
 
Vol. 19.  No. 1. July Issue (2020) 

 
 

GERMAN CONTEMPORANOUS ORIENTALISM AND QURAN STUDIES: A 
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Abstract 
 
This paper tackles contemporaneous orientalist study of the Holy Quran. First, it 
focused on the distinguishing features of orientalism and examined its most 
important theories and analytical methods of colonial and postcolonial 
orientalism. Then, it dealt with one exemplifying model of contemporary German 
orientalism in the third millennium, namely "Die syro-aramäische Lesart des 
Koran" (the Syrio-Aramaic Reading of the Quran) by Christoph Luxenberg. The 
paper studied Luxenberg’s historical, linguistics and apologetic assumptions, and 
discussed some of his ‘new interpretations’ of Quranic vernaculars. Among the 
most important findings is that New Orientalism of the Holy Quran has not 
changed either in terms of forms or content; as it has continued tackling the 
same problematic of the early 18th century. Remarkably, orientalism has not 
benefited from the systematic and cognitive developments that characterized 
human sciences in the second half of the twentieth century. 
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منوذج  خالل  من  الكرمي  للقرآن  الّدراس  اجلديد  االستشراق  قضّية  البحث  هذا  عاجل 
لالستشراق  املمّيزة  الّسمات  أّوال  فدرس  املعاصر.  األملاين  االستشراق  من  تطبيقي 

الّنظر يف أهّم اخلص العاّمة ومناهجه املتخّصص يف األد�ن مدقّقا  الوامسة لنظرّ�ته  ائص 
الّتحليلّية. مثّ حّلل أمنوذجا من االستشراق األملاّين املعاصر يف األلفّية الثّالثة من خالل  

الّسر�نّية "القراءة  أهّم فرضّيات -كتاب  ففّكك  للقرآن" لكريستوف لكسنربغ.  اآلرامية 
رس مناذج من أتويالته اجلديدة حتليال ونقدا. لكسنربغ املنهجّية والّلسانّية الّتارخيّية، ّمث د

بّدل  قد  الكرمي  للقرآن  الّدارس  املعاصر  أّن االستشراق  إليها  املتوصَّل  الّنتائج  أهّم  ومن 
مّيزته  اّليت  العاّمة  الّسمات  إنّه ظّل حمافظا على  إشكالّياته: أي  يُبّدل  أن  أشكاله دون 

ظّل االستقطاع والّتوجيه والّتشكيك وتطويع منذ انطالقته األوىل يف القرن الثّامن عشر و 
املاّدة العلمّية لفرضّيات ُمسلَّم هبا سلفا أهم ما ميّيزه منهجّيا ومفهومّيا، حّىت وإن كانت 
تلك الفرضّيات ال تستند إىل أّي أساس علمّي أو اترخيّي معضود أو مرّجح. وتبّني أن 

غربيا-االستشراق منهجا  من    -بصفته  شيئا  يستفد  اّليت  مل  واملعرفّية  املنهجّية  التطّورات 

 ملخص البحث 
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فأمهل  العشرين،  القرن  من  الثّاين  الّنصف  يف  الغربّية  اإلنسانّية  العلوم  خمتلف  ومست 
 خمتلف مقارابهتا وظّل يعتمد على مناهج ابلية تعود إىل القرن الثّامن عشر.    

 
 كريستوف لكسنربغ. ،  االستشراق، السر�نية، اآلرامية  الكلمات املفتاحية: القرآن،

 
 مقدمة 

يف القرنني الثّامن عشر   االستشراقية  اهتم االستشراق اهتماما كبريا ابلفكر الّديّين الّشرقي. تنّوعت املقارابت 
العشرين.  القرن  أواسط  إىل  فاعلة  واستمّرت  واملقارين،  والفيلولوجي  الّتارخيي  منها  فكان  عشر  والّتاسع 
فُدرَِست أد�ن اهلند والّصني خاّصة دراسات عميقة. وارتبطت دراستها بشكل أو آبخر ابحلركة االستعماريّة 

ب شرق آسيا ومنط عيشها وصارت نتائجها الفكريّة والثّقافّية اليت سعت إىل تفهّم منط تفكري شعوب جنو 
الّشعوب، واخلفّية  املعلنة "حتضري" تلك  للقوى االستعماريّة. فكانت غايتها  واالجتماعّية إيديولوجيا رمسّية 

ا على  أساسا  الّرتكيز  وّمت  املباشرة.  غري  والثّقافّية  املباشرة  املاديّة  الغربّية  للهيمنة  إخضاعها  لبوذيّة هي 
لذلك  والّسياسي  االجتماعي  ابلّنظامني  الثّانية  وصلة  للشرق  الّروحي  ابلعامل  األوىل  لصلة  والكنفشيوسّية 

 الفضاء. 
ومل خيرج اإلسالم عن هذا اإلطار ابعتبار أنّه جيمع بني هذه اآلفاق مجعا تكوينّيا. ولكّن الفضاء 

ّشرق األقصى اترخيّيا وثقافّيا واجتماعّيا ويشرتك مع اجلغرايف الّذي تشّكل فيه اإلسالم خيتلف عن فضاء ال
اليهوديّة والنصرانية يف مكّو�ت فضاء الّشرق األوسط. ويتحّدى اإلسالم كّل األطر املؤّسسة هلذين الّدينني 

 يف أصلهما، ويتحّدى بذلك الفكر الغرّيب الذي يصدر عنه املستشرقون عقدّ� وثقافّيا واترخيّيا. 
ل يف أّن اإلسالم كان بديال راّبنّيا عن هذين الّدينني يتجاوزمها جتاوزا كامال مستندا  العقدّي يتمثّ 

الّدين  إىل ذات األسس اليت بنيا عليها: وحدانّية هللا والّنبّوة والوحي والّنّص واجلزاء. والثّقاّيف يتمّثل يف أّن 
ط يف العصر الوسيط علما وفكرا وفلسفة اإلسالمّي أّسس حلضارة أثّرت أتثريا كبريا يف فضاء الّشرق األوس

الّدين الوحيد الذي انتشر انتشارا كبريا يف العصر الوسيط  ودينا وفّنا. والّتارخيّي يتمّثل يف أّن اإلسالم هو 
 فمّثل بديال حضارّ� خمالفا للمشروع الغريب، أو هكذا يتصّور الغربّيون على األقل. 

االست الّدرس  إىل  األبعاد  بعدا جديدا ووّجهه وجهة جديدة -شراقيفأضافت هذه  االستعماري 
خمتلفة اختالفا جذرّ� عن كيفّية مقاربته ألد�ن الّشرق األقصى كاهلندوسية والبوذيّة والكنفشيوسّية والطّاويّة 

ل، واملدارس واملذاهب اّليت تشاركهما األفق الثّقايف واجلغراّيف. فسعى هذا الّدرس، ابإلضافة إىل الّتوّجه األوّ 
والّرمزيّة  املاديّة  جوانبها  يف كّل  األساسّية  ومقّوماته  الّداخلّية  بنيته  وتفكيك  اإلسالم  نقض  حماولة  إىل 

 والّروحّية. 
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املناهج  خمتلفة  ومصّنفات  متون  يف  املبثوثة  الكالسيكّية  االستشراقّية  املقوالت  مقّومات  ولكّن 
واملدارس قد ّمتت مراجعة كثري من مفاصلها ومقوماهتا يف الّنصف الثّاين من القرن العشرين على يد ابحثني  

االستعماري   بعد  ما  الّنقد  مدارس  بروز  بعد  خاّصة  خمتلفة  مدارس  من    Post Colonial Criticismكثر 
البنيويّة   بعد  ما  مثل  احلداثة  بعد  وما  احلداثة  مدارس  عرفتها  اّليت  واملعرفّية  املنهجّية   Postوالّتحّوالت 

Structuralism    والّتأويلّيةHermeneutics     اجلديدة الثّقافّية   New Historicismوالّتارخيانّية  واملاديّة 
Cultural Materialism   الّتارخيّية    واملراجعاتHistorical Revisionism .   

الباحثني  الّديين اآلسيوي إىل درجة أّن  فتغّري الّدرس االستشراقي تغّريا جذرّ� فيما خيّص الفكر 
البوذيّة والكنفشيوسّية   احلقبة االستشراقّية عن  أغلب ما ُكِتب يف  يعتربون  الفكر صاروا  املعاصرين يف هذا 

وصاروا يعرتفون أبثر هذين الّنظامني يف الفكر الغرّيب يف حّد ذاته يف مرحلة ما بعد صبيانّيات مضحكة،  
  ١.احلداثة، ويقّرون أبن كثريا من أتصيالت ما بعد احلداثة قد أتثّرت أبفكار بوذا أو كنفشيوس أو الوتسي

الثّقافّية   الّنسبّية  مفهوم  إىل  يستند  معاصر  آسيوّي  وعي  تشّكل  مراجعة   Cultural Relativismمثّ  وقوامه 
مدى جدوى توظيف املفاهيم والّنظر�ت الغربّية لتحليل الفكر الّديين الّشرقي بناء على االختالف الّلغوي 

  2.والثّقايف والفلسفي والّتارخيي ألد�ن هذا الفكر عن نظرياهتا الغربّية

لل االستشراقّي  الّدرس  دو ي  اإلسالمفكر  أّما  هذا  يومنا  إىل  تواصل  أو فقد  زمخه  يفقد  أن  ن 
مربّرات وجوده وظّل حمافظا على مسّلماته العاّمة. رّمبا يعود ذلك إىل األسباب العقديّة والثّقافّية والّتارخيّية 

 اليت أشر� إليها سابقا، وقد تدّعمت عرب أتصيل الّنظريّة اهلنتنقتونّية عن صراع احلضارات. 
 

 مراحل االستشراق وإشكاالته املنهجّية 
العاّمة  ممّيزاهتا  واحدة  لكّل  أساسّية  مراحل  أربع  إىل  وقّسمناها  االستشراق  مراحل  أهّم  حّللنا  وأن  سبق 
بعد  ما  واالستشراق  االستعماري،  واالستشراق  االستكشايف،  االستشراق  وهي:  الّتمييزيّة،  وخصائصها 

اجلديد  واالستشراق  لنا    ٣.االستعماري،  اجنلى  والّتدقيق  البحث  بعد  تسميته ولكن  على  ُيصطلح  ما  أّن 
الّدراسات القرآنّية بصفة خاّصة.  "ابالستشراق اجلديد" ال يكاد ينطبق على اإلسالم بصفة عاّمة، وعلى 
جهة  فمن  الّسابقة.  الثالث  مراحله  يف  الّتقليدّي  االستشراق  لفرضّيات  معاصر  تلّون  سوى  ليس  فهو 

على منهجّيتني أساسّيتني. أوالمها هي املنهجّية الّنقديّة   املقارابت: ال يزال هذا االستشراق "اجلديد" يعتمد
القرن Historisch-kritische Methodeالّتارخيّية   الباحثني األملان يف  ابتكرها عدد من  . وهي منهجّية قد 

 
 . صناعة اآلخر: املسلم يف الفكر الغريب. بريوت: مركز مناء للدراسات واألحباث. ٢٠١٤املنصوري، املربوك.  ۱

2 Kimura, Takeshi. 2004. ‘The location of 'shinwa (≠ myth)' in the pre-war Japanese study of 
religions". Journal of Philosophical Thought, 22: 144-156. 

 . صناعة اآلخر: املسلم يف الفكر الغريب. بريوت: مركز مناء للدراسات واألحباث. ٢٠١٤املنصوري، املربوك.  ۳
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ّية الّتاسع عشر واستعملوها لنقد نصوص العهدين القدمي واجلديد نظرا إىل أّن بنيتهما العاّمة والفرتة الّتارخي
يُِقّر  بينما  الّتوراة أكثر من ألف سنة،  الوحي والّتدوين يف  لتدوينهما تسمح بذلك؛ إذ استمّر  اليت دامت 
مؤّلفو األ�جيل أبّن ما كتبوه ليس الوحي الّراّبّين لعيسى بل هو تدوين لسرية عيسى وأقواله إبهلام من الّروح 

بة توظيفا حمدودا للبحث يف القرآن. انطلقت هذه القدس. وقد حاول عدد من الباحثني توظيف هذه املقار 
الّشروط  لنفس  إنتاجه وتدوينه وتطّوره  نّص اترخيّي بشرّي خضع يف  القرآين  الّنّص  أّن  املقاربة من مسّلمة 
املاديّة والثّقافّية والّنفسّية اليت خيضع هلا أي إنتاج بشرّي، �زعة عنه أّي مقّوم من مقّومات القداسة مهما  

عها أو درجتها، واستعملت املنهج االستداليل للربهنة على هذه املسّلمة اليت حكمت كّل مقّومات كان نو 
 اإلسالم عقدية وشريعة وحقيقة. 

فيستنفيلد   الّنصف   Beckerوبيكر    Goldziherوقولدتسيهر     Wüstenfeldوكان  أبرزهم يف  من 
-مناط هذا البحث–ي اّليت وظّفها ُلكسنربغ  األّول من القرن العشرين. وسنجد أّن هذه املنهجّية ذاهتا ه 

مدينة هلذه املنهجّية يف توضيح  Die abendländische Koranforschungمعتربا أّن األحباث القرآنّية الغربّية 
 وهو أّول من وظّفها يف دراسة القرآن يف األلفّية الثّالثة.   ٤.مغالق الّنّص القرآينّ 

 Komparativس االستشراقي للقرآن فهي املقاربة الفيلولوجّية املقارنّية أّما املنهجّية الثّانية يف الّدر 

Philologische    الّتارخيّية . وقد ارتبطت هذه املقاربة أيضا ابلّتوراة واإلجنيل Historish Philologischeأو 
ة واحتويتا على مقاطع نظرا إىل أّن الّنّصني يسمحان بذلك بنيوّ� ولغوّ�: إذ دّونت الّتوراة والّتلمود ابلعربيّ 

إىل  إّال ترمجات مبّكرة  يبق  فلم  اآلرامي  فقد دّونت ابآلرامّية وضاع األصل  أّما األ�جيل  آرامّية وسر�نّية. 
اإلغريقّية والّسر�نّية ّمث إىل الالتينّية. واختالف الّنسخ واملخطوطات يسمح ابلّتعامل معها تعامال فيلولوجّيا. 

احلبشّية تتقارب و ئلي أو اجلوار اجلغرايف العربّية والعربيّة واآلرامّية والّسر�نّية والفارسّية وقد جعل االنتساب العا
 أو تشرتك يف كثري من املكّو�ت االشتقاقّية والّصرفّية واملعجمّية والّرتكيبّية والّداللّية. 

يف  اشتقاقا  هلا  جيدوا  مل  اليت  القرآن  مفردات  بعض  القدامى  العرب  املفّسرين  من  عدد  ونسب 
العربّية إىل أصول غري عربّية، يف حني اختلفوا اختالفا بّينا يف كثري من األلفاظ األخرى فنسبوها ترجيحا إىل 

ور  ابلّسياق.  معناها  ورّجحوا  القرآن  غريب  من  عّدوها  أو  اللغات،  هذه  هذه إحدى  نسبة  فإن  ذلك  غم 
األلفاظ يف القرآن الكرمي ضئيلة جّدا ومل تتعّد األلفاظ املفردة املتباعدة ممّا جعل كثريا من الباحثني يف القرنني 
قبل  العرّيب  الّشعر  لغة  عن  القرآن  لغة  اختالف  قضّية  على  خاّصة  يرّكزون  العشرين  والقرن  عشر  الّتاسع 

 الرّائد يف هذا اجملال.  Vollersكارل فوّلرز    اإلسالم. وكان املستشرق األملاين
بّني أّن االختالف كامن يف األسلوب فقط، وال تكاد ختتلف   Nöldekeإّال أّن تيودور نولدكه  

فقد حبث أثر لغات اجلوار الثّقايف أو   Minganaعربّية القرآن عن عربّية الّشعر اجلاهلّي. أّما ألفونس مينقا�  

 
4 Luxenberg, Christoph. 2000. Die syro-aramäische Lesart des Koran: Ein Beitrag zur 
Entschlüsselung der Koran Sprache. Berlin: Das Arabische Buch. 49-51.   
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ولكّنه مل يتوّقف عند اجلانب الّلساين العلمي الذي   ٥.آين. ورّكز على الّسر�نّية أساساالعائلي يف الّنّص القر 
يدرس الّتأثّر املتبادل بل تعّداه إىل اعتبار القرآن جمّرد نقل عن نصوص آرامّية وسر�نّية أصلّية وقع تعريبها 

دات الغريبة يف القرآن املنشورة سنة عن املفر   Jefferyالحقا. ّمث تدّعمت هذه املقاربة بدراسة آرثر جيفري  
، إذ وّفرت ماّدة كثرية للباحثني يف أثر لغات الّشرق األوسط يف ألفاظ القرآن. وسيعتمد االستشراق ١٩٣٧

واملقارّين. الّتارخيّي  بفرعيها  أيضا  املنهجّية  هذه  على  لكسنربغ  مع  فإّن   "اجلديد"  ذلك  إىل  وابإلضافة 
 الث نظرّ�ت قدمية متجّددة يف الّدرس االستشراقي للقرآن. االستشراق "اجلديد" يستبطن ث

-Urوعنوا�ا "قرآن أور   Günter Lüling: هي نظريّة التيولوجي األملاين قونرت ليلنق الّنظريّة األوىل

Kuran  نشرت سنة وقد  أور١٩٧٤".  "نّص  ومصطلح  األصل".  "القرآن  تعين  أور"  "قرآن   .Ur-Text "
ديّة األدبّية اجلديدة ويعين أّن الّنّص األدّيب يتكّون من مجلة من الّنصوص املرتاكمة ظهر يف الّدراسات الّنق 

واملتعاقبة اليت �خذ بعضها عن بعض. وهبذا الفهم فإّن الّنصوص األدبّية قد نشأت عن "نّص أصل" أو 
اترخي يبحثوا  مل  املعاصرين  األدب  فنّقاد  فعلّيا.  واقعا  ال  نقدّ�،  مفهوما  أور"،  بل "نّص  أور"  "نّص  عن  ّيا 

،  Intertextualityاعتربوه جمّرد مفهوم حتليلّي موصول بنظريّة تراكم الّنصوص وتفاعلها عرب مصطلح الّتناّص  
لإلحالة على سياقها الثّقايف الّشامل الذي تشّكلت فيه أّما البحث الفعلّي عن "نّص أور" فليس سوى وهم 

 عندهم. 
الّنقد األديب وبدل أن يستعمله ابعتباره تصّورا نظرّ� راح استعار قونرت ليلنق هذا املصطل ح من 

يف الوهم الذي نّبه إليه نّقاد األدب. وهنا   -عن قصد -يبحث فعلّيا عن هذا "الّنّص القرآّين األصل" فوقع
اليهوديّة  الّنصوص  من  جلملة  عرّيب  تركيب  سوى  ليس  القرآن  القارئ.  لدى  واضحة  الفرضّية  صارت 

، متّثل القرآن األصل: قرآن أور، عرب الّرتمجة احلرفّية أو عرب احملاكاة. وبعد انتقاء كثري من األمثلة والنصرانية
والّشواهد وتطويعها لتالئم الفرضّية قسرا خلص ليلنق إىل أّن ما يزيد عن ثلث القرآن، قصار الّسور حتديدا، 

ليست   الّديّين،  الغنائي  وأسلوهبا  الّشعري  طابعها  إىل  نصرانية كان نظرا  أ�شيد كنسّية  من  مقاطع  سوى 
 ٦.ميرّددها الكّهان يف صلواهت

  De Bloisورغم أّن أساتذة الّدراسات القرآنّية قد انتقدوا هذه الفرضّية، فذهب فرونسوا دي بلوا  
املعاصرة الغربّية  القرآنّية  الّدراسات  أكادميّية يف  قيمة  أيّة  هلا  تعد  مل  قدمية  استشراقّية  فرضّية  اعتبارها   ٧،إىل 

نويفرت   أنقيلكا  افرتاض غري   Neuwirthواعتربت  تدور كّلها على  ليلنق "فوضوّ�" ابعتبار حججه  حبث 
للربهنة برهنة علم أية طريقة  أنّه ال توجد  فإّن مدعوم. ومبا  الّتثّبت منها  أو  الفرضّيات  ّية على صّحة هذه 

 
5 Mingana, A. 1927. Syriac influence on the style of the Kuran. Cambridge: Cambridge University 
Press. 
6 Lüling, Günter. 1993. Über den Ur-Koran: An Sätze zur Rekonstruktion der vorislamisch-
christlichen Strophenlieder im Koran. Berlin: Verlagbuch, 1993. 
7 De Blois, François. 2003. "Review of 'Die syro-aramäische Lezart des Koran'". Journal of Qur'anic 
Studies V 1: 92-97. 
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هلذا  املاّدة  وستطوّع  للباحث  ذاتّية  تصّورات  على  تنبين  اليت  الفرضّيات  هذه  ليالئم  سريّكب  أور"  "قرآن 
فإّن ُلكسربغ قد وّظف نظريّة ليلنق توظيفا مباشرا لُيحاول ان يُثبت أّن القرآن قد   ٨،الغرض تطويعا تعّسفّيا

مل   -حسب رأيه-سر�ين". ومبا أّن مسلمني الالحقني -آرامي -يف بدايته يف شكل "خليط لغوي عريبُدّون  
يستطيعون عرب  ما  قدر  العربّية  إىل  اخلليط  فقد حّولوا هذا  أور"  "قرآن  أو  القرآين  األصل  يفهمون  يعودوا 

يغريّ  أن  دون  عربّية  معاين  الّسر�نّية  الكلمات  يعطي  حرّا  تنقيطا  القرآن  وخلقوا تنقيط  األلفاظ.  رسم  وا 
 أسطورة الّنقل الّشفوي ليدعموا أصلّية الّنّص. 

يف كتابه "دراسات قرآنّية". وأطروحته املركزيّة أّن القرآن مل   ٩هي نظريّة جون وانسربا   الّنظريّة الثّانية
ليت تواصل أتليفها يدّون إّال بعد حواىل قرن ونصف من وفاة الّرسول؛ ممّا حيعل القرآن خليطا من املقاطع ا

ومجعها فرتة اترخيّية طويلة. ورّجح وانسربا أّن نّص القرآن ظّل يتطّور حىت �اية القرن الّسابع امليالدي، وأنّه 
 -حسب رأيه-مل جيمع ومل يّتخذ شكله الّنهائّي إّال يف القرن الّتاسع ألّن كّل املعلومات املوثّقة توثيقا اترخيّيا

 ني قرن ونصف إىل ثالثة قرون من وفاة الّرسول. يرجع اترخيها إىل ما ب
والّنتيجة املركزيّة عند وانسربا هي أّن القرآن نّص بشرّي مل يظهر إّال بعد وفاة نبّيه ووفاة أصحاب 
وفاة  بعد  ظهرت  شذرات  من  عرف  ما  إىل  مقاطع  إبضافة  املسلمني  من  تدّخل كثري  وقد  األوائل  الّنّيب 

صار اتريخ تدوين القرآن مماثال لتاريخ تدوين اإلجنيل. فكالمها مل يظهر إّال بعد   الّرسول ونسبت إليه. وهبذا
أكثر من نصف قرن من وفاة نبّيه وكالمها قد أّلفه أصحاب الّنّيب أو أصحاب أصحاب الّنّيب. الفرق الوحيد 

الّنس مبقارنة  يسمح  مما  ولوقا  ويوحنا  يد مىت ومرقس  على  أربع مرّات  دّون  اإلجنيل  وتكميل أحدها أّن  خ 
 لآلخر أّما القرآن فال توجد منه سوى نسخة واحدة ممّا حيّد من إمكا�ت املقارنة. 

وعنوان كتاهبما "اهلاجريّة وتكوين العامل اإلسالمي".   ١٠ملايكل كوك وابتريسيا كرونه  الّنظريّة الثّالثة
عدم  بسبب  العربّية  الّتارخيّية  الواثئق  استعمال كّل  رفض كالمها  دّونت   وقد  اليت  لألحداث  معاصرهتا 

تفاصيلها وشّككا يف قيمتها العلمّية الّتارخيّية واستعاضا عنها ابلواثئق غري العربّية املعاصرة للّرسول دون أن 
يهتّما ابملضمون العقدي اليهودي أو النصراين الذي يؤطّرها ودون أن يطرحا إمكانّية أتثري الغا�ت الّدينّية  

اليت كتب دونراجلدلّية  فراد  انتقد  وقد  العلمّية.  مصداقّيتها  يف  أجلها  من  مصادر   ١١ت  "روا�ت  يف كتابه 
) الّشّكي  االّجتاه  هذا  عاد Skepticalاإلسالم"  ودقيقة.  واضحة  علمّية  حبجج  مدعوم  غري  ابعتباره   (

 
8 Neuwirth, Angelika. 2003. "Quranic History a Disputed Relationship: Some Reflections on the 
Quranic History and History in the Quran". Journal of Qur'anic Studies V 1 : 1-18. 
9 Wansbrough, John. 1977. Quranic Studies: Sources and Methods of Scriptural Interpretation. 
Oxford: Oxford University Press. 
10 Cook, M., and P. Crone. 1977. Hagarism: The Making of the Islamic World. Cambridge: Cambridge 
University Press. 
11 Donner, Fred. 1998. Narratives of Islamic Origins: The Beginnings of Islamic History. Princeton: 
Darwin Press. 
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-رآن خليط سر�ينّ ُلكسنربغ إىل هذه الّنظرّ�ت الّثالث ووظّفها يف حبثه توظيفا مباشرا ليستدّل على أّن الق
 آرامّي مل يفهم منه العرب املسلمون شيئا جلهلهم هباتني اللغتني. 

 
 فرضّيات االستشراق "اجلديد" ومناهجه الّتحليلّية 

يف  حيتلف  يكاد  ال  الّسابقة  مراحله  يف كّل  الكرمي  للقرآن  الّدارس  االستشراق  أن  املضمونية  املقاربة  تبّني 
التّ  ومناهجه  العاّمة  أنتجتها فرضّياته  اّليت  واملنهجّية  املفهومّية  الّتحّوالت  من  شيئا  يستفد  مل  وأنّه  حليلّية، 

تطّورات الفكر الغريب يف الّنصف الثّاين من القرن العشرين، بل واصل نفس النهج الّتشكيكي الذي سلكه 
حمّمد نبّوة  عشر حول  والّتاسع  عشر  الثّامن  القرنني  يف  األوائل  السالم  املستشرقون  القرآن عليه  وقدسّية   ،

 الكرمي. فما فرضّيات االستشراق اجلديد يف األلفّية الثّالثة؟ وما مناهجه الّتحليلّية؟
سنة   ُنشر  سنختار كتااب  الّسؤالني  هذين  عن  ُلكسنربغ  ٢٠٠٣لإلجابة  لكريستوف  أملانيا  يف   ،

القرآن" صادر عن دار الكتاب العريب بربلني. وعنوانه: "قراءة سر�نّية آرامّية للقرآن: مسامهة يف تفسري لغة  
الثّالثة. األلفّية  اجلديدة يف  الّدراسات االستشراقّية  فاحتة  قراءة سر�نّيةو   ويعّد عمله  آرامّية -كتاب ُلكسنربغ 

للقرآن. ولكّنها ليست جمّرد قراءة مبعىن الّتأويل بل قراءة حرفّية وداللّية أللفاظ القرآن ومعانيه. وقد اعتمد 
القرآن ليس سوى كتاب فصول ( أّن  الفرضّيات أّوهلا  تراتيل  Lectionarلكسنربغ على محلة من  ): كتاب 

نفسها  القرآن  ولفظة  النصرانية يف سور�.  الكنائس  القّداس وتستخدم يف  تتلى يف  طقسّية نصرانية كانت 
ت  اليت  "ِقر��"  السر�ين  املقارين مشتقة من األصل  الفيلولوجي  الفصول". وهبذا حسب حتليله  عين "كتاب 

آرامي القرآن هو كتاب فصول  متعاقبة كثرية يف تطوير هذه -فإّن  وقد شاركت أجيال  سوري أو سر�ين، 
 الّنصوص الكنسّية لتنتج القرآن يف صيغته العربّية يف القرون الالحقة. 

الثّانية أّن حمّمدا مل يكن يهدف عند ترمجة هذا "القر�ن" ( الفرضّية  الّسر�نّية إىل ومضمون  من 
آرامي") إىل إنشاء دين جديد بل كان فقط ممثال إلرسالّية تبشرييّة نصرانية. ولكّن -سر�ين-"خليط عريبّ 

هذا اجملهود الّتبشريي احملّمدي احنرف عن مساره يف حدود القرن الّتاسع امليالدي ليصبح دينا مستقّال عن 
عن املقصد األّول "لدعوة حمّمد حني   -ب نظرية لكسنربغحس -النصرانية. لقد "زاغ" املسلمون الالحقون

املنّقط  "القر�ن" غري  إىل  الّنقاط  أضافوا  واآلرامّية  الّسر�نّية  اللغة  يعرفون  يعودوا  مل  ا 
ّ
ومل دين".  إىل  حّولوها 

 متوّمهني أنّه كتب ابللغة العربّية. 
ذا ما أّدى إىل "غريب القرآن". وقد وعندما مل يدركوا معىن اللفظة الّسر�نّية نّقطوا اعتباطا. وه 

أّن  ليستنتج  ومعىن  لفظا  الّسر�نّية  وربطها أبصوهلا  عليها  واشتغل  قرآنّيا  لفظا  وسبعني  على مخسة  اعتمد 
األلفاظ اليت اعتربت قدميا من غريب القرآن واملقاطع اليت يبدو تفسريها القدمي غري منطقي أو على األقّل 

ألفاظ ومقاطع سر�نّية رمست يف الّنّص القرآين بشكل خاطئ وقرئت بشكل غري مقنع، حسب تصّوره، هي  
خاطئ وفّسرت أيضا بشكل خاطئ. واملعىن احلقيقي هلذه األلفاظ كامن يف إعادهتا إىل جذورها الّسر�نّية  
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الستشراقي كّله ) ابلّنسبة إىل العربّية. ومبا أّن الّرتاث اإلسالمي وا Ur Spracheواآلرامّية اليت تعترب لغة أور (
لعدم  هذا  ويشرّع  واترخيّيا  علمّيا  معناه  يفقد  فإنّه  ومعىن  ولفظا  رمسا  القرآن  عروبة  مسّلمة  على  بين  قد 

 . -حسب لكسنربغ-االعتماد عليه يف فهم القرآن 
أّن  ومنها  مطلقا  تسليما  عنده  هبا  مسّلم  فرضّيات كثرية  إىل  التوّجه  هذا  يف كّل  استند  وقد 

ت هي اللغة األكثر استعماال يف كّل اجلزيرة العربّية نطقا وكتابة حىت يف احلجاز، وأّن سّكان الّسر�نّية كان
مّكة ظّلوا إىل حدود القرن الثّامن امليالدي يتكّلمون الّسر�نّية، وأّن اللغة العربّية مل تبدأ يف االنتشار تدرجيّيا 

"خ بدايتها جمّرد  يف  وكانت  الثّامن  القرن  بداية  آراميإّال يف  لغوّي  الّنقل -سر�ين-ليط  قضّية  وأّن  عريب"، 
إىل  اإلسالم  حتّول  أن  بعد  القرآن  قدسّية  لتربير  اعتمدت  متأّخرة  أسطورة  سوى  ليست  للقرآن  الّشفوي 

بتعّلمها هي   ١٢.دين أتباعه  الّرسول �مر أحد  مبّينا أّن أمهّيتها جعلت  الّسر�نّية  ودرس ُلكسنربغ اشتقاق 
طلبة الّسر�نّية والعربيّة هؤالء هم أّول كتبة القر�ن احملّمدي. ورّجح أّن هؤالء الكتبة كانوا من   والعربيّة. وكان 

 العرب النصرانيني وأّ�م كانوا يشاركون يف طقوس الكنيسة النصرانية الّسر�نّية.   
كتوبة عند العرب، مثّ واصل ُلكسنربغ نظريّته ليخترب هذه الفرضّية: مبا أّن الّسر�نّية كانت اللغة امل

) للشرق األدىن، متاما مثلما كانت األكاديّة قبلها والعربّية  Cultural matrixومبا أ�ا مثّلت الوالدة الثّقافّية (
مسّاه  ما  ليصوغ  فيلولوجّية  علىمنهجّية  العربّية.واعتمد  يف  أتثريا كبريا  أثّرت  قد  أّ�ا  املنطقّي  فمن  بعدها، 

. فكانت هذه الّنظريّة من أدّق مناذج االستشراق  Die neue Lesung des Koran ١٣"القراءة اجلديدة للقرآن 
 اجلديد الدارس للقرآن الكرمي. 

 
 املنطلقات الّلغويّة الّتارخيّية 

لنشر يف البداية أنّه ال توجد حقائق �ائّية يف قضا� اترخيّية الّلغات الّسامّية وتطّوراهتا. توجد فقط مقارابت 
ترتبط ابلّشفوّي ال ابملكتوب. وكل ما تؤّسس  اللغات يف بدا�ت تشّكلها  العلمّية ألّن  الّدرجة يف  خمتلفة 

املتبّقي   املكتوب  على  ينبين  العلمّية  احلقائق  أو عليه  الّسياسّية  األمهّية  إىل  نظرا  لغة الحقة  تدّون  قد  لنا. 
أقدم منها ألّن من تكّلموا هبا مل يكن هلم وزن  الّدينّية ملن تكّلموا هبا وهُتَمل لغات أخرى  االقتصاديّة أو 

اللغة   املدّونة بتلك املقاييس أو أّ�م مل يعتمدوا نظام الكتابة إّال يف فرتات متأّخرة، ولكّن لغتهم أقدم من 
املكتوبة بقرون. وهذا يوقع الباحثني يف اترخيّية األلسن يف إشكاالت منها أّن كثريا منهم يعترب ما دّون أّوال 
هو األصل أو األقدم، متاما مثل حال اآلرامّية والعربّية والّسر�نّية، وليس هذا صحيحا آلّيا. وهذا هو اخلطأ 

 عمدا.   املركزّي الذي وقع فيه ُلكسنربغ سهوا أو

 
12 Luxenberg, Christoph. Die syro-aramäische Lesart des Koran. p 306. 
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ُعرفت القبائل اليت سكنت قدميا مابني فارس شرقا واملتوسط غراب واألرمن واليو�ن مشاال وحدود 
جزيرة العرب جنواب ببين آرام واآلرامّيني. وُمسّيت هذه البالد آرام ملا ذُكر يف الّتوراة من أّن آرام بن سام هو 

واألشوريّون هم سكان أشور يف مشال العراق   الكلدانّيون هم أهل اببل وجنوب العراق.  ١٤.الذي سكنها
اللغات  فروع  من  فرع  واآلرامّية  مجيعا.  تشملهم  اآلرامّيني  وتسمية  الّشام.  أهل  هم  واألدومّيون  (نينوى). 
الّسامية املنتشرة يف الشرق األوسط القدمي. وقد انتشرت اآلرامية من بالد سور� إىل حدود الّصني منذ القرن 

 يالد. الّسادس قبل امل
اخلط  واستعملوا  الّزمن،  من  فرتة  الواسعة  إمرباطوريتهم  يف  رمسية  لغة  اآلرامّية  الفرس  واستخدم 
اآلرامي لكتابة الفارسية الوسطى: الفهلوية. ونشر األنباط اآلراميون اللغة والكتابة اآلرامية يف اجلزء الشمايل 

وقد جعل اليهوُد اآلراميَة لغة هلم بعد األسر البابلي   من اجلزيرة العربية منذ أواخر القرن الرّابع قبل امليالد.
إرميا وأبسوقات وفصول يف سفر عزرا ومخسة  أبسوقة يف سفر  القدمي منها  العهد  ودونوا هبا بعض أسفار 
فصول كاملة يف سفر دانيال. وكانت اآلرامّية منتشرة بفلسطني يف بداية امليالد وهبا تكلم عيسى وصّنف 

  ١٥.شرقّية وعلماؤها األوائلآابء الكنيسة امل
فالّسر�نّية لغة حادثة تطّورت عن اآلرامّية يف القرون امليالديّة األوىل وسبب ذلك الّزخم الّلغوي 
الذي أحدثته النصرانية منذ بدا�ت القرن الثّالث امليالدي. وهبذا فإّن الّسر�نّية ليست هي اآلرامّية بل هي 

من   ليست  وهي  عنها  متفّرعة  جيل لغة  من  العربّية  ألّن  بكثري  منها  أحدث  هي  بل  أصال  العربّية  جيل 
اآلرامّية وقد تفّرعتا عن اللغة الّسامّية األّم. والّدليل الذي يوظّفه الباحثون أّن اآلرامّية ظّلت لغة بالد العراق 

القرن األوّ  الّلغة األوىل يف سور� الكربى يف  امليالدي وكانت  الرّابع  القرن  امليالدي وهبا تكّلم إىل حدود  ل 
 عيسى وهبا دّونت األ�جيل األوىل. 

وحافظت على مكانتها إىل حدود القرن الثّالث امليالدي عندما بدأت الّسر�نّية تتشّكل وتتطّور 
لتدّون يف بدا�ت القرن الرّابع امليالدي وتصبح الّلغة الّدينّية األوىل وحاملة الثّقافة الّشرقّية، يف حني ظّلت 

ربّية األوىل، اليت من هي من جيل اآلرامّية، والعربّية القدمية اليت تطّورت عنها يف القرون امليالديّة األوىل الع
زمان  يف كّل  البدو  شأن  الكتابة  إىل  حاجتهم  عدم  وإىل  هبا  للمتكّلمني  البدوّي  الطّابع  إىل  نظرا  شفويّة 

 ومكان. 
متاما. فهم يعتربون أّن الّسر�نّية والكلدانّية الّلتني تفّرعتا أّما املستشرقون فيذهبون إىل رأي خمالف  

القدمية  البابلّية  اللغة  الّنطق. فكأّن  بينهما إّال يف  عن اآلرامّية مها يف احلقيقة هلجتان للغة واحدة وال فرق 
آرامّية ّمث تطّورت فصارت كلدانّية مث وقع تغيري آخر فيها فسميت سر�نّية. وح صل تطّور يف مسّيت أّوال 

 
 . ٩. السر�نية: حنوها وصرفها. القاهرة: دار الثقافة للطّباعة والّنشر.  ص. ١٩٧٨رشدي، زاكية.   ۱٤
 . ٢٥. السر�ن قدميا وحديثا. عّمان: دار الشروق، ص. ١٩٧٧مسري. عبده،   ۱٥
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الّسر�نّية (أي اآلرامّية) على مستوى احلركات فُعّدات لغتني اثنتني شرقية وغربّية. واعترب املستشرقون اآلرامية 
الشرقية لغة بالد العراق واآلرامّية الغربية (الّسر�نّية) لغة سور� الكربى. وبينهما اختالف يف احلركات وبعض 

النصرانية انتشار  وبعد  "اآلراميني"   األلفاظ.  القدمي  االسم  ليتميزوا هبا عن  التسمية  تبّنوا هذه  السر�ن  بني 
الّسر�نّية الغربّية يستعملها   ١٦.الذي صار مرادفا للوثنّيني. فصار السر�ين هو النصراين واآلرامي هو الوثين
دانّيون الكاثوليك والّنساطرة أي املوارنة والّسر�ن الكاثوليك واألرتودوكس، والّسر�نّية الّشرقّية يستعملها الكل 

األشوريّون. وال زالت الطّائفة املارونّية تعتمد الّسر�نّية لغة طقوسها. وقد تعّمق هذا االختالف بعد ظهور 
 الّنزاع بني الّنساطرة واليعاقبة ويبدو ذلك واضحا يف مدرسيت الّرها ونصيبني. 

شك يف  اآلرامّية  هي  الّسر�نّية  فإّن  الفهم  اسم  وهبذا  املستشرقون  يستعمل  وهلذا  الغرّيب،  لها 
"الّسر�نّية-"اآلرامّية أو  تراث  -الّسوريّة"  لينسبوا كّل  لكسمبورغ،  استعمله  الذي  االسم  وهو  اآلرامّية"، 

اآلرامّية وأجمادها إىل الّسر�ن النصرانيني وليجعلوها من جيل العربّية حىت جتوز دراسة أثرها يف العربّية. ويذكر 
م) أستاذ مدرسة نصيبني. ٥٨٠خون أّن أّول من كتب يف حنو الّسر�نّية يوسف األهوازي املتوىف (سنة  املؤرّ 

م) آبداب اللغة الّسر�نّية وأّلف فيها كتااب عمدة. واشتهر من حناة ٧١٠وقد اشتغل يعقوب الرهاوي (ت  
م) وقد ١٠٤٩هايل (ت م) وإلياس الطري ٨٧٣السر�ن يشوع د�ح يف القرن الثامن وحنني بن إسحاق (ت  

 �ج يف اللغة السر�نية منهج الّنحاة العرب. 
اجلزيرة  يف  الّرمسّية  اللغة  هي  ظّلت  الّسر�نّية  أّن  إىل  ليذهب  الرّأي  هذا  على  ُلكسنربغ  واعتمد 

). وقد تشّكلت العربّية وتطّورت لفظا ومعىن وخطّا يف ٧٠٥/  ٦٨٥العربّية إىل عهد عبد امللك بن مروان ( 
سوري أو سر�ين، وهبذا اخلليط اللغوّي دّون القرآن أّول مرّة. وختتلف لغة القرآن اختالفا كبريا -آرامي أفق  

املتوىف سنة  منذ عهد سيبوبه  العرّيب  الّنحو  قواعد  أساسها  الالحقون على  النحويّون  اليت وضع  الّلغة  عن 
ى األقل يف معرفتهم أبصوهلا الّسر�نّية م). وشّك يف مدى معرفة هؤالء األعاجم ابللغة العربّية أو عل٧٩٥(

�شد فيه "أهل الّلسان الذين هلم علم ابلّلسان الذي   ١٨وقد استند يف ذلك إىل رأي للّطربي  ١٧.واآلرامّية
قبل  من  هلم  تيّسر  ما  بتفسري  يتفضلوا  أن  ترجم...  ما  برها� يف  أوضحهم  هم  والذين  القرآن...  به  أنزل 

 ك املتأّول واملفّسر". علمهم... كائنا من كان ذل 
ومبا أّن كّل املفّسرين القدامى قد اعتمدوا على حنو عربّية سيبويه الالحق تقعيده للفرتة اليت دّون 
فيها القرآن، وقد ُوِضع هذا الّنحو اعتمادا على استقراء عربّية القرن الّتاسع ال العربّية اهلجينة اليت ُكتب هبا 

الّسابع وكان   القرن  اليت شّذت عن القرآن يف  القرآنّية  الّنحويّة  الّرتاكيب  الّنحاة جيهلو�ا. وكثري من  هؤالء 

 
 . ١٠. السر�نية: حنوها وصرفها. القاهرة: دار الثقافة للطّباعة والّنشر. ص ١٩٧٨رشدي، زاكية.   ۱٦

17 Luxenberg, Christoph. Die syro-aramäische Lesart des Koran. p.299. 
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قواعد سيبويه ليست سوى تراكيب حتكمها قواعد الّنحو الّسر�ين الذي دّونت وفقه. ومن أمثلة ذلك عدم 
 املطابقة بني التذكري والّتأنيث يف االبتداء واإلخبار. 

ُلكسنربغ توّجه  الّتوّجه  ١٩وقد  (احملّرف)   هذا  املكتوب  بشكله  القرآّين ال  الّنّص  حسب -  لريبط 
السر�نية    -رأيه العربّية  الّلهجة  البداية وهو هذه  الذي دّون على أساسه يف  املفرتض  الّشفوّي  بل بشكله 

اهلجينة اليت كان يعتمدها جتار مكة وسّكا�ا يف القرن الّسابع امليالدي. وحاول أن يفَهم الّنّص يف إطاره 
حلظة تشّكله األّول دون العودة إىل املؤثّرات العربّية الالحقة لغويّة كانت أو تفسرييّة أو   Synchronicين  اآل

معجمّية. واستعاض عنها ابملؤثّرات الّلغويّة الّسابقة ذات األصول الّسر�نّية واآلرامّية مفرتضا أّن نّص القرآن 
�ّين قدمي وراحت تتطّور إىل أن عّرب نّص اترخيّي بشرّي انطلقت نواته األوىل من نّص كنسّي طقسّي سر 

أغلبه يف قرون الحقة حني دّونت العربّية وّمت نسيان هذا األصل القدمي. ووّجه املسلمون الالحقون القرآن 
دين جديد  نّص  إىل  ابلنصرانية  تبشري  من جمّرد كتاب  فحّولته  ويسعى عمل لكسنربغ   ٢٠.وجهة جديدة، 

غ ما  ربط  إىل  املقارين  وأتويلّية الفيلولوجي  فيلولوجّية  عملّيات  بعد  املفرتض  األصل  هبذا  القرآن  يف  مض 
 معّقدة. 

 
 مضمون "القراءة السر�نية اآلرامّية" للقرآن 

املنطلقات  ١٠إىل    ١مقطعا. ومثّلت املقاطع من  ١٨انقسم الكتاب "القراءة الّسر�نّية اآلرامّية للقرآن" إىل  
القرآن ليس سوى "قر�ن": كتاب فصول، وأّن فهم القرآن على هذا الّشكل املنهجّية للكتاب ومركزها أّن  

فقّدمت قراءة جديدة لآل�ت اليت اعتربها لكسنربغ   ١٨إىل  ١١هو مفتاح فهم القرآن كّله. أما املقاطع من  
اليت صاحبت نقل   إشكالّية يف الّنّص القرآين. وضّم هذا اجلزء اإلشكالّيات املعجمّية واملورفولوجّية والّرتكيبّية

). مثّ ١٦  -١٥) واملقاطع اليت مثّلت سوء فهم للقر�ن اآلرامي األصلي ( ١٤  -١١القرآن عرب األجيال ( 
طّبق ُلكسنربغ نتائجه عرب إعادة كتابة سوريت الكوثر والعلق كتابة خمتلفة كلّيا عن املثبت يف الّنّص القرآين 

 . ١٨وختم بتأليف يف الفقرة 
عل ُلكسنربغ  عرباعتمد  القرآن  يف  "الغامضة"  املقاطع  فهم  حماولة  إىل  يسعى  تدّرجي  منهج   ى 

 البحث يف نّص القرآن بواسطة تفسري الّطربي ابعتباره من أقدم الّتفاسري اجلامعة. فإذا مل يكن للفظة معىن 
والّنقاط حاول تغري احلركات    حبث يف لسان العرب البن منظور عن معىن مقبول للفظ. فإذا مل جيد معىن

حبث يف الكلمة العربّية ابعتبارها ذات جذر سر�ين أو أرامي. فإذا مل جيد   وحروف العّلة. فإذا مل جيد معىن
حبث يف القواميس   حبث عن جذر سر�ّين مقارب يؤّدي معىن بواسطة قلب احلروف. فإذا مل جيد معىن   معىن 

قرأ الّنّص القرآين قراءة سر�نّية    ين. فإن مل جيد معىن السر�نّية عن كلمة مشاهبة تؤدي املعىن يف سياقها القرآ
 

19 Luxenberg, Christoph. Die syro-aramäische Lesart des Koran. p 299- 300. 
 . ٢٩٩املرجع السابق، ص   ۲۰
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ليستنتج أّن الّنص القرآّين هو تركيب عرّيب مشّوه عن أصل سر�ّين   ٢١.أو ترمجه إىل الّسر�نّية ليوجد له معىن
 فقد معناه عرب حتريف الّتنقيط أو احلركات أو القلب. 

 
 األمثلة الّتطبيقّية 

سنقّدم يف هذا البحث ثالثة حماور رّكز� عليها تركيزا كلّيا وهي "الّتنقيط اجلديد للقرآن واأللفاظ الّسر�نّية" 
و"قلب حروف القرآن واأللفاظ الّسر�نّية" و"حركات املّد والعّلة اليائّية والقراءات العربّية اخلاطئة". وسنختار 

 أوضح األمثلة على ذلك. 
  د للقرآن واأللفاظ الّسر�نّيةالتّنقيط اجلدي  -أ

السبع"  - بـ"القراءات  املعنونة  من كتابه  الّسابعة  الفقرة  يف  لكسنربغ  درسها  اليت  األمثلة    ٢٢من 
اآلية   يف  و"سرّ�"  "حتت"  مرمي ﴿  ٢٤لفظتا  سورة  َحتَْتِك من  َربُِّك  َجَعَل  َقْد  َحتَْزِين  َأالَّ  َحتِْتَها  ِمْن  فـََناَداَها 

﴾ ليعيد كتابتها حسب أصلها الّسر�ين إىل "فناداها من ُحناهتا أّال حتزين قد جعل رّبك ُحناتك ِشْرَ�". َسرِ�ًّ 
وقد اعترب أّن املفّسرين العرب القدامى مل يفهموا من اآلية شيئا ألّ�م اعتمدوا اللغة العربّية فقط يف حني أّن 

فقد أخطأوا ألّ�م اتبعوا العرب القدامى واعتمدوا على مقطع من هذين الّلفظني سر�نّيني. أّما املستشرقون  
 إجنيل منحول دّونت فيه القّصة بشكل خمتلف اختالفا بسيطا. 

انطلق ُلكسنربغ يف حتليله من أّن العرب القدامى مل خيتلفوا إّال يف الذي �دى مرمي من حتتها أهو 
 وليس عربّيا. فقد ذهب إىل أّن "من" ليست حرف جربيل أم عيسى. وصادر  على أّن كّل املقطع سر�ينّ 

أو "حال".  يعين "حني"  الذي  الّسر�ين  الّزمان  وإّمنا هي ظرف  واملستشرقون  العرب  ظّن  العرّيب كما  اجلّر 
واستشهد على ذلك أبّن كثريا من الّلهجات العربّية املشرقّية الزالت تستعمل "من" ظرفا زمانّيا بذات معناه 

 من األمثلة اليت قّدمها "من وصليت قلت له" أي "حال وصويل قلت له". الّسر�ين. و 
أّما لفظة "َحتَْت" فقد انطلق يف حتليلها من إشارة وردت عند السيوطي يف اإلتقان جاء فيها أّن 

وقد أمهل املستشرقون هذه اإلشارة معتربين أن   ٢٣."حتت" كلمة نبطية تعين البطن: مبعناها السر�ين جنني
إىل   "حتت" عاد  مثّ  العريب يف شيء.  معناها  عن  ختتلف  ال  واحلبشية  والسر�نية  والعربية  اآلرامية  اللغة  يف 

الطربي ليثبت أنّه سّلم ابملعىن العريب هلذه اللفظة. ونقض لكسنربغ ذلك مبّينا أّن "حتت" العربّية ال تؤّدي 
 يُعقل أن يكون جربيل أو عيسى حتت مرمي. أّي معىن يف هذا الّسياق حىت إذا كان املقطع عربّيا ألنّه ال  

 
احلياة  ٢٠٠٦رالف.  غضبان،     ۲۱ للمستشرق كريستوف ُلكسنربغ". جملة  اللسان كتاب  القرآن على ضوء علم  . "معاين 

 . ١٣الطيبة، عدد 
22 Luxenberg, Christoph. Die syro-aramäische Lesart des Koran. p 102- 121. 

 . اتريخ دولة األنباط. األردن: دار الّشرق. ١٩٨٧عباس، إحسان.   ۲۳
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فعل  أّن  وافرتض  احندر"  "نزل،  تعين  اليت  الّسر�نّية "حنث"  ابلكلمة  القرآنّية  الكلمة  هذه  وربط 
"حنت" العريب مبعىن "صقل احلجر وهّذبه" قد اشتّق من أصل سر�ّين هو "حنت" مبعىن "أنزل ما زاد عن 

ّ�ا تعين "ولد، وضع" مبا أّن اجلنني عندما يكون يف بطن أّمه يكون الّشيء". وبعد ذلك أّول الكلمة على أ
زائدا عليها وعندما "تنحته"، مبعناها الّسر�ين، فإّ�ا "تنزله، تلده، تضعه". ومبا أّن القرآن مل يستعمل سوى 

سى غري الطبيعية "َوَلَد" و"َوَضَع" للتعبري عن الوالدة الطبيعية، فإّن استعمال "النحات" تعبري عن والدة عي
للُنحات هو "التنزيل" فقد  املعىن احلقيقي  له عن والدة أي خملوق آخر. ومبا أّن  الفائقة للطبيعية مميزاً  أو 
"حال"  مبعىن  الّسر�نّية  "من"  مستعمال  األّول  املقطع  هذا  وأعاد كتابة  الُعال.  من  تنزيله  به  املراد  يكون 

فناداها من حنتها أّال حتزين قد جعل رّبك حنتك سرّ�" أي "فناداها و"حنت" الّسر�نّية مبعىن "ولد" ليصبح "
 حال وضعها أال حتزين قد جعل ربك وضعك سر�". 

أو  ابتداء  الّسر�نّية  أو  العربّية  له يف  اجلدول ال وجود  معىن  أن  مبّينا  لفظة "سرّ�"  رّكز على  مثّ 
﴾ ليس سوى َفُكِلي َواْشَرِيب الّلفظ مبا بعده وهو ﴿  اشتقاقا، وأّن تقدير املفّسرين للمعىن وفق الّسياق بوصل

أّن هذا  ومبا  من حتتها.  املاء  يكون جدول  أن  وال ميكن  اجلوع،  أو  تكن مهّددة ابلعطش  مل  فمرمي  وهم. 
تـُّتهم به من محل حرام. وحبث ُلكسنربغ يف  الكالم صادر عن عيسى فال بّد أن يكون عزاء هلا عّما قد 

عن هذا املعىن املفرتض ليجد لفظ "شرا" وذهب إىل أّن معناه "أحّل" ومنها اشتّقت كلمة املعاجم الّسر�نّية 
 "شر�" وتعين "احلالل". 

وأعاد كتابة املقطع بناء على أّن الّلفظ واملعىن سر�نّيان فصار املقطع مع، سابقه، "فناداها من 
ا أن ال حتزين قد جعل رّبك وضعك حنتها أن ال حتزين قد جعل رّبك حنتك شر�" أي "�داها حال وضعه

حالال". وهبذا فإّن اآلية قد كتبت أّوال خبليط من الّسر�نّية والعربّية. ولكّن الّرسم القرآين األّول بدون نقاط 
وجهل الذين نقطوا ابلّسر�نّية جعلهم ينّقطون اعتباطا فوضعوا نقطتني بدل نقطة واحدة على احلرف األّول 

نقيط الّشني فقرئت خطأ "سرّ�". وبّني أّن هذا املعىن الّسر�ين املبّين على سر�نّية الّلفظ يف "حتت" وأمهلوا ت
 أكثر اّتصاال بسياق اآلية من املعىن الذي ُضبط حدسا بناء على وهم عربّية هذه األلفاظ. 

إدريس جالء  حممد  قارن  ال  ٢٤وقد  من  وغريها  الّسر�نّية  مبثيالهتا  القرآنّية  "سر�"  ّلغات كلمة 
الّلفظة ال مثيل هلا ابتداء أو اشتقاقا. وقّرر أّن  الّسامّية، بناء على أّن معناها هو الّنهر، واستنتج أّن هذه 
اللفظة ليست سر�نّية وليست استعارة منها، وإّمنا هي عربّية اثبتة ذات جذر سامي. وافرتض أّن "سرّ�" 

"سرى، الفعل  من  اشتّقت  قد  الّنهر  مبعىن  الّسحابة   العربّية  وهي  "الّسارية"  اشتّقت  الّلفظة  ومن  يسري" 
مدّعما رأي القدامى يف أّ�ا تعين جدول ماء. أّما أمحد اجلمل فقد بّني أّن أتويل "سرّ�" على أّ�ا جدول 

 
جالء.     ۲٤ حممد  العربيّة  ٢٠٠٦إدريس،  إىل  الكرمي  القرآن  يف  املعّرب  من  نسبه  فيما  الّسيوطي  على  "االستدراك   .

 . ٣٧والّسر�نّية". جمّلة الّدراسات الّشرقّية، عدد 
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القرآّين   ٢٥.ماء ليس أتويال سر�نّيا أو عربّيا الّلفظ  إليها لكسنربغ من أّن أصل  اليت توّصل  الّنتيجة  وأّكد 
﴿ِإْذ قَاَلِت اْمرََأُت ِعْمرَاَن ر�ّين وإن خالفه يف املعىن معتربا أّ�ا تعين "احملّرر" استنادا إىل ما جاء يف اآلية  س

 ). ٣٥:  ٣(آل عمران    َربِّ ِإّينِ َنَذْرُت َلَك َما ِيف َبْطِين ُحمَرَّرًا فـَتَـَقبَّْل ِمينِّ ِإنََّك أَْنَت السَِّميُع اْلَعِليم﴾
لُ  أخطأ  فهي من وقد  والواثق"  القيد  تعين "حّل  الّسر�نّية ألّ�ا  كسنربغ يف أتويل معىن "شرّ�" 

خمتلق.  وهو  الّسر�نّية  يف  له  وجود  ال  "احلالل"  فمعىن  هنا  ومن  حيُِلُّ".  "َأَحلَّ  من  وليست  حيَِلُّ"  "َحلَّ 
صل وال  املعَتق  تعين  القرآن  يف  احملّرر  ألّن  خطأ  أيضا  اجلمل  أمحد  يف واستدالل  و"احملّرر"  "سرّ�"  ملعىن  ة 

 القرآن. واملعىن اّلذي أدركه القدامى استقراء أو حدسا أقرب املعاين. 
ودون سفسطة أتويلّية بناء على معىن حمّرف يف الّسر�نّية اعتمادا على معاجم سر�نّية ألّفت يف 

ُلكسنربغ، ودون تعّسف أتويلّي غري القرن الّتاسع عشر والعشرين وإمهال كّل الّرتاث العريب القدمي كما فعل  
متثّبت كما فعل أمحد اجلمل، يبدو املعىن الذي أدركه القدامى أقرب املعاين إىل الّسياق العرّيب؛ إذ مل يّتفق 
القدامى على أن "سرّ�" تعين "جدول ماء، كما اّدعى ُلكسنربغ، ابإلضافة إىل أّ�م قد استدّلوا على خطإ 

 را أبّن الّنهر يكون إىل جنبها وليس حتتها. من ذهب إىل اعتبارها �
الّرجال  من  "الّسرّي  بقوله  القرطيب  ودّعمه  الّسامي"  هو  الّسرّي  "أّن  الّطربي  تفسري  يف  وجاء 
الّسّيد وقال احلسن: كان وهللا سرّ� من الّرجال". واملرجح أّن "من" األوىل ليست حرف  العظيم اخلصال 

ل امسّي. وهكذا يكون أرجح املعاين "فناداها َمن (الذي) حتَتها (على جّر، حسب رأيي، وإّمنا هي موصو 
سر�  اجملاز)  (على  حتَتك  الذي]   [أ�  رّبك  [ين]  جعل  قد  حتزّين  ال  [قائال:]  (عيسى)  اجملاز) 
(سّيدا/ساميا/عظيما/نبّيا)". ويف اآلية حذف وإضمار وتقدير وجماز مل يستطع لكسنربغ إدراكها ألنّه أمهل 

 البالغّي يف الثّقافة العربّية. الفكر  
مثّ حاول ُلكسنربغ توجيه أغلب األلفاظ اليت تشرتك يف الّرسم مع "سر�" وختتلف عنها يف املعىن 

فـََلمَّا بـََلَغا َجمَْمَع بـَْيِنِهَما َنِسَيا  ﴿من سورة الكهف  ٦١إىل معىن جديد بتنقيط جديد ومنها "سراب" يف اآلية  
فَاختََّذَ  َسَرابً   ُحوهَتَُما  اْلَبْحِر  ِيف  اآلية   ﴾َسِبيَلُه  يف  الّنبإ    ٢٠و"سرااب"  سورة  َفَكاَنْت ﴿من  اْجلَِباُل  َِت  َوُسريِّ

الّسر�ين "سرا"    ﴾،َسرَاابً  الّلفظ  القرآنّية األوىل ليست "سراب" وإمنا هي "ِسر�" من  الّلفظة  أّن  فذهب إىل 
 وهو يعين "حر، مطلق، غري مقّيد". 

أّما آية "فسريت اجلبال   ٢٦.وأعاد كتابة املقطع ليصب "فاختذ سبيله يف البحر سر� (أي حرّا)"
" أّن  حتليلها  بعد  استنتج  فقد  سرااب"  اجلذر فكانت  من  "ُسّرتت"  األصل  وهي يف  خطأ  نـُّقطت  سريت" 

اآلرامي "سّرت" أي "هّد"، و"سرااب" هي "شرا�" من األصل الّسر�ين "شرّ�" وتعين "هباء". ليصبح معىن 
الّسر�ين لآلية   الكهف   ٤٧اآلية "وهدت اجلبال فكانت هباء". وأضاف إىل ذلك أّن األصل  من سورة 

 
 . ٤٢. "القرآن ولغة السر�ن". جملة كلية اللغات والرتمجة ابألزهر الّشريف، عدد٢٠٠٧أمحد.  ،مجل   ۲٥

26 Luxenberg, Christoph. Die syro-aramäische Lesart des Koran. p 121. 
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اجلِْ ﴿  ُ ُنَسريِّ َأَحًداَويـَْوَم  ُهْم  ِمنـْ نـَُغاِدْر  فـََلْم  َوَحَشْرَ�ُهْم  اَبرِزًَة  اْألَْرَض  َوتـََرى  وترى   ﴾َباَل  اجلبال  ُنَسّرت  "يوم  هو 
األرض اترزة وحشر�هم فلم نغادر منهم أحدا" أي "ويوم �ّد اجلبال وترى األرض منشقة وحشر�هم فلم 

أحدا" منهم  أّن "ابرزة" هي حتريف    ٢٧نغفل  وترجم ابعتبار  "شق".  "ترز" مبعىن  السر�ين  اجلذر  رسم من 
من سورة الكهف  ٤٩مبا ورد يف اآلية   ٢٨"غادر" إىل السر�نية فأعطاه معىن "ترك وأمهل وأغفل" ودّعم ذلك

 . ﴾ َماِل َهَذا اْلِكَتاِب َال يـَُغاِدُر َصِغريًَة َوَال َكِبريًَة ِإالَّ َأْحَصاَها﴿
االعتباط الّتنقيط  أّن  وّلد كثرة واستنتج  الذي  هو  عربّية  اعتبارها  على  بناء  القرآن  أللفاظ  ي 

الّتأويالت القدمية اليت ظّلت ترّجح بال حسم. فـ"َسرِّ�" القرآنّية هي سر�نّية منّقطة خطأ والّصحيح "َشَرَ�" 
هباء"، وتعين "احلالل" وكذلك حال "سراب" وهي "سْر�" وتعين "حرا"، وحال "سرااب" وهي "شرا�" وتعين "

القرآن  يف  "منشّقة"  وتعين  "اترزة"  وهي  "ابرزة"  وحال  "ُهّدت"،  وتعين  "ُسّرتت"  وهي  "ُسّريت"  وحال 
وحّرفه  الّرسول  ألّفه  الذي  الّشكل  هذا  على  وتقرأ  الّشكل  هذا  على  تكتب  أن  وجيب  األصل،  الّسر�ين 

  ٢٩.املتأّخرون 
على امتداد أربعني صفحة مبّينا أّن أغلب واملثال األخري هو "حور العني" وقد شرحه لكسنبورغ  

يف  )٣٧٣ -٣٠٦صفات اجلّنة يف القرآن ترجع إىل نصوص سر�نية معروفة ابلـ"ميامر" ألفها أفرام السر�ين (
  ٣١وإىل املستشرق األملاين إدموند ابك  ٣٠القرن الرابع امليالدي. وقد عاد إىل املستشرق الّسويدي تور أندر�

حور" صفة سر�نية للعنب األبيض وأن "عني" نعت يعرب عن صفاء احلجارة الكرمية اليت ليبّني أّن لفظة " 
ينعت هبا القرآن نصاعة العنب األبيض؛ إذ يشبهه ابللؤلؤ املكنون. وأعاد تنقيط لفظ "زّوجناهم" يف اآلية 

ي أطعمناهم" ولكن العرب ﴾ لتصبح "رّوحناهم" براء وحاء "أَوَزوَّْجَناُهْم ِحبُوٍر ِعنيٍ ﴿من سورة الدخان    ٥٤
 نّقطوا فحّولوا الرّاء إىل زاي واحلاء إىل جيم واهلاجس اجلنسّي هو الذي كان يوّجههم.  

اآلية   يف  "الولدان"  فهم  يف  أيضا  العرب  أخطأ  الواقعة    ١٧وقد  سورة  ُخمَلَُّدونَ ﴿من   ﴾ ِوْلَداٌن 
لدا". وأخطأوا أيضا يف "خملدون" وهي صفة واحلال أّ�ا تعين الّثمار، وهي مشتّقة من اللفظة السر�نية "ي 

 هلذه الثمار ولذلك جيب أن تقرأ "جمّلدون" "يلدان جملدان" أي مثار ابردة اليت يتمّتع هبا أهل اجلّنة.
  
 
 

 
 . ١٣١ص املرجع السابق،   ۲۷
 . ١٣٣ص املرجع السابق،   ۲۸
 . ١٢٩ص املرجع السابق،   ۲۹

30 Andrae, Tor. 1932. Mohammed: sein Leben und Glaube. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht. 
31   Beck, Edmund. 1948. "Eine christliche Parallele zu den Paradiesjungfrauen des Korans". 
Orientalia Christiana Periodica XIV: 398-405. 
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   قلب حروف القرآن واأللفاظ الّسر�نّية -ب
"قسورة" يف لفظة  وهو  ذلك  على  مثاال  ( وسنختار  اآل�ت  املّدثر  التَّْذِكرَِة ) ﴿ ٥١-٤٩ سورة  َعِن  َهلُْم  َما 

ُْم ُمحٌُر مُّْسَتنِفرٌَة * فـَرَّْت ِمن َقْسَورَةٍ   .﴾ُمْعرِِضَني * َكَأ�َّ
ُلكسنربغ مل   ٣٢استعمل  معىن جديدا  ومينحها  الكلمة أبصل سر�ّين مفرتض  ليصل هذه  املنطق 

مالني لفرار احلمر املستنفرة من يقل به أحد من القدامى وهو "احلمار اهلرم". فذهب أّوال إىل أّن هناك احت
القسورة. األّول وهو اهلرب من شيء مرعب كاألسد، وهذا أمر بديهي يربر اهلرب منه، وهذا ما أمجع عليه 
املفّسرون العرب قدميا. والثّاين اهلرب من شيء غري مفزع يف صياغة تعّجبّية استنكاريّة أي إّن النص القرآين 

كرة القرآن ابحلمري اهلاربني ال من نظريها فحسب، بل من دابٍة هرمة هالكة يشبه استنفار اهلاربني من تذ 
ليس فيها ما يدفع إىل اهلرب. وقد اعتمد الّسياق للتأويل شأنه شأن املفّسرين العرب القدامى واختار هذا 

 املعىن الثّاين ألنّه يفيد اهلرب من الّشيء غري املفزع  وحاول االشتغال عليه فيلولوجّيا. 
وقد ذه "فاعوال"  وزن  على  فاعل سر�ين  اسم  إىل  يشري  القرآين  الرسم  أن  أّن  إىل  لكسنربغ  ب 

اشتّق منه الوزن العريب فعول وفاعول. وعاد إىل املعاجم الّسر�نية املدّونة يف القرنني الّتاسع عشر والعشرين 
والّصاد "ُقوسرا" و"ُقوصرا".  فوجد كلمة "ُقوْسرا" بقلب الّسني والواو، من أصل آرامي تكتب فيه ابلّسني  

وحبث يف لسان العرب ليجد "قوصرة" وتعين "املنبوذ"، وسكت عن بقّية املعاين اليت ال تّتصل مبا يريد أن 
يوّجه الّلفظ إليه ومنها أّن "القوصرة وعاء من قصب يوضع فيه الّتمر". وهو أكثر املعاين تداوال من اخلليل 

ا ملراجع السر�نية فهو احلمار اهلرم الذي ال يهرب منه احلمل، وأضاف أبّن إىل ابن منظور. أما املعىن يف 
اعتبار القدامى "القسورة" لفظة حبشّية ال معىن له ألّن الفيلولوجّيني احملدثني مل يعثروا على اللفظ يف احلبشّية  

 ما. ابتداء أو اشتقاقا. ولكّن ُلكسنربغ تعّسف تعّسفا كبريا على اللفظ وعلى املعىن كليه
من جهة اللفظ، أّوال: مل يّتفق القدامى على أّن قسورة تعين األسد فقط بل ذكروا ابإلضافة إىل 

نسبة إىل ابن األعرايب أّ�ا "ظلمة   ٣٤والقرطيب  ٣٣ذلك معىن "الّرماة" و"القّناصني" وأضاف الرّازي يف تفسريه
الكلمة   أّن  يّتفقوا على  الّليل". اثنيا: مل  حبشّية إذ يذكر كثري منهم أّن عكرمة أنكر هذه الّليل" أو "أّول 

القرن اهلجرّي األّول. وثقافته اإلمازيغّية  الشرق يف أواخر  الّنسبة. وعكرمة إمازيغّي مغرّيب مسلم سافر إىل 
تسمح، إن صّحت، ابالعتماد عليها يف هذا اجملال. اثلثا أضافوا احتمالني: األّول أّن اللفظة عربّية وأثبتوا  

ودها يف الّشعر اجلاهلي إذ نقل الطربي عن ابن عباس بيتا جاهلّيا جاء فيه: "� بِْنَت ُلَؤّي َخْريًَة ذلك بوج
َخلْريَه... أْحَواُهلُا يف اَحلّي ِمثُل الَقْسَورَْه" وتعين العصبة من الّرجال وأضاف القرطيب بيتا للبيد بن ربيعة جاء 

 
32 Luxenberg, Christoph. 2000. Die syro-aramäische Lesart des Koran: Ein Beitrag zur 
Entschlüsselung der Koran Sprache. Berlin: Das Arabische Buch. p 45. 
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ندينا يف  هتفة  هتفنا  ما  "إذا  و أات�    ...فيه:  القساور".  العائدون  عربّية  ذكر  الرجال  الكلمة  أّن  الرّازي: 
السباع.  يقهر  بذلك صفة ألنّه  والغلبة ومسي األسد  القهر ،  القسر وهو  صحيحة على وزن "فعولة" من 

 ومنها ليوث قساور يف لغة العرب. 
العرب قد عّربت هذه وأّما القرطيب فقد ذكر عددا من األلفاظ غري العربّية يف القرآن وأضاف أّن  

األلفاظ األعجمية واستعملتها فهي عربية هبذا الوجه ألّن العرب قد خالطوا كثريا من األقوام الذين جاوروهم 
ثقل  ختفيف  إىل  وجرت  حروفها،  من  ابلنقص  بعضها  غريت  أعجمية  ألفاظ  هبذا كله  ابلعرب  "فعلقت 

رى العريب الصحيح، ووقع هبا البيان، وعلى هذا العجمة، واستعملتها يف أشعارها وحماوراهتا، حىت جرت جم 
 احلد نزل هبا القرآن". 

من  أبوىل  ليس  يف كالمهم،  دخيلة  غريهم  "يف كالم  أصال  اعتبارها  إّن  قائال  يضيف  أنّه  إّال 
العرب ال خيلو أن تكون ختاطبت هبا أوال، فإن كان األول فهي من كالمهم، إذا ال معىن  العكس، فإن 

إال ما كان كذلك عندهم، وال يبعد أن يكون غريهم قد وافقهم على بعض كلماهتم، وقد للغتهم وكالمهم  
قال ذلك اإلمام الكبري أبو عبيدة. فإن قيل: ليست هذه الكلمات على أوزان كالم العرب فال تكون منه. 

ن كالم قلنا: ومن سلم لكم أنكم حصرمت أوزا�م حىت خترجوا هذه منها، فقد حبث القاضي عن أصول أوزا
   ٣٥.العرب ورد هذه األمساء إليها على الطريقة النحوية"

الّنحاة مل حيصروا كّل األوزان،  وهو يثري هنا قضّيتني مركزيّتني. أّما األوىل هي أنّه من اجلائز أّن 
وأّما الثّانية فهي أنّه من اجلائز أن تكون بعض الكلمات األجنبّية املستعملة يف النّص القرآين ذات أصول 

 عربّية. ولكّن كال الّرتجيحني حيتاجان إىل دراسات لسانّية لتتحّقق من مشروعّيتهما. 
أّما من جهة املعىن فقد اتّفق القدامى على أّن "احلمر املستنفرة" يف هذه اآلية كناية على الكّفار، 

"احل  أّن  إىل  عباس  ابن  على  اعتمادا  اّلرازي  وذهب  الّرسول.  على  "القسورة" كناية  إذا وأّن  الوحشية  مر 
هربوا منه، كما يهرب احلمار من عليه السالم    عاينت األسد هربت كذلك هؤالء املشركني إذا رأوا حممداً 

واعتمدوا على الّسياق الثّقايف والبالغي الذي يؤطّر أسلوب اآلية واعتمدوا على الّسياق العقدي   ٣٦.األسد"
القدمي  الّتفسري  اآلية. ويف هذا  يؤطّر مضمون  ذاته،  الذي  الّرسول  هو  القسورة  أّن  إحاالت واضحة على   

يباشر  أن  قبل  الّتفاسري  هذه  من  طالع كثريا  قد  لكسنربغ  أّن  يصّح. وال شّك يف  مل  أو  ذلك  سواء صّح 
عمله، وهو يعرف هذا املعىن. ومن مثّ فإّن نقله معىن لفظ القسورة من األسد إىل احلمار اهلرم الَكلِّ اهلالك 

 .عليه السالم   للّرسول فيه أساءة مباشرة   مضمرهو نقل ضمّين  
 

 
 . جامع البيان. بريوت، مؤسسة الرسالة. ٢٠٠٠الطربي، أبو جعفر.   ۳٥
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 حركات املّد والعّلة اليائّية والقراءات العربّية اخلاطئة   -ت
القرآن  لغة  مسّاها  اليت  الّتاسعة  الفقرة  نولدكه  ٣٧يف  تيودور  األملاين  املستشرق  نظريّة  إىل  ُلكسنربغ   ٣٨عاد 

الّسر�نّية من  مأخوذة  القرآن  لفظة  أّن  إىل  فيها  "من   وذهب  من كتابه  العاشر  املقطع  وأثبتها يف  "قر��" 
وقد درس فيها قضّيتني فّصلهما إىل عّدة عناصر. األوىل مسّاها   ٣٩.الّسر�نّية اآلرامّية قر�� إىل العربّية قرآن"

) ورّكز فيها على ألفاظ "اذنك" يف اآلية Konsequenzen der orthographischenنتائج الّرسم العرّيب (
اآلية    ٤٧ يف  و"عتّل"  فّصلت  سورة  اآلية    ١٣من  يف  و"الرقيم"  القلم  سورة  الكهف   ٩من  سورة  من 

اآلية   القرآن:   ٨٨و"مزجية" يف  الثانية على  الفقرة  للّرتكيز يف  من سورة يوسف و"براءة" و"التوراه" متهيدا 
الر تِْلَك ﴿من سورة يوسف    ٣-١انطالقا من اآل�ت    Lektionarين  القر�ن ابعتباره كتاب فصول نصرا

َنا آَ�ُت اْلِكَتاِب اْلُمِبِني، ِإ�َّ أَنـْزَْلَناُه قـُْرآً� َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلوَن، َحنُْن نـَُقصُّ َعَلْيَك َأْحسَ  َن اْلَقَصِص ِمبَا أَْوَحيـْ
ُهَو الَِّذي أَنـَْزَل َعَلْيَك ﴿من سورة آل عمران    ٧واآلية   ﴾ِمْن قـَْبِلِه َلِمَن اْلَغاِفِلنيَ   إِلَْيَك َهَذا اْلُقْرآَن َوِإْن ُكْنتَ 

فـَيَـتَِّبُعوَن َما َتَشابََه   اْلِكَتاَب ِمْنُه آَ�ٌت ُحمَْكَماٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاهِبَاٌت فَأَمَّا الَِّذيَن ِيف قـُُلوهِبِْم َزْيغٌ 
ُ َوالرَّاِسُخوَن ِيف اْلِعْلِم يـَُقو   ِمْنهُ  َنِة َوابِْتَغاَء أَتِْويِلِه َوَما يـَْعَلُم أَتِْويَلُه ِإالَّ اهللَّ ُلوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربَِّنا ابِْتَغاَء اْلِفتـْ

 .﴾َوَما َيذَّكَُّر ِإالَّ أُوُلو اْألَْلَبابِ 
ُلكسنربغ ا  ٤٠اعترب  فهم  من  االنطالق  هو أّن  جممال  وللقرآن  "القرآن"  للفظة  الّسر�نّية  ألصول 

الّسبيل إىل فهم اللغة القرآنّية خاّصة بعد أن توّصل الفيلولوجّيون األوائل إىل أّن "قرأ" و"كتب" ليست من 
بد أّن أصول عربّية. ومبا أّن الّسر�نّية متتلك إىل جانب الفعل "قرا" االسم "قر��" مبعىن القراءة والّتالوة فال  

هذا املصطلح العرّيب مستعار من الّسر�نّية. وبّني أّن استبدال الياء أبلف مد كثري احلدوث يف القرآن ليثبت 
أّن "قرآن" مشتق من "قرين" (ِقر�ن) ألّن الياء تستبدل أبلف أو هبمزة يف كثري من الكلمات (التوراة كانت 

و"السّيئ "مزجية"  ترسم  ومزجاة كانت  "تورية"  "القبايح" ترسم  ترسم  و"القبائح"  "السيات"  ترسم  ات" 
 و"سنأتيهم" ترسم "سنتيهم" و"بناها" ترسم "بنيها"). 

وافرتض أّن هذه اللفظة قد مّرت أبربع مراحل. يف األوىل كانت السر�نية "قر��" ترسم "قرين"  
ب الرتاث اإلسالمي، كان وتنطق "قر�ن". وهذا حسب رأيه �تج عن الّتأثري السر�ين، إذ أّن الّرسول، حس

ينطق اهلمزة "رخوة" مقاربة جّدا لنطق الياء. واآلراميون النصرانيون الناطقون ابلعربية يف سور� وبالد الرافدين 
أضيفت  مث  "قران".  وتنطق  "قـَُرن"  ترسم  فصارت  الياء  منها  حذفت  الثّانية  ويف  الطريقة.  بنفس  ينطقو�ا 

 
37 Luxenberg, Christoph. Die syro-aramäische Lesart des Koran. p 57. 
38 Nöldeke, Theodor. 1909. Geschichte des Qorans. Leipzig, 1, 3. 
39 Luxenberg, Christoph. Die syro-aramäische Lesart des Koran. p 57- 83. 
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ة األخرية أضيفت اهلمزة يف الوسط فصارت "قرءان"  مثل فرقان. ودعم األلف يف الّرسم أيضا. ويف املرحل
 ذلك أبمثلة سنختار أوضحها. 

َك َما ِمنَّا من سورة فّصلت ﴿ ٤٧لفظ "ءاذنك" يف اآلية   -١ َويـَْوَم يـَُناِديِهْم أَْيَن ُشرََكاِئي قَاُلوا آَذ�َّ
ّ�ك" اليوم. وتعين أعلمناك، أطعناك. يف حني أّ�ا ﴾. ترسم يف القدمي بال نقاط أصال، وترسم "ءاذِمْن َشِهيدٍ 

ذاك"  "حني  ذاك"،  "إذ  أي  ذك"  "إذ  تصبح  ُلكسنربغ،  الّرسم، حسب  أخطاء  دون  ابلّسياق  قرأت  إذا 
أّوال  " رمست  مّد  ألف  وأصله  �ء  يقرأ كأنّه  أن  الّنون جيب  إّن رسم  أي  أعلمناك"  أي  "آذّ�ك:  وليست 

الياء الفارغة يف "ادـك" بدون نقاط وقرئت "إذ   ذاك" وملا نقط العرب أخطأوا النقاط أل�م ال يعرفون أن 
الرسم القدمي هي ألف مد فنقطوا "إذنك" أي إ�م حّولوا ألف املد اليت تكتب �ء فارغة إىل نون وقرأها 

أّ�ا على الظّرفّية   املتأّخرون "آذّ�ك": أي أعلمناك. يف حني أّن اعتماد األثر الّسر�ين يف الّرسم القرآين يبّني 
الّنقل الّشفوي،  مبعىن "حني ذاك" وليست من فعل "آذن" كما فهم العرب. وجعل اعتماد املكتوب بدل 

 ٤١أ.الذي يعتربه أسطورة، هو املسؤول عن هذا اخلط
ُعُتلٍّ بـَْعَد ﴿ من سورة القلم    ١٣ودعم هذا الّتحليل مبثال آخر هو "عتّل" و"زنيم" يف اآلية    -٢

َزنِيمٍ  بنربة فقط بال   ﴾َذِلَك  أي  أّن "عتّل" قد كتبت "عيل"  أّوال  بّني  رتيم".  بعد ذلك  ليحّوهلا إىل "عال 
فإّن املتأّخرين عندما نقطوا أخطأوا بدل نقاط يف البداية. وهذه الّنربة ليست سوى ألف مّد يف الّنطق وهبذا  

أن يثبتوا نقطتني حتت الّنربة لتصبح �ء وتقرأ ألف مد متاما كما ترسم التوراة "تورية" فإ�م قد وضعوا الّنقاط 
 فوق الّنربة فنتجت عن ذلك اتء وأصبحت الكلمة "عتل" بدل "عال" واختلفوا يف تفسريها. 

العربيّة املذكر اجلمع "زُنيم" وتعين الفجور والبغاء. ومبا أّن الّسياق   أّما "زنيم" فقد قار�ا ابلكلمة 
العربية الكلمة  العربيّة ليست مرجع  فإّن "زُنيم"  يتحّدث عن مفرد  ليجد    ٤٢.القرآين  الّسر�نّية  ّمث حبث يف 

الذي ال يصّحح  كلمة "رتيم" وتعين "مل ينطق ومل ينب" مستندا إىل ما جاء يف لسان العرب من أّن األرمث هو 
كالمه وال يبينه. واستنتج أّن العرب قد أخطأوا يف تنقيط هذه الكلمة أيضا فحّولوا احلرف األّول من راء 
إىل زاي إبضافة نقطة، وحّولوا الّتاء إىل نون بوضع نقطة واحدة بدل نقطتني فشّوشوا معىن اآلية:  بدل أن 

اضحا جّدا ومنسجما مع ما قبله وما بعده أصبح "عتّل يكون الّلفظ "عال بعد ذلك رتيم" ويكون املعىن و 
 ٤٣.بعد ذلك زنيم" واختلفوا اختالفا بّينا يف تفسريه

اآلية     -٣ يف  "الّرقيم"  الكهف    ٩درس كلمة  سورة  اْلَكْهِف ﴿من  َأْصَحاَب  َأنَّ  َحِسْبَت  أَْم 
ذهب القدامى إىل تفسريات شىت منها أ�ا اسم    املختلف يف تفسريها، وقد   ﴾ َوالرَِّقيِم َكانُوا ِمْن آَ�تَِنا َعَجًبا

 
 . ٦١ملرجع السابق، ص  ا  ٤۱
 . ٦٣ -٦٢ملرجع السابق، ص  ا  ٤۲
 . ٦٥ملرجع السابق، ص ا  ٤۳
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وبّني لكسنربغ أّن كلمة "الّرقيم" املختلف فيها ليست سوى "الرقاد". ذهب أّوال إىل  ٤٤.كلب أهل الكهف
أن الّرسم اليدوي احلجازي للّدال وامليم يتشاهبان ولذلك فإّن الكلمة حسب الّسياق هي "الرقيد" وبّني اثنيا 

تنطق   الياء  أصحاب أّن  حسبت  "أم  املقطع  ليصبح  "والّرقيد"  هي  الكلمة  أّن  ليستنتج  أسلف  ألفا كما 
 الكهف والّرقاد". 

وبعد أن أ�ى الفقرة األوىل خلص يف الفقرة الثّانية إىل القرآن ابعتباره كتاب فصول معتربا أن   -٤
كتاب فصول انتقيت نصوصه من الباحث يستطيع أن يفرتض أّن القرآن أّوال وقبل كّل شيء مل يكن سوى  

العهدين القدمي واجلديد، وليس بصفته بديال عنهما أبّي حال أي كما تريد الكتاابت اإلسالمية الالحقة 
أّن  للقارئ على  تبدو  أن  القرآن ميكن  الكتاب، دون معرفة  إىل  الكثرية  اإلشارات  فإّن  تفهمنا. وهلذا  أن 

لّسبع" مصطلح سر�ّين حييل على نظام الكتابة يف االسرتاجنيلي و"القراءات ا  ٤٥.القرآن كتاب بسبع قراءات
Estrangeli   وهو النظام الذي طّوره املتكّلمون ابلّسر�نّية الّشرقّية. وهو يعتمد النقاط فوق احلروف وحتتها

املراجع مثّ أشار إىل أّن مصطلح "القراءات اخلمس" املستعمل يف كثري من    ٤٦.متاما كما هو احلال يف العربّية
العربّية هو نظام حركات السر�نية الغربّية وهو مصدر احلركات الثالث يف العربية، على اعتبار أّن العربّية قد 

 تطّورت عن الّسر�نّية حسب رأيه لفظا وحركات ومعىن. 
واستنتج من ذلك أّن اإلشارة إىل "الكتاب القدمي" يف القرآن ليست ومها، إذ يشري القرآن إىل 

من   ٣-١صراحة ابعتبار أنّه يعرف جزءا منه، يف أكثر من موضع. واستدل على ذلك ابآل�ت    الكتاب
﴾. رّكز أّوال على كلمة الر تِْلَك آَ�ُت اْلِكَتاِب اْلُمِبِني، ِإ�َّ أَنـْزَْلَناُه قـُْرآً� َعَربِيًّا لََعلَُّكْم تـَْعِقُلونَ ﴿سورة يوسف  

ترمجة   expliciteوإىل الفرنسية بـ   clearوإىل األنقليزية بـ   deutlichenانية بـ  "املبني" ويبني أن ترمجتها إىل األمل
، أي إّن القرآن كتاب مبّني erläutertenخاطئة اعتمدت العربية يف حني أّن الكلمة سر�نية وتعين "مبّني"  

 ). ٨٠ألصل سابق (ص  
إىل الّسر�نّية ليستنتج أّن   وأضاف إىل ذلك مثاال آخر هو اآلية الّسابعة من آل عمران. وترمجها

"احملكمات" تعين ابلّسر�نّية "حّتيتا" و"املتشاهبات" تعين "دميطا" وهبذا الفهم فإّن القرآن ينبئ عن أصله: 
" وتوجد kanonischen Schriftتوجد فيه مقاطع "حمكمات" أي وفّية لألصل الّسر�ين "األصل القانوين   

"مشاهب  أي  "متشاهبات"  أخرى  نزل مقاطع  قد  القرآن  إذا كان  ويتساءل  القانوين.  الّسر�ين  لألصل  ة" 
"بلسان عرّيب مبني" فِلم قضت أجيال كثرية من عرب وغري عرب أعمارها يف فّك مغالقه الّنحويّة والّداللّية 

 
 . ٦٥السابق، ص ملرجع ا  ٤٤
 . ٧٩ملرجع السابق، ص ا  ٤٥
 . ٤٨ملرجع السابق، ص ا  ٤٦
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أتويل اختلفوا يف  "احملكم"يف حني  من  آ�ت كثرية  املسلمون  العرب  اعترب  وِمل  تركيبا؟  وتركيبا  لفظة  ها لفظة 
   ٤٧.اختالفا بّينا، فكيف ابآل�ت اليت اعتربوها متشاهبة

و"أخر  الّسر�ين"  الكتاب"  "أّم  لألصل  وفّية  أي  حمكمات"  آ�ت  "منه  تصبح  هنا  ومن 
متشاهبات" أي "مشاهبة فقط لألصل الّسر�ين". والذين "يف قلوهبم زيغ" يّتبعون هذه "املتشاهبات" ابتغاء 

اليت كان القرآن جمّرد كتاب تبشري هبا، وابتغاء أتويله "ليصبح دينا جديدا". "وما   الفتنة أي خمالفة للنصرانية
يعلم أتويله إّال هللا والرّاسخون يف العلم" وهم الّرهبان النصرانيون الّسر�ن، وهم "أهل الذّكر الذين يطالب 

م يف حميط سر�ين آرامّي عرّيب القرآن "القر�ن" بسؤاهلم يف ما غمض على العرب منه ألنّه جمّرد تبشري بدينه
وهو مّكة. فقد جاء القرآن لينقل عن األصل السر�ين ويوّضحه ال لينقضه وال عالقة ألم القرآن ابلنموذج 

 السماوي الذي يشري إليه الّشراح. 
فإّن هذا  أنه توضيح لنص آخر، نص سابق،  إىل  القرآن كتاب فصول يشري صراحة  وإذا كان 

أ  الثاين جيب  يبّني الّنّص  البيشّتا. وقد  السر�ين  الكتاب  الوحيد هو  بلغة أخرى. واملرّشح  ن يكون مكتواب 
. وسبب عدم فهم العرب هلا ٩-٨:  ٥ُلكسنربغ أن سورة الكوثر إشارة واضحة إىل البيشيّتا األّول يف بيرت  

 مة عربّية.راجع إىل أّ�ا مقطع من إجنيل سر�ين مرسوم أبحرف عربّية وال توجد يف اآلية أيّة كل 
الّتصّور هذا  الّنحل ﴿  ١٠٣ابآلية    ٤٨ودعم  سورة  َبَشٌر  من  يـَُعلُِّمُه  َا  ِإمنَّ يـَُقوُلوَن  ُْم  َأ�َّ نـَْعَلُم  َولََقْد 

﴾. ومبا أّن العرب القدامى قد اختلفوا يف معىن ِلَساُن الَِّذي يـُْلِحُدوَن إِلَْيِه أَْعَجِميٌّ َوَهَذا ِلَساٌن َعَرِيبٌّ ُمِبنيٌ 
الكلمة "يلح اشتقت من  قد  أّن "يلحدون"  فاعترب  القرآن كّله.  اآلية ومقصد  فهم  إىل  املفتاح  فإّ�ا  دون" 

ويلغزون"  "يلحدون"  رسم  أن  ابعتبار  إىل"  ملح  إىل،  "رمز  أي  "لغز"  وتعين  "لقاز".  اآلرامّية  الّسر�نّية 
الّرسم القدمي تشبه الرّاء، والرّاء  هي يتشاهبان إذا حذفنا الّنقاط. فاحلاء تشبه الغني أو القاف، والّدال يف  

 زاي بدون نقطة. وتصري اآلية "لسان الذي يرمزون إليه، يلمحون إليه". 
من  صريح  اعرتاف  وهذا  الفصول.  سوى كتاب  إليه  يلمحون  الذي  األعجمي  اللسان  وليس 

الّتاسع   القرن  املتأّخرين يف  الّسابق ولكّن  الّنّص األعجمّي  القرآن "القرآن األصل" هبذا  امليالدي قد حّرفوا 
 ١٨٠ليخدم أغراضهم بعد أن حّولوا اإلسالم إىل دين. وأضاف إىل هذا الّشاهد شاهدين آخرين مها اآلية  

ِإنَّ الَِّذيَن يـُْلِحُدوَن ِيف من سورة فصلت ﴿ ٤٠﴾ واآلية َوَذُروا الَِّذيَن يـُْلِحُدوَن ِيف َأْمسَائِهِ من سورة األعراف ﴿
َناآَ�تَِنا َال خيَْ  َعَليـْ أّن من َفْوَن  مبّينا  الّتأويل يف "يلحدون"  أهل  أّكد اختالف  قد  الطربي  أن  ﴾ مشريا إىل 

  ٤٩.معاين "لغاز" يف السر�نّية "خدع" و"هذى" و"زّور"

 
 . ٨٣ملرجع السابق، ص ا  ٤۷
 . ٨٧ملرجع السابق، ص ا  ٤۸
 . ٩١ملرجع السابق، ص ا  ٤۹
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ومن مث فهذه "يلحدون" ليست سوى الّسر�نّية "يلغزون" أي خيادعون أو يزّورون أو يهذون يف 
اآلية   احلّج ﴿  ٥١آ�تنا". وّمث حّلل  اجلَِْحيمِ من سورة  َأْصَحاُب  أُولَِئَك  ُمَعاِجزِيَن  آَ�تَِنا  َسَعْوا ِيف  ﴾ َوالَِّذيَن 

تعين  السياق  هذا  وهي يف  تكلم كالما ابطال"،  مرح،  وهذى،  "لعب  يعين  آرامي  لفظ  "سعى"  أّن  مبّينا 
ليصبح    ٥٠."هزأ" "مبطلني"  وتعين  أيضا  فهي سر�نّية  "معجزين"  آ�تنا أّما  يهذون يف  "والذين  اآلية  معىن 

 ٥١.مبطلني"
نصراين  فصول  جمّرد كتاب  القرآن  اعتبار  إّن  ُلكسنربغ:  عمل  ولّب  املركزيّة  األطروحة  هي  هذه 
اعتمادا على حتليل فيلولوجّي لألصل الّسر�ين املزعوم للفظ القرآن على أنّه قر�ن خيلط خلطا منهجّيا مهوال 

يف ويقرأ كّل األثر بناء على أصول لفظة واحدة حىت وإن صّحت. وقد ذهب الباحث بني الّلساّين والثّقا
إىل أّن افرتاض املستشرقني أّن كلمة "القرآن" مأخوذة من الكلمة السر�نّية "ِقريُنا" "أمر ال   ٥٢أمحد اجلمل

فيلولوجّية اليت اعتمد يقبله البحث العلمي �هيك عن أنّه حمض وهم وافرتاء". ودعم حتليله بذات املنهجّية ال 
 عليها ُلكسنربغ. وسنوّظف هنا بعض الّنتائج اليت توّصل إليها. 

يدل  إمنا  والسر�نّية  والعربية  العربية  يف  واهلمزة  والرّاء  القاف  أّن وجود جذر  الباحث  هذا  اعترب 
ذر مشرتك يف بوضوح على أّن اجلذر سامي األصل، فال موجب ألن أتخذه أّي لغة عن الثّانية مبا أنّه ج

الّسر�نّية  الّصيغة من  هذه  إىل  لتصل  قد مّرت أبربع مراحل  قرآن  أّن كلمة  ُلكسنربغ  وافرتاض  األّم.  الّلغة 
"قرينا" إىل العربّية "قرآن" تضليل ألّن العكس هو الّصحيح. فمعظم األفعال املهموزة يف اللغة السر�نّية قد 

  العربّية وليس العكس. صيغت قياسا على األفعال الّناقصة ابلياء يف 
وصار الفعل "ِقرا" "قرأ" مثل الفعل "ِنشا" "نسي" وقلبت اهلمزة �ء لفظا ورمسا يف املصدر االمسي 
واالسم املنسوب، فنقول يف املصدر االمسي "ِقَرَ�" "القراءة" ونقول يف االسم املنسوب ابلنون "ِقْريـََنا" على 

اما مثل "ِنْشيَـَنا" "نسان". فالّسر�نّية هي اليت مّرت مبراحل صوتّية وصرفّية  وزن األفعال املعتّلة اآلخر ابلياء مت
لفظا  العربّية ابهلمزة  احتفظت  لفظا ورمسا يف حني  اهلمزة �ء  بقلب  وانتهت  اهلمزة  بدايتها تسهيل  كانت 

 ورمسا يف الفعل "قرأ" واملصدر "قراءة" واالسم املنسوب ابلّنون "قرءان".
املستش الّنون وإذا كان  وأّن  "قرن"  الفعل  من  مشتقة  "القرآّن  أّن كلمة  افرتضوا  قد  رقون آخرون 

العربّية  يف  مستخدم  مشرتك  مورفيم  الّنون  ألّن  الّصّحة  من  له  أساس  ال  افرتاض  فهذا  الكلمة  يف  أصلّية 
د اجلمل أّن علماء والّسر�نّية للّداللة على الّنسب الّذايت سواء أكان على سبيل احلقيقة أو اجملاز. وبّني أمح 

اللغة العربية مل يذكروا الّنسبة ابلّنون رغم وجود أمثلة كثرية عليها يف الّلغة العربّية. وذكروا للّنسبة الياء فقط. 
وتدّل الّنسبة ابلياء على النسب الذايت إذا كان املنسوب إليه اسم جنس والغرض منه هو إظهار صفة ذاتية 

 
 . ٩٣ملرجع السابق، ص ا  ٥۰
 . ٩٤ملرجع السابق، ص ا  ٥۱
 . ٨٠. ص ٤٢ابألزهر الّشريف، عدد . "القرآن ولغة السر�ن". جملة كلية اللغات والرتمجة ٢٠٠٧أمحد.  ،مجل   ٥۲
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فتدل على اّحتاد الّصفة ابملوصوف حىت تتحّول إىل اسم ذايت له. وهذا واضح للموصوف. أّما النسبة ابلنون  
نـَْيا ِإالَّ َهلٌْو َولَِعٌب من سورة العنكبوت ﴿  ٦٤يف كلمة "رمحان" ويف كلمة "حيوان" اآلية   َوَما َهِذِه اْحلََياُة الدُّ

يـَْعَلمُ  َلْو َكانُوا  اْحلَيَـَواُن  اَر اْآلِخرََة هلََِي  للّدار اآلخرة تدّل على أّن ونَ َوِإنَّ الدَّ ﴾. فكلمة "احليوان" هي صفة 
وهلذا  ذاهتا.  احلياة  هي  أو  احلياة  دار  إّ�ا  أي  "احلياة"  إليه  املنسوب  ذات  هو  اآلخرة"  "الّدار  املنسوب 
فاأللف والّنون مها للّنسبة اليت تدل على أّن الّصفة هي ذات املوصوف. وهو أمر اثبت يف العربّية وليس 

 هذا الّتحليل الفيلولوجي ينقض كّل ما ذهب إليه ُلكسنربغ لسانّيا.   ٥٣.د نقل حتريفّي عن الّسر�نّيةجمرّ 
 

 كتاب ُلكسنربغ الشعيب واألكادمييأثر  
وربطته أبحداث سبتمرب جاعلة منه   ٥٤بقي كتاب ُلكسنربغ مغمورا إىل أن اهتّمت به الّصحافة األمريكّية

ليست سوى  أجلها  من  املسلمون  ميوت  واّليت  القرآن  يف  املذكورة  العني"  "حور  أّن  ابعتبار  عظيما  فتحا 
لتحليل معّمق من جهة منهجّيته االستشراقّية وغايته اجلدلّية.  الكتاب  "الّزبيب األبيض". ولكن مل خيضع 

كتاب إىل ثالثة أصناف. الّصنف األّول عارض عمل ُلكسنربغ معارضة  وقد انقسمت الّردود العربّية على ال
الدّكتور رالف  الكتاب بتجّرد مطلق، ومثاله األّول  الثّاين عرض  كلّية. وأمثلته أكثر من احلصر. والّصنف 

   ٥٥. غضبان: أّول من قّدم الكتاب يف مؤّسسة كونراد آد�ور يف لبنان ونشرت مقاله جمّلة احلياة الطّيبة
والّصنف الثّالث عارض ُلكسنربغ يف فرضّياته العاّمة ويف كثري من أمثلته ونتائجه إّال أنّه وافقه يف 
تلك اليت ال تغّري لفظ الّنّص بل تغّري معناه فقط على اعتبار أّن القدامى قد قالوا بوجود ألفاظ من لغات 

أمثلته حممد حسن زراق القرآن ومل يدركوها كّلها. ومن  الطّيبةخمتلفة يف  فرغم إشادته   ٥٦.ط يف جمّلة احلياة 
يفقد مشروع ُلكسنربغ  الّلغتني على األخرى سوف  أيّة من  أولويّة  أمر  أنّه "ما مل حيسم  بّني  العمل  أبمهّية 
مربّراته املنهجّية". وتساءل "مل ال نفرتض أّن الّسر�نّية هي اّليت أتثّرت ابلعربّية فنعيد الكلمات الّسر�نّية إىل 

داللتها وبناها". واملالحظ أنّه مل يسر أّي فيلولوجّي أو مستشرق يف هذا االّجتاه أصوهلا العربّية ملعرفة تطّور  
 ألنّه سيخدم العرب واإلسالم على حساب املستشرقني حىت وإن كان أكثر منطقّية. 

الّدراسات  ُرّواد االستشراق "اجلديد" بكتاب ُلكسنربغ واعتربوه ثورة حقيقّية يف حقل  وقد هام 
وا أن يدعمه بفرضّيات قدمية متجّددة عن الّتأثريات النصرانية الّسر�نّية الشمالّية أو األثيوبّية القرآنّية. وحاول

 
 . ٧٩ -٧٥ص املرجع السابق،   ٥۳

54 Stille, Alexander. 2002. "Radical New Views of Islam and the origins of the Quran". New York 
Times, March 2. 

للمستشرق كريستوف ُلكسنربغ".  ٢٠٠٦غضبان، رالف.     ٥٥ اللسان كتاب  القرآن على ضوء علم  احلياة  . "معاين  جملة 
 . ١٣الطيبة، عدد 

 . ١٣. "متابعات نقدية لرسالة كريستوف ُلكسنربغ ومنهجه". جملة احلياة الطّيبة، عدد ٢٠٠٦زراقط، حممد حسن.   ٥٦
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هورن  وكورنيال  فينيكس  روابرت  أمثلتهم  ومن  طوما.   ٥٧،اجلنوبّية.  القّديس  جبامعة  الالهوت  قسم  من 
أوليش هانس  إبشراف كارل  اجلديدة  االستشراقّية  آراء  جدي   ٥٨وتدّعمت  "اإلسالم على كتاب  عنوانه  د 

املعتمة" "البدا�ت  عنوانه  آخر  على كتاب  أشرف  قد  أن كان  بعد  دانيال   ٥٩.املبّكر"،  ذهب  وقد 
 مقال له بعنوان "هتافت الّتحريفّية اجلديدة: ال وجود لنّيب امسه حممد" إىل أّن الفكرة املركزيّة يف  ٦٠برينشتيل

اب يتشّكل  مل  اإلسالم  أّن  هي  اجلديد  الكتاب  طّورها هلذا  نصرانية  بدعة  ابعتباره  بل  جديدا  دينا  عتباره 
ميالدي، ونقلوا   ٦٢٢نصارى شرق إيران يفرتض أّ�م استولوا على احلكم بعد ا�يار مملكة الّساسانّني سنة  

تعاليم هذه البدعة إىل دمشق والقدس ودّونت تعاليمها يف عهد عبد امللك بن مروان يف خليط لغوّي من 
 آلرامّية والعربيّة والعربّية يف ما ّمسي ابلقرآن. الّسر�نّية وا

هذا "القرآن" املبدئّي ّمت تطويره حسب هذه الفكرة خالل القرنني الثّامن والّتاسع امليالدّيني. ومل 
يكن "حممد" عندهم يف البداية اسم علم وإّمنا صفة ليسوع املسيح. ويف القرن الّتاسع حتّولت هذه "البدعة 

 د�نة متكاملة وكثر أتباعها فحّولوا الّصفة إىل اسم علم وجعلوه نبّيا هلم. وليست كّل الّروا�ت احملّمديّة" إىل
عن اإلسالم املبّكر سوى اختالق من مؤّرخي القرن الّتاسع. وال وجود للخلفاء األوائل ألنّه ال ذكر هلم يف 

الستشراق "الّتحريفي اجلديد" كما مسّاه املخطوطات القدمية. ومن البّني أّن هذا الكتاب اجلديد يدعم خّط ا
 برينشتيل بدءا من ليلنق يف منتصف السبعينات من القرن املاضي ووصوال إىل ُلكسنربغ. 

حتقيق  يف  أخفق  قد  الكتاب  هذا  يكون  "هكذا  قائال  التوّجه  هذا  برينشتيل  دانيل  انتقد  وقد 
لإلسالم" املعتمة  البدا�ت  إ�رة  يف  لنفسه  وضعه  الذي  هبا    املطمح  قام  اليت  احملّرفة  "القراءات  هذه  معتربا 

والبّني أّن كّل  ٦١.كتاب نصرانيون معاصرون منحازون وفقا ملا تقتضيه نظر�هتم اخلاّصة ليست سوى مزحة" 
أطروحات هذا الّصنف قد أتثّرت بفرضّيات لكسنربغ ومنهجه وحاولت أن تدعم نتائجه أو أن تربهن على 

 تساير نظريّة لكسنربغ.  فرضّيات استشراقّية جديدة 
يطلقوا  ومل  ُلكسنربغ  نتائج  تنسيب  إىل  الغربّيون  القرآنّية  الّدراسات  أساتذة  بعض  مال  يف حني 
العنان لألفكار غري املتثّبتة ودعوا إىل مزيد البحث وإن مالوا إىل قبول الّنتائج. ومن أمثلتهم ريتشارد كروس  

Kroesُلكس أطروحات  من  بعضا  أّن  أّكد  فقد  هذه .  اعترب  ولكّنه  نصرانية.  جدلّية  خلفّية  توّجهها  نربغ 
ّىن يف آخر الّدراسة األطروحات قليلة جّدا حسب عبارته، وأنّه ليس كّل ما كتبه ُلكسنربغ فاقدا للمعىن. ومت

 
57 Phenix Jr. Robert R., and Cornelia B. Horn. 2003. "Book Review: The Syro-Aramaic Reading of the 
Kuran". Hugoye: Journal of Syriac Studies 6: 1. 
58 Ohlig, Karl-Heinz. 2007. Der Frühe Islam: Eine historisch-kritische Rekonstruktion anhand 
Zeitgenössischer Quellen. Berlin: Verlag. 
59 Ohlig, Karl-Heinz. 2006. Die dunklen Anfänge: Neue Forschungen zur Entstehung und Frühen 
Geschichte des Islam. Berlin: Verlag. 

القنطرة، عدد  . "هتافت الّتحريفّية اجلديدة: ال وجود لنّيب امسه حممد"، تع. علي مصباح. جملة ٢٠٠٧برينشتيل، دانييل.   ٦۰
٥٦٩ . 

61 Clarke, J. J. 1997. Oriental Enlightenment: the Encounter between Asian and Western Thought. 
London and New York: Rutledge. 
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أن ينتج عمل علمّي يف هذه القضّية دون خلفّيات جدلّية ودون مشاعر معادية لإلسالم وتساءل، حميال 
سبتمرب، قائال "أليس مجيال أن متنع الّنتائج الّناس من اختطاف الطائرات واإللقاء أبنفسهم يف على أحداث 

طّيبة" نوا�  قيمة   ٦٢.الّنار عن  أنّه كتاب هاو ال  أساس  الكتاب رفضا كامال على  اآلخر  بعضهم  ورفض 
 أكادميّية له إطالقا وكّل حتليالته خاطئة ابستثناء أمثلة حمدودة جّدا.

أمث بورنغ  ومن  جريهارد  إليه  ذهب  ما  الصنف  هذا  ليلنق    Bweringلة  قونرت  أن  اعترب  حني 
Lüling   انطلقا منها وأّمهها إمهاهلما اليت  املسّلمات  يّتفقان يف  ليسا أكادميّيني، ومها  وكريستوف ُلكسنربغ 

فلم   أمثلتها  تنوّع  ورغم  املّتزن كليهما.  االستشراقي  وللّدرس  اإلسالمي  العريب  منهما للّرتاث  أّي  يستطع 
من  عدد كبري  انتقدمها  وقد  الّسابع.  القرن  يف  تشّكلها  القرآن حلظة  للغة  متماسكة  علمّية  نظريّة  صياغة 

القرآن" حول  "اجلدل  يف كتابه  برمجر  منهم كريستوف  القرآنّية  الّدراسات  يف  دانيال    ٦٣املختّصني  ومنهم 
نويفرت     Madiganمديقان   بلوا    وفرونسوا  Neuwirthوأنقليكا  دانيال   De Bloisدي  وذهب  وغريهم. 
ىل وجوب ربط دراسة الّنصوص املقّدسة بنظرة اجملتمعات كما متت اإلشارة إليه سابقا، إ  ،Madiganمديقان 

اليت تؤمن هبا إليها. وتساءل عن جدوى البحث الّتارخيّي الّنقدّي يف الّنصوص املقّدسة انطالقا من مفهومي 
 الّصّحة واخلطإ وعن معىن إعادة بناء ألفاظ الّنّص القرآين ومعانيه ابلّنسبة إىل املسلمني؟ 

يف الّنصوص املقّدسة جيب أن يصادر على اعتبارها كالما مقّدسا ال من جهة  إّن البحث العلميّ 
إثبات القدسّية اترخيّيا ولكن من جهة إميان املؤمنني هبا على هذه الّصفة. فاعتبار األسطورة، مثال، كالما 

كما هي مثبتة قّصة خلق العامل  ف  . شغل علميّ مبمقّدسا اعتبار علمّي أّما البحث يف اترخيّية حدوثها فليس  
القصص  ألّن كّل  علمّيا  منها  أّي  صّحة  من  الّتحّقق  ميكننا  ال  جّدا  خمتلفة  بكيفّيات  شعوب كثرية  عند 

 تدوين بعدي للحدث املفرتض، بل إّن مبحث اترخيّية األساطري فليس علمّيا أصال. 
تفكريها، بقطع أّما دراسة كيفّية أتثري قّصة اخللق يف ثقافات الّشعوب اليت تؤمن هبا ويف طرق  

الّنظر عن صّحة احلدوث أو خطئها، فمبحث قّيم جّدا. هبذا الفهم جيب أن نقارب قّصة اخللق املثبتة يف 
مقّدمات مؤّرخني العرب القدامى، وقد كتبوا ما كتبوا وكأّ�م كانوا معاصرين خللق الّسماوات واألرض اخللق، 

متّثل الثّقافة العربّية لقّصة اخللق. وجيب على البحث العلمّي  وهذا غري صحيح اترخيّيا. ولكّنهم أّرخوا لكيفّية
العلمّي  البحث  يسّلم  وأن  ثقافتها،  مكّو�ت  إىل  ذاهتا  املتديّنة  الّشعوب  نظر  من كيفّية  ينطلق  أن  للّدين 

من   بقدسّية ما يعتربه شعب ما مقّدسا، ّمث ينظر يف أتثري هذا املقّدس، سواء كان خطااب أو فعال، يف ثقافة 
بشريّة   أصول  إىل  مقّدسا  الّشعوب كالما  تعتربه  ما  إرجاع  حماوالت  أّما  تفكريهم.  طرق  ويف  به  يؤمنون 

 والّسعي إىل نزع القداسة عنه عرب البحث يف صّحته اترخيّيا فمشغل غري علمّي. 
 

62 Kroes, Richard. 2004. "Zendeling, Dilettant of Visionair? Een recensie van Ch. Luxenberg: Die 
Syro-Aramäische Lesart des Qur'an". Dialoog 4: 18-35. ("Missionary, dilettante or visionary? A 
review of Ch. Luxenberg, Die Syro-Aramäische Lesart des Qur'an"). 
63 Burgmer, Christoph. 2006. Streit um den Koran: Die Luxenberg Debatte: Standpunkte und 
Hintergründe. Berlin: Verlag. 
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بني أّن القرآن نتيجة خلطاابت متعّددة توّثق التفاعل    -يف مؤمتر برلني -واعتربت أنقيلكا نويفرت
الّرسول وأتباعه. وهلذا فإّن اخلطاب الذي تطّور بني الشخصية الكاريزماتّية للّرسول وأتباعه جيب أن تؤخذ 

فيه   املبالغ  الّشك  منهج  نويفرت  عارضت  وقد  القرآّين.  النّص  دراسة  عند  االعتبار   Strongبعني 

skepticism  لّنّص يف حّد ذاته وبتحّوالته الّزمنّية كرونه لتمّهد الّسبيل لالهتمام اب -الذي ميثله فنسربا وكوك
املختلفة. ورغم تقريرّها أّن مبحث أتثري اللغات األجنبّية يف القرآن مبحث علمّي مشروع فإّ�ا أّكدت أّن 
ذاته يف  القرآن  نّص  الّرتكيز جيب يكون على  وأّن  القرآن يف حّد ذاهتا  لغة  االنطالق جيب أن يكون من 

  اإلسالمي ال على نصوص مفرتضة تطوّع تطويعا خلدمة نتائج معّدة سلفا. سياقه الثّقاّيف العريبّ 
القرآنّية الّدراسات  هلا يف جمّلة  نويفرت يف مقال  بّينت  العربّية يف   ٦٤وقد  الثّقافة  الباحث يف  أّن 

ّدا من العربّية، توّفر القرنني الّسابع والثّامن امليالدّيني جيب أن يدرك أّن الّسر�نّية خاّصة، ابعتبار أّ�ا قريبة ج
عددا غري حمدود من الّتماثالت االشتقاقّية مع لغة القرآن وأّن هذه الّتماثالت تشري إىل الّصالت الّلسانّية 
الّسامّيتني وال تعكس اّتصاال ثقافّيا أو أتثّرا وجواب، يف حني تتحّول "األصول"  الّلغتني  احملتملة بني هاتني 

 ّية عند ُلكسنربغ إىل هاجس لساين وديين وثقايف. الّسر�نّية لأللفاظ العرب
وقد تعّسف لكسنربغ تعّسفا خمّال على االنتساب العائلي للعربّية والّسر�نّية ودفع هذه املالحظة 
الّلسانّية دفعا لتدعم افرتاضا عقدّ� حتّول فيه القرآن إىل استعارة لغويّة: تعريب لنّص سر�ّين، وإىل استعارة 

ّية: تعريبا للنصرانية الّسر�نّية. وبّينت نويفرت أّن عددا قليال فقط من احلاالت الكثرية اليت درسها دينّية ثقاف
ُلكسنربغ يبدو مقنعا، وأّن فرضّياته العامة واهية وأسسه الّنظريّة واملنهجّية رثّة. ومبا أن ُلكسنربغ قد اختار 

ن، رغم أّن اّدعاءاته متّس كّل هذه اخلطاابت، فإنّه قد حصر الّتارخيي واملقارابت األدبّية للقرآ -إمهال  الّديينّ 
 نفسه يف منهجّية لسانّية وضعّية تقنّية غفلت عن االهتمام ابألسس الّنظريّة اليت توّفرها الّلسانّيات احلديثة. 

أيضا مقاال قّيما يف ذات العدد من جمّلة الّدراسات القرآنّية وقّدم فيه    ٦٥ونشر فرونسوا دي بلوا
ومسّلماته.  الكالسيكي  االستشراق  لفرضّيات  إحياء  هو  عمله  أّن  فيه  بّني  لكسنربغ  لنظريّة  دقيقا  نقدا 
وذهب إىل أّن متاثل كثري من األلفاظ العربّية القرآنّية واأللفاظ الّسر�نّية ليس �جتا وجواب عن أتثري الثّانية يف 

وقد استعارت العربّية فعال  ا معا يف األصل الّسامي. األوىل، كما توّهم لكسنربغ، بل هو راجع إىل اشرتاكهم
اّدعى  خمتلطة"، كما  "لغة  لغة  إىل  العربّية  الّلغة  حتّول  ال  احلقيقة  هذه  ولكّن  اآلرامّية  األلفاظ  من  كثريا 
  لكسنربغ، وال تشرّع إلمهال كّل الّرتاث العرّيب بدعوى أنّه مل يفهم الّلغة األصلّية للقرآن وأضاف قائال "إنّ 

العرّيب  الّرتاث  هذا  ألّن  ابلقضّية،  املوصول  الّرتاث  يناقش كّل  ال  أن  اختار  أنّه  مقّدمته  يف  يعلن  كتااب 
 واإلسالمي واالستشراقي مل يفهم القرآن، يدعو إىل الّشّك يف قيمته األكادميّية". 
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الّنصّ  من  الّنقاط  حذف  وجوب  وهي  ُلكسنربغ  منها  انطلق  اليت  املصادرة  بلوا  دي   و�قش 
نقاط سيكون  بال  القرآن  أّن  البّني  "من  قائال  له،  األصلي  املعىن  وشّوشت  أضيفت الحقا  القرآّين، ألّ�ا 
خيتارها  أخرى  لغة  أّي  يف  ولكن  فقط  ابلعربّية  ليس  جّدا  أتويل كبرية  إمكا�ت  وسيفتح  جّدا  غامضا 

يدعم    ٦٦.الباحث" بذلك  أن  وهو  تنقيطفكرة  وإعادة  القرآن  من  الّنقاط  حرّا  حذف  تنقيطا  من متّكن  ه 
و  وأنقليزيّة  أملانّية  وتراكيب  ألفاظ  األملانية فرنسّية،  اكتشاف  انتشار  إمكانّية  يف  نبحث  أن  هذا  يعين  فهل 

 يف احلجاز يف عهد الّرسول؟ والفرنسية  واألنقليزيّة  
بلوا دي  و"مالئكة"   ٦٧وكان  قّيما"  "دينا  خاصة  ومنها  ُلكسنربغ  أمثلة  من  عددا  حّلل  قد 

و"ضرب" و"طغى" يف مواضع كثرية من القرآن وأحال على مقال آخر �قش فيه لفظ "حنيف". وسنختار 
َداِين ُقْل ِإنَِّين هَ ﴿من سورة األنعام    ١٦١مثاال واحدا من مجلة األمثلة اليت حّللها وهي "دينا قّيما" يف اآلية  

 . ﴾َريبِّ ِإَىل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم ِديًنا ِقَيًما ِملََّة ِإبـْرَاِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ 
دليل  وإمنا مها  الّتمييز  ليستا عالمة نصب  قّيما"  "دينا  األلفني يف  أّن  إىل  ُلكسنربغ  فقد ذهب 

ا" تركيب سر�ّين لفظا وإعرااب. ورّد دي بلوا أبّن لكسنربغ ابلغ يف املصدريّة يف السر�نّية ابعتبار أّن "ديًنا قّيمً 
الّتأويل وأخطأ املقصد ابعتبار "دين" يف هذا املثال ويف الّلغة العربّية بصفة عاّمة ليست ذات أصل سر�ّين 

الوسطى "َداْن   الفارسّية  الّسر�نّية "ديَنا"d ê nأو آرامي وإّمنا هي مستعارة من  الّدين   "، واللفظة  ال تعين 
 ".  Judgement, Sentenceأصال، بل تعين فقط "احلكم  

واستنتج دي بلوا أّن معرفة ُلكسنربغ ابلّسر�نّية حمدودة جّدا، قائال "لقد اّتضح من هذه املراجعة 
الّلهجات  بعض  يتكّلم  أنّه شخص  البّني  من  القدمية.  الّسامية  الّلغات  أستاذا يف  ليس  الّشخص  هذا  أّن 

ّية، وله معرفة متوّسطة ابلعربّية القدمية، ويعرف من الّسر�نّية ما ميّكنه من استعمال املعجم (متهّكما، العرب
منهجّية يف  أيّة  يعرف  ولكّنه ال  لغة)،  أبيّة  أّي معجم  للبحث يف  تكفي  فقط  احلروف  أّن معرفة  ابعتبار 

 ٦٨.هو كتاب هّواة"  الّلسانّيات الّسامية املقارنة. وكتابه ليس كتااب أكادميّيا بل
 
 ستشراق جديد أم استشراق معاصر: يف نقد الفرضيات ا

يُطلق كثري من الباحثني اليوم مصطلح "االستشراق اجلديد" على هذا الّنوع من الّدراسات الغربّية لإلسالم. 
فرضّياهتا العاّمة أومضمو�ا ولكّن الّناظر يف النماذج الكثرية من هذا الصنف يف بداية األلفّية الثّالثة سواء يف 

اجلدّيل يدرك أّ�ا ال تكاد تتمّيز عن االستشراق القدمي يف رؤاها ومناهجها. واألجدر أكادميّيا تسمية هذا 

 
 .املرجع السابق  ٦٦
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الّصنف "االستشراق املعاصر" ال االستشراق اجلديد. ونقد الفرضّيات اّليت أسّس لكسنربغ عليها عمله جيلو 
 هذا األمر. 

الفرضّيا هذه  الّسر�نّية  وأّول  الّلغة  يتكّلمون  عاّمة كانوا  بصفة  والعرب  مّكة  سّكان  أّن  هي  ت 
خنبويّة  لغة  فإّ�ا كانت  الّسابع  القرن  يف  مكة  الّسر�نّية حاضرة يف  إذا كانت  فحىت  متاما.  خاطئة  فرضّية 

طلق للكتابة قبل تدوين حمدودة تستعمل يف االّجتار فقط متاما مثلما هو حال اإلنقليزيّة اليوم. أّما االنتفاء امل
القرآن يف القرن الثّامن فهذا غري صحيح إّال إذا اتبعنا فرضّيته وأمهلنا كّل الّرتاث العريب الذي يشري إىل وجود 
الكتابة عند العرب ولكنها كانت حمدودة نظرا إىل ثقافتهم الّشفويّة البدويّة اليت ال حتتاج إىل الكتابة شأ�م 

 معات البدويّة قدميا وحديثا. يف ذلك شأن كّل اجملت
والفرضّية الثّانية وهي أّن العربّية مل تطّور لتصبح لغة إّال يف القرن الثّامن اعتمادا على اعتبار أّول 
نّص مكتوب يف الثّقافة العربّية قد ُدّون خبليط سر�ين آرامي عريب، افرتاض خاطئ متاما أيضا ألّن الّشعر 

ذه الّلغة بلغت القّمة الثّقافّية يف القرنني امليالديني الرّابع واخلامس. وهذا يعين اجلاهلي أكرب دليل على أّن ه 
أّ�ا قد مّرت بتطّورات كبرية قبل أن تصل إىل هذه القّمة وتتطّلب هذه الّتطّورات ثالثة قرون على األقّل إذا 

 قارّ�ها حبال األنقليزيّة بني القرنني الثّاين عشر والّسادس عشر. 
ى اعتبار أّن العربّية من جيل الّسر�نّية أو هي الحقة هلا فكيف إذا اعتمد� موقف بعض هذا عل

العربّية من جيل اآلرامّية  الذين يذهبون إىل أّن  الّلغات  املقارنّية ومؤّرخي  الّسامّية  الّلسانّيات  املختّصني يف 
ر� الكربى. ويضاف إىل هذا أنّه حىت وإن وليست من جيل الّسر�نّية اليت تفّرعت عن اآلرامّية الغربّية يف سو 

الّثالث أو  اللغات  فإنّنا ال نستطيع أن نّدعي أّن  الوليدتني  اللغتني  الّلغة األّم ويف  الكلمة يف  تشابه جذر 
اللغتني الوليدتني تتفقان يف املعىن. املثال الواضح هو تفرّع الالتينّية إىل اللغات املعاصرة: الفرنسية واإلسبانية  

 يطالّية. ولكن هذا يطرح إشكاال ابلّنسبة إىل اللغة الرّابعة وهي األنقليزيّة من أصل أنقلوساكسوين. واإل
أبّمها  بدورها  املتأثّرة  النورماين،  الغزو  بعد  ابلفرنسّية  وأتثّرت  مباشرة  األّم  ابلالتينّية  أتثّرت  وقد 

اجل ذات  الكلمات  يف  اليوم  قطعيا  نثبت  أن  نستطيع  ال  من الالتينّية.  األنقليزيّة  دخلت  أّ�ا  الالتيين  ذر 
تشرتكان يف كثري من  املختلفتني  اللغتني  فإّن  هذا  إىل  الفرنسّية. ابإلضافة  الفرع:  أو من  الالتينية  األصل: 
الالتينّية ليس ذات معناها يف الفرنسية أو األنقليزيّة رغم االتّفاق املطلق يف  األلفاظ اليت جند هلا معىن يف 

 بق هذه املالحظة على حال العربّية والّسر�نّية واآلرامّية انطباقا اتّما. الّرسم. وتنط
الفرضّية الثّالثة أّن القرآن قد نُقل كتابة ال مشافهة وأّن الّشفهّية أسطورة الحقة افرتاض خاطئ 

ألّن الّسبيل إىل ألنّنا إذا مل نصّدق ما قاله املؤّرخون العرب القدامى فإنّنا ال نستطيع أن نفّنده أيضا علمّيا  
يتشّكل هذا  ا 

ّ
ومل وجيناهتم،  املوتى  بقا� عظام  تكون عرب حتليل  علمّيا  والّتذّكر  احلفظ  القدرة على  إثبات 

املبحث بعد، أو عرب تصديق الّتاريخ املسرود وتدعيمه ابألمثلة اليت تثبته. والّشعر اجلاهلّي أكرب إثبات. وقد 
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القدامى مل يكونوا حمتاجني إىل النقاط فهم حيفظون القرآن متاما كما ال   ضّل ُلكسنربغ هنا ألّن القرّاء العرب
 حيتاج العرّيب العارف بقواعد النحو اليوم إىل العالمات اإلعرابّية والّشكل. 

هذا يثبت أّن احلفظ كان هو األساس وأّن القارئ يكفي أن يرى أّول حرف يف الكلمة ليتذّكر 
ىل يف حفظ القرآن اليت تعلمناها يف الكّتاب. كنا حنفظ السورة الّطويلة وعندما بقّية اآلية. وهي الطّريقة األو 

مّنا سّنا  أّما األصغر  الّسورة يذّكر� اإلمام أبّول حرف فقط لنواصل تالوة ما حفظناه.  نسكت يف وسط 
من قراءهتا   فكان اإلمام حيّفظهم بطريقتني اثنتني األوىل هي أن يرسم الّسورة بدون تنقيط أصال فيتمكنون 

أّن  على  دليل  أكرب  وهذا  فقط.  الّذاكرة  لتنشيط  آية  من كل  أول حرف  ألواحهم  على  يرسم  أن  والثّانية 
القدامى مل يرّكزوا على املكتوب بل استعانوا به فقط لتنشيط الّذاكرة ولتجّنب اإلراتج متاما كما كان يفعل 

 مؤّدبنا معنا. 
م الّسر�نّية  يف  ُلكسنربغ  استعمل  قـُعِّد وقد  الذي  الّسر�ين  الّنحو  إىل  فعاد  العربّية،  يف  رفضه  ا 

فيها  نزل  اليت  للفرتة  اعتربه الحقا  الذي  العرّيب  الّنحو  أمهل  العريب، يف حني  الّنحو  بتقعيد  ومتأثّرا  متأّخرا 
امل  أيضا  واستعمل  واآلرامّية.  الّسر�نّية  أصوهلا  وال  القرآن  لغة  يعرفون  ال  أعاجم  وضعه  وقد  عاجم القرآن 

الّسر�نّية احلديثة اليت ُدّونت يف القرنني الّتاسع عشر والعشرين يف حني أمهل كّل الّرتاث الثقايف العريب وانتقى 
منه الّشذرات اليت تدعم توّجهه فقط. وليست هذه املعاجم الّسر�نّية احلديثة مزامنة للّنّص القرآّين حىت جيوز 

 له استعماهلا يف فّك مغالق لغته. 
متباعدة    وقد  فرتات اترخيّية  ألّفت يف  استقراء نصوص سر�نّية  انطالقا من  فيها  دّون  ما  يكون 

كثريا هو أتثّر ابلّلغة العربّية وليس العكس. فاالفرتاض أبّن الّسر�نّية أصل للعربّية ليس افرتاضا علمّيا، وليس 
العربّية ولكّن إثبات هذا الّتأثري ابعتماد حنو   صحيحا اترخيّيا: فقد تكون الّسر�نّية القدمية قد أثّرت يف الّلغة

قـُّعد بعد تقعيد الّنحو العرّيب ومعاجم دّونت بعد املعاجم العربّية بقرون كثرية وبعد أن سادت اللغة العربّية يف  
بشكل  كّل الّشرق األوسط القدمي أمر غري مقبول علمّيا. ومقارنة الّسر�نّية ابلعربيّة يوّضح الفرق. فاليهوديّة  

 ".  Judao-Arabicعاّم صارت تعتمد احلروف العربّية منذ القرن الثّامن وهو ما يطلق عليه اصطالحا "
وال ميكن البحث يف الّتشريع والعقائد اليهوديّة دون البحث يف أتثّرها مبثيالهتا اإلسالمّية. ولكّن 

يف الثّقافة العربّية اإلسالمّية وال املستشرقني وّجهوا هذا البحث وجهة مقلوبة. فنجد مبحث اإلسرائيلّيات  
الّدرس  إبيديولوجيا  حتما  موصول  االستشراقّي  الّتوّجه  هذا  اليهوديّة.  العربيّة  الثّقافة  يف  له  مثيال  جند 
الثّقافة العربّية اإلسالمّية، ابعتبار أّ�ا الحقة اترخيّيا لليهوديّة والنصرانية،   أّن  االستشراقي اليت تصادر على 

هبما وبلغتْيهما أتثّرا تكوينّيا وتطّورّ�. وهذا ال يصّح علمّيا ألّن األحباث الثّقافّية املعاصرة بّينت أّن  قد أتثّرت 
أتثري الثّقافة األقدم يف الالحقة ليس قانو� حتمّيا إذ قد يؤثّر الالحق يف األقدم اترخيّيا إذا دخل القدمي يف 

 مرحلة الّضعف وصار اجلديد أقوى.  
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ملركزّي هو االنتقائّية وتطويع ماّدة البحث للّنتائج اليت يريد الباحث أن يصل إليها. واإلشكال ا
لقد نظر ُلكسنربغ إىل الّنّص القرآّين نظرة فصلته عن كّل متعّلقاته العربّية اإلسالمّية ووصلته أبخرى سر�نّية 

اال عرب  املاّدة  تطوّع  أن  وحاولت  مفرتض.  تواصل  على  بناء  مفرتضة  اليت آرامّية  واملسّلمة  والّتوجيه.  نتقاء 
أو مل يفهموا غريبه على  القرآن،  القدامى واملعاصرين من عرب ومستشرقني مل يفهموا لغة  ينطلق منها أّن 
األقّل، وأّن مفتاح الفهم كامن يف إدراك األثر الّسر�ين يف الّنّص العرّيب. قد يكون هذا األثر، حسب وجهة 

الّرسو  عهد  يف  واضحا  الالحقني نظره،  العرب  وجهل  املكتوب  إىل  الّشفوّي  من  القرآن  انتقال  ولكّن  ل، 
ابلّسر�نية هو الذي أوقعهم يف هذه األلفاظ اليت ال تؤّدي معىن، أو اليت خيتلف معناها عّما توّمهه املفّسرون 

 املسلمون القدامى. 
عهد الّنّيب. أي إنّه خيتلف انتقى ُلكسنربغ أمثلة حمّددة قال إّ�ا خمتلفة عن األصل الذي كان يف  

تدوينا وترتيال عن هذا األصل. ورغم أّن هذه األلفاظ قليلة جّدا إذا ما قورنت ابلعدد اجلملي أللفاظ الّنّص 
ألنّه يدرك   Exhaustivityالقرآين فإّن ُلكسنربغ مل يكن مهتّما ابلّشرط األّول من شروط العلمّية : الّشمول  

عن أصله يعترب حتريفا عند املسلمني وينزع القداسة عن الّنّص القرآّين ويهّد الّدين متاما أّن تغيري لفظ واحد  
بل هي جدلّية  العلمّي،  البحث  املفرتض يف  متعّلقة ابلّشمول  وليست  ليست كمّية  فاملسألة  أساسه.  من 

 . Apologeticأساسا 
ّن القرآن قد حوى مبحث العلمّية من جهة أخرى موصول بتفسريات العرب القدامى وإقرارهم أب 

فعال ألفاظا من لغات أخرى غري العربّية. ظاهرّ� مل �ت ُلكسنربغ أبّي جديد. اكتشف فقط أّن القدامى مل 
يدركوا كّل األلفاظ غري العربّية نظرا إىل حمدوديّة معرفتهم ابلّسر�نّية وأنّه قد أدرك ألفاظا جديدة. ليس هذا 

القض مبتدعا، ظاهرّ�. ولكّن  هّد مفهومني أساسّيني يف األمر  املستوى إىل  أّن ُلكسنربغ قد جتاوز هذا  ّية 
 اإلسالم مها النبّوة والوحي. 

فالّرسول حسب هذه الّنظريّة اجلديدة ليس رسوال ومل يتلّق وحيا وإّمنا أّلف من عنده نّصا وأضاف 
ا مل يكن املسلمون إليه بعض املقاطع من كتاب صالة نصراين سر�ّين أرامّي أدجمها يف الّسياق إ

ّ
دماجا. ومل

األلفاظ  قريبة يف رمسها من  أبلفاظ عربّية  استبدلوها  إّما  فإّ�م  لأللفاظ  الّسر�ّين  األصل  يعرفون  الالحقون 
الّسر�نّية األصلّية أو أّ�م قد رمسوها على أصلها ولكن انعدام الّتنقيط يف املصاحف األوىل وعدم الّدقّة يف 

أّدى إىل ضياع األصل الّسر�ّين الذي مل يكن املتأّخرون يعرفونه عندما بدأوا الّتنقيط   رسم احلروف وتشاهبها 
معىن  إىل  الّتنقيط  يؤّد  مل  وإن  عربّية حىت  أصوهلا كّلها  أّن  افرتاض  على  الكلمات  فنّقطوا  احلروف.  ورسم 

 مباشر. واعتمد الفيلولوجيا ليثب هذه املصادرة. 
جيا بعد حوايل قرن من أفوله؟ ومل االعتماد عليه يف الّدراسات القرآنّية فِلَم العودة إىل علم الفيلولو 

فقط من دون كّل الكتب املقّدسة يف العامل وضعّية كانت أو توحيديّة؟ ومل مل يطّبق هذا املنهج الفيلولوجي 
القرن العشرين،   على القرآن تطبيقا كامال على يد الفيلولوجّيني األملان الكبار يف القرن الّتاسع عشر وبداية
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مع أ�م كانوا يتقنون الّسر�نّية واآلرامّية إتقا� كامال عكس لكسنربغ ذي املعرفة املضطربة ابلّسر�نّية حسب 
 عبارة دي بلوا؟  

العلوم اإلنسانّية   الذي رافق تشّكل  البحث يف أصل األشياء كان املشغل األّول  املعلوم أّن  من 
إليها دارون يف "أصل األجناس". فبحث العلماء حينها يف أصل البشر وأصل    وقد أتثّر ابلّنتائج اليت توّصل 

األعراق وأصل الّلغات وأصل األد�ن مفرتضني أّن لكّل فرع أصل اترخيّي نشأ عنه وأّن الّتاريخ الثّقايف للبشر 
ا الفلسفي  سياقها  يف  والفيلولوجيا  واالرتقاء.  الّنشوء  يف  الطّبيعّية  القوانني  نفس  مرتبطة حتكمه  لّتارخيي 

اإلنسان  حيكم  الثقايف كما  اإلنسان  حيكم  واالرتقاء  الّنشوء  قانون  إّن  تقول  اليت  االجتماعّية  ابلّداروينّية 
 الطّبيعّي.  

الفيلولوجّيون يبحثون عن "نّص أور" متاما كما حبثوا عن أصل  الّدينّية راح  الّنصوص  ويف جمال 
لّلغة. ولك األّول  األّول واألصل  الّتطّورات األوىل اإلنسان  أّي معىن منذ  الّنوع من األحباث  يعد هلذا  ن مل 

بعد  وما  البنيوية  بعد  ما  إىل مدارس  اإلنسانّية وصوال  العلوم  واحلامسة يف خمتلف  املباشرة  للبنيويّة وأتثرياهتا 
إيديولوج عودة  فقط  القرآن  مع  املبحث  هذا  إىل  العودة  أليست  اجلديدة.  والّتارخيانّية  وماذا احلداثة  ّية؟ 

سيضيف العودة إىل هذا العلم البائد إىل العلوم الّدينّية الكونّية املعاصرة ابلربهنة على أّن نّصا دينّيا ما قد 
 استعار من لغة أخرى بعض مفرداهتا أو تراكيبها أو تصّوراهتا الثّقافّية؟ 

وكي" قد استعارا ألفاظا أو إذا قلنا مثال إّن الكتابني الياابنّني املقّدسني "كوجيكي" أو "نيهون ش
الد�نة  أتباع  هذا  سيفيد  فماذا  الكنفشيوسّية،  ابلفلسفة  أتثّرا  قد  إّ�ما  أو  البوذيّة؟  املاها��  من  تصّورات 
سيضيف  وماذا  اثلثا؟  األد�ن  اتريخ  يف  وكّل ابحث  اثنيا  عاّمة  بصفة  والياابنّيني  أّوال  املعاصرين  الّشنتويّة 

جي" أو كتاب "شوّجج" للكنفشيوسّيني، أو إنّه يف املقابل قد -ّصنف كتاب "يل القول إّن كنفشيوس مل ي
ومؤّرخو -صّنف شخصّيا كتاب"لون  املعاصرون  الكنفشيوسّيون  يظّن  أتباعه كما  ليس من وضع  يو" وهو 

 األد�ن بصفة عاّمة؟ 
انّية والّنفسّية لقد عرفت الّدراسات الّدينّية تطّورات هائلة بعد أن تفّرعت عن أغلب املناهج اللس 

الّديّين فاختّص عدد   واالجتماعّية والفلسفّية والّتارخيّية واألنثروبولوجّية واإلثنولوجّية مقارابت خمتّصة ابحلقل 
الّديين وعلم  الّدينّية والّتاريخ  الّديين والفلسفة  الّنفس  الّدينّية وعلم  اللسانّيات  كبري من أساتذة األد�ن يف 

نثروبولوجيا الّدينّية واإلثنولوجيا الّدينّية وتفّرعت عن كّل هذه االختصاصات مقارابت االجتماع الّديين واأل
املقارنّية  املقارن لألد�ن واألنثروبولوجيا  املقارن وعلم االجتماع  األد�ن  أّمهها علم اتريخ  مقارنّية نذكر من 

 لألد�ن... 
 نتائج ابهرة أفادت الّدراسات واستندت مجيعها إىل أتصيل نظرّي علمّي متماسك وتوّصلت إىل

الّدينّية إفادات دقيقة وقّيمة. فلم العودة اليوم إىل علم قدمي: الفيلولوجيا، بدل الّلسانّيات الّسامّية املقارنة، 
وإشكالّية قدمية (أصل الكتب املقّدسة) للربهنة على نفس الّنتيجة االستشراقّية اليت مسعناها مرارا وتكرارا من 
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ليس وحيا منّزال وحممد عليه السالم ليس رسوال واإلسالم ليس دينا راّبنّيا بل هو بدعة يهوديّة   أّن القرآن
 نصرانية؟  

مغاير  اتريخ  للقرآن  إذا صنع  إّال  القرآن  على  ينطبقان  واإلجنيل ال  للتوراة  الّتارخيي  التحليل  إّن 
 ال يساعد إعادة تركيبها إّال يف صياغة صنعا. وهذا ما مل يدعمه الّتاريخ إّال ببعض الّنتف والّشذرات اليت 

جزء صغري خمالف للّصورة الّتارخيّية اليت يوثّقها الّتاريخ املسرود. وإذا صنع للّنص القرآّين اتريخ جديد خمالف 
الّتشكيكّية إىل  الّدراسات  فيه  الذي مل تصل  اجلاهلّي  الّشعر  أّوال وقبل كّل شيء على  ينطبق  أن  فيجب 

وصا  مقنعة  فصيح نتيجة  عرّيب  اجلاهلّي  الّشعر  أّن  ومبا  العريب.  لألدب  االستشراقي  الّدرس  يف  نكتة  رت 
فلماذا ال ينطبق هذا القرآن. ملاذا خيلو الّشعر اجلاهلّي من األلفاظ الّسر�نّية واآلرامّية برغم أّن كثريا منه قد 

 صيغ يف ابدية الّشام موطن الّسر�ن. 
ّتارخيّية. من املعلوم أّن املفّكرين يكتبون عن املاضي للحاضر: أي يضاف إىل هذا قضّية الظّرفّية ال

إّ�م يعيدون كتابة املاضي والبحث يف تفاصيله ودقائقه لغا�ت الواقع الّتارخيي الذي يكتبون له وفيه، وأّن  
الّتارخيانّية اجلديدة، ليست سوى مقارابت غائّية مهما اّدعت املوضوع ّية ومتثيل كّل األحباث، كما تعّلمنا 

الّتارخيّية والثّقافّية واإليديولوجّية اّليت جعلت كريستوف  احلقيقة أو الّسعي إليها. الّسؤال هو: ما اخللفّيات 
ُلكسنربغ يعود إىل منهج مّيت ليقارب به إشكالّية مّيتة مل يصل فيها الفيلولوجّيون األوائل إىل نتيجة حامسة 

ال الّدراسات  تطّورت  أن  بعد  لأللفّية وهجروها  الفاحتة  الّسنة  ُلكسنربغ يف  ينشر عمل  مل  ومقارابهتا؟  ّدينّية 
البحث  جهة  من  ال  العاملي  االهتمام  يدخل  ومل  ولويس؟  وهنتنقتون  فوكو�ما  بتنظريات  صلته  ما  الثّالثة؟ 

 األكادميي بل من جهة اإلعالم األمريكي بعد وصله أبحداث احلادي عشر من سبتمرب صحفّيا؟ 
 

 متة ااخلـ 
االستشراقية   الّدراسات  أّن  البحث  مراحل -بّني  أربع  إىل  حتقيبها  إمكانّية  تكاد -رغم  العاّمة  ممّيزاهتا  فإّن 

تتماثل منهجا ومضمو�. ورغم التطّورات اهلائلة للفكر الّتحليلي والّنقدي الغريب يف القرن العشرين واستفادة 
تطوير   يف  اإلنسانّية  العلوم  للقرآن أغلب  الّدارس  االستشراق  أّن  إّال  منه،  ومقاربتها  ومفاهيمها  مناهجها 

الكرمي ظّل حمافظا على نفس ميامسه العاّمة اّليت ال تكاد ختتلف عّما حنا إليه املستشرقون األوائل يف القرنني 
ستوف لكسنربغ الثامن عشر والتاسع عشر إّال يف الصياغات الّشكلّية. وبّني حتليل العمل االستشراقي لكري

 أنّه ليس له من صفة "اجلديد" سوى االسم. 
املاّدة  على  ُمسقط  أغلبها  نتائج  يُثبت  أن  ليحاول  واالختزال  والّتطويع  االنتقاء  استخدم  فقد 
املدروسة. ومل ُتسعفه كّل "الفرضّيات" اليت حاول أن يؤّسس عليها عمله أبّي مستند علمّي أو اترخيّي متني 

لتقدمي رؤى جديدة. ويف حني توّجه الّدرس العلمّي الّديّين املعاصر إليه  لرُّصناء االستناد  يستطيع الباحثون ا
إىل تغذية حتليالته مبناهج مؤّصلة من علم االجتماع الّديين وعلم الّنفس الّديين واألنثروبولوجيا الّدينّية حملاولة 
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املقّدسة  الُكتب  أثر  أو  -استكناه  واهلويّة   -وضعّيةتوحيديّة كانت  الّنفسّية  والرتكيبة  االجتماعّية  البنية  يف 
 الثّقافّية للشعوب اليت تؤمن هبا، مازال االستشراق القرآين يقّلب إشكالّيات متهافتة مبناهج ابلية.
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 إنكار 

لن تكون مسؤولة عن أي خسارة    جملة الدراسات اإلسالمية العاملية   :قناطراآلراء الواردة يف هذه املقالة هي آراء املؤلف. ال 
 استخدام مضمون هذه املقالة.  بسبب أو ضرر أو مسؤولية أخرى 
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