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والصالة والسالم على سيد ولد آدم حممدد ندع عبدد اهلل وسسدهلإ ا الاسدا
كافسة نشرياً ونذيراً ،وعلى آلإ وصحبإ ومع تبعهم نإحسان ا يهم الديع.

أمد د ددا نعد د ددد :فد د ددإن مهاد د ددهه :د د ددذا البح د د د :د د دده(( :أهد د ددداف الترجمد د ددات

االستش دراقية لمعدداني القددرآن الك دريم ودوافعهددا)) وقددد أعدددب الباح د اس د انة
للدددعهة الددق تلقا:ددا مددع سددعادة األمددا العددام جمددل امللد فهددد للباعددة املصددح
الش د دري سئد ددي الل اد ددة ال ح د درييسة لاد دددوة ((القد ددرآن الك د دريم فد ددي الدراسد ددات

االستشراقية)) أ.د.حممد سامل نع شديد العهيف ،حفظإ اهلل تعاا.
وممد ددا دفد ددل الباح د د

ا اع يد دداس :د ددذا املهاد ددهه مد ددع اد ددمع املهاد ددهعا

امللروحة للدساسة يف الادوة سغب إ امللحة يف املشاسكة يف عدمة ك اب اهلل نالدفاه
عددع حيااددإ ،واس شددعاساً ماددإ لألعلدداس احمليلددة ناألمددة االسددالمية مددع املس شددرقا
اليهددهد والاصدداس م ددع ع ددالهت تر ددا م ملعدداي ك دداب اهلل العظدديم الددذ

ي تي ددإ

الباط ددل م ددع ن ددا يدي ددإ و م ددع علف ددإ تازي ددل م ددع حد دديم ي ددد ،ومل ددا ش دداه ل ددد
املس ش ددرقا يف تر د دا م ملع دداي ك دداب اهلل م ددع ال حري د د وال ب ددديل م ددع ع ددالهت
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صرف الاسا عع ك اب اهلل ،وحماولدة مداهم ل اصدري
مسلما أ:ل الد اب حىت يُ َ
املسلما وتشهيإ عقيد م.
وملا سأ الباح مع اختاذ املس شرقا الرت ا سالحاً ف اكاً هلدم
االسالم ،ووسيلة مع وسائل ال اصري ل ازيل مع قدا الاصاس على نعض ما قد
السبيل.
يدهن م شاهباً مع آ القرآن تلبيساً وت ليالً كما الها سهاء س
وحاوهت الباح مع عالهت :ذب الدساسة الهجيزة نيان مد علهسة قدام
املس شرقا على تر ة معاي ك اب اهلل الدرمي ودساس هم القرآن وعلهمإ ماذ أن
وال القساوسة والر:بان أوهت تر ة اس شراقيسة نال عاون مل نعض األياد اليههديسة
اخلفيسة.

ولدهن عاهان البح ((أهداف الترجمات االستشراقية ودوافعها)) حتسم
على الباح أن ي ااوهت عااصر :ذا املهاهه مع جذوس:ا  -وله ناع صاس –
للهصههت ا الدوافل واأل:داف الق قامت ألجلها احلركة ا س شراقية يف الغرب
وأوسنا ،وال عرف عليها.
واملاهج امل بل يف :ذا البح :ه الدساسة حههت ((ا س شراق و دة ونش ة
مل نيان مراحلإ وأطهاسب)) ومع مث تعرض الباح لبعض الرت ا ا س شراقية
على سبيل املثاهت احلصر يف اللسغا األوسنيسة والغرنيسة مل ذكر مناذج ماها.
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وجعلت :ذب الدساسة يف مخسة مباح :
املبح األوهت :مفههم كلمق ((ا س شراق واملس شرقا)) كما ير
الباحثهن.
املبح الثاي :تاسيخ نش ة ا س شراق وأطهاسب.
املبح الثال  :القرآن الدرمي واملس شرقهن.
املبح الرانل :الرت ا ا س شراقية ونش ا.
املبح اخلام  :الدوافل واأل:داف للرت ا ا س شراقية.
وأس هت اهلل العلي القدير سب العرش العظيم السداد وال هفيق واالعالص
يف القههت والعمل ،واهلل ويل ال هفيق و:ه يف عهن اجلميل ،وصلى اهلل على حممد
وصحبإ.
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المبحث األول
مفهوم كلمتي :االستشراق والمستشرقين
كما يرى الباحثون.
على الرغم مع أن ق ية ا س شراق ومهاهعاتإ نهقشت ن هسل وأشدبعت
حبثداً مددع قبدل امل صددا مادذ القدددم ،أس مدع األنسددا للمقدام لقدداء ال دهء علددى
مفهددهم :ددذب الدلمددة لددد البدداحثا قددد ا وحددديثا؛ ل حديددد املصددللحا املميددزة
وتقريبها ا األذ:ان.
 -1االستشراق لغ ًة:
:ي كلمة مش قة مع مادة ((شرق)) يقاهت ((شرقت الشم
()٣

شروقاً ذا

طلعت)) .
وقد جاء يف نعض املصادس اللغهيسة احلديثة :اس شرق أ  :طلا الشرق
و:ه ما يهحي ليإ حرفا السا وال اء الق :ي حروف تدهت مب مهعها على
الللا.
أ  :طلا علهم الشرق ولغا م ،يقاهت ملع يعىن نذل مع علماء
()2

الفرجنة وعليإ فإن العالقة وثيقة نا املعىن اللغه واملعىن ا صلالحي اآليت
ذكرب.

( )٣املصباح املاري  ،١2/٣واملع م الهسيط ج ٣ص.282
( )2الشيخ أ د ساا :مع م منت اللغة ج ١ص ،١٣٣داس مد بة احلياة ،نريو ٣598 ،م.
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 -2المفهوم العلمي لالستشراق أو معناه االصطالحي:
خي ل الباحثهن كثرياً يف املراد مع مصللح ((ا س شراق)) فيقدههت الددك هس
حممددهد ددد ققددزوق:(( :دده الدساسددة الغرنيددة امل علقددة نالشددرق االسددالمي)) ويللددق
غريب يشد غل ندساسدة الشدرق كلدإ أقصداب ووسدلإ وأدنداب يف لغاتدإ وآداندإ
كل س
على س
()٣

وح استإ وأديانإ وعقائدب  .و:ذا :ه ا س شراق مبفههمإ الهاسل.
و:ااك مفههم عاص ويعين :الدساسا امل علقة ند ((الشرق األوسط)) لغ إ
()2

وآدانإ وتاسخيإ وعقائدب وتشريعاتإ وح استإ نهجإ عام .

 -3التعريف الذي يحدد دائرة الترجمات االستشراقية:
حياوهت الدك هس عمر فروخ تهسيل نلاق كلمة ((الشرق)) حىت أدعل يف

معاا:ا كل البلدان الق تالبق عليها كلمة ((الشرق))؛ لدهن معظمها كان معقال

للشعهب االسالمية واملااسا االسالمية عادما تهسعت سقعة االسالم يف تل
البلدان ذ يقههت(( :ا س شراق :ه اجتاب ا املعرفة نلغا الشرق وآدانإ وثقاف إ،
والشرق :ه :اا اجلانا الشرقي مع البحر األنيض امل هسط ،وتاحصر عااية
عاصة ونالشعهب االسالمية على
املس شرقا (يف :ذا الالاق) يف اللسغة العرنيسة س
يسمى الذ يه م ناهلاد والصا واليانان
س
األعص  -و ن كان جيهق أن س
مس شرقاً ،وحنع نسمي :ذا ا جتاب اس شراقاً – مل أنسإ يشمل نالد املغرب و:ي
هسط.
تقل يف اجلانا الغريب مع البحر األنيض امل س
( )٣مقدمة ك اب ((ا س شراق واخللفية الفدرية للصراه احل اس )).
( )2الدك هس :حممد ف ح اهلل الزياد (( ،ا س شراق أ:دافإ ووسائلإ)) ص ،١3نقال عع ك اب ((تلهس
ا س شراق يف دساسة الرتاث العريب)) لألس اذ عبد اجلباس ناجي ،ص.٣١
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مام نالشعهب االسالمية نقلل الاظر عع مداهنا
فا س شراق ذن :اٌ :
مع األسض وعع اللسغة الق ت دلمها تل الشعهب  ...واملس شرق يدهن
()٣

غريب (نالغا املع مة) )) .
شرقيساً و عرنيساً ((نل س
و:ذا املفههم يساعدنا على حصر الداسسا الذيع يدعلهن يف نلاق
مهاهه حبثاا؛ فالذيع يسداهن نقاعاً مت د مع أطراف الصا شرقاً ا مهسي انيا
غرناً ،ومع العراق وتركيا مشا ً ا ندونيسيا جاهناً ،يدعلهن يف املس شرقا
حىت له كانت أ:داف دساس هم لإلسالم واحدة ،مل كههنم م فقا مل الغرب
السيةة وأ:دافهم اخلبيثة ،كالرت ا القاديانيسة والصهفيسة املاحرفة
يف نيا م س
وأصحاب اآلساء ال الة جتاب القرآن الدرمي ممع جعل مهقفإ مع االسالم مهق
()2

امل حاملا مع أ:ل الشرق كاألب لهي شي ه مثال ،فهؤ ء يعاً خيرجهن
علي نع نرا:يم الاسملة
مع نلاق حبثاا هبذا ال عري  .أن الباح الدك هس س
خيالفاا يف :ذا املفههم ،فري  :أن ا س شراق ظا:رة حم سددة ندساسة علهم
نغض الاظر عع الهجهة الق ياللق ماها املس شرق
املسلما مع غري املسلما ،س
()١

سهاء أتى مع الغرب أم مع الشرق .

السياسة ،حب مقدم للادوة العلميسة عع املس شرقا يف اهلاد.
( )٣ا س شراق يف نلاق العلم ويف نلاق س
( )2لهي شي ه ( ٣521م) ،سا:ا يسهعي أصلإ مع ماسديع (مشايل العراق) صاحا مؤلفا يف األدب
والشعر ،واجتا:إ يف ال لي تبيان آثاس الاصرانية حىت جعل شعراء اجلا:لية كلهم نصاس كذناً وقوساً.
االسالم واملس شرقهن :ت لي خنبة مع علماء املسلما ص ،٣21ط عامل املعرفة ،جدة.:٣239 ،
( )١املس شرقهن ونشر الرتاث ،ص  ،٣9مد بة ال هنة ،الرياض.:٣222 ،
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وحنع مل تقديرنا لإ نؤيد :ذا ا جتاب ،مل الف إ للمعىن اللغه لدلمة
((املس شرق)) وحنع معإ يف حتمسإ للدفاه عع حياض االسالم اد كيد أعدائإ
مع املاحرفا نغض الاظر عع الهجهة الق انللقها ماها.
 -4المستشرقون:
للباحثا آساء م قاسنة يف املعىن ا صلالحي لدلمة ((املس شرقهن)).
فيقههت الدك هس أ د مسايله في ش (( :ن املس شرق عامل م مدع مع
()٣

اخلاصة نالشرق ولغاتإ وآدانإ)) .
املعاسف س
وتقههت الدك هسة عفاف صربة(( :املس شرقهن اصلالح يشمل طهائ
م عددة تعمل يف مياديع الدساسا الشرقية ،فهم يدسسهن العلهم والفاهن
خيص شعهب الشرق مثل :اهلاد وفاس
كل ما س
واآلداب والديانا وال اسيخ و س
()2

الصا واليانان والعامل العريب وغري:م مع أمم الشرق)) .
و س
ويق د ددههت ال د دددك هس ميش د دداهت جح د ددا(( :املس ش د ددرقهن  :د ددم أولةد د د األس د دداتذة
ختصص دها يف دساسددة اللسغددة العرنيسددة واحل دداسة العرنيسددة
والبدداحثهن األكدداد يهن الددذيع س
()١
وق ايا العامل العريب ونالديع االسالمي)) .
مهمة أمهلها أصحاب اآلساء
نيب فقد صرح ندلمة س
أما األس اذ مال نع س
السانقة ،و:ي كلمة ((الغرب)) حي قاهت (( :ناا نعين ناملس شرقا :ال ُد اب

((الغرنيسا)) الذيع يد بهن عع الفدر االسالمي وعع احل اسة
( )٣فلسفة ا س شراق ،ص ،22للدك هس :أ د مسايلهف ش ،ط داس املعاسف ،مصر.
( )2املس شرقهن ومشدال احل اسة ،ص ،5داس الاه ة العرنية ،القا:رة٣583 ،م.
( )١الدساسا العرنيسة واالسالميسة يف أوسنا ،معهد االمناء العريب ،نريو  ،ط.٣
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()٣

االسالمية))

.

و دع الرنط نا املفههم اللغه وا صلالحي؛ فا س شراق ذن:
طلا الشرق  -الذ :ه آسيا و فريقيا -مع الغرب الذ :ه أوسنا
وأمريدا -للبح عما لديهم مع كاهق املعرفة ،وأغلى وأعظم ما لدإ الشرق
:ه القرآن الدرمي الذ أنزلإ اهلل هلداية البشرية عاء عرنا وع ما على نبيسإ
َ
َ َ ٓ َ ۡ َ ۡ َ َٰ َ
َ
حممد صلى اهلل عليإ و سلم  وما أرسلنك إِل كٓافة ل ِلن ِ
اس بشِ ريا
ََ
ونذِيرا[ سب .]28 :

دددددددد
( )٣د .الزياد  :ا س شراق أ:دافإ ووسائلإ ،ص ،٣1نقال عع ك اب (( ن اج املس شرقا)) مال نع نيب.
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المبحث الثاني
تاريخ نشأة االستشراق وأطواره
 -1تاريخ نشأة االستشراق:
للباحثا آساء م باياة يف حتديد تاسيخ حركة ا س شراق وماشةها؛ ألهنا مل
تبدأ نصهسة ماظمة أو ن ليط سانق ،نل كانت يف البداية جههداً فردية
وعفهيسة؛ مع :اا صعا على الباحثا ال عرف على ال اسيخ نالدقة وال حديد.
ونعد أن ظهر :ذب احلركة شيةاً فشيةاً وات حت أفداس:ا عاد أ:لها
وقهيت شهك ها ،أصبح هلا مساس خمصص ،وماهج مميسز ،وكهادس وماظما
ومؤسسا .
 -2آراء الباحثين في تحديد نشأة االستشراق:

يقههت الباح أ دد االسددادساي (( :ن ندايدة ا س شدراق كاندت يف القدرن
العاشدر املديالد حيامدا أدسك الغدرب تلد املع دزة احل داسية الددرب الدق شدداد:ا
العددرب (نددالعا املهملددة) ،فاندددفعها ليهددا لي علسمه:ددا وي سددلحها هبددا ويسد فيدوا ماهددا
ف عذوا يدسسهن لغ ها وآداهبا ويرت هن ك بها وياقلهن علهمها ا نالد:م ،وكان
()٣
أوهت مع ندأ نذل سجاهت الديع ،مث تال:م غري:م)) .

( )٣فلسفة ا س شراق وأثر:ا يف األدب العريب املعاصر ،للدك هس :أ د مسايلهف ش ،ص  ،99نقالً عع ك اب
املفصل يف تاسيخ األدب العريب ،238/2 ،للدك هس :أ د االسدادساي وآعريع.
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وممع ذ:ا ا :ذا الرأ الداتا جنيا العقيقي ذ يقههت (( :ن الذيع
يظاهن أ سن أوسنا مل تعرف اس شراقاً حقيقيساً قبل احلمال الصليبيسة خملةهن؛ ألن
()٣

ا س شراق عُرف يف القرن العاشر امليالد
ويقههت الباح يهس أسعد داغر (( :ن ا س شراق نش ماذ القرن
العاشر امليالد يهم كان الشرق العريب االسالمي مرتل العلم وما د األدب،
وحا كانت قهاعد األندل وحهاار:ا الدرب مثه للثقافة وماائر للمعرفة مبا
فيها مع عزائع الد ا واجلامعا واملداس العالية يفد ليها اللالب مع فرنسا
))

.

()2

و يلاليا وأملانيا و جنلرتا للدس وال حصيل)) .
وحتديداً للفرتة الزماية هلذا ال لهس يقههت الدك هس الزياد  ...(( :ذل حا
ندأ ال لمذة الغرنيسة على الشرق الق كان سائد:ا ((الرا:ا جرنر )) الذ تعلم
()١

الثاي))

.

العرنيسة يف قرطبة مث عاد ا نالدب لي ها البانهيسة حتت اسم سلفسرت
و:اال مع يقههت :ن ا س شراق نش مبدراً يف القرن الثامع امليالد يف
األندل ؛ ويس دهت على ذل ندعههت العرب ا سبانيا عام ( ):52و:ذا واقل
تاسخيي ثانت؛ يقههت الدك هس أ د مسايلهف ش (( :نسإ وجد نصاً مبدراً مع القرن
ال اسل ي حدث فيإ ألفاسو املسيحي عما حدث مل أ:لإ الذيع جيدون ل سذةً

( )٣املصدس السانق ،نقالً عع ((املس شرقهن)) ،ص.١1 -١9
( )2مصادس الدساسا األدنيسة.112/2 ،
( )١فرنسي ان ا يف  555/2/2م نانا كايسة سوما الداثهليدية ،ذ:ا ا األندل الكماهت دساس إ ف علم
اللسغة العرنيسة والعلهم ال قاية االسالمية ،ولإ الف ل يف تاشيط الرت ة مع العرنية ا الالتياية .ا س شراق
أ:دافإ ووسائلإ ،ص ،22ومهسهعة املس شرقا ،د .ندو  ،ص.٣31
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كرب يف قراءة شعر العرب وحداي هم ويقبلهن على دساسة مذا:ا أ:ل الديع
لريدوا عليها وياق ه:ا ،و منا لدي يد سبها مع ذل
والفالسفة املسلما
س
()٣

أسلهناً عرنيساً يالً صحيحاً  ...ويعلق الدك هس أ د على :ذا الاص نقهلإ:
((و ذا كان األمر قد وصل ا :ذا احل سد مل أ:ل األندل يف أوائل القرن ال اسل
امليالد مع حي ا  :مام نالعرنيسة وآداهبا ،فمع ال روس ذن أن تدهن
()2

نش تإ وميالد حرك إ قبل ذل نزمع غري قصري)) .
ويرجل نعض الباحثا نش ة ا س شراق ا أواعر القرن السانل امليالد ،
ويس ادون يف ذل ا ك انا نعض الاصاس عع االسالم أمثاهت يهحاا
الدمشقي حفيد ماصهس نع سرجهن وقير معاوية نع أيب سفيان؛ ألنإ عاش
مانا 111م و125م.
يقههت الدك هس الزياد معلقاً على :ذا الرأ (( :و ش أن :ذا الرأ
()١
سسمبا ي هافق مل املفههم العام لالس شراق املفههم األكاد ي لإ)) .
وذ:ا نع هم ا أن ا س شراق نش عاد ظههس سأوهت تر ة اس شراقية
()2
ال
مفص
يت
سي
كما
.
للقرآن الدرمي ،وكان ذل يف القرن الثاي عشر امليالد
ً
ن شاء اهلل.
 -3مراحل االستشراق وأطواره:
( )٣فلسفة ا س شراق ،ص ،18 -11نقالً عع ك اب تاسيخ الفدر األندلسي /املرتجم لصاحبإ جهن ثال
ياليثيا ،تر ة حسا مؤن  ،مد بة الاه ة العرنية ،ط٣599 ،٣م.
( )2املصدس نفسإ ،ص .18
( )١حممد ف ح اهلل الزياد  :ا س شراق أ:دافإ ووسائلإ ،ص.22
( )2املصدس نفسإ.
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أن حركة

واملللل على آساء الباحثا ودساس هم لالس شراق ير
مر نع سدة مراحل وأطهاس.
ا س شراق س
املرحلة األوا :ا نبهاس ناحل اسة العرنيسة وا جتاب ليها.
املرحلة الثانية :ما نعد احلروب الصليبيسة.
املرحلة الثالثة :ال اظيم الفعلي.
املرحلة الرانعة :ما نعد احلرب العامليسة الثانية.
و:ذب املراحل كلسها ُدسست لد الباحثا عع ا س شراق ن فاصيلها،
وحنع يهماا :ذا اجلانا نقدس ما يهماا جههد املس شرقا يف جماهت الرت ا
ملعاي القرآن الدرمي وأ:دافهم مع وساء ذل

()٣

.

 -4متى ظهرت كلمة ((االستشراق))؟

يفهد ددم مد ددع اآلساء السد ددانقة أن كلمد ددة ((ا س ش د دراق)) معهد ددهدة يف تل د د
العص ددهس امل قدم ددة ،وأن أعم دداهت املس ش ددرقا وجه ددهد:م عرف ددت ن لد د الدلم ددا
واملصللحا  ،نل سمنا ظهر تل املصللحا يف قمع م عر جد سداً كمدا يقدههت
الدك هس عمر سفروخ :ن كلمة ((ا س شراق)) مل تدع ما شرة و م داولة يف تل
الف ددرتة ،من ددا عرف ددت يف اللسغ ددة االجنليزي ددة ع ددام ٣8٣٣م ،ويف اللغ ددة الفرنس ددية ع ددام
٣8١3م ،كمددا أ سن كلمددة ((املس شددرق)) ندددأ يف الظهددهس يف اللغددة االجنليزيددة عددام
()2
٣115م ،مث ظهر يف اللغة الفرنسية نعد ذل نعشريع عاماً .

( )٣مع أساد ال فاصيل فلرياجل ك اب الدك هس الزياد  :ا س شراق أ:دافإ ووسائلإ ،مع ص.١١-22
السياسة ،حب مقدم للادوة العلمية عع املس شرقا ناهلاد.
( )2ا س شراق يف نلاق العلم ويف نلاق س
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ويالحظ :اا أن كثرياً مع الرت ا ا س شراقية أصدس:ا املس شرقهن قبل
ظههس تل املصلَلحا  .وأ:دافهم مع وال تل الرت ا وااحة واهح
الشم مع عالهت تر ا م وك انا م دون أن يلقبها يف تل الفرتة ناأللقاب
املشههسة.
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المبحث الثالث
القرآن الكريم والمستشرقون
 -1تمهيد:
كان للمس شرقا عااية فائقة وا :مام كبري مع جهانا ك اب اهلل كافة
فبحثها يف نزولإ ووحيإ و عإ وترتيبإ وتفسريب ،وفصاح إ ونالغ إ وأسلهنإ ،نل يف
أله:ي إ ونشري إ ويف كل املهاهعا امل علقة ند اب اهلل الدرمي.
و خيله أدب مع آداب ا س شراق ويعاجل ق يسة مع ق ايا القرآن
الدرمي أو مهاهعاً مع مهاهعاتإ؛ لدهن القرآن مصدساً سئيساً لد املسلما
للشريعة االسالمية ،ولدهن القرآن -يف اع قاد املسلما -ناس اً للد ا
السماويسة األعر .
 -2صدور أول نسخة مطبوعة للقرآن الكريم في أوربا:
ومع امع ا :ماما املس شرقا نالقرآن وعلهمإ قيامهم نلباعة الاص
()٣

القرآي يف وقت مبدر مع اعرتاه أوسنا لفع امللانل .
وأوهت طبعة للقرآن الدرمي يف نصإ العريب يلفها الغمدهض يف حتديدد تاسخيهدا
ومدددان طباع هددا واجلهددة املشددرفة عليهددا ومصددري:ا وممددا قيددل عاهددا :هنددا طبعددت يف

( )٣وكان يهحاا جهتاربج (٣218-٣١51م) :ه املد ش األوهت لفع امللانل يف مدياة ((ماياز)) ن ملانيا ،وذل عام
٣2١1/:823م .د/حممهد حممد اللااحي ،مدعل ا تاسيخ نشر الرتاث العريب ،ط ٣582/:٣239م ،ملبعة
املدي ،القا:رة.
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البادقيددة أو سومددا يف الفددرتة مددا نددا ٣255م و٣9١8م دون ا تفدداق علددى تدداسيخ
حمدد.
س أن :ااك اتفاقاً على أن :ذب اللبعة أتلفت ن مر مع البانا ،و ذا كان
:ااك مع الباحثا مع يرجل سبا تالفها ا سداءة طباع ها وعدم تقيد:ا
نالرسم الصحيح للمصح حسا ما اتفق عليإ علماء املسلما ،مما جعل
املسلما حي مهن عع اق اائها ،س أن تدعل البانا وأمرب نإتالفها يهحي ن ن
()٣
:ااك دافعاً ديايساً أي اً وساء تالف :ذب اللبعة .
وأوهت طبعة للقرآن نقيت ندون تالف :ي تل الق قام هبا نرا:ام
:ادلمان ٣152/:٣٣29م.
حرم البانا
يقههت يه:ان ف يف تاسيخ حركة ا س شراق(( :القرآن الذ س
ألدسادس (٣199م٣111-م) نشرب أو تر إ متت طباع إ يف هناية القرن ()٣1
مرة يف ساة ٣152م مع قبل سا:ا مع
مرتا على ال ه
قمين قصري ،س
ايل نفاصل س
()2
ومرة أعر يف
،
مدياة :امبهسج يدعى نرا:ام :ادلمان (٣192م٣159-م)
س
()١
ساة (٣158م) مع قبل لهدفي ه ماساتشي)) .
واللبعة الق قام هبا نرا:ام :ادلمان :ي أوهت طبعة للاص الدامل للقرآن
الدرمي حبروف عرنيسة ،وان شر و تزاهت تهجد ماها نسخ يف نعض مد با
أوسنا.
( )٣أ.د .حممد سامل نع شديد العهيف :تلهس ك انة املصح الشري وطباع إ ،ص ،92-9٣نقالً عع
الدك هس :حيىي حممهد نع جايد :اللباعة يف شبإ اجلزيرة العرنية ،ص.923-9٣1
(: )2امبهسج ،تقل يف مدياة أملانيا واسم امللبعة سدلهتزويه ،أ.د.عبد القهاس :ا س شراق والدساسا االسالمية ،ص.22
( )١يه:ان ف  :تاسيخ حركة ا س شراق ،تر ة عمر للفي العامل ،ص.51
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وقد اس غرق نص القرآن يف :ذب اللبعة ( )913صفحة ،و نرا:ام :ذا
مس شرق أملاي يا مي ا اللائفة الربوتس ان يسة ،وقد حدد :دفإ مع :ذب اللبعة
()٣
ن نإ لي نشر االسالم نا الربوتس انت ،و منسا ال عرف على العرنيسة واالسالم .
ولدع الاس ة الق حظيت نالشهرة والذيهه نسبا جهد ا وتلهس
حروفها :ي اللبعة الداملة للقرآن الدرمي الق قام نلبعها لهدفي ه مراتشي
()2

 Ludvico Marracciوكان معرفاً للبانا أنهست احلاد عشر ،وطبعت يف
مدياة ((ن افيا مبلبعة السيمااسيا ساة ٣158م و:ي الق أشاس ليها ((يه:ان
ف )).
وقددد متددت طباعددة سددهس خم دداسة قبددل ال دداسيخ املشدداس ليددإ ونعدددب يف جهددا
خم لفة يف أوسنا ،يقههت الدك هس عبد القهاس العاي :نإ نشر خم داسا مدع القدرآن
الدددرمي يف ن درلا سدداة ٣13٣م نالعرنيسددة والفاسسدديسة والرتكيددة والالتيايسددة قددام ناشددر:ا
أندسيا أكهلهته الال:هيت ،وأس اذ اللسغا الشدرقية يف نراتسدالفا ،وتقدل يف ()91
()١

صفحة ويهسد يف العاهان أ سن الاص العريب حقق على ثالثا خملهطاً .

وطباع إ ،ص ،92واألس اذ الدك هس :عبد القهاس:

( )٣أ.د .حممد سامل العهيف :تلهس ك انة املصح
ا س شراق والدساسا االسالمية ص.22
ويقههت الدك هس حيىي حممهد نع جايد :نسإ مثة نس ة يف داس الد ا املصرية ،نرقم  ،٣11ونس ة
أعر يف مد بة جامعة املل سعهد نالرياض :ي طبعة : Hamburgامبهسج .اللباعة يف شبإ اجلزيرة
ص.922
( )2ولهجيي مراتشي نااليلالية ،ولهدفيج ناألملانية ،ولهي مراتشي نالفرنسية ،وماساكيه نالالتياية ،وكلها أمساء
لش ص واحد .الدك هس :حسع املعياسجي ،اهليةة العاملية للقرآن الدرمي ،ص.91
( )١أ.د .عبد القهاس العاي :ا س شراق والدساسا االسالمية ،ص.2١
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املر الذ أثب إ جههد :ؤ ء
ومهما يدع مع أمر ،فإن الهاقل ال اسخيي س
املس شرقا يف سبيل عراج الاص القرآي ملبهعاً كان جرد كهنإ وثيقة تاسخيية
مثياة تاسخييسة ناع باس:ا مبدأ أساسياً ال ان وعقيدة أولة الذيع ملدها العامل
وملؤوب حب اس م وثقاف هم ،ومل يقهمها نلباعة القرآن نصف إ وحياً ُماَدز مع اهلل
سبحانإ وتعاا.
:ذا ما يابغي مراعاتإ عاد القراءة يف دساسا املس شرقا أو مااقش هم
حىت حيصل اخللل يف الفهم والا ائج.
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المبحث الرابع
الترجمات االستشراقية
لمعاني القرآن الكريم ونشأتها
سبق أن أشرنا ا أن الرت ا ا س شراقية ملعاي القرآن الدرمي الصادسة
مع الغرب وأوسنا :ي الق تدعل يف طاس حبثاا ،كما أن نعض الباحثا ير أن
تاسيخ الرت ا ا س شراقية :ه نفسإ تاسيخ و دة احلركة ا س شراقية.
ولدي نق على أ:دافها ودوافعها نلقي ال هء على نعض الرت ا
اهلامة على وجإ ال مثيل احلصر.
ا س شراقية س
 -1الترجمة الالتينية:
يذكر املؤسعهن أن حركة الرت ة ا س شراقية يعهد تاسخيها ا القرنا
احلاد عشر والثاي عشر امليالد  ،ف سوهت تر ة كاملة تل الق دعا ليها
وسعا:ا سئي

ديركلهي

()Cluny

()٣

نلر اللليللي
()2

س:بان سي ياا وعلى سأسهم سونر أوف تشرت

(

٣٣91م) ،وقام هبا

()Robert of Chester

الذ

( )٣نلر :ه امللقا ((ناحملرتم)) مع أشهر سجاهت الديع املسيحي ،وكان سئيساً لدير مع أ:م األديرة يف أوسنا
و:ه ديركلهي يف فرنسا ،وقد أجزهت نلر :ذا العلاء للمرت ا تقديراً جلههد:م يف جناق الرت ة :أ د
غراب ،سؤية سالمية لالس شراق نقال عع د/قاسم السامرائي :ا س شراق نا املهاهعية وا ف عالية،
ص 2١-2٣و.18-1١
( )2اش هر مع عام ٣٣2٣م ا ٣٣28م مع أ:ايل كي هن ،دعل الر:بانية البادك ية وعا أسقفاً على نامبلهنة
٣٣2١م ،ويف األندل تثق نالثقافة العرنية .جنيا العقيقي :املس شرقهن ا.٣٣١/
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()٣

كان جنليز األصل ،و:رمان الدملاطي  Hermann Alemanusمع
أصحاب صهمعة (الدملاطيا) وساجل :ذب الرت ة الالتياية نيريد نهاتيإ ومتت :ذب
الرت ة يف ساة ٣٣2١م.:928/
ونقيت :ذب الرت ة اخلليسة حمفهظة يف صهمعة الرا:ا نلر املذكهس طيلة
أسنعة قرون ،مث طبعت يف ((ناقهت)) (سهيسرة) ساة ٣92١م ،وطبعت طبعة ثانية
يف ناقهت أي اً يف ساة ٣99١م والذ قام ناشر :ذب الرت ة الالتيايسة :ه ((تيهدس
()2

نيبلياندس)) يف ثالثة أجزاء  T.Biblianderوكان :هتيساً مع قيهسخ (سهيسرة) .
ويقههت األس اذ عبد اهلل عبا الادو  :ن :ااك سواية أعر حههت :ذب
الرت ة الق قام هبا الر:بان نالالتياية تقههت :ن نعض الر:بان مع يلاليا وأملانيا
أحرقه:ا عائفا مع ت ثري القرآن يف عقههت الاساشةة واعاف اال ان مع الر:بان.
أما الرت ة الق طبعت عام ٣99١م يف مدياة ناقهت فهي الرت ة األعر
()١

الق قام هبا اآلعرون مع س:بان يلاليا الداثهليديا .
ويف ساة ٣185م ظهر الرت ة الالتياية األعر الق قام هبا مل الاص

العريب املس شرق ((لهد في ه ماساشي))( Ludvigo Marracci )٣وأااف ليهجي

عا سئيسا لشمامسة سرنانيلهنا مث ساعياً لدايسة شيين
( )٣قميل سونر يف س:باني إ ودساس إ وتر إ وقد س
٣٣2١-٣٣2٣م مث أسقفاً على أس هسجة ،وتهيف ٣٣12م .جنيا العقيقي :املس شرقهن .٣٣١/٣
( )2مهسهعة املس شرقا ،ص ،١39عبد الر ع ندو  ،ط  ،داس العلم للماليا ،نريو ٣585 ،م؛ وداسسة
حههت تر ة القرآن الدرمي ،د/مهاا ص82-8١؛ واملس شرقهن للعقيقي .٣٣١/٣
( )١تر ا معاي القرآن الدرمي وتلهس فهمإ عاد العرب اس ااداً ا حماارة الشيخ /عبد احلليم يف جامعة
ساجنه ،طبل :هس٣522 ،م.
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نعض ا ق باسا مع ال فاسري امل لفة اع ري نعااية ل علي أسهأ انلباه عع
اماإ ما مسساب ((تفايد مزاعم
االسالم لألوسونيا ،وقدم لرت إ جبزء كامل س
القرآن)) .يقههت الشيخ عبد اهلل عبسا الادو  :نإ يعرف أحد مع معاصريإ
عريب
ومع نعدب املراجل الق اس فاد ماها أثااء عملإ للرت ة فلم يدع مثة قامه
س
عريب يف مد ب إ الق نيعت نعد مهتإ ،وكان مس شاساً لألسق العاشر
أو ك اب س
()2

الروم ليبهلد األوهت .
 Pope Innocentوأ:د تر إ ا مرباطهس س

 -2الترجمة اإليطالية األولى:
نعد أن ف حت الرت ة الالتيايسة ناب اهل هم تهالت الرت ا
واحدة تله األعر .

األوسنيسة

ففي عام ٣921م ظهر عع :ذب الرت ة الالتيايسة تر ة يلاليسة قام هبا
()١
الصغري وادعى
م
احل
مع
وسقة
٣93
يف
تقل
و:ي
أندسيا أسيفانيين يف فيايسيا
س
املرتجم أنسإ اع مد يف تر إ على األصل العريب للقرآن مباشرة
()2

عع الرت ة

الق نشر:ا نيبلياندس .
 -3الترجمة األلمانية األولى:

دددددددد
( )٣لهد في ه ماساتشي سبق ذكرب (ص )٣1-٣9و:ه األب ماساكيه ٣133 -٣1٣2م ،تعلم العرنية
والعربية وك ا ك باً عع االسالم ناللغة االيلالية ،وك ا داسسة عع االسالم وجعلها مقدمة لاشر القرآن م ااً
وتر ة نااليلالية .الادو  :تر ا معاي القرآن الدرمي ص.25
( )2الادو  ،تر ا معاي القرآن الدرمي ص١3
( )١أ.د عبد القهاس :ا س شراق والدساسا االسالمية ،ص.22
( )2الدك هس :حسع معايرجي :اهليةة العامليسة للقرآن الدرمي ،ص.9٣
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كانت تر ة أسيفانيين االيلاليدة مصددساً ألوهت تر دة أملانيسدة قدام هبدا سدلمهن

ش ددفاجير ال ددذ ك ددان قسيسد داً واعظد داً ،كاي ددإ فد دراون كريش ددة ،Frauenkirche/يف
ندهسمربج سدداة ٣1٣1م و:ددذب الرت دة األملانيددة نلبعددة شدفاجير أعيددد طباع هددا يف
()٣

عام ٣12١م ،مث عام ٣195م ،مث عام ٣112م .
 -4الترجمة الهولندية:
كانت الرت ة األملانية اآلنفة الذكر مصدساً ألوهت تر ة ناللسغة اهلهلادية
وقام هبا سجل جمهههت عام ٣12٣م وطبعت يف :امبهسج.
و:ذا يعين أن :ااك مثاي طبعا يف أسنل لغا كلها مع مصدس واحد،
و:ي ثالث طبعا

()2

وواحدة ناهلهلادية .

نالالتايسة وثالث ناألملانية لشفاجير ،وواحدة نااليلالية

 -5الترجمة الفرنسية األولى:
قام املس شرق أندسيإ د سيهس  Andre Du Ryerاملهلهد عام ٣983م والذ
كان قاصال يف االسدادسية مبصر نرت ة ملعاي القرآن الدرمي يف جزأيع م سدعياً أنسإ
جييد اللسغة العرنية ،وأنإ َحتمل مشقة أوهت تر ة ملعاي القرآن الدرمي ا اللغة الفرنسية
ك وهت تر ة للقرآن الدرمي؛ :ذا ما أفادنا نإ د.معايرجي نعدما عاىن -كما يقههت -يف
( )٣الدك هس :حسع معايرجي :اهليةة العامليسة للقرآن الدرمي ،ص.9٣
( )2املصدس نفسإ.
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سبيل احلصههت على :ذب املعلهمة عااءً شديداً ،مث تساءهت الدك هس: :ل د سيهس

ترجم ح سقاً عع العرنية أو كانت مصادس أعر تعياإ على تر ة الاص العريب نالصهسة
الر:يبة املمزقة الق وصل ليها؟
و:ل كان على غري علم نالرت ا الق ظهر قبلها يف اللغا األوسنية؟
سيهس نداية يف ذاتإ مثل تر ة دير كلهي دون ال ثر

و:ل يدُ َعد عمل د
نالرت ا الق سبق إ؟ ومهما كان األمر فإن تر ة أندسيإ د سيهس :ي األوا
()٣

يف اللسغة الفرنسيسة ،قام نهاعها ساة ٣121م .

ويقههت الدك هس :عبد الر ع ندو يف مهسهع إ :ن :ذب الرت ة الفرنسية
()2

نقلت ا لغا أعر  ،االجنليزية واهلهلادية ،ومع اهلهلادية ا األملانية أي اً .
 -6الترجمة الفرنسية الثانية:
تعد تر ة سافاس مع أ:م الرت ا الق صدس ناللغة الفرنسية ،وقد قدم هلا
املس شرق الفرنسي كاسدون ،و سنهب ندق ها وواهح أسلههبا وسوع إ مل أمانة ال بط،
وعاش :ذا املرتجم يف القرن الثامع عشر امليالد وصدس أوهت طبعة مع تر إ ساة
٣112م ،ويذكر عع نفسإ أنإ أمت :ذب الرت ة مبصر حتت نصر العرب الذيع عاش
معهم كثرياً مع الساا وحتادث معهم ودس عادا م وعظمة لغ هم الق اق فيها

( )٣د .معايرجي :اهليةة العاملية للقرآن الدرمي ،ص.9١-92
( )2مهسهعة املس شرقا ،البدو  ،ص.١39
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القرآن جبماهت األسلهب وسوعة ال صهير ،وقد وال يف مقدمة الرت ة دساسة عع حياة
()٣

الرسههت صلى اهلل عليإ وسلم .
 -7الترجمة اإلنجليزية األولى:
مرة تر ة جنليزية يف عام ٣125م ماقهلة عع تر ة فرنسيسة
طبعت ألوهت س
جمزأة ا عام ٣188م ،ندأ نرت ها
يف ملبعة يهنيفرسل نإجنلرتا ،وكانت تصدس س
ا االجنليزية ألدسادس سوق  Alexander Rossمث تبعإ س .تيلهس R.Tailor
ومسا:ا ألدسادس ((قرآن حممد))  The Alcoran of Mohametوطبعت :ذب الرت ة
()2
نداملها يف عام ٣1٣8م يف لادن .
ومثة نس ة مع :ذب اللبعة يف مد بة امل ح الربيلاي ولغ ها وأسلههبا
()١
غام ان ملع مل ي ل قراءة الد ا القد ة .
العربية:
إنجليزية من
 -8أقدم ترجمة
ّ
ّ
أما أقدم تر ة جنليزية ملعاي القرآن الدرمي مع اللسغة العرنيسة مباشرة فهي
()2
الق قام هبا ((جهسج سيل)) .Sale
اهلمذاي :تر ة معاي القرآن الدرمي مع نعض الفرق ال الة ص ،5-8طبل جممل املل

( )٣األس اذ يهس
فهد .:٣22١
( )2عبد اهلل عبا الادو  :تر ا معاي القرآن الدرمي وتلهس فهمإ عاد العرب ،ص.١2
( )١د: .يثم ساب :دساسة لرت ة معاي القرآن الدرمي ،ص.١
( )2جهسج سيل (٣1١1-٣151م) كان حمامياً دس اللسغة العرنيسة يف أوقا فراغإ ،واق ىن جممهعة وافرة مع
الد ا العرنية ،ومع آثاسب العلميسة :تر ة القرآن الدرمي مل مق سدمة مسهبة عع الديع االسالمي حشا:ا
ناالف واللسغه وال ريح ،وقد نقلها ا العرنيسة أما اهلاشم العريب ،طبعت نالقا:رة ٣51١م .عبد اهلل
عبا الادو  ،تر ة القرآن الدرمي ص.١2
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وقد ظهر :ذب الرت ة يف لادن عام ٣1١2م وحظيت نان شاس واسل
ماذ ظههس:ا حىت اليهم ،وأعيد طبعها مرا  ،وكانت اللبعة الثانية يف لادن عام
٣112م يف جملديع.
ويقههت الشيخ عبا الادو  (( :ن الشيخ عبد املاجد كان وامها عادما
أحسع الظسع يف :ذب الرت ة وأطر يف املدح والثااء؛ ألن املس شرق سيل مل
أقل حقداً على االسالم مع نين جلدتإ مع املس شرقا غري أنإ أكثر د:اء
يدع س
وذكاء ماهم))(.)٣

( )٣تر ا معاي القرآن الدرمي ،ص  ،١2-١والشيخ عبد املاجد :ه الدسياناد مع علماء اهلاد ،صاحا
ال فسري املاجد ناألسدية واالجنليزية.
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المبحث الخامس
الدوافع واألهداف للترجمات
االستشراقية
تمهيد:
:ذا :ه أ:م املباح

الق تدوس حههلا دساس اا وآعر:ا .و ن الداس يف

احلقيقة ليح اس يف واقل األمر عادما ير صايل املس شرقا يف تراث املسلما،
و قباهلم الشديد ا تر ة معاي القرآن الدرمي ،وتعرتيإ الد:شة عادما يلحظ
طرائقهم يف الرت ة وي ساءهت عع طبيعة تهجإ ذل

الباح

الغريب املس شرق

الذ جيهد نفسإ يف دساسة عامل غريا عاإ ،يسافر ويداند يف سبيل تعلم اللغة
الغريبة عاإ ،وسمبا ترك وطاإ وجا:إ ومالإ نل وأ:لإ يف سبيل نيل خملهطة لاس ة
القرآن الدرمي أو تر ة معانيإ أو احلصههت على نس ة مع ك اب املسلما الذيع
حيملهن عقيدة ودياا خم لفاَ متاما عع ديع ذل الغريب ،مل كل :ذا؟ ويف سبيل
ماذا؟ و م يهدف؟ تساؤ

حمرية! حىت ن نع هم –كما يقههت العقيقي–

جهق على عملإ مبا كان جيز نعض العلماء قد ا مع ال رس والس ع،
فميدائيل سده نال إ سيبة مع تر ة انع سشد ،وسوجر نيدهن س ع ناع مادب
على الفلسفة الشرقية ،ونهس ل كان أعلم مس شرق يف عصرب جيلإ امللهك واألمراء
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اع قل يف سبيلإ ،وسيمهن أوكلي انقلل ل دسي العرنية يف كمربيدج انقلاعاً عاد
عليإ وعلى أسرتإ ناالفال

والس ع( .)٣و:دذا الدثري والدثري عاىن معاناة

شديدة يف سبيل ا س شراق وطلا علم الشرق ،حتقيقاً وت ليفاً وك انة وتر ة
وتصايفاً.
حىت قاهت العقيقي مس غرناً(( :له أن أحد:م -املس شرقا -انصرف طهاهت
حياتإ ا حل الدلما امل عاساة أو ل طهانل الربيد الاادسة أو ك انة القصص
البهليسي ندهت ال حقيق والرت ة وال صاي  ،خلرجت نإ مع تل اجلزائر امل عددة
الق يعيش فيها املس شرقهن ا العامل الرحا يف القرن العشريع ،ولعاد عليإ
نرعاء مع العيش وشهرة نا الاا وسالمة مع الاقاد))(.)2

ان هى كالم العقيقي و:ه كعادتإ مع ا ناملس شرقا ،و ير الدافل
احلقيقي لالس شراق الدافل العلمي غري.
والهاقل عالف ما ير  ،كما سي يت ،و سيما فيما ي علق نرت ة معاي
القرآن الدرمي.
 -1اعتراف ببعض جهود المستشرقين العلمية
ش

أن عدداً مع املس شرقا كرسها حيا م وطاق هم لدساسة العلهم

االسالمية وتباها مهاهه الشرقيا

واالسالميا

( )٣املس شرقهن  ،للعقيقي/١ .ص 132
( )2املس شرقهن  ،للعقيقي/١ .ص139
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ندون ت ثري عهامل سياسية

واق صادية أو دياية ،نل جرد شهقهم وشغفهم نالعلم فبذلها فيإ جههداً ا مة،
فيدهن مع املدانرة وال قصري أ ياللق اللسان مبدحها والثااء عليها ،ونف ل
جههد:م نرق كثري مع نهادس العلم واملعاسف الق مل َتر اهء الشم

ماذ قرون

ا الاشر واالذاعة ،وأصبحت مصهنة مع الهسثة اجلا:لا وعا:ة األساة ،وكم

مع مصادس علمية ووثائق تاسخيية هلا مدان ها وقيم ها صدس ألوهت مرة نف ل
جههد:م ومه هم وقر هبا عيهن العلماء يف الشرق(.)٣
ك ن اهلل س ر:م ألداء :ذب املهمة يف حا غفلة مع أ:لها.
وعلى الرغم مع :ذا ا عرتاف نف لهم وعلمهم ند أن نعلع ن ن طائفة
كبرية مع املس شرقا كان دأهبا البح
وامل شاهبا

عع مهاال ال ع

ومهاطع الشبإ

يف الشريعة االسالمية واحل اسة وال اسيخ االسالمي ،مث نراق:ا

ألغراض دياية أو سياسية أو غري:ا ،وكثري مع :ؤ ء املس شرقا يدسهن يف
ك انا م السم وحيرتسهن يف ذل

فال يزيد علي الاسبة املعياة لديهم حىت

يس هحش القاسئ و يثري ذل فيإ احلذس و ي ع ثق إ ناَزا:ة املؤل .

ن ك انا :ؤ ء أشد علراً على القاسئ مع ك انا املؤلفا الذيع
يداشفهن نالعداء ويشحاهن ك بهم نالدذب وا فرتاء ،ويصعا على سجل
م هسط يف عقلي إ أن خيرج ماها أو يا هي يف قراء ا دون اخل هه هلا(.)2
( )٣االسالميا نا املس شرقا والباحثا أنه احلسع علي الادو ص ٣1-٣1
( )2املصدس السانق ص .23
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 -2السبب الحقيقي إلعداد الترجمات القرآنية:
مما سبق مع العرض املهجز لبعض الرت ا ا س شراقية األوسنية ،تبا لاا
أن حركة ا س شراق الق تدير قمام تر ا
الغرنية واألوسنية منا جاء

معاي القرآن الدرمي ا اللغا

نان وصههت أشعة مش

االسالم ا مساء أوسنا،

ون ي ة للصراه الذ نشا نا الشرق والغرب مع أجل سيلرة أحدمها على
اآلعر ثقافياً وح اسياَ وعقدياً وعلمياً،
الرت ا

أن السبا الرئي

واحلقيقي لظههس

القرآنية :ه القرآن نفسإ فيما أس ؛ ألنإ الد اب املع ز الذ :ز

كيان خمالفيإ وقعزه عقيد م ،فهه يااد أ:ل الد اب وخياطبهم نامسهم:
ُ ۡ َ َٰٓ َ ۡ َ ۡ َ َٰ َ َ َ ۡ َ َٰ َ َ َ َ ٓ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ُ
ك ۡم َأل َن ۡع ُبدَ
ب تعالوا إِل َك ِمة سواء بيننا وبين
قل يأهل ٱلكِت ِ
َ ۡ ََ
ُ
ّلل َو َل ن ُ ۡۡش َ
خ َذ َب ۡع ُض َنا َب ۡع ًضا أَ ۡر َ
َ
إل ٱ َ
ون
د
ِن
م
ا
اب
ب
ت
ي
ل
و
ا
ي
ش
ۦ
ِ
ه
ب
ك
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َُ ُ
َ
ۡ
َ
َ
ٱّللِ فإِن ت َول ۡوا فقولوا ٱش َه ُدوا بِأنا ُم ۡسل ُِمون ٦٤
[آهت عمران]12 :

وكانت البشرية جتهل أو ت ا:ل ا حا نزوهت القرآن حقيقة ما حتملإ
دعهة األنبياء عامة ودعهة أنبياء نين سرائيل عاصة ،و:ي مع معا واحد ،و:ي
سر انلالقة العرب وهن هم ،نل :ي سر عزة املسلما وقه م.
والقرآن العظيم ذ أثبت :ذب احلقيقة سنا نهاهح ن نإ يدعه الاا

عرناً وع ماً ،وأن ما نشر نإ الد ا السماوية السانقة مببع

يعا

نيب :ه :ذا

الذ نزهت عليإ القرآن؛ كما أن القرآن الدرمي أكد ن شبيإ نليغ أن أ:ل الد اب
28

ُ َ
ِين َء َات ۡي َنَٰ ُه ُم ٱ ۡلك َِتَٰ َ
يعلمهن تل احلقيقة دون أدىن سيا  ٱَّل َ
ب َي ۡع ِرفون ُهۥ
َك َما َي ۡع ُ َ َ ۡ َ ٓ َ ُ ۡ
رفون أبناءهم[ البقرة.]٣21 :
ِ
وعادما اجتإ املس شرقهن ا تعلم اللغة العرنية مث دسسها القرآن الدرمي قاد
علمهم حبقائق القرآن ووصلها ا عا اليقا ،ولدع عمى البصرية حههلم ا
العااد واملدانرة ،حىت انف ر تل العداوة نهصفها سدة فعل فهبها حملاسنة القرآن
َ َ َ ۡ َ َٰ َ َ ۡ َ ُ ُ
ود َو َل ٱنل َص َٰ َر َٰ
ى َح َٰ
َّت
ندل ما أوتها مع قهة  ،ولن ترض عنك ٱۡله

تَتبِ َع مِل َت ُه ۡم

[البقرة]٣23 :

فهذا الرا:ا الال:هيت املسيحي الفرنسي الذ تها كرب أوهت تر ة تياية
ترقى يف سل الر:باة حىت أصبح سئيسا لديركلهي  ynulCيف فرنسا ،وكان هلذا
الدير فروه كثرية يف أوسنا ،مع أشهر:ا فره طليللة يف سبانيا ،وعادما سقلت
طليللة يف أيد الاصاس ساة ٣389م نش فيها حركة صليبية قهية حلرب
االسالم واملسلما يف األندل  ،وكان مركز :ذب احلركة ديركلهي الذ سيلر
عليإ الر:بان البادك يهن نرئاسة نلر امللقا ناحملرتم ،ونعد عشر ساها مع
سقهط طليللة عقد جممل كلريمهن ساة ٣359م الذ أقر وجهب حرب
املسلما يف األندل  ،ويف فلسلا ،و:ذب احلركة الق تزعمها س:بان ديركلهي
سأ يف ان شاس االسالم غ باً هليا جيا ال دفري عاإ نالدعهة ا حرب
املسلما ،فدان س:بان ديركلهي يرافقهن اجليش الصلييب يف األندل  ،ل حليم
كل شعائر االسالم وآثاسب ،و حالهت شعائر املسيحية حملها.
ويف الرحلة الثانية الق قام هبا نلر املذكهس ا سبانيا ساة ٣٣2٣م قرس
أن يقهم خبدمة كبرية للاصرانية ،وتل اخلدمة :ي تر ة معاي القرآن الدرمي
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ألوهت مرة ا اللغة الالتياية ،فل ا مدسسة املرت ا مع العرنية ا الالتياية
يف طليللة ،وكل هبذا العمل أش اصاً كان مع أشهر:م القسي االجنليز
سونر أوف كي هن ،ومتت الرت ة يف يهليإ ٣٣2١م( ،)٣ولدهن السبا احلقيقي
لهال تر ا القرآن :ه نزوهت القرآن على حممد صلى اهلل عليإ وسلم ،كان
الشديد والرفض ال ام يف
االنداس
مهق املس شرقا يف تر ا م حياهت القرآن
َ
َ
َ
ََ َ
َ
َ َ
ك َف ُر ٓوا إ ۡن َهَٰ َذا ٓ إلٓ إ ۡفك ٱ ۡف َ َ
َتى َٰ ُه َوأ ََعن ُهۥ
ِين
َّل
ٱ
ال
نسب إ ا اهللوق
ِ ِ
ِ
ٓ ُ ۡ
َ َ
َ َ ََ
َعل ۡيهِ ق ۡوم َءاخ ُرون فق ۡد َجا ُءو ظلما َو ُزورا [ ٤الفرقان ]2 :وقد ظهر
حممد)

:ذا جلياً يف تر ة مس شرق آعر امسإ جهسج سيل ،فقد مسى القرآن (قرآن
وأن حممداً :ه الذ أل َفإ ناح ياهت ومدر مبعهنة اآلعريع ويقههت (( :سأما أ سن حممداًكان

:ه حقيقة مؤل القرآن واحمل اهت الرئيسي(يف ت ليفإ) فهه أمر عالف فيإ))(.)2

ومل أن :ذا املرتجم جاء م عراً ،أن تر إ تعد مع أشهر الرت ا
يف اللغة االجنليزية ،وقد وال مقدمة نا يد تر إ وحشد فيها ا فرتاءا
على القرآن ،ماها :أن القرآن لي وحياً ،وأنإ لي فيإ ع اق ،وأنإ حي ه على
ال دراس وال ااقض ،وأنإ مس مد يف معظمإ مع اليههدية( ،)١وما ا ذل

مع

( )٣أ د غراب ،سؤية سالمية لالس شراق ص  99-92نقال عع د :قاسم السامرائي ((ا س شراق نا
املهاهعية وا ف عالية)) ص .98-91
( )2نقل :ذب املعلهما مع تر ة جهسج سيل .األس اذ أ د غراب يف ك انإ ((سؤية سالمية لالس شراق)) ص
١9-١2
( )١املصدس نفسإ.
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األوصاف الق
مع علفإ.

تليق ندالم اهلل العزيز الذ

ي تيإ الباطل مع نا يديإ و

 -3األهداف االستشراقية لوضع الترجمات:
قد أطاهت الباحثهن يف دساس هم حههت ا س شراق عامة ،وحههت مهقفهم
جتاب ك اب اهلل عاصة حىت نهعها وقسمها األ:داف ا عدة أقسام :الدياية
والعلمية وا س عماسية وا ق صادية والسياسية وال اسخيية واأليديهلهجية.
و ذا أمعاا الاظر يف األ:داف الق وال املس شرقهن ألجلها تر ة معاي
القرآن الدرمي جند أهنا ت اوق :دفا أساسيا:
أو  :البح احلر وا س فادة العلمية
ثانياً :اهلدم وال شدي وال ليل نصرة للاصرانية واليههديسة

الهدف األول:
سكددز نع ددهم علددى ا طدداله علددى ك دداب اهلل املع ددز ،والقيددام نرت ددإ ا
لغد هم ناسددم البح د احلددر؛ وذلد ألجددل ا سد فادة العلميددة مددع علددهم ومعدداسف
تلد د األم ددة ال ددق س دداد الع ددامل حب دداس ا وثقاف ه ددا املابثق ددة م ددع الد دداب ال ددذ
حيملهنددإ ،و:دده أسددا عددز:م وسددر هن د هم ،وال حقددق مددع مددد صددحة مددا حيهيددإ
:ذا الد اب مع احلقائق العلميدة والدهنيدة والعقائدد السدماوية ومدد تهافقهدا مدل
الد ا املاُدزلة السانقة.
و غرانة يف ذل ؛ ألهنم يرون عاملاً جديدا حيمل تراثاً عظيماً ،ويصهس
ذل لاا الداتا حممد حسا :يدل و:ه ي حدث عع الصراه نا الشرق
والغرب ،فري أنإ اختذ شدالً جديداً نسبا ظههس االسالم الذ أعذ يشق
طريقإ حنه :دفإ غري مباهت ناألعلاس احملدقة مع كل جانا ،فقد ظهر االسالم
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يف مهطع يسيلر عليإ العرب الهثايهن ،واليههد املقيمهن يف اجلزيرة يرتنصهن نإ،
واجه على مقرنة ماإ ،والاصاس يف مشالإ وجاهنإ ونا ظهرانيإ ،ولدع الدعهة
أقل مع مائة ساة عقا
اجلديدة مل تلب أن ظفر هبذب القه يعاً ،ففي س
وفاة الايب -صلى اهلل عليإ وسلم -ام سد سللان االسالم ا الشام و ا مصر
و ا مشاهت فريقيا حىت احمليط األطلالي ،وان قل مع مراكش ا سبانيا ،كما
ام سد يف قلا آسيا حىت أواسلها يف فرتا م عاقبة م قاسنة ،ونعد ذل ام سد ا
اهلاد و ا جزس اهلاد الشرقية ،ونذل قامت يف العامل مرباطهسية سالمية مرتامية
األطراف ،ان قلت عاصم ها مع املدياة ا دمشق مث ا نغداد مث ا القا:رة،
وأحييت يف العامل ح اسة جديدة اندمشت أمامها احل اسا الفاسسية
واليهنانية والرومانية ،ووقفت املسيحية عائفة ترتقا(.)٣

ومع :اا أقبل ل مع املس شرقا املع با هبذب احل اسة ا الشرق و ا
تراثهم االسالمي و ا أعظم ما لدهن و:ه كالم اهلل لالس فادة وال علسم ناسم
احلر ،و:ذب ا س فادة ت بعها فهائد مادية أعر  ،أن البعض كان
البح
س
يه م ناجلهانا العلمية واملعرفية أكثر مع غري:ا ،وأقبلها على دساسة يل جهانا
القرآن ،و:ذب ا س فادة عاد معظمهم  -مل األس – وقفت عاد احل سد املعريف
ومل ت اوق ا اجلانا ال لبيقي العلمي العقد سغم أن نع هم تهغلها يف علهم
االسالم حىت الق ايا اجلزئية ماها ،وأفرغها هلا جههد:م وأصبح ماهم قادة
وتالميذ ومشائخ ي عذون عاهم ويس دلهن نآسائهم ويسريون على ماه هم،

( )٣حممد حسا :يدل :الشرق اجلديد ص .٣1
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لدااا جند أحداً ممع أقبل على تر ة معاي القرآن الدرمي أنص يف عملإ،
وأساد االفادة وا س فادة معاً ،ما عدا ما قيل عع املس شرق آسثرج .آسنر :
Arthur J. Arberryكما أفادنا نذل د: .يثم انع عبد العزيز ساب الذ
يقههت يف حبثإ عع تر ة آسنر  :هنا خم لفة متاماً عع الرت ا ا س شراقية
األعر ؛ ألن فيها جانا نصاف للقرآن الدرمي مع جهة الدفاه عاإ ولفت
الاظر لبالغ إ وقهة عباستإ وسوعة أسلهنإ ،وصاحا :ذب الرت ة مس شرق غري
مسلم و:ه مس شرق جنليز قام يف عام ٣512م ن حدث تر ة جنليزية ساقية
ملعاي القرآن الدرمي وأطلق عليها عاهان The Koran InterPreted :القرآن
مرت اً.
ويقههت الدك هس :يثم (( :ن آسنر دافل يف مقدمة :ذب الرت ة دفاعاً
وقهة عباستإ و اهت أسلهنإ ا سد افرتاءا
مس مي اً عع القرآن الدرمي وفصاح إ س
املس شرقا)) ومع أنرق:م تهم كاسليل  Thomas Carlyleذ وصفإ نالهحشية
لعدم تذوقإ لبالغة القرآن وعدم فهمإ لاصهصإ على الرغم مع أن آسنر
قهة ما عاسقة Supernatural Power
يؤمع ن ن القرآن كالم اهلل ،نل :ه عمل س
س أنإ يثبت نلالن قعم املس شرقا أمثاهت ماسجليهث  Margoliouthوجا
 Gibbأن القرآن :ه كالم حممد صلى اهلل عليإ وسلم.
ويقههت الدك هس :يثم (( :نإ يافي وقهه آسنر يف األعلاء اللغهية

ن نهاعها))(.)٣

( )٣دساسة لرت ة معاي القرآن الدرمي ا االجنليزية (القرآن مرت اً) للمس شرق االجنليز آسثر ج آسنر  .انظر
املقدمة.
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فا س فادة مع تراث املسلما -نهصفإ عمال علميا -كان مع امع
الرئيسة للمس شرقا عادما أقدمها على ل تراث املسلما ،ومع
األ:داف س
نياها الدالم املع ز القرآن الدرمي ،وله مل ياج أحد ماهم مع اس غالهت الفرص
يف أثااء دساس إ للقرآن الدرمي ،أو أ س تراث مع تراث املسلما ،للحفاظ على
احلق واهلداية ليإ،
:هي إ وا ن ماء ا نين جاسإ ،ما لعدم تهفيق اهلل لإ ملعرفة س
أو لعدم الفهم الدقيق ناللغة العرنية وأسراس:ا وما هلا مع مدله و ٍاهت وسوعة،
ومع :اا جانبها الصهاب ،وحنع نعمم احلدم على يل املس شرقا يف
يرجح ذل –كما أسلفاا– وخباصة فيما ي علق
تعصبهم ،وله كان الهاقل املُر س
نرت ة معاي القرآن الدرمي.

الهدف الثاني:
أما اهلدف الثاي مع األ:داف الرئيسة واألساسية الق جعلت املس شرقا
دا ا ن قدداد
يقددمهن علدى تر ددة معداي القددرآن الددرمي ا اللغددا األجابيدة :دده ح س
واملعاسا ددة ألج ددل ال ش دددي واهل دددم وال ددليل؛ وأص ددحاب  :ددذا اهل دددف تغل ددا
علدديهم العص ددبية العميدداء لدددياهم ،والدرا:يددة والبغ دداء جتدداب القددرآن وأ:لددإ ،كمددا
نلم د ذل د مددع ع دالهت تر ددا م ملعدداي القددرآن الدددرمي ودساسددا م األعددر  ،فددال
ند دداد جن ددد تر ددة ملع دداي الق ددرآن الد ددرمي -كامل ددة أو جزئي ددة -وا ددعت عل ددى ي ددد
مس شد ددرق س وتشد ددع غد دداسا شرسد ددة تس د د هدف أصد ددالة القد ددرآن الدد ددرمي ممزوجد ددة
نا فرتاءا والشبها والدعاو الباطلة.
وقد ذكر الباحثهن أمثلة كثرية مع واقل تر ا املس شرقا على تافيذ
:ذا اهلدف املعهج ،ومع ذل ما ذكرب الباح صاحل الباداق مع وجهب ال شهيإ
ما يلي:
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احلرة ،وحتاشي الرت ة العلمية ،معاناً يف ال حري
 القيام نالرت ة سوال ليل مبا يرتتا عليإ حتهير املعاي وتبديلها ،وعرض الاص القرآي كما يراب
املرتجم ،كما تق يإ آياتإ وألفاظإ.
 ال قدمي وال عري واحلذف واالاافة. -قاحة اآليا القرآنية مع مداهنا ال هقيفي ل ليل القاسئ و نعادب عع

االحاطة حبقيقة الاص القرآي(.)٣

فرت ة نلر الق متت عام ٣٣2١م االلعت فقط ن قدمي م مهن
الفدرة ،ومل تدرتث ن سلهب األصل العريب وصياغ إ ،وقام الدافل ال اصري
حائال أمام الهفاء ن حقيق :ذا الغرض(.)2

ويقههت الباح الفيهمي عع نعض طرق ال ليل وال شدي لد
املس شرقا :ن وليم اللرانلسي (٣21١م ) صاس جد ا سد أصالة القرآن
جاء فيإ(( :نعد أن ما حممد صلى اهلل عليإ و سلم أساد أنصاسب أن يعاجلها
فلما تبياها أن الرجل الذ
العقيدة والشريعة معاجلة شاملة قائمة على تعاليمإ ،س
نيط نإ العمل مل يرقق الدفاية الالقمة ألداء ذل على الهجإ األكمل ،طلبها ا
اليههد والاصاس الذيع أسلمها أن يساعدوب ،وعاد ذل سأ :ؤ ء مع األف ل
أن يا قها فقرا مااسبة مع العهد القدمي واجلديد وأن زجه:ا نالد اب كيفما
اتفق؛ ونذا أصبح الد اب على عظيم مع الرونق واجلماهت املاقههت مع الد ا

( )٣حممد صاحل الباداق :املس شرقهن وتر ة القرآن الدرمي ص  ،٣38ط.2
( )2يه:ان ف  :تاسيخ حركة ا س شراق ص .٣1
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()٣
ويههدية))

افرتاء عظيم ،وجرأة فائقة على ك اب اهلل

املاَدزلة ما نا مسيحية
ي تيإ الباطل مع نا يديإ و مع علفإ.
الذ

 -4التصرف في نصوص القرآن بالتقديم والتأخير:

وممددع قددام هبددذا الفعددل املشددا املس شددرق سودويددل( ،)2و:ددذا الرجددل ظهددر

اللبعة األوا مع تر إ عام ٣881م  ،:٣١32وقد أحدث :ذا املرتجم ندعدة
يف املاهج القرآي امل لهف ،فقد ستا السهس على ترتيدا قمدين حسدا نزوهلدا فبددأ
نسددهسة العلددق واع د م نسددهسة املائدددة وقعددم أن :ددذا الرتتيددا ال دداسخيي يعلددي صددهسة
صحيحة وااحة لسدرية الرسدههت صدلى اهلل عليدإ وسدلم العقليدة وال لدهسا اجلاسيدة
يف الاظريا القرآنية.
أما يف تهقيل السهس على تهاسيخ نزوهلا فقد كان اع مادب على حب نهلدكإ
( )Nöldekeيف ك انإ( :تاسيخ القرآن) ( )Geschichte des Quransو داعي
لالس غراب ،فإن املرتجم املشاس ليإ مل يبدأ عملإ :ذا و:ه يبلع تقهيض
دعائم االسالم ،و ثبا مزاعمإ ملا لي عليإ حقدب امل هاسث اد االسالم
وسسههت االسالم ،و:ذا يبدو جليًّا مع مقدم إ وتعليقاتإ على تر إ لآليا

( )٣الغاسة ال اصريية على أصالة القرآن د .عبد الرااي ص  ١٣نقال عع حممد الفيهمي :ا س شراق سسالة ا س عماس ص
.١18
( )2امسإ األس اذ ج.م .سودويل ( كان أس اذا للدساسا الشرقية يف جامعة كمربدج وكانت معرف إ ناللغة العرنية
معرفة سلحية) :عبد اهلل عبا تر ا معاي القرآن الدرمي .23-١5
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القرآنية .وقد صرح مبا يهمئ ا ذل

يف مقدم إ فيقههت (( :ن ال فدري يف أن

ج مع البح عروجاًكليساً ناللبل))(.)٣
يدهن القرآن فهق قدسة البشر عاس ٌ

إضافات جديدة:
أااف نعض املرت ا جبانا القرآن مقدما ومالحق مشه:ة لدالم
اهلل ،و:ي عباسة عع مقدما تفسريية ومالحق شاسحة ،مل مهن الاص
املرتجم ،نل مااقشا ا سد أصالة القرآن ،وس رية مع حم هاب.
َ
عدد مع املالحق
كما يف تر ة نلر الالتياية األوا :فقد أاي
ٌ
واملقدما املسماة مب مهعة ((ديركلهي))(.)2

 -5الددددددافع الدددددديني هدددددو المحدددددر الدددددرئي

لالستشدددددراق

النصراني:
وسبا :ذا ال عصا يرجل ا أن وااعي :ذب الرت ا  ،و:م األحباس
والر:بان أو القساوسة أو املاصرون ،أسادوا أن جيعلها القرآن سالحاً ف اكا للق اء
على القرآن ،أو ماعإ مع الغلبة – حسا قعمهم–.
و:ددذا اهل ددهم الشددر كمددا يقددههت الدددك هس معددايرجي :مهجددإ ا الشددعهب
الاص درانية ل حص ددياها ا ددد االسددالم الددذ ان شددر واتس ددل نفددهذب ،وذل د ن ش دهيإ
صهستإ ،وجترحيإ ،والقدح فيإ ،ونقدب ،وال لاوهت عليإ وعلى القدرآن ونديب املسدلما

( )٣املصدس السانق .22-2٣
( )2د .عبد الرااي حممد عبد احملسع :الغاسة ال اصريية على أصالة القرآن ص .93-25
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صلى اهلل عليدإ و سدلم ،ممدا ك سدهن مدا يشدبإ اجلدداس السدمي مدع األفدداس السدهداء
على :ذا الديع احلاي .
كما أن :ذا اهل هم مهجإ ا املسلما –فيما نراب– مع  :ما
تاصريية نشعة على أمة االسالم كلها ،وعلى الدوهت االسالمية ذا الدثافة
السدانية على وجإ ال صيص(.)٣
ويشهد على ذل
الدافل احلقيقي عل

ما قالإ يه:ان ف (( :لقد كانت فدرة ال بشري :ي
انشغاهت الدايسة نرت ة

()2
القرآن))

و:ذا الدافل املاللق

مع العقيدة الراس ة لالس شراق ال اصري :ه السبا الذ واعت ألجلإ
الرت ة الالتياية األوا ملعاي القرآن الدرمي ،وكانت :ي الشراسة الق فَ ر قدساً
:ائال مع الرت ا يف شىت اللغا األوسنية؛ و:ي ترتاوح نا االسفاف والقدح
الشديد يف االسالم وحتري الدلم عع مهااعإ ،ونا املهاسنة ودق األسافا

و ثاسة الشبها (.)١

 -6المستشرقون اليهود وترجمة معاني القرآن الكريم:
ََ َ َ َ
َ َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َٰ
جدن أشد ٱنل ِ
اس عدوة ل َِّلِين ءامنوا
يقههت اهلل تعااَ۞  :ل ِ
َُۡ َ َ َ َ ۡ َُ
ٱۡلهود وٱَّلِين أۡشكوا[ املائدة]82 :

( )٣د.معايرجي :اهليةة العاملية للقرآن الدرمي ص .25-28
( )2يه:ان ف  :تاسيخ حركة ا س شراق ص .٣2
( )١املعايرجي ص .25
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وقد ظهر العداوة مع اليههد ماذ ظههس مش االسالم على مساء مدة،
تعرض هلا
حي مل ي عرض االسالم هل مة شرسة مع أمة مع األمم كالق س
االسالم مع اليههد ،واختذ :ذا اهل هم أوجهاً خم لفة مت العقيدة نالدسجة
األوا ،مث الثقافة واجلداهت والعسدرية ،ولليههد قباهت كبري على الساحة
ا س شراقية ،ويرتنصهن ناملسلما الدوائر ويرتصدون دائما وعرب ال اسيخ
االسالمي الثغرا وأماكع ال ع الق كانت تعرت مسريتإ.
ويصعا علياا حتديد نداية نشاط اليههد يف ا س شراق؛ ألن نشاطهم
صهس العام هلذا امليدان يف أسونا؛ فقد اس لاه
انصهر يف نهتقة ال لهس وال س
املس شرقهن اليههد أن يديفها أنفسهم ليصبحها عاصرا أساسياً يف طاس احلركة
ا س شراقية األوسنية الاصرانية ،فقد دعلها امليدان نهصفهم األوسويب نهصفهم
مرتا:
اليههد  ،ونذل كسبها س
 كسبها أو  :فرض أنفسهم على احلركة ا س شراقية كلسها. وكسبها ثانياً :حتقيق أ:دافهم يف الايل مع االسالم و:ي أ:داف تل قيمل أ:داف غالبية املس شرقا الاصاس (.)٣

ويشري الدك هس البهي :ا مالحظة نعض الباحثا حههت تفسري أسباب
قباهت اليههد على ا س شراق ،وت ل ص :ذب املالحظة يف أهنم أقبلها على
ا س شراق ألسباب دياية وسياسية:

( )٣د .حممهد ققزوق :ا س شراق واخللفية الفدرية ص .9١-92
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 أما األسباب الدياية :فإهنا ت مثل يف حماولة اعاف االسالموال شدي يف قيمإ نإثبا ف ل اليههدية عليإ ،وذل نادعاء أن اليههدية يف
نظر:م :ي مصدس االسالم األوهت.
 -وأما األسباب السياسية :فإ سهنا ت صل خبدمة الصهيهنية فدرة أو ودولة

ثانيا(.)٣

و ن عدمة املس شرقا اليههد للصهيهنية ،وتركيز:م على حتليم االسالم
تبدو يف الهاقل ناسقة متاما يف معظم البحهث الق ت ااوهت االسالم عامة ،وعلهم
القرآن والرت ا القرآنية عاصة.
 -7الترجمات االستشراقية اليهودية وأهدافها:
ن األ:داف الرئيسة املشاس ليها مع ال شدي وال شهيإ وال حري
وال قدمي وال عري وال صحي :ي الق يشرتك فيها املس شرقهن اليههد مل
الاصاس يف جماهت تر ة القرآن الدرمي.
يقههت الدك هس حممد صاحل و:ه ي دلم عع دوس املس شرقا اليههد يف
تر ة معاي القرآن الدرمي (( :ن أوهت تر ة مهاهعة مع قبل البلر عام
٣٣2١م فقد كل سونر أوف تشرت و:رمان دملاتا ،وقام األوهت نهال تر ة
للقرآن الدرمي وقام الثاي ند انة مقدمة حههت الرسههت صلى اهلل عليإ وسلم
ومبادئ االسالم ))..مث قاهت(( :ومل يدع مع قبيل الصدفة أن الاس ة األوا مع

( )٣الفدر االسالمي ص .9١2
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عام

:ذب الرت ة طبعت مبدياة ناقهت لصاحا ملبعة وداس نشر يههد
٣993م.
ونعد ذل أعذ الرت ا ت هاا نالعديد مع اللغا  ،وماها العربية
الق واعها حاعام جريرة سانق يعقهب نع سرائيل عام ٣1١2م نقال عع
الرت ة الالتياية))(. )٣

فا س شراق اليههد شاسك يف جماهت الرت ا مس هدفا اهل هم واهلدم ما
أمدع نالدذب وا فرتاء وال حري وال بديل ،انظر ا تل العباسة الالذعة مع
يههد ناسق و:ه جمر األصل امسإ ((جهلدتسيهر)) و:ه يلعع يف ال فسريا
االسالمية الق :ي املرجل األسا للرت ا القرآنية مقلال مع أمهي ها،
ومشددا يف مهاهعي ها ،حا قاهت م ب حا(( :لقد أعلى املفسرون الاص
القرآي أكثر مما أعلا:م))( .)2و:ذا اهل هم الشر مهجإ لد اب اهلل الدرمي
سواء غيظإ وحقدب فحسا ،ولدع احلق

أو  ،مث ا تفاسريب؛ لقد أساد نذل
يعله شاخما و يعلى عليإ.
ومع أ:داف ا س شراق اليههد أي ا :ال قليل مع مدانة القرآن وش نإ،
وسفل مدانة العهد القدمي؛ لذا كان املس شرقهن اليههد وغري:م ي عاملهن مل
نقال عع د .حممد صاحل الباداق (املس شرقهن وتر ة القرآن
و:رمان كانا يههديا: .ذا عالف ما ذ:ا ليإ وأقرب جنيا
أن نلر كان يههديا يف األصل مث تاصر ،كما قاهت د.
ص ( )٣1نقال عع االسالم يف أحباث ا س شراق االسباي

( )٣د .ناوهت عبد اهلاد  :ا س شراق اليههد
الدرمي) ص ( .)51وير د .ناوهت أن أسونر
العقيقي والبدو وغريمها مع الباحثا مع
ال مسماي .تاسيخ تر ة معاي القرآن الدرمي
( )٣١١-٣١2/٣احلاشية.
( )2عمر للفي العامل :املس شرقهن ص ( )٣2٣نقال عع مذا:ا ال فسري ص (.)٣81

41

القرآن الدرمي نهصفإ نصا تراثيا عاديا .وقالها :نإ م عهذ ناللفظ واملعىن مع
ك ا اليههد ،كما فعل املس شرق اليههد نرا:ام جاجير يف حماولة ماإ الثبا
نظري إ الشريرة ن ن الايب صلى اهلل عليإ وسلم اطلل على ك ا اليههد نلغا ا
امل لفة ،ال هساة ،واملد هنا  ،واألنبياء ،واملشاا ،واجلماسا وال لمهد ،واملداس ،

والرتجهم ،وغري ذل (.)٣

وافرتات دساسة جاجير اق با الرسههت صلى اهلل عليإ وسلم الدثري مع
ال عاليم واملفا:يم واآلساء ماذ قمع نعيد اماها قرآنإ مبا يااسا ال صهسا الق
كانت سائدة يف عصرب ،وأن قصص العهد القدمي حت ل اجلانا األكرب مع

القرآن(.)2

ويؤكد املس شرق اليههد اجر جهلدتسيهر أن سسههت اهلل صلى اهلل عليإ
وسلم أفاد مع تاسيخ العهد القدمي ،وكان ذل يف أكثر األحيان عع طريق

قصص األنبياء(.)١

لذا كان :ذا اليههد ير أن حممدا صلى اهلل عليإ و سلم ي عد
كهنإ مصلحا للشعا العريب فقط مع الهجهة ال اسخيية كما ياقل عاإ الباح

حممد شري الشيباي(.)2

()٣
()2
()١
()2

د .حممد صاحل الباداق :املس شرقهن وتر ة القرآن الدرمي ص (.)٣38-٣31
عمر للفي العامل :املس شرقهن ص (.)89
د .ساهان السعيد :يف جملة ((سسالة اجلهاد الليبية)) عدد  1٣ص (.)88
الرسههت يف الدساسا ا س شراقية املاصفة ص (.)٣28
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وير جهلدتسيهر أي ا أن اخللفاء الراشديع نعد وفاة سسههت اهلل صلى
اهلل عليإ وسلم قامها نال بديل وال غيري فيقههت (( :ن دوس اخللفاء نعد وفاة الرسههت
صلى اهلل عليإ وسلم :ه حل املشاكل اجلديدة نآسائهم أو ن ويل القرآن))(.)٣

و:ددذا يهددهد آعددر امسددإ مدداسجليهث  Margoliouthنشددر خم اساتددإ القرآنيددة
مددل الرت ددة عددام ٣523م –  :٣١١5وطبع دت يف لادددن ،و:دده مددع يهددهد الشددام
:اجر ا جنلرتا ،وقد ناهت دسجة أس اذ كرسدي يف اللغدا الشدرقية يف أكسدفهسد.
وقام نرت ة سدهسة آهت عمدران مدع تفسدري ((أندهاس ال ازيدل)) للبي داو و:دي سكيددة،
وحهاشيإ تدش عع حقد صداحبها علدى االسدالم وعلدى سسدهلإ صدلى اهلل عليدإ
وسلم(.)2

وممع اش هر ندساسة القرآن وعلهمإ نهلدكإ  Noeldekونالشري
 Blachèreوجيفر  Jeffryوجهلدتسيهر  Goldziherالسانق ذكرب ،كلهم

أصحاب مؤلفا معروفة ،وكانها جا:لا جهالً ملبقاً نالديع( ،)١وكلما وقل يف

يد أحد:م وأشبا:هم مع اليههد املس شرقا القرآن الدرمي أفرق عداوتإ امل غلغلة
يف نفسإ مع عالهت قيامإ للرت ة.
ن كرا:ية اليههد ونغ هم لإلسالم قد ظهر يف الهاقل جليا كالشم ماذ
ظههس االسالم ،وقد أكد القرآن ذل -كما سبق -وظل اليههد طهاهت تاسخيهم
ي حياهن كل فرصة م احة ليديدوا لإلسالم واملسلما ،وقد وجدوا يف جماهت
( )٣جملة املاهل السعهدية ص ( )92عدد عاص نا س شراق .21٣
( )2عبد اهلل عبا الادو  :تر ا معاي القرآن الدرمي ص (.)93
( )١د .امي نقرة :القرآن واملس شرقهن عالهت حبهث املاظمة العرنية ،ماا:ج املس شرقا ص (.)29
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ا س شراق ناناً كبريا يافثهن ماإ مسهمهم اد االسالم ،فدعلها :ذا اجاهت
مس فا حتت سداء العلم ند:اء وعب  .لعل :ذا :ه السبا ،لعدم اطاله
كثري مع الداسسا والباحثا على نهايا:م السيةة ،ف غفلها ذكر اليههد مع ساحة
الف اة الدرب الق ا ت نسببها أوسنا والعامل األوسيب؛ أعين نذل صدوس
الرت ة الالتياية؛ ألن وااعها سهاء كان يههدياً أو نصرانياً فقد اس هدف فيها
نراق العداوة واملدانرة اد االسالم ،واخلب وسهء الاية ،مل اجلهل يف دساك
معاي القرآن الدرمي املع ز.
يقههت الدك هس معايرجي و:ه يبا علهسة :ذب الرت ة(( :والهاقل أن سأ
الف اة :ي الرت ة الالتياية األوا عام ٣٣2١م  ...الق مل تدع تر ة فقط،
و منا أاي ليها  :هم وقدح يف االسالم والقرآن ونيب املسلما عليإ الصالة
والسالم فيما يسمهنإ (اجلدهت  )Polemicsمث حلق ها الرت ة الالتياية الثانية
()٣
األوا)) .

٣12٣م ملاساتشي و:ي أشد قدحا و :هما مع
َ َٰ َ ُ ۡ َ َ َٰ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ ُ ُ َ ُ ۡ َ َٰ َ ُ َ ُ َ ۡ َ
َ َۡ
َ
َ
ض ِهم مِيثقهم لعنهم وجعلنا قلوبهم قسِية ُي ِرفون ٱلَك ِم عن
 فب ِ َما نق ِ
َ
ُ
بِهِۦ
ذك ُِروا
مِما
َحظا
َون ُسوا
اضعِهِۦ
م َو ِ
[املائدة.] ٣١ :

( )٣د .معايرجي :اهليةة العاملية للقرآن الدرمي ص (.)١3
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النتائج والتوصيات
 -1النتائج
 تبا مع :ذب الدساسة السريعة أن احلركة ا س شراقية األوسنية والغرنيةالق تدعمها اليههدية والاصرانية قد أقامت س سداً مايعاً نا كالم اهلل املع ز
ومعانيإ الصافية ونا األوسنيا والغرنيا ،ف ثاس فيهم العداوة والبغ اء والدرب
لإلسالم واملسلما مع جراء ما حتمل تر ا م مع الزي واألناطيل وال حري
واهل هم والاقد والرفض و ثاسة للشبها والشدهك.
 ومع أنرق عصائص :ذب الرت ا ا س شراقية أهنا نبعت مع قلهبحاقدة و:هاة مغراا مل يدهنها أمااء خملصا ،فغلبت عليهم العاطفة الدياية
على احلقائق العلمية ،فدان ال اصري وحماسنة الديع مها األسا والدافل الرئي
لهاعهم الرت ا ا س شراقية.
 سداءة غالبية الرت ا ا س شراقية لغة وأسلهناً مل ت عفهياًّ نل كانتن ليط سانق و سااد م عمد.
 اس غل قساوسة الاصاس وس:باهنم الرت ا القرآنية لصاحل ال اصريفحشه:ا نا فرتاءا  ،كما اس غلها األحباس اليههد لب مسهم اليههديسة وحماولة
تف يلها على االسالم.
 و دااا القههت :ن عدم ال مدع يف اللغة العرنية كان أحد أسباباع الرت ا ا س شراقية ،وهبذا ظهر آثاس اع املعرفة ناللغة العرنية يف
األعلاء الاحهية والصرفية الق حشها هبا تر ا م ا س شراقية .
 قيام نعض املس شرقا نال صرف املشا يف نصهص ك اب اهلل حب ةأنإ يعلي صهسة صحيحة وااحة لل اسيخ ،وقيام البعض اآلعر نال قدمي
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وال عري ،كل ذل ظااً ماهم أ سن القرآن مع صال البشر ،وتشبيهإ نالعهد القدمي
والعهد اجلديد الل َذيع تصرفها فيهما مع تلقاء أنفسهم كي شاؤوا؛ و:ذا فدر
سام ناتج مع نداس هليسة القرآن وسسالة الرسههت صلى اهلل عليإ و سلم.
 وعالصة القههت :ن الرت ا ا س شراقية ن نهاعها لي ماها تر ة واحدةسليمة يع مد عليها كليساً ويلم ن ليها مع حي األمانة والدقة ،سمنا واعت تل
الرت ا ا س شراقية -ندءاً نالالتياية ،ووصه ً ا املراحل احلديثة املعاصرة -مل يدع
هلا :دف سه االدانا ا سد ديااا احلاي وك اب اهلل العزيز ونبياا حممد نع عبد اهلل
صلى اهلل عليإ و سلم.
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-2التوصيات:
 -٣مع عالهت :ذا املهجز ،ونعد أن وقفاا أمام :ذا السيل اجلاسف مع
الزي وال الهت وال ياسا اهلدامة املس مرة ماذ و دة حركة ا س شراق ا يهماا
:ذا ،ي ح م علياا حنع املسلما قاطبة ،وعلى العلماء ومع نيدب :ذا الش ن
على وجإ اخلصهص ،العملُ اجلاد املثمر الباساء على وجإ السرعة اليقاف :ذا
ا ع داء اآلمث جتاب ك اب اهلل العظيم ،ليعم عري :ذا الهحي االهلي البشرية
عاصة ،قامةً للح ةَ ،وتربئة للذمة ،و َنقاذاً
عاء ،واألمةَ األو ٓسني َةَ ۡوالغرنيةَ
ۡ
َ
ۡ ُ
ََ َ َ ۡ َ
ب إل َلِ ُبَ َ
َ َ
ي ل ُه ُم ٱَّلِي ٱخ َتلفوا
للم دوعا .وما أنزنلَا عليك ٱلكِتَٰ ِ
ِ
َۡ َ
ۡ ُ َ
ُ
فِيهِ َوهدى َو َرۡحة ل ِق ۡوم يُؤمِنون ٦٤
َ
ََ
َ َ ٓ َ ۡ َ ۡ َ َٰ َ
َ
[الاحل]12 :وما أرسلنك إِل كٓافة ل ِلن ِ
اس بشِريا ونذِيرا [سب ]28 :

 -2املؤمترا والادوا املباسكة كالق تعقد يف جممل املل فهد للباعة
املصح الشري مبدياة سسههت اهلل صلى اهلل عليإ و سلم تس ليل أن تعمل الدثري
لل صد هلذب احلركة والدفاه عع ك اب اهلل و نقاذب مع َعب العانثا كي يرتك
احلبل على غاسنإ.
 -١ي بىن اجمل جبههدب املشدهسة صداس تر ة يف اللغة االجنليزية ،وأعر
يف أنرق اللغا األوسنية ،لدفل الشبها الق أثري يف الرت ا ا س شراقية،
عل اهلل
ومعلهم أ سن ما يصدس مع مهبط الهحي لإ وقل شديد يف نفه القراء ،س
يهد مع يشاء مع عبادب.
 -2البح عع تل الد ا الق ألفها املس شرقهن ،سهاء أكانت على
شدل ملحقا للرت ا ومقدما هلا ،أم ألسفت مس قلة عاها ،وتَدَب ُل مهاطع
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الز
نفسها.

فيها ،مث القيام نالرد عليها ،و قالة الشبإ مع امل صا يف اللغا

 -9اس دام كافة الهسائل احلديثة واملمداة لل صد ل ل احلركة
ا س شراقية ،حفظاً لد اب اهلل العزيز ،وأداءً ملسؤولية كل مع نيدب قمام الدعهة
ا اهلل ،ليحق احلق ويبلل الباطل.
وصلى اهلل على عامت األنبياء واملرسلا ،وعلى آلإ وصحبإ أ عا،
واحلمد هلل سب العاملا.
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ثبت المصادر والمراجع
 -٣القرآن الدرمي
 -2ا س شد دراق أ:داف ددإ ووس ددائلإ :د .حمم ددد ف د ح اهلل الزي دداد  ،طب ددل داس ق يب ددة
2332م.
 -١ا س ش دراق نددا املهاددهعية وا ف عاليددة :د .قاسددم السددامرائي ،داس الرفدداعي،
الرياض ساة ٣58١م
 -2ا س شد د دراق سس د ددالة ا س د د عماس :حمم د ددد الفي د ددهمي الق د ددا:رة ،الفد د ددر الع د ددريب
:٣2٣١د.
 -9ا س شراق يف نلاق العلم ويف نلاق السياسة :د .عمر فروخ ،حب مقدم
للادوة العلمية عع املس شرقا يف اهلاد ،طبل امع حبهث أعر .
 -1ا س شراق وال اسيخ االسالمي  :أ.د .عمر فهق  ،لباان٣558 ،م.
 -1ا س ش دراق واخللفيددة الفدريددة للص دراه احل دداس  :د .حممددهد دد ققددزوق،
طبعة ك اب األمة ،دولة قلر ،مؤسسة الرسالة .:٣239
 -8ا س ش دراق والدساسددا االسددالمية :أ.د .عبددد القه داس العدداي ،داس الفرقددان،
األسدن .:٣22٣
 -5االسددالم واحل دداسة الغرنيددة :حممددد حممددد حسددا ،طبددل داس االسشدداد ،نددريو
د. .
 -٣3االسالميا نا املس شدرقا والبداحثا :أنده احلسدع علدي الاددو  ،طبدل
امع حبهث الادوة ناهلاد حتت عاهان :االسالم واملس شرقهن ،عامل املعرفة جدة
.:٣239
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 -٣٣ن دداج املس شددرقا وأثددرب يف الفدددر االسددالمي احلدددي  ،مال د نددع ندديب،
جملة الفدر العريب ٣58١م.
 -٣2ت دداسيخ حرك ددة ا س شد دراق :يه :ددان ف د  ،تر ددة عم ددر للف ددي الع ددامل ،داس
املداس االسالمي ،نريو د. .
 -٣١تدداسيخ حركددة تر ددة معدداي القددرآن الدددرمي مددع قبددل املس شددرقا :د .حممددد
ال مسماي ،جممل املل فهد ناملدياة.:٣22١ ،
 -٣2تدداسيخ الفدددر العددريب ،جددهن ثال د ناليثددا ،تر ددة حسددا م دؤن  ،مد بددة
الاه ة العرنية ،ط٣599 ،٣م.
 -٣9تر ددا معدداي القددرآن الدددرمي وتلددهس فهمددإ عاددد العددرب :عبددد اهلل عبددا
الادو  ،داس الف ح ،جدة.:٣١52 ،
 -٣1تر ة معاي القرآن الدرمي مع قبل نعض الفرق ال الة ،يهس اهلمذاي
نع الشافعي ،طبل جممل املل فهد ناملدياة.:٣22١ ،
 -٣1تلددهس ا س ش دراق يف دساسددة ال درتاث العددريب ،عبددد اجلبدداس ندداجي ،نغددداد
٣58٣م.
 -٣8تلددهس ك انددة املصددح الش دري وطباع ددإ :أ.د .حممددد سددامل نددع شددديد
العهيف ،جممل املل فهد ناملدياة املاهسة.:٣22٣ ،
 -٣5الدساسددا العرنيددة واالسددالمية يف أوسنددا :د .ميشدداهت جحددا ،معهددد االمندداء
العريب ،نريو طبل.٣
 -23دساس ددة حددههت تر ددة القددرآن الدددرمي :د .أ ددد ن درا:يم مهاددا ،ملبهع ددا
الشعا ،مصر.
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 -2٣دساسد ددة لرت د ددة معد دداي الق د درآن الدد ددرمي ا االجنليزيد ددة ( الق د ددرآن مرت د داً):
للمس ش ددرق آسن ددر  ،د: .ي ددثم عب ددد العزي ددز س دداب ،جمم ددل امللد د فه ددد ناملديا ددة،
.:٣22١
 -22الرؤيددة االسددالمية لالس شدراق :أ ددد غ دراب ،املا ددد االسددالمي ،لادددن،
.:٣2٣٣
 -2١الرس ددههت يف الدساس ددا ا س شد دراقية املاص ددفة :حمم ددد ش د دري الش دديباي،
د. .
 -22الشددرق اجلديددد :حممددد حسددا :يدددل ،مد بددة الاه ددة املصدرية ،القددا:رة،
٣512م.
 -29اللباعددة يف شددبإ اجلزيددرة :د .حيددىي حممددهد نددع جايددد ،داس أجددا نالريدداض،
٣558 ،:٣2٣5م.
 -21الغد د د دداسة ال اص د د د دريية علد د د ددى أصد د د ددالة القد د د ددرآن :د .عبد د د ددد الرااد د د ددي حممد د د ددد
عبد احملسع ،طبل جممل املل فهد ،املدياة املاهسة .:٣22٣
 -21الفدر االسالمي يف تلهسب :د .البهي ،داس الفدر ،نريو ٣51٣ ،م.
 -28فلس ددفة ا س شد دراق :د .أ ددد مس ددايلهف ش ،طب ددل داس املع دداسف ،مص ددر،
٣512م.
 -25القددرآن واملس شددرقهن ،اددمع حبددهث املاظمددة العرنيددة ((ماددا:ج املس شددرقا
يف الدساسا العرنية)) د .امي نقرة ،مد ا الرتنية العريب ،الرياض.:٣239 ،
 -١3الد د د دداب املفص د د دل يف ت د د دداسيخ األدب الع د د ددريب :د .أ د د ددد االس د د دددادساي
وآعرون ،القا:رة٣552 ،م.
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 -١٣املس شرقهن والقرآن ،عمر للفي العامل ،مركز دساسا العامل االسالمي،
ماللا٣55٣ ،م.
 -١2جملة سسالة اجلهاد الليبية ،عدد .1٣
 -١١جملة املاهل السعهدية ،عدد عاص نا س شراق ()21٣
 -١2مدعل ا تاسيخ نشر الرتاث العريب :د .حممهد حممدد اللاداحي ،ملبعدة
املدي ،القا:رة٣582 ،م.
 -١9املس شرقهن :جنيا العقيقي ،داس املعاسف ،ندون تاسيخ.
 -١1املس شرقهن وتر ة معاي القرآن الدرمي :د .حممد صاحل الباداق ،طبدل2
داس اآلفاق اجلديدة ،نريو ٣58١ ،:٣23١ ،م.
 -١1املس شددرقهن ومشدددال احل دداسة :د .عفدداف صددربة داس الاه ددة العرنيددة
القا:رة٣583 ،م.
 -١8املس ش ددرقهن ونش ددر الد درتاث  :عل ددي ن ددع ند درا:يم الامل ددة ،مد ب ددة ال هن ددة،
الرياض.:٣222 ،
 -١5مهسددهعة املس شددرقا :د .عبددد الددر ع ندددو  ،طبددل داس العلددم للماليددا،
نريو ٣585 ،م.
 -23اهليةة العاملية للقرآن الدرمي :د .حسع معايرجي ،الدوحة٣55٣ ،م.
 -2٣مصادس الدساسا األدنية ،يهس أ د داغر د. .
 -22املصباح املاري :أ د حممد الفيهمي ،طبل مصر .:٣١15
 -2١مع م منت اللغة :داس مد بة احلياة ،نريو ٣598 ،م.
 -22املع م الهسيط :جممل اللغة العرنية ،القا:رة٣513 ،م.
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