجمتو عممكا لقاء أجر، كأكائل المستشرقيف كعمماء الجدؿ كالمكسركف 
. «نالكا جزاءىـ بإرساء النيضة األكركبية عمى التراث العربي

كيبدك لي مف خبلؿ معايشة التركة االستشراقية بكجو عاـ أف  :اادوا ع ااعللّية. ج
الدكافع كأنبل  اليدؼ العممي مف كراء دراسة القرآف الكريـ كالتراث العربي قد يشكل أسمـ

األىداؼ ترجيتا لدؼ، فكثير مف ىؤالء المستشرقيف لمسكا في المغة العربية لغة ثقافة كأدب 
كتضارة، ككجدكا القرآف في الذركة مف ىذه المغة، فتدبكا عمى دراستو بدافع عممي متض 

. تتدك بو المعرفة، كتصاتبو المذة، فأبقكا لنا جيكدا عظيمة مشككرة
كىذا التكـ ال يؤخذ عمى عمكمو، كلكنو األعـ األغمب، كسكاه شاذ، كالشاذ ال يقاس 

ىك اليدؼ األسمى ألغمبية ىؤالء . ميما كانت الضمائـ، كلكف اليدؼ العممي. عميو
. المستشرقيف

كمف الجدير بالذكر أف معركة كبيرة تدكر رتاىا بيف عممائنا كأدبائنا كبيف المستشرقيف 
كناقش « نجيب العقيقي»تكؿ صتة ىذا الغرض أك التشكيؾ فيو، كقد عرض ليا األستاذ 

كثيرا مف أبعادىا، كدافع عف المستشرقيف دفاعا مخمصا، كرأػ أف االستشراؽ مينة عممية 
. ترة ترسى قكاعدىا عمى أصكؿ التتقيق كالترجمة كالتصنيف

كمع كل ما تقدـ، فالمفركض أف نقف مكقف التذر كالتيطة مف جممة جيكد 
إلى مناىج . عادة. المستشرقيف كاجتياداتيـ بالنسبة لمدراسات القرآنية، فيـ يخضعكف القرآف

كطرائق كاستنتاجات قد تككف بعيدة عف الفيـ القرآني األصيل، ال سيما في مجالي التفسير 
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كالترجمة، فالتفسير ميما كاف دقيقا، قد ال يتكافر منو المراد في المغات األخرػ كما يتكافر 
في المغة العربية، كالترجمة ميما كانت ترفية فقد تشذ عف األصكؿ الببلغية كاألساليب 

. الجمالية التي جاء بيا القرآف الكريـ
ككما يجب أف نقف مف التفسير كالترجمة ىذا المكقف، يجب أف نرصد ما كتب في 
تاريخ القرآف، كدعكػ التتريف بمنظكر متيقع لئبل نقع بما كقع بو بعض المستشرقيف مف 

. اإلسفاؼ كالخمط
إف ىذا الممتع ال يعني أننا نغض مف قيمة كأصالة الجيكد االستشراقية، كلكننا ندعك 

. إلى تقكيميا كرصدىا لمكصكؿ إلى التقيقة العممية الخالصة
تأريخ القرآف في : لعل مف أىـ ما بتثو المستشرقكف في الدراسات القرآنية ىك مكضكع

عدة مؤشرات مف ذلؾ؛ اشتممت في الغالب عمى التديث عف نزكلو، كأدكاره، كبنيتو، 
. كتركيبو، كقراءاتو، كليجاتو، كتدكينو، ككتابتو

إال أف ىذه الدراسات جاءت متأخرة بعض الشيء بالنسبة لما كتبو العمماء العرب 
أبا »كالمسممكف في تأريخ القرآف سبقا منيـ إلى ىذا الميداف، كلعل مف أبرز مف أشار لذلؾ 

. (تأريخ القرآف): في كتابو« عبد هللا الزنجاني
لقد عني المستشرقكف بتأريخ القرآف، ككانت عنايتيـ مطردة ابتداء مف أكائل القرف -1

التاسع عشر إلى المنتصف الثاني مف القرف العشريف، فقد خصص المستشرؽ الفرنسي بكتيو 
كقتا كبيرا لدراسة تأريخ القرآف الكريـ، فعكف عمى ذلؾ كبتث تأثره  ( ـ1883.  ـ1800)

بما تقدمو مف ديانات كظركؼ أتاطت بنزكلو كغايتو، كالعقائد المكافقة كالمضادة لو في غيره 
مف األدياف، كتأثيره في االجتماع كالتمريف، ثـ األشير كالجمع التي يقدسيا، كالمذاىب التي 

. ( ـ1840)نشأت عنو لدػ المسمميف، كقد نشرت دراستو ىذه في باريس عاـ 
ككما يبدك مف الشئكف التي أثارىا ىذا الكتاب أف بتثو لـ يكف متكامبل بمكضكعاتو، كال 

. دقيقا باختياره
كجدنا  ( ـ1889.  ـ1808) تتى إذا جاء المستشرؽ األلماني جكستاؼ فايل -2

، إذ امتازت بتكثو «مدخل تأريخي نقدؼ إلى القرآف»: التاؿ مختمفة فيما كتبو في رسالتو
ف كاف ال يخمك مف الثقافة التممكدية، ألف  بشمكلية المكضكع، كمعرفة المنيج التأريخي، كا 

الكاتب مف أصل ييكدؼ، كقد قّسـ فيو السكر المكية ألكؿ مرة إلى ثبلث مجمكعات، تقسيما 
ذىابو إلى : في ىذه الدراسة :(فايل)كلعل مف أطرؼ ما جاء بو . فيما بعد (نكلدكو)أخذ عنو 
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كاف يعرؼ القراءة كالكتابة، كأف القرآف يشير إلى ذلؾ، كلكنو أخفق في ملسو هيلع هللا ىلص أف النبي 
. االستدالؿ المقنع في المكضكع

ففتح لنا عمقا  (ـ1930. ـ1836) (نكلدكو)كجاء المستشرؽ األلماني األستاذ -3
، ىك الذؼ فتح ىذا العمق (تأريخ القرآف): جديدا في الدراسات التأريخية لمقرآف، ككتابو

. ( ـ1856)جكتنجف  (أصل كتركيب سكر القرآف)الجديد، ككاف رسالتو لمدكتكراه كاسمو 
كلما نمي إليو أف مجمع الكتابات كاآلداب في باريس قد كضع جائزة لمتصنيف في . أ

كغيرىما في طمب المزيد مف المصادر لرسالتو، كتكسع  (جكتنجف كبرليف)مكضكعو قصد 
، ثـ أعاد النظر فييا كترجميا إلى األلمانية ( ـ1885)فييا كناؿ جائزة المجمع عمييا سنة 

. ( ـ1860)جكتنجف  (تأريخ النص القرآني): كنشرىا بعنكاف
بعد تتقيقو كالتعميق عميو، كنشر في مجمديف، « شكلمي»كقد جدد طبع ىذا الكتاب . ب
. (ـ1919/  ـ 1909)ليزيج، 
. ( ـ1935/  ـ1926)الجزء الثالث منو في ليبزيج « براجشتراسر كبرتسل»كنشر . ج
كقد عالج فيو بمنيجو العممي الدقيق مشكمة تأريخ السكر كاآليات فجاء كتابو ىذا . د

« براجشتراسر»ىذا الكتاب عمى يد  أساسا ميما لكل بتث في ىذا المكضكع، كقد أعيد طبع
. «كغيره بعد تنقيتو كاستكمالو

عمى اإلطبلؽ تتى أصبح منذ زمف  (نكلدكو)مف أىـّ كتب « دكدؼ بارت»كقد عّده . ىػ
طكيل كتابا أساسيا مف كتب ىذا الفرع مف التخصص، فقد تدد الكتاب سكر القرآف بفتراتيا 

المكية كالمدنية، كأكضح ميزات كل مجمكعة مف مجمكعات السكر مف ناتية األسمكب 
. كالمضمكف تتديدا ممتازا

كيعطي المجّمد الثاني مف الكتاب كّل ما يتطمبو الباتث مف مؤلف عممي بيذا . ك
التجـ في مكضكع جمع القرآف كالمسائل المتصمة بذلؾ، كينطبق ىذا الكبلـ أيضا عمى 

كيكتمل ىذا الكتاب بتكممة قّيمة مف إنشاء ... المجمد الثالث الذؼ يعالج تأريخ النص القرآني
ىي دراستو في لغة القرآف، التي نشرت في مجمكعة مقاالت جديدة عف عمـ المغات  (نكلدكو)

: كالتي تضـ األجزاء التالية ( ـ1910)السامية 
القرآف كالعربية، كخصائص أسمكبية، كخصائص تككيف الجمل في لغة القرآف، ككممات 

. أجنبية مستعممة عف عمد كغير عمد في القرآف
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كمدرستو أصبح ممكنا مف اآلف « نكلدكو»بفضل : أنو« ببل شير»كيرػ األستاذ . ز
فصاعدا أف نكضح لمقارغ غير المطمع ما يجب أف يعرفو عف القرآف، ليفيمو بتكعيتو، 

. كليتخطى القمق الذؼ ينتابو في اّطبلعو عمى نص يغمب عميو الغمكض
في تأريخ القرآف إال أننا نجد مكقفو أتيانا « نكلدكو»كمع الجيد الكبير الذؼ بمو . ح

الكتي الذؼ نزؿ عمى دمحم ): غريبا كمتناقضا، ففي الكقت الذؼ يعقد فيو بكتابو فصبل بعنكاف
كالذؼ يبدك فيو قائبل بالتتريف تمميتا، نجده يصرح بذلؾ في مادة  (كلـ يتفع في القرآف
أنو مما ال شؾ فيو أف ىناؾ فقرات مف القرآف »: المعارؼ اإلسبلمية قرآف فيقكؿ بدائرة

: كيثني عمى ىذا المكضكع الخطر في دائرة المعارؼ البريطانية، مادة قرآف فيقكؿ« ضاعت
. «إف القرآف غير كامل األجزاء»

كىذا خمط عجيب ال يقـك عمى صتتو دليل، كىك غريب الصدكر مف ىذا العالـ 
. الجميل، كسنناقش ىذا المكضكع فيما بعد عند عرض آراء األستاذ بكؿ فيو

عف لغة الكتابة كالمغة الشعبية « فكلمرز»كتينما ظير كتاب المستشرؽ األلماني . ط
في كتابو ىذا أف القرآف الكريـ قد « فكلمرز»عند العرب القدماء، أثار نقاشا تادا، فقد زعـ 

ألف بميجة قريش كأنو قد عدؿ كىذب تسب أصكؿ المغة الفصتى في عصر ازدىار 
لمرد عميو مكضتا أف كبلمو عار مف الصتة كالتتقيق  (نكلدكو)التضارة العربية، كقد انبرػ 

. العممييف
الطريق أماـ القكؿ بتتريف القرآف، ثـ بدا مدافعا عنو مما بدا فيو  (نكلدكو)لقد فتح 

. متناقضا بيف الّسمب كاإليجاب في المكضكع
كفي الكقت الذؼ يعجب فيو بستر القرآف الببلغي، كا عجازه البياني، نراه في بتثو . ؼ

كالذؼ يعالج فيو عدة . عف القرآف كأسمكبو في دائرة المعارؼ البريطانية تتت لفع قرآف
يغمز أسمكب القرآف . مكضكعات مف القرآف معالجة تتسـ بالدقة تينا، كبالتجني تينا أخر

الكريـ باعتباره أسمكبا قصصيا ينقصو التسمسل في طريقة األخبار كالسير، كيرػ في قصصو 
كانتقد في القرآف . انقطاعا تتى ليصعب فيميا عمى مف لـ يطمع عمييا في مصدر آخر

!!! الكريـ تكرير بعض األلفاظ أك العبارات تكريرا ال مسكغ لو في رأيو
كأشار إلى كثرة انتقاؿ القرآف في خطاباتو مف صيغة إلى أخرػ، كمف تاؿ إلى تاؿ، 
فمف غيبة إلى خطاب، كمف ظاىر إلى مضمر كبالعكس، كاعتبر ذلؾ مجاال لمتجريح، كأف 
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اإلمعاف كالتصفح بركح اإلنصاؼ، يأخذ عميو ىذه  رأؼ كل عالـ أكركبي في القرآف بعد
. الثغرات، أما المتمسككف مف أىل اإلسبلـ فينكركف ىذا الكبلـ كيرمكف صاتبو بااللتاد

. قد تطرؽ كثيرا في ىذه الكجكه التي عرضيا، كمرده في ىذا (نكلدكو)كالتق أف . ؾ
إلى عدـ تمرسو في ضركب الببلغة العربية التي ال يدرؾ أبعادىا إال . مع تسف الظف

العرب األقتاح، كلعل في آرائو مزيجا بيف اليراء كالدس الذؼ ال يتمد عميو عالـ مثمو، 
كمتى كاف العالـ جانبيا في التفكير، أك ىامشيا في التعميق، أك سطتيا في االستنتاج، أخذت 

. عميو ىذه المآخذ الفجة
ال يجكز مقابمة ىذا »: كقد تكفل األستاذ أنيس المقدسي بالرد عميو فذىب أنو. ؿ

ففي التكراة عدا أسفار األنبياء . األسمكب بأسمكب القصة في التكراة الختبلؼ الغرض فييما
كاألمثاؿ كاألناشيد الركتية تكادث تأريخية منظمة تجرؼ األخبار مجراىا الكاضح العادؼ أما 
القرآف فإنو يشير إلى التكادث التأريخية، بكثبات أك بتمبلت ركتية خطابية ال يقصد بيا 

كلذلؾ ترد مرارا بتسب ما يقتضيو . تسمسل الخبر، بل يقصد بيا إلى التذكير كالتيكيل
الكبلـ، ككثيرا ما تركػ عف سبيل اإلشارة كالتمميح، كالنسق الخطابي يقتضي التكرير كما ىك 

. «...معركؼ
إلى دراسة جزء معيف مف تأريخ القرآف . بعد نكلدكو. كقد تصدػ بعض المستشرقيف. 4

صدر  (التطكر التاريخي لمقرآف): أسماه (أدكارس)الكريـ، فيناؾ بتث لممستشرؽ االنكميزؼ 
بتث بو النزكؿ المكي كالمدني كالتدكيف كالكتابة كلكنو جاء  ( ـ1898)في مدارس عاـ 

. مختصرا ال يفي بالغرض
.  ـ1850)كقد عرض لجزء مف ىذا التأريخ المستشرؽ المجرؼ جكلد تسيير . 5
في اقتضاب مف مذاىب التفسير اإلسبلمي كلعل أبرز ما عنده إثارتو لبعض  ( ـ1921

: المآخذ التي يمكف تمخيصيا بما يمي
إيراده االختبلؼ في القراءات كاعتقاده بأف ذلؾ كاف عف ىكػ مف القراء ال عف . أ

. تكقيف كركاية
تتميمو القراءة ما ال تتتمل مف المعاني كاآلراء مف أجل إثبات أنيا متض آراء ال . ب

. نقل نصكص كما ىك التاؿ في اآليتيف الثامنة كالتاسعة مف سكرة الفتح
تشكيكو في الزيادات الشارتة لنصكص القرآف ىل ىي مف القرآف أك زيادة في . ج
تفسيره؟ 
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ذىابو إلى أنو كجد بعض القراءات المتناقضة في المعنى، كالمختمفة في التأكيل مما . د
. ال يمكف أف يجمع بينيا، كاعتباره ذلؾ مخالفات جكىرية

ذىابو إلى أف بعض االختبلؼ في القراءات مرجعو إلى الخكؼ مف أف تنسب إلى . ىػ
هللا كرسكلو صمى عميو كآلو كسّمـ عبارات قد يبلتع فييا بعض أصتاب كجية النظر 

. الخاصة، ما يمس الذات اإلليية العالية أك الرسكؿ
عبارة عف فرضيات يصعب االستدالؿ عمييا، كمتض  (جكلد تسيير)إف ما أثاره 

المكضكعي، كتتمل القضايا أكثر مف  اجتيادات بل تصكرات، تتنافى مع طبيعة البتث
. بالرد عمى ىذه اآلراء المشتتة (عبد الكىاب تمكدة)كقائعيا، كقد تكفل األستاذ 

لتأريخ  ( ـ1956.  ـ1868) (كارؿ برككمماف)كقد عرض المستشرؽ األلماني . 6
القرآف في الفصل الثاني مف الباب الثاني مف تأريخ األدب العربي، كقد خصص ىذا الفصل 

المكجز لو، فعرض لمكتي، كجمل القرآف المؤثرة، كأخطأ باعتباره القرآف يأخذ طابع سجع 
. الكياف

إال أف  (جاير)ككاف مكلر قد ذىب إلى أف القرآف مف القكالب الشعرية، كقد أيد ذلؾ 
. في ىذا الرفض (برككمماف)قد رفض ذلؾ كأيده  (نكلدكو)

قد تأثر بمكعظة التبشير ملسو هيلع هللا ىلص أف أسمكب النبي دمحم  (32). كما رجح تكر أندريو. كذىب
كال يقـك عمى صتة ىذه الدعكػ . المسيتي عمى لساف المبشريف العرب مف جنكب الجزيرة

أثر مف القرآف، أك لمح مف التأريخ، ككذلؾ ما ادعاه مف كضكح التأثير النصراني في لغة 
. باّطرادملسو هيلع هللا ىلص النبي 

سكرة، مف العبرية التديثة، : كلعل مف المفيد عرضو لرفض ال جارد الشتقاؽ كممة
الذؼ ذىب إلى أف المفع عربي  (شفمي كبكؿ)، كتشكؾ فيو (نكلدكو)بينما دافع عف ذلؾ 

. أصيل
بإيجاز عف التقسيـ المكي كالمدني كسيماء كل منيما، كذىب إلى  (برككمماف)كتتدث 

. ملسو هيلع هللا ىلصأف نجكما متفرقة مف الكتي كانت قد كتبت في تياة الرسكؿ األعظـ 
ككثق المصتف العثماني، كذىب إلى أف الكتابة فتتت مجاال لبعض االختبلؼ في 

. فاشتغل القراء عمى ىذا األساس بتصتيح القراءات... القراءة
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ريجيس )كتكاد أف تختتـ الدراسة الرصينة لتأريخ القرآف بما كتبو المستشرؽ الفرنسي . 7
في كتابو القرآف، المكّكف مف سبعة فصكؿ، اختصت أربعة منيا  ( ـ1900)المكلكد  (ببلشير

: في تأريخ القرآف عمى النتك التالي
. المصتف بنيتو كتككينو: اافصل األول
. الرسالة القرآنية في مكة: اافصل ااثفني
. رسالة القرآف في المدينة: اافصل ااثفاث
. الكاقعة القرآنية كعمـك القرآف: اافصل اارابع

: كقد عالج ببلشير في الفصل األكؿ النقاط التالية
األصل المغكؼ لكممة القرآف، التي ربما تككف مأخكذة عف السريانية التي يرد فييا . أ

. لفع مشابو جدا ليا في المعنى
في ملسو هيلع هللا ىلص األكلى بعد إقامة النبي : فكرة التدكيف القرآني كمركرىا بثبلث مراتل. ب

. كالثالثة بعد مقتل اإلماـ عمّي عميو السبلـ. ملسو هيلع هللا ىلصالمدينة، كالثانية تبتدغ مع كفاة النبي 
. كلعل مف المرجح بل المؤكد أف التدكيف بدأ مع القرآف في مكة عند نزكلو مباشرة

تمكيتو أف في القرآف تتريفا ال بالمعنى الدقيق، يعزػ إلى الشيعة كالخكارج، كأف . ج
ىذه الفرضية التي ساقيا راجت عندىما، ثـ ينفي عف االمامية ىذه التيمة ألنيـ يعممكف 

. بالنص العثماني لمقرآف
. كسنعالج ىذه القضية فيما بعد عند مكضعيا مف تأريخ القرآف

يعرض تأريخيا إلى تقسيـ القرآف إلى أجزاء كاألجزاء إلى سكر، كتتابع السكر بككف . د
نذار كقصص عذاب الغابريف . ذلؾ التنظيـ تكقيفيا، كما تتميز بو ىذه التمقات مف تتذير كا 

كيصكر تيرة القارغ غير العربي كمكقفو السمبي مف القرآف ألنو ييأس مف فيـ . ىػ
القرآف، ثـ يقترح لذلؾ بتجزئة القرآف في القراءة كالتتميل، ال أف يقرأ نصا متكامبل فيتعذر 

. فيمو كتتميمو
في  (نكلدكو)في ىذا الفصل قد اتكأ اتكاء ممتكظا عمى آراء  (ببلشير)كيبدك لي أف 

الكتابة عف تأريخ النص القرآني ال سيما في ترجيتو في النياية إلى مقترتاتو بالتقيد 
. بالمراتل الزمنية
: في الفصل الثاني (ببلشير)كيبتث 
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الرسالة القرآنية في مكة في تأكيدىا عمى االنذار اإلليي كقياـ الساعة كتصكر . أ
. التساب األخير، كالتذكير بالممذات الفردكسية، بما يعتبر بتثا رائعا فيما كراء الغيب

، في التض عمى التكبة، ملسو هيلع هللا ىلصالتصريح بسمك الميمة التي كّمف بيا الرسكؿ األعظـ . ب
دانة األغنياء، كاألمر بالصدقة، بما يعتبر الجانب اإلصبلتي لمتياة االجتماعية في  كا 

. القرآف
الخمكص إلى أف فترة ىذه الدعكة في مكة تتمثل باثنتيف كعشريف سكرة تبتدغ بسكرة . ج

. الكيف كتنتيي بسكرة النجـ، كىي نصكص مكسعة كمختمفة العناصر
: في الفصل الثالث رسالة القرآف في المدينة عمى الشكل التالي (ببلشير)كيتناكؿ 

يعتبر اليجرة النبكية قد أتدثت تتّكال أساسيا في تياة المسمميف بككف اإلسبلـ قد . أ
. تأطر اجتماعيا كدينيا بشريعة جديدة مرتبطة بكتي القرآف

في القرآف التكجييات السديدة مف السماء كالتي تمكنو مف مجابية ملسو هيلع هللا ىلص تمقي النبي . ب
. الصعكبات أيا كاف نكعيا

ف كانت األفضمية . ج إبراز تتذير المؤمنيف كتيديد المشركيف في اآليات المدنية، كا 
فييا لمكضكعات أخرػ تتعمق بالتياة السياسية كالمسائل كالنزاع المسمح، باإلضافة إلى ما 

. في المصتف مف إيراد تيكـ الييكد بالمؤمنيف
عرض مكقف اإلسبلـ الفني مف الطكائف المسيتية في جنكب . د

، كلكف القرآف يشجب ملسو هيلع هللا ىلصالجزيرة العربية التي بقيت عمى عبلقات متكاصمة مع النبي 
. طريقة التثميث مرارا، بينما يستميميـ مف جية أخرػ 

لمعالـ ملسو هيلع هللا ىلص ىذا المكضكع عرضا جّيدا يقف بو عند مقاكمة النبي  (ببلشير)كقد عرض 
البيزنطي خاصة يـك سقكط مؤتة، كىك الكقت الذؼ تساكػ بو النصارػ كالييكد في لعنة 

. كاتدة
باعتباره زعيما دينيا، مع ما ىك مكجكد مف ملسو هيلع هللا ىلص تتديد مسئكليات الرسكؿ األعظـ . ىػ

. المشاكل التي أثيرت مع الكثنييف كأىل البدك
كيختتـ ىذا الفصل بما لمسو مف السكر المدنية مف طرح الستبداؿ النظاـ القبمي . ك

بنظاـ جديد، كما طرتت التتديدات الجديدة بالعبادة كالمتّرمات الجنسية كالغذائية، 
. كاألتبلؼ، كبعض فركض الكفاية
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لتأريخ المرتمة اإلسبلمية في المدينة مف خبلؿ القرآف تكاد تككف  (ببلشير)إف معالجة 
جّيدة جدا بغرضيا المكجز، ككثافتيا التأريخية، كتتديدىا ألبرز النقاط الرئيسّية التي مر بيا 

. النبي كالقرآف معا
لمكاقعة القرآنية كأثرىا في تككيف عمـك القرآف  (ببلشير)كفي الفصل الرابع عرض 

: بالشكل التالي
صادرة مف هللا ذاتو، كأف هللا كاف قد ثبتيا في ملسو هيلع هللا ىلص إّف جميع التبميغات التي تمقاىا دمحم . أ

. لكح متفكظ
ف مشكمة النمكذج المغكؼ . مكياملسو هيلع هللا ىلص باعتبار النبي . إف كتابة القرآف بمغة أىل مكة. ب كا 

المفيـك في شبو الجزيرة العربية قد طرتت الىكتيا، كقد عاد ىذا النمكذج مكضكعا لمدراسة 
. فأنشئت في ضكئو قكاعد النتك

بتث مكضكع الرسـ القرآني في الكتابة، كتككيف مفردات ىذه الكتابة مف تركؼ . ج
أربعة أك خمسة، بعضيا صامت غير معمـ، إال أف استظيار النص القرآني قد ستر ىذه 

. النكاقص كما يدعي
عرض لمدرسة القراءة كدكر الكاقعة القرآنية في تفتح النظريات النتكية، كتأليف . د

الدراسات في المغة كتأريخيا، كطرح مسألة تعدد القراءات، كأشار إلى مدرستي الككفة 
. كالبصرة، كقد اعتبر ذلؾ باعثا قكيا عمى ازدىار الدراسات النتكية كالمعجمية

اعتبر عمـ البياف العربي منطمقا مف القرآف، كركز في المكضكع عمى االعجاز . ىػ
القرآني، كقناعة عمماء البياف بأف القرآف يتتكؼ عمى جميع المكاد الضركرية ليذا العمـ، مما 

. شكل تالة تضارية زيادة عمى الجانب األساسي كىك تككيف الشريعة
إف اآلراء التي أثارىا ببلشير في الفصل الرابع قد عمدت إلى كشف اآلثار التضارية، 
كالقيمة التراثية، كالمناخ األدبي لمقرآف، في تأسيس المدارس المغكية، كشتذ الفكر الببلغي، 

. كخمق القكة التعبيرية في البياف العربي
كمما تقدـ يبدك لنا أثر المستشرقيف في دراسة تأريخ القرآف، فالصيغة العممية ىي 

كقد عرضنا الجزء الميـ مف ذلؾ، . الطابع العاـ ليا، كاليكػ قد يصاتب بعض األقبلـ
. كناقشنا الجزء اآلخر في تدكد مقاييسنا في النقد كاألدب
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كىناؾ مسألة ميمة تتعمق بتأريخ القرآف، بل بقدسيتو كتكثيقو، كىي مسألة التتريف . 8
 .Fr)التي أثارىا المستشرقكف، بكثير مف عدـ التكرع، كقد ألقت بثقميا عند األستاذ بكؿ 

Bull)فكتب في مكضكع التتريف بتثا في دائرة المعارؼ اإلسبلمية األلمانية ، .
ف األمر الذؼ تدا بالمسمميف إلى  (بكؿ)اعتبر  التتريف تغييرا مباشرا لصيغة مكتكبة كا 

الييكد بتغيير ما أنزؿ ملسو هيلع هللا ىلص االشتغاؿ بيذه الفكرة ىك ما جاء بالقرآف مف آيات اتيـ فييا دمحم 
كلكف عرضو لمكقائع كالشرائع التي جاءت في التكراة انطكػ . إلييـ مف كتب كبخاصة التكراة

عمى إدراؾ خاطئ 
. أثار عميو النقد كالسخرية مف جانب الييكد، فكاف في نظرىـ مبطبل

كىنا أثار الكاتب دعاكػ لـ يستطع أف يدلل عمى صتة كاتدة منيا عمى اإلطبلؽ، 
مف شرائع الييكد انطكػ عمى إدارؾ خاطئ، كما ىك ملسو هيلع هللا ىلص ككيف استنتج أف ما عرضو النبي 

مبطبل في نظر الييكد؟ كلما ذا لـ ملسو هيلع هللا ىلص مصدر ىذا الزعـ كمف صرح بو، ككيف أصبح النبي 
يذىب إلى تعصب الييكد في ذلؾ؟ كليتو اكتفى بيذا بل أضاؼ مف عندّياتو العجيبة بأف 

دعكػ جريئة بأنو ىك الذؼ يأتي بالنص الصتيح نظرا ألف كتب الييكد ملسو هيلع هللا ىلص دعكػ النبي 
ذا كانت ىذه الكتب ملسو هيلع هللا ىلص كانت مجيكلة عند أتباع النبي  مف المؤمنيف بصدؽ كمماتو، كا 

. مجيكلة عند قكمو، فيل جيمت عند الييكد، كلما ذا لـ يعارض ذلؾ بدليل تأريخي عندىـ
في ىذا البتث خمطا غير متناسق، كاكبتو فيو النزعات  (بكؿ)كقد خمط األستاذ 

فراط ال يمتاف إلى استكناه التقائق بصمة، كقد تكفل بالرد عمى  المنترفة، كصاتبو إسراؼ كا 
. أغمب ىفكاتو األستاذ أميف الخكلي

: كالذؼ ييمنا مف بتثو أف نشير إلى ما يمي
نما ملسو هيلع هللا ىلص إف النبي . أ لـ يرد التصكؿ عمى تأييد أىل الكتاب بالمعنى الذؼ أشار إليو، كا 

ىك تعبير عف كتدة الديانات كالشرائع كاألنبياء في جميع األطكار، كأّف أصكؿ ىذه الديانات 
ف تغيير ىذه التقيقة الكاقعة يعتبر تتريفا بالمعنى الذؼ أشار إليو القرآف ُيَحرُِّ وَن ): كاتدة، كا 

 46/  النساء (اْاَ ِلَم ِلْن َبْعِد َلواِاِعوِ 
ِلَن ااَِّذيَن ىفُدوا ُيَحرُِّ وَن اْاَ ِلَم َعْن َلواِاِعِو َوَيُتوُاوَن َسِلْعنف ): كفي قكلو تعالى

يِن َوَاْو َأنَُّيْم قفُاوا َسِلْعنف  َوَعَصْينف َواْسَلْع َغْيَر ُلْسَلٍع َوراِعنف َايِّف ِبَأْاِسَنِتِيْم َوَطْعنًف ِ ي اادِّ
َوَأَطْعنف َواْسَلْع َواْنُظْرنف َا فَن َخْيرًا َاُيْم َوَأْقَوَم َواِ ْن َاَعَنُيُم هللُا ِبُكْفِرِىْم َ ال ُيْؤِلُنوَن ِإالَّ 

. 46/ النساء ( (46 )َقِليالً 
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إف األلفاظ التجريتية التي كردت في المقاؿ بالنسبة لمرسكؿ . ب
ال تتفق مع المنيج المكضكعي، فقد أشار بل صرح بأف القرآف مف تمقاء ملسو هيلع هللا ىلص األعظـ 
يستعمل لفع ترؼ بدؿ ملسو هيلع هللا ىلص كأنو تتدث في القرآف بطريقة مبيمة، كأف دمحما ملسو هيلع هللا ىلص نفس النبي 

. القرآف
كىذه مكاد ال يفترض بعالـ أف يتكلى التتدث بيا بأسمكب الغمز كالممز كىك ما ال يقبل 

. في بتث عممي، كلسنا نرػ ذلؾ غفمة أك ىفكة بل ىك تغافل كجفكة
أخذكا عميو نسخ بعض أتكاـ القرآف بأتكاـ ملسو هيلع هللا ىلص ادعى الباتث أف خصـك النبي . ج

أخرػ مما تدا بعمماء المسمميف أف يذىبكا مذاىب شتى في تقديرىـ لمتقائق التي يقـك عمييا 
. ىذا االتياـ

كبإيجاز نقكؿ إف نسخ األتكاـ شيء كالتتريف شيء آخر، فالنسخ ال يككف تتريفا، 
نما ىك إتبلؿ لتكـ مكاف تكـ، أك دفع لتكـ مف األتكاـ مف قبل هللا تعالى، تخفيفا عف  كا 
العباد، أك رعاية لمصمتة المسمميف، أك استغناء عف تكـ مكقكت بتكـ مستديـ، كما أشبو 

ذلؾ مما يتعمق بالشريعة أك بمعتنقييا، كال مجاؿ إلى الممز في ىذه الناتية عمى ادعاء 
. التتريف في القرآف

كقد أثيرت تيمة التتريف فيما كقع مف جدؿ بيف الفرؽ اإلسبلمية »: يقكؿ الباتث. د
فالشيعة يصركف عادة عمى أف أىل السنة قد تذفكا كأثبتكا آيات في القرآف بغية . المختمفة

متك أك تفنيد ما جاء فيو مف الشكاىد معززا لمذىبيـ كقد كاؿ أىل السنة بطبيعة التاؿ نفس 
. «التيمة لمشيعة

كىذا الكبلـ عجيب الصدكر مف ىذا الرجل، إذ أثار مسألة ميمة في أقدس أثر مف 
. تراث المسمميف، كلـ يعط دليبل كاتدا عمى صتتيا، كلـ يثبت مرجعا كاتدا يتتبع ىذا االتياـ
كالمسممكف جميعا قد اتفقكا عمى سبلمة القرآف مف التتريف، فنصكصو ىي النصكص 

كتفظت ملسو هيلع هللا ىلص نفسيا التي نزلت عمى عيد رسكؿ هللا 
ِإنَّف َنْحُن )كستبقى متفكظة كما تعيد هللا تعالى بذلؾ في اآلية التاسعة مف سكرة التجر 

نَّف َاُو َاحفِ ُظونَ  ْكَر َواِِإ . 9/ التجر ( (9 )َنزَّْاَنف ااذِّ
فيعرض . لك كاف مكضكعيا. لقد كاف األجدر بالباتث أف يتناكؿ المكضكع بشكل آخر

كنسبة ما لـ يكف إلى ملسو هيلع هللا ىلص إلى آراء المسمميف بخمك القرآف مف التتريف بدال مف تجريح النبي 
. المسمميف، بما ال عبلقة لو بأصكؿ البتث
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 االحفارة ااثفنية
ظفىرة ااوحي واالستشرقون 

 
مكضع عناية الدارسيف مف أبعاد مختمفة كبقدر ما عبئ ملسو هيلع هللا ىلص ما برتت تياة النبي دمحم 

فقد . لممكضكع مف أىمية كاستعداد، كمنيجية في أغمب األتياف فما تزاؿ ىناؾ بقية لمبتث
تنقصنا كثير مف الكثائق عف تياتو الركتية قبل البعثة، كصمتيا بتياتو العامة كالخاصة بعد 

. البعثة
ىناؾ شذرات متناثرة في كتب السيرة كالتاريخ كاآلثار، تتعمق بتياة الركتية قبل البعثة، 

. كصمتيا بتياتو العامة كالخاصة بعد البعثة
ىامشيا، ملسو هيلع هللا ىلص ىناؾ شذرات متناثرة في كتب السيرة كالتاريخ كاآلثار، تتعمق بتياة النبي 

 تينا، كتتسـ بطابع التب كالتقديس تينا آخر، كىي مظاىر ال كاإلطراءتتخذ مجاؿ الثناء 
 عمى اإلجماعتزيد مف منزلة النبي الذاتية كال تكشف عف مكنكنات مثمو العميا، ذلؾ باستثناء 

عزلتو في عبادتو كتتنثو، كاالقتناع بصدقو كأمانتو، كىي شذرات غير غريبة في أصالة 
. الكريمة، كتقكيمو الخمقي الرصيفملسو هيلع هللا ىلص النبي 

قبل البعثة، ليا مداليل مف كثاقة، كرجاتة ملسو هيلع هللا ىلص أتداث في تاريخ النبي . أتيانا. كتطالعنا
مف عقل، كالمشاركة الفاعمة في تمف الفضكؿ؛ كتميزه بالدفاع عف ذكؼ التقكؽ الميتضمة، 

بما أطفأ بو نائرة . ككالمفتة البارعة في رفع التجر األسكد، ككضعو بمكضعو مف الكعبة اليـك
. كأخمد فتنة

كىناؾ انفراد عف شباب عصره بالتشمة كاالتزاف، كىك في شرخ الصبا كعنفكاف العمر، 
كالتأكيد عمى الخمكة الركتية بيف جباؿ مكة كشعابيا، كفي غار تراء بخاصة، كالتديث عف 

تجكالو في سفرتيف تجاريتيف ال يفصح كثيرا عف ثمرة تجربتيما النفسية، كال يعرؼ صدػ 
. مشاىداتيما ركتيا كاجتماعيا

في تياتو العائمية قبل البعثة نجده يتيما يسترضع في بني سعد، كيفقد أبكيو تباعا، 
كيتتضنو جده عبد المطمب تضانة العزيز المتمكف، كبكفاتو يكصي بو ألبي طالب، كيتزكج 
كىك فتى في الخامسة كالعشريف مف عمره مف السيدة العربية خديجة بنت خكيمد، ككاف زكاجا 

ناجتا في تياة عائمية سعيدة، تكد كتكدح في تجارة تتأرجح بيف الربح كالخسراف، كفجأه 
. الكتي التق، كالتجأ إلى خديجة، تزممو آنا، كتدثره آنا آخر
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في دعكتو، فتجد الدعكة مكذبيف كمصدقيف كتقف قريش بكبريائيا ملسو هيلع هللا ىلص كينيض النبي 
كجبركتيا في صدر الدعكة، كيمقى األذػ كالعنت مف قكمو كعشيرتو األقربيف، كفي تمأة 

األتداث يمكت كافمو كزكجتو في عاـ كاتد، فيككف عميو عاـ األتزاف، فبل اليد التي قدمت 
الماؿ لمرسالة، كال الساعد التي آكػ كتامى، كيكتى إليو باليجرة، فتمثل تدثا عالميا فيما 

. بعد
يطيل بيا البعض كيكجز البعض اآلخر، ملسو هيلع هللا ىلص ىذه لمتات يذكرىا كل مف يترجـ لمنبي 

. فقد تككف غيضا مف فيضملسو هيلع هللا ىلص كليست ىي كل شيء في تياة النبي 
المنيجية في التكفيق بيف كاجباتو ملسو هيلع هللا ىلص كميما يكف مف أمر، فقد تبقى طريقة النبي 

كميماتو القيادية مف جية، كبيف تياتو العامة كمساره الدنيكؼ مف جية ثانية ال تجد تأريخا 
المنيج الرئيسي الذؼ اختطو لنفسو ىذا القائد العظيـ كىك في مكة : يمثل بدقة ككضكح تاّميف

. المكرمة
في المدينة المنكرة تيث العدد كالعدة، كالنصرة كالفداء، نممس إيتاء قرآنيا بنقطتيف 

: ميمتيف
مكاجيتو لممنافقيف كتتركيـ جيرة كخفاء، كتذبذبيـ أزاء الرسالة بيف الشؾ : األكلى

المتمادؼ كالتصديق الكاذب، يصافتكف أىل الكتاب تارة، كيكالكف مشركي مكة تارة أخرػ، 
تتى ضاؽ بيـ ذرعا، كنياىـ القرآف الكريـ عف التردؼ في ىذه الياكية مرارا كتكرارا، كىددىـ 

باالستئصاؿ كالتصفية بعض األتياف، كلـ ينقطع كيدىـ، فمثمكا ثكرة 
مضادة داخمية تفتؾ بالصفكؼ كتفرؽ الجمكع، لك ال الكقكؼ في نياية األمر بكجو 

ترددىـ الخائف، كىزائميـ المتبلتقة، أثر ما تققو اإلسبلـ مف انتصارات في غزكاتو كتركبو 
الدفاعية، إال أف جذكتيـ بقيت نارا تتت الرماد، كعاصفة بيف الضمكع، تخمد تارة كتيب 

. أخرػ 
مجابيتو لمفضكلييف، الذيف كانكا يأخذكف عميو راتتو كيزاتمكنو كىك في رتاب : الثانية

بيتو، بيف أفراد أسرتو كزكجاتو، فينادكنو باسمو المجرد كيطمبكف لقاءه دكف مكعد مسبق، بما 
((. 4)ِإنَّ ااَِّذيَن ُينفُدوَنَك ِلْن َوراِء اْاُحُجراِت َأْ َثُرُىْم ال َيْعِتُلوَن ) :عبر عنو القرآف بصراتة

كاستأثر البعض مف ىؤالء كغيرىـ بكقت القائد، فكانت الثرثرة كاليذر ككاف التساؤؿ 
كالتنطع، دكف تقدير لممكية ىذا الكقت، كعائدية ىذه الشخصية فتد القرآف مف ىذه الظاىرة 
كاعتبرىا ضربا مف الفكضى، كعالجيا بكجكب دفع ضريبة مالية تسبق ىذا التساؤؿ أك ذاؾ 



 19 

ُلوا َبْيَن َيَدْي ) :الخطاب، فكانت آية النجكػ  ُسوَل َ َتدِّ يف َأيَُّيف ااَِّذيَن آَلُنوا ِإذا نفَجْيُتُم اارَّ
((. 12)َنْجواُ ْم َصَدَقًة ذِاَك َخْيٌر َاُ ْم َوَأْطَيُر َ ِإْن َاْم َتِجُدوا َ ِإنَّ هللَا َغُفوٌر َرِحيٌم 

ككاف ليذه اآلية كقع كبير، فامتنع األكثركف عف النجكػ، كتصدؽ مف تصدؽ فسأؿ 
فكف الفضكؿ، كتتددت ملسو هيلع هللا ىلص ككعى كعمـ، كانتظـ المناخ العقمي بيف يدؼ الرسكؿ األعظـ 

لممسئكلية القيادية، كلما كعت الجماعة اإلسبلمية مغزػ اآلية، كبمغ ملسو هيلع هللا ىلص األسئمة، ليتفرغ النبي 
هللا منيا أمره، نسخ تكميا كرفع، كخفف هللا عف المسمميف بعد شدة مؤدبة كفريضة رادعة 

ُلوا َبْيَن َيَدْي َنْجواُ ْم َصَدقفٍت َ ِإْذ َاْم َتْفَعُلوا َوتفَب هللُا ) :كتأنيب في آية النسخ َأَأْشَفْتُتْم َأْن ُتَتدِّ
الَة َوآُتوا اازَّكفَة َوَأِطيُعوا هللَا َوَرُسوَاُو َوهللُا َخِبيٌر ِبلف َتْعَلُلونَ  ((. 13 )َعَلْيُكْم َ َأِقيُلوا ااصَّ

في التكفيق بيف  ملسو هيلع هللا ىلص كاف ىذا كذاؾ يستدعي الكقكؼ فترة زمنية عند رعاية الكتي لمنبي
كاجباتو القيادية، كتياتو االعتيادية، فأماـ المنافقيف نجد التذر كاليقظة يتبعيما اإلنذار 

النيائي بإغراء النبي بيـ، كعند التادثتيف التاليتيف نجد الكتي تاضرا في المتظة التاسمة، 
كيعظيـ في الثانية بجعل مقامو متميزا فبل . فيسميو في األكلى بأف أكثر ىؤالء ال يعقمكف 

. يخاطب إال بصدقة، كال يسأؿ إال بزكاة
كما زلنا في ىذا الصدد فإننا نجد الكتي رفيقا أمينا ليذا القائد المكتى إليو، مف ىذه 
الزاكية التكفيقية بيف التفرغ لنفسو، كالتفرغ لمسئكلياتو، كىذا أىـ جانب يجب أف يكشف في 

الخاصة مرتبطة بيذه الظاىرة كىي  ملسو هيلع هللا ىلصكالكشف عنو إنما يتـ بدراسة تياة النبي ملسو هيلع هللا ىلص تياة النبي
كتاجتو الممتة إلى ىذا  ملسو هيلع هللا ىلصظاىرة الكتي اإلليي، كمدػ االتصاؿ كاالنفصاؿ بينيا كبيف 

. الشعاع اليادؼ، منذ البدء كتتى النياية
بدعا مف الرسل، كلـ يختص بالكتي دكنيـ بل العكس ىك الصتيح،  ملسو هيلع هللا ىلص لـ يكف النبي

. فقد شاركيـ ىذه الظاىرة، كقد أكتي إليو كما أكتي إلييـ مف ذؼ قبل
ِإنَّف َأْوَحْينف ِإَاْيَك َكلف َأْوَحْينف ِإاى ُنوٍح َواانَِّبيِّيَن ِلْن َبْعِدِه َوَأْوَحْينف ِإاى ِإْبراِىيَم ) :قاؿ تعالى

ْسحفَق َوَيْعُتوَب َواأْلَْسبفِط َوِعيسى َوَأيُّوَب َوُيوُنَس َوىفُروَن َوُسَلْيلفَن َوآَتْينف داُوَد  ْسلفِعيَل َواِِإ َواِِإ
َوُرُساًل َقْد َقَصْصنفُىْم َعَلْيَك ِلْن َقْبُل َوُرُساًل َاْم َنْتُصْصُيْم َعَلْيَك َوَكلََّم هللُا ( 163 )َزُ وراً 

((. 164 )ُلوسى َتْ ِليلفً 
فقد ىدفت اآلية كما بعدىا إلى بياف تقيقة الكتي الشاممة لؤلنبياء كافة ممف اقتص 

يثار مكسى عميو السبلـ بالمكالمة كتده . خبرىـ كممف لـ يقتص، كا 
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ككيف تنطبق ككنيا،  كيبقى التساؤؿ قائما؛ بما ذا تفسر ىذه الظاىرة، ككيف تعمل نفسيا
؟ كعند الناس؟ ككيف آمف ملسو هيلع هللا ىلصككيف عكلجت قرآنيا؟ كما ىك سبيل معرفتيا جكىريا عند النبي 

بو بكل قكة كيقيف كآمف بيا مف تكلو؟ 
كلئلجابة عف ىذه االفتراضات، ال بّد مف رصد جديد ليذه األبعاد كافة، كقد يرػ ذلؾ 

غريبا في تاريخ القرآف، كلكف نظرة تمتيصية خاطفة، تؤصل تقيقة ىذا المناخ، كتؤكد 
ضركرة ىذا المنيج، ألف الكتي يشكل بعدا زمنيا معينا يقترف بنزكؿ القرآف، كذلؾ أكؿ تأريخ 

القرآف، كيستمر معو بكتي القرآف متكامبل، ككل ذلؾ تفصيبلت تاريخ القرآف في عيد 
. الرسالة، كىك الجزء الميـ كاألساس في ىذا التاريخ

عبدا مأمكرا متتسبا، ينفذ كال ملسو هيلع هللا ىلص كباستعراض ىذه االفتراضات سكؼ نممس النبي 
يسأؿ، كيبمغ كال يضيف، ميمتو التمقي كاألداء مستقبل بذاتو، منفصبل عف ظاىرتو، كيبقى 
الجمع بيف تياتو العامة كالخاصة مف اختصاصو بتكجيو مف هللا تعالى، كبعناية مف كتيو، 
فبل تعارض بينيما فيرتفع بذلؾ ما أثرناه مسبقا، كيتبلشى األشكاؿ بيذا الممتع، مع أننا 

قد كىب تياتو لمكتي، مبمغا أمينا كرسكال كريما، إال أف ملسو هيلع هللا ىلص نممس بشكل جاد أف النبي 
. شخصيتو تقيقة، كالكتي تقيقة أخرػ، كىذا ما ندأب إلى إثباتو عمميا

اف ما يذىب إليو بعض المستشرقيف مف أف ظاىرة الكتي، قد يراد بيا المكاشفة، كقد 
يعبر عنيا بالكتي النفسي تارة، أك اإللياـ المطمق تارة أخرػ، دكف تتديد مميز، ال يتكافق 

اف كممة اإللياـ ليس ليا أؼ مدلكؿ نفسي . مبدئيا مع دراسة النيج المكضكعي لظاىرة الكتي
كالكتي . متدد، مع أنيا مستخدمة عمكما لكي ترد معنى الكتي إلى ميداف عمـ النفس

النفسي يدكر تكؿ معرفة مباشرة لمكضكع قابل لمتفكير، كالكتي اإلليي يجب أف يأخذ معنى 
. المعرفة التمقائية كالمطمقة لمكضكع ال يشغل التفكير، كأيضا غير قابل لمتفكير

بالكتي قد كاف كامبل، مع ملسو هيلع هللا ىلص كالمكاشفة ال تنتج عند صاتبيا يقينا كامبل، كيقيف النبي 
 ىك اإللييكخارجة عف ذاتو كالكتي  كثكقو بأف المعرفة لمكتي بيا غير شخصية، كطارئة

. الفعل الذؼ يكشف بو هللا لئلنساف عف التقائق التي تجاكز نطاؽ عقمو
ذا كاف الكتي فعبل متميزا، فيك صادر عف فاعل مريد، كىذا الفاعل المريد ىك هللا  كا 
تعالى، كليس اإللياـ كالكشف كذلؾ، كىذا ما يميز الكتي عف المكاشفة، كالكتي النفسي، 

كاإللياـ، إذ أف مرد اإللياـ يعكد عادة إلى الميداف التجريبي لعمـ النفس، كنزعة الكتي 
. النفسي في انتداتيا تعتمد عمى التفكير في االستنباط، كالمكاشفة تتأرجح بيف الشؾ كاليقيف
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. أما الكتي فتالة فريدة ال تخضع إلى التجربة أك التفكير كمتيقنة ال مجاؿ معيا لمشؾ
مضافا إلى أف تاالت الكشف كاإللياـ كاإليتاء النفسي تاالت ال شعكرية كال إرادية، كالكتي 

. ظاىرة شعكرية تتسـ بالكعي كاالدراؾ الّتاّميف
كالكتي بالمعنى المشار إليو يختص باألنبياء، كليس اإللياـ أك الكشف كذلؾ، فيما 

. عاماف كشائعاف بيف الناس
بيف الكتي  ( ـ1930. 1836)كلقد فرؽ المستشرؽ األلماني الدكتكر تبكدكر نكلدكو 

كاإللياـ تفريقا فيو مزيج بيف الكاقع كالصكفية فعد الكتي خاصا باألنبياء، كاإللياـ خاصا 
. باألكلياء إذ ال يكتى إلييـ

كيتجمى الفرؽ بيف اإللياـ كالكتي بتعبير آخر، كبتصكر متغاير، أف مصدر اإللياـ 
باطني، كأف مصدر الكتي خارجي، بل اإللياـ مف الكشف المعنكؼ، كالكتي مف الكاقع 
الشيكدؼ، ألف الكتي إنما يتتصل بشيكد الممؾ كسماع كبلمو، أما اإللياـ فيشرؽ عمى 
اإلنساف مف غير كاسطة ممؾ فاإللياـ أعـ مف الكتي، ألف الكتي مشركط بالتبميغ، كال 

كاإللياـ ليس سببا يتصل بو العمـ لعامة الخمق، كيصمح لمبرىاف . يشترط ذلؾ في اإللياـ
نما ىك كشف باطني، أك تدس، يتصل بو العمـ لئلنساف في  كاإللزاـ، كا 

تق نفسو ال عمى كجو اليقيف كالقطع، كما ىي التالة في الكتي، بل عمى أساس 
. االتتماؿ االقناعي

بجعل اإللياـ كجدانا تستيقنو النفس، : كليذا فبل اعتبار بما تاكلو األستاذ دمحم عبده
. كتسباف ذلؾ طريقا إلمكاف الكتي

اف طريق الكتي ىك التمقي، كطريق ىذا التمقي ىك الممؾ، كفي ضكئو نجد عبد القاىر 
كأف القكؿ ملسو هيلع هللا ىلص  جديا بتمثل الكتي متفردا بما ألقاه جبرئيل عمى النبي (  ى471: ت)الجرجاني 

قد كاف عمى سبيل اإللياـ، ككالشيء يمقى في نفس اإلنساف، كييدػ لو مف طريق »: بأنو
. الخاطر كالياجس الذؼ ييجس في القمب، فذلؾ مما يستعاذ باهلل منو، فإنو تطرؽ لئللتاد

ىك تمكؿ ركح هللا في ركح »: كلقد تطرؽ بعض الباتثيف الكينكتييف فادعى بأف الكتي
الكتاب المميميف إلطبلعيـ عمى التقائق الركتية كاألخبار الغيبية مف غير أف يفقد ىؤالء 

. «الكتاب بالكتي شيئا مف شخصياتيـ فمكل منيـ نمطو في التأليف، كأسمكبو في التعبير
كىذا التعبير عف الكتي بيذا الفيـ، يختمف جذريا عف المفيـك القرآني لمكتي كيضفي 
مناخا باطنيا في التمكؿ كاالتتاد، يدفعو اإلسبلـ، كىك سبيل مختصر إلى تقمص الصفاء 
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الركتي كادعائو مف قبل مف لـ يتصل عميو كفيو استيكاء لمدجل االجتماعي عند الكينة 
فيك مغاير لمفيـك الكتي كطريقتو المذيف خاطب هللا بيما رسمو كعمميـ : كالكذبة، كبعد ىذا

مف خبلليما، مع استقبلؿ في شخصية الكتي، بعيدة عف مراتب الفراسة كالتجانس الركتي، 
. كاستقبلؿ في المتمقى بعيد عف االستنتاج الذاتي، أك التعبير المطمق بكل صكره

ذات متكممة » :اف عممية الكتي اإلليي إنما تخضع لتصكر تكار عمكؼ بيف ذاتيف
. «آمرة معطية، كذات مخاطبة مأمكرة متمقية

كلـ تتشاكل في مظير مف مظاىر الكتي كظاىرتو، الذات المتكممة كالذات المخاطبة 
. في قالب كاتد، كلـ يتتدا في صكرة كاتدة عمى اإلطبلؽ فيما متغايراف

كتده فما اتفق كلك ملسو هيلع هللا ىلص كلكنيا خاصة بالنبي . إف ظاىرة الكتي اإلليي مرئية كمسمكعة
مرة كاتدة، أف سمع أصتابو صكت الكتي، كال تدث أف رأكا ىذا الكائف المكتي، كمع ىذا 

فقد أدرككا صتة ما نزؿ عميو كصدؽ ما أكتي إليو، بدالئل اإلعجاز، كقرائف األتكاؿ 
ف كانت كاتدة في األصل كالجكىر، كلكنيا  كاعتبارات االختصاص، فالنفس اإلنسانية كا 

يرػ كيسمع كيعي ما تكلو ملسو هيلع هللا ىلص تختمف شفافية كما تختمف تخكيبل مف قبل هللا تعالى، فالنبي 
. مف الظاىرة بيقيف مرئي مشاىد، كمف تكلو ال يركف كال يسمعكف كلكنيـ يصدقكف كيؤمنكف 

ىك نفسو الشريفة مف »: مف الركح األميف كىك رسكؿ الكتيملسو هيلع هللا ىلص إف ما يتمقاه النبي : كربما قيل
غير مشاركة التكاس الظاىرة، التي ىي األدكات المستعممة في إدراؾ األمكر الجزئية 

.. يرػ كيسمع تينما يكتى إليو مف غير أف يستعمل تاستي البصر كالسمعملسو هيلع هللا ىلص فكاف 
يرػ الشخص، كيسمع الصكت مثل ما نرػ الشخص كنسمع الصكت غير أنو ما ملسو هيلع هللا ىلص فكاف 

كاف يستخدـ تاستي بصره كسمعو الماديتيف كما نستخدميا، كلك كانت رؤيتو كسمعو 
بالبصر كالسمع المادييف لكاف ما يجده مشتركا بينو كبيف غيره، فكاف سائر الناس يركف ما 
يراه كيسمعكف ما يسمع كالنقل القطعي يكذب ذلؾ، فكثيرا ما كانت تأخذه برتاء الكتي كىك 

. «بيف الناس فيكتى إليو، كمف تكلو ال يشعركف بشيء، كال يشاىدكف شخصا يكممو
تالة نمكذجية، ال  كقد يفسر ىذا بأنو ظاىرة ذاتية، كلكف عمى األلكاف  مثبل يقدـ لنا

. يمكف في ضكئيا أف ترػ بعض األلكاف بالنسبة لكل العيكف 
ىناؾ مجمكعة مف اإلشعاعات الضكئية دكف الضكء األتمر، كفكؽ الضكء البنفسجي »

ال تراىا أعيننا، كال شيء يثبت عمميا أنيا كذلؾ بالنسبة لجميع العيكف، فمقد تكجد عيكف يمكف 
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أف تككف أقل أك أكثر تساسية أماـ تمؾ األشعة، كما يتدث في تالة الخمية الضكئية 
. «الكيربائية

كىذا مطرد بالنسبة لمبصر المادؼ المتفاكت، أما عمى التفسير األكؿ فينتفي االشكاؿ 
. جممة كتفصيبل، فيك مف باب األكلى

إلى اليقيف القطعي بصدؽ الرؤية كالسمع عند تدكث ظاىرة ملسو هيلع هللا ىلص كلقد تكصل النبي 
الكتي طيمة ثبلثة كعشريف عاما، ككاف لذلؾ أمارات خارجية تبدك عمى كجيو كعينيو 

كجبينو، مف شتكب أك اتتقاف أك تصبب عرؽ كقد يرافق ذلؾ دكؼ بتسو أك أصداء أك 
. أصكات كما تقكؿ الركايات

تساسو اليقع ألنيا امارات خارجية  كلكف ىذه المظاىر لـ تمتمؾ عميو كعيو الكامل، كا 
ال تغير مف تقيقة شعكره عمى اإلطبلؽ، فقسمات الكجو، كتعرؽ الجبيف، كشتكب المتيا ال 
تدؿ في تالة اعتيادية عمى تغير في الكعي أك انعداـ لمذاكرة، أك فقداف لمشعكر، كما ىي إال 

. طكارغ عارضة ال تمس الجكىر بشيء
كلقد تعجل بعض النقاد مف المستشرقيف، تيف ألمكا بيذه الدالئل النفسية كاالمارات 

. الشكمية الخارجية التي ال تنتاب الكعي إطبلقا كال تؤثر في اإلدراؾ في تاؿ، فعدكىا
كىذا الرأؼ يشمل خطأ مزدكجا تيف ».  تارة أخرػ كلئلغماءأعراضا لمتشنج تارة، . مخطئيف

 يتخذ مف ىذه األعراض الخارجية مقياسا يتكـ بو عمى الظاىرة القرآنية بمجمكعيا، كلكف مف
الضركرؼ أف نأخذ في اعتبارنا قبل كل شيء الكاقع النفسي المصاتب الذؼ ال يمكف أف 

كجدنا أف الكجو كتده ىك الذؼ ملسو هيلع هللا ىلص فإذا نظرنا إلى تالة النبي ... يفسر أؼ تعميل مرضي
يتتقف، بينما يتمتع الرجل بتالة عادية كبترية عقمية ممتكظة مف الكجية النفسية، بتيث 

يستخدـ ذاكرتو استخداما كامبل خبلؿ األزمة نفسيا، عمى تيف يمتى كعي المتشنج كذاكرتو 
. خبلؿ األزمة فالتالة إذف ليست تالة تشنج

ىذا التبلـز الممتكظ بيف ظاىرة نفسية في أساسيا كتالة معينة ىك الطابع الخارجي 
. «المميز لمكتي

كىكذا كاف لظاىرة الكتي عند بعض المستشرقيف تفسيرات خاطئة أمبلىا تقد كدجل 
كافتراء، فقد كاف الكتي عمى تّد زعميـ أثرا لنكبات الصرع التي تعترؼ الرسكؿ 

فكاف يغيب عف صكابو، كيسيل منو العرؽ، كتعتريو التشنجات، كتخرج مف فيو ملسو هيلع هللا ىلص األعظـ 
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أنو كتي مف . الرغكة فإذا أفاؽ مف نكبتو ذكر أنو أكتي إليو؛ كتبل عمى المؤمنيف بو ما يزعـ
. فيل؛ جكلد سيير، كبكؿ: كما صنع ىذا قسـ مف المستشرقيف األلماف كالييكد أمثاؿ. ربو

كمع ما في ىذا الزعـ مف الكذب المضتؾ، كالغض المتعمد مف منزلة النبي الرسالية، 
فالطريف أف ينبرؼ لو المستشرقكف أنفسيـ، ال سيما ىنرؼ المنس، كفكف ىامر، كأمثاليما، 

. ( ـ1905/  ـ 1819)لمرد عميو، إال أف في طميعة ىؤالء جميعا السير كليـ مكير 
مزاعـ الجيمة التاقديف كعقب عمى  (تياة دمحم)لقد فند ىذا الباتث المتايد في كتابو 

كتصكير ما كاف يبدك عمى دمحم في ساعات الكتي »: ظاىرة الكتي كأعراضيا الخارجية بقكلو
فنكبة الصرع ال تذر عند مف . عمى ىذا النتك لخاطئ مف الناتية العممية أفتش الخطأ

 تصيبو أؼ ذكر لما مر بو أثناءىا، بل ىك ينسى ىذه الفترة مف تياتو بعد إفاقتو مف نكبتو
نسيانا تاما، كال يذكر شيئا مما صنع أك تل بو خبلليا، ألف تركة الشعكر كالتفكير تتعطل 

ىذه أعراض الصرع كما يثبتيا العمـ، كلـ يكف ذلؾ ما يصيب النبي العربي . فيو تماـ العطل
أثناء الكتي، بل كانت تتنبو تكاسو المدركة في تمؾ األثناء تنبيا ال عيد لمناس بو، يذكر 

ما يتمقاه بعد ذلؾ عمى أصتابو، ثـ نزكؿ الكتي لـ يكف يقترف تتما . غاية الدقة. بدقة
بالغيبكبة التسية مع تنبو االدراؾ الركتي غاية التنبو، بل كثيرا ما يتدث كالنيي في تماـ 

. «يقظتو العادية
كاف في القرآف كالكتي ساترا، كأنو لـ ملسو هيلع هللا ىلص بأف النبي : بينما زعـ جممة مف المستشرقيف

. ينجح في الكصكؿ إلى كرسي البابكية، فاخترع دينا جديدا لينتقـ مف زمبلئو
ففند أباطيل ىؤالء الدعاة،  (اميل درمنجياـ)كقد ىز ىذا التتدؼ السافر المستشرؽ 

. كتمل عمييـ؛ كرد ىذه الّتيـ الرخيصة التي خالفت الكاقع
في تيف نمتع أف جماعة مف المستشرقيف قد دأبكا منذ زمف مبكر تتى عصرنا 

التاضر، عمى كصف القرآف بأنو نسيج مف الخرافات، كبأف الكتي مجمكعة مف البدع، كبأف 
. (4)تيككال دكيز، كىك تنجر، كبمياندر، كبريدك: المسمميف كتكش، ككاف نمكذج ذلؾ كل مف

كىذا النكع مف المستشرقيف قد دفع تبشيريا إلى الغض مف مكانة القرآف كاإلسبلـ، لتقميل 
سداؿ ظبلؿ كثيفة قائمة تكؿ تأريخ الكتي دكف دليل  أىميتيما كزعزعة النفكس عنيما؛ كا 

عممي يستند عميو، بيد أف التديث المتأطر بيذا القناع ال يمكف أف يكافق قبكال لدػ الباتثيف 
. ألنو عاطفي
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كأني ألستغرب تقا مما أبداه المستشرؽ الفرنسي الدكتكر غكستاؼ لكبكف تينما ينفي 
كلكنو يصفو باليكس، كىك أمر يدعك إلى التيرة ملسو هيلع هللا ىلص تيمة الصرع عف الرسكؿ األعظـ 

العتداؿ كاإلنصاؼ غالبا، فكيف يتـ عمى يديو ىذا  اكالعجب لما في بتكث ىذا الرجل مف
كقيل إف دمحما كاف مصابا بالصرع كلـ أجد في تكاريخ العرب ما يبيح ىذا »: النص المخجل

القطع في ىذا الرأؼ، ككل ما في األمر ىك ما ركاه معاصر كدمحم كعائشة منيـ، مف أنو كاف 
ذا عدكت ىكس دمحم، ككل  إذا نزؿ الكتي عميو اعتراه اتتقاف كجيي فغطيط فغشياف، كا 

. مفتكف، كجدتو تصيفا سميـ الفكر
كيجب عد دمحم مف فصيمة المتيكسيف مف الناتية العممية كما ىك كاضح كذلؾ كأكثر 

مؤسسي الديانات، كال كبير أىمية لذلؾ فأكلك اليكس كتدىـ ال ذك المزاج البارد مف 
المفكريف، ىـ الذيف ينشئكف الديانات كيعكدكف الناس، كمف يبتث في عمل المفتكنيف في 

كلك كاف العقل، ال اليكس ىك الذؼ يسكد العالـ لكاف لمتأريخ .. العالـ يعترؼ بأنو عظيـ
كال يقف أؼ قكؿ بخداع دمحم ثانية أماـ سمطاف النقد كما يمكح لي، كدمحم كاف ... مجرػ آخر

يجد في ىكسو ما يتفزه إلى اقتتاـ كل عائق، كيجب عمى مف يكد أف يفرض إيمانو عمى 
. «..اآلخريف أف يؤمف بنفسو قبل كل شيء

كىذا دس رخيص، كتناقض فاضح، مزج فييما السـ بالعسل؛ فبينا ينفي الصرع عف 
ذا بو يثبت اليكس لو كلينفي الكتي كالرسالة جممة كتفصيبلملسو هيلع هللا ىلص النبي  . كا 

كفي ضكء ما تقدـ يمكف أف نرصد في ظاىرة الكتي عممية إرساؿ كاستقباؿ بكقت 
، يتـ ذلؾ في ملسو هيلع هللا ىلصكاتد، إرساؿ بكساطة الممؾ المؤتمف، كاستقباؿ مف قبل النبي المصطفى 

تالة إدراؾ متماسكة، يسيطر فييا الكعي كالشعكر كاإلتساس، كما لك كاف أمرا عاديا في 
يقظة تقيقية، قبل الكتي كأثناء الكتي، كبعد الكتي، ميما صاتب عممية الكتي مف شدة 

النفسي كلكنيا ال تغير ذلؾ ملسو هيلع هللا ىلص كطأة كمفاجأة، فالكتي تقيقة خارجية مستقمة عف كياف النبي 
دكر المتمقي الكاعي مف ملسو هيلع هللا ىلص الكاقع النفسي، بل تزيده جبلء كفطنة كذاكرة كيمثل فييا النبي 

جية، كدكر المبمغ األميف مف جية أخرػ، ال يقدـ كال يؤخر؛ كال يغير كال يقترح؛ كال يفتر كال 
. يتكاسل

استقباال مف النبي لتقيقة ذاتية مستقمة؛ خارجة عف كيانو » :كلقد كاف ذلؾ بتق
. «كشعكره الداخمي؛ كبعيدة عف كسبو أك سمككو الفكرؼ أك العممي
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اآلنية أك تطمعاتو ملسو هيلع هللا ىلص كليس مف الضركرؼ أف تتكافر ىذه الظاىرة مع رغبات النبي 
النفسية الممتة؛ فقد ينقطع عنو الكتي؛ كقد يتقاطر عميو، كلكنو ال يعدك الكقت المناسب في 

بطاء الكتي في تادثة اإلفؾ؛ كفترة  تقدير هللا عزكجل؛ كما تتكيل القبمة إلى الكعبة؛ كا 
الكتي تينا؛ كالتمبث في قصة أىل الكيف؛ إال شكاىد تطبيقية عمى ما نقكؿ؛ كأدلة مثبتة بأف 

. آمف منذ المتظة األكلىملسو هيلع هللا ىلص كال شؾ أف النبي . الكتي خارج عف إرادتو كمستقل عف ذاتو
بأف ما يكتى إليو ليس مف جنس األتبلـ كأضغاثيا؛ كال مف سنخ . بقناعة شخصية متكازنة

الرياضات كمسالكيا، كال مف باب األتاسيس القائمة عمى أساس مف الذكاء كالفطنة، كال مف 
نما كاف بإيماف نفسي متض بأنو نبي يكتى  قبل التخيبلت المستنبطة مف التدس كالفراسة كا 
إليو مف قبل هللا تعالى، كما الركايات كاالسرائيميات القائمة بشكو في الظاىرة إال ضرب مف 

كالتق أف كتي النبكة كالرسالة يبلـز اليقيف مف النبي كالرسكؿ »األخيمة التي ال يدعميا دليل 
. «بككنو مف هللا تعالى عمى ما كرد عف أئمة أىل البيت عمييـ السبلـ

كيكتي هللا عزكجل لممؾ الكتي، ما يكتيو الممؾ إلى النبي عف هللا كيتسمـ النبي 
الكتي، فالكتي كاتد ىنا مع تقاسـ المسئكلية كىك عاـ بالنسبة لكل األنبياء؛ كخاص بالنسبة 

يتمقى ذلؾ الكتي مف الممؾ ملسو هيلع هللا ىلص كدمحم ملسو هيلع هللا ىلص لكتي القرآف أيضا؛ فالممؾ كيؤدؼ عف هللا لدمحم 
كيؤدؼ ما يكتي بو إليو إلى الناس ككاف ذلؾ طريق الكتي القرآني فتسب؛ كقد صرح بو 

نَُّو َاَتْنِزيُل َربِّ اْاعفَاِلينَ ) :القرآف الكريـ بقكلو تعالى وُح ( 192 )َواِِإ َنَزَل ِبِو اارُّ
((. 194 )َعلى َقْلِبَك ِاَتُ وَن ِلَن اْاُلْنِذِرينَ ( 193 )اأْلَِلينُ 

: ت)كالركح األميف ىك جبرئيل عميو السبلـ بإجماع األمة كالركايات؛ قاؿ الطبرسي 
ألف هللا تعالى يسمعو .. يعني جبرئيل عميو السبلـ؛ كىك أميف هللا ال يغيره كال يبدلو» (ق548

كينزؿ بو عمى الرسكؿ كيقرؤه عميو، فيعيو كيتفظو بقمبو؛ فكأنو نزؿ بو : جبرئيل فيتفظو
. «عمى قمبو

لمقرآف مف جبرئيل عميو السبلـ عمى قمبو تثبيتا كتفظا ملسو هيلع هللا ىلص كىذا صريح يكفيو تمقي النبي 
ال فيك  كرعاية؛ كالقمب أشرؼ األعضاء لمتدبر كالتفكر أف أريد بو ىذا الجياز العضمي؛ كا 

. المستعدة لمتمقي كالصيانة كاالستيعاب دكف ريبملسو هيلع هللا ىلص اإلدراكات النفسية الخاصة لدػ النبي 
ككاف ما نزؿ بو جبرئيل عميو السبلـ بإيتاء مف هللا تعالى ىك النص الصريح مف الكتي 

. القرآنى دكف زيادة أك نقصاف؛ بألفاظو المدكنة في المصتف مف ألفو إلى يائو
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كلما كاف األمر كذلؾ؛ فقد تتدث ىذا النص المتفكظ بيف الدفتيف عف ظاىرة الكتي 
بكتي القرآف كسكاه؛ كطرقيا؛ ككيفيتيا؛ كأقساميا كمف الضركرؼ تقا استعراض مختمف 
أنشطة المكضكع مف القرآف نفسو مع االستعانة بالمغة تينا، كبالتبادر العربي العاـ تينا 

. آخر، ألف القرآف عربي، كالتبادر عبلمة التقيقة
َولف كفَن ِاَبَشٍر َأْن ُيَكلَِّلُو هللُا ِإالَّ َوْحيًف َأْو ِلْن َوراِء ِحجفٍب َأْو ُيْرِسَل ) :لقد صرتت اآلية

((. 51 )َرُسواًل َ ُيوِحَي ِبِإْذِنِو لف َيشفُء ِإنَُّو َعِليّّ َحِكيمٌ 
: بطرؽ الكتي االليي؛ كتددت كيفية ىذا الكتي؛ كمراتب إيصالو عمى النتك اآلتي

: ااوحي. 1
اإلشارة السريعة عمى سبيل الرمز كالتعريض؛ كما جرػ مجرػ : كأصل الكتي ىك

. اإليماء كالتنبيو عمى الشيء مف غير أف يفصح بو
كمؤدػ التعريفات كاتد فيما . كقد يككف أصل الكتي في المغة كميا اإلعبلـ في خفاء

يبدك، إذ اإلشارة السريعة، اعبلـ عف طريق الرمز، كالرمز إيماء يستفيد منو المتمقي أمرا 
الكممة اإلليية التي تمقى إلى أنبيائو »كمف ثـ قيل . إعبلميا قد يخفى عمى اآلخريف

كاختصاصيا بيـ دكف سائر الناس قاؿ : باعتبار أسرارىا إلييـ مف قبل ممؾ الكتي« كتي
. ملسو هيلع هللا ىلصسمي الكتي كتيا ألف الممؾ أسره عمى الخمق؛ كخص بو النبي  :ابف األنبارؼ 

كمف ىنا يبدك أف التعريف الشرعي منتدر عف األصل المغكؼ في خصكصية األسرار 
كقد . كاالعبلـ السريع؛ كما يصاتب ذلؾ مف اإلشارة كالرمز المذيف يخفياف عمى اآلخريف

بأنو عرفاف يجده الشخص في »: عبر األستاذ دمحم عبده عف ذلؾ بما يقارب ىذا المؤدػ فقاؿ
نفسو مع اليقيف بأنو مف قبل هللا بكاسطة؛ أك بغير كاسطة، كاألكؿ يتمثل لسمعو بصكت أك 

. «بغير صكت
مف العرفاف اليقيني بغير صكت ىك االلقاء في الركع؛ ملسو هيلع هللا ىلص كلعل المراد بما يتمقاه النبي 
ما يشاء مف أمر؛ أك ينفث ركح القدس ما أكتى إليو ملسو هيلع هللا ىلص كذلؾ بأف ينفث هللا في ركع النبي 

 كقد يؤيد ىذا الممتع ما نسب إلى. بتبميغو إياه؛ فيككف ذلؾ مف الكتي بكجو مف الكجكه
. «إف ركح القدس نفث في ركعي»: أنو قاؿملسو هيلع هللا ىلص النبي 

سماع كبلـ هللا تعالى مباشرة مف كراء تجاب دكف معاينة أك رؤية؛ المتناع ذلؾ . 2
 ككاف ذلؾ (َوَكلََّم هللُا ُلوسى َتْ ِليلفً )عقبل كشرعا؛ كما كمـ هللا مكسى بف عمراف عميو السبلـ 

كىك أف يتجب ذلؾ الكبلـ عف جميع خمقو إال مف يريد أف يكممو بو نتك »مف كراء تجاب 
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 عميو السبلـ ألنو تجب ذلؾ عف جميع الخمق إال عف مكسى عميو السبلـ كبلمو لمكسى
. «ألف التجاب ال يجكز إال عمى األجساـ المتدكدة كتده؛

 لرسكؿ هللا عميو السبلـ أك يرسل رسكال فيكتى بإذنو ما يشاء؛ كما في تبميغ جبرئيل. 3
في صكرة معينة أك صكر متعددة؛ كتي القرآف الكريـ عف هللا؛ مف غير أف يكمـ هللا نبيو  ملسو هيلع هللا ىلص

ىذه األصناؼ كالمراتب في اإليتاء تددتيا . عمى النتك الذؼ كمـ بو مكسى عميو السبلـ
اآلية الكريمة السابقة فيما يتعمق بكتي األنبياء كما يبدك؛ إال أننا مف متابعة ىذه الظاىرة في 

القرآف الكريـ التظنا بعض الدالالت اإليتائية ليذا التعبير قد تختمف عما تقدـ، كيمكف 
: اإلشارة إلى أىميا بما يأتي

كىك أف يمقي هللا تعالى في النفس أمرا يبعث عمى الفعل أك الترؾ كىك نكع  :إايفم. أ
مف الكتي، يخص بو هللا مف يشاء مف عباده غير قابل لمتفكير بو أك التخطيط لو مسبقا، 
ليفرؽ بينو كبيف التاالت البلشعكرية مف جية كالسمكؾ الكسبي مف جية أخرػ، كما يدؿ 

ِإْذ َأْوَحْينف ِإاى ): كقكلو تعالى .(َوَأْوَحْينف ِإاى ُأمِّ ُلوسى َأْن َأْرِاِعيوِ ) :عمى ذلؾ قكلو تعالى
َك لف ُيوحى . (ُألِّ

شاءتو  :ااتسخير. ب كىك أف يسخر هللا تعالى بعض مخمكقاتو إلى عمل ما بيديو كا 
كتسخيره، بشكل مف األشكاؿ التي ال تستكعبيا بعض مداركنا أتيانا، كيستيقنيا الذيف آمنكا 

َوَأْوحى َر َُّك ِإَاى اانَّْحِل َأِن اتَِّخِذي ِلَن ) :دكف أدنى شبية، ما يدؿ عمى ىذا النكع قكلو تعالى
َجِر َوِللَّف َيْعِرُشونَ  . ((68) اْاِجبفِل ُبُيوتًف َوِلَن ااشَّ

كىي كتي إليي بالنسبة لؤلنبياء خاصة، يتمقكف فييا األكامر  :اارؤيف ااصفدقة. ج
فيما اقتص هللا مف خبر . كيتسممكف التعميمات مف السماء، كما دؿ عمى ذلؾ قكلو تعالى

ْعَي قفَل يف ُبَنيَّ ِإنِّي َأرى ِ ي اْاَلنفِم َأنِّي ). مع كلده عميو السبلـ إبراىيـ َ َللَّف َبَلَغ َلَعُو ااسَّ
فِبِرينَ   َأْذَبُحَك َ فْنُظْر لف ذا َترى قفَل يف َأَبِت اْ َعْل لف ُتْؤَلُر َسَتِجُدِني ِإْن شفَء هللُا ِلَن ااصَّ

ْؤيف ِإنَّف  (104) َونفَدْينفُه َأْن يف ِإْبراِىيمُ  (103)  َ َللَّف َأْسَللف َوَتلَُّو ِاْلَجِبينِ (102) ْقَت اارُّ َقْد َصدَّ
((. 105 )َكذِاَك َنْجِزي اْاُلْحِسِنينَ 

فأشارت اآليات إلى الرؤيا الصادقة في المناـ، إلى استفادة إبراىيـ ككلده عميو السبلـ، 
األمر اإلليي فييا، لمداللة عمى أنيا كتي يستمـز العمل بو، بدليل تعقيب ذلؾ مف قبل هللا 

كقد تككف الرؤيا في جزء مف ىذا . بتصديق الرؤيا كجزاء المتسنيف  في خطاب إبراىيـ
الممتع تمييدا لمكتي المباشر كقد يعبر عنيا بالصادقة أك الصالتة، كما تصل ىذا المعنى 
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أكؿ ما بدغ بو » :أكؿ بدء الكتي، كما في ركاية أـ المؤمنيف عائشة ملسو هيلع هللا ىلص بالنسبة لرسكؿ هللا
فكاف ال يرػ الرؤيا إال جاءت . في النـك (الصالتة)رسكؿ هللا مف الكتي الرؤيا الصادقة 

. «مثل فمق الصبح
كما ىك التاؿ في شأف ملسو هيلع هللا ىلص كقد تككف الرؤيا نكعا مف الكعد التق الذؼ يقطعو هللا لنبيو 

ْؤيف ِبفْاَحقِّ َاَتْدُخُلنَّ اْاَلْسِجَد اْاَحراَم ِإْن شفَء ) :فتح مكة، قاؿ تعالى َاَتْد َصَدَق هللُا َرُسوَاُو اارُّ
((. 27)هللُا آِلِنيَن 

انقطع الكتي، ملسو هيلع هللا ىلص«كقد دؿ عمى جميع ما تقدـ مضافا لمدالالت القرآنية ما يركػ عنو 
. «رؤيا المؤمف؛ فااللياـ كالتسخير كالمناـ. كبقيت المبشرات

تفريق بيف الكتي المباشر؛ كىك جبرئيل عميو السبلـ، كبيف ما أشار إليو . إذا صح. كفيو
كقد . في التديثملسو هيلع هللا ىلص مف المبشرات التي يبدك أنيا غير الكتي الذؼ يريده الرسكؿ األعظـ 

فما ملسو هيلع هللا ىلص كقد يككف خاصا بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص يككف الكتي بممتع آخر عاـ بيف جميع األنبياء كالرسكؿ 
كاف عاما يككف مشتركا بينو كبيف األنبياء كالمرسميف ألنو أتدىـ بل سيدىـ، كما كاف خاصا 

َولف َأْرَسْلنف ِلْن َقْبِلَك ِلْن َرُسوٍل ِإالَّ ُنوِحي ِإَاْيِو َأنَُّو ال ) :كقكلو تعالى: فاألكؿ. ينفرد بو كتده
((. 25 )ِإاَو ِإالَّ َأَنف َ فْعُبُدونِ 

كيبدك أف ىذا الكتي يشتمل عمى جميع أقساـ الكتي ككيفياتو، كال يختص باإليتاء 
بمعناه الدقيق، ألف اإليماف بالكتدانية فطرة إنسانية تتتميا طبيعة العقل الّسكؼ، كاألنبياء 

. بعامة يتمتعكف بيذه الفطرة نفسيا كعقميا
فيذا الكتي ىك عاـ في جميع أنكاعو، كذلؾ »: ( ق502: ت)قاؿ الراغب األصبياني 

أف معرفة كتدانية هللا تعالى، كمعرفة كجكب عبادتو ليست مقصكرة عمى الكتي المختص 
بأكلي العـز مف الرسل بل يعرؼ ذلؾ بالعقل كاإللياـ كما يعرؼ بالسمع، فاذف المقصكد مف 

. «اآلية تنبيو أنو مف المتاؿ أف يككف رسكؿ ال يعرؼ كتدانية هللا ككجكب عبادتو
اتَِّبْع لف ُأوِحَي ): كتده، كاألمر لو في قكلو تعالى ملسو هيلع هللا ىلصما ىك مختص بالنبي: كالثاني

((. 106 )ِإَاْيَك ِلْن َر َِّك ال ِإاَو ِإالَّ ُىوَ 
 (ِإْن َأتَِّبُع ِإالَّ لف ُيوحى ِإَايَّ َولف َأَنف ِإالَّ َنِذيٌر ُلِبينٌ ) :ككإخباره عف نفسو كقكلو تعالى

ُقْل ِإنَّلف َأَنف َبَشٌر ِلْثُلُ ْم ُيوحى ِإَايَّ َأنَّلف ِإاُيُكْم ِإاٌو واِحٌد ): بقكلو تعالى ملسو هيلع هللا ىلص ككالطمب إليو
((. 110)َ ْلَيْعَلْل َعَلاًل صفِاحًف َوال ُيْشِرْك ِبِعبفَدِة َر ِِّو َأَحدًا  َ َلْن كفَن َيْرُجوا ِاتفَء َر ِّوِ 
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إما أف يككف تعميمات يؤمر : ال يخمكملسو هيلع هللا ىلص كفي ىذا الضكء، فإف ما يكتى بو إلى النبي 
ما أف يككف كبلما يؤمر بتدكينو، كيثبتو هللا  بإشاعة مفاىيميا بيف الناس بتاؿ مف األتكاؿ كا 

لى ىذا أشار الزىرؼ بقكلو ما يكتي هللا بو »: في قمبو، كيتمكه بمسانو فيككف كتابا فيما بعد كا 
إلى نبّي مف األنبياء فيثبتو في قمبو فيتكمـ بو كيكتبو كىك كبلـ هللا، كمنو ما ال يتكمـ بو كال 
يكتبو ألتد كال يأمر بكتابتو ألتد كلكنو يتدث الناس بو تديثا، كيبيف ليـ أف هللا أمره أف 

كتكمـ بو ملسو هيلع هللا ىلص كالقرآف الكريـ مف النكع الذؼ ثبت في قمب النبي . «يبّينو لمناس كيبّمغيـ إياه
كقد أكرد الزركشي عف السمرقندؼ ثبلثة أقكاؿ . كأمر بكتابتو كتدكينو، بعد إنزالو كتيا مف قبمو

: في المنزؿ مف القرآف
. أنو المفع كالمعنى، كأف جبرئيل عميو السبلـ تفع القرآف مف المكح المتفكظ كنزؿ بو. 1
عمـ تمؾ المعاني، ملسو هيلع هللا ىلص أف جبرئيل عميو السبلـ إنما نزؿ بالمعاني الخاصة، كأف النبي . 2

. كعبر عنيا بمغة العرب
أف جبرئيل عميو السبلـ، إنما ألقي إليو المعنى، كأنو عبر بيذه األلفاظ بمغة . 3

العرب كاألكؿ ىك الصتيح دكف ريب، ألف جبرئيل عميو السبلـ كصف بالركح األميف ألمانتو 
المتناىية فبل يضيف كال يغير كال يبدؿ كال ينسى كال يخكف كال يتجكز، كيف ال كىك ركح 

ُقْل َنزََّاُو ُروُح اْاُتُدِس ِلْن َر َِّك ِبفْاَحقِّ ِاُيَثبَِّت ااَِّذيَن آَلُنوا َوُىدًى َوُبْشرى ) :القدس بقكلو تعالى
((. 102)ِاْلُلْسِلِليَن 

تبميغ الكتي  كالقرآف نازؿ مف عند هللا بألفاظو نفسيا، كما ميمة جبرئيل عميو السبلـ إال
ِتْلَك آيفُت هللِا ) :كما تسممو كىك آيات الكتاب الكريـ بنصكصيا خالصة بداللة قكلو تعالى

((. 108)َنْتُلوىف َعَلْيَك ِبفْاَحقِّ 
كقد اختار السيكطي ذلؾ تعبدا بمفع القرآف إعجازا، فبل يقدر أتد أف يأتي بمفع يقـك 
ّف تتت كل ترؼ منو معاني ال يتاط بيا كثرة، فبل يقدر أتد أف يأتي بدلو بما  مقامو، كا 

كخصكصية القرآف التعبد بتبلكتو ألف ألفاظو نازلة مف هللا تعالى فبل تدانييا . يشتمل عميو
خصكصية أخرػ، ألف ىناؾ ما ىك نازؿ مف السماء كاألتاديث القدسية، كلكنيا ليست 

ف أخذنا بمضامينيا ترفيا كلكنيا لـ تنزؿ بألفاظيا . بقرآف، فبل خصكصية لمتعبد بتبلكتيا كا 
كالتديث النبكؼ نتعبد بو أمرا كنييا، ككاف . المخصكصة ليا كما ىك شأف القرآف

يرسل التديث كيقكلو كيتبع ذلؾ أىمو كأصتابو، ثـ يتمك القرآف كيقرؤه فما اتفق يكما ملسو هيلع هللا ىلص النبي 
أف تشاكل النصاف أك تشابو القكالف، كلك كاف معنى القرآف ينقل إلى النبي كتيا، أك كتيو 
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يصكغو بمفظو كيعبر عنو بكبلمو الشتبو القرآف بالتديث ملسو هيلع هللا ىلص ينقل إليو معنى، كالنبي 
كالتديث بالقرآف مف كجية نظر ببلغية في األقل بينما العكس ىك الصتيح، فالخصائص 
األسمكبية في القرآف تدؿ عميو، فكل لو أسمكبو المتميز، كمنيجو الخاص تتى عرؼ ذلؾ 

ينقمو ملسو هيلع هللا ىلص فالقرآف كبلـ هللا، كدمحم . كالقرآف كممف جتدىماملسو هيلع هللا ىلص القاصي كالداني ممف آمف بالنبي 
إال النقل ملسو هيلع هللا ىلص كما سمعو بمفظو الّداؿ عمى معناه كبمعناه الذؼ نطق بو لفظو، ال شيء مف دمحم 

يتفكه بو فيشرع كيتكـ، ألنو المصدر الثاني بعد القرآف ملسو هيلع هللا ىلص األميف، كالتديث كبلـ دمحم 
ُسوُل َ ُخُذوُه َولف َنيفُ ْم َعْنُو َ فْنَتُيوا) :لمشريعة اإلسبلمية قاؿ تعالى  (َولف آتفُ ُم اارَّ

  في (قل)بعبارة ملسو هيلع هللا ىلص كثمة دليل قرآني في تكجيو الخطاب إلى النبي 
القرآف الكريـ، كتكرارىا فيو أكثر مف ثبلثمائة مرة، تصريح كأؼ تصريح بأف 

نما يمقى إليو ملسو هيلع هللا ىلص«النبي  ال دخل لو في الكتي، فبل يصكغو بمفظو، كال يمقيو بكبلمو، كا 
الخطاب إلقاء، فيك مخاطب ال متكمـ، تاؾ لما يسمعو، ال معبر عف شيء يجكؿ في 

ليذا كاف إذا نزلت عميو آية أك سكرة، بل كجزء مف آية، يدعك كتبتو لتدكينيا عمى  .«نفسو
. الفكر نصا

كلقد بيت العرب أماـ ظاىرة الكتي القرآني، كىـ أرباب الفصاتة كالببلغة كأئمة البياف 
كالفف القكلي، كتذرعكا لمتشكيؾ فييا بمختمف الكسائل، فأثاركا الشبيات، كتعمقكا باألكىاـ، 

 لف َالَّ (1)َواانَّْجِم ِإذا َىوى ) :بالضبلؿ، كالقرآف مف كرائيـ ينادييـ بقكلوملسو هيلع هللا ىلص فكصفكا النبي 
((. 4) ِإْن ُىَو ِإالَّ َوْحٌي ُيوحى (3) َولف َيْنِطُق َعِن اْاَيوى (2)صفِحُبُكْم َولف َغوى 

كتداعكا مرة أخرػ إلى افتراضات متناقضة، فقالكا أضغاث أتبلـ كقد أيقنكا بصتكة 
كيقظتو، كردكه إلى الكذب كاالختبلؽ كىـ أنفسيـ كصفكه مف ذؼ قبل بالصادؽ ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

أبعد ما يككف عف مزاج الشاعر ملسو هيلع هللا ىلص إلى الشعر، كقد عممكا بأف النبي ملسو هيلع هللا ىلص األميف، كنسبكا النبي 
قفُاوا ) :كأخيمتو، كما ترؾ في ىذا المجاؿ أثرا يركف إليو بيذه السمة، كقد عبر القرآف عف ذلؾ

كما استقامت ليـ الدعكػ في شيء، ككصمكه . (َأْالفُث َأْحالٍم َبِل اْ َتراُه َبْل ُىَو شفِعرٌ 
ْكُر ِإنََّك َاَلْجُنوٌن ) :بالجنكف  َل َعَلْيِو ااذِّ ُثمَّ َتَواَّْوا َعْنُو َوقفُاوا  ) ((.6)َوقفُاوا يف َأيَُّيف ااَِّذي ُنزِّ

((. 14)ُلَعلٌَّم َلْجُنوٌن 
عمى رجاتة عقمو كاتزانو في ملسو هيلع هللا ىلص كقد دلت األتداث االستقرائية، كالسيرة الذاتية لمنبي 

بيف ملسو هيلع هللا ىلص تصرفاتو، كتأكد ليـ افتراؤىـ بما شاىدكه مف مجريات األمكر، كقد لبث النبي 
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ظيرانييـ تقبا طكيمة قبل البعثة فما مسككا زلة كال أدرككا غفمة، كقد أشار القرآف الكريـ إلى 
. (َ َتْد َاِبْثُت ِ يُكْم ُعُلرًا ِلْن َقْبِلِو َأَ ال َتْعِتُلونَ ): ىذه النكتة الدقيقة بقكلو

َ َذكِّْر َ لف َأْنَت ) :كترددكا بقكؿ الكيانة مف بعد الجنكف، فرد افتراءىـ القرآف بما أمره بو
((. 29)ِبِنْعَلِة َر َِّك ِبكفِىٍن َوال َلْجُنوٍن 

إال بشيرا كنذيرا، كما كاف الكتي إال ذكرا لمعالميف فأيف ىك مف ملسو هيلع هللا ىلص فما كاف دمحم 
ُروَن ) الكيانة؟ ((. 42)َوال ِبَتْوِل كفِىٍن َقِلياًل لف َتَذكَّ

ِإْن ىذا ِإالَّ ِسْحٌر ): كتينما أعيتيـ التيمة، ككقف بيـ المنطق السميـ، انطمقكا إلى القكؿ
. (ُيْؤَثرُ 

شأنيـ في ىذا شأف مف تقدميـ مف األمـ مع أنبيائيـ كرسميـ، تذك القذة بالقذة؛ كفي 
َكذِاَك لف َأَتى ااَِّذيَن ِلْن َقْبِلِيْم ِلْن َرُسوٍل ِإالَّ قفُاوا سفِحٌر َأْو ) :االدعاءات قاؿ تعالى

في أصالتو العقمية؛ أبعد ما يككف عف الستر ملسو هيلع هللا ىلص كقد عممكا جديا؛ أف دمحما ( (52)َلْجُنوٌن 
. كالشعبذة كالتمكيو مف قبل كمف بعد

معمما مف البشر؛  ملسو هيلع هللا ىلصكتمسككا بأكىف مف بيت العنكبكت؛ فأشاعكا بكل غباء أف لدمحم
: كىك غبلـ ركمي يتترؼ صناعة السيكؼ بمكة؛ فألقميـ القرآف تجرا بردىـ ردا فطريا

. (ِاسفُن ااَِّذي ُيْلِحُدوَن ِإَاْيِو َأْعَجِليّّ َوىذا ِاسفٌن َعَرِ يّّ ُلِبينٌ )
كأغمقت السبل كافة في الكجكه كاأللسف كاألقاكيل، فرجمكا بالغيب كتشبثكا بالطتمب، 

ِاينَ )كتسبكا كجداف الضالة، فقالكا بما تكى هللا عنيـ  . (ِإْن ىذا ِإالَّ َأسفِطيُر اأْلَوَّ
، ففصمكا بعد االجماؿ، كأبانكا بعد اإلبياـ : كتمادػ بيـ القـك

ِايَن اْ َتَتَبيف َ ِيَي ُتْللى َعَلْيِو ُبْكَرًة َوَأِصياًل ) كىكذا تبدك التيرة (. (5)َوقفُاوا َأسفِطيُر اأْلَوَّ
مترددة بيف عدة ادعاءات، ىـ أنفسيـ يعممكف بمجانبتيا لمكاقع المشيكد، إذ لـ يؤيدىا نص 

. ملسو هيلع هللا ىلصاستقرائي كاتد في تياة دمحم 
َوَكذِاَك َأْوَحْينف ِإَاْيَك ُقْرآنًف َعَرِ يِّف ِاُتْنِذَر ُأمَّ ) :كيبقى الكتي كتيا رغـ كل ىذه األراجيف

ِعيِر  ((. 7)اْاُترى َوَلْن َحْوَايف َوُتْنِذَر َيْوَم اْاَجْلِع ال َرْيَب ِ يِو َ ِريٌق ِ ي اْاَجنَِّة َوَ ِريٌق ِ ي ااسَّ
. كيبقى القرآف مقترنا بظاىرة الكتي اإلليي
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ترجلة ااترآن : االحفارة ااثفاثة
 

مف أبرز جيكد المستشرقيف عنايتيـ الخاصة بترجمة القرآف الكريـ إلى أميات المغات 
تاطة بصنكؼ البياف  العالمية، كالترجمة تتتاج إلى ذائقة فنية بارعة، كأصالة في الفكر، كا 

العربي، إذ ليس مف اليسير أف ينبرؼ أفراد أك جماعات، لغتيـ األصمية ىي غير المغة 
العربية، لترجمة أعظـ نص عربي، اتسـ بببلغتو الفائقة، كأقدس كتاب عند المسمميف رأكا 

إعجازه في نظمو كتأليفو، كستره في أسمكبو كجكدة تعبيره، لذا فالترجمة تعني تمرس المترجـ 
بكثير مف فنكف البياف، كجممة مف أساليب القكؿ، كاضطبلع في المغة كالببلغة، ككفاية في 

كفي ىذا الضكء تعتبر ترجمة القرآف مف أعقد . المفردات المترادفة كالمشتركة كالمتضادة
. الدراسات القرآنية التي تتتاج إلى العمـ كالصبر كالدقة كاإلتاطة

: كبمعاينة جيكد المستشرقيف في ىذا المجاؿ نجد ترجمة القرآف قد جاءت عمى نتكيف
ترجمة كمية، كترجمة جزئية، كال بد مف الكقكؼ عند ىاتيف الظاىرتيف الستقراء مكضكع 

. الترجمة
لقد تاكؿ كثير مف المستشرقيف ترجمة القرآف ترجمة كمية مف  :ااترجلة اا لية. أوال

ألفو إلى يائو رغـ كل الصعكبات المغكية كالزمنية، كقد كفق بعضيـ في ذلؾ، كخاب البعض 
اآلخر، كباستقراء المكضكع يبدك لنا أف بداية العمل في ىذا الشأف ترجع إلى القرف الثاني 

. عشر الميبلدؼ
، إلى المغة ( ـ1143.  ـ1141)ففي أكركبا تمت أكؿ ترجمة لمقرآف بيف عامي . 1

رئيس ( بطرس المبجل )(بيميس بيتركس فينيرا): البلتينية بتكجيو كبطمب مف األب
. بفرنسا، ككانت مركزا ميما ككاف ذلؾ عمى أرض أسبانية (ديركمكني)

. أف ىذه الترجمة لـ تكف أمينة أك كاممة النص (ببلشير)كيعتقد األستاذ 
، كراىب اسباني (ىرماف الدلماشي األلماني)، ك (ركبرت الرتيني)كقد قاـ بيذه الترجمة 

. عربي، كلـ تنشر ىذه الترجمة إال بعد أربعة قركف 
كصديقو  (ركبرت)قابمت : (برنار)المكـر إلى القديس  (بطرس)كقد جاء في خطاب 

في اسبانيا، كقد صرفتيما عف عمـ الفمؾ إلى ترجمة  (األبرك)، بالقرب مف (ىرماف الدلماطي)
 ـ، ككانت أكؿ ترجمة لمقرآف استعانا فييا باثنيف مف 1143القرآف بالبلتينية، فأتماىا عاـ 

مف أسبق ( باؿ)، ككانت ( ـ1543)عاـ  (باؿ)في ثبلثة أجزاء في  (ببمياندر)العرب، نشرىا 
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 (مارككس الطميطمي)المدف السكيسرية إلى نشر ترجمة القرآف، كقد أنجز ترجمتو الثانية األب 
. ، في القرف الثالث عشر(ركديؾ دؼ كادا)بتكجيو مف األسقف 

أكؿ ترجمة مف القرآف إلى اإليطالية، فمما  (أريفايف)كنشر المستشرؽ اإليطالي . 2
أكؿ طبعة مف القرآف لمنص  (باجيني)دخمت التركؼ الشرقية إلييا، نشر فييا الساندرك 

.  ـ أصدر ىنكمماف ترجمتو لمقرآف1594كفي عاـ . ( ـ1530البندقية، )العربي، 
، ( ـ1616عاـ )شنيجر النكرمبرجي، )ثـ ترجـ القرآف إلى المغة األلمانية مف قبل . 3

كقد انتفع بيذه  ( ـ1647باريس ) (سيكر دكريز)كأعقبت ذلؾ ترجمة إلى الفرنسية بقمـ 
 1649لندف، )الكسندركس، أتد قساكسة كاريسبركؾ، تينما نقميا إلى االنجميزية : الترجمة

. (ـ
قاـ بأكؿ  ( ـ1670.  ـ1588) (دكمينيؾ جرمانكس)كفي إيطاليا يبدك أف األب . 4

أكؿ  ( ـ1886: ت) (مارسل ديفيؾ)ككاف المستشرؽ الفرنسي . ترجمة لمقرآف إلى البلتينية
. ( ـ1883)مف عثر عمييا عاـ 

بثبلثيف عاما، إذ يكجد نص التيني لؤلب  (ماداتشي)قد سبقت  (جرمانكس)كترجمة . 5
. ج سيل)في ترجمة القرآف، كقد أفاد مف ىذه الترجمة  ( ـ1698)يعكد إلى عاـ  (ماداتشي)

Geo .Salee ( االنجميزؼ) (ـ1764.  ـ1734 ) .
أنو نشر القرآف متنا كترجمة  ( ـ1700.  ـ1612)كما تمتاز بو ترجمة ماداتشي 

بادكرؼ، )إيطالية أيضا مع شكاىد مف مصادر عربية لـ ينشر معظميا تتى يكمنا ىذا 
. ( ـ1698
بترجمة القرآف إلى المغة اإلنكميزية، كقد  ( ـ1736.  ـ1697)كقد قاـ جكرج سيل . 6

في القامكس الفمسفي، كأعيد طبعيا مرارا، كقد اشتممت  (فكلتير)نجح في ترجمتو، فذكرىا 
عمى شركح كتكاش كمقدمة مسيبة ىي في التقيقة بمثابة مقالة إضافية عف الديف اإلسبلمي 

القاىرة، )ابف الياشـ العربي : عامة، تشاىا باإلفؾ كالمغك كالتجريح، كقد نقميا إلى العربية
. ( ـ1913
( سنت بطرسبرج)بػ  ( ـ1776)كقد صدرت الترجمة الركسية لمقرآف في عاـ . 7

. (لينينجراد)
.  ـ1804) (سابمكككؼ)بينما نجد أف أكؿ ترجمة عممية إلى الركسية قاـ بيا . 8
. ( ـ1898.  ـ1879)ثـ تكرر طبعيا بيف األعكاـ  ( ـ1878عاـ  )( ـ1880
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كفي ىذه األثناء تكالت ترجمة القرآف ترجمة كمية إلى عدة لغات يمكف اإلشارة إلييا . 9
: عمى الكجو التالي

 ـ، 1841)، ( ـ1840)ككازيميرسكي،  ( ـ1783)الترجمة الفرنسية، سافاراؼ . أ
في ترجمة ( سي دمحم التيجاني)مع ( أككتاؼ بل)كقد اشترؾ المستشرؽ الفرنسي . ( ـ1857

. القرآف الكريـ إلى الفرنسية
كىناؾ ترجمة فرنسية لمقرآف الكريـ تمتاز بالضبط كالدقة لؤلستاذ إدكارد مكنتير، كقد 

كنت طالعت في مجمة المنار مقاال »: تتدث عنيا األستاذ دمحم فؤاد عبد الباقي بما نصو
لؤلمير شكيب أرسبلف عف ترجمة فرنسكية تديثة لمقرآف الكريـ، كضعيا األستاذ إدكارد 

: كقد قاؿ عنيا. مكنتيو
أنيا أدؽ الترجمات التي ظيرت تتى اآلف كقد نقل عنيا إلى العربية مقدمة ىذه 

. كىي في تأريخ القرآف كتأريخ سيدنا رسكؿ هللا، كقد نشرت في المنار. الترجمة
كقد ذيميا . فكجدتيا قد أكفت عمى الغاية في الدقة كالعناية. فاقتنيت ىذه الترجمة

. «المترجـ بفيرس لمكاد القرآف مفصل أتـ تفصيل
بترجمة القرآف ترجمة جديدة إلى الفرنسية في  (1900): كقد قاـ األستاذ ببلشير المكلكد

. ( ـ1952.  ـ1947باريس )ثبلثة أجزاء 
، ( ـ1828)قاىل؟؟؟ . ، ثـ تققيا كأعادىا چ( ـ1773)الترجمة األلمانية، بكيسف . ب

. ( ـ1853.  ـ1840)أكىمماف . كؿ
. ( ـ1941)كال شؾ أف أجكد الترجمات ىي ترجمة األستاذ فمكجل 

.  ـ1963)كقد ظيرت بيف عامي »: يقكؿ المستشرؽ األلماني المعاصر ركدؼ بارت
ترجمة كاممة لمقرآف بقممي ىي ثمرة اشتغاؿ عميق بالنص القرآني استمرت سنكات  ( ـ1966

طكيمة، كتقصد ىذه الترجمة إلى المساعدة عمى فيـ القرآف فيما تأريخيا، فيي تضع األجزاء 
ككثيرا ما . المختمفة عمى النتك الذؼ اعتقد أنيا عنيت بو عند ما نطق بيا النبي العربي

تتصف باإليجاز كاالقتضاب، كتضع ىذه االضافات بيف أقكاس تتى يفرؽ بينيا كبيف النص 
. «األصمي
، ( ـ1861)ركديل القرآف إلى االنجميزية عاـ . ـ. كقد ترجـ ج. الترجمة االنجميزية. ج

كتمتاز ىذه الترجمة بأف السكر فييا مرتبة بتسب ترتيبيا التأريخي عمى ما يدعي، كصدرت 
. ( ـ1880)بالمك، اكسفكرد، . ق. بعدىا ترجمة ؼ
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كأعمف إسبلمو، كقضى ثبلث سنكات  (1936. 1875)كقد جاء مارمادكؾ كليـ بكثكؿ 
في ترجمة معاني القرآف، قصد بعدىا مصر لمراجعة ترجمتو مع بعض العمماء، كتعد ترجمتو 

. ( ـ1930)مف خيرة الترجمات، 
كريتشارد بل، كىك مف رجاؿ الديف في بريطانيا، قد صرؼ سنيف كثيرة في دراسة 

ف لـ يعرىا الناس اىتماميـ، إال أف جل غرضو  ( ـ1941.  ـ1937)القرآف، كترجمتو لو  كا 
منيا تتميل السكر المتفرقة بكضع قكانيف النقد األدبي ليا كما ىي التاؿ في التكاليف الغربية 

. لؤلدب العالي
قيمتيا الفنية، إذ لـ  كمما ال شؾ فيو أف الجيكد االنجميزية المتأخرة في الترجمة ليا

يكتف بترجمة القرآف إلى االنجميزية بل تعدت ذلؾ إلى المغات اإلقميمية، فقد ترجـ المسمـ 
. ( ـ1914)االنجميزؼ خالد شمدريؾ القرآف، إلى لغة اإلسبرانتك عاـ 

دقيقا تينما اعتبر ترجمتو لمقرآف  ( ـ1905)آربرؼ المكلكد . ج. كقد كاف البركفسكر أ
. ( ـ1959)كلندف  ( ـ1955)القرآف مفسرا، كقد طبع في نيكيكرؾ : تفسيرا لفظيا فسماىا

 ( ـ1877.  ـ1807)الترجمة السكيدية، كقد نقل المستشرؽ السكيدؼ تكرنبرج . د
.  ـ1866)، كأعقبو ستر ستيف السكيدؼ (1874)القرآف إلى السكيدية، كطبع في لكند، 

. ( ـ1917)بترجمتو إلى السكيدية، كطبع في استككيمـ  ( ـ1953
 ( ـ1895.  ـ1814)الترجمة اليندية، كقد قاـ المستشرؽ اليكلندؼ األستاذفت . ىػ

. بترجمة القرآف إلى المغة اليندية
بنشر  ( ـ1815.  ـ1891)الترجمة اليكلندية، قاـ المستشرؽ اليكلندؼ كرامرز . ك

. ( ـ1956)برككسل، . ترجمة القرآف إلى اليكلندية، أمسترداـ
الترجمة اإليطالية المتأخرة، قاـ المستشرؽ اإليطالي برانكمي بترجمة القرآف مف . ز

كنشر فراكاسي، القرآف متنا كترجمة  ( ـ1913)العربية إلى اإليطالية، ترجمة ترفية، ركما 
، كأعقبيما األستاذ بكنممي ( ـ1914)صفتة خبل المقدمة، ميبلنك،  (359)إيطالية في 

صفتة  (524)بترجمة القرآف ترجمة ترفية باإليطالية مع التفسير في  ( ـ1947.  ـ1865)
. (5) ( ـ1940)ميبلنك، : ، كالثانية( ـ1929)نابكلي، : كطبع مرتيف، األكلى

كلعمنا بما تقدـ قد استقصينا التديث عف أغمب كأشير الترجمات القرآنية الكمية، 
كيستتسف الرجكع باإلضافة إلى ما سبق إلى ما ذكره شفمي في تأريخ القرآف في ىذا المجاؿ، 

لى قائمة برككمماف في أتدث الترجمات لمقرآف . كا 
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: ااترجلة ااجزئية. ثفنيف
خضاعيا إلى . أ ىناؾ جيكد متناثرة في ترجمة القرآف جزئيا، باقتطاؼ بعض سكره، كا 

.  ـ1654)الترجمة في لغات شتى؛ ففي تركب بكلكنيا مع األتراؾ اقتنى اندراؼ أككلكتكس 
نسخة مف القرآف بترجمتيف تركية كفارسية فترجميا، كلكنو لـ يكفق إلى نشرىا  ( ـ1704

نصكص : فاكتفى بنماذج منيا، مرفقا كل نص عربي بترجمة فارسية كتركية كالتينية بعنكاف
. ( ـ1701)مف القرآف مترجمة إلى أربع لغات، برليف، 

إلى  ( ـ1887.  ـ1808)كقد ترجـ القرآف جزئيا البركازيميرسكي البكلكني . ب
. الفرنسية ترجمة تعكزىا بعض األمانة العممية كفيـ الببلغة العربية

كقد ترجـ عدة فصكؿ مف القرآف إلى االسبانية المستشرؽ السكيدؼ سترستيف، . ج
. ( ـ1911)كنشرىا في مجمة العالـ الشرقي 

عدة أجزاء مف القرآف إلى الدانماركية  (Bull. بكؿ)كقد نقل المستشرؽ الدانماركي . د
. فأظير في ذلؾ سعة اطبلع عمى اإلسبلـ

: كقد أكرد األستاذ برككمماف قائمة ببعض الترجمات الجزئية تمتع بالشكل التالي. ىػ
  ـ1928الىكر  M. Alc االنجميزية
  ـ1930 الماس الفرنسية

  ـ1935ال ىكر .  ـ1931لندف  Gr. Sarwar االنجميزية
  ـ1934براغ  نيكل. ر. أ التشيكية

كفي ىذا القدر مما ذكرناه تكؿ ترجمة القرآف الكمية كالجزئية نككف قد ألقينا مزيدا مف 
. الضكء عمى أجكاء ىذه الظاىرة
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 ةاارابعاالحفارة 
ااتحتيق واافيرسة وااتدوين 

 
نشر جممة نفيسة : مف معالـ جيكد المستشرقيف البارزة في مجاالت الدراسات القرآنية

مف الكتب، كتتقيق طائفة مف المصادر التي تبتث في القراءة كالتفسير كعمـك القرآف، كقد 
جاءت ىذه الذخائر متققة في أغمبيا عمى الكجو األكمل، مما يكشف لنا عف صدؽ المعاناة، 

كالصبر كالجمد كاألناة، في إيصاؿ النص لممتمقي كما تركو مؤلفو، ككما كتبو مصنفو، كلـ 
يكتف بيذا عند المستشرقيف، بل تكج العمل التتقيقي بفيارس كمبلتق تنير أماـ القارغ 

.  مف النصكصاإلفادةالطريق في 
 قد سبقت في ىذا المجاؿ سبقا مجميا، فنشرت لنا مف ألمانياكالتق أف  :ااتحتيق. أ

التراث القرآني عمى يد عممائيا، ما نتف بتاجة ماسة إليو، كقد تكفل القرف التاسع عشر 
. ، كا عطاء ثماره يانعةاالستشراؽبتأصيل ىذا الجيد 

لقد قرر المجمع العممي البافارؼ في ميكنخ جمع المصادر الخاصة بالقرآف الكريـ 
ىذه  ( ـ1933. ـ1886)كعمكمو، كضبط قراءاتو لنشرىا، فتكلى األستاذ براجشتريسر 

فقد انتدب . (ـ1941.ـ1893)الميمة الفريدة، كعاكنو في بعضيا األستاذ أكتك بريتسل 
المجمع المذككر بريتسل بعد كفاة براجشتريسر الستكماؿ ىذا الجيد، فبادر مف فكره إلى 

تصكير تمؾ المصادر كالمصاتف تصكيرا شمسيا في عدة نسخ لتيسير االطبلع عمييا في 
ميكنخ، كالتصكؿ عمى صكر منيا، ثـ تدكيف كل آية مف القرآف الكريـ في لكح خاص، 

. يتكؼ متنكع الرسـ في مختمف المصاتف، مع بياف قراءاتيا كمتعدد تفاسيرىا
كقد انجمت ىذه الميمة الخاصة عف نشر ىذه الطائفة مف المصادر في القراءة 

: كالتدكيف كعمـك القرآف عمى الكجو اآلتي
. ألبي عمر كعثماف بف سعيد الداني: كتاب التيسير في القراءات السبع. 1
. لمداني: كتاب المقنع في رسـ مصاتف األمصار، مف كتاب النقط. 2
.  ـ1934، 7المكتبة اإلسبلمية، مجمد : البف خالكيو: كتاب مختصر الشكاذ. 3
كقد طبع بتركؼ التينية، منشكرات المجمع العممي : كتاب المتتسب البف جّني. 4

.  ـ1933البافارؼ، ميكنخ، 
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، 8غاية النياية في طبقات القراء، البف الجزرؼ، المكتبة اإلسبلمية، مجمد . 5
. ثـ بالقاىرة ( ـ1935. ـ1933)

. كتاب معاني القرآف لمفراء النتكؼ . 6
، ثـ 234، 6إسبلميكا، : كتاب اإليضاح في الكقف كاالبتداء ألبي بكر األنبارؼ . 7

. اإلسبلمية. طبع بالقاىرة لممكتبة
كيبدك أف براجشتريسر كبريتسل، كانا عمى جانب كبير مف االىتماـ بدراسة القرآف . 8

الكريـ، كنشر ما يتعمق بآثاره، فقد اشتركا في نشر الجزء الثالث مف تأريخ النص القرآني 
. لنكلدكو
. كآدابو، ألبي عبيد القاسـ بف سبلـ. فصائل القرآف:كلقد نشر بريتسل بمعاكنة إيزني. 9

كمما تجدر اإلشارة إليو إّف لبريتسل بتكثا تتعمق في مخطكطات نادرة بعمـك . 10
. القرآف، كتتقيقات في أىمية ىذه الكتب، ككصفا لمتتكياتيا، كتعميقات عمى مناىجيا

: فمو في مجّمة إسبلميكا
(. 16 / 6)كتاب معاني القرآف البف منظكر . أ

(. 17 / 6)كتاب تعميل القراءات السبع لمشيرازؼ . ب
(. 24 / 6)كتاب المشتبو في القرآف لمكسائي . ج

كنضيف إلى ما تقدـ تصره باالشارة إلى أىـ معالـ النشر كالتتقيق لجممة مف 
المستشرقيف مف مختمف الجنسيات كاليكيات، كيتراكح ضبطيا بيف الدقة، كبيف القبكؿ بكجو 

: تسف كاآلتي
: تقق كنشر بمجيكده ( ـ1861.  ـ1788)المستشرؽ األلماني فرايتاج . 1

 .1845أسرار التأكيل كأنكار التنزيل لمبيضاكؼ، ليبزيج، 
: تقق طيمة أربع سنكات ( ـ1889.  ـ1825)المستشرؽ االنكميزؼ كليـ ناسكليز . 2

.  صفتة485، الكشاؼ لجاد هللا الزمخشرؼ في ( ـ1859.  ـ1856)
االتقاف في عمـك : ، تقق كنشر( ـ1893.  ـ1813)المستشرؽ النمساكؼ شبرنجر . 3

. القرآف، لجبلؿ الديف السيكطي
شيادة : تقق كتاب ( ـ1905.  ـ1819)المستشرؽ االنكميزؼ السير كليـ مكير . 4

. ( ـ1960)القرآف لكتب أنبياء الرتمف، نشر 
: المستشرؽ المريكي آرثر جفرؼ، قاـ بتتقيق كنشر. 5
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. ( ـ1937مؤسسة دؼ خكيو، ليدف، )كتاب المصاتف لمسجستاني . أ
مقدمتاف في عمـك القرآف، البف عطية كمجيكؿ، طبع في دار الصاكؼ، القاىرة، . ب
.  ـ1972

إف ىذه القكائـ المتقدمة ال تمثل كل نتاج المستشرقيف في عالـ التتقيق، بل تمثل أبرز 
. األعماؿ كأىميا مف خبلؿ استقرائنا فتسب

كأما فيرسة القرآف الكريـ فقد ظيرت بشكميا البدائي في أكاخر القرف  :اافيرسة. ب
السادس عشر كأكائل القرف السابع عشر تينما كضع المستشرؽ االنكميزؼ كليـ بدكيل 

فيرسا لمقرآف بالمغة التركية، مع تعداد تفاسير القرآف، كطبع في ليدف،  ( ـ1632.  ـ1561)
. ( ـ1615)

أما فيرسة القرآف بإطارىا العممي المنظـ فقد بدأت في أكائل القرف التاسع عشر، كقد 
.  ـ1802)عند المستشرؽ األلماني األستاذ جكستاؼ فمكجل . فيما كصل إلينا. تأصمت
تينما أّلف أكؿ معجـ مفيرس لمقرآف الكريـ في المغة العربية، عني بألفاظ القرآف  ( ـ1970

: كمفرداتو كأسماه
في ليبزيج، كقد كاف  ( ـ1842)كطبع ألكؿ مرة عاـ  (نجـك الفرقاف في أطراؼ القرآف)

: ىذا الكتاب نكاة صالتة، بل أساسا متكما، اعتمد عميو دمحم فؤاد عبد الباقي في كضع
فتعقب عميو ما فاتو، كاستدرؾ فيو ما خفي عميو مف  (المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ)

لقد كاف عمل األستاذ فمكجل مف أعماؿ المستشرقيف الجميمة تتى أننا لـ نجد . كجو الصكاب
.  ـ1857)مثمو في فيرسة مكاد القرآف كألفاظو، تتى إذا جاء المستشرؽ األلماني مالير 

كقد جمع فيو مفرداتو ( دليل القرآف)كجدناه قد استند عمى معجـ فمكجل، فألف  ( ـ1945
كأفعالو تتى تركؼ الجر كالعطف، كقد رقمت فيو السكر كاآليات ليذه الغاية، كطبع لممرة 

. ( ـ1925)الثانية في باريس 
بالمغة  (تفصيل آيات القرآف الكريـ)بكضع  (جكؿ البـك)كلقد قاـ المستشرؽ الفرنسي 

الفرنسية، كذلؾ بترتيب اآليات الخاصة بالمكضكع الكاتد في فصل كاتد، فكأنو قد فرؽ 
القرآف نجكما بتسب مكضكعاتو فجمعيا مكضكعا مكضكعا، كلقد قاـ األستاذ دمحم فؤاد عبد 

صاتب المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ بترجمة ىذا العمل الجميل إلى المغة  الباقي
العربية بإشارة مف السيد دمحم رشيد رضا صاتب المنار، كقضى في ترجمتيا سبعة شيكر 

كطبعت عدة مرات، كلقد ذّيميا بعد نفاد  ( ـ1924 مارس سنة 8)كاممة، كاف نيايتيا يـك 
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الطبعة األكلى بفيرس تفصيمي كضعو المستشرؽ الفرنسي األستاذ ادكار مكنتيو كسماه 
بالمستدرؾ بعد أف نقمو إلى العربية أيضا، كقد كّفر األستاذ عبد الباقي رتمو هللا لمباتثيف 

فرصة كبيرة تينما ترجـ ىذيف العمميف الخالديف، فكاف أتدىما مكمبل لآلخر كاف لـ يستكعبا 
. مكاد القرآف كمكضكعاتو كال آياتو بعامة

بل ندت بعض اآليات في بعض األبكاب التي بمغت العشرات ثـ قسمت إلى مئات 
كلقد طبع التفصيل كالمستدرؾ تديثا طبعة أنيقة كمنقتة . المفردات مف المكضكعات القرآنية

.  بدار الكتاب العربي في بيركت كعمييا اعتمدنا في كصفنا ليا1969 / 3 / 17بتاريخ 
 ـ، 1863كىناؾ بتث عف مفردات القرآف لممستشرؽ األمريكي تشارلز تكادؼ المكلكد 

. 1939نشر في مجمة عالـ اإلسبلـ 
كلما كاف عمل األستاذ فمكجل كمالير مف بعده متكامبل إلى تد كبير، فقد رأينا جيكد 
المستشرقيف في الفيرسة تنصب في قناة أخرػ تمثل اتجاىا يدكر تكؿ فيرسة ما ألف في 
القرآف تارة، كفي قرائو تارة أخرػ، كتقتصر ثالثة عمى فيرسة بعض كتب التفسير بما يعتبر 

. متضا« ببمغرافيا»عمبل 
 ـ فقد 1888المكلكد  (ستكرؼ )فمف النكع األكؿ ما قاـ بو المستشرؽ االنكميزؼ . 1

 صفتة، كطبع في 450كضع فيرسا تاصا بأدب القرآف لمكتبة ديكاف اليند في لندف في 
.  ـ1930كمبريدج عاـ 

كىناؾ بتث في ىذا المجاؿ لممستشرؽ األلماني األستاذ ىممكت ريتر، عف القرآف 
.  ـ1928كالتديث في مكتبات استانبكؿ نشره في مجمة اإلسبلـ األلمانية 

كمف النكع الثاني ما قاـ بو األستاذ براجشتريسر في كضع معجـ . 2
لقراء القرآف مع تراجميـ، ككاف ذلؾ بتثا رّقي بو صاتبو إلى درجة االستاذية عاـ 

.  ـ1912
مراجع القرآف )كمف الجدير بالذكر في ىذا المجاؿ، أف نجد بريتسل قد صنف كتابا عف 

، كالكتاباف مرجعاف في فيرسة مراجع القرآف (تأريخ عمـ قراءة القرآف)، كرسالة في (كعمكمو
. كقراءاتو
كمف النكع الثالث ما تققو المستشرؽ األلماني ىكسبلتير إذ كضع فيرسا لتفسير . 3
. ( ـ1912. ستراسبكرج)الطبرؼ 

(. 78) ـ 1930كترجـ جكزيف شاخت مقتطفات منو، ليدف 
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كفي مجاؿ التدكيف كتفع النصكص نجد أف في مكتبة باريس الكطنية  :ااتدوين. ج
.  قد تجمعت قطع مف القرآف عمى الرؽ مف القركف الثاني كالثالث كالرابع لميجرة1654

كبإشراؼ المجمع العممي البافارؼ في ميكنيخ تـ تدكيف كل آية مف القرآف الكريـ في 
. لكح خاص يتكؼ، متنكع الرسـ في متعدد المصاتف مع بياف قراءاتيا كتنكع تفاسيرىا

ككرما : لممستشرؽ األمريكي (صتائف القرآف)كىناؾ بتث عف ىذا المكضكع بعنكاف 
. 1920تراه في نشرة المتتف الفني في بكسطف  ( ـ1947.  ـ1788)رازكمي 

كىناؾ جيد تدكيني مف نكع خاص يدكر تكؿ فيرسة المخطكطات المتعمقة بالقرآف أك 
: تفاسير أك عمكمو، كيمثل ىذه الظاىرة اثناف مف المستشرقيف

، زكجة المستشرؽ الركسي كراتشككفسكي، فقد ( ـ1884كلدت )فيراتشكك فسكايا، . 1
بتثت بأصالة عف نكادر مخطكطات القرآف مف القرف السادس عشر، كقد كتب األستاذ أميف 

الخكلي عف ىذا الجيد في بتثو الذؼ مثل بو الجميكرية العربية المتتدة في مؤتمر 
قدمت السيدة كراتشككفسكي بتثا عف نكادر »: المستشرقيف الدكلي الخامس كالعشريف، فقاؿ

ني أشؾ في أف كثيريف مف  مخطكطات القرآف الكريـ في القرف السادس عشر الميبلدؼ، كا 
أئمة المسمميف يعرفكف شيئا عف ىذه المخطكطات، كأظف أف ىذه مسألة ال يمكف التساىل 

. «في تقديرىا
الذؼ لخص لنا في صكرة إجمالية  ( ـ1956.  ـ1868)األستاذ كارؿ برككمماف . 2

، كما جاء (تأريخ القرآف): أسماء مف ألف بالقراءات، مستعينا بما كتبو براجشتريسر في كتابو
في الفيرس، كما اطمع عميو ىك شخصيا، ثـ تدرج تأريخيا بإعطاء جدكؿ بأبرز المفسريف ما 

 .  ى69: ت)بيف القرف األكؿ اليجرؼ تتى نياية القرف الرابع اليجرؼ، مبتدئا بابف عباس 
.  كمنتييا بتفسير القرآف، ألبي التسف عمي بف إبراىيـ بف ىاشـ(  ى70
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 ة ااخفلساالحفارة 
اادراسفت االواوعية  ي ااترآن اا ريم 

 
تميز طابع بعض الدراسات القرآنية عند المستشرقيف بصيغة البتث المكضكعي لبعض 
الجزئيات في القرآف الكريـ، كىذا المنيج سميـ لمغاية، ففي القرآف مئات المكضكعات الميمة، 

كالبتث فييا جممة قد ال يعطي ثماره، كال يفي تق كل مكضكع، أما تجزئتيا كسبرىا 
تصاؤىا في عدة أبتاث متكافئة، فمما ييسر لممتمقي فرصة   التثيث في كل جزء اإلمعافكا 

. كتيثية مف ىذه المكضكعات المتشعبة
كقد سبق لنا أف أكدنا عمى ىذا االتجاه في بعض األبتاث التي ألقيناىا عمى طمبتنا في 

الجامعة، كأكضتنا فييا أف ىذا المنيج يعني أف يقـك جممة مف المتخصصيف عمى دراسة 
شذرات كنجـك مف القرآف كل تسب تخصصو، فيجمع المتخصص مادة مكضكع مف 

مكاضيع القرآف، كيستقصييا إتصاء لتككف ىيكبل مترابطا يشكل كتدة مكضكعية متكاممة 
. كاتدة، ثـ يقـك بتفسيرىا كبرمجتيا بتسب منيجو

كأكضتنا أف ىذه الميمة تتبمكر قيمتيا في بياف مكاكبة القرآف لمتياة، كتتأكد في 
ممازجة اليدؼ الديني في القرآف لميدؼ االجتماعي، كتبرز دكر القرآف الكريـ بإعطاء 

. التمكؿ اإلنسانية المناسبة لمشكبلت الجيل في التياة
ضكئو بعض  كيبدك أف ىذا المنيج مما راؽ اتباعو لبعض المستشرقيف فكتبكا في

الدراسات المناسبة كتجنبكا كثيرا مف األبتاث العسيرة ال سيما المتعمق منيا بأتكاـ القرآف 
بعامة، كاألتكاؿ الشخصية، فابتعدكا عف آيات األتكاـ في التشريع، كعف الكصايا كالمكاريث 

. كالعقكد كالتدكد كالديات، كقاربكا المكضكعات التي يجدر بيـ تناكليا سيكلة كمركنة
لقاء الضكء الكاشف عميو برزت ىناؾ عشرات  كلدػ التدقيق في ىذا الجانب، كا 

القرآف الكريـ لجميرة مف المستشرقيف، كيمكف  البتكث المتنكعة، كالدراسات المختمفة عف
: تصنيف تمؾ الدراسات كالبتكث إلى مجمكعات عمى سبيل المثاؿ ال التصر

كيشتمل ىذا الجزء مف المكضكع عمى ما كتبو المستشرقكف عف  :ااعتفئد وااديفنفت. أ
القرآف في عقائده، أك التشريع في آياتو، أك المقارنة بيف ديانة كديانة مف خبللو، أك كشف 
العبلقات العامة بيف شريعة كأخرػ في ضكء معطياتو، أك اإلشارات إلى الديانات كالعقائد 

. السابقة في متتكياتو
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، ( ـ1495.  ـ1814)كمف السابقيف إلى ىذا المكضكع المستشرؽ اليكلندؼ فت . 1
.  ـ1845دمحم كالقرآف في مجمة الدليل اليكلندية عاـ : فقد كتب خمس دراسات عف

كتب مكضكع  ( ـ1917.  ـ1837)ثـ كجدنا المستشرؽ الفرنسي جكزيف ىاليفي . 2
.  ـ1908، المجمة اآلسيكية، (السامريكف في القرآف)

الدليل عمى اليـك ) ـ، 1883بدرسيف كلد عاـ : ثـ كتب المستشرؽ الدانماركي. 3
.  ـ1912 (اآلخر في القرآف

عيسى ):  ـ مكضكع1914كبتث أدكلف جركىماف في الصتيفة الشرقية لفينا عاـ . 4
. (في القرآف
 بتثاف في عبلقة 1871لؤلستاذ بكمشتارؾ المستشرؽ األلماني المكلكد عاـ . 5

: اإلسبلـ بغيره مف الديانات ىما
.  ـ1927النصرانية كالييكدية في القرآف، مجمة اإلسبلـ، . أ

.  ـ1953المسيتي،  مذىب الطبيعة الكاتدة النصراني في القرآف، مجمة الشرؽ . ب
، ركما (شرح المعتزلة لمقرآف: )( ـ1946.  ـ1886)كلممستشرؽ اإليطالي جكيدؼ . 6
.  ـ1925
بنشر أخبار المتككل بخمق  ( ـ1937.  ـ1881)كفي الكبلميات قاـ الفكنس منغنا . 7

.  ـ1923.  ـ1922القرآف متنا كترجمة انجميزية، مانشستر، 
: كذكر برككمماف ثبلثة مباتث تتعمق بذات المكضكع كىي. 8
.  ـ1931طابع االنجيل في القرآف بقمـ كلكر . أ

. (ت. د)عناصر نصرانية في القرآف بقمـ اىرنس . ب
.  ـ1943مجادلة المشركيف في القرآف، آتنجيانسف، . ج
إشارات إلى صيغ ):  ـ كتابو القيـ1934كقد ألف يكزؼ ككرت ذكلفرنؾ عاـ . 9

. (تشريعية عربية قديمة في القرآف
. (إشارات قرآنية إلى الثقافة المادية لمعرب األقدميف)ـ 1939كألف اليكنكره ىكنز عاـ. 10
. (الشرع في القرآف): ريخميف. ككتب ؼ. 11
، مجمة العالـ اإلسبلمي (إبراىيـ في القرآف):فاف جنيب:ككتب المستشرؽ اليكلندؼ. 12

. ( ـ1912)
. (التكراة كاإلنجيل كالقرآف): بكركيارت. ت: ككتب المستشرؽ االنكميزؼ . 13
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. ( ـ1952)، (القرآف: )عف ( ـ1910. كلد)كبتث المستشرؽ اليكلندؼ أيتما . 14
. ( ـ1955)، (الصبلة في القرآف)بتث جكتيف . 15
كأخيرا نجد المستشرؽ االنجميزؼ ريتشارد بل، كىك مف رجاؿ الديف قد صرؼ . 16

سنيف كثيرة في دراسة القرآف كتأريخو دراسة كافية متكالية كأّكؿ كتبو عنو أكد فيو العبلقات 
. المسيتية بالنبي

كىك يدكر تكؿ قصص األنبياء كاألمـ الغابرة، كالقركف  :اافن ااتصصي  ي ااترآن. ب
الماضية، كأسمكب القصة كعرضيا، كأىداؼ القصص كثمارىا، كقد بدأ متأخرا بالنسبة لغيره 

تتتكؼ بتكثو القرآنية  ( ـ1931.  ـ1874)مف البتكث، فالمستشرؽ األلماني ىكركفيتش 
عمى طائفة كبيرة مف المبلتظات كالمعمكمات الصائبة، كالجزء األكؿ منيا يعالج النصكص 

عمكميات كشكميات، أساطير رادعة، قصص األنبياء : القصصية في القرآف كيقسـ كبلمو إلى
. األسماء االعبلـ في القرآف: كالصالتيف، النبكة في القرآف، كالجزء الثاني

كيكرد األستاذ بركمماف بعض العناكيف البارزة لمكضكعات كتبت في قصص القرآف، 
: كىي تأريخيا كما يمي

.  ـ1907بقمـ سجبار، ليبزيج  (اليجادة في قصص القرآف). 1
سايدر سكاؼ، : بقمـ (مصادر القصص اإلسبلمية في القرآف كقصص األنبياء). 2
.  ـ1932باريس، 
.  ـ1939سباير، جريفنا ينخف، : بقمـ (القصص الكتابي في القرآف). 3

يتخصص  ( ـ1943.  ـ1857)كبعد ىذا نجد المستشرؽ المجرؼ بيرنات ىيممر، 
: تقريبا في جزء مف قصص القرآف، فينشر بتثا في مجمة الفصكؿ بعنكاف

. ( ـ1907)عاـ  (قصة أىل الكيف). أ
.  ـ1928، (عناصر ييكدية في مصطمتات القرآف الدينية). ب
. ( ـ1934)، عالـ اإلسبلـ، (قصص القرآف). ج
كيدكر ىذا الجزء مف البتث تكؿ االشتقاؽ كأصكؿ  : تو االلة ااعر ية  ي ااترآن. ج

شارة إلى الميجات في القرآف الكريـ،  الكممات، كبعض المصطمتات، كجزء مف المفردات، كا 
: كأبرز ما التظناه ككصل إلينا إدراكو يمكف أف يشار إليو عمى النتك التالي

الكممات )رسالتو لمدكتكراه بعنكاف  ( ـ1909.  ـ1855)كتب فرانكيل األلماني . 1
(. 1878)، ليدف (األجنبية في القرآف
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: مكضكعا بعنكاف ( ـ1909.  ـ1857)ككتب المستشرؽ النمساكؼ كارؿ فكلميرس . 2
. (القرآف بميجة مكة الشعبية)

قكاعد لغة )، ( ـ1933.  ـ1876)ككتب المستشرؽ األلماني كارؿ ىنريخ بيكر . 3
. ( ـ1910)، مجمة اإلسبلـ (القرآف في دراسات نكلدكو

( نصكص القرآف)مكضكعا بعنكاف  ( ـ1940.  ـ1858)ككتب األستاذ مرجميكث . 4
. ( ـ1925)مجمة العالـ اإلسبلمي، 

األسماء األعبلـ : )مقاال بعنكاف ( ـ1931.  ـ1874)ككتب يكزؼ ىكركفيتش . 5
(. اشتقاؽ لفع القرآف: )، كلو أيضا( ـ1925)في عاـ  (مشتقاتيا. الييكدية في القرآف

بكتابة تقارير إلى  ( ـ1939.  ـ1897)كفي ركسيا قاـ كاشتاليفا . 6
أناب، أسمـ، أطاع، شيد كتنف في القرآف، كلو : مجمع العمـك في مصطمتات

. ( ـ1928) (مصطمتات القرآف في ضكء جديد)
، (القرآف كالعربية: )بتثا بعنكاف ( ـ1875: كلد)ككتب المستشرؽ األلماني كالو، . 7

. ( ـ1948)ذكرػ جكلد سيير، 
كيتناكؿ ىذا الجزء مف المكضكع بعض السمات الببلغية، كالمظاىر  :بالغة ااترآن. د

: االعجازية لمقرآف الكريـ، كما يدكر تكؿ ىذا الفمؾ، كأىـ ذلؾ البتكث التالية
. ( ـ1919)ستانتكف، . ك. ق: بياف القرآف بقمـ. 1
. ( ـ1920)كريستنس، : ستر اآليات القرآنية بقمـ. 2
(. 1933/  ـ 1929)ركبسكف، صتيفة جمعية جبلسجك، : اإلعجاز في القرآف بقمـ. 3
(. 1923)تكؿ التشبيو كالتمثيل في القرآف، بتثاف مستقبلف لؤلستاذ بكؿ، ككبنياكف، . 4
. (ـ1955)كسب كاكتسب كمعناىما المجازؼ في القرآف،بكنيشي،مجمة الدراسات الشرقية . 5
كىناؾ بتكث مختمفة أخرػ في الدراسات القرآنية تدكر تكؿ عبلقتو  :بحوث أخرى . ىـ

باإلنساف كالككف كالتياة كالطب كالفمسفة، كقد يتتدث بعضيا عف أصكؿ التفسير كعمـك 
: القرآف، كنشير ىنا إلى أىميا

: كل مف« قرآف»كتب عف عمـك القرآف تتت لفع 
. ( ـ1916.  ـ1915)في مجمة اإلسبلـ،  ( ـ1914.  ـ1851)ياككب بارت . 1
. ( ـ1913)في المجمة الشرقية األلمانية  ( ـ1918.  ـ1844)فمياكزف . 2
. ( ـ1945)الثكر مف اآلباء اليسكعييف، دراسة عف القرآف، التضارة الكاثكليكية . 3
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. ( ـ1949)كالة، صتيفة دراسات الشرؽ األدبي . 4
. ( ـ1926)القرآف، دراسات ىربث،  ( ـ1932.  ـ1850)بكىل . 5
 .( ـ1936)بالمر، دراسة عف القرآف، نشرىا نيكل، صتيفة الجمعية الشرقية األمريكية، . 6
. ( ـ1940)القرآف، مؤتمر المستشرقيف،  ( ـ1910: كلد)شبيتالير . 7

. ( ـ1954)كعاد إلى المكضكع نفسو، في دراسات تشكدؼ، 
: كىناؾ بتكث متفرقة عالجت مختمف القضايا القرآنية نشير إلييا فيما يمي

. ( ـ1893)، ليبزيخ (منتخبات مف القرآف)كارلك نالينك، . 1
. ( ـ1902)، لندف (بتكث جديدة في نظـ القرآف كتفسيره)ىكر سفيمد، . 2
. ( ـ1905)، لندف (المصادر األصمية لمقرآف)تاسدكؿ، . 3
. ( ـ1906)، (الطب في القرآف)أكبتز، . 4
. ( ـ1906)، الدراسات الشرقية لنكلدكو، (تفسير القرآف)فيشر، . 5
. (ـ1921)، مجمة الجمعية اآلسيكية،(المئكف في بعض أجزاء مف القرآف)ستيل،.د. 6
. ( ـ1924)، اآلداب الشرقية، (تفسير القرآف)رتشارد ىارتماف، . 7
. ( ـ1924)، اآلداب الشرقية، (المتشابو في القرآف)ريتشارد بل، . 8
(. 1930)، براغ، (نشأة اإلنساف كما في القرآف)فرانكل، . 9

. ( ـ1932)لنشاؼ  (نصكص ماراتشي مف القرآف)كارلك نالينك . 10
. ( ـ1934.  ـ1927)، (القانكف في القرآف)رفميف، . 11
، مجّمة معيد اآلداب العربية (نصيب القرآف مف التياة اليكمية بمصر): جاؾ جكمييو. 12

. ( ـ1954)، (االتجاه التديث لتفسير القرآف بمصر)كلو أيضا  ( ـ1952 / 15)في تكنس عدد 
.  ـ1899)كبمعاكنة المستشرؽ باريس كتب المستشرؽ الفرنسي جاف كانتينك . 13

تكليات معيد الدراسات الشرقية، ( تبلكة القرآف في دمشق كالجزائر: )بتكثا في ( ـ1956
. ( ـ1947/  ـ 1942)باريس 

. ( ـ1914)دراسة آية مف القرآف، مجمة الشرؼ المسيتي، : ككتب المستشرؽ الفرنسي جريفك. 14
نبذة عف النفس في : )( ـ1900المكلكد )ككتب المستشرؽ الفرنسي، ببلشير . 15

. ( ـ1948 / 1)، الساميات (القرآف
(. 1943)، فمكرنسا (آيات مف القرآف): ككتبت المستشرقة اإليطالية المعاصرة فرجينيا فاكا. 16
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كلممستشرؽ األمريكي آرثر جفرؼ عف نصكص القرآف الكريـ كقراءاتو، دراسات . 17
: غزيرة أىميا

. ( ـ1924)القرآف، الصتيفة األمريكية لمغات كاآلداب السامية، . أ
. ( ـ1942)القرآف، عالـ اإلسبلـ، . ب
. ( ـ1932)القرآف، مجمة الشرؽ التديث . ج
: كلو المباتث التالية فيما يتعمق بالقراءات. ( ـ1947)القرآف، مجمة الشرؽ األكسط . د
. ( ـ1935)نصكص مف القرآف، عالـ اإلسبلـ . أ

(. 1938)أبك عبيدة كالقرآف، عالـ اإلسبلـ . ب
. ( ـ1938)دراسة عف مختصر شكاذ القراءات البف خالكيو، الدراسات اإلسبلمية، . ج
. ( ـ1940 / 1937)قراءة زيد بف عمي، مجمة الدراسات الشرقية . د
. ( ـ1939)عاـ  (الفاتتة). ىػ
. ( ـ1942)طريقة كتابة القرآف في سمرقند، الصتيفة األمريكية الشرقية، : كبمعاكنة مف لسكف . ك

ىذه خبلصة عف أىـ ما كصل إلينا مف الدراسات المكضكعية المتنكعة في القرآف 
. لممستشرقيف
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 ة ااسفدساالحفارة
اادراسفت ااترآنية  تتويم ااجيود االستشراقية  ي

 
لعمو مف المفيد تقا أف يعقب عرضنا كتتميمنا  :طبيعة اافيم االستشراقي الترآن. 1

لجميرة مف جيكد المستشرقيف في الدراسات القرآنية تقديـ كنقد منيجي لتمؾ الجيكد بإلقاء 
األضكاء عمى أبرزىا شيكعا كألمعيا في الميداف انتشارا، ففي الكقت الذؼ نشاىد فيو الجيد 

المكضكعي ينصب عمى تأريخ القرآف نجده متضائبل في ببلغة القرآف، في تيف نممس 
المتاكالت جادة إلى ترجمتو ألغمب المغات التية في العالـ، مضافا إلى تتقيق طائفة مف 

أركع ما أّلف في عمـك القرآف كمعانيو كقراءاتو كالتفاسير، كقد نممس فيما مغمكطا لمضاميف 
القرآف، كتعصبا ظاىرا ال يستند إلى برىاف نصي أك تأريخي، كقد نبير بإنجازات يعسر 
تكافرىا بجيد شخصي، كقد نعجب بالتأكيد عمى جزئيات قد ال تيـ المسمميف، كقد تغفل 
مكضكعات ليا األثر الكبير في المجاؿ العقائدؼ إلى جانب اىتماـ في نشكء المغة كفقو 

. العربية كمكافقة كتب العيديف أك مخالفتيما
إف الفيـ الذؼ عالج المستشرقكف القضايا القرآنية يبتعد كثيرا عف الفيـ الذؼ نعالجيا بو 

نتف، فالدراسات الببمكغرافية ىدؼ مركزؼ لدييـ، كضبط الكقائع التأريخية ميمة جديرة 
بالبتث، كاختبلؼ القراءات ظاىرة تستأىل العناية، ككيفية الكتي قضية تثير الشككؾ أتيانا، 

. ككتابة القرآف كتدكينو مسألة عممية دقيقة
أما نكاتي االعجاز فيك مما يخص المسمميف، كقضايا الببلغة شئكف عربية قد ال 

بدكية، كااللتفات مف الفنكف  يتسنيا غير العربي األصيل، كجرس األلفاظ ال تعييا إال أذف
البديعية التي ترتبط بالببلغة العربية، كالتفسير الجزئي أك الكمي أك المكضكعي، ال سبيل لو 

رشاد كتشريع لممسمميف ال لممستشرقيف . في مفيـك المستشرقيف، ألف القرآف كتاب ىداية كا 
كمع ىذا التفاكت بيف الفيـ االستشراقي لمقرآف، ككاقع الفيـ اإلسبلمي لو، تستكقفنا كثرة ىذه 

. البتكث القيمة في المكضكع، كتشعب مفرداتيا بالشكل الذؼ يثير الدىشة في أغمب األتياف
المستشرؽ يفيـ مف القرآف أنو غير مجرػ التياة العامة كالخاصة في الجزيرة العربية 

كالعالـ، فما ىي أسباب ذلؾ كما ىي مؤثراتو، ىل ىي القكة كالسيف؟ الخمق كالمتبة؟ الرسالة 
كالتكجيو؟ أـ ماذا؟ 
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 (تضارة العرب) ـ كتاب 1884أخرج في عاـ . العالـ الفرنسي غكستاؼ لكبكف مثبل
فخصص الفصل الثاني مف الباب الثاني منو لدراسة القرآف الكريـ، كبعد أف أعطى خبلصة 

مركزة عف جمع القرآف، كقربو مف التكراة كاالنجيل، كقياسو بكتب اليند الدينية، كتعرضو 
لخمق الدنيا، كصفة الجنة كالنار، كمسامتة الييكد كالنصارػ، كفمسفة القرآف كأثرىا في 

انتشاره في العالـ، كالتكتيد المطمق في القرآف، ككضكح مذاىب القرآف، كركح العدؿ 
كاالتساف في القرآف كسبب انتشاره السريع، كتضامف األمـ اإلسبلمية بفضل القرآف، كخطأ 

. المؤرخيف في بياف أسباب انتشار القرآف عف طريق القكة
نجده يصرح بأف القرآف لـ ينتشر بالسيف بل انتشر بالدعكة كتدىا، ألف األدياف ال 

. تفرض بالقكة
كفي قضية أخرػ مسممة عند الباتثيف العرب في نظـ القرآف، كجكدة تركيبو، كتسف 
تأليفو، نراه يرتكب خطأ فاتشا باعتباره القرآف قميل االرتباط، خاليا مف الترتيب، فاقد السياؽ 

. كثيرا
بكنو النظـ  كيعكد سبب ىذا الخطأ الفاتش بطبيعة التاؿ إلى جيمو غير المتعمد

القرآني، كارتباط اآلية بما قبميا، كما بعدىا، كانتياء المكضكع لمبدء في مكضكع آخر، 
كمكاكبة الغرض الفني لمغرض الديني ببلغيا كتشريعيا، كرقة االلتفات مف الغيبة إلى 

التضكر، كمف الخطاب إلى الغيبة، كمف اإلفراد إلى الجمع كبالعكس، كمف المضمر إلى 
المظير، مما ال يكاد يتسف فيمو الدقيق إال العربي المتض، أك مف تمرس بمغة العرب 

تاطة . ذكقا كلسانا كا 
ُيَحرُِّ وَن اْاَ ِلَم ): كاألستاذ بكؿ يستغل نصا مف النصكص القرآنية في إدانة الييكد بأنيـ

َعْن َلواِاِعِو َوَيُتوُاوَن َسِلْعنف َوَعَصْينف َواْسَلْع َغْيَر ُلْسَلٍع َوراِعنف َايِّف ِبَأْاِسَنِتِيْم َوَطْعنًف ِ ي 
يِن َوَاْو َأنَُّيْم قفُاوا َسِلْعنف َوَأَطْعنف َواْسَلْع َواْنُظْرنف َا فَن َخْيرًا َاُيْم َوَأْقَوَم َواِ ْن َاَعَنُيُم هللُا  اادِّ

ليبني تكما طائشا عمى إدراؾ خاطئ فيعتبر  (46/ النساء ) (ِبُكْفِرِىْم َ ال ُيْؤِلُنوَن ِإالَّ َقِليالً 
. التتريف تغييرا مباشرا لصيغة مكتكبة في القرآف

دكف ملسو هيلع هللا ىلص كقد اشتمل تعصبو الفاضح عمى ألفاظ تجريتية ألصقت بالرسكؿ األعظـ 
. مسكغ ليا عمى اإلطبلؽ

. كيثير مسألة الناسخ كالمنسكخ كسيمة يتذرع بيا خصـك النبي لمقكؿ بالتتريف
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كيتاكؿ الدس كاالفتراء لتشتيت شمل المسمميف مف خبلؿ ىذا المنظكر اليزيل الذؼ ال 
. يكافقو عميو تتى المستشرقكف 

كتكاد أف تتفق كممة المستشرقيف كعمماء الغرب المنصفيف ممف ليـ دراسات في ىذا 
عمى صتة نقل القرآف كانتيائو بنصو إلى . كىـ ال يؤمنكف بككف القرآف منزال مف هللا. المجاؿ

، كىناؾ بضع شيادات لكبار العمماء مف المستشرقيف تؤكد أف القرآف ىك الكتاب ملسو هيلع هللا ىلصالنبي دمحم 
الكتيد في الدنيا الذؼ بقي نصو متفكظا مف التتريف، مف بيف كتب الديانات جميعا، كأنو 

لـ يقبل أؼ تغيير  لـ يتطرؽ شؾ إلى أصالتو، كأف كل ترؼ نقرأ اليـك نستطيع أف نثق بأنو
. مف يـك نزكلو

. كقد أكرد األستاذ أبك التسف الندكؼ جممة مف نصكص المستشرقيف في المكضكع
كقد زيف اإلماـ الخكئي دعاكػ القكؿ بالتتريف، كدتضيا جميعا ببراىيف كأدلة رصينة 

. لـ يسبق إلييا مف ذؼ قبل
بينما نجد األستاذ نكلدكو في تأريخ القرآف يخالف جممة كتفصيبل فكتابو ىذا باإلضافة 

يفيـ فيو مف القرآف ما ال يفيمو السذج أك . إلى ما سبق بيانو في مبتث تأريخ القرآف
المتعصبكف، يفيـ منو أنو كتاب سماكؼ كتراثي بكقت كاتد كيجب أف يبتث مف كجكه شتى، 
كقد اعتبره بتق أبك عبد هللا الزنجاني مف أىـ ما ألفو االفرنج في تأريخ القرآف مف نكاح شتى 

بما يشيد بتضّمعو كاطبلعو الكاسع، كما بتث عف تقيقة الكتي كالنبكة، كشخصية 
. كنزكؿ القرآف، كتأريخ السكر مكّييا كمدنّيياملسو هيلع هللا ىلص النبي 

كقد سمؾ في كشف تأريخ السكر مسمكا قكيما ييدؼ إلى التق أتيانا، فإنو جعل 
 (الخندؽ)ك  (بدر)كعمـ تأريخيا كترب ملسو هيلع هللا ىلص التركب كالغزكات التادثة في زمف النبي 

كأشباىيا مف المدارؾ لفيـ تأريخ ما نزؿ مف القرآف فييا، كجعل أيضا  (صمح التديبية)ك
. اختبلؼ ليجة القرآف كأسمكبو الخطابي دليبل آخر لتأريخ آياتو

كالشدة في اإلنذار، نزلت  (يا أّييا الناس)فيقكؿ في الخطابات الكاردة في اآليات بمفع 
، كآيات الرتمة (يا أّييا الذيف آمنكا): في أكؿ النبكة، كقمة عدد المسمميف، كالخطابات بمفع

. نزلت بعد ازدياد عدد المسمميف كالمؤمنيف
كىك يرتاب في بتثو التتميمي في الركايات كاألتاديث كأقكاؿ المفسريف في تأريخ 

فكره، كيرشده إلى تأريخ السكر  كفي عيف التاؿ يأخذ مف مجمكعيا ما يضيء. القرآف
. كاآليات كنظميا أتيانا
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كأشار إليو استقصاؤه لتأريخ  (تأريخ القرآف)كمف أركع ما تققو األستاذ نكلدكو في كتابو 
أبي القاسـ عمر ابف دمحم بف عبد الكافي في : نزكؿ القرآف معتمدا عمى ما جاء بكتاب

، كذكر أف كتاب أبي القاسـ مكجكد في مكتبة (مف عمماء القرف الخامس اليجرؼ )المكضكع 
674 Lygd God) (Warn في مكة ملسو هيلع هللا ىلص  ثـ تقسيمو ذلؾ إلى ما نزؿ مف القرآف عمى النبي

لى ما نزؿ عميو في المدينة . كا 
كنكلدكو كاف نقل أغمب ذلؾ عف كتاب أبي القاسـ إاّل أنو تققو كنشره كدلنا بعد ذلؾ 

. عمى نسخة الكتاب
كقد أتسف أبك عبد هللا الزنجاني صنعا بنشر ما اعتمده نكلدكو، كما استخرجو ىك 

إلبراىيـ بف عمر البقاعي، « نظـ الدرر كتناسق اآليات كالسكر»باالستعانة بكتابي 
البف النديـ، كقد بكب ذلؾ في فيارس منسقة دقيقة استغرقت أكثر مف عشر « الفيرست»ك

. صفتات في كتابو
ككاف مما اجتيد فيو نكلدكو ترتيبو لمقسـ المكي مف القرآف كتصره بخمس كثمانيف 

. سكرة كترتيبو لمقسـ المدني منو كتصره لممدني بثماني كعشريف سكرة
كالغريب أف يككف ما تكصل إليو نكلدكو بعد البتث كالتمتيص كالمقارنة قد جاء عمى 

نزلت بمكة خمس : لساف ابف عباس بما تدث بو ابف جريح عف عطاء عف ابف عباس قاؿ
. كثمانكف سكرة كنزلت بالمدينة ثماف كعشركف سكرة

كلـ يذكر نكلدكو الفاتتة ال في المكّي كال في المدنّي، كلعمو متكقف فييا باعتبارىا في 
. نظرة مكّية، مدنّية، فتمت بذلؾ سكر القرآف أربع عشرة كمائة سكرة

كىك يضع السكرة بمكقعيا التأريخي في النزكؿ، فيبدأ بسكرة العمق باعتبارىا أكؿ ما نزؿ 
مف القرآف ثـ سكرة القمـ كىي التي تمييا في النزكؿ كىكذا يتتبع السكر تأريخيا تتى ينتيي 

. بآخر ما نزؿ بالمدينة المنكرة
. كيبدك لي أف مباتث نكلدكو في تأريخ السكر ىي أنفس ما جاء في كتابو تأريخ القرآف

مكضكعيا في  (التطكر التأريخي لمقرآف)في كتابو  (أدكارسل)كقد كاف المستشرؽ االنكميزؼ 
كارؿ )كقد كثق األستاذ . كاستفاد بما سبق إليو نكلدكو. بتث المكّي كالمدنّي ككتابة القرآف كتدكينو

المصتف العثماني، كذىب إلى رأؼ قيـ في القراءات بأف الكتابة فتتت مجاال لبعض  (برككمماف
. االختبلؼ في القراءات، فاشتغل القراء عمى ىذا األساس بتصتيح القراءات
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في تأريخ القرآف، بنيتو  (ببلشير)كال شؾ أف ما كتبو المستشرؽ الفرنسي األستاذ 
كتككينو، كرسالتو في مكة كرسالتو في المدينة كالكاقعة القرآنية كعمـك القرآف يعتبر مف أبرز 
الجيكد االستشراقية بعد جيكد نكلدكو، كقد أفاد منو كثيرا ال سيما في تقيده بالمرتمة الزمنية 

. لتأريخ نزكؿ السكر القرآنية
ال سيما اعترافو بتيرة غير العربي  (ببلشير)كقد كانت الذائقة العممية رصينة قيمة عند 

. عند فيـ القرآف
إف ىذا الفيـ المتفاكت عند ىؤالء المستشرقيف يعكد إلى العنصر النفسي األغمب في 

فمف اتجو اتجاىا مكضكعيا كاف ما قدمو مكضكعيا، كمف كاف ذا ىكػ . شخصية كل منيـ
. أك تعصب أك فرية أشبع ذلؾ في بتكثو

. كناتية أخرػ ميمة في مفارقات الفيـ االستشراقي، تنبعث مف زاكية عقيدية
ينظره المسمـ نصا  فالمستشرؽ قد ال ينظر النص القرآني مف ككنو نصا تضاريا، بينما

مقدسا، كال يمكف أف نتطمب مف مستشرؽ أف يرػ القرآف بعيف المسمميف، فبل نتممو أكثر مف 
ميمتو األكاديمية، فقد يتياكف بعض المستشرقيف بأقدس جانب مف القرآف كال يراه تياكنا، كقد 
يقصر في عرض كجية نظر دقيقة كال يجده تقصيرا، كقد يطنب في نكاح ال تستدعي اىتماما 

جديا في نظرنا، كمع ذلؾ رأينا البعض اآلخر يعامل القرآف معاممة تفكؽ معاممتو لمتكراة 
كاالنجيل كاف كاف ييكديا أك مسيتيا، معتبرا القرآف مف المقدسات اإلليية الكبرػ، كما ىي 

. التاؿ عند المتكرعيف مف المسمميف
كفي ىذا الضكء يجب أف يككف الباتث منصفا في التقكيـ كالجرح كالتعديل، كال يتطمب 

مف التركة االستشراقية أكثر مما تدعيو ىي لنفسيا، أك أمرف مما تسمح بو ليا الطقكس 
الدينية المتداكلة، كىذا ال يعني أف نغض طرفا عف األخطاء الطائمة إف كجدت، أك النزاعات 
المتطرفة اف كشفت، كال نتستر عمى النيات المشبكىة األتكاـ، كال نقف مكقف المتسامح مف 

القرار البلمكضكعي، كلكف عمينا أف ال نتمّتل فنتصكر المستشرقيف أتقياء بررة، فنتمميـ 
أكثر مف طاقاتيـ المتعارفة، كال نتغطرس فنجعميـ مثاال لؤلنانية، فيـ بشر، كالبشر فيو 

الصالح كالطالح، كىـ ممتزمكف بعقائد معينة، قد يصاتب التزاميـ ىكػ، كقد تفرض النفكس 
. المكضكعية

إف الفيـ االستشراقي لمقرآف قد يختمف أتيانا عف فيمنا لو، ألسباب متأصمة، تممييا 
ظركؼ نفسية أك اجتماعية أك اقتصادية، كقد تممييا نزعات عدائية تينا، كتبشيرية تينا 
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آخر، كىنا يكمف الخطر المتفاقـ إذ قد يشّذ المستشرؽ في ىذه األتكاؿ عف الصكاب، كىنا 
. يعامل النص العممي بمنظكر اليقظة كالتيطة كالتذر إذ قد يتجنى عمى العمـ كالتق

كقد يختمف أتيانا عف فيمنا لو، ليمـك عممية كأكاديمية تعتبر أجدػ نفعا عندىـ كأكثر 
. تتصيبل مما ىي عندنا

كقد يختمف أتيانا عف فيمنا لو ألنيـ ال ينظركف إلى القرآف نظرة تقديس نظرتيـ إلى 
. التكراة كاإلنجيل، فيككف التقصير مفركضا مف داخل النفس االستشراقية

كقد يختمف أتيانا عف فيمنا لو ألنيـ يركف أف القرآف كتاب ثقافي تضارؼ يدرس مف 
ذا عكلج ىذا الجانب فقد يعالج  ىذا الجانب، كال يعالج منو ما لو صمة بالكتي أك الغيب، كا 

. معالجة مف ال إيماف لو بو، كال رككف إليو، كىي قضية أخرػ 
لمسنا فيما سبق أف الطابع العاـ لدػ المستشرقيف  :ااتوثيق لن ينفبيعو األواى. 2

العممييف ىك الدقة كالضبط كىما يشكبلف الركف األساسي في الجيد االستشراقي، كفي ىذا 
الضكء كجدنا العناية فائقة بأصكؿ القرآف تدكينا ككتابة كفيرسة كتتقيقا كنشرا كترجمة كتعقيبا 
باعتبار ذلؾ جميعا مف الينابيع األكلى لتكثيق النص القرآني كالمتافظة عميو مف الضياع، 
كلقد كانت مقررات المجمع العممي البافارؼ في ميكنيخ بجمع المصادر الخاصة بالقرآف 

 (ـ1933. ـ1886براجشترايسر )الكريـ، كضبط قراءاتو المختمفة، كعيدتو بذلؾ إلى األستاذ 
. أستاذ المغة العربية في جامعة ميكنخ (أكتك بريتزؿ)كمف بعده إلى المستشرؽ األلماني 

فقد كجدنا بريتزؿ متفتح األفق، جدؼ المبادرة، عممي التنفيذ فكاف أكؿ ما بدأ بو أف 
بعث بخطاب إلى المجمع العممي العربي في دمشق يقكؿ في جممة منو تتقيقا لممشركع الذؼ 

كلقد نكينا تسييبل لمتبي االطبلع أف ندكف كل آية مف القرآف »: (براجشتراسر): عيد لسمفو
الكريـ في لكتة خاصة تتكؼ مختمف الرسـ الذؼ كقفنا عميو في مختمف المصاتف مع بياف 
القراءات المختمف الرسـ الذؼ كقفنا عميو في مختمف المصاتف مع بياف القراءات المتخمفة 

التي عثرنا عمييا في المتكف المتنكعة؛ كمتبكعة بالتفاسير العديدة التي ظيرت عمى مدػ 
. العصكر كتكالي القركف 

كتينما انجمت الميمة عف طبع العديد مف اآلثار القرآنية لعمماء العرب كالمسمميف لـ يكتف 
في تأريخ عمـ القرآف بالمغة األلمانية كىي تتتكؼ »بريتزيل عند ىذا التد بل أتتفنا برسالة فريدة 

. في عمـ القرآف المكجكدة في اآلفاؽ كدكر الكتب في العالـ عمى أسماء المؤلفات
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أسرار التأكيل كأنكار التنزيل لمبيضاكؼ، : كغير غريب بعد ىذا أف نشاىد تتقيق
كالكشاؼ لمزمخشرؼ، كاالتقاف لمسيكطي ككتاب المصاتف لمسجستاني، كمقدمتاف في عمـك 

القرآف عمى أيدؼ مستشرقيف آخريف، كىي كتب ميمة في التفسير كعمـك القرآف، نشدانا 
. لتكثيق ىذه النصكص الثمينة

كمع نفاسة ىذه النكعية مف الجيكد، إاّل أننا نقف معجبيف بما أسداه المستشرؽ األلماني 
تينما ألف أكؿ معجـ مفيرس لمقرآف في المغة  (ـ1870. ـ1802جكستاؼ فمكجل )األستاذ 

كطبع ألكؿ  (نجـك الفرقاف في أطراؼ القرآف): العربية، عني بألفاظ القرآف كمفرداتو كأسماه
. (ـ1842)مرة في ليبزؾ 

المعجـ )كىك عمل إتصائي أبجدؼ دقي اعتمد عميو دمحم فؤاد عبد الباقي في مكضكع 
. (المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ

مف عمل فمكجل فألف في  (ـ1945. ـ1857)كقد استفاد المستشرؽ األلماني مالير 
كزاد عميو أف اشتمل عمى تركؼ الجر كالعطف كأضرابيا، كطبع لممرة  (دليل القرآف)ضكئو 

. ـ1925الثانية في باريس 
ف عجبنا بما تققو فمكجل كمالير فيك ليس بأقل مف عجبنا بما قاـ بو المستشرؽ الفرنسي  كا 

بالمغة الفرنسية، كذلؾ بترتيب اآليات  (تفصيل آيات القرآف الكريـ)تينما كضع  (جكؿ ال بـك)
الخاصة بالمكضكع الكاتد في فصل كاتد، فصنف القرآف نجكما بتسب مكضكعاتو ثـ جمعيا 

ف لـ يكف شامبل لمكضكعات القرآف كافة، أك لـ يستكعب آيات  مكضكعا فكاف عممو ىذا فريدا كا 
. كل مكضكع إلى جانبو، بل نّد عنو النزر تينا، كالكثير تينا آخر

ينشر  (ـ1863المكلكد )تشارلز تكارؼ : كفي ىذا االتجاه نجد المستشرؽ األمريكي
، أفاد بو كثيرا مما تققو (ـ1939)بتثا قيما عف مفردات القرآف في مجمة عالـ اإلسبلـ، 

.  في المفردات في غريب القرآف( ى502ت )الراغب األصبياني 
بكضع فيرس إتصائي دقيق  (ـ1888المكلكد)كلقد قاـ المستشرؽ االنكميزؼ ستكرؼ 

. (ـ1930عاد)كطبع في كمبردج  ( صفتة45)بأدب القرآف لمكتبة ديكاف اليند في لندف في
 (ـ1912عاـ )الذؼ رّقي بو إلى مرتبة األستاذية  (براجشتر ايسر)أما بتث األستاذ 

كىك نكع مف التكثيق . فقد كاف عبارة عف معجـ إتصائي لقّراء القرآف الكريـ مع تراجميـ
. تينما كضع فيرسا لتفسير الطبرؼ  (ىك سبليتر)كالضبط قاربو المستشرؽ األلماني 
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كلقد كانت العناية بالتكثيق، كالدقة في رصد أبعاده متناىية تينما نشر المستشرؽ 
، تجده (صتائف القرآف)مكضكعا قّيما بعنكاف  (ـ1947. ـ1877ككرما رازكمي )األمريكي 

. تقق فيو عدد صتائف القرآف الكريـ. ـ1920في نشرة المتتف الفني في بكسطف، 
بتثا أصيبل عف نكادر  (ـ1884فيراتشكك فسكايا كلدت )كقد قدمت المستشرقة الركسية 

مخطكطات القرآف في القرف السادس عشر الميبلدؼ أثنى عميو كثيرا األستاذ أميف الخكلي 
. في مؤتمر المستشرقيف الدكلي الخامس كالعشريف

كلقد شاء المستشرقكف أف يفيمكا النصكص القرآنية عف كثب، فعمدكا إلى ترجمة القرآف 
الكريـ إلى المغات العالمية التية، فكانت الترجمات البلتينية كاإليطالية كاأللمانية كالفرنسية 
كاالنكميزية كالسكيدية كاليكلندية كاليندية كغيرىا، مشتممة عمى جيكد مضنية قاسى منيا 

جسيمة ال يطيقيا الكثير مف الباتثيف المسمميف، إذ ليس أمرا يسيرا أف  المستشرقكف متاعب
يتفرغ فرد أك جماعات لغتيـ األـ غير العربية إلى ترجمة نص عربي فريد، يكمف في تعبيره 
التس االستعمارؼ إلى جنب البعد التشبييي، كالتعبير المجازؼ بسكية اإلرادة التقيقية مف 

القكؿ، ىذا مضافا إلى تداخل األشباه كالنظائر كالمترادفات في األلفاظ، ككجكد التضاد 
مما يعني تمرسا دقيقا في فنكف القكؿ، كعناء شاقا في . كاالشتراؾ في المادة الكاتدة

. اضطبلع المغة كالبياف كداللة األلفاظ
كقد كانت ىذه الجيكد المتقدمة مجتمعة سبيبل إلى تكثيق نصكص القرآف كمعاينتيا 

. بمنظكر عصرؼ متميز مف ينابيعيا األكلى
كال شؾ أف ىدفا أساسيا يتدك بالمستشرقيف إلى خكض عباب :استتراء االجيول. 3

القرآف، كالغكص في أعماؽ كنكزه، أال كىك استقراء المجيكؿ، كاستكشاؼ التقائق، كال يككف 
كقد كاف مضمار ىذا االرتياد السبق إلى . ىذا الممتع إال عمميا أصابكا اليدؼ أـ أخطئكه

المعرفة، بالتأكيد عمى الجزئيات األكلية، التي تميد في الكصكؿ لمكميات الرئيسية، فكاف 
عمميـ كالمقدمات الضركرية التي تنتيي إلى نتائج ضركرية، فيما يقدركف ال فيما نقدر، إذ 

. قد نكافقيـ تينا كنختمف معيـ تينا آخر فيما قرركا مف استنتاج
كميما يكف مف أمر، فقد سمككا إلى تتقيق ىذه الخطكة اتجاىا عمميا أصيبل بالتأكيد 

عمى دراسة القرآف مكضكعا، مكضكعا، كلـ يتناكلكا بطبيعة التاؿ كل مكضكعات القرآف، بل 
اكتفكا بالبعض منيا، مما يسيل بتثو، أك تتكافر مصادره، أك يخمص إلى تصيمة مثمرة، 

كالتق أف ىذا االتجاه يعني االستقصاء كاالستيعاب الشامل، كيتطمب القياـ بعممية إتصائية 
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كمع أف الشؾ يخامرنا في قدرة جممة المستشرقيف عمى . في ذات المكضكع المراد بتثو
تتقيق ىذا الغرض، إال أننا لمسنا مقدرة فائقة أتيانا عند الطبقة الممتازة منيـ، ممف بدا عمى 
بتكثو سيماء الصبر كاألناة كالتتفز، فالمشقة الدراسات االستقرائية تضني الباتثيف، كقد ال 

. يتققكف قدرا يعتد بو مف النجاح إال بعد سنيف مف التمتيص كعناء االستنباط
كلقد كاف في إصدار األتكاـ مصاتبا لجميرة مف الباتثيف بعض األتياف، كاالرتجاؿ 
ديدنا لمبعض اآلخر منيـ، كىذا نتيجة طبيعية ألمزجة المستشرقيف المتأرجتة بيف السطتية 
كالمكضكعية، كمع ىذا فقد تجنبنا االسفاؼ فيما قدمنا ليـ مف بتكث قد يككف البعض منيا 
مرضيا كاآلخر متيافتا، كال يعني ىذا الغض مف المنزلة العممية مف جية، أك إسداؿ الستار 

. عمى األخطاء مف جية ثانية، فكاف كل عمى سبيمو
لقد لمسنا في الفصل الخاص عف الدراسات المكضكعية التي بتثيا المستشرقكف جيدا 
ال ينتقض، كمثابرة ال تجتد، ففي مجاؿ العقائد كالديانات كضعنا أيدينا عمى بتكث قيمة في 
التشريع القرآني، كالمقارنة بيف القرآف كالكتب السماكية، كالعبلقات العامة بيف الديانات ككاف 

إذ كاكب تديثو  (ـ1895. ـ1814فث )أبرز مف أكد عمى ىذا الجانب المستشرؽ اليكلندؼ 
عف ذلؾ في خمسة بتكث تتعمق بالرسكؿ األعظـ كالقرآف الكريـ، كقد نشرىا تباعا في مجمة 

. الدليل اليكلندية
عف العبلقة بيف اإلسبلـ كالييكدية  (بكشتارؾ)كقد كشف المستشرؽ األلماني األستاذ 

. كالنصرانية في أبتاث قيمة
ككاف التأكيد عمى عبلقة اإلسبلـ بالمسيتية مثار بتكث متعددة عند كلكر كآرنس 

. كبكركيارت كريتشارد بل
إشارات إلى صيغ تشريعية عربية  (يكزؼ ككرت زكلفرنؾ)كمف الّطريف تقا أف يرػ 
عف إشارات قرآنية إلى الثقافة المادية لمعرب  (اليكنكره ىكنز)قديمة في القرآف، كأف يكشف 

. عف إبراىيـ عميو السبلـ في القرآف تديثا أكاديميا راقيا (فاف جنيب)القدماء، كأف يتتدث 
كفي التديث عف الفف القصصي في القرآف المشتمل عمى بياف األتكاؿ كالطقكس 

كاختبلفو عف القصص الدنيكؼ أدركنا  كالمفارقات لؤلمـ الماضية، كأىداؼ القصص الديني
يبدؼ كثيرا مف المبلتظات الدقيقة كالمعمكمات الصائبة في  (ىكرفيتش)المستشرؽ األلماني 

معالجة النصكص القصصية في القرآف الكريـ، كيكشف عف الجانب التأريخي القصص 
. األنبياء كاألكلياء كالصالتيف كعبلقة ذلؾ كمو بمبدإ النبكة في القرآف
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كغير غريب أف نممس الجانب الصكفي كالمناخ الركتي في قصص اليجادة في 
القرآف، كمصادر القصص اإلسبلمية كقصص األنبياء في القرآف، كقصص أىل الكتاب، 

. كأىل الكيف في القرآف، كعناصر ىذه القصص كرجاليا كأدكارىا
كلقد كانت المكضكعية أكثر شيكعا في األبتاث المغكية األصمية، كقد كشف األستاذ 

عمقا جديدا في مراتل فقو المغة  (الكممات األجنبية في القرآف)في رسالتو لمدكتكراه  (فرانكيل)
العربية، كأثر القرآف الكريـ في تطكير المفيـك المغكؼ منذ مراتمو األكلى، كقد جدد ىذا الفيـ 

. (نكلدكو)في قكاعد لغة القرآف في دراسات  (بيكر)في بتثو القرآف كالعربية، ك (كالو)األستاذ 
ككاف لببلغة القرآف نصيبيا المتدكد في دراسات المستشرقيف كمما ينكه بو ما بتثو 

 (ستانتكف )في اإلعجاز في القرآف، ك (ربسكف )في التشبيو كالتمثيل في القرآف،  (بكؿ)األستاذ 
. في ستر اآليات القرآنية (كريستنس)في بياف القرآف، ك

كفيما عدا ىذه األبكاب، التظنا عف كثب جميرة ال يستياف بيا مف الدراسات المتنكعة 
لعدة جكانب مف القرآف في كتابتو، كتدكينو، كركايتو، كجمعو، كفكاصمو، كمصادره، 

. إلخ... كمنتخباتو، كتفسيره، كمتشابيو، كقكانينو، كتبلكتو، كقراءاتو، كليجاتو،
اف نقد ىذه الدراسات كتقكيميا، يتتاج إلى تكافر عمى مصادرىا كمراجعيا، كىي بمغات 

كمكتباتو، كما أفدنا منو كاف نتيجة إمعاف  متعددة، كال يتيسر أغمبيا إال في جامعات الغرب
في بعضيا، كقراءة عف البعض اآلخر، كركاية ال ندرؼ نصيبيا مف الصتة، إال أننا عمى 
العمـك نكاد نقطع أف ىذه الدراسات كالقيـ منيا بخاصة قد شارؾ مشاركة فاعمة في إرساء 

. صرح التضارة القرآنية، كأباف عف خباياىا الثمينة، ككشف عف كجييا الناصع
لقد لمسنا فيما مضى دّقة كمركنة، دّقة في االستقراء، كمركنة في االستنباط كالذؼ 

ىك الجدية في العمل عند ىؤالء المستشرقيف، كالمثابرة كالصبر عمى البتث : يعنينا بيانو
. الصادؽ، مما يدعكنا إلى القكؿ بعظيـ ما تققكه مف إنجاز، ككبير ما قّدمكه مف عطاء
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 االحفارة ااسفبعة
اافنية اترجلة ااترآن   األبعفد

ولشكالتيف اابالغية عند االستشرقين 
 

ترجلة ااترآن اا ريم 
 قضيتيف مف قضايا ترجمة القرآف الكريـ ىناؾ: أبعفدىف اافنية ولشكالتيف اابالغية

. األبعفد اافنية واالشكالت اابالغية :ىما
كتتناكؿ دراستنا لمقضية األكلى شذرات مف األبعاد الفنية لمترجمة القرآنية تدكر تكؿ 

أقساـ الترجمة كأجزائيا، كتشير إلى الضركرؼ مف آدابيا كشركطيا، كتمخص بإيجاز أىميتيا 
. كقيمتيا الفنية

كتتألف القضية الثانية مف مجمكعة المشكبلت الببلغية التي تعترض سبيل الترجمة 
القرآنية في المفع كالمعنى كالنظـ القرآني، تاكلنا بتكاضع الكشف عف مكاطنيا، كالتعقيب 

عمى مصاعبيا، كانتيينا إلى استتالة الترجمة الدقيقة لمقرآف، كرجتنا أف يككف ما تكاضعكا 
عميو باسـ ترجمة القرآف أك ترجمة معاني القرآف، ينبغي أف يسمى ترجمة مفاىيـ القرآف، دكف 
الخكض في مشكمة األلفاظ كدالاللتيا، أك استقصاء المعاني في إرادتيا، أك استيعاب النظـ 
كسبلمة البناء، فكانت التصيمة تقكيما لظاىرة الترجمة القرآنية، كتتقيقا لما ينبغي أف تككف 
عميو في ضكء تعاليـ القرآف العامة، استثناء مف الّتقّيد بالترفية في النص أك الشمكلية في 

المعنى أك الصكرة في النظـ، مما يعني رفض المتاكالت الساذجة في التسمية غير الدقيقة، 
أك التطبيق البلفني، ألف القرآف متعبد بتبلكتو في لغتو نصا، مما يؤكد خركج أية ترجمة مف 

كال تصح صيغة اإلعجاز إال بكجو  التد األدنى لمقرآنية، كألف القرآف معجز بألفاظو كمعانيو،
نعـ . مف عربيتو، فإذا انتفت عربيتو انتفى إعجازه، كلـ يعد قرآنا في شتى صنكؼ الترجمات

نسانيتو، فالقرآف  تبقى مفاىيمو قابمة لمترجمة، كأتكامو متسعة لمنقل، كفاء بعالمية القرآف كا 
ف كاف إنساني الرسالة إال أنو عربي  ف كاف عربي النص إال أنو عالمي الداللة، كىك كا  كا 

العبارة كلمتكفيق بيف ىاتيف النظرتيف الشمكليتيف، كانت ترجمة مفاىيمو كافية لتتقيق الغرض 
ذا التقى الغرض الديني بالغرض الفني في نص مف النصكص بمغ الذركة في  الفني، كا 

. اليدؼ، كقد كاف القرآف كذلؾ
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كأزاء عرض ىاتيف القضيتيف ال بد مف اإلتاطة كلك جزئيا بمدلكؿ الترجمة كالترجمة 
. القرآنية في صدر البتث تمييدا لمدخكؿ في صمب المكضكع

لمترجمة داللتاف، تعنى األكلى بأصل الكضع المغكؼ، كتعنى الثانية  :لداول ااترجلة
. بطبيعة المصطمح الفني ليا

الترجمة بزنة فعممة، بياف لغة بمغة أخرػ، كالمغة التي تبيف لغة أخرػ، كقد : ففي المغة
ترجـ كبلمو إذا فسره بمساف آخر، كالترجماف ىك المفسر لمساف، كقد ترجمو كعنو إذا فسره 

. بمساف آخر
لغة كاصطبلتا عف « عمـ التفسير»كتفسير الكبلـ بمساف آخر أك بمغة أخرػ، يخرج 

مدلكؿ الترجمة، إذ لمتفسير بياف بمغة األصل، كىك يعنى بالكشف كالبياف كاإليضاح لغة، 
كأما الترجمة فيي . كيبتث فيو عف القرآف الكريـ في داللتو عمى مراد هللا تعالى اصطبلتا

بياف بمغة غير األصل، كبذلؾ يزاؿ المبس بيف المصطمتيف، كتبدك استقبللية كل منيما عند 
. االطبلؽ

إلى لغة أخرػ  كأما الترجمة في داللتيا االصطبلتية، فيي عبارة عف النقل مف لغة
. نقبل ترفيا مع التزاـ الصكرة المفظية لمكممة أك ترتيب العبارة

كيبدك أف المعنى االصطبلتي لمترجمة منتدر مف األصل المغكؼ في تدكد النقل مف 
لغة إلى أخرػ، إال أف المدلكؿ المغكؼ أكسع منو إذ ال تقييد فيو بالنقل الترفي أك الصكرة 

. المفظية، بل ىك تيسير ما يفي بمعنى العبارة، كتفسير النص
ىي نقل الكبلـ مف لغتو : كفي ىذا الضكء نميل إلى أف الترجمة في االصطبلح

األصمية إلى لغة أجنبية مع التفاظ عمى المعاني كالخصائص كاإلشارات لمغة األكلى في 
. المغة الثانية، نصيا أك تعبيريا، بتيث يؤدػ المعنى المراد بمميزاتو في المغة األـ

نقل القرآف الكريـ مف لغتو العربية إلى : كبناء عمى ىذا التأسيس فترجمة القرآف تعني
لغة أجنبية مع الكفاء بجميع الدالالت كالمعاني كالخصائص الفنية لمغة العربية تيف النقل 

. نصا أك تعبيرا، بتيث يؤدػ المعنى المراد متكامبل بمميزاتو األصمية في لغتو األكلى
كسنرػ أف ىذا النقل متعذر بخصكصياتو بالنسبة لمقرآف الكريـ، بتيث تعكد معو 
الترجمة مستتيمة، عند عرض المشكبلت الببلغية لمترجمة القرآنية، بيد أّنا في المستكػ 

التطبيقي قد كجدنا مئات الترجمات لمقرآف الكريـ، تختمف في مدػ صبلتيتيا شدة كضعفا، 
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كلكل ترجمة طريقتيا الخاصة في األسمكب كالبياف أما أنو يصح إطبلؽ مصطمح الترجمة 
.. عمييا أك ال يصح، فيذا ما سنكشف عنو فيما بعد

كاف لـ ... ثـ أف لكتع في الترجمة ترتيب ألفاظ القرآف فتمؾ ترجمة القرآف الترفية»
كىذا ما يدعكنا إلى « يبلتع فييا ىذا الترتيب فتمؾ ترجمة القرآف التفسيرية أك المعنكية

. القرآنية مف خبلؿ استقراء األبعاد الفنية لمترجمة القرآنية تفصيل القكؿ في قسيمي الترجمة
. ترجمة األلفاظ كترجمة المعاني: ترجمة القرآف الكريـ عمى قسميف ىما :األبعفد اافنية

أما ترجمة األلفاظ فيي تعنى بكضع لفع بمغة ما، مكاف لفع مف القرآف، بغض النظر عف 
المعاني األخرػ في المفع القرآني مما يتتممو في كجكىو المتعددة، كلكنيا تأتي بأقرب المعاني إليو 
مما يرادفو كيماثمو تقريبا أك تتقيقا، كقد تسمى بالترجمة الترفية، كىي التي تتاكي األصل المترجـ 

في الداللة، كيؤخذ عمييا في المجاؿ القرآني أنيا ال تككف دقيقة عادة، إذ أف ألفاظ القرآف الكريـ 
كصنكؼ االستعماالت . المجاز كاالستعارة كالكناية كالتشبيو كالتمثيل: يغمب عمى القسـ األكفر منيا

الببلغية األخرػ، منفردة بذاتيا أك منضمة إلى مثيبلتيا مما ال تتكافر عميو لغة مف المغات التية 
في العالـ، مضافا إلى تكارد المترادؼ كالمشترؾ كالمتضاد في جممة مف تمؾ األلفاظ، مما يعني 

الفرز المضني لتتقيق المراد مف المفع، كىذا مما ال يتأتى بعمكمو ألغمب المستعربيف كالمستشرقيف 
طائفة مف خصائصيا الفنية، . مع عمميـ. ممف تعاقدكا عمى دراسة المغة العربية، إذ قد يجيمكف 

كقد ال يدرككف شتى مميزاتيا الببلغية، كفي ىذا المناخ قد ال تؤدؼ الترجمة دكرىا في إعطاء 
عف األصل المترجـ خركجا فاضتا يفقد . كالتالة ىذه. المعنى أك إيضاح المراد، ألنيا قد تخرج

. معو قيمتو كأىميتو
إما أف تككف ترجمة بالمثل، : كفي ىذا الضكء يرػ بعض الباتثيف أف ترجمة القرآف

ما أف تككف ترجمة بغير المثل فمعناىا أف يترجـ نظـ القرآف بمغة : أما الترجمة بالمثل. كا 
أخرػ تتاكيو تذكا بتذك بتيث تتل مفردات الترجمة متل مفرداتو، كأسمكبيا متل أسمكبو 
تتى تتتمل الترجمة ما تتممو نظـ األصل مف المعاني المقيدة بكيفياتيا الببلغية كأتكاميا 

. التشريعية، كىذا أمر غير ممكف بالنسبة لكتاب هللا العزيز
كأما الترجمة بغير المثل فمعناىا أف يترجـ نظـ القرآف تذكا بتذك بقدر طاقة المترجـ 

البشر، ال يجكز بالنسبة لكتاب هللا  كما تسعو لغتو، كىذا أمر ممكف، كىك إف جاز في كبلـ
خبلال بمعناه . العزيز، ألف فيو مف فاعمو إىدارا لنظـ القرآف، كا 

كمف الطبيعي أننا لـ نجد مدعيا قد تفكه بترجمة القرآف ترفيا، كتكخيو نّصّيا لتراكـ 
مف »العقبات في طريقو، كالستتالة اإلتاطة بالترجمة فعميا، لذلؾ يتكـ بعض الباتثيف أنو 



 62 

كذلؾ مما « المستتيل تأدية المعاني المستكتاة مف كممات القرآف المكجزة في الترجمة المفظية
ال ريب معو، إذ لك تتقق، لكنا قد عمدنا إلى خصائص المغة القرآنية كمسخنا أصميا إلى 

صكرة أخرػ، تتبلشى معيا مميزات القرآف في الببلغة كالفف القكلي، كلكانت قضية اإلعجاز 
. الثابتة فيو مسألة ثانكية، كىذا مما ال يتفق مع النيج المكضكعي

مف المعمـك أف الترجمة الترفية غير ممكنة كغير ميسكرة، ككذلؾ »: يقكؿ ابف الخطيب
فمـ يبق . كذلؾ الختبلؼ االصطبلتات، كتشابو مدلكؿ األلفاظ في شتى المغات. الترجمة المفظية

ألف المراد مف كل مقركء ىك « ترجمة القرآف»أمامنا سكػ ترجمة معاني القرآف، كىي نفسيا تسمى 
كلـ يرسل هللا تعالى لنا القرآف، إال لنفيـ ... كألف األلفاظ اف ىي إال ظرؼ لممعاني. معانيو كمراميو

ما فيو مف المعاني، كنعمل بما جاء بو مف األتكاـ فإذا ترجمت تمؾ المعاني كىذه األتكاـ كانت 
 ىذه الترجمة كال شؾ ترجمة صتيتة لمقرآف كما جاء بو القرآف، كما أراده منزؿ القرآف كمف بمغتو

. «كأصبح في عداد المنذريفملسو هيلع هللا ىلص فقد كصمت إليو رسالة الرسكؿ 
كىذه دعكة صريتة إلى ترجمة معاني القرآف دكف ألفاظو، كىك دكف شؾ يقصد إلى 

. المفاىيـ ال المعاني المكثفة
فيي عبارة عف تفسير مكجز لمقرآف الكريـ بسبيل إعطاء معانيو : كأما ترجمة المعاني

في لغة ما بتيث يتافع فيو عمى أصل المعنى، كيعتمد فييا عمى مدػ ثقافة المترجـ، كسعة 
بمدلكؿ اآليات القرآنية دكف النظر بمكافقة أصل األلفاظ  استيعابو كاستقصائو، فيي تعنى

ترفيا لممعنى المراد، بل العكس ىك الصتيح، كىك تقريب المعاني العامة لممدلكؿ القرآني 
دكف االعتماد عمى المفع المعيف الكارد في القرآف الكريـ، كبذلؾ تككف الترجمة في ىذا 

ليذا نرػ المتترزيف مف المستشرقيف قد أدرككا ىذه التقيقة . المتاظ أقرب إلى الكاقع العممي
ج أربرؼ رئيس قسـ الدراسات اإلسبلمية كالعربية بجامعة كمبردج، : كمالكا إلييا فاألستاذ

كصكرة عنكاف ترجمتو : القرآف مفسرا، أك القرآف المعبر عنو: تينما ترجـ القرآف اسمى ترجمتو
.  كقد نظر في ذلؾ إلى ىذه التقيقةThe Koran Interted: ىكذا

كيبدك أف أغمب ترجمات المستشرقيف لمقرآف ىي ترجمات لممعاني في أتسف األتكاؿ، إذ مف 
عمى فرض . الصعكبة فنيا كببلغيا الترجمة الترفية، التي يستتيل أداؤىا تطبيقيا، ألنيا تتتاج

يجازاتو، مما يترجيـ كيضيق عمييـ أفاؽ الترجمة، . إمكانيا إلى باع متمرس بمجازات القرآف كا 
كاألمر أشد مف ذلؾ إذ تصاتبيـ استتالة الترجمة النصية لمقرآف بالنظر إلعجازه، كاستتالتو ىنا 
عقمية ضركرية مف خبلؿ كجية نظر المسمميف أجمع، كبمبلتظة ببلغتو في المفردات كالجمل 
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فاالستتالة عممية ألنيا غير ممكنة . فضبل عف النظـ كاألسمكب كالسياؽ. كالتركيب كاآليات
. صناعة، بما سنممسو عند بتث المشكبلت الببلغية فيما بعد

كتسمى ترجمة المعاني عند الذىبي بالترجمة التفسيرية لمقرآف، ألنيا عبارة عف شرح 
. الكبلـ، كبياف معناه بمغة أخرػ بدكف متافظة عمى نظـ األصل كترتيبو

ترجمة تفسير القرآف، أك تفسير القرآف : كيميل بعض الباتثيف إلى تسمية ىذه الترجمة باسـ
بمغة كذا، كال يجكز أف تسمى ترجمة معاني القرآف، ألف الترجمة ال تضاؼ إال إلى األلفاظ كألف 

 .كىك كجو ال يخمك مف دقة كضبط تدكد. ىذه التسمية تكىـ أنيا ترجمة لمقرآف نفسو
كمف خبلؿ استقرائنا لمترجمات القرآنية بيذا المنظكر لدػ المستشرقيف كجدناىا عمى 

. الترجمة الكمية كالترجمة الجزئية: نكعيف ىما
أما الترجمة الكمية، فيي التي تشمل القرآف عمكما ابتداء مف سكرة الفاتتة كانتياء 
. بسكرة الناس، أك بتسب ترتيب النزكؿ عند البعض كلكنيا تستقطب جميع مفردات القرآف

الترجمة الجزئية فيي التي تعتمد عمى مختارات مترجمة مف القرآف، بتسب  كأما
. المكضكعات أك السكر أك األجزاء
عمى عكاىنيا، كال بدليا مف شركط . أنى كانت طريقتيا. كال تترؾ أية ترجمة لمقرآف

. اتترازية تساعد عمى االطمئناف إلييا، كاالعتماد عمييا
أما المترجـ، . كىذه الشركط منيا ما يعكد عمى المترجـ كمنيا ما يعكد عمى الترجمة

ليؤدؼ ميمتو مف خبلؿ . فمف البدييي أف يككف متمرسا في المغتيف لغة النص كلغة الترجمة
معرفة عممية، كذائقة فنية، تنظر في المفع كداللتو، كاألسمكب كسبلمتو، كالتركيب كتناسقو 
مضافا إلى تكافر اليدؼ العممي النابع مف أصالة مكضكعية، ال تميل إلى ىكػ، كال تجنح 

. إلى عاطفة، فإذا استقاـ ىذاف الجانباف جاءت الترجمة سميمة األبعاد
إف الترجمة الفنية لكي تككف عمبل ناجتا مثمرا، كنشاطا ثقافيا »يقكؿ بعض الدارسيف 

كالتككيف المغكؼ . مجديا، ال بد ليا مف مترجـ لو الصبلتية التامة مف الناتية المغكية كالفنية
يتنكع بتنكع المغات، كالتككيف الفني يتنكع بتنكع المادة العممية أك األدبية التي تتناكليا الكتب 

. «أك تعالجيا المقاالت كالبتكث
كأما الترجمة، فمف الضركرؼ أف يشار إلييا في مصادرىا األكلى بتيث تعتبر مستمدة 

باإلضافة إلى فصميا عف النص القرآني ليككف . مف أصل القرآف، كمقررة في شرائع اإلسبلـ
. كل عمى شاكمتو أصبل قائما بذاتو، كفرعا متعقبا لذلؾ األصل
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ككاختبار لسبلمة الترجمة القرآنية كجكدة أدائيا، ىك رد الترجمة إلى أصميا العربي، 
فكمما كانت اإلعادة متقاربة مع األصل كانت الترجمة أقرب إلى الدقة، ككمما اختمف النص 
المعاد، كانت الترجمة أبعد عف الضبط كفي ضكء ىذا المنظكر يتكافر التكـ عمى الترجمة 

. كمدػ صبلتيتيا
 الترجمة تركة إنسانية عالمية، تعنى بنقل الفنكف كاآلداب بيف األمـ، ال تتدىا إف

تدكد كال تمنعيا قيكد، سعيا كراء المعرفة كاستقراء المجيكؿ، فالعمـك كالمعارؼ جميعا ال 
... تعرؼ كطنا تستقر فيو كال تؤمف بالقيكد اإلقميمية التي يفرضيا عمـ االجتماع عمى التياة

فيي تنتقل مف ذىف إلى ذىف غير غائبة بعقبة المغة، كتتداعى ليا العقكؿ أيا كانت المذاىب 
. كالعقائد التي يديف بيا أىل العمـ كالمعرفة، فالعمـ إنساني عاـ كالمعرفة شاممة

كىذا الطابع اإلنساني البشرؼ الشامل الذؼ يميز العمـ كالمعارؼ قد اقتضى أف يككف 
كىذا ما تمل المترجميف عبئا ثقيبل، ألنو طالبيـ بأف :... بيف المساف كالمساف تفاىـ كتجاكب

ينقمكا إلى لغة العالـ التية كل خطكة مف خطى العمـ ميما ضؤؿ شأنيا، ككل كشف ييتدؼ 
إليو عالـ كلك كاف لسانو ليجة دارجة مف مئاب الميجات الصينية، ككل ظاىرة طبيعية 

. يرصدىا راصد كلك كاف أبكـ المساف
كالقرآف الكريـ ذك طابع إنساني عاـ، كىك كاف كاف عربي العبارة إال أنو عالمي الرسالة 
كال بد لئلنسانية أف تتفاعل معو، كلمعالـ أف يتداعى إليو، كال سبيل إلى ذلؾ، إال بنشر معالـ 
ىذا الكتاب، كال طريق إلى نشره إال الترجمة في إطارىا المكضكعي، ألنيا تطل عمى العالـ 

. األنانية بنكع مف أنكاع الثقافة العميا لتخترؽ بيا تكاجز البيئات التي تجبت معارفيا بأسكار
إف الكاجب عمى العمماء كعمى سائر الناطقيف بالضاد أف يبادركا إلى »: قاؿ ابف الخطيب

إذ ملسو هيلع هللا ىلص تبميغ القرآف لؤلمـ التي لـ يصميا نكره، كلـ ترتق بتعاليمو، لتتـ بذلؾ رسالة رسكؿ هللا 
أنو أرسل إلى الخمق كافة، كلـ يرسل إلى العرب خاصة، كلما كاف ىذا التبميغ ال يتـ إال 

إلى األقكاـ المراد ىدايتيـ كجب عمى األمة اإلسبلمية عامة، كعممائيا « النكر»بترجمة ىذا 
. «خاصة القياـ بميمة ترجمة القرآف إلى سائر المغات الذائعة الشائعة

كقد يرد عمى ىذا أف القرآف إذا كاف كذلؾ فيبل نزؿ بمغات متعددة لتبّمغ بو كل أمة 
: ت)بمغتيا، أما كقد نزؿ بالعربية فيك تجة لمعرب دكف سكاىـ، كقد تكّفل الزمخشرؼ 

لـ يبعث رسكؿ هللا إلى العرب كتدىـ : فإف قمت»:  بالرد عمى ىذا االفتراض فقاؿ( ى538
نما بعث إلى الناس جميعا، بل إلى الثقميف كىـ ألسنة مختمفة، فإف لـ تكف لمعرب تجة  كا 
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ف لـ تكف لغيرىـ تجة، فمك نزؿ بالعجمية لـ تكف لمعرب تجة أيضا قمت : فمغيرىـ التجة كا 
ال يخمك أف ينزؿ بجميع األلسنة أك بكاتد منيا، فبل تاجة إلى نزكلو بجميع األلسنة ألف 

الترجمة تنكب عف ذلؾ كتكفي التطكيل، فبقي أف ينزؿ بمساف كاتد، فكاف أكلى األلسنة لساف 
ألنيـ أقرب إليو، فإذا فيمكا عنو كتبينكه كتنكقل عنيـ كانتشر، قامت التراجـ ملسو هيلع هللا ىلص قـك الرسكؿ 
كألنو لك أنزؿ بألسنة الثقميف كميا مع اختبلفيا ككثرتيا ككاف مستقبل بصفة .. ببيانو كتفيمو

اإلعجاز في كل كاتد منيا ككمـ الرسكؿ العربي كل أمة بمسانيا كما كمـ أمتو التي ىك منيا، 
. «يتمكه عمييـ معجزا، لكاف ذلؾ أمرا قريبا مف االلجاء

 مجابية ىذه الشبية، كأتاؿ تميا إلى (  ى852: ت)كقد تناكؿ ابف تجر العسقبلني 
إف الكتي متمكا كغير متمك، إنما نزؿ بمغة العرب، كال يرد عمى ىذا » :الترجمة فقاؿ

نزؿ بو الكتي  قد بعث إلى الناس كافة، عربا كعجما كغيرىـ، ألف المساف الذؼملسو هيلع هللا ىلص ككنو 
. «عربي، كىك يبمغو إلى طكائف العرب، كىـ يترجمكنو لغير العرب بألسنتيـ

كمف ىنا تبدك أىمية الترجمة القرآنية ألنيا مستمدة مف أىمية القرآف نفسو، فالقرآف 
كتاب ىداية كتشريع يتسـ بصيغتو الشمكلية، فيك يتخطى المناخ الجغرافي كالتاريخي 

كاإلقميمي بتياة اإلنسانية، ليمقي بتعاليمو إلى الناس كافة، كينفذ برنامجو في ىداية البشر 
كتشريع األتكاـ ككمما ضقنا بتدكد ترجمة مفاىيمو ذرعا، كتاكلنا الكقكؼ بمسيرتيا، كمما 

. قمنا بتتديد ميمة القرآف في رسالتو، كقيدنا كظيفتو دكف مسكغ
كال شؾ أف ترجمتو مما يعيف عمى ذلؾ، كلكنو ال بد كأف تتكفر في الترجمة براعة 

تاطة كاممة بالمغة التي ينقل منيا القرآف إلى غيرىا ألف الترجمة ميما كانت متقنة ال تفي  كا 
بمزايا الببلغة التي امتاز بيا القرآف بل كيجرؼ ذلؾ في كل كبلـ، إذ ال يؤمف أف تنتيي 

. الترجمة إلى عكس ما يريد األصل
ذا  كعمى ىذا تتطمب إتاطة المترجـ بكل ذلؾ لينقل منيا معنى القرآف إلى لغة أخرػ، كا 

ركؼ في الترجمة كل ذلؾ فمف الراجح أف تنقل تقائق القرآف كمفاىيمو إلى كل قـك بمغتيـ، 
ألنيا نزلت لمناس كافة كال ينبغي أف تتجب ذلؾ عنيـ لغة القرآف ما دامت تعاليمو كتقائقو 

. ليـ جميعا
ترجمات متعددة بمغات . عمى المستكػ التطبيقي. كقد تعاقبت عمى القرآف الكريـ
ـ إلى عصرنا التاضر، كىي تختمف باختبلؼ 1141متعددة، بمغت العشرات، منذ عاـ 

ثقافة المترجـ، كدقة تتريو لؤلنسب كقد تاكلت في أغمبيا أف تقرب أصكؿ المعاني كجممة 
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المفاىيـ إلى األذىاف، كليس مف اليسير أف ينبرؼ أفراد أك جماعات، لغتيـ األصمية غير 
المغة العربية، لترجمة أعظـ نص عربي، اتسـ بببلغتو الفائقة، كأقدس كتاب عند المسمميف 

لذا فالترجمة لمقرآف تعني . رأكا إعجازه في نظمو كتأليفو، كستره في أسمكبو كجكدة تعبيره
تمرس المترجـ بكثير مف فنكف البياف كطائفة مف أساليب القكؿ، كاضطبلع في المغة 

. كالببلغة ككفاية في داللة المفردات
تدا . التي ستككف مجاال لمتطبيق كاالستشياد فيما بعد. كقد بمغت الترجمات االنجميزية

جديرا بالتأمل كاالعتداد، كرقما يدعك إلى البتث كالمدارسة، إذ تجاكزت ثبلثا كستيف ترجمة 
. ـ كما يتدد ذلؾ بعض الباتثيف1972تتى عاـ 

 الترجمات المتعددة لؤلثر الكاتد في إف: كأىمية ىذه الترجمات تنطمق مف مبدأ يقكؿ
المغة الكاتدة، ىي في التق نكافذ كثيرة مفتكتة عمى المعاني التي يتضمنيا األصل المترجـ، 

. ككمما كثرت ىذه النكافذ كاف االستمتاع باألصل أكثر، كبمكغ الفيـ إليو أقرب
كلقد كانت الترجمات المتعددة لمقرآف الكريـ في لغات متعددة مجاال لدراسات خاصة 

. استكفينا البتث عنيا في عمل مستقل
كال تاجة بنا ىنا إلى تسميط األضكاء عمييا، كالخكض في جكاز الترجمة أك عدمو، 

كسرد آراء الفقياء في مبلبساتيا، بقدر ما ييمنا الخكض في القضية الثانية لصميـ المكضكع 
. المتعمقة بالمشكبلت الببلغية التي تعاني منيا ىذه الترجمات

ال . فضبل عف القرآف الكريـ. الترجمة في األعماؿ الثقافية العادية :االشكالت اابالغية
تخمك مف المشكبلت، كفي التديث عف مشكبلت الترجمة ال يصح أف نقتـ ضعف المترجـ 

في المغة التي يترجـ منيا، كالتي يترجـ إلييا، إذ ال يسمى المترجـ مترجما تقا إال تيف 
يتمكف مف المغتيف كتابة كقراءة ككذلؾ يجدر بنا أف نفترض إخبلص المترجـ في عممو، 

كتسف نيتو كأنو تيف أخرج النص المترجـ قد بذؿ الجيد كتترػ الصكاب، كلـ يكف متأثرا 
أف أف لمترجمة مشكبلت كصعكبات تتى مع . بمذىب خاص يصبغ ترجمتو بصيغة خاصة

خبلصو في عممو : كتتمثل ىذه المشكبلت بما يمي. اتقاف المترجـ لمغتيف، كأمانتو كا 
. نظاـ الجممة في اختبلؼ المغات بنظاـ الجمل كترتيب الكممات. أ

. كل ما يتعمق بجماؿ األلفاظ كجرسيا. ب
. داللة الكممات كتدكد معانييا. ج
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كداللة الكممات في مجاؿ األفكار كفي النشاط العممي تمتـز عادة تدكدا ال تتعداىا، أما 
في ترجمة الّنصكص األدبية فالمشكمة أشد عسرا كأصعب مناال، ذلؾ ألف اآلداب تعتمد عمى 

. التصكير كالعاطفة كالتأثير كاالنفعاؿ، إلى جانب ما يمكف أف تشتمل عميو مف أفكار
ذا كانت ىذه المشكبلت تعترض أؼ نص أدبي ذؼ قيمة كأىمية فيي تنجمي بأبرز  كا 

مظاىرىا في ترجمة القرآف الكريـ، لتشكل عقبة فنية في طريق الترجمة المتكاممة كذلؾ 
: لمؤشرات تختص بالقرآف الكريـ دكف سكاه، يمكف إجماليا بما يأتي

إف القرآف الكريـ نزؿ بمغة يتتمل لفظيا الكاتد، أك أكثر ألفاظيا، أكثر مف معنى . 1
كأشمل مف تفسير، مما يفتح تياة متميزة في العقمية المغكية، تتسع لكثير مف االجتيادات 

. كالدرايات كالمعارؼ
إف القرآف الكريـ قد تمخض عف أصكؿ تعبيرية جديدة أقامت البياف العربي عمى . 2

مخزكف جديد مف الفف القكلي، فكاف مصدرا جديدا لمتراث في المغة كالبياف، ككقف الناس 
تيارػ أماـ ببلغتو، كلـ يخضع بمفيكمو لمقاييس النقد األدبي في إصدار األتكاـ كتتديد 

. الخصائص، كاعتبارات النصكص
إف القرآف قد اشتمل عمى ثقافة مكسكعية عمى نتك خاص مف العرض كالمعالجة . 3

كالتشريع، فقد تتدث عف األتكاؿ الشخصية في الزكاج كالطبلؽ كالنفقة كالمكاريث كالكصايا 
كالتدكد كالديات كالجركح كالقصاص بما ال عيد بو ألعرؽ األمـ تاريخا، كأعمقيا ثقافة، 
كترجمة ما تقدـ يعني الخكض في اصطبلتات ال قبل المترجميف عمى استيعابيا بشكميا 

. الدقيق
إف القرآف الكريـ لك فصل مكضكعيا كبيانيا لكجدناه قد اشتمل عمى المتكـ مف . 4

اآليات كالمتشابو، كالناسخ كالمنسكخ، كالمجمل كالمفصل كالمبيـ كالمبيف، كالعاـ كالخاص، 
كالمطمق كالمقيد، كالظاىر كما كراء الظاىر، فيد هللا، كعينو، ككجيو، كعرشو، ككرسيو، 

كاستكاؤه كمجيئو، كالتركؼ المتقطعة في أكائل السكر، كل أكلئؾ مما يتتاج إلى الكشف 
كاأللفاظ المتبلتقة في األصل . كاإليضاح في المغة األـ فضبل عف المغة المترجـ إلييا

التككيني لئلنساف، كالتمإ، كالتمأ المسنكف، كالفخار، كالتراب، كالطيف، كالطيف البلزب مما 
يدعك إلى التفسير كالترتيب لئبل يقع المترجـ في اتتماؿ التناقض، فإذا استقبمنا اإلشارات 

العمـ، يكشف بو  الببلغية التي ال يستطيع استخراج كنكزىا إال مف أكتي نصيبا كبيرا مف
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التدس االستعارؼ، كالبعد الرمزؼ، كالتعبير المجازؼ، كالتس التشبييي، عممنا مدػ 
. مشكبلت الترجمة

ليذا كانت ميمة الترجمة القرآنية تتى مع أداء معاني القرآف، كدكف االلتزاـ بالترجمة 
. المفظية عممية شاقة ال سيما مف كجية نظر ببلغية

كلقد أدرؾ جممة مف المستشرقيف مكقع الببلغة مف القرآف كأشاركا إلييا بتأكيد، 
قد اعتبر عمـ البياف العربي  (ـ1973. ـ1900)فالمستشرؽ الفرنسي األستاذ ريجيس ببلشير 
عمى اإلعجاز القرآني، كقناعة عمماء « القرآف»منطمقا مف القرآف، كركز في فصل مف كتابو 

. البياف بأف القرآف يتتكؼ عمى جميع المكاد الضركرية ليذا العمـ
مما شكل تالة تضارية في شتذ الفكر الببلغي، كخمق القكة التعبيرية في البياف 

ثيكدكر نكلدكو . كفي الكقت الذؼ أعجب فيو المستشرؽ األلماني الكبير األستاذ. العربي
بستر القرآف الببلغي، كا عجازه البياني، نراه يغمز أسمكب القرآف الكريـ،  (ـ1930. ـ1836)

كيشير إلى كثرة انتقاؿ القرآف في خطاباتو مف صيغة إلى أخرػ، كمف تاؿ إلى تاؿ، فمف 
غيبة إلى تضكر إلى خطاب، كمف ظاىر إلى مضمر كبالعكس، كاعتبر ذلؾ مجاال 

. لمتجريح
كالتق أف نكلدكو قد تطرؼ كثيرا في ىذه الكجكه التي عرضيا، كمرد ذلؾ مع تسف 

الظف بو إلى عدـ تمرسو في ضركب الببلغة العربية التي ال يدرؾ أبعادىا إال العرب 
. األقتاح، كمنيا االلتفات الذؼ لـ يدرؾ مكقعو في بديع القرآف

ذا كاف نكلدكو كأضرابو مف عمماء المستشرقيف يقفكف ىذا المكقف مف بعض المشاىد  كا 
. الببلغية فما ظنؾ بمف ىك أقل ثقافة، كأدنى خبرة، في األصكؿ البيانية األخرػ 

لقد أشار المسمـ النمساكؼ األستاذ دمحم أسد في مقدمة ترجمتو لمعاني القرآف في 
االنجميزية إلى ما تختص بو العربية في ببلغتيا دكف المغات األخرػ، كاقتصر عمى معالجة 

إف الببلغة في كبلـ العرب مزية ال تضاىييا فييا لغة » :فف اإليجاز مف ببلغة القرآف فقاؿ
أخرػ في العالـ كمف الببلغة، اإليجاز في البياف، كالقرآف معجزة في الببلغة، كأسمكبو 

اإليجازؼ معجز كذلؾ، فبل بد مف التنبو بو عند الترجمة إلى لغة أخرػ كأف ترجمة اآليات 
بدكف تتميل لفظي لما يضمو اإليجاز تجعل عبارة الترجمة مفككة غير مربكطة بعضيا 

ببعض، كقد ال يفيـ منيا شيء، كلذا يتتاج المترجـ أف يشرح المعنى المقصكد مف اآليات 
. «التي فييا اإليجاز تتى يرتبط الكبلـ كتنسجـ العبارة
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نما استقطبت جميع فنكف الببلغة  كليست ببلغة القرآف مقتصرة عمى اإليجاز كتده، كا 
البياف كالمعاني كالبديع عند جميرة الببلغييف بعامة، : العربية، كالببلغة ذات فنكف ثبلثة ىي

 الذؼ فصل عمـ البديع عف الببلغة ( ى739ت )باستثناء نفر قميل منيـ كالخطيب القزكيني 
. كاقتصر بيا عمى المعاني كالبياف

اف استقراء المشكبلت الببلغية لترجمة القرآف الكريـ بمؤشر عاـ يتمثل بنقاط رئيسية 
عمى كجو التصر مف ضـ بعضيا إلى البعض اآلخر فمنيا ما يدكر تكؿ المفظة المفردة 

كداللتيا الدقيقة كمنيا ما ينتج مف ضـ المفع إلى لفع آخر في تركيب جممي، كمنيا ما يتأتى 
مف ارتباط األلفاظ بالمعاني، كالمعاني بالصكر، فتتصل مف ىذا أف المشكمة إما أف تككف 

ما أف تككف متعمقة باقتراف األلفاظ  ما أف تككف مرتبطة بالمعنى، كا  مرتبطة بالمفع، كا 
مف خبلؿ . بالمعاني، ككشف العبلقة الفنية القائمة بينيما، فتمثمت لنا المشكبلت الببلغية

داللة األلفاظ، التركيب الجممي، النظـ كالسياؽ : متعينة بثبلثة مؤشرات ىي. تصكرنا القاصر
القرآني، كلتتبع جزئيات ىذه المفردات نقف بإزاء كل كاتدة منيا كقفة تمتيصية تكضح كجو 

: المشكبلت كمعالميا
األلفاظ بصيغتيا االنفرادية تنقل الصكرة الذىنية لمشيء مف الخارج  :دالاة األاففظ. أ

كبضميا إلى غيرىا تشكل النص األدبي، كبطبيعتيا في الداللة تمثل تديث النفس في 
. الرفض ليا أك االستجابة، بتسب التأثر بمكقعيا مف األعماؽ

يقاع المفع في جرسو  كداللة األلفاظ تتقمب بيف تخير المفع بإصابتو لممعنى، كا 
كقد اىتـ القرآف الكريـ بيذه العناصر . المكسيقى كفي مكافقتو لما قبمو كما بعده في التركيب

صابة المعنى، فكانت المفظة المفردة  الفنية، فترص عمى مكسيقى المفع كستر العبارة، كا 
عنده متميزة بقيمتيا الجمالية، كمفيكميا البنائي في دالالت شتى، تشمل مختمف الدالالت 

المفظية، صكتية كانت أك اجتماعية أك إيتائية أك ىامشية، ككميا ذات عبلقة كثيقة بفيـ مف 
يتكافر المترجمكف عمى استنباط  فإذا تـ استخراجيا، بقيت مسألة ترجمتيا، فيل. يستخرجيا

ىذه الخصكصيات؟ ىذا ما يخالجنا فيو الشؾ؟ كىل تتتقق ترجمتيا عمى أصكليا في جرسيا 
: كنغميا تتى مع القدرة عمى اكتشافيا؟ ىذا ما سنتناكلو في جزئيات تطبيقية فيما يمي

فالمفظة متشاكسكف . (َاَرَب هللُا َلَثاًل َرُجاًل ِ يِو ُشَركفُء ُلَتشفِ ُسونَ ): قاؿ تعالى. 1
تعبر لغة عف المخاصمة كالعناد كالجدؿ في أخذ كرد ال يستقراف، كقد تعطي بعض معناىا 

كلكف القرآف لـ يستعمميا كفاء بالداللة الصكتية التي جمعت بيف  (متخاصمكف )الكممة 
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تركؼ األسناف كالشفة في التاء كالشيف كالسيف تعاقبا تتخمميما األلف كالكاؼ فأعطت ىذه 
التركؼ نغما مكسيقيا خاصا تمميا أكثر مف معنى الخصكمة كالجدؿ كالنقاش بما أكسبيا 
مف أزير في األذف يبمغ بو السامع بأف الخصاـ قد بمغ درجة الفكرة كالعنف مف جية، كما 

كلدػ ترجمتيا إلى االنجميزية . أتاطيا بكقع شديد يؤثر في التس كالكجداف مف جية أخرػ 
. فإنيا تتردد بيف تركيبيف يدالف عمى المخاصمة كالمشاكسة. مثبل

 To disPute: فالمخاصمة تترجـ
 ILL TemPered: كالمشاكسة تترجـ

. كال داللة صكتية ليما، كال تممس جرسا مكسيقيا بيما كما في لغة األصل
. (َكَلَثِل َصْفواٍن َعَلْيِو ُترابٌ ): مف قكلو تعالى (صفكاف)كالمفظة . 2

تعطي صكرة التجر المتكمس الذؼ يجتمع مف ذرات متراكمة غير قابمة لبلنفصاؿ، 
فيك يتماسؾ كيتصمد بعد أف يخالطو التراب المييل مف ىنا كىناؾ، فيباكره تقاطر المطر، 
ذا بو يعكد كتمة تجرية كاتدة صمبا ال  كتدافع السيكؿ فبدال مف أف ييش كيميف كيتفتت، كا 

ينفذ كمتتجرا ال ينقد، كال تتقق لنا الترجمة الداللة الفصيتة المركزية ليذا المفع بكل 
. متتكياتيا

 Stone:.فالتجر باالنجميزية يترجـ إلى
 T petri F Y: كتتجر كاستتجر يترجـ إلى

َلَثُل ُنورِِه َكِلْشكفٍة ِ ييف ِلْصبفٌح اْاِلْصبفُح ِ ي ): في قكلو تعالى« مشكاة»ككممة . 3
ُزجفَجٍة اازُّجفَجُة َكَأنَّيف َكْوَكٌب ُدرِّيّّ ُيوَقُد ِلْن َشَجَرٍة ُلبفَرَكٍة َزْيُتوَنٍة ال َشْرِقيٍَّة َوال َغْرِ يٍَّة َيكفُد 
َزْيُتيف ُيِايُء َوَاْو َاْم َتْلَسْسُو نفٌر ُنوٌر َعلى ُنوٍر َيْيِدي هللُا ِاُنورِِه َلْن َيشفُء َوَيْاِرُب هللُا 

 ذات داللة خاصة بيا، كقد اختارىا القرآف دكف (اأْلَْلثفَل ِالنَّفِس َوهللُا ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ 
الكممات األخرػ التي تفقد فييا مميزات لفع المشكاة بخاصة، كترجمتيا ال تعطي دقائق 

المشكاة بما فييا مف داللة كبياء كجماؿ، كتبادر ذىني عميق كقد ال يكجد مماثميا في المغة 
المترجـ إلييا، مما يعني أف البديل ليا يفقد الكممة كل خصائصيا الجمالية في المكركث 

. الببلغي لمقرآف
قد نجد كثيرا مف األلفاظ في استعماالتيا القرآنية تشكل مشكمة ال يستياف بيا في . 4

ذاتية الترجمة، فبعضيا ال يمكف ترجمتيا بل تكضع عمى تالتيا إذ ال يقابميا في المغة 
المترجـ إلييا ما يدؿ عمى ترفيتيا، كبعضيا ال تفي الترجمة بمعناىا االصطبلتي الدقيق، 
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كقد . فمف األكؿ أسماء االعبلـ كافة، فالتقيد الترفي بيا يكتي بضركرة كتابة نصيا كما ىك
. يصاتب ذلؾ فقداف البديل المناسب

هلل تعالى بل يستعمل لفظة هللا  (God)فالمستشرؽ االنجميزؼ بكثاؿ في ترجمتو ال يستعمل 
. ال تدؿ عمى المفيـك الكامل كالمدلكالت الشاممة لما في كممة هللا (God)نفسيا، ألف كممة 

كمف الثاني جممة األلفاظ ذات المدلكؿ الشرعي كالصبلة كالتيمـ كالكضكء كالغسل 
كالسجكد كالرككع كالصـك كالتج كالسعي كالزكاة كأمثاؿ ىذه األلفاظ التي اف ترجمت لغكيا 

. فقدت داللتيا الشرعية
الترجمة كاالستعارة  كىناؾ قسـ ثالث ىك المدلكؿ االستعارؼ لمكممة كالذؼ ال تفي بو

كالتمثيل كالكناية فيي إنما يتتقق معناىا بالمفيـك المجازؼ المستعممة فيو، كال يتتقق ىذا 
المفيـك إال بمعرفة معنى المعنى أك المعنى الثانكؼ المستفاد مف طبيعة االستعماؿ المجازؼ 

ليتـ التفريق بيف االستعماليف، كفي ضكئو يصار إلى الترجمة بعد التكصل إلى إرادتو 
: ت)االستعمالية في القرآف ال سيما في االستعارة التي عبر عنيا عبد القاىر الجرجاني 

انؾ تثبت بيا معنى ال يعرؼ السامع ذلؾ المعنى مف المفع، كلكنو يعرفو مف  »( ى471
. «معنى المفع

أف يككف تأليف تمؾ المفظة مف : كما يشترط في مخارج الكممة المفردة العربية، كىك. 5
كال يمكف تتقيقو في الترجمة أللفاظ القرآف، إذ تتعرض األلفاظ . تركؼ متباعدة المخارج

المترجمة ليذا النقص في أغمب الصيغ كقد يككف المفع القرآني سيبل كمرنا في فصاتتو 
كليس األمر كذلؾ في ترجمتو، سكاء أكاف ذلؾ في تركيب التركؼ أـ كاف في جرسيا 

. كصداىا الخارجي
غير كثيرة التركؼ فإنيا متى »أما ما اشترطو عمماء الببلغة بككف الكممة معتدلة 

فأمر غير متيسر « زادت عمى األمثمة المعتادة المعركفة قبتت كخرجت عف كجو الفصاتة
إطبلقا في الترجمة العادية فضبل عف الترجمة القرآنية، إذ قد تترجـ المفظة القميمة التركؼ 

كتأسيسا عمى ما تقدـ فإف فصاتة الكممة كسبلمة . بما يعادليا معنى في لفع كثير التركؼ
. مخارجيا، كمناسبة تركفيا، مف مشكبلت الترجمة التي ال يمكف تبلفييا بعامة

كقد تككف المفظة في القرآف مف األضداد، تصدؽ عمى المعنى كضده، كما ىي . 6
َواْاُلَطلَّتفُت َيَتَر َّْصَن ِبَأْنُفِسِينَّ َثالَثَة ُقُروٍء َوال َيِحلُّ َاُينَّ َأْن ): التاؿ في القرء مف قكلو تعالى

ِىنَّ ِ ي  َيْكُتْلَن لف َخَلَق هللُا ِ ي َأْرحفِلِينَّ ِإْن ُكنَّ ُيْؤِلنَّ ِبفهلِل َواْاَيْوِم اْْلِخِر َوُبُعوَاُتُينَّ َأَحقُّ ِبَردِّ
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ذِاَك ِإْن َأراُدوا ِإْصالحًف َوَاُينَّ ِلْثُل ااَِّذي َعَلْيِينَّ ِبفْاَلْعُروِف َوِالرِّجفِل َعَلْيِينَّ َدَرَجٌة َوهللُا َعِزيٌز 
((. 228)َحِكيٌم 

َواالَّْيِل ِإذا ): مف قكلو تعالى (عسعس)في داللتيا عمى الطير كالتيض، ككما في 
. اقبل تارة كادبر تارة أخرػ : في إرادة المتقابميف منيا في معنى( (17)َعْسَعَس 

كفي ىذه التالة قد ال تتكافر في المغة المترجـ إلييا المفظة التي تعطي المعنى كضده، 
كما يقاؿ في مجاؿ األضداد قد يصدؽ أتيانا في كجكه المشترؾ كالمترادؼ كالكجكه كالنظائر 

. أللفاظ القرآف الكريـ
كقد تككف المفظة ذات داللة قرآنية خاصة كمتميزة، كاإلشارة في القرآف بأكثر مف . 7

مائة مرة إلى الكتاب المرتبط بعممية التنزيل كاإلنزاؿ كالكتي اإلليي، كليس التاؿ كذلؾ في 
ترجمتيا إلى االنجميزية بمفع قد يعني استعماال ساذجا ال داللة إيتائية معو، فيك يصدؽ 

 كقد تنبو بعض المترجميف Book: عمى كل كتاب دكف خصكصية في ذلؾ المفع االنجميزؼ 
إلى ىذا الممتع الدقيق فأكلكه عناية خاصة بتدكد، فاألستاذ دمحم أسد في ترجمتو لمعنى 

.  أؼ االعبلـ السماكؼ أك اإللييDivine writالكتاب يضع التعبير التالي 
كيقكؿ األستاذ عبد هللا يكسف عمي، كقد ترجـ القرآف إلى االنجميزية أف كممة رب، 

أؼ المالؾ عند عمـك المترجميف، كتطمق ىذه الكممة عمى  (Lord) ىي (َربِّ اْاعفَاِلينَ )في 
اإللو كالمسيح كما ىك في قامكس اكسفكرد، كقامكس بريطانيا الكبير، كعند ما يراد بيا هللا 
تعالى يسبقيا ضمير المتكمـ المنفصل أك ترؼ النداء، أما كممة رب العربية القرآنية فيي 

. أعـ مف ىذا المدلكؿ كأشمل، كمعناىا الممكية التامة مع الرعاية كالتعيد لممربكب
 sustainer: كقد اختار بدال مف ذلؾ كممتيف قد تفياف بالجزء األكبر مف المعنى كىما

Cherisher .- 
الكفالة بجميع مرافق  :كتعني الثانية. كتتضمف األكلى معنى التعيد مع الرعاية كالتناف

. التياة البلزمة لئلنساف
كىناؾ ألفاظ في القرآف ال تجد مفيكميا متكامبل في ألفاظ مف لغة أخرػ، فيختار . 8

 :المترجمة إلى االنجميزية بكممة« الغيب»ليا ما ىك المقارب أك المناسب كما في كممة 
Unseen .

كما اختار ذلؾ جممة مف المترجميف في تيف ال تدؿ الكممة . أؼ غير المرئي
االنجميزية ىذه عمى المفيـك الشامل المتكامل لمعنى الغيب كىنا نجد األستاذ دمحم أسد يختار 
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أؼ  Whichis Be yond The Reach of Human PercePtion :تعبيرا مفصبل ىك
. ما ىك فكؽ مبمغ التكاس البشرية

 أؼ Good .Fearingككذلؾ ذىب الجميكر مف المترجميف إلى ترجمة المتقي بتعبير 
: مخافة هللا، أك الخائف مف هللا، كلكف دمحم أسد ينفرد بتعبير آخر مقابل ىذه الكممة كىك

The Good Conciousأؼ المراقب هلل بضميره  .
 Meageكفي الكقت الذؼ يتافع فيو عمى ىذا المستكػ نجده يترجـ كممة اآلية بكممة 

 أؼ قكػ الشر، كما يفسر لفع الجف في Forces of Evilأؼ الرسالة كالطاغكت بتعبير 
.  بمعنى الكجكد غير المرئيInvisile Beingسكرة األعراؼ 

. كىي تصرفات في األلفاظ إلى معاف قد ال تطابقيا تماما
يبلتع عند بعض المترجميف تعمد االبتعاد عف المعنى الدقيق لمترجمة أك التفسير . 9

غير المطابق لؤللفاظ داللة كمعنى، مما يخرج الكبلـ عف دائرتو المغكية كالببلغية بكقت 
َأَرَأْيَت ااَِّذي ): كاتد، فالمستشرؽ االنجميزؼ األستاذ ركديل عند ترجمتو لقكلو تعالى

كلكنو يعقب عمى ذلؾ أف الذيف ملسو هيلع هللا ىلص يؤكد أف العبد ىك دمحم (  (10 )َعْبدًا ِإذا َصلَّى( 9 )َيْنيى
. اإلسبلمية كاف أكثرىـ مماليؾ آمنكا بالشريعة

األكؿ ال مانع فيو، كالثاني ال يعضده دليل نصي أك تاريخي، : كىذا التعبير ذك شقيف
فمـ يكف شيكخ المياجريف كاألنصار كأىل البيت عمييـ سبلـ، كىـ أتباع دمحم صّمى هللا كعميو 

 بمعنى المممكؾ أك الرقيق ترجمة Slaveكلو كسّمـ مماليؾ، كفي ىذا الضكء يضع كممة 
ف اختار بعضيـ Servantلذلؾ، مع أف الترجمة المتعارفة لذلؾ ىي   أؼ Bond man كا 

 ال نقاش في صتتيا، لك ال Slaveالعبد الخاضع، كىما أدؽ في الترجمة مما كضع، ك 
تكىـ الرقية، فتخرج بذلؾ عف الدقة، إذ ليس المراد في القرآف اإلشارة إلى الرؽ إنما المراد 

ال فاالرقاء  ف كاف دمحما صمى هللا كعميو كلو كسّمـ كا  جنس العبد بالنسبة إلى هللا تعالى تتى كا 
رادة الرقية مف الكممة خبلؼ اإلرادة الببلغية  كاألترار كميـ عمى تد سكاء عبيد هللا تعالى، كا 
في التعبير القرآني المكتية بأف ىذا اإلنساف التر القادر المتصرؼ ىك في كاقعو عبدا هلل 

. تعالى
كفي كثير مف األتياف قد تقابل المفظة العربية في القرآف لفظة في المغة المترجـ . 10

إلييا كلكف داللتيا متعددة الجكانب، كالمراد بيا أكثر مف معنى مستفاد، كما يبدك ذلؾ مف 
استقراء القكاميس األجنبية، كال التقاء بيف أكثر ىذه المعاني داللة، كىنا تكمف التيرة عند 
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المترجـ في استيفاء المعنى كتتديده، فقد يضطر إلى استعماؿ البديل المقارب لممعنى إذا 
. أدرؾ تشتت المعنى في المفظة األكلى

كقد تتقابل المفظة القرآنية الكاتدة، بألفاظ متعددة متشابكة في المغة المترجـ إلييا فيي 
مف قبيل المترادفات، كىنا يتكافر الذكؽ الببلغي عمى اختيار أمس األلفاظ صمة، كأشدىا 

. أسرا بالمغة القرآنية
فالمترجـ في التالة األكلى يعاني مف مشكمة تتديد المفع، كفي التالة الثانية يعاني مف 

كىنا يتضح أف اختيار المفع المناسب في الترجمة ازاء . مراعاة مكافقة األكلى مناسبة لمنص
المعنى المناسب مف مشكبلت الترجمة الببلغية إلى جانب إيجاد المفع في المغة المترجـ 

يتأتى في جممة مف األتكاؿ، كبمثل ىذه التالة يمجأ المترجـ إلى اختيار المفع  إلييا، إذ قد ال
المبلئـ بعد تجربة صبلتيتو لممعنى المراد، كفي ىذا االختيار تتجمى الذائقة الفنية كالمقدرة 
الببلغية لممترجـ، كتجاه ىذا الممتع تجب العناية بمكقع المفظة المختارة فنيا كببلغيا ألف 
داللة المفظة عمى المعنى في نقميا إليو شرط أساسي، كاإليجاز المبلئـ لطبيعة النص دليل 

. عمى أصالة الترجمة
أصالة التركيب الجممي في التعبير القرآني، مف أكلى دالئل  :ااتركيب ااجللي. ب

اإلعجاز الببلغي لمقرآف، فعند رعاية القرآف لسبلمة المفع، كعنايتو بجكدة المعنى، تبدك دقائق 
التراكيب، كمبلمح التناسق، كتدافع الصكر البيانية بما يمثل ظاىرة فنية تعنى بالعبلقات 

 أف التركيب الجممي ىك الذؼ ( ى637: ت)القائمة بيف األلفاظ كالمعاني ليذا يرػ ابف األثير 
يميز خصيصة األلفاظ مف تيث قيمتيا كعمكىا، كىك اآلمر الذؼ انفرد بأصكؿ تركيبة القرآف 

أال ترػ أف ألفاظ القرآف الكريـ مف تيث انفرادىا قد استعمميا العرب كمف » :الكريـ فقاؿ
. «بعدىـ، كمع ذلؾ فإنو يفكؽ جميع كبلميـ كيعمك عميو كليس ذلؾ إال لفضيمة التركيب

كما سبق بيانو فيما يتعمق بمشكبلت األلفاظ المنفردة عند الترجمة يصدؽ في كثير مف 
تطبيقاتو عمى األلفاظ المركبة تيف تعكد جمبل ذات داللة معينة، كتعكد القضية معقدة تيف 

. تفقد الترجمة أصالة المعنى المراد بتيثياتو كجزئياتو كافة
: كعمى سبيل المثاؿ ال التصر نطرح النماذج القرآنية التالية

ُىنَّ ِابفٌس َاُ ْم َوَأْنُتْم ِابفٌس َاُينَّ َعِلَم هللُا َأنَُّكْم ُكْنُتْم َتْختفُنوَن ): في قكلو تعالى. 1
َأْنُفَسُكْم َ تفَب َعَلْيُكْم َوَعفف َعْنُكْم َ فْْلَن َبفِشُروُىنَّ َواْبَتُلوا لف َكَتَب هللُا َاُ ْم َوُكُلوا َواْشَرُ وا َحتَّى 

يفَم ِإَاى االَّْيِل َوال  َيَتَبيََّن َاُ ُم اْاَخْيُ  اأْلَْبَيُ  ِلَن اْاَخْيِ  اأْلَْسَوِد ِلنَ  اْاَفْجِر ُثمَّ َأِتلُّوا ااصِّ
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ُتَبفِشُروُىنَّ َوَأْنُتْم عفِ ُفوَن ِ ي اْاَلسفِجِد ِتْلَك ُحُدوُد هللِا َ ال َتْتَرُ وىف َكذِاَك ُيَبيُِّن هللُا آيفِتِو 
. (ِالنَّفِس َاَعلَُّيْم َيتَُّتونَ 

بالنسبة لمزكجات، ال أعمـ مترجما قد تقق مراد القرآف في ذلؾ، إذ قد ترتبط الترجمة 
بمادية األلفاظ دكف التكصل إلى تقيقة االستعماؿ المجازؼ في رصانتو التعبيرية، كداللتو 

 األلفاظ تثبت ليا إف»: ( ى471: ت)اإليتائية مما يؤكد ما أكرده عبد القاىر الجرجاني 
الفضيمة كخبلفيا في مبلئمة معنى المفظة لمعنى التي تمييا أك ما أشبو ذلؾ مما ال تعمق لو 

. «بصريح المفع
كىذا ظاىر في داللة اآلية القرآنية إذ يبلزميا مف الفيـ الكنائي ما ال تعمق لو بصريح 
المفع ليذا كاف التفطف لممعنى المراد مف األلفاظ تالة تركيبيا ضركريا ألداء الميمة البيانية 
ألؼ تعبير ال يكتي لفظو بالمعاني المترتبة عميو، كأنى لمترجمي القرآف إلى المغات األجنبية 
الكفاء بيذا الممتع الدقيق الذؼ يعني أف يستفيد المترجـ إفادة معنكية خاصة مف التركيب 

الجممي لؤللفاظ في استخراج معنى المعنى، كاستكناه العبلقة الفنية القائمة بيف األلفاظ 
. كالمعاني لمتكصل إلى المعاني الثانكية التي ال ينطق بيا المفع بذاتو دكف الضمائـ األخرػ 

كفي مسألة التقديـ كالتأخير بالنسبة لمتركيب الجممي في القرآف تككف اإلتاطة . 2
َوَاَتْد َىلَّْت ِبِو َوَىمَّ ِبيف ): بأصكؿ التركيب ضركرة ممتة في الترجمة، فبمبلتظة قكلو تعالى

وَء َواْاَفْحشفَء ِإنَُّو ِلْن ِعبفِدَنف  َاْو ال َأْن َرأى ُبْرىفَن َر ِِّو َكذِاَك ِاَنْصِرَف َعْنُو ااسُّ
((. 24)اْاُلْخَلِصيَن 

نجد الكبلـ قد تمل عمى التقديـ كالتأخير مف أجل تنزيو يكسف عميو السبلـ مما يفتأت 
كلقد ىمت بو كلك ال أف رأػ برىاف ربو ليـّ بيا، ككما رأػ برىاف ربو : كيككف التقدير»عميو 

. «لـ ييـ بيا
كالمترجـ ليذا النص قد ال ينتبو إلى فنية اآلية ببلغيا، فيترجميا متسمسمة عادة، كفي 

. ذلؾ فساد لممعنى، إذا كاف المعنى كما سبق بيانو
. (َوُأْشِرُ وا ِ ي ُقُلوِ ِيُم اْاِعْجلَ ): كفي االستعماؿ االستعمارؼ لقكلو تعالى. 3

تبدك مشكمة الترجمة ليذا التعبير شبو مستتيمة لما فيو مف تمل المفع التقيقي عمى 
المجاز كما يشتمل عميو في جزئياتو مف بعد استعارؼ تققتو داللة التركيب بخصائص عدة 

الشرب، : طرتتيا المغة القرآنية مف خبلؿ عمقيا الببلغي في إرادتيا فكؽ ما يعطيو لفع
القمب، العجل كالترجمة بذات النص قد ال تفي بذات الداللة، كىي قضية ترتبط بعممي 
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المعاني كالبياف في تتبع خكاص التركيب مف جية عمـ المعاني، كفي ارتباطيا باالستعماالت 
. المجازية كاالستعمارية كالتشبييية مف عمـ البياف

لفِء ِبلفٍء ):  التركيب البياني في قكلو تعالىإف. 4 َ َفَتْحنف َأْبواَب ااسَّ
ْرَنف اأْلَْرَ  ُعُيونًف َ فْاَتَتى اْالفُء َعلى َأْلٍر َقْد ُقِدَر (11)ُلْنَيِلٍر  ((. 12) َوَ جَّ

األبكاب، : يقتضي في الترجمة االلتفات إلى التمييز بيف التقيقة كالمجاز في كل مف
كما يقتضي التفريق بيف الفتح ألبكاب السماء، كالتفجير لؤلرض عيكنا، كبيف . السماء، عيكنا

استعماؿ األبكاب في مكقع المفعكؿ، كالعيكف في مكقع التمييز، كلما ذا لـ يعكس االستعماؿ 
أك لـ يتكافق في التالتيف، كأف يككف تمييزا في المكقعيف، أك مفعكال في المكضعيف كفي 

 عف ىذا الترتيب، كالتغافل عف ىذا التركيب، تككف الترجمة عبثا مف الكجية اإلغماض
تاطة بالمفردات، فإنو سيككف : الببلغية، كميما أكتي المترجـ مف سعة مدارؾ، كقكة تعبير كا 

قاصرا أماـ التعبير عف ىذا التركيب، كفي ىذه التالة ال يككف القصكر تقصيرا بل ىك 
.  الجماؿ البياني في القرآف لتعذر كسائل نقموإزاءطبيعي 
 االستعارة في ىذا إزاء  يقف المترجـ تائرا(َواْشَتَعَل اارَّْأُس َشْيبفً ): كفي قكلو تعالى. 5

الجزء مف اآلية، كاستفادة المعنى المراد منيا في استنباط القدر الجامع بيف المستعار منو 
كالمستعار لو، كفي التماس الشبو التسي بينيما، مما يجعل الترجمة غير قادرة عمى كشف 

. ىذه المميزات كسبر أغكارىا
َواْخِفْ  َاُيلف َجنفَح ) :كما يقاؿ ىنا يقاؿ بالنسبة لبلستعارة التخييمية في قكلو تعالى

ْحَلةِ  . (ااذُّلِّ ِلَن اارَّ
كالثانية داللة ىذه . األلفاظ كداللتيا منفردة: فيذا التركيب ينظر لو مف جيتيف، األكلى

األلفاظ منضمة إلى بعضيا، إلدراؾ تقيقة االستعارة مف األلفاظ ذاتيا بربط بعضيا مف 
بعض، ألف األلفاظ منثكرة تمتبس بيف االستعماؿ التقيقي كالمجازؼ، كبتركيبيا الجممي تبرز 

. داللتيا المتددة في االستعماؿ
كمف ىنا يبدك أف تتديد الغرض األصمي كالفرعي مف ىذه المركبات الجممية إنما يتميز 
مف خبلؿ التركيب نفسو، كىذا التركيب يجب الكفاء بو في الترجمة، كىك ما يعسر تطبيقو، 

. كشكاىد القرآف عمى ىذا ال تتصى، كمعالمو ال تستقصى
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 الذؼ ييمنا في بتث التركيب الجممي عند الترجمة ىك المتافظة عمى األداء الذؼ إف
يعطي المعاني كاألغراض كاإلشارات متكاممة كىذا ما لـ نجده في ترجمة ما عمى كجو 

. اليقيف
: اانظم وااسيفق ااترآني. ج

كأما رسـك النظـ فالتاجة إلى الثقافة » :( ى338: ت)يقكؿ أبك سميماف الخطابي 
كالتذؽ فييا أكثر، ألنيا لجاـ األلفاظ كزماـ المعاني كبو تنتظـ أجزاء الكبلـ، كيمتئـ بعضو 

. ببعض فتقدـ لو صكرة في النفس يتشكل بيا البياف
كذلؾ أف االلتفات إلى ربط أشتات الكبلـ بعضيا ببعض، كعبلقة المفع بالمعنى، 

كالمعنى بالسياؽ، كتعمق كل كممة بما بعدىا، كارتباطيا بما قبميا، كالصكرة التي تستنبط مف 
اقتراف األلفاظ بالمعاني كل أكلئؾ ضركرؼ في تتقيق فكرة الّنظـ، إذ ال يبدك النص متكامبل 
في األلفاظ ما لـ يضف إليو عبلقتيا بالمعاني، كانتظاـ كل مف األلفاظ كالمعاني بالسياؽ 
العاـ، كما ينطكؼ عميو النص مف فنكف تتفاكت معرفتيا في تاالت القكؿ في اإلسناد أك 

الشرط أك االستفياـ أك االستدراؾ، أك الخبر أك اإلنشاء، أك الفصل أك الكصل، أك التذؼ 
كاإلتاطة بصنكؼ ىذه األجزاء بدييي التكافر في . أك اإلضمار، أك التقديـ أك التأخير

مقتضيات الترجمة الفنية في نص عميق األصالة كالقرآف الكريـ يقكؿ عبد القاىر الجرجاني 
:  كىك يتتدث عف التبلـؤ بيف األلفاظ، كالترابط في السياؽ القرآني لقكلو تعالى( ى471: ت)

َوِقيَل يف َأْرُ  اْبَلِعي لفَءِك َويف َسلفُء َأْقِلِعي َوِغيَ  اْالفُء َوُقِاَي اأْلَْلُر َواْسَتَوْت )
((. 44)َعَلى اْاُجوِديِّ َوِقيَل ُبْعدًا ِاْلَتْوِم ااظَّفِاِليَن 

فتجمى لؾ اإلعجاز، كبيرؾ الذؼ ترػ كتسمع أنؾ لـ تجد ما كجدت مف المزية »
ف لـ يظير  الظاىرة كالفضيمة القاىرة إال ألمر يرجع إلى ارتباط ىذه الكمـ بعضيا ببعض، كا 

كىكذا إلى أف تستقر بيا : التسف كالشرؼ إال مف تيث القت األكلى بالثانية كالثالثة بالرابعة
. «إلى آخرىا، كأف الفضل نتائج ما بينيا، كتصل مف مجمكعيا

كعبد القاىر يؤكد عمى جانب التناسق الفني بيف ربط األلفاظ بعضيا ببعض، كاالتساؽ 
. في النظـ كالسياؽ عند جبلء صكرة الكبلـ كفضيمتو

كميمة العناية بالنظـ القرآني عند الترجمة ميمة شاقة كمضنية، فالقرآف معجز بتسب 
. ترتيبو كنظـ آياتو كما يرػ الرازؼ 
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مكاطف النظـ  كالكشف عف ىذا اإلعجاز في الترجمة متعذر التتقيق، كتطبيقو عمى
يدعك إلى ترصد ناتية ذات أىمية خاصة اقتضيا تكمة النظـ القرآني، كىي تعدد 
كاستيفاء . المكضكعات في السكرة الكاتدة، كمع ذلؾ نجد السكرة ال تفقد كتدتيا المكضكعية

ىذا الممتع ال تستطيعو أية ترجمة، ألف ىذه الطريقة قد انفرد بيا القرآف الكريـ كال نظير ليا 
في النصكص األدبية األخرػ إذ تعتمد النصكص كتدة المكضكع عادة دكف الدخكؿ 

بتفصيبلت مماثمة، بينما يتافع القرآف عمى كتدة المكضكع ليربطو بمكضكع آخر دكف 
تصادـ في األفكار، أك تجاكز لمتجانس المكضكعي، تتى في السكر ذات المكضكعات 

المتعددة، إذ أنيا تتتد في التخطيط ضمف إطار األسمكب الكاتد المتدرج في االنتقاؿ إلى 
جزئيات أخرػ، يتتل كل منيا مكقعو في نظاـ السكرة مما يشكل تنكعا في المفردات، تتجمع 

في ظل ىيئة تركيبية مكتدة، كتصل في النياية إلى ترتيب جديد في العرض كاألسمكب 
كالمعالجة، كالترجمة عمى تذقيا قد ال تتيط خبرا بيذه المبلبسات التككينية لمسكر، فتجيء 

. مرتبكة مبعثرة ال يربطيا خط رئيسي كما في النص القرآني
اعمـ أف عادة هللا في ترتيب ىذا الكتاب الكريـ » :( ى606: ت)يقكؿ فخر الديف الرازؼ 

كقع عمى أتسف الكجكه، كىك أف يذكر شيئا مف األتكاـ ثـ يذكر عقيبو آيات كثيرة في الكعد 
كيخمط بيا آيات دالة عمى كبرياء هللا كجبلؿ قدرتو كعظمة . كالكعيد كالترغيب كالترىيب

إلييتو، ثـ يعكد مرة أخرػ إلى بياف األتكاـ، كىذا أتسف أنكاع الترتيب كأقربيا إلى التأثير في 
القمكب، ألف التكميف الشاؽ ال يقع في مكقع القبكؿ إال عند القطع بغاية كماؿ مف صدر 

. «عنو الكعد كالكعيد، فظير أف ىذا الترتيب أتسف الترتيبات البلئقة إلى الديف التق
اف ىذه الظاىرة الفريدة تدعكنا بجدية إلى مبلتظة أف الترابط بيف أكائل السكر 

كترتيب السياؽ في القرآف، كىي  كأكساطيا كأكاخرىا ذك رؤية مدركة في بياف تسف النظـ
عممية مقصكدة بذاتيا كليست كيفما اتفق بل تجرؼ كفق تخطيط دقيق كفيل بإيضاح تعمق 
اآليات بالمكضكعات كالمكضكعات بالسكر، كذلؾ كاؼ في الداللة عمى االتصاؿ المباشر 
بيف جزئيات السكرة الكاتدة، بل كبيف عبارات اآلية الكاتدة، كرصد ىذا الترابط في النظـ 

بتاجة إلى إتساس ببلغي عميق في مكضع البياف كافة الستجبلء خصائص البناء القرآني 
. في جميع أبعاده المتشعبة
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ليذا يبدك أف الترجمة ال تككف دقيقة تتى إذا كانت عمى كجو التفسير كبذلؾ ال تعكد 
ذات قيمة ببلغية لفقدانيا الكثير مف مكاقع التعبير القرآني بصبلتو السابقة كالبلتقة في 

. منظكر النظـ كالسياؽ
كىناؾ مضافا إلى ما سبق بيانو مف مشكبلت النظـ القرآني كطبيعتو التركيبية ما نممس 
معو بعض التصرفات غير األمينة في جممة مف الترجمات ينطبع أثرىا عمى السياؽ كالنظـ، 
منيا ما لـ يقصد إليو كلكنو اجتياد خاطئ، كمنيا ما قصد إليو عمدا بغية تغيير المفاىيـ، 
كتتديد شمكلية القرآف الكريـ فمف القسـ األكؿ ما كقع بو عبد هللا يكسف عمي في ترجمتو 

االنجميزية لمقرآف، فقد لكتع أف المترجـ قد يبيح لنفسو تقديـ كممة في التركيب كتأخير أخرػ، 
ف أدػ ذلؾ إلى تغيير المعنى كتجاكز النظـ ذِاَك اْاِ تفُب ال َرْيَب ) :ففي قكلو تعالى. تتى كا 

 :يترجميا كاآلتي ((.2)ِ يِو ُىدًى ِاْلُلتَِّتيَن 
 To those F ear god ،Without doubt ،initisg uidan eesure؛ This is the Book  

 .ىذا ىك الكتاب، فيو ىداية قطعية مف دكف شؾ لمذيف يخافكف هللا: كمعناىا
كفي ىذه الترجمة يتخطى المترجـ تدكد النظـ كالسياؽ القرآني، فالريب منفي عف 

الكتاب الكريـ في األصل، كاليداية فيو لممتقيف، كليست الترجمة بمؤدية ليذا المعنى، بل ىي 
تنفي الريب عف المتقيف، كتعطي صفة القطع كالتتمية لميداية، بينما نفي الريب ال يتناكؿ 

. الكتاب في الترجمة
في  (ـ1736. ـ1697)كمف القسـ الثاني ما كقع بو المستشرؽ االنكميزؼ جكرج سيل 

ترجمتو مف استئثار بالمفع كالمعنى كالتركيب الذؼ يريده المترجـ ال القرآف، تتى قمب ذلؾ 
: إلى مداليل أخرػ كفقا لرغبات نفسية أك تبشيرية لدػ المترجـ، نرصد منيا ما يمي

. O men oF mecca: ترجميا كالتالي« يا أييا الناس»: في قكلو تعالى. 1
كتعني الترجمة الترفية لذلؾ يا أىل مكة، كذلؾ تغيير لمصيغة كالمؤدػ، تنطبع نتيجتيا 

كرسالتو اقميمية، تخص أىل مكة كال ملسو هيلع هللا ىلص عمى النظـ كالصكرة القرآنية، كذلؾ يجعل نبكة دمحم 
. تشمل اإلنسانية، كىك معنى مقصكد في الترجمة ال مسكغ لو

نجده يعمد إلى قمب  .(َولف َأْرَسْلنفَك ِإالَّ َكف ًَّة ِالنَّفِس َبِشيرًا َوَنِذيراً ): في قكلو تعالى. 2
 .All Common menبترجمتو كاآلتي « كافة لمناس»المفيـك القرآني 
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كىك تعبير يختمف في مؤداه كمفيكمو كسياقو عف « العامة مف الناس»كتعني ترجمتيا 
إرادة القرآف الكريـ، فالناس كافة عمـك البشر كالعامة مف الناس سكادىا دكف الخاصة، كال 

. يريد القرآف ذلؾ
. The Lord All Creatures:  إلى(َربِّ اْاعفَاِلينَ )كفي سكرة الفاتتة تصرؼ في ترجمة . 3

كىي تعني رب جميع المخمكقات، كليس األمر كذلؾ، فالقرآف يؤكد عمى العكالـ المرئية 
كغير المرئية المستتضرة في الذىف كالغائبة عنو مما نعممو، كمما ال نعممو كرب المخمكقات 

. يتدد المعنى كال يشمل إطبلقو في داللتو الكاسعة
كفي ضكء ما تقدـ مف مشكبلت ببلغية يبدك أف ترجمة القرآف الكريـ إلى المغات 
األجنبية تفقد في كثير مف أبعادىا جممة مف الدالالت المفظية، كيتعذر عمييا اإلتاطة 

بالتركيب الجممي كما عميو النص القرآني كاألىـ مف ىذيف يتضح أف الكفاء بالنظـ القرآني، 
كالتمكف مف سياقو التركيبي مسألة ذات أبعاد معقدة في الترجمة، ال يصح معيا أف تعتبر 
. الترجمة في كل صكرىا قرآنا، كال يبدك منيا أف تتتقق الترجمة في مسماىا عمى اإلطبلؽ

كفي مثل ىذه النتيجة، ليس باستطاعتنا أف نسمي ما تعارؼ عميو المستشرقكف 
بترجمات القرآف ترجمات، بل ىي تعابير عف بعض المفاىيـ القرآنية بمغات أجنبية، ىذا مع 

. أمانتيا كدقتيا كبدكنيما ينتفي المكضكع جممة كتفصيبل
كتأسيسا عمى ما سبق فإف بامكاف األيدؼ األمينة، أف تترجـ مفاىيـ القرآف كتعاليمو، 

كمف أجل رسالة القرآف اإلنسانية، فإف ترجمة مفاىيمو . كذلؾ شيء، كالقرآف بعدىا شيء آخر
قد تتقق ىذا الغرض الديني كاف فاتيا الغرض الفني، ألف الترجمة بمدلكليا االصطبلتي ال 
يمكف تتقيقيا، بل يتتقق جزء منيا، كعمى ىذا فالتسميات الشائعة قد تككف مف قبيل تسمية 

. الكل باسـ الجزء في أسمـ األتكاؿ
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. ـ1914فراكاسي، ميبلنك، : بقمـ :ترجلة ااترآن إاى اإليطفاية

. ـ1914خالد شمدريؾ، : بقمـ :ترجلة ااترآن إاى الة االسبرانتو
، (ـ1953. 1866)المستشرؽ السكيدؼ سترستيف : بقمـ :ترجلة ااترآن إاى ااسويدية

. ـ1917إستككيمـ، 
. ـ1921المستشرؽ الدانماركي بكؿ،ككبنياكف،:بقمـ:ترجلة ااترآن جزئيف إاى اادانلفركية
. ـ1921، الىكر، M. ALC: بقمـ :ترجلة ااترآن جزئيف إاى االنكليزية

، نشرت (ـ1936. ـ1875)مارمادكؾ كليـ بكثكؿ : بقمـ :ترجلة ااترآن إاى االنكليزية
. ـ1930 :عاـ

. ـ1930الماس، : بقمـ :ترجلة ااترآن جزئيف إاى اافرنسية
. ـ1935الىكر،  ـ1931،لندف،Gr. Sarwar:بقمـ:ترجلة ااترآن جزئيف إاى االنكليزية

. ـ1934نيكل، براغ، . ر. آ: بقمـ :ترجلة ااترآنية إاى ااتشيكية
. ـ1940، ميبلنك، (ـ1947. 1865)ستاذ بكنممي ألؿ :ترجلة ااترآن إاى اإليطفاية
. (ـ1941. ـ1937)ريتشارد بل، ترجميا فيما بيف : بقمـ :ترجلة ااترآن إاى اإلنكليزية
. (ـ1952. ـ1947)بقمـ المستشرؽ الفرنسي ببلشير  :ترجلة ااترآن إاى اافرنسية
، (ـ1951. ـ1891)المستشرؽ اليكلندؼ كرامرز : بقمـ :ترجلة ااترآن إاى اايواندية

. ـ1956برككسل، . أمسترداـ
. (ـ1966. 1963)ركدؼ بارت، ترجميا فيما بيف : بقمـ :ترجلة ااترآن إاى األالفنية
(. ت. د)، (1895. 1814)بقمـ المستشرؽ اليكلندؼ فت  :ترجلة ااترآن إاى اايندية
. (ت. د)المستشرؽ الفرنسي أدكار مكنتيو، : بقمـ :ترجلة ااترآن إاى اافرنسية
. (ت. د)أككتاؼ بل مع، سي دمحم التيجاني، : بقمـ :ترجلة ااترآن إاى اافرنسية
. (ت. د)المستشرؽ اإليطالي اريفايف، : بقمـ :ترجلة ااترآن إاى اإليطفاية

. ـ1898المستشرؽ االنكميزؼ ادكارد سل، مدراس، : بقمـ :ااتطّور ااتأريخي الترآن
. ـ1906بقمـ األستاذ فيشر، نشر الدراسات الشرقية لنكلدكو،  :تفسير ااترآن
. ـ1924بقمـ رتشارد ىارتماف، مجمة الدراسات الشرقية،  :تفسير ااترآن

، مع استدراؾ: تأليف :تفصيل آيفت ااترآن اا ريم أدكار مكنتيو، الطبعة : جكؿ البـك
. ـ1969العربية، دار الكتاب العربي، بيركت، 
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. (ـ1941. ـ1893)بريتزؿ : تتقيق :تعليل ااتراءات ااسبع الشيرازي 
بمعانة  (ـ1956. ـ1899)جاف كانتينك : بقمـ :تالوة ااترآن  ي دلشق وااجزائر

. ـ1947 / 1942باريس، تكليات معيد الدراسات الشرقية، باريس، 
 .ـ1914المستشرؽ الفرنسي جريفك، مجمة الشرؽ المسيتي، : بقمـ :دراسة آية لن ااترآن

. ـ1945األب الثكر، مجمة التضارة الكاثكليكية، : بقمـ :دراسة عن ااترآن
 .ـ1936نيكل، صتيفة الجمعية الشرقية األمريكية، : باطر، نشرىا: بقمـ :دراسة عن ااترآن

آرثر : المستشرؽ األمريكي: تتقيق :دراسة عن لختصر شواذ ااتراءات، البن خفاويو
. ـ1938جفرؼ، مجمة الدراسات اإلسبلمية، 

، الطبعة الثانية، (ـ1945. ـ1857)تأليف المستشرؽ األلماني مالير  :دايل ااترآنية
. ـ1925باريس، 

، (ـ1917. 1837)المستشرؽ الفرنسي جكزيف ىاليفي : بقمـ :ااسفلريون  ي ااترآن
. 1908المجمة اآلسيكية، 

. ـ1920كريستنس، : بقمـ :سحر اْليفت ااترآنية
 .1925، ركما، (ـ1946. ـ1886)المستشرؽ اإليطالي جكيدؼ : بقمـ :شرح االعتزاة الترآن

. (ت. د). ريخميف. ؼ: بقمـ :ااشرع  ي ااترآن
تتقيق المستشرؽ االنكميزؼ السير كليـ مكير  :شيفدة ااترآن ا تب أنبيفء اارحلن

. ـ1960نشر عاـ  (ـ1905. ـ1819)
، نشرة (ـ1947. ـ1877)المستشرؽ األمريكي ككرما رازكمي : بقمـ :صحفئف ااترآن

. ـ1920المتتف الفني في بكسطف، 
. ـ1955جكتيف، نيكيكرؾ، : بقمـ :ااصالة  ي ااترآن

. ـ1931ككلكر، باسمي، : بقمـ :طفبع االنجيل  ي ااترآن
. ـ1906أكبتز، : بقمـ :ااطب  ي ااترآن

بقمـ المستشرؽ األمريكي أرثر جفرؼ بمعانة لسكف،  :طريتة كتفبة ااترآن  ي سلرقند
. ـ1942الصتيفة األمريكية الشرقية، 

. ـ1938المستشرؽ األمريكي آرثر جفرؼ، عالـ اإلسبلـ، : بقمـ :أبو عبيدة وااترآن
عف القرآف كالتديث في مكتبات إستانبكؿ، . 1935شبيتالك، : بقمـ :عدد آيفت ااترآن

  .ـ1928األستاذ ىممكت ريتر، بتث في مجمة اإلسبلـ األلمانية، : بقمـ
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. ـ1907شابيرك، ليبزيج، : بقمـ :عنفصر لن اايجفدة  ي قصص ااترآن
. (ت. د)آرنس، : بقمـ :عنفصر نصرانية  ي ااترآن

المستشرؽ المجرؼ بيرنات ىيممر : بقمـ :عنفصر ييودية  ي لصطلحفت ااترآن اادينية
. ـ1928: ، نشر عاـ(ـ1943. ـ1857)

. ـ1914أدكلف جركىماف، الصتيفة الشرقية، فينا، : بقمـ :عيسى  ي ااترآن
. (ت. د). بريتزؿ: ألبي عبيد القاسـ بف سبلـ، تتقيق : افئل ااترآن وآدابو
. ـ1930المستشرؽ االنكميزؼ ستكرؼ، كمبريج، : بقمـ : يرست أدب ااترآن

. ـ1912المستشرؽ األلماني ىكسبلتير، ستراسبكرج، : بقمـ : يرست تفسير ااطبري 
. ـ1934+ ـ1927: رفميف، نشر عاـ: بقمـ :ااتفنون  ي ااترآن

. ـ1916 / 1915، مجمة اإلسبلـ، (ـ1914. 1851)ياككب بارت : بقمـ :ااترآن
. ـ1913، المجمة الشرقية األلمانية، (ـ1918. 1844)األستاذ فمياكزف : بقمـ :ااترآن
 .ـ1949،صتيفة دراسات الشرؽ األدبي، (ـ1875:كلد)لماني كالو أللمستشرؽ اؿ:ااترآن
. ـ1954، دراسات تشكدؼ، (ـ1910كلد )األستاذ شبيتالر : بقمـ :ااترآن
. ـ1924المستشرؽ األمريكي آرثر جفرؼ، عالـ اإلسبلـ، : بقمـ :ااترآن
المستشرؽ األمريكي آرثر جفرؼ، الصتيفة األمريكية لمغات كاآلداب : بقمـ :ااترآن

. ـ1924السامية 
. ـ1932المستشرؽ األمريكي آرثر جفرؼ، مجمة الشرؽ التديث، : بقمـ :ااترآن
. ـ1947بقمـ المستشرؽ األمريكي آرثر جفرؼ، مجمة الشرؽ األكسط،  :ااترآن

 .(ـ1909. ـ1857)المستشرؽ النمساكؼ كارؿ فكلميرس : بقمـ :ااترآن بليجة لكة ااشعبية
المستشرؽ األلماني تيكدكر نكلدكو، : بقمـ :ااترآن اارسلي بفانظر إاى قراءة أىل لصر

. المجمد العشريف مف مجمة اإلسبلـ
 .ـ1052: نشر عاـ (ـ1910: كلد)المستشرؽ اليكلندؼ آيتما : بقمـ :ااترآن  ي اإلسالم

نيكيكرؾ،  (ـ1905: كلد)أربرؼ . ج. أ. المستشرؽ اإلنكميزؼ : بقمـ :ااترآن لفسرا
. ـ1959ـ، لندف، 1955

: كلد)المستشرؽ الفرنسي، األستاذ ببلشير : بقمـ:ااترآن، نزواو، تدوينو، ترجلتو، تأثيره
. ـ1974رضا سعادة، دار الكتاب المبناني، بيركت،  :ترجمة (ـ1900

. ـ1948ذكرػ جكلد تسيير،  (ـ1875: كلد)المستشرؽ األلماني كالو : بقمـ :ااترآن وااعر ية
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+ ـ1937مجمة الدراسات الشرقية، : آرثر جفرؼ : المستشرؽ األمريكي: بقمـ :قراءة زيد بن علي
. ـ1940

. ـ1934عالـ اإلسبلـ،  (ـ1943. 1857)المجرؼ بيرنات ىيممر : بقمـ :قصص ااترآن
: نشر عاـ (ـ1943. 1857)المستشرؽ المجرؼ بيرنات ىيممر : بقمـ :قصة أىل اا يف  ي ااترآن

1907 .
. ـ1937المستشرؽ األمريكي آرثر جفرؼ، مؤسسة دؼ خكيو، : تتقيق :كتفب االصفحف السجستفني

. ـ1955بكنيشي، مجمة الدراسات الشرقية، : بقمـ :كسب وا تسب ولعنفىف االجفزي  ي ااترآن
. 1825)المستشرؽ االنكميزؼ كليـ ناسكليز : تتقيق :اا ّشفف، اجفد هللا اازلخشري 

. (ـ1859. 1856)، تققو خبلؿ أربع سنكات (ـ1889
. 1855)رسالة دكتكراه لممستشرؽ األلماني فرانكيل  :اا للفت األجنبية  ي ااترآن

. ـ1878، ليدف، (ـ1909
. ـ1921ستيل، مجمة الجمعية اآلسيكية، . د: بقمـ األستاذ :االئون  ي بع  أجزاء ااترآن

. ـ1928ريتشارد بل، مجمة العالـ اإلسبلمي، : بقمـ األستاذ :االتشفبو  ي ااترآن
. ـ1943اتنجيانسف، : بقمـ األستاذ :لجفداة االشركين  ي ااترآن

، خمس دراسات في (ـ1895. ـ1814)فت : المستشرؽ اليكلندؼ: بقمـ :دمحم وااترآن
. ـ1845مجمة الدليل اليكلندية، 

. (ـ1889. ـ1808)المستشرؽ األلماني جكستاؼ فايل : بقمـ :لدخل تأريخي نتدي إاى ااترآن
. ـ1850)المستشرؽ المجرؼ جكلد تسيير : بقمـ :لذاىب ااتفسير اإلساللي

. ، ترجمة الدكتكر عمي تسف عبد القادر(ـ1921
المستشرؽ األلماني بكمشتارؾ، : بقمـ :لذىب ااطبيعة ااواحدة اانصراني  ي ااترآن

. ـ1953مجمة الّشرؽ المسيتي، 
. (ت. د)المستشرؽ األلماني بريتزؿ، : بقمـ :لراجع ااترآن وعلولو

(. ت. د)، (1941. 1893)تتقيق المستشرؽ األلماني بريتزؿ  :االشتبو  ي ااترآن ال سفئي
المستشرؽ األلماني براجشترسر، : بقمـ :لشروع الستعلفل أسلوب اانتد  ي نشر ااترآن

 1930: نشر عاـ
. ـ1905بقمـ األستاذ تاسدكؿ، لندف،  :االصفدر األصلية الترآن

سايدر سكاؼ، باريس، : بقمـ :لصفدر ااتصص اإلساللية  ي ااترآن وقصص األنبيفء
. ـ1932
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. ـ1939: األستاذ سباير، نشر عاـ: بقمـ :لصفدر ااتصص اا تفبي  ي ااترآن
. ـ1928 :، نشر عاـ(ـ1939. 1897)المستشرؽ الركسي كاشتاليفا : بقمـ :لصطلحفت ااترآن

. تتقيق المستشرؽ األلماني بريتزؿ، مجمة إسبلميكا :لعفني ااترآن، البن لنظور
. ـ1912: المستشرؽ األلماني براجشترسر، نشر عاـ: بقمـ :لعجم قراء ااتراء وتراجليم

. ـ1939المستشرؽ األمريكي ثكارؼ، مجمة عالـ اإلسبلـ، : بقمـ :لفردات ااترآن
المستشرؽ األمريكي : تتقيق :لتدلتفن  ي علوم ااترآن، البن عطية ولؤاف لجيول

. ـ1937مؤسسة دؼ غكيو، . آرثر جفرؼ 
. ـ1893المستشرؽ اإليطالي كارلك نالينك، ليبزيج، : بقمـ :لنتخبفت لن ااترآن

. ـ1937المستشرؽ األمريكي آرثر جفرؼ، ليدف، : بقمـ :لواد ادراسة تأريخ نص ااترآن
، مجمة ( ـ1900: كلد)المستشرؽ الفرنسي ببلشير : بقمـ :نبذة عن اانفس  ي ااترآن

.  ـ1948الساميات، 
. (ـ1931. ـ1874)المستشرؽ األلماني ىكرفيتش : بقمـ :اانبوة  ي ااترآن

. ـ1802)المستشرؽ األلماني جكستاؼ فمكجل  :نجوم اافرقفن  ي أطراف ااترآن
. ـ1842، طبع ألكؿ مرة في ليبزيج، (ـ1870

. ـ1930فرانكل، براغ، : بقمـ :نشأة اإلنسفن كلف  ي ااترآن
. 1927المستشرؽ األلماني بكمشتارؾ، مجمة اإلسبلـ، : بقمـ :اانصرانية وااييودية  ي ااترآن

، (ـ1940. 1858)بقمـ المستشرؽ اإلنكميزؼ الدكتكر مرجميكت  :نصوص ااترآن
. ـ1925مجمة العالـ اإلسبلمي، 

. ـ1932المستشرؽ اإليطالي كارلك نالينك، لنشاؼ، : بقمـ :نصوص لفراتشي لن ااترآن
. ـ1935المستشرؽ األمريكي آرثر جفرؼ، عالـ اإلسبلـ، : بقمـ :نصوص لن ااترآن

. 1654)أندراؼ أككلكتكس : بقمـ :نصوص لن ااترآن، لترجلة إاى أر ع الفت
. ـ1701، برليف، (ـ1704

جاؾ جكمييو، مجمة اآلداب العربية، : بقمـ :نصيب ااترآن لن ااحيفة اايولية بلصر
. ـ1952تكنس، 

ـ 1898أدكارد سل، مدراس، : بقمـ :اانلّو ااتأريخي  ي ااترآن
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خفتلة  
بعد ىذه الجكلة المضنية بيف آثار ىذه الطبقة الممتازة مف الباتثيف نستطيع أف نقكؿ 

: إننا تكصمنا إلى بعض التقائق كالمؤشرات، يمكف التأكيد عمى أىميا بما يمي
 باإليجازإف جميع ىذه البتكث التي أشرنا إلييا، كناقشنا جممة منيا، يتسـ بعضيا . 1

كاالختصار أتيانا، كيتسـ البعض اآلخر بالسرد كتيكيل المكضكع، كيتصف قسـ ضئيل منيا 
كىذا كذاؾ ال يمانع أف يككف القسـ األكفر منيا راقيا . بالسطتية أك التقد عمى اإلسبلـ

كمتفقا عمى النيج المكضكعي لمبتكث األصيمة كما يتضح ذلؾ مف خبلؿ المناقشة 
. كالعرض
إف ما بتث مف قبل المستشرقيف يمثل جزءا مف البتكث القرآنية ال كميا، بل أف . 2

العديد مف البتكث قد أغفل إلى تّد ما، فالجانب الببلغي كالنقدؼ كالمغكؼ كالنظـ القرآني 
كتسف التأليف قد بدا متضائبل بالنسبة لغيره، ككذلؾ التاؿ بالنسبة إلى التفسير الكمي لمقرآف 

فيما عدا الترجمة التي اعتبر قسـ منيا تفسيرا لممفردات؛ كفيما عدا ىذا كاف التركيز تكؿ 
مكضكعات اعتبرت ميمة مف كجية نظر استشراقية كقد ال تعتبر كذلؾ عند العرب 

. كالمسمميف
ىك اليدؼ المركزؼ الذؼ جند . فيما يبدك. إف الغرض العممي لبلستشراؽ بكجو عاـ. 3

طاقات المستشرقيف دكف األىداؼ اليامشية األخرػ التي قد ال تشكل داعيا نيائيا كتتميا عند 
أغمب المستشرقيف، كىذا ال ينزه قسما منيـ بدا انترافيـ كاضتا مف خبلؿ المركر بفقرات مف 

. عباراتيـ اآلنفة المناقشة
إف فيـ القرآف بدقائقو قد يتعسر أغمب األتياف عمى جممة مف المستشرقيف، كيعكد . 4

سبب ذلؾ إلى عمق لغة القرآف، كسمسمة منابعو الببلغية، مما يجعل غير العربي ميما أكتي 
. مف مقدرة يتعثر أتيانا في الفيـ األصيل لمنص الكريـ

إف الجيكد التي بذليا االستشراؽ األلماني تكاد تككف أبرز الجيكد في مضمار . 5
إلى سبق ألمانيا في المجاؿ العممي . فيما يبدك. الدراسات القرآنية، كيعكد السبب في ذلؾ

. اإلنساني قبل الترب العالمية األكلى
كما أف الجيد االستشراقي الفرنسي قد بدا متكافئا في المكضكع كأكثر دقة، كنكعية، 

كيتبعو االستشراؽ االنكميزؼ المكثف، كيمي جميع ما تقدـ االستشراؽ األمريكي متمثبل بآرثر 
. جفرؼ 
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. أما االستشراؽ الركسي فقد بدا متدكد النتاج بالقياس إلى النتاج األكركبي المكثف
كقد لمعت شذرات متفرقة مف الجيكد االستشراقية في النمسا كالدانمارؾ كالمجر كىكلندا 

يطاليا شاركت في إرساء دعائـ الفكر اإلنساني المتطكر . كا 
إف ىذه الجيكد اآلنفة الذكر غير متكافرة في أغمب أجزائيا في الكطف العربي . 6

كاإلسبلمي كىي مف الغناء بتيث تشكل ثركة عممية كتراثية ضخمة، فيا تبذا لك تصدت 
المجامع العممية كالمؤسسات الثقافية لنشرىا مبكبة مترجمة مفيرسة، ليفيد منيا القارغ العربي 

. في مجاؿ المعرفة اإلنسانية، السيما كنتف في استقباؿ القرف الخامس عشر اليجرؼ 
كفي الختاـ، فإف مما يؤسف لو تقا أف تتضاءؿ تركة االستشراؽ في العالـ، كأف يخيـ 

عمى أفقيا مناخ مف الجمكد، ككابكس مف الصمت المطبق، فبل نسمع ليا صكتا بيف 
األصكات، كال نبصر أثرا بيف اآلثار، إال قبسات كلمتات، ال تسمف كال تغني عف جكع، لقد 

، فتـر آلالئوخبا ىذا السراج اليادؼ في كثير مف إشعاعو، كالضياء البلمح في كىج مف 
بذلؾ الباتثكف مف دراسات أصيمة في أغمب صيغيا، كأبتاث طريفة في شتى مجاالتيا، كال 

كقف في طريق تمؾ التيكية، كذلؾ  يدرؼ ما الذؼ زّىد ىؤالء في تراثنا الضخـ كما الذؼ
النشاط، أىي صعكبة المغة العربية، أـ قمة المعاناة لدػ الشباب االستشراقي المعاصرة، قد 

. يككف ىذا، كقد يككف ذاؾ، كلعل أسبابا أخرػ عرقمت المسيرة، فتمكأت القافمة


