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رفانعوشكر

على  "صبار نورالدين"الثناء إلى أستاذي الدكتور أصدق عبارات الشكر و

في إتمام هذا البحث، وإشرافه على هذا العمل، والذي وتوجيهي مآزرته إياي

اقتداروجهني بكل 

.از هذا المجهود العلمي إلتمام وإنج

لجنة  أتقدم بشكري الجزيل في هذا اليوم إلى أساتذتي الموقرين فيو

المناقشة رئاسة وأعضاء لتفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة، فهم أهل لسد 

واإلبانة عن مواطن القصور فيها، خللها وتقويم معوجها وتهذيب نتوآتها

.اهللا الكريم أن يثيبهم عني خيرا ةسائل

 قدرهايد المساعدة مهما كانأعبر عن شكري إلى كل من مد ليو

.درجة مساهمتهإلنجاز هذا العمل كل حسب 

فللجميع أقول ألف شكر

عائشة.ر



داءــــــــإه

"عبد السالم"وحيدي إلى قرة عيني، إلى فلذة كبدي و

.عمرهمافي الكريمين أطال اهللا  إلى والدّي

.ىؤماريا، عبد الباقي، ر:إلى الصغار

و أخواتي، إلى أزواج أخواتي، و زوجة أخي إخوتيإلى 

.دون استثناء"رقاقبة "إلى جميع أفراد عائلة 

عائشة.ر
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ة ووســــيلة تفــــاهم بــــني األمــــم �ËȈǻƢººººǈǻȍ¦�©ƢººººǧƢǬưǳ¦�śººººƥ�ǲººººǏÂ�̈Ǆººººŷ�ƢººººËĔȋ�ǢººººȈǴƦƫالرتمجــــة وســــيلة اتصــــال و 

سـتفيد ة لياإلبـداعات اإلنسـانيّ ة و وص البشـريّ تكمن هذه احلاجة يف نقـل النّصـة، و الشعوب فاحلاجة إليها ضروريّ و 

�ƢººËĔȋ�ÀƢººǈǻȎǳ�ÄƾººƟƢǬǠǳ¦�Ƥتصــبح هــذه احلاجــة ضــرورة ملِّحــة إذا منهــا املتعطشــون للمعرفــة، و  ººǻƢŪƢƥ�ǂººǷȋ¦�ǪººǴǠƫ

وص ذات إيصـاهلا لآلخـر خاصـة إذا كانـت هـذه النّصـوص املقدسـة و مبـادئ النّصـو  تضـطلع مبهمـة محـل مفـاهيم

α˶�﴿ :إذ يقــول اهللا تعــاىل" القــرآين الـنصّ "ة موجهــة إىل كافــة النــاس صـبغة عامليّــ Ύѧѧ͉ϨϠ͋ϟ�˱Δѧѧ͉ϓΎ˴ϛ�͉ϻ˶·�˴ϙΎ˴Ϩ˸Ϡѧѧ˴γέ˸˴�Ύѧѧ˴ϣ˴ϭ

ϥϮѧ˵Ϥ˴Ϡ˸ό˴ϳ�˴ϻ�˶α˴�بَشِ  Ύѧ͉Ϩϟ�˴ήѧ˴Μ˸ϛ˴�͉Ϧѧ˶Ϝ˴ϟ˴ϭ�˱ήϳά˶˴ϧ˴ϭ�˱ήϴ﴾1 و يقـول:  ﴿�˶˷ௌ�˵ϝϮѧ˵γέ˴�ϲ ѧ͋ϧ˶·�˵α Ύѧ͉Ϩϟ�Ύѧ˴Ϭ͊ϳ˴�Ύѧ˴ϳ�˸Ϟѧ˵ϗ

˱ήϳά˶ѧ˴ϧ�˴Ϧϴ˶Ϥ˴ϟΎ˴ό˸Ϡ˶ϟ�˴ϥϮϜ˵˴ϴ˶ϟ�˶ϩ˶ΪΒ˴˸ϋ�ϰϠ˴˴ϋ�˴ϥΎ˴ϗ˸ήϔ˸˵ϟ�˴ϝΰ͉ϧ˴�ϱ﴿  :يقـول أيضـاً و  2﴾ إِلَْیُكْم َجِمیعاً  ά͉˶ϟ�˴ϙέ˴Ύ˴Β˴Η ﴾.

ƢºĐƢƥ�śǴǤƬºǌŭ¦�Ǯ¾� كثري من الباحثني والعلماء  -مجة الرت  –ذا محل لواء هذه املهمة هل 3 ǳ̄�ȄǴǟ�®±�śǫǂǌƬǈŭ¦Â

.ISLAMOLOGUEاإلسالمي

ة خـالل القـرن الثـاين عشـر املـيالدي مببـادرة مـن ة الالتينيّـأول ترمجـة ملعـاين القـرآن الكـرمي إىل اللغّـ تعودو 

PIERRE) بيـــري احملـــرتم ( بطـــرس احملـــرتم  LE VENERABLE ) رئـــيس ديـــر كلـــوين ) 1156ت

CLUNY  بيـري الطيطلـي(و الـذي طلـب مـن بطـرس الطيطلـي ( PIERRE DE TOTEDE  أن يقـدم

4.م1143ملعاين القرآن الكرمي سنة   له ترمجة

و مـــنهم رودي تشـــراق و اجلـــدير بالـــذكر أّن كثـــرياً مـــن البـــاحثني يـــربط هـــذا احلـــدث بظهـــور مفهـــوم االس

RUDIبارت  PARETو يرجع بعضهم اآلخر ظهور هذا املفهوم إىل القرن العاشر امليالدي ،.

  .28اآلية : سبأسورة  - 1

  .158اآلية : األعراف سورة - 2

  .01اآلية : الفرقانسورة  - 3

.24هـ،ص 1404صفر،كتاب األمة، قطر،1طة للصراع احلضاري،ريّ ة الفكاخللفيّ  االستشراق و: زقزوق حممود محدي - 4
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�ËȈǷȐºººǇȍ¦�©ƢºººǇ¦°ƾǳ¦�ƪ ƸƦºººǏ¢�ǂºººǌǟ�ǞºººǇƢƬǳ¦�ÀǂºººǬǳ¦�ƨºººȇƢĔ�ǞºººǷ�Â ـــه داخـــل احلركـــة ة ختصصـــاً قائمـــاً بذات

ـــــاإلستشـــــراقيّ  ـــــا أول ترمجـــــة ملعـــــاين القـــــرآن الكـــــرمي إىل اللّغ ـــــه "ة فقـــــد أعـــــّدها ة الفرنســـــيّ ة العامـــــة، أّم ـــــرأندري " دوري

ANDRE DE RYER و قــد ظفــرت هــذه الرتمجــة بنجــاح كبــري ذلــك أنّــه أًعــّدت عنهــا1 م1647ســنة

 .ةة الفرنسيّ ة وتوالت ترمجات القرآن الكرمي باللغّ ة األملانيّ ة، اهلولنديّ ات اإلجنليزيّ عّدة ترمجات إىل اللغّ 

هذا منذ إنشاء ة و دارس اإلستشراقيّ ة تُعّد من أهم املة الفرنسيّ اجلدير بالذكر أن املدرسة اإلستشراقيّ و 

  " سيلفسرت دي ساسي" برئاسة  م1795ة احلّية سنة ات الشرقيّ مدرسة اللغّ 

مثل  ،ضف إىل ذلك مسامهة العديد من املعاهد يف تفشي الدراسات املتعلقة باإلسالم و بالرتاث

�ËȈǘǇȂƬŭ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�©ƢǇ¦°®�ƾȀǠǷاإلسالميو  و حبوث العامل العريبمركز دراساتو ، ة. 

إىل القــرن الثــاين عشــر املــيالدي، وتقــدر  تعــودالكــرمي  يتفــق الدارســون علــى أن أول ترمجــة ملعــاين القــرآن

ولعـل أحـدث تلـك  القرآن أكثر مـن سـتمائة مـرة تراوحـت بـني العـرب واملستشـرقني، معاين ةعدد املرات اليت ترمج

فأحـدث الرتمجـات هـي " د العـرب، أمـا عنـد الغـرب إمام مسجد باريس عن" محزة بوبكر"الرتمجات ترمجة املرحوم 

2."رنيه خوام"و "كيشورا أندريه " و "جلاك بريك"

JACQUES إال أن ترمجـة ،األخـرية يف سـنة واحـدة وقـد صـدرت الرتمجـات الـثالث BERQUE

فر عليـه هــذا او ة ومبـا يتـة مـن تغطيـة إعالميّـة والغربيّـلقيـت صـدى منقطـع النظـري مبـا وفتـه هلـا وسـائل اإلعـالم العربيّـ

ــ مــن دار  م1990نســخة ســنة  14800حــىت أنــه نــزل يف الســوق منهــا  ،ةالرجــل مــن شــهرة يف األوســاط العربّي

 .وقد نفذت كل هذه النسخ وأعيد طبع الرتمجة مرات عديدة خالل نفس السنة ،بادالسندالنشر 

.443م، ص 1993دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، متوز، يوليو، ،3، طموسوعة املستشرقني: بدوي عبد الرمحن - 1

  www.medinacenter.orgمالحظات على ترمجة معاين القرآن الكرمي للمستشرق الفرنسي جاك بريك : عزوزي حسن بن إدريس -  2
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وقد صدرت يف  م1990سنة  ،كان أهم و آخر أعمال بريك الضخمة ترمجته ملعاين القرآن الكرمي

 أّن ترمجة بريك كانت األشهر إالّ ،"رينيه خوام"و " ألندريه شورا كي"ان ومها تهذه السنة ترمجتان فرنسيتان أخري

قد أخذت هذه الرتمجة من مشواره العلمي ستة عشر و   1والعريب تداوًال يف وسائل اإلعالم الغريبواألكثر وقعاً و 

:إعادة قراءة، يقول بريك�Â�Å¦ŚǈǨƫ��ÅƢǌȈǸē،حاً تصحي ،عاماً ترمجًة حتقيقاً مقارنةً 

"Il m’aura pris seize ans dont une dizaine préparation et cinq autres de soin à peu

prés exclusif ".2

هو األمر الذي جعلها و  العمق، يف منظور كثري من الباحثنية و الشموليّ وتتميز هذه الرتمجة بالدقة و 

  .سورياو املغرب،  يف القاهرة صةاخب ،ةوية العربيّ ¦�ËǤǴǳ¦�ǞǷƢĐ قبل حتظى برتحيب من

�Ƣººđ�ƪوعرّ  الرتمجـةمـا يعنينــا يف البحـث لــيس ترمجــة معـاين القــرآن، وإمنـا الدراســات الــيت شـرحت هــذه  ººǧ

�ÀȂǫǂǌƬǈŭ¦�Ƣđ�²،ةمعرفة األدوات النقديّ هو أيضا  همناما يو  °ƢǷ�Ŗǳ¦القرآينالنّص  القراءة على.  

ة ة والشــرقيّ ة العربيّــة اإلســالميّ الطريــق الــذي ســلكه الكثــري مــن املستشــرقني ملعرفــة العقليّــيعــدّ القــرآن وألن 

صّ نالــمــع الفكــر االستشــراقي  عامــلتطبيعــة  تعــرف علــىال مــن خاللــه نــاحاول بوصــفه أمنوذجــا جــاك بــريك ولنــاتنا

.القرآين

Relire"       الرتكيز على كتابه تتا عرب أعمال بريك الكثرية ارتأيناد مشهوحىت ال يكون اجل Le Coran"

.ذلك ألمهيتهو 

أمــــا الكتــــاب موضــــوع البحــــث فهــــو جمموعــــة حماضــــرات ألقيــــت يف الكــــوليج دو فــــراس قــــدم هلــــا مــــدير 

L'IMA "ع.ع.م"  "Institut Du Monde Arabe"، "وخامتـة  ،حيتـوى أربـع حماضـرات" حممـد بـن نونـة

  .السابقاملرجع  :عزوزي حسن بن إدريس - 1

2 - BENNOUNA MOHAMED : Relire Le Coran, Berque Jaques, préface de Mohamed

Bennouna, Editions Albin Michel, 1993, Paris, Page 09.
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و هــي دراســته  ،إعــادة صــياغة ملــا نشــر يف ظهــر ترمجتــه أن يكــونال يعــدو  ، والكتــاب1993طبعــت يف صــيف 

.الكتابني وجهني لعملة واحدة دّ هناك من الباحثني من يع حىت أنّ " حينما كنت أعيد قراءة القرآن "املوسومة بـ

ــــخياطــــب بــــريك يف هــــذا الكتــــاب القــــارئ املتخصــــص يف الدراســــات اإلســــالميّ  ة ويقــــرتح أسســــا ة القرآنّي

 .خباصة خمتلفة عن املناهج الكالسيكية اليت طبقها املفسرون ،ص القرآين مبناهج جديدةقراءة النّ جديدة إلعادة 

وهــو عمــل  ،الرتمجــة الــيت أجنزهــا بــريك للقــرآن الكــرمي قضــى يف إعــدادها والتعليــق عليهــا ســتة عشــر عامــا

  .باجلنوب الفرنسيته سان جوليان ريواليت أمتها وهو معتكف يف بيته بق ،ضخم ختم به أعماله األخرية

إىل " زينـب عبـد العزيـز"حسـب موجهـة  ،صفحات الرتمجة والدراسة املقدرة بالثمامنائة والثالثني صفحة

ب ااألســب هوهــي هلــذ ةبــأس بــه مــن أفــراد الشــعوب الفرانكفونّيــ وإىل عــدد ال ،ســتة ماليــني مســلم مقــيم يف فرنســا

 .جديرة بالتناول والبحث

  :ول هذا املوضوع دون غريه لعل أمهها مايليقد اجتمعت أسباب دفعتين لتناو 

ة العادلـة الفكريّـو  ةة الـيت تبنـت الـدفاع عـن القضـايا العربيّـة واألدبيّ السياسيّ  فباملواقاشتهار الرجل  :أوال

.بالوفاء يف العامل العريبحىت اليوم العديد من الصداقات اليت ال تزال تدين له  ينهوتكو 

النزاهة والرغبة الصادقة يف أن يكون احلوار بني الثقافات قائما على الرجل بالكفاءة و  متيز: ثانيا

.وإجيايب حوار خالق بناء معلومات صحيحة، وفهم سليم وعلى نية صادقة من أجل

، )تيارت(يف اجلزائر  ر املوضوع هو أن الرجل ولدياختإلل السبب املوايل الذي دفعين لع: ثالثا

ن عربية كثرية معظم حياته فانتقل بني طنجة، تونس، القاهرة، لبنان، وعاش بني بلدا) فرندة(وبالضبط يف 

.ةة العربيّ وأخريا فرنسا، زد على ذلك انتماؤه إىل أكثر من جممع من جمامع اللغّ 

خباصـة ة ة واإلسـالميّ ة على خمتلف منابع احلضارة اإلنسـانيّ واملوسوعيّ  اإلطالع بكثرةالرجل  رفعُ : رابعا

ـــإلشـــكاليات معرفتـــه باإضـــافة إىل  ـــالسياســـيّ ة،االقتصـــاديّ ة،االجتماعّي التـــاريخ االجتمـــاعي لإلســـالم،،ةة والثقافّي
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رجـل " مسـيمل حـىت أنـه االعديد من كبار صانعي التاريخ يف الع ىه عمل يف ثالثني بلدا والتقأنّ  إضافة إىلالقرآن و 

  ."الضفاف والصحاري

،ة وتقصــيهاعــن املوضــوعيّ  "و البحــثضــوع هــالــذي دفعــين الختيــار املو  العلمــي الوجيــه ولعــل الســبب

أعتقـد بـأن "... يف أكثر من مرة ويف أكثر من مـوطن  وصراحة شخصيا العرب واملسلمني ما دعا إليه بريك وهذا

*أن يكــون حــوارهم معــي وفــق أقنيــة أمتنــاه وهــو اك وأنــا ســعيد مــن هــذا األمــر لكــن مــالعــرب يناقشــون جــاك بــري 

1."أن يناقشوه بعد ذلكو  ،كتبتهة ملا  ة ومتأنيّ على قراءة فعليّ  واأي أن يعمل ةأكادمييّ ة علميّ 

ة وحنـن الـذين فاألجـدر بنـا واألحـرى حنـن العـرب أن نكـون أكثـر موضـوعيّ بريك،وإذا كان هذا هو أمل 

ة ة واإلســالميّ رجـل قـدم الكثـري للثقافـة العربيّـ مـا أمكـنهــذا وسـيكون لـه مـا أراد يف حبثنـا  عـدة،لوائهـا قرونـا  محلنـا

أبــدا مــن احلــس الشــرقي البــد أن يــوىف حقــه بالتنــاول وبالدراســة ألن األمــر يعنينــا الــيت مل ختــل  مــن خــالل كتاباتــه

 .بالدرجة األوىل

RELIREالــنص القرآنــي فــي الخطــاب االستشــراقي البيركــي " :كــان البحــث بعنــوان  LE

CORAN- القراءة النقديةاملنهج الوصفي االستقرائي معتمدة اخرتت  هوالجناز "- أنموذجـــــا.  

؟ ؟ مـا اخلطــابمـا الـنصّ  :أمههـالعـل  إشـكالياتعـن جممــوع  اإلجابـةسـنحاول مـن خـالل هـذا البحـث 

مث كيـف قـرأ ؟  ومـن اخلطـاب ن مـن الـنصّ آ؟ مـا موقـع القـر فهـومني؟ ومـا حـدود االلتقـاءاملما احلدود الفاصلة بـني 

يب و األورويب الـــنص القـــرآين؟  ورو ي غـــري األاخلطـــاب االستشـــراقي الـــنص القـــرآين؟ كيـــف قـــرأ اخلطـــاب االستشـــراق

  واحدة أم متعددة؟  ستشراقية للنص القرآين؟ هل القراءة االكيف قرأ االستشراق الفرنسي النص القرآين

.ري فيهو مل أغ" داغر سربل"يقصد قوانني، و لألمانة العلمية نقلت النص عن مرتمجه -*

.52م، ص1983ديسمرب  ،هـ1404،كانون األول  28 ،حوار مع جاك بريك، جملة كل العرب، العدد سبعون: داغر سربل -  1
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اعتمدها يف إعـادة قراءتـه  اليت ناهجهي األدوات واملفاهيم وامل مامث كيف قرأ جاك بريك النص القرآين؟ 

االتفـــاق أوجـــه مـــا هـــي   تلـــك األدوات و املفـــاهيم لـــيخلص إىل تلـــك القـــراءةللـــنص القـــرآين؟ و كيـــف مـــزج بـــني

  :اآلتية األسئلةطرح  إىل األخري؟ وخلصنا يف ةة والعامليّ ة الفرنسيّ واالختالف مع املنظومة االستشراقيّ 

هــو املــنهج الــذي طبقــه يف إعــادة  مــاهي منهجيــة بــريك و رؤيتــه يف إعــادة قراءتــه للــنص القــرآين؟ مــا  - 

  راءته؟ كيف كانت رؤيته؟ق

الـيت  اإلضـافاتهـي  ما ؟ا البديل ممث؟  كري هي االنتقادات واالعرتاضات اليت وجهت لقراءة ب ما  -           

�©¦ ¦ǂǬǳ¦�ǽǀǿ�Ƣđ�© ƢƳ  ؟ القرآين للنصّ للقراءات السابقة البديل  قراءتهمث هل أعطت حقا 

ــ أمــا املــدخل فحاولنــا فيــه  ،خامتــةو  ثــالث فصــول ،ة مكونــة مــن مــدخلوقــد اقتضــت مــادة البحــث خطــة منهجّي

أمــا الفصـــل األول  ،القــرآين واخلطــاب مث مفهــوم الـــنصّ ة يف البحـــث وهــو مفهــوم الـــنصّ ضــبط املفــاهيم األساســيّ 

النص القرآين يف اخلطاب االستشراقي حتدثنا فيه عـن القـراءات االستشـراقية للـنص القـرآين و  :الذي كان بعنوان 

الـيت كانـت أول األمـر قـراءة شـرقية ذلـك أن االستشـراق بـدأ يف الشـرق نفسـه قبـل  األوربيةت غري بدأناها بالقراءا

أمــا املبحــث الثــاين فتحــدثنا فيــه  ،أن يبــدأ يف أي حيــز جغــرايف آخــر، مث انتقلنــا إىل القــراءات الروســية واألمريكيــة 

، املبحـــث يطـــايلاإلجنليـــزي األملـــاين و إلا ســـبايناإل كزنـــا علـــى االستشـــراقبيـــة و  عـــن القـــراءات االستشـــراقية األورو 

و  القــرآين  لــنصّ نــا فيــه طبيعــة تعامــل االستشــراق الفرنســي مــع اتناولالتقــاء فرنســا بالشــرق و الثالــث حتــدثنا فيــه عــن 

ºǣ�Ŗºǳ¦�ƨºȇǂǰǨǳ¦�ǞºƳ¦ǂŭ¦�ǺºǷ�ƢºǸĔ¤�Ľ��½Śºƥ�¦̄ƢƬºǇ¢�Ƣºŷ°ƢƦƬǟƢƥ�ÀȂȈǼºǇƢǷÂ�ŚºǋȐƥ�ȄºǴǟ�ǾȈǧ�ƢǻǄǯ ذت القـراءة البريكيـة

  . للنص القرآين

ǂººǫ�½Śººƥ�Ƣººđ�®Ƣººǟ¢�Ŗ¦ ̈�مهــدت فيــه ألهــم املفــاهيم الّـ،يف اخلطــاب البريكـي القــرآين الــنصّ : الفصـل الثــاين

مث عرجــــت علــــى التعريــــف بالكتــــاب موضــــوع الــــدرس ) اصــــطالحالغــــة و (القــــرآين و هــــي مفهــــوم القــــراءة  الــــنصّ 

�Ƣºđ�®Ƣºǟ¢�Ŗºǳ¦�ńÂȋ¦�ǾƫǂºǓƢŰ�À¦ȂºǼǟ�Ȃºǿو  ،ةبـات مـن البنيّـمقار و لقـرآين  ا الـنصّ : يتضمن الفصل املباحـث التاليـةو 
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وي مث قــارب مضـمونه فوجــد فيــه تفاوتـا أرجعــه إىل مرحلــة ب بنيتـه بتحليــل معنــاه اللغّـأيــن قــار القـرآين  قـراءة الــنصّ 

فيـه  ذي عـرضالّـاعتقـد أنـه اكتشـف ظـاهرة التنـاظر وعاجل ظـاهرة التكـرار، و ،"بالشري"اجلمع و زكى موقفه برأي 

عرضــه بــريك بالــدرس والبحــث مــن الــرتاث العــريب ومــن  قــد مت تنــاول كــل مــامنوذجــا مــن مصــحف ابــن عاشــور و 

الشـــطط يف النيـــل مـــن الـــنصّ لبنيـــة القـــرآن مل ختـــل مـــن الغلـــو  و انتهينـــا إىل أن مقاربتـــه مواقـــف علمـــاء املســـلمني و 

  . القرآين

هو من املفـاهيم الـيت شـغلت التفكـري اإلنسـاين ويصـر و  ،لزمناالقرآين و  النصّ الثاين فيتناول  املبحثأما 

حــد ســهم الــزمن مــن ة ملفهومــه للــزمن يف القــرآن يف ترســيمته التوضــيحيّ ه بــريك علــى ربطــه بــاملعىن التــارخيي ذلــك أنـّـ

وقـد خـاض يف املـبهم . اإلسـالمي للـزمنفهـوم املأقصى الزمن السـرمدي ورددت عليهـا برتسـيمة تتوافـق و اجلهتني و 

ة رؤيته اإلجنيليّـاجلته هلذه املفاهيم ما يتوافق و انتهيت إىل أنه اختار يف معواملنسوخ وعلم أسباب النزول و  لناسخاو 

  .تغاضى عن كل ما ال خيدم هذه الرؤيةو    ةاملسيحيّ 

ة اإلنسانيّ  والقواعد القوانني قد عاجل فيهاو املعيار و  القرآين النصّ فيتحدث عن  املبحث الثالث أما

¦�Â��ŚȇƢǠǷÂ�ƨƸȈƸǋ�ƾƳ�ƢĔ¢�ń¤�ȄȀƬǻ القرآين قوانني وقواعد هل يوجد يف النصّ :ة طرح بريك السؤال يّ القرآن

التجديد املوجود يف و  رجع هذا الشح إىل باب االجتهادأة و القوانني اليونانيّ رنة باملعايري يف العهد القدمي و مقا

هذا ما أكده ة األخرى و توجد يف الشرائع اإلنسانيّ قوانني وقواعد ال إال أّن بريك ال يعلم أّن هناك اإلسالم،

ة أما مصادر التشريع اإلسالمي عنده فمستمدة من القوانني اليونانيّ ،كثري من علماء القانونو " السنهوري"

  .البحث من خالل شواهد عدةهو األمر الذي تناولناه بالدرس و و  "نابليون"مدونة و  "جيستنيان"وقوانني 

ها شعر من لكنّ ة و ة شعريّ ة القرآن لغّ لغّ أقر بريك بأنّ :ة ة العربيّ القرآين واللغّ النصّ اول يتن الرابع املبحث

  .يف منت البحث عليها قد دافع عن موقفه حبجج مت الردّ نوع آخر و 
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عرضـت إىل موقـف االنتقـادات والبـديل و  الرؤيـة، املـنهج،: فعنوانـه اخلطـاب البريكـي: أما الفصل الثالـث

 أدواتـهدعوتـه إىل جتديـد مناهجـه و مـن خـالل  اق ورفضـه أن يـدمج مـع هـذه الفئـة مـن املفكـرينبريك من االستشـر 

: عنوانــه اخلطــاب البريكــي ولواســتهليت الفصــل مببحــث أوانتهيــت إىل أنّــه رغمــا عنــه معــدود ضــمن املستشــرقني 

ººËǤǴǳ¦�Ǻººǟ�«ǂººţ�ȏ�ƢººĔ¢�ƪو عــن رؤيــة بــريك ومنهجــه ولغتــه  حتــدثت فيــه الرؤيــة واملــنهج ººȈȀƬǻ¦ ّعــن الة و ة االستشــراقي 

§�¦�Ȇǫ¦ǂººǌƬǇȏلّغتــه   املــنهج االستشــراقي ƢººǘŬ¦�Ƣººđ�ǄººȈǸƬȇ�ƨººǨȈưǯ  عمومــا، لّغتــه أيضــا تــؤرق ذهــن القــارئ وتســتوقفه

  .كثريا

للدراســة املرفقــة وللكتــاب القــرآين و  إىل النقــد املوجــه إىل ترمجــة بــريك للــنصّ  تطرقــت فيــه :املبحــث الثــاين

حممــد رجــب "و" حممــود عــزب"و "زينــب عبــد العزيــز" :مــع قــاداتتاالن :ضــمن اخلطــاب البريكــيموضــوع البحــث 

حصـرت مجيـع و   جنة املختصة الـيت عينهـا األزهـر لرتمجـة الدراسـة الـيت كتبهـا بـريكقد عرضت ملوقف اللّ و " البيومي

 بـنينـت بـني مـا توصـلت إليـه يف البحـث و قار ، و األخطاء اليت جاءت يف ترمجته مث بينـت صـورة قـرار شـيخ األزهـر

  .مالحظات اللجنة

فقـد تناولـت فيـه النقـد املوجـه إىل بـريك و آثـرت تسـميته  :البـديل اخلطـاب البريكـي :املبحـث الثالـث أما

وائـــل : "و أبـــرز رواد هـــذا النقـــد. ة حديثـــة خصوصـــا نظريـــة القــراءةات علميّـــهكــذا ألنـــه نقـــد مؤســـس علـــى نظريّــ

ـــمن"،"حممــود عكــام"، "صــبحي منصــور"،"غــايل خلصــت إىل اختيــار و " دريــس عــزوزيإســن بــن ح" ،"ذر عياشــيــ

نقـد العقـل "داثية للنّص القرآين وباعتبارها جـاءت ضـمن مشـروعه املوسـوم قراءة حباعتبارها  "حممد أركون"قراءة 

فيهــا بعــض املزايــا  القــرآين إال أنّ ة للــنصّ انتهيــت إىل أن قــراءة بــريك ال ختــرج عــن القــراءة االستشــراقيّ و " اإلســالمي

  .لى ذكرهااليت أتيت ع

وأهــم اإلشــكاليات الــيت طغــت علــى البحــث ، ليهــاإأمــا اخلامتــة فكانــت حوصــلة ألهــم النتــائج املتوصــل 

  .واعتبارها بداية لبحوث أخرى
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À¦ȂººǼǠǳ¦�¦ǀººđ�©ƢººǇ¦°ƾƥ�ǂººǨǜǻ�®Ƣººǰǻ�ȏ�ƢººǼǻƜǧ�ĺǂººǠǳ¦�ƾººǬǼǳ¦�ƺȇ°Ƣººƫ�ń¤�Ƣǻƾººǟ�¦̄¤"RELIRE LE

CORAN"ال تــزال فــ؟ ةة العربيّــة فمــا بالــك بالســاحة النقديّــغربيّــة الذلــك أن املــنهج حمــدث يف الســاحة النقديّــ

  ة؟وص الدينيّ ة فما بالك بالنصّ وص األدبيّ ة مبادئ وتنظريات مل تستوعبها النصّ معامل هذه النظريّ 

��Ƥ ة القرآنوما وجد من دراسات يف إعادة قراء ºƬǰǳ¦�ǒ ǠƦºǳ�ŉƾºǬƬǳ¦�ĿÂ�©Ƣȇ°Âƾºǳ¦Â�©ȐºĐ¦�Ŀ�ª ȂºưƦǷ

و  "وائـل غـايل"ترمجـة  "جلـاك بـريك"ت واهلوامش املوجودة يف مرجع القرآن وعلم القراءة كما هو احلال مع القراءا

  ."منذر عياشي"

، وقـد قـال وهو عنوان يتوافق مـع موضـوع الدراسـة" حملمد أركون" "نآالقر  ات يفقراء"زيادة على كتاب 

أرخنـــة اخلطـــاب : لحـــة التاليـــةعلـــى الضـــرورة امل رحـــت أحل أيضـــا يف كتـــايب قـــراءات يف القـــرآن:"عنـــه صـــاحبه اآليت

ة، ة، االنثروبولوجيّـة والدالليّ ويّ القرآين نفسه وهذه األرخنة سوف تكون نقطة االنطالق إلعادة حتديد املكانة اللغّ 

ȆǴȈųȍ¦Â�ļ¦°ȂƬǳ¦�ƾȈǈƴƬǳ¦�ǖǬǧ�ǆة للوحي وهذه عمليّ واحتماال الالهوتيّ  Ȉǳ�ǎ ţ�ƢĔȋ�¦ƾƳ�ƨƳǂƷÂ�ƨǬȈǫ®�ƨ.

د كتبـــت يف أوقـــات متفرقـــة بـــني عـــامي قـــيف كتـــاب قـــراءات يف القـــرآن كانـــت  ¦ƨºººǟȂǸĐ¦�©ƢºººǇ¦°ƾǳإنّ 

وثـاين طبعـة صـدرت يف  1982أول طبعة من كتايب عـن القـرآن صـدرت يف بـاريس عـام .*…1987و1970

1.*..."1991تونس 

القـرآين يف هـذا الكتـاب عـن مـا فعلـه املستشـرقون ذلـك أنـه درس الـنصّ مل خيرج أركون يف تناولـه للـنصّ 

§�¦ň¡ǂǬǳا ƢǘŬ¦�ƨǼƻ°¢�ń¤�Ƣǟ®�śƷ�¦ǀǿÂ��ǲȈųȍ¦Â�̈¦°ȂƬǳ¦�Ƣđ�ƪ Ǉ°É®�Ŗǳ¦�ƢȀǈǨǻ�ƨǬȇǂǘǳƢƥ�ň¡ǂǬǳ.

فـتح بعـض البـاحثني احملـدثني ورشـة كبـرية " إعـادة قـراءة القـرآن"وبعيدا عن التقّيد احلريف بعنوان الكتاب 

:دثــة، ونــذكر مــن هــذه الدراســاتة حمة وتنــاولوه مــن منــاحي عــدة ال ختــرج عــن أمنــاط علمّيــيف الدراســات القرآنّيــ

لبنـــان،بـــريوت،دار الطليعـــة،،2ط هاشـــم صـــاحل،:قضـــايا يف نقـــد العقـــل الـــديين، كيـــف نفهـــم اإلســـالم اليـــوم؟ ترمجـــة وتعليـــق :أركـــون حممـــد - 1

   .05ص ،2000يناير
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" لقــرآندراســة يف علــوم ا فهــوم الــنصّ م"،"ة للقــرآنالقــراءة األلســنيّ : "ــــ بنياملوســومت" صــر حامــد أبــو زيــدن" دراســيت

.مّيز فيها بني القرآن املكي والقرآن املدين "حملمود طه"ودراسة أخرى 

قـراءات يف توظيـف الـنصّ سـلطة الـنصّ "¦�ƢºĔواليت كان عنو " عبد الرمحنلعبد اهلادي " دراسة أخرىمث 

ة  للـــنصّ دراســـة ســـيمائيّ  التنـــاص يف القـــرآن" اºººĔ¦ȂǼǟÂ" هاديـــة الســـاملي"وهنـــاك دراســـة مهمـــة للـــدكتورة " الـــديين 

  ."القرآين 

ة دراسـة اخلطـاب القـرآين مقاربـة توصـيفيّ :"ة الرائـدة والـيت نـذكر منهـاكما توجد بعض الدراسات اجلزائريّ 

" ننظـــام اخلطـــاب القـــرآين حتليـــل مسيـــائي مركـــب لســـورة الـــرمحّ "و" لســـليمان عشـــرايت" "لســـرد اإلعجـــازية اجلماليّـــ

Ʈ،اخل…"لعبــد املالــك مرتــاض" ººƸƦǳ¦�¦ǀººǿ�±Ƣººųȏ�Ƣººđ�ƪ ǼǠƬººǇ¦�Ŗººǳ¦�°®Ƣººǐŭ¦�Ǻººǟ�ƢººǷ¢ الكتــاب موضــوع : فهــي

  البحث 

Relire Le Coran : Berque Jaques,préface de Mohamed Bennouna,

Editions Albin Michel, Paris, 1993.

  القرآين  ترمجة بريك للنصّ و 

Le Coran Essai De Traduction Par: Jacques Berque, Editons Revue Et,

Corrigée, Edition Albin Michel 1995.

.الكتب املتعلقة بالدراسات االستشراقّيةمث 

 دةبعـض الصـعوبات الناجتـة عـن أي حبـث ينشـد اجلّـ يعرتض البحـث حبمـد اهللا عقبـات وإمنـا صـادفته مل

تـــه وترمجـــة الكتـــاب موضـــوع البحـــث مـــن لغّ  جـــدة املوضـــوع أول هـــذه الصـــعوباتو اإلثـــراء، و ة، احليـــدةاملوضـــوعيّ 

RELIREة ة العربيّـاألصـل إىل اللغّـ LE CORAN  ة  ة الباحـث لغّـهـذا مـا أعـاق تقـدم البحـث زمنيـا فلغّـو



مقدمة

ز

ع يضـااملقطع حيمل أفكارا كثرية يطغى عليها االنتقـال بـني مو العبارة و واجلملة و  .ههو أمر معروف عنكثيفة جدا و 

  .هذا أمر سنكتشفه يف الفصل الثاين من البحثعدة و 

ة أو مقاربتهــا مــا ولعــل أهــم األهــداف الــيت أســعى للوصــول إليهــا مــن خــالل هــذا البحــث هــو املوضــوعيّ 

  .عادنا إليها صراحةدنا و ااصة وأن بريك حتدخبأمكن 

RELIRE"و اهلـدف اآليت هــو تنــاول كتــاب  LE CORAN"  بــريك"بالــدرس لكشــف مــنهج" 

  .القرآين يف إعادة قراءته للنصّ 

بفضـل اهللا تعـاىل ه قـد تغلبـت علـى الصـعوبات الـيت واجهـت البحـث يف األخري ال يفـوتين أن أقـول بأنّـو 

جهــدا يف التوجيــه ورد األفكــار إىل  دخريــالــذي مل " صــبار نــور الــدين. د" املشــرفاألســتاذ  بتوجيــهمث بتوفيقــه، و 

�ƨǤƟ¦±�ƪ ǻƢǯ�À¢�ƾǠƥ�ƢđƢǐǻ مـن رغـم علـى  الـذين األسـاتذةو بعض الدكاترة  اتتوجيه دون أن أنسى�ǶēȏƢǤºǌǻ¦

  .تشجيعهم�Â�ǶēƢȀȈƳȂƬƥ�ƢǼȈǴǟ�¦ȂǴƼƦȇ�Ń�̈ة الكثري األكادمييّ ة و العلميّ 

التوجيـه، أملنـا واالستحسـان و  موقع القبول العرفان و أملنا أن يقع حبثناهؤالء مجيعا هلم جزيل الشكر و 

  .اهلادي إىل سواء السبيل اهللا املوفق وو  األكادميي، للبحث العلميأيضا أن يشكل إضافة نوعية 
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ل هــــذين املفهــــومّني ظــــإذ ، اخلطــــاب مــــن املصــــطلحات الــــيت شــــاع تــــداوهلا اليــــومص و لعـــل مصــــطلح الــــنّ 

ضـمن الدراسـات املتسـمة باحلداثـة مهـا ينـدرجان ، و أحيـان كثـرية ، يفيشـري أحـدمها إىل اآلخـر، متالزمّني متقاربّني 

فيمـا   حـداقصي معـامل كـل مصـطلح علـى الستجالء الفرق بني املفهومّني سنقوم بتيسمى بالرتادف و ضمن ما و 

  :يلي

:النّــــص

والثقافيّـة ملـا لـه مـن أبعـاد فكريّـة، النقديّـة، يعد مفهوم النّص من أكثر املفاهيم تداوال يف الساحة اللغويّـة

ومـا ، احلديثـة النقديّـةو وهـذا مـا جيعلـه حيتـل صـدارة الدراسـات اللغويّـة ، فهـو لـيس لغّـة فقـط...لوجيةو إيدي، داللّية

 جيعلــه أيضــا حمــل اهتمــام كثــري مــن فــروع املعرفــة األخــرى علــى أن تعريفــه مــن الصــعوبة مبكــان نظــرا لتعــدد مشــاربه

.ولعله من املناسب رصد التعاريف اللغويّة أوال هلذا املفهوم، ومنطلقاته، مداخله معايره

نـــّص ، ءيالشــالــنّص رفعـــك ...غايتــهو  يءالــنّص أقصــى الشـــ" :جــاء املفهــوم يف لســـان العــرب كمــا يلـــي         

Ƣºººčǐǻ�ǾºººËǐǼȇ�Ʈ ȇƾºººū¦:الشـــهرة  أي علـــى غايـــة الفضـــيحة و  :ووضـــع علـــى املنصـــة، وكـــل مـــا أظهـــر فقـــد نـــصّ ، رفعـــه

مـا رأيـت رجـال أنـّص للحـديث  :وقـال عمـرو بـن دينـار...ومنه نّص الناقـة أي اسـتخرج أقصـى سـريها...والظهور

نــّص كــل ... وكــذلك نصصــته إليــه... ّص احلــديث إىل فــالن أي رفعــهنــ :يقــال، أســندو أي أرفــع لــه ، مــن الزهــري

ــــنصّ :وقــــال األزهــــري...شــــيء إىل منتهــــاه ــــه قيــــل، مبلــــغ أقصــــاهامنتهــــى األشــــياء و  ال نّصصــــت الرجــــل إذا  :ومن

ينّصــهم أي يســتخرج رأيهــم  :ويف حــديث هرقــل، استقصــيت مســألته عــن الشــيء حــني تســتخرج كــل مــا عنــده

1.....". أي ما دل ظاهر لفظهما عليه من األحكام :ونّص السّنةنّص القرآن :ومنه قول الفقهاء، ويظهره

  .97-89ص، م1979، القاهرة، املعارفمكتبة دار ، )ص، ص، ن(مادة ، 13ج، لسان العرب: ابن منظور-1
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نــّص احلــديث إذا رفعــه إىل (و ،)رفعتــه، نصــت الظبيــة جيــدها(الرفــع ": ابــن منظــور"عنــد ) ن ص ص(تفيــد مــادة 

تفيـد يف ، و )نصـيصو  نـصّ (احلركـة ، وتفيـد أيضـا السـري و )مبلـغ أقصـاه، منتهى الشـيء(تفيد االستقصاء ، و )قائله

).نّص املتاع إذا جعل بعضه فوق بعض(األخري الرتاكم 

روافــد معرفيــة ســامهت يف بنــاء احلمولــة الداللّيــة ملفهــوم الــنّص عنــد ، الــرتاكم ،احلركــة ،االستقصــاء، الرفــع

  .ابن منظور

(:فقد عرف النّص كاآليت"  الفريوز آبادي" أما   ناقتـه اسـتخرج مـا عنـدها مـن، و احلـديث رفعـه، )نصّ "

، جعــل بعضــه فــوق بعــض :واملتــاع، وهــو نّصــاص األنــف، ومنــه فــالن يــنّص أنفــه غضــبا، والشــيء حركــه، الســري

، وهـــي مـــا ترفـــع عليـــه فانتصـــت، والعـــروس أقعـــدها علـــى املّنصـــة بالكســـر، وفالنـــا استقصـــى مســـألته عـــن الشـــيء

فتح اجلملـــة مـــن نـــّص واملنصـــة بـــال، والقـــدر غلـــت، ّصـــوت علـــى النـــار:الشـــواء  يـــنّص نصيصـــاو   والشـــيء أظهـــره

أو قــدرن علـى احلقــاق ، أي بلغـن الغايـة الــيت عقلـن فيهـا:فالعصــبة أوىل، وإذا بلـغ النســاء نـّص احلقـاق...،املتـاع

1 ...."حترك للنهوضو  البعري أثبت ركبتيه يف األرض، و حركة وقلقلة :ونصنصه...هو اخلصامو 

2."نّصاً رفعه، نّص احلديث ينّصه، رفعك الشيء النصّ ":وأما يف أساس البالغة فيفيد النّص الرفع

  .هو التوقيف والتعيني واإلسناديف علم احلديث و  استخدم الزخمشري النّص مبعناه االصطالحي كالنصّ 

الفقهيّـــة هــو جمموعـــة مـــن القواعـــد املســتمدة مـــن القـــرآن والســـّنة حيـــث و  والــنّص يف الكتابـــات األصـــولّية

ــة علــى أ ويعــين ، العقــلالنقــل و  ، أووهنــاك الــنّص و الــرأي، ن ال اجتهــاد مــع وجــود الــنصّ تعتمــد القاعــدة الفقهّي

فمــا اختلــف عــن ذلــك ال   3."حيتمــل التأويــل أو مــا ال، مــاال حيتمــل إال معــىن واحــدا: "الــّنص يف كتــب التفســري

.يعد نًصا

  .858ص، م1997، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، )نصّ (مادة ، 1ج، القاموس احمليط: الفريوز آبادي 1-

  .م1982، لبنان، بريوت، دار املعارف، حتقيق عبد الرحيم حممود، )نصّ (مادة ، أساس البالغة: الزخمشري -2

  .260ص، م1978، لبنان، بريوت، مكتبة لبنان، 1ط، التعريفات :اجلرجاين الشريف -3
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ر وأصـبح تعريفـه هذا عن مفهوم النّص يف املعاجم القدمية أمـا عـن مفهومـه يف املعـاجم احلديثـة فقـد تطـو 

.أمشل وأكثر إجرائّية

، مــن الشــيء والــنّص صــيغة الكــالم األصــلّية الــيت وردت يف املؤلــف، الــنصّ "وقــد عرفــه املعجــم الوســيط 

بلغنـا مـن ، و يقال بلغ الشـيء نّصـه، ومبلغ أقصاه.أو ال حيتمل التأويل منتهاه، والنّص ماال حيتمل إال معىن واحد

1...."األمر نّصه أي شّدته

)texte(وهو يف  الفرنسية  )text(ما يف االصطالح الغريب فتنحدر كلمة نّص من األصل اللّغوي أ

واليت ترتبط )textile(وترتبط بـــــ  )tissue(واليت تعين النسيج  )textus(وهو مأخوذ عن اليونانّية من اللفظ 

  :يعرفه قاموس الروس كاآليتوأدوات النسيج و  بآالت

" Texte: nom masculine (latin textus, de texere, tisser

1- Ensemble, des termes, des phrases constituant un écrit, une œuvre écrite:

respecter scrupuleusement le texte original.

2- Œuvre ou partie d’œuvre littéraire: choix de textes du XVII siècle.

3- Tout écrit considéré dans son aspect de rédaction: prévoir un court texte

d’introduction.

4- Partie de la page ou les mots sont imprimés, par opposition à la marge ou aux

illustrations: il ya trop de texte, il faut plus de dessins.

5- Sujet d’un devoir: je vais vous lire le texte de la dissertation.

6- Teneur exacte d’une loi ; la loi elle-même.

7- Œuvre littéraire considéré dans son organisation et dans l’ensemble de ses

détermination bibliographique, imaginaire, sociologie,…etc".2

 .926ص، مصر، القاهرة، 3ط، 2ج، جممع اللّغة العربّية: املعجم الوسيط -1

2 - Dictionnaire la rousse en ligne sur le web site http://www.la rousse.fr/ dictionnaire/

français/ texte/77624 ?q: texte ♯76703.
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املعــاجم األجنبيّـة و مــع ذلـك فــإن اللغّـويني الغــربيني لقـد تعـددت الــدالالت الـواردة يف تعريــف الـنّص يف 

علــى كـل مــا لــه عالقــة textileمل يربطـوه بالنســيج، إال اعتمــادا علـى األصــل الالتيــين للفــظ، ومنـه تطلــق كلمــة 

  .و انتهاء مبرحلة النسيج النهائي وبيعه  بإنتاج النسيج بدءا مبرحلة حتضري املواد

مللفوظـــات مكتوبــة أو حمكيّـــة و هــو عينـــة مــن الســـلوك األلســين، هـــو الــنّص عنـــد الغــربيني جمموعـــة مــن ا

جممــوع أصــوات، ألفــاظ، معــان، ركبــت لتحقيــق وحــده نّصــية يصــعب فيهــا فصــل أي مكــون مــن هــذه املكونــات 

.وهذا التشاكل بني املكونات هو سر متايز نّص عن نّص أخر

يف مقاالتــــه عــــن األســــلوبّية أن " يمنــــذر عياشــــ"ويف حماولــــة لتحديــــد مفهــــوم الــــنّص عنــــد الغــــربيني يــــرى 

الباحثني ينقسمون يف حتديدهم ملفهوم النّص إىل ثالثة أقسام قسـم يـذهب إىل تعريـف الـنّص مباشـرة مـن خـالل 

" روالن بــارت"قســم يــذهب إىل تعريفــه مــن خــالل ارتباطــه باإلنتــاج األديب وميثلــه " و" تــدروف" مكوناتــه وميثلــه

وخيلص من ذلـك كلـه إىل " ربول ريكو "لنّص مذهبا يربطه بفعل الكتابة وميثله ويذهب القسم الثالث يف تعريفه ل

1.أّن النّص شكل من أشكال اإلجناز اللّغوي، يقيمه نظامه اخلاص، وألنه كذلك فإنه يستغين بلغته عن غريه

ائيّـة كمـا هـو احلــال يف املعـاجم األدبيّـة وأصــبح مييـل أكثـر إىل الشـمولّية واإلجر لقـد تطـور تعريـف الـنصّ 

:اّلذي يعرف النّص على النحو التايل" خليل أمحد خليل"ة للدكتور مع معجم املصطلحات اللغويّ 

يعين يف العربّية الرفع ومنه منّصة العروس.

النّص كالم مفهوم املعىن فهو مورد ومنهل ومرجع.

التنّصيص املبالغة يف النّص وصوال إىل النّص والنّصيصة.

ّص الــن)tex tus(مقابــل ، املنســوجة علــى منواهلــا الفريــد، هــو النســيج أي الكتابــة األصــلّية الصــحيحة

).commentaires(والشروحات والتعليقات )notes(املالحظات 

 .127ص، م1990، دمشق، منشورات احتاد الكتاب العرب، 1ط، مقاالت يف األسلوبّية:منذر عياشي :أنظر-  1
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أي يف أصله املوضوع، قرأت فالنا يف نّصه، غري املرتجم، الكتاب يف لّغته األوىل، النّص املدونة .  

ومنه النّص املشرتك ، أو مطبوعة النّص كل مدونة خمطوطة)Co texte(.

 ّأجــــزاء مــــن نــــّص تســــيق استشــــهادا ، مســــاقه :ســــياق الــــنص)citation( ،مبعنــــاه ، فتمــــده، أو تليــــه

  .  الصحيح

يف مكانه الصحيح :يقال ضع احلدث يف سياقه التارخيي أي .   

 التساوق)contexture( 1 ."وق الكالمتناسق القصيدة تسا :هو التوالف بني أجزاء الكل

إذن من استقراء كل ما سبق نستطيع أن نقول أن هناك فرق كبري بني مفهـوم الـنّص يف الـرتاث ومفهـوم 

االكتمـــال بـــني األجـــزاء ، الظهـــور، ولعـــل مفهـــوم الـــنّص يف الســـابق كـــان يشـــري إىل معـــىن املركزيـــة، الـــنّص املعاصـــر

  الســيادة ،التسلســل ،الوضــوح، كــان يشــري للشــهرة،  صــاءوالقابلــة للتفكيــك مــن خــالل االستق، واملتحركــة املرتابطــة

  . االستواء واالكتمال االستقامة

إجرائيــاً ينظــر إليــه مــن حيــث تشــكله، أمــا يف الدراســات احلداثيّــة واملعاصــرة فإنــه يصــري مصــطلحاً دالليــاً 

ال يعتــرب نّصــا مــن ، معينــةمث مــا يصــري نّصــاً داخــل ثقافــة ، والضــرورة الــيت أنتجتــه، واحلاجــة إليــه، وظيفتــه، حمتــواه

.وعملية حتديد النّص ينبغي أن حترتم وجهة نظر املنتمني هلذه الثقافة، طرف ثقافة أخرى

أو غيبيـاً وال بـد ، ألنه عادة ما يكون عسرياً أو غامضـاً ، ومن بني العوامل احملددة للنّص غموض الداللة

  . يوضح جوانبه املظلمة، له من مفسر أو مؤول

ة هناك من ينظر للنّص بوصـفه جممـوع ملفوظـات لّغويـة ميكـن إخضـاعها للتحليـل وقـد افة الغربيّ ويف الثق  

.L.H" هلمســليف"وي ويأخــذ يكــون مكتوبــا أو منطوقــا بوصــفه عينــه مــن الســلوك اللّغــ Hjelmslev كلمــة

  . 137–136ص، م1995بريوت ، دار الفكر اللبناين، 1ط، معجم املصطلحات العربّية :خليل أمحد خليل -1
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·نـــصّ  ȂºººǨǴǷ�ń¤�Ƣºººđ�ŚºººǌȇÂ�ǞºººǇ¦Ȃǳ¦�ƢºººǿƢǼǠǷ�Ŀا أو قـــدمياجديـــد، طـــويال أو خمتصـــرا، منطوقـــا كـــان أو مكتوبـــا�� ،

La" رواية الوردة"ا مثلها مثل تعد نصّ "stop"" قف"فكلمة  Raman DE LA ROSE
1.

غــوي الــذي يتعــدى اجلملــة باعتبــاره سلســلة مــن اجلمــل يطلــق علــى اإلنتــاج اللّ ويعتقــد آخــرون أن الــنصّ 

  . االتساق، يضبطها مبدأ الوحدة

ذلــك بكشــف ، يعيــد توزيــع نظــام اللّغــة، عــرب لّغــوي بأنــه جهــاز" :فتعــرف الــنصّ " جوليــا كريســتيفا"أمــا   

مشـــريا إىل بيانـــات مباشـــرة تربطهـــا أمنـــاط خمتلفـــة مـــن األقـــوال الســـابقة عليهـــا ، العالقـــة بـــني الكلمـــات التواصـــلّية

سـتكون  ،وألن النّص عندها يعيد توزيع نظام الّلغة فهو حيتمل تـأويالت عديـدة ينطـوي عليهـا2."واملتزامنة معها

، يسـتطيع القـارئ إنتاجـه ألنـه ال يكتفـي باالسـتماع أو الرؤيـة فقــط، حاملـة ملعـان متوالـدة، لـى التفسـريمنفتحـة ع

.وحيصل هذا عند وجود الّلذة أو االنتشاء

لـذلك مـن ، إنتاجية مث إن العالقة اليت يقع فيها هـي عالقـة هادمـة وبنـاءة" جوليا كريستيفا"والنّص عند 

وتقــوم ، ولــيس فقــط مــن خــالل مقــوالت لغويّــة، ل مقــوالت حســابّية منطقّيــةاألفضــل مقاربــة النّصــوص مــن خــال

  . الشائع للكالم هذه اإلنتاجّية على االستخدام

وكـــل نـــّص هـــو امتصـــاص وحتويـــل لـــنّص ، الـــنّص عنـــدها فضـــاء وفسيفســـاء تتقـــاطع فيـــه نّصـــوص عديـــدة

   .خرآ

1 - Voir Dubois (jean) et autres: Dictionnaire de linguistique ,2éme Ed, la rousse bordas /

VUEP, 2002, Page 482.

  . 127ص، م 2002، بريوت، املغرب، دار إفريقيا الشرق، منهاج النقد املعاصر: صالح فضل -2
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ـــوي الـــذي يتعـــدى اجلم ـــاج اللّغ لـــة باعتبـــاره سلســـلة مـــن اجلمـــل ويف نظـــر آخـــرين يطلـــق الـــنّص علـــى اإلنت

وإمنـا هـو بنيـة متسـقة ، لـيس جمـرد جمموعـة مـن اجلمـل الـيت ال رابـط بينهـا" وهـو ، يضبطها مبدأ الوحدة واالتساق

1."تربط بني أجزاء النّص ومقاطعه، وداللّية، وحنويّة، أساسه عالقات منطقّية، تقوم على نظام داخلي متني

Ǽǳ¦�¿ȂȀǨǷ�Ǻǟ�Ʈ ȇƾū¦� ƢĔ¤�ǲƦǫÂ ّص ال بد مـن أن نعـرج علـى مسـألة مهمـة هـي هـل وجـد هـذا املفهـوم

:يف الثقافة العربّية ويف املوروث العريب؟ وقد انقسم النقاد يف قراءة املسألة إىل فريقني

إلينا من الثقافة الغربّية يف داللته االصطالحّية فال نكـاد نظفـر يف كتـب  فدفريق يؤكد أن املفهوم وا.1

وقــد حاولنــا أن نعثــر علــى ذكــر " "عبــد امللــك مرتــاض"يقــول ، س وليــد الفكــر العــريبوهــو لــي، الــرتاث بــه

ـــا إىل شـــيء ـــرتاث العـــريب النقـــدي فأعجزنـــا البحـــث ومل يفـــض بن ـــو عثمـــان ، الّلفـــظ يف ال إال مـــا ذكـــره أب

مــن أمــر الكتابــة مبفهــوم التســجيل والتقييــد والتــدوين والتخليــد ال "  احليــوان" اجلــاحظ يف مقدمــة كتابــه 

2."ملفهوم احلديث للنصّ با

يقـرون بوجـود هـذا املفهـوم يف الثقافـة العربيّـة اإلسـالمّية " منـذر عياشـي"على أن نقادا آخرين مثـل .2

بّيـــة التعريـــف ال تعـــين عـــدم يوغ، حاضـــرة -ممارســـة الـــنّص  -ذلـــك أن التعريـــف غائـــب ولكـــن املمارســـة 

.أو عدم وجود جذور له يف العربّية، معرفة العرب به

ويف نظرتـه الشـمولّية للقـرآن الكـرمي يؤكـد علـى خصـائص الرشـاقة يف " إعجاز القرآن"قالين يف كتابه افالب

األسـلوب الــذي يتكــرر يف القــرآن الكــرمي والــذي كــان ســببا يف اإلعجـاز بــل ومصــدرا لــه وهــو حــني حبــث يف هــذه 

.اخلصائص تلمس مفهوم النصّ 

، لبنان، بريوت، ناشرون، منشورات االختالف الدار العربّية للعلوم، 1ط، مدخل إىل علم النّص وجماالت تطبيقه: حممد األخضر الصبيحي -1

.77ص، م 2008، هـ 1429

قراءة النّص بني النظريّة والتطبيق ، م1988أفريل، وقائع امللتقى القومي املنظم بصفاقس، يف مفهوم النصّ   :نور الدين الفالح :أنظر -2

.38ص، م1990، تونس، منشورات املعهد القومي لعلوم الرتبّية
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ة جلمالّيـــة الـــنّص األديب مكـــن ملفهـــوم الـــنّص بقولـــه بـــأن يف نظرتـــه الشـــموليّ " عبـــد القـــاهر اجلرجـــاين"أمـــا   

وعلــــى الناقـــد أن ينتظــــر حـــىت يقــــرأ بقيــــة ، اجلماليّـــة واملزيـّـــة ال تتحقـــق مــــن قـــراءة البيــــت األول أو األبيـــات األوىل

  . وبعد هذا يستطيع الوقوف على براعة النقش وجودة التصوير والتعبري، ويتأمل القطعة األدبّية كاملة، األبيات

زعــم أن :" فينظــر بــأكثر مشوليــة للــنّص حيــث يقســم القصــيدة العربيّــة إىل فصــول" حــازم القرطــاجين"أمــا 

خرهــا الّــذي آوهــو ، مســاه بــاملقطع ومــا، وأول مــن أدرك الّصــلة الرابطــة بــني مطلــع القصــيدة، هلــا أحكامــا يف البنــاء

1."ةعن القصيد، والنهائي، حيمل يف ثناياه االنطباع األخري

ف النقــاد العــرب القــدامى الــنّص وأدركــوا دوره ألن يف املــورث العــريب عمومــا ويف األدب العــريب لقــد عــر   

مث إن املمارســـة النّصـــية تتبـــدى وبصـــورة ، علـــى اخلصـــوص إشـــارات عديـــدة ترشـــدنا إىل املمارســـة النّصـــية للعـــرب

ولعــل أوىل مظــاهر ، القــرآنمل يعــرف العــرب يف تــارخيهم ممارســة نّصــية كمــا عرفوهــا مــع " أوضــح مــع القــرآن الكــرمي

فذاتيــة الــنّص جتليهــا قــراءة  .بــارت بتعبــري روالن) الــنّص يف ذاتيتــه النّصــية(هــذه املمارســة تكمــن يف الوقــوف علــى 

2."للمكتوب جتعل النّص كالما يقوم بنفسه إزاء كالم آخر يظهر عرب إجناز لّغوي خمتلف

املمارســة النّصــية عنــد العــرب احملــدثني فنجــدها هــذا عــن املمارســة النّصــية عنــد العــرب القــدامى أمــا عــن

عنـد معظــم النقــاد العــرب احملــدثني ألن املصــطلح يعــد مــن أكثــر املصــطلحات انتشــارا وتــداوال يف الســاحة النقديـّـة 

ǶēƢººȀƳȂƫÂ�ƢđƢƸººǏ¢�©¦®ƢººȀƬƳ¦�Ƥالعربيّــة ººǈƷ�ǪººǨƬƫÂ�Ǧ ººǴƬƼƬǧ�ǾººƬǳȏ®�ƢººǷ¢�§°Ƣººǫ�ƾººǬǧ��"عبــد الســالم املســدي "

ـــةامللفـــوظ واجلم"بـــني  ـــنصّ  ل ـــد املفـــاهيم الســـابقة مرادفـــات "وال يف تعريفـــه للـــنّص مهمـــا كـــان نوعـــه أو شـــكله وّع

3.ملصطلح خطاب يف قاموس الّلسانيات

  . 56- 55ص، م1997، راملؤسسة العربّية للدراسات والنش، دراسات وحبوث، 1ط، لنصّ ونظرية ا األسلوبّية: إبراهيم خليل -1

   . 202ص، املرجع السابق:  منذر عياشي -2

   . 53-47ص، م1984، تونس، الدار العربّية للكتاب، قاموس اللسانّيات:  أنظر عبد السالم املسدي -3
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تفــاعلي مغلــق ، وحــدث تواصــلي، مبــا هــو مدونــة كالمّيــة:" هــذا التعريــف وعرفــه" حممــد مفتــاح"وجتــاوز   

1 ."وتوالدي

ا للغّـــة يضـــم جمموعـــة مـــن الـــدوال حبـــدودها املاديـّــة مـــن  الـــنّص إجنـــازا فعليـــ: " فيعتـــرب" صـــالح فضـــل"أمـــا 

2 ...."كلمات وغريها

، على أن معظم هـذه التعريفـات تتفـق علـى اعتبـار الـنّص مسـة إنتاجيّـة تقـرتب مـن اخلطـاب أحيانـا كثـرية

   . بل ويصبح هو اخلطاب نفسه

إضـافة إىل حركيّـة  ، مـتكلموهناك من يعترب اخلطاب مفهوم قائم بذاته ألن من شروطه احلضـور الـذايت لل

كالمـه السـاعّية إىل إبـالغ املـؤدى وهنـا يـنهض اخلطـاب معارضــا ملفهـوم الـنّص مبـا هـو احنسـار للمعـىن يف احلــدود 

   . املؤسسة له

  هــــــويف اللغّــــات اإلنســــانّية خصوصــــا مــــن حيــــث حجم، وخيتلــــف اخلطــــاب يف اللغّــــات الطبيعيّــــة عمومــــا

أو حجاجيـاً ، وصـفيا، وقـد يكـون سـرديا، لسلة من اجلمل أو نّصا متكامالفقد يرد مجلة أو س، نظمه، موضوعه

إىل غري ذلك من أمناط اخلطاب املعروفة وحىت نسـتجلي هـذا املفهـوم علينـا الوقـوف علـى معنـاه ... فنياً أو علمياً 

.مث ممارسة هذا املصطلح عند النقاد واللغويّني العرب والغرب، اللّغوي مث االصطالحي

.197ص، م1996، املركز الثقايف العريب، 1ط، ّيةالتشابه واالختالف حنو منهجّية مشول :حممد مفتاح-1

.233ص، 1992، الكويت، سلسلة عامل املعرفة، 1ط ، بالغة اخلطاب وعلم النصّ :  صالح فضل-2
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:طابالخّ 

هـو : وقيـل، صـغر أو عظـم، الشـأن أو األمـر: اخلطـب: " عـن مفهـوم اخلطـاب بقولـه" ابـن منظـور"أبان 

  . وخطب يسري، ما خطبك؟ أي ما أمرك ؟ وتقول هذا خطب جليل: يقال. سبب األمر

جــل اخلطــب أي عظــم األمــر  :ومنــه قــوهلم، واحلــال، والشــأن، األمــر الــذي تقــع فيــه املخاطبــة: واخلطــب

  . والشأن

قــال : فقــال اخلطــب يســري ويف التنزيــل العزيــز. أفطــروا يف يــوم غــيم مــن رمضــان: ويف حــديث عمــر وقــد

﴿Ύѧѧ˴Ϥ˴ϓ�˸Ϣ˵Ϝ˵Βѧѧ˸τ Χ˴Ύѧѧ˴Ϭ͊ϳ˴�˴ϥϮϠ˵ѧѧ˴γή˸Ϥ˵˸ϟوقــد خاطبــه ، مراجعــة الكــالم:  اخلطــاب واملخاطبــة ...﴾ ومجعــه خطــوب

  . الكالم اخلطبة سموا.. . واخلطبة مصدر اخلطيب.. . ا يتخاطبانومه بالكالم خماطبة وخطابا

Ϟѧѧѧѧѧ˸μ˴�﴿: قــــال بعـــــض املفســــرين يف قولـــــه تعــــاىل... مـــــن اخلطــــاب و املشـــــاورة، واملخاطبــــة مفاعلــــة ϓ˴˴ϭ

�˶ΏΎѧѧ˴τ Ψ˶˸ϟ﴾ ومييــز بــني احلكــم ، وقيــل معنــاه أن يفصــل بــني احلّــق والباطــل، هــو أن حيكــم بالبينــة أو اليمــني: قــال

1..... "وقيل فصل اخلطاب أما بعد، وضده

Ύ˴ϧ˸Ω˴Ϊѧѧ˴ηϭ˴�˵Ϫѧѧ˴Ϝ˸Ϡ˵ϣ﴿: داللــة اخلطــاب مــن الســياق القــرآين حيــث يقــول عــز وجــل  "ورابــن منظــ"اســتمد 

نِيأَْكفِْلنِیھَافَقَالَ ﴿:ويقول أيضاً 2 .﴾اْلِخطَابِ َوفَْصلَ اْلِحْكَمةَ َوآتَْینَاهُ  3.﴾ اْلِخطَابِ فِيَوَعزَّ

م العـرب فإنـه حييـل وحيثمـا ورد مصـطلح خطـاب يف كـال، اخلطاب عنـده يـدل علـى معـىن خيـص الكـالم

  . على مفهوم الكالم

.. .ج خطــــوب، الشــــأن واألمـــر صــــغر أو عظــــم: اخلطــــب" أمـــا اخلطــــاب يف القــــاموس احملـــيط فــــورد يف 

كـالم املنثـور الأو هـي ، وذلـك الكـالم خطبـة أيضـا، و خطبـة بالضـم، وخطب اخلاطب على املنرب خطابة بالفتح

".خطب"مادة،36ص،م1982، بريوت، دار صادر، 3ط، 1ج، لسان العرب: ابن منظور  1-

  . 19اآلية : سورة ص -  2

  . 23اآلية : سورة ص -  3
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ـــة :ورجـــل خطيـــب.. . املســـجع وحنـــوه أو الفقـــه يف ، احلكـــم بالبينـــة أو اليمـــني  :فـــص اخلطـــابو ، حســـن اخلطاب

1...". أو النطق بأما بعد، القضاء

وجـه إليـه كالمـا واخلطـاب  :وخاطبـه، كاملـه وحادثـة،  وخطابـا، "خماطبـة، )خاطبـه" (:ويف املعجم الوسيط

نِيأَْكفِْلنِیھَافَقَالَ ﴿: ويف القرآن الكرمي، الكالم 2 ."سورة ص 23ية ﴾  اآل اْلِخطَابِ فِيَوَعزَّ

أمـا صــاحب معجــم مقــاييس اللغّــة فيــورد مالحظــة هامــة تؤكــد مــا جــاء يف لســان العــرب حيــث يقــول يف 

3."أصالن أحدمها الكالم بني اثنني  :"والباء، والطاء، اخلاء"  :]خطب[مادة 

أو  ويـتم بـني متخـاطبني أو أكثـر يــدخالن، ومـن مث فاخلطـاب كـالم عـادي أو مزخـرف لـه أول ولـه آخـر

  . وهو مرادف للكالم تغلب عليه خاصية التفاعل، يدخلون يف تفاعل بينهما أو بينهم

فهــو اإلجيــاز جيعــل املعــىن ، لفــظ عــام يفيــد البيــان الثــاين يف كــل قصــد: " فــريى اخلطــاب" الســيوطي"أمــا 

فصـل اخلطـاب يف  وقـد أويت داود، احملـاورة واخلطـب" :"الطـربي"ويعين اخلطـاب عنـد  4 ."الكثري يف اللفظ القليل

5 ."القضاء واحملاورة واخلطب

  . يعين اخلطاب يف كتب املوروث الكالم املبني الدال على املعىن املقصود بال غموض وال التباس

ويف  DISCOURSأما يف املعاجم األجنبّية فإن اخلطاب مصـطلح ألسـين حـديث يعـين يف الفرنسـّية 

  إال أنه رغم انتمائه إىل  DISCURSUSالالتينّية  واليت جاءت من الكلمة DISCOURSاإلجنليزية 

- 1  http://baheth.Info/all-jsp?Term   :اخلطاب

.مادة َخَطبَ ، م1960، القاهرة، مطبعة مصر، 1ج، املعجم الوسيط :جممع اللّغة العربّية-2

، بريوت، دار الكتب العلمّية، منشورات حممد علي بيضون، 1ط، وضع حواشيه إبراهيم مشس الدين، معجم مقاييس اللّغة:  أنظر ابن فارس -  3

  . 368ص، م1999، لبنان

موقع روح اإلسالم ، اإلصدار اخلامس، القرآن الكرمي مع التفسري، سورة ص، تفسري فتح القدير  :والشوكاين تفسري اجلاللني :احمللى والسيوطي -  4

www.islamspirit.com..

   .173ص، م2000سنة ، مؤسسة الرسالة، 1ط، 21ج، مد شاكرحتقيق حم، جامع البيان يف تأويل القرآن :أنظر الطربي - 5
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1.حسب نشفرLOGOSحقل اللسانيات فإن جذوره ترجع إىل الّلوغوس اإلغريقي 

لقــد حــدد هــذا األخــري اخلطــاب باعتبــاره مفهومــا فلســفّيا يعــود إىل أرســطو الــذي يعــد اخلطــاب ترتيــب 

   .مرة وقابلة للعزل يف اآلن نفسهومتفصل لوحدة جدلّية مست

وإذا ربــط التعريــف الالتيــين القــدمي اخلطــاب بــاللوغوس فــإن التعريــف الالتيــين احلــديث للخطــاب يربطــه 

   . باالنتقال واجلري ذهابا وإيابا

ــــة جنــــد فيهــــا ربطــــا بــــني الكلمــــة اإلجنليزيّــــ والكلمــــة  DISCOURSة فــــإذا عــــدنا إىل املوســــوعة العاملّي

ـــــة  ـــــيت تعـــــينDISCURSUSالالتينّي ـــــ" :ال ـــــا وهن ـــــين " اكجـــــرى هن وهـــــذه الكلمـــــة مـــــأخوذة مـــــن الفعـــــل الالتي

DISCURRERE"2 ومن هنا ميكن وصف اخلطاب بأنه جري من متكلم إىل سامع أو قارئ .  

قـل حتليـل اخلطـاب مـع األخـذ بعـني االعتبـار مبحتـواه أما قـاموس أوكسـفورد اإلجنليـزي فـريبط اخلطـاب حب

3...."النّصوص أو التلفظات األكرب من اجلملة اخلطاب طريقة حتليل: " فيعرف اخلطاب كاآليت، وسياقه

وآخـــرين فنجـــدهم يركـــزون علـــى اخلطـــاب مبعـــىن الكـــالم كمصـــطلح " جـــون ديبـــوا"وإذا عـــدنا إىل معجـــم 

   :أوجزوها يف أربعة معاين هي كاآليت اليتمرادف للملفوظ مع ذكر الدالالت األخرى له 

  . ةـ اخلطاب هو ممارسة للغّ 1

  ). مرادف للملفوظ) (ƨȇƢĔÂ�ƨȇ¦ƾƥ�Ǿǳ�ƨȈǳ¦ȂƬǷ(زي اجلملة أو تفوقها ـ اخلطاب وحدة توا 2

  . ـ يف البالغة يعد اخلطاب متوالية شفوية موجهة لإلقناع والتأثري 3

4....".ـ يف اللسانّيات يعد اخلطاب لفظا يفوق اجلملة4

1 - Nechifor: Le discours, présence emblématique dans l’espace linguistique, Paris. Nathan,

1999, Page60.

2 - Encyclopedia Universalis: Index (volume comprenant discours), Paris, 1990-Page 1025.

3 - Oxford English: Dictionary Oxford University, Press, 1989, Page 751.

4 - Voir: Jean Dubois & Al: Dictionnaire de la linguistique et de sciences du langage, la

rousse, Paris, 1973.
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يــنجم عنـه تضــارب  لعـل هــذه التعريفـات مجيعهــا للخطـاب تعكــس انتمـاءه إىل حقــول معرفيّـة خمتلفــة ممـا

صّ ـــيف حتديد معناه فقد جتاذبته اجتاهات متعـددة وقـع بعضـها يف مزالـق اخللـط بـني املفـاهيم املعرفيـة األخـرى كالن

ولعـل هـذا التضـارب يبـدو واضـحا وجليـا مـن خـالل أولئـك املشـتغلني علـى .... حتليـل اخلطـاب، اجلملة، الكالم

  . خرىهذا املصطلح واملشتغلني يف حقول معرفّية أ

أول مـن اهـتم باخلطــاب يف إطـاره الصـوري وأول مــن " زليــق هـاريس"د ّعـويتفـق كثـري مـن البــاحثني علـى 

حيــث ّعــده جمموعــا أو توليفــا مــن اجلمــل وهــو عنــده باختصــار ، اســتخدم اخلطــاب مبعنــاه احلــايل يف مقــال علمــي

1 ."ةمتوالّية خطية تضم أكثر من مجلة أوليّ 

قافـة واملعـاجم الالتينيّـة أمـا عـن تعريفـه يف املعـاجم العربيّـة احلديثـة فنجـده هذا عن مفهوم اخلطـاب يف الث

  : على النحو اآليت" الكايف" يف املعجم العريب احلديث

، واخلطــاب مصــدر خطــب، الرســالة :ويقابلهــا اجلــواب، املواجهــة بــالكالم :مصــدر خاطــب: اخلطــاب" 

Ϣ˵Ϝ˵Βѧ˸τ˸�َماقال﴿احلال والشأن ، مصدر خطب :عمل اخلطيب وحرفته واخلطب Χ˴Ύѧ˴Ϭ͊ϳ˴�˴ϥϮϠ˵ѧ˴γή˸Ϥ˵˸ϟ﴾،  األمـر

 :اخلطبـة مصـدر خطـب. خطـوب) ج(وغلب عليه استعماله األمر العظـيم املكـروه . الشديد يكثر فيه التخاطب

2 .. "ما خيطب به من الكالم

إن مصطلح خطاب يف الثقافة العربّية مصطلح شامل وشاسع وتتفق أو ختتلف داللته مـن مفكـر آلخـر

كمــا الحظنــا ســابقا بــني امللفــوظ واجلملــة والــنّص وعــدهم " عبــد الســالم املســدي"ومــن ناقــد آلخــر وقــد قــارب 

3. مرادفات للخطاب

1 - Voir: Haris. Z: Discourse analysis reprints, the hague mouton, 1963, Page 07.

.414ص، م1992، بريوت، ركة املطبوعات للتوزيع والنشرش، معجم عريب حديث، الكايف: حممد الباشا -2

  .53– 47ص، املرجع السابق: عبد السالم املسدي -  3
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LAبكونــه الكــالم املوظــف حركيــا " :اخلطــاب" حممــد بــن عيــاد"ويعــرف    LANGAGEMISE

EN ACTION  " 1."ومن شروطه احلضور الذايت للمتكلم وحركية كالمه

   ."إسرتاتيجية التناص"حتليل اخلطاب الشعري يف كتابه  فوظف اخلطاب يف" مفتاح حممد"أما 

2."اخلطاب حالة وسيطة تقوم بني الّلغة والكالم" " صالح فضل"ويعد 

، "ســـعد مصـــلوح"، "أنطـــوان مقدســـي"ومــن النقـــاد العـــرب املعاصـــرين الـــذين اشـــتغلوا علــى هـــذا املفهـــوم 

  ". سعيد يقطني"، "جابر عصفور"، "عبد املالك مرتاض "

�Ä¢�Ƣē¦ǀºƥ�ƨºËȈǨƬǰǷ�ȆºǿÂ�Ƣē¦ǀºƥ�ƨºËȈǨƬǰǷ�ƨºËȈǳƢƷ¤�ƨºËȈǬƟȐǟ�ƨºǴŦ" :اخلطـاب بأنـه" أنطـوان مقدسـي"ويعرف 

ƢǿŚǣ�ń¤�«ƢƬŢ�ȏ�ǆ ȈȇƢǬǷÂ�¦®ȂƳÂ�ƢǻƢǷ±Â�ƢǻƢǰǷ�ƢĔ¢".3

ºººƷ�ƨºººǟȂǸů�ƢºººĔ¢�Ä¢و دƢē¦ǀºººƥ�ƢºººȀǼǷ�ǲºººǰǳ�¿¦Ȃºººǫ�ȏ�®ع ألن الـــروابط الـــيت تقيمهـــا مـــ، ال حتتـــاج إىل غريهـــا��

   . غريها تؤلف مجلة أخرى

كــل إنتــاج لّغــوي يــربط فيــه ربــط تبعّيــة بــني بنيتــه الداخلّيــة : " فــريى أن اخلطــاب هــو" أمحــد املتوكــل"أمــا 

4."وظروفه املقامّية باملعىن الواسع

ة بنيـة اخلطـاب مـن اجلملـ، يف اللسـانّيات الوظيفيّـة"قضـايا اللغّـة العربيّـة " وقد استطاع املتوكـل يف كتابـه 

وقــارب بعــض القضــايا اللّغويـّـة الــيت ال ميكــن تناوهلــا ، أن مييــز بــني اخلطــاب وبــاقي االنتاجــات األخــرى" إىل الــنصّ 

   . إال يف إطار مقاربتها باخلطاب املتكامل

وأصـوله مقرتنـة باالسـتخدامات ، فريى أن اخلطاب مصطلح وافـدا أقـرب إىل الرتمجـة" جابر عصفور"أما 

والــيت تشــري حقوهلــا الداللّيــة إىل معــان ، كلمــات االصــطالحّية الــيت هــي أقــرب إىل الرتمجــةال"  :املعاصــرة فهــو مــن

. 43ص، 29العدد ، جملة عالمات املغربّية، وخطاب السميائّية، مسيائّية اخلطاب: أنظر حممد بن عياد -1

.233ص، رجع السابقامل: صالح فضل -2

  .67ص، األسلوبّية و حتليل اخلطاب: نقال عن نور الدين السد، دمشق، 9العدد، جملة املوقف األديب، احلداثة و األدب :أنطوان مقدسي -3

 . 16ص، 2001، الرباط، نمنشورات دار األما، غة العربّية يف اللسانّيات الوظيفّية بنية اخلطاب من اجلملة إىل النصّ قضايا اللّ  :أمحد املتوكل -4
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هـو نـوع مـن ) اخلطـاب(فمـا نقصـد بالكلمـة املصـطلح ، ليسـت مـن قبيـل االنبثـاق الـذايت يف الثقافـة العربيّـة وافدة

ية أو يف الفرنســـــــ DISCOURSيف اإلجنليزيـــــــة ونظـــــــريه  DISCOURSEالرتمجـــــــة أو التعريـــــــب ملصـــــــطلح 

DISKURS1...".يف األملانّية

" جـابر عصـفور"هذا على مستوى جذور املصـطلح أمـا علـى مسـتوى االشـتقاق اللغّـوي للمفهـوم فـريى 

ـــــة الشـــــائعة ملصـــــطلح ":أنّ  ـــــين) اخلطـــــاب ( أغلـــــب املرادفـــــات األجنبّي وهـــــو االســـــم ، مـــــأخوذة مـــــن أصـــــل التي

DIRCURSUS  املشـتق بـدوره مـن الفعـل الالتيـينDISCURSERE   هنـاكهنـا و (الـذي يعـين اجلـري (

وإرسـال الكـالم واحملادثـة ، وهـو فعـل يتضـمن معـىن التـدافع الـذي يقـرتن بـالتلفظ العفـوي)اجلري ذهابا و إيابـا(أو 

.وغــري ذلــك مــن الــدالالت الــيت أفضــت يف اللغّــات األوروبّيــة احلديثــة إىل معــاين العــرض والســرد، احلــرة واالرجتــال

"...2

الـــذي يعـــد اخلطـــاب " ســـعيد يقطـــني"اريف الـــّيت قـــدمت لإلحاطـــة مبصـــطلح خطـــاب جنـــد تعريـــف ومـــن بـــني التعـــ

اللغّــة يف طــور العمــل أو اللســان الــذي تنجــزه ذات معينــة كمــا أنــه :مــرادف للكــالم أو لإلجنــاز الفعلــي للغّــة مبعــىن

ƨȇƢĔÂ�ƨȇ¦ƾƥ�ƢŮ�ƨǴǇǂǷ�ǲǰǌƫ�ƨËȈǳƢƬƬǷ�ǺǷ�ÀȂǰƬȇ".3

"  :وليســت جتمعــا بســيطا للمفــردات واجلمــل فاخلطــاب، ســانّية مفرغــةاللغّــة يف اخلطــاب ليســت وحــدة ل

وال ينحصـر معنـاه ، )أو الكالم بـاملعىن الـذي قصـد إليـه دي سوسـري( ليس جتمعا بسيطا أو مفردا من الكلمات 

ــة الّــيت تصــل بــني الــذوات، يف قواعــد ذات قــوة ضــابطة للنســق اللّغــوي فحســب ، إنــه ينطــوي علــى العالقــة البينّي

   .47ص، 1997، سوريا، دمشق، دار اهلدى للثقافة والنشر، 1ط ، أفاق العصر: جابر عصفور -1

   . 48 – 47ص: املرجع نفسه -2

  . 21ص، 1997، الدار البيضاء، بريوت، املركز الثقايف العريب، 3ط، حتليل اخلطاب الروائي: سعيد يقطني -3
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ويــوزع علــيهم املعرفــة املبّينــة يف منطوقــات خطابّيــة ��ǶȀŭƢººǠƥ�®¦ǂººǧȋ¦�ȆººǟÂ�ƲƬººǼȇ�Äǀººǳ¦�ĿǂººǠŭ¦�¾ƢººĐ¦�Ǻººǟ�Ǧويكشــ

1."سابقة التجهيز

ويف اجتاهــات ممارســته يــؤدي وظــائف ، علــى أن اخلطــاب يف كــل اجتاهــات فهمــه" جــابر عصــفور"يؤكــد 

.وأدوار معرفّية واجتماعّية بعينها

ال تشــري إىل آفــاق واعــدة مــن :" طــاب يف الدراســات العربيّــة بــدالالت جديــدةوحاليــا اقــرتن مصــطلح اخل

.كما تشري إىل أدوات معرفّية تعني على فهم الواقع يف ممارسـاته اخلطابيّـة املختلفـة،  النظر العقلي والروئ املنهجّية

...���̈°ÂǂǔǳƢƥ�ǞǸƬĐ¦�Ǻǟ�ƨȇǂǜǻ�ǺǸǔƬƫ�ƨǷƢǠƥ�§ ƢǘŬ¦�Ǻǟ�ƨȇǂǜǻ�ƨȇ¢�À¢Â".2

أو هو فعالية تقول وتصوغ يف النظام مـا يريـد ، خلطاب يف البحث النقدي فإنه يعد فعل النطقأما عن ا

لـيس هـو متامـا ، اخلطاب إذن كتلـة نطقيـة هلـا طـابع الفوضـى وحـرارة الـنفس ورغبـة النطـق بشـيء" املتحدث قوله 

3."بل هو فعل يريد أن يقول، وال هو متاما النصّ ، اجلملة

بـل ، مي مقاربة كافّية وواضحة للخطاب ال ميكن أن تـتم مـن حقـل معـريف واحـدإن تقد :وخالصة القول

¨®ƾºººǠƬǷ�ƨºººËȈǧǂǠǷ�¾ȂºººǬƷ�ǂǧƢºººǜƫ�ǺºººǷ�ƢºººǫȐǘǻ¦�ǶƬºººƫ�ƢºººĔ¤ ، نظـــرا ألن كـــل حقـــل مـــن هـــذه احلقـــول قـــد قـــدم للخطـــاب

ƢĔÂƾƥ�§ ƢǘŬ¦�ƨǇ¦°®�ǶȈǬƬǈƫ�ȏ�ǶȈǿƢǨŭ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸů.

فإنـه ال ، تؤديـه اللغّـة عـن أفكـار الكاتـب ومعتقداتـه إذا كان اخلطاب هـو مـا" وعموما ميكن القول أنه  

واخلطـــاب عمومـــا عبـــارة عـــن ، بـــد مـــن القـــول إن اخلطـــاب يقـــوم بـــني طـــرفني أحـــدمها خماطـــب وثانيهمـــا خماطـــب

:وحدات لّغوية تتسم بـــــ

  .مثل أدوات العطف وغريها من روابط، ما يضمن العالقة بني أجزاء اخلطاب: التنضيد

  . 49ص، لسابقاملرجع ا: جابر عصفور -1

  . 50ص: املرجع نفسه -2

   . 85ص، 2006، اجلزائر، خمترب جامعة عنابة، حتليل اخلطاباألسلوبّيات و : رابح بوحوش -3
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.مما حيتوي تفسري للعالئق بني الكلمات املعجمّية: التنسيق            

1."وهو ما يكون من عالقة بني عامل النّص وعامل الواقع :اإلجنسام                    

وكثـري مـن املفكـرين يتحملـون قسـطا كبـريا مـن غمـوض ، اللغـويّني ، جتدر اإلشارة يف األخري إىل أن النقاد

ه أبعــادا دالليــة تصــل إىل حــق الغمــوض وااللتبــاس والتــداخل يف احلقــول املعرفيّــة فهــم حيملونــ، مصــطلح خطــاب

هــو أكثــر األلفــاظ ) اخلطــاب(لــن نبــالغ كثــريا إذا قلنــا أن لفــظ " أنــه " عبــد الســالم بنعبــد العــايل"األخــرى ويــذكر 

علــى األقــل ال يعــود  وطبيعــي أن يلحــق الّلفــظ العيــاء فيفقــد كــل داللــة أو.. . تــداوال يف اخلطــاب العــريب املعاصــر

لــيس ، وجممـل القــول.... )مقــال(يف معظــم األحــوال ال يعـين مــا يــدل عليـه لفــظ ، بــل إنــه يكـاد، يعـين شــيئا كثـريا

إنه ليس لسانا وذاتا تتكلمه وإمنا هـو ممارسـة هلـا أشـكاهلا اخلاصـة ، اخلطاب وعيا يتخذ من الّلغة مظهره اخلارجي

2."من االنتظام

  . يف املوروث العريب القدمي" مصطلح اخلطاب" نّص سوف نتلمس ممارسة وكما كان احلال مع ال

 لةـــاخلطاب ليس باملصطلح اجلديد ألنه كيان متجدد يولد يف كـل زمـان والدة تنسـجم وخصوصـية املرح

مثلمــا كــان حاضــرا يف ، فهــو مفهــوم لســاين ميتــد حضــوره يف الــرتاث العــريب إىل الشــعر اجلــاهلي وإىل القــرآن الكــرمي

   . وديسا واإللياذةاأل

لقــد حتســس الــرتاث العــريب اخلطــاب وأمهيــة دوره التــداويل الّــذي يعتــرب مــن أهــم شــروطه فتــواتر مصــطلح 

بأنـه توجيـه الكـالم حنـو الغـري : "يعـرف اخلطـاب" التهـانوي"الكالم يف مجيع تعريفات املـوروث للخطـاب فهـا هـو 

3 ."لإلفهام

  . 18 –17ص، األردن، عمان، دار الشروق للنشر و التوزيع، 1ط، خطاب النهضة و التقدم يف الرواية العربّية املعاصرة :رزان حممود إبراهيم -1

   . )بتصرف (  79 – 78ص، الدار البيضاء، دار توبقال، 1ط، بني بني: لسالم بنعبد العايلعبد ا -2

، م 1972، مصر، اهليئة العامة للكتاب، 1ط ، 2ج ، حتقيق لطفي عبد البديع، كشاف اصطالحات الفنون   :التهانوي حممد علي بن علي -  3

   . 175ص
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الكــالم اّلــذي يقصــد بــه اإلفهــام إفهــام مــن هــو أهــل "بأنــه فيعــرف اخلطــاب  "أبــو البقــاء الكفــوي"أمــا 

1."والكالم اّلذي ال يقصد به إفهام املستمع فإنه ال يسمى خطاباً  للفهم

وعلــى هــذا األســاس فــإن اخلطــاب يف املــوروث العــريب شــكل مــن أشــكال التــأثري علــى اآلخــر وهــو عمــل 

«���ƫينجزه املخاطب يتمثل يف توجيه الكالم إىل الغري ƾđوالتأثري يف وضع آخر، عديل وضع معني .  

خطــاب "  :الــنّص بأنــه" الشــافعي"وقــد ورد اخلطــاب عنــد األصــولّيني العــرب مرادفــا للــنّص حيــث يعــرف

  . نافيا االجتهاد 2."أو العلم املراد به غريه ، يعلم ما أريد به من احلكم سواء كان مستقال

أو ، ث أصـوهلا املقرتنـة بـالنطق يف املـوروث اجلـاهليورغم جذور هـذه الكلمـة مـن الثقافـة العربيّـة مـن حيـ

إال ، احلديثــة أو املعاصــرة، أو يف املمارســات النقديّــة القدميــة، أو يف املعــاجم والقــواميس العربّيــة، يف القــرآن الكــرمي

، أن اســتخداماته املعاصـــرة بوصـــفه مصـــطلحا معاصـــرا يـــدخل ضــمن دائـــرة الكلمـــات الـــيت هـــي أقـــرب إىل الرتمجـــة

والــيت تشــري حقوهلــا الدالليّــة إىل ، مــن الكلمــات االصــطالحّية الــيت هــي أقــرب إىل الرتمجــة" اب عنــد آخــرينفاخلطــ

3.."..ليست من قبيل االنبثاق الذايت يف الثقافة العربّية معان وافدة

، حاصــل األمــر أن كلمــة خطــاب يف املــوروث العــريب حتمــل دالالت متعــددة فقــد يعــين اخلطــاب الكــالم

مــع اشـــرتاط ، وهــو حمــدد يف احليـــز الــزمين بنقطـــة بدايــة وبنقطــة انتهـــاء.... أو، ون فعـــل توجيــه الكـــالمأو قــد يكــ

«����ǺººǷ�ƾººƥ�ȏ�Ǿººǻ¢�ȄººǴǟ�̧ƢººǼǫȍ¦Â�¿ƢººȀǧȍ¦�ǪººȈǬŢوجــود شخصــني أو أكثــر يتفــاعالن ƾººđ�ǶȀǼººȈƥ�ƢººǸȈǧ�ÀȂǴǟƢººǨƬȇ�Â¢

  . ار إليها املوروث العريبالتنبيه أن بعض التصورات احلديثة للخطاب تلح على أمهية الدالالت اليت أش

ومهما يكن فإن اخلطـاب رسـالة تواصـلية إبالغيّـة يصـدر عـن بـاث هـو املخاطـب موجـه إىل متلـق معـني 

مث إنـه ، وال يتجـاوز سـامعه إىل غـريه، وهو يفرتض مـن متلقيـه أن يكـون سـامعا لـه حلظـة إنتاجـه، عرب سياق حمدد

   . م 1992، هـ 1412، بريوت، الرسالة، 1ط، حتقيق عدنان درويش، لحات والفروق اللغويّةمعجم يف املصط، الكليات :الكفوي أبو البقاء -  1

  . 14ص، )ت، د(، القاهرة، املكتبة العلمّية، 1ط، حتقيق حممد شاكر، الرسالة: الشافعي -  2

  . 47ص، املرجع السابق: جابر عصفور -  3
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جوليــا  "لــذلك تركــز ، التواصــل التفــاعلي، الســياقّية، ملقامّيــةا :ويتميــز أيضــا بســمات ثــالث هــي، يتميــز بالشــفويّة

هناك حقيقـة معينـة حتكـم وتؤسـس كـل ملفـوظ وهـي أن الّلغـة دائمـا " على اآليت يف تعريفها للخطاب"كريستيفا 

1."واخلطاب دائما معرفة بالنسبة ملن يتلفظ بالكالم أو ينصت له داخل حلقة القول  علم

فاخلطـاب جمموعـة مـن النّصـوص ذات العالقـة املشـرتكة أي أنـه " ة قوية جدا وبني النّص واخلطاب عالق

وإذا كـان عـامل الـنّص هـو املـوازي ، تتابع مرتابط مـن صـور االسـتعمال النّصـي ميكـن الرجـوع إليـه يف وقـت ال حـق

 اخلطـاب هـو فـإن عـامل، املعريف للمعلومات املنقولـة واملنشـطة بعـد االقـرتان يف الـذاكرة مـن خـالل اسـتعمال الـنصّ 

أو مجلــه اهلمــوم املعرفّيــة الّــيت جــرى التعبــري .مجلــة أحــداث ذات العالقــات املشــرتكة يف مجاعــة لّغويــة أو جمتمــع مــا

2. "عنها يف إطار ما

، وعنــد قــراءة بعــض الدراســات جنــد أن كثــريا منهــا قــد اســتعملت مصــطلح الــنّص وهــي تقصــد اخلطــاب

مـا الفـرق بـني الـنصّ :وهي تقصد الـنّص لـذلك علينـا أن نتسـاءلوجند منها من قد استعملت مصطلح اخلطاب 

؟  ومـــا هـــي حـــدود بـــني املفهـــومني ؟  أو العكـــس مـــا هـــي حـــدود االقـــرتانهـــو اخلطـــاب ؟  وهـــل الـــنصّ واخلطـــاب

  االفرتاق؟

فــالنّص مــزيج مــن ، ـ هنــاك توجــه منهجــي يعتــرب أن الــنّص واخلطــاب مرتادفــني متالزمــني يشــري أحــدمها لآلخــر1

  . والنظام أو مزيج من العام واخلاص اخلطاب

لســانّيا"support"فكالمهــا يعــدان جتليــا للمعــىن مهمــا كانــت طبيعــة احلامــل ، الــنّص واخلطــاب مرتادفــني"....

منطوقـــا  ، فـــالنّص أو اخلطـــاب الســـردي قــد يكـــون مكتوبـــا كالروايـــة، أو غـــري ذلــك، مكتوبــا أو منطوقـــا أو أيقونيّـــا

يعتــرب  Courtes" وكورتــاس"Greimas"قرميــاس " يقــول  ،اخل.... ت مثــل الفلــمكاحلكايــة جامعــا لعــدة شــفرا

مصـطلح الــنّص يف كثــري مــن األحيــان مرادفــا للخطــاب خصوصــا بعــد التــداخل االصــطالحي يف اللغّــات الطبيعيّــة 

  . 44ص، م 1997، املغرب، دار توبقال، 2ط، جلليل ناظمترمجة فريد الزاهي وعبد ا، علم النصّ : جوليا كريستيفا -1

  . 06ص، م1998، عامل الكتب، 1ط، ترمجة متام حسان، اإلجراء، النّص واخلطاب: روبرت دي بوجراند -2
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النّصـــية عـــن يف هـــذه احلالـــة ال تتميـــز الســـميائّيات )الفرنســـّية واإلجنليزيّـــة(الـــّيت ال متلـــك معـــادال لكلمـــة خطـــاب 

دون متييـز للداللـة علـى احملـور الرتكيـيب  -الـنّص واخلطـاب-من املمكن تطبيق املصـطلحني ، السميائّيات اخلطابّية

1...".للسميائّيات غري اللسانّية

لقد جعل قرمياس النّص مرادفا للخطـاب أو امللفـوظ وقـد ربطـت بعـض املعـاجم بـني املفهـومّني وأحالـت 

" تــدروف"و" جــريار جينيــت"علــت اخلطــاب حيتــوي الــنّص أحيانــا كمــا هــو احلــال عنــد أحــدمها علــى اآلخــر فج

2.اّلذي يعترب اخلطاب بنية كلية تستوعب النص" ميشال فوكو"و

§��ǾºººƳÂȋ¦�̈®ƾºººǠƬǷ�ƢºººĔ¢Â" ســـعيد يقطـــني"ويف نفـــس الســـياق يـــرى  ƢºººǘŬ¦Â�Ëǎ Ǽºººǳ¦�śºººƥ�ƨºººǸƟƢǫ�ƨºººǫȐǠǳ¦�ËÀ¢

�ƢºǸĔ¢�Ãǂºȇ�Äǀºǳ¦�Ä¢ǂǳ¦�ǺǷ�ƢǫȐǘǻ¦ )والـنصّ  اخلطـاب(�ƢºǸǯ�Ëǎ Ǽºǳ¦�ȄǸºǈƫ�̈ƾºƷ¦Â�ƨºǴǸǠǳ�ÀƢºȀƳÂ�ƢºǸĔ¢�Ä¢�ƾºƷ¦Â

3.تسمى اخلطاب

مفــاهيم اخلطــاب لــدى اللســانّيني تؤكــد أّن  اخلطــاب لفــظ حيتــوي " جوليــا كريســتيفا"وبعــد أن تســتعرض 

 اخلطـاب يـدل علـى كـل لفــظ حيتـوي داخـل بنياتـه البـاث و املتلقــي" داخـل بنيتـه علـى البـاث واملتلقـي مــع التـأثري 

4 . "مع رغبة األول يف التأثري على  اآلخر

ــــد  ــــنّص األديب عن ــــى أن ال ــــيس ســــوى خطــــاب منفــــتح األفــــق" :"كريســــتيفا "عل خيــــرتق وجــــه العلــــم ، ل

5. ...."وفتحها وإعادة صهرها، ويتنطع ملواجهتها، واإليديولوجيا والسياسة

يعيــد توزيــع الّلغــة ليكشــف جهــاز عــرب لغّــوي ، أن الــنّص أكثــر مــن جمــرد خطــاب" جوليــا كريســتيفا"تــرى 

، للـــنصّ " جوليـــا كريســـتيفا"وقـــد ســـبقت اإلشـــارة هلـــذا حينمـــا عرضـــنا تعريـــف ، العالقـــة بـــني الكلمـــات التواصـــلّية

.والنّص نتيجة ملا سبقت اإلشارة له عملية إنتاجية

، ورقلة، 2003مارس  13إىل  11املتلقي الدويل األول يف حتليل اخلطاب يومي ، يف مفاهيم اخلطاب:  مجال كديك -  1

www.Pdffactory.com

net.www.nashiri .. 18ص ، واخلطاب األديب وتعدد القراءات أو مفهوم النصّ النصّ  :أنظر بشري أبرير - 2 

.مفهوم النّص واخلطاب :أنظر حممد مصابيح -  3

www.nashiri.net/ articles / …. and …. / 4022.v1

4- Julia Cristeva: Le langage cet inconnue, Ed scuit, Paris, page 198.

   . 14 –13ص ، علم النصّ : تيفاسجوليا كري -  5
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ال مــث" بــول ريكــور"ويف اجلهــة املقابلــة أيضــا هنــاك مــن يــرى أن الــنّص خيتلــف عــن اخلطــاب فــالنّص عنــد 

والكتابـة هــي ، هـو شـفهي مقصـي وهـو ال يكـون نّصـا إال بعـد كتابتـه وكـل مـا، خطـاب مت تثبيتـه بواسـطة الكتابـة

لنطلـق كلمـة نـّص علـى كـل خطـاب "   :فقـال" ريكـور"رأي " صـالح فضـل"وقـد أورد . اليت متارس تثبيت النصّ 

1 ....."ومقوم له، وأّن هذا التثبيت أمر مؤسس للنّص ذاته، ّمت تثبته بواسطة الكتابة

، التحديـــد ، شـــروط وظـــروف قيـــام اخلطــاب وركـــز علـــى احلـــدث" بـــول ريكــور" ويف موضــع آخـــر حـــدد 

تســتلزم أيضـــا ، اإلحالــة، التجديــد، احلــدث: الســمة األخــرية لقيـــام اخلطــاب"  :اإلحالــة كمقومــات لقيامــه يقــول

مـن ، د أسـاس فعـل االتصـالهنـا يوجـ، شخص ما يـتكلم مـع شـخص أخـر، طريقة خاصة يف تعيني فرد اخلطاب

، يوجد الكـالم أينمـا يكـون فـرد يسـتطيع داخـل الفعـل، خالل هذه السمة فعل الكالم يتعارض مع غفلّية النظام

هـذا النظـام يبقـى افرتاضـيا طاملـا ، داخل هيئة من اخلطاب استعادة نظام العالمات اليت تضعها الّلغة حتت تصرفه

إن ذاتيـة ، رف شـخص مـا الّـذي يف نفـس الوقـت يتواصـل مـع شـخص آخـرمـن طـ، إجـراءه، حتقيقـه مل يتم إجنازه

2."ما بني الذاتّية لعملّية التخاطب) دفعة واحدة ( فعل الكالم هي يف جمموعها 

الـنّص عـن اخلطـاب ألنـه يؤكـد علـى الشـفويّة  اخـتالفمـن الفريـق الّـذي يؤكـد " روبري أسـكاربيت"ويعد 

ة يف إنتــاج النّصــوص فالّلغــة الشــفويّة تنــتج خطابــات بينمــا الكتابــة تنــتج ويؤكــد علــى الكتابــ، يف إنتــاج اخلطابــات

فـإن الّلغـة الشـفويّة تنـتج خطابـات ، فإننـا نقـول فـورا أنـه بالنسـبة لنـا، كي نتجنب كل خطأ يف املصطلح"نّصوصا

ع إىل القنــاة كالمهـا يعــرف بـالرجو ،  ليســت هنـاك عالقـة تنافريـّـة بـني الــنّص واخلطـاب، بينمـا الكتابـة تنــتج نّصوصـا

3 ."اليت يستعملها

  . 133ص، مناهج النقد املعاصر :فضل صالح -  1

2 - Paul Ricoeur: Le fon fit des interprétation, essais d’herméneutique, Edition du seuil,

Paris, 1969, Page 88.

3- Excarpit. R: L’écrit et la communication, Paris, Puff, (Coll.- que sais –Je ?),1978, Page

29.
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الـــنّص يعتمـــد علـــى املتلقـــي البصـــري بينمـــا يعتمـــد اخلطـــاب علـــى التلقـــي الســـمعي ألّن الـــنّص مكتـــوب

" أمحـد املتوكـل"فهـا هـو  :ويؤكد اللغويني والنقاد العرب أيضا هذا الفـرق بـني الـنّص واخلطـاب . واخلطاب شفوي

ال تشـكل جمموعـة مـن اجلمـل نّصـا إال إذا  "  :ن اخلطـاب إذ يقـوليشري يف أكثر من موضع إىل أن الـنّص أعـم مـ

1". كانت تكون خطابا

أّن الفـرق واضـح بـني اخلطـاب والـنّص فـاألول نعـرب عنـه بلغـة القـول سـواء  " عبد الواسع احلمـريي"ويؤكد 

   . جنازي للقول أو للفعلفهو نتاج الفعل اإل) النصّ (كان مباشرا وغري مباشرا أما الثاين 

ــــة القــــول أو الفعــــل" اخلطــــاب " وهــــذا يقتضــــي أنــــه .. . " وبصــــورة مباشــــرة .عبــــارة عمــــا نعــــرب عنــــه بلّغ

نظـام الفعـل الـذي تفعـل : أو هـو بتعبـري آخـر، )اخلطـاب غـري املباشـر(أو غري مباشرة ) اخلطاب املباشر(

ومبـا هـو ، بـهإنه نظام الوعي الواعي بنفسه ومبـا هـو وعـي ، ونتصرف إزاءها مبقتضاه، من خالله األشياء

   . وله أو ألجله، وعي فيه

ـــارة عمـــا ينصـــص نظـــام اخلطـــاب ـــنّص فهـــو عب ـــارة عمـــا نقـــول أو نفعـــل، أمـــا ال ـــاج الفعـــل ، أو عب ـــه نت إن

2 ."ما يعين أنه مبثابة إجناز لذلك الربنامج التواصلي أو لنظام القول أو الفعل، للقول أو للفعل جنازيإلا

ـــاد"ويفـــرق  يف  DISCOURSواخلطـــاب ألن يف الثقافـــة الغربيـــة خيتلـــف  هـــو اآلخـــر بـــني الـــنصّ "الزّن

 يفيزيــائهــو كــائن "  نــّص " وبعضــهم يفــرق بــني "  :يف ذلــك" الزنــاد"يقــول  TEXTUSأصــلها الالتيــين عــن 

3."ويتمثل يف التعبري والتأويل، هو موطن التفاعل والوجه املتحرك فيه" خطاب "منجز و

:والنّص كما يلي ويف األخري ميكننا أن نفرق بني اخلطاب

.بينما يفرتض النّص وجود متلق غائب يتلقاه، ـ يفرتض اخلطاب وجود سامع يتلقى اخلطاب 1

  . 82–81ص، املرجع السابق :أمحد املتوكل -  1

2014، هـ 1435، لبنان، بريوت، جمد املؤسسة اجلامعّية للدراسات والنشر والتوزيع، 2وكيف حنلله؟ ط ما اخلطاب: عبد الواسع احلمريي -  2

.12ص، م

.15ص، 1993، بريوت، املركز الثقايف العريب، 1ط ، حبث يف ما يكون به امللفوظ نّصاً ، نسيج النصّ : لزهر الزناد -3
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ـ اخلطـــاب نشـــاط تواصـــلي يتأســـس علـــى اللغّـــة املنطوقـــة بينمـــا الـــنّص نشـــاط تواصـــلي يتأســـس علـــى مدونـــة 2

  . مكتوبة

.بينما النّص يقرأ يف كل زمان ومكان، ـ اخلطاب مرتبط بلحظة إنتاجه ال يتجاوز سامعه إىل غريه 3

.النّص تنتجه الكتابّية، ـ اخلطاب تنتجه الّلغة الشفويّة4

وقبــل أن ، ولعلنـا لـن جنانـب الصـواب إذا قلنـا أن الـنّص وحـدة جمـردة ال تتجسـد إال مـن خـالل اخلطـاب

وإمنــا جمــال ، أن يقــدم هلمــاومــا مييــز بــني املفهــومني لــيس هــو التعريــف الــذي ميكــن ، كــان الــنصّ ،  يكــون اخلطــاب

   .استخدامهما
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  : القرآني النصّ 

ــة بــدأت شــفاهّية إال مــع ، ومل تعــرف الكتابــة بشــكل رمســي، اعتمــدت علــى الســماع، لعــل ثقافتنــا العربّي

.لذلك مل يتبلور النّص بشكل كاف إال مع تدوين القرآن، وحتديدا تدوين القرآن الكرمي، بداية التدوين

كمـا هـو احلـال مـع ،  مل يرتبط مفهوم النّص يف معامجنا بدايـة اآلمـر بـالكالم املكتـوب، ن النّص كتابةوأل  

  . أو جزء من كتاب، أو كتاب، املعاجم األجنبّية اليت ركزت كما رأينا سابقا على النّص مدونة و إنه إجناز فعلي

ّص عنــد العــرب املســلمني هــي الظهــور ولــن جنانــب الصــواب عنــدما نقــول أن اخلاصــّية املميــزة ملفهــوم الــن

ـــالنصّ ، والوضـــوح ـــذلك ُوِســـَم القـــرآن ب ـــه مـــن اخلـــالق إىل ، فهـــو ظـــاهر ألنـــه مـــدون يف كتـــاب، ول وهـــو ظـــاهر ألن

  . املخلوقني

كمـا يطلـق علـى األمـر إذا ظهـر وانكشـف ،  يطلق النّص على ارتفـاع الشـيء ووصـوله إىل غايتـه ومنتهـاه

كمــا هــو مصــرح بــه يف معجــم ،  ى االرتفــاع يف الشــيء والوصــول إىل غايتــهيــدل علــ) نــصّ (وذلــك ألن أصــل مــادة 

1."أصل صحيح يدل على رفع و ارتفاع وانتهاء الشيء، النون والصاد"  :مقاييس اللّغة

احلـديث أوال ، ولعله من املناسب منهجياً قبـل أن نوغـل يف احلـديث عـن مفهـوم الـنّص وعالقتـه بـالقرآن

  . عن مفهوم القرآن

التنزيـــل  :القـــرآن :قـــرأ: " عريــف القـــرآن يف اجلـــزء الثـــاين عشـــر مـــن لســـان العـــرب علـــى النحـــو التـــايلورد ت  

، وقرآنـاً ، وقـراءة، قـرءاً ، "الزجـاج" ويقرؤه األخرية عـن ، يقرؤه، قرأه، هو أبسط منه لشرفه وإمنا قدم على ما العزيز

مي كــالم اهللا تعــاىل الــذي أنــزل علــى نبيــه يســ": أبــو إســحاق النحــوي.. " . فهــو مقــروء، "الليحــاين"األوىل عنــد 

، ومسـي قرآنـا ألنـه جيمـع السـور فيضـمها، معـىن اجلمـع، ومعـىن القـرآن، وفرقانـاً ، صلى اهللا عليه وسـلم كتابـاً وقرآنـاً 

 . 256ص، م 2002، ه1423، إحتاد كتاب العرب، حتقيق عبد السالم هارون، معجم مقاييس اللّغة :ابن فارس -1
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، قــالأي قراءتــه، فــإذا قرأنــاه فــاتبع قرآنــه، أي مجعــه وقراءتــه، Ύѧѧ˴Ϩ˸ϴ˴Ϡ˴ϋ�˵Ϫѧѧ˴όϤ˸˴Ο�˵Ϫѧѧ˴ϧ˸ήϗ˵˴ϭ  ﴾1إِنَّ ﴿ :وقولــه تعــاىل

، ومسـي القـرآن ألنـه مجـع القصـص ...فإذا بينـاه لـك بـالقراءة فأعمـل مبـا بينـاه لـك :رضي اهللا عنهما" سبن عباا"

قـال وقــد ، والكفــران، وهـو مصــدر كـالغفران، واآليـات الســور بعضـها إىل بعــض، والوعـد والوعيــد، واألمـر والنهــي

2 ."تسمية للشيء ببعضه، يطلق على الصالة ألن فيها قراءة

، )الكـرمي(القرآن ويلحق املسـلمون امسـه بلفـظ تبجيـل مثـل "  :ديا القرآن كاآليتيكيبيرف موسوعة و وتع  

ــــه حممــــد للبيــــان ، هــــو الكتــــاب الرئيســــي يف اإلســــالم يعظمــــه املســــلمون ويؤمنــــون بأنــــه كــــالم اهللا املنــــزل علــــى نبّي

لســطور مــن كــل مــس أو حتريــف املنقــول عنــه بــالتواتر حيــث يــؤمن املســلمون أنــه حمفــوظ يف الصــدور وا واإلعجــاز

كمــا يعــد ،  وهــو أخــر الكتــب الســماويّة بعــد صــحف إبــراهيم و الزبــور و التــوراة و اإلجنيــل، وهــو املتعبــد بتالوتــه

3...."القرآن أرقى الكتب العربّية قيمة لغويّة ودينّية ملا جيمعه من البالغة والبيان والفصاحة

مث ، وقرآنـاً ، قـراءة، قـرأ: القرآن يف األصل مشتق من قرأ يقالالواضح واملشهور بني علماء اللّغة أن لفظ 

ألن ، وعلــى كــل جــزء منــه��ȂººǸĐ¦�ȄººǴǟ�ǪººǴǘȇ�śȈǳȂººǏȋ¦�ƾººǼǟ�À¡ǂººǬǳ¦Â¸.نقــل لفــظ مــن املصــدريّة وجعــل علمــاً 

  . آية ال جمموع القرآن، وذلك آية، األصوليني يبحثون يف القرآن من حيث إنه دليل على احلكم

، هـدى، نـور، كـرمي،  فرقـان، قـرآن، مبـني، كتـاب:  القرآن خبمسـة ومخسـني امسـاً منهـاوقد مسي اهللا تعاىل  

كونـه ،  اإلعجـاز، التـواتر، الكتابـة يف املصـاحف: ومن أهـم خصائصـه.... مصحف، حكمة، مبارك، شفاء رمحة

  ....كونه حمفوظ حبفظ اهللا تعاىل،  بلّغة العرب

بـل هـو كـالم اهللا املنـزل علـى ، أنـه لـيس كـالم بشـرفـال بـد أن نستشـعر ، إننا عندما نتحدث عـن القـرآن

أنـزل ، بل وال بسورة مـن مثلـه، وهو الذي أعجز البشر أن يأتوا مبثله، املتعبد بتالوته، حممد صلى اهللا عليه وسلم

.17اآلية ، سورة القيامة - 1  

..130http://library:islamweb.net/merolibrary/display.tص، مادة قرأ، لسان العرب: ن منظورإب-2

  /https://ar wikipedia.org/wiki:القرآن -3
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ا بطريقــة ســوية يف تأديّــة املعــاين وإبرازهــا يف قوالــب لغويـّـة ال تنــافر بــني ألفاظهــ انفــردوقــد ... ليكــون منهــاج حياتنــا

وكل ما فيه من لّغة غري عربيّـة األصـل هـو ، كل ما يف القرآن منسوج من جنس اللّغة العربّية ....وال بني حروفها

  . يف احلقيقة عريب االستعمال بألفاظه ومعانيه

يعد النّص القرآين بادئ ذي بدء نصاً لغوياً منسوجاً من جـنس لسـان العـرب مؤلفـاً مـن مجـل مرتابطـة "

�ÅƢǼȈǠǷ�ÅƢȈǳȏ®�¦ƾǐǫ�ƾȈǨȇ�ƢǷȐǯ�Ǧ تشل عناصر ذات ǳƚƬǳ�ǂǏƢǼǠǳ¦�ǽǀǿ�ǂǧƢǔƬƫÂ�Ƣđ�ƨǏƢƻ�©ȏȏ®".1

مل يعـرف "بـني العصـور ولكـن  ولقد أشارت كتب املوروث إىل ممارسات نّصية عديدة خبصـائص ختتلـف

الوقـوف تكمـن يف ... .العرب يف تـارخيهم ممارسـة نّصـية كمـا عرفوهـا مـع القـرآن ولعـل أوىل مظـاهر هـذه املمارسـة

جتعـل الـنّص كالمـاً ، فذاتيـة الـنّص جتليهـا قـراءة للمكتـوب. "روالن بـارت"بتعبـري  ) يةالـنّص يف ذاتيتـه النّصـ(على 

2."يقوم بنفسه إزاء كالم أخر يظهر عرب إجناز لّغوي خمتلف

  ا العـريب اإلسـالميومن املعلوم أن املراد مبصطلح النّص يف املعرفة اللسانّية املعاصرة غـري املـراد بـه يف تراثنـ

فقــد عــرف العــرب القــدامى الــنّص وأدركــوا دوره باعتبــاره مصــطلح أصــويل عريــق وهــو يف أصــل معنــاه أيضــاً يــدل 

  . طالقات خمتلفةإوهم يطلقون هذا املصطلح ، عندهم على الرفع والظهور

أو ) أو آيـة سـورة(ولعل الغرب يتفقون مـع العـرب يف إطـالق لفـظ نـّص علـى الـنّص املـأخوذ مـن القـرآن 

.النّص الكامل للقرآن أو للكتاب املقدس

إن معظم التعريفات للنّص كانت تشري بداية األمر إىل خمطوط الكتـاب املقـدس وقـد أخـذ بعـض النقـاد 

.العرب هذا الوصف وأطلقوه على نّص القرآن الكرمي

طبعة م، مركز الدراسات القرآنّية، 02العدد، جملة الرتتيل، خصائص النّص القرآين وآفاق القراءة، النّص ومنهج السياق:عبد الرّمحن بودراع-1

   . 28ص، م2014سبتمرب، هـ 1435، ذو القعدة، الرباط، املعارف اجلديدة

  . 202ص، املرجع السابق:  منذر عياشي -2
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وبــني أي مــن آياتــه ، �čƢººǐǻ ال يفــرق كثــري مــن الدارســني احملــدثني بــني القــرآن بوصــفه ،ويف الوقــت نفســه" 

بوصـفها بـىن ، ألن القيمة التأويلّية والداللّية بقيت يف إطار املفاهيم املعجمّية واحلرفيّـة للكلمـات، بوصفها خطابا

§�¦ȆǈǼŭ¦�ň¡ǂǬǳ، لغويّة ƢǘƼǴǳ��ÅȐȇƾƥ�ǶđƢǘƻ�ƶƦǏ¢�Ǻȇǀǳ¦�ǲƟ¦Âȋ¦�ǺȇǂǈǨŭ¦�ǺǷ�ƨǴƯ�ǽ¦ǂƫ�ƢǷ�ƢȀȈǴǟ�ǖǬǈȇ".1

  أي يفهـم معنـاه مبجـرد نزولـه وال حيتـاج إىل تأويلـه، ما تأويلـه تنزيلـه"  :ريفه للنصّ يف تع" احلطاب"وقال   

ϡΎ˴ϴѧѧ˶μ˵�حنــو ﴿  ϓ˴�˶Δѧѧ˴Λ˴ϼΛ˴�˳ϡΎѧѧ͉ϳ˴  ﴾2 ،والــنّص عنــد ، فإنــه يفهــم معنــاه مبجــرد نزولــه وال يتوقــف فهمــه علــى تأويلــه

ء كانــت داللتــه نصــاً أو ســوا، يطلــق علــى معــىن أخــر وهــو مــا دل علــى حكــم شــرعي مــن كتــاب أو ســّنة الفقهــاء

3."ظاهراً 

أمــا عنــد ، وغريهــا، فهــو يقابــل عنــدهم اإلمجــاع والقيــاس، الكتــاب والســّنة، ويــراد بــالنّص عنــد الفقهــاء

وعنـد األصـوليني لقـي هـذا املصـطلح اهتمامـا كبـريا " ���śºƦŭ¦Â�ǲºǸĐ¦Âاألصوليني فيقابل املصطلح الظاهر واملـؤول

والـــيت كـــان هلـــا حـــظ األســـد مـــن االهتمـــام ) عالقـــة الّلفـــظ بـــاملعىن" (ات معادلـــة باعتبـــاره طرفـــاً أو جهـــة مـــن جهـــ

أطلقوا على بعض األلفاظ مصـطلحات عديـدة تبعـاً لـدرجات ظهـور املعـىن فيهـا  -جراء ذلك-فنجدهم  عندهم

شكل، أما الذي يرتبط بغموض املعىن  وخفائه
ُ
تشابه، فذلك هو اخلفي وامل

ُ
جمل وامل

ُ
4....".وامل

   . وهو قطعي الداللة وجيب العمل به، لنّص اصطالحاً هو اللفظ الذي ال حيتمل إال معىن واحدلعل ا  

ومــن املهــم اإلشــارة إىل أنــه ال يوجــد مفهــوم اصــطالحي جيمــع مصــاديق الــنّص عنــد األصــوليني ويعـــود 

  : ذلك إىل أن هذا املصطلح يطلق عدة إطالقات ميكن حصر جلها فيما يلي

.13ص، م2013، يناير، لبنان، جداول للنشر والتوزيع والرتمجة، ط، النّص واخلطاب واحلياة: فاحل شبيب العجمي-1

.89اآلية: سورة املائدة، 196اآلية: سورة البقرة-2

.27ص، هـ1375، اململكة العربّية السعوديّة، مطابع الرياض، 1ج، قرة العني لشرح ورقات إمام احلرمني): احلطاب(حممد بن حممد الرعيين -3

، م1981، هـ1401، مصر، اإلسكندرية، مكتبات عكاظ للنشر، 1ط، التصور اللّغوي عند األصوليني:  السيد أمحد عبد الغفار-4

.145-144ص
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أو من كالم البشـر وهـذا هـو معـىن الـنّص ، يدل على أي معىن سواء كان من كالم اهللا ـ يراد بالنّص ما1

.عند علماء النّص أو اللسانيني

نـصَّ السـيد فـالن علـى  : فيقولـون مـثال، ـ يراد به نّصوص الشريعة أي نّصوص القـرآن ونّصـوص السـّنة2

.ذلك أي أنه ورد كالماً عنه يبني فيه مسألة معينة

حصــرا وهنــا يكــون الــنّص مقابــل اإلمجــاع ، أو مــن الســّنة النبويـّـة، علــى معــىن كــالم اهللا دلّ  بــه مــا ـ يــراد 3

  . والعقل والقياس

:ومن بني تعريفات األصوليني للنّص نورد على سبيل املثال ال احلصر ما يلي

1 ."ما دل عليه اللفظ يف حمل النطق" ـ  1

2 ."ري أن تدل بأوضاعها عليهاملعىن الذي يفهم من األلفاظ من غ" ـ  2

3 ."حكم دل عليه اللفظ ال يف حمل النطق" ـ  3

4."داللة حتتمل التأويل أو التخصيص أو النسخ، معىن سيق الكالم ألجله" ويدل النّص أيضا على 

وإضـافة إىل األصــوليني قـدم بعــض العلمـاء العــرب إســهامات علميّـة ناضــجة يف جمـال التنظــري و التطبيــق 

والـــذي عـــرف الـــنّص ، "اإلمـــام عبـــد القـــاهر اجلرجـــاين"، "ابـــن حـــزم"، "أبـــو حامـــد الغـــزايل"  :وم الـــنّص مـــنهمملفهـــ

والـنّص ... . وهو سوق الكـالم ألجـل ذلـك املعـىن، النّص ما ازداد وضوحاً على الظاهر ملعىن يف املتكلم: "فقال

يفيــد  :نظفــر يف تعريــف اجلرجــاين بــالنّص أنــهإننــا  5."وقيــل مــا ال حيتمــل التأويــل، مــا ال حيتمــل إال معــىن واحــداً 

  . 171ص، )د ت(، مصر، الةجطبعة الف، 2ج، خمتصر املنتهى: ابن احلاجب املالكي -1

   . 409ص، هـ 1413، اململكة العربّية السعوديّة، طبعة مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، وقاية األذهان: األصفهاين أبو حممد رضا النجفي -  2

  . 102ص ، م 2004، هـ 1425، بريوت، لتعارفطبعة ا، 1ج، أصول الفقه:  املظفر حممد رضا -3

  . 367ص، م1987، هـ1407، مصر، القاهرة، مطبعة األمانة، 1ط، داللة األلفاظ عند األصوليني: حممد توفيق سعد -4

  . 251ص، م1991، القاهرة، بريوت، املصري، دار الكتاب اللبناين، 1ط، التعريفات :اجلرجاين -  5
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فهمــا " نةنــّص الّســ"و" القــرآين الــنصّ "صــوص جنــد ومــن جممــوع معــاين هــذه النّ ، الرفــع، الوضــوح، البيــان اإلظهــار

  . حيمالن اخلصائص مجيعها

ناضجة يف جمال  التنظري والتطبيق ملفهـوم الـنّص يف نظريـة الـنظم، إسهامات علمية" اجلرجاين"لقد قدم   

، التفســري، علــم البيــان، علــم املعــاين، كــالنحو: مــن خــالل مجعــه بــني علــوم كثــرية"  دالئــل اإلعجــاز"ويف كتابــه 

.وداللة األلفاظ واملعجمّية واملنطق

الــنّص يف جمــال الفقــه مفهــوم خمــتص بــاحلكم الظــاهر يف القــرآن والســنة وهــو يشــتغل إىل جانــب مفــاهيم 

والــيت وظفــت ، ختتلــف هــذه البنيــة عــن تلــك الــيت تعــىن بــاألدب، متكاملــةأخــرى كاالجتهــاد والتأويــل ضــمن بنيــة 

.املعرفة احلديثة اليت تدخلت يف توجيه وحتديد جماالت النصّ 

فنجـده يف : إن للنّص يف الثقافة العربّية اإلسالمّية معـىن خـاص تشـكل ضـمن معـاين اصـطالحية عديـدة

وجنده يف الكتابات األصولّية والفقهيّـة يعـين ، وقيف والتعينيوجنده يف علم احلديث يعين الت، جدل علماء الكالم

مث انتشــر أمــر .... وجنــده يف مباحــث البالغــة، أو يعــين جمموعــة مــن القواعــد املســتمدة مــن القــرآن والســنة، القــرآن

يف الدراسات احلديثة حول النّص وصار خيضع للدرس اللساين وتطـور النظريـات األدبيّـة واجلماليّـة الـيت تشـكلت 

.رحم الثقافة الغربّية

وواضح أننا ال نقصـد يف هـذا البحـث الـنّص ضـمن رؤيـة املـوروث العـريب إال أننـا سـنتكئ عليـه يف تبيـان 

.العديد من األمور املتعلقة بالنّص القرآين

بـــل كــــانوا ، ولعلـــه مــــن نافلـــة القــــول التـــذكري بــــأن القـــدامى مل يشــــريوا إىل القـــرآن باســــتخدام لفـــظ نــــصّ 

فســموا ، أمــا حــديثا فقــد تنبــه الكثــري مــن البــاحثني هلــذه اآللّيــة... الــوحي، التنزيــل، الكتــاب: ن ألفــاظيســتخدمو 

ȐưǷ�ƾƴǼǧ�čƢǐǻ�À¡ǂǬǳ¦" :زيـدحامـد أبو " و، "الـنّص و احلقيقـة، نقـد الـنصّ "يف كتابه  يوظف النصّ " علي حرب "

القــرآن نــّص لغــوي ميكــن أن نصــفه "  :وهــو يعــرف القــرآن بقولــه.. . " مفهــوم الــنصّ "يوظــف املصــطلح يف كتابــه 
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ة ولــيس مــن قبيــل التبســيط أن نصــف احلضــارة العربّيــة اإلســالميّ .�ÅƢººȇ°ȂŰ�čƢººǐǻ، بأنــه ميثــل يف تــاريخ الثقافــة العربّيــة

�̈°ƢººǔƷ�ƢººĔƘƥ" ّالــنص"��ººȀƬǧƢǬƯÂ�ƢººȀǷȂǴǟ�ƪ ººǷƢǫÂ�ƢȀººǈǇ¢�ƪ ººƬƦǻ¢�̈°ƢººǔƷ�ƢººĔ¢�ŘººǠŠ ا علــى أســاس ال ميكــن جتاهــل

فـإن الـنّص أيـاً كـان ال ينشـئ ، مبفرده هـو الـذي أنشـأ احلضـارة" النّص " س معىن ذلك أن ولي. فيه" النصّ "مركز 

، وأقـــام الثقافــة جـــدل اإلنســان مـــع الواقــع مـــن جهـــة، إن الــذي أنشـــأ احلضــارة. وال يقـــيم علومــاً وثقافـــة، حضــارة

1 ."من جهة أخرى وحواره مع النصّ 

ƢººǔƷ�ƢººĔƘƥ�ƨººËȈƥǂǠǳ¦�̈°Ƣººǔū¦�Ǧ°̈� "بوزيــدأ" لعــل القــرآن يتســم بكــل صــفات الــنّص وهــذا مــا جعــل  ººǐȇ

فجميع العلوم واملعـارف الـيت نشـأت يف رحـم هـذه احلضـارة كـان حمورهـا الـنّص القـرآين ��À¡ǂǬǳ¦�̈°ƢǔƷ�ƢĔȋ.نصّ 

وحبثــوا فيـــه فاســـتخرجوا منــه العديـــد مـــن العلـــوم ... األصـــوليون، علمـــاء الكـــالم، الفقهــاء، ســـه العلمـــاءر االــذي تد

مث إن اجلدل العريب مع الواقع من جهة وحـواره مـع الـنّص القـرآين مـن جهـة أخـرى، من الثقافة والكثري، واملعارف

   . بىن صرحها وأرسى معاملها، هو الذي أقام هذه احلضارة

ــي"  الــنصّ " البحــث عــن مفهــوم ": أن" أبوزيــد" ويضــيف    " القــرآن"س يف حقيقتــه إال حبثــا عــن ماهيــة ل

�ÅƢȇȂǤǳ�čƢǐǻ�ǾǨǏȂƥ�ǾƬǠȈƦǗÂ .وأثـره األديب اخلالـدكتـاب العربيّـة األكـرب"و حبـث يتنـاول القـرآن مـن حيـث هـو وهـ ،"

2..... "سواء نظر إليه الناظر على أنه كذلك يف الدين أم ال، فالقرآن كتاب الفن العريب األقدس

"نــصّ "ممــا جعــل الــبعض يقصــر لفــظ ، ويــرى بعــض النقــاد أن الــنّص القــرآين يتســم بكــل صــفات الــنصّ 

اهللا  :إن الــنّص القــرآين يتجــاوز الشــخص":يف مميــزات الــنّص القــرآين" أدونــيس" القــرآن الكــرمي يقــول  علــى نــصّ 

إنســاين  -إنــه عمــل إهلــي، ودونــه كتــاب الــوحي، وبلغــه النــيب إىل النــاس، ونقلــه إىل النــيب مــالك، هــو الــذي أوحــاه

ȆºǠǸŪ¦�ǲºȈƼƬǸǴǳ�ƨºȇƢĔ�Ȑºƥ�ǖȈºŰ�Ǯ  عمل  كوين ǳǀǯ�ǾǨǏȂƥ�ȂǿÂ.خالفـا ، أعقـد مـا فيـه بوصـفه كتابـة ورمبـا كـان

.¤��ƨººƥƢƬǰǳ¦�ȄººĔ¢�ƢººǷ�ŘººǠŠ�Ǿºǻوخامتــة الكتابــة. إنـه خامتــة النبــوات: ملـا يبــدو ظاهريــاً هــو أنـه متابعــة ملــا قبلــه وتكملــة

  . 09 ص، م 2011، املغرب، الدار البيضاء، املركز الثقايف العريب، 8ط، دراسة يف علوم القرآن، م النصّ مفهو : نصر حامد أبوزيد -  1

  . 10ص املرجع نفسه،-2
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هلـذا ال يطـرح الـنّص .وإمنـا كتـب الشـيء ذاتـه، "ماالرميـه"وفقـا لتعبـري ، ذلك أنه أيكتب األثر الذي يولده الشـيء

  وما الكتاب؟، أو ما النثر وإمنا يطرح السؤال ما الكتابة ة ما الشعرالقرآين مسأل

ǞººǸŸ�čƢººǐǻ�ǾǨººǏȂƥ�ň¡ǂººǬǳ¦�Ëǎ Ǽººǳ¦�¢ǂººǬȇ�¦ǀººǰǿ  إىلكأنــه أعــاد األجبديّــة "يف بنيتــه أشــكال الكتابــة مجيعــا 

Ƣºººēǂǘǧمعينـــة  ولغتـــه ليســـت جمـــرد مفـــردات وتراكيـــب وإمنـــا حتمـــل رؤيـــا"ة قبـــل الكتابـــة وفيمـــا وراء األنـــواع الكتابيّـــ

1."لإلنسان واحلياة وللكون أصالً وغيباً ومآال

تقـــع ألفاظـــه ومعانيـــه يف الـــنفس موقـــع القبـــول ، مجـــع وجـــوه احلســـن وأســـبابه، القـــرآن أعلـــى منـــازل البيـــان

خياطـب اإلنسـان ، لذلك مسا بيان القـرآن فـوق كـل بيـان ويتميـز أسـلوبه بأنـه خياطـب العقـل و القلـب، واإلجالل

، األلوهيّــة.... الوعيــد، الوعــد، احلكـم، احلجــاج، الــوعظ، تطــرق إىل عــدة موضـوعات كالقصــص، عقـالً ووجــداناً 

لقــــد أزهــــت هــــذه ، وقــــد يــــورد الغــــرض الواحــــد بألفــــاظ متعــــددة وطــــرق خمتلفــــة... . اإلنســــان، الكــــون العبوديّــــة

  . الطابع االعجازي للقرآن لغة وبالغة، اخلصائص العظيمة الباهرة

لــيس لــه شــكل حمــدود وال ( يطــرح إشــكالية التصــنيف ، )كتابــة/ نــصّ ( تــوب نــّص مك"الــنّص القــرآين 

وهـو بـال ، )�ƢºŮ�ƨºȇƢĔ�ȏ�¦°ƚºƥ�ǺǸºǔƬȇ�ǲºƥ( ليسـت لـه بـؤرة مركزيـة ، )ينتمي إىل أي نوع من أنواع الكتابة املألوفـة 

�ƨȇƢĔ�Â¢�ƨȇ¦ƾƥ)» ȂǳƘºŭ¦�ŘǠŭƢºƥ�ƨºȇƢĔ�Â¢�ƨºȇ¦ƾƥ�Ǿºǳ�ƪ ºǈȈǳ�ǺºǰǳÂ�ƨºŢƢǧ�Ǿǳ( ،حصـر هلـا  يقبـل تـأويالت ال ) حظـي

�ƢººŮ�ƨººȇƢĔ�ȏ�©ȐȇÂƘººƬƥ�ȄººǜŹ�ȄǬƦȈººǇÂ�Ƣººđ( ،اإلحالــة املرجعّيــة يف الــنّص القــرآين علــى ، ذوات طاقــة رمزيــة مطلقــة

2."وحقوق طبع النّص القرآين غري حمفوظة ألحدالنّص نفسه

، عــــاينإمنــــا هــــي مســــتودعات كــــربى للم، إن املفــــاهيم القرآنيــــة ليســــت ألفاظــــا كبــــاقي األلفــــاظ البشــــريّة

هـي احلضــارة ، أو لتنشــئ حضـارة واحــدة، فنجـدها تتكثــف لتنشـئ مفهومــا واحـداً ، للصــور، للـدالالت للمفـاهيم

   . )بتصرف (  34 –20ص، )د ت(، لبنان، بريوت، اآلداب، النّص القرآين و آفاق الكتابة: علي أمحد سعيد أدونيس -  1

. 174ص ، م1997، بريوت، املؤسسة العربّية للدراسات والنشر، 1ط، النقد العريب اجلديد من إشكاليات: شكري عزيز ماضي -  2

  ). بتصرف(
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ــة اإلســالمّية ، أنشــأت األمــة��¦��ǞººǸƬĐ¦Â�ǂººǰǨǳأنشــأت العقيــدة، لقــد أنشــأت مفاهيمــه حضــارة بأكملهــا، العربّي

ونشـأ معـه علـى الصـعيد األديب ، سـان جديـدإن، نشأ مـع الـنّص القـرآين علـى الصـعيد اإلنسـاين" أنشأت اإلنسان

سياســـًة ، فلســـفة وأخالقـــاً . إنــه منـــوذج مـــن الكتابـــة فتــداخل فيـــه خمتلـــف أنـــواع املعرفــة... . اخلــالص قـــارئ جديـــد

ويف هـذا مـا يتـيح للكاتـب أن يعيـد النظـر يف .... وتتداخل فيه خمتـف أنـواع الكتابـة، اجتماعا واقتصادا اً ــــوتشريع

لــن تكــون إال مزيــدا مــن االجتــاه حنــو . ولــن تكــون هــذه الرؤيــا إال كونيّــة وإنســانّية، العــامل والكتابــةرؤيــاه لإلنســان و 

ولــن يكــون فيهــا فــرق بــني اإلنســان ، وفيمــا وراء كــل انتمــاء، اإلنســان بوصــفه إنســاناً فيمــا وراء كــل عــرف ولــون

1 ."وة إىل كتابة جديدة برؤيا جديدة دع. واإلنسان إال يف عمق التعبري هذه الرؤيا ويف غناه وقراءته إنه نصّ 

ƨººȀƳ�ǺººǷ�ǾººǠǷ�ǲººǷƢǠƬǳ¦�Ŀ�°ǀººū¦�ȆººǤƦǼȇ�čƢººǐǻ�ǾººǼǷ�ǲººǠš �ň¡ǂººǬǳ¦�Ëǎ ǼǳƢººƥ�ǖȈººŢ�Ŗººǳ¦�ǆ ȇƾººǬƬǳ¦�ƨººǳƢǿ�ÀȋÂ ،

�ǾȈǧ�Ʈ ƸƦǳƢƥ�ÄǂǤȇ�čƢǐǻ�ǾǼǷ�ǲǠš �Ãǂƻ¢�ƨȀƳ�ǺǷ�ȆǿÂ"2."إن البحث يف القرآن دَّوس يف غابة من املوانع

ومـن أدوات ، بل وتستنهض كل ما لديه من مهـم، القرآين تؤرق الباحث لعل القداسة الكامنة يف النصّ 

الــنّص الــديين ال يأخـــذ " وألن ، والستكشــاف كنهــه ألنــه نــّص ديــين، قرائيّــة وإن كانــت قاصــر لفــك مســتغلقاته

3."وإمنا تتماشى معه روح اإلميان فيشيع مبدلوالت نفسّية وعاطفّية، مبا هو نصّ ، قيمته يف املستقبل

كمـا ،  جنانب الصواب إذ قلنـا بـأن هـذه املـدلوالت النفسـّية والعاطفيّـة ليسـت متأتيّـة ألي نـّص كـان ولن  

±ƢºººȈƬǷƢƥ�ÅƢºººȈǳƢǠƬǷ�ÅƢºººȈǼȇ®�čƢºººǐǻ�ǽ°ƢºººƦƬǟƢƥ�ň¡ǂºººǬǳ¦�Ëǎ ǼºººǴǳ�ƨºººËȈƫƘƬǷ�Ȇºººǿ ،الـــنّص "إنـــه الـــنّص األصـــل ، ذا أبعـــاد ال متناهيـــة

 آخر إّن النّصـوص األساسـّية حتجـب أسسـها و بتعبري، حيجب الشيء الذي جيعل منه أصالً أي أسسه وبداهاته

«���ƢȀǈǇƚȇ�ƢǷوإال ملا ُعدت أساسّية ƢǌǰƬǇȏ�Ƣē ¦ǂǫ�ȄǴǟ�°¦ǂǸƬǇƢƥ�ƢǼǐţ�ƢĔ¤�ǲǬǼǳ�Â¢".4

   . 36 –35ص، املرجع السابق: أدونيس -  1

  . 11ص، م 1993 ، لبنان، املركز الثقايف العريب، 1ط، قراءات يف توظيف النّص الديين، سلطة النصّ : عبد اهلادي عبد الرمحن -  2

  . 58ص : نفسه عاملرج -  3

  . 276ص، م 1993، لبنان، بريوت، املركز الثقايف العريب، 1ط، النّص واحلقيقية، نقد النصّ : علي حرب-  4
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¥°ƢººǬǳ¦�ȄººǴǟÂ�ȆººǬǴƬŭ¦�ȄººǴǟ�ÅƢººƸƬǨǼǷ�čƢººǐǻ�ǾººǼǷ�ǲººǠš �À¡ǂººǬǳ¦�ƨȈººǏȂǐƻ�À¤ ، وجتعلــه وطيــد الصــلة بالبشــري

القـــرآن نـــّص ينعقـــد مدلولـــه بـــأحوال " املتلقـــي ال بـــأحوال املرســـل فــــــ  يف متظهراتـــه املختلفـــة يتـــأتى مدلولـــه بـــأحوال

ال يقــوم ، فــإن التمثيــل الوجــداين الــذي تضــطلع أســلوبيته الفرديّــة بــه، وهــو ألنــه كــذلك، متلقيــه ال بــأحوال مرســله

ملضــامني إن التحليــل األسـلويب " :ميكننـا أن نقـول، وبنــاًء علـى هــذا، ولكـن علــى مثـال متلقيـه، علـى مثـال مرســله

ـــنّص القـــرآين الوجدانيّـــة دون أن ترســـم انفعـــال املرســـل وذلـــك ، إمنـــا هـــو صـــورة ترســـم انفعـــال املتلقـــي بـــالنصّ ، ال

  : لسببني

 يعترب جزءا من داللة اخلطاب نفسه) موضوع اخلطاب ( ألن املتلقي . .. 

 ومـا دمنـا ننظـر  "لـيس كمثلـه شـيء" ألن اهللا يف التصور اإلسالمي، ال يشبه شـيئا، وال يشـبهه شـيء و

�ƨººȀƳ�ǺººǷ�¾ƾººȇ�¾¦ƾººǳƢǧ��ȆººǬǴƬŭ¦�śººƥÂ�ǾººǼȈƥ�¿ȂººǬƫ�ƨººËȈƥ̄Ƣš �ƨººǫȐǟ�ƨººť�À¢�ÃǂǼººǈǧ��°ȂººǜǼŭ¦�¦ǀººđ�À¡ǂººǬǳ¦�ń¤

أوىل علــى متلقيــه ويتعــدد بــه، واملتلقــي مــن جهــة ثانيــة، يــرتبط بــه ارتبــاط املســتدل بغــريه علــى نفســه وبــه 

1 ."يتحول

ويف إشـارات ، ويتجلـى حضـوره يف الـنّص القـرآين كـامالً ، آينيظل اهللا من أهم األبعاد املكونة للنّص القر 

بقــدر مــا ، علــى أن مــا نرومــه يف البحــث لــيس االســتدالل علــى حضــور اخلــالق، ال ميكــن للقــارئ التغاضــي عنهــا

  . سنبحث عن مراد اخلالق

 احلفــظ، اءةالقــر ، تعبــدياً ميــارس يف الرتتيــل، لــذلك علــى قــراءة القــرآن أن ال تكــون دائمــاً عمــالً طقوســياً 

.بقدر ما تكون قراءة فيها إعمال للفكر والبحث يف الوجود والكون ضمن هذا النصّ .. . الصالة

ودعـوة للكيـان ، إنه دعوة إلعمال الفكـر ودعـوة للبحـث والقـراءة، فتصفح القرآن ليس عمال طقوسياً "

2."واحلياة 

   . 232-231ص، مقاالت يف األسلوبّية: منذر عياشي -1

  .02ص، م2014، األردن، إربد، توزيععامل الكتب احلديث للنشر وال، 1ط، التناص يف القرآن دراسة مسيائّية للنّص القرآين: الساملي هادية -2
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   :تمهيد

�Ƥ ººººȇǂǬƫ�ȄººººǴǟ�̈°ƾººººǬǳ¦Â�ÄȂººººǤǴǳ¦�ǆ ººººū¦Â�̧¦ƾººººƥȍ¦�ƾººººǸƬǠȇ�Ǻººººǧ�ƢººººĔ¢�ȄººººǴǟ�ƢǿȂººººǇ°ƢŲÂ�ƨººººŦŗǳ¦�ȂººººǇ°¦®�ǞººººǸŸ

   .الثقافات اإلنسانية

�» °ƢººǠŭ¦Â�©ƢººǷȂǴǠŭ¦�ǲººȇȂŢÂ�ǲººǬǻ�ƢººȀȈǧ�ǶƬººȇ�ƨººȈǴǸǟ�ƢººĔȋ�§ ȂǠººǌǳ¦Â�ǶººǷȋ¦�śººƥ�ǶǿƢººǨƫ�ƨǴȈººǇÂ�Ȇººǿ�Ľ مــن

   .لي مكتوب أو مقروء إىل نص أخر مكتوب أو مقروءصنص أ

حســب كثــري مــن  "مشجلجــا"مــورس برتمجــة أجــزاء مــن ملحمــة ولعلهــا فــن قــدمي قــدم األدب املكتــوب   

   .املؤرخني

   :وقد وردت هذه الكلمة يف املعاجم العربية ضمن عدة تعاريف نذكر منها على سبيل احلصر ما يلي  

ي يـرتجم الكـالم أي ينقلـه مـن لغـة والرتمجان بالضم والفتح هـو الـذ ،املفسر للسان :والرتمجات ،الرتمجان ،ترمجة"

1."وترجم عنه  ،وقد ترمجه ،والتاء والنون زائدتان ،إىل لغة أخرى، واجلمع الرتاجم

وترجم كالم غريه، نقله مـن لغـة ،بينه ووضحه :ترجم الكالم" :أما مادة ترجم يف املعجم الوسيط فتعين  

2."إىل أخرى 

ْعَللَــة فُـ فــتح التـاء واجلــيم، ملحـق بالرتمجـة " :"العلــوم الفنـون و  اصــطالحاتموســوعة كشـاف "ويف كتـاب   

3 ."وفاعل ذلك يسمى الرتمجان  ،خرآوهو بيان لغة ما بلغة أخرى، واللسان املرتجم به هو لسان 

   .نقل الكالم من لغة إىل لغة أخرى  

  : من خالل التعريفات حندد مفهوم الرتمجة كاآليت

ǲǏȋ¦�Ŀ�Ƣđ�Ƥإعادة كتابة موضوع معني بلغة غري ال- Ƭǯ�Ŗǳ¦�ƨǤǴ.

.66م، ص1997هـ، 1417، دار صادر، بريوت، لبنان، ��ňƢưǳ¦�ƾǴĐ¦��§ǂǠǳ¦�ÀƢǈǳ6¶�: ابن منظور أيب الفضل -1

، مطبعة دار الفكر، دت، 2إبراهيم أنيس، عبد احلليم منتصر، عطية الصواحلي، حممد خلف اهللا أمحد، ط: قام بإخراج الطبعة: املعجم الوسيط -2

  . 83ص

.414، ص 1996، د ط ، 1موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، حتقيق علي دحروج، ط : التهانوي حممد علي -3
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 .إيصال الفكرة و تبليغها إىل لغة أخرى-

 .استبدال املفردات من النص األصل مبفردات أخرى معادلة هلا يف لغة أخرى-

.تفسري الكالم بلسان آخر، وتوضيح أمره-

    .نقل الكالم من لغة إىل أخرى-

ƞººǰƬƫ�ƢººĔȋ�̈ƾººǬǠǷ�ƨººȈǴǸǟ�ƨººŦŗǳ¦�À¢�ń¤�ǎ ººǴŵ�ǪƦººǇ�ƢººǷ�¾Ȑººƻ�ǺººǷ ويف اللغــة تــأثري البيئــة، والثقافــة ،علــى اللغــة

   .اليت تطبع الرتمجة بطابع اخلصوصية والتميز

علميـا  ،مث أن الرتمجة تعتمـد أساسـا علـى املعـاين واإلفهـام، وألن هـذا األخـري عمـود الكـالم وعلتـه ثقافيـا

   .هامفȍ¦�Ƣđ�Ä®ƚȇ فإن اللغة ال تعدوا أن تكون أداة ،وحضاريا

  ةـري أيضـــا خمتلفـــفكـــوأســـاليبهم يف الت ،ألن ألفـــاظ األمـــم خمتلفـــة ،لرتمجـــة فـــن صـــعب املنـــاللـــذلك فـــإن ا  

ال بـد أن تـدخل إحـدامها الضـيم  غتانجتمعت لاأنه إذا " اجلاحظ"لذلك يرى  ،يف احلس االختالفعن  ناهيك

وينبغــي أن  ،ملعرفــةيف وزن عملــه يف نفــس ا ،وال بــد للرتمجــان مــن أن يكــون بيانــه يف نفــس الرتمجــة"علــى األخــرى 

ومــىت وجــدناه أيضــا قــد تكلــم  .يكــون أعلــم النــاس باللغــة املنقولــة واملنقــول إليهــا، حــىت يكــون فيهمــا ســواء وغايــة

وتعـرتض  ،علمنا أنه قد أدخل الضيم عليهما، ألن كل واحدة من اللغتني جتذب األخـرى وتأخـذ منهـا،بلسانني

قــوة واحــدة، فــإن تكلــم وإمنــا لــه  ،كتمكنــه إذا بالواحــدة  ،فيــه عليهــا، وكيــف يكــون متكــن اللســان منهمــا جمتمعــني

علـى حسـاب ذلـك تكـون الرتمجـة  ،ن تكلم بأكثر من لغتـنيإتلك القوة عليهما، وكذلك  غتستفر ابلغة واحدة 

وأجــدر أن  ،ر وأضــيق والعلمــاء بــه أقــل كــان أشــد علــى املــرتجمســوكلمــا كــان البــاب مــن العلــم أع .جلميـع اللغــات

1". لن جتد البتة مرتمجا يفي بواحد من هؤالء العلماءخيطئ فيه، و 

.77-76م، ص 1996هـ، 1416احليوان، حتقيق عبد السالم هارون مطبعة دار اجليل، بريوت، لبنان، : اجلاحظ أبو عثمان بن حبر -1



النّص القرآني في الخطاب االستشراقي...............................................الفصل األول

38

ا ـــتني املنقـول منهـا واملنقـول إليهقـافثعلـى أن الرتمجـة بنـاء يقـوم علـى اليركـز يف نصـه هـذا " اجلاحظ"لعل   

علــى الكاتــب و املــرتجم، مث إن هــذا البنــاء ال تقــوم لبناتــه بعنصــرواملــرتجم إليهــا، مث مث علــى اللغتــني املــرتجم منهــا

  . فيه كل هذه اللبنات والعناصر تتضافربل إنه بناء  ،من هذه العناصر دون العنصر اآلخر

ال يطمـئن إىل معلوماتـه دون أن يتأكـد مـن صـحتها  ،مث إن املرتجم النـاجح عليـه أن يكـون باحثـا حمققـا  

ومجيـع  ،تـاريخ والسـرياملعـاجم واملوسـوعات، وكتـب ال راجعـة من خـالل معليه أيضا أن تتطابق مفرداته يف اللغتني

  ......العلوم واملعارف

   ."رائط الرتمجانش"عنوانا مساه  "احليوان"يف كتابه  اجلاحظ فردهلذا أ  

القــــرآن الكــــرمي إىل اللغــــات األجنبيــــة، فإننــــا نعــــاجل موضــــوعا بــــالغ معــــاين وعنــــدما نعــــاجل موضــــوع ترمجــــة   

للمعــىن يف القــرآن دون اللفــظ وال  اعتبــارفــال  ،األمهيــة، ذلــك أن كتــاب اهللا لــيس كمثلــه كتــاب، وهــو لفــظ ومعــىن

   .قرآن عريب مبني بلفظه ومعناه باختصارنه إللفظ دون املعىن،  اعتبار

خــر، وترمجــة تفســري آ شــيءوترمجــة معــاين القــرآن  ،يءواب إذا قلنــا أن ترمجــة القــرآن شــولــن جنانــب اجلــ  

 اعتبــارميكــن "  :يقــول عبــد الوهــاب ســعود يرجــى منــه تفهــيم األجنــيب فحــوى القــرآن لــذلك ،ثالــث شــيءالقــرآن 

ـــة،  عليهـــا يف إظهـــار اإلســـالم علـــى حقيقتـــه يف طليعـــة  واالعتمـــادنقـــل معـــاين القـــرآن الكـــرمي إىل اللغـــات األجنبي

�ƢººººȀƷƢųȍ�ƨººººǷ±Ȑǳ¦�©ƢǻƢǸººººǔǳƢƥ�ƪ ºººǘȈƷ¢Â�ƨǷ°Ƣººººǐǳ¦�ƨººººȈǸǴǠǳ¦�¼ǂǘǳƢººººƥ�©Ǆºººų¢�¦̄¤�¾ƢººººĐ¦�¦ǀººººǿ�Ŀ�ƨººººǳƢǠǨǳ¦�ǲƟƢºººǇȂǳ¦

ل أمــر الطــرق املتبعــة آالتعريــف باإلســالم الصــحيح لغــري املســلمني بعــدما  :واملطلــوب وجعلهــا حتقــق املبتغــى منهــا

وال مييلـون إليهـا وال يتفـاعلون معهـا حبكـم ثقـافتهم  ،والتشابكات اليت صار يرفضها احملدثون اتقدميا إىل التعقيد

1 ."احلديثة القائمة على أسس الفلسفة والبحث ومل تكن معروفة لدى األقدمني 

، إشراف وإصدار فاطمة اجلامعي "الرتمجة والتالقح الثقايف" دور الرتمجة يف مواجهة التحديات، حبث ألقي يف ندوة : عبد الوهاب التازي سعود -1

.122م، ص 1998، بيت آل حممد عزيز احلبايب، 6، أحباث وأعالم، حلبايب
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وقــد قــرر كثــري مــن العلمــاء  ،دون تبــديل أو تغيــري تبليــغ للقــرآن وملعانيــه ،ى أن هــذا النــوع مــن الرتمجــةعلــ  

   .ألن القرآن نزل ونزل معه التبليغ لكافة الناس ،جواز هذا النوع من الرتمجة

مي بيان وتفصيل أللفـاظ القـرآن الكـر  ،وإمنا هي تفسري وتوضيح، شرح،للقرآن مث إن الرتمجة هذه ليست  

للقــرآن الكــرمي ذلــك أنــه يف ترمجتــه اعتمــد أمهــات املعــاجم والكتــب  "جــاك بــريك"ومعانيــه، وهــذا هــو حــال ترمجــة 

   .كما سيأيت ذكره فيما بعد  ،والتفاسري

ΏΎѧѧ˴Θ˶Ϝ˸ϟ�˴Ϛѧѧ˸ϴ˴Ϡ˴ϋ�Ύѧѧ˴Ϩ˸ϟ͉ΰϧ˴˴ϭ˴� ﴿ :اء إىل البشــر أمجعــني بقولــه تعــاىلالقــرآين رســالة الســم الــنصّ ل محــلقــد   

1 .﴾ َشْيٍء َوھًُدى َوَرْحَمةً َوبُْشَرى لِْلُمْسلِِمینَ تِْبیَانًا لُِكلِّ 

   :يف أن القرآن جاء لتحقيق غايتني نااثنولن خيتلف 

   .ـ صدق الرسول صلى اهللا عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه 1

   .واآلخرةـ هداية كافة الناس ملا فيه صالحهم يف الدنيا  2

ومبختلـــف اللغــــات  ،وبالتنـــاول مــــن كـــل اجلوانـــب ،رتمجـــةبال ،مـــن هنـــا أضـــحى القـــرآن جــــديرا بالدراســـة  

   .واأللسنة

وكـل مـا   ،وتفسري وتأويل وترمجة بغري لغته ال يكون قرآنا ،وإذا كان القرآن عربيا، فكل ما كان من شرح

�ǂºǌƦǳ¦�ǞǼºǏ�ǺºǷ�ƢºĔȋ�Ƣºǻ¡ǂǫ�ƾǠƫ�ȏ�ƨŦŗǳ¦�ÀƜǧ�¦ǀǿ�ń¤�Ǧ،وال يكون معجزا ،كان عاداه أيضا ال يكون قرآنا Ǔ

.ƨȈƥǂǟ�Śǣ�ƢĔȋو 

 منـــه إذا ترمجـــت ال تســـمى كـــالم اهللامث إنـــه ال ميكـــن ألحـــد أن يـــرتجم القـــرآن ترمجـــة حرفيـــة ألن الكلمـــة   

علمـــه، وفهـــم مـــذاهب  واتســـع ،إن فضـــل القـــرآن ال يعرفـــه إال مـــن كثـــر نظـــره"  :"ةبـــقتي ابـــن"وجـــاء يف هـــذا قـــول 

  . 89اآلية : النحل ةسور  -1
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Ƥافو  ،العرب ȈǳƢǇȋ¦�Ŀ�ƢĔƢǼƬ�  تيـت ه لـيس يف مجيـع األمـم أمـة أو ون مجيـع اللغـات، فإنـتهـا دغص اهللا بـه لخـوما

ǂǠǳ¦�ǾƬȈƫÂ¢�ƢǷ�¾ƢĐ¦".1§� واتساعمن العارضة والبيان، 

لـذلك ال يقـدر أحـد مـن املرتمجـني املتقـدمني أو املتـأخرين  ،نزل القرآن بأساليب العرب البيانية والبديعيـة  

كـــل لغـــة ختتلـــف عـــن األخـــرى يف ترتيـــب أجـــزاء أن   ضـــف إىل ذلـــك ،للقـــرآن أن ينقلـــه إىل بـــاقي األلســـنة املرتمجـــة

واملضـاف يكـون مقـدما علـى املضـاف إليــه  ،فاجلملـة الفعليـة يف اللغـة العربيـة مـثال تبـدأ بالفعـل مث الفاعـل ،اجلملـة

  . وليس الشأن هكذا يف سائر اللغات األخرى

� ƢººǸǴǟ�ǂºººưǯ¢�Ä¢°�Ŀ�ƨººǼǰŲ�Śººǣ�ŉǂºººǰǳ¦�À¡ǂººǬǴǳ�ƨººȈǧǂū¦�ƨºººŦŗǳ¦�ÀȂººǰƫ�¦ǀººđÂ�̈ǄƟƢºººƳ�Śººǣ�ƢººĔ¢�ǲºººƥ�§ǂººǠǳ¦

Ȑººǯ�Ȃººǿ�Ʈ¿�،ومســتحيلة عنــد بعضــهم األخــر ººȈƷ�ǺººǷ�ǾººǈǨǻ�À¡ǂǬǳƢººƥ�ƨººǬǴǠƬǷ�̈Śººưǯ�°ȂººǷ¢�ń¤�ƢººĔƢǰǷ¤�¿ƾººǟ�ǞººƳǂȇÂ

تــدل علــى معنيــني  مث إن فيــه ألفــاظ مشــرتكة ،غــري واردة يف اللغــات األخــرى ،بليــغ يشــمل معــاين أصــيلة وبالغيــة

وهــي ألفــاظ ال نظــري هلــا يف اللغــات األخــرى، وهنــاك ،ر معــاالــذي يــدل علــى احلــيض والطهــ"  ءالقــر "مثــل لفــظ 

Ƣǿǂǯǀǳ�¾ƢĐ¦�ǞǈƬȇ�ȏ�̈Śưǯ�Ǟǻ¦ȂǷ.

   :خر من الرتمجة يسمى بالرتمجة املعنوية أو التفسريية وهيآهلذا ظهر نوع   

2 ."بيان معىن الكالم بلغة أخرى من غري تقييد برتتيب كلمات األصل أو مراعاة لنظمه " 

¢�ƨººȈƥǂǠǳ¦�À¡ǂººǬǳ¦�ƨººǤǴǳ�ÀƢººȈƥ�ƢººĔȋ��Ãǂººƻ¢�ǲººŰ�ƨººǤǳ�¾ȐººƷ¤�Â،حمــل لفــظ  تعــين إحــالل لفــظالرتمجــة هنــا ال  

 لغــة األصــل أو غــري لغــة القــرآن القــرآن بلغــة أعجميــة غــري ألفــاظوهــي بيــان ملــا يفهمــه املــرتجم املفســر مــن معــاين 

   .)اللغة العربية(

.12م، ص 1973تأويل مشكل القرآن، حتقيق أمحد صقر، مطبعة دار غريب، القاهرة، مصر، : ابن قتيبة عبد اهللا -1

.313م، ص 1980هـ، 1400ن، ، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنا7مباحث يف علوم القرآن، ط : مناع قطان -2
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وال جييـــز " ترمجـــة معـــاين القـــرآن"عنونـــوه بــــ القـــرآين ي صّ مـــن املرتمجـــني الـــذين ترمجـــوا الـــن د كثـــرياجنـــلـــذلك 

   .األصل النصّ دم ألن يف هذا إطالق لغوي حمض ال خي" برتمجة القرآن"العلماء تسميتها 

وقــد أجــاز العلمــاء هــذا النــوع مــن الرتمجــة تســهيال علــى غــري النــاطقني بلغــة الضــاد مــن األمــم والشــعوب   

ظ ـــــين عــن اللفغــتال وهــي  ،أن ترمجــة القــرآن ال تكــون قرآنــااألخــرى لتــدارس القــرآن وفهــم أحكامــه ومعانيــه علــى 

   .منه والرجوع إليه االستنباطوال حتل حمله يف 

 النتشـاربل وحيرمها ملا فيها مـن مفاسـد ومنافـاة لإلسـالم، وإعاقـة ،خر مانع لرتمجة القرآنآوهناك فريق   

.ƢĔȂǸǴǰƬȇالذين الاللغة العربية يف بالد املسلمني 

فريق ثالث موقفا وسطا وأجاز ترمجـة معـاين القـرآن مثلمـا هـو احلـال مـع علمـاء األزهـر الـذين  وقد وقف  

جلنـة مـن كبـار العلمـاء واألسـاتذة  اجتمعـتأجازوا ترمجـة تفسـري القـرآن إىل اللغـات غـري العربيـة األخـرى، بعـد أن 

اللجنــة ضــرورة وضــع تفســري  عديــدة أقــرت اجتماعــاتثــر إوعلــى  ،مــن وزارة املعــارف املصــرية برئاســة مفــيت مصــر

عــريب دقيــق متهيــدا لرتمجــة دقيقــة بواســطة جلنــة فنيــة خمتــارة بعــد أن وضــعت دســتورا تلتــزم بــه يف الرتمجــة وأرســلت 

  . معات اإلسالمية يف األقطار العربية واإلسالميةانسخا من هذا الدستور إىل كبار العلماء واجل

الرتمجـــة ":خنـــتم مبـــا قالـــه عبـــد الوهـــاب التـــازي مـــن أنوحـــىت ال خنـــوض يف هـــذا املوضـــوع أكثـــر علينـــا أن   

طـار فكـري إخماطبة املسلم لألخر وخمابرته والتواصل معه، ولذلك يلزم أن تكون بلغة عصرية حضارية معقولـة يف 

 أعلــىمســتنري يقــرب بــني الــذهنيات والثقافــات، ويزيــل األفكــار املســبقة، ويــروج قضــايا الفكــر والثقافــة واملعرفــة يف 

املتبـادل  االحـرتاممت القبـول والتعـاطف ونشـأ مـا ا ذخر ثقـة يف عطاءاتنـا اإلبداعيـة إǿƢđ¢Âȉ¦�Ãƾǳ�ƾǳȂȇÂ��Ƣصورها 

1 ."بيننا وبينهم 

.125املرجع السابق، ص : تازي سعودالعبد الوهاب  -1
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 التعـــرف شــرقني وعلمـــاء الغـــرب أدركــوا أمهيـــة القـــرآن وخــربوا ضـــرورةستوامل املســـيحينيوألن رجــال الـــدين 

التنقيـب  ،تناولـه بالدراسـة، البحـثبو  ،وا برتمجـة القـرآن الكـرميبالعـامل اإلسـالمي، قـام احتكاكهمعلى ما فيه منذ 

أو مــن  مــن قريــب الــنصّ ǀººđ�ƨººǫȐǟ�ǾººǳƢǷ�ǲººǯ�¾ÂƢººǼƫÂ¦�،ترمجــة التفاســري ،وضــع الشــروحات والتعريفــات ،التهمــيش

«�ǀǿ�ǶŮÂƢǼƬƥ�ȆƸȈǈŭ¦�ŃƢǠǴǳ�ƨǴȈǴƳ�©ƢǷƾƻ�ÀȂǷƾǬȇ¦�... .بعيد ȂǇ�ǶĔƘƥ�śǬȇ�ȄǴǟ�¦ȂǻƢǯ�ǶĔȋ�¦ǀǿ ّالنص.

 نشــرهاصــة يف حتقيــق الــرتاث العــريب، مــا قدمــه هــذا األخــري للفكــر اإلســالمي خ إنكــارال ميكــن ألحــد و   

، وعلـوم كثـرية يف حبثـه إجرائيـةفضـال عـن خلـق منـاهج وأدوات  ،ونفض الغبار عن كثري مـن درره ،فهرسته ،تبويبه

   .ودراسته

للفكـر اإلسـالمي أشـياء كثـرية نافعـة ال يه التقليدي واملعاصر قـد قـدم قبش االستشراقننا ال ننكر أن إ"   

إىل  يـهلتبويب والفهرسـة، فضـال عـن التوجميكن جتاهلها وهي تتمثل يف كثري من حماوالت حتقيق الرتاث والنشر وا

   .يف البحث والدراسةاألخذ باملناهج احلديثة 

بـه وهـذا  االنتفاع لقد قام املستشرقون بنشر الكثري من نفائس الرتاث اإلسالمي نشرا علميا ليس بيسري  

1 ."فضل لإلستشراق ال ميكن عض الطرف عنه مهما تكن بواعث املستشرقني يف ذلك 

جديـدة متـس املـادة موضـوع املعرفـة  لعل أهم ما يؤخـذ لإلسشـرتاق إسـهامه يف تطـوير املعرفـة وخلـق رؤيـة  

ة املعـارف والعلـوم خطـو كثـري مـن بتـدعها سـامهت يف حتقيـق نتـائج غـري مسـبوقة والـدفع بتـاريخ  اولعل املنـاهج الـيت 

   .أخرى إىل األمام

واألنــاة  صــربمث ال ،إجيــاد مقــاييس تقومييــة قصــدوضــبط التــواريخ  ،ر والوثــائقألنــه ركــز علــى مجــع املصــاد  

وأخريا الوقوف مـن القضـايا الغامضـة موقـف الشـك  ،رعةسعن األحكام املت واالبتعادوالدأب على حتري احلقائق 

   .واالنتظار

.255م، ص 2012هـ، 1433، مطبعة أميمه، فاس، املغرب، 1اإلسالم والغرب، قراءات معاصرة، ط : عزوزي حسن بن إدريس  -1
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خـــــذ كثـــــري مـــــن البـــــاحثني آخـــــذ الـــــيت آويف احلـــــديث عـــــن امل االستشـــــراقهـــــود وض أكثـــــر يف جولـــــن خنـــــ  

   .وقراءات كثرية ليس املقام لذكرها ،اففض ،ألن للموضوع روافد .عليها االستشراق

ص القــــرآين يف اخلطــــاب صــــص فصــــال للــــنخن "جــــاك بــــريك"القــــرآين عنــــد  الــــنصّ وألن موضــــوع البحــــث   

 حتقيقــا ،القــرآين إمــا ترمجــة الــنصّ عــرض أهــم إســهامات املستشــرقني يف تنــاول  حاول مــن خاللــهســني االستشــراق

ƢǌȈǸē� القـرآين  الـنصّ املبحـث األول سـنتناول  :يف إطار ثالث مباحث... .إقامة مقدمات أو دراسات ،دراسة

نفســهم مث القــرآين عنــد أهــل الشــرق أ الــنصّ ي غــري األورويب وســنركز فيــه علــى بدايــة تنــاول االستشــراقيف اخلطــاب 

  . واألمريكي وسنركز على االستشراق الروسي.عند باقي الثقافات غري األوروبية

ـــاين   ـــه  :أمـــا املبحـــث الث ـــنصّ ســـنتناول في ـــه علـــى االستشـــراقالقـــرآين يف اخلطـــاب  ال ي األورويب وســـنركز في

   .ة األخرىات األوروبياالستشراقوسنعرض إىل بعض  االيطايل،األملاين ،اإلجنليزي ،اإلسباين االستشراق

ــــث   ــــه تنــــاول اخلطــــاب  :املبحــــث الثال ــــى االستشــــراقســــنعرض في ي الفرنســــي للــــنص القــــرآين وســــنركز عل

القـــرآين  الـــنصّ ية الفرنســـية الـــيت تناولـــت االستشـــراقفرنســـا بالشـــرق مث أهـــم الدراســـات  الحتكـــاكالبـــدايات األوىل 

 االستشـراقني مـن حلقـات تـني مهمتـلقح  باعتبارمهـاللـنص القـرآين  "بالشري"و" سنيونما"تناول إىل وخنلص فيه 

   .يف إعادة قراءته للنص القرآين "بريك"كأ عليها اتأهم املرجعيات الفكرية اليت من  وباعتبارمهاالفرنسي 

حــداث فواصــل إقليميــة أو جغرافيــة إوإننــا ال نقصــد مــن هــذا الفصــل إىل التوزيــع اجلغــرايف لإلستشــراق و   

مــن حيــث  ،األصــول املعرفيــة والعلميــة لإلستشــراق يف تناولــه للــنص القــرآينفيــه، بقــدر مــا نســعى إىل البحــث عــن 

البحــث يف مجعــه، تدوينـه ويف تعــدد القــراءات ،ياتــه وسـورهآوالبحــث يف ترتيــب نـزول  ،مصـدره اإلهلــي أم البشـري

   .شريعته أو ما عرض للسنة النبوية ،ويف كل ما يتعلق بتأريخ القرآن وعلومه
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  .ي غير األوروبياالستشراقلقرآني في الخطاب النص ا: لمبحث األولا

طـابع احلـرب  ذاختـختـذ بدايـة األمـر طابعـا جتاريـا أيـام الكنعـانيني مث ااألول للشـرق بـالغرب  االتصاللعل   

بـــع الســـياق التـــارخيي هلـــذا بـــني الفـــرس واليونـــان، وال يهمنـــا هنـــا تت حنـــةحـــتالل بعـــد أن نشـــبت احلـــروب الطاواال

ǳ¦�ƨǫȐǠǳ¦�Ǯالغر الشرق و  بنيااللتقاء  Ǵƫ�ƢǼǸē�ƢǷ�°ƾǬƥ�§افية بني العاملنيثق .  

املـوازين بعـد أن  انقلبـتمث  "سـكندر األكـربإلا"على شعوب الشرق على يد  قويا لقد كان تأثري اليونان  

ǧƢǬƯ�ƪ ººǷƢǫ�» ¦ǂººǗȋ¦�ƨººȈǷ¦ŗǷ�ƨººǳÂ®�¦ȂººǈǇ¢Â�ǶēǂººȇǄƳ�ǺººǷ�§ǂººǠǳ¦�«ǂººƻن القــرآ(علــى الــدين اإلســالمي  اً يــا وعقيــدي

   .)لسنة النبوية الشريفةالكرمي وا

الشــرق بــالغرب فإننــا نتحــدث عــن موضــوع ترمجــة القــرآن ألنــه مظهــر مــن  اتصــالوعنــدما نتحــدث عــن   

   .وهو موضوع بالغ األمهية كما سبقت اإلشارة إليه ،الشرق بالغرب اتصالمظاهر 

�ƢºººĔ¢�ȏ¤�śǫǂºººǌƬǈŭ¦�°ȂºººȀǛ�ƾºººǠƥ�ƪ أنيعتقـــد كثـــري و    ºººǧǂǟ�̈ǂƻƘºººƬǷ�̈ǂǿƢºººǛ�À¡ǂºººǬǳ¦�ƨºººŦǂƫر يف حقيقـــة األمـــ

�ƢººȀǧǂǟ�̈ǂǿƢººǛ�ƢººĔ¢�ÀȂƦººǈŹÂ��̈ǂƻƘººƬǷ�̈ǂǿƢººǛ�À¡ǂººǬǳ¦�ƨººŦǂƫ�À¢�²"ظــاهرة قدميــة قــدم نــزول القــرآن  ƢººǼǳ¦�ǒ ººǠƥ�ƾººǬƬǠȇ

ضــها إىل املفكــرون والرتامجــة يف القــرون األخــرية، وحقيقــة األمــر أن ترمجــة القــرآن قدميــة موغلــة يف القــدم، يعــود بع

خالصــته  ،عـن الصـحايب سـلمان الفارسـي ىدين بـاخلرب الـذي يـرو رر ذلـك مستشـهقـنحقبـة نـزول القـرآن نفسـه، 

إىل لغـــتهم الفارســـية  ياآلأن بعـــض قومـــه مـــن الفـــرس الـــذين ال يعرفـــون العربيـــة، طلبـــوا منـــه أن يـــرتجم هلـــم بعـــض 

�ǶȀƬǼºǈǳ¢�ƪ،لطلبهم وترجم هلم البسملة وسورة الفاحتة فاستجاب ºǻȏ�ŕºƷ�ƨȈºǇ°ƢǨǳƢƥ�Ƕē¦ȂǴǏ�Ŀ�ƢĔÂ£ǂǬȇ�¦ȂǴǛÂ

1".بيةللعر 

هـ، 1426، مجادى األوىل 98أهل التفسري، جملة الرتاث العريب، العدد أهداف ترمجات القرآن وأمناطها عرب التاريخ، ملتقى : حممود الربداوي -1

vb. tafsir. net / tafsir 4023.
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تعـامال  ،يا حبتـا حسـب كثـري مـن املـؤرخني واملفكـرينقالقـرآين تعـامال شـر  الـنصّ ومن هذا بدأ التعامل مع   

وغــريهم مــن املشــارقة ... .نياألتــراك، والبنغــالي،فيــه كثــري مــن القدســية ألنــه مت بدايــة األمــر علــى يــد هــؤالء الفــرس

   .شيءوالذين كانوا مسلمني قبل كل 

هــ كـان يــدرس القـرآن ويشــرحه 255ســنة  أن موســى بـن سـيار األســواري املتـوىفكـد وهـا هـو اجلــاحظ يؤ   

1 .بالفارسية

ولقـــد بـــدأ "خـــر آيف الشـــرق نفســـه قبـــل أن توجـــد يف أي حيـــز جغـــرايف  االستشـــراقلقـــد وجـــدت حركـــة   

ديـرة يف الكنـائس واأل يف الشرق نفسه قبل أن يبدأ يف الغرب وعلـى أيـدي رجـال الالهـوت املسـيحني االستشراق

الذي كان واحـدا مـن كبـار رجـال الكنيسـة ) م  755 – 700/ هـ  137 – 82( فالقديس يوحنا الدمشقي 

ولعلـه أول مـن بــدأ يف  ،إال أنـه كــان شـديد الـبعض لإلسـالم واملســلمني ،يف الشـام وكـان قريبـا مــن الـبالط األمـوي

لـى نطـاق واسـع، حـىت وجـدت طريقهـا التشكيك يف اإلسالم، وهز صورة النيب صلى اهللا عليه وسـلم، وروجهـا ع

إىل كتب التفسري بصفة خاصـة زواج النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم مـن زينـب بنـت جحـش بعـد أن طلقهـا زيـد بـن 

يب صـلى اهللا عليـه أن ذلـك الـزواج كـان وراءه قصـة عشـق بـني النـ -±ƢǻƢƬđÂ�¦°Â-رضي اهللا عنه، فقد زعموا  حارثة

2."وسلم وبني زينب

 عليـه وسـلم مفهوم حضاري أكثر منه مفهوما جغرافيا بدأ بعد عصر الرسـول صـلى اهللا االستشراقلعل   

املسـلمني حـام كثـري مـن مناظريـه فوبإ ةالذي عرف مبنظار " يوحنا الدمشقي"وها هو  ،سيةعلى يد السلطات الكن

ة، حـىت أنـه وجـد تشكك يف صحة كثري من املسائل املتعلقة بالقرآن وبالسـنة النبويـ ،توإسرائيليابرباهني وحجج 

   .ها هو كان قد ترجم القرآن ،طريقا لبث الكثري من مسومه يف كتب تفسري القرآن الكرمي

.368م، ص 1948، القاهرة، 1البيان والتبيني، حتقيق عبد السالم هارون، ج : اجلاحظ: أنظر -1

.36م، ص 1977هـ، 1377وث اإلسالمية، القاهرة، أحقاد ومحالت، جممع البح واالستشراقالتبشري : حممد عزت إمساعيل الطهطاوي -2
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خـر عـاش يف مصـر آوحنا الدمشقي ومياثله يف احلقد علـى اإلسـالم، رجـل الهـوت مسـيحي ي ويعاصر"   

   .حنا النقيوسييو وهو 

واملستشـرق  ǂºǌǳ¦�ǺºǷ�ȐºǏ¢�ǶºĔȋ¼،رقنيوقد يقـول قائـل إن هـذين الـرجلني وأمثاهلمـا ال يعـدون مستشـ  

يف  االستشـراقألن الشـرق و  ،ريب يهتم بالدراسات الشرقية وهذا القول ليس صـحيحاغيف عرف الناس هو رجل 

ن كانــت غربيــة إوقــد قلنــا إن األنــدلس تعتــرب شــرقية حضــاريا و  ،رأينــا مفهــوم حضــاري أكثــر منــه مفهــوم جغــرايف

ـــا ـــدهعـــد كـــل مـــن يهـــاجم ǻ�ƢºººǼǻƜǧ��¿ȂºººȀǨŭ¦�¦ǀºººđÂ،جغرافي فهـــو  ،يلمـــزو مـــز غوي ،اإلســـالم ويطعـــن يف أســـس عقائ

1 ....".مهما كان موطنه ،مستشرق

تكــنملاحلركـةهـذهأنذلـك،اخللفـاءأيــامالـوراءإىلتارخييـانعـودأنبـدفــالالرتمجـةحركـةعـنحتـدثناوإذا  

وأبـــرزهم،والرتمجـــةالنقـــلحبركـــةخللفـــاءاعـــينفقـــد،متفاوتـــةزمنيـــةفـــرتاتضـــمنهلـــاخمطـــطكـــانبـــلصـــدفة،وليـــدة

هــذايف"مــراديونــانموســى"يقــولاحلركــة،هــذهأمــرعاتقهمــاعلــىأخــذانذيلــالالرشــيدوهــاروناملنصــوراخلليفــة

مركــزعهــدهيفبغــدادوكانــت،م786ســنةاخلالفــةالرشــيدهــارونوتــوىلم762ســنةبغــدادوتأسســت"الشــأن

«حركــة ƾººēالــيتوالعشــريناألربــعالســنواتيفاملــؤثراتوكانــت،العربيــةإىلاليونانيــةالعلميــةاتاملؤلفــترمجــةإىل

2."م809-م786الرشيدهارونخالفةأثناءكانبغدادعصور¢Ȅđأنالتاريخويتفقتأسيسها،علىمرت

اسـتيعابعلـىعربيـةالاللغـةمرونـةوسـاعدت،للمرتمجـنيالعطـاءزونيجيوكانواالرتمجةحركةاخللفاءشجع  

لـدعمالفلسـفيةاملصـنفاتترمجـةيفدورهلـاكـاناإلسـالميةالفـرقوجـودإنمث،املرتمجـةواملعارفالعلوممنالكثري

ديانـاتهلـمأقوامـاالـبالدتلـكيفاملسـلموندجـو اإلسـالميةالفتوحـاتاتسـعتعندما"الفلسفيةوأفكارهمأرائهم

وعلــومهماليونــانفلســفةالعربيــةإىلفنقلــت،الرتمجــةأعمــالبــدأتمث،اليونانيــةةبالفلســفمتــأثرةوفلســفاتخمتلفــة

، كلية العلوم اإلنسانية ƾǠǳ¦��ƨȈǷȐǇȍ¦�̈°Ƣǔū¦�ƨǴů��ƨȈƦȈǴǐǳ¦�§Âǂū¦�ƨȇƢĔ�ń¤�ǽ°ȂǘƫÂ�¼¦ǂǌƬǇȏ¦�̈Ƙǌǻ7®�: عبد الشايف حممد عبد اللطيف -1

.29م، ص 2001هـ، 1422واحلضارة اإلسالمية، جامعة وهران، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، اجلزائر،

.60م، ص 1973حركة الرتمجة والنقل يف العصر العباسي، مطبعة دار إفرام، العطشانة، لبنان، : موسى يونان مراد -2
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بيــنهميقــومأنبــدالوكـان،ديــنهمتعــاليمعــنالغربيـةوالعقائــداألفكــارǽǀººđاملسـلمونيتــأثرأنالطبيعــيمــنوكـان

يفاإلســـالمخمـــالفولهايســـتعمكـــانالـــيتالفلســـفيةاألســـاليببـــنفساإلســـالمتعـــاليمعـــنللـــدفاعيتصـــدونرجـــال

.عقائدهمعندفاعهم

وهــافألالــيتيــةالكالمباألســاليبخيــاطبوهموأن،أســلحتهمبــنفسيقــاوموهمأنتقتضــياحلاجــةوكانــت  

1."وأتقنوها

وردمـاصـحةمـنتثبـتللمـرةمـنأكثـراملرتمجةالكتبوانقلǶĔȋ،لألمانةمثاالاملسلموناملرتمجونوكان  

.الرتمجةحبركةاشتغاهلميفغالبةمسةهذهوكانت،ةترمجكليف

واملنطــــقدابواآل،والفنــــونالعلــــومعلــــىالعربيــــةإىلاألخــــرىاللغــــاتمــــنالرتمجــــةحركــــةاقتصــــرتوقــــد  

الدينيــةالكتــبعــننــيهميغمــاالقــرآينالــنصّ يفوجــدوااملســلمنيألنالدينيــة،الكتــبإىلتتجاوزهــاومل،والفلســفة

.األخرىالسماويةالعقائدعننيهميغمااإلسالمتعاليميفوجدواو األخرى،

جمــاليفاألخــرىاللغـاتإىلالعربيــةاللغـةمــنالنقـلحركــةخيـصفيمــاالقليـلنزربــالإالنظفـرالفإننــاهلـذا  

.القرآنترمجة

بـهيقـوماألمـويرالعصـيففردياعمالكانتأنبعدالعباسيالعصريفرمسياعمالالرتمجةأصبحتوقد  

الــرحالتبفضــلمنهــااملــرتجمالــبالدمــندابواآلالعلــوممــنكثــرياالعربيــةارةاحلضــفاكتســبتفيــهالــراغبنياألفــراد

.العلميةوالبعثات

احلكمــةداروأصــبحتمتكاملــةأدبيــةعلميــةحركــةوشــكالاألجنــيبالفكــرمــعالعــريبالفكــرامتــزجوقــد  

بــلالرتمجــةمبجــرداملســلمونفتـيكومل،العلمــياإلشــعاعمصــادرمــنمصـدراملســاجداوحلقــاتالــوراقنيودكـاكني

هـذهأنقـذواو العامليـةالثقافـةخدمـةيفكبـريادورااملسـلمونفلعـب،يرتمجونـهعلـمكـلإىليضيفونويبدعونكانوا

1-ȆǷȂǴǠǷ�ƾȈĐ¦�ƾƦǟ: 41م، ص 2006، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، املغرب، 1منهج علماء األشاعرة يف تقرير العقيدة، ط.
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طريـقعـنأوروبـاإىلاسـاتالدر هـذهووصـلت،احليـاةفيهـاوبعثـواالكتـبمـنكثـريافتسـلموا،حمققفناءمنالعلوم

.الالتينيةإىلالعربيةاللغةمنالكتبأمهاتمنكبريةجمموعةترمجة

:العباسيالعصريفاملؤرخنيكتب°ǶēƾǏالذيناملرتمجنيأشهرومن  

كتبـااألخـريهـذاتـرجموقـد...،قاسـحإبـنحنـني،قـرةبـنثابـت،هماسـويبـنيوحنـا،الكـويفيوسفبناحلجاج

.والعربيةالسريانيةإىلاليونانيةمنوالطبوالطبيعةوالفلسفةاملنطقيفةعديد

فكريــاعصــراالفكــريالتمــازجهــذابفضــلعرفــتاإلســالميةالعربيــةاحلضــارةأننؤكــدأنميكــنواختصــارا  

أندونمــنيــةالدنيو العلــوموترمجــةدراســةهــذالةصــحموكانــتاهلجــرينيوالرابــعلثالــثاالقــرننييفخصوصــامتطــورا

علــىتــؤثرأنميكــنالــيتالثغــراتســدعلــىالفــرتةهــذهيفواملفكــرونالعلمــاءوعمــلاإلســالمية،العقيــدةعلــىتــؤثر

تعــاليمعلــىالدنيويـةالعلــومتـأثريمــنخـوفوالالعلــممـنالــدينعلـىخطــرفـال،العلمــيوالـدرسوالبحــثالعمـل

.الفقهيةبالعلومموصولة،بالشريعةىالعر وثيقةǶēƢǨǼǐǷفجاءت،الدين

مـــــــēǂȇǄƳمــنالعــربخــرجأنبعــداألطــرافمرتاميــةدولــةوتأســيساإلســالميةالدولــةرقعــةاتســاعوبعــد  

.األندلسحاضرةقيامبعدخصوصاهانمعيمنلالغرتافاحلثيثسعيوسعوااحلضارةǽǀđالغربنبهرا

واملعرفــةالعلــملطلـبوالقساوســةالرهبــانأوروبـاســلتأر أنبعــدبالشـرقللغــربخــرآاتصـالحصــلوهنـا  

.العربيةاللغةالوافدونالطلبةفتعلمسبانيا،إجامعاتمن

الثـــاينالقـــرننييفأي-التارخييـــةاملرحلـــةهـــذهيفباألنـــدلساإلســـالميةالثقافـــةنشـــريفاليهـــودشـــاركوقــد  

كمؤلفــاتƢººēƢǠǷƢƳيفوانتشــرتأوروبــاغــربإىلتانتقلــكثــريةعربيـةكتــبمــنترمجــوهمبــا-عشــروالثالــثعشـر

1.عشراخلامسالقرنأواخرإىلاجلامعاتتلكيفتدرسوصارت،رشدوابن،طفيلابن

م، ص 1974، دار الكتاب اللبناين، بريوت، لبنان، 1الفكر العريب ومركزه يف التاريخ، ترمجة إمساعيل البيطار، ط : دي السي أولريي: أنظر -1

231–232.
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رهبــاناألمــربدايــةوكــانوااملستشــرقنيظهــوربعــدجــاءاإلســالميةباحلضــارةبغــر للالفعلــياالتصــالولعــل  

العربيـةباحلضـارةالغـرباتصـالإن"Ƣºđالعربيةاللغةوأتقنوادلساألنتجامعامناإلسالميةالعلومتلقواوقساوسة

التارخييــةاحلقبـةتلــكيفوائلهـمأومــنالرهبـانمــنومعظمهـماملستشــرقنيطالئـعظهــوريفمتثـلومــؤثرافعليـااتصـاال

العلـوموتلقـىعلمائهـاعـنوأخـذاألنـدلسقصـدفقـد،م938عـامولـودمGEBERTجيبرييدعىفرنسيراهب

مــناملؤرخــونهاعتــرب حــىتالوافــدينمــنقرطبــةجامعــةخرجيــيأنبــهمــنوكــانالعربيــة،اللغــةأتقــنأنبعــداإلســالمية

أصـبححـىتيتالكهنـو السـلكيفتدرجالنبوغذاهوبفضلوالفلك،والرياضياتبالعربية،ثقافةعصرهعلماءأوسع

يفاألوىل:عــربيتنيمدرســتنيبإنشــاءالفــورعلــىفــأمر،م999عــام"الثــاينســرتفسل"باســموتســمىأعظــم،حــربا

سـاعةصـنعمـنأولإنهليوق،"شارتر"مدرسةإليهاأضافمثفرنسا،نهبوط"رميس"يفوالثانية،خالفتهمقرروما

ولـهوالفلكيـةالرياضـيةالكتـببعـضوتـرجم،الصـفررقـمينقصـهاكـانالـيتأوروبـايفالعربيـةاألعدادثبو رقاصة،

1."بالعربيةاهلندسيإقليدسكتابعندراسة

مـنقويـةوكانـتالرتمجـةحركـةوازدهـرت،عشرالثاينالقرنخاللوالكشوفات،البعثاتحركةواستمرت  

وهـولإلستشـراقلأّصـراهـباخلـطعلـىودخـلواإلسـالميةالعربيـةبالدراسـاتالرهبانفأهتمالالتينية،إىلالعربية

واســتقرمــرتنيإســبانيازاروالــذي،CLUNYالشــهريكلــوينديــررئــيس)م1156–1092("املبجــلبطــرس"

)الطيطلــيبيــرب(الطيطلــيبطــرسمنــهطلــبقــدكــانو هــذاالالتينيــةاللغــةإىلالكــرميالقــرآنمعــاينترمجــةعلــىرأيـه

PIERRE DE TOTEDEمــنكثــرياأنذكربالــواجلــدير11432ســنةالكــرميالقــرآنملعــاينترمجــةلــهيقـدمأن

RUDI"بـارترودي"ومــنهماالستشـراقمفهـومبظهـورثاحلــدهـذايـربطالبـاحثني PARET،بعضــهمويرجـع

.)االستشراق(امليالديالعاشرالقرنإىلاملفهومهذاظهوراألخر

اإلسالمي، بريوت، ، دار املدار1، ط 1نقد اخلطاب االستشراقي الظاهرة االستشراقية وأثرها يف الدراسات اإلسالمية، ج : ساسي سامل احلاج -1

.42، ص 2002لبنان، كانون الثاين، يناير 

.24، ص املرجع السابق: زقزوق حممود محدي :أنظر -2
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هدايــةهــوالالتينيــةاللغــةإىلالقــرآنترمجــةوراءمــنحتقيقــهإىلاملبجــلبطــرسهــدفالــذيالغــرض"ولعــل  

هــذاعتــربيو األوىل،بالدرجــةرييابشــتنــراهاهلــدفوهــذا.املســيحيةالديانــةحماســنإىل-اعتقــادهحســب-املســلمني

.دينهمعناملسلمنيلردالعلماستخدمواالذيناملبشرينأوائلمنالراهب

يـذهبكمـاصـحيحاالعكـسوليسلإلستشراقاحلقيقياألصلهوالتبشريإناستنتاجناكانهناومن  

1."الباحثنيأغلب

وكانـت،لـهوتنـوير،إشـعاعمركـزكانـتƢºĔȋ،للغـرباحلضـاريلالحتكـاكنقطةنذاكآاألندلسوكانت  

عنـــدمكانتهـــايفربالعـــعنـــدبغـــدادتشـــبهطليطلـــةمدينـــةوكانـــتومعرفـــة،علـــملغـــةعنـــدهآنـــذاكالالتينيـــةاللغـــة

رميــــونالفرنســــياملطــــران:Ƣººººđواواشــــتهر هــــذهوالرتمجــــةالنقــــلحركــــةيفكبــــريإســــهامهلــــمكــــاننوممــــ"األوروبيــــني

RAYMONDكرميـونرياردوجـواإليطـايلGERARD DE CREMONEأكثـرالالتينيـةإىلهوحـدنقـلالـذي

كأملانيـاأخـرىأوروبيـةبلـدانإىل¦Ƕē¦ ƢºǸƬǻتعـود،آخـرونعلمـاءهناككانكما.العلومشىتيفكتاباسبعنيمن

2."املفيدةالرتمجاتمنكثرياأجنزواوقدهذا،الرتمجةميدانيفيعملونوغريها،الرت وإجن

وظلــتريانية،ســوالوالفارســيةاليونانيــةمــنالعلميــةاآلثــارمــنالكثــريلرتمجــةمركــزاطليطلــةمدينــةوكانــت  

وجــاءتم1492ســنةطــةغرناســقوطبعــداألنــدلسســقطتأنإىل،ودينيــاثقافيــامركــزاقــرونأربعــةابــةقر هكــذا

عشـرالثـاينالقـرنيفكانـتمبكـرةأوىلƨºǔĔوهـيأوروبـايفتيقظحركةƢē¦±¦ȂŠكانتاليتالصليبيةاحلروبفرتة

.القسطنطينيةسقوطبعداملشهورةالنهضةسبقت

هانّصــإىلو احلضــارةهلــذهاملؤســسينالــدّ وإىلالعربيــةاحلضــارةإىلالغــربينينظــراحلــروبهــذهلفتــتوقــد  

.الالتينيةإىلالعربيةمنالرتمجةحركةبعدعظيماتفاوتافوجود،)الكرميالقرآن(األول

.44املرجع السابق، ص : ساسي سامل احلاج -1

، 1992تشرين الثاين، هـ، نوفمرب،1413، مجادى األوىل، 167تاريخ الدراسات العربية يف فرنسا، عامل املعرفة، الكويت، : حممود املقداد -2
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اجلديـــــــدةالعلميـــــــةواحلقـــــــائقالكشـــــــوفإىلوامليـــــــلاملغـــــــامرةحـــــــبالكنيســـــــة،ســـــــلطانلـــــــتقلصوكـــــــان  

عوامــلهــاكلكانــت...تينيــةالالإىلالعربيــةمــنالرتمجــةوحركــة،الطباعــةواخــرتاعاملســيحية،الدينيــةواإلصــالحات

بحتأصـالـذيالالتيـيناألدبيثـريالـذياألسـاساملرة،هذهنفسهالعريبالعلملشكّ "أوروباƨǔĔيفأسهمت

ــــه ــــةاللغــــةهــــيلغت ــــرومل1"ربغــــاليفالعلمي ــــيناألدبيث ــــل،فقــــطالالتي ــــرىب ــــومكــــلأث ــــةواملعــــارفالعل الالتيني

.واألوروبية

العربيـــةاملنطقــةفقــدتالعثمانيــةالدولــةســقطتحــنيعقــبعلــىرأســاالقــوىازينمــو انقلبــتأنوبعــد  

ƢēǂǘȈººǇنــابليون"بقيــادةرقشــالحنــوتوجههــامتوقعــاكــانالعربيــةاملنطقــةيفمتزايــدةمصــاحللفرنســاكانــتوملــا�

.املتوسطاألبيضالبحرمنطقةيفأقدامهافثبتت"بونابرت

تنــــاوليفكثــــريانفصــــللــــناألورويبغــــريياالستشــــراقاخلطــــابيفقــــرآينالالــــنصّ املبحــــثعنــــوانوألن  

ألناألوروبيـــةاإلســهاماتهلــذهاإلشــارةمــنبــداللكــن،ريبغــالللمــوروثأوالقــرآينللــنصوبيــةاألور الدراســات

.اإلسهاماتهلذهاإلشارةتطلبيالقرآينللنصالغربلتناولرخييالتااملسح

اللغـةرأسـهاعلـىدرسـتو الفرنسـية،الثورةعهديفالشرقيةاللغاتمدرسةسيةفرنالاملدرسةأسستوقد  

.لفرنساوالسياسةالتجاريةاملصاحلخدمةأجلمنوالعاميةفصحىالالعربية

واحلاضــراملاضــييفإليهــاميــتمــاوكــلƢē°ƢººǔƷÂالشــرقيةاللغــاتيــدرسمــنعلــىالغربيــونأطلــقوقــد  

يكــــــنومل.ƢººººººĐ¦ORIENTALISME¾هــــــذايفحــــــركتهموأمســــــوا،ORIENTALISTEمستشــــــرقاســــــمبصــــــلة

اليابـــان:الشــرقأقصــىمـــنميتــدكــانألنــهواحـــدة،لغتــهتكــنوملواحــدختصصـــهوالواحــد،مســرحهاالستشــراق

مـروراةاألمريكيـاملتحدةالوالياتإىلالغربأقصىإىلالسوفييتاإلحتاد،اندونيسياالفلبني،فيتنام،،الصنيكوريا،

.إفريقياأحناءومجيعالعريبباملغرب

1 - Voir: le clerc (L): Histoire de la médecine arabe,2eme ed, U S A , 1971 II, Page 366.
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بالكتــبو والــدياناتبالعقائــدأو،باحلضــاراتأوباللغــاتختصصــاتاالستشــراقحركــةيفكانــتولــذا  

.الشرقهذايفاملوجودةالسماوية

املـــؤرخنيمـــنكثـــريحســـبسياســـيامث،عســـكريامث،دينيـــاإستشـــراقابـــدأ،بـــدأمـــاأولاالستشـــراقولعـــل  

تاجلامعـامـنواملعرفـةالعلـملطلـبوالقساوسـةالرهبـانأرسـلتماأولأرسلتاألوروبيةالدولأنذلكوالباحثني

األخـــرىاألوروبيـــةالـــدولوأرســـلت�Ƕē°ƢºººǔƷÂالعـــرببثقافـــةاإلســـبانأعجـــبفقـــد"إســـبانيايفاملنتشـــرةالعربيـــة

الــيتقرطبــةجامعــةوخاصــةإســبانياربــوعيفاملنتشــرةيــةالعرباجلامعــاتمــنواملعرفــةالعلــملطلــبوالقساوســةالرهبــان

باألنـــدلسالعلميـــةالنهضـــةهـــذهقيـــامعلــىوســـاعد،األصـــقاعمجيـــعمـــنإليهــايفـــدونالعلـــم،طـــالبقبلـــةكانــت

مــنالوافــدونوالطلبــةاإلســبانفــتعلمويهــود،نصــارىمــنالذمــةأهــلجتــاهاملســلموناتبعهــاالــيتالتســامحسياســة

1."-الزمانذلكيفدابواآلالعلوميفاملستخدمةلعامليةااللغةوهي-العربية،ةاللغأوروبا

ميةواإلســـالالعربيــةالدراســاتيفواملتخصصــنيوالدارســنيالعلمــاءمـــنخنبــةأوروبــاكونــتالرتمجــةوبعــد  

ADELARD"ثبــافأو أدالرد"األوائــلالرهبــانأشــهرومــن OF BATH"الــذين"بجــلاملبطــرس"والراهــب

،املقـدسالعهـدلفهـموالفارسـيةكالعربيـةاألوىلالشـرقيةباللغاتآخرونوختصصالقرآن،وبرتمجةبالدينختصصوا

.والدليلباحلجةومقارعتهموالعرباملسلمنيعلىالردبغيةالقدميوالعهد

«الصــليبيةاحلــروبقبــلبــدأالــدييناالستشــراقبــأنتــذكريالالقــولنافلــةمــنولعلــه   ƾººđاملســلمنيتبشــري

مرحلــةجــاءتمثأوروبــا،مــنأجــزاءعلــىاســتولتالــيتاألوىلالعربيــةالفتوحــاتمــنواالنتقــام،املســيحيةبالديانــة

ومــاوالغـربالشـرقبـنيالقـاتالعتـاريخيفاحلـوادثأهــممـنالصـليبيةاحلـروبكانـتأيـنالعسـكرياالستشـراق

.التبشريظاهرةمنهارافق

.41املرجع السابق، ص : ساسي سامل احلاج -1
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الالتينيــةتالرتمجــاتــأثريباحــثأيعلــىخــافغــريأنــهإىلاإلشــارةمــنبــدالالتبشــريظــاهرةعــنوبعيــدا  

خلــــصوقــــد،األوروبيــــةاللغــــاتإىلالالتينيــــةاللغــــةمــــناملعــــارفوانتقــــالاألوىلƢººººĔÂǂǫيفاألوروبيــــةالنهضــــةعلــــى

Eبلوشـيهإدغـار"الفرنسـياملستشـرق BLOCHET"مـاإن"بقولـهاألورويبالغـربيفتـهمجاوتر العـريبالعلـمأثـر

LAاألوروبيـةبالنهضـةتسـميتهعلـىاصـطلح RENAISSANCEبـالعرباألوروبيـنياتصـاللـوالليكـونيكـنمل

Ƕē°ƢǔƷÂ".1املسلمني

.ريبعالالعلمهذادراسةعلىونبليقوهماألوروبينيهؤالءحبماسةذكريوهو  

علميــةثــروةأمــامنفســهالغــربوجــداإلســبانأيــدييفاألنــدلسقوطوســ،الصــليبيةاحلــروبانتهــاءوبعــد  

يرتكــواومل،حتلــيال،حبثــادراســة،عليهــااملستشــرقونفعكــف،املعرفــةأنــواعشــىتيفالعربيــةاملؤلفــاتنــوادرمــنهائلــة

ثقافيـــةالاجلمعيـــاتوتأسســـتعنهـــاوافيـــةدراســـاتفنشـــأت،التحقيـــقوبالـــدرستنـــاولوهإالجوانبهـــامـــنجانبـــا

.الشرقجماهلالكتشافنيواملستشرقنياملبشر أرسلوالتجار،والقناصلةالرحالةوأرسلواجلغرافية،والعلمية

العــــرببفضـــلصـــراحةيعـــرتف"بـــارترودي"األملـــاينوهـــواملعاصـــرينشـــرقنياملستمـــنواحـــدهـــووهـــا  

إىلالـوراءإىلاملـرءنظـراإذ":فيقـولوبعدهايبيةالصلاحلروبأثناءأياألمربدايةاالستشراقاختذهالذيوباملسار

الدراســاتبدايــةإن:يقـولأنيســتطيعفإنــهالوضـوحزيــادةويفالرغبـةتبســيطيفيــرتددوملاالستشـراقتطــورتـاريخ

اللغــةإىلمــرةألولالقــرآنترمجــةمتــتمــيالدي1143عــامففــي،عشــرالثــاينالقــرنإىلترجــعواإلســالميةالعربيــة

األرضوعلـى،إسـبانياأرضعلـىذلكوكان،كلوينديررئيس"ببليسفينريابيرتوس"األبمنتوجيهبالتينية،ال

عشـرالرابـعالقـرنويفعشـرالثالـثالقـرنويفعـريبالتيـينقـاموسأولنشـأأيضـاعشـرالثـاينالقرنويفاإلسبانية،

اللغــةتعلــمقــدوكــان،العربيــةاللغــةلتــدريسكراســيإلنشــاءكبــريةجهــودايورقــةمجبزيــرةاملولــود،"نــدوسو ميرا"بــذل

املسـلمنيوإقناع،التبشريهوالتاليةوالقرونالعصرذلكيفاجلهودهذهمناهلدفوكانعريبعبديدعلىالعربية

1- Voir :E. Blochet: les sources orientales de la divine comédie, paris, 1901, P XI. XVI.
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ابالكتــيفصــيالتهبتفاملوضــوعهــذاعلــىاإلطــالعوميكــن،املســيحيالــدينإىلǶđ¦ǀººƬƳ¦Âديــنهمبــبطالنبلغــتهم

م1963الثانيـــةالطبعـــة،مـــيالدي1960ســـنة"والغـــرباإلســـالم"باســـم"دانييـــلمننـــور "هضـــعو الـــذيالكبـــري

إنحقيقــة،فحســبواملشــاحنةالعــداءموقــفهــواإلســالممــنالوســيطالعصــريفاملســيحيالغــربموقــفوكــان

وكـــانوا،اإلســـالمعلـــىتعـــرفهميفاألوىلباملصـــادريتصـــلونكـــانواالوســـيطالعصـــريف،الالهـــوتورجـــالالعلمـــاء

تصـطدمكانـت،مـانوعـاموضـوعيحنـوعلـىاملصـادرهـذهلتقيـيمحماولةكلولكن،كبرينطاقعلىƢđيتصلون

يولـونالالنـاسكـانوهكـذا،خـريفيـهيكـونأنميكـنالللمسيحيةاملعاديينالدّ هذاأنيفيتمثل،سابقحبكم

الــيتاألخبــاركــلبيــنهملقفــونيتوكــانوا،قبــلمــناملتخــذالــرأيهــذامــعتتفــقالــيتاملعلومــاتتلــكإىلتصــديقهم

1."اإلسالمودينالعريبالنيبإىلمسيئةهلمحتلو 

نظـرااملستشـرقنيطـرفمـنالقـرآينالنصّ بـاالهتمـاملبدايـةمعـنيتـاريخحتديـدجـداالصـعبمـنأنـهعلى  

عقيدتـهعـرضيفاملثاليـةبطريقتـهاألنظـارإليـهجـذبالقـرآينالنصّ إنمث،ومغربامشرقالإلسالمالواسعلالنتشار

مستشـرقنيأورهبانـا،،قساوسـةاألوروبيـنياهتمـامإليـهجـذب،ومبادئـهأفكـارهصـياغةيفاملنفـردبأسـلوبهوشريعته

القـروناللخـياتـهآعلـىوتعليقـات�ƢºǌȈǸē©،شـروحات،مقـدماتلـهووضـعوا،عليـهواإلقبالترمجتهإىلدعواف

.هذايومناحىتوالدراساتوالشروحاتالرتمجاتتوالتمثالوسطى،

عـنالتمهيديـة®°¦ǶēƢºǇيفالعربيـةباللغـةالنـاطقنيولغـريالعلـملطـالبأساسـاالرتمجـاتهذهكانتوقد  

.اإلسالم

واملنســـوخخســالنا،واملــديناملكــي(القـــرآنعلــومخمتلــفدرســوابـــلآنالقــر برتمجــةاملستشــرقونفتــيكومل  

.اللغاتخمتلفويفمتنوعةتراجميف..).القرآنحروفرسم،واملتشابهاحملكم،السورفواتح،القراءاتأوجه

–09الدراسات العربية واإلسالمية يف اجلامعات األملانية، ترمجة مصطفى ماهر، دار الكتاب العريب، القاهرة، مصر، د ت، ص : دي بارترو  -1

10.
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الشـرقعـاوداإلسالميالعاملأصابتاليتاالحنطاطعصورخاللطويالداممعريفوانقطاعةبغيبو وبعد  

.م1798سنةمصرعلىنابليونمحلةوبعدالعلميةالبعثاتبعدبالغرباالتصال

واعتـىناملخطـوطالـرتاثنشـرعلىوأقبل،الطباعةحركةوتوطيد،الصحفإنشاءعلىعليحممدوعمل  

خمتلــفالرتمجــةجســرمــنعــربوقــد،مصــرإىلالعائــدوناملبعوثــونترمجهــاالــيتالكتــبنشــرإىلباإلضــافة،بدرســه

وضـعوا"ختصصـهمـادةيفكتـابترمجـةعلـىالبعثـةمـنعائـدكـلعلـيحممـدوألـزماألفكـاروعمومواآلدابالعلوم

ترمجتــهيــتمأنبعــدإالالقلعــةيــربحأالعلــىختصصــه،مــادةيفليرتمجــهبالفرنســيةكتابــامــنهمكــلوســلم،القلعــةيف

مدرســـةإنشـــاءرؤىوقـــد....،املـــدارسعلـــىوزعـــتمث،ببـــوالقاألمرييـــةاملطبعـــةإىلƢºººđدفـــعالكتـــبترمجـــتوملـــا

1".واإلنكليزية،واإليطاليةوالرتكيةالفرنسية،اللغاتفيهالتدرسالطهطاويرفاعةمناقرتاحعلىبناءاأللسن،

حققوهـاالـيتالقـدمي،العريبالرتاثمنالكتبأمهاتالغربيوناملستشرقوننشرالفرتةنفسويفوباملوازاة  

إىلالعائـــدينالطلبـــةمـــعوالشـــاممصـــرإىلراجعـــةدخلـــتو املخطوطـــاتهـــذهورجعـــت،نـــابليونمـــعدخلـــواحـــني

ǶĔƢººǗÂ¢يــعمجأواملشــرقياتعلمــاءيكــنمل":إذǶēƢǶēƢººǠǸƬůÂالــيتواألفكــارالعلــمخدمــةبــلخــدمتنايقصــدون

مــنذلــكغــريأوفيــهرأينــاغــرييــرونقــدموضــوعيفتــنفعهممــادةأســالفناكتــبمــنبعضــهمليتخــذ،بثهــايريــدون

2."الغربديارمنانبعثتاليتاملهمةهذهمنوالعربيةالعرباستفادفقدالنياتكانتمهمالكنو املقاصد

أميــابــهǶººĔȋ¦Âǂººđالغــربنتاجــاتإترمجــةعلــىالفــرتةهــذهيفســلمنيواملالعــربكتابــاتاقتصــرتوقــد  

الدنيويـةفاملعـار علـىوركـزواضـيات،والرياواألدببـالعلماملتعلقـةوالكتـبواملوسـوعات¦ƾǴĐ¦©فرتمجت،انبهار

ƢĔȂŦŗȇشو ويهمفيهاالكتبواققوحيƢĔ.

.78-77م، ص 1976تاريخ األدب العريب املعاصر، اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر، : إبراهيم أبو اخلشب -1

���¦7��Ƣȇ°ȂǇ��ǪǌǷ®��ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ǞǸů��ĺǂǠǳ¦�ȆǸǴǠǳ¦�ǞǸĐستعربني من علماء املشرقيات، يف احلضارة العربية، مج أثر امل: حممد كرد علي -2

.440م، ص 1927
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هـذاأنعلـىنؤكـدفإننـا،القـرآينالـنصّ مـعاألورويبغـريالفكـرتعاملعناملبحثهذايفنتحدثوألننا  

هـذهتكـونذاđÂ،مضىعنصريفهلذااإلشارةسبقتوقدالفارسيسلمانمعالفارسيةاللغةضمنكانالتعامل

الكــرميالقــرآنهلــاتــرجمالــيتالشــرقيةاللغــاتومــن،الكــرميالقــرآنترمجــاتيفاإلطــالقعلــىعــرفمــاأقــدمالرتمجــة

.)اهلند(البنغاليةاجلاوية،،األورديةالرتكية،،السريانيةالعربية،،الفارسية

.سيةينو نداالاللغاتإىلترجميوالذاويالبيضكتفسريالتفاسريبعضالكرميالقرآنلرتمجانويضاف

أشـهرهاعـدةترمجـات-واهلنـدالباكسـتانشـعوبتتكلمهـاالـيتاللغـةوهـي-األورديةاللغةترمجتكما"

)أبـاداهللا(مدينـةيفطبعـت،)تسـارأمر الـدينعمـادالـدكتور(وترمجـة،)اهللاويلالشـاهبـنالقـادرعبديخالش(ترمجة

وترمجـــةعـــريبلصـــاألفيهـــاهــــ1315ســـنةظهـــرتخـــرىأطبعـــةوهنـــاك،إفرجنيـــة،أورديـــةحبـــروفطبعـــةأولوهــي

القـرآن)سـاكجلـودولـيم(الراهـبإليهـاتـرجموقـد،البنغاليـةاللغـةبعـداهلنديفاألورديةوتأيت،واألورديةبالفارسية

.1"1908سنة

.الرتكيةاللغةإىلرميالكالقرآنترمجةباتامنعامينعكاناحلميدعبدالسلطانأنومعلوم

الصــينيةباللغــةالكــرميللقــرآنشــرحمــن)تويوفــافارجنيــل(مــنكــلوضــعهمــاالشــرقيبــالنمطقويلحــ"

.)اإلسالميالعاملجملة(تسمىجملةيفشراهنو 

ذكرتـهومـاللسـريانية،يثقفـالللحجـاجاملعاصـر)بارصـلييب(إىلتنسـبترمجـةسـبقمـاكـلإىلأضفنافإذا

لرتمجـاتالشـرقيالـنمطصـورةلـدينااكتملـتالعربيـة،باللغـةللقرآنترمجاتبعضتوجدأنهاليهوديةاملعارفدائرة

2."القرآن

 . املرجع السابق: حممود الربداوي -1

  . املرجع نفسه -2
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ويؤكـدالالتينيـةإىلالعربيـةمـنالرتمجةفيهامتتاليتاملرحلةفهيالقرآنترمجةمراحلمنالثانيةاملرحلةأما

د سبقت اإلشـارة هلـذا يف وق ،امليالديعشرالثاينالقرنإىلامليالديشرعاحلاديالقرنمنامتدت¢ƢĔالباحثون

   .احلديث فيه ضىعنصر م

ومن اللغات الالتينية نقل القرآن إىل اللغـات األوروبيـة وغـري األوروبيـة ونـذكر مـن اللغـات غـري األوروبيـة 

   .اللغة الروسية

:ي الروسياالستشراقالنص القرآني في الخطاب 

 نظــرابالشــرق يف وقــت مبكــر جــدا  االتصــالفيهــا قويــا نقصــد روســيا، إذ حصــل فيهــا  راقاالستشــكــان 

   .األخرى غربيةشرقي مقارنة بباقي الدول اللقرب روسيا من العامل ال

حصــل يف العصــر العباســي األول حــني توغــل العــرب  االتصــالمــع كثــري مــن املــؤرخني علــى أن هــذا جيو 

دت روســـيا الوفـــود فـــويف املقابـــل أو  ،االســـتطالعوحـــب  االستكشـــاف تغـــاءابجتـــارا ورحالـــة يف األراضـــي الروســـية 

   .أمرا واقعا االتصالوهكذا صار  ،الدينية والبعثات الكنسية إىل بني املقدس قصد احلج والقيام بالواجب الديين

العباســية الســفارات  تبادلــت الدولــة حــني تحصــل شــرقمــن البــاحثني أن صــالت روســيا بالويؤكــد كثــري 

  . روسيا بعض املناطق من العامل اإلسالمي تضم حنيو  ،يامع روس

ذكر مجيــع املصــادر التارخييــة إىل أن اخلطــوات األوىل لإلستشــراق يف روســيا قــد بــدأت يف الربــع األول تــو 

بالضــبط يف عهــد بطــرس األول الــذي مت يف عهــده عــدد مــن اإلصــالحات واخلطــوات و  1مــن القــرن الثــامن عشــر 

ي االستشـراق االهتمـامأثر كبري يف مستقبل روسيا، وبناءها من جديد، وكان هذا النـوع مـن  اليت كان هلا ،اجلذرية

  التعـرف علـى شـعوب الشـرقإىل ƾºȇ¦ǄƬŭ¦�ƢºēƢƳƢƷÂ��ƢȈºǇÂ°�ŁƢºǐǷ̈� اقتضـتهلبطرس نابع من سياسته الشرقية ومـا 

الدراسـات العربيـة  انتشـارشـر علـى الغربيـة والشـرقية لـه أثـره املبا ثقـافتنيالقيصر بطرس األول على ال انفتاحكان   "

، 1989الشؤون الثقافية العامة، آفاق عربية، العدد الثالث، االستشراق الروسي واألثنوغرافيا، جملة االستشراق ودراسة : جميد محد عارف: أنظر -1

  . 130ص 
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ســيا اإلســالمية آوكــان  يــرى يف اإلســالم منهجيــة وفلســفة خاصــة تطبقهــا شــعوب أواســط  .واإلســالمية يف بــالده

1."فزادت رغبته للتعرف إليه وإىل مبادئه وعقيدته 

جحافــل املغــول  اجتاحــتروســيا بالشــرق حــدث عنــدما  اتصــالخــر أن آويؤكــد ســامل احلــاج يف موضــع 

عنــدما تأسســت الدولــة العثمانيــة الــيت   االتصــالاإلســالم تلــك املوجــات التدمرييــة، وزادت روابــط  وامــتصشــرق ال

   .كانت تربطها بروسيا عالقات الصداقة مرة وعالقة العداوة مرة أخرى

وأصـــدرت هـــذه  ،م1724ه الفـــرتة أكادمييـــة العلـــوم يف بطرســـربغ ســـنة وقـــد أسســـت روســـيا خـــالل هـــذ

م وخصصـت صـفحات ملعاجلـة شـؤون وقضـايا بعـض 1727سـنة " كشوف سانت بطرسـربغ" دةاألكادميية جري

�ǎالبلــــدان الشــــرقية خاصــــة الدولــــة العثمانيــــة  ººººź�©ƢººººǜƷȐŭ¦�ǾººººƬũ¢�ƢēƾººººȇǂƳ�Ŀ�ƢººººǬƸǴǷ�̈ƾººººȇǂŪ¦�ǽǀººººǿ�ƪ ººººǧ®°¢Â

  . البحوث التارخيية واجلغرافية لبعض الدول الشرقية

مؤلفــات وخمطوطــات العــرب الــيت  ،علــى كنــوز املغوليــة وضــعت روســيا يــدها اإلمرباطوريــةوعنــد ســقوط 

بــــدأت تتســــرب إىل املتحــــف األســــيوي مبوســــكو أيــــن فــــتح قســــم خــــاص لتعلــــيم اللغــــة العربيــــة يف وزارة اخلارجيــــة 

   .الروسية

   .أرسل جملس الشيوخ الروسي بعثات لتعليم اللغات الصينية واملغولية واليابانية واإليرانية ةوباملوازا

رســـوم مـــن جملـــس الشـــيوخ وبـــأمر مـــن بطـــرس بـــتعلم اللغـــة الرتكيـــة، وقـــد كـــان صـــدر م 1724ويف عـــام "

الذي يعد مؤسـس أول مطبعـة ) م1723ت " (ي كانتيمريرت دمي"هو  لبطرس مستشارا له صلة بالشرق واإلسالم

ولــه مؤلفــات عــن تركيــا واإلســالم، كمــا يرجــع إىل عهــد بطــرس األول تأســيس ،يف روســيا تطبــع احلــروف العربيــة

2 ."م  1724مع فيه التحف والنقود الشرقية وغريها، وذلك يف عام جتو  ،ي مبكتب النوادرمكتب مس

.147املرجع السابق، ص : ساسي سامل احلاج -1

 .وما بعدها 59م، ص 2002، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، بريوت، لبنان، 1االستشراق الروسي، ط : عبد الرحيم العطاوي -2
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القيصـر بطـرس األول علـى  انفتاحتوطيد العالقة بالشرق مث  من امخة روسيا للدولة العثمانية زادولعل مت

   .الثقافتني الغربية والشرقية

الدراسـات  انتشـاروالشرقية له أثره املباشر على   الغربيةثقافتنيالقيصر بطرس األول على ال انفتاحكان "

1" سيا اإلسالمية آط ساوكان يرى يف اإلسالم منهجية وفلسفة خاصة تطبقها شعوب أو  ،العربية واإلسالمية

مث  ،يف الشـرق اختصاصـيةوقد عمل القيصر وفق منهجية سـعى فيهـا إىل حتضـري إطـارات علميـة روسـية 

 لن العربيـــة والفرنســـية إىل الروســـية خاصـــة كتـــب األدب والقـــواميس مث إنشـــاء أو ترمجـــة أهـــم املؤلفـــات الشـــرقية مـــ

   .مطبعة عربية سامهت يف طبع الكتب العربية واملنشورات

مث أصــدر القيصــر املـــذكور قــراره الشـــهري والقاضــي بتأســيس قســـم خــاص يف أكادمييـــة العلــوم الروســـية " 

وســـيا علـــى  إرســـال بعثـــات طالبيـــة لدراســـة العربيـــة واللغـــات ت ر دأبـــو .... .لدراســـة احلضـــارة العربيـــة واإلســـالمية

ع أعضـــاؤها يف الـــدوائر العلميـــة الروســـية ووزارة والرتكيـــة وعـــادت هـــذه البعثـــات وتـــوز الشـــرقية األخـــرى كالفارســـية 

2 ."إىل األمام  ثيثة¦Ʒ�©¦Ȃǘƻ�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀđ�Ǟǧƾǳ وكان تأثريهم واضحا يف ،اخلارجية

لــور وخيطــو خطــوات واضــحة حنــو الروســي يتب االستشــراقن التاســع عشــر بــدأ ويف الثلــث األول مــن القــر 

إىل الكتـب الدينيـة واجلغرافيـة وخـالل  انتقلعلى  الكتب األدبية بداية األمر مث  قتصراواإلنتاج الذي  اللاالستق

اللغويــة  ض الدراسـاتطبعـة جديــدة مـن القـرآن الكـرمي زيــادة علـى بعـ "فـرين"ذه الفـرتة نشـر املستشــرق الروسـي هـ

م تأســس املتحـــف األســيوي الــذي أودع يف خزانتـــه الكثــري مـــن  1818ويف ســنة " غرســـرب طســان ب"يف العاصــمة 

   ."يطالينكسيإ"و"  فرين"سيس هذا املتحف إىل املستشرقني املخطوطات العربية النادرة ويعود فضل تأ

وكـان يـدرس " سـربغ بطر "يف اين مـن القـرن التاسـع عشـر ف الثـالنّصـمث تأسست كلية للغات الشرقية يف 

فيهـا العديـد مـن املستشــرقني الـروس ومت إنشـاء كراسـي اللغــات الشـرقية يف اجلامعـات الروسـية والــذي كـان لـه أثــره 

.147املرجع السابق، ص  :ساسي سامل احلاج -1
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سســت الكثــري مــن ف األخــري مـن القــرن التاســع عشــر تأالنّصــويف  ،ية الروســيةاالستشــراقيف نشـأة وتطــور املدرســة 

ººººǌƬǈŭ¦� ¦°¢�ǂºººǌǼƫ�ƪ ººººǻƢǯ�Ŗºººǳ¦�©ȐºººĐ¦وألن اإلحتــــاد " املعاصـــر"و" املوســــكويف" ،" ري الروســـيالبشــــ: "رقني منهـــا

ي بعـد االستشـراقالعمـل  واتسـعضم مجهوريات إسالمية أصبحت اللغة العربية تدرس يف املعاهد العليا،  السوفييت

سـبورغ برت  عنـدما قـام بتـدريس العربيـة جبامعـة"عشر بفضـل جهـود الشـيخ الطنطـاوي  األربعينات من القرن التاسع

�ƨºȈƥǂǠǳ¦�Ƥ فأنشأ"   Ʒ�ǶđȂǴǫ�Ŀ�² ǂǣ�śǫǂǌƬǈŭ¦�ǺǷ�ȐȈƳƢºĔƢǬƫ¤Â�،وكـان.... والتضـلع يف املسـائل اإلسـالمية 

Ƣē¦̄�ƨǠǷƢŪ¦�Ŀ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ǆ" ورج وليمج" يالفنلندأشهر طالبه املستشرق  ȇ°ƾƬƥ�¿Ƣǫ�Äǀǳ¦."...1

" عبـد اهللا كلــزي"، " املكــيحسـنيأمحـد بــن " :خـرون يف كليــة اللغـات الشــرقية مثـلآوقـد عمـل خمتصــون 

   .تعلم اللغة العربية واإلطالع على تراثها تيوفيسال�śǇ°¦ƾǴǳ�¦ȂƷƢƫ¢�ǶĔȋ االستشراقوخ قدم سفسامهوا يف ر 

مث فهرسـة املخطوطــات  ،بـاألدب العــريب اهتمامهـاية الروســية االستشـراقولعـل أهـم مــا متيـزت بـه املدرســة 

ȏƢºĐ¦�ǺºǷ�Ǻºǰǳ©�،وتتبع املصادر الشرقية اليت هلا عالقة بروسـيا ،املسكوكاتودراسة النقود الشرقية و  ،ودراستها

النصّ اليت ال جند فيها لإلستشراق الروسي جهـودا كبـرية الدراسـات الـيت هلـا عالقـة بالشـريعة اإلسـالمية عمومـا وبـ

   .القرآين على وجه اخلصوص

ع عشــر وترصــد كتــب التــاريخ ترمجــة خاصــة خــالل القــرن الثــامن عشــر والعقــود األوىل مــن القــرن التاســ

¿�1716�ƢºĔȋ�śưƷƢºƦǳ¦�ǺºǷ�Śưǯ�°ȂǜǼǷ�Ŀ�ƨƠȈǇÂ�ƨƠȇ®°�ƨŦŗǳ¦�ǽǀǿ�©ƾǟÂالقرآن الكرمي إىل اللغة الروسية عام 

   .م1647أجنزت عن ترمجة فرنسية كانت سنة 

ة يف طباعـة العديـد مـن املؤلفـات والكتـب اإلسـالمي"  قـازان"و"  سـان بطرسـربج"وقد ختصصـت مطـابع 

   .م1778طباعة املصحف الشريف سنة  ،ويأيت على رأس تلك املطبوعات
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1 .مث تكرر طبعه يف سنوات الحقة

إىل اللغـة لكـن أول ترمجـة للقـرآن الكـرمي مـن اللغـة العربيـة مباشـرة  ،م1776تال ذلـك ترمجـة أخـرى عـام 

ويقــال أنــه كــان يــتقن ) م1880م 1854" ( فســابلوكو "¿�ǂǠƬººǈŭ¦�Ƣººđ�¿Ƣººǫ�ƾººǫÂ§�1878الروســية كانــت عــام 

   .م1898 ،م1879ة هذه الرتمجة خالل األعوام اللغة العربية وتكرر طباع

وقـــد زاد البلغـــار املســـلمني مـــن تعريـــف روســـيا بالـــدين اإلســـالمي وبـــالقرآن الكـــرمي ومـــن هنـــا شـــجعت 

ة الواقعـة حتـت وخاصة ذلـك الـذي يتعلـق باألقـاليم اإلسـالمي ،احلكومات الروسية دراسة الرتاث العريب اإلسالمي

ƢēǂǘȈǇ.

تـود نشـر القـرآن الكـرمي بـني (الـيت كانـت  )كاترينـا الثانيـة(وبتشجيع مـن  �ǂǌǟ�ǺǷƢưǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ƨȇƢĔ�ǞǷ"و

يف هـذا الوقـت  �ƢºȈǯǂƫ�ǞǷ�ƢđÂǂƷÂ�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�ƢȀǧ¦ƾǿ¢�Ŀ�ǾȈǴǟ"2 االعتمادوتأمل يف  ،السكان املسلمني يف روسيا

  . "كاتريينا الثانية"ي من اإلمرباطورة أعيد طبع القرآن الكرمي بتشجيع سياس

" ازانقـــ"ت مطبعـــة طبعـــم وقـــد 1798م و 1789لرتمجـــة مـــرات عديـــدة بـــني عـــامي وأعيـــد طبـــع هـــذه ا

اإلســالمية خــالل القــرن التاســع عشــر عشــرات اآلالف مــن نســخ القــرآن الكــرمي وعــددا مــن املؤلفــات اإلســالمية 

3 .األخرى

عــــن اللغــــة  م1890ســــنة  "Veryoukin فرييــــوفكني"روســــية ن إىل اللغــــة الولعــــل أهــــم مرتمجــــي القــــرآ

Kolmahovكوملا كوف " الفرنسية، مث ترمجة  Sal"  1892عن اللغة اإلجنليزية سنة...  

 "قبسـات مـن القـرآن"ت ونظـم سلسـلة قصـائده املشـهورة ƢºŦŗǳ¦�ǽǀºđ" بوشـكن"وتأثر الشـاعر الروسـي 

   .من ثالث وثالثني سورة من القرآن واقتبس

.65-64املرجع السابق، ص :ÄÂƢǘǠǳ¦�ƾȈĐ¦�ƾƦǟ :أنظر -1

ركز اإلسالمي حركة االستشراق الروسي وترمجة معاين ألفاظ القرآن الكرمي، جملة دراسات استشراقية، امل: حممد عبد علي حسني القزاز -2
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انب الصواب إذا قلنا أن أهم ملحظ لوحظ على ترمجـات معـاين القـرآن الكـرمي للغـة الروسـية هـو ولن جن

الرتكيــــة، ولغـــات الشــــعوب املســــلمة يف ،اإلجنليزيــــة ،أن هـــذه الرتمجــــات مـــرت عــــرب لغــــات وســـيطة هــــي الفرنســـية

   .السوفييتمجهورية اإلحتاد 

دراســـة مـــن وال ،لكـــرمي بالشـــرح وبـــالتعريفولقـــد حفـــزت هـــذه الرتمجـــات بعـــض املفكـــرين لتنـــاول القـــرآن ا

قـــى جناحـــا كبـــريا وأعيـــد طبعـــه مـــرات وقـــد ال"  مـــد والقـــرآنحم" :بعنـــوان" يفيـــتشنبوجـــدا "أبرزهـــا كتـــاب املـــرتجم 

1.عديدة

م كتابـه  1859وبالضبط سـنة ف األول من القرن العشرين النصّ فقد أصدر يف " فسكيكو تشاكر "أما 

الكتــاب دلــيال لدراســة مبــادئ القــرآن الدينيــة والشــرعية والتارخييــة واألدبيــة  وكــان هــذا" الفهــرس الكامــل للقــرآن"

   .لكل الشعوب الروسية

دائمــا علــى ترمجــات وســيطة  كــئمجــات القــرآن الكــرمي أنــه كــان يتالروســي يف تر  االستشــراقولعــل عيــب 

وعــدت " نيقوالبيــف" هااعتمــدالــيت " لاف فليوجــتجوســ" :القــرآين ومنهــا ترمجــة املستشــرق األملــاين الــنصّ ليــرتجم 

�ȄºººǴǟ�ȆºººǇÂǂǳ¦�ǞºººǸƬĐ¦�Ŀ�ǺȇŚºººưǰǳ¦�ƨºººƳƢƷ�ƪ" فســـابلوكو  :ترمجـــة ǠƦºººǋ¢�Ŗºººǳ¦�©ƢºººŦŗǳ¦�ǺºººǷ�ŉǂºººǰǳ¦�À¡ǂºººǬǳ¦�ňƢºººǠŭ

رآن م مالحـق لرتمجـة القـ1879وتتواصل ترمجات القرآن إىل اللغة الروسية فقـد صـدر سـنة .....مدى عدة أعوام

مقارنـــة "و" م1884معلومـــات حـــول القـــرآن الكـــرمي "امهـــا بإصـــدار دراســـتني أمس أعقبهـــا" ســـايلوكوف"أصـــدرها 

   ."م 1873ويف الديانة املسيحية سنة أمساء اهللا احلسىن يف اإلسالم 

ة أول ترمجــة متــت مــن اللغــة العربيــة إىل اللغــة الروســية كانــت ســن" بوكــو سالفســكي"وتعــد ترمجــة اجلنــرال 

D.N" م 1871 Boguslavski  "بالدقـة العاليـة  وامتازت ،رتة مكوثه يف الشرقوقد أمت هذه الرتمجة خالل ف

  .نذاك وبقيت هذه الرتمجة جمرد خمطوطآواملزايا األدبية الفريدة مقارنة بباقي الرتمجات الروسية 

.147م، ص 1991، الكويت، نوفمرب، 155مؤثرات عربية وإسالمية يف األدب الروسي سلسلة املعرفة، عدد : مكارم الغمري :أنظر -1
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"Krymski كرميسـكي "عدد من السور ترمجة األوكـراين  على اقتصرتاليت اجلزئية ومن الرتمجات   

   .يف سلسلة حماضرات حول القرآن روحوكانت هذه الرتمجة مصحوبة بش  

أرقــى الرتمجــات الروســية للقــرآن الكــرمي ألنــه " كراتشكوفســكي"ذا قلنــا أن ترمجــة ولــن جنانــب الصــواب إ  

م وميكـن 1951م، وكان قد تويف سـنة 1963ومل تنشر إال بعد وفاته سنة قضى يف إعدادها حوايل أربعني سنة 

بعيد يف مهمته، وإن عمله يعترب حاليا أجود ترمجـة روسـية ملعـاين قد وفق إىل حد " كراتشكوفسكي" إن" :القول

ــــة ــــه ال خي ،وبــــالرغم مــــن هــــذا كلــــه .القــــرآن وإحــــدى أجــــود الرتمجــــات العاملي ــــإن عمل ــــالطبع مــــن اهلفــــوات ف لــــو ب

1."املتفاوتة

وترمجـة   "V.O.Porokhov وفاخـبورو "ترمجـة  1991اليت ظهرت بعـد سـنة  ومن الرتمجات اجلديدة  

ة ونــذكر الروســي بعــض الرتمجــات الــيت متــت علــى يــد عــرب إىل اللغــة الروســي االستشــراقوقــد زكــى " وفنعصــما"

بكليــة األلســن جامعــة عــني  .أســتاذة اللغــة الروســية بقســم اللغــات الســالفية" يــة عفيفــيمس"منهــا ترمجــة الــدكتورة 

مـا  اسـتمرتقة بالروسية وقـد مية الناطمشس بالقاهرة وكانت من الرتمجات اليت القت قبوال لدى الشعوب اإلسال

   .م بإشراف األزهر2000سنة إىل  م1995يقارب مخس سنوات يف إعدادها من سنة 

آن الكـرمي إىل وتفسري معـاين القـر  .م1999سنة " حممد املنسي"إىل هذه الرتمجة ترمجة املصري  ويضاف  

   .وقد صدر يف أربعة جملدات" الدينوف شامل عالء" لـاللغة الروسية 

جبوانـب مـن احلضـارة اإلسـالمية  االهتمامالروسي جهود متعددة يف  صة األمر أنه كان لالستشراقوخال  

بســكان  اســتعانته االستشــراقة علــى هــذا بــ��ƢđȂǠººǋÂ�ƢººȀƬǤǳ�ĺǂººǠǳ¦�Ƣººđ®¢�ƨººǏƢƻ�ƨǨººǐƥÂǳƢǤǳ¦�̈ǄººȈŭ¦�ǲººǠǳÂ،وتراثهـا

مكــي " ،"الشــيخ الطنطــاوي" شــرقية مثــلالســيا الوســطى وبــبعض املتخصصــني العــرب الــذين عملــوا يف الكليــات آ

  . وغريهم "عبد اهللا كلزي"  ،"أمحد بن حسني املكي

، موسـكو، 13، عـدد )�Ƣđ¦®¡Â�ƨȈǇÂǂǳ¦�ƨǤǴǳ¦�̈ǀƫƢǇȋ�ƨȈǳÂƾǳ¦�ƨȈǠǸŪ¦�ƨǴů(حول الرتمجات الروسية للقرآن، جملة فييستنك : عالء الدين فرحات -1
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ººººēƢǠǷƢƳ�ǂȀººººǋ¢�Ŀ�ƨººººȈƥǂǠǳ¦�©ƢººººǗȂǘƼŭ¦�Ǧ امتــــازتأخــــريا فــــإن املدرســــة الروســــية قــــد و "    ȈǼººººǐƬƥوهــــي  ا

ســـينا والـــرازي  وابـــنرشـــد  وابـــنبـــدأ تتنـــاول أعمـــال املفكـــرين العـــرب مثـــل الفـــارايب  ومثينـــةخمطوطـــات عربيـــة نـــادرة 

1 "ر السوفيتية بذلكئينفض عنه الغبار إذا مسحت الدوا وهذا الكنز العظيم ال يزال جمهوال وينتظر من ،وغريهم

  :ي األميركياالستشراقالنص القرآني في الخطاب 

 االستشـــراقغـــري األورويب وهـــو  االستشـــراقخـــر مـــن آفة األخـــرى ويف أقصـــى الغـــرب ظهـــر نـــوع ضـــوبعيـــدا ويف ال

 صـل سـنةمـن أمريكـا للشـرق ح التفـاتولعل أول  ،األورويب لالستشراق واستمرارا امتدادا الذي يعترب ،األمريكي

   .ها اجلمعيات التبشرييةنتم عرب إرساليات التبشري اليت تب1810

األمريكــي بـــدأ  االستشــراقفلســـطني ولعــل  ،لبنــان ،ســوريا ،هــذه اجلمعيــات بالتبشـــري يف تركيــا واهتمــت  

   .حتل حمل بريطانياثانية حني بدأت أمريكا ملية العمليا بعد احلرب العا

وأنشأت أول مدرسـة لتعلـيم البنـات داخـل  ،م1830وأول بعثة من هذا القبيل وصلت إىل لبنان عام "  

... .م1866كلية السورية اإلجنيليـة عـام وتطورت هذه املدرسة حبيث أصبحت تعرف بال ،العثمانية اإلمرباطورية

ومل ... .الــيت ال تــزال موجــودة إىل يومنــا هــذا" اجلامعــة األمريكيــة"طلــق عليهــا هــذه الكليــة وأصــبحت ي اتســعتمث 

ƥ�śǼǷƚºŭ¦�ǺºǷ�©ƢºǠǧ®�ƲȇǂºƼƬƥ�ƪ ºǐǐţ�ƢºȀǼǰǳÂ��Àȉ¦�ń¤�ƢēƘºǌǻ�ǀǼǷ�ƨȈǸǴǟ�» ¦ƾǿ¢�ƨȇ¢�ƢŮ�Ǻǰȇالغربيـة  الثقافـة

2 ." استعماريةلتحقيق أغراض  استخدمواواجلواسيس واملبشرين وغريهم الذين غالبا ما 

بعـــد أن ملســــت ضــــعف فرنســــا  ،علــــى الشــــرق االســــتيالءســــعت الواليــــات املتحــــدة األمريكيـــة إىل وقـــد   

عت هــذه ســلدراســة الشــرق وكشــف جماهيلــه، و ،م1842ســيوية عــام آهــي األخــرى مجعيــة وبريطانيــا، فأنشــأت 

وبعـد أن   ،اتومجع الكتـب واملخطوطـ ،ذوقهاتسيوية و ال اللغات اإلفريقية واآلاملعرفة يف جم اكتساباجلمعية إىل 

 واغتنمـتكانت معزولة عن العامل يف احلرب العاملية األوىل، سعت إىل حتقيق وجودها بعـد احلـرب العامليـة الثانيـة 

.152املرجع السابق، ص : ساسي سامل احلاج -1

 . 153 -152ص  : املرجع نفسه -2
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ومــن هــذه اللحظــة  ،تضــارب مصــاحل الــدول الغربيــة اســتغاللعــن موقــع لنفســها حماولــة  توحبثــ ،انتصــارهافرصــة 

   .اليابان والفلبني :من الشرق واحتلتومبوارده الطبيعية،  هتافثق، به، بفكر أمريكا بقضايا الشرق األوسط اهتمت

   .ية لديهااالستشراقالدراسات  ازدهاربعيد يف  حد سببا أسهم إىلالعسكري كان  االنتصارولعل   

كومـة الفدراليـة  عـن الشـرق أصـدر جملـس الشـيوخ بقيـادة احلالوألن أمريكا وجدت رصيدها املعريف ضـئي  

بالدراســات  االهتمــامعمــل علــى تشــجيع " رســوم جملــس الــدفاع القــومي للتعلــيمم" ، مســيم1958مرســوما عــام 

   .العربية واإلسالمية

ــــدرس يف مخســــة عشــــر مركــــزا1965ويف عــــام    وأسســــت كراســــي للغــــات  ،م أصــــبحت اللغــــة العربيــــة ت

هـد املعنيـة وأصبح عـدد اجلامعـات واملعا"الشرقية، ووضعت اجلامعات األمريكية مناهج لتدريس اللغات الشرقية، 

بالعديـــد مـــن  واســـتعانت ،وبالرتكيـــة مخـــس جامعـــات ،بالعربيـــة ســـت عشـــرة جامعـــة، وبالفارســـية مخـــس جامعـــات

عزيـــز "و " جـــورج حـــوراين"و" جـــورج مقدســـي"و " شـــارل مالـــك"قيني لتـــدريس اللغـــة العربيـــة مثـــل العـــرب والشـــر 

1 ."وغريهم كثريون "  إيلي سامل"و" عطية

ية وخصصـت كراسـي هلـا، وزودت مبتدريس اللغات الشرقية وخاصـة السـا اجلامعات األمريكية واهتمت  

�¿Ƣººǟ�ĿÂ�©ƢºººǤǴǳ¦�ǽǀººđ�©ƢººǨǳƚŭ¦�ǽǀºººǿ�ǞººƦǘǳ�ǞƥƢººǘŠ1964 – 1965بلــغ عـــدد اجلامعــات األمريكيــة  الـــيت  ،م

مـادة  850تقدم برامج دراسات عليا حول الشرق األوسط أكثـر مـن مثـان وعشـرين جامعـة حتتـوي براجمهـا علـى 

2 .أستاذ �Ƣđ�śǴǷƢǠǳ¦�̈ǀƫƢǇ300ويصل عدد األ

وأعــدت هــذه اجلامعــات منــاهج دراســية جديــة وصــارمة لتــدريس كــل مــا يتعلــق بالشــرق مــن لغــة، وأدب

   .وحتقيق خمطوطات ،وتراث وفن وعمارة

.981م، ص 1964، دار املعارف، مصر، 3املسشرقون، ج : جنيب العقيقي -1

.50م، ص 1993االستشراق وأحباث الصراع لدى إسرائيل، دار اجليل للنشر واألحباث الفلسطينية، عمان، : إبراهيم عبد الكرمي: أنظر -2
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واجلدير بالذكر أن اجلامعات األمريكية توسعت وأنشأت هلا فروعا يف البالد العربيـة كاجلامعـة األمريكيـة   

   .واملدرسة األمريكية لألحباث الشرقية يف بغداد ،ومراكز اللغات الشرقية يف القدس ،اهرة وبريوتيف الق

بــد أن ننبــه إىل أمــر هنــا هــو هجــرة بعــض الشــعراء واألدبــاء العــرب الــذين أســهموا إىل حــد بعيــد يف وال  

   .لميةقال مع أدباء املهجر والرابطة الالتعريف باللغة العربية يف أمريكا مثلما هو احل

Ŗººǳ¦Â�ƨȈǫǂººǌǳ¦�©ƢººǇ¦°ƾǳƢƥ�ƨººǐƬƼŭ¦�©ȐººĐ¦Â�Ǧ Ƹººǐǳ¦�ǺººǷ�ƾººȇƾǠǳ¦�ƨººȈǰȇǂǷȋ¦�©ƢººǠǷƢŪ¦�©°ƾººǏ¢�ƾººǫÂ

صــحيفة دراســات "، "أورزيــريس"، "إيــزس" ،"صــحيفة اجلمعيــة األمريكيــة الشــرقية" :نــذكر منهــا علــى ســبيل املثــال

  ". جملة العامل اإلسالمي"، "صحيفة الشرق األوسط"، "الشرق األدىن

ƢǇ¦°ƾǳ¦� ¦ǂƯ¤�ȄǴǟ�©ȐĐ¦Â�Ǧ©�وق   Ƹǐǳ¦�ǽǀǿ�©ƾǟƢǇ�ƾدة األمريكيـة ية يف الواليات املتحـاالستشراق

ȋ¦�ń¤�Ƣººººđ�ƪ ººººǠǧ®Âــــة يف  واتســــمتام مــــ ــــر وإذا عرجنــــا إىل الدراســــات القرآني ــــاج العلمــــي الغزي  االستشــــراقباإلنت

ولعـــل أول مـــن  .والرتاكمـــي هلــا اهلائـــل ،وتغطيتهــا لضـــخامة الكـــم املعــريف ¦ƢđƢǠȈƬºººǇاألمريكــي فإنـــه يصــعب علينـــا 

مارشـــــال "وكـــــان مـــــن طلبـــــة " مـــــارلني روبنســـــون والـــــدمان" أدخـــــل الدراســـــات الدينيـــــة إىل اجلامعـــــات األمريكيـــــة

ونشــر  " بروســي"لــى الــرغم مــن قيمتهــا إىل أن جــاء وظلــت أعماهلــا مغمــورة ال يلتفــت إليهــا أحــد ع ،"هودجســون

ƢđƢƬǯ "النبوة والقوة".   

واملــؤرخ  ،1950مــن  بتــداءا" شــيكاغو"دراســات اإلســالمية يف جامعــة س المؤســ" هودجســون" ويعــد  

Eliإيلـي مسيـث "اإلسالم بسبب حجم كتاباته ويعـد األمريكي األكثر تأثريا يف  Smith "م1857عـام  املتـوىف 

ربيـة إىل يف جمال الدراسات العربية اإلسالمية، وهو الذي أدخل املطبعـة األمريكيـة الع األمريكينيأهم املستشرقني 

1 .على نقل التوراة إىل العربية ،وتعاون مع بطرس البستاين ،لبنان

.155املرجع السابق، ص : ساسي سامل احلاج: أنظر -1
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، وكـان هـذا "مقدمة موجزة جدا ،القرآن"" مايكل كوك"ت للقرآن الكرمي كتاب ومن الكتب اليت تعرض  

"  القـــرآن"مســـاه " لـــربوس لـــورنيس"خـــر آوهنـــاك كتـــاب  ،"برنـــارد لـــويس"تشـــرق تلميـــذا للمستشـــرق اليهـــودي املس

   .ترجم إىل األملانية وأعيد طبعه مرات عديدةو 

.... مــن ســورة اإلســراء بــآيتني واستشــهد ،ســم القــرآن يعــين الــتالوةا" :قــد عــرف يف كتابــه القــرآن بأنــهو   

وعــن عالقــة اإلســالم  .مــن ســورة آل عمــران بــآيتنيإلســالم الــدين احلــق ويستشــهد ا"ويقــول عــن اإلســالم بأنــه 

يقــال أن القــرآن قــد كشـف يف جمملــه للنــيب حممــد  يـا بواســطة املالئكــة ليلــة القـدر،نــزل القــرآن وح" :قــولبـالقرآن ي

¦Ȑºººǈǳ¦�ǶŮȂºººǬƥ�ǶĔȂºººȈŹ�ƨºººǰƟȐŭ¿� اســـتقباهلموباملثـــل يـــدخل املؤمنـــون اجلنـــة يكـــون يف  ....صـــلى اهللا عليـــه وســـلم

اطق ذات األغلبيـة املسلمني الذين يعيشون خارج املن بني شرتومن ،يف كل مكان يف العامل اإلسالمي... .عليكم

1.....".يةحكل مسلم يستخدم الت  ،سياآاإلسالمية يف أفريقيا و 

ويـــرى أن الـــوحي ثــالث درجـــات ولـــه مـــا يقولـــه يف بدايـــة نـــزول  ،راء يف خصـــائص القـــرآنآ" رونـــس"لـــو   

 بـــارهواعتالقـــرآن  اســـتنفاذراء أيضـــا يف آولـــه  ،ومصـــدره املتماســـك املوحـــد املعرفـــة ،وهيمنـــة ســـلطة القـــرآن ،الـــوحي

   .منوذج مثايل مساوي

يف ختــــريج طلبــــة يف تــــاريخ األديــــان مــــع التخصــــص يف التقاليــــد  إســــهاماتوقــــد كــــان هلــــذا املستشــــرق   

وإذا رجعنـــا إىل الـــوراء تارخييـــا فإننـــا جنـــد مـــن املستشـــرقني  ،اإلســالمية، وأنشـــأ مركـــز لدراســـة الشـــبكات اإلســـالمية

Schmidt  يدتمش" و ،م1917 املتوىف"  Brünowرونو املستشرق رودولف ب"املهتمني بالدراسات العربية 

ن واحليــاة والكـالم يف اإلســالم الــذي كتـب عــن الـدي" Macdonaldماكدونالـد "و ،بن خلــدونابـ هــتماالـذي " 

يليـب ف""  :املستشـرقني األمـريكيني العـرب الذي تـوىل حتريـر جملـة اإلسـالم ومـن"  Zewemerصمويل زومير "و

سـالمية، وخمتصـر الفـرق أشـهرها أصـول الدولـة اإل :من الكتب حول التاريخ اإلسالميالذي ألف العديد "  حىت

1-ƾĐ¦�Ȃƥ¢�Ǻŧǂǳ¦�ƾƦǟ:ل التفسري، مركز تفسري للدراسات القرآنية االستشراق األمريكي والدراسات القرآنية، ملتقى أهvb.tafsir.net/

tafsir 40207.
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ية مثـل االستشراقوتاريخ سوريا ولبنان وفلسطني، ونشر مقاالت هامة عن الدراسات ،وتاريخ العرب بني الفرق،

1 "رنستونوالدراسات العربية واإلسالمية يف جامعة ب ،مبحثه حول تاريخ الدراسات العربية يف أوروبا

فـوزي متـريي "، "جـورج مقدسـي"، "شـارل عيسـاوي" ،"جـورج حـوراين" :ستشرقني العـربومن هؤالء امل  

  ". حسن مدرسي اإليراين"، "عبد اهللا محودي املغريب"، " نفضل الرمح"، " جنار

مــن   األمريكــي ملــا تشــغله االستشــراقا الــراهن ومــن ورائهــا نــوقت حــىتا زالــت اجلامعــة األمريكيــة قويــة ومــ  

ســـامهتها يف ختـــريج املختصـــني يف ممث  ،كراســـي يف احلضـــارة الشـــرقية، وتـــدريس اللغـــة العربيـــة واحلضـــارة اإلســـالمية

�¾ƢººĐ¦يرمســون  اءوغالبــا مــا يوظــف هــؤالء املختصــون يف وزارة اخلارجيــة األمريكيــة كخــرب  ،والسياســي االقتصــادي

   .السياسة اخلارجية األمريكية

 يــهيهــا إلحثوأرســلت با م1840منــذ أن أسســت اجلمعيــة الشــرقية عــام  شــرقالبهــت أمريكــا إىل نوقــد ت  

�Ƕººǔƫ�ƢººēƢǠǷƢƳ�ƪ .ل نصــيبها مــن املخطوطــات مثلهــا مثــل بريطانيــاســالمي لتنــاوبالضــبط إىل العــامل اإل ƸƦººǏƘǧ

   .أكرب جمموعة خمطوطات إسالمية

ل أو قــتنل خصائصــه تا جعـالربيطــاين ممــ االستشـراقوثيــق ب اتصـالاألمريكــي علــى  االستشـراقوقـد كــان   

شـرة وتنـاول بطريقـة غـري مبا واسـتعمارية لتحقيق أهداف سياسية، االستشراقوقد تأسس هذا  ،ل كلهانتقتكاد ت

األدب وفقــه عنايــة كبــرية بــ وليــومل  .العلمــي واألثــري ،التــارخيي ،السياســي ،االقتصــادي شــقهالشــرق بالدراســة يف 

يــــة الــــيت أقـــام هلــــا أقســــام خاصـــة يف كثــــري مــــن اجلامعـــات وركــــز هــــذا دراســـات اإلقليمبال عنايتــــه اللغـــة مثلمــــا أوىل

 واجلغرافيــــــا وعلــــــم اإلنســــــان االقتصــــــادوالعلــــــوم السياســــــية وعلــــــم  االجتماعيــــــةأيضــــــا علــــــى العلــــــوم  االستشــــــراق

   .ووظفت كلها لدراسة شعوب العامل اإلسالمي والعريب والشرقي ،نثروبولوجيااأل

.156املرجع السابق، ص : ساسي سامل احلاج -1
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وليـام "، "كليفـورد جـريتس" "لـويس برنـارد" :االجتمـاعيباجلانـب  اهتمـواومـن أشـهر املستشـرقني الـذين   

ستشـــراق غـــري ااألمريكـــي أنـــه  االستشـــراقولعـــل أهـــم مـــا يقـــال يف " أليـــتس كهرمـــان فرديريـــ"و"  جوزيـــف أولـــس

ية وغلــب علــى الدراســات االستشــراقونظــرا لقلــة املستشــرقني فيــه مل يكــن لــه تــأثري يف مســرية الدراســات  ،تقليــدي

فيه الطابع الفردي ولن جنانب الصواب إذا قلنا أنه بدأ ينتشر يف أوائل القرن التاسع عشر حـني غلـب اإلسالمية 

   .عليه الطابع الديين

�Ŀ�ň¡ǂººººǬǳ¦�ǎ Ǽººººǳ¦�°ȂººººǔƷ�Ǻººººǟ�Ʈ ȇƾººººū¦� ƢººººĔ¤�ǲººººƦǫÂأن نشــــري إىل أن  البــــد غــــري األورويب االستشــــراق

وقــد كانــت هــذه الرتمجــات ســورا أو  ،الكــرمي À¡ǂººǬǳ¦�ňƢººǠǷ�ƨººŦǂƫ�ń¤�¦ȂǠººǇ�Ƕđ°ƢººǌǷ اخــتالفاملستشــرقني علــى 

�ƢºȀȈǧ�śºƥ�©ƢºǬȈǴǠƫ�Â¢�©ƢºǌȈǸē،روحاتشـ ، أووأردفت هذه الرتمجات مبقدمات ،أو القرآن الكرمي مجلة ،أجزاء

.Ǿǳ�Ƕē¦ ¦ǂǫÂ،املرتمجون أو دارسوا القرآن وجهات نظرهم فيه

رب، للمســلمني غــرب وغــري الغــرؤيــة ال عنهــا يف التغاضــيأو  إغفاهلــاوأنفقــوا فيهــا جهــودا كبــرية ال ميكــن   

   .وغري املسلمني للنص القرآين

ن  إغــري األورويب و  االستشــراقوميكــن جتــاوزا تصــنيف جهــود العــرب واملســلمني لرتمجــة القــرآن مــع جهــود   

مــا هــو األورويب أو غــري األورويب ك االستشــراقكانــت تصــب يف كثــري مــن املــرات يف خدمــة مدرســة مــن مــدارس 

   .ها يف ترمجات القرآن إىل الروسية واألمريكية وحىت باقي لغات العامل األخرىنامساء اليت ذكر احلال مع األ

ة النبويــة نظــرة املستشــرقني ¤Ǽººǈǳ¦Â�À¡ǂººǬǴǳ�©ǂººǜǻ�ƢººĔ¢�ȏ،قشــر المام هــذه األمســاء جغرافيــا إىل ضــناورغــم   

فليــب  ،بطــرس عبــد امللــك ،الـسوريــ عزيــز عطيــة"لعــداء لإلســالم ومــن هــذه األمســاء يف أحيــان كثــرية ا بتوناصــ

   .هي تعد أمساء مستشرقنيف" ....حىت

�ǶēǂººººǜǼƥ�¦ÂǂƯƘººººƫÂ�śǫǂººººǌƬǈǷ�ƾººººȇ�ȄººººǴǟ�¦ÂǀººººǸǴƬƫ�Ǻȇǀººººǳ¦�ƨººººƦǴǘǳ¦�ǺººººǷ�ƨººººǨƟƢǗ�©ǂººººȀǛ�Ʈ ȇƾººººū¦�ǂºººǐǠǳ¦�ĿÂ

�¦ǀºǿ�ÀȂǫǂºǌƬǈŭ¦�Ƣºđ�¢ǂºǫ�Ŗºǳ¦�ƨºȈǻ¡ǂǬǳ¦�©¦Â®ȋ¦Â�ƲǿƢºǼŭ¦�ǆ ǨǼºƥ�ŉǂºǰǳ¦�À¡ǂºǬǳ¦�ǞºǷ�¦ȂǴǷƢºǠƬǧ�ň¡ǂǬǳ¦�ǎ ǼǴǳ�Ƕē ¦ǂǬƥÂ
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عبـده الفــياليل األنصــاري  ،نصــر حامــد أبـو زيــد، املنصــف بـن عبــد اجلليــل،نحممــد أركـو :مــن هـؤالء نــذكرالـنص و 

�ǂººǌǳ¦�ƾººȈĐ¦�ƾººƦǟ��ňƢººƳǂǧ�Ǧ،يوســف صــديق ȇǂººǌǳ¦�ƾººǸŰحممــد عابــد اجلــابري ،حســن حنفــي ،طيــب تــزيين ،يف   

   .وغريهم.. .طه عبد الرمحن

فضـل اهللا " ،"لـيعبـد اهللا يوسـف ع"ر منهـا ترمجـة مسـاء إسـالمية فنـذكأما بالنسـبة للرتمجـات الـيت حتمـل أ  

محـزة "، "انخـحممـد حمسـن "، "حممـد تقـي الـدين اهلـاليل"، "نذير أمحـد"، "علي أونال" ،"طالل عيتاين"، "ناكني

مـــريزا أبـــو "، "حممـــد عبـــد احلكـــيم خـــان"، " ةفـــرشـــاد خلي" "زينـــب عبـــد العزيـــز"، "مالـــك غـــالم فريـــد"، "بـــوبكر

   .ني اللغة اإلجنليزية والفرنسية وباقي اللغات األوروبيةوتراوحت ب ....."الفضل

صــعوبة فنيــا وبالغيــا إذ مــن ال ،ويبــدو أن كــل هــذه الرتمجــات غــري األوربيــة للقــرآن هــي ترمجــات للمعــاين  

 صـرا، احلواشـي هـي األخـرى تبقـى قاالتعليقات ،اتشميهدراسات أو التال، أما ية بالنظر إىل إعجازهفالرتمجة احلر 

 كونــه  قصــور املنــاهج واألدوات املطبقــة علــى الــنص القــرآين، وبــالنظر إىل طبيعــة هــذا الــنص مــن حيــث إىلبــالنظر 

   .عال على كل بشريتنص م
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  .ي األوروبياالستشراقالنص القرآني في الخطاب : لمبحث الثانيا

صـار فمية، توسـع الدولـة اإلسـالبعد ظهـور اإلسـالم و  أكثر توسع الفهم الغريب واألورويب للشرق وتوسع  

، وأثنـــاء احلـــروب الصـــليبية أصـــبح الـــدين اإلســـالمي رمـــزا للشـــرق )الشـــرق( يطلـــق علـــى عمـــوم الدولـــة اإلســـالمية

   .وأوروبا املسيحية رمزا للغرب

باألنــدلس وقــد ســبقت اإلشــارة  صــالهاتولعــل أهــم الطــرق الــيت تعــرف مــن خالهلــا الغــرب علــى اإلســالم   

   .هلذا يف عنصر مضى

منـذ  ،أمهية القرآن الكـرمي وضـرورة التعـرف علـى مـا فيـه املسيحينيل أدرك رجال الدين صاتبعد هذا االو   

م إال أن هـــذه الرتمجـــة مل يســـمح 1143بالعـــامل اإلســـالمي وأجنـــزت أول ترمجـــة للقـــرآن الكـــرمي ســـنة  احتكـــاكهم

 انتشـارين مـن هذا إىل ختـوف رجـال الـد "حممد صاحل البنداق"باإلطالع عليها إال لبعض رجال الكنيسة وأرجع 

   .من أجله وهو حماربة اإلسالم وتشويه صورته فكريا تاءجاجلديد بدال من خدمة اهلدف الذي هذا الدين 

حتـــت رقابـــة الكنيســـة الـــيت مل تســـمح بطبعهـــا طيلـــة أربعـــة " لـــوينك ديـــر"وبقيـــت الطبعـــة حمفوظـــة ضـــمن   

   .اقي اللغات األوروبيةهذه الرتمجة أساسا لب واعتمدت ،م1543حىت نشرت ألول مرة سنة  ،قرون

ومل يسـمح مبعـاودة  ،الف النسـخ املطبوعـة مـن القـرآنتـقد قـام حبملـة إل"  ولص الثالثبا بالبا"وذكر أن   

1".1555،1567" لكسندر السابعا البابا"ترمجة القرآن إال يف عهد طباعة 

للغـات األوروبيـة وقـد قـام وتوالت ترمجات القرآن منـذ ذلـك احلـني إىل يومنـا هـذا جبميـع لغـات العـامل وبا  

   ."املستشرقون وترمجة القرآن الكرمي"حممد صاحل البنداق برصد معظم هذه الرتمجات يف مالحق كتابه 

.95م، ص 1980املستشرقون وترمجة القرآن الكرمي، د ط، بريوت، : حممد صاحل البنداق: أنظر -1
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التحليــل، الرتمجــة ،املســلمني وغــري املســلمني بالتفســري اهتمــاموقــد كــان الــنص القــرآين منــذ نزولــه حمــط   

   .ته ومقارعته والنقد فيه مرات أخرىملواجه وقوفوال ،ةومتثله مر  لتفهمه التهميش وهذاو 

وقــــد تعرفــــت الــــدول األوروبيــــة علــــى الــــنص القــــرآين مــــن خــــالل ترمجــــة املستشــــرقني ملعانيــــه إىل اللغــــات   

الحقهــا علــى ســابقها وقــد مشلــت هــذه الرتمجــات معظــم اللغــات احليــة وخباصــة اإلســبانية  اعتمــداألوروبيــة والــيت 

ال وفيهــا ترمجــة أو عــدة إفرنســية، حــىت أنــه ال توجــد اليــوم لغــة أوروبيــة أو شــرقية اإليطاليــة، ال،اإلجنليزيــة ،األملانيــة

   .ترمجات ملعاين القرآن الكرمي

سابقا أن اللغـة األوىل الـيت تـرجم هلـا القـرآن الكـرمي هـي اللغـة الالتينيـة يف حماولـة أوىل كانـت يف  ناوقد قل  

  .إسبانيا حاليا األندلس سابقا

وع ووضـــعت ة والتعامـــل مـــع الـــنص القـــرآين مـــدارس متخصصـــة عنيـــت باملوضـــوقـــد عرفـــت حركـــة الرتمجـــ  

.اإليطالية، الفرنسيةاألملانية،،اإلجنليزية ،ها وأشهر هذه املدارس اإلسبانيةفقإسرتاتيجيات له عملت و 

  .اإلسباين االستشراقية وهو االستشراقأساس مجيع املدارس و يف هذا املبحث بأصل  بدأوسن  

  : ي اإلسبانياالستشراقي الخطاب النص القرآني ف

احلضــارة العربيــة وبلغــت أوج تطورهــا ومــن  ازدهــرتلــة القــول التــذكري بأنــه مــن هــذه األرض فلعلــه مــن نا  

ومــن هــذه األرض  .غرناطــة وقرطبــة، طليطلــة هــيهــى وأرقــى مــدائن هــذه احلضــارة و ســقطت أز  أيضــا هــذه األرض

°̈Ƣǔū¦�ǽǀđ�ÀȂȈƸȈǈŭ¦�ƨǇÂƢǈǬǳ¦Â�ÀƢƦǿǂǳ¦�ǂđ وبالنص املؤسس هلا.  

احلديث أوال عن طبيعة تعامل هذا الفكر مع النص القرآين ألنـه أقـرب املـواطن إىل الشـرق  أدبلذلك سن  

.حضاريا، وتارخييا وحىت عقيديا،فكريا ،زمنيا

معظــم دول القــارة األوروبيــة غرناطــة علــى  ،طليطلــة ،ال أحــد ينكــر الــدور احلضــاري واإلشــعاعي لقرطبــة  

   .اقي املعمورةب علىبل 
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هــا نيمــن مع رتافلالغــل تلــك احلمــالت واإلرســاليات إىل هــذه املــواطن ضــســابقا علــى ذكــر ف أتينــاوقــد   

كـل الطلبــة والبـاحثني، الرهبــان   مــعهـذه املــدن مراكـز إشــعاع علمـي وجم فقــد كانـت جامعــات ،العلمـي واحلضـاري

�Ǯعـف ،مواطنهملبالد إىل ، ونقل علوم تلك اوالقساوسة الذين أرادوا تعلم اللغة العربية ºǴƫ�¦ÂǂºǌǻÂ�ǶĔ¦ƾºǴƥ�ń¤�¦Â®Ƣ

   .املعارف

ـــة األخـــرىإولقـــد متيـــزت     االحتكـــاككانـــت ســـباقة إىل " :��ƢºººĔƘƥســـبانيا عـــن غريهـــا مـــن الـــدول األوروبي

 اجتــهاإلســبان  اهتمــامكمــا أن ....وأ مكانــة خاصــةممــا جيعلهــا تتبــ �ǶȀƬǧƢººǬƯÂ�Ƕē°ƢººǔƷ�ǺººǷ واالســتفادةبــالعرب 

العـريب  ث، فـأدوا للـرتاىل إىل دراسة الثقافة والفكر العريب اإلسـالمي الـذي أنتجتـه العبقريـة األندلسـيةبالدرجة األو 

�Ȇººººǈǳƾǻȋ¦�ª ¦ŗººººǴǳ�ǶēƢºººǬȈǬƸƬƥ�Â¢�̈®ƢººººŪ¦�ǶȀƬººººǇ¦°®Â�ǶȀƯƢººººŞƘƥ� ¦ȂºººǇ�ǂººººǰǼƫ�ȏ�©ƢǷƾººººƻ�ȆǷȐºººǇȍ¦Âواكتشــــاف 

كمـا قـاموا بوضـع فهـارس   ،رأت النـورمصادره ونفض غبار اإلمهال عـن كثـري مـن املؤلفـات املهمـة الـيت لـوالهم ملـا 

1."يستفيد منها الباحثون واملهتمون بالرتاث األندلسي 

ملــه هــذه الكلمــة مــن محولــة دالليــة حتا ملــمستشــرق  ةمــن اإلســبان أن يطلــق علــيهم تســمي ويــرفض كثــري  

 إســــبانيا وبــــالطعن يف الــــدين اإلســــالمي والقــــرآن الكــــرمي، وألن الدراســــات الــــيت بــــدأت يف باالســــتعمارمشــــحونة 

   .منذ وقت طويل كانت دراسات عربية ومل تكن ال هندية وال صينية وال تركية وال فارسية وازدهرت

�¦ǀºººđÂية الـــيت عرفهـــا العـــامل الغـــريب وقـــد االستشـــراقاإلســـباين مـــن أقـــدم احلركـــات  االستشـــراقد حركـــة تعـــ

بـل مـن منطلـق أنـه   االسـتطالعب وحـ منطلـق الفضـولمن تناولت هذه املدرسة الدراسات العربية واإلسالمية ال 

ى مشـــرتكا مـــع العـــرب كـــان يـــدرس مرحلـــة تارخييـــة مـــن مراحـــل تـــاريخ بـــالده، مث إن هـــذا الـــرتاث اإلســـباين أضـــح

اإلســـباين بــالفكر اإلســالمي األندلســـي بوصــفه جــزءا ال يتجـــزأ مــن تــاريخ الفكـــر  االستشــراق اهــتم" ،واملســلمني

ريبريا، جملة التاريخ العريب، العدد  -غيانغوس - ل ثالثة مناذج خوان أندريساالستعراب اإلسباين والرتاث األندلسي من خال: حممد القاضي -1

.2000، خريف 16



النّص القرآني في الخطاب االستشراقي...............................................الفصل األول

75

يف مرحلتـه املعاصـرة يقـدمون  االستشـراقلـذلك وجـدنا جـل رواد هـذا  ،اإلسباين وحلظة من حلظات توهجـه العـام

1.....".ألنفسهم وجلمهورهم خمتلف أعالم هذا الفكر

وظهــــر الــــرتاث األندلســــي ألوائــــل  ،اإلســــباين منــــذ مطلــــع القــــرن التاســــع عشــــر االستشــــراقوقــــد نشــــط   

   .جيلجيال بعد ويقومونه  ،يتدارسونه ،قبلوا عليهأا نز املستشرقني اإلسبان ك

�ƢȀȈǫǂºǌƬǈǷ�©ƾºǼƴǧ��ƢºŮ�̈°ÂƢºĐ¦�ǪǗƢºǼŭ¦�Ŀ�ƢȈǻƢƦºǇ¤�ƪ،ختلط الدافع الديين بالـدافع السياسـياو    ºǠǸǗÂ

ومعرفــة اللغـــات واللهجـــات احملليـــة  ،وزراعـــتهم Ƕē°ƢºººšÂ إلعــداد الدراســـات ملعرفـــة مواصـــفات الســكان وطبـــائعهم

   .اخلمسني مركزا آنذاكوجتاوزت  ،عاميةوقد أنشأت إسبانيا العديد من املراكز لتعليم العربية وال .هلم

يف  يبعـــد خـــروج العـــرب منهـــا ختصـــيص كراســـ الثقافـــة اإلســـالمية يف إســـبانيا انتشـــاروممـــا ســـاعد علـــى "  

�¾Ƣººů�Ŀ�ƨººǏƢƻ�Ƣººđ�ǆ ȇ°ƾººƬǴǳ�§ǂººǠǳ¦�̈ǀƫƢººǇȋ¦�ǺººǷ�ƾººȇƾǠǳ¦�Ǧ ººȈǴǰƫÂ�ƨººȈƥǂǠǳ¦�ƨººǤǴǳ¦�ǆ ȇ°ƾººƬǳ�ƨȈǻƢƦººǇȍ¦�©ƢººǠǷƢŪ¦

2."فة يف ذلك الزمان الطب والرياضيات وسائر العلوم املعرو 

ـــديين مخـــدت الدراســـات العربيـــة اإلســـالمية  واســـتفحالوبعـــد إنتشـــار حمـــاكم التفتـــيش    روح التعصـــب ال

   .م1540وبقيت كذلك حىت معاودة تأسيس جامعة غرناطة سنة 

ومحــل رجــال  ،بالشــرق وبالدراســات اإلســبانية اهتمامــاوكانــت إســبانيا مــن الــدول األوروبيــة الــيت أولــت   

 تا العديـــد مــن الكتــب الــيت تناولــت كيفيـــة تعلــيم اللغــة العربيــة وقواعــدها وأسســـفو فــأل .لــواء هــذه املهمــة الــدين

ـــة   25علـــى  واشـــتملت" صـــلمكنة"ت الشـــرقية وكـــان أوهلـــا يف جامعـــة إســـبانيا كراســـي اللغـــا كرســـيا منهـــا اليوناني

 .الــب يف خمتلــف جامعــات اســبانياوالعربيـة والعربيــة وبلغــت يف القــرن الســابع عشــر ســبعني كرســيا لســبعة آالف ط

وجعـل مـن  ،قد نشط صالت إسبانيا بالعرب ووسع املكتبة امللكيـة ونظـم املكتبـات"وكان امللك كارلوس الثالث 

م، ص 2003، ربيع 02أسئلة يف خطاب االستشراق اإلسباين، حوار أعّده حممد بن عمر، جملة التسامح، العدد  :حممد عبد الواحد العسري -1

221-222.

 . 137ص  املرجع السابق،: ساسي سامل احلاج -2
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وشــجع اإلســبان علــى التضــلع يف العربيــة ونشــر  نالرهبــان مــن لبنــا واســتدعىمعرفــة العربيــة مــربرا لرتقيــة املــوظفني 

   .تراثها

أنشـأ �Â�ƢºēƢǗȂǘű مـنوأفـاد الطـالب  ، النصـف األول مـن القـرن التاسـع عشـرأصلح اجلامعـات يفقد  و

مجيــع اجلامعــات كرســيان لليونانيــة والعربيــة أمــا املكتبــات الشــرقية يف إســبانيا فــاحتوت علــى مجيــع املخطوطــات  يف

بـــان إيب خمتلـــف التخصصـــات لدراســـة الـــرتاث العـــر  مـــنمـــن الطلبـــة والعلمـــاء  عشـــراتالعربيـــة وورد إىل إســـبانيا ال

مــــن معــــني هــــذه  االغــــرتافواملطــــابع الشــــرقية كثــــريا علــــى  املتــــاحف انتشــــاروقــــد ســــاعدهم  ،حكمهــــم لألنــــدلس

زيـــادة " ملعهـــد املصـــري للدراســـات اإلســـالميةمطبعـــة ا"و" مايســـرتي"ومطـــابع " بلنســـية"متحـــف ك ،املخطوطـــات

�ǲºººưǷ�ƨȈǫǂºººǌǳ¦�©ȐºººĐ¦�ȄºººǴǟ ألورويبالشـــرق ا" ،"ودامتـــ"، "األنـــدلس" ،"أفريقيـــا"جملـــة"ŘºººǠƫ�Ŗºººǳ¦�©ȐºººĐ¦�ǺºººǷÂ��

" النشـرة الدوليـة للتـاريخ والعلـوم"، "داب¦Ȋºǳ�ȆºǰǴŭ¦�ǞºǸĐ ةنشـر " ،"¦ƺȇ°ƢºƬǴǳ�ȆºǰǴŭ¦�ǞǸĐ ةنشر "بالثقافة الشرقية 

ل اباســكو "ية اإلســبانية هــو االستشــراقدرســة ولعــل أهــم املستشــرقني اإلســبان الــذي يعتــرب املؤســس احلقيقــي للم"

ل يف تكــوين جيــل مــن املــؤرخني العلميــني ضــم الــذي يرجــع إليــه الف1897عــام  ملتــوىفا" Ganagosجينجــونس 

1."ن من أتى بعده كان عالة عليه إحىت 

يـة يف وأسـندت إليـه وظيفـة أسـتاذ كرسـي للغـة العرب" دي ساسـي"املستشـرقني  شـيخوقد تتلمـذ علـى يـد 

   .م1843مدريد عام 

   .أي خالل القرن العاشر امليالدي وكان مؤلفه جمهوالوخالل هذه الفرتة ظهر أول معجم عريب التيين 

اإلسـباين بـالنص القـرآين فإننـا نقـول أن إسـبانيا كانـت منطلـق احملـاوالت األوىل  االستشـراقأما فيمـا خيـص عالقـة 

 وقــد ســبقت اإلشــارة إىل أن الرتمجــة األوىل للقــرآن الكــرمي أجنــزت يف مطلــع القــرن ،لرتمجــة القــرآن الكــرمي يف أوروبــا

 "كلــوين ديــر"ت بــأمر مــن رئــيس رهبــان كانــ  استشــراقيةة اإلســبانية أول ترمجــة مجــ، ولعــل الرت الثــاين عشــر املــيالدي

.138املرجع السابق، ص : ساسي سامل احلاج -1
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خـــالل القـــرنني الثالـــث عشـــر  "كلـــوين ديـــر"مث تبعتهـــا ترمجـــات أخـــرى يف إســـبانيا تولتهـــا مجاعـــة " جـــلببطــرس امل"

   .والرابع عشر

وظهــــرت ترمجــــات أخــــرى للقــــرآن إىل اللغــــة  ،اإلســــباين قاالستشــــراعــــد البــــاحثني هــــذه الرتمجــــات أهــــم مراحــــل يو 

بــأمر " ترمجـة الشــماس مــاركوس دي طوليــدو"، مث وتعــد األوىل مــن نوعهــا ،"ونســو العاشـرفلأ"الية بــأمر مــن تالقشـ

مــــن العربيــــة إىل  ،"جــــون الســــقويف"" قوفياســــ" يســــةكن  نة مطــــرارئــــيس األســــقفية وإشــــرافه، إضــــافة إىل ترمجــــمــــن 

   .وكان فقيها حاذقا" يفسقو العيسى بن جابر "معه  أشرك، و ةتينيالالاإلسبانية إىل 

  " اخلميادو"ترمجة للغة اإلسبانية  القدمية لغة ويأيت كثري من املستشرقني على رصد مخس وثالثني   

أجنـزت : " إىل اللغـة اإلسـبانية ويقـولترمجات القـرآن الكـرمي منجمموع وجيمع حممد بن احلسني احلجوي   

... .ولقـد تـوىل مهمـة الرتمجـة روبـرت القطـوين...،م1130ىل مطلـع القـرن الثـاين عشـر املـيالدي سـنة الرتمجة األو 

وقــد رافقــت هــاتني الرتمجتــني علــى فــرتات متقاربــة ... .م1143ســنة  "كلــوينديــر  "ترمجــة أخــرى تولتهــا مجاعــة مث 

 االستشـراقميـثالن أهـم مراحـل لذان الومتتالية ترمجات أخرى للقرآن الكرمي،يف القرنني الثالث عشر والرابع عشر 

ترمجـة  و،"ونسـو العاشـرفلأ"بـأمر مـن امللـك ...مـن الالتينيـةتالية بـدال شـمث ترمجـة القـرآن إىل اللغـة الق....اإلسـباين

إىل اإلســـبانية مث  مــن العربيـــة "جـــون الســـقويف"ترمجــة مطـــران كنســـية ســقوفيا ..."الشــماس مـــاركوس دي طوليـــدو"

1 ."مث تتابعت الرتمجات بعد ذلك ،ون السقويف بنقل الرتمجة اإلسبانية إىل اللغة الالتينيةئذ قام جعدالالتينية وب

ويــأيت ســامل احلــاج علــى ذكــر أهــم املستشــرقني اإلســبان الــذين جــاءوا بعــد املؤســس احلقيقــي للمدرســة   

"Riberaريبــريا جوليــان "" Codera رنسيســكو كــوديراف" ،"غــونزاليس نــديزفرنا" :ية اإلســبانية وهــماالستشــراق

حكم ترمجة القرآن العظيم، دراسة وحتقيق حممـد التمسـماين اإلدريسـي ومعـه تـاريخ حركـة ترمجـة معـاين القـرآن : حممد بن احلسن احلجوي املغريب - 1

-123هـــ، ص 1432م، 2011لشــويخ، تطــوان، املغــرب، ، مطــابع ا1الكــرمي مــن قبــل املستشــرقني ودوافعهــا وخطرهــا، تــأليف حمقــق الكتــاب، ط 

.، بتصرف126–125–124
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Boschبــوش فــيال "" Palaciosســيوس الســني بآوميخائيــل  villa"، أكثــر مــن  اســم قيقــيويــورد جنيــب الع

.1ǶēƢǧƢǓ¤Â�Ƕē¦±Ƣų¤�Ƕǿ¢�ƾǏǂȇÂمستشرق 150

�ƨººººƦƬǰǸǯ�ÃŐººººǰǳ¦�ƢººººēƢƦƬومــــا تــــزال إســــبانيا حتــــتفظ بكثــــري مــــن املخطوطــــات العربيــــة واإلســــالمية يف مك

  ".مجعية األحباث الوطنية"ومكتبة " مدريد الوطنية"ومكتبة " الـريألسكو ا

وتركيـزهم  ،وتنـوع معـارفهم ،ولعـل أهـم مـا مييـز املدرسـة اإلسـبانية مـن حيـث اخلصـائص كثـرة املستشـرقني  

��ƢººĔȋ�ƨȈǟȂººǓȂŭ¦�ń¤�ƨȈاالستشــراقولعلهــا أقــرب الدراســات  ،علــى اإلنتــاج الفكــري الــذي تركــه العــرب يف إســبانيا

ثـار وهـي دراسـة مبنيـة علـى الوثـائق واآل" يف املكتبـات اإلسـبانية ةوثائق واملخطوطـات املوجـودعلى ال مبنيةكانت 

ــــى ال ــــاكمــــا مت  .رض والتخمــــنيفــــالدامغــــة وليســــت مؤسســــة عل ــــة الرصــــينة  زت املدرســــة اإلســــبانية بالدراســــة العلمي

والسالسـة يف العـرض والوضـوح كمـا متتـاز بـالعمق يف التحليـل   ،ثار العربيـةإىل الكتابات واملؤلفات واآل الستنادها

ونتائجهــا غالبــا مــا تكــون مطابقــة للفــروض العلميــة الــيت يهــدف كــل باحــث للربهنــة علــى صــحتها  ،يف األســلوب

 "ريابــــير "و "ســــني بالســــيوسآ"وهكــــذا كانــــت دراســــات ... .عنــــد تناولــــه ألي موضــــوع علمــــي عنــــدما يفرتضــــها

2". رايكود"و

رض خدمــــة بغــــاملنــــاطق الشــــرقية ومل يكــــن  الحــــتاللهيديــــة اإلســــباين كمرحلــــة مت االستشــــراقمل يوظــــف   

إلســبانيا، لكنــه كــان قــد  جــاء رد فعــل علــى الفتوحــات اإلســالميةبــل منــاطق مــن الشــرق  واحــتالل ،املســتعمرات

   .إىل التبشري باملسيحية اسعو ن الرهبان والقساوسة الذين ضنشأ يف ح

ا مـن احلضـارات الشـرقية حبكـم التقـارب اجلغـرايف نه ختصص يف احلضارة العربية اإلسـالمية دون غريهـإمث   

وحبكم احتواءه علـى املكتبـات واملخطوطـات والكنـوز العلميـة الـيت تركهـا العـرب بعـد سـقوط األنـدلس  ،والتارخيي

   .عليه غىوضوعية تطوهذا ما جعل مسحة الغزارة وامل

 .264إىل ص  180، دار املعارف، القاهرة، مصر، من ص 4، ط 2املستشرقون، ج : جنيب العقيقي: أنظر-  1

.140املرجع السابق، ص : ساسي سامل احلاج -2
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وف السياسية والدينية الـيت مـرت أخريا بالتذبذب مدا وجزرا طبقا للظر  اإلسباين االستشراق متازاكما "  

�ǾǼǰǳÂ�ƢȈǻƢƦǇ¤�Ƣđ1 ."يف النصف األول من القرن العشرينارة والعلمية واملوضوعية ز فعال بالغ امتاز

    :ي اإلنجليزياالستشراقالنص القرآني في الخطاب 

الثانيــة نظــرا لكثــرة يف املرتبــة  االستشــراقاإلجنليــزي وقــد تناولنــا هــذا  وبعــد االستشــراق اإلســباين يــأيت االستشــراق

االستشــراق ظهــر يف  إنبــه مث  واحتكاكــاللشــرق  اســتعماراالتقــاء إجنلــرتا بالشــرق فهــي مــن أكثــر الــدول األوروبيــة 

كادمييــة وأدرج هــذا املفهــوم يف قــاموس األ ،م1799يعــين قبــل فرنســا الــيت ظهــر فيهــا ســنة  .م1779إجنلــرتا عــام 

   .م1838الفرنسية عام 

ــــة  التصــــالاملعــــرب الرئيســــي  وكانــــت إســــبانيا طبعــــا   ــــة العربي ــــا بالشــــرق عمومــــا وباحلضــــارة والثقافي بريطاني

طليطلـة إبـان  ،غرناطـة :العلماء واملختصـني إىل اجلامعـات اإلسـبانية ،اإلسبانية عندما أرسلت الرهبان والقساوسة

وعــين  لعربيــةالــذي تعلــم ا) م1135 – 1070" (ثأدالرد أوف بــا"اإلجنليــز  القــرون الوســطى وكــان مــن أوائــل

�Ŀ�² °®Â�ƨǬƟƢǧ�ƨȇƢǼǟ�Ƣđ"وقـد تـرجم الفلسـفة اليونانيـة مـن . 2"واليونان ةكينطا أ ،لبنان ،مصر ،األندلس ،صقلية

   .العربية إىل الالتينية

أن هنــاك مــن يعتــرب  حــىتحضــارته، ولغتــه و  مــن البــاحثني التعــرف علــى اإلســالموتــوىل مــن بعــده جيــل   

Williamدول بــم اوليـ" Bedwell" ضــاف إىل هــذا دايــة الدراســات العربيــة يف بريطانيــا، ويبؤســس الفعلــي لامل

بالشــرق مــن طــرف إنكلــرتا بغيــة حتقيــق أهــداف  االحتكــاكوقــد كــان " وريلمــدانيــال أوف "اجليــل مــن البــاحثني 

ة سـتعمرته بطريقـة مباشــر فاثرواتـه  اكتشـفتبريطانيـا بالشـرق بعـد أن  اهتمـاموسياسـية، وقـد زاد  واقتصـاديةجتاريـة 

ƢǏȂǐƻ�śǸǴǈŭ¦�§ǂǠǳ¦Â�ƢǷȂǸǟ�¼ǂǌǳ¦�¾ȂƷ�ƢēƢǇ¦°®�ǪǸǠƫ�ƢȀǴǠƳ�ƢǷ�¦ǀǿÂ.

 . 141ص  املرجع السابق،: ساسي سامل احلاج -1

.207، ص 1984القاهرة، مصر،مدخل إىل تاريخ نشر الرتاث العريب، مكتبة اخلاجني،: حممد الطناحيحممود  -2
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علـى نسـق " كلمـات الفالسـفة وحكمهـم"كتاب طبـع يف إنكلـرتا هـو كتـاب   أولوجتدر اإلشارة إىل أن   

يف ) م1685 –م 1606" (إدمونــــد كاســــتل"بيــــة يف اجلامعــــات الربيطانيــــة هــــو وأول أســــاتذة اللغــــة العر  ،عــــريب

   ."جممل للغات السامية"قاموس ربيدج وقد ألف جامعة كم

.T  زتومـــاس أدمـــ" أســـس  وحــني   adams " االهتمـــامبـــدأ " كمريـــدج"كرســـي الدراســـات العربيـــة يف 

   .م1636خر يف جامعة أكسفورد عام آوأسس كرسيا  ،بالدراسات الشرقية األكادميية

م 1756ديـة خـالل الفـرتة املمتـدة مـن نبالدراسات الشـرقية وخاصـة اهل االهتمامومنذ ذلك احلني تواىل   

�ƨººǬǘǼŭ¦�ǺǸººǓ�̈ƾººȇƾƳ�©¦ǂǸǠƬººǈǷ�Ŀ�ǂººǰǨƫ�¦ŗººǴų¤�©¢ƾººƥ�ƾººǼȀǴǳ�ňƢººǘȇŐǳ¦�°ƢǸǠƬººǇȍ¦�ƨººȇƢĔ�ǞººǷÂ .م1763إىل 

·�ƾǼȀǴǳ�Ä®ƚŭ¦�ŐǠŭ¦�ȄǴǟ لالستيالءالعربية  ƢǨƸǴǳÂ�Ƣē¦Śƻ�ȄǴǟ.

ة كثـــر علـــى يـــد رج أســـاتذختـــو ية عمومـــا بعـــد محلـــة نـــابليون علـــى مصـــر االستشـــراقالدراســـات  وازدهـــرت  

   ."دي ساسي"املستشرق الفرنسي 

الربيطـاين سـائر منـاحي احليـاة الشـرقية  االستشـراقمن هذه املؤهالت السياسية والفكرية تناول  وانطالقا  

تـوىل تدريسـها يف من أوائل املهتمـني باللغـة العربيـة وقـد " سيمون أوكلي"ثار وكان آ ،تاريخ ،فنون ،أدب ،من لغة

   ."تاريخ املسلمني"وألف كتابه "كمربيدج "جامعة 

قـف ترمجتـه يف مقدمـة ترمجـات القـرآن الكـرمي إىل تالذي ترجم القرآن الكـرمي و " جورج سيل"ويأيت بعده   

   .فهي من أوهلا وأمهها ،اللغة األوروبية

�ǂººưǯ¢�ƪ،واسـع حـىت اليــوم بانتشــاروهــي حتظـى  م1734ومنـذ أن نشـرت أول مــرة سـنة    ºǠƦǗ�ƢººĔ¢�ŕºƷ

   علــــى التفاســــري واملالحظــــات التوضــــيحية اعتمادهــــاوقبوهلــــا عائــــد إىل  انتشــــارهاولعــــل  ،مــــن ســــتة وعشــــرين مــــرة

   .فكانت أداة يف الدراسة التمهيدية لطالب العلم الذين أرادوا التعرف على اإلسالم
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George جورج سـيل"ووضع    Sale" "يـه قـرر فيهـا أن سـيدنا حممـد بـن عبـد اهللا صـلى اهللا عل ،مقدمـة

بـني  وإن كان مل يستبعد أن يكون قد عاونه أحد مـن حكمـاء عصـره مـن.. .وسلم هو الذي ألف القرآن الكرمي

1 ."قومه أو من اليهود والنصارى

الـذي جلـأ كثـريا إىل النقـل " بـاملر"باحلرفيـة إىل اللغـة اإلجنليزيـة ترمجـة  اتسمتومن الرتمجات األخرى اليت   

سـنة  بـدو املصـرينيواهلندوسية، وقد قتل علـى يـد الالعربية البدوية والفارسية  قنأت احلريف الذي يصدم القارئ وقد

بالتقـارب بـني اللغتـني العربيـة  ح مـن احلرفيـة الـيت تسـمبقـدر كبـري" بـاملر"ووسم كثري من البـاحثني ترمجـة  م1882

   .واإلجنليزية

.Jرودويـل "أمـا    M. Rodwell"  يـة ورتـب السـور حسـب النـزولفقـد تـرجم القـرآن إىل اللغـة اإلجنليز،

وأهـــم ترمجـــات القـــرآن "م يف لنـــدن 1861هـــرس املفصـــل وكـــان ذلـــك بتـــاريخ باإلضـــافة إىل إقامتـــه للحواشـــي والف

�Ƣºđ�¿Ƣºǫ�Ŗºǳ¦�Ǯالكـرمي إىل اللغـ ºǴƫ�ƨºȇǄȈǴųȍ¦�ƨ"روسـس Ross"  دورييـه"مـن ترمجـة  اسـتقاهام، وقـد 1648عـام "

.G  جـورج سـيل"الفرنسـية و Sale" ماراتشـي"فيهـا إىل ترمجـة األب  اسـتندوقـد  ،م1734سـنة  الـيت طبعـت "

.Mرودوال " و" الالتينيــة" Rodwel  " فقــد قــام هــذا املستشــرق برتمجــة القــرآن .. ."بــاملر"و ،م1861ســنة

هـاملتون جـب  " إليهـابالدقة والشمولية بالرغم من النقـد الـذي وجهـه  ترمجته وصفتو الكرمي إىل اللغة اإلجنليزية، 

H. Gibb"ƨƠǧƢǰƬǷ�Śǣ�ƨȈǧǂƷ�ƢĔƘƥ�  لي لني بولستانا"وقال عنها" «Ƣǔǻȍ¦�Ƣǿ±ȂǠȇ�ƢĔƘƥ".2

ـــــا االستشـــــراقومنـــــو الدراســـــات  ازدهـــــاروممـــــا ســـــاعد علـــــى    ȐºººººĐ¦Â�©ƢºººººȈǠǸŪ¦�ǺȇȂºººººǰƫ©�"ية يف بريطاني

ف حلصــومــن ا ،"لنــدن"، "، إيرلنــدا"كلكتــا"يف  ،"الغــنبال" ،"يــافباتا"مثــل اجلمعيــات األســيوية يف  ،املتخصصــة

   ."الفن واألدب اهلندي"و" السلسلة اجلديدة"و" سيويةجملة اجلمعية امللكية اآل"

.15م، ص 2013هـ، 1434، دار ابن حزم، بريوت، لبنان، 1االستشراق والقرآن، ط : أكرم ضياء العمري -1

.262–261املرجع السابق، ص : ساسي سامل احلاج -2
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 "ايرلنــدا"" ســكتلنداا" ،"لنــدن" ،"كمربيــدج" ،"أكســفورد"غــات الشــرقية يف جامعــة مث إنشــاء كراســي الل  

معهــد البحــوث   ،" اهلنــد" ،"جنــوب إفريقيــا" ،"نــانلب" ،"اخلرطــوم" ،"مالطــة " ،"نيوزيلنــدا" ،"ســرتالياأ" ،"كنــدا"

  . املكتبات الشرقية واملكتبات احلكومية ،"الباكستان"الكليات الشرقية يف  ،"بادآحيدر "الشرقية يف 

ȐºººººĐ¦Â�©ƢºººººȈǠǸŪ¦�ǺȇȂºººººǰƫ�ƢºººººȈǻƢǘȇǂƥ�Ŀ�ƨȈ©�االستشـــــراقالدراســـــات  وازدهـــــاركمـــــا ســـــاعد علـــــى منـــــو "  

ال الـيت بنغـسيوية للواجلمعية اآل ،"اوةجباتافيا ب"سيوية يف املتخصصة يف هذا النوع من الدراسات منها اجلمعية اآل

واجلمعيــة امللكيــة  ،"ومبــايب"ســيوية األدبيــة يف واجلمعيــة اآل ،م1748 عــام "كلكتــا"يف "  ويليــام جــونز"أسســها 

فســاعدت هــذه املؤسســات العلميــة مــن جامعــات ومكتبــات ومجعيــات ، وغريهــا كثــري وايرلنــداســيوية لربيطانيــا اآل

وكانــت النتيجــة البديهيــة هلــذه احلركــة الثقافيــة ختصــص  .ية يف بريطانيــااالستشــراقالدراســات  رازدهــاوجمــالت علــى 

1..." .يةاالستشراقالعديد من الربيطانيني يف الدراسات 

دراسات العربية اإلسالمية مـنهم ية وخاصة يف الاالستشراقل هذا كله خمتصني يف الدراسات وظهر بفض  

 "بلـورانس العـرب" املعـروف"لـورانس"و ،"بريتـون دريتشـار " ،"تولـيم رايـ" ،"نري باملردواد هإ"و" إدوارد وليم لني"

   ."توماس كاراليل"نيكلسون " ،"مرجليوث"و 

ويف الســنوات األوىل مــن القــرن العشــرين بلغــت الدراســات العربيــة اإلســالمية مرحلــة متقدمــة بعــد إنشــاء   

ــــات والكراســــي ــــيت خصصــــت لدر  �¦ȐººººĐ©،الكلي ــــيت خصصــــت قســــواأل ،اســــة اللغــــات الشــــرقيةاملعاهــــد ال ام ال

تومـاس  " ،"نكلسـون" ،"تومـاس أرنولـدسـري ال"ان على رأس هذه الصروح العلميـة للدراسات العربية اإلسالمية وك

ووضــع فيــه النــيب حممــدا يف " بطــالالــذي ألــف كتــاب األ"املهتمــني بالدراســة التارخييــة و الــذي كــان مــن  "كاراليــل
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ولــيس  ،قمـة األبطـال الـذين غـريوا جمـرى التـاريخ فهـو ال يعتـرب النـيب حممـدا أسـطورة، ولـيس شـهوانيا ولـيس سـاحرا

1...".نبيا مزيفا أكلته اخلنازير

Sirوليم ميور  سري ال"أما    William Muir  " م1861عـام" حيـاة حممـد"فقد وضع كتابـه الشـهري،

وحـاول أن يشـكك يف  ،يات القرآن وسوره، وموضوع حفظه وتدوينـهآول نز لة التسلسل الزمين لضع فيه مشكوو 

ت وكانــت لــه مؤلفــا ،وعــاب علــى املســلمني التــأخر يف تــدوينها ،مصــادر ســرية النــيب حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم

   ."آن على الكتب اليهودية واملسيحيةشهادة القر "عديدة ختص القرآن منها كتابه 

ذلــــك أن طــــالب اجلامعــــات  ،ريخ اإلســـالمأاملراجـــع اإلجنليزيــــة املهمــــة يف تــــ مــــن" ميــــور"كتابــــات وتعـــد    

   .اإلجنليزية يرجعون هلا دائما يف توثيق حبوثهم

يف  ،الدراســـات اإلســـالمية اســـتمراريةوبعـــد احلـــرب العامليـــة الثانيـــة بـــرز مستشـــرقون هلـــم اليـــد الطـــوىل يف   

الـذي أصـدر العديـد " فـايف يسكـر " ،"مـونتجري وات" ،"هـاملتون جيـب" ،"ألفريـد جيـوم" :بريطانيـا مـن أمثـال

الفلســفة اإلســالمية " ،"حممــد نــيب ورجــل دولــة" ،"حممــد يف املدينــة" ،"حممــد يف مكــة" :مــن املؤلفــات مــن أشــهرها

   ."الفرتة التكوينية للفكر اإلسالمي"، "موجر تاريخ اإلسالم.. "."الفكر السياسي اإلسالمي" ،"والعقيدة

" عبـد احلكـيم خـان"م للـدكتور لǈǷ�Ƣđ ما بالنسبة لرتمجات املسلمني للغة اإلجنليزية فإن أول ترمجة قامأ  

وهــذا  ،ترمجــة للقــرآن الكــرمي إىل اللغــة اإلجنليزيــة 86ويــذكر البنــداق أن هنــاك  .م1905مت طبعهــا يف اهلنــد عــام 

2ºĔ¢�Ǯ .العدد يرجع إىل ما قبل طباعة املؤلـف ºǋ�ȏÂذا العـدد ألن الباحـث حتمـا مل يقـم حبصـرها  أكثـر مـن هـ ا

   .يوم يطالعنا باجلديدكل نا يف عصر  إنمث  ،كلها

 . 127ص  ،املرجع السابق :ساسي سامل احلاج -1
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وجتــدر اإلشــارة إىل أن هنــاك إرتفــاع مســبوق يف عــدد ترمجــات القــرآن الكــرمي إىل اللغــة اإلجنليزيــة إضــافة   

مث دخــل  ،ت القــرآنكــان املستشــرقون هــم املســيطرون علــى ترمجــا  م1649إىل إعــادة طبــع هــذه الرتمجــات، ومنــذ 

حممـد "ترمجـة  :هلذا ظهرت ترمجـات أوىل للمسـلمني نـذكر منهـا ،بعد ذلك املسلمون امليدان دفاعا عن كتاب اهللا

وقـــــد مكنـــــت هـــــذه  .م1916 "حـــــريت الـــــدهلوي" ،م1912" عبـــــد الفاضـــــل" ،م1905" عبـــــد الكـــــرمي خـــــان

   .الرتمجات غري املسلمني من التعرف على كتاب اهللا

ن ظهـــور عـــدد كبـــري مـــن ترمجـــات املســـلمني بـــالتزامن مـــع محـــالت اإلســـتعمار الـــيت و شـــر وشـــهد القـــرن الع

،م 1934صـدرت عـام " ترمجـة عبـد اهللا يوسـف علـي"قارة اهلندية ومن هذه الرتمجات وشبه ال ،مصر اجتاحت

رقني الربيطـانيني البـارزين ومـن املستشـ"م، 1984وأمحد علي صدرت سـنة  ،م1980صدرت عام " وحممد أسد

وغريهـا  وحياة حممد يف مكـة واملدينـة ،والوحي ،الذي تناول الفكر اإلسالمي السياسي "Wattري وات نتجمو "

ســالم، تــأثري اإل" ها علــى احلضــارة الغربيــة ككتابيــعــن احلضــارة اإلســالمية، ومــدى تأثريهــ بانــتمــن الكتــب الــيت أ

1 ."العظمة اليت كانت لإلسالم"و" القرون الوسطىيف على أوروبا 

ليـز وهـي حركـة ظهـرت بعـد غـزو اإلجن" القاديـانيون"قرآن إىل اللغة اإلجنليزية وهـي رت فئة ترمجت الوظه  

يمورية اليت أسست يف القرن السادس عشر امليالدي، وجاءت هـذه احلركـة نتيجـة تللهند وضياع سلطان الدولة ال

ȍ¦�¬Â°�ȄººǴǟ� ƢººǔǬǳ¦Â�śǸǴººǈŭ¦�ƨººđƢĐ�ƢººȈǻƢǘȇǂƥ�ǲººƦǫ�ǺººǷ�ƨººƴȀƬǼŭ¦�ƨººǇƢȈǈǳ¦نشــأت حركــة  .ســالم يف هــذه الــبالد

   .وتسمت نسبة للقرية اليت ولد فيها ،"نقاديا"يف قرية " غالم أمحد"

واإلميـــان بــه واجـــب وهلــا معتقـــدات كثـــرية  ،مرســـل مــن اهللا" املــريزا غـــالم أمحــد"احلركــة بـــأن  وقالــت هـــذه  

حممـد علـي "ترمجـة  يتºǐǳ¦�ƨǠƟ¦ǀǳ¦�ƢēƢومن ترمج ،وما يهمنا من هذه احلركة ترمجتها للقرآن .خمالفة للدين وللشرع
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وكــان عنــوان هــذه  "خواجــة كمــال الــدين"ترمجــة  ،"ســيد ظفــر اهللا خــان"ترمجــة  ،"غــالم فريــد"ترمجــة  "الالهــوري

   .م1948طبعت عام  "التفسري العصري للقرآن الكرمي"الرتمجة 

ǲººǨǬȇ�Ń�̈ȂºƦǼǳ¦�§ Ƣººƥ�ÀƘººƥ�ƪ ºǳƢǫ�ƢººĔ¢�ƨººȈǻƢȇ®ƢǬǳ¦�©ƢºŦŗǳ¦�ǎ ƟƢººǐƻ�Ƕºǿ¢Â� رت عـامل املالئكــة واجلــن وأنكــ

ǂưǯ¢�ȏ�±ƢĐ¦�ǲȈƦǫ�ǺǷ�°ƢǼǳ¦Â�ƨǼŪ¦�ÀƘƥ�ƪ ǳƢǫÂ��©¦ǄƴǠŭ¦Â.

ليل املســـلمني والـــدعوة إىل بدعـــة ضـــيـــف القـــرآن وتر أنـــه يقصـــد مـــن هـــذه الرتمجـــات حت إىلوتنبـــه األزهـــر   

قوسـا هنـا نـذكر  وأنـه املسـيح املنتظـر وال بـد أن نفـتح ،الـوحي اسـتمراركـدعوى   ،جديدة خمالفـة إلمجـاع املسـلمني

"  عبـــد الســـالم صـــادق مادســـن"هـــي ترمجـــة قاديانيـــة أجنزهـــا  الدامنركيـــةفيـــه أن أول ترمجـــة ملعـــاين القـــرآن إىل اللغـــة 

وجتــدر اإلشــارة إىل أن  اعتنــق اإلســالم عــن طريــق القاديانيــة، وقــد أعيــد طبــع هــذه الرتمجــة مــرات عديــدة، دمنركــي

إىل جانـــب  ،ه مـــع الـــنص العـــريب يف ثالثـــني لغـــة إفريقيـــةو ونشـــر  ،فريقيـــةالقاديـــانيون قـــد ترمجـــوا القـــرآن باللغـــات اإل

   .التفاسري

ا يف ذورهبالشــــرق عالقــــة وطيــــدة وضــــاربة جبــــ فــــإن عالقتهــــا ،االســــتعماريةوألن إنكلــــرتا عجــــوز الــــدول   

   .عالقتها بالعامل العريب اإلسالمي ال خترج عن هذا اإلطارو  ،التاريخ

ال بـد  انكلـرتارة تعامل ال خيرج عن عالقة التعدي بالضـرورة فمـن يـذكر هلذا فإن تعاملها مع هذه احلضا  

 شــقهمث أيضــا كثيفــا خاصــة يف  ،ي اإلنكليــزي غزيــرا جــدااالستشــراقأن يــذكر الشــرق والعكــس هلــذا كــان اإلنتــاج 

   .ةوالسنة النبوي لشريعة اإلسالمية، النص القرآينوبالتعامل مع ا ،املتعلق بالدراسات العربية اإلسالمية

إىل  بيــهولكــن علينــا التن .Ƣǿǂǯǀººǳ�¾ƢººĐ¦�ǞººǈƬȇ�ȏ�ÀȂººƬǷÂ ضــفافل أكثــر يف املوضــوع ألن لــه صــنفولــن   

   .اإلنكليزي يف تعامله مع الدراسات اإلسالمية عموما والنص القرآين على وجه اخلصوص االستشراقخصائص 

ليهــا الطــابع الفــردي يف ن يغلــب عأنــه كــا ،ولعــل أول ملمــح يالحــظ علــى الدراســات العربيــة اإلســالمية  

�ƨººººººǯǂūƢƥ�ƨºººººǘƦƫǂǷ�ƪ ºººººǻƢǯ�Ľ��ƨºººººȇǄȈǴǰǻȍ¦�ƨººººººǷȂǰū¦�ƢºººººȀƬǼƦƫ�À¢�ń¤�ƢēƘºººººǌǻ�ƨºººººȇ¦ƾƥوحاولـــــت احلركــــــة  ،االســـــتعمارية
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دد والشـمول عـدمة مصاحل بريطانيـا، ومتيـزت بالتباللغة العربية خل واهتمت ،االستعماريةية ترسيخ احلركة االستشراق

فكــل مستشــرق يهــتم  دارســهبالتخصــص بالنســبة ل امتــازاالت املعرفــة مث مث بالتخصــص ذلــك أنــه تنــاول مجيــع جمــ

   .... ).ثاراآل ،األدب، احلضارة العربية اإلسالمية، الفن،اللغة( ية االستشراقبنوع معني من الدراسات 

وأمهــل مشــال  ،ومصــر ،إفريقيــا الســوداء ،الربيطــاين عنايتــه باهلنــد والشــرق األوســط االستشــراقوقــد أوىل   

   .الفرنسي االستشراقألنه كان يف حدود  ،قياإفري

  : ي األلمانياالستشراقالنص القرآني في الخطاب 

 إال أنــه مل يكــن جليــا وواضــحا حــىت ،ألملانيــا بالشــرق منــذ احلــروب الصــليبية األوىل اتصــالحصــل أول   

   .بعد عودة احلجاج من األراضي املقدسة ،بداية احلملة الصليبية الثانية

وعـودة حجاجهـا مـن  ،)1149 – 1147( أملانيـا بالشـرق إىل احلملـة الصـليبية الثانيـة  لاتصـايرجع "  

وقيــام الرهبــان بالرتمجــة عــن العربيــة باألنــدلس  �Ƣē°ƢººǔƷ�ǺººǷ،األراضــي املقدســة ووصــفهم هلــا ونقلهــم عنهــا شــيئا

1..." .وفيهم األملان

عــــن  انشــــقاقهاورغــــم " رتمــــارتن لــــو "ا عــــد الثــــورة الدينيــــة الــــيت قادهــــبالشــــرق ب اتصــــلت أملانيــــاورغــــم أن   

يج الكتـب عــن اللغـة العربيـة، وكــل هـذا مل يكـن لــه أن بوقـد قـام يف هــذه األثنـاء بعـض الكتــاب بتـد ،الكاثوليكيـة

أي خـالل القـرن الثـامن عشـر . الـذي مل حيصـل إال بعـد احلـروب الصـليبية الثانيـة االستشـراقيهيأ األرضية لبدايـة 

   .جنلرتاخالفا لفرنسا وإسبانيا وإ

كمـا هـو احلـال مــع   اسـتعمارييقــم هلـدف ديـين أو  مل االستشـراقولعـل تـأخر ظهـوره عائـدا إىل أن هـذا   

   .قام هلدف موضوعي علمي وإمنااإلسباين و اإلجنليزي  الفرنسي، االستشراق
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علـى  مـن املستشـرقني األملـانية تتبلـور يف أملانيـا بعـد أن ختـرج العشـرات االستشـراقوقد بدأت الدراسات   

وخصوصـــا   ،أكثــر مـــن غــريه يف نشــر ومجـــع املخطوطــات وفهرســتها االستشــراقوســاهم هـــذا  ،"دي ساســي"يــد 

   .كتب املراجع واألصول

ل األتــراك يف قلــب أوروبــا فعليــا إال بعــد أن توغــ اشــرتاكااألملــان يف الدراســات العربيــة ومل يشــارك العلمــاء   

Chirstmannيعقـوب كريسـتمان "وقـدم  Jacob" )1554 – 1613س اللغـة العربيـة أول حماولـة لتـدري)  م

مث ســـعى إىل إنشـــاء   ،شــبيـــة وأعــد مطبعـــة هلـــا حبــروف مـــن اخلفـــألف كتــاب لتعلـــيم حـــروف اللغــة العرب"ونشــرها 

ومجــع بعــض  �ƢººǗȂǘƼŭ¦�ǺººǷ�ƨººǟȂǸĐ�¦ǂººǐƬű�ƢººǇǂȀǧ�ǞººǓÂ�ƾººǫÂ©1."هايــد لــربج"عربيــة يف جامعــة غــة الكرســي لل

   .على القراءة مرنالعربية للتللغة ايات األناجيل املرتمجة إىل آ

حـــني أرســـل  ،م1633عـــامل الشـــرقي كانـــت يف فربايـــر  املصـــادر علـــى أن بدايـــة عالقـــة األملـــان بالشـــريتو   

يف أثنــاء حــرب الثالثــني جمموعــة مــن أربعــة "  جــوتروبشــلري فــيج هــو لشــتني و "ق دو " الثالــث يشفريــدر "الــدوق 

ع اإلمرباطــور بفــارس ضــد األتــراك ودامــت الرحلــة مخســة أعــوام وثالثــني رجــال إىل فــارس وروســيا كــي تتحــالف مــ

لكنها مل حتقق الغرض املرجو منها وإن كانت أدت إىل إقامة جسـر ثقـايف عـربت عليـه أوروبـا واألملـان خباصـة إىل 

2.احلضارة الشرقية

.Reiskeايسكه ر "بالدراسات العربية اإلسالمية  رشبامن ويعترب الدارسون أن أول    J)1716-

.Tychsen تيخسن فجوستا"بعده وجاء  "اليربج"يف جامعة  ،)م1797 O. G" )1734 – 1845م (

   .يف جامعة روستوك

.340املرجع السابق، ص : جنيب العقيقي -1
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ويف مطلــع القــرن الثــامن عشــر تعلــم األملــان اللغــات الشــرقية يف هولنــدا ورجعــوا إىل بالدهــم علموهــا يف   

Ŀ�ƨȈǫǂºǌǳ¦�©ƢºǤǴǳ�ƨºǇ°ƾǷ�©Ƙºǌǻ¢Â�ƢºǈǸǼǳƢƥ�ƢºȈǻƢŭ¢�©ǂƯƘºƫ�ƾǫÂ�ǶēƢǠǷƢƳ مجعـت و  ،م1887 بـرلني�Ŀ�ƢºēƢǗȂǘű

ƢēƢƦƬǰǷ� وأصدرت سلسلة من الكتب املدرسية اليت أرست القواعد األساسية لتعليم اللغة العربية.   

ــــات   ــــات واملكتب ــــة ،وأســــس املستشــــرقون األملــــان اجلمعي ¤ȐººººĐ¦�°¦ƾººººǏ¤�ń¤�ƨǧƢººººǓ©،والكراســــي العلمي

�ƨººǴĐ¦��ƨººȈǻƢŭȋ¦�ƨȈǫǂººǌǳ¦�ƨººȈǠǸŪ¦��ƨººȈǻƢŭȋ¦�©ƢººǇ¦°ƾǴǳ�ƨººȈǻƢŭȋ¦�ƨººȈاجلمع: رونــذكر منهــا علــى ســبيل املثــال ال احلصــ

الدراسـات الشـرقية يف أعقـاب احلـرب  ازدهـرتوقـد " .إسالميات ،الشرقية األملانية، جملة اإلسالم، جملة إسالمكا

 08و ،تاذاأســ 35الغربيــة وحــدها  أملانيــام، وأصــبح هلــا يف جامعــات 1933قبــل ســنة  ازدهارهــاالعامليــة األخــرية 

الطـــالب علـــى متنـــوع مناهجهـــا  قبـــلوي...لميـــانع نوجملســـا ،دائمـــا حماضـــرا 15و ،مدرســـا 36خـــارج املـــالك، و

يضــاف  ،عــرب نــال معظمهــم الــدكتوراه فيهــا منهــا هــتموي ،ســيما علــى اخلاصــة بالعــامل العــريب والشــرق األدىنوال

1."هد األملانية يف البلدان العربيةإليها املعا

سـولومون شـفاجير "�Ƣºđ�¿Ƣºǫ،فإن أول ترمجة املعاين القرآن الكرمي إىل اللغة األملانية ،بالرتمجة أما ما يتعلق  

Sefweigger"،  ظهــــرت يف ثالثــــة  ،"القــــرآن احملمــــدي"حتــــت عنــــوان  "ورمربجنــــ"يف  "فــــروان"الــــواعظ بكنيســــة

ة أسـاس الرتمجـات الـيت ظهـرت وترمجت من اللغة الالتينية إىل األملانية وكانت هذه الرتمج ،م1616جملدات سنة 

   .حىت أواخر القرن الثامن عشر أملانيايف 

مــن العربيــة " اإلجنيــل الرتكــي"بعنــوان " جوالينمــا فريــدرش"ـ لــظهــرت ترمجتــان األوىل  ،م1770ويف ســنة   

   ."القرآن أو قانون املسلمني"نشرت بعنوان " فريدرش الربهاد"والثانية  ،مباشرة
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انيـــا فـــربز يف العربيـــة ية يف أملاالستشـــراقالدراســـات  وازدهـــارعلـــى منـــو  الـــذكر الســـالفة ســـاعدت العوامـــلو   

علــى دراســة بعــض املخطوطــات العربيــة وتــرجم قســما مــن  وانكــب "Rückert  فريــدريش روكــرت"املستشــرق 

   .القرآن الكرمي

.Gفلوجيـل  فوسـتاج"وقـد تـرجم العـامل األملـاين    Flügel "نيـة، و كـان القـرآن الكـرمي إىل اللغـة الالتي

1."أول قاموس أللفاظ القرآن الكرمي هلذا العامل فضل السبق يف تدبيج

يف أوائـل اخلمسـينات وهـي ترمجـة " ريبـرثرجـون أر آ"ترمجـة  انية الالتينية للقـرآن الكـرميومن الرتمجات األمل  

   .يف جملدينوأصدر أيضا ترمجة كاملة ملعاين القرآن  ،ملختارات من آيات القرآن صدرها مبقدمة طويلة

�Ƣººđ�¿Ƣºǫ�Ŗººǳ¦�Ǯأهــم الرتمجـ"ولعـل    ºǴƫ�ƨººȈǻƢŭȋ¦�©Ƣ" شـفيجرSchweigger"  نــورمربج"وأصــدرها مبدينـة "

روكــــــارت  "و ،م1840عــــــام  "Ullmannأوملــــــان "و ،م1773عــــــام "  Boysens بــــــويزت"و ،م1616عــــــام 

Rückert " يج نهين"و ،م1888عامHenning"  2."م1901عام

.Rتبــار رودي "وتعــد ترمجـــة    Barret نشـــرت عـــام اللغـــة األملانيــة  إىلمـــن أهــم الرتمجـــات احلديثــة

ضـافة تعبـريات إوزخـرت ترمجتـه ب ،البيضـاوي ،الطـربي ،الزخمشـري: فيها على أهم التفاسـري اعتمدوقد  ،م1996

   .م1971ه الرتمجة بتعليق وفهرس عام وأحلقت هذ ،السياقبومعان كثرية لربط الكالم 

ع بـــأعلى فـــصـــدارة بكـــل مـــا حتملـــه مـــن حتريـــف يتلمكـــان ال" كـــهولد ن"ستشـــرق األملـــاين ترمجـــة امل وترتبـــع"  

صــائغ "حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم إنــه هــو القائــل يف وصــف القــرآن وســيدنا  ألــيساملســتويات العلميــة اللغويــة، 

3."وب لسور قرآنية مشوشة األسلوبغري موه

.260املرجع السابق، ص : ساسي سامل احلاج -1
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تــأريخ "يف موضــوع ) م1930 –م NoldekeTheodor )1836 دكــهلنو يــودور ت" وقــد ختصــص   

، وعـد هـذا الكتـاب لكـل سـورة وكـل آيـة قرآنيـة رخمث أ ،القرآنيـة واآليات ،أين عاجل مشكلة تأريخ السور" القرآن

   .من الباحثني يف تأريخ القرآن هعليه من جاء بعد األساس الذي بىن

يف جــزأين  نشــرهعليــه و  بعــد أن حققــه وعلــق" نولدكــه"طبــع كتــاب " شــواللي"دد املستشــرق األملــاين جــو   

1 .اجلزء الثالث عنه"  برتسل"و" براجشرتاسد"نشر املستشرقان  ،م1935ويف عام  ،م1919عام 

فقـــد كـــان أول مـــن طبـــق يف كتابـــه ) م1889 -م1808( " فايـــل فجوســـتا"شـــرق األملـــاين ستأمـــا امل  

ومــن ترمجـات العـرب للقــرآن  كيـة إىل ثـالث جمموعـاتكـرة تقسـيم الســور املف" مـدخل تـأرخيي نقـدي إىل القــرآن"

   ."أمري حممد أديب زيدان"وترمجة " حممد أمحد رسول"لكرمي باللغة األملانية ترمجة ا

Hansهــانز تســريكر  "األملــان للقــرآن الكــرمي ترمجــة  خــر مــا صــدر مــن ترمجــاتآولعــل    Zirker"  عــام

   .ق بالقرآن الكرمي وعلومهوهو من األساتذة الذين كانت هلم دراسات جادة وأصيلة فيما يتعل ،م2003

ية الـــيت ختـــص القـــرآن وبالضـــبط يف االستشـــراقخـــر مـــن الدراســـات آنـــوع  وبفضـــل هـــذه الدراســـات ظهـــر  

وقـــد حـــاول هـــذا التخصـــص " تـــأريخ القـــرآن"ي وهـــو االستشـــراق ملتطلبـــات الفكـــر اســـتجابةالقـــرن التاســـع عشـــر 

 آليـات؟ ما هو الرتتيب النـزويل رآن إهلي أم بشريهل مصدر الق: هااإلجابة على جمموعة من األسئلة احملورية أمه

؟ وكانـــت نتـــائج هـــذه الدراســـات ســـوره؟  كيـــف مجـــع القـــرآن وكيـــف دون؟ مـــاهي قـــراءات القـــرآن الكـــرميو  القـــرآن

Ƣǻ�ƢĔ¢�Ǯ،حسب كثري من الباحثني علمية إىل حد بعيد ǳ̄وبكل صرب وأناة ،ت الروايات بنفس علميقش.   

وقـد ملعـت أمسـاء   ،وعملهم يف جمال املخطوطـات اشتغاهلميف ميدان القرآن األملان  تغالاشويضاف إىل   

ººŭȋ¦�¿Ȑººǟ¢�Ƕººǿ¢�ǺººǷÂ�§ǂººǤǳ¦Â�¼ǂººǌǳ¦�Ŀ�śưƷƢººƦǴǳ�ǞººƳ¦ǂǷ�©°ƢººǏ�¾ƢººĐ¦�¦ǀººǿ�Ŀ�̈Śººưǯ ان الــذين عملــوا يف هــذا

�¾ƢºººĐ¦"يـــودور ت" ،"نيوليـــوس قلهـــاوز " ،"كـــارل بـــرو كلمـــان" ،"هـــان جـــاكوب رايســـكهيو " ،"لد فرديننـــدفويســـتن

، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، 1املستشرقون والدراسات القرآنية، ط :  أنظر حممد حسني علي الصغري -1
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وأوىل األملان عناية كبرية بتحقيق كتب الـرتاث اإلسـالمي وخاصـة " هيلموت زيرت" ،"شاخت جوسف" ،"نولدكه

القـراءات الشـاذة "و "فرايتـاج"حتقيـق املستشـرق األملـاين  "لبيضـاوي"لــ ،"أسرار التأويل وأنوار التنزيل"ت فن القراءا

شــرق األملــاين ستحتقيــق امل " لســيوطيا"ـلــ "اإلتقــان"اب وإبــراز الروايــات الشــاذة يف كتــ ،"البــن خالويــه"يف القــرآن 

بعلمـاء وأسـاتذة العـرب  واسـتعانوابالدقـة والضـبط يف التحقيـق،  اهتمامهم عملهم"ولعل أهم ما مييز " رتاسشج"

 "سـخاو"شـرق ستوهـا هـو امل ،"كنيز فـؤاد سـ"وبعـض األسـاتذة كاألسـتاذ ) حممد عبـده(خ األزهر واملسلمني كشيو 

ومــن هــذه املالحظــات كــان يراجــع  ... .عرضــها علــى علمــاء األزهــرليإىل وزيــر املعــارف املصــري  وداتهيرســل مســ

  . كلماته ويصححها

صـدرت لوغرافية لتلك املخطوطـات الـيت حققوهـا فقـد بوقد أبدع املستشرقون األملان يف عمل فهارس بي  

شــــرقية يف مجيــــع جامعــــات عــــدة فهــــارس للمخطوطــــات العربيــــة وال ،م1910 -م1850يف الفــــرتة املمتــــدة بــــني 

�ÀƘººƥ�¾ȂººǬǳ¦�ń¤�ǂººǷȋ¦�ƨººȇƢĔ�ǎ،أملانيــا ººǴŵÂ�ƢººēƢƦƬǰǷÂ��ƢǿƾººǿƢǠǷÂمتيــز بالدراســات الشــرقية "األملــاين  االستشــراق

وهــذا النــوع مــن الدراســات غالبــا مــا يكــون خاليــا مــن  ،واألدب والفــن باآلثــارهــتم االقدميــة واحلقبــة اإلســالمية و 

 اى امليادين الكالسيكية، فكثريا مـية األملانية مل تقتصر علاالستشراقدراسات ولكن ال .حتقيق أية أغراض سياسية

وهــــذه املعاجلــــة ال ختلــــوا أحيانــــا مــــن حماولــــة حتقيــــق بعــــض  ،عاجلــــت القضــــايا احلديثــــة للعــــامل العــــريب واإلســــالمي

1."الواقعة بني احلربني العامليتني األهداف السياسية خاصة قبيل احلرب العاملية األوىل والفرتة

عنــــد حتقيقــــه للمخطوطــــات مــــن منــــاهج نشــــر  اســــتفاداألملــــاين  االستشــــراقولعــــل امليــــزة الثانيــــة هــــي أن   

ـــاهج املســـلمني األوائـــل يف التوثيـــق ـــة، ومن وقـــد عنـــوا حبفـــظ املخطوطـــات وصـــيانتها وترميمهـــا  ،النصـــوص الالتيني

بـالعرب  واسـتعانواواملوضـوعية منهجهم يف ضبط نصوص التحقيق بالدقة والضبط   اتصفو  ،رستها وترمجتهاهوف

   .املسلمني من شيوخ وعلماء وأساتذة يف ضبط النص بعكس املستشرقني األوربيني
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لكـــن وباملقابـــل هنـــاك العديـــد مـــن الدراســـات األملانيـــة الـــيت أســـاءت إىل العـــرب واملســـلمني خاصـــة فيمـــا   

لى اهللا عليــه وســلم وتطــور اإلمرباطوريــة يتعلــق بــالنص القــرآين والســنة النبويــة أو مبصــدرية القــرآن وحيــاة النــيب صــ

   .اإلسالمية

وال ختــرج املدرســة النمســاوية عـــن خصــائص املدرســة األملانيــة يف تناوهلـــا للشــرق وللدراســات اإلســـالمية   

   .واالهتماموحدة اجلنس واللغة  إىلو  ،املستشرقني بني القطرين األملاين والنمساوي انتقالإىل  االتفاقويعود هذا 

   :اإليطالي االستشراقيرآني في الخطاب النص الق

ذلـــك أن شـــبه القـــارة اإليطاليـــة هلـــا حـــدود  ،تصـــال جغـــرايفاألول إليطاليـــا بالشـــرق ا يبـــدو أن االتصـــال  

ويرجــع بعــض البــاحثني صــلة  ،ســحيقةنــذ قــرون إضــافة إىل الــروابط التارخييــة الــيت كانــت م ،متامخــة ألمــم الشــرق

ƨȈǬȇǂǧȍ¦Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�®ȐƦǳ¦�ǺǷ�Ƣđǂǫ�ń¤�ƾƟƢǟ�¦ǀǿÂ.1 إىل ما قبل امليالد شرقالإيطاليا ب

 وقـــد تأرجحــــت هـــذه الــــروابط بـــني املــــد واجلــــزر يف الســـعي لتحقيــــق األهـــداف السياســــية واالســــتعمارية  

§��ƨººǴȇȂǗإىل القــرون الســ ويرجــع هــذا االرتبــاط" ƢººǬƷȋ�ƢēǂǸǠƬººǇ¦Â�ǪǗƢººǼŭ¦�ǽǀººǿ�ȄººǴǟ�ƢººǷÂ°�ƪ ǳȂƬººǇ¦�ƢǷƾººǼǟ�ƨǬȈƸ

علـى  البحـر واسـتولوا ايـق العـرب الـذين مل يكتفـوا بطـرد االحـتالل الرومـاين ولكـنهم عـربو إىل أن مت طردها عـن طر 

ť¢�ƨǴȇȂǗ�̈ƾǷ�ƢȀȈǧ�¦ȂǬƥÂ��ƢȈǳƢǘȇ�°ȂºȀǛ�Ŀ�Ǿºƥ�ÀƢȀƬºǈȇ�ȏ�Äǀǳ¦�ƢĔƘǋ�ƢŮ�ÀƢǯ�ƨǠȈǧ°�ƨǧƢǬƯ�ƢǼǳ�©ǂلية وجنوب إصق

2."تالها من عصر التنوير األورويب عصر النهضة مث ما

 تالبابــاواذلــك أن  ،بــاو يــا كانــت أهــم مهــد للدراســات العربيــة اإلســالمية يف أور كــر أن إيطالوال احــد ين  

ƨȈǷȐººǇȍ¦�ƨººȈƥǂǠǳ¦�©ƢººǇ¦°ƾǳƢƥ�ǶƬººē�Ŗººǳ¦�ƨººȈǳƢǘȇȍ¦�©ƢººǠǷƢŪ¦�ƪ،وجهــوا إىل دراســة اللغــة العربيــة ƠººǌǻƘǧ:  جامعــة

   .اجلرجيوريةاجلامعة  ،روما، فلورنسا، بادوا،سينامث جامعة م ،1224جامعة نابويل  ،1076بولونيا سنة 

، دار قتيبـة للطباعـة 2االستشراق أهدافه ووسائله، دراسة تطبيقية حول منهج الغربيني يف دراسة ابـن خلـدون، ط : اهللالزيادي حممد فتح : أنظر -1

.81، ص 2002والنشر، 
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كيـة يف املشـرق بعـد وقد سعى نصارى الشام بالتعاون مع الكنيسة الكاثوليكية إىل نشر الديانة الكاثولي  

ون العديـــد مـــن كتـــب الالهـــوت إىل وتـــرجم املـــاروني ،م1575املارونيـــة والكاثوليكيـــة ســـنة أن احتــدت الكنيســـتني 

   .اللغة العربية

يــة وللشــرق أمــر البابــا بوضــع ســت كراســي لدراســة اللغــة العربيــة يف للغــة العرب تالبابــاواويف إطــار توجيــه   

باريس ونابويل وغريهـا، إضـافة إىل تأسـيس مراكـز للغـات الشـرقية يف رومـا وفلورنسـا، ومعاهـد للدراسـات الشـرقية 

   .يف روما

ȇ°ƾººƫ�ǆ،وقــد كلــف جممــع نشــر اإلميــان الرهبــان بتأســيس اللغــات الشــرقية يف رومــا   ººǴĐ¦�¦ǀººǿ�°ǂººǫ�Ľ س

إضـافة إىل  ،بالشـرق اإلسـالمي اهـتمم فقـد 1929عهد الشرقي الذي تأسس عـام أما امل ،اللغة العربية والسريانية

ســات واجلمعيــة األســيوية اإليطاليــة، واجلمعيــة اإليطاليــة للدرا،للدراســات اإلســالمية Caetaniمؤسســة كايتــاين 

مدرســة " ميــوبور "دينــال ومكتبــة فلورنســا، والكار مدرســة للغــات الشــرقية " مديتشــي"الشــرقية، وأنشــأ الكاردينــال 

   .للغات الشرقية يف ميالنو

ـــــة  فأنشـــــأتإيطاليـــــا بالعـــــامل اإلســـــالمي  اهتمـــــام واســـــتمر املكتبـــــات املتخصصـــــة يف الدراســـــات الشـــــرقية كاملكتب

 ال حلصــرها كلهــاººĐ¦�ǪȈººǔȇ�Ŗººǳ¦�ƨººǏإضــافة إىل املكتبــات اخلا ،واملكتبــة املديتشــية ،الفاتيكانيــة واملكتبــة الربوزيانيــة

إيطاليـــا املتزايـــد بالدراســـات  اهتمـــامƢºººđ�̈®ȂºººƳȂŭ¦�©ƢºººǗȂǘƼŭ��Ǻºººǟ�ƨƸºººǓ¦Â�̈°ȂºººǏ�ƢºººǼȈǘǠȇ�Ƣē°ƾºººǻÂاولعـــل كثـــرة 

   .وبالدراسات العربية اإلسالمية على وجه اخلصوص ،الشرقية عموما

رقون إيطاليـــا بدراســـة اللغـــة العربيـــة منـــذ مطلـــع القـــرن اخلـــامس عشـــر وذلـــك عنـــدما قـــام املستشـــ اهتمـــت  

"Martelloti مــارتللويت"لواضــعه" قواعــد اللغــة العربيــة"هلــذه اللغــة، منهــا كتــاب  اإليطــاليون بتــأليف كتــب حنويــة

خمتصــــر اللغــــة "ومنهــــا كتــــاب  ،"Obiciniأوبتشــــيين  "ملؤلفــــه " القواعــــد العربيــــة"ومنهــــا كتــــاب  ،م1620عــــام 

ƢĐ¦".1¾اليت تناولت هذا  وغريها من الكتب ،"Gauadagnoliليبو غواد نيويل  لغ" العربية
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ت قبــل القــرن اخلــامس خــر مــن البــاحثني أمســاء كثــرية أخــرى أســهمت باللغــة العربيــة ظهــر آويرصــد فريــق   

 ولعلــه أول إيطــايل تعلــم اللغــة العربيــة وتــوىل تدريســها)  م1187 – م1114" (كرميونــا جــرياردو: "عشــر ومنهــا

   .بالدراسات الفلسفية اهتمالذي و  ،) م1274 – م1225" (اإلكويين توما"إضافة إىل 

ال ترمجـة القـرآن ومـن أشـهر تـرامجهم ومـن وقد ساهم املستشرقون اإليطـاليون أيضـا مسـامهة فاعلـة يف جمـ  

.Aأنــدريا أريفــا بيــين "أوائلهــا ترمجــة  Arrivabene " وقــد صــدرت مــن  ،م1547صــدرت مبدينــة البندقيــة عــام

يف  اعتمـــددعـــى املـــرتجم أنـــه وا ،م1616ســـنة " ســـالومون شـــفاجير"لــــ مجـــة إىل اللغـــة األملانيـــة هـــي هـــذه الرتمجـــة تر 

الصـــادرة بالالتينيــــة يف " لودفيكـــو مراشــــي"مث تـــأيت ترمجتــــه الراهـــب  .ترمجتـــه علـــى األصــــل العـــريب للقـــرآن مباشــــرة

   ."نبافيا"

ســـنة  "ركـــيلودفيـــل م"مباشـــرة إىل الالتينيـــة لإليطـــايل ترمجـــة مـــن العربيـــة  أجنـــزتويف القـــرن الســـابع عشـــر   

ويتفق كثري من الباحثني على أن هذه الرتمجة تعد عمدة كثـري مـن الرتمجـات احلاليـة، وقـد أجنـزت هـذه ،م1698

هـذه الرتمجـة " مركـي"وأتبـع  ،املفسـرين خمتلـف والتعـرف علـى ،الرتمجة بعد أكثر من أربعني سنة مـن دراسـة للقـرآن

   .برتمجة التينية موجزة

 أكويليــــــو فراكاســــــي          "م وترمجــــــة 1913الصــــــادرة عــــــام " برانكــــــي"ة يضــــــاف إىل هــــــذه الرتمجــــــات ترمجــــــ  

A. Faracassi"،  لـوجيي بـونيلي"وترمجـة  ،م1914صـدرت مبدينـة ميالنـو عـام Luigi Bonelly  " طبعـت

 مــــــارتينو مورينــــــو"باإلضــــــافة إىل ترمجــــــة  ،م1955الصــــــادرة بإيطاليــــــا ســــــنة " بــــــوزايت"مث ترمجــــــة  ،م1929عــــــام 

Martino Moreno "  فيدريكو بريوين "وترمجة األب  ،م1967عامFederico Peirone".

فيـــة الدقيقــة إىل اللغـــة اإليطاليـــة وتعتــرب مـــن أبـــرز م مـــن الرتمجــات احلر 1947ســـنة " بــوتلي"وتعــد ترمجـــة   

   .أعماله
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ـــــنص القـــــرآين    أمـــــا بالنســـــبة إىل "اإليطـــــايل بالدراســـــات اإلســـــالمية  االستشـــــراق اهـــــتمإضـــــافة لرتمجـــــة ال

احلوليـات "مؤلـف كتـاب" CAETANI  ليـوين كايتـاين"فقد برز علـى رأس هـذه الدراسـة  سات اإلسالميةالدرا

كمــا ألــف    .هجريــة 40ل فيهــا التــاريخ اإلســالمي مــن مولــد النــيب إىل ســنة مبجلداتــه العشــرة الــيت تنــاو " اإلســالمية

وإذا ذكرنـا ....هجريـة 144سـنة منـذ السـنة األوىل للهجـرة حـىت " تاريخ الشـعوب اإلسـالمية"خر بعنوان آكتابا 

.. .املختص يف تـاريخ الفلـك العـريب "Nallinoلينو جمهودات نل"إيطاليا فإننا ال ننسى الدراسات اإلسالمية يف 

والعالقـة بـني القـانون الشـرقي القـدمي والقـانون  ،وله أحباث قيمة يف الشريعة اإلسالمية ومقارنتها بالقانون الروماين

1...".ر الفقه اإلسالمي بالقانون الروماينصاحب ذلك الرأي القائل بعدم تأث ووه .الشرقي املسيحي

الكثـري مـن الـبالد منهـا لبيبـا  تاللهـو أنـه كـان وسـيلة الحـ االستشـراقوال بد أن ننبه إىل أمر خيص هذا   

ــــة اإليطاليــــة للدراســــات   اطابعــــا سياســــي االستشــــراق واختــــذ ،م1871ة ســــنة االستشــــراقيهلــــذا تأسســــت اجلمعي

ــــا ،اقتصــــاديا ـــــاحلب ،ليبيــــا احــــتالل( االســــتعماروكــــان أول األمــــر دينيــــا مث تطــــورت أهدافــــه لتصــــل إىل  ،ثقافي  شةـــ

   .)الصومال

�ƢēƢººǈǇƚǷ�Ŀ�ǆيف بــالد الشــرق بــل وحــىت التــد طاليــا الكثــري مــن املستشــرقني للعــيشوقــد أرســلت إي   ȇ°

طـه "ج على يده عدد من الطالب العرب أمثـال الذي درس يف جامعات مصر وختر " لينولكارلون"العلمية ومنهم 

أيضـــا  فلقـــاهرة وقـــد نـــال هـــذا الشـــر ومتكـــن أيضـــا مـــن نيـــل شـــرف العضـــوية يف جممـــع اللغـــة العربيـــة با" حســـني

  ". إغناطيوس جويدي"و" فرانتشيسكو غربيايل"

ــــل  اإليطــــايل االستشــــراقمتيــــز    ــــة " وينــــماريــــا نلل"أيضــــا حبضــــور العنصــــر النســــوي مث ــــوكــــارلو نللي"إبن " ن

  .وغريهن" إيسرت بانيتا"و" كوداتزي  جنيالأ"و" أوجلانبتو"و

.120–119املرجع السابق، ص: ساسي سامل احلاج -1
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يف  فــاألول بــرز" ســانتالنا"و "جويــدي اإلبــن" ابنــهو " جويــدي الكبــري"متيــز هــذا االستشــراق أيضــا بالتوريــث مثــل  

بصـفة  مأثـر والـده كمـا اهـت اقتفـىوالثـاين  ،زير يف األدب العـريب اإلسـالميوله إنتاج غ... .معرفة اللغات السامية

باجلوانـب القانونيـة  اهـتمفقـد  "Santillanaسـانتالنا "خاصة مبوضوع اإلسالم والقوميـة العربيـة أمـا الثالـث وهـو 

1 .....".العربية وتبحر يف الشريعة اإلسالمية

" فرانتشيســكو"، "ميكلنجلــو"ابــن " جويــدي" الــذين ورثــوا أبنــاءهم الظــاهرة ومــن املستشــرقني اإليطــاليني  

   ."كارلونيللينو"بنت " ماريا"و "غربيايل" ابن

كـــان   "الفاتيكـــاين االستشـــراق" يســـمى االستشـــراقخـــر مـــن آاإليطـــايل نـــوع  االستشـــراقوظهـــر داخـــل   

لفاتيكان تابعا اليطاليـا لكنـه أضـحى اآلن منفصـال عـن إيطاليـا وأصـبح معـرتف بـه بـني الـدول وال يـزال كـل بابـا ا

بكونــه دينيــا  االستشــراقاإلســالم خصوصــا مــع تراثــه ويتميــز هــذا يف الفاتيكــان يــدعو إىل دراســة الشــرق عمومــا و 

" ميشـال جحـا"ويؤكـد  ƢºēƢƴŮوقد ركز يف دراسته للشرق على دراسة اللغة العربية وتأليف الكتـب فيهـا ويف  حبتا

Levi اديالفيـد"آخـر أن يف جانـب  Della Vida "وقـد   لعني يف الدراسـات اإلسـالميةّضـمـن املستشـرقني املت

ج العديـد مـن املقـاالت يف املوسـوعة اإلسـالمية ودبّـ،يف مؤلفاته اخلالفة والنـيب واإلسـالم، والتقـومي املـيالدي تناول

2."الشهرية 

ــــن جنانــــب الصــــواب إذا قلنــــا يف األخــــري أن الدراســــات    ة اإليطاليــــة تكــــاد ختلــــو مــــن أي االستشــــراقيول

أن أول طبعـة للقـرآن " هـذا الطـرح هـو  ومـا يعـززالعـريب اإلسـالمي  االستشـراقشراق مـن منـاطق الشـرق عـاد است

تقريبــا، إال أن مجيــع نســخ هــذه  م1530ح أن يكــون ســنة يف نصــه العــريب الكامــل متــت يف البندقيــة بتــاريخ يــرجّ 

3."الطبعة قد مت إتالفها بأمر من الكنسية ومل يعثر هلا على أثر حىت اآلن

.120املرجع السابق، ص : ساسي سامل احلاج -1

.102م، ص 1982الدراسات العربية واإلسالمية يف أوروبا، معهد اإلمناء العريب، بريوت، لبنان، : ميشال جحا -2

.438م، ص 1993دار العلم للماليني،بريوت، لبنان، ،3طموسوعة املستشرقني، : عبد الرمحن بدوي -3
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ƢǼǠǳ¦�ƪ ººǳÂ¢�ƢºĔȋÂالف املخطوطــات العربيــة آهــي قـد ســامهت يف مجـع ة فيـة بالدراســات العربيـة اإلســالمي

ــــالعامـــة واخلاصـــة تضـــمها وقـــد مت احلصـــول عليهـــا مـــن طـــرف الرهبـــان، القساوسƢºººēƢƦƬǰǷالنـــادرة الـــيت ال تـــزال   ةـــــ

   .واملستشرقني أنفسهم ،طلبة العلم ،التجار ،السفراء

�À¢�ƾºȈǯƘƬǳ¦�ǺºǷ�ƾºƥ�ȏ�Ʈ ºƸƦŭ¦�¦ǀºǿ�ƨȇƢĔ�Ŀتنـاول كـل مـا يتعلـق بالشـرق بالدراسـة  األورويب االستشـراق

   .البالد الشرقية سنوات عدة هاستعمار والبحث والتنقيب وقد ساعده يف ذلك 

علــى الدراســات العربيــة اإلســالمية ملــا وجــد فيهــا مــن تــأثري هلــذا الــدين اجلديــد ومــن  اهتمامــهوقــد ركــز   

السـنة النبويـة، الفقـه ،ن ناحيـة الـنص القـرآينوقـد تنـاولوه مـ .قراءات كثرية ومتعددة للـنص املؤسـس هلـذه احلضـارة

ومنـــاهج  .الشـــريعة اإلســـالمية، التـــاريخ اإلســـالمي وكانـــت هلـــم أهـــداف مشـــرتكة لتأديـــة هـــذا العمـــل،اإلســـالمي

رد معطيــات الــدين : يلــي مــا نوجزهــا يف االستشــراقفيهــا كثــري مــن املستشــرقني عــرب مجيــع مــدارس  اشــرتكمتقاربــة 

البحـث عـن الضـعيف  صحة النص القرآين والسـنة النبويـة ية أو نصرانية، التشكيك يفاإلسالمي إىل أصول يهود

 اعتمـــاد ،باإلســـقاطبـــالفرق واألقليـــات، التفســـري  االهتمـــام ،يف حتليـــل احلقـــائق واعتمادهـــامـــن الروايـــات  والشـــاذ

خــذ ال مني وهــذه املآاخلــرب غــري املوثــوق لــدى املســل واعتمــاد ،مث التحريــف والتزييــف واإلدعــاء ،املــنهج االنتقــائي

®ƢººŪ¦�ǲºººǸǠǳ¦Â�́ Ȑºººƻȍ¦�ȄººǴǟ�ƢºººȀȈǧ�¦ȂººǏǂƷ�Ŗºººǳ¦�Ƕē¦±Ƣºººų¤�ǺººǷ�¦ƾºººƥ¢�ǲººǴǬƫ�  والرغبـــة القويـــة يف  االســتطالعحـــب

  .....اإلنفاق السخي على البحث العلمي ،األناة ،املعرفة، الصرب

األورويب  ياالستشــراقيف اخلطــاب نا اقتصــر يف تناولــه للــنص القــرآين  االستشــراقيونظــرا لشســاعة البحــث   

يف التنــاول ال  االقتصــاروهــذا  ،اإلجنليزيــة، األملانيــة، واإليطاليــة،اإلســبانية :يف تناولــه للــنص القــرآين علــى املــدارس

   .اإلسرائيلية ينفي أبدا جهود املدرسة اهلولندية، النمساوية، وحىت
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ن ترمجـات إه العمـوم مث يف تناوهلا للنص القرآين خصوصا ولكل ما يتعلـق باإلسـالم واملسـلمني علـى وجـ

¤�ǂººǷ¢�Ȃººǿ�ƢººǷ�°ƾººǬƥÂ��ǾººǴǯ�ǽǂººǐƷÂ�ǽǂǯǀººǳ�¾ƢººĐ¦�ǞººǈƬȇ�ȏ�ƢººŠ�¦ƾººƳ�ǂººȇǄǣ�ƨººȈƥÂ°Âȋ¦�©ƢººǤǴǳ¦�ń¤�ŉǂººǰǳ¦�À¡ǂººǬǳ¦ جيــايب

ة يف اللغـات األوروبيـة االستشـراقيأدت وفـرة الرتمجـات " :ة يقول حممـد خليفـة حسـنبقدر ما ال تنتفي منه السلبي

علـى الرتمجـات  اعتمـدتقرآنية عند املستشرقني وهي أن معظـم هـذه الدراسـات إىل نتيجة سلبية يف الدراسات ال

1."ومل تعتمد على النص القرآين العريب للقرآن الكرمي 

ألن املقـام ال يتسـع لتنـاول ، ا قصـرنا احلـديث علـى املـدارس سـالفة الـذكريوألن الفصل يعد فصال متهيـد  

 واالخـتالفن خصـائص كـل مدرسـة تنتقـل إىل األخـرى ، مث إرآينللـنص القـ يف تناوهلـا ةاالستشراقياملدارس  مجيع

 ومل آنـذاكيف تناوهلا للنص القرآين من اللغة الالتينية اليت كانت لغـة العلـوم  انطلقتيبدو طفيفا ألن كل املدارس 

ات ميشــات والتعليقــهتالدراســات، ال او ومــن هــذه الرتمجــة وضــع ،)اللغــة العربيــة(تنطلــق مــن الــنص يف لغتــه األصــل 

وهذا مـا أدى إىل الفهـم اخلـاطئ للـنص  ،فالالحق يأخذ من السابق االستشراقية على الطرح وهذه خاصية غالب

   .املؤسس حلضارة املسلمني

رب مل يفهـم اإلسـالم إن الغـ: " "روبري كسبار"يقول األب " :ويف هذه الرتمجات تقول زينب عبد العزيز  

 القالئل الـذين كـانوا يعيشـون علـى مقربـة مـن نيوحىت خرية املسيحي ....على حقيقته أبدا ومل حياول ذلك مطلقا

فلــم يتمكنــوا مــن إدراك جــوهر  ،"الصــيدوين بــولس"و "أيب قــرة رتيــودو "و "يوحنــا الدمشــقي"مــن أمثــال  ،اإلســالم

قـد  ،رب املسـيحي، ولعـل ذلـك يرجـع أساسـا إىل أن الغـالتصـعيد إىل اهللا الواحـد األحـد :وهي ،اإلسالم وعظمته

دراســة القــرآن الكــرمي عنــد املستشــرقني يف ضــوء علــم نقــد الكتــاب املقــدس، نــدوة القــرآن الكــرمي يف الدراســات االستشــراقية : د خليفــة حســنحممــ -1

م، املدينــة  2006 –11 –09هـــ املوافــق لـــ  1427 –18 –16املنعقــدة يف جممــع امللــك فهــد لطباعــة املصــحف الشــريف باملدينــة املنــورة يف املــدة 

.45م، ص 2006هـ، ��ǞËǸĐ1427املنورة، ا
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دون أن يكلــف نفســه حــىت عنــاء دراســة  ،تلطــيخ اإلســالم ومؤسســه بأســخف األقــوالملــدة قــرون طويلــة ب تفــىاك

1 .....".هذه العقيدة

.53-52املرجع السابق، ص : زينب عبد العزيز -1
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    .النص القرآني في االستشراق الفرنسي: المبحث الثالث

،شـراق الفرنسـيتسإفـراد مبحـث خـاص باال ارتأينا "جاك بريك"ألن موضوع البحث النص القرآين عند 

ة األوروبيــة خصوصــا والعامليــة علــى االستشــراقيالفرنســي أصــيل ومتفــرد داخــل املنظومــة  االستشــراق أن لــىزيــادة ع

   .وجه العموم

حيل حتديــد تــاريخ زمــين مث إن التواصــل احلضــاري والثقــايف بــني فرنســا والشــرق قــدمي جــدا حــىت أنــه يســت  

نسا بالشرق، كان أيـام الفتوحـات اإلسـالمية فر  لةمن املؤرخني جيمعون على أن صِ  اعلى أن كثري  .تّال لتلك الصِ 

وتصـدى هلـا ) جنـوب فرنسـا"(جبـال الـربانس"إىل " عبـد الـرمحن الغـافقي"دما وصـلت جيـوش املسـلمني بقيـادة عن

Charlesشارل مارتـل" Martel  " وهنـا تعرفـت فرنسـا علـى  .عنـد العـرب) بـالط الشـهداء" (بواتييـه"يف موقعـة

   .بالشرق واتصلتالعرب املسلمني 

العالقة بني فرنسا والعـرب أيـام خالفـة بـين العبـاس بـني املراسـالت واهلـدايا الـيت كانـت بـني  وقد توطدت  

 اهتمامهــااحلــروب الصــليبية زادت فرنســا مــن  وبعــد" Charlemagneارملان شــ"واإلمرباطــور  "هــارون الرشــيد"

وكان هلـا دور ريـادي يف  ،م1095 مؤمتر الصليبني بفرنسا سنة وعقدتبالعرب املسلمني وحتمست حنوهم أكثر 

   .مجيع احلروب الصليبية

احلروب الصليبية وخسارة الغـرب بـدأ التفكـري يف وسـائل أخـرى مـن بينهـا النشـاط التجـاري  انتهاءوبعد   

   .الرحالت ،وتبادل السفراء

إىل تصــال فرنســا بالشــرق عــرب األنــدلس كمــا حصــل مــع معظــم الــبالد األوروبيــة، إضــافة اواكري وكانــت بــ  

يف بــاريس بعــد  لتــدريس اللغــة العربيــة، وإنشــاء كراســي للعربيــة والعربيــة والكلدانيــة تأســيس مــدارس رميــس وشــارتر

   .)م1321-1311" (كليمانس اخلامس"البابا املنعقد برئاسة " فيينا"جممع 
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  فرنســادور فعــال يف ترســيخ اللغــة العربيــة يف)  م1788 – 1716" ( كــارلوس الثالــث"وكــان للملــك   

يقصـد اللغـة -) م1788 – 1716" ( كارلوس الثالـث "حىت نشط هلا امللك : "ويف هذا يقول جنيب العقيقي

 ناشــر ،ال الــيت كــان قــد أنشــأها امللــك فيليــب الثــاينـفوســع املكتبــة امللكيــة، ونظــم مكتبــة ديــر األسكوريــ -العربيــة

رهبـان موارنـة مـن لبنـان وشـجع  واسـتدعىملوظفني وجعل من املعرفة العربية مربرا لرتقية ا ،التوراة يف سبعة جملدات

1." اللغة العربية وتراثهايف على التضلع  سباناإل

جيـــوش  لشـــرق مـــع قائـــدها شـــارل مارتـــل حـــني أوقـــفمـــع ا اتصـــلتميكـــن أن نقـــول أن فرنســـا  اختصــارا  

وتـزعم احلـروب  ،يـةدما أنشـأ حاميـة الكنيسـة الكاثوليكعنـ" شـارملان"بالشـرق مـع إمرباطورهـا  واتصـلت ،املسلمني

بــالعرب واملســلمني يف احلــرب مــع اإلســالم يف  واحتكاكــاومــن هنــا كانــت فرنســا أكثــر مــن غريهــا قربــا  ،الصــليبية

.األندلس أو جنوب فرنسا، مشال إفريقيا، مصر أو الشام

م ē¦°Ȃººǐƫ� ƢººǼƥ�Ŀ�ÀȂǫǂººǌƬǈŭ¦�ƢººȀǼǷ انطلــقبالشــرق اخللفيــة الفكريــة والقاعديــة الــيت  االتصــالهــذا  مثــلو   

وهذه اخللفية أصبغته صبغة خاصة جعلته خيتلـف عـن  ،عن الشرق عموما والعامل اإلسالمي على وجه اخلصوص

الثقـايف  االتصـالومكنت العوامل السـالفة الـذكر جمتمعـة مـن  .يف أوروبا ويف الغرب عموما االستشراقباقي أنواع 

وقـد أنشـأت فرنسـا قبـل قـرنني مـن هـذا  ،نـدلسبني فرنسا والشرق اإلسـالمي، إضـافة إىل الطلبـة الوافـدين مـن األ

لقـــد متتعـــت بـــاريس مبكانـــة رفيعـــة يف " :"جوزيـــف نســـيم يوســـف"كرســـي للغـــة العربيـــة يقـــول   لالتوافـــد الطـــاليب أو 

مدرســة لالهــوت، وملــا كــان علــم الالهــوت هــو موضــوع الدراســة األمســى، فقــد أطلــق  باعتبارهــاالقــرون الوســطى 

�ƨºǻƢǰŭ¦Â�°ƾºǬǳ¦�ƨºǠȈǧ°�ƪ،"علوم العلياسيدة ال" اسمعلى هذه املدرسة  ǻƢǯ�ƢĔ¢�řǠȇ�¦ǀǿÂولقـد  .جامعـة باعتبارهـا

والعلـــم عنـــد  ،واإلمرباطوريـــة عنـــد األملـــان ،أن البابويـــة كانـــت عنـــد اإليطـــاليني :وهـــو ،جـــرى القـــول املـــأثور القـــدمي

بــاريس منبعــا جلامعــات  وكانــت بــاريس هــي املركــز املختــار للعلــم والــتعلم وكــان طبيعيــا جــدا أن تصــبح الفرنســيني

.174–17املرجع السابق، ص: جنيب العقيقي -1
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كســفورد اإلجنليزيــة عــن هــذا املصــدر األصــلي يف أواخــر القــرن الثــاين أجامعــة  انبثقــتفقــد  .الشــمال ومنوذجــا هلــا

فقد بدأت بعد ذلـك بفـرتة، وال ترجـع أي جامعـة مـن اجلامعـات األملانيـة إىل مـا قبـل ،دجرب أما جامعة كام ،عشر

1."انت تقليدا جلامعة باريسǯ�ƢĔ¢�Ǿالقرن الرابع عشر ومن املسلم ب

Collègeتأسـس معهـد فرنسـا " ا األولفرنسـو "ويف عهـد امللـك    de France  وأنشـئ  م  1530عـام

بالشـرق  االتصـالزادت روابـط و  ،إضافة إىل إنشاء الكليـة امللكيـة واملكتبـة الوطنيـة ،خر للعربيةآكرسي لليونانية و 

   .عندما عقد معاهدة مع السلطان سليمان القانوين

واألختـام واخلـرائط  واألومسـة والنـوادر كـالنقود ،هـذه املكتبـات العديـد مـن نـوادر املخطوطـات وقد ضمن  

 1654ويكفــي أن أذكــر أن مكتبــة بــاريس الوطنيــة وحــدها " :والعديــد مــن الكتــب العربيــة يقــول جنيــب العقيقــي

Bibliothèque nationale de paris خطوطات، منها حنو سـبعة حتتوي على ستة ماليني من الكتب وامل

2."الف خمطوط عريب آ

يف معرفـــة الشـــرق طيلـــة القـــرن الســـادس عشـــر  مـــن يطمـــحوأضـــحت كـــل هـــذه املنـــابر العلميـــة مـــزار كـــل   

وأنشـأت املدرسـة الوطنيـة للغـات  م1789فرنسا بالشرق أثنـاء الثـورة الفرنسـية سـنة  اهتماموزاد توسع  .امليالدي

ولغــات شــرقية  ،اللغــة الــيت تــدرس فيهــا هــي اللغــة العربيــة الفصــحى والعاميــة وكانــت ،م1795الشــرقية احليــة عــام 

قبـــل أن  ،رجـــال السياســـة والســـلك الدبلوماســـي ،أخـــرى كالرتكيـــة والفارســـية، ودرس يف هـــذه املدرســـة القناصـــل

  . دون إليهااهلم يف بالد الشرق اليت كانوا يفيميارسوا أعم

وهــذا مــا لعــب دورا يف تطــوير  ،خصصــني يف محلتــه علــى مصــرƬŭ¦� ƢººǸǴǠǳ¦� ȏƚººđ�ÀȂȈǴƥƢººǻ اســتعانوقــد   

التـدريس توسـع م 1832من الدراسات العربية اإلسالمية، ويف عـام امة، وعمقة بصورة عاالستشراقيالدراسات 

ية، وغريهــــا مــــن لغــــات الشــــرقيني امالســــ ،الســــودانية، اهلنديــــة، الصــــينية، اليابانيــــة :يف هــــذه املدرســــة إىل اللغــــات

.267-266م، ص 1971، منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر، 1نشأة اجلامعات يف العصور الوسطى، ط : جوزيف نسيم يوسف -1

.143-142، ص 1لسابق، ج املرجع ا: العقيقيجنيب  -2
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علــى مصــر مث احــتالل اجلزائــر  ،الدراســات الشــرقية هــو محلــة نــابليون ازدهــارولعــل الســبب املباشــر يف  �ǶēƢººƴوهل

أن نــابليون أســس معهــد مصــر بالقــاهرة والــذي زود مبطبعــة عربيــة  تواجــد يف املغــرب وبــالد الشــام، إذوتــونس، وال

   .قامت بنشر العديد من الكتب واملخطوطات الشرقية

ومـــا زالـــت تلعبـــه يف مضـــمار الدراســـات "دور الـــذي لعبتـــه جامعـــة الســـربون خـــرى الـــومـــن األســـباب األ  

ƢǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀđ�́©،العربية واإلسالمية Ƣƻ�Ƕǈǫ�Ƣđ�ƞǌǻ¢�Ʈ ȈƷ -وأمههـا  ،يعتـرب أقـوى األقسـام -يقصـد الشـرقية

1."إىل وقتنا هذا 

م قصــد 1843 ففــي عــام"تقــامسوا فيمــا بيــنهم املهــام  ،املستشــرقون الفرنســيون إىل الشــرق انــدفعوحــني   

بلـغ مـا و  ،وهو صـيديل فرنسـي الـيمن وسـار شـرقا فكشـف عـن طريـق الصـدفة القوافـل بـني مـأرب وصـنعاء "أرنو"

 اكتشــــف م1908 – 1907وبــــني عــــامي  ،مــــن صــــنعاء وصــــرواح ومــــأرب نقشــــا 56نســــخه يف رحلتــــه تلــــك 

ة يف اجلزيــــرة ملــــدن القدميــــا ،م1918يف ســــنة " جوتيــــه" واكتشــــف ،رقصــــر الســــدير األخيضــــ" ونلــــويس ماســــني"

2."العربية

عـام " ماسـبريو"الشـرقية بالقـاهرة وقـد أنشـأه  لآلثـاروأنشـأ هلـا املعهـد الفرنسـي  االكتشافات�ǽǀđ وجيء  

معهـد الدراسـات  ،ويضـاف هلـذا املعهـد ،العربية والفارسية والشرقية، وزود مبكتبـه ومطبعـة اآلثاروضم  ،م1880

الفرنسـي مـن خـالل هـذه املعاهـد العنايـة لكـل  االستشـراقا، لبنان، فـأوىل سوري ،املغرب ،تونس ،العليا يف اجلزائر

   .ظهر إىل الوجود كم هائل من األحباث ولدراسات�Â�À¦ƾǴƦǳ¦�ǽǀđ�ǪǴǠما يت

.108املرجع السابق، ص : ساسي سامل احلاج  -1

ه، 1435، دار القلم للطباعة والنشر، الرباط، املغرب، 2ط  -دراسة نقدية-أراء املستشرقني الفرنسيني يف القرآن الكرمي، : أمحد نصري  -2

.33م، ص 2014
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العاليــة يف  اآلدابمدرسـة  ،م1895معهــد قرطاجنـة : اهـد معاهــد أخـرى نـذكر منهـافت هلـذه املعوأضـي  

 م 1931ومعهـــــد الدراســـــات املغربيـــــة يف الربـــــاط ســـــنة  ،م1909 وحتولـــــت إىل جامعـــــة عـــــام ،م1881اجلزائـــــر 

   .م1930وسنة  ،م1822واملعهد الفرنسي يف دمشق سنة 

�¼ǂºǌǳ¦Â�ǆ ȇ°Ƣºƥ�ǺºǷ�°ƾºǐȇ�Äǀǳ¦�ƾȇƾǠǳ¦�ƢȀǼǷ�ƾƳȂȇ�Ŗǳ¦Â�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƨǐǐƼƬŭ¦�©ȐĐ¦�ȄǴǟ�̈ÂȐǟ

ـــة، حمفوظـــات الرببـــر�¦ƨºººȈǬȇǂǧȍ¦�ƨºººǴĐ¦�ƨȈºººǈǻȂƬǳ¦�ƨºººǴĐ:األدىن ومشـــال إفريقيـــا، وأشـــهرها ¦�ƨºººǴĐ،احملفوظـــات املغربي

الدراســات  الفرنســي للدراســات الشــرقية، ونشــرةجملــة الدراســات اإلســالمية، زيــادة علــى نشــرة املعهــد،ســيويةاآل

   .العربية

كمـا هـائال مـن املستشـرقني ....¦ȐºĐ©،لقد خلف هذا الكم اهلائل من الكراسي واجلمعيات واملعاهـد  

بدايـة األمـر علـى البحـث يف اللغـة العربيـة  اهتمامهـاǶȀǠȈºŦ�Ƕđ��©Ǆºǯ°�Ŗºǳ¦�ǶēƢǗƢºǌǻ�ǾºƳÂƘƥÂ يصعب اإلحاطة

عـــام " ةوالفينيقيـــقواعـــد اللغـــة العربيـــة "الـــذي ألـــف كتـــاب " Postelيل بوســـت"ومـــنهم املستشـــرق  �Ƣºººđادآحنوهـــا، و 

فلــــه   "herbelotD' أيربلــــو"، أمــــا "وصــــف القــــاهرة" ،"عــــادات وشــــريعة املســــلمني"وأصـــدر كتــــاب  ،م1539

Duدي كوروا "وألف " املكتبة الشرقية"كتاب  Courroy"  التشـريع اإلسـالمي يف "كتاب عن   ،م1848عام

النحــو "وألــف " ¦ƨȇȂȈººǇȉ¦�ƨººǴĐ"شــيخ املستشــرقني فأنشــأ " دي ساســي"الســنية والشــيعية واحلنفيــة، أمــا املــذاهب 

وغريهـــا مـــن الكتـــب املتعلقـــة باللغـــة العربيـــة وفقههـــا ... .، وحقـــق وطبـــع مقامـــات احلريـــري وكليلـــة ودمنـــة"العـــريب

Ƣđ¦®¡Â.

«��ÀȂǫǂººººǌƬǈŭ¦�ńÂ¢�ƢººººēƢƴŮÂ�ƢººººēƢǤǳ�ȄººººǴǟ اســــتعمارهايف  احتاجــــتوألن فرنســــا    ǂººººǠƬǳ¦�ƨººººȈƥǂǠǳ¦�À¦ƾººººǴƦǴǳ

العنايــة يف حبــوثهم باللغــة العربيــة الفصــحى والعاميــة، ونشــأت ثلــة مــن املستشــرقني الــذين أولــوا العنايــة بالبحــث يف 

" بالشــــري" ،"Fleishفلــــيش " ،"Renanرينــــان " ،"Slaneالبــــارون دي ســــالن  " :امليــــدان ونــــذكر مــــنهمهــــذا 
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ــــزو" ،"شــــومي" ــــد كــــوهني " ،"Renaund رينــــو" ،"Colin كــــوالن" ،"Marçaisوليــــام مارســــيه " ،"دين دافي

Cohen"،  مونتاينMontagne"، " بارتلميBarthélémy".

" خمائيــــل" ،"فييــــت"، "ويــــيال"يب جنــــد فيهــــا أمســــاء أخــــرى أبرزهــــا أمــــا الدراســــات املتعلقــــة بــــاألدب العــــر   

"Massé هنــــري ماســــيه" ،"دميــــوميني جــــودفري" ،"شــــارل بــــيال" ،"دي ساســــي" ،"Pérésبرييــــز " ،"بالشـــري"

   ."سانييت" ،"دميفرميري"، "كانار" ،"سوفاجيه" ،"كرمير"

ميكن أن نقـول أن مفهـوم  اختصاراو  "مدام سورديل"الفرنسي  االستشراقيات النسوية يف ومن الشخص  

كمــا مل يــدرج هــذا املفهــوم يف قــاموس األكادمييــة الفرنســية إال   ،م1799مل يظهــر يف فرنســا إال عــام  االستشــراق

1.م1838عام 

شـــعوب لة خاصـــة يف تناوهلـــا ة الفرنســـية غزيـــر االستشـــراقيولـــن نفصـــل يف املوضـــوع أكثـــر ألن الدراســـات   

الدراســـــات ب االستشــــراقهــــذا  امـــــاتشـــــرة للحــــديث عــــن اهتما وســــننتقل مبامشــــال إفريقيــــا ومســـــتعمرات فرنســــ

 االستشــراقألنــه مــن الصــعب مبكــان اإلحاطــة جبميــع أوجــه نشــاط  ،اإلســالمية وبالضــبط يف تنــاول الــنص القــرآين

   .الفرنسي

ة مـــن أهـــم مـــا قـــام بـــه املستشـــرقون الفرنســـيون يف ميـــدان التـــأليف والنشـــر ترمجـــة القـــرآن الكـــرمي إىل اللغـــ  

ووقفــوا علــى تــاريخ نزولــه، ترتيــب ســوره، وقفــوا علــى ،ودرســوا علــم القــرآن ،وحبثــوا يف الــوحي ومصــدره ،الفرنســية

  املعيـــار فيـــه ،الـــزمن فيـــه ،هريبـــغ،لغتـــه، أســـلوبه، بنيته�ǾđƢºººǌƬǷ،كمـــهحم ،ناســـخه ومنســـوخه ،املكـــي فيـــه واملـــدين

مهم هتمـاوا واملقـاالت ȐºĐ¦�©¦ǂºǌǟ©لكتـب وأصـدروا ǂºǌǟ�¾ƢºĐ¦�¦ǀºǿ�Ŀ�¦Ȃ¦©�¦وألفـ ،...عالقته باللغـة العربيـة

م علــوم القــرآن الســبيل الوحيــد للنفــاذ إىل هــذا الكتــاب وفهــم مراميــه ومــن مث فهــم هــذا عائــد إىل علمهــم بــأن فهــ

�̈¦°ȂººƬǳ¦�śººƥÂ�ǾººǼȈƥ�¦Ȃǻ°ƢººǫÂ�ǾººƬǣȐƥÂ�À¡ǂººǬǳ¦�±Ƣººƴǟ¤�¦ȂǳÂƢººǼƫ�ǶººĔ¢�ŕººƷ��ƨȈǷȐººǇȍ¦�ƨººȈƥǂǠǳ¦�§ȂǠººǌǳ¦Â�ȆǷȐººǇȍ¦�ŃƢººǠǳ¦

م، ص 2007قي يف الدراسات اإلسالمية، سلسلة تصحيح صورة اإلسالم، فاس، املغرب، آليات املنهج االستشرا:  إدريسعزوزي حسن بن  -1

55.
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نسـي يف هـذه الدراسـات العلميـة اإلسـهام الفر "قرآن إىل اللغـة الفرنسـية، وكـان وسعوا إىل ترمجة معاين ال ،جنيلواإل

وال شـك  �ȆǟƢǸŪ¦�®ȂȀĐ¦�ǲǰǋ�ƢǻƢȈƷ¢�ǀƻƘȇ�ǄºȈǸƬŭ¦�Ä®ǂǨǳ¦�®ȂȀĐ¦�ǲǰǋ�Ãǂƻ¢�ƢǻƢȈƷ¢�ǀƻƘȇÂ،ومتنوع غزير

1."سوعات العامة أو دوائر املعارف اإلسالمية أن من أهم ما أمثر عنه اجلهد اجلماعي للمستشرقني فكرة املو 

ونقلـت إىل  2م 1647سـنة " أنـدري دي ريـري"للقـرآن الكـرمي تلـك الـيت أجنزهـا ولعل أول ترمجـة فرنسـية   

مـن نفـس املنطلـق حـىت كـان القـرن السـادس عشـر، وبـدأ يظهـر مث توالت الرتمجات، وكلها تندفع"لغات أخرى، 

اللغـة العربيـة بغيـة مزيـد مـن التوغـل، ومزيـد مـن اهلـدم والتجـريح، ويف القـرن السـابع  االستشراق واالهتمـام بدراسـة

ـــه"عشـــر قـــام  ـــه ريي م بعمـــل أول ترمجـــة كاملـــة 1630قنصـــل فرنســـا يف مصـــر عـــام ) م1660-1580" (أندريي

مــا   -لكنهــا –م وكانــت أول حماولــة أمينــة نســبيا يف ابتعادهــا عــن الصــراعات 1647للــنص العــريب نشــرت عــام 

" لـــود فيكـــو ماراتشـــي"واألخـــرى بقلـــم " جرمـــان دي ســـليزي"ادت تظهـــر حـــىت تبعتهـــا ترمجتـــان إحـــدامها بقلـــم كـــ

د وتلتهـا بعـ 3"....."بطـرس املبجـل"لتعودا برتمجات القرآن إىل حظرية  التعصب وحلبة الصراع اليت بدأها القـس 

وأعيــد نشــر هــذه الرتمجــة  4م1783إذ ظهــرت يف بــاريس ســنة " كلــود ســفاري"مائــة وســتة وثالثــني ســنة ترمجــة 

   .مرات عديدة يف القرن العشرين

علــى  ،م1840مجـة مرجعيـة فرنســية فتمـت سـنة أمــا أول تر  5.يف ترمجـة القـرآن حمــاوالت" لفـولتري"وكـان   

مـن الطلبـة والبـاحثني هـذه واستخدم العديد  ،الذي كان معروفا بإتقانه للغتني العربية والفارسية" كزميريسكي"يد 

لعـل أول مـن و  ،ها باألسلوب على حساب البنية واملعـىناهتمام عيب عليهاو  ،وأعيد نشرها مرات عديدة ةالرتمج

حــــني عكــــف علــــى ) م1883-م1800" (بوتيــــه"ختصــــص بدراســــة تــــأريخ القــــرآن الكــــرمي املستشــــرق الفرنســــي 

.13، ص 1997ستشراق الفرنسي واألدب العريب، اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر، اال: درويش أمحد -1

.443املرجع السابق، ص : بدوي عبد الرمحن: أنظر -2

.54-53بق، صاملرجع السا: زينب عبد العزيز -  3

.108، ص السابق عاملرج: الصغري حممد حسني علي -4

.115املرجع السابق، ص : البنداق حممد صاحل: ينظر -5
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زولـه وغايتـه، والعقائـد البحث يف تأثري القرآن مبا قدمه من معرفة عن الديانات السابقة والظروف اليت أحاطـت بن

سـنة  "مونتيـه"وتلـت هـذه الرتمجـة ترمجـة  .م1840املعادية له، نشرت هـذه الدراسـة يف بـاريس عـام  املوافقة له أو

 :قــال عنهــا حممــد فــؤاد عبــد البــاقي" إدوارد مــونتري"ـهــا وهنــاك ترمجــة فرنســية أخــرى لــوغري  "ماصــون"و ،م1929

وضــعها  ، شــكيب أرســالن عــن ترمجــة فرنســوية حديثــة  للقــرآن الكــرميكنــت طالعــت يف جملــة املنــار مقــاال لألمــري"

¢�ƨººȈƥǂǠǳ¦�ń¤�ƢººȀǼǟ�ǲººǬǻ�ƾººǫÂ�Àȉ¦�ŕººƷ�©ǂººȀǛ�Ŗººǳ¦�©ƢººŦŗǳ¦�¼®¢�ƢººĔ " :قــد قــال عنهــاو  .األســتاذ إدوارد مونتيــه

   .نارسيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد نشرت يف املو تأريخ وهي يف تأريخ القرآن  ،مقدمة هذه الرتمجة

ƨºȇƢǼǠǳ¦Â�ƨºǫƾǳ¦�Ŀ�ƨºȇƢǤǳ¦�ȄºǴǟ�ƪ فاقتنيت   ºǧÂ¢�ƾºǫ�ƢēƾºƳȂǧ�ƨºŦŗǳ¦�ǽǀǿ� هـرس ملـواد وقـد ذيلهـا املـرتجم بف

1."القرآن مفصل أمت تفصيل

رتــب يف هــذه قــد ملعــاين القــرآن مــع مقدمــة طويلــة و ) م1952 ،1947(مــابني " بالشــري"وتــأيت ترمجــة   

ــــب النــــزول ــــب الســــور وفــــق الرتتيــــب األصــــلي 1957 طبعــــة ويف ،الرتمجــــة ســــور القــــرآن وفقــــا لرتتي م، أعــــاد ترتي

ƾºƬǟ¢�Ŗºǳ¦�Ƣēƾºǟ�Ʈ©�و وكانت هذه الرتمجة يف ثالثة أجزاء  ،للمصحف ȈƷ�ǺǷ�ƨȇȂǫ�ƨŦŗǳ¦�ǽǀǿ�ÀȂǫǂǌƬǈŭ¦�ƾǟ

Ƣºººđ�  إضـــافة إىل متكـــن  .)املـــدارس الفقـــه لغويـــة األوروبيـــة(عليهـــا يف الرتمجـــة  اعتمـــدتومـــن حيـــث املـــدارس الـــيت

   .للغة العربية وقواعدهابالشري يف ا

ومن ترمجات العـرب للـنص  ،م1972سنة " غروجون"وترمجة  ،م1958سنة  "ماصون " :وتلتها ترمجة  

أرفقــت هــذه  ،م1972ســنة " محــزة بــوبكر"ترمجــة  ،م1959ســنة  "محيــد اهللا"ترمجــة  ،القــرآين إىل اللغــة الفرنســية

صــالح "مث ترمجــة  ،م1980ســنة " صــادوق مــازيغ" وتلتهــا ترمجــة ،أهــم التفاســري واعتمــدت ،الرتمجــة بشــروحات

يف ترمجـة " سـي حممـد التيجـاين"مـع " أوكتاف بـل"املستشرق الفرنسي  اشرتكوقد  ،م1981سنة " الدين كشريد

املنشـــورة ســـنة " أندريـــه شـــوراكي"أمـــا ترمجـــة " زينـــب عبـــد العزيـــز"إىل الفرنســـية، إضـــافة إىل ترمجـــة القـــرآن الكـــرمي 

  ). املقدمة(م، 1969لعريب، بريوت، ، دار الكتاب ا8تفصيل آيات القرآن الكرمي، مقدمة الطبعة الثانية، ط : حممد فؤاد عبد الباقي  -1
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وقـــد تـــرجم  ،يف الدراســـات العربيـــة ثـــر عرضـــة للنقـــد واجلـــدل كونـــه متخصـــصة األكم فقـــد كانـــت الرتمجـــ1990

   .القرآن إىل العربية مث منها إىل الفارسية

¦�Ƣºǿ±ȂǠƫ�ƨºŦǂƫ�ƢºĔ¢�ÀȂưƷƢºƦǳ¦�ƾºǯƚȇÂ�ňȂºǳȂƦǳ" ألربكـاز ميريسـكي"ات اجلزئيـة إىل الفرنسـية ترمجـة ومن الرتمج  

   .م1930" الماس"ىل ترمجة إ إضافةاألمانة العلمية وفهم البالغة العربية 

جـــاك "مهــا ل أخريتــانصــدرت ترمجتــان فرنســـيتان " أندريـــه شــوراكي"و يف نفــس الســنة الــيت صـــدرت فيهــا ترمجــة 

ليسـت "أن حماولتـه ترمجـة معـاين القـرآن الكـرمي  "جـاك بـريك"يعـرتف املستشـرق الفرنسـي  ، و"رينيه خـوام"و" بريك

ألن الرتمجــة احلقيقيــة للــنص القــرآين مســتحيلة، فألفــاظ وعبــارات القــرآن غــري حماولــة لتفســري معــاين القــرآن الكــرمي، 

أن تنقلهـــا بكـــل مـــا حتتويـــه مـــن معـــان ظـــاهرة ) القابلـــة(الكـــرمي هلـــا مـــدلوالت ومـــؤثرات عميقـــة وال تســـتطيع اللغـــة 

1."وخافية

�ȂǷ�Ŀ�Ǧ ȈǳƘºººƬǳ¦�ń¤�ƢēƾºººǠƫ�ǲºººƥ�À¡ǂºººǬǳ¦�ƨºººŦǂƫ�ƾºººǼǟ�śȈºººǈǻǂǨǳ¦�śǫǂºººǌƬǈŭ¦�©¦®ȂºººȀů�Ǧ ºººǫȂƬƫ�ŃÂ ضـــوعات

فلــه  " بروفاســان"م، أمــا 1543ســنة " توافــق القــرآن و اإلجنيــل"يكتــب كتــاب " بوســتيل"قرآنيــة أخــرى، وهــا هــو 

وعلــق عليــه وهــو عـــن " القــرآن و اخللــق"كتــاب " ماركــه"م، وتــرجم 1920ســنة " ســورة فاحتــة الكتــاب"كتــاب 

.خمتارات إلخوان الصفا، وغري هذه الكتب كثري

ملستشـــرقون الفرنســـيون كتبـــا كثـــرية وكـــان هـــذا االهتمـــام منـــذ عهـــد الالهـــوت ويف الســـرية النبويـــة نشـــر ا

ملواجهة الدين اجلديد، وتشـويه صـورته، ولعـل أول مـن تنـاول السـرية النبويـة الفرنسـي ) القرون الوسطى(النصارى 

Pierreيل بيري با" Bayle "الـذي  الذي عرض حلياة حممـد صـلى اهللا عليـه وسـلم يف قاموسـه التـارخيي والنقـدي

�Ŀ�ǶǴºººǇÂ�ǾºººȈǴǟ�ƅ¦�ȄǴºººǏ�œºººǼǳ¦�ȄºººǴǟ�Ƕºººƴē�ƾººǬǧ" فـــولتري"م، أمـــا 1697يف روتـــردام عـــام   األوىلظهــرت طبعتـــه 

Mahomet"مسـرحيته الشـهرية  ou le Fanatisme" "بـودي "وألـف " حممـد أو التعصـبBody " كتابــه

، السنة الثانية عشرة، دار االجتهاد لألحباث 49ترمجة جاك بريك للقرآن، من القراءة إىل التفسري، جملة االجتهاد، عدد : عبد الغين مصطفى -1

.137-115هـ، ص 1422-ه1421م، 2001والرتمجة، بريوت، لبنان، شتاء 
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Laحيـاة حممـد " Vie De Mahomet " عـرف فيـه ولعلـه أول كتـاب ت. م1730نقحـه سـنة م و 1671سـنة

فكتـب كتــاب عـن حيــاة النــيب   "هنــري دي بـولنفيلي"الفرنسـيون علــى حيـاة الرســول صـلى اهللا عليــه وسـلم، أمــا 

  .م1731صل اهللا عليه وسلم وعادات املسلمني عام 

يف أواخــر القــرن التاســع عشــر كانــت البــدايات األوىل للحــديث عــن الســرية النبويــة يف املعــاجم الكــربى و 

انتهــاء حممــد و "م كتابــه 1910ســنة " كازانوفــا" نشــر مث. القــرآن الكــرمي إىل اللغــة الفرنســيةويف مقــدمات ترمجــات 

م، مث كتـــاب 1925ســـنة " كـــولني"لــــ" أصـــل اســـم حممـــد"إضـــافة إىل كتـــاب " األصـــيلة اإلســـالمالعـــامل يف عقيـــدة 

  .م1961سنة " ماكسيم رودونسون" ـل "حممد"، وكتاب "رجييس بالشري"لـ" معضلة حممد"

 خيص احلديث النبوي فإن املستشرقني الفرنسيني قاموا بنشر أشـهر كتـب احلـديث وترمجـوا بعضـها وفيما 

�¾ƢººĐ¦�¦ǀººǿ�Ŀ�¦ȂººǐƬƻ¦�Ǻȇǀººǳ¦�śǫǂººǌƬǈŭ¦�śººƥ�ǺººǷÂ��ÄȂººƦǼǳ¦�Ʈ ȇƾººū¦�¿Ȑººǟ¢�¦ȂººǇ°®Â��ǽȂººǬǬƷÂ"يف  " ولــيم مارســيه

  .أجزاءللبخاري يف أربعة " ترمجة جامع األحاديث"كتابه 

¢ƾººǬǳ¦�¦ǀººđ�ȆººǨƬǰǻ�À°�كــل املدرســة االستشــراقية الفرنســية علينــا   إســهاماتلرصــد يتســع  وألن املقــام ال

ººººǌƬǻ¦Â�Ƣººººǿ°ȂǘƫÂ�ƢēƘººººǌǻ�ǀººººǼǷ�¿ȐººººǇȍ¦�̈°ƢººººǔƷ�Ŀ�¦ȂººººưŞ�śȈººººǈǻǂǨǳ¦�À¢�ń¤�̈°Ƣººººǋȍ¦�ƢººººǼȈǴǟ�Ƣººººǿ°ƢƯ¡�Ŀ�¦ȂººººưŞ��Ƣǿ°Ƣو 

 هـــذا امليـــدان  وتنـــاولوا موضــوع الفـــرق اإلســالمية وامللـــل واملــذاهب بالدراســـة والبحــث، وظهـــرت هلــم يف وأعالمهــا

  .كتب ومؤلفات عديدة

ــــة فقــــد ألفــــوا فيهــــا ا ــــب و أمــــا بالنســــبة للغــــة العربي ــــد مــــن الكت ــــبعض لعدي املعــــاجم وترمجوهــــا، واهتمــــوا ب

يسـتهان بـه ونشـروا العديـد مـن الكتـب الـيت  وفيما خيـص التـاريخ اإلسـالمي بـذلوا جهـدا ال. األدبيةالشخصيات 

  .ألفوها فيه

ني أن يكتبــوا يف جغرافيــة العــامل اإلســالمي، ونشــطوا يف الكتابــة يف الفنــون ومل يفــت املستشــرقني الفرنســي

 تــرتك ميــدانا مــن متتــاز بالشــمولية والتعــدد، فهــي مل ....الدراســات االستشــراقية يف فرنســا"والعلــوم العربيــة ولعــل 
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الشـــرقية مـــن لغـــات  املعرفـــة أنـــواعميـــادين املعرفـــة الشـــرقية إال تناولتـــه حبثـــا ونقـــدا ومتحيصـــا، فقـــد تعرضـــت جلميـــع 

كمـــا تعرضـــت للشــرق بكاملـــه مـــن الناحيـــة اجلغرافيـــة، ومل تقتصـــر علـــى . ونيخ وجغرافيـــا، وآثـــار وقـــانوآداب وتــار 

الشــرق األدىن والــدول اإلســالمية، بــل تناولــت باإلضــافة إىل ذلــك تركيــا وفــارس، واحلضــارات اآلشــورية والبابليــة 

1.....".و اليابان واندونيسياآسيا والتبت واهلند والصني  جنوب شرق..... كما تناولت . واملصرية القدمية

حبثـــوا يف القـــرآن الكـــرمي، ومصـــدره، حبثـــوا يف األديـــان الـــيت ظهـــرت يف ¢ǶºººĔإذ  وهلـــم آراء يف تـــاريخ القـــرآن الكـــرمي

يــل، مث وهلــم آراء يف موقــف اإلســالم مــن التــوراة واإلجن) اليهوديــة، املســيحية(اجلزيــرة العربيــة قبــل ظهــور اإلســالم 

.انتقلوا إىل قضية اخللق، القصص، التشريع، العقيدة، مث عالقة القرآن بالتوراة واإلجنيل

هلــم آراء يف رحــالت الرســول صــلى اهللا عليــه وســلم التجاريــة، يف الــوحي اإلهلــي، يف مفهــوم الــوحي عنــد 

ل صـلى اهللا عليـه سـلم عنـد الكتاب وعند املسلمني، يف فتور الوحي، ويف العوارض اليت كانت تعـرتي الرسـو  أهل

  .....نزول الوحي

، احلـــروف املقطعـــة يف أوائـــل الســـور األدبيـــةن تعريفـــه، صـــورته تشـــرقني الفرنســـيني احلـــديث يف القـــرآومل يفـــت املس

�ǞºººŦ��ƢºººǸē¦ǄȈŲÂ�ƢǸȀǘƥ¦ȂºººǓ��ňƾºººŭ¦Â�ȆºººËǰŭ¦��ǾƥȂǴºººǇ¢Â�À¡ǂºººǬǳ¦�ÀȂǸºººǔǷ��°Ȃºººǈǳ¦�Ƥ ºººȈƫǂƫ��À¡ǂºººǬǳ¦�ǪºººȈƯȂƫ��°¦ǂºººǰƬǳ¦

أيضـــا يف القـــراءات القرآنيــــة  رأي وكــــان هلـــم.......وإعرابـــهراق املصــــاحف، تعجـــيم القـــرآن القـــرآن وتدوينـــه، إحـــ

  .اختالفهاو 

ولعلــه مــن نافلــة القــول اإلشــارة إال أن العقــد األخــري مــن القــرن الثــامن عشــر عــرف االنطالقــة احلقيقــة للدراســات 

�¼ǂǌƬǈŭ¦� ƢƳ�À¢�ȏ¤�ÀǂǬǳ¦�¦ǀǿ�ƨȇƢĔ�¦°ȂƬǧ�ƪ ǧǂǟ�Ľ��ƢǈǻǂǨƥ�ƨȈǫǂǌǳ¦ سلفسرت دي ساسـي "الكبريSilvester

De Sacy" ،اســــتطاع أن يعيــــد جمــــد فرنســــا االستشــــراقي، وحيــــول أنظــــار املهتمــــني و يف القــــرن التاســــع عشــــر

.115املرجع السابق، ص : ساسي سامل احلاج -1
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محلـة نـابليون علـى  ابالدراسات الشرقية مـن جديـد إىل بـاريس، وقـد ختـرج علـى يديـه معظـم املرتمجـني الـذين رافقـو 

  .املؤرخني الفرنسيني وغري الفرنسينيشرقني و على يده الكثري من املست مصر، وخترج

ل احلقيقـــــي االســـــتقالهـــــذه املرحلـــــة تعـــــد مرحلـــــة التأســـــيس و أيضـــــا أن  ولـــــن جنانـــــب الصـــــواب إذا قلنـــــا

ظهــر حتــول يف االستشــراق الفرنســي، فقــد مســح إنشــاء املدرســة ،بــوالدة القــرن العشــرين"لالستشــراق الفرنســي و

ســــيما علــــى صـــــعيد ، الاملتخصصــــةاملــــواد املتفرعــــة و  يف بــــاريس بتجديـــــدللدراســــات العليــــا ) التطبيقيــــة(العلميــــة 

حبـــوث موجهـــة إىل  مناقشـــة فقـــد كانـــت الـــدروس املعطـــاة يف هـــذه املدرســـة علـــى شـــكل. الدراســـات االستشـــراقية

1."مستمعني متقدمني

لـــوي ماســـنيون، هنـــري : ويف هـــذه الفـــرتة ظهـــرت أمســـاء استشـــراقية المعـــة نـــذكر منهـــا علـــى ســـبيل املثـــال

وصوال إىل مستشرقنا جاك بـريك، وقـد تغـريت أسـس البحـث يف ......كسيم رودنسونه رجييس بالشري، ميــــماس

أو اإلخبـــاري، وأصـــبحت هـــذه الدراســـات أكثـــر ختصصـــا  يابتعـــدت عـــن الطـــابع السياســـي التقريـــر و  هـــذه الفـــرتة

وأهـــداف جديـــدة اســـتخدام أســـاليب علـــوم إنســـانية أخـــرى ببـــدأت البحـــوث تكتســـب أبعـــادا جديـــدة وذلـــك "

ختصصـــا يومـــا بعـــد يـــوم، كتلـــك الـــيت تعـــىن بقضـــايا التـــاريخ  أكثـــرفتطـــورت هكـــذا البحـــوث والدراســـات وصـــارت 

،االقتصــادي والتــاريخ االجتمــاعي، والتــاريخ العمــراين، واملشــاكل واملســائل التكوينيــة، وأصــول اللغــة، وفقــه اللغــة

وع اختلـــف عّمـــا كـــان يف الســـابق مـــن تـــاريخ إخبـــاري أو وصـــوال إىل القضـــايا الدينيـــة والفنـــون، واآلثـــار وذلـــك بنـــ

2".سياسي تقريري حبيث تغريت أسس البحث عنها

املراكز اليت أسهمت يف ترسيخ طريقة البحث اجلديدة، ويف إنشاء هذا اجليل اجلديد من ومن املعاهد و 

�ª املستشرقني ȂŞÂ�©ƢǇ¦°®�ǄǯǂǷ�Â�ƨËȈǘǇȂƬŭ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�©ƢǇ¦°®�ƾȀǠǷ بفضل هذه يب اإلسالمي، و العامل العر

، العدد الثاين، دار الشؤون العامة، بغداد، 2له، تطوره، آفاقه، ترمجة حيي يوسف، جملة االستشراق، ماالستشراق الفرنسي، أصو : روبري منرتان -1

.35م، ص 1987العراق، شباط،

 . 35ص : املرجع نفسه -2
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ǂǌƬǇȏ¦�¦ǀǿ�ǲǿƢš¦¼�املعاهد و  �ǞȈǘƬǈǻ�ȏ�¦ǀŮ�ƨËȈƦǴǈǳ¦�Â¢�ƨËȈƥƢŸȏ¦�ƨËȇȂǬǳ¦�Ƣē¦ŚƯƘƫ�ƨǇ°ƾŭ¦�ǽǀŮ�ƶƦǏ¢�Ǆǯ¦ǂŭ¦

   .ذلك أنه يفرض علينا نفسه بإحلاح

ة املدرسة الفرنسّية االستشراقّية أصبحت منوذج املؤسسة االستشراقيّ يتفق معظم الباحثني على أنّ 

.العلمّية العلمانّية بعد انفصال االستشراق عن الالهوت يف القرن الثامن يف كل من فرنسا واجنلرتا

وفق . ¡®¦ƾƟƢǬǠǳ¦�ȄǴǟ�̈®Ƣȇ±�Ƣđة و فأصبح االستشراق علما قائما بذاته هدفه دراسة اللّغات الشرقيّ 

ة املخطوطات العربيّ  مجعو  هدف يسري عليه مجيعهم يف إطار منظم ال خيرج عن التدريس يف اجلامعات

ة يف غريه من العلوم اإلسالميّ وحتقيقها ونشرها زيادة على الرتمجة واإلطالع على تاريخ األدب والتأليف فيه و 

األول خر يأخذ عن األول، و فاآل البعض،الشرقّية على أن هؤالء املستشرقني سلسلة يرتبط بعضها برقاب و 

�ËĔ¢�ȏ¤�ǾưŞ�ƨǸȈǫ�ǺǷ�ǎ رغم االنتقادات اليت قدو يوجه قراءة اآلخر  ǬǼƫ ا ال تلغيها بل تكون مرجعّية يتكأ

  .املستشرق يف قراءته للموروث اإلسالمي هاعلي

القرآين  ملصدر النصّ  "بالشري"وال  "ماسنيون"قراءة  مثال يهذا ما حصل مع بريك فهو ال يلغو 

هو ال ينفي جتريد ة بالقانون الروماين و يّ ǷȐǇȍ¦�ƨǠȇǂǌǳ¦�ƨǫȐǠǳ�Â¢�ƨËȇȂƦǼǳ¦�ƨǼǈǴǳ�ƢǸē ¦ǂǫ�ȆǐǬȇ�ȏو . وخطورته

   .ةإنتاج فلسفة إسالميّ ة من اإلبداع و املستشرقني للعقلّية العربّية اإلسالميّ 

رمزين من رموز االستشراق الفرنسي فضلنا تناوهلما كأمنوذجني من مناذج  "بالشري"و  "ماسنيون"وألن 

�¦̄ƢƬǇ¢�ƢǸĔ¢�ń¤�ƨǧƢǓ¤��¼¦ǂǌƬǇȏ¦�¦ǀǿ"جاك بريك"،�ǾƥƢƬǯ�Ŀ�½Śƥ�Ƣŷǂǯ̄ �Ǻȇǀǳ¦�śǫǂǌƬǈŭ¦�ǺǷ�ƢǸĔ¤�Ľ

Relire"موضوع البحث  Le Coran"  مرجعنيفكانا ň¡ǂǬǳ¦�ǎ Ǽǳ¦�Ƣđ�¢ǂǫ�Ŗǳ¦�ƨȇǂǰǨǳ¦�ǾǠƳ¦ǂǷ�ǺǷ.  التزاما و

   ."بالشري"مث  "ماسنيون"بالتسلسل التارخيي سنبدأ بتأثري 

Louis:ماسنيون*  Massignon)1883-1962ني الذين وضعوا االستشراق أول املستشرق )م

  .التاريخ من خالل مقاالت عديدةة، وعلم النفس و أدجموه يف علوم اللغّ ة و على حمك العلوم اإلنسانيّ 
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التظاهرات، فقد ة و الطقوس الدينيّ جعله ميارس العديد من العادات و  ĿȂǐǳ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ" ماسنيون"حبث 

ر ضكان حيو  يهتم مبثل هذه التظاهرات اهتماما بالغاً كان " ماسنيون"ه ذكر بريك أن أستاذه املأسوف علي

�ËĔ¢�ÀÂƾǬƬǠȇ�Ŗǳ¦�ÀƢƫÂŐǳ¦�ƨǬǘǼǷ�ń¤�śȈƸȈǈŭ¦�śǼǷƚŭ¦�ƲƷ�̈ǂǿƢǜƫ ا املنطقة اليت يوجد فيها الكهف الذي نام

:، يقول بريكفيه الفتية

"Le regretté Louis Massignon. Il s'agit comme on sait, de sept jeunes gens

d'Ephèse, en Asie mineure, exemplaires par leur foi et que révoltait la perversité

de leur époque.
"1

وبني الالزمان  حينما حبث بريك عن الزمن يف القرآن الكرمي حتدث عن التداخل بني الزمن اإلنساين

سورة الكهف عنده و ذا اخلصوص ¦đ�ƢǌǿƾǷ�¦ŚǈǨƫ�ǾƦǈƷ�ƢǼȈǘǠȇ�Äǀǳ" ماسنيون"استشهد مبوقف معلمه و 

.حتد موجه إىل التعاقب التارخيي لتسلسل األحداث اإلنسانّية

الزمن اإلسالمي ليس زمنا متسلسال ع حني يرتبط بالفيزياء الذرية، و فالتصوف اإلسالمي يتنكر للزمن املتتاب

:، وهو يزعم قائالحسبه

"Louis Massignon nous dote là-dessus d'une exégèse impressionnante. Il

dégage du texte arabe maints traits provocateurs à l'égard de notre temps

profane. Il montre que, dans cette sourate, un défi est lancé à la chronologie des

hommes, et spécialement à la conception que se font du temps les Occidentaux;

la théologie, ou plutôt la mystique musulmane, liées à une physique

atomistique, ignoreraient ou plutôt dénieraient la durée continue."
2

1- Berque Jaques: Relire Le Coran, Préface De Mohamed Bennouna, Editions Albin

Michel, Paris, 1993, Page 58.

2 - Ibid : Page 58 -59.
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يف جمال العلوم  بثقافته املوسوعّية العالّية استطاع أن يدخل االستشراقو  " ماسنيون"بإنسانية 

من اإلسالم فيعتربه من الديانات اإلبراهيمّية اليت تؤكد  "ماسنيون"ن موقف يدجمه فيها أما عاإلنسانية، بل و 

كامل مع فاإلسالم عنده دين إبراهيمي توحيدي يندرج بتأكيده على اإلميان يف نسق مت: "على اإلميان

1...."النصرانّية ديانة اإلحساناليهوديّة ديانة األمل و 

دعا إىل مواضعة بني وفة فخص احلالج جبهد كبري و املتصمولعا مبواهب اإلسالم  "ماسنيون"كان 

خراج االستشراق اّلذي عمل جهده على إ هلعل هذا سبب مهم لتأثر بريك البالغ بأستاذستشرقني و مناهج امل

.°ǾǼǟ�¿Ƣēȏ¦�ǞƥƢǏ¢�Ǟǧمن أفق انسداده و 

بني التقاليد املعاشة ث و بني مناهج املستشرقني يف البح" مواضعة"كان ماسنيون يدعو إىل طلب "و

 ا أن جمال احلديث القرآن لن ننهمبو . رأي أنه مع نضج اإلسالم سيتحول إىل مسيحيةو 2."حلضارات عريقة

.دون تبيني موقفه من هذا النصّ  "ماسنيون"احلديث عن 

وهو أيضا ذاكرة  القرآن عنده نّص ال خيضع للتفكك الفيلولوجي حبكم طابع الوحي الذي يتميز به

أما يف موضوع الّنص القرآين فقد رأينا و : "البعض اآلخر هو رفيق لإلرادةعند للحياة، وقاموس الفقري، و 

بالتايل لوحي، و طابعه احبكم إهلامية ذلك النّص و .....جييستبعد إخضاعه للتفكك الفيلولو  "ماسينيون"

الذي يتيح له ) أو الفينومنولوجي(رائي الوصفي االستق ر املنهجؤثِ فكان يُ ،"شهادة جمتمعّية حقيقّية"حبكم أنه 

وضعي موحى ) نظام العامل(القرآن احملفوظ منذ الطفولة هو : "التحدث عن موضوعه مثال على النحو التايل

ة ذاكرة لغويّ ة و ذاكرة جاهزة للحياة اجلاريّ يمه إنه عند كل املؤمنني تذكرة و تقين اختيار كل حدث وتفسريه و يتق

أيضا عند الكثري دليل تعريفات وضمانات قابلة دوما للتطبيق وتتيح للفكر التمرس  هإن، و "قاموس الفقري"و

Ƣººƥǂǳ¦��ƨººËȈƥǂǠǳ¦�ƨººǧƢǬưǴǳ�ȆǷȂººǬǳ¦�ǆ¶��1االستشــراق يف ركــب العلــوم اإلنســانّية، االستشــراق يف أفــق انســداده، ط: محــيش ســامل -  1 ººǴĐ¦�©¦°ȂººǌǼǷ��

.75، ص1991اململكة املغربية، 

 .76ص ،نفسه املرجع -  2
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ا ـمصنف حكم احلياة العملّية يتسىن التأمل فيه شخصيو  ،لإلرادةإنه أخريا عند البعض رفيق مالزم و . والعمل

1."مع تركيز االنتباه على الدالئل الالمنقطعة للغز اإلهلي

راق هيأ له متيزا عن كل سابقيه يف االستش" ماسنيون"ر الذي دعا له التطو ال ريب أن التجديد و 

حاول الذي نوه وأعجب به و  "جاك بريك"أوهلم ديه و يز مكنه من التأثري على تالمذته ومر الحقيه وهذا التميو 

لعرب تواطأ معها مع االحرتاز يف كثري من األمور وأوهلا استخدام لّغة جديدة للتحاور مع اممارسة تأمالته و 

�Ŀ�¿ƢǷȋ¦�ń¤�Ƣđ�Ǟǧƾǳ¦Â�ƨËȈǫ¦ǂǌƬǇȏ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�ƾȇƾš �ƾǐǫ�ƨǼǿ¦ǂǳ¦�ƢȇƢǔǬǳ¦�ǞǷ�ǶƴǈǼƫ�À¢�Ƥ Ÿ�ƨËǤǴǳ¦�ǽǀǿÂ

وكذلك " ماسنيون"لعل املستشرق األكثر إحساسا بقوة "اإلنسانّية لتتفاعل معها  احتكاك مع العلوم

فخالفاته مع أستاذه " J.BERQUEك جاك بري "مبحدودية مناهجه ومقارباته هو البحاثة واملفكر الفرنسي 

حبيث كان بكثري من اللباقة والدراية يربز أمام حماوره ضرورة "... قد ظهرت بدءا من احلوارات حول العرب 

2".اجلديل والشعور التارخيي معاجلة القضايا احلاضرة مع احلس تبين لّغة جديدة تنسجم يف

، فاألخري "ماسنيون "  يف بريك كثري من فر ذلك أنغري أن خالف التلميذ مع أستاذه ال يعين التنا

كان على بريك أن يعيد النظر يف تأثره األويل " ساعد بريك على اإلحساس بطعم الشرق، بل عرفه عليه أكثر

" الشيخ اجلليل"أن يقدح يف عبقرية ، من CATHARSISمباسنيون، وأن خيضعه بالتايل لنوع من التطهري 

3."مساعدته على اإلحساس بطعم الشرق اخلاصة أو ينكر فضله يف

اهتم بالبحث يف الشخصيات أما بريك فاهتم بالبحث " ماسنيون"ولعل الفرق بني الباحثني هو أّن 

�ƢǷ¢�ƨËȈǠȈƦǗ�ƨǟǄǻ�¦̄�ÀƢǯ�½Śƥ�ËÀ¢�ń¤�ƨǧƢǓ¤��ƨËȇÂƢǸǈǳ¦�Ƥ Ƭǰǳ¦Â�ƾƟƢǬǠǳ¦Â�©ƢǠǸƬĐ¦�Ŀ"فكان ذا " ماسنيون

أّن جل املستشرقني كانوا كاثوليكيني وأّن املسيحّية رهبنة فيها : ه هونزعة صوفّية مسيحّية وما خنلص لقول

 .76ص: املرجع السابق: محيش سامل -  1

 .78-77ص :املرجع نفسه -  2

 .80ص: نفسه -  3
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، ويرجع ميوهلم هذا "كالم املسيح كالم صويف: " قال" مجال الدين األفغاين"احلس الصويف واضح حىت أّن 

² ƾǬŭ¦�ǶđƢƬǯ�ǶȀȈǧ�ƢȀǴǬǏ�Ŗǳ¦�ǶǿƾƳ¦ȂǷÂ�ǶȀƟ¦Ȃǿ¢�ǞǷ�ƨǟǄǼǳ¦�ǽǀǿ�§ÂƢƴƬǳ.

بدايات القرن العشرين باالنتقال إىل ) مRegis.BLACHERE )1909:بالشير ريجيس-

وقد ترمجه إىل " القرآن، نزوله، تدوينه، ترمجته، وتأثريه"، وحبثه يف تأريخ القرآن يف كتابه "بالشري"تطالعنا ترمجة 

، وتؤكد زينب عبد العزيز أن "املدخل إىل القرآن"وله كتاب آخر غري مرتجم هو " رضا سعادة"اللغة العربية 

:" ليقول عن القرآن "بالشري"�Ƣđ�̧°ǀƬوهي الرتمجة اليت ي". "نولدكه"تأثر برتمجة املستشرق األملاين  "بالشري"

مع املراحل  -  نصر على ذلكو  –يتفق  وذلك النص الغامض عادة والذي يصعب فهمه يف سياقه الذي ال

1."األربع املتتالية لنبوة حممد يف مكة واملدينة

أيضا بطابعها الكتايب اإلجنيلي هي مغمورة  تتميز بطابعها النقدي العلمي و القرآين نظرة بالشري للنصّ 

من هذا املنطلق يرى بريك أّن جهود املستشرقني ال تستحق أدوار، و  هذا واضح من تقسيمه لسور القرآن إىلو 

�ƢǯÂŗǷ�ÀƢǯ�Äǀǳ¦�ň¡ǂǬǳ¦�Ëǎ Ǽǳ¦�ń¤�ƾǬǼǳ¦�ƪ Ǵƻ®¢�ƢĔȋ� ¦°®±ȏ¦جة السلطةحل. 

الدور املكي والدور املدين مث قسم هذه األدوار أيضا إىل  :هذا النّص إىل أدوار وفرتات هي" الشريب"قسم 

��Ãǂƻȋ¦�̈ŗǨǳ¦�Ǻǟ�Ǧ ǴƬţ�Ŗǳ¦�ƢēǄȈǷ�ƢŮ�̈ŗǧ�ǲǰǧ�©¦ŗǧ بدأ إعادة قراءته إذن من هذا التقسيم انطلق بريك و

:للنّص القرآين فقال

"Cela ne veut certes pas dire que l'effort de l'orientalisme soit à

dédaigner. Il a introduit utilement la critique en domaine trop généralement

livré à l'argument d'autorité. Ainsi la philologie a-t-elle distingué dans

l'expression même des sourates une période mecquoise et une période

.54املرجع السابق، ص : زينب عبد العزيز -1
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médinoise……bien que les élans descriptifs et lyriques n'y fassent nullement

défaut."1

هذا ما مكنه من قراءة الظاهرة وار فأدخل على هذا النّص النقد و آي القرآن إىل أد" بالشري"قسم 

لعريب اليت خصصها للرتاث ا" بالشري"ولعل أدبية القرآن قد وجدت يف مباحث : "ةالقرآنّية بأدوات مجاليّ 

اإلسالمي، تقوميا يستمد نصفته من رؤية متحيصّية شاملة خلصائص الرتاث األديب العريب، األمر الذي مكن 

الباحث من أن يقر للظاهرة القرآنّية بكثري من املزايا اجلمالّية السيما وأنه كان يستخلص أحكامه من مقومات 

2."ما تلوح له، أو كما يستبينها فيهالنّص، ك

سور الفرتة املكّية إىل فرتة أوىل هي فرتة الوحي وتتميز سور هذه الفرتة بالنربة الوعيديّة " ريبالش"قسم 

ة فاجتهت والفرتة الثانية يتوسع اإليقاع فيها وتتميز سورها بنربة الوعظ والعربة والتحذير أما سور الفرتة املدنيّ 

لقرآن، وحنن وإن كنا نتحفظ كثريا يف املنحى ة ابيأد "بالشري"هكذا حمص : "حنو التشريع واحلماسة والتنظيم

اتبعه هو أيضا يف تصنيف األدبّية إال أننا نوافقه على كثري من أحكامه، خبصوص التقسيمي، غري املربر، اّلذي

ال تنحصر يف جزء من القرآن دون آخر، بل هي عامة متكيفة مع مضامني الرسالة هذه األدبّية اليت رآها

ن األديبة القرآنّية من حيث النربة، واالمتداد، واإليقاعّية، فهي أدبية مل تتطور باملعىن لوّ وذلك التكيف هو ما 

التارخيي للتدرج، ولكنها أسفرت منذ البدء، وعلى مدى التنزيل، عن خصائصها االستيعابّية، األصيلة لرسالة 

3."ةمساويّة مشوليّ 

1 - Berque Jaques:op.cit, Page27.

، 1998ة توصـــيفية جلماليـــة الســـرد اإلعجـــازي، ديـــوان املطبوعـــات اجلامعيـــة، بـــن عكنـــون، اجلزائـــر، بـــاخلطـــاب القـــرآين، مقار : عشـــرايت ســـليمان - 2

 .40ص

.42، ص  نفسهاملرجع  - 3
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�Ëǎالنقد على النّص القرآين كشف أدب" بالشري"حني مارس  Ǽǳ¦�¦ǀđ�ǾƥƢƴǟ¤� ¦°Â�ȄǨƻ¢�ǾËǻ¢�ȏ¤�ƨȈ

أغراض مشبوهة تشكك يف أصوله وتنتهك حرمة الصحابة الذين أبادوا حسبه كل مجالّية فيه حني قاموا جبمع 

  . سوره

بل وتزكيه وال تزدريه  "بالشري"يف قراءته للنّص القرآين مرجعية استشراقّية تتوافق ورأي " بريك"مرجعية 

¡ǂǬǳ¦�¢ǂǬƫ�ƢĔȋ ن كنّص غامض يف كثري من األحيان يصعب فهمه خالل مراحله وأدواره األربعة، يقول

ونصر على  –ذلك النّص الغامض عادة والذي يصعب فهمه يف سياقه الذي ال يتفق :" عن القرآن" بالشري"

1."لنبوة حممد يف مّكة ويف املدينةمع املراحل األربع املتتالّية –ذلك 

ي والفقه موجودة قبله بقرون يف كتب الرتاث اإلسالم" بالشري"�Ƣđ� ƢƳ�Ŗǳ¦�Àإّن ترتيب آيات القرآ

على أن قراءة " ǀǯ�ƢēƢȇ¡Â¦سورة مدنّية "أو" ǀǯ�ƢēƢȇ¡Â�ƨËȈǰǷ�̈°ȂǇ¦"فالنّص القرآين حني نفتحه جند مثال ،أيضا

وطعنت يف صدق للنّص القرآين مل تتوقف عند هذا احلد بل قرأته يف مرحلة اجلمع والتدوين  "بالشري"

ƥ®ȋ¦�ǲǯ�¦Â®Ƣƥ¢�ǶĔƘƥ�ǶȀƬǸē¦Â�ƨƥƢƸǐǳ¦ إّن الرغبة يف فرض نّص ثابت ال تتغري "ّية املوجودة يف النّص القرآين

تبدو من ذلك الفعل الدنس، أو انتهاك احلرمات من جانب الصحابة الذين قاموا بإبادة كل األشياء اليت مت

2."من فم الرسول د ورعة قامت جبمعهاتسجيل اآليات عليها بأيا

وكان بالشري ضليعا يف اللغة واآلداب العربية من جهة، وضليعا يف الدراسات القرآنية واإلسالمية من 

:جهة أخرى، وقد خترج على يديه كوكبة من الباحثني املسلمني واألجانب نذكر منهم على سبيل املثال

  ".حممد أركون"و"أندريه ميكل"

�ň¡ǂǬǳ¦�Ëǎبالشري من املستشرقني الذين  Ǽǳ¦�̈ ¦ǂǫ�̈®Ƣǟ¤�Ŀ�ǾƫƢȇǂǜǻÂ�ǾǨǫ¦ȂǷ�ǂȇŐƬǳ�½Śƥ�Ƕđ�ƾȀǌƬǇ¦

�Ëǎ ǼǴǳ�Ƕēǂǜǻ�Ŀ�śǫǂǌƬǈŭ¦�ǺǷ�ǾǬƦǇ�ǺŲ�ǽŚǣÂ�ŚǋȐƥ�ǾǼǷ�¢ƾƥ�Äǀǳ¦�ǖËƼǴǳ�¦°¦ǂǸƬǇ¦�½Śƥ�ļƘȇÂ  القرآين

.13املرجع السابق، ص: بالشري رجييس - 1

 .21ص: املرجع نفسه - 2
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لفكريّة من أهم مراجعه ا" بالشري"كان ق و للرتاث العريب عموما، مل يرض بريك عن كل ما جاء به االستشراو 

�ǒ Ǡƥ�ȄǴǟ�ÄȂƬŢ�ƢĔ¢�Ǯ ǳ̄�ň¡ǂǬǳ¦�Ëǎ ǼǴǳ�ǾƬŦǂƫ�ƢŮÂ¢�Â�°ȂǷȋ¦�ǺǷ�Śưǯ�ȄǴǟ�Ƣǿǀƻ¡�Ǿǻ¢�ȏ¤�ƢȀȇ°®Ǆȇ�Ń�Ŗǳ¦

" جاك بريك"، ويبدو أن لـ ختدم الرتمجة أبداملاملخططات اليت توضع قبل السور اليت يرتمجها وهذه املخططات 

هلا مزاياها فهو رجل من أفضل املستشرقني " بالشري"رمجة ت: "، إذ يقول)ترمجة بالشري(رأي حول هذه الرتمجة 

¦�Ǻǰȇ�Ń�Ǿǻ¢�Ä¢��ƢȈǻƢǸǴǟ�ÀƢǯ�Ǿǻ¢�Ǿǐǫ¦Ȃǻ�ǺǷ�ǺǰǳÂ��Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ƾǟ¦Ȃǫ�Ŀ�ƨǟȐǓÂ�ƢǟȐǗ األوروبيني

هو أستاذ عظيم فذ فقد كان " بالشري" أنقادرا على تذوق املضمون الروحي للقرآن وأبعاده الصوفية والشك 

إن ترمجته للقرآن :"عن العالقات اخلاصة فإين أقول لو تكلمنا كعلماء بعيدا ولكننا ،ذي وصديقا كبرياأستا

 جعلت ، وقد1"على الرغم من مزاياها فإن هلا نواقصها، ولكنها تبقى من أفضل الرتمجات الفرنسية للقرآن

ا يتخلف عن العلوم اإلنسانّية ألنه يبقي على هامش الفكر العريب والغريب وجعلته أيض االستشراق هذه الرتمجة

من  اكثري   ، مث إنجتاهل علوم العصر ومكتسباته فهذه املنهجّية قرأت النّص القرآين كنّص غري منتظم ظاهريا

ع إىل عن التفكك املوجود يف سور القرآن ذلك أن اخلطاب فيه يتنقل من موضو تكلموا املستشرقني حسبه 

بل إن املوضوع نفسه  ،خرضوع األول ليتنقل إىل املوضوع اآلهاء من املو ال انتخر دون تتابع أو متهيد، و آ

 هذا ما يؤدي إيلهناك سور ال تتوافق وعناوينها، و يتتابع هنا وهناك يف سور القرآن الكرمي أي يتكرر، أيضا 

¦�ǺǷ�Â¢�śǫǂǌƬǈŭ¦�ǺǷ�ň¡ǂǬǳ¦�Ëǎ ǼǴǳ�Ǿƫ ¦ǂǫ�Ŀ�ǾǬƦǇ�ǺǷ�ƢȀƴƬǼƬǇ¦�°ȂǷȋ¦�ǽǀǿ�ǲǯ��Ƕē ¦ǂǫ�ƨƦȈƻ لغربيّني كما

مساهم وهذه مآخذ وهفوات وقعوا فيها أحبطت مهمتهم لذلك جيب إخضاع القرآن لدراسة جتمع املنطق 

:والرموز والعالقات والصوتّيات وهذا األمر مل يتم حىت اآلن يقول بريك

هـ، شهر يناير، 1399، السنة الثامنة، طرابلس، ليبيا، مجادى اآلخرة، 84جملة رسالة اجلهاد، العدد : حوار مع املستشرق جاك بريك -1

.85م، ص 1990
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"L’orientalisme, en étudiant avec les habitudes de l'historicisme le texte

du coran, s'est à mon sens un peu trop fondé sur la chronologie de la

descente...".1

لوي "، و"هروغونج"و" سنوك"و" جبولد زهري"عزز بريك انتمائه إىل االستشراق من خالل استشهاده 

ا بعضهم بعض يف موقفهم من االستدالل القانوين أو املعيار يف القرآن ذلك أّن هؤالء املستشرقني عارض" ميو

هل مكّن  :االستدالل أو عدم استخدامه يف الربهان اإلسالمي ويعاود طرح السؤاليف استخدام القياس و 

القضاء نفسه يف القانون اإلسالمي؟ اإلجابة عن هذا السؤال موجودة منذ املناقشة األوىل اليت كانت دائرة بني 

:أولئك املستشرقني، فيضيف قائال

"...Nous ne pouvons ici, sans nous écarter de notre sujet, pour suivre

un débat qui depuis un siècle a opposé sur ces définitions des chercheurs

aussi éminents qu'I.Goldziher, Snouck Hurgronje et Louis Milliot".
2

ها االفرتاضات املسبقة لعل القراءة االستشراقّية قراءة عرضّية يف كثري من األحيان يطغى على منهجيت

�ƢŮ�ǶȀƯȂŞ�̧ Ƣǔƻ¤�ÀȂǳÂƢŹ�ǶĔ¢�Ǯ ǳ̄�©ƢǸǴǈŭ¦Â� إضافة إىل االدعاءات على الرتاث اإلسالمي جبميع

الذي ادعى العلمّية واملوضوعّية والنزاهة واحليدة اعتماده على  "بريك"وأهم مأخذ نأخذه على . حمتوياته

 مسألة متعلقة بالقرآن إذ أنه اعترب هذا املوروث املوروث االستشراقي دون مراجعة أو تدقيق خصوصا يف

.مصدر ال يناقش تلقفه وبين عليه إعادة قراءته للنّص القرآين

مث إن تناول املستشرقني حلقل الدراسات القرآنية تناول شديد التعقيد والتداخل، ال ميكن حصره وال 

ف املرجعيات اليت انطلق منها املستشرقون تصنيفه، نظرا الختالف املناهج املطبقة على هذا النص، والختال

1- Berque Jaques:op.cit : Page 25.

2 - Ibid : Page96.
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�¦ǀǿÂ�̧ ȂǓȂŭ¦�¦ǀŮ�ǾǳÂƢǼƫ�ǲƻ¦ƾǷ�̧ ȂǼƫÂ�ǂǰǨǳ¦�¦ǀǿ�̈°¦Ǆǣ�ń¤�ƨƥȂǠǐǳ¦�®ȂǠƫ�Ƣǔȇ¢��ň¡ǂǬǳ¦�ǎ ǼǴǳ�Ƕē ¦ǂǫ�Ŀ

.الطرح وارد منذ ظهور مفهوم االستشراق ومنذ أول احتكاك للغرب باملسلمني وبنّصهم القرآين

ىل كثري من التنقيب والبحث وإىل كثري من احليدة واملوضوعية، وحيتاج والولوج إىل هذا امليدان حيتاج إ

أيضا إىل احلس النقدي والصرب على تتبع أعمال املستشرقني خطوة خطوة وهذا ما نأمل الوصول إليه خالل 

  .الفصل التايل
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   :تمهيد

رجل مشهود له بالكفاءة والنزاهة والرغبة يف أن يكون احلوار بني احلضارات صادقا قائما على  "بريك"

أنه يلزمه املزيد من الرتمجات  اكتشفص القرآين الذي والفهم السليم هلذا عاد إىل النّ ،اخلالف اإلجيايب البناء

ƨȈǷȐǇȍ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǶƬƫ�Ń�ƨǬƥƢǈǳ¦�©ƢŦŗǳ¦�À¢�Ǯ ǳ̄� وهذا ما جعلها تبدو  ،بل أقيمت خارجها

   .ص األصلغري كاملة وليست يف مستوى النّ 

ة ص ألنه وجد فيه تعاليم الديانتني األخريني إضافة إىل معلومات تارخييّ �ËǼǳ¦�¦ǀđ "بريك"وقد عين   

  . ة جديرة بالبحث والتناولة وفلسفيّ وتشريعيّ 

بعد الكثري من األمور لقصورها من جهة، ولعدم  ات والدراسات السابقة فلم تكتشفأما الرتمج  

إضافة إىل  ،ة القاصر من جهة ثالثةة والقرائيّ ببعض األدوات اإلجرائيّ  والكتفائها ،موضوعيتها من جهة أخرى

ومن هنا مل حيظ عندها بالتقدير الالزم وبالتايل ستكون  ،م يف مقابل املنطقأن هذه الدراسات وضعت اإلسال

1 ."التعبريات  ة ومتأنقة من حيث األسلوب وة والفقهيّ دقيقة من الناحية اللغويّ " ترمجته 

وهذا طلبا " حماولة" اعتربمهاني لتمته الدقص القرآين من خالل ترمجته ومإعادة قراءة النّ  "بريك" اقرتح  

  . ص القرآيناحلذر يف التعامل مع النّ  و لالحرتاز

ولعل املطلع على تاريخ ترمجات القرآن أو على األقل معظمها جيد فيها تصدير عن تاريخ القرآن    

وهناك متقدم للقرآن مبقدمات كما  ،هيأوبأو تعريف بالقرآن  ،وكالم عن شخصية الرسول صلى اهللا عليه وسلم

على قائمة الرتمجات القرآنية يرى أن كثريا منها يصدر بالكالم على تاريخ القرآن إن املطلع "اك بريكج"فعل

.13مصر، ص،، القاهرة129، العدد رحماولة لرتمجة معاين القرآن الكرمي، جملة الفكر والفن املعاص: بريك جاك :أنظر -1
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د بعضهم موع ،ريشمثل ترمجة بال ،، وأحيانا بالكالم على شخصية الرسول صلى اهللا عليه وسلمموضوعاتهو 

�ǂŻǄǯ�ǲǠǧ�ƢǸǴưǷ�ƨȈǻ¡ǂǬǳ¦�· ƢǨǳȋ¦�ǒ Ǡƥ�ŚǈǨƫÂ��ǶēƢŦŗǳ�ƨȈƴȀǼǷ�©ƢǷƾǬǷ�ǞǓÂ�ń¤1."ريك ب كي وس

RELIVEقبل تناول الدراسة    LE CORAN  بالبحث ال بد من إجناز توطئة للتعريف مبفهوم

ƢǷȂȀǨǷ�ƢǸĔȋ�̈ ¦ǂǬǳ¦�̈®Ƣǟ¤Â�̈ ¦ǂǬǳ¦باشر ن �Ëǎ Ǽǳ¦�ǞǷ�ǾǴǷƢǠƫ�½Śƥ�ƢǸđ القرآين.   

قلنا أن بريك وجد نفسه يف إطار مشروعه إعادة القراءة مضطرا إىل إعادة النظر  الن جنانب الصواب إذ  

مث تلك القراءات احلديثة اليت  ،تلك القراءة اليت مارسها املفسرون الكالسيكيون على القرآن ،يف مفهوم القراءة

�ËȈƦǴǇ�̈ ¦ǂǫ�ǽǂǜǻ�Ŀ�ƪمورست على النصّ  ƸǓ¢�ƢĔ¢�Ǯ ǳ̄�ň¡ǂǬǳ¦لك ذمكررة ومستهلكة، تؤدي ،ةمتلقيّ ،ة

عبد السالم بنعبد  " ينصت إىل روحه وقد قالبل ال ينفذ إىل أغواره وال ،ى روح النصّ غالفعل البسيط الذي يل

وهي تؤول يف  ،يقا احلضورز يوعلى ميتاف ،ستمولوجيا املباشرةبتقوم هذه القراءة على إ"  :عن هذه القراءة "العايل

ǾȈǴǟ�ǲȈǳƾƬǳ¦Â�ǾƫƢƦƯ¤�Ļ�ƢǷ�½¦°®¤Â�ǲȈǫ�ƢǷ�¹ȂǴƥ�Ȃǿ�ƢȀǧƾǿ�À¢�̈ŐƬǠǷ�ǪȈǴǠƬǳ¦Â�¬ǂǌǳ¦�®ǂů�ń¤�ǂǷȋ¦�ƨȇƢĔ��ƢĔ¤

بعد أن  ،واليت أو دعها إياه كاتبه ،إلدراك احلقيقة اليت حيملها إذن قراء شارحة حتاول أن تنفذ إىل أعماق النصّ 

2".ده وجالت يف فكرهلخبدارت 

قدم  ،التنزيل العزيز :قرأ القرآن" بن منظور اة لغة حتت اجلذر اللغوي قرأ حسب وجاء مفهوم القراء  

األوىل عن الليحاين   ،األخرية عن الزجاج قرءا وقراءة وقرآنا ،ويقرؤه ،يقرؤه ،وقرأه ،هعلى ما هو أبسط منه لشرف

3....".فهو مقروء

.313ص  ،املرجع السابق :الساملي هادية -  1

  www.almadasupplements.comلتوسريأمفهوم القراءة عند  :عبد السالم بنعبد العايل -2

  .128ص م،1955هــ،1384بريوت،دار بريوت للطباعة و النشر،�¦Âȋ¦�ƾǴĐ¾،1 ج ،لسان العرب:ابن منظور أىب الفضل-  3
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لألب لقراءة فاعمل مبا بيناه  فإذا بيناه: " منظور رضي اهللا عنهما ابنعباس حسب  ابنوقال   

1...."لك

هي  ةيف اللغّ إذن فالقراءة  ،قد قرأتهمجعته ف يءفكل ش ،اللفظ به وإلقاؤه جمموعا :وتعين قراءة القرآن  

الوعد األمر والنهي  ،حىت أن القرآن مسي قرآنا ألنه مجع القصص ،واملدارسة ،واالستعالءاجلمع والضم والعلو 

  . األبيات والسور بعضها إىل بعض ،والوعيد

تركيب  " أن ويعين القارئ من جهة أخرى الناسك املتعبد على أن املعجمني أمجعوا على العموم على   

2".ضطمام اإل اجلمع و االشتقاقأ يعين يف أصل .ر.ق

ة اليت تقوم على تفكيك رموز تسمى حروفا رفيّ عالعملية امل" يديا يبوتعين القراءة يف موسوعة ويك  

 .ة هي وسيلة للتواصل أو الفهمواللغّ ،ةوهي جزء من اللغّ  .لتكوين معىن والوصول إىل مرحلة الفهم واإلدراك

ة تتكون من قراءة وكتابة واللغّ  .ة من حروف وأرقام ورموز معرفة وهي متداولة للتواصل بني الناسن اللغّ وتتكو 

3."للمعىن  اراستشع و ،معلومات الكاتب أو املرسل للرسالة استقبالفالقراءة وسيلة  ،وقواعد

فعل مل يتجاوز وأما عن عالقة هذا املفهوم باملوروث احلضاري العريب فقد ظهر يف أبسط صوره ك  

وقد متوقع فعل  ،وص املقروءة وقوفا مستعجالذلك أن القراء وقفوا على النصّ ،االنطباعيةالتعليق واملالحظات 

وص املطروحة للتحليل من لغوي حنوي، أسلويب وكانت جل النصّ  :القراءة عند العرب ضمن ثالث مستويات

  . رثمث طالت القراءة جنس الن ،القرون اهلجرية األوىلخاصة يف ة قلغه وفك معانيه املستشرحجنس الشعر ل

 .128صالسابق، املصدر :ابن منظور أىب الفضل  -1

 13.ص ت، د اجلزائر،وهران،دار الغرب للنشر و التوزيع،،1عامة للقراءة األدبية،طتأسيس للنظرية ال نظرية القراءة،: مرتاض عبد امللك -2

3 - http://ar wikipedia-org/wiki / .قراءة  
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   على مفهومي  استندتومبا أن الثقافة العربية كانت شفاهية فإن القراءة هي األخرى مورست شفاهية   

أويل وقد تناول القراء مشكلة الرتكيب  وانطباعوفق رؤية ذاتية وذوق " لكل مقام مقال " و" مقتضى احلال  "

  . ةة واحلضاريّ غي معاجلة تتناسب مع ظروف عصرهم التارخييّ وي والبالاللغّ 

ذلك  لولعل القراءة عند املتقدمني غالبا ما قامت على أساس التخريج النحوي وسالمة البيت الشعري إعرابا، 

أو قد تقوم قراءته على الذوق  ،كان يقوم القارئ بتصحيح ما قرأه غريه من أبيات ويؤول معاين األلفاظ

1 .يطلب املتأخر بإعادة النظر يف قراءة املتقدماخلالص ف

 ةويف السرقات األدبيّ  واالنتحالوقد ال جنانب الصواب إذا قلنا أن فعل القراءة تطور حني يف النحل   

 "األمدي" ،"يحبن سالم اجلما"يف اإلعجاز مع  ،يف الوساطة ،فظ واملعىنيف اللّ ،حني حيث يف القدمي واجلديد

فرسم هؤالء مجيعا مفهوما وصورة للقراءة وللقارئ أثبت جدته  "عبد القاهر اجلرجاين ،"اجلرجاينالقاضي "

 ويونغل ،كان القراء  نذاكآة �ËȇƾǬǼǳ¦�ƨƷƢǈǳ¦�Ŀ�ƨǸƟƢǬǳ¦�©Ȑǰǌŭ¦�ǺǷ�Śưǰǳ¦�Ƣđ�ǶǈƷ�ƨǘǴǇ اكتسابهمث  واقتداره

ة ركودا ة القرائيّ لكن مع مرور الزمن أصاب العمليّ  ةة اإلبداعيّ ة والعمليّ فاعلني يف العملية القرائيّ ،سلوبيونأ ،حناة

بل أضحت جمرتة  ،وجعلتها شبه متوقفة ،من فاعليتها ثبطت وضوابط ،قواننيو  ،ومجودا بسبب خضوعها ملعايري

  . استهالكيفأصبح دور القارئ سليب  ،فات من أنواع القراءات ملا

ة، فأصبح ة اإلنسانيّ ة اإلبداعيّ ضوره داخل العمليّ ة عاود القارئ حة واللغويّ وبعد تطور املناهج العلميّ 

واحلدس والتذوق إىل قراءة واعية  ةاالنطباعيوجتاوزت قراءته  ،رقما مهما يف معادلة اإليداع األديب واللغوي

�̈ ¦ǂǫ�ƪ ƸǓ¢�ƢĔ¢�ŕƷ��©ƢȈǠƳǂŭ¦�ǺǷ�Śưǰǳ�̈ǂǸưƬǈǷللمبدع وللنصّ  استفزازية.

.80املرجع السابق، ص  :مرتاض عبد امللك :أنظر -  1
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قد وجد  و" فن احلكم"ريق غنجده يعين عند اإلسب فإننا غر عند الإذا عرجنا على مفهوم القراءة  و  

رب بدورهم هذا الفعل غوقد مارس ال ،األديب فأحال على مفهوم القراءة والتأويل هذا الفن يف حتليل النصّ 

فيه الروح بفضل نشأة النظريات  نفخوا نيثيااحلدحتت أشكال خمتلفة وضمن ميادين عديدة أوهلا املسرح إال أن 

مث جاءت جهود  ،ةة الروسيّ وية ولعل التطلع لتأسيس نظرية للقراءة كان من مساعي املدرسة الشكالنيّ اللغّ 

فينزع " ارتب"أما  ،ةة اللسانيّ لواء القراءة من منطلق امليكانيكيّ " غرمياس"فحمل ة ة الفرنسيّ ة الغربيّ املدرسة احلداثيّ 

1 .جينح بالقراءة جنوحا أدبيا فلسفيا" ميشال فوكو "ي نلفمث  ،ةبالقراءة حنو اإلبداعيّ 

عاليته فوأقرت ب) القارئ(للمدرك  االعتبارة فأعادت لقد أصبحت القراءة حتتوي مجيع األنشطة اإلبداعيّ 

وص ال أيضا معىن النصّ ،وال ميكن مناقشته إال بعد قراءته ،وجود دون وجود القارئ مل يعد للنصّ ،اإلجيابية

والكتابة نفسها ال  .حيوي فراغات ال ميلؤها إال القارئ" فولفجانج"حسب  النصّ يتشكل إال بعمل القارئ ف

  . تكون إال بعد القراءة

مث إن ميالد  ،من أشهر الغربيني الذين عرضوا للقراءة وتناوهلا يف أكثر من كتاب" فتدرو "ولعل   

ر كنيفة اليت أحدثها املفالع ةجر سلطة مرجعية يف اخلطاب النقدي احلديث جاء نتيجة ال واكتسابهالقارئ 

  . األديب ال تستمد من الكاتب وحني أصبحت داللة النصّ " املؤلف مبوت"حينما قال " روالن بارت"الفرنسي 

وهي حصيلة أو ملتقى تأويالت  ،ة املنعزلةوليست جمموعة من القراءات الفرديّ ،القراءة فعل مجايل"أضحت 

معينة جتمعهم عالقات تلقى  ةاجتماعيقيمي ومعياري وتصوري جلماعات  قوعائي ودالالت تندرج يف نس

   .85ص  ،املرجع السابق :مرتاض عبد امللك :أنظر -  1
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اعات يف مرحلة تارخيية  جتيب عن إنتظارات مجهور قارئ أو مج ،ة معطاةأديب وثقايف مشروطة بظروف تارخييّ 

1".معينة

عالقة  االثننيفالعالقة بني  ،ني نتكلم عن فعل القراءة فإننا نستحضر مفهوم النصّ نا حوأمر بديهي أن  

حىت أن النصّ �¤ƾƷ¦Â�ǲǠǨǳ�ÀƢȀƳÂ�ƢǸĔ،فال نتصور وجود هذا دون وجود األخر ،وجود وترابط جديل عميق

   .لذلك النداء استجابةأضحى نداء والقراءة أضحت 

          حني أثبت أن فعل القراءة "عبد امللك مرتاض"ولعل القراءة ترتبط مبا هو مكتوب وهذا ما قرره   

2". مرقوم  ما لنصّ حت ،يتمخض" 

من املعىن البسيط الشائع احلل الذي يتعرف فيه القارئ  انتقل وقد عرف مفهوم القراءة حتوال واضحا و  

ة اليت تشمل ة املعقدة النقديّ ة العقليّ ليّ عمعلى احلروف والكلمات ويسعى إىل نطقها نطقا صحيحا إىل ال

  . وهي القراءة الناقدة اليت حتتاج إىل دقة وأناة .التحليل واملناقشة ،الربط ،االستنتاج ذكر،تال اإلدراك

الالمكتوب  تقوم القراءة الفعالة املنتجة احملولة اليت تولد النصّ " ولعل هذه األخرية قراءة فاعلة منتجة و  

أن  هلنيتشوتلك هي القراءة اليت سبق  .هضالذي ال يكون جمال الكتابة فيه إال عالمة عليه وعرضا من أعرا

�Ëǎ" مشخصة لألغراض " مساها قراءة  Ǽǳ¦�ǎ ƸǨƫ�ƢĔȋ�Ëǎ Ǽǳ¦�Ŀ�Ǧ ǌǰǼǷȐǳ¦�Ǧ ǌǰƬǳ�ǾǓ¦ǂǟ¢�ȄǴǟ�Ǧ ǫȂƬƫÂ��

3 ."األول  بغيابه الضروري يف النصّ  .أخر حاضر الذي تقرأه فرتده إىل نصّ 

�ň¡ǂǬǳ¦�ǎ" ك بري ولن نكون خمطئني إذا قلنا أن    Ǽǳ¦�̈ ¦ǂǬǳ¦�ǽǀđ�¾ÂƢǼƫÂ�̈ ¦ǂǬǳ¦�ǽǀǿ�ƾǐǫ�̈ ¦ǂǫ�ƢĔȋ

أما  و االستخراج واالستنتاج االستنباطذلك أن القراءة تنشد " إعادة القراءة " مولدة وقد مساها هو  ،منتجة

1992،جامعة وهران ،اجلزء األول ،03دفرت رقم  ،قراءة القراءة، مدخل سيوسيولوجي، خمرب سوسيولوجية التعبري الفين :عمار بلحسن -1

  . 07ص

   .209ص ،م1995مارس ،جدة ،15ج ،جملة عالمات يف النقد ،القراءة وقراءة القراءة :مرتاض عبد امللك -  2
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فيه املعرفة  ستبدلاوهو حبث  االستخراججتديد  ،االستنتاججتديد  ،االستنباطإعادة القراءة فتنشد جتديد 

�ƢĔ¤�ǲȈǴƸƬǳƢƥ�ƨǻÂƾŭ¦Â�ǲǷƘƬǳƢƥيقول" إعادة قراءة القرآن  باختصار: 

" Une recherche qui essaiera de substituer à l'érudition la méditation et l'analyse

à la nomenclature une relecture donc. Comme on aime à dire chez nous depuis

une génération ." 1

إلشكال فإن إعادة القراءة ال تقل عنها تعقيدا وال وإذ كانت القراءة حتتوي قدرا كبريا من التعقيد وا  

�Ëǎ Ǽǳ¦�ȄǴǟ�ƪ Ǉ°ȂǷ�Ŗǳ¦�ńÂȋ¦�̈ ¦ǂǬǳ¦�ǾƬǬǘǻ¢�ƢǷ�̈ ¦ǂǫ�̈®Ƣǟ¤�ƢĔȋ�ȏƢǰǋ¤،  وجتاوز هذه القراءة بقراءة ثانية ال

وتعتمد التحليل والتطبيق   ،بد أن تأيت باجلديد واإلضافة والتصحيح فتستحيل إىل إبداع يكتب حول إبداع

Ǧ تعتمد ǫȂǷÂ�ƨȈǳÂƚǈǷ�ƢĔ¢�ń¤�ƨǧƢǓ¤�̧¦ƾƥȍ¦Â�¼Âǀǳ¦.

�ƨǬƸƬǈǷ�Śǣ�ƨǳƢǿ�ƨƬǧƢȀƬŭ¦�¾ƢǸǟȋ¦�Ǻǟ�ǲȇǄƫ�ƢĔȋ�̈ ¦ǂǬǳ¦�̈®Ƣǟ¤�Ǻǟ�Řǣ�ȏ،ويف شىت األحوال"   

2". أسرار الصنعة " لورمورا " وتستكشف يف األعمال اجلليلة أسرار عبقريتها أو ما تسميه 

  . ألن هناك نصوص عدة فإنه ستكون أمناط من القراءات وأمناط من إعادة القراءات و  

Ƣē ƢǓƜƥ�¿ȂǬƫ�ńÂ¢�̈ ¦ǂǫ�¶ŗǌƫ�̈ ¦ǂǬǳ¦�̈®Ƣǟ¤�À¢�ȄǴǟ� حتللها وتدرسها وتبلورها، مث تثبت فيها روحا ،تصفها

كشف ما مل يكتشفه ويفرتض يف من يعيد القراءة أن ي ،فتصبح القراءة الثانية مغذية منتجة ومثمرة ،جديدة

بل ويربز فيه مجاليته الكامنة واليت  ،ويؤصله ويكشف عن خلفياته ومرجعياته إذ يغوص يف النصّ  القارئ

   .ةضمن كل املعاين البعيدة والقريبة املصرحة واملؤجلة، الظاهرة واخلفيّ ،طاقهاناستتستطيع القراءة 

1- Berque Jacques: Relire Le Coran, Pages 16-17.
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 وص املقدسة ويرى ة جبميع أمناطها خاصة منها النصّ وص ال تتيح إمكان القراءعلى أن هناك أنواعا من النصّ 

مربيالية ا وص ذات البعد الواحد، أحادي املعىنأن هناك نصوصا ال تتيح إمكان القراءة كالنصّ " على حرب"

املتشابك الدالالت املتعدد املستويات هو الذي يتيح القراءة احلية  ،ده اخلطاب امللتبس املراوغحفو  ،التصور

1". ستدعي أكثر من قراءة وي ،الكاشفة

متعدد املستويات يتيح القراءة  ،التالمتشابك الد ،مراوغ ،خطاب ملتبس ،القرآين وحده النصّ 

   .بل ويستدعي أكثر من قراءة ،ويتيح إعادة القراءة ،الكاشفة

القراءات ة خصوصا ك ممارسة إعادة القراءة يف ثوب جديد متجاوزا القراءات التقليديّ ري هلذا حاول ب  

�Ëǎالتفسرييّ  Ǽǳ¦�Ƣđ�¼ƢǓ�Ŗǳ¦�ƨ على ضرورة إعادة ... .وهلذا ركزت"  :القرآين وهلذا قال أركون عن هذه القراءات

فأنا ال أستخف  ،حديث ومتني وإجيايب يءشعليها يف بناء  االرتكازة من أجل ة األساسيّ وص الدينيّ قراءة النصّ 

كما   ،ة أجياال وال تزالوص الكربى اليت عاشت عليها البشريّ ة للنصّ بتجارب القدماء وال أمهل التعاليم اإلجيابيّ 

ري غيمسألة الت االعتبارأن نأخذ بعني  يغنبيولكن  ،الكالسيكينيأمهل عمل املفسرين املسلمني  أنين ال

2."املعرفة البشرية والتاريخ البشريوالقطيعة اليت حتصل يف جمال 

القرآين بطريقة أخرى تبعا ملقتضيات العصر  إىل إعادة كتابة النصّ إعادة القراءة بالنسبة لبريك دعوة   

  . اليت مل يرض عنها أبداو وتأيت قراءته يف مقابل قراءة املفسرين  ،وتبعا للقلق املعريف للباحث املستشرق ،وتطوره

ره له العصر فوحىت يتمكن القارئ حسب بريك من اإلحاطة بالنصوص الكربى عليه أن يتسلح مبا و   

�ËǐǼǳ¦�ǽǀǿ�ǶȀǨǻ�À¢�ǺǰŻ�¦ǀđÂ�ƨȈƴȀǼǷ�©ƢƦǈƬǰǷ�ǺǷ وص عل طريقتنا كما فهمتها األجيال السابقة على

   .طريقتها

   .20ص  ،م1995 ،الدار البيضاء ،بريوت ،ريبعاملركز الثقايف ال ،2نقد النّص، ط: علي حرب 1-

.331م، ص1998،لبنان ،دار الساقي، بريوت،3ط ،ترمجة وتعليق هاشم صاحل ،الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد :أركون حممد - 2
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RELIRE LE CORAN:  بريك " هذا هو عنوان دراسة "�Ëǎ Ǽǳ¦�Ƣđ�¢ǂǫ�Ŗǳ¦ فيها أسس  اقرتح القرآين و

وهذه مجيعها مصطلحات جديدة يف  ،نريإعادة قراءة القرآن على ضوء ترمجته اجلديدة حامال لواء اإلسالم املست

إعادة  ،واالستنتاج االستنباطإعادة  ،اإلفادةة ذلك أن اإلعادة جتديد حيتوي إعادة النقد األديب ويف علوم اللغّ 

  . وإعادة احلكم ،والبحث االستخراج

حيوي أربع حماضرات  ،صفحة 138ع يف حوايل قإعادة القراءة جاءت يف كتاب من احلجم املتوسط ي  

والواقع أنه إعادة  .م1993، وقد صدر هذا الكتاب يف صيف م1993ألقاها يف معهد العامل الغريب سنة 

ومتتد بني " حينما كنت أعيد قراءة القرآن " �ƢĔ¦ȂǼǟ�ÀƢǯ�Ŗǳ¦Âللدراسة اليت نشرها يف ظهر ترمجته للنصّ 

   .دالسندبايف طبعة  ،793 – 711الصفحتني 

وحنن  ،وحاول فيها إعادة قراءة القرآن LIMAألقى بريك حماضراته يف معهد العامل العريب بباريس   

أربع القرآين يف اخلطاب البريكي، يتضمن بدورنا سنحاول إعادة قراءة بريك للقرآن الكرمي يف فصل بعنوان النصّ 

APPROACHES(البنية  من القرآين ومقاربات النصّ  :مباحث هي كاآليت D'UNE

STRUCTURE(، ّالقرآين والزمن النص) LE TEMPS DANS LE CORAN(.

LA(املعيار  القرآين و النصّ  NORME DANS LE CORAN(القرآين واللغة العربية  صّ ، الن

)CORAN ET LA LANGUE ARAB(.

ما توصلت إليه  باعتمادستكون إعادة قراءتنا هذه موجهة بأدوات قرائية عربية من الرتاث العريب وغربية 

ة الطرح املوضوعي، ما أمكن مبتعدين عن احلمية  الذاتيّ ،احليدة التزاموسنحاول  ،رةعاصة املالنظريات اللغويّ 

املقنعة باحلجاج واملضبوطة بقواعد  اآلراءمؤسسة على  ةأكادمييوراء العواطف سعيا منا إىل لغة  االنسياق

  .البحث العلمي ما أمكننا ذلك
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 .القرآني ومقاربات من البنية النصّ  :لمبحث األولا

ار وتيات واألفكلصيف ظهورها على ما أحرزه اللغويون يف جمال دراسة ا ةالبنيويّ الدراسات  اعتمدت  

  .غة والكالميف موضوع البحث اللغوي والعالقة بني األشياء والكلمات والتميز بني اللّ " سوسري"اليت طرحها 

أو  ،ةاالجتماعيوية وجاريت القراءة اليت ترى العمل األديب وليد احلياة يالبن انطلقتمن هذه املبادئ   

  . أفكار املؤلف ومشاعره وليد

خاصة  ،ةإسهام يف إحراز التقدم يف خمتلف العلوم اإلنسانيّ  وية ملا ملسه فيها منبنيوقد توجه بريك إىل ال  

«�¤�ËȈǸǴǠǳ¦�ƨǫƾǳ¦�¹ȂǴƥ�ń،األدياناألنثربولوجيا وعلم  ƾē�ƪ ǻƢǯ�ƢĔ¢�Ǯ ǳ̄ة يف جمال مث املوضوعيّ ،امةصر ة وال

   .ة تأسيا بالعلوم الطبيعية والرياضيةالدراسات اإلنسانيّ 

وية علينا التعريف بالبنية لغة يالقرآين من خالل القراءة البن يف رؤية بريك للنصّ  اإليغالوقبل   

   .واصطالحا

ين البناء تعو  ،تهاغصي ،بنية الكلمة ،بىنمجع  ...ةوتطلق على الكيفيّ ،بىنيالبنية كل ما  :)اسم(البنية   

  . د أو العمارة اليت يكون عليها البناءيوتدل على معىن التشي ،أو الطريقة

2.يبين من البناء ،وبىن بالقصر1نوة نوة وبُ مجع بِ ،ببنو ،بنا باملد ،البنية ،فعالن" البنية " للفظ  يوجد :البنية لغة

3.كبةوِر  شيةومِ رِشوة لالبنية اهليئة اليت بىن عليها مثوكأن "  ةعلى وزن فعل" ويقال بنية 

4 ﴾ َكأَنَّھُْم بُْنیَاٌن َمْرُصوصٌ  ﴿:قوله تعاىلومن البنية 

   .)بىن(مادة  ،)د ت ( لبنان، ،بريوت ،دار صادر ،14لسان العرب، ج  :الفضل أيبابن منظور  -  1

   ).بىن(م، مادة 1993صادر، بريوت، ، دار2التلخيص، حتقيق عزة حسن، ط : أبو هالل العسكري -  2

  ). بىن(مادة  ،املصدر السابق :ابن منظور -  3

  . 04اآلية : سورة الصف -  4
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على هيئة وعلى صورة  شيءبناء ال �ƢǼƦǳ¦�ȄǴǟ�¾ƾƫ�ƢĔȂǯ�Ǻǟ�«ǂţ�ȏ�ƢǬƥƢǇ�®°Â  بنية يف كل ماإذن كلمة 

1".شيء�ǲǯ�řǠƫ�ƢĔȋ،ال تكاد تعين شيئا ،كلمة واسعة فضفاضة" لكنها يف املقابل  ،معينة

�ƢĔ¢�Ǯ  االتساعولعلها تدل على    ǳ̄�ƨǓƢǨǔǧ�ƢĔȂǯيل وقد أدى تنوعها الدال ،جل العلوم اقتحمت

   .إىل وجود تعريفات عديدة واتساعها

وما " النظام"من مفهوم  انطلقتلن جنانب الصواب إذا قلنا أن جل تعريفات مصطلح بنية  :اصطالحاالبنية 

هي ذلك النظام املتسق الذي تتحدد .. .البنية عندهم مجيعا"  :يقول يف هذا الصدد "زكريا إبراهيم" هو 

 -أو العالقات املنطوقة  - ة جمموعة منتظمة من الوحدات غجتعل من اللّ وتوقف،متاسك  رابطةأجزائه مبقتضى 

2."اليت تتفاضل وجيدد بعضها بعضا على سبيل التبادل 

"Ordre"  "النظام"ا  دالالت خمتلفة منها هل STRUCTUREة ة فكلمة بنيّ ة الفرنسيّ أما يف اللغّ 

.FORME" الشكل و  ORGANISATIONوتعين اهليكلة  CONSTITUTION"أ والرتكيب 

وية أساسا منهج حبث مستخدم يف عدة يالبن :ويةيبن" وية على النحو التايل  يديا البنيبيوقد عرفت موسوعة ويك

عقلية   :ختصصات علمية تقوم على دراسة العالقات املتبادلة بني العناصر األساسية املكونة لبىن ميكن أن تكون

وية تضف جمموعة نظريات مطبقة يف علوم وجماالت خمتلفة يفإن البن :بالتايل ،ثقافية ،اجتماعية ،لغوية ،جمردة

لكن ما جيمع مجيع هذه النظريات هو تأكيدها على أنه  ،واالقتصادية االجتماعيةوالعلوم  ،مثل اإلنسانيات

ة ة مقاربة أو طريقوييبالتايل تصبح البن.. .الثقافة ،ةوية بني املصطلحات ختتلف حسب اللغّ يالعالقات البن

 .08صمشكلة البنية أو أضواء على البنيوية، مشكالت فلسفية، دار مصر للطباعة، مصر، دت،  :زكريا إبراهيم -  1

 .78-77ص : نفسهاملرجع ـ -2
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ة،اللغّ ضمن التخصصات األكادميية بشكل عام يستكشف العالقات الداخلية للعناصر األساسية يف ) منهج(

1 ..... "أو احلقول املختلفة بشكل خاص األدب،

وهي بدورها مشتقة  STRUCTUREبنیةمشتقة من كلمة   STRUCTURALISMEوية يوكلمة بن

أما  .شيءوهو يعين بذلك اهليئة أو الكيفية اليت يوجد عليها ال"  :ىنأي بِ STRUEREمن الفعل الالتيين 

2".تعين ما هو أصيل فيه وجوهري وثابت ال يتبدل بتبديل األوضاع والكيفيات يءة فبنية الشيف اللغة العربيّ 

اد بريك ة كانت أم أدبية تشكل بنية جيب أن تدرس لذلك عوية تقول بأن كل ظاهرة إنسانيّ يوألن البن  

�ƨȈǼƥ�ǲǰǧ�Ǯ القرآين و إليها واعتمدها يف دراسة النصّ  ȈǰǨƬǳ¦Â�ǲȈǴƸƬǳƢƥ�¾ȂǬƫ�ƢĔ¢�ń¤�ƨǧƢǓ¤�Ǿƫ ¦ǂǫ�̈®Ƣǟ¤�Ŀ

كذلك جيب   ،جيب أن حتللها أو تفككها إىل عناصرها املؤلفة منها بدون أن ننظر إىل أية عوامل خارجية عنها

  . القرآين حسب الطرح البريكي عيد قراءة النصّ نأن 

التفكيك أو : ¦Ƣŷ�śƬȈǇƢǇ¢�śƫȂǘƻ�ń¤�ƾǼƬǈƫ�ƢĔƜǧ�ĺ®ȋوية طريقة وصفية يف قراءة النصّ يوألن البن  

ناه اليت تشكل ب�Â�ǽǂǏƢǼǟÂ�ÀȂǸǔŭ¦�ǲǰǋ�ȄǴǟ�Ǆǯǂƫ�ǲƥ�ǂǋƢƦŭ¦�ÀȂǸǔŭƢƥ�ǶƬē�ȏ�ƨȇȂيمث أن البن .الرتكيب

�Ëǎ،هتلفاآوت اختالفاتهيف  نسقية النصّ  Ǽǳ¦�̈ ¦ǂǫ�ƾȈǠƫ�À¢�Ƥ Ÿ�ƲȀǼŭ¦�¦ǀđ القرآين.   

جيب أن  فكل نصّ ،التزامنيةوي هو قوله مبفهوم يبريك يف الطرح البن استمالم الذي هامل يءولعل الش  

ة يف املنهج البنيوي دراسة لغة حمددة يف حلظة ة وتعين التزامنيّ يدرس يف حلظة معينة دون النظر إىل املراحل التارخييّ 

ة كما هي وحماكمتها بقوانينها ال بقوانني غريها بشكل وتعين دراسة اللغّ ،ةدون النظر يف املراحل التارخييّ  معينة

  . موضوعي بغية الكشف عن حقيقتها

1   - http: // ar wikipedia.org/wiki/ ويةيبن  

   .16ص  ،1993،اجلزائر ،بن عكنون ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،2ط  ،وية يف الفكر الفلسفي املعاصريالبن: مهيبل عمر -2
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كثر ورمبا كان متأثرا يف من هذا املنطلق حاول بريك أن يضع موضوع دراسته داخل بنية حىت تتضح أ  

ة ينبغي أن الدراسات والبحوث يف جمال العلوم اإلنسانيّ "  :يقول الذي FOULQUIE"  هفلوكي"  يهذا برأ

أن تنشد الطريقة البنوية مبعىن توضيح املوضوع الذي تود دراسته بوضعه داخل البنية حيث كان موجودا 

1 ."من قبل ومتضمنا

على إتاحته الفرصة إللقاء حماضراته مرة أخرى يف املعهد، بعد أن LIMAبعد أن شكر بريك مدير   

يرثي  ،ي ما فات من الزمانثر يحماضراته بأبيات شعرية لشاعر عريب  استفتحقطع عن التدريس انتقدم به السن و 

  . مرور الصبا

اجلاهلي ني املولعني بالشعر العريب عموما قتشر سوبذكر الشعر ال بد أن نؤكد أن بريك من أهم امل  

وترجم أيضا بعض القصائد يف الشعر احلديث  ،حىت أن ترجم املعلقات .واملعاصر منه  على وجه اخلصوص

 صورمن  بعضاكان بريك مولعا بالشعر العريب ألنه كان يرسم له   ."لبدر شاكر السياب" أنشودة املطر  :مثل

ري منه ويستشهد به يف تعزيز نظرياته اليت أعاد بل كان حيفظ الكث مجتهومل يكتف برت  ،نائيتهاغاحلضارة الشرقية ب

�Ëǎ Ǽǳ¦�̈ ¦ǂǫ�Ƣđ  بدأ به دراسته أبيات شعريةالقرآين حىت أن أول ما:

"…Et que je dois aujourd'hui citer ces deux vers d'un poète arabe pourquoi dit

Umayra après la perte de ta jeunesse ta tête a t-elle pris cette couleur

désagréable ?. C’est Umayra que la tête de ton père a changé par la succession

des nuits et l'accumulation des déclins du jour.

   .17ص ، املرجع السابق  :مهيبل عمر -1
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Ces deux vers dont de tufayl al-Ghanawi, dit a çur ou encore al-MUJABBAR

mort en 610 de notre ère……. ." 1

   :ة العربيةواألبيات باللغّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكرأســــا لــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمــبع-ــــــ ــــــــــــــــناــــ ــــــــــــــــذ الفــ ــــــــــــــــأت-زمانـــــ ــــــــــــــــى بلـــــــــــــــون مــــ نكرـ

ـــــــــــــــــــكهـيب رأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك شــــــــــــــــــــــــــــن أبإري ـــــــــــــــــــــــــــمـــأع رصــــــــــــــــــاألعواخــــــــــــــــــتالفلي ـياـــــــــــــــــــــلــر الــ

ر بن سعد بن صأع "ورد هذين البيتني إىل "ويغنلطفيل ال"أن تكون األبيات  "منذر عياشي" ىفن قدو        

  .اجللل ستدرك بريك وقال أن الشعر ليس موضوعنا وإمنا املوضوع هو القرآن هذا النصّ امث   2."قيس بن عيالن

"Car j’ai à vous parler d'un sujet bien autrement intimidant: le coran".3

  .والتزامالقرآين حبذر لكن يف نفس الوقت يصدق  مقاربة النصّ سيحاول بريك 

" Je vais l'aborder avec l'émotion qui s'attache à un texte qu’ en essaie d'accueillir

en soi même par une identification fût-elle retenue qui se veuille sincère et

engagée, selon une procédure n'ayant rien à voir en tout cas avec le pédantisme

arrogant déployé en la matière par trop de spécialistes. Une recherche qui

essaiera de substituer à l'érudition la méditation et l’analyse à la nomenclature.

Une relecture donc,…. ". 4

1– Berque Jaques:op.cit : Pages 15 –16

السفر  ،مطبعة املدين ،حتقيق حممود شاكر ،ي حممد بن سالمحاجلم ،طبقات فحول الشعراء  :بن عيالن يسر بن سعد بن قصأع :أنظر -2

.33، ص)د ت(،األول

3- Berque Jaques:op.cit : Page 16.

4 -Idem.
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ة القادرة على أن حتيط ة واملعرفيّ ة واللغويّ القرآين متسلحا مبكتسبات العصر املهنجيّ دخل بريك على النصّ 

�Ëǎ ǼǴǳ�ƨđƢǌŭ¦�ÃŐǰǳ¦�́ ȂǐǼǳƢƥ  القرآين "�Ëǎ Ǽǳ¦�¦ǀǿ�¢ǂǬǻ�» ȂǇ�¦ǀđÂ  حسب فهمنا وبطريقتنا ال حسبما

  .كري قال ب1" فهمته األجيال السابقة 

عن  االستغناءالقرآين بقصيدة كربى وإعادة القراءة ال تستطيع بأي شكل من األشكال  وقد شبه النصّ 

  . ة يف هذه القصيدةمصطلح الشعريّ 

" Or une relecture ne peut pas plus faire abstraction du caractère vénérable d'un

tel texte que celle d'un grand poème ne pourrait sans contresens oublier ce que

l'on peut appeler maintenant d'un terme horrible mais qui dit bien ce qu'il veut

dire la poéticité de ce poème Hélas, que d'analyses ne sont-elles pas tombées

dans ce travers ! Nous ne négligerons donc pas l'appel vocal du coran" 2

�ǒ ǣ�ƢĔƢǰǷ�Ŀ�ƾǠȇ�½Śƥ�ƾǼǟ�̈ ¦ǂǬǳ¦�̈®Ƣǟ¤�ǲǠǳالقرآين خاصة وأنه يشبه قصيدة كربى  عن النصّ  الطرف

   .كأصوات من األعمدة اليت ال يفصلها عن قوانني جستنيان سوى قرن من الزمان  إليناتصعد 

م حىت 527مإمرباطور بيزنطي حكم روما عا) م565 – 483أو  482( واجلدير بالذكر أن جستنيان األول 

ت تأكيد تأثري طبقة فبإصالحه القانوين وأحدث ما يسمى بقوانني جستنيان اليت ن اشتهر ،م565وفاته عام 

  . النبالء البيزنطية القدمية

جمموعة من القوانني الرومانية   بانتقاءوجاء يف كتب التاريخ أن جستنيان أمر عشرة من رجال الدين النصارى 

ة وأطلق عليها قانون وتعين جمموعة القوانني املدنيّ " س جوريس سيفيلربكور " باسمعرفت هذه القوانني 

1 -Berque Jaques:op.cit : Page 17.

2- Ibid: Page 17.
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ويوضحوها   ،موا قوانني الدولةعشرة من فقهاء القانون لينظم  528وهلذا عني يف عام ... ."جستنيان 

الذي    TRIBONIAN "انتريبوني الكوسرت "يصلحوها وكان أكثر أعضاء هذه اللجنة نشاطا ونفوذا هو

وأمتت .. .واملنفذين ألرائه ،والناصحني له ،ةالتشريعيّ  "انيجستين"ظل إىل أن مات أشهر املوحيني خبطط 

سم القانون م با529يف عام وأصدرته  �Ƣđ قاكان خلي  اللجنة اجلزء األول من عملها بسرعة أكثر مما

منه ضوأنه يلغي مجيع ما سبقه من التشريعات إال ما ت ،وأعلن اإلمرباطور أنه هو قانون اإلمرباطورية ،الدستوري

.1.. " .منها

��ƢĔȋ ناآلشكلها الذي تعرفها به  واختذتالقواعد القانونية الرومانية  استقرتان يولعل بصدور قانون جستين

أساسا  اختذوهاكانت خامتة املطاف يف تطور القانون الروماين وألن العلماء ودارسي القانون الالحقني 

ƢǿǂǿȂƳ�Ŀ�ǲȇƾǠƫ�ÀÂ®�ƨȈǻȂǻƢǬǳ¦��ǶēƢǇ¦°ƾǳ.  فأضحت أساسا لألنظمة القضائية لدى كثري من األمم يف عامل

   .اليوم

ألنه قام بإصالحات كثرية يف جمال  "ياننجبست"كان مؤلفا   "بريك"ولن جنانب الصواب إذا قلنا أن   

كانت له إضافات يف   ،)ة الدينيّ وتوحيد العقيدة  ،توحيد الرتاب( التوحيد  ،الغزو ،القضاء ،ة احلكمدار اإل

حارب  بات يف الفقه الديين اإلمرباطورييف تقنني العقو  ،ةيف حقوق املرأة  يف امللكيّ ،يف النظام الطبقي ،الدين

  . م553قائد األخرى وعقد هلذه الغاية جممعا كنسيا يف القسطنطينية عام البدع والع

خمة والكنائس وتشيد األبنية الض ،الفنون ،اآلداب بازدهارصناعة احلرير، ومتيز  اكتشافشهد عصره   

  ". أيا صوفيا"وعلى رأسها كنيسة 

1 - www. marefa.org/index. php انيمدونة جستين/  
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ومانية وتدوينها يف عهده وأبقاها بل وأعظمها تأثريا مجع احلقوق الر  "انيجستين"ولعل أجل أعمال   

  . مبدونة جستينان

أن الشريعة اإلسالمية مع أحكامها ونصها القرآين مستمدة من القانون الروماين  "بريك "لذلك يعتقد  

   :ان بداية األمر ويقول يف ذلكيالذي صاغه جستين

" Ce texte qui montre vers nous telle une colonne de voix depuis le VIIe siècle

de notre ère , à un siècle prés celui de Justinien voix vectrices de foi, de

comportements de croyances pour des centaines de millions d'hommes,... ." 1

¦ÀȂǻƢǫ�Ǻǟ�ǾǴǐǨȇ�ȏ��̄¤�Ä®ȐȈŭ¦�ǞƥƢǈǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ń¤�ƢēȂǏ�ǲǐȇ�̈ƾȈǐǫ�ƨȇǂǟƢǋ�ǪǧÂ�ň¡ǂǬǳقرأ بريك النصّ 

   .سوى قرن من الزمان "انيجستين"

واليت  "القصيدة"هذه  "شاعرية"ويواصل املؤلف قائال إن مثل هذه القراءة ال ميكنها أن تغض الطرف عن  "

الذي يتصاعد إلينا كعمود من األصوات منذ  ل هذا اجلانب الصويت للقرآن ذلك النصّ غفولن ن" :هي القرآن

والتصرفات  إميان  ،وهي أصوات حاملة لإلميان ،"انيجستين "على بعد قرنا تقريبا من ،القرن السابع امليالدي

2 ."مئات املاليني من البشر 

 :تشرق الذي نعتته بأن له وجهان فتقولساملقطع تعلق بتهكم على موقف امل "زينب عبد العزيز"بعد أن ترتجم 

عبارة عن قصيدة شاعرية  "جاك بريك"لقرآن يف نظر فإننا خنرج من هذه البداية بأن ا ،ورغم عبارات التغين"

1 -Berque Jaques:op.cit : Page 17.

م، 2005،هــــ 1425القاهرة،،مكتبة وهبة ،ةوجهان جلاك بريك، سلسلة فضائح احلضارة الصليبيّ ؟ القرآن إىل أين تترمجا :عبد العزيز زينب - 2

  . 67ص 
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ذلك اإلمرباطور الروماين  - انيجستين- على مقربة من عصر - كما يقول فيما بعد -غت أو مت جتميعها يص

1..". .الذي تأثر به القرآن وبالقوانني اليت أخذها عنه

القرآين إىل مصادر إما  والنصّ واجلدير بالذكر أن املنظومة اإلستشراقية متفقة على إرجاع اإلسالم   

وموقفهم  ،وإرجاعه إىل وحدة املصدر ،ةة  بدال من ذكر هذا التشابه بني الديانات السماويّ ة وإما نصرانيّ يهوديّ 

يذهبون إىل القول بأن الشريعة ... فمنهم فريق"وإمنا هو موقف متجذر يف حبوثهم  ،هذا ليس ظاهرة عابرة

الروماين فهذا القانون هو املصدر الذي أقام عليه فقها املسلمني على أساس  ة مستمدة من القانوناإلسالميّ 

ن الشرع إ"  :بصريح العبارة "موساشيلدون "ة ويف ذالك يقول من قواعده الكيان القانوين للشريعة اإلسالميّ 

2."املمتلكات العربية ة يفمعدال وفق األحوال السياسيّ  .ةاحملمدي ليس إال القانون الروماين لإلمرباطورية الشرقيّ 

هو القانون الذي صاغ منه " ياننجنست"قية على موقف واحد هو أن قانون وتكاد جتمع املنظومة اإلستشرا

�Ǧاملسل ȈǔȈǧ�ǶēƢǠȇǂǌƫÂ�ǶȀǷƢǰƷ¢�ÀȂǸ"أن القانون احملمدي ليس سوى قانون جستنيان "  :قائال" شيلدون

3."يف لباس عريب 

.K.Lميشيليه " صفوقد و    Michelet"  ويضم هذا اإلجنيل " ةاإلنسانيّ  جنيلإ"قانون جستنيان بأنه

Ƣđة املؤمن أحد أهم الكتب السماويّ  باعتبارهالقرآين  لروح العامل مبا فيها النصّ كل الكتب الكربى املؤسسة 

  . البشرماليني 

"…Et qui aux yeux de tous les autres, extérieurs à l'appartenance, ne s'en inscrit

pas mois dans ce que notre grand Michelet appelait d'un terme admirable "la

 .68ص :املرجع السابق :عبد العزيز زينب 1-

   .107ص،املرجع السابق :زقزوق حممود محدي - 2

   .املرجع نفسه - 3
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bible de l'humanité" une bible ou il rangeait tous les grands livres fondateurs de

l'âme du monde." 1

  :ولكن من موقف نقدي يقول ،القرآين من موقف إميان النصّ  "بريك"مل يقارب 

" Je ne l'aborderai pas dans l'attitude de la foi mais dans celle de la recherche et

de l'objectivité critique". 2

 انفعلواهم ولن ينفعل مثلما  هفلن يسمعه كما مسعو  ،ذلك أنه رجل من القرن العشرين وليس من القرن السابع

منها أكثر  ذلك أن العني  االقرتابباملوضوعية وحياول  ،يستبدل هذه الفضائلسورغم أنه ليس مسلما إال أنه 

القرآين  وهذا ما يسمح له برؤية املأخذ اليت ميكن أن توجد داخل النصّ ،والبعد االنفصاللكي ترى حتتاج إىل 

بتحليل املعىن اللغوي للقرآن ووصفه بأنه كتاب  "بريك"بدأ  ،واليت مل يستطع املسلمون وال املفسرون إدراكها

LIVRE ّة مع ناقال لكلمة من اللغة العربيƢēƢǫƢǬƬǋ¦:  مث أشار إىل كلمة  ،الكتب املنزلة ،مكتوب ،كتاب

وإمنا نزل  �¤ȂȈǳ¦�ǾƬǳƢƷ�Ŀ�Ȃǿ�ƢǸǯ�¾ǄǼȇ�Ń�ǂǷȋ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�Ǿǻ¢�ȏ¿ االشتقاقاتورغم تعدد  "التنزيل"و "حفاملص"

   .ـــه 632ـ إىل ــه 610أجزاء وغري متكافئة وغري متناهية بني مكة واملدينة من سنة 

أنه ينبغي أن نالحظ أيضا أن القرآن يتخذ أمساء أخرى مثل الكتاب "  "أركون "وضمن اإلطار نفسه يرى

وهكذا يدعي  ،أي التنبيه أو اإلشعار "الذكر"و "الليلة املباركة "من السماء أثناء "النازلة "والتنزيل أو الكتابة

أيضا املقصود أولئك الذين تلقوا اإلشعار أو الذين يتأملون خبشوع بأمساء اهللا  ،بأهل الذكر "أهل الكتاب"

3...."وبكلمة واحدة الوحي ،أي التمييز والربهان املفرق :سم الفرقاناوتعاليمهم مث هناك 

1 - Berque Jaques:op.cit : Page 17.

2 - Ibid: Page 18.

  . 78 – 77ص،املرجع السابق: أركون حممد -3
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إىل أن كل هذه األمساء تلتقي عند كلمة الوحي وهذا ما مل ينتبه  وانتهىعلى أن أركون أضاف مفهوم الفرقان 

   .له بريك

  -على حد تعبريه - معيش حي وكقرآنمقدس  بالذات كنصّ إعادة قراءة القرآين "إىل "بريك "وقد دعا 

لتبادل الثقايف بني عشرات ويشكل قاعدة مشرتكة للتفاهم والتواصل وا ،ينصت إليه املاليني من البشر

1."الشعوب

«�ǓȂƬǈȇÂ�ǂưǯ¢�ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ȄǴǟ أستطاعوقد  ǂǠƬȇ�À¢�̈®ƢȀǌǳ¦�ǽǀǿ�ǲǔǨƥالكثري من األمور  ح

�ƢǫƢǧ¢�ǾǷƢǷ¢�ƪغاليت كانت  ƸƬǧÂ�ǞǸƬĐ¦�¦ǀǿ�ȄǴǟ�ǂưǯ¢�» ǂǠƬǳ¦�ǺǷ�ǾƬǼǰǷ�̈®ƢȀǋ�ǽŐƬǟ¢�Ǿǻ¢�Ǯ ǳ̄�Ǿȇƾǳ��ƨǔǷƢ

أن أقوم بدراسة فلسفية هلذه البنية العميقة أنرتبولوجية  ،اجتماعيهإن متابعيت هذه تسمح يل بعد دراسة " واسعة

،ميكنين أن أدرس الوعي اجلماعي العريب واإلسالمي دحضهأي القرآن الذي ال ميكن  ،بفضل هذه الشهادة

سحر العرب  ة اليت يقدمها القرآن وهو أمرة والشكليّ أيضا إىل هذه الشهادة القيمة أضيف الروعة اللغويّ 

) ةقاهلا بالعربيّ (ة والذي صنفه الفقهاء يف دائرة اإلعجاز قمة اللغة العربيّ  ربوهاعتلذين ،امسلمني ومسيحيني

2 "ة الصرفةخبالف املسلمني غري العرب الذين ما توقفوا إال عند القيمة األدبيّ 

القرآين نفسه وهذا أمر فريد من نوعه  النصّ ،القرآين يف إعادة قراءته للنصّ "بريك "كانت مرجعية 

   .حفظا وتفسريا،مكمال منه على األقل إطالعا "بريك"القرآين كما كان  شرقا متمكنا من النصّ ستفقلما جند م

.102م، ص1995،ديسمرب ،الكويت،وزارة اإلعالم ،445العدد  ،جملة العريب ،جاك بريك ،أندلسيات :العامل حممود أمني -1

  .50ص ،املرجع السابق :داغر سربل -  2
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 كس جعله حيتنلإلسالم املعاصر يف الكوليج دوفرا االجتماعيملقياس التاريخ  "بريك "ولعل تدريس

 ةوهذا أمر طعم مرجعيته الفكريّ  هيآبنص املسلمني وبكثري من الطلبة الذين كانوا حيفظونه وجيدون تفسري 

   .جماالت أرحب وأوسع عطاهال وأبزكاها و 

القرآين نقول بأنه عرج إىل مقاربة الغربيني هلذا النصّ لبنية النصّ " بريك"ال خنرج عن مقاربة  وحىت  

أيضا  ،من موضوع إىل أخر دون وجود وحدة موضوعية وانتقالالذي وجدوا أن فيه تفكك وعدم تتابع 

بعض العناوين اليت ال تفسر مضمون السور لذلك تأيت القراءة خميبة لألمل ذلك أن القارئ ال يبلغ  اكتشفوا

القرآن  يآخاصة إذا كان هذا القارئ غري مؤمن وهذا خبالف املؤمنني الذين حيفظون  األلفة مع النصّ 

    .يستطيعون حتديد مواقعهاو 

�ǲǰǌǳƢƥ�Ƣǻǂǯǀȇ�¦ǀǿ�Ŀ�ȂǿÂ�̧بنية القرآن مالزم يف  التبعثر املفرتض    ȂǸĐ¦�̈ƾƷȂǳÂ�̧ ȂǓȂŭ¦�̈ƾƷȂǳ

ون العرب صورة ئية والذي يرى فيه الكيمااملتكون من أثىن عشر وجها والذي تشتهر به اهلندسة اإلسالميّ 

   ."بريك"للكون يضيف 

لن اليت تع "وحدانية اهللا"التعدد وهذه الوحدة توجز نفسها يف كلمة واحدة هي  تتجلى يففالوحدة   

  . ة ملا سبقبيعيوما تبقى فمشتق ونتيجة ط آية، 6200نفسها على مدى 

ولكنين كنت قد "أرجع هذا التبعثر املفرتض يف القرآن إىل نظام داليل معني فقال  "أركون"أن  لىع  

1."مسيائيا عميقا  ختبئ ورائها نظاما دالليا و" الفوضى "بينت بدراسات سابقة أن هذه

هذا التفاوت إىل طول مدة نزول القرآن وإىل طول مجعه ذلك أن املدة جتاوزت أرجع  "بريك"ن إمث   

   .وجامعوا القرآن مشكوك يف أمانتهم ،ثالث وعشرين سنة

   .91ص ،املرجع السابق :أركون حممد -1



  بيركلدى جاك  النص القرآني  ........................................................الفصل الثاني  

144

 حفهي دعوة إلعادة ترتيب سور القرآن ذلك أن مص "بريك"لعل إعادة قراءة القرآن اليت يدعو إليها   

ومثال ذلك سورة  ،لنزول سور القرآنبأي حال من األحوال بالتسلسل التارخيي  تقيدمل ي "عثمان بن عفان"

ƨŢƢǨǳ¦�ƾǠƥ�ƨȈǻƢưǳ¦�ƪ ǻƢǯ�¼ƾǐŭ¦�°ȂǇ�Ƥ Ȉƫǂƫ�Ŀ�ƢȀǼǰǳÂ�ƨǳƢǇǂǳ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�ƪ ǳǄǻ�Ŗǳ¦�̈ǂǬƦǳ¦�  ويرجع هذا التبعثر

الصحابة  تقاداتالن "بريك"ولقد تعرضت هذه املبادرة حسب  ،وعدم التسلسل إىل طريقة مجع القرآن الكرمي

  :والقراء واحلفظة وأوهلم الصحايب عبد اهللا بن مسعود يضيف بريك

" Et si celle dut, du côté des qurrâ ou « récitants » et des dhakirûn ou

« mémorisant », essuyer les critiques qui souvent en pareil cas sanctionnent le

passage de la parole à l'écrit (le compagnon A bdal-lah b-mas ûd n'allait-il pas

jusqu'à y voir une déformation du message initial, comprenons en termes

modernes sa kenose ". 1

إذ أن ما روي عنه أنه حني أمر  "عثمان بن عفان"مل يوافق مصحف  "عبد اهللا بن مسعود"أن " بريك"دعى ا

  . املصاحف أخفى هو مصحفه حىت ال حيرق بإحراق "عثمان بن عفان"

إن هذه الروايات ال تفيد " عن إحراق مصحفه ال ينفي أبدا تواتر سور القرآن " مسعود ناب" امتناعإال أن  

مسعود  ابن "والدليل على ذلك قول  "عثمان بن عفان"خالف ما جاء يف مصحف  "مسعود ابن"مطلقا أن 

قرأ القرآن  "مسعود ابن"فكلمة مثله تفيد أن  ،"يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثلهمن وقد قرأت " :"نفسه

2."نفسه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ودونه يف مصحف عثمان 

1 -Berque Jaques:op.cit : Page 25.

.47م، ص1996،لبنان ،بريوت ،دار ومكتبة اهلالل ،1ط  ،شبهات حول القرآن وتفنيدها :عناية غازي - 2
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لى أنه من رسول اهللا صلى اهللا عليه زد على هذا أن املصحف العثماين أمجعت األمة كلها على قبوله وع 

  . مسعود واحد ال يقف يف وجه األمة فابنمسعود  ابن"وسلم وإن كانت هناك بعض الروايات القائلة مبخالفة 

ذلك أنه كان رفيق رسول  "عثمان بن عفان"ملصحف "مسعود  ابن"أيضا يستحيل أن حيمل إنكارا   

   .ول الوحي وعامرهوشهد كثريا من نز  ،اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وأسقط بعض سوره أمر ال أساس  ،القرآن وغريه وبدل منه حرق "عثمان بن عفان"بأن "بريك "عم ز   

أما "  :واملرموقني يف كتابه جممع البيان، ما نصه،قال الطربسي وهو من علماء الشيعة املفسرين" له من الصحة 

وقوم من  �ƢĔȐǘƥ�ȄǴǟ�ǞǸƴǧ�ƢđƢƸǏ¢�ǺǷ�¿Ȃǫ�Ǻǟ�ÄÂ°�ƾǬǧ�ÀƢǐǬǼǳ¦�ƢǷ¢Â -ي القرآنأ- الزيادة فيه 

1." االستيفاءالكالم فيه غاية  واستوىفوهو الذي نصره املرتضى  .والصحيح خالفه ،احلشوية

ترتيب توقيفي تواله الرسول صلى اهللا عليه وسلم بنفسه كما أنزله عليه سيدنا ه يوآإن ترتيب سور القرآن 

على هذا  اآلياتكما كان مرتب   ،هد النيب صلى اهللا عليه وسلم مرتب السورفكان القرآن على ع" جربيل 

الذي يتنازع أحد من الصحابة فيه مما يدل على عدم  "عثمان"وهو ترتيب مصحف  ،الرتتيب الذي لدينا اليوم

2."املخالفة واإلمجاع عليه 

إىل دليل يعتمد عليه ومجع الصحابة الصحابة مل يستند  باجتهادإضافة إىل أن الرأي الذي يرى ترتيب السور 

إذن ترتيب سور  ،وبعد هذا اجلمع ختلى الصحابة عن مصاحفهم وتركوها ،"عثمان "لسور القرآن كان قبل مجع

تدل قراءته صلى اهللا عليه وسلم هلا مبشهد من الصحابة على "  :قال السيوطي .القرآن توقيفي كرتتيب اآليات

فبلغ  ،توقيفي وما كان الصحابة لريتبوا ترتيبا مسعوا النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ على خالفة ¡ƢēƢȇأن ترتيب 

3 ."ذلك مبلغ التواتر

  . 47ص :املرجع السابق :عناية غازي -  1

.135املرجع السابق، ص : القطان مناع -2

   .61ص ،م 2003 ،بريوت ،صيدا ،د ط ،1ج ،حتقيق أبو الفضل إبراهيم ،اإلتقان يف علوم القرآن: السيوطي جالل الدين -3
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ذلك أنه يتوافق والرتتيب الزمين لنزول القرآن وهو منهج  "علي بن أيب طالب"ترتيب  "بريك"يوافق   

دين درس ترتيب سور  حني الكرمي فاملنهج اإلستشراقي سور القرآن لرتتيب�Ƕē ¦ǂǫ�Ŀ�śǫǂǌƬǈŭ¦�ǞȈŦ أعتمده

 آياتلنزول ) الزمين(ولوجي نو القرآن الكرمي درسه مسلحا بعاداته يف املنهج التارخيي الذي يعتمد التسلسل الكر 

   .وسور القرآن وعلوم الطبيعة والرياضيات واملنطق توجه قراءته

يفتقر إىل وحدة املعىن  هنأل ترب مجعا غري مؤتلفالصواب يف قوله أن مجع القرآن يع "بريك "جبانب  

ريا إىل أن هذا العيب يف القرآن إمنا يرجع إىل صحابة النيب صلى اهللا عليه وسلم وإىل كتاب الوحي الذين شم

   .مجعوا القرآن ورتبوا أجزاءه على شكل سور

جهوده أي أن الفضل له يف  ازدراءاملوجهة لإلستشراق إال أنه ال جيب  االنتقاداتويضيف بأنه رغم   

الذي  "بالشري" ،ومن هؤالء املستشرقني ،القرآين كان مرتوكا حلجة السلطة وهو النصّ إدخال النقد على نصّ 

ومن  ،ة وأسلوبه املتعارض مع األخري القرآن إىل أدوار مكية ومدنية لكل دور منها خصائصه اخلطابيّ آقسم 

وذكر بعض األمم  ،وخلو بعض اآليات من التشريع،والتأثر بالبيئة ،ة الطول والقصربني خصائصه اخلطابيّ 

  .نائيةغوحضور األدلة والرباهني، والقصص واملواعظ واحلماسة وال،والشعوب

وسورة  آية ي القرآن فتتبعوا القرآن آيةآإىل املكي واملدين يف  االنتباهيف "بالشري "لقد سبق الصحابة 

قالوا سورة كذا و وحرص العلماء على الدقة فرتبوا السور النزول واملكان والزمان سورة مراعني يف ذلك ترتيبها يف 

يف كتابه التنبيه على  ،"وريبسايأبو القاسم احلسن بن حممد بن حبيب الن "قال ،كذا  ƢēƢȇ¡Âمكية أو مدنية 

وما نزل مبكة  ،ةوترتيب ما نزل مبكة واملدين،من أشرف علوم القرآن علم نزوله وجهاته"  :فضل علوم القرآن

باملدينة يف أهل مكة،وما يشبه  وما نزل ،وما نزل يف أهل املدينة ،وما نزل باملدينة وحكمه مكي ،وحكمه مدين

1...".وما يشبه نزول املدين يف املكي ،نزول املكي يف املدين

   .48ص ،املرجع السابق :القطان مناع -1
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وفقط ومل ينتبه إىل ما نزل مبكة  ،ه إىل تقسيم سور القرآن إىل مكي ومدينتنب "ريشبال "والواضح أن

   .وريبمث مل ينتبه إىل كل ما ذكره النيسا.. .وحكمه مدين وما نزل باملدينة وحكمه مكي

 واالستفادةوتذوق أساليبه  ،به يف تفسري القرآن االستعانةولعل فوائد العلم باملكي واملدين مجة أوهلا 

  .القرآنية كشف منها والوقوف على السرية النبوية من خالل اآليات

يف مراحل خمتلفة  تكرار املوضوعات والنصوصّ ،القرآين هي ظاهرة التكرار ظاهرة أخرى يف بنية النصّ  "بريك" 

   :يف مجع املصحف فهل يدين هذا التناظر والتكرار إىل املصادقة سأل بريك

"Mais regardons de plus prés si l'on examine attentivement la répartition des

textes émanant de ces différents stades dans l'ordre de la recension du

Muçhaf...".1

�Ŀ�̈ƾȈǬǠǳ¦�ƪ ȈƦưƫ�ƨǸȀǷ�Ä®ƚƫ�ƢĔ¢�Ǯ ǳ̄�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�§ȂǴǇ¢�Ŀ�̈±°ƢƦǳ¦�ǂǿ¦Ȃǜǳ¦�ǺǷ�°¦ǂǰƬǳ¦�̈ǂǿƢǛ�À¤

مبا يثبت  ةاملطمئن اآلمنةولذا كانت أمهية التكرار يف أنه يعاود النفوس  " النفوس مث إرساء الفضائل يف العقول

يف حتقيق  ةتتعدد وتكرر األساليب يف القرآن ماضي ،ويبني وسائل الرتغيب والرتهيب ،فيها من دعائم اليقني

2...." .هدفها املقصود وغرضها املنشود

القصص  ،الوعد والوعيد ،ر األمر والنهيإال دليل على تكرا ما وصف القرآن بأنه  متشابه مثاينو 

  . بل من أقوى وسائل تركيز العقيدة يف النفوس واألذهان اإلقناع،فالتكرار من سبل  ،وكلها تتشابه... .واملواعظ

1 -Berque Jaques:op.cit : Page 27

،دار الكتاب احلديث ،1ط ،النقد األديب دراسات نقدية وأدبية حول إعجاز القرآن، الكتاب الثالث :عبد التواب صالح الدين حممد -2

  . 39ص ،م 2003 ،ه1423
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�ËǤǴǳ¦�Ƣđ�ǎ،التكرار وهن وضعف "بريك" عدَّ  Ƭţ�ƨȈǣȐƥ�̈ǂǿƢǛ�ǂǷȋ¦�ƨǬȈǬƷ�Ŀ�ǾǼǰǳ ّة لذلك ال يعلم ة العربي

النحو  ،البالغة ،البديع ،ة خمتلفة كليا عن اللغات األخرى يف البيانسحرها ألن اللغة العربيّ املستشرقون 

ال جلمولعله أحد عالمات ا ،ة ومن مسات فصاحتهاوهو من األساليب املعروفة يف اللغة العربيّ  ....والصرف

ال وهو باملعىن العام اإلعادة مث عألفويراد به التكثري يف ا" الكرّ "وهو مصدر دال على املبالغة من  ،البارزة فيها

¨®ƾǠƬǷ�°ȂǏ�Ŀ�̈ƢȈū¦�Ŀ�̈®ȂƳȂǷ�ƢĔȋ�ƨǷƢǟ�ƨȇȂȈƷ�̈ǂǿƢǛ�Ǿǻ¤.

القرآن  استعماهلامث  اجلاهلي،وصها كالشعر ة يف أقدم نصّ إن ظاهرة التكرار ظاهرة لغوية عرفتها العربيّ 

  . نثره ومجيع كالم العرب شعره و ،احلديث النبوي و الكرمي 

   وإمنا ذلك على قدر املستحقني  ،وال يؤتى على وصفه ،القول يف الرتداد أنه ليس فيه حد ينتمي إليه ومجلة" 

هود وهارون وشعيب ولوط  و ة موسىصقد رأينا اهللا عز وجل رد وذكر ق ، ومن حيضره من العوام واخلواص و

م من العرب وأصناف العجم وأكثرهم ة والنار وأمور كثرية ألنه خاطب مجيع األموكذلك ذكر اجلنّ ،وعاد ومثود

1."ي القلبهسا الفكر ولغافل أو معاند مشغو  يّ غ

فأكثر ما  ،فيها بحع يقاضومو  ،ع حيسن فيهاضوللتكرار موا"  :من أصول البديع "رشيق ابن "وعده

2." وهو يف املعاين دون األلفاظ أقل ،يقع التكرار يف األلفاظ دون املعاين

وهو إيراد القصة الواحدة يف صور شىت وفواصل "  :فنظر إليه على أنه من علم املشابه "الزركشي " أما

ليعلمهم عجزهم  ،وحكمته التصرف يف الكالم وإتيانه على ضروب .اءيويكثر يف إيراد القصص واألنب .خمتلفة

3 ....".متكرر مبتدأ به و .عن مجيع طرق ذلك

   .105ص  ،م1960مصر، ،مكتبة اخلاجني،3البيان والتبيني، شرح عبد السالم حممد هارون، ط: اجلاحظ - 1

 .73ص  ،هـــ 1401 ،دار اجليل ،5ط  ،العمدة، حتقيق حمي الدين عبد احلميد: ابن رشيق - 2

   .112 ص،د ت ،دار املعرفة، بريوت،حممد أيب الفضل إبراهيم حتقيق ،الربهان يف علوم القرآن: بدر الدين حممد الزركشي - 3
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�Ëǎ Ǽǳ¦�Ƣđ�ǄȈŤ�̈ǂǿƢǛ�°¦ǂǰƬǳ¦�À¢�ƶǓ¦Ȃǳ¦ السياق لتحقيق الكثري من املقاصد ولعل  اقتضاهاع ضالقرآين يف موا

  . ولتعزيز مظاهره البالغة ومن مثة تأكيد الوظيفة العقيدية .القرآن يوظف هذه الظاهرة لتقرير الداللة املقصودة

 - ألمورفيما قصدوا إليه من ا واستعملوهوقد أصبح أسلوب التكرار بعد أن قبله العرب على سائر وجوهه " 

من أعجب األعاجيب بعد أن رأوا فيه مظهرا  .عندما عرفوه يف القرآن الكرمي وتذوقوه - أصبح هذا األسلوب

1."من مظاهر املعجزة يف كتاب اهللا 

ƨȈǷȐǰǳ¦�©Ƣƥ°ƢǔǸǴǳ�ƢǠǇ¦Â�¾ƢĐ¦�ƢƸǓ¦Â�À¡ǂǬǳ¦�Ŀ�ÂƾƦȇ�Äǀǳ¦�ǂǧƢǼƬǳ¦�ƶǈǧ� تنافر موجود يف الشكل  هإذ أن

   :دائم يقول بريكوهو تنافر  ،واملضمون

"Serrons de plus prés l'analyse.Si la discordance dont nous sommes partis dans

l'exposé, celle qui règne entre l'ordre chronologique de descente et l'ordre de

recension". 2

ƨȈǷȐǰǳ¦�©Ƣƥ°Ƣǔŭ¦�ǺǷ�Śưǰǳ¦�¾ƢĐ¦�À¡ǂǬǳ¦�ƶǈǧ�ƾǬǳ�  االعرتاضلكنها تبقى مالحظات يصعب 

ي السور اليت ميكن أن تتوسط القرآن آالبحث يف اخلالف يف  "بريك"ا وعن التنافر يف شكل القرآن يتابع ـــــعليه

أو سورة احلج اليت تأخذ  ،؟ 81أم سورة الكهف اليت تأخذ الرقم ؟57أهي سورة احلديد اليت تأخذ الرقم 

  . دنا أن سورة احلديد تتوسط القرآن رقميا؟ وعند حبثنا وج 22الرقم 

  وسط تصنيفي  ،وسط لفظي ،وسط وظيفي :أن هناك ثالث أنواع من الوسط "بريك"ذكر 

Le milieu phonologique, le milieu lexical, le milieu taxinomique.

  ؟  هل يأخذ املكان يف القرآن أمهية خاصة :التايلإىل طرح السؤال  انتهىمث 

  . 54ص  ،املرجع السابق:  عبد التواب صالح الدين حممد-  1

2 - Berque Jaques:op.cit : Pages 28-29.
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"Mais qui sait si cette place en général ne revêt pas dans le coran une

importance particulière!" . 1

يف وقت  ةفونولوجي ،مسيائية ،إىل إخضاع القرآن مسبقا إىل دراسة منطقية"بريك  " ـ حتتاج هذه املالحظات عند

   :واحد وهذا ما مل يقم به أحد من قبل حسبه يقول

"Mais pour avancer avec un bien d'assurance dans telle matière il faudrait

au préalable avoir soumis le coran à une étude à la fois logique sémiotique et

phonologique: ce qui à la connaissance n'a jamais été fait…" 2

�ƨȈǴǰǋ�ƨƥ°ƢǬǷ�À¡ǂǬǳ¦�ƨȈǼƥ�ƨƥ°ƢǬǷ� ƢĔ¤�ƾǠƥأوبالدخول إىل داخل النصّ  مضمونيهإىل مقاربته مقاربة  انتقل ،

   ."لبريك"على األقل إىل ما هو سهل البلوغ بالنسبة 

ة ة األفقيّ أيضا يف املضمون حني طبق القراءة الرتكيبيّ  اكتشفهاومثلما وجد الفوضى والتنافر يف الشكل   

   .املغريب¦ƢƴǈǴǳ�ǾƦǈƷ�ƨđƢǌŭ¦�À¡ǂǬǳ®�على سور 

   .مهمة القراء الغربيني تثبطـ ولعل هذه الفوضى 

"Nous nous apercevons aussitôt qu'en toute sourate règne ce fameux désordre

préalable dont j'ai parlé et qui décourage beaucoup de lecteurs occidentaux…".3

1 - Berque Jaques:op.cit : Page 30.

1 - Ibid: Pages 32.

3 - Ibid: Pages 31-32.
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 السطحبالسجاد املغريب أين يتكرر اللون نفسه يف كل مكان يف  "بريك"كر القرآن يذّ  نسيجلعل 

كالمي يف   امتداديف املكان يف السجاد املغريب يقابله  االمتدادة املركز والزوايا والضفاف هذا يفوحيث متثل السع

   :القرآين الزمان يف النصّ 

كالم يف القرآن ويتنافر حيث تتقاطع املوضوعات وتتكرر ومثال ـ مثلما متتد األشكال يف السجاد وتتنافر ميتد ال

.ƢēƢȇ¡50،51–52ذلك سورة يوسف يف 

" Le tissu du coran me rappelle ces tapis maghrébins ou la même couleur

reparait un peu partout sur la surface ou la même palmette ou rosace illustre le

centre et les angles et les plages intermédiaires… ". 1

َوقَاَل اْلَملُِك اْئتُونِي بِِھ  ﴿ :قال تعاىل ƢēƢȇ¡ 50 – 51 – 52ومثال ذلك سورة يوسف يف 

تِي قَطَّْعَن أَْیِدیَھُنَّ  ُسوُل قَاَل اْرِجْع إِلَى َربَِّك فَاْسأَْلھُ َما بَاُل النِّْسَوِة الالَّ ا َجاَءهُ الرَّ إِنَّ َربِّي فَلَمَّ

�Ύ˴Ϩ˸Ϥ˶Ϡ˴ϋ�Ύ˴ϣ�͉˶Ϳ˶�˴εقَاَل َما َخْطبُُكنَّ إِْذ َراَودتُّنَّ یُوُسَف َعن نَّْفِسِھ )50(بَِكْیِدِھنَّ َعلِیٌم  Ύ˴Σ�˴Ϧ˸Ϡ˵ϗ

َعلَْیِھ ِمن ُسوٍء  قَالَِت اْمَرأَُت اْلَعِزیِز اْآلَن َحْصَحَص اْلَحقُّ أَنَا َراَودتُّھُ َعن نَّْفِسِھ َوإِنَّھُ لَِمَن 

اِدقِینَ  َ َال یَْھِدي َكْیَد اْلَخائِنِینَ )51(الصَّ 2.﴾َذلَِك لِیَْعلََم أَنِّي لَْم أَُخْنھُ بِاْلَغْیِب َوأَنَّ هللاَّ

   :بالشكل اآليت وقد ترمجها

"50. Le roi dit: « amenez- le moi. » quand l'émissaire fut venu Joseph lui

dit: «Retourne à ton seigneur lui demander la confession des femmes qui se sont

coupé des doigts ….Mon seigneur de leurs astuces est connaissant » 51. Le roi

dit: Aux femmes « que s'est il passé pour vous quand vous avez entrepris Joseph

1- Berque Jaques:op.cit : Page 34.

 . 52 – 51 – 50اآليات : سورة يوسف -2
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de sa personne ? Révérence à Dieu dirent-elles, nous ne savons sur lui rien de

mal. ». La femme de l'excellence dit: « A présent la vérité s'installe c'est moi qui

l'entrepris sur sa personne lui. Est un véridique entre tous. » 52. …. Ce la pour

qu'il sache que ne l'ai point trahi en son absence, et que dieu ne guide pas (la

machination) des perfides "1

وحىت يوضح ذلك وضع ترسيمة على  ،ولو أردنا قراءة اآليات قراءة تركيبية أفقية فلن نظفر بذلك

من سورة   128إىل  – 124ة األفقية مث وبنفس الطريقة قرأ اآليات شكل معادلة مارس فيها القراءة الرتكيبيّ 

طاهر "آل عمران وحاول نقل بعض اآليات من أماكنها على طريقة القلب املكاين مدعما موقفه بعمل املفسر 

  ".بن عاشور

القرآين من خالل نسخة  النصّ  "بريك"فسرين احملدثني الذين قرأ بتفسريهم من امل" طاهر بن عاشور"

أن هذا  "بريك"ويعتقد  14246حيمل هذا املخطوط الرقم خمطوط وقعت بني يديه من مسجد تونس الكبري، 

   .م1867سنة  "احلاج زهري باش مملوك" ،وهي نسخة خطها اخلطاط "طاهر بن عاشور"املخطوط من مكتبة 

التفسريية اليت جاءت يف عصر  "رشيد رضا"حممد عبده و"من تالميذ مدرسة  "عاشور ابن"ولعل   

فضل كبري يف القيام بنهضة علمية أتت مثارها على تالميذه الذين غريوا وعيهم  "حملمد عبده "النهضة أين كان

فكانت تفاسريهم غنية باملوروث واملأثور عن الصحابة والتابعني  ،االجتماعيةلإلسالم وأدركوا مفاهيمه 

   .بأساليب عربية سليمة

-1 Berque Jaques:op.cit : Pages 34 – 35.
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وقد كان إماما جلامع الزيتونة يف  ،رهمبمن أجل علماء املسلمني وأكا "حممد الطاهر بن عاشور"

ضي  ة حسب عديد املؤرخني يف القرن املاوكان من فقهاء تونس وأول من حاضر بالعربيّ ،تونس يف عصره

وكتاب " ىجمموع الفتاو "العديد من مؤلفاته خمطوطة منها وال تزال " وصلت كتبه ومصنفاته أكثر من أربعني 

1."يف السرية ووسائل فقهية كثرية 

ة واليت نذكر منها على سبيل املثال ال ت العلميّ ال¤Đ¦�Ŀ�̈ƾȇƾǟ�©ƢǷƢȀǇ "للطاهر بن عاشور"و

جملة " ،"ةجملة اهلداية اإلسالميّ "،"جملة املنار" ،"¦ƨȈǻȂƬȇǄǳ¦�ƨǴĐ"،"لعظمىا السعادة" :¦ƨȈƫȉ¦�©ȐĐ" :احلصر

، وتدل مؤلفات الشيخ على "مصباح الشرق " ،"الثريا"، "�ǪǌǷƾƥ�ȆǸǴǠǳ¦�ǞǸĐ¦�ƨǴů"،"ة بالقاهرةاللغة العربيّ 

ة مقاصد الشريع ،وكتابه ،ة ومن أجل هذه املؤلفات مؤلفاته يف التفسرية واألدبيّ تبحر يف شىت العلوم الشرعيّ 

   .ةاإلسالميّ 

ينتمي إىل املنهج اللغوي مبعناه الواسع  رعاشو  ابن" :عن الشيخ "سليمان عشرايت"يقول الدكتور 

فضال عن كونه أثرى الرؤية  ،البحر احمليط ،صاحب ،الذي سلكه أبو حيان األندلسي االجتاهويكاد يسلك 

وأكثر من ذلك  ،ة اليت يعاجلهاأنة بد من جانب من جوانب اإلشكاليّ ة ببعد فكري يعطي ة التفسرييّ اإلقرتابيّ 

لروح تفسريه يسعى دائما إىل تنوير القارئ وإبعاده عن  اووفاءات يؤصلها لنفسه فهو حجير جنده خيلص إىل ت

¿Ƣđȍ¦�ƨǬǘǼǷ".2

وفق رؤية معاصرة دون إقصاء مدونات "عاشور  ابن"تفسري التحرير والتنوير هو التفسري الذي قدمه 

بكونه يستند "ويتسم التحرير والتنوير  ،"رشيد رضا" و "حممد عبده"التعبري السابقة متأثرا يف ذلك بأستاذيه 

مركز املغرب العريب  ،1ط ،تقدمي صاحل بن مقبل العصيمي ،عشرية طاهر بن عاشور من اإلمامية اإلثينموقف ال: خالد بن أمحد الزهراين :أنظر - 1

  . 55ص  ،م 2010 ،هـ 1431 ،الدار البيضاء ،مطبعة النجاح اجلديدة ،للدراسات والتدريب

  .جلسة علمية خاصة،لقاء مع الدكتور: عشرايت سليمان -  2
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ة يف ضوء ما يزوده به عمره من نظريات ووعي علمي فهو يقرأ احلقائق القرآنيّ ،على رؤية وفهم معاصرين

ت نفسه على ما يدعم رؤيته من مضامني املدونات التفسريية السابقة فنجده ويعول يف الوق وفلسفي ولساين 

1 ..".آخرينوعلى  "الزخمشري" "زيراال"حييل على 

حييل يف تفسريه على هؤالء ال غىن جلاك سريك عنه ذلك أن تفسريه جيمع بني " عاشور  ابن" ومبا أن   

على بعض العلوم الفقه لغوية، واألصالة تتجلى يف تفسريه  اعتمادهفاملعاصرة تتجلى يف  ،األصالة واملعاصرة

من خالل تبيان وظائف ومكونات  استيعابية القرآين قراءة نتعاشور امل ابنويقرأ " ،باملأثور من الصحابة

أمهية فقه لغوية واسعة خترج به  ة وهو من هذه الناحية يعطي للنصّ ة والبيانيّ ة والصرفيّ اخلطاب القرآين النحويّ 

فإن .. .ها إال عند قلة من املعاصرين وال عجب يف هذادكاد جننأحيانا إىل مستوى التميز واجلدة اليت ال 

ة اربة التفسرييّ قتلك اليت وجهت امل "رشيد رضا" و "حممد عبده"من تالميذ مدرسة الشيخ  "الطاهر بن عاشور"

2". يبتعد عن متواتر اإلسرائيليات  تها وحة رجاقليّ جمدد يعطي للرؤية الع اجتاهيف 

ة األخرى ى على اجلوانب العلميّ غلعل من أشهر ما عرف به العالمة تفسريه للقرآن الكرمي وهو اجلانب الذي ط

   .ةة واإلصالحات الرتبويّ وباقي املؤلفات األدبيّ ،اليت كتب فيها كعلم احلديث ومقاصد الشريعة

التحرير : "  ـــرآن الكرمي تفسريا تاما من سورة الفاحتة إىل سورة الناس وعنونه بوقد فسر الشيخ الق  

حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب " وهو خمتصر عنوانه الطويل " والتنوير من التفسري 

ƾȈĐ¦ "وكان حريصا على تفسري القرآن  ،وحرص فيه على إتباع املنهج العلمي املتني ومتسك بطرائق املتقدمني

ويدعم ذلك بروايات يف املوضوع  �Ƣđ�ǪǴǠƬȇ�ƢǷÂ،السورة اسمباملأثور وكان يستهل السورة بتقدمي يذكر فيه 

  .املرجع السابق: عشرايت سليمان  -1

  .املرجع نفسه -2
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ومل يكثر من نقل أقوال  ،ريهافسوكان ال يكثر من األحاديث املبينة لآلية املراد ت.. .ويتدرج فيشرح مقاصدها

 "السيالكويت" ،"السكاكي"، "الغزايل "،"الرازي"وله عن املتأخرين أمثال نقوكانت  ،الصحابة والتابعني

 الكونيةواملعجزات  الفلسفة،كالرياضيات،اإلمام بالعلوم احلديثة   اهتموحنوهم وقد .. ."التفتازاين" ،"البنجايب"

1 .تفسريه بعشر مقدمات كرسها لعلوم القرآن واستهل

يمة املوجودة يف سبه فنجده يف وضع تلك الرت  "بريك"ر عاشور أما عن تأث ابنري فسهذا عن ت  

   .من الكتاب واليت تبني التناظر يف رسم حروف القرآن بني الصفحتني اليمىن واليسرى 43 – 42الصفحتني 

ِإن ُكنَت  ﴿،﴾ أَفََأِمَن أَْهُل اْلُقَرى﴿ بسهم إىل تكرار الكلمات اآلتية بني الصفحتني  "بريك"يشري   

          ﴾ بـَْعِدِهم مُّوَسىِمنُمثَّ بـََعثْـَنا﴿ ﴾ يُرِيُد َأْن ُخيْرَِجُكمْ  ﴿ ،﴾ أَفََأِمَن أَْهُل اْلُقَرى﴿ ،﴾ ٱلصَِّدِقنيَ ِمَن 

َنا ِإَىل ُموَسى ﴿    .﴾ فََأْوَحيـْ

�ÃƾƷ¤�Ǌ "بريك" اكتشف ǷƢǿ�Ŀ�¾ȂǬȈǧ�ǂǛƢǼƬǳ¦�ȆǿÂ�ƢǸǴǟ� ¦ǂǬǳ¦�Ƣđ�ǖŹ�À¢�®¦°¢�̈ ƾȇǂǧ�ƨǳƢƷ

   .صفحات نسخة خمطوط مصدق من مسجد تونس الكبري

"Reproduction de deux pages du manuscrit de Tunis, allant de VII, « les

redans » V. 96 à 120. L'impression n'utilisant qu'une couleur, les mots qui

reviennent symétriquement de la page droite à la page gauche du manuscrit, et

que ce lui ci détache à l'encre rouge sont ici indiqués par une flèche" 2

/http:/waqfeya.comتفسري التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر : الطاهر بن عاشور :أنظر - 1 index. Php.

2- Berque Jaques:op.cit : Pages 42 – 43.
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ظاهرة التناظر يف رسم املصدق القرآين سواء كان بالنسبة  اكتشفنفيا قاطعا وجود أحد "بريك "ينفي

لرسم هذه الكلمات  "بريك"لكن هل األمر صحيح ؟ وإذا كان األمر كذلك ما تفسري ،للقراء أو للناشرين

  ؟ اخو النسّ للظاهرة من طرف اخلطاطني  انتباهأمل يكن يف هذا  ،بألوان مغايرة ؟ أو خبطوط غليظة

الذي عاش يف القرن الثالث عشر اهلجري يف رسائله تنبه إىل هذا  "النورسي"أن  "بريك"يعرف مل أ

  يف رسم كلمات املصحف؟ ؤالتواط

ايثات لفظية قرآنية تتقابل وكأمنا مواقعها بالنسبة إىل بعضها بعض معينة وهو ما أثار حمذلك أن هناك   

سائل النور عندما الحظ ورود ألفاظ من يف ر  "بديع الزمان النورسي"وقد تنبه إىل هذا العامل  ،"بريك"إليه 

1 ."ذلك مظهرا من مظاهر اإلعجاز وأعترب.. .امتدادهالقرآن على 

أما اخلطاطني األتراك فقد رمسوا هلذه األلفاظ وكشفوها وأقاموا دراسات فيها قبل وجود هذا املخطوط   

املدوي سبقه وأحبطه قبل ذلك بزمن طويل األتراك وحتديدا  "بريك" اكتشاف ،يف املسجد الكبري يف تونس

 !اجلديد املنفرد هذا ليس حبديد ؟ اكتشافهمن نفس شكل املخطوط وألوانه أن  "مل يدركأ" "النورسي"الشيخ 

أن ذلك  -كما قال-  األمحرأن جمرد كتابه املخطوط باللون األسود والكلمات املتناظرة باللون  هأمل يلفت نظر 

أن  نايؤسفأو هلذه اإلمكانية بدليل أنه كتبها بلون خمالف؟  القضية،أن اخلطاط على األقل مدرك هلذه يعين 

فموضوع تناظر بعض الكلمات يف بعض  الباحث،ة  هلذا ة العلمانيّ العلميّ  االكتشافاتيكون ذلك هو مستوى 

وقد نشأ هذا األسلوب مع اخلطاطني  ،ة ميثل فنا من فنون اخلط العريب ومهارات اخلطاطنياملخطوطات القرآنيّ 

 املرجع السابق: عشرايت سليمان  -1
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من  ،وشيخ مجاعة النور برتكيا "سعيد النورسي"وكان العامل الرتكي  ،األتراك منذ القرن السادس عشر امليالدي

1 ."الذين أشار إليه وهلم دراسات فيه

أن هناك نسخ متوفرة من مثل مناذج هذه املخطوطات يف املدينة املنورة  "زينب عبد العزيز "وتؤكد

ورد صفحة بني فيها ظاهرة التناظر بني وحىت يدعم موقفه أ .اجلاللةكلمات ...،بالرّ ،محنر فيها كلمة الرّ ظتتنا

2 :بعض كلمات الصفحتني كما هو وارد يف الرتسيمة التالية

.71–70املرجع السابق، ص : زينب عبد العزيز -1

2 - Berque Jaques:op.cit : Pages 42-43.
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  :"بريك"يقول 

" Voici, en projection quelques feuillets d'un coran de la grande mosquée de

Tunis le manuscrit 14246 – qui je pense provenait de la bibliothèque eu Shaykh

Tahar Ben Achour ,c'est une belle pièce due à la plume du calligraphe, le hadj

Zuhayr Bâsh Mamlûk en 1867.

La photo qui vous en est projetée a été prise à mon intention par

l'aimable entremise de mon vieil ami M.Messadi, ancien ministre l'auteur du

drame symboliste al-sadd il me faut signaler que ce beau manuscrit avait déjà été

reproduit de façon parfaite par un éditeur tunisien, mais sans que jusqu’ ici

personne à ma connaissance ni les lecteurs ni éditeur mi le copiste lui même

n'eut prêté attention à l'étrangeté que voici". 1

وص إىل الشعرية صإىل اإلعجاز أما الباحث العلماين فريجعها كن) التناظر(يرجع املؤمن هذه الظاهرة 

،"هيقل"وص وص الكربى كنصّ النصّ ¦ƢēȂƬƷوهي ظاهرة  "ميشونيك"و "جاكبسون"احلديثة مع 

هذا التناظر والتكرار يشبه التكرار والتناظر املوجود يف قوايف القصيدة الشعرية إال أن عدد  ."بودلري"و"هماالرمي"

.القرآين النصّ يف الشعري خيتلف عند ذلك املوجود  الوحدات الصوتية املوجودة بني هذا التناظر يف النصّ 

وكأن  ،الشعري القرآين يشبه إىل حد كبري تكرار الكلمات املوجودة يف النصّ تكرار الكلمات املتناظرة يف النصّ 

 .يل القرآينتهذا التناظر فرع إيقاعي موجود يف الرت 

مينع من البدء يف البحث فيه أو  شيءولكن ال  "بريك"ولعل هذا املبحث أيضا مل يقم به أعد حسب 

   .العمل فيه

" Voila encore une investigation qui n'est pas faite mais que rien n'interdit

d'entraîner au travail". 2

1- Berque Jaques:op.cit : Page 41.

2- Ibid: Page45.
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   .الزمنالنّص القرآني و : الثانيالمبحث 

وهو من املشاكل اإلنسانية اليت تقلت تفكري اإلنسان  ،رابع حسب النظرية النسبية يفيزيائ بعدالزمن        

ألنه من أثر  ،الزمن قائم يف الزمن نفسه شكالإولعل  .ك أن له تأثري هائل فيما حييط بهذل ،وعيه ابتداءمنذ 

ألربت "حىت أن  .وال حادثة ختلو منه شيءفال  ،وألنه كيف ومدة مستمرة ،املفاهيم بداهة لدى عامة البشر

ه أو على تغيري سهمه يف غري إىل أنه ال سلطان لفاعلي وإضافةجعله بعدا رابعا يوجه مجيع األشياء  "نأينشتاي

  . اجتاهه

فهو مقولة  االرتباطبه أشد  الرتباطهاة قشغلت تفكري اإلنسان منذ بدء اخللي ،الزمن مقولة فلسفية       

حنن أتون من " :الذي حاول تبسيطها وتفسريها بقوله " أوغسطني" على حد تعبري القديس 1 "بسيطة معقدة"

أو  ،مستقبل مل يكن بعد، وليس لنا إال حاضر زائل دائما ال نستطيع اإلمساك بهماضي مل يعد، وصائرون إىل 

حقيقي إنه يبدو وكما لو كان خاصة علمية جلودنا وال  شيءلذلك فلسنا منلك بشأن الزمان أي  ،اإلبقاء عليه

2.دية الكائنة أبداً بإىل األ تجاءاللباإال  ،يبدو أمامنا مالذا

ولذلك فإن قواميس  ،ةوثيق بني مفهوم الزمن وداللته الفلسفيّ  ارتباطوال بد من اإلشارة هنا إىل وجود   

حبيث يصعب  ،مقصودا ا تتحدث عن مفهوم الزمن تتخذ مسارا فلسفياً ندموالتفسري ع ،وكتب التاريخ ،ةاللغّ 

املصطلح اليوناين لكلمة الزمان فسوف إىل  عدنا لو" إدراك املعين األصلي للزمن بعيدا عن املذاهب الفلسفية و

3 ."تشري إىل الزمان منذ عصر هومريوس  CHRONOS  جند أن كلمة كرونوس

.246، ص م 1962 ،بريوت ،عة الكاثوليكيةبترمجة اخلوري يوحنا احللو، املط،، الكتاب احلادي عشراالعرتافات: غسطنيالقديس أو -  1

2 - Paul Tillich: the shaking of the foundations New York charles, Scribner's Sons,1966,

Page 34.

.132م، ص 1980،مصر ،القاهرة،دار الثقافة للطباعة والنشر ،الوعي ،الزمان ،لمالتأ ،دراسات يف الفلسفة اليونانّية :مطر ريأم - 3
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وكذلك الزمان فهو  ،خرآلعلى ملكه من أبنائه فيلتهمهم الواحد بعد اشى له خيا CHRONOSوكرونوس " 

اللغتني اإلغريقية والالتينية ويسمى الزمن يف  1."مث هو الذي يقضي عليها  ،الذي ينجب الكائنات

XPOVES  ومتيوسTEMPUS  وتاميTIME و يمبباإلجنليزية وتTEMPO  باإليطالية ولعل فرتة تبدأ

   .حبدث سابق وتنتهي حبدث الحق

وقد  ،وص السرديةوأصبح له حيز يف حتليالت النصّ ،واحلق أن الزمن عند الغربيني تطور تطورا مثريا  

قد حد الزمان  أرسطوعلم أن وحنن ن :"الدائم بني الزمن واحلركة االرتباطعنوا به منذ أرسطو الذي أكد على 

2 ."بأنه مقدار احلركة حبسب املقدم واملتأخر

أما أرسطو فهو يرى أن الزمن فعل واحد  " أن الزمان قدمي اعتقدواولعل الفالسفة اليونان األقدمني مجيعهم 

ألن احلركة والزمان ال بداية  ،وعد الوقفات فيه ومهاً ،وقد تصوره متصال ،احلركة اتصالبسبب  ،متصل يءوش

ƨȇƢĔ�ȏÂ�ƢǸŮ.3

ولن جنانب الصواب إذا قلنا بأن الفكر الغريب يصر على التمسك باملفهوم التارخيي للزمن ففي العصر احلديث 

زمن "فيقسم الزمن بدوره إىل زمنني  طانكأما   "زمن نسيب"و "زمن مطلق"الزمن إىل زمنيا  "نيوتن"يقسم 

زمن ( "يفيزيائزمن " و )Duréeمدة ( "زمن حيوي" "رغسونب"والزمن عند  "زمن متعايل" و "يميتافيزيق

  . )الساعات

1 - Pierre Commelin: Mythologie grecque et romaine, Éd illustrée de nombreuses

reproductions, Éd Garnier Frères, Paris, 1960, Page 11.

.54م، ص1984،لبنان ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت،1ط  ،1ج ،موسوعة الفلسفة :بد الرمحنبدوي ع - 2

.476د ت، ص ،جملة عامل الفكر ،الزمان يف الفكر الديين والفلسفي القدمي: األلوسي حسام الدين - 3
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�ǽǀđ�ǂƯƘƬȇÂ��ƨƦȇأن اإلنسان هو الكائن الوحيد الذي حيس بالزمن يف حركته الذاهبة واآل "برغسون" ويؤكد 

.H "رغسونبهنري "ويقف  ،فيها سلبا وإجيابا وهو يف وعي كل إنساناحلركة ويؤثر  BERGSON إىل

 من الزمن أساسا لفلسفتهم إذ  اختذواعلى رأس الفالسفة الذين   " HEDEGGERهيدقر "جانب 

الزمان احلقيقي  "فهي ،يف الدميومة املعىن اإلجيايب للزمن ورأى فيها مصدر الوجود احلقيقي "برغسون" اكتشف

1. "هاجة الذي هو عني نسيزمان احلياة النفسيّ 

 عند بفلسفة الزمن من اجلانب النفسي هذا عن زمن اهتم "برغسون"ومن كل ما سبق يتبني أن   

وزمان احلر  ،وهو عندهم زمان الرطب والفاكهة ،هوكثري لقليل الوقت  اسمرب اما الزمن عند العرب فهو غال

  . صول السنة الذي ال جياوز عندهم شهرين إىل ستة أشهروهو أحد ف ،والربد

وأزمنة  ،وأزمان ،واجلمع أزمن ،لقليل الوقت وكثريه سمان الزمن والزمان، أ"  :غةذكر معاجم اللّ تو   

ويقولون لقيته ذات الزمنني   ،وأزمن باملكان أي أقام به زمنا طويال ،أ ي طال عليه الزمن :يءويقال أزمن الش

2. تراخي املدة فرياد بذلك

3. أو مقدار حركة الفلك ،وهو مرور الليل والنهار ،الزمان احلقيقي" وقد عرف الكثري الزمان بأنه   

ويشمل ذلك الزمن  والنهار،فهو يعين ساعات الليل  " املسلمني مرتبط مبعناه اللغوي اصطالحمفهوم الزمن يف 

5".دوران الفلك":الزمن بأنهوعرف املرزوقي   4 ".منهاالطويل يف املدة والقصري 

.14م، ص 1984،القاهرة ،اهليئة املصرية للكتاب ،سلسلة نصوص فلسفّية،ترمجة حممد حممود قاسم ،التطور اخلالق :هنري برغسون - 1

Ʈ،لسان العرب: ابن منظور مجال الدين - 2 ǳƢưǳ¦�ƾǴĐ¦� زمن(مادة ،199ص ،د ت ،لبنان ،بريوت ،دار صادر(.   

.123م، ص  1957مصر  ،عارفدار امل ،حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ،الربهان  يف علوم القرآن: الزركشي بدر الدين حممد - 3

  . 05ص .م1967 ،هـ 1387 ،دار سويدان، بريوت،2ط  ،1ج  ،حتقيق حممد إبراهيم ،تاريخ األمم وامللوك: الطربي حممد بن جرير - 4

 .123ص م،1996هـ،1417دار الكتب العلمية، بريوت،،1ط األمكنة،األزمنة و :املرزوقي أمحد  -  5
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لعل مقولة الزمن عند العرب من التعريفات الفلسفية اليت شكلت كفلسفة وجود مساحة واسعة يف         

¦�ǶŮ¦�¦ǀđÂ�¿ȂȀǨŭ¦�¦ǀđ�ĺǂǠǳ¦�ǂǟƢǌǳ امتالءالشعري القدمي إال دليل على  صّ وما الن ،الفكر العريب منذ القدمي

   .ةة اإلسالميّ حتمله الثقافة العربيّ  بكل ما ،يامليتافيزيقالوجودي 

�ƨƷƢǈǷ�ȄǴǟ�ƢȇǂǰǧÂ�ƢȈǧƢǬƯ�Ƣđ لشغوانستوقفته املقولة الزمنية اعر العريب مثال هو األخر وبدوره فالشا         

أو الزمان يرتصد هؤالء  ،طف يف أرجاء هذا الشعر وأنظر كيف تشاء جتد الدهر"واسعة من نتاجاته اإلبداعية 

1.يشعص عليهم صفوا الغوين �Ƕđ وميكر ،خيادعهم ،الشعراء واحدا واحدا

»��ƶƟ¦ǂǬǳ¦�Ƣđ�© ƢƳ�Ŗǳ¦�«¯ƢǸǼǳ¦�ǺǷجنولن    Ȃ̄Ŷ�¾ȐǗȋ¦�ȄǴǟ�» ȂǫȂǳ¦�À¢�ƢǼǴǫ�̄ ¤�§ ¦Ȃǐǳ¦�Ƥ ǻƢ

اإلنسان العريب منذ فجر  ة يف الشعر اجلاهلي تؤكد على محيمية العالقة بني مفهوم الزمن وبنياإلبداعية العربيّ 

سينا  وابنسلمني املتقدمني واملتأخرين عنوا أميا عناية مبفهوم الزمن فالفارايب والكندي املسفة مث إن الفال. التاريخ

   .در الدين الشريازي كلهم وقعوا تعريفات مستفيضة للزمنوص

�ń¤�ƢēƾǠƫ�ǲƥ�ƾū¦�¦ǀǿ�ƾǼǟ�¿ȂȀǨŭ¦�¦ǀđ�¿ȐǇȍ¦�ƨȇƢǼǟ�Ǧ Ǭƫ�ŃÂواعتبارهم العظيمة نعمن ال بارهاعت 

يف اخلري  ارهثماستقرآنية دالة على قيمة الزمن، وداعية إىل  آياتمث إن هناك  ،الدالة على وجود اهللا اآلياتمن 

ذلك أن  ،وتعاىل سبحانه�ƅ¦�Ƣđ�Ǿǐƻ�ƨȇȂǳÂ¢�ǺǷǄǴǳ�ƶƦǏ¢�ƾǬǳ .اليت أقسمت به اآلياتل غفوال جيب أن ت

  . منذ أوائل السور اليت أنزهلا الغييبالزمن ببعده  استوعبالقرآن 

ل كثريا يف هذه التوطئة عن مفهوم الزمن وسنختصره بوصفه مظاهرة كونية متارس تأثريها الفعال نطلنا   

ǶƟ¦ƾǳ¦�Ȇǈū¦�°Ȃǔū¦�¦ǀđ� الذي تكتسب به ويف كنفه  ،هو هذا املعطى الوجودي اجلوهري ،غري املرئي

§،جملة عامل الفكر سلسلة كتب ثقافية شهرية ،النقد اجلديد القدمي و شعرنا: وهب أمحد رومية - 1 ¦®ȉ¦Â�ÀȂǼǨǳ¦Â�ƨǧƢǬưǴǳ�řǗȂǳ¦�ǆ ǴĐ¦�Ƣǿ°ƾǐȇ�

 . 196ص  ،م 1996مارس آذار   ،هــــ 1416شوال  ،الكويت
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حتكم  ،ضمن سريورة كلية �Ƣē¦̄�ǞǷÂ،يف حميطها ،يزها املادي الفعالحتأي  ،ظيفتهاوو  ،املوجودات هويتها

§�Ä®ǂǗ� ƢǔǷ�Ŀ�Ƣđ،املادة يف شىت  مظاهرها ƢǈǼƫÂ� 1.منتظم

مدينة  ة وهي سقوطمقاربته للزمن يف القرآن بذكر مرحلة زمنية مهمة يف تاريخ احلضارة األوروبيّ  "بريك"بدأ 

IENA  ويقال هلا م  1807يف عامJENA " سقطت  م 1806ففي هذه املعركة اليت كانت سنة " جينا

  . العاصمة برلني واحتلتة وهزمت الربوسيني تقدمت اجليوش الفرنسيّ  املدينة حني

ك بوقد أر  ،قد درس فيها "SCHILLERشيلر "وكانت هذه املدينة مقرا جلامعة املشهورة اليت كان   

Phénoménologieتية الروح اسفة جديدة بعد نشر كتابه ظاهر من هذه املدينة هيقل العامل بفل de

L'esprit  والشك أن هذا الكتاب الكتب الفلسفية اهلائلة ومثلما كان كتابا نقد العقل اخلالص أعظم كتاب

أعظم حبث فلسفي ظهر يف القرن التاسع   "تية الروحاظاهر "كتاب كان    فلسفي ظهر يف القرن الثامن عشر 

الكوميديا و  "كفاوست جلوته"باألعمال الكالسيكية الكربى  هن هناك من الباحثني من يشبهعشر حىت أ

  . ألرسطو وهو كتاب ال غىن عنه ألي مثقف اامليتافيزيقو   "لدانيت"اإلهلية 

ني فيه مراحل الشعور حيث تتبع ظهوره كروح ب قدو  "ظاهريات العقل"وهناك من ترجم الكتاب إىل           

مراحل تطوره إىل أن يلتحم بالروح املطلقة على أن تكون هذه الروح منقسمة على نفسها  واسرتجع ،فردية

   .أثناء هذا التطور

أين قدم فيه مدخال ملذهبه الذي يتألف من  ،"لقهي"كان الكتاب زبدة هذه الفرتة احلرجة من تاريخ   

فلسفة  ،فلسفة الطبيعة ،ومن ثالث فلسفات هي فلسفة املنطق ،الروح ،الطبيعة ،الفكرة :ثالث معاين هي

ص .م1998اجلامعّية، بن عكنون، اجلزائر، مقاربة توصيفّية جلمالية السرد اإلعجازي، ديوان املطبوعات اخلطاب القرآين،: عشرايت سليمان  - 1

95-96.
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 "بريك"وقد أكد يف هذا الكتاب حسب  "هيقل"وفلسفة الروح هي التاج الذي يتوج مذهب  ،الروح أو العقل

Le"  :على عبارة فريدة هي vrai est le devenir de lui-même".1

ة أعلنت جمئ الزمن املعاصر فأصبح العامل بعدها يتغري أن هذه العبارة عبارة نبويّ  "بريك" اعتربوقد              

بقراءة الزمن يف  "بريك"بدأ  "احلقيقي هو الصريورة نفسها" املشهورة "هيقل"من عبارة ، بسرعة دالة أسية

   .داثةاحلصطنعه العامل لنفسه مفهوم احلداثة وما بعد اولعل املفهوم الذي بدأ يطفوا و  .القرآن

" Voyez la notion même que nous nous faisons de la modernité nous

commerçons même à nous lasser de ce mot beaucoup parlent de postmodernité

jusqu'il ya une génération à peu prés notre vision du monde avait été dominée

par l’idée du progrès".
2

l’idée االتصالوفكرة  pluralitéويأيت بعد احلداثة وما بعد احلداثة معىن التعددية  de

communicationهذه املفاهيم تقودنا إىل القرآن عن طريق غري مباشر بوصفه إيصال من اهللا إىل  كل

بني  الاالتص؟ كيف حيصل  قكيف يصل هذا املطلق ؟ كيف يستطيع النسيب أن يوصل الثابت املطل  ،البشر

من خالل احملاضرة كيف يكيف الزمن نفسه يف املطلق ؟ وإىل أن حد سينتشر  "بريك "رسسيد اهللا والسفلي؟ 

  كيف يعرب الزمن عن نفسه يف القرآن ؟ ... .املطلق يف الزمن ؟

" Nous allons aujourd'hui étudier comment se conditionne l'intrusion du temps

dans l'absolu transmissible. Jusqu’ ou va se propager cet absolu qui se

communique a l'homme cette éternité immigrée dans le temps ? Jusqu’à quel

1- Berque Jaques:op.cit : Page 49.

2- Ibid: Page 50.
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niveau du texte ? jusqu’a quel niveau des solutions suggérées ou prescrites, des

institutions qui vont en découler des voles sociaux des comportements voire des

personnalités qui s'en sont autorisées ou s'en réclament encore en Islam- voila

quelques- uns des problèmes que nous allons encoquer très brièvement

aujourd'hui ." 1

   ؟وطرح السؤال كيف يعرب متصور الزمن عن نفسه يف القرآن ،أوال باألمر األكثر بساطة "كبري "بدأ 

  لعصرا ،الدهر، احلني :هي ناساتفات وجرادالقرآين هلا م غري موجودة يف النصّ  "بريك"كلمة زمن حسب 

ة الداللة املعجميّ ( ةواالصطالحيّ ة �ËȇȂǤǴǳ¦�Ƣēȏȏ®�Ƣǔȇ¢�Ȅǘǟ¢Â�©ƢǸǴǰǳ¦�ǽǀǿ�©Ƣǧ®¦ǂǷ�Ȅǘǟ¢�ƾǫÂ،املصري

  . ) ةشتقاقيّ االوالداللة 

يف هذا ذلك أنه بالنظر يف القرآن الكرمي ستجد أنه مل يستخدم مصطلح الزمن  " بريك" وقد أصاب   

النهار الليل   ،الصبح، الضحى،الفجر ،العصر ،الدهر ،احلني ،الوقت :دالة على الزمن ومنها ألفاظوإمنا وردت 

  . ..يوم اجلمعة ،ليلة القدر ،شهر رمضان ،األشهر احلرم ،يوم القيامة ،الليايل العشر

اليت مل تذكر سوى مرة واحدة يف  "الطور"واجلدير بالذكر أن يعود زاد على هذه املرادفات والدالالت كلمة 

.ƢǠǸƬĐ¦�°Ȃǘƫ�¢ǂǫ�śƷ© "خلدون ابن" كتشفهاا القرآين وقد  النصّ 

وقد قدم  "بريك" ا đاليت ولد "فرندة"أقام مبنطقة  "عبد الرمحن بن خلدون"وجتدر اإلشارة هنا إىل أن   

بقرية  "بين سالمة"�ƨǠǴǬƥ�ǾƬǷƾǬǷ�ƢŮȐƻ�ȄĔ¢�©¦ȂǼǇ�Ǟƥ°¢�ƢȀȈǧ�ȄǔǫÂ�ºـــــه 1334إليها حوايل سنة 

   ."تاوغزورت"

1- Berque Jaques:op.cit : Pages 52 – 53
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�ȄĔ¢Â�ȆǈǻǂǨǳ¦�Ǧ اعتزلحني  "بريك"فعل  ،يف قلعته اعتزلحني  "خلدون ابن "ومثلما فعل   ȇǂǳ¦�Ŀ

هي عزلة  ،هو مل يفتقد شيئا يف هذه العزلة بل على العكسف " وهو أحب هذه العزلة ،ترمجته للقرآن الكرمي

 :عليه "ل داغربسر " ،ففي سؤال طرحه ،ة وتوفر له الفضاء العلمي لإلنتاج واإلبداعتذكره بعزلته يف البالد العربيّ 

مرات حياة العزلة هذه  فأنا عرفت يف حيايت عدة... .! يءالش،ال :؟ رد االعتكافما الذي تفتقده يف هذا 

اليت ال ميكن أن تقول عنها رغم  "بكفيا"املصرية  أو يف  "بالدلتا"أو يف قرية  ،ي املغربيةصوذلك يف األقا

ƬǸǏƢǟ�ƢĔ¢�ǂǿƢǜŭ¦1 ".مك

يف  "ولد خليفة"أثره وجاب الكثري من األقطار ويضيف  ىاقتفحني  "بريك"فعل  "خلدون ابن"ومثلما كان 

كانت هي ... .) م1990(ة ة برتمجة كاملة للقرآن الكرمي إىل الفرنسيّ رحلته العلميّ  "بريك"توج " اإلطار ذاته 

SAINIجوليان  سان " خامتة أعماله الكربى أمتها وهو معتكف يف قرية JULIEN"  جنوب غرب فرنسا

بني هضاب  "رندةف"خلوة غري بعيدة عن  اختارالذي  "عبد الرمحن بن خلدون"ي أثر سلفه العمالق فوكأنه يقت

وكلها مواطن للشعر والفروسية وكرم  "بين شقران"وعلى مقربة من سهول  ،تيارت ومعسكر املرتامية األطراف

2. "البداوة النقية

من طراز جيد وال غرابة  اجتماعيفهو حملل  ،اإلنساين االجتماعيخلدون أمهية بارزة يف التاريخ  البن  

يف رؤيته اخلاصة  واآلراءألنه ال يكتفي بالتحليل بل يضيف بعض األحكام  ،ةأن تكون له تلك األمهية العامليّ 

ورمبا كان هذا سببا كافيا  ،وعلم األخالق الطبيعي ،اإلسالمي االجتهادإىل  استنادالكثري من اإلشكاليات 

   .خلدون بابن "بريك" لتأثر

   .50ص  ،املرجع السابق: داغر سربل -1

   .38 – 37ص ،اجلزائر ،جملة الثقافة ،بريك املفكر واإلنسان من فرندة إىل سان جوليان: ولد خليفة العريب حممد -2
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تطور احلضارة وهذا أيضا سبب كاف و  ،ةة املاديّ زيادة على أن الفكر اخللدوين يقيم العمران والتنميّ 

 بالسياسة ،بالفكر،بالدين :لهر بالبحث يف عالقة اإلنسان مبن حألن يلقى بضالله على كل من باد

ابه ز املكاين بل يتعداه إىل التشييف احل "بريك"و "خلدون ابن"وال يتوقف وجه الشبه بني ... .باالجتماع

لإلسالم املعاصر يف الكوليج دوفرانس مثلما كان يبحث يف التاريخ  االجتماعيس التاريخ الفكري ذلك إنه در 

�ËȈƦǐǠǳ¦Â�̈°Ƣǔū¦Â�ƨǘǴǈǳ¦Â�ǞǸƬĐ¦Âة فميدان البحث متقارب .  

�ǪǨƬȇ�ÄǂǰǨǳ¦�¾ƢĐ¦�ĿÂ"خلدون ابن"مع  "بريك" �ǶĔƘƥ�§ǂǠǴǳ�ǾǨǏÂ�Ŀ"ابن"حبث فيه  "جيل طبيعي 

من خالل تناول قبائل بين مسكني باجلزائر "بريك"حبث فيه ة و ة والقبليّ من خالل طرح مفهوم العصبيّ  "خلدون

 "خلدون ابن"كان على أثار ما أجنزه  "بن نونة"حسب  "بريك"وما أجنزه  ،وقبائل األطلس األعلى باملغرب

   :ة يقول بن نونةويف تأثره باللغة وبالطريقة التعبرييّ ،الشهري يف تردده بني املشرق واملغرب

"J Berque a accompli également sur les traces de l'illustre Ibn khaldûn son

propre voyage sa propre rihla d'occident en orient, depuis son enfance a Frenda,

prés de Taourzourt , la précisément ou fut rédigée la célèbre Mukaddima, de

l'atlas marocain aux bords du Nil et aux immensités du désert arabique. De cette

longue quête, de cette belle aventure amoureuse, de cette attraction

permanente pour les univers de l'action et de la pensée, il a construit son

expérimentation phénoménologique qu'il traduit par " la présence des arabes en

nous et de nous-mêmes dans les arabes" .1

1 -Berque Jaques:op.cit : Pages 10 – 11
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ظفر بذكر هذه الشخصية يف الكتاب موضوع نكد ناهلائل بني املفكرين مل  االلتقاءعلى أنه رغم هذا   

البحث إال يف موضع واحد وهو عندما تكلم عن الزمن يف القرآن ففي حبثه عن معناه كما سبقت اإلشارة له 

هو أول من أعطى على أن القرآن  .الفرتة ،املرحلة ،الطور ،املصري ،العصر ،دالالت هي الدهروجد عدة 

 ابن"وكان  .املعاصريف الفكر وظهرت فيما بعد فكرة التطور وأخذت أمهية عظمى  كماله،ملفهوم الطور  

ة وتطور ة والعصبيّ ة عندما تطرق إىل البحث يف القبليّ قد حبث يف هذه املادة اللغويّ  "بريك"حسب  "خلدون

°̈Ƣǔū¦�ń¤�̈Â¦ƾƦǳ¦�ǺǷ�©ƢǠǸƬĐ¦.

"Un autre mot encore tûr, qui ,si je ne me trompe n'apparait qu'une fois

c'est très important pour signifier «le stade» ,« la phase » « la période» le coran

fut le premier à donner sa plénitude à cette notion, plus tard en sortira l'idée de

tatawwur, « évolution » appelée à prendre une telle importance dans la pensée

contemporaine Ibn khaldûn constituant en la matière un palier décisif ".
1

ȄĔ¢  "لآلية املوجودة  "الرازي"و "الطربي"ة للزمن مبادة األجل ووضع تفسري املعاجلة املعجميّ  "بريك

�ŚǈǨƫ�ǞȈǘƬǈȇ�Ń�Ǯسفوخلص إىل أنه ت ،يها هذه الكلمةف ǳǀǳ�ƨǸǴǰǳ¦�ǽǀđ�² ƢǈƷȍ¦�ÃȂǇ�ǾȈǧ�ǞǘƬǈȇ�Ń�Ś

   . ﴾لُِكلِّ أََجٍل ِكتَابٌ ﴿    اآلية

سند الصحابة وعلم  اعتمد ،كاملة، ذلك أنهولعل تفسري الطربي من أقدم كتب التفسري اليت وصلت         

  .ةاللغّ ومذاهب التدوين واملعروف من  ،بالشعر القدمي استشهدمث  والتعديل،اجلرح 

1 -Berque Jaques:op.cit : Page 55.
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أن له القدرة على تفسريها ما عجز عنه الطربي ألنه مل يستطيع إال اإلحساس به  "بريك "ويزعم           

املقومات البدائية  لكلنفسه حق تفسري القرآن وهو ال ميوقد أعطى ...."وهذا ما جعله عاجزا عن تفسريه 

إال اإلحساس  "بريك"إذ مل يستطيع يف نظر  "الطربي"لذلك، ويدعي القدرة على تفسري املعاين اليت عجز عنها 

ÀÂ®�Ƣđ     1 ."..هاتفسري

 إىلبعث بالقارئ  ،ملهلةا ،الطور ،حبثه عن معاين الزمن يف القرآن ومرادفاته اليت هي األجل ةمر غويف         

فيقول لكل كتاب طور   ﴾لُِكلِّ أََجٍل ِكتَابٌ ﴿:ويرتجم اآلية ،تغيري الطربي والرازي وحبثهما يف القلب املكاين

2 .﴾ َوَجاءْت َسْكَرةُ اْلَمْوِت بِاْلَحقِّ ﴿ويورد تفسري الطربي لآلية  ،مهلة ،فرتة

" Je pourrais à ce propos vos renvoyer à deux exégèses bien curieuses. Celle de

Tabari et celle de Râzî, qui avec une liberté dont les théologiens d'aujourd'hui

se font difficilement une idée évoquent un renversement de la formule par

métathèse de ses termes ".3

�Ƕđ�¢ǂǫ�Äǀǳ¦�ǺȇǂǈǨŭ¦�ƨǴŦ�ǺǷÂ"وهو من أشهر   "الكشاف"ري يف كتابه شالقرآين الزخم النصّ  "بريك

وكشف فيه عن مجال القرآن وسحر  "يفالنس" و "السعود "أو "األلوسي"كتب التفسري بالرأي ألنه نقل عن 

  . حنوه وصرفه ،بيانه ،بالغته

RELIREيف كتابه  "الزخمشري" "بريك"مل يذكر  LE CORAN يف ترمجته للقرآن  اعتمدهإال أنه

وكل من يرجع إىل كتابه يكتشف  ،تفسرييا هلقرآن قاموسيا وحرفيا وإمنا ترمجويف املقدمة املرفقة ألنه مل يرتجم ا

  . 99ص ،املرجع السابق: عبد العزيز زينب - 1

   .19اآلية  :سورة ق -2

3- Berque Jaques:op.cit : Pages 55 – 56
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ستشهد به ومبواقفه يف التفسري ييرجع إليه و "بريك "على التفسري بالرأي جعل  "الزخمشري"  اعتمادورمبا  ،هذا

،القرآن قاموسيا" بريك"مل يرتجم " "الزخمشري"القرآين إال ويرجع إىل  ا من أعد من املستشرقني يرتجم النصّ وم

سيد "و" عاشور ابن"و ،"األلوسي"و "القامسي"و "الزخمشري"و "الرازي"و "الطربي "وإمنا ترمجه تفسرييا معتمدا

1."....وغريهم من أعالم التفسري ،"قطب

مثة  "řǠƫ�ƢĔ¢�¾ƢǫÂ�ƾǟǂǳ¦�̈°ȂǇ�ǺǷ 38بالطور أو املهلة ويف هذا اإلطار ذكر اآلية  "أجل "ترجم بريك

مث أحال إىل تفسريي الطربي والرازي لقد  ،ةخر طور من أطوار اإلنسانيّ آوقد جاء القرآن ك "كتابة لكل طور

األجل يف القرآن هو ن على أ" لكل كتاب أجل" :ئذ ستصبح اآليةفحين القلب املكاين املفسران فكرة  أوجد

الذي بقي لإلنسانّية قبل احلساب مث إن الطربي قال بأن احلق بأيت مع سكرة املوت و تعود مسألة القلب 

   ."الصديقأيب بكر "اخلليفة  املكاين هذه إىل

  . "بريك"ة واليت ترمجها خر ويعطي فكرة سامية عن احلرية الفلسفيّ آفإنه ينظر لألمر من جانب  "زياالر "أما 

القرآين لذلك  يف إعادة قراءته للنصّ العقلّيةبالرازي عائد إىل أنه كان ينشد العلوم  "بريك"ولعل تأثر   

وألن الرازي من علماء الكالم والفلسفة أعطى  "مفاتيح الغيب"ضالته خاصة كتابه  "الرازي"ا كتبه موجد في

  . لذة يف ترمجتها للمستمعني حملاضراته "بريك"ة وجد فكرة فريدة من نوعها عن احلرية الفلسفيّ 

"Quant au commentaire de Râzî, il donne une haute idée de la liberté toute

philosophique qui l'anime. Je me renonce pas au plaisir de vous le traduire: « ce

verset, ditil, est explicité quant au pouvoir décisif et à la détermination de Dieu.

Les choses sont gagées par leurs moments [c'est moi qui souligne]. Pour tout

دار الندمي، ،سلسلة الفكر الديين والفلسفي ،دمي أمحد صبحي منصورقت ،ترمجة  وائل غايل ،جاك بريك ،إعادة القرآن الكرمي :وائل غايل- 1

  . 12ص،م1996



  بيركلدى جاك  النص القرآني  .......................................................اني  الفصل الث

171

terme il est une occurrence, hadîth particulier. Mais il est impossible que cette

particularité soit une propriété spécifique du moment".

"Rhâççiyat al – waqt .Ce serait impossible comme les objets discontinus qui se

présentent dans la succession des moments se valent et la spécification d'un

moment respectivement aux occurrences qui s'y produisent ne peut s'opérer

que par la volonté et le choix de Dieu » sous cor. X III 38. T.V, P 208 – 209 ". 1

الطور و قال بان  بإرجاعها للوقت،الفرتة، ﴾لُِكلِّ أََجٍل ِكتَابٌ  ﴿ :واستبعد الرازي  تفسري اآلية

يف هذه الرتمجة ملا قاله " زينب عبد العزيز " معناها لكل شيء قضاء و قدر،و كل شيء حمتوم حبادث و ترى 

يف املقدمة  استخدمهااليت  "األجل" ليصل إىل كلمة "...تم عن سوء نية مبينعلى الرجل ي افرتاء "الرازي" 

إال أنه هنا قد .. .)إن لكل كتاب أجل(قائال  "أيب بكر الرازي"املرفقة برتمجته ملعاين القرآن ليفرتي على لسان 

ة منذ تنزيل القرآن إىل يوم نيّ هو ذلك الزمن الباقي يف اإلنسا ،دود للقرآناحملن األجل أ"   :أضاف عبارة

2."األمر الذي يكشف عن سوء نيته املبيت "!! القيامة

واألجل مدة  ،ين وحنوهغاية الوقت يف املوت وحلول الدّ  ":على أن األجل يف لسان العرب يعين

حىت تقضي  :أي. ﴾ اْلِكتَاُب أََجلَھُ َوَال تَْعِزُموا ُعْقَدةَ النَِّكاِح َحتَّى یَْبلَُغ  ﴿ :ويف التنزيل العزيز .يءالش

Ƣēƾǟ. .. جل آفهو  ،جلأي يءوأجل الش ،مؤجال ويف التنزيل كتاباً ،حتديد األجل :والتأجيل :جالآواجلمع

3...إىل وقت املؤجل األجيل و ،ض العاجلنقيتأخر وهو  :جيلأو 

1 -Berque Jaques:op.cit : Pages 56 – 57.

   .71املرجع السابق ص : عبد العزيز زينب -  2

   .م 2003 ،دار صادر ،1ج :لسان العرب: ابن منظور أبو الفضل -  3
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�¿ȂȀǨǷ�ȆǿÂ�½Śƥ�ƢŮÂƢǼƬȇ�Ń�ƨǘǬǻ�¬Ƣǔȇ¤�ǺǷ�ƾƥ�ȏ�¦ǀǿ� ƢĔ¤�ǲƦǫÂ الدهر الذي رأي أنه يستلزم فكرة

  :تتابع كوين يشكل احلني وهي كلمة قرآنية أخرى يقول عنها

"Le dahr c'est la durée en ce qu'elle a de continu ,de global … le dahr implique

donc une idée de continuité cosmique, dont le hîn autre mot coranique est un

fragment instantané. Quant à l’âçr popularisé par le nom de la prière appelée

ainsi, et qui pratique au milieu de l'après-midi, c'est conformément à

l'étymologie... ".1

ة تعريف يربط بني احلني والعصر إال أن املصطلحني يف الثقافة اإلسالميّ  "بريك"التعريف الذي أورده 

وهو نسبة ما مع الزمان وليس يف الزمان  ،احمليط بالزمان :"وه لك أن الدهربعضهما كل البعد ذ نبعيدين ع

والدهر يف ذاته من السرمد وبالقياس إىل الزمان دهر احلركة علة حصول  ...من جهة ما مع الزمانإىل الزمان 

2."الزمان

3 ."للدهر اسم والعصر"دهر وقد أقسم اهللا سبحانه وتعاىل بالعصر وهو من أمساء ال

ملا فيه من العرب وما يكون فيه من األحوال املتناقضة اليت تدل على أن  "وقد أقسم به سبحانه وتعاىل  

ولعل الدهر ال ينقطع ذلك أنه يقع يف كل األزمنة  4."وهلذا الدهر إهلا هو املتصرف القادر فيه ،هلذا الكون

 . للوقت يصلح جلميع األزمنة اسماألخر وعلى مدة الدنيا كلها أما احلني فهو 

1 -Berque Jaques:op.cit : Pages 53 – 54.

.95املرجع السابق، ص :بدوي عبد الرمحن -2

  .77ص ،م1968 ،مصر ،القاهرة ،مطبعة االستقالل الكربى ،30، ج10ط  ،التفسري الواضح :حجازي حممد حممود -3

   .20ص  ،املطبوعات اإلسالمّية، د ت، مكتبة 10ط ،قيمة الزمن عند العلماء :الفتاحأبو عدة عبد  -4
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الدالة عليه  Ƣēامرادفة الزمان وبكل لمة بكة دون غريها من اللغات الساميّ ة العربيّ اللغّ  انفردتوقد 

ولكل منها .... ، املدة، الدهر، احلني، الوقت، األجل، السرمد، اخللد، األمداألبد :وهي كثرية ونذكر منها

ظم العبادات يف مع ارتبطتوقد أعطى القرآن الكرمي أمهية بالغة للزمن، فقد . معناها اخلاص الذي تؤديه

، كما أن هناك العديد من األحكام ج، احلّ كالصالة، الصيام  :مبواعيد زمنية حمددة وثابتة التشريع اإلسالمي

  ....أو الكفارات )أو الوفاة الطالقعدة املرأة يف حالة  ( عدةكال:ةباملدة الزمنيّ  ارتبطتة اليت الشرعيّ 

قراءة الزمن من خالل سورة الكهف  "بريك"ل مجيع من يتناول دراسة الزمن يف القرآن تناول عفومثلما ي        

  . ها األول تقوم على معاجلة الزمن وهي أدبيا من أمجل السور حسبهأجز يف ذلك أنه 

من  "ماسنيون"على حسب املوروث اليوناين ويقول بأن  "أهل الكهف"حكاية فتية  "بريك"يروي 

ف  و وألنه كان يبحث يف ميدان التص .إلحياء الذكرى "يساف" الذين كانوا يذهبون إىل التظاهرات املقامة يف 

أن أستاذه املأسوف عليه  "بريك"، فقد ذكر ادات والطقوس الدينية والتظاهراتكان ميارس العديد من الع

وكان حيضر تظاهرة حج املؤمنني املسيحني إىل منطقة  بالغاً  اهتماماكان يهتم مبثل هذه التظاهرات   "ماسنيون"

ƨȈƬǨǳ¦�ǾȈǧ�¿Ƣǻ�Äǀǳ¦�Ǧ "الربوتان" Ȁǰǳ¦�ƢȀȈǧ�ƾƳȂȇ�Ŗǳ¦�ƨǬǘǼŭ¦�ƢĔ¢�ÀÂƾǬƬǠȇ�Ŗǳ¦ .يقول بريك:   

" Le regretté louis Massignon, il s'agit comme on sait de sept jeunes gens

d'Ephèse ,en Asie mineure , exemplaires par leur foi et que révoltait la

perversité de leur époque ". 1

من الذين   "نماسينيو "حكاية أهل الكهف على حسب املوروث اليوناين ويقول بأن  "بريك"يروي   

إال بعد  واقظييستإىل أن هؤالء الفتية مل  انتهىواصل حكي القصة إىل أن  كانوا يذهبون إلحياء الذكرى و

1- Berque Jaques:op.cit : Page 58.
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فهل ميكن  ،يف معاجلة مفهوم الزمن "بريك"من هذه النقطة يبدأ  .مئات السنني اليت ال يستطيع أن يقدرها أحد

  أن نتحدث عن الزمن اإلنساين يف رحلة الالزمان ؟ 

"Mais peut on parler-de temps des hommes à propos d'un voyage dans

l'intemporel ? " 1

عن الزمن يف القرآن الكرمي حتدث عن التداخل بني الزمن اإلنساين وبني الالزمان  "بريك"حينما حبث 

�Ǧبالذي يعطينا حس "ماسنيون"مبوقف معلمه  واستشهد Ȁǰǳ¦�̈°ȂǇÂ�́ ȂǐŬ¦�¦ǀđ�ƢǌǿƾǷ�¦ŚǈǨƫ�Ǿ عنده

  . ةلتسلسل األحداث اإلنسانيّ حتد موجة إىل التعاقب التارخيي 

زمنا والزمن اإلسالمي ليس  ،ريةالذّ  ءبالفيزيافالتصوف اإلسالمي يتنكر للزمن املتتابع حني يرتبط   

   :حسبه وهو يزعم قائال متسلسال

"Louis Massignon nous dote là-dessus d'une exégèse impressionnante. Il

dégage du texte arabe maints traits provocateurs à l'égard de notre temps

profane il montre que, dans cette sourate, un défi est lancé à la chronologie des

hommes, et spécialement à la conception que se font du temps les occidentaux.

La théologie, ou plutôt la mystique musulmane, liées à une physique

atomistique, ignoreraient ou plutôt dénieraient la durée continue".2

لن  وباختصارة يقول أن هذه السورة  تتحدى التعاقب الزمين لتسلسل األحداث اإلنسانيّ  " لوي ماسينيون" 

   ".من اللحظات ةجمر "إنه  يكون الزمن اإلسالمي زمنا متسلسالً 

1 - Berque Jaques:op.cit : Page 58.

2 - Ibid : Pages 58-59.
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"Bref le temps islamique ne serait pas sériel ce serait pas sériel.Ce serait, selon

une formule étincelante du maître, une voie lactée d'instants ."1

خر ومن مذهب آمن فيلسوف إىل  باالنتقالة ة الغربيّ إىل املنظومة الفكريّ  اءهنتما "بريك"صل يؤ و 

SOÏEM كيجورد ريك  " خر وعلى طريقةآفلسفي إىل  KIERKEGAARD" أفعال اخلضر يف  رفس

   :ويؤكد قائال "كري كيجورد"عند  ثسورة الكهف وقد شبه أفعال اخلضر مبسرحيات العب

"L'épisode de moïse pourrait bien opposer aux motivations humaines

l'intentionnalité transcendantale , incompréhensible à l'intelligence humaine

sinon par voie d'autorité ou d'enseignement d'autres diraient d'initiation des

actes provocants de khidr émane une sorte d'absurde à la Kierkegaard ". 2

ة ال معقولة شخصية وسيطة بني السماء واألرض تقوم بأفعال حتريضيّ  "بريك"شخصية اخلضر عند 

تخفيف تلك العبارة السابقة به لسورة الكهف يقوم ضوعند تعر  ،" كيجوردريك"تشبه مسرحيات العبث عند 

 االستفزازيةال عفإن األ :"فيقول "كريكيجورد"اليت شبه فيها القرآن الكرمي باألساطري ومبسرحيات العبث عند 

�ƨǬȇǂǗ�ȄǴǟ�Ʈا ƦǠǳ¦�ǺǷ�̧ Ȃǻ�ƢȀǼǷ�ǶƴǼȇ�ǂǔŬ¦�Ƣđ�¿ȂǬȇ�Ŗǳ" اجلدير بالذكر أن الرسالة اليت  و 3 "دكريكيجور

�À¦ȂǼǠƥ�ƪ ǻƢǯ�ǽ¦°ȂƬǯƾǳ¦�̈±ƢƳ¤�ȄǴǟ�Śƻȋ¦�¦ǀǿ�Ƣđ�ǲǐƷ"بني عدة  نتقالاالعلى مؤلفاته  فطغى "فكرة التهكم

ا يصعب رصد مذهب هلذ ) التهكم واجلدبني اجلد واهلزل وبني االنتقال(ة أدبيّ  وأجناسموضوعات وتأمالت 

�ŚƯƘƫ�ȄǴǟ�ƾȈǯƘƬǳ¦�ÀÂ®�ǾǼǟ�Ʈ جبدررائد الوجودية ال  "كريكيجورد"مبا أن  و، فلسفي واضح له ȇƾū¦� ƢĔ¤�ƢǼƥ

1 - Berque Jaques:op.cit : Page 58: Page 59.

2 - Ibid : Page 61.

   .34ص املرجع السابق، :العزيززينب عبد - 3
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ذهب ظاهريته ومباشرته وما جذبه إىل هذا امل ميتهاؤ تشامبذهبه ذلك أنه كان يعيب على الوجودية  "بريك"

إعادة قراءة هذا املشروع من خالل قراءته "بريك "مبا أن اإلنسان مشروع عند الوجودية حاول  و .وتلقائيته

العيين الوحيد من الواقع واجلدير بالذكر أنه ال يرى  االقرتابألن الوجودية هي اليت تضمن له  ،القرآين للنصّ 

اقف فيأخذ منها كثافة الوجود كتجربة �Ȃŭ¦�ǺǷ�Śưǰǳ¦�Ƣđ�ǲǴŹ فيها مذهبا ينتمي إليه بل منهجية يعمل وفقها و

  . معاشة

        مارتن "على غري ما قد يتوقع الكثريون هو فلسفة "جاك بريك "يف فكر  األساساألصل " على أن   

  ريك  ينسور " الذي جتاوز يف القرن العشرين مجيع أقرانه من املفكرين أمثال بريوف األملاين الكسالفيل "دقرهاي

.... وغريهم من مفكري القرن العشرين العظام ،"جان بول سارتر" و ،"ياسربز"و ،"مارسيل" كيجورد و

 "يدقرامارتن ه"إمنا  ،ةعابرة أو هامشيّ  ت صلة ليس" يدقرامبارتن ه" "جاك بريك"وبالتايل فالصلة اليت تربط 

وإمنا  ،ه ليس وجودياً نفس "بريكجاك "كما يعين أيضا أن .. .التفكري الغريب الشامل يف القرن العشرين فقميثل أ

ريب واإلسالمي من حيطان عى إىل إخراج الوجود العريب واإلسالمي ضمن أفق الزمان وهو يسعوضع الوجود ال

1."العالية اامليتافيزيق

دو جليا بمل يكن صراحة إال أن تأثره به ي يف الكتاب موضوع البحث "يدقراهل" "بريك"مث إن ذكر         

ة الذين عبّ وبغريه من فالسفة الوجوديّ  "ليطساق�Śđ"الذي مجعه  االرتباطكم حبحسب كثري من املفكرين 

  . من أفكارهم ومذاهبهم العديد من املبادئ "بريك"

ة املعاصرة دون اإلشارة نا هنا أن نذكر ونؤكد أنه لن يكتمل احلديث عن الفلسفة الفرنسيّ تال يفو  و    

،املوضوع الرئيس الذي تدور حوله كل فلسفته هو الوجود أحد مراجعها األساسني و باعتباره "يدقراه"إىل 

.24املرجع السابق، ص : وائل غايل - 1
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 املستحيل، فإنه من رة لذلكالفيلسوف عنده هي إيضاح الوجود والسبيل الوحيد إليضاحه هو اإلشا فمهمة

  . سابق عن الوجود يءالنظر إليه من اخلارج أو من األسبق ألنه ال ش

عن عالقة نزول الوحي بالزمن فيقول أن القرآن نزل خالل مدة عشرين سنة بني مكة واملدينة  أما  

يف ثالث  يتجهبرسم دائرة مركزها التطور املشرتك الذي حلل هذه الفرتة الطويلة من نزول الوحي  تبوكو 

  : حبسب منظورات ثالثة هي اجتاهات

1 – Celle du temps vécu et agi d'un côté.

2 – Celle du temps référé, qui se réfère surtout au passé.

3 – Celle du temps projeté, qui vise l’avenir1.

، الزمن املسند هو الزمن الذي يصف فيه اركزمن املنازعات واملع يف "بريك"أما الزمن املعاش فقصره 

ث عأما الزمن املسقط فهو الذي يتعلق بيوم الب) ، اإلجنيل التوراة (القرآن نفسه بأنه أخر األديان القدمية

يبدأ هذا السهم مع  .األخروياتهذه األزمنة يعربها سهم كبري مير من اجلانب إىل األخر هو عامل . واحلساب

�ƨǟƢǈǳ¦�Â¢�§ Ƣǈū¦�¿Ȃȇ�ǾƬȇƢĔÂ�ǪǴŬ¦�ƨȇ¦ƾƥ)ŃƢǠǳ¦�ƨȇƢĔ( , مات سيالرت)03(،)02(،)01(.

1- Berque Jaques:op.cit : Page 63.
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1الترسيمة األولى

1 - Berque Jaques:op.cit : Pages 64–65.
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1الترسيمة الثانية

.68القرآن و علم القراءة، ترمجة و تعليق منذر عياشي، ص: بريك جاك -1
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الترسيمة الثالثة
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 "جاك بريك"األوىل والثانية ختص  ةمة الزمانيّ ي، الرتسسنعرض ترسيمات الزمن يف القرآنا وحنن بدورن

أما الرتسيمة الثالثة فأدخلت عليها تعديالت تتوافق وروح  "عياشي منذر"، والثانية ترمجة تها األصلغاألوىل يف ل

  ن اجلهتني فالزمن عند ال جيب أن يكون حمدودا م) عامل األخرويات(الزمن يف اإلسالم ذلك أن السهم 

اإلنسان املسلم ال ينتهي بيوم احلساب حبكم وجود الزمن السرمدي أو ما بعد البعث البعيد عن الثقافة 

§��¢�ǺǷǄǳ¦Â�®ÂƾŰ�Śǣ�ǶǿƾǼǟ�ǺǷǄǳ¦�ǪǧƘǧ�ÀȂǸǴǈŭ¦�ƢǷة أو الغربيّ املسيحيّ  Ƣǈū¦�¿Ȃȇ�ŃƢǠǳ¦�ƨȇƢĔ�ÀÂŐƬǠȇ�ǶȀǧ�ƨ

األبدي الزمن ؟ أين ين الزمن السرمدي؟ أ، عامل اخللودثعامل ما بعد البال ينتهي عندهم بيوم احلساب فأين ع

  أو األزيل؟ 

�ȏ�ƢǼǻȋ�ǲǨǇȋ¦�ǺǷ�ǶȀǈǳ¦�ƾȇƾŢ�¿ƾǟ�Ƣǔȇ¢�ǺǰŻ�¦ǀŮ�Ǿǳ�ƨȇ¦ƾƥ�ȏÂ�Ǿǳ�ƨȇƢĔ�ȏ�ƢǷ�Ȃǿ�ÄƾǷǂǈǳ¦�ǺǷǄǳ¦

ة هو الشائع عند الفالسفة املسلمني للتعبري عن السرمديّ  واالصطالح " نعرف بداية العامل وال بداية اخللق

 األزيلمبعىن يتسع ليشمل معىن القدم أي  زيلوالكندي يستعمل أ... .قدم العامل وحدوثه: القدم فيقولون عادة

�Äǀǳ¦Â�ǞǘǬǼȇ�ȏ�Äǀǳ¦�ǶƟ¦ƾǳ¦�ƢĔ¢�Ǯعارض مع الزمان بل هو موجود فيهاوالسرمدية ال تت 1."األبدي معا ǳ̄��

  . ول له وال أخرال أ

، ومن مث فهم يعتقدون أن املنزل عند اليونان شر األعظمرب ينهي الزمن ألنه الغولعل املوت عند ال  

 عن املوت يف بعض األحيان بالنوم ة ، وقد عربت النصرانيّ و اللحد للجسد وهو املسكن األبدياحلقيقي ه

مث أن . وأنه ليس هناك نصراين يدخل النار ،اد، دون األجسلألرواح إالويتصور النصارى أن البعث ال يكون 

 اإنساني اون حركة وتغري وهو ما جيرد الزمن من مسة القداسة وجيعل منه مفهومد ال يوجد) الغرب(الزمن عندهم 

زيادة على أن إدخال مفاهيم  . ةة الوضعيّ ة والنظريات ذات اجلذور املاديّ على خمتلف املناهج العلميّ  امفتوح

.575-574املرجع السابق، ص : بدوي عبد الرمحان 1-
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�ƨǜū�Ŀ�̈®ÂƾŰÂ�ƨǠǫȂƬǷ�ǾƬȇƢĔÂ�ǺǷǄǳ¦�ƨȇƢǣ�ǲǠšاملسند،الزمن  ش،املعاكالزمن  �ǖǬǈŭ¦�ǺǷǄǳ¦Â ّة بدايتهازمني 

�ƢȀƬȇƢĔÂ�ǪǴŬ¦)يوم احلساب.(   

يف حقيقة األمر  :ة  وهي، السرمديّ ة، األزليّ الوجود مآل، اامليتافيزيقالزمن من مفاهيم  " بريك"أفرغ        

ة ليست جمرد القول بأن السرمديّ "....، وتؤصل فيه مفهوم املطلقاإلسالمي تمحور حوهلا هوية الزمنمفاهيم ت

ة ال تنفي الزمان، بل تتلقاه يف حضنها، إن ، إن السرمديّ ǺǷǄǳ¦�®Ƣǔƫ�ƢĔ¢�řǠȇ�ȏ�ǺǷǄǴǳ يالالمتناه االستمرار

1."ة اليت هي منوذجهالزمان يتحرك يف السرمديّ  صح هذا التعبري إذ

يف أنه حد الزمن بذلك السهم الذي   "بريك"تلف مع خنيف حديثنا عن الزمن والسرمد سبق من كل ما         

أخرى مفتوح فيها الزمن من اجلهتني ألن اخللق غري معلوم  ةسيمرت ب) يوم احلساب(�ǾƬȇƢĔÂ )اخللق(كانت بدايته 

ǺǷǄǳ¦�ƨȇƢĔ�ǆعندنا أيضا يو  Ȉǳ�Ʈ ǠƦǳ¦Â�§ Ƣǈū¦�¿.

�Ƣđ� ƢƳ�Ŗǳ¦�©ƢǸȈǈǬƬǳ¦�ǽǀǿÂ"ي فمن القصور والضحالة حبيث ال تستطيع أن ت"  :هي "بريك

نزياح قرآين ينهض يف كثري من نسوجه، على االدنيوي، فكيف يف نصّ أديب يف نصّ بتحديد الزمن يف نصّ 

 ة احلديثة2�ËȈǷȐǇȍ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�Ƣđ�ƢǼǠǳƢǘƫ�Ŗǳ¦�©ƢǸȈǈǬƬǳ¦�Ƕǿ¢�ǺǷÂ."الكالم بوجه معجز ةيف أسلب ننفوالت

القرآين ذلك أنه تقسيم  ة للنصّ يّ قاملطل ن لبعد مالك مرتاض ولعله تقسيم يتوافق والروح اإلسالمية وتقسيم الزم

، بناء على منظورنا اخلاص يف التعامل مع الزمنارتأينامن أجل ذلك "...ته قجازية الزمن وخرااعكتشف فيه 

  . 575املرجع السابق ص : بدوي عبد الرمحن -1

 .70ص  ،اجلزائر ،دار هومة ،حتليل مسيائي مركب لسورة الرمحن ،نظام اخلطاب القرآين: مرتاض عبد امللك -  2
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، هذا ، أن نقسم إجرائياً القرآين ندارسه ومن باب أوىل جنري ذلك على هذا النصّ ، يويدنأديب  يف كل نصّ 

1 ..."زمن عارض دي وبزمن أ ، وإىل زمن سرمدي الزمن

ة العقل وهي ة احلق هي سرمديّ ، والسرمديّ ة اآلن احلاضر الذي حنياهلقد عد الغربيون السرمديّ 

البعث  مبدأ وينفياهللا بالتايل مقياس كل املوجودات على أن هذا املفهوم يقر بأن للزمن سلطان يفوق سلطان 

يف هذا الصدد  ،وظل اخلطاب القرآين" . القرآين فيؤصل مبدأ البعث ، أما النصّ الرجوع إىل اهللاو  واالستمرار

، وإمنا هي إرادة اهللا اليت شاءت للنفس ميلك أو يعدم ،نافيا أن يكون للزمن سلطان ،يؤكد مبدأ البعث

Ƣđ�¶ƢǼǷ�Ȃǿ�Äǀǳ¦�ÄƾǷǂǈǳ¦�ǺǷǄǳ¦�Ŀ�Ǌر ذ إىل جوار بعدئة أن تبحر يف زمنية األرض لتؤوب اإلنسانيّ  ȈǠƬǧ��

رجوعا إىل اهللا يعد من  الزمين االستمرارمبدأ البعث أي حقيقة ، فإثبات ، ومآل ذلك الرحيلاالمتحانهذا 

2 ."....أبرز ما عاجلته أدبية القرآن

 متظ: سيةتقسيمه إىل ثالث فرتات رئية للزمن تتلخص يف يّ نرانصعلى أنه جيب أن نؤكد يف األخري أن الصورة ال

فداء نيب اهللا  ، ومتتد الثانية إىل حنيعليه السالم إىل هبوطه على األرضدم آأوهلا الفرتة املمتدة من خلق 

.ƺȇ°ƢƬǳ¦�ƨȇƢĔ�ŕƷ�ǾǼȈƷ�ǺǷ�ƨưǳƢưتنطلق ال و ،عيسى عليه السالم

 اآلخرة، وعامل اينفاملني عامل الدنيا الأما الزمن يف القرآن الكرمي فإنه يقسم من ناحية تسلسله إىل ع  

الزمن الذي  :العقل البشري عن تصوره والثاين جزالباقي  كما يقسمه من ناحية أخرى إىل زمنني األول غييب يع

�ËȈǷȂȈǳ¦�ǶēƢȈƷ�Ŀ�² ƢǼǳ¦�ƨǷƢǟ�Ǿƥ�ǂǠǌȇة .  

قوة  جارفة وهذه  نهإ، الزمن ذو طبيعة متحركة، غري ثابتة على حال اعتباريف  اثنانوال يكاد خيتلف   

والزمان هو الذي ينبئ اإلنسان  ،ناءف، باحلضور مث البالوجود مث العدم ددحتي " الطبيعة املتحركة هي اليت جعلته

  .105 ص: املرجع السابق :مرتاض عبد امللك  -  1

   .101 - 100ص  ،املرجع السابق: عشرايت سليمان -  2
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، واجلديد الذي سوف ديد الوافد، امليالد الذي سوف حيدثكل وجوده، كما يبشر باجل  ةعبثيو  ،مبوته وزواله

 ه جمدهيأسسوف يبلى إن الزمان هو الذي حيمل أمل اإلنسان و  يطرأ  مثل ما أن املوت سوف حيدث والطارئ

1 ."اينفإنه الكيان املوجود ال ،وتفاهة شأنه

ƢĔ¦ȂǼǟÂ�̈ǂǓƢƄ¦�̧ ȂǓȂǷ�À¢�Ƕǣ°Â يف خلق القرآن واملبهم يف  ضالزمن يف القرآن إال أن يربك خا

قاطع ¤Ƭƫ�ƢĔ¢�ȏ،أصوهلا ها والقرآن والناسخ واملنسوخ وهي مباحث أخرى ضمن علوم شرعية أخرى هلا قواعد

، أيضا يف موضوع احملاضرة وخروج قصري عنها تنصل من إىل االنتقال، وما هو هذا املبحث الزمن يف القرآن

غري "حسب املوروث اإلسالمي القرآن  .القارئ ويشوش أفكاره نتكثيف يف التلقي يؤرق ذه االنتقالهذا 

باب املبهمات وقد  ضمرة وهذا ما مساه السيوطيإليه بطريقة ما يشري إىل أي ظرف سيشري موهو عند "خملوق

   ."بريك"حالة حسب  250وجد حتت هذا الباب 

ا األمر يقول به املفسرون ، وقال بأن هذالقول بوجود املبهمات يف القرآن مسؤوليته من "بريك" ىأخل

سم اسرين ال يتفقون على إجازة منه ذلك أن السيوطي له باب املبهمات يف تفسريه ومعظم املف األعلى

حالة من باب  250وأكد أنه يوجد . صلى اهللا عليه وسلم يف سورة عبس عمى الذي جاء لرسول اهللاأل

   :املبهمات للسيوطي فقال

"Cela, ce n'est pas moi qui l'avance ce sont les commentateurs les plus autorisés

qui l'assirent une forme assez imprécise que les traités spécialisés cataloguent

dans le chapitre des mubhamât, c'est-à-dire non pas vraiment « ambiguës ». ce

   .20ص  ،1995، ، النهضة املصرية، القاهرة، مصر2ط  ،الزمان الوجودي: عبد الرمحن يدوي -  1
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que voudrait dire le terme arabe si vous ouvrez à ce chapitre des mubhamât

l'ouvrage classique de suyûtî, vous verrez qui 'il en énumère environ 250….. ".1

يف قراءته  "بريك" اعتمدهالعل تفسري السيوطي من أشهر الكتب املؤلفة يف التفسري بالرأي واليت         

نسوخ فيمثل له بسورة البقرة اليت نزلت على الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف اللحظة املو   أما الناسخ  .للقرآن

هذا التغيري يشمل أكثر من  و )النسخ(اليت كاد أن يصل فيها إىل املدينة مث حدث تغيري لنص بنص أخر 

، وفئة تقول املنسوخي آلفئة تقول بكثرة ا :نصف سورة القرآن والعلماء ينقسمون يف هذه املسألة إىل فئتني

واحدة من الرباهني اليت تقبل التداخل بني الزمن  "الغزايل"ات املنسوخة حسب يواآل. ي املنسوخبقلة اآل

ارها ثسوخ من املوضوعات اليت أنة، الناسخ وامل، الزمانيّ قلنا أن أسباب التنزيل لن جنانب الصواب إذا ، وواملطلق

كما سبقت اإلشارة  أحداث غري حمددة وو القرآن مبواقع  رتباطاعلى  لع ليدلض، يف أكثر من مو "بريك"

ى سو قسم ال يقول  قسم يدعي مئات األبيات املنسوخة يف النص القرآين و :العلماء ينقسمون إىل قسمني

الذي يعمل األسبقية  و "من علم األصول ىاملستصف" صاحب كتاب  "الغزايل"هنا ذكر  و بآيتني أو ثالث 

�ǺǷǄǳ¦�śƥ�Ȑƻ¦ƾƫ�ǲƦǬƫ�ƢĔȋ العقيدة و Â�Ǫǧ¦ȂƬƫ�ƢĔȋ�½ŐȈǳ�ƨƦǈǼǳƢƥ�ƨǸȀǷ�ƨȇ£°�Ȇǿ و سوخلنص الوحي املن

ÀƘǌǳ¦�¦ǀđ�¾ȂǬȇ:

" Un savant comme al-Ghazâlî dans le mustasfâ donne l'antériorité d'un texte,

dans la chronologie de la révélation comme justificative de son abrogation

éventuelle par un texte postérieur. Il voit dans ce recours à la temporalité, l'une

des trois démonstrations possibles, et cette vue nous parait importante sur le

1 - Berque Jaques:op.cit : Page 68.
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plan doctrinal, puisqu'elle semble admettre une intérerence du temps et de

l'absolu". 1

  إىل إجابة عن سؤاله املطروح كيف ميكن إدخال الزمن يف تبليغ املطلق؟ "بريك" انتهىهنا 

 اآلياتاملنسوخ بالزمن فقد تعود إىل التاريخ والزمن الذي نسخت فيه بعض  أما عن عالقة الناسخ و  

أي رفع  ،والناسخ متأخر زمنيا أما املنسوخ متقدم زمنيا ¢ƢĔƢǰǷ�Ãǂƻ آياتأي تبديل اآليات وإقامة  القرآنية،

أما علم أسباب النزول فيتضمن عالقة زمنية ضمنية تتمثل يف  .متأخرحكم شرعي متقدم حبكم شرعي 

:، يقول بريكية قرآنية ماآالظرف الذي تنزل فيه 

"Un autre point, que je voudrais enfin signaler comme comportant une

implication du temps, est également très connu des spécialistes. Il s'agit de ce

qu'on appelle les asbâb al tanzîl, asbâb al nuzûl, « les accrochages de la

révélation ». Entendons par là la mention dans le coran de circon de

circonstances qui ont donné lieu à la descente d'un verset". 2

، القرآن الكرمي آيات، فهم اليت دعت إىل تشريع اآليات بيان احلكمة :النزولومن فوائد معرفة أسباب 

....، الربط بني املناسبة والسورةما نزلت عليه حسب التأويل، دقة الفهم على اآلياتمحل 

رمي التبين تزوج الرسول ذه الفكرة قصة حترمي التبين، فحني نزلت أية حته مثال ميكن أن نوضح بهوأبرز 

لواقعي الزمين وبني بني ا االلتقاءيف هذا الزمن حرم التبين فحدث ذلك  ،صلى اهللا عليه وسلم السيدة زينب

عليه وسلم احملصور يف الزمن عرب ل الرسول صلى اهللا عف. خلت الواقعة يف تبليغ أوامر اهللاوتد الوحي املطلق

1 - Berque Jaques:op.cit : Page 70.

2 - Ibid: Page 71.
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مرتبط بأحداث حمددة فهو غري صاحل لكل زمان   "بريك"القرآن حسب  .دياألبأفعال اهللا اليت تدخل ضمن 

   :رمي التبين نزلت لتربير زواج الرسول صلى اهللا عليه وسلم من السيدة زينب لذلك يقولية حتآمكان ألن  و

...." Ce que d'ailleurs reflète la grammaire coranique par l'emploi de certaines

aspects du verbe pour exprimer les actes de Dieu, qui se situent à la fois dans

l'actuel et l'éternel …".1

إعادة  أيضا جيب ،إىل أنه جيب إعادة قراءة القرآن غري خملوق أي الذي ال أصل زمين له "بريك" انتهى

احلياة حركة  احلياة و إىل  عوالزمن ألن القرآن يد و ،العالقة بني نظام املطلق كحدث النزول ضمن تل قراءة 

ص شعبا أو عصرا لذلك على املسلمني إعادة قراءة خيل ومن هنا القرآن ال قإذن فهو يدعو إىل الع وتغري

  . من إمتام رسالته املوجهة لكل الشعوب ولكل األزمنة وامفاهيمهم الدينية ليتمكن

الواقع أنه كان له إملام  القارئ و قنعجمموعة من العلوم الشرعية  ليدافع عن فكرته وي "كبري "حشد   

، على خلق القرآن يةلعلوم املتعلقة به فأطلع على نظر ، ومجيع ايل يف اإلطالع على الرتاث الديينوباع طو 

إىل أنه جيب إعادة قراءة  الزمن يف  انتهى و، ب النزولعلم أسبا ،املنسوخ على الناسخ و ،)اتاملبهم(س مللتبا

  . حىت يستطيع القرآن أن يتم رسالتهمن هذه العلوم الشرعية  نفسها  انطالقاالقرآن 

 هي كيف ميكن من مصادرة انطلقترؤيته النقدية اليت  من املوروث الديين ما يتوافق و "بريك" اختار  

إىل أن حاصرها ووصل إىل هدفه وهو الدعوة إىل ة أنا تتبع هذه الفكرة بكل صرب و ؟ وللزمن تبليغ املطلق

   .إعادة قراءة الزمن يف القرآن

1- Berque Jaques:op.cit : Page 72.
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بأية وسيلة وبأية أسانيد مبتورة أو  هناك ال يسعنا إال أن نقول لكبري املستشرقني بدال من البحث و" 

 االستقرارليتك حاولت فهم الفرق بني  ،تطوير النص القرآين ومفاهيمه، أو مفتعلة للرتويج لعملية تغيري

والتغيري  لدائبةبني احلركة ا ثبات املبادئ اليت هي من دعامات اإلسالم و بني، بني الثبات والرسوخ ود مواجل

1".....فاق الغربآاليت هي من . االستقراروالتبدل وعدم 

آين أكسب مفهوم القر  ة مل متكنه من معرفة أن النصّ كيّ يولثلكاالقرآين مبرجعيته ا للنصّ " بريك"قراءة 

إىل . ..، األعوامالزمن بعدا حيويا، أخرجه من دائرة التحديد والضبط، وأخرجه من بعد األيام، السنني، الشهور

Ƣđ�ǂǨǜǻ�®Ƣǰنأرحب ال  ال املدد، فتشرع وتشظى إىل أبعاد أوسع و ه احلدود ودمتدفق ال حت انسيايبنطاق 

صوص مبا فيها كل النّ   اكتساحاللغوية احلديثة اليت تدعي لنفسها  ، وال حىت بتطبيق املناهج النقدية وومنسكها

�ń¤�©ƢǨǈǴǨǳ¦�ǒ " .القرآين النصّ  Ǡƥ�Ƣđ�©ǂǜǻ�Ŗǳ¦�ƨǸȀƦŭ¦�ƨƥƢƫǂǳ¦�Ǻǟ�À¡ǂǬǳ¦�ǾƷǂǘȇ�ƢǸǯ�ǺǷǄǳ¦�«ǂź�Ǯ ǳǀƥÂ

2." الزمن سواء يف القدم أو يف العصر احلديث

  .74ص  ،املرجع السابق :عبد العزيز زينب  -  1

   .103 – 102ص  ،املرجع السابق: عشرايت سليمان  -2
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 .المعيارالنص القرآني و : المبحث الثالث

 استخدم، وقد املثل، إمنا هو املطلقية والقاعدة و املقام من الدرس ال يعين النسبيةاملعيار يف هذا 

لمستوى العام، أو النموذج بالنسبة ل"  القياس اإلحصائي" نسانية مبعىن مصطلح املعيار يف الدراسات اإل

تصور ملا ينبغي ، منوذج متحقق أو مر، املعيار يف الفلسفةاعي، اجلمع معايري، املعيار، ال)اسم( :معيار" .القائم

مقياس :  عيار..... .،حنوها اجلمال و ، وخالقاأل املنطق و :العلوم املعيارية و... .شيءأن يكون عليه ال

1 ."التقييم  يقاس به غريه للحكم و

ما يستعمل كمرجع للحكم  :معيار"  :فورد على النحو التايلاملعيار يف قاموس املعاين  عريفأما ت  

 اختلفوقد  2."حكما قانونيا من حقوق معينة جيب أن تتوفر يف شخص ما معايري ينّص عليها القانون

، أما املعايري من وضع اإلنسان وإبداعهكبريا يف تعريف املعيار فرتى الوجودية أن   اختالفا، فكرينالفالسفة وامل

ذهبيني فإن ، ويف نظر املنتائج ناجحة يف حتقيق كمال العملالربامجاتية فتعتربها وسائل مقياسها الوصول إىل 

تربيته بالنسبة  فهو مرجع يتم من خالله مقارنة أداء املتعلم و :الرتبيةأما املعيار يف علوم . املعايري نسبية ومتغرية

  . مطلقة يرتقي إليها مجيع التالميذـ  1 :وهي نوعني لآلخرين

  . ية تقوم على املقارنة بني أدائهمـ نسب 2                      

   :أما التعريف الفرنسي للمعيار فورد على النحو التايل

"Normes: qu'est ce qu'une norme ? Une norme est un document qui définit des

exigences, des spécification des lignes directrices ou des caractéristiques à utiliser

1- www-almaany .com/ar/ar/dict /ar-ar/ معيار 

   .املرجع نفسه -2
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systématiquement pour assumer l'aptitude à l'emploi des matériaux, produits,

processus et services ".1

لغويا حقيقيا عنت به  استعماالاملصطلح  استعملت��¢�ƢȀǠȈŦ�ƢĔواضح من التعريفات السالفة الذكرال  

  . إصدار حكم عليها وأ، أو مقولة يءلظاهر الذي ميكن من التعرف على شالنموذج أو الدليل ا

نموذج سواء ال املثل األعلى و القاعدة و" :بدوي عبد الرمحن يف تعريفه للمعيار إىل أنه انتهىوقد   

     العلوم املعيارية هي تلك العلوم اليت موضوعها األحكام التقوميية  ، واه على حنو جمرد أو على حنو عيينحددن

قد حيسب  ، وموضوعه احلق املنطق و ، وموضوعه اجلميل اجلمال و، موضوعها اخلري األخالق و: هي و

مبعىن حكم  "معيار الذوق"عبارة "  دافيد هيوم" لاستعم�ŘǠŭ¦�¦ǀđ، ووسط اإلحصائياملعيار وفقا للمت

2 ."أصحاب الذوق على األشياء اجلميلة 

املعايري "القرآين أو كما مساه هو املعيار يف القرآن عىن به القانون  استعملحني  "بريك"ولعل   

."تطبيقات النّص املقدس واملشروعية  و

"Normes, légalité, applications du texte sacré: tout cela est mis en cause par le

grand débat en cours sur l'accession ou plutôt le retour des pays musulmans à la

sharîà ou loi coranique ". 3

�ň¡ǂǬǳ¦�ÀȂǻƢǬǳ¦�ń¤�ƨȈǷȐǇȍ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�̈®Ȃǟ�ƾǠƥ�ǾƦǈƷ�ĺǂǠǳ¦�ǺǗȂǳ¦�Ŀ�°ƢȈǠŭ¦�ƨȈǳƢǰǋ¤�©ǂȀǛ�ƾǫÂ

ذلك أن ممارسة القانون القرآين كان يتم يف بعض قطاعات  ،عما سبق االنقطاعن أبدا عالعودة مل تهذه  و   

1 - www. iso org / iso / ferm / home / standards – htm.

   .451ص ،املرجع السابق  :بدوي عبد الرمحن -2

3- Berque Jaques:op.cit : Page 79.
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، هذه العودة توسع جديد إلدراك القوانني القرآنية وممارستها يف كافة املرياث احلياة كالوضع الشخصي و

.ǞǸƬĐƢƥ�ǾƬǫȐǟ�ȄǴǟ�ƾǯƚȇÂ�°ƢȈǠŭ¦�¿ȂȀǨǷ�¬ǂǋ�Ŀ "ميشال فوكو"لذلك يسرتسل  .احلياة احتياجات

، إىل التنظيمي االنضباطينستطيع القول بصيغة أكثر تعميما إىل العنصر الذي يتحرك من "  :فيقول

 اخلاص باجلسد و االنضباط، وعلى السكان، ويسمح يف الوقت نفسه مبراقبة نظام يطبق على اجلسد و

بيولوجية، هذا العنصر الذي يتحرك من هذا إىل ذاك هو املعيار  لتعددية األحداث املناسبة أو املالئمة

normeريد نعلى السكان الذين  ، وبق على اجلسد الذي نريد أن نضبطه، املعيار هو الذي ميكن أن يط

ƢȈǠǸǴǳ�ƢǠǓƢƻ�ƶƦǏ¢�Äǀǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ȃǿ�ǞȈƦǘƬǳ¦�Â¢�°ƢȈǠŭ¦�ǞǸƬů.Société°، وتنظيمهم de

normalisation، إن�©ƢǈǇƚǷ�Ŀ�ƢǷȂǸǟ�ǖƦǔǼŭ¦�ǞǸƬĐ¦�Ǿتفرقت مث يف النهاية غطت كل الفضاء  انضباطية

1 ."ومعيار التنظيم االنضباط��ƢǬǧÂ�ǞǗƢǬƬȇ��ǞǸƬĐ¦�¦ǀǿ�Àȋ�°ƢȈǠǷ�śƥ��Ä®ȂǸǟ�ǲǐǨǸƬǳ.....االجتماعي

ȇ�Äǀǳ¦�ǖƦǔǼŭ¦�ǞǸƬĐ¦�Ǻǟ�Ʈ و   ȇƾūƢƥنشده فإن الذي يمعيار التنظيم  و باطنضقاطع بني معيار االت

ȆǷȐǇȍ¦�ǞǸƬĐ¦�ȏ�ƨǘǘű�̈®Ȃǟ�®ȂǠȇ�ň¡ǂǬǳ¦�ÀȂǻƢǬǴǳ�Ǿƫ®Ȃǟ�Ŀاصة فيها يف بعض قطاعات احلياة خ انقطاع��

ر عليه أن يتوسع ختوسعت فإن القانون القرآين هو اآلمبا أن احلياة  لكن و. يف األحوال الشخصية واملرياث

، قانون الزجر قانون الواجباتالقانون البحري، التجاري،رة كالقانون اجات احلياة املعاصيحتاليجيب عن كل 

   .اخلالفات و االحتياجاتحتت كل هذه  تد¦Ť�ǞǸƬĐ رغام ذلك أن السيطرة على الدولة وقانون اإل

"…..Mais plutôt comme une nouvelle expansion du coran sous forme de codes

à concevoir et promulguer pour répondre à tous les besoins de la vie

contemporaine. Droit commercial par exemple, droit maritime et bien

entendu, droit des obligations, de droit répressif, la coercition jouent bien

   .244ص  ،م 2003 ،لبنان ،بريوت ،دار الطليعة ،1ط  ،ورةغƥ�ÄÂ¦ÂǄǳ¦�ƨŦǂƫ��ǞǸƬĐ¦�Ǻǟ�̧Ƣجيب الدف  :ميشال فوكو -1
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entendu un grand rôle dans le projet, car la reconquête de l'état et da la société

sous-tend toutes ces controverses ".1

Â�ǶēƢǠȇǂǌƬǳ�¦°ƾǐǷ�śǸǴǈǸǴǳ�ƨƦǈǼǳƢƥ�À¡ǂǬǳ¦�ǲǛ إن حادوا عنه يف بعض املرات  لصياغة قوانينهم و 

¤ƾǟƢǬǳ¦�Ǿǻ¢�ĺǂǠǳ¦�ÀƢǈǻȍ¦�Ƣđ�ǂǰǨȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǼǿǀǳ¦Â�ƨȈǴǬǠǳ¦�ƨǧǂǠŭ�Ǿƫ ¦ǂǫ�̈®Ƣǟ̈�،"بريك"نظرا هلذه األمهية قرر  و  

:أ الذي يسري عليه الفرد أو اجلماعة، لذلك يطرح السؤال التايلاملبد و    

"Qu'est ce qu'une norme? Une règle, un principe, un critère, auxquels se réfère

implicitement ou expressément la conduite de la personne ou du groupe, ou la

décision du juge ".2

، حيث يتحدث  اخلليفة الفلسفية هلذا املفهوميف اجلانب التقين لتطبيق املعيار، يرجع إىل وقبل الدخول  

David" عن مفهوم املعيار عند دافيد هيوم  Hume) "1711-1776.(

لثقة يف السنوات األخرية ركزوا على كتاباته الفلسفية اليت قالت على عدم ا األكادميينيذلك أن   

  . أن كل اخلربات ال توجد إال يف العقل ن كل معرفة جديدة تأيت نتيجة للخربة وأمن آألنه  ،يبالتأمل الفلسف

�ǺǷ�ƨǴŦ�Ȃǿ�ǲƥ�®ǂĐ¦�ǲǬǠǴǳ�ƢƳƢƬǻ�ǆ"  دافيد هيوم " على أن أطروحة    Ȉǳ�ȆǫȐƻȋ¦�Ƥ Ƴ¦Ȃǳ¦�À¢�ƾǯƚƫ

   :التجربة املمارسة واليت هي نتاج  القانونية امللزمة لألفراد و و االجتماعية القواعد السياسية و

بل أيضا  ،ال يتأسس فقط على معاينة الواقع حسب بريك" دافيد هيوم " جب الكينوين عند إن الوا  

املعايري ، وفق معيار مركزي تنبثق عليه أو عنه كل ة يف الدين تتأسس على أوامر اهللاإذن فاملعياري. على هدمه

:األخرى، يقول بريك

1- Berque Jaques:op.cit : Page 79.

2- Ibid: Page 80.
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"Selon David Hume ( 1711- 1776 ) il n'ya pas de devoir-être qui prisse se

fonder sur un il est tous les ouvrages de philosophie morale ou juridique

discutent cette formule agressive-que voulait- elle dire au juste? que l'obligation

ne peut jamais se fonder sur le seul constat objectif d'une réalité ". 1

" كانط"أسست هي نفسها ألخالق  هدمت و"  هيوم " اليت دعا إليها  االجتماعيةمث إن األخالق   

 تنبثق عنها كل املعايري ،  ذلك أن املعيارية يف الدين هي معيارية مركزية مصدرها اهللا"كفكرة الشكا"بعد 

�Ŗǳ¦�ƨȇ°ƢȈǠŭ¦�ƢĔƢǰǷ�¿Ƣǫ أخالقه و ¦ƢĔ°© "واجب كينوين"وجد يال  أنه"  هيوم "  عترباوبعد أن . األخرى

scepticisme .)الشك والشكاك ( ت حىت األديان بتزكية من نظرة الشكاك لطا et sceptiques.

"….. non sans lancer un pout inattendu lorsqu’ on songe à sa pensée

vigoureusement sceptique, en direction des religions révélées. pour ces

dernières, en effet, la normativité se fonde avant tout sur les commandements

de Dieu ….. ".
2

�ÄǄǯǂǷ�°ƢȈǠǷ�ȄǴǟ�ǆ إن هذه املعيارية بالنسبة لألديان تتأسس على أوامر الرب و   ǇƘƫ�ƢĔƜǧ�ƨť�ǺǷ

centralité ةباطيستناال الفكرة املركزية و ، واألخرى تنبثق عنه كل املعايري et déductivité  اليت كان

�Ƣđ�ǂǰǨȇ"كيلسن هانس  "�ÀȂǻƢǬǳ¦�ǪǴţ�Ŗǳ¦�Ȇǿ�ƨǳÂƾǳ¦�À¢�ƾǬƬǠƫ�śƷ�ƨȈǴǰǌǳ¦�Ƥ ǿ¦ǀŭ¦�ǶǜǠǷ�Ƣđ�¾ȂǬƫ�Ŗǳ¦Â

   .دون العناية بالدوافع اليت أملت وضع هذه القواعد

1 - Berque Jaques:op.cit : Page 80.

2 - Ibid: Page 80.
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سق القانون يعود نيف  يءبأن كل شف وفقيه عظيم يرى بأنه فيلسو "  هانس كيلسن"بريك "ويصف   

grandإىل ما يسمى معيارا مركزيا ومعيارا أساسيا  norme.

املدرسة إىل أن املناقشة تبقى مفتوحة يف أصل الواجب ألن املوضوع يبدو فقريا يف  "بريك" انتهى و  

قرة ليعرب إىل املعيارية يف القرآن وبذلك هذه الف "بريك"جنلوسكسونية لذلك سيغلق الفرنسية عكس املدرسة اال

  . سوف يدخل يف صميم املوضوع

"Mais je referme cette parenthèse générale pour passer tout de suite à l'analyse

sémantique des mots qui expriment la normativité dans le coran nous entrons

ainsi dans le vif du sujet ".1

النموذج العريب يف  و على الطريقة هو شريعة و أوال باملصطلح الذي يتضمن املناقشة و "بريك"بدأ   

�°ǀŪ¦�ǺǷ�°®ƢǏ�ƶǴǘǐǷ�ƢĔ¢�Ãǂȇ�Ŗǳ¦�ƨǠȇǂǌǳ¦�ƨȇȂǤǴǳ¦�̈®ƢǸǴǳ�ǾƷǂǋ�Ŀ�ǲȀǧ�ƨȇȂǤǴǳ¦�®¦ȂǸǴǳ�ÄȂǤǴǳ¦�°ǀŪ¦�ƾǏ°

  " عني" ،"ءرا" ،"شني" اللغوي 

" Le terme issu de la racine shin, râ, àyn, à la base du mot trilitère sharî. la

sharîà, c'est la loi révélée, sur tout son sa forme ou dans son esprit juridique".2

ألنه حفظ  رفية،صال قواعدها النحوية و لمني باللغة العربية وتشرفني القالئل املسمن امل "بريك"ولعل   

بفضل جهد  ، سوريا، املغرب وكان هذامبصر كان عضوا مبجامع اللغة العربية  القرآن وهو صغري، إضافة إىل أنه

وهو  رهاثنتذوق شعرها و  جبمال اللغة العربية و ابنهالذي سعى جاهدا إىل غرس ذهن "  أوجستني بريك"والده 

  . عن نفسه حني كان يعرب بالعربية كان أيضا يفكر باللغة العربية كما كان يقول

1- Berque Jaques:op.cit : Page 81.

2- Ibid: Page 82.
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م اهلائل من معاجم ، اليت أهداها إىل بلدية فرندة ليكتشف الكعلى مكتبة بريك اخلاصةأن املطلع مث   

،  لذلك كان غريها موجودة يف املكتبة و... ."األزهري"و" منظور ابن"جملدات و اللغة العربية، وكتب البالغة، 

،  واملتصفح ألحد صطالحاالغة و  املادة اللغوية،يرجع هلا دوما يف إعادة قراءته للنّص القرآين ليضبط املفهوم و

، ذلك أنه كان يضع مهتما بالبحث يف اجلذر اللغوي "بريك"هذه املعاجم ليكتشف كم كان من أي 

رز دبابيس صغرية عندها، وإال فيضع إشارات عند هذه األلفاظ اليت غصاصات صغرية عند هذه املواد أو يق

ȂǻƢǯ�ǶĔ¢�¦̄¤�śǫǂǌƬǈŭ¦�ǞȈŦ¦� اعتمده منهجوهذا  "البن منظور"ا يف لسان العرب يود البحث فيها خصوص

  . أ هلم بال حىت يظفروا مبا يريدونما يهد التحري و ستقصاء واال يتتبعون الكلمة بالبحث و

   شرع الوارد يشرع شرعا : "سان العرب فسنجدها بالشكل التايلوإذا عدنا إىل معىن كلمة شريعة يف ل  

�Ȇũ�ƢđÂ�Ʈع واملشر ا الشريعة والشر و ... .وشروعا تناول املاء بفيه ȈǴǳ¦�¾Ƣǫ�ƢȀǼǷ� Ƣŭ¦�ń¤�°ƾƸǼȇ�Ŗǳ¦�ǞǓ¦Ȃŭ¦�ƨǟ

والشريعة والشرعة ما سن اهللا من  ......غريه ما شرع اهللا للعباد شريعة من الصوم والصالة واحلج والنكاح و

ثُمَّ َجَعْلنَاَك َعلَى  ﴿ :تعاىلومنه قوله ... .الدين وأمر به كالصوم والصالة واحلج والزكاة وسائر أعمال الرب

َن اْألَْمرِ  1....﴾ َوِمْنھَاًجالُِكلٍّ َجَعْلنَا ِمْنُكْم ِشْرَعةً ﴿ :وقوله تعاىل .﴾  َشِریَعٍة مِّ

رد املاء أو الطريق املستقيم على أن أحكام الشريعة تأيت من و م مصطلح الشريعة يف اللغة مبعىن ويأيت  

  . عن طريق إمجاع عامة املسلمني على أمر معني مثل املبايعة صلى اهللا عليه وسلم ومن الرسول  القرآن الكرمي و

شه ألنه دهأهذا أمرا  هلذا املفهوم و استخداماتوأكتشف أنه ال يوجد يف القرآن سوى أربع  "بريك" انتهى

يعة هي فعل السري قليل مث إن الشريعة عنده ترادف املنهج ذلك أن املنهج هو الطريق أو السبيل للوصول والشر 

  . فيه

1-  www. Manjim. com / dictionary /  شريعة 
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"Il s'en dégage une quasi synonymie entre shir à et minhâj. Minhâj, c'est le

chemin, shirà, l'action de prendre la route d’où l'aspect inchoatif du concept ".
1

علي ك"عليه عند بعض املفسرين  اعرتاضهو أمر ال  بني املنهج والشريعة وجه دال على الشروع و  

 . ادة قراءته للقرآنعإ�Ŀ�¦Śưǯ�Ƕđ "بريك"وهو من أحدث املفسرين الذين تأثر " يتشريع

حلقاته إضافة إىل أنه  من طلبة حماضراته و و "بريك"هو من تالميذ  مفسر إيراين معاصر و باحث و"  يتشريع"

نتقد الثورة اإليرانية يف كثري من املواقف خصوصا حينما كان ي ارار ممن املقربني جدا منه، ذلك أنه كان يعود له 

  . ميينبقيادة اخل

كثريا له يف إعادة قراءته للنّص القرآين  "بريك"الرتاث الشيعي اإلسالمي الذي كان حييل " يتشريع"ميثل   

"  يتعلي شريع"صا على يف الشيعة خصو فهو كثريا ما حييل القارئ يف دراسته إىل املفسرين املعاصرين املسلمني "

2 ." 1982"  التاريخ والقدر"صاحب 

، عرج على الرتادف املوجود بني يف تناوله للمعيار يف القرآن" شريعة"حيث حبث بريك على كلمة   

على أن " يتعلي شريع"من طرف املرحوم  اعرتاضالشريعة واملنهاج فعرف املنهاج مث عرف الشريعة وقال بأن ال 

يؤكد ويلح على هذا لكن رغم "  يتعلي شريع"يف املنصور، بل كان الشريعة واملنهاج يكون  الوجه الدال بني

:أخذ املصطلح معىن القانون، فيقول ذلك

"…… D'oi l'aspect inchoatif du concept. Il est incontestable. parmi les exégètes,

il en est comme le regrette Shariati, qui insistaient sur cet aspect là cependant, la

valeur de ce mot, dans le sens d' « édicter une méthode, édicter un système » ,

1- Berque Jaques:op.cit : Page 82.
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aura pris très tôt le dessus, le terme de sharîà pour signifier « la loi édictée » sera

une dérivation tout à fait légitime, bien qu'elle eût pour ainsi dire fixé et durci

la fluidité étymologique de la racine ". 1

متشابكة ومتداخلة جتمع بني الرتاث السين والشيعي وال خيتار من  "بريك"اجلدير بالذكر أن مرجعية   

ذه الرؤية غري ستشراقية وهاليت ختدم املنظومة اإلالرتاثيني إال ما خيدم أهدافه ويوجه قراءته الوجهة اليت يريد و 

ليس من الرؤية " بشقها السليب تثبط أفاق البحث وحتد من أفق قراءته  ائيةاالنتقال موضوعية ألن حمايدة و 

رض وحيقق اهلدف فالرتاث السين والشيعي وغري السين والشيعي غمن روايات الرتاث ما يقدم ال االنتقاءاحملايدة 

2 .....".حبر عميق

الئحة بأمسائها سواء يف  ئوضع أمام القار  مبعظم التفاسري القرآنية  املشهورة و "بريك" استأنسلقد   

الرتمجة أو يف املقدمة أو يف الدراسة وهو يعلم أن هذه التفاسري تأيت يف املرتبة الثالثة بعد القرآن واحلديث النبوي 

ع املستشرقني يف منهجهم هذا قدم فقط رؤيته، وهذا حال مجي اعتمادهلكن  اعتمدهالذلك كان ذكيا حني 

يعزز أحباثه وجيعلها  "بريك"فكر  يف يءمواقفه جانب مضإال أن هذه املرجعية اليت عب منها رواه و  االنتقائي

 "بريك"أكثر مشروعية ومقروئية  على أن تكون هذه املقروئية حبذر ضمن مصادر التشريع اإلسالمي ومبا أن 

¦Ƕēي القرآن مبنهج مل يتسن ألحد قبله فقد آتفسري  استطاعواالذي  التنويرينيعد نفسه من املفسرين ي

�ǚƸǴȇ�Ƕē¦ŚǈǨƫ�Ŀ�ǂǛƢǼǳ¦�À¢�Ǯ"  اف املفسرينفبس"بل ونعتهم  فافالقدامى بالوقوع يف اإلساملفسرين  ǳ̄

، فاجلهود اليت بذلت فيها جتعلها ا  لكن هذا ال يعين البتة قصورهاالكثري من الثغرات اليت قد تنقص من قيمته

1 - Berque Jaques:op.cit : Page 82.
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�ǺȇƾǴǳ�ƢȀǏȐƻ¤�Ŀ�Ǫưƫ�ƨǸǴǈǷ�ƨȈƥǂǟ�ƨȈǠƳǂǷ�ǺǷ�ƨǠƥƢǻ�ƾȈƷÂ�Ƥ ƦǈǳÂ�ƢĔȋ��ƢǷƢƫ�¦ ƢǨǋ�ǆ ǨǼǴǳ�ƨȈǧƢǋ

  . اإلسالمي

مقدمته ودراسته أكدت يف  "بريك"ويف مالحظات اللجنة املختصة اليت عينها األزهر لقراءة ترمجة   

ÂǄȈŢ�ǶĔ¤�¾ȂǬȇ¦� :علماء املسلمني ¦Ƣē¿ - 12" اف فعلماء املسلمني باإلس ¦Ƕē "بريك"النقطة الثانية عشر أن 

، وذلك  به من خلط وتناقضات معان بعينها من القرآن بينما دأب املستشرقون على كشف ما الستخالص

1.) " 780( ص "  اف املفسرينفس" :لكالم عن مفسري القرآن كقولهإىل جانب ذكره أسلوبا مبتذال عند ا

ض األحيان Ǡƥ�Ŀ�ƢĔȂغيل�Â�ƢĔȂǧǂŹ�¦ȂǻƢǯ�À¡ǂǬǳ¦�©Ƣȇآض وحني كان يعجز املفسرون عن تفسري بع  

2."رج عن قبضتهم أو حتريفهم ملعناهااملفسرين بإلغاء بعض اآليات إن كانت خت ¦Ƣē¿"للخروج من هذا املأزق،

�ƢȈǳƢƷ�ǂƟ¦ƾǳ¦�¾ƾŪ¦�°ÂƢŰ�Ƕǿ¢�ǲưŤ�ƢĔȋ"  للشريعة"يف املادة اللغوية  "بريك"وبعيدا عن املفسرين حبث   

   .هلذا املفهوم استخداماتاكتشف أنه ال يوجد يف القرآن سوى أربع  و

وتتبعها هي األخرى بالشرح "  وصى"، فهي كلمة أما الكلمة الثانية القائمة يف حمور املعيارية يف النّص القرآين

من  ذر يتكونن هذا اجلوقال بأ" أوص" و" وصى"بنفس النمط حلل املادة اللغوية  و. االصطالحي اللغوي و

ومل يكتف بإحياء اجلذر "  واصل مع"أو " قىالت"يعين حسبه  االصطالحيومعناه "  الياء"و"  لصادا"و" الواو"

كما    "فالة وصية" د اجلذر يف العبارة جلاهلي فوجبل حبث عن املعىن يف الشعر ا االصطالحياللغوي واملعىن 

تعين الشجرة الكثيفة األغصان ذات األوراق " األعرايب  ابنوالوصية عند " احلارث بن حلزة " ةقجاء يف معل

   :"بريك"املرتاصة يقول 

   .102ص ،املرجع السابق :العزيز زينبعبد  -1
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"Un autre mot que l'on trouve dans le coran, dans le même axe de normativité,

c'est le terme waçâ ou awçâ. cette racine , wâw , çâd , à, a initialement le sens

de « rencontre » ou « mettre en continuité avec » exemple dans la poésie anté-

islamique: falâtun wâçîyatun, c'est un désert qui débouche sur un autre désert,

comme dans le dernier vers de la mu'allaqa d'al – Harth b. hilliza – al – waçiy ,

c'est , selon IBN al – Irâbi , l'arbre touffu aux branches et aux feuillages

compacts ".
1

ال إىل املصدر الذي أخذ منه اجلذر اللغوي للمواد اللغوية  إىل املعجم اللغوي و "بريك"ر مل يش  

واألبيات الشعرية، وهذا ما يؤخذ على باحث علمي أكادميي حاضر يف الكوليج دو فرانس أكثر من ربع قرن 

ر بريك إىل املصدر الذي مل يش" :"منذر عياشي"قد أخذه كثري من الباحثني على هذا فقال من الزمان، و 

أنظر ( عليه، ذلك ألن هذا البيت الذي ذكره للحارث ليس البيت األخري من املعلقة عند مجيع الرواة  اعتمد

د ورد قول فلق ،ب التربيزيوال يف رواية اخلطي ،مل يرد يف هذه الرواية. " وصية"مث لفظ ) لزوزينمثال رواية ا

  "  الوصية " وليس "النصيحة "  مستخدما تنيياحلارث يف هاتني الروا

2 . )"مرتجم" (ا أفالء Ĕفالة من دو م،       للقو  ،مثلها خيرج النصيحة"                

يسمى ية إىل درجة أن يتجاهل ما صورة الوص "بريك"ويعكس الفقه اإلسالمي أو القضاء اإلسالمي حسب 

  . وهكذا فإن احلفيد ال يرث من اجلد إذا تقدمت وفاة األب ، la représentation"بالتمثيل"

1 - Berque Jaques:op.cit : Page 83.

، ص م1996، ، دار التنوير، بريوت، مركز اإلمناء احلضاري، حلب1علم القراءة، تقدمي حممود عكام، ط ، القرآن وبريك كجا: منذر عياشي -2
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Â�śǧ®¦ŗǷ�ƢǸĔ¢�ń¤�ǎ"  الوصية"و"  الوصي"حتليله ملصطلح  "بريك"وواصل    Ǵţ�ŕƷ  متجانسني مع

   ."الشريعة" مصطلح 

"waçîy waçiya interviennent souvent ici dans les passages ou sont édictées des

prescriptions et à peu prés comme synonyme ou paronyme de shara'a ".1

تناوله ملفهوم الشريعة فيه إىل أن النّص القرآين يستخدم الكثري من املفردات  "بريك"وقبل أن ينهي   

.ىت ينفذ إىل أصالة النّص القرآينيوجب على املرتجم أن ينتبه له ح استعماال

haddاليت توقظ معىن املنع والردع "  hadd"  " احلد"ومثة كلمة معيارية أخرى هي    ce terme

éveille l'idée de délimitation , d'interdiction ….. ". 2

القائمة " املوعظة"إذا حبثنا أكثر سنجد كلمة  احلد من خالل املوروث الشعري العريب و "بريك"شرح   

، التقليد اليت تعين التنصيب" احلكم"كلمة   " بريك"مل ينس  و"  العرف"كلمة  و اإلرشاد على النصح و

شاه ويل إله " وضمن هذا ألف  .معيار Norme,هو املصطلح األكثر مالئمة للمصطلح الفرنسي  والتولية و

  . "باملعيارية "والذي ميكن ترمجته "  األحكام  حكم "كتاب "  دهلوي 

"……la même racine suggère encore la "sagesse " hikmat luqmân , "la sagesse de

luqmân " malgré sa grande extension, ce terme est ce que je pense de plus

pertinent pour correspondre au français " norme " il ya en tout 180 a 200

emplois de la racine dans le coran et c'est dans cet esprit qu'un auteur aussi

profond que shah waliyy – ullah Dahlâwî a pu, au XVIIIe siècle , utiliser

1 -Berque Jaques:op.cit : Page 83.

2 -Ibid: Page 84.
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l'expression de hukm AL- ahkam pour traduire ce qui en langage moderne ,

pourrait rendre notre " Normativité ". 1

تصنيفه مبعيار  ألنواع احلكم و) شاه ويل إله دهلوي ( قبله اليوناين  ريب وغتصور الفكر ال ارتبط و  

بعد هذا التحليل املعجمي هلذه املواد اللغوية على املرء أن يرجع إىل  .ǶǿƾǼǟ�©ƢǠǸƬĐ¦�Ǟǫ¦Â�ǺǷ انطالقاالعدد 

املسلم هو إنسان مقيد من كل  هل اإلنسان  :جيب أن يطرح حوله السؤال التايل ذهن اإلنسان املؤمن الذي

  هات ؟ اجل

" On peut donc d'ores et déjà se poser la question: L'homme musulman est-il

ligoté de toutes parts ? ….. " 2

ألنه "  كماحل"أنفسنا مبصطلح لسابقة ونربط طرح هذا السؤال جيعلنا نرتك جانبا كل املصطلحات ا  

يري عن عدد املعا نتساءل، فيمكننا أن ما دام األمر هكذا و"  السلطة"و"  القضاء" يستخدم اليوم مبعىن 

���ƢǷ�ǾǼǷ�¦ȂƳǂƼƬȈǳ�À¡ǂǬǳ¦�ń¤�ƨǧȂǐǼŭ¦Â�ÀȂǟ°Ȃǳ¦�®Ƣǟ�À¤Â�ŕƷ�ƨƸȈƸǋ�ÂƾƦƬǳ�ƢĔ¤Âالواضحة اليت حيتويها القرآن

ǈŨ�Â¢�ƨǠƥ°Ƙƥ�ǶēƢǠǸƬů�®ÂǄȇ ة آالف من املعايري التفصيلية على طريقة مدونة نابليون"Napoléon " الذي

الذين تغنوا بفضله على الفكر اإلنساين  ،املستشرقني أجنبت محلته على مصر عددا هائال من الباحثني و

ادئ فقالوا أن كل ما جاء بعده من قوانني صيغت من مب ،رسكنداإلووضعوه يف خانة واحدة مع النيب العريب و 

3 ."سكندر أو نابليون اللعريب ليس إال فاحتا شأنه شأن افالنيب ا... ."مدونته اليت سنها أثناء حكمه ملصر 

1- Berque Jaques:op.cit : Pages 85-86.

2- Ibid: Page 86.

،دار املدار اإلسالمي ،1ط  ،1ج  ،، الظاهرة اإلستشراقية وأثرها يف الدراسات اإلسالميةنقد اخلطاب اإلستشراقي: احلاجمل سا سيسا -3

   .94 - 93ص  ،م 2002بريوت، لبنان، 
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بالنسبة لكثري من املستشرقني خاصة منهم الفرنسيني، حمرر شعوب الشرق، حمرر املصريني  "ونيلناب"  

فهي ال خترج عن  ،أما عن عالقة نابيلون جباك بريك ،حمررهم من اهليمنة الربيطانية مثال من حكم املماليك، و

، وهو يعرتف له بفضل صياغة أحكام ملدونة نابليون امتدادافهو األخر يعترب قوانني املسلمني  ،هذا اإلطار

Â� ƢȀǬǨǳƢǧ��ǶǴǈŭ¦�ǞǸƬĐ¦Â�¿ƢǰƷ¢�ǺǷ�ǶēƢǠǸƬů�®ÂǄȇ�ƢǷ�ÀȂƳǂƼƬǈȇ�ȏ�ÀȂǸǴǈŭ¦ قوانني من النّص القرآين

  يزعم قائال  لنموذج النابليوين الذي أضحى ضروريا بالنسبة لكل القوانني اإلنسانية، وعلى حسب ا

"….Non: rien de tout ce la mais pour dégager du coran de quoi fournir aux

sociétés islamiques d' aujourd 'hui les quatre ou cinq mille normes de détail,

fractionnées en articles , a la façon du code napoléonien , qui leur sont

nécessaires pour fonctionner ". 1

وسؤاله عن عدد املعايري اليت حيتويها القرآن ويف الفصل الذي يتكلم فيه عن املعيار  "بريك" حبث يف   

�ȄǴǟ�ŚȇƢǠŭ¦�ǒمن القرآن ما يزود جم استخرجواالورعني والصوفيني والفقهاء  :يف القرآن أقر بأن ǠƦƥ�ǶēƢǠǸƬ

  . طريقة مدونة نابليون القانونية اليت أصبحت ضرورية بالنسبة ملصادر التشريع

بهة على بريك ودعته إىل العودة إىل بعض الرسائل اجلامعية اليت شوقد ردت زينب عبد العزيز هذه ال  

من النّص القرآين الكثري  من  فاستخرجتأجنزها بعض الباحثني ونوقشت يف جامعة السوريون يف القانون 

نذكر منهم على سبيل ال  و.... ."وجدت النّص أن النّص القرآين سابق يف صياغتها  القوانني والتشريعات و

ورسالته عن " هوريسنال"أو الدكتور  "احلق  استخدامالتعسف يف " ه عن ورسالت"  حممود فتحي"املثال سوى 

1- Berque Jaques:op.cit : Page 87.
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ق واألحباث اليت متت على أيدي بين جلدته كم كان القانون اإلسالمي أو لريى بالوثائ" فقه اخلالفة وتطورها"

1 ."التشريع سباقا على بقية القوانني وخاصة على قانون نابليون الذي يتغىن به 

بالبحث يف النّص القرآين عن بعض األحكام القانونية والتشريعية " حممد املبارك "وما إقرار بريك بدور   

، حيث الحظ أن القرآن يرسم نوعا يف صياغة هذه األحكام والتشريعاتبقية النّص القرآين إقرار ضمين بأس إال

   :من التنقيطات املتعلقة بعدد من املواضيع فيقول

" …. Le regrette juriste syrien , muhammad al – mubarak , observait avec finesse

que le coran trace ainsi des sortes de pointillés pour l'innovation de l'homme sur

un certain nombre de chapitres , s'étant contenté de légiférer expressément sur

certains autres ……".
2

مبعيار العدد انطالقا من واقع  ارتبطللمعيار  وكما قلنا سابقا، فإن تصور الفكر العريب ألنواع احلكم و

ǶǿƾǼǟ�©ƢǠǸƬĐ¦:  " إليه العقل اليوناين مبدع أقدم الفلسفات كحل  اهتدىالذي " كان املعيار العددي

3".إليه ثقافتهم يف هذا املقام  انتهتهو أمثل ما ... .للمشكلة السياسية

�ȄĔ¢�À¢�ƾǠƥ"ضبطه لبعض املصطلحات اليت تعين املعيار يف القرآن حبث عن عدد املعايري اليت  "بريك

عبد اهللا بن "معيار حسب  500إىل  �śƥ�ƢǷ�¬Â¦ŗƫ�ȆȀǧ�ƨƸȈƸǋ�ƾƳ�ƢĔ¢�ń¤200 انتهىو يتضمنها القرآن 

  ". أحكام القرآن"يف كتابه "  العريب

   .77ص  ،املرجع السابق: عبد العزيز زينب -1

2-Berque Jaques:op.cit : Page 91.

مناهج املستشرقني يف الدراسات العربّية اإلسالمّية، حبث يف النظام السياسي اإلسالمي ردا على املستشرق اإلجنليزي  :بدوي حممد طه -3

   .109ص ، م1985 املنظمة العربّية للرتبّية والثقافة والعلوم، مكتب الرتبّية العريب لدول اخلليج، إدارة الثقافة،، 2، ج"أرنولد"
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العريب  ابن وقانون  700أن القوانني اليت حيتويها القرآن جد شحيحة فهي ال تتجاوز  "بريك"ويؤكد   

معيار، أما القانون  613ذا جند يف العهد القدمي معيار ويف مقابل ه 500إىل  200ص منها إال ما بني مل حي

، إذ لكن هذا التفاوت ليس صدفة "بريك"معيار ويف هذه تفاوت مدهش حسب  2414ي حو الروماين في

  . "التجديد"و"  االجتهاد"هذه القوانني من باب  استخراجترك لرجل القانون مهمة 

"…. Un juriste de haute époque , Muhammad Bin Abdallah Ibn Al – arabi, ne

compte selon les opinions extrêmes qu'il cite dans son livre ahkâm al – qurân, "

les normes du coran " que 200 a 500 normes , combien en regard, en aligne

l'ancien testament ? 613. combien le codex du droit canon romain en contient

– il ? 2414 disproportion frappante ! ….".
1

بني  "بريك"األحكام القانونية لذلك قارن  مستجداته حتتاج العديد من املعايري و صر وعمتطلبات ال  

مث حياول إحصاء " على عدد املعايري واألحكام القانونية احتوائهمالقرآن والعهد القدمي والقانون الروماين يف 

  ". جد شحيحة "�ƢĔƘƥ�ƘƳƢǨƬȈǳ�À¡ǂǬǳ¦�Ŀ�̈®°¦Ȃالقوانني  واملعايري ال عدد

مل يذكر يف  " العريب  بناحممد عبد اهللا " فإن  .ية تتعلق بالكونآفإذا ما كانت هناك قرابة سبعمائة   

بالتساؤل عن عدد األحكام يف العهد القدمي  "بريك"يسارع  و 500أو  200سوى "  أحكام القرآن "كتابه 

له من عدم توافق  يا و! ǂǌǟ�ƨǠƥ°¢Â�ƨƟƢǸǠƥ°¢Â�ÀƢǨǳ¢�ňƢǷÂǂǳ¦�ÀȂǻƢǬǳ¦�Ŀ�Ƣǿ®ƾǟ�ƢǸǯÂ��ƨƟƢǸƬǇ�ƢĔ¢�¾ȂǬȈف

2 ..........."يف التناسب مذهل

1- Berque Jaques:op.cit : Page 88.

   .76ص  ،املرجع السابق :عبد العزيز زينب -2
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م أمام الفقهاء والتجديد الذي يفتحه اإلسال االجتهادشح املعايري يف النّص القرآين إىل باب  "بريك"أرجع 

ليست وليدة الصدفة  - كما يقول  - نتج سيادته أن قلة عدد األحكام يف القرآن ستيوعلى التو "ورجال القانون 

كل ما  و.. .ريفحالت ري وفسفتح باب الت و.. .، أو رجل القانوند ترك جزءا كبريا ملبادرة املؤمنأن القرآن ق و

جاك "د هو منوذج من عشرات األمثلة لتوضح كيف يتفلسف السي و! العلم باسمحياوله الغرب من دسائس 

تدعم جمهوده املنبت يف  باستنتاجاتالقرآن برمته ليخرج  ، بل والكلمات ليلوي معاين النصوص و "بريك

1 ....".العصرية حماولة ختريب القرآن حتت زعم احلداثة و

إيديولوجي من غري ضمانة علمية ومشروعية  افرتاضنظرة بريك للمعيار يف النّص القرآين جمرد فلسفة و 

د فروض عقلية ¦�ǂů�ƢĔ¢�ȄǴǟ�°ƢȈǠŭ الشرع و ة وعيمن مثة يبقى رأيه من املواقف اليت ننظر ملفهوم الشر  فعالة، و

  . ال أساس هلا يف الواقع ، وة التنظريتبحبته مل تتجاوز مر 

 يف القرآن بعيدة من أن تقدم حال فعليا للمشكلة السياسية يف مث إن قراءة بريك للمعيار يف القانون و  

Ƣǟ�̈ ¦ǂǫ�ƢĔȋ�ȆǷȐǇȍ¦�ŃƢǠǳ¦ لعربة ليست بالكم بل ، زد على ذلك أن ااألهداف ة من حيث األدوات وجز

�Ȇǿ�ƢŶ¤�ǶǰǳƢƥ�ƨƬƦǳ¦�ƪ انتقلناإذا  و"هي بالكيف  ǈȈǳ�̈ŐǠǳ¦�ÀƘƥ�ƢǼǴǫ�Ƕǰū¦�À¦ƾȈǷ�ń¤�ƨǷƢǠǳ¦�ƨȈǻ¡ǂǬǳ¦�ǶȈǬǳ¦�ǽǀđ

2 ."يف اإلسالم بالكيف

ين  ص الزواج، الربا، الدّ ومن هذه املعايري ما خي، توجد يف سورة البقرةدا حسب بريك أكثر املعايري عد  

عارف عليها، فالقانون املدين ال ، وخروجا عن املعتاد جلأ إىل تصنيف املعايري حسب القوانني احلالية املتالشهادة

الزنا  ،ذف احملصناتق، السرقة جد فيه معايري كثرية ختص القتل،فنية، أما قانون العقوبات آد له سوى جنكاد ن

   :التقريب دائما خاضعة ملبدأين وجه ر وهذه العقوبات تكون علىمقطع الطريق، الردة، اخل

   .76ص  :املرجع السابق :عبد العزيز زينب -1

   .123ص  ،املرجع السابق  :بدوي حممد طه -2
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" Ajoutons que presque toujours les pénalités indiquées 1-sont soumises à une

condition restrictive en cas de repentir du coupable et 2- font appel à

l'indulgence du juge …..".
1

النّص القرآين يف على معايري العفوية إال أن هذه املعايري تتعلق بالتوبة  احتواءوعلى الرغم من أن   

، بل كان سباقا خال من نّصوص القانون املدينة والرأفة، واحلق أن النّص القرآين غريمحالقاضي على الر  ثحتو 

ي القرآن آلديون كتابة، أما القانون اإلجرائي فهو األخر شبه معدوم يف إىل ضبطها ومثال ذلك قانون إثبات ا

   :يطرح بريك سؤاله من سورة البقرة و 282اآلية  باستثناء

" pourquoi cette sourate II, toujours, et même sa deuxième partie?. "2

ة صالذي توجد فيه قة اهلوية و القسم األول يتعلق بإشكالي: ألن السورة تنقسم إىل قسمني: جييب بريك

هذا الشح يف بعض املعايري يتطلب  والقسم الثاين يتضمن تعاليم اإلسالم، و، من العهد القدمي ةمستخلص

ل الذي يعرب عنه اجلذر عاملشتق حسبه من الف، وبدأ باحلديث عن الفقه حسب بريك مبادرة الفقيه

وهذا " الدخول يف جوهر األشياء"و" املعرفة يف العمق"هو  االصطالحي املعىنو " هاء" ،"قاف"،"فاء"

   :رده بالشكل التايلجذر املادة باللغة أو لغوي و  استعمالللمادة  االستعمال

"Le terme de faqîh dérive du verbe exprimé par la racine fâ, qâf, hâ, qui signifie

"savoir en profondeur", "pénétrer la substance des choses".3

اللغة، وكانوا خرباء بقوانني الكتاب ومفسرين للقانون    استعماللقد كان املشرعون فقهاء وعلماء يف   

وغدا الفقه مهيمنا على القانون وعلى جمموع أنظمة الفكر اإلسالمي وخاصة يف املغرب وأضحى هؤالء 

1 -Berque Jaques:op.cit : Page 89.

2 -Ibid: Page 90.

3 - Ibid : Page 91.
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رخصة من اآليات القرآنية  هذا االجتماعي،  وقد أعطوا لنفوذهم اليومية الفقهاء يصاحبون الشعب يف حياته

ُ فَأُْولَئَِك ھُُم اْلَكافُِرونَ  ﴿ :اآلتية 2 ﴾فَأُولَئَِك ھُُم الظَّالُِموَن  ﴿  1 ﴾َوَمْن لَْم یَْحُكْم بَِما أَنَزَل هللاَّ

  . ا الفقهألفكار اليت هيمنت على هذولعلها ا  3 ﴾ فَأُولَئَِك ھُُم اْلفَاِسقُون ﴿

"…. Ce fiqh conquérant à été dominé par l'idée qu'il fallait juger en premier lieu

par la lettre même du texte révélé, en deuxième lieu par l'application des règles

tirées des hadîth, et en troisième lieu par l'observation de la Sunna ou référence

à la haute tradition, selon l'accord des docteurs, et en quatrième lieu, par

raisonnement analogique, ou qiyâs …. ".4

، القواعد تةالقواعد الثاب: وفق أربعة أنواع من القواعد ونلعدة قر  كانت الشريعة تطبق حسب بريك و  

ميكن  ، والقاضي استنتاجات، مث )احلديث النبوي (ف،  قواعد خاصة رى اليت حتيل إىل مجلة من الظرو األخ

ختيل هذه األمور كسلسلة معادالت صاغها يف ترسيمة مبسطة تضع القواعد  الفقهية يف وضعها الدقيق 

األمر يصبح مزعجا يف  وتبقى القواعد الفقهية هذه صاحلة لعصر ذهيب قدمي حمافظ لكن .وتستخرج ضعفها

  . ال من السنةلتحوالت الكبرية ألنه ال ميكن صياغة قانون ال من الدين و وا عصر السرعة

�ƨǸȈǇǂƫ�ƨǬƥƢǈǳ¦�°ȂǐǠǳ¦�Ŀ�ƨȈǻȂǻƢǬǳ¦�ƾǟ¦ȂǬǳ¦�Ƣđ�ǪƦǘƫ�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦�̈°Ȃǐǳ¦�½Śƥ�ƢȀȈǧ�śƦȇ�Ŗǳ¦�ƨǸȈǇŗǳ¦

رغ هذه الكلمات بالرموز واحلروف والعالقات بالعالمات وبذلك تف يستبدلوي الذي يصاغها وفق املنهج البن

   .44اآلية  :املائدةسورة  -1

  .45اآلية  :املائدةسورة  -2

  .46اآلية  :املائدةسورة  -3

4 -Berque Jaques:op.cit : Page 93.
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  Dاهللا باحلرف  ستبدلاوقد ، القواعد الفقهية من روحها وجتوف فتصبح جمرد قواعد قانونية تطبق بالقصر

  : إىل ما يلي انتهى و Jوالقاضي باحلرف  Cالظرف باحلرف  باملعيار و Nبالرسول واحلرف  PRواحلرف 

"…. Ce qui pourrait se figurer comme suit, dans une suite d'équations ou D

signifierait Dieu, PR le prophète, N la norme, C la circonstance ou cas

d'espèce, J le juge.

N. apodictique: D n

N. référée : D C n

N. induite : P N. C. ( D n ) n

Ou ( D C n ) n

N. déduite : J.C [ DC n ] n

Ou [ PR .(D.n)] n
(1)

نني أن هذه املعايري مستوحاة من قوامل يتوقف بريك عند هذا احلد يف حتليله للمعيار يف القرآن فأكد   

أن هذا التأثر ال ينفي متيز التشريعات القرآنية عن القانون الروماين أو  إال جستنيان اليت نشرت قبل الوحي

  . أصداء منه الروماين البيزنطي الذي ال شك أن كثريا من العرب طبقوه أو تلقوا

حرية اإلنسان حسب بريك لكنه سيبقى هذا  شلاإلخالص هلذه الشريعة اإلسالمية جبميع منابعها   

، أما تأويل املعايري لطبيعة اإلنسانية اليت ال يلغيهاا له الديين الذي جعله حيا ألنه يتوافق وصالقانون ضمن أ

ه يف كثري ن أحكام الشريعة أو الفقيه الذي تتبعثر جهود¦Ƿ�ǖƦǼƬǈŭ¦�Â¢�ƾȀƬĐ اختصاصتطبيقها يبقى من  و

  . من املؤلفات التقليدية

1- Berque Jaques:op.cit : Page 94.
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، فهذه ننيقيعتربها بعيدة عن الت بل ينتقد معيارية القرآن و دعلى أن بريك ال يقف عند هذا احل  

ة القانون قضائية يونانية، حىت أن األحكام اإلسالمية فيها من معياري تقوانني اإلسالمية الفقهية تراكماال

   :الروماين أو الروماين البيزنطي أو على األقل تلقت أصداء من هذه القوانني وهو يصرح قائال

"C'est que, moins d'un siècle avant l'époque de la révélation, était éditée la

codification de Justinien, les nouvelles, digeste, pandectes (528–534) quiconque

examine toutes ces codifications qui fleurissaient à l'époque dans l'empire

byzantin, non seulement du fait de l'Etat central, mais du fait des diverses

communautés religieuses, constate qu'elles sont d'un type bine différent des

prescriptions coraniques. Est ce un hasard que la normativité du coran soit d'un

ordre tout à fait distinct , au moins dans les formulations, dans les dispositions,

de celle de ce droit romain ou romano-byzantin, dont bien des arabes, pourtant

devaient avoir la pratique, ou du moins recevoir des échos ? ".
1

 الفتاوى جمموعة القوانني و Â�¼ǂǌǳ¦�̈ǂǗƢƥ¢�°ȂƬǇ®�ǺǸǔƫ�ƢĔ¢�ŐƬǠȇ، وياننييعرف بريك قوانني جيست  

°�ƢĔ¢�Ƕǣأثناء حضارة اإلمرباطورية البيزنطية، و تازدهر  ، وشرت قرنا قبل عصر الوحيانتاليونانية،  اليت 

، أو معيارية القانون الروماين أن هناك مصادفة جتمع بني املعيارية القرآنية وختتلف عن التشريعات القرآنية إال 

  . ثري من العرب أو تلقوا أصداء منهالروماين البيزنطي الذي قام بتطبيقه ك

�°ȂǐǠǳ¦�ǂǷ�ȄǴǟ�Ƣǿǂǯ̄ �ǂƫ¦Ȃƫ�ƨȀƦǋ�ƢĔ¢�Ǯ ǳ̄�À¡ǂǬǳ¦�Ǻǟ�ƨȀƦǌǳ¦�ǽǀǿ�®ǂǳ�̈Śưǯ�¿Ȑǫ¢�©ƾǐƫ�ƾǫÂ

القانون الروماين فإن التشابه  أما القول بالتشابه املزعوم بني الشريعة اإلسالمية و " يةقراشستداخل املنظومة اإل

1 - Berque Jaques:op.cit : Page 97.
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، كما أن العقول تتشابه يف كثري من االجتماعيةا من تشابه الظروف ئشال يعين بالضرورة التأثر، فقد يكون نا

م والقواعد، فإن هناك مع ذلك فإنه على الرغم من هذا التشابه الظاهري يف بعض النظ أنواع التفكري  و

1 ".خر كل منهما عن اآل  استقاللكثرية وأساسية بينهما مما يدل على   اختالفات

هو عائد إال  القراءة تكتشف أن الشريعة اإلسالمية تقوم على أساس الوحي و بقليل من الرتيث و و  

رغم أن  غري موجودة البتة، و تلك اإلله  أما القانون الروماين فيقوم على أساس صاغه بشر فالصلة بني هذا و

��Ƣđ�ǶǴƢŮ�ǾǴǬǻÂ���ÀƢǯ�Ǿǻȋما يؤكد تارخييا تأثر حممد صلى اهللا عليه وس القوانني سابقة إال أنه ليس هناكهذه 

يف مصادر  اختالفهمافضال عن "قارئا أو كاتبا أو طالبا للعلم  يذهب أبدا ملو  يذهب إىل الشام تاجرا

، بينها يعتمد أساس الوحي اإلهلي إلسالمية علىإذ تقوم الشريعة ا ،ااألحكام، فاخلالف جوهري، بينهم

2 .....".لذلك فإن الصلة بينهما منقطعة ، وقانون الروماين على العقل البشريال

، الشريعة اإلسالمية كتاب منزل من عند اهللا، أما القانون الروماين فبدأ ممارسات قعدت فوق هذا و  

ويف . األصول املبادئ و األحكام و من النّص القرآين صاغ الفقهاء القوانني و و، أصبحت قوانني فيما بعد و

عن طريق الدعوى  ازدهرومنا و ... .تاإن القانون بدأ عاد"  :هذا الصدد يقول الدكتور السنهوري رمحه اهللا

عن طريق  دهرتز ا، أما الشريعة اإلسالمية فقد بدأت كتابا منزال من عند اهللا، ومنت و اإلجراءات  الشكليةو 

عن  امتازواعن فقهاء الرومان، بل  امتازواإال أن فقهاء املسلمني .... .القياس املنطقي واألحكام املوضوعية

 األحكام عن مصادرها استنباطمبادئ عامة من نوع أخر هي أصول  أصوال و ،باستخالصهمفقهاء العامل 

3."وهذا ما مسوه بعلم أصول الفقه

   .109 -108 ص ،املرجع السابق :زقزوق حممود محدي -1

   .109ص : املرجع نفسه -2

  .نفسه -3
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يعين أبدا التفوق يف صياغة القوانني، والتشريعات واألولوية ال تقاس بالزمن بل إن السبق الزمين ال   

من كتاب اهللا، فمن النّص القرآين صاغ الفقهاء، والدكاترة، وعلماء القانون    االستخالصباإلجناز والتطبيق و 

ودون الدخول يف "  ريةاالستمراالنصوص القانونية واألحكام التشريعية اليت تنظم حياة بين البشر وتضمن هلم 

تفاصيل قانونية تلفت انتباه السيد جاك بريك أن يكلف خاطره ويطالع عدد الرسائل اجلامعية ودرجات الدكتور 

حممود "ذكر منهم على سبيل املثال سوى نال  ، ولرجال القانون يف مطلع هذا القرناليت منحتها السريون 

" فقه اخلالفة وتطورها" ورسالته" السنهوري"أو الدكتور "  احلق استخدامالتعسف يف "ورسالته عن "  فتحي

لريى بالوثائق واألحباث اليت متت على أيدي بين بلدته كم كان القانون اإلسالمي أو التشريع سباقا على بقية 

ع أن ضيان الذي يزعم يف أكثر من مو نجست خاصة على قانون نابليون الذي يتغىن به أو قانون القوانني و

�Ǿƥ�ǂƯƘƫ�Â¢�ǾǼǷ�ǲĔ�Â¢�ǾǼǟ�ǀƻ¢�À¡ǂǬǳ."1ا

لدعوة امللحة إلنشاء ا ،اجلمال ،ويرى بريك أن املرحلة القرآنية للمعيارية فيها الكثري من األخالق  

، ألن ذلك سيأيت مبزايا ال حتصى شريطة أن ملسلمني بإعادة النظر يف تشريعهميطالب بريك ا"  أحكام عقلية

2 .! "سيادته  ستخلصهاااملبتكرة اليت يتم ذلك فقط وفقا للخطوط 

بريك إرجاع مصادر التشريع اإلسالمي قصرا إىل القوانني الرومانية  لاو من خالل كل ما سبق عرضه حي  

، أو بإرجاع عالقة الفقه اإلسالمي بليون واملذاهب الغربية الفلسفيةان ومدونة نانيباللجوء إىل قوانني جستي

، إال أن الفقه اإلسالمي خيتلف يف عيار يف القرآن فيما يسمى بالفقهة، وخيتصر املبالشرائع املسيحية واليهودي

الطابع واملقاصد عن القانون الروماين ألن هذه الشريعة عبارة عن مسائل فقهية تربط بني اإلنسان واخلالق وبني 

  لعلمية وهو من صنع البشر، بينما القانون الروماين فيه الكثري من التجرد وا)املعامالت( اإلنسان واإلنسان

   .77ص  ،املرجع السابق  :عبد العزيز زينب -1

   .78ص  :املرجع نفسه -2
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  . )علماء القانون( 

، هو نتاج منهج إسالمي مستقل ال عالقة له ن الفقه اإلسالميقد أثبتت لنا دراستنا هذه أ و"   

، أم القانون دئ املسيحية أم القانون الروماينكانت الشريعة املوسوية أم املباأباملؤثرات اخلارجية سواء 

لكنها برهنت لنا على  مل تربهن لنا على هوية مصدره فحسب و الفقه اإلسالميإن دراسة أصالة . ...الكنسي

إىل  ¦Ƕē¦®ƢȀƬƳوصلوا به من خالل  على مر السنني و هوه ونظمو نسالذين طوروه وحجمهود فقهاء املسلمني 

1 .....".موضوعا جعلوه علما إسالميا خالصا منهجا و رى وذّ ال

األحكام الفقهية والقانونية اليت  الستخراجالفقيه اإلسالمي  دمهااعتم نوالقياس منهجا االجتهادلعل   

، وهذان املنهجان نتاج العقلية والعبقرية اإلسالمية والعربية البحتنّص صريح يف الكتاب والسنة مل يرد فيها

واليت خلفت أدوات ومناهج علمية كاجلرح والتعديل، علم أسباب النزول، علم أصول الفقه، الناسخ 

مكان دون أن يتنازل القرآن عن  مناهج خلقت ملسايرة احلاجات اإلنسانية يف كل زمان و هيو ... .خنسو وامل

  . رضى و عجابإمبادئه ليلجأ إىل القوانني الغربية حىت يكون موضوع 

هذه املصادر تستمد  إنوالقرآن مبجموع ما ذكرنا يعترب مهيمنا على بقية مصادر التشريع، بل "

إذا كانت هلا صلة بالقرآن الكرمي مبا قرره من  إالال تكون كذلك  ، والقرآن هلا كذلك اعتبارأدلة من  اعتبارها

2." استنباطاغري مباشرة إما نّصا أو  مباشرة أو.... قواعد عامةأحكام و 

كونه ليس وخالصة القول أن جل املستشرقني ركزوا يف رؤيتهم لعالقة الفقه بالقانون الروماين على    

من املهم التوكيد على أن " وانني سابقة كالرومانية اليهوديةأصيال بل هو مستمد ومقتبس من ديانات وحنل وق

   .504 – 503ص ،املرجع السابق :ساسي سامل احلاج -1

نقال عن حسني  ،73ص  ،1984املطبعة العصرية، الكويت، ،1املستشرقون ومصادر التشريع اإلسالمي، ط :عجيل جاسم النشمي -2

Ǟƥ¦ǂǳ¦�®ƾǠǳ¦���ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�¾ȂƷ�śǫǂǌƬǈŭ¦�©Ƣȍ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦���ǂƟ¦ǄŪ¦���ȄǴǟȋ¦�ȆǷȐǇȍ¦�ǆمالك بن نيب على شبهرد  :يوسف ǴĐ¦��ƨȈǷȐǇ��

.71-70م، ص 2003هـ، ديسمرب 1424ال شو 
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، أو لقانون الروماينمعظم الذين يروجون هلذه الفرية وغريها من بعض املستشرقني ليسوا من املتخصصني با

 يربط التشريع اإلسالمي بالقواننيستشراقيا ال إمصدرا  نادرا ما جندو  1."بالقانون عموما أو بالقانون املقارن 

اريخ التشريع اإلسالمي يندر أن يتحدث مصدر إستشراقي عن ت و" الديانات السابقةواألحكام الرومانية، و 

التشريع اإلسالمي أحكامه من القانون الروماين أو من األديان السابقة على  استقاءج على نظرية ر دون أن يع

 فقهيةغة قانونية بدر أن يتحدث كتاب عريب حديث ذو ص، كما ينسيما اليهودية على التخصيصم الاإلسال

Đ¦�¦ǀǿ�Ǻǟعالقة التشريع اإلسالمي بالقانون الروماين أو األديان السابقة دفنيال دون أن يناقش  غالبا بالت ،

2 ."على اإلسالم 

ر اإلسالمي، دار املدا ،اجلزء الثاين ،الظاهرة اإلستشراقية وأثرها يف الدراسات اإلسالمية ،نقد اخلطاب اإلستشراقي :ساسي سامل احلاج :أنظر -1

.405-404م، ص 2002بريوت، 

هـ، 1431،بيسان للنشر والتوزيع واإلعالم، بريوت، لبنان،1ط  ،اإلستشراق وعلوم املسلمني يف املراجع العربية  :إبراهيم النملة بنعلي  -2

   .27ص  ،م2010
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.النّص القرآني واللغة العربية:  المبحث الرابع

العادات، التقاليد ،األعراف ،الدين :على ركائز عدة منهاثبيت شخصيتها لعل األمم تعتمد يف ت  

«��ŐǠȇ�©¦ȂǏ¢�ƢĔƘƥ�ƨǤǴǳ¦�§ǂǠǳ¦� ƢǷƾǫوقد . لعل اللغة أم هذه الركائز واللغة و ǂǟ�ǶȀǓ¦ǂǣ¢�Ǻǟ�¿Ȃǫ�ǲǯ�Ƣđ

�ǶȀǓ¦ǂǣ¢�Ǻǟ�¿Ȃǫ�ǲǯ�Ƣđ�ŐǠȇ�©¦ȂǏ¢�ƢĔƜǧ�Ƣǿ".1أما حد":جين ابنفقال 

، ألن اللغة ال يتجزأ من هوية أي جمتمع بشري ، جزءاافةة جزء ال يتجرأ من نسيج أي ثقاللغ و  

ها الدين ŷ¢Â�ǞǸƬĐ¦�ǂǏƢǼǠǧمن مثة ليست جمرد أصوات مسموعة، وإمنا هي أفكار تدل عليها األصوات و 

ة العربية ال خترج عن هذا ، وال تعرف إال يف اللغة، واللغال تعرف إال باللغة... .دابالقانون، اآل، التاريخ

وية اهل"أهم هذه العناصر ، فإن اللغة العقيدة، اللسان، الرتاث :عناصر هي ةثالثمبا أن اهلوية مجاع و . اإلطار

الرتاث الثقايف الطويل ، و اللسان الذي جيري التعبري به العقيدة اليت توفر رؤية للوجود و: مجاع ثالثة عناصر

.¦ƢǠǸƬĐ© باختالفف تلالرتاث خي، و اللسان فهو اللغة العربيةأما العقيدة فهي اإلسالم، و 2 ."املدى

وإذا خصصنا أكثر حياتنا نقول أن العقيدة هي القرآن الكرمي، والسنة النبوية، أما اللسان فهو اللغة العربية 

ضا الثروة الكبرية من الكل ، وهو أيعرب عن احلاضر لتصل إىل املستقبللرتاث الثقايف فهو ما ورثته األجيال لتاو 

  . هذا من جهة.... .املوسيقية ، املعارف الشعبية، الثقافة املادية، الفنون التشكيلية وعادات، التقاليدال: أي من

الوطن، الثقافة، احلضارة  شكل اجلنس، العرف، الدين، اللغة،مبا أن اهلوية تأما من جهة أخرى و   

  . تشمل أيضا املبادئو  ���ƨȈǏȂǐŬ¦Â�ƨȈƫ¦ǀǳ¦�ǲǸǌƫ�ƢĔȋ�ƨǷȋ¦�Ǻǟ�¾Âȋ¦�̧Ƣǧƾǳ¦�ǖƻ�ƢĔƜǧالتاريخ

�Â��ƨȇȂǿ�Ä¢�ǺȇȂǰƫ�²ا أن اللغة أساس أي تكوين حضاريومب   ƢǇ¢Â��ÄȂǫ�ƾƷȂǷ�ÀȂǰǷ�ƢĔ¢�ƢŠ�ÀƜǧ��

ǳ�ƢĔȋ�ǲǠǨǳ¦�¦ǀǿ� ¦®ȋ�©ƢǤǴǳ¦�Ƥ ǈǻ¢�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�ƨǤǳ�ƢĔ¤�ƨǇƾǬǷ�ƨǤ . وإذا نظرنا يف لغات

   .33ص  ،)د ت ( بريوت، ،طبعة عامل الكتب  ،1ج  ،حتقيق حممد علي النجار ،اخلصائص :ن جين أبو الفتح عثماناب -1

   .146ص  ،م 2000  ،هـ 1421  ،مصر  ،دار الكلمة للنشر والتوزيع، املنصورة،1ط  ،العوملة وعامل بال هوية :حممود مسري املنري  -2
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ال تزال عنوان ثقافة ، وقد كانت و لها شأناجأعالها قدرا وأنا اللغة العربية اإلنسان القدمية واحلديثة، وجد

ر تصل ن املسلمني ينظرون إىل اللغة العربية نظرة تقديإة تقدمهم واألداة الفاعلة لنشر ثقافتهم، مث آ، ومر العرب

Ƿ�Ǧإىل درجة اإلجالل والتقديس ȇǂǌǳ¦�ÄȂƦǼǳ¦�Ʈ ȇƾū¦Â��ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�ƨǤǳ�ƢĔȋصدري التشريع اإلسالمي�� 

  . األساسيني

�Ƣđ االعتناءومعلوم أن فهم كتاب اهللا تعاىل ال يتأتى إال بفهم اللغة العربية، ومن علوم اللغة العربية اليت جيب 

 ون اللغة العربية وميزان ال نزاع أن النحو هو قان:" وحيف احلث على الن القلقشندىقاله  مما علم النحو، و

ǂů�ƪ®�¢ ن قوة اللغة العربيةإمث  1 ."تقوميها ǈȈǳ�ȆǿÂ��ƨǤǴǳ¦�ǽǀǿ�Ƣǿ°Âƾƥ�Ǯ ǴƬŤ�Ŗǳ¦�Ƣē°ƢǔƷ�̈Ȃǫ�ǺǷ�Ƣđ�¾Ǆǻ�̈¦®

.��¤ƢȀǷ¦Ȃǫ�ǶȈǜǠǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�ÀƢǯ�Ŗǳ¦�̈ƾȈǬǠǳ¦�Ȇǿ�ƢĔالوحي من السماء

ال و  يةنسبمنا هي مرجعيتنا اليت مل تكن ال ، وإلغة القرآن ليست جمرد أيديولوجيةاللغة العربية اليت هي   

لسامية من حيث عدد هي أيضا أكرب اللغات ا .بسمات السامية احتفاظاغات السامية ، وهي أكرب اللمرحلية

Ƣđ�śƯƾƸƬŭ¦�®ƾǟ�ǢǴƥ�ƾǬǧ�� مبعظم أصوات السامية   احتفظت،  وقد مليون نسمة 422متحدثيها أكثر من

ا رغم �Śưǯ�ƢŮ�̈°ÂƢĐ¦�©ƢǤǴǳƢƥ�ǂƯƘƬƫ�Ń�ȆǿÂ .الصرفية حسب كثري من باحثي اللغةوخصائصها النحوية و 

�Â�ƢȀǜǨƷ�À¡ǂǬǳ¦�ƨǤǳ�ƢĔȋ�Ãǂƻȋ¦�§ȂǠǌǳ¦Â�§ǂǠǳ¦�śƥƥ�ƪ االختالط ȈǬƦǧ��ǾƬǜǨƷلكننا ال ها كما هييتن ،

  . اليونانيةاألخرى من الفارسية و  االستعاراتننكر فيها بعض 

يرجع تاريخ اللغة العربية إىل ما ال يقل عن ألف ومخس مئة سنة بالشكل الذي نقلته معاجم اللغة   

ÄǂƴŮ¦�ňƢưǳ¦�ÀǂǬǳ¦�©ƢȇƢĔ¦�Ʈربية الع ǳƢưǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ƨȇ¦ƾƥÂقد وصلتنا عن طريق الشعر اجلاهلي، القرآن ، و هلجري��

، أو الفكر عن الصوت، فهما للغة ال ميكن عزل الصوت عن الفكرأنه يف اى عل. الكرمي السنة النبوية

   .167ص ،)دت (، كاؤه،  القاهرة، مصرشر صبح األعشى يف صناعة اإلنشا، مطابع كوستاتسوماس و   :أبو العباس أمحد بن علي القلقشندى -1
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العلماء يف هذا اإلطار من البحث، إىل والت جهودتقد ، و منهما تكون له داللة بوجود األخرمتكامالن، وكل 

  . ي علم مبا فيها البحث اإلستشراقيأن أصبحت اللغة أساس حتليل أ

أن اللغة جمموعة " ، ونقصد هنا املناهج اللغوية ذلك للغة أمام هذا األخري أفاقا أرحبوقد فتحت ا  

أن اللغة طبيعة متر مجيعها عرب كالم  ، معىن ذلكتاب يف فرتة مامن التعليمات والعادات املشرتكة بني كل الكّ 

، وخارجها فحسب تبدأ ا مبثابة دائرة جمردة من احلقائق��¤Ĕدون أن تفديه، و ن أن تعطيه أي شكلالكاتب دو 

1 ."ترتسب كثافة فعل متوحد 

 بالقرآن تبلغتها، مث حي تها، واألمة العربية حيتإذا قلنا أن اللغة حتيا حبياة أملن جنانب اجلواب  و  

، ودون معرفة القرآن بلغته األصلية، وصار كل من معرفة القرآنولن يتأتى لإلنسان أن يعرف اإلسالم دون 

وقد نزل . "  يستطيع القيام بطقوسه وعباداته��ƨȇ±ƢĐ¦ŕƷيدخل إىل هذا الدين ملزم مبعرفة لغة كتابه احلقيقية و 

لنجاح رسالة  اجتماعيةهذه الظاهرة ضرورة  القرآن الكرمي على الرسول العريب بلسان عريب مبني فكانت

نه يهذه اللغة داخل هذه العقيدة مل  وألن بريك خرب أمهية 2."اإلسالم، وأساسا للتخاطب يف إبالغ دعوته 

  . احلديث عن اللغة العربية والقرآنإعادة قراءته للنّص القرآين دون 

   االستشهادللجاحظ ومل يذكر املصدر الذي أخذ منه  باستشهادبدأ بريك قراءة القرآن واللغة العربية   

العرب  ، حىت حتظى بالثقة كان لزاما أن تكون بلغةرسالة الرسول صلى اهللا عليه وسلميؤكد أن  واالستشهاد

، فاإلعجاز كان من جنس  قيدة ألن اهللا أعجز العرب بلغتهم، وهذه معجزة يف العالذين كانوا شعراء وخطباء

:اك رابط كبري بني الوحي واللغة العربية، يقول بريككالمهم، إذن هن

الشركة املغربية للناشرين املتحدين ودار الطليعة، بريوت، تشرين األول أكتوبر، ،1ط ،درجة الصفر للكتابة، ترمجة حممد برادة :بارت روالن -1

   .32ص  ،هـ 1371

   .307ص  ،املرجع السابق :طان مناعقال -2
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" Comme vous le voyez, il existe aux yeux des croyants, entre la révélation

musulmane et la langue arabe un lien organique ". 1

الرابط بني القرآن واللغة العربية رابط عضوي على خالف املسيحية اليت ترتبط مع لغتها عن طريق ما   

Â�ǲȈƳƢǻȋ¦�Ŀ�°Â®�ÄƘƥ�ǞǴǘǔƫ�ȏ�ƢĔƬŢ�Ń�ƢĔ¢�Ǯإيسمى التجسيد،  ǳ̄�ȄǴǟ�ǲȈǳƾǳ¦ ج إىل مفسرين إلبالغ ا

.....، العربيةاإلغريقية ،اآلراميةجيمع بني  االختالطغت بوسط لساين شديد رسالتها حىت أن هذه الرسالة بلّ 

̈� و ƾȇƾǋ�ƢĔȋ�©ȐǰǌǷ�Śưƫ�ǲȈƳƢǻȋ¦�ǒ Ǡƥ�Ƣđ�ƪ ǴǬǻ�Ŗǳ¦�ƨǤǴǳ¦من هذه األناجيل إجنيلاالختالط ،

"logia "لذي يشبه احلديث النبوي حسب بريكا .  

كون وض أن ياملفر  ، وشريع اإلسالمي بعد النّص القرآيناحلديث النبوي املصدر الثاين من مصادر الت  

القرآين مث  على النصّ  تكاءها أن بريك مل يعتمده كثريا ذلك أن طبيعة املوضوع تقتضي  إالمنهجيا بعد القرآن 

 احتكاكولعل الرؤية اإلستشراقية جتاه النيب صلى اهللا عليه وسلم ودعوته بدأت تتبلور منذ . على املفسرين

كاد هذه الرؤية تتفق على أن اإلسالم على العموم ، وتتطورت عرب العصور يف األندلس و نياملسيحيباملسلمني 

�Â�ƨȇ®ȂȀȈǳ¦Â�ƨȈƸȈǈŭ¦�ǺǷ�ǪǨǴǷ�Ƥالسرية النبويةو  Ȉǯǂƫ�Ʈ ȇƾū¦�ƢǿƾǠƥ�ǺǷÂ��ǳ¦�ǺǷ�Â¢��ƨȈǇȂĐ¦حر والشعر س

   .اخل....واجلنون

، إال أنه مل عقيدته مسيحيةو رؤاه  وطبعا لن خيرج بريك عن هذا اإلطار الفكري ألن مشاربه غربية و  

أثر مل خيف أبدا أثر القانون الروماين على القرآن و  لكنه .يتحدث يف هذا ألن حبثه مل يتعلق بالسرية النبوية

.ر لغات كثرية داخل النّص القرآينحضو  ، والشعر على القرآن

مل يورد بريك كثريا من األحاديث النبوية يف دراسته ذلك أن موضوعه النّص القرآين، وما ورد من 

نبوية داخل دراسته مل يكن سوى تدعيم ألرائه يف قراءة النّص القرآين فهو عندما قال بأن القانون أحاديث 

1 -Berque Jaques:op.cit : Page 105.



  بيركلدى جاك  النص القرآني  ........................................................الفصل الثاني  

218

يها غال يل، يؤكد أن هذا القانون ال خيرج عن الطبيعة اإلنسانية و للشريعة اإلسالمية إسقاط للمطلق ميثل بالنسبة

  . )األربعني النووية ( تاب النووي ويورد حدثني من ك

.'' تشئإَذا لَْم تَْستَِح فَاْصنَْع َما  '' :ولاحلديث األ

اْطَمأَنَّْت إِلَْیِھ ، اْلبِرُّ َما اْستَْفِت قَْلبَكَ :قَالَ ،نََعمْ :قُْلتُ ْسأَُل َعِن اْلبِرِّ ؟ ِجْئَت تَ ''   :احلديث الثاين

ْدرِ ، َوتَ ِإلْثُم َما َحاَك فِي النَّْفسِ ، واَواْطَمأَنَّ إِلَْیِھ اْلقَْلبُ ، النَّْفسُ  َد فِي الصَّ ، َوإِْن أَْفتَاَك النَّاُس َردَّ

   :وترجم بريك احلديث على النحو التايل '' َوأَْفتَْوكَ 

1 - " voici à ce propos deux hadith singuliers qu'a recueillis l'ouvrage classique

de nawawî: " lorsque tu n'éprouves pas de sentiment de honte agis a ta guise".1

2- " le commentateur nawawî ajoute: "ce hadîth est le pivot autour duquel

tourne l'islam tout entier".

Un autre hadîth, du même ouvrage: " comme j'allais un jour trouver l'envoyé

de Dieu, il me dit: tu es venu me demander en quoi consistait la vertu -oui, lui

répondis – je- consulte ton cœur", me dit – il alors on effet, le bien, vertu, c'est

ce qui met ton âme en paix. Le mal, au contraire, c'est ce qui s'établit en toi et

revient sans cesse à ta conscience même si les gens que tu consultes à ce sujet

t'autorisent à le faire". 2

حسبه يعد هذا احلديث احملور الذي قام عليه اإلسالم   ، وعللمجتممحاية زجريا   حديثا عد بريك احلديث األول

  . النووي كله من خالل ما قال به

1- Berque Jaques:op.cit : Page 98.

2 -Ibid : Page 99.
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اْبِن َمْسُعوٍد ُعْقبَةَ ْبِن َعْمٍرو عنْ '':إن نّص احلديث هو كالتايل"  :ق منذر عياشي قائالعليو   

ِ صلى هللا علیھ وسلم :رضي هللا عنھ قَالَ ألبدرياْألَْنَصاِريِّ  ا أَْدَرَك "قَاَل َرُسوُل هللاَّ إنَّ ِممَّ

ِة اْألُولَى 1.''رواه البخاري    "تئشإَذا لَْم تَْستَِح فَاْصنَْع َما :النَّاُس ِمْن َكَالِم النُّبُوَّ

باألناجيل اليت مل تلعب  استشهدخر الذي أشار فيه إىل احلديث النبوي فهو عندما املوضوع اآلأما   

�ƢĔ¢�Ǯواليت تشبه إمجاال احل logia هسمينمت عما جنمن هذه األناجيل تلك اليت  اللغة دورا فيها، و ǳ̄�Ʈ ȇƾ

.عها، لكن لغتها متثل مشكلةميجت متأقوال 

¦ƨǴǰǌǷ�Śưƫ�Ƣđ�ǲǬǼƫ�Ŗǳ¦�ƨǤǴǳإىل أن  إضافةقة مثلما هي لغة احلديث لغة كالسيكية غري دقي logiaلغة 

  : يقول بريك

" Le document nous arrive en grec, un grec fort peu classique. D'autres

évangiles procèdent de ce qu'on appelle logia, quelque chose qui correspond

très grossièrement aux hadîth, c'est – à – dire à des propos rapportés, et dans la

langue fait aussi problème". 2

على احلديث ألنه يشبهه، وألن  االعتمادعلى اإلجنيل كما ال ميكن  االعتماديرى بريك أنه ال ميكن   

مث ينهي السيد ". األناجيل هي األخرى ¦ƢēƾǬƬǧلغته غري دقيقة فيها الكثري من الفجوات وتفتقد املصداقية اليت 

هناك أناجيل جنمت عما يطلقون عليه " :قائال"ده باألناجيل ليضيف طعنة جديدة بريك موضوع استشها

logiaتها هي أيضا متثل مشكلة غلأشبه ما يكون إمجاال باحلديث أي إمنا أقوال مت جتميعها، و  شيءهو  ، و

�ƢȀƬȈǫ¦ƾǐǷ�Ǧ أي أن لغة احلديث والسنة متثل".....  Ǡǔȇ�Â¢�ǆ Ż�ƢǷ�ǲǯƢǌŭ¦�ǺǷ�Śưƫ�ƢĔ¤�Â¢�ƨǴǰǌǷ."3

.95، ص املرجع السابق :منذر عياشي -1

2 -Berque Jaques:op.cit : Pages 106-107.

   .79ص  ،املرجع  السابق :عبد العزيز زينب -3
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أما اللجنة املختصة مبراجعة ترمجة األستاذ جاك بريك ملعاين القرآن إىل اللغة الفرنسية بقرار من شيخ األزهر فقد 

سول ، يوضح أن حديث الر السنةللحديث و  انتقاده - 11" تنبهت إىل الكثري من األخطاء واليت من بينها 

سابقة وخيرج بدعوته إىل نبذة هذه القواعد وإنتاج قياس طبقا  ثداحاهللا عليه وسلم عبارة عن قياس أ صلى

على احلديث النبوي، ألنه ملئ  االعتمادلذا يرى أنه ال ميكن )  789 -788ص ( ملفاهيم العقل البحتة 

وبوصف السنة املصدر واألصل الثاين لإلسالم أراد املستشرقون  1."يفتقد املصداقية  غري دقيق و بالفجوات و

املسلمني  اعتقاديف حماولتهم النيل من النّص القرآين لكنهم مل يصلوا إىل زعزعة  االستمرارالتشكيك فيها مع 

إن معاجلة املستشرقني للسنة من املوضوعات الشائكة اليت تستحق "  .وخلخلته يف متسكهم بدينهم بسنتهم

، ودرسوها من خالل وجهات نظر ال تعرضوا إليها من عدة مناح خمتلفةعناية خاصة، فهؤالء الناس قد  منا

، وعاجلوها مبناهج ال تؤدي عادة إىل النتائج العلمية احملايدة يف الدراسات اإلسالمية، ونظروا عقائدنا تتفق و

ى عليها قلأداخليا ونقدوها نقدا، خارجيا و إليها مبنظار مادي ال يتناسب ونظراتنا املتتالية للكون واحلياة،

2". حساسيتها  صعوبتها و ومن هنا كانت خطورة هذه املواضيع و .الريبة يف صحتهاضالال من الشك و 

بأن لغة اإلجنيل كانت تثري مشكالت، مث كانت لغة   logiaيضيف بريك يف إطار حديثه عن إجنيل   

السالم، أما لغة القرآن ها اهللا حسبه بعدما حطمها موسى عليه ، كتبه األناجيل مكتوبة يف ألواح موسىهذ

.اللغة، أما الكالم فيتعرض للوضع، والكتابة حتفظفهي كالم

    02اآلية  12السورة  ﴾ إِنَّا أَْنَزْلنَاهُ قُْرآنًا َعَربِیًّا لََعلَُّكْم تَْعقِلُونَ  ﴿يبدأ بريك حتليله باآلية   

.، العربية، مقصدية الوحي، والتلقيالتنزيل:" اء كثرية منها، وفيها أشياين مراتأية تتكرر يف القرآن مث وهي

   .102ص  :املرجع  السابق :عبد العزيز زينب -1

  .400ص  ،1الظاهرة اإلستشراقية وأثرها يف الدراسات اإلسالمية، ج ،نقد اخلطاب اإلستشراقي :ساسي سامل احلاج -2
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" Il ya beau coup de choses dans ce membre de phrase la descente, l'arabe,

l'intentionnalité de la révélation, la réception qui doit s’ensuivre, l'appel à la

raison cette même formule revient huit fois ". 1

  : التفصيل يقول حتمل مسيت البيان و ¦Â�̈®ȂƳ�¿ƾǬƫ�ƨǤǳ�ƢĔȋ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ اختياروقد مت   

"Le tafçîl c'est l'articulation, donc la différenciation entre sons c'ou segments du

sens et du syntagme ". 2

دمي ألنه ظهر مع البالغة أما البيان فق" سويسر"ألنه ظهر مع  األوروبية حسبهمفهوم التفصيل مرتبط بالثقافة 

   :يف هذا الصدد يقول ،  والقدمية

"La vieille rhétorique savait bien ce que c'est que le bayân c'est l'exposition

claire la faculté de s'exprimer de façon intelligible, l'expressivité, la suprême

qualité d'un langage et partant, d'une littérature ". 3

فقط ألن ، فالتفصيل ال يرتبط بالثقافة الغربية ى بريك أن كلمة تفصيل كلمة عربيةرمبا خفي عل و  

اإلبانة  و التوضيح فالتفصيل هنا يراد ﴾ َوآتَْینَاهُ اْلِحْكَمةَ َوفَْصَل اْلِخطَابِ  ﴿ :الكلمة واردة يف اآلية

Â�ƨǴǸĐ¦ بعد هذه ) املدخل(هلذا يف عنصر سابق من املوضوع  قد سبق اإلشارة و .املزدانة بألوان البديع

   ؟التمهيدات سأل بريك ما هي لغة القرآن 

"qu' est ce donc que la langue du coran ? ".

1 -Berque Jaques:op.cit : Page 108.

2 - Ibid: Page 109.

3 - Idem.
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مثلما لغة قريش ف اليت تتطابق و وجييب أن لغته يف الصيغة اليت نقلها الرسول صلى اهللا عليه وسلم و  

، لغة انت رسالة اإلسالم بلغة املتلقني، كبلغة الشعب املتلقي االتصالنت لغة حدث مع األديان األخرى كا

   :قريش  من هذا املنطلق يقول بريك جيب على قراءة القرآن أن تكون بلغة

" ….. doit être questionnant, interrogative et problématique ". 1

تلقني مل يكونوا ، غري أن املسيحفظه اهللا بصيغته ذلك أنه أم الكتاب ميثل القرآن حتديا مبوضوعه و  

الرمزية اليت ينتقل فيها اخلطاب القرآين من معىن  ضهلغة القرآن تتطلب جهد عضلي تفر  ، ومجيعهم قريشيني

يف هذا اإلطار فصل  ƾǸƬǈŭ¦�ƨǨǴƬƼŭ¦�©¦ ƢŹȍ¦�ǽǀđ�ƞǴǷ�ň¡ǂǬǳ¦�ŚƦǠƬǳ¦Â��ǂǠǌǳ¦�©¦ ƢŹ¤�ǺǷ�̈ و إىل أخر،

  . أثري الذي كان سببا يف إسالم عمرلغة القرآن إال أن لألخرية تأثري كذلك الت لغة الشعر و بني بريك

ية لكنها شعرية من نوع أخر ملاذا؟ ألن الوحي نزل بلغة قريش، وهي أعلن بريك أن لغة القرآن شعر   

�Ǯهلجة الشعراء العرب ǳǀǳ��¦ȂǸē¦ ما يؤكد شعرية لغة القرآن . الرسول صلى  اهللا عليه وسلم بالشاعر والكاهن

 امرئ"هذا الوصف موجود يف معلقة  اليت تصف العاصفة و من سورة البقرة و 21إىل  17من  اآليات

يشري هنا و  .املوجود يف النّص القرآين االندفاعواخلالف الوحيد بينهما هو اإلجياز و "  مونمياألعشى " و"القيس

كانت هناك سورة   ملا ، وهو حني يقول بأن القرآن شعر يؤكد على أنه لو مل يكن األمر هكذاعراءورة الشسإىل 

الصحراء بأبيات شعر المرئ  رد فيما بعد قصة جناة بعض األعراب من عطشسوي) سم الشعراءا(مسهم احتمل 

سيحمل لواء الشعر يف ؤكد أن امرئ القيس سلم حديث نبوي ييقول بأن للرسول صلى اهللا عليه و و  ،القيس

  . جهنم عاليا

لشعر أو أنصاف أبيات تتوافق مع يؤكد أنه سيجد فيه أبيات كاملة من ا ويعود إىل النّص القرآين و

  : ئية قريبة إىل الذوق الشعري يقولمقاطع غنا ور اخلليل وحب

1 - Berque Jaques:op.cit : Page 111.
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" On trouve dans le coran un grand nombre d'hémistiches ou de vers entiers

répondant à la prosodie que devait régulariser plus tard le fameux khalîl. Non

seulement des passages de lyrisme naturaliste, on l'a vu, mais aussi des fragments

de versification régulière. Mais le plus poétique, à notre goût, ce que ne

pouvaient s'expliquer les contemporains …" .1

ƢưȇƾƷ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ǾƬǧǂǟ�Ʈ و   ȇƾƷ�ǂǠǋ�À¡ǂǬǳ¦�À¢�ƾǯƚȇ�ǲƥ�¦ǀđ�½Śƥ�ȆǨƬǰȇ�ȏ.  زيادة على ربطه

 معلى شكل شعر حديث كسورة العاديات، مث يقو قد كتب بعض سور القرآن  بالشعر القدمي ذلك أنه نظم، و

ويف  .العديد من السور قيمة دببعض النظريات اللغوية احلديثة اليت سوف تبد القرآن بالشعر اليوناين و

دارسة الاملالحظة التاسعة من مالحظات اللجنة املختصة اليت عينها األزهر لدراسة هذه الرتمجة ومقدمتها و 

احلديث الذي يؤكد بريك أن القرآن عبارة عن نوع من الشعر  :القرآن شعر قدمي  - 9" :املرفقة هلا جاء ما يلي

م ، كما يربط حني القرآن والشعر ليخلص إىل نتيجة أن القرآن عبارة عن نظ تعرفه العربية إال منذ جيل فقطمل

، وأن الرسول عليه الصالة والسالم قد مث يقوم القرآن الكرمي بشعر بارمنيدس الشاعر اليوناين )748ص (شعر

�ƾȇƾǠǳ¦�ƨǸȈǫ�©®ƾƦƬǳ�Ƣēن لعلوم اللغويات احلديثة ونظريامنه سورة اإلخالص وأنه لو مت إخضاع القرآ استوحى

والتناقض املوجود يف الشعر القدمي أيضا موجود يف سورة القرآن وهذا ما ميكن للقارئ مالحظته   2."من السور

نة قصيدته مع سورة الذي دعا إىل مقار "  لبيد بن ربيعة"عراء الذين ذكرهم بريك يف دراستهبسهولة ومن أهم الش

  . ن سور القرآنم

1 -Berque Jaques:op.cit : Page 116.

   .101ص  ،املرجع السابق :زينب عبد العزيز -2
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حديثا  "سالقي امرئ"، حسب بريك شعراؤه املفضلون فقال يف د كان للرسول صلى اهللا عليه وسلملق  

.حراء، وجنوا بفضل أبيات شعرية لهحني ضاع بعض األعراب يف الص

     مث إن البيئة الصحراوية هي اليت أنشأت حسب بريك لغة القرآن ولغة احلديث إال أن األمر ال يعد   

�ƢǸƟ¦®�ȏÂ�ƢƦǳƢǣ�ǆ"هكذا مع مالك بن نيب ذلك أن و  Ȉǳ�ň¡ǂǬǳ¦�±ƢĐ¦للحياة والبدوية يف الصحراء فهو  انعكاسا

من بيئات وأجواء مشاهد جد خمتلفة، فاألفكار متصلة  تشبيهاتهيستمد على عكس ذلك عناصره وألفاظ 

لنا طبيعة رع طيبة اهلواء أكثر من أن تصور ، وأنواع الرياض تصور لنا طبيعة أرض كثيفة الز بالنبات كالشجرة

1 ....".يةلالصحراء القاحلة الرم

املة أو أنصاف أبيات تتوافق مع يؤكد بريك أن النّص القرآين شعر حديث فيه أبيات من الشعر ك

إيقاعات أكثر قصر جمزأة ، و تدفق شفهي، و يم مجيلغخر، فيه تنآالقرآن حسبه شعر من نوع ، ور اخلليلحب

علم وظائف ، و لة، فإنه حيتاج إىل دراسات ترتاوح بني علم الدالا أن النّص القرآين حيتوي كل هذاومب  عسجبال

®Ƣē ¦ǂǫ�ń¤�Ƣǟو ) مقاطع(أبيات قصيدة شعرية حديثة  قام بريك بكتابة سورة العاديات على شكل. األصوات

، إن هناك من الشعراء ا يقول بريكيسمع شعرا عربيا راقيبأنه  انطباعهوال شك أن من يقرأها سوف يكون 

تدعوا  اليت كانت حتمل كثافة بالغية و عن قول الشعر عندما قرأوا حتدي اللغة اجلديد و انقطعواالعرب الذين 

، وقد أبدع هذا األخري شيئا جديدا هو اإلميان وتأثريا أمساه الفقهاء اإلعجاز أو )القرآن(إىل وحدانية اهللا 

   .الالحماكاة

" Ce la porte un non en doctrine, l'i jâz, que l'on peut traduire en français par

"inimitabilité" ou "inséparabilité": des mots bien lourds ". 2

   .244ص  ،1981،دمشق ،، ترمجة عبد الصبور شاهني، دار الفكرالظاهرة القرآنية :بن نيب مالك -1

2 - Berque Jaques:op.cit : Page 120.
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ميالدي ومع القرن احلادي )  10 – 9(بدأت النظرية اإلعجازية تتشكل منذ منتصف القرن الثالث اهلجري 

مع الباقالين والرازي، شبه بريك النظرية اإلعجازية بنظرية التجسيد عند  عشر ميالدي بدأت تتضح خصوصا

  يف صياغة أفضل منه لكنهم عجزواالعرب وقد حاول عدد من الشعراء والكتاب معارضة النّص القرآين راغبني

اليت أسهبت الكتب  شأواǶđƢƴǟ¤ǻ¢Â�ƨǤǴǳ¦�ǽǀđوقد شغلت اللغة القرآنية النحاة والبالغيني فيحثوا يف أسباب 

هؤالء تبقى قاصرا ما مل تلجأ إىل  إسهاماتيف التحليل البالغي واللفظي للنّص القرآين من خالل لغته غري أن 

.العلوم اللسانية للبالغة والشعرية والسميولوجية لكشف خواص النّص القرآين

" Seuls les progrès actuels et à venir des sciences linguistiques de la rhétorique,

de la poétique, et de la sémitique permettront d'entrevoir quelques possibilités

d'analyse susceptibles de rendre compte des propriétés du texte coranique ".1

 يــةرسالفااهللا، وهي حتتوي مخسني هلجة كاملصرية الشعبية و  وباختيارلغة القرآن لغة عربية شرعا   

ى البالغيون هذا تعدد املعاين القرآنية، وهذا ما جيعل ترمجتها صعبة بل مستحيلة زيادة مسّ احلبشية  اليونانية، و 

القرآن على القريب الذي كان يتضمنه النّص الشعري لذلك ينبغي العودة إىل التأويالت والتفاسري  احتواءعلى 

، وهذا التداخل والغريب وتعدد املعاين مل حيدث تداخال بني النّص غريه من املفسرينو  "بن عباسا" املنسوبة إىل

  . اريات مأخوذة من هذا اللفظورة الذّ سبعض األلفاظ مستقاة منه كالذرى فالشعري والقرآن إال أن هناك 

، كان شعر حشد أمساء جمموعة من الشعراءوليؤكد بريك أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان متأثرا بال  

قيس بن "ذكر  و ،مبا كانوا ينظمون ،  فكانت هلم مكانة عندهصلى اهللا عليه وسلم قد أحب شعرهم الرسول

1 -Berque Jaques:op.cit : Pages 123 – 124.
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      "يتالكربي"و ،"الشاذ"،"تلصية بن أيب المأ" ،"دريد املقدام"،"األعشى اجلوال"،"قيس بن عاصم"،"ساعدة

  . "لبيد بن ربيعة"، "حسان بن ثابت"،"ةنرت ع"

   :يقول بريك

" La supériorité du texte qu’ il émettait était donc consciente de sa part et,

pourtant, il avait connu Quss B. Sâ ida, ce sage qu'il respectait, il voyait en Qays

Q Açim, auteur de vers gnomiques, " le seigneur des gens de wabar" (tentes en

poils de chameau). Il aurait du rencontre.

Al – A'sha l'itinérant, Durayd de preux Umayya B. Abiçalt, étrange et

sulfureux. Il eût aimé connaitre Antara le romantique. Il utilisait Hassan

B.Thâbit comme propagandiste et l'appréciait. Il a probablement rencontré et

aimé Labîd." 1

هذا النّص على الشعر اجلاهلي يف الوصف  احتواءيتشكل بريك بني سورة القرآن الكرمي ليؤكد على   

"  القيس ؤامر "، كما كان يفعل والوقوف على األطالل والبكاء على احلبيبة وعلى األماكن املهجورة

تعرض وصف العاصفة مؤكدا أن نفس سيل 21إىل  17من    ينتقل إىل سورة البقرة واآلياتمث" "األعشى"و

بالوليد بن "ƾȀǌƬǈǷ��À¡ǂǬǳƢƥ�ǶĔƢŻ¤�ǲưǷ�ǂǠǌǳƢƥ�ÀȂǼǷ¦�مرؤ القيس واألعشى يؤ اوصف وارد يف معلقات هذا ال

ويضيف بريك أن التعبري عن اإلعجاب بلغة زراعة .. .عن إعجابه عند مساعه إحدى السورحينما عرب "  مغرية

وعرضا هو  طوالواملغرى الذي يسعى إىل إثباته .... .لسجع القرآينا النعكاساتالواحات هو وصف جيد 

1 -Berque Jaques:op.cit : Page 126.
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أنه نوع من  القرآن مبنطقة معينة وحبقبة زمانية وبالتايل عدم صالحيته لكل زمان ومكان وذلك خبالف ارتباط

1".أنواع الشعر اجلاهلي

القصيدة، وهذا ما الصحراء هذه الصدمة هي اليت متثل كل قوة  امتدادومما حيدث صدمة لدى الشاعر   

ومن "  :عليه زينب عبد العزيز فتقولينتقل إىل القرآن مث إىل نظريته اإلعجازية هذا ما يؤكد عليه بريك وترد 

األمينة اليت يقدمها مثال جيب أن حيتذى به ما يقوله  استنتاجاتهأكثر الفقرات داللة على مستوى حبثه العلمي و 

هو ما يطالعه يف معلقة ة التباكي على احلبيبة، و خاصماكن املهجورة و عن التباكي يف الشعر اجلاهلي على األ

إىل النظرية البكاء من الشعر إىل القرآن و  انتقالوهنا نقصد الفقرة اليت يرجع فيها  2....".القيس الكربىئ مر ا

  . عجازيةاإل

لنا ذكره كان مل يتضمن  ما ، ويض من فيضغملواقف من أثر الشعر على القرآن ا و اآلراءكل هذه   

حىت ال نغمط باقي العناصر حقها علينا التوقف عند هذا القدر مع أنه ال جيب أن يفوتنا  أخفى،  و أعظم و

  . إىل ذلك احتاجحيقق هدفه كلما  رضه وغيأخذ من الرتاث الشعري ما خيدم  أن نذكر أن بريك كان

الذين  هو من املفسرين و" باسع بابن" استشهدحني حتدث بريك عن الغريب يف النّص القرآين  و  

�ň¡ǂǬǳ¦�Ëǎ نشرقو املست اعتمدهم ǼǴǳ�Ƕē ¦ǂǫ�Ŀ"وقد "ة بأنه كان يأخذ عن أهل الكتاب مثال بتهم"لدزيهرو فج

ǾǸē¦  بالتوسع يف األخذ عن أهل "هب اإلسالمية يف تفسري القرآن املذا" يف كتاب" جولدزيهر"األستاذ   

حينما حتدث عن الغريب الذي حيتويه النّص القرآين والذي "  عباس ابن"قد أشار بريك إىل و  3.... ".الكتاب

   .82 - 81ص  ،املرجع السابق :زينب عبد العزيز  -1

   .82ص : املرجع نفسه  -2

   .355ص  ،سابقالرجع امل :القطان مناع -3
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يوجد له جذور يف الشعر العريب الذي حيتوي هو األخر على الغريب واملثري للفضول لذلك يلجأ املرء يف أغلب 

�Ƣđ�¾Ƣǫ�Ŗǳ¦�©ȐȇÂƘƬǳ¦�ń¤�ÀƢȈƷȋ¦"عباس ابن ."  

   :يقول بريك

" Il ya aussi dans le coran, bien qu'il soit infiniment plus avare que la poésie

arabe en gharîb c'est-à-dire en mots étranges), des vocables curieux, que

souvent les contemporains devaient se faire expliquer. La tradition vent que,

pour les comprendre, ou eut recours le plus souvent aux interprétations

attribuées à l'oncle du prophète, IBN Abbâs ….. ".1

الذي  "الرازي"اللغة العربية بريك يف قراءته بعض القرآين و  اعتمدهم من املفسرين اآلخرين الذين و  

احملاكاة  فاستحالةلعقيدة اإلعجاز  االنتصاريف " الباقالين"خر فيذكر فضله مع آتشهد به يف موضع سي

:ألنه كان من دعاة هذا، يقول بريك"  الرازي"بقلم عامل الالهوت الكبري  انتصرت

" Quoi qu'il en soit l'igâz, le concept d'inimitabilité, a prévalu dans la doctrine,

sous la plume d'un Bâqillânî que j'ai cité, ou du grand théologien Al – Râzî

celui – ci avait coutume de citer, rétrospectivement les témoignages

d'admiration que, du temps de la révélation, les contemporaines proféraient sur

le compte du texte ".2

ما خيدم بريك يف إعادة قراءته للنّص القرآين على معظم التفاسري املشهورة لكنه أخذ منها  دعتما  

خذه عليه كثري من آ، وهذا ما مل يأبه لذكرهعنه أو تناساه و  ىاضغما ال خيدمه ت، و توجهه اإلستشراقيو  غرضه

1 - Berque Jaques:op.cit : Page 125.

2 -Ibid : Pages 121- 122.



  بيركلدى جاك  النص القرآني  ........................................................الفصل الثاني  

229

والغريب يف األمر أن جاك "املنظومة اإلستشراقية  الباحثني ذلك أن هذا التوجه ظاهرة عامة داخل الفكر و

ينتبه لعلم مستقبل بذاته  القرآنية القدمية واحلديثة ملبريك الذي طاملا تشدق  بكونه أستأنس مبعظم التفاسري 

وهو خيتص بإبراز وجوه املناسبة بني السور فيما بينها وكذلك بني اآليات يف إطار  "علم املناسبات"يسمى 

، واملفسرين برتابط اآليات وتناسقها وكيف أن اآلية القرآنية تأخذ كثري من العلماء  اهتمواحدة، حيث السورة ال

، أو متناقضة  غري متنافرةناق اآليات السابقة والالحقة بصورة جتعلها منسجمة بعضها ببعض ومتالئمة و بأع

وقد رجع إليه بريك كثريا يف  -  يف تفسريهو  606ت " فخر الدين الرازي"قد أثار اإلمام كما يزعم بريك، و 

بذكر تلك  اهتماما، اعتناءا و ينبرز املفسر من أ إىل كثري  من مناسبات السور واآليات حىت عدّ  - تعليقاته

، ألنه ميتاز العلماءى بشهرة واسعة عند املستشرقني و ضحتفسري الرازي و  اشتهروقد  1."املناسبات  اللطائف و

، فذكر املناسبات بني اآليات ضة الواسعة يف نواح شىت من العلمعن غريه من كتب التفسري باألحباث الفيا

، مبا يتفق والنّص القرآين ومذهب أهل يف الرجوع إليها وذكرها دستطر ا، بل و يةالرياضية والفلسف هتم بالعلوماو 

  . السنة

القرآن كالم قريش : ما يلي إىلبريك من حتليله لعالقة القرآن باللغة العربية  انتهىوبعيدا عن املفسرين   

     اللغة القرآنية مستمر حىت اليومبني الكالم واللغة، فما زال أثر " سوسري"كالم بدون لغة وعاد إىل متييز   لكنه

  . فقه اللغةوهذا ما يتيح الفرصة أمام حبوث علم األصول و 

 اجلمايل وينهي بريك حماضرته هذه بالتأكيد على أنه ال داعي أن يكون املرء مسلما حىت حيس بالتأثري  

.للنّص القرآين وبقيمته

" Mais il n'est pas besoin d'être musulman pour être sensible à la beauté

singulière de ce texte, à sa plénitude et à sa valeur universelle".2

  www.medinacenter.orgمالحظات على ترمجة معاين القرآن الكرمي للمستشرق الفرنسي جاك بريك : عزوزي حسن بن إدريس -1

2 -Berque Jaques:op.cit : Page 129.
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لعربية ماال ميكن أن حيل حمله وردا على بريك نقول أن التعبري القرآين حيمل يف طياته من أسرار اللغة ا  

مكن للغة العربية، ولو مل تكن يف مستوى خر، أو تعبري بلغة أخرى فاللغة العربية مكنت للقرآن والقرآنآ عبريت

، أيضا عند ترمجة النصوص تعاىل أن خيتارها، فالتكليف كان على قدر املكلفهذا النّص ما كان اهللا سبحانه و 

.عاين فيها متساوية والنّص األصلالقرآنية  ال تكون امل

الدالالت، املفردات    هلائل منم اخهذا الز  احتواءاجلمل فال لغة أخرى تستطيع  فضال عن الرتاكيب و  

والقرآن الكرمي يف . " مثل اللغة العربية... .،  والرتادفاتاإلحياءات، الصور، الرتاكيب، الطباقات، اجلناسات

إعجازه ، وسائر آيات لطائف املعاين،  وله من خواص الرتاكيب وأسرار األساليب و بالغةقمة العربية فصاحة و 

1."ماال يستقل بأدائه لسان 

ألن  بالرتمجة، ىعلها حتتويه ذلك أن اإلعجاز لن يتأتجبللغة العربية تشريف القرآن هلا  وأهم مكسب  

  :إضافة إىل أن البالغة يف اللغة العربية وجدت يف القرآن ألفاظ وتراكيب. اإلعجاز خاص باللغة العربية

جعلت هلا وقع يف األخرية مست باللغة العربية و ، هذه ....، الذكر واحلذفالتقدمي والتأخري كالتنكري والتعريف،

  . ألن أي لغة أخرى ال حتمل خواصها ، وهذه املعاين والرتاكيب لن يفيها حقها سوى اللغة العربيةالنفوس

أكله يف  يت°�ƚȇ�ƢǼǈƷ�Ƣđ بإذن بتحقله لتن عد نزول  القرآن الكرمي نفسها يفوضعت اللغة العربية بو  "  

2."سه املشرقة مشيف ضوء  ت ظالل القرآن الكرمي و، ويف كل عصر حتكل زمن

لذلك مل يشعر الفقهاء قدميا حباجتهم إىل ترمجة النّص القرآين  االنتشارمكن النّص القرآين للغة العربية 

ولعل . غتهاء فكذلك جيب أن تكون لعأو نقل معانيه إىل اللغات األخرى،  وإذا كان القرآن دين البشرية مج

ية جيدا فلم ري على بريك يف تناوله للقرآن واللغة العربية أنه مل يستوعب النظرية اللغوية السوس ذخأهم مأخذ يؤ 

.309السابق، ص  املرجع: مناع نالقطا  -1
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¤�ƢĔ... .املوجودة يف القرآنالشعبية، الفارسية، اليونانية  صريةحديثه عن اللغة امل يفرق بني اللغة واللفظ يف

ا مل عكلمات يف النّص القرآين؟  طب  ه اللغات،  إضافة لذلك هل وجد من هذإمنا هي ألفاظو لغات،  ليست

  . هذه اللغات لكن بلسان عريب مبني املوجود منها هو ألفاظ من جنس يءتوجد ولعل الش

اللغات  ن الواضح أن بريك ال يفرق بني مفهوم اللغة ومفهوم اللفظ لسانيا ولذا فهو يستعمل كلمةم"   

     اللغة ليست هي حاصل األلفاظ املستخدمة فيها ، فإننا نرى من منظور لساين أنمع ذلكو  ،مبعىن األلفاظ

، فقد كان هو تعريفهاهذا ل غري متناهية، وإذا كان مجالقادرة على توليد وإمنا هي نظام من القواعد املتناهية و 

نذاك موجودة آعلى وجود أنظمة قاعدية يف القرآن مل تكن  لواجب بريك إن مل يكن قصده اللفظ، أن يدل من

1."القاعدي للعربية وجاءته من اللغات اليت إليها أشاريف النظام 

بفهم اللغة العربية ولعل من أعظم أثار القرآن الكرمي على اللغة  إالمث أن فهم كتاب اهللا ال يتأتى   

  . أثناء الفتوحاتخاصة ، ها من العجمة، وحفظكفل هلا البقاءالعربية أنه حفظها من الضياع و 

األساسية دون أن يطرأ عليها اللغة الوحيدة اليت ظلت قرونا مرتبطة مبفاهيمها  ولعل اللغة العربية هي"   

��ĺǂǠǳ¦�ƢĔƢǈǴƥ�¾Ǆǻ�Äǀǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�̈ȂǬƥ�Ǯغيأي ت ǳ̄Â��Śفانكب Ƣē ¦ǂǫÂ�ƢȀƬƥƢƬǯ�ȄǴǟ. .... وهكذا تبني عجز

 ذافإ .بعها البياين اخلاصهلا طاو ... .، ألنه نزل باللغة العربيةة أن يرتجم إليها القرآنأي لغة أجنبية عن العربي

2 ....". يبق إال أن تسمى ترمجة معاين القرآن ال القرآن نفسهمللغة أخرى فقد هذه اخلاصية و  إىلترجم 

ربية لذلك سعى إىل القرآن باللغة الع ارتباطأن الدرع الذي واجه املستشرقني هو  "يمعلوم"يضيف و   

Ƣđ�ƨǴǐǳ¦�Ǟǘǫ " . ولقرآن وأثره فيها هو التحدي الكبري الذي واجه اإلستشراق والغز اللغة العربية با ارتباطإن 

، وقد كانت خطتهم مرسومة وال تزال لقطع هذه دد األمة العربية عرب قرون عديدةالثقايف والتبشريي الذي ه

3".ملستوى املرتبط بالقرآن وبيانه الصلة وعزل القرآن عن اللغة العربية  من تفقد العربية ذلك ا

   .121ص  ،املرجع السابق :وائل غاين -1

2-ǷȂǴǠǷ�ƾȈĐ¦�ƾƦǟي :��¶��ƾȈĐ¦�À¡ǂǬǳ¦�ňƢǠǷ�ƨŦǂƫ�Ŀ�©¦ǂǜǻ132ص ، م 2008 ،املغرب ،الدار البيضاء ،، مطبعة النجاح اجلديدة .  
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  :تمهيد

هج، االنتقـادات و البـديل، وقبـل التفصـيل يف ناخلطاب البريكي من حيث الرؤيـة، املـ يتناول هذا الفصل

  : هذه املباحث علينا التأكيد بأن

ـــــريك"قـــــراءة  ـــــدو و ألول وهلـــــة  للـــــنصّ  "ب ـــــالقـــــرآين تب  "مـــــانلكرو ب" "ماســـــنيون"ة بـــــدأها ستشـــــراقيّ إراءة ق

كي الـذي ال خيلـو عـن الفكـر الكـاثولي النـاتج "دميالعهـد القـ" املقـدس مđƢºƬǯ�¿ƢºǰƷƘƥ اتـأثر  وآخـرون ..."بالشري"

فيحــاول أن يكــون مرنــا و منصــفا حبكــم  "بــريك"مــا أالشــطط و مــن املالحظــات الــيت فيهــا الكثــري مــن التجــاوزات 

عنـده  ان يتالقيـاناملـفتجعـل الع ؛"بـريك"دورا كبـريا عنـد  تلعـبذلـك أن عالقـة املكـان  ؛املخالطة مع العـامل العـريب

  .فهو يسعى أن يكون جسرا بني حضارتنيهلذا اً عاطفي جتعلهما يتالقيا تالقياً ) العامل العريب والعامل الغريب(

نــه أوريب جزائــري هــو أنــه نظــر إىل األمــور مــن الــداخل و لــيس مــن اخلــارج أل أيضــاً  "بــريك"التميــز عنــد 

متـأثرا  روبولوجيـا مث أصـبح موسـوعياً أنثكـان و  نو كمـا كـان يقـول عـن نفسـه و كمـا كـان يقـول عنـه الكثـري   شوراكي

أن هــذا  ، إال)إســالمولوجي(  اإلســالمو  ةكــان مــن أولئــك املســتعربني الــذين اهتمــوا بالعربيّــأيضــاً ،بعلمــاء التنــوير

طـابني ة علـى الـوحي و احلـال أن اخلغريه من املستشرقني حني أسقط رؤيته اإلجنيليّ  ما وقع فيهال ينفي أنه وقع في

اخلطــاب القــرآين خطــاب الــوحي و خطــاب العهــد  أن رغــم قداســتهما، إذ خمتلفــان و اإلجنيلــي خطابــان القــرآين

األول بنيته فـوق املنطـق و  الثاين كتاب التاريخ،،بع أطوارهاتو يتاللة اليهود القدمي خطاب الوضع حيث يؤرخ لس

  .فوق تارخيي و فوق شعري و اآلخر ميزج عامل الغييب بعامل الشهادة، الدنيا باآلخرة ذاك تارخيي،

ـــ ةاإلســـالميّ ة حتتـــل حيـــزا واســـعا يف جمـــال الدراســـات يّ اإلستشـــراقإن الدراســـات  ة منهـــا وخصوصـــا القرآنّي

  .ةذلك أن هلا أمهيتها و ثقلها العلمي يف الدوائر العلميّ 

Quel"" أي إسالم؟" قبل وفاته "لبريك"آخر عمل نشر جتدر اإلشارة إىل أن و  Islam و هو   "?

ه حول اإلسالم بعد اجتماع منظمة العامل ئة أسبوعا قبل وفاته خلص جممل آراة سويسريّ اب نشرته دوريّ كت
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يده على إعادة جانب تأك إىلعاجل فيه الكثري من املوضوعات  .م1994اإلسالمي يف  الدار البيضاء سنة 

       الصحفيني اجلزائريني في لقاء له مع أحدفمن خالل بث روح التجديد فيه  النظر يف مفهوم اإلستشراق

فض ضمه إىل قائمة ر  "دوفرانسالكوليج "يف  م1979سنة و الذي سبق نشر هذا الكتيب بكثري و بالضبط 

عندما بدأنا احلوار كرر أمامي أنه يفضل أن ينعت بالعامل االجتماعي أو املختص باإلسالم  و" :املستشرقني

ISLAMOLOGUE  تمتع يف بعض األحيان بسمعة سيئة مستشرق تبدال من املستشرق ذلك أن كلمة

1."الفرنسيستشراق وخاصة بالنسبة لإل ارتبط يف البداية باالستعمار ن اإلستشراقأل

      "إلدوارد ســـعيد " ب اإلستشـــراقأضـــحى ملوثـــا خصوصـــا بعـــد صـــدور كتـــا "بـــريك"إن املصـــطلح عنـــد 

ة فكـان رافـدا ماري الـذي تعرضـت لـه الـبالد العربيّـاالسـتع الذي أكد فيه على االرتباط الوثيق للمصـطلح باملـدّ و 

ة علــى الشــرقيّ  ةاإلســالميّ ة و ة العربّيــاملبــادئ الــيت فهمــت العقليّــو   املنــاهجفــد الــيت غذتــه وأمدتــه بالوســائل و مــن الروا

  .وجه العموم

ون حـني حـاول األوروبيـأول األمـر لغـرض ديـين  اإلستشـراقهـو قيـام  و ما يربر كـل هـذه املواقـف تارخييـاً 

ضمن حركة اإلصـالح الـيت عمـت و  ة اليت كانت آنذاكرات العلميّ إعادة النظر يف شرح كتبهم املقدسة وفق التطو 

ة ة مث العربيّـة وحاولـت تقـويض نظـرة الكنيسـة لكثـري مـن األمـور هلـذا اجتـه البحاثـة إىل الكتـب العربيّـالقارة األوروبيّـ

ـــ ة اإلســـالميّ  ـــوا فيهـــا عـــن البـــديل يف ال ـــالدين و وحبث ـــا صـــار ينظـــر لالستشـــراق بعـــني احلـــذرة و لّغ الثقافـــة، ومـــن هن

كثــري مــن املستشــرقني علــى ة هلــذا عمــل الاالحــرتاز حــىت أن الكلمــة أصــبحت مشــحونة بكثــري مــن القــيم الســلبيّ و 

  .ال غبار عليهاثوا عن تسميات أخرى تفي بالغرض و حبجتنبها و 

اإلستشـراق و املستشـرقون، مدارسـهم و آراؤهـم، حماضـرة، امللتقـى الـدويل الثـاين حـول جـاك بـريك الفكـر و العمـل، قصـر الثقافـة : بزيـان سـعدي-  1

 .م2005جوان  30-27مفدي زكريا،اجلزائر،
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هـو الـذي يفـرض علينـا  ل بـني الغـرب والشـرقيـد هـذا الفصـإن تأب: " هذا اإلطـار يقـول حممـد أركـونيفو 

نعلـم أن هـاتني التسـميتني أصـبحتا مشـحونتني و  إستشـراق، مستشـرقني: اللجوء باستمرار إىل التسميتني التـاليتني

مــن  أصــبح الكثــري اإلســالمية الــيت جــرت مــع الطــرف العــريب و ة نتيجــة املماحكــة اجلداليّــبــالكثري مــن القــيم الســلبيّ 

تســـــــميات أخـــــــرى جديـــــــدة ال غبـــــــار عليهـــــــا مـــــــن نـــــــوع مســـــــتعرب  إىلاللجـــــــوء ن جتنبهـــــــا و املستشـــــــرقني حيـــــــاولو 

ARABISANT  اتباإلســـالميّ أو عـــامل ISLAMOLOGIE...فـــال أحـــد يريـــد بعـــد اآلن أن يقـــول . اخل

هــذا مــن  1."النســبة للــوعي العــريب أو اإلســالميالكلمــة أصــبحت مذمومــة جــدا ب ألنعــن نفســه بأنــه مستشــرق 

  .جهة

ة املسـلمني علـى أنـه خطـوة حنـو السـيطرة الثقافيّـ تـداول هـذا املفهـوم عنـد العـرب و رى متأما من جهة أخـ

حـىت اليـوم يسـتقون  األوروبيـنياملبشرين، إذ أن و  ةن اخلارجيّ بوزارة الشؤو  األمربداية  ارتباطهة من خالل السياسيّ و 

�Ǻºººǟ�ǶēƢºººǷȂǴǠǷمعظـــم املستشـــرقني كـــانواو اإلستشـــراق  جمـــال يفاملســـلمني مـــن كتابـــات املتخصصـــني و  اإلســـالم :

لغـــــزو وكـــــانوا مرشـــــدين لالحـــــتالل و اإلســـــالمية مـــــراقبني مـــــدنيني يعملـــــون ملعرفـــــة الشـــــعوب و  ضــــباط أو إداريـــــني"

2."ات و العقولالذهني

ة آنــذاك و عمــل يف مســتعمرات مشــال إفريقيــا التابعــة بــريك كــان خبــريا إداريــا يف احلكومــة الفرنســيّ  ألنو 

كثــرية ال   ألســبابالــدول الــيت فرضــت عليهــا فرنســا احلمايــة يف املشــرق مــع مصــر و  عملــه يف إىللفرنســا إضــافة 

�ǺǷ�¦ƾƥ¢�ǎ ǴƼƬȇ�À¢�ǺǰŻ�ȏ�Ƣǿǂǯǀǳ�¾ƢĐ¦�ǞǈƬȇإال أن بريك مهما حـاول الـتخلص مـن اللقـب  ": هذه التسمية

3."ي يشمل ختصصات كثريةاإلستشراقفإنه رغما عنه معدود ضمن املستشرقني املعاصرين وإن كان توجهه 

.67قضايا يف نقد العقل الديين، كيف نفهم اإلسالم اليوم؟، ص: أركون حممد -  1

.07رجع السابق، صامل :محيش سامل  -  2

 .املرجع السابق :دريساعزوزي حسن بن  - 3
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 اإلســالمية خاصــة مــا تعلــق منــه باجلانــب يّ اإلستشــراقإن الفكــر البريكــي ال ميكــن إخراجــه عــن املدرســة 

جتديـــد وســـائله  إىلفقـــام بنقـــده و دعـــا  انســـدادهأفـــق  إىلوصـــل  اعتـــربهو  اإلستشـــراقهـــو نفســـه دافـــع عـــن  ألنـــه

عــاد كــل نظــرة حتــط منــه و تضــع ضــمنه فشــجع علــى إب ةاإلنســانيّ مناهجــه، أدواتــه، آلياتــه و حــاول دمــج العلــوم 

��¿Ƣºººēȏ¦�ǎ ºººǨǫ�Ŀ�ǾƬȈǟÂǂºººǌǷحيـــق  …" ة جديـــدة تنســـجم مـــع مســـتجدات القضـــايا الراهنـــة خلـــق لّغـــ إىل دعـــا

إســــهاما يف ميــــدان جتديـــــد  األوفــــرة و حضــــورا يف ســــاحة العالقــــات الفرنســــيّ  األكثــــريف طليعــــة الوجــــوه  اعتبــــاره

و التفاعــل معهــا، إذا كــان بــريك حيتــل عــن  ةاإلنســانيّ بــالعلوم  االحتكــاك إىل�Ƣººđ�Ǟǧƾººǳ¦�Â�ƨيّ اإلستشــراقالدراســات 

أحـدث فيهـا حسـب تعبـري  فألنـهة، يّ اإلستشـراقو املنهجـي يف الدراسـات  موقع ريادة التجديد املوضـوعايتجدارة 

ــــب" ــــ اســــتيعاب إىل�Ƣººººđ�Ǟǧƾººººǧ ...االجتــــاهتغــــريا يف املنحــــى و " جي ــــوم  إىلمث ... ةبعــــد امليدانّي ــــاهج العل ــــب من جتري

يف " ماســـينيون"فكمـــا ســـبق اإلشـــارة إليـــه اختلـــف بـــريك مـــع أســـتاذه   1 ..."ة وتقـــدماإجرائيّـــ األكثـــر ةنســـانيّ اإل

هـذا ة و يّ اإلستشـراقة ة ضـمن اللغّـاملنـاهج اللغويّـة و يف إدماج العلـوم اإلنسـانيّ ة حوار جديدة مع العرب و إحداث لغّ 

ع الـدرس االجتمـاعي للشـعوب موضـو ع اإلنسـاين و ، وحىت يسـاير الواقـإىل أفق انسداده اإلستشراقحىت ال يصل 

  . ذلك االحرتاز العريبفرتفع عنه تلك الرقابة و 

دوما على إبعاد كل شـبهة عنهـا  ة اليت عملتيّ اإلستشراقن كثريين أكدوا انتماء بريك إىل املدرسة على أ

ة ريّـحماولـة فكج علمـي و فهـو كمـنه... و نكشـف أمـره اإلستشـراقتتساقط أوراق التوت عن عورة األيام و و متر "

دفـع لعـل ذلـك هـو مـا و ... وتراثه مل ينشأ إال ملهامجته والتنديد بـه وبأمـة اإلسـالمعقيدته لفهم حضارة اإلسالم و 

مـؤرخ وإن كـان يف والتمسـك بأنـه دارس للتـاريخ و  اإلستشـراقإنكـار انتمائـه إىل املستشرق جاك بريك إىل رفض و 

2."عن بقية املستشرقنياعا و التواء واقع األمر ال يقل خد

.78املرجع السابق، ص: محيش سامل -  1

.10املرجع السابق، ص: عبد العزيز زينب -  2
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 ةة صــرففكــره مــن زاويــة منهجّيــتابــه و كنقــد  القــرآين جيــب  موقفــه مــن الــنصّ و  "بــريك"للتعــرف أكثــر علــى 

املتبـــادر إليـــه دائمـــا عنـــد احلـــديث عـــن و  ة كمـــا هـــو احلـــالة أو النـــوازع العرقيّـــالنظـــر إىل احلساســـيات الدينيّـــ دون

  .املستشرقني

¦�ƢǼººǐź�ȏ�¾ƢººĐ¦�¦ǀººǿ�Àȏ�ň¡ǂººǬǳيف قراءتــه للــنصّ  "بــريك"بهات تفنيــد شــ يف هــذا الفصــل ال نســعى إىل

لقواعـد املـنهج  امـدى مطابقتهـلوصـول إىل مـا وصـل إليـه مـن آراء و و إمنا نسعى إىل معرفة السـبيل الـذي سـلكه ل

  .العلمي السليم
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   .بيرك الرؤية و المنهجلدى جاك الخطاب : المبحث األول

دون تنـاول منهجـه، منهجيتـه، و لّغتـه ذلـك أنـه يطـرح هـذه  "بـريك جـاك"من غـري املمكـن احلـديث عـن 

  .املشكلة باستمرار يف كتاباته

أن املشكلة الرئيسّية اليت تواجهها علوم اإلنسان هي مشكلة املنهج أيضا املشـكلة الرئيسـّية  "بريك"يرى 

عــوض أن يكــون أداة يصــبح قناعــات ّية و العربيّــة هــي مشــكلة املــنهج فاإلستشــراقالــيت تواجههــا املنظومــة الفكريّــة 

  .الفروضاملنهج وتربز مكانه الذاتّية و  من هنا خيتفيو  ،تلقي بظالهلا على قراءة الباحث و توجهها

نظرا ألن احلقيقة يف علـوم اإلنسـان أمـر نسـيب و " ال وجود للبحث دون منهجّية " ": ميشال بود"يقول 

.التجريبّيةو  ةديولوجيّ يصعب على الباحث املوضوعّية ألنه جيمع بني اإلي

ــــى أن املــــنهج املعتمــــد مــــن طــــرف  ــــاحثني عل ــــري مــــن الب ــــريك"جيمــــع كث يف مراحــــل شــــبابه الربغســــونّية "ب

املنـــاهج  أن ألنــه اكتشــفاهج اللغويّــة خباصــة البنيويـّــة، و حــني نضــجت حبوثـــه و نظرياتــه اعتمــد املنـــالوجوديّــة، و و 

مشـــــكالت العصــــر جلـــــأ إىل مكتســـــبات العصـــــر املنهجيّـــــة  األخــــرى أصـــــبحت قاصـــــرا علـــــى احتــــواء الكثـــــري مـــــن

، ألن هلـــا القـــدرة علـــى التعامـــل مـــع الـــنّص كمعطـــى أويل بعيـــد عـــن ميّـــة، مبـــا فيهـــا املنـــاهج اللغويـّــةاكتشـــافاته العلو 

:، يقول يف هذا الشأناخل...النفس، الشعور، التاريخ، االجتماع

" Pour montrer que notre époque peut, en s'armant de ses propres acquis

méthodologiques et de sa propre sensibilité, assaillir à nouveau les grands textes

qu’avaient compris à leur façon les générations antérieures".1

ن مرحلـة الركـود إىل مرحلـة إن الرغبة يف التقدم اليت حترك الدولة اإلسـالمّية و الرغبـة أيضـا يف االنتقـال مـ

�Ŀ�Â�̈ƾºǟ�ÀÂǂºǫ�ǀºǼǷ�ƢŮ�ňƢƦǳ¦�Â�Ƣē°Ƣǔū�ǆ Ǉƚŭ¦�ƢȀǐǻ�ń¤�®ȂǠƫ�ƢȀƬǴǠƳ�©ƢƦǣǂǳ¦�ǽǀǿ��½ȐȀƬǇȏ¦�ƾǠƥ�ǲǠǨǳ¦

1 - Berque Jaques:op.cit : Page17.
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هــذه العــودة نشــأت إشــكاليات تراوحــت بــني االنتصــار لألصــالة،  وبــني االنتصــار للمعاصــرة، ومل تقــرأ الــنّص مــن 

§��ǲƻƾºººƫمنظـــور موضـــوعي هلـــذا رأينـــا كـــل املشـــاك Ƣºººƥ�ƶƬºººǧ�ƢºººǷ�¦ǀºººǿ�Â�ƨËȈǷȐºººǇȍ¦�©ƢºººǠǸƬĐ¦�ƢºººȀȈǧ�ǖƦºººƼƬƫ�Ŗºººǳ¦�ǲ

    ؟املفكرين الغرب  ملعاودة النظر يف هذا الكتاب و حتديدا املستشـرقني، فكيـف قـرأ املستشـرقون هـذا الكتـاب

  ؟يف الدعوة إىل إعادة قراءتهوما هي مناهجهم يف قراءته و 

ادة قراءته للنّص القرآين املناهج اللغويّة الـيت تكتفـي بـالنّص اعتمد أساسا يف إع "بريك" نّ أنعاود القول ب

ƢȀǴǸǟ�¶Âǂǋ�ƲƬǼƫ�ƢĔȋ�ƢǿŚǈǨƬǳ�ƨËȈƳ°Ƣƻ�ǂǏƢǼǠǳ�ƨƳƢƷ�ȏ�Â�Ƣē¦ǀƥ�ȆǨƬǰƫ��ƨȈǼƦǯ.

ه لــه العصــر مــن حــّىت يــتمكن القــارئ حســبه مــن اإلحاطــة بالنصــوص الكــربى عليــه أن يتســلح مبــا وفــر و 

هـــذه النصـــوص علـــى طريقتنـــا كمـــا فهمتهـــا األجيـــال الســـابقة علـــى  ǶºººȀǨǻ�À¢�ǺºººǰŻ�¦ǀºººđمكتســـبات منهجيّـــة و 

  .طريقتها

و ليتقـدم املـرء و يكـون يف نفـس الوقـت يف مــأمن، عليـه أن ُخيضـع القـرآن إىل دراسـة منطقيّـة، ســيميائّية 

و فينولوجيّــة يف آن واحــد و هــذا أمــر مل يهــتم بــه أحــد حســب بــريك لــذلك ســيقوم هــو بــبعض احملــاوالت ليقــارب 

:آن من اجلوانب املذكورة سابقاً، و يصرحالقر 

" Mais pour avancer avec un brin d’assurance dans une telle matière, il

faudrait au préalable avoir soumis le Coran à une étude à la fois logique,

sémiotique et phonologique : ce qui, à ma connaissance, n’a jamais été fait…".
1

القــراءة اإليديولوجيّـة للــنّص القـرآين إذ دخــل عليـه كباحــث علمـاين كــاثوليكي حـاول فهــم  "بـريك"رفـض 

¦�ǪºǈǼǳ¦�Ǧ ǌǯ�ǺǷ�ǾǼǰǷ�ƢǷ�¦ǀǿ�Â�ÅƢȈǴƻ¦®�ƢǸȀǧ�ȆǷȐǇȍ¦�ǞǸƬĐ¦ يعطيهـا لـذي يضـم كـل عناصـر هـذه الذهنيّـة و

1 - Berque Jaques:op.cit : Page 32.
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اإلحاطـة بداخلـه غـري املرئـي، و ي، املرئـي و احمللـي، العـامل اهلامشـي و شـمي "بريك"داللتها، فداخل القرآن حسب 

.يف هذا النّص جتلت يف حماولته إعادة قراءته "بريك"مشاركة و  ،وصفه أي املشاركة فيهو  حتليلهو ، هتتطلب تذوق

"Une recherche qui essaiera de substituer à l'érudition la méditation, et

l'analyse à la nomenclature. Une relecture donc, comme on aime à dire chez

nous depuis une génération" .1

ـــمـــن الـــنّص القـــرآين بعـــد أن خـــرب باللّغـــ "بـــريك"انطلـــق  ـــة والصـــرفّية و ة و قواعـــدها النحويّـــةة العربّي البالغّي

ــةويّــة، و فحفــظ هــذا الــنّص و مل يكــن منفصــال عنــه و متكــن يف األخــري مــن التقــاط ظــواهره اللغّ  النحويّــة ، البالغّي

.عجازيّةحىت اإلوالصرفّية، و 

            بــــــالرجوع إىل علــــــم الداللــــــة و إىل أمــــــا عــــــن التكــــــرار املوجــــــود يف ســــــور القــــــرآن ففســــــره تفســــــرياً لغويــــــــاً 

الـــذي اكتشـــفت وظـــائف األصـــوات و واصـــل حتليـــل ظـــاهرة التكـــرار يف القـــرآن إىل أن شـــّبهه بالســـجاد "سوســـري"

ه يف كل مكان منـه زيـادة علـى النجمـة املوجـودة فيـه و املتكـررة يف املركـز و الضـفاف املغريب الذي يتكرر اللون في

  . و الزوايا

" …nous nous apercevons que l’ordre d’exposition répond

vraisemblablement à un ordre, un ordre que les sémanticiens croient saisir

depuis les découvertes de Saussure et la phonologie, C’est un ordre

synchronique ...".2

1 - Berque Jaques:op.cit : Pages 16-17.

1 - Ibid: Page 33.
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من سورة يوسـف، فـال ميكـن تقـدميها علـى اآليـة 52أما القراءة الرتكيبّية األفقية فقد مارسها على اآلية 

و قد مارس هذه القراءة عليها ومسى كل آيـة حبـرف و اكتشـف يف األخـري تشـابكاً فريـداً مـن نوعـه، ومـارس 50

.ǂǬǳ¦�ǽǀđ�ǂǨǜȇ¦̈ 37، 36من سورة النساء و من يعود إىل الصفحة  128، 124على اآلية  هذه القراءة

هــي ظــاهرة وقفــت و  ظــاهرة التنــاظر يف رســم املصــحف القــرآين ظــاهرة أعطــى لنفســه الســبق يف كشــفها

ك أن مل يعـــرف بـــري و " بـــود لـــري"و " ماالرميـــه "، "هيقـــو"، "ميشـــونيك"، "جاكبســـون"عليهـــا الشـــعريّة احلديثـــة مـــع 

  . مثل هلا بسورة الربوجو  سبقه بكشف هذه الظاهرة " النورسي"

" ...Quant au chercheur laïque, il y verra sans doute un cas limite de ces

régularités textuelles que les études de poétique moderne (cf. Jakobson,

Meschonic) relèvent chez quelques grands créateurs, tels Hugo , Mallarmé ,

Baudelaire, etc ...". 1

فلـم يظهـر إالّ التفصـيل أّمـا التفصـيلعربّية تطرق إىل مفهـومي البيـان و اللّغة الناول بريك القرآن و حني تو  

قــد مــارس قــراءة الــنّص القــرآين بوســائل اً مــع ظهــور البالغــة العربّيــة، و البيــان فقــد ظهــر قــدميحســبه و "سوســري"مــع 

  ).التفصيل -اللسانّيات( أو أدوات حديثة ) البيان –البالغة (سانّية سواء كانت هذه األدوات قدمية ل

" Cette notion n’a pris tout son relief que depuis Saussure, En revanche,

la vieille rhétorique savait bien ce que c’est que le bayân. C’est l’exposition

claire, la faculté de s’exprimer de façon intelligible, l’expressivité, la suprême

qualité d’un langage et, partant, d’une littérature..." 2

1 - Berque Jaques:op.cit : page 44.

2 - Ibid: Page109.
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َخــِرب ســحرها أيضــا علــى الذهنّيــة العربّيــة الــيت هــذه العلــوم املعاصــرة علــى األدب و لقــد َخــربِّ بــريك ســحر 

ـــانبهـــرت مبكتســـبات العصـــر ا ـــة و لعلمّي ـــةة واملنهجّي ـــاهج علـــى النّصـــوص األدبّي ّـــة وانبهـــرت بتطبيـــق هـــذه املن اللغوي

حتويرهـا وفــق انطبـاع الفــرد الفكـري أو النفســي أو الفلســفي أو والفنيّـة الكــربى، واسـتخراج العديــد مـن القــراءات و 

  .اخل...اإليديولوجي

د هذه املناهج اجلديـدة إلعـادة قـراءة أكّد على ضرورة اعتمانطلق حاول قراءة النّص القرآين و من هذا امل

الـــنّص القـــرآين و جتـــاوز القـــراءات التفســـرييّة القدميـــة الـــيت مـــا وقفـــت إالّ عنـــد مســـتويات معينـــة حمـــدودة يف الـــزمن

  .التناولواملنهج و 

قصـورها علـى خصوصاً بعد احنصار الوجوديّة وهرم مفاهيمها انتصار بريك للمنهج البنيوي كان واضحاً 

بته مقتضـيات املرحلـة املعرفيّـة والنسق الذي تطل ها مفاهيم البينّ تواء العديد من اإلشكالّيات، لذلك حلت حملاح

.التارخيّية آنذاكو 

يف طبيعة هذا املنهج منفذاً حاول أن يقـرأ بـه الـنصّ القـرآين، فّقسـم فصـول  وجد بريك يف هذه املفاهيم و 

  .ةكتابه على حسب األدوات القرائّية البنيويّ 

Approche D’une Structure – Le Temps Dans Le Coran – La Norme

Dans Le Coran – Coran Et La Langue Arabe.

�ń¤�°Ƣºǋ¢�ƢǷƾºǼǟ�ÅȐưºǸǧ�¿Ƣºǫ°ȋƢƥ�ƢºȀȈǳ¤�°Ƣºǋ¢�ǲºƥ�Ƣºđ�ƾȀºǌƬǇ¦�Ŗǳ¦�°Ȃǈǳ¦�Â�ƨȈǻ¡ǂǬǳ¦�©Ƣȇȉ¦�½Śƥ�ǂǯǀȇ�Ń

ϻ�Ύѧѧѧ˴Α͋ήϟ�˴ϥϮϠ˵˵ϛ˸́ѧѧѧ˴ϳ�˴Ϧϳά˶ѧѧѧ͉ϟ˴�﴿: قولـــه تعـــاىل و هـــي.02الســـورة 275مـــن ســـورة البقـــرة قـــال اآليـــة  275اآليـــة 

��Ύѧ˴Α͋ήϟ�˵Ϟѧ˸Μ˶ϣ�˵ϊیَقُوُموَن إِالَّ َكَما یَقُوُم الَِّذي یَتََخبَّطُھُ الشَّْیطَاُن ِمَن اْلَمسِّ  ѧ˸ϴ˴Β˸ϟ�Ύѧ˴Ϥ͉ϧ˶·�Ϯϟ˵Ύѧ˴ϗ�˸Ϣ˵Ϭ͉ϧ˴́Α˶�˴Ϛϟ˶˴Ϋ
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�˴ϣ�˵ϩ˴˯ Ύ˴Ο�ϦϤ˴˴ϓ�Ύ˴Α͋ήϟ�˴ϡ͉ήΣ˴ϭ˴�˴ϊ ϴ˴˸Β˸ϟ�͉˵ௌ�͉ϞΣ˴˴˴ϭѧ͋Α͉έ�Ϧѧ͋ϣ�˲Δ˴ψϋ˶Ϯ˸ϰϬ˴˴ΘϧΎѧ˴ϓ�˶Ϫ�͉˶ௌ�ϰѧ˴ϟ˶·�˵ϩ˵ήѧ˸ϣ˴˴ϭ�˴ϒϠ˴ѧ˴γ�Ύѧ˴ϣ�˵Ϫѧ˴Ϡ˴ϓ

1.﴾َوَمْن َعاَد فَأُولَئَِك أَْصَحاُب النَّاِر  ھُْم فِیھَا َخالُِدونَ 

Â®ȋ¦�Ƕººǿ¢�ÃƾººƷ¤�Ȇººǿ�Ŗººǳ¦�©ȏ®ƢººǠŭ¦Â�©ƢǸȈººǇŗǳ¦�ǒ¦©�و  ººǠƥ�ƾººǌŹ�śººƷ�ƲȀǼººŭ¦�¦ǀººđ�ǽǂƯƘººƫ�½Śººƥ�±ǄººǠȇ

.43-42مثــل لــذلك برتســـيمة تبــّني ظــاهرة التنـــاظر يف رســم حــروف القـــرآن ص هج البنيـــوي و ة يف املــناإلجرائيّــ

Schémaترسيمة الزمانّية يف القرآنو  de la temporalité dans le Coran.ن فيحشـد أّما املعيار يف القـرآ

  .الرموزفيه مجلة من املعادالت و 

هــذا مــن مبــادئ البنيويّــة، فــالنّص القــرآين لتغــري و ت ضــمن اإعــادة قــراءة الــنّص القــرآين كثابــ "بــريك"أراد 

هـي الطريقـة الوحيـدة الـيت متكنـه مـن فهـم أسـس التماسـك يف هـذا الـنّص ق ثابـت جيـب قراءتـه ضـمن املتغـري و نس

.فوضع النّص القرآين ضمن عالقات أفقية تركيبّية تقوم على التبادل بني املناهج مبا خيدم النّص موضوع الدراسة

ا مــن املنـاهج موقـف انتقــائي األمـر الـذي يقربــه مـن األحـداث املتكاملــة ألنـه يهـتم أساســ "بـريك"موقـف 

الـــيت يواجههـــا يف  التحـــدياتألرائـــه يف اإلســـالم و  همث نشـــر  قراءتـــه للمخطوطـــات،بفهـــم الـــرتاث دراســـته وترمجتـــه و 

.هذا ما يفسر نزعته الثقافّية اليت حبثت عن الثوابتالعصر احلديث و 

الـرؤى ن هنـاك حـدود بينهـا يف األدوات واملفـاهيم و هـذه املواقـف املنهجيّـة متناقضـة أل ألول وهلـة تبـدوو 

نتقـادات الـيت ميكـن أن توجـه مـن خاللـه جتنـب الـرد علـى اال "بـريك"هـذا االنتقـال انتقـال مشـروع يسـتطيع  إال أنّ 

جيــايب هلــذا األمــر هنــاك رغــم الشــق االإالّ أنـّـه ترمجتــه للوجــود، و  هــذا مــا حصــل بالفعــل حــني خرجــت دراســتهلــه، و 

   حميطــه الفكــري املتفــرد عاملــه اخلــاص و  "بــريك" يبــىن ضــمنها شـق ســليب يتجلــى أساســا يف تغلــب النزعــة الذاتيّــة الــيت

أن هنـاك  "بـريك"قد ذكر كثـري مـن البـاحثني يف تنـاوهلم ملنهـاج جمرد مقاربة ال ميكن تعميمها، و  ري حبثهصهكذا يو 

.ّيةلغة بريكّية ال منهجّية بريك

  .275 اآلية: سورة البقرة -  1
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ة يف وقتـه للنّص القرآين تبني لنا فهمه اخلاص لكثري من املنـاهج و األدوات العلميّـة السـائد "بريك"قراءة 

تقسـيمه لعنـاوين احملاضـرات إىل مقاربـة مـن  نظريـة القـراءة إذ أنّ فلم خيرج يف اختياره وانتقائه عن املـنهج البنيـوي و 

ة، مفــاهيم بنيويّــة، زد علــى ذلــك الرتســيمات الــيت ة العربيّــالقــرآن واللغّــالبنيّــة، الــزمن يف القــرآن، املعيــار يف القــرآن،

ة، كلهـا نابعـة مـن ة العربيّـاللغّـسـيمة املعادلـة يف قـراءة القـرآن و سبق اإلشارة إليهـا، ترسـيمة الزمانيّـة يف القـرآن، و تر 

.املنهج البنيوي الذي و جد فيه منفذا أعاد من خالله قراءة النّص القرآين

القرآين ال ينطلق من نقطة تبليغ واحدة لذلك جيب قراءته مـن مجيـع االفرتاضـات و كـل مـرة كـان  النصّ 

ǺȇǂǈǨǸǴǳ�ƨËȈǰȈǇȐǰǳ¦�̈ ¦ǂǬǳ¦�̈±ÂƢĐ�Ƣē ¦ǂǫ�̈®Ƣǟ¤�ȄǴǟ�Ǆǯǂȇ�ÀƢǯ�À¡ǂǬǳ¦�Ŀ�̈ǂǿƢǛ�¾ÂƢǼƬȇ.

يرفــع رايــة  "بــريك"يظهــر لنــا األســتاذ  : "مبــين علــى خلــيط مــن النظريــات النقديّــة احلديثــة "بــريك"مــنهج 

أرنسـت "  أو "سـارتر  بـول جان"   أو" المربتو مواقيا " النظريات النقديّة احلديثة كما لو كان القرآن نصاً أدبياً 

1."..."واي قهيمن

�Ǯ "بريك"مارس  ǳǀºǳ�ƢēƢȈºǏȂǐƻ�ƢºŮ�ƨǸǴºǈǷ�ƨºËȈƥǂǟ�©¦̄�½ƢºǼǿ�À¢�ǾºƬǟƢǼǫ�ǺǷ�ň¡ǂǬǳ¦�Ëǎ Ǽǳ¦�̈ ¦ǂǫ�̈®Ƣǟ¤

ـــ ـــة بالقـــدر نفســـه الـــيت حتضـــرة القيكـــاد يكـــون حضـــور األدوات العربّي مـــذهب  :"األدوات القرائيـــة الغربّيـــة  بـــه رائّي

2.".الرتاث العريب و املسيحي و العقلي احلديثمبين على خليط من التصوف واحللول و  "بريك"

الـنص القـرآين مـن خـالل النظريـات النقديّـة احلديثـة، مـن خـالل الشـعر اجلـاهلي، مـن خــالل  "بـريك"قـرأ 

احملــدثني، مــن خــالل احلــديث النبــوي، مــن خــالل املفكــرينفســه، مــن خــالل املفســرين القــدماء و آين نالــنّص القــر 

لّغــة و  وتعــاون كــل هــذا يف إنتــاج مــنهج ...كتــب البالغــة مــن خــالل املستشــرقنيوالفقهــاء، مــن خــالل املعــاجم و 

.ة قراءة النّص القرآينّية اليت حاولت إعاداإلستشراقعلى الساحة النقديّة  احضوره اهل ةخاص ةبريكيّ 

.27املرجع السابق، ص: وائل غايل-  1

 .02 ص :نفسهاملرجع  - 2
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ة مـا كـان لبـريك أن حيصـد كـل هـذا لـوال إطالعـه الواسـع علـى خمتلـف مشـارب احلضـارة اإلنسـانّية الغربيّــو 

" اجلرجــاين" و "الــرازي"و " الطـربي"مهــات التفاسـري مثــل قبــل النقـل إىل الفرنســّية علـى أ "بـريك"اطلــع  : "ةالعربيّـو 

اللسـانّيات مثـل ، واسـتعان بكتـب البالغـة و "الشـعراوي"و" الثعاليب"و   "الطاهر بن عاشور"مثلأعمال احملدثني و 

1."…كثري من األحيان  يف رجع إىل ترمجات املستشرقني اليت مل يرض عنهاو " الزخمشري " و" السكاكي " 

مبجهود كبري للتحقيق و املقارنة مستخدما أدوات ضمن قراءة صاعدة نازلة مسـتعينا مبعارفـه  "بريك"قام 

مّية وحلــل املفــاهيم واألديــان وقــارن بينهــا، فضــال اإلســالقــراءة، تــاريخ املنطقــة العربّيــة و للســانّيات، البنيويّــة، اليف ا

.قراءة النّص القرآين "بريك"Ƣǟ¢�ǲǰǌǳ¦�¦ǀđ®�. اليت يقدمها عن املسلمني اتالتعاليقعن املالحظات و 

شـاعر أو لـه حـس شـعري فمـن املفـروض  "بـريك"املعـروف أن  :هذا عن املنهج أما ما خيص اللّغة فنقول

الشـعريّة ألنـه كـان مهـوس بالشـرق الـذي تطغـى علـى ثقافتـه الشـعريّة و الغنائيّـةن تكون لغته مشحونة بالغنائّية و أ

ـــه تـــرجم املعلقـــات الشـــعريّة ســـنة و   1994لثانيـــة ألدو نـــيس ســـنة وألـــف كتـــاب الشـــمس ا ،1979ال ننســـى أن

، زد علـى أنــه كانــت لــه "لبـدر شــاكر الســياب " أنشــودة املطــر قصــيدة جم تـر ودرس كتـاب األغــاين ألصــفهاين، و 

مشـحونة بـدالالت معرفيّـة مكثفـة ومشـحونة سيكون أمر طبيعي أن تكـون لغتـه لغّـةشعريّة هلذه األسباب موهبة 

  .بالقرآن نفسهبّيات الشعريّة واألمثال، و باألباملعارف العلمّية والنظريّة، و 

مرتمجــــة باللغّــــة و  القــــرآين لـــذلك استشــــهد بنّصـــوص قرآنيّــــة بلغتهــــا األصـــلحـــافظ للــــنّص  "جـــاك بــــريك"

,Inzâl:الفرنســّية، قــال مــثال يف التنزيــل Tânzil  ةيف إبــراز التنــاظر يف الــنّص القــرآين أورد صــفحتني مــن ســور و 

  :ترجم سورة اإلخالص فقال، و )اللّغة العربّية ( الربوج من مصحف ابن عاشور بلغتها األصل

.45املرجع السابق، ص: ولد خليفة حممد العريب -  1
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"Il est Dieu, il est Un / Dieu de plénitude /qui n'engendre ni fut

engendré/ et de qui n'est l'égal pas un".1

الغربيّــة الثقافـة العربيّـة  قـد يرجـع هــذا إىل زمخـه الفكـري الـذي مجــع بـنيلغّــة كثيفـة و  "بـريك"احلـق أن لغّـة 

ــة يف القــرآن يعــرض إىل ضــرورة  ¦Â®¢�ȄººǴǟ�ǂǧȂººƬƫ�ƢººĔȋ�̈ǂººǏƢǠŭ¦�¿ȂººǴǠǴǳ�̧ȂººƳǂǳ¦©�فمــثال عنــدما يتحــدث عــن البنّي

، مث يقـارب مفهـوم القـرآن "نيانتجيسـ"تستطيع قراءة النّص القـرآين مث يرجـع الـنّص القـرآين إىل أصـول يونانيـة مـع 

.لغوياً 

ت يعـاجل ترمجـابأن بنية القرآن بنية متفككة، ويقول بالتفاوت يف عدد السور و  يقولة النزول، و يعرض إىل مسألو 

يعــرض ســور القــرآن وجهــودهم فيــه، و ل اإلستشــراقيعــود إلبــراز قــراءة بقة، مث ينتقــل إىل مجــع القــرآن، و القـرآن الســا

دون ... يواصـليعـود إىل األصـل الشـعري لـه و مسألة التكـرار يف القـرآن الكـرمي مث اإلعجـاز العـددي يف القـرآن مث 

À¡ǂǬǳ¦�Ŀ�ƨËȈǼƦǴǳ�ǾƬƥ°ƢǬǷ�Ǻǟ�Ʈ ȇƾū¦� ƢĔ¤.

ظفـر يف  جتعله يعاود قراءة إنتاجه مـرات عديـدة دون أن ييّة منقطعة النظري تؤرق القارئ و عة لغو لبريك برا

كلهـا تنويعـات ال تكشـف و  : "هـذا هلـدف واحـد هـو" نـب عبـد العزيـززي" رجعـت قـد أكثري من األحيان مبـراده و 

  صـل اسـتهزائه املتوااملفـرتض و حيـاول إيهـام املسـتمع أو القـارئ وإمنـا تكشـف عـن موقفـه حىت عن براعة لغويّـة كمـا 

2."…الرتجيحوحماوالته الدائبة للتشكيك و 

إضــفاء الصـــيغة الفلســفّية عليهـــاو قيمهــا املعاصــرة جتــنح حنـــو مفهمــة روآهـــا و املقاربـــات إن الفكــر املعاصــر و 

مــن  عنــد طائفــة فاألســلوب، بــدهلا يكــون االنشــغال بفــك طالســم األســلوباألمــر الــذي جيعــل الفكــرة تغيــب، و 

: "صـبحي منصـور" وسـيلة لـذلك يقـول غايـة ال إىلرون ال يلبـث أن يتحـول إىل مقصـد و آخـهؤالء كجاك بريك و 

و ال لـيف أسـلوبه املعقـد كـاد ينفـذ،  و " جـاك بـريك "ف أن صـربي علـى متابعـة األسـتاذ مع ذلك فإنين أعرت و  "...

1 - Berque Jaques:op.cit : Page 21.

.91املرجع السابق، ص :زينبعبد العزيز  -  2
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غلـب الفقـرات مل أخـرج منهـا بطائـل، سـوى أن مع ذلك فإنين أعرتف ثانيا بـأنين يف أاضطراري لقراءة ما قرأته، و 

1."إغراقه يف حبر من املعميات ستاذ الكبري يريد إرهاق القارئ األ

�ƨºËȈǨȈưǰƬǳ¦�ƨºǟǄǼǳ¦�ǽǀºđ�ÀÂǄºȈǸƬȇ�ĺǂºǠǳ¦�ǺǗȂºǳ¦�Ŀ�¦ȂºǋƢǟ�ǺºŲ�ǺȇǂºǰǨŭ¦�ǺºǷ�ƨƦǯȂǯ�½ƢǼǿ�À¢�̈°Ƣǋȍ¦�°ƾšو 

ººËȈǬǘǼŭ¦�ǶȀƬººǤǳ�ǾººȈǧ�ÀȂººǟȂǘȇ�Ǫººǧ¢�ń¤�¦ȂººǬƫǂȇ�À¢�ÀȂǳÂƢººŹ�ǶººĔȋ ة احلســّية علــى ارتيــاد مفــاهيم شــابة معاصــرة حمــاولني

           "جــــاك ديريــــدا"، "أندريــــه ميكــــال" استحضــــر مــــنهم بــــذلك جمــــاورة لّغــــة أخــــرى هــــي لّغــــة القــــرآن الكــــرمي لعلــــين 

  .آخرونو " جاك بريك"  "نماسينيو "

�À¢�ȄºººǴǟ�ƾºººȈǯƘƬǳ¦�Ƥ ºººŸ�Ʈ ȇƾºººū¦� ƢºººĔ¤�ǲºººƦǫÂ"بقولـــه بتـــأثري جعـــل مصـــدر القـــرآن إنســـاين ال إهلـــي  "بـــريك

ألن "  :املصادر اليونانّية و الغربّية و العربّية اخلالصة املستلهمة من شعر العرب اجلاهليني إال أن القـرآن يـأىب هـذا

إال أن نظرتــه هــذه  2.."القــرآن احلكــيم حبكــم طبيعتــه املعجــزة يــأىب أن يكــون مــن صــنع النــاس أو مــن قــول البشــر

  .ياإلستشراقه ءما أظله عن الطريق و أكد انتما ما كان يدعو وهذاوجهها اهلوى ال األقنّية العلمّية ك

علينــا أن نكــون حنــن حــذرين يف قــراءة هــذه القــراءة للــنّص القــرآين، و تبقــى هــذه املقاربــة البريكيّــة للــنّص و 

ريك القــرآين مقاربــة فريــدة مــن نوعهــا ال ميكــن تعميمهــا بــالنظر إىل خصوصــية الــنّص القــرآين، و بــالنظر إىل نظــرة بــ

3."يّة املستوحاة من بيئته الغربّيةفقد حكمته نظريته النقد"... النقدية املستوحاة من مرجعيّته الغربية   

  .مل يكتف بريك مبحاضراته السابق اإلشارة إليها بل زاد عليها خامتة أوجز فيها ما جاء يف حماضراته

عمرهـا أربعـة عشـرة قرنـا وهـذا االمتـداد  نـة الـيتيقول بـريك إن مئـات البشـر يؤمنـون باإلسـالم، هـذه الديا

يـتم االنتفـاع منـه عليـه يفرض بعض التأويالت يف العقائد والقانون وحىت يستمر هـذا الـدين و يف الزمان يف احليز و 

  .أن يتعلق باألصالة للتأقلم مع املسرية العامة للعامل

.28-27قراءة لقراءة خاطئة، إعادة القرآن الكرمي، جاك بريك، ترمجة وائل غايل، ص: منصور أمحد صبحي -  1

 .145ص، 1999، دار قباء، القاهرة،3القرآن احلكيم رؤية منهجية جديدة ملباحث القرآن الكرمي، ط: رسالن صالح الدين بسيوين -  2

  .25ص السابق،املرجع  :وائل غايل -  3
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إنــه  ،س، يعيــد طــرح فكرتــهأحســن وثيقــة تقــدم قواســم مشــرتكة هلــذا العــامل هــي القــرآن، انــه كتــاب مؤســ

عمود يصعد إلينا من عمق األزمنـة ملـيء بالصـور، األخـالق، السـلوك الروحيـات مـالزم هلويـة املاليـني مـن البشـر

  .يضيف بريك

�ƨººƥ°ƢǬǷ�Ëǎ Ǽººǳ¦�ƨººƥ°ƢǬǷ�ƪ ººǳÂƢƷ�ƢººĔ¢�ȏ¤�ňƢººǸǴǟ�ǺººǷ�ƪ ººǠƦǻ�ƪ ººǻƢǯ�À¤�Â�©¦ǂººǓƢƄ¦�ǽǀººǿ�Ŀ�½Śººƥ�©ȐǷƘººƫ

�°ƢººƦƬǟȏ¦�śººǠƥ�©ǀººƻ¢�ƢººĔȋ�ƨËȈǟȂººǓȂǷƨººǬȈƯȂǳ¦�ǽǀººđ�² ƢººǼǳ¦�ÀƢººŻ¤�  يف وجــه وهــي مقاربــة تقــف يف وجــه األخطــاء و

إن مشــكلة التفســري القــرآين علــى أيــة حــال هــي " التفاســري الســابقة ذلــك أن القــرآن كــان يعــاين مشــكلة التفســري 

�Ȃºǳ¦�śƫƢºǿ�ǺºǷÂ�̧°Ƣºǌǳ¦�ǲºƳ°�Ãƾºǳ�ƨºƳ°¦ƾǳ¦�°Ƣǰǧȋ¦�ƨǴǰǌǷ�ƢĔ¢�ƢǸǯ��ǶǴǠƬŭ¦�Ãƾǳ�ƨËȈǼȇƾǳ¦�̈ƾȈǬǠǳ¦�ƨǴǰǌǷ جهتني

�ȆǷȐººǇȍ¦�ŃƢººǠǳ¦�Ƣººđ�ǂººǷ�Ŗººǳ¦�ƨººËȈź°ƢƬǳ¦�ƨººƥǂƴƬǳ¦� ȂººǓ�Ŀ�ŚººǈǨƬǳ¦�ƲȀǼººǷ�¾ƾººǠȇ�À¢�ȆººǤƦǼȇ بالتــايل فــإذا كانــت هــذه و

ها تــدل علــى ضــرورة هــذا التعــديل فهنــاك أســباب أخــرى تــدل علــى حمتــواه أعــين علــى صــورة ااألســباب الــيت قــدمن

1."اإلعجاز املنهج الذي جيب أن نسلكه يف مشكلة

ƫ�Ń�ƢººĔ¢�ȏ¤�Ƥمهمــا تصــا ǿ¦ǀººŭ¦�ƪ ǟ° هــذا يعــين أن هنــاك بعــض شــكك أبــدا يف صــحة الــنّص القــرآين و

.املتأثرين ببعض النماذج الثقافّية اليت أقرت بأن كتابة النّص القرآين قد متت بعد قرن أو قرنيني

موجــه جلميــع األجنــاس فعليــه أن يصــوغ مــان ومكــان و إذا كــان القــرآن حســب بــريك نــّص صــاحل لكــل ز 

   .الدميومةوفق ما مساه إسالم التقدم و  نفسه

" Islam "de progrès " pourquoi ? Parce que Islam de toujours".2

�˴Ϧϴѧѧ˶ϟ͉ϭ˴Ϸ˸�˵Δ͉Ϩѧѧ˵γ�˸Ζѧѧ˴πدليلــه يف هــذا مــن القــرآن و  ϣ˴�˸Ϊѧѧ˴Ϙ˴ϓ3 الّســنة يف التــاريخ اإلســالمي حتتــل و

 .الصدارة فهي املصدر الثاين من مصادر التشريع

.59، صاملرجع السابق: بن نيب مالك -  1

2 - Berque Jaques:op.cit : Page13.

 .38اآلية :سورة األنفال -  3
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؟ كيـــف ذلـــك. ولـــني يف قراءتنـــا للـــنّص القـــرآين والشـــريعة اإلســـالمّيةبعـــدم إتبـــاع ســـنة األ يطالـــب بـــريك

  .بالتحكيم إىل العقل الذي رجع له القرآن مرات عديدة

ه ميكـــن للمـــرء أن خيــرج بقـــراءات أخـــرى مـــن هـــذا الــنّص ال ميكـــن حصـــرها لكنهـــا حتمـــا انتهــى بـــريك أنـّــ

:��ƾǐǳ¦�¦ǀđ�¾ȂǬȇ®سهم من خالل هذا العامل املتغريحبثهم على أنف يف ستعني مسلمي العصر الراهن

" On peut certes donner d'autres lectures de ce livre insondable. Mais

celle-ci pourrait être la plus propre à seconder les Musulmans de notre époque

dans leur recherche d'eaux –mêmes à travers le monde qui se fait".1

و الـذي أكـد علـى  l'IMAمـدير معهـد " حممـد بـن نونـة " هذا عن اخلامتة أما التقدمي فقد كـان بقلـم 

محاضـرات بـريك سـيمفونّية فيسعفه احلظ حلضورها أن يقرأ هذا الكتـاب، مل يسمح ملن  تأن نشر هذه احملاضرا

  ":ونة حممد بن ن" ، يقول رائعة حول النّص املؤسس للحضارة اإلسالمّية

" La publication des leçons que Jacques Berque a données à l'institut du

monde Arabe permettra au lecteur qui n'a pas eu le privilège de l'écouter de

retrouver les accents de cette merveilleuse symphonie autour du texte fondateur

de la civilisation musulmane".2

�ƨººǴǷƢǯ�ƨººŦǂƫ�ƨǴººǐŰ�Ȇººǿ�Â�ƨËȈǷȐººǇȍ¦�©ƢººǠǸƬĐ¦�̈ǂººǋƢǠǷ�Â�ǂººǰǨǴǳ�ǂººǸţ�ƾººǠƥ�©¦ǂººǓƢƄ¦�ǽǀººǿ�©Ƙººǌǻ

.1990للنّص القرآين الذي نشرته دار السند باد سنة 

الّلهجــات وحــدة، التنــوع، التعقــد، اللغّــات و مل يكــن بــريك مســلما إال أنــه أدرك أن الــنّص القــرآين فيــه ال

  .اخل......ة، حركات الفكراحلياة اليوميّ 

1 - Berque Jaques:op.cit : Page137.

2 - Ibid: Page09.
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ســكان البحــر و اليــد املمــدودة الــيت حتمــل قلــق  مــن املغاربــة ميثــل احملبــة" بــن نونــة " بــريك بالنســبة جليــل 

.املتوسط وتتجاوز احلدود اجلغرافّية إىل االنتماء العاملي

لرجالن التقيـا يف فرنـدة لشـرق فـايف رحلتـه مـن الغـرب إىل ا "بـن خلـدونا" على أن بريك اقتفى اثـر ويؤكد         

¢���ĺǂºǠǳ¦�ǞºǸƬĐ¦�ǲºƻ¦®�°Ȃºǔū¦�¦ǀºǿ�ǂºƯ"األطلس املغـريب"الثاين كتب و  "املقدمة"األول كتب " تاوغزورت " يف و 

.برزت يف إعادة  قراءته للنّص القرآيناإلبداعّية و و املغريب على طريقته يف التعبري فاغتنت جتربته االنفعالّية و 

خباصة وقفت على هذا التقدمي حملمد بن نونة و انتقدته كثريا " عبد العزيز زينب"أن  اجلدير بالذكر

LEحني قال عن الدراسة سيمفونّية، و حني ربط بريك بابن خلدون و حني مسى القرآن بــ  LIVRE

SACREƪ ǳƢǫ�ƢĔ¢�ŕƷ�² ƾǬŭ¦�§ ƢƬǰǳ¦": عار عليك يا من حتمل اسم النيب :فال منلك إال أن نقول له

النّص املؤسس " ل من اهللا، عار عليك يا حممد يا بن نونه أن تساهم يف تلك احلملة املسعورة للني عليه صلوات

عار عليك أن تصف كل ما تتضمنه هذه احملاضرات " "...القرآن"الذي إن مل تكن تعلم فامسه و " للحضارة 

ر مث التعبري عنه يف وضوح تبحبة و سيمفونّية مكونة من معرفة حم�ƢĔƘƥ... رفض للشريعةللقرآن الكرمي و من جتريح 

1."!انطالقات ساطعةمنري و 
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  .االنتقادات بيركالخطاب لدى جاك  :مبحث الثانيال

ة تتحـدث عنهـا حـىت أن هنـاك العربيّـة و وسـائل اإلعـالم الغربيّـظهرت ترمجة بـريك للقـرآن الكـرمي و منذ أن 

الــذي عرجنــا علــى  "حممــد ســنكري"هــو احلــال مــع كمــا   هلــذه الرتمجــة الكثــري لقــد هلــو  ؛مــن عرفهــا دون أن يقرأهــا

 "زينـب عبـد العزيـز"مـنهم وتصـدى بالنقـد هلـا و  ؛لكن هناك مـن تنبـه إىل األخطـاء الـواردة فيهـاموقفه فيما سبق، 

جــاد احلــق "اهــا إىل شــيخ األزهــر ترفعو  -كمــا عــربت-الــيت قامــت بكتابــة عــدة تقــارير توضــح األخطــاء اجلســيمة

  .آنذاك" علي جاد احلق

:زينب عبد العزيز -

 ةوالعــرب النــاطقني العربّيــ ليســت موجهــة للمســلمني الدراســةإىل أن الرتمجــة و  "العزيــز زينــب عبــد"نبهــت 

سـابقا ذلــك ا ¤�Â��ƨē¦ǂǸǠƬººǈǷÂ�Ƣºǈǻǂǧ�Ŀ�śººǸȈǬŭ¦�śǸǴºǈŭ¦�ńإمنـا هـي موجهــة إىل املسـلمني النــاطقني غـري العربيّــو 

أن يكـون  "زينـب عبـد العزيـز"قد سـاءو  ،ةاالجتماعيّ ة و الفكريّ هم متجذرة يف أوساطو  ة متمكنة منهمأن هذه اللغّ 

.�Â�Ǿƥ�¼ȂƯȂǷ�ǲƳ°�ÀȂǰȇ�À¢Â��̈ǂǿƢǬǳƢƥ�ƨÃȂƬǈŭ¦�¦ǀđ�ǲƥƢǬŭ¦�Ŀ�ǾƬŦǂƫ�ÀȂǰƫة العربيّ بريك من أعضاء جممع اللغّ 

 ةة العربّيــالدراســة بســبب جهــل بــريك للغّــذه األخطــاء الــواردة يف الرتمجــة و اســتبعدت الباحثــة أن تكــون هــ

§�ŗƷȏ¦�Â¦¿ فرتغبل هي أخطاء ال ت ®ȋ¦�®ÂƾƷ�Ǻǟ�Ƣđ�«ǂƻǾǻ¤��  يسري يف نفـس خـط املستشـرقني يـواكبهم يف

قـاموا مبجاملتـه انسـاق كثـري مـن الكتـاب خلـف بـريك و تتأسـف ألنـه و   عملهم غري األمني يف ترمجته ملعـاين القـرآن

  .على حساب الدين

عــــن ق العــــرب واملــــدافع عــــن القضــــايا العادلــــة و ه رجــــل ذو وجهــــني فهــــو صــــدينعتــــت الباحثــــة بــــريك بأنــــ

جهـــان ألنـــه و أقـــول و  …: "تقــول ،مبعقائـــدهبنصـــهم الروحـــي و طــاعن  ويف الوقـــت نفســـهالشــعوب املســـتعمرة، 

اك بـريك ال أناقش هنـا مكانـة جـو … يف أحاديثه السيارة بوجه آخر يتحدث عنهبوجه و  القرآين تعامل مع النصّ 

لكــن مــا اقرتفــه يف حــق  - لــو كــان علــى مــدى كتاباتــه بأســرهاحــىت و  –ني واملســلم مستشــرقا أو صــديقا للعــرب
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بريـاح تعصـبه الراسـخ حباجـة إىل وقفـة أمينـة  اإلسالم تضامنا مع تلك اهلجمة الشرسة اليت يقودهـا الغـربالقرآن و 

1."بعض النفاق املنمق وليس إىل متلق طائش، أو

على الفـور جلنـة " احلق جاد احلق علي جاد"خ األزهر بعد التقارير املتكررة اليت بعثتها الباحثة أسس شي

األسـتاذ  جممـع البحـوث  ، عضـو"الـدكتور مصـطفى حممـد الشـكمة":عضـاء اآلتيـة أمسـاؤهماألن خمتصة متكونة م

أمحـد بـن  السـفري "، مشـس بكلية احلقوق، جامعة عني، األستاذ"الدكتور حممد بدر األستاذ"، جبامعة عني مشس

ــاملاألســتاذة جبامعــة " الــدكتورة زينــب عبــد العزيــز األســتاذة"، اخلارجيــة ســابقا مســاعد وزيــر " ليــلخ الســيد "ة نوفّي

  .املدرس بكلية الشريعة جبامعة األزهر" الدكتور حممد عبد الصمد مهنا

:جنةمهمة هذه اللّ 

بالرتمجـة  صر األخطـاء الـيت جـاءتحة و ة الفرنسيّ باملصحف باللغّ  قهاوإحلااليت كتبها بريك  ترمجة الدراسة

�Â� Ƣǘƻȋ¦�Ƥ ȇȂǐƫ�ǞǷ�Ƣđ�ÀƢȈƥ�ǞǓÂÂ ّم 26/6/1995هـذا بتـاريخ كـان جنة مقررا مـن أحـد أعضـائها و ختتار الل

  .على اجلهات املختصة تطبيق هذا القرارو 

عرضـــتها يف و ا بـــريك الـــيت وقـــع فيهـــ خلصـــت إىل األخطـــاءجنـــة وباشـــرت عملهـــا و بالفعـــل تشـــكلت اللّ و 

  .جنة املختصةنسخة من مالحظات اللّ قرار شيخ األزهر و  ةن صور وفيما يلي نسخة م. مخسة عشر نقطة

 .07صاملرجع السابق، : عبد العزيز زينب - 1
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1:جنة المختصةمالحظات اللّ 

  :ةغة الفرنسيّ بريك ملعاين القرآن إىل اللّ  كجا األستاذمبراجعة ترمجة 

شــــــيخ األزهــــــر الصــــــادر يف / م لفضــــــيلة اإلمــــــام األكــــــرب 1995لســــــنة  402رقــــــم  بنــــــاء علــــــى القــــــرار

ـــة املشـــكلة لرتمجـــة الدراســـة الـــيت كتبهـــا م، اجتمعـــت اللّ 26/6/1995  أحلقهـــا برتمجتـــهاألســـتاذ جـــاك بـــريك و جن

قـد خرجـت اللجنـة بانطبـاع عـام و . ƨŦŗǳ¦�ǽǀđ�© ƢƳ�Ŗǳ¦� Ƣǘƻحصر األة و ة الفرنسيّ للمصحف الشريف باللغّ 

  :هو

أنـــه املســـلمني، و و  إىل اإلســـالم مغـــرض متعمـــد اإلســـاءة ة،ة العربيّـــأن األســـتاذ جـــاك بـــريك جاهـــل باللغّـــ

ــــ القــــرآن الكــــرمي بالبحــــث  األدب األخالقــــي الــــذي جيــــب التحلــــي بــــه عنــــد تنــــاول نــــصّ ة و يفتقــــد األمانــــة العلمّي

  .الدراسةو 

  :جنة هنا كمجرد مناذجاليت توردها اللّ ة و جنة بانطباعها هذا بناء على املالحظات التاليّ وقد خرجت اللّ 

¦�Â�ǲȈǰºǌƬǳ¦�Ŀ�ƨºƠǗƢŬ¦�Ǿºƫ¦ ¦ǂǬǳÂ��̈®ǂºǨƬŭ¦�ƢºēƢȈǻƢǰǷ¤�Ǿºǯ¦°®¤Ľ��ȂºƸǼǳ وعـدم :ةغـة العربيّـجهله باللّ -1

      ة لـــذلكهــو ال ميلــك املقومـــات البدائيّــد أعطــى لنفســـه حــق تفســري القـــرآن، و قـــو ! À¡ǂººǬǳ¦�Ƣººđ�ƾºººǬƬǼȇ�ƲƟƢººƬǼƥ خيــرج

�Ƣººđ�² –يف نظــر بــريك  –يــدعي القــدرة علــى تفســري املعــاين الــيت عجــز عنهــا الطــربي إذ مل يســتطع و  ƢººǈƷȍ¦�ȏ¤

  ).747(ص . فقط دون تفسريها

أيضــا ميكــن القــول أنــه لعلــه خفــي عليــه أن فقــه األمــر ينطلــق مــن درجــة اإلحســاس بــه  "بــريك"ردا علــى 

 مرتبـة متقدمـة يف عمليـة تفسـري وتأويـل فعبارته الـيت أقـرت للطـربي بأنـه أحـس باملعـاين تؤكـد أن اإلحسـاس بـاملعىن

  .اإلعراب عنهآي القرآن و 

.103-102-101-100-99املرجع السابق، ص: عبد العزيز زينب -  1
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الصـحيحة  القـراءةو قواعـدها يف النحـو ة و ة العربيّـبنـاء علـى جهلـه باللغّـ:القرآنـي عدم فهـم الـنصّ -2

إلباســـها ا خاطئـــة و أحكامـــم و وص القـــرآن بتقريـــره مفـــاهيعلـــى نّصـــ ييفـــرت فهـــو يســـيء تفســـري الســـور وأمسائهـــا، و 

Γ˴ΩΎ˴Ϭѧѧ͉θϟ˴ϭ�˶ΐ˶�قبيــل قراءتــه ﴿  ســرا، مــنللقــرآن ق ѧѧ˸ϴ˴ϐ˸ϟ�˵Ϣ˶ϟΎѧѧ˴ϋ  تعــاىل ت يف القــرآن مبعــىن اهللا ســبحانه و د﴾ الــيت ور

  ).751ص (الدنيا، أو أي عامل من العوامل قرأها مبعىن 

الكفـر البـواح إذا مـا ﴾ ختليطـا يـؤدي إىل  Ϫѧ͋Ϡ˵ϛ�˶ϦϳΪ͋ѧϟ�ϰϠ˴˴ϋ�˵ϩ˴ήϬ˸˶ψϴ˶˵ϟ˶�كذلك ختليطه يف تفسري آية ﴿ و 

دها ليــدلل علــى أن بــالقرآن أخطــاء ة وقواعــاألدهــى مــن ذلــك كلــه أنــه يعتمــد علــى اجلهــل باللّغــو  .عتقــده مســلما

  !د هلا العديد من الصفحاتأفر ربيرها و ال ميكن تتغتفر، و  لغوية ال

حماولتـــه إثبـــات تارخييـــة و  ذلـــك بتشـــويه النقـــل عـــن املفســـرين القـــدامى كالزخمشـــري،و : عـــدم األمانـــة -3

) 745ص (صــنع البشــر مثلهــا أن القــرآن مــن  تــايل تأكيــدالبة األناجيــل و القــرآين زورا قياســا علــى تارخييّــالــنصّ 

�Â���ǲººǔǧ�Ȅǟƾººȇ�ǎهِ اتِــيثريهــا لتثبيــت صــحة فريَ  إستشــهاداتجلوئــه إىل  Ƽººǌǳ�̈ŚººƦǯ�ƨººǸȀƬƥ�ǲººǇǂǷ�Ƕººǰē�Ŀ�ǾººƟƢǟ®¦

مضـــمون هــذه التهمـــة أو  إىلأثـــار فضــيحة يف بلـــده دون أن يشــري  –ادعــى أنـــه مــن علمـــاء املســلمني  –ن الــرمحّ 

لمـي واسـتخدامه أسـلوب التزويـر الع) 781ص (ف املسلمني منـه ة، أو موقاملرجع الذي استقى منه هذه املعلوم

�Â�ǾººȈǧ�ƪأليب بكــر الصــديق مــن   لَجــأَ ابٍ َتــكِ لِ ُكــلِ بفصــله مقولــة  ººǴȈǫ�Ŗººǳ¦�ȆººǬȈǬū¦�ƢĔȂǸººǔǷ إعطائهــا معــىن

  !!ب أجلايطابق التحريف الذي يبغيه ويدعو فيه بتغيري القرآن وانتهاء اجله طاملا أن لكل كت

      املعــــىن املقصـــود كاســـتخدام كلمــــةألفاظــــا ال تعـــرب عـــن فهــــو يســـتخدم كلمـــات و : ترجمـــة محرفـــة -4

ال ال عربيـــا و  -الـــيت تــؤدي إىل معـــىن غــري مفهـــومة و كثـــريا مــا يلجـــأ للرتمجــة احلرفيّـــللتعبـــري عــن الســـور، و )) قطــع ((

وم بكلمـة رومـا ذلـك مـن قبيـل ترمجتـه اسـم سـورة الـر جهال فاضـحا، أو سـوء نيـة مبيتـا، و وهو ما يثبت  –فرنسيا 

يتخــذ  431عاصــمة إيطاليــا، فاملقصــود بــالروم هنــا البيزنطيــون، كمــا أن تعليلــه هلــذه الرتمجــة اخلاطئــة يف صــفحة 

قد رجعنـا ووجـدنا هـذا فعـال ، و ةإمنا يليق بقصة غراميّ ند اهللا و ال يليق بالقرآن الكرمي ككتاب من ع منحى حتريفياً 
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Laفحـني يـرتجم سـورة النـور يقـول  lumière
Romeيـرتجم سـورة الـروم فيقـول و 1

جـاء تعليـل تسـميته و 2

  :للسورة املرتمجة كاآليت

"V.2 Nous disons pour des raisons d'euphonie, "Rome", ou il faut

entendre, Bien sûre, "les Byzantins". La perspective remontante du V9 sur les

grands peuples de l'antiquité nous parait autoriser ce glissement ajoutons que les

sources arabes, et pour cause ne connaissant que les Rûm, en totale continuité,

comme eux –même le proclament (Romania), avec la Rome antique si ce n'est

que les arabe savent fort bien distinguer (Mas'ûdî, Shahrastanî, etc.) la spécificité

des yunân ou Grecs. Dans tous les cas, Byzance, en tant que ville, est dûment

appelée Qustantinûya".3

  .ة نشأت عن خليط بني اإلغريق و الرومانعلى أن الدولة البيزنطيّ 

و عـادة مـا خيتــار املفـاهيم الــيت حتـط مـن املعــىن و تتعـارض يف ذات الوقــت مـع املعـروف عرفــا كـأن خيتــار 

�ƃ�ƨººȇ¡�ǾȀȇȂººǌƫ�Â��®ƢººǬƬǟȏ¦�ȏ�¾ǀººǳ¦�ŘººǠǷ�Ǻȇƾººǳ¦�ňƢººǠǷ�ǺººǷÂ��¾ȂººȀĐ¦�ŘººǠǷ�Ƥ ººȈǤǳ¦�ňƢººǠǷ�śººƥ�ǺººǷ َال َ إِنَّ هللاَّ

Ύѧ˴Ϭ˴ϗ˸Ϯϓ˴�Ύѧ˴Ϥ˴ϓ�˱Δѧ˴ο Ϯό˵˴Α�Ύ͉ϣ�˱ϼΜ˴˴ϣ�˴Ώή˶π˸ ϳ˴�ϥ˴�ϲ ϴ˸˶Τ˴Θ˸δϳ˴ ﴾اهللا ال يشـمئز أن يضـرب مـثال مـا  ﴿ بـأن فيرتمجهـا

ترمجتـــه خطـــأ كلمـــة اليقـــني علـــى ، و )754ص (ز والبعوضـــة ليســـت الـــدودة الســـتحياء لـــيس االمشئـــزااف ﴾ بـــدودة

�Â�©Ȃŭ¦�ƢĔƘƥ�ÀÂǂǈǨŭ¦�ǾȈǳ¤�Ƥخالف ما  ǿ̄وكـأن الرسـول عليـه  هي درجة عليا من اإلميانا احلريف و ناهترمجها مبع

�ϲѧϟ˸ϭ˵﴿ترمجته ، و ذه الدرجة وكأنه مل يكن كامل اإلميانالسالم كان عليه أن يعبد اهللا حىت يصل إىل هالصالة و 

1- Berque Jaques: Le Coran Essai De Traduction, Edition Revue Et Corrigée, Albin

Michel, 1995, Page 371.

2 - Ibid: Page 431.

3 - Idem.
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ΏΎѧѧѧ˴Β˸ϟ˴Ϸ ﴾ ترمجتـــه الســـفيهة ، و )759ص (لصـــدور مبعـــىن يضـــلل القـــارئ بكلمـــة أولـــوا النخـــاع، وعبـــارة ذات ا

ِحمَ  ﴿لعبارة  ة العاطفيّـة و م الـروابط الشـهوانيّ بقوله إن الرسول عليه الصالة والسالم كان حيـرت  ﴾ إِنََّك لَتَِصُل الرَّ

  .اعترب أن صالت الرحم هي صالت الشهوةو 

و يوحي  يستخدم بريك عدة عبارات للداللة على القرآن الكرمي، مما يؤدي:كلمة القرآن  -5

ا حبرف الالم و تعين كتاب LIVREكلمة فأحيانا يكتب  : ذهن القارئباالستخفاف بقدسيته و إىل تشويش 

 أحيانا كلمةلصغرية وكأنه أي كتاب من الكتب و حبرف الالم ا LIVRE يكتب الكبري للتعظيم، أو

ŒUVRE  أو أي مؤلف وأحيانا كلمة تعين عمال تصنيفياً و RECUEIL  وتعين سجال أو ديوانا من

  .وتعين كلمة تنزيل ECRIT أحيانا أخرى كلمةالشعر، و 

اإلصـــرار علـــى إظهـــار اهللا ســـبحانه وتعـــاىل يف صـــورة مرعبـــة وخميفـــة مـــن القســـوة  :اهللا فـــي القـــرآن  -6

�Â��ƨǛƢǜǨǳ¦Â�ȄºǴǟ�¾ÂƢºǘƫ�Ƣºđ�ƢºǛƢǨǳ¢�¿ƾƼƬǇ¦قـد يبـدو مـن السـخف أن نسـمع اهللا يلجـأ (( لـذات اإلهليـة كقولـه ا

  ).742()) الوثنية إىل القسم مستعينا بصيغ مشوبة باملعتقدات 

أي اهللا )) اهللا يف القـرآن (( ذلـك عنـدما يقـول ن اهللا ال يعـدو أن يكـون نظريـة و أتلبيسه على القارئ بـو 

مـن ناحيـة فهو من ناحية مطلـق و : يف القرآن تعاىل ثنائي الصورةنه يرى أن اهللا سبحانه و أكما ! يف نظرية القرآن

ـــا، ويصـــلي وحيـــب أن يكـــأخـــرى يتســـم بصـــفات األنســـنة إذ يســـعد باملـــديح،  يشـــري هنـــا إىل صـــالته و ( ون حمبوب

يــرى بــريك أن سلســلة صــفاته تؤكــد هــذه و ! كمــا أنــه شــعر بالنــدم! ) ه وســلمســبحانه علــى النــيب صــلى اهللا عليــ

  )).هلواه ميحو و يبدل و يؤكد الرساالت وفقاً (( أنه ة، و السمة اإلنسانيّ 

أنـه و  عنـد تشـكيل القـراءة و الرتتيـلعـه و القرآن عنـد جتمييرى بريك أنه قد مت حتريف  :جمع القرآن -7

ة وملفقـة يف ذات الوقـت، وإن نـه قـد مت مجعـه بطريقـة منطقيّـأكمـا يـرى . مازال حيمـل آثـار ذلـك حـىت يومنـا هـذا

ººǸƬĐ¦�Ŀ�ƪبنيــات القــرآن قــد روعيــت و  ººů®¢�Â��ȆººŮȍ¦�ÀȂǻƢººǬǳ¦�ǶººǇƢƥ�ƾººȇƾŪ¦�Ǟص (اك دومــا نفــس اخللــط أن هنــ
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مطـــردة يف اخلطـــاب إمنـــا يشـــكل قاعـــدة زئـــة والتقطيـــع يف القـــرآن لـــيس عارضـــا و كمـــا يشـــري إىل أن التج. )720

  ).727ص (القرآين 

مــن يف كــان تــوقيفي   انتهينــا إىل أن مجــع القــرآنســنا و قــد تناولنــا هــذا باعتبــاره إشــكالية مــن موضــوع در و 

  .سلمرسول اهللا صلى اهللا عليه و 

تــوحي بالطــابع البشــري للقــرآن كــأن  تعبــرياتيســتخدم بــريك كلمــات و : الطــابع البشــري للقــرآن -8

 717ص (الســالم ه الصـالة و دعـاء بأنـه مـن صـنع الرسـول عليـاإل، و ))املتعمـد (( أو )) طـابع مقصـود (( يقـول 

الفكــر اليونــاين قــد كتبــه متــأثرا بالشــعر اجلــاهلي و ن الرســول أحيــاول اإلحيــاء يف أكثــر مــن موضــوع بــ، و )720–

  )).خلق القرآن (( قولة خلوصه إىل تأييد مو  مزامري داود،و 

ا الـيت ال يفصـله "جستنيان" القرآين إىل قوانني حني أعاد النصّ السابق، فنا على هذا يف حديثنا د وقوق

 ة ة نصوصــها القانونّيــيّ إىل مدونــة نــابليون الــيت اســتقت منهــا الشــريعة اإلســالمعــن القــرآن ســوى قــرن مــن الزمــان و 

  .حبثناأيضا يف  وّمت الرّد على هذه الشبهةة،املعياريّ 

ة يؤكـد بـريك أن القـرآن عبـارة عـن نـوع مـن الشـعر احلـديث الـذي مل تعرفـه اللغّـ:القرآن شعر قديم -9

قــرآن عبــارة عــن نظــم الشــعر القــدمي لــيخلص إىل نتيجــة أن الجيــل فقــط، كمــا يــربط بــني القــرآن و  ة إال منــذالعربّيــ

م السـالالشاعر اليونـاين، وأن الرسـول عليـه الصـالة و  "بارمنيدس"م القرآن الكرمي بشعر وّ قمث يُ ، )784ص (شعر 

�ƨºººǸȈǫ�©®ƾººƦƬǳ�ƢººēƢȇǂǜǻات احلديثــة و أنــه لــو مت إخضـــاع القــرآن لعلــوم اللغويّــقــد اســتوحى منــه ســورة اإلخــالص و 

  .العديد من السور

ر ذلــك أن الرســول القــرآين إىل الشــع إرجــاع الــنصّ  عــن هــذه نقطــة أخــرى ســبق لنــا تناوهلــا عنــد حــديثنا

حبكــم أن القــوم الــذين نــزل فــيهم لعــريب حبكــم ميولــه لــبعض الشــعراء و ســلم اســتوحى مــن الشــعر ااهللا عليــه و صــلى 

  .عرب هذا النصّ 
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زفـة ويعتـرب قصـار ¦ƢĐو  يؤكد بريك أن أمسـاء السـور يكتنفهـا الغمـوضو  :انتقاده و تقويمه للقرآن -10

الفـرع أصـال مـع القـرآن فجعـل األصـل فرعـا و كم على قد جعل من فقه اللغة أساسا للحالسور أحاجي وألغاز، و 

يــرى أن يلجــأ إىل الغيــب ملــداراة عجــزه، و  غــة أصــبحت تتعــدى مفــردات القــرآن الــذيحماولتــه إثبــات أن قواعــد اللّ 

يعتــرب قصــة ســيدنا اخلضــر مــع ســيدنا موســى عليهمــا الســالم حمــرية ن والــرحيم، و هنــاك تناقضــا بــني كلمــيت الــرمحّ 

ن إن اإلسـالم يعلـ(( وتصـل بـه املغالطـة إىل قولـه ) 761ص (كجارد ري من قبيل عبث ك ¢ƢĔة و لألخالق اإلنسانيّ 

ـــــــ ة ة املتزمتـــــــة يف املســـــــيحيّ انســـــــينيّ إن القـــــــدر يف اإلســـــــالم كاجل، و )677ص (ة عـــــــن نفســـــــه أنـــــــه علمـــــــاين طواعّي

ينســاق يف بنــاء أحكــام خاطئــة قائمــة علــى ترمجــات، أو معلومــات خاطئــة ليبــين حكمــه اخلـــاطئ و  ،)767ص(

أن هـــذه ة حمـــددة، و لظـــروف بشـــريّ آن جـــاء يف مكـــان حمـــدد لـــزمن حمـــدد و ينتهـــي مـــن ذلـــك كلـــه بادعائـــه أن القـــر و 

  . الظروف دائمة التغري مبعىن أن القرآن جيب أن يتغري بتغري الظروف

األديـب الفرنسـي  ساألدهى من ذلـك كلـه انـه يقـارن أسـلوب احلـق جـل و عـال بأسـلوب باسـكال القـو 

القـرآين هـو  خيـرج مـن حبثـه هـذا بـأن ثبـات الـنصّ و ). 754ص (ببـين جنسـه بقولـه باسـكالنا خـاره عالوة على افت

إىل جانـب  ...غريهـاة و ت العربيّـالتفات لغوي أدخلت عليه بعـض العبـارا عن كله عبارة  أن النصّ وصمة مجود، و 

�Ƣđ�°Ȃǈǳ¦�ǒو أسلوب القرآن مشوش  نأنه يرى أ Ǡƥ�À¢ )) إيقاع الهث و صخب سريايل.((  

  .كريكجوردبدورنا إىل أنه شبه أفعال اخلضر مبسرحيات العبث عند  قد توصلنا و 

عــن  ســلم عبــارةو  يوضــح بــريك أن حــديث الرســول صــلى اهللا عليــه: انتقــاده للحــديث و الســنة -11

فـاهيم العقـل البحتـة إنتـاج قيـاس طبقـا ملو  خيرج بدعوته إىل نبـذه هـذه القواعـدقياس أحداث عن أحداث سابقة و 

يث النبـوي، ألنـه ملـيء بـالفجوات وغـري دقيـق لذلك يرى أنه ال ميكن االعتماد علـى احلـد). 789-788ص (

  !ةيفتقد املصداقيّ و 
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ة لكثـرة الذي يفتقر املصـداقيّ  Logiaاملالحظة تناولناها يف حديثنا عن تشبيهه احلديث النبوي بإجنيل 

  .سلم املوضوعةو  حاديث رسول اهللا صلى اهللا عليهبه مثله مثل أ ةالفجوات املوجود

§�:اتهــام علمـــاء المســلمين -12 ¢®�ƢºººǸǼȈƥ�À¡ǂººǬǳ¦�ǺºººǷ�ƢººȀǼȈǠƥ�ÀƢºººǠǷ�́ ȐƼƬººǇȏ�¦ÂǄºººȈŢ�ǶººĔ¢�¾ȂºººǬȇ

مبتــذال عنــد الكــالم عــن  ذلــك إىل جانــب ذكـره أســلوباً و . مـن خلــط ومتناقضــاتاملستشـرقون علــى كشــف مــا بــه 

  ).780(ص )) سفاسف املفسرين (( مفسري القرآن كقوله 

ة الـنصّ إن تفسريهم جزء يـدخل ضـمن تطويريّـ: لعلماء املسلمني ما يلي ¦ǾǷƢēول يف نقنرد على بريك و 

حـىت علـى تصـويب مـا يـزعم مـن أنـه جـوات والفراغـات بـل و يرتكـز علـى ملـئ الفأن عمـل املفسـر  باعتبـارالقرآين 

.ة يف النصّ أخطاء أو خروقات أصليّ 

ة ة العربيّــي جعلــه يسـقط هــذه الســقطة ألن اللغّــة هــو الــذة العربيّــال شـك أن عــدم متثــل بــريك لبيــان اللغّـو 

�Â�±ƢººĐ¦�ƨººǤǳººËǤǳ��±ƢººŸȍ¦ººËǤǳ�ƢººĔȋ�ŘººƦǳ¦�®ƢººǐƬǫ¦�ƨعــن كليــات  عــن جمــاميع املعــاين و تعبــرية إحيــاء و ة شــاعرة فهــي لغّــ

 ة ة العربيّـة الصـميمة للغّـيف هـذه اآلليـة التعبرييّـ تشرقني يعتـربونفظ األمر الذي جيعل املسالقضايا بأدىن حد من اللّ 

يعتــربون  -حامسـة يف إخــراج املعــاينفاصــلة و  إحكامهـا لتكــونوالقائمـة علــى اختــزال األلفـاظ ومتتــني املســافات و  -

التفســـريي التـــأويلي لعلمـــاء  والـــنصّ  البيـــاين املعجـــز يتومهـــون اخلطـــأ يف ثنايـــا الـــنصّ املنت والعبـــارة و ذلـــك إخـــالال بـــ

  .املسلمني

Ǻȇƾºǳ¦�ǺºǷ�ǒ ينفـي بـريك: نفيه وجود شريعة بالقرآن -13 ǷƢºǣ�ǖȈºǴƻ�ƢºĔ¤�À¡ǂºǬǳ¦�Ǻºǟ�ƨǠȇǂºǌǳ¦�ǞƥƢºǗ

إن غمـــوض ((، مؤكـــدا "ســـتنيانجي"ذة عـــن قــانون مـــأخو أن مـــا بــه مـــن أحكـــام غامضــة و و . القـــانونواألخــالق، و 

  ))!!بتحايل غري مقبول يف أنظمة أخرى تعبري األحكام يسمح

  .نني واملعايريالقرآين غري شحيح يف القوا انتهينا يف دراستنا بدورنا إىل أن النصّ 



الرؤية، المنهج، االنتقـادات والبديل: بيركلدى جاك  الخطاب  ...........الثالث   صلالف

261

آل [ ﴾  Ϫѧ˴ϴ˶Η˸Ά˵ϳ�˸ϥ˴�˳ήѧ˴θΒ˶˴ϟ�˴ϥΎѧ˴ϛ�Ύѧ˴ϣ˵�و خيرج بريك مـن ترمجتـه آليـة ﴿  :فصل الدين عن الدنيا -14

فمقصـودها لـيس النهـي عـن  هـو غـري املقصـود مـن اآليـة،، و ]عن أن يتـوىل الـدين السـلطة [ �ƢĔƘƥ]  79: عمران

ήϛ͋ά˴ѧ˵ϣ�˴Ζѧϧ˴�Ύѧ˴Ϥ͉ϧ˶·�˸ήϛ͋ά˴˴ϓ˲�كذلك استدالله خطأ باآلية ﴿ و  ،ة ملن يتولون السلطةإمنا عن ادعاء األلوهيّ السلطة و 

)21(.�˳ήτ˶ ϴ˸ѧѧ˴μ Ϥ˵˶Α�Ϣ˶Ϭ˸ϴѧѧ˴Ϡ˴ϋ�˴Ζѧѧ˸δ͉ϟ)22( ﴾  ]جـود ســلطة يف اإلســالم للقــول بعــدم و ]  22، 21: الغاشـية

  .لرجال الدين

 ني متمـــــازجنيجعلهمـــــا متالزمـــــبـــــس الـــــدنيا بالــــدين و الوحيــــد الـــــذي ال الـــــنصّ  أنردا علــــى بـــــريك نؤكـــــد 

العبـادة العمـل عبـادة و (والعبـادة  القـرآين، اإلسـالم البـس بـني العمـلمتداخلني و ليس فقط متكـاملني هـو الـنصّ 

) األحــد(انقطــاع حــىت أن يــوم الزينــة عنــد النصــارى تبتــل و العبــادة ه مــن الشــرائع العمــل كســب و أمــا يف غــري ) عمــل

عيـد يـوم زينـة و  الكسـب حـىت لـو كـان طلـبه و عنـد املسـلمني فواجـب السـعي فيـ هو يوم انقطاع أمـا يـوم اجلمعـة

  .هلم أسبوعي

ويعـــين اخلضـــوع  خيلـــص مـــن كـــل مـــا تقـــدم بـــأن هـــذا الـــدين مـــبهمو  :الـــدعوة التـــي يـــدعو إليهـــا -15

ة، مؤكــدا علــى تنــاقض اإلســالم الــذي يعلــن مــن ناحيــة إنــه علمــاين، ومــن ناحيــة أخــرى يعتــرب أن اهللا هــو التبعّيــو 

البحـث عـن القـرآين و  تعـديل الـنصّ للعقل ليطالـب املسـلمني بالتعقـل و ءات القرآن مث يستند إىل ندا .حمرك الكون

ة مصــادر جديــدة للــرتاث مؤسســة علــى الطبيعــة ال علــى الغيــب، مطالبــا يف حنــو عشــرة مواضــيع مــن حبثــه بضــرور 

بغيـة  ذلـكو  ة لكشف ما حيتـوي عليـه مـن حتريـف وتنـاقض،ويات احلديثعلوم اللغّ إخضاع القرآن للنقد التارخيي و 

فاإلسـالم بشـكله احلـايل . ةنقله إىل احلاضر، و إال سينفصل اإلسالم عن مسرية العامل، ولن تعود له قوته األصليّ 

ة ة خاصـــة لوازمهـــا املعرفّيـــالعلمّيـــة و ة التقنّيـــال علـــى اســـتيعاب الثـــورة الغربّيـــالتـــأقلم املطلـــوب منـــه و  علـــى غـــري قـــادر

  .ةاالجتماعيّ و 
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 :مهــالبحــث يف مقــاالت ويف كتــابني مهمــني الرتمجــة، الدراســة بااملقدمــة، "زينــب عبــد العزيــز " جلــتعا

باإلضـافة  "؟ وجهـان جلـاك بـريكترمجـات القـرآن إىل أيـن" وكتـاب"  موفق الغرب من اإلسالم إبادة و... حماصرة"

ثــريا مــع ة مســاعد هلــا، هلــذا تعاملــت كة الفرنســيّ ّغــلوقــد كــان تكوينهــا األكــادميي بال حــوارات،إىل عــدة مقــاالت و 

  .املوضوع

 تــههلــل الكثــريون ولكــن حتــدت لرتمج م1990للقــرآن ســنة  تــهحــني أصــدر املستشــرق جــاك بــريك ترمج"

ة بإحــدى اجلامعـات، ولفتــت االنتبـاه إىل مــا جــاء ة الفرنسـيّ رئــيس قسـم اللغّــ "زينـب عبــد العزيـز" بالنقـد الــدكتورة 

®ȂǐǬǷ�ƢĔ¢�ƪ ƬƦƯ¢�̈Śǘƻ� Ƣǘƻ¢�ǺǷ�ƨŦŗǳ¦�Ŀ1...."ة

ت الباحثـة أنـه يكفينـا اإلطـالع علـى املقدمـة دون قـراءة الرتمجـة ملعرفـة األخطـاء واهلفـوات الـيت وقـع أكـد

RELIRE"كتابه  يف فيها بريك LE CORAN" ّة أصر فيها علـى تـأثر القـرآن الكتاب حسبها دراسة لغوي

  .ةبالفكر اليوناين وبفالسفة اليونان والقوانني الرومانيّ 

ت جه ويتحدث عنـه بوجـه أخـر وقـد تصـدالقرآين بو  ألنه تعامل مع النصّ  ؛جاك بريك رجل ذو وجهني

Ȑººǟȍ¦�ǲƟƢººǇÂ�Ŀ�ƪ¿� هلــذه الرتمجــة ººȈǬǳ�ƢººĔȋــ  صــحف وجمــالت يوميــة بالــدفاع عــنإىل قيــام عــدة  ة، إضــافاترحيب

  .الرجل

شــكل خــذت الباحثــة بــريك عليهــا يف مقدمتــه والــيت تكفــي إلدانتــه جــاءت بالآالــيت  ةاألساســيّ أمـا احملــاور 

  :التايل

 .يف نزول وترتيب القرآن كالتشكي-1

 .ي وبالفكر اليوناينهلجلااتأثر القرآن بالشعر -2

 . ر القرآن مبزامري داودتأث -3

.32املرجع السابق، ص: منصور أمحد صبحي -  1
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 .احتواء القرآن على خط أسطوري ميثولوجي لفلسفة كوراثية النزعة للتاريخ-4

 .والذي يؤدي إىل التأليهية القرآن،اإلشارة إىل أمهية العقل يف -5

 .اهللا كما هي واردة يف القرآنفظاعة صورة -6

 .انتقاده ملعيارية القرآن البعيدة عن التقنني-7

 .يف القرآن ةقضائية غري وارد القانون اإلسالمي والفقه مكون من تراكمات-8

 .انتقاد غموض تعبري األحكام-9

 .شريعةالتناقض -10

 .ة خلق القرآنتنإثارة قضية ف-11

 .األساسيةزعمه بتحريف القرآن للهوية -12

13-ŭ¦�¿Ƣē¦فسرين بإلغاء بعض اآليات. 

14-ǳ¦�¿Ƣē¦نيب بأنه كان خيتار ما يوحي به إليه. 

 .و مفهوم اهللا يف القرآن توازي بني الفكر اليونايناولة إجياد حم-15

ترمجهـــا الـــيت األحقـــاف واإلســـراء و  غلوطـــة عنـــاوين بعـــض الســـور كـــاحلجرمـــن أهـــم منـــاذج ترمجـــة بـــريك امل

Le"   ةباملســـرية الليلّيـــ trajet nocturne " .غـــافر ترمجهـــا املـــؤمن املتســـامح" Le croyant ou

l’indulgent..."  غريهاو.  

ر علــى اختيــار ألفــاظ بعينهــا وعبــارات بعينهــا، وهــذا مــا يؤكــد ســوء نيتــه صــتؤكــد الباحثــة علــى أن بــريك أ

هــذا عــن ترمجــة الكلمــات؛ أمــا ترمجــة اآليــات  ،OratoireأوSanctuaire بيــت كاملســجد الــذي ترمجــه بـــ امل

 األصـــلية لآليـــات وأفـــردت لـــبعض الكلمـــات عناصـــر ىنآيـــة ترمجتهـــا ال تتوافـــق واملعـــا 120حصـــت مـــا يفـــوق فأ

  .اخل...خاصة كالنيب األمي، صبغة اهللا، األرحام، وفاة السيد املسيح، الشعائر
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RELIREعـذر أقـبح مـن ذنـب انتهـت إىل عـرض كتـاب وانوحتـت عنـ LE CORAN فناقشـت

 ".حممد بنونة"مل تنس تقدمي نا يف السابق على مواقفها منه، و أتي قدوخامتته، و الكتاب  حماضرات

  :الكتاب يتضمن حسبها ما يلي

 .القرآن و أن املؤلف قد أشار إىل عبارات مدهشة ك الظاهري لنصّ اإلشارة إىل التفك -1

هــو مــا خيــرج منــه املؤلــف بــأن القــرآن غــري صــاحل لكــل زمــان لزمــاين، و االرســالة جتمــع بــني املطلــق و -2

 .ة حمددةكان مبا أنه مرتبط بأحداث ووقائع زمنيّ وم

القــرآين  إن الــذين ينــادون بشــريعة ثابتــة جامــدة، يــدعوهم املؤلــف إىل اســتخدام العقــل لتغيــري الــنصّ -3

 .معطياتهو 

ــ-4 كــان هلــا   إنو ات العــرب إمنــا هــي انعكاســات للّغــو  ،ة القــرآن املشــهورة باإلعجــاز ليســت مبعجــزةلّغ

 .ملكات أو معان مميزة

 .القلبيه لتغيري تفسري القرآن بالعقل و توجهو إشارة و ) احملاضراتأو (ذا الكتاب إن ه-5

، ســـورة آل عمـــران اآليـــة 51يـــة مث عرضـــت إىل ترمجـــة اآليـــات املوجـــودة يف الدراســـة، ســـورة يوســـف اآل

، ســـــورة العاديـــــات 2 فصـــــلت اآليـــــة 105، ســـــورة الـــــربوج اآليـــــة 127-126، و اآليـــــة 125و اآليـــــة  124

  .4إىل 1آليات من الذاريات ا

ّـــيؤكـــد ات تكشـــف موقفـــه الســـابق املســـتمر الـــذي أســـلوب بـــريك حســـبها حيمـــل مســـ ة تـــوهم براعـــة لغوي

  .املستهزئ املتواصلاملوقف املغرض و  أيضا تكشفاملستمع أو القارئ، و 

ريـف اإلسـالم، وفصـل قدم فيه هذه احملاضرات الـيت تـدعو إىل حتحسبها ة لبريك آخر األحاديث اإلذاعيّ 

  .املطالبة بضرورة التماشي مع العصرين عن الدنيا وإلغاء السنة، ودور األئمة، و الد
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ه العلميـة يف النيـل مـن فيـه أن يوجـه حياتـ تسـؤاال تأسـفنتهـي الباحثـة وجهـت لبـريك خطابـا و قبل أن تو 

  .القرآناإلسالم و 

RELIRE  "ف الباحثة بعرض كتاب تمل تك LE CORAN"،  هفيـإمنا رصدت تقـارير األزهـر و،

للرتمجــة ضــمن كــل التقــارير العشــرة إضــافة إىل حســبها هــو التقريــر الوحيــد املؤيــد و  "حممــود عــزب"فعرضــت تقريــر

ة، مث صــــورة جنــــهــــذه الل األزهــــر بتشــــكيلقــــد نشــــرت صــــورة لقــــرار شــــيخ و  ،جنــــة الــــيت شــــكلها األزهــــرتقــــارير اللّ 

قـــد خرجـــت ة و ة الفرنســـيّ قـــرآن إىل اللّغـــجنـــة املختصـــة مبراجعـــة ترمجـــة األســـتاذ جـــاك بـــريك ملعـــاين الملالحظـــات اللّ 

  .ماما جاء فيهد الرتمجة والدراسة و فنمالحظة كلها ت 15بانطباعها بناء على 

�ƢºđƢƬǯ�Ŀ�°ǂºǰƬǷ�Ǟºǫ¦Ȃǳ¦�Ŀ�ǽ¦ȂºƬŰو ترمجـات القـرآن إىل أيـن؟ وجهـان جلـاك بـريك : كان هذا عرض كتاب

  ".موقف الغرب من اإلسالم …إبادةو  ةحماصر "

هـذا و  ،يف حماضـراتهلـه و  ويف الدراسـة املرفقـة �ǾºƬŦǂƫ�Ŀ�½Śƥ�Ƣđ�Ȅƫ¢�̈ƾƷ¦Â�ƨȇǄǷ مل تتحدث الباحثة عن

śƥƢƬǰǳ¦�Ŀ�ƢȀǨǫ¦ȂǷ�ǲǯ�ƢȀȈǴǟ�ƪ Ǽƥ�̈°®ƢǐǷ�ǺǷ�ƪ ǬǴǘǻ¦�ƢĔƘǰǧ�ƨưƷƢƦǳ¦�ȄǴǟ�ǀƻƚȇ�ƢǷ.

علــى جــاك بــريك؟ ألــيس هــذا  اقشــتها و ترمجتهــا للقــرآن رد فعــلأمل تكــن امليــزة الوحيــدة هــو أن ســبب من

و للــدكتورة زينــب عبــد العزيــز أســتاذة األدب الفرنســي يف "...لــو بعضــا مــن حقــه؟بــريك و  ىألن يعطــســببا كافيــا 

1."هلا مالحظات سلبّية على ترمجة جاك بريكو  ،ةة الفرنسيّ لغّ آن بالة أحدث ترمجة للقر اجلامعات املصريّ 

ها وجهتــه احلميــة املنطــق إال أن نقــدالصــحة و  انــبكــل مــا أشــارت لــه الباحثــة ال جي  أنّ  مــن رغموعلــى الــ

  .ةم املقدسات الدينيّ هإذا تعلق األمر باملساس بأ هذا أمر مشروع خاصةة، و ة الدينيّ الدينية حىت ال نقول العصبيّ 

وجـد يف السـاحة النقديـة قبـل مـا  لعـل.يل؟ إذا كـان هـذا هـو املوجـودأين البد :السؤالإال أنه جيب طرح 

لقـد كـان هلـذه  ،القرآين اليت وجهت الكثري من القراءات للنصّ  ةيّ اإلستشراقإال الدراسات  مل يكن سنوات خلت

  .313ص املرجع السابق،: اديةالساملي ه -  1
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إخراجـه مـن حجـة السـلطة كمـا قـال بل نفض الغبار عنـه و  ؛الدراسات فضل التنبيه إىل املوروث احلضاري العريب

  .بريك

ا إذا مل تكــن ريئــا يف تناوهلــج اإلستشــراقكــان و ، كــان احلــديث عــن بعــض األمــور تابوهــات حمــرم تناوهلــا

®°¦�Â��½Śººƥ�ƨºŦǂƫ�¾ƢººƷ�ÀȂǰȈºǇ�¦̄ƢººǷ��ǶēƢºǇ¦°®�Â�śǫǂººǌƬǈŭ¦�ȆǫƢºƥ�©ƢººŦǂƫ�Ǻºǰƫ�Ń�¦̄¤��Ǿƫ¦ǂººǓƢŰ�Â�ǾƬºǇهنـاك 

  يد؟قعلتاسنوات عدة االجرتار واالستهالك و  ة اليت طغى عليهاالدراسات القرآنيّ 

ة واجلـرأة املبـادر  لـه تة، إال أنـه كانـوليكيّـة كاثمرجعيتـه الفكريّـاحلق أن بريك وإن كانت أهدافه مشـبوهة و 

الـنصّ  رلسـانية فاعلـة، كشـفت الكثـري مـن أسـراواستنطاقها مبفاهيم وأدوات لغوية و  وصتناول مثل هذه النصّ  يف

ذي اختــار أن يكــون ضـــمن لّـــ، لــوال أن نبهنـــا إليهــا بــريك اغـــافلني عنهــاشــبه ا كنــا ننـــأ نبهــت إليهــا، إذالقــرآين، و 

ــ¦ƾƼƬººǇ¦�ǶđǂººǬȇ�Ǻȇǀººǳ¦�ǺȇǂººǏƢǠŭ¦¿ستشــرقني طائفــة امل ة املســتجدة وجتريبهــا يف حقــل الدراســات املنجــزات العلمّي

  .القرآين ة من النصّ اإلسالميّ 

هـو األخطـاء الـيت بـدرت مـن األسـتاذ، و اعتـذر عـن زهر تقريره رد أحـد تالميـذ بـريك و بعد أن أصدر األو 

  .لكن دون أن يفعللى استعداد لتصويب هذه األخطاء و ع

يف هـــذا  و"ن؟ وجهـــان جلـــاك بـــريك القـــرآن إىل أيـــ تترمجـــا " ƢºººđƢƬǯ�ǂºººǌǻإىل لباحثـــة هـــذا مـــا اضـــطر او 

جــاءت بالرتمجـــة اذج لرتمجــات جــاك بــريك املغلوطــة و منــ " زينــب عبــد العزيــز " الكتــاب الصــغري عرضــت الــدكتورة

القــــرآن أمـــــام القـــــارئ �Ƣºººººđ�ǽȂººººǌȇ�Ãǂºººººƻ¢�ÀƢººººǠǷ�°ƢºººººƬƻ¦�ǾºººººǼǰǳو  ة املثلـــــى الــــيت كـــــان ينبغــــي عليـــــه إيرادهــــا،الفرنســــيّ 

1."...الفرنسي

لباحثــة ا عرضـت انتقـادات" العمــلجـاك بـريك الفكـر و : "فكـر جـاك بــريكويل الثـاين حــول ديف امللتقـى الـ

ــــلنقــــاش و ل ــــة الدينّي ــــى أن هــــذه االنتقــــادات وجهتهــــا احلمي      األســــلوب اخلطــــايب ة، و أمجــــع كثــــري مــــن املتــــدخلني عل

.23املرجع السابق، ص: منصور أمحد صبحي - 1
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 مــن املتــدخلني قلــل مــن أمهيــة نقــدها ة، حــىت أن كثــرياملوضــوعيّ   ةوالعلميّــ ةهــي بعيــدة عــن األكادمييّــوالصــحفي، و 

هــذا أوال حبكـم التــاريخ ة و قصـورها يف اإلملــام بقواعـد هــذه اللغّـة و ة الفرنســيّ وأرجعـوا قصـورها لعــدم متكنهـا مــن اللغّـ

  .ة على عكس شعوب املغرب العريبة االجنليزيّ فاملشرق العريب متمكن يف اللغّ 

يف :" قفهــا مــن ترمجــة ومقدمــة بــريك ،تقــول عنهــا هاديــة ســاملي تقــف يف الطــرف اآلخــر يف مو " وهــاهي 

جــاءت  �À¡ǂººǬǴǳ�ƨȈººǈǻǂǨǳ¦�©ƢººŦŗǳ¦�ǲººǔǧ¢�ǺººǷ�½Śººƥ�½ƢººƳ�ƨººŦǂƫ�ƾººǠƫ��ǺȇǂººǌǠǳ¦�ÀǂººǬǳ¦�ǺººǷƢººĔȋ األخــريةالســنوات 

ري الطـربي والزخمشـري كتفسـ حديثة،و استعانته بعشرة تفاسري قدمية و  بعد مثان سنوات من دراسة للنّص القرآين،

اإلعجــاز ومضــامينه و  أبــرز ميزاتــهالقــرآين و  خاصــة  مبقــدمتها الــيت حلــل فيهــا الــنصّ ت متميــزة و فجــاء و القــامسي 

حيث عدُّت حـدثاً ثقافيـاً ة،وعلى الرغم مما أحدثته الرتمجة من ضجة كبرية يف األوساط الفرنسيّ . ذي يتمتع بهالّ 

الـذين منا شفيعه أنه موجه إىل املسـلمني إو  يرى أن عمله مل يصل إىل مرحلة الكمال،فإن املرتجم يتواضع و  بارزاً،

1...".ال يتقنون اللّغة العربّيةحيسنون اللّغة الفرنسّية و 

.213املرجع السابق ،ص :الساملي هادية -  1
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  :محمود عزب -

الـذي طلـب منـه هـو " حممـود عـزب" الدراسـة نـذكر أيضـا قـراءةة للكتاب واملقدمة و من القراءات الدينيّ و 

  .فيها هاآلخر شيخ األزهر قراءة الرتمجة و إبداء رأي

يتكـون و م 1993سـبتمرب  6يف  هات و الرتمجة جبامعة األزهر، قدم تقريـر عزب مدرس بكلية اللغّ  حممود

القســم الثــاين فحــص فيــه فيــه الدراســة امللحقــة بالرتمجــة و  صــفحة مقســم إىل قســمني قســم راجــع 44التقريــر مــن 

  .الرتمجة

  :قسم تقريره إىل مخسة فصول هي "زينب عبد العزيز "حسب  و

 .ساقطة من الرتمجة أساساكلمات أو مجل  -1

 .ة يف اإلسالمأخطاء تتعلق مبفاهيم، أو مصطلحات أساسيّ -2

 .أخطاء ناجتة عن عدم فهم دقيق للسياق أو املفردة و هي تؤثر يف املعىن -3

      .اخللط بينهاومجع و  إفرادو  غيبةة من تكلم وخطاب و أخطاء خاصة بالضمائر الشخصيّ -4

 .تفاسريات الإشكاليات ترجع إىل اختالف -5

لنظر إىل املوجـود هـي أخطـاء قليلـة بـاثون خطأ تتعلـق مبفـاهيم اإلسـالم و ثالوجمموع ما أشار إليه مثانية و 

هــو  عليــه و الغريــب أن الســيد الــدكتور مل يلحــظ أو مل يشــر إىل األخطــاء الفادحــة الــيت كــان يتعــنيو : "يف الدراســة

1."...دفاعا عنهشري إليها غرية على دينه و خ أن يامللقب بالشيو  ةلم بالفرنسيّ األزهري الدراسة امل

و إذا أصـلحت األخطـاء : "من بني عشرة تقارير يعترب تقرير حممـود عـزب الوحيـد املؤيـد للرتمجـة فيقـولو 

ه إليها يف دراستنا هذه فلسوف تكون هذه الرتمجة من أحسن الرتمجات على مسـتوى البالغـة واألسـلوب نباليت ن

عــدم وضــعها مــع نــصّ ونــرى ضــرورة حــذفها متامــا و  ...هــي مرفوضــة يف نظرنــافالرتمجــة أمــا الدراســة الــيت أحلقهــا ب

ȀȈǳ¤� Ȇǈƫ�ƢĔȋ��ƨŦŗǳ¦2.".ا

.96املرجع السابق، ص: عبد العزيز زينب -  1
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  :محمد رجب البيومي -

هـو عضـو لبيـومي و ترمجتـه حممـد رجـب اأت إنتـاج بـريك املتعلـق بـالقرآن و من الشخصيات الدينية الـيت قـر 

  .ظات على دراسة بريك بطلب من شيخ األزهر أيضاقد كتب مالحة باألزهر و جممع البحوث اإلسالميّ 

�Àȋ�ƨººǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀººđ�ȆǷȂººȈƦǳ¦�ƘººƳƢǨȇ�Ń لثنــاء علــى املــرتجم اوفتهــا حقهــا ب قلنــا ســابقاســائل اإلعــالم كمــا و

  .املساند للشعوب املستعمرة يف العاملوعلى ترمجته وحبذت اجتاهه البعيد عن التعصب و 

 جــدو  ىººĔ¢�śººƷÂ�ƨǠȇǂººǌǳ¦Â�Ǫººǧ¦ȂƬȇ�ȏ�ƢººǷ�ȄººǴǟ�©ƢººǷȐǟ�Ǟقلــم الرصــاص بيــده يضــقــرأ البيــومي الدراســة و 

ممــا يؤاخــذه و  ة،الغربيّــعلــى بــريك تضــلعه بالثقافــة  ال ينكــرلكنــه رغــم هــذا  ومالحظــات،اهلــوامش ملئــت عالمــات 

 شـىتهـذه الثقافـات يف جعـل مـن لكنـه ملحوظـا و  ة تضـلعال أنكر أنه تضلع بـبعض الثقافـات الغربيّـ ": عليه قوله

1."…ــةة العربيف سبيال للقول يف تأويل اآليات مبا ينكره السياق وتأباه املناسبات وترفضه اللغّ أنواع املعار 

يف ) ةالقصـيدة اجلاهليّـ(قولـه بوجـود معلقـة أثري األدب اجلـاهلي يف القـرآن، و ك قولـه بتـخذ البيومي بـري ؤاي

ة ة يـــورد نقاطـــا نقديّـــميـــة اإلســـالميّ حـــىت ال يظـــن قـــارئ هـــذا املقـــال أن نقـــده لبـــريك مبـــين علـــى احلو  القـــرآين الـــنصّ 

  . يذكرها يف املقالملوجهها إىل شيخ األزهر و 

ة ترمجــات أجــود مــن ترمجــة بــريك فكــان ة الفرنســيّ وجــد يف ترمجــات القــرآن إىل اللغّــيينهــي حديثــه بأنــه و 

كثــري مــن و  ...كتــابالتــواب، و أم اليــة، و ثاجلاو األوىل أن يرجــع إىل هــذه الرتمجــات بــدال مــن اخلطــأ برتمجــة املعلقــة 

  .األعاجيب األخرى

ººđ�ƪ ةنقديّــمنــاذج  " حممــد البيــومي" ، " حممــد عــزب"  ، "زينــب عبــد العزيــز"  ººǴǨƷة الســاحة النقديّــ ا

  .مقومات العقيدةو  اإلسالمة دفاعا عن يّ اإلستشراقة منذ ظهور احلركة العربيّ 

ململكــــــة العربيّـــــــة الســــــعودية، أغســـــــطس، ، ا68، العــــــام575�ƾºººººººǴĐ¦��63رحلــــــة يف الــــــذاكرة، جملـــــــة املنهــــــل، العــــــدد : البيــــــومي حممــــــد رجـــــــب - 1

.133م، ص1200سبتمرب



الرؤية، المنهج، االنتقـادات والبديل: بيركلدى جاك  الخطاب  ...........الثالث   صلالف

270

ة ضــد حركــة مكنــت لنفســها يف الســاحة النقديّــهــذا النقــد أنــه جــاء ردة فعــل  لــىيؤاخــذ عأهــم مــا  لعــلو 

 هــذا. ةعلميّــ )قــوانني( وفــق أقنيــةة و بعقائــده بطريقــة علميّــاملبــادرة يف التعريــف باإلســالم و  بالتــايل مل تكــن لــه روحو 

كشـــف دومـــا للمستشـــرقني، ومل يأخـــذ بأســـباب الفعـــل واإلبـــداع و الشـــتائم إىل جانـــب أنـــه كـــان يوجـــه الســـباب و 

ة يف خدمــة األدبيّــة و ليلهــا وإبــداء اعجازيتهــا، أيضــا مل يوظــف مــا وصــلت لــه النظريــات النقديّــحتة و الظــاهرة الدينيّــ

وفـق مـا جيعـل منهـا  القرآين هذا إىل جانب تأخره يف اإلملام بقواعد هذه النظريات وفق ما خيدم الشريعة ال النصّ 

  .ة كما فعل املستشرقونها اإلسالميّ فارغة من روحقواعد ثابتة و 
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  البديل بيركلدى جاك الخطاب : الثالثالمبحث 

اعتمـد النظريــات  ؛لبـريك ظهــر نقـد آخــر نشـر كتقـدمي لكتــب بـريك بعـد ترمجتهــاالسـابق بعيـدا عـن النقــد 

ــاة و العلمّيــ �Ǿººƫ ¦ǂǫ�½Śººƥ�Ƣººđ�²و  القــرآين،هــا علــى الــنصّ طبقة الــيت وصــل هلــا النقــد و ألدبّي °ƢººǷ�Ŗººǳ¦�©¦Â®ȋ¦�ǆ ǨǼººƥ

.،فكان البديلالقرآين لنصّ ا اؤ قر و  قاد نقدهم لقراءة بريكالقرآين مارس هؤالء الن للنصّ 

 "RELIRE LE CORAN"بعـد كتابـه القـرآين للوجـود و  لـنصّ ل بـريك بعـد أن ظهـرت ترمجـة

  .فوق هذا فكر بريكة وبدأ التعامل مع هذه الكتب والدراسات و رفعت األقالم النقديّ 

عــن شخصــية الرســول ريخ القــرآن أو كــالم ولعــل املطلــع علــى قائمــة الرتمجــات جيــد فيهــا تصــدير عــن تــا

ة إّن املطلـع علـى قائمـة الرتمجـات القرآنيّـ"وهناك مـن قـدم للقـرآن مبقـدمات كمـا فعـل بـريك  سلم،صلى اهللا عليه و 

وأحيانـا بـالكالم علـى شخصـية الرسـول صـلى  موضـوعاته،ّدُر بالكالم على تـاريخ القـرآن و يرى أن كثريا منها يص

تفسـري بعـض األلفـاظ �Â�ǶēƢºŦŗǳ�ƨºȈƴȀǼǷ�©ƢǷƾǬǷ�ǞǓÂ إىلوعمد بعضهم .ترمجة بالشرياهللا عليه و سلم، مثل 

1."آنّية مثلما فعل كزميرسكي و بريكالقر 

ه داخــل عــموق ، أمــاالفكــر العــريبن حنــدد موقعــه ضــمن الفكــر الغــريب و يقتضــي أ فكــر بــريك أكادمييــاً  نقــد

اعتقـدوا بـأن احلـل و  ،ة احلديثـةشعروا بأزمة احلضارة الغربيّ ة فيمكن دجمه ضمن أولئك املفكرين الذين احلركة الغربيّ 

�ƢººȀǼǷ�ȄǬƬººǈƫ�Ŗººǳ¦�ƢººēƢȈǠƳǂǷ�¾ÂƢººǼƫخــرى مــن خــالل دراســة منــط تفكريهــا و ن إجيــاده يف بعــض الشــعوب األيكمــ

�ËȇǂǰǨǳ¦�ƢēƢȈǏȂǐş�ǂǨǜǴǳ�Ƣǿ°Ƣǰǧ¢ ّبالقراءةمجة و القرآين بالرت  ة هلذا تناول بريك النص.  

ƢȀººǈǨǻ�Ǻººǟ�ŐººǠƫ�ƨººǬȈǬƸǯ�ǾººȈǧ�Ʈ ال كبنيــة ثابتــة و القــرآين حبــث بــريك يف الــنصّ  ººŞ�ǲººƥ��ƨººȈƟƢĔ�  هــذا مــا و

و عـــدم جتاهلـــه ألي بعـــد مهمـــا كـــان صـــغريا أو كبـــريا فـــالرتاث العـــريب عنـــده لـــيس ذلـــك الــــنصّ  يفســـر انتقائيتـــه

.يف بعده اليومي احلاضر ليس املاضي فقط، بل هو استمرار هذا املاضيإنه النصّ  .وفقطاملكتوب 

 .313ص املرجع السابق، :الساملي هادية- 1
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القــرآين مــن احلاضــر فمــن الطبيعــي  فنــا مــن الــرتاث جيــب أن يكــون مــن احلاضــر، قــرأ بــريك الــنصّ إذن موق

ذلـك  ال العكـسة باإلسـالم و معارضة املسـيحيّ  إذ أنه ال تنفعناأن تتعدد قراءاته، ألنه يستمد دالالته من احلاضر 

ة الــيت يعــاين الرمسيّــة و الرقابــة الذاتيّــ هــذا مــا يفســرو ) القــرآين الــنصّ (يتوقــف دائمــا أمــام املقدســات أن النقــد العــريب 

تنـاول بـريك ، ة للمجتمـع العـريباملعايشة اليوميّ ة و اختبار خمتلف املناهج و عن طريق الدراسات األنرتبولوجيّ  .منها

  .العريبحمليط الغريب و يف ا لكتبافيها أمساء الكثري من األعالم و  القرآين بلغة النصّ 

قـــارئ فمـــا بالـــك بال املتمـــرسنعـــة الـــيت ال تتـــأتى للقـــارئ مالبالغـــة املت أهـــم شـــيء نعيبـــه عليـــه نزوعـــه إىلو 

عي ثقافــات أخــرى فتســتدلــى أن لغتــه حتيــل علــى لغــات أخــرى و ع القــارئ املتمــرس،Ƣººđ�ǂººǨǛ�À¤�¦ǀººǿاملبتــدئ،

  .ةة و عربيّ مراجع غربيّ و العودة إىل مصادر منك البحث و 

مـــن خـــالل نقـــد  "اخلطيـــيب"وروث الفكـــري البريكـــي مـــن أبـــرز النقـــاد األكـــادمييني الـــذين تعـــاملوا مـــع املـــو 

واحـــد، مهمـــا كـــان مســـيحيا  اإلستشـــراق عتـــرب اخلطيـــيب، اجـــاك بـــريك علـــى وجـــه اخلصـــوصمـــا و و عم اإلستشـــراق

  حنو اإلسالم؟ اإلستشراقليت تدفع تساءل ما هي الضرورة ا، و ، أو عقالنياً مثالياً 

 هرياقلــيطسومــاركس و  تــأثرة بفالســفة عصــر األنــوارة املالفكريّــ مرجعيتــهأمــا نقــده لبــريك فيبــدأه أوال مــن 

مل جيــد يف نقــده و كــان عنيفــا ، و التكلــفأنــه يصــف لغتــه بالعتاقــة و  ، حــىتانتهــازيووصــفه بأنــه متقلــب وانتقــائي و 

  .ا جاء به بريكمسوغا أو بديال مل

ه ميكن أن انتهى إىل أنو  القرآين أن يكون فقرأ النصّ  كما يريدبريك ينظر إىل موضوعه كما هو و  كان

  .القرآين لنصّ ا ة نفسها من خالل إعادة قراءةعربيّ ة الة داخل البنيّ جند احلل ألزمة احلضارة العربيّ 

 احتـوتقـد ترمجـات لكتبـه، و و  دراسات تالقرآين ظهر  الفكر البريكي يف إعادة قراءته للنصّ نقد قصد و 

  "علم القراءةالقرآن و "و  "د قراءة القرآنحينما كنت أعي"ه تقدمي خصوصا منها كتابيّ هذه الرتمجات تعليقات و 
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:وائل غالي -

أعيـد قـراءة القـرآن الـيت كانـت حتـت عنـوان حينمـا كنـتو  ،نشر وائل غايل قراءة للدراسـة املرفقـة بالرتمجـة

حينمـا كنـت أعيـد قـراءة "قال بأنه يف الواقـع إعـادة ملـا نشـره يف ظهـر الرتمجـة والـذي كـان عنوانـه وعرف الكتاب و 

اقرتحهـا و أسـس إعـادة قـراءة القـرآن عن  حبث يف هذه الدراسة ذلك أن بريك ،فهما وجهان لعملة واحدة" القرآن

  .على ضوء ترمجته اجلديدة

وائـل  قـد أجـازاملسيحي و  هو خيتلف كل االختالف عن النصّ القرآين أدهش العلماء واملفكرين و  النصّ 

  .وسطىترمجته ألن املستشرقني فعلوا هذا منذ القرون ال غايل

هــي إحــدى الــدالئل الناصــعة علــى التبــادل الثقــايف اخلصــب بــني : "ƢººĔ¢�¾ȂººǬȇ�½Śººƥ�ƨººŦǂƫ�Ŀ�Ǿººȇ¢°�Ǻººǟو 

االســتناد ة بة الفرنســيّ القــرآين إىل اللغّــة يف فرنســا، نقــل بــريك الــنصّ ة األوربيّــني العقليّــبــة، و ة اإلســالميّ الثقافــة العربيّــ

1."ة و علوم التفسريي ترمجة دقيقة قامت على علوم اللغّ وإمنا ه ةإىل املعىن الشامل، ليست ترمجة حرفيّ 

¦ƢºĔȋ�ƨºƯƾƄاعتمـدت مجيـع التفاسـري القدميـة و  ¦ƢºĔ¢�ƲƬǼƬºǇالدراسـة و  "وائل غايل" من منظور علمي قرأ 

ºŤ�ƢºĔ¢�Ǯترمجة قاموسيّ  ليست ºǳ̄�� Ƣºǘƻ¢�ǺǷ�ȂǴţ�ȏ�ƨŦǂƫ�ƢĔ¢�Śǣ��ƨ لفكـر املعاصـرااإلسـالمي و  بـني الفقـهج ز. 

ب أن يأخــذ بــريك كــاثوليكي إال أنــه كــان حريصــا علــى أن ال يــزعج اإلنســان املســلم ألنــه جيــ مــن أن الــرغم وعلــى

لــيس هنــاك يف دراســته الــيت يقــدمها مــا خيــالف و : "ســة موجهــة إىل القــارئ املتخصــصبعــني االعتبــار أن هــذه الدرا

القــارئ العــادي بقــدر مــا خياطــب  ال يتوجــه إىل عــاملة، وإمنــا هــو مستشــرق و أصــال مــن أصــول العقيــدة اإلســالميّ 

2."...عن املنهج اإلسالمي املعروف ة مبنهج خيتلف جذريااملتخصص يف الدراسات القرآنيّ 

.12املرجع السابق، ص : وائل غايل - 1

 .13ص: املرجع نفسه - 2
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  :خذها على هذه الدراسة فأمجلها فيما يليأما أهم املآخذ اليت آ

  .مل يراع ثقافة الزمن الذي نزل فيه القرآن .1

2.�ËȈǷȐǇȍ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�ǞƦƬƫ�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ǎ ǬǼƫة. 

 .ة بالتفاسري املعاصرةيلنقصها الصلة األصت .3

 .إعادة قراءته للقرآن هي إعادة لرتتيب سور القرآن .4

 .ترتيبه لسور القرآن ال يوافق رسم عثمان لذلك ال جيوز القراءة به .5

يســــتنتج أن إعــــادة قراءتــــه للقــــرآن هــــي حلقــــة مــــن حلقــــات الشــــذوذ يف قــــراءة القــــرآن لســــبب وجــــود و 

  .املصحف اإلمام

 الـذي أثـر علــى كـل مفكــري "دقريــمـارتن ها"فلسـفة هــو  "بـريك"األصـل األســاس يف فلسـفة  يضـيف أن

واحللــول والــرتاث مــن التصــوف  لــيطمــذهب بــريك مبــين علــى خ: "ينتهــي إىل أنالقــرن العشــرين مبــا فــيهم بــريك، و 

ـــنصّ ملســـيحي والعقلـــي احلـــديث، و االعـــريب و  البـــاطن فقـــد ألنـــه يقـــول ب، و عنـــده أن اهللا يف اإلســـالم قـــد حـــل يف ال

استهل دراسته بالتعارض ألن الباطن ال ضـابط لـه بـل تتعـارض فيـه اخلـواطر فـيمكن تنزيـل اآليـة علـى وجـوه شـىت 

1."ة موضوعة من قبلفيه الستناده للغّ  وألن املعىن الظاهري هو الذي ال ميكن اختالف الناس

.18املرجع السابق، ص : وائل غايل-1
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  :صبحي منصور-

يقـــول أنـــه حـــني  هـــوو  " قـــراءة لقـــراءة خاطئـــة " القـــرآن حتـــت عنـــوان قـــراءة إعـــادة" صـــبحي منصـــور"قـــرأ 

تصــدت هلــا بتقــارير وجهتهــا إىل  "زينــب عبــد العزيــز" هلــل هلــا الكثــري لكــن  م1990صــدرت ترمجــة بــريك ســنة 

القـرآن إىل أيـن؟ ترمجـات  "¦�ƢºđƢƬǯ�©°ƾºǏ¢�ȄȀǨºǌǳ¦�°¦ǀºƬǟȏƢƥ�ȄºǨƬǯو مل يصحح بريك أخطاءه  املزهر و شيخ األ

."وجهان جلاك بريك

عــن  تســاءلو عــرض فيــه ملــا كتبتــه الباحثــة "  فضــيلة الشــيخ بــريك "ي منصــور مقــاال عنوانــه كتــب صــبح

 بـريك مبشـايخ األزهــرأرجـع هـذا إىل صـلة و  يهـاعـدم الـرد علمشـايخ األزهـر عـن هـذه املغالطــات و سـبب سـكوت 

  .م1993كان ذلك سنة 

هــي احلقــائق و  بعــض كانــت فرصــته لتوضــيحمي كتابــة مقدمــة علــى مقدمــة بــريك و مث عهــدت لــه دار النــد

  :بالشكل التايل

  .ريبشرق غالقراءة السريعة للمقدمة يعرب عن تكوين بريك كمست-1

 .و رؤيته اجلزء األول من املقدمة اعتمد على أقاويل الرتاث اليت تتفق-2

 .كان عليه أن يبدأ بالقرآن و ينتهي بالقرآن ال أن يبدأ بالرتاث-3

 .خالل املرويات لقرآن منل من الرؤية احملايدة أن ننظرليس -4

 .حيقق اهلدفو  الرؤية احملايدة االنتقاء من الرتاث ما خيدم الغرض منليس -5

 .ة احلديثةيف اجلزء الثاين من املقدمة يرفع بريك راية النظريات النقديّ -6

 .ملتوية يف أساليب الكتابةلغة بريك معقدة و -7

8-®Â¦®�ŚǷ¦ǄŠ�ǂƯƘƬǳƢƥ�À¡ǂǬǳ¦�Ƕē¦.

 .تقول ببشرية القرآناقرتب بريك من النظرة اليت -9
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.ة، كأنه كتاب يف األدبة نقديّ كل نظريّ كينظر للقرآن  10-   

 .تعامل معه على أنه كتاب متخصص يف ناحية ماجه و منهغفل بريك عن طبيعة القرآن و -11

 .أراد أن يطعن باملشهور يف روايات علوم القرآن-12

ن آمجــع القــر طريقــة وضــح و  لــيس أمــي، وأورد معــىن الكتــابأكــد أن النــيبّ و  "صــبحي منصــور"نــاقش 

ه هلـا الكثـري مــن تنبـ تـه الـيتعجازيإيكشــف لنـا أسـرار هـذا الرمـز  بالرسـم القـرآين العثمـاين ألن االلتـزاملـذلك جيـب 

  :منهمالباحثني و 

لفــاظ مــن القــرآن أ يف حبــث": العــددي يف القــرآن الكــرمي اإلعجــاز"عبــد الــرازق نوفــل لــه كتــاب -  أ

 .الغريب عن هافيكشف و 

خـص احلـروف و  يف القـرآن الكـرمي، 19اكتشف من خالل الكمبيوتر سـر الـرقم : رشاد خليفة-  ب

 اخل)...طسم) (طه) (أمل(ببحث خاص  املقطعة يف القرآن

كركيــزة لبحثــه يف النظــام العــددي للقــرآن علــى أســاس   7اختــار العــدد : حممــد مصــطفى صــادق-  ت

 .تكرره

�ϱ: قولـه تعـاىل إعجازحبث يف : مراد اخلويل-  ث ά͉˶ϟ�͉˵ௌ�˴ϥ˴ΰѧϴ˶Ϥ˸ϟ˴ϭ�͋ϖΤ˴ϟ˸Ύѧ˶Α�˴ΏΎ˴Θ˶Ϝ˸ϟ�˴ϝΰ˴ϧ˴

 .17 –اآلية–الشورى 

  .فيها اإلعجازيعملون على كشف وجوه من اآليات ليبحث فيها املفكرون و انتهى أن اهللا ادخر كثريا و 

Ʈقبل و  ȇƾū¦� ƢĔ¤  يقصـد بـريك –  حفقد جنـ : "أن يقول "صبحي منصور" اإلنصاف يفرض على – 

إن مل يتوقـف إىل داللة املعـروف يف القـرآن و   إخالص الدين هللا و للفطرة كما جنح يف اإلشارةيف إجياد عالقة بني

يعـرتف ة يف أن كليهمـا ال التفصيل، كما جنح يف توضـيح العالقـة املشـرتكة بـني اإلسـالم و العلمانيّـمعها بالشرح و 

1."إن كان املوضوع حيتاج إىل تفصيل أكثرو ... الديين وتهنبالك

.31املرجع السابق، ص: وائل غايل -  1
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:د عكاممحمو  -

حملمـود عكـام ة القـراءة التقومييّـالـيت جنـدها يف التقـدمي لرتمجـة الكتـاب لكتـاب بـريك و ة النقديّ من القراءات 

  .هي تقدمي للكتابءة جلاك بريك ترمجة منذر عياشي و علم القراوجودة يف كتاب القرآن و امل

صــطلحات أصــبحت مبثوثــة تربهــا ماعو " إعــادة قــراءة القــرآن الكــرمي"ب حلــل حممــود عكــام عنــوان الكتــا

يف االســـتفادة مــــن  يكـــونالتجديــــد و  ال معـــىن إلعــــادة ال حتمـــل إفـــادة،اإلعـــادة تعــــين التجديـــد، و : بـــل ومبحوثـــة

.ية الستنفاذ معطيات النصّ تسخري وسائله القرائو  هو مستجدات معطيات العصر

حلكماو املفهوم دق يف اهي إذن البحث الصفقه واستنباط واستخراج معان، و : القراءة...  

يــد وتوســيع دوائــر االســتنتاج وتوليــد دالالت تعــين التجدزيــادة اإلعــادة علــى القــراءة، و هــي : إعـادة القــراءة

....ة، االجتماع املنطق، الصوت، الرتكيب، اآلثارجتنيد نتاج اللغّ و 

ســيب حلالــة نغــدو أمــام معادلــة النىل القــرآن الكــرمي و تضــاف إليــه و يف هــذه اإكــل هــذه املفــاهيم تتوجــه 

: يم بـريك للـزمن كـان قاصـرايـالـزمن اخلـاص، إال أن تقو  الزمن العام قاربناملطلق، فنحن نقارب النسيب باملطلق، و 

اربــة بــني ثالثــة أزمنــة الــزمن املطلــق، الــزمن قتبيــان إمكــان املك الصــياد املــاهر يف رصــد مالحمــه و لكنــه مل يكــن ذاو "

1."العام، الزمن اخلاص

 لــه ولكــن وقــفد حــاول بــريك البحــث فيــه لكنــه مل يصــل إىل معــامل حمــددة قــفأمــا املعيــار حســب عكــام 

فاعـــل هنـــا الرســـول صـــلى اهللا عليـــه كـــان الو  علـــى مشـــارف اإلرادة، ألنـــه نســـق عـــام و روح عامـــة للـــنص املقـــدس 

قــى و يف النهايــة تب: "ةعكــام إىل النتيجــة التاليّــ ىنتهــاوضــيح الثوابــت و تتبــني املقاصــد و  ســلم يف فهــم املــرادات وو 

ببصـمات العمـق تقـدمي البحاثـة املعـروف بسـمات التعـرف و  دراسة بريك دراسة جادة واعية اسـتطاع فيهـا الـدارس

، 1996، مركـــز اإلمنـــاء احلضـــاري، حلـــب، ســـورية ، 1اك بـــريك ، ترمجـــة و تعليـــق منـــذر عياشـــي، طعلـــم القـــراءة، جـــالقـــرآن و : عكـــام حممـــود -  1

 .08ص
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ة ة واملعطيــات الزمنيــة والــرؤى البنيويـّـاملقــدس القــرآن الكــرمي عــرب املســتجدات األســلوبيّ فاحتــة يف جمــال خدمــة الــنصّ 

يف ابتغــاء املعيــار إىل التواصــل مــع نــص مييــز  ،اجلــادينو  منرواد البنيــة وعلمــاء الــز ســان و كــأين بــه يــدعو أربــاب اللّ و 

1."...ة أمة من سواها من احلضاراتحضار 

.09املرجع السابق، ص: عكام حممود -  1
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:منذر عياشي -

RELIREقـام برتمجــة كتــاب  LE CORAN قــد ســعى يف هــذه الرتمجــة إىل احلفــاظ علــى تلــك و

 الـيت رتمجـة بـل أردف هلـا دراسـتهة، و مل يكتـف بالاألصـل باالبتعـاد عـن الرتمجـة احلرفيّـالشعرية املوجـودة يف الـنصّ 

ثـــل قـــراءة اآلخـــر للقـــرآن بكـــل ميالكتـــاب املـــرتجم  بـــأن:   فاحتـــة القـــراءة قـــاليفو " قـــراءة الـــذات للقـــرآن: "مساهـــا

.ة و نزاهةموضوعيّ 

راءة مساهــا قـــراءة الـــذات هـــوامش الكتــاب، مث قـــ يفة علــى الرتمجـــة تعليقــات نقديـّــ " منــذر عياشـــي" زاد 

سـتكون فاحتـة  حسـبه قـراءة القـدامى ،علم القراءة علـى إعـادة القـراءة مارس فيهاة تقليديّ  غريهي قراءة للكتاب و 

ــ�Â�ǾººǬǨǳ¦�ǺǸººǔƬƫ�ƢººĔȋ�ÄǂººǜǻÂ عصــر جديــد إذا مجعــت يف إطــار منهجــي األدب، اخلطــاب ة و الــدين، العلــم باللّغ

ّــ"، بأجناســه مش الكتــاب، أن نقــدم ة علــى هــوافإننــا يف هــذه الفاحتــة، نــود، بعــد أن وضــعنا كــل تعليقاتنــا النقدي

ة، لتصـبح يف املعجـم الـداليل للغّـ" قـرأ"إن هـذه القـراءة لتخـرج عـن مفهومهـا التقليـدي ملعـىن و  قراءة الذات للقرآن

" علــم األصــول" كتــب يفالصــاحل قــد أرهــص لــه بإشــارات هنــا وهنــاك يف التفاســري املختلفــة و علمــا كــان الســلف 

1."تباينها واختالف مناهجهاعلى تعددها و 

قـــراءة (بـــل قـــراءة جـــاك بـــريك حتـــول الشـــخص ضـــمن قـــراءة الـــذات للقـــرآن يف مقاو  حضـــارة الـــنصّ و   

  ).اآلخر

  :تتالزم وهيالث تتمايز فيما بينها و اجتاهات ثالبحث الداليل عند األصوليني له 

:االتجاه األول -1

ــيــرتبط بالبعــد احلضــاري ة وجــود إلســالميّ ألن احلضــارة اوي علــى الــدرس اللغّــة و ، يتجلــى أثــره علــى اللّغ

  .ياإلنسان من الكائن الشخصي إىل الكائن النصّ  ينتقل فيهاة، و يقوم على اللغّ 

.10املرجع السابق، ص: منذر عياشي - 1
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بنيــة حمكمــة جيمعهــا  بــط هلــا إىلاة مــن جمــرد تراكمــات ملالحظــات ال ر ة يف احلضــارة العربيّــخرجــت اللغّــ

ارة هــي البــاين لفعــل صــارت احلضــة و ة دراســة للغّــحيــدد هلــا وظــائف خمصوصــة، إذن صــارت اللغّــق يف إطــاره و ســالن

و إننـا لنجـد "، ال تتنـاهىة الـيت ة ضـمن كـل املمكنـات الدالليّـالقرآين يقـول يف اللغّـمث أصبح النصّ  .عملهة و اللغّ 

 ة فيـهة قد حتولت هي نفسها من نسـق تقـول اللغّـة باللغّ ة، عرب عالقتها العضويّ من زاوية أخرى أن احلضارة العربيّ 

1."ة اليت ال تتناهىالقرآين فيه كل ممكناته الدالليّ ل النصّ وي يقو ما تقول، إىل فعل لغّ 

:االتجاه الثاني -2

هلـا و أنـواع و أجنـاس أو وي موجهـا إىل أشـكال هنا يظهر اخلطاب اللغّـة، و يرتبط بالوجود االجتماعي للغّ 

 الـــرتاث ثال يف، مث اخلطـــاب األديب ممـــاالســـتهالكي الكـــالم اليـــوميتـــداويل يتمثـــل يف احلـــديث النبـــوي و اخلطـــاب ال

ا إىل هويـة يتجاوزمهـالتـداويل واألديب و  بـنينثرا أخريا هناك اخلطاب القرآين جيمـع الفين و اجلمايل والبالغي شعرا و 

معتـاده ل إىل انزيـاح و مغـايرة ملألوفـه و ، الكالم يف هذا املستوى أصبح أداة تقوم بنقـل األفكـار مث تتحـو خاصة به

  .منتجا للمعىنو فاملتلقي يقف من املرسل مشاركا 

:االتجاه الثالث -3

كـالم بعضـه يسـتدعي بعضـا فـالقرآن بنيـة وأداء و نظـام و  ،يقوم عليـهو  نفسهيرتبط وجوده بوجود القرآن 

ألنـه يقـول شـيئاً آخـر يـذهب إال مـرة واحـدة و  بـه إىل شـيء آخـر، فـالتكرار هنـا لـيس تكـرار ألنـه مل يقـليذهب و 

  .دة هي كلمة التوحيدخيتصر يف كلمة واح، و باملرء كل مذهب

:و تحول الشخص حضارة النصّ 

األسـاس  فيهـا هـو ألن الـنصّ بالتـايل فهـي حضـارة الـنصّ ة باخلطـاب القـرآين و انفردت احلضارة اإلسالميّ 

أداء مــن كائنـــه الشخصـــي إىل  القـــرآين ينتقــل إذ يتلقـــاه نظامـــا و فهــو باخلطـــاب  " ،لتكـــون الشـــخص األنطولــوجي

 .12ص :املرجع السابق: منذر عياشي-1
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ي ميثـل إن الكـائن النّصـ1."ةكينونـة إشـاريّ هذا بنيـة رمزيـة و  انتقالهإنه ليصبح يف قيدة، و يقوم به عي، و كائنه النصّ 

  .ةقطيعة بنيويّ األخرى و  اختالفا إزاء األنساقاإلنساين و  ا يف إطار الوجودحيز 

الداللـــة يف هـــذا اخلطـــاب تكـــون علـــى مقـــدار هـــذا التحـــول، فـــيمكن للمـــرء أن يتعامـــل مـــع الداللـــة يف

  .ةية، الداللة اآلنيّ ة، الداللة النصّ الداللة التارخييّ : منظورات  من ثالثاخلطاب القرآين

:ةالداللة التاريخيّ  -أ

�ǾǫƢȈºǇ�ȄºǴǟ�ǺºǰǳÂ�ǾǈǨǻ�ȄǴǟ�ȏ�Ƣđ�¾ƾȇ إشارةو صريها  ها املكتوب يف النصّ ثبتهي تلك الداللة اليت 

§�¦ǺǷ±Â�¾ÂǄǼǳتتة ميثل كينونة إشاريّ اخلارجي، فالنصّ  ƢƦǇƘƥ�Ƣēȏȏ®�ǲǐ احلدوث.  

�Ƣºǔȇ¢�ǲƻƾºƬƫ�Ǿºƥ�ƨºǳȂƸƬŭ¦�¥°ƢºǬǳ¦�©¦ǀºǧ��Ȇºǯ¦°®ȍ¦�ȆǟȂºǓȂŭ¦�Ƥميثل النظر إىل النصّ  ºǻƢŪ¦�°ƢºȈǠŭ¦�¦ǀđ

هــذا األمــر جيعــل التــاريخ احلــدوث، و  زمــنأســباب النــزول و  املعــىن املتصــل بمعــىن مضــافا غــري ،تارخييتــه يف إعطــاء

  .يف زمن وجوده به كاليصبح متحر  لنصّ ليغادر ثباته املسجل يف السياق اخلارجي 

  :ةالداللة النصيّ  -ب

وص القــرآين ميتــاز عــن بقيــة النّصــلنصّ فــاوفــق نظــام خــاص بــه،  بنيــهالقــرآن يهــو ســياق املعــىن، و الــنصّ 

 دم نفســـهيقـــكما خلـــة يف إطــار الســـورة الواحــدة،متدا وصــاً بوصـــفه نصّ  نفســـه يقــدم نـــصّ  فهــو" بفــرادة متاســـكه، 

يـدور ملعنـاه القرآن يف أدائـه و  ،ة واحدةإىل بؤرة دالليّ املعىن مث يرتد  2."ملتعددةيف إطار السور ا ا واحدابوصفه نصّ 

  :على حمورين

.14املرجع السابق، ص: منذر عياشي -  1
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المحور الرأسي:

فكـرة ت أقابلة أن تتبادل فيمـا بينهـا فنشـ فيه كل العناصر الدالة القادرة على االضطالع بوظيفة واحدة

   .القرآن يعاضد بعضه تفسريا و تأويال

ة مـــع بقيــــة ة تـــدخل يف ســــياق واحـــد و تقـــيم عالقـــة تبادليّـــجلمـــل وحـــدات قرآنيّـــوص، اآليـــات، االنّصـــ

ـــقـــراءة القـــرآن مـــن هـــذا املنظـــور تقـــوم علـــى تعدديّـــ نالوحـــدات، إذ ـــ ةة الوحـــدات القرآنّي العالقـــات  ةو علـــى نوعّي

لكنـه إىل املاضـي و ثقافيا ينتمي  أو ناجتاً ليس بوصفه معطى تارخيياً و هكذا يبدو النصّ "، ةة االستبداليّ النموذجيّ 

يصــنع الثقافـة و يتجاوزهـا دائمـا إىل أصـل قـائم فيـه، غائـب عــن آنيـا يؤسـس التـاريخ و يـؤثر فيـه، و بوصـفه فـاعال 

1."تلقه الثقافة بعد ومل تفكر فيه الثقافة، أي مل

المحور األفقي:

كيـــان بنيـــة و  القـــرآين تتـــآلف، فيصـــبح الـــنصّ تـــه و ترتاكـــب وحداالقـــرآن يف هـــذا احملـــور كـــال واحـــدا يبـــدو 

كيـان مسـتقال القـرآين ميثـل بنيـة و  لقـد يـدل هـذا أن الـنصّ و "، علـى نفسـها قات اليت ترتـد داخليـاً مستقل من العال

2."يه وتقوم هرميا لتدل على متاسكهلتدل عل على نفسها ونظاماً من العالقات اليت ترتد داخلياً 

  :ةالداللة اآلنيّ  -ج

زمـن تلقيـه ال يف زمـن يف  خر من زمن حدوثه، و هي الـنصّ اآلعلى الطرف  هي داللة يقف فيها النصّ 

�Â�̈ǂƟƢºǏ�ƨǳȏ®�ƢĔȋ�́ ة تستجيب حلضور القارئ يفنزوله، والداللة القرآنيّ  ƢŬ¦�ǾǼǷ±ة، هـي مهـاجرة ليسـت منتهيّـ

:لذلك ميكن وصفها مبا يلي ليست ساكنةوليست ثابتة، هي حية و 

 .هي داللة معلقة ومرجأة-1

 .17ص :املرجع السابق: منذر عياشي - 1
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 .هي داللة معاشة-2

.داللة يشكل النّص فيها شرطا لوجودهاهي -3

:ة و فسحة الخطاب القرآنياللغّ 

 بـنيالفعل و  بنيو ، الكالمو  ةبني اللغّ  البنية واحلدث، و بنيينشأ  ،وي، فيه تبادل مستمرالقرآن مكان لغّ 

  . حلظة التحولو حلظة التثبيت بني زمن االستقبال و زمن التنزيل و 

يأخــذ  الــنصّ ، داللــة متامــه يف بلــوغ يتجلــى فيــه، بــل شــرط الــنصّ و  مــن داللــة الــنصّ  ااملتلقــي يصــبح جــزء

الدراســات الــيت تناولــت هــذا   ،ة نفســهاويـّـاملتلقــي يأخــذ قيمــة املــدلول، مث يصــبح املتلقــي اإلشــارة اللغّ قيمـة الــدال و 

زا وفـرادة هذا ما جيعل للقـرآن متيـية تقوم على غري مألوف العادة، و القرآن عنده بن"كتاب اإلعجاز عند اجلرجاين 

À¡ǂººǬǳ¦�Ǿººǻ¢�ȆººǬǴƬŭ¦�Ƣººđ�½°ƾººȇ.  لقــد وقفــوا علــى معــىن اإلعجــاز يف القــرآن فــارتقوا بــذلك مــن نظــام معــريف أديب إىل

  .نظام معريف أعلى

:رسلهالكالم على مثال مُ 

 وقــام علــى وجــود اهللا ǂººđ¢Â�ǄƴǟƘººǧ�ȏƢººǸǯÂ�ƢººǷƢكــان القــرآن مــن حيــث هــو خطــاب علــى مثــال مرســله مت

ى ذاتــه، داللــة الكــالم داللــة الكــالم علــ ،داللــة الكــالم علــى منشــئه: يتضــمن دالالت ثــالثالقــرآن دال دلــيال، 

  .على متلقيه

ة إن خصوصــيّ "يف إعــادة قراءتــه لنظريــة التلقــي يف قــراءة القــرآن و  قــراءة الــذات هــذه تأســيس معــريف هــام 

إن و   …نسـقه الثقـايفضـاري و العـريب يف إطـار مكونـه احل هذا املنظور لتعد بدورها مسة من مسات اشـتغال العقـل

كمـا …  ة يف مجاليـات التلقـي جديـدةجديـدة و نظريّـ نيـةتارخيامثل هذا األمر ليفتح األفق واسعا أمـام إحـداث 
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ººËǤǴǳ¦�² °ƾººǳƢƥ�¾ƢººǬƬǻȐǳ�ƢǠººǇ¦Â�¾ƢººĐ¦�ƶƬººǨȇفنــدخل إذ ذاك …  وي مــن دراســة حنــو الكلمــة إىل دراســة حنــو اجلملــة

1."س الذي يقوم عليه كل اشتغال لغويي األسحيث تكون الداللة ه يف لسانيات النصّ 

 البـــديل املعـــريفاألكـــادميي العلمـــي  النقـــد ندراســـة جـــادة ضـــم كانـــت  "نـــذر عياشـــيم"أعتقـــد أن دراســـة 

علــــى  اواعتمادهــــ هــــي قــــراءة الــــذات علــــى اعتبــــار اتكاءهــــا علــــى املــــوروث القــــرآين و  للــــنصّ  بــــريك لقــــراءة جــــاك

 "التفســـــري"، "النبـــــوي احلـــــديث"، "رآينالقـــــ الـــــنصّ "علـــــى ، و "منظـــــورابـــــن "، "ابـــــن القـــــيم اجلوزيـــــة"، "لزركشـــــيا"

  ..."الجتهادا"

.24املرجع السابق، ص: منذر عياشي -  1
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 :دريس عزوزياحسن بن  -

قراءة بـريك للـنصّ  إعادة ة جاءت رد فعل علىة أكادمييّ هي األخرى قراءة علميّ  " عزوزي" قراءة املغريب 

مالحظـــات علـــى ترمجـــة معـــاين القـــرآن "عنـــوان  هـــي قـــراءة نشـــرها الباحـــث  يف موقـــع يف االنرتنـــت حتـــتالقـــرآين و 

  ".الكرمي للمستشرق الفرنسي جاك بريك

ترمجـة بـريك بالبحـث رغـم صـدور ترمجتـان دراسـة و  اختيـارهاحتوت الدراسة علـى مقدمـة بـرر فيهـا سـبب 

مي حيــاول العمــل علــى تقــو ذلــك أنــه " رنيــه خــوام"و" شــوراكيأندريــه " مهــا لـــرنســيتان أخريــان خــالل هــذه الســنة و ف

قــد حصــر أســباب حاطــة مبــنهج املــرتجم ومصــطلحه النقــدي، و بــداء املالحظــات عليهــا مــن خــالل اإلإالرتمجــة و 

  :اشتهرتأجاب أن هذه الرتمجة ط يف متهيده ملاذا ترمجة بريك؟ و مخس نقا اختياره املوضوع يف

حقهـــا وىف الرتمجـــة أكثـــر مـــن عشـــر ســـنوات ممـــا يفهـــم أنـــه  تنقيحهـــايف إعـــدادها و  أمضـــىألن بـــريك -1

  .نقحها أكثر من ثالث مراتعلى معظم التفاسري و  فاطلع

2-�ËȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ�ǺȇƾȈĐ¦�śǫǂǌƬǈŭ¦�ǺǷ�½Śƥ ة بالقاهرةة العربيّ هو عضو مبجمع اللغّ ة و. 

 .عربلل �ÅƢƻ¢�ǾǈǨǻ�ƾǠȇ�ȂȀǧ�¿ȐǇȍ¦�ȄǴǟ�ǾǸƴē�¿ƾǟاعتدال الرجل وموضوعيته و -3

الصــدى  ســع الــذي أثارتــه عشــية صــدورها مثالصــدى الواائل األعــالم للرتمجــة والدراســة و تغطيــة وســ-4

 ".إعادة قراءة القرآن"ني نشر كتابه حبعد ذلك بثالث سنوات  اإلعالمي

أن مـا شـاع عـن الرجـل مـن احليـدة أمـر غـري صـحيح ألن يف يف بيـان احلقيقـة و  "حسن عـزوزي"رغبة -5

 .ترمجته و دراسته الكثري من النواقص

للرتمجــة إال أنـــه مل يباشـــر يف تناولـــه هلـــا دون الوقـــوف  كانـــت موجهـــة  " حســـن عـــزوزي" رغــم أن دراســـة 

�Ŀ�̈ǂǿƢºǬǳ¦�ƨºǴů�ǲºưǷ�¼ǂºǌƬǈŭƢƥ�ƨǴºǏ�ȄºǴǟ�¦ȂǻƢºǯ�Ǻȇǀºǳ¦�Ǯ ºƠǳÂ¢�ƢºǏȂǐƻ�ÀÂŚºưǰǳ¦�Ƣºđ�ǽȂºǻ�Ŗºǳ¦�½Śƥ�ƨǷƾǬǷ�ȄǴǟ
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الــذي عرضـــنا موقفـــه ســـابقا، أمـــا الكاتـــب اجلزائـــري املقـــيم بفرنســـا و  "نكريســحممـــد " عــددها حـــول املستشـــرق و 

  . فانطلق من انتقاده للرتمجة ألن صاحبها مستشرقالتوجه الثاين

ة تنـــاول هـــذا العمـــل مـــن خـــالل دراســـة وصـــفها باملتأنّيـــ " حســـن عـــزوزي" بعيـــدا عـــن التـــوجهني حيـــاول 

�ƨǸȈǸǐǳƢƥ�ƢēƢǜƷȐǷ�Ǧوالعميقة و  ǏÂ ةأمجلها يف النقاط التاليّ و:  

 .ءه يف القرآنآراتجلى يف الرتمجة واملقدمة اليت ضمها أفكاره و معامل منهج بريك ي-1

 .تأثريها خطري يف أفكار كل من يقرؤهاعالقة هلا برتمجة معاين القرآن و ال املقدمة حسبه زائدة و -2

اإلســالمي وســرية  لتــاريخلتتضــمن عرضــا مــوجزا  ضــافيةخمالفــة بــريك آلراء املرتمجــني بوضــع مقــدمات -3

 …سلم و مراحل مجع القرآن وترتيب سورهالرسول صلى اهللا عليه و 

 .ةة ملتويّ حذلقة بالغيّ خفاء أفكاره وراء عبارات معقدة و ك إحاول بري -4

 .ةببعض القضايا القرآنيّ  اإلعجابمجع بني أسلوب الطعن و -5

 .ةذي الوجهني حىت حيافظ على عالقته مبثقفي الدول العربيّ  املستشرقأحسن الظهور مبظهر -6

 .املقدمة يتم مبعزل عن العودة للدراسة و فحص الرتمجة ال-7

ة وأحـــال علـــى بعـــض علـــوم القـــرآن ضـــمن مباحـــث مقدمتـــه مثـــل علـــم القـــراءات القرآنيّـــتنـــاول بـــريك -8

 .الرتتيلمل يع جيدا الفرق بني القراءة و  هوو " هشام جعيط"

ومثــرية للبلبلــة حــىت أنــه  أفكــار مشوشــة  اســتنتجوابــريك أضــل قــراء مقدمتــه الــذين  أنينتهــي عــزوزي إىل 

ة ال صـلة هلـا بـالقرآن فيجـرده تراكمـات قضـائيّ  إاللـيس  اإلسـالميقـه الف أنيربر للقارئ كيف  أنأراد يف مقدمته 

" شــاخت"و " كولـد زيهـر"رقون مثـل هـذه الشـبهة قدميـة رددهـا مستشــة و مـن أن يكـون مصـدرا لألحكـام الشــرعيّ 

ة علــى مضــامني الرتمجــة يف النقــاط املالحظــات التفصــيليّ : عنــوان كبــري هــو إىللبــريك إىل أن انتهــى  انتقــادهواصــل و 

  :ةالتاليّ 
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  .القرآين حذف أجزاء و زيادة أخرى يف النصّ -1

 .التحريف املعجمي  -2

 .ةقلب احلقائق القرآنيّ -3

 .أخطاء نامجة عن سوء الفهم  -4

 .ةأخطاء نامجة عن التصحيف يف قراءة ألفاظ قرآنيّ -5

 .ة الواحدةالقرآنيّ  اآليةالتصرف يف ترتيب أجزاء -6

 .الغريبة لدى القارئ الرتمجة مبا يثري السخريّ -7

 .ةة القرآنيّ عدم االلتزام برتمجة موحدة للفظّ -8

 .ةاإلغراب يف ترمجة أمساء السور القرآنيّ -9

 .قلة االحرتاس أثناء الرتمجةالرتكيز و  انعدام-10

 .التعليقاتاحلواشي و -11

بإسـقاط بعـض اجلمـل كلفظـة  األوىلالتمثيـل، فمثـل للنقطـة كل هذه النقاط بالشـرح و   " عزوزي" تناول 

ϲ: اآلية من" بإذين"  ϧ˶˸Ϋ˶Έѧ˶Α�˱ήϴ˴˸ρ�˵ϥϮϜ˵˴Θ˴ϓ�Ύ˴Ϭϴ˶ϓ�˵Φ˵ϔϨ˴Θ˴ϓ  اآليـةمـن سـورة التوبـة " السـاجدون"أسـقط لفظـة و 

112:�˶ϑ ϭή˵ό˸Ϥ˴˸ϟΎѧ˶Α�˴ϥϭή˵ѧ˶ϣϵ˸�˴ϥϭΪ˵Ο˶Ύѧ͉δϟ�˴ϥϮѧ˵ό˶ϛ͉ήϟ�˴ϥϮΤ˵˶Ύ͉δϟ�˴ϥϭΪ˵ϣ˶Ύ˴Τϟ˸�˴ϥϭΪ˵Α˶Ύ˴ό˸ϟ�˴ϥϮΒ˶˵Ύ͉Θϟ

.َوالنَّاھُوَن َعِن اْلُمْنَكرِ 

" األمــي"ة كلفظــة بعيــدة عــن املــدلوالت القرآنّيــجمــي فقصــد بــه إطــالق معــاين غريبــة و التحريــف املع أمــا

ـــ ـــة الن ـــذلك تـــرجم   صـــلى اهللا عليـــه يبذلـــك أن جـــل املستشـــرقني ال يؤمنـــون بأمي ـــةوســـلم ل مـــن ســـورة  157 اآلي

ѧ͋ϣ˵Ϸ˸�͉ϲ: يف قوله تعـاىل األعراف ѧ˶Β͉Ϩϟ�˴ϝϮѧ˵γή͉ϟ�˴ϥϮѧ˵ό˶Β͉Θ˴ϳ�˴Ϧϳά͉˶ϟ�ϲ ѧ˶ϓ�˸Ϣ˵ϫΪ˴ѧϨ˶ϋ�Ύѧ˱ΑϮΘ˸˵Ϝ˴ϣ�˵Ϫѧ˴ϧϭΪ˵Π˶˴ϳ�ϱ ά˶ѧ͉ϟ�͉ϲ

نِجیلِ  التَّْوَراِة َواْإلِ
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  : حيث قال

"Le prophète maternel qu'il trouvent chez eux inscrit…"

 معــىن ال خيفـيهــو النصـراين علـى أنــه معــىن مثـري للحـرج بالنســبة إليـه و  قـد كـان هــدف بـريك هنـا حســبه إضـفاءو   

الــيت تعــين وثــين أو عابــد  "�Â�ǲººȀŪ¦�ƨººǜǨǳ�ƢººǷ¢��Ãǂººƻ¢�©Ƣººȇ¡�ǺººǷ�ºººƥ�ƢººǠȈŦ�ƢººȀŦǂƫ�ƾººǬǧ�ƢēƢǬƬººǌǷ"Païen األميــة

"�˴ϥϮѧ˵Ϡ˴Ϭ˸Π˴Η�˲ϡ˸Ϯѧ˴ϗ�˸Ϣѧ˵Ϝ͉ϧ˶·: 138قـول يف األعـراف اآليـة ياألصـنام ف Décidément vous êtes un

peuple de païens"  إن الـذين نفـوا أو : "م معناهـا بقولـهأي إنكـم قـوم مـن الـوثنيني أمـا لفظـة الكفـر فيـرتج

Quant "" أنكـروا a ceux qui dénient" أوجـد هلـا مرادفـة كـاة أبعـد عنهـا معـىن النمـو والزيـادة و ، لفظـة الّز

  .الصدقة مبعىن التطوعكاة و خلط بني الصدقة مبعىن الّز يف مجيع اآليات و  "Purification"التطهري 

أو  "Sanctuaire"" املصـــــلى يف كنيســـــة"أو " ملعبـــــد الكنســـــيا"فرتمجهـــــا مبعـــــىن " املســـــجد"أمـــــا لفظـــــة 

"Oratoire" ّفـــظ املناســـب هـــو رغـــم أن الل"Mosquée"  عـــن بـــاقي  اإلســـالمهـــو مـــا يـــدل علـــى خصوصـــية و

يف هــذا ب صــلة القرابــة إىل رحــم املــرأة، و فتنقلــ "Matrice"" رحــم املــرأة"ترمجهــا بـــ " األرحــام"، و لفظــة األديــان

ة جـاءت مرتمجـة علـى ة فهنـاك سـياقات قرآنيّـقلـب احلقـائق القرآنيّـ إىللينتقـل  الدراسة كفاية القدر يف التمثيل من

�͉˵ௌ�ϯ: ة فعند ترمجته لقولـه تعـاىلة العربيّ هذا ناتج عن سوء فهم رغم عضويته مبجمع اللغّ غري حقيقتها و  Ϊ˴ѧ˴Ϭ˴ϓ

�˸Ϋ˶Έ˶Α�͋ϖѧ˴Τϟ˸�˴Ϧѧ˶ϣ�˶Ϫѧϴ˶ϓ�Ϯѧ˵ϔ˴Ϡ˴Θ˸Χ�Ύѧ˴Ϥ˶ϟ�Ϯѧ˵Ϩ˴ϣ˴�˴Ϧϳά˶ѧ͉ϟ�˶Ϫѧ˶ϧ  213البقـرة "Mais Dieu avait guidé les

croyants à diverger avec son autorisation sur tels points de la vérité"  لكـنّ "معناهـا و

إىل غــري ذلـك مــن األمثلــة الــيت تقلــب " اهللا يهـدي املــؤمنني إىل االخــتالف مبوافقتــه حــول نقـاط معينــة مــن احلقيقــة

  .رأسا على عقب املقصد القرآين من اآلية

هـذا مـا أوقعـه يف و  ةاألخطاء الناجتة عن سوء الفهم نتجت عنده من سوء فهـم بعـض السـياقات القرآنيّـ

ة البالغيّـو  ةاألسـلوبيّ لكثـري مـن السـياقات  اسـتيعابههـو مـا يـدل علـى عـدم ة و نيّـآتشويه بعض املعاين واحلقـائق القر 
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Il": ترمجها بقوله 25الذاريات اآلية  قاَل َسالٌم قَْوٌم ُمْنَكُروَن : فقوله تعاىل répandit: "profond

salut!" Bien qu'ils parussent étrangers" و تعين" :ÀÂǂǰǼǷ�Ǿǳ�¦Âƾƥ�ǶĔ¢�ǞǷ�¿ȐǇ�¾Ƣǫ."

ة األخطــاء هنــا تكــون عــن قــراءة اللفظــة القرآنيّــ: ةالنامجــة عــن التصــحيف يف قــراءة ألفــاظ قرآنيّــ األخطــاء

  .كاة معان متعددةن صاحبها كإعطائه للفظة الّز من شأل من شأن الرتمجة و ا ما يقلهذقراءة خطأ و 

ة الواحـدة فرتمجتـه تصرف يف ترتيب مقاطع اآلية القرآنيّ : ة الواحدةالتصرف يف ترتيب أجزاء اآلية القرآنيّ 

�˶Ϟѧ˸ϴ͉Ϡϟ�ϲ: لقوله تعاىل ѧ˶ϓ�˴έΎ˴Ϭ͉Ϩϟ�˵Ξ˶ϟϮϳ˵ϭ˴�˶έΎ˴Ϭ͉Ϩϟ�ϲϓ˶�˴Ϟϴ͉˸Ϡϟ�˵Ξ˶ϟϮϳ˵ يـوجل : "قـال، عكـس اآليـة و 29 لقمـان

أقــواس يفتحهــا  بإدخــاليتصــرف يف الرتمجــة ة و فاختفــت األمانــة العلميّــ" النهــار يف الليــل و يــوجل الليــل يف النهــار

  .يغلقها كما يشاءو 

احلـــد الـــذي جيعلـــه حمـــل  إىليغـــرب يف الرتمجـــة  أنحيـــاول : ة لـــدى القـــارئ الغـــريبالرتمجـــة مبـــا يثـــري الســـخريّ 

Ceux"بقولــه  �˶ΏΎѧѧ˴Β˸ϟ˴Ϸ˸�ϲѧѧ˶ϟϭ˵تغراب مــن طــرف القــارئ  الغــريب فيــرتجم ة و االســللسـخريّ  doté de

moelles"  هذا ما له تأثري سليب بالغ يف القارئ الغريب على وجه اخلصوصو " أصحاب النخاع"أي.  

 يتعمـــد بــريك عــدم الثبـــات علــى صـــيغة موحــدة  يف ترمجتـــه: ةعــدم االلتــزام برتمجـــة موحــدة للفظـــة القرآنيّــ

Ϟѧ˶ϋΎ˴Ο�ϲ˲�﴿: يف قولـه تعـاىل" خليفـة"�ƨºǸǴǰǧ�ƨđƢºǌƬŭ¦�ƨاجلمـل القرآنيّـو  األلفاظ ѧ͋ϧ˶·�˶Δѧ˴Ϝ˶˴ϼ Ϥ˴˸Ϡ˶ϟ�˴Ϛѧ͊Α˴έ�˴ϝΎѧ˴ϗ�˸Ϋ˶·ϭ˴

�˱Δѧѧ˴ϔϴ˶Ϡ˴Χ�˶ν έ˸Ϸ˴�ϲѧѧ˶ϓ  ﴾ يرتمجهــا بقولــه  30 اآليــةالبقــرة"Lieutenant"  هــي تتضــمن الطــابع العســكري مث و

جـــاءت مرتمجـــة لفظـــة هـــذه الّ  أنيبـــدو و  "Lieutenance"ا يرتمجهـــو  "Successeurs"اجلمـــع  بصـــيغةيرتمجهـــا 

بقواعــد الرتمجــة الــيت تفــرض االلتــزام برتمجــة موحــدة جتنبــا للتشــويش واضــحا هــذا يعــد إخــالال بصــيغ ثالثــة خمتلفــة و 

  .على القارئ
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ور ال يلتــزم بــريك أحيانــا بصــيغة اجلمــع املوجــودة يف عنــاوين ســ: ةيف ترمجــة أمســاء  الســور القرآنيّــ اإلغــراب

هــو و ". اإلرســال"مبعــىن  "L'envoi"يرتمجهــا " املرســالت"و  "Vanner"" ذرى"يســميها " الــذاريات"القــرآن فـــ 

  .مييل إىل خمالفة غريه من املرتمجني فيما وفقوا إىل حد كبري يف ترمجته

رع يف الناجتــة عــن التســ يف ترمجتــه هنــاك كثــري مــن األخطــاء: قلــة االحــرتاس أثنــاء الرتمجــةانعــدام الرتكيــز و 

  .ة املراد ترمجتهاالتأمل مليا يف اآليات القرآنيّ الرتمجة وعدم التيقظ و 

لــك اجلهــاز النقــدي هــو ذاحلواشــي والتعليقــات وهــذا مالــه عالقــة باملقدمــة وبالدراســة موضــوع البحــث و 

 إالســألة املفســرين مل يرتكــوا لبــريك مبحثــا أو م أن¦�Ƕººǣ°�¥°ƢººǬǳƢƥ�ǶȈººē�Ŗººǳ¦�Ȇººǋ¦Ȃūتوضــيحات و المــن التعليقــات و 

  .التعليقتناولوها بالدرس و 

للمضـامني  اسـتيعابهتعليقاته يعد كثري منها ذات تأثري خطـري علـى فهـم القـارئ ومـدى جمموع حواشيه و 

  .غري مفهومةة فهي ناقصة و ة الفرنسيّ اللغّ  إىلة املراد نقلها املعاين القرآنيّ و 

ج اخلاطئ لبريك يف ترمجتـه ملعـاين القـرآن نهعامل املأن هذه املالحظات تؤكد م إىل "حسن عزوزي"انتهى 

ة كثـري مـن هذه جمموعة من املالحظات انصبت على إبراز معامل املنهج اخلاطئ الذي سلكه جاك بريك يف ترمجـ"

كمـا …يتعلـق بكتـاب اهللا تعـاىل األمرالنواقص ألن و  األخطاءعلى التنبيه على  اقتصرناقد معاين القرآن الكرمي و 

1."جوانب القصورهذا البحث هو كشف مواطن اخللل و  نالغاية القصوى م أن

ـــ "عـــزوزي" خلـــص ـــه مـــن املســـتحيل أن تقـــوم لّغ ـــأن ـــة أخـــرى مقـــام اللّغ ـــدة الـــيت تـــربز ºººËĔȋة ة العربّي ا الوحي

ن متــــىن أن تكــــو ¦�Â��ň¡ǂººººǬǳ¦�ǶǜǼººººǳ¦�Ƣººººđ�ǂººººƻǄȇ�Ŗººººǳ ةالقرآنّيــــ األلفــــاظظــــالل البالغيــــة و  األســــراراللغــــوي و  اإلعجــــاز

الدراســة كفيلــة بــأن تســهم يف تعزيــز اجلهــاز النقــدي الشــامل الــذي جيــب أن هــذه الرتمجــة و مالحظاتــه، خبصــوص 

  .يسلط على خمتلف ترمجات معاين القرآن الكرمي

 .املرجع السابق: عزوزي حسن بن إدريس -  1
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مالحظات على ترمجة معاين القرآن "الرتمجة متاشيا مع عنوان الدراسة  إىلموجهة  "عزوزي"مالحظات 

أن حمتواها ال خيدم تناوله للمقدمة اليت يعتربها الكثريون وجه يعين  هلعلو " الكرمي للمستشرق الفرنسي جاك بريك

ما توصل إليه تناولناه بالدرس يف البحث خباصة ما تعلق منه  على أن معظم" إعادة قراءة القرآن"آخر لكتابه 

  .التكثيف الذي يؤرق القارئ أكثر مما يوضح الصورة لديهواحلواشي والتعليقات و  بالشريعة

�ǲǳƾºƫ�ƪ حد بعيد خباصة يف شقها املنهجـي إىلسة مل جتانب الصواب الدراأعتقد أن  ºǻƢǯ�ƢºĔȋ�ĿǂºǠŭ¦Â

ة الرباهـــني ال احلميّـــاحلجـــج و  املبــين علـــى األكـــادمييمتثــل لكـــل نقطـــة تتناوهلـــا بالبحـــث مبــا خيـــدم الـــدرس العلمـــي و 

انـــت يف معظمهـــا ع كمراجـــهـــو إتكاؤهـــا علـــى قائمـــة مصـــادر و  مـــا يزكـــي هـــذه الدراســـة أيضـــاً والتعصـــب الـــديين و 

كتــــاب "،" صــــحيح اإلمــــام البخــــاري"،" ابـــن عطيــــة"،" الطــــربي"الصــــحاح كتفســــري و  املراجــــعو  أمهـــات التفاســــري

ة فكانــــت أمــــا املراجــــع األجنبّيــــ… "الكرمــــاين"ـ لــــ "أســــرار التكــــرار"و " الســــيوطي"لـــــ " يف علــــوم القــــرآن اإلتقــــان

ـــنقـــد ل جيعلهـــا إضـــافة يف جمـــامعظمهـــا لبـــريك وهـــذا مـــا يؤصـــل الدراســـة و  ة الـــيت تعـــني علـــى قـــراءة املفـــاهيم القرائّي

�Ëǎ ǼǴǳ�Ƕē ¦ǂǫ�Ŀ�śǫǂǌƬǈŭ¦ القرآين. 
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  :  محمد أركون -

يف استحداث استنطاق جديد للنّص القرآين ظهرت جمموعة من الدراسات املعاصرة يف ضـوء النظـام و 

نـذكر علـى سـبيل املثـال ال احلصـر القـراءات مـن هـذه الدراسـات ة املعاصـرة و املعريف اجلديد، ضـمن املنـاهج املعرفيّـ

 "جورج طرابيشي"، "نصر حامد أبوزيد"،  "عبد اهللا العروي"،  "طه عبد الرمحن"، "حممد عابد اجلابري: "ةالتاليّ 

" عائشـة عبـد الـرمحن"،  "أمـني اخلـويل "، "حممـد أركـون"،  "حممـد شـحرور "، "علـي شـريعيت "، "حسن حنفـي" 

  ".حممد الطاليب"، "فضل الرمحن"، "أمحد خلف اهللاحممد  "،)بنت الشاطئ(

  :يـللنّص القرآين ألسباب أوجزها يف اآلت" أركون"و قد آثرت استعراض قراءة          

ة خطوة ضـرورية يف دراسـة الـرتاث يّ اإلستشراقاملنهجية ه ُ لعل احلافز األكرب الذي جعلين أتناول أركون هو عدّ .1

  .خرىالعريب اإلسالمي ضمن خطوات أ

هـذا مـا أضـفى عليـه الفكر األركوين قيل فيه الكثري وفتح ورشات كربى، وكـان برناجمـا للبحـث منـذ ظهـوره، و .2

  .هو أمر البد أن يستوقف الباحث مهما كان نزوعهة، و صفة املستقبليّ 

مشــروع يطــرح كــل شــيء علــى يف نقــد العقــل اإلســالمي " أركــون"لــن أجانــب الصــواب إذا قلــت أن مشــروع  .3

.يضع كل شيء يف الفكر العريب اإلسالمي يف مشرحة النقد دون متييز بني نّص و آخر، و السؤال

مبتغيــات روع األركــوين يتغيــا مجلــة مقاصــد و لعــل املشــو  "نقــد العقــل اإلســالمي"شــروعا مســاه م" أركــون"أســس  .4

  .هي دوافع ملشروع قائم بذاته قوامه إعادة قراءة القرآن

ال تعتمــد علــى قــراءة واحــدة بــل تعتمــد علــى قــراءات متعــددة تتبــىن منــاهج  للــنّص القــرآين"  أركــون "قــراءة  .5

ات، علـم الـنفس االجتمـاعي، االنرتبولوجيـا، علـم مقارنـة األديـان ة، السـيميائيّ ة، األلسـنيّ التارخييّـ: عديدة منها

.النقد األديب، نظرية التواصل، فلسفة التفكيك
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: جديــدة منهــاالمي برتســانة مفاهيميــة خاصــة بــه و فكــر اإلســمــن بــني املفكــرين الــذين قــرؤوا ال" أركــون"يعــد  .6

اإلبســـتيمي، الزمــــان الطويــــل، الالمفكـــر فيــــه، رأس املــــال الرمــــزي، املخيـــال االجتمــــاعي، القطيعــــة، االنتهــــاك 

.....البنيات املتكلسة، البداهات املتحجرة، اإلسالم األقنومي، اإلسالم احلداثي، الكونية احلديثة

عديـدة جعلـت املتلقـي  ة اليت أرساها أركون أفلحت يف فـتح ورشـاتالرتسانة املفاهيميّ قة و لعل املناهج الساب.7

  .يعمل على البحث فيها أو ينخرط فيهايتحمس هلا و 

نقــد " قــد جــاءت هــذه القــراءة يف إطــار مشــروعه العــام قــراءة احلداثيــة للــنّص القــرآين، و أحــد رواد ال" أركــون"يعــد 

ونظامـه  ،مؤكدا علـى ضـرورة القطيعـة بـني الـرتاث التفسـريي" اإلسالميات" ثه يف و يف جمال حب" العقل اإلسالمي

.بني القراءات املعاصرة هلذا النصّ الفكري، و 

الــنّص عبــارة "البــد أن نســتجلي مفهــوم الــنّص عنــده " أركــون"قبــل أن نتطــرق إىل مفهــوم القــرآن عنــد و 

1."حركة، ال تسكن إال من قبل فعل القراءةة، حاملة لدالالت متة عالئقيّ عن مادة لغوية و عالماتيّ 

يـه العلــم أحــدث مـا توصـل إل" أركـون"وفـق هـذا التعريـف للـنّص الــذي ركـز فيـه علـى فعــل القـراءة طبـق 

حــاول إســقاط معطياتــه علــى الــنّص القــرآين فكانــت قراءتــه مضــبوطة وفــق املنهجيــة خصوصــا علــم األلســنيات، و 

  :اآلتية

.يف قراءة النّص القرآين مع األخذ بالدالالت الثانوية و احلافة الرتكيز على الداللة التزامنية.1

.جيب نزع القداسة عن النّص القرآين مع وضع مسافة بينه و بني املتلقي.2

  .)اهللا  (جيب النظر للنّص القرآين مادة منفصلة عن قائله .3

.النّص القرآين نّص مؤسس على مبدأ التناص.4

.¤ȆƟƢĔȐǳ¦�«°ƾƬǳ¦�¢ƾƦŭ�Ǟǔź�ƢŶو  القرآين ال يكتشف دفعة واحدة النصّ .5

.135م، ص2001ار الطليعة، بريوت،القرآن من التفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب الديين، ترمجة هاشم صاحل، د: أركون حممد 1-
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.مرحلة النّص الكتايبمرحلة اخلطاب الشفهي و : مبرحلتنيمرت ماهية النّص القرآين .6

هـو يسـتمر يف مطالبتنـا بإعـادة قراءتـه مـن دون أن مـا انفـك يقـرأ املـرة تلـوى املـرة و " قد أكـد أن القـرآن و 

علـى حنـو صـحيح، ورمبـا يسـتحيل ذلـك التحقـق يف أي يـوم و ة قـد جتلـت كليـا تكون داللته املضمرة أو االحتماليّـ

1."من األيام

ملعاصــــرة ال تعتــــرب بــــديال للقــــراءات اة و علــــى أن قراءتــــه للقــــرآن ال تســــتند علــــى التفســــريات الكالســــيكيّ 

ة إن علـــى مـــن تنـــاول القـــرآن بالدراســـة النقديّـــ" أركـــون"ال يكـــاد خيلـــو كتـــاب مـــن كتـــب وللتفســـريات املعاصـــرة، و 

 يتقــاطع فيــه كثــريا مــع بعــض املستشــرقني نقــدياً هــو يقــرتح مشــروعاً نظــري أو علــى املســتوى التطبيقــي، و الاملســتوى 

       حــني يتنــاول مضــامينه مــع اإلحلــاح علــى تطبيــق املنــاهج احلديثــة نشــأة أو تــدوين القــرآن بالــدرس، و  حــني يتنــاول

  .املعاصرة كاللسانيات و األنثروبولوجياو 

جــاكلني "ة لــذين تقـاطع معهــم يف تناولــه للــنّص القـرآين نــذكر املستشــرقة الفرنســيّ و مـن بــني املستشــرقني ا

و هـو حـني يقـرأ القـرآن فإنـه يقـرأ الفكـر اإلسـالمي " جوزيف فان إبـس"و األملاين " وانسربو"و املستشرق " شايب

جنملهــا يف قــرآن و وط مــن  أجــل إعــادة قــراءة الالشــر بــاملرة لــذلك يقــرتح بعــض الركــائز و التقليــدي مــن دون إلغائــه 

2 :اآليت

ة يقــرتح إلجنــاز هــذه املهمــة إنشــاء معجــم لفظــي شــامل للّغــة املعاصــرة للقــرآن و ة العربّيــحتديــد نظــام اللغّــ-1

 .ة القدميةالعربيّ 

مقارنتهــا ألديــان يف الشــرق األوســط القــدمي و الشــعائر وانهج املقــارن يف حتليــل األســاطري و اللجــوء إىل املــ -2

 .ن الكرميبتلك الواردة يف القرآ

 .116 ص: القرآن من التفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب الديين :ون حممدأرك 1- 

-2ȆǬȈǴƻ�ƾȈĐ¦�ƾƦǟ�ǂǜǻ¢:92-91م، ص2010، منتدى املعارف، بريوت، لبنان،1قراءة النّص الديين عند حممد أركون، ط.
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هــو يــدعو هنــا إىل االستعاضــة عــن التــاريخ الكتــاب بــدل جمتمــع أهــل الكتــاب، و  يقــرتح مفهــوم جمتمــع -3

 .اخلطي االتصايل بتاريخ نقدي يعتمد منطق املقارنة

ـــالظـــاهرة اإلســـالميّ فرقـــا بـــني الظـــاهرة القرآنيـــة و " ونأركـــ"يقـــيم و  ��À¡ǂºººǬǳ¦�Ƣºººđ�ƾºººǐǬȇ�ƨة، فالظـــاهرة القرآنّي

املصــحف ألنــه كغــريه مــن ويؤكــد علــى القطيعــة بــني القــرآن و  1 ول مــرة يف التــاريخكحــدث شــفهي حيصــل أل

لعـل خطاب جرى نقله إىل كتاب وهذا مـا خلـع عنـه صـفة القداسـة، و )التوراة، اإلجنيل (النصوص املقدسة 

صـــفة القداســـة انتفـــت عنـــه مـــن طـــرف الـــذين نقلـــوه، ألنـــه مل يكتـــب لـــه التـــدوين إال بعـــد ســـنوات مـــن وفـــاة 

ة إال يف ، فهـــو مل يأخـــذ صـــيغته النهائيّـــ"عثمـــان بـــن عفـــان"ول صـــلى اهللا عليـــه و ســـلم، خـــالل خالفـــة الرســـ

  .القرن الرابع اهلجري

تتحــول يف االنتقــال مــن مرحلــة الشــفهية إىل وتضــيع دائمــا و " أركــون"عنــد  صــفة القداســة تنتفــي أيضــاً 

  .ةمرحلة الكتابيّ 

ة فهي ظاهرة ال ميكن فصلها عن ممارسة السلطة هرة اإلسالميّ ة أما الظاهذا عن الظاهرة القرآنيّ 

2.ةالسياسيّ 

اعتبـاره نّصـا كبـاقي النصـوص لقرآن هو إثبـات تارخييـة القـرآن و يف نقده ل" أركون"لعل اهلم األكرب عند 

يـة أو اإلجنيـل أو عـن النصـوص الدينيـة األخـرى املؤسسـة للبوذفهو ال خيتلـف عنـده عـن التـوراة و  املقدسة األخرى

املعــاين مســتوى التعقيــد نفســه و  القــرآن لــيس إال نّصــا مــن مجلــة نصــوص أخــرى حيتــوي علــى: " اهلندوســية يقــول

3..... "ة النصوص املؤسسة للبوذية أو اهلندوسيّ الغزيرة كالتوراة واألناجيل، و  الفوارة

اشــم صــاحل، سلســلة نقــد العقــل الــديين، دار الطليعــة، تعليــق هكيــف نفهــم اإلســالم اليــوم، ترمجــة و قضــايا يف نقــد العقــل الــديين،  : أركــون حممــد -1

.186، ص1998بريوت، 

ترمجة و تعليق هاشم صاحل،دار الساقي، الفكر األصويل و استحالة التأصيل، حنو تاريخ آخر للفكر اإلسالمي،: أركون حممد -  2

 . 211ص م،1999بريوت،

.36-35ص :املرجع نفسه-3
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لدراســة آين خصوصــا و ة للمــنت القــر يّ اإلستشــراقيــثمن القــراءة " أركــون"لــن جنانــب الصــواب إذا قلنــا أن و 

جيــة البــد منهــا ضــمن منهخطــوة علميــة و  -اإلستشــراق –الــرتاث العــريب اإلســالمي علــى وجــه العمــوم ألنــه 

فيكتشــف " لعــل النقــد الفيلولــوجي الــذي طبقــه علــى كثــري مــن مســائل الــرتاث أتــى مثــاره خطــوات أخــرى، و 

¤Â��ƨºȈź°ƢƬǳ¦�ª ¦ƾºƷȋ¦Â�ǞƟƢºǫȂǳ¦Â�́ ȂºǐǼǴǳ�ȆǬȈǬū¦�řǷǄǳ¦�ǲǈǴǈƬǳ¦�ƢđƢƸºǏȋ�©¦®ƢȀºǌǳ¦Â�©ƢºǨǳƚŭ¦�ÂǄºǠȇ�̄

إذ يكتشف النسب احلقيقي للمفاهيم، فإنه يشكل بـذلك مـادة علميـة غـري موجـودة علـى هـذه احلقيقيني، و 

1".املؤمننياهليئة يف نفوس 

حنــن نعلــم أنــه " يف مقــام آخــر أن آيــات الــنّص القــرآين ليســت وحــدات منســجمة " أركــون"يضــيف و 

2."رآنية وحدات نّصية منسجمةسور القنادرا ما تشكل ال

ة قراءتــه للــنّص القــرآين مشــروعيّ ة وجــوده، بــل و ي مشــروعيّ اإلستشــراقبنظرتــه هــذه للقــرآن يعطــي الفكــر و 

  .ةذلك أنه متكن من إدخال التاريخ النقدي للخطاب القرآين ضمن األحباث القرآنيّ 

حـني حتلـل ة يف قراءة النّص الديين، و يّ متاما حني تتبىن املرجعية التارخي"  جاكلني شايب"ها هو يتفق مع و 

زيـــادة علـــى . مفـــردات املعجـــم القـــرآين، بإرجـــاع اآليـــات املكيـــة إىل إطارهـــا التـــارخيي موظفـــة مفـــاهيم أنثروبولوجيـــة

املثــل العلمــي احملســوس علــى إمكانيــة " الــنّص املكتــوب فهــي بــذلك قــدمت و  متييزهــا بــني الــنّص الشــفهي األول

3."ة عن القرآنة يف الكتابة التارخييّ إبستيمولوجيّ ة و يائيّ حتقيق طفرة نوعية إبيستم

دعاة فــإن القــرآن مــ: " ... هــا هــو يقــول أيضــا عنــهعنــد هــذا احلــد يف نظرتــه للقــرآن و  "أركــون"ال يقــف و 

ة اجلغرافيّــة، و التارخييّــللنفــور بعرضــه غــري املــنظم، واســتخدامه غــري املعتــاد للخطــاب، ووفــرة إحياءاتــه األســطورية، و 

.37م، ص1987قراءة علمّية، ترمجة و تعليق هاشم صاحل، مركز اإلمناء القومي،  الفكر اإلسالمي: أركون حممد -1

.146القرآن من التفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب الديين، ص: أركون حممد -2

.49الفكر األصويل و استحالة التأصيل، حنو تاريخ آخر للفكر اإلسالمي، ص: حممد    3 -أركون 
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اختصـــارا مبجموعـــة كاملـــة مـــن الرمـــوز الـــيت مل تعـــد جتـــد البتـــة دعـــائم ترابطـــه، و انعـــدام ة، وكـــذلك بتكـــراره و دينيّـــالو 

1."ألخالقياتفكرينا أم يف حميطنا الطبيعي واالجتماعي واالقتصادي و  ملموسة، سواء يف طرق

حيـل حمـل التفسـريات يف كل مـرة يقـرأ فيهـا الـنّص القـرآين أنـه بصـدد تقـدمي تفسـري جديـد " أركون"يصرح 

الكالســـيكية، مث إنـــه ال يعتـــرب تفســـريه بـــديال عـــن التفســـريات املعاصـــرة، فـــاهلم اإلميـــاين للـــنّص القـــرآين وحـــده غـــري  

ƥÂǂưǻ¢�ƾǼǇ�ǺǷ�Ǿǳ�ƾƥȏ�ǲƥ��» Ƣǯ�Â�ǾȈǧ�ǂǰǨǷȐǳ�¾ƢĐ¦�ƶǈǨȇ�ȆƳȂǳȂللمستحيل التفكري فيه.  

نّصـا   باعتبـارهة تفسـريية للـنّص القـرآينأن يبلور نظري -حسب أركون –املطلوب من الباحث املعاصر " 

�Â��ƨȈƳȂǳȂȈƬǳ¦Â�ƨȈǻƢǈǻȍ¦�¿ȂǴǠǳ¦�Ƣđ�¿ȂǬƫ��ƨȈ�Ŗºǳ¦�ƨºȈƳȂǳȂƥÂǂưǻȋ¦�©ƢưǴưŭ¦��ƨȈǴȇÂƘƬǳ¦�̈ǂƟ¦ƾǳƢƥ�¾ƾƦƬǈƫذا طبيعة إشكال

نظريـــة املتحكمـــة بكـــل قـــراءة تـــراهن علـــى نقـــد العقـــل اإلســـالمي الـــذي يعـــد مطلبـــا أساســـيا لتحديـــد الشـــروط ال

2."القرآن

لقــراءة لقــراءة الــرتاث اإلســالمي عمومــا و  يةاإلستشــراقكمــا ســبقت اإلشــارة احملاولــة " أركــون"إن مثــن  و

راعـــى فيـــه حساســـية الـــنّص القـــرآين القـــرآن علـــى وجـــه اخلصـــوص فإنـــه يف نفـــس الوقـــت يـــدعو إىل مـــنهج بـــديل ت

  . ة ثابتة كما فعل املستشرقونحساسية املسلم دون اإلفراط يف فرض ثوابت علميّ و 

مات جليلـة ية خـداإلستشـراقلقـد قـدمت األحبـاث : " ياإلستشـراقمن أهم ما قال به يف تثمينه للفكر و 

ة مطبقــة عليهــا منهجيتهــا الســرية النبويّــوص األوىل لإلســالم كــالقرآن و التمحــيص للنّصــعنــدما تصــدت بالدراســة و 

3."تعسفيةǳ¦�Ƣē¦ƾȇƾŢ�ǺǸǓ�©Ƣǧ¦ǂŬƢة مستبعدة من حتليلها كل ما تدعوه بالفيلولوجيّ 

اســتثىن جهـودهم مــن عامـة الفكــر ة لــدى بعـض املستشــرقني اسـتثناهم و الضــبط خاصـوألنـه ملــس الدقـة و 

.ي، ذلك أن جهوده فائقة يف أصول القرآن تدوينا، كتابة، فهرسة، حتقيقا، نشرا، ترمجة، تعقيباً اإلستشراق

.34، ص1983، السنة السادسة، 27-26قيقة التاريخ حنو قراءة جديدة للقرآن، جملة الثقافة اجلديدة، العدد الوحي احل: أركون حممد -1

ȆǬȈǴƻ�ƾȈĐ¦�ƾƦǟ:69املرجع السابق، ص. -2

.  75ة، صالفكر اإلسالمي، قراءة علميّ : حممد     3- أركون 
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ـــادر  ـــذلك آخـــذ  بدراســـة و " أركـــون"ب " عبـــد اهللا العـــروي"كثـــريا بنقـــد هـــذا الفكـــر فلـــم يعـــد كلـــه ســـلبيا ل

بأنــه حكــم ينــدرج ضــمن مــا  اإلستشــراققــد وصــف حكــم هــؤالء علــى يف نقــدمها هلــذا الفكــر و " رد ســعيدإدوا"و

1.يسمى بإديوجليا الكفاح

ي اإلستشــراقإىل إعــادة النظــر يف التعامــل مــع الفكــر " نقــد العقــل اإلســالمي "دعــا صــاحب مشــروع 

شـــجع علـــى ترمجـــة أعمالـــه خاصـــة املتعلقـــة بالدراســـات ض عـــن إنتاجـــه، و رااإلعـــواالبتعـــاد عـــن رفضـــه وإدانتـــه، و 

  .ال إيديولوجية اإلسالمية للتمكن من مناقشتها على أسس موضوعية

 املستشــــرقني كمــــا كنــــا نفعــــل حــــىتو  اإلستشــــراقأن نــــتكلم عــــن  -يقــــول أركــــون –فلــــم يعــــد ممكــــن اليــــوم "      

اإلعراض عن إنتـاجهم العلمـي، بـل جيـب أن و  و إدانتهمذلك من أجل رفضهم السبعينات من القرن العشرين، و 

  املستشــرقون األكــادمييون بالــذات ة الــيت ينتجهــا هــؤالءنقــوم برتمجــة أهــم األعمــال املخصصــة للدراســات اإلســالميّ 

2."ة ال على أساس إيديولوجي وعقائدية موضوعيّ ذلك لكي نتمكن من مناقشتها على أسس علميّ و 

هــو أن لكــن مــا أمتنــاه و : " حــني قــال" ربلداغــر ســ"يف حــواره مــع " اك بــريكجــ"لعــل هــذا مــا دعــا إليــه و 

أي أن يعملــوا علــى قــراءة فعليــة ومتأنيــة ملــا كتبتــه، وأن يناقشــوه يكــون حــوارهم معــي وفــق أقنيــة علميــة أكادمييــة،

  .يقصد هنا العربو  3."بعد ذلك

�ƢºđƢǘƻ�Ŀ�ƨة اإلبسـتمولوجيّ تمراريّ ي مـازال مل خيـرج بعـد مـن االسـاإلستشـراقعّد الفكر " أركون"على أن 

ملـاذا رفـض  -يقـول أركـون–م السـر مـن هنـا نفهـ"ملنفذ يدخل يف نقده هلذا الفكر رغم جرأته العلمية، ومن هذا ا

احلـــديث و الســـرية، ألنـــه يقـــتحم ي املطبـــق علـــى دراســـة القـــرآن و اإلستشـــراقمـــا زال يـــرفض املســـلمون التحليـــل و 

ي، فــإن اإلستشــراقرغــم هــذه اجلــرأة العلميــة للتحليــل و . لــدوغمائي املغلــقا مواضــيع مازالــت تــدخل ضــمن الســياج

.248، ص م 1986اشم صاحل، مركز اإلمناء القومي، بريوت، تارخيية الفكر العريب اإلسالمي، ترمجة ه: أنظر أركون حممد -1

.8القرآن من التفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب الديين، ص: أركون حممد -2

.52املرجع السابق، ص: داغر سربل -   3
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ºººººţ�Ń�ƪ" أركـــــون" ºººººǳ¦±�ƢºººººǷ�ƢºººººĔ¢�Ãǂºººººȇ أي اخلطـــــاب  (اإلبســـــتمولوجية خلطابـــــه رج عـــــن االســـــتمرارية اإلبســـــتيمية و

² )ياإلستشراق Â°ƾºŭ¦�Ŕºŭ¦�ǎ ºƸǨǳ�ȆºƴȀǼŭ¦�®ƾºǠƬǳ¦�ƢđƢǈƷ�Ŀ�ǲƻƾƫ�Ń�ƢĔȋ .ريـا لـذا يقـرتح علينـا مشـروعا فك

 النصـوصي قراءة علمية مبا فيها القرآن واحلـديث والسـرية و ذا منحى منهجي متعدد إلعادة قراءة الرتاث اإلسالم

1."املفسرة الكربى كتفسري الطربي وتفسري فخر الدين الرازي وغريمها

 مناقشــته ي ألنــه مل يســتطع بلــورة منهجيــة واضــحة ناجعــة وناجحــة يفاإلستشــراقاالنتقــاد للفكــر " أركــون"يوجــه  

ـــه مل يســـتطع جتـــاوز مســـتوى وصـــف اخلطـــاب إىل مســـتوى نقـــد اخلطـــاب الســـائد يف  للخطـــاب اإلســـالمي، وألن

2:أوروبا، هلذا اقرتح خطة منهجية وفق أبعاد ثالثية

 .إلنتاجيته ولوظائفه االجتماعي و الثقايف للمتخيل اإلسالمي، التشديد على املنشأ النفسي و -1

.)ة النصّ اإلشارة إىل سيميائيّ  (أسلوب السرد التحليلي ر فن القص، و خذ بعني االعتباضرورة األ -2

 . تغيريهة لفهم حتول املتخيل و الثقافيّ ة و إدخال الشروط التارخييّ -3

�Ǻºǟ�ƢǼưȇƾºƷ�Ŀ�°ƾºǬǳ¦�¦ǀºđ�ȆºǨƬǰǻ�À¢�ƢºǼȈǴǟ�ÀȂºǯ°ȋ�̈ ¦ǂºǫ�ń¤�½ŚºƦǳ�̈ ¦ǂºǫ�ǺºǷ�ǲǐǨǳ¦�¾ȂƸƬȇ�ȏ�ŕƷو 

ي، ذلــك أن الفكــر األركــوين موســوعي، غزيــر، ال تســتوفيه اإلستشــراقفكــر نقــده للّص القــرآين و للــن" أركــون"قــراءة 

.الصفحات، بل ال تستوفيه املدونات

�ǾƬǨºººǏȂǧ��¿Ƣºººēȏ¦�ǞƥƢºººǏ¢�Ǿºººǳ�ƪأقالمـــا كثـــرية تناولـــت هـــذا الفكـــر و يف األخـــري جيـــب أن نؤكـــد أن  ºººȀƳÂ

.بالفكر االجرتاري، ألنه الك ما قدمته أقالم املستشرقني

-ȆǬȈǴƻ�ƾȈĐ¦�ƾƦǟ:29املرجع السابق، ص. 1

.املرجع نفسه - 2  
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ة القــرآن كغـــريه مـــن النصـــوص كــون يف نقـــده للعقـــل اإلســـالمي هــو إثبـــات تارخييّـــاهلــم األكـــرب عنـــد أر " 

أو علـى األقـل أدلـة عـاجزة عـن إثبـات دعـواه، و . آليـات قاصـرة علـى حتقيـق مقصـودهاملقدسة إال أنـه توسـل ب

1."يهأكثر كالمه إما ملحون الكته ألسن املستشرقني، أو مؤسس علدحض حجج خمالفيه، و 

منــه اســتولت فكــرة إجيــاد ة و ة األوروبّيــفيــه بالتجربــة احلداثّيــمتــأثر تــأثرا مبالغــاً " أركــون" "قياحلســن العّبــا"يعــد 

هــذا مــا جعلــه يقــارب الــرتاث مقاربــة غــري موضــوعية، غــري ة بــني أديــان التوحيــد علــى فكــره، و روابــط مشــرتك

وحي مبصـطلحات قد وقع يف هذه اهلفوات ألنه قرأ الـو . ة علميا، خرج منها بأحكام ضخمة وخاطئةمؤسس

هـــذا مثــــال واحــــد ســــاقه الــــذي تنتمــــي إليـــه علــــوم القــــرآن، و  وليـــدة حقــــل معــــريف خيتلـــف عــــن احلقــــل املعـــريف

  .وقع فيها" أركون"من جمموع أمثلة كثرية كان " العّباقي"

لقـــد طبـــق أركـــون يف قراءتـــه أحـــدث مـــا توصـــل إليـــه اإلنســـان يف علـــم األلســـنيات وحـــاول إســـقاط " 

تعويضـها مبصـطلحات عـن املصـطلحات القرآنيـة األصـيلة و امت، ما دفعـه إىل التخلـي معطياته على الوحي اخل

2."القرآن مع أن لكل علم مصطلحاته أخرى هي وليدة حقل معريف خيتلف كثريا عن علوم

لكــل اجــرتار للماضــي لــذلك تصــدى �Â�¶ƢººǘŴ¦�ǺººǷ�ȆǷȐººǇȍ¦�ǞººǸƬĐ¦�Ǿººǳمــا وصــل " أركــون"لقــد ســاء 

ة للـنّص دخل يف نقاش حـاد مـع كثـري مـن القـراءات احلداثيّـة واحلديثة، فأبرز حمدوديتها و األنظمة التفسريية القدمي

احلداثيـة حـني تبـىن مشـروعا نقـد فيـه بـاقي القـراءات األخـرى الرتاثيـة و القرآين، فقطع لنفسه بـذلك حيـزا ميـزه عـن 

  .)النظرية و التطبيقية (العقل اإلسالمي يف مجيع مستوياته 

للفكـر اإلسـالمي تتغيـا حتقيـق ثالثـة القراءة األركونية للقـرآن و : " نواب إذا قلنا ألذلك لن جنانب الص

(Ethnocentriste)أوهلــا يتمثــل يف جتــاوز العقليــة ذات التمركــز العرقــي : مســتعجلة )ضــرورات (مطالــب 

، أنوار للنشر و التوزيع، الدار 1القراءة احلداثّية دراسة حتليلية نقدية إلشكالّية النّص عند حممد أركون، ط القرآن الكرمي و: احلسن العّباقي-1

.305م، ص2010البيضاء، اململكة املغربّية، 

.252ص  املرجع نفسه،-2
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ســـاين والثـــاين يتمثـــل يف تطـــوير حبـــث علمـــي يكـــون فيـــه الوجـــود اإلن. ةºººËȈƟƢĔ�ƨǨºººǐƥ�ƨاخلصوصـــيات الالهوتّيـــو 

 توحيـد الــوعيواملطلــب الثالـث هدفــه هـو مجــع و . )تـاريخ -حقيقــة–وحـي  (خاضـعا للمثلـث األنثروبولــوجي 

ŐËǠȇ�Ƣđ�Ŗǳ¦�©ƢǤǴǳƢƥ�ǂǏƢǠŭ¦."1

إال ، ة الـيت نعرفهـايّ اإلستشـراقالحقـة لكـل القـراءات القـرآين جـاءت متـأخرة و  قراءة بريك للنصّ أعتقد أن 

إن كانـت هنـاك وللـرتاث اإلسـالمي عمومـا و  القـرآين مع على قراءة واحدة للنصّ ة كلها جتيّ اإلستشراقاملنظومة أّن 

يف  ة ال تشــكل اختالفــاً بعــض االختالفــات الــيت ال تعتــرب جوهريــة، ذلــك أنــه تتفــرع عــن هــذه القــراءة قــراءات فرعيّــ

  .اجلوهر بل يف الفرع

  الغــوص يف أعمــاق كنــوزهو  ،خــوض عبــاب القــرآن إىلال شــك أّن هــدفاً أساســياً حيــدو باملستشــرقني و " 

اهلــــــدف أم  أصــــــابوا ال يكــــــون هــــــذا امللحــــــظ إال علميــــــاً،واستكشــــــاف احلقــــــائق، و ȂººººººȀĐ¦� ¦ǂǬƬººººººǇ¦�Ȃººººººǿ¾�و  أال

ة الــيت متهــد يف الوصــول علــى اجلزئيــات األوليّــ بالتأكيــد املعرفــة إىلوقــد كــان مضــمار هــذا االرتيــاد الســبق .أخطئــوه

فيمـا نقـدر ة،فيما يقـدرون ال ة الـيت تنتهـي إىل نتـائج ضـروريّ ت الضـروريّ ة، فكان عملهم كاملقدماات الرئيسيّ للكليّ 

2."خنتلف معهم حيناً آخر،فيما قرروا من استنتاجإذ قد نوافقهم حيناً و 

وع تـــأريخ لـــن جنانـــب الصـــواب إذا قلنـــا أن أهـــم مـــا حبثـــه املستشـــرقون يف الدراســـات القرآنيّـــة هـــو موضـــو 

هلجاتـه ،وثهم أيضـاً علـى احلـديث عـن نزولـه ،أدواره ،بنيته،تركيبه،قراءاتهقـد اشـتملت حبـالقرآن يف عدة مؤشرات و 

ي يف تناولــه للــنّص اإلستشــراق¦�ǲººǬū¦�½Śººƥ�Ƣººđ�Ȅººǯ±�©ƢǧƢººǓ¤�ƨººËȈƥǂǠǳ¦�ƨººËǤǴǳولعــل الــزمن، املعيــار، القــرآن و تدوينــه،

  .القرآين

-ȆǬȈǴƻ�ƾȈĐ¦�ƾƦǟ:78املرجع السابق، ص. 1

.97-96اسات القرآنّية، صاملستشرقون و الدر : الصغري حممد حسني علي - 2
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ة خاصـة ة العربيّـاللغّـ يةالعجـز عـن امـتالك ناصـ: يفتقر أشياء كثرية أمههـا ياإلستشراقمنهج البحث لعل 

�Ƣē¦±Ƣů ّهماملنال عن ةبعيدال آياتهفهم القرآين و  املتعلقة بفهم النص.  

 علــى كثــري مــن البــاحثني العــرب األحيــانحقائقــه قــد يتعســر يف أغلــب ولعــل فهــم القــرآن بكــل دقائقــه و 

ة ممـا لسـلة منابعـه البالغيّـعمـق س إىلو  ة القـرآن،عمق لغّ  إىليعود ذلك التعسر باملستشرقني و  فما بالكاملسلمني 

.يتعثر يف الفهم األصيل للنّص القرآين من مقدرة غري العريب مهما أوتىعل العريب و جي

عـن  ابتعـادهمهـذا سـببا يف  رمبـا كـانة يف التخصـص املـدروس و ة الكافيّـالثقافيّ ة رجعيّ انعدام امل إضافة إىل

ين يف دائــرة الصــراع العرقــي والــديين مــع املســلمني فكــر أضــف إىل ذلــك وجــود هــؤالء امل ،املــنهج العلمــي الصــحيح

ــة قاصــرا و ة العلمّيــهــذه اخلاصــية جتعــل املنهجّيــو  االفرتاضــات املســبقة كمــا  :ة علــى هــؤالءمــن أهــم املآخــذ املنهجّي

حيللهــا ليبــين عليهــا كــل اســتنتاجاته يف األخــري، كــان ينطلــق مــن  الــذي كــان ينطلــق مــن فــروض ل مــع بــريكحصــ

الفكــر  تيف كــل اآلراء اخلاطئـة الــيت صــاحب ســبباهــذا مــا كـان حبثــه هلــا ليؤكـدها و  اول إخضـاعحيــو  مسـلمات ثابتــة

  .ياإلستشراق

. روايـات ختـدم مصـاحلهم ƢºĔȋ�ƢºǿÂذكر و  بذكر روايات مل يوردها أحـد إال دعاءاإلعمد املستشرقون رمبا 

قصــة العــرب الــذين جنــوا مــع ث كمــا الحظنــا ســابقا يف قصــة حتــرمي التبــين، مث ال يشــريون إىل مصــادرهم كمــا حــد

  .لقيسامن عطش الصحراء بفضل أبيات شعر المرئ 

ÃȂºººŮ¦�©ƢƳƢƬǼƬºººǇȏ¦�ǽǀºººǿ�°ƾºººǐǷ�À¢�Ǯ ºººǳ̄��ǶēƢƳƢƬǼƬºººǇ¦�Ŀ�ÀȂºººƠǘź� ȏƚºººǿ�À¤�Ľ  ة أو الذاتّيـــ،امليـــولو

  .ة الصوابجمانبة و يّ عدم املوضوع

دون إىل مرجعيـة غربيـة مطلقـة ة، ذلـك أن هـؤالء يسـتنيّ اإلستشـراقاآلراء أمر مهم داخـل املنظومـة  توارث

 ماسـنيون يف تفسـري سـورة الكهـف مثال ذلـك عـودة بـريك إىلها الواحد عن اآلخر دون مراجعة وال تدقيق، و ينقل
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النظـرة لألمـور نظـرة جمـزأة خاليـة مـن الكليـة خاصـة عنـدما  إضـافة إىلإىل بالشري يف تقسيم سـور القـرآن،  عودتهو 

  .ذلك بإغفالهيل إىل رأي دون اآلخر و ة بامليتحدثون عن األمور الفقهيّ 

مــثال مصـــطلحات أم  ســتخدماهــذا مــا كـــان مــع بــريك حـــني دم الدقــة يف اســتعمال املصـــطلحات و مث عــ

ة إلكثــــار مـــن التعبــــري عــــن احلقــــائق الدينيّــــاو  م صــــيغ الشــــكداســــتخو ني، الــــدهر، املصـــري، الكتـــاب، العصــــر، احلــــ

ــــو  زيــــادة علــــى التعمــــيم  "ن، أظــــن، أعتقــــد، يبــــدو يل، لعلــــهمــــن املمكــــ: "الظــــن فيقــــولة بألفــــاظ الشــــك و التارخيّي

  .باستعمال لفظ كل

�Ǧم فهو الصرب ،األناة،و التحفز و أما ما يؤخذ هل ºǓ¢�¬ƢºƴǼǳ¦�ǺºǷ�ƢºǸȀǷ�Å¦°ƾºǫ�Ƣºđ�¦ȂºǬǬƷ�©Ƣºũ�Ȇǿإىل 

ة أو قاربوهــا يف هلــذا ظفــروا باملوضــوعيّ  التنقيــبو  عنــاء االســتنباط بعــد ســنني طويلــة مــن البحــثذلــك التمحــيص و 

إّن الفهـم الـذي عـاجل املستشـرقون بـه القضـايا "ة املتعلقـة بـالنّص القـرآين يان كثرية خصوصـاً يف أحبـاثهم اللغويّـأح

ضـــبط و  مركـــزي لـــديهم ، هـــدفةفالدراســـات البيبلوغرافيّـــة يبتعـــد كثـــرياً عـــن الفهـــم الـــذي نعاجلـــه بـــه حنـــن،القرآنيّـــ

1...."ة مهمة جديرة بالبحثالوقائع التأرخييّ 

تتميــــز نظــــرة املستشــــرقني، يف أغلــــبهم إىل اإلعجــــاز بطابعهــــا النقــــدي  : "خــــرييف األالقــــول ميكــــن  نإذ

لوجيــاً بو رو أنث الكتــب املنزلــة، تراثــا إنســانياً ة لإلميــان بالغيــب فهــم يعتــربون ة املنافيّــحتكمهــم يف ذلــك الــروح الالئكّيــ

ريف، حققـه اإلنسـان يف حقبـة مـا و معـ و تـارخيي،،ة تعزى إىل ما ميثله من رصيد فكري، و روحـيأمهيته األساسيّ 

2."...موهمن هذا املنظور قوّ و  ...القرآنȂǳÂƢǼƫ�°ƢƦƬǟȏ¦�¦ǀđ¦�... مساره احلضاري الكوين ضمن

.85املرجع السابق، ص: الصغري حممد حسني علي -  1
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إمنـا يعكـس نتـائج حتليل نقـدي و إىل أبدا خيضع اء إىل مثل هذه األحكام عند املستشرقني ال هاالنتلعل 

أســـاس شـــكي  ذلـــك أنـــه ينطلـــق مـــن القـــرآين ه يف قـــراءة الـــنصّ عـــن بعضـــي ال خيتلـــف اإلستشـــراقفالنقـــد مســـبقة، 

  .مبصدرية القرآن

هو و  ان السبب يف نشأة هذه الدراساتة علينا أن ننتبه إىل أمر كيّ اإلستشراقوبعيدا عن الدراسات 

 هي لنما مل نراجع مصادرها ومراجعها و مراجعها إذ أنه ال ميكن أن نعطي هذه الدراسات حقها مصادرها و 

 علىتوافر  إىلحيتاج  نقد مثل هذه الدراسات وتقوميها، إن"جامعاته و الغرب  ƢƦƬǰǷ�Ŀ�ƢĔȋ�ƢǼǳ�̈ƘȈȀǷ©تكون 

وال يتيسر أغلبها إال يف جامعات الغرب ومكتباته، وما أفدنا منه  ات متعددة،وهي بلغّ مصادرها ومراجعها،

إال أننا على  حة،ي نصيبها من الصّ در ن الو رواية  كان نتيجة إمعان يف بعضها، وقراءة عن البعض اآلخر

صرح احلضارة  ،إرساءقد شارك مشاركة فاعلة يف  القيم منها خباصةموم نكاد نقطع أن هذه الدراسات و الع

1." وكشف عن وجهها الناصع ها الثمينة،أبان عن خباياو  ةالقرآنيّ 

.100-99املرجع السابق ،ص:الصغري حممد حسني علي  - 1
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خـــاتمة

وفينا مبا ألزمنا أنفسنا به يف املقدمة، مث سب أننا قد وفقنا ولو بالنزر اليسري، و حنهكذا ينتهي حبثنا، و 

§�ة، واألسئلة الفرعيّ أجبنا على األسئلة احملوريّ  ƢƬǯ�Ƥ ƷƢǏ�ȄǴǟ�řƴƬǳ¦�ÀÂ®�ǺǷ��Ʈ ƸƦǳ¦�¦ǀŮ�Ƣđ�ƢǼǷƾǫ�Ŗǳ¦�ƨ

RELIRE LE CORAN.

عمدنا يف مرحلة أوىل إىل التأسيس ف، ''جاك بريك''القرآين عند  قد حاولنا يف هذا البحث قراءة النصّ و 

مث تتبعنا  اصطالحاً ة و القرآين لغّ ، اخلطاب، النصّ مدخل البحث تتبع داللة النصّ : النظري هلذا الطرح فكان

ركزنا و .... رينمفكاص من معجميني، لغويني، فالسفة و أشكال ممارسة هذه املفاهيم عند أصحاب االختص

  .ةة اإلسالميّ يف الثقافة العربيّ  بامتياز ن ألنه كان النصّ آعلى القر 

طاب االستشراقي النص القرآين يف اخلي بالضبط يف الفصل األول إىل تقصّ ة و و عمدنا يف املرحلة الثانيّ 

، وقد أماط هذا الفصل اللثام عن كثري من القضايا أمهها أن االستشراق بدأ يف الشرق ةعرب املباحث الثالث

نفسه ويف احليز اجلغرايف الشرقي قبل أن يبدأ عند الغرب، مث تعرفنا على أهم خصائص اخلطاب االستشراقي يف 

، مرجعيته الفكرية اليت وجهت قراءته للنّص القرآين و ركزنا على تناوله للنص القرآين، مناهجه، أدواته القرائية

  . اخلطاب االستشراقي الفرنسي باعتباره املرجعية الفكرية اليت انطلق منها بريك يف إعادة قراءته للنص القرآين

ة و نظرا ملا حيظى به الكتاب موضوع البحث من مكانة حاولنا تفكيك فصوله للبحث يف خصوصيّ 

كان القرآين، و ة اليت انطلق منها بريك يف تأسيس رؤيته للنصّ يف األرضيّ اءة، يف داللتها، يف املفاهيم، و هذه القر 

للبنية، للزمن، للمعيار (علينا يف هذا الفصل ربط كل مبحث بسياقه املعريف لتبيني املؤثرات اليت حددت قراءته 

من زاوية بريك اليت أتاحت العثور على دينامية  القضاياقد حاولنا إثارة هذه و ) القرآين ة يف النصّ ة العربيّ للغّ 

�ËȇǂǰǨǳ¦�Ƣē¦°ȂǜǼǷ�Ǧ ǛȂƫ�Â�ƢȀǬǧÂ�ǶǜƬǼƫ��Ǿƥ�ƨǏƢƻ�ËȇƾƟƢǬǠǳ¦��ƨ ةاإليديولوجيّ ة،و.  
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و تقتضي أيضا البحث ت اليت وقع فيها إىل اهلفوات و الزّال  االنتباهتقتضي قراءة بريك للنّص القرآين و  

بقراءات بديل  و أخريا ةبقراءات نقديّ يف لغته، يف رؤيته و يف منهجه الذي أعاد به قراءة النّص القرآين، مث 

��ň¡ǂǬǳ¦�ǎ ǼǴǳ�Ǿƫ ¦ǂǫ�̈®Ƣǟ¤�Ǻǟ�Ƣđ�ǒ ȈǠƬǈǻ القراءات املعاصرة  بني منكانت يف الفصل الثالث من البحث و

تتميز مبنهجية انطلقت  ¤ƢĔ¢�ń خلصناقد  للنّص القرآين، و "مد أركونحم"اليت ركزنا عليها يف هذا الفصل قراءة 

  .الالمفكر فيهاث اإلسالمي الستخراج املكبوت و ة مث طبقتها على الرت من مكتسبات احلداثة الغربيّ 

فهو مازال حيتفظ  ة،ة اإلسالميّ للقرآن مركزيته ضمن الثقافة العربيّ  "يف األخري إىل أن  انتهيناو 

1.".....التناسل مبا هو نّص توالدي مفتوح على غريه من النصوصاإلخصاب و  ةخبصوصيّ 

 نه يفتح مفهوم االتساعإة ،املناهج املعرفيّ ة و وهو باختصار نّص مفتوح على الكثري من األدوات القرائيّ 

  .يفجر الدالالت الغائبة عن القراء يف كل مرةة، بل و يوسع من أفق الرؤية القرائيّ و 

 دارسوو  املستعربونو  ويون، املستشرقونالعديد من املفكرين، الفالسفة، علماء الدين، اللغّ لذلك كتب 

مارسوا يف دراستهم هلذا النّص كل ما توصلت إليه أميا إبداع فيه، و  أبدعوايف النّص القرآين و ..... اإلسالم

الستجالء كل ما فيه ن مكنونات، و كل ما فيه مة، الستنطاق  ة أم فلسفيّ ة كانت، أدبيّ علميّ : ات احلديثةالنظريّ 

  .مكانفهمه، ولإلفادة منه يف كل زمان و من أغوار يف حماولة ل

 إن كانت حماولة الحقة تأيت بعد حماولة سابقةتعد كل قراءة فيه قراءة قاصر، و  لكن يف كل مرة كانت

�Â��̈ǂǷ�ƢȀȈǨǼƬǳȋ¦�ń¤�̈Ȃǘƻ�Ƣđ�ȆǬƫǂƫ�Ľ��Ãǂƻ¢�̈ǂǷ�ƢȀȈǴǟ�řƦƬǳأو  ،نسجام والتوافق مع العقيدةمام يف إطار اال

....العلم، أو مع العامل احمليط مع

لعله من  :بالعودة إىل إعادة قراءة بريك للنّص القرآين البد من أن نقولو باحلديث عن القراءات، و 

اإلنصاف أن نؤكد أن أفكاره ستكتسي يف املستقبل القريب أمهية بالغة خاصة عندما ينتقل الباحثون العرب 

.435املرجع السابق، ص: الساملي هادية -1
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الدين عموما، يف النّص القرآين يبحثون يف ميدان النّص املقدس، يف  ة حنية إىل املوضوعيّ إليديولوجيّ من ا

  .احلديث النبويو 

غت على قراءة الكثري من النقاد البريكية اليت ط املسحة التأكيد على و لعله من اإلنصاف أيضاً 

حممد بن " ،"مصطفى شريف": نذكر منهمو  العريب العلماء الذين تناولوا النّص القرآين مؤخرا خاصة يف املغربو 

ة اليت طبقوها يف عديد غريهم رغم االنتقائيّ و ..... ،"حممد أركون" ، "هشام جعيط"، "حممد سنكري"، " نونة

.¦Ƣǿǂǯǀǳ�¾ƢĐ¦�ǞǈƬȇ�ȏ�Ŗǳيا و القضا

لمرحلة الراهنة اهلها بالنسبة لميكننا جت التاباته مراجع ال استغناء عنها، و كعلى أن أعمال بريك و 

اءة النّص املؤسس حلضارة إحلاح يف البحث عن البديل يف قر ة ملا فيها من عمق يف التناول، و للمراحل الالحقو 

  .املسلمنيالعرب و 

مث إن بريك عندما ختم حماضراته بتساؤالت عامة و بإجابات حذرة أهل إعادة قراءته للنّص القرآين 

العقل اإلسالمي إلنتاج قراءات بديل تقنع مبنطق احلجة الفكر و حدى القراءات اليت تستفز ألن تكون إ

  .املنطقية، الدليل العقلي و الفكريّ 

يف و  لن جنانب الصواب إذا قلنا أن بريك يف تناوله للقضية الواحدة يف إعادة قراءته للقرآن خصوصاً و 

املعاصرة فضال عن ة و كيّ للكثري من القضايا على وجه العموم جيول بك يف جماالت البحث الكالسي قراءته

مثال يعج بالكثري من  القرآين فتحه للعديد من القضايا يف معاجلته للقضية الواحدة، فمنت إعادة قراءته للنصّ 

  .مل أطرافه يف فك مستغلقات القضية الواحدة يستطيع الباحث معها مل مشله، و القضايا اليت الاملفاهيم و 

بالنظر إىل ة و املعرفيّ و  ةة قاصر بالنظر إىل مرجعية الرجل الفكريّ تبقى قراءة بريك للنّص القرآين قراءو 

ة فما بالك حني تطبيقها على وص البشريّ طبقت على النصّ  املناهج اليت كانت هي األخرى قاصرا حني
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نبهت ألخرى كان القارئ كشفت عن أشياء و   الوقت نفسها يف ¤Ĕ¢�ȏ)النّص القرآين(وص املقدسة النصّ 

  .عنها يف أحيان كثرية املسلم غافال

صه، مث إن فكره يف شقه املعريف بكل ما خيألحيان أنه مفكر مأخوذ بالشرق، و أثبت بريك يف كثري من ا

األكادمييني بكثري من له ألن تتناوله أقالم الباحثني و هو أمر يؤهاتسم بالقوة والغزارة واالتساع و  املنهجيو 

  .احليادة، النزاهة و ة، املوضوعيّ اجلديّ 

هو  مالحظات تستشرف مشروعا علمياً هذا البحث ال يعدو كونه نظرات و  عل ما مت حتريره يفلو 

للنّص القرآين على وجه ة للموروث العريب و يف القراءة البريكيّ و   مشروع البحث يف الفكر البريكي عموما

  .اخلصوص

من جهات خمتصة  متضافرةتشعب هذا الفكر فإن املشروع حيتاج إىل جهود وحبكم ضخامة، غزارة، و 

تكون هذه .... يف علوم القرآن، يف الرتمجة، يف التاريخ، يف الفلسفة، يف علم االجتماع، يف علم األديان

اليت تتعامل فيها مع هذا الفكر وتكون أيضا على دراية ة املنهجيّ و  ةمجيعها على دراية بالطرائق العلميّ  جلهاتا

  .القرآينالنّص يف التعامل مع املوروث العريب و  حذرو 

التقاطع مع مجيع و  ةاملوسوعيّ هي دعوة إىل إحياء روح التكامل و الدعوة إىل مثل هذه املشاريع و 

  .ترسيخهو جوانب الفكر اإلنساين قبل أن تكون دعوة إىل تأصيل الفكر البريكي 

�µبعيدا عن بريك علينا أن نؤكد يف األخري أن النّص القرآين مل يكن يوما حجر عثرة يف سبيل و  ȂĔ

احنطاطها ألنه باختصار نّص مكتوب ليس له شكل حمدود ة، وال كان تفعيله سببا يف تأخرها و األمة اإلسالميّ 

ȂǇ�Ȇǿ�ƨȇƢĔ�ǾǳÂ°̈� هƬȇ¦ƾƥ�Ȇǿ�ƨŢƢǧ�Ǿǳ�ƢŮ�ƨȇƢĔ�ȏ�¦°ƚƥ�ǺǸǔƬȇ��ƨǧȂǳƘŭ¦�ƨƥƢƬǰǳ¦�̧¦Ȃǻ¢�ǺǷ�̧Ȃǻ�Ä¢�ń¤�ȆǸƬǼȇ�ȏو 

�ƨȇƢĔ�ȏ�©ȐȇÂƘƬƥ�ȄǜŹ�¾¦±�ȏ�Â حظيهو نّص و .هاياتالناس، وهي ليست كباقي البدايات وال كباقي الن

  .هلا
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هو بال بداية أو و ... ةليست له بؤرة مركزيّ ... لتصنيفيطرح إشكالية ا...مكتوب نصّ "النّص القرآين 

ƨȇƢĔ.... ّحقوق طبع النّص القرآينالنّص القرآين على النّص نفسه، و ة يف له طاقة رمزية مطلقة، اإلحالة املرجعي

1."حمفوظة ألحد غري

وص فهي تؤصل ما يسعى إليه الكثري من القرآين نص كباقي النصّ تؤكد طائفة على أن النصّ  حنيو 

ة إال أنه يف حقيقة األمر هو يف جزء منه كتاب وص البشريّ املستشرقني و املستعربني من إنزال القرآن منزلة النصّ 

يه هو يف جزء آخر منه قصص فو .... معايريه اخلاصة به أيضاً ته اخلاصة، له له بنيته، له بعده الزمين، له لغّ 

االستعمال  كتوب أضحى قابال إلساءة الفهم، وإلساءةم هو يف حتوله إىل نصّ و ... تناص مع األديان السابقة

  .ة املكونة خلصوصيتهذاك ألن اهللا يظل من أهم األبعاد الدالليّ منزه عن كل هذا و  إال أنه يف احلقيقة نصّ 

حتيط به هالة من  هو نصّ و  الديين بامتياز،ة أنه النصّ ة اإلسالميّ مييز القرآن يف الثقافة العربيّ  ماو  "

ة كثيفة، متنعه من إن لفظ قرآن ليحمل شحنة كالميّ من اخلوض يف املسكوت عنه فيه، و  التقديس متنع الدارس

2."إعادة صياغة للرتاث اإلسالمي يف جمموعه ، يستخدم من أجل مشروع نقدي، و أن يكون مفهوما إجرائياً 

ث فيه بل ويتمنع هو أصال عنه، وحىت الباحيا فإنه يضيق اخلناق على قارئه و دين بوصف القرآن نصاً و 

.إن وجله الباحث سيسري يف حقل من األلغام جتعل قراءته تتعثر، إن مل متت أصالو 

وص هلذه النصّ ن يف الزمن، متعال على الظريف، و دس، حمصخطري ألنه حمفوف باملق الديين نصّ فالنصّ "

3."داللتها على احلقيقة يف إطالقهاة، يفرضها مصدرها اإلهلي و خصوصيّ 

  .بفعل إعادة القراءة بقدر ارتباطه باإلنسان بوصفه قارئابط النّص القرآين بفعل القراءة و و بقدر ما ارت

.)بتصرف( 174صاملرجع السابق ،: شكري عزيز ماضي -1   

.51املرجع السابق، ص: الساملي هادية -2
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املعرفية، الفلسفية، الدينية، األخالقية، السياسية : بكل أبعاده بل لعله النّص الوحيد الذي يركز على اإلنسان

كبرية يف هذا املخلوق، مث إن هذا النّص ركز بكل صغرية و .... صادية، اجلنسية،االجتماعية، التشريعية، االقت

 ).اإلنسان اجلديد(هذا اإلنسان  يفعلى اجلدة 

إنه .... معه على الصعيد األديب اخلالص قارئ جديدنشأ القرآين اإلنساين، إنسان جديد، و نشأ مع النّص "

وتشريعا، اجتماعا واقتصاداأخالقا، سياسةفلسفة و . يه خمتلف أنواع املعرفةمنوذج من الكتابة تتداخل ف

العامل نظر يف رؤياه لإلنسان و يف هذا ما يتيح للكاتب أن يعيد الو .... فيه خمتلف أنواع الكتابة  تتداخلو 

 إنسانابوصفه  اإلنسان، لن تكون إال مزيدا من االجتاه حنو إنسانيةتكون هذه الرؤيا إال كونية و لكتابة، ولن او 

إال يف عمق  اإلنسانو  اإلنسانلن يكون فيها فرق بني يف ما وراء كل عرف  ولون، ويف ما وراء كل انتماء، و 

1 ."بة جديدة برؤية جديدةدعوة إىل كتا. قراءته إنه نصّ هذه الرؤيا اجلديدة ويف غناه و  التعبري عن

لن  اإلسالميةو لعل الدعوة إىل الكتابة اجلديدة بالرؤية اجلديدة هي دعوة إىل إعادة قراءة القرآن ألن األمة 

�Ŀ�ȏ¤�©ƢƥƢƳȍ¦�ǽǀǿ�ƾš �Ǻǳ�Â��ƨǼǿ¦ǂǳ¦�Â�ƨǬƥƢǈǳ¦�Ƣēȏ£Ƣǈƫ�Ǻǟ�©ƢƥƢƳ¤�ƾš �Ń�ƢǷ�ƢēŚƷ�Â�ƢȀȀȈƫ�ǺǷ�«ǂţ

�̄ƢƬǇȋ¦�ƾų�Ǯ ǳǀǳ�ň¡ǂǬǳ¦�Ëǎ ǼǴǳ�ǾǸȀǧ�ƾǠƥ�ȏ¤�ȆǷȐǇȍ¦�ŃƢǠǳ¦�ƾƷ¢�ǶȀǨȇ�Ǻǳ�Â��Ƣē°Ƣǔū�ǆ Ǉƚŭ¦�ƢȀËǐǻ

  .عشرين سنةيضبط مدة التجديد خبمس و  يؤكد على حتمية جتديد تفسري القرآن من حني آلخر و" كولن"

بل إن األستاذ كولن أصبحت لديه قناعة بضرورة جتديد التفسري من حني آلخر، فقد قال يل بعض الثقاة "

2 ."تفسري القرآن كل مخس و عشرين سنةيف  جيتهدواعلى الناس أن : " من تالميذه أنه يقول

يف حاجة فعال إىل العودة إىل النص القرآين ألنه مفتاح رؤية املسلمني  اإلسالمية األمةو خالصة القول أن 

.....مسلما، مستعربا، دارس إسالم أو مستشرقا:ألنفسهم و رؤية اآلخرين هلم، أيا كان هذا اآلخر

.36-35الكتابة، ص النّص القرآن و آفاق : أدونيس - 1

2-ƨǰƦǋȂƥ�ƾȈĐ¦�ƾƦǟ:منشورات عامل الرتبية، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار 1فلسفة جديدة لفهم القرآن الكرمي، تقدمي عبد الكرمي غريب، ط ،

.51م، ص2005هـ، 1436البيضاء، املغرب، 
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إال بدءا من استيعاب هذا ....القرآن مفتاح لفهم العامل اإلسالمي، و لن يفهم أحد املسلمني و تارخيهم"

...دون ذلك سيظل املسلم غريبا، قطعا عن اآلخر. بني املسلممبستوى العالقة القائمة بينه و  نص و اإلحاطةال

مواطنا حيا  اإلنسانيف هذا العصر الكوين، لن يكون ذاته إال بقدر اآلخر، فأن يكون . واإلنسان خصوصا

منذ حوايل أربعة عشر قرنا خالصته و  فالكتاب أساس العلم.... ونيا، حقيقيا يف بلده هو أن يكون مواطنا كو 

1.... "خامت للكالم و 

لو بالقدر اليسري يف اإلملام باخلطوط العريضة للبحث مبا يسهل ويف األخري آمل أن أكون قد وفقت و 

  .ضاءات الدقيقةعلينا فيما بعد استكماله ألين أرى أنه يف حاجة إىل املزيد من الدراسات املعمقة و اإل

حبر، وهو يف حقيقة األمر فروض نقطة من هذا البحث غيض من فيض، و إين على يقني بأن و 

 .جنة املوقرةتوجيه من اللّ تهادات حتتاج إىل تقومي، تصويب و اجو 

.بتصرف 37-36املرجع السابق، ص : أدونيس - 1  
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قـائمة المصادر والمراجع

. لقرآن الكرمي برواية ورش عن نافعا: مالقرآن الكري

  : المصادر والمراجع العربية: أوال

والنشـر، ، املؤسسـة العربيّـة للدراسـات 1األسلوبّية ونظرية النّص، دراسـات وحبـوث، ط: إبراهيم خليل.1

 .م1997

ل للنشـــــر واألحبــــــاث يـــــاالستشـــــراق وأحبـــــاث الصـــــراع لـــــدى إســـــرائيل، دار اجل: إبـــــراهيم عبـــــد الكـــــرمي.2

  .م1993الفلسطينية، عمان، 

 ). د ت( ،ابة، دار اآلداب، بريوت، لبنانالنّص القرآين وأفاق الكت :علي أمحد سعيد أدونيس.3

اململكـة  ،طبعـة مؤسسـة آل البيـت إلحيـاء الـرتاثوقاية األذهـان، : األصفهاين أبو حممد رضا النجفي.4

 .هـ1413 العربّية السعوديّة،

تعليـــق و  ترمجــة ،اســـتحالة التأصــيل حنــو تــاريخ آخـــر للفكــر اإلســالميالفكــر األصــويل و : أركــون حممــد.5

 .م1999هاشم صاحل، دار الساقي، بريوت، 

ــــ.6 ترمجـــة وتعليـــق هاشـــم صـــاحل، دار ،فهـــم اإلســـالم اليـــومكيـــف نقضـــايا يف نقـــد العقـــل الـــديين  : ــــــــــــــــــــــــــــ

 .م1998الطليعة، لبنان، 

ـــ.7 ، 2ترمجــة وتعليــق هاشــم صــاحل، ط،قضــايا يف نقــد العقــل الــديين  كيــف نفهــم اإلســالم اليــوم:ــــــــــــــــــــــــــــ

 .م2000دار الطليعة، لبنان، يناير، 

 .م1986العريب اإلسالمي، ترمجة هاشم صاحل، مركز اإلمناء القومي، بريوت،  تارخيية الفكر:ـــــــــــــــــــــــــــــ.8

مركـــــــــــز اإلمنـــــــــــاء   تعليـــــــــــق هاشـــــــــــم صـــــــــــاحل،قـــــــــــراءة علميّـــــــــــة، ترمجـــــــــــة و  الفكـــــــــــر اإلســـــــــــالمي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.9

 .م1987القومي،بريوت،
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ــــ.10 ، دار الســـاقي، بـــريوت 3ق هاشـــم صـــاحل، طالفكـــر اإلســـالمي نقـــد واجتهـــاد، ترمجـــة وتعليـــ:ــــــــــــــــــــــــــــ

 .م1998لبنان، 

ـــ.11 القــرآن مــن التفســري املــوروث إىل حتليــل اخلطــاب الــديين، ترمجــة هاشــم صــاحل، دار الطليعــة، :ــــــــــــــــــــــــــــ

 .م2001بريوت، 

،النشـــرو ن، الـــوعي، دار الثقافـــة للطباعـــة دراســـات يف الفلســـفة اليونانيـــة، التأمـــل، الزمـــا: أمـــري مطـــر.12

 .م1980القاهرة، مصر، 

للناشــرين املتحــدين، ، الشــركة املغربّيــة1، طالصــفر للكتابــة، ترمجــة حممــد بــرادةدرجــة : نبــارت روال.13

 .هـ1371، بريوت، تشرين األول، أكتوبر،دار الطليعة

اإلســــالمية يف اجلامعــــات األملانيــــة، ترمجــــة مصــــطفى مــــاهر، دار الدراســــات العربيــــة و : روديبــــارت .14

.الكتاب العريب، القاهرة، مصر، دت

 . م1992الكايف، معجم عريب حديث، شركة املطبوعات للتوزيع والنشر، بريوت، : الباشا حممد.15

، دار الكتـــاب 8تفصــيل آيــات القــرآن الكــرمي، مقدمــة الطبعــة الثانيــة، ط : عبــد البــاقي حممــد فــؤاد.16

 .م 1969العريب، بريوت، 

 .م1995النهضة املصرية، القاهرة، مصر، دار ، 2دي، طالزمان الوجو : بدوي عبد الرمحن.17

ــــــ.18 ، دار العلـــــم للماليـــــني، بـــــريوت، لبنـــــان، متـــــوز، يوليـــــو، 3موســـــوعة املستشـــــرقني، ط: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .م1993

 . م1984، املؤسسة العربّية للدراسات والنشر، بريوت، 1ج الفلسفة،موسوعة :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.19
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منـــاهج املستشـــرقني يف الدراســـات العربيّـــة اإلســـالمّية، حبـــث يف النظـــام السياســـي : بــدوي حممـــد طـــه.20

، املنظمــــة العربّيــــة للرتبّيــــة والثقافــــة والعلــــوم، 2ج ،"أرنولــــد"مي ردا علــــى املستشــــرق اإلجنليــــزي اإلســــال

 .م1985 ،إدارة الثقافة ،العريب لدول اخلليجمكتب الرتبّية 

، 3ط ،القــرآن الكــرمي رؤيــة منهجيــة جديــدة ملباحــث القــرآن الكــرمي :بســيوين رســالن صــالح الــدين.21

 .م1999دار قباء، القاهرة، 

، دار الكتـــاب 1ترمجتـــه، وتـــأثريه، ترمجـــة رضـــا ســـعادة، ط،القـــرآن، نزولـــه، تدوينـــه :بالشـــري رجيـــيس.22

 .م1974اللبناين، بريوت، 

 هـ 1403املستشرقون وترمجة القرآن الكرمي، دار األفاق اجلديدة، بريوت، : البنداق حممد صاحل.23

 .م1980د ط، بريوت، املستشرقون وترمجة القرآن الكرمي، : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.24

، سلســـلة 1تقـــدمي أمحـــد صــبحي منصـــور، ط،ترمجــة وائـــل غــايل ،إعــادة القـــرآن الكـــرمي :بــريك جـــاك.25

 . م1996الفكر الديين والفلسفي، دار الندمي، 

ـــــ.26 ــــم القــــراءة، ترمجــــة منــــذر عياشــــي، ط: ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــوير، 1القــــرآن وعل ، دار اإلمنــــاء احلضــــاري، دار التن

 . م 1996،وت،حلببري 

،حتقيـــق لطفــي عبــد البـــديع ،والعلــوم كشــاف اصـــطالحات الفنــون  :التهــانوي حممــد علــي بـــن علــي.27

 .م 1972اهليئة العامة للكتاب، مصر، ،1ط ،2ج

، د ب، 1والعلـــوم، حتقيـــق علـــي دحـــروج، ط كشـــاف اصـــطالحات الفنـــون : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.28

1996.

 .م1948، القاهرة 1البيان و التبيني، حتقيق عبد السالم هارون، ج: اجلاحظ أبو عثمان بن حبر.29
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، مكتبـة اخلــاجني، مصــر، 3طالبيــان و التبيـني، شــرح عبـد الســالم حممـد هــارون، :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.30

 .م1960

لبنــــــان، ، م هـــــارون، مطبعـــــة دار اجليـــــل، بـــــريوتاحليـــــوان، حتقيـــــق عبـــــد الســــــال:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.31

 .م1996هـ، 1416

ء العــــريب، بــــريوت، لبنــــان، الدراســــات العربيــــة واإلســــالمية يف أوروبــــا، معهــــد اإلمنــــا: ميشــــال جحــــا.32

 .م1982

 . م1978 ،لبنان ،بريوت ،مكتبة لبنان ،1ط  ،التعريفات :اجلرجاين الشريف.33

 . م1991، دار الكتاب اللبناين املصري، بريوت، القاهرة، 1التعريفات، ط  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.34

د (مطبعـة املـدين، السـفر األول، ،حتقيـق حممـود شـاكر ،طبقات فحول الشـعراء :اجلمحي بن سالم.35

 ). ت

 ).د ت(، طبعة الفحالة، مصر، 2خمتصر املنتهى، ج: ابن احلاجب املالكي.36

، مطبعــــة االســــتقالل الكــــربى، القــــاهرة، 10ط ،30ج التفســــري الواضــــح،: حجــــازي حممــــد حممــــود.37

 .م1968مصر، 

حكـــم ترمجــة القـــرآن العظـــيم، دراســة وحتقيـــق حممـــد التمســـماين : املغـــريباحلجــوي حممـــد بـــن احلســن .38

اإلدريسي ومعه تاريخ حركة ترمجة معاين القرآن الكرمي من قبـل املستشـرقني ودوافعهـا وخطرهـا، تـأليف 

 .هـ1432م، 2011، مطابع الشويخ، تطوان، املغرب، 1حمقق الكتاب، ط 

 .م1995لعريب، بريوت، الدار البيضاء، ، املركز الثقايف ا2نقد النّص، ط: علي حرب.39

، مطـابع الريـاض، اململكـة 1قـرة العـني لشـرح ورقـة إمـام احلـرمني،ج: احلطاب حممد بن حممد الـرعيين.40

 .هـ1375العربية السعودية، 
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جمــد املؤسســة اجلامّعيــة للدراســات والنشــر ،2مــا اخلطــاب، وكيــف حنللــه؟ ط :احلمــريي عبــد الواســع.41

 .م 2014هـ، 1435لبنان، ، بريوت، والتوزيع

 .م1976تاريخ األدب العريب املعاصر، اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر، : إبراهيمأبو اخلشب .42

 . م1995، دار الفكر اللبناين، بريوت، 1معجم املصطلحات العربّية، ط: خليل أمحد خليل.43

العامــــــة للكتـــــاب، مصــــــر، االستشـــــراق الفرنســــــي واألدب العـــــريب، اهليئــــــة املصـــــرية : درويـــــش أمحــــــد.44

 .م1997

 .م1988،  عامل الكتب، 1ط ،ترمجة متام حسان ،النّص واخلطاب واإلجراء :ديبو جراند روبرت.45

، دار الكتــاب 1الفكــر العــريب و مركــزه يف التــاريخ، ترمجــة إمساعيــل البيطــار، ط: يدي الســي أولــري .46

 .م1974اللبناين، بريوت، لبنان، 

دار الشـروق للنشــر  ،1ط ،خطـاب النهضــة والتقـدم يف الروايـة العربّيــة املعاصـرة :رزان حممـود إبـراهيم.47

 ). د ت ( والتوزيع، عمان، األردن، 

ــ5الــدين عبــد احلميــد، طالعمــدة، حتقيــق حمــي: بــو علــى احلســن القــريواينأبــن رشــيق ا.48 ، ل، دار اجلي

 .م1981، ه1401

يـق حممـد أبـو الفضـل ابـراهيم، دار املعـارف، الربهان يف علوم القرآن، حتق: الزركشي بدر الدين حممد.49

 .م1957مصر، 

الربهـــان يف علـــوم القـــرآن، حتقيـــق حممـــد أيب الفضـــل ابـــراهيم، دار املعرفـــة، بـــريوت، :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.50

 .م1957

، كتــاب األمــة، قطــر، 1للصــراع احلضــاري، طستشــراق واخللفيــة الفكريّــة اال: زقــزوق حممــود محــدي.51

 .هـ 1404صفر، 
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مشكلة البنية أو أضواء على البنيوية، مشكالت فلسـفية،دار مصـر للطباعـة، مصـر، : ابراهيمزكرياء .52

 .د ت

ـــــــرحيم :الزخمشـــــــري جـــــــار اهللا حممـــــــود.53 ـــــــق عبـــــــد ال بـــــــريوت، ،دار املعـــــــارف ،أســـــــاس البالغـــــــة، حتقي

 .م1982،لبنان

، املركــز الثقــايف العــريب، بــريوت، 1الــنّص، حبــث فيمــا يكــون بــه امللفــوظ نّصــاً، طنســيج : الزنــاد لزهــر.54

 .م1993

ــة اإلثــين عشــرية :الزهــراين خالــد بــن أمحــد.55 تقــدمي صــاحل بــن  ،موقــف الطــاهر بــن عاشــور مــن اإلمامّي

مطبعــة النجــاح اجلديــدة، ،، مركــز املغــرب العــريب للدراســات والتــدريب1مقبــل العصــيمي التميمــي، ط

 .م 2010هـ، 1431البيضاء،  الدار

االستشراق أهدافه ووسـائله، دراسـة تطبيقيـة حـول مـنهج الغـربيني يف دراسـة : الزيادي حممد فتح اهللا.56

 .م2002، دار قتيبة للطباعة والنشر، 2ابن خلدون، ط 

، املركــز الثقــايف العــريب، الــدار 8مفهــوم الــنّص، دراســات يف علــوم القــرآن، ط: أبــو زيــد نصــر حامــد.57

 .م 2011ضاء، املغرب، البي

ستشــــــراقّية وأثرهــــــا يف الدراســــــات الظـــــاهرة اال ،ستشــــــراقينقـــــد اخلطــــــاب اال :ساســـــي ســــــامل احلــــــاج.58

 . م2002 كانون الثاين، يناير،دار املدار اإلسالمي، بريوت، لبنان،،1ط ،1اإلسالمّية، ج

ستشــراقّية وأثرهـــا يف الدراســات اإلســـالمّية، ستشــراقي، الظـــاهرة االاخلطـــاب االنقــد : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.59

 .م2002،دار املدار اإلسالمي، بريوت، لبنان، 1، ط2ج

، مطبعــــــة األمانـــــة، القــــــاهرة، مصــــــر، 1داللــــــة األلفـــــاظ عنــــــد األصـــــوليني، ط: ســـــعد توفيــــــق حممـــــد.60

 .م1987هـ، 1407
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عـــامل الكتـــب احلـــديث  ،1ط ،دراســـة ســـيميائّية للـــنّص القـــرآين،التنـــاص يف القـــرآن :ملي هاديـــةاالســـ.61

 .م 2014،األردن ،للنشر والتوزيع، إربد

ـــــد الغفـــــار.62 ـــــوي عنـــــد األصـــــوليني، ط :الســـــيد أمحـــــد عب ـــــات عكـــــاظ للنشـــــر، 1التصـــــور اللّغ ، مكتب

 .م1981هـ، 1401اإلسكندرية، مصر، 

صـيدا، بـريوت، ،1ج الفضـل إبـراهيم،حتقيـق أيب  اإلتقـان يف علـوم القـرآن،: السيوطي جالل الدين.63

 . م 2003

 ). د ت( ، املكتبة العلمية،1طالرسالة، حتقيق حممد شاكر، : إدريسحممد بن  الشافعي.64

، املؤسســــة العربيــــة للدراســــات 1مــــن إشــــكاليات النقــــد العــــريب اجلديــــد، ط : شــــكري عزيــــز ماضــــي.65

 . م1997والنشر، بريوت، 

قــراءة لقــراءة خاطئــة، إعــادة القــرآن الكــرمي، جــاك بــريك، ترمجــة وائــل غــايل،  :صــبحي منصــور أمحــد.66

 . م1996سلسلة الفكر الديين والفلسفي، دار الندمي، ،1ط

منشــورات االخــتالف، ،1ط ،مــدخل إىل علــم الــنّص وجمــاالت تطبيقــه :الصــبيحي حممــد األخضــر.67

 . م 2008هـ، 1429لبنان، ،بريوت ،ناشرون ،الدار العربّية للعلوم

، املؤسســة اجلامعيّــة للدراســات 1املستشــرقون و الدراســات القرآنيّــة، ط: الصــغري حممــد حســني علــي.68

 .م1983هـ، 1403لبنان،التوزيع، والنشر و 

، دار ســـويدان، 2، ط1، جإبـــراهيمامللـــوك، حتقيـــق حممـــد تـــاريخ األمـــم و : بـــن جريـــرحممـــد  الطـــربي.69

 .م1967 هـ،1387بريوت، 

، مؤسسـة الرسـالة، 1، ط21جامع البيان يف تأويل القـرآن، حتقيـق حممـد سـامل، ج : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.70

 .م2000
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القـــاهرة، مصـــر،مـــدخل إىل تـــاريخ نشـــر الـــرتاث العـــريب، مكتبـــة اخلـــاجني،: الطنـــاحي حممـــود حممـــد.71

 .م1984

التبشـري واالستشـراق أحقـاد ومحـالت، جممـع البحـوث اإلسـالمية، : إمساعيـلحممد عزت الطهطاوي .72

 .م1977هـ، 1377القاهرة، 

ــالقــرآن الكــرمي و  :العبــاقي احلســن.73 ــة نقديّــة إلشــكالّية الــنّص عن ــة دراســة حتليلّي د حممــد القــراءة احلداثّي

 .م2010التوزيع، الدار البيضاء، اململكة املغربّية، ، أنوار للنشر و 1أركون، ط

النقــــد األديب، دراســــات نقديّــــة وأدبّيــــة حــــول إعجــــاز القــــرآن،: عبــــد التــــواب صــــالح الــــدين حممــــد.74

 . م2003هـ، 1423دار الكتاب احلديث، ، 1ط الكتاب الثالث،

الرتمجـــة، لبنـــان، التوزيـــع و ، جـــداول للنشـــر و 1اة، طاحليـــالـــنّص واخلطـــاب و  :العجيمـــي فـــاحل شـــبيب.75

 .م2013يناير

ـــد اهلـــادي.76 ـــرمحن عب ـــديين، ط :عبـــد ال ـــنّص، قـــراءات يف توظيـــف الـــنّص ال ، املركـــز الثقـــايف 1ســـلطة ال

 .م1993العريب، بريوت، لبنان، 

 .م2002اإلسالمية، قيمة الزمن عند العلماء، مكتبة املطبوعات: دة عبد الفتاحعأبو .77

آليـــات املـــنهج االستشـــراقي يف الدراســـات اإلســـالمية، سلســـلة تصـــحيح :عـــزوزي حســـن بـــن ادريـــس.78

 .م2007اإلسالم، فاس، املغرب، صورة 

، مطبعـــــة أميمــــــة، فـــــاس، املغــــــرب، 1اإلســـــالم والغــــــرب، قـــــراءات معاصــــــرة، ط :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.79

 .م2012 هـ،1433

حلضـارة الصـليبية، وجهـان جلـاك بـريك، سلسـلة فضـائح ا ؟ترمجـات القـرآن إىل أيـن: عبد العزيز زينب.80

 .م2005هـ، 1425مكتبة وهبة، القاهرة، 
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، دار 1موقـــف الغـــرب مـــن اإلســـالم، حماصـــرة وإبـــادة، صـــليبية الغـــرب وحضـــارته، ط:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.81

 م2004الكتاب العريب، دمشق، القاهرة، 

 ). تد(ل، الدار البيضاء، املغرب، ، دار توبقا1بني بني، ط :عبد السالم بن عبد العايل.82

 .م1993، دار صادر، بريوت، لبنان، 2التلخيص، حتقيق عزة حسن، ط: أبو هاللالعسكري .83

اخلطــاب القــرآين، مقاربــة توصــيفّية جلماليــة الســرد اإلعجــازي، ديــوان املطبوعــات : عشــرايت ســليمان.84

 . م1998اجلامعّية، بن عكنون، اجلزائر، 

 . م1997، دار اهلدى للثقافة والنشر، دمشق، سوريا، 1أفاق العصر، ط: عصفور جابر.85

العـــريب، الـــدار البيضـــاء، املغـــرب، ، املركـــز الثقـــايف1االستشـــراق الروســـي، ط: عبـــد الـــرحيمالعطـــاوي .86

 .م2002بريوت، لبنان، 

.، دار املعارف، القاهرة، مصر4، ط 2املستشرقون، ج  :العقيقي جنيب.87

 .م1964، دار املعارف، مصر، 3املسشرقون، ج :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.88

مركــز اإلمنــاء  ،1ترمجــة وتعليــق منــذر عياشــي، ط،القــرآن وعلــم القــراءة، جــاك بــريك :عكــام حممــود.89

 . م1996احلضاري، حلب، سورية، 

 . م1993، املركز الثقايف العريب، بريوت، لبنان 1نقد النّص، النّص واحلقيقة، ط: علي حرب.90

هــــــ، 1434، دار ابـــــن حـــــزم، بـــــريوت، لبنـــــان، 1االستشـــــراق والقـــــرآن، ط : العمـــــري أكـــــرم ضـــــياء.91

 .م 2013

1�ǆجهـــود املستشـــرقني يف الـــرتاث العـــريب بـــني التحقيـــق والرتمجـــة، ط : حممـــدعـــوين الـــرؤوف .92 ºººǴĐ¦��

 .م2004األعلى للثقافة، القاهرة، مصر، 

 . م1996، دار ومكتبة اهلالل، بريوت، لبنان، 1شبهات حول القرآن وتنفيذها، ط: عناية غازي.93
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،1مي صـــبحي منصـــور، طترمجـــة وائـــل غـــايل، تقـــد،إعـــادة القـــرآن الكـــرمي، جـــاك بـــريك :غـــايل وائـــل.94

 .م1996دار الندمي، ،سلسلة الفكر الديين والفلسفي

منشـورات علـي  ،1وضـع حواشـيه إبـراهيم مشـس الـدين، ط،معجـم مقـاييس اللغّـة :ابن فارس أمحـد.95

 . م1999لبنان، ،بريوت ،بيضون، دار الكتب العلمّية

 . م1992الكويت، ، سلسلة عامل املعرفة، 1بالغة اخلطاب وعلم النّص، ط: فضل صالح.96

 .م2002 بريوت،،صر، دار إفريقيا الشرق، املغربمناهج النقد املعا :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.97

 . م1997دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ،1القاموس احمليط، ج :الفريوز أبادي.98

دار غريـــــب، القـــــاهرة، مصـــــر، تأويـــــل مشـــــكل القـــــرآن، حتقيـــــق أمحـــــد صـــــقر، : ابـــــن قتيبـــــة عبـــــد اهللا.99

 .م1973

ـــا احللـــو، املطبعـــة : القـــديس أوغســـطني.100 االعرتافـــات، الكتـــاب احلـــادي عشـــر، ترمجـــة اخلـــوري يوحن

 .م1992الكاثوليكية، بريوت، 

ـــــة وهبـــــة1ط ،مباحـــــث يف علـــــوم القـــــرآن :القطـــــان منـــــاع.101 ،هــــــ 1308القـــــاهرة، مصـــــر، ،، مكتب

 . م1988

 .م1980هـ، 1400، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، 7مباحث يف علوم القرآن، ط:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.102

ــــنّص، ترمجــــة فريــــد الزاهــــي، وعبــــد اجلليــــل نــــاظم، ط  :كريســــتيفا جوليــــا.103 دار توبقــــال، ،2علــــم ال

 . م1997املغرب، 

الفــروق اللغّويــة، حتقيــق عــدنان درويــش، الكليــات، معجــم يف املصــطلحات و : الكفــوي أبــو البقــاء.104

 . م1992 ،هـ 1412بريوت، ،، الرسالة1ط
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ــة :املتوكــل أمحــد.105 بنيــة اخلطــاب مــن اجلملــة إىل الــنّص، ،قضــايا اللغــة العربّيــة يف اللســانيات الوظيفّي

 . م 2001منشورات دار األمان، الرباط،

¦�ȆººǸǴǠǳ¦�ǞººǸĐ،7مــج احلضــارة العربيــة،أثــر املســتعربني مــن علمــاء املشــرقيات يف : علــيكــرد   حممــد.106
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  :ملخص 

 RELIRE LE"الضخمة وقد أردفها بدراسة سمها" بيرك"تعد ترجمة القرآن الكريم أهم و آخر أعمال

CORAN" ولعل السبب العلمي الذي دعاني إلى تناول الكتاب هو  .وهي مجموع محاضرات ألقها في الكوليج دو فرانس

  .تي توسل بها في إعادة قراءته للقرآن الكريمالقراءة الفعلّية و المتأنّية لما كتبه، وفحص العدة المنهجّية ال

ثم كيف تعامل مع طبيعته المقدسة؟ ونظامه الخاص،و كيف تعامل مع جهود المفسرين والمستشرقين؟ ومع القراءات 

  .الغربية و العربية السابقة له والمتزامنة معه

من منطلق مرجعّية غربّية، لذلك عدَّ القرآن نّص تراثي فخلصنا إلى أن قراءته تناولت القرآن تناوًال نقدياً أكاديميًا الئكيًا،

حضاري مثله مثل باقي الكتب السماويّة األخرى لذلك انتهت قراءته بالقصور، رغم عمق التناول، واإللحاح في البحث عن 

.البديل، ورغم الغزارة في معالجة العديد من القضايا والتنبيه ألخرى

في قراءته للنّص القرآني البد أن تكون مشروعاً علمياً تتضافر فيه جهود جهات "  بيرك"ل وانتهينا في األخير إلى أن تناو 

مختصة عديدة تكون على دراية بطبيعة الفكر البيركي، وعلى دراية بخصوصية النّص القرآني باعتباره نّص خطير، محفوف 

.بالمقدس الزال يحتفظ بخصوصية اإلخصاب، التوالد والتناسل

Le résumé :

La traduction du Coran est la plus importante et le dernier ouvrage de Jacques

Berque. Suivi par une étude qui la nommé « Relire le Coran », une collection de

conférence prononcées au Collège de France.

La raison scientifique qui mon invité de prendre ce livre est la lecture réel et

attentive de ce qui la écrit, et le pronostic de la méthodologie de relire le Coran. Et

comment a fait face à sa nature sacrée ? Sa doctrine particulière, les efforts des

interpréteurs et les orientalistes, les lectures occidentaux et arabes précédente et

concourante.

Nous avons conclu que sa lecture a abordé le Coran avec une façon critique et

académique laïc en termes de référence occidental, donc on a considéré que le

Coran est un patrimoine culturel comme le reste des autres livres célestes.

Aussi, sa lecture est limité, malgré la profondeur et la motivation dans la quête

d’alternatives, alors même l’exubérance en abordant bon nombre des enjeux et

l’analogie des autres.

Enfin, on a conclu que la lecture de texte coranique abordée par Jacques

Berque doit être un projet scientifique où ils accommodent les efforts de nombreux

organes compétents acquis la pensée Berque familier à la confidentialité du texte

coranique considéré comme texte dangereux pleine de sacré, qui conserve encore sa

fertilisation, restitution et propagation.


