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أعزايئ القراء ...
نقــدم إليكــم الجــزء األول مــن كتــاب املؤمتــر (الــدويل حــول ترجمــة معــاين القــرآن الكريــم وتفســره) الــذي يعقــده
قســم اللغــة العربيــة بجامعــة كــراال ،بالتعــاون مــع قســم علــم اللغــة بجامعــة كــراال يف  25 -23أبريــل 2015م .ونرجــو
مــن اللــه – لــه الشــكر واملنــة – القبــول( .الرقــم الــدويل للكتــاب هــو.)2839 – 2277 :
املقــاالت التــي يتضمنهــا هــذا الجــزء مــن كتــاب املؤمتــر أرســلت إلينــا لتقدميهــا يف النــدوة الدوليــة حــول القــرآن
الكريــم بعــد تحكيمهــا ملجلــة كــراال .أردنــا أن نقــدم هــذا الكتــاب للمشــاركني يف املؤمتــر عنــد افتتــاح النــدوة الدوليــة
ليناقشــوا األوراق املقدمــة مناقشــة فعالــة وحيــة.
تحــاول النــدوة تقييــم الوضــع الحــايل لرتاجــم معــاين القــرآن الكريــم .ونقــل معــاين القــرآن الكريــم مــن اللغــة العربيــة إىل
اللغــات األخــرى ،وتقــرح أن هــذا النقــل يثــر صعوبــات وتحديــات كبــرة ألن نصــه ينتمــي إىل خلفيــة ثقافيــة وتاريخيــة
ودينيــة معينــة .وللحفــاظ عــى إشــارات مــن النــص املرتجــم وفهــم الســياق أولويــة عاليــة يف عمليــة الرتجمــة.
يجســد النــص القــرآين الجامليــات األســلوبية كافــة ،وهــي متثــل تحديــا حقيقيــا أمــام املرتجــم مثــل اإليجــاز ،والوجــوه
البالغية والتكرار .وعملية الرتجمة معقدة بالفعل ،وعندما يتعلق األمر بالنص القرآين ،ميكن أن يؤدي عدم الوعي
باألغــراض ،إىل تحريــف املعنــى ،وتعقيــد الشــكل.
يشــكل النــص القــرآين نوعــا أدبيــا مســتقال عــى عكــس الروايــات والقصــص القصــرة املتداولــة .بغــض النظــر عــن
االختالفات يف الثقافة ،واألنواع األخرية متيل إىل أن تكون متشابهة يف جميع الدول بقدر ما ،مام يجعل ترجمتها
أســهل نســبيًا .وخصوصيــات القصــص القرآنيــة تجعــل الرتجمــة أصعــب نظــرا لالختالفــات يف توقعــات القــراء.
وعمومــا ،عندمــا نقــرب مــن النــص القــرآين ،فإنــه مــن املفيــد أن نضــع يف االعتبــار أن هــذا النــص هــو معجــزة يف
لغتــه والحجــج التــي يقدمهــا إلثبــات أصلــه اإللهــي .ومــع ذلــك يبقــى مفتوحــا للتفســر ويخاطــب النــاس مــن مختلــف
الثقافــات واألعــراق واأللــوان ،مــا يثبــت أن هنــاك شــيئَا آخــر باإلضافــة إىل إعجــازه البالغــي وتفــرد الــرد .وترجمــة
القــرآن مهمــة صعبــة منــذ بدايتهــا .وينشــأ التحــدي بســبب الســات اللغويــة واألســلوبية الغريبــة يف لغــة القــرآن التــي
تتطلب الوضع يف الحسبان االعتبارات السياقية وخارج السياقية .وبالتايل تطرح جهود ترجمة القرآن العديد من
األســئلة واملشــاكل الالهوتيــة واللغويــة والقانونيــة التــي تحتــاج إىل أن تــدرس وتحلــل ،واضعــن نصــب أعيننــا العلــوم
القرآنيــة ومختلــف نظريــات الرتجمــة ومناهجهــا مثــل الفيلولوجيــا ،واالتصاليــة ،والســيميائية االجتامعيــة وعلــم التأويــل.
والبــد مــن مناقشــة هــذ املوضــوع يف عــر املعرفــة مــن منظــورات مختلفــة .ولــذا يتــرف قســا اللغــة العربيــة وعلــم
اللغة بجامعة كرياال بعقد هذه الندوة املمتازة ،وتدعوكم إىل املشــاركة يف املداوالت الفكرية القيمة.
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يحاتتفالا

السيد نوشاد
نائب رئيس التحرير
قسم اللغة العربية ،جامعة كريال

ترجمة معاين القر�آن الكرمي تلوث لغوي
األستاذ قارة حداش الهواري
جامعة وهران ،الجزائر

أخــي املســلم الكريــم و الغيــور عــى قرآنــه ،حفظكــم اللــه و
أنعــم عليكــم بنعمــه التــي ال تعــد .أريــد أن تفكــر معــي يف
َّ َ ْ
قضيــة عظيمــة تخــص ترجمــة القــرآن .قــال تعــاىل﴿ :إِنــا ن ُن
َ َّ ْ َ ِّ ْ َ َ َّ َ ُ َ َ ُ َ
لاف ِظــون﴾ [ الحجــر  .]٩هــذه اآليــة
نزلــا اذلكــر وإِنــا ل
الكرميــة ال بــد أن تفهــم حــق الفهــم؛ فهــي ال تعنــي فقــط بقــاء
القرآن إىل يوم الدين ،و إمنا بقاءه كام أنزل عىل رسول الله
صــى اللــه عليــه و ســلم .و اآليــات التــي تدعــم هــذا الــرأي
و تــرزه و تغــوص بالفهــم إىل أدق معانيــه جــاءت يف قولــه
َ َ َ ْ َ َ
َّ َ َ ْ َ
ُ َ ِّ ْ
ك ِلَعجــل ب ِـ ِه ( )16إِن علينا
ـان
ـ
ِس
ل
ه
ب
ك
تعــاىل﴿ :ال تــر
ِ
ِ
َ َ َ َ ْ َ ُ َ َّ ْ ُ ْ َ ُ
ََْ ُ ُ َ ُ
ـه (ُ )18ثــمَّ
جعــه َوق ْرآنــه ( )17ف ـإِذا قرأنــاه فاتبِــع قرآنـ
َّ َ َ ْ َ َ َ َ ُ
إِن علينــا بيانــه ([ ﴾)19القيامــة] فالحفــظ بدايـ ًة طأمنينــة
و سكينة و تكفل ،و نهاي ًة جمع و تدوين و قرآن و اتباع قرآنه
و بيــان معانيــه و هــذا مــا وعــد الرحــان و كل ذلــك كان.
إذن الحفــظ املقصــود هــو أدق مــا نتصــور فهــو
حفــظ يف املــد و الحــركات و الســواكن و نطــق األصــوات و
الوقفــات و الســكتات و مــا إىل ذلــك مــن ضوابــط القــراءة.
فالقــراءة أداء صــويت و الفهــم بيــان و هــو مــا يقصــد بــه
القــراءة اآلن وهــذا مخالــف ملفهــوم القــراءة يف تراثنــا و دقــة
لغتنــا فلــاذا نــر عــى اســتعامل هــذا املصطلــح بهــذا
املفهــوم الــذي ال ينســجم مــع دقــة لغتنــا و مــع مــا جــاء يف
كتــاب ربنــا .أضــف إىل هــذا ،هــل هنــاك فعــا أكــر مــن
فهــم أو بيــان و قــراءة ألي خطــاب؟ أم هنــاك فهــم واحــد
لــكل خطــاب أال وهــو الفهــم األصــوب و األفضــل واألحســن
و ال يكــون إال واحــدا فــإذا تعــدد الفهــم قــر اإلنســان عــن
الفهــم .فــإذا عدنــا إىل القــرآن فــإن اللــه أنزلــه بلســان عــريب
مبــن ألن العربيــة تســعه و هــي أوىل و أحــق بــه مــن أي لغــة
أخرى و الله أعلم بلغات خلقه لقد أنزل الله القرآن باللغة
العربية ألنها تسع القرآن بالغة و إعجازا و تأثريا يف النفس.

و القرآن معجز بنظم أصواته و بإحكام نسجه .و العربية هي
اللغة الوحيدة التي بوسعها أن تقدم ذلك للقرآن .و قراءة
القــرآن بلغتــه ارتبــاط بــه ألنــه ميلــك النفــس البرشيــة و كانــت
قريــش تخــى ســاعه خشــية الوقــوع يف شــباكه والتعلــق
َْ َ ُ َ َ
َ َ َ َّ َ َ
ك َفـ ُ
ـروا ال تســمعوا ل ِهــذا
بــه قــال تعــاىل﴿ :وقــال الِيــن
َ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ َ
ـرآن َوالْ َغـ ْ
ُْ ْ
ـوا فِيـ ِه لعلكــم تغلِبــون﴾ [ فصلــت .]٢٦
القـ ِ
َ َ
وألنــه بلغتــه يحمــل دليلــه فيــه .قــال تعاىل﴿:الــم ( )1ذلِــك
ُ ً
ْ َ ُ
ـدى ل ِلْ ُم َّتقـ َ
ـاب ال َر ْيـ َ
ـن ( [ ﴾)2البقــرة ].
ـب فِيـ ِه هـ
الكِتـ
ِ
ْ َ َ ُ ْ َ
ُْ
ني ()2
ـاب المبِ ِ
و قــال أيضــا﴿ :طســم ( )1ت ِلــك آيات الكِتـ ِ
﴾ [ الشعراء] .فكيف يكون الكتاب ال ريب فيه والعيب و
ال نقــص و ال تهمــة و تكــون األصــوات آيــات الكتــاب املبــن
إذا مل يبــق بلغتــه العربيــة؟ فــإذا نقلنــا ذلــك إىل لغــة أخــرى
ضاعــت الصناعــة اللفظيــة القرآنيــة و ضــاع النســج الصــويت
القــرآين و اإلعجــاز و ضــاع االرتبــاط و ضــاع التأثــر النفــي
يف النفــس البرشيــة القلقــة و بالتــايل مل تعــد األصــوات
املقطعــة آيــات الكتــاب الحكيــم و ال آيــات الكتــاب املبــن
و هــي علــم اللــه و رس علمــه يف نظمهــا وإحــكام نســجها و ال
تكــون إال باللســان العــريب املبــن .فــإذا ترجمنــا القــرآن نزعنــا
عنه ثوبه الذي أنزل به و ألبسناه ثوبا ال يليق به فضاع التأثري
النفــي عــى البــر وعطلنــا تعلــق النفــس البرشيــة بــه و
كأننــا نقدمــه للقــارئ الغريــب عنــه بغــر ثوبــه الــذي أنــزل بــه و
كأننا غششناه بهذه الرتجمة و ال رمبا زدناه بعدا وغربة عن
القــرآن .القــرآن باللســان العــريب يحمــل دليلــه فيــه فهــو آيــة ،ال
ريــب فيــه أي ال تهمــة فيــه ؛ ال اختــاف و ال عــوج .فــاألوىل
فيتعلقــوا بــه و
أن نعلــم البــر العربيــة ليقــرأوا القــرآن بلعتــه
َ َ َ َ ْ َ ُ َ َّ ْ
يتأثــروا بصوتــه و نكــون قــد اتبعنــا قرآنــه﴿ .فـإِذا قرأنــاه فاتبِع
ُ َ ُ
ق ْرآنــه﴾ [ القيامــة .]١٨
جــمِ لــه ألن الرتجمــة
تَ
فرتجمــة القــرآن الكريــم غــش لل ُم َ ْ
كتاب املؤمتر ()1
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ال تنقــل القــرآن بثوبــه الــذي أريــد لــه أن ينــزل بــه .مــن غشــنا
فليــس منــا ،و مــن تعلــم لغتنــا صــار منــا .قــال تعــاىل:
َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َّ ُ ْ َ ُ ُ َ َّ َ ُ َ ِّ ُ ُ َ َ ٌ َ ُ
ـر ل ِســان
﴿ولقــد نعلــم أنهــم يقولــون إِنمــا يعلمــه بـ
َّ ُ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ ٌّ َ َ َ َ ٌ
ب ُمبــنٌ
ـان َعــرَ
ٌّ
ـي وهــذا ل ِسـ
الِي يل ِ
ِ ِ
حــدون إِلـ ِه أعجـ ِ
( [ ﴾)103النحل] .فتفضيل اللسان العريب عىل األعجمي
واضح وضوح الشمس يف رابعة النهار و ال يكون تفضيل إال
بعد اختيار و تزكية .ولقد اختار الله جل جالله العربية دون
ســائر اللغــات و زكّهــا .قــال تعــاىل يف ســورة كرميــة أخــرى:
َ ٌ ُ ِّ َ ْ
َ ٌ ْ َّ ْ َ
حـ َّ
ِيم ( )2ك ِتــاب فصلت
ـن الرح ِ
﴿حــم ( )1ت ِ
زنيــل ِم ًــن الر َِ
َ ُ ُ ُْ ً َ َ ّ َ ْ َْ ُ َ
آياتــه قرآنــا عربِيــا ل ِقــومٍ يعلمــون ([ ﴾)3فصلــت].
و أي صوت أعجمي يستطيع فصل اآليات عن بعضها
بعــض و يجعلهــا متم ّيــزة متفـ ّردة كــا يفعــل بهــا صــوت النــون
َ َ ْ َ َ
َ َ َ
﴿ومــن أ َراد اآلخ َِرة َوســى
العــريب؛ مصداقــا لقولــه تعــاىل:
ََ َ ْ ََ َ ُ َ ُ ْ ٌ َُْ َ َ َ َ َ ْ ُُ ْ َ ْ ُ ً
لهــا ســعيها وهــو مؤ ِمــن فأولِــك كن ســعيهم مشــكورا
([ ﴾)19اإلرساء] .فبأيــة معجــزة صوتيــة يقــرأ القــرآن الكريــم و
يفصل و يتوقف عند كل آية من آيات القرآن و يرتيث
يف ّرق و ّ
و ميكّث فيه و ينزل تنزيال إن مل يكن بلســان عريب مبني!

الربهان
أوال :التمهيد
أول و أهــم مالحظــة تتميّــز بهــا األصــوات العربيــة تن ّوعهــا،
بحيــث اليشــبه صــوت غــره ؛ فــإن تشــابها يف مخرجهــا
اختلفــا يف صفــة مــن الصفــات .و إن تشــابها يف الصفــات
كلهــا افرتقــا وجوبــا يف املخــرج .و التن ـ ّوع ســنة مــن ســنن
خلــق الكون.حيــث يقــول جـ ّـل جاللــه يف محكــم تنزيلــه﴿ :
َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ
ْ َّ َ َ ً َ َ ْ ْ َ
ـاء فأخ َرجنــا ب ِـ ِه
ـزل ِمــن الســماءِ مـ
ألــم تــرى أن اهلل أنـ
َ َ َ َُْ ً ََْ ُ َ َ ْ ْ َ
ٌ َُْ
ُ َ ٌ
حــرٌ
ـال جــدد بِيــض و
ثمــر ٍ
البـ ِ
ات مَ ْتلِفــا ألوانهــا و ِمــن ِ
َُْ ٌ َ َُ َ َ
ُ ُ ٌ
َ ْ
َّ
َ
ــاس
يــب ســود ( )27ومِــن انل ِ
متلِــف ألوَانهــا وغراب ِ
ُ ْ َ ٌ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ َّ َ َ ْ
َْ
َ َّ َ ِّ
ي َش اهللَ
اب َواألنعـ ِ
ـام متلِــف ألوانــه كذل ِك إِنمــا
وادلو
ْ
َ
ُ َ ُ َّ َ َ ٌ َ ُ
ْ َ
ٌ
ِمــن عِبا ِده ِ العلمــاء إِن اهلل ع ِزيز غفــور ([ ﴾)28فاطــر].
فهــذا التن ـ ّوع يف الخلــق يكتشــفه الباحــث عــن أرسار
الكــون املهتــم بهــا ،و العاشــق لحــاوة متاعبهــا فيكتشــفها
فتنبت يف قلبه خشية الخالق مبدع الكون عىل غري مثال.
فالعــامل الحــق يف تقديــر القديــر الخبــر ،الــذي ينبهــر بعـ ّزة
العزيــز عنــد رؤيــة أرسار الخلــق تتجــى أمامــه ،فيعــود إىل
10

وغل ثولت ميركلا نآرقلا يناعم ةمجرت

الله فيجد الله غفورا .فأكرث الناس إميانا بالله و أخشــاهم
لــه املل ّمــون بــأرسار التنـ ّوع الواقفــون عــى خيــوط انســجامه
الكاشــفون روعــة تناغمــه.
ثانيا :نظام األصوات العربية

اللغة العربية أصوات .و األصوات العربية متنوعة و متم ّيزة
و متناظــرة ورس اللغــة وقوتهــا يف هــذا التنــوع و التم ّيــز و
التناظــر ,فكيــف تنتظــم أصــوات العربيــة؟!
تنتظــم األصــوات اللغويــة العربيــة يف عائــات صوتيــة
وفق تشابه كل صفاتها ،أو تو ّحد مخارجها أو بهام جميعاً.
و هــذه العائــات لهــا دور عظيــم يف إحــكام نظــام النظــم
الصــويت يف القــرآن الكريــم .فتشــابك هــذه العائــات فيــا
بينهــا بشــكل منظــم و محكــم يتولــد منــه هــذا اإلعجــاز.
 )1العائالت الصوتية وفق تشابه صفاتها:

1

تن ّوع و مت ّيز و تناظر العائالت الصوتية
األصوات املجهورة

المخرج

رخو

شديد

الصفات مرقق مطبق مرقق مطبق
حلقي

الهمزة

لساين

متوسط لني

الغني
العني

القاف الضاد الذال الظاء

امليم

الياء

الدال

الالم

األلف

الجيم

الزاي

الباء

الراء

النون

الواو

األصوات املهموسة
المخرج
الصفات
حلقي

شديد
مرقق

رخو
مطبق مرقق
الهاء
الخاء
الحاء

مطبق

الكاف الطاء
التاء

لساين

الشني
الثاء
الفاء
السني

الصاد

 /2فصوت الطاء هنا ال بد أن يكون مهموسا حتى تكون
هذه األصوات املطبقة متناظرة و متميزة عن بعضها
2
بعض.
لعائالت الصوتية وفق تو ّحد ها يف املخارج:
األصوات امل ّتحدة يف املخرج:

المخرج

األصوات

املخرج

األصوات

ُ
الجوف

األلف ،الواو ،الياء.
املديتان

الحلق

فيه ثالث مخارج

أقصاه

الهمزة ،الهاء

وسطه

العني ،الحاء

أدناه

الغني ،الخاء

اللَّها ُة
بني الفم و الحلق

القاف ،الكاف

الشَّ ْج ُر
مخرج ال َف ّم

الجيم ،الشني ،الياء،
الضاد

ال َذلَق
طرف اللسان مع الحنك
األعىل

النون ،الالم ،الراء

ال ِنط ُع
سقف الغار

التاء ،الطاء ،الدال

األَ َسلَ ُة
طرف اللسان مع الثنايا

الصاد ،الزاي ،السني

3

اللِّثَ ُة
اللحم املركب فيه األسنان

الثاء ،الذال ،الظاء

الشَّ َف ُة

الفاء ،الواو ،امليم ،الباء

 )4العائالت الصوتية وفق تشابه الصفات و تو ّحد
املخارج معا:
األصوات املتشابهة يف الصفات و امل ّتحدة يف املخرج:
املخرج

األصوات

الخيشوم

النون ،امليم  .الساكنتان

ال َذل َُق

النون ،الالم ،الراء املتحركة

الجوف

األلف ،الواو ،الياء .املدِّية

الشَّ ْج ُر

الواو ،الياء  .شبه اللني

ثانيا :بني التنفس و الكالم

تقول العرب ”:اللغة العربية ال تبدأ إالّ مبتحرك ،و التنتهي
إالّ بساكن”
فام العلة يف هذا القول؟ و ما الحكمة منه؟
و لإلجابة عن هذا التساؤل ال بد من قبض املوضوع
يف منبته األول عند نشأة الكالم.
الزفــر يناظــر الشّ ــهيق ،و هــو ظلّــه الــذي يتع ّقبــه ،وال
يفارقه .يبدأ الشهيق أوال بعد والدة املولود و يعقبه الزفري
حثيثــا يالحقــه ،إىل آخــر زفــرة تكــون هــي النهايــة .لــكل واحــد
منهام مثرة فثمرة الشهيق الحياة و الوجود ،و مثرات الزفري
الــكالم .مثــرة الشــهيق متصلــة متواصلــة و مثــرات الزفــر
متقطعــة غــر متواصلــة .يقــول مبــارك حنــون“ :إ ّن الوظيفــة
األولية للجهاز التنفيس اإلنساين ال تكمن يف توفري الهواء
من أجل انتاج الكالم .فاألوكسجني املنقول إىل تيار الدم
هــو الوظيفــة الوجوديــة األوليــة للجهــاز التنفــي ،بينــا يعــد
إنتــاج الــكالم وظيفــة ثانويــة .إ ّن النشــاط التنفــي الثابــت
رضوري للبقــاء عــى قيــد الحيــاة و يف غيــاب الــكالم هنــاك
منــودج ســلويك متطــور يكــون فيــه الشــهيق متلــوا بالزفــر و
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ذلك عندما تتمدد الرئتان و تفرغان بصفة تعاقبية ،فيجرب
الهــواء عــى الدخــول و الخــروج عــر األنــف و الفــم و الحلــق
4
و القصبــة الهوائيــة”.
فالعلــة إذن تتمثــل يف العالقــة بــن التنفــس والــكالم؛
أي بــن بدايــة الزفــر و نهايتــه .
فكيــف تبــدأ بســاكن و هــي يف انطــاق الزفــر و الزفــر
أوج قوته بعد اسرتاحة الشهيق و كيف تنتهي مبتحرك
يف ّ
و الزفــر آيــل إىل نهايتــه و أنقطاعــه؟! املتحــرك تح ـ ّرك و
قــوة فهــو يالئــم انطــاق الزفــر و الســاكن ســكون و توقــف
فهــو يالئــم نهايــة الزفــر .فأضعــف حــركات هــي أقــوى مــن
السكون .و لهذا العربية ال تبدأ بساكن و ال تنتهي مبتحرك،
فهي طبيعية تساير بداية خروج الهواء و انتهاءه و لو كانت
غــر ذلــك لكانــت ثقــا عــى التنفــس و ش ّوشــت عليــه
تناغمــه و دحرجــت رتابتــه و انزعــج الكائــن الحـ ّـي .و خرجــت
عــن املنطــق الســليم .

رابعا :خدمات صوت النون للقرآن

أريــد أن أتحــدث عــن صــوت النــون و عــن الخدمــات التــي
يقدمهــا صــوت النــون للغــة العربيــة و خاصــة القــرآن الكريــم
دون ســائر األصــوات نظــرا لجاللهــا و عظمتهــا و أهميتهــا
يف اللغــة.
يقول ابن ج ّني“ :النون حرف مجهور أغ ّن ,يكون أصال
()5
و بدال وزائدا”
ويقــول إبراهيــم أنيــس“ :النــون صــوت مجهــور متوســط
()6
بــن الشـدّة والرخــاوة”
ويقــول يف موضــع آخــر“ :ويعــرض ُ للنــون مــن الظواهــر
اللغويــة مــا ال يرشكــه فيــه غريهــا لرسعــة تأثرهــا مبــا يجاورهــا
من أصوات وألنها بعد الالم أكرث األصوات الساكنة شيوعا
يف اللغــة العربيــة والنــون أش ـ ٌّد مــا تكــون تأثــرا ً مبــا يجاورهــا
7
مــن أصــوات حــن تكــون مش ّك ــلة بالســكون”
األصل الذي ال يجب العدول عنه يف نطق األصوات
اللغوية العربية لغة القرآن الكريم اإلظهار.
يقول ميك بن أيب طالب القييس (ت 437هـ):
“اعلــم أ َّن اإلظهــار يف الحــروف هــو األصــل واإلدغــام
دخــل لعلــة تذكــر” .8
12
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فالنــون صــوت ينتمــي إىل عائلــة صوتيــة متمي ّــزة
بصفاتهــا؛ الجهــر والتوســط والرتقيــق وإخوتهــا يف هــذه
والســهولة يف
العائلــة عــى التــوايل مــن حيــث الخ ّفــة
ّ
التعامــل مــع األصــوات األخــرى  :النــون والــام والــراء وامليــم.
فهي تتدرج صعودًا من الخفّـة والسهولة إىل الث َـقل والقوة.
فأخ ُّـف األصوات املتوسطة و أسهلها تعامال مع األصوات
األخــرى النــون ،ثــم يليهــا الــام ثــم يــأيت بعــد الــام الــراء ثــم
يــأيت عــى رأســها امليــم .فامليــم أقــوى هــذه األصــوات .و
اختــاف مخــارج هــذه األصــوات األربعــة هــو الــذي مييزهــا
عــن بعضهــا بعــض ،فهــي أكــر األصــوات وضوحــا و أكرثهــا
ائتالفــا ودوران ـاً يف اللغــة العربيــة.
و الــذي يِؤكــد خفــة النــون عــن باقــي األصــوات العربيــة
هــو عــدم ارتفــاع أي صــوت إىل النــون وال يوجــد شــواهد
عــى هــذا.
سورة القلم آخر سورة يف القرآن الكريم بدأت بصوت
مقطّع وهو النون ،و قد جاءت بعد سورة ق التي تبدأ ب:
َْ
َ ُْ ْ
جيدِ.
آن الم ِ
ق والقــر ِ
فالجمع بني صويت القاف والنون يف سورتني تتابعان
يف الــورود يف املصحــف الرشيــف ليــس مصادفــة ،بــل
الجمــع بينهــا فيــه مغــزى عظيــم ،فالقــاف صــوت مجهــور
وشــديد ومرقق وهو ينتمي إىل عائلة تجمع القاف والجيم
والــدال والبــاء وهــي مــن أقــوى األصــوات اللغويــة ،والنــون
تنتمــي إىل العائلــة املتوســطة و هــي مــن أخـ ّـف وأســهل
األصــوات وهــي أكــر األصــوات دورانــا يف ائتــاف الجــذور
اللغويــة .
والسبق يف الورود لألمجد و األرشف أحق من األسهل
واألخــف ٌ وهــذا مــا جــاء موافقــا لرتتيــب الســورتني يف
املصحــف الرشيــف .
واملجيــد هــو األرشف واألفضــل ،والقــاف هــو كذلــك
أفضــل وأقــوى األصــوات ،وتأخــرت ســورة القلــم عــن كل
الســور املبــدوءة باألحــرف املقطعــة ،لتأخــر صــوت النــون
عــن الش ـدّة والق ـ ّوة عــن باقــي األصــوات .و هــذا التقــدم
للقــاف ،و معاقبــة النــون لــه يعيدنــا إىل ترتيبهــا يف كلمــة
“قــرآن” فالقــاف جــاءت يف أول الكلمــة و النــون يف آخرهــا،
و هــذه االلتفاتــة فنيــة ســواء ق ِ
ُصــد إليهــا أم مل يُ ْقصــد ،فهــي

تســتحق الذكــر و التنويــه ،ألنهــا ترقــى إىل أعــى مراتــب
املنطــق الســليم .
َ َْ َ َ َ َْ ُ ُ َ
ن والقل ِم وما يسطرون [القلم .]١
الكالم أو الكتابة مرتبطتان باإلعراب واإلعراب معتمده
الحركات و أهم الحركات التنوين و التنوين يكون بالفتح أو
الضــم أو الكــر ،يف اشــتامله الكامــل عــى كل الحــركات
تكمــن أهميتــه و مــن يســتغني عــن هــذه الحــركات؟ فــا
يســتغني عنهــا إآل مــن كان يجهــل حــق الحــركات عــى اللغــة
و أهميــة هــذه يف اإلبانــة عــن املعــاين .يقــول ابــن جنـ ّـي
يف كتابــه الخصائــص“ :اإلعــراب هــو اإلبانــة عــن املعــاين
باأللفاظ”  9و هل تحمل الحركات إآل عىل حروف األلفاظ؟
والتنويــن هــو نــون ســاكنة .يقــول ابــن جنـ ّـي يف هــذا”:و اعلــم
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أن النون قد زيدت عالمة للرصف و هي املسامة تنويناً
فالخطيب أو الكاتب ال ميكنه أن يستغني عن التنوين
يف خطابه أو يف كتابته ،فالنون هو أخف وأسهل األصوات
اللغويــة عــى اإلطــاق ،ويتعامــل بســهولة مــع جـ ّـل األصــوات
األخــرى فهــو زينــة الجــذر واالســم والفعــل والحــرف نجــده يف
هــذه الســورة الكرميــة ميثّــل أحســن متثيــل أهميــة النــون يف
اللغة العربية.
فتن ّوع صوت النون يف صوره املختلفة يف دخوله يف
الجذر أو يف وروده يف األسامء واألفعال والحروف يحارص
الخطيــب أو الكاتــب ،فيتف ـ ّوه بــه يف أيــة ِعبــارة يلقيهــا إذا
خطب أو يكتبه يف أي سطر يسطره بالقلم .هذا ما كان من
َْ َ
َ َْ ُ َ
ـم َوما يســط ُرون ( )1فام
رس اآليــة األوىل :األوىل :ن َوالقلـ ِ
ِّ
ـروي لبعــض الفواصــل القرآنيــة يف الســورة
رس ورود امليــم كـ ّ
ّ
ك“ :عظيــمٍ ” و “بِنميــمٍ ” و “أثيــمٍ ” و “زنيــمٍ ” و “الخرطــوم” و
“كالصيــمِ ” و “ال َّنعيــمِ ” و “زَعيــم” و “مكظــوم” و “مذمــوم”.
َّ
امليــم الســاكنة هــي أقــرب األصــوات ،مــن حيــث الخصائص
الصوتيــة مــن صــوت النــون الســاكنة .فهــي تلتقــي معهــا يف
كل الصفــات ،و يف جــزء صغــر يف املخــرج عندمــا تخــرج
ِّ
ـر يكمــن
ر ّ
كل الـ ِّ ِّ
جــز ًء يســرا ً مــن هوائهــا مــن األنــف ،و ال ـ ّ
هنــا يف َج ـ ِّر الهــواء الخــارج مــن الرئتــن إىل مجــرى األنــف
لغلــق الطريــق عــى الهــواء الداخــل أثنــاء التــاوة حتــى مينــع
ي يتوقَّــف
دخــول هــواء نقــي جديــد أثنــاء تلــك التِّــاوة ،ل ـ ّ
عنــد نهايــة اآليــة توقفـاً طبيعيـاً الزمـاً ليســريح ،و يتن َّفــس مــن

جديد و يبدأ التِّالوة مرة أخرى ،يف قوة و راحة و طأمنينة.
و كذلــك حتّــى ال يَ ْع َجـ َـل يف قراءتــه.
َ َ َ َْ َ َ
ُ َ ِّ ْ
ك ِلعجــل ب ِ ِه ()16
ـان
ـ
ِس
ل
ه
ـ
ب
ك
قــال تعــاىل﴿ :ال تــر
ِ
ِ
َ َ َ َ ْ َ ُ َ َّ ْ ُ ْ َ ُ
َّ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َ ُ
إِن علينــا جعــه َوق ْرآنــه ( )17فـإِذا قرأنــاه فاتبِــع قرآنــه
( [ ﴾)18القيامة] .هذا من جهة التوقف اإلجباري عند كل
فاصلة تنتهي بالنون و امليم  .و يتبع هذه الظاهرة  -ظاهرة
االســراحة واملكــث يف القــراءة مــع كل آيــة  -ظاهــرة الرتنّــم
و التطريــب وعذوبــة الصــوت بالغ ّنــة مــع النــون و امليــم ،و
املبالغــة يف ذلــك بتنويــن.
َ ُ ْ ً َ َ ْ َ ُ َ ْ ََ ُ َ َ
قــال تعــاىل :تعــاىل﴿ :وقرآنــا فرقنــاه ِلقــرأه ع
ََ ُ ْ
ً
َ َ َّ ْ َ ُ َ
زنيــا﴾ [اإلرساء .]١٠٦
انلَّ ِ
ــاس ع مك ٍ
ــث ونزلــاه ت ِ
فكيــف نقــرأ القــرآن مفصــا و مفرقــا عــى النــاس عــى
مكــث و توقــف دون خلــط و دون تفريــط و دون تعســف إذا
قصدنــا التعســف و عــدم االحــرام للمكــث؟؟؟!!
و لهــذا الغــرض العظيــم ،نــورد إحصــاء لفواصــل القــرآن
الكريــم ألنهــا محــط الفصــل و مــكان الراحــة و موضــع الفرقــان
و املكــث.
يقــول محمــد الحســناوي“ :تظــل العمليــات الحســابية
و الجــداول -عــى صعوبتهــا -أســهل بكثــر مــن تحليلهــا و
االســتنتاج منهــا و غرضنــا مــن هــذا الفصــل:
أ /دعــم األحــكام النقديــة التــي قررناهــا يف الفصــول
الســابقة.
ب /استكامل ما مل نستنبطه من دالالت الفواصل.
ج /إتاحة املجال للدارسني لالسهام معنا يف تحليل
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هذا اإلحصاء”.
كل أنــواع
لقــد رجعــت إىل القــرآن الكريــم و ســجلت ّ
الروي يف الفواصل القرآنية و مل أتجرأ عىل إحصائها خوفا
ّ
مــن عمليــة العـ ّد و الحســاب و عذابهــا و الخطــأ فيهــا.
هــذا اإلحصــاء العــام مؤخــوذ مــن كتــاب الفاصلــة يف
جهتــه
القــرآن كــا أســلفت و قــد ترصفــت فيــه بــكل حريــة و و ّ
الوجهــة الســليمة لــي يكــون يف خدمــة البحــث.
ـروي يف الفواصــل بحســب
ـروي :ترتيــب شــيوع الـ ّ
الـ ّ
التسلســل العــددي:
ن .3152 :م .742 :ر .710 :د .308 :ى .245 :ب:
 .221ل .211 :ه ـ  .129 :ي .92 :ق .65 :ت .45 :ع:
كتاب املؤمتر ()1
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 .33ف .21:ج .20 :ط .19 :ز .17 :ظ .17 :س.14 :
ص .10 :ك .9 :ث .6 :ح .5 :ض .4 :ش .3 :و .3 :ذ:
 .2غ .1 :خ.0:
الوقف:
الروي الساكن.5197 :
عدد فواصل الوقف عىل
ّ
الروي املتحرك بالفتح.916 :
عدد فواصل الوقف عىل
ّ
الروي املتحرك بالض ّم.3 :
عدد فواصل الوقف عىل
ّ
عدد فواصل الوقف عىل ضامئر اإلعراب.113 :
عدد فواصل الوقف عىل هاء السكت.7 :
ال ّردف:
عدد الفواصل املردوفة ،ما عدا فواصل الضامئر.5165 :
عدد الفواصل املردوفة منها بياء +2672 :من الضامئر.5 :
عدد الفواصل املردوفة منها بواو  + 2048 :من الضامئر .3
عدد الفواصل املردوفة منها بألف  + 445 :من الضامئر.29 :
الفاصلة األثرية:
النون الساكنة املردوفة بواو أو ياء.3050 :
املردوف منها بواو .1758 :و املردوف منها بياء.1292 :

خامسا :تحليل اإلحصاء

النــون الســاكنة هــي أخـ ّـف األصــوات عــى اإلطــاق .و هــي
خيشــومية يخــرج جــزء مــن هوائهــا مــن األنــف .و هــي أغ ـ ّن
األصــوات و خاصــة بعــد مـ ّد الصــوت“ .و إمنّــا ألحقــوا هــذه
وي ألن الشِّ ــعر وضــع للغنــاء و الرتنُّــم،
امل ـدّة يف حــرف ال ـ ّر ّ
فألحقــوا كل حــرف الــذي حركتــه منــه و يرتكــون ذلــك إذا
مل يرتمنــوا و جــاء يف القــرآن عــى أســهل موقــف و أعــذب
12
مقطــع”.
امليم الساكنة هي أقوى األصوات املتوسطة ،و هي
كذلــك خيشــومية يخــرج جــزء مــن هوائهــا مــن األنــف و هــي
أقـ ّـل غ ّنــة مــن النــون.
و أقوى األصوات هو صوت القاف.
و أخف املدود ،هو م ّد األلف.
ـروي األصــوات املجهــورة ،و أقلهــا األصــوات
أغلــب الـ ّ
املهموســة.
ـروي الســاكن ،ثــم يــي
أغلــب فواصــل الوقــف عــى الـ ّ
ـروي املتحــرك بالفتــح.
ذلــك فواصــل الوقــف عــى الـ ّ
14
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ـروي
أ قـ ّـل الفوا صــل هــي فوا صــل الوقــف عــى ا لـ ّ
ـروي املتحــرك
املتحــرك بالضـ ّم ،و فواصــل الوقــف عــى الـ ّ
بالكرس معدومة .و فواصل الوقف عىل هاء السكت أكرث
منهــا و هــي كذلــك قليلــة.
روي األلف املقصورة،
الصوت ال ّردف يظهر حسنه مع ّ
و م ـ ّد األلــف بعــده يزيــده حســنا .و مــع هــاء الســكت يــرز
الصــوت الســابق عليهــا و هــو مبثابــة ردفهــا.
الفواصل يف نهايات التنفس و نهاية التنفس منتهى
ضعفــه ،و الضعيــف يخفــف عنــه حملُــه و لذلــك تنتهــي
الفواصــل باملــدود ألنهــا خفيفــة ،و مخرجــة لكامــل الهــواء
بشــكل مريــح ،و نراهــا تنتهــي بأخــف و أغـ ّن األصــوات النــون
و امليــم الســاكنتني.
أغلــب الخطــاب يف القــرآن الكريــم خطــاب الجمــع و
أقلّــه خطــاب املثنــى و املفــرد .و لهــذا جــاء عــدد الفواصــل
املردوفــة باأللــف أقـ ّـل مــن املردوفــة بالــواو و اليــاء.
عدد الفواصل املردوفة بالياء أكرب من عدد الفواصل
املردوفة بالواو بشكل عام أل ّن الخطاب القرآين أغلبه موجه
مــن اللــه إىل خلقــه ،فهــم مفعــول بهــم أو مبثابــة املفعــول
بهم كاملجرور بالحرف ،و أقلّه عىل لسان الرسل ،أو لسان
الكفــار أو لســان املنافقــن أو لســان املؤمنــن ،و هــو كلّــه
كالم اللــه.
و املخاطــب أغلبــه جمــع ،إ َّمــا منصــوب أو مجــرور أو
مرفوع ،أي مردوف بالياء أو الواو و الغالب أن يردف بالياء.
زد عــى ذلــك ،مــا كان مردوفــا باليــاء و هــو خــارج عــن صيغــة
الجمــع مثــل :عنيــد ،صديــد ،غليــظ ،بعيــد ،جديــد ،كظيــم،
قديــم ،ســبيل رحيــم ،مريــب ،مبــن محيــص ،و هــو كثــر يف
القــرآن عــى عكــس املــردوف بالــواو يف غــر صيغــة الجمــع
فهــو قليــل مثــل :الزيتــون ممنــون ،مجنــون ،املاعــون ،يكــون،
مــوزون .لهــذا غلبــت اليــاء عــى الــواو بشــكل عــام كــا جــاء
يف اإلحصــاء.
أ َّمــا مــع صــوت النــون ،تنقلــب األمــور و يصبــح ال ـ ِّردف
بالــواو غالبـاً عــى الـ ِّردف باليــاء .مــع نوعيــة الخطــاب القــرآين
نفســه و مــع قلَّــة الكلــات املردوفــة بالــواو يف غــر صيغــة
الجمــع ،و مــع كرثتهــا مــع املردوفــة باليــاء يف غــر صيغــة
كل العــوارض هــذه ،يغلــب
الجمــع كــا تقــدم .فلــاذا مــع ِّ

الــواو عــى اليــاء مــع النــون؟
جــه إىل الخ ّفــة عملهــا ،و يكــر
هنــا تعمــل ســنة التو ّ
الخفيــف و يرتاجــع الثقيــل ،ألن النــون مــن أخـ ّـف األصــوات و
يالمئــه الــواو لخفتــه و الــواو دليــل جمــع فاعليــة ،و إ ْن تعلــق
بالعبــاد أي باملخاطَــب .أمثلــة مــن ســورة النحــل.
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َْ َُ َ
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َو ِزينــة َو يلــق مــا ال تعلمــون﴾ [النحــل .]٨
ِ
األصوات،
أخف
و هنا تكرث الواو عىل الياء ،أل ّن النون ّ
و الــواو أخـ ّـف مــن اليــاء ،و ســنة العربيــة هــو البحــث عــن
الخ َّفــة.
الفاصلــة األثــرة هــي النــون الســاكنة املردوفــة بــواو أو
يــاء .فاملردوفــة منهــا بــواو أكــر مــن املــردوف بيــاء ،ألن الــواو
مـ ّد أخـ ّـف مــن مـ ّد اليــاء ،و النــون أخـ ّـف األصــوات و ال يجــوز
العــدول عــن نهــج التوجــه نحــو الخ ّفــة.
بروي مهموس يف كل فواصلها
عدد السور املختومة
ّ
عم يف هذه السور :الناس ،قريش،
محدود جدا ً ،ال يزيد ّ
الهمزة القارعة ،البيّنة ،الشّ مس.
ـروي مجهــور .لقــوة الصــوت
وجـ ّـل الســور تنتهــي بـ ّ
املجهــور و وضوحــه يف الســمع .
الوقوف ميدانيا عىل ما جاء يف القرآن:
روي الفواصــل يف
ال ّنــون هــو الصــوت املســيطر عــى ّ
القــرآن الكريــم ،مــن ســورة “الفاتحــة “إىل ســورة “الكافــرون”.
أل ّن النــون صــوت مــن أ َخـ ِّـف األصــوات عــى اإلطــاق ،و مــن
أغ ِّنهــا ،و هــذه ســنة يف اللغــة العربيــة ،متيــل دامئـاً للخ ّفــة و
ـروي الســاكن هــو
الرتنّــم يف نهايــة الــكالم .و الوقــف عــى الـ ّ
ـروي بســبب امليــل إىل الخ ّفــة،
املســيطر عــى ِّ
كل أنــواع الـ ّ
الســديد:
الســكون أخـ ّـف الحــركات .يقــول صاحــب القــول َّ
و ّ
فــإن قلــت :األصــل هــو الحركــة ال الســكون فبــأي علّــة يصــر

الســكون أصــا يف الوقــف؟ الجــواب :ملــا كان الغــرض مــن
الوقــف االســراحة و الســكون أخـ ّـف مــن الحــركات كلِّهــا و
13
أبلــغ يف تحصيــل االســراحة صــار أصـاً بهــذا االعتبــار”.
صــوت النــون الســاكن يزجــي الهــواء إىل مجــرى األنــف،
للتحكم يف زمن إخراج الهواء و مينع دخول الهواء الجديد
إىل الرئتــن حتّــى يتوقــف القــارئ عنــد نهايــة اآليــة املنتهيــة
بصــوت النــون مضطـ ّرا بســبب نقــص الهــواء النقــي الصالــح
للتنفــس نتيجــة غلــق مجــرى الفــم بامل ـ ّد و مجــرى األنــف
بالنــون  .إذن مجمــوع هــذه امليــزات التــي يتحــى بهــا صــوت
روي
النــون هــي التــي جعلتــه يفــوق يف عــدد رويِّــه أعــداد ِّ
األصــوات األخــرى مجتمعــة أل ّن عــدد اآليــات  6236و عــدد
روي النــون .3152
ِّ
روي امليــم .و صــوت امليــم أقــوى
و يــأيت بعــد النــونّ ،
من الواو و الياء و الالم و الراء .و قد تقدم عليها جميعها،
عــى الرغــم مــن قوتــه .إذن مــا املســوغ لهــذا التفــوق عــى
أخف األصوات؟! النون ميتلك من الخصائص الصوتية ما
ِّ
ميتلــك امليــم ،إالّ أنّــه أحســن منــه يف كلِّهــا لهــذا كان الفــرق
يف العــدد بينهــا كبــرا ً و هــذا واضــح .و تختلــف النــون و
امليــم عــن األصــوات األخــرى يف الرتنــم ،و ج ـ ّر الهــواء إىل
األنــف و النــون أخـ ّـف منهــا و امليــم أقــوى .إذن تقــدم امليــم
عــن هــذه األصــوات بســبب هاتــن امليزتــن ال غــر .و ال
التنّــم إالّ بجـ ّر الهــواء إىل األنــف فتختفــي ميــزة الرتنــم
يكــون ّ
ألنّهــا ناتجــة عــن األوىل .و يبقــى توجيــه الهــواء إىل األنــف
و التحكــم يف زمــن خروجــه و منــع دخولــه أل ّن الهــواء أثنــاء
الــكالم ال يدخــل إالّ مــن األنــف ،و األنــف مشــغول بإخــراج
الهــواء الفاســد ،فــا بــد مــن الوصــول إىل النهايــة إىل نهايــة
اآليــة حيــث االســراحة و املكــث و التوقّــف و مــلء الهــواء
و العــود بقــوة مــع صــوت متحــرك .يقــول صاحــب الفاصلــة
يف القــرآن :و قريــب مــن هــذا الوقــف ،الوقــف عــى امليــم
الســاكنة مردوفــة بيــاء أو واو .و يغلــب عــى هــذا الوقــف
اقرتانــه بالنــون املردوفــة مثلــه حتّــى أنَّهــا اســتقال مع ـاً
ِبســت ســور كلِّهــا مكيــة هــي :املؤمنــون و الــروم و القلــم و
وي لفاصلــة
املط ِّففــن و التِّــن و املاعــون” 53.مــع الــراء كَـ َر ٍّ
واحــدة يف ســورة ال ـ ّروم
إذن البد من الفصل بني الخفَّة و ج ّر الهواء إىل األنف
كتاب املؤمتر ()1
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و الغ ّنــة يف الفضــل و األولويــة والســبق .لــو كانــت الخ َّفــة
تفضــل ج ـ َّر الهــواء إىل األنــف ،لتقدمــت هــذه األصــوات
كلّهــا عــن امليــم أو عــى األقـ َّـل ،تقــدم أ َخ ّفهــا عــى امليــم يف
وي ،و لكــن هــذا مل يحــدث و تغلبــت امليــم بقوتهــا
عــدد الـ ّر ِّ
و توجيهها للهواء إىل مجرى األنف  .فالفضل ليس للخفّة
وحدها ،فلو كانت الخفّة و حدها لكرثت الفواصل باالم أو
الــراء أو الــواو أو اليــاء ،ألنهــا أخــف مــن امليــم .و إنّ ــا ال َّفضــل
األهــم لتوجيــه الهــواء إىل مجــرى األنــف ،فيحــدث الرتنّــم و
تطــرب الغ ّنــة و بعدهــا االســراحة و الراحــة .فالفضــل األ ّول
و األســبقية لدفــع الهــواء إىل األنــف بحضــور الخ ّفــة لتظهــر
الغ ّنــة بالنــون أو امليــم .و نظــرا للفــرق بــن قــوة الصــوت
املجهــور و وضوحــه يف الســمع و أهميتــه يف بنــاء الجــذر.
كل مــا
و خالصــة األمــر ،و العجيــب العجــاب أن يجتمــع ّ
يخدم القرآن يف موضع واحد يرتبط أ ّوله بآخره ؛ فالخطاب
للجمــع -للنــاس كافــة و الج ـ ّن كافــة و الجمــع يكــون بالــواو
و النــون أو باليــاء و النــون يف جمــع املذكــر الســامل ،و هــو
خطــاب للذكــر و األنثــى و لــو كان بالجمــع املؤنــث الســامل
ألخرج ال ّرجل من القصد و انتهت الفواصل باأللف و التاء
و إذا عدنــا إىل اإلحصــاء لوجدنــا التــاء يف ذيــل اإلحصــاء.

فجمع املذكر السامل و صيغة األفعال الخمسة و ما يشبه
جمــع املذكّــر الســامل بالــواو و اليــاء مثــل مجنــون و مبــن و
مــا يشــبهها بالــواو و امليــم و باليــاء و امليــم مثــل الســموم و
الجحيم،كلهــا تجتمــع يف نهايــة اآليــة يف موضــع الفاصلــة
لتعــرض عــى الفاصلــة خدماتهــا كاملــة غــر منقوصــة مــن
وقــف و اســراحة و غلــق ملجــرى الهــواء يف األنــف ملنــع
الهــواء مــن الدخــول إىل الرئتــن و الغ ّنــة و الرتنّــم و التّطريــب
كل هــذه
.فــكأ ّن صيغــة الجمــع مــا وجــدت إآل لخدمــة القــرآن ّ
ـى اللــه عليــه و سـلّم
الخدمــة الجليلــة قبــل بعثــة الرســول صـ ّ
و نــزول القــرآن الكريــم .
وي يف الفواصــل القرآنيــة هــي الس ـ ّنة الغالبــة
تن ـ ّوع ال ـ ّر ّ
يف القــرآن الكريــم .كل صــوت و كل حركــة و كل ســكنة و
روي و كل ردف و كل ترتيــب و كل
كل حــرف مقطّــع و كل ّ
كل ذلــك مــن صميــم
كل تن ـ ّوع فيــهّ ،
ـروي و ّ
مثاثــل يف الـ ّ
علــم األصــوات ليــت شــعري متـ ّـى تتجــه البحــوث إىل القــرآن
الســتخالص علــم األصــوات منــه .و هــذا ال يزيــد عــن تنبيــه
و نصيحــة لطالــب العلــم .فللــه يف خلقــه شــؤون ،وللــه يف
أصــوات ألســنة خلقــه أرسار.
َ َ ُ َّ ْ ْ َ َ
َ
﴿وما ه َو إِال ذِك ٌر ل ِلعال ِمني﴾ [القلم].
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املقدمة

رب العاملــن ،وأرشف الصــاة وأتــم التســليم
الحمــد للــه ِّ
عــى ســيدنا وموالنــا محمــد املصطفــى األمــن ،وعــى
آلــه الطيبــن الطاهر يــن ،وصحبــه الغــر امليا مــن ،ومــن
تبعهــم بإحســان إىل يــوم الديــن ،رضــوان اللــه تعــاىل عليهــم
أجمعــن.
أ َّما بعد:
فــإ َّن موضــوع بحثنــا (قــراءة يف كلمــة محــراب وداللتهــا
يف القــرآن الكريــم) ،يعــد مــن املوضوعــات املهمــة التــي
تســتحق الوقــوف والتقــي والبحــث حولهــا للوصــول إىل
نتيجــة مهمــة تخــص كلمة(محــراب) وداللتهــا يف الــكالم
ويف القــرآن الكريــم ،إذ وردت كلمــة محــراب خمــس مــرات
يف القــرآن الكريــم ،وتعــددت آراء املفرسيــن يف تحديــد
أصلهــا ومعناهــا.
وقــد وجدنــا مــن خــال البحــث أ َّن الكلمــة تنــدرج
تحــت وزن ( ِم ْف َعــال) وأغلــب آراء املفرسيــن واملعجــات
تنــص عــى أنَّهــا املســجد وليــس املســجد كلــه ،إنَّ ــا مــا
ارتفع من األرض ،أي :األماكن املرتفعة ،ويف البدء كانت
كلمة(محــراب) تطلــق عــى البيــت ،أي :صــدر املجلــس
مــن البيــت ،أي :أرفــع املواضــع واملبــاين ،وهــذا يــدل عــى
أنَّهــا اســم مــكان ،لكــن الــذي يســتحق الوقــوف أ َّن صيغــة
( ِم ْف َعــال) ليســت مــن أبنيــة أســاء الزمــان أواملكان،وإنَّ ــا
تكون(اســم آلــة) وصيغــة (مبالغــة) ،وهــذا األمــر جعلنــا
نبحــث عــن الســبب يف هــذه التســمية ،ولِـ َم اطلقــت
عــى املســجد ،وللوصــول إىل النتائــج املطلوبــة ،اقتضــت

طبيعــة البحــث أن يكــون يف مطلبــن :املطلــب األول:
وقــد جــاء بعنوان(:تأصيــل اللفظــة يف املعجــات) ،وقــد
تناولنــا يف هــذا املطلــب تأصيــل اللفظــة والبحــث عــن
داللتهــا يف املعاجــم العربيــة .واملطلــب الثــاين :وقــد جــاء
بعنوان(:صيغة(محــراب)يف التفاســر والكتــب اللغويــة)،
وقد تناولنا يف هذا املطلب داللة كلمة املحراب بالرجوع
إىل كتــب التفســر وغريهــا مــن املصــادر اللغويــة.
وختام ـاً :نرجــو أن تكــون هــذه الدراســة قــد أعطــت
املوضــوع حقــه وأن يفيــد منــه الباحثــون مثلــا أفــاد البحــث
مــن غــره.

املطلب األول
تأصيل اللفظة يف املعجامت
ِب
ِب فــان َح َرب ـاً :أُ ِخ ـ َذ مالُــه فهــو َح ـر ٌ
جــاء يف العــن( :و َح ـر َ
راب عند العا َّمة اليومَ :مقا ُم اإلمام
ريب...واملِ ْح ُ
َم ْح ُروب َح ٌ
ـب بنــي إرسآئيــل َمســاجدَهم
يف املســجد .وكانــت َمحاريـ ُ
للصــاة .واملحــراب :الغرفــة قــال امــرؤ
التــي يجتَم ُعــون فيهــا َّ
ـرابُ :ع ُنــق
القيــس :ك ِغــزالن َر ْمــلٍ يف َمحاريـ ِ
ـب أقيــا ِل واملِحـ ُ
الناقــة.)1( )...
فالخليــل يذهــب إىل أ َّن العامــة تســتعملها مبعنــى
مقــام اإلمــام يف املســجد.
وجــاء معناهــا يف الجمهــرةَ ( :ورجــل محــرب ومحــراب
صــدره َوأكْــرم
صاحــب َح ـ ْرب .ومحــراب الْبَيْــتَ :
إِذا كَا َن َ
َم ِ
سـجِد .واملحراب أَيْضا:
وضع ِفي ِهَ .وبِه ســمي محراب الْ َم ْ
ص َم ِعــي لوضــاح الْيمــن:
الغرفــة ،وأنشــدنا أَبُــو َحاتِــم َعــن ْالَ ْ
ُربَة ِمح ّراب إِذا ِجئْت َها مل أدن َحتَّى أرتقي ُسلَامَ.)2()...
كتاب املؤمتر ()1
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فابــن دريــد يــرى أ َّن معناهــا صــدر البيــت وأكــرم موضــع
ـمي ِمحراب املســجد.
فيه ،ثم به ُسـ َ
وورد يف الجمهــرة كذلــك يف مــادة (ا ح ب) (الْ َحــا ُء
صـ ٌ
ْبَ ،و ْال َخ ـ ُر ُد َويْبَّ ـةٌ،
َوال ـ َّرا ُء َوالْبَــا ُء أُ ُ
ـول �ث َ َلث َـةٌ :أَ َح ُد َهــا َّ
الس ـل ُ
ـض ا لْ َم َجا لِ ِ
ص ـ ْد ُر
َوالثَّا لِــثُ بَ ْعـ ُ
اب َ ،و ُه ـ َو َ
س ...ا لْ ِم ْح ـ َر ُ
()3
الْ َم ْجلِـ ِ
ـب. )...
ـسَ ،والْ َج ْم ـ ُع َم َحا ِريـ ُ
ِب الرجــل
وقــد ذكــر الجوهــري معناهــا بقوله(:و َح ـر َ
ِب...قــال
ِب وأســد َحر ٌ
بالكــر :اشــت ّد غضبــه .ورجــل ِح ـر ٌ
الفــراء :املحاريــب ،صــدور املجالــس ،ومنــه ُسـ ِّم َي محــراب
املســجد ،واملحــراب الغُرفــة ،)4()...فالجوهــري يذهــب
إىل أ َّن الفـ َّراء هــو مــن سـ َّمى صــدور املجالــس باملحاريــب.
وجــاء يف املخصص(:محــراب البيــت :صــدره وأكــرم
ج ّوه :داخة...واملحاريب واحدها عزمة ،وقد
موضع فيه و َ
()5
تقــدم أنَّــه صــدر البيــت. )...
ب
وورد يف اللســان عــن كلمــة محراب(:ور ُ
جـ ٌـل َح ـ ْر ٌ
ب ،شُ ــجاعٌ؛
ـراب :شَ ــدي ُد ال َح ـ ْر ِ
بِ ،ب َكـ ْ ِ
ـر الْ ِميــمِ  ،و ِم ْحـ ٌ
و ِم ْح ـ َر ٌ
ص ِ
ف َح ِديـ ِ
ـث
ـب َح ـ ْر ٍ
بَ ...و ِ
ـرابَ :
ب و ِم ْحـ ٌ
َو ِقيـ َـلِ :م ْح ـ َر ٌ
احـ ُ
جـ ًـا ِم ْح َرب ـاً ،أَي:
ج َه ـهُ :فابعــثْ َعلَ ْي ِه ـ ْم ر ُ
ـي ،كَ ـ َّر َم اللَّ ـ ُه َو ْ
َعـ ِ ٍّ
ْســو َرةٌَ ،و ُهـ َو ِمـ ْن أَبْنيــة امل ُبالغــة،
َم ْع ُروفـاً بال َحـ ْربَ ،والْ ِميـ ُم َمك ُ
ف َح ِديـ ِ
ـث ابْــنِ َعبَّـ ٍ
ض
كاملِ ْعطــا ِءِ ،م ـ َن ال َعطــا ِءَ .و ِ
ـاسَ ،ر ِ َ
اللَّـ ُه َع ْن ُهـ َـا ،قَـ َ
ـت ِم ْح َربـاً
ـي ،كَـ َّر َم اللَّـ ُه َو ْج َهـهَُ :مــا رأَيـ ُ
ـال ِ
ف َعـ ِ ٍّ
ِمثلَــه.)6()...
نلحــظ مــن خــال هــذا النــص أ َّن كلمــة ( ِمحــراب) هــي
مــن صيــغ املبالغــة؛ ألنَّهــا عــى زنــة ( ِمفعــال).
ص ـ ْد ُر ال َب ْيـ ِ
ـت،
ـرابَ :
وجــاء يف اللســان أيضاً(:واملِ ْحـ ُ
وأَكْ ـ َر ُم َم ْو ِ
ـراب ِع ْن ـ َد
ض ـعٍ ِفي ـ ِهَ ،و ُه ـ َو أَيض ـاً ال ُغ ْرفةُ...واملِ ْحـ ُ
ف
ـاس اليَ ـ ْو َم َمقــام ا ِإلمــامِ ِ
ا لْ َعا َّم ـ ِة  :ا لَّـ ِـذ ي يُ ِقي ُمــه ال َّنـ ُ
ص ـدُور امل َجالِــسَ ،و ِم ْن ـ ُه ُس ـ ّمي
امل َْســجد...وامل َحارِيبُ :
ـب ُغ ْمــدا َن بال َي َمــنِ .
ِم ْحـ ُ
ـراب ا مل َْس ـجِدَ ،و ِم ْن ـ ُه َمحا ِر يـ ُ
ش ُف
راب امل َْسجِد أَيضاًَ :
راب :ال ِقبْلةُ .و ِم ْح ُ
واملِ ْح ُ
ص ْد ُره وأَ ْ َ
َم ْو ِ
ســا ِجدُهم الَّ ِتــي
ـب بَ ِنــي إرسائيـ َـلَ :م َ
ض ـعٍ ِفي ـ ِه .و َمحا ِريـ ُ
ـب :الَّ ِتــي يَ ْجتَ ِم ُعــون ِفي َهــا
ف التَّ ْه ِذيـ ِ
كَانُــوا يَجلســون ِفي َهــا؛ َو ِ
لصـ َـا ِة )...
لِ َّ
يظهــر مــن هــذا النــص أ َّن كلمــة (محــراب) جــاءت اســم
مــكان عــى الرغــم مــن أ َّن أبنيــة اســاء املــكان مل تــرد عــى
18
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زنــة ( ِمف ّعــال).
نســتنتج ِم ـاَّ تقــدم ذكــره مــن النقــل عــن أصحــاب
املعجــات يف تأصيــل كلمة( ِمح ـ ّراب) أنَّهــا تجمــع بــن
معنيــن :صيغــة املبالغــة ،وا ســم مــكان.

املطلب الثاين
صيغة (محراب) يف املعاين والكتب اللغوية
جــاءت كلمــة محــراب يف القــرآن الكريــم يف خمــس آيــات
هــي:
اب َو َج ـ َد
 1ـ ـ قــال تعاىل(:كُلَّـ َـا َد َخـ َـل َعلَيْ َهــا َزكَ ِريَّــا الْ ِم ْح ـ َر َ
ِع ْن َد َهــا ِر ْزقًــا)(.)7
ف
صـ ِّ
ـي ِ
 2ـ ـ قــال تعاىل(:فَ َنا َدتْـ ُه الْ َم َلئِ َك ـ ُة َو ُه ـ َو قَائِ ـ ٌم يُ َ
اب .)8( )...
ا لْ ِم ْح ـ َر ِ
اب فَأَ ْو َحــى
 3ـ ـ قــال تعاىل(:فَ َخ ـ َر َج َعـ َ
ـى قَ ْو ِم ـ ِه ِم ـ َن الْ ِم ْح ـ َر ِ
()9
إِلَ ْي ِه ـ ْم أَ ْن َس ـ ِّب ُحوا بُ ْك ـ َر ًة َو َع ِ
ش ـ ًّيا) .
 4ـ ـ قــال تعاىلَ (:و َهـ ْـل أَتَـ َ
َصــمِ إِ ْذ ت ََس ـ َّو ُروا
ـاك نَ َب ـأُ ا لْخ ْ
ب ) ( . )1 0
ا لْ ِم ْح ـ َر ا َ
ـب َوتَ َاثِيـ َـل
 5ـ ـ قــال تعاىل(:يَ ْع َملُــو َن لَـ ُه َمــا يَشَ ــا ُء ِمـ ْن َم َحا ِريـ َ
اب)(.)11
َو ِج َفــانٍ كَالْ َجـ َو ِ
قال الطربي يف تفسري لفظة محراب(:وأ َّما املحراب:
فهــو مقــدم كل مجلــس ومصــىَّ  ،وهــو ســيد املجالــس
وأرشفُهــا وأكر ُمهــا ،وكذلــك هــو مــن املســاجد ،ومنــه قــول
ـدي بــن زيــد:
عـ ّ
َ
ف ال َّر ْو ِ
ِيب أ ْو كال بَيْ ِ
ض
ف امل َ َحار ِ
ض ِ
ج ِ
كَ ُد َمى ال َعا ِ
ري
َز ْه ُرهُ ُم ْ
سـتَ ِن ُ
واملحاريــب جمــع محــراب ،وقــد يجمــع عــى محــارب)
(.)12
ب
وقــال الرا غــب األصفهــاين عــن أصلهــا( :ال َح ـ ْر ُ
ـراب املســجد ،قيــل :س ـ ّمي بذلــك ألنَّــه
معروف...و ِمحـ ُ
موضــع محاربــة الشــيطان والهــوى ،وقيــل :س ـ ّمي بذلــك
لكــون حـ ّـق اإلنســان فيــه أن يكــون حريبــا مــن أشــغال الدنيــا
ومــن تــوزّع الخواطــر ،وقيــل :األصــل فيــه أ ّن محــراب البيــت
صــدر املجلــس ،ثــم اتّخــذت املســاجد فسـ ّمي صــدره بــه،
ـص
وقيــل :بــل املحــراب أصلــه يف املســجد ،وهــو اســم ُخـ َّ
بــه صــدر املجلــس ،فس ـ ّمي صــدر البيــت محرابــا تشــبيها

مبحــراب املســجد ،وكأ ّن هــذا أصــح.)13()...
نلحــظ ِم ـاَّ ذكــره الراغــب كأ َّن اللفظــة أصابهــا بعــض
التطــور الــداليل إذ كانــت يف البــدء تطلــق عــى صــدر
املجلــس ،ثــم أصبحــت تســتعمل للمســاجد.
راب
وقال ابن عطية يف اصل كلمة (محراب)( :والْ ِم ْح ِ
أرفــع املواضــع واملبــاين إذ هــي تحــارب مــن ناوأهــا ثــم
خــص بهــذا االســم مبنــى الصــاة ،وكانــوا يتخذونهــا فيــا
ارتفــع مــن األرض ،واختلــف النــاس يف اشــتقاقه ،فقالــت
فرقــة :هــو مأخــوذ مــن الحــرب كأ َّن مالزمــه يحــارب الشــيطان
والشهوات ،وقالت فرقة :هو مأخوذ من الحرب بفتح الراء
كأ َّن مالزمــه يلقــى منــه حربـاً وتعبـاً ونصبـاً ،ويف اللفــظ بعــد
هــذا نظــر.)14()...
وذكــر يف موضــع آخــر معنــى (محــراب) مــن خــال
كلمة(محار يــب) إذ قال(:املحار يــب األبنيــة العاليــة
الرشيفــة ،قــال قتــادة القصــور واملســاجد ،وقــال ا بــن
زيــد :املســاكن ،واملحــراب أرشف موضــع يف البيــت،
واملحراب موضع العبادة أرشف ما يكون منه ،وغلب عرف
االســتعامل يف موضــع وقــوف اإلمــام لرشفــه.)...
كان ابــن عطيــة يجــدد اســتعاملها يف موضــع وقــوف
اإلمام لرشفه إذ انتقل من حق أرشف موضع يف املساكن
إىل موضــع العبــادة.
أ َّمــا الزمخــري فقــد ذكــر رأي ـاً يف لفظة(محــراب)إذ
قال(:قيــل :بنــى لهــا زكريــا محرابــا يف املســجد ،أي :غرفــة
يصعــد إليهــا بســلم .وقيــل :املحــراب أرشف املجالــس
ومق ّدمهــا ،كأنَّهــا وضعــت يف أرشف موضــع مــن بيــت
املقــدس .وقيــل :كانــت مســاجدهم تســمى املحاريــب.
وروى أنَّــه كان اليدخــل عليهــا إلَّ هــو وحــده ،وكان إذا خــرج
غلــق عليهــا ســبعة أبــواب.)15()...
نلحــظ يف رأي الزمخــري بأنَّــه عبــارة عــن أقــوال
التنســب إىل عــامل معــن فقــط يذكر(قيــل).
أ َّمــا الطــريس فقــد ذكــر آرا ًء مقد مــة يف تأصيــل
لفظة(محراب) مــن ذلك(واملحــراب ،مقــام اإلمــام مــن
املسجد ،وأصله أكرم موضع يف املجلس وأرشفه...ويقال
للمســجد أيضــا محــراب ومنه(مــا يشــاء مــن محاريــب)،أي:
مســاجد ،وقيــل :إنَّــه أخــذ مــن الحــرب؛ ألنَّــه يحــارب فيهــا

الشــيطان.)16()...
وقــال يف موضــع آخر...(:وســمي املحــراب محرابــا؛
أل َّن املتوجــه إليــه يف صالتــه كاملحــارب للشــيطان عــى
صالتــه ،واألصــل فيــه مجلــس األرشاف الــذي يحــارب دونــه
ذبــا عــن أهلــه.)17()...
وذكــر أيض ـاً قــوالً منقــوالً عــن ا مل ـرِّد يفــرد بعــض
الخصوصيــة ،إذ قال(:قــال امل ـرِّد ،اليســمى محراب ـاً إلَّ
مايرتقــى إليــه بــدرج.)18( )...
وذكــر الــرازي أيض ـاً قــوالً نســبه إىل األصمعــي موضح ـاً
ـراب الْ َم ْو ِ
ض ـ َع
فيــه أ َّن املحــراب هــو الغرفــة إذ قال(:الْ ِم ْحـ َ
اب ُهـ َو الْ ُغ ْرفَـ ُة
ص َم ِعـ ُّـي َعـ َ
الش َ
ـال َّ
ِيف...الْ َ ْ
ـى أَ َّن الْ ِم ْحـ َر َ
الْ َعـ ِ َ
س ـ ُّو ُر َل يَ ُكــو ُن إِ َّل
ِب َق ْولِـ ِه تَ َعـ َ
ـراب) َوالتَّ َ
ـال(:إِ ْذ ت ََس ـ َّو ُروا الْ ِم ْحـ َ
ش ُف الْ َم َجالِـ ِ
ـس َوأَ ْرفَ ُع َهــا ،يُ ْر َوى
ِمـ ْن ُعلُـ ٍّوَ ،و ِقيـ َـل :الْ ِم ْحـ َر ُ
اب أَ ْ َ
ف
السـ َـا ُم لَ َهــا ُغ ْرفَـ ًة ِ
أَنَّ َهــا لَـ َّـا َ
صــا َرتْ شَ ــابَّ ًة بَ َنــى َزكَ ِريَّــا َعلَيْـ ِه َّ
ِسـلَّمٍ ،
سـج ِِدَ ،و َج َع َل بَابَ َها ِ
ف َو َسـ ِـط ِه َل يُ ْ
ص َع ُد إِلَ ْي ِه إِ َّل ب ُ
الْ َم ْ
()19
اب) ،وهــذا الــرأي
َوكَا َن إِذَا َخ ـ َر َج أَ ْغلَـ َـق َعلَ ْي َهــا َس ـ ْب َع َة أَبْ َو ٍ
موافــق لِـ َـا ذكــره الطــريس نقـاً عــن املـرِّد.
أ ّمــا البيضــاوي ،فقــد قــال يف أصل(كلمــة
ـراب  ،أي :الغرفــة التــي بنيــت لهــا ،أو
محراب)(:ا لْ ِم ْحـ َ
املســجد ،أو أرشف مواضعــه ومقدمهــا ،ســمي بــه ألنَّــه
محــل محاربــة الشــيطان ،كأنَّهــا وضعــت يف أرشف موضــع
مــن بيــت املقــدس) (.)20
قــال ابــن كثــر عــن قوله(:فَ َنا َدت ْـ ُه الْ َمالئِ َك ـ ُة َو ُه ـ َو قَائِ ـ ٌم
ي :خَاطَبَتْ ُه الْ َم َلئِ َك ُة ِ
شـفَا ًها ِخطَابًا
ص ِّ
ف الْ ِم ْح َر ِ
ل ِ
يُ َ
اب)،أَ ْ
اب ِع َبا َدتِ ـ ِهَ ،و َم َحـ ِّـل
صـ ِّ
ف ِم ْح ـ َر ِ
ـي ِ
أَ ْس ـ َم َعتْهَُ ،و ُه ـ َو قَائِ ـ ٌم يُ َ
َخلْ َوتــهَ ،و َم ْجلِـ ِ
ـب فَ ِهـ َـي
ـس ُم َنا َجاتِ ـ ِهَ ،و َ
ص َلتِ ـ ِه ...الْ َم َحا ِريـ ُ
ص ْد ُرهُ َوق َ
َال
ش ٍء ِ
سكَنِ َو َ
ف الْ َم ْ
الْ ِب َنا ُء الْ َح َ
س ُنَ ،و ُه َو أَ ْ َ
ش ُف َ ْ
ـال الضَّ َّحـ ُ
ُصــورَِ ،وقَـ َ
ـاك:
ـب بُ ْن َيــا ٌن دُو َن الْق ُ
ُم َجا ِهـدٌ :الْ َم َحا ِريـ ُ
ُصو ُرَ ،وق َ
سا ِجدَُ ،وق َ
َال
سا ِج ُد َوالْق ُ
َال قَتَا َدةُِ :ه َي الْ َم َ
ِه َي الْ َم َ
ســاكِ ُن.)21()...
ابْـ ُن َزيْـ ٍـدِ :هـ َـي الْ َم َ
نلحظ ِممَّ ذكره ابن كثري يف داللة املحاريب مستوى
بني البنيان دون القصور ،وبني املساجد واملساكن.
ومــن املفرسيــن مــن ذهــب إىل أنَّهــا صيغــة مبالغــة،
إذ قــال الســمني الحلبــي يف ذلك(:املحــراب ِمف َعــال
ـمي لذلــك؛ ألن اإلنســان يحــارب فيــه
مــن ذلــك ،قيــل :سـ ّ
كتاب املؤمتر ()1
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شــيطانه وهــواه ،وقيــل :أل َّن حـ َّـق اإلنســان أن يكــون حريب ـاً
مــن أشــغال الدنيــا ومــن ت ـ ّوزع الخاطــر فيــه ،وقيــل :األصــل
فيــه أ َّن محــراب البيــت صــدر املجلــس ،ثــم اتحــذ املســجد
ســمي صــدره بــه ،وقيــل :بــل املحــراب أصلـ ُه يف املســجد،
وســمي صــدر البيــت
وهــو اســم ُخـ َّ
ـص بــه صــدر املجلــس ُ
()22
محراباً تشــبيهاً مبحراب املســجد) ،وهذا ما ذهب إليه
اآللويس أيضاً إذ قال ...(:واملحراب عىل ما روي عن ابن
عبــاس ريض اللــه تعــاىل عنهــا غرفــة بنيــت لهــا يف بيــت
املقدس ،وجعل بابها يف وسط الحائط ،وكانت اليصعد
عليها إلَّ بسلم مثل باب الكعبة ،وقيل :املراد به املسجد
إذ قــد كانــت مســاجدهم تســمى املحاريــب وقيــل :أرشف
مواضعه ومقدمها وهو مقام اإلمام من املسجد يف رأي،
وأصلــه مفعــال صيغــة مبالغــة كمطعــان فســمي بــه املــكان؛
أل َّن املحاربــن نفوســهم كثــرون فيــه ،وقيــل :إنَّــه يكــون اســم
مكان وسمي به؛ أل َّن محل محاربة الشيطان فيه أو لتنافس
النــاس عليــه.)23()...
نلحــظ ِمـاَّ ذكــره املفــرون عــن لفظــة (محــراب) أنَّهــا
اســم مــكان الرشف املجالــس ،ومقدمهــا ثــم تنوعــت هــذه
املجالس إىل التي أطلق عليها لفظة(محراب) ،وبعضهم
ذهــب إىل أنَّها(صيغــة مبالغة)عــى زنــة ( ِمفعــال)؛ أل َّن
االنســان فيــه يحــارب الشــيطان بكــرة.
أ َّمــا ابــن عاشــور فقــد تبــع تاصيــل اللفظــة زمني ـاً ناســباً
اب،
ـبَ :ج ْم ـ ُع ِم ْح ـ َر ٍ
كل قــول ذكــر منهــا ،إذ قالَ (:والْ َم َحا ِريـ ُ
ب ِم ْنـ ُه الْ َعـ ُد ُّو َوالْ ُم َها ِجـ ُم لِلْ َم ِدي َنـ ِة،
َو ُهـ َو ال ِْح ْ
صـ ُن الَّـ ِـذي يُ َحــا َر ُ
ـر
اب ،ث ُـ َّم أُطْلِـ َـق َعـ َ
شفَاتِ ـ ِه بِال ِْح ـ َر ِ
ـى الْ َقـ ْ ِ
أَ ْو ِلَنَّ ـ ُه يُ ْر َمــى ِم ـ ْن ُ ُ
الْ َح ِ
ـب
ُصــو َر ُغ ْم ـدَا َن ِ
ص ـنَِ .وقَ ـ ْد َس ـ َّم ْوا ق ُ
ف الْ َي َمــنِ َم َحا ِريـ َ
ف َهـ ِـذ ِه ْاليَـ ِة .ثُـ َّم أُطْلِـ َـق
ُغ ْمـدَانََ .و َهـذَا الْ َم ْع َنــى ُهـ َو الْ ُمـ َرا ُد ِ
ـى ِفي ـ ِه لِلْ ِع َبــا َد ِة فَ ْه ـ َو بِ َ ْن ِزلَ ـ ِة
ـى ا لَّـ ِـذي يُ ْختَـ َ
اب َعـ َ
ا لْ ِم ْح ـ َر ُ
ـاص ،قَـ َ
ـال :فَنا َدت ْـ ُه الْ َمالئِ َكـ ُة َو ُهـ َو قائِـ ٌم
ـال ت َ َعـ َ
سـج ِِد الْ َخـ ِّ
الْ َم ْ
ف ُسو َر ِة آ ِل ِع ْم َرانَ(َ .)39وكَا َن
ص ِّ
ف الْ ِم ْح ِ
راب َوت َ َق َّد َم ِ
ل ِ
يُ َ
ال َ :و َه ْل أَ َ
س ِفي ِه لِلْ ِع َبا َد ِة ق َ
تاك
َال تَ َع َ
لِدَا ُو َد ِم ْح َر ٌ
اب يَ ْجلِ ُ
ف ُســو َر ِة ص(.)21
ـراب ِ
نَ َب ـأُ الْخ ْ
َصــمِ إِ ْذ ت ََس ـ َّو ُروا الْ ِم ْحـ َ
ـى الْ َم ْو ِ
س ـج ِِد
اب َعـ َ
َوأَ َّمــا إِطْـ َـا ُق الْ ِم ْح ـ َر ِ
ض ـعِ ِم ـ َن الْ َم ْ
ـاس ،يُ ْج َعـ ُـل ِمثْـ َـل كُـ َّو ٍة
الَّـ ِـذي يَ ِقـ ُـف ِفيـ ِه ا ِإل َمــام الَّـ ِـذي يــؤ ّم ال َّنـ َ
َي نَا ِف َذ ٍة َو ِ
ل أَ ْر ِ
غ ِْ
ف َحائِ ِط الْ ِق ْبلَ ِة يَ ِق ُف
اصلَ ٍة إِ َ
سج ِِد ِ
ض الْ َم ْ
20
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سـ ِم َي ُة َذلِ َ
ك ِم ْح َرابًا ت َْسـ ِم َي ٌة َح ِديثَ ٌة َولَ ْم أَ ِق ْف
الْ ِ َما ُم تَ ْحتَهُ ،فَتَ ْ
اب
ـى تَ ْع ِيـ ِ
َعـ َ
اســمِ الْ ِم ْحـ َر ِ
ن ال َّز َمــنِ الَّـ ِـذي ابْتُـ ِـدئَ ِفيـ ِه إِطْـ َـا ُق ْ
ـى َه ـ َذا الْ َم ْو ِقـ ِ
ســا ج ِِد
َعـ َ
ـفَ .واتِّ َخــا ُذ الْ َم َحا ِريـ ِ
ـب ِ
ف الْ َم َ
َ
َ
ف
ف أ َّولِ َها ِ
ف ال ِْمئَ ِة الثَّانِيَ ِةَ ،والْ َمظْ ُنو ُن أنَّ ُه َح َدثَ ِ
َح َدثَ ِ
َس بْنِ َمالِ ٍ
ِي َع ْن ُه أَنَّ ُه ت َ َن َّزهَ َعنِ الْ ُجل ِ
َح َيا ِة أَن ِ
ف
ُوس ِ
ك ِلَنَّ ُه ُرو َ
س ـ ُّمونَ ُه الطَّـ َ
الْ َم َحا ِريـ ِ
بــا َس ـ َّم ْوهُ
ـاق أَ ِو الطَّاقَ ـةََ ،و ُر َّ َ
ـب َوكَانُــوا يُ َ
الْ َم ْذبَـ َـحَ ،ولَ ـ ْم أَ َر أَنَّ ُه ـ ْم َس ـ َّم ْوهُ أَيَّا َم ِئـ ٍـذ ِم ْح َرابًــاَ ،وإِنَّ َــا كَانُــوا
اب َم ْو ِ
يسـ ِة ،قَـ َ
ـال
سـ ُّمو َن بِالْ ِم ْحـ َر ِ
ضـ َع َذبْـ ِح الْ ُق ْربَــانِ ِ
ف الْ َك ِن َ
يُ َ
ب َربِي َعـةَ:
ُع َمـ ُر بْـ ُن أَ ِ
س ٍ
يس
ُد ْميَ ٌة ِع ْن َد َرا ِه ٍ
ب ِق ِّ
اب
ف َمذَا ِب ِح الْ ِم ْح َر ِ
ص َّو ُرو َها ِ
َ
سـ ٌة ِمـ َن الْيَ ُهــو ِد لِـ َـا َل يَ ْخ َفــى
اب ُم ْقتَبَ َ
َوالْ َم ْذبَـ ُـح َوالْ ِم ْحـ َر ُ
صانِيَّـ ِة َعـ ْن ِديــنِ الْيَ ُهو ِديَّـ ِة.
ِمـ ْن تَ َفـ ُّر ِع ال َّن ْ َ
ـس بْــنِ َمالِـ ٍ
ـي َعـ ْن أَنَـ ِ
صـ َّـح فَ ِإنَّ َــا يُ ْع َنــى ِبـ ِه
َو َمــا ُحـ ِ َ
ـك إِ ْن َ
ـى الطَّاقَـ ِة
اب َعـ َ
ـت إِطْـ َـا َق الْ ِم ْحـ َر ِ
ـاصَ .و َرأَيْـ ُ
بَ ْيـ ٌ
لصـ َـا ِة َخـ ٌّ
ـت لِ َّ
صـ ِ
ـف الْ َقـ ْرنِ
ي ِ
سـج ِِد ِ
الَّ ِتــي ِ
ف ُم ْنتَ َ
ف ك ََلمِ الْ َفـ َّرا ِء ،أَ ْ
ف الْ َم ْ
ِي َع ْن ـ ُه أَنَّ ـ ُه قَـ َ
ص ـدُو ُر
الثَّـ ِ
ـب ُ
ـان ،نَ َقـ َـل الْ َج ْو َه ـر ُّ
ـال :الْ َم َحا ِريـ ُ
الْ َم َجالِـ ِ
اب لَـ ْم
اب الْ َم ْ
سـج ِِد؛ ِلَ َّن الْ ِم ْحـ َر َ
ـس َو ِم ْنـ ُه ُسـ ِّم َي ِم ْحـ َر ُ
ـى َمـكَانِ الْ ِعبَــا َد ِة.
يَبْـ َـق ِحي َن ِئـ ٍـذ ُمطْلَ ًقــا َعـ َ
ف
ِي ِ
َو ِم ـ َن ا لْ َغلَـ ِـط أَ ْن َج َعلُــوا ِ
س ـج ِِد ال َّنبَ ـو ِّ
ف ا لْ َم ْ
الْ َم ْو ِ
ـى الل ـ ُه َعلَ ْي ـ ِه
ِي(صـ َّ
ب أَ ْن يَ ُكــو َن ال َّنب
َ
ض ـعِ الَّـ ِـذي يَ ْق ـ ُر ُ
اب ُم ْنف ِ
اب
صـ ِّ
صــو َر َة ِم ْحـ َر ٍ
ـي ِفيـ ِه ُ
َو َسـلَّ َم) يُ َ
َصــلٍ يُ َ
سـ ُّمونَ ُه ِم ْحـ َر َ
ـى تَ َحـ ِّري
ـى اللـ ُه َعلَيْـ ِه َو َسـلَّ َم) َوإِنَّ َا ُهـ َو َع َل َمـ ٌة َعـ َ
ِي(صـ َّ
ال َّنب
َ
َم ْو ِق ِف ـ ِه .
ني ابْتَ ـ َدأُوا فَ َج َعلُــوا طاقــات
س ـلِ ِم َ
َوالَّـ ِـذي يَظْ َه ـ ُر أَ َّن الْ ُم ْ
ض َّل الد ِ
ل الْ ِقبْلَ ِة لِئَ َّل يَ ِ
سج ِِد
َّاخ ُل إِ َ
رية َعال َمة َع َ
َ
ل الْ َم ْ
ص ِغ َ
الص َل َة فَ ِإ َّن َذلِ َ
ك يَ َق ُع كَ ِثريا ً ،ث ُ َّم َو َّسـ ُعو َها شَ ـ ْيئًا فَشَ ـ ْيئًا
يُرِي ُد َّ
صـ ِ
ف ِج ـدَا ِر
ص ِغ ـرٍ ِ
يو َهــا ِ
ـف ِد ْهلِي ـ ٍز َ
صــو َر ِة نِ ْ
ف ُ
َحتَّــى َ
ص َّ ُ
ب أَ َّن أَ َّو َل َوضْ ِع ِه كَا َن ِع ْن َد
س ُع َم ْو ِق َف الْ ِ َمامِ َ ،وأَ ْح َ
الْ ِقبْلَ ِة يَ َ
س ُ
ف ِد َمشْ َق ،ث ُ َّم إِ َّن الْ َخلِي َف َة الْ َولِي َد بْ َن
ِي ِ
سج ِِد الْ ُ َمو ِّ
ِب َنا ِء الْ َم ْ
َع ْبـ ِـد الْ َملِـ ِ
ن َو َّس ـ َع ُه
ـك أَ َم ـ َر ِب َج ْعلِ ـ ِه ِ
ِي ِح ـ َ
س ـج ِِد ال َّن َب ـو ِّ
ف الْ َم ْ
َوأَ َعــا َد ِب َنــا َءهُ َ ،و َذلِـ َ
ل
ف ُمـ َّد ِة إِ َمــا َر ِة ُع َمـ َر بْــنِ َعبْـ ِـد الْ َع ِزيـ ِز َع َ
ـك ِ
صـ ِة الْ َوفَــا
ف كِتَ ِ
ي ِ
اب(خ َُل َ
السـ ْم ُهو ِد ُّ
سـبَ َم َذكَـ َر َّ
الْ َم ِدي َنـ ِة َح ْ
()24
صطَ َفــى) .
ِبأَ ْخ َبــا ِر دَا ِر الْ ُم ْ

لــو عدنــا إىل كتــب اللغــة نجــد أ َّن صيغــة ( ِم ْف ّعــال) مل
تـ ِ
ـأت ضمــن أبنيــة اســمي املــكان والزمــان ،الــذي جــاء فيهــا
هــا وزنان( َم ْف ِعــل و َمف َعل)تحــت ضوابــط معينــة ذكرهــا
ســيبويه ومــن تــاه مــن اللغويــن إذ قــال ســيبويه(:وأ َّما مــا
كان يَ ْف َعــل منــه مفتوح ـاً ،فــإ َّن اســم املــكان يكــون مفتوحــا،
كــا كان الفعــل مفتوحــا ،وذلــك قولــك :رشب يــرب،
ـرب ،ولبــس يلبــس ملبس...ويقولــون
وتقــول للمــكان مـ
ٌ
املذهــب للمكان...وأ َّمــا مــا كان يفعــل منــه مضمومـاً فهــو
مبنزلة ما كان يفعل منه مفتوحاً...وذلك قولك قتل يقتل
مقتالً...وقالــوا :يقــوم وهــذا مقــام ،)25()...وتكون( َم ْف َعــل
قياس ـاً أيض ـاً مــن الفعــل الناقص)املعتــل اآلخــر ،وهــذا مــا
ذكــره ابــن الــراج(.)26
أ َّما الوزن اآلخر( َم ْف ِعل)فإنَّه يكون قياسيا يف كل فعل
ثــايث صحيــح اآلخــر مكســور العــن يف املضــارع أو كان مــا
الصحيح اآلخر قال سيبويه(:أ َّما ما كان من فعل يَ ْف ِعل فإن
موضع الفعل( َم ْف ِعل) ،وذلك قولك َ :م ْحبِسنا ،ومرضبنا،
ومجلســنا ،كأنَّهــم بنــوه عــى بنــاء يَ ْف ِعــل ،فكــروا العــن)...
( ،)27وقــال أيضاً(:فــكل يش ٍء كان مــن هــذا َم ْف ِعــل ،فــإ َّن
املصــدر منــه مــن بنــات الــواو واملــكان يبنــى عىل( َم ْف ِعــل)،
وذلك قولك للمكان  :املوعد ،واملوضع ،واملورد.)28()...
جــاءت صيغة( ِم ْف َعــال)يف الكتــب اللغويــة مــن ابنيــة
اســاء اآللــة القياســية يف الــكالم قــال ســيبويه(:هذا بــاب
مــا عالجــت بــه املقــص فالــذي يقــص بــه ،واملقص :املكان
واملصــدر ،وكل يش ٌء بــه فهــو مكســور األول ،كانــت فيــه
هــاء التأنيــث أو مل تكــن ،وذلــك قولــكِ :م ْحلَــب و ِم ْنجــل،
ومكســح ٌة ومســلة واملصفى...وقــد يجــيء عــى ِم ْف َعــال،
نحــو :مقــراض ومفتــاح ومصباح...وقالــوا :املرسجــة ،كــا
قالــوا :املكســحة.)29()...
وقد ُذكِ َر يف كتب اللغة أ َّن صيغة( ِم ْف َعال) يف أبنية
املبالغــة قــال ســيبويه(:وأجروا اس ـ َم الفاعــل ،إذا أرادوا أن
يبالِغــوا ىف األمــرُ ،مجــراه إذا كان عــى بنــاء فاعــلٍ ؛ ألنّــه يريــد
بــه مــا أراد بفاعــل مــن إيقــاع الفعــل ،إلَّ أنّــه يريــد أن يُحـ َّدثَ
األصل الذى عليه ُ
أكث هذا املعنى:
ُ
فم هو
عن املبالغةَ ،
()30
فَ َعــول ،وفَ ّعــال ،و ِم ْف َعــال وفَ ِعــل. )...
نلحــظ مــا ذكرنــاه مــن أ َّن صيغــة ( ِم ْف َعــال) مل تــرد

ضمــن ابنيــة اســمي املــكان والزمــان ،إنَّ ــا جاءت(اســم آلــة)
وصيغــة مبالغــة.
وكانــت داللتهــا يف الــكالم ،هــي ملــن اعتــاد الفعــل
أو دام فيــه ،قــال الفــارايب(:إذا كان االس ـ ُم عــى ِم ْف َعــال أو
ِمفعيــل فالجمــع منــه عــى مفا ِعيــل ،وهــا ملــن دام منــه

الفعــل)(.)31
وقال ابن قتيبة :إ َّن مفعاال(يكو ُن لِ َم ْن دا َم منه اليش ُء
أو َج ـ َرى عــى عــاد ٍة فيــه تقـ ُ
ـولَ :رجــل ِمضْ َحــاك و ِم ْه ـذَار
()32
و ِمطْــاق إذا كان ُمدميـاً للضَّ حــك وال َهـ ْذ ِر والطــاق. )...
نخلــص مــن هــذه األقــوال أ َّن كلمــة محــراب هــي صيغــة
مبالغــة يف األصــل اطلقــت عــى مــكان محاربــة الشــيطان،
وكذلــك أطلــق عــى املــكان العــايل ،وهــو ســيد املجالــس
واترفهــا واكرمهــا ،واختــرت لــه زنة( ِم ْف َعال)لقــوة داللتهــا
ألنَّهــا تــدل عــى مــن اعتــاد الفعــل أو دام فيــه أل َّن محاربــة
الشــيطان تتطلــب الــدوام واالســتمرار ،أي :أ َّن(محــراب)
أصلهــا صيغــة مبالغــة ،ثــم لقــوة داللتهــا يف الــكالم ،اســتعري
بهــا للداللــة عــى املــكان الــذي لــه خصوصيــة معينــة هــو
الذي يكون ملحاربة الشيطان؛ أل َّن محاربة الشيطان تحتاج
إىل اســتمرار دائــم.

الخامتة

نخلص من هذه األقوال أ َّن كلمة محراب هي صيغة مبالغة
يف األصــل اطلقــت عــى مــكان محاربــة الشــيطان ،وكذلــك
يطلــق عــى ســيد املجالــس واترفهــا وأكرمهــا ،واختــرت لــه
زنة( ِم ْف َعال)لقــوة داللتهــا النَّهــا تــدل عــى مــن اعتــاد الفعــل
أو دام فيه أل َّن محاربة الشيطان تتطلب الدوام واالستمرار،
أي :أ َّن(محراب)أصلهــا صيغــة مبالغــة ،ثــم لقــوة داللتهــا
يف الــكالم ،اســتعري بهــا للداللــة عــى املــكان الــذي لــه
خصوصيــة معينــة هــو الــذي يكــون ملحاربــة الشــيطان؛ أل َّن
محاربــة الشــيطان تحتــاج إىل اســتمرار دائــم.
وكذلــك ظهــر لنــا ِمـاَّ تقــدم أ َّن صيغة( ِم ْف َعــال)مل تــرد
ضمــن ابنيــة اســمي املــكان والزمــان ،إنَّ ــا جاءت(اســم آلــة)
وصيغــة مبالغــة.
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املصادر واملراجع
1 .1أدب الكا تــب ،أ بــو محمــد عبداللــه بــن مســلم بــن قتيبــة
الدينوري(ت276ه) ،تحقيق :الشيخ محيي الدين عبد الحميد،
ط ،4مطبعــة الســعادة ،القاهــرة ـ ـ ـ مــر1963 ،م.
2 .2األصــول يف النحــو ،أليب بكــر بــن الــراج(ت316ه) ،تحقيــق:
الدكتــور عبــد الحســن الفتــي ،ط ،2مؤسســة الرســالة للطباعــة
والنــر والتوزيــع ،بــروت ـ ـ ـ لبنــان1987 ،م.
3 .3تفســر البيضاوي(أنــوار التنزيــل وأرسار التأويــل) ،عبداللــه بــن
عمــر البيضــاوي(ت685ه) ،ط ،4دار الكتــب العلميــة ،بــروت،
لبنــان ـ ـ ـ لبنــان.

4 .4التحريــر والتنويــر ،للطاهــر بــن عاشــور ،مؤسســة التاريــخ ،بــروت
ـ ـ ـ لبنــان.
5 .5تفســر ابــن كثري(تفســر القــرآن العظيــم) ،إســاعيل بــن عمــر بــن
كثــر(ت774ه) ،دار ابــن الجــوزي ،القاهــرة ،مــر.
6 .6تفســر الرازي(التفســر الكبــر) ،محمــد بــن عمــر بــن الحســن
فخــر الديــن الــرازي(ت606ه) ،املطبعــة البهيــة ،القاهــرة ـ ـ ـ مــر.
7 .7تفســر القرطبي(الجامــع ألحــكام القــرآن) ،أبــو عبداللــه محمــد
بــن أحمــد القرطبــي(ت671ه) ،دار الكتــب املرصيــة ،القاهــرة
ـ ـ ـ مــر1950،م.
8 .8تفســر الكشــاف ،لإل مــام جــار اللــه محمــود بــن عمــر
الزمخــري(ت538ه) ،النــارش دار الكتــاب العــريب ،بــروت،
لبنــا ن .
9 .9جمهــرة اللغــة ،أبوبكــر محمــد بــن الحســن بــن دريــد(ت321ه)،
طبعــة حيــدر آبــاد الدكــن1345 ،م.
1010ديوان األدب ،أليب ابراهيم إسحاق الفارايب(ت350ه) ،تحقيق:
الدكتــور أحمــد مختــار عمــر ،ومراجعــة الدكتــور إبراهيــم إنيــس،
املطابــع األمرييــة ،القاهــرة1974 ،م.

1111روح املعــاين يف تفســر القــرآن والســبع املثــاين ،شــهاب الديــن
محمــود اآللــويس(ت1270ه) ،قــرأه وصححــه محمــد حســن
العــرب ،دار الفكــرة ،بــروت ،لبنــان ،د.ت.

1212رشح شــافية ا بــن الحا جــب ،محمــد بــن الحســن ا لــريض
االســرابادي(ت686ه) ،تحقيــق :محمــد نــور الحســن ،ومحمــد
الزفزاف ومحمد محيي الدين عبد الحميد ،دار الكتب العلمية،
بــروت ـ ـ ـ لبنــان1975 ،م.
1313الصحــاح (تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة) ،إلســاعيل بــن حـ ّـاد
الجوهري(تــويف يف حــدود 400ه) ،تحقيــق :أحمــد عبــد الغفــور
عطــار ،ط  ،4دار العلــم للماليــن ،بــروت ،لبنــان1990 ،م.
1414عمــدة الحفــاظ يف تفســر أرشف االلفــاظ ،أحمــد بــن يوســف بــن
محمود السمني الحلبي(ت756ه) ،حققه وعلق عليه :الدكتور
محمــد التنوجــي،ط ،1عــامل الكتــب ،بــروت ـ ـ ـ لبنان1993 ،م.

1515العــن ،للخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي(ت175ه) ،تحقيــق:
الدكتور مهدي املخزومي ،والدكتور إبراهيم السامرايئ ،النارش
دار مكتبــة الهــال ،بــروت ـ ـ ـ لبنــان(،د.ت).
1616الفــروق اللغويــة ،أليب هــال الحســن بــن عبداللــه بــن ســهل
العســكري(املتوىف نحــو 395ه) ،تحقيــق :حســام الد يــن
القــديس ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ـ ـ ـ لبنــان.
1717لســان العــرب ،محمــد بــن مكــرم بــن عــي بــن منظــور
األنصــاري(ت 711ه) ،دار صــادر ،بــروت ـ ـ ـ لبنــان1956 ،م.
1818مجمع البيان يف تفسري القرآن ،أليب الفضل الطربيس(ت548ه)،
ط  ،2مؤسسة األعلمي ،بريوت ،لبنان2005 ،م.

1919املحــرر الوجيــز يف تفســر الكتــاب العز يــز ،البــن عطيــة
األندلــي(ت452ه) ،تحقيــق وتعليــق :عبــد اللــه بــن إبراهيــم
األنصــاري ،والســيد عبــد العــال الســيد إبراهيــم ،ط  ،2دار الفكــر
العــريب ،دار الكتــاب العــريب ،القاهــرة ،مــر.
2020املخصــص ،أ بــو الحســن عــي بــن إ ســاعيل بــن ســيده
األندلــي(ت458ه) ،ذخائــر الــراث العــريب ،املكتــب التجــاري
للطباعــة والتوزيــع والنــر ،بــروت ـ ـ ـ لبنــان.
2121مقاييــس اللغــة ،ألحمــد بــن فــارس بــن زكريــا اللغــوي(ت395ه)،
تحقيــق :عبدالســام محمــد هــارون ،الطبعــة األوىل ،دار إحيــاء
الكتــب العربيــة ،عيــى البــايب الحلبــي ،القاهــرة ـ ـ ـ مــر1399 ،هــ.
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هل بالإمكان ترجمة �أمثال القر�آن؟
ناجي التباب

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية برقادة ،جامعة القريوان (تونس)

متهيد

ـص بــأ ّن
رصحــت العديــد مــن اآليــات القرآنيــة مــن داخــل النـ ّ
ّ
هــذا الكتــاب املقـدّس نــزل بلســان عــريب ُمبــن “إنّــا أنزلنــاه
قرآنــا عرب ًيــا لعلّكــم ت َعقلــون” (يوســف )2 :و“كذلــك أنزلنــاه
قرآنــا عربيــا” (طــه )113:و“مــا أرســلنا مــن رســول إالّ بلســان
رب العاملني نزل به ال ّروح
ُ
قومه” (إبراهيم“ )4:وإنّه
لتنزيل ّ
األمــن عــى قلبــك لتكــون مــن املنذريــن بلســان عــريب
ُمبــن” (الشــعراء .)195-192 :وهــذه الشــهادات القرآنيــة
املفسيــن
ـص عــى “عروبــة” الكتــاب 1اقتضــت مــن
التــي تنـ ّ
ّ
طيلــة قــرون ومــن زوايــا مختلفــة أن يفهمــوا آيــات القــرآن
ويســتوعبوها وفــق القوانــن األســلوبية التــي تجــري عليهــا
َالالت وخلف ّيـ ٍ
لغــة القــرآن العرب ّيــة ،ومــا أللفاظهــا مــن د ٍ
ـات
ثقافي ٍة ،وذلك كلّه للوقوف عىل معاين اآليات ومقاصدها
يف إطــار عالقــة اإلنســان باإللــه الرحــان األوحــد ،وعالقتــه
بالكون من حوله ،وأخيه اإلنسان عىل الصعيد االجتامعي.
ولك ـ ّن القــرآن عــى “ ُعروبــة” لغتــه برهــن يف أكــر مــن
مناسبة عىل أنّه كتاب هداية للعاملني أجمعني ألنّه مل ينزل
للعرب وحدهم وإنّ ا لجميع الشعوب لتوحيدها وملّ شملها
وربا يكون هذا
نَبْذًا للفُرقة وال ُّنفرة وسعيا للوحدة واأللفةّ ،
أحــد أهـ ّم األســباب التــي أوحــت بفكــرة نقــل القـرآن وترجمتــه
أي مــدى ســتكون هــذه
إىل العديــد مــن اللّغــات .ولكــن إىل ّ
الرتجامتُ ناجع ًة ونافع ًة يف آنٍ ؟ سؤال سنسعى إىل اإلجابة
عنــه ،متّخذيــن مــن اآليــات املثليــة منوذجــا للبحــث يف هــذه
املشــكلية اللســانية وما يتعلّق بها.

 )١املكانة األثرية ألمثال القرآن

إنّــه ال ســبيل إىل املفاضلــة بــن اآليــات القرآنيــة ،ولكــن يبــدو
أ ّن اآليات التي تنحو إىل التمثيل والحكمة كانت ومازالت
24

آرقلا لاثمأ ةمجرت ناكمإلاب له

تقتيض أن تكون مسموع ًة و ُمستوعب ًة أكرث من غريها .وقد
ضِب مثـ ٌـل فاســتمعوا
جــاء عنهــا يف القــرآن “يــا أيّهــا النــاس ُ
له” (الحج ،)73 :والرسول نفسه كان يستحسن من الكالم
مــا كان مثــا أو حكمــة ســائرة مـ ّـا يدخــل يف بــاب الخــر
ب ما أورد السيوطي
والنفع لجميع ال َخلْقِ  ،بل إنّه قال َح َ
س َ
“إ ّن القــرآن نــزل يف خمســة أوجــه :حــا ٍل وحــرامٍ و ُمحكــم
و ُمتشــابه وأمثــال ،فاعملــوا بالحــال ،واجتنبــوا الحــرام،
واتب ُعــوا امل ُحكــم وآمنــوا باملتشــابه واعتــروا باألمثــال”.2
فاألمثال عىل ح ّد وصف القدماء لها تُعترب من الكالم
البليــغ بــل مــن “ َجوا ِمـعِ ال َكلِــمِ ” حســب العبــارة املأثــورة عنــد
ـص بــه مــن عبــارات مركّــزة
النقــاد القدامــى ،وذلــك ملــا تختـ ّ
ـوض فيهــا .ومــن
وإشــارات
موســعة إىل معــانٍ يطــول الخـ ُ
ّ
املعروف أ ّن النبي محمد كان طيلة حياته يتمثل بـ” َج َوا ِمعِ
ال َكلِــمِ ” املأثــورة عــن الحكــاء ملــا فيهــا مــن حكــم تتامهــى
متامــا مــع روح الديــن اإلســامي القامئــة عــى الدعــوة إىل
والتوسط واالعتدال .ولنا يف ذلك شهادات
الحق والخري
ّ
ّ
عديــدة أثبتهــا القدمــاء منهــا قــول الجاحــظ “ولــن تجــدوا
وصايــا أنبيــاء اللــه أبــدا إالّ ُمب ّي َنـ َة األســباب مكشــوفة العلــل،
مرضوب ـ ًة معهــا األمثــال” ،3ويقــول العســكري يف التعليــق
عــى قولهــم “الـ ُّ
ـدال عــى الخــر كفاعلــه” “املثـ ُـل للنبــي
صــى اللــه عليــه وسـلّم فيــا يقــول أبــو أحمــد .والصحيـ ُـح أنّــه
ألكثــم بــن صيفــي وتَ ثَّــل النبــي صــى اللــه عليــه وسـلّم بــه”،4
ويقول العبدري يف رشح قول الرسول “الصو ُم يف الشتاء
الغنيمـ ُة البــاردةُ” “وينبغــي تأ ّمـ ُـل هــذا الــكالم ،فهــو كال ُم َمـ ْن
أُويت جوامـ َع الكلِــم ،وأُ ْعطــي معــادن جواهــر الفصاحــة”.5
وعىل العموم ،نجد القدماء من علامء األدب وغريهم
ُي ّجـدُون األمثــال القرآنيــة يف ُخطــب كتبهــم تنصيصــا عــى
فخامتها وما ينج ّر عنها من منافع ،فالعسكري يقول “ونحن

نســأل اللــه أن ينفعنــا بهــا” 6وامليــداين يقــول أيضــا “وكفاهــا
َجالل ـ َة قــد ٍر وفخام ـ َة فَ ْخ ـ ٍر أ ّن كتــاب اللــه ع ـ ّز وجـ َّـل وهــو
أرشف الكتــب التــي أُنزلــت عــى العجــم والعــرب مل يَ ْعـ ُر مــن
ِوشـ ِ
ـاحها” .7كــا عمــد ابــن عبــد ربّــه إىل ترتيــب األمثــال ترتيبــا

ـرص عنــده عــى تبجيــل الــكالم النافــع
تفاضليــا يعكــس الحـ َ
8
عــى مــا عــداه فبــدأ بأمثــال ال ّرســول  .وللتأكيــد عــى مكانــة
ـص القــرآين نقــرح التّخريــج املــوايل لإلحالــة
املثــل يف النـ ّ
9
عــى اآليــات القرآنيــة املثليــة بأنواعهــا ومــا يتّصــل بهــا:

 -1ســورة البقــرة :اآليــات -20 -249-216 -68-26-18-17 :سورة العنكبوت :اآلية.43 :
 -21سورة الروم :اآليات.41-28-27 :
.291-286-264-261
 -22سورة فاطر :اآلية.14 :
 -2سورة آل عمران :اآليات.185-117-92-59 :
 -23سورة ال ُّزمر :اآليتان.29-27 :
 -3سورة املائدة :اآلية .99
 -24سورة غافر :اآلية.40 :
 -4سورة األنعام :اآلية.67 :
 -25سورة الشُّ ورى :اآلية.11 :
 -5سورة األعراف :اآليتان.176-40 :
 -26سورة الزخرف :اآليات.59-56-8 :
 -6سورة األنفال :اآلية.46 :
 -27سورة األحقاف :اآلية.10 :
 -7سورة يونس :اآلية.24 :
 -28سورة محمد :اآلية.3 :
 -8سورة هود :اآليتان.81-24 :
 -29سورة الفتح :اآلية.29 :
 -9سورة يوسف :اآليتان.51-41 :
 -30سورة الحجرات :اآلية.12 :
 -10سورة الرعد :اآليات.35-17-6 :
 -31سورة ال ّنجم :اآلية.58 :
 -11سورة إبراهيم :اآليات.26-24-18 :
 -32سورة الرحامن :اآليتان.30-26 :
 -12سورة النحل :اآليات.112-76-75-74 :
 -33سورة الحديد :اآلية.20 :
 -13سورة اإلرساء :اآلية.29 :
 -34سورة الحرش :اآليتان.21-16 :
 -14سورة الكهف :اآليات.54-45-33-32-11 :
 -35سورة ال ُجمعة :اآلية.5 :
 -15سورة األنبياء :اآلية.37 :
 -36سورة التحريم :اآليتان.11-10 :
 -16سورة الحج :اآليتان.73-31 :
 -37سورة املدّثر :اآليتان.50-49 :
 -17سورة ال ّنور :اآليات.40-39-35-34 :
 -38سورة الكافرون :اآلية.6 :
 -18سورة الفُرقان :اآلية.39 :
 -19سورة القصص :اآلية.77 :

 )٢أنواع األمثال القرآن ّية:

ـص القــرآين تنصيــص عــى أ ّن األمثــال أنــواع
هنــاك يف النـ ّ
ميكــن تفصيـ ُـل القــول يف معانيهــا ووظائفهــا ومراميهــا
ضبنــا لل ّنــاس يف هــذا القــرآن
املختلفــة فاآليــة تقــول “ولقــد َ
ج لعلّهم
َي ذي ِع َو ٍ
من ك ُِّل مثلٍ لعلّهم يتذكّرون قرآنا عربيا غ ْ َ
يتّقــون” (ال ُّز ُمــر .)28-27 :و ِمثــل هــذه الشــهادة تســتدعي
أن نضبــط بإيجــا ٍز أنــواع األمثــال القرآنيــة ،وعــى رأســها املثــل
الرصيــح واملقصــود بذلــك اآليــات التــي تض ّمنــت لفــظ
املثل أو استعارة أو أداة من أدوات التشبيه ،وتُس ّمى عادة

باألمثال القياسية أو التمثيلية ،وهي من األشكال التعبريية
القدمية التي نجد لها أصوال واضحة يف الثقافات واآلداب
الرشقيــة القدميــة عــى غــرار مــا ُعــرف بــه الهنــود يف آدابهــم.
فاملثــل القيــايس يوضّ ــح املســائل النظريــة بالصــور الحسـ ّية
واألمثلــة امللموســة ،ويــكاد يجمــع القدمــاء عــى أ ّن النفــس
ـكل مــا هــو
البرش يــة ت َْس ـ ُك ُن عــادة إىل األمثــال ألُنْســها بـ ّ
محســوس .فاملثــل مــن هــذا الصنــف بالخصــوص يُــدين
ـب
مــا هــو متو َّهـ ٌم مــن الشــاهد فيصـ ُ
ر الخفـ ُّـي َجليّــا والغائـ ُ
10
مشــاهدا واملتخيَّـ ُـل ُمتحققــا واملب َه ـ ُم واضحــا .
كتاب املؤمتر ()1
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وقــد بــدا لبعــض الباحثــن أالّ يعرتفــوا إالّ مبــا يُس ـ ّمى
املثــل القيــايس التمثيــي يف القــرآن ومــا يجــري يف مجــراه
مــن تشــابيه ورفضــوا تبعــا إىل ذلــك مــا اصطُلِــح عليــه الحقــا
باملثــل الكامــن يف القــرآن ،وإن كان هــذا النــو ُع حقــا مــن
اســتنباط داريس القرآن واجتهادهم ،فأحد الباحثني يقول
برصيح العبارة “نحن نرفض ما جاء به الســيوطي ومن تبعه
ـدرج يف بحــث
ر األمثــال الكامنــة شــيئا يســتحق أن يُـ َ
وال نعتـ ُ
11
األمثــال” .
ولك ـ ّن املثــل القيــايس ب ُحكــم قدمــه وتعاظــم شــأنه
بظهــور كتــاب “كليلــة ودمنــة” ذي األصــول الهنديّــة والــذي
ع ّربــه ابــن املق ّفــع تح ـ ّول إىل موضــوع للجــدال إزاء مــا جــاء
من صنفه بالقرآن ،األمر الذي دفع بـ”اليمني” إىل املنافحة
ـص هــذه املنافســة التــي أذكتهــا
ـذب عــن القــرآن فيــا يخـ ّ
والـ ّ
شــهرة األمثــال القياســية الــواردة بالكتــاب املذكــور فقــال
“كتــاب كليلــة ودمنــة أصغــر وأحق ـ ُر مــن أن يُضاهــى بأمثــال
كتــاب اللــه ع ـ ّز وجـ َّـل”.12
أ ّمــا املقصــود باألمثــال القرآنيــة الكامنــة فهــي آيــات أو
مقتبســات منهــا تخلــو مــن لفــظ املثــل ولك ّنهــا ت َ ْن ـ َز ُع إىل
الحكمــة أو تُ َذكِّــر بأمثــال عربيــة قدميــة ،صــارت كذلــك ألنّهــا
أصبحــت تــدور باســتمرار عــى ألســنة النــاس يف حياتهــم
اليوميــة يف مســتوى مخاطباتهــم التواصليــة واألدب ّيــة وحتّــى
فيــا يَ ُخطُّــون مــن معلقــات وذلــك دون أن يكونــوا محتاجــن
إىل التذكــر بأنّهــا مــن القــرآن نظــرا إىل شــيوعها ،وهكــذا
“صــارت بعــض مــن آياتــه الكرميــة تجــري مجــرى املثــل عنــد
املســلمني والناطقــن بالضــاد”.13
هــذا النــوع فيــا نق ـدّر شَ ـبِي ٌه إىل ح ـ ّد َّمــا مبــا نصطلــح
عليــه باملثــل امل ُرســل عنــد العــرب ،وهــو عبــارة عــن تل ّفــظ
قصتُــه ،أو هــو تركيــب
أصغــر مقتطــع مــن تل ّفــظ أكــر وهــي ّ
جــزيئ أو جملــة تا ّمــة أو أ كــر جــاءت يف كالم إحــدى
قصــة مــن القصــص تتح ـ ّول تدريجيــا بالتب ّنــي
شــخصيات ّ
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الجامعــي وتكرارهــا املســتم ّر إىل تعبــر ثقــايف جامعــي.
اصطُلِــح عليــه باألمثــال
والجديــر بالتنويــه أ ّن معظــم مــا ْ
الكامنــة هــي تعابــر أصبحــت مــن النــوع الس ـيّار الــذي ال
خاصــة بالقصــص القــرآين ،ومنهــا
نظــر لَ ـهُ ،وورد معظمهــا
ّ
قصــة يوســف التــي أنتجــت سلســلة مــن األمثــال
تحديــدا ّ
الكامنــة ميكــن أن ننعتهــا بـ”األمثــال العنقوديــة” استحســنها
النــاس فجــرت بينهــم مجــرى األمثــال التــي كانــوا يعرفونهــا
قبــل نــزول القــرآن.14
وفيــا يــي منــاذج مــن هــذا النــوع مــن ســور مختلفــة مــع
عــرض ومــا اقرتحــه “جــاك بَــارك” ()Jacques Berque
يف ترجمتهــا:15
ٌ
“وشهد شاهد من أهلها” (يوسف)26 :
” “ Alors un témoin de sa famille à elle témoigna

ّ
ُ
“إن كيدك ّن عظيم” (يوسف)28 :

“ Voilà bien de vos embûches féminines: terri” ! bles en vérité

َ
“ما أنزل اهلل بها من سلطان” (يوسف)40 :

“ … sans que Dieu n’y fit descendre la moindre
” justification

ُ
َ َ
ُ
األمر اذلي فيه تستفتيان” (يوسف)41 :
“قيض

“ Ainsi a-t-il été décrété de la chose sur quoi
vous me consultez ” p : 249

ُّ
“اآلن حصحص احلق” (يوسف)51 :

” “ A présent, la vérité s’installe

ّ
ّ
“إن انلّفس ألمارة بالسوء” (يوسف)53 :

” “ L’âme est instigatrice de mal

ٌ
“اهلل ىلع ما نقول وكيل” (يوسف)66 :

” “ Dieu soit le procureur de notre engagement

ومن غري سورة يوسف نقتطف بعض النامذج األخرى
ـن الصــورة التــي بــدت عليهــا بعــض
مــن ســور مختلفــة لنتبـ ّ
األمثــال األخــرى يف ترجمــة “جــاك بــارك” للقــرآن:

اآلية املثلية

الرتجمة

ُ ْ
ّ
َ ْ ُُ
ـرك بــاهلل فكأنّمــا َخـ َّ
ـر مــن الســماء فتخطفه
“ومــن يـ
ْ
ّ ُ
ُ
ـحيق” (الحــج:
الطــر أو تهـ ِ
ـوي بــه الريــح يف مــان سـ ٍ
16
)31

“qui associe à Dieu, c’est comme s’il dégringolait du ciel, et qu’alors un oiseau le happe ou
que le vent l’abîme en un lieu perdu”, p. 355.

ْ
“كمثل احل ِمار حيمل أسفارا” (الجمعة)5 :

“… est celle de l’âne chargé de livres”, p. 612

َ
ٌ
ْ َ ٌ
“ال فارض وال بِك ٌر عوان بني ذلك” (البقرة)68 :

“Ni vieille ni toute jeune, mais intermédiaire
entre les deux”, p. 34

َْ ُ
ُّ
ُُ
ُ
“وال جتعــل يــدك مغلولــة إىل عنقــك وال تبســطها ك
َ ْ
البســط” (اإلرساء)29 :

“Ne garde pas la main entravée à ton
col et ne l’ouvre non plus trop large”,
p. 297

ُ
َ
َ
ّ
ِياط” (األعراف)40 :
“حت يلج اجلمل يف س ِّم اخل ِ

“jusqu’à ce que le chameau ne pénètre dans le
chas d’une aiguille”, p. 167

ّ َ َ
الظ ِّن ٌ
إثم” (الحجرات)12 :
“إن بعض
َ َ ْ
ُ
“خلِق اإلنسان من عجل” (األنبياء)37 :
تلــك بعــض مــن محــاوالت املســترشق “جــاك بــارك”
يف التعامــل مــع ترجمــة املثــل القــرآين ولتحقيــق التــوازن
املعــريف نقــرح التعريــج عــى ترجمــة التونــي “يوســف
ص ّديــق” للقــرآن يف كتابــه املوســوم “القــرآن ،قــراءة أخــرى،
ترجمــة أخــرى” (Le Coran, autre lecture, autre
 ،17)traductionوهــي تنــدرج ضمــن مقاربــة حديثــة ذات
ـص
منحــى فلســفي بحكــم اختصــاص صاحــب الرتجمــة ،نـ ّ
فيهــا عــى أفك ــار ومالبســات مه ّم ــة فيــا يتعلّــق بــرورة
إع ــادة قــراءة القــرآن التــي ت ُفض ــي بدورهــا إىل ترجمــة أخــرى
ـص
ل ُه باعتبارها –أي الرتجمـة -رضبا من رضوب القراءة للن ّ
القرآين .وعليه فإ ّن إنجـاز ترجمـة أخرى ل ُه إنّ ا تعكـس عنده
قراءة أخـرى ال ُيكن أن تُحافـظ عىل “إغراء” القرآن األصلـي
ـص يتض ّم ــن كالمــا مــن النــوع الســامي املتعــايل عــى
ألنّــه نـ ّ
األقـ ّـل مــن الناحيــة الجامليــة (Haute performance
 ،)littéraire esthétiqueوألنّـه يح ّقـق عنـد قراءتـه “لـذّة”
( )Jouissance à la lectureمــن نــوع خــاص ال نظــر

“Une part de la conjecture est péché”, p. 561
“L’homme a été créé tout précipitation”, p. 344

لهــا ليــس بإمــكان النصــوص األدبيّــة األخــرى شــع ًرا ون ـرًا أن
تضمنهــا مهــا عــا شــأنها.
فــإذا كان ذلــك شــأن القــرآن بــن النصــوص واآلثــار
األدبيّــة العظمــى يف اللغــة العربيــة فكيــف يُصبــح شــأنُه
عندمــا يرتجمــه مرتجمــون يختلفــون يف أصولهــم العرقيــة
ومنطلقاتهــم املعرفيــة وخلفياتهــم الثقافيــة والحضاريــة؟!.
مــن ذلــك مثــا –وهــو مــا يوحــي بــه مقتــى الحــال -يجــوز
لنــا أن نتســاءل عــن قــدرة املرتجــم الــذي ينتمــي معرفيــا
وثقافيــا إىل حضــارة أخــرى غــر الحضــارة العربيــة اإلســامية
عــى التخلّــص أو التج ـ ّرد عندمــا يتعامــل مــع القــرآن مــن
تراكامت جذوره الحضاريّة ،وعن األثر أيضا الذي ينجم عن
االختصــاص املعــريف ،بــل وميكــن أن نذهــب إىل أبعــد مــن
عم إذا كانت ترجمة الشّ ــخص الذي يؤمن
ذلك لنتســاءل ّ
بالقــرآن ميكــن أن متاثــل ترجمــة مــن ال يؤمــن بــه.
ـص “ص ّد يــق” يف مقاربتــه الفلســفية وهــي
لقــد نـ ّ
الحاضنــة لتجربتــه يف ترجمــة القــرآن عــى أ ّن األغلبيــة
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الســاحقة مــن املســلمني يف اعتقــاده تتلــو القــرآن مــرا ًرا
ّ
18
وتكــرارا ولك ّنهــا ال تقــرؤه  ،وإذن فهــو يقــرح بديــا يتمثّــل يف
ـرة مثمــرة تتجــاوز مجـ ّرد التأ ّمــل يف واجهــة معلــم
قــراءة متبـ ّ
ماثــل وذلــك للوصــول إىل ترجمــة أخــرى لَـهُ.
إ ّن هــذه الرؤ يــة التجديد يّــة ملوضــوع قــراءة القــرآن
اآليات

وترجمتــه وفقــا لهــا أفضــت بـ”ص ّديــق” إىل اقــراح محاولــة
ـن ب ُيــر اختالفهــا عــن بق ّيــة الرتجــات
ُيكــن أن نتبـ ّ
املتع ـدّدة ،وللتدليــل عــى ذلــك نقتطــف هــذه النــاذج
مــن ترجمتــه لبعــض األمثــال القرآنيّــة مــع مقارنتهــا بنظائرهــا
عنــد “ جــاك بــارك”:

ترجمة يوسف صدّ يق

ترجمة جاك بارك

“N’as-tu pas vu comment Dieu
fait métaphore d’une parole
sentant bon le vrai ? Tel bon
arbre aux racines fermes, ramure dans le ciel, Il donne
nourriture en toute saison,
grâce à son Maître Dieu use de
métaphores à l’intention des
humains, escomptant qu’ils
puissent raison exercer

“N’as-tu pas considéré comment Dieu tire semblance
d’une parole bonne ? Ainsi du
bon arbre dont la racine est
ferme, la ramure dans le ciel
et qui donne ses nourritures
en toute saison, par licence de
…son Seigneur

role néfaste est celle d’un arbre
néfaste

et la semblance (tirée) d’une
parole néfaste est celle d’un
arbre néfaste, qui s’arrache
de la croûte du terrain, faute
)d’assises.” (pp. 267-268

“Métaphore faite de ceux qui
dénient leur Maître Leurs œuvres sont comme la cendre
que le vent dissémine un jour
d’ouragan ; Ils n’ont pouvoir
; sur rien qu’ils se soient acquis
”!L’égarement illimité

“Semblance de ceux qui dénient leur Seigneur ; leurs œuvres sont comme la cendre que
le vent pousse un jour d’ouragan ; ils n’ont pouvoir sur rien
qu’ils ne soient acquis ; l’égare!ment illimité

َ
“أل َ ْ
ض َب ُ
ــم تَ َ
ــر كيــف َ َ
اهلل مثــا
ً ّ ً
ّ
لكمــة طيبــة كشــجرة طيبــة
ُ
ُ
ّ
أصلهــا ثابــت وفرعهــا يف الســماء
ْ ُ ْ
ُ َّ
ّ
ـن بــإذن َربهــا
تــؤ ِت أكلهــا ك حـ
ٍ
َ ّ
ْ ُ
ويــرب اهلل األمثــال للنــاس
ّ ِ
ََ ُ
لعلهــم يتذكــرون ومثــل لكمــ ٍة
َ
َ
ْ ُّ ْ
ـت
ـ
ث
ت
اج
ة
ـ
خبيث
ة
ـجر
ـ
كش
ة
ـ
خبيث
ٍ
ٍ
ٍ
- Dieu use de semblances à
َ
مــن فــوق األرض مــا لــا مــن
l’intention des humains, esَ
comptant qu’ils méditent… Et la métaphore pour une paــرار ” (إبراهيــم.)26-24 :
ق ٍ
ً

Qui s’arrache de la croûte du
sol, faute d’assises.”, (pp. 145)146

ُ
ّ
ُ
كفــروا بربهــم
“مثــل اذليــن
ُ َ
ّ
ّ ُ
الريح
أعمالــم ك َرمــا ٍد اشــتدت بــه
ّ
ــف ال يقــدرون ممــا
يف يــوم ِ
اعص ٍ
َ ُ
كســبوا ىلع يش ٍء ذلــك هــو الضالل
ابلعيــد” (إبراهيــم)18 :

)(pp. 147-148

وفضــا عـ ّـا تق ـدّم هنــاك تعابــر جــرت مجــرى املثــل
وعبــارات مثليــة مســتلّة أو مســتوحاة مــن اآليــات القرآنيــة
ـن
شــاعت يف االســتعامل وصــارت تُــرب ألداء معنــى معـ ّ
“ضب اللــه عــى اآلذان” املســتوحى مــن اآليــة
منهــا قولهــم َ َ
َ َ ً
“فرضبنــا ىلع آذانهــم يف الكهف ســنني عــددا” (الكهف:
 .)11وقولهــم “فــان ذهبــت ري ُحــه” املســتوحى مــن اآليــة
28

آرقلا لاثمأ ةمجرت ناكمإلاب له

)(p. 267

ُ
ْ
ُ
َ ُ
وتذهـ َ
ـب
ورســوهل وال تنازعــوا فتفشــلوا
“وأطيعــوا اهلل
ُ ّ
ُ
ّ
واصــروا إن اهلل مــع الصابريــن” (األنفــال:
ِر حيُكــم
.)46
ومــن القــرآن أيضــا تولــدت عبــارات أدرجهــا الثعالبــي
ضمــن “املضــاف واملنســوب” ،يقــول عنهــا “ومــا منهــا إالّ
بســبب” ،19منها “ســفينة نوح” “غراب
ما يتعلّق من املثل َ

نــوح” “نــار إبراهيــم” “ذئــب يوســف” “عصــا مــوىس” “كيــد
ُ
القول “إنّكن
ال ّنساء” ،فإذا أردنا معاتبة بعض ال ّنسوة أمكن
صواحبــات يوســف” أو “إن كيــد ال ّنســاء عظيــم” .وإذا أردنــا
وصــف الفــراق الــذي ال يكــون بعــده لقــاء قلنــا “تفـ ّرق القــو ُم
قصــة ســبأ يف القــرآن وهــم
أيــادي ســبا” وهــذا مســتلهم مــن ّ
َّ ُ
القــوم الذيــن قــال فيهــم “فجعلناهــم أحاديــث ومزقناهــم
ُ َّ
ك ُم َمـ ّ
ـز ٍق” (ســبإ.20)19 :
وكذلك وردت بالقرآن أمثال عىل ِزنَ ِة “أفْ َع ُل ِم ْن” منها
ّ
“إن أوهـ َ
ـن ابليــوت بليــت العنكبــوت” (العنكبــوت)41 :
ّ
ُ
و“إن أنكــر األصــوات لصــوت احلمــر” (لقــان)19 :
وهنــاك منــاذج أخــرى عديــدة مــن هــذا الصنــف اســتوحاها
النــاس أو اقتطعوهــا مــن العديــد مــن اآليــات.21
وقــد يجــيء املثـ ُـل يف القــرآن يف شــكل ومضــة رسديّــة
وخاصــة يف صيغــة األمــر كــا جــاء
ب”
ّ
“ض َ
تُســتهل بالفعــل َ َ
ََ
ْ ْ
َ ُ
“واضب هلــم مثــا رجلــن” (الكهــف)32 :
يف اآليــة
ِ
واآليتــن “رضب اهلل مثــا عبــدا” و“ورضب اهلل مثــا
ُ
َرجلــن” (النحــل .)76-75 :وهــو أســلوب اتُّبــع يف معظــم
فواتــح الحكايــات املثليــة يف كليلــة ودمنــة عندمــا تسـ ُ
ـأل
الســلطة ُممثل ـ ًة يف دبشــليم امللــك املعرفَ ـ َة ُممثل ـ ًة يف
شخصية بيدبا الفيلسوف وذلك عىل النحو التايل :يقول
ـذوب
ِب يل مثــا مل ُتحابــن يقطــع بينهــا الكـ ُ
دبشــليم “ارض ْ
22
املحتــال حتّــى يحملهــا عــى العــداوة والبغضاء”  .وعىل
هــذا النحــو أيضــا كان القــرآن قبــل أن يُعــرف كتــاب كليلــة
يجسد مقتىض الحال بومضة ذات منحى قصيص
ودمنة ّ
ملزيــد التوضيــح واإلقنــاع.

وظائف األمثال القرآن ّية

إنّنــا عندمــا نُجمــل القــول يف وظائــف األمثــال القرآنيــة عــى
تع ـ ّدد أصنافهــا نجــد أنّهــا تتش ـ ّعب ث ـ ّم تجتمــع يف مربّــع
قوا ُمــه أو أضال ُعــه التف ّكــر والتذكّــر واإليضــاح واإلقنــاع ،وذلــك
باالســتناد إىل ثــاث آيــات جامعــة لهــذه الوظائــف وهــي
ُّ
ّ
“ولقــد ّ
رصفنــا يف هــذا القــرآن للنــاس مــن ك
مثــل
ٍ
َ َ ً
ُ
ـان أكـ َ
ـر يشء جــدال” (الكهــف )54 :و“تلــك
واكن اإلنسـ
ّ
ّ
ُ
ّ
ُ
األمثــال نرضبهــا للنــاس لعلهــم يتفكــرون” (الحــر:
ّ
ّ
ُ ُ
ـاس لعلهــم يتذكــرون”
 )21و“يــرب اهلل األمثــال للنـ ِ

وربــا يكــون هــذا مــن جملــة االســباب التــي
(إبراهيــمّ ،)25 :
حــدت بالجاحــظ فيــا بعــد إىل إصــدار تلــك الشّ ــهادة
امله ّمة عندما قال “ومدار ال ِعلْم عىل الشّ اهد واملثل”،23
فللمثــل أكــر مــن مــردود ووظيفــة يف القــرآن ألنّــه حــاور بــه
باقتــدار فائــق بيئــة ثقافيــة كانــت فيهــا األمثــال والحكــم تحتـ ّـل
مكانــة مرموقــة يف أدبيــات النــاس آنــذاك ،وكذلــك يكــون
العل ـ ُم إذ هــو إضافــة إىل ســابق وتراكــم مســتم ّر ،24وعــى
هــذا النحــو جــاء املثــل القــرآين ليوضّ ــح ويؤكّــد أكــر “وإنّ ــا
يذكــر القــرآن األمثــال الرصيحــة أو الكامنــة عندمــا يقتضيهــا
القصــة ليزيدهــا وضو ًحــا وتأكي ـدًا”“ ،25فاملثــل الزمــة
رس ُد
ّ
الســور ،وبالخصــوص يف الطِّــوال منهــا
تعبرييــة يف معظــم ّ
فصلــت امل ُجمــل ووضّ حــت
عــى غــرار ســورة البقــرة التــي ّ
امل ُبهـ َم بتمثيــل الكفــر واإلرشاك وال ّنفــاق ،وتصويــر املحمــود
الســلوك واألخــاق يف ســياقات تُــزاو ُِج بــن
واملذمــوم مــن ّ
والتهيــب”.26
التغيــب ّ
ّ
لقــد عرضنــا فيــا ســبق باقتضــاب شــديد لصنــف مــن
اآليات القرآنية وهي اآليات املثلية فبي ّنا أنواعها وما تنهض
بــه مــن وظائــف متش ـ ّعبة مــع عــرض بعــض املحــاوالت يف
ترجمتها باللغة الفرنسية ،وهي مرحلة من البحث أردنا من
خاللهــا التمهيــد ملعالجــة ُمشْ ـ ِكلية عــى درجــة ال بــأس بهــا
من التعقيد وهي “ترجمة القرآن” عمو ًما ،وقبل أن نخوض
بأســس
يف بعــض تفاصيــل هــذا املوضــوع نَ ـ َو ّد أن نُذكّــر ُ
معرفيّــة ليســت محـ ّـل ِخــاف عــى مــا يبــدو ،ومنهــا مســألة
وحــدة التفكــر البــري أو مــا يُس ـ ّمى بـ”العقــل الجمعــي”
الرابــط بــن الشّ ــعوب ،وإذن فاملشــكل ال يكمــن يف الفكــرة
وإنّ ا يف الصور التعبريية التي تختلف من لغ ٍة إىل أخرى،
كل تعبــر خــاص بلغـ ٍة َّمــا يختــزن عــاد ًة
والوجــه يف ذلــك أ ّن ّ
خاصــا .ولهــذا الســبب تبــدو الرتجمــة
نظامــا معرفيــا وثقافيــا
ّ
محفوفة دامئا بصعوبات شتّى “وهذه الصعوبات الكأداء
تشمل بالخصوص القرآن والشعر القديم واألمثال القدمية
وحتّى بعض الشعبية منها ...نظرا إىل انبناء بعض األلفاظ
والصــور فيــه (أي املثــل) عــى خلفيــات هــي مــن صميــم
حيــاة الناطقــن بــه وطبيعــة لغتهــم ،ومهــا اجتهــد املرتجــم
فإنّــه ســيقع ال محالــة يف الخيانــة النصيّــة (Trahison
.27”)textuelle
كتاب املؤمتر ()1
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وبالنســبة إىل القــرآن فــإ ّن ترجمتــه بشــكل حــريف ميثّــل
مشــكال أو عمــا غــر ذي جــدوى ،فــإذا بحــث املرتجــم عــن
تعبــر مقابــل لتعبــره يف اللغــة املنقــول إليهــا فإنّــه يقــع
يف مشــكل آخــر وذلــك ملــا يف القــرآن مــن تعابــر تصويريــة
خاصة وبعض العبارات والكلامت التي ال ميكن
استعارية
ّ
أن نجــد لهــا ُمعــادال يف لغــة أخــرى.

ترجمة القرآن ،مالبساتُها وصعوباتُها ومزالقُها

القــرآن حينئــذ بلغتــه األصليــة –أي العربيــة -كتــاب واحــد
ولك ّنــه بتع ـدّد الرتجــات يتحــول إىل مجموعــة مــن الكتــب
ألنّــه ال ت ُوجــد ترجمــة مامثلــة متامــا لرتجمــة أخــرى .فالرتجمــة
ليست نشاطا آليا أو تقنيا محضا وإنّ ا هي مجهود علمي
رف القــري،
لســاين باألســاس يخضــع إىل االجتهــاد والتـ ّ
النص القرآين عىل نحو يعكس التكوين
وبذلك يُعاد إنتاج
ّ
اللغــوي ا ملــزدوج للمرتجــم وما لــه مــن خلفيــات ثقافيــة
وحضاريــة تتحكــم فيــه عــن وعــي أو عــن غــر وعــي.
ـص املرتجــم ال
إ ّن معظــم املرتجمــن يق ـ ّرون بــأ ّن النـ ّ
يعــدو أن يكــون إالّ محاولــة مــن جملــة محــاوالت (des
 )essaisعديدة .وتلك املحاوالت ت ُوصف عادة بالتواضع
ـص القــرآين ،كــا أنّهــم يجــدون العــذر دامئــا
أمــام عظمــة النـ ّ
يف القــول بأنّهــم يفعلــون ذلــك ملســاعدة غــر الناطقــن
باللغــة العربيــة عــى فهــم مــا جــاء يف القــرآن .وإذن فهــم
الســبب
يعرتفون بوجود إمكانات متعدّدة لرتجمته ،ولهذا ّ
يصـدّرون الكتــاب املرتجــم بهــذا التّعبــر عــادة وهــو “Essai
.”…de traduction par
وإىل ذلــك فــإ ّن هنــاك أشــياء تُضــاف إىل النســخة
املرتجمــة ال توجــد إطالقــا يف النســخة العربيــة األصليّــة،
ومن ذلك إسم املرتجم ،وتلك املقدّمة “الرضورية” ففي
ترجمــة “جــاك بــارك” مثــا نجــد مق ّدمــة وجيــزة أهـ ّم مــا جــاء
فيها أ ّن القرآن ال يُ َق َّد ُم له عادة ،ولك ّنه كام يقول وجد نفسه
ُمضط ّرا لكتابة بعض األسطرلبيان الظروف التي متت فيها
الرتجمــة وحاقــت بهــا .ورغــم اعتــذار “بــارك” الضمنــي فــإ ّن
ـص فيــه
هــذا التقديــم أو التّمهيــد يُعتــر ُم ِهـ ّـا أل ّن املرتج ــم نَـ َّ
عــى أشي ــاء تتعلّــق بخصوصيــة ترجمــة كت ــاب مثــل القــرآن،
رصح بطــول امل ـدّة الزمن ّيــة الت ــي اقتضتهــا
ومــن ذلــك أنّــه ّ
30

آرقلا لاثمأ ةمجرت ناكمإلاب له

الرتجمــة وهــي س ـتّة عــر ســنة ( 16ســنة) نظــرا إىل كــرة
املراجعــات ،فالعمــل يف تقديــره عبــارة عــن مــروع ال يخلــو
ـس املغامــرة.28
مــن ِحـ ّ
نصــه األصــي –أي
إنّــه إذا كان تحريــف القــرآن يف ّ
العربيــة -حد ثــا َجلــا فــإ ّن هــذا “التحر يــف” يصــر مــع
الرتجامت أم ًرا محتمال وإن يكن عن غري قصد .هذا يدفعنا
كل ترجمة خيانة
م ّرة أخرى إىل التّذكري مبا هو مأثور وهو أ ّن ّ
لِام فيها من إكراهات ومكابدة ومضايق لســان ّية تجعل من
للنص األصيل أم ًرا عىل غاية
النص املرتجم ووفائه
استواء
ّ
ّ
مــن الصعوبــة تصــل إىل حـ ّد االســتحالة.
إ ّن هــذا ينطبــق حتّــى عــى األعــال األدبيــة مــن شــعر
وروايات ومرسحيات فكيف يكون الحال عندما يتعلّق األمر
بنص مقدّس ُمعجز مثل القرآن؟ .29إ ّن األمر أشــبه ما يكون
ّ
بـ”الوالدة القيرصيّة” التي تكون لها عادة مضاعفات ونتائج
النص األصيل “روحه” النابعة مثلام هو
سلبية تفقد عادة
ّ
الخاصــة
الشّ ــأن بالنســبة إىل القــرآن مــن معطياتــه اإليقاعيــة
ّ
والرتكيبيــة والحجاجيــة والروحيــة املتعاليــة ،فالرتجمــة بحكــم
ـكل لغــة ال تقــدر عــى املحافظــة عــى
الخاصــة بـ ّ
القوانــن
ّ
30
جميــع تلــك املعطيــات .
ـص بــه اللغــة العربيــة عــى ســبيل املثــال
إ ّن أبــرز مــا تختـ ّ
ظاهرة التقديم والتّأخري مبا لها من وظائف متعدّدة تتّصل
باإلظهــار وإثــراء البنيــة اإليقاعيــة للــكالم بالخصــوص ،فــإذا
ـى املرتجــم عــن هــذه الخاصيّــة إلكراهــات َّمــا يف اللغــة
تخـ ّ
املنقــول إليهــا فقــدت اآليــة القرآنيــة تبعــا إىل ذلــك إيقاعهــا
املم ّيز لها .ث ّم إ ّن املرتجم قد يجد نفسه مجربا عىل زيادة
ألفاظ واالستغناء عن أخرى ،فإذا فعل ذلك طرأ عىل اآلية
القرآنية ما يطرأ من خروقات و“قد يكون للمرتجم ح ّجته إذ
ليــس لـ ُه أن يُو ِ
جـ َد يف اللغــة املرتجــم لهــا مــا ليــس فيهــا”.31
إ ّن عــدم القــدرة عــى الوفــاء لعبــارات الق ـرآن وأســلوبه
وخاصــة عندمــا يكــون هنــاك قصــور َّمــا يف اللغــة
أمـ ٌر طبيعــي
ّ
ـارب أو
املنقــول إليهــا ال يســمح بإيجــاد األســلوب الــذي يقـ ُ
يُوافق أساليب اللغة العربية .ولك ّن األمر يزداد تعقيدا عندما
يلتبــس معنــى اآليــة عــى املرتجــم فيجــد نفســه قــد ح ـ ّرف
املدلــول عــن غــر قصــد ،وذلــك ناجــم يف جانــب منــه عــن
عــدم رجوعــه إىل كتــب اللغــة والتفاســر والفقــه واألحاديــث

النبويّــة التــي تك ّفــل بعضُ هــا بإيضــاح مــا جــاء يف القـرآن.
ـص بهــا القــرآن متواضع ـ ًة
وإذا كانــت الرتجمــة التــي يُ َخـ ُّ
فبأي املعاين سيصل القرآن إىل املسلمني
أو حتّى رديئة
ّ
غــر الناطقــن باللغــة العربيــة أو لحتّــى لغــر املســلمني؟ إ ّن
ذلــك يتّضــح بطريقــة عكســية عندمــا نعيــد مــا هــو مرتجــم
ـص اآليــة القرآنيــة
إىل اللغــة العربيــة رشيطــة أالّ نف ّكــر يف نـ ّ
يف صورتهــا األصليــة.
قــام بهــذا العمــل بعــض الباحثــن الذيــن قارنــوا بــن
منــاذج عديــدة مــن الرتجــات ،ويف ذات الوقــت أعــادوا مــا
هــو مرتجــم إىل اللغــة العربيــة فكانــت النتائــج مخيّبــة لآلمــال
وأحيانــا تبعــث عــى العجــب ومثــال ذلــك اآليــة التــي تقــول
ـرب َمثــا َّمــا بَ ُعوضَ ـ ًة فــا فوقهــا”
سـتَ ِحي أن يـ
“إ ّن اللـ َه الَ يَ ْ
َ
(البقــرة )26 :فـ”خــوام” ترجمهــا مبــا يــي:
“Dieu n’a pas honte de présenter comme argument l’état d’un moucheron quelconque et aussi
”l’état d’un animal plus volumineux.

ولــو أعد نــا هــذه الجمــل إىل اللغــة العربيــة لــكان
الحا صــل مــا يــي:
أي
“اإللــه مل يَ ْخ َجـ ْـل أن ق ـدَّم (كَ ُح ّجــة –كدليــل) حال ـ َة ّ
ذُبابــة ،وكذلــك حالــة حيــوان أكـ َـر حجــا”.
ـص عليــه “خــوام” ال وجــود لــه وإنّ ــا
فالخجــل الــذي نـ ّ
املقصــود بــ”ال يســتحي” أ ّن اللــه ال يــردّد يف َوضْ ــع مثــل
رب ال ّنقــود وت َُسـ ُّ
ـك بعنايــة
أو ُ
ـر ُ
ب كــا ت ُـ َ
صنعــه وهــو الـ َّ ْ
ب الشــجرة يف األرض عندمــا متت ـ ّد
ض ُ
وإتقــان ،أو هــو َ ْ
التبــة فتحافــظ عــى ثباتهــا وصالبتهــا.
جذورهــا إىل أعــاق ّ
وأ ّمــا “جــاك بــارك” فإنّــه جعــل اللــه “ال يشــمئ ّز”عندما قــال:
“ Dieu ne répugne pas à tirer semblance d’un
” ciron ni de ce qui le dépasse

وأ ّما “كازميرسيك” فإنّه جعل االله “ال يحم ّر وج ُهه خجال”!
عندما قال “.32”…Dieu ne rougit pas
أي كتــاب يتوقّــف عــى درجــة
ال ريــب يف أ ّن نجــاح ّ
النص املرتجم عىل نفس ال ّزخم مقارن ًة
ص ُل
ّ
ت َقبُّله ،فهل ي ْح ُ
وخاصة بالنســبة
بالنص – األصل؟ ال يبدو أ ّن األمر كذلك
ّ
ّ
إىل القــرآن الــذي توافــق مــع طبيعــة جمهــوره مــن األوائــل
ومتاهــى مــع ذاكرتهــم وبيانهــم وثقافتهــم .ومــن ذلــك أ ّن

ضبــت مــن أنْ ُفــس النــاس الذين خاطبتهم،
األمثــال القرآنيــة ُ
ومن حياتهم ومن تجليات الكون حولهم ،وهي حياة يطغى
عليهــا كــا نعلــم الطابـ ُع البــدوي .والقــرآن يؤكّــد طبيعــة هــذه
ُ
العالقــة وهــذا املنحــى عندمــا يقــول“ :وهلُ املثــل األىلع يف
ّ
َ َ َ
ضب لكــم
الســماوات واألرض وهــو العزيــز احلكيــم
مثــا مــن أنفســكم” (الــروم.)28-27 :

خامتـة

لقد انطلقنا من ترجمة بعض النامذج من أمثال القرآن إلثارة
النص القرآين عا ّمة ،فانتهينا إىل أ ّن الرتجامت
مسألة ترجمة ّ
عىل كرثتها ال ُيكن مهام بلغت من الجودة أن يُعت ّد بها وال
ـص القــرآين باللغــة العربيــة
أن تكــون قــادرة عــى تعويــض النـ ّ
كل لغــة وخصائــص أســلوبها .وإذن ليــس
لــدواع تتعلّــق بــروح ّ
للرتجمــة إالّ أن تســعى جاهــدة إىل نقــل معــاين القــرآن حتّــى
يتيس فه ُمه لغري الناطقني باللغة العربية.
ّ
ليــس للقــرآن إالّ أن يكــون باللغــة العربيــة الفصيحــة
التــي اســتصفاها لنفســه مــن ع ـدّة لغــات ولهجــات كانــت
ســائدة عنــد تنزيلــه ،كــا ال ُيكــن أن ننــى مــا كان لــه مــن
دور رئيــس يف نــر اللغــة العربيــة يف أصقــاع ومناطــق مــن
العــامل مل تكــن تعــرف العربيــة أصــا .وعــى هــذا هــل يكــون
مــن املجــدي أن يســتعمل املســلم يف صلواتــه وتالواتــه
وســائر شــؤون حياته قرآنا مرتجام؟ وهل ســيكون قاد ًرا عىل
حفظــه كامــا بلغــة أخــرى؟
صحيــح أ ّن القــرآن نــزل باللغــة العربيــة ،ولكــن ال يجــب
أن تختلــط علينــا األمــور أل ّن عربيتــه مخصوصــة وجــاءت عــى
خاص ال ميكن أن يكون له نظري .إنّه نزل بلسان عريب
منوال
ّ
ُمبــن ،ويف ذلــك ال ّنعــت أكــر مــن مغــزى أدىن مــا فيــه أنّــه
رســخ يف األذهــان أنّــه بيــان عــريب أو ال يكــون وأ ّن مــا فيــه مــن
ّ
إعجــاز أســلويب هــو معنــى عــى املعنــى ،وأنّــه مل ينــزل مــع
ذلــك للعــرب وحدهــم وإنّ ــا ليو ّحــد بــن الشّ ــعوب والقبائــل
ويُع ّرف بعضَ ها بالبعض اآلخر ،وهذا دون أن نسقط يف ف ّخ
املفاضلــة بــن لغــة وأخــرى ،فلغــة القــرآن ال تلغــي اللغــات
األخــرى ،ولك ـ ّن تلــك اللّغــات ال تقــدر عــى مضاهــاة لغتــه
أل ّن لغــة القــرآن ليســت مج ـ ّرد حــروف وكلــات وتراكيــب
وأنظمــة بالغيــة وإنّ ــا هــي “روح” ال ُيكــن أن تُع ـ ّوض ،هــي
كتاب املؤمتر ()1
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“روح” كامنــة يف كيــان اإلنســان املؤمــن بالقــرآن ،وال ميكــن
تجســدها.
للكلــات أن تعـ ّـر عنهــا أو ّ
إ ّن الباحثــن واملهتمــن باملباحــث الدينيّــة عمومــا
يعلمــون الظــروف التــي نــزل فيهــا القــرآن ويعلمــون أنّــه ت ُرجــم
إىل مــا ال يُحــى مــن اللّغــات مــع مــا يثــره هــذا األم ـ ُر مــن
إشكاالت ولك ّن املؤمن البسيط ال يه ّمه هذا يف يشء وال
هو داخل يف مشــاغله ،هو يعرف فحســب أ ّن القرآن كالم
باللغــة العربيــة هكــذا ســمعه منــذ أن بــدأ يعــي وهكــذا تعـ ّود

عليــه واســتق ّر يف وجدانــه وكيانــه .وكــم كان املوقــف عفويــا
خالصــا عندمــا ســمعت م ـ ّرة أحــد عا ّمــة النــاس يقــول “أنــا
ال أعــرف القــرآن إالّ باللغــة العربيــة فكيــف يكــون بلغــة أخــرى
أي خلفية مهام كان
أليس هذا حرام !؟” ،موقف ال ين ّم عن ّ
ترســخ يف الذّاكــرة الدين ّيــة والروح ّيــة
نوعهــا ولك ّنــه يعـ ّـر عـ ّـا ّ
ـأي مرتجــم
مــن انصهــار تــا ّم بــن القــرآن والبيــان العــريب .فـ ّ
يســتطيع أن يُقنــع ال ّنــاس بــأ ّن مــا يقدمــه هــو القــرآن بعينــه؟
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ارتأينا وضع هذا الجدول در ًءا إلطالة البحث بدون موجب علام
وأ ّن العديــد مــن املصــادر الدينيــة واألدبيــة القدميــة قــد ج ّمعــت
تخصص ــت فيهــا .وملزيــد مــن التفاصيــل ُيكــن
أمثــال القــرآن أو
ّ
الرجــوع إىل دائــرة املع ــارف اإلسالمي ــة باللغــة الفرنسي ــة (Ed
 )811 : Tome VI, p .1991وعىل سبيل الذكر ال الحرص أيضا
نحيــل عــى كتــاب :األمثــال يف القــرآن الكريــم البــن قيّــم الجوزيــة،
تحقيق :سعيد محمد منر الخطيب ،دار املعرفة ،بريوت ،1981
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نصــار ،الهيئــة املرصيــة العامــة للكتــاب ،القاهــرة ( ،1990ج ،1
ّ
ص ص .)53-49
آرقلا لاثمأ ةمجرت ناكمإلاب له
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قيســوس ( )Ahmed Guessousا لــذي قــال يف تقد ميــه
لرتجمتــه :
“Il est par définition impossible de traduire ce qu’Allah
a exprimé de façon merveilleux en des termes d’un
inégalable raffinement et d’un rare lyrisme… la beauté
du coran… c’est aussi la poésie qui s’en dégage” le
Coran ou les versets magnifiques, Ed : Afrique Orient,
Byrouth, Liban, 2000, pp : 5-6.
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ملزيد من التفاصيل يف هذا الجانب يُنظَ ُر يف كتابL’action :

psychologique dans le Coran

: Dominique et Marie – thérèse Urvoyـل
Série: Patrimoines islam, Les éditions du cerf, Paris
2007.

حيث نجد أربعة فصول بالعناوين التالية:
- Procédés rythmiques - Procédés structurels - Procédés
subliminaux - Procédés argumentatives.

ـص والرتجمــة .ضمــن أعــال
 31ســعاد العــذاري :مقــال :القــرآن ،النـ ّ
ـص والقــراءة يف الثقافــة العربيــة اإلســامية ،نــر مركــز
ملتقــى :النـ ّ
الدراســات اإلســامية بالقــروان ،تونــس  ،1999ص .195
 32أما “صدّيق” فإنّه ترجم اآلية مبا ييل:

“Dieu n’aurait nulle retenue à offrir en métaphore
un moustique ou tout être qui de peu le dépasse”, Le
Coran, p : 158.

وملزيــد مــن التفاصيــل يف هــذا الجانــب يُنظــر يف مقــال :القــرآن،
ـص والرتجمــة لســعاد العــذاري.
النـ ّ

كتاب املؤمتر ()1
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العودة �إلى م�س�ألة (ترجمة معاين القر�آن) من جديد
أ د صالح بلعيد

قسم اللّغة العربية وآدابها ،جامعة تيزي-وزو .الجمهورية الجزائرية
salahabela@gmail.com

املقدّ مة

ـت:
ـروع يف كتابــة هــذا املوضــوع تسـ
قبــل الـ ّ
ـاءلت وقلـ ُ
ُ
مــاذا ميكــن أن أق ـدّم مــن جديــد يف موضــوع ترجمــة القــرآن
ـت نوع ـاً مــا
الكريــم ،وقــد بُ ِحــث فيــه ِمــرارا ً وتِكــرارا ً؟ وأحجمـ ُ
خــوف أن يكــون كالمــي مــن قبيــل تســويد أوراق ،ومــا أقولــه
قــد ال يخــدم املوضــوع ،وعنــد ذ لــك سينشــطر زما نُــه،
ويذ هــب رون ُقــه ،وال يصبــح لــه َوقْ ـ ٌر يف اآلذان ،ويقــول
ـت
املســتم ُع :حــرتُ هــذا املوضــو َع طالبـاً املزيــد ،وخرجـ ُ
وما استزدتُ جديدا ً ،فام الدّاعي لالنتكاس ،والعودة إىل
أشياء عفا عليها ال ّزمان .فاملوضوع تاريخ من التّاريخ؛ أُت ِْخم
بحثـاً ،ومــا بقــي فيــه مــا يُقــال ،فهــل لدينــا وقــت لقضائه أمام
عقارب الساعة ميكن أن تعو َد للوراء؛
القول امل َكرور ،وهل
ُ
ـت
حيــث ت ُضيــف الجديـدَ .فــأراين مــن خــال هــذا الــذي قلـ ُ
أُدبّ ُج املوضوعَ ،وأداف ُع عنه بصيغة ُمعارصة ،وهي :العودة
إىل مســألة (ترجمــة معــاين القــرآن) مــن جديــد.
ـبق أن ُعولــج ،ليــس مــن
ألي موضــوع سـ َ
إ ّن العــود َة ّ
ـروري أنّــه يكــون قــد عفــا عليــه ال ّزمــان ،وقــد يكــون ولكــن
الـ ّ
كل مــا طُــرح قــد يُطــرح مــن جديــد ،وهــذا
يف الحقيقــة إ ّن ّ
لع ـدّة اعتبــارات :ومنهــا أ ّن اللّغــة تتغـ ّـر وتتط ـ ّور لألفضــل،
تتحســن باســتمرار ،وأ ّن
ـرد والتّحليــل
وتقنيــات الـ ّ
ّ
ـرح والـ ّ
بالضورة تحمل الجديد ،وأ ّن العود َة
امل ُعطيات امل ُعارصة ّ
إىل طــرح املوضــوع قــد يد ُخــل يف بــاب تصحيــح الخطــأ،
أو التّنبيــه عــى قضيــة كانــت جانبيــة ،وهــي أساســية ،أو
االنتصــار لــرأي يف مســألة خالفيــة ،أو ترجيــح رأي عــى آخــر
نظــرا ً ل ُحج ّيتــه.
وأمــا العــودة للحديــث عــن ترجمــة القــرآن /معــاين
القــرآن يف هــذا الوقــت أكــر مــن رضورة؛ حيــث تــزداد
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التجــات ظهــورا ً ،مبــا فيهــا تلــك الرتجــات إىل بعــض
ّ
اللّغــات التــي ال ينطــق بهــا إالّ أقـ ّـل مــن  2500نفــس وقــد
ت ُرجــم ُمؤ ّخــرا ً إىل لغــة اإلســرنتو  Esperantoوهــي لغــة
اصطناعية تاريخية ،وعدد ُمستعمليها قليل جدا ً بل ميكن
أن نقول ما عا َد لها وجود ،كام أ ّن املوضو َع يحمل الجديد
من حيث تط ّرقُه لرتجمة معاين القرآن الكريم إىل الرببرية/
املازيغيــة ،وهــو موضــوع ُمعــارص مل نجــد فيــه الدّراســات
التــي تُشْ ـبِع نهـ َم القــارئ ،وهــذا ملــا تحظــى بــه املازيغيــة يف
البــاد املغاربيــة مــن بحــوث تعمــل عــى إحيائهــا ،وال ّدفــع
بهــا لتنــال ح ّقهــا الطبيعــي وال ُهويــايت يف مناطقهــا.
الســوق العامليــة ُمغ َرقــة
وإين ألقــرأ با ســتمرار بــأ ّن ّ
التجــات ،ومــن األجــدر ُمتابعتهــا ودراســتها
بالعديــد مــن ّ
وبيان َمحاسنها ،وتصحيح َمفاسدها ،بل التّنبيه إىل َمضار
فإن أرى املوضوع ال يدخل يف القول
بعضها .ومن هناّ ،
املكرور ،وال يف التّاريخانية ،بل يُقصد به التّدقيق واالحرتاز
مــن موضــوع خطــر ولــه قيمــة ُمعــارصة؛ فعــن طريــق هــذه
التجــات للقــرآن الكريــم يت ـ ّم نــر خطــاب اللــه تعــاىل يف
ّ
مختلف األمم والشّ ــعوب وتجعل من ال يفهم العربي َة يفهم
القــرآ َن الكريـ َم ،هــذا مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــرى ،أرى رضور َة
العودة ملوضوع ترجمة القرآن /معاين القرآن ملا يُحظى به
القــرآن الكريــم مــن اهتــام كبــر مــن العــرب ،ومــن غــر العرب
ومــن شـتّى األجنــاس والديانــات؛ حيــث مل يُحـ َ
ظ كتــاب مــن
الكتــب مبثــل مــا ُحظــي بــه القــرآن الكريــم مــن الدراســة ومــع
ذلــك ال تــزال أبحــاثٌ تُنجــز يف تفســره وإعجــازه؛ فهــو ُمب ِهــر
ـتوى بالغياً خارج
كان وســيبقى؛ بدليل إعجازه وارتقائه مسـ ً
طاقــة البــر ،وخــارج إمكانيــات التّقليــد واملحــاكاة؛ ملــا لــه
مــن ألفــاظ ومعــانٍ ُمتّســقة بالغيــة رقيقــة ال تصــدر عــن بــر،

ـاص؛ حاملــة ألغــراض ال
وكلامتــه وجملــه ذات شــمول خـ ّ
أي مخلــوق .كــا أ ّن االهتــام بالديــن
طاقـ َة لهــا يف مقــدور ّ
اإلســامي حمــل الكثــر مــن الباحثــن عــى تعلّــم العربيــة،
والعيــش يف ديــار العــرب؛ للتع ـ ّرف عــى دينهــم وحياتهــم،
دون أن ننىس بأ ّن القرآن الكريم كتاب ُمقدّس ،وهو هدف
نبيــل يف العــر الحــارض للدراســات العلميــة ،ولوحــدات
البحــث يف العديــد مــن مخابــر العــامل ،وقــرأتُ أ ّن باحثــن
ُمعارصيــن يف الغــرب درســوا جزئياتــه ،ووصلــوا إىل نتائــج
باهــرة باســتعامل الحواســيب الج ّبــارة ،وهــذه األجهــزة التــي
يُد ّعمهــا الــذكاء االصطناعــي تصــل إىل عمــق الكثــر مــن
كل
ـاحل لــه .ومــن وراء ّ
األشــياء يف بحــر القــرآن الــذي ال سـ َ
هــذا نطمــح بــأ ّن العــود َة إىل هــذا املوضــوع ســوف تكــون لــه
ال ّنتيجـ ُة اإليجابيـةُ.
ويف وقتنا امل ُعارص؛ تكمن أهمي ُة العودة إىل مناقشة
مســألة ترجمــة القــرآن /معاين القــرآن ملــا يُطــرح حاليـاً من
ســجال ُمعــارص حــول اإلســام /اإلســاموية /إســام فوبيــا،
وما لصق باإلسالم من أفكار خاطئة ،ولك ّنها ب ّراقة وخاطفة،
وبطبيعــة الحــال يُلصــق ذلــك باللّغــة العرب ّيــة ،ويُضــاف إىل
ذلــك مــا يلحقهــا مــن أهلهــا مــن تهــاون وتســامح وال ُمبــاالة،
يل املســتوى لتوضيــح مــا
وعــدم ال ّدخــول يف الحــوار العــا ّ
ـاب
يلصــق بهتانـاً عــى اإلســام واللّغــة العرب ّيــة؛ حيــث اإلرهـ ُ
كل املجتمعــات ،ومــا تعيشــه األ ّمــة
والتّطـ ّر ُف موجــودان يف ّ
العربيّــة مــن رصاعــات كان بســبب االســتعامر الــذي ال يــزال
يُغذي ال ّن ِ
ت ال ّنامئة ...ومن هنا ال يجب
عرات ،ويُوقظ ال ِف َ َ
يب الــذي ال يــزال بِدائي ـاً
ـب دو َر وســائل اإلعــام العــر ّ
أن نغ ّيـ َ
يف تعاملــه مــع املســألة اللّغويّــة ،وأشــهد أنّــه مل يكــن يف
املستوى املطلوب؛ ليجيل الحقيقة كام هي ،ال أن ينقل
الحــاالت الشّ ــاذة التــي عفــا عليهــا الزمــان ،ويقيــم عليهــا
كل هذا أراه ال يزال يف ٍ
بيات طويلٍ ال نها َر
الدّنيا ومن وراء ّ
عصــب الدينــي،
لــه .نعــم إ ّن مــا يُثــار حــول املوضــوع مــن التّ ّ
والعوملة ،وحوار األديان ،ورفض الغرب لإلسالم ،و ُمهاجمة
املســلمني واملســاجد ،واملُنــاداة بعــدم أســلمة الغــرب،
ومــا يُصاحــب ذلــك مــن كتابــات غربيــة حــول اإلســام عــى
اعتبــار أنّــه بُعبُــع ال يُقــرب ،والتّلويــح مــن خــال بعــض تلــك
الكتابــات بــأ ّن اإلســام ديــن إرهــاب وتطـ ّرف ،ومــا يشــاهد أو

يسمع يف األعالم عىل مستوى بعض الدول األوربية التي
تص ـ ّور اإلســاع عــى أنّــه الشــيطان ،ويتجــرؤون عــى تشــويه
رســول اإلســام بصــور تتعـدّى األخــاق ،ويعــدون ذلــك يف
كل ذلــك كان بســبب تهــاون املســلمني
حريــة التّعبــرّ ...
والعــرب تجــاه املســألة الدينيــة ،فلــم تحت ـ َو يف البدايــة،
كل مــا
حتــى أصبحــت اآلن خــارج أيديهــم .ومــع ذلــك فــإ ّن ّ
يُقال يف هذا املوضوع ،فإ ّن له أهمي ًة ُمعارص ًة ملا يشكّله
كل القارات،
توسع يومي يف ّ
اإلسالم يف وقتنا الحارض من ّ
وسعي العقالء إىل فهمه وإدراك عالقته باألديان األخرى،
رس ظهــور اإلرهــاب لــدى املســلمني ،ومــا يطــرح
واســتكناه ّ
كل ذلــك مــن فهــم الخصوصيــة اإلســامية.
يف ّ
وهنــاك نقطــة ها ّمــة ومصرييــة يف الوقــت الحــارض،
ـراع العــريب الصهيــوين؛ فيحتــاج فيــه
وهــي مســألة ا لـ ّ
ـرب امل ُرتجمــون أن يلعبــوا دورا ً كبــرا ً؛ فاألحــرى
العلــا ُء العـ ُ
بهــم أن يعملــوا عــى ترجمــة القــرآن إىل اللّغــة ال ِع ْبيــة مــن
التجــات
جديــد ،وهــذا أفضــل مــن االتّــكال عــى بعــض ّ
ـكل زمــانٍ ،
التــي عملــت عــى التّحريــف ،وأ ّن القــرآ َن صالـ ٌـح لـ ّ
ـكل شـ ٍ
ـخص مهــا كانــت جِنســيته ،وأنّــه
ـكل مــكانٍ  ،ولـ ّ
ولـ ّ
كتــاب ُمق ـ ّدس ،وليــس ُمقتبس ـاً مثــل التّــوراة واإلنجيــل؛
فالقــرآن يؤيّــد مــا فيهــا مــن أحــكام ،وليــس ضدهــا ،ويــأيت
تأكيــدي كذلــك عــى الرتجمــة العلميــة للعربيــة للحـ ّد مــن
امل ـ ّد االســتعامري املُش ـ ّوه للقــرآن الكريــم ولرتاثنــا والــذي
ارتبطــت بــه حركــة االســترشاق العاملــي؛ حيــث ال ميكــن
تأريــخ ترجمــة القــرآن للغــات أخــرى مبــا فيهــا ال ِع ْبيــة دون
ربطهــا باالســترشاق.
وكذلك تكمن أهمية ترجمة القرآن الكريم إىل مختلف
اللّغــات باعتبــاره دين ـاً للعاملــن ،فــا ميكــن أن يُعــرف إذا
مل يُرتجــم إىل لغــات العاملــن ،ويُضــاف إىل ذلــك مــا
نحــن بحاجــة إليــه يف وقتنــا املعــارص مــن تفســر وقــراءة
معــارصة ،وبصيغــة تفســرية جديــدة؛ يحصــل فيهــا اتّفــاق
ال ّنقــل بالعقــل .وميكــن أن يُستشــف ذ لــك مــن ا تّخــاذ
ال ّنبـ ِّـي  rللرتاجمــة وهــي عالمــة دعويــة ورضورة يتواصــل
بهــا املســلمون مــع غريهــم ،وينقلــوا لهــم لســانهم ودينهــم.
وورد يف (مختــر الطّحــاوي) عــن زيــد بــن ثابــت ،أنّــه قــال:
أَ َمـ َرين رسـ ُ
ـول اللــه أن أتعلّـ َم كتــاب يهــود ،فــا مـ ّر يب نصـ ُـف
كتاب املؤمتر ()1
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ـت .وقــال يل رسـ ُ
ـول اللــه “واللــه مــا آمــن
شــه ٍر حتــى تعلّمـ ُ
ـت أكتــب إىل يهــود
ـت كنـ ُ
يهــود عــى كتــايب ،فلــا تعلّمـ ُ
ـب إليهــم ،وإذا كتبــوا إليــه قــرأتُ لــه كتابهــم .”1وهكــذا
إذا كتـ َ
تــأيت أهميــة ترجمــة القــرآن الكريــم يف هــذا الوقــت مثلــا
كان يف عــر الرســول الــذي كان فيــه صحابــة الرســول
ورســله يخاطبــون وينقلــون إىل ال ّنجــايش وكــرى وهرقــل
واملقوقــس رســائلَهم ويرشحــون لهــم آيــات ال ّذكــر الحكيــم
ـب
بلغاتهــم ويف لغاتهــم “وعــى ال ُّرغــم مــن أ ّن ال ّنبـ َّـي خاطـ َ
السياســية القامئــة آنــذاك
زعــا َء اإلمرباطوريــات والكيانــات ّ
–كقيرص وكرسى وال ّنجايش واملقوقس وغريهم -باللّسان
جز ٍة جامع ٍة ألسس الدّعوة واإليجاب؛
َ
العريب يف
رسائل ُمو َ
لســن مــن
فإنّــه ارتــأى أن يُس ـ ّهل نقــل تلــك الرســائل إىل أَ ُ
التاجمة العارفني بلغات
خاطبهم ،وأنّه أدرك رضورة وجود ّ
أكــر األمــم والشّ ــعوب امل ُصاحبــة لدولــة اإلســام الوحيــدة
يف يــرب ،”2بَلْـ َه الحديــثَ عــن أ ّن اإلســام منــذ ظهــوره كان
قد تواصل مع العديد من اللّغات؛ وكانت الدروس تلقى
آنــذاك بلغــات أهــل البلــد ،ومــا يــزال هــذا التّقليــد قامئـاً يف
بعض بالد املغارب؛ فتُلقى الدروس باللّغات غري العربية
ـص القــرآين مل
وتلُقــى الخطبتــان فقــط بالعربيــة .علـاً أ ّن النـ ّ
يق ـدّس العربيــة يف ح ـ ّد ذاتهــا كلغــة ،بــل ق ـدّس مــا تحملــه
مــن مضامــن الديــن اإلســامي ،وإن كان اختيارهــا ليــس
صدفــة ،فاللــه تعــاىل اصطفــى مــن اللّغــات العربيـ َة ملــا لهــا
ُ
من ميّزات ال توجد يف اللّغات األخرى ،وهذه آية من آيات
اللــه يف شــؤونه ،فــا تناقــش املســألة.

1ــ ُمسلّامت ال بدّ من تأكيدها:
1/1

نــزول القــرآن بلســان عــريب مبــن :وهــذا مــا تؤكّــده
إحــدى عــرة آيــة ،وهــي:

( 1/1/1إِنَّا أَن َزلْ َنا ُه قُ ْرآناً َع َر ِب ّياً لَ َعلَّ ُك ْم ت َ ْع ِقلُونَ) يوسف .2

اسـتُ ْه ِزئَ ِب ُر ُســلٍ ِم ْن قَ ْبلِ َ
ت لِل َِّذي َن
ك فَأَ ْملَ ْي ُ
َ ( 2/1/1ولَ َق ْد ْ
ـاب) الرعــد .37
كَ َف ـ ُروا ث ُـ َّم أَ َخ ْذت ُ ُه ـ ْم فَ َكيْـ َـف كَا َن ِع َقـ ِ

ســا ُن
ـر لِ َ
َ ( 3/1/1ولَ َقـ ْد نَ ْعلَـ ُم أَنَّ ُهـ ْم يَقُولُــو َن إِنَّ َــا يُ َعلِّ ُمـ ُه بَـ َ ٌ
ب
ســا ٌن َع ـ َر ِ ٌّ
الَّـ ِـذي يُل ِْح ـدُو َن إِلَ ْي ـ ِه أَ ْع َج ِمـ ٌّـي َو َه ـذَا لِ َ
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دج نم )نآرقلا يناعم ةمجرت( ةلأسم ىلإ ةدوعلا

ن) النحــل .103
ُم ِب ـ ٌ

ب ُم ِبنيٍ) الشعراء .195
سانٍ َع َر ِ ٍّ
ِ ( 4/1/1بلِ َ
صفْ َنا ِفي ِه ِم ْن الْ َو ِع ِ
َ ( 5/1/1وكَ َذلِ َ
يد
ك أَن َزلْ َنا ُه قُ ْرآناً َع َر ِب ّياً َو َ َّ
لَ َعلَّ ُهـ ْم يَتَّ ُقــو َن أَ ْو يُ ْحـ ِـدثُ لَ ُهـ ْم ِذكْــرا ً) طــه .113

ج لَ َعلَّ ُه ْم يَتَّقُونَ) الزمر .28
َي ِذي ِع َو ٍ
( 6/1/1قُرآناً َع َر ِب ّياً غ ْ َ

ـت آيَاتُـ ُه قُ ْرآن ـاً َع َر ِب ّي ـاً لِ َق ـ ْومٍ يَ ْعلَ ُمــونَ)
ُصلَـ ْ
ـاب ف ِّ
( 7/1/1كِتَـ ٌ
فصلــت .3

َت آيَاتُ ُه
ُصل ْ
8/1/1ـ ( َولَ ْو َج َعلْ َنا ُه قُ ْرآناً أَ ْع َج ِميّاً لَقَالُوا لَ ْوال ف ِّ

ب ق ُْل ُه َو لِل َِّذي َن آ َم ُنوا ُهدًى َو ِ
شفَا ٌء
أَأَ ْع َج ِم ٌّي َو َع َر ِ ٌّ

ف آذَانِ ِه ْم َوقْ ٌر َو ُه َو َعلَ ْي ِه ْم َع ًمى
َوال َِّذي َن ال يُ ْؤ ِم ُنو َن ِ

ك يُ َنا َد ْو َن ِم ْن َمكَانٍ بَ ِع ٍ
أُ ْولَ ِئ َ
يد) فصلت .44
ـك أَ ْو َحيْ َنــا إِلَيْـ َ
َ ( 9/1/1وكَ َذلِـ َ
ـك قُ ْرآنـاً َع َر ِبيّـاً لِتُ ْنـ ِـذ َر أُ َّم الْ ُقـ َرى
ـب ِفي ـ ِه فَ ِريـ ٌـق
َو َم ـ ْن َح ْولَ َهــا َوتُ ْنـ ِـذ َر يَـ ْو َم الْ َج ْم ـعِ ال َريْـ َ
الس ـ ِعريِ) الشــورى .7
ف الْ َج َّن ـ ِة َوفَ ِريـ ٌـق ِ
ِ
ف َّ

( 10/1/1إِنَّا َج َعلْ َنا ُه قُ ْرآناً َع َر ِب ّياً لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْع ِقلُونَ) الزخرف .3

ـوس إِ َمام ـاً َو َر ْح َم ـ ًة َو َه ـذَا
ـاب ُمـ َ
َ ( 11/1/1و ِم ـ ْن قَبْلِ ـ ِه كِتَـ ُ
ســاناً َع َر ِب ّي ـاً لِ ُي ْنـ ِـذ َر ال َِّذي ـ َن ظَلَ ُمــوا
ـاب ُم َ
ص ـد ٌِّق لِ َ
كِتَـ ٌ

ـرى لِلْ ُم ْح ِ
ني) األحقــاف .12
س ـ ِن َ
َوبُـ ْ َ
يعني هذا أ ّن القرآن نزل باللّغة العربية قطعاً وملموساً،
وهــذا يعنــي بتلــك اللّغــة التــي كانــت قبــل نــزول القــرآن فنــزل
مبتداول العرب ،وحسب مستوياتهم ومداركهم املعرفية،
فلم يحمل الطالسم التي ال ميكن ِفكاكها.
 2 /1ثبوت اإلعجاز اللّغوي :لقد تحدّى القرآن العرب
يف مســلكني هــا:
 1/2/1مسلك عدم اإلتيان مبثل هذا القرآن يف تعابريه
وأســلوبه؛
 2/2/1مســلك التّح ـدّي بلغــة عربيــة كانــت ُمســتعملة
لــدى العــرب.
وهكــذا ،فقــد جــاء التّحــدي لعــرب بضاعتهــم الــكالم،
ـمي ذلــك بالتّحـدّي ،يعنــي
فلــو مل يت ّحداهــم بلغتهــم ملــا سـ ّ
العرب كلّه ،وإالّ فهو طالســم.
إ ّن القرآن جاء بلســان يفهمه
ُ

ر
وأمــا مــن يقــول بــأ ّن يف القــرآن كلــات أجنبيــة ،فـ ٌ
ـرأي غ ـ ُ
مــردود؛ إالّ أنّهــا كلــات قدميــة ودخلــت يف مناويــل كالم
العــرب ،فأصبحــت منهــا دون شــعور أنّهــا دخيلــة بفعــل
االقــراض واالحتــكاك وطــول املــدة ،وهــذا بالقيــاس :مــن
تكلّــم بالعربيــة فهــو عــريب ،فنقــول :مــن أدخل كلمة أجنبية
إىل العربيــة أصبحــت منهــا.
كل الكلــات األجنبيــة
وإ ّن أصحــاب التأثيــل أو إعــادة ّ
كل اللّغات)
إىل أصولها العربية (عىل أساس أ ّن العربية أ ّم ّ
فليــس لــه محـ ّـل يف العقــل ،بــل هــو مــن الــكالم القومــي
والعاطفــي ،وال يؤيّــده املنطــق .وهــذا يج ّرنــا إىل الحديــث
عن قدسية اللّغة العربية عند هؤالء ،فال قدسية إالّ للقرآن
الكريــم ،رغــم ارتبــاط العربيــة بالقــرآن ،وهــو ارتبــاط ليــس
عضــوي ،بــل العربيــة عبــارة عــن غــاف ُمختــار ،والدليــل أ ّن
الدين اإلسالمي والعربية دخال إيران وتركيا وأجزاء من أوربا،
وبــاد الســند ...بقــي اإلســام فيهــا ،ومل تبــق العربيــة .فأيــن
القدســية يف هــذا؟
3 /1ـ اإلقــرار بوجــود الكلــات األجنبيــة ،وهــذا مــن
الطّبيعــي مبــكان ،بفعــل الهجــرات وال ّرحــات والتّجــارة
واالحتــكاك ،فــا غضاضــة أن يت ـ ّم األخــذ بصــورة طبيعيــة،
ودون إحســاس بال ّنقــص ،ونعلــم أ ّن املأخــوذ يف معظمــه
عبــارة عــن كلــات أو مســكوكات وطــال زمانهــا اســتعاملها
يف اللّســان العــريب؛ حتــى أصبحــت ال يف ـ ّرق بينهــا وبــن
الكلــات األصيلــة ،فهــي مــن جســم اللّغــة العربيــة .وإذا
عملنــا بنظريــة تصفيــة العربيــة مــن الدّخيــل ميكــن أن نقــول:
إنّنــا نظلــم القــرآن ونظلــم العربيــة ،ويعنــي أنّنــا نطــرد قس ـاً
كبــرا ً مــن األلفــاظ مــن لغتنــا ،فــاذا يبقــى بعــد ذلــك؟ أال
يشكّل ذلك فراغاً واسعاً يصعب أن نسدّه بكلامت عربية
أصيلــة .وكان علينــا الخــروج مــن القضايــا الخالفيــة التــي مل
تعمل إالّ عىل تخلّفنا .وما وقع اإلجامع عليه هو أ ّن العربية
التــي نــزل بهــا القــرآن الكريــم كغريهــا مــن اللّغــات؛ تفاعلــت
معها ،وكانت لغ ًة من بني اللّغات القدمية؛ حيث تقلّبت
يف بيئــات ُمتباينــة؛ تأثّــرت وأثّــرت ،فأعطــت كــا أخــذت
“فــإذا نظرن ـاً –مث ـاً -إىل العالقــة التــي جمعــت العربيــة
بطائفــة مــن اللّغــات واللّهجــات التــي شــاركتها يف األرض
واألوطــان ،واســتعملتها فئــات مــن املجتمعــات العربيــة

اإلســامية والقوميــات غــر العربيــة التــي ك ّونــت مــع العنــر
ظل حضارة موحدة (كالفارسية
العريب ُمجتمعاً واحدا ً يف ّ
والسيانيــة واآلراميــة واآلشــورية والقبطيــة
ّ
والتكيــة والكرديــة ّ
والرتكامنيــة واألمازيغيــة واإلســبانية والعربيــة ...وغريهــا)
وجدنــا أنّهــا كانــت يف الغالــب عالقــة متتــاز بقــدر كبــر مــن
التّســامح والتّناســق وتبــادل الوظائــف واألدوار .مـ ّـا جعــل
البيئــة اللّغويــة املشــركة تح ّقــق تن ّوعهــا الطّبيعــي التّلقــايئ
ـرورة إىل التّنــازع والتّنافــر.”3
الــذي ال يــؤدّي بالـ ّ
4 /1ـ اإلقــرار بــرورة ترجمــة القــرآن /معــاين القــرآن،
باعتباره أمانة لدى العرب ،ورسالة عاملية ،فرتجمته الزمة،
وتتعاظم أهمية الرتجمة مبا يطفو عىل األحداث من وقائع
ـراع بــن األديــان .وإ ّن التّفاعــل الحضــاري
ســوء الفهــم والـ ّ
التجــات القرآنيــة ،فــإذا كــرت
يش ـ ّجع عــى التّنافــس يف ّ
التجامت يكرث املريدون .وترجمة القرآن تأكيد نوعي عىل
ّ
الوجــود والبقــاء واإلضافــة والهدايــة واإلصــاح والتّغيــر نحــو
األحســن.
التجمــة كفعــل حضــاري قديــم،
5/1ـ اإلقــرار بأهميّــة ّ
مارســه العــرب منــذ املأمــون إىل متــى ،ومحمــد عــي
التجمــة ال تُناقــش يف ذاتهــا ،بقــدر مــا
والطهطــاوي ،فقيمــة ّ
ننظــر إىل مــا تق ّدمــه مــن رقــي علمــي وحضــاري للتص ـدّر أو
كل
للحــاق .ومــن هنــا فالقــرآن قيمــة حضاريــة كــرى ،عــى ّ
البــر أن يكونــا عــى درايــة مبحتــواه.
 - 3ارتبــاط الديــن اإلســامي باللّغــة العربيــة :لقــد
صدفة،
اختار الل ُه العربي َة لتكو َن لسا َن القرآن ،وهذا ليس ُ
بــل هنــاك أرسا ٌر و ُمعجــزاتٌ  ،فالعربيــة لغ ـ ٌة قرآني ـ ٌة بامتيــاز،
وهــي مختــارة لــكالم اللــه نظــرا ً لخصوصيــات ال توجــد يف
غريهــا ،وهــي لغــة محفوظــة مــن الخالــق ،ورغــم أ ّن كالم
القــرآن مل يخــرج عــن مألــوف كالم العــرب الجــاري عــى
الكــرة؛ فكلامتــه كلامتهــم ،ولكـ ّن أســلوبَه زائــد عــن أســلوبهم
يف مســالك التّعبــر التــي مل تكــن يف مألوفهــم فأعجزهــم
ذلــك األســلوب الف ـذّ ،وال ّنظــم امل ُتخـ ّـر ،الــوارد باالنســجام
الصويت يف أساليبه املتن ّوعة ،وبخطابه العقل والعاطفة،
رس إعجــازه البيــاين.
وتأثــره يف العا ّمــة
ّ
والخاصــة ،وذلــك ّ
بالفعــل لقــد تأثّــرت العربيــة تأثّــرا ً
خاص ـاً بالقــرآن مــن حيــث
ّ
اللّفــظ واملعنــى ،ويف أغــراض األســاليب ،فتل ّقــت هــذا
كتاب املؤمتر ()1

املؤمتر الدويل 2015 - 2 -

37

األثــر بصعوبــة ،ولك ّنهــا اســتطاعت اســتيعابه ،وذلــك مــا
عمــل عــى تنويعهــا وتطويرهــا واســتعدادها لعوامــل ال ّنمــو.
ولقــد عمــل القــرآن عــى توحيــد العربيــة األدبيــة وجعلهــا
لغ ـ َة العــامل ،ولغ ـ َة التّواصــل بــن املســلمني ،وذلــك مــا
جعلهــا تســتوعب الجديــد وبــه ترتقــي وتحصــف “تل ّقــت
العربيــة هــذا األثــر العظيــم ،وفيهــا مــن الحصافــة وعندهــا
مــن االســتعداد –وأعنــي بذلــك عوامــل ال ّنمــو فيهــا -مــا
ـب إىل ُملــك
يدافــع عنهــا خطــورة االنتقــال مــن ُجحــر ضـ ٍ
واســع الرقعــة مرتامــي األطــراف ،فلــم يعجزهــا أن تــرى مــا مل
تكــن رأت .فقامــت بــه ،واتّســعت لــه ُمســتعينة عــى ذلــك
بال ّنحــت طــورا ً ،والتّجـ ّوز تــارة ،والتّعريــب أخــرى ،فانتــرت
عــى مــا كان خليق ـاً أن يعي َبهــا ويقفهــا منــه موقــف الذّليــل
الضّ عيف ،”4كام أ ّن اإلسالم أَ َع َّد العربي َة لتكون لغ َة العامل،
فكتبــت بحروفهــا الكثــر مــن لغــات العــامل آنــذاك ومــا زاد
يف شــموخها ،خروجهــا مــن طَـ ْوق شــبه الجزيــرة العربيــة إىل
كل قــارات العــامل؛ حيــث كان الديـ ُن اإلســامي عامـاً مــن
ّ
وبخاصة ذات الحضارات
عوامل االختالط باألمم األخرى،
ّ
كل
التجمة ،ومن ّ
القدمية ،فأخذوا عنهم علمهم عن طريق ّ
بــاد العــامل التــي دخلوهــا عــن طريــق التّجــارة أو عــن طريــق
الفتوحات اإلسالمية ،فكانت الهند من الدّول التي دخلها
التّجــار ،فاســتوطنوا فيهــا ،ونقلــوا إليهــا ســاحة معاملــة
اإلســام للذمــي ،وقبــول اآلخــر ،والعيــش معـاً ،فنالــت شــبه
الســمح ،وعمــل أهلهــا عــى
الجزيــرة نصيبـاً مــن هــذا الديــن ّ
قبولــه ونــره عــى نطــاق واســع .كــا أ ّن املســلمني تعارفــوا
مــع الهنــود ،وترجمــوا إبداعاتهــم رغــم بُعــد املســافة بــن
شــبه الجزيــرة العربيــة ،وشــبه الجزيــرة الهنديــة ولكــن ليــس
ـوب ،قبــل التقــاء
بــن املســلمني حــدود ،فقــد التقــت القلـ ُ
التجمة ،وحكمتهم يف ذلك (الحكمة
الثّقافات عن طريق ّ
ظالــة املؤمــن؛ حيثــا وجدهــا فهــو أحـ ّـق بهــا) “وترجمــوا عــن
الهنديــة الكتــاب املسـ ّمى (بالســند هنــد) يف علــم ال ّنجــوم
و(بيا فــر) يف املوســيقى و(كليلــة ودمنــة) يف إصــاح
ال ّنفــوس وتهذيــب األخــاق ،ويعلّــل القفطــي ســبب قلّــة
املرتجــات عــن الهنديــة بقولــه :ولبعــد الهنــد مــن بالدنــا
قلّت تواليفهم عندنا ،فلم يصل إلينا إالّ طُرف من علومهم
وال ســمعنا إالّ بالقليــل مــن علامئهــم .ويبــدو أ ّن كُتُبـاً أخــرى
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والســموم كانــت
الســيوف وتدبــر الحــروب واألطعمــة
ّ
يف ّ
5
مرتجمــة لــدى العــرب ”.
ـت هنــا يف موقــع تبجيــل القــرآن الكريــم
مــر ًة أخــرى ،لسـ ُ
كل تعظيــم ووصــف،
أو لغــة القــرآن ،فهــا أرشف وأعــى مــن ّ
فالعربيــة لغــة انحنــى لعظمتهــا املشــاهري ،وم ّجد هــا
املســترشقون ،وقــال فيهــا الشّ ــعراء شــعرا ً كبــرا ً ،لغــة ال
تنازعهــا فيــه لغــة أخــرى .وأراهــا (القــرآن والعربية) اســتطاعا
يف ظــرف وجيــز تغيــر مجــرى التّار يــخ ،أليســا جدير يــن
بالدراسات املتجدّدة ،والنظر إىل القرآن كمعجزة خالدة،
لــه صفــة الثبــوت يف ألفاظــه ،والتّغـ ّـر يف ِدالالتــه ،هــذا مــن
جهة ،ومن جهة أخرى ،فإ ّن الله تعاىل أمر رسوله بالتبليغ؛
ّ
فوســيلة التبليــغ هــي اللســان أيـاً كان ﴿يــا أيهــا الرســول
ّ ْ
ّ
ّ َ
بلــغ مــا أنــزل إيلــك مــن ربــك وإن لم تفعــل فمــا بلغت
رســاتله﴾ املائــدة  ،67كــا أمــر بتبليــغ كالمــه دون كتــان
ّ
باالســتناد إىل قولــه تعــاىل ﴿إن اذليــن يكتمــون ما أنزنلا
ّ
ّ
مــن ابلينــات واهلــدى مــن بعــد مــا بينــاه يف الكتــاب
أوئلــك يلعنهــم اهلل ويلعنهــم الالعنــون﴾ البقــرة ،159
كام أ ّن الرسول قال( :بلّغوا ع ّني ولو آية) وهذا يف مجتمع
خليــط ،ويف وقــت يتزاحــم ال ّنــاس عــى دخــول اإلســام،
وال شـ ّ
ـك أ ّن التّبليــغ يحصــل مبختلــف اللّغــات ،هــذا يف
زمــن مــى ،فكيــف الحـ ُ
ـال يف هــذا الوقــت الــذي يتزايــد
فيــه عــد ُد املســلمني مــن ُمختلــف األلســنة ،ويتدا خــل
وجودهــم الجغــرايف والثقــايف؛ وهــم يحملــون القــرآن عقيدة
ورســالة عامليــة “إ ّن القــرآن رســالة إلهيــة ال يســتهدف ثقافــة
مع ّينــة ،بــل إ ّن اللــه يختــار قوم ـاً ويبعــث لهــم نبي ـاً ،ويبعــث
رســالته يف إطــار ثقافــة هــؤالء القــوم لتســهيل فهمهــا حتــى
يُبلّغــوا هــذه الرســالة إىل األقــوام األخــرى ،وهــؤالء يتل ّقــون
هــذا التّبليــغ يف إطــار ثقافتهــم وينقلونهــا إىل اآلخريــن،
وهكــذا .”6...كــا أ ّن القــرآن جــاء ليخاطــب ال ّنــاس عــى
ُمختلــف طبقاتهــم وأجناســهم وألوانهــم ولغاتهــم؛ يخاطــب
عقولهم وأحاسيسهم ويه ّز قلوبهم ،فيجب التّسليم بأهمية
التجمــة املعنويــة ،إضافــة إىل أ ّن الحديــث عــن املوضــوع
ّ
التجــات،
يف هــذا الوقــت قــد يــأيت بهــدف تقويــم تلــك ّ
أو عــى األقـ ّـل أن يحــدث بعــض املحاذيــر التــي تُراعــى يف
التجــات القادمــة ،إضافــة إىل تخطيــط ملــا ســيأيت مــن
ّ

والســعي لتطويرهــا وتحســينها ،واالســتفادة مــن
ترجــات،
ّ
وخاصة بال ّنسبة
التجمة،
التّقنيات امل ُعارصة يف عمليات ّ
ّ
للمؤسســات واألجهــزة التّابعــة للــدول العربيــة واإلســامية.
ّ
وال يعنــي أ ّن ارتبــاط الديــن اإلســامي باللّغــة العربيــة
عــدم ترجمــة القــرآن إىل لغــات أخــرى ،بــل مــن بــاب التّذكــر
بــأ ّن هــذا االرتبــاط لــه ِداللــة وجــود ،والعربيــ ُة لغــ ُة مركــزٍ،
فالتجمــة تجــوز منهــا بــرط أســاس؛ وهــو غايــة التّحكــم
ّ
والتّضلــع يف اللّغــة املرتجــم منهــا .فالعربيــة مبــا لهــا مــن
خصوصيــات ،ال ب ـ ّد أن توضــع ضمــن نطاقهــا مــن حيــث:
والخاصــة ـ أصولهــا
تاريخهــا الطّويــل ـ قواعدهــا العا ّمــة
ّ
ال ّنحويــة ـ األثــر القديــم املتواصــل ـ ال ّرجــوع إىل امل ُد ّونــات
الكــرى .هــذا عــى املســتوى اللّغــوي ،أمــا عــى املســتوى
التّرشيعــي ،فاملطلــوب مــن املرتجــم فهــم ال ّنــص القــرآين
جيــدا ً ـ معرفــة الفقــه اإلســامي ـ االطــاع عــى األصــول
والفــروع ـ اإلملــام التــا ّم بالتفاســر ـ معرفــة التّجديــد الفقهــي
متغــر يف
ـ الوعــي بقاعــدة :القــرآن ثابــت يف ُصــ َورِه،
ّ
ـروط ال ميكــن أن يضــل
دالالتــه .وعندمــا تتوفّــر هــذه الـ ّ
املرتجم طريقه؛ وهو ينقل األثر اإللهي من العربية إىل لغة
أخــرى؛ عليــه أن يتقنهــا مثــل اللّغــة امل ُرتجــم منهــا.
ُ - 4مــرّرات ترجمــة معــاين القــرآن :7ال ننكــر أ ّن
العربيــة مل تعـ ِ
ـرف االزدهــا َر يف عصورهــا الذهبيــة إالّ بفعــل
التجمــة التــي خرجــت مــن بيــت الحكمــة ا لــذي س ـ ّن
ّ
اســراتيجية ترجمــة أمــات كتــب الرياضيــات ،ث ـ ّم الكتــب
العلميــة ،ث ـ ّم العلــوم األدبيــة ،ومــا يلحــق بهــا مــن علــوم
كتب الحكمة والعلوم
إنسانية ،ويف ّ
أقل من قرنني ت ُرجمت ُ
اليونانيــة والبيزنطيــة والفارســية ،وكان ذلــك عــى مراحــل
كل مرحلــة بخطّــة علميــة ومبتابعة من
ثــاث؛ حيــث متيّــزت ّ
قبــل اإلرادة القوميــة .وأمــا نقــل /ترجمــة القــرآن الكريــم إىل
اللّغــات األخــرى ،فقــد عالجــه علــاء اللّغــة ورجــال الفقــه
منذ أقدم العصور ،وكان ُمنطلقها دينياً؛ وهو التع ّرف عىل
الديــن اإلســامي مــن قبــل غــر العــرب ،ث ـ ّم تط ـ ّورت الفكــرة
فأصبــح املــراد منهــا عنــد البعــض ُمنافســة اإلنجيــل الــذي
الضوري ،بل
ت ُرجم إىل ّ
كل اللّغات ،ومن ذلك أصبح من ّ
مــن الحتمــي العمــل عــى ترجمــة معــاين القــرآن الكريــم إىل
مختلــف اللّغــات بهــدف االكتشــاف والتعـ ّرف عــى حضــارة

كبرية وم ّد الصالت مع عامل جديد .ويف العرص الحديث
وقــع تنافــس وتســابق كبرييــن مــع ظهــور حــركات االتّصــال
بــن الشّ ــعوب ،وعــن طريــق وســائل االتّصــال الحديثــة وكــذا
تبــادل املعــارف والبعثــات ،ومــا تحدثــه مــن أثــر قنــاة األخــذ
والعطــاء ،ولذلــك شــغل موضــوع نقــل القــرآن إىل اللّغــات
األجنبية ح ّيزا ً من تفكري األفراد والهيآت الدينية اإلسالمية،
بل ذهب البعض منهم أ ّن ترجمة معاين القرآن الكريم إىل
كل النــاس ،وأ ّن االنغـ َ
ـاق
مختلــف اللّغــات واجــب ليفه َمـ ُه ّ
عــى الــذات ليــس بأفضــل مــن االســتالب؛ بحيــث إ ّن القرآن
أُنــزل بلســان عــريب؛ فهــذا ال يعنــي عــدم إباحــة ترجمتــه إىل
كل العاملــن أن
لغــات أخــرى ،أو يعنــي أنّــه مطلــوب مــن ّ
الضوري املســاهمة
يتعلّموا اللّغة العربية .ومن هنا فمن ّ
يف فهــم ونــر اإلســام عــن طريــق لغــات تلــك األقــوام،
واللّغــات يف املقــام العــا ّم وســيلة ليســت إالّ ،وتتّخــذ ثالثــة
أشــكال لــأداء :الصــوت ،الخـ ّ
وكل قــوم ميكنــه
ـط ،الفعــلّ ،
التعبــر عــن ثقافتــه بواســطة اللّغــة التــي يتقنهــا ،أو بواســطة
الشّ ــكل الــذي يتقنــه ،كــا أ ّن أهميــة ترجمــة معــاين القــرآن
جه ـاً
الكريــم تكمــن يف زاويــة العقيــدة ،مــا دام الخطــاب مو ّ
إىل الناس كافة مهام اختلفت لغاتهم وأجناسهم يف هذا
ّ
العــامل ﴿مــا هــو إال ذكــر للعاملــن﴾ القلــم  .52واآلن يف
كثري من بالد اإلسالم تلقى الخطب واألدعية بغري العربية،
وامله ّم أن تكون الحكمة يف التّأويل والتّفسري الذي يحصل
عــن طريــق تلــك اللّغــات ،وكيــف ميكــن تجســيد الحكمــة مــن
رشح /ترجمــة /تأويــل اآليــات ومــا تحملــه مــن حمولــة دينيــة
ـص
ـس فيهــا بنقلــة فارقــة ،أو باالبتعــاد عــن النـ ّ
بصــورة ال تحـ ّ
ـص امل ُرتجــم ال ّرغبــة التــي يحملهــا
يجســد النـ ّ
األصــي ،أو ال ّ
ـص األصــي (اآليــة).
النـ ّ
التجمــة :تذك ـ ُر املصــاد ُر بــأ ّن أ ّو َل
ُ - 5مباريــات ّ
التجامت ال ّرسمية املكتوبة والظاهرة للقرآن الكريم كانت
ّ
للغة الالتينية يف حدود 1141م ،وأولها تلك التي أعدّها
القس بطرس  .Pierre le Vénérableولقد عرفت تلك
ّ
التجــات أربــع مراحل؛ حيث مت ّيزت املرحلة األوىل من
ّ
القــرن  lXإىل  llXبوضــع الحجــر األســاس ،وتلتهــا املرحلــة
الثّانيــة مــن الالتينيــة إىل اللّغــات األوربيــة ،واملرحلــة الثّالثــة
التجمــة املُبــارشة إىل اللّغــات األوربيــة عــن طريــق
كانــت ّ
كتاب املؤمتر ()1
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املســترشقني ،ومت ّيــزت املرحلــة ال ّرابعــة بدخــول العــرب
التجمــة إىل اللّغــات األوربيــة ،وهــذه
واملســلمني مرحلــة ّ
املرحلة هي األحسن؛ حيث نجد فيها املوضوعية والدقّة
إىل حـ ّد مــا.
ولقــد ت ُرجــم القــرآن الكريــم إىل أكــر مــن  600لغــة يف
العــامل ،كــا نجــد يف لغــة واحــدة أكــر مــن ترجمــة فعــى
ســبيل املثــال توجــد أكــر مــن مائــة ( )100ترجمــة إىل اللّغــة
اإلنگليزيــة وحدهــا “عــدد ترجــات معــاين القــرآن الكريم إىل
ح ّد اآلن إىل اإلنجليزية قارب مائة ترجمة ”8وهناك أكرث من
أربعــن ( )40ترجمــة إىل اللّغــة الفرنســية؛ بعضهــا ترجــات
كاملــة وأخــرى جزئيــة ،وبعــض املصــادر تقــول “ ...ت ُرجــم
القــرآن  175مــرة إىل اإلنجليزيــة ،و 70مــرة إىل الفرنســية،
و 60مرة إىل األملانية .”9ولقد كرثت ُمباريات ترجمة معاين
القــرآن الكريــم بق ـ ّوة يف القــرن  XlXويف القــرن العرشيــن
والواحــد العرشيــن .كــا ظهــر نشــاط ترجمــة معــاين القــرآن
بق ّوة بدءا ً من القرن التّاســع عرش إىل اآلن ،وللمســترشقني
نشاط كبري يف هذا املجال؛ إذ عملوا جهدهم يف ترجمة
معــاين القــرآن الكريــم ،فقــد صالــوا وجالــوا فيــه بالدراســة
والفهرسة ،وال ننىس دور ال ُف ْرس واألتراك ،وهم مسلمون؛
والذيــن صانــوا تــراث العربيــة بالدراســة والتّحقيــق والحفــظ،
كل وقــت ،كــا ينظــرون إىل
وامل ُنافحــة العلميــة عنــه يف ّ
التجمــة عندهــم يف ال ّرتبــة
القــرآن نظــرة تقديــس ،وكانــت ّ
يتم
الثّانية إذا استعىص تعلّم العربية ،ويف نظرهم أ ّن ما ال ّ
بــه الواجــب فهو واجــب ،أي أ ّن مــن يدخــل منهــم اإلســام
ال ب ـ ّد أن يتعلّــم العربيــة .ولقــد تح ـ ّرج ال ُف ـ ْرس املســلمون
األوائــل مــن ترجمــة القــرآن حتــى عهــد امللــك الســاماين
أيب صالــح منصــور بــن نــوح فت ّمــت ترجمــة ُمختــرة لتفســر
الطــري ،وعنــد الفــرس مــن يريــد أن يتعلّ ـ َم أمــو َر الديــن
وينخــر َ
ط يف جــادة املجتمــع عليــه أن يتعلّــم اللغة العربية،
ـول اإلمامــة ومرجعيــة آيــات اللــه،
وهــي رشط مــن رشوط تـ ّ
َّ
َ َ َْ َ َْ ْ َ ُ
ـول إِال
ويعتمـ
ـدون عــى قولــه ت َعــاىل ﴿وما أرســلنا مِن رسـ ٍ
َ
ُ َ ِّ َ ُ
َ
ْ
ْ
ـان قو ِم ـ ِه ِلبــن لهــم﴾ إبراهيــم .4
بِلِسـ ِ
 - 6اختــاف يف وجهــات الــرأي :إ ّن ترجمــة الكتــب
املن ّزلــة تتطلّــب ت َضلّعـاً كبــرا ً مــن املَعــارف اللّغويــة ،ومت ّكنـاً
مــن دقائــق املعــاين وخلفياتهــا ،وهــذا األمــام مالــك يقــول:
40

دج نم )نآرقلا يناعم ةمجرت( ةلأسم ىلإ ةدوعلا

أصبت من الفهم غاية ،ومن العلم يف نهاية ،فإ ّن ذلك
لو
ُ
يرجــع إىل أصلــن :كتــاب اللــه العزيــز ،وسـ ّنة رســول اللــه وال
سبيل إليهام وال ال ّرسوخ فيهام ،إالّ مبعرفة اللّسان العريب،
َ
فَ ِب ـ ِه أنـ َ
ـزل الل ـ ُه كتابَــه ونهــج لعبــاده أحكا َمــه ،ويُــروى أ ّن طلب ـ ًة
مــن طــاب ابــن هشــام طلبــوا منــه أن يض ـ َع لهــم كتاب ـاً يف
تفســر القــرآن وبيــان معانيــه ،فوضــع لهــم كتاب ـاً يف اللّغــة
والســؤال:
أســاه (مغنــي اللّبيــب عــن كتــب األعاريــب).
ّ
ملاذا وضع ابن هشام كتابه (املغني) لفهم القرآن الكريم؛
أل ّن فهــم القــرآن يعــود يف غالــب األحيــان إىل فهــم معــاين
الحــروف والجمــل ،وعالقــة الكلــم ببعضهــا ،وقــد أشــبعها
بحث ـاً يف مؤلّفــه ،كــا أنّــه وضــع الحــدو َد الفاصل ـ َة للجمــل
ومعانيهــا يف العربيــة ،كــا وضعهــا القدامــى مــن خــال
وقســمها إىل أربعــة جمــل :فعليــة
اللّســان املتــداول عنهــم ّ
واســمية ورشطيــة وظرفيــة ،ومــن هنــا فــإ ّن هــذا الكتــاب
يف نظــره هــو الــذي يش ـكّل مفتاح ـاً لفهــم معــاين القــرآن أو
تفسريا ً له؛ أل ّن اإلعجاز يف القرآن لغوي وبه تحدّى العرب
أن يأتــوا مبثلــه.
إ ّن القــرآن ُمعجــز يف كلّمــهُ ،معجــز يف ترجمتــه ،ومــن
هنــا نجــد فريقــن ُمتخالفــن:
فريــق أول يح ـ ّرم ترجمــة القــرآن أو معــاين القــرآن ،بــل
يتشّ ــدد يف الــرأي ،بــأ ّن القــرآن ليــس كمثلــه يشء ،فــا تجــوز
ترجمتــه ،وترجمتــه تُع ـ ّد ذنب ـاً ،10وقــد أشــفعوا هــذا الــرأي
فأي قراءة تُرتجم وكيف يُعالج
بالقراءات امل ُتعددة للقرآنّ ،
الفــرق بــن قــراءة ورش عــن قالــون ،ويعتمــدون عــى آراء
علــاء يُشـ ّهرون خالفَهــم لل ُمجيزيــن مــن مثــل الشّ ــيخ رشــيد
رضــا الــذي قـدّم دراســة ضــد ترجمــة القــرآن أو معــاين القــرآن
ووســمها :ترجمــة القــرآن ومــا فيهــا مــن امل َفاســد و ُمنافــاة
اإلســام ،إىل جانــب مجموعــة مــن املؤلّفــات ،مــن مثــل:
1ـ حادث األحداث يف اإلقدام عىل ترجمة القرآن.
2ـ الفرقــدان النـ ّـران يف بعــض املبا حــث املتعلّقــة
بالقــرآن.
ويحرص هذا الفريق املانع رأيه يف أربع نقاط:
 1إ ّن القرآن الكريم ُمعجز ال ميكن ترجمته؛
 2ـإ ّن القرآن الكرم بحرفيته غري ميسورة؛
التجمــة تفقــد القــرآن روعــة ال ّنظــم العــريب والطــاوة
 3إ ّن ّ

والل ـذّة والتّأثــر يف ال ّنفــوس؛
التجمة تُؤ ّول بعض األلفاظ ”.
 4إ ّن يف ّ
ويحت ّجــون كذلــك بذلــك ال ِف ْعــل للســلطان الـ ّـريك
(عبد الحميد الثّاين) الذي منع محاولة لرتجمة القرآن إىل
الرتكيــة ،بــل منــع كتابــة اآليــات بغــر الحــرف العــريب ،وحـذّر
كل الفــن التــي قــد تُــيء إىل القــرآن الكريــم وذلــك
مــن ّ
عــن طريــق مراســيم (فرامانــات) متجيديــة للقــرآن .وســبق
ـض دخــول نســخة مــن القــرآن
لألزهــر يف عــام  1925أن رفـ َ
التكيــة إىل أرض الكنانــة ،بــل أمــر بحــرق
الكريــم ُمرتجمــة إىل ّ
التجمــة إىل بــاد مــر .ويــرى هــذا
رسبــت مــن هــذه ّ
نســخ ت ّ
الفريــق األول بــأ ّن القــرآن تح ـدّى العــرب الفصحــاء بــأن يأتــوا
بســورة مــن مثلــه فعجــزوا وهــذا إلعجــازه البالغــي والعلمــي
والتجمــي ،كــا يشــفعون رأيهــم هــذا بقولهــم:
ّ
والشعــي ّ
التجمــة يعنــي إباحــة كتابــة القــرآن الكريــم
إنّــه إذا أبيحــت ّ
بغــر الحــرف العــريب ،وهــذا ُمنكــر عــى رأي القدامــى ،فــإ ّن
مم مل أ َر فيه للعلامء كالماً ،ويحتمل
الزركيش قال“ :هذا ّ
الجــواز ،ألنّــه قــد يحســنه مــن يقــرأه بالعربيــة ،واألقــرب املنــع
كــا تحــرم قراءتــه بغــر لســان العــرب ،وكقولهــم :القلــم أحــد
اللّســانني ،والعــرب ال تعــرف قلـاً غــر العــريب ،قــال تعــاىل
بلســان عــريب مبــن ،”12ويعتمــد هــذا الفريــق عــى مذهــب
الحنفيــة الــذي يقــول“ :أجمــع األمئــة عــى أنّــه ال تجــوز قــراءة
الصــاة ،ومينــع فاعــل ذلــك أشـ ّد
القــرآن بغــر العربيــة خــارج ّ
رف يف قــراءة
املنــع ،أل ّن قراءتــه بغريهــا مــن قبيــل التّ ـ ّ
القــرآن مبــا يخــرج عــن إعجــازه ،بــل مبــا يوجــب الركاكــة،”13
كــا يشــفع هــذا الفريــق ح ّجتــه بــأ ّن الرســول عــاش هــذا األمــر
بالتجمة،
يف ظرف تدافق الداخلني يف اإلسالم ومل يأمر ّ
بل قال“ :خريكم من تعلّم القرآن وعلّمه” ،ومل يقل :خريكم
مــن ترجــم القــرآن.
وأمــا الفريــق الثّــاين فيســتند إىل كثــر مــن الدراســات
امل ُم ّجــدة وامل ُجيــزة لرتجمــة القــرآن الكريــم مــن مثــل:
السديد يف حكم ترجمة القرآن املجيد؛
1ـ القول ّ
2ـ ترجمة القرآن الكريم وأحكامه؛
3ـ ترجمة القرآن ونصوص العلامء فيها.
إىل جانــب بعــض األقــوال مــن مثــل قــول الكــوايش:
“أجــاز أبــو حنيفــة القــراءة بالفارســية برشيطــة وهــي أن يــؤدّي
11

القــارئ املعــاين كلّهــا مــن غــر أن يُنقــص منهــا شــيئاً .قالــوا:
ـروط تشــهد أنّهــا إ جــازة  ،”14كــا ذكــر اإلمــام
وهــذه ا لـ ّ
الرسخــي أ ّن “اإلمــام أبــا حنيفــة أجــاز ترجمــة الفاتحــة ألهــل
فــارس ،فقــال :وأبــو حنيفــة رحمــه اللــه اسـ ّ
ـتدل مبــا روي أ ّن
الفرس كتبوا إىل سلامن  tأن يكتب لها الفاتحة بالفارسية
ـت ألســنتُهم
فكانــوا يقــرؤون ذلــك يف الصــاة حتــى النـ ْ
للعربيــة .”15كــا يشــر مرجــع آخــر إىل أ ّن ســلامن الفــاريس
كتب الفاتحة للفرس بلغتهم بدءا ً بسم الله الرحمن الرحيم
(بنــام غــدا يك بخشــانده مهربــان) وعرضهــا عــى ال ّنبــي فلــم
يَن ُكــر عليــه ذلــك ،وبعــث ســلامن بهــا إليهــم “وثابــت كذلــك
أنّــه أرســل ســلامن الفــاريس إىل قومــه ليعلّمهــم بالفارســية،
ومعنــى ذلــك أ ّن الرتجمــة رضورة ،وكان ســلامن  tحســب
مــا ورد يف إشــارات فارســية ،كان يُجلــس العارفــن بالعربيــة
عــى ميينــه ،ومــن ال يعرفهــا عــى يســاره ،وكان ينطــق اآليــة
بالعربيــة ث ـ ّم بالفارســية .16وعــى العمــوم فــإ ّن الفئــة الثانيــة
التجمــة نظــرة علميــة ،وتعتمــد ال ُحجــج
امل ُجيــزة تنظــر إىل ّ
التّاليــة:
 1قول اإلمام أيب حنيفة يف جواز القراءة بالفارسية لغري
القــادر عــى العربيــة؛
 2تفريق املتكلّمني بني الكالم اللّفظي والكالم ال ّنفيس
عنــد قولهــم بــأ ّن القــرآن كالم اللــه غــر مخلــوق؛
 3ا ّدعــاء املجدّديــن أهميــة فهــم القــارئ معنــى مــا يقــرؤه
الصــاة؛
يف ّ
 4رضورة متثيل القرآن بنصوصه املرتجمة أمام الشّ عوب
املسلمة من غري العرب؛ ليكونوا عىل ب ّينة من كتابهم
يف عــر تكافــح فيــه األديــان واملذاهــب ،وتحريــم
التجمــة يعـ ّد ُجبْنـاً وفــرارا ً بكتــاب اإلســام عــى ســاحة
ّ
املقايســة بالكتــب؛
 5حبس القرآن يف الدائرة العربية ينايف كونه ديناً عاماً،
ويؤيّــد شــبهة الذيــن ي ّدعــون اختصاصــه بالعــرب.17
قلت يف نفيس أال يحسن بنا أن نقول:
كل هذا
ووراء ّ
ُ
إ ّن القــارئ الــذي ال يعــرف العربيــة عليــه أن يجــد هــذا القــرآن
بالحــروف التــي يتقنهــا ،وباللّغــة التــي يفهمهــا ،بــل إنّــه مــن
حق البرش كافة أن يصلهم القرآن الكريم بلغاتهم يف شكل
ّ
تقريبــي عــن طريــق ترجمــة املعــاين؛ أل ّن الغــرض واملهـ ّم يف
كتاب املؤمتر ()1
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املســألة هــو إيصــال العقيــدة ومســؤولية اإلنســان تجــاه ربــه،
علامً أ ّن “ترجمة معاين القرآن ال تُسمى قرآناً ،وال متّسع ألن
التجمــة بشــكل عــام مهــا كانــت دقيقــة وحاذقــة ال
نؤكّــد أ ّن ّ
ميكن أن تحقّق األبعاد املطلوبة ،وأ ّن ترجمة األلفاظ ميكن
أن توقــع بالكثــر مــن املخاطــر ،وتــزداد املخاطــر أكــر فأكــر
ـص الدينــي ،هــذا إضافــة إىل مــا يصطلــح
عنــد ترجمــة النـ ّ
عليه عند علامء فقه اللّغة من ارتباط األصوات باملعاين،
ودالالت األصوات عىل املعاين ،”18ولهذا يجب العلم بأ ّن
التجمــة ال تعنــي البديــل عــن القــرآن الكريــم ،كــا أ ّن ترجمــة
ّ
معــاين القــرآن ليــس ترجمــة للقــرآن التــي ال ميكــن أن تحصــل،
فتصعــب املحــاكا ُة والتّام ثـ ُـل الختــاف الخصوصيــات
اللّغويــة بــن اللّغــات ،إضافــة عــى ال ّنظــم القــرآين الــذي ال
ميكــن أن مياثلَــه نَظْـ ٌم آخــر ،ومــن هنــا فإنّنــا نجــد التّفاســر أو
التجــات املعنويــة؛ وهــي تلــك التــي يــرح فيهــا املرتجــم
ّ
الغامــض والتّعبــرات ال ّرمزيــة؛ وفيهــا يحــدث املــزج بينهــا
التجمــة والتّفســر؛ وفيهــا كذلــك توضيــح مدلــوالت
وبــن ّ
بعــض املُفــردات ،وإعــادة صياغــة األفــكار أحيانـاً ،وتوضيــح
الغامــض ،وعقــد ُمقارنــات ،والخــروج باســتنتاجات.
ـروري اإلســهام يف فهــم ونــر
ومــن هنــا ،فمــن الـ ّ
اإلســام عــن طريــق لغــات تلــك األقــوام ،واللّغــات يف
املقــام العــا ّم وســيلة ليســت إالّ ،وتتّخــذ ثالثــة أشــكال
لــأداء :الصــوت ،الخـ ّ
وكل قــوم ميكنــه التّعبــر
ـط ،الفعــلّ ،
عــن ثقافتــه بواســطة اللّغــة التــي يتقنهــا ،أو بواســطة الشّ ــكل
الــذي يتقنــه ،كــا أ ّن أهميــة ترجمــة معــاين القــرآن الكريــم
جه ـاً إىل
ـاب ُمو ّ
تكمــن يف زاويــة العقيــدة ،مــا دام الخطـ ُ
ال ّنــاس كافــة مهــا اختلفــت لغاتهــم وأجناســهم يف هــذا
ّ
العــامل ﴿مــا هــو إال ذكــر للعاملــن﴾ القلــم  .52واآلن يف
كثــر مــن بــاد اإلســام تجــري خطــب بغــر العربيــة وتلقــى
كذلــك األدعيــة ،وامله ـ ّم أن تكــون الحكمــة يف التّأويــل
والتّفســر ،الــذي يحصــل عــن طريــق تلــك اللّغــات وكيــف
ميكــن تجســيد الحكمــة مــن رشح /ترجمــة /تأويــل اآليــات
ـس فيهــا بنقلــة
ومــا تحملــه مــن حمولــة دينيــة بصــورة ال تحـ ّ
ـص
يجســد النـ ّ
فارقــة ،أو باالبتعــاد عــن النـ ّ
ـص األصــي ،أو ال ّ
ـص األصــي (اآليــة) .ويف
املرتجــم الرغبــة التــي يحملهــا النـ ّ
التجــات ملعــاين القــرآن
الســنوات األخــرة تزايــد عــدد ّ
42
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الكريم إىل لغات مختلفة والسبب هو العمل عىل تبسيط
القرآن وفهمه فهامً ج ّيدا ً من قبل املسلمني غري ال ّناطقني
بالعربيــة ،أل ّن هــؤالء الناطقــن بغــر العربيــة كان لهــم دور
هــا ّم يف نــر اإلســام واإلعــاء مــن شــأن اللّغــة العربيــة التــي
خدموهــا يف دقائقهــا اللّغويــة ،بــل حــدا بالكثــر منهــم أن
هجــروا لغاتهــم واتّخــذوا العربيــة بديـاً ملــا فيهــا مــن بيــان مل
يوجد يف لغاتهم ،وقال البريوين  440 - 362هـ :والله ألن
ـب إيل أن أُمــدح بالفارســية ،بــل إ ّن
أُهجــى بالعربيــة أحـ َّ
الشقية مصطلحات عربية،
مصطلحات كثرية يف اللّغات ّ
باإلضافــة إىل أ ّن علــا َء هــذه األمــم يختــارون اللّغــة العربيــة
ملؤلّفاتهــم العلميــة وتقــول بنــت الشــاطئ يف هــذا األمــر
“وكان مــن امل ُتص ـ ّور أن تجمــع هــذه الشّ ــعوب بــن العربيــة
لغــة الديــن وبــن لغاتهــا القوميــة التــي صانتهــا طوي ـاً ضــد
الغــزو لغــة حيــاة ولكــن مل ميـ ِ
ـض جيــل أو جيــان حتــى كانــت
العربية اللّسان املشرتك لشعوب أ ّمة واحدة هجرت إليها
ألســنتها القوميــة دون أن يجربهــا أحــد عــى ذلــك كــا مل
ـى عــن عقائدهــا وأديانهــا لتعتنــق
يكرههــا ُمكـ َره عــى أن تتخـ ّ
اإلســام ،بــل تركــت لغــة العــرب تخــوض معركتهــا مــع لغــات
الشّ عوب الداخلة يف اإلسالم .”19وملاذا حدث هذا؛ أل ّن
القــرآن أعطــى رســالته يف بالغــة عاليــة ،وهــو ليــس بشــعر وال
نظــم وال ميكــن تقليــده ،وال يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه وال
مــن خلــف ،فهــو شــامل لخــري الدنيــا واآلخــرة نــزل بأســلوب
بيــاين ليــس مــن صنــع البــر ،وإنّــه ال يُعــى أســلوب عليــه.
7ـ رضورة وضــع قواعــد لرتجمــة معــاين القــرآن إىل
اللّغــات األجنبيــة :ملــاذا تُطــرح اآلن رضورة وضــع قواعــد
لرتجمة معاين القرآن إىل اللّغات األجنبية؟ ألنّه الحظنا أ ّن
التجــات امل ُخلّــة
الســوق العامليــة أُت ِْخ َمـ ْ
ـت بالعديــد مــن ّ
ّ
باملعنــى املقصــود يف القــرآن الكريــم ،وإزاء هــذا الوضــع ال
ـتغرب إقدا َم أصحابها
التجامت أسـ
أنكر أنّني يف كثري من ّ
ُ
ـب اآليــات ،ومــا
عــى امل ُغامــرة ،فهــي تعجــز عــن اإليفــاء بلـ ّ
التجمــة لآليتــن 22ـ 23مــن
يحزننــا يف ذلــك مث ـاً تلــك ّ
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ـن إِال مــا قــد ســلف إِن اهلل كن غفــورا رحِيمــا﴾
األختـ ِ

N’épousez pas les femmes qui ont été les épouses de vos pères, c’est un crime ! C’est le chemin
de la perdition, mais si le mal est fait gardez-les

التجمــة ُمبتــرة ،مل تـ ِ
ـف بغــرض اآليــة التــي
ونالحــظ أ ّن ّ
التجمــة /التّفســر هزيلــة
فصلــت يف زواج املحــارم ،ونــرى ّ
ّ
بالتكيــز عــى الــزواج بزوجــة األب ،وإن حصــل فــا
جــدا ًّ ،
عليــه .وهــذا األمــر غــر منصــوص عليــه يف اآليــة ،فكيــف
رف يف أمــر خطــر مثــل هــذا؟
لل ُمرتجــم /لل ُمفـ ّ
ـر التّ ـ ّ
كــا لُوحظــت مســألة أخــرى وهــي كثــرة يف رشح كنــه مثـاً
(الــواو) وهــذا بســبب الخالفــات يف االجتهــاد ،وعــدم
الســديد ،فنجــد ترجــات تعامــل واو
الوصــول إىل الــرأي ّ
التجمــة التــي تعامــل بهــا واو االســتئناف ،أو
العطــف بــذات ّ
واو القســم ،أو واو مبعنــى مــع ...وهــذا كلّــه يعــود إىل فــرط
التّع ّمــق يف املســائل املعجميــة التــي يحتــاج إليهــا مرتجــم
القــرآن ،أي بحاجــة إىل معجــم تاريخــي للغــة العربيــة إلدراك
كُنــه الحــروف ،بلـ َه الحديــثَ عــن الكلــات ،وعــن الــدالالت
التجــات أمثــال
املتغـ ّـرة .ومــع هــذا ال ننكــر إحــكام بعــض ّ
التجمــة التّناظريــة للقــرآن الكريــم ل ـ ريكــرت األملــاين ،بال ّرغــم
ّ
من أنّه ترجم ثالثة أرباع القرآن فقط “إذ حافظ يف الصياغة
األملانية عىل األسلوب الذي يتم ّيز به القرآن إىل ح ّد كبري
وإن مل يتبــع ال ّنــص األصــي كلمــة كلمــة ،وميكــن أن يُقــال
التجمــة أقــرب إىل الجــال اإلعجــازي
بــا مبالغــة إ ّن هــذه ّ
التجــات التــي صــدرت يف أوربــا،
أللفــاظ القــرآن مــن ّ
كل ّ
فض ـاً عــن أ ّن الشّ ــاعر اختــار بعــض اآليــات وص ّنــف منهــا
ـص الدراســات عــى أ ّن
أشــعارا ً وأمثــاالً باألملانيــة .”20وتنـ ّ
ـص
هــذه ّ
الصيا غــة األصليــة للنـ ّ
التجمــة حافظــت عــى ّ
التجمــة ،وبالتّأكيــد عــى خصوصيــات ودقائــق
القــرآين يف ّ
اللّغــة األملانيــة ،فتــكاد تكــون أقــرب إىل الجــال اإلعجــازي.
وال شـ ّ
ـت إقبــاالً لــدى
التجمــة التــي نالـ ْ
ـك أ ّن مثـ َـل هــذه ّ

األملــان حيــث تتبــع فكــر فريديــرش شــايرماخر Friedrich
التجمة
 Schleiermacherالذي قام بتحديد مجاالت ّ
وأنواعهــا عــى أســاس االســتخدام اللّغــوي ،وتهتـ ّم مدرســته
ـص
ـص املنقــول منهــا ،والنـ ّ
بعالقــة التّطابــق بــن مك ّونــات النـ ّ
املنقــول إليهــا .ولهــذا هنــاك مــن اقــرح قواعــد مه ّمــة يف
مجــال ترجمــة معــاين القــرآن الكريــم إىل اللّغــات األخــرى
وعمل بها مع طالبه ،وبعض الباحثني وضع قواعد صارمة
املؤسســات العربيــة واإلســامية العلميــة،
وزكّتهــا بعــض
ّ
فــكان علينــا االســتهداء بهــا ،أو العمــل عــى احتذائهــا.
الصارمة التي عمل بها بعض
ومن خالل تلك القواعد ّ
الغربيني ،رأت َم ِ
ش َيخَة األزهر سنة 1929م وكان عىل رأسها
(محمد مصطفى املراغي) إباحة ترجمة القرآن إىل اللّغات
األخــرى تَســهيالً وتَبســيطاً لغــر العــرب بالخصــوص ،ومــن
ـروط العلميــة ،وأنّــه ال ب ـ ّد مــن لجنــة
الـ ّ
ـروري اعتــاد الـ ّ
تعمــل عــى ترجمــة القــرآن ،وتكــون متع ـدّدة االختصاصــات
إلدراك الخصوصيــات التّعبرييــة وال ّنفســية التــي يحملهــا
القــرآن؛ أل ّن القــرآن لــه بالغــة فائقــة ،وال تــدرك إالّ بامتالكهــا
رس بالغته وامتالك آليات
“ ...الذين يرتجمونه دون إدراك ّ
التجامت خيانة لروح ال ّنص
جاملية أســاليبه فأغلب هذه ّ
القرآين .”21ويف سنة  1936أصدر األزهر يف مجلته دراسة
ملحمــد فريــد وجــدي َو َس ـ َمها (األدلّــة العلميــة عــى جــواز
ـاح ترجم ـ َة
ترجمــة القــرآن الكريــم إىل اللّغــات األجنبيــة) وأبـ َ
معــاين القــرآن بعــد ال ّرفــض الــذي أبــداه ســنة  ،1925ولكــن
حاولت استجال َءها من خالل
ضمن رشوط وحدود .ولقد
ُ
ـكل اآلراء امل ُجيــزة يف هــذه ال ّنقــاط:
دراســتي لـ ّ
 1أن يكــون التّفســر خالي ـاً مــا أمكــن مــن امل ُصطلحــات
وا مل َبا حــث العلميــة إالّ مــا ا ســتدعاه فه ـ ُم اآليــة؛
 2أالّ يتع ـ ّرض فيــه لل ّنظريــات العلميــة ،فــا يذكــر مث ـاً
التّفســر العلمــي للرعــد والــرق عنــد آيــة فيهــا رعــد
الســاء وال ّنجــوم عنــد
وبــرق ،وال رأي للفلكيــن يف ّ
ـر اآليــة مبــا يـ ّ
ـدل عليــه
آيــة فيهــا ســاء ونجــوم ،إنّ ــا تفـ ّ
اللّفــظ العــريب ،ويوضــع موضــع العــرة والهدايــة فيهــا؛
االتســاع يف تحقيــق بعــض
ســت الحا جــة إىل
ّ
 3إذا َم ّ
املســائل وضعتــه اللّجنــة يف حا شــية التّفســر؛
 4أالّ تخضــع اللّجنــة إالّ ملــا تـ ّ
ـدل عليــه اآليــة الكرميــة ،فــا
كتاب املؤمتر ()1
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ـن مــن املذاهــب الفقهيــة وال
تتق ّيــد مبذهــب ُمعـ ّ
ـن مــن املذاهــب الكالميــة وغريهــا ،وال
مبذهــب ُمعـ ّ
تتعسف يف تأويل آيات املعجزات وأمور اآلخرة ونحو
ّ
ذلــك؛
ـر القــرآن بقــراءة حفــص ،وال يُتع ـ ّرض لتفســر
 5أن يُفـ ّ
قــراءات أخــرى إالّ عنــد الحا جــة إليهــا؛
 6أن يُتجنــب التكلّــف يف ربــط اآليــات والس ـ َور بعضهــا
ببعــض ؛
صح بعد البحث وأعان
 7أن يُذكر من أسباب ال ّنزول ما ّ
عــى فقــه اآليــة؛
 8عند التّفسري تُذكر اآلية كاملة أو اآليات إذا كانت كلّها
مرتبطــة مبوضــوع واحــد ،ثـ ّم تُحـ ّرر معــاين الكلــات يف
ـر معــاين اآليــة أو اآليــات ُمسلســلة يف
دقّــة ،ث ـ ّم تفـ ّ
عبــارة واضحــة ق ّويــة ،ويوضــع ســبب ال ّنــزول وال ّربــط،
ومــا يُؤخــذ مــن اآليــات يف الوضــع املناســب؛
 9أالّ يُصار إىل ال ّنسخ إالّ عند تعذّر الجمع بني اآليات؛
كل سورة ما تصل إليه اللّجنة من بحثها
 10يوضع يف أول ّ
الســورة
الســورة أمكيــة هــي أم مدنيــة؟ ومــاذا يف ّ
يف ّ
املكيــة مــن آيــات مدنيــة ،والعكــس؛
 11توضــع للتّفســر مق ّدمــة يف التّعريــف بالقــرآن ،وبيــان
كل مــا يحتويــه مــن فنونــه؛ كالدعــوة إىل
مســلكه يف ّ
اللــه ،كالتّرشيــع والقصــص والجــدل ،ونحــو ذلــك ،كــا
يذكــر فيــه منهــج اللّجنــة يف تفســرها.
ـروط بعض ـاً مــن
وميكــن أن أضيــف إىل هــذه ا لـ ّ
املحـدّدات -التــي قــال بهــا بعــض الباحثــن الذيــن يتحـ ّرزون
مــن تلــك األخطــاء التــي صــدرت مــن قبــل بعــض املرتجمــن
غــر املتحرزيــن -،وهــي:
 1تُبحــث أســباب ال ّنــزول والتّفســر باملأثــور ،فتفحــص
الصحيــح منهــا بالتّفســر ،مــع
َمروياتهــا ،وتتق ّيــد ويــد ّون ّ
بيــان وجــه ق ـ ّوة الق ـ ّوي ،وضعــف الضّ عيــف مــن ذلــك؛
 2تُبحــث مفــردات القــرآن الكريــم بحثـاً لغويـاً ،وخصائــص
التاكيــب القرآنيــة بحث ـاً بالغي ـاً وتــد ّون؛
ّ
 3تُبحــث آراء املفرس يــن با لــرأي والتّفســر باملأثــور،
ـر اآليــة بــه ،مــع بيــان وجــه ر ّد مــن املــردود
ويختــار مــا تفـ ّ
22
وقبــول املقبــول .
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الشوط ،والتي قد تبدو للبعض تعجيزي ًة
وملاذا هذه ّ
وتحســن وأ ّن
يف هــذا الوقــت ،أرى أ ّن العلــوم يف تطّ ـ ّور
ّ
هــذا التّحديــد ليــس تضييقـاً عــى البحــث يف أمــور تفســر
أو ترجمــة معــاين القــرآن ،بقــدر مــا هــي احتيــاط يف ترجمــة
نــص مق ـدّس يحتــاج إىل أجهــزة وفــرق بحــث تعمــل عــى
تقديــم البديــل ال ّنوعــي ،بــل إ ّن العمــل يف ِفـ َرق ُمتخصصــة
قــد تصــل إىل مــا مل يصــل إليــه األوائــل .ولهــذا أقــول :أرى
ـروط التــي
مــن خــال هــذه الحوصلــة وشــبكة القواعــد والـ ّ
ُختصــون يف ترجمــة معــاين القــرآن ،نأمــل أن
أبداهــا امل ّ
النص
تحصل تح ّوطات علمية من الواجب التزامها لرتجمة
ّ
القــرآين الــذي ال مثيـ َـل لــه.
ومــن هنــا بــات األم ـ ُر حازم ـاً مــن الوقــوف بق ـ ّوة وبنظــام
وبعلم يقيني للحيلولة دون وقوع هنات أو هفوات أو أخطاء
تــؤدّي إىل ســوء الفهــم ،أو تعمــل عــى تغيــر مضمــون ال ّنــص
القــرآين ،وهــذا هــو َمربــط الحــال يف األمــر ،فــكان ال ب ـ ّد مــن
ترجــان ُمحــرف يتقــن ف ـ ّن صناعتــه ،ويجمــع بــن لغتــن
وخاصــة اللّغ ـ َة العربي ـ َة
وعــى درايــة عاليــة ُمتكافئــة بهــا،
ّ
باعتبارهــا وســيل ًة لفهــم ال ّنصــوص واســتنباط األحــكام ،فهــي
ِمفتــاح فَهــم الديــن اإلســامي “...اإلقبــال عــى تف ّهمهــا مــن
الديانــة إذ هــي أداة العلــم ومفتــاح التّف ّقــه يف الديــن.”23
نصــت كتــب التّفســر والفقــه وأصولــه ،وكتــب مقاصــد
كــا ّ
كل مــن يقبــل عــى
الشيعــة عــى وجــوب تعلّمهــا عــى ّ
ّ
دراسة القرآن والعلوم اإلسالمية إىل درجة التّع ّمق والرسوخ
الشيعــة ال بـ ّد مــن أن يرســخ يف علــم اللّغــة
“واملجتهــد يف ّ
24
رســوخ البالغــن درجــة االجتهــاد ” .إضافــة إىل اللّغــة التــي
ـروط ،وال ب ـ ّد للرتجــان أن
يُرتجــم إليهــا فتكــون بنفــس الـ ّ
يتقنهــا إتقان ـاً بحيــث ينتقــل مــن الواحــدة إىل األخــرى
دون إدراك كيفيــة االنتقــال ويقــول الجاحــظ  255ه ـ ال
التجمــة يف وزن
ب ـ ّد للرتجــان أن يكــون بيانــه يف نفــس ّ
علمــه يف نفــس املعرفة؛ ويجــب أن يكــون املرتجــم أعلــم
ال ّنــاس باللّغــة املنقولــة واملنقــول إليهــا؛ حتــى يصــر فيهــا
ســواء وغايــة وعــى املرتجــم أن يعــرف أبنيــة الــكالم وعــادات
القــوم ،وأســاليب تفاهمهــم ،وقوالــب اللّغــة و ُمصطلحاتهــا
التجمة بادئ ذي بدء ،اإلحاطة
“وعىل العموم ،تستدعي ّ
التكيبيــة اللّغويــة منهــا؛ أي االصطالحيــة التــي
بالقوالــب ّ

مت ّيزهــا ،أي املبنيــة عــى املصطلــح العلمــي ،والربــط بينهــا
الســتخالص كُنــه املعنــى وفهــم املــراد يف اللّغــة املرتجــم
منهــا ،ث ـ ّم حســن انتقــاء القوالــب املطابقــة لهــا وإعــادة
هندســة الجملــة ألداء املعنــى نفســه ،أو أكــر قــدر مســتطاع
ـإن أؤكّــد تلــك
منــه يف اللّغــة امل ُرتجــم إليهــا .”25ومــن هنــا فـ ّ
التجمــة
الـ ّ
ـروط ،وأراهــا تعمــل عــى الحـ ّد مــن ارتقــاء منــر ّ
التجمة دون اإلملام التا ّم
من هواة ُمعارصين يعملون عىل ّ
بقواعــد وخصائــص ودقائــق اللّغــة التــي يرتجــم منهــا ،والتــي
يرتجــم إليهــا ،وال هــم يحفظــون القــرآن الكريــم ،وال يع ّمقــون
الشيــف وال
أبحاثهــم يف أحكامــه ،وال يف الحديــث ال ّنبــوي ّ
التجمــة ،وال
هــم مــن خريجــي معاهــد ّ
الشيعــة ،أو معاهــد ّ
ـكل مــن يقــرأ جريــدة بلغــة
التجمــة ،فـ ّ
يحملــون شــهادة يف ّ
أجنبيــة يحــاول أن يُرتجــم إىل العربيــة ،ومــن هنــا نجــد ت ُخمــة
التجــات إىل مختلــف اللّغــات ،ولك ّنهــا ال تُســمن،
يف ّ
فليست إضافات نوعية ،بل هي من تسويد أوراق ،وتخرج
كــا دخلــت فهــي رقــم مــن األرقــام ال غــر ونعلــم أ ّن الرتجمــة
يف عمومهــا ف ـ ّن تتطلّــب اســتيعاب املرتجــم الحقيقــي
لرســالة اللّغــة املنقــول منهــا ،ومــن ث ـ ّم إعــادة إنتاجهــا يف
اللّغــة املنقــول إليهــا ،وال ب ـ ّد للرتجــان مــن معرفــة ج ّيــدة
ـكل لغــة وعــى حـ ّد ســواء،
باللّســانيات وبعلــم الفيلولوجيــة لـ ّ
كل لغــة مــن حمولــة ثقافيــة
ويضــاف إليهــا معرفــة مــا تحملــه ّ
يف شــعرها وأمثالهــا وتراثهــا بصفــة خاصــة وعامــة ،وأن يكــون
املرتجــم كاتب ـاً ومنتج ـاً يف اللّغتــن عــى ح ـ ّد ســواء.
وميكننــا التّشــديد يف هــذه ال ّنقطــة عــى مؤ ّهــات
ُمرتجــم القــرآن الكريــم :اللّغويــة والعلميــة والدينية والفقهية
وأحــكام القــرآن ،إذ يجــب العلــم بــأ ّن القــرآن الكريــم ليــس
كتــاب علــم ،وال كتــاب تاريــخ ،وال مد ّونــة نصــوص قوانــن قد
يســهل إىل حـ ّد مــا نقلهــا مــن لغــة ألخــرى ،القــرآن وحــي نــزل
بــه جربيــل عــى قلــب محمــد للهدايــة والفــاح والتّعــاون،
ومــن هنــا تكــون الغايــة مــن تفســره أو ترجمتــه يف منتهــى مــا
ميكــن أن يق ـدّم مــن متعلّقاتــه التّضمينيــة أو الظاهريــة يف
اللّغــة ويف أســباب ال ّنــزول ويف ال ّناســخ واملنســوخ ويف
الس ـ َور،
مــكان ال ّنــزول ويف املتشــابه واملشــبه ويف فواتــح ُّ
ومــا قيــل فيهــا ويف موقــع اآليــة يف الســورة مــا يجاورهــا مــن
خاصــة لقواعــد
ســورة ...ومــن هنــا أوىل األصوليــون عنايــة
ّ

وقســموها إىل ُمحكــم وظاهــر
معرفــة مدلــول آيــات القــرآن ّ
و ُمجمل و ُمتشابه واملشكلة يف امل ُتشابه ،والتي تستدعي
العــودة إىل تاريــخ نزولهــا ،وأســباب ال ّنــزول ،والعــودة إىل
الشيفــة ،والتّش ـبّع بخصائــص العربيــة
األحاديــث ال ّنبويــة ّ
ومعرفــة دقائقهــا ،والتّعامــل مــع تع ـدّد القــراءات ،كــا أ ّن
الس ـ َور ،وهــي
ترجمــة األحــرف املوجــودة يف فواتــح بعــض ُّ
مــن أرسار اإلعجــاز فيصعــب ترجمتهــا ،ويف القــرآن ألفــاظ
لهــا معنيــان :ظاهــر وباطــن ،وفيــه ألفــاظ تســمى باملجمــل؛
وهو ما احتمل أكرث من معنى ،وأمثال هذه تتض ّمن مسألة
الوقف واالبتداء ،ومشكلة عودة الضامئر “ومن أمثلتها يف
َ ْ َ َّ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َّ
آيــة الكــريس ،يقــول ســبحانه ﴿مــن ذا الِي يشــفع عِنده إِال
ُ ُ َ
ـم َو َمــا َخلْ َف ُهـ ْ
ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َأيْدِيهـ ْ
ـم َوال يِيطــون
بِإِذن ِـ ِه يعلــم مــا بــن
ِ
ْ ْ
َّ َ َ
َ
بـ َ ْ
ـي ٍء ِمــن عِل ِمـ ِه إِال بِمــا شــاء﴾ مــن هــم املعنيــون بهــذا
ِ
املفسين يتأ ّولونها بالكائنات عموماً ،ولكن
الخطاب؟ أكرث
ّ
القرائن قد ّ
تدل عىل أ ّن املعنيني هنا هم املالئكة؛ وذلك
أ ّن هــذه العبــارات وردت ثــاث مــرات يف غــر ســورة البقــرة،
وذلــك يف اآليــات التّاليــة:
َ َ ُ َّ َ َ ُ َّ َ ْ َ َ َ ُ َّ ْ َ
َ َ
حــنُ
ـذ ال تنفــع الشــفاعة إِال مــن أذِن ل الر
﴿ 1ي ْومئِـ
ٍ
َ َ َ َُ َ ْ ً
َْ َ ُ َ َ ْ َ َْ
ْ َ
ـم َومــا
ِيهـ
ور ْ ِض ل قــوال ( )109يعلــم م ْــا ب ًــن أيد ِ
ُ ُ َ
َخل َف ُه ْ
ــم َوال يِيطــون بِــ ِه عِلمــا﴾ طــه 109ـ.110
َّ
ََ ُ
َ َ َّ ْ َ ُ َ ً ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ ٌ
ــن َولا ســبحانه بــل عِبــاد
﴿وقالــوا اتــذ الرح
2
َ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َْ
ُ ْ َ ُ َ
ــره ِ
مكر ُمــون (َ )26ال يســبِقونه ب َِالقــو ِل وهــم بِأم ِ
ََْ َ
ـم َو َمــا َخلْ َف ُهــمْ
َ ْ ُ َ َ ْ َ أيْدِيهـ ْ
يعملــون ( )27يعلــم مــا بــن
ِ
َ َ ْ َ ُ َ َّ َ ْ ْ َ َ َ ُ ْ ْ َ ْ َ
ـم ِمــن خشــيتِ ِه
وال يشــفعون إِال ل ِمــن ارتــى وهـ
ُ ْ ُ َ
مشــ ِفقون﴾ األنبيــاء 26ـ28
ُ ً
َ
ْ َْ
ْ
ُ َ ْ َ
ـاس
ـي ِمــن المالئ ِكـ ِة ُرســا َو ِمــن َ انلَّـ ِ
﴿ 3اهلل يصطـ ِ
َّ َ َ ٌ
َ ْ َ ُ َ َ ْ َ أيْدِيهـ ْ
يع بَ ِصـ ٌ
ـم
إِن اهلل س ـ ِم
ـر ( )75يعلــم مــا بــن
ِ
ُ
َ َُْ ْ َ َ
ُ
ُْ َ ُ
َ
ُ
َومــا خلفهــم وإِل اهللِ ترجــع األمــور﴾ الحـ ّـج
7 5ـ .”76 26
التجميــة شـدّد األصوليــون
الصعوبــات ّ
ومــن وراء هــذه ّ
ـرب إىل
يف املســألة بشــكل ق ـ ّوي حتــى يصبـ َـح املرتج ـ ُم أقـ َ
ال ّرشــد ،وأحــرى بــأن يُســهم يف تصحيــح الفهــم ،وتوضيــح
املعنــى ،وتحقيــق السالســة يف األســلوب ،وإزالــة الغرابــة،
وتقريــب املعنــى ،واملرتجــم مــن العربيــة وإليهــا يحتــاج إىل
آليات منتظمة تعمل عىل دفع املناهج والضّ وابط لعملية
كتاب املؤمتر ()1
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التجمــة ليســت تفســرا ً ،وإنّ ــا هــي نــوع منــه
التجمــة؛ أل ّن ّ
ّ
ملــا يتض ّمــن مــن وفــرة املعــاين ومــن تن ـ ّو ع يف التّعبــر،
فالرتجمــة تتح ّمــل أكــر مــن تفســر ،ولهــذا تبــدو لنــا صعوبــة
النص القرآين وأسلوبه اإلعجازي؛ حيث
أو استحالة ترجمة
ّ
الصحابــة يــردّدون يف
القــرآ ُن َحـ َّـا ُل أوج ـ ٍه ،وقــد كان أكاب ـ ُر ّ
تفســره ويقتــرون عــى مــا علّمهــم النبــي ذلــك أ ّن ترجمــة
القــرآن ال تخلــو مــن ســيطرة أهــواء املرتجــم وحســن ال ّنوايــا أو
النص من مق ّومات
سوء ال ّنوايا وقد تصدر عن تقصري فهم
ّ
التجمــة وجهــة نظــر
اإلعجــاز وأرسار البالغــة ،كــا تحمــل ّ
صاحبهــا عــى املســتوى الفــردي.
الخامتــة :ليــس َع ْيب ـاً أو ُمســتقبحاً أن ترتج ـ َم معــاين
التجمـ َة
القــرآن الكريــم إىل أيــة لغــة ،ولكــن يجــب الوعـ ُـي بــأ ّن ّ
ألية لغة للقرآن الكريم ستكون قارص ًة وفقري ًة بال ّ
شك ،فال
ميكــن أن تصــل أيــة تّرجمــة إىل كُنــه اللّغــة العربيــة التــي لهــا
ما لها من ص َور وتورية وتشابيه ِ
وطباق وجِناس ال تتض ّمنها
لغــات أخــرى ،وملــا للقــرآن الكريــم مــن نظــم واتّســاق ألفاظــه
ومعانيه وكلامته وجمله وشمول أحكامه وأغراضه ،وانطباق
آياتــه عــى مــا يكتشــفه العلــم اليقينــي الثّابــت ،ويُضــاف إىل
ذلــك أ ّن القــرآن أنــزل لفظـاً ومعنـ ًـى باللّغــة العربيــة ،فهنــاك
اســتحالة ثابتــة لنقــل القــرآن إىل أيــة لغــة مهــا وصلــت
إىل مــا وصلــت إليــه مــن تق ـدّم ،وهــذا مــا أده الباحثــون
ُتخصصــون ،باعتبــار القــرآن ُمعجــزة وتح ـ ّوالً عميقــن يف
امل ّ
ُمختلف املجاالت ،كام أنّه من املعروف أ ّن القرآن ال يُؤىت
ُ
ـس واجلـ ُّ
ـن
ـت اإلنـ
مبثلــه وقولــه الحـ ّـق ﴿قــل لــن اجتمعـ ِ
ـرآن ال يأتون بمثلــه ولو اكن
ىلع أن يأتــوا بمثــل هــذا القـ ِ
ً
ُ
بلعض ظهــرا﴾ اإلرساء  ...88ومــن ذلــك ظهــر يل
بعضهــم ٍ
التجــات َمدعــاة للتف ـكّك ،وفتــح بــاب إقامــة الشّ ــعائر
أ ّن ّ
ـت
بلغــات أخــرى ،وهــي ال تُــؤدّى رشع ـاً إالّ بالعربيــة ،وعلمـ ُ
بأ ّن املسلمني يف بالد غري عربية بحاجة إىل تعلّم العربية،
فهم يعشقونها ويَ ِجلّون من يتحدّث بالعربية ،وخاصة لدى
التجمــة
الشّ ــعوب اآلســيوية .ولــذا أقــول :مــا أراه رضوري ّ
مــن القــرآن الكريــم إىل اللّغــات األخــرى ،العمــل عــى ترجمــة
املنتخبــات مــن القــرآن الكريــم مــن خــال:
•آيات من العقيدة؛
•آيات من الوحدانية؛
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•أركان اإلسالم؛
•آيات الحكمة والوعظ؛
•آيات من املعامالت االجتامعية؛
•آيات اآلداب والسلوك االجتامعي.
ويحصل االكتفا ُء بهذه امل ُنتخبات؛ كونها الزم ًة أحياناً
لفهــم الديــن يف ظاهــره ،وهــذا هــو املطلــوب بالخصــوص
بال ّنســبة للمســلمني ال ّناطقــن بغــر العربيــة ،وكذ لــك
بال ّنســبة ملــن يبغــون فهــم الديــن اإلســامي ،ومــن يريــد
ال ّتع ّمــق عليــه أن يتعــ ّرب ،ويفهــم خصوصيــات اللّغــة
العربيــة ،فيقــرأ القــرآن باللّغــة التــي نــزل .وأمــا أن يحصــل
والتجامت
التجمة ونضيف ترجامت أخرىّ ،
االنغامس يف ّ
الحاليــة لــو نضعهــا يف امليــزان نــرى بعضهــا ال تتــوازن
مــع ضخامــة اإلنفــاق؛ حيــث نجــد عــدد املســتفيدين أو
املســتعملني لبعــض اللّغــات التــي ترجــم إليهــا القــرآن قليـاً
جــدا ً مقارنــة مــع قيمــة التّكلفــة الباهظــة .فاملســلم يه ّمــه
حفــظ اآليــات ،واســتكناه معانيهــا كــا نزلــت ،فهــل ميكــن أن
يحفــظ اآليــات بغــر تعلّــم العربيــة ،ث ـ ّم إ ّن املســلم ال ميكــن
التجمــة
ــم نضعــه يف دوامــة ّ
أن يتع ّبــد بغــر العربيــة ،فلِ َ
يف البدايــة؟ ومــن هنــا يجــب أن نســأل السـ َ
ـؤال التّــايل:
بالتجمــة؟ وهنــا يتد ّخــل عامــل
كــم عــدد املنتفعــن ّ
االقتصــاد ،فكلّــا كان اإلنفــاق أكــر مــن عــدد امل ُنتفعــن،
مل تتح ّقــق الفائــدة املطلوبــة ،ولــذا فبـ َ
ـدل أن نعمـ َـل عــى
ر لغ ـ َة القــرآن
ترجمــة معــاين القــرآن الكريــم ،األحــرى أن نن ـ َ
التجامت أحياناً تعمل عىل
بدل نرش ترجامت معانيه؛ أل ّن ّ
محاربــة تعلّــم العربيــة ،وتــرك العــامل اإلســامي معــزوالً عــن
بعضــه البعــض ومــا يف األرض لغــة تو ّحــد املســلمني غــر
ـاب ترجم ـ ِة الصــاة بغــر
العربيــة ،كــا قــد تفتــح ّ
التجمــة بـ َ
العربيــة فتص ـ ّوروا لــو يحصــل اآلذان بغــر العربيــة ،فكيــف
يكــون ،وكيــف تســتقبله األمــة اإلســامية! فيــا لها من مهزلة.
ولنعـ ِـط مثــاالً حيـاً يف هــذا األمــر؛ ففــي إفريقيــا حيــث ينتــر
اإلســام بقـ ّوة نجــد فيــه مــا يقــرب مــن  400لغــة ،فهــل ميكــن
كل هــذه اللّغــات ،وبعــض اللّغــات ال
التجمــة إىل ّ
تحقيــق ّ
يتكلّمهــا إالّ  1000نفــس ،ويف بلــد كنيجرييــا لهــا أكــر مــن
مائــة لغــة مختلفــة يف مــا بينهــا اختالفـاً كبــرا ً ،أليــس جديــرا ً
بــأن يُرتجــم فقــط إىل اللّغــة ال ّرســمية ،والقــرآن نــزل ملحاربــة

ّ
ّ
هــذا االختــاف ﴿ومــا أنزنلــا عليــك الكتــاب إال تلبــن
هلــم اذلي اختلفــوا فيــه وهــدى ورمحــة لقــوم يؤمنــون﴾
ـاص
ي يف هــذا املوقــف مــن توضيــح رأيــي الخـ ّ
وكان ع ـ ّ
برتجمــة معــاين القــرآن الكريــم ،والــذي قــد يــراين فيــه القــارئ
ـأن منتــر بحــاس إىل ترجمــة معــاين القــرآن ملختلــف
بـ ّ
ـدي رأي أقــف فيــه عــى بعــض األولويات؛
اللّغــات ،ولكــن لـ ّ
وهــي مــن املصالــح املرســلة والتــي تســتدعي م ّنــي كباحــث
رضوري وهــا ّم ،وبجانبــه
القطــع فيهــا .فــأراين أمــام َمطلــب
ٍ
التجمــة بصفــة عا ّمــة
صعوبــات ج ّمــة ،فيجــب الوعـ ُـي بــأ ّن ّ
رضورة ،ولهــا منافــع ولكــن بال ّنســبة لرتجمــة معــاين القــرآن
الكريــم؛ فمناف ُعهــا َمحــدودة جــدا ً ،باعتبــار املوضــو ِع نـ َ
ـال
والتجمــة فيــه ليســت مــن األولويــات ،ورديــف
نصيب ـاً منهــا ّ
الضورة؛ تكمن يف أهمية متابعة حركة ترجمة معاين
هذه ّ
خصصــات
القــرآن الكريــم مــن قبــل فــرق البحــث ذات التّ ّ
املتع ـدّدة ،والســعي لوضــع ترجمــة راقيــة نقيّــة دقيقــة ال
تحتمــل التّحريــف أو التّشــويه أو التّضليــل ،وهــذا لتحقيــق
هــدف نــر كالم اللــه يف مختلــف األمــم والشّ ــعوب بحيــث
ـر نقــل معــاين القــرآن إىل غــر ال ّناطقــن باللّغــة العربيــة
يتيـ ّ
ـس ولك ّنــي أرى
بصياغــة واضحــة ال يشــوبُها غمـ ٌ
ـوض وال لبـ ٌ
هــذا األم ـ َر ليــس ســهالً ،وال ميكــن أن يحصــل يف اللّغــات
ا مل ُتخلّفــة ،وعنــد الشّ ــعوب الفقــرة وكذلــك ليــس مــن
األولويــات املُعــارصة ،فاألولويــ ُة والتّحــدّ ي املَطلوبــان
تكمــن يف تدريــس العربيــة الحاملــة للقــرآن ،وهــذا هو
األصــل واألولويــة املُعــارصة ،بل هــو املطلــوب ،وأو ّد أن

يقــرأ املســل ُم وغــر املســلمِ القــرآ َن الكريـ َم كــا نَـ َز َل ،فــإذا ك ّنــا
يف أوطاننا العربية نحارب اللّهجات ،وهي مستوى بسيط
مــن مســتويات الفصحــى فكيــف نقبــل أن يرتجـ َم القــرآ ُن إىل
كل البُعد عن روح العربية ،أو يُرتجم بلغة أجنبية
لغة بعيدة ّ
ُمش ـ ّوهة ،وعندمــا نُرتجــم معــاين القــرآن إىل لغــة أجنبيــة،
ونطبــع منهــا آالف ال ّنســخ؛ يعنــي ذلــك أنّنــا أثبتنــا تلــك اللّغــة
إثباتاً وزكيناها عقائدياً؛ باعتبارها حامل ًة مل َضمون ُمقدّس،
ور ّوجناهــا ،ودعونــا لهــا ،ونرشناهــا.
أليــس األفضــل أن نعلّــم شــبابنا العربيــة ،ونكــ ّون
متعلمــن ينــرون العربيــة ،وبتعليــم العربيــة نكــون
ه ّيأنــا جيوش ـاً تقــرأ القــرآن بالعربيــة وعملنــا عــى نــر
توســع القــرآن،
العربيــة ،ويف ذات الوقــت عملنــا عــى ّ
ـرض
ّي الغـ َ
ث ـ ّم إ ّن ترجمــة هــذه املعــاين ال ميكــن أن تــؤد َ
مهــا علّــت ،والدّليــل عــى هــذا فــإ ّن العارفــن بالعربيــة
رة مــن فهــم الحــروف ،بَلْ ـ َه الحديــثَ
أحيان ـاً يقعــون يف ِح ـ َ
عــن اآليــات القرآنيــة ،ويبقــون ُمتســائلني عــن جوهــر بعــض
ّ
فــأن
اآليــات التــي ال تقبــل االســتقرار عــى معنــى واحــد،
ـي بالغــرض! وهــذه هــي الحكم ـ ُة مــن
للرتجمــة أن تفـ َ
اإلعجــاز القــرآين الــذي تحملــه اللّغــة العربيــة فقــط،
ـت ،وهــذا مــا
ـت وارتقـ ْ
وال تدانيهــا لغــة أخــرى مهــا علـ ْ
جعــل ابــن تيميــة –مث ـاً -يفتــي مبكروهيــة اســتعامل
لغــة أخــرى غــر العربيــة للحيــاة أو الديــن يف اإلســام،
ـراً .ومــن هنــا يبقــى
وأنّ دار اإلســام هــي دار العــرب َحـ ْ
عب عن
القــرآن الكريــم
ّ
خاصـاً باللّغــة العربيــة التــي هــي خــر ُم ّ
التجــات فتكــون قــارص ًة عــن املــرا ِد.
مكنونــه ،وأمــا ّ
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احلمــد للــه الــذي علّــم بالقلــم علّــم اإلنســان مــا مل يعلــم،
والصــاة والســام عــى أرشف رســول ومعلــم ،وعــى آلــه
وصحبــه والتابعــن حامــي مشــعل العلــم إىل يــوم الديــن.
ـص بهــا اللــه
أمــا بعــد ،فــإن مــن أجـ ّـل النعــم التــي خـ ّ
ســبحانه وتعــاىل أمــة محمــد ـ صــى اللــه عليــه وســلم ـ أنــه
حفــظ عليهــا الوحــي الــذي ترشفــت بــه بــن ســائر األمــم،
وحفــظ عليهــا معــه لغتهــا التــي ازدانــت بــه ،وعــا شــأنها
بعلو شأنه ،فسارا عرب العصور يف موكب واحد يحوطهام
اإلجــال والتعظيــم ،ويســر يف موكبهــا خــرة رجــال هــذه
األمــة مــن أهــل العلــم والديــن.
وإ ّن اللغــة التــي يختــار اللــه مــن قومهــا خاتــم أنبيائــه
ـري بهــا
ورســله ،ويجعــل منهــا لســان كتابــه وأداة إعجــازه ،لحـ ّ
أن تتبوأ مكانة تسمو بها عىل كل اللغات ،وهذا شأن اللغة
العربيــة التــي عظمهــا اإلســام ،فجعــل اإلقبــال عــى تفهمهــا
وتعلمها من صميم الديانة؛ ألنها مفتاح التفقه يف الدين،
ووســيلة الكشــف عــن معجــزة القــرآن البالغيــة التــي تحــدى
بهــا اللــه ســبحانه وتعــاىل العــرب أهــل الفصاحــة والبالغــة.
وملـّـا كان موقــع اللغــة العربيــة عــى هــذه الدرجــة مــن
األهميــة كان لزامــا عــى مــن أراد أن يقبــل عــى فهــم القــرآن
وتدارسه ،وإدراك مظاهر إعجازه أن يتقن هذه اللغة ،قال
الرســول ـ صــى اللــه عليــه وســلمـ“ :أعربــوا القــرآن والتمســوا
غرائبــه” ‘(رواه البيهقــي) ،وقــد كان صــى اللــه عليــه وسـلّم
ـ هــو قبلــة املســلمني لتطبيــق هــذا الحديــث بحيــث كانــوا
ليبي لهم معاين القرآن
يقصدونه ـ صىل الله عليه وسلم ـ ّ
كــا يبــن لهــم ألفاظــه ،وبعــد وفاتــه ـ صــى اللــه عليــه وســلم
ـ صــار املســلمون يقصــدون صحابــة الرســول وعــى رأســهم

الخلفــاء الراشــدون ليســألوهم عــا أشــكل عليهــم فهمــه مــن
ألفــاظ القــرآن كســؤال بعضهــم أليب بكــر ـ ريض اللــه عنــه ـ
َ َ َ ً َ ًّ
“وفاك ِهــة َوأبــا” [ســورة عبــس]31 :
عــن قــول اللــه تعــاىل:
فقــال أبــو بكــر ـ ريض اللــه عنــه ـ “ :أي ســاء تظلنــي؟! وأي
أرض تقلني؟! إن أنا قلت فـي كتاب الله ما ال أعلم”(.رواه
ابــن أيب شــيبة).
وظــل عمــر بــن الخطــاب ـ ريض اللــه عنــه ـ يبحــث عــن
جــواب لهــذا الســؤال حتــى وجــده عنــد ابــن عبــاس ـ ريض
َ ًَّ
ََ ََْ
اللــه عنــه ـ حــن ســأله عــن قولــه عــز وجــل “فأنبتنــا فِيهــا حبا
َ ً َ ْ ً َ ُْ ً َْ ً َ َ َ ُ ْ ً َ َ ً
َوعِنبــا َوقضبــا َوزيتونــا َونــا َوحدائِــق غلبــا َوفاك ِهــة
َّ ً
َوأبــا” فقــال“ :فالحدائــق الغلــب الحيطــان مــن النخــل
ـاألب مــا أنبتــت األرض مــا
والشــجر  .وفاكهــة وأبــا؟ قــال :فـ ّ
تأكلــه الــدواب واألنعــام وال يأكلــه النــاس  .فقــال عمــر ريض
اللــه عنــه ألصحابــه  :أعجزتــم أن تقولــوا كــا قــال هــذا الغــام
الــذي مل تجتمــع شــؤون رأســه؟! واللــه إين ألرى القــول كــا
قلــت” (.رواه الرتميــذي)
واســتمر الصحابــة والتابعــون يبحثــون يف معــاين القــرآن
وألفاظــه ،معتمديــن يف ذلــك عــى علمهــم بلغــات العــرب.
 .قــال مجاهــد ـ ريض اللــه عنــه ـ “ال يحــل ألحــد يؤمــن
بالله واليوم اآلخر أن يتكلم يف كتاب الله إذا مل يكن عاملا
بلغــات العــرب”.1
وقــال ابــن قتيبــة“ :وإمنــا يعــرف فضــل القــرآن مــن كــر
نظــره واتّســع علمــه ،وفهــم مذاهــب العــرب وافتتانهــا يف
األســاليب ،ومــا خــص اللــه بــه لغتهــا دون جميــع اللغــات
 .فإنــه ليــس يف جميــع األمــم أمــة أوتيــت مــن العارضــة،
والبيان ،واتساع املجال ما أوتيه العرب خصيىص من الله
كتاب املؤمتر ()1
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ملــا أرهصــه يف الرســول صــى اللــه عليــه وســلم وأراده مــن
إقامــة الدليــل عــى نبوتــه بالكتــاب”.2
وعــى أســاس هــذا اإلدراك لــرورة العلــم بلغــات
العــرب أقبــل النــاس عــى تعلّمهــا رغبــة يف إتقــان القــرآن
قــراءة وفهــا ،فقــد جــاء عــن الحســن ـ ريض اللــه عنــه ـ “أنّــه
ســئل عــن الرجــل يتعلــم العربيــة يلتمــس بهــا حســن النطــق
ويقيــم بهــا قراءتــه ،فقــال :حســن فتعل ْمهــا فــإن الرجــل يقــرأ
اآليــة فيعيــى بوجههــا فيهلــك فيهــا”.3
وإ ّن حرص املسلمني عىل إتقان اللغة العربية وعدم
اللحــن فيهــا جعلهــم يق ّدمــون إعــراب القــرآن عــى حفظــه،
فقــد روي عــن أيب بكــر وعمــر ريض اللــه عنهــا أنهــا قــاال:
“لحفظ بعض إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ حروفه”.4
وهــذه الغــرة عــى القــرآن هــي التــي جعلــت الجيــل
األول مــن الصحابــة يســابق الزمــن ،ويع ّجــل بوضــع األســس
األوىل لعلــوم اللغــة ،وذلــك بالكشــف عــن مذاهــب العــرب
يف كالمهــم مــن إعــراب ورصف ومجــاز وتســخريها لتفســر
القــرآن الكريــم مــن جهــة ،وإ بــراز خصائــص اللغــة العربيــة
التــي اختارهــا اللــه ســبحانه وتعــاىل لغــة لخاتــم الرســل وآخــر
الرســاالت ،وإلثبــات الحقيقــة التــي الجــدال فيهــا وهــي أن
إعجاز القرآن ال ميكن أن يدرك إال من خالل اللغة العربية.
يقــول ابــن قتيبــة“ :ال يقــدر أحــد مــن الرتاجــم عــى أن ينقلــه[
يقصد القرآن] إىل يشء من األلسنة كام نقل اإلنجيل عن
الرسيانيــة إىل الحبشــية والروميــة ،وترجمــت التــوراة والزبــور
وجل بالعربية؛ ألن العجم مل تتّسع يف
وسائر كتب الله ع ّز ّ
املجــاز اتّســاع العــرب ،أال تــرى أنــك لــو أردت أن تنقــل قولــه
جـ ّـل ثنــاؤهْ َ ْ ْ َ ً َ َ ْ َ ْ َّ َ َ َ َّ َ :هـ ْ
ـم
﴿ وإِمــا تافــن ِمــن قــومٍ خِيانــة فانبِــذ إِل ِ
ََ َ
ع س َوا ٍء ﴾ (األنفال  )58مل تستطع أن تأيت بهذه األلفاظ
املؤديــة عــن املعنــى الــذي أُودعتــه حتــى تبســط مجموعهــا
وتصــل مقطوعهــا ،وتظهــر مســتورها فتقــول :إن كان بينــك
وبني قوم هدنة وعهد فخفت منهم خيانة ونقضا فأعلمهم
أنّك قد نقضت ما رشطته لهم وآذنهم بالحرب لتكون أنت
وهــم يف العلــم بالنقــض عــى اســتواء”.5
وانطالقــا مــن هــذا التميّــز الــذي حظيــت بــه اللغــة
العربيــة ،وســبق إىل الكشــف عنــه علامؤنــا مــن الســلف
الصالــح وذلــك خدمــة للقــرآن الكريــم والكشــف عــن وجــوه
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إعجــازه ،فقــد بــات مــن الواجــب علينــا نحــن أيضــا االهتــام
بهــذه اللغــة والكشــف عــن خصائصهــا يف إطــار عالقتهــا
بالقــرآن الكريــم ،خاصــة وأن اإلقبــال عــى تعل ّمهــا قــد تراجــع
بشــكل رهيب ،األمر الذي جعل علامء هذه األمة ودعاتها
يفكــرون يف توســيع نطــاق ترجمــة القــرآن الكريــم إىل اللغــات
التي يتحدث بها املســلمون يف مناطق العامل املختلفة.
فام هي الصعوبات والتحديات التي تواجه القامئني عىل
هــذه املهمــة الجليلــة؟
إن الصعوبــات املتعلقــة برتجمــة القــرآن الكريــم إىل
لغــات أخــرى ،يرجــع بعضهــا إىل القــرآن نفســه،إذ حملــت
ألفاظه من املعاين ما تقرص األلباب عن إحصائه واألدوات
َْ
َ َ ْ َ َّ َ
ْ
ــو أنمــا ِف ال ْر ِض مِــن
عــن اســتفائه ،قــال تعــاىل﴿ :ول
َ َ َ َ ْ َ ٌ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ُّ ُ ْ َ ْ
َ َُْ َُْ َ
ـر مــا
َشــجر ٍْة أقَــام والحــر يمــده ِمــن بعـ ِده ِ ســبعة أبـ ٍ
َ ُ
َ
ن ِفــدت كِمــات اهللِ﴾ (لقــان.)27 :
و هذه الكلامت هي التي يقول فيها الرافعي“ :ألفاظ
إذا اشــتدت فأمــواج البحــار الزاخــرة ،وإذا هــي النــت فهــي
أنفــاس الحيــاة اآلخــرة ،تذكــر الدنيــا فمنهــا عامدهــا ونظامهــا،
وتصف اآلخرة فمنها جنتها ورصامها ،ومتى وعدت من كرم
الله جعلت الثغور تضحك يف وجوه الغيوب ،وإن أوعدت
بعــذاب اللــه جعلــت األلســنة ترعــد مــن حمــى القلــوب”.6
ويعـ ّـر أحــد املتخصصــن يف ترجمــة القــرآن إىل اللغــة
الفرنســية عــن هــذه الصعوبــات ،وهــو األســتاذ صــاح الديــن
كرشــيد،فيقول“ :إين وجــدت بالفعــل صعو بــات جمــة
يف ترجمــة بعــض الكلــات القرآنيــة مثــل األمــة ،الحــق،
الفاســقون ،اللطيــف ،الــر ،املعــروف ،املنكــر ،وحــزب .مبــا
لهــا مــن معــان مختلفــة ...ومــع ذلــك ،وبالرغــم مــن حــريص
الشــديد عــى ذكــر كل التأويــات املمكنــة لآليــة الواحــدة،
فال ميكن للنص الفرنيس ،أن يلم بكل املعاين التي توحي
بها اآلية القرآنية ،ولكن الرتجمة متثل ما توصل إليه اجتهاد
املرتجــم نفســه وفهمــه الخــاص ،مــا يقــرب معــاين القــرآن
مــن عقــل القــارئ بالفرنســية”.7
وأ ّمــا بعضهــا اآلخــر ،أي الصعوبــات ،فريجــع إىل اللغــة
العربية التي نزل بها هذا القرآن العظيم ،وما اختصت به من
أرسار تســتهوي القلــوب ،وتســتحوذ عــى العقــول واأللبــاب.
يقــول ابــن جنــي“ :إذا تأملــت حــال هــذه اللغــة الرشيفة

الكرمية اللطيفة وجدت فيها من الحكمة والدقة واإلرهاف
والرقة ما ميلك عيل جانب الفكر حتى يكاد يطمح به أمام
غلوة السحر”. 8
الرافعي حيث ُ
يقول“ :إ ّن
وبأخذة السحر أيضا وصفها
ّ
ت عىل أصلٍ
سحري يجعل شبابها خالدًا
هذه العربَّية بُن َي ْ
ّ
عليها ،فال تهرم وال متوتُ ؛ألن ّها أُ ِعدَّتْ من األ َز ِل فلكًا دائِ ًرا
للنييــن األرضيــن العظيمــن  :كتــاب اللــه ،وســنة رســوله؛
ِّ
ومــن ثَـ َّم كانــت فيهــا قُـ َّو ٌة عجيبـ ٌة مــن االســتهواء ،كأنّهــا أخــذ ُة
السحر،ال ميلك معها البليغ أن يأخذ أو يدع”. 9
ِّ
وقــد تعــدى اإلعجــاب باللغــة العربيــة حــدود املنتمــن
إليهــا ليــأرس قلــوب األعاجــم الدارســن لهــا.
يقــول املســترشق الفرنــي رينــان  “ :مــن أ غــرب
ـت تلــك اللغ ـ ُة القوميّ ـةُ ،وتصــل إىل
امل ُ ْد ِهشــات أن تنبـ َ
درجــة الكــال وســط الصحــاري عنــد أ ّمـ ٍة مــن ال ُر ّحــل ،تلــك
اللغــة التــي فاقــت أخواتهــا بكــر ِة مفرداتهــا ودقّ ـ ِة معانيهــا
كل أطــوار حياتهــا
وحســنِ نظــامِ مبانيهــا ،ومل يُعــرف لهــا يف ّ
طفول ٌة وال شــيخوخةٌ ،وال نكاد نعلم من شــأنها إالّ فتوحاتها
وانتصاراتهــا التــي ال تُبــارى ،وال نعــرف شــبيهاً بهــذه اللغــة
التــي ظهــرت للباحثــن كاملـ ًة مــن غــر تــد ّرج وبقيــت حافظـ ًة
كل شــائبة” .10
لكيانهــا مــن ّ
وللوقوف عىل رس هذه القوة وهذا السحر يف اللغة
العربيــة نســتعرض فيــا يــأيت جملــة مــن خصائصهــا التــي
وقــف عندهــا كثــر مــن علامئنــا األجــاء:

 )1سعتها ووفرة مفرداتها

لقــد قــرر هــذه الخاصيــة وأكّــد عليهــا كل مــن درس اللغــة
العربيــة ســواء كان مــن أبنائهــا أو مــن غريهــم مــن املنصفــن.
يقــول املســترشق نودلكــه“ :ال ب ـ ّد أن يــزداد تعجــب املــرء
مــن وفــرة مفــردات اللّغــة العرب ّيــة ،عندمــا يعــرف أ ّن عالقــات
املعيشة لدى العرب بسيط ٌة جدًّا ،ولكنهم يف داخل هذه
خاص ـ ٍة،
الدائــرة يرمــزون للفــرق الدقيــق يف املعنــى بكلم ـ ٍة
ّ
والعرب ّيــة الكالســيكية ليســت غن ّيـ ًة فقــط باملفــردات ولكنهــا
غني ـ ٌة أيضً ــا بالصيــغ النحويــة ،وتهت ـ ّم العربيّــة بربــط الجمــل
ببعضهــا”.11
و ذهب اإلمام الشافعي إىل أن سعة اللسان العريب

قــد بلغــت حــدا يســتحيل معــه عــى أي إنســان اإلحاطــة بــه،
إالّ أن يكــون نب ًيــا ،ويف ذلــك يقــول“ :ولســان العــرب أوســع
األلســنة مذهبــا ،وأكرثهــا ألفاظــا ،وال نعلمــه يحيــط بجميــع
ري نبي” ،12لك ّنه يف الوقت نفسه ق ّرر بأنه ال
علمه إنسان غ ُ
ميكــن أن يضيــع يشء مــن هــذا العلــم عــى عامــة أهــل هــذه
يحصلــه اآلخــر. 13
اللغــة؛ألن مــا فــات هــذا
ّ
ومــن مظاهــر ســعة اللغــة العربيــة “أنــه تجمــع فيهــا مــن
املفردات يف مختلف أنواع الكلمة اسمها وفعلها وحرفها،
ومــن املرتادفــات يف األســاء والصفــات واألفعــال ..مــا مل
يجتمع مثله للغة سامية أخرى ،بل ما يندر وجود مثله يف
14
لغــة مــن لغــات العــامل”.
ومــن أدلــة اتّســاع اللغــة العربيــة يف تســمية الــيء
الواحــد باألســاء الكثــرة ،أو مــا يعــرف بالــرادف ،قــول ابــن
فارس “ :ومام ال ميكن نقله البتة أوصاف الســيف واألســد
والرمــح وغــر ذلــك مــن األســاء املرتادفــة ،ومعــروف أن
العجم ال تعرف لألسد أسامء غري واحد  .فأما نحن فنخرج
لــه خمســن ومائــة اســم “.15
وقد جمع األستاذ دوه ــامر املفردات العربية املتصلة
بال َج َمــل وشــئونه ،فوصلــت إىل أكــر مــن خمســة آالف
وســتامئة وأربــع وأربعــن.16
ومــن وســائل غنــاء اللغــة العربيــة مــا متيــزت بــه مــن
االشــتقاق،إذ غالبــا مــا يشــتق مــن األصــل الواحــد الفعــل
املــايض واملضــارع واألمــر ،واســم الفاعــل واســم املفعــول
واســم املــكان واســم الزمــان واســم اآللــة وغــر ذلــك.
وبلغــت عنايــة العــرب باالشــتقاق أنهــم اســتخدموه
حتــى مــع أســاء األعيــان ،كاشــتقاقهم مــن أســاء الحجــر
والناقــة والتــاج والبحر،فقالوا:اســتحجر الطــن ،إذا صــار
يابسا كالحجر ،واستنوق الجمل ،إذا حاىك الناقة ،وت ّو َجهُ،
إذا ألبســه التــاج ،وأبحــر،إذا ركــب البحــر .ونحــو ذلــك كثــر.
وكــا تتعــدد األســاء يف اللغــة العربيــة لتــدل عــى
معنــى الواحــد ،فــإن املعــاين أيضــا تتع ـدّد مقابــل االســم
الواحــد ،وهــو مــا يعــرف باالشــراك اللفظــي ،نحــو لفــظ
“الخــال” الــذي يطلــق عــى أخــي األم ،وعــى الشــامة يف
الوجــه ،وعــى الســحاب ،وعــى البعــر الضخــم ،وعــى
األكمــة الصغــرة ،و غــر ذلــك مــن األمثلــة.
كتاب املؤمتر ()1
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إن املجــال الــذي متتــد فيــه هــذه الخاصيــة واســع جــدا أل ّن
مظاهرهــا كثــرة تتجــى يف موضوعــات مختلفــة ،نذكــر
منها:األســاء والصفــات و الضامئــر ،والجنــس والعــدد،
والتفرقــة بــن العاقــل وغــر العاقــل ،التفرقــة بــن الجملتــن
االســمية والفعلية،ومخــارج األصوات،واملبنــي للمعلــوم
واملبني للمجهول ،والتعريف والتنكري،وغري ذلك. 17ونظرا
لكــرة املباحــث يف هــذا البــاب فإننــي ســأكتفي بالتطــرق
إىل بعضهــا فقــط.
فأ ّمــا د قــة األســاء فتظهــر يف اختالفهــا باختــاف
أحوالهــا ،مــن ذلــك ،قــول العــرب يف ترتیــب النــوم -:ا ٔول
النــوم :النعــاس وهــوا ٔن یحتــاج اإلنســان إلــی النــوم ،ثــم
الوســن :وهــو ث ــقل النعــاس ،ثــم التزنیــق :وهــو مخالطــة
النعاس العین ،ثم الكری والغمض :وهو ا ٔن یكون اإلنسان
بیــن النائــم والیقظــان ،ثــم التغفيــق :وهــو النــوم وأنــت تســمع
كالم القــوم ،ثــم اإلغفــاء :وهوالنــوم الخفيــف ،ثــم الهجــود:
وهوالنوم الغرق ثم التسبیخ :وهو ا ٔشد النوم .18ومن ذلك
اختــاف اســم الحبــل باختــاف مواضــع اســتعامله:
فا لشــطن  :ا لْ َحبل ا لطَّ ِو يل  ،وا ملر ســة َ :حبل مــن
الس ـ ِفي َنة
كتَّــان ،واملســدَ :حبل مــن لِيــف ،والْجملَ :حبــل َّ
الْ ُم ْجتَمــع مــن حبــال شَ ـتَّى ،والعقال:الْ َحبــل تشــد ِب ـ ِه ركبــة
الْبَ ِعري،والوثاق:الْ َحبــل توثــق ِبـ ِه الدَّابَّــة ،والقياد:الْ َحبــل تقــاد
ف ال َّدابَّــة ِحــن ترعــى.19
ِب ـ ِه ال َّدابَّــة ،والْ َحبــل :ي ْربــط ِ
ومــن مظاهــر دقــة األلفــاظ العربيــة داللــة كثــر مــا
يُعتقــد أنهــا مرتادفــات عــى معــان خاصــة ،بحيــث يكــون
يف كل واحــد معنــى ليــس يف اآلخــر ،مــن َذلِـ َ
ـك “القعــود”
و”الجلــوس” فالقعــود ال يكــون إال عــن قيــام ،أ ّمــا الجلــوس
فيكون عن حالة هي دون الجلوس كاالضطجاع أو السجود،
وكذلــك “املائــدة” و”الخــوان” فاملائــدة ال يقــال لَ َهــا مائــدة
َحتَّــى يكــون َعلَ ْي َهــا طعــام ،فــإن مل يكــن
عليها طعام فاسمها ِ
“خ َوان”.
ومــن ذلــك أيضــا “الــكأس” ال تكــون كأس ـاً َحتَّــى يكــون
ِفي َهــا رشاب .وإال فهــو “قــدح” أَ ْو “كــوب” .20
ومــن َذلِـ َ
ـك “الظعينــة” ال تكــون ظعينــة َحتَّــى تكــون امــرأة
52
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ـى راحلــة.
ف هــودج َعـ َ
ِ
ومــن َذلِـ َ
“السـ ْجل” ال يكــون ســجالً إِالَّ أن يكــون دلــوا ً
ـك
َّ
ِفيـ ِه مــاء.
وك َذلِـ َ
ـك “الكــوب” ال يكــون إِالَّ بــا عــروة ,وأ ّما”الكــوز”
21
فــا يكــون إال بعــروة .
وليســت الد قــة يف اللغــة العربيــة مقصــورة عــى
األسامء،وإمنا تتعدّاها إىل أبواب أخرى ،ـ كام أرشنا سابقا
ـ مــن ذلــك متييزهــا بــن الضامئــر يف حــاالت اإلفــراد والجمــع
متييــزا ال يعــرف لغريهــا بدقتــه وتنــوع ترصيفاتــه ،ف (هــم)
لجمــع املذكــر و(هــن) لجمــع املؤنــث و(أنــت) بفتــح التــاء
للمخاطــب املفــرد و(أنــت) بكرسهــا للمخاطبــة املفــردة
و(أنتــم) و(أنــن) للمخاطبــن و املخاطبــات ،ويضــاف
إىل ذلــك التمييــز بــن الضامئــر يف حــاالت الفعــل النحويــة
والرصفيــة ،وهــذا مــا مل يتحقــق ألي لغــة أخــرى كــا تحقــق
للغــة العربيــة . 22
وما يزيد اللغة العربية دقة ومتيزا يف هذا الباب ـ كام
يقــول العقــاد ـ داللتهــا الصحيحــة عــى العــدد فالضامئر يف
اللغــات األخــرى ال تعــرف غــر حالتــن لضمــر العــدد هــا
حالة اإلفراد وحالة الجمع  .ولكن اللغة العربية تعرف حالة
ثالثــة هــي حالــة املثنــى وهــو ليــس باملفــرد وال بالجمــع ؛ ألن
اثنــن ال يكونــان جامعــة مــن النــاس أو غريهــم.23
واملالحظ أ ّن ضامئر الجمع يف اللغة العربية ليســت
متنوعــة ،وهــذه أيضــا صــورة مــن صــور الدقــة ؛ ألن الحاجــة
ليست إىل التفريق بني الثالثة واألربعة أو الثالثة والعرشة،
وإمنــا لــزوم التفريــق يكــون بــن الجامعــة الكبــرة والجامعــة
الصغرية ،وهذا ما استدركته اللغة العربية يف أبنية الجمع
إذ ف ّرقــت بــن جمــوع القلــة وجمــوع الكــرة .

 )3اإلعراب

ويُقصــد بــه التمييــز بــن املعــاين بالحــركات وغريهــا ،ســواء
تعلــق األمــر باملفــردات أو بالرتاكيــب يــدل عــى ذلــك قــول
ابــن فــارس ”:فأ ّمــا اإلعــراب فبــه تُ َّيــز املعــاين ويُوقَــف عــى
أغــراض املتكلمــن .وذلــك أ ّن قائ ـاً لــو قــال“ :مــا أحس ـ ْن
“رضب عمـ ْر زيــد” غــر معــرب مل يوقَــف
ر معــرب أو
َ
زيـدْ” غـ َ
عىل مراده .فإن قال“ :ما أحس َن زيدا ً” أو “ما أحس ُن ِ
زيد”

أو “مــا أحسـ َن زيـدٌ” أبــا َن باإلعــراب عــن املعنــى الــذي أراده.
وللعــرب يف ذلــك مــا ليــس لغريهــا :فهــم ي ْف ُرقــون بالحــركات
وغريهــا بــن املعــاين .يقولــون “ ِم ْفتَــح” لآللــة التــي يُفتح بها.
و” َمفتــح” ملوضــع الفتــح و” ِمقــص” آللــة القــص .و” َمقــص”
ـص ...وتقــول“ :كــم رج ـاً
للموضــع الــذي يكــون فيــه القـ ّ
ـت” يف الخــر يــراد
ـت؟” يف االســتخبار ،و” كــم رجــلٍ رأيـ َ
رأيـ َ
اج بيـ ِ
ـت اللــه” إذا ك ـ ّن قــد حججــن.
بــه التكثــر .و”ه ـ ّن َح ـ َو ُّ
24
اج بيــت اللــه” إذا أردْن الحـ َّـج “ .
و” َحـ َو ٌّ
وهذه الخاصية التي تكاد تتفرد بها اللغة العربية تتيح
لها قدرة هائلة للتعبري عن املعاين والتفنن يف األساليب،
من ذلك التقديم والتأخري والحذف يف األساليب دون أن
َّ َ َ ْ َ
َ ْ
اهلل ِمــن
يختــل املعنــى ،نحــو قولــه تعــاىل“ :إِنمــا يــى
ع َِبــا ِده ِ الْ ُعلَ َمـ ُ
ـاء” [فاطــر ]28:فتقـدُّم املفعــول وهــو لفــظ
الجاللــة ،وتأ ُخــر الفاعــل وهــو “العلمــاء ّ ،لغــرض بــايغ،
لــم يكشــف عنــه إال اإلعــراب .وكذلــك قوهل ســبحانه:
“مــاذا أنــزل ربكــم قالــوا خــرا [النحــل ،]30:والتقديــر:
أنزل خريا ً .حذف الفعل،فلوال اإلعراب كيف كنا سنتوصل
إىل تقديــر املحــذوف؟ .وغــر ذلــك مــن األســاليب التــي ال
ميكــن فتــح مقفلهــا واســتخراج دررهــا إال باإلعــراب.
يقول اإلمام عبد القادر الجرجاين“ :إن األلفاظ مغلقة
عــى معانيهــا حتــى يكــون اإلعــراب هــو الــذي يفتحهــا ،وإن
األغــراض كامنــة فيهــا حتــى يكــون هــو املســتخرج لهــا ،وإنــه
املعيــار الــذي ال يتبــن نقصــان كالم ورجحانــه حتــى يعــرض
عليــه ،واملقيــاس الــذي ال يُعــرف صحيــح مــن ســقيم حتــى
حســه وإال مــن غالــط
يُرجــع إليــه .وال ينكــر ذلــك إال مــن ينكــر َّ
يف الحقائــق نفســه”25.
ولعـ ّـل هــذه املهمــة الجليلــة التــي يضطلــع بهــا اإلعــراب
يف اللغــة العربيــة هــي التــي جعلــت املســترشقني ،حتــى
املعادين منهم للغات السامية يعرتفون بأنّه خاصية مم ّيزة
للغــة العربيــة عــن كل اللغــات األخــرى حتــى الســامية منهــا،
مــن ذلــك مــا نُقــل عــن املســترشق رينــان :أ ّن اللغــة العربيــة
متتاز يف شئون التنظيم  Syntaxeبتلك القواعد الدقيقة
التــي اشــتهرت باســم قواعــد اإلعــراب التــي يتمثــل معظمهــا
يف أصــوات مــد قصــرة ،تلحــق أواخــر الكلــات لتــدل عــى
وظيفــة الكلمــة يف العبــارة وعالقتهــا مبــا عداهــا مــن عنــارص

الجملــة  .وهــذا النظــام ال يوجــد لــه نظــر يف أيــة أخــت مــن
أخواتهــا الســامية ،اللهــم إال بعــض آثــار ضئيلــة بدائيــة يف
العربيــة واآلراميــة والحبشــية. 26
لكــن هــذا اإلعجــاب الكبــر مبيــزة اإلعــراب يف اللغــة
العربيــة مل مينــع مــن وجــود مناهضــن لهــذه الخاصيــة،
واملؤســف أنهــم مــن بنــي جلدتنــا ،حجتهــم يف ذلــك أن
اإلعــراب ين ّفــر مــن تعلــم اللغــة العربيــة ،وقــد فــات هــؤالء أنّــه
“مــن يخطــب الحســناء مل يُغلِــه املهــر”.

 )4النظم أو حسن التأليف

إذا علمنــا أن اللغــة ليســت يف حقيقــة أمرهــا إال نظامــا مــن
الكلــات التــي ارتبــط بعضهــا ببعــض ارتباطــا وثيقــا تحتمــه
قوانــن معينــة لــكل لغــة ،27وعرفنــا بــأن اللغــة العربيــة هــي
أكمــل اللغــات ،مــن حيــث وفــرة مفرداتهــا ،وانتظــام قواعدها
الرصفية والنحوية ،تأكّد لنا أ ّن نظامها ال يكون إالّ أرقى نظام،
وهــذا مــا ذهــب إليــه علــاء البالغــة العربيــة ،ودارســو إعجــاز
القــرآن الكريــم الــذي نــزل بهــذه اللغــة ،وقــد أطلقــوا عــى هــذا
النظــام مصطلــح “النظــم” أو مــا يقــوم مقــام هــذه اللفظــة يف
املعنــى كالتأليــف والصياغــة .يقــول اإلمــام الجرجــاين:
“وكذلــك كا َن عن َد ُهــم [يقصــد النظــم] نظــرا ً لل َّنس ـ ِج
والتّأليـ ِ
ش والتّحبــر ومــا أشــبه
ـف والصياغ ـ ِة والبنــا ِء وال ـ َو ْ ِ
ـب اعتبــا َر األجــزا ِء ِ
بعضهــا م ـ َع بعـ ٍ
ـض حتـ ّـى
ذلــك مــا يوجـ ُ
كل حيــثُ ُوض ـ َع علّــة ت َ ْقتــي كونَــه هنــاك
يكــو َن لوض ـعِ ٍّ
28
وحتــى لــو ُوض ـ َع يف مــكانٍ غ ـرِه مل يَصـ َّـح”
فالجرجــاين إذًا ،يق ـ ّر للعــرب بــأ ّن لغتهــم إنّ ــا هــي
ـوش الــذي ينظــر يف عالقــة أجــزاء
لغــة النظــم الجميــل املـ ّ
الرســام يف عنارص لوحته،
التأليف بعضه ببعض كام ينظر ّ
فيضــع كل شــئء موضعــه.
وخاصيــة النظــم هــذه التــي تتميــز بهــا اللغــة العربيــة إمنا
هــي مربتطــة بعلــم النحــو الــذي هــو مــن أوســع علــوم اللغــة
لقيامــه عــى إظهــار الفــروق بــن الرتاكيــب املختلفــة ،وهــي
كثرية ال تكاد تحىص.وهذا ما يؤكده الجرجاين حني يقول:
“وإذ قــد عرفــت أن مــدار أمــر النظــم عــى معــاين النحــو
وعىل الوجوه والفروق التي من شأنها أن تكون فيه ,فاعلم
أن الوجوه والفروق كثرية ليس لها غاية تقف عندها ,ونهاية
كتاب املؤمتر ()1
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ال نجد لها
ازديــادًا بعدهــا .ثــم اعلــم أن ليســت املزيــة بواجبــة لهــا
يف أنفســها ,ومــن حيــث هــي عــى اإلطــاق ,ولكــن تعــرض
بســبب املعــاين واألغــراض التــي يوضــع لهــا الــكالم ,ثــم
بحســب موقــع بعضهــا مــن بعــض ,واســتعامل بعضهــا مــع
بعــض”.29
وقــد بنــى الجرجــاين دراســته لنظــم القــرآن الكريــم عــى
هــذه الفــروق التــي تكــون بــن الجملــة االســمية والجملــة
الفعليــة ،و التقديــم والتأخــر يف عنــارص هــذه الجمــل،
و أنــواع الخــر يف الجملــة االســمية ،و التعريــف والتنكــر،
واإلظهــار واإلضــار ،والفصــل والوصــل ،ومــا إىل ذلــك مــن
األبــواب التــي يتســع لهــا علــم النحــو.
غــر أن النظــم وإن كان يقــوم عــى أســاس النحــو يف
اللغــة العربيــة ،فإنّــه ال يقــف عنــده ،بــل يتطلــب إىل جانبــه،
حذاقة وذوقا يستعني بهام عىل رسم املعاين .ويف ذلك
يقــول القــايض عبــد الجبــار:
“وأما رسوم النظم فالحاجة إىل الثقافة والحذق فيها
أكــر؛ ألنّهــا لجــام األلفــاظ وزمــام املعــاين وبــه تنتظــم أجــزاء
الــكالم ويلتئــم بعضــه ببعــض ،فتقــوم لــه صــورة يف النفــس
يتشــكل بهــا البيــان”.30
والنظــم لــه طريقــة خاصــة تعتمــد عــى صفــة الكلــات
أو إعرابهــا أو موقعهــا يف حــال انضــام بعضهــا إىل بعــض.
يقول القايض عبد الجبار“ :اعلم أ َّن الفصاحة ال تظهر يف
أفــراد الــكالم ،وإنّ ــا تظهــر يف الــكالم بالضــم عــى طريقــة
مخصوصة ،وال ب َّد مع الضم من أن يكون لكل كلمة صفة،
وقد يجوز يف هذه الصفة أن تكون باملواضعة التي تتناول
الضم ،وقد تكون باإلعراب الذي له مدخل فيه ،وقد تكون
باملوقع ،وليس لهذه األقسام الثالثة رابع ،ألنّـه إما أن تعترب
فيه الكلمة ،أو حركاتها ،أو موقعها .وال ب َّد من هذا االعتبار
كل كلمــة .ثــم ال ب ـ َّد مــن اعتبــار مثلــه يف الكلــات ،إذا
يف ِّ
انضم بعضها إىل بعض ،ألنَّها قد يكون لها عند االنضامم
صفــة ،وكذلــك لكيفيــة إعرابهــا وحركاتهــا وموقعها”.31
ويؤكــد الجرجــاين عــى اهتــام اللغــة العربيــة يف
بتخي اللفظ ووضعه يف موضعه املناسب
سياق النظم،
ّ
فيقــول”:وإذا ثبــت الفــرق بــن الــيء والــيء يف مواضــع
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رخأ تاغل ىلإ هتمجرت تايدحتو ميركلا نآرقلا ةغل صئاصخ

كثــرة ،وظهــر األمــر ،بــأن تــرى أحدهــا ال يصلــح يف موضــع
صاحبه ،وجب أن تقيض بثبوت الفرق حيث ترى أحدهام
قــد صلُــح مــكان اآلخــر ،وتعلــم أ ّن املعنــى مــع أحدهــا غــره
32
مــع اآلخــر”
وهــذا التخــر يف النظــم والبيــان ،إمنــا يكــون عــى
مراتب ،فأعالها مرتبة ما جمع أسباب الحسن يف العبارة
مــن تعديــل التنظيــم حتــى يحســن يف الســمع ويســهل عــى
اللســان وتتقبلــه النفــس ،وحتــى يــأيت عــى مقــدار الحاجــة
فيــا هــو حقــه مــن املرتبــة .33
ومراتــب النظــم ،وطــرق اإلتيــان باملعنــى إمنــا تقــاس
مبقــدار تأثــر ذلــك عــى املتلقــي كــا يقــرر ذلــك الجرجــاين
إذ قال“ :واملعاين إذا وردت عىل النفس هذا املورد كان
لهــا رضب مــن الــرور خــاص ،وحــدث بهــا نــوع مــن الفــرح
عجيــب”.34
وهــذه الســات التــي ذكرهــا العلــاء بشــأن النظــم إمنــا
تدل عىل مدى العلم والفكر اللذين يتطلبهام التفوق فيه،
والتميــز يف اإلحاطــة بــأرساره حتــى يبلــغ األمــر درجــة اإلعجــاز.
يقــول عبــد القاهــر الجرجــاين ”:إن هاهنــا دقائــق وأرسارا ً
طريــق العلــم بهــا الرويــة والفكــر ولطائــف مســتقاها العقــل،
وخصائــص معــان ينفــرد بهــا قــوم قــد ُهــدوا إليهــا و ُدلّوا عليها
وكُشــف لهــم عنهــا ،ورفعــت الحجــب بينهــم وبينهــا ،وأنهــا
السبب يف أن عرضت املزية يف الكالم ووجب أن يفضل
بعضه بعضاً وأن يبعد الشأؤ يف ذلك ومتتد الغاية ويعلو
ب  .حتى ينتهي األمر إىل اإلعجاز وإىل
املرتقى ويعز املطل 
35
أن يخــرج مــن طــوق البــر”
وهــذا كلّــه مل يتفــق للغــة كــا اتفــق للغــة العربيــة،
ألنهــا أكمــل اللغات،دليــل ذلــك الخالصــة التــي وصــل إليهــا
العقــاد بعــد بحــث دقيــق وعميــق ر ّد فيــه عــى أعــداء هــذه
اللغــة فقــال ”:وأكمــل اللغــات ـ يف ســنة التطــور والتق ـدّم ـ
تلــك اللغــات التــي انتظمــت قواعدهــا الصوتيــة وقواعدهــا
الرصفيــة ،وقواعــد الرتاكيــب والعبــارات ،ث ـ ّم يضــاف إىل
الظواهــر الصوتيــة يف قيــاس تطــور اللغــات ظاهــرة التمييــز
والتخصيــص يف الصفــات إجــاال ،ويف املفــردات عــى
التعميم،كالتمييــز بــن املذكــر واملؤنــث والجــاد ،وبــن
املفــرد واملثنــى والجمــع ،وبــن جمــع القلــة وجمــع الكــرة،

وبــن الصفــات العارضــة والصفــات املالزمــة .وهــي جميعــا
مــن املزايــا التــي متــت للغــة العربيــة عــى مثــال مل تســبقها
إليــه لغــة مــن لغــات الحضــارة “.36
وبعــد هــذا التعريــف الوجيــز بلغــة القــرآن وخصائصهــا
كل كثــر الميكــن
التــي مت ّيــزت بهــا ،وهــي نــزر يســر مــن ّ
اإلحاطــة بــه ،بــات لزامــا علينــا أن نطــرح الســؤال اآليت :هــل
ميكــن ألي لغــة غــر اللغــة العربيــة أن تعــر عــن معــاين القــرآن
كــا أرادهــا اللــه أن تصــل إىل أذهــان القــوم الذيــن بعــث
فيهم الرسول ـ صىل الله عليه وسلّم ـ؟ أو مبعنى آخر ،هل
ميكــن ترجمــة القــرآن إىل لغــات أخرى،تكــون قــادرة عــى أداء
املعاين املقصودة دون نقصان أو خلل؟ ذلك ما سنحاول
مناقشــته يف املحــور اآليت.
تحديات ترجمة القرآن الكريم إىل لغات أخرى

يــرى املتخصصــون يف الرتجمــة أن الرتجمــة اللفظيــة مــن
لغــة إىل أخــرى ألي تعبــر كان ليســت مــن قبيــل املمكــن،
إأل ّن لــكل لغــة نظامهــا يف القواعــد والرتتيب،ولذلــك فــإ ّن
املراد بالرتجمة إمنا هو أداء املعنى املراد باللغة األخرى.
وإذا كان هــذا شــأن الرتجمــة مــع التعبــرات اإلنســانية،
فكيــف تكــون ممكنــة مــع كالم اللــه ســبحانه وتعــاىل؟! يقــول
العالمــة الحجــوي“ :ال نريــد بالرتجمــة [ يقصــد ترجمــة القــرآن
] إبــدال كل لفــظ مبــا يرادفــه أو يقاربــه يف اللغــة األخــرى،
فهذا تبديل ،ورمبا يقال عنه تحريف ...وإمنا املراد :ترجمة
املعنــى األصــي مــن كل جملــة مــع مــا يتبعــه مــن املعــاين
التــي تقتضيهــا دقائــق اللغــة وبالغتهــا بقــدر اإلمــكان” .37
ويعلّــل اســتحالة الرتجمــة اللفظيــة بــأن مــا يُظــن مــن
الــرادف أو التقــارب بــن مفــردات اللغــة العربيــة واللغــات
املرتجــم إليهــا قــد ال يكــون ،وذلــك بدليــل أ ّن كثــرا ً مــن
األلفــاظ يف لغتنــا يظــن ظانــون أنهــا مرتادفــة ،فــإذا هــي
متخالفــة .وأمــا الرتجمــة باملعنــى وإن كانــت ممكنــة إال أ ّن
اإلحاطــة بــكل املعــاين العظيمــة التــي احتــوى عليهــا اللفــظ
وجل،غري ممكنة ،ناهيك اإلتيان مبا
املنزل من املوىل ع ّز ّ
يشــتمل عليــه مــن طــرق اإلعجــاز الراجعــة لفصاحتــه ،وطــاوة
لفظــه ومتانــة أســلوبه ،ولطائــف إشــارته ،وغــر ذلــك مــا هــو
مقــرر يف وجــوه إعجــازه .38

وعــى الرغــم مــن قناعتنــا بهــذه الحقيقــة وقنا عــة
الكثريين ممن يؤمنون بإعجاز القرآن الكريم ،إالّ أنّنا سنحاول
االســتدالل عليهــا بنــاذج مــن ترجــات القــرآن الكريــم ،وقــد
اخرتت الرتجمة الفرنسية لخربيت اليسرية بها علّني أتوصل
إىل مــا يثلــج بعــض الصــدور.
ـرتْ ِب ـ ِه الْ ِج َبـ ُ
ـال أَ ْو
 - 1قولــه تعاىلَ ”:ولَ ـ ْو أَ َّن قُ ْرآنًــا ُسـ ِّ َ
ت بَــل �لِّلّـ ِه األَ ْمـ ُر َج ِمي ًعــا”
ض أَ ْو كُلِّـ َم ِبـ ِه الْ َمـ ْو َ
ـت ِبـ ِه األَ ْر ُ
قُطِّ َعـ ْ
[الرعــد]31:
أراد :لكان هذا أي هذا القرآن ،فحذف الجواب،
وأما الرتجمة فجاءت عىل النحو اآليت:

S’il est un Coran qui fasse ébranler les mantagne disloquer la terre ou parler les morts
[c’est bien celui-ci].

واملالحــظ يف هــذه الرتجمــة أنّهــا ح ّرفــت املعنــى ،ألن
الجملــة الخربيــة يف النــص األصــي جــاءت مبنيــة للمجهــول
ـرتْ ” وكذلــك الجملتــان املعطوفتــان عليهــا “قطّعــت”
ُ
“سـ ِّ َ
و”كُلّم” ؛ ألن الفاعل غني عن الترصيح به وهو الله سبحانه
وتعاىل ،أ ّما القرآن فهو أداة الفعل ،وليس بفاعل كام جاء
يف الرتجمة.
وسبب هذا التحريف يرجع إىل اختالف نظام الجملة
بــن اللغــة العربيــة واللغــة الفرنســية ،فالجملــة يف اللغــة
العربية نوعان:اسمية وفعلية ،بينام التكون يف الفرنسية إال
اسمية تبدأ بالفاعل ويليه الفعل دامئا ،إ ّما مبنيا للمعلوم
أومبنيــا للمجهول.
والجملــة االســمية يف اللغــة العربيــة قــد يكــون خربهــا
مفــردا أو جملــة ،كــا يف اآليــة الســابقة،وترجمة الجملــة
الخربيــة املبنيــة للمجهــول تجعــل االســم(املفعول) يتقــدم
عــى الفعــل فيصبــح لدينــا اســان متتتاليــان ،األول الــذي
هــو املبتــدأ يف النــص األصــي ،والثــاين هــو الفاعــل للفعل
يف جملة الخرب املرتجمة ،وهذا ما يجعل الرتجمة املؤدية
للمعنى األصيل مستحيلة ،إالّ أن يكون هناك تكلّف يؤدي
إىل ركاكــة التعبــر ،ونتيجــة لهــذه الصعوبــة حـ ّرف املعنــى .
 - 2قولــه تعــاىل“ :ولكبهــم باســط ذراعيــه بالوصيد”
[ الكهف.]18:
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وترجمة هذا الجزء من اآلية كاآليت:
“ “leur chien étendait ses pattes sur le seuil

وكــا هــو مالحــظ فــإ ّن خــر املبتــدأ يف النــص األصــي
جــاء اســا مشتقا(باســط) ،أمــا يف النــص املرتجــم فجــاء
فعــا( ،)étendaitوهــذا أيضــا يرجــع إىل نظــام الجملــة
الــذي كنــا قــد أرشنــا إليــه ،أل ّن الخــر يف الجملــة الفرنســية
ال يــأيت إالّ فعــا ،بينــا املقــام يف اآليــة ميتنــع فيــه الفعــل.
يقــول عبــد القاهــر الجرجــاين ”:فــإن أحــدا ً ال يشــك يف
امتنــاع الفعــل هاهنــا ،وأن قولنــا :كلبهــم يبســط ذراعيــه ،ال
يــؤدي الغــرض .وليــس ذلــك إال ألن الفعــل يقتــي مزاولــة،
وتجــدد الصفــة يف الوقــت .ويقتــي االســم ثبــوت الصفــة،
وحصولهــا مــن غــر أن يكــون هنــاك مزاولــة وتزجيــة فعــل
ومعنــى يحــدث شــيئاً فشــيئا”ً. 39
وال يفوتنــا هنــا أن نشــر إىل مســألة أخــرى وهــي
مقابلــة املثنــى يف النــص األصــي بالجمــع يف النــص
املرتجــم ،واملقصــود بذلك(ذراعيــه) الــذي قوبــل بــ(ses
،)pattesوذلــك را جــع إىل أن اللغــة الفرنســية كباقــي
اللغــات األوروبيــة ،ليــس فيهــا مــا يتوســط املفــرد والجمــع
وهــو املثنــى ،وهــذا مــا يجعــل الرتجمــة غــر دقيقــة.
َ َ َ ْ َ َ ْ َ َّ ْ
ـر َف ْو َق ُهــمْ
َّ  - 3قولـ ْـه اللــه تعــاىل﴿ :أولــم يــروا إِل الطـ ِ
ََ ْ
َ
ضـ َ
ـن﴾ [امللــك.]19 :
صافـ ٍ
ـات ويقبِ
وترجمته كاآليت:

N’ont-ils pas observés les oiseaux au dessus
.[des ailes]d’eux qui planent et battent

وهــي ترجمــة غــر دقيقــة ألنهــا عـ ّـرت عــن الوصــف
(صافات) أي صافات ريش أجنحتها ،داللة عىل بسطها،
بالفعــل( ،)planentيف حــن أ ّن اآليــة عــرت عــن الصفــة
الثابتــة عنــد الطائــر باســم الفاعــل (صافــات) ؛ألن الصــف
هــو أكــر أحوالهــا عنــد الطــران فناســبه االســم الــدال عــى
الثبات ،وأ ّما الصفة الثانية وهي القبض فجيء بها بصيغة
املضــارع لداللــة الفعــل عــى التجــدد ،أي ويجــددن قبــض
أجنحتهن يف خالل الطريان لالستعانة بقبض األجنحة عىل
زيادة التحرك عندما يحسسن بتغلب جاذبية األرض عىل
حــركات الطــران.40
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رخأ تاغل ىلإ هتمجرت تايدحتو ميركلا نآرقلا ةغل صئاصخ

وهــذا القصــور يف ترجمــة املعنــى بالدقــة املطلوبــة
مــردّه إىل نظــام الجملــة مــن جهــة وإىل افتقــار هــذه اللغــة
إىل املشــتقات مــن جهــة أخــرى.
قوله تعاىلَ “ :ويْ ٌل لِّك ُِّل ُه َم َز ٍة لُّ َم َز ٍة” [الهمزة]1:
أما ترجمة هذه اآلية فهي:
”“Malheur à tout calomniateur sarcastique

لقد جاء تفسري هذه اآلية كاآليت:
“وهمزة  :وصف مشتق من الهمز  .وهو أن يعيب أحد
أحدا باإلشارة بالعني أو بالشدق أو بالرأس بحرضته أو عند
توليــه ،ويقــال  :هامــز وهــاز ،وصيغــة فعلــة يــدل عــى متكن
الوصف من املوصوف .
ووقــع (همــزة) وصفــا ملحــذوف تقديــره  :ويــل لــكل
شــخص همــزة ،فلــا حــذف موصوفــه صــار الوصــف قامئــا
مقامــه فأضيف إليــه (كل).
وملــزة  :وصــف مشــتق مــن اللمــز ،وهــو املواجهــة
بالعيــب ،وصيغتــه دا لــة عــى أن ذ لــك الوصــف ملكــة
لصاحبــه كــا يف همــزة” .41 .
و يقابل هذين الوصفني يف الرتجمة:
 :Calomniateurومعنــاه :مف ـرٍ ،أو قــاذف ،أو
مغتــا ب
 :Sarcastiqueومعناه :الساخر املتهكم
وباملقارنــة بــن املعــاين األصليــة واملعــاين املرتجمــة
نالحــظ قصــور اللغــة املرتجــم إليهــا مــن ناحيتــن:
األوىل :كل املعــاين التــي يــدل عليهــا اللفظــان يف
اللغــة الفرنســية التــؤدي املعنــى الدقيــق للهمــز واللمــز يف
اللغــة العربيــة.
الثانيــة :أ ّن القــرآن الكريــم عـ ّـر عــن هاتــن الصفتــن
بصيغــة “فُ َعلــة” وهــي تختلــف عــن صيغــة “فاعــل” التــي
جــاءت يف الرتجمــة ،ألن “هامــز والمــز “غــر “همــزة وملــزة”
فهــذا الــوزن األخــر يــدل عــى متكــن الوصــف مــن صاحبــه
فيصبــح عــادة مالزمــة لــه.
وأمثلــة هــذا القصــور يف األوصــاف شــائعة كثــرا يف
الرتجمــة منهــا األوصــاف املتعلقــة بــذات اللــه ســبحانه
وب”[ســبأ]48:
وتعــاىل نحــو قولــه تعــاىلَ “ :عـ َّـا ُم الْ ُغيُ ِ
الــذي ترجــم كاآليتconnait parfaitement :

tous les mystéres
وشـتّان بــن الفعــل والوصــف ،و”عـاّم” صيغــة مبالغــة
تفيد اليشء مرة بعد مرة 42أي كرثة االت ّصاف به ،،وما أكرث
الغيــوب التــي يعلمهــا اللــه ســبحانه وتعــاىل .بينــا الفعــل:
 connaitال يــدل عــى ذلــك.
َ َ
ََ ً
“وكأِســا دِهاقــا” [ النبــأ  ]34:وقولــه:
قولــه تعــاىل:
ََ ْ َ َ َ ْ َ
َ
َ
اريــرا” [اإلنســان]15:
اب كنــت قو ِ
“وأكــو ٍ
ترجمــت اآليتــان عــى النحــو اآليتdes coupes :
 ،.débordantesو,des coupes de cristal
واملقصود بهذه املقابلة بني اآليتني هو إيضاح الفرق
بني الكأس والكوب يف اللغة العربية،فاملراد بالكأس اإلناء
43
املعــروف ،وال يقــال لــه الــكأس إال إذا كان فيــه الــراب.
أ ّما األكواب فهي الكيزان العظام التي ال آذان لها وال عرى،
الواحــد منهــا كــوب  .44يف حــن نجــد الرتجمــة الفرنســية مل
كل منهام بdes coupes
وعبت عن ّ
تفرق بني اإلناءين ّ
وهــذا أيضــا ال يــدل إال عــى فقــر اللغــة املرتجــم إليهــا إىل
املفــردات التــي عرفــت بوفرتهــا يف اللغــة العربيــة؛ ألن هــذه
األخرية تختلف فيها األسامء باختالف أحوال املس ّمى،من
ذلــك أ ّن “الــكأس” ال تكــون كأس ـاً َحتَّــى يكــون ِفي َهــا رشاب.
وإال فهــو “قــدح” أَ ْو “كــوب”.
َّ ْ َ َ َ
َ َْ ْ
ــي
 - 6قولــه تعــاىل ”:والع
اإلن َســان ل ِ
ــر ( )1إِن ِ
ِ
َ َ ُ َ ُ
ُ ْ
اه ْم ع َِشــاءً
ـر ( [ )2ســورة العــر] وقولــه“ :وجــاءوا أب
خـ ُ ٍ
َْ
َ
يبكــون” [يوســف]16 :
وترجم لفظ “العرص” ب  le tempsويف ترجمةle :
 ،déclin du jourو” عشا ًء” ب .le soir
وأغلــب املفرسيــن عــى أ ّن “العــر” هــو آخــر النهــار،
أو الوقــت الــذي يســبق املغربّ،أ ّمــا “العشــاء” فهــو بدايــة
الليل ،وهذه الدقة يف تحديد األزمنة والظروف غري متاحة
يف اللغــة الفرنســية وال يف غريها،وهــذا بدليــل الرتجمــة،
فالرتجمة األوىل للعرص جاءت مبعنى الوقت ،وهو مقابل
لتفسري بعضهم للعرص بالدهر ،أ ّما الرتجمة الثانية فتعني
الزوال ،وهي ترجمة غري دقيقة ،كام أن ظرف “عشاء” ترجم
ب مســاء ،واملســاء يقابــل الصبــاح ،يف حــن أن املقصــود
يف اآليــة هــو زمــن محــدد ،وهــو بدايــة الليــل.
وينطبــق هــذا القصــور يف الرتجمــة عــى مختلــف

الظــروف الــواردة يف القــرآن الكريــم.
ترجمــة الحــروف والنواســخ  :نحــو“ :أال” التــي تفيــد
االســتفتاح والتنبيه ،و أداة النداء،نحو ”:يا” أو ياأيّها ،فهي
تشــرك كلّهــا يف الرتجمــة ب .Oh
و”لعل” ،إذ تفيد األوىل منهام الطمع
ّ
وكذلك “عىس”
يف قــرب الــيء ،وهــي مــن اللــه ســبحانه وتعــاىل إطــاع
يــدل عــى الوجــوب ،كــا ذهــب إىل ذلــك املفــرون ،أ ّمــا
جــي والتوقّــع ،كــا قــد تفيــد اإلشــفاق
لعـ ّـل فإنّهــا تفيــد الرت ّ
والتعليــل ،فــإذا تأملنــا يف ترجمــة هذيــن اللفظــن فإنّهــا
غالبــا مــا يأتيــان مبعنــى واحــد يعــر عنــه بــil se peut que :
“ربــا” التــي تفيــد التقليــل.
أو  ،peut-êtreوهــا مبعنــى ّ
ويف هــذا تحريــف ظاهــر للمعنــى..
ومــن ذلــك أيضــا ترجمــة “كالّ” يف نحــو قولــه تعــاىل:
َ َّ
َ َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َّ َ
اصيـةِ” و قــوهل“ :كل
ـن لــم ينتـ ِه لنســفعن بِانل ِ
“كل لـ ِ
َ ُ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ
ـرب” [العلــق ،]15،19:ففــي اآليــة
ل ت ِطعــه واســجد واقـ ِ
األوىل ترجمــت ب  maisوهــي مبعنــى لكــن التــي تفيــد
االســتدراك ،ويف اآليــة الثانيــة ترجمــت ب ،eh bien
وهــي تعنــي  :حسـ ًنا إذن ،أو مــا يقــارب هــذا املعنــى .وكــا
هــو مالحــظ فــإ ّن اللفظــن بعيــدان كل البعــد عــن املعنــى
الحقيقي الذي تفيده “كالّ” ،وهو الردع والزجر واالستنكار.
و بعــد ،فهــذا غيــض مــن فيــض؛ إذ ال يســعني املقــام
لعرض كل مناذج الرتجمة القارصة عن أداء املعنى الدقيق
الــذي يعـ ّـر عنــه النــص األصــي للقــرآن الكريــم ،وهــذا ليــس
تثبيطــا لعزائــم املرتجمــن للقــرآن الكريــم ،وإنّ ــا هــو مواجهــة
أي لغــة ال ميكنهــا أن تكــون يف
ألنفســنا بالحقيقــة ،وهــي أ ّن ّ
مســتوى اللغة العربية ،فضال عن أن تتمكن من اســتيعاب
معــاين القــرآن الكريــم .لذلــك فــإ ّن الجهــود التــي تبــذل يف
ترجمــة القــرآن الكريــم تلــك الرتجــات القــارصة ،وإن كانــت
نافعــة بعــض الــيء ،ــينبغي أن تقابلهــا جهــود مضاعفــة
للعنايــة باللغــة العربيــة واالرتقــاء بهــا إىل مســتوى العامليــة
حتــى تقبــل عليهــا الشــعوب واألمــم ،وتتنافــس يف تعلّمهــا
كــا تتنافــس اآلن يف تعلــم اللغــة اإلنجليزيــة وغريهــا .وبهــذا
فقــط نضمــن للقــرآن الكريــم أن تصــل معانيــه إىل الشــعوب
املســلمة يف كل ّمــكان ،بــل حتــى غــر املســلمة ،عـ ّـل اللــه
يرشــدها لقراءتــه باللغــة التــي نــزل بهــا فتهتــدي بهديــه،
كتاب املؤمتر ()1
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وتســتيضء بنــوره ،وتتحقــق العامليــة للديــن اإلســامي،
مصداقــا لقولــه تعــاىل“ :تبــارك اذلي ّ
نــزل الفرقــان ىلع

ً
عبــده يلكــون للعاملــن نذيــرا” [الفرقــان.]1:
رب العامني.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ّ

الهوامش
1

اإلتقــان يف علــوم لقــرآن لجــال الديــن الســيوطي ،تــح محمــود
مــريس ومحمــد هيــكل،دار الســام للطباعة،القاهــرة،2008،
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ات�ساع الداللة فـي ال�صيغ ال�صرفية
وحتديات الرتجمة الی الفار�سية
الدكتور علی رضا محمد رضايي

عضو الهیئة التعلیمة ،جامعة طهران ،فردیس الفارايب

امللخّص
تســهم البنيــة الرصفيــة ،لکثــر مــن املفــردات يف اللغــة العربيــة عامــة و يف القــرآن الکريــم خاصــة ،يف توســيع دائــرة
الداللــة القرآنيــة .ميکننــا أن نــری ذلــک االمــر يف داللــة الــوزن الــريف للمفــردة القرآنيــة علــی عــدد مــن الصيــغ الرصفيــة
مــن جــذر واحــد ،و يف تعدديــة املعــاين لتلــک الصيــغ الرصفيــة او يف داللــة الــوزن الــريف علــی االتســاع يف النــوع
و العــدد ،او يف داللتــه علــی االتســاع يف تعدديــة االعــراب التــي تــؤدّي الــی االتســاع يف الصيغــة الرصفيــة معنــن
مختلــن مــن جــذر لغــوي واحــد ،ولکننــا اذا اردنــا أن نقــوم بنقــل هــذا االتســاع الــداليل او برتجمــة هــذه الدائــرة الدالليــة
املتســعة مــن العربيــة الــی الفارســية نواجــه تحديــات تظهــر مــن خــال االمکانيــات اللغويــة و التعبرييــة لــکل لغــة خاصــة
الفارســية فهــذه املقالــة تتطـ ّرق إلــی تلــک التحديــات عنــد الرتجمــة الــی الفارسية.تشــر النتائــج الــی أن خصوصيــات
اللغــة املصدريــة (العربيــة) واللغــة املســتهدفة أي اإلمکانيــات اللغويــة و التعبرييــة يف جميــع اللغــات ليســت علــی
مســتوی واحــد بــل تختلــف تلــک الخصوصيــات و امکانيــات اللغــة العربيــة عــن اللغــة الفارســية متامــا يف هــذا املجــال.
الكلامت الرئيسة :الجذر اللغوي ،الصيغة الرصفية ،االتساع الداليل ،تحديات الرتجمة.

مقدمة

إذا أراد الباحــث أن يتحــدث عــن الســات الدالليــة للبنــی
الرصفيــة بوحدهــا او بالرتکيــب يف القــرآن الکريــم فــا بـ ّد لــه
کل کلمــة
أن ينتبــه للقــوة او الطاقــة التعبرييــة الکامنــة يف ّ
بنيــت علــی صياغــات رصفيــة ثـ ّم ظهــرت حســب االحــوال و
املقامــات يف تراکيــب عبــارات و جمــل ونصــوص أخرجــت
الصياغــات إلــی حيويــة ابالغيــة موحيــة مؤثــرة يف املتلقــي،
متجلّيــة ملــن يقــوم بالقيــاس و املقارنــة ومتحديــة الناقــل
او املرتجم.هــذا املقــال يبحــث عــن االمکانيــات الکامنــة
60

رافلا یلا ةمجرتلا تايدحتو  ةيفرصلا غيصلا يـف ةلالدلا عاستا

يف بنيــة رصفيــة بوحدهــا او داخــل أطــر نحويــة تنفــخ بهــا
کل کلمــة يف أخــری روحــا جديــدة فتطلــع مــن بــذرة واحــدة،
شــجرات مختلفــة االشــکال تــأيت بأمثــار دالليــة تختلــف
متعتهــا ولذتها.بعبــارة اخــری تتحــدث هــذه املقالــة عــن
اقتصــاد العالمــات اللغويــة التــي متنــح املحلّــل أن يســتخرج
املکنونات التعبريية ،خاصة عندما يريد ذلک املحلّل أن
يقــوم بــدور املرتجــم الــذي ال ب ـ ّد لــه مــن أن يعــرف االتســاع
الــداليل الــذي يحملــه کل مــن االســم او املصــدراو اســاء
الفاعــل و املفعــول و الفعيــل :بعددهــا و نوعهــا ،و افعــال
املــايض و املضــارع التــي تکــون فارغــة او ســابحة بــن

معنيني لطاقتها يف شحن املعاين و الدالالت املتعددة.
فيتحــدث املقــال عــن تحديــات ترجمــة القــرآن الکريــم الــی
اللغــة الفارســية مبعالجــة املســتوی الــريف يف ضــوء آراء
املفرسيــن و اللغويــن.
الهــدف مــن هــذه الدراســة هــو القــاء الضــوء علــی
االمکانيــات التعبرييــة القرآنيــة الکامنــة يف املبــاين التــي
تخفــي وراءهــا طاقــة ابالغيــة داخــل اقتصــاد العالمــات کــا
يسلط الضوء علی کيفية اخذ العنارص کيانها من عالقتها
بســائر الوحــدات يف دائــرة نظــام تلــک اللغــة بدراســة البنــی
الرصفية،بالعناويــن التاليــة:
 - ١داللة االوزان الرصفية علی الصيغ املتعددة و
تعددية الداللة:

اذا درســنا االوزان الرصفيــة نــری يف کثــر منهــا طاقــة و قــوة
کامنة تن ّم عن تعددية الداللة علی الصيغ املتنوعة يف آن
ََ َ
﴿ونادى
واحد :اذا راجعنا الی التفاسري يف اآلية الرشيفة:
َ ُْ َ ُ
َ ً َْ ُ َ
َ ْ َ ُ
ون ُه ْ
ــاب األَ ْع َ
ــم ب ِ ِســيماهم قالــوا
اف ِرجــاال يع ِرف
أصح
ــر ِ
َ َ ْ َ َْ ُ ْ َُْ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َْ َ ْ ُ َ
مــا أغــى عنكــم جعكــم ومــا كنتــم تســتك ِبون﴾
االعــراف 48/نــری ابــن عاشــور يقــول" :ومعنــي “ َج ْم ُع ُك ـ ْم”
يحتمــل أن يکــون جمــع النــاس ،أي :مــا اغنــت عنکــم کرثتکــم
التــي تعتــزون بهــا ،و يحتمــل أن يــراد مــن (الجمــع) املصــدر
مبعنــی ا ســم املفعــول ،أي :ماجمعتمــوه مــن ا ملــال و
الــروة 2.فبکلمــة واحــدة عــرت االيــة الکرميــة عــن معنيــن
محتملــن و صحيحــن يف وقــت واحــد.
کــا نالحــظ يف انــوار التنزيــل يقــول البيضــاوي يف اآليــة
َ َ ً َْ ُُ َ
َّ َ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ
ون اهللِ أ ْوثانــا َوتلقــون
الرشيفــة َّ﴿إِنمــا تعبــدون ِمــن د ِ
ْ ً َّ
َْ ُ َ َ ُ
َ َُْ ُ َ ْ ُ
ون اهللِ ال يملِكــون لك ْم
إِفــا إِن الِيــن تعبــدون ِمــن د ِ
ِّ ْ َ َ ْ ُ ُ ُ َ ْ ُ
ْ ً َ َُْ
ْ َ
ــك ُروا َلُ
ِرزقــا فابتغــوا عِنــد اهللِ الــرزق واعبــدوه واش
َ
ُ َ ُ َ
إ ِ ْلــ ِه ت ْرجعــون﴾ العنکبــوت :17/هنــا يحتمــل املصــدر
مبعنی ال يستطيعون ان يرزقوکم و ان يراد املرزوق و تنکريه
للتعميــم" 3.فبکلمــة واحــدة عــرت اآليــة الکرميــة عن معنيني
محتملني و صحيحني يف وقت واحد.مع أن کلمتي الجمع
و الــرزق تســتعمالن يف الفارســية لکــن “الجمــع” يف اللغــة
الفارســية يف مثــل هــذا الرتکیــب (جمعکــم) تســتعمل
مبعنــی االجتــاع کــا ان الــرزق التســتعمل فيهــا اال مبعنــی

املــرزوق فتتقلــص الداللــة عنــد الرتجمــة و تتحــدد يف کــرة
الناس دون الداللة علی املجموع ،کام تتحدد داللة الرزق
يف املــرزوق دون فعــل الــرزق.
ََ ً
َ َ ُ
کــا نــری کلمــة (تبعــا) يف اآليــة الرشيفــةَ﴿ :بــرزوا ِل َِّ
َ
ً َ َ َ ُّ َ َ ُ َّ َ ْ َ ْ َ ُ َّ ُ َّ َ ُ
كـ ْ
ـم
جِيعــا فقــال الضعفــاء ل ِلِيــن اســتكبوا إِنــا كنــا ل
ْ َ َ
َ َ ً َ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ْ ُ َ َ َّ
ْ
ـن َ ْ
ش ٍء
اب اهللِ ِمـ
ـم مغنــون عنــا ِمــن عــذ
تبعــا فهــل أنتـ
ِ
َ ُ َ ْ ََ َ
ُ ََ َ َْ ُ ْ َ َ ٌ َ ََْ َ َ ْ َ َ ْ
ـو هدانــا اهلل لهديناكــم ســواء علينــا أج ِزعنا أم
قالــوا لـ
َ ََْ َ ََ ْ َ
4
ـص…﴾ ابراهيــم 21/يقــول البيضــاوي
صبنــا مــا لا مِن مِيـ ٍ
و الشــوکاين 5فيهــا“ :إنّــا ک ّنــا لکــم تبعـاً” يف تکذيــب الرســل
و اإلعــراض عــن نصائحهم،وهوجمــع لتابــع کخــدم و خــادم،
او مصــدر نعــت بــه للمبالغة(تابعني)،اوعلــی إ ضــار
مضــاف (ذوي تبع).فهنــاک وجهــان واليجــد املرتجــم يف
اللغــة الفارســية معــادال يالبــس جميــع هــذا االتســاع فــاذا
ذهــب املرتجــم الــی الوجــه االول فالبــد لــه أن يختــار کلمــة
"پــروان"دون أن يتمکــن أن ينقــل املبالغــة املتصــورة يف
املصدر الذي ورد بدل النعت و اذا اختار الثانية فال ميکن
ترجمتها حرفيا؛ ال ّن الثقافة التعبريية الفارسية ال تعرف مثل
هــذا التعبــر يف ذاکــرة اللغــة الفارســية.
َ َ َ َّ ُ َ
کــا يقــول األ لــويس يف قولــه تعالی﴿:فأ ز لهمــا
َّ َ َ
َّ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ
َُْ ْ ُ
الشــيطان عنهــا فأخ َرجهمــا مِمــا كنا فِيـ ِه َوقلنــا اهبِطوا
َ
ُ ْ ََ
َْ ُ ُ ْ ْ
َ ُ ٌّ َ َ ُ
ك ْ
ــم ِف األ ْر ِض مســتق ٌّر
ــض عــدو ول
بعضكــم ِ َلع ٍ
َ ََ ٌ َ
ِــن﴾ البقــرة" 36/و املســتقر :اســم مــکان
ومتــاع إِل ح ٍ
أو مصــدر ميمــي ،و يحتمــل علــی بعــد کونــه اســم مفعــول
مبعنــی مــا اســتقر ملککــم عليــه و ترصفکــم فيــه ،و ابعــد منــه
احتــال کونــه اســم زمان".6فجمــع اللــه املعنيــن بصيغــة
رصفيــة واحــدة.
کام يقول يف “خري مستقرا”و “احسن مقيال” الواردين
َ ٌْ ُ ْ َ َ ًّ
َ ْ َ ُ ْ َ َّ َ ْ َ
ـذ خــر مســتقرا
يف اآليــة الرشيفــة :أصحــاب النـ ِة يومئِـ ٍ
ً
ََ ْ َ ُ َ
وأحس
ــن م ِقيــا﴾ فرقــان" 24/املســتقر :املــکان الــذي
يســتقر فيــه يف اکــر االوقــات للتجالــس و التحــادث.و
املقيــل :املــکان الــذي يــؤوی إليــه لالســرواح الــی االزواج
والتمتع مبغازلتهن ،سمي بذلک الن التمتع به يکون وقت
القيلولــة غالب ـاً...
و تفســر املســتقر و املقيــل باملکا نــن حســبام
ســمعت هــو املشــهور ،و هــو احــد احتــاالت تســعة :و
كتاب املؤمتر ()1
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ذلــک انهــم جــوزوا ان يکــون کالهــا اســم مــکان او اســم زمــان
او مصــدرا و ان يکــون االول اســم مــکان و الثــاين اســم زمــان
و الثــاين اســم مــکان او مصــدرا ،و ان يکــون االول مصــدرا و
الثاين اسم مکان او اسم زمان .و ما شئت تخيل يف خرييه
زمان اصحاب الجنه او احسنيته ،و کذا يف خريية استقرار
7
هــم و احســنيه اســراحتهم يومئــذ".
کــا نــری أن “للمجــری و املرســی” الوارد تــن يف
ْ
َْ َ
َ
ََ َ ْ َُ
ــم اهللِ م َراهــا
اآليــة الرشيفــة:
﴿وقــال اركبــوا فِيهــا بِا ِس ِ
َ ُ ْ َ َ َّ َ ِّ َ َ ُ
ٌ
َ
ٌ
ومرســاها إِن رب لغفــور رحِيــم﴾ هــود 41/ثالثــة اوجــه:
رســهآ” متصــل بــه
يقــول البيضــاوي“ :بســم اللــه َمجري َهــا َو ُم َ
“ارکبــوا” حــال مــن الــواو ،أي :ارکبــوا فيهــا مســمني اللــه أو
قائلني باسم الله وقت إجرائها و إرسائها ،او مکانهام ،علی
ان املجــری و املرســی للوقــت او املــکان او املصــادر8.و
الميکن للمرتجم الی الفارسية أن يختار کلمة او تعبريا يعادل
جميــع الوجــوه ألن ســمة االشــراک اللفظــي تختلــف عــن
العربيــة أي أنهــا تتجســد يف االوزان القياســية و الســاعية.
هذا و ال نســمع يف الفارســية حديثاعن القياس و الســاع.
َ َ َّ ُ ُ َ
يقــول ابــن عاشــور يف اآليــة الرشيفــة﴿ :فكذبوهمــا
َ َ ُ
ْ
ـن ال ْ ُم ْهلَكـ َ
ـن﴾ و قــرار الجمهــور( :مهلــک) بضــم
فكنــوا ِمـ
ِ
امليــم و فتــح الــام و هــو مصــدر االهــاک او مکانــه او زمانــه.
و قــرأه حفــص بفتــح امليــم و کــر الــام و يحتمــل املصــدر
9
و املــکان و الزمــان.
ُ
ْ
َ ِّ
َ
کــا يقــول ابوحيــان يف اآليــة الرشيفــة﴿ :وقــل رب
َْ ْ
ْ َْ
ُْ َ َ
ْ
ْ ََ ْ ْ
ُْ َ َ
ـرج ِصــد ٍق َواجعل
ـي مـ
ـ
ج
ر
خ
أ
و
ق
ـد
ـ
ص
ـل
ـ
خ
د
م
ـي
ـ
ِ
ٍ
ِ ً ِ
أدخِل ِ
ْ َُْ َ ُ َْ ً َ
ِل ِمــن لنــك ســلطانا ن ِصــرا﴾ ":و انتصــاب املضمــوم
امليــم إ ّمــا علــی املصــدر ،اي :ادخــاالً و املدخــل فيــه
محــذوف أي :و يدخلکــم الجنــة إدخــاالً کرمي ـاً .و إ ّمــا علــی
10
انــه مــکان الدخــول".
يقــول الــرازي :يف املنســک الــوارد يف اآليــة الرشيفــة
َ ََْ ْ
َ َ ْ َ ْ َ ِّ َ َ َ
ْ َّ َ
ــماءِ َم ً
ــاء
الريــاح ل َواق ِــح فأن َزلَــا مِــن الس
﴿وأرســلنا
ََ ْ َ َْ ُ ُ ُ َ َ َُْ ْ َُ َ
َ
ازنِــن﴾ الحــج 22/اقــوال؛
فأســقيناكموه ومــا أنتــم ل ِب ِ
احدها :قال ابن عباس :عيدا ً يذبحون فيه .و ثانيها:قربانا
و لفــظ املنســک مختــص بالذبائــح ...ثالثهــا :مألفـاً يألفونــه
إمــا مکان ـاً معين ـاً او زمان ـاً معين ـاً ألداء الطاعــات.
و رابعهــا :املنســک هــو الرشيعــه و املنهــاج ،و هــو
62

رافلا یلا ةمجرتلا تايدحتو ةيفرصلا غيصلا يـف ةلالدلا عاستا

قــول ابــن عبــاس يف روايــة عطــاء و اختيــار القفــال و هــو
االقــرب لقولــه تعالــی﴿ :لــل جعلنــا منکــم رشعــة و
منهاجا﴾ املائده 48/و ألن املنســک ماخوذ من النســک
و هــو العبــاده ،و اذا وقــع االســم علــی کل عبــادة فــا وجــه
للتخصيــص .11
و يقول االلويس :و قيل :هو مصدر مبعنی النسک،
اي :العبــادة ،قــال ابــن عطيــة :يعنــي ذلــک “هــم ناســکوه”
و قيــل :هــو اســم زمــان ،و قيــل اســم مــکان ،و کان الظاهــر
(ناســکون فيــه) إال انــه اتســع يف ذلــک 12.فتســبح البنيــة
الرصفيــة بــن النســک ،و زما نــه و مکانه.فکيــف يتمکــن
املرتجــم أن ينقــل ســباحة الداللــة و فراغتهــا بکلمــة واحــدة.
و يقــول ابــن هشــام يف حديثــه عــن ﴿انــا ءاتيــک
ْ ْ
َ َ ْ
ٌ
الـ ِّ
ـن
َبــه﴾ الــوارد يف اآليــة َالرشيفــة ﴿قــال عِفريــت ِمــن ِ
َ
َْ َ ْ َُ َ ْ ََ
َ ِّ َ َ ْ
َ
أنــا آتِيــك ب ِـ ِه قبــل أن تقــوم ِمــن مقا ِمــك َوإِن علي ـ ِه
َ
لَ َقــو ٌّي أمـ ٌ
ـن﴾ النمــل 39/يحتمــل “ءاتيــک” ان يکــون فعــا
ِ ِ
مضارعــا و مفعــوال ،و ان يکــون اســم فاعــل و مضافــا اليــه،
مثــل ﴿و انهــم أاتيهــم عــذاب﴾ هــود﴿ ،76 /11 :و لکهــم
ءاتيــه يــوم القيامــة فــردا﴾ مريــم ،95 /19 :و يؤيــده ان
اصــل الخــر االفراد.13فالصيغــة الرصفيــة جمعــت معنــن
محتملــن ولکننــا اذا اردنــا ترجمتــه فالبــد ان نختــار احــد
الوجهــن.
َْ َ ُ َ َ َ
يقــول الثعالبــي يف اآليــة الرشيفــة ﴿يعلــم خائ ِنــة
َ ْ ُ َ َ ُْ
ُّ ُ
ــد ُ
ور﴾ غافــر:19/
ــي الص
ــن ومــا ت ِ
األع ِ
والخائنة :مصد ٌر کالخيانة ،و يحتمل ان تکون “خائنةَ”
اســم فاعــل ،اي :يعلــم االعــن اذا خانــت يف نظرهــا ،قــال
ابوحيان :و الظاهر أن “خآئنة االعني” من اضافه الصفة ايل
املوصوف ،أي :االعني الخائنة ...وجوزوا ان يکون “خائنة”
مصدرا ً؛ کالعافية ،أي :يعلم خيانة األعني 14.فکيف نرتجم
خيانــة االعــن و االعــن الخائنــة بکلمــة واحدة.
اورد األ لــويس يف ﴿فهــو يف عيشــة راضيــة﴾
الحا قــة 21 /قــال ا بــو عبيــدة و الفــراء :اي مرضيــة.
و قــال غــر واحــد :أي ذات رضــی ،علــی انــه مــن بــاب
النســبة بالصيغة کالبن وتامر ،و معنی ذات رضی ملتبســة
بالرضــا ،فيکــون مبعنــی مرضيــه ايضــا...
واملشــهور حمــل مــا ذکــر علــی انــه مجــاز يف االســناد

واالصل يف عيشة راض صاحبها فاسند الرضا اليها لجعلها
15
لخلوصهــا دامئـاً عــن الشــوائب ،کانهــا نفســها راضيــة.
و يقول ابن عاشور :و وصف “عيشة” بـ “راضية” مجاز
عقــي ملالبســة العيشــة حالــة صاحبهــا ،و هــو العائــش،
مالبسة الصفة ملوصوفها .و الرايض هو صاحب العيشة
ال العيشــة ،ألن “راضيــة” اســم فاعــل رضيــت اذا حصــل لهــا
الرضــی ،و هــو الفــرح و الغبطــة .و العيشــة ليســت راضيــة
ولکنهــا لحســنها ريض صاحبهــا ،فوصفهــا ب ـ “راضيــة” مــن
اســناد الوصــف الــی غــر مــا هــو لــه ،و هــو مــن املبالغــة ،النــه
16
يــدل علــی شــده الرضــی بســببها حتــی رسی إليهــا.
ُ ً َ ًََْ
کــا يقــول ابوحيــان يف اآليــة الرشيفــة﴿ :هــدى ورحة
ل ِلْ ُم ْحســن َ
ني﴾ لقــان 2/و وصــف الکتــاب بالحکيــم ،امــا
ِ ِ
لتضمنــه للحکمــة ،قيــل :او (فعيــل) مبعنــی املحکــم ،و
هــذا يقــل ان يکــون (فعيــل) مبعنــی (مف َعــل)  ،17کــا يقــول
القرطبــي :و الحکيــم :املحکــم بالحــال و الحــرام و الحــدود
و االحــکام .قالــه ابــو عبيــده و غــره .و قــال مقاتــل :الحکيــم
مبعنــی املحکــم مــن الباطــل ال کــذب فيــه و ال اختــاف.18
و يجــوز ان يکــون (حکيــم) مبعنــی (حاکــم) اي" :إنــه
حاکــم بالحــال و الحــرام و حاکــم بــن النــاس بالحــق ،فعيــل
مبعنــی فاعــل ،دليلــه قولــه﴿ :و انــزل معهــم الکتــب
باحلــق يلحکــم بــن انلــاس فيمــا اختلفــوا فيــه﴾"19
البقــره.213 / :
 .و قــال الزمخــري :الحکيــم :ذوالحکمــة؛ او وصــف
لصفة الله عزوجل علی االسناد املجازي ،و يجوز ان يکون
االصــل :الحکيــم قائلــه ،فحــذف املضــاف و اقيــم املضــاف
اليــه مقامــه ،فبانقالبــه مرفوعــا بعــد الجــر اســتکن يف الصفــه
20
املشبهة.
و "قيــل :الحکيــم مبعنــی املحکــوم فيــه ،اي :حکــم اللــه
فيــه بالعــدل و االحســان و ايتــاء ذي القــريب ،و حکــم فيــه
بالنهــي عــن الفحشــاء و املنکــر ،بالجنــة ملــن أطاعــه و بالنــار
ملــن عصــاه ،فهــو فعيــل مبعنــی املفعول".21فکيــف يتمکــن
املرتجــم ان ينقــل الوجــوه االربعــة الــی الفارســية؛ اذ ال نــری
ذلــک االتســاع يف مفرداتهــا لعــدم اقامتهــا علــی اوزان فيهــا
کفايــة االتســاع الــذي يوجــد يف العربيــة.
َ
َ ُّ ْ
يقــول ابــو حيــان يف اآليــة الرشيفــة ﴿والصبــحِ إِذا

َ
ً َْ َ
َّ َ
ْ َ ْ ُ َ
َ ْ ََ
ـر﴾
ـر ( )35نذِيــرا ل ِلبـ ِ
أســفر ( )34إِنهــا ٍإلحــدى الكـ ِ
املدثــر 36-34/و قــرأ الجمهــور“ :نذيــرا” واحتمــل ان يکــون
مصــدرا مبعنــی االنــذار ،کالنکــر مبعنــی االنــکار ،فيکــون
متييــزا ،اي :الحــدی الکــر انــذارا ،کــا تقــول :هــي احــدی
النســاء عفافـاً ...و قــال الفــراء :هــو مصــدر نصــب بإضــار
فعــل ،اي انــذر إنــذارا ً .واحتمــل ان يکــون اســم فاعــل مبعنــی
منــذر22.
َ ْ َ َ ْ َ َ ٌ ُْ ْ َ
کــا قــال اللــه تعالــی﴿ :وإِذ قالــت طائ ِفــة ْ مِنهــم يــا
َُ َ َ ُ ْ َ ْ ُ
َْ َ ُ َ ٌ
َْ َ َ ْ َ
جعــوا َويســتأذِن ف ِريــق
ـرب ال مقــام لكــم فار ِ
أهــل يـ ِ
ْ ُ ْ َّ َّ َ ُ ُ َ َّ ُ ُ َ َ َ ْ َ ٌ َ َ
ه ب َعـ ْ
ـورةَ
َ
مِنهــم انلـ
ٍ
ـي يقولــون إِن بيوتنــا عــورة ومــا ِ ِ
ْ ُ ُ ِ َ َّ َ ً
إِن ي ِريــدون إِال فِــرارا﴾ االحــزاب . 13/يقــول ابوحيــان يف
“و اذ قالــت طآئفــه منهــم” اي :مــن املنافقــن “ال مقــام
لکــم” يف حومــة القتــال و املامنعــه “فارجعــوا” ايل بيوتکــم
و منازلکم امروهم بالهرب عن رســول الله  ...وقرأ الســلمي
و األعرج و اليامين و حفص :بضم امليم ،فاحتمل أن يکون
مکانـاً ،أي :ال مــکان إقامــة .و احتمــل أن يکــون مصــدرا ً ،أي:
ال إقامــة 23.لــو اراد اللــه التخصيــص الســتخدم صيغــة غــر
احتامليــة.
مــا نــری فيــه اتســاعا دالليــا يتســع بــه املعنــی اتســاعا
"الحل" يف قوله تعالی ﴿ال ُأ ْقسـ ُ
ـم
ّ
فريدا ذا خصوبة کلمة
ِ
ٌّ َ َ ْ َ َ
َ َ َْ َ
َْ َ
بِهــذا
حــل بِهذا الــدِ﴾ البلــد 2-1/يقول
الـ ِ
ـد (َ )1وأنــت ِ
االلــويس :و قيــل( :الحـ ّـل) صفــة او مصــدر مبعنــی
ّ
حلً و حلوالً .و يقال ايضاً:
يحل ّ
حل اي نزل ّ
الحال .يقالّ :
24
هــو حـ ّـل مبوضــع کــذا کــا يقــال حـ ّ
ـال بــه.
و يقــول :ابوحيــان“ :و أنــت حـ ٌّـل” جملــة حاليــة تفيــد
تعظيــم املقســم بــه ،اي :فأ نــت مقيــم بــه و هــذا هــو
الظاهــر ،...أقســم بهــا ملــا جمعــت مــن الرشفــن ،رشفهــا
باضافتهــا الــی اللــه تعالــی ،و رشفهــا بحضــور رســول اللــه و
اقامتــه فيهــا ،فصــارت اهــا ألن يقســم بهــا.25
يقــول االلــويس :املعنــی و انــت حــل بهــذا البلــد مــا
26
يقرتفــه اهلــه مــن املآثــم ،متحــرج بــريء منهــا.
يقــول األ لــويس( :الحــل) مبعنــی املســتحل بزنــة
املفعــول الــذي ال يحــرم ،فکأنــه قيــل :و مــن املکابــدة أن
ـتحل بهــذا البلــد الحــرام ،و ال
مثلــک علــی عظــم حرمتــه يسـ ّ
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يحــرم کــا يســتحل الصيــد يف غــر الحــرم.
و جاء يف (الکشاف) :عن رشحبيل :يحرمون ان يقتلوا
بهــا صيــدا و يعضــدوا بهــا شــجرة ،و يســتحلون اخراجــک و
قتلک و فيه تثبيت من رسول الله صلی الله علیه و آله ،و
بعــث علــی احتــال مــا کان يکابــد مــن اهــل مکــة ،و تعجيــب
28
من حالهم يف عداوته.
(الحل) مبعنی الحالل
ّ
يقول األلويس :و ج ّوز أن يکون
ضــد الحــرام ،قــال ابــن عبــاس فيــا اخرجــه عنــه ابــن جريــر و
غــره :و انــت يــا محمــد يحـ ّـل لــک ان تقاتــل بــه ،و امــا غــرک
29
فال.
و يقول الزمخرشي :سلّی رسول الله صلی الله تعالی
علیه و آله و سمل بالقسم ببلده ،علی ا ّن اإلنسان ال يخول
من مقاساة الشدائد ،و اعرتض بان وعده فتح مکة تتميامً
للتســلية و التنفيــس عنــه فقــال “و انــت حــل بهــذا البلــد”،
يعنــي :و انــت حـ ّـل بــه يف املســقبل تصنــع فيــه مــا تريــد مــن
القتــل و األرس .و ذلــک ا ّن اللــه فتــح علیــه مکــة و أحلّهــا لــه،
و مــا فتحــت علــی احــد قبلــه و ال احلّــت لــه ،فأحـ ّـل مــا شــاء
30
و حـ ّرم مــا شــاء...
و کذلــک کلمــة االمــن ميکــن أن تکــون مــن االمانــة او
ِّ َ ُ ْ ُ ٌ
ــم َرســول
تکــون مــن االمــن يف اآليــة الرشيفــة﴿ :إِن لك
َأمـ ٌ
ـن﴾ يقــول ابــن الجــوزي فيــه :قولــه تعالــی :يعنــي :مکــة،
ِ
يأمــن فيــه الخائــف يف الجاهليــة و االســام ،قــال الفــراء :و
معنــی “االمــن” :اآلمــن.
يقول ابن عاشور :سمي األمني ألن من دخله کان آمناً؛
فاألمني (فعيل) مبعنی ( ُمف ِعل).
جاء يف روح املعاين :األمني فعيل ...مبعنی مفعول
أي :املأمــون مــن (أمنــه) أي :مل يخفــه ،و نســبته ايل البلــد
مجازيــة ،و املأمــون حقيقــة النــاس ،اي :ال تخــاف غوائلهــم
فيــه ،أو الــکالم علــی الحــذف و اإليصــال أي :املامــون فيــه
مــن الغوائــل.31
يقــول األلــويس :االمــن (فعيــل) مبعنــی (فاعــل) ،أي:
اآلمــن ،مــن أمــن الرجــل بضــم امليــم أمانــة فهــو امــن ...و
ســمع علــی معنــی النســب ،کــا يف قولــه تعالــی“ :حرم ـاً
ءامنـاً” {القصــص ،}57 /28 :مبعنــی ذي أمــن ،و أمانتــه أن
يحفــظ مــن دخلــه کــا يحفــظ االمــن مــا يؤمتــن علیــه ففيــه
27
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رافلا یلا ةمجرتلا تايدحتو ةيفرصلا غيصلا يـف ةلالدلا عاستا

تشــبيه بالرجــل األمــن.
کل هــذه االحتــاالت تحلــل داخــل اقتصــاد العالمــات
اللغو يــة التــي متنــح املحلّــل أن يســتخرج املکنونــات
التعبريية،خا صــة عند مــا ير يــد ذ لــک املحلّــل أن يقــوم
بــدور املرتجــم الــذي ال ب ـ ّد لــه مــن أن يعــرف االمکانيــات
االستبدالية و االئتالفية التي توجد يف کلتا اللغتني ليتم ّيز
بهــا الـ ّ
ـدوال التــي عـ ّـر عنهــا بعــض العالميــن بـ"الخاليــة" او
"الســابحة" لطاقتهــا يف شــحن مــا ال ميکــن أن يرکــب بقيــة
الــدوال مــن الشــمولية او الخصوصيــة.
داللة الوزن الرصيف علی االتساع يف النوع و العدد:
ان لبعــض االلفــاظ ثنائيــة الدال لــة علــی التذکــر و
التانيــث و فيهــا اســتواء االفــراد و الجمــع مبثــل مــا نــراه يف
َ
الرشيفة﴿:فأَجنَ ْي َنــاهُ
"الفلــک " بدليــل مــا نــراه يف اآليــات
ُْ ْ
َ ْ ََ ُ
َْ ْ ُ
ون﴾ الشــعراء119/
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َْ ْ َ َ َ َ ْ ٌ ُ َ ٌ َ ٌ
َ َ َْ َ
ـرات ســائ ِغ
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ـومٍ يع ِقلــون﴾
ـات ل ِقـ
المســخ ِر بــن الســماءِ واألر ِض آليـ ٍ
البقــرة 164/يقــول ابــن الجــوزي“ :وال ُفلـ ِ
ـک” الســفن .قــال
32
ابــن قتيبــة :الواحــد و الجمــع بلفــظ واحــد .
ُ َ َّ
قــال ابــو علــی الفــاريس يف اآليــة الرشيفة﴿:هــو الِي
َ ً َ ْ َ َ َ ُ ً َ َ َّ َ ُ َ َ َ
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ــازل
جع َــل الشــمس ِضيــاء و ْالقمــر نــورا وق َــدره من َ ِ
َ َ َ ِّ
َ
َ َ َ َ َ َ َ
ْ ُ
ـق ُ
اهلل ذلِــك
ِلَعلمــوا عــدد الس ـنِني وال ِســاب مــا خلـ
َّ ْ َ ِّ ُ َ ِّ ُ َ
َ ْ َْ َُ َ
ــومٍ يعلمــون﴾ يونــس:5/
ــات ل ِق
الــق يفصــل اآلي ِ
إِال ب ِ
الضيــاء ال يخلــو مــن احــد امريــن؛ إمــا أن يکــون جمــع ضــوء،
کســوط و ســياط و حــوض و حيــاض ،او مصــدر ضــاء يضــوء
ضيــاء ،کقولــک :قــام قيامــا ،و صــام صيامــا ،و علــی اي
33
الوجهــن حملتــه فاملضــاف محــذوف.
َ ْ
نــری يف کلمــة "الــراء" الــواردة يف اآليــة الرشيفــة ﴿وإِذ

ُ َ
َّ َ َ ٌ َّ َ ْ ُ ُ َ
ََْ
َ َ َْ
اء مِمــا تعبــدون﴾
ـي بــر
قــال إِبراهِيــم ألبِي ـ ِه وقو ِم ـ ِه إِنـ ِ
احتاملــن :کــا جــاء يف فتــح القديــر :الــراء مصــدر نعــت
بــه للمبالغــه ،و هــو يســتعمل للواحــد و املثنــی و املجمــوع
و املذکــر و ااملونــث .قــال الجوهــري :و تــرأت مــن کــذا،
و انــا منــه بــراء و خــاء ،ال يثنــی و ال يجمــع ،النــه مصــدر يف
34
االصــل.
و الثاين :ان تکون صفة مشبهة علی وزن فعال کجواد
و صنــاع ،قــال الزجــاج ،الــراء مبعنــی الــري .35فالکلمــة
جمعــت احتاملــن ممکنــن بلفــظ واحــد .فــاذا اراد املرتجم
نقل الکلمة الی الفارسية يُزال االتساع املوجود فيها فالب ّد
لــه التخصيــص أي اختيــار وجــه واحــد مــن االتســاع.
َّ َّ َ َ َ
ُ
يقــول القرطبــي يف اآليــة الرشيفــة ﴿إِن الِيــن كفروا
ُْ ً َ ْ َُْ َ
ْ ُ َّ ْ َ ُ
َْ َ َ
ــل تَ ْو َب ُت ُه ْ
ــم
ــم ازدادوا كفــرا لــن تقب
بعــد إِيمان ِِهــم ث
َ ُ ْ َ َ ُ ْ َّ ُّ َ
ــم الضالــون﴾ :و “التــوب” يجــوز ان يکــون
وأول ِــك ه
مصــدر تــاب
يتــوب توبــا .و يحتمــل ان يکــون جمــع توبــه نحــو :دومــه
و دوم ،و عزمــة و عــزم.
و يجــوز ان يکــون التــوب مبعنــی التو بــة .قــال أبــو
العبــاس :و الــذي يســبق الــی قلبــي ان يکــون مصــدرا ،اي:
يقبــل هــذا الفعــل ،کــا تقــول :قــال قــوالً ،و اذا کان جمعــا
36
فمعنــاه يقبــل التوبــات.

 - ٣الوزن الرصيف و تعددية االعراب

قــد تزيــد الوجــوه االعرابيــة علــی تعدديــة الداللــة الرصفيــة
التي تظهر باالئتالفية أي بالعالقات الرتکيبية بني الوحدات
خاصــة بــن املرصفــات و املفــردات إلقامــة نســبة مــا.
بــل هــي قامئــة بــن الوحــدات اللغويــة املتجــاورة و
"يرتتــب علــی وجود هــا تأثــر الوحــدات اللغو يــة بعضهــا
ببعــض،و إعطاؤهــا صــورة جديــدة يف املبنــی و املعنــی ال
توجــد منفصلة"37مثــل مــا نــری کلمــة "التقــاة" الــواردة يف
َ َ
َ َّ ْ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ
يــن أ ْو ِ َل َ
ــاء
اآليــة الرشيفــة ﴿ال يتخِــذ المؤمِنــون الكف ِِر
ُْ ْ
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ْ ُ
ْ
ون ال َمؤ ِمنِــن َومــن يفعــل ذلِــك فليــس ِمــن اهللِ
ِمــن د ِ
َ ْ َّ ْ َ َّ ُ
ْ ُ ْ ُ َ ً َ ُ َ ِّ ُ ُ ْ ُ َ ْ َ ُ
اهلل نفســه
ش ٍء إِال أن تتقــوا مِنهــم تقــاة و يذركــم
ِف
َ َ
َْ
ُ
وإِل اهللِ الم ِصــر ﴾ آل عمــران 28/فکلمــة "تقــاة" تحتمــل
وجوهــا :الوجــه االول :أن تکــون مصــدرا ،يقــول األلــويس:

"و هــو اســم مصــدر االتّقــاء ،و أصلــه ُوقَ َيــة فحذفــت الــواو
التــي هــي فــاء الکلمــة تبع ـاً لفعــل (اتّقــی) اذ قلبــت واوه
ـأت إدغامهــا يف تــاء االفتعــال ،ثــم أتبعــوا ذلــک باســم
تــاء ليـ ّ
38
مصدره کالتجاه و التکله و التؤدة و التخمة" .و لها باعتبار
املصدريــة اعرابان:احدهــا :أن تکــون التقــاة مصــدرا واقعــا
موقــع املفعــول بــه اذا اعتربنــا فعــل تتقــوا مبعنــی تخافــوا.
يقــول االلــويس :واملــراد بالتقــاة مــا يتقــی منــه ،و تکــون
مبعنــی اتقــاء و هــو الشــائع .فعلــی األول :يکــون مفعــوالً بــه
39
لتتقــوا ،و علــی الثــاين :مفعــوالً مطلقـاً لــه.
الوجــه الثــاين :جــاء يف البحــر :يجــوز أن يکــون “تُق ـةً”
مثــل رمــاة حــاالً مــن “تتقــوا” ،و هــو جمــع فاعــل ،و إن کان مل
40
ســتعمل منــه فاعــل ،و يجــوز أن يکــون جمــع تقــي.
و ميکــن أن يؤثــر اختيــار کل وجــه يف تأويــل القســم
الثــاين مــن الجملــة أو يف اعرابــه مبثــل مــا نــری يف تأويــل
کلمــة العاصــم و الضمــر املســترت يف "رحــم" الواردتــن يف
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وحــال بينهمــا المــوج فــان ِمــن المغرقِــن﴾ هــود43/
فــاذا اعتربنــا “عاصــم” اســم فاعــل ،يکــون املعنــی :ال عاصــم
اليــوم مــن امــر اللــه اال مــن رحمــه اللــه فانــه يعصمــه ،فيکــون
االســتثناء منقطع ـاً و يحتمــل ان يکــون :ال عاصــم اليــوم مــن
أمراللــه إال الراحــم هــو اللــه ،فيکــون املعنــی :ال عاصــم اليــوم
مــن امــر اللــه اال اللــه.
و يحتمــل أن يکــون املــراد ب ـ “عاصــم” اســم املفعــول
فيکــون “عاصــم” مبعنــی (معصــوم) ،فيکــون املعنــی :ال
41
معصــوم اال مــن رحمــه اللــه ،اي ال معصــوم اال املرحــوم.
يقول ابوحيان :و الظاهر إبقاء عاصم علی حقيقته ،و
أنه نفي کل عاصم من امر الله يف ذلک الوقت ،و ا ّن “من
َّر ِحـ َم” يقــع فيــه “ َمــن” علــی املعصــوم ،و املضمــر الفاعــل
يعود علی الله تعالی ،و ضمري املوصول محذوف ،و يکون
االستثناء منقطعاً ،أي :لکن من رحمه الله معصوم ،وجوزوا
ان يکون “من” الله تعالی اي ال عاصم اال الراحم ،و ان يکون
“عاصــم” مبعنــی ذي عصمــة ،کــا قالــوا( :البــن) ،اي :ذو
لــن ،و ذو عصمــة ،مطلــق علــی عاصــم و علــی معصــوم ،و
املراد به هنا املعصوم ،او فاعل مبعنی مفعول.42فأضفی
كتاب املؤمتر ()1
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و حــذر عنــد املفرتقــات بســبب إصفــرار عالمــة املــرور.
•الــی أن العالقــة االئتالفيــة قــد تــؤدّي الــی الخــروج مــن
الوجــود بالفعــل الــی الوجــود بالقــوة ملــا جئنــا برتکيــب
ذا مدلــول متغـ ّـر يدفــع املتلقــن الــی ا ّدعــاء احقيتهــم.
•الــی أن االوزان و املبــاين تقــوم بتخصيــب بــذرة املــادة
اللغوية و نفخ ارواح فيها متکرثة انبثقت عنها شجرات
متشــابهة نســتثمر منهــا دالالت مختلفــة باختــاف
االغــراض
وســع کل مــا ميکــن مــن
•الــی أن اللــه ســبحانه و تعالــی ّ
ســعة تعبرييــة متزايــدة حســب االفهــام و االدراکات مبــا
امــر مــن التدبــر يف اآليــات الرشيفــة.
ـکل لغــة طاقــات و قواعــد تسـ ّـرها وثقافــات
•الــی أن لـ ّ
تحکمهــا.

اللــه بحــذف الضمــر للمفعــول قابليــة االحتــال و االتســاع.
فسـ ّمی نــؤام تشومســکي هــذه التاثــرات الکالميــة " بالنحــو
الطبقــي املتناهــي" 43الــذي ق ّدمــه تشومســکي ملخطّــط ذا
کل مرحلــة يف االخــری.
مراحــل محــدودة تؤثــر ّ
نتائج البحث:
توصلــت النتائــج الــی أن مثــل هــذه الدراســة مت ّهــد لنــا
ارضيــة کشــف الســتار عــن تحديــات يواجههــا املرتجــم الــی
الفارســية.
الــی أنــه مــن الــروري تفکيــک العالمــات و تحليلهــا
للنجاح يف نقل ما اختفی وراءها من الدالالت و االيحاءات
الشــعورية التــي تزيــد علــی جامليــات اللغــة التعبرييــة.
•الــی أن الوظيفــة الدالليــة ميکــن أن تتوســع بخصيصــة
تداولية العالمات التي تکتسبها من خالل املصاحبة
هــذا هــو النکتــة الرئيســة التــي تدفــع املرتجــم الــی مهــل

املصادر و املراجع
1

األلــويس البغدادي،أبوالفضــل شــهاب الديــن الســيد محمــود بــن
عبداللــه الحســيني :روح املعــاين يف تفســر القــرآن العظيــم و
الســبع املثاين.بــروت،دار احيــاء الــراث العــريب.

3

ابــن الجوزي،عبــد الرحمــن1404(،ه.ق) زاد املســر يف علــم
التفســر.ط ،4بــروت ،املکتــب االســامي.

5

الرازي،فخرالديــن محمــد بــن عمــر التميمــي2000(.م) ،التفســر
الکبــر،ط 1بــروت،دار الکتــب العلميــة.

7

الســامرايي،فاضل صالح2000(.م)الجملــة العربيــة و املعنــی.

2

الثعالبي،أبــو زيدعبــد الرحمن:جواهــر الحســان يف تفســر
القــرآن .بــروت ،مؤسســة االعلمــي للمطبو عــات.

4

أ بــو حيــان االندليس،محمــد بــن يوســف2001 (،م)،البحر
املحيط،تحقيــق الشــيخ عــادل احمــد عبــد املوجــود و آخريــن.
ط ،1بريوت،دارالکتــب العلميــة.

6

الزمخرشي،جــار اللــه أبــو القاســم محمــود بــن عمر:الکشــاف عــن
حقائــق التنزيل،تحقيــق عبــد الــرزاق املهــدي ،بــروت،دار احيــاء
الــراث العــريب.
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8

9

ط،1بــروت،دار ابــن حــزم.

ا لشــوکاين  ،محمد بــن عــي بــن محمد  )1 9 8 3 ( .فتــح
القديــر الجامــع بــن فنــي الروايــة و الدرايــة مــن علــم
التفســر،بريوت،دار الفکــر.
ا بــن عا شــور  ،محمد ا لطا هــر 2 0 0 0 ( .م )  ،ا لتحر يــر و
ا لتنو ير  ،ط  ،1بري و ت  ،مؤ سســة ا لتا ر يــخ .

 10القرطبي،أبــو عبداللــه محمــد1372(.ه) الجامــع ألحــکام
القرآن،تحقيــق أحمــد عبــد العليــم الربدوين،ط،1القاهــرة،دار
ا لشــعب .
 11محمديونس عيل،محمد؛( 1428هـ2007/م) ،املعنی و ظالل
املعنی.الطبعــة الثانية،داراملداراالســامي،بريوت.
 12ابــن هشــام األنصاري ،جــال الديــن أبــو محمــد عبــد اللــه بــن
يوســف1979(.م) مغنــي اللبيــب عــن کتــب األعاريب،تحقيــق
مــازن املبــارک و محمــد عــي حمــد الله.ط،5بــروت دار الفکــر.
 13محمــد رضايي،عــي رضا.الجامليــات البنيويــة و التعبرييــة يف
القــرآن الکريــم.)2010(.

الهوامش
 22البحر املحيط370/8 :

1

االســتاذ املشــارک يف اللغــة العربيــة ،جامعــة طهــران ،فردیــس
الفــارايب Email:amredhaei@ut.ac.ir-1

 23البحر املحيط.212/7 :

3

انوار التنزيل.311 /4 :

 25البحر املحيط.470-469 /8 :

فتح القدير.495/4 :

 27نفسه.133 /30 :

2

التحريرو التنوير.112/8 :

 24روح املعاين.134 /30 :

4

انوار التنزيل344/3 :

 26روح املعاين.134 /30 :

روح املعاين.236 /1 :

 28الکشاف.757/4 :

انوار التنزيل.234/3 :

 30الکشاف.758 /4 :

5
6
7
8
9

نفسه.9-8 /19 :

التحرير و التنوير.275 /19 :

 10نفسه.244/3 :

 11التفسري الکبري57/23:

 29روح املعاين.133 /30 :
 31روح املعاين.173/30 :
 32زاد املسري168/1 :

 33التفسري الکبري.29/ 17 :

 12روح املعاين195/17 :

 34فتح القدير.553 /4 :

 14الجواهر الحسان.70/4 :

 36الجامع الحکام القرآن.291/15 :

 16التحرير و التوير.123/29 :

 38روح املعاين.121 /3 :

 13مغني اللبيب.498 :

 15روح املعاين.48 /29 :

 17البحر املحيط.179-178 /7 :

 35زاد املسري.309 /7 :

- 37محمد محمد يونس عيل؛املعنی وظالل املعنی.ص58
 39روح املعاين.121 /3 :

- 18الحامع الحکام القرآن305/8:

 40البحر املحيط442/2 :

 20البحر املحيط.179-178 /7 :

 42البحر املحيط227/5:

- 19الحامع الحکام القرآن305/8:

 41الجمله العربية و املعني.85 :

- 21الحامع الحکام القرآن305/8:
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خ�صائ�ص البيان القر�آين و�إ�شكالية الرتجمة
د .عبد الصمد عبد الله
قسم الدراسات العربية واإلسالمية

معهد آسيا-كلية اآلداب ،جامعة ملبورن – أسرتاليا

املقدمة

الحمــد للــه الــذي أنــزل عــى عبــده الكتــاب بلســان عــريب
مبــن ليكــون للعاملــن نــذرا .والصــاة والســام عــى النبــي
العــريب املبعــوث رحمــة للعاملــن بشــرا ونذيــرا ،وعــى
آلــه وذريتــه وصحابتــه أربــاب الفصاحــة والبيــان الذيــن بينــوا
للنــاس ســنن الهــدى قــوال وعمــا ،وعــى مــن ســار عــى
نهجهــم واســن بســنتهم تطبيقــا وتعليــا.
أما بعد:
فــإن القــرآن الكريــم كتــاب ســاوي أنــزل لهدايــة البرشيــة
يف رحلــة الحيــاة الفانيــة إىل جــادة الصــواب التــي يريدهــا
ربهــا أن تســر عليهــا لتنعــم بالســام والســعادة يف حياتهــا
يف الدنيــا الفانيــة ،وبالســعادة األبديــة يف اآلخــرة الباقيــة
الخالــدة .وقــد حــوى القــرآن الكريــم االهدايــة الربانيــة مبــا يف
ذلك األوامر والنواهي الربانية املطلوب من البرش مراعاتها
ورعايتهــا يف حركــة الحيــاة يف املنشــط واملكــره عــى حــد
ســواء .كــا تضمــن القــرآن املقاصــد الكــرى الربانيــة التــي
تتصــل بــكل موضــوع مــن موضوعاتــه ،تتجــى وضوحــا ولطفــا
بحســب الســياقات املختلفــة واألغــراض املتوخــاة .وقــد
خاطــب اللــه البــر بهــذه املقاصــد وتلــك األغــراض عــن
طريق نبيه ورسوله إىل البرش الصادق األمني محمد صىل
الله عليه وسلم عرب أمني الوحي جربيل عليه السالم ،بلغة
هي العربية املوصوفة يف بيان القرآن املتحدى به الثقلني
بأنها “لسان عريب مبني” .وكان التحدي بهذا البيان املبني
مــن وســائل اإلقنــاع ملخاطبيــه بأنــه الــكالم الــذي بلــغ يف
ذروة البيــان وعلــو املقاصــد حــدا خــرج بــه عــن طــوق الثقلني
حتــى لــو تعاونــا عــى ذلك.ولهــذا اإلعجــاز مظاهــر متعــددة
68
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وعنــارص مختلفــة .ولكــن املظهــر اإلعجــازي الــذي ال يتخلف
عــن أي ســورة مــن ســوره هــو إعجــازه البيــاين ،وهــو املظهــر أو
العنــر اإلعجــازي املتفــق عــى رسيانــه عــى جميــع القــرآن
ومالزمتــه لجميــع ســوره التــي أقرصهــا ســورة الكوثــر التــي لهــا
1
ثــاث آيــات.
وحيــث أن خصائــص البيــان القــرآين وأســلوبه املعجــز
وإعجازه مام يجب معرفته لكونه من دالئل النبوة ومصداقية
رســالة الرســول املصطفــى املرســل بالقــرآن وصــدق ربانيــة
محتــواه ،فــإن مــن الــرورات امللحــة يف نقــل القــرآن وت ــأدية
رســالته وبيــان مقاصــده إىل لغــة أخــرى اســتصحاب هــذا
امللمــح اإلعجــازي القــرآين املهــم ،واســتحضاره بشــكل مــا،
لكونه مبثابة ناقة صالح وعصا موىس وانفالق البحر وإبراء
عيــى األكمــه واألبــرص وإحيائــه املــوىت بــإذن اللــه ،عليهــم
جميعــا وعــى نبينــا الصــاة والســام.
فيــا تــرى ،إىل أي مــدى اســتطاعت الرتجــات القرآنيــة
إىل لغــات أخــرى الوفــاء بهــذا املطلــب؟ وهــل الرتجــات
القا مئــة باللغــة اإلنجليز يــة ا ســتطاعت أن تنقــل لقرائهــا
خصائــص تراكيــب القــرآن وصــوره البيانيــة التــي هــي منــاط
اإلعجــاز البيــاين للقــرآن؟ وهــل اســتطاعت أيضــا أن تنقــل
إيحاءاتهام يف توسيع املعاين وتنويعها يف فهم املقاصد
والغايــات مــن خــال ضوابــط راســخة وأصــول رصينــة أرىس
قواعدهــا علــاء اللغــة والبيــان وأصــول الفقــه والتفســر؟
كل مــا ســبق أســئلة ترنــو هــذه الورقــة إىل إثارتهــا يف
ترجمــة القــرآن ومحاولــة البحــث عــن إجابــات ممكنــة ومقنعــة
لها من خالل دراسة مناذج من ترجمة بعض اآليات القرآنية
إىل اللغــة اإلنجليزيــة والتــي تتضمــن بعــض خصائــص البيــان

القــرآين وأســلوبه املعجــز ،لــرى إىل أي مــدى اســتحرضت
وا ســتصحبت تلــك الخصا ئــص البيانيــة أو متكنــت مــن
ترجمتهــا.
هذا والله املوفق والهادي إىل سواء السبيل.

التمهيد

إن مــا الخــاف فيــه بــن أهــل اإلســام أن القــرآن كتــاب
ساموي أنزل لهداية الناس جميعا بغض النظر عن جنسهم
ولونهــم ولســانهم ،مصداقــا لقولــه تعــاىل:
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ََ َْ َ َ ُ َ ْ ُْ
َ
األمـ ُ
ـن ( )193ع قلبِــك ِلكــون ِمــن المنذ ِِريــن ()194
ِ
َ
َ َ ٍّ ُ
ـن﴾ الشــعراء١٩٥ - ١٩٢ :
بِلِسـ ٍ
ـان عــر ِب مبِـ ٍ
وملــا كان املــوىل العــي القديــر العليــم الحكيــم القائل
َ َ َْ َ َْ
َّ َ
ْ َ ُ
ـان
يف محكــم تنزيلــه:
ـول إِال بِلِسـ ِ
﴿ومــا أرســلنا ِمــن رسـ ٍ
َ
ُ َ ِّ َ َ ُ ْ َ ُ ُّ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ
َ ْ
ق ْو ِم ـ ِه ِلبــن لهــم في ِضــل اهلل مــن يشــاء ويه ـدِي مــن
ـاء َو ُهـ َ
الكِيـ ُ
ـو الْ َعزيـ ُ
ـز ْ َ
ي َ َشـ ُ
ـم﴾ إبراهيــم ٤ :هــو الــذي أرســل
ِ
محمــدا بلســان عــريب مبــن إىل العاملــن جميعــا بثقليهــم
اإلنــس والجــن عــى اختــاف ألســنتهم ،فهــذا يعنــي أن اللــه
املــوىل الكريــم والــرب الرحيــم قــد اختــار للبرشيــة لغــة هــي
التــي تصلــح لحمــل رســالته إليهــم عــى اختــاف أجناســهم
وألســنتهم .األمــر ا لــذي يومــئ إىل رضورة معرفــة هــذه
اللغــة لفهــم هــذه الرســالة فهــا دقيقــا .وبالتــايل تيســر
تعلمهــا ملــن يرغــب يف ذلــك .وهــذا مفهــوم اســتتباعا مــن
َ َ َ ْ َ َّ ْ َ ْ ُ ْ َ ّ ْ َ َ ْ
ْ
ـر فهــل ِمــن
قولــه تعــاىل ﴿ :ولقــد يســرنا القــرآن ل ِلذِكـ ِ
ُ َّ
ِــر ﴾ القمــر ،١٧ :ألن مــن تيســر القــرآن للذكــر تيســر
مدك ٍ
تعلــم لغتــه ومعرفتهــا .فهــي وعــاء مقاصــد القــرآن ومســتودع
أرساره وإعجــازه .ومــن هنــا تــأيت أهميــة تعلــم اللغــة العربيــة
بالنســبة للمســلم بــل رضورة تعلمهــا ووجــوب هــذا التعلــم
مــن بــاب مــا ال يتــم الواجــب إال بــه فهــو واجــب .وحيــث أنــه
ليــس مــن قبيــل املمكــن مطالبــة البــر جميعــا بتعلــم اللغــة

العربيــة وإتقانهــا مســلميهم وغــر املســلمني الذيــن يجــب
عــى املســلمني تعريفهــم باإلســام ودعوتهــم إلىــه ،فــإن
ترجمــة القــرآن تغــدو رضورة مــن رضورات الدعــوة للتعريــف
برســالته الكليــة ومقاصــده العامــة والرضوريــة .وعليــه فــإن
الباحث يتفق مع الرأي القايض بجواز ترجمة معاين القرآن
إىل لغــات مختلفــة 2ترجمــة تفســرية ،وإن اختلــف مــع هــذا
الــرأي يف بعــض التفاصيــل املتعلقــة مبــا ميكــن ترجمتــه
ومــا الميكــن ،ومــا هــو رضوي للرتجمــة بنــاء عــى مــا يحتاجــه
جــم لهــم لفهــم دينهــم إن كانــوا مســلمني ،أو لدعوتهــم
املرت َ
إىل اإلســام إن كانــوا مــن غــر املســلمني.

مشكلة البحث ومناقشتها

إن ااملشــكلة األسا ســية مــن قضا يــا هــذا البحــث هــي
إشكالية القول املطلق بعدم إمكانية نقل أو بيان املعاين
الثــواين للغــة العربيــة فضــا عــن لغــة القــرآن املعجــزة ،ومــن
ثــم إمكانيــة نقــل أو بيــان املعــاين األصليــة للقــرآن الكريــم.
فالســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا هــو :مــا حــدود املعــاين
األصلية للقرآن الكريم وما ضوابطها؟ وهل املعاين الثواين
ليســت مقصــودة قصــدا أساســيا يف مضمــون الرســالة
القرآنيــة ومقاصدهــا؟ ،أو بتعبــر أدق مــا عالقــة املعــاين
الثــواين باملعــاين األصليــة؟ أهــي عالقــة تكامــل أم عالقــة
تفــارق؟ وهــل الثنائيــة املطروحــة يف تقســيم معــاين القــرآن
– يف ســياق الرتجمــة -إىل األصليــة والتابعــة ثنائيــة دقيقــة
أو مشــكلة؟ وهــل التقابــل املقصــود هــو بــن األصــل والفــرع
أم أنــه تقابــل بــن األول والثــاين؟ أو أنــه بــن التابــع واملتبــوع؟
إن بيــان هــذه املصطلحــات وتحريرهــا سيســاعد إىل
حــد بعيــد يف اتخــاذ موقــف بعينــه نحــو إمكانيــة نقــل أو بيــان
بعض خصائص القرآن أو استحالة ذلك إىل لغة غري عربية.

بعض خصائص اللغة العربية

تختــص اللغــة العربيــة يف ألفاظهــا وتراكيبهــا وأســاليبها
بخصائــص أهلتهــا لحمــل آخــر رســالة ســاوية موجهــة إىل
النــاس كا فــة كــا أهلتهــا الســتيعاب املعجــزة الخا لــدة
للرســالة الخامتــة .
ومــن هــذه الخصا ئــص املميــزة للغــة العربيــة وفــرة
كتاب املؤمتر ()1

املؤمتر الدويل 2015 - 2 -

69

األلفــاظ وتنوعهــا عــن طريــق الــرادف النســبي واالشــراك
والتضــاد واالتســاع والتنــوع يف تراكيــب الجمــل وأســاليب
الكالم وأنساقه وظاهرة اإلعراب الذي مييز به بني املعاين
بالحــركات ومناســبة الحــروف العربيــة ملعانيهــا وكــرة الصيــغ
العربية وأوزانها واإليجاز يف الحروف والكلامت والرتاكيب
ويف اللغــة عمومــا ،ووفــرة مخــارج األصــوات .وقــد حــاول
األســتاذ األد يــب والفيلســوف املســلم عبــاس محمــود
العقــاد بيــان بعــض هــذه الخصائــص بشــكل علمــي رصــن
3
يضيــق املجــال هنــا ملناقشــة أطروحاتــه املتميــزة.
ويضيق املقام هنا أيضا لرشح هذه الخصائص وبيان
مــا ميكــن ترجمتهــا إىل لغــات أخــرى أو تقريبهــا لألذهــان
لتذوقهــا وفهــم رس التعبــر بهــا ،وميكــن طلــب ذلــك يف
مظانــه.
إن متيــز اللغــة العربيــة عمومــا بالخصائــص اللغويــة
والبيانيــة الســالفة الذكــر قــد أكســبها قــدرة عــى التعبــر
والبيان ال تضاهيها فيها أي لغة ،ثم نزل بها القرآن املعجز
فارتقــى بهــذه القــدرة البيانيــة إىل العليــاء وأوصلهــا الدرجــة
العليــا التــي أخرجتهــا عــن طــوق البــر .األمــر الــذي جعــل
ترجمــة اللغــة العربيــة إىل لغــة أخــرى ترجمــة حرفيــة دقيقــة
تحمــل خصوصيــات األلفــاظ وخصائــص الرتاكيــب ليســت
بالهوينــا ،بــل هــي مــن أصعــب مــا توجهــت إليــه الهمــم ،إذ
أنــه مرامــم دونــه خــرط القتــاد .هــذا فيــا يخــص اللغة العربية
التــي ميثلهــا الشــعر الجاهــي الــذي ميثــل أســاس لغــة
القــرآن ،فــا بالــك برتجمــة عربيــة القــرآن املعجــزة؟
إن نقــل عربيــة القــرآن املعجــزة ببيانهــا نقــا حرفيــا أو
غــر حــريف ،مبــا فيهــا مــن خصائــص الرتاكيــب والصــور
البيانيــة ،ومبــا فيهــا مــن معــان أوليــة مصحوبــة مبعانيهــا
الثــواين ومســتتبعاتهام التوضيحيــة إىل لغــة أخــرى ليــس
مبستطاع وال ممكن .بل هو مستحيل ،وإن أمكن بالوصف
والتفســر االســتدالل والداللــة  -ولــو بقــدر مــا -عــى بعــض
هــذه الخصائــص والظــال البيانيــة التــي بهــا متــام تجليــة
املعاين واملقاصد القرآنية بالرتجمة مبعناها االصطالحي
التفســري .وهــذه الرتجمــة الســاعية إىل محاولــة الداللــة
عــى بعــض خصائــص بيــان القــرآن الكريــم املعجــز رضوريــة
مــا وســعتنا الســبل إىل تحقيــق ذلــك .وهــذا مــن بــاب
70
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مــا اليــدرك كلــه فــا يــرك جلــه .ومــن ذا الــذي أدرك كل
القــرآن الــذي ال تنقــي عجائبــه وال يخلــق عــى كــرة الــرد؟
إن فطاحلــة البيــان مــن علــاء األمــة مل يســتطيعوا أن يضعــوا
أيديهــم عــى اإلعجــاز البيــان بشــكل محــدد ونهــايئ وإمنــا
حاولــوا وضــع أيدينــا عــى دالئــل هــذا اإلعجــاز ليرشكونــا يف
اإلحســاس مبــا أحســوه مــن ســحر هــذا البيــان الــذي يخيــم
عىل العقل والعاطفة معا .وحتى خصوم اإلسالم والدعوة
الذيــن عــارصوا نــزول القــرآن و اعرتفــوا بإعجــازه مل يتمكنــوا
مــن وصــف وتحديــد الجوانــب املاديــة لهــذا اإلعجــاز ،وإمنــا
متكنــوا مــن بيــان أثــره وفعلــه الســاحر عليهــم وفيهــم ،وإن
عانــدوا وجحــدوا بآياتــه صلفــا وتكــرا .فهــا هــو وليــد ابــن
املغــرة يقــول يف القــرآن بعــد ســاعه لــه“ :واللــه مــا منكــم
احد أعلم باألشعار مني ،أعرف رجزها وقصيدها .والله إن
عليــه لطــاوة ن وإن أعــاه ملثمــر ،وإن اســفله ملغــدق ،وإنــه
4
ليعلــو وال يعــى عليــه ،مــا يقــول هــذا بــر ”.
وعليه فإين أرى رضورة ترجمة ما أمكن بيانه من دالئل
اإلعجاز البياين للقرآن وخاصة ما كان من ذلك وثيق الصلة
باملعنــى القــرآين ومقصــده متــى مــا تيــر ذلــك واتضــح
يف اللغــة املنقــول إليهــا ،إذ يف ذلــك حــث غريــزة حــب
االستكشــاف واالســتطالع لتعمــل عــى طلــب املزيــد الــذي
قد ينتهي بها إىل تعلم لغة القرآن واكتشاف املزيد الزيد.
أما القول باستحالة ترجمة دالالت القرآن التابعة 5فال أظنه
عــى إطالقــه ،إذ إن بعــض هــذه الــدالالت املرتبطــة بصــورة
املعنــى القــرآين ارتباطــا شــديد الصلــة مبــا يناســب الســياق
ويســتجيب للمقــام ويواجــه املوقــف بــكل متطلباتــه ،ميكــن
جــم لهــم
وصفهــا وبالتــايل ميكــن تقريبهــا إىل أذهــان املرت َ
بطريقــة الرتجمــة التفســرية .صحيــح أن اللغــات األخــرى ال
تتحمــل الك ـ ّم الهائــل مــن ترصفــات القــرآن البيانيــة يف أداء
معانيــه ومقاصــده وال يف ووفــرة مفرداتــه وتنــوع أســاليبه،
وهــذا أيضــا مــن إعجــازه ،ولكــن ذلــك ليــس مبانــع مــن إظهــار
مــا ميكــن إظهــاره وبيانــه مــن خصائــص البيــان القــرآين يف
لغــة أخــرى مــا اتســعت لذلــك ومل تكــن املحاولــة تكلفــا بــا
طائل ،وما مل يكن يف ذلك أيضا ما يخل مبقاصد االقرآن
أو يشــوهها يف اللغــة املنقــول إليهــا إذ املقصــود األســمى
مــن هــذه العمليــة هــو زيــادة بيــان هــذه املعــاين واملقاصــد

بشــكل أكــر تأثــرا عــى العقــل والوجــدان كــا هــو طريقــة
مخاطبــات القــرآن .وعليــه فــإين أؤمــن بــأن األعاجــم معنيــون
ومقصودون أيضا بذلك يف حدود اإلمكان إذ ال يكلف الله
نفســا إال وســعها .والســبيل إىل معرفتهم إعجاز القرآن هي
االســتدالل وهــي الســبيل ذاتهــا ملعرفــة العــرب غــر البلغــاء
إعجــاز القــرآن كــا قــرره أبــو الحســن األشــعري حيــث يقــول:
“...والــذي نقولــه أن األعجمــي الميكنــه أن يعلــم إعجــازه إال
اســتدالال ،وكذلــك مــن ليــس ببليــغ .أمــا البليــغ الــذي قــد
أحــاط مبذاهــب العــرب وغرائــب الصنعــة فإنــه يعلــم مــن
6
نفســه رضورة عجــزه وعجــز غــره عــن اإلتيــان ميثلــه”
ولعلنــا قبــل الخــوض يف غــار هــذه املســألة يجــدر بنــا
أن نتعرض لتعريف الرتجمة ومفهومها ولو بشــكل موجز.

تعريف الرتجمة لغة واصطالحا

جــان املفــر للســان  ،...الرتجــان
جــان َّ
“ترجــمُّ :
والت َ
الت ُ
بالضــم والفتــح :هــو الــذي يرتجــم الــكالم أي ينقلــه مــن لغــة
إىل لغــة أخــرى”7.
ا ختلفــت عبــا رة ا لعلــا ء يف ضبــط معنــى
الرتجمة،الختالف الرشوط واملحرتزات التي يدخلونها يف
التعريف .ولعل أوىل عبارة لتعريفها“ :نقل الكالم من لغة
إىل لغة أخرى مع الوفاء بجميع معاين األصل ومقاصده”.
وبعضهــم يقــول“ :التعبــر عــن معنــى كالم يف لغــة
بــكالم آخــر مــن لغــة أخــرى مــع الوفــاء بجميــع معــاين األصــل
ومقاصــده” .ولعــل مــن قــال“ :نقــل الــكالم” نظــر للرتجمــة
الحرفيــة ،ومــن قــال“ :التعبــر عــن معنــى كالم” نظــر للرتجمــة
8
املعنويــة لتعــذر الحرفيــة.
وغنــي عــن البيــان أن مجــوزي ترجمــة القــرآن قــد اختــاروا
ترجمــة معانيــه ال ترجمتــه الحرفيــة ملــا يف األخــرة مــن
االســتحالة الختــاف طبائــع اللغــات .وقــد ارتضيــت هــذا
النهــج والــرأي فيــا ارتأيــت مــن إمكانيــة ترجمــة بعــض هــذه
الــدالالت القرآنيــة التــي يســمونها “التابعــة” ترجمتهــا ترجمــة
تفســرية ،إذ أن ترجمــة املعــاين إمنــا هــي تفســر وهــو مــا ال
يختلــف عليــه اثنــان .وفيــا يــي منــاذج مــن ترجــات لبعــض
اآليات التي فيها معان أساسية مرتبطة مبقاصد القرآن قد
أهملــت يف الرتجمــة فذهبــت جوانــب مهمــة مــن رســالة

القــرآن يف تلــك املواقــف .ولعــل الســبب األســاس يف
هذا اإلهامل ،إىل جانب أســباب أخرى متصلة بالقدرات
والتقنيقــات ،يرجــع إىل اعتبــار هــذه املعــاين أو الــدالالت
تابعــة ميكــن االســتغناء عنهــا ،وهــي مــا ال يحتــاج إليــه
األعجمــي وأنــه غــر معنــي بهــا يف إميانــه أو يف دعوتــه إىل
اعتنــاق اإلســام،ويكفيه يف كل ذلــك املعــاين األصليــة.

مقامات التقديم
األية
ََ ٌ َ َ ُ
َّ َ ُ
ـر َمــا ُهـ ْ
ـؤالءِ ُم َت َّبـ ٌ
ـم فِي ـ ِه وبا ِطــل مــا كانــوا
﴿إِن هـ
ََْ ُ َ
يعملــون﴾ األعــراف١٣٩ :
الرتجامت
ترجمة عبد
الله يوسف
عيل

YUSUFALI: “As to these folk,the cult they are in is (but) a
fragment of a ruin, and vain
is the (worship) which they
”practise.

ترجمة بكثال

PICKTHAL: Lo! as for these,
their way will be destroyed
and all that they are doing is
in vain.

ترجمة شاكر

SHAKIR: (As to) these, surely
that about which they are shall
be brought to naught and that
which they do is vain.

اآليــة الســالفة وردت يف ســياق نبــذ الــرك والدعــوة
إىل التوحيــد عــى لســان مــوىس عليــه الســام يف دفعــه
ورده بقــوة طلــب بنــي إرسائيــل منــه بعيــد تنجيــة اللــه الواحــد
األحــد لهــم مــن فرعــون العــايت الظــامل ،أن يجعــل لهــم
إلهــا غــر اللــه اقتــداء بقــوم وجدوهــم عاكفــن عــى عبــادة
األصنام .وهذا موقف يحتاج إىل الشدة والحزم والحسم،
والتوكيــد عــى لــزوم الحــق ونبــذ الباطــل وخاصــة أن القــوم
قريبو عهد ببديع صنع اإلله الحق الذي ليس كمثله يشء.
وقــد حــى القــرآن موقــف مــوىس عليــه الســام املوافــق
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ملقتــى الحــال ومتطلبــات الســياق واملقــام .فحمــل مــن
خصائــص الرتكيــب اللغــوي والبيــاين مــا هــو أنســب للمقــام
متمثــا يف التوكيــد املؤكــد الــذي متثــل يف اســتعامل
أداة التوكيــد “إنّ” يف “إ ّن هــؤالء” وتقديــم املســند إلفــادة
االختصاص يف خرب إ ّن “مترب ماهم فيه” وهي جملة مكونة
مــن املبتــدأ والخــر ،قــدم فيهــا الخــر “متــر” عــى املبتــدأ
“ماهــم فيــه” إلفــادة قــر عملهــم عــى التبــار ال يتجــاوزه إىل
غــره ،تحقــرا لقــوم مــوىس وتبغيضــا إليهــم مــا مالــوا إليــه
مــن اتخــاذ األصنــام آلهــة .ويف هــذا األســلوب مــن التنفــر
عــن عبــادة األصنــام مــا فيــه .وقــد أفــاد التقديــم املامثــل يف
الجملة املعطوفة “وباطل ما كانوا يعملون” تأكيد البطالن
وقــره عــى عملهــم بخــاف أهــل اإلميــان والتوحيــد .هــذا
أقــل مــا ميكــن أن يقــال حيــال معــاىن هــذه اآليــة وأســلوبها
وهي معان مهمة ذات صلة وثيقة مبقصد القرآن يف هذا
الســياق يف مخاطبــة العقــل والعاطفــة معــا يف اإلقنــاع .فيــا
تــرى هــل تحقــق هــذا املقصــد يف ترجــات معــاين القــرآن
الثــاث الســابقة؟
نالحــظ أن ترجمــة عبــد اللــه يوســف عــي أقــرب إىل
تأديــة مقصــود القــرآن ببعــض إيحاءاتــه املعنويــة والنفســية
التــي تفهــم خــال خصائــص الرتاكيــب .فقــد تــرك التوكيــد
املنصــب عــى املبتــدأ ولكنــه حــاول الحفــاظ عــى داللــة
الحــر باســتعامل أداة “ ”butبــن قوســن والتــي تعنــي
يف هــذا الســياق أو تســاوي هنــا “لكــن” ثــم تقديــم الخــر
عــى املبتــدأ يف الجملــة املعطوفــة “and vain is the
 ”.(worship) which they practiseوهــي محاولــة
جيــدة وإن تقــارصت عــن املطلــوب .أمــا اآلخــران بيكثــال
وشــاكر ،فقد أديا فقط املعنى التقريبي العام لآلية بعيدا
عن املعاين املستتبعة املقصودة قصدا يف هذا السياق
اإلنــكاري التأنيبــي.
ومــا يفيــد فيــه تقديــم املســند إليــه يف الخطــاب
القــرآين التخصيــص وذلــك يف حكايــة القــرآن عــن خصــوم
الدعــوة إىل التوحيــد قولــه تعــاىل:
َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ
جئتنــا ل ِتل ِفتنــا عمــا وجدنــا عليـ ِه آباءنــا
﴿قالــوا أ ِ
ََ ُ َ َ ُ َ ْ ْ َ
َْ َ َ َ ْ ُ َ ُ َ
ُ
وتكــون لكمــا الكِب ِريــاء فِــي األر ِض ومــا نحــن لكمــا
ب ُم ْؤمنيـ َ
ـن﴾ يونــس٧٨ :
ِ ِِ
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جرتلا ةيلاكشإو ينآرقلا نايبلا صئاصخ

الرتجامت
ترجمــة عبــد
اللــه يوســف
عــي

YUSUFALI: They said: “Hast
thou come to us to turn us
away from the ways we found
our fathers following,- in order
that thou and thy brother may
have greatness in the land? But
”!not we shall believe in you

ترجمة بكثال

PICKTHAL: They said: Hast
thou come unto us to pervert
us from that (faith) in which
we found our fathers, and that
you two may own the place of
greatness in the land? We will
not believe you two.

ترجمة شاكر

SHAKIR: They said: Have you
come to us to turn us away
from what we found our fathers upon, and (that) greatness in the land should be for
you two? And we are not going
to believe in you.

هذه اآلية وردت يف سياق محاورة موىس عليه السالم
فرعون املتكرب الجبار الذي حاول رصف ااملأل من قومه عن
دعــوة مــوىس إىل التوحيــد بزعــم أن مــوىس وهــارون عليهــا
الســام ال يبتغيــان وراء دعوتهــا املزعومــة إال االختصــاص
بالكربيــاء يف األرض وذلــك مبنازعتــه واملــأ الســلطان
والسيطرة واالستئثار بامللك دونهم .وهذه املعاين مفهومة
اســتتباعا مــن خصائــص تراكيــب الــكالم عــن طريــق تقديــم
املسند للتخصيص وذلك يف قوله “وتكون لكام الكربياء”
حيــث قــدم الجــار واملجــرور “لكــا” إلفــادة التخصيــص ظنــا
منهــم أن مــوىس وأخــاه مل يدعيــا النبــوة والرســالة إال النتــزاع
امللــك والســيطرة والتفــرد بهــا دون غريهــا .ويف هــذا متويــه
مــن فرعــون عــى قومــه ورصف لهــم عــن قبــول الدعــوة.
املالحظ يف كالم فرعون حسب تراكيب الكالم أنه اليقصد
حصولهم عىل يشء من الكربياء أو مشاركتهم فيها ألن ذلك

قد يكون مقبوال لدى القوم بشكل ما إن كان ذلك بحق وال
يتعارض مع مصالحهم .ولذلك أراد فرعون ابتداء أن يعلنها
استئثارا للملك والسيطرة من موىس وهارون ومنعا لغريهام
من املشــاركة .وتلك محاولة ذكية من فرعون لتأليب املأل
عليهــا عــن طريــق جعلهــا خطــرا عــى النظــام وعــى ســلطة
املــأ ومســتقبلهم .وهــذا املعنــى ال يع ـ ّد ثانويــا ولكنــه يف
رأيــي أســايس يف املوقــف .فهــل وفقــت الرتجــات التــي
معنــا إىل نقلــه؟
أما عبد الله يوسف عيل ،فخالفه التوفيق يف إيصال
معنــى التخصيــص الــذي يبنــي فرعــون أســاس اعرتاضــه
عليــه ،ويعلــل بــه ســبب رفضــه د عــوة مــوىس وهــارون.
وتلــك هــي املعــاين املنطويــة تحــت تقديــم “لكــا” عــى
“الكربيــاء” ولكنــه قــد حالفــه التوفيــق يف نقــل فكــرة التقويــة
والتخصيــص يف تقديــم املســند إليــه “نحــن” يف الجملــة
املعطوفــة عــى خــره “مبؤمنــن” “But not we shall
“ ”!believe in you
أمــا بيكثــال ،فلــم ينقــل ذلــك ال يف األوىل وال يف
الثانيــة .وإن اســتعامله ملــا يفيــد االمتــاك “you two
 ”may ownال يفيــد االختصــاص بالــرورة .وأمــا شــاكر،
فلم ينقل كذلك فكرة االختصاص بتقديم املسند “لكام”
يف الجملــة األوىل وال فكــرة التقويــة أو التخصيــص أو هــا
معــا بتقديــم املســند إليــه “نحــن” يف الجملــة املعطوفــة.

مقامات االيجاز
اآلية:
ََ َ َ َ َ َ َ
َ ُ
َّ َ ْ َ ُ َ ْ ُ
ْ
ـوط
﴿فمــا كان جــواب قو ُ ِم ـ ِه إِال أن قالــوا أخ ِرجــوا آل لـ ٍ
ْ َ ْ َ ُ ْ َّ ُ ْ َ ٌ َ َ َ َّ ُ َ
ـرون﴾ النمــل٥٦ :
ِمــن قريتِكــم إِنهــم أنــاس يتطهـ
الرتجامت
ترجمة عبد الله YUSUFALI: But his people gave
no other answer but this: they
يوسف عيل
said, “Drive out the followers
of Lut from your city: these are
indeed men who want to be
”!clean and pure

ترجمة بكثال

PICKTHAL: But the answer of
his folk was naught save that
they said: Expel the household of Lot from your township, for they (forsooth) are
!folk who would keep clean

ترجمة شاكر

SHAKIR: But the answer of
his people was no other except that they ~s said: Turn
out Lut’s followers from your
town; surely they are a people
!who would keep pure

هــذه اآليــة وردت يف ســياق تأليــب قــوم لــوط عليــه
الســام بعضهــم البعــض ضــد لــوط وطلــب نفيــه هــو ومــن
معــه مــن أتباعــه مــن القريــة .وقــد ورد األســلوب بإيجــاز
حــذف متثــل يف حــذف الجــار واملجــرور الــذي يتعــدى إليــه
الفعــل ،ثــم اســتعامل صيغــة “تط ّهــر” .و هــذا مــن الحــذف
الــذى يفســد تقديــر الجــار واملجــرور فيــه بهــاء النظــم ورواءه
ودقــة املعنــى وجــاءه .فــإن عــدم التقديــر أوىل مــن تقديــر
ىشء يتعــدى إليــه الفعــل ألن مقصــود القــوم أن لوطــا وآلــه
يتكلفــون الطهــارة وليســت ســجية فيهــم وهــذا هــو األنســب
بســخرية القــوم بلــوط وآلــه وهــو مــا يــدل عليــه التضعيــف
يف “يتطهــرون” ألن صيغــة التفعــل تــدل عــى املجاهــدة
واملعانــاة .يقــول البقاعــى“ :ثــم عللــوا إخراجهــم بقولهــم:
“إنهــم أنــاس” ضعفاء”يتطهــرون” وكأنهــم قصــدوا بالتف ّعــل
نســبتهم إىل محبــة هــذا الفعــل القبيــح ،وأن تركهــم لــه إمنــا
هــو تصنــع وتكليــف لنفوســهم بردهــا عــا هــي مائلــة إليــه،
وإقبــال عــى الطهــر مــن غــر وجهــه وإظهــار لــه ريــاء ،مبا أشــار
9
إليه إظهار تاء التف ّعل وفيه مع ذلك حرف من السخرية”.
وليــس يف الرتجــات الســابقة كلهــا ســوى إعطــاء مفهــوم
البقــاء عــى الطهــر والنقــاء وإذهــاب املفاهيــم األساســية
املهمــة جــدا يف هــذا الســياق واملقــام كــا وضحتهــا آنفــا.
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مقامات القرص بضمري الفصل
اآلية:
َ
ً
َ
َ
َ َ
َ
َ
َ
ُ َ َ ُ ْ َ
ْ ُْ ُ
ــو ِم اعبــدوا
ــم صال ِحــا قــال يــا ق
﴿وإِلــى ثمــود أخاه
ْ َ
َ َ َ ُ ْ ْ َ َ ْ ُُ ُ َ َ َ َ ُ
ـو أنشــأك ْم ِمــن األ ْر ِض
الل َّ مــا لكــم ِمــن إِلـ ٍه غيــره هـ
َْ
َّ َ ّ
َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ُ َّ ُ ُ
واســتعمركم فِيهــا فاســتغ ِفروه ثــم توبــوا إِليــ ِه إِن ر ِب
يــب ُمج ٌ
َقر ٌ
يــب﴾ هــود٦١ :
ِ
ِ
الرتجامت
ترجمة عبد الله YUSUFALI: To the Thamud
People (We sent) Salih, one of
يوسف عيل
their own brethren. He said: “O
my people! Worship Allah: ye
have no other god but Him. It
is He Who hath produced you
from the earth and settled you
therein: then ask forgiveness
of Him, and turn to Him (in
repentance): for my Lord is (al”ways) near, ready to answer.

ترجمة بكثال

PICKTHAL: And unto (the tribe
of) Thamud (We sent) their
brother Salih. He said: O my
people! Serve Allah, Ye have
no other Allah save Him. He
brought you forth from the earth
and hath made you husband it.
So ask forgiveness of Him and
!turn unto Him repentant. Lo
my Lord is Nigh, Responsive.

ترجمة شاكر

SHAKIR: And to Samood (We
sent) their brother Salih. He
said: O my people! serve Allah, you have no god other
than He; He brought you into
being from the earth, and
made you dwell in it, therefore
ask forgiveness of Him, then
turn to Him; surely my Lord
is Nigh, Answering.

74

جرتلا ةيلاكشإو ينآرقلا نايبلا صئاصخ

اآليــة الســابقة تحتــوي عــى أســلوبني للقــر “ ،مــا
وإال” أو النفــي واالســتثناء وذلــك يف قــول صالــح عليــه
الســام“ :مالكــم مــن إلــه غــره” ،وضمــر الفصــل وذلــك
قولــه“ :هــو أنشــأكم مــن األرض واســتعمركم فيهــا”  .وقــد
وفقــت الرتجــات الثــاث إىل إيصــال مفهــوم الحــر أو
القــر ل ـ “مــا وإال”  .أمــا مــؤدى الحــر بضمــر الفصــل فلــم
تظهــر مالمحــه إال عنــد عبــد اللــه يوســف عــي حيــث حــاول
ذلــك بتصديــر الجملــة ب ـ ““ It is Heالتــي قاربــت األصــل
وإن تقــارصت دونــه .أمــا بيكثــال وشــاكر فقــد فاتهــا يشء
مــن ذلــك يف ترجمتيهــا لآليــة.

مقامات االستعارة
اآلية:
َ ْ ُ َ َْ ْ ََ َ ُ
ْ َ َ َ
َ َ ْ ْ َ َ
ْ
﴿واتــل علي ِهــم نبــأ نـ ٍ
ـوح إِذ قــال ل ِقو ِمـ ِه يــا قــو ِم إِن كان
َََ
ََْ
َ ُ َ َ َْ ُ ْ َ َ
َ
ــات الل َِ ّ فعلــى
ــم مقامِــي وتذك
كبــر عليك
ِيــري بِآي ِ
ِ
َ َ َّ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ ُ ْ ُ َّ َ ُ ْ
الل َِ ّ توكــت فأج ِمعــوا أمركــم وشــركءكم ثــم ال يكــن
َ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ ُ َّ ً ُ َّ ْ ُ
ضــوا إلَـ َّ َ ُ ْ ُ
ون﴾
أمركــم عليكــم غمــة ثــم اق
ـي وال تن ِظــر ِ
ِ
يونــس٧١ :
الرتجامت
ترجمة عبد الله YUSUFALI: Relate to them the
story of Noah. Behold! he said
يوسف عيل
to his people: "O my people, if
it be hard on your (mind) that
I should stay (with you) and
commemorate the signs of Allah,- yet I put my trust in Allah. Get ye then an agreement
about your plan and among
your partners, so your plan be
not to you dark and dubious.
Then pass your sentence on
me, and give me no respite.

ترجمة بكثال

PICKTHAL: Recite unto them
the story of Noah, when he
!told his people: O my people
If my sojourn (here) and my
reminding you by Allah's revelations are an offence unto
you, in Allah have I put my
trust, so decide upon your
course of action you and your
partners. Let not your course
of action be in doubt for you.
Then have at me, give me no
respite.

ترجمة شاكر

SHAKIR: And recite to them
the story of Nuh when he said
!to his people: O my people
if my stay and my reminding
(you) by the communications
of Allah is hard on you– yet on
Allah do I rely-- then resolve
)upon your affair and (gather
your associates, then let not
your affair remain dubious
to you, then have it executed
against me and give me no
respite:

محــل الشــاهد يف قولــه تعــاىل﴿ :ثــم أقضــوا إيل وال
تنظــرون﴾ (يونــس.)71
فقــد ترجمــه عبــد اللــه يوســف عــي بتنفيــذ الحكــم

القضــايئ ومل تخلتــف ترجمتــا بيكثــال وشــاكر عــن ترجمــة
يوســف كثــرا ،إذ إن الجميــع قــد فهــم مــن “اقضــوا” القضــاء
مبعنــى الحكــم .واآليــة فيهــا صــورة بيانيــة معــرة عــن املوقــف
بأبعاده املادية واملعنوية ،نقلتها جميعا االستعارة املكنية
يف فعــل “اقضــوا” واملعنــى العــام املغســول مــن األبعــاد
العقليــة والنفســية هــو“ :أدوا إيل ذلــك األمــر الــذي تريــدون
وال متهلــون” ،والقضــاء مــن قضــاء الديــن ،أي أداؤه ،فقــد
شــبه إيصــال رضرهــم إليــه بالديــن الواجــب األداء مبالغــة
يف عــدم املبــاالة والتحــدي وإظهــارا لشــدة توكلــه عــى ربــه
وإمعانــا يف تجريــد آلهتهــم مــن رضر أو نفــع 10.وقــد يقــال
شــبه قضــاء الديــن الــذي حــل أجلــه بإيصــال الــرر الــذي
حل وقته وحذف املشبه به – إيصال الرضر وأداؤه – ورمز
إليــه بــىء مــن لوازمــه وهــو تعلــق إيل باقضــوا ولــو كانــت
اقضــوا مــن القضــاء لقــال اقضــوا يل أو عــي ،فلــا قــال إيل
11
دل عــى أن اقضــوا مبعنــى أوصلــوا أو أدوا إيل.

خامتة البحث:

وبعــد ،فقــد رأينــا يف منــاذج ترجمــة معــاين القــرآن
املســتعرضعة كيــف أُغفــل فيهــا عــن معــان قرآنيــة مهمــة
وأساســية يف نظــر الباحــث .وهــي معــان تنبــع مــن خصائــص
تراكيــب القــرآن وصــوره البيانيــة ،كــا أنهــا مــن املعــاين
املســتتبعة التي ال يســتحيل بيانها يف اللغة املرتجم إليها
عــن طريــق الرتجمــة التفســرية لــو حــوول ذلــك ،وهــذا ينفــي
التعميــم املطلــق بعــدم إمــكان نقــل بعــض هــذه الــدالالت
التــي تجــي املعــاين القرآنيــة ومقاصــده بحســب الســياق
واملقام إىل لغة أخرى ،األمر الذي يحتاج إىل إعادة النظر
واملراجعــة والدقــة يف تقريــر مــا ميكــن ترجمتــه ومــا ال ميكــن.
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2323الباقــاين ،اإلمــام القــايض أبــو بكــر محمــد بــن الطيــب :إعجــاز
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مطبعــة الرغا ئــب  ،1936ص15

2

انظــر :عــزب ،محمــود بــن عبــد الســام :إشــكاليات ترجــة معــاين
القــرآن الكريــم (مــاذا يراعــى يف لغــة الرتجمــة) الصفحــة العنكبوتية
( www.Islam House.comبتاريــخ 2015/3/17م صــص
13-8

4

املباركفــوري ،صفــي الرحمــن :الرحبــق املختــوم ،دار الكتــاب
والســنة ،باكســتان1417 ،ه ـ 1996م ص 120

6

السيوطي ،أبو الفضل جالل الدين عبد الرحمن أيب بكر :اإلتقان
يف علوم القرآن ،دار الكتب العلمية ن بريوت -لبنان ط1407 1
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7
8

9

10

ج 1ص266

ابن منظور :لسان العرب ،دار صادر ،بريوت -لبنان ،م 12ص66

الزرقــاين :مناهــل العرفــان  ،7-6/2د .عبداللــه شــحاته :ترجمــة
القــرآن ص ،5حــازم عجــور :مقــال يف مجلــة االقتصــاد اإلســامي
(العدد /154رمضان 1414هـ) ،ص . 24نقال عن بحث الفوزان،
محمد بن صالح عبد الله  :أيهام أوىل بالرتجمة :أ ترجمة معاين
القــرآن الكريــم أم تفســر العلــاء لــه؟ ص21

البقاعــي ،اإلمــام املفــر برهــان الديــن أيب الحســن إبراهيــم
بــن عمــر :نظــم الــدرر يف تناســب اآليــات والســور ،دار الكتــاب
اإلســامي عــن دا ئــرة املعــارف العثامنيــة ،ج 7ص456
را جــع البغــدادي األلــويس ،أيب الفضــل بهــاء الديــن الســيد

محمود :روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين،
دار الفكــر ج 11ص 158م6

 11انظــر محمــد ،عبــد الصمــد عبــد اللــه :خطــاب األنبيــاء يف القــرآن
الكر يــم خصائصــه الرتكيبيــة وصــوره البيانيــة ،مكتبــة الزهــراء،
القاهــرة ،الطبعــة األوىل 1418ه ـ 1998م ص222

عنوان املداخلة :دور املرتجم
يف ترجمة معاين القر�آن الكرمي
مسكجوب حميدات

جامعة الدكتور موالي الطاهر – كلية اللغات واآلداب والفنون

محمد شاريب

جامعة الدكتور موالي الطاهر

تعتــر الدراســات الحديثــة الرتجمــة فع ـاً فكري ـاً ،تهتــم
باملعرفة الكاملة لالختالفات اللغوية والداللية بني لغتني
مختلفتني ،لذلك يرى أمبارو أن املرتجم حني يقوم بفعل
الرتجمة ،يضع يف حسبانه أنّه يرتجم لغاية ات ّصالية ،وذلك
حتــى يتمكــن املتلقــي مــن فهــم نــص جــاء بلغــة ال يعرفهــا،
وأن األمــر ليــس مجــرد نقــل للنــص اللغــوي ،بــل مثــة عمليــة
تضبطهــا وســائط متعــددة تتصــل بطبيعــة النــص املــروم
ترجمتــه.
فالرتجمــة ،إذن ،تســتدعي الفكــر وتســتدعي الوجــود،
كــا يســتدعي التنقــل مــن لغــة إىل لغــة ثانيــة ،لغــة ثالثــة
1
بإمكانهــا أن تقيــم توازن ـاً إيطيقي ـاً بــن للغتــن مختلفتــن.
وبهــذا ال تكــون الرتجمــة نســخة مــن أصــل ،وإنّ ــا نســخة
عــن نســخة أل ّن النــص األصــي ليــس أحــادي التأويــل ،ألنــه
ينطــوي عــى فائــض يف املعنــى ،وبهــذا تكــون الرتجمــة نقال
للنصــوص وتحويــا لهــا ،وهــي تحويــل للغتــن مع ـاً ،اللّغــة
2
املرت ِ
جمــة.
جمــة واللّغــة املرت َ
فلهــذا النــوع مــن الرتجمــة بعــد تأويــي وداليل ،ذلــك
أل ّن طبيعــة النــص األديب تقــوم عــى املعــاين الحا فــة
( )Les connotationsمــن جهــة واللغــة (La langue
 )plurielleمــن جهــة ثانيــة ،كــا أشــار إليهــا روالن بــارت
حيــث قــال“ :بــأن كل قــراءة هــي وجــه مــن وجــوه اإلبــداع
3
للنــص األصــي”.
فذلــك تعتــر الدرا ســات النــص األديب يف أصلــه
يبيــح التأويــل والتفســر ضمــن حــدود نصيــة معينــة ،وهــذا

حســب مــا يــرى أمربتــو إيكــو ،بــأن الباحــث “ال يســتطيع
اســتخدام النــص املفتــوح كــا يشــاء وإنّ ــا يشــاء النــص لــه
أن يســتخدمه” 4.فهــذا املعنــى،إذن ،يبقــي املرتجــم مقيــدا
يف حــدود النــص املرتجــم ،بحيــث يحــدد هــذا األخــر األطــر
التــي يحــق للمرتجــم أن يبــدع داخــل حــدوده.
فقــد نُظــر أيض ـاً إىل الرتجمــة عــى أنّهــا إعــادة صياغــة
وتقليــد أو هــي يف كثــرا ً مــن األحيــان تشــويه لألصــل وخيانــة
للمعنــى.
ففــي هــذه الصــدد ناقــش جــورج مونــان إشــكالية مــاذا
ينبغــي للرتجمــة لــي تكــون أمينــة؟ ،فقــد عــارض املرتجمــن
الذيــن يولــون لألمانــة النحويــة أهميــة كبــرة ،التــي تتمثــل يف
الجمــع بالجمــع والصيغــة الرشطيــة والجملــة التابعــة الطويلة
األولية بالجملة التابعة الطويلة األولية 5،فهذه األمانة اآللية
حسب جورج مونان ،تقيض عىل النص ومتسح جامليته.
فاألمانــة بالنســبة لجــورج مونــان “يف الرتجمــة الشــعرية
لنص ما ،ليســت هي األمانة اآللية لكل املشــاكل الخاصة
بعلــم املعــاين وال هــي األمانــة النحويــة اآلليــة ،وال هــي
املتشــدقة مائــة يف املائــة ،وال هــي األمانــة العلميــة لعلــم
أصــوات النــص ،بــل هــي األمانــة لــكل شــعر هــذا النــص،
ولــي نرتجمهــا ينبغــي أن تتوفــر فيهــا طــرق التعبــر فقــط
ونعرفهــا يف نهايتهــا كــا يف وســائلها” 6.ومــا نســتنتجه مــن
هــذا أن األمانــة ،بالنســبة لجــورج مونــان ،تتمثــل يف األمانــة
7
الجاملية ،مبعنى أن “موسيقى النص هي املعنى الكيل”
للنــص ذاتــه.
كتاب املؤمتر ()1
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ومـ ّـا ســبق يتّضــح لنــا أ ّن مصطلــح األمانــة اتخــذ معنــى
وجود رابطة بني نص أصيل وترجمته .إذ فسح الطريق أمام
“مفاهيم أخرى تساعد بشكل تكمييل عىل الفهم األفضل
لطبيعــة العالقــة بــن النــص األصــي وترجمتــه” 8.وتتمثــل
هــذه املفاهيــم ،حســب مــا يــرى أمبــارو ،يف التســاوي يف
الرتجمــة ،ويف الثوابــت الرتجمــة ،ويف املنهــج الرتجمــي .
ومــع أنّــه مل يتيــر للمرتجــم منهــج محــدد ،متفــق عليــه،
لضبــط عمليــة الرتجمــة وأســاليبها ،فــإن ذلــك مل يــن عــزم
الباحثــن مــن اقــراح بعــض املفاهيــم النظريــة واألســاليب

القامئة عىل االفرتاض والتأمل أكرث من التأسيس والضبط.
ولعل الباحث أمبارو قد فصل لنا القول يف هذا ،إذ
ّ
صنــف هــذه املفاهيــم يف خمســة بنــود متثلــت يف البعــد
اللغــوي ،والبعــد أو املنظــور النــي ،البعــد املعــريف،
األبعاد االتصالية واالجتامعية والثقافية واألبعاد الفلسفية
9
والهرمينوطيقيــة.
وســنفصل هــذا يف جــدول توضيحــي يبــن التوجهــات
واملنظــورات الرتجميــة.

األبعاد اللغوية

يرى أمبارو أ ّن هذا النوع من الدراســات (عند تطبيقه عىل الرتجمة) ينحو يف املقام األول إىل
وصــف اللغــات ومقارنتهــا ،وينــدرج ضمــن هــذا التوجــه  .)1اللغويــات املقارنــة التقليديــة.)2 ،
الدراســات األســلوبية املقارنــة .)3 ،املقارنــة بــن قواعــد اللغــات .)4 ،تطبيــق أمنــاط مختلفــة مــن
أمنــاط التحليــل اللغــوي عــى دراســات الرتجمــة :وهــي مــا جــاء بــه كاتفــورد ،ونظريــة املســتويات
لهاليــداي  Hallidayوتطبيــق النمــوذج التحويــي الــذي ينفــذه باثكيــت أيــورا .)5 ،ذكــر أيض ـاً
الباحــث أمبــارو ضمــن هــذا البعــد املنظــور الــداليل ،الــذي اســتخدمه نايــدا وكاد يف لغــات
التخصــص ،ودوريســن بالنســبة للغــة األدب .)6 ،البعــد الســيميوطيقية ،يــرى أمبــارو أن هــذا
املنظــور يــرى أن الرتجمــة كمراحــل تحــول بــن أنظمــة مــن العالمــات ويذكــر الباحــث مثــاالً عــى
ذلــك ،متثــل يف رؤيــة  Duskanovعــن الرتجمــة كعمليــة توصيــل للعالمــات ،بــن الرمــز اللغــوي
والرمــز األيقــوين.

البعد النيص

يــرى أمبــارو أن أصحــاب هــذه الرؤيــة يــرون الرتجمــة عــى أنّهــا عمليــة نصيــة وليســت مرتكــزة
عــى مســتوى اللغــة ،وبالتــايل أصبحــت اإلســهامات التــي تحققــت يف مجــال لغويــات النــص
وتحليــل الخطــاب تدخــل ضمــن دائــرة الدراســات املتعلقــة بالرتجمــة خــال عقــدي الســبعينيات
والثامنينيــات .واســتخدام عــدة منــاذج ومفاهيــم املتمثلــة يف البنيــة الظاهــرة والبنيــة الصغــرى
والنصيــة واالنســجام والتامســك النــي وأمنــاط النصــوص والتنــاص.

البعد املعريف

ويقصــد أمبــارو بهــذا املنظــور تلــك الدراســات التــي ترتكــز عــى تحليــل الخطــوات التــي تتــم ذهنيـاً
لــدى املرتجــم عنــد القيــام بعملــه ،غــر أنّــه ال يجــد مجــرد اتجــاه واحــد ،بــل هنــاك عــدة اتّجاهــات
منها تلك الدراســات املعروفة باســم “النظرية التأويلية أو نظرية املعنى” وأيضاً التحليل الذي
قــام بــه بيــل معتمــد عــى علــم اللغــة النفــي وعــى الدراســات املتصلــة بالــذكاء االصطناعــي.
وإضافــة إىل هــذه االتجاهــات يذكــر أمبــارو تلــك النظريــة املتعلقــة بتحليــل املســلك العقــي
للمرتجــم ،أال وهــي نظريــة املالمئــة ،ويذكــر أيض ـاً ،دراســات أخــرى أجريــت عــى آليــات مراحــل
الرتجمــة.
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األبعاد أو املناظري ضمــن هــذا اإلطــار يــرى أمبــارو أن أصحــاب هــذا املنظــور يســلطون الضــوء عــى الوظيفــة االتصالية
للرتجمة ،وذلك بالعناية بالجوانب الســياقية املحيطة بالرتجمة وعىل العنارص الثقافية وتلقي
االتصالية
واالجتامعية الثقافية الرتجمة.
كام مييل أمبارو إىل هذا البعد بقوله أنه البد أن تويل األهمية لهؤالء املؤلفني الذين يسلطون
األضواء عىل دور الجوانب االجتامعية الثقافية ،وهم املتخصصون يف ترجمة الكتب املقدسة
يف عرصنا الحارض (مثل نايدا وتربا ومارجوت).
األبعاد الفلسفية
والهرمينوطيقية

يف هذا اإلطار تناولت الدراسات الرتجمة من منظور فلسفي الهرمينوطيقي.
وقد ظهر هذا النوع من الدراسة عىل يد الباحثني شتايرن وغادمري حيث عرفا البحث الرتجمة
عىل أنّه حركة هرمينوطيقية.

ويتّضــح مــن هــذا كلــه ،أ ّن هــذه النظريــات ال تحمــل يف
ذاتهــا رؤى وتجليــات؛ بــل هــي تســعف بالضبــط تصــورات
مجــردة تقــوم مقــام منا فــذ تســهم يف توضيــح مامرســة
الرتجمــة وتنويرهــا ،وهــي تتفــق عــى أ ّن النــص املرتجــم
ينبغــي أن يقــول نفــس الــيء الــذي يقولــه النــص املصــدر،
وهــو أمــر يلــزم املرتجــم بالتقيــد بضوابــط النــص لنقــل مــراده،
وهــذا ال مينــع مــن تعــدد الرتجــات للنــص الواحــد بتعــدد
املرتجمــن ،أل ّن املرتجــم ال يتــوىل ترجمــة النــص األصــي
بقــدر مــا يتــوىل ترجمــة قــراءة ذاتيــة لهــذا النــص يف حــدود
ضوابــط اللغــة ،وخاصــة إذ كان النــص نص ـاً قرآني ـاً؛ بحيــث
يصبــح هــذا النــص ليــس هــو املصــدر الوحيــد يف تحقيــق
الرتجمــة بــل هنــاك مناهــج أخــرى ميكــن االتــكاء عليهــا ألجــل
إدراك “األبعــاد املتعــددة يف الخطــاب القــرآين ،التــي
تستوعب كلمة الفقه لآليات باملعنى الشامل مثل :الفقه
الدســتوري ،واإلداري واكتشــاف ســنن التســخري ،والتعــرف
عىل رشوط نهوض األمم وسقوطها ،وتحديد أبعاد االعتبار
بأحــوال األمــم الســابقة ،وقوانينــه ،وتحديــد علــل التديــن،
وبيــان أســبابها النفســية ،واالجتامعيــة ومــا ميكــن أن تحقــق
10
مــن مقاصــد ومغــزى يف القصــص القــرآين”.
مــن أجــل ذلــك وجــب عــى املرتجــم أن ينــري عــى
تفسري النص األصيل ليعيد تركيب معناه أوالً ثم ينقله إىل
قارئ اللغة الهدف .وضمن هذا اإلطار“يشري يوجني نايدا
إىل صعوبــة بــل اســتحالة ســلخ تفســر النــص عــن الرتجمــة
عندمــا يقــول“ :كل املرتجمــن يفــرون اإلنجيــل بطريقــة مــا

وال يوجــد مــا يســمى بالرتجمــة املوضوعيــة العلميــة وعلينــا
جميعاً االعرتاف بأنّنا يف اللحظة التي نحاول فيها أن نفهم
11
مــا أراد املؤلــف قولــه فإننــا نبــدأ بتفســر الرســالة”.
مــن خــال هــذه الرؤيــة نستشــف أن مهمــة املرتجــم
تتحدد بالدرجة األوىل يف التفسري ،وخاصة إذا كان النص
املقصــود هــو النــص القــرآين؛ الــذي البــد مــن االغــراف منــه
برؤية شاملة األبعاد ،متعددة املقاصد ،وهذا األمر يقودنا
إىل طــرح ســؤال جوهــري.
كيــف ميكــن الوصــول باملرتجــم إلدراك هــذه األبعــاد
مــن القــرآن الكريــم ،وترجمتهــا لتصبــح فقهـاً تغيرييــا ،ومناخــا
تربويــا ،ميكــن أن ينقلــه إىل اآلخــر؟ ،فتضحــى الكلمــة قريبــة
املأخــذ مــن جميــع النــاس.
ولتحقيــق هــذا األمــر –يف نظرنــا -الب ـ ّد أن تتأســس
منهجيــة املرتجــم عــى مبــدأ أســايس ،أال وهــو أن تكــون
األولويــة لتوصيــل روح الرســالة األصليــة ،التــي تتمثــل يف
نقــل بدايــات القــرآن إىل مــا يشــغل اإلنســان عــى ظهــر
األرض“ ،حتــى ال تكــون آيــات القــرآن مبعــزل عــن واقــع النــاس
وحياتهم” 12ولتحقيق هذا األمر البد من االتكاء عىل عامل
الفهم والتأويل .أل ّن الفهم – يف نظر دانست  -هو اإلدراك
التفصيــي ،إذ تحــدث هنــاك تحــركات ذهــاب وإيــاب بــن
الوحــدات الصغــرى ،والوحــدات الكــرى ،وهــي التي تحدد
مراحل الفهم 13،الذي هو مثرة عمليات ذهنية تسعى إىل
فهــم الســياق املعــريف للغــة املصــدر ،حيــث تخـ ُ
ط العالقـ ُة
التبادلي ـةُ ،بــن التفســر والفهــم ،مفهــوم الهرمينوطيقيــة
كتاب املؤمتر ()1
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الــذي يســاعد عــى االنطــاق مــن الفهــم ليمــر عــر التفســر
ثــم إىل اإلفهــام.
و تعترب“الهرمينوطيقا [ ]...دائرة تخفي وراءها إمكانية
وضعيــة ملعرفــة األصــل ومبوجــب هــذه اإلمكانيــة ميكــن
للتأويــل أن يفــرض نفســه كفضــاء ملــا هــو علمــي وبالتــايل
يتحــرر مــن ســيطرة الــدرس ومصطلحــات املعرفــة الشــعبية
وهذا الطابع العلمي يف التأويل ال يكون إال من خالل عامل
األشــياء نفســها” 14.فهــذا الترصيــح النــي لهيدغــر يبــن لنــا
فكرة مؤداها أن املؤول ينطلق من معطى النص بحيث إنّه
ال يرسم منذ البداية خطا واضحاً للنص من خالل املعنى
األول بــل يجــب أن ينتظــر وبخطــوات متأنيــة املعنــى الــذي
مل يتحــدد بعــد يف األفــق ،وهــو بذلــك ،عــى حــد قــول
غادامــر“ :يصــف حالــة االكتــال للتأويــل الفهمــي نفســه
باعتبــار أن التفكــر الهرمينوطيقــي عنــد هيدغــر ميثــل دائــرة
لهــا معنــى أنطولوجــي ،وضعــي يظهــر مــن خــال الوصــف
كقاعــدة واضحــة ،بذاتهــا أي بديهيــة لــكل مــؤول يعــرف منــذ
15
البدايــة عملــه أو مــاذا يفعــل”.
كــا أ ّن الرتجمــة ،يف حــد ذاتهــا ،فيــا تــرى الدراســات
“علم معريف ( )Cognitiveتأوييل ()Hermenentic
ذو طبيعــة ا ســتدعائية ( .”16 .”)Associativeفهــذه
الفرضيبــة تجعلنــا نتصــور املرتجــم يف صــورة ا ملــدرك
واملولد والباين واملركب واملستوعب ،ألنّه قبل أن يُرتجم
املعنــى فهــو يبحــث عنــه لذلــك تأخــذ عمليــة الرتجمــة بعــدا ً
تأويلي ـاً أل ّن مهمــة املرتجــم ال تتمثــل يف نقــل الخطــاب مــن
لغــة إىل لغــة أخــرى ،وإنّ ــا يف “تحديــد املعــاين اللغويــة
يف (النــص األصــي) مــن خــال التحليــل وإعــادة صياغــة
17
املفــردات والرتاكيــب ومــن خــال التعليــق عــى النــص”.
وهــذا رضب مــن التفســر الــذي يســعى إىل الكشــف عــن
البنيــة الكامنــة يف النــص املتمثلــة يف مجمــوع العالقــات
الداخليــة التــي تشــكل ثا بــت النــص ،وبالتــايل يتســنى
للمرتجــم النفــاذ مــن منطــوق النــص وظاهــره إىل مقصــده
ومرمــاه.
فأهــم الخطــوات ،إذن ،يف عمليــة الرتجمــة هــي تلــك
املتمثلة يف مرحلة الفهم .حيث يتوجه الفهم إىل املعنى
املعــر عنــه ،والبحــث عــن عالقتــه بأشــكال أخــرى لهــا عالقــة
80

ا نآرقلا يناعم ةمجرت يف مجرتملا رود :ةلخادملا ناونع

بــه ،وبالســياق العــام الــذي يســاعد عــى إدراك أبعــاد
املعنــى وداللتــه ،ويتوجــه إىل العمليــة األساســية يف الفهــم
واملتمثلــة يف ربــط األجــزاء بالــكل والــكل باألجــزاء يف وحــدة
18
مركبــة كليــة.
وبهذا املنظور يغدو املرتجم محلالً وشارحاً ومتأمالً،
ومــؤوالً يســعى إىل البحــث عــن املقا صــد وا لــدالالت
املوضوعيــة يف القــرآن الكريــم ،ذلــك أنّــه ،البــد للمرتجــم
الذي يتناول ترجمة معاين القرآن بتعرضه ملسألة التأويل،
أل ّن تأويــل النــص القــرآين ســلوك مــروع ،بنــص القــرآن،
ُ َ َّ َ ْ َ َ
ــزل
نفســه ،لقولــه تعــاىل يف كتابــه الكريــم﴿ :هــو الِي أن
َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ ٌ ُ ْ َ َ ٌ ُ َّ ُ ُّ ْ َ
ـاب
عليــك الكِتــاب مِنــه آيــات مكمــات هــن أم الكِتـ ِ
َ ُ َ ُ ُ َ َ َ ٌ َ َ َّ َّ َ ُ ُ ْ َ ْ ٌ َ َ َّ ُ َ
وأخــر متشــابِهات ۖ فأمــا الِيــن ِف قلوب ِ ِهم ز ْيــغ فيتبِعون
َ ََ ََ ْ ُ ْ َ َ ْ َْ َ ْ َ َ َ
َ
ــاء تأوِيلِــ ِه ۗ َومــا
مــا تش ْــابه مِنــه ابتِغــاء ال ِفتنــ ِة وابتِغ
َ ْ َ ُ َ َ ُ َّ
ْ ْ
ُ َّ ُ َ
ـم﴾ (ســورة آل
يعلــم تأ ِويلــه إِل اهلل ۗ َوالرا ِســخون ِف ال ِعلـ ِ
عمران،آيــة  ،)7فلــو مل تبــح هــذه اآليــة للعلــاء حــق الخــوض
برأيهــم يف مدارســة معــاين القــرآن ملــا خــاض القدامــى
واملحدثــون هــذا األمــر ،ويبقــى أن نتســاءل عــن أمــر هــؤالء
الراســخني يف العلم ،مبعنى ما املعايري العلمية والفكرية
واألخالقيــة الصارمــة التــي يجــب أن تتضافــر يف هــؤالء
الراســخني يف العلــم بالتأويــل؟
ضمــن هــذا اإلطــار يــرى الباحــث عبــد املالــك مرتــاض
“أن مفهــوم العلــم يف حــد ذاتــه يف القــرآن قــد يختلــف مــن
موقــف إىل آخــر ،وهــو يف أدىن مفهومــه [ ]...يتــرف إىل
ثالثــة أمــور.
 .1العلــم بأحــوال الناســخ واملنســوخ ،وبأســباب النــزول،
ومبــا فــر بحديــث ومبــا مل يفــر بــه ،ثــم مبــا فــره
بــه علــاء الصحابــة وعلــاء التابعــن ومحاولــة غربلــة
كالمهــم إلبعــاد املدســوس واملنحــول مــن أقوالهــم،
والعلــم باآليــات املتأ َولــة ومحاولــة معرفــة الظــروف التي
نزلــت فيهــا عــى األقــل ،وهــل هــي مكيــة أو مدنيــة.
 .2القــدرة عــى االســتنباط مــن هــذا العلــم ،والرباعــة يف
املبادرة إىل املقارنة واالستنتاج وفرض الفروض فيها
يشكل من األمر ،وحسن االجتهاد يف تخريج املسائل
املتعلقــة بنــص القــرآن ،بنــا ًء عــى املعطيــات القرآنيــة
نفســها ،أو عليهــا مضاف ـاً إليهــا مــا صــح مــن الحديــث

النبــوي ،ومــا ثبــت مــن أقــوال الصحابــة.
 .3العلــم بالعربيــة يف كل مســتويات العلــم بهــا مــن نحــو
19
ورصف وبالغــة وأســلوبية ومعجميــة واشــتقاقية.
ولبلــوغ هــذا الــرط األخــر البــد للمرتجــم مــن مدارســة
(األدب) والشــعر بصفــة خاصــة“ ،فعلــم الشــعر ،إذن فيــا
يرى عبد القاهر الجرجاين يقع يف مرتبة (الوجوب) الدينية
يعــن [املرتجــم] عــى حســم الخــاف يف قضايــا (التفســر
والتأويل) وحاميته من املغالطة يف الدعوى أو الوقوع يف
20
أرس أوهامه اإليديولوجية”.
ويتطلــب هــذا ،أيضــا ،أن يكــون املرتجــم ممــن تبحــروا
يف علــم الداللــة وعلــم اللغــة؛ أل ّن الرتجمــة التــي تغذيهــا
اللسانيات والسيميوطيقا ،تساعد املرتجم عىل التخلص
مــن األيديولوجيــات التلقائيــة التــي تالحــق املرتجــم يف مــا
يخــص الظواهــر اللغويــة والتــي تجعــل املشــاكل غامضــة،
وهــي املشــاكل التــي تطــرح جميعهــا الوقــت نفســه ضمــن
املامرســة التــي متثلهــا الرتجمــة.
ومن ضمن هذه املشاكل مشكلة املقابالت العربية
املتعددة التي توحي للمرتجم،للوهلة األوىل ،بأنّها ألفاظ
مشرتكة يف املعنى بل مرتادفة كل الرتادف ،وهي الحرية
التــي تنتــاب املرتجــم وهــو يتأمــل سلســلة املرتادفــات التــي
تتجمــع لديــه كلّــا أخــذ يبحــث عــن مقابــل لهــا يف لغــة
الهــدف.
ومــن مثــال ذلــك مــا يذكــره لنــا الباحــث محمــد عنــاين،
َ ْ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ ُ
ـو ت َركوا
حيــث يــرى أن يف اآليــة القرآنيــة ﴿ولخــش الِيــن لـ
ْ َ ْ ْ ُ ِّ َّ ً
ـم َفلْ َي َّت ُقــوا اهللَ
ـة ض َعافًــا َخافُــوا َعلَ ْيهـ ْ
ِمــن خل ِف ِهــم ذريـ ِ
ِ
ْ ُ ُ
َ ْ َ
ً
ــوال ســدِيدا﴾ (ســورة النســاء آيــة  ،)9ثالثــة
َو َلقولــوا ق
ألفــاظ تشــرك يف عنــر (الخــوف) وهــو “عنــر مشــرك
يف الكلــات التاليــة ،الوجــل ،اإلشــفاق ،الخشــية ،الرهبــة
والتقــوى والــورع ،الــروع ،الهيبــة ،الهلــع ،الجــزع ،والرعــب
21
والذعــر والفــزع (بــل الهــول)”.
فقــد قـدّم لنــا الباحــث عنــاين مجموعــة مــن التفاســر
لهــذه اآليــة ،ليوضــح لنــا املعنــى املتفــق عليــه ،وهــو أن عــى
األوصيــاء املكلفــن برتكــة األيتــام أن يتقــوا اللــه فيهــم ،كــا
لــو كانــوا ،قــد خلّفــوا ذريــة فقــرة يخشــون مكابدتهــا شــظف
العيــش ،وأن يبــدوا العطــف عليهــم ويســدوا لهــم النصــح

السديد“ ،كام كان يحب أن يصنع بورثته إذا خيش عليهم
الضيعــة” .ابــن كثــر ص .156
ويف خــال عرضــه لتفاســر املفرسيــن مــن القدمــاء
واملحدثــن يالحــظ مالحظــة مهمــة جــدا ً أال وهــي أ ّن هــؤالء
املفرسين قد استخدموا األفعال الثالثة (يخىش ،يخاف،
يتقي) يف التفسري محتفظني للتقوى بسياق (تقوى الله)
مبعنى مراعاة حدوده وأحكامه باإلنصاف ومعاملة من يف
حجــر الــويص معاملــة أبنائــه لــو أنّــه تركهــم بــا عائــل ،وهــذا
ينجم –يف نظر الباحث عناين -عن عدم تفريق املفرسين
22
بــن الخشــية والخــوف.
فالباحث ،إذن ،يرى أ ّن هذه املشكلة ليست مشكلة
تفســر بل مشــكلة “تفريق بني كلمة الخوف العامة( ،التي
تــرد يف القــرآن هــي ومشــتقاتها  124مــرة) ،وكلمــة الخشــية
العامــة أيضـاً والتــي تشــارك الخــوف معظــم عنــارص املعنــى
(وترد يف القرآن  47مرة هي ومشتقاته) وبني كلمة التقوى
ومشتقاتها التي ترد يف القرآن  258مرة مبعان تكاد تقترص
23
عــى تقــوى الله”.
غــر أنّنــا نــرى أ ّن املشــكلة تكمــن يف التفســر ال يف
التفريــق ،أل ّن التفســر يف حــد ذاتــه يبنــي عــى جملــة مــن
العمليــات البــد للمرتجــم أن يكــون ذا كفــاءة للخــوض فيهــا،
بحيــث “يكــون عاملــا ممتــازا باألجنــاس ،فــا يُطلــب منــه
معرفة كل ما يخص اللغة التي يرتجمها فقط ،و لكن أيضا
الشــعب الــذي ينتمــي إىل هــذه اللغــة” ،24وهــو يف هــذا
املقــام تقــع مهمتــه بــن الفهــم واإلفهــام كــا يقــول نيومارك،
والفهــم مهــارة عليــا ال ميكــن الوقــوف عــى تحققهــا إالّ مــن
خــال الوقــوف عــى طرائــق تحليــل العنــارص الدالليــة ،التــي
يعتربها إيوجني نايد  Eugiene nidaمن وســائل إيضاح
مــا التبــس أو مــا غمــض معنــاه عــى املرتجــم.
فاملرتجــم ،إذن مــن خــال محاولــة فهميــة للنــص
القــرآين ال يــرى وحــدة املعنــى التــي ميلكهــا هــذا النــص مــن
الوهلــة األوىل؛ ألنّــه يجــد نفســه مضطــرا ً ،تدريجيـاً إىل ســر
متواليــة كاملــة مــن (أشــباه) املقابــات الرتادفيــة ،كــا رأينــا
ذلك يف املثال الســابق يف ورود ثالثة ألفاظ تشــرك يف
عنــر “الخــوف”.
فمــن أجــل ضبــط قيــاس الفــروق التــي متيــز بينهــا،
كتاب املؤمتر ()1
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ينبغــي أن تتوافــر لــدى املرتجــم ،علــة مســتوى املــراس ،يف
كلتــا اللغتــن ،وقــدرة قويــة متنوعــة جــدا ً تجعلــه قــادرا ً عــى
استخدام سياق استبدايل كامل للتفسريات “الرتادفية”.
ويتــأيت لــه هــذا األمــر مــن خــال اعتــاده عــى “كتــب غريــب
القرآن نحو كتاب غريب القرآن وتفسريه ،أليب عبد الرحامن
اليزيــدي ،وكتــاب تفســر غريــب القــرآن البــن قتيبــة وكتــاب
25
مفــردات القــرآن للراغــب األصفهــايئ”.
وأيض ـاً كتــاب “مجــاز القــرآن” أليب عبيــدة معمــر بــن
املثنــى؛ حيــث إ ّن هــذه الكتــب تحــر داللــة ألفــاظ القــرآن
الكر يــم يف رضوب مــن الدال لــة املعجميــة والســياقية
واملرجعية ،لكون مجال دراسة املرتجم يف مرحلة الفهم،
تنحــر بــن الداللــة واملعجــم ،حتــى يتــم للمرتجــم “تثمــن
القيمــة االختالفيــة ،مبوضــع [تلــك املرتاد فــات] وفــق
ُس ـلّمية يتــم توزيعهــا بشــكل تدريجــي بــن قطبــن ،وتنطلــق
هــذه املرتادفــات مــن مجــرد بدائــل حــرة لتصل إىل تقابالت
26
دالليــة حقيقيــة”.
وهــذا مــا الحظنــاه يف دراســة الباحــث محمــد عنــاين
َ َ ْ َ ُ
َ ْ ْ َ َّ
ــو ت َركــوا
﴿و َلخــش الِيــن ل
يف ترجمــة اآليــة الكرميــة:
ْ َ ْ ْ ُ ِّ َّ ً
ـم َفلْ َي َّت ُقــوا اهللَ
ـة ض َعافًــا َخافُــوا َعلَ ْيهـ ْ
ِمــن خل ِف ِهــم ذريـ ِ
ِ
َ َُْ ُ َ ْ ً َ
ً
ــول ســدِيدا﴾.
ولقولــوا ق
بحيث استطاع أن يفرق بني الثنائيات التالية (الوجل
واإلشــفاق) ،الخشــية( ،الرهبــة ،والتقــوى والــورع) بوضــع
عالمــة زائــد ( )+أمــام عنــر الخــوف باعتبــاره العنــر
املشــرك ثــم يضــاف إليــه ( )+عنــر الحركــة يف حالــة
الفــزع ،فمــن يفــزع يتحــرك كأن يفــر أو يبتعــد وحســب أو
27
يحــاول طلــب النجــاة أو االحتــاء”.
ومن أجل الوصول إىل املعنى الدقيق لتلك األلفاظ
الــواردة يف اآليــة الكرميــة اســتخدم الباحــث محمــد عنــاين
معادالت تحليل العنارص التي تتضمن عالمة ( )+وناقص
( )-يف ســطر واحــد مثــل :التقــوى = الخــوف  +الرغبــة يف
28
تجنــب العقــاب وطلــب الثــواب  -/+الفعــل.
والحــظ أيض ـاً أن الخشــية “تحتــل مركــزا ً وســطاً بــن
الخــوف العــام والتقــوى ،إذ يتضمــن الفعــل خــي ظـاً مــن
معنــى الفعــل (خشــع) وقــد اســتنتج الباحــث هــذا املعنــى
ال بســبب التجانــس الصــويت وحــده بــل بســبب الســياقات
82

ا نآرقلا يناعم ةمجرت يف مجرتملا رود :ةلخادملا ناونع

التــي يــرد فيهــا هــذا األخــر ،يف  17آيــة يف القــرآن الكريــم.
إال أنّنــا نــرى هــذا االســتنتاج ال يــؤدي إىل نتيجــة صارمــة
التي تعطي املعنى التام للفظة خشية ألن الكلمة الواحدة
ذات وجــوه دالليــة مختلفــة باختــاف الســياقات التــي تــرد
فيهــا ،وقــد عولجــت مســألة الداللــة الســياقية نظري ـاً مــن
خــال الــكالم يف نظريــة النظــم عنــد عبــد القاهــر الجرجــاين:
“الذي نظر إىل بنية اللغة يف مجموعة كلامت لها مدلول
معــن توظــف يف ســياق كيل يعطيهــا املعنــى أثنــاء تفاعــل
عالقتهــا اللغويــة” 29 .وهــذا مــا أكــده الباحــث األمريــي
إيوجــن نايــد  E.nidaالــذي أنشــأ نظريتــه يف الرتجمــة مــن
واقــع مامرســة العمليــة للرتجمــة ،باســتفادته “مــن مفاهيــم
علــم اللغــة ومصطلحاتــه ،ســواء مــن علــم الداللــة أو مــن
التداوليــة  ،pragmaticsوكذلــك مــن مثــار عمــل “نعــوم
تشومســي” يف مجــال بنــاء الجملــة أو علــم الرتاكيــب،
حيــث يــرى أن الكلمــة تكتســب معناهــا مــن ســياقها ،وأن
30
تأثريهــا يختلــف باختــاف الثقافــة.
لهــذا وضــع يوجــن نايــد مجموعــة مــن القواعــد أو
الطرائق املستقاة من علم اللغة ،ملساعدة املرتجم عىل
تحديــد شــتى املفــردات اللغويــة ،أمــا الطرائــق املقرتحــة
أو القواعــد الخاصــة بتحديــد املعنــى اإلحــايل واملعنــى
الشــعوري ،فقــد ركــز عــى أبنيــة األلفــاظ والتميــز بينهــا
وبــن مثيالتهــا ا لــواردة يف مجــاالت اللفظيــة املتصلــة
بهــا ،وتتضمــن هــذه الطرا ئــق مــا يســميه البنــاء الهرمــي
 hierarchical structureالــذي مييــز فيــه املرتجــم بــن
االسم الكيل الهرمي  superordinateأو ،hypernym
واألســاء الجزئيــة  hyponymsإىل جا نــب املنهــج
الــذي يســمى تحليــل عنــارص الكلمــة (componential
 )analysisواملقصود به التمييز بني عنارص عدد متقارب
مــن الكلــات تحديــدا ً للمعنــى كل منهــا 31،عــى نحــو مــا
فعلــه الباحــث محمــد عنــاين يف تحديــد معنــى ألفــاظ
(الخــوف ،والتقــوى والخشــية).
هذا ،وقد تطرقنا يف هذا القسم إىل املرحلة األوىل
التــي ميــر بهــا املرتجــم أثنــاء ترجمتــه؛ وهــي مرحلــة الفهــم
التــي تتخللهــا تحليــل العنــارص البنائيــة للنــص األصــي ،أل ّن
“املرتجــم ال يرتجــم للفهــم ،بــل لإلفهــام ،فاملســألة لديــه

ليست اكتشاف معنى يجهله ،بل اكتشاف وسيلة التعبري
عــن هــذا املعنــى يف لغتــه األم” 32.فتغــدو الرتجمــة كتابــة
ثالثة للنص ،ال قراءة وتأويالً فقط ،أل ّن القراءة والتأويل كانا
قبل إنجاز فعل الرتجمة ،حيث يصبح هناك نص املعنى
ونص الرتجمة .ذلك أ ّن املرتجم يرتجم املعنى ال الكلامت
مبارشة ،وهو األمر الذي دفع شتايرن  Stenerإىل القول:
33
“أن تفهم معناه أن ترتجم”.
وهــذا القــول يقودنــا إىل فكــرة مؤداهــا أن بعــد مرحلــة
الفهــم والتأويــل تــأيت مرحلــة تنفيــذ الرتجمــة بحيــث يُشــغل
املرتجــم كفاءتــه اللغويــة والرتجميــة يف حضــور مهاراتــه
الفهميــة والتحليليــة املكتســبة مــن املرحلــة األوىل لينقــل
معــاين القــرآن إىل ثقافــة أخــرى ،ويف أثنــاء الرتجمــة البــد
للمرتجــم أن يأخــذ الســياق اللغــوي بالحســبان إذ عليــه
“أن يختــار مفــردات تناســب الحــال” 34.وأثنــاء قيامــه بهــذا
األمــر يتعــرض املرتجــم للمعــاين الكلــات ذات الرتكيــب
الداليل املعقد؛ مثل(كلمة التقوى وكلمة الخشــية) التي
رأينــا أنّهــا تشــرك يف معنــى واحــد وهــو الخــوف ،حتّــى وإن
ح ـدّد معناهــا يف اللغــة األصــل فــإ ّن “القيمــة “الشــعورية

لهــا أو “ظــال” معانيهــا قــد تتغــر وفقــا للغــة املســتهدفة
(امل َُتجم إليها) ،فام يرتبط بها من معان أخرى يف السياق
أو خارجــه قــد يغــر مــن هــذه الظــال ،ومــن هــذا املنطلــق
وجــب عــى املرتجــم أن يعتمــد عــى القيــم الســائدة يف
الثقافــة املســتهدفة لرتجمــة نــص التأويــل “إلحــداث تأثــر
يف الثقافــة املســتهدفة ،مامثــل ملــا أحدثــه النــص األصــي
يف ثقافــة املنشــأ” .ذلــك أ ّن “امليــزة الجوهريــة التــي تتميــز
بهــا اللغــة اإلنســانية تتمثــل يف وظيفتهــا االجتامعيــة ،وأن
إنتاج امللفوظات اللســانية يتم يف إطارها ســياق املوقف
االجتامعــي والثقــايف”  ،35وهــذا يعنــي أ ّن هنــاك عالقــة
أساســية بــن النظــام اللســاين وثقافــة املجتمــع املســتعمل
لذلــك النظــام .
ومــن هــذا كلــه نخلــص إىل القــول أنّــه عــى املرتجــم
يتكفــل بــكل الصعوبــات التــي تعرتضــه أثنــاء إنجــاز فعــل
الرتجمــة ،فيســتثمر كل الفــروق الدقيقــة املوجــودة بــن
أنــواع الرتجمــة حتــى يســتطيع التحكــم يف كل اإلشــكاالت
التــي تعــرض عملــه ،تحقيقــا لألمانــة املطلوبــة يف ترجمــة
النــص القــرآين.

املصادر واملراجع
القرآن الكريم

1 .1أحمــد حســاين ،مباحــث يف اللســانيات،ديوان املطبوعــات
الجامعيــة ،الجزائــر ،ط 1999
2 .2إدويــن غينتســلر ،يف نظريــة الرتجمــة ،اتجاهــات معــارصة ،ترجمــة
ســعد عبــد العزيــز مصلــوح ،املنظمــة العربيــة للرتجمــة.
3 .3أمبيــار وأورتــادو وألبــر ،الرتجمــة ونظريتهــا ،مدخــل إىل علــم
الرتجمة ،ترجمة عيل املنويف ،املركز القومي للرتجمة ،القاهرة،
ط.2007 ،1
4 .4بــول ريكــو :الصيغــة النموذجيــة للرتجمــة ،مقــال مرتجــم يف كتــاب
جام عــي ،الرتجمــة والفلســفة السيا ســية واألخــاق ،ترجمــة:
عــز الديــن الخطــايب ،منشــورات عــامل الرتبيــة ،الــدار البيضــاء،
املغــرب.
5 .5جان رينيه الدمريال ،التنظري يف الرتجمة ،ترجمة ،محمد جدير،
مراجعــة نــادر رساج ،املنظمــة العربيــة للرتجمــة ،بــروت ،لبنــان،
ط.2011 ،1

6 .6جــورج مونــان ،اللســانيات والرتجمــة ،ترجمــة حســن بــن زروق،
ديــوان املطبوعــات الجامعيــة ،الجزائــر ،ط.2011 ،2
7 .7جــورج مونــان ،املســائل النظريــة يف الرتجمــة ،ترجمــة :لطيــف
زيتــوين ،دار املنتخــب
8 .8العريب ،لبنان ،ط.1994 ،1

9 .9الزاوي حسني وآخرون ،التأويل والرتجمة ،مقاربات آلليات الفهم
والتفسري ،دار العربية للعلوم ،نارشون ،الجزائر ،ط.2009 ،1

1010صالــح بلعيــد ،الرتاكيــب النحويــة وســياقتها املختلفــة عنــد عبــد
القاهــر الجرجــاين ،ديــوان املطبوعــات الجامعيــة ،بــن عكنــون،
الجزائــر.1994 ،
1111عبــد الســام بــن عبــد العــايل ،يف ترجمــة ،ترجمــة كــال توحــي،
قدم له وراجع الرتجمة :عبد الفتاح كيليطو ،دار توبقال للنرش،
املغــرب ،ط.2006 ،1
1212عبــد اللــه صولــة ،الحجــاج يف القــرآن الكريــم مــن خــال أهــم
خصائصــه األســلوبية ،جامعــة منو بــة ،تونــس.2001 ،
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1313عبــد املالــك مرتــاض ،نظــام الخطــاب القــرآين ،تحليــل ســيميايئ
مركــب لســورة الرحمــن ،دار الهومــة ،الجزائــر .2001
1414محمد شاهني ،نظريات الرتجمة وتطبيقاتها يف تدريس الرتجمة
من العربية إىل اإلنجليزية وبالعكس ،مكتبة دار الثقافة ،عامن،
األردن.1998 ،
1515محمــد عنــاين ،نظريــة الرتجمــة الحديثــة ،مدخــل إىل مبحــث
دراســات الرتجمــة الرشكــة املرصيــة العامليــة للنــر ،لنجــان،
مــر ،ط.2003 ،1
1616محمــد الغــزايل ،كيــف نتعامــل مــع القــرآن ،دار الرجــاء ،عنابــة،
بــدون طبعــة
1717مصطفــى العريصــة ،الرتجمــة والهرمينوطيقــا ،مقــال منشــور يف
كتــاب الرتجمــة يف اآلداب والعلــوم اإلنســانية (الواقــع واألفــاق)،

منشــورات كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية ،أغاديــر ،املغــرب.

1818ميجــان الرويــي وســعد البازعــي ،دليــل الناقــد األديب ،املركــز
الثقــايف العــريب ،ط.2000 ،2
1919نــر حامــد أبــو زيــد ،الخطــاب والتأويــل ،املركــز الثقافيــة العــريب،
بريوت ،ط ،2000 ،1ص262
20. Hudegger Martin, etre et temps, PUF, 1985.
21. Hans. Georg. Gadamer : vérite et méthode, les grandes
lingnes d’une herméneutique philosophique, éditions
intégrale, revue complétée par pierre fuchon, Jean
Grandin et Gilbert Merlio, Paris, éditions seuil, 1996.
22. Imberto Eco, la structure absente, introduction à la
recherche sémiotique, mercure de France. Traduit de
l’italien par espisito torrigiani, août 1988
” 23. Roland Barthes, critique et vérité, collection “ tel quel
éditions du seuil, Paris, 1966.

الهوامش
1

2

 :مصطفــى العريصــة ،الرتجمــة والهرمينوطيقــا ،مقــال منشــور يف
كتــاب الرتجمــة يف اآلداب والعلــوم اإلنســانية (الواقــع واألفــاق)،
منشــورات كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية ،أغاديــر ،املغــرب،
ص.74

 :عبــد الســام بــن عبــد العــايل ،يف ترجمــة ،ترجمــة كــال توحــي،
قــدم لــه وراجــع الرتجمــة :عبــد الفتــاح كيليطــو ،دار توبقــال للنــر،
املغــرب ،ط ،2006 ،1ص.42

” Roland Barthes, critique et vérité, collection “ tel quel
éditions du seuil, Paris, 1966, P48

3

Imberto Eco, la structure absente, introduction à la
recherche sémiotique, mercure de France. Traduit de
l’italien par espisito torrigiani, août 1988, P66.

4

5

 :جــورج مونــان ،اللســانيات والرتجمــة ،ترجمــة حســن بــن زروق،
د يــوان املطبوعــات الجامعيــة ،الجزا ئــر ،ط ،2011 ،2ص.128

7

 :املرجع نفسه ،ص.131

6

 :املرجع نفسه ،ص.130

8

 :أمبــارو أورتــادو وألبــر ،الرتجمــة ونظريتهــا ،مدخــل إىل علــم
الرتجمة ،ترجمة عيل املنويف ،املركز القومي للرتجمة ،القاهرة،
ط ،2007 ،1ص.268

9

 :املصدر نفسه ،ص 166إىل ص.173

 : 10محمــد الغــزايل ،كيــف نتعامــل مــع القــرآن ،دار الرجــاء ،عنابــة،
بــدون طبعــة ،ص26
 : 11محمــد شــاهني ،نظريــات الرتجمــة وتطبيقاتهــا يف تدريــس
الرتجمة من العربية إىل اإلنجليزية وبالعكس ،مكتبة دار الثقافة،
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عــان ،األردن ،1998 ،ص31

 : 12محمــد الغــزايل ،كيــف نتعامــل مــع القــرآن ،دار الرجــاء ،عنابــة،
بــدون طبعــة ،ص194

 : 13أمبــار أوتــادو ألبــر ،ترجمــة عــي إبراهيــم املتــويف ،الرتجمــة
ونظريتهــا ،مدخــل إىل علــم الرتجمــة ،املركــز القومــي للرتجمــة،
القاهــرة ،ط ،2007 ،1ص.472-473
14 Hudegger Martin, etre et temps, PUF, 1985, P135.
15 Hans. Georg. Gadamer : vérite et méthode, les grandes
lingnes d’une herméneutique philosophique, éditions
intégrale, revue complétée par pierre fuchon, Jean
Grandin et Gilbert Merlio, Paris, éditions seuil, 1996,
P275.

 : 16إدوين غينتسلر ،يف نظرية الرتجمة ،اتجاهات معارصة ،ترجمة
ســعيد عبــد العزيــز مصلــوح ،املنظمــة العربيــة للرتجمــة ،ص.164
 : 17ميجــان الرويــي وســعد البازعــي ،دليــل الناقــد األديب ،املركــز
الثقــايف العــريب ،ط ،2000 ،2ص.47
 : 18الزاوي حسني وآخرون ،إرشاف إبراهيم أحمد ،التأويل والرتجمة،
مقاربــات آلليــات الفهــم والتفســر ،دار العربيــة للعلــوم ،نــارشون،
الجزائر ،ط ،2009 ،1ص.198
 : 19عبد املالك مرتاض ،نظام الخطاب القرآين ،تحليل ســيميايئ
مركــب ســورة القــرآن ،دار الهومــة ،الجزائــر  ،2001ص.28-29-30
 : 20نرص حامد أبو زيد ،الخطاب والتأويل ،املركز الثقافية العريب،
بــروت ،ط ،2000 ،1ص262
 : 21محمــد عنــاين ،نظريــة الرتجمــة الحديثــة ،مدخــل إىل مبحــث
دراســات الرتجمــة الرشكــة املرصيــة العامليــة للنــر ،لنجــان،

مرص ،ط ،2003 ،1ص.52

 : 22محمد عناين ،نظرية الرتجمة الحديثة ،ص.55
 : 23املصدر نفسه ،ص.55-56

 : 24جــورج مونــان ،اللســانيات والرتجمــة ،ترجمــة حســن بــن زروق،
ديــوان املطبوعــات الجامعيــة ،الجزائــر ،ط ،2011 ،2ص.44
 : 25عبــد اللــه صولــة ،الحجــاج يف القــرآن الكريــم مــن خــال أهــم
خصائصــه األســلوبية ،جامعــة منو بــة ،تونــس ،2001 ،ص76
 : 26جان رينيه الدمريال ،التنظري يف الرتجمة ،ترجمة ،محمد جدير،
مراجعــة نــادر رساج ،املنظمــة العربيــة للرتجمــة ،بــروت ،لبنــان،
ط ،2011 ،1ص.262
 : 27محمــد عنــاين ،نظريــة الرتجمــة الحديثــة ،مدخــل إىل مبحــث
دراســات الرتجمــة الرشكــة العامليــة للنــر ،لونجــان ،مــر،
ص.52-53
 : 28محمد عناين ،نظرية الرتجمة الحديثة ،ص53

 : 29صالح بلعيد ،الرتاكيب النحوية وســياقتها املختلفة عند عبد

القاهــر الجرجــاين ،ديــوان املطبوعــات الجامعيــة ،بــن عكنــون،
الجزائــر ،994 ،ص.246

 : 30محمد عناين ،نظرية الرتجمة الحديثة ،ص50-51
 : 31محمد عناين ،نظرية الرتجمة الحديثة ص.51-52

 : 32جــورج مونــان ،املســائل النظريــة يف الرتجمــة ،ترجمــة :لطيــف
زيتــوين ،دار املنتخــب العــريب ،لبنــان ،ط ،1994 ،1ص.7
 : 33بــول ريكــو :الصيغــة النموذجيــة للرتجمــة ،مقــال مرتجــم يف
كتاب جامعي ،الرتجمة والفلســفة السياســية واألخالق ،ترجمة:
عــز الديــن الخطــايب ،منشــورات عــامل الرتبيــة ،الــدار البيضــاء،
املغــرب ،2004 ،ص.40
 : 34محمــد شــاهني ،نظريــات الرتجمــة وتطبيقاتهــا يف تدريــس
الرتجمــة مــن العربيــة إىل اإلنجليزيــة مــن العربيــة إىل اإلنجليزيــة
وبالعكــس ،مكتبــة دار الثقافــة ،عــان ،أردن ،1998 ،ص.36
 : 35أحمــد حســاين ،مباحــث يف اللســانيات ،ديــوان املطبوعــات
الجامعيــة ،الجزائــر ،ط  1999ص.154
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درا�سة يف امل�ضامني الفل�سفية ل�سورة مرمي
عالء عبد الرزاق

مدرس علوم سياسية ،جامعة بغداد ،العراق

شغلت قضية والدة السيد املسيح عيىس عىل نبينا
وعليه وعىل والدته االف التحية والسالم الفكر الديني يف
الرشق يف الحقبة التي ســبقت ظهور االســام،ولقد برزت
مذاهــب فكريــة والهوتيــة شــتى تحــاول ايجــاد تفســر لهــذه
الــوالدة العجائبية.
لقــد تاثــرت هــذه املذاهــب بجملــة مــن التصــورات
الفلســفية لجملــة مــن االد يــان واملعتقــدات وال ســيام
مــا ا ســتمد منهــا مــن الفلســفة اليونانيــة والتأثــر ا لــذي
تركتــه بعــض الديانــات الرشقيــة ومنهــا الديانــة البوذيــة عــى
هــذه املذاهــب وبالتــايل النــأي عــن موضــوع الــوالدة التــي
ارادها الله امتحانا لعقول البرش،كام اضحت التفسريات
املختلفة بشأن والدة املسيح مدعاة لنشوء مذاهب وفرق
مســيحية شــغلت الرصاعــات التــي اندلعــت بينهــا حقــب
طويلــة مــن التأريــخ املســيحي.
جــاءت القصــة القرأنيــة الكرميــة لتبــن تفســرا اكــر
روحانيــة وعقالنيــة لهــذه الــوالدة املباركــة بعــد ان مهــدت
لهــذه الحادثــة بحادثــة اخــرى هــي والدة النبــي يحيــى عليــه
الســام مــن اب بلــغ مــن العمــر عتيــا وام فقــدت كل امــل
يف انجــاب طفــل.
يســتند البحــث عــى فرضيــة أسا ســية وهــو :ان
املضامــن الفلســفية واالبعــاد الروحيــة يف ســورة مريــم قــد
جــاءت متكاملــة ومل يكــن هنالــك اي تناقــض بينهــا ،لقــد
صــان كتــاب اللــه العزيــز قدســية الســيدة مريــم صلــوات اللــه
وســامه عليهــا ودحــض اي تهمــة ميكــن ان توجــه اليهــا ويف
ذات الوقت بني التفسري العقالين املنطقي لهذه الوالدة.
ســوف يتنــاول البحــث يف املبحــث االول جملــة مــن
التفسريات التي وضعت لوالدة السيد املسيح مع االملام
ببعــض املذاهــب والتــي انقــرض قســم منهــا والتــي نحــت
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منــاح شــتى يف تفســر هــذه الــوالدة ويف طبيعــة املســيح.
وامــا املبحــث الثــاين والــذي يشــكل صلــب موضــوع
البحث فسوف يتناول الجوانب اللغوية والفلسفية لسورة
مريــم مــع ايضــاح مــا تضمنتــه الســورة الكرميــة مــن جوانــب
جامليــة وقصصيــة منهــا جانــب مــن قصــة الخليــل ابراهيــم
عليــه الســام وقصــة اســاعيل.
ســوف يتــم الرتكيــز عــى الجانــب الفلســفي والــذي
تضمنتــه الســورة الكرميــة وال ســيام دراســة معنــى الكلمــة
اللوغــوس والفهــم املنطقــي الــذي قدمــه القــرآن الكريــم
لقصــص االنبيــاء.

املبحث االول

املدارس الفلسفية التي عالجت والدة املسيح
كانــت الــوالدة العجائبيــة لنبــي اللــه عيــى املســيح
صلوات الله وسالمه عليه قد دفعت املدارس املسيحية
االوىل ســيام تلــك التــي تالقحــت فكريــا وتالقــت الهوتيــا
مــع مــدارس فلســفية وغنوصيــة اخــرى نشــطت يف منطقــة
الهــال الخصيــب وكانــت هــذه املــدارس متثــل يف جانــب
كبــر منهــا حصيلــة التجــارب الفلســفية اليونانيــة وكانــت
الكلمة او اللوغوس هي املنطلق الذي فرست عن طريقه
هذه املدارس هذه الوالدة ولكنها قدمت جملة من الرؤى
التــي مل تكــن لتشــفي غليــل الضامئــن الســاعني للبحــث
عــن الحقيقــة .
والبــد مــن التاكيــد عــى حقيقــة اساســية وهــي ان والدة
املســيح عليــه الســام كانــت الدافــع االســايس لنشــوء
املذاهــب الدينيــة املختلفــة والتــي رتبــت عــى عمليــة
الــوالدة جملــة مــن العقائــد الخاصــة بطبيعــة املســيح عليــه
الســام.مبعنى ان الــوالدة العجائبيــة للســيد املســيح قــد

دفعــت الالهوتيــن املســيحيني لالعتقــاد بــان اللــه او جــزء
منــه قــد حــل يف الســيدة مريــم عليهــا الســام وانهــا كانــت
مبثابــة الحاضنــة للنــور االلهــي الــذي اخــرق رحمهــا بــدون
ان متــس عذريتهــا ووالدة املســيح عليــه الســام مــن امــرأة
وبقائه يف رحمها تســع اشــهر دليل عىل الطبيعة االنســانية
الكاملة لشخص السيد املسيح والتي ترادفت مع طبيعته
االلهية الكاملة ،ومع وجود مثل هذه الدالالت التي تعكس
االميــان مبــوروث ديانــات قدميــة وســابقة عــى املســيحية
والســيام مــن زاويــة حلــول جــزء الهــي يف شــخص بــري
وامتزاج الطبيعتني االلهية والبرشية يف طبيعة واحدة ،وقد
احكــم الالهوتيــون الذيــن مالــوا لهيمنــة الطبيعــة االلهية عىل
البرشيــة عــى املجامــع الكنيســة التــي عقــدت يف القــرن
الرابــع امليــادي ،واســتبعد القائلــون بالوحدانيــة وبالطبيعــة
االنســانية البحتــة للســيد املســيح وكفــروا ورشدوا ومل يفتــح
بــاب الجــدل والنقــاش حــول طبيعــة والدة الســيد املســيح
عليــه الســام اال بعــد ان اخضــع العهــد الجديــد للدراســات
النقديــة املعمقــة يف مطلــع عــر االســتنارة الفكريــة اي
يف القرنــن الثامــن عــر والتاســع عــر امليالديــن ،ولقــد
اثبتــت هــذه الدراســات التناقــض املوجــود يف نصــوص
االنجيليــن الذيــن تنــاوال قصــة والدة الســيد املســيح عليــه
السالم وهام انجيل متى ولوقا ،وهذا التناقض يعود لزوايا
عديــدة منهــا يتعلــق بالنســب واحــداث الــوالدة التفصيليــة
ومــا تبعهــا مــن مجريــات ،فهنالــك احــداث يذكرهــا انجيــل
متــى ومنهــا قصــة ذبــح هــرودس لالطفــال ومــن ثــم قيــام
يوسف خطيب السيدة مريم عليها السالم باخذهم ملرص
ومــن ثــم عودتهــم للنــارصة بــدال مــن بيــت لحــم والتــي متــت
فيهــا عمليــة الــوالدة يف مقابــل ســكوت لوقــا يف انجيلــه
عــن ذكــر هــذه االحــداث ،1وامــا انجيــل يوحنــا والــذي تشــهد
نصوصه عىل احتكاك صاحبه بثقافات وفلسفات بعيدة
عــن االصــول البيئيــة التــي نشــأت فيهــا الروايــة االنجيليــة
فقــد ذكــر (الكلمــة) اللوغــوس واشــار اىل ان هــذه الكلمــة
كانــت عنــد اللــه ثــم صــارت بيننــا دون ذكــر للتفصيــات
الخاصــة بالــوالدة 2.وبــدون الدخــول يف التفاصيــل الخاصــة
باللوغــوس كمصطلــح فلســفي ورد عنــد هرياقليطــس الول
مــرة ثــم ورد بشــكل تكامــل عنــد ارســطو وعالجتــه املدرســة

الرواقيــة فيــا بعــد ،وورد ذكــره مبعنــى الكلمــة يف انجيــل
يوحنــا والــذي عــاش حتــى نهايــة القــرن املســيحي االول،
وأشــار يف مطلــع انجيلــه اىل ان الكلمــة كانــت مــع اللــه
مبعنــى انهــا جــزء مــن العقــل ا لــكيل ثــم صــارت جســدا
وعاشت بيننا ،وبطبيعة الحال فان تحول الكلمة اىل جسد
برشي هو من املســائل التي دقت واســتعصت عىل فهم
الكثريين ،ذلك ان هنالك عدم تقبل لحيثيات ومالبسات
الــوالدة االعجازيــة والكيفيــة التــي تحولــت بهــا الكلمة لجســد
بــري مامثــل ألجســاد االدميني.ولقــد اســتنتج الالهوتيــون
مــن انجيــل يوحنــا ان الكلمــة او اللوغــوس قــد خلقــت منــذ
االزل وقبل خلق العامل بامد بعيد ،ولقد قدمت رشوحات
مســتفيضة حــول معنــى اللوغــوس الكلمــة ووجودهــا فهــي
عنــد الالهوتيــن مبثابــة جــزء مــن اللــه وانبعــاث لــه وظهــور
بشــكل بــري يف شــخص املســيح ،و ال ميكــن االدعــاء بــان
الكلمــة هــو اللــه بــل كان مــع اللــه واللــه والكلمــة مل يكونــا
متحديــن متامــا او منفصلــن متاما،فاللوغــوس هــو مظهــر
الربوبيــة يف حالــة انبعــاث وخلــق وعــودة للحيــاة مــا بعــد
3
املوت(وهــي مراحــل حيــاة الســيد املســيح)
كان مــن الصعوبــة مبــكان بالنســبة للبعــض االعــراف
باملعطــى االعجــازي لهــذه الــوالدة.

سورة مريم ودالالتها فلسفيا

جــاء القــران الكريــم ليكشــف مــا اختلــف فيــه النــاس بشــأن
والدة الســيد املســيح وطبيعــة هــذه الــوالدة ولقــد نزلــت
ســورة كاملــة هــي ســورة مريــم وهــي مــن الســور املكيــة التــي
كان الهــدف مــن انزالهــا تثبيــت قلــب رســول اللــه صــى اللــه
عليــه والــه وســلم وحثــه عــى الدعــوة واىل تحمــل الصعــاب
من اجل هذا الهدف السامي كام فعل اسالفه من االنبياء
صلــوات اللــه وســامه عليهــم اجمعــن
ان الجــو العــام الــذي يســود يف الســورة الكرميــة هــو
جــو الرحمــة فقــد اســتهلت بذكــر النبــي زكريــا عليــه الســام
والــذي ناشــد ربــه الذرية(ذكــر رحمــت ربــك عبــده زكريــا اذ
نــادى ربــه نــداء خفيــا)
ذكر رحمة ربك اختار الله اسمه املبارك(رب) مضافة
اىل الكاف كاف الخطاب وفيه تفخيم وتعظيم لشأن رسول
كتاب املؤمتر ()1
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الله صىل الله عليه واله وسلم ورفع منه.
ثم تحدثت السورة عن النداء الخفي الذي تحدث به
زكريــا عليــه الســام مــع ربــه جــل وعــز مبعنــى انــه كان مبعــزل
وخلــوة عــن النــاس وهــو مــا مياثــل الحالــة التــي أضحــت
عليهــا مريــم عليهــا الســام فاملوقــف ســوف يتامثــل العزلــة
عــن االدميــن والصمــت وصــوال لتحقيــق البشــارة بالحصــول
عــى الذريــة املباركــة.
واذا ما قارنا بني التفاصيل التي وردت يف سورة مريم
والتفاصيل التي وردت يف انجيل لوقا والتي فصلت والدة
النبــي يحيى(يوحنــا املعمــدان) بوقــوع النوبــة عــى زكريــا
وهــو كاهــن مــن فرقــة ابيــا 5ليخــدم الهيــكل وطلــب الذريــة
يف مشــهد يخلــو مــن الجــو الروحــي الــذي بثتــه ســورة مريــم
وسورة ال عمران،واذ نادى زكريا ربه نداءا خفيا فهذا يعني
انــه أخفــى الدعــاء واخلــص لــه وهــو مــا يــدل عــى الرجــاء يف
االجابــة والبعــد عــن الريــاء.
ويعــد اســتهالل الســورة املباركــة لذكــر زكريــا ومــا رجــاه
مــن ذريــة مــع تقدمــه يف الســن وكــون امرأتــه قــد غــدت عاقــرا
مقدمــة رضوريــة للحديــث عــن الــوالدة االعجازيــة للمســيح
عليــه الســام.
ثــم يواصــل زكريــا عليــه الســام طلبــه ورجائــه املخفــي
وندائــه للــه ســبحانه وتعــاىل “قــال رب اين وهــن العظــم منــي
واشــتعل الــرأس شــيبا ومل اكــن بدعائــك رب شــقيا واين
خفــت املــوايل مــن ورايئ وكانــت امــرأيت عاقــرا فهــب يل
من لدنك وليا” لقد ذكر زكريا عليه السالم ثالث مقدمات
رضوريــة بــن يــدي اللــه ســبحانه وتعــاىل ممهــدا لهــا بجــو مــن
الروحانيــة العميقــة ،فذكــر ضعــف قــواه ظاهــرا وباطنا(وهــن
العظــم واشــتعال الــرأس شــيبا) ورجــاء رحمــة ربــه مؤكــدا ان
اجابة ربه لدعائه كانت هي السمة الغالبة يف حياته ،كام
بــن ســبب رغبتــه بالحصــول عــى الذريــة وهــو ســبب روحــي
أساســا لئــا ينقطــع نســل االنبيــاء ويكــون الوليــد امتــدادا
6
لرســالة الســاء.
جــاء الــرد االلهــي عــى طلــب زكريــا وتوســله ”:يــا زكريــا
إنــا نبــرك بغــام اســمه يحيــى مل نجعــل مــن قبــل ســميا”
جاء الرد لينهي حالة القلق التي عاشــها زكريا عليه الســام
ولقد جاء الرد مؤكدا عىل البشارة(إنا نبرشك) والبشارة ال
4
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تعطى وال متنح لشــخص ما اال اذا كان يائســا من الحصول
عليــه أو مســتبعدا تحقيقــه ،ومل يكــن لرحمــة اللــه حــدود
فالهبــة تؤكــد عظمــة الخالــق الرحيــم بعبــده والــذي ســمى
املولــود املنتظــر يحيــى وهــو اســم مل يتســمى بــه احــد مــن
قبــل وهــو النبــي الوحيــد الــذي ســاه اللــه باســمه.
ولقد جاء رد زكريا عليه السالم مستغربا ومندهشا(اىن
يكــون يل غــام وكانــت امــرأيت عاقــرا وقــد بلغــت مــن الكــر
عتيا) وهذه الدهشة مبثابة فرح ومل تكن مبثابة تعجب من
وقوع هذه الكرامة االلهية ســيام وان زكريا عليه الســام كان
قــد دخــل عــى مريــم عليهــا الســام ووجــد عندهــا رزقــا كــا
بينت سورة ال عمران وقد طلب الذرية بعد هذه الحادثة.
لقــد كان ذكــر قصــة زكريــا عليــه الســام متهيــدا رضوريــا
للكشــف عــن حالــة االعجــاز التــي رافقــت قصــة مريــم عليهــا
الســام ومــن ثــم انجابهــا للمســيح ســام اللــه عليــه دون
االتصــال برجــل ،وابتــدأ املوقــف ايضــا بالعزلــة واتخــاذ مــكان
رشقــي بيــت املقــدس واتخاذهــا حجابــا مــن دون النــاس
ولقــد وفــرت هــذه العزلــة والتــي كانــت تنعــم بهــا مريــم عليهــا
الســام اذ كانــت يف الهيــكل اصــا منــذ طفولتهــا وفــرت
لهــا مناخــا روحيــا لتلقــي البشــارة االلهيــة وكان اول لقــاء لهــا
مــع امللــك جربائيــل والــذي جاءهــا عــى هيئــة بــر ســوي
مــع انهــا اختــرت ســلفا شــكال مــن اشــكال املعاجــز االلهيــة
متثــل بالطعــام الــذي كان يأتيهــا يف الهيــكل (يــا مريــم أىن
لــك هــذا قالــت هــو مــن عنــد اللــه) 7وكان اعتزالهــا يعنــي
اســتعدادا وتهيئــة للحــدث العظيــم وكانــت ظروفهــا متنــع او
يفرتض ان يكون ذلك مانعا لقومها من اتهامها مبا يشني،
لقد ســئلت الرســول االلهي وتعوذت بالرحمن ان كان تقيا
والســم الرحمــن بالــذات داللــة معينــة ،وان كنــت تقيــا تعنــي
ان تقواك سوف متنعك من اتخاذ أو فعل سلبي تجاهها،
فكانت االجابة امنا انا رسول ربك واستخدام لفظ (ربك)
فيــه كــا ذكرنــا ســابقا تعظيــم وتفخيــم للمخاطــب وفيــه بــث
لــروح الطأمنينــة يف نفــس مريــم عليهــا الســام والبشــارة
بالهبــة االلهيــة والتــي مل تتكــرر المــرأة اخــرى وهــي غــام زيك
مــن دون اتصــال بــري.
لقــد بــدأت ا الُقصو صــة و فــق تسلســلها الزمنــي
املوضوعــي ،أي بــدأت مــن زمــن مح ـدّد هــو :العزلــة عــن

اآلدميــن ،ث ـ ّم َحــدثُ املخـ ِ
ـاض الــذي فاجأهــا و والدتُهــا
عيــى (عليــه الســام).
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المهــ ِد صبِيا﴾﴿قــال إِن عبــد اللّ ﴾
لقــد بــدأت االُقصوصــة مــن موقــف هــو :العزلــة .و
انتهــت بحـدَث هــو :محادثــة عيــى طفــا قــد ُولِــد لتـ ّوه ،و
قد تخلّل ذلك ثالثُ حوادث و ثالثُ مواقف.أ ّما الحوادث
الثــاثُ فهــي :مجــيء جربئيــل ،و النخلــة ،و الــوالدة.و أ ّمــا
املواقــف الثالثــة فهــي :إنكارهــا لجربئيــل ،و مت ّنيهــا أن تكــون
نســياً منســياً ،و دفاعهــا عــن الوليــد الرشعــي.و ال يغــب
عــن بالنــا موقـ ٌـف زائــغ س ـلَكه اآلخــرون و هــو :اتها ُمهــم مريــم
بالســوء.
هــذا كلّــه مــن حيــث بنــاء القص ـ ِة و محتوياتهــا.و أ ّمــا
مــن حيــث الشــخوص و البيئــة ،فــإ ّن أبطــال القصــة يشـكّلون
أمناط ـاً أربعــة:

يجســدون بطــا فرد ي ـاً ،هــم :مر يــم ،جربئيــل،
ثالثــة
ّ
فيجســد بطــا جمعي ـاً
عيــى (عليــه الســام) ،أ ّمــا الرابــع:
ّ
هــو :اآلخــرون.و أ ّمــا البيئــة فهــي :املحــراب الــذي تعبّــدت
ـب الجنـ ّـي أ ّمــا الشــكل
فيــه .و النخلــة التــي أط َع َمتهــا ال ُّرطـ َ
القصيص بعا ّمة ،فيعتمد الحوا َر غالباً ،يتخلّله رس ٌد يصل
بــن أجــزاء القصــة.
و لنقــف عــى تفصيــات البطــل ،و الح ـ َد ثَ  ،و
املوقــف ،و البيئــة ،و الشــكل الفنــي للقصــة ،بادئــن أ ّوال ب ـ
 :أبطــال االُقصوصــة:
أبطـ ُ
ـال االُقصوصــة ثالث ـةٌ ،منهــم فرديّــونُ ،هــم :مريــم و
جربئيــل و عيــى ،كــا ســبق التلميــح إىل ذلــك .يُضــاف
إليهــم بطـ ٌـل جمعـ ٌـي ،و هــم :العامــة مــن بنــي ارسائيــل ومــن
الذيــن احتشــدوا الدانــة مريــم عليهــا الســام بتحريــض مــن
كهنــة الهيــكل.
و يالحــظ ـ ف ّنيـاً ـ أ ّن األبطــال الفرديــن جميعـاً ينتســبون
إىل هويّــة متم ّيــزة تفصلهــم عــن البــر العاديــن .فأحــد
األبطــال و هــو جربئيــل ،ينتســب إىل املالئكــة و ليــس إىل
جنــس البــر.
و أ ّمــا عيــى (عليــه الســام) فهــو نبـ ٌّـي يتعامــل مــع
امل ُعجــز مــن الظواهــر يف حــن يتعامــل النــاس مــع الظواهــر
العاد يــة مــن الحيــاة .و أ ّمــا مر يــم فتتعا مــل بدورهــا مــع
بخاصة يف والدتها عيىس (عليه السالم)
امل ُعجز ،متمثال
ّ
بــدون رجــل.
هنــا ينبغــي أن نؤكّــد ـ ف ّني ـاً ـ أ ّن انتقــاء هــؤالء األبطــال
بســاتهم اإلعجازيــة أو املتف ـ ّردة ،إنّ ــا ينطــوي عــى أهميــة
ـص القصــي ،بحيــث تتســاوق مــع
فكريّــة يســتهدفها النـ ُّ
طبيعــة الحــدث املعجــز ِ
نفس ـ ِه ،أال و هــو :الــوالدة مــن غــر
رجــل ،فمثــل هــذه الــوالدة تتطلّــب بطــا غــر عــادي مثــل
جربئيــل .و تســتتيل والدة بطــل غــر عــادي مثــل عيــى
املســيح(عليه الســام) .و تتطلّــب بطــا غــر عــادي مثــل
مريــم التــي ُولِــدت بالنــذر ،و اصطفاهــا اللّــه عــى العاملــن،
و أطعمهــا الــرزق مــن حيــث ال يُحتســب ،و اســقط عليهــا
10
ـب مــن جــذع يابــس ،و ســقاها مــا ًء مــن نهــر أجــراه لهــا.
الرطـ َ
كل هــذه الســات املعجــزة لهــؤالء األبطــال ،إنّ ــا
إ ّن ّ
صيغــت لتُ ِ
فصـ َـح عــن تالؤمهــا مــع طبيعــة الح ـ َدثَ املعجــز
كتاب املؤمتر ()1
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الــوالدة مــن جانــب ،و لتُفصــح عــن أهميــة عطــاء اللّــه مــن
جانــب آخــر.
لقــد ك ّرســت مريـ ُم حياتَهــا للعبــادة و التعامــل مــع اللّــه،
و كان آخر سلسلة من نشاطها العبادي ـ بالنسبة إىل هذه
االُقصوصة ـ انفرادها عن األهل و اتخاذها مكاناً منعزال عن
اآلدميني ،حيث انتبذت من أهلها مكاناً رشق ّياً.
و كان مــن الطبيعــي مــن خــال تعامــل اللّــه مــع صفــوة
اآلدميــن ،أن يهبهــم عطــا ًء غــر ُمحتســب ،و أن يكــون هــذا
العطــاء مقرتنـاً بالتعامــل غــر العــادي ،بحيــثُ يظــل جربئيــل
واحدا ً من أطراف التعامل ،و عيىس (عليه السالم) واحدا ً
مــن ُمعطيــات التعامــل املذكــور.
إذن ،جربئيــل و مريــم و عيــى عليهــم الســام إنّ ــا
صيغــوا أبطــاال فرديــن لهــم متيّزهــم عــن اآلخريــن ،ألنّهــم يف
هــذه االُقصوصــة قــد واكبــوا َح َدثـاً معجــزا ً ،عــى العكس من
البطل الجمعي يف االُقصوصة و نعني به :اآلخرين ،الذين
كانــوا يســلكون ســلوكاً عاديـاً حينــا تعاملــوا مــع مريــم ،وفــق
املنطــق العــادي لألحــداث ،دون أن يحيــوا حيــاة الصفــوة
مــن اآلدميــن.

البيئ ُة التي تتحرك فيها شخوص السورة

البيئــة التــي تتحـ ُ
ـرك أحــداثُ الســورة مــن خاللهــا ،هــي:
املحراب و النخلة.ولعل أدىن تأ ّمل لهذه البيئة يدلّنا عىل
ُ
ً
مــا تزخــر بــه مــن دالالت فنيّــة و فكريــة ،تظـ ّـل متســاوقة مــع
ســائر عنــارص الحكايــة.و أبــرز معــامل البيئــة يف هــذه الحكايــة
هو التناسق املعامري بني طَرفَيها :املحراب و النخلة من
كل منهــا.
حيــث دالالت ّ
فاملحــراب ،أو املــكان املهجــور ،أو املــكان الرشقــي
يجســد مكانـاً أبــر ُز مــا فيــه هــو :العزلــة عــن اآلخريــن و االبتعــاد
ّ
عنهــم .بيــد أ ّن هــذا املــكان يحفــل بإمكانــات معطــاء ،ال
تُقــاس باإلمكانــات التــي يفرزهــا املــكا ُن العــادي .فاملــكان
ـكل مــن
ـادي قــد يحقــق للشــخصيّة قــدرا ً مــن اإلشــباع لـ ٍّ
العـ ُّ
الدا ِف َعــن:
االنتــاء االجتامعــي و التقديــر االجتامعــي ،لك ّنــه ال
يُقــاس بضخامــة اإلشــباع الــذي تح ّققــه العزلــة يف املحــراب
 .إنّهــا ـ أي العزلــة ـ تع ـ ّوض الشــخصية عــن انتامئهــا إىل
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اآلخريــن ،انتــا ًء إىل اللّــه ســبحانه و تعــاىل.و تع ّوضهــا عــن
ـب اللذيــن مينحهــا اآلخــرون ،بتقديــر مينحــه
التقديــر و الحـ ّ
اللّــه ســبحانه و تعــاىل.
فاآلخــرون ـ أيّ ـاً كانــوا ـ يظـ ّـل تقدي ُرهــم و حبّهــم محــدودا ً
بقدر محدودية اإلنسان نفسه من حيث قدراته املحدودة
يف العطــاء.و هــذا عــى العكــس مــن الســاء التــي ال ح ـ ّد
يحســون بالحاجــة
لعطائهــا.إ ّن البــر العاديــن هــم الذيــن
ّ
إىل االنتــاء إىل مجتمعاتهــم.
أ ّما الصفوة البرشية فهي التي تنطفئ لديها مثل هذه
الحاجــة ،حيــث يع ّوضونهــا بالحاجــة إىل االنتــاء إىل اللّــه
فالعاديــون مــن البــر يتطلّعــون إىل كلمــة تقديــر أو خلجــة
ـر مثلهــم.
ـب مــن بَـ َ
حـ ّ
أ ّمــا الصفــوة مــن البــر فتتطلّــع إىل اللّــه ،حيــث تنشــد
11
ـب مــن اللّــه.
التقديــر مــن اللّــه ،و تنشــد الحـ ّ
و كــم هــو الفــرق بــن بــر ميـ ّـل مــن اإللحــاح عليــه بحكــم
متل من إلحاح امل ُل ّحني
محدوديته ،و بني الســاء التي ال ّ
عليهــا بحكــم عــدم محدوديتها.
مــن هنــا تُح ّقـ ُـق العزلـ ُة عــن اآلخريــن و االتجــاه نحــو اللّــه
إشباعاً للشخصية ال حدود له ،من خالل أحد رموزه و هو:
املحــراب ،أو املــكان املهجور.
إذن املحــراب أو املــكان املهجــور مــن حيــث دالالتــه
العباديــة ميثّــل وعــا ًء يحتشــد بالعطــاء و االمتــاء ،عــى
العكــس مــن داللتــه االجتامعيــة التــي متثّــل العزلــة و الفــراغ.
و حــن نتجــه إىل النخلــة أو إىل جذعهــا الــذي ميثّــل
بــدوره شــيئاً مهجــورا ً بالقيــاس إىل النخــل امل ُثمــر  .أقــول:
حــن نتجــه إىل جــذع النخلــة نجــده محكوم ـاً بالطابــع ذاتــه،
ـؤوس
مــن حيــث خضوعــه إىل مــا هــو مهجــو ٌر أو بعيـ ٌد أو ميـ ٌ
مــن معطياتِــه.
فالعاديــون مــن البــر يــرون يف الجــذع املهجــور ـ و هــم
ُمحقّون يف ذلك بحكم قوانني السامء يف صياغة الطبيعة
ـ عــدم امكانيتــه يف اإلمثــار ،بيــد أ ّن قوانــن الســاء ذاتهــا
تُثمــر مثــل هــذا الجــذع ،لتجعلــه يتســاقط بال ُّرطــب الجنـ ّـي
و يه ّمنــا مــن هــذه الداللــة أن نُشــر أ ّوال إىل التــوازن
الهنــديس أو الفنــي بــن بيئتــي املحــراب و الجــذع ،مــن
حيــث أ ّن كالّ منهــا ميثّــل ابتعــادا ً و عزل ـ ًة و انســاخاً عــن

عاملــه املألــوف ،لكنــه يف الواقــع يتجــه إىل عــامل ممتلــئ،
ُمكتنــز ،محتشــد ،متف ّجــر بعطــاء ال يقــاس بالعطــاء الــذي
تحققــه حرك ـ ُة اإلنســان و النبــات.
ثاني ـاً :يه ّمنــا مــن الداللــة التــي ينطــوي عليهــا مــكان
مهجو ٌر و جذ ٌع مهجور ،أن نشري أيضاً إىل الرابطة السببية،
و هي رابطة ف ّنية كام هو واضح يف حقل األدب القصيص،
هــذه الرابطــة الســببية تتمثّــل يف مــا يُســمى ب ـ  :النم ـ ّو
لحوادث القصة ،حيث تؤدّي األسباب إىل نتائج ،و حيث
يُفــي الســابق إىل مــا هــو الحـ ٌـق بــه
فاملــكان املهجــور ،أو القطــع عـ ّـا يف أيــدي اآلخريــن
يُفــي إىل عطــاء ثــر أشـ ّد ضخامـةً ،بــل لَيتُـ ُّم ذلــك فــوق مــا
تحتسبه الشخصية ما مل يُدر ببالها من عطاء متوقّع ،أال و
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هو اإلمثار بالرطب الجني من جذع مهجور ال فائدة منه.
إذن االنسالخ من عالَم اآلخرين و االتجاه إىل عامل اللّه
يتس ـ ّبب أو يُفــي إىل تحقيــق إشــباع غــر متوقّــع ،إشــباع
ال يألفــه الواقــع الــذي يحيــاه اآلخــرون إشــباع مــيء بســعة
الســاء ذاتهــا ،و هــي ســع ٌة ال حــدود لهــا
هنــا ال يغــب عــن بالنــا ـ و نحــن نتحـ ّدثُ عــن البيئــة التــي
اكتنفــت قصــة مريــم ـ أن نشــر أيضـاً إىل بعــض التفصيــات
االُخــرى لهــذه البيئة.
املفسة تشري إىل أ ّن السامء أجرت ملريم
فالنصوص
ّ
نهرا ً ترشب منه يف ذلك املكان القيص املهجور.
َ ُ
و اآليــة الكرميــة ذاتُهــا تشــر إىل عمليــة الــرب﴿ :ف ِك
َ ْ َ َ َ َ ُّ
ََْ
َو ْ َ
ك
ـك تت ِ
اش ِب﴾ ،كــا تُشــر إىل النهــر﴿ :قــد جعــل ربـ ِ
َ ًّ
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س يا﴾.
ِ
و مــع مثــل هــذه الداللــة فــإ ّن التــوازن الفنــي بــن بيئتــي:
املــكان املهجــور و الجــذع ،ثـ ّم عمليــة النمـ ّو الف ّنــي املتمثلــة
يف اإلمثــار مــن جــذع ال يُثمــر عــادة ،هــذا النمــو يأخــذ أقــى
معطياتــه حينــا ينتهــي األمــر إىل تفجــر النهــر مــن أرض ال
مــاء فيهــا.
هــذا ،إىل أ ّن تفصيــات اُخــرى واكبــت هــذه البيئــة
التــي اكتنفــت مريــم ،حيــث تح ـدّد الطرائــق املعجــزة التــي
تـ ّم مــن خاللهــا إمثــار النخــل و تفجــر النهــر .مــن نحــو ذهــاب
ـرة إىل صعــود مريــم نحــو أكمــة ،و رؤيتهــا
النصــوص املفـ ّ
جــذع نخلــة نخــرة يابســة هنــاك ،و إىل أ ّن الفصــل كان شــتا ًء

و ليــس صيف ـاً ،و إىل خــروج الرطــب دُفع ـ ًة واحــدة و ليــس
وفــق مراحــل منـ ّوه ،و إىل أ ّن اإلمثــار قــد تـ ّم مــن خــال رضب
الجــذع بالق ـدَم.
و عندها َ
أورق و أمثر و تســاقَط .و فيام يتصل بالنهر،
تذهب النصوص إىل أ ّن عيىس (عليه السالم) نفسه قد
رضب برجله ،فتدفّق املاء.
كانــت املعاجــز التــي ترادفــت مــع والدة املســيح عليــه
السالم مرتادفة مع والدته العجائبية مثر يسقط وماء يتفجر
بــدون ســابقة يتكامــل كلــه مــع والدة طفــل مــن رحــم مبــارك
دون االتصال بإنســان.
كل هذه التفصيالت و ما تقدّمها تظل
عىل أيـّة حالّ ،
مفصح ًة عن بيئة معجزة تتناسب مع الشخصيات املعجزة
ذاتهــا ،مثلــا تتناســب مــع طبيعــة النشــاط العبــادي ملريــم
ـرأى جــايل رصف مــن حيث
فضــا عـ ّـا تنطــوي عليــه مــن مـ ً
مباهــج الطبيعــة التــي فجرتهــا الســاء :جذعـاً يــورق و يُثمــر و
يتســاقط رطباً ،و أرضاً
ينرسب النهر فيها.
ُ
و اآلن لقــد لحظنــا أ ّن البيئــة التــي تح ّركــت فيهــا قص ـ ُة
ـش و معج ـ ٌز و جميـ ٌـل و
مريــم ،قــد اتّســمت مبــا هــو ُمدهـ ٌ
رهيــب ،متمثلـ ًة يف بيئــة جغرافيــة تتصــل بالنخلــة و ُرطبهــا،
و بالنهــر ،و باملــكان الرشقــي ،و القــي.
و اآلن حــن نتابــع ســائر العنــارص التــي واكبــت هــذه
البيئة من أحداث و شــخوص ميكننا مالحظة نفس الطابع
املتّســم بالدهشــة و الرهبــة و الجــال و اإلعجــاز ،فمنــذ أن
اتخــذت حجاب ـاً بينهــا و بــن أهلهــا لئ ـاّ يروهــا ،منــذ ذلــك
بــدأت أ ّول حادثــة رهيبــة كــرت ذلــك الحجــاب ،و أدخلــت
ال ُرعــب يف أعامقهــا:
إنّهــا صــورة آدمـ ٍّـي يقتحــم املــكان الــذي تتعبّــد فيــه ،مل
تعهــده ،و مل تتوقّعــه البتــة
مم جعلها تتع ّوذ منه بقولها
لقد انكرته إنكارا ً شديدا ً ّ
(عليها السالم) ،مخاطب ًة إيّاه:
ْ َ ْ ُْ َ َ ً
ِّ َ ُ ُ َّ ْ
ّ 14
الرح ِن مِنك إِن كنت ت ِقيا﴾
﴿إِن أعوذ ب ِ
هذه املفاجأة التي أرعبت مريم ،قد أعقبتها مبارشة
لملَـ ِ
مفاجــأة اُخــرى:و هــي حينــا تل ّقــت جوابـاً مــن ذلــك ا َ
ـك
الــذي اتخــذ صــورة آدميــة ،و الجــواب هــو:
ََ َ َ ُ ً ً
َّ َ َ َ ُ ُ َ ِّ
َ ّ 15
ك غالما زك ِيا﴾
ك ألهب ل ِ
﴿إِنما أ نا رسول رب ِ
كتاب املؤمتر ()1

املؤمتر الدويل 2015 - 2 -

91

إذن الصــور ُة اآلدمي ـ ُة  ،هــي مج ـ ّر ُد متثّــل يف كيــان
فيزيقــي ،إ نّهــا ا لــروح :جربئيــل
ث ـ ّم جــاءت املفا جــأة الثالثــة و هــي :التبشــر بُغــام
ت ُنجبُــه ،مـ ّـا أدهشــها أيض ـاً و جعلهــا تتســاءل:
ُ ٌ َ َْ َ ْ ََ
َّ َ ُ ُ
﴿أن يكون ِل غالم َو ل ْم يمسس ِن بش ﴾
ثـ ّم جــاءت املفاجــأة الرابعــة و هــي جــواب جربئيــل لهــا
مؤكــدا ً هــذه البشــارة ،ناقــا لهــا جــواب الســاء:
َ َ
َ َ ُّ
ُ َ َ َ َّ َ ِّ ٌ َ َ ْ َ َ ُ
ـك هــو ع هــن و ِلجعلــه
ـك قــال ربـ ِ
﴿قــال كذلِـ ِ
َ ً ّ
ـاس﴾
آيــة ل ِلنـ ِ
اذن كان املــرر لهــذه الــوالدة االعجازيــة هــو التدبــر
الربــاين لجعــل هــذا الوليــد ايــة للنــاس تختــر فيهــا عقولهــم
ومداركهــم ورحمــة للنــاس الذيــن يؤمنــون برســالته الســمحاء
الهاديــة.
إذن حيــال هــذه املفا جــأة الرابعــة يبــدأ الضبــاب
ر
بالتكشّ ــف ،و تبــدأ االُمــور تتضــح بجــاء ،مفصحـ ًة عــن الـ ّ
الف ّنــي وراء هــذا الح ـ َدثَ املعجــز
أي
و أ ّول هذه األرسار :أ ّن السامء قادر ٌة عىل أن تصنع ّ
يشء و اآلخــر :هــو أ ّن القض ّيــة تتصــل بتقديــم دليــل معجــز،
هو والدة عيىس (عليه السالم) من غري رجل ،ليكون ـ فيام
بعــد ـ مــن خــال هــذه الــوالدة ُح ّجـ ًة عــى النــاس يف ات ّباعــه
و اإلميان برســالته.
بيــد أ ّن مر يــم (عليهــا الســام) بالرغــم مــن إميانهــا
العميــق بهــذه البشــارة ال تــزال تحســب للنــاس حســابَهم ،و
ال يــزال الخجـ ُـل يل ّفهــا ،لقناعتهــا بــأ ّن اآلدميــن مــن الصعــب
عليهــم أن يهضمــوا مثــل هــذا الح ـ َدثَ املعجــز ،و لذلــك
انفــردت يف مــكان قــي حيــا ًء مــن اآلخريــن ،و خشــي ًة مــن
اإلتّهــام.
ـاض
و قــد بلــغ بهــا التخـ ّوف ق ّمتــه ،حينــا واجههــا املخـ ُ
فعــا ،و عندهــا هتفــت جازعـةً:
ُّ َ ْ َ
َ ُ ْ ُ َ ْ ً َ ْ ًّ
َ َ
﴿يا ْلت ِن مِت قبل هذا و كنت نسيا من ِسيا﴾
إ ّن هــذا الهتـ َ
ـاف الجــاز َع الــذي مت ّنــى املــوت ،يُفصــح ـ
فن ّيـاً ـ مــن خــال عنــر الحــوار القصــي أ ّن الحــوار يضطلــع
فنيّ ـاً بالكشــف عــن حقائــق تتصــل مبشــاعر النــاس ،و هــي
مشــاع ٌر مل يرسدهــا النــص و مل ينقــل تفاصيلهــا حتّــى يف
عمليــة حــوار فعــي فيــا بينهــم ،أو فيــا بينهــا و بينهــم ،إالّ
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يف خامتــة القصــة.
ر يف ذلــك مــن الوجهــة الفنيــة ،أ ّن النــص يعتــزم
و الـ ّ
الكشــف عــن مشــاعر مريــم ذاتهــا ،و معرفتهــا ســلفاً مبــا
ســتكون عليه اســتجاب ُة الناس حيال هذا الحدَث املعجز،
و ذلــك قبــل أن تَح ـ ُدثَ أي ـ ُة اســتجابة فعل ّيــة مــن النــاس.
ـرة حينــا ذهبــت
و هــذا مــا أوضحتــه النصـ ُ
ـوص املفـ ّ
إىل أ ّن مريــم ـ نقــا عــن اإلمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق
(عليــه الســام) ـ كانــت عــى وعــي متام ـاً بطبيعــة قومهــا
الذيــن مل تعهــد فيهــم شــخصاً رشــيدا ً ينزههــا مــن الســوء.
و بالفعل فإ ّن خامتة القصة قد حققت هذه النبوءة،
أي التخ ّوف من االتهام ،فنقلت لنا هذا السيل من التُهم،
ََ ْ ْ
َ ْ ً َ ًّ
ـت شــيئا ف ِريــا﴾و قولهــم﴿ :ما
جئـ
مــن نحــو
ِ
قولهم﴿:لقــد ِ
ْ ََ
َ ْ ُ
َ َُ
َ
ُّ
ْ
16
ك﴾
اكن أبــوكِ امــرأ ســوء﴾ و قولهم﴿:ما اكنــت أم ِ
ُ
هتاف مريم ُي ّهد ملواقف
إذن من الوجهة الفنية كان
الحقــة يف القصــة تتصــل مبشــاعر النــاس ،مثلــا كان يف
اآلن ذاته يكشــف عن حقيقة وعيها بهذه املشــاعر ،و عدم
تح ّملهــا ألمثلــة ذلــك االتّهــام
لقــد كانــت أ ّول حادثــة رهيبــة تفا جــىء مريــم عليهــا
الســام و هــي يف عزلتهــا عــن اآلخريــن ـ هــي الــروح :جربئيــل.
ـب
ث ـ ّم كان مــن أمــر البشــارة مــا كان.و يجــيء الحــدث الرهيـ ُ
ـش اآلخــر ،متمثــا يف عمليــة الحمــل ذاتهــا.و تقــول
املدهـ ُ
ـرة :إ ّن جربئيــل نفــخ يف جيــب املِدر َعــة،
النصــوص املفـ ّ
فكمــل ال َولـ ُد مــن ســاعته أو خــال تســع ســاعات.ث ّم حانــت
ســاعة املخــاض.و كان مــن أمــر النخلــة و مثارهــا ،و النهــر،
أو الــرب منــه مــا كان.
وحصلــت مفا جــأة مدهشــة ا خــرى هــذه املفا جــأة
املدهشــة ـ مــن حيــث البُعــد الفنــي ـ جــاءت جواب ـاً وقتي ـاً
يه ـدّئ مــن جــزع مريــم عليهــا الســام عــر هتافهــا املريــر:
ُّ َ ْ َ
َْ َ
ـي ِمــت قبــل هــذا 17 ﴾...لقــد جــاء الجــواب
﴿يــا لتـ ِ
حدث ـاً مدهش ـاً معجــزا ً بــدوره ،لعلّــه ميســح آثــار االســتجابة
املريــرة لديها.فقــد هتــف عيــى (عليــه الســام) نفســه
ـض النصــوص تذهــب إىل أ ّن جربئيــل ـ راس ـاً لهــا
ـ و بعـ ُ
طرائــق اإلفــادة مــن البيئــة التــي جزعــت منهــا مريــم ،مه ّدئ ـاً
َ ّ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُّ
ََْ
ــك
ــك تت ِ
مــن َجز ِعهــا ،قائــا﴿:أال تــز ِن قــد جعــل رب ِ
َ ًّ
18
سيــا ﴾...
ِ

ثـ ّم جــاءت املفاجــأ ُة أخــرا ً ،و هــي أشـ ّد دهشــة و بَ َهــرا ً
مــن املفاجــآت الســابقة ،أال و هــي محادث ـ ُة عيــى (عليــه
ِّ َ ْ ُ
الســام) ِ
نفســه ـ و قــد ُولــد لت ـ ّوه ـ ،قائــا﴿:إِن عبــد اللّ
َ ْ
َ َ َ ََ
َ ًّ
ـي نبِيــا﴾
آتـ ِ
ـان الكِتــاب و جعلـ ِ
و كانــت هــذه املحادثــة ـ مــن حيــث البعــد الف ّنــي أيضـاً
ـكل االتهامــات التــي بــدأت تتــواىل فعــا عــى مريــم
ـ جوابـاً لـ ّ
عليها الســام.
النص بعد هذه املحادثة املعجزة عن رسم
و سكت
ُّ
اســتجابة النــاس مفصحـاً بهــذا الصمــت عــن صمــت الناس
أي اتهــام
و هــم يواجهــون حدث ـاً معجــزا ً ال ميلكــون حيالــه ّ
رخيــص بعــد مشــاهدتهم ملعجــز مذهــل مدهــش.
ثــم تابــع النــص القــرأين الكريــم الربهــان عــى برشيــة
املســيح “مــا كان للــه ان يتخــذ مــن ولــد ســبحانه اذا قــى
19
امــرا فإمنــا يقــول لــه كــن فيكــون”
وهــذه هــي الداللــة االعجازيــة للكلمــة الربانيــة (كــن)
والتــي امتحــن فيهــا اللــه عقــول البــر بهــذه الــوالدة املعجزة.
والبد من التأكيد عىل ان الرواية القرأنية وقفت وســطا بني
االتهامات التي وصفت مريم عليها السالم بابشع الصفات

وبــن القــول الــذي نســبه املســيحيون لكونهــا والــدة اللــه.
ثــم تابعــت الســورة الكرميــة وصفــا لحــوار ابراهيــم عليــه
الســام مــع والــده والــذي كان يفيــض بالدعــوة الحســنى
والطاعــة والرغبــة بهدايــة االب والــذي مل يســتجب للدعــوة
الربانيــة فجــاء الــرد الربــاين بهبــة النبــوة البراهيــم ولذريتــه
طاملــا انــه اعتــزل قومــه ومــا يعبــدون ومنهــم مــوىس عليــه
الســام والــذي ذكــر يف االيتــن ( )51-50واســاعيل عليــه
الســام والــذي كان يأمــر اهلــه بالصلــوة والزكــوة وكان عنــد
20
ربــه مرضيــا.
وا لــذي نســتنتجه ان الســورة الكرميــة تركــزت عــى
تبيــان التفســر الربــاين لقضيــة شــائكة شــغلت املعتقــدات
الدينية واعطت جوابا عقالنيا شــافيا يفرس االحداث التي
جــرت عــى املســيح ووالدتــه عليهــا الســام بنحــو روحــاين
وعقــاين يف الوقــت ذاتــه يــوازن بــن مــا هــو معجــز وبــن
مــا هــو عــادي ،وميكــن للعقــل االنســاين ان يتقبلــه فيمهــد
للموضــوع االســايس بايــات ودالئــل معجــزة حتــى يصــل يف
النهاية اىل الحكمة االلهية املتوخاة من خلق املسيح عليه
الســام بهــذه الطريقــة االعجازيــة.

املصادر واملراجع
4 .4عقيل عبد ،الداللة النفسية لسورة مريم ،القادسية2007،

القرأن الكريم

الكتاب املقدس
1 .1محمــد حســن ا لطبا طبا يئ  ،ا مليــز ا ن يف
ا لقر ا ن  ،بري و ت  ،مؤ سســة ا ال علمــي .1 9 9 7 ،

تفســر

2 .2محمــد جعفــر محســن ،الداللــة النفســية لاللفــاظ يف القــرأن
الكريــم ،القادســية2002،
3 .3انوار عزيز جليل ،سورة مريم ،دراسة لغوية،البرصة2005 ،

5 .5عــاء عبــد الــرزاق ،دراســات يف الفلســفة واالدب ،دمشــق ،دار
متــوز.2012،
املصادر االنكليزية
Frank Stagg, New Testament Theology,Broadman,
1962.

1

J.W.Wenham,The elements of New Testament Greek,Cambridge University Press.,

2

الهوامش
1

الكتــاب املقدس،انجيــل متــى ،الســفر االول،االيــات()25-24
حــول رأي االتجا هــات التوحيد يــة يف الكنيســة املســيحية
انظر:عــاء عبــد الرزاق،الكنيســة التوحيديــة تاريخهــا وموقفهــا مــن
القضية الفلسطينية ،مجلة مركز الدراسات الفلسطينية،جامعة
بغــداد.2012 ،

2

3

الكتــاب املقدس،انجيــل يوحنا،الســفر االول ،االيــات ()14-1
ولقــد تكــررت يف الســفر االول هــذا مفــردة الكلمــة ()4مــرات ومل
تــرد يف االناجيــل االخــرى.
للتفصيــل انظــرFrank Stagg, New Testament :
and 163 p ,1962 ,Theolog y,Broadman
كتاب املؤمتر ()1

املؤمتر الدويل 2015 - 2 -

93

J.W.Wenham, The elements of New Testament
35:p ,1965 ,Greek,Cambridge University Press

 11انوار عزيز جليل،ســورة مريم ،دراســة لغوية ،رســالة ماجســتري غري
منشــورة ،مقدمــة لكليــة االدلــب ،جامعــة البــرة2005،

4

سورة مريم،االية ( )2وانظر :محمد حسني الطباطبايئ،امليزان يف
تفســرالقــرأن،جــزء()14بريوت،مؤسســةاالعلمــي،1997،ص27:

6

عقيــل عبــد ،الداللــة النفســية يف ســورة مريــم ،مجلــة القادســية
يفاآلدابوالعلــومالرتبويــة،العددان(،)4-3املجلــد(2007،)6

 15سورة مريم ،االية 18

8

مريم،االيات)23-16(،

 17مريم،االية22:

5

الكتــاب املقــدس ،العهــد الجديــد ،انجيــل لوقــا ،الســفر االول
االيــات ()24-5

7

ال عمران ،االية ()37

9

مريم ،االيات ()30-24

 10عــاء عبــد ا لــرزاق ،درا ســات يف الفلســفة واالدب،
دمشــق ،دار متــوز ،الفصــل الرابع( ســور قرأنيــة مبضا مــن
فلســفية )  ،2 0 1 2 ،ص 6 4 :

94

م ةروسل ةيفسلفلا نيماضملا يف ةسارد

 12عالء عبد الرزاق ،مصدر سبق ذكره،ص66:

 13ســورة مريــم :االيــة  24وانظــر ايضــا :محمــد جعفــر محســن ،الداللــة
النفسية لاللفاظ يف القرأن الكريم ،اطروحة دكتوراه غري منشورة
مقدمــة لكليــة االداب ،جامعــة القادســية2002 ،
 14سورة مريم االية 17
 16مريم ،االية 27
 18مريم :االية 23
 19مريم االية 34

 20مريم ،االية 53

الظواهر البالغیة و ال�صوتیة
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قسم اللغة العربیه ،کلیة اآلداب – جامعة “آزاد” اإلسالمیة – قم
جمهورية ایران اإلسالمية ،إيران

امللخص
إن الظواهــر البالغیــة والصوتیــة باعتبارهــا بنیــات جوهریــة يف النــص األديب تع ـ ّد مــن أهــم اآللیــات اللغویــة الفنیــة
املتمیــزة يف القــرآن الكریــم ،حیــث تشــكل هــذه الظاهــرة جانباً مهـ ّـاً مــن جوانــب اإلعجــاز البالغــي والصــويت يف
وجل _ إذ یجعل منه ســفرا ً خالدا ٌ ال یزال غضّ اً طریّاً كأنّه خرج إلی الدنیا باألمس فقط .إال أ ّن الواقع
كتاب الله _ع ّز ّ
یثبــت أن مرتجــم القــرآن الكریــم مهــا كان متمرسـاً قــد یقــف يف كثیــر مــن األحیــان عاجــزا ً عــن نقــل الصــور كــا كانــت
ويف إطــار تشــكیلها الفنــي ،وهــذا مــا یــأيت علــی صالــح الداللــة ،حیــث تبقی ناقصــة نظــرا ً للربــاط الوثیــق بیــن الصــورة
والداللــة .حتــی لــو افرتضنــا أنــه ترجــم النــص ذا املیــزة الصوتیــة والبالغیــة داللیـاً فــا یقــوی بحــال أن ینقــل النــص إلــی
اللغــة الهــدف جاملیـاً أي مــع االحتفــاظ بجــال الصــورة ورونقهــا إال يف القلیــل النــادر وهــذا مــا یعــرف بــه املختصــون
يف فــن ترجمــة القــرآن الكریــم قدیـاً وحدیثـاً.
يف هــذه الورقــة املتواضعــة یســعی الباحثــان إلــی اســتعراض املشــكلة مشــفوعة بنــاذج مــن الظواهــر البالغیــة
والصوتیــة املتمثلــة يف عدیــد مــن اآلیــات القرآنیــة ،التــي ال تخضــع للرتجمــة نظــرا ً لخصوصیتهــا  -كــا أســلفنا -ومــن
ث ًـ ًّم تقدیــم بعــض الحلــول التــي توصلنــا إلیهــا وكذلــك التعریــف ببعــض البدائــل املمكنــة مســتفیدین يف ذلــك مــن
تجــارب املختصیــن يف حقــل الرتجمــة.
املفردات :الظواهر البالغیة  -الظواهر الصوتیة  -عملیة ترجمة  -القرآن الكریم

The Rhetorical and phonetic aspects and the process of
translation of Quran: Problems and Solutions
The Rhetorical and phonetic are of the basic foundations of a text and as the lexical
and grammatical translation, they have an important role in formation of the message.
The usage of the rhetorical and phonetic devices in Quran is so unique That the
researchers have considered it the aspects of the miracle of Quran and one of the
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factors of its immortality, such that it has increased its freshness during a long time.
In fact,however the translators of Quran have had great success in lexical translation,but
despite having extensive experience in the field of translation, they haven’t much
success in transferring the rhetorical and phonetic aspects of the text to the target
language.
Considering the continuity of the various linguistic implications implications such
as the grammatical and lexical and the rhetorical and phonetic implications in the
process of forming message, the neglect of the rhetorical and phonetic aspects and
just attending to the lexical and grammatical implications has caused a major defect
in translating Quran by either the ancient or new tranlators.
In addition to the Presenting several examples of the defect, The authors of this paper
try to make some suggestions for its improvement, so that in the process of translating
both the Lexical and grammatical aspects And the rhetorical and phonetic aspects
have been considered.
Keywords: Rhetorical aspects, Phonetic aspects, The process of translating, Quran.

مقدمة

ع ّرفــوا “الرتجمــة” بأنّهــا محاولــة لنقــل تجــارب معینــة مــن
وبســطوا
لغــة إلــی لغــة أخــری دون املســاس بــروح النــص ّ
يف التعریــف أ ّن الرتجمــة عملیــة حضاریــة تعكــس تالقح ـاً
ثقافیّاً بین أمناط من املستویات وهي أهم رشایین انتقال
املعرفــة واإلبــداع بیــن الشــعوب .أوضحــوا أیض ـاً أ ّن هــذه
نقل
العملیة لیست نقالً للكلامت والرتاكیب بقدر ما هي ٌ
للفكــر والثقافــة وأمنــاط التعاطــي املنعكســة يف تراكیــب
الجمل .أما يف اللغة العربیة ونصها األصیل واألكرب واألبرز
وهو القرآن العظیم فإن ترجمتها تحظی من األهمیة مبكانة
كــری وبحسیاســیة بالغــة ،نظــرا ً ألنــه كالم اللــه املنــزل یجــب
االحتفــاظ بجوهــره معنـ ًـی ومبنـ ًـی لــدی التفســیر والرتجمــة.
قســم املختصــون وضمــن بیــان متهیــدي وعــام
وقــد ّ
الرتجمــة القرآنیــة إلــی قســمین:
الرتجمــة الحرفیــة :وهــي نقــل الــكالم مــن لغــة إلــی
نظائرهــا مــن اللغــات األخــری مــع مراعــاة املوافقــة ،بحیــث
یكــون النظــم موافقـاً للنظــم والرتتیــب موافقـاً للرتتیــب؛ غیــر
أنها تخرج الكالم يف أسلوب الی ٔودّي ما یقصده يف األصل
96
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وال یجــوز ألحــد أن یقــول إ ّن الكلم ـ ة مــن القــرآن إذا ترجمــت
إنّهــا كالم اللــه.
الرتجمــة املعنویة أو التفســیریة :وهــي تفســیر الــكالم
وبیانــه بلغــة أخــری دون مراعــاة النظــم والرتتیــب واملحــاكاة
مع اإلرتباط باألصل ألنّه تفسیر له .فان كانت بلغة األصل
تسـ ّمی رشحـاً وتفســیرا ً ،وإن كانــت بغیــر لغــة األصــل تسـ ّمی
ترجمــة معنویة.
والرتجمــة أی ـاًّ كانــت؛ حرفیــة أم معنویــة فإنّهــا تواجــه
مشاكل تعرقل مسیرتها وتجعل منها عملیة صعبة املراس
ومــن جملــة تلــك املشــاكل بــل مــن أبرزهــا ،نقــل النغــات
الصوتیــة والــدالالت التــي تنطــوی علیهــا هــذه النغــات
الصوتیــةيف النصــوص القرآنیــة املتنوعـة مــن مكیــة ومدینــة
وقصصیــة وغیرهــا ،وكذلــك يف الصــور البالغیــة التــي
تتجلّــی يف اآلیــات والســور وتجعــل مــن القــرآن قمــة ســامقة
يف الجــال و الروعــة .عموم ـاً فإنّــه بالنســبة للصوتیــات
(االیقاعــات و النغــات) فنحــن نعــرف أن هنالــك صــو ٌر
وظالل وإیحاءات تبعثها النغمة السائدة علی عموم النص
كبنــاء متكامــل ،أو علــی تراكیبــه املختلفــة أو مفرداتــه ،وال
بـ ّد مــن نقــل تلــك النغمــة بشــكل أو بآخــر إلــی املتلقــي كیــا

یتعامل مع النص بشكل أكرث موضوعیة ودقة وعمقاً وهذا
_ نظــرا ً لصعوبتــه _ مــا یجعــل املرتجــم يف مخمصــة ،ألنــه
الیقوی بحال ٍعلی فعل يشء إزاء ذلك يف األعم األغلب.
فعلــی ســبیل املثــال فــإن ســورة “مریــم” كغیرهــا مــن الســور
القرآنیــة متــت صیاغتهــا ضمــن إیقــاع خــاص یمكــن اعتبــاره
ایقاعـاً نســویاً إن صــح التعبیــر فیحمــل معهــا دالالت ومعــان
ـاری مهــا بــذل مــن
بعینهــا لیــس مبقــدور املرتجــم نقلهــا للقـ ٔ
جـ ّد وجهــد .نفــس املشــكلة یواجهــا املرتجــم حینــا یحــاول
نقــل دالالت الصــور البیانیــه يف معظمهــا ،باعتبــار أن كثیــرا ً
مــن تلــك الصــور تســتعيص علــی الرتجمــة نظــرا ً لفرادتهــا
یخص لغة املبدأ؛ مثل
معنی
وخصوصیاتها وتوفرها علی
ّ
ً
معــان تتصــل اتصــاالً وثیق ـاً بالبیئــة أل ّن البیئــة هــي التــي قــد
تقیّد املعنی ،وكذلك املعاين املطلقة التي من الصعب
نقلها وإن هي لیست مقیدة ببیئة معینة .فقوله تعالی﴿ :
َ
َ َ َ
اب ب ِ ِقيعـ ٍة﴾ قــد یكــون مــن مصادیــق األول إذ أن هــذه
كــر ٍ
الصحراویــة .وقــد یكــون قولــه تعالــی:
الصــورة تخــص البیئــة ّ
َ ُّ ْ
َ َ َ َّ َ
﴿والصبــحِ إِذا تنفــس﴾ مصداق ـاً للثــاين إذ إنهــا ظاهــرة
طبیعيــة عامــة یج ّربهــا اإلنســان يف مطلــق البیئــات .وكذلــك
نقــل الصــورة التــي تعتمــد الخیــال املحــض كقولــه تعالــی:
َ ْ ُ َ َ َ َّ ُ ُ ُ ُ َّ َ
ِني﴾ وغیرهــا الكثیــر مــن
﴿طلعهــا كأنــه رءوس الشــياط ِ
الصور التي ال یمكن ترجمتها بسهولة نظر للخصائص التي
ّ
متت اإلشارة إلیها .وعلی اإلجامل فإن هذه الورقة البحثیة
تتعهــد بتواضــع تنــاول هــذه املشــكلة التــي تعــرض طریــق
الرتجمــة وتحدیــدا ً الرتجمــة القرآنیــة إلــی اللغــة الفارســیة،
حیــث هــي اللغــة املقصــودة أو اللغــة الهــدف يف هــذا
ٍ
البحــث ،ومــن ث ـ ّم محاولــة العثــور علــی بعــض البدا ئــل
والحلــول التــي یمكــن توظیفهــا يف هــذا الحقــل.
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ال نقصــد مــن هــذه الظاهــرة ،الصــور البیانیــة التقلیدیــه مــن
تشــابیه واســتعارات وكنایــات فحســب ،وإمنــا نقصــد منهــا
أیضـاً الظواهــر املعجمیــة والرتكیبيــة ألنهــا تندرجــان تحــت
مفهــوم االنزیــاح “وهــو ســیر الــكالم يف غیــر االتجــاه الطبیعــي
للغــة لتشــكیل صــورة أدبیــة غیــر منطیــة یســتثار مــن خاللهــا
إحســاس املتلقــي “ 3.وبالتــايل قــد تصعــب ترجمتهــا كــا

الصــور البیانیــة (املجازیــة).
ويف البیــن نســتعرض منــاذج مــن هــذه الظواهــر الثالثــة
التــي منهــا مــا ال تخضــع للرتجمــة إال مــن خــال الــرح
والتوضیــح ،حیــث هــو خــروج مــن عملیــة الرتجمــة مبعناهــا
الفنــي ،ومنهــا مــا یرتجــم لكــن بالســعي إلــی العثــور علــی
معادالتهــا يف لغــة املقصــد (الهــدف) ،وقــد یكــون ذلــك
صعب ـاً إالّ علــی املرتجــم الخبیــر املتمــرس.

أوالً :مناذج من الظواهر املعجمیة

َ َ ََ َ ُْ ً َ َ ً
لفظــة “رقبــة” يف قولــه تعالــی﴿ :ومــن قتــل مؤمِنــا خطــأ
َ َ ْ ُ َ َ ُّ ْ َ
ـر َرقب ٍة مؤمِن ٍة﴾ 4فلهــذه اللفظــة إیحاءهــا العاطفي
فتح ِريـ
يف تحریــك النفــوس “حیــث توحــي مبــا كان یعانیــه العبیــد
مــن عنــا ٍء ویقاســونه مــن عــذاب ،حیــن كانــوا یربطــون رقابهــم
بالحبــال وی ّجرونهــم بهــا وقــد كان التعبیــر بالرقبــة مالمئ ـاً
للغــرض الــذي تهــدف إلیــه اآلیــة .وهــو تحریــر العبــد ،ألن
هــذا التعبیــر مبــا فیــه مــن تذكیــر الســادة مبعانــاة اولئــك
الطائفة من البرش یبعث فیهم روح الشفقه والعطف علی
ه ٔوالء املساكین فیكون ذلك أدعی لعتقهم” 5.فقد متت
ترجمــة “فتحریــر رقبــة” إلــی الفارســیة ب ـ “بایــد بنــد ٔه مؤمنــی را
آزاد كــرد” أي یجــب تحریــر عبــد م ٔومــن .فالرقبــة مل ترتجــم
وفق ـاً لداللتهــا الفنیــة الخاصــة التــي أرشنــا إلیهــا ســلفاً؛ بــل
ترجمــت مثلــا ترجمــت لفظــة “العبــد” يف قولــه تعالــی:
ـر ٍ
ِك َولَ ـ ْو أَ ْع َجبَ ُك ـ ْم﴾ 6.فالخیــار
ـر ِّمــن ُّمـ ْ
﴿َ َولَ َعبْ ـ ٌد ُّم ْؤ ِم ـ ٌن َخـ ْ ٌ
الوحیــد أمــام املرتجــم هنــا هــو إیضــاح داللــة اللفظــة بالــرح
يف الهامــش أو يف النــص .
َ َ َ َّ َ َ َ
لفظــة "یتمطّــی" يف قولــه تعالــی﴿ :فــا صــدق ول
َٰ
َ َّ َ َ َ َ َّ ٰ ُ َّ َ َ َ َ ٰ َ ْ
َّ
َص ٰ
ل أهلِــ ِه
ــى * َول ِ
كــن كــذب وتــول * ثــم ذهــب إ ِ
َي َت َم َّط ٰ
ــى﴾ 7و یتمطّــی مبعنــی تتبخــر و أصلــه یتمطــط أي
یت ّمــدد؛ ألن املتبخــر یمـ ّد خطــاه ،فهنالــك إذن لـ ّـی للمطــا
أي الظهــر ومت ـدّد وتثاقــل .قــال الف ـ ّراء " :وقولــه _ ع ّزوجـ ّـل
_ یتمطّــی أي یتبخــر ،ألن الظهــر هــو املطــا ،فیلــوی ظهــره
خاصــه أبــی جهــل"  8إذن نحــن أمــام حركــة
تبخــرا ً وهــذه
ّ
جســمیة معینــة هــو ر ّد فعــل علــی الدعــوة النبویــة واهــال
ٌ للتصدیــق بالدعــوة والصــاة ونحوهــا ،وأنهــا ترتجــم عــن
بــادة أيب جهــل وغفلتــه املقیتــة.
كتاب املؤمتر ()1
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فكیــف یمكــن _ إذن _ نقــل دالالت هــذه الحركــة
الجســمیة مــن العربیــة إلــی لغــة أخــری .ففــي اللغــة الفارســیة
جل ما استطاع أن یفعله املرتجم هو نقل اللفظة
_ مثالً _ ّ
" يتمطی" إلی "خرامان" وهي مبعنی التبخرت لكنها _ كام
قلنــا _ ال توحــی بالداللــة املقصــودة ،خاصــة املفارقــة التــي
تتضمنهــا اللفظــة " وهــي املفارقــة الســاخرة التــي تنبعــث
مــن صــورة مختــال متعاجــب ،صــد عــن داعــی الحــق وكان
يف صــدوده وإعراضــه عــن الصــاة مــا یقــوده إلــی الذهــاب
9
إلــی أهلــه هكــذا متبخــرا ً مزهـ ّوا ً مبــا فعــل".
َ َ
ََ ّ ْ ُ
اب
َ لفظــة "البــری" يف قولــه تعالــی﴿ :فب ِشهــم بِعذ ٍ
أ ِل ٍم﴾ 10فهذه اللفظة تم توظیفها ألجل التهكم ،والتهكم "
لغویاً الته ّز ٔو ،وتهك ّمت البرئ :تهدّمت " 11أ ّما يف مصطلح
علــاء البیــان ،فهوعبــارة عــن إخــراج ا لــكالم علــی ضــد
مقتضــی الحــال ،اســتهزا ًء باملخاطــب "وإنّهــا مــن العوامــل
املهمــة التــي تـ ٔودی إلــی قلــب املعنــی وتغییــر الدّاللــة إلــی
ض ّدهــا يف كثیــر مــن األحیــان"ّ 12إل أ ّن الرتجمــة الفارســیة
جــاءت بلفظــة "اإلخبــار" معــادالً للبــری دون أن تكشــف
عن الداللة التهكمیة التي تنطوي علیها هذه اللفظة .تلك
الداللة التي نتلقّها من خالل الســیاق ومبســاعدة القرینة،
إذ البــری تعنــی الخــر الســار ،فیــا جــاءت يف الرتجمــة "
آنــان را ازعــذاب دردناكــی خــر ده" فــكان بإمكانــه أن یــأيت
بصفة " السار:خوش ،مرست بخش " لیعطی النص معنی
تهكمیّاً حیث هو الغرض من األیة ،فیقول مثالً " به ایشان
خربمــرت بخـ ِ
ـش عــذاب دردنــاك بــده" أي أخربهــم بخــر
ســا ّر هــو العــذاب األلیــم ،ومــن خــال ذلــك یصبــح بامــكان
املتلقــي أن یعــي الدّاللــة التــي یســعی لــه النــص.

ثانیـــاً :الظواهر الرتكیبیة

التقدیــم و التاخیــر :یعــد أســلوب التقدیــم والتاخیــر ســوا ٌء
علــی مســتوی املفــردات أو العبــارات أو علــی مســتوی
املقاطــع مــن الظواهــر الرتكیبــة الداللیــة ،وقــد كــر اســتعامل
هذا االسلوب يف القرآن الكریمّ ،إل أن املرتجمین مل یحسنوا
يف كثیــر مــن االحیــان نقــل هــذه الــدالالت الرتكیبیــة إلــی لغــة
الهــدف الّ بشــق األنفــس ،ومــن منــاذج ذلــك قولــه تعالــی :
َ َ َ َ َ َّ ْ َ َ
﴿ومــن يتـ
ـوك ع الل َِّ﴾ الــذي ورد يف ســورة األنفــال اآلیــة
98

لولح و لكاشم

ََ َ
َ َّ ْ ُ
رقــم  49وقولــه تعالــی﴿ :فعــى اهللِ ت َوكت﴾ الوارد يف ســورة
یونس اآلیة رقم  .71فب ٔورة الرتكیز يف اآلیة األولی هي مفهوم
"التــوكل" باعتبــاره مفهومـاً أخالقیـاً إســامیاً ینبغــی للمســلم
اعتــاده يف األمــور ،بینــا ب ـ ٔورة الرتكیــز يف األی ـ ة الثانیــة هــي
املتــوكل علیــه وهــو اللــه _ ســبحانه و تعالــی _ إذ ال معنــی
ملفهــوم التــوكل دون معرفــة مــن نتــوكل علیــه .بــل ویجــب
التــوكل علیــه لكــن معظــم املرتجمیــن قــد فشــلوا يف انتقــال
املعنــی املــراد مــن هذیــن التعبیریــن إذ اقتــرت ترجامتهــم
علــی داللــة واحــدة هــي التــوكل علــی اللــه.
اإلعراب :من املعروف نحویاً أن إعراب الكلمة حینام
یتغیر بسبب تغییر موقعه النحوی أي یتغیر ضمن تشكیل
الجملة ،تتغیر معه الداللة بطبیعة الحالّ ،إل أن ما یالحظ
يف بعــض الرتجــات هــو إهــال هــذه الناحیــة بســبب
عــدم اعتــاد اللغــة املنقولــة إلیهــا النظــام الرتكیبــی .ففــي
اللغــات الرتكیبیــة مثــل اللغــة الفارســیة یصبــح مــن الصعــب
نقل الداللة الناجمة عن اشتقاقات اللغة وكذلك إعرابها.
لنأخــذ يف هــذا الخصــوص لفظــة "ســام" وكذلــك
َََ ْ
ـاء ْت ُر ُســلُ َنا إبْ َراه َ
ـد َجـ َ
ِيم
"ســاماً" يف قولــه تعالــی﴿ :ولقـ
َ ِ
ُْ ْ َ ٰ َ ُ َ َ ً َ َ َ َ ٌ ََ َ َ
ـث أن َجــاءَ
بِالبــرى قالــوا ســاما قــال ســام فمــا لِـ
ْ
َ
يذ﴾ 13حیــث الرس الفنی يف االلتفات من حالة
ـل حنِ ٍ
ب ِ ِعجـ ٍ
النصب "سالماً" إلی حالة الرفع "سال ٌم" فاالول جری علی
ـدل علــی الحــدوث ،فیــا تـ ّ
لســان الرســل وهــو یـ ّ
ـدل الثانیــة
علــی الثبــوت املطلــق وبالتالــی یــدل علــی أن ابراهیــم ر ّد
علــی تحیــة القــوم بأحســن منهــا" 14إال أن الرتجمــةالفارســیة
تكتفــی مبــا معنــاه :ســل ّموا علیــه فــر ّد علیهــم ســاماً  ".ســام
گفتنــد ،پاســخ داد :ســام".
الحــذف والذكــر :مــن منــاذج هــذا الظواهــر الرتكیبــة
التــي تصعــب ترجمتهــا حــذف املفعــول بــه الجملــة إلفــادة
َ ُ َْ ُ
َٰ َ
ار
العمـ َـوم مــن مثــل قولــه تعالــی﴿ :واهلل يدعــو إ ِ
لد ِ
َّ
الســا ِم﴾ 15فقــد حــذف يف هــذه اآلیــة املفعــول بــه لفعــل
"یدعــو" لیـ ّ
ـدل علــی إفــادة العمــوم .وقــد وفــق املرتجــم
الفــاريس إلــی حـ ّد مــا يف نقــل املعنــی املــراد ،عندمــا وضع
بین القوسین لفظة " شام" أي" :انتم" لیفید العموم الذي
یفهــم مــن حــذف مفعــول الفعــل ،ولــو مل یفعــل ذلــك لبقــی

املعنــی غیــر موفی ـاً للداللــة املقصــودة.
متییــز :یقــول البالغیــون أن التمییــز إذا كان يف أصلــه
فاع ـاً أو مفعــوالً فهــذا ی ـدّل علــی املبالغــة يف االمــر .مــن
َ َ َّ َ ْ َ َ ُ ُ ً
﴿وفج ْرنا ال ْرض عيونا﴾ 16فقد
مناذج ذلك قوله تعالی:
كانت كلمة "عیوناً" وهي التمییز يف هذه العبارة ،مفعوالً
بــه ،إذ األصــل هــو" ف ّجرنــا عیــون األرض" .وتبقــی املشــكلة
قامئــة لــدی ترجمــة هــذه اللفظــة .الّ أن هنــاك محاولــة مــن
جانــب أحــد املرتجمیــن لرتجمتهــا ،حیــث جــاء بســابقة هــي
" فرا" التي توفی يف الفارســیة املبالغة يف الفعل تقریباً،
لذلــك اختــار يف ترجمــة اآلیــة عبــارة " و از زمیــن چشــمه هــا
فراجوشانیدیم" وهكذا وفّق إلی ح ّد ما يف ترجمة الداللة
البالغیــة لآلیــة وهــي املبالغــة يف تفجیــر االرض مــا ًء.

ثالثاً :الصور البیانیة

التشــبیه :التشــبیه باعتبــاره أســلوباً لتصویــر املعنــی یقــوم
علــی مقارنــة شــی ٍء بآخــر ،وع ّرفــه البالغیــون بقولهــم" :هــو
الجمــع بیــن الشــیء أو األشــیاء مبعنــی مــا بواســطة الــكاف
ونحوهــا" 17وقــد یواجــه املرتجــم بعــض الصعوبــات لــدی
نقل بعض التصاویر التشبیهية وتحدیدا ً تلك التي ت ٔوطّرها
البیئــة ،أو تلــك التــي تــم فیهــا اســتخدام أداة تشــبیه محـدّدة
دون غیرهــا ،أو تلــك التــي مرشّ ــحة لعــدة تأویــات ،حیــث
یــری املرتجــم اختیــار إحداهــا دون اآلخــر وهنــا نذكــر منــاذج
لــكل واحــد منهــا:
التشــبیهات الخاصــة بالبیئــة املعینــة مثــل التشــبیه
َ
ُ َّ َ َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ُ
ــم أعجــاز
ــزع انلــاس كأنه
ا َلــوارد يف قولــه تعالــی﴿ :ت ِ
ْ ُّ َ
ـل منق ِعــر﴾ 18فقــد جــاءت لفظــة "املنقعــر" هنــا مبعنــی
نـ ٍ
النخــل املقطــوع مــن أصلــه ،والنخــل _ كــا هــو معــروف_
ال ینبــت إال يف بیئــات حــا ّرة ،لذلــك ال یشــاهد انقطاعــه
عنــد هبــوب الریــاح الهوجــاء إلّ مــن عــاش يف بیئــة صحراویــة
حــا ّره .مــع ذلــك اســتطاع املرتجــم الفــاريس نقــل الصــورة إذا
املشــاهد لــه انطباعــه أو تصــوره العــام عــن اقتــاع االشــجار
بفعل الریاح العاتیة .فرتجم أحدهم اآلیة التي ورد التصویر
فیهــا بقولــه " :گویــی تنــه هــای نخلــی بودنــد كــه ریشــه كــن
شده بودند" أي كأنهم اعجاز نخیل اقتلعت من جذورها.
إال أ ّن الصــورة ال تكتمــل إال إذا كانــت النخلــة هــي الشــجرة

املقتلعــة 19 .وعموم ـاً تبقــی الرتجمــة غیــر موفیــة بتصویــر
الحالــة املقصــودة وتقــر عــن االیحــاء بالداللــة التامــة.
التشــبیهات ذات األدوات التشــبیهیة الخاصــة ،إذ
یــری بعــض البالغییــن أن أدوات التشــبیه تتفــاوت يف أداء
وظیفتهــا البالغیــة حیــث " متثــل "الــكاف" الدرجــة العادیــة
مــن درجــات التشــابه بیــن الشــیئین و"مثــل" الدرجــة العالیــة
20
منهــا و"كأنّ" الدرجــة األدنــی مــن املتوســط مــن التشــابه"
وإذا كان كذلــك فالب ـ ّد أن یأخــذ املرتجــم هــذه الدرجــات
املتفاوتــة بعیــن االعتبــار إذ بدونهــا تبقــی الرتجمــة غیــر
مســتوفیة للــرط املبــديئ لهــا وهــي إفــادة الداللــة .ثــم
األدوات املســتخدمة يف الفارســیة وهــي :ماننــد ،چــون،
همچــون ،بســان ،مثــل ،گویــی وغیرهــا وإن تن ّوعــت يف
الصیاغة إال أنّها ال متثل تفاوت درجات التشبیه .اللّهم ّإل
أن یقال أن جوهر املشابهة هو املقصود الرئیس وال دخل
لألدوات فیها مع تفاوت درجاتها التشابهیة يف نقل الفكرة
التــي یســعی النــص إلیصالهــا .ومبعنــی آخــر تبقــی الصــور
التــي توجیهــا هــذه التفاوتــات يف مســتوی تزییــن الــكالم
وتزویقــه لــدی أبنــاء اللغــة وحدهــم وهــذا ال یولفقــه البعــض.
التشــبیهات املرشــحة لــدالالت متنوعــة حيــث هــي
تخلــق مشــكلة لعملیــة الرتجمــة مــن نــوع آخــر ،حیــث یقــف
املرتجــم محتــارا ً الختیــار الداللــة األقــرب إلــی املقصــود،
فلیــس مــن املطلــوب منــه أن ینقــل كافــة املــرادات التــي
قــد یتضمنهــا النــص .ثــم إذا قــام بذلــك لخرجــت عملیــة
الرتجمة إلی التفسیر والتأویل يف جنوح ملا ال یعنیه .ومن
ٌ
ُ
﴿هـ َّ
ـن ِ َلــاس
منــاذج هــذا النــوع مــن التشــبیه قولــه تعالــی:
َّ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ٌ
ــاس ل َّ ُه َّ
ــن﴾ 21فهــذا التشــبیه ســواء فیــا
لكــم وأنتــم ِل
یتعلــق بطرفیــه أم فیــا یرتبــط بوجــه شــبهه أم فیــا یتصــل
بالغــرض الــذي یرمــی إلیــه أم املقــام الــذي قیــل فیــه وكذلك
بالنســبة إلــی املبــدع واملتلقــی یأخــذ طابــع االتســاع ویرشّ ــح
لتأویالت عدّة أوردها املفرسون يف تفاسیرهم 22.يف مثل
جــح اختیــار الداللــة األقــرب إلــی الواقــع الــذي
هــذه الحالــة یر ّ
استحســنها املفــرون.
املجــاز :جــاء يف معجــم املصطلحــات العربیــة يف
اللغــة واآلداب "املجــاز كل الصیــغ البالغیــة التــي تحتــوي
تغییــرا ً يف داللــة األلفــاظ املعتــادة وینــدرج تحــت هــذا كل
كتاب املؤمتر ()1
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أنواع املجاز يف البالغة العربیة ما عدا الكنایة التي الیمنع
استعامل ألفاظها يف غیر ما وضعت له من إرادة املعنی
23
األصــي لهــذه األلفــاظ".
تعــد املجــاز بكافــة انواعهــا اللغویــة والرتكیبیــة ،ســواء
كانــت عالقــة الطرفیــن فیهــا املشــابهة أم غیــر مشــابهة ،تعــد
مــن الظواهــر الكالمیــة التــي تقــف عقبــة يف طریــق املرتجــم،
خاصــة يف الرتجمــة القرآنیــة التــي تحفــل باالســتعارات و"
تعترب االستعارة من أهم املشاكل يف عامل الرتجمة النظري
والعملــی فالكثیــر مــن االســتعارات تبقــی خــارج نطــاق قــدرة
املرتجم علی ترجمتها من لغتها األصلیة إلی لغة أخری"،24
و مــن مناذجهــا:
َ َ َّ َ َ َ
اإلســتعارة املکنيــة :مثــل قولــه تعالــی﴿ :ولمــا ســكت
َ ُّ َ ْ َ َ
عــن مــوس الغض ُب﴾ 25.إذ شــبهت لفظــة "الغضــب" يف
هــذه اآلیــة بانســان ثــم حــذف املشــبه بــه ورمــز إلیــه بشــیء
مــن لوازمــه وهو"ســكت" فتكــون يف "الغضــب" اســتعارة
مكینة تنطوی علی داللة شعوریة ال یمكن ترجمتها بسهولة.
جل ما فعله املرتجمون هنا هو تعبیرهم بالفارسیة:
لذلك ّ
" وچــون خشــم موســی فرونشســت" أي وملـّـا خمــد أو هــدأ
غضــب موســی .ومــن الواضــح أن هــذه الرتجمــة الحرفیــة
ال توحــي بالداللــة الفنیــة التــي ترمــي إلیهــا الصــورة .فــكان
بإمــكان املرتجــم أن یختــار الفــاظ أو تراكیــب تعــادل الصــورة
األصلیة؛ مثل " :به خاموشی گرایید" أي سكت أو صمت،
أو"ساكت شد" أي سكت وما شاكل ذلك من املعادالت
التــي تســاعد يف بعــث الدهشــة الجاملیــة ،كتلــك التــي
بعثتهــا الصــورة املذکــورة يف النــص القــرآين.
َ َ
ــال َر ّب إ ّن َو َهــنَ
التشــخيص :مثــل قولـ ْـه تعالــی﴿ :ق َ ِ ِ ِ
ْ َ ْ ُ ّ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ ْ ً َ َ ْ ُ
ُ َ َ
ـم أكــن بِدعئِــك
ـي واشــتعل الــرأس شــيبا ولـ
العظــم ِمـ ِ
ّ َ ًّ
26
َر ِب شــ ِقيا﴾  .مثــة يف تعبیر"ا شــتعل ا لــرأس شــیبا"
إیحاءات فنیة أوجزها أحدهم بقوله" :ش ّبه الشیب بشواظ
النــار يف بیاضــه وإثارتــه وانتشــاره يف الشّ ــعر وفش ـ ّوه فیــه
وأخــذه منــه كل مأخــذ ث ـ ّم أخرجــه مخــرج االســتعارة املكنیــة
وأســند االشــتعال إلــی مــكان الشــعر ومنبتــه وهــو الــرأس
وأخــراج الشــیب ممیّــزا ً" .27نــكاد نجــرم أن املخاطــب مــن
خــال اللغــة املنقولــة إلیهــا ال یلمــس شــیئاً مــن الــدالالت
التــي تحملهــا هــذه الصــورة التشــخيصية وبالتــايل ال یتأثــر
100
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باملوقــف العاطفــی الــذي انطلــق منــه زكریــا علیــه الســام
يف الحدیــث عــن ضعفــه ورخــوة جســده وشــیخوخته مثلــا
یتأثــر بــه العربــی القـ ّـح.
جــم إلــی الفارســیة " :مــوی رس از
فجــاء التعبیــر املرت َ
ـض شــعر الــرأس بفعــل
پیــری ســپید شــده اســت" أي ابیـ ّ
الشیخوخة ،إال أن املرتجم نفسه حینام یدرك قوة الصورة
وعمقها وكأمنا ال یقتنع برتجمته من الناحیة البالغیة فیلجأ
إلــی الهامــش ،حیــث یس ـ ّجل هنــاك مــا یریــد تداركــه مــن
الصــورة يف تشــكیلها البالغــي ،فیقــول" :و رس از [آتــش]
پیــری برافروخــت" أي توقــد أو ا شــتعل ا لــرأس مــن نــار
الشیخوخة وهي محاولة موفقة نسب ّیاً .مع ذلك لو أضاف
إلــی ترجمتــه تعبیــر" متــام مــوی رس" أي شــعر الــرأس كلــه،
لكانــت املحاولــة أنجــح _ کــا نــری _ أل ّن تعبیــر "اشــتعل
الــرأس شــیباً" يف طریقــة بنــاءه وأســلوب عرضــه وبرتكیبــه
الــداليل املوحــي یفیــد _ يف إحــدی جوانبــه _ اشــتامل
كل أجــزاء الــرأس.
الشــیب ّ
التعبیر الرمزی الكنايئ :ومثال ذلك مفردة "الغاشیة"
حیــث ترمــز إلــی مشــهد مــر ّوع هائــل مــن مشــاهد القیامــة
مل یخربهــا أحــد ومل یطّلــع علــی تفاصیلهــا املرعبــة إال اللــه
ُ
َ ْ ََ َ َ
وجــاءت املفــردة يف قولــه تعالــی﴿ :هــل أتــاك حدِيــث
َْ
َ
الغا ِشــيةِ﴾  28حیــث یخا طــب اللــه رســوله يف صیا غــة
اســتفهامیة تعظی ـاً وتفخی ـاً للموقــف .أ ّمــا لــدی الرتجمــة
الفارســیة فقــد فضّ ــل املرتجمــون االقتصــار علــی املفــردة
العربیة نفســها احساسـاً منهم أنها وحدها توحی بالدّاللة.
فقالــوا " آیــا خــر "غاشــیه" بــه تــو رســیده اســت!" أي هــل
وصلك نبأ الغاشیة! وبحثاً عن طریقة فضلی أرجع بعضهم
املخاطب إلی الهامش يف الرتجمة لالطالع علی مرموزات
املفردة املذكورة لصعوبة الرتجمة بكل دالالتها 29مثلام ما
فعلــوا بكثیــر مــن مفــردات مامثلــة.
األمثــال :یعتــر رضب األمثــال الــذي اعتمدهــا القــرآن
کصیاغــة كالمیــة متمیــزة يف خطــاب ،ســواء يف األحــكام
والترشیعات أم يف العقائد أم يف القصص وغیرها ،یعترب
عائقـاً يف عملیــة الرتجمــه خاصــة حینــا الیعــر علــی معــادل
له يف اللغة املرتجمة إلیها .فاستیفا ًء للمعنی يتحتّم علی
املرتجــم أن یبــذل جهــده لنقــل دالالت األمثــال وأن یدقــق

يف اختیــار معادالتهــا املبــارشة وغیــر املبــارشة.
فعلــی العمــوم "إن مــا یتمیــز يف الرتجمــة هــو النقــل
املقیّــد والدقیــق واملتكامــل للفكــرة مــن اللغــة املرتجمــة
منهــا ولكــن يف ترجمــة ونقــل األمثــال البـ ّد مــن توافــر التطبیــق
كقا عــدة خا صــة .بالحقیقــة یصعــب باألمثــال بأشــكالها
تحویــل النــص أي ترجمتــه كــا هــو إلــی اللغــة الثانیــة بنفــس
30
االقتضــاب أو الصــورة أو االیقــاع".
ولعـ ّـل مــن جملــة األمثــال القرآنیــة التــي تســتعصی
علــی الرتجمــة الحرفیــة املبــارشة قولــه تعالــی يف ترشیــع
"القصاص" ،حیث یالحظ فیها البساطة واإلیجاز والجامل:
ََ ٌ ُ
َ
ْ َ
ََ ُ ْ
اة يَــا أول ْال ْ َ
ـاب﴾ 31ومعناه
ـ
ل
ـاص حي
﴿ولكــم ِف ال ِقصـ ِ
ِ
ِ
أن االنســان إذا علــم أنّــه متــی قَتَـ َـل قُ ِتـ َـل ،كان ذلــك داعی ـاً
إلــی أن ال یقــدم علــی القتــال ،فارتفــع بالقتــل الّــذي هــو
القصــاص كثیــر مــن قتــل النــاس بعضهــم لبعــض وكان ارتفاع
القتــل حیــاة لهــم .وكل هــذا ال یمكــن اســتیعابه إال مــن خــال
مراجعــة تفاســیر القــرآن؛ أ ّمــا املرتجمــون فیقفــون عاجزیــن
عــن نقــل هــذا املعنــی املطّــول يف جملــة بســیطة .لذلــك
اكتفــوا بقولهــم " :شــا را قصــاص در زندگانــی اســت" أي
لكم يف القصاص الحیاة .صحیح أن العبارة تطابق األصل
ّإل أن بالغــة الصــورة بالتفاصیــل التــي ذكرناهــا وبالوجــوه
التــي أوصلهــا البالغیــون القرآنیــون إلــی أكــر مــن عــرة وجــوه
تبقــی حكــرا ً علــی النــص القــرآين .وبشــكل عــام فــا ّن "أفضــل
طریقة لرتجمة مثل ما إلی اللغة األخری هو أن یرتجم مبثل
آخــر متــوا ٍز متام ـاً وإذا تع ـذّر ذلــك یلج ـأ إلــی ترجمتــه كســائر
النصــوص رشیطــة التقیــد بعمــق املعنــی وبقــدر االمــكان
32
يف الصیاغــة"

الظواهر الصوتیة

البـ ّد مــن التذكیــر بدایــة أ ّن الظواهــر الصوتیــة اإلیقاعیــة التــي
ســخ ّرها القــرآن الكریــم تعـ ّد وســیلة فنیــة تهــدف أساسـاً إلــی
التأثیــر والتمكیــن قصــد االســتجابة واإلذعــان ،كــا أ ّن طبیعــة
املوضوعــات ترشیع ـاً كان أم إرشــادا ً أم رسدا ً قصیص ـاً
تتطلــب قوالــب صوتیــه وإیقاعیــة تناســبها؛ وبتعبیــر آخــر
لیــس اإلیقــاع ّإل انعكاسـاً للجـ ّو العــام الــذي یطبــع الخطــاب
املــدرج فیــه .إذن یمكــن اإل ّدعــاء أ ّن النــص القــرآين ال یبلــغ

هدفــه بشــكل م ٔوثــر یفــي بعنــر االســتجابة واالســتهواء إال
بوجــود دعامــة اإلیقــاع .یقــول األدیــب املرحــوم مصطفــی
صــادق الرافعــي " :وحســبك بهــذا اعتبــارا ً يف إعجــاز النظــم
املوســیقی يف القــرآن وأنّــه مـ ّـا ال یتعلّــق بــه أحــد وال یتفــق
علــی ذلــك الوجــه الّــذي هــو فیــه ّإل فیــه لرتتیــب حروفــه
باعتبار من أصواتها ومخارجها ومناسبة بعض ذلك لبعضه
مناســبة طبیعیــة يف الهمــس والجهــر والش ـ ّدة والرخــاوة
ـي والتكریــر وغیــر ذلــك" 33.هــذه
والتفخیــم والرتفیــق والتفـ ّ
الخصوصیــة االیقاعیــة الصوتیــة التــي یتم ّیــز النــص القــرآين
هــي بشــهادة أهــل االختصــاص أحــد أهــم املعوقــات يف
مجــال الرتجمــة ،واملرتجــم "ســیتعذر علیــه ایجــاد االیقــاع
الذي یعادل متاماً االیقاع األصيل ،فلكل لغة ایقاع أصوله
34
وتنوعاتــه".
فالظوا هــر الصوتیــة واالیقاعیــة التــي تحمــل معهــا
دالالتهــا ومعانیهــا عقبــة ك ـ ٔوود ال یمكــن اقتحامهــا بســهولة
مــع ذلــك بــذل بعــض املرتجمیــن جهــودا ً محمــودة للعثــور
علــی معــادالت اختاروهــا لتقریــب دالالت االیقــاع ّإل أ ّن
تلــك الجهــود يف معظمهــا جــاءت مــن بــاب مــا الیــدرك كلّــه
الیــرك جلّــه.
علی االجامل نتناول يف هذه العجالة طرفاً مام یتعلق
برتجمــة الظواهــر الصوتیــة واالبقاعیــة تحــت عنوانیــن هــا:
أوالً :الــدالالت الصوتیــة لجــرس الحــروف واأللفــاظ ،وثانی ـاً:
الــدالالت اإلیقاعیــة العامــة للعبــارات واملقاطــع.

أوالً  :الدالالت الصوتیة
لجرس الحروف و األلفاظ

لأللفــاظ القرآنیــة جرســها املوحــي .یقــول الدكتــور صبحــي
صالح " :تكاد اللفظة تستقل بجرسها ونغمها بتصویر لوحة
كاملــة فیهــا اللــون زاهی ـاً أو شــاحباً وفیهــا الظّــل شــفیفاً أو
كثیفاً وحین تتس ّمع همس "السین" املك ّرر تكاد تستشف
نعومة ظلها مثلها تسرتیح إلی خفّة وقعها يف قوله تعالی:
َ
ْ َ َ ْ ُ َّ
َ َ ُ ْ ُ ْ ُ َّ
َ َّ ْ
ــل إِذا
ي
الل
و
*
ــس
ن
ك
ال
ار
ــو
ال
*
ــس
﴿فــا أق ِســم بِالن
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َّ
َ
ُّ ْ
َ
َ
َ ْ َ َ
35
عســعس * َوالصبــحِ إِذا تنفــس﴾ التكویــر18-15 :
والّــذي نتأكــد منــه هــو أ ّن املرتجــم لیــس مبقــدوره أن
ینقــل إلــی اللغــة الهــدف ،نعومــة الظــل هــذه ،وكذلــك خفــة
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الظل التي نلمسها يف هذه اآلیات وتحدیدا ً يف السینات
املك ّررة .وال نحسب أن ذوي االختصاص يف حقل الرتجمة
اقرتحــوا آلیــة كالمیــة أو تحدیــدا ً آلیــة صوتیــة معینــة یتــايف
النقــص املاثــل يف الرتجمــة.
أمــا عــن نقــل الداللــة الصوتیــة للفظــة " ُزحــزح" يف قولــه
ََ ُ ْ َ َ
َّ َ ُ ْ َ ْ َ َّ َ َ َ ْ
النــة فقــد
خــل
ـار وأد ِ
ـن انلـ ِ
ـزح عـ ِ
َتعالــی﴿ :فمــن زحـ ِ
َ
فــاز﴾ 36.یقــول الدكتــور صبحــي صالــح " :فــا تــری يف
املعجــم غیــر كلمــة "زحــزح" تصـ ّور مشــهد اإلبعــاد والتنحیــة
بــكل مــا یقــع يف هــذا املشــهد مــن أصــوات" 37.أمــا عــن
َ ُْ ُ
َ ُ ْ
لفظــة "كبكبــوا" يف قولــه تعالــی﴿ :فكبكِبــوا فِيهــا هــم
َ َْ ُ َ
ــاوون﴾ 38.فیقــول" :ال أحســبك ّإل مستشــعرا ً عنــف
والغ
هــذه اللفظــة حتــی لتــكاد تتصــور أولئــك املجرمیــن یكبــون
علــی وجوههــم أو علــی منخرهــم ویلقــون إلقــاء املهملیــن
فــا یقیــم أح ـ ٌد لهــم وزن ـاً".39
والحاصــل أ ّن هــذه املفــردات ذات الجــرس املوحــي
حینــا تــأيت يف ســیاقات كالمیــة معینــة تنقــل دالالتهــا ،مــا
یعنــي أن نقلهــا إلــی أي لغــة كانــت ،تفقدهــا هــذه الداللــة
التي تحمل معها ایحاءاتها الخاصة .وعندئذ یبقی املعنی
دون الصورة أو تبقی الداللة املضونیة دون الداللة الصوریة
البالغیــة .فنهایــة مــا فعلــه املرتجــم الفــاريس بالنســبة إلــی
مفــردة " ُزحــزح" هــو اإلتیــان بلفظــة " دور دارنــد" أي أُبعــد،
وهــي _ کــا هــو واضــح _ ترجمــة ال تفــي باملعنــی الــذي
یحدثــه إیقــاع تلــك اللفظــة .وكذلــك بالنســبة إلــی لفظــة
"كبكبوا" ،حیث ترجموها بـ " افكنده می شود" أي یُرمون.
َ َ ُّ َ
كذلــك لفظــة "اث ّاقلتــم يف قولــه تعالــی﴿ :يــا أيهــا
َّ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ
َ
َ َ ُ ُ
ُ
يل
الِيــن آمنــوا مــا ل
ك َــم إِذا قِيــل لكــم ان ِفــروا ِف سـبِ ِ
ْ
َّ َ ْ ُ ْ َ
ْ
ــم إ ِل ال ر ِض ﴾ 40 .یقــول بعضهــم يف هــذا
ا هللِ اثاقلت
الخصــوص" :إن الحمولــة العاطفیــة لهــذه املفــردة تص ـ ّور
ثقل هؤالء يف خلودهم إلی الراحة وحبهم للرتف والرفاهیة
وكأمنا توحي بهذا املعنی إلی املتلقي بحیث یشعر وهو
یتلــو املفــردة ضمــن اآلیــة بثقــل مــن نــوع خــاص .ومــع أنّــه ال
یمكن إیحاء هذا االحســاس أو الشــعور إلی املخاطب من
خــال الرتجمــةّ ،إل أنّــه یمكــن تــايف ذلــك بتوظیــف تعابیــر
بدیلــة مــن مثــل" :بــر زمیــن ســنگینی مــی كنــد" أي تتثاقلــون
علــی األرض .و" كنــدی بــه خــرج مــی دهیــد" أي تتباطــؤن.
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و" برزمین چســبیده اید" أي تلتصقون باألرض وما شــابهام
41
رب الشــعور املذكــور إلــی املخاطبیــن".
مــن ترجــات تـ ّ
ويف نفس السیاق تطالعنا أسامء القیامة يف القرآن:
الصاخــة والقارعــة والطامــة والحطمــة وغیرهــا ،حیــث كل
ّ
منها یطلق علی مشهد معین أو موقوف محدّد من خالل
خصائصهــا الصوتیــة .فجـ ُّـل مــا قــام بــه املرتجمــون إزاء هــذه
الظاهــرة هــو اختیــار مفــردات معادلــة معنوی ـاً ،إذ یصعــب
"الصاخــة" ب ـ " فریــاد
ذلــك علــی املرتجــم ،فمث ـاً ترجمــوا
ّ
َّ َّ ُ
َ َ َ
َ
42
ت الصاخة﴾
گــوش خــراش" يف قولــه تعالــی﴿ :فـإِذا جاء ِ
إذ ترجمــوا اآلیــة " :پــس چــون فریــاد گــوش خــراش در رســد".
أي عندمــا یحیــن موعــد الرصخــة أو الصیحــة التــي تص ـ ّم
اآلذان .وهكــذا حاولــوا التعویــض عــن الصــوت يف داللتــه
بجلــب معــادل تركیبــي يف اللغــه الفارســیة هــو" گــوش
خــراش" ،وكذلــك بالنســبة إلــی "القارعــة" حیــث جــا ُووا لهــا
َْ َ ُ
ارعة *
مبعـ ْـادل هــو لفظــة " كوبنــده" يف قولــه تعالــی﴿ :الق ِ
َ َ ُ
َ
ارعة﴾ 43.فقد ترجمــت اآلیة بـ" :كوبنده * چیســت
مــا الق ِ
كوبنــده!" وهــي ترجمــة املعنــی أو املضمــون دون الوقــع
املرعــب الــذي تحملــه املفــردة املذكــورة.
ومن مناذج ما ال یتوفر املرتجم علیه من معادل صويت
یبعــث يف دخیلــة الفــرد الداللــة املقصــودة ،تكــرار حــرف
"التــاء" ثــاث مـ ّرات يف قولــه تعالــی عــن لســان إخــوة یوســف
حین خاطبوا أباهم بشأن یوسف علیه السالم فقالوا له﴿ :
َ ْ َ ُ َ ْ ُ ُ ُ ُ َ َ َّ َ ُ َ َ ً َ
َ ُ
قالــوا تَــاهللِ تفتــأ تذكــر يوســف حـ ٰ
ـى تكــون ح َرضــا أ ْو
َ ُ َ
ـون م َِن ال ْ َهالِكـ َ
ـن﴾ 44فحــرف "التــاء" هنــا كأنّ ــا تحمل
ت كـ
ِ
معها يف تكرارها إلی املستمعین عتاباً مستمرا ً من جانب
أبناء یعقوب ،موج ّهاً إلیه مبزیج الهمس الرقیق 45حینام قال
َ َ َ َ ٰ َ َ ٰ ُ ُ َ َ ْ َ َّ ْ
ـت َع ْي َنــاهُ مـ َ
ـن
یعقــوب﴿ :يــا أســى ع يوســف وابيضـ
ِ
ال ْ
ــو َكظ ٌ
ــزن َف ُه َ
ُْ
يــم﴾ 46جــاء يف الرتجمــة الفارســیة لآلیــة
ِ
ِ
األولــی“ :بــه خــدا ســوگند پیوســته یوســف را یــاد مــی كنــی”
أي قسـاً باللــه أنّــك ال تــزال تذكــر یوســف .حیــث ال یلمــس
ـاری أو املســتمع الفــاريس املعنــی الّــذي یوحیــه هــذا
القـ ٔ
الفضاء املنغّم من خالل "التاءات" املك ّررات .ومثل ذلك
َ
مــا نشــاهده يف تكــرار "املیــات" يف قولــه تعالــی﴿ :قِيــل
َ ُ ُ ْ ْ َ َ ّ َّ َ َ َ َ
َ َ ْ َ َ َ َٰ ُ َ
ـم
ـرك ٍت عليــك و
يــا نــوح اهبِــط بِســامٍ ِمنــا وبـ
ع أمـ ٍ
ّ َّ
َّ َ َ َ ُ َ ٌ َ ُ َ ّ ُ ُ ْ ُ َّ َ َ ُّ ُ ّ َّ َ َ ٌ
ِممــن معــك وأمــم ســنمتِعهم ثــم يمســهم ِمنــا عــذاب

َأ ِل ٌ
ــم﴾ 47حیــث لجــرس "املیــات" كــا هــو معــروف يف
علــم الصوتیــات دالالتهــا الشــعوریة إذا مــا توالــت وتك ـ ّررت
يف الرتكیــب الكالمــي.
والبـ ّد مــن اإلشــارة إلــی أ ّن اللغــات املرتجمــة إلیهــا هــي
األخــری متتلــك إمكانیاتهــا الصوتیــة البــارزة كــا العربیــة إال
أ ّن هــذه االمكانیــات تــأيت بدرجــات متفاوتــه نظــرا ً لطبیعــة
كل لغــة مــن لغــات العــامل يف نغــات وموســیقی مفرداتهــا
وتراكیبهــا .فلیســت القضیــة _ إذن _ قضیــة ضیــق اللغــات
الســمة
العاملیـة يف هــذا املجــال أو قلــة توفرهــا علــی هــذه ّ
ـص لغــة مــن
اللغویــة وإمنّــا هنالــك صوتیــات معینــه تخـ ّ
اللغــات ،خاصــة حینــا ترصــف تلــك الصوتیــات رصفـاً يف
ســیاق كالمــي معیّــن.

ثانیاً :الدالالت اإلیقاعیة يف الرتاكیب
(آیات و مقاطع)

ما ینبغي قوله هنا هو أ ّن اإلیقاع القرآين له أنواع استخدمت
أساساً لتكون مالمئة للمعاين فهنالك:
" .1اإلیقــاع الرسیــع :وعلیــه أغلــب آیــات القســم؛
َ ْ ً َ َْ َ
َ َّ َ
ِــات و ْق ً
ــرا *
ــات ذروا * فالام
كقولــه تعالــی﴿ :واذلارِي ِ
ِ ِ
َ
َ َْ َ
ْ ً َّ َ ُ َ ُ َ
ُ ْ ً َ َُْ ّ َ
ـرا * إِنمــا توعــدون
ات أمـ
ـات يـ
فال
ـرا * فالمق ِســم ِ
اريـ ِ
َ َ ِ ٌ َ َّ ّ َ َ
َ
ٌ 48
لصــادِق * وإِن ا ِ
دليــن لواق ِــع﴾
الهــادی :ویقــع يف مواضــع الدعــاء؛
 . 2االیقــاع
ٔ
﴿ر ّب إ ّن َو َه َ
كقولــه تعالــی علــی لســان زكریــاَ :
ــن الْ َع ْظــمُ
َِ ِ ِ
َّ ْ ُ َ ْ ً َ َ ْ ُ
ّ ْ َََ
ُ َ َ َ ّ
ــم أكــن بِدعئ ِــك ر ِب
ِــي َواشــتعل الــرأس شــيبا ول
م ِ
ْ ََ
ْ
ّ
ْ
َ َ ََ َ
ًّ
َ
ُ
َ
َ
َشــ ِقيا * وإ ِن خِفــت المــو ِ َ
ــت امــرأ ِت
ال مِــن ور ِائ وكن ِ
ِ
َّ ُ َ
َ ُ ََ ُ ْ
َ ً ََ ْ
َ
ًّ
آل
ـرث ِمــن ِ
ـي ويـ ِ
عقِــرا فهــب ِ ْل ِمــن لنــك و ِلــا * ي ِرثـ ِ
ًّ
َُْ َ ْ َ ُ ّ
49
يعقوب َواجعلــه َر ِب َر ِضيــا﴾
 . 3االیقــاع البطــیء :وهــو مــا جــاءت علیــه آیــات
ُ
ُ ُ ُ َ َ ُ
اهلل ِف أ ْولدِك ْم
وصيكــم
األحــكام؛ مثــل قولــه تعا ُلــی﴿ :ي ِ
َّ َ
ْ ُ َ ّ ْ ََ ْ
50
ـن﴾
ـر مِثــل حـ ِ
ـظ النثيـ ِ
ل ِذلكـ ِ
 . 4اإلیقــاع الشــدید :وهــو مــا جــاءت علیــه آیــات
تصــف مشــاهد القیامــة؛ كقولــه تعالــی :قُـ ْـل ﴿إ َّن ْالَ َّولِـ َ
ـن
ِ
ْ
َ َ َ ْ ُ ُ َ َٰ َ
ِيقــات يَـ ْ
ـومٍ َّم ْعلُــومٍ * ُثــمَّ
َوالخ ِِريــن * لمجموعــون إِل م
ِ
َ
َّ ُ ْ ُّ َ
َّ ُّ َ ْ ُ َ ّ ُ َ َ ُ َ
َ َ
ـم أيهــا الضالــون المك ِذبــون * ل ِكــون ِمــن شــج ٍر
إنكـ
ِ ّ َ ُّ
َ َ ُ َ ْ َ ُْ ُ َ َ َ ُ َ َ َْ
ـاربون عليـ ِه
ِمــن زقــومٍ * فم ِ
الــون مِنهــا الطــون * فشـ ِ

َ َ ُ َ ُ ْ َ ْ
َٰ َ ُ ُ ُ ُ ْ َ ْ َ
مـ َ
ـن ْ َ
ـوم
ـم * هــذا نزلهــم يـ
شب ال ِهيـ
ـاربون
ـم * فشـ
ال ِميـ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ ُ َ َْ ُ ْ ْ ُ َ ّ
َ ْ ُ َّ
ّ
ا ِ
ـن * نــن خلقناكــم فلــول تص ِدقــون * أفرأيتــم ما
دليـ ِ
ُ ْ ُ َ ََ ُ ْ َْ ُ ُ َ ُ َ ْ َْ ُ َْ ُ
َ 52 51
تمنــون * أأنتــم تلقونــه أم نــن الال ِقــون﴾ -
هــذه املراتــب أو الســامل اإلیقاعیــة األربعــة ســخ ّرها
القــرآن الكریــم لنقــل األفــكار واملفاهیــم التــي یریــد توصیلهــا
إلی املتلقي وینوي تعمیقها وترسیخها يف وجدانه وعقله.
فاإلیقاع یســاهم يف هذه العملیة ویلعب دوره بقوة،
وهــذا واقــع یجعــل املرتجــم يف موقــف ال محيــص لــه ّإل
أن یبــذل كل مــا وســعه ريثــا یســتطیع أن ینقــل ولــو طرف ـاً
ضئیـاً مــن هــذا اإلیقــاع عــر اســتثامر اإلمكانــات املوســیقیة
للغتــه .لذلــك حــاول املرتجــم الفــاريس أن یبلــغ حــدا ً مقبوالً
القاری .نجد منوذج ذلك يف آیات من ســورة
یُرضی حس
ٔ
َ َْ َ
ـات
"العادیــات" ،حیــث قــال  -ســبحانه و تعالــی﴿ :والعادِيـ ِ
َ ُْ َ
ُ ْ ً
َ ْ ً
ــات َق ْد ًحــا * َفال ْ ُم ِغ َ
ات صبحــا *
ضبحــا * فالم
ــر ِ
وري ِ
ِ
َْ ً
ًَْ
َََ ْ َ
َ َ ْ
فأثـ
ـرن ب ِـ ِه نقعــا * ف َوســط َن ب ِـ ِه جعــا﴾ 53.فقــد جــاء يف
ترجمتهــا الفارســية " ســوگند بــه مادیــان هایــی كــه بــا همهمــه
تازاننــد* وبــا ســم هــای خــود بــرق از ســنگ همــی جهاننــد*
وصبحگاهــان هجــوم آرنــد* وبــا آن گــردی برانگیزنــد* و بــدان
هجــوم در دل گروهــی درآینــد" .لقــد ُوفِّــق املرتجــم أن یــأيت
بفواصــل من ّغمــة تدغــدغ نفــس الســامع .كــا اســتطاع أن
یبنــی نصــه املرتجــم بنــا ًء شــعریاً ناهض ـاً بــه إلــی مســتوی
مقبــو ٍل فنیّـاً.

النتیجـــــة والــــتوصیات

إن ترجمــة القــرآن قدیمــة موغلــة يف القــدم یعــود بعضهــا
إلــی حقبــة نــزول القــرآن نفســه وقــد ترجــم القــرآن يف العصــور
التالیــة خاصــة يف العــر الحدیــث إلــی ش ـتّی اللغــات
الحیــة رشقـاً وغربـاً ومــن بینهــا اللغــة الفارســیة ،حیــث هنــاك
أكــر مــن ســتین ترجمــة فارســیة .املهــم أن هنالــك معوقــات
تعیــق حركــة الرتجمــة القرآنیــة يف مبناهــا ومعناهــا ،بیــد أ ّن
املعوقــات البالغیــة والصوتیــة  -االیقاعیــة تُع ـ ُّد مــن أهمهــا
نظــرا ً للطبیعــة الخاصــة التــي تتمیــز بهــا هاتــان الظاهرتــان.
وقد حاولنا يف هذه الورقة البحثیة املتواضعة أن نل ّم
ببعــض جوانــب هــذه الظواهــر وكیــف أنهــا تحــدث مشــاكل
للمرتجمیــن القرآنییــن .فقــد أوردنــا منــاذج مــن النــص القــرآين
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مرفقــة برتجامتهــا الفارســیة مشــیرین إلــی تلكــم املشــاكل
وكذلــك إلــی بعــض حلولهــا.
املحصلة أو النتیجة النهایة التي توصلنا إلیها هي
أما
ّ
أ ّن ترجمــة الــدالالت الفكریــة والشــعوریة للظواهــر البالغیــه
واالیقاعیــة عملیــة صعبــة املــراس ،إال أنهــا مل متنــع بعــض
املرتجمیــن مــن أن یحاولــوا العثــور علــی بعــض الحلــول مــن
قبیــل اختیــار قوالــب كالمیــة ذات جــرس وایقــاع یبعــث يف
املتلقــی مــن غیــر أبنــاء اللغــة نشــوة تــكاد تقــرب مــن نشــوة
العــريب الفصیــح اللســان عنــد اســتامع اآلیــات املنغمــة.
لكــن جــاءت درجــات نجــاح املرتجمیــن يف محاولتهــم
متفاوتــة وذلــك حســب املنهــج الــذي توخّوهــا أو املدرســة
التــي اعتمدوهــا يف عملیــة الرتجمــة ،ومازالــت املحــاوالت
جاریة مستمرة يف هذا املضامر باالستعانة من املعطیات
العلــوم خاصــة العلــوم اللغویــة واللســانیة يف كشــوفاتها
العلمیــة کذلــك وباالعتــاد علــی علــوم األدب التطبیقــي
يف تخریجاتــه الذوقیــة؛ أمــا بالنســبة إلــی التوصیــات فثمــة
قضیتان جوهریتان تحظیان من األهمیة مبكان ،ن ّود اإلشارة
إلیهــا وهــا:

أوالً :رضورة تعلم اللغة العربیة لكل من یشعر باإلنتامء
إلی لغة القرآن أو من یحس بوجود الصلة الوثیقة بینه وبین
هــذا الكتــاب العظیــم وهــم املســلمون بالدرجــة األولــی
وبالدرجــة الثانیــة محبّــو اللغــة العربیــة وعشــاقها مــن ش ـتّی
التوجهــات الفکريــة وهــم كثیــرون يف كافــة البلــدان .وعــر
ذالــك یتــم التعامــل املبــارش والقریــب مــع روح القــرآن الــذي
یتمیــز أساسـاً ببالغاتــه وإیقاعاتــه التــي تقــر املســافة بیــن
ـاری والنــص.
القـ ٔ
ثانیـاً :تنمیــة الذائقــة األدبیــة واملوســیقیة لــدی كلٍ مــن
ـاری الرتجمــة مــن خــال الســبل
ـاری النــص القــرآين أو قـ ٔ
قـ ٔ
الکفیلــة بذا لــك والرتكیــز علــی الجا نــب املذكــور بــدل
االیغال يف تأویالت مجنحة واستحسانات بعیدة عن روح
النص وواقعه حیث یستغرق هذا من وقتهم الكثیر ويبدّد
مــن طاقاتهــم فالب ـ ّد مــن تشــجیع القــراء خاصــة يف اللغــة
املرتجمــة إلیهــا أو اللغــة الهــدف علــی اإلملــام بالجوانــب
الفنیــة بــدل االقتصــار علــی الجوانــب املضونیــة فالنــص
القــرآين كأی نــص أديب آخــر یتكــون مــن شــكل ومضمــون
یكمــل أحدهــا اآلخــر.
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ً
نظــرا ملــا جــاء يف قــرار مجلــس مجمــع الفقــه اإلســامي
الــدويل املنبثــق عــن منظمــة املؤمتــر اإلســامية؛ بأنّــه ال بـ ّد
مــن تنــاول القــراءات الجديــدة التــي تناولــت القــرآن الكريــم
با لــدرس والتحليــل والنقــد العلمــي ،ارتأينــا أن نتعــرض
إىل دراســة مــن تلــك الدراســات التــي اســتثمرت األفــكار
الفلســفية واأللســنية يف تحليــل الخطــاب القــرآين .أال وهــي
دراســة محمــد أركــون يف كتابــه “الفكــر اإلســامي :قــراءة
علميــة “ .لقــد أطلــق محمــد أركــون عــى مرشوعــه العلمــي
اســم “اإلســاميات التطبيقيــة” يف مقابــل “اإلســاميات
الكالســيكية” .وذلــك مــن أجــل “نقــد العقــل اإلســامي” يف
مختلف أشــكاله.إلنجاز هذه املهمة اشــرط أركون اإلحاطة
مبناهج وإشكاليات العلوم اإلنسانية واالجتامعية وأنواعها.
إذن األسئلة التي يثريها هذا املرشوع كثرية ،أما اإلشكاالت
التــي يواجههــا ال حــر لهــا؛ كيــف ميكــن عــى ســبيل املثــال
مامرســة فكر نقدي حر من داخل “الفكر اإلســامي “بتاريخ
تورطاتــه اإليديولوجيــة الطويــل منــذ لحظــة اكتــال الوحــي؟
وأيّــة طاقــة يحتاجهــا املفكــر للخــروج مــن هــذه الورطــات التــي
مل يكد ينجوا منها أي اتجاه  ،مبا يف ذلك الفكر العقالين
الحــر املمثــل يف التيــار االعتــزايل والفلســفة الرشــدية ؟
وإىل أي حد ميكن للقراءة التفكيكية أن تساعد يف عملية
االخــراق؟ وهــل هــذه الرحلــة العلميــة  -التــي تعتمــد منهــج
التحليــل األركيولوجــي  -قــادرة عــى تحقيــق تلــك الغايــات؟
بعبــارة أخــرى هــل تلــك الغايــات مرشوعــة معرفيًــا ؟.

اإلسالميات التطبيقية

قبــل أن نوضــح مفهــوم اإلســاميات التطبيقيــة واملهــام
امللقاة عىل عاتقها ينبغي علينا أولً أن نحدد بصورة وجيزة
مــا هــي اإلســاميات الكالســيكية؟ ومــا هــي خياراتهــا؟ و أيــن
تقــف حدودهــا بالنســبة إىل أركــون؟
يــرى محمــد أركــون أن اإلســاميات الكالســيكية هــي
عبــارة عــن خطــاب غــريب عــن اإلســام ،كانــت أ ّول مــن
ط ّبــق املنهــج التاريخــي عــى الــراث اإلســامي .وهــذا مــا
فعلــه املســترشق األملــاين ثيــودور نولدكــه 1940-1846
يف كتابــه الشــهري “عــن القــرآن” ،ومــا فعلــه أغناطيــوس
1
غولدزيهــر 1921-1850وســواه عــن الحديــث النبــوي .
يبــدو أن أركــون يعــرف لالســترشاق بالفضــل مــن
هــذه الناحيــة ،إالّ أنّــه يعيــب عليــه اكتفائــه بهــذه املنهجيــة
التاريخيــة الفيلولوجيــة أي اللغويــة التــي تعــود إىل القــرن
التاســع عــر ،فهــو يــرى أنّهــا ال تشــكل إال املرحلــة األوىل
مــن املراحــل الدراســة العلميــة للــراث ،ثــم تــأيت املرحلــة
الثانيــة املتمثلــة بتطبيــق مناهــج العلــوم اإلنســانية الحديثــة
التــي ظهــرت بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة يف أوربــا ،إالّ
أ ّن املســترشقني ظلــوا كالســيكيني أو تقليديــن مــن هــذه
الناحية ،ذلك أنّهم رفضوا يف معظمهم تبني هذه املناهج
الجديدة بحجة أنّها موضات أو رصاعات باريسية *2رسعان
مــا تختفــي وتــزول 3.إضافــة إىل هــذا يرفــض أركــون التكويــن
“الثقــايف املســيحي لهــؤالء املختصــن 4.ويف مقــام آخــر
كتاب املؤمتر ()1
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ـلم
نجده ال يشــرط أن يكون الباحث يف هذا املجال مسـ ً
حيــث يقــول  ”:ينبغــي أالّ يفهــم مـ ّـا تقــدم أنّــه يشــرط يف
5
ـلم”.
الباحــث الــذي يســهم يف هــذا املجــال أن يكــون مسـ ً
إن هــذا خطــأ يجــب أن يــدان ،ذ لــك أ نّــه إذا مل
يكــن املتخصــص ذا مرجعيــة إســامية فإنّــه يحتكــم إىل
أيديولوجيتــه الفكريــة ،لهــذا فــان أركــون يضــع نفســه يف
موقف حرج أي كيف ميكن للمتخصص أن يستنطق النص
القرآين وهو ذو مرجعية مسيحية .ومن ناحية أخرى إذا أردنا
أن نعــرف الخلفيــة الســيكولوجية لتبنــى أركــون هــذا الــرط
نجــده أنّــه تخــرج مــن الكنيســة الكاثوليكيــة االســتعامرية يف
توريت ميمون ،*6فإذا كان دور كايم يقول ”:إذا تكلم الفرد
فــان الضمــر الجمعــي هــو الــذي يتكلــم ،فإننــا نقــول :إذا
تكلــم أركــون فــان الكنيســة الكاثوليكيــة الفرنســية هــي التــي
تتكلــم .إنّــه ال يتكلــم إال مــن خــال طغيــان الثقافــة الفرنســية
7
املســيحية.
فمن الجدير باملالحظة أن اإلسالميات التطبيقية
التي يطرحها أركون مل تؤسس ملفهوم ،مل تبتدعه بل اكتفى
برتكيبه من مصطلحني متناقضني مرجع ًيا ومعرف ًيا.هذا ما
يرصح به أركون بأنّه استقى تسمية “اإلسالميات التطبيقية”
مــن عــامل فرنــي روجيــه باســتيد ،إالّ أ ّن مضمونهــا ،كــا
ت ُب ّينــه نصوصــه ،يلتقــي ومــا يســميه ميشــيل فوكــو بتاريــخ
الحــارض 8.لك ّنــه فضّ ــل مصطلــح التطبيقيــة للداللــة عــى
املغــزى العمــي ملنهجيتــه الهادفــة إىل حــل املشــاكل
الفعليــة التــي تعــاين منهــا املجتمعــات اإلســامية 9.إالّ أ ّن
مــا فعلــه أركــون بخصــوص النــص القــرآين ،هــو أنّــه خــاض
ـكل
تجربــة علميــة ومعرفيــة غــر مكتملــة ال ُعـدّة ،رغــم تــزوده بـ ّ
مــا ميكــن أن يقــع يف طريقــه مــن أدوات حفــر ،ومنهجيــات
كشف ،وتقنيات تفكيك ،إنّها بحسب تعبري أركون مغامرة
ال بـ ّد منهــا ،انتهــت مبــروع غــر مكتمــل البنــاء ،وال مختتــم
الفصول ،حيث اكتفى يف أكرث مفاصله ومحطاته باإلشارة
10
إليهــا بــدون االنخــراط فيهــا بالفعــل.
وهــذا مــا جعــل هاشــم *11صالــح يقــول يف مقدمــة
كتاب محمد أركون “الفكر اإلسالمي قراءة علمية “أنّه يفتح
12
ورشــات عمــل أكــر مــا يبنــي قصــو ًرا مكتملــة”.
وبهــذا تكــون اإلســاميات التطبيقيــة –يف نظــر أركــون-
108

كرأ دمحم ةساردل ةيركفلا داعبألل ةيليلحت ةءارق“نوكرأ دمحم دنع ينآرقلا صنلا ليلحتل يرظنلا راطإلا

مامرســة علميــة متعــددة التخصصــات التــي تســتفيد مــن
مختلــف منجــزات العلــوم اإلنســانية ،كاأللســنية ،وعلــم
االجتــاع ،وعلــم النفــس واألنرثبولوجيــا ،والتحليــات
الفلســفية الجد يــدة ،كالتفكيكيــة عنــد جــاك در يــدا،
13
والتحليــل األركيولوجــي عنــد ميشــل فوكــو.
يبدو لنا يف هذا السياق أن أركون يستورد املنهجيات
الغربيــة دون إعــادة إبداعهــا أو ترصيفهــا ترصي ًفــا آخــر  ،مبــا
يتناســب مــع الفضــاء التــداويل املنقــول إليهــا مـ ّـا يجعــل
مرشوعــه يقــع يف أفــات ج ّمــة ،أجالهــا ظهــور قلــق العبــارة
ووعــورة التمكــن لهــا أو للقــارئ وإيقــاع انفصــال بــن املعرفة
والحيــاة مــا يجعلهــا أشــبه بالكتلــة املعرفيــة املنقولــة.
وضمــن هــذا اإلطــار أدمــج أركــون الظاهــرة القرآنيــة يف
الحركــة الكــرى للبحــث العلمــي والتأمــل الفلســفي وذلــك
مــن خــال توظيفــه لثالثــة مفاهيــم :املمكــن التفكــر فيــه Le
 ،pensableواملستحيل التفكري فيه ،L impensable
والالمف ّكــر فيــه  L impenséضمــن علــوم القــرآن 14.حيــث
ميــز بــن هــذه املفاهيــم؛ إذ يــرى أ ّن املفكــر فيــه هــو مــا أتيــح
ريا خالل تاريخه الطويل،
للفكر اإلسالمي أن يعمل فيه تفك ً
والالمفكّر فيه هو ما مل يتح للفكر اإلسالمي أن يتناوله ،إ ّما
لســبب محدوديــة النظــام املعــريف وطــراز املعرفــة الخاصــة
15
بالنظــام االجتامعــي  -الثقــايف املوجــود”.
ال بـ ّد مــن اإلشــارة إىل أنّــه مــن الصعــب عــى الباحــث
يف قراءتــه لفكــر محمــد أركــون أن يتوقــف عنــد أحــد جوانــب
دراســته دون أن يجــد نفســه منخرطًــا يف تحليــل الجوانــب
األخــرى .وأوىل هــذه الجوانــب املقاربــة الســيميائية أو
الداللــة اللغويــة؛ حيــث يســتخدم أركــون يف ســياق تطبقــه
“بدل من “اآلية القرآنية
للمنهجية األلسنية “العبارة اللغوية ً
“ ،و”املدونة النصية” بدلً من القرآن ،رغبة منه يف تجنب
الهيبــة الالهوتيــة لهــذا الكتــاب ،والتعا طــي معــه كنــص
16
لغــوي ،أي كــادة لغويــة بحتــة.
حيــث يقــول أركــون“ :وكنــت قــد بينــت يف عــدد مــن
الدراســات الســابقة أن مفهــوم “الخطــاب النبوي”يطلــق
عــى النصــوص املجموعــة يف كتــب العهــد القديــم أيLa
 bibleواألناجيــل والقـرآن ،كمفهــوم يشــر إىل البنيــة اللغويــة
والســيميائية للنــص ،ال إىل تعريفــات وتأويــات الهوتيــة

عقائديــة” 17.ذلــك أنّــه يــرى أن الطابــع القــديس للنــص قــد
طغــى عــى الطابــع اللغــوي ،وبالتــايل بإمــكان املنهجيــة
األلســنية أن تســهم يف اســتبعاد األحــكام الالهوتيــة التــي
أحاطــت بالنــص الدينــي منــذ فــرات طويلــة 18.فوضــع القـرآن
تحت مجهر القراءة العلمية املادية يُعد ،يف رأينا ،رضب من
التالعب يحمل يف طياته خطابا إيديولوجيا يحاول أن يوظف
النص توظيفًا حيويًا ضمن املصلحة االجتامعية السياسية.
ففرضيتــه املوســومة ب ـ “املدونــة النصيــة “التــي تتمثــل
يف اعتبــار القــرآن الحقيقــي هــو القــرآن الشــفوي ،وليــس
املــدون ،حيــث يبحــث أركــون يف معنــى كلمــة “قــرآن”
ليحقــق هــذا التفكيــك الحســاس ج ـدًا ،فيكتشــف أنّهــا ال
تعنــي أب ـدًا الكتابــة .وأ ّن اللــه تعــاىل مل يفــرض أب ـدًا وجــود
وحــي مــدون .حيــث يقــول ”:لهــذا الســبب أفضــل التحــدث
شــخصيًا عــن الخطــاب القــرآين وليــس النــص القــرآين عندمــا
أصــف املرحلــة األوليــة للتلفــظ مــن قبــل النبــي ،ذلــك أن
مرحلــة الكتابــة جــاءت فيــا بعــد يف ظــل الخليفــة الثالــث
عثامن” 19.فهذه الفرضية تفتقد إىل البعد العلمي ،ذلك
أن مــا قــام بــه عثــان بــن عفــان هــو مجــرد جمــع ملــا هو مدون
أصل ،ومل يأيت بجديد سوى أنه ت ّم ترتيب املصحف عىل
ً
مــا هــو عليــه اآلن.

املقاربة التاريخية السوسيولوجية

كــا نجــد أركــون قــد انبهــر مبــا حققــه النقــد التاريخــي عــى
مســتوى الدراســات التوراتيــة واإلنجيليــة فذهــب ينــادي
بأعــى صوتــه أ ّن ال مخــرج للدراســات القرآنيــة مــن مــأزق
التخلــف والجمــود إال بتبنــي املنهــج التاريخــي وهــذا مــا
رصح بــه حيــث يقــول ”:إ ّن الدراســات القرآنيــة تعــاين مــن
تأخــر كبــر بالقيــاس إىل الدراســات اإلنجيليــة والتوراتيــة
التي ينبغي أن نقارنها بها باستمرار 20”.يقول أركون“ :نذكر
اآلن املهام العاجلة التي تتطلبها أي مراجعة نقدية للنص
القــرآين ينبغــي أوال إعــادة كتابــة قصــة تشــكل هــذا النــص
بشكل جديد كل ًيا .أي نقد القصة الرسمية للتشكل النص
رســخها الــراث املنقــول نقــا جذريًــا .وهــذا
القــرآين التــي ّ
يتطلــب الرجــوع إىل كل الوثائــق التاريخيــة التــي أتيــح لهــا
أن تصلنــا ســواء كانــت ذا طابــع شــيعي أو خارجــي أو ســني

هكذا نتجنب كل حذف تيولوجي لطرف ضد اآلخر .املهم
عندئــذ هــو التأكــد مــن صحــة الوثائــق املســتخدمة .بعدمــا
نواجــه فقــط مســألة إعــادة قــراءة هــذه الوثائــق .وإنّ ــا أيضً ــا
محاولــة البحــث عــن وثائــق أخــرى ممكنــة الوجــود كوثائــق
البحــر امليــت التــي اكتشــفت مؤخــرا ً” 21.ففــي هــذا النــص
ينطلق محمد أركون من فرضية وهي  :أن الصحة التاريخية
للمصحــف قــد تأكــدت منــذ الجمــع الــذي تــم يف خالفــة
عثــان ،وكل تشــكيك بظــروف هــذا التشــكيل يعتــر زندقــة،
ثــم انتقــد هــذه التــي يســميها فرضيــة وقــال“ :إن طــراز وجــود
اإلسالم يف التاريخ مرتبط بالحفاظ عىل هذه الفرضيات،
عــى الرغــم مــن التكذيــب القاطــع الــذي تلقــاه مــن جهــة
22
الواقــع والنقــد العلمــي.
بهــذا يتبــن لنــا أن مشــكلة محمــد أركــون ليســت يف
مــا يدعــو إليــه مــن تطبيــق مناهــج الحديثــة عــى القــرآن
الكريــم ،إنّ ــا هدفــه هــو إثبــات مــا اعتقــده ســلفًا” الفرضيــة
“ ،واملتمثلــة يف أن الدراســة العلميــة هــي التــي تفيــض
إىل النتائــج نفســها التــي أفيــض إليهــا الدراســات التوراتيــة،
ومــن هــذا نالحــظ كيــف أن أركــون يأخــذ بنتائــج الدراســات
االســترشاقية عــى أن ّهــا مســلامت صحيحــة يجــب تطبيقهــا،
وذلــك مــا فعلــه عندمــا يتعــرض لدراســات بعــض الســور
القرآنية مثل :سورة التوبة ،وسورة الكهف ،وسورة الفاتحة...
حيــث يكــرر مــا انتهــى إليــه الكثــر مــن املســترشقني أمثــال
“ريجيــس بالشــر “يف كتابــه “املدخــل إىل القــرآن “وكتابــه
“الرتجمــة طب ًقــا ملحاولــة إعــادة ترتيــب الســور “وجاكلــن
شــايب يف كتابهــا “رب القبائــل ،إســام محمــد ”.التــي تــرى
23
أ ّن بعــض اآليــات ليســت منهــا يف األصــل.
يف الحقيقــة هــذا مــا يثــر قلــق بعــض املفكر يــن
املســلمني مــن تطبيــق هــذا املنهــج وغــره مــن املناهــج
الحديثــة عــى دراســة الــراث اإلســامي .ويقولــون أنّــه يطبــق
عــى الــراث املســيحي يف الغــرب وال يُطبــق عــى القــرآن
الكريــم 24.وهــذا مــا رصح بــه هاشــم صالــح يف مقدمتــه
للرتجمة التي وضعها لكتاب أركون “قضايا يف نقد العقل
الدينــي “حيــث يقــول ”:إن مــا يفعلــه أركــون بالنســبة للــراث
اإلسالمي يشبه إىل حد بعيد ما فعله علامء أوربا بالنسبة
25
إىل املســيحية”.
كتاب املؤمتر ()1
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وهــي مــا تجعــل قــراءة أركــون تغفــل عــن الخصوصيــات
التاريخيــة والفكريــة ،مـ ّـا يجعلهــا أمنوذ ًجــا ممتــازًا للفكــر
اإلســقاطي البعيــد عــن الضوابــط املنهجيــة املراعــاة يف
العلوم اإلنسانية عامة ،إذ يطبق مبدأ الشكك يف دراسته
للقــرآن الكريــم  ،حيــث يــرى أ ّن بعــد وفــاة النبــي  -صــى
اللــه عليــه وســلم – فكــر الخليفــة أبــو بكــر الصديــق بتجميــع
أكــر عــدد مــن الســور وكتابتهــا مــن أجــل حفظهــا ،بذلــك تــم
تشــكيل أ ّول مصحــف يف حالتــه البدائيــة .كــا يــرى  ،أيضــا
أ ّن هذا املصحف قد وضع عند عائشة .ليستخدم مبارشة
بصيــغ جدليــة هدفهــا الــراع عــى الســلطة السياســية.
وملــا جــاء الخليفــة الثالــث عثــان الــذي يعتــره أركــون
“أحــد أعضــاء العائلــة املعاديــة لعائلــة للنبــي” يتخــذ قــرا ًرا
نهائيًا بتجميع مختلف األجزاء املكتوبة سابقًا والشهادات
الشــفهية التــي أمكــن التقاطهــا مــن أفــواه الصحابــة األول.
أدّى هــذا التجميــع عــام 656م إىل تشــكيل نــص متكامــل
فرض نهائ ًيا بصفته املصحف النهايئ لكالم الله .ث ّم رفض
الخلفــاء الالحقــون كل الشــهادات األخــرى التــي تريــد تأكيــد
مم أدّى إىل استحالة أي تعديل ممكن للنص
مصداقيتها ّ
26
املشــكل يف ظــل عثــان” .ونستشــف مــن هــذه الرؤيــة
التــي تحمــل يف طياتهــا مغالطــة تع ّمدهــا أركــون ليوصلنــا
بهــا إىل مــا يريــد ،ذلــك أ ّن كل مــا فعلــه عثــان هــو مجــرد
جمــع ملــا كان مــدون أصـ ًـا ،ومل يــأت بجديــد ســوى أنــه تــم
ترتيب املصحف ملا هو عليه اآلن 27.كام أ ّن حديث القرآن
عــن القــرآن يبــن لنــا أن اللــه تكفــل بحفــظ القــرآن الكريــم مــن
التحريــف والضيــاع إذ يقــول يف كتابــه العزيز(إِنَّــا نَ ْح ـ ُن نَ َّزلْ َنــا
ال ِّذكْ َر َوإِنَّا لَ ُه لَ َحا ِفظُونَ) .28كام أنّه ال أحد يستطيع تحريف
َ ْ ُ َ ُ َ َ َ
ْ
القــرآن الكريــم لقولــه عــز وجــل ﴿واتــل مــا أ ِ
وح إ ِ ْلــك ِمــن
َ
ََ ْ َ َ ْ ُ
َ ِّ َ َ ُ َ ِّ َ َ َ
تــد ِمــن دون ِـ ِه
ـاب ربــك ۖ ل مبــدل ل ِكِمات ِـ ِه ولــن ِ
ك ِْتـ ِ
ُ َ َ ً
29
ملتحــدا﴾.
هــذه داللــة قاطعــة عــى أن القــرآن جمــع كلــه يف حيــاة
النبــي  -صــى اللــه عليــه وســلم  -وعلــم النــاس بذلــك ولــو
مل يكــن يجمــع بالفعــل لتعطلــت رســالة محمــد  -صــى اللــه
عليــه وســلم  -كلهــا ألن الكفــار ســيأتون إليــه متح ّديــن هــذه
اآليــات :أرنــا يــا محمــد القــرآن املجمــوع ؟.
أ ّما بالنسبة إىل عدد سور القرآن فريى أركون أن سورة
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التوبــة املرتتبــة يف القــرآن برقــم  09فهــي يف الواقــع تحتــل
املرتبــة رقــم  115بحســب الرتتيــب التاريخــي الحديــث إذن
فهــي تنتمــي إىل املرحلــة األخــرة مــن القــرآن وليــس إىل
30
بداياتــه كــا يوهمنــا الرتتيــب الرســمي.
مـ ّـا تقــدم يظهــر أن املوضوعــات التــي أســقطوا عليهــا
األدوات املنقولــة غــر املوضوعــات التــي وضعــت لهــا يف
األصــل ،فقــد جــاء برتتيــب ألوصافهــا يقلــب ترتيبهــا الــذي
أقــر بــه التــداول اإلســامي ،فقــدم مــا ينبغــي تأخــره وأ َّخــر مــا
ينبغــي تقدميــه ،كــا أنّــه أخطــأ يف عــدد ســور القــرآن ،أل ّن
عــدد ســور القــرآن هــو  114وليــس .115
أمــا بالنســبة لفرضيــة ارتبــاط السياســة بالوحــي فهــذا
افرتاض ال مفر منه ،فالوحي هو مصدر ومرجعية هامة يف
كل مامرسة سياسية ،فكيف نفرس عودة الفكر الغريب إىل
أفالطــون وأرســطو كــا فعــل فرنســيس فوكــو يامــا ،يف حــن
ننكــر عــى املســلم الرجــوع إىل الوحــي والســنة إننــا نريــد أن
يكــون الرجــوع إىل الوحــي ضمــن مــا ســاه أركــون االســتثامر
31
الرمــزي للنــص.
املقاربــة األنرثوبولوجيــة :يــرى أركــون أ ّن التحليــل
األنرتوبولوجــي يلــح عليــه بعــدم االكتفــاء بدراســة القــرآن،
نصــا لغويًــا يحيــل إىل بيئــة مح ـدّدة وزمــن محــددّ،
بصفتــه ًّ
كــا هــو ســائد يف الفكــر اإلســامي التقليــدي ،بــل يحثــه
عىل تعقّب أطر التفكري ومحددات الســلوك الغري ظاهرة
والفاعلة يف صناعة مشهد الوحي ،والكشف عن حصتها
يف جعــل الحــدث القــرآين ممك ًنــا وفاعـ ًـا ،مــن خــال إظهــار
تفا عــل الكا ئــن بــن املخيــال االجتام عــي وقــوة التخيــل
والعقــل والذا كــرة ،ا لــذي يشــكل خلفيــة أنرتوبولوجيــة-
32
تاريخيــة النبثــاق اإلميــان.
وقــد أدّى اهتــام أركــون بالبعــد األســطوري واملجــازي
إىل تدعيــم ترســانته املفاهميــة يف مقاربــة النــص القــرآين
مبفهــوم املخيــال االجتامعــي الــذي تــم بلورتــه يف األبحــاث
االنرثوبولوجيــة
حيــث يقــع االهتــام بالتقديــس واملقــدس يف صميــم
البحــث االنرثوبولوجــي عنــد أركــون ،فدراســة تاريــخ الفكــر
العريب اإلسالمي ،واملجتمعات العربية اإلسالمية ،يقتيض
دراسة املقدس ،أي دراسة بنيته وعنارصه وعالقته باإللهي

والديني ،ومقارنة عالقاته باملجتمعات والثقافات القدمية
مــن جهــة ،إنّهــا ظاهــرة أنرثوبولوجيــة 33.أي هنــاك إجــراءات
اجتامعية وسياسية للتقديس ،فالتقديس بالنسبة ألركون
ال ينفصــل عــن مرجعيــات دعــم الخطابــات الدينيــة املرتبطــة
بالخطابات السلطوية.
فمفهــوم املقــدس عــرف توج ًهــا جديــدا مــن منظــور أن
املعتقــدات والخرافــات والشــعائر املقدســة لهــا أهميــة يف
دراسة تاريخ اإلنسانية حيث “بدأت دراسة التاريخ املقدس
تعرف توج ًها جديدًا يتجه باملقدس نحو األرض بعدما كان
منصبًا عىل السامء 34.لذلك رشع محمد أركون يف كتابة
تاريخ التقديس عند العرب ،وعند الشعوب واملجتمعات
التي اعتنقت اإلسالم بعد أن كانت قبل ذلك منخرطة يف
مناخ ثيولوجي معني أي كانت تنتمي إىل أنرثوبولوجيا دينية
ثقافيــة ،إذ يــرى أ ّن التقديــس والعمــل الرمــزي الــذي انخــرط
فيه الرســول  -صىل الله عليه وســلم  -وصحابته يعيد ترميز
املنــاخ الجديــد حيــث تــم فــرض يــوم الجمعــة كيــوم صــاة
جامعيــة ،وتحويــل القبلــة مــن القــدس إىل مكــة ،وإعــادة
35
اســتمالك كل شــعائر الحج.
فــكل هــذه الشــعائر الدينيــة اعتربهــا أركــون خرافــات
وأســاطري ،وهــو ادعــاء باطــل ،ذلــك أن بعــث اللــه لألنبيــاء
والرســل كان لحكــم إلهيــة جليلــة ورضورات برشيــة عديــدة:
عقليــة وتكوينيــة ،ورشعيــة ونفســية ،باإلضافــة أن الطقــوس
وشــعائر العبــادة ال تخلــوا منهــا أي ديانــة ،والذيــن ينكــرون
األديــان هــم أنفســهم يقدســون رموزهــم فاســتبدلوا عبــادة
باطلــة بعبــادة حقــة .مــن جهــة أخــرى أن اإللهــي واملقــدس
رشط الستمرار البرشي فاإللهي كام يقول عيل حرب“ :هو
منط من أمناط الحياة الدنيا ،والقديس سلطة عىل البرش
36
ولكــن عــى نحــو رمــزي”.
و مــن ذ لــك فــإ ّن تطبيــق محمــد أركــون ملنظــور
األنرثوبولوجــي عــى اإلســام ،جعلــه مييــز بــن نوعــن مــن
الــراث هــا  :الــراث الجاهــي ،الــذي يــراه ميثــل الثقافــة
املتوحشــة للمجتمــع البــدوي ،والــراث اإلســامي الــذي
أنتجــه القــرآن 37.وهــو بذلــك اتبــع منهجيــة ليفــي ســراوس
ا لــذي قســم الفكــر اإلنســاين إىل قســمني هــا الفكــر
املتوحــش والفكــر املدجــن كــا هــو الحــال يف كتابــه الفكــر

املتوحــش .sauvage La pensée
ويف هــذا الســياق يعمــل أركــون عــى دمــج اإلســام
كديــن يف فضــاء املجتمعــات والثقافــات واألديــان الــرق
األوسط القدمية ،بهدف زحزحة اإلشكالية الخاصة بالقرآن
والتوصــل إىل مقاربــة أنرثوبولوجيــة لألديــان املدعــوة بأديــان
الوحــي ،حيــث يتحــدث يف ســياق قراءتــه لســورة الكهــف،
عــن القصــص الثالثــة  -قصــة أهــل الكهــف وذي القرنــن
ومــوىس مــع الخــر  -زاعـ ًـا أن القــرآن اســتقاها مـ ّـا يســميه
املخيــال الثقــايف املشــرك واألقــدم ملنطقــة ا لــرق
األوسط القديم حيث يقول أركون ”:إ ّن أساطري جلجاميش
واإلســكندر الكبــر والســبعة النامئــن يف الكهــف تجــد لهــا
أصــداء واضحــة يف القــرآن 38.فاملالحــظ مــن هــذا أ ّن أركــون
مل ينطلــق مــن أرضيــة علميــة يف إصــداره لهــذه األحــكام ،
فهــذا التفســر ،نابــع مــن هــواه ،يريــد بــه خدمــة مآربــه.
ويف مقــام آخــر نجــده يق ـ ّر بأفضليــة القصــص عــى
األســطورة كوســيلة لتقديــم التعاليــم اإللهيــة املتعاليــة،
والعلــم املوثــوق بــه كبد يــل ألســاطري األوليــن  ،وهــذا
األمــر يــراه خالــد كبــر عــال رضب مــن التناقــض والقلــق
الفلســفي” 39.هكــذا يبــدو لنــا أن أركــون ال يجــد غضاضــة
يف تبنــي الــيء ونقيضــه يف آن واحــد.

القرآن وااليبيستيمية

يفــرق أركــون بــن القطيعــة االيبيســتيمولوجية والقطيعــة
االيبيســتيامئية ،فــرى األوىل أقــل عمو ًمــا واتســا ًعا ،وتعنــي
حصــول قطيعــة فكريــة محــدودة تســمح باالنتقــال مــن تفســر
نظــري معــن ملوضــوع محــدد إىل تفســر نظــري آخــر ،يف
حــن أن الثانيــة يراهــا تشــمل عــدة مســتويات معرفيــة دفعــة
واحــدة يف فــرة زمنيــة واحــدة ،بحيــث يحصــل إزاحــة لنظــام
فكــري بــأرسه كان مهيم ًنــا 40.وضمــن هــذا اإلطــار يــرى أ ّن
كل
الخطــاب القــرآين قــد أحــدث قطيعــة كــرى حيــث ألغــى ّ
النواميــس الســابقة التــي اصطدمــت مــع الديــن الجديــد.
وبالتــايل يــرى أ ّن هــذه القطيعــات الكــرى ال تحصــل بــدون
متزقــات كــرى  ،مـ ّـا جعــل النــص القــرآين يف نظــر أركــون
مــيء باملجــادالت الســاخنة ضــد األعــداء واملناقشــات
الخالفية الحادة ضد أنواع الدحض ألقوال الخصوم .
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إ ّن هــذه الرؤيــة تجعلنــا نفكــر يف أنّــه قبــل بعثــة رســولنا
الكريــم صــى اللــه عليــه وســلم كان هنــاك مجتمــع بــدايئ
متوحش -كام سامه محمد أركون -ال تسوده قيم وال أخالق
حيث أحدث اإلسالم قطعية كرب بينه وبني ما كان سائدا،
ومــا ينفــي هــذا كلــه قــول النبــي عليــه الصــاة والســام (إنّ ــا
بعثــت ألمتــم مــكارم األخــاق)  ،فهــذا إذا كان يــدل إنّ ــا

يــدل عــى أنّــه كانــت هنــاك أخــاق كرميــة ســائدة مــن قبــل
مجــيء اإلســام.
هكــذا يبــدو لنــا أ ّن أركــون قــد اعتمــد عــى منهــج
الشــكك يتخبــط بــه خبــط عشــواء يف دراســته للظاهــرة
القرآنيــة ومحاولتــة معرفــة ســبب قوتهــا يف النفــوس ،فــا
يــكاد يخــرج مــن تناقــض حتــى يقــع يف اآلخــر.

املصادر واملراجع
1 .1أســعد عليــوان ،مــروع رؤ يــة جد يــدة لفكــر محمــد أركــون،
مجلــة أوراق فلســفية ،مجلــة أوراق فلســفية ،العــدد الســادس
والعــرون.2009 ،

1010محمــد أركــون ،الفكــر اإلســامي قــراءة علميــة ،ترجمــة هاشــم
صالــح ،مركــز اإلمنــاء القومــي ،بــروت ،الطبعــة الثانيــة،1996 ،
1111محمد أركون نافذة عىل الفكر اإلسالمي ،ترجمة صياح الجي ّهم،
دار عطية للنرش ،لبنان بريوت ،الطبعة األوىل1996 ،

2 .2بوعرفــة عبــد القــادر ،السياســة والوحــي يف قــراءة محمــد أركــون
الحدود واملنطلقات  ،-مجلة أوراق فلسفية ،العدد السادسوالعــرون.2009 ،

1212مح ّمــد أركــون ،تاريخيــة الفكــر العــريب اإلســامي ،ترجمــة هاشــم
صالــح ،مركــز اإلمنــاء القومــي ،بــروت ،الطبعــة الثانيــة1996 ،

4 .4خالــد كبــر عــال ،األخطــاء التاريخيــة واملنهجيــة يف مؤلفــات
محمد أركون – دراسة نقدية تحليلية هادفة  ،-دار املحتسب،
الطبعــة األوىل.2008 ،

1414محمد أركون ،القرآن من التفسري املوروث إىل تحليل الخطاب
الدينــي ،ترجمــة هاشــم صالــح ،دار الطليعــة للطباعــة والنــر،
بــروت لبنــان ،الطبعــة األوىل.2001 ،

6 .6الــزواوي بغــوره ،ميشــيل فوكــو يف الفكــر العــريب املعــارص ،دار
الطليعــة للطباعــة والنــر ،بــروت لبنــان ،الطبعــة األوىل.2001 ،

1616محمد أركون ،قضايا يف نقد العقل الديني كيف نفهم اإلسالم
اليــوم؟ ،ترجمــة هاشــم صالــح ،دار الطليعــة للطباعــة والنــر،
بــروت ،د(ط) ،د(س).

3 .3جــورج طرابيــي ،مــن إســام القــرآن إىل إســام الحديــث النشــأة
املســتأنفة ،دار الســاقي بــروت لبنــان ،الطبعــة األوىل.2010 ،

1313محمد أركون ،الفكر األصويل واستحالة التأصيل ،ترجمة هاشم
صالح ،دار الساقي ،بريوت لبنان ،الطبعة األوىل.1999 ،

5 .5رضوان السيد وآخرون ،محمد أركون املفكر والباحث واإلنسان،
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،بــروت لبنــان ،الطبعــة األوىل،
2011

السياجات
1515محمد أركون ،تحرير الوعي اإلسالمي نحو الخروج من ّ
الدّغامئيــة املغلقــة ،ترجمــة هاشــم صالــح ،دار الطليعــة للطباعــة
والنرش ،بريوت ،الطبعة األوىل.2011 ،

7 .7عبد الرزاق قسوم ،مدارس الفكر العريب املعارص ،تأمالت يف
املنطــق واملصــب ،دار عــامل الكتــب للطباعــة والنــر والتوزيــع،
الرياض.1997 ،
8 .8عــي حــرب ،نقــد الحقيقــة ،املركــز الثقــايف العــريب ،بــروت،
الطبعــة الثانيــة.1995 ،
9 .9فــارح مرسحــي ،الحداثــة يف فكــر محمــد أركــون ،منشــورات
االختــاف ،الجزا ئــر ،الطبعــة األوىل.2006 ،

1717هاشــم صالــح ،حــوار مــع محمــد أركــون حــول :تشــكل األصوليــة،
التفاوت التاريخي ،وتوليد فكر نقدي جديد عىل الرتاث ،مجلة
دراســات عربيــة ،العــددان الخامــس والســادس.1998 ،
1818نايلــة أيب النــادر ،الــراث واملنهــج بــن أركــون والجابــري ،الشــبكة
العربيــة لألبحــاث والنــر ،بــروت لبنــان ،الطبعــة األوىل.2008 ،

الهوامش
1
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السياجات
محمد أركون ،تحرير الوعي اإلسالمي نحو الخروج من ّ
الدّوغامئية املغلقة ،ترجمة هاشم صالح ،دار الطليعة للطباعة
والنــر ،بــروت ،الطبعــة األوىل ،2011 ،ص29
كرأ دمحم ةساردل ةيركفلا داعبألل ةيليلحت ةءارق“نوكرأ دمحم دنع ينآرقلا صنلا ليلحتل يرظنلا راطإلا

2

ويقصــد بهــا مدرســة الحوليــات الفرنســية يف مــا يخــص تحديــد
علم التاريخ وقلبه رأسا عىل عقب باإلضافة إىل دراسات كلود
ليفــي شــراوس.

3

املصدر نفسه ،ص 28

5

مح ّمــد أركــون ،تاريخيــة الفكــر العــريب اإلســامي ،ترجمــة هاشــم
صالــح ،مركــز اإلمنــاء القومــي ،بــروت ،الطبعــة الثانيــة،1996 ،
ص275

 24هاشــم صالــح ،حــوار مــع محمــد أركــون حــول :تشــكل األصوليــة،
التفاوت التاريخي ،وتوليد فكر نقدي جديد عىل الرتاث ،مجلة
دراســات عربيــة ،العــددان الخامــس والســادس ،1998 ،ص35

7

عبد الرزاق قســوم ،مدارس الفكر العريب املعارص ،تأمالت يف
املنطــق واملصــب ،دار عــامل الكتــب للطباعــة والنــر والتوزيــع،
الريــاض ،1997 ،ص 188

 26محمد أركون ،تاريخية الفكر العريب اإلسالمي ،ص279

4

الــزواوي بغــوره ،ميشــيل فوكــو يف الفكــر العــريب املعــارص ،دار
الطليعــة للطباعــة والنــر ،بــروت لبنــان ،الطبعــة األوىل،2001 ،
ص68

6

هي منطقة يف عني األربعاء -بالجزائر-

8

الزواوي بغوره ،ميشيل فوكو يف الفكر العريب املعارص ،ص68

9

السياجات
محمد أركون ،تحرير الوعي اإلسالمي نحو الخروج من ّ
الدّوغامئيــة املغلقــة27 ،

 10رضوان السيد وآخرون ،محمد أركون املفكر والباحث واإلنسان،
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،بــروت لبنــان ،الطبعــة األوىل،
 ،2011ص74
 11هو املرتجم الذي ترجم كل أعامل محمد أركون

 12محمد أركون ،الفكر اإلسالمي قراءة علمية ،ترجمة هاشم صالح،
مركــز اإلمنــاء القومــي ،بــروت ،الطبعــة الثانيــة ،1996 ،ص10
 13الزواوي بغوره ،ميشيل فوكو يف الفكر العريب ،ص69
 14محمد أركون ،الفكر اإلسالمي قراءة علم ّية ،ص253
 15املرجع نفسه ،ص245

 16نايلــة أيب النــادر ،الــراث واملنهــج بــن أركــون والجابــري ،الشــبكة
العربيــة لألبحــاث والنــر ،بــروت لبنــان ،الطبعــة األوىل،2008 ،
ص48
 17محمد أركون ،القرآن من التفســر املوروث إىل تحليل الخطاب
الدينــي ،ترجمــة هاشــم صالــح ،دار الطليعــة للطباعــة والنــر،
بــروت لبنــان ،الطبعــة األوىل ،2001 ،ص05
 18نايلة أيب النادر ،الرتاث واملنهج بني أركون والجابري ،ص 47

 19محمــد أركــون ،الفكــر اإلســامي نقــد واجتهــاد ،ترجمــة هاشــم
صالــح ،املؤسســة الوطنيــة للكتــاب ،الجزائــر ،د(ط) ،د(س)،
ص 75
 20محمد أركون ،الفكر األصويل واستحالة التأصيل ،ترجمة هاشم
صالــح ،دار الســاقي ،بــروت لبنــان ،الطبعــة األوىل ،1999 ،ص

22

 21محمد أركون ،تاريخية الفكر اإلسالمي ،ص 290

 22محمد أركون الفكر اإلسالمي قراءة علمية ،ص 66
 23املرجع نفسه ،ص265

 25محمد أركون ،قضايا يف نقد العقل الديني كيف نفهم اإلسالم
اليــوم؟ ،ترجمــة هاشــم صالــح ،دار الطليعــة للطباعــة والنــر،
بــروت ،د(ط) ،د(س) ،ص15

 27بوعرفــة عبــد القــادر ،السياســة والوحــي يف قــراءة محمــد أركــون
الحدود واملنطلقات  ،-مجلة أوراق فلسفية ،العدد السادسوالعــرون ،2009 ،ص 379
 28سورة الحجر ،آية9
 29سورة الكهف27 ،

 30محمد أركون الفكر األصويل واستحالة التأصيل ،ص147

 31عبــد القــادر بوعرفــة ،السياســة والوحــي يف قــراءة محمــد أركــون
الحــدود واملنطلقــات ،-ص 380 32فــارح مرسحــي ،الحدا ثــة يف فكــر محمــد أركــون ،منشــورات
االختــاف ،الجزا ئــر ،الطبعــة األوىل ،2006 ،ص 113
 33محمد أركون ،الفكر اإلسالمي دراسة علمية ،ص11

 34عبــد العــايل الــدكايل ،املقــدس املصطلــح واملفهــوم ،مجلــة
الفكــر العــريب املعــارص ،العــدد  ،119-118مركــز اإلمنــاء العــريب،
بــروت ســنة ،2001 ،ص56
 35محمد أركون ،القرآن من التفســر املوروث إىل تحليل الخطاب
الدينــي ،ص66
 36عــي حــرب ،نقــد الحقيقــة ،املركــز الثقــايف العــريب ،بــروت،
الطبعــة الثانيــة ،1995 ،ص62
 37محمد أركون قضايا يف نقد العقل الديني ،ص79

 38محمد أركون ،الفكر اإلسالمي دراسة علمية ،ص84

 39خالــد كبــر عــال ،األخطــاء التاريخيــة واملنهجيــة يف مؤلفــات
محمــد أركــون ومحمــد عا بــد الجا بــري ،ص87
 40رضوان السيد وآخرون ،محمد أركون املفكر والباحث واإلنسان،
ص 88

كتاب املؤمتر ()1

املؤمتر الدويل 2015 - 2 -

113

�أهمية الإعراب فـي ترجمة معاين القر�آن الكرمي
ليىل الغزواين
حنان واسنوان

مخترب الرتجمة وتكامل املعارف ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
جامعة القايض عياض -مراكش  -املغرب

امللخص
يعتــر اإلعجــاز اللغــوي مــن مظاهــر اإلعجــاز يف القــرآن الكريــم ،ولعــل مــن أبــرز األدلــة عــى إعجــازه بقــاء لغــة القــرآن لغـ ًة
يب،
حيــة ،مقارنــة بنظرياتهــا مــن اللغــات األخــرى مــن بابليــة ورسياليــة ويونانيــة ،...ومبــا أن القــرآن الكريــم نــزل بلســانٍ عــر ٍّ
كان لزام ـاً عــى املرتجــم  -ســعياً منــه إىل الكشــف عــن معــاين القــرآن الكريــم وترجمتهــا إىل اللغــة الهــدف  -اإلملــا َم
ٍ
ورصف ونحــو وغريهــا.
ـراب
بقوانــن اللغــة العربيــة وأسســها مــن إعـ ٍ
وألن اللغة العربية لغة إعرابية بخالف باقي اللغات األخرى التي تعترب لغات تراتبية موقعية ،يشرتط عىل املرتجم
ملعــاين القــرآن الكريــم اإلملــا َم بقوانــن اإلعــراب خاصـةً ،ألنــه مــن أبــرز خصوصيــات النــص القــرآين ،ويحــدد البنيــات
آي القــرآن الكريــم ويُسـ ّهل تأويلهــا بإظهــار املعنــى ،فبتَغـ ّـر حركات
الرتكيبيــة (فعــل ،فاعــل ،مفعــول )...التــي تحتملهــا ُ
اإلعــراب تُغـ ّـر معــاين الكلــم.

مقدمة

يعد اإلعراب أبرز مكونات علم النحو وأقدم العلوم اللغوية
التي تدارسها العرب ،وقد انتبه العلامء القدماء لدوره يف
تحديــد مكونــات الجملــة وإدراك معناهــا عندمــا بــدأ اللحن
يظهــر ويكــر يف كالم النــاس حينئــذ .وألن القــرآن الكريــم
واألحاديــث النبويــة ومــا ورثــه العــرب مــن كالم الفصحــاء هــي
أصــول اللغــة ومصادرهــا فقــد اعتمــدت يف وضــع قواعــد
اللغــة العربيــة.
وميكــن التأكيــد أن اإلعــراب أســهم يف إرســاء دعائــم
اللغــة العربيــة وإبقائهــا لغ ـ ًة حيــة ،مــن خــال داللتــه عــى
معنــى الكلــم داخــل الرتكيــب .وشــكلت الحــركات اإلعرابيــة
العنــر األهــم يف تطــور اإلعــراب ،فأغنــت عــن اعتــاد
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الرتبــة يف بنــاء مكونــات الجملــة العربيــة بشــكل يســمح
بتكثــر االحتــاالت الرتكيبيــة لهــا؛ وهــو مــا أتــاح الحديــث
عــن التقديــم والتأخــر وعــن الحــذف وغريهــا مــن األســاليب
البالغيــة الرتكيبيــة.
ويعتــر اإلعــراب رشطــا أساســيا ومدخــا مهــا لفهــم
القــرآن الكريــم وألن مرتجــم القــرآن الكريــم مدعــو لفهــم آي
القرآن الكريم قبل ترجمة معانيها ،فإنه من الرضوري مراعاة
هــذا الــرط وهــذا املدخــل ،ومنــه جــاء اختيــار موضــوع
“أهميــة اإلعــراب يف ترجمــة معــاين القــرآن الكريــم”،
هادفــا اإلجابــة عــى األســئلة اآلتيــة :مــا هــو اإلعــراب؟ ومــا هو
دوره يف فهــم معــاين القــرآن الكريــم؟ هــل اإلعــراب يشــكل
آليــة رضوريــة أثنــاء الفعــل الرتجمــي؟ كيــف يُؤثــر عــدم إملــام
املرتجــم باإلعــراب عــى املعنــى األصــي؟

 .١اإلعراب واملعنى
 ١.١اإلعراب
 )١نشأة اإلعراب
شــكل اإلعــراب حالــة متفــردة اختصــت بهــا اللغــة العربيــة،
فقــد بــدأت نشــأته يف نهايــة القــرن الهجــري األول عــى يــد
أيب األســود الــدؤيل .وهــو ظاهــرة ارتبطــت باللغــة العربيــة
منــذ القــدم باملشــافهة والســاع ،ألن الســليقة العربيــة
مل تكــن يف حاجــة إىل إبــراز اإلعــراب ،فهــو جــزء مــن فطــرة
العريب األصيل .وهكذا ،فإن لظاهرة اإلعراب جذورا ً عميقة
موغلــة يف التاريــخ نضجــت مــع لغــة الشــعر الجاهــي ،1غــر
أن مجــيء اإلســام كان نقطــة تح ـ ّول ظاهــرة اإلعــراب ،فقــد
تأثــرت اللغــة العربيــة بلغــات املســلمني غــر العــرب وظهــر
مــا أطلــق عليــه علــاء العربيــة اســم (اللحــن).
ورغــم االختــاف الــذي نشــأ بــن الباحثــن والنحــاة عــى
حــد ســواء يف تحديدهــم لنــوع اللحــن ،هــل هــو لغــوي أم
صــويت أم نحــوي ،إالّ أن أول مــا اختــل يف اللغــة العربيــة كان
اإلعراب ،2وقد تعددت الروايات الداعمة لهذا الطرح أبرزها
الروايــة التــي تحدثــت عــن األعــرايب الــذي ســمعه أبــو األســود
ن َو َر ُســولُهُ﴾ 3بجـ ّر
الــدؤيل يقــرأ ﴿أَ َّن اللَّـ َه بَـرِي ٌء ِمـ َن الْ ُم ْ ِ
شكِـ َ
الم “رســوله” بــدل رفعهــا ،ففــزع أبــو األســود الــدؤيل لذلــك،
مــا حثّــه عــى التفكــر فيــا يصلــح بــه ذلــك فقــال “لكاتبــه
الــذي ارتضــاه مــن بــن آخريــن“ :إذا رأيتنــي قــد فتحــت فمــي
بالحــرف فانْ ُقـ ْ
ط نقطــة فوقــه عــى أعــاه .فــإن ضممــت فمــي
فانْ ُقـ ْ
ط نقطــة بــن يــدي الحــرف ،وإن كــرت فاجعــل النقطة
تحــت الحــرف ،فــإن أتبعــت شــيئاً مــن ذلــك غ َّنـ ًة (أي تنوينـاً)
فاجعــل النقطــة نقطتــن ،فهــذا نقــط أيب األســود””.4
وقــد أدى اختــاط نقــط اإلعــراب ونقــط اإلعجــام عنــد
النــاس ،إىل التفكــر يف اســتبدال نقــط اإلعــراب مبــا أطلــق
عليــه حــركات اإلعــراب ،وكان للخليــل الفراهيــدي الفضــل
الكبري يف ذلك التطور ،ويتضح أن اإلعراب ارتبط بالحركات
ارتباطــا وثيقــا ال ميكــن معــه فصــل أحدهــا عــن اآلخــر.
 )٢حد اإلعراب وعالقته بالحركات
اإلعــراب أصلــه مــادة “عــرب” والتــي يتفــرع عنهــا معــانٍ عــدة،
و“أ َّمــا لفظــه فإنــه مصــدر أعربــت عــن الــيء إذا أوضحــت

عنــه؛ وفــان معــرب عــا يف نفســه أي مبــن لــه :وموضــح
عنــه” ،5فلفــظ أعــرب يقصــد منــه اإلبانــة واإلفصــاح .ويتفــق
تعريــف اإلعــراب لغ ـ ًة مــع حــده االصطالحــي ،فنجــد أن
اإلعــراب عنــد ابــن جنــي (392هــ) هــو“ :اإلبانــة عــن املعــاين
باأللفــاظ؛ إذا ســمعت أكــرم ســعيد أبــاه وشــكر ســعي ًد أبــوه،
6
،فتغي الحركة يف آخر كلمة
ألستبهم أحدهام من صاحبه”
ّ
ـراب
“ســعيد” غــرت صفتــه مــن فاعــل إىل مفعــول ،فـ“اإلعـ ُ
أ ْن تختلِـ َـف أواخ ـ ُر ال َكلِــم الختــاف العامــلِ ” ،7والظاهــر أن
هــذا التعريــف شــمل الحــركات يف أواخــر الكلــم ومســبباتها
العوامــل ،و“العامــل عنــد النحــاة هــو مــا أوجــب كــون آخــر
الكلمــة عــى وجــه مخصــوص مــن اإلعــراب”  ،8فالعامــل
يتحكــم يف آخــر الكلمــة ،فبتغــره تتغــر تلــك الحركــة.
إن أغلــب النحــاة القدامى*شـدّدوا عــى الــدور املهــم
لحــركات آخــر الكلــم يف إ بــراز العامــل وتحديــد صفــات
الكلمــة لإلبانــة عــن مقتــى الحــال .فالحركــة ،إذا ً ،جــزء ال
يتجــزأ مــن اإلعــراب بــل هــي اإلعــراب نفســه ،وميكــن تعريــف
الحــركات اإلعرابيــة بأنهــا “قرينــة لفظيــة مالزمــة لبنيــة الكلمــة،
وهــي أداة يف يــد املتكلــم يوجههــا ألجــل نقــل مــا يختلــج
يف نفســه مــن تصــورات ومفاهيــم ،فتكــون إمــارة دالــة بــن
املتكلــم واملتلقــي لرفــع اللبــس الــذي قــد يعــري الــكالم
أثناء االتصال” ،10ويعود الفضل إىل ســيبويه (180هـ) يف
الفصــل بــن حــركات اإلعــراب التــي سـ ّـاها الرفــع والنصــب
والجر وحركات البناء ،فالحركات اإلعرابية من عمل املتكلم
ـب وجـ ٍّر كيــف
غــر أنــه ليــس حـ ّرا ً فيــا يقــوم بــه مــن رفـعٍ ونصـ ٍ
11
يشاء ،بل هو “محكوم يف عمله هذا بالقواعد النحوية” .
وتجــدر اإلشــارة إىل أن الحــركات اإلعرابيــة ليســت
الوحيــدة التــي يقــر اســتعاملها لتحديــد إعــراب الكلمــة بل
حتــى الحــروف تعــد قرينــة للداللــة عــى اإلعــراب ،فـ“أصــل
اإلعــراب أن يكــون بالحــركات ،واإلعــراب بالحــروف فــرع
عليهــا” .12
 ٢.١عالقة اإلعراب باملعنى
 )١تراتبية اللغة العربية وحركات اإلعراب
متتــاز اللغــة العربيــةكــا أســلفنا الذك ـ ر بخاصيــة اإلعــراب،
فمعظم النحاة العرب متسكوا بالحركات اإلعرابية ،حتى أن
كتاب املؤمتر ()1
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منهم من جعلها دالئل عىل املعنى ،13فالحركات اإلعرابية
إضافة إىل الحروف التي تنوب عنها شــكال قاعدة ال ميكن
مخالفتها عند أغلب النحاة ،فقد أجمعوا عىل أن الحركات
اإلعرابيــة تحمــل دالالت وظيفيــة ،هــي الفاعليــة واملفعوليــة
واإلضافــة“ ،ف َعلَـ ُم الفاعليــة مــا ُجعــل دلي ـاً عليهــا مــن ضــم
جعــل دليـاً عليهــا
أو ألــف أو واو .)...(،و َعلـ ُم املفعوليــة مــا ُ
ـض كذلــك
مــن فتحــة أو ألــف أو يــاء أو كــرة .)...(،والخفـ ُ
مــن كــرة أو يــاء أو فتحــة” ،14فالفاعــل مــا نســب الفعــل
إليــه واملفعــول مــا وقــع الفعــل عليــه .وقــد اســتطاع النحــاة
القدامــى بذلــك االهتــداء إىل معــاين الــكالم ،فقــد “جعلــوا
هــذه الحــركات دالئــل عليهــا ليتســعوا يف كالمهــم”.15
تعتمــد اللغــة العربيــة باإلضافــة إىل اإلعــراب الرتتيــب
لتحديــد األبــواب النحويــة التــي تحــدد املعنــى الوظيفــي
لأللفــاظ ،يحــدث ذلــك إذا مل تظهــر الحركــة اإلعرابيــة فقــد
ُجعل الرتتيب فيصالً ،16واعترب متام حسان أن عدم وجود
قرينة العالمة اإلعرابية يف املبنيات قد جنح بها إىل قرينة
الرتبــة وجعــل الرتبــة عوضــا لهــا مــن العالمــة اإلعرابيــة.17
وقــد كان لعبــد القاهــر الجرجــاين (471هــ) الفضــل
األكــر بتأكيــده عــى أن الــكالم ال ميكــن أن يبلــغ مبتغــاه إالّ
بالتآلــف والرتتيــب ،فاأللفــاظ عنــده “ال تفيــد حتــى ت ُؤلــف
رضب ـاً
خاص ـاً مــن التأليــف .ويُ ْعمــد بهــا إىل وج ـ ٍه دون وج ـ ٍه
ّ
18
مــن الرتكيــب”  .فاأللفــاظ تتخــذ لهــا مواقــع داخــل الــكالم
بشــكل تراتبــي يظهــر دوره يف تــوايل املعــاين واضحــة وبيّنــة
دون وقــوع لبــس أو خلــل عنــد املتلقــي ،فـ“ال ُحكــم – أعنــي
االختصــاص يف الرتتيــب -يقــع يف األلفــاظ مرتّبــا عــى
املعــاين املرتّبــة يف النفــس ،املنتظمــة فيهــا عــى قض ّيــة
العقل” .19وهكذا يكون الكالم عبارة عن وحدات (ألفاظ)
متتاليــة تك ّمــل بعضهــا البعــض ولــكل وحــدة دورهــا الخــاص
يف السلســلة ،فــإذا غــرت وحــدة مــا مكانهــا اختــل تسلســل
املتتاليــة وبالتــايل اختــل معنــى الــكالم .يســقط الرتتيــب
إذا احـ ُـرز بغــره عــن اللبــس ،فوضــوح الداللــة يغنــي عــن
الرتتيــب ،كــا أن هــذا األخــر ينتفــي لعــارض ،فقــد أشــار
ا بــن جنــي يف كتا بــه الخصا ئــص بتقــدم املفعــول عــى
الفاعــل ،وهــذا قســم كثــر يف القــرآن الكريــم وكالم العــرب
شــعره ونــره ،مل يســتنكره أحــد بــل استُحســن وقوعــه“ :مــن
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ذلــك امتناعهــم مــن تقديــم الفاعــل يف نحــو رضب غال ُمــه
زيــدا ً .فهــذا مل ميتنــع مــن حيــث كان الفاعــل ليــس رتبتــه
التقديــم ،وإمنــا امتنــع لقرينــة انض ّمــت إليــه ،وهــي إضافــة
الفاعــل إىل ضمــر املفعــول ،وفســاد تقـدّم املضمــر عــى
ُمظ َهره لفظا ومعنى” ،20فالحركة اإلعرابية املثبتة تف ّرق بني
الفاعــل واملفعــول ،...فهــي تشــكل النــراس الــذي يُهتـدَى
بــه لتحديــد املعــاين الوظيفيــة.
 )٢دور اإلعراب يف تحديد املعنى:
يكــون اإلعــراب منعدمــا إذا اســتخدم يف األلفــاظ فقــط،
ـاب ،مل يــدل ذلــك ســوى عــى
ـاب ،وكتابـاً ،وكتـ ٍ
فقولنــا :كتـ ٌ
املعنــى املعجمــي الخــاص بلفــظ “كتــاب” فـ“الكلمــة هــي
اللفظــة الدالــة عــى معنــى مفــرد بالوضــع” ،21غــر أن وظيفــة
اإلعــراب أن “يــؤىت بــه للفــرق بــن املعــاين فــإذا كان وحــده
كان كصــوت تصــوت بــه فــإن ركبتــه مــع غــره تركيب ـاً تحصــل
بــه الفائــدة” .22فقــد ُوضــع الــكالم لفائــدة محــددة وهــي
التواصــل الــذي يحتــاج إىل وضــوح املعــاين التــي ال تتــأىت
إال بتأليف الكلامت بعضها مع بعض ،فـ“الكالم إمنا وضع
للفائدة ،والفائدة ال تُجنى من الكلمة الواحدة ،وإمنا تجنى
مــن ال ُجمــل (.23”)...
يدخــل اإلعــراب عــى الرتكيــب ليضفــي عليــه حيويــة
و“يحــرره مــن قيــد الرتبــة التــي جعلتــه أحــادي الجهــة
واملوضــع” ،24باعتبــار أن الرتكيــب اللغــوي هــو سلســلة
مــن الوحــدات اللغويــة قامــت بينهــا شــبكة مــن العالقــات
النحوية ،ينتج عن تالزم وترابط وحداته داللة تركيبية .25ومبا
أن الوظيفة النحوية جزء من الداللة الرتكيبية ،فإن استبدال
حركة إعرابية بأخرى يغري من الوظيفة النحوية لتلك الكلمة
وينعكــس ذلــك عــى الداللــة الرتكيبيــة.
واملالحظ أن املعنى املعجمي واملعنى الوظيفي ثم
الداللة الرتكيبية تجتمع كلها لتحديد املعنى النهايئ ،كام
أن العالقــة بينهــم تقابليــة فــا يســتقيم أحدهــم دون اآلخــر،
وميكــن توضيــح ذلــك مــن خــال مــا قالــه محمــد حامســه
بــأن“ :اإلبــداع النحــوي ( )...يربــط بــن “النظــام” الثابــت
و”األداء” املتغــر ،فهنــاك نظــام أو منــوذج فكــري ال يتحقــق
وال يظهر للواقع إال عن طريق االستعامل ،وكل منوذج ميكن

أن يــودَّى بــه آالف اآلالف مــن الجمــل التــي يختلــف مظهرهــا
ويتحد منوذجها ،ومع هذا تظل دامئا هناك عالقة تفاعل
قوي بني النموذج العميق والسطح املتغري ،وهذا التفاعل
هــو الــذي يقــوم بــدور فعــال يف تفســر الجملــة وإعطائهــا
األول”.26
َ
معناهــا
وإن تحدثنــا عــن املســتوى الصــويت وعالقتــه باإلعــراب
فإننــا نندهــش ألهميــة هــذه العالقــة ،فقواعــد اإلعــراب
وقوا عــد النحــو عا م ـ ًة ت ـ ّم ا ســتقرائها مــن القــرآن الكر يــم
واألحاد يــث النبو يــة وكالم العــرب الفصحــاء مــن شــع ٍر
ونــر عــر الســاع واملشــافهة ،فقــد بنــى النحــاة “إعــراب
األسامء واألفعال عىل أصوات معينة تلحق أواخر الكلامت
ســموها الحــركات” ،27فالداللــة الصوتيــة واإلعــراب يفــي
أحدهــا إىل اآلخــر ،مــن حيــث أن “الداللــة الصوتيــة تــدل
يف بعــض األحيــان عــى موقــع إعــرايب ،كــا يف “مل يَ ـ ْرمِ ”
( )...فتقصــر حــركات املــد ( )...يــدل عــى موقــع الجــزم
فيهــا .والتحليــل اإلعــرايب نفســه قــد ال تُفهــم أرساره ( )...إال
بحيلــة صوتيــة” ،28فــكل هــذه العنــارص مجتمعــة أي املعنــى
املعجمي واملعنى الوظيفي أو النحوي واملعنى الصويت
والداللــة الرتكيبيــة تســهم بنســبة كبــرة يف إظهــار املعنــى
الرئيــي لســياق الــكالم ،كــا نجــد لإلعــراب موطــأ قــدم يف
كل تلــك املعــاين فــا يتحقــق أي منهــا إال بــإرشاك اإلعــراب
يف التحليــل.

 .2دور اإلعراب يف القرآن الكريم وترجمته
 ٢.١ارتباط اإلعراب بفهم القرآن وترجمته
 )١اإلعراب والقرآن الكريم
تربــط القــرآن واإلعــراب عالقــة قويــة ومتينــة ،فاإلعــراب نشــأ
يف رحــاب القــرآن ،فوضعــت القواعــد للحفــاظ عــى قراءتــه
الســليمة مــن اللحــن .فلقــد شــكل القــرآن الكر يــم أهــم
“املصــادر ســاع ّية لتقعيــد قوا عــد النحــو ال ر يــب أن
يصطفــى النحــو القــرآن دليــا ويجعلــه رائــدا وهــو العــريب
الــذي دعــا بــه أفصــح العــرب” ،29واســتنبطت أغلــب أحــكام
اإلعــراب مــن القــرآن الكريــم ،وأصبــح كل مقبــل عــى دراســة
القرآن ملزم بدراسة اإلعراب ،ألن فائدة النحو تقويم كتاب

اللــه عــز وجــل ،ومعرفــة أحاديــث الرســول صــى اللــه عليــه
وســلم ،والتــي ال تفهــم معانيهــا إالّ بتوفيتهــا حقوقهــا مــن
اإلعــراب.30
وقد تعلق اإلعراب بالتفســر ،ســواء بالنســبة للتفســر
املأثــور ألن “إعــراب اآليــات هنــا يتحــرى الدقــة النحويــة
واملعــاين الظاهــرة” ،31أو بالنســبة للتفســر بالــرأي الــذي
اســتخدم فيــه اإلعــراب لنــرة مذاهــب املفــر وأصولــه
الكالميــة ،32فاإلعــراب شــكل وســيلة التفســر لفهــم القــرآن
بتحليــل تراكيبــه واســتنباط املعــاين الكامنــة يف آياتــه.
وتداخــل اإلعــراب مــع الوقــف “إ ْذ أ َّن الوقــف يؤثــر يف
املعنــى ،وهــذا بــدوره يؤثــر يف اإلعــراب ،ومــن ث ـ ّم كان
لزامــا ملــن يــدرس الوقــف يف القــرآن أي يكــون مل ـاً بأوجــه
اإلعراب املختلفة” ،33ونفس املالحظة بالنسبة للقراءات،
فاملهتــم بالقــراءات يتوجــب عليــه االهتــام باإلعــراب .ومــن
ـب
العلــوم الدينيــة التــي ارتبطــت باإلعــراب الفقــه ،فقــد انكـ ّ
الفقهــاء عــى دراســة األحــكام الترشيعيــة التــي اســتنبطوها
مــن القــرآن و“كان لجهد هــم ذاك أســس يبنــون عليهــا
أحكامهــم ويفهمونهــا مبقتضاهــا ،واإلعــراب مــن أبــن تلــك
األســس” .34يتضح من خالل ارتباط اإلعراب بالقرآن الكريم
وعلومــه ،اســتحالة االســتغناء عنــه يف دراســة القــرآن ألنــه
مفتــاح معانيــه.
 )٢اإلعراب والرتجمة
تعــد الرتجمــة نشــاطاً إنســان ّياً بامتيــاز فقــد طالــت جميــع
املجــاالت األدبيــة ،والسياســية ،والفلســفية ،والعلميــة،
وحتــى الدينيــة .وكان اإلنجيــل أبــرز تلــك النصــوص التــي
ترجمــت منــذ القــدم فقــد ت ُرجــم مــن اآلراميــة إىل اليونانيــة
فالالتينيــة ثــم باقــي اللغــات التــي تفرعــت عنهــا ،حتــى ضــاع
األصــل وبقيــت الرتجــات حســب قــول محمــد الديــداوي:
أن اإلنجيــل هــو ترجــات تبحــث عــن أصــل ،35أمــا القــرآن
الكر يــم فقــد ترجمــت بضــع مــن معانيــه إىل الحبشــية
والفارسية وغريها يف عهد الرسول صىل الله عليه وسلم.
وقــد تنــاول املســترشقون ترجمــة القــرآن الكريــم منــذ
عهــد الفتوحــات اإلســامية ،وقــد ترجمــوه إىل مختلــف
اللغــات إىل درجــة يصعــب معهــا حرصهــم وعدهــم بســبب
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ضخامــة أعاملهــم .36وقــد تأخــرت ترجمــة املســلمني للقــرآن
إىل القــرن العرشيــن بســبب تحريــم العلــاء ذلــك مخافــة
ضيــاع معانيــه ،37وهــم الذيــن انشــغلوا يف دراســته بلغتهــم
الحيــة التــي يعرفونهــا حــق املعرفــة ،ومل يســتطيعوا فــك
جميــع مبهامتــه وال التمكــن مــن كل معانيــه .ورغــم مــا يقــال
عــن اســتحالة ترجمــة القــرآن الكريــم ،فقــد اســتأثر باهتــام
املرتجمــن الغــر املســلمني أوال ،ثــم املســلمني الذيــن
انتبهوا إىل املزالق اللغوية والفقهية والرتكيبية واملعجمية
وغريهــا التــي ســقط فيهــا – بقصــد أو عــن غــر قصــد -
املرتجمــون املســترشقون.
وكان أغلــب مــن تصــدى إىل ترجمــة القــرآن مرتجمــون
غــر ناطقــن باللغــة العربيــة ،فعــدم معرفــة اللغــة العربيــة
يشــكل خطــرا عــى عــدم اإلملــام باملعنــى القــرآين ،وقــد
أكــد ابــن فــارس بــن زكريــا (395هــ) يف كتابــه الصاحبــي
أن أرشف العلــوم علــم اللغــة ،فقــد اســتعني بــه الســتنباط
األحــكام واملعــاين والفرائــض مــن القــرآن ويعــد اإلعــراب
أهــم قوانــن اللغــة العربيــة ،يُلــزم كل مــن تصــدى إىل ترجمــة
القــرآن تعلمــه .فعمــل املرتجــم يتعــدى “البحــث يف اللغــة
الهدف عن القصد الخاص الذي يكافئ القصد يف اللغة
األصل” ،38إىل العودة إىل النص األصيل (القرآن) للبحث
يف معــاين اآليــات ،وذلــك ال يتــأىت إال بالعــودة إىل اللغــة
ونظامهــا الحاكــم وهــو اإلعــراب ،ألن محتــوى القــرآن الكريــم
تجســده لغتــه العربيــة التــي اس ـتُ ْنبطت أحكامهــا اإلعرابيــة
مــن داخــل القــرآن الكريــم.
 ٢.٢مناذج ألهمية اإلعراب يف ترجمة القرآن الكريم:

ســنحاول عــرض ترجمــة أربــع آيــات مــن القــرآن الكريــم باللغــة
اإلنجليزيــة عنــد يوســف عــي ،ونقتــر يف هــذه النــاذج
عىل رصد أثر ظاهرة اإلعراب عىل الرتجمة ،والكيفية التي
تعامــل بهــا املرتجــم مــع الظاهــرة.
َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ ٌ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َّ ُ
﴿وإِن كن ذو عــر ٍة فن ِظرة إِل ميــر ٍة وأن تصدقوا
َ ٌْ َ ُ ْ ْ ُُْ َْ َُ َ
ـم إِن كنت ْم تعلمــون﴾ (البقــرة.)280 :
خــر لكـ
If the debtor is. In a difficulty, Grant him time.
Till it is easy.39

ـرة ضيــق الحــال مــن جهــة عــدم
قــال الطــري“ :ال ُعـ ْ َ
ـرة
املــال ،ومنــه جيــش العــرة ،وال ّن ِظ ـ َرة التأخــر ،وامل َ ْيـ َ َ
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مصــدر مبعنــى اليــر ،وارتفــع ﴿ذو﴾ بــكان التامــة التــي
مبعنــى وجــد وحــدث ( )...ويجــوز النصــب ،ويف مصحــف
ـر ٍة” عــى معنــى وإن كان
أ ّ
يب بــن كعــب “ َوإ ْن كَا َن ذَا ُعـ ْ َ
ّان عــن أحمــد
املطلــوب ذا عــرة ( .)...قــال أبــو عمــرو الـد ِ ّ
يب بــن كعــب .قــال
بــن مـ
ـوىس :وكذلــك يف مصحــف أ ّ
ٰ
ي والنقــاش :وعــى هــذا يختــص لفــظ اآليــة
النحــاس وم ـ ّ
بأهــل ال ِّربــا ،وعــى مــن قــرأ “ذو” فهــي عامــة يف جميــع مــن
عليــه ديــن”.40
يتضــح مــن الرتجمــة أن يوســف عــي فهــم أن “ذو”
بالرفــع جــاءت لــكل املدينــن ومل تخصــص ألصحــاب الربــا،
فاســتخدم مصطلــح “ ”the debtorللداللــة عــى معنــى
“ذو” .فتوفــق يف تحديــد املعنــى املخصــوص يف اآليــة،
غــر أ ّن ورود “ذا” بالنصــب يغــر الرتجمــة مــن كل املدنــن
إىل تخصيــص األمــر ألصحــاب ال ّربــا ،ألن الســياق القــرآين
لآليــة كان يتنــاول الربــا.
َّ
َ ُ ْ ُ ْ َ َّ َ
َ َ ُّ َ
َ َُ
﴿يــا أيهــا ال
ِيــن آ َمنــوا إِذا قمتــم إِل الصــاة ِ
َ ْ ُ ُ ُ َ ُ ْ ََ ْ َ ُ
ْ َ ُ
كـ ْ
ـم إ َل ال ْ َم َ
ـق َوامســحوا
ـ
ف
ا
ر
فاغ ِســلوا وجوهكــم وأيدِي
ِ
ِ
ِ
ُ ْ ََ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ
ُُ
ــن﴾ (املائــدة.)6 :
بِرءو ِســكم وأرجلكــم إِل الكعب ِ
O ye who believe!.When ye prepare. For
prayer, wash. Your faces, and your hands. (And
arms) to the elbows; Rub your heads (with
water); And (wash) your feet. To the ankles.41

ََ ْ ُ َ ُ
ك ْ
ــم﴾ قــرأ نافــع وبــن عامــر
قــال الطــري﴿“ :وأرجل
والكسايئ “ َوأَ ْر ُجلَك ْم” بالنصب ،وروى الوليد بن مسلم عن
نافع أنه قرأ “ َوأَ ْر ُجلُ ُك ْم” بالرفع وهي قراءة الحسن واألعمش
ســليامن ،وقــرأ ابــن كثــر وأبــو عمــرو وحمــزة “ َوأَ ْر ُجلِ ُكــم”
بالخفــض وبحســب هــذه القــراءات اختلــف الصحا بــة
والتابعــون ،فمــن قــرأ بالنصــب جعــل العامــل “أَغ ِ
ْس ـلُوا”
وبنــى عــى أن الفــرض يف ال َّرجلــن ال َغســل دون املســح،
وهــذا مذهــب الجمهــور والكافّــة مــن العلــاء ،وهــو الثابــت
مــن فعــل النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ،واللــه أعلــم ،ومــن
قــرأ بالخفــض جعــل العامــل البــاء ،قــال ابــن العــريب :اتفقــت
العلــاء عــى وجــوب غســلهام ،ومــا علمــت مــن َر ّد ذلــك
سوى الطَربي من فقهاء املسلمني ،وال ّرافضة من غريهم،
وتعلــق الطــري بقــراءة الخفــض“42.

جلَكـ ْم”
لقــد توفــق يوســف عــي يف ترجمــة معنــى “ َوأَ ْر ُ
بــأن اســتخدم فعــل “ ،”washألن أرجلَكــم وقعــت منصوبــة
أي أنهــا معطوفــة عــى اغســلوا وجوهكــم ،لك ّنــه اســتخدمه
بــن قوســن كأنهــا إشــارة للمعنــى ،واملفــروض أن يؤكــد
املعنــى دون الحاجــة إىل القوســن ،فاآليــة آيـ ُة ترشيــع بُنــي
حكمهــا عــى النصــب ف ـ “املســح والغســل واجبــان جميعـاً
ـب عــى قــراءة مــن قــرأ بالخفــض والغســل
واملسـ ُـح واجـ ٌ
43
واجــب عــى قــراءة مــن قــرأ بالنصــب”  .وهكــذا ،فــإن مــن
يرتجــم اآليــة بنــاء عــى قــراءة الخفــض وجــب عليــه اســتخدام
فعــل ““ Rubللداللــة عــى املعنــى الخــاص باملســح.
َ َ َّ َ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ُّ ُ
ك ْم َقالُــوا َخ ْياً
﴿وقِيــل ل ِلِيــن اتقــوا مــاذا أنــزل رب
َّ َ َ ْ َ ُ
ِين أحســنوا( ﴾...النحــل.)30 :
ل ِل
To the righteous. (When) it is said, “What. Is it
that your Lord. Has revealed?”they say,“All that
is good.” To those. Who do good.44

قــال الطــري“ :وقيــل للفريــق اآلخــر ،الذيــن هــم أهــل
َ َ َ ْ َ َ َ ُّ ُ
كْ
ـرا”.
ـ
خ
“
ـوا:
ـ
ل
قا
﴾؟
م
إميــان وتقــوى اللــه﴿ :مــاذا أنــزل رب
َ
ًْ
يقــول :قالــوا :أنــزل خــرا .وكان بعــض أهــل العربيــة مــن
َ ُ
الكوفيــن يقــول :إمنــا اختلــف اإلعــراب يف قولــه﴿ :قالــوا
َ
َ
ِري ْالَ َّول َ
﴿خ ْ ً
أ َســاط ُ
ــرا﴾.
ِــن﴾ (النحــل .)24 :وقولــه:
واملســألة قبــل الجوابــن عليهــا واحــدة ،وهــي قولــه﴿ :
َ َ َ ْ َ َ َ ُّ ُ
كـ ْ
ـم﴾؟ ألن الكفــار جحــدوا التنزيــل .فقالــوا
مــاذا أنــزل رب
َْ
َ َ
َ
َّ
ُ
حــن ســمعوه﴿ :أســاطِري الول ِــن﴾ .أي :هــذا الــذي
جئــت بــه أســاطري األولــن :ومل ينــزل اللــه منــه شــيئا .وأمــا
ـرا” .مبعنــى أنــه
املؤمنــون فصدقــوا التنزيــل ،فقالــواَ “ :خـ ْ ً
أنــزل خــرا .فانتصــب بوقــوع الفعــل مــن اللــه عــى الخــر،
فلهــذا افرتقــا“45.
ترجــم يوســف عــي “خــرا ً” بجملــةAll that is“ :
 ،”goodمع أن الخري يف اآلية جاء مفعوال وقع عليه الفعل
مــن اللــه ســبحانه وتعــاىل ،فمعنــى اآليــة :أنــزل خــرا ً ،غــر أن
“ ”All thatالفاعل يف الرتجمة اإلنجليزية غري معروف ومل
يحــل يف محــل الفاعــل يف اآليــة وهــو اللــه ســبحانه وتعــاىل،
إضافــة إىل أن “” goodجــاءت يف الجملــة نعت ـاً ل ـ “All
 ،”thatفــإن قلبنــا الرتجمــة مــن اإلنجليزيــة ل ـ “All that
 ”is goodإىل العربيــة ســنجد :كل هــذا جيــد .ليتضــح أن

تغي بشكل جدري يف الرتجمة.
املعنى الخاص باآلية ّ
َْ ُُْ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َُْ َ َْ ْ ُ
﴿أم كنتــم شــهداء إِذ حــر يعقــوب المــوت﴾
(البقــرة.)133 :

Were ye witnesses. When Death appeared
before Jacob?46

ُ
َ
َ
﴿ح َ َ
ــر يعقــوب املــوت﴾ أي مق ّدماتــه
ومعنــى
47
وأســبابه ،وإال فلو حرض املوت ملا أمكن أن يقول شــيئاً ،
و“(أَ ْم) إما منقطعة مبعنى بل ،وهمزة اإلنكار ،ومعنى بل
اإلرضاب عن الكالم وهو بيان التوصية إىل توبيخ اليهود ()...
وفائدتــه االنتقــال مــن جملــة إىل أخــرى أهـ ّم منهــا أي مــا كنتــم
حارضين حني احتضاره عليه الصالة والسالم” ،48فاليهود مل
يكونــوا حارضيــن عندمــا كان يعقــوب يحتــر ،غــر أن ترجمــة
يوسف جاءت تساؤال واألصل أنهم مل يحرضوا ،إضافة إىل أنه
يعقوب املوتُ بـ Death appeared before
رض
َ
ترجم ح َ
 Jacobوهذا خلل يف املعنى ألن املوت مل يحرض بذاته بل
القصــد مــن اآليــة حــن احتضــار يعقــوب ،فقــد جســد املــوت
بأنه حرض أمام يعقوب وهذا خطأ يف املعنى.

خامتة

نخلص يف ختام هذا املقال إىل وجود عالقة قوية ومتينة
بني اإلعراب والتفسري والرتجمة ،فالكفاءة اللغوية رضورية
عنــد املرتجــم لنقــل معــاين القــرآن الكريــم بشــكل يالئــم
خصوصيتــه التــي انفــرد بهــا ،فاملرتجــم ملــزم قبــل إقدامــه
عــى ترجمــة معــاين القــرآن اإلملــا َم باللغــة العربيــة ،وحتــى
يصل إىل ذلك عليه معرفة قواعد هذه اللغة ،التي تتمثل
يف اإلعــراب كمدخــل لتلــك القواعــد.
وقــد بيّ ّنــا مــن خــال هــذا املقــال -إبــراز أمثلــة آليــات
تغي إعرابها ،-أهمية اإلعراب ودوره يف
يتغي معناها كلّام ّ
ّ
تحديــد املعنــى إن مل نقــل التحكــم يف املعــاين بالحــركات
اإلعرابيــة ،وألن الرتجمــة تبحــث عــن املعنــى األصــي وال
تكتفــي بالرتجمــة الحرفيــة اللفظيــة ،كان األنســب للمرتجــم
التعمق يف اللغة األصل ومعرفة كل دقائقها وخصوصيتها
الســتغاللها يف الفعــل الرتجمــي ،وينطبــق هــذا عــى اللغــة
العربيــة التــي تكتنــز الكثــر مــن النفائــس وعــى رأســها علــم
اإلعــراب.
كتاب املؤمتر ()1
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ترجمة الن�ص القر�آين �إلى الفرن�سية بني النظرية
وخ�صو�صيات اللغة امل�صدر
دكتور مصطفى الطويب
جامعة ابن زهر ،أكادير ،املغرب

القول بـ “ترجمة القرآن الكريم” إىل الفرنسية هو مجازفة
بوضع كفايتني لغويتني عىل قدمي مساواة؛ ويتعلق األمر
بكفايــة اللغــة األصــل التــي هــي ،لغــة معجزة،وقــدرة اللغــة
الهدف التي هي إنتاج برشي يرضخ لرشوط لغوية وتداولية
معينــة؛ أي أننــا بــإزاء خطــاب المتنــاه الزمنــي ”،فــوق بــري
“،جربيــي “بتعبــر طــه عبــد الرحــان ،1يف مقابــل خطــاب
اللغــة الهــدف الــذي هــو بــري محــدود يف الزمــن واملــكان
“بروميثــي” 2يقتبــس النــار ال النــور .ودرءا لهــذا املبــارزة غــر
الســوية التــي مل تتلقــف رأيــا فقهيــا واحدا،تــم اقــراح ترجمــة
معــاين القــرآن الكريم،وحتــى إذا ســلمنا بهــذه التســمية التــي
تحمــل كثــرا مــن املجازفة،فنحــن قــد نخطــئ املعــاين أيضــا
بشكل سافر،،ونفصل بني الشكل واملعنى الشعوريا عىل
نحــو مــا نفعــل بــإزاء النصــوص األدبيــة والرسديــة البرشيــة
وهــو أمــر مــردو ٌد نظريا،علــا أن الفقهــاء قــد أتــوا يف هــذا
البــاب بالقــول الفصــل عــى نحــو اقــراح النظــم بديــا لثنائية
اللفــظ واملعنــى مثــا ،3وإن كان البعــض يتوهــم قاصــدا أن
مصطلــح “التفصيــل” يف القــرآن هــو التمييــز بــن مقاطــع
املعنــى والرتاكيــب  ،4ونحــن يف غالــب األحيــان نتوهــم
“الرتجمــة” التــي تعتــر رضورة حضاريــة ملحــة أكــر مــا هــي
مامرســة ممكنــة ومرشوعــة .إن ترجمــة القــرآن الكريــم بالنظــر
إىل ســيل الرتجــات الفاشــلة ال باالحتــكام إىل األحــكام
الجاهــزة هــو أمــر غــر ممكــن لســببني :الســبب األول أننــا ال
ميكــن أن نفصــل بــن الشــكل واملضمــون يف القــرآن الكريــم
عــى نحــو مــا نصنعــه بكثــر مــن الخطابــات األخــرى ،طبعــا
مبراعاة الرشوط التداولية لكل خطاب عىل حدة،وهذا هو
السبب الذي حذا ببعض العلامء إىل اقرتاح مصطلحات
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بديلــة عــى نحــو اقــراح مصطلــح “النظــم “يف تبــن معــامل
اإلعجاز البالغي للقرآن الكريم .ويف الوقت نفسه ال ميكن
الفصــل بــن الدليــل اللغــويle signe linguistique
والقيمــة la valeurيف نــص القــرآن الكريــم،ألن معنــاه
يتجــاوز االعتبــارات التشــفريية والتواضعيــة للبــر .
الســبب الثــاين أن الوجــود املــادي للغــة صوتــا ورســا
ودال لــة يف القــرآن الكر يــم ينســلك يف وضــع اختيــاري
وإحصــايئ يف غايــة الدقــة والحبــك ،أمــا مقــرح “اإلذن
“5الــذي تفضــل بــه العالمــة طــه عبــد الرحمن،ليــزيك طــرح
“التأصيــل” فهــو أوال مفهــوم مســكوك يف قضيــة ترجمــة
النصــوص املقد ســة  ،6ومــن جهــة أخــرى ينقصــه مكــو ٌن
ـر عنــه الجاحــظ ب ـ “الســواء والغايــة” 7يف معرفــة
أســاس عـ َّ َ
اللغتــن ،وهــو مــا مل يتحصــل لبــر عــى علــم الجاحــظ يف
القــرن الثالــث الهجــري يف لغتــن برشيتــن ،فــا أدراك
بلغتــن غــر متكافئتــن يف املصــدر واملقصــد ..هــا هنــا
يقــرح طــه عبــد الرحمــن قلــب األنــا واآلخــر كمخــرج مــن هــذه
اإلشــكالية،إذ يصبــح القــرآن الكريــم هــو األنا،واالتحــاد مــع
األنا واجب باإلميان ،واإلميان هو قنطرة العبور إىل ترجمة
مقبولة..8ولكن “اإلذن” غري كاف وحده،فالبد من “السواء
والغايــة “يف اللغتني،وهــو أمــر دونــه خــرط القتــاد ورشط
الحــداد ..وقــد ســجل املتعقبــون لرتجــات القــرآن الكريــم
أن املرتجمــن يف أغلبهــم ال يحســنون إال اللغــة الهــدف..
وحتى إذا أحسنوا اللغة املصدر،تفوتهم كثري من الرشوط
التداوليــة املحيطــة باللغــة مبفهومهــا الصميــم .ألن فهــم
اللغــة وحدهــا دون معرفــة الــروط التاريخيــة ،والثقافيــة،
والحضارية،هــو خيانــة مضاعــة للمصــدر ..

نظريات الرتجمة وترجمة القرآن الكريم

ترضــخ مامرســة الرتجمــة يف الوقــت الحــارض إىل عــدد
مــن النظريــات منهــا نظريــة التواصــل مبفهومهــا الريــايض
والتفاعيل ،9وأ قــول التوا صــل الر يــايض حينــا تكــون
العمليــة التواصليــة فعــا كميــا ينطلــق مــن النــص (ا)
لينتهــي إىل النــص (ب) دون مراعــاة املــاوراء لغوي،ثــم
النظر يــة التداولية،وهــي التــي تتجــاوز اللغــة مبفهومهــا
املحــدود إىل مســتويات الفعــل اللغــوي ،لتنتقــل اللغــة
مــن مجــرد وســيلة محايــدة إىل مــادة ُمتَّ َه َم ـ ٍة ترميزيــة مليئــة
بالــدالالت ،ويوجــد التأويــل يف الذهــن البــري باعتبــاره
يلتقــط النفــي ،والظا هــرايت ،واملعــريف يف اللغــة.
ويســهم يف اإلنجــاز املعــريف والتواصيل.والتأو يــل يف
نهايــة املطــاف إجــراء يعطــي املعنــى لألشــياء بطــرق مختلفة
،،10و بعد ذلك هناك نظرية الفهم ،11وهي التي تقف يف
عقبــات املســتوى األول مــن التواصــل الــذي يتوخــى الفهــم
النموذجــي للنــص املنطلــق مــع مــا يحــف هــذا الفهــم مــن
تحديات،اصطالحية،12وزمنية،و رمزية،وثقافية،وإديولوجي
ة،وحضارية،وتاريخانيــة .ونظريــة االحتــكاك أو “الضيــم” يف
االصطالح الجاحظي ،ألن الرتجمة تجعل اللغتني يف رصاع
دائم،واملرتجم النموذجي هو الذي ينجح يف الحد من آثار
هــذا االحتــكاك اللغوي،13ثــم النظريــة الحضاريــة وهــي التــي
تزعم أن االختالف الحضاري هو عنوان واضح عن االختالف
14
اللغوي ،وبالتايل استحالة الرتجمة مبفهومها األكادميي
..وال ننــى نظريــات أخــرى منهــا النظريــة التأصيليــة ،15التي
اقرتحهــا طــه عبــد الرحمــن عــى أنقــاض توجهــن كبرييــن يف
الرتجمــة ،ويتعلــق األمــر بالرتجمــة التحصيليــة أو الرتجمــة
الحرفيــة يف العــرف االصطالحي،والرتجمــة التوصيليــة أو
الرتجمــة باملعنــى..وإذا كانــت هــذه النظريــات يف عمومهــا
تذهــب إىل اســتحالة الرتجمة،فــا أدراك برتجمــة خاصــة
أ كــر تعقيــدا وأشــد خصوصيــة ،وأقصــد ترجمــة معــاين
القــرآن الكريــم التــي تعــر مــن خــال كــرة محاوالتهــا عــى
فشــلها األكيد.نحــن نقــول إن املقاربــة التداوليــة مبعناهــا
التأويــي يف ذهــن املرتجــم الــذي يفــرض منــه اإلفهــام ال
الفهــم تصطــدم مبفهــوم التأويــل يف املنظومــة التفســرية

للقرآن الكريم من خالل ثنائية املحكم واملتشابه ،والتأويل
يف النــص القــرآين ،إذا ســلمنا بالتوجــه “الرشــدي” 16الــذي
يقــول بذلــك ،يختلــف متامــا عــن التأويــل يف النصــوص
البرشية األدبية والفلســفية وغريها..ونذهب إىل أن نظرية
الفهــم يف علــم الرتجمــة تصطــدم يف مجــال القــرآن الكريــم
بالتفسري الذي تعرب أدبيات ُه الغزير ُة عىل كونه معانا ًة أيضا،
ونذهــب إىل أن نظريــة االحتــكاك تصطــدم هــي بدورهــا
بالقــوة املعجميــة ،واألســلوبية ،والرتكيبيــة يف القــرآن الكريــم
مــا ترتــب عنــه “الالتكافــؤ” يف املصطلــح عــر النقحــرة أو
املصطلــح الفضفــاض يف املقصد،وهكــذا..

البعد الفوق-برشي للغة األصل وفعل النص
الفعل الحريف
“ترجمــة معــاين القــرآن الكريــم” تعنــي البحــث عــن املكافــئ
 17يف املعنــى ال يف املبنــى ،إذ ليســت هنــاك عشــوائية
يف الحضــور املــادي للحــرف يف القــرآن الكريــم ،بــل إن
الحــروف نفســها كــا وكيفــا تنطــق مبعــان خفيــة تتجــاوز
اإلدراك البرشي.بــدأت الدراســات اإلحصائيــة تكشــف
شــيئا قليــا مــن هــذا اللجــي املتالطــم ،والبــاب مفتــوح
الكتشــافات جديــدة ..ومعنــى هــذا عــدم إمكانيــة الحديــث
عــن املقابــل الحــريف يف لغــات أخرى،،ومــن ذلــك أن
حــروف األلــف والــام وامليــم يف ســورة الفاتحــة هــي عــدد
آيات الفاتحة مرضوبة يف نفسها تساوي .. 1849و نتحدث
أيضــا عــن فواتــح الســور املعجــزة التــي مل يصــل إىل إدراك
ر نفســه ،وكانــت الرتجمــة أيضــا مختلفــة مــن
كنههــا التفس ـ ُ
هــذا املرتجــم إىل ذاك .وهكــذا إذا أخذنــا فاتحــة ســورة
البقــرة(امل) نجــد ترجمتهــا عنــد “كازميرســي” و”ريجيــس
بالشــر” ،” A.L.M “ :ويعلــق “كازميرســي” عــى هــذه
الرتجمــة قائــا “تحمــل كثــر مــن ســور القــرآن الكريــم ســواء
يف عناوينهــا أو يف فواتحهــا حروفــا مســتقلة غــر معروفــة
يف قيمتهــا ومعناهــا “ ، 19ويرتجمهــا “جــاك بــرك” A “ :
 ،” L Mوترتجمهــا األمانــة العامــة ملجمــع امللــك فهــد
لطباعــة املصحــف الرشيــف بأســاء الحــروف منقحــرة:
“ ،” Alif,Lam,Mimاألمــر الــذي يعــر عــن قلــق عميــق
إزاء مفهــوم األمانة،خاصــة أن ترجمــة املقــدس قــد توخــت
كتاب املؤمتر ()1
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األما نــة منــذ العهــد القد يــم،ومل تنــح منحــى الرتجمــة
الحرة،،واصطدمــت هــذه األمانــة بالفهــم الــذي يرتبــط هــو
بــدوره بالتفســر ..
الفعل املعجمي واالصطالحي التالزمي

نتحــدث هــا هنــا عــن خصوصيــة الكلمــة القرآنيــة نفســها أو
التعبــر االصطالحــي القــرآين نفســه .إذ إن املعجــم القــرآين
س ـلِ ٌ
ك يف نظــام إحصــايئ وخصائــص صوتيــة وإيحائيــة
ُم ْن َ
دقيقــة جدا،وهــو مــا يعمــق القــول بعــدم إمكانيــة الرتجمــة
بشــكل نهــايئ ،ومــن النتائــج التــي تفاجــئ املتلقــي يف هــذه
االكتشــافات املخبــأة يف أرسار القــرآن املعجــز التناســب
اإلحصــايئ املبهــر للــادة اللغويــة للقــرآن الكريــم ،مــن ذلــك
مثــا أن كلمــة “اليــوم” تــرد يف القــرآن  365مــرة 20متامــا كــا
هــو عــدد أيــام الســنة،وترد كلمــة “شــهر”  12مرة،وتــرد كلمــة
“دنيا”  115مرة،وهو نفس عدد اآلخرة ،21وترد كلمة “جنة”
أو “الجنــة” مســاوية لكلمــة “جهنــم” أي  77مــرة لــكل واحــدة
..22ومعنــى هــذا أن أي تنــوع يف الرتجمــة يرتتــب عنــه خــرق
هذه الحصانة اللغوية يف اللغة املصدر ،والحال أن ترجمة
االصطالح الواحد قد “تبلبل” يف اللغة الهدف ،واختلف
مــن مرتجــم إىل آخــر،إذ نجــد مثــا لكلمــة “جهنــم” مقابلــن
عىل األقل Géhenne :و  Enferونجد ملصطلح “الدنيا
“مقابلــن عــى األقــل أيضــا  Vie Présente:و Vie
 Immédiateواألمــر نفســه نقولــه عــن كلمــة “اآلخــرة” La:
 Vie dernièreو،L’au-delàوكلمة “جنة” التي ترجمت
ب ـ Jardinو  ..Paradisوقــد تتجــاوز ترجمــة املصطلــح
الواحــد الكلمتــن ،فنصبــح بــإزاء جملــة مقابــل “كلمــة” مــن
مثل ترجمة كلمة َ ”:غ ْو ًرا”يف سورة امللك ،30:إىل العبارة
اآلتيــة 23،Eau plus profond de la terre:وترجمــة
مصطلــح ”:كِفَاتَــا” (املرســات )25:إىل العبــارة اآلتيــة
. Un endroit les contenant tous24:هــذه األمثلــة
املذكورة تعرب عن تنوع املصطلح يف اللغة الهدف مقابل
وحــدة املصطلــح يف اللغــة املصــدر .البلبلــة أو التمــزق
واالختــاف مقابــل الوحــدة والثبــات .وهكــذا ســيتخلخل
مفهــوم املكافــئ يف ترجمــة القــرآن الكريــم لتحــل محلــه
محــاوالت برشيــة نســبية يف البنــاء والداللــة .
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ونتحــدث ،مــن جهــة أ خــرى ،يف إ طــار الفعــل
ا ملعجمي  ،عــن صمــو د ا لكلمــة أ مــا م محا و لــة
“االختــاس”  ،25وانســاكها يف الهــدف عــر نقحرتهــا
مــن مثــل املصطلحــات القرآنيــة اآلتيــة “ :اللــه” Allah
و” قــرآن” Coranو” ســورة”  ،Sourateو”الكو ثــر
“،Kawtharو”كافــر” ،Kafirو”قبلــة” ،Qiblaو”ماعون”
M a h o n n eو  ،و ” مؤذ ن ”  ،Mu e z z i nو ” د رهــم ”
،Dirhamو”وزير”،Vizirو”خليفــة” ،Califeو”كافــور”
 ،C a m p h r eو ” محــرا ب ”  ،M i h r a bو ” ســقر ”
 ،S a q a rو ” ا لحا قة ”  ،A l - H a q q a hو ” ا لســبت ”
،Sabbatو”الطــور”  ،Al-Turإ لــخ
وقــد تتمظهــر هــذه املحنــة يف غيــاب املقابــل بشــكل
تام،األمــر ا لــذي قــد يحــذو باملرتجــم إىل خــرق مفهــوم
التكافؤ عىل نحو ترجمة مصطلح “الحاقة “بعبارة Celle:
qui montre la vérité26أو عبــارة Celle qui doit:
. venir 27إن النقحــرة تعــر عــن قــوة اللغــة املصــدر،
وهيمنتهــا عــى املجــال اللغــوي والتــداويل للغــة الهــدف
األمــر الــذي يجعــل املرتجــم مستســلام لســطوتها ..وهــو
مــا يؤديــه أيضــا “الالتطابــق” املصطلحــي مــن كلمــة واحــدة
إىل جملــة كاملــة ..وال تتوقــف معانــاة املعجــم عنــد هــذا
الحــد بــل نجــد أيضــا االختــاف يف ترجمــة املصطلــح أو
الكلمــة الواحــدة عربونــا عــى محنــة املجــاراة أو الهزميــة
الصارخــة أمــام النــص املصــدر ،ومــن ذلــك أن “ريجيــس
بالشــر” يحتفــظ باســم الجاللــة “اللــه” مكتوبــا بالحــروف
الالتينيــة ،Allahيف حــن يرتجمــه “كازميرســي” إىل
،Dieuويحتفــظ “كازميرســي” مبصطلــح “الكوثــر” يف
حني يرتجمها حميد الله و”بالشري”بكلمةAbondance :
..وهنــاك بعــض املصطلحــات التــي بــدت ترجمتهــا مثــرة
28
للشــفقة والضحــك عــى نحــو ترجمــة مصطلــح الزبانيــة
ب ـ  Les gardiens de l’Enferعنــد الرئاســة Les 29
 Archangesعنــد “بالشــر”،30وترجمة “الطــارق” 31عنــد
“بالشــر”  32و”الرئاســة”  33L’Astre nocturneوعنــد
“جاك بريك”  L’arrivant du soirوعند “كازميرسيك”
.. L’étoile nocturne34ومــن آثــار الفعــل املعجمــي أن
ترجمــة بعــض املصطلحــات كانــت غــر وجيــزة مــن مثــل

ترجمــة “ا ملــوءودة” يف ســورة التكو يــر،إذ ترجمــت يف
“الرئاسة ”..املنقحة بـ”La fillette enterrée vivante
الفعل البالغي أو قلق الرتجمة

حينام تتعدد االقرتاحات يف ترجمة النص الواحد املحكم،
تكرب املحنة واملعاناة ،ويبعد املصدر مسافات طويلة عن
املقابل البرشي ،نقف بهذه البداهة الظاهرة يف كثري من
األماكــن مــن ترجمــة النــص القــرآين ،وخاصــة إذا تعلــق األمــر
بأعراف بالغية 35أو سياقية ،أو إيحائية ،أو مسكوكات .قد
يكون العرف املجازي يف اآلية اآلتية منوذجا لتقريب هذا
املعطــى ..قــال تعــاىلَ “ :وقَالَـ ِ
ـت ال َي ُهــو ُد يَ ـ ُد الل ـ ِه َم ْغلُولَ ـ ٌة
سوطَتَانِ “..36وإذا
ُغل ْ
َّت أَيْ ِديه ْم َولُ ِع ُنوا مبَا قَالُوا بَ ْل يَدَا ُه َمبْ ُ
وقفنــا بقولــه تعــاىل َ “ :وقَالَـ ِ
ـت ال َي ُهــو ُد يَـ ُد اللـ ِه َم ْغلُولَةٌ”،فــإن
املرتجمــن يختلفــون أيــادي ســبا بخصوصهــا،إذ يرتجمهــا
“كاسيمرســي”les mains de Dieu sont liées,:
 37. disent les juifsويرتجمها “بالشــر”:
”Les Juifs ont dit : “ la main d’Allah est fermée 
38
” Les Juifs disent : “ la mainويرتجمهــا “جــاك بــرك
de Dieu est verrouillée ”.39

وترتجمها الرئاسة العامة: 40

Et les juifs disent : “ La main d’Allah est fermée.41

وهي ترجامت تختلف الواحدة عن األخرى يف املجال
اللغــوي الصميــم مــن خــال البنــاء الرتكيبــي واالختيــارات
املعجميــة،ويف املجــال التصــوري مــن خــال الرســالة
املقرتحــة لإلفهــام ال للفهــم وهــي رســالة يفــرض أن نســتلها
مــن اللغــوي و”امليتالغــوي” يف الوقــت نفســه،بيد أننــا ال
نــكاد نعــر عــى يشء مــا ذكرنــا ..
مستوى الفهم أو تفسري القرآن الكريم

نقــول إن اآليــة املذكــورة عــى نحــو كل مــا تيــر مــن القــرآن ال
تســتقيم ترجمتهــا إال عــى ضــوء تفســر القــرآن الكريم،،هــا
هنــا تصطــدم نظريــة الفهــم الــذايت بالفهــم املؤسســايت،ألن
غيــاب هــذا التفســر الــذي دونــه رشوط كــا هــو معــروف
عند أهل العلم هو مراهنة عىل املجازفة ..فاآلية املذكورة
تســتغل التــداول البالغــي العــريب يف الحديــث عــن البخــل
املنســوب إىل اللــه تعــاىل عــا يقولــون باملجاز،ثــم إنهــا

نزلــت يف شــخص بعينــه هــو” فنحــاص” رأس يهــود قينقــاع
قــال جــال الديــن الســيوطي ”:ال يعنــون بذلــك أن يــد اللــه
موثوقــة ولكــن يقولــون إنــه بخيــل أمســك مــا عنــده تعــاىل الله
عــا يقولــون علــوا كبــرا “ . 42وذهــب أبــو حيــان األندلــي
إىل أنها نزلت يف ثالثة نفر من اليهود؛ هم فنحاص ،وابن
صوريا،وعــازر بــن أيب عازر،،وهــم علــاء اليهــود فنســب
الــكالم إىل اليهــود 43ألنهــم أعيانهــم .ويعتــر الســيوطي،من
جهــة أخــرى ،أن قولهــم إمنــا هــو رد فعــل ملــا ضيــق عليهــم
النبــي صــى اللــه عليــه وســلم بتكذيبهم،بعــد أن كانــوا أكــر
ماال.44ثــم إن املعنى،مــن جهــة أخــرى ،يتجــاوز املعطيــات
الحســية الدنيويــة إىل علــم األرسار فيذهــب األلــويس إىل
أن الغلــو إمنــا هــو البخــل عــن تيســر العلــوم الباطنــة ومثــار
األرسار. 45بنــاء عــى واقــع الرتجمــة كــا قدمنــاه أعاله،وبنــاء
عــى املالبســات التفســرية التــي تشــكل لبنــة هامــة يف
نظريــة الفهــم ،نســوق املالحظــات اآلتيــة :
التنــوع يف الرتجمــة يعــر عــن محنــة ملحوظــة يفالنقل،ويعــر مــن جهــة أخــرى عــن عــدم كفايــة املفاهيــم
اللســانية البنيويــة التــي اتخــذت أدوات إجرائيــة يف النقــل
مثــل مفهــوم “الدليــل” ومفهــوم “الوظيفــة اللغويــة” ..
عــدم مراعــاة املفــرد واملثنــى أحيانــا يف االســتعاملالقــرآين “ يــد” “ يــدان” يف الرتجمــة الكاملــة لآليــة
املذكورة،وهــي أمــر بســيط وقــف بــه املفــرون وفــروا
املثنــى يف توســيع نطــاق الكــرم اإللهــي والعطــاء الربــاين ..
تختلف الرتجامت املذكورة الواحدة عن األخرى يفالتعبــر عــن “مغلولــة” والتعبــر عــن “يــد اللــه”،إذ نالحــظ
أنهم جميعا يعربون عن يد الله بـ La main de Dieuأو
،،La main d’Allahإذ بقوا جميعا متمسكني بالرتجمة
الحرفيــة لـ”يــد اللــه،يف اللحظــة التــي يجمــع فيهــا املفــرون
عــى االســتعامل البالغــي لـ”يــد اللــه” والقصــد هــو الوصــف
بالبخــل أو الجــود  ..ثــم يتنازعــون ترجمــة “مغلولــة “يف
إطــار مرتادفــات حرفيــة بالفرنســية  ferméeو liéesو
.. verrouilléeوهــو مــا يثــر الضحــك أحيانــا،ألن الســياق
التــداويل البالغــي مغيــب عنــد الجميــع بشــكل صــارخ.
متســكت الرتجامت جميعها بحرفية النص األصيل،ويف املقابل هناك تغييب تام للبعد التداويل للخطاب
كتاب املؤمتر ()1
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القــرآين ا لــذي يأخــذ بعــن االعتبــار املأثــور التفســري
لكتاب الله،واألعراف اللغوية والبالغية املعروفة يف اللغة
العربيــة ..وهــا أمــران رضوريــان ولألســف غــر حارضيــن يف
الرتجــات املذكــورة ..
 عــدم مرا عــاة الجا نــب التــداويل يف اللغــةالهدف،وأقصــد تأويــل الــكالم البليــغ “غلــول اليــد”،إذ إن
للفرنســية أعرافــا مقابلــة ألعــراف العربيــة ،وهــي تعــر يف
الغلــو يف البخــل بالقــول بالنســبة للبــر être rat:أي
أفــرط يف البخل،وطاملــا أن اســتعامل هــذه العبــارة تداوليــا
غــر الئــق بالنــص القــرآين نعــر بطريقــة عاد يــةIl est :
 énormément avareأو بالتعبــر الفرنــي املعــروف:
 personne d’une avarice sordideولكــن ال ميكــن
أن نقبــل نقــل صــورة بطريقــة حرفيــة دون مراعــاة الجانــب
التــداويل للغــة .ألن الرتجمــة الحاصلــة تعــر عــن معنــى آخــر
مختلف،هــو وصــف اليــد باعتبارهــا عضــوا وهــو التجســيم
عينــه .
فشل ترجمة القرآن الكريم وتباين الرشوط التداولية

إن فشــل ترجمــة القــرآن هــو أمــر بدهــي إذا أخذنــا باالعتبــار
عــدم القــدرة عــى مجاراتــه باللغــة نفســها أي بالعربيــة .
وهــو أمــر مــروع إذا وقفنــا بكثــر مــن املعطيــات املرتبطــة
بأســباب النــزول ،واألعــراف اللغوية،والتوجهــات التفســرية

..ونظــرا ألن الرتجمــة تصطــدم بنظريــة الفهم،واعتبــارا لكــون
نظريــة الفهــم هــي املعــر األول داخــل املامرســة التواصليــة
يف الرتجمــة ،فــإن املرتجــم مرغــم عــى معرفــة العــادات
اللغويــة واالســتهالكات البالغيــة يف النــص املصــدر ،وهــو
قبل هذا وذاك مجرب عىل اإلملام بالتفسري إملاما ضافيا،
ألن فهــم القــرآن ال يكفــي فيــه معرفــة اللغــة العربية،بــل ال بــد
مــن املــرور مــن معــر التفســر.والرتجامت التــي بــن أيدينــا
تقــف يف ظاهرهــا عــى املســتوى اللغــوي البحت،وهــو
مــا يعتــر “خطيئــة” يف حــق مفهــوم “األمانــة” املتوخــاة منــذ
القديم يف النصوص املقدسة .قد يكون مصطلح “اإلذن”
أكــر إجرائيــة إذا وســعناه ليضــم عشــق اللغــة نفســها يف
إطــار اإلميــان بالقــرآن باعتبــاره كالمــا ربانيــا مقدســا ..هــا هنــا
يكــون املرتجــم مرغــا عــى تجــاوز معرفــة اللغــة مبفهومهــا
السطحي الوسائطي إىل االنبجاس يف اللغة عىل اعتبارها
ذاكــرة مرتعــة بالتاريــخ ،والثقافــات املصاحبــة ،والحضــارة،
واألدب ،واألعراف اللغوية والبالغية،والسلوكات ،ورؤيات
العــامل  ..ومــع ذلــك يصعــب علينــا أن نتحــدث عــن أمــر
يســمى “الرتجمــة” عــى نحــو مــا يَ ِع ـ ُّز علينــا أن نتجــرأ عــى
مفهــوم “تقريــب املعــاين “،،ويكــون االقــراب ال التقريــب
إجرا ًء حضاريا متليه الرضورة فقط أما اقتباس النور فيبقى
هــو القــرآن باللســان العــريب املبــن ..وباللــه التوفيــق .
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16:

3

اقــراح نظريــة النظــم عنــد عبــد القاهــر الجرجــاين هــو تصــدإلشــكالية اإلعجــاز البيــاين يف لغــة القــرآن الكر يــم بالضبــط .

2

بروميثــوس اختــاس نــار املعرفــة مــن اآللهــة مــع مــا يتحــدق ذلــكمــن أخطــار .

Jacques Berque, Relire le Coran ,Bibliothèques Albin
Michel Iddées ,Paris ,1993 page 111

4

5

 لتنزيــل مصطلــح الرتجمــة التأصيليــة مــن مجــال الفلســفة إىلمجــال األدب يشــرط طــه عبــد الرحمــن عــددا مــن الــروط منهــا
“اإلذن بالرتجمــة “وهــو مبنــي عــى درجــة عاليــة مــن اإلميــان تتيــح
لصاحبهــا أن يرتجــم عــن اللــه وينتقــل مــن االختــاس إىل االقتبــاس
..ينظــر املرجــع املذكــور ص27:

7

 يقــول الجاحــظ يف كتابــه الحيــوان تحقيــق عبــد الســام هــارونالجزء األول ص  75،1955:م “وال بد للرتجامن من أن يكون بيانه

6

يتحــدث “مارتــن لوتــر” عــن العــون اإللهــي لرتجمــة العهــد القديــمينظــر Steiner G ,Après Babel, une poétique du:
dire et de la traduction ,traduit par Lotringer
p227,1978, L,Albin Michel

8

يف نفــس الرتجمــة ،يف وزن علمــه يف نفــس املعرفــة ،وينبغــي أن
يكــون أعلــم النــاس باللغــة املنقولــة واملنقــول إليهــا ،حتــى يكــون
فيهام سواء وغاية ،ومتى وجدناه أيضا قد تكلم بلسانني ،علمنا
أنه قد أدخل الضيم عليهام؛ ألن كل واحدة من اللغتني تجذب
األخــرى وتأخــذ منهــا ،وتعــرض عليهــا “.
 -القول الثقيل والرتجمة التأصيلية،املرجع املذكور ص 28:

théorie Mathématique de la communication, C .Shannon et W.Weaver ,C.E.P.L 1976

9

10 buhler ,Axel,De Vielfalt des Interpretations, Analyse
and Kitik,21 ;1999 p117

 11تشــكل آليــة الفهــم اللحظــي موضوعــا للدراســة عــى أســاس أننــا
نفهــم مــن خــال مقــوالت جاهــزة ينظــر كتــاب :فهــم الفهــم ؛مدخل
إىل الهرمينوطيقا،نظرية التاويل من أفالطون إىل جادامر،الدكتور
عــادل مصطفى،رؤيــة للنــر والتوزيــع  2007م
 12انتفــاء التأثيــل عــر الفقــه باللغــة اســتعامال هــو رأس مشــاكل
املصطلــح يف الرتجمــة :ينظــر مقالنــا ”:قضايــا ترجمــة املصطلــح
“(ص )38-31ضمــن نــدوة “الرتجمــة بــن الهوايــة واملصطلحيــة
“،منشــورات املعهــد الجامعــي للبحــث العلمــي جامعــة محمــد
الخامــس بالربــاط  2004:م

 :Weinreich ,U. :Languages in contact ,New York,ينظــر 13Publication of the linguistic Circle on N .Y ,1953,p1 ,

 - 14ينظــر فصــل تعــدد الحضــارات والرتجمــة يف كتــاب Les :
problèmes théoriques de la traduction ,Georges
1963,Mounin,Paris ,Gallimard

 15يجتهــد طــه عبــد الرحمــن يف اقرتاحــه مفهــوم الرتجمــة التأصيليــة

كتاب املؤمتر ()1
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يف أن يحــل إشــكالية التبا عــد اللغــوي والثقــايف يف قضيــة
التواصــل مــن أجــل الفهــم والرتجمة،،فالتأصيــل يف أصلــه بنــاء
جديــد منبثــق مــن صلــب ثقافــة اللغــة الهدف،إنــه،يف عمقــه،
عمليــة تواصليــة لنقــل رســالة مــن شــفرة إىل أخــرى بشــكل يراعــي
الــروط التداوليــة لــكل لغــة عــى حــدة مــن أجــل خلــق خطــاب
مــواز مقبــول ومفهــوم عنــد متقبليه،،عــى نحــو مــا أن لغــة األصــل
مقبولــة ومفهومــة لــدى متقبليهــا ينظــر كتــاب :فقــه الفلســفة -1-
الفلســفة والرتجمــة ،الدكتــور طــه عبــد الرحمن،املركــز الثقــايف
العريب،البيضاء،الطبعــة الثالثــة  2008م

 16يرخــص ابــن رشــد الحفيــد يف “فصــل املقــال” بإمكانيــة التأويــل
للقــرآن الكريــم بالنســبة ألهــل الربهــان فقــط..
 17يــرى “كاتفــورد” أن التكافــؤ إمنــا يتأســس عــى مســتوى الجملــة
بالدرجــة األوىل،وهــو مــا يرتتــب عنــه حصــول ســات مشــركة بــن
“ل م “و”ل ه” ينظر :نظرية لغوية يف الرتجمة تأليف ج.كاتفورد،
ترجمــة خليفــة العــزايب ومحيــي الديــن حميــدي مراجعــة د عيــى
العاكــوب ،معهــد اإلمنــاء العريب،بــروت ،لبنــان 1991م،ص 71:
le Coran lu par un Scientifique,Abdelrhafour 18
264: page 2013; ELARAKI,Rabat
 19ينظر LE CORAN ,traduction kasimirski ,Sourate:
40: page 2
253 le Coran lu par un Scientifique page 20
253 le Coran lu par un Scientifique page 21
253 le Coran lu par un Scientifique page 22
 23ترجمة الرئاسة،ص564:
 24ترجمة الرئاسة ص581:

 25نقــول “االختــاس”ألن أي ترجمــة غــر دقيقــة للمصطلــح القــرآين
هــي خيانــة لألمانــة مثــل الرسقــة باالختــاس متامــا .
 26ترجمة الرئاسة ص 566:
 27بالشري :ص611

 28وردت يف سورة “العلق “اآلية “ 18:سندع الزبانية “
 29املرجع املذكور ص 597:
 30املرجع املذكور ص658:
 31سورة الطارق
 32م مص646:
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لا ةغللا تايصوصخو ةيرظنلا نيب ةيسنرفلا ىلإ ينآرقلا صنلا ةمجرت

 33املرجع املذكور ص591:

 34املرجع املذكور ص 479:

 35كنــت قــد تعقبــت الجا نــب البالغــي يف ترجمــة حميــد اللــه
املنقحــة وانتهيــت إىل نتائــج الفتــة للنظــر يف الالتجانــس ينظــر
:بحثنا بعض االختالالت البالغية يف ترجمة حميد الله املنقحة
للقــرآن الكريم،مصطفــى الطويب،مقــال ضمــن  :أعــال النــدوة
الدولية األوىل النص الديني والرتجمة مارس 2007م ،منشورات
كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية مراكــش –املغــرب 2009:م
(ص)168-155
 36سورة املائدة،اآلية 64:

37 traduction par Kasimirski (69) page 112 Garnier-FLAMMARION
38 LE CORAN Traduction , Régis Blachère, Paris Editon
MAISONNEUVE ET LAROSE ,Sourate V ;verset
)64(page :142
39 LE CORAN ESSAI DE TRADUCTION JACQUES
BERQUE, Editions Albin Michel PARIS ,2002,Sourate
V ,verset :64

- 40أقصد الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة
واإلرشــاد يف اململكــة العربيــة الســعودية التــي عملــت عــى
مراجعــة ترجمــة حميــد اللــه وإخراجهــا يف صــورة منقحة،مجمــع
امللــك فهــد لطباعــة املصحــف الرشيف،املدينــة املنــورة
41 LE SAINT CORAN et la traduction en langue française
du sens de ses versets, Complexe du Roi Fahd destiné
)à l’impression du Saint Coran, Sourate (la table servie
verset 64 page :118

 42الدر املنثور يف تفسري املأثور لإلمام عبد الرحمن جالل الدين
الســيوطي ،دار الفكــر بــروت ،لبنــان 1403،،هــ 1983م املجلــد
الثالــث،ص 113:
 43تفســر ا لنهــر ا ملــا د مــن ا لبحــر ا ملحيــط أل يب حيــا ن
األندليس،مؤسســة الكتــب الثقافيــة دار الجنان،بريوت،لبنــان
 1407ه ـ الجــزء  1 :ص602 :
 44تفســر الجاللني ،جــال الد يــن عبــد الرحمــن بــن أيب بكــر
الســيوطي،دار الفكــر بــروت لبنــان،ص155 :
 45روح املعــاين يف تفســر القــرآن العظيــم والســبع املثاين،تأليــف
شــهاب الديــن محمــود األلــويس البغــدادي ت  127ه ــضبطه
وصححــه عــي البــاري عطيــة،دار الكتــب العلميــة بــروت
لبنــان 1415،ه ـ 1994م ج  3:ص353:

نظرات حول ترجمة معاين القر�آن الكرمي يف تركيا
إحسان قاسم الصالحي
مركز بحوث رسائل النور  -إسطنبول

نظرة تاريخية
بــدأت ترجمــة القــرآن الكريــم إىل اللغــة الرتكيــة عقــب ترجمتــه إىل اللغــة الفارســية وكانــت عــى صــورة وضــع معــاين
الكلــات يف اآليــة الكرميــة بــن األســطر ،ثــم ُعلمــت أن هــذه الرتجــات املقطعــة ال تجــدي شــيئاً ،فبــدأت ترجمــة
القــرآن الكريــم آيــة آيــة مــن دون تفســر أو رشح.
ولعــل أقــدم هــذه الرتجــات هــي باللغــة الرتكيــة الرشقيــة “اوغــوز” وهــي مرتجمــة عــن الفارســية ،ونســخة منهــا بتاريــخ
()1
االستنســاخ 734هــ1333/م محفوظــة يف متحــف اآلثــار اإلســامية الرتكيــة بإســطنبول تحــت رقــم .73
أي يعــود إىل القــرن الثامــن الهجــري .بيــد أن الدراســات التــي أجريــت عــى الرتجــات الناقصــة املحفوظــة يف
املتحــف الربيطــاين ومكتبــة ( )John Rylandsيف مانجســر تقــول إن أقــدم ترجمــة فارســية ثــم الرتكيــة يعــود إىل
()2
القــرن الخامــس أو الســادس الهجــري “العــارش أو الحــادي عــر امليــادي”.
ويف بدايــة الدولــة العثامنيــة ترجــم عبدالرحمــن بــن يوســف كتــاب “عمــدة اإلســام” مــن الفارســية إىل الرتكيــة ســنة
()3
800ه ـ (1397م) وســاه “عــاد اإلســام” وع ـدّه املؤلــف ترجمــة للقــرآن الكريــم حيــث يبــن أحــكام القــرآن.

أشكال الرتجامت

 -1ترجمــة كلــات اآليــات ووضعهــا تحــت اآليــة أو بــن
الســطور أو جوانــب الصفحــات .مثانيــة منهــا موجــودة
يف متحف اآلثار اإلسالمية الرتكية .وقد أجريت عليها
()4
دراســات شــتى.
 -2الرتجمــة التفســرية ،وهــي ترجمــة التفاســر العربيــة
وبخاصــة تفســر أبــو الليــث الســمرقندي (ت 383هــ/
()5
993م) وغــره مــن التفاســر.

الرتجامت يف العهود العثامنية

إن الرتجــات بنوعيهــا مل تحــظ بالقبــول لــدى النــاس يف
العهــود العثامنيــة حيــث كانــت اللغــة العربيــة هــي اللغــة
العلميــة والســائدة لــدى العلــاء واملثقفــن بينــا كانــت
اللغــة الرتكيــة لغــة أوســاط العــوام .ومــع هــذا مل تخــل تلــك
العهــود مــن ترجــات متشــابهة بعضهــا ببعــض .بــل يف
الحقيقــة مستنســخة الواحــدة مــن األخــرى .فــا أصالــة فيهــا
قــط .فض ـاً عــن أنهــا اقتــرت عــى قصــار الســور وســورة
امللــك ويــس مبثــل مــا قــام بهــا الشــيخ إســاعيل بــن احمــد
األنقروي (ت 1038هـ1628/م) ومحمد جلبي النيكساري
كتاب املؤمتر ()1
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(1225هــ1810/م).
وهنــاك مئــات مــن الرتجــات الجزئيــة والكاملــة خــارج
مكتبــات تركيــا فمث ـاً يف الجزائــر ودرســدن وليــدن وميونــخ
()6
وبرلــن والفاتيــكان وفينــا ولنــدن وغريهــا.
ولعــل أول كتــاب طبــع ونــر لرتجمــة كاملــة للقــرآن
إىل الرتكيــة وتفســره هــو “تفســر التبيــان” ملحمــد أفنــدي
العينتــايب الــذي طبــع يف بــوالق ســنة 1257هــ1841/م
وهــو ترجمــة تفســر “التبيــان يف تفســر القــرآن” لخــر
()7
عبدالرحمــن األزدي الــذي ألفــه ســنة 773ه ـ .
ويف بداية هذا القرن وبعدما ترسب الشعور القومي
إىل تركيــا ،تنامــت فكــرة الرتجمــة وبعثــت مجــددا ً ،وكانــت
الفكرة األساس والغاية منها هي ترتيك العبادات أي إقامة
الصلــوات واألذان وغريهــا مــن الشــعائر اإلســامية باللغــة
َت يف عضُ ِد
الرتكية ،بيد أن شدة املعارضة لهذه الفكرة ف َّ
املدافعــن عنهــا ومنعهــم مــن االســتمرار يف تنفيــذ مآربهــم.
وملا شعر السلطان عبدالحميد الثاين بهذا وأدرك فساد
الغاية منها ،قاومها بشدة ،ومل يسمح برتجمة القرآن الكريم
إىل الرتكيــة .ومهــا حــاول احمــد آغاييــف( )8مــن الدفــاع عــن
هــذه الفكــرة يف صحيفــة “تركيــا الفتــاة” فــإن فتــوى شــيخ
اإلسالم آنذاك أبطلت الفكرة من أساسها ومل يحاول أحد
مــن الكتّــاب القيــام بالرتجمــة حيــث تأسســت لجنــة املراقبة
يف وزارة املعارف ولجنة تدقيق املؤلفات الرشعية التابعة
()9
للمشــيخة اإلسالمية.

يف فرتة االنعطاف التاريخي

بعــد إعــان الدســتور 1908م وتــويل االتحاديــن الســلطة
ومــا أعقــب ذلــك مــن خلــع الســلطان عبدالحميــد ،ظهــرت
يف األوســاط فكــرة إقامــة الصلــوات بالرتكيــة وقــراءة ترجمــة
ـول كــر هــذه الفكــرة ضيــاء كــوك
القــرآن يف العبــادات وتـ ّ
آلــب( )10وعــدد مــن العلــاء الذيــن اســتصوبوها ،وحــاول
بعضهــم محــاوالت يف هــذا امليــدان( )11ولكـ َّن علــاء آخريــن
قاومــوا الفكــرة بشــدة .إال أن املناقشــات امتــدت مــن تركيــا
إىل مــر ،فكتــب محمــد فريــد وجــدي “األدلــة العلميــة
عــى جــواز ترجمــة القــرآن الكريــم إىل اللغــة الفارســية” أثنــى
فيهــا عــى الذيــن يحاولــون ترجمــة القــرآن إىل الرتكيــة ،مبينـاً
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كرت يف ميركلا نآرقلا يناعم ةمجرت لوح تارظن

إمــكان العبــادات بهــا ،بــل نفــى القداســة عــن نظــم القــرآن
العــريب وأنكــر إعجــازه مــن ناحيــة البالغــة وا ّدعــى اســتطاعة
الكتّاب وال سيام الغربيني أن يأتوا برتاجم تساوي أصله من
كل وجــه( )12إالّ أن أدلتــه مل تكــن علميــة وال دقيقــة ،وأعقــب
ذلــك بحــث شــيخ األزهــر مصطفــى املراغــي الــذي “اعــرف
بــأن الرتاجــم تحــط عــن قيمــة القــرآن وتفقد اإلعجاز واملعاين
()13
الثانويــة التــي تتبــع اإلعجــاز”.
ور ّد عليهــا وعــى الفكــرة بأجو بــة قاطعــة الشــيخ
مصطفــى صــري – ا لــذي اضطــر إىل تــرك تركيــا بعــد
ســقوط الخالفة -وذلك يف مؤلفه “مســألة ترجمة القرآن”.
( )14وســار عــى نهجــه العلمــي يف الــرد عــى الفكــرة الشــيخ
رشــيد رضــا( )15وعلــاء أجــاء مــن أمثــال الشــيخ محمــد
شــاكر( .)16والشــيخ محمــد حســنني مخلــوف( )17والشــيخ
محمــود شــلتوت( )18والشــيخ الخــر الحســن( )19وإبراهيــم
الجبــايل ( )20والشــيخ محمــد ســليامن نا ئــب املحكمــة
الرشعية العليا مبرص( )21والشيخ محمد مصطفى الشاطر
قــايض محكمــة شــبني الكــوم( )22وأمثالهــم مــن العلــاء.
وخالصــة مــا انتهــوا إليــه هــو أن الرتجمــة الحرفيــة النصية
ال تفــي قطع ـاً بأغــراض القــرآن الكريــم ،ولكــن ال بــأس مــن
ترجمــة تفســرية لــه ،ورمبــا هــذه رضوريــة.
فهؤالء ال يعارضون ترجمة معاين القرآن ألجل التعليم
والرتبية ولكنهم يعارضون بشدة إقامتها مقام القرآن نفسه
يف العبــادات .ولعــل قــول الشــيخ الجبــايل يوجــز ويوضــح
إذ يقــول:
“إن اإلتيــان مبــا يســد مس ـ ّد القــرآن يف كل مــا قصــد
منــه ال أحســب مســلامً يدّعيــه .واإلتيــان مبــا يفيــد كثــرا ً مــا
()23
أفاده القرآن ال أحسب عاقالً ينكره .ففيم الخالف إذا ً.
ونتيجــة املســاجالت العلميــة ســاق العــامل الجليــل
الســيد محمــد ابــن الحســن الحجــوي وزيــر املعــارف يف
املغرب األقىص رشوطاً عامة ال بد من توفرها يف املرتجم
تتخلــص بــاآليت:
 -1أن يكــون عارفـاً بالعربيــة ماهــرا ً فيهــا .ويف اللغــة التــي
يريــد الرتجمــة إليهــا.
 -2أن يكــون عارفـاً بالنحــو والــرف والبيــان بفنونــه وبعلــم
األصــول وبأســباب الن ــزول وبــكل اآللــة التــي توصلــه

إىل ذلــك .ويدخــل يف أنــواع اآللــة معرفــة علــوم القــرآن
الكريم من حيث الرسم والتالوة وغريها ومعرفة السنة
النبويــة الرشيفــة وعلومهــا أيض ـاً.
 -3أن تكون معرفته باللغة التي يرتجم القرآن إليها بحيث
ال يفوتــه منهــا مــا ينا ســب كل جزئيــة مــن جزئيــات
()24
الرشطــن األولــن.

يف العهد الجمهوري

رغــم املناقشــات العلميــة الجــادة بــن العلــاء ووضعهــم
الــروط التــي يجــب توفرهــا يف املرتجــم فقــد انتــرت يف
بدايــة العهــد الجمهــوري يف تركيــا ترجــات كثــرة جــدا ً ويف
فــرة قصــرة مــن الزمــن دون مراعــاة للــروط ،بــل كان كثــر
من املرتجمني ال يتقنون اللغة العربية بل ال يعرفونها أصالً
وليس لهم ضلع يف العلوم اإلسالمية حيث ترجموا القرآن
الكريــم مــن مرتجامتــه الفرنســية واإلنكليزيــة دون الرجــوع إىل
القــرآن نفســه .والذيــن قامــوا بهــذا العمــل مل يكونــوا جميعـاً
()25
مــن املســلمني بــل كان منهــم مــن النصــارى أيضـاً.
فكانــت النتيجــة الحتميــة لهــذه الفــوىض التــي رضبــت
أطنابهــا يف ترجمــة القــرآن أن تزايــد ســخط النــاس لكــرة مــا
وجدوه من أخطاء مقصودة وغري مقصودة يف كل سطر بل
يف كل جملة بل حتى يف كل كلمة .ونتيجة تزايد السخط
والشكاوى اضطر مجلس األمة الرتيك إىل وضع ح ّد لهذا
األمــر .فأوقــف الرتجــات وشـكّل لجنــة تــرف عليهــا ،وأقـ ّر
تهيئــة ترجمــة مقبولــة مــن قبــل لجنــة مــن العلــاء بــإرشاف
()26
رئاســة الشــؤون الدينيــة.
واختــر ألداء هــذه املهمــة شــاعر تركيــا األكــر محمــد
عاكــف( )27وذلــك لطــول باعــه يف اللغتــن معـاً ،والســتقامة
ســلوكه ولصفــات نبيلــة يتحــى بهــا .وفع ـاً بــارش محمــد
عاكــف بالرتجمــة يف تركيــا ثــم يف منفــاه مــر ،وأنهاهــا
ولكــن مل يبيّضهــا لحــن عرضهــا عــى لجنــة مــن العلــاء يف
تركيــا .ولكــن يف هــذه اآلونــة انتــرت فكــرة إقامــة الصــاة
جــم وأصبحــت حديــث الســاعة يف الصحــف.
بالقــرآن املرت َ
لــذا مل يجلــب محمــد عاكــف ترجمتــه إىل تركيــا خشــية أن
تُقــرأ بــدالً مــن القــرآن الكريــم إذ كان يقــول :لــو تحقــق هــذا
فامذا ســأجيب رب العاملني وكيف أنظر إىل وجه الرســول

الكريم صىل الله عليه وسلم .فأوىص بحرق ترجمته كاملة
الستشعاره باملسؤولية أمام الله سبحانه وتعاىل ،وأُحرقت
فعالً ( )28وعىل إثر هذا أُودع أمر الرتجمة إىل العامل محمد
()29
حمــدي يــازر فأتــم ترجمتــه وتفســره ســنة 1938م.

نظرة إىل األخطاء الواردة يف الرتجامت الرتكية

لقــد بقــي القــرآن الكريــم أكــر مــن ألــف وأربعامئــة ســنة وهــو
نص واحد ونسخة واحدة حتى ال يختلف عىل ذلك عريب
وال أعجمــي وال ميــاري فيــه مســلم وال غــر مســلم وســيظل
هكــذا بــإذن اللــه تعــاىل.
ال شــك أن ترجمــة القــرآن ســواء كانــت ترجمــة كاملــة أو
جزئيــة أو ترجمــة معانيــه كلهــا أو بعضهــا مــن شــأنها أن تقبــل
وقــوع الخطــأ فيهــا .وهــذا مــا كان يحــذر ويح ـذّر منــه مانعــو
الرتجمــة أص ـاً ،حيــث إن هــذا الخطــأ يف الرتجمــة ينطــوي
عــى التبديــل واإلخــال وينتهــي بالقــرآن إىل أن يصبــح غــر
نفسه ،وبهذا تصبح الرتجمة مفسدة يف الدين ووباالً عىل
اإلســام واملســلمني.
ولقــد كان الكاتــب الباحــث “عمــر رضــا طوغــرول” أول
مــن انتقــد املرتجــات انتقــادا ً علميـاً يف كتابــه بالرتكيــة (مــا
القــرآن؟) وخلــص إىل القــول:
“إن الرتجامت التي تنرشها مكتبات كثرية يف الوقت
الحــارض ال يُعتمــد عليهــا وال يُحتــج بواحــدة منهــا قطع ـاً .إذ
تحتــاج كل جملــة منهــا إىل تصحيــح وتشــذيب”( )30وألّــف
هــو اآلخــر تفســرا ً وترجمــة للقــرآن الكريــم إال أنــه مل يســلم
مــن االنتقــاد أيضـاً ،إذ كتــب بحقــه املفــر الشــهري “حســن
بــري جانتــاي”:
“إن شــكل التفســر وتنظيمــه وترتيبــه جيــد ،ولكــن ســواء
يف معــاين اآليــات أو يف إيضاحاتهــا هنــاك أخطــاء ال تعــد
وال تحــى بــل هنــاك تحريفــات أيض ـاً .ولدينــا رســالة مــن
الســيد “احمــد آقســي” يبــن فيهــا أن الرتجمــة املذكــورة
هــي ترجمــة مــن اإلنكليزيــة لرئيــس القاديانيــة يف الهــور وهــو
()31
موالنــا محمــد عــي”.
وهنــاك أكــر مــن أربعــن ترجمــة إىل الرتكيــة مــن القــرآن
الكريم ،ولكن ما قدم منها لحد اآلن عاجز عن أن يحقق ما
يطلب من الرتجمة .حيث إنها مليئة باألخطاء مع األسف،
كتاب املؤمتر ()1
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إذ وجــد مــن ليســوا أه ـاً بالرتجمــة هــذا امليــدان فارغ ـاً
فدخلــوا فيــه وعاثــوا فســادا ً .ونقــول بــكل أســف وأمل :حتــى
الصحــف التــي ال عالقــة لهــا بالديــن – بــل املعاديــة لــه  -قــد
()32
نــرت ترجــات القــرآن حســب أهوائهــا....
ومــا يلفــت النظــر أن مــا قامــت بــه رئاســة الشــؤون
الدينيــة يف تركيــا مــن ترجمــة معــاين القــرآن الكريــم يع ّدهــا
“األســتاذ آق دمــر” أســوأ ترجمــة مــن بــن الرتجــات الســيئة
()33
إىل الرتكيــة.
وهكــذا كلــا نــرت ترجمــة جد يــدة إذا بالعلــاء
الغيــارى يجــدون فيهــا مــن األخطــاء والتحريفــات مــا ال
يحــى وال يعــد...
وقــد تنــاول األســتاذ الدكتــور ســعاد يلدرم(أســتاذ
التفســر يف جامعــة مرمــرة بإ ســطنبول) مــن التفا ســر
املرتجمــة اثنــي عــر ترجمــة ملعــاين القــرآن الكريــم بالرتكيــة،
واختــار آيــة كرميــة واحــدة وهــي قولــه تعــاىلَ ] :ويَـ ْو َم يُ َنا ِدي ِهـ ْم
فَ َي ُقـ ُ
َائ ال َِّذي ـ َن كُنتُ ـ ْم ت َ ْز ُع ُمــونَ .قَـ َ
ـال ال َِّذي ـ َن َحـ َّـق
شك ِ َ
ـول أَيْـ َن ُ َ
َعلَيْ ِهـ ُم الْ َقـ ْو ُل َربَّ َنــا َهـ ُؤ َلء ال َِّذيـ َن أَ ْغ َويْ َنــا أَ ْغ َويْ َنا ُهـ ْم كَـ َـا َغ َويْ َنــا
َبأْنَــا إِلَ ْيـ َ
شكَاءكُ ـ ْم
ت َ َّ
ـك َمــا كَانُــوا إِيَّانَــا يَ ْع ُب ـدُونََ .و ِقيـ َـل ا ْد ُعــوا ُ َ
َاب لَ ـ ْو أَنَّ ُه ـ ْم كَانُــوا
فَ َد َع ْو ُه ـ ْم فَلَ ـ ْم يَ ْ
س ـتَجِي ُبوا لَ ُه ـ ْم َو َرأَ ُوا الْ َع ـذ َ
ـن بأســلوب علمــي دقيــق
يَ ْهتَـدُونَ[ (القصــص  )64-62وبـ ّ
كيــف أن الرتجــات املذكــورة التبســت عليهــا عائد يــة
الضمــر يف اآليــات الكرميــة.
ويقــرر :أن الرتجمــة مهــا كانــت جيــدة محكــوم عليهــا
بالنقــص والقصــور لتح ّمــل الكلــات ألكــر مــن معنــى واحــد
واضطــرار املرتجــم إىل اختيــار األنســب مــن تلــك املعــاين
والــذي يقــر عــن اســتيعاب املعــاين جميعهــا .ومــن هنــا
ظهــرت االختالفــات بــن املرتجــات .وعــى الرغــم مــن
هــذا فــإن املرتجــات ملعــاين القــرآن الكريــم إىل الرتكيــة
مقبولــة بصورتهــا العامــة مــع األخــذ بنظــر االعتبــار األخطــاء
()34
يف الفرعيــات التــي ال تخلــو ترجمــة منهــا.

موقف بديع الزمان سعيد النوريس

بعد إلغاء الخالفة يف الدولة العثامنية أخذت الســلطات
الرتكية آنذاك تحارب العقيدة اإلسالمية ،فمنعت تدريس
الد يــن يف ا ملــدارس واألذان واإلقا مــة باللغــة العربيــة،
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كرت يف ميركلا نآرقلا يناعم ةمجرت لوح تارظن

وب ّدلــت الحــروف العربيــة إىل الالتينيــة ،حتــى العطــل
األســبوعية واألعيــاد واملالبــس والعــادات كلهــا أصبحــت
غربيــة ....كل ذلــك ألجــل قطــع حــارض األمــة الرتكيــة عــن
ماضيهــا ،وإحــال فكــرة القوميــة الرتكيــة مــكان الرابطــة
()35
اإلســامية...
ففــي مثــل هــذا الجــو العاصــف حدثــت ثــورات كثــرة
يف أنحــاء شــتى مــن البــاد وأُخمــدت كلهــا بالقــوة وأريقــت
دمــاء زكيــة .ومل يســتصوب األســتاذ النــوريس هــذه األعــال
التــي تــؤدي إىل إراقــة الدمــاء وقــرر أن يحــر جهــوده يف
يشء واحــد وعاجــل وهــو “إنقــاذ اإلميــان” .حيــث إن األمــور
األخــرى ناشــئة مــن هــذا الــداء العضــال .فالعــاج هــو يف
تقويــة اإلميــان ...فســلك طريــق اإلرشــاد والتبليــغ أو الجهــاد
املعنــوي حســب اصطالحــه .وألجــل أن يكــون عملــه خالصـاً
لوجــه اللــه وموافق ـاً لســنته الجاريــة يف الكــون ،ابتعــد كلي ـاً
عــن كل مــا ميكــن أن يلقــى ظ ـاً عــى إخالصــه للــه ،مهــا
كان نوعــه أو اســمه.
وحيــث إن وســائل النــر كانــت محظــورة أمامــه كلي ـاً
بــارش بعملــه باالستنســاخ اليــدوي ،فــكان محبــوه يكتبــون مــا
ميــي عليهــم مــن مباحــث اإلميــان وينــرون تلــك الرســائل
الصغرية رسا ً من قرية إىل أخرى .وسـ ّمى رســائله بـ “رســائل
النــور”( )36ورغــم أنــه قــى ربــع قــرن مــن الزمــان يف الســجون
واملعتقــات واملنــايف واإلقامــة الجربيــة مل يتــوان عــن كتابــة
تلــك الرســائل اإلميانيــة وحــث عــى نرشهــا بــن النــاس.
حتى أينعت بإذن الله –يف الوقت الحارض -مراكز ثقافية
ومــدارس وجامعــات مــن الطــراز الراقــي يف طــول البــاد
وعرضهــا بــل يف خــارج تركيــا يف أنحــاء العــامل مــع صحافــة
وتلفزيون وعدد هائل من اإلذاعات وغريها من النشاطات
االجتامعيــة ذات األثــر يف حيــاة املجتمــع املــدين.
ترى ماذا يقول بديع الزمان الذي نذر حياته يف سبيل
إنقاذ اإلميان والقرآن حول ترجمة القرآن؟
نقتطــف هنــا مــا ســجله مــن رأيــه الهــادئ الســديد يف
ثنايــا “رســائل النــور” الفقــرات اآلتيــة:
“إنــه ال ميكــن أن يقــوم مقــام األلفــاظ القرآنيــة التــي
هــي محافــظ ومنابــع للرضوريــات الدينيــة أي لفــظ آخــر ،وال
ميكــن ألي لفــظ آخــر أن يحــل محلهــا قطع ـاً ،وال أن يــؤدي

عنهــا لقدســيتها ،وســموها ،ودوامهــا ،وإن أدّى مؤقتـاً جــزءا ً
ضئي ـاً منهــا....
والنتيجة :أن شمولية اللغة العربية الفصحى وسعتها،
والبيــان املعجــز يف األلفــاظ القرآنيــة ،تحــوالن دون ترجمــة
تلــك األلفــاظ ،ولذلــك ال ميكــن ترجمتهــا قطع ـاً ،بــل إنــه
()37
محــال”.
“لقــد أثبتــت رســالة املعجــزات القرآنيــة ،أنــه ال ميكــن
ترجمة القرآن الكريم ترجمة حقيقية ،وال ميكن قطعاً ترجمة
أسلوبه الرفيع يف إعجازه املعنوي .وأنه من الصعوبة جدا ً
إشــباع الــذوق ،وبيــان الحقيقــة النابعــن مــن ذلــك األســلوب
()38
الرائــع يف إعجــازه املعنــوي”.
ثــم يــورد األدلــة املنطقيــة عــى ذلــك ،وينتهــي إىل
القــول:
“وهكذا ،فلكم أن تقيسوا عىل هذه اآلية ما يف اآليات
األخــرى مــن درجــة البالغــة .فهــل ميكــن –يــا تــرى -ترجمــة
أمثــال هــذه اآليــات الكرميــة ترجمــة حقيقيــة؟ .الشــك أنهــا
غــر ممكنــة.
فإن كان والبد ،فإما أن تعطى معاين إجاملية مخترصة
لآلية الكرمية أو يلزم تفسري كل جملة منها يف حوايل ستة
()39
أسطر”.
ثــم يقــول ”:لنأ خــذ مث ـاً ،جملــة قرآنيــة وا حــدة،
وهي”:الحمــد للــه” ،فــإن أقــر معنــى مــن معانيهــا كــا
تقتضيــه قوا عــد علــم النحــو والبيــان ،هــو:
“كل فــرد مــن أفــراد الحمــد مــن أي حامــد صــدر وعــى
خاص ومستحق للذات
أي محمود وقع من األزل إىل األبد
ٌ
()40
الواجــب الوجــود املســمى (اللــه)” .ويبــدأ بــرح كل
جملــة مــن جملهــا ويخلــص إىل القــول:
“فلــن كان أقــر املعــاين الظاهريــة لجملــة “الحمــد
للــه” عــى هــذه الصــورة ،كــا اتفــق عليهــا علــاء اللغــة
العربيــة ،فكيــف برتجمــة القــرآن الكريــم إىل لغــة أخــرى بنفس
اإلعجــاز والقــوة نفســها؟...إن كلــات القــرآن التــي جــاءت
بتلــك اللغــة العربيــة الفصحــى الجامعــة الخارقــة ،ويف
صــورة معجــزة ،وصــادرة مــن علــم محيــط بــكل يشء يديــر
الجهات كلها كيف تويف حقها كلامت ألسنة أخرى تركيبية
وترصيفيــة يف ترجمــة مــن هــو جــزيئ الذهــن قــارص الشــعور

مشوش الفكر ،مظلم القلب؟ أم كيف متأل كلامت ترجمة
محــل تلــك الكلــات املقدســة؟ حتــى أســتطيع القــول،
وأثبــت أيضـاً :أن كل حــرف مــن حــروف القــرآن الكريــم مبثابــة
خزينــة مــن خزائــن الحقائــق ،بــل قــد يحــوي حــرف واحــد فقط
()41
مــن الحقائــق مــا ميــأ صحيفــة كاملــة”.
ويــر ّد معاتب ـاً بشــدة أولئــك الذيــن أفتــوا بتبديــل األذان
الرشعــي قائ ـاً:
ِ
صا َ
ـرا َ
ط
“ ...وأنــا أتلــو:
ط املُس ـتَ ِقي َمَ ِ .
]اهدنَــا الـ ِّ َ
ـت َعلَي ِهـ ْم[ ،نظــرت إىل قوافــل البرشيــة الراحلــة
ال َِّذيـ َن أَن َعمـ َ
إىل املايض ،فرأيت أن ركب األنبياء املكرمني والصديقني
والشــهداء واألوليــاء والصالحــن أ نــور تلــك القوا فــل
وأســطعها ،حتــى إن نورهــم يبــدد ظلــات املســتقبل ،إذ
إنهــم ماضــون يف جــادة مســتقيمة كــرى متتــد إىل األبــد...
ـرين طريــق اللحــاق بذلــك الركــب
وأن هــذه الجملــة تبـ ّ
امليمــون ،بــل تلحقنــي بــه..
فقلــت :يــا ســبحان اللــه ،مــا أفــدح خســارة ،ومــا أعظــم
هــاك مــن تــرك االلتحــاق بهــذه القافلــة النورانيــة العظمــى،
والتــي مضــت بســام وأمــان وأزالــت حجــب الظلــات،
ونــورت املســتقبل ..إن مــن ميلــك ذرة مــن شــعور ال بــد أن
يــدرك هــذا.
وإن مــن ينحــرف عــن طريــق تلــك القافلــة العظمــى
بإحــداث البــدع ،أيــن ســيلتمس النــور ليســتيضء ،وإىل أيــن
سيســلك؟.
فلقــد قــال قدوتنــا الرســول األكــرم صــى اللــه عليــه
()42
وســلم( :كل بدعــة ضاللــة وكل ضاللــة يف النــار).
فالذين استحقوا أن يطلق عليهم اسم “علامء السوء”
أولئك الشقاة ،أية مصلحة يجدونها إزاء هذا الحديث يف
فتوى يفتونها ،يعارضون بها بديهيات الشــعائر اإلســامية،
مبا فيه رضر ومن غري رضورة ،ويرون أن تلك الشعائر قابلة
ـئ
للتبديــل! فــإن كان مثــة يشء ،فلرمبــا انتبــا ٌه موقـ ٌ
ـت ناشـ ٌ
من ســطوع املعنى املؤقت هو الذي خدعهم.
مثـاً :لــو ســلخ جلــد حيــوان ،أو ن ــزع غــاف مثــرة ،فــإن
ظرافــة مؤقتــة تبــدو مــن اللحــم والثمــرة ،ولكــن بعــد مــدة
قليلة يســو ّد ذلك اللحم الظريف ،والثمرة اللطيفة ،وذلك
بتأثــر مــا يغلفهــا مــن غــاف عــريض غريــب كثيــف ملــوث،
كتاب املؤمتر ()1
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فيتعفنان...
كذلك التعابري اإللهية والنبوية التي هي يف الشعائر
اإلســامية ،فهــي مبثابــة جلــد حــي مثــاب عليــه .ولــدى
انتزاعــه يظهــر يشء مــن نــور املعــاين مؤقت ـاً ،وتطــر أرواح
تلــك املعــاين املباركــة –مبثــل ذ هــاب لطا فــة الثمــرة
املن ــزوع عنهــا الغــاف -تاركــة ألفاظهــا البرشيــة يف القلــوب
والعقــول املظلمــة .ثــم تغــادر ،ويذهــب النــور وال يبقــى غــر
()43
الدخــان.”...
ـص
ثــم يبــن دســتورا ً مــن دســاتري الحقيقــة الــذي يخـ ّ
هــذا األمــر فيقــول:
“إن يف الرشيعــة اإلســامية نوعــن مــن الحقــوق”:
حقــوق شــخصية” و “حقــوق عامــة” والتــي هــي مــن نــوع
“حقــوق اللــه” .وإن مــن املســائل الرشعيــة مــا يتعلــق
باألشــخاص ومنهــا مــا يتعلــق بالنــاس عامــة ،أي يتعلــق بهــم
من حيث العموم ،فيطلق عىل هذا القسم اسم “الشعائر
اإلســامية” فالنــاس كلهــم لهــم حصــة مــن هــذا القســم،
حيــث يتعلــق بالعمــوم ،وإن أي تدخــل يف هــذا القســم مــن
ـس بهــا ،يعتــر تعدي ـاً عــى حقــوق أولئــك
الشــعائر وأي مـ ّ
النــاس عامــة ،إن مل يكونــوا راضــن عنــه .وإن أصغــر مســألة
مــن تلــك الشــعائر (ولتكــن مــن قبيــل الســنة) عــى جانــب
عظيم من األهمية ،كأية مسألة جليلة ،ألنها تتعلق مبارشة
بالعــامل اإلســامي كافــة.
أال فليــدرك أولئــك الذ يــن يســعون لقطــع تلــك
السالســل النورانيــة التــي ارتبــط بهــا جميــع أعاظــم اإلســام
منــذ خــر القــرون إىل يومنــا هــذا ،ويعاونــون عــى تحريفهــا
أي خطــأ عظيــم يرتكبــون .ولريتعــدوا إن
وهدمهــا .فلينظــر ّ
كانــت لهــم ذرة مــن شــعور!...
هــذا ويطلــق عــى قســم مــن املســائل الرشعيــة اســم
“املســائل التعبديــة” هــذا القســم ال يرتبــط مبحاكــات
عقليــة ،ويُفعــل كــا أُمــر ،إذ إن علّتــه هــو األمــر اإللهــي.
ويعـ ّـر عــن القســم اآلخــر ب ـ “معقــول املعنــى” أي أن لــه
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كرت يف ميركلا نآرقلا يناعم ةمجرت لوح تارظن

جحــة لترشيــع ذلــك الحكــم.
حكمــة ومصلحــة ،صــارت مر ّ
ولكــن ليســت ســبباً وال علــة .ألن العلّــة الحقيقيــة هــي األمــر
والنهــي اإللهــي.
فالقســم التعبــدي مــن الشــعائر ال تغـ ّـره الحكمــة
واملصلحــة قطع ـاً ،ألن جهــة الت ّعبــد فيــه هــي التــي ترتجــح،
س بيشء ،حتى لو وجدت
لذا ال ميكن أن يتدخل فيه أو ُ َ
ي َّ
مائــة ألــف مصلحــة وحكمــة ،فــا ميكــن أن تغـ ّـر منهــا يشء.
وكذلــك ال ميكــن أن يقــال :إن فوائــد الشــعائر هــي املصالــح
املعلومة وحدها .فهذا مفهوم خطأ ،بل إن تلك املصالح
املعلومــة ،رمبــا هــي فائــدة واحــدة مــن بــن حكمهــا الكثــرة.
فمث ـاً :لــو قــال أحدهــم :إن الحكمــة مــن األذان هــي
دعــوة املســلمني إىل الصــاة ،فــإذا ً يكفــي –بهــذه الحالــة-
إطــاق طلقــة مــن بندقيــة! وال يعــرف ذلــك األبلــه أن دعــوة
املســلمني هــي مصلحــة واحــدة مــن بــن ألــوف املصالــح
يف األذان .حتــى لــو أعطــى ذلــك الصــوت تلــك املصلحــة
فإنه ال يسـ ّد مسـ ّد األذان الذي هو وســيلة إلعالن التوحيد
الذي هو النتيجة العظمى لخلق العامل ،وخلق نوع البرش.
وواســطة إلظهــار العبوديــة إزاء الربوبيــة اإللهيــة باســم النــاس
يف تلــك البلــدة أو باســم البرشيــة قاطبــة.
حاصــل الــكالم :إن جهنــم ليســت زائــدة عــن الحاجــة،
فــإن كثــرا ً مــن األمــور تدعــو بــكل قــوة :لتعــش جهنــم .وكــذا
الجنــة ليســت رخيصــة بــل تطلــب مثن ـاً غالي ـاً.
ـاب
َ
ـاب الْ َج َّن ـ ِة أَ ْ
ـاب ال َّنــا ِر َوأَ ْ
س ـتَوِي أَ ْ
]ل يَ ْ
ص َحـ ُ
ص َحـ ُ
ص َحـ ُ
()44
الْ َج َّن ـ ِة ُه ـ ُم الْفَائِ ـ ُزونَ[ (الحــر.)20:
والخالصــة :إن األســتاذ النــوريس يــرى مــن املحــال
ترجمــة القــرآن ترجمــة حقيقيــة محتفطــة بإعجــازه البالغــي،
وال يــرى بأس ـاً يف ترجمــة معــاين اآليــات الكرميــة مســتوفية
املعنــى يف عــدة أســطر .ويــر ّد بشــدة إقامــة الرتجمــة مقــام
القــرآن الكريــم يف العبــادات والشــعائر اإلســامية.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
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أحمــد آغاييــف مــن أتــراك (تركســتان) جــاء إىل االســتانة بعــد
إعــان الدســتور وتخــى عــن جنســيته األصليــة وتجنــس بالجنســية
العثامنيــة وبـدّل اســمه مــن آغاييــف وجعلــه (أحمــد آغــا أوغيل)...
وأصبــح مدرسـاً للتاريــخ الــريك يف املدرســة الحربيــة ...كان مــن
غــاة الدعــاة للجامعــة الطورانيــة ومــن أكــر مثــري الخــاف بــن
الــرك والعــرب” رجــل القــدر ص.156
البنداق ،املسترشقون وترجمة القرآن الكريم ص.69

 10يقــول االســتاذ عبــاس محمــود العقــاد يف كتابــه (بــن الكتــب

والنــاس) تحــت مقا لــة عنوانهــا( :الحر يــة الطورانيــة):

“ ...فقــد كانــت مدينــة (ســالونيك) كعبــة الدعــوة الطورانيــة أو
كعبــة املدرســة الفلســفية التــي تبــر بهــا وتلتمــس لهــا الذرائــع
من العلم واللغة والتاريخ .ويف ســالونيك هذه كان يقيم (كوك
آلــب) فيلســوف الحركــة ومبرشهــا األكــر يف القــرن العرشيــن.
و(كــوك آلــب) هــذا رجــل غــر موثــوق مــن نســبه الــريك ،ومل يكــن
مــن املولوديــن يف البــاد الرتكيــة”...

“وكان يقــول إن اللغــة والثقافــة والشــعور هــي عنــارص (القوميــة)
وليســت عالقــة النســب وامليــاد ،وكان أكــر مــن هــذا وذاك
تلميــذا ً للعــامل االجتامعــي اإلرسائيــي (دركيــم) وإن مل يحــر
درسه يف فرنسا ،و(دركيم) هذا كام يعرفه املتعقبون ملساعي
الصهيونيــن يف ميــدان الثقافــة هــو رســول املاركســية يف ميــدان
العلم االجتامعي ،وهو الذي تكفل بنقل آراء (كارل ماركس) من
مباحــث االقتصــاد والسياســة إىل مباحــث االجتــاع واألخــاق.
ولســنا نســتلزم أن يكــون املفكــرون (الطورانيــون) الذيــن تلقــوا

ثقافتهــم ب ـ ( ســالونيك) مدسوســن عــى الحركــة عــن قصــد
منهــم ورغبــة يف خدمــة سياســة غــر سياســتهم ،ولكننــا نعلــم أن
(ســالونيك) مدينــة يغلــب عليهــا الصهيونيــون واتبــاع (شــبتاي
زيفــي) الذيــن دخلــوا يف ديــن اإلســام وبقــوا عــى عزلتهــم الدينيــة
كتاب املؤمتر ()1
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باســم (الدومنــة) ليعملــوا يف البيئــة الرتكيــة غــر متهمــن وال
محذوريــن” .رجــل القــدر ص 154عــن (بــن الكتــب والنــاس)/
.67-65

.112,Aydar, kur’an Tercümesi 11
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 13نفسه.
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26 Ergin v/1930-1931

 27شــاعر اإلســام يف تركيــا .درس الطــب البيطــري ،ولكــن شــغفه
باألدب ونبوغه يف الشعر جعله يسلك طريق األدب .رأس تحرير
مجلة (الرصاط املستقيم) ومجلة (سبيل الرشاد) .التحق بحركة
االستقالل .وانتخب نائباً يف الربملان يف أنقرة .أصبحت إحدى
قصائــده النشــيد الوطنــي الــريك .وعندمــا س ـ ّن قانــون القيافــة
وفرض مبوجبه القبعة سنة  ،1925رفض لبسها وهاجر إىل مرص
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كرت يف ميركلا نآرقلا يناعم ةمجرت لوح تارظن

 39بديع الزمان سعيد النوريس ،املكتوبات ص ،505ترجمة إحسان
قاســم الصالحــي ،دار ســوزلر للنــر ،إســطنبول.1992 ،
 40نفسه

 41بديع الزمان سعيد النوريس ،املكتوبات ص ،506ترجمة إحسان
قاســم الصالحــي ،دار ســوزلر للنــر ،إســطنبول.1992 ،
 42جزء من حديث أخرجه احمد (،)337،338،371/310،311/3
ومســلم ( )867والنســايئ ( )188/3وأبــن ماجــة ( )45والبيهقــي
يف الســنن ( )214/213/3وغريهــم مــن عــدة طــرق كلهــم مــن
حديــث جابــر ريض اللــه عنــه .وزيــادة “وكل ضاللــة يف النــار” هــي
عنــد النســايئ فقــط مــن بــن هــؤالء وســندها صحيــح.
 43بديع الزمان سعيد النوريس ،املكتوبات ص ،510ترجمة إحسان
قاســم الصالحــي ،دار ســوزلر للنــر ،إســطنبول.1992 ،
 44بديع الزمان سعيد النوريس ،املكتوبات ص ،511ترجمة إحسان
قاســم الصالحــي ،دار ســوزلر للنــر ،إســطنبول.1991 ،

الدرا�سات اال�ست�شراقية والقر�آن الكرمي� :ألفريد لوي�س
دي برميار ( )A-L. De Prémareقارئا للقر�آن
د مذكر نارص القحطاين

كلية العلوم واآلداب رفحاء ،اململكة العربية السعودية

مقدمة

لقــد تعـدّدت الدراســات االســترشاق ّية للقــرآن لك ّنهــا ظلّــت
متفاوتــة مــن حيــث األهم ّيــة ،فقــد تف ّرعــت إىل ت ّيــارات
ـامي
ومناهــج مختلفــة فمنهــا مــن اتّخــذ مــن الوحــي اإلسـ ّ
ســبيال للطعــن يف عقيــدة امللّــة اإلســاميّة ومنهــا مــن
ـامي عا ّمــة،
كانــت لــه أغــراض اســتنقاص ّية مــن الــراث اإلسـ ّ
ومنهــا مــن هــدف إىل إعــادة قــراءة هــذا ا لــراث لغايــة
النظــر الثقــايف .إ ّن مــدار هــذا العمــل ضبطنــاه يف مســار
الدراســات القرآن ّيــة املعــارصة مــن خــال كتــاب ألفريــد
لويس دي برميار(“ .De Prémare .(A-Lأصول القرآن:
مســائل املــايض ومقاربــات الحــارض” .لذلــك نســعى يف
هــذا العمــل إىل البحــث يف مقالتــه فيــا يتعلّــق أساســا
مبصادر تاريخ القرآن ،وسنن ّزل هذا الكتاب يف الدراسات
ـن مــا هفــا إليــه
القرآنيّــة التــي ســبقته واملحايثــة لــه حتّــى نتبـ ّ
ومل ينجــزه أســافه مــن املســترشقني.

 - Iالدراسات االسترشاقية مدخال إىل قراءة
القرآن الكريم وتفسريه

إ ّن اختيارنــا دي برميــار قارئــا للقــرآن ومصــادره يعــود إىل
أســباب أه ّمهــا أ ّن صــدور هــذا الكتــاب كان بعــد أفــول
الدراســات القرآنيّــة الغربيّــة وانحســارها مبــا هــي نظــام مــن
أنظمــة املعرفــة االســترشاقيّة ،ولعـ ّـل الســؤال امللـ ّـح :مــا هــي
اإلضافــة التــي قدّمهــا دي برميــار السـ ّيام أ ّن جـ ّـل الدراســات
القرآنيّــة االســترشاقيّة الســابقة ال تخلــو مــن تكــرار ألعــال
مســترشقني كبــار أمثــال املســترشق األملــاين “تيــودور
نولدكــه”) (.Theodor Noldeke

كان دي برميار ( )2006-1930أستاذا زائرا يف جامعة
بروفا نــس وباحثــا يف معهــد األبحــاث والدرا ســات عــن
العــامل العــريب ،عــرف يف األوســاط األكادمي ّيــة العرب ّيــة بعــد
مشــاركته يف نــدوات دوليــة وكتابتــه مجموعــة مــن املقــاالت
مختصــا يف هــذا
يف الدراســات القرآنيّــة رغــم أنّــه مل يكــن
ّ
املجــال إالّ يف آخــر حياتــه.
ا ســتفاد دي بر ميــار مــن الدرا ســات الفيلولوج ّيــة
والتّاريخيّة والنقديّة :نولدكه  ،( )Noldekeبالشري) (R.
 ،Blachèreريتشــارد بــال ( ،)R. Bellوقــد تطـ ّورت هــذه
الدراســات مــع “جــون وانســرو ()John Wansbrough
مــن جامعــة لنــدن يف كتابــه دراســات قرآنيّــة (Quranic
نصــا قبــل
ـن فيــه أ ّن القــرآن مل يكتمــل ّ
)studiesالــذي بـ ّ
ـري وبدايــة القــرن الثالــث ،ويف
نهايــة القــرن الثّــاين الهجـ ّ
هــذا الســياق أيضــا نجــد كتابــات مايــكل كــوك وباتريســا
كرون ( )M.Cook et P.Croneويهودا نيفو (Yehuda
 )Nevoمــن الجامعــة العربيّــة ،ويف نظــر دي برميــار أ ّن
هؤالء الدارسني أل ّحوا عىل رضورة مراجعة نقديّة للمصادر
التقليديّة وقد أشاد بدراسات اليهود يف الجامعة العربيّة
خاصة عند عودتهم إىل إعادة بناء تاريخ اإلســام
بالقدس
ّ
يف الجزيــرة العرب ّيــة ،أ ّمــا يف فرنســا فــرى أ ّن البحــث يف
تاريــخ القــرآن غــدا ضيّقــا ومحــدودا ،وهــذا االنحســار ال يعــود
يف نظــره إىل الجهــل بالقــرآن وإنّ ــا إىل قلّــة الدّارســن وقــد
ألهــم بكتــاب جاكلــن شــايب ()Jacqueline Chabbi
“سيد القبائل” ( )Seigneur des Tribusوهو مص ّنف
ذو طابــع أنرتوبولوجـ ّـي وتاريخـ ّـي ،إذ ق ّدمــت القــرآن باعتبــاره
جملــة مــن التعاليــم ذات املصــادر الشــفويّة يف الســياق
كتاب املؤمتر ()1
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ـري لك ـ ّن دي برميــار
ي بالحجــاز يف القــرن األ ّول الهجـ ّ
القب ـ ّ
مل يشــهد تت ّمــة هــذا املــروع فقــد مــات ومل يطّلــع عــى
كتابهــا الثــاين ( )LeCoran Décryptéوهــو األكــر
جــدال .والناظــر يف عمــل دي برميــار يفهــم أنّــه يهــدف إىل
تجاوز هذه الدراسات لذلك كان البحث يف أصول القرآن
منش ـدّا إىل إجابتــن مثّلتــا مــدار الكتــاب :األوىل تتعلّــق
مبقاالت القدامى يف هذا الباب والثانية حول املقاربات
املعارصة يف تاريخ القرآن ،فقد قارن املسترشق املرويّات
والوثائــق املب ّكــرة حتّــى يبنــي صــورة متكاملــة عــن بدايــات
تشكّل اإلسالم املبكّر مثلام خطّها املؤ ّرخون وكتّاب السري
واملغــازي ،والناظــر يف املــن يلحــظ تداخــل األغــراض فيــه،
وتاريخي،
يك
سوسيولوجي تفكي ّ
فالكتاب يوظّف فيه منهج
ّ
ّ
لذلك نحاول أن نؤلّف بني األفكار بالبحث عن خيط ناظم
بينهــا فيــا يتعلّــق مبصــادر تاريــخ القــرآن.

األسس املنهجية للدراسات القرآنية:
دي برميار أمنوذجا

ذكــر دي برميــار أن النقاشــات األوىل حــول القــرآن تزامنــت
مــع عمليــات الجمــع والتدويــن .فقــد انطلقــت يف املــرق
ـري مــع ظهــور مجاميــع قرآنيّــة
منــذ أواســط القــرن األ ّول الهجـ ّ
الخاصــة التــي
قصــد بهــا دي برميــار املصاحــف الفرديّــة أو
ّ
كانــت بحــوزة الجيــل األ ّول مــن الصحابــة والثابــت تاريخ ّيــا أ ّن
هــذه املصاحــف كانــت موجــودة فقــد ذكرهــا ابــن أيب داود
السجستاين (تـ316هـ) يف “كتاب املصاحف” .2ويثري دي
محصلهــا أ ّن هــذه الخالفــات ظلّــت
برميــار قض ّيــة جوهريّــة
ّ
مطّردة بعد التدوين ،وقد ات ّخذت السلطة السياس ّية عىل
ـوي معاويــة بــن أيب ســفيان جملــة مــن
عهــد الخليفــة األمـ ّ
3
القــرارات لوضــع حـ ّد لهــذه الخالفــات  ،ويذكــر أ ّن الخليفــة
األمــوي عبــد امللــك بــن مــروان فــرض يف أوائــل القــرن الثــاين
للهجــرة نســخة مــن القــرآن الكريــم مرجعهــا النســخ التــي ت ـ ّم
إنجازهــا باملدينــة وقــد ورد يف املصــادر أ ّن الح ّجــاج بــن
يوســف (تـ92هــ) قــد ص ّححهــا ،ولعـ ّـل أه ّميــة هــذه النســخة
تكمــن حســب دي برميــار يف أ ّن املناظريــن املســيحيني
ـري مصــدرا ملناقشــة
قــد اعتمدوهــا يف القــرن الثــاين الهجـ ّ
تاريخ القرآن الكريم ،وقد اســتتبع هذا األمر إرســال الخليفة
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ـدي مصحفــا يع ـ ّوض مصحــف
الع ّبــايس الثا لــث املهـ ّ
الح ّجاج حتّى اكتمل الجدل حول القرآن الكريم يف النصف
األ ّول مــن القــرن الرابــع للهجــرة وبــدأت النقاشــات حــول
ـص تخفــت شــيئا فشــيئا بســبب تد ّخــل الســلطة
وحــدة النـ ّ
السياسـ ّية ومســاندة الســلطة الدين ّية لها ،والثابت تاريخ ّيا
أ ّن عمل ابن مجاهد قد سـ ّيج القراءات الشــاذّة واملخالفة
للمصحــف العثــاين بقــراءات ملزمــة وقــد متّــت مصــادرة
كل قــراءة خالفــت اإلجــاع أ ّمــا املصاحــف املخالفــة لقــراءة
ّ
4
مصحــف عثــان ريض اللــه عنــه فقــد تـ ّم حرقهــا .

اإلشكاليات املنهجية

إ ّن هذه السريورة املقتضبة تلخّص بوضوح سريورة تشكّل
النص
املصحف يف الثقافة العربيّة اإلسالميّة وكيف تح ّول ّ
مــن طــور الحفــظ إىل الكتابــة ،ويــرى دي برميــار أ ّن هــذه
األخبار التي ت ّم تداولها حول تاريخ القرآن كانت متأخّرة عن
حــدث التدويــن (النصــف األ ّول مــن القــرن الثــاين الهجري)،
فهــي ترجعنــا بصــورة مــا بعديّــة إىل هــذه املرحلــة ،فيمكــن
أن تطــرأ عليهــا جملــة مــن التحريفــات والتصحيفــات السـ ّيام
أ ّن بعــض هــذه األخبــار قــد ســاهم يف صياغتهــا مــن غــر
امللّــة اإلســاميّة .5فقــد انتــر اإلســام بفضــل الفتوحــات
العســكريّة وق ّوتــه السياس ـيّة بــن شــعوب متتلــك كتابــات
مق ّدســة وتقاليــد دين ّيــة ،إالّ أ ّن املســلمني وبالرغــم مــن
ربــا بســببها كانــوا منقســمني سياس ـيّا،
حركيّــة
التوســع أو ّ
ّ
فقــد مــات ثالثــة مــن الخلفــاء الراشــدين مقتولــن وتلــت
ذلك جملة من الصدامات والحروب األهل ّية التي نشــبت
بــن األحــزاب املتصارعــة .إ ّن عمــل دي برميــار يهــدف إىل
مــروع ضمنـ ّـي يتمثّــل يف إىل الرجــوع إىل الظــروف التــي
تـ ّم فيهــا جمــع القــرآن ومــا ترتّــب عــى ذلــك مــن نقاشــات.6
ومل تخـ ّـل هــذه األخبــار عــن تاريــخ القــرآن مــن رضب آخــر
من الجدل يتعلّق بالنب ّوة من حيث مصدر الرسالة ولغتها
ين ومببحــث
وتش ـكّلها وطبيعتهــا وكذلــك األســلوب القــرآ ّ
ـى يف هــذه النصــوص القرآن ّيــة -التــي
اإلعجــاز .وقــد تجـ ّ
يل ،فهــي مبثابــة
تحيــل عــى هذيــن املبحثــن -طابــع جــدا ّ
الــر ّد عــى اعرتاضــات الخصــوم الخارجيّــن ويف مواضــع
كثــرة تكــون اعرتاضــات صــادرة عــن املســلمني أنفســهم،

فهــي تشــر إىل حجــج املعرتضــن وتــر ّد عليهــم اســتنادا إىل
الح ّجة اإلله ّية .بيد أ ّن القرآن الكريم مل يرش إىل هويّة هؤالء
الخصوم الخارجيّني ،وإنّ ا استنتج دي برميار أنّه باستطاعة
الباحــث أن يفهــم مــن خــال هــذه االعرتاضــات العالمــات
يل ســيت ّم تطويــره فيــا بعــد
يل جــدا ّ
األوىل لجهــاز اســتدال ّ
7
يف األوســاط املســيح ّية .
مل يســتنث دي برميــار يف دراســته مصــادر تاريــخ القــرآن
املقــاالت املعــارصة يف هــذا البــاب فقــد تح ـدّث عنهــا
بإســهاب ،وقــال إ ّن هــذه النقاشــات حــول القــرآن وتاريخــه
تجــري يف إطــار البحــوث الحديثــة املتعلّقــة بالنصــوص
ـري الــذي تنطــوي عليــه تلــك
جــه الفكـ ّ
الدين ّيــة ،غــر أ ّن التو ّ
البحــوث يف الغــرب يتمثّــل يف االبتعــاد عــن املق ـ ّررات
العقديّة التقليديّة السيّام أ ّن هذه النصوص تكتسب طابع
القداســة الرتباطهــا ببعــد إلهـ ّـي وإميــان النــاس والتعبّــد بهــا.
وقد أدرجت الدراسات املعارصة هذه النصوص يف إطار
النصــوص التاريخ ّيــة واألدب ّيــة فغــدت قابلــة للــدرس وفــق
هــذه الرؤيــة بقطــع النظــر عــن خصوصيّاتهــا ذات الطبيعــة
التيولوج ّيــة ،فيمكــن البحــث يف تاريخهــا بطريقــة دنيويّــة
ـدي
خــارج دائــرة املق ـ ّدس ،ويجــوز إخضاعهــا لبحــث نقـ ّ
توســا بــاألدوات التــي توفّرهــا مناهــج التحليــل الفيلوجيّــة
ّ
8
واألدب ّيــة والتاريخ ّيــة  .ويف هــذا الســياق ميكــن اإلشــارة إىل
أ ّن مــن الدارســن العــرب مــن دعــا إىل هــذه املقاربــة للقــرآن
الكريــم وهــو الشــيخ أمــن الخــويل يف النصــف األ ّول مــن
القــرن العرشيــن ،فقــد اعتــر القــرآن كتــاب العربيّــة األكــر
وينبغــي لذلــك دراســته دراســة أدب ّيــة حتّــى تحصــل لنــا رؤيــة
واضحة للسياق الذي نشأت فيه هذه النصوص ،والثابت
نصــا تاريخيّــا أدبيّــا كانــت
تاريخيّــا أ ّن مقاربــة اإلنجيــل بوصفــه ّ
أســبق مــن مقاربــة القــرآن الكريــم وفــق هــذا املنهــج ،وهــذا
املؤسســة السياس ـ ّية ســواء
يعــود ألســباب كثــرة أه ّمهــا أ ّن
ّ
أقل رقابة
يف الكنيسة األرثدوكسية أو الربوتستنتانية كانت ّ
مــن املؤسســات السياس ـ ّية يف اإلســام ،ومل يكــن رجــال
فمؤسسة
الدين يف املسيح ّية متشدّدين يف هذا الباب،
ّ
الرقابــة كانــت املتح ّكمــة يف لجــم هــذه الدراســات ،وقــد
بدأت هذه املصادرة منذ بواكري الثقافة العربيّة اإلسالميّة
ّ
والأدل عىل هذا من التصدّي ملقاالت املعتزلة ،وقد ن ّبه

دي برميــار أ ّن علــاء اإلســام كانــت رؤيتهــم مغايــرة متامــا
لنص الوحي
لهذا الطرح فهم يعتربون أ ّن للرسالة القرآن ّية أو ّ
خصوصيّة السـيّام يف عالقتها بالرســاالت الســابقة وأ ّن لها
طبيعــة توحيديّــة ال تقبــل الشـ ّ
ـك ،فالقــرآن حســب العقيــدة
ـص
تأسســت يف زمــن مب ّكــر اليخضــع للتاريــخ وهــو نـ ّ
التــي ّ
متعــال ،مفــارق لــكالم املخلوقــن ،فقــد نــزل عــى النبـ ّـي
مح ّمد بلفظه ومعناه ليلغي الكتابات املقدّسة السابقة.9
ولعـ ّـل الســبب الــذي أدّى إىل هــذا التمثّــل هــو وعــي
القدامــى بــرورة التع ّبــد بالقــرآن الكريــم ،لذلــك كان النفــاذ
إليــه مــن زوايــا إميانيّــة للبحــث يف أســباب النــزول وعلــم
وكل هــذه
ين ّ ،
النا ســخ واملنســوخ وعلــم ا ملـ ّ
ـي وا ملــد ّ
العلــوم مجتمعــة كان الهــدف منهــا تســييج القــرآن الكريــم
وبيــان تعاليــه ،وبــا ريــب ،يــرى دي برميــار أ ّن مقــاالت
اإلســاميني األوائــل تســعى إىل تقويــة القيمــة امليتافيزيقيّــة
والروح ّيــة واألخالق ّيــة للرســالة القرآن ّيــة ،بيــد أ ّن الدارســن
املعارصيــن مل يكتفــوا بهــذا البعــد الروحــي وإنّ ــا ســعوا إىل
إدراج نصــوص تلــك الرســالة ضمــن الســياقات التاريخيّــة
وإعــادة تقييمهــا يف مقابــل قيــود األدبيــات التقليديّــة التــي
ك ّبلتهــا ومنحهــا إمكانيــات يف القــراءة والتأويــل متطابقــة مــع
تطـ ّور العقليــات والقضايــا األخالقيّــة الجديــدة التــي يطرحها
املجتمــع الحديــث ،وقــد الحــظ دي برميــار أ ّن النقــاش
املعاص ــر ال يــدور حــول القــرآن الكريــم وتاريخــه باعتبــاره منـ ّزال
بقــدر مــا يــدور حــول إعــادة النظــر يف الصــورة التــي كيّفتــه بهــا
األجيال املسلمة السابقة حسب ظروفها كام تشهد عىل
ذلــك األدب ّيــات الفقه ّيــة اإلســام ّية التقليديّــة.10

ب – إشكالية املصادر

مل يلفــت دي برميــار نظرنــا إىل أ ّن الدراســات القرآن ّيــة
املعــارصة مل تكــن منســجمة ألنّهــا تف ّرعــت إىل منا هــج
وتيّارات مختلفة ،فقد اكتفى الباحث باإلشارة إىل أعامل
معارص يــن واملنهــج ا لــذي ا تّبعــوه يف درا ســته مصــادر
الفكــر اإلســامي لك ّنــه ســكت عـ ّـا يعــارض هــذا املنهــج مــن
دراســات يف الفكــر العــريب املعــارص .فعديــد املقــاالت
أعادت آراء الســلف يف مســألة تاريخ القرآن ورفضت هذه
املناهج واعتربها دون طائل ألنّها قراءات تهدف التشكيك
كتاب املؤمتر ()1
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يف مصــادر القــرآن الكريــم.11
بحــث دي برميــار عــن مصــادر شــافية لتاريــخ القــرآن
ولك ّنــه ملـّـا نظــر يف القــرآن الكريــم يف حـ ّد ذاتــه أنكــر أن يكــون
القــرآن قــد أخــر عــن تاريخــه .بــل إنّــه يــكاد يســكت ســكوتا
تا ّمــا عــن ذلــك ،وهــو ال ينقــل إشــارات تاريخ ّيــة حتّــى فيــا
يتعلّــق بالرســول ومراحــل دعوتــه .12وقــد أنكــر دي برميــار آراء
بعــض املســترشقني القائلــة إ ّن القــرآن الكريــم هــو الوثيقــة
التاريخ ّيــة األساس ـ ّية ،ويف هــذا الســياق يقــول إ ّن أســاء
األعــام املتعلّقــة بـ”مح ّمــد” و”م ّكــة” و”املدينــة” (أو يــرب)
كل واحــد منهــا عــى أصابــع اليــد الواحــدة ،أ ّمــا فيــا
يع ـ ّد ّ
يتعلّــق باملعركتــن الــوارد ذكرهــا يف القــرآن ،فــإ ّن القــرآن
يكتفــي باإلشــارة إىل أ ّن اللــه قــد ســاعد فيهــا املؤمنــن
ألي واحــد مــن الصحابــة الكبــار
ومل يــرد يف النـ ّ
ـص أيضــا ذكــر ّ
13
الذيــن ســاهموا إىل جانــب الرســول يف نــر الدعــوة” .
جهــه دي برميــار إىل بعــض
بيــد أ ّن هــذا النقــد الــذي و ّ
جه أيضا لدارســن عرب فاملؤ ّرخ
املســترشقني ميكن أن يو ّ
ّ
األدق
ـن أ ّن القــرآن ميكــن أن يعتــر الوثيقــة
هشــام جعيــط بـ ّ
للتأريخ لســرورة تشـكّله والســرة املح ّمديّة يقول“ :والقرآن
هــو املصــدر التاريخـ ّـي املعتمــد الصحيــح ألنّــه يرمــز إىل
ماهيّــة الوحــي والظــروف التــي ح ّفــت ببدئــه وتواصلــه وال
يدخــل يف التفاصيــل الدنيويّــة الفارغــة” .14إ ّن جع ّيــط يعـ ّد
القــرآن مصــدرا أ ّول للتاريــخ واملعتمــد الصحيــح ألنّــه يرمــز
15
إىل ماهيّــة الوحــي والظــروف التــي ح ّفــت ببدئــه وتواصلــه
وهــو موقــف أدخــل يف املواقــف اإلميانيّــة لذلــك مل يصمــد
أمــام املنهــج التاريخـ ّـي املقــارن وقــد أشــار دي برميــار
يب ال ميكــن أن يوفّــر معطيــات
أ ّن التحليــل النـ ّ
ـي واألد ّ
تاريخيّــة دقيقــة لذلــك انــرف املســترشقون إىل البحــث
يف األدبيــات التقليديّــة املتعلّقــة بالقــرآن وســرة النبـ ّـي،
ومحصــل هــذه األدب ّيــات علــوم الحديــث وامتداداتهــا يف
ّ
مص ّنفــات التفســر والســرة ،وقــد مثّــل علــم أســباب النــزول
أه ـ ّم علــم لبيــان الوقائــع والظــروف التاريخ ّيــة لنــزول اآلي.
ويشــر الباحــث إىل أ ّن صنفــا آخــر مــن األحاديــث لــه ارتبــاط
وثيــق بعلــم األحاديــث وهــي الســرة ألنهــا أحاطــت بحيــاة
ين ،ومثّــة أخبــار أخــرى تتعلّــق
النبـ ّـي حســب تسلســلها الزمــا ّ
بجمــع القــرآن وهــي مد ّونــة ض ّمــت أخبــار تاريــخ تأليــف القــرآن
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وكل هــذه األخبــار تؤكّــد أ ّن
وتدوينــه بعــد وفــاة الرســولّ ،
ـايس النقــل والجمــع
اإلخباريــن القدامــى كان ه ّمهــم األسـ ّ
عــن الرســول.16
إ ّن دي برميار لفت نظرنا إىل نصوص بعينها ،وتتمثّل
أساســا يف علــوم القــراءات ألنّهــا تـ ّ
ـدل عــى تاريــخ القــرآن
الكريــم ،وهــي قــراءات متضاربــة أل ّن فيهــا قــراءات شــاذّة
وأخــرى مخالفــة ترتّبــت عليهــا عديــد اإلشــكاليات وصلــت
إىل ح ـ ّد التكفــر واالقتتــال بــن القــراء .وقــد أدّت هــذه
الظاهــرة إىل بــروز نصــوص موازيــة 17والثابــت أيضــا أ ّن هــذه
األدبيّــات التقليد يــة قــد تخلّلتهــا إشــارات تكشــف عــن
اختالف يف ترتيب اآليات ،وقد ظلّت حارضة يف الذاكرة
الجامع ّية حتّى بعد كتابة املصحف اإلمام لك ّنها طمست
شــيئا فشــيئا بفعل عامل الزمان والتصحيحات القرآنية من
قبــل املفرسيــن وعلــاء القــرآن.

 – IIاألدبيات االسترشاقية وإشكالية التأريخ
علوم القرآن والتأريخ

إ ّن محاوالت البحث مل تخفت ،فقد عمل عديد الدارسني
يب مــن
املعارصيــن عــى الجمــع بــن التحليــل النـ ّ
ـي واألد ّ
جهــة والبحــث يف األدبيــات التقليديّــة مــن جهــة أخــرى،
وقامــوا بإعــادة ترتيــب ســور القــرآن ترتيبــا زمان ّيــا عــى عكــس
ترتيب التالوة الذي ضبط وفقه املصحف ،وقد أشاد دي
برميار بعمل نولدكه الذي هذّب يف نظره أعامل القدامى
يف هذا الباب ،وذلك وفق منهج يســتند إىل قراءة متأنية
ين وأغــراض الســور يف املرحلــة امل ّكيــة،
يف األســلوب القــرآ ّ
أ ّمــا يف املرحلــة املدنيّــة فقــد كان الرتتيــب منبنيــا عــى
تنامي الق ّوة السياس ّية للرسول وتسلسل الفتوح العسكريّة
وكذلــك انشــغاله بتنظيــم أ ّمــة مــن خــال جملــة مــن األحــكام
الترشيعيّة والطقوسيّة واالجتامعيّة 18وجدير بالذكر أ ّن علم
ين قد ساهم يف إعانة كتبة الوحي يف تجزئة
ّ
املك واملد ّ
القرآن إىل سور مك ّية وأخرى مدن ّية ،وبلور بوضوح محضن
الوحــي ،لكـ ّن هــذا العلــم مل يكــن دقيقــا ومضبوطــا للتعويــل
ين لســور القــرآن ،فقــد أشــار علــاء
عليــه يف الرتتيــب الزمــا ّ
القــرآن إىل تداخــل الســور املدن ّيــة بالســور املك ّيــة والســور
املكيّــة بالســور املدنيّــة وعقــدوا أبوابــا يف ذكــر مــا اســتثني

ـي ومــا اســتثني مــن املــدين 19وإ ّن هــذا التداخــل
مــن املـ ّ
يكشــف عــن عــدم اإلحاطــة بهــذا العلــم وقــد يعــزى أيضــا إىل
اآلليــات التــي ضبــط بهــا القــرآن الكريــم كتابــة ،فكتبــة الوحــي
مل يســتندوا يف جمــع القــرآن إىل مــادّة مكتوبــة محكمــة،
ولتجاوز هذا االستغالق الذي ات ّسمت به املادّة املكتوبة
اســتعان كتّــاب الوحــي بصــدور الرجــال.
بيــد أ ّن الدارســن املعارصيــن الذيــن قامــوا برتتيــب
القــرآن زمان ّيــا مل يولــوا عنايــة لهــذا املبحــث وقــد أكّــد دي
برميار أ ّن توزيع املادّة القرآن ّية إىل سور مك ّية وأخرى مدن ّية
ـامي قــد فــرض نفســه عــى
اعتــادا عــى املــوروث اإلسـ ّ
علــاء القــرن املــايض فانرصفــوا إىل بحــوث أخــرى دون أن
يقـدّروا أه ّميــة هــذا املبحــث ،ويــرى دي برميــار يف أعــال
ريتشارد بيل ( )Richard Bellوجهة جديدة يف البحوث
القرآنيّــة املعــارصة الس ـيّام فيــا يتعلّــق بتجزئــة الســور.20
ومـ ّـا يســتثنى يف هــذا البــاب أ ّن األدب ّيــات التقليديّــة
ظلّــت املقــاالت األشــيع الس ـ ّيام أنّهــا لقيــت تأييــدا وتربيــرا
مــن عديــد التيّــارات املعــارصة التــي لهــا غايــة التعبّد بالقرآن
الكريــم .ولك ـ ّن الناظــر يف عديــد املص ّنفــات التــي كتبــت
ـري يلحــظ بيــر أ ّن العلــاء قــد
يف القــرن الثالــث الهجـ ّ
ش ـكّكوا يف العديــد مــن األخبــار التــي تنتمــي إىل هــذه
خاصة
األدبيات التقليديّة مثلام يشري إىل ذلك دي برميار
ّ
األحاديــث املنســوبة إىل الرســول واتّهــام رواتهــا باالنتحــال
ووســمها بالوضع وكذلك الشــأن يف الدراســات املعارصة
فهنــاك مــن تطـ ّرق إىل إمكانيّــة وضــع عديــد األخبــار 21ولكــن
الســؤال امللـ ّـح الــذي ظـ ّـل مطروحــا حســب دي برميــار:
يف غيــاب املعطيــات التاريخ ّيــة الدقيقــة داخــل النصــوص
القرآنيّــة كيــف ميثّــل القــرآن الكريــم بصــورة مجملــة ومطلقــة
الدعــوة املح ّمديّــة بالحجــاز خــال الثلــث األ ّول مــن القــرن
الســابع ميــادي؟

دي برميار والوثائق املبكّرة

يقــول دي برميــار إ ّن الســبيل الوحيــد هــو الروايــات القدميــة
التــي ينقلهــا الحديــث غــر أ ّن مصداقيّــة تلــك الروايــات
ـص تلــك املرحلــة وميكــن أن
باعتبارهــا وثائــق تاريخيّــة تخـ ّ
تكــون محـ ّـل نظــر بحكــم طابعهــا املتأخــر وتأليفهــا بصــورة

مــا بعد يّــة ،فكثــرا مــا تكــون األحاد يــث متضاربــة حــول
املســألة الواحــدة كــا أ ّن كثــرا مــن األحاديــث قــد متّــت
صياغتهــا خــارج الجزيــرة العربيــة أي يف البلــدان املفتوحــة
وكان للداخلــن يف اإلســام مــن غــر العــرب دور كبــر يف
ذلك ،فهي تعكس حسب دي برميار الصورة التي تحرص
مؤسسها
الجامعة املؤمنة عىل إبرازها حول أصولها وحول ّ
كــا ميكــن أن تكــون إســقاطا عــى مــاض مجــازي لنقاشــات
حصلــت يف زمــن الحــق يف مجــايل فقــه القضــاء والقــراءات
وهي يف الواقع ال تشكّل أهمية إالّ من جهة أنّها صياغات
أدبيّــة متأ ّخــرة الباعتبارهــا وثائــق تعكــس الواقــع التاريخـ ّـي
للمرحلــة التأسيس ـ ّية األوىل لإلســام. 22
يــرى دي بر ميــار أن خاصيــة نســتقرئها مــن بعــض
النصــوص القرآنيــة املعـ ّـرة عــن ذاتهــا متيّــز الصــورة التــي
يحملهــا املســلمون عــن طبيعــة القــرآن الكريــم ،فالقــرآن
ـى هــذا اإلقــرار عــى الصعيــد
يق ـ ّر أنــه كتــاب اللــه ويتجـ ّ
مجسام للطريقة
يت من خالل تأكيد التنزيل باعتباره
الالهو ّ
ّ
أي
التــي يتــم بواســطتها الوحــي ،فالرســول مبلّــغ ليــس لــه ّ
مســاهمة ف ّعالــة يف تشــكيل الوحــي فضــا عــن التعبــر
عــن مضمونــه 23ولعـ ّـل هــذا التص ـ ّور ميكــن اعتبــاره تص ـ ّورا
ـر
طارئــا عــى القــرآن الكريــم ،وقــد أثبــت ذلــك عقــل املفـ ّ
ـاري ،بيــد أ ّن دي برميــار مل يلفــت نظرنــا
واملحــدث واإلخبـ ّ
إىل ذلــك وهــو مبحــث دقيــق تجــدر بــه دراســة مســتفيضة.
إ ّن الناظر يف مص ّنفات علوم القرآن يلحظ بيرس مدى
ســعي القدامــى إىل إثبــات هــذا التص ـ ّور ،وقــد أدرج عنــد
الكالم عىل جمعه وترتيبه حتّى أ ّن بعض العلامء قال بنزول
القــرآن جملــة وعــدم نزولــه مف ّرقــا بــل ضبطــوا مراتــب التنزيــل
يل
وذكــروا إمــكان نــزول القــرآن مف ّرقــا ،فقالــوا بالوجــود األز ّ
للقــرآن يف اللــوح املحفــوظ.24
قــال دي برميــار إ ّن النصــوص اإلنجيل ّيــة -إذا اســتثنينا
البعــض منهــا -مغايــرة لهــذا الطــرح ،وهــذا راجــع حســب
املســترشق إىل التنـ ّوع الكبــر لألمنــاط األدب ّيــة التــي متثّلهــا
وكذلــك إىل تنـ ّوع املؤلّفــن الحقيقيــن أو خياليــن الذيــن
تنســب إليهــم تلــك الكتــب وحتــا فــإن مفهــوم الكتابــة فيهــا
عب عنه القرآن الكريم.25
المياثل املفهوم الذي ّ
لفــت دي برميــار نظرنــا إىل أ ّن النصــوص القرآن ّيــة ال
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تتحـدّث عــن نفســها بطريقــة مبــارشة ،لكنهــا صــادرة مبــارشة
يل يف اللّــوح املحفــوظ وقــد فــرت
مــن اللــه و لهــا وجــود أز ّ
األدبيات اإلسالمية هذا من خالل عديد املناقشات حول
قدم القرآن وحدوثه لك ّن مقالة القدامى ظلّت هي األشيع،
26
وقــد تبلــورت هــذه املجــادالت يف القــرن التاســع ميــادي
بيــد أ ّن دي برميــار ق ـدّم مقاربــة أدب ّيــة للقــرآن ،وهــي دراســة
بي املســترشق أ ّن أمارات
أدخل يف املقاربة األســلوبية إذ ّ
ـص املكتــوب بجــاء وهــذا دليــل
املشــافهة حــارضة يف النـ ّ
الســائدة
عــى أن القــرآن مل ينفصــل عــن الثقافــة الشــفويّة ّ
الشفوي والذّاكرة.27
حينئذ وما تتطلّبه من احتفاء بالتّداول
ّ

الخامتة

ومحصــل األمــر إ ّن هــذه القــراءة لكتــاب دي برميــار مــا هــي
ّ
يتأســس عــى ال ّنظــر يف جميــع كتاباتــه
إالّ مق ّدمــة ملــروع ّ
والبحــث عــن خيــط ناظــم بينهــا فيــا يتعلّــق بتاريــخ القــرآن

وهــو تاريــخ يــراه يف حاجــة إىل املراجعــة أل ّن املســلمني
األوائل قد سكتوا عنه مقابل بحوث يف علوم القرآن ،وهو
رر أل ّن تاريــخ القــرآن تناولــه املؤ ّرخــون بإســهاب،
ســكوت م ـ ّ
وقــد كان هــذا التحــول مــن تاريــخ القــرآن إىل علومــه بإيعــاز
املؤسســة السياس ـ ّية ألنّهــا تعتــر أ ّن الرســالة ال تخضــع
مــن
ّ
للتّاريــخ وأحكامــه حســب دي برميــار.
إ ّن هــذا املنهــج الــذي اتبعــه دي برميــار يهــدف إىل
مــروع يتمثــل يف قــراءة الظــروف الحافــة بتاريــخ القــرآن لك ّنه
ـي والتاريخـ ّـي غــر
ظـ ّـل محــدودا وقــد بـ ّ
ـن أ ّن التحليــل النـ ّ
كاف يف البحــث عــن معطيــات تاريخيّــة ،وأ ّن جـ ّـل أعــال
املســترشقني مل تــن تاريخ ّيــا حقيق ّيــا للقــرآن ألنّهــم انشــدوا
إىل أدب ّيــات تقليديّــة متعلّقــة بالقــرآن والنبـ ّـي مح ّمــد ،ولعـ ّـل
كل هــذه األخبــار
العيــب الــذي يشــر إليــه دي برميــار أ ّن ّ
الســنة متثّــل امتــدادا للســرة النبويّــة،
عندمــا تــرد يف إطــار ّ
أيــا تق ّيــد.
وقــد قــام اإلخباريــون بتســجيل ذلــك والتق ّيــد بهــا ّ

املصــادر واملراجــع
أ -العرب ّية
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الأ�س�س العامة للفل�سفة فـي القر�آن الكرمي/
النبات �أمنوذجا
أ.د.فاطمة زبار عنيزان

وزارة التعليم العايل ،والبحث العلمي ،جامعة بغداد

املقدمة

الحمــد للــه رب العاملــن ســابغ الخــرات املنعــم الكريــم،
والصــاة والســام عــى ســيدنا محمــد األمــن ،وعــى آلــه
الطيبــن الطاهريــن وأصحابــه الغــر امليامــن.
وبعد..
فأن عامل الطبيعة عامل عجيب يخاطب العقل والروح
ملــا يزخــر مــن اآليــات الدالــة عــى العظمــة االلهيــة والقــدرة
والجــروت ،فقــد حفــل القــرآن املجيــد مبئــات االشــارات
لهــذا العــامل وال ســيام النبــات ،وهــدف القــرآن دعــوة النــاس
للتفكــر بآيــات اللــه والتدبــر يف معانيــه العظيمــة عــن طريــق
الكــون الفســيح وبالتــايل االنتقــال مــن الكــون اىل املكــون
ومــن املخلــوق اىل الخا لــق ومــن القا نــون اىل املقنــن
والوصــول اىل مــا يقــرره القــرآن وتســتطره آي الذكــر الحكيــم.
بيــد ان االشــارات العلميــة يف القــرآن الكريــم تحمــل
يف ثناياهــا قوانــن كونيــة متثــل مــادة للبحــث يف ارسار
هــذا الكــون.
وعلــم النبــات حظــي بأكــر مــن مائــة اشــارة عــى ذلــك،
ويف هــذا البحــث ســنحاول ان نقــف ونســتعرض بعــض
املفــردات التــي وردت يف نحــو معنــى النبــات نفســه منهــا:
نبــات ،نباتــه ،تنبــت ،أنبــت ،أنبتكــم ،أنبتنــا ،فأنبتنــا ،أنبتهــا،
تنبتــوا ،ينبــت وغريهــا مــن املصطلحــات الخاصــة بهــذا
املعنــى ،وهدفنــا مــن هــذه الدراســة أصــل هــذه الكلــات
يف القــرآن الكريــم ومــا ارتبــط بهــا مــن مفــردات اخــرى يف آي
الذكر الحكيم ،أي ما اشتق منها وداللتها يف القرآن الكريم
عــن طريــق مــا كتبــه املفــرون وربطهــا بقوانــن مختلفــة
ذات فلســفة خاصــة بهــا ،واالســتعانة باملعاجــم اللغويــة
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اذا اقتضــت الــرورة يف تقــي مــا دار حــول بعــض هــذه
االلفاظ ،لنخلص اىل يشء من الدقة والحكمة يف االشارة
اىل هــذه املصلحــات.
ومادام القرآن من عند الله تبقى اشارته للطبيعة حقاً
مطلق ـاً وعل ـاً يقينــا وكل مــا يحتــاج املســلمون ســر أغــوار
هــذه اآليــات والتعمــق يف النظــر والتأمــل والبحــث العلمــي
فتكشــف لهــم العلــوم بــأذن اللــه.
لهــذا نجــد ان أخــراج النبــت مــن االرض يف كل حــاالت
النبــات ،مل يكــن مجــرد تعــداد لنعــم اللــه فحســب ،إمنــا
جاءت بفلسفة خاصة ذات مقومات معينه مرتبطة بعملية
الخلــق واالحيــاء التــي تحــض النــاس عــى التبــر والتأمــل
والتعقــل والتدبــر ،وقــدرة اللــه عــى االحيــاء وخلــق الحي من
امليــت ،وبعــث النــاس مــن قبورهــم بعــد موتهــم ،أي هــي
اقرتان نشأة االنسان وبعثه يف كثري من اآليات القرآنية التي
تؤكــد عــى الوحــدة بــن اصــول الحيــاة عــى هــذه االرض
وخــروج النبــات ومــا فيهــا مــن اعجــاز.

اوال :االتجاه العام لفلسفة النبات
يف القرآن الكريم

ورد ذكــر النبــات يف القــرآن الكريــم يف ســور عــدة ومنهــا
آيــات كثــرة متعلقــة باالنبــات واالخــراج مــن األرض واالمثــار،
وتكمــن أهميتــه وروده مقرون ـاً باملــاء ألهميتــه الكبــرة يف
حيــاة الكائنــات الحيــة بقولــه تعــاىل (وجعلنــا مــن املــاء كل
يشء حــي)( ،)1أي مــن نبــات وغــره فاملــاء ســبب حياتــه(،)2
والنبات رزق وهي متعة وطيب غذاء يف اآلخرة منذ بداية
خلق أبينا آدم وأمنا حواء ،بقوله تعاىل (وقلنا ياآدم اســكن

انــت وزوجــك الجنــة وكال منهــا رغــدا حيــث شــئتام وال تقربــا
هــذه الشــجرة فتكونــا مــن الظاملــن فأزلهــا الشــيطان عنهــا
فأخرجهام مام كانا فيها وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو
ولكــم يف األرض مســتقر ومتــاع اىل حــن)( ،)3واملعنــى هنــا
عائــد عــى الضمــر اىل الشــجرة او الجنــة مــن النعيــم اىل
االرض موضــع قــرار ومــا يتمتعــون بــه مــن نباتهــا اىل وقــت
انقضــاء آجالكــم(.)4
لــذا فــان ذكــر اخــراج النبــت مــن األرض يف كل اآليــات
الكرميــات مل يكــن مجــرد تعــداد لنعــم اللــه فحســب ،إمنــا
جــاءت مرتبطــة بعمليــة الخلــق واالحيــاء وحظــت النــاس
عــى التبــر والتأمــل ،والتعقــل والتدبــر ،وقــدرة اللــه عــى
االحيــاء وخلــق الحــي مــن امليــت وبعــث النــاس مــن قبورهــم
بعــد موتهــم ،وهــي داللــة عــى اقــران نشــأة االنســان وبعثــه
يف كثــر مــن اآليــات القرآنيــة ،والتأكيــد عــى الوحــدة بــن
اصــول الحيــاة عــى هــذه األرض ،وان عمليــة انبــات النبــات
بعــد املــوت والهــاك ،كــا يف قولــه تعــاىل (ومــن آياتــه انك
ترى األرض خاشعة فاذا انزلنا عليها املاء اهتزت وربت إ ّن
الذي أحياها ملحي املوىت إنه عىل كل يشء قدير)( ،)5أي
يابســة ال نبــات فيهــا وباملــاء تحركــت وانتفخــت وعلــت(.)6
ان عمليــة الربــط بــن خــروج النبــات مــن األرض وبعــث
الحــي مــن امليــت وامليــت مــن الحــي يف مجمــل آي القــرآن
الكريــم ملــا يكتنفهــا مــن اعجــاز يف رسهــا ال يعلمــه إال اللــه،
ومــن هــذه اآليــات الكرميــات ،قولــه تعــاىل (وأنــزل مــن
الســاء فأخــرج بــه مــن الثمــرات رزقـاً لكــم)( ،)7وقولــه تعــاىل
(أنــزل مــن الســاء مــاء فأخــرج بــه مــن الثمــرات رزقــا لكــم)(،)8
وقولــه تعــاىل (أمل تـ َر أن اللــه أنــزل مــن الســاء مــا ًء فأخرجنــا
بــه مثــرات مختلف ـاً الوانهــا)( ،)9وقولــه تعــاىل (وأنزلنــا مــن
ـرج بــه حبـاً ونباتــا وجنـ ٍ
ِ
ـات ألفافــا)
املعـ
ـرات مــاء ثجاّجــا لنخـ َ
( ،)10أي من السحابات التي حان لها ان متطر صبابا نخرج
بــه صبــا كالحنطــة ونباتــا كالتــن(.)11
وهنا ينتقل يف فحوى هذه العملية الخاصة باالنبات
اىل االرض التي قام بربطها بفلســفات معينة اشــتقت من
اآليــات الكرميــات الخاصــة بهــذا االتجــاه ،منهــا قولــه تعــاىل
(واألرض بعــد ذلــك َد َحهــا أخــرج منهــا ماءهــا ومرعهــا)(،)12
أي انــه بســط االرض مخرجـاً منهــا ماءهــا بتفجــر عيونهــا(،)13

وقولــه تعــاىل (والــذي أخــرج املرعــى فجعلــه ُغثــا ًء أحــوى)
( ،)14أي أنبــت العشــب فجعلــه بعــد الخــرة جافـاً هشــيامً
أســودا ً يابسـاً(.)15
وعــول عــى املــاء الــذي نــزل مــن الســاء فأنبــت أنــواع
مختلفــة مــن النبــات كل حســب نوعــه مفص ـاً يف اآليــات
القرآنيــة الكرميــة ،منهــا قولــه تعــاىل (وأنــزل مــن الســاء مــا ًء
ـتى)( ،)16أي أزواجـاً وأصنافـاً
فأخرجنــا بــه أزواجـاً مــن نبــات شـ ً
()17
شتى من النبات مختلفة األلوان والطعوم  ،وقوله تعاىل
ً
(أنــزل مــن الســاء مــاء فأخرجنــا بــه نبــات كل يشء)( ،)18أي
أنــزل املــاء وبــه نبــات كل يشء ينبــت ،أي النبــات شــيئاً
مبعنــى أخــر نخــرج منــه ،وهــذه داللــة عــى قدرتــه عــى
البعــث وغــره(.)19
امــا الفلســفة التــي قامــت عــى اســاس الربــط بــن
اخــراج النبــات والبعــث واالحيــاء بــدت واضحــة االشــارة يف
بعــض اآليــات القرآنيــة التــي ســاقت لنــا بعــض املواعــظ
والعــر ،منهــا قولــه تعــاىل (ســقناه لبلــد ميـ ٍ
ـت فأنزلنــا بــه
املــاء فأخرجنــا بــه مــن كل الثمــرات كذلــك نخــرج املــوىت
لعلكــم تذكــرون)( ،)20أي حملــت الريــاح الســحاب باملطــر
اىل البلــد الــذي ال نبــات بــه الحيائهــا باملــاء كذلــك نخــرج
املــوىت مــن قبورهــم باالحيــاء لعلكــم تذكــرون فتؤمنــوا(،)21
وقولــه تعــاىل (والــذي نــزل مــن الســاء بقــدر فأنرشنــا بــه
بلــدة ميت ـاً كذلــك تخرجــون)( ،)22وهنــا يقــدر حاجتكــم اليــه
ومل ينزلــه طوفــا أحيينــا بــه البلــدة امليتــة مثــل هــذا االحيــاء
تخرجــون مــن قبوركــم أحيــاء(.)23
ومــن اآليــات التــي دلــت عــى إنبــات النبــات والخــروج
منهــا اي مــن القبــور ،قولــه تعــاىل (وأحيينــا بــه بلــدة ميت ـاً
كذلك الخروج)( ،)24وداللة االحياء هنا الخروج من القبور.
وهنــا تتجــى قــدرة الخالــق يف البعــث للحيــاة مــن
األمــوات ذات الصفــة الجامــدة غــر الحيــة مــن اجــل تكويــن
مــادة حيــة ،فهنــا الــر األلهــي وداللتــه يف آي القــرآن الكريــم
(إنبــات النبــات) ،ومــا االنســان إال عامــل مســاعد لتهيئــة
األجــواء لتلــك العمليــة.

ثانياً :االرتباط الفلسفي للنبات يف القرآن الكريم

متثــل هــذا االتجــاه يف ارتبــاط كلمــة (النبــات) بفلســفات
كتاب املؤمتر ()1
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معينــة أوحــت انهــا مــن النبــات اذا مــا كانــت جــزء هــام منــه،
ومتثــل هــذا االرتبــاط يف كل حــاالت النبــات والدرجــة التــي
وصلــت اليهــا ،وهــي عــى النحــو التــايل:
 -1مضاعفة العدد او لألضعاف
كــا وردت يف اآليــة الكرميــة بقولــه تعــاىل (كمثــل حبــة
أنبتت ســبع ســنابل يف كل ســنبلة مائة حبة والله يضاعف
ملــن يشــاء)( ،)25أي مثــل نفقتهــم كمثــل حبــة او بــاذر حبــة،
واملنبــت هــو اللــه ســبحانه وتعــاىل ،وملــا كانــت الحبــة هــي
الســبب هنــا اســند اليهــا االنبــات ،كــا يســند اىل االرض
واملــاء ،ومهنــى انباتهــا ســبع ســنابل كــا صورهــا الزمخــري
قائالً...( :أن تخرج ساقاً يتشعب منها سبع شعب ،لكل
واحدة منها ســنبلة وهذا التمثيل تصوير لالضعاف ،كأنها
ماثلة بني عيني الناظر)( ،)26والله يضاعف تلك املضاعفة
ملــن يشــاء ســبع مائــة ويزيــد عليهــا أضعــاف( ،)27وهــو مثــل
رضبــه اللــه أبلــغ مــن ذكــر الســبعامئة ألن فيــه اشــارة اىل
االعــال الصالحــة ينميهــا اللــه عــز وجــل الصحابهــا كام ينمي
الــزرع يف األرض الطيبــة( ،)28أي الكــرة يف العــدد( ،)29كــا
دل عليهــا يف كتــاب الفائــق (...وفيــه ثــاث أعــن أنبتــت
بالضعــف ،تذهــب الرجــس ،وتطهــر املؤمنــن :عــن مــن
لــن ،وعــن مــن دهــن ،وعــن مــن مــاء.)30()...
ووردت بصيغــة جمــع الكــرة عنــد الزركــي ،كــا يقــول
(...هنا جاءت بصيغة جمع الكرثة ،)31()...ومدلوالتها يف
بعــض املصــادر بصيغــة الذيــن ينفقــون اموالهــم يف ســبيل
اللــه واللــه يضاعــف ملــن يشــاء( ،)32وعنــد ابــن خلــكان اريحية
الكــرم( ،)33امــا ابــن خلــدون فقــد صــاغ تلــك القــدرة عــى
املضاعفة وربطها بني قدرة االنبات من الجزئية اىل الكلية
يف كل املوجــودات ،قائ ـاً (...القــوة االلهيــة التــي أنبتــت
يف جميع املوجودات كلية وجزئية وجمعتها وأحاطت بها
مــن كل وجــه ال مــن جهــة الظهــور وال مــن جهــة الخفــاء)...
( ،)34امــا طــاش كــرى زادة فقــد مثلهــا بكــرة انبــات الــزرع يف
أرضــه ،قائـاً (...أنبتــت أريض زرعـاً كثــرا ً.)35()...
 -2أصل اإلنبات لإلنشاء
كــا ورد يف اآليــة الكرميــة ،بقولــه تعــاىل (واللــه أنبتكــم مــن
األرض نباتاً)( ،)36وهي مصدر لفعل دل عليه (أنبتكم) ،أي
فنبتم نباتاً ،وقيل هو مصدر أنبتكم عىل حذف الزيادة(،)37
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وهنــا اســتعري االنبــات لالنشــاء ،ألن االســتعارة أدل عــى
الحدوث ألنهم اذا كانوا نباتاً كانوا محدثني ال محالة حدوث
النبــات( ،)38ألنــه اســم مصــدر واالتيــان بــه ههنــا أحســن(،)39
وأوضح حقيقة او فكرة هذا الكالم الزركيش قائالً (...وهنا
اكد باملصدر الحقيقي بل عدل اىل غريه وذلك الن مصدر
النبت األنبات والنبات اسمه)( ،)40أي انه مل يجعل الغرض
املقصــود الن النبــات ليــس مبعنــى االنبــات( ،)41ألنــه أنبتكــم
مــن األرض نبات ـاً وتعذيب ـاً واقراض ـاً وانبات ـاً( ،)42أي وخلقكــم
مــن األرض إذ خلــق آباكــم آدم منهــا نباتـاً( ،)43أي أنشــأكم مــن
األرض والتكون منها( ،)44ووضح اآللويس مصدرها والعالقة
بــن االنبــات مــن األرض عنــد البحــث عــن األصــل والرجــوع
اليهــا عنــد املــوت مــن دالئــل القــدرة االلهيــة ،قائـاً (الداللــة
عــى القــدرة االلهيــة ورسعــة نفــاذ حكمهــا وجــوزان ان يكــون
األصل أنبتكم من األرض انباتاً فنبتم نباتاً...ثم يعيدكم فيها
اي يف األرض عنــد موتكــم)(.)45
 -3كل يشء موزون ومقدر
كام وردت يف اآلية الكرمية بقوله تعاىل (واألرض مددناها
وألقينــا فيهــا روايس وأنبتنــا فيهــا مــن كل يشء مــوزون)(،)46
التــي تــدل عــى بديــع خلــق اللــه اذ أنبــت يف األرض مــن
الزرع والثامر كل يشء موزون مبيزان الحكمة وقدر مبقدار
تقتضيــه ال يصلــح فيــه زيــادة وال نقصــان اولــه وزن وقــدر يف
أبواب النعمة واملنفعة وزاد عليها لتوضيح هذه املسألة،
ومثَّلها مبا يوزن من الذهب والفضة والنحاس وغريها(،)47
وهذا داللة عىل الدقة يف كل األشــياء ،ومن هذا املنطق
عمم ابن كثري فيام معناه معلوماً ،قائالً ( ...اي معلوم...
مــن كل يشء يــوزن ويقدر...مــا يزنــه اهــل االســواق ،ومنهــم
مــن يقــول مقــدر بقــدر)( ،)48أي معلــوم مقــدر كــا يقــول
الســيوطي( ،)49أي انــه خلــق متــوازن بدقــة تعظيــم قــدرة اللــه
يف الظــروف التــي يعيــش فيهــا النبــات.
 -4كرم النبات
كــا وردت يف اآليــة الكرميــة ،بقولــه تعــاىل (أومل يــروا اىل
األرض كــم أنبتنــا فيهــا مــن كل زوج كريــم)( ،)50أي األرض
بســطناها ووســعناها وجعلنــا فيهــا جبــاال ثوابــت متنعهــا
مــن االضطــراب بســكانها ،وأنبتنــا فيهــا مــن كل نــوع مــن
النبــات حســن املنظــر يبهــج ويــر الناظــر اليــه ،واساســها

وصــف الــزوج مــن النبــات بالكــرم الن الكــرم صفــة لــكل مــا
يــرىض ويحمــد بابــه( ،)51وشــبه ابــن كثــر مدلوالتــه يف أشــياء
عــدة تــأيت يف نفــس املعنــى ،قائ ـاً (...وجــه كريــم ،إذا
ريض يف حســنه وجاملــه ،وكتــاب كريــم ،مــريض يف معانيــه
وفوائده ،)52()...منبهاً يف ذلك عىل عظمة الله وسلطانه
وجاللــة قــدره وشــأنه ،قائـاً (...وهــو القاهــر العظيــم القــادر
الــذي خلــق االرض وأنبــت فيهــا مــن كل زوج كريــم مــن زروع
ومثــار وحيوان...النــاس مــن نبــات األرض فمــن دخــل الجنــة
فهــو كريــم ،ومــن دخــل النــار فهــو لئيــم)( ،)53واألســاس يف
هــذا املعنــى هــو النظــر اىل األرض التــي انبتــت فيهــا مــن
كل زوج النــوع الحســن( ،)54أي يــراد هنــا مــن األرض عجائبهــا
مجــازا ً بقولــه (أنبتنــا فيهــا مــن كل زوج كريــم) ،أي انبتنــا فيهــا
شــيئاً كثــرا ً مــن كل صنــف(.)55
ومــن كــرم النبــات ،كــا ورد يف اآليــة الكرميــة أيض ـاً،
بقولــه تعــاىل (وانزلنــا مــن الســاء مــا ًء فأنبتنــا فيهــا مــن كل
زوج كريــم هــذا خلــق اللــه فــأروين مــاذا خلــق الذيــن مــن دونــه
بــل الظاملــون يف ضــال مبــن)( ،)56ويشــر ابــن الجــوزي ان
هــذه اآليــة الكرميــة نزلــت يف رجــل اشــرى جاريــة مغنيــة او
يف رشاء القيــان واملغنيــات( ،)57أمــا االنبــات هنــا مــن كل
زوج كريــم مــن النبــات كريــم اي حســن املنظــر كــا نــص
عــى ذلــك ابــن كثــر قائ ـاً (...والنــاس مــن نبــات األرض
فمــن دخــل الجنــة فهــو كريــم ومــن دخــل النــار فهــو لئيــم)(.)58
 -5من قطن باملكان
كام وردت يف قوله تعاىل (وأنبتنا عليه شجرة من يقطني)
( ،)59واليقطــن كل مــا ينســدح عــى وجــه األرض وال يقــوم
عــى ســاق وهــو (يفعيــل) مــن قطــن باملــكان إذا أقــام بــه،
ومعنــى (وأنبتنــا عليــه شــجرة(أي أنبتناهــا مظلــة لــه(،)60
ويوضح ابن كثري مواصفات هذه الشجرة من حيث أنباتها
ونحوهــا ،قائـاً (...وكل شــجرة تهلــك مــن عامهــا مــن ســني
اليقطــن ،وذكــر بعضهــم يف القــرع فوائــد منهــا رسعــة نباتــه
وتضليل ورقه لكربه ونعومته ،)61()...وذكر السيوطي معجزة
هــذه الشــجرة بأنهــا مظلــة بســاقها عــى خــاف العــادة يف
القــرع(.)62
اما مؤرخينا فكان لهم وجهات نظر يف هذا املوضوع
رغــم اتفاقهــم مــع املفرسيــن ،فذكــر املقــديس انهــا شــجرة

البطيــخ ،قائـاً (وأنبتنــا عليــه شــجرة مــن يقطــن يقــال البطيــخ
وأرسلناه اىل مائة الف او يزيدون ،)63()...ومل يرد ابن كثري
عــى مــا ذكــره يف تفســره( ،)64وأشــار طــاش كــرى زاده ان
هــذه الشــجرة أساسـاً كانــت قامئــة ،قائـاً (...وأنبتنــا عليــه
شــجرة قامئــة ذو القرنــن يقتضيــه الــرق والغــرب.)65()...
 -6إنبات االزواج
كــا ورد يف اآليــة الكرميــة ،بقولــه تعــاىل (واألرض مددناهــا
وألقينــا فيهــا روايس وأنبتنــا فيهــا مــن زوج بهيــج) (،)66
واإلنبــات هنــا جــاء مبعنــى الــرزق وانــه مفعــول لــه أي أنبتناهــا
لرنزقهــم( ،)67وانــه وســع االرض وفرشــها ومألهــا بالجبــال يك
ال متيــد بأهلهــا وتضطــرب ثــم أنبتنــا فيهــا مــن كل زوج بهيــج
من جميع الزروع والثامر والنبات واألنواع حسن املنظر(،)68
يبهــج لحســنه( ،)69امــا قولــه تعــاىل (ونزلنــا مــن الســاء مــا ًء
مباركاً فأنبتنا به جنات وحب الحصيد)( ،)70وهنا أوضحت
هــذه اآليــة الكرميــة معنــى الرتابــط بــن انبــات الجنــات وحــب
الحصيــد اي الــزرع الــذي مــن شــأنه ان يحصــد اي مــا يقتــات
به من نحو الحنطة والشعري وغريهام طواالً يف السامء(،)71
معتمــدا ً يف إنباتــه عــى املــاء الكثــر الربكــة(.)72
 -7تأكيد معنى اختصاص الفعل بذاته
كــا ورد يف اآليــة الكرميــة ،بقولــه تعــاىل (وأنــزل لكــم مــن
الســاء مــا ًء فأنبتنــا بــه حدائــق ذات بهجــة مــا كان لكــم ان
تنبتــوا شــجرها)( ،)73هنــا جــاءت أنبتنــا مبعنــى اختصــاص
الفعــل بذا تــه وااليــذان بــأن إنبــات الحدا ئــق املختلفــة
األصنــاف واأللــوان والطعــوم والروائــح واألشــكال مــع حســنها
وبهجتهــا مبــاء واحــد اليقــدر عليــه اال هــو وحــده( ،)74ويظهــر
معنــى االختصــاص يف قولــه تعــاىل (مــاكان لكــم أن تنبتــوا
شــجرها) ،أي االنتقــاء ان اراد ان يــأيت ذلــك مــن محــال غــره
الن مــا للنفــي ومعنــاه الحظــر واملنــع مــن اي فعــل وال يقــع
تحــت قدرتهــم ان ينبتــوا شــجرها إذ هــم عجــزة عــن فعلهــا
ألن ذلــك اخــراج الــيء مــن العــدم اىل الوجــود( ،)75أي
كــا قــال الرســول صــى اللــه عليــه وســلم (ومــن أظلــم ممــن
ذهــب يخلــق كخلقــي ،فليخلقــوا حبــة ،وليخلقــوا ذرة) ،اي
ليوجــدوا حبــة مــن قمــح وذرة مــن منلــة( ،)76وهــذا يــدل عــى
منــع تصويــر الــيء ســواء كان لــه روح ام مل يكــن ،وأنــه هــو
الواحد الذي أنبت لكم الحدائق ذات البهجة والنظارة(،)77
كتاب املؤمتر ()1
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ألن انبات هذه الحدائق البهيجة املختلفة األنواع املباعدة
الطباع من املواد املتشابهة ال يقدر عليه غريه( ،)78اي انكم
تكونوا تقدرون عىل انبات اشــجارها وامنا يقدر عىل ذلك
الخالــق الــرازق املســتقل بذلــك املنفــرد بــه دون مــا ســواه
مــن االصنــام واألنــداد كــا يعــرف بــه اولئــك املرشكــون(،)79
وهنــا أصبحــت األرض قــرارا ً للنبــت( ،)80وهــذا جــزء مــن
االعجــاز القــرآين.
 -8الشك يف اسناد الفعل اىل السبب
كــا ورد يف اآليــة الكرميــة ،بقولــه تعــاىل (ثــم شــققنا األرض
شقاً فأنبتنا فيها حباً وعنباً وقضبا وزيتونا ونخالً)( ،)81وهنا
وجــه االحتــال مــن شــق األرض بالنبــات ويجــوز ان يكــون
مــن شــقها بالكــراب عــى البقــر ،وأســند الشــك اىل نفســه
إســناد الفعل اىل الســبب( ،)82ويف معناه كيفية األب واال
فكونــه نبتـاً مــن األرض ظاهــر ال يجهــل لقولــه تعــاىل (فأنبتنــا
فيهــا حبـاً وعنبــا)( ،)83وصــور ابــن كثــر كيــف تنبــت حبــة الــزرع
قائالً (ثم شققنا األرض شقاً) اي أسكناه فيها فيدخل يف
تخومها ويتخلل يف أجزاء الحب املودع فيها فنبت وارتفع
وظهــر عــى وجــه األرض(.)84
 -9الرتبية الحسنة
كــا وردت يف اآليــة الكرميــة ،بقولــه تعــاىل (فتقبلهــا ربهــا
بقبــول حســن وأنبتهــا نبات ـاً حســناً)( ،)85أي فتقبلهــا ربهــا
تقبالً حســناً وأنبتناها نباتاً حســناً ومل يقل إنباتاً حســناً(،)86
امــا معنــى (وأنبتهــا نباتـاً حســناً) ،اي أنبتهــا ربهــا يف غذائــه
ورزقــه نباتـاً حســناً حتــى متــت فكملــت امــراة بالغــة تامــة(،)87
يف صالح وعفة ومعرفة بالله وطاعة له( ،)88وسوى خلقها
مــن غــر زيــادة وال نقصــان فكانــت تنبــت يف اليــوم مــا ينبــت
املولــود يف العــام( ،)89وهــو مجــاز عــن الرتبيــة الحســنة
العائــدة عليهــا مبــا يصلحهــا يف جميــع احوالهــا( ،)90أي
جعــل نشــؤها نشــؤا ً حســناً وجــاء نباتـاً عــى غــر لفــظ أنبــت
عــى معنــى أنبتــت نباتـاً حســناً( ،)91وأنبتهــا نائــب عــن انبات
وقيــل التقديــر فنبــت نبات ـاً والنبــت والنبــات مبعنــى ،وقــد
يعــر بهــا عــن النابــت وتقبلهــا اي قبلهــا ويقــرأ عــى لفــظ
الدعــاء يف تقبلهــا وأنبتهــا( ،)92والقبــول والنبــات هنــا مصدر
ان عىل غري املصدر واألصل تقبالً وانباتاً ،وهو ما دل عىل
نبــت ،فمعنــى تقبــل وقبــل واحــد ،واملعنــى فقبلهــا ربهــا
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بقبــول حســن( ،)93ونباتـاً هنــا مصــدر عــى غــر لفــظ الفعــل
املذكــور( ،)94والحجــة هنــا انــه تقــدم باســناد االفعــال اىل
اللــه وهــو قولــه قبلهــا فتقبلهــا ربهــا بقبــول حســن وأنبتهــا(.)95
 -10استعارة اإلنبات لإلنشاء
كــا نــص عليــه يف اآليــة الكرميــة ،بقولــه تعــاىل (واللــه أنبتكم
مــن األرض نبات ـاً)( ،)96وهنــا اســتعري االنبــات لالنشــاء ،اي
كــا يقــال زرعــك اللــه للخــر ،وكانــت هــذه االســتعارة أدل
عــى الحــدوث ،ألنهــم اذا كانــوا نبــات كانــوا محدثــن ال
محالــة حــدوث النبــات( ،)97وأكــد املصــدر حقيقــة النبــات
الن مصــدر أنبــت االنبــات والنبــات اســمه( ،)98اي خلقكــم
مــن األرض إذ خلــق أباكــم آدم منهــا نبــات(.)99
 -11املوازنة بني البلد الطيب والبلد الخبيث
كــا وردت يف اآليــة الكرميــة بقولــه تعــاىل (والبلــد الطيــب
يخــرج نباتــه بــإذن ربــه والــذي خبــث ال يخــرج إالّ نكــدا كذلــك
نــرف اآليــات لقــوم يشــكرون)( ،)100وهنــا يربــط بــن األرض
العــذاة الكرميــة الرتبــة واألرض الســبخة التــي ال تنبــت
مــا ينتفــع بــه ،ومعنــاه والبلــد الخبيــث ال يخــرج نباتــه إالّ
نكــدا ً( ،)101فحــذف املضــاف الــذي هــو النبــات عكــس
األرض الطيبــة فأنبــت ،وهــذا التمثيــل واقــع عــى أثــر ذكــر
املطــر وانزالــه بالبلــد امليــت واخــراج الثمــرات بــه عــى طريق
االســتطراد( ،)102وهــو مثــل للمؤمــن يســمع املوعظــة فينتفــع
بهــا(.)103
 -12أعجب الكفار نباته
كام ورد يف اآلية الكرمية ،بقوله تعاىل (كمثل غيث أعجب
الكفــار نباتــه ثــم يهيــج فــراه مصفــرا ً ثــم يكــون حطام ـاً)(،)104
وهنــا يشــبه حــال الدنيــا ورسعــة تقضيهــا مــع قلــة جدواهــا
بنبــات أنبتــه الغيــث فاســتوى واكتهــل واعجــب الكفــار
الجاحدون لنعمة الله فيام رزقهم من الغيث والنبات(،)105
الناشــئ عنــه(.)106

ثالثاً :الفلسفة بني سقوط املاء وإنبات النبات

تتمثــل هــذه الفلســفة يف املقومــات التــي تقــوم عليهــا
أســاس عمليــة االنبــات عندمــا أوجــد فلســفة خاصــة بــن
االنــزال واالخــراج واالنبــات ،أي أنــزل مــن الســاء املــاء هــو
املطــر فأخرجنــا بــه أي ذلــك املــاء وهــو عطــف عــى أنــزل،

كــا يف قولــه تعــاىل (أمل تــر أ َّن اللــه أنــزل مــن الســاء مــا ًء
فأخرجنا به مثرات مختلفاً ألوانها)( ،)107وقوله تعاىل (وأنزل
لكــم مــن الســاء مــا ًء فأنبتنــا بــه حدائــق ذات بهجــة)(،)108
ومــا عــر عنهــا بألفــاظ وعبــارات آخــرى ذل عليهــا يف القــرآن
الكريــم موضح ـاً كيفيــة ســقوط االمطــار منهــا قولــه تعــاىل
(وأنزلنــا مــن املعــرات مــا ًء ثجاجــا لنخــرج بــه حب ـاً ونباتــا)
( ،)109أي الســحائب التــي تعرصهــا الريــاح وتنــزل املــاء الــذي
ينتــج الحــب والنبــات( ،)110حســاباً(،)111ومنح صفــة األزواج
للنبــات او ألي صنــف الزدواجهــا واقــران بعضهــا ببعــض اي
كائنة من نبات شتى كام يف قوله تعاىل (وأنزل من السامء
ما ًء فأخرجنا به أزواجاً من ٍ
نبات شــتى)( ،)112أي متفرقة من
جمع شتيت ،ويجوز ان يكون صفة لنبات ما انه يف األصل
يســتوي فيــه الواحــد والجمــع مبعنــى انهــا شــتى مختلفــة يف
الطعــم والرائحــة والشــكل والنفــع(.)113
ودل يف هــذه العمليــة التــي يكــون فيهــا املــاء العامــل
الرئيــي لالنبــات ،كــا يف قولــه تعــاىل (هــو الــذي أنــزل من
الســاء مــا ًء لكــم منــه رشاب ومنــه شــجر فيــه تســيمون)(،)114
أي من ذلك املاء رشاب أشجاركم حياة نباتكم ينبت(،)115
بســببه الشــجر ترعــون فيــه دوابكــم( ،)116وأن للريــاح دور كبــر
يف ســوق املطــر اىل البلــد مــن اجــل إحيــاء األرض بعــد
موتها ألن النبات موقوف عليه( ،)117وذكر ما يدل عليه من
أحــوال النبــات والــر فيــه مــا ســلف مــن ميــاه العيــون واألبيار
وغريهــا ،منهــا قولــه تعــاىل (أمل تــر أ َّن اللــه أنــزل مــن الســاء
مــا ًء فســلكه ينابيــع يف األرض ثــم يخــرج بــه زرع ـاً مختلف ـاً
ألوانــه)( ،)118أي اال تعلــم ان املــاء يدخــل ينابيــع يف األرض
ثــم يخــرج منهــا زرع مختلــف االلــوان( ،)119وهنــا يــراد بــه املطــر
الــذي ينبــت النبــت مــن األرض ســواء مــا كان لــه ســاق الن
ســقي ُه مــن مــاء املطــر الــذي ينبــت بــه الــكأل( ،)120ألنــه عامــل
رئيــس لألنبــات(.)121
وهنــا يصــور كيــف يكــون املــاء ســبب الحيــاة لــكل كائــن
حي ســواء كان نبات او غريه وان الســاء لالرض كالســقف
محفوظـاً عــن الوقــوع ،كــا يف قولــه تعــاىل (أولَــم يــر الذيــن
كفــروا أ َّن الســموات واألرض كانتــا رتق ـاً ففتقناهــا وجعلنــا
مــن املــاء كل يشء حــي أفــا يؤمنــون)( ،)122مــن نبــات
وغــره فاملــاء ســبب حياتــه( ،)123ألن الســاء كانــت رتق ـاً

مســتويه صلبة ال متطر واألرض رتقاً ال تنبت ففتق الســاء
باملــاء واألرض بالنبــات ويكــون املــراد هنــا باعتبــار االفــاق
او الســموات مدخ ـاً لالمطــار( ،)124الــذي يقــود بــدوره اىل
احيــاء البلــد امليــت جعلهــا افــق للتذكــرة بأننــا قــادرون عــى
إخــراج املــوىت ،كــا يف قولــه تعــاىل (وهــو الــذي يرســل
الريــاح بــرا ً بــن يــدي رحمتــه حتــى اذا أقلــت ســحاباً ثقــاالً
ســقناه لبلــد ميــت فأنزلنــا بــه املــاء فأخرجنــا بــه مــن كل
الثمــرات كذلــك نخــرج املــوىت لعلكــم تذكــرون)( ،)125أي
حمــل الوصــف عــى اللفــظ لفعــل ثقي ـاً لبلــد ميــت ألجــل
بلد ليس فيه مطر ولسقيه ميت فأنزلنا به املاء بالسحاب
او بالســوق فأخرجنــا بــه مــن كل الثمــرات ،ومثــل االخــراج
بإخــراج الثــار نخــرج املــوىت ،وهكــذا يذكركــم بالبعــث إذ
ال فــرق بــن االخراجــن الن لــكل واحــد منهــا إعــادة الــيء
بعــد إنشــائه( ،)126أي نخــرج املــوىت كــا أحيينــا هــذا البلــد
امليــت ألننــا نخــرج املــوىت مــن قبورهــم ألنهــم ينبتــون يف
قبورهــم كــا نبتــوا يف بطــون امهاتهــم( ،)127كــا أخــرج الحب
والنبــات وغريهــا(.)128

الخالصــة

ومام تقدم نخلص اىل ان اشارات القرآن الكريم عن النبات
كانت ذا مستوى منظم ارتبط يف مجاالت عدة لكل واحد
منهــا كان لــه داللتــه يف املجــال املعنــوي او املعــريف او
غريهــا وانــه ارتبــط بفلســفات معينــة لــكل واحــد منهــا لهــا
أهدافها ،وهنا يكمن رس اإلعجاز القرآين يف دقة استعامل
األلفــاظ وانســجامها يف العبــارات وتناســبها مــع املواقــف
الــذي تــرد بــه تلــك األلفــاظ.
ووجدنــا ان االشــارات القرآنيــة للكــون بصــورة عامــة
ولعــامل النبــات خاصــة فيهــا لفــت االنتبــاه اىل التذكــر
املشــار اليــه والوقــوف عــى املعــاين االميانيــة فيــه ،فهــذا
الحــث عــى االميــان اوالً ،وعــى شــكر اللــه عــى املشــار
اليــه ســواء كان مخلوق ـاً حي ـاً او ظاهــرة طبيعيــة ،وإذ كانــت
االشــارة رصيحــة العبــارة اىل قانــون محــدد اكتشــف علمي ـاً
فيكون األمر إعجازا ً علمياً يصدق الرسالة ثم فيه ما فيه من
الفوائــد التطبيقيــة التــي تنفــع النــاس يف دنياهــم.

كتاب املؤمتر ()1

املؤمتر الدويل 2015 - 2 -

149

الهوامش
1

األنبياء.30 :

3

البقرة.36-35 :

5

فصلت.39 :

2

4
6
7
8
9

ـال الديــن عبــد الرحمــن بــن ايب بكــر الســيوطي (ت911هــ)،
ـج
تفســر الجاللــن ،تحقيــق صــري محمــد مــوىس ومحمــد فايــز
كامــل ،ط( 1دمشــق ،دار الخــر2001 ،م) ،ص .324
السيوطي :م.ن ،ص.6
السيوطي :م.ن ،ص.481

ابراهيم.32 :
البقرة.22 :

فاطر.27 :

 10النبأ.16-14 :

 11السيوطي :م.ن ،ص.582
 12النازعات.31-30 :

 13السيوطي :م.ن ،ص .584
 14األعىل.5-4 :

 29الزمخــري :الفائــق يف غريــب الحديــث ،تحقيــق عــي محمــد
البجاوي ،محمد ابو الفضل ابراهيم ،ط( 2بريوت ،دار املعرفة)،
.146 /3
 30املصدر نفسه.54/3 ،

 31ابو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركيش (ت 794هـ)،
الربهــان يف علــوم القــرآن ،تحقيــق محمــد ابــو الفضــل ابراهيــم،
(بــروت ،دار املعرفــة1391 ،هــ).22/4 ،
 32مطهــر بــن طا هــر املقــديس (ت 507هــ) ،البــدء والتار يــخ،
(القاهــرة ،مكتبــة الثقافــة الدينيــة)166 /3 ،؛ ابــو الفــاح عبــد
الحــي بــن احمــد بــن العــاد الحنبــي الدمشــقي (ت 1089هــ)،
شــذرات الذهــب يف أخبــار مــن ذهــب( ،بــروت ،دار الكتــب)،
.10/2
 33ابــو العبــاس شــمس الديــن احمــد بــن محمــد بــن خلــكان (ت
681هــ) ،وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان ،تحقيــق د .احســان
عبــاس( ،بــروت ،دار الثقافــة1968 ،م).135 /2 ،
 34عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن خلــدون الحرضمــي (ت 808هــ)،
مقدمــة ابــن خلــدون ،ط( 5بــروت ،دار القلــم1985 ،م).471 /1 ،

 15السيوطي :م.ن ،ص .591

 35طــاش كــري زادة (ت968هــ) ،الشــقائق النعامنيــة /العقــد
املنظــوم يف ذكــر أفا ضــل ا لــروم ( ،بــروت ،دار صــادر).35 /1 ،

 18األنعام.99 :

 19السيوطي :م.ن ،ص.140

 37ابــو محمــد مــي بــن ايب طالــب القيــي (ت 437هــ) ،مشــكل
اعــراب القــرآن ،تحقيــق د .حاتــم صالــح الضامــن ،ط( 1دمشــق،
دار البشــائر للطباعــة والنــر والتوزيــع2003 ،م).299 /2 ،

 22الزخرف.11 :

 39ابن كثري :م.ن.425 /4 ،

 16طه.53 :

 17السيوطي :م.ن ،ص .315

 20األعراف.57 :

 36نوح.17 :

 21السيوطي :م.ن ،ص.157

 38الزمخرشي :م.ن.618 /4 ،

 23السيوطي :م.ن ،ص.490

 40الربهان يف علوم القرآن.397 /2 ،

 24ق– 11:نقيــض الدخــول -ابــو الفضائــل جــال الديــن محمــد بــن
مكــرم ابــن منظــور االفريقــي (ت 711هــ) ،لســان العــرب( ،بــروت،
دار صــادر) ،مــج.249 /2
 25البقرة.261 :

 26ـجـاد اللــه محمــود بــن عمــر الزمخــري (ت528هــ) ،تفســر
الكشاف /عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه
التأويــل( ،بــروت ،دار الكتــاب العــريب).311-310/1 ،
 27املصدر نفسه.

 28اســاعيل بــن عمــر بــن كثــر ابــو الفــداء القــريش (ت 774هــ)،
تفســر القــرآن العظيــم( ،بــروت ،دار الفكــر1401 ،هــ).316/1 ،

150

ذومنأ تابنلا /ميركلا نآرقلا يـف ةفسلفلل ةماعلا سسألا

 41املصدر نفسه.398 /3 ،
 42املصدر نفسه.397 /3 ،

 43السيوطي :م.ن ،ص .571

 44محمــد بــن احمــد العــادي ابــو الســعود (ت 951هــ) ،ارشــاد
العقل السليم اىل مزايا القرآن الكريم( ،بريوت ،دار احياء الرتاث
العــريب).39 /9 ،
 45ابــو الفضــل محمــود اآللــويس (ت  ،)1270روح املعــاين يف
تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين( ،بريوت ،دار إحياء الرتاث
العــريب).75 /29 ،
 46الحجر.19 :

 47الزمخرشي :م.ن.574 /2 ،

 48تفسري القرآن العظيم.548 /2 ،
 49تفسري الجاللني ،ص .263
 50الشعراء.7 :

 51ابن كثري :م.ن.299 /3 ،

 52املصدر نفسه.300 /3 ،
 53ابن كثري :م.ن.331 /3 ،

 54السيوطي :م.ن ،ص .367
 55اآللويس :م.ن.62 /19 ،
 56لقامن.11-10 :

 57عبد الرحمن بن عيل بن محمد الجوزي (ت 597هـ) ،زاد املسري
يف علــم التفســر ،ط( 3بــروت ،املكتــب االســامي1404 ،هــ)،
.315 /6
 58تفسري القرآن العظيم.443 /3 ،
 59الصافات.146 :

 60الزمخرشي :الكشاف.62-61 /4 ،
 61تفسري القرآن العظيم.31 /1 ،
 62تفسري الجاللني ،ص .451
 63البدء والتاريخ.111 /3 ،

الحجــاج ،وضعــه محمــد فــؤاد عبــد الباقــي( ،القاهــرة ،دار احيــاء
الكتــب العربيــة1949 ،م).53 /3 ،

 77ابو حامد محمد بن محمد الغزايل (ت 505هـ) ،جواهر القرآن،
تحقيــق د .محمــد رشــيد رضــا القبــاين ،ط( 1بــروت ،دار احيــاء
العلــوم1985 ،م)117 /1 ،؛ الســيوطي :الــدر املنثــور( ،بــروت،
دار الفكــر1993 ،م).371 /6 ،
 78نــارص الديــن ابــو الخــر عبــد اللــه بــن عمــر البيضــاوي (ت 791هــ)،
تفســر البيضــاوي ،تحقيــق عبــد القــادر عرفــات العشاحســونة،
(بــروت ،دار الفكــر1406 ،هــ1996 /م).373 /4 ،
 79مجهــول (ت 338هــ) ،معــاين القــرآن ،تحقيــق محمــد عــي
الصابــوين ،ط( 1مكــة املكرمــة ،جامعــة ام القــرى1409 ،هــ)،
145 /5؛ ابــن كثــر :تفســر القــرآن396 /3 ،؛ الســيوطي :تفســر
الجاللــن ،ص .382

 80املقديس :م.ن73 /1 ،؛ ابوالفداء:البداية والنهاية.28 /1 ،
 81عبس.29-26:

 82الزمخرشي :م.ن704 /4 ،؛ السيوطي :م.ن ،ص .585

 83ابو العباس احمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراين (ت 738هـ)،
كتــب ورســائل وفتــاوى ابــن تيميــة يف التفســر ،تحقيــق عبــد
الرحمــن محمــد قاســم النجــدي( ،مكتبــة ابــن تيميــة).373 /13 ،
 84تفسري القرآن العظيم.472 /4 ،

 64البداية والنهاية يف التاريخ( ،بريوت ،مكتبة املعارف).231 /1 ،

 85آل عمران.37 :

 66ق.7 :

 87املصدر نفسه.

 65الشقائق النعامنية.450 /1 ،

 86الطربي :تفسريه.341 /3 ،

 67الزمخرشي :الكشاف.381 /4 ،

 88ابــو الحســن عــي بــن احمــد الواحــدي (ت 468هــ) ،الوجيــز
يف تفســر القــرآن العزيــز ،تحقيــق صفــوان عدنــان داودي ،ط1
(دمشــق ،دار القلــم1415 ،هــ).308 /1 ،

 68ابن كثري :تفسري القرآن.222/4 ،
 69السيوطي :م.ن ،ص .518
 70ق.9 :

 71الزمخرشي :م.ن.381 /4 ،
 72السيوطي :م.ن ،ص .518
 73النمل.60 :

 74الزمخرشي :م.ن.376 /3 ،

 75محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن خالــد الطــري (ت 310هــ) ،تفســر
الطــري /جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن( ،بــروت ،دار الفكــر،
1405هــ)3/30 ،؛ ابــو عبــد اللــه محمــد بــن احمــد بــن ايب بكــر
القرطبــي (ت 671هــ) ،الجامــع الحــكام القــرآن ،تحقيــق احمــد
عبــد العليــم الــردوين ،ط( 2القاهــرة ،دار الشــعب1372 ،هــ)،
.231 /13
 76اللؤلــؤ واملرجــان فيــا اتفــق عليــه الشــيخان البخــاري ومســلم بــن

 89ابــو محمــد الحســن بــن مســعود الفــراء البغــوي (ت 516هــ)،
معــامل التنزيــل /تفســر البغــوي ،تحقيــق خالــد العــك ومــروان
ســوار ،ط(2بــروت ،دار املعرفــة1987 /1407 ،م).396 /1 ،
 90الزمخــري :م.ن358 /1 ،؛ الســيوطي :م.ن ،ص 54؛ محمــد
بــن عــي الشــوكاين (ت 1250هــ) ،فتــح القديــر الجامــع بــن فنــي
الروايــة والدرايــة يف علــم التفســر( ،بــروت ،دار الفكــر).335 /1 ،
 91ابن الجوزي :م.ن.377 /1 ،

 92ابن ايب البقاء محب الدين عبد الله بن ايب عبد الله الحسيني
(ت 616هــ) ،التبيــان يف اعــراب القــرآن ،تحقيــق عــي محمــد
البجــاوي( ،القاهــرة ،دار إحيــاء الكتــب العربيــة).133 /1 ،
 93القرطبي :م.ن.69 /4 ،

 94اآللويس :م.ن.139 /3 ،

كتاب املؤمتر ()1

املؤمتر الدويل 2015 - 2 -

151

 95ابــو زرعــة عبــد الرحمــن بــن زنجلــة ،حجــة القــراءات ،تحقيــق ســعيد
األفغــاين ،ط( 2بــروت ،مؤسســة الرســالة1402 ،هــ1983 /م)،
.161 /1

 113ابو السعود :ارشاد العقل.31 /6 ،

 97الزمخرشي :م.ن.118 /4 ،

 115البغوي :م.ن.63 /3 ،

 99السيوطي :م.ن ،ص .571

 117الزركيش :م.ن.330 /3 ،

 101ا بــن الجــوزي :م.ن319 /3 ،؛ احمــد بــن محمــد املقــري
التلمســاين ،نفــح الطيــب مــن غصــن األندلــس الرطيــب ،تحقيــق
د .احســان عبــاس( ،بــروت ،دار صــادر1968 ،م).335 /6 ،

 119السيوطي :م.ن ،ص .460

 96نوح.17 :

 98الزركيش :م.ن.395 /3 ،
 100األعراف.58 :

 102الزمخــري :م.ن112 /2 ،؛ ابــو الفضائــل محمــد بــن محمــد
النســفي (ت 687هــ) ،مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل ،تحقيــق
مــروان محمــد الشــعار( ،بــروت ،دار النفائــس).17 /3 ،
 103السيوطي :م.ن ،ص .158
 104الحديد.20 :

 105الزمخرشي :م.ن.479-478 /4 ،
 106السيوطي :م.ن ،ص .540
 107فاطر.27 :

 108النمل.60 :

 109النبأ.17-15 :

 110الزمخرشي :م.ن.686 /4 ،
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 111السيوطي :م.ن ،ص .582
 112طه.53 :

 114النحل.10 :

 116السيوطي :م.ن ،ص .268
 118الزمر.21 :

 120ابو السعود :م.ن.10/5 ،
 121اآللويس :م.ن.4/3 ،
 122األنبياء.30 :

 123السيوطي :م.ن ،ص .324
 124تفسريه.65 /6 :
 125األعراف.57 :

 126النسفي :م.ن.17 /3 ،

 127ابن الجوزي :م.ن.319 /3 ،

 128الطــري :تفســره313 /8 ،؛ ابــن كثــر :تفســره463 /4 ،؛ ابــو
الســعود املعــايل محمــود شــكري بــن عبــد اللــه بــن شــهاب الديــن
اآللــويس (ت 1342هــ) ،مــا دل عليــه القــرآن مــا يعضــد الهيئــة
القوميــة ،ط( 2بــروت ،املكتبــة االســامية1971 ،م).137 /1 ،

تاثري مدر�سة املعتزلة علي الك�شاف
عبد الرزاق ب.م

باحث يف قسم اللغة العربية ،بجامعة كرياال

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصالة والسالم عيل
رسول الله اما بعد.
إطــار هــذه الدراســة يتنــاول أهــم املوضوعــات بحثــا
ونقاشــا وهــو تفســر القــرآن الرشيــف مــن حيــث هــو يف
جانــب االدب واللغــة و البالغــة يحتــل مكانــا عظيــا كــا هــو
مدارها وقالبها وبها تقوم وتعدل متعلقاتها من االساليب
واملحســنات ”.الكشــاف” ا لــذي طارصيتــه يف االفــاق
وتلقــت االمــة االســامية بقبــول فائــق يخفــي يف طياتــه ســا
قاتــا وهــو انتــاؤه ايل مذهــب املعتزلــة .فصاحبــه بــكل لبه
وعقله يفتش عن تاويالت وتفســرات تؤيد مذهبه ويســفه
مــا ســواه .فيكــون مــن اهــم نتائــج هــذه الدراســة املتواضعــة
تســليط الضــوء عــي امهــات مســائل مدرســة املعتزلــة ايل
جانب مناذج التاويالت التي التجأ اليها صاحب الكشاف
ترسيخا لعقيدته املخالفة ملذهب جمهور االمة االسالمية

الباب االول  :مدرسة املعتزلة
الفصل االول  :تعريف مبدرسة املعتزلة

فهو اسم عيل فرقة ظهرت يف االسالم يف اوائل القرن
الثــاين الهجــري وســلكت منهجــا عقليــا يف بحــث العقائــد
االســامية ..2فهــو مدرســة لهــا مبادئهــا وقيمهــا وفالســفتها
يف معالجة الفضايا االســامية يجملها املرتيض املعتزيل
يف املنيــة واالمــل “ وقــد اجمعــت املعتزلــة عــي ان للعــامل
محدثا قدميا قادرا عاملا حيا ال ملعان ليس بجسم والعرض
والجوهــر عينــا واحــدا اليــدرك بحاســة عــدال حكيــا اليفعــل
القبيح واليريده .كلف تعريضا للثواب مكن من الفعل وازاح
العلــة والبــد مــن الجــزاء وعــي وجــوب البعثــة حيــث حســنت

وال بــد لرســول اللــه صــي اللــه عليــه وســلم والــه مــن رشع او
احياء مندرس او فائدة مل تحصل من غريه وان اخر االنبياء
محمــد صــي اللــه عليــه آلــه وســلم والقــرءان معجــزة لــه وان
االميــان قــول ومعرفــة وان املؤمــن مــن اهــل الجنــة .وعــي
املنزلــة وهــو ان الفاســق اليســمي مؤمنــا والكافــرا االمــن يقــول
باالرجاء فانه يخالف يف تفسري االميان ويف املنزلة فيقول
الفاسق يسمي مؤمنا .واجمعوا ان فعل العبد غري مخلوق
له .واجمعوا عيل تويل الصحابة ،واختلفوا يف عثامن بعد
االحداث التي احدثها فاكرثهم تواله وتاول له وكرثهم عيل
الــراءة مــن معاويــة وعمــرو بــن العــاص واجمعــوا عــي وجــوب
3
امرباملعــروف والنهــي عــن املنكــر “
الفصل الثاين  :نشأتهاوموطنها

لقــد اختلــف الباحثــون يف وقــت ظهــور املعتزلــة و اكرثهــم
مييل ايل راي ان راس االعتزال هو واصل بن عطاء وانه ظهر
شانه واشتهر امره يف الفرتة من  105ايل  110للهجرة يف
البــرة نتيجــة للمناظــرة يف امــر صاحــب الكبيىــرة ثــم خــروج
واصــل بــن عطــاء برايــه املخالــف لشــيخه الحســن البــري
وبعــد ذلــك اضــاف ايل رايــه يف مرتكــب الكبــرة اراء اخــري
اصبحــت فيــا بعــد مــن اصــول املعتزلــة ومــن ثــم اخــذ كل
عــامل مــن علامئهــم يــايت بــراي حتــي تكونــت الفرقــة
وقــد تاثــروا يف ارائهــم مــن املقــاالت الســائدة يف
عرصهم انذاك وخصوصا اراء علامء البرصة ففكرة االختيار
ومســؤلية االنســان عــن افعالــه أخذهــا املعتزلــة عــن القدريــة
و أيضــا عــن الجهميــة أصحــاب الجهــم بــن صفــوان تلقــف
املعتزلــة القــول بنفــي الصفــات و خلــق القــرآن و عــدم رؤيــة
اللــه باألبصــار يف اآلخــرة و هــذا االلتقــاء يفــر خلــط بعــض
الدارســن بــن الجهميــة و املعتزلــة و القدريــة
كتاب املؤمتر ()1
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كــا أخــذ املعتزلــة مبــدأ األمــر باملعــروف و النهــي
عــن املنكــر عــن الخوارج.كــا اتفقــوا مــع الشــيعة يف كثــر
مــن اآلراء الخاصــة باإلماميــة كقولهــم بوجــوب وجــود اإلمــام
يف كل عــر فضــا عــن تجويزهــم للتأويــل حتــى إن ابــن
املرتىض يرجح أن واصال و عمرو بن عبيد شيخي االعتزال
تتلمــذا عــى أيب هاشــم بــن محمــد بــن الحنفيــة و باختصــار
فــإن املعتزلــة مل يجــدوا غضاضــة يف تكويــن مذهبهــم عــى
أســاس انتقــايئ لألفــكار و اآلراء الســائدة يف عرصهــم و
4
خصوصــا آراء الفــرق املخالفــة
يقــول املرتــي  :ويفخــر املعتزلــة بــان ســند مذهبهــم
اصــح اســانيد اهــل القبلــة وانــه اوضــح مــن الفلــق اذ يتصــل
ايل واصــل وعمــرو اتصــاال ظاهــرا شــاهرا وهــا اخــذا عــن
محمــد بــن عــي بــن ايب طالــب
أمــا املــكان الــذي نشــأ فيــه االعتــزال فقيــل إن واصــا
جلــب االعتــزال معــه مــن املدينــة إىل البــرة فــر أنــه يــكاد
5
يجمــع الباحثــون عــى أن مــكان االعتــزال البــرة
وهــذا الــرأي يرجــح مــكان نشــأة املعتزلــة و ذلــك ألن
املناظــرة حــول حكــم مرتكــب الكبــرة و التــي أدىل فيهــا
الحســن البــري برأيــه و خــرج عليــه واصــل بــن عطــاء بــرأي
مخالــف و هــو القــول باملنزلــة بــن املنزلبــن أي بــن منزلــة
6
الكفــر واإلميــان كانــت بالبــرة
الفصل الثالث :أصول املعتزلة

•التوحيد
•العدل
•الوعد و الوعيد
•املنزلة بني املنزلتني
•األمر باملعروف و النهي عن املنكر

التوحيد

يقــول القــايض عبــد الجبــار املعتــزيل وهــو يعــرف
التوحيــد لغــة واصطالحــا .التوحيــد يف أصــل اللغــة عبــارة
عــا يصــر بــه الــيء واحــدا كــا أن التحريــك عبــارة عــا بــه
يصــر الــيء متحــركا والتســويد عبــارة عــا بــه يصــر الــيء
أســود ويف اصطــاح املتكلمــن فهــو العلــم بــان اللــه تعــايل
واحد اليشاركه غريه فيام يستحق من الصفات نفيا و إثباتا
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عــى الحــد الــذي يســتحقه و اإلقــرار بــه و ال بــد مــن اعتبــار
هذيــن الرشطــن :العلــم و اإلقــرار جميعــا النــه لــو علــم و مل
7
يقــر أو أقــر ومل يعلــم مل يكــن موحــدا
نظريات تحت العنوان
•جعــل ذات اللــه وصفاتــه شــيئا واحــدا فنفــت صفــات
اللــه تعــايل بحجــة ان إثباتهــا يــؤدي ايل تعــدد القدمــاء
وذلــك رشك
•القرآن مخلوق
•نفي رؤية الله تعايل باالبصار يف االخرة
•نفي الجسمية لله تعايل
العدل

يقــول القــايض عبــد الجبــار املعتــزيل اعلــم ان العــدل
مصــدر عــدل يعــدل عــدال كــا ان الــرب مصــدر رضب
يرضب رضبا وقد يذكر ويراد به الفعل ويذكر ويراد الفاعل
فــاذا وصــف بــه الفعــل فاملــراد بــه كل فعــل حســن يفعلــه
الفاعــل لينفــع بــه غــره او يــره ويف اصطــاح متكلمــي
املعتزلــة  :فاملــراد بــه ان افعالــه تعــايل كلهــا حســنة وانــه ال
يفعــل القبيــح واليخــل مبــا هوواجــب عليــه.8
نظريات تحت هذا العنوان
•نســب االفعــال الحســنة للــه تعــايل واالفعــال الســيئة
ايل العبــاد
•تحكيم العقل عيل النقل
•العباد هم الخالقون الفعالهم
•وجوب الصالح واالصلح لله
•وجوب بعثة الرسل عيل الله
الوعد والوعيد

يــري املعتزلــة ان اللــه تعــايل يجــب ان ينفــذ وعــده
بــل وان املكلــف ينــال مــا وعــد عــن طريــق االســتحقاق وان
الفاســق إذا مــات عــي غــر توبــة عــن كبــرة ارتكتهــا يســتحق
النــار مخلــدا فيهــا الن اللــه ســبحانه وتعــايل توعــده بذلــك
والبــد ان ينفــذ وعيــده لكــن عذابــه يكــون اخــف مــن عــذاب
9
الكافــر
نظريات تحت هذا العنوان
•انكار الشفاعة الهل الكبائر

•مرتكب الكبائر يخلد يف النار اذا مات بدون توبة
•ارتكاب كبرية واحدة تحبط جميع االعامل
املنزلة بني املنزلتني
يقول القايض عبد الجبار املعتزيل واالصل يف ذلك
ان هذه العبارة إمنا تستعمل يف يشء بني شيئني ينجذب
ايل كل واحــد منهــا بشــبه هــذا يف اصــل اللغــة وامــا يف
اصطــاح املتكلمــن فهــو العلــم بــان صاحــب الكبــرة اســم
10
بــن االســمني وحكــم بــن الحكمــن
يقــول االســفراييني ومــا اتفقــت عليــه املعتزلــة مــن
فضائحهــم قولهــم ان حــال الفاســق املــي يكــون يف منزلــة
بــن منزلتــن ال هــو مؤمــن والهــو كافــر وان خــرج مــن الدنيــا
قبــل ان يتــوب يكــون مخلــدا يف النــار واليجــوز للــه تعــايل ان
يغفر له او يرحمه اي ان مرتكب الكبرية بكونه يشبه املؤمن
يف عقيدتــه واليشــبهه يف عملــه ويشــبه الكافــر يف عملــه
واليشــبهه يف عقيدتــه اصبــح وســطا بــن االثنــن وتبعــا لهــذا
11
يكــون عذابــه اقــل مــن عــذاب الكافــر
نظريات تحت هذا العنوان
•مرتكب الكبرية ليس مؤمنا والكافرا
•يخلد يف النار وعذابه اخف من الكافر
يظهــر مــن قولهــم باملنزلــة بــن املنزلتــن ان مرتكــب
الكبــرة ليــس مؤمنــا وال كافــرا ال يف االســم واليف الحكــم
بــل هــو يف منزلــة بــن املنزلتــن فــا يســمي مؤمنــا والكافــرا
وامنــا يســمي فاســقا .يخلــد يف النــار وعذابــه يكــون اخــف
مــن عــذاب الكافــر.
األمر باملعروف و النهي عن املنكر

يقــول القــايض عبــد الجبــار املعتــزيل واعلــم ان
املقصــود يف االمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر هــو ان
ال يضيــع املعــروف واليقــع املنكــر فــاذا ارتفــع هــذا الغــرض
ببعــض املكلفــن يســقط عــن الباقــن .فلهــذا قلنــا انــه مــن
12
فــروض الكفايــات
لقد قسم املعتزلة االمر باملعروف والنهي عن املنكر
باعتبارين
االول باعتبارالحكم .
الثاين باعتبار القامئني به

فباعتبــار الحكــم يــرون ان املعــروف قســان :واجــب
ومنــدوب  ,امــا املنكــر فقســم واحــد.
اما باعتبار القامئني به فينقسم ايل قسمني احدهام
مــا اليقــوم بــه اال االمئــة كاقامــة الحد
وثانيهــا مــا يقــوم بــه غرياالمئــة مــن كافــة النــاس كالنهــي
عن رشب الخمر والزنا .13
نظريات تحت العنوان
•يف مجال التطبيق يبدءون من االســهل ايل االصعب
من الحســني ايل اليد ثم الســيف
•ممكن استخدام السيف وقت التطبيق
•جعل املنكر قسام واحدا
•وجــوب الخــروج عــي االمــام اذا قــدروا ملعتقداتهــم
الخاصــة بــدون نظــر ايل املصلحــة العامــة
فهذه العنارص الخمسة تعترب أصول املعتزلة الرئيسة
إذ يقــول الخيــاط احــد زعــاء املعتزلــة يف القــرن الثالــث “
وليــس يســتحق احــد منهــم (فــرق املعتزلــة املختلفــة) اســم
االعتــزال حتــي يجمــع القــول باالصــول الخمســة :التوحيــد
والعــدل والوعيــد واملنزلــة بــن املنزلتــن واالمــر باملعــروف
والنهــي عــن املنكــر ,فــاذا كملــت فيــه هــذه الخصــال فهــو
14
معتــزيل “

الباب الثاين :تعريف بالكشاف
الفصل االول :الكتاب

هو تفسري القرآن الكريم اسمه الكامل “الكشاف عن حقائق
التنزيــل وعيــون االقاويــل يف وجــوه التاويــل “ يصفــه العالمــة
ابن الحجر العســقالين “ ان تفســر العالمة الزمخرشي قد
بلــغ الغايــة يف البيــان والكشــف عــن ارسار القرآن”(15يقــول
ابــن خلــدون مشــرا ايل منزلــة الكشــاف يف البالغــة واللغــة
“واكرثتفاســر املفرسيــن غفــل عنــه (فــن البيــان) حتــي ظهــر
جــار اللــه الزمخــري ووضــع كتابــه يف التفســر وتتبــع آي
القــرآن باحــكام هــذا الفــن مبــا يبــدي البعــض مــن اعجــازه
فانفــرد بجميــع الفضــل عــي جميــع التفاســر 16.يقــول تــاج
الديــن الســبيك “ اعلــم ان الكشــاف كتــاب عظيــم يف بابــه
ومصنفــه امــام يف فنــه ”17
كتاب املؤمتر ()1
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نكتفــي بهــذه االراء مــن عباقــرة االمــة االســامية مــع انهــم
ابــرزوا دســائس مدرســة االعتــزال يف هــذا التفســر اعرتفــوا
بنفائس العلم يف ناحية اللغة والبالغة يف بيان آي القرءان
.هو كتاب وحيد حظي بالبقاء من كتب التفسري ملدرسة
املعتزلة
الفصل الثاين :املؤلف

هوابــو القاســم محمــود بــن عمــر الزمخــري الخوارزمــي
(467ـ 538ه) ولــد بزمخــر احــدي قــري خــوارزم ووافتــه
املنية بجرجانية خوارزم .نشا الزمخرشي متحمسا لالعتزال
مذيعــا لتعاليمــه حتــي لــروي عنــه انــه كان اذا قصــد صاحبــا
له واستاذن عليه يف الدخول يقول ملن ياخذ له االذن قل
لــه ابــو القاســم املعتــزيل بالباب(18لــه نحــو خمســن مؤلفــا
يف فنــون االداب واللغــة والرتجمــة والتفســر والحديــث
والفقه مثل كتاب الجبال واالمكنة وكتاب الرسالة الناصحة
والكشــاف .
كتابــه الكشــاف هــو الــذي ميثــل قمــة مجــده العلمــي اذ
اودعــه الزمخــري خالصــة علمــه ولــب معارفــه وامتــزج فيــه
صدق العاطفة نحو االعتزال كمذهب ونحو االسالم كدين
وقــوة العقــل مبــا اســتودعه مــن علــم الــكالم ونضــج املعرفــة
مبــا وعــاه مــن ثقافــة متعــددة االطــراف

الباب الثالث :الجوانب املتاثرة
مبدرسة املعتزلة

إســتخدم االمــام الزمخــري يف التفســر القــرآين االصــول
الخمســة للمعتزلــة ومــا اشــتملت عليــه مــن مبــادئ مختلفــة
عــي وجــوه تبنتهــا وارتضتهــا مدرســة املعتزلــة وادارمعــاين
اآلي عليهــا .

الفصل االول :محكم االيات متشابهها

مــن املعلــوم لــدي الجميــع ان يف القــرآن ايــات محكــات
قابلــة للفهــم كــا فيــه ايــات متشــابهات اليعــرف معناهــا
اال اللــه فــري االمــام الزمخــري يذهــب ايل غريمــا ذهــب
اليــه اهــل الســنة والجامعــة يقــول عنــد اآليــة [ هــو الــذي أنــزل
عليــك الكتــاب منــه آيــات محكــات هــن أم الكتــاب وأخــر
متشــابهات ] محكــات أحكمــت عبارتهــا بــأن حفظــت مــن
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االحتــال واالشــتباه .متشــابهات مشــتبهات مشــتمالت
[ هــن أم الكتــاب ] أي أصــل اكتــاب تحمــل املتشــابهات
عليهــا وتــرد إليهــا .ومثــال ذلــك [ ال تدركــه األبصــار] [،إىل
ربها ناظرة] ال يأمر بالفحشاء [ أمرنا مرتفيها ] 19فامللحوظ
يف هــذه اآلي أن اإلمــام الزمخــري يجعــل اآليــات املؤيــدة
ملذهبــه املعتزلــة محكــات مثــل [ ال تدركــه األبصــار]
ويجعــل اآليــات املخالفــة ملذهبــه متشــابهات مثــل [ إىل
ربهــا ناظــرة]
الفصل الثاين :يف التوحيد و صفات الله تعايل
مع االمثلة

•يفــر االمــام الزمخــري [يعلــم القــول يف الســاء
واالرض وهو السميع العليم ] االية 4يف سورة االنبياء
واللــه عــامل لذاتــه  .يف نظريتــه لــوكان اللــه عاملــا بعلــم
زائــد عــي ذاتــه لــكان هنــاك صفــة وموصــوف وهــذه
حــال االجســام واللــه منــزه عــن الجســمية وايضــا يعتقــد
املعتزلــة ان صفــات اللــه وذاتــه واحــد للتخلــص مــن
تعــدد القدمــاء وهــو ينجــر ايل الــرك  .الن مذهبــه
بلــغ يف تحليــل مبــدأ التوحيــد وفلســفته أقــي حــد
فاللــه ليــس كمثلــه يشء واآلي التــي يوحــي ظاهرهــا
بالجســمية تــؤول حتــي تتفــق مــع معتقــده .فمذهــب
اهــل الســنة يف هــذا الصــدد ان للــه صفــات وهــي
قدميــة وهــذا ال تفــي ايل تعــدد القدمــاء الن تعــدد
الصفــات التفيــد تعــدد الــذات.
•يقول االمام الزمخرشي يف تفسري االية [الرحمن عيل
ـتوي] طــه  5ملــا كان االســتواء عــي العــرش
العــرش اسـ ٍ
وهــو رسيــر امللــك مــا يــردف امللــك جعلــوه كنايــة عن
امللك فقالوا استوي فالن عيل العرش يريدون ملك
وان مل يقعــد عــي الرسيــر البتــة وقالــوه ايضــا لشــهرته
يف ذلــك املعنــي ومســاواته ملــك يف مــؤداه وان كان
ارشح وابسط وادل عيل صورة االمر 20فمعني استوي
ملــك  .يلجــا الزمخــري ايل هــذا التفســر عــدال عــا
كان عليــه الســلف مــن احالــة معنــي االيــة ايل علــم اللــه
تعــايل كــا قــال امــام دار الهجــرة مالــك بــن انــس رحمــه
اللــه وقتــا طلــب منــه تفســرنفس االيــة “االســتواء

معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة”  21فاالمام
الزمخــري يبالــغ يف تحليــل مبــدأ التوحيــد وفلســفته
أقــي حــد “ فاللــه ليــس كمثلــه يشء”.
•املعتزلــة التجــوز رؤيــة اللــه تعــايل يف االخــرة فيــرح
الزمخــري االيــة 55البقــرة [ واذ قلتــم يــا مــويس لــن
نؤمــن لــك حتــي نــري اللــه جهــرة فاخذتكــم الصاعقــة
وانتم تنظرون ] ويف هذا الكالم دليل عيل ان مويس
عليه الصالة والسالم رادهم القول وعرفهم ان رؤية ما
اليجــوز عليــه ان يكــون يف جهــة محــال ان مــن اســتجاز
عــي اللــه الرؤيــة فقــد جعلــه مــن جملــة االجســام او
االعراض فرادوه بعد بيان الحجة وبيان الحجة ووضوح
الربهان ولجوا فكانوا يف الكفر كعبدة العجل فسلط
اللــه عليهــم الصعقــة كــا ســلط عــي اولئــك القتــل
تســوية بــن الكفر يــن ودال لــة عــي عظمهــا بعظــم
22
املحنــة
•مــن اعظــم قضايــا املعتزلــة خطــرا خلــق القــرءان  ,تــري
املعتزلــة ان القــرءان ليــس صفــة مــن صفــات اللــه النــه
لو كان كالمه تعايل أزليا لوجب اثبات امر ونهي وخرب
واستخبار يف االزل ,وهذه خصائص متباينة وصفات
اللــه مــردودة ايل ذاتــه ومحــال ان يكــون الواحــد متنوعــا
ايل خــواص مختلفــة .يقــول االمــام الزمخــري يف
ايــة ســورة االرساء [ قــل لــن اجتمعــت االنــس والجــن
عــي ان ي ــأتوا مبثــل هــذا القــرءان الياتــون مبثلــه ولــوكان
بعضهــم لبعــض ظهــرا ] ومــن زعمهــم ان القــرآن قديــم
مع اعرتافهم بانه معجز وامنا يكون العجز حيث تكون
القــدرة فيقــال اللــه قــادر عــي خلــق االجســام والعبــاد
عاجــزون عنــه وامــا املحــال الــذي المجــال فيــه للقــدرة
والمدخــل لهــا فيــه كثــاين القديــم فاليقــال للفاعــل
عجــز عنــه والهــو معجــز والقيــل ذلــك لجــاز وصــف اللــه
بالعجــز النــه اليوصــف بالقــدرة عــي املحال (الكشــاف
ج  1ص)555
الفصل الثالث :العدل

•عدل الله من مالمح االسالم املشهورة ولكن املعتزلة
تعمقــوا يف فهمــه حتــي قالــوا ان اللــه يريــد خــر مايكــون

لخلقــه فعاقبــة الدنيــا هــي الخــر وهــذا مــا اراد اللــه
وامــا الــر يف االخــرة فمــن نتائــج تحريــف الكفــار .يقــول
االمــام الزمخــري يف تفســر ايــة ســورة القصــص 37
[وقــال مــويس ريب اعلــم مبــن جــاء بالهــدي مــن عنــده
ومــن تكــون لــه عاقبــة ا لــدار إنــه اليفلــح الظاملــون]
فيقــول :وعاقبــة الــدار هــي العاقبــة املحمــودة والدليــل
عليــه قولــه تعــايل [أولئــك لهــم عقبــي الدار.جنــات
عــدن] ســورة الرعــد . 22,23وقولــه [ وســيعلم الكفــار
ملــن عقبــي الــدار ] ســورة الرعــد  42واملــراد بالــدار
الدنيــا وعاقبتهــا وعقباهــا ان يختــم للعبــد بالرحمــة
والــر ضــوان وتلقــي املالئكــة بالبــري عنــد املــوت .
فــان قلــت العاقبــة املحمــودة واملذمومــة كلتاهــا
يصــح ان تســمي عاقبــة الــدار الن الدنيــا امــا ان تكــون
خاتختهــا بخــر او بــر فلــم اختصــت خامتتهــا بالخــر
بهــذه التســمية دون خامتتهــا بالــر؟ قلــت قــد وضــع
اللــه ســبحانه الدنيــا مجــازا ايل االخــرة واراد بعبــاده اال
يعملــوا فيهــا اال الخــر ومــا خلقهــم اال الجلــه ليتلقــوا
خامتــة الخــر وعاقبــة الصــدق مــن عمــل فيهــا خالفــا
وضــع اللــه لــه فقــد حــرف فــاذا عاقبتهــا االصليــة هــي
عاقبــة الخــر وامــا عاقبــة الســوء فــا اعتــداد بهــا النهــا
مــن نتائــج تحريــف الفجــار “ 23نظريــة الصــاح واالصلــح
ونظريــة الحســن والقبــح تتفرعــان مــن هــذه القاعــدة
االمــام الزمخــري املعتــزيل يحــاول كل املحاولــة
لتعليــل افعــال اللــه وتقريــر انهــا كلهــا حكمــة ومصلحــة .
فكالمــه يف ايــة ســورة االنبيــاء  [ 23اليســال عــا يفعــل
وهــم يســألون ] اذا كانــت عــادة امللــوك والجبابــرة ان
ال يسالهم من يف مملكتهم عن افعالهم وعام يوردون
ويصــدرون مــن تدبــر ملكهــم تهيبــا واجــاال مــع جــواز
الخطأ والزلل وانواع الفساد عليهم كان ملك امللوك
ورب االربــاب خالقهــم ورازقهــم اويل بــان ال يســال عــن
افعاله مع ما علم واستقر يف العقول من ان ما يفعله
كلــه مفعــول بدواعــي الحكمــة واليجــوز عليــه الخطــأ وال
24
فعــل القبائــح
•تحــت مســالة العــدل يجــيء نظريــة ان اللــه مل يخلــق
افعــال العبــاد الخــرا والرشا وان ارادة االنســان حــرة
كتاب املؤمتر ()1
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واالنســان خالــق افعالــه ومــن اجــل هــذا كان مثابــا عــي
الخــر معاقبــا عــي الــر .يقــول يف ايــة ســورة هــود
 [ 118ولــو شــاء ربــك لجعــل النــاس امــة واحــدة ]
يعنــي الضطرهــم ايل ان يكونــوا اهــل امــة واحــدة وهــي
ملــة االســام كقولــه ان هــذه امتكــم امــة واحــدة وهــذا
الــكالم يتضمــن نفــي االضطــرار وانــه مل يضطرهــم ايل
االتفــاق عــي ديــن الحــق ولكنــه مكنهــم مــن االختيــار
الــذي هواســاس التكليــف (الكشــاف ج  1ص )459
الفصل الرابع :الوعد والوعيد

مــن مســائل املعتزلــة املعوجــة مــا يتعلــق بالوعــد والوعيــد
يقول يف تفسري اية سورة النساء  [ 17امنا التوبة عيل الله
للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فاولئك
يتــوب اللــه عليهــم وكان اللــه عليــا حكيــا ] يعنــي امنــا
القبول والغفران واجب عيل الله تعايل لهؤالء(الكشاف ج
 1ص  )198فرني يف تاويل االيات القرءانية ان الزمخرشي
يذهــب ايل ان الجنــة وعــد ملــن عمــل الصالحــات فوجــب
عــي اللــه وفــاء هــذا الوعــد كــا وجــب عليــه تطبيق الوعيد.
والحــق انــه اليجــب عليــه يشء ويعفــو عمــن يشــاء

الفصل الخامس :املنزلة بني املنزلتني

الفاســق ليــس مؤمنــا والكافــرا يف نظريــة املعتزلــة يقــول
االمــام الزمخــري يف ايــة ســورة النســاء  [ 93ومــن يقتــل
مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه
ولعنــه واعــد لــه عذابــا عظيــا ] فــان قلــت هــل فيهــا دليــل
عــي خلــود مــن مل يتــب مــن اهــل الكبائــر؟ قلــت  :مــا ابــن
الدليل ! وهو تناول قوله ومن يقتل اي قاتل كان من مسلم
او كافــر تائــب او غــر تائــب اال ان التائــب اخرجــه الدليــل
فمــن ادعــي اخــراج املســلم غــر التائــب فليــات بدليــل مثلــه
(الكشــاف ج  1ص )223

الفصل السادس :استخدام القراءة

يســتخدم االمــام الزمخــري يف تاييــد القــراءات املختلفــة
منهجــه االعتــزايل  ,يقــول مقــررا نفــي الشــفاعة للعصــاة يف
االيــة [ واتقــوا يومــا التجــزي نفــس عــن نفــس شــيئا واليقبــل
منها شفاعة واليؤخذ منها عدل والهم ينرصون ] قرأ قتادة
[ وال يقبــل منهــا شــفاعة ] عــي بنــاء للفاعــل وهــو اللــه عــز
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وجــل ونصــب الشــفاعة فــان قلــت  :هــل فيــه دليــل عــي ان
الشــفاعة ال تقبــل للعصاة؟النــه نفــي ان تقــي نفــس عــن
نفــس حقــا اخلــت بــه مــن فعــل اوتــرك ثــم نفــي ان يقبــل منهــا
شــفاعة شــفيع فعلــم انهــا التقبــل للعصــاة (الكشــاف ج 1
ص  56وااليــة  48مــن ســورة البقــرة)
الفصل السابع :استخدام اللغة
يف تفسري الرؤية يقول االمام الزمخرشي [ارين انظر اليك]
عرفني نفسك تعريفاواضحا جليا (الكشاف ج  1ص 350
وااليــة  143مــن ســورةاالعراف) وايضــا نــري االيات[وجــوه
يومئذ ناظرة  .ايل ربها ناظرة ] وماسواهام من ايات تثبت
رؤيــة اللــه اللعــب باللغــة منهيــدا ملذهبــه االعتــزايل
الفصل الثامن :استخدام علمي املعاين والبيان

يقــول يف تفســر االيــة [ واذا اردنــا ان نهلــك قريــة امرنــا
مرتفيها ففســقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمريا]
اي امرناهم بالفسق ففسقوا واالمر مجاز الن حقيقة امرهم
بالفســق ان يقول لهم افســقوا وهذا اليكون فبقي ان يكون
مجــازا ووجــه املجــاز انــه صــب عليهــم النعمــة صبــا فجعلــوا
هــا ذريعــة ايل املعــايص واتبــاع الشــهوات فكانهــم مامــورون
بذلك لتسبب ايالء النعمة فيه وامنا خولهم اياها ليشكروا
ويعملوا فيها الخري ويتمكن من االحسان والرب كام خلقهم
اصحــاء اقويــاء واقدرهــم عــي الخــر والــر وطلــب منهــم
ايثــار الطاعــة عــي املعصيــة فاثــروا الفســوق فلــا فســقوا
حــق عليهــم القــول وهــو كلمــة العــذاب فدمرهــم (الكشــاف
ج  1ص  545وااليــة  16مــن ســورةاالرساء)

الفصل العارش:استخدام النحو

يقــول يف تفســر االيــة [ان اللــه اليغفــر ان يــرك بــه ويغفــر
مــادون ذلــك ملــن يشــاء]
فان قلت قد ثبت ان الله عز وجل يغفر الرشك ملن
تــاب منــه وانــه اليغفــر مــا دون الــرك مــن الكبائــر االبالتوبــة
فــا وجــه قولــه تعــايل [ ان اللــه اليغفــر ان يــرك بــه ويغفــر
مــادون ذلــك ملــن يشــاء ]؟ قلــت :الوجــه ان يكــون الفعــل
املنفــي واملثبــت جميعــا موجهــن ايل قولــه تعــايل [ملــن
يشــاء ] كانــه قيــل  :ان اللــه اليغفــر ملــن يشــاء الــرك ويغفــر
ملــن يشــاء مــا دون الــرك عــي ان املــراد بــاالول مــن مل

•يستجلب القراءة املؤيدة لالعتزال
•االيــات املحكــات يف راي الكشــاف مــا يســاند نظريــة
االعتزال
•االيــات املتشــابهات مــا يخا لــف ظاهرهــا مدرســة
االعتــزال فوا جــب رد هــا ايل املحكــات
•اســتعان املؤلــف حذقــه يف علمــي املعــاين والبيــان
لتعزيــز مذهبــه
•املؤلف يستخدم رسوخه يف النحو لتاييد مذهبه
•يستنرص مذهبه باضعف االحاديث من غري مباالة
•انه يؤيد جميع اصول املعتزلة اذا سنحت له الفرصة
ويسفه ما عداها من النظريات
•انه يستخدم سرتاتيجية سوال جواب لتقديم فلسفته

يتــب وبالثــاين مــن تــاب ونظــره قولــك  :ان االمــر اليبــذل
الدينار ويبذل القنطار ملن يشاء تريد ال يبذل الدينار ملن
اليســتاهله ويبــذل القنطــار ملــن يســتأهله  25انــه يقــدم لاليــة
مقدمــة اعتزاليــة ثــم يــورد وجهــا نحويــا الرســاء مبــدأ االعتــزال
وهو ان الرشك والكبرية سواء يف محو االميان من املسلم
الفصل احد عرش :استخدام األحاديث

يعقــد اإلمــام الزمخــري يف تفســر اآليــة [مــا يفتــح اللــه
للناس من رحمة فال ممسك لها وما ميسك فال مرسل له
مــن بعــده] بحثــا عــن حديــث معــزو البــن عبــاس هــو مرفــوض
إن أول لنرصة الجربية وهو مقبول إن أول لنرصة االعتزال بل
هــو مــا عــن مــا عنــاه ابــن عبــاس فــإن قلــت فــا تقــول فيمــن
فــر رحمــة بالتوبــة وعــزاه إىل ابــن عبــاس ريض اللــه عنهــا؟
قلت إن أراد بالتوبة الهداية لها والتوفيق فيها -وهو الذي
أراده ابن عباس ريض الله عنهام إن قاله فمقبول وإن أراد
أنــه إن شــاء أن يتــوب العــايص تــاب وإن مل يشــأ مل يتــب
فمــردود .ألن اللــه تعــاىل يشــاء التوبــة أبــدا وال يجــوز عليــه
26
أال يشــاءها
نتائج الدراسة

•الكشاف تفسريمؤلفه معتزيل
•الكتاب يحتضن مدرسة املعتزلة يف التفسري
•املؤلف يستخدم رسوخه يف اللغة لتاييد مذهبه

خامتة

هــذه الدراســة تعالــج موضــوع تاثــر مدرســة االعتــزال عــي
الكشــاف .املعتزلــة النــري لهــم تباعــا يف عرصنــا هــذا ولكــن
بعــض الحــركات االســامية تظهــر يف نظرياتهــم ومبادئهــم
مــا انتهــج اليــه املعتزلــة مــن تحكيــم العقــل وهــذا ال يــايت اال
مبفاسد كبرية للملة االسالمية فهذا الجهد مني املتواضع
يكون عمال للتنبيه عيل خطر االراء واملبادئ للمعتزلة التي
رات مرتعا واسعا يف الكشاف لالمام الزمخرشي .فدعايئ
ان يتقبــل منــي فاللــه هــو املوفــق وعليــه التــكالن
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تف�سري �سورة الفاحتة ملوالنا �أبو الكالم �آزاد:
درا�سة حتليلية
د .مثامة فيصل بن أيب املكارم

األستاذ املساعد بقسم اللغة الربية ،جامعة موالنا آزاد الوطنية األردية ،فرع لكناو ،الهند

املقدمة:

لقــد شــهد العــر الحديــث محــاوالت عديــدة لدراســة
القــرآن الكر يــم مــن نــواح مختلفــة ووجهــات نظــر شــتى،
واكتشف الباحثون واملفرسون مفاهيم ومدلوالت جديدة
يف اآليــات القرآنيــة بعــد ســر أغوارهــا والتدبــر فيهــا وربطهــا
مبقتضيــات العــر الحديــث وتطوراتــه .وظهــر يف الهنــد
يف القــرن العرشيــن علــاء وباحثــون أســهموا يف مجــال
الدراســات القرآنيــة ،وفتحــوا فيــه آفاقــا جديــدة .وكان إمــام
الهنــد وخطيــب الهنــد موالنــا أبــو الــكالم آزاد رحمــه اللــه مــن
كبــار علــاء الهنــد يف القــرن العرشيــن الذيــن خدمــوا القــرآن
الكريــم بــكل صــدق وإخــاص ؛ لــي تتحقــق األهــداف التــي
أنــزل القــرآن لتحقيقهــا .ف ُيعــرف موالنــا آزاد يف األوســاط
العلميــة والدينيــة لرتجمتــه وتفســره للقــرآن الكريــم باللغــة
األرديــة بعنــوان “ترجــان القــرآن”.
وهــذا البحــث يف الحقيقــة محاولــة متواضعــة لدراســة
تفسري سورة الفاتحة ملوالنا آزاد دراسة تحليلية .فيتحدث
هــذا البحــث عــن ميــزات وخصائــص هــذا التفســر الــذي
ألفــه موالنــا آزاد باســلوبه الخــاص ومنهجــه املتفــرد .وقــد
ـمت هــذا البحــث إىل متهيــد وبابــن باإلضافــة إىل
قسـ ُ
قدمت
مقدمة وكشف باملراجع واملصادر .ويف التمهيد
ُ
نبــذة موجــزة عــن موالنــا آزاد وخدماتــه الجليلــة يف مختلــف
املجاالت .والباب األول يحتوي عىل تعريف موجز لتفسري
“ترجــان القــرآن” ملوالنــا آزاد .بينــا يتمحــور البــاب الثــاين
حول تفسري سورة الفاتحة ملوالنا آزاد مع اإلشارة إىل ميزاته
ْت يف
وخصائصه وأسلوبه ومنهجه .فأرجو أن أكون قد ُوفِّق ُ
تعريــف الطلبــة والباحثــن بهــذه املســاهمة العلميــة القيمــة

يف مجــال التفســر وبصاحبهــا إمــام الهنــد ونابغــة العــر
موالنــا أبــو الــكالم آزاد.

متهيد :موالنا أبو الكالم آزاد :نبذة موجزة

هــو غــام محــي الديــن أبــو الــكالم آزاد .ولــد يف مكــة املكرمــة
يف شــهر ذي الحجــة ســنة 1305هــ 1.كان أصلــه مــن هــرات
التــي تقــع اليــوم يف أفغانســتان ،وقــدم أجــداده إىل الهنــد
يف عهــد مؤســس اإلمرباطوريــة املغوليــة ظهــر الديــن بابــر
2
يف القرن الســادس عرش امليالدي ،واســتقروا يف دلهي.
وكان آزاد من سالسلة العلامء والرشفاء .وميم جده من أمه
العــامل الكبــر موالنــا منــور الديــن شــط َر الحجــاز ،ولكـ ْن وافتــه
املنية يف مومباي ،وكان موالنا خري الدين والد أيب الكالم
آزاد يف رفقتــه ،فواصــل ســره ووصــل إىل الحجــاز ،وتتلمــذ
عــى علامئهــا الكبــار ،منهــم محــدث املدينــة الشــيخ محمــد
بنت
عيل بن ظاهر الوتري  ،3الذي تزوج موالنا خري الدين َ
4
أخيــه ،و ُولــد موالنــا آزاد يف مكــة مــن أب هنــدي وأم عربيــة.
ترعرع أبو الكالم آزاد يف مكة ثم يف مدينة كولكاتا حيث
تلقى تعليمه البدايئ عىل العلامء الكبار ،وسافر إىل البالد
5
اإلســامية إلرواء غليلــه ،فاســتفاد مــن علامءهــا العظــام.
وبــدأ يقــرض الشــعر قبــل الثانيــة عــرة مــن عمــره ،ثــم بــدأ
يكتــب املقــاالت وأصــدر بعــض الصحــف مثــل “نرينــغ خيــال”
و”املصبــاح” و”لســان الصــدق” 6.وشــيئا فشــيئا توثقــت
عالقتــه بالصحافــة ؛ إىل أن أصبــح فــارس هــذا امليــدان ،وبــرز
فيــه ،بــل أصبــح مــن رواد الصحافــة األرديــة يف الهنــد .وكان
صحفيا موهوبا ومطبوعا .ومن أهم الصحف املعروفة التي
7
أصدرهــا موالنــا آزاد صحيفــة “الهــال” و”البــاغ” و”بيغــام”.
كتاب املؤمتر ()1
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والحقيقــة أنــه أعطــى الصحافــة األرديــة مكانتهــا العاليــة
ومســتواها الرفيــع ،فعــى يديــه بلغــت أوجهــا وذورتهــا .وتأثــر
آزاد يف نشــاطاته الصحفيــة بالشــيخ جــال الديــن األفغــاين
والشــيخ محمد عبده وتلميذه الشــيخ رشــيد رضا ،واســتلهم
مبحاوالتهــم الصحفيــة .وكان مــن أهدافــه الصحفيــة توعيــة
الشــعب الهندي واألمة اإلســامية ،وتوحيد صفوف الهنود
8
للنضــال ضــد االســتعامر ،وخدمــة دينــه ووطنــه.
وكان موالنا آزاد من أبطال حركة استقالل الهند ،وكان
زعيام سياســيا محنكا بصريا بعواقب األمور ،فقدم جهودا
مخلصــة وصادقــة وتضحيــات قيمــة غاليــة يف ســبيل تحريــر
الهنــد مــن براثــن االســتعامر .وعــن رئيســا لحــزب املؤمتــر
9
مرتــن ،ووزيـ َر التعليــم األول يف الهنــد الحــرة.
وكان موالنــا آزاد مــن كبــار علــاء الهنــد ،فلقــب إمــا َم
الهنــد ملكانتــه العلميــة وتبحــره العلمــي ،وأ لَّــف مقــاالت
ره للقــرآن
وكتبــا يف موضوعــات دينيــة مختلفــة أجلُّهــا تفسـ ُ
الكريم باسم “ترجامن القرآن” .وكان خطيبا مفوها متمكنا،
و ُعــرف ألســلوبه املؤثــر القــوي يف خطبــه فلقــب “خطيــب
الهنــد” 10.وكان موالنــا آزاد أديبــا أملعيــا مــرزا ،كتــب باللغــة
األدبيــة فاحتــل بــن أدبــاء األرديــة مكانــة مرموقــة ،وتعــد
كتبــه األدبيــة مثــل “غبــار خاطــر” و”تذكــرة” ومقاالتــه األدبيــة
والصحفية من روائع األدب األردي 11.وكان موالنا آزاد يتقن
اللغــات العربيــة واألرديــة واإلنجليزيــة والبنغاليــة والفارســية،
فا ســتفاد مــن كتبهــا ونفــع النــاس بعلمــه .والحقيقــة أن
شخصيته كانت متعدد الجهات والتخصصات التي قلام
تجتمع يف شخص واحد .فكان حقا نابغة عرصه كام لقبه
العالمة الشيخ أبو الحسن الندوي يف أحد كتاباته 12.وكان
آزاد يحــب العلــم والعلــاء ،فــرح يف بعــض املناســبات
أن رسوره يــزداد بقــدوم العلــاء والطــاب ،واالجتــاع بهــم،
والتحدث معهم علميا وفكريا وثقافيا ،فكان ال يُ ْؤثر الزعامء
13
والقــادة السياســيني عــى طــاب العلــم”.

الباب األول“ :ترجامن القرآن” :تعريف موجز

بــدأ موالنــا آزاد العمـ َـل عــى ترجمــة القــرآن الكريــم وتفســره
باللغــة األرديــة يف بدايــة العقــد األول مــن القــرن العرشيــن
امليالدي ،وحالت دون ظهور كتابه اإلجراءاتُ التي اتخذتْها
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الحكومـ ُة الربيطانيــة ضــده بســبب نضالــه ضدهــا ،فضاعت
ُ
إكامل
املسودة واضطر إىل إعادة تحريرها مرارا ،14واستغرق
الكتاب وقتا طويال ،وأخريا انتهى من كتابة تفسريه يف عام
1930م يف ثالثــة مجلــدات ،15وظهــر املجلــد األول منــه يف
1931م ،بينــا ظهــر مجلــده الثــاين يف عــام 1936م .أمــا
املجلــد الثالــث فلــم يــر النــور يف حياتــه ،ومل يعــرف ســبب
عــدم ظهــوره حتــى بعــد وفاتــه مــع أن آزاد بنفســه رصح بأنــه
أكمــل مرشوعــه القــرآين .وقــد جمــع بعــض الباحثــن يف
باكستان من مختلف مقاالت موالنا آزاد وكتاباته ما اشتمل
عليــه املجلــد الثالــث مــن تفســره ،وطبعــوه أخــرا مــع أنهــم
16
مل يعــروا عــى كامــل املــواد املطلوبــة.
وقــال موالنــا آزاد يف مقدمــة تفســره إنــه تأمــل يف
معــاين القــرآن الكريــم نحــو ســبع وعرشيــن ســنة ؛ ليســر
غورهــا ،ويســتجيل معانيهــا ومفاهيمهــا ،ويــدرك أرسارهــا
ورموزهــا 17.وقــال إن هــذا التفســر عصــارة مطالعتــه وزبــدة
دراســته التــي اســتمرت حــوايل ســبع وعرشيــن ســنة للقــرآن
18
الكريــم وملعظــم مــا أُلِّــف حولــه حتــى عــره.
وذ كــر موال نــا يف مقد مــة تفســره أ هــم األســباب
التــي فقــدتْ بســببها معظ ـ ُم التفاســر الســابقة فائدتهــا
ومقصو َدهــا مــن تيســر فهــم القــرآن الكريــم لعامــة النــاس
وتقريــب معانيهــا إىل أذهانهــم .واعتقــد أن التفاســر التــي
َن مســتواها مــن أعــى إىل
أُلفــت يف عصــور مختلفــة تَـد َّ
أســفل مــع مــرور الزمــن ،ودخــل فيهــا مــا ال يُعــن عــى فهــم
املعــاين واملفاهيــم القرآنيــة وإدراكهــا بــل بالعكــس مــن
ره
ذلــك إنــه يعرقــل فه َمــه ؛ ألن مفــر كل عــر ض َّمــن تفسـ َ
كل غــث ومثــن دون تفريقــه بــن مــا هــو نافــع ومفيــد ومــا
َّ
ـت عليــه يــداه ،فتعقــدتْ
هــو إطنــاب واســتطراد مــا وقعـ ْ
رهم
أســالي ُبهم بعوامل املؤثرات الخارجية ،وفقدت تفاسـ ُ
غايتهــا وهدفهــا الســامي ،وخرجــت معــاين القــرآن مــن
ـاس التعقيــد والغمــوض،
ِسـ ْ
ســهولتها وبســاطتها ،وأُلْب َ
ـت لبـ َ
وضاقــت تلــك التفاســر يف حــدود الزمــان واملــكان ،ومل
ت َ ْحـ َ
ظ بطابـعٍ عاملـ ٍـي حـ ٍّـي ُمســتدامٍ  .فشــجعتْه هــذه الحقيقــة
عــى تأليــف ترجــان القــرآن ؛ ليقــدم بــه إىل قــاريء القــرآن
تفســرا ملعانيــه بأســلوب ســهل وميــر ومالئــم ملســتوى
عقلــه ونطــاق فكــره ،دون أي اســتطراد أو إطنــاب إىل مــا ال

يلــزم معرفتــه لفهــم رســالة القــرآن العامليــة.
ونســب آزاد تفيــره إىل رجــل جــاءه يف نهايــة عــام
1918م عندمــا كان ُمحت َجــزا يف مدينــة رانتــي ،وأخــره
هــذا الرجــل أنــه قدمــه مــن قاندهــار بعــد قطع مســافة طويلة
مشــيا عــى قدميــه ؛ ليســتجيل منــه بعــض معــاين القــرآن
الكريــم ،وأنــه كان قــد قــرأ كل مــا كتبــه موالنــا آزاد حتــى ذلــك
اليــوم يف جريدتيــه الهــال والبــاغ .ومكــث هــذا الرجــل
عنــده بضعــة أيــام ثــم ارتحــل إىل وطنــه بعــد أن تعلــم منــه مــا
أراد أن يتعلــم .ويقــول آزاد إن اســمه قــد فــات ذه َنــه ،وإنــه
يريــد أن يعــزو هــذا التفســر إىل ذلــك الرجــل ،وإن مل ينــس
20
اس ـ َمه لَســجله أيضــا.
وقال موالنا آزاد موضحا هدفه من كتابة هذا التفسري
إن املسلمني كانوا يف حاجة ماسة إىل إصالحهم الديني
عــن طريــق فهــم القــرآن الكريــم فهــا صحيحــا ،ومل يكــن
أمامهــم تفســر يالئــم مقتضيــات العــر الحــارض وتغرياتــه
ومستجداته وتطوراته ،فعزم عىل تأليف تفيرس يحقق هذا
21
الهــدف ويفــي باملطــوب ،فألــف ترجــان القــرآن.
أمــا منهــج تفســره فقــال موضحــا ذلــك :كنــا يف حاجــة
إىل تفســر ليــس بطويــل للغايــة بحيــث يصعــب لعامــة
الناس مطالعته وليس بقصري للغاية بحيث يستغلق عىل
قــاريء القــرآن الكريــم فهــم معانيــه ومفاهيمــه بســبب شــدة
قــره وغايــة إيجــازه ،فتطلبــت الحاج ـ ُة إىل وضــع تفســر
معتــدل الحجــم ســهل املتنــاول قريــب املأخــذ .وقــال إن
القاريء يف هذا العرص ال يحتاج إىل املباحث الفلسفية
والكالميــة يف تفيــر القــرآن الكريــم ،وكذلــك القصــص
اإلرسائيلية واملعلومات التي ال تسمن وال تغني من جوع،
فلــم يوردهــا يف “ترجــان القــرآن” ،وهــذا هــو املنهــج الــذي
22
انتهجــه يف تفســره.
كل ســورة مقدمـ ًة موجــز ًة لهــا
ر ِّ
وضَ َّمـ َن موالنــا آزاد تفسـ َ
وضَّ ح فيها املفهوم العام لتلك لسورة ،وسمى هذا الجزء
23
من تفســره “تفســر البيان”.
وقــد كتــب العالمــة أبــو الحســن النــدوي املالحظــة
التالية عىل تفســر موالنا آزاد بعد قراءته له :أقول برصاحة
إين قــرأت الكثــر يف هــذا املوضــوع ،ولكــن هــذه املطالعــة
الواسعة (لتفسري موالنا آزاد) زادتني علام ،ومل أجد أحسن
19

وصفــا وأوســع بحثــا عــا قرأتــه يف تفســر موالنــا آزاد ،وقــد
قرأتــه مــرارا ،واســتفدت بــه كثــرا 24.وأضــاف قائــا :ويف
تعليقاته التفسريية نكت علم النفس ونكت علم االجتامع
واألخــاق التــي تجــدر بــأن يدرســها طــاب األدب واألخــاق
25
فضــا عــن طــاب علــم التفســر ،ويســتفيدوا منهــا.

الباب الثاين :تفسري سورة الفاتحة ملوالنا آزاد:
دراسة تحليلية
صــدَّ ر موالنــا أبــو الــكالم آزاد تفســره لســورة
الفاتحــة مبقدمــة تحــدث فيهــا حــول أهميــة هــذه الســورة
وخصائصهــا 26.وتحــدث حــول أســائها املختلفــة مثــل أم
القــرآن والكافيــة والكنــز وأســاس القــرآن والســبع املثــاين،
وقــال إن الصحابــة كانــوا يســمونها ســورة الصــاة ؛ ألنهــا تقــرأ
يف كل صــاة 27.ورجــح القــول القائــل بــأن املــراد بالســبع
املثــاين هــو ســورة الفاتحــة ،وأثبــت رأيــه باألحاديــث الــواردة
يف هــذا الصــدد 28.وشــبه كل كلمــة مــن الكلــات الــواردة
يف آيــات هــذه الســورة بلؤلــؤة أو فــص أو درة مــن املعــاين
ت يف خاتم جميل ورائع 29.وقال
والكلامت الجميلة قد ث ُ ِّبتَ ْ
إن ســورة الفاتحــة خالصــة القــرآن ومقدمتــه ولذلــك فرضــت
30
تالوتــه يف جميــع الصلــوات املفروضــة وغــر املفروضــة.
وتحــدث أثنــاء تفســره لســورة الفاتحــة حــول طريقــة
االســتدالل مــن اآليــات القرآنيــة ،وقــال إن أســاس هــذا
االســتدالل هــو التفكــر والتدبــر يف اآلفــاق واألنفــس .وذكــر
اآليــات التــي تحــث عــى ذلــك مثــل( :ويف األرض آيــات
للموقنــن .ويف أنفســكم ،أفــا تبــرون – الذاريــات -20
 ،)21و(إن الســمع والبــر والفــؤاد كل أولئــك كان عنــه
مســؤوال – اإلرساء  ،)36و(وكأيــن مــن آيــة يف الســاوات
واألرض ميــرون عليهــا وهــم عنهــا معرضــون – يوســف
 31.)105وغريهــا مــن اآليــات .والحقيقــة أنــه فــر ســورة
الفاتحــة ملتزمــا بهــذا األســاس وبهــذه القاعــدة ،وحــاول ربــط
معــاين هــذه الســورة ومفاهيمهــا مبــا يف اآلفــاق واألنفــس
مــن آيــات اللــه ســبحانه وتعــاىل.
وتفــادى موالنــا آزاد يف تفســره التطــرق إىل املباحــث
الفلســفية والكالميــة مثلــا فعــل كثــر مــن املفرسيــن الكبــار
32
يف تفاسريهم ،وقد رصح بهذا املنهج يف مقدمه تفسريه.
كتاب املؤمتر ()1

املؤمتر الدويل 2015 - 2 -

163

واســتدل يف تفســره باألحاديــث النبوية يف مواضع
كثرية دون اعتامده الكامل عىل العقل واملنطق .وأشار إىل
مصــادر هــذه األحاديــث ،ونبــه إىل مســتوى قوتهــا وضعفهــا
ناقــا أقــوال املحديــن وعلــاء الجــرح والتعديــل فيهــا.
ومــن ذلــك مــا ذكــره حــول إطــاق الســبع املثــاين عــى ســورة
الفاتحة من األحاديث مع ذكر أقوال املحدثني فيها 33.ومن
ذلك استدالله بالحديث النبوي القديس املعروف الدال
عــى أن حــب العبــاد هــو حــب للــه أثنــاء حديثــه عــن مفهــوم
الرحمــة اإللهيــة .فــأورد الحديــث( :يــا ابــن آدم مرضــت فلــم
34
تعدين...الحديث) ،وذكر أن مسلام رواه عن أيب هريرة.
وكذلــك ذكــر أحاديــث أخــرى عديــدة مثــل حديــث( :إمنــا
رحــم اللــه مــن عبــاده الرحــاء) وحديــث( :ارحمــوا مــن يف
األرض ،يرحمكــم مــن يف الســاء) وحديــث( :ولــو ذبيحــة
عصفــور ،رحمــه اللــه يــوم القيامــة) مــع اإلشــارة إىل مــن رواهــا
مــن املحدثــن ومــن حســنها أو ضعفهــا منهــم وذلــك أثنــاء
35
تفسريه مفهوم الرحمة يف قوله تعاىل (الرحمن الرحيم).
واهتــم يف تفســره بالتحليــل اللغــوي للكلــات
الــواردة يف هــذه الســورة مــوردا أقــوال العلــاء واللغويــن
فيهــا بأســلوب ســهل وواضــح وجــي ،فبحــث الكلــات
مثــل الحمــد ،36واللــه ،37والرحمــن ،38والديــن .39ومل يكتــف
بتحليل الكلامت يف ضوء املصادر العربية فحسب مثلام
يفعــل عامــة املفرسيــن ،بــل حــاول البحــث عــن جــذور بعــض
الكلامت يف اللغات األخرى كذلك ،كام فعل أثناء حديثه
عــن كلمــة “اللــه” ؛ فأشــار إىل أصلهــا يف اللغــات العربانيــة
والرسيانية والكلدانية والحمريية ،وقال إن هذه الكلمة توجد
40
لهــا جــذور يف جميــع هــذه اللغــات ،وأوردهــا وناقشــها.
ورجــح يف تفســره مــا هو أصــح األقــوال واآلراء يف
نظره حســب األصول التي وضعها لتفســره للقرآن .فريجح
عــى ســبيل املثــال أن كلمــة اللــه مأخــوذة مــن ألــه ،41ويثبــت
رأيــه بدالئــل نقليــة وعقليــة.42
وفــر يف تفســره املعــاين واملفاهيــم واملدلــوالت
املوجــودة يف ســورة الفاتحــة عــن طريــق اآليــات القرآنيــة
األخــرى ،مثــل ذكــره آيــة( :ويف األرض آيــات للموقنــن ويف
أنفســهم أفــا تبــرون – الذاريــات  )21-20يف تفســر
قولــه تعــاىل( :رب العاملــن) إشــارة إىل أن نظــام الكائنــات
164
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والنفــس اإلنســانية واملخلوقــات األخــرى كلهــا تــدل عــى
ربوبيته وفيها آيات للموقنني 43.ووضح ربوبيته عز وجل مبا
جــاء تفصيلــه يف اآليــات األخــرى مثــل( :وأنزلنــا مــن الســاء
مــاء بقــدر فأســكناه يف األرض وإنــا عــى ذهــاب بــه لقــادرون
– املؤمنــون  ،44)18و( :اللــه الــذي يرســل الريــاح فتثــر
سحابا فيبسطه يف السامء كيف يشاء – الروم  ،45)48و:
(وجعلنا من املاء كل يشء حي – األنبياء  ،)30و( :وسخر
لكــم مــا يف الســموات ومــا يف األرض جميعــا – الجاثيــة
 ،46)13و( :أمل تــر أن اللــه أنــزل اللــه مــن الســاء مــاء فســلكه
ينابيــع يف األرض ثــم يخــرج بــه زرعــا مختلفــا ألوانــه – الزمــر
 .47)21ووضــح مفهــوم الــراط املســتقيم بكثــر مــن اآليــات
القرآنيــة مثــل( :وإنــك لتهــدي إىل رصاط مســتقيم .رصاط
اللــه الــذي لــه مــا يف الســموات ومــا يف األرض ،أال إىل
اللــه تصــر األمــور – الشــورى  ،)53-52و(إن اللــه ريب وبكــم
48
فاعبــدوه هــذا رصاط مســتقيم – الزخــرف .)64
وذكــر يف تفســره أمثلــة حيــة واضحــة مــن حيــاة
اإلنســان وعــامل الفطــرة ونظــام الكائنــات لتوضيــح معــاين
ومفاهيــم هــذه اآليــات .فوضــح ربوبيتــه عــز وجــل بإيــراد كثــر
مــن األمثلــة مــن حياتنــا ونظــام كائناتنــا .فذكــر املطــر .وقــال
إن نظــام تك ـ ُّون الســحب مــن ميــاه البحــار ،وتك ـ ُّون الجليــد
عىل قمم الجبال ،ونزول املطر من هذه السحب ،وأماكن
هطولــه ،واختــاف كميــة مياهــه باختــاف هــذه األماكــن،
وذوبــان الجليــد ،وجريــان مياهــه وميــاه املطــر عــن طريــق
األنهــار ،وتــوزُّع مياههــا يف املياديــن والحقــول ،ثــم عودتهــا
إىل تلــك البحــار ،دون أن تنقطــع هــذه السلســلة منــذ أن
وكل لــه نصيــب مــن
خلقــت هــذه الدنيــا حتــى يــوم القيامــةٌ ،
مياه هذا املطر مبا ينفع اإلنسان والحيوان ،فكل هذا يدل
49
عــى ربوبيــة الخالــق عــز وجــل برصاحــة ووضاحــة.
وذكــر أمثلــة أخــرى كثــرة مثــل الهــواء ،والشــمس،
واملراحــل التــي متــر بهــا جميــع املخلوقــات مــن اإلنســان
والحيــوان وغريهــا يف حياتهــا بالتدريــج ،50والطفــل الــذي
يولــد فرتضعــه أمــه وتربيــه ســواء كان إنســانا أو حيوانــا،51
وغريهــا مــن األمثلــة التــي تــدل عــى ربوبيتــه عــز وجــل.
وذكــر االبيــات العربيــة والفارســية واألرديــة لتوضيح
املفاهيــم واملعــاين ولالســتدالل بهــا يف مواضعهــا .فيذكــر

البيــت العــريب التــايل لالســتدالل بــه لتوضيــح معنــى
الديــن:52
ستعلم ليىل أي دين تداينت
وأي غريم يف التقايض غرميها
وذكــر البيــت األردي التــايل أثنــاء حديثــه عــن الرحمــة
اإللهيــة يف التنــوع واالختــاف الــذي يوجــد يف مظاهــر
الطبيعــة وكل الكائنــات :53

(ترجمة :إن هذه الحديقة رائعة جميلة بسبب أزهارها
املختلقــة األلــوان واألشــكال ،وهــذا العــامل جميــل وجــذاب
يــا ذوق (لقــب الشــاعر) بســبب مــا يوجــد يف مظاهــره مــن
االختــاف والتنوع)
وكان الحــري بصاحبنــا رحمــه اللــه أن يرتجــم األبيــات
العربيــة والفارســية باألرديــة يف تفســره ؛ ألنــه ألــف تفســره
باألردية ،ولكنه مل يفعل ذلك ،مام حال دون فهم القاريء
األردي هــذه األبيــات ومــا فيهــا مــن وجــوه االســتدالل.
وفــر الحمــد بأنــه اســتجابة اإلنســان الطبيعيــة تجــاه
هــذه الكائنــات ،وهــو الصــدى الفطــري الــذي يرتــج يف
نفــس كل إنســان عندمــا يــرى هــذه الكائنــات ونظا َمهــا الرائــع
املدهش ،وهو أول ما يجب عىل املخلوق تجاه الخالق:
خالقه هو وخالق كل الكائنات ،يف سبيل محاولته ملعرفة
الحق ،وهو استجابة طبيعية يف نفس كل عاقل يتدبر يف
نظــام هــذا الكــون ومظاهــره ،ولذلــك بــدأ اللــه ســورة الفاتحــة
بــل بــدأ القــرآن كلــه بهــذه الكلمــة .وذكــر قولــه تعــاىل( :الذيــن
يتذكــرون اللــه قيامــا وقعــودا وعــى جنوبهــم ويتفكــرون يف
54
خلــق الســموات واألرض – آل عمــران )191
وأثبــت موالنــا آزاد يف تفســره أن الربوبية مبختلف
مظاهرهــا يف اآلفــاق واألنفــس أقــوى دليــل وأوضــح برهــان
عــى ألوهيــة اللــه .ويــورد إلثباتهــا كثــرا مــن األدلــة العقليــة
واملظاهر الطبيعية الجلية ،ويذكر اآليات الدالة عىل ذلك
مــن القــرآن نفســه والتــي ت ُذكِّــر اإلنســان بالــذات اإللهيــة التــي
تدبــر مــا يف الــر والبحــر ،وهــذه الــذات اإللهيــة وهــذا الــرب

هــو اإللــه الواحــد األحــد دون غــره.
وبحــث مفهــوم الرحمــة يف كال الصفتــن الرحمــن
والرحيــم بحثــا مســتفيضا ،وقــال إن اللــه عــزل وجــل قــد
ســخر الكائنــات مبختلــف مظاهرهــا مــن الشــمس والقمــر
واألنهــار والجبــال والليــل والنهــار وغريهــا لكافــة النــاس دون
تخصيصهــا لجامعــة دون أخــرى .وذكــر العديــد مــن اآليــات
الدالــة عــى أن رحمتــه وســعت كل يشء وشــملت جميــع
املخلوقــات 56.واســتدل بهــذه اآليــات( :قــل ملــن مــا يف
الســاوات واألرض ،قــل للــه ،كتــب عــى نفســه الرحمــة
– األنعــام ( ،)12ورحمتــي وســعت كل يشء – األعــراف
 ،57)156و(الــذي جعــل لكــم مــن الشــجر األخــر نــارا ،فــإذا
أنتــم منــه توقــدون – يــس  58)80وغريهــا مــن اآليــات.
وتحــدث عــن مظاهــر الرحمــة اإللهيــة يف هــذا
الكون وذكر العديد منها بالتفصيل .فأشار إىل جامل هذه
الكائنــات :جاملهــا الظاهــري املــادي وجاملهــا املعنــوي
الباطنــي يف كل مخلــوق مــن مخلوقاتــه ،وقــال إن هذيــن
النوعــن مــن الجــال أكــر دليــل عــى رحمتــه التــي تتجــى
يف هــذا الكــون .وأورد كثــرا مــن األمثلــة لهذيــن النوعــن مــن
الجامل يف املخلوقات 59.واستدل بكثري من اآليات مثل:
(ذلك عامل الغيب والشهادة العزيز الرحيم ،الذي أحسن
كل يشء خلقه وبدأ خلق اإلنسان من طني – السجدة .)7
وأشــار إىل ســنة اللــه يف التدريــج والتمهيــل والتأجيــل
يف كل مــا يحــدث يف هــذا العــامل ،قائــا إن التمهيــل
والتدريــج مــن أكــر مظاهــر رحمتــه عــز وجــل ،وأثبتــه باآليــات
الدالة عىل ذلك مثل قوله تعاىل( :ولو يؤاخذ الله الناس
مبــا كســبوا ،مــا تــرك عــى ظهرهــا مــن دابــة ،ولكــن يؤخرهــم
إىل أجــل مســمى ،فــإذا جــاء أجلهــم فــإن اللــه كان بعبــاده
60
بصــرا – فاطــر )45
وكذلــك أوضــح أن نــزول الوحــي وبعثــة الرســل مــن أكــر
مظاهر رحمته عز وجل( .ولنئ شئنا لنذهنب بالذي أوحينا
إليــك ،ثــم ال تجــد لــك بــه علينــا وكيــا .إال رحمــة مــن ربــك،
61
إن فضلــه كان عليــك كبــرا – اإلرساء .)87-86
ومــا يتميــز بــه هــذا التفســر أن موالنــا آزاد أشــار فيــه
إىل الديانــات األخــرى مثــل اليهوديــة واملســيحية
ومعتقداتها وتعاليمها وقارن بينها وبني تعاليم القرآن أثناء
55
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حديثــه عــن مفهــوم الرحمــة اإللهيــة ويف مواضــع أخــرى .ور َّد
عــى ســوء فهــم اليهــود والنصــارى لكتبهــم الســاوية ُمثبتــا
قوله باألدلة والرباهني .وعقد فصال خاصا بعنوان :اإلنجيل
والقــرآن ،بحــث فيــه عــا يعتقــده النصــارى حــول شــخصية
62
املســيح عليــه الســام ،واقتبــس مــن اإلنجيــل والتــوراة.
وللرد عىل النصارى يف بعض معتقداتهم ذكر قصة وردتْ
يف اإلنجيــل حــول امــرأة جــاءت إىل املســيح عليــه الســام
63
وأســندت رأســها عــى قدميهــا.
وقــارن بــن مختــف األديــان مثــل الهندوســية
والبوذيــة واملجوســية واليهوديــة املســيحية أثنــاء تفســره
لــ( :مالــك يــوم الديــن) ،ووضــح عقائــد هــذه الديانــات فيــا
64
يتعلــق بعقيــدة األلوهيــة والصفــات الربانيــة.
وتحــدث موالنــا آزاد يف تفســره عــن الهدايــة،
ووضح أن الهداية لها أربعة أنواع :هداية الوجدان ؛ وهداية
الحــواس ،ويشــرك فيهــا اإلنســان والحيــوان ؛ وهدايــة
العقــل ،وهــذا النــوع يختــص بالبــر ؛ وأخــرا هدايــة الوحــي
واإللهام عن طريق الرسل واألنبياء ،وهذه الهداية هي التي
65
ترشــد العقــل إىل التمييــز بــن الحــق والباطــل.
وتجــدر اإلشــارة إىل أن موالنــا آزاد مل يهتــم كثــرا يف
تفســره باإلشــارة إىل التفاســر الســابقة املعروفــة ،ومل
يقتبس منها إال قليال ،فذكر أقوال بعض منها وذكر آراءهم،
بــل انتقــد بعضهــم يف آرائهــم .وممــن أشــار إىل كتبهــم مــن
املفرسيــن واألســاف يف تفســره لســورة الفاتحــة اإلمــام
الزركيش واإلمام جعفر الصادق واإلمام ابن تيمية وتلميذه
ابــن القيــم رحمهــم اللــه.
أمــا أســلوب موالنــا آزاد يف هــذا التفســر ،فعباراتــه
وجملــه حافلــة باالصطالحــات والرتاكيــب األدبيــة التــي كثــر
منهــا فارســية أو عربيــة بحتــة مل ت َ ُع ـ ْد ت ُْس ـتَ ْع َم ْل يف عرصنــا
هــذا حتــى يف الكتابــات األدبيــة .وهــذا األســلوب األديب
الثقيــل الــذي يســود تفســره لســورة الفاتحــة بشــكل خــاص
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جعــل عبارا تــه ومعانيــه صعبــة املنــال بعيــدة اإلدراك.
وصحيــح أنــه ألــف هــذا التفســر قبــل نحــو قــرن مــن الزمــان
وكان أســلوب ذلــك الزمــان يختلــف مــن األســلوب الســائد
يف زماننــا ،ولكننــا نجــد أن آزاد نفســه يف بعــض مقاالتــه،
وحتــى يف ترجمتــه ملعــاين القــرآن الكريــم ،والكتــاب اآلخريــن
يف كتاباتهــم اســتعملوا أســلوبا أســهل وأيــر مــن أســلوب
آزاد يف تفســره .ومــع أن آزاد كان يهــدف إىل تيســر فهــم
القــرآن لعامــة النــاس عــن طريــق ترجمتــه وتفســره كــا وضــح
ذلك بنفسه يف مقدمة تفسريه ،ولكن غلب عليه أسلوبه
األديب وطغت عليه قوته التعبريية ،مام حال دون تحقيقه
هدفــه مــن كتابــة هــذا التفســر إىل حــد مــا وض َّيقــت نطــاق
فائدتــه 66.ولعــل هــذا هــو الســبب يف عــدم إقبــال عامــة
النــاس مــن الناطقــن باألرديــة عــى تفســره اليــوم ،وإقبالهــم
67
عــى تفاســر أرديــة أخــرى لفهــم معــاين القــرآن الكريــم.
ومــن أروع مــا قالــه موالنــا آزاد حــول هــذه الســورة إنهــا
متنــح اإلنســان رؤيــة إيجابيــة عــن حياتــه وعــن هــذا
الكــون ،وقــال إن كلمــة الحمــد تنــم عــن املشــاعر الطيبــة
اإليجابيــة يف نفــس اإلنســان ،وال يجتمــع أبــدا مــع الخــوف
والدهشــة ،وصفــة الربوبيــة تــدل عــى االهتــام والعنايــة
والرعايــة ،وصفــة الرحمــة منبــع النعــم واملحبــة واملــودة
والشــفقة والحنــو والرأفــة ،ويــدل “مالــك يــوم الديــن” عــى
عدلــه وإنصافــه مــع عبــاده ومخلوقاتــه ،وصفتــا العبــادة
واالستعانة تدالن عىل الوفاء بحقوق اإلله وحقوق العباد،
واالستهداء إىل الرصاط املستقيم ينفي الضالل واالنحراف
واالعوجــاج ،مــع إكــرام باألجــر والثــواب ملــن يســتأهلهام،
وبطــش بالعقــاب والعــذاب ملــن يســتحقهام .وقــال إن
كل هــذه الصفــات والكلــات واملعــاين واملدلــوالت تــدل
برصاحــة عــى أن هــذه الســورة تعطــي اإلنســان رؤيــة إيجابيــة
وفكــرة جليــة عــن حيــاة اإلنســان ،وتكشــف أمامــه أرسار هــذه
68
الكائنــات ومــا فيهــا مــن املخلوقــات.
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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد للــه الــذي جعــل القــرآن مصباحــا يف ظلــم
الجهالة  .والصالة والسالم عىل من أرسل إىل كافة الخلق
بأوصــاف الجاملــة والجاللة.فه ـذّب الخلــق وأوصلهــم إىل
مراتــب الكاملــة أمــا بعــد،
فهــذه الورقــة تتض ّمــن عــى أه ـ ّم املباحــث وأجدرهــا
باملناقشة وإزالة التّهم  .ألن النقاش يدور حول ترجمة كالم
اللــه املعجــز إىل لغــة الخلــق .فمــن خــال عمليــة الرتجمــة
تخـ ّـل املعــاين وتتغـ ّـر املقصــود مــن من ّزلهــا أحيانــا .وإن
القــرآن دســتور مــن أســلم وجهــه للــه واســتع ّد لطاعتــه طيلــة
حياته .فاملسلم يعتمد القرآن يف جميع زوايا حياته .وليس
القــرآن منـ ّزل للعــرب فقــط .بــل هــو تنزيــل رب العاملــن إىل
العجــم أيضــا عــى اختــاف ألســنتهم.فال بــد لعلــاء القــوم
أن يبلّــغ رســالته برتجمتــه إىل جميــع اللغــات .فــا بـ ّد لنــا أن
نبذل جهودنا أن نكتشــف األخطاء من ترجامت مه ّمة عىل
مســتوى العــامل إذا وجــدت فيهــا  .وهــذه الورقــة تحــاول أن
تسـلّط الضــوء عــى مثــل هــذه األخطــاء الخطــرة وتص ّححهــا
بعــرات صحيحــة .ومــن أخطــر أنــواع األخطــاء يف هــذا النــوع
هــو مــا وقــع يف ترجمــة املصطلحــات مثــل “الصــاة والــزكاة
واإلحصــان والــزىن وتحريــر رقبــة” .ألن أخطــاء ترجمــة هــذه
املصطلحــات تتط ـ ّرق إىل نفــي األحــكام الرشعيــة املهمــة
نفسهــا إن شــاء اللــه قريبــا.
كــا ّ
الرتجامت اإلنجليزية للقرآن الكريم من أكرث الرتجامت
قراءة عىل مستوى العامل .ألن اللغة اإلنجليزية لغة عاملية
فمــن الطبيعــي أن يكــر قــراء ترجمــة إنجليزيــة للقــرآن الكريــم.
مــن أجــل هــذا التضخــم يف مجــال القــراءة لرتجــات القــرآن

جهــت دراســتي إىل هــذا املتجــه
يف اللغــة اإلنجليزيــة و ّ
فوجــدت بعــض ترجــات القــرآن يف اللغــة اإلنجليز يــة
مختلطة بأخطاء خطرية .هناك عدد من األخطاء يف ترجمة
مصطلحــات القــرآن لكــن حـدّدت البحــث إىل خمســة منهــا
املق ّدمــة ذكرهــا.

مصطلح األول :الصالة

يك نرتجــم كلمــة الصــاة أوغريهــا ال بــد أوال أن نــرى تطــور
الكلمــة وهــل فعــا أن كلمــة  prayerيف اللغــة اإلنجليزيــة
مثــا تعــادل كلمــة الصــاة باللغــة العربيــة ..؟
وعنــد مراجعــة معا جــم اللغــة نــرى أن الصــاة لغــة
معناهــا الدعــاء والتربيــك والتمجيد١يقــال صليــت عليــه
(وصــل عليهــم إنّ
ّ
أي دعــوت لــه وزكيــت قــال تعــاىل:
صلواتــك ســكن لّهــم واللــه ســميع عليــم) التوبــة.١٠٣
وقــال اللــه تعــاىل (هــو الّــذى يصـ ّ
ـي عليكــم ومالئكتــه)
األحــزاب  ٤٣فصــاة اللــه والرســول عــى املســلمني هــي
يف التحقيــق التزكيــة  .قــال النبـ ّـي (اللهــم صــل عــى آل أيب
أويف) يريــد بذلــك الرحمــة وقــال اللــه تعــاىل ( :إنّ اللــه
ومالئكتــه يصلّــون عــى ال ّنبــي يأيّهاالّذيــن آمنــوا صلّــوا
عليــه وســلّموا تســليام)األحزاب .٥٦:فالصــاة مــن اللــه
عىل رســوله ثناؤه عليه يف املإل األعال ومن املالئكة دعاء
واســتغفار كــا هــي مــن النــاس كذالــك .والصــاة اصطالحا
هي التي جاء بها الرشع من الركوع والسجود وسائر حدود
الصــاة والتــي أمرنــا اللــه بأدائهــا ٢قــال تعــاىل( :وأقيمــوا
الصــاة وآتــوا الــزكاة واركعــوا مــع ال ّراكعــن) البقــرة ٤٣
ّ
فللصــاة كــا رأينــا معــان عديــدة يف القــرآن الكريــم
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كالدعــاء والرحمــة واالســتغفار والصــاة املرشوعــة وإن
كلمة الصالة مبعناها االصطالحي الميكن أن يقابلها كلمة
 Prayerباللغــة اإلنجليزيــة لألســباب التاليــة :
 ١أن كلمــة الصــاة تحمــل املعــاين اللغويــة الســابقة وأمــا
كلمــة  Prayerفــا تعنــى أبــدا الرحمــة.
 ٢أن كلمــة الصــاة ذات بعــد دينــى محــدد ولهــا مفهــوم
خــاص يف الفقــه اإلســامي والرشيعــة وال ميكــن لكلمــة
Prayerأن تحمــل كل تلــك املعــاىن بــل العكــس
صحيــح وهــو أن املتلقــي يف اللغــة اإلنجليزيــة عندمــا
يســمع كلمــة  Prayerفإنــه يذهــب إىل معنــى آخــر
خــاص بطقــوس الصــاة عنــده مثلــا يف معتقــده
املســيحى أو غــر املســيحى وهــذا يؤكــد لنــا رضورة
إبقــاء الكلمــة كــا هــي وأن النســمح برتجمــة كلمــة
الصــاة ب. Prayerوعندمــا ع ـ ّرف املعجــم Hans
 Wehrكلمة الصالة قالThe official Islamic( 3
)Prayer
ولهــذا عندمــا نرتجــم الكلمــة البــد أوال مــن ذكرهــا صوتيــا
عن طريق النقحرة ( 4)salatثم ترشح الكلمة بني القوسني
أو يف الحاشية مبعنى مناسب .وإ ّن معظم املرتجمني ما
عــدا املرتجمــن خــان ٥والهالىل٦قــد ترجــا كلمــة الصــاة
بكلمــة  Prayer٧وأمــا خــان والهــايل فقــد ذكــرا الكلمــة
بشــكلها الصــويت باللغــة اإلنجيليزيــة ( )salatثــم رشحــا
الكلمة يف الحاشية فانظر ترجمة أول أية تذكر فيها الصالة
وهــي قولــه تعــاىل (الّذيــن يؤمنــون بالغيــب ويقيمــون
ومــا رزقناهــم ينفقــون) البقــرة٣:
الصــاة
ّ
ّ
ومام يالحظ ان معظم املرتجمني عندما ترجموا قوله
ّ
يصل عليكــم) األحــزاب٤٣:
تعــاىل (هــو الّــذي
جانبــوا الصــواب عندمــا ترجمــوا الصــاة مــن املالئكــة
بــأن معناهــا الرحمــة بــل الصــواب أن معناهــا االســتغفار وأمــا
الصــاة مبعنــى الرحمــة فهــي مــن اللــه تعــاىل.
وقــد تنبــه كل مــن خــان والهــايل يف تــر جمتهــا لأليــة
فقــاال :
He it is who sends salat(his blessings)on you
and his angels too (ask Allah to bless and forgive you)٨
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خأو ةبقر ريرحتو ناصحإلاو ىنزلاو ةاكزلاو ةالصلا ،تاحلطصملل ةرشابم ريغ ةيزيلجنإ ةمجرت ءاطخأ

وأما غريهم من معظم املرتجمني فقالوا:
٩

It is he who blesses you and his angels

ومبا أن الصالة لها معان عدة يف القرأن الكريم فعىل
املرتجــم ان يراعــي هــذه الفروقــات عنــد الرتجمــة يك ال يقــع
يف الخطــإ فالصــاة مثــا تذكــر يف القــرأن أحيانــا مبعناهــا
اللغــوي وأحيانــا مبعناهــا الرشعــي.

املصطلح الثاين :اإلحصان

أصــل اإلحصــان يف اللغــة املنــع يقــال أحصنتــه وحصنتــه
فهــو حصــن اي منيــع  .ومنــه الحصــن وهــو املــكان الــذي
اليقــدر عليــه الرتفاعه.١٠واإلحصــان مصطلــح رشعــي ورد يف
القــرآن الكريــم يف عــدد مــن الســياق ،كلــه يــدور حــول املنــع
واالمتنــاع.
فقد ورد مبعنى العفة،كام يف قوله تعاىل (:والّذين
ثم مل يأتــو بأربعة شــهداء فاجلدوهم
يرمــون املحصنــات ّ
مثانــن جلــدة) النــور , ٤:وقولــه تعــى (إنّ الّذيــن يرمون
املحصنــات الغافالت املؤمنــات لعنــوا يف الدنيا واألخرة
ولهــم عذاب عظيــم) النــور . ٢٣:وجــاء مبعنــى الحريــة وهو
املــراد يف قولــه (ومــن مل يســتطع منكــم طــوال ان ينكــح
املحصنــات املؤمنــات فمــن ّمــا ملكــت أميانكــم مــن
فتياتكــم املؤمنــات) النســاء .٢٥:وورد كذلــك مبعنــى
التــزوج وذلــك يف قولــه جـ ّـل وعــا (واملحصنات من ال ّنســاء
االّ مــا ملكــت أميانكــم) النســاء٢٤:
وقــد اســتعمل أيضــا مبعنــى اإلســام وهــو املــراد يف
ن
ن بفاحشــة فعليه ـ ّ
قولــه تعــاىل (فــإذا أحص ـ َّ
ن فــإن أت ـ َ
نصــف مــا عــى املحصنــات مــن العــذاب) النســاء٢٥:
عــى قــراءة مــن قرأهــا بفتــح همــزة أحصــن أمــا عــى قــراءة
الضــم فاملعنــى فــإذا تزوجــن .١١كــا جــاء يف ســياق آخــر
مبعنــى اإلحســان الرشعــي املوجــب لحــد الرجــم يف الــزىن
(وأحــل لكــم َّمــا وراء
ّ
وذالــك يف قولــه البــارى جــل وعــا
ذلكــم أنْ تبتغــوا بأموالكــم محصنــن غــر مســافحني)
النســاء ٢٤:اي محصنينبالنــكاح ال بالــزىن  .ولهــذا قــال
الواحدي فيام نقل عنه النووي “ :والجامع النواع االحصان
انه املنع .فالحرة متنع نفسها ومينعها اهلها والعفة مانعة
مــن الــزىن واالســام مانــع مــن الفواحــش واملزوجــة مينعهــا

زوجهــا ومتتنــع بــه” ,١٢هــذا باختصــار مدلــول اإلحصــان يف
الــرع بعباراتــه واشــاراته .
وان كلمــة االحصــان مبعناهــا االصطالحــي ال ميكــن
ان يقابلهــا كلمــة باللغــة اإلنجليزيــة وغريهــا مــن اللغــات
لألســباب التاليــة :
 1إن كلمة اإلحصان تحمل املعاين اللغوية السابقة وأما
كلمــة marry freeفــا تعنــى أبــدا هــذه املعــاىن.
 ٢إن كلمة اإلحصان ذات بُعد دينى محدّد ،ولها مفهوم
خاص يف الفقه االسالمى والرشيعة ،وال ميكن لكلمة
marry freeأن تحمل كل تلك املعاين بل العكس
صحيــح وهــو أن املتل ّقــي يف اللغــة اإلنجليزيــة عندمــا
يسمع كلمة  marry freeفانه يذهب اىل معنى آخر
خاص marry freeعنده وهذا يؤكد لنا رضورة إبقاء
الكلمــة كــا هــي ،وأن ال نســمح برتجمــة كلمــة االحصــان
ب ـ marry free.
فلننظر يف بعض الرتجامت كبكثول (محمد مارديوك
بكثول) ١٣والدكتور توماس ب أرفنغ  ١٤كيف ترجمت اآليات
ذات الصلة؟.
)-١ومــن مل يســتطع منكــم طــوال أن ينكــح
املحصنــات املؤمنــات فمــن ّماملكــت أميانكــم مــن
فتياتكــم املؤمنــات) النســاء٢٥:
.....1- And who is not able to afford to marry
free believing women

2- Any of you who cannot afford to marry
respectable believing matrons….

فمــن بــن هــذه الرتجــات مل يــأت يشء منهــا موافقــا
ملعنــى األيــة غــر ترجمــة بكثول(محمــد مارديــوك بكثــول)
حيــث ترجــم املحصنــات يف األيــة ب ـ الحرائــر .أمــا اآلخــرون
فلم يوافقوا لفهم هذا املصطلح الرشعي حسب السياق
فراحــوا يرتجمونــه مبــا ال يوافــق مبعنــى اآليــة الكرميــة .فتعبــر
املرتجــم الدكتــور تومــاس ب أرفنــغ ههنــا ب ـ “املحرتمــات”
( )respectableغــر كاف لنقــل مقصــد الشــارع مــن
ســياق هــذه اآليــة الكرميةألنّــه مرشوعيــة الــزواج مــن اإلمــاء
ملن ال قدرة لديه عىل الزواج من الحرائر تخفيفا له ورخصة
 .وبينــا أىت بعــض الرتجمــة كرتجمــة الرابطــة ١٥والرتجمــة

الهنديــة ١٦بلفــظ الحرائــر لكــن يكمــن اإلشــكال يف إضافــة
األوىل لفظة الث ّيبات إىل املعنى اي الحرائر الث ّيبات فكأن
األمر ال يشمل الحرائر األبكار وهذا غري صحيح بال شك،أما
ىف الرتجمــة الهنديــة فقــد وضــع لفــظ الحرائــر بــن قوســن
فكأنه إضافة إىل املعنى وليس من صميمه واالمر بخالص
هــذا كــا وأوضحتــه مــن قبــل.
ن نصف
ن فــأن أتــن بفاحشــة فعليهـ ّ
( -٢فــأذا أحصـ ّ
ما عــى املحصنــات مــن العذاب)النســاء٢٥:
1 - and if when they are honourably married
they commit lewdness they shall incur the half
of the punishment) prescribed (for women) in
that case
2 - once they are so married off and should they
then commit some sexual offence. They should
have half the punishment that (ordinary) matrons would receive.

فقــد أصــاب جميــع هــذه الرتجــات يف ترجــات
اإلحصان يف قوله تعاىل فإذا أحصن اي تز ّوجن عىل أحد
القولــن يف تفســره كــا اســلفت .أمــا لفــظ املحصنــات
يف قولــه تعــاىل نصــف مــا عــى املحصنــات مــن العــذاب
فقــذ ترجــم أيضــا يف الرتجمــة الهنديــة باملتزوجــات فــكأن
معدّيهــا ال
يــرون للفظاالحصــان معنــى غــر التــزوج  .وهــذا تقصــر
يف فهــم املصطلحــات الرشعيــة عــى وجوههــا الصحيحــة.
وأمــا بكثول(محمــد مارديــوك بكثــول) وكذلــك ترجمــة
الرابطــة فقــد أصابــا الحــق حــن ترجاماملحصنــات يف هــذا
املوضع بالحرائر ويبقى اإلشكال املشار اليه آنفا يف ترجمة
الدكتــور تومــاس ب أرفنــغ إذا مل يــأت بلفــظ رصيــح يــدل
عــى هــذا املعنــى .وإمنــا نكتفــي بقولــه النســاء العاديــات
()ordinary matrons
( -٣واملحصنــات مــن املؤمنــات واملحصنــت مــن
الّذيــن أوتــوا الكتــاب مــن قبلكــم) املائــدة.٥:
1- and so are the virtuous women of the believers and the virtuous women of those who re)ceived the scripture before you (lawful for you

)2 – and believing matrons (are lawful to marry
as well as matrons from being among those
كتاب املؤمتر ()1
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who were given the book before you.

املحصنــات هــذه تعنــى الحرائــر او العفائــف قــوالن
للمفسيــن ال ثالثــا لهــا  .لكــن عندمــا يطالــع املــرء مــا د ّون
ّ
يف الرتجــات تحــت الدراســة يفاجــأ مبــا حــواه بعضهــا مــن
املعــاين الغريبــة كرتجمــة املحصنــات لــدى كل مــن يكثــول
وواضعــي ترجمــة الرابطــة باالصالحــات يف حــن نرىــأن أرفنــع
ظل يستخدم لفظ  matronترجمة لإلحصان عىل الرغم
مــن اختــاف الســياق والســباق.
أما معدو الرتجمة الهندية فقد وفقوا الختيار الرتجمة
املناسبة ملعني اآلية ،فرتجموا املحصنات يف املوضعني
بالعفائف.
ثــم مل يأتــو
( -٤والّذيــن يرمــون املحصنــات ّ
بأربعــة شــهداء فاجلدوهــم مثانــن جلــدة) النــور, ٤:
وقولــه تعــاىل (إنّ الذيــن يرمــون املحصنــات الغافــات
املؤمنــات لعنــوا يف الدنيــا واألخــرة ولهــم عــذاب
عظيــم) النــور٢٣:
…1 - and those who accuse honourable women
Lo! As for those who traduce virtuous,
…believing women

2 - Flog those who cast things up at honourable
matrons ….those who cast things up at heedless
…(yet) believing matrons

هاتــان اآليتــان تتحدثــان عــن حكــم اللــه يف حـ ّد القــذف
والقــذف رشعــا الرمــي بالزنــا خاصــة رصاحــة أوضمنــا .وقــد
ـرون عــى أن معنــى املحصنــات يف اآليتــن
اتّفــق املفـ ّ
١٧
الكرميتــن العفائــف  .فدعونــا اآلن ننظــر يف مــا قالتــه
بعــض الرتجــات عــى ضــوء هــذه املقدمةالوجيــزة فقــد
ترجــم بكثول(محمــد مارديــوك بكثــول) الســابق ذكــره لفــظ
املحصنــات مــرة بالرشيفــات وأخــرى بالصالحــات او
املستقيامت أخالقيا وهذااالخري مقبول منه اىل حدما.١٨
أمــا ترجمــة الرابطــة والرتجمــة الهنديــة الســابقة فقــد ترجــم
اللفــظ فيهــا باملتزوجــات او الثييبــات .وهــذا غــر صحيــح
فقهــا اذ ال يقــول عــامل اوفقيــه أن مــن قــذف امــراة مســلمة
عفيفــة بالغــة بكــرا او غــر متزوجــة فإنــه ال حــد عليــه وهــذا مــا
تفيــد الرتجمتــان ومــع االســف الشــديد..
وأمــر آخــر جديــر بالتنبيــه ههنــا وهــو أن املقصــود برمــي
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خأو ةبقر ريرحتو ناصحإلاو ىنزلاو ةاكزلاو ةالصلا ،تاحلطصملل ةرشابم ريغ ةيزيلجنإ ةمجرت ءاطخأ

املحصنــات باالجــاع هــو رميه ـ ّن او قذفهــن بالزنــا وليــس
مج ّرداتّهامهــن بــأي يشء فمــن يتّهــم مؤمنــة بالرسقــة مثــا
يختلــف حكمــه ع ّمــن يرميهــا بالزنــا وهــو املعنــى يف األيتــن
ـن ان
الكرميتني.فبنــاء عــى ذلــك كان األوىل بــل املتعـ ّ
ينقــل املرتجــم هــذا املعنــى الرشعــي املقصــود إيل القــراء
إما مبارشة او بإضافة ما يوضح ذلك بني قوسني يف حالة
التــزام الرتجمــة الحرفيــة لنــص يتضمــن حكــا رشعيــا كهــذا
اي اشــارة توضيحيــة (وهــذا مــا فعلــه كل مــن بكثول(محمــد
مارديــوك بكثــول) والدكتــور تومــاس ب أرفنــغ) ففيــه يشء
مــن التقصــر .ولتفــادي الوقــوع يف مثــل هــذا ســبق أن قـ ّرر
علــاء املســلمني ســلفا وخلفــا ا ّن ترجمــة القــرآن الكريــم
يجــب ان تكــون تفســرية او معنويــة ال حرفيــة.

املصطلح الثالث :تحرير رقبة

إن لفــظ تحريــر رقبــة مــن األلفــاظ الرشع ّيــة املتكــررة يف
مواضــع مــن كتــاب اللــه .خمســة منهــا بهــذه الصــورة ١٩ويف
السادس بلفظ فك رقبة ٢٠ومعناهام واحد اي إعتاق عبد
مملــوك او اخراجــه منالــرق والعبوديــة .ويســتوي يف هــذا
الذكــر واألنثــى .وان كلمــة تحريــر رقبــة مبعناهــا االصطالحــي
الميكــن ان يقابلهــا كلمــة باللغــة االنجليزيــة وغريهــا مــن
اللغــات االخــرى لألســباب التاليــة :
 – 1ان كلمــة تحريــر رقبــة تحمــل املعــاين اللغويــة الســابقة
وإماكلمــة  free a believing captiveفــا تعنــي
أبــدا املعنــى االصطالحــي.
 – 2ان كلمة تحرير رقبة ذات بعد ديني محدد ولها مفهوم
خــاص يف الفقــه االســامي والرشيعــة وال ميكــن لكلمــة
free a believing captiveأن تحمــل كل تلــك
املعاين بل العكس صحيح وهو أن املتلقي يف اللغة
اإلنجليزية عندما يسمع الكلمة فإنّه يذهب إيل معنى
آخر خاص  free a believing captiveعنده أويف
معتقــده املســيحى او غــر املســيحى .وهــذا يؤكــد لنــا
رضورة إبقــاء الكلمــة كــا هــي وان ال نســمح برتجمــة
كلمــة تحريــر رقبــة ب ـ free a believing captive
فلننظــر يف الرتقــي الرتجــات تحــت الدراســة كيــف
ترجمــت هــذا اللفــظ؟

يقــول اللــه (ومــاكان ملؤمــن أن يقتــل مؤمنــا إالّ
خطئــا ومــن قتــل مؤمنــا خطئــا فتحريــر رقبــة مؤمنــة
يصدّ قــو فــإن كان من قوم
وديــة مسـلّمة إىل أهلــه إالّ أن ّ
عــد ّو لكــم وهــو مؤمــن فتحرير رقبــة مؤمنــة) النســاء٩٢:

1 – it is not for a believer to kill a believer unless (it be) by mistake. He who hath killed a
believer by mistake must set free a believing
slave and pay the blood-money to the family
of the slain. Unless, the remit it as a charity. If
he (the victim) be of a people hostile unto you.
And he is a believer then (the penance is) to
set free a believing slave. And if he cometh of
a folk between whom and you
There is a covenant and then the blood-money must be paid unto his folk and (also) a believing slave must be set free

2 – No believer should kill any other believer
unless it happens by Mistake. Anyone who kills
a believer by mistake should free a Believing
captive and deliver blood-money to his family,
unless they forego it as an act of charity. If he
was from a nation which is at war With you and
yet he was a believer , then free a believing captive ; While if he were from a people with whom
you have a treaty , then it Means blood-money
should be delivered to his family and freeing a
…Believing captive

فقد وقع معدّوهذه الرتجمة يف خطإ غريب هنا فقد
ترجموا معنى الرقبة يف املواضع الثالثة من اآلية ب ـ “األمة”
مــع أن رقبــة مؤنــث رقــب .ويرتتــب عــى هــذا فقهــا أن مــن
قتل مؤمنا خطأ فأعتق عبدا مؤمنا فإن ذلك ال يكفي رشعا
وهــذا مخالــف ملدلــول اآليــة الكرميــة وهــو وجــوب عتــق رقبــة
مؤمنــة رجــا كان أو امرأة.٢١وقــس عــى هــذا بقيــة املواضــع
التــي ورد فيهــا تحريــر رقبــة أو فــك يف القــرآن الكريــم

املصطلح الرابع :الزكاة

أما كلمة زكاة فال ب ّد عند ترجمتها من فهم تط ّورها اللغوي
وفهــم طريقــة ورودهــا باملعنــى اللغــوي او اإلصطالحــي
.وأن كلمــة الــزكاة مــن أكــر األلفــاظ ورودا يف القــرأن الكريــم

إذ ذكــرت اكــر مــن ثالثــن مــرة .فقــد قــال ابــن فارس:الــزاء
والــكاف والحــرف املعتــل أصــل يــدل عــى النــاء والزيــادة
الطهــارة قــال تعــاىل (خــذ مــن أموالهــم صدقــة تطهرهــم
وصــل عليهــم إن صلوتــك ســكن لهــم
ّ
وتزكيهــم بهــا
٢٢
واللــه ســميع عليــم) التوبــة  ١٠٣:فالــزكاة تط ّهــر املــال.
الــزكاة يف الــرع :إخــراج جــزء معلــوم مــن مــال مخصــوص
يف زمــن مخصــوص لطائفــة مخصوصــة مــن النــاس .وهــي
مفروضــة عــى املســلم القــادر ســبب تســميتها بالــزكاة ملــا
يكــون فيهــا مــن رجــاء الربكــة أو لتزكيــة النفــس أو تنميتهــا
بالخــرات والــركات.٢٣
أمــا عــن طريقــة ترجمتهــا فيفضــل تركهــا كــا هــي
مكتوبــة صوتيــا الحــروف اإلنجليزيــة وغريهــا مــن اللغــات
عــن طريــق النقحرة(نســخ كتابــة لغــة بحــروف لغــة اخــرى)
(,)Zakatويوضع رشح لها بني القوســن أو يف الحاشــية
.ومبــا أن الكلمــة لهــا مدلــول ثقــايف ودينــي فقــد تعــددت
آراء املرتجمــن لكلمــة الــزكاة فقــد ترجمــوا (وأقيمــوا الصلــوة
وءاتــوا الــزكاة واركعــوا مــع الراكعــن) البقــرة  43كــا يــي:
Arberry٢٤ : pay the alms.

Rodwell٢٥: pay the legal impost.
Irving٢٦: pay the welfare tax.

Ali٢٧: practice regular charity.
Fakhri: give the alms tax.

Dawood٢٨: render the alms levy.
Khan٢٩: give zakat.

وإين أرى أن كل الرتجــات الســابقة صحيحــة ولكــن
يســتحيل اإلتيــان بلفــظ يحمــل معنــى الــزكاة نفســها يف
اإلســام الــذي يتضمــن إضافــة للمعنــى اإلصطالحــي معنــى
الطهارة والنامء يف النفس واملال .وهذا املعنى ال يحمله
يشء من التعابري السابقة ولهذا يفضل اإلبقاء عىل اللفظ
األصــي ثــم يــرح معنــى الــزكاة مفصــا يف الحاشــية وقــد
ذكــر Hans Wehrيف معجمــه معــاين عديــدة لكلمــة
الــزكاة وهــي:
alms, charity ,giving alms ,tax etc…1

وقــد ن ّبــه املرتجمــون للتفريــق بــن املعنــى اللغــوي
لكلمة “زكاة” واملعنى اإلصطالحي له ،فمعظم املرتجمون
كتاب املؤمتر ()1
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أصابــوا عندمــا ترجمــوا كلمــة تــزىك يف قولــه تعاىل(قــد
أفلــح مــن تــزىك) األعــى ١٤ :بــأن معناهــا purify
مبعنــى الطهــارة التــي هــي مــن معــاين الــزكاة لغــة .وقــد كاد
بكثول(محمد مارديوك بكثول) أن يجانب الصواب عندما
ترجمهــا مبعنــى النــاء والزيــادة  growthألن املعنــى
األقرب يف هذا السياق هو الطهارة ,وأصاب آربري عندما
ترجمهــا فقــال:
Prosperous is who has cleansed himself

وهــي ركــن مــن أركان اإلســام الخمســة كــا ثبــت يف
حديــث ابــن عمــر قــال قــال رســول اللــه “بُ ِنـ َـي اإلســام عــى
خمس شهادة أن ال إله إال الله وان محمدا رسول الله وإقام
الصــاة وإيتــاء الــزكاة والحــج وصــوم رمضــان .فهــذا يعنــي أن
الــزكاة عبــادة شــأنها شــأن بقيــة األركان ،فهــي عبــادة ماليــة
مثــل مــا أن الصــاة والصــوم عبادتــان بدنيتــان .فــإذا اســتق ّر
هــذا يجــب القــول بــأ ّن مــن الخطــإ الجســيم التعبــر عــن هــذه
العبادة الجلية بانها رضيبة أو ما يشبهها مام ال ميت بصلة
اىل العبــادة وإىل معانيهــا العظيمــة .وملــا كانــت الــزكاة
مــن أكــر األلفــاظ ورودا يف القــرآن الكريــم إذ ذكــرت اكــر
مــن ثالثــن مرة.أكتفــي بــرب مثــال واحــد فقــط للوقــوف
عــى مــا عليــه املرتجمــون بهــذا الخصــوص خشــية اإلطالــة.
يقــول الله(وأقيمــوا الصلــوة وءاتــوا الــزكاة واركعــوا مــع
الراكعــن) البقــرة٤٣ :
1 – Establish worship, (٣) pay the poor-due,
and bow your heads with those who bow (in
)worship

2 – Keep up prayer, pay the welfare tax, and
worship along with those who bow their heads.

ترجــم بكثــول (محمــد مارد يــوك بكثــول) (محمــد
مارد يــوك بكثــول (محمــد مارد يــوك بكثــول) ا لــزكاة يف
اآليــة رســم أو رضبيــة الفقــراء أي للفقراء.فامللحــظ هنــا مــن
جهتــن ،األوىل :تســمية الــزكاة بالرضيبــة أو الرســم ،وقــد
أوضحــت بطــان ذلــك فيــا مــى .والثانيــة :حــر َمرصف
الزكاة يف الفقراء وقد أكد بكثول (محمد مارديوك بكثول)
هــذا الفهــم حــن علــق عــى ترجمــة معنــى هذهاأليــة نفســها
يف الحاشــية قائــا  :الــزكاة  :رضيبــة تحــدد حســب مبلــغ
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خأو ةبقر ريرحتو ناصحإلاو ىنزلاو ةاكزلاو ةالصلا ،تاحلطصملل ةرشابم ريغ ةيزيلجنإ ةمجرت ءاطخأ

املــال تؤخــذ مــن األغنيــاء وتــوزع بــن فقــراء املســلمني.٣٠
والحــق أن الفقــراء مــا هــم إال جهــة أو مــرف واحــد مــن
بــن املصــارف الثامنيــة التــي حددهــا الشــارع الحكيــم لــزكاة
.قــال اللــه تعــاىل (:إمنــا الصدقــت للفقــراء واملســاكني
والعاملــن عليهــا واملؤلفــة قلوبهــم ويف الرقــاب
والغارمــن ويف ســبيل اللــه وابــن الســبيل فريضــة مــن
اللــه واللــه عليــم حكيــم) التوبــة  .٦٠وال يعــارض هــذا
مــا جــاء يف الحديــث الصحيــح مــن أن الــزكاة “ تؤخــذ مــن
أغنيائهــم فــرد عــى فقرائهــم “. ٣١إذ يحتمــل ان يكــون ذكــر
الفقــراء لكونهــم الغالــب يف ذلــك وللمطابقــة بــن لفظــي
“الفقــراء” “واألغنيــاء” , ٣٢وألن حــر مــرف الــزكاة يف
الفقــراء يعنــي وجــوب رصفهــا إليهــم وال خــاف يف أن ذلــك
ليــس بواجــب بــل للمــزيك رصفهــا يف املصــارف األخــرى.٣٣
أما الدكتور توماس ب أرفنغ فاستخدم لفظ معونة للتعبري
عــن معنــى الــزكاة الرشعيــة وهــذا فيــه نظــر .ألن يف أمريــكا
الشــالية أو يف بريطانيــة إمنــا يعنــي معونــة ماليــة تدفعهــا
الحكومــة للعاطلــن عــن العمــل واملــرىض وذوي اإلعاقــة.
فهــل هــذا هــو املعنــى الرشعــي للــزكاة؟ كال.
وملثــل هــذه األخطــاء يف نقــل املعــاين الصحيحــة
للمصطلحــات الرشعيــة آثــار ســلبية كثرية.بــدأت تظهــر يف
ترصفــات بعــض املســلمني الناطقــن باللغــة اإلنجليزيــة
.ولقــد قابلــت أحدهــم ذات مــرة وملــا تحدثنــا عــن وجــوب
الزكاة وأنها من أركان اإلسالم اعرتض الرجل قائال إن الزكاة
والرضيبــة يشء واحــد فمــن أدى رضيبتــه للحكومــة ســقط
عنــه وجــوب الــزكاة!
وبالنســبة إىل ترجمــة الرابطــة والرتجمــة الهنديــة فقــد
لجأتــا إىل اســتخدام الكلمــة النقحــرة  ٣٤sakaللفــظ الــزكاة.
وهــذا ال إشــكال فيــه أبــدا لكونــه مفهومــا لــدى أهــل اللغــة
بــل قــد أصبحــت الكلمــة مــن مفــردات لغــة أوربــا املتداولــة
منــذ أمــد بعيــد .وأرى أنــه لــو ســلك كل مــن بكثول(محمــد
مارديوك بكثول) والدكتور توماس ب أرفنغ املسلك لكان
أسلم أعنى اإلبقاء عىل مصطلح الزكاة بالحروف الالتينية،
ومــن ثــم إعطــاء ترجمــة تقريبيةلــه إمــا بــن قوســن ويف
الحاشــية .ومــا لــه صلــة مبصطلــح الــزكاة كلمــة الصدقــات
الواردة يف قوله تعاىل إمنا الصدقات للفقراء واملساكني

(التوبــة  )٦٠فقــد اختــار كل مــن بكثول(محمــد مارديــوك
بكثــول) وأرفيــغ ترجمــة الكلمــة ترجمــة حرفيــة ومل يكلفــا
أنفســهام غنــاء البحــث يف كتــب التفســر عــن ا ملــراد
بالصدقــات املســتحبة و الواجبــة  .والــذي ال مريــة فيــه
أن الصدقــات يف هــذه اآليــة إمنــا تعنــي الصدقــة الواجبــة
وهي الزكاة .قال اإلمام القرطبي ”:والصدقة متى أطلقت
يف القــرآن فهــي صدقــة الفــرض” .٣٥ويقــول الشــيخ عبــد
الرحمن السعدي  :إمنا الصدقات للفقراء واملساكني أي
الزكوات الواجبة بدليل أن الصدقة املستحبة لكل واحد ال
يخــص بهــا أحــد دون آخر.٣٦ومــرة أخــرى تتميّــز ترجمــة الرابطــة
والرتجمــة الهنديــة فقــد اهتــدى معدوهــا بفضــل اللــه إىل
تفســر الصدقــات يف اآليــة الكرميــة بالزكــوات املفروضــة.

املصطلح الخامس :الزىن املصطلح

ومــا ال جــدل فيــه أن الــزىن مــن األلفــاظ الرشعيــة املتكــررة
يف مواضــع عــدة مــن كتــاب اللــه العزيز.وأيضــا أن الــزىن يف
الرشيعــة اإلســامية بــل يف الرشائــع اإلالهيــة قاطبــة محــرم
أشد التحريم.وإن معنى الزىن يف الرشع“ :وطئ امرأة يف
قبلها وطئا خاليا من النكاح أو امللك أو الشبهة .٣٧لذا أن
كلمــة الــزىن مبعناهــا اإلصطالحــي ال ميكــن أن يقابلهــا كلمــة
باللغــة اإلنجليزيــة وغريهــا مــن اللغــات األخــرى لألســباب
التاليــة:
 – ١ان لكلمــة الــزىن بعــد دينــى محــدد ولهــا مفهــوم خــاص
يف الفقــه اإلســامي والرشيعــة وال ميكــن لكلمــة
 adulteryالتــي يســتعملها معظــم املرتجمــن يف
اللغــة اإلنجليز يــة أن تحمــل كل تلــك املعــاين بــل
العكــس صحيــح وهــو أن املتلقــي يف اللغــة اإلنجليزيــة
عندمــا يســمع الكلمــة فإنــه يذهــب إىل معنــى آخــر
خــاص adulteryعنــده .وهــذا يؤكــد لنــا رضورة إبقــاء
الكلمــة كــا هــي وأن ال نســمح برتجمــة كلمــة الــزىن
ب ـ  adulteryفلننظــر يف بعــض الرتجــات كيــف
ترجمــت اآليــات ذات الصلــة؟
وورد لفــظ الــزىن ومشــتقاته يف بضعــة مواضــع مــن
القــرآن الكريــم ومــن ذلــك :
 1قــول اللــه)وال تقربــوا الــزىن إنــه كان فاحشةوســاء

ســبيال (اإلرساء)٣٢:

And come not neater unto adultery. Lo it is an
abomination and an evil way.
Do not commit adultery .it is chocking and an
evil way to behave.

وهذه األية من أدلة تحريم الزىن يف كتاب الله تعاىل
وال شك أن املحرم من الزىن يشمل ما كان منه من متزوج
محصــن أو مــن غــره وإ ْن اختلــف ح ّد ُهـ َـا وعقوبتُهــا كــا
ســيأيت قريبــا إن شــاء اللــه .ولكــن املــرء عندمــا ميعــن النظــر
يف بعض الرتجامت املذكورة يرى عجبا ،فإن اللفظ الوارد
يف ترجمة كل من بكثول(محمد مارديوك بكثول) والدكتور
تومــاس ب أرفنــغ لرتجمــة “الــزىن” هــو  adulteryيعنــي بــه
الــزىن مــن متــزوج أو متزوجــة فقــط وال يعنــي بــه الــزىن مــن غــر
متزوج وغري متز ّوجة بال خالف .وليس معروفا لدى اإلنجليز
اليــوم التعبــر عــن الــزىن إذا كان مــن غــر متــزوج بلفــظ
 adulteryبــل لهــم يف ذلــك لفــظ آخرهــوfornication
الــذي يســتخدم عــادة للتعبــر عــن الــزىن ســواء وقــع مــن
متــزوج او مــن غــره .لــذا أرى انــه املقابــل األدق للفــظ الــزىن
يف اللغــة العربيــة أل ّن هــذا اللفــظ عــام ولفــظ Adultery
خــاص لغــر متز ّوجــن.إذ نخلّــص إىل القــول بــأن مدلــول
هــذه اآليــة حســب هاتــن الرتجمتــن أن املحــرم مــن الــزىن
إمنــا هــو الــزىن مــن متــزوج ومتز ّوجــة ،وأمــا إن كان ذلــك مــن
غــر متز ّوجــن فــا حــرج والعيــاذ باللــه تعــاىل.
و أ ّن أمر من يستند إىل هذا النقل غري الدقيق فيزعم
أن له فيه دليال يقوي دعواه الباطل من أن الزىن إمنا يحرم
إذا كان الزاين والزانية متزوجني!
-2قــول اللــه (الزانيــة والــزاين فاجلــدوا كل واحــد
منهــا مائــة جلــدة) النــور ٢:
1 – The adulterer and the adulteress each one
of them with a hundred stripes.

2 – Flog both the adulterous woman and the
adulterous man with a hundred lashes.

إذا نظرنــا يف الرتجــات املذكــورة نجــد أن كال مــن
بكثول(محمــد مارديــوك بكثــول) والدكتــور تومــاس ب أرفنــغ
قــد اســتخدما كلــات adulterous ,adulteress ,
 adultererوكلهــا ترجــع إىل أصــل واحــد هــو adulterer
كتاب املؤمتر ()1
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وقد تقدم قبل قليل معناه يف اللسان اإلنجليزي.
وأما اآلية الكرمية فإنها باإلجامع إمنا تتحدث عن حكم
الــزاين غــر محصــن (غــر متــزوج) لكــن الرتجمــة املذكــورة
تحـ ّول املعنــى إىل ضـدّه يف هاتــن الرتجمتــن كــا رأنيــا !
وتكمــن الخطــورة كل الخطــورة يف اســتغالل بعــض
ضعــاف اإلميــان ملثــل هــذه الرتجــات يف تأويــل كالم
اللــه وتحريفــه عــن موضعــه ،في ّدعــون زورا وبهتانــا أن حكــم
الــزاين املحصــن ان يجلــد مائــة جلــدة وأن الرجــم ليــس مــن
الرشيعــة اإلســامية يف يشء .وهــذا مذهــب الخــوارج
قدميــا ومــن خــرج مــن ضئضئهــم  ٣٨يف ايامنــا هــذه مــن
العقالنني املعارصين وال سيام من تالمذة املسترشقني.
وقــد صــدق فيهــم الفــاروق عمــر بــن الخطــاب (ر) حــن قــال
مقالتــه الشــهرية:ان اللــه قــد بعــث محمــدا بالحــق وانــزل

عليــه الكتــاب فــكان مــا أنــزل عليــه الكتــاب فــكان مــا انــزل
عليــه آيــة الرجــم قرأناهــا ووعيناهــا وعقلناهــا .فرجــم رســول
اللــه ورجمنــا بعــده فأخــى إن طــال بالنــاس زمــان أن يقــول
قائــل مــا نجــد الرجــم يف كتــاب اللــه فيضلــوا بــرك فريضــة
انزلهــا اللــه .وان الرجــم يف كتــاب اللــه حــق عــى مــن زىن
,اذا احصــن مــن الرجــال والنســاء,اذا قامــت البينــة او كان
٣٩
الحبــل ,او اإلعــراف”
ـن لنــا أ ّن هــذا املجــال واســع يقبــل
ومــا تق ـدّم يتبـ ّ
دراســات عديــدة مثينــة .لكــن خشــية مــن إطالــة البحــث
اقتــرت عــى خمســة مصطلحــات  .وأحمــد اللــه الــذي
يل ولتوفيقه
اختارين لتقديم هذه الورقة النفيسة بفضله ع ّ
يل لخدمــة كتابــه ودينــه  .واللــه مــن وراء القصــد ملحيــط.
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خأو ةبقر ريرحتو ناصحإلاو ىنزلاو ةاكزلاو ةالصلا ،تاحلطصملل ةرشابم ريغ ةيزيلجنإ ةمجرت ءاطخأ
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التف�سري املو�ضوعي للقر�آن الكرمي
تف�سري فـي ثوب جديد
د .رفيق عبد الرب الوايف األزهري

أستاذ التفسري وعلوم القرآن ،كلية الشيخ أبو بكر لآلداب والدراسات اإلسالمية ،تنسيق الكليات اإلسالمية ،كرياال -الهند

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد للــه الــذي أنــزل القــرآن هــدى ونــو ًرا ،وأرســل رســوله
را ،وريض
را ونذي ـ ًرا وداع ًيــا إىل اللــه بإذنــه ورسا ًجــا من ـ ً
بش ـ ً
را ،وأشــهد أن ال إلــه إال اللــه وحــده ال
لنــا اإلســام دي ًنــا ومسـ ً
رشيــك لــه وأشــهد أن محمـدًا عبــده ورســوله أرســله بالحــق،
صلــوات اللــه وســامه عليــه وعــى آلــه وأصحابــه أجمعــن.
أمــا بعــد .فــإن أجـ َّـل علــم رصفــت فيــه الهمــم ،علــم
الكتاب املنزل وعلم تفسريه ،إذ هو كالم الله الذي ال يأتيه
الباطــل مــن بــن يديــه وال مــن خلفــه تنزيــل مــن حكيــم حميــد.
وقــد ظهــر يف العــر الحــارض منهــج جديــد يف تفســر
القرآن الكريم ،هو “التفسري املوضوعي” .وهو تفسري يهتم
بالهدايات القرآنية ويحاول الكشف عنها من خالل السباق
والســياق لآليــات الكرميــة ،ومــن خــال تتبــع الكلــات
وا ســتعامالتها ،ومــن خــال التعــرف عــى املنا ســبات
والروابط بني السور واآليات ،وبني بدايات اآليات وفواصلها
وافتتاحيــات الســور وخواتيمهــا .وقــد قُــدم فيــه الكثــر مــن
موضوعــات القــرآن وعلومــه ومعانيــه وحقائقــه ،وأضيــف إىل
أنــواع التفســر األخــرى ،وقُــرر كــادة جديــدة ضمــن مــواد
الدراســات الجامعيــة يف الجامعــات والكليــات اإلســامية
يف املراحــل املختلفــة.
وأصــدر العلــاء والباحثــون درا ســات عد يــدة عــن
التفســر املوضوعــي ،قدمــوا فيهــا مــا هداهــم اللــه إليــه مــن
قواعــد وخطــوات ،ومبــادئ ومباحــث .فهــذا بحــث يتطــرق
فيه الحديث إىل موضوعات متعلقة بالتفسري املوضوعي
ويلفــت أنظــار الباحثــن والطــاب إليهــا ،وســيقع مضمــون
هــذا البحــث ومحتــواه يف فصلــن:
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الفصل األول :التفسري املوضوعي :تعريفه
ونشأته وتطوره وأهميته وألوانه
املبحث األول :تعريف التفسري املوضوعي
يتألــف مصطلــح “التفســر املوضوعــي” مــن جزأيــن
ركبــا تركيبًــا وصفيًّــا ،فنع ـ ّرف كل واحــد مــن الجزأيــن ابتــداء
ثــم نع ـ ّرف املصطلــح املركــب منهــا.
تعريف التفسري
التفســر يف اللغــة :وهــو مأخــوذ مــن الفــر وهــو
اإلبانــة والكشــف ،قــال يف القا مــوس“ :الفــر :اإلبانــة
وكشــف املغطــى ،1ويف مفــردات الراغــب :2إظهــار املعنــى
املعقـ ْـول ،والتفســر مبالغــة مــن الفــر .ومنــه قولــه تعــاىل
ً
َّ ْ َ َ ْ َ ِّ َ َ ْ َ َ َ ْ
َ َ َ ُ َ َ ََ
ـن تف ِســرا)
جئنــاك بِالق وأحسـ
ـل إِال ِ
(وال يأتونــك بِمثـ ٍ
ســورة الفرقــان ،33:أى أحســن توضيحــا وبيان ـاً للمطلــوب.
ويف اإلصطــاح :عبــارة عــن الكشــف عــن معــاين آيــات
القــرآن الكريــم والغــوص يف أعامقهــا للوصــول إىل مــراد اللــه
منهــا بقــد الطاقــة البرشية.3
تعريف املوضوع
املوضــوع يف اللغــة :يطلــق لغــة عــى الوضــع ،وهــو
جعــل الــيء يف مــكانٍ مــا ســواء كان ذلــك مبعنــى الحــط
والخفــض أو اإللقــاء والتثبيــت ،والوضــع أعــم مــن الحــط،
ويقال :ناقة واضعة؛ إذا رعت حول املاء ومل تربح .وقيل:
وضعت تضع وضيعة وكذا موضوعة ،والفعل منها يتعدى
وال يتعــدى.4
وقــد اســتعمل الوضــع يف القــرآن الكريــم عــى عــدة
ُ َ ِّ ُ َ َ َ َ َّ َ
اض ِعـ ِه﴾
معــان :منهــا :املوضــع﴿ :يرفــون الكِــم عــن مو ِ

َ ََْ
َ َ َّ
(ســورة النســاء .)46 :ووضــع الحمــل﴿ :فلمــا َوضعتهــا
َ َ ْ
َ َ ْ َ ِّ ِّ َ َ ْ ُ َ ُ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ
ـم بِمــا َوضعــت﴾
قالــت رب إِن وضعتهــا أنــى والل َّ أعلـ
َ َْ َ
(ســورة آل عمــران ،)36 :واإليجــاد والخلــق﴿ :واألرض
ََ
َ ََ
َوضعهــا ل ِأل ن ِ
ــام ﴾ ( ســورة الرحمــن )10 :أي خلقهــا
َ َّ
َّ َ َّ َ َ ْ
َ َّ
ـاس لــذِي
ـت َو ِضــع ل ِلنـ ِ
وأوجدهــا .والبنــاء﴿ :إِن أول بيـ ٍ
َ َّ َ ُ َ َ ً َ ُ ً
ـدى لِّلْ َعالَمـ َ
ـن﴾ (ســورة آل عمــران،)96 :
بِبكــة مبــاراك وهـ
ِ
أي بني وخصص للعبادة .كام يأيت الوضع يف القرآن عىل
َ َ َ ُ
﴿وأل ْوضعــوا
معنــى بــث الــيء يف النفــس؛ قــال تعــاىل:
َ ُ ْ َُْ َ ُ ُ َْ َ
ـم ال ِفتنــة﴾ (ســورة التوبــة ،)47 :أي
خِاللكــم يبغونكـ
حملوكــم عليهــا.5..
واملوضوعــي نســبة إىل موضــوع ،ومنــه موضــوع
األلوهيــة ،وموضــوع الــر والثــواب ونحوهــا ،وهــذا املعنــى
ملحــوظ يف التفســر املوضوعــي؛ ألن املفــر يرتبــط
مبعنــى معــن ال يتجــاوزه إىل غــره حتــى يفــرغ مــن تفســر
املوضــوع الــذي التــزم بــه.6
املوضــوع يف االصطــاح :هــو قضيــة ،أو أمــر متعلــق
بجانــب مــن جوانــب الحيــاة يف العقيــدة أو مظاهــر الكــون
أو الســلوك االجتامعــي تعرضــت لــه آيــات القــرآن الكريــم.7
التفسري املوضوعي
وملــا ركبــت كلمــة “تفســر” مــع كلمــة “موضوعــي” تركي ًبــا
وصفيًّا صارت ككلمة واحدة َعل ًَم لهذا اللون من التفسري.
وقــد تعــددت تعار يــف هــذا االصطــاح عنــد العلــاء
والباحثــن ،ومنهــا:
هــو عبــارة عــن جمــع اآليــات القرآنيــة التــي تتحــدث عــن
موضوع واحد ،مشــركة يف الهدف ،وترتيبها عىل حســب
النــزول  -كلــا أمكــن ذلــك ،ثــم تناولهــا بالــرح والتفصيــل
وبيان حكمة الشارع يف رشعه وقوانينه ،مع اإلحاطة التامة
بكل جوانب املوضوع كام ورد يف القرآن الكريم ،والكشف
عــا ميكــن أن يكــون قــد أثــر حولــه مــن شــبه الضا لــن
وامللحديــن مــن أعــداء الديــن.8
ـبيل للكشــف عــن
هــو املنهــج الــذي يتخــذه املفــر سـ ً
مــراد اللــه مــن خــال املوضوعــات التــي يطرحهــا والقضايــا
التي يعالجها توضي ًحا لهداية القرآن وتجلية لوجوه إعجازه.9
هــو علــم يبحــث يف قضايــا القــرآن الكريــم ،املتحــدة

معنــى أو غايــة ،عــن طريــق جمــع آياتهــا املتفرقــة والنظــر فيهــا
عــى هيئــة مخصوصــة بــروط مخصوصــة لبيــان معانيهــا
واســتخراج عنارصهــا وربطهــا بربــاط جامــع.10
واملالحظــة هنــا ان هــذه التعريفــات تشــر إىل النــوع
املشــتهر واملعهــود مــن أنــواع التفســر املوضوعــي – هــو
املوضوعي القرآين – دون اإلشارة إىل التفسري املوضوعي
للمصطلــح القــرآين والتفســر املوضوعــي للســورة القرآنيــة.
ومــا ذكــر يف تعريــف التفســر املوضوعــي “أنــه علــم
يتنــاول القضايــا حســب املقاصــد القرآنيــة مــن خــال ســورة
أو أكــر” ،11وهــذا التعريــف أشــمل مــن التعريفــات األخــرى.
فإن البحث يف التفسري املوضوعي هو بيان الوحدة
الجامعة التي تربط بني أجزاء املوضوع الواحد ،سواء الذي
تفرقــت عنــارصه يف ســور القــرآن الكريــم ،أو الــذي انتظمــت
عنــارصه يف ســورة واحــدة مــن ســوره ،ثــم الكشــف عــن ذلــك
املوضــوع وإبــراز عنــارصه ،وبيــان الصــات التــي تربــط بينهــا،
ومعرفــة منهــج القــرآن يف تناولــه ،وبيــان مظاهــر إعجــازه.
املبحث الثاين :نشأة التفسري املوضوعي وتطوره

مل يظهــر مصطلــح “التفســر املوضوعــي” َعلَـ ًـا عــى علــم
معــن إال يف القــرن الرابــع عــر الهجــري .وهــذا يعنــي أن
العلــاء واملفرس يــن الســابقني مل يبحثــوا يف التفســر
املوضوعــي بالطريقــة املعروفــة لنــا يف هــذا العــر ،وال
يعنــي أن ال يكــون لــه بدايــات عندهــم ،بــل إن لبنــات هــذا
اللــون مــن التفســر وعنــارصه األوىل كانــت موجــودة منــذ
عــر التنزيــل يف حيــاة رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم.
وميكــن إجــال مظاهــر وجــود هــذا اللــون مــن التفســر
يف األمور التالية التي تصلح أن تكون لبنات متهيدية لهذا
العلــم املعارص:
 -1تفسري القرآن بالقرآن :ال ريب أن تفسري القرآن بالقرآن
هو لب التفسري املوضوعي وأعىل مثراته .فإن تتبع اآليات
التــي تناولــت قضيــة واحــدة والجمــع بــن دالالتهــا وتفســر
بعضهــا ببعــض والتنســيق بينهــا كان أبــرز ألــوان التفســر التــي
كان عليهــا يــريب النبــي  -أصحابــه ريض اللــه عنهــم.
ومــن أمثلتــه :مــا رواه اإلمــام البخــاري رحمــه اللــه يف
َ ْ َ ََ ُ
﴿وعِنــدهُ مفاتِــح
تفســر ’مفاتــح الغيــب‘ يف قولــه تعــاىل:
كتاب املؤمتر ()1
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َْْ
َْ ََُ
ْ َ ِّ َ ْ َ ْ
َّ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ
ــر
ــب ال يعلمهــا إِال ه
الغي ِ
ــو وي َعلــم مــا ِف الــر و ُالح ِ
ْ َ ََ
َّ َ ْ ُ َ َ َ َّ
ُ َ
َ َ َْ ُ ُ
ـات
و َمــا تســقط ِمــن ورقـ ٍة إِال يعلمهــا وال حبـ ٍة ِف ظلمـ ِ
َّ
َ
َ َ
ْ َ َْ
ُ
ني﴾ (ســورة
ـب وال يابِـ ٍ
ـاب مبِ ٍ
ـس إِال ِف ك ِتـ ٍ
األر ِض وال رطـ ٍ
األنعــام ،)59 :هــو حديــث عــن ســامل بــن عبــد اللــه عــن أبيــه
َّ
 :أن رســول اللــه  قــال“ :مفاتــح الغيــب خمــس﴿ ،إِن
َ ْ َ ُ ْ ُ َّ َ َ ُ َ ِّ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ
ـم مــا ِف
الل َّ عِنــده عِلــم الســاع ِة ويــزل الغيــث ويعلـ
َ
َْ ٌ َ َ َ ْ
َ َ ْ
ُ َ ً َ َ
األ ْر َحـ ِ
ـام َومــا تــد ِري نفــس مــاذا تك ِســب غــدا ومــا
َ ْ
َْ ٌ
َ ِّ َ ْ َ ُ ُ
ـوت إ َّن َ
الل َّ َعلِيـ ٌ
ـم َخبـ ٌ
ـر﴾
تــد ِري نفــس بِــأي أر ٍض تمـ
ِ
ِ
(ســورة لقــان.12”)34 :
ومنهــا :مــا رواه مســلم عــن عبــد اللــه بــن مســعود ريض
َّ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ ُ
ـم يلبِســوا
اللــه عنــه قــال :قــال ملــا نزلــت ﴿الِيــن آمنــوا ولـ
َ َ ُ ْ ُ ْ ُْ َ َ َُ ْ َْ ُ َ ُ ْ ُ َْ ُ َ
ــم أول ِــك لهــم األمــن وهــم مهتــدون﴾
إِيمانهــم بِظل ٍ
(ســورة األنعــام )82 :شــق ذلــك عــى أصحــاب رســول اللــه
صــى اللــه عليــه وســلم ،وقالــوا أينــا ال يظلــم نفســه ،فقــال
رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم“ :ليــس هــو كــا تظنــون
َ ْ َ َ ُْ َ ُ ْ
ُ
﴿وإِذ قــال لقمــان البنِ ِه َوه َو
إمنــا هــو كــا قــال لقــان البنــه
َّ ِّ ْ َ َ ُ ْ ٌ َ
َ ُ ُ َ ُ َ َّ ُ ْ ْ
ٌ
ـرك بِــالل َِّ إِن الــرك لظلــم ع ِظيم﴾
ي ِعظــه يــا بــي ال تـ ِ
13
(ســورة لقــان. ”)13 :
وقــد وضــع العلــاء بعــده قاعــدة يف أصــول التفســر
بــرورة عــودة املفــر إىل القــرآن الكريــم نفســه ملعرفــة
تفســر آيــة مــا ،فــا أجمــل يف مــكان فصــل يف آخــر ،ومــا
أطلــق يف آيــة قيــد يف أخــرى ،ومــا ورد عامـاً يف ســورة جــاء
مــا يخصصــه يف ســورة أخــرى ،وهــذا اللــون مــن التفســر
هــو أعــى مراتــب التفســر وأصدقهــا إذ ال أحــد أعلــم بــكالم
اللــه مــن اللــه.
 -2الجمــع بــن آيــات متعارضــة يف الظا هــر :ومــن
مظاهــر وجــود التفســر املوضوعــي عنــد القدمــاء مــا كان
يلجــأ إليــه بعــض الصحابــة ريض اللــه عنهــم مــن الجمــع بــن
آيــات تتعــارض يف الظاهــر ،كــا روى اإلمــام البخــاري رحمــه
اللــه عــن ســعيد بــن جبــر ريض اللــه عنــه قــال :قــال رجــل
البن عباس“ :إىن أجد ىف القرآن أشياء تختلف عيل :قال
َ َ ُ َ
ُّ
َ َ َ َ ََُْ ْ َْ َ
ـذ َوال
﴿ف ـإِذا ن ِفــخ ِف الصــورِ فــا أنســاب بين َهــم يومئِـ ٍ
َ َْ َ َْ ُ
ََ َ َُ َ
ض ُه ْ
ــم
ــاءلون﴾ (ســورة املؤمنــون﴿ )101 :وأقبــل بع
يتس
ََ َْ
ََ َ َُ َ
َْ َ
ـذ
ـض يتســاءلون﴾ (ســورة الصافــات﴿ )27 :يومئِـ ٍ
ع بعـ ٍ
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ج بوث يـف ريسفت ميركلا نآرقلل يعوضوملا ريسفتلا

َ َ ُّ َّ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َّ ُ َ
ـوى بهـ ْ
ـول لَـ ْ
ـو ت ُ َسـ َّ
ـم
يــود الِيــن كفــروا وعصــوا الرسـ
ِِ
ً
َْ ُ َ َ ُُْ َ َ َ
الل َّ حدِيثــا ﴾ (ســورة النســاء:
األرض وال يكتمــون
ُ َّ َ ْ َ ُ ْ ْ َ ُ ُ ْ َّ َ ْ َ ُ
َ ِّ َ
َ
﴿ )42ثــم لــم تكــن ف ِتنتهــم إِال أن قالــوا والل َِّ ربنــا
َمــا ُك َّنــا ُم ْشكـ َ
ـن﴾ (ســورة األنعــام )23 :فقــد كتمــوا ىف
ِ ِ
َ َ ْ ُ ْ َ َ ُّ َ ْ ً َ ْ َّ َ
ــماءُ
هــذه اآليــة .وقــال تعــاىل ﴿أأنتــم أشــد خلقــا أم الس
ََ ْ َ َ َْ َ َ
َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ
ََ َ
ـواها ( )28وأغطــش للهــا
بناهــا ( )27رفــع ســمكها فسـ
َ
َ َْ َ َ َ َ َ َ
ََ ْ َ َ ُ َ َ
ــرج ضحاهــا (َ )29واأل ْرض بعــد ذل ِــك دحاهــا﴾
وأخ
(ســورة النازعــات )30 -27 :فذكــر خلــق الســاء قبــل خلــق
ُ ْ َ َّ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َّ
َ َ َ
ـرون بِــالِي خلــق
األرض ،ثــم قــال ﴿قــل أئ ِنكــم لكفـ
َْ َ
َْ َ ْ َ ََْ ُ َ َُ َ َ ً َ َ
ـك َر ُّب الْ َعالَمنيَ
ـن وتعلــون ل أنــدادا ذلِـ
ـ
م
و
ي
ف
ض
األر
ِ
ِ
ِ
َ َ َ َ َ َ َ ِ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ
ـدرَ
( )9وجعــل فِيهــا رواس ِمــن فوق ِهــا وبــارك فِيهــا وقـ
َ َ َ َ َّ
َ َْ ََ
َ َ ً َّ
ِلســائل َ
ِني (ُ )10ثــمَّ
فِيهــا أق َواتهــا ِف أ ْربع ـ ِة أيــامٍ ســواء ل
ِ
َ
ْ َ
ْ َ َ َ َّ َ َ َ ُ َ ٌ َ َ َ َ َ
ه دخــان فقــال لها َولِــأ ْر ِض ا ِئتِيا
اســتوى إل الســماءِ و ِ
َ
َ ْ ً َ َِ َ َ َ َ َ
ْ َ َ ْ ً ْ َْ ً َ َ
ْ
َ
طــواع فقــال لهــا ولِــأر ِض ا ِئتِيــا طــواع أو كرهــا قالــا
َأتَيْ َنــا َطائع َ
ــن﴾ (ســورة فصلــت )11-9 :فذكــر ىف هــذه
ِِ
ْ ُ َ َْ ًَ
ََ َ
ـات مِنــه ومغ ِفــرة
خلــق األرض قبــل الســاء .وقــال ﴿درجـ ٍ
ً
ً
َ َ َْ ً ََ َ ُ َ ُ
ورحــة وكن
الل َّ غفــورا َرحِيمــا﴾ (ســورة النســاء)96 :
ً
َ ْ َ َ َ ُ ُ َْ ََ َ ُ َ
ً َ
﴿بــل رفعــه الل َّ إِلـ ِه وكن الل َّ ع ِزيــزا حكِيمــا ﴾ (ســورة
َ ْ َ َ ُ ُ َ َ َ ُّ ْ َ َ ْ َ
النســاء﴿ )158 :مــن كن ي ِريــد ثــواب
ادلنيــا ف ِعنــد الل َِّ
ً
َ َ ُ ُّ ْ َ
ً َ
َ ََ َ ُ َ
خــرة ِ وكن
الل َّ س ـ ِميعا ب ِصــرا﴾ (ســورة
ثــواب ادلنيــا َواآل ِ
النســاء ،)134 :فكأنــه كان ثــم مــى .فقــال ﴿فــا أنســاب
بينهــم﴾ ىف النفخــة األوىل ثــم ينفــخ ىف الصــور﴿ ،فصعــق
مــن ىف الســموات ومــن ىف األرض إال مــن شــاء﴾ فــا
أنســاب بينهــم عنــد ذلــك وال يتســاءلون ،ثــم ىف النفخــة
اآلخــرة ﴿أقبــل بعضهــم ىلع بعض يتســاءلون ﴾ ،وأمــا قوله
﴿مــا كنــا مرشكــن﴾ ﴿وال يكتمــون اهلل حديثا﴾ فــإن
اللــه يغفــر ألهــل اإلخــاص ذنوبهــم ،وقــال املرشكــون تعالــوا
نقول مل نكن مرشكني ،فختم عىل أفواههم فتنطق أيديهم،
فعند ذلك عرف أن الله ال يكتم حديثا وعنده ﴿يود اذلين
كفروا﴾ اآلية ،وخلق األرض ىف يومني ،ثم خلق السامء،
ثــم اســتوى إىل الســاء ،فســواهن ىف يومــن آخريــن ثــم
دحــا األرض ،ودحوهــا أن أخــرج منهــا املــاء واملرعــى ،وخلــق
الجبــال والجــال واآلكام ومــا بينهــا ىف يومــن آخريــن،
فذلــك قولــه ﴿دحاها﴾ ،وقولــه ﴿خلق األرض ىف يومني﴾

فجعلت األرض وما فيها من ىشء ىف أربعة أيام وخلقت
الســموات ىف يومــن﴿ .واكن اهلل غفــورا﴾ ســمى نفســه
ذلك وذلك قوله ،أى مل يزل كذلك ،فإن الله مل يرد شيئا
إال أصــاب بــه الــذى أراد ،فــا يختلــف عليــك القــرآن ،فــإن
كال مــن عنــد اللــه.14”...
 -3آيــات األحــكام :وقــد جمــع العلــاء والفقهــاء اآليــات
املتعلقــة باألحــكام الفقهيــة يف كتبهــم ،فجمعــوا مــا يتعلــق
بالوضوء والتيمم تحت كتاب الطهارة ،وأخذوا يف دراستها
واســتنباط األحــكام منهــا والجمــع بــن مــا يظهــر التعــارض
وذكــروا مــا نــص عليــه ومــا اســتنبط مــن القــرآن بطريــق اإلشــارة
والداللة الخفية ونحو ذلك ،كام جمعوا ما ورد يف الصالة
وقيامها وركوعها والقراءة فيها تحت كتاب الصالة ،وهكذا
يف سائر أبواب الفقه من العبادات واملعامالت والفرائض
والســر .وكل ذلــك لــون مــن ألــوان التفســر املوضوعــي يف
خطواتــه األوىل .وكان مــن فرســان ميــدان هــذا اللــون اإلمــام
الجليــل مقاتــل بــن ســليامن البلخــي املتــوىف ســنة150هـ
حيــث ألــف كتابًــا قيـ ًـا ســاه “تفســر الخمســائة آيــة يف
األمــر والنهــي والحــال والحــرام” جعــل ترتيبــه عــى طريقــة
الفقهــاء يف تأليفهــم؛ بــدأه بتفســر اإلميــان ،ثــم ذكــر أبــواب
الصــاة ،ثــم الــزكاة ،ثــم الصيــام ،ثــم الحــج ،ثــم املظــامل ،ثــم
املواريــث ،ثــم الربــا ،ثــم الخمــر ،ثــم النــكاح ،ثــم الطــاق،
ثــم الزنــا ،ثــم ذكــر بعــض اآلداب واملعامــات يف دخــول
البيــوت ،ثــم ذكــر أبــواب الجهــاد .ومقاتــل  -رحمــه اللــه  -وإن
مل يســتقص ذكــر اآليــات ذات املوضــوع الواحــد يف مــكان
واحــد ،فهــو بحــق مــن أوائــل العلــاء الذيــن كتبــوا فيــا نحــن
بصــدده مــن التفســر املوضوعــي.
 -4األشــباه والنظائــر :وقــد أخــذت هــذه الدراســات
املوضوعيــة اتجاهــا آخــر وهــو االتجــاه اللغــوي ،وذلــك بتتبــع
اللفظــة القرآنيــة ومحاولــة معرفــة دالالتهــا املختلفــة .فقــد
ألــف مقاتــل بــن ســليامن البلخــي كتابــا ســاه “األشــباه
والنظائــر يف القــرآن الكريــم” ،وذكــر فيــه الكلــات التــي
اتحــدت يف اللفــظ واختلفــت دالالتهــا حســب الســياق
يف اآليــات الكرميــة.
وأ لــف الرا غــب االصفهــاين املتــوىف ســنة502ه ـ
كتابــه “املفــردات يف غريــب القــرآن” حيــث تتبــع فيــه مــادة

الكلــات القرآنيــة وبــن دالالتهــا يف مختلــف اآليــات .وألــف
ا بــن الجــوزي املتــوىف ســنة597ه ـ كتا بــه “نزهــة األعــن
النــوارض يف علــم الوجــوه والنظائــر”.
وألــف الشــيخ الدامغــاين املتــوىف ســنة578ه ـ بعنــوان
“إصــاح الوجــوه والنظا ئــر يف القــرآن الكر يــم” ،وكتــاب
الفريوزابــادي املتــوىف ســنة817ه ـ بعنــوان “بصائــر ذوي
التميــز يف لطائــف الكتــاب العزيــز” ،وكتــاب ابــن العــاد
املتــوىف ســنة 887ه ـ بعنــوان “كشــف الرسائــر يف معنــى
الوجــوه والنظائــر”.
 -5الدراســات يف علــوم القــرآن :وإىل جانــب هــذه
النــاذج الســابقة فقــد بــرزت دراســات قرآنيــة مل تقتــر
عىل الجوانب اللغوية بل جمعت بني اآليات التي يربطها
رابــط واحــد أو ميكــن أن تدخــل تحــت عنــوان معــن .ومــن
تلــك النــاذج القدميــة للتفســر املوضوعــي كتــاب “مجــاز
القــرآن” لإلمــام أيب عبيــدة معمــر بــن املثنــى املتــوىف ســنة
210هــ ،و”تأويــل مشــكل القــرآن” لإلمــام ابــن قتيبــة املتــوىف
ســنة 276هــ ،و”ناســخ القــرآن ومنســوخه” لإلمــام أيب جعفــر
النحــاس املتــوىف ســنة 338هــ ،و”أســباب النــزول” أليب
الحســن الواحــدي املتــوىف ســنة 468هــ ،و”مجــاز القــرآن”
للعــز بــن عبــد الســام املتــوىف ســنة 660هــ ،و”التبيــان يف
أقســام القــرآن” البــن القيــم املتــوىف ســنة 751هــ.
وال زال هــذا األســلوب مــن التأليــف يف التفســر
املوضوعــي مســتم ًّرا إىل يومنــا هــذا ،وقــد توجهــت أنظــار
الباحثــن إىل هدا يــات القــرآن الكر يــم حــول معطيــات
الحضــارات املعــارصة وظهــور املذا هــب واالتجا هــات
االقتصاديــة واالجتامعيــة والعلــوم الكونيــة والطبيعيــة .كل
هــذه األمــور والحقائــق تدلنــا عــى أن التفســر املوضوعــي
ليــس بدعـاً أفرزتــه عقــول املتأخريــن ،وغفلــت عــن االهتــام
بــه أفهــام األولــن ،بــل هــذه املؤلفــات تصلــح أن تكــون
بدايات يف التفسري املوضوعي ،وإن مل تكن منه باملعنى
الــذي نريــده يف هــذا العــر.
املبحث الثالث :موقع التفسري املوضوعي من أنواع
التفسري األخرى

إن التفسري من حيث مناهج وطرق املفرسين ينقسم
كتاب املؤمتر ()1
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إىل أربعة أقسام:
 -1التفســر التحليــي -2،التفســر اإلجــايل-3 ،
التفســر املقــارن -4 ،التفســر املوضوعــي
ـيم آخــر،
وميكــن أن نقســم هــذه األقســام األربعــة تقسـ ً
ـمول ،فنجعــل األقســام الثالثــة األوىل املذكــورة
أكــر شـ ً
مندرجــة تحــت عنــوان جامــع ،وهــو “التفســر املوضعــي”،
ونجعلــه مقابـ ًـا للتفســر املوضوعــي.
إن التفســر املوضعــي يرجــع فيــه املفــر إىل موضــع
واحــد مــن القــرآن الكريــم ويــأيت بتفســر مــا فيــه ،وال يتعــداه
إىل موضع آخر إال أن يكمله .فمثال املفرس يبقى مع سورة
البقرة حتى يأيت عىل تفسريها متتب ًعا ترتيب اآليات فيها،
وعندما يفرس آية من آياتها فإنه ال يتجاوزها إىل اآلية التالية
إال بعد اإلنتهاء من تفسريها .أما التفسري املوضوعي فهو
املقابــل للتفســر املوضعــي ،ال يبقــى املفــر فيــه يف
موضــع واحــد مــن القــرآن ،بــل إمنــا يأخــذ املوضــوع الــذي
يبحثــه ،ويجمــع اآليــات التــي تتحــدث عنــه مــن مواضعهــا
املختلفــة ،ويقيــم منهــا بنــاء متكامـ ًـا ،يقــرر موقــف القــرآن
مــن موضوعــه املختــار .وقــد ســمى بعــض العلــاء التفســر
املوضعــي بـ”التفســر التجزيئــي” ألن املفــر فيــه يقــوم
بتقســيم اآليــة إىل عــدة أجــزاء وقطعــات ،ثــم يفــر كل هــذه
األجــزاء والقطعــات واحــدة بعــد واحــدة ،كــا أن التفســر
املوضوعــي ســمي بـ”التفســر التوحيــدي” ألن املفــر فيــه
يو ّحــد األيــات املختلفــة التــي تتحــدث عــن موضــوع واحــد
ويجمــع بينهــا ويســتخرج حقائقهــا وإيحاءاتهــا املختلفــة بعــد
هــذه النظــرة التوحيديــة.15
هناك فروق بني التفسري املوضعي والتفسري املوضوعي،
وميكن أن نذكر بعضً ا منها:
 -1املفــر يف التفســر املوضعــي ينظــر يف القــرآن
وســوره وآياتــه ،ويبقــى معــه ،ويســجل مــا يتلقــاه ويأخــذ منــه،
بينــا املفــر يف التفســر املوضوعــي يبــدأ مــن الواقــع
الــذي يعيــش فيــه ،ويــدرك حاجــات األمــة يف عــره عــى
مختلــف جوانبهــا.
 -2املفــر يف التفســر املوضعــي التحليــي يكتفــي
بتحليــل اآليــات وجملهــا وتراكيبهــا ،وا ســتخراج دالالتهــا
التفصيليــة الجزئيــة ،بينــا التفســر املوضو عــي يجمــع
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بــن املدلــوالت التفصيليــة وينســق بينهــا ،ويصــل بــن
جزئياتهــا املفــردة وبــن الــكل العــام الجامــع لهــا ،ويســتخرج
مــن مجموعهــا نظريــة قرآنيــة واقعيــة متكاملــة .فــإذن يعتــر
التفســر املوضعــي التمهيــد واللبنــات األوىل املتفرقــة
للتفســر املوضوعــي املتكامــل.
 -3ويف التفسري املوضعي يقدم املفرس للمسلمني
علم تفسرييًّا نظريًّا ،ومعلومات تفسريية ثقافية ،ومجاالت
ً
علميــة متنوعــة ،يف العقيــدة والحديــث واللغــة والنحــو
والبالغة والفقه وغري ذلك ،ولكن يف التفسري املوضوعي
ـول قرآنيــة ملشــكالت واقعيــة،
يقــدم املفــر للمســلمني حلـ ً
وحقائق قرآنية عن قضايا اجتامعية وحضارية ،فالعالج يف
التفســر املوضوعي أشــمل وأدق.
 -4إذا كان التفســر املوضعــي يخــدم اآليــة والجملــة
واملفــردة القرآنيــة ،فــإن التفســر املوضوعــي يخــدم مهمــة
القــرآن ورســالته ووظيفتــه يف حيــاة املســلمني ،وإنــه هــو
الــذي يتناســب مــع مقاصــد القــرآن وأولياتــه ،ومنطلقاتــه
األساســية ،ويخدمهــا ،ويحســن عرضهــا والدعــوة إليهــا.
ومــع هــذه الفــروق بينهــا فإنهــا مرحلتــان متكاملتــان،
وخطوتان متتابعتان ،وإن التفسري املوضعي رشط للتفسري
املوضوعــي ،ومتهيــد لــه ،فــا بــد مــن أن يســبقه ،وال يجــوز
أن نخطــو الخطــوة الثانيــة بــدون الخطــوة األوىل ،وال ميكــن
أن نصل إىل املرحلة الثانية دون تحصيل املرحلة األوىل.
املبحث الرابع :أسباب ظهور التفسري املوضوعي
املعارص
وميكــن أن نســتخلص هنــا أهــم األســباب التــي دعــت
إىل ظهــور التفســر املوضوعــي املعــارص واهتــام العلــاء
بــه رغــم كــرة التفاســر الســابقة:
أولً  -الطبيعــة العامــة لهــذا العــر :حيــث شــهد تحكــم
“الجاهلية” يف العامل ،وقيادتها للبرشية ،وانتشار األفكار
واآلراء الجاهليــة الكافــرة بــن النــاس ،ووصولهــا إىل عقــول
ومجتمعــات املســلمني ،فدعــت هــذه الحالــة املفكريــن
والعلــاء املســلمني إىل التوجــه إىل القــرآن الكريــم وتدبــره،
الســتخراج حقائقــه ودالالتــه التــي يتــم بهــا تفنيــد هــذه األفكار
الفاســدة ،ومواجهتهــا ،ووقايــة املســلمني مــن رشورهــا.
ثان ًيــا  -الوضــع العــام املحــزن للمســلمني يف هــذا

العــر :حيــث شــهد العــر الحد يــث القضــاء عــى
الخالفــة اإلســامية ،وأقــي اإلســام عــن الحكــم والتوجيــه،
ونشأت مناهج الحياة يف بالد املسلمني عىل أسس غري
إسالمية ،وأصبح اإلسالم غريبًا يف مؤسسات ومجتمعات
املسلمني ،فدفعت هذه الظاهرة علامء األمة إىل العودة
إىل القــرآن ،ودعــوة املســلمني إىل االلتــزام بــه ،وتطبيــق
توجيهاتــه ومبادئــه يف حياتهــم ،ولذلــك قا مــوا بدرا ســة
موضوعات القرآن الكريم ،وتقدميها للمسلمني ،ليفهموها
ويســتوعبوها ،ثــم ليرتبــوا علىيهــا ويلتزمــو بهــا.
ثالثًــا :مواكبــة التطــور العلمــي املعــريف يف هــذا
العرص :إن العرص الحديث شهد توجه العلامء والباحثني
إىل مز يــد مــن التخصــص الدقيــق ،والتعمــق املنهجــي
العلمــي ،وتجميــع الجزئيــات املتفرقــة ،وصــاروا مهتمــن
بالتصنيــف املوضو عــي الشــامل للمســائل والقضا يــا،
ولذلــك أقبــل العلــاء املســلمون عــى القــرآن ونظــروا فيــه
هــذه النظــرة التوحيديــة والتجميعيــة ،والحظــوا مقاصــد
العامــة واســتخرجوا منــه املوضوعــات العامــة املوحــدة،
وقدمــوا هــذه الدراســات يف التفســر املوضوعــي.
راب ًعــا :إصــدار أعــال علميــة موضوعيــة عامــة ،تتعلــق
بالقــرآن وألفاظــه وموضوعاتــه ،ســاعدت هــذه الدراســات
املعجميــة العلميــة الباحثــن يف القــرآن ،وســهلت عليهــم
اســتخراج املوضوعــات القرآنيــة مــن الســور واآليــات .وبعــض
هــذه املعاجــم العلميــة صــدر عــن املســترشقني الغربيــن،
مثــل كتــاب “نجــوم الفرقــان يف أطــراف القــرآن” للمســترشق
األملــاين “جوســتاف فلوجــل” ،وكتــاب “تفصيــل آيــات
القــرآن الكريــم” للمســترشق الفرنــي “جــون البــوم” ،وكتــاب
“املســتدرك” عــى كتــاب البــوم للمســترشق الفرنــي
“إدوار مونتيــه” .وبعضهــا صــدر عــن الباحثــن املســلمني،
أو املجامع العربية ،مثل كتاب “املعجم املفهرس أللفاظ
القــرآن الكريــم” ملحمــد فــؤاد عبــد الباقــي ،وكتــاب “معجــم
األدوات والضامئــر يف القــرآن” ل ـ د .إســاعيل عاميــرة ود.
عبــد الحميــد مصطفــى الســيد (وهــو تكملــة ملعجــم عبــد
الباقي) ،وكتاب “دراسات ألسلوب القرآن الكريم” ملحمد
عبــد الخالــق عظيمــة ،وكتــاب “معجــم ألفــاظ القــرآن الكريــم”
الــذي أصــدره مجمــع اللغــة العربيــة يف القاهــرة.

خامسا :التفات أقسام التفسري يف الكليات الرشعية
ً
والجامعــات اإلســامية إىل أهميــة الدراســات املوضوعيــة
القرآنيــة ،وتوجيــه األســاتذة واملرشفــن طالبهــم إىل الكتابــة
يف التفســر املوضوعــي ،والبحــث يف املوضو عــات
القرآنيــة.16
املبحث الخامس :أهمية التفسري املوضوعي

التفســر املوضو عــي تفســر هــذا العــر ،وتفســر
املســتقبل أيضً ــا – إن شــاء اللــه  ،-ولــه أهميــة كــرى عنــد
املســلمني ،وحاجتهــم إليــه ما ســة.
وهــذا التفســر يحقــق للمســلمني فوائــد كثــرة ،مــن
حيــث صلتهــم بالقــرآن ،وتعرفهــم عــى مبادئــه وحقائقــه،
ومن حيث تصوراتهم وتكوين ثقافاتهم ،ومن حيث عملهم
عــى إصــاح أخطائهــم ،وتكويــن مجتمعاتهــم ،ومــن حيــث
حســن عــرض القــرآن واإلســام عــى اآلخريــن ،والوقــوف أمــام
األعــداء واملخالفــن.
وتأيت أهمية هذا اللون من التفسري من خالل:
 1التفســر املوضوعــي وســيلة رضوريــة منهجيــة لتقديــم
القــرآن تقدميًــا علميًّــا منهجيًّــا إلنســان هــذا العــر،
وابــراز عظمتــه ،وحســن عــرض مبادئــه وموضوعاتــه.
 2هذا التفسري كفيل ببيان حاجة اإلنسان املعارص إىل
خصوصــا.
الديــن عمو ًمــا ،وإىل اإلســام والقــرآن
ً
 3يتــم عــرض أبعــاد ومجــاالت وآفــاق جديــدة ملوضوعــات
القــرآن عــن طريــق هــذا التفســر.
 4بالتفسري املوضوعي تظهر الحيوية الواقعية للقرآن.
 5التفســر املوضوعــي يتفــق مــع املقاصــد األساســية
للقــرآن الكر يــم.
 6التفســر املوضو عــي يعيــد توثيــق الصلــة القرآنيــة
مبختلــف العلــوم الرشعيــة اإلســامية.
 7بالتفســر املوضو عــي يتــم تقد يــم منا هــج الد عــوة
والحركة واإلصالح ،ويتعرف الدعاة واملصلحون عىل
حقائــق القــرآن يف فقــه الدعــوة والتغيــر.
 8إبــراز وجــوه جديــدة مــن إعجــاز القــرآن الكريــم ،فكلــا
َج ـ ّدت عــى الســاحة أفــكار جديــدة مــن ُمعطيــات
التقــدم الفكــري والحضــاري وجدهــا املفــر جليــة
كتاب املؤمتر ()1
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يف آيــات القــرآن ال لبــس فيهــا وال غمــوض بعــد تتبــع
موا طــن ذكرهــا يف القــرآن ،فيســجل عند هــا ســبق
القــرآن إليهــا ،ويدلــل بذلــك عــى كونــه كالم اللــه الــذي
ال يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه وال مــن خلفــه ،وأنــه الــذي
ال تنقــي عجائبــه وال تنتهــي غرائبــه ودالئــل إعجــازه.
التأكيــد عــى أهميــة تفســر القــرآن بالقــرآن ،الــذي هــو
أعــى وأجــل أنــواع التفســر ،وبالتفســر املوضوعــي
نــدرك أهميــة هــذا اللــون مــن التفســر فتــزداد عنايتنــا
بــه ،وتتعاضــد جهودنــا لبيانــه وتوضيحــه.
إن تجــدد حاجــات املجتمعــات ،وبــروز أفــكار جديــدة
عــى الســاحة اإلنســانية وانفتــاح مياديــن للنظريــات
العلمية الحديثة ال ميكن تغطيتها وال رؤية الحلول لها
إال باللجــوء إىل التفســر املوضوعــي للقــرآن الكريــم.
إثــراء املعلومــات حــول قضيــة معينــة .إن تخصيــص
موضــوع بالبحــث والدراســة وجمــع أطرافــه واإلطــاع
عــى أســباب النــزول لآليــات املتعلقــة بــه ،وتحديــد
املرحلــة التــي نزلــت اآليــات الكرميــة التــي تعالــج بعــض
جوانبــه وتوجيــه مــا ظاهــره التعــارض ،كل ذلــك يهــيء
للموضــوع ج ـ ًّوا علم ًّيــا لدراســة هــذا املوضــوع بعمــق
وشــمولية تــري املعلومــات حولــه وتــرز معاملــه .ومثل
هــذا العمــق والتوســع إلبــراز معــامل املوضــوع ال يتيــر
للباحث يف أي نوع من أنواع التفسري سواء التحلييل
أو اإلجــايل أو املقــارن ،بــل يتــم تحقيــق ذلــك مــن
خالل التفسري املوضوعي بحيث تتبني لذوي الشأن
أدلــة جديــدة ،ورؤى مســتفيضة.
تأصيــل الدراســات القرآنيــة وتصحيــح مســارها :لقــد
نالــت بعــض علــوم القــرآن حظ ـاً وافــرا ً مــن البحــث
والدراســة وصنفــت فيهــا املصنفــات الكثــرة مثــل
العلــوم املتعلقــة بالجوا نــب اللغو يــة والدرا ســات
الفقهيــة آليــات األحــكام ،إال أن هنــاك علو ًمــا بــرزت
جديــدة تحتــاج إىل تأصيــل بضبــط مســارها حتــى يؤمــن
عثارهــا مثــل “اإلعجــاز العلمــي يف القــرآن” ،فقــد كــر
الكاتبــون حولــه إال أنــه بحاجــة ماســة إىل ضبــط قواعــده
ليتجنــب اإلفــراط فيــه أو التفريــط ،وهــذا إمنــا يتــم عــر
دراســة موضوعيــة آليــات القــرآن وهداياتــه يف هــذا
ج بوث يـف ريسفت ميركلا نآرقلل يعوضوملا ريسفتلا

املجــال .وهنــاك علــوم ودراســات قامئــة منــذ القــدم
لكن املسار الذي تنتهجه يحتاج إىل تصحيح وتعديل،
وإعادة تقويم كعلم التاريخ الذي أخذ منهجاً يف رسد
الوقائع واألحداث من غري تعرض لسنن الله يف الكون
واملجتمــع ،عل ـاً بــأن هــذه الســنن قــد أبرزتهــا آيــات
القرآن خالل قصصه بشكل واضح ،وهناك انحرافات
مبثوثة يف كتب التاريخ تخالف ما نص عليه يف القرآن
الكريــم ،ولــن يتــم تعديلهــا وتقويــم مثــل هــذه العلــوم إال
بطريــق اســتقصاء منهــج القــرآن يف عرضهــا ودراســتها.

الفصل الثاين :ألوان يف التفسري املوضوعي
وخطوات السري فيها
املبحث األول :ألوان التفسري املوضوعي

ألوان التفسري املوضوعي ثالثة:
1 1التفسري املوضوعي للمصطلح القرآين.
2 2التفسري املوضوعي للموضوع القرآين.
3 3التفسري املوضوعي للسورة القرآنية.
اللــون األول :يختــص هــذا اللــون باملصطلحــات
واملفــردات القرآنيــة ،حيــث يختــار البا حــث لفظًــا مــن
را يف ســياقه ،فيتتبعــه يف
ألفــاظ القــرآن الكريــم ،ورد كث ـ ً
الســور واآليــات ،ثــم يجمــع تلــك اآليــات التــي ورد فيهــا هــذا
اللفــظ أو مشــتقاته مــن مادتــه اللغويــة .وبعــد جمــع اآليــات
واإلحاطــة بتفســرها يحــاول اســتنباط دالالت اللفــظ مــن
خــال اســتعامل القــرآن الكريــم لــه.
وإمنــا تــدور هــذه الطريقــة يف إطــار داللــة الكلمــة يف
موضعهــا املفــرد فحســب .ومعلــوم أن كثــرا ً مــن الكلــات
قــد اكتســب معــاين رشعيــة مل تكــن موجــودة مــن قبــل،
مثل :الصالة ،الحج ،الزكاة ،الصوم ،كام أن كلامت أخرى
قــد تحولــت باســتخدام القــرآن لهــا إىل مصطلحــات قرآنيــة
ذات وجــوه جديــدة يف الداللــة واالســتعامل ،مثــل :األمــة،
الصدقة ،الرب ،الجهاد ،الكتاب ،املنافقون ،أهل الكتاب،
الص ّديــق ،الشــفاعة ،الكفــر ،الشــيطان.
ومــن املعلــوم أن كتــب غريــب القــرآن ،وكتــب األشــباه
والنظائــر قــد تضممــت هــذا اللــون مــن التفســر ،وهــي

العمــدة يف مثــل هــذه األبحــاث ،إال أن املؤلفــات القدميــة
مــن هــذا اللــون بقيــت يف دائــرة داللــة الكلمــة يف موضعها،
ومل يحــاول مؤلفوهــا أن يربطــوا بينهــا يف مختلــف الســور،
فبقــي تفســرهم للكلمــة يف دائــرة الداللــة اللفظيــة .أمــا
املعارصون الذين كتبوا يف هذا اللون فقد تتبعوا الكلمة
وحاولــوا الربــط بــن دالالتهــا يف مختلــف املواطــن ،فــكان
أشــبه مايكــون باللــون الثــاين مــن التفســر املوضوعــي.
ويعد مقاتل بن سليامن البلخي (ت 150هـ) أول من
بــدأ هــذا التنــاول يف كتابــه( :األشــباه والنظائــر يف القــرآن
الكريم) فأىت بالكلامت التي اتحدت يف اللفظ واختلفت
يف الداللــة بحســب الســياق القــرآين ،مــن ذلــك تفســره
للطعــام يف القــرآن عــى أربعــة وجــوه ،ولننظــر إىل معالجتــه
هــذا الفــن التفســري فيقــول:
الوجــه األول :الــذي يأكلــه النــاس ،كــا يف قولــه تعــاىل
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والوجــه الثــاين :الطعــام يعنــي الذبائــح ،فذلــك قولــه
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حــل لهــم﴾  ،يعنــي “ :وذبائحكــم حــل لهــم”.
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قولــه تعــاىل ﴿أ ِ
حــل لكــم صيــد الحـ ِ
الوجــه الرابــع“ :طعمــوا” مبعنــى رشبــوا ،فذلــك قولــه
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21
التحريــم...
وتابعــه الدامغــاين (ت  478هــ) يف كتابــه( :إصــاح
الوجوه والنظائر) فقال تحت مادة [خ ي ر] ما ييل[ ،خ ي
ر] تــأيت عــى عــدة أوجــه :املــال ،اإلميــان ،اإلســام ،أفضــل،
العافيــة ،األجــر ،الطعــام ،الظَ َفــر ،الغنيمــة...
ومــن أمثلــة هــذا اللــون كتــاب “مفــردات ألفــاظ القــرآن”
لإلمــام الراغــب األصفهــاين ،و”عمــدة الحفــاظ يف تفســر
أرشف األلفــاظ” للســمني الحلبــي.
اللــون الثــاين :هــذا اللــون يهتــم مبوضوعــات القــرآن
العامــة ،حيــث يختــار الباحــث أحــد هــذه املوضوعــات،
وينظــر يف آيــات القــرآن التــي عرضتــه ،ويســتخرج منهــا
الــدالالت املختلفــة ،ويبحثهــا مــن وجهــة نظــر قرآنيــة.

وهناك فرق بني هذا اللون واللون السابق .فالباحث
يف التفســر املوضوعــي للمصطلــح القــرآين يبقــى مــع
املفــردة القرآنيــة التــي اختارهــا ،ويتابــع معناهــا يف معاجــم
اللغــة ،وويبحثهــا وا شــتقاقاتها وترصيفاتهــا يف القــرآن،
ويالحــظ مــا طــرأ عــى وضــع هــذه اللفظــة القرآنيــة مــن
تغيريات يف آيات القرآن ويحاول أن يعلل لك ،ثم يستخرج
لطائــف ودالالت مــن ســره مــع هــذا املصطلــح القــرآين،
ويلتفــت إىل الــدالالت العامــة ذات األبعــاد الواقعيــة التــي
تهــم مســلمي هــذا العــر.
أمــا البا حــث يف التفســر املوضو عــي للموضــوع
القــرآين ،فــإن بحثــه أعــم وأشــمل مــن األول ،وميدانــه يف
البحــث أوســع ،ووقفا تــه الفكر يــة معــه أ كــر ،ومعالجتــه
الواقعيــة لحاجــات ومشــكالت أمتــه مــن خاللــه أوضــح.22
وطريقــة الكتابــة يف هــذا اللــون تتــم باســتخراج اآليــات
التي تناولت املوضوع ،وبعد جمعها واإلحاطة بها تفسريا ً
وتأم ـاً يحــاول الباحــث اســتنباط عنــارص املوضــوع مــن
خــال مــا بــن يديــه مــن آيــات ،ثــم ينســق بــن تلــك العنــارص
بحيث يقسمها إىل أبواب وفصول حسب حاجة املوضوع
ويقدم لذلك مبقدمة حول أسلوب القرآن يف عرض أفكار
املوضوع .ويكون منطلق العرض واالستدالل والدراسة هو
آيــات القــرآن الكريــم ال غــر ،مــع ربــط كل ذلــك بواقــع النــاس
ومشــكالتهم ،وإن ذكــر يشء مــن غــر القــرآن يف املوضــوع
فيذكــر مــن بــاب االعتضــاد ال االعتــاد.
وعىل الباحث أن يتجنب خالل بحثه التعرض لألمور
الجزئيــة يف تفســر اآليــات ،فــا يذكــر القــراءات ،ووجــوه
اإلعــراب ونحــو ذلــك إال مبقــدار مــا يخــدم املوضــوع ويتصــل
بــه اتصــاالً أساســياً مبــارشا ً .وعليــه يف كل ذلــك أن يهتــم
بأســلوب العــرض بأوضــح العبــارات لتوضيــح مرامــي القــرآن
وأهدافــه ومقاصــده.
وهــذا اللــون مــن التفســر املوضوعــي هــو املشــهور
يف عــرف أهــل االختصــاص ،حتــى أن ا ســم “التفســر
املوضوعــي” ال يــكاد ينــرف إال إليــه ،واملتتبــع لهــذا يجــده
جلي ـاً ،وســبب ذلــك يتلخــص يف أمريــن :األول -غــزارة
املوضوعــات التــي طرقهــا القــرآن وأشــبعها دراســة وبحثًــا.
والثــاين -تجــدد املوضوعــات واملشــكالت التــي تحتــاج إىل
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بحــث مــن وجهــة نظــر قرآنيــة ،وال تــكاد تنتهــي املوضوعــات
أو تقــف عنــد حــد.
ولقــد كــرت املؤلفــات قدميًــا وحديثًــا يف هــذا اللــون
مــن التفســر املوضوعــي ،يف موضوعــات مثــل إعجــاز
القرآن والناسخ واملنسوخ يف القرآن وأحكام القرآن وأمثال
القرآن ومجاز القرآن .ويف عرصنا هذا نرى هذا االتجاه من
التفســر يف مؤلفــات كثــرة ،ومنهــا رســالتا الشــيخ محمــود
شــلتوت شــيخ األزهــر األســبق ،وهــا “القــرآن والقتــال” و
“القــرآن واملــرأة” ،ومنهــا كتــب عبــاس محمــود العقــاد مثــل
“املــرأة يف القــرآن الكريــم” ،و”اإلنســان يف القــرآن الكريــم”،
و”الفلســفة القرآنيــة” ،وكتــاب حنفــي أحمــد “التفســر
العلمي لآليات الكونية” ،وبعض كتب األستاذ محمد عزة
دروزة مثــل “الدســتور القــرآين يف شــؤون الحيــاة” ،و”ســرة
الرســول :صــور مقتبســة مــن القــرآن” ،و”القــرآن والضــان
االجتامعــي” ،و”الصــر يف القــرآن الكريــم” للدكتــور يوســف
القرضــاوي ،و”مشــاهد القيامــة يف القــرآن” لســيد قطــب.
ومثل هذه املوضوعات ال تكاد تتناهي ،فكلام جد جديد
يف العلــوم املعــارصة التفــت علــاء املســلمني إىل القــرآن
الكريــم ليسرتشــدوا بهداياتــه وتوجيهــات آياتــه الكرميــة يف
مثــل هــذه املجــاالت الجديــدة.
اللــون الثالــث :وهــذا اللــون شــبيه باللــون الثــاين إال
أن دائــرة اللــون أضيــق مــن دائــرة ســابقه ،حيــث يبحــث يف
هــذا عــن الهــدف األســايس يف الســورة الواحــدة ،ويكــون
هــذا الهــدف هــو محــور التفســر املوضوعــي يف الســورة.
وطريقــة البحــث فيــه :أن يســتوعب الباحــث هــدف
الســورة األســايس ،أو األهــداف الرئيســية ،ويبحــث عــن
أســباب النــزول للســورة أو اآليــات التــي عرضــت املوضــوع
األســايس للســورة ،وينظــر يف ترتيــب نــزول الســورة مــن بــن
املكيــة واملدنيــة ،ثــم يــدرس األســاليب القرآنيــة يف عــرض
املوضــوع واملناســبات بــن مقاطــع اآليــات يف الســورة.23
وســيجد الباحــث أن لــكل ســورة مــن القــرآن شــخصيتها
املســتقلة وأهدافهــا األسا ســية .فمــن املعلــوم أن
الســوراملكية عرضــت أســس العقيــدة اإلســامية الثالثــة
بشــكل مفصل :األلوهية ،والرســالة ،والبعث بعد املوت،
لــذا ميكــن الباحــث أن يتنــاول يف كل ســورة مكيــة أحــد
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الجوانــب الثالثــة مــن العقيــدة ،كــا اشــتمل كثــر منهــا عــى
الحــث عــى أمهــات األخــاق والتنفــر مــن مرذولهــا.
ومل يظفــر هــذا اللــون مــن التفســر بعنايــة املفرسيــن
القدمــاء ،بــل جــاءت يف ثنايــا تفاســرهم اإلشــارات إىل
بعــض أهــداف الســور ،وخاصــة القصــرة منهــا ،وكذلــك
التحري لوجه املناسبة بني مقاطع بعض السور ،كام فعل
اإلمــام الفخــر الــرازي يف تفســره الكبــر وكــا فعــل البقاعــي
يف كتابــه “نظــم الــدرر يف تناســب اآليــات والســور”.
وأمــا يف العــر الحديــث املفــر املشــهور ســيد
قطــب كان مول ًعــا بعــرض أهــداف وأساســيات كل ســورة،
قبــل البــدء يف تفســرها ،وبيــان شــخصية كل ســورة
ومالمحها املتميزة عن بقية السور ،واألساليب املتبعة يف
عــرض افكارهــا ،فيعتــر كتابــه “يف ظــال القــرآن”  -وخاصــة
مقدمته لتفســر كل ســورة  -منوذ ًجا جيدًا يف هذا اللون.
إن اإلمــام برهــان الديــن البقاعــي – صا حــب نظــم
الــدرر – رائــد يف هــذا اللــون مــن التفســر املوضوعــي عنــد
الســابقني ،وكان مؤم ًنــا بــأن القــرآن كلــه وحــدة واحــدة ،وأن
كل ســورة جــزء مــن هــذه الوحــدة القرآنيــة العامــة ،وأن آيــات
كل سورة تتناسق وتتناسب لتكون فيام بينها وحدة واحدة
للسورة ،وقد أدار تفسريه “نظم الدرر” عىل هذا األساس.
وممــن لهــم مســاهمة يف محاولــة ادراك الوحــدة
املوضوعية لسور القرآن محمد الطاهر بن عاشور يف كتابه
“تفسري التحرير والتنوير” ،وسعيد حوى يف كتابه “األساس
يف التفســر” ،واملعلــم الهنــدي عبــد الحميــد الفراهــي يف
كتابه “نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان” (وهو تويف قبل
إمتامــه ومل يفــر إال بعــض الســور) ،والشــيخ عبــد الحميــد
طهامز يف كتابه “من مواضيع سور القرآن” ،والدكتور محمد
حســن باجــودة يف كتابــه “الوحــدة املوضوعيــة يف ســورة
يوسف” ،واألستاذ عبد الرحمن حبنكة يف كتابه “تدبر سورة
الفرقان يف وحدة موضوع” ،واألستاذ إبراهيم زيد الكيالين
يف كتابــه “تصــور األلوهيــة كــا تعرضــه ســورة األنعــام”.24
مثــال هــذا اللــون مــن التفســر املوضوعــي :ســورة
املنافقــن /موضوعهــا :فضــح املنافقــن والتحذيــر منهــم.
وقد عالجت السورة هذا املوضوع من خالل موضوعاتها
املتعــددة نحــو:

 1بيان كذب املنافقني وأنهم يقولون ماال يعتقدون.
جرأتهم عىل األميان الكاذبة تسرتا عىل نفاقهم وخوفا
2
عــى دمائهــم.
 3صدهم عن سبيل الله بأساليبهم الخبيثة املاكرة.
 4سيطرة الجنب والخوف عليهم مع أن الناظر لهم يراهم
أصحــاب أجســام ضخــام.
 5إعراضهــم عــن الهــدى وعــدم االســتجابة لهــم وصــد
النــاس عنــه.
 6فضــح دسائســهم ومناوراتهــم ومــا تحملــه نفوســهم
اللئيمــة مــن الخبــث والغــدر والخيا نــة لإلســام
و ا ملســلمني .
 7تحذيــر املؤمنــن مــن أن يقعــوا يف أدىن صفــة مــن
صفات املنافقني ،وأدىن درجات النفاق عدم التجرد
للّــه والغفلــة عــن ذكــره ا شــتغاال باألمــوال واألوالد،
والتقاعــس عــن البــذل يف ســبيل اللــه حتــى يــأيت اليــوم
الــذي ال ينفــع فيــه البــذل والصدقــات.
وقد أنكر بعض العلامء القدامى الوحدة املوضوعية
يف الســورة ألســباب عــدة ،وقــد ذكــر األســتاذ عبدالحميــد
الفراهي بعضا من هذه األسباب يف كتابه “دالئل النظام”،
ويقول :األول :وهو أقوى االســباب؛ تربئة كالم الله عن كل
عيب وشــن ،وال شــك أنه ظاهر النظام والرتتيب يف كثري
من املواضع ،ولكنهم لو ادعوا أنه كله منظم والنظم مرعي
فيــه ،الظطــروا إىل القــول بعدمــه ،وذلــك لغموضــه ودقتــه،
فرتكــوا هــذا املســلك ومل يحولــوه إىل قصــور أفهامهــم،
فــإن منهــا مــا وجــدوه خــاف أصــول النظــم وتيقنــوا أنــه ال
ميكــن فيــه تصــور نظــم مــا .....والثــاين :إن أكــر مــن ذهــب
إىل وجــود النظــم كاإلمــام الــرازي رحمــه اللــه قنــع يف هــذا
األمــر الصعــب مبــا هــو أهــون مــن نســج العنكبــوت مــع ســبقه
الظاهــر يف العلــوم النظريــة والــذكاء ،فمــن نظــر يف كالمــه
تيقــن بــأن النظــم لــو كان كــا يدعيــه هــذا اإلمــام املتبحــر
وأمثالــه ملــا خفــي عليــه مــع خوضــه فيــه ،وإذ ال يــأيت هــو
وال غــره إال بــكل ضعيــف فــا مطمــع فيــه ألحــد بعــد هــؤالء،
فإمــا بقــي عــى قولــه بوجــود النظــم ولكــن بئــس مــن مــن
علمــه وأغلــق بابــه ،فــإن ســمع أحــدا يدعــوه إليــه مل يســمعه،
وإمــا صــار إىل الــرأي الــذي ظنــه أســلم ،وهــو أن القــرآن نــزل

منجــا مفرقــا فــا يطلــب فيــه نظــام .قلــت :وقــد ســبق أن
بينــت عــدم عنايــة الــرازي بهــذا النظــام .والثالــث :إكثــار
الوجــوه يف التأويــل ،وإكثــار الجــدل وقــال وقيــل ،وذلــك
بــأن النظــم إمنــا يجــري عــى وحــدة ،فبحســب مــا تكــرت
الوجــوه تعــذر اســتنباط النظــام ،فمــن نظــر يف هــذه الوجــوه
املتناقصــة ،واألقاويــل املتشاكســة تحــر ال يــدري مــا يختــار
منه؟ ...والرابع :تحزب األمة يف فرق وشيع قد ألجأهم إىل
التمسك مبا يؤيدهم من الكتاب ،فراق لهم تأويله الخاص
ســواء كان بظاهــر القــول أو بإحــدى طــرق حمــل الــكالم عــى
بعــض املحتمــات .وال يخفــى أن غلبــة رأي وتوهــم يجعــل
البعيــد قريبــا والضعيــف قويــا ،وكذلــك يفعــل كل فريــق،
فلــكل حــزب تأويــل حســب مذهبــه ،وحينئــذ ال ميكــن رعايــة
النظــام ،فــإن الــكالم ال بــد لــه مــن ســياق ،وال بــد ألجزائــه مــن
موقــع يخصــه.25”..
املبحث الثاين :خطوات السري يف التفسري املوضوعي

قلنا إن التفسري املوضوعي عىل ثالثة ألوان :التفسري
املوضوعــي للمصطلــح القــرآين ،والتفســر املوضوعــي
للموضــوع القــرآين ،والتفســر املوضوعــي للســورة القرآنيــة.
وتكلمنــا عــن هــذه األلــوان ،وكالمنــا اآلن عــن الخطــوات
املتدرجــة التــي ال بــد أن يســلكها الباحــث يف كل مــن هــذه
األلــوان الثالثــة.
خطــوات الســر يف التفســر املوضوعــي للمصطلــح
القــرآين
بحــث املصطلــح القــرآين وتفســره موضوعيــا يتــم عــى
مرحلتني أساســيتني:
املرحلة األوىل :مرحلة البحث والجمع.
املرحلة الثانية :مرحلة الرتتيب والتبويب والصياغة.
ولكل مرحلة خطواتها الفرعية املتدرجة.
أول :خطوات مرحلة البحث والجمع:
ً
1 1اختيار املصطلح القرآين الذي يريد بحثه.
2 2تحديــد الجــذر الثــايث للكلمــة ،بــأن يعيــده إىل أصلهــا
الثاليث.
3 3أخــذ معنــى الجــذر الثــايث مــن أمهــات كتــب اللغــة
ومعاجمها األساسية (مثل معجم مقاييس اللغة أليب
كتاب املؤمتر ()1
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الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا ،ومفــردات ألفــاظ
القرآن للراغب األصفهاين ،ومعجم لسان العرب البن
منظــور ،وعمــدة الحفــاظ يف تفســر أرشف األلفــاظ
للســمني الحلبــي)...
4متابعة ورود الجذر الثاليث واشتقاقاته وترصيفاته يف
القرآن الكريم (تتيرس هذه املتابعة مبساعدة معاجم
فهارس ألفاظ القرآن مثل“ :املعجم املفهرس أللفاظ
القــرآن الكريــم” ملحمــد فــؤاد عبــد الباقــي ،و”معجــم
األدوات والضامئــر يف القــرآن” للدكتــور إســاعيل
عام يــرة والدكتــور عبــد الحميــد مصطفــى الســيد،
و”معجــم ألفــاظ القــرآن الكريــم” الــذي أصــدره مجمــع
اللغــة العربيــة يف القا هــرة ،و”املرشــد إىل آيــات
القرآن وكلامته” ملحمد فارس بركات ،و”فتح الرحمن
لطالــب آيــات القــرآن” لفيــض اللــه العلمــي ،و”معجــم
غريب القرآن مستخرجا من صحيح البخاري” ملحمد
فؤاد عبد الباقي ،و”مصباح اإلخوان لتحريات القرآن”
ليحيــى حلمــي قســطموين).
5ربط املعنى اللغوي للمصطلح القرآين مع االستعامل
القــرآين ،ومالحظــة توفــر املعنــى اللغــوي لــه يف كل
مفــردات واشــتقاقات املصطلــح.
6ربــط املصطلــح القــرآين مــع الســياق الــذي ورد فيــه،
وبيــان تناســق وتناســب هــذا املصطلــح مــع اآليــة التــي
ورد فيهــا ،ومــع الــدرس الــذي وردت يف اآليــة ،وذلــك
لبيــان الوحــدة املوضوعيــة للــدرس.
7ترتيــب اآليــات عــى حســب النــزول إن تيــر ذلــك،
ومالحظــة تطــور معنــى املصطلــح ،واإلضافــات عليــه
يف اآليــات املتأخــرة ،ومالحظــة مــا يف اآليــات مــن
النســخ ،والوقــوف عــى أســباب نزولهــا...
8االطــاع عــى تفســر تلــك اآليــات ،يف أمهــات كتــب
التفســر.
9مالحظــة البعــد الواقعــي للمصطلــح موضــوع البحــث،
وذلــك بــأن ينظــر يف اآليــات التــي أوردتــه للوقــوف
عــى أبعادهــا الواقعيــة ،وإدراك إشــاراتها وإيحاءاتهــا
الواقعية ،ودى عالجها ملشكالت مجتمعه ،ومعايشة
مضامينهــا الرتبويــة واالجتامعيــة.
ج بوث يـف ريسفت ميركلا نآرقلل يعوضوملا ريسفتلا

1 10الوقفــة املتأنيــة الفاحصــة أمــام اآليــات التــي أوردت
املصطلــح ،وا ســتخالص دالالتهــا ،وااللتفــات إىل
لطائفهــا ،وا ســتنباط دروســها وعربهــا ،وتســجيل
حقائقهــا.
ثان ًيا :خطوات مرحلة الرتتيب والصياغة:

1 1إلقاء نظرة دقيقة عىل املادة التفسريية أمامه.
2 2وضع مخطط منهجي موضوعي للبحث.
3 3توز يــع ا ملــادة التفســرية عــى فصــول ومبا حــث
ا ملخطــط .
4 4البدء بصياغة وكتابة كل فصل.
5 5الحــرص عــى دقــة الصياغــة مــن الناحيــة الظاهريــة
واملوضوعيــة.
6 6مالحظة وضع اللطائف واللفتات يف مواضعها.
7 7الرتكيــز عــى ربــط املصطلــح القــرآين مبقاصــد القــرآن
وأهدافــه.
8 8اإلخراج الفني املقبول لبحثه.
بهذا يكون البحث متصفا باملنهجية املوضوعية من
حيث األفكار واملضامني ،ومتصفا بالجامل الظاهري من
حيث الصياغة واإلخراج الفني.26
خطوات السري يف التفسري املوضوعي للموضوع القرآين

وهــذا اللــون الثــاين مــن التفســر املوضوعــي هــو
املعمول به يف مجال البحوث العلمية املوضوعية كثريا،
وإذا مــا أطلقــت كلمــة “التفســر املوضوعــي” فــا يفهــم
منهــا إال بحــث موضــوع مــن موضوعــات القــرآن الكريــم عــى
مســتوى القــرآن جميعــه.
وال شك أن عملية التصور األويل ألبعاد املوضوع جزء
مــن نجــاح الباحــث يف خدمــة هــذه الطريقــة؛ إذ الفهــم يــأيت
بعــد التصــور .ويــأيت مــن بعــد ذلــك اختيــار العنــوان وجمــع
اآليــات املتعلقــة بــه وترتيبهــا بحســب نزولهــا؛ ألن مــا نــزل
مبكــة كان يف األعــم األغلــب يتعلــق بأســس عامــة ،بخــاف
التنزيــل املــدين الــذي اتســم بتحديــد معاملــه ،ثــم يــأيت دور
تفســر هــذه اآليــات وفهــم داللتهــا ومــا ترمــي إليــه ألفاظهــا
ومــا تحملــه مــن الروابــط بينهــا ،مــع اإلحاطــة قــدر اإلمــكان
مبعانيهــا مجتمعــة ،وفهــم التوجيهــات القرآنيــة التــي تحيــط

بهــا وتنســاب يف ثناياهــا ،واالجتهــاد يف تلمــس الهدايــات
القرآنيــة املنبثــة يف نصوصهــا الكرميــة.
وميكن تفصيل خطوات السري يف هذه الطريقة عىل
النحو اآليت:
1 1اختيــار عنــوان للموضــوع القــرآين بعــد تحديــد معــامل
حــدوده ،وأبعــاده يف اآليــات.
2 2جمــع اآليــات التــي تخــدم موضوعــه ،مســتعينا عــى
ذلــك بحفظــه وباملصحــف الرشيــف ،وبالكتــب التــي
عنيــت بجمــع اآليــات تحــت عنــوان واحــد؛ أو التــي
تجمــع اآليــات املتامثلــة يف حــروف املعجــم (مثــل
كتــاب “املفــردات” للراغــب االصفهــاين ،و”معجــم
ألفاظ القرآن الكريم” ملجمع اللغة العربية ،و”تفصيل
آيات القرآن الكريم” لجون البوم ،و”املعجم املفهرس
أللفــاظ القــرآن الكريــم” لألســتاذ محمــد فــؤاد عبــد
الباقــي).
3 3ترتيــب هــذه اآليــات حســب زمــن النــزول ،ان تيــر
ذ لــك.
4 4فهــم اآليــات التــي جمعــت بالرجــوع إىل تفســرها يف
كتب التفسري ،ومعرفة ما يتعلق بها من أسباب نزول
أو نســخ ،أو تــدرج ترشيــع.
5 5تســجيل العنــارص األسا ســية للموضــوع مــن خــال
اآليــات.
6 6تفســر هــذه اآليــات تفســرا يفهــم منــه الحكمــة يف
إيرادهــا والغايــة مــن وراء تنفيــد أوامرهــا ونواهيهــا ،مــع
تدعيمــه بالســنة النبويــة وأقــوال الســلف الصالــح.
7 7إزاحة ما قد يكون من موهم االختالف والتناقض بني
اآليات ،والرد عىل أقوال مخالفي اآليات ومعارضيها.
8 8وضــع املخطــط للبحــث ،وفــق توجيهــات البحــث
العلمــي ،بتحد يــد منهجــه يف البحــث ،وتقســيم
املوضــوع إىل أبــواب وفصــول ومبا حــث ومســائل.
9 9ربط املوضوع بواقع الحياة ومشكالتها محاوالً تقديم
الحلول القرآنية لها.
1 10تحديــد أهــداف الباحــث مــن بحثــه ،بإ بــراز حقائــق
وتوجيهــات القــرآن ،وعرضهــا بأســلوب جيــد .27
1 11خطــوات الســر يف التفســر املوضوعــي للســورة

12

13
14

15
16

17
18

19
20

القرآنية
1ويف هذه الطريقة تتجىل مهمة الباحث يف الكشف
عــن الهــدف الجامــع الــذي تــدور حولــه الســورة ،بــأن
يســتوعب أ هــداف الســورة املنبثــة يف أ ســباب
نزولهــا وترتيبهــا ومكيهــا ومدنيهــا وأســائها وعــدد آيهــا
ومقاصدهــا الفرعيــة وأســاليب عرضهــا واملناســبات
بــن مقاطعهــا.
1فخطــوات الســر يف هــذا اللــون مــن التفســر
ا ملو ضو عــي :
1التقديــم للســورة بتمهيــد ،يبــن فيــه اســمها التوفيقــي
واالجتهــادي ،وأســباب نزولهــا ومكيتهــا ومدنيتهــا،
وربطهــا مبــا قبلهــا مــن الســور ،وغــر ذلــك.
1تحد يــد أ هــداف الســورة األسا ســية ومقاصد هــا
ا لرئيســية .
1التعــرف عــى شــخصية الســورة وموضوعهــا الرئيــي،
ثــم التعــرف عــى محاورهــا ،وربــط هــذه املحــاور مــع
مقاصدهــا ،واالستشــهاد عــى ذلــك بآياتهــا.
1تقســيم الســورة املطولــة واملتوســطة إىل أقســام ،إن
تيــر ذلــك.
1تقســيم الوحــدة إىل دروس موضوعيــة ،وذكــر آيــات
وموضوع كل درس ،وبيان الصلة بني آيات كل درس،
ثــم الصلــة بــن دروس الوحــدة..
1االطالع عىل تفسري السورة يف أمهات الكتب.
2اســتحالص أهــم حقائــق الســورة ،والــدالالت التــي
تقررهــا ،واإلشــارة إىل أبعــاد الســورة الواقعيــة ،وكيفيــة
معالجتهــا ملشــكالت اإلنســان املعــارص.28

الخامتة

ويف ختام هذا البحث ننتهي إىل إثبات عدة حقائق:
1 1إن التفسري املوضوعي تفسري جديد يف شكله ،ولكن
يوجد بعض من آثاره يف كتب التفسري القدمية.
2 2وهــذا النــوع مــن التفســر يتنــاول موضوعــات مختلفــة
يتكلــم عنهــا القــرآن الكريــم
3 3وهــو عــى ثالثــة أقســام ،ولــكل قســم منهــا طــرق خاصــة
يف تطبيقه.
كتاب املؤمتر ()1

املؤمتر الدويل 2015 - 2 -

189

املصادر واملراجع
1 .1البداية يف التفسري املوضوعي للدكتور عبد الحي الفرماوي.

6 .6التفسري املوضوعي للقرآن ،للدكتور أحمد السيد الكومي.

2 .2جــال الفكــر يف التفســر املوضوعــي آليــات مــن الذكــر ،للدكتــور
جمعــة عــي عبــد القــادر.

7 .7التفســر املوضوعــي ومنهجيــة البحــث فيــه ،للدكتــور زيــاد خليــل
الدغامني.

4 .4املدخل إىل التفسري املوضوعي ،للدكتور عبد الستار سعيد.

9 .9فيــض الرحمــن يف التفســر املوضوعــي للقــرآن ،للدكتــور توفيــق
علــوان.

3 .3معــامل ســور القــرآن وإتحافــات درره ،للدكتــور جمعــة عــي عبــد
القــادر.
5 .5مباحث يف التفسري املوضوعي ،للدكتور مصطفى مسلم.

8 .8التفسري املوضوعي بني النظرية والتطبيق ،للدكتور صالح عبد
الفتاح الخالدي.

الهوامش
1

الفريوزآبادي -القاموس املحيط.587/1 :

3

أ.د .جمعة عيل عبد القادر -جالل الفكر5/1 :

2
4

الراغب االصفهاين -املفردات يف غريب القرآن571 :
الدكتور عبد الستار سعيد ،املدخل إىل التفسري املوضوعي:
ص ،23 -20والدكتــور مصطفــى مســلم -مباحــث يف التفســر
املوضوعــي :ص.15

5

الراغــب  -مفــردات القــرآن :ص ،563 ،562حجــازي  -الوحــدة
املوضوعيــة يف القــرآن :ص.33

7

أ .د .مصطفــى مســلم  -مباحــث يف التفســر املوضوعــي :ص
16

9

أ .د .عبــد الجليــل عبــد الرحيــم -التفســر املوضوعــي بــن دفتــي
امليــزان.34 /1 :

 15انظــر التفســر املوضوعــي بــن النظريــة والتطبيــق للدكتــور صــاح
عبــد الفتــاح الخالــدي :ص.48
 16انظر بعض هذه األسباب يف املدخل إىل التفسري املوضوعي
للدكتور عبد الستار السعيد :ص ،39-34والتفسري املوضوعي
بــن النظريــة والتطبيــق للدكتــور صــاح عبــد الفتــاح الخالــدي:
ص.55 ،54
 17سورة قريش :اآلية.4

 18سورة املائدة :اآلية.5

 19سورة املائدة :اآلية.96

6

أ.د .عبــد الســتار ســعيد  -املدخــل إىل التفســر املوضوعــي:
ص23 -20

 20سورة املائدة :اآلية93

8

أ.د .جمعة عيل عبد القادر -جالل الفكر5/1 :

 22انظــر التفســر املوضوعــي بــن النظريــة والتطبيــق للدكتــور صــاح
عبــد الفتــاح الخالــدي :ص.62

 21مقاتل بن سليامن -األشباه والنظائر :ص.188

 23انظر مباحث يف التفســر املوضوعي لـ أ .د .مصطفى مســلم:
ص.29 ،28
 24ويف هذا الكتاب اختار الباحث موضوعا معينا من موضوعات
ســورة األنعــام ،وهــذا أيضــا مــن هــذا اللــون مــن التفســر املوضوعــي.

 10املدخــل إىل التفســر املوضوعــي ل ـ أ.د .عبــد الســتار ســعيد:
ص ،20ودراســات يف التفســر املوضوعــي ل ـ د .زاهــر عــواض:
ص.7

 25انظر دالئل النظام للفراهي :ص.26 -21

 12أخرجــه البخــاري -برقــم 4627 :يف كتــاب بــدء الوحــي :بــاب
(وعنــده مفا تــح الغيــب ال يعلمهــا إال هــو)

 27انظــر هــذه الخطــوات يف :مباحــث يف التفســر املوضوعــي،
للدكتــور مصطفــى مســلم :ص .39 -37

 11أ .د .مصطفــى مســلم  -مباحــث يف التفســر املوضوعــي :ص
16

 26انظــر التفســر املوضوعــي بــن النظريــة والتطبيــق للدكتــور صــاح
عبــد الفتــاح الخالــدي :ص.78 -72

 13أخرجه مسلم برقم  ،124و 197يف كتاب اإلميان.

 28انظــر التفســر املوضوعــي بــن النظريــة والتطبيــق للدكتــور صــاح
عبــد الفتــاح الخالــدي :ص.86 -83

 14أخرجــه البخــاري تعليقــا يف كتــاب التفســر ،بــاب ســورة حــم
الســجدة ،قبــل الحد يــث ()4816

190

ج بوث يـف ريسفت ميركلا نآرقلل يعوضوملا ريسفتلا

�أ�سباب اخلط�أ فـي التفا�سري احلديثة
بحث مقدم لندوة
سعيد بن محمد بن سعد الشهراين

األستاذ املشارك بقسم القرآن وعلومه ،كلية الرشيعة وأصول الدين ،جامعة امللك خالد

املقدمة

الحمــد للــه رب العاملــن ،والصــاة والســام عــى أرشف
األنبياء واملرسلني ،وعىل آله وأصحابه أجمعني؛ أما بعد:
فــإن مــن أعظــم املِن ـ َّن التــي امــن اللــه بهــا علينــا أهــل
اإلســام نــزول القــرآن؛ الــذي هــو هــدى للنــاس وبينــات مــن
الهــدى والفرقــان ،حبــل اللــه املتــن والذكــر الحكيــم ،كالم
َ
﴿أ َل َي ْعلَ ُ
ــم
رب العاملــن ،إذ هــو أعلــم مبــا يصلــح خلقــه:
َ ْ َ َ َ َ ُ َ َّ
ُ َْ
الب ُ
ــر﴾()1؛ “فمــن اهتــدى
مــن خلــق وهــو الل ِطيــف ِ
مبــا يدعــو إليــه القــرآن كان أكمــل النــاس وأقومهــم وأهداهــم
يف جميــع أمــوره”(.)2
وحاجــة األمــة ماســة إىل فهــم القــرآن وتدبــره؛ واســتنباط
هداياتــه وتوجيهاتــه ،يف كل زمــان ومــكان ،وإن كانــت يف
هذا العرص أشد ،لفشو الجهل واتباع الهوى ،وكرثة الفنت-
نســأل اللــه أن يعصمنــا مــن الزلــل.-
وال يكون ذلك – الفهم والتدبر -إال وفق منهج رصني؛
ســار عليــه ســلف األمــة وخــر قرونهــا؛ وحــن تحيــد األمــة
أفــرادا وجامعــات -عنــه تضــل الطريــق وتتنكــب الــراط،ُ
مصــداق ذلــك قــول النبــي ﴿:إين قــد خلفــت فيكم ما
لــن تضلــوا بعدهمــا؛ مــا أخذتــم بهما،كتاب اهلل وســنيت،
ولــن يفرتقــا حــى يــردا ىلع احلــوض﴾ (.)3
وحني تأملت يف محاور هذه الندوة املباركة – بربكة
مــا تبحــث فيــه وتتحــدث عنــه -رأيــت أن أكتــب يف أســباب
الخطــأ يف التفاســر الحديــث ،وســأتناول هــذا املوضــوع
يف مقدمــة ،ومبحثــن ،وخامتــة.
أمــا مقدمــة البحــث :فذكــرت فيهــا أهميــة املوضــوع،
والحاجــة إليــه.

وأمــا املبحــث األول :فذكــرت فيــه مفهــوم الخطــأ يف
اللغــة ،والــرع.
ويف املبحــث الثــاين :أســباب الخطــأ يف التفاســر
الحديثــه.
ثــم الخامتــة ،وفيهــا أهــم النتائــج والتوصيــات ،وبعدهــا
فهــارس البحــث.
هذا؛ والله أسأل التوفيق والسداد ،وصىل الله عىل
نبينا محمد ،وعىل آله وأصحابه أجمعني.

املبحث األول

التعريف مبصطلحات البحث

أوالً :تعريف األسباب:

يف اللغــة :األســباب َو ِ
بَ ،ومنــه قولُــه( :فَلْ َي ْمـ ُد ْد
احد َهــا سـ َب ٌ
()5
فالسـ َبب ال َح ْبل .
السـ َـآ ِء) (،)4
ب إِ َ
ِسـ َب ٍ
َ
ل َّ
ب َ
قَـ َ
ـيء
ِي :يُ َقــال للطريــق الْموصــل إِ َ
ـال الْ َه ـ َرو ّ
ل الـ َّ ْ
صــل ِب ـ ِه
شء يتَ َو َّ
َس ـبَب؛ وللحبــل َس ـبَب؛ وللبــاب َول ـكُل َ ْ
شء َس ـ َبب َو ِم ْنــه قَ ْولــه ( :-r-كل َس ـ َبب يَ ْنق َِطــع إِ َّل
إِ َ
ل َْ
()6
ســببي) أَي :وصلتي؛ َو ِم ْنه قَ ْوله تعاىل( :وتقطعت بهم
ْالَ ْس ـبَاب) ( )7أَي :املواصــل واملــودات(.)8
ويف االصطالح :ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه
العدم لذاته(.)9
ثانياً :تعريف الخطأ:

ط ُء وال َخطَ ـأُ وال َخطَــا ُءِ :
يف اللغــة :ال َخ ـ ْ
ـواب ،وقــد
الصـ ِ
ض ـ ُّد َّ
ِ ()10
ِ
أ ْخطَ ـأَ إ ْخطَــا ًء
ـئ .
وخاطئَ ـةً ،وتَ َخطَّ ـأَ وخَطـ َ
ويف االصطالح :العدول عن الصواب ،واالعراض عن
كتاب املؤمتر ()1
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املنهج السليم.
ثالثاً :تعريف التفسري:

يف اللغــة :قَـ َ
ب َم ْع َنا ُهـ َـا
ـر َو َّ
السـ َف ُر يَتَ َقــا َر ُ
ـال ال َّرا ِغـ ُ
ـب :الْ َفـ ْ ُ
ـر ِ ِلظْ َهــا ِر ا لْ َم ْع َنــى
كَتَ َقــا ُر ِ
ب لَ ْفظَيْ ِهـ َـا لَ ِك ـ ْن ُج ِعـ َـل ا لْ َفـ ْ ُ
ـر ٌة َو ُس ـ ِّم َي
الْ َم ْع ُقــو ِل َو ِم ْن ـ ُه ِقيـ َـل لِـ َـا يُ ْن ِبـ ُ
ـئ َع ْن ـ ُه الْ َب ـ ْو ُل :تَ ْفـ ِ َ
صــا ِر فَ ِقيـ َـل
السـ َف ُر ِ ِلبْـ َرا ِز ْالَ ْع َيــانِ لِ ْلَبْ َ
ِب َهــا قَــا ُرو َر ُة الْـ َـا ِء َو ُج ِعـ َـل َّ
َس ـ َف َر ِ
الصبْـ ُـح(.)11
ت الْ َم ـ ْرأَ ُة َع ـ ْن َو ْج ِه َهــا َوأَ ْس ـ َف َر ُّ
ويف االصطــاح :قــال أبــو حيــان :هــو علــم يبحــث فيــه
عــن كيفيــة النطــق بألفــاظ القــرآن ومدلوالتهــا وأحكامهــا
اإلفراد يــة والرتكيبيــة ومعانيهــا التــي تحمــل عليهــا حا لــة
الرتكيــب وتتــات لذلــك(.)12

املبحث الثاين:
أسباب الخطأ يف التفاسري الحديثه.

مــن خــال التأ مــل يف التفا ســر الحديثــه ومــا ا عــرى
مؤلفيهــا مــن أخطــاء -وهــذا ال يعنــي عــدم وجــود الصحــة يف
تفاســرهم ،بــل لهــم الفضــل واألثــر يف األمــة -وكــا قيــل :
َمن ذا الَّذي ت ُرىض َسجايا ُه كُلُّها
كَفى امل َر َء نُبالً أَن ت ُ َع َّد َمعا ِي ُب ْه

(.)13

خلصت إىل أن الخطأ يف تفاسريهم ال يعدو أن يكون
لألسباب التالية:
األول :املبالغة يف تقديس العقل

العقــل منحــة ربانيــة ونعمــة عظيمــة أكــرم اللــه بهــا بنــي آدم،
ومي َّزهــم بهــا عــى ســائر املخلوقــات ،واآليــات الدالــة عــى
ثنــاء اللــه عــى مــن أعمــل عقلــه ،واســتفاد منــه فيــا خلــق لــه
كثــرة يف القــرآن قــال تعــاىل:
وحني نتأمل يف بعض التفاسري الخاطئة للقرآن نلحظ
أن املبالغــة يف تقديــس العقــل ،ســبب رئيــس يف وقــوع
الخطــأ فيهــا ،فح َّكمــوا العقــل وقدمــوه عــى النقــل ،وجعلــوا
النقل تابعاً للعقل ،فام وافق العقول من النصوص قبلوه،
وما خلفه ردوه ،بحجة أن األدلة العقلية قطعية الثبوت ،أما
األدلة النقلية فإنها ظنية ،ولذا عند تعارضها يجب تقديم
الدليل العقيل واألخذ به ،ورد ماهو مخالف للمعقول.
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ودنل مدقم ثحب ةثيدحلا ريسافتلا يـف أطخلا بابسأ

قــال الشــاطبي مبين ـاً موقفهــم مــن األحاديــث التــي
تخالــف املعقــول عندهــم  ”:وهــم يــردون األحاديــث التــي
جــرت غــر موافقــة ألغراضهــم ومذاهبهــم ،وي ُّدعــون أنهــا
مخالفة للمعقول ،وغري جارية عىل مقتىض الدليل فيجب
ردها ،كاملنكرين لعذاب القرب ،والرصاط ،وامليزان ،ورؤية
اللــه عــز وجــل يف اآلخــرة ،وكذلــك حديــث الذبــاب وقتلــه،
وأن يف أحــد جناحيــه داءا ً؛ ويف اآلخــر دواءا ً ،...وحديــث
الــذي أخــذ أخــاه بطنــه ،فأمــر النبــي  rبســقيه العســل،
ومــا أشــبه ذلــك مــن األحاديــث الصحيحــة املنقولــة نقــل
العــدول ،..وقــد جعلــوا القــول بإثبــات الــراط وامليــزان
والحــوض ،قــوالً مبــا ال يعقــل ،وقــد ســئل بعضهــم هــل يكفــر
مــن قــال بعــدم رؤيــة البــاري يف األخــرة ؟ فقــال :اليكفــر ،ألنــه
قــال مــا اليُعقــل ،ومــن قــال مــاال يُعقــل فليــس بكافــر”)14( .
ومــن األمثلــة عــى ذلــك مــا ذكــره بعــض املفرسيــن(: )15
“ وأما أن هناك نهر يف الجنة اسمه الكوثر؛ وأن الله أعطاه
نبيــه فــا يفهــم مــن معنــى اآليــة ،بــل الــذي يــدل عليــه ســياق
الســورة ،وموضــوع نزولهــا هــو الــذي بينــاه مــن أحــد القولــن؛
()16
واألول :وهــو النبــوة ومــا يف معناهــا أرجــح”..
فمــن خــال مــا ســبق يظهــر لــك عــدم قبــول املفــر
لتفســر الكوثــر بالنهــر الــذي أعطيــه النبــي  rيف الجنــة،
وذلــك لعــدم فهمــه لذلــك مــن اآليــة؛ وال ريــب أن مــا ذهــب
إليــه باطــل ال يصــح مــن وجــوه:
الوجــه األول :ثبــوت الحديــث الصحيــح عــن املعصــوم
 rبتفســر الكوثــر بالنهــر ،فهــو أعلــم مبــراد اللــه مــن غــره.
أخــرج مســلم يف صحيحــه( :)17عــن أنــس بــن مالــكt
قــال :أغفــى رســول اللــه إغفــاءة؛ فرفــع رأســه متبســا ،إمــا
قال لهم ،وإما قالوا له:مل ضحكت؟ فقال رسول الله“ :إنه
أنزلــت عــي آنفــا ســورة ،فقــرأ :بســم اهلل الرمحــن الرحيــم
َّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ
﴿إِنــا أعطينــاك الك ْوث َر﴾ حتــى ختمهــا .فقــال :هل تــدرون
مــا الكوثــر؟ قالــوا :اللــه ورســوله أعلــم .قــال :هــو نهــر أعطانيــه
ريب عز وجل يف الجنة ،عليه خري كثري؛ ترد عليه أمتي يوم
القيامــة ،آنيتــه عــدد النجــوم…” الحديــث.
وأخــرج البخــاري يف صحيحه()18عــن أنــس بــن مالــك
قــال :ملــا عــرج بالنبــي  rإىل الســاء قــال“ :أتيــت عــى نهــر
حافتــاه قبــاب اللؤلــؤ املجــوف ،فقلــت :مــا هــذا يــا جربيــل؟

قــال :هــذا الكوثــر”.
وأخــرج ابــن أيب عاصــم بســنده ،ابــن عبــاس قــال :قــال
عمر بن الخطاب“ :سيأيت قوم يُكذبون بالحوض ،ويُكذبون
()19
بالشــفاعة ،ويُكذبــون بقــوم يخرحــون مــن النــار”.
الوجــه الثــاين :أن مــا ادعــاه( )20بقولــه“ :وأن اللــه أعطــاه
نبيــه فــا يفهــم مــن معنــى اآليــة” ،فهــو دليــل عليــه ،وليس له:
إذ أن من املتقرر عند أهل األصول أن اللفظ العام يحتمل
كل مــا ميكــن حملــه عليــه( ،)21وهــو محتمــل للنهــر ولغــره،
فيلزمــه الدليــل عــى إخراجــه منــه.
الثاين :ضعف الخلفية الرشعية

جــاءت نصــوص الوحيــن بالحــث عــى العلــم والرتغيــب
فيــه؛ ومــن ذلكــم قــول املــوىل جــل وعــا( :يرفــع اللــه الذيــن
آمنــوا منكــم والذيــن أوتــوا العلــم درجــات واللــه مبــا تعملــون
خبري) ( )22وبتتبع األخطاء يف التفاسري الحديثة تبني يل أن
ضعف الخلفية الرشعية لدى الباحث يف التفسري له أثره
يف وقــوع الخطــأ؛ والشــك أن لــكل علــم أصــول ينــى عليهــا،
فمــن حــرم األصــول حــرم الوصــول؛ وكــا قيــل مــن تحــدث يف
غــر فنــه أىت بالعجائــب ،وباملثــال يتضــح املقــال.
قــال بعــض الباحثــن( )23حــن حــرر املــراد باألمــي يف
قولــه تعــاىل ( :الذيــن يتبعــون الرســول النبــي األمــي الــذي
يجدونــه مكتوبــا عندهــم يف التــوراة واإلنجيــل) ( )24نــرى أن
النبــي -r-كان أميــا مبعنــى أنــه غــر يهــودي وغــر نــراين،
وكان أميــا أيضــا بكتــب اليهــود والنصــارى؛ وكانــت معلوماته
عــن كتبهــم هــي بقــدر مــا أوحــي إليــه بعــد بعثتــه  .أمــا
إســقاط هــذا املعنــى عــى عــى أن النبــي  كان أميــا ال
يقــرأ وال يكتــب فهــذا خطــأ.)25(.
قلــت :وهــذا القــول باطــل ال يصــح رشعــا وعقــا ،ومــا
أويت الباحث – أرشــده الله – إال من عدم معرفته بأصول
الفــن ،وضعــف خلفيتــه الرشعيــة ،وســأبني ذلــك فيــا يــي:
أوالً :أن الله أخرب يف كتابه بأن النبي  أميا ال يقرأ وال
يكتــب ،قــال ســبحانه( :ومــا كنــت تتلــو مــن قبلــه مــن كتــاب
()26
وال تخطه بيمينك ,إذا الرتاب املبطلون)
قــال ابــن كثــر :أي :قــد لبثــت يف قومــك -يــا محمــد
-ومــن قبــل أن تــأيت بهــذا القــرآن ُعمــرا ال تقــرأ كتابــا وال تحســن

الكتابــة ،بــل كل أحــد مــن قومــك وغريهــم يعــرف أنــك رجــل
أمــي ال تقــرأ وال تكتــب (.)27
ثانيًا :ويف الســنة ما يدل عىل ذلك :يف الصحيحني
ـب الشَّ ـ ْه ُر
ـب َو َل نَ ْح ُ
سـ ُ
عنــه أنــه قــال( :إِنَّــا أُ َّم ـ ٌة أُ ِّميَّ ـ ٌة َل نَ ْكتُـ ُ
ن) (،)28
سـ َع ًة َو ِع ْ ِ
شيـ َن َو َمـ َّر ًة �ث َ َلثِـ َ
َه َكـذَا َو َه َكـذَا يَ ْع ِنــي َمـ َّر ًة تِ ْ
ويف صلــح الحديبيــة اعــرض املرشكــون عــى كتابــة كلمــة :
يل ذلك
محمد رسول الله ،فأمر النبي أن ميحوها ,وأىب ع ٌّ
وقال ال أمحوك أبدًا ,قال له النبي :أرين مكانها( .)29أفكان
يســأل عليــا عــن مــكان الكلمــة وهــو يقــرأ.
ثالثًــا :ويف اللغــة مــا يــدل عــى أن األمــي مــن ال يقــرأ
وال يكتــب ؛ قــال ابــن منظــور :األمــي املنســوب إىل مــا عليــه
َج َبلَتْــه أمــه أي :ال يكتــب فهــو أمــي؛ ألن الكتابــة مكتســبة
فكأنــه نســب إىل مــا يولــد عليــه( ،)30وقــال الراغــب :األمــي
هــو الــذي ال يكتــب و ال يقــرأ مــن كتــاب ،و عليــه حمــل قــول
تعــاىل ( :هــو الــذي بعــث يف األميــن رســوالً منهــم) (.)31
قلــت :ومــا مــى يظهــر بجــاء أن مــن أســباب الخطــأ
لــدى الباحــث ضعــف خلفيتــه الرشعيــة واللغويــة ،وذلــك
لكونــه فــر اآليــة دون النظــر فيــا قالــه العلــاء األوائــل للغــة
ســواء أكانــوا مــن أهــل اللغــة أم التفســر واألثــر ،ولــو أنــه بــدأ
يف العلــم بأخــذ أصولــه ملــا وقــع يف هــذا الخطــأ الفــادح
واللــه املســتعان.
الثالث :التعصب للمذهب أو االتجاه الذي مييل إليه

يُعــد التعصــب مــن أســباب الخطــأ يف التفســر وغــره،
وذلــك ألن املتعصــب ألمــر مــا ال يــرى الحــق يف غــره،
وعليــه فــا يتأمــل يف مــا ســواه ،فيقــع يف الخطــأ وينتــر
لــه وهــو عــى غــره ،ومــن األمثلــة عــى ذلــك مــا ذكــره أحــد
الباحثــن( )32فقــال“ :إن القــرآن الكريــم يحــرم بتات ـاً تعــدد
الزوجــات فقولــه تعــاىل( :فانكحــوا مــا طــاب لكــم مــن النســاء
مثنــى وثــاث وربــاع فــإن خفتــم أال تعدلــوا فواحــدة أو مــا
ملكــت أميانكــم ذلــك أدىن أال تعولــوا) ( ،)33ليــس املقصــود
منه إباحة أكرث من واحدة ،بل قصد منه تحريم ذلك بتاتاً،
وكل مــا يف األمــر أن صيغــة التحريــم وردت عــادة القــرآن يف
االســتدراج والتلطيــف .فاآليــة واضحــة لــكل متــذوق أنهــا هــزء
وســخرية ممــن يريــد تعــدد الزوجــات ،ألن املــوىل ســبحانه
كتاب املؤمتر ()1
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وتعــاىل أردفهــا بقولــه ( :فــإن خفتــم أال تعدلــوا فواحــدة أو
مــا ملكــت أميانكــم) وقولــه يف موضــع آخر(:ولــن تســتطيعوا
أن تعدلــوا بــن النســاء ولــو حرصتــم فــا متيلــوا كل امليــل
فتذروهــا كاملعلقــة)( )34كــا يقــرر النحــاة هــي أشــد أدوات
النفي للمستقبل إذ تنفيه نفياً باتاً .فالقرآن يسجل برصيح
العبــارة أن االســتطاعة مســتحيلة ،أي أن العلــة املتوهمــة
للترصيــح لــن تتحقــق ،واملقــرر عنــد الفقهــاء مــن عقليــن
وحرفيــن أنــه متــى زالــت العلــة زال املعلــول”(.)35
قــال محمــود شــلتوت..“ :وقــد يكــون مــن أعجــب مــا
اســتنبط مــن هــذه اآليــات أنهــا تــدل عــى أن التعــدد غــر
مــروع( ،)36بحجــة أن العــدل جعــل رشط ـاً فيــه مبقتــى
اآليــة األوىل ،وأنبــأت اآليــة الثانيــة أن العــدل غــر مســتطاع،
وبذلــك حــال معنــى اآليتــن :يبيــح التعــدد بــرط العــدل،
والعــدل غــر مســتطاع ،فــا إباحــة للتعــدد.
وواضــح أن هــذا عبــث بآيــات اللــه ،وتحريــف لهــا عــن
مواضعها؛ فام كان الله لريشد إىل تزوج العدد من النساء
عند الخوف من ظلم اليتامى؛ ويضع العدل بني الزوجات
رشطـاً يف التعــدد بأســلوب يــدل اســتطاعته والقــدرة عليــه،
ثــم يعــود وينفــي اســتطاعته والقــدرة عليــه.
وعــى هــذا تُخــرج اآليتــان عــى مــا يتفــق وجــال التنزيــل
وحكمة الترشيع ،ويرشد إليه سياقهام؛ وسبب نزول الثانية
منهــا :أنــه ملــا قيــل يف اآليــة األوىل( :فــإن خفتــم أال تعدلــوا
فواحــدة) فهــم منــه أن العــدل بــن الزوجــات واجــب ،وتبــادر
إىل النفوس أن العدل بإطالقه ينرصف إىل معناه الكامل
الــذي ال يتتحقــق إال باملســاواة يف كل شــئ ،مــا ميلــك ومــا
ال ميلــك؛ فتحــرج بذلــك املؤمنــون ،وحــق لهــم أن يتحرجــوا؛
ألن العــدل بهــذا املعنــى الــذي تبــادر إىل أذهانهــم غــر
مســتطاع ،ألن فيــه مــا ال يدخــل تحــت االختيــار ،فجــاءت
اآليــة ترشــد إىل العــدل املطلــوب يف اآليــة األوىل ،وترفــع
عــن كواهلهــم هــذا الحــرج الــذي تصــوروه مــن كلمة(:ولــن
تســتطيعوا أن تعدلــوا بــن النســاء ولــو حرصتــم فــا متيلــوا
كل امليــل فتذروهــا كاملعلقــة) ،وكأنــه قيــل لهــم :العــدل
املطلــوب ليــس هــو مــا تصورتــم فضاقــت بــه صدوركــم ،وبــه
تحرجتــم مــن تعــدد الزوجــات الــذي أباحــه اللــه لكــم ،ووســع
بــه عليكــم ،وإمنــا هــو :أال متيلــوا إىل إحداهــن كل امليــل،
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فتــذروا األخــرى كاملعلقــة”.
ثــم يقــال بــأن عــدم القــدرة املنفــي يف اآليــة هــو العــدل
يف األمــور القلبيــة كالحــب والجــاع.
قــال ابــن عبــاس :يف قولــه تعــاىل(: :ولــن تســتطيعوا
ـب
أن تعدلــوا بــن النســاء ولــو حرصتــم) يعنــي :يف الحـ ّ
()38
والجــاع.
يؤيد هذا ما خُتمت به اآلية (:وإن تصلحوا وتتقوا فإن
الله كان غفورا رحيام) واملعنى :وإن تصلحوا أعاملكم أيها
النــاس ،فتعدلــوا يف قســمكم بــن أزواجكــم ومــا فــرض اللــه
له ّن عليكم من النفقة والعرشة باملعروف ،فال تجوروا يف
ذلــك ،وتتقــوا اللــه يف امليــل الــذي نهاكــم عنــه ،بــأن متيلــوا
إلحداهـ ّن عــى األخــرى ،فتظلموهــا حقهــا مــا أوجبهــا اللــه
لها عليكم ،فإن الله يسرت عليكم ما سلف منكم من ميلكم
وجوركــم عليه ـ ّن قبــل ذلــك برتكــه عقوبتكــم عليــه ،ويغطــي
()39
ذلك عليكم بعفوه عنكم ما مىض منكم يف ذلك قبل.
()37

الرابع :مجارات الواقع وضغوطاته،
دون مراعاة النص الرشعي.

ويف قوله تعاىل( :أمل تر إىل الذين خرجوا من ديارهم وهم
ألــوف حــذر املــوت فقــال لهــم اللــه موتــوا ثــم أحياهــم إن اللــه
()40
لذو فضل عىل الناس ولكن أكرث الناس ال يشكرون).
قــال بعــض الباحثــن ( )41صارف ـاً اآليــة عــن الظا هــر
املتبــادر منهــا ”:فمعنــى مــوت أولئــك القــوم هــو أن العــدو
نــكل بهــم ،فأفنــى قوتهــم ،وأزال اســتقالل أمتهــم ،حتــى
صارت ال تعد أمة ،بأن تفرق شملها ،وذهبت جامعتها..،
وعنى حياتهم هو عود االستقالل إليهم” )42(.ووافقه محمد
رضــا عــى ذلــك.
قــال شــلتوت ”:والــذي حمــل األســتاذ اإلمــام عــى هــذا
فيام نظن هو رغبته يف التخلص من االعرتاض الذي ذكره
()43
بعض املسترشقني”.
الســادس :عــدم إجــال الســلف وتوقريهــم؛ والتجــرئ
عليهــم والحــط مــن قدرهــم.
قال محمد عبده واصفاً تفاسري السلف “ :كام أولعوا
بحشــوها بالقصــص واإلرسائيليــات التــي تلقفوهــا مــن أفــواه
اليهود ،وألصقوها بالقرآن ،لتكون بياناً له وتفسريا ً ،وجعلوا

ذلك ملحقاً بالوحي ،والحق الذي ال مرية فيه؛ أنه ال يجوز
إلحــاق يشء بالوحــي غــر مــا تــدل عليــه ألفاظــه ،وأســاليبه،
إال مــا ثبــت بالوحــي عــن املعصــوم الــذي جــاء بــه ثبوت ـاً ال
()44
يخالطــه الريب”.
ويقــول محمــد رضــا ”:كان مــن ســوء حــض املســلمني،
أن أ كــر مــا كتــب يف التفســر يشــغل قارئــه عــن هــذه
املقاصــد العاليــة ،والهدايــة الســامية ،فمنهــا مــا يشــغله
عــن القــرآن؛ مبباحــث اإلعــراب وقواعــد النحو..،وبعضهــا
يلفتــه عنــه بكــرة الروايــات ومــا مزجــت بــه مــن خرافــات
اإلرسائيليات ،..وأكرث التفسري باملأثور قد رسى إىل الرواة
()45
مــن زنادقــة اليهــود ،والفــرس ،ومســلمة أهــل الكتــاب”.
قــال محمــد رضــا “ :قــال األســتاذ اإلمــام :املعنــى أن
حكــم املريــض واملســافر إذا أراد الصــاة ،كحكــم املحــدث
حدثاً أصغر ،أو مالمس النساء ،ومل يجد املاء ،فعىل كل
هؤالء التيمم فقط ،هذا ما يفهمه القارئ من اآلية نفسها،
إذا مل يكلــف نفســه حملهــا عــى مذاهــب مــن وراء القــرآن،
يجعلهــا بالتكلــف حجــة لــه منطبقــة عليــه ،وقــد طالعــت يف
تفســرها خمســة وعرشيــن تفســرا ً ،فلــم أجــد فيهــا غنــاء،
وال رأيــت قــوالً فيهــا يســلم مــن التكلــف ،ثــم رجعــت إىل
املصحــف وحــده فوجــدت املعنــى واضحـاً جليـاً..
وإذا كان – رحمــه اللــه – قــد راجــع خمســة وعرشيــن
تفسريا ً ،رجاء أن يجد فيها قوالً ال تكلف فيه ،فأنا مل أراجع
عنــد كتابــة تفســرها إال روح املعــاين ..،فــإذا بــه يقــول :اآليــة
مــن معضــات القــرآن ،وواللــه إن اآليــة ليســت معضلــة وال
مشــكلة ،وليــس يف القــرآن معضــات؛ إال عنــد املفتونــن
بالروايــات ،واالصطالحــات ،وعنــد مــن اتخــذ املذاهــب
املحدثــة بعــد القــرآن ،أصــوالً للديــن ،يعرضــون القــرآن عليهــا
عرض ـاً ،فــإذا وافقهــا بغــر تكلــف ،أو بتكلــف قليــل فرحــوا،
وإال عدّوها من املشكالت واملعضالت..،سيقول أدعياء
العلــم مــن املقلديــن :نعــم ،إن اآليــة واضحــة املعنــى ،كاملة
البالغــة عــى الوجــه الــذي قررتــم ،ولكنهــا تقتــي عليــه أن
التيمم يف السفر جائز ،ولو مع وجود املاء ،وهذا مخالف
للمذاهب املعروفة عندنا ،فكيف يُعقل أن يخفى معناها
عن أولئك الفقهاء املحققني ،ويُعقل أن يخالفوها من غري
معــارض لظاهرهــا أرجعــوه إليــه ،ولنــا أن نقــول ملثــل هــؤالء:

وكيــف يُعقــل أن يكــون أبلــغ الــكالم ،وأســلمه مــن التكلــف
والضعــف معض ـاً مشــكالً؟ وأي األمريــن أوىل بالرتجيــح:
الطعــن ببالغــة القــرآن وبيانــه ،لحملــه عــى كالم الفقهــاء،
أن تجويــز الخطــأ عــى الفقهــاء ،ألنهــم مل يأخــذوا مبــا دل
عليــه ظاهــر اآليــة مــن غــر تكلــف ،وهــو املوافــق امللتئــم مــع
غــره مــن رخــص الســفر؛ التــي منهــا :قــر الصــاة وجمعهــا،
وإباحة الفطر يف رمضان ،فهل يستنكر مع هذا أن يرخص
للمســافر يف تــرك الغســل والوضــوء ،وهــا دون الصــاة
والصيــام يف نظــر الديــن؟..
أال إن مــن أعجــب العجــب غفلــة جامهــر الفقهــاء عــن
هــذه الرخصــة الرصيحــة يف عبــارة القــرآن ،التــي هــي أظهــر
وأوىل مــن قــر الصــاة ،وتــرك الصيــام ،وأظهــر يف رفــع
()46
الحــرج والعــر الثابــت بالنــص وعليــه مــدار األحــكام”.
ومــا ذهــب إليــه اإلمــام محمــد عبــده وتلميــذه ،باطــل
ال يصــح ،ملخالفتــه قــول جامهــر العلــاء ،فهــم ال يجيــزون
()47
صــاة املســافر إذا تيمــم مــع وجــود املــاء.

الخامتة

وبعــد هــذه الدراســة املختــرة يف الخطــأ وأســبابه يف
التفاســر الحديثــه ،أختــم بهــذه النتائــج والتوصيــات:
أوالً  :أن للخطــأ يف التفاســر الحديثــه أســباب منهــا:
املبالغــة يف تقديــس العقــل ،والتعصــب للمذهــب أو
االتجــاه الــذي مييــل إليــه ،ومجــارات الواقــع وضغوطاتــه دون
مراعــاة النــص الرشعــي ،وعــدم إجــال الســلف وتوقريهــم؛
والتجــرئ عليهــم والحــط مــن قدرهــم.
ثان ًيــا :أن الباحــث يف تفاســرهم البــد وأن يتصــف
بالعــدل واالنصــاف ،وحــن يشــار إىل الخطــأ يف تفاســرهم
فــا يعنــي ذلــك الحــط مــن قدرهــم ومكانتهــم ،فلهم كتابات
يف التفســر موفقــة ومســددة ،والعصمــة لكتــاب اللــه
ورســوله صــى اللــه عليــه وســلم.
هــذا؛ واللــه أعلــم ،والحمــد للــه أوالً وآخــرا ً ،وصــى اللــه
وســلم عــى إمــام املتقــن ،وريض عــن آلــه وأصحابــه ومــن
تبعهــم بإحســان إىل يــوم الديــن.
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مراجع البحث
 671 :هــ) ،تحقيــق :هشــام ســمري البخــاري ،دار عــامل الكتــب،
الريــاض ،ط1423 ،1:هــ.

القرآن الكريم

1 .1أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن :محمد األمني بن محمد
بن املختار الجكني الشــنقيطي 1393 ،هـ ،دار الفكر للطباعة و
النرش و التوزيع بريوت – لبنان ،ط1995 ،1:م.
2 .2التحريــر والتنويــر ،ملحمــد الطاهــر بــن عاشــور التونــي ،مؤسســة
التاريــخ العــريب ،بــروت ،ط :األوىل ،ســنة 1420ه ـ
3 .3تفســر القــرآن العظيــم ،أليب الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر
القريش الدمشقي املتوىف (774هـ)،تحقيق :سامي بن محمد
ســامة ،دار طيبة ،الســعودية ،ط1420 ،2:هـ  1999 -م.

4 .4تفســر القــرآن الحكيــم (تفســر املنــار) ،ملحمــد رشــيد بــن عــي
رضــا املتــوىف (1354هــ) ،الهيئــة املرصيــة العامــة للكتــاب،
ط1990 ،1:م.
5 .5جامــع البيــان يف تأويــل القــرآن ،ملحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر
بن غالب اآلميل ،أبو جعفر الطربي ،املتوىف (310هـ) ،تحقيق:
أحمد محمد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1420 ،1:هـ-

9 .9زهــرة التفاســر ،ملحمــد أبــو زهــرة ،املتــوىف1394( :هــ) ،دار
الفكــر العــريب ،مــر.

1010لســان العــرب ،ملحمــد بــن مكــرم بــن منظــور األفريقــي املــري،
دار صــادر ،بــروت ،ط.1:
1111املحــرر الوجيــز يف تفســر الكتــاب العزيــز ،أليب محمــد عبــد
الحــق بــن غالــب بــن عطيــة األندلــي ،تحقيــق  :عبــد الســام
عبد الشايف محمد ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،ط1413 ،1:هـ
ـ 1993م.
1212معجــم مقاييــس اللغــة ،أليب الحســن أحمــد بــن فــارس ،ت:عبــد
الســام محمد هارون ،دار الفكر ،ســنة1399 :هـ.

فهرس املوضوعات
املوضوع

الصفحة

املقدمة

2

املبحث األول :التعريف مبصطلحات البحث

3

املبحث الثاين :أسباب الخطأ يف التفاسري الحديثه

4

الخامتة وأهم النتائج والتوصيات

11

أهم مراجع البحث

12

فهرس املوضوعات

13

6 .6الجامــع الصحيــح املختــر ،ملحمــد بــن إســاعيل أبــو عبداللــه
البخــاري الجعفــي ،تحقيــق :د .مصطفــى ديــب البغــا ،دار ابــن
كثــر ،الياممــة – بــروت ،ط1407 ،3:هــ1987 -م.
7 .7الجامع الصحيح املســمى صحيح مســلم ،أليب الحســن مســلم
بــن الحجــاج بــن مســلم القشــري النيســابوري ،دار الجيــل بــروت
ودار األفــاق الجديــدة ـ بــروت،
8 .8الجامــع ألحــكام القــرآن ،أليب عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن أيب
بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (املتوىف

الهوامش
1

سورة امللك (آية.)14 :

3

أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ( ،)114/10والدارقطني يف
الســنن ( ،)245/4وصححــه األلبــاين يف صحيــح الجامــع برقــم
(.)3232

2

تيسري الكريم املنان ،ابن سعدي (.)454

4

سورة الحج آية)15(:

6

فضائل الصحابة ()625/2

5
7
8
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9

رشح التنقيح ()81/1

 10القاموس املحيط ()39/1

 11مفردات ألفاظ القرآن (.)480/1
 12البحر املحيط (.)121 /1

 13املعجم الوسيط.)1031/2( :

 14االعتصام :الشاطبي (.)232-132/1

تهذيب اللغة ( ،)220/12وانظر :كتاب العني ()203/7

 15أعني محمد عبده  -غفر الله له وللمسلمني -انظر :تفسري املنار
(.)189/1

مشارق األنوار ()202/2

 17صحيــح مســلم ،بــاب حجــة مــن قــال البســملة آيــة مــن كل ســورة

سورة البقرة آية)166(:

ودنل مدقم ثحب ةثيدحلا ريسافتلا يـف أطخلا بابسأ

 16تفسري جزء عم ،محمد عبده (.)171-170

سوى براءة ( )300/1برقم (.)400

 31سورة الجمعة (.)2

 18صحيح البخاري ،كتاب التفسري ،باب تفسري سورة إنا أعطيناك
الكوثــر ( )1900/4برقــم ( ،)4680وانظــر :صحيــح مســلم ،بــاب
إثبــات حــوض نبينــا  rوصفاتــه( )1800/4برقــم (.)2304

 34سورة النساء آية (.)129

 20أعني محمد عبده  -غفر الله له وللمسلمني -انظر :تفسري املنار
(.)189/1

 36انظر  :املصدر السابق (.)115-114/1

 19السنة ،ابن أيب عاصم (.)473/1

 21مذكرة يف أصول الفقه ،الشنقيطي (.)242

 32وهو عبدالعزيز فهمي.
 33سورة النساء آية (.)3

 35انظــر :مجلــة الثقافــة ،نق ـاً عــن اتجاهــات التفســر يف العــر
الحد يــث يف مــر وســوريا ،فضــل عبــاس(.)115-114/1
 37اإلسالم عقيدة ورشيعة(.)183-182

 22سورة املجادلة آية (.)6

38

 24سورة اآلعراف آية (.)157

 40سورة البقرة آية.)242( :

 23الدكتور محمد شحرور.

39

جامع البيان (.)570-567/7
جامع البيان (.)576/7

 25الكتاب والقرآن ،د /محمد شحرور (.)140

 41أعني :محمد عبده تجاوز الله عنا وعنه واملسلمني.

 27تفسري القرآن العظيم (.)285/6

 43تفسري القرآن الكريم (.)44

 26سورة العنكبوت آية (.)47

 42تفسري املنار (.)351/2

 28صحيــح البخــاري ،كتــاب الصــوم ،بــاب قــول النبــي  -r-ال نتكتــب
وال نحســب (.)27/3

 45تفسري املنار (.)224/1

 30لسان العرب (.)34/12

 47انظر :الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي(.)142/5

 29فقه السرية النبوية (.)232

 44تفسري املنار (.)175/1

 46تفسري املنار(.)98-97/4
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نظرة حتليلية ايل حقوق املر�أة فـي القر�آن الكرمي
الدکتور عبدالکريم البوغبيش

قسم اللغة العربية ،جامعة آزاد اإلسالمیة ،إيران

املستخلص
ث عنها نال مساحة واسعة منه.کام يف سورة «النساء»و سورة «البقرة»و
لقد حظيت املرأة باهتامم القرآن،و الحدي 
ل و األکرث من ذلک
سورة«املائدة» ،و«النور»،و«األحزاب»،و«املجادلة» ،و«املمتحنة» ،و«التحريم»،و«الطالق».ب 
نــري القــرآن الکريــم قــد خصــص ســورة کاملــة للحديــث عــن النســاء و ســميت بسورة(:النســاء) الشــتاملها عــي کثــر
من املفاهيم و األحکام الرشعية املتعلقة بالنساء.
يل القديرأن
ويف هذه الورقة سنحاول اإلشارة الی بعض حقوق املرأة التي ذکرت يف القرآن الکريم ،آملني من الع ّ
نکون قد وفقنا يف إعطاء املوضوع حقّه.
الکلامت الدليلية :حقوق-املرأة-القرآن -االسالم-آية

املقدمة:

الحمدللــه الــذي أرســل رســوله محمدا ً(ص)بالحـ ّـق بشــرا ً
ونذيرا ً،وداعياً ايل الله بإذنه ورساجاًمنريا ً،من ّزالً عليه القرآن
الکريــم کتاب ـاً ال ريــب فيــه،وال يتطــرق لســاحته تحريــف وال
يشوبه تبديل وال تزييف،کتاباً حفظه الله الذي أنزله،وتواله
برعايتــه وعنايتــه ايل يــوم البعث.وبعــد:
فــإن الترشيعــات و التوجيهــات القرآنيــة تنبثــق کلّهــا
مــن أصــل واحــد و مشــکاة واحــدة هــي العقيــدة يف اللّــه عــز
و جـ ّـل و توحيــده الــذي هــو ســمة هــذه العقيــدة،و م ـن ثــم
يتّصل بعضها ببعض،و يصبح العمل ببعضها دون البعض
اآلخــر غــر واف بتحقيــق مثــار املنهــج اإلســامي يف الحيــاة.
فمن العقيدة يف اللّه تنبع جميع التصورات التي تقوم
عليهــا املناهـج االجتامعيــة و االقتصاديــة و األخالقية،فتؤثــر
يف عالقات الناس بعضهم ببعض،
و تکيــف ضمــر الفــرد و وا قــع املجتمــع،و تجعــل
املعا مــات عبادات ،مبــا فيهــا مــن اتّبــاع ملنهــج اللّــه و
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مراقبــة اللّــه عــز و جـ ّـل.و هــذه الســمة يف هــذا الديــن تــرز
يف تصديــر آيــة الحقــوق العــرة باألمــر بعبادتــه عــز و جـ ّـل
و النهــي عــن اإلرشاک به،ث ـم عطــف األمــر باإلحســان إيل
الوالديــن و األقربــن و اليتامــي و غريهــم مــن الضعفــاء و
أصحــاب الحقــوق عــي ذلــک جمعــا بــن ح ّقــه عــز و جـ ّـل
بعبادتــه وحــده ال رشيـک لــه،و حقــوق العبــاد.و ابتــدأ عــز و
جـ ّـل بحقّه،ألنــه أعظــم الحقــوق وأه ّمهــا،و هــو الــذي خلــق
َ َ َ َْ ُ ْ
الـ َّ
ـن
الخلــق مــن َّأجله،کــا قــال عــز و جـ ّـل ﴿ومــا خلقــت ِ
َ ْ َ
َُُْ
ون﴾،1ثــم أتبــع ذلــک بحقــوق الخلــق،و
النــس إِل ِلعبد ِ
و ِ
جل
بحق الوالدين،لعظيم حقّهام،و هکذا قرن عز و ّ
بدأها ّ
ح ّقهــا يف أکــر مــن آيــة بح ّقــه ع ـ ّز و ج ـل کــا قــال تعــايل:
ْ َ ً
َ َ َ َ ُّ َ َ َّ َ ْ ُ ُ ْ َّ َّ ُ َ ْ َ َ ْ
ـن إِحســانا
اليـ
﴿وقــى ربــك أال تعبــدوا إِال إِيــاه وبالو ِ
ِ
َ َ ْ ََ َ َ ُ ُ َ ِ َْ َُ َ َ َ
إ َّمــا َي ْبلُ َغ َّ
ــن عِنــدك الكِــر أحدهمــا أو ك ِالهمــا فــا
ِ
َ ُ َّ ُ َ ُ ٍّ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ُ َّ ُ َ َ ْ ً َ ً
تقــل لهمــآ أف وال تنهرهمــا وقــل لهمــا قــوال ك ِريمــا﴾
َ َ َّ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ُّ ُ
2
اليـ ِه حلتــه أمه
النســان بِو ِ
 ،و قــال تعــايل﴿ :وو ُصينــا ِ
َ
ُ
َ ًْ ََ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ
ْ ْ َ َ َْ َ
اليك
ـن أ ِن اشــكر ِل ول ِو ِ
ـن وف ِصال ِف عمـ ِ
و َهنـ ْـا ع وهـ ٍ
َّ َ
ُ 3
ل الم ِصــر﴾
إِ

ث ـم أتبــع ذلــک عــز و جـ ّـل بذکــر اإلحســان إيل القرابــة
عمومــا،و الیتامــی و املســاکني و غريهـم مــن بقيــة الضعفــاء
و أصحاب الحقوق.و رتّب ذلک ترتيبا بديعا يوحي مبدی
أهميــة هــذه الحقوق،لتحقيــق التعاطــف و الرتاحــم و التــوا ّد
و التکافــل االجتامعــي ،ليکــون املجتمــع املســلم وحــدة
متامسکة،يش ـ ّد بعضــه بعضا،کــا قــال صلــی اللّــه عليــه و
سلم« :مثل املؤمنني يف توادّهم و تراحمهم کمثل الجسد
الواحــد إذا اشــتکی من ـه عضــو تداعــی لــه ســائر األعضــاء
بالحمی و السهر»،1و هکذا نجد يف هذا الترشيع الحکيم
الســنة تربط عالقات املجتمع
أن جميع نصوص الکتاب و ّ
بالعقيــدة و إحســانا يف عبــادة اللّــه تعالــی و إحســانا إلــی
﴿واللّ ُيـ ُّ
ـب ال ْ ُم ْحس ـن َ
عبــاد اللّــهَ ،
4
ني ﴾
ِ ِ
ِ

نظرة تحليلية الی حقوق املرأةيف القرآن
الکريم

إن املــرأة باعتبارهــا انســانا،و موجــودا يحم ـل أمانــة الســاء
کباقــي املوجــودات املســؤولة يف واقــع الحيــاة،ال ب ـ ّد و أن
تکــون موضــع اهتــام القــرآن الکريم،باعتبــاره الدســتور الحي
الــذي قــدم لالنســان(رجل و امرأة)نظامــا شــامال يتکفــل
حياتهــم يف جميــع مجاالتهــا بالترشي ـع و التنظيم.حيــث
بعــث يف الســابق و ال يــزال يبعــث يف عاملنــا الجديــد نــورا
قــوي الوهــج ،أضــاء طريــق البرشيــة يف ســرها الحثي ـث
املتقــدم نحــو حيــاة أفضــل و عيشــة کرميــة.
والقرآن الکريم عالج و أصلح الکثري من أخطاء العصور
الغا بــرة و الحضــارات القد ميــة يف کل ا مــة مــن االمــم.
فالعصــور القدميــة کان ـت قامئــة علــی ترکيــز الفواصــل بــن
الرجــل و املــرأة مــع التأکيــد علــی اثــارة النقــاط الســلبية لــدي
املــرأة بشــکل غــر واقعــي.
فقــد کان الحديــث يــدور لــدي بعــض الفالســفة حــول
مــا إذا کان ـت املــرأة ذات روح أم ال،و کان عقلهــا موض ـع
شــک،و کانــت انســانيتها موضــع اهامل.فل ـم ينظــر اليهــا
مــن موقــع التکامــل الــذايت الــذي يجمــع الــروح و العقــل
يف االطــار االنســاين.بل کل مــا هنــاک انهــم نظــروا اليهــا
کانثــي و کأداة للمتعــة فحســب،و ملــا کان هــذا الجانــب
م ـن شــخصيتها يوحــي بالعــار فيــا يعيشــه النــاس م ـن قيــم

مختلفــة کان املوقــف منهــا موقفــا ســلبيا يتمثــل بــاأليس و
األمل و الشعور بالنقص کام حدثنا القرآن الکريم عن ذلک
يف قولــه تعــايل:
َ َ ُ ِّ َ َ َ ُ ُ ْ ُ َ َ َّ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ًّ
﴿وإِذا بــر أحدهــم بِاألنــى ظــل وجهــه مســودا
ـن الْ َقـ ْ
ارى مـ َ
ـو َ
ـم * َي َتـ َ
ـو َكظيـ ٌ
َو ُهـ َ
ـو ِم ِمــن ُســوءِ َمــا بُـ ِّ َ
ـر
ِ
ِ
َُْ ُ ُ ََ ُ
ُّ َ َ َ َ
َ ْ َ ُ ُّ ُ
َ
اب أال ســاء مــا
ـون أم يدســه ِف الــر ِ
ب ِـ ِه ُأيم ِســكه ع هـ ٍ
َْ ُ
َ ()٥
يكمــون﴾
اننــا نشــاهد العــر الحديــث قــد تجــاوز هــذه النظــرة
ايل النظــرة االنســانية إالّ أنــه مل يعم ـل التــوازن يف حرکــة
الشــخصية االنســانية يف داخــل املرأة،فقــد بــدأ التفکــر
يتحــرک يف اتجــا ه فکــرة املســاواة بينهــا و بــن الرجــل يف
ضــوء فکــرة الحريات،فقالــوا بــأن املــرأة انســانة مســتعبدة،و
مقهورة،و مظلومة يف البيت و يف العمل و يف العالقات
الحياتية،فالبـ ّد لهــا أن تأخــذ حريتهــا کجــزء مــن حرکــة الحريــة
يف حيــاة االنســان،فبدأ الســر باتجــاه الخطــأ مــن هــذا
املوقع،فســاهموا يف إلغــاء خصوصيــة کل م ـن الرجــل و
املــرأة و أبعدوهــا عــن دورهــا الخــاص.
اما االسالم فقد أراد للمرأة أن تکون انسانة و امرأة،کام
أراد للرجــل أن يکــون انســانا و رجال،تبعــا لطبيعــة و فســلجة
کل من الجانبني ،و قد تناول القرآن ذلک بشکله العام.
ففــي القــرآن نوعــان مــن األحکام،فهنــاک أحــکام عامــة
تشمل الرجل و املرأة معا،کام يف قضايا الکفر و االميان،و
األخــاق و املعامــات املاليــة و العالقــات الحياتيــة ،و
ق املسؤولية
جوانب الرتبية و السياسة فيام يدخل يف عم 
العامــة لالنســان.و بذلــک کان ـت حرکــة املســؤولية ممتــدة
يف شــخصية املــرأة و حياتهــا،و يف مثــل هــذا املجــال
نــري القــرآن يتحــدث عــن الثــواب الــذي ينتظــر املؤمنــن و
املؤمنــات يف اآلخــرة،و عــن العقــاب الــذي ينتظــر الکافريــن
ني و الزانيات،و الســارقني و الســارقات،
و الکافرات،و الزان 
و املنافقني و املنافقات،يف الدنيا و اآلخرة من دون فرق
بــن الرجــل و املــرأة يف خصوصيــات العقــاب و الثــواب
مــا يوحــي بــأن وع ـي املســؤولية لديهــا واحــد کــا يف
قولــه تعــايل:
َْ
َُْ ُ َ َ َُْ َ ُ َْ ُ ُ
ِّ
ــض
ْ ﴿المناف ِقــون والمناف ِقــات بعضهــم مــن بع ٍ
َ ُ ُ َ ُْ َ
ََْ ُ َ
نكــر َويَ ْن َهـ ْ
ـو َن َعــن ال ْ َم ْعـ ُ
وف ويقبِضــون
يأمــرون بِالم
ـر ِ
ِ
ِ
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َْ َُ ْ َُ ْ
ََ َ
ــي ُه ْم إ َّن ال ْ ُم َنا فِق َ
ــن ُه ُ
ــم
ــم نســوا اللّ فن ِس
أ ي ِد يه
ِ
ِ
َْ ُ َ
الفا ِسقون﴾ 		
َ َ َ
ــد اهلل ال ْ ُم َنافِق َ
ــار نَــارَ
ــن َوال ْ ُم َناف َِقــات َوالْ ُك َّف َ
﴿وع
ِ
ِ
َ َ َّ َ َ
َ َ
َ َ ْ ُ
ــم اللّ َول َ ُهــمْ
ــب ُه ْم َولَ َع َن ُه ُ
الِيــن فِيهــا ِه حس
ــم خ ِ
جهن
َ
َ
ٌ
ُّ
ٌ
6
عــذاب م ِقيــم ﴾68
معني املرأة:

للمــرأة اســتعامالن مختلفــان حســب مــا جــاءت بــه اآليــات
الکرميــة التاليــة:
 1ـ املعنــي األصــي :وهــو ضــد الرجــل ،لقــد أطلــق
القــرآن الکريــم هــذا املعنــي عــي االُنثــي مــن البــر يف
مواطــن مختلفــة ،منهــا:
ُّ ْ
ِّ َ َ
ــر َأةً َت ْمل ُِك ُهــمْ
ام َ
ألــف :قولــه تعــايل﴿ :إِن وجــدت
ُ ِّ َ ْ َ َ َ َ ْ ٌ َ
ُ َ ْ
ٌ
َوأوتِيــت مِــن ك ش ٍء ولهــا عــرش ع ِظيــم﴾ 7
ُ َْ َ ْ
ُ
َ َ َ َ
ــن
بــاء :قولــه تعــايل﴿ :ووجــد مِــن دون ِِهــم امرأت ِ
َ ُ َ
ان﴾( ،)٨وفاعـ ُـل فعــل “وجــد” هــو مــويس (ع) وذلــک
تــذود ِ
ملـّـا ف ـ ّر مــن فرعــو َن وجــاء إيل مدي ـ َن رأي امرأتــن واقفتــن
بجانــب الرعــاة مــن الرجــال ،فاملعنــي املــراد مــن امرأتــن
هنــا هــو ضــد الرجــل.
َ ْ َ َ ً ُّ ْ َ ً
َ ََ ْ
جيــم :قولــه تعــايل﴿ :وامــرأة مؤمِنــة إِن وهبــت
َ ْ َ َ َّ
ِلنـ ِّ
ـي﴾  ،9فاملالحــظ يف هــذه اآليــات ان معنــي
نفســها ل ِ
املرأة جاءت ضد الرجل ،واملراد بها هنا الجنس املؤنث
مــن النــاس.
 2ـ املعنــي الثانــوي :وهــو مبعنــي الزوجــة ســواء کانــت
صالحة أو غري صالحة ،واآليات يف ذلک کثرية ،نشــر إيل
بعضهــا فيــا يــي:
َْ َ
ْ ََ ٌ َ َ ْ
َ
ألــف :قولــه تعــايل﴿ :وإ ِ ِن امــرأة خافــت ِمــن بعلِهــا
ُُ ً َ ْ ً
نشــوزا أ ْو إِع َراضــا﴾( ،)10فاملعنــي هنــا بالنظــر إيل قرينــة
البعــل مــا هــي إالّ الزوجــة.
ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ِّ ِّ
ْ َ َ
ـت امــرأة عِمــران رب إِن
بــاء :قولــه تعــايل﴿ :إِذ قالـ ِ
َْ
ُ َ َّ ً َ َ َ َّ ْ ِّ َّ َ َ َ
َ َْ ُ َ َ َ
ـي مــررا فتقبــل ِمــي إِنــك أنــت
نــذرت لـ
ـك مــا ِف بطـ ِ
ُ َْ
َّ
ُ ()11
الســ ِميع العلِيــم﴾  ،والتــي تذکــره األخبــار املفــرة لهــا
ا ّن اســمها کان ( َح َّن ـةُ) وهــي أُ ّم مريــم عليهــا الســام وج ـدّة
عيــي النبــي (ســام اللــه عليــه) ،وهــي املــرأة الصالحــة
وزوجــة عمــران الذيــن اصطفاهــم اللّ ـه واختارهــم لرســالته،
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ركلا نآرقلا يـف ةأرملا قوقح يلا ةيليلحت ةرظن

َ َ
ت
وکذلک تري هذا املعني يف اآلية الرشيفة التالية ﴿َقال ِ
ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َّ ُ َ ْ ِّ َ َ َ
ـك َل َت ْق ُتلُــوهُ َعـ َ
ـى
ـن ل ولـ
امــرأت ف ِرعــون قــرت
عـ ٍ
َ
َ
َ َ َ َ َ َ َ َّ َ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
ً
َ
َ
ُ
أن ينفعنــا أ ْو نتخِــذهُ ولا وهــم ل يشــعرون﴾( )12تلــک
املــرأة الصالحــة التــي ذکــرت التفاســر اســمها آســية بنــت
مزاحــم التــي أخــر عنهــا الرســول (ص) بأنهــا مــن أهــل الجنــة.
جيم :هذا وأما بالنســبة إيل املرأة غري الصالحة ،قال
َ َ َ ُ َ َ ً ِّ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ
ـرأة نـ ٍ
ـوح
عـ ّز وجـ ّـل﴿ :ضب الل َّ مثــا للِيــن كفــروا ا ِمـ
َ ْ ََ َ ُ
َ ََ َْ َ َ ْ َ ْ
ْ َ َ َ َ ْ
ـن
ـ
ال
ِ
ص
ـا
ـ
ِن
د
ا
ِب
ع
ـن
ـ
م
ـن
ـ
ي
د
ب
ع
ـت
ـ
ت
ـا
ـ
ت
ن
ك
ـوط
ـ
وا ِمــرأة ل
ِ
ٍ
ِ
ِ
َ ًْ َ َ
َ َ ََ َُ ََ ْ ُْ َ ََُْ
َ
فخانتاهمــا فلــم يغنِيــا عنهمــا مِــن الل َِّ شــيئا وقِيــل
ْ ُ َ َّ َ َ َ
ادلاخلـ َ
ـع َّ
ـن﴾( )13فکلتــا املرأتــان زوجتــان
ادخــا انلــار مـ
ِِ
غــر صالحتــن.

حقوق املرأة يف القرآن الکريم

حظيــت املــرأة يف اإلســام بحقــوق واســعة،لقدنزلت آيــات
عديدة ذکرت فيها حقوق املرأة،و بحث عنها الفقهاء يف
كتبهم يف أبواب خاصة ال ميكن اإلشارة ّإل إىل قليل منها
فضالً عن كثريها ،وإنّ ا نقتبس بعضا ً منها.فالقرآن الکريم
قــرر حقوقـاً للمــرأة ،منها:
 1ـ الصحة
هي من أهم عنارص بقاء البرش ولوالها لکانت األبادة
للبــر وتفــي املــرض والکســل بــن النــاس وخيــم الفتــور
والحرمــان عــي رؤوس األنــام ،فالواجــب عــي الجميــع رعاية
الصحــة والنظافــة مــن أجــل الحيــاة ،وجعــل اللّ ـه ســبحانه
حقـاً خاصـاً للمــرأة يف هــذا الجانــب أال وهــو اعتــزال الرجــال
عــن النســاء أيــام الحيــض ويشــر اللّ ـه تعــايل يف کالمــه﴿:
َك َعــنِ الْ َم ِحيـ ِ
سـأَلُون َ
ف
ســاء ِ
ـض قُـ ْـل ُهـ َو أَذًى فَا ْعتَ ِزلُــوا ْ ال ِّن َ
َويَ ْ
الْ َم ِحيـ ِ
ـض َوالَ تَ ْق َربُو ُه ـ َّن َحتَّـ َـى يَطْ ُه ـ ْر َن فَ ـ ِإذَا تَطَ َّه ـ ْر َن فَأْتُو ُه ـ َّن
ـب
ـب التَّ َّوا ِب ـ َ
ن َو يُ ِحـ ُّ
ِم ـ ْن َح ْيــثُ أَ َم َركُ ـ ُم اللّ ـ ُه إِ َّن اللّ ـ َه يُ ِحـ ُّ
14
الْ ُمتَطَ ِّه ِري ـ َن ﴾.
 2ـ اإلرث
نــزل القــرآن الكريــم وكانــت املــرأة محرومــة مــن أبســط
حقوقهــا حتّــى مرياثهــا ،بــل كانــت كاملــال تــورث لآلخريــن،
ويف هــذا الجــو املفعــم بإهــدار حقوقهــا قــال ع ـ ّز وجـ ّـل:
َ
َْ ُ َ
ٌ ّ َ َ َ
﴿ل ِّ
الــوالان َواألق َربــون
ِ
ــرك
جــال ن ِصيــب مِمــا ت
ِلر
ِ
َ
َ
ِّ
ْ ُ َ ّ
ٌ ّ َ َ َ
الــوالان َواألق َربــون مِمــا
ِ
ــرك
َول ِلنســاء نصيــب مِمــا ت

ً
ً َْ
َ َّ ْ ُ َ َ ُ َ
قــل مِنــه أ ْو كــر ن ِصيبــا مف ُروضــا﴾.
وبذلــك كــر الطــوق الــذي أحــاط باملــرأة وحــال بينهــا
وبــن مرياثهــا يف ســورة خاصــة باســمها ـ أعنــي ســورة النس ــاء ـ
وهــي يف مرياثهــا تــارة تعــادل الذكــر وأُخــرى تنقــص عنــه وثالثــة
تزيد عليه ،حسب املصالح املذكورة يف محلها .وما اشتهر
بــأ ّن مــراث املــرأة ينقــص عــن مــراث الرجــل دامئـاً فليــس لــه
الحق بل ترتاوح فريضتها بني التساوي والنقصان
مسحة من ّ
والزيادة كام هو واضح ملن الحظ الفرائض اإلسالمية ،ففيام
إذا كان املــو ّرث هــو األب واألُ ّم فللذكــر مثــل حظّاألُنثيــن،
وفيام إذا كان املورث هو الولد فاألُ ّم واألب متساويان يقول
ُ ِّ
َُُ
ُّ ُ
16
حــد مِنهمــا الســدس﴾
ســبحانه ﴿ :لــل وا ِ
وإذا تركــت املــرأة املتوفــاة زوجهــا وابنتهــا ،فاالبنــة
تــرث النصــف وا لــزوج الر بــع ،فــرث ا ألُ نثــى ضعــف
َ َ ُ ُ ُّ ُ ُ ّ
الربــع مِمــا
مــا يرثــه الذكــر ،قــال ســبحانه﴿ :فلكــم
َ
ْ َْ
َ َّ ُ
َ
َ
تَ َر ْك َ
ْ
وصــن بِهــا أو ديــن﴾ .17
ــن مِــن بعــ ِد و ِصيــة ي
إىل غري ذلك من صور الفرائض التي رشحها الفقهاء.
نعــم االختــاف يف املــراث تابــع ملــاكات خاصــة
يجمعهــا عنــوان األقربيــة ،ومســؤولية االنفــاق ،فاألقــرب مينــع
األبعــد ،كــا أ ّن مــن يقــع عــى عاتقــه اإلنفــاق يــرث أكــر مــن
غــره.
ومــن حقوقهــا حريتهــا املاليــة التــي مــا بلــغ إليهــا الغــرب
َ
ٌ ّ
ِّ
ـب مِمــا
ـال نصيـ
إىل األمــس الدابــر ،قــال ســبحانه﴿ :ل ِْلرجـ ِ
ُ
َ
ِّ
َْ َ ُ
ٌ ّ
َ َ ْ
ـب مِمــا اكتســن َواســألوا الل ّ
اكتســبوا َول ِلنســاءِ نصيـ
ً
ْ َ ْ
ُ ِّ َ ْ َ
َّ
َ
شء علِيمــا﴾ فــأي كلمــة
ِمــن فضلِـ ِه إِن اللّ اكن بِــكل
كل
أظهر وأرفع من هذه الكلمة حيث أعلن عن استقاللية ّ
من الرجل واملرأة يف حقوقهام وأموالهام واالستمتاع بهام.
 3ـ الحقــوق االجتامعيــة  :وهــي کثــرة نشــر هنــا إيل
بعضهــا:
-3-1املهر:
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املهــر عطيــة مــن الــزوج إىل الزوجــة ولــه تأثــر يف إحيــاء
شخصية املرأة وبقاء علقة الزوجية ،فإذا تزوج الرجل عىل
مهــر ليــس لــه التنصــل عــن تعهــده فيجــب عليــه إعطــاء مــا
نحــل ،قــال ســبحانه﴿ :وآتُــوا النِّســاء َصدقاتهـ َّ
18
ـن حنَلة﴾.
نعــم لــو وهبــت بطيــب نفســها جــاز للرجــل أخــذه شــأن

َ
﴿فـإ ْن طـ ْ َ
ـن
كل هبــة كان للواهــب فيــه رضــا قــال ســبحانه:
ّ
ِ ِ
ً
َ ُ ْ َ ْ ْ ْ ُ َْ ً َ ُُ ُ َ
ً َ
لكــم عــن يشء مِنــه نفســا فكــوه هنِيئــا مريئــا﴾.
إ ّن القرآن يندد بزوج يضيق الخناق عىل زوجته وييسء
معاملتها يك تتنازل بذلك عن مهرها يقول سبحانهَ :
﴿وال
ْ
ُ
َ ْ ُ ُ َّ
َّ
ـن إالّ َأن يأتـ َ
ـن
تع ِضلوهــن تلَذهبــوا ببعـ ِ
ـض مــا آتيتموهـ ِ
َّ َ ْ
بفاحِشــة ُم َبيِّ َنــة َو ِ ُ
ـن بِالمع ُروف﴾.19
اعشوهـ
ِ
ُ
ث ـ ّم يؤكــد م ـ ّرة أخــرى بانّــه لــو دفــع الــزوج لهــا مــاالً كثــرا ً
َ
َ ْ َ ُُْ ْ
استِبدال
فليس له أخذه منها ،يقول سبحانه﴿ :وإِن أردتم
ً َ َْ ُ ُ
ُ َّ ْ
َ َ
َ
ـان َزوج َوآتَيْ ُتـ ْ
ـن ق ِنطــارا فــا تأخــذوا
ـم إِحداهـ
زوج مـ
ْ
َ
ْ
ً
ً
ً
ً
ْ ُ َ ْ َ ُ ُ ُ ُْ
ُ
20
مِنــه شــيئا أتأخذونــه بهتانــا َوإِثمــا مبينــا﴾.
 -3-2الزواج:
الســنة الکونيــة التــي أوجدهــا اللّـ ه تعــايل يف
إعلــم إ ّن ُ
الداريــن (الــزواج) أو أوجــد الزوجيــة بــن األشــياء مــن ا ُنثــي
وذکــر ،ورجــل وامــرأة و ...وإيل هــذا املعنــي أشــار القــرآن
ُ ْ َ َ َّ
َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َّ َ
الکريــم يقــول ﴿ :ســبحان الِي خلــق الز َواج كهــا
ُ َْْ ُ َ ْ َ ُ
َّ ُ
َّ َ َ ْ َ ُ َ
ــه ْم َومِمــا ل يعلمــون
س
نف
مِمــا تنبِــت الرض ومِــن أ
ِ
ِ
﴾  ،21فالعمــوم يف الزوجيــة شــامل لجميــع املوجــودات
ُ ِّ
بــا اســتثناء ،ويقــول ســبحانه يف موطــن آخــرَ :
﴿ومِــن ك
َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ ُ ْ َ َ َّ ُ َ
ــرون ﴾ ،22وليــس
ــن لعلكــم تذك
ش ٍء خلقنــا زوج ِ
ُ َ ِّ
ــب ُح َلُ
الهــدف مــن وراء ذلــک إالّ التع ّبــد والتســبيح ﴿ :تس
َّ َ َ ُ َّ ْ
ـب ُع َواألَ ْر ُض َو َمــن فِيهـ َّ
ـن َوإن ِّمــن َش ٍءْ
الســماوات السـ
ِ
ِ
َ
َّ َ ْ َ ُ َ َ ْ
َ ُ ْ َّ ُ َ َ
َّ ُ َ ِّ ُ َ ْ َ
َ
كــن ال تفقهــون تسـبِيحهم إِنه كن
إِال يســبح ِبمــده ِ ول ِ
َ ً
ِيمــا َغ ُف ً
ورا﴾،23فإنّــک تشــاهد قانــون الزوجيــة ســا ٍر يف
حل
َََ َْْ َ َ َ ً
النباتــات أيضـاً حيــث يقــول البــاري﴿ :وترى الرض هامِدة
ْ َ َّ ْ َ ْ َ َ َ ْ
َ َ َ َْ َ ََْ َْ
ـزت َو َربــت َوأنبتــت ِمــن
نزلَــا عليهــا المــاء اهـ
ف ـإِذا أ
ُ ِّ َ ْ َ
يــج﴾ ،حيــث جعــل البهجــة والنظــارة والجــال
ك زو ٍج ب ِه ٍ
ُ ِّ َ َ
َ
ِيهمــا مِــن ك فاك ِهــ ٍة
فيهــا ،ويقــول ع ـ ّز وجـ ّـل أيض ـاً ﴿ :ف ِ
َ ْ َ
ـان ﴾  ،24وأ ّمــا بالنســبة إيل الحيــوان فالقاعــدة جاريــة
زوجـ ِ
َ
َ
ْ
َ َ َْ ِ ْ ً
ـام أز َواجــا ﴾،25
أيضـاً حيــث يقــول تعــايل ﴿ :و ِمــن النعـ
وأمــا بالنســبة لإلنســان الــذي هــو مــن أرشف املخلوقــات
وبــه يباهــي اللّـه ســبحانه وتعــايل ســکان ســاواته قائ ـاً﴿ :
فَتَبَــا َر َ
ن ﴾ ،26لقــد أجــري اللّـه تعــايل
سـ ُن الْخَالِ ِقـ َ
ك اللَّـ ُه أَ ْح َ
قانــون الزوجيــة فيــه حيــث يقــول مخاطبـاً آدم (ع)َ ﴿ :وقُلْ َنــا
ـت َو َز ْو ُجـ َ
ـك الْ َج َّن ـ َة َوكُالَ ِم ْن َهــا َر َغــدا ً َح ْيــثُ
اس ـ ُك ْن أَنـ َ
يَــا آ َد ُم ْ
كتاب املؤمتر ()1
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ِ
ن ﴾ ،27
ش ـئْتُ َم َوالَ تَ ْق َربَــا َهـ ِـذ ِه الشَّ ـ َج َر َة فَتَكُونَــا ِم ـ َن الْظَّالِ ِم ـ َ
ي ال َّذكَ َر َوالْ ُنثَى
ويشــر يف موضع آخرَ ﴿ :وأَنَّ ُه َخل ََق ال َّز ْو َج ْ ِ
﴾ ،28فال مناص من الزوجية يف البرش حيث يقول تعايل:
﴿أو يز ّوجهــم ذکران ـاً وا ُناث ـاً ويجعــل مــن يشــاء عقي ـاً ﴾،29
ويعـ ّد اللّـه الزوجيــة مــن آياتــه الباهــرة وذلــک إ ّن خلــق االُنثــي
مــن نفــس الذکــر وليســت مــن مــادة أخــري حيــث يقــول﴿ :
ج َعـ َـل لَ ُكــم ِّمـ ْن أَنف ِ
جــا﴾ ،30فــا غرابــة ســتبقي
ُسـ ُك ْم أَ ْز َوا ً
َواللّـ ُه َ
يف ذهــن البــر وثــم يشــر يف موطــن آخــر إيل الهــدف
منهــا بقولــهَ ﴿ :و ِم ـ ْن آيَاتِ ـ ِه أَ ْن َخلَـ َـق لَ ُكــم ِّم ـ ْن أَنف ِ
ُس ـ ُك ْم أَ ْز َوا ًجــا
ك َليَ ٍ
ف َذلِ َ
ات
س ُك ُنوا إِلَيْ َها َو َج َع َل بَيْ َنكُم َّم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة إِ َّن ِ
لِّتَ ْ
31
لِّ َق ـ ْومٍ يَتَ َف َّك ـ ُرونَ﴾  ،إذن فــا الهــدف إالّ الســکن والهــدوء
واالطمئنــان مــن وراء الــزواج ،وثــم جعــل الــزواج مــن النســاء
املؤمنات ومن الرجال املؤمنني فقط ،وذلک حسبام جاء
شك ِ
َات َحتَّى يُ ْؤ ِم َّن َوألَ َم ٌة
يف قوله ع ّز ّ
وجلَ ﴿ :والَ تَن ِك ُحوا ْ الْ ُم ْ ِ
ن
ـر ِّمــن ُّم ْ ِ
شكَـ ٍة َولَـ ْو أَ ْع َج َبتْ ُكـ ْم َوالَ تُن ِك ُحــوا ْ الْ ُم ِ ِ
شكِـ َ
ُّم ْؤ ِم َنـ ٌة َخـ ْ ٌ
ـر ٍ
ِك َولَ ـ ْو أَ ْع َج َب ُك ـ ْم
ـر ِّمــن ُّمـ ْ
َحتَّــى يُ ْؤ ِم ُنــوا ْ َولَ َع ْب ـ ٌد ُّم ْؤ ِم ـ ٌن َخـ ْ ٌ
أُ ْولَ ِئـ َ
ل الْ َج َّن ـ ِة َوالْ َم ْغ ِف ـ َر ِة
ل ال َّنــا ِر َواللّ ـ ُه يَ ْد ُع ـ َو إِ َ
ـك يَ ْد ُعــو َن إِ َ
ـن آيَاتِـ ِه لِل َّنـ ِ
ـاس لَ َعلَّ ُهـ ْم يَتَ َذكَّـ ُرو َن ﴾  ،32أو قولــه عـ ّز
ِب ِإ ْذنِـ ِه َويُ َبـ ِّ ُ
ص َنـ ِ
ـات
سـتَ ِط ْع ِمن ُكـ ْم طَـ ْوالً أَن يَن ِكـ َـح الْ ُم ْح َ
وجـ ّـلَ ﴿ :و َمــن لَّـ ْم يَ ْ
َت أَ ْيَانُكُم ِّمن فَتَيَاتِ ُك ُم الْ ُم ْؤ ِم َن ِ
الْ ُم ْؤ ِم َن ِ
ات﴾
ات فَ ِمن ِّما َملَك ْ
 ،33ومن ثم تري القرآن الکريم يحذّر من بعض األزواج (رجاالً
أو نســاءا ً) حيــث يقــول البــاري تعــايل ﴿ :يَــا أَيُّ َهــا ال َِّذيـ َن آ َم ُنــوا
34
إِ َّن ِم ـ ْن أَ ْز َوا ِج ُك ـ ْم َوأَ ْولَ ِدكُ ـ ْم َع ـ ُد ًّوا لَّ ُك ـ ْم فَا ْح َذ ُرو ُه ـ ْم ﴾
وأخــرا ً يقــول إ ّن ســنة الــزواج تکــون يف اآلخــرة أيضـاً کــا
ـر
هــي الحالــة يف الدنيــا وذلــک کــا يقــول تعــايلَ ﴿ :وبَـ ِّ ِ
ـات أَ َّن لَ ُه ـ ْم َج َّنـ ٍ
الصالِ َحـ ِ
ـات ت َ ْج ـرِي ِمــن
ال َِّذيــن آ َم ُنــوا ْ َو َع ِملُــوا ْ َّ
ت َ ْح ِت َها األَنْ َها ُر كُل ََّم ُر ِزقُوا ْ ِم ْن َها ِمن ثَ َ َر ٍة ِّرزْقاً قَالُوا ْ َهذَا ال َِّذي
اج ُّمطَ َّه َر ٌة َو ُه ْم
ُر ِزقْ َنا ِمن قَ ْب ُل َوأُت ُوا ْ ِب ِه ُمتَشَ ابِهاً َولَ ُه ْم ِفي َها أَ ْز َو ٌ
ِفي َهــا خَالِـدُو َن ﴾  ،35فــکال الطرفــن مــن األطهــار ،فــا فجــور
وال فســوق وال دنــس وال نجــس بينهــا ،هــذا وإنّهــم خالــدون
ـرب فهنيئـاً لهــم ،وکذلــک
مــا بقــي الدهــر ،من ّعمــون بجــوار الـ ّ
تري اللّه سبحانه وتعايل يشري إيل هذا املعني يف موضع
36
آخــر حيــث يقــول﴿ :كَ َذلِـ َ
ن﴾
ـك َو َز َّو ْج َنا ُهــم ِب ُحــو ٍر ِعـ ٍ
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 -3-3عدة الطالق:

37

فهــذا ح ّقهــا اآلخــر يف الجانــب االجتامعــي يجــب
رعايتــه وذلــک حســب مــا يقــول البــاري يف کتابــه ﴿ :يَــا أَيُّ َهــا
صوا الْ ِع َّد َة
ساء فَطَلِّقُو ُه َّن لِ ِع َّدتِ ِه َّن َوأَ ْح ُ
ال َّنب ُِّي إِذَا طَلَّ ْقتُ ُم ال ِّن َ
﴾  ،38حتــي يحافــظ عــي نســل البــر مــن الضيــاع ،وإيل
جانــب هــذه اآليــات ،آيــات أخــري فلرياجــع.
-3-4أداة الشهادة:
الشــهادة مــن األمــور التــي اعتنــت الســاء بهــا ومــن
رب العاملــن:
يکتــم الشــهادة فهومــن الظاملــن کــا يقــول ّ
﴿ َو َم ـ ْن أَظْلَ ـ ُم ِم َّمــن كَتَ ـ َم شَ ـ َها َد ًة ِعن ـدَهُ ِم ـ َن اللّ ـ ِه َو َمــا اللّ ـ ُه
ِبغَا ِفلٍ َع َّم ت َ ْع َملُو َن ﴾  ،39وکذلک يقول يف موطن آخر إنه
مــن اآلمثــن إن مل يــديل بالشــهادةَ ﴿ :والَ تَ ْكتُ ُمــوا ْ الشَّ ـ َها َد َة
َو َمــن يَ ْكتُ ْم َهــا فَ ِإنَّ ـ ُه آثِ ـ ٌم قَلْبُ ـ ُه َواللّ ـ ُه بِ َــا ت َ ْع َملُــو َن َعلِي ـ ٌم﴾ ،40
هــذا فــإ ّن الســاء کلَّفــت اإلنســان أن يــديل بالشــهادة للّ ـه
فقــط حســبام جــاء يف النــص القــرآين ﴿ َوأَ ِقي ُمــوا الشَّ ـ َها َد َة
لِلَّ ـ ِه ﴾  ،41وإن کان هــذا الحـ ّـق للرجــال بــأن يکونــوا شــهداء
يف املعامــات والقضــاء و ...وکذلــک للمــرأة هــذا الحـ ّـق
مــع تفــاوت يســر مــع الرجــال حيــث يقــول تعــايل يف هــذا
استَشْ ـ ِهدُوا ْ شَ ـهِي َديْنِ مــن ِّر َجالِ ُكـ ْم فَـ ِإن لَّـ ْم يَكُونَــا
الشــأنَ ﴿ :و ْ
ـن فَ َر ُجـ ٌـل َوا ْم َرأَتَــانِ ِم َّمــن تَ ْرضَ ـ ْو َن ِمـ َن الشُّ ـ َهدَاء أَن ت َِضـ َّـل
َر ُجلَـ ْ ِ
42
إْ ْحدَا ُه َم فَتُ َذكِّ َر إِ ْحدَا ُه َم األُ ْخ َرى﴾  ،فلم يحرمها اللّه من
هــذا الحــق االجتامعــي.
 -3-5العدالة:
لقــد أويص اللّ ـه عبــاده بهــا وأمرهــم بالقيــام بأمرهــا
وخاصــة بــن النســاء الــآيت هــن مــن أکــر مظاهــر العاطفــة
وأکــر النــاس حاجــة إليهــا ،حيــث أمــر بقولــه تعــايلَ ﴿ :ولَــن
43
صتُ ـ ْم ﴾
ت َْس ـتَ ِطي ُعوا ْ أَن تَ ْع ِدلُــوا ْ بَـ ْ َ
ســاء َولَ ـ ْو َح َر ْ
ـن ال ِّن َ
 -3-6عدم رمي النساء بالتُهم:
تضل
من أجل أن ال يتشتت املجتمع البرشي وأن ال ّ
أفــراد األرسة املســلمة ،منــع القــرآن الکريــم التهمــة ضــد
النســاء قائ ـاً:
ت الْ ُم ْؤ ِم َنـ ِ
ـات الْغَا ِفـ َـا ِ
ص َنـ ِ
ـات
﴿إ َّن ال َِّذي ـ َن يَ ْر ُمــو َن الْ ُم ْح َ
44
َاب َع ِظيـ ٌم﴾  ،فاللعنــة
لُ ِع ُنــوا ِ
ف ال ُّدنْ َيــا َو ْال ِخـ َر ِة َولَ ُهـ ْم َعـذ ٌ

هنا متنع الرمي.
 -3-7الحجاب:

-3-8استجابة الدعاء:

املعروف أ ّن العيون خائنة ،واألبصار مريضة والشهوة
غالبة ،والتهور منترش ،واإلميان عديم ،والتقوی هجري و...
فلــم يبــق ســوی الشــيطان وحزبــه الکافــر ،لقــد نــر جنــد بــن
الرجــال والنســاء فهــو لهــم باملرصــاد يعمــل ليــل نهــار ،للحـ ّ
ط
مــن األقــدار وج ـ ّر النــاس إيل النــار ...فمــن أجــل الحفــاظ
عــي األخــاق الحميــدة ،وحفــظ األما نــة اإللهيــة ود فــع
الــر والطغيــان ،أوجــب اللّـه تعــايل الحجــاب عــي النســاء
ِك َوبَ َناتِ َ
قائالً ﴿:يَا أَيُّ َها ال َّنب ُِّي قُل لِّ َ ْز َواج َ
ني
ساء الْ ُم ْؤ ِم ِن َ
ك َونِ َ
ني َعلَ ْي ِه َّن ِمن َج َلبِي ِب ِه َّن َذلِ َ
ْن أَن يُ ْع َرفْ َن ف ََل يُ ْؤ َذيْ َن
ك أَد َ
يُ ْدنِ َ
َوكَا َن اللَّ ـ ُه َغ ُفــو ًرا َّر ِحيـ ًـا ﴾  ،45باديــة بالنبــي األکــرم (ص)
وأزواجه وبناته ثم نساء املؤمنني بااللتزام بالحجاب ولبس
رج
الجلبــات الــذي يســر البــدن جميع ـاً ثــم املنــع مــن الت ـ ّ
کــا کان أهــل الجاهليــة يفعلــون ،وتــارة أخــري يعلــل فلســفة
َاسأَلُو ُه َّن
الحجاب بقوله تعايلَ ﴿ :وإِذَا َسأَلْتُ ُمو ُه َّن َمتَا ًعا ف ْ
ـاب َذلِ ُك ـ ْم أَطْ َه ـ ُر لِ ُقلُو ِب ُك ـ ْم َوقُلُو ِب ِه ـ َّن﴾ ،46أل ّن
ِمــن َو َراء ِح َجـ ٍ
النظرات سهام إبليس يرمي بها القلوب واألفکار ،ويذهب
بالعقــول واألفهــام وحــن ذاک يع ـ ُّد اإلنســان مــن البهائــم
والحيوانــات.

يعيــش اإلنســان يف محيــط متالطــم بأمــواج مــن الفــن
والباليا واملعايص ،فهو يشعر أحياناً بعجزه أمام الحوادث
فيسند ظهره أحياناً إيل قوي عظيمة حتي تنقذه من ورطة،
ولربــا أحيان ـاً يواجــه الخــذالن مــن ال ّنــارص واألقــارب فــري
ّ
نفسه محارصة باملصائب ،فلم يبق له طريق سوي اللجوء
إيل قــوة قاهــرة عظيمــة أزليــة يســتعني بهــا عــي أعدائــه،
ويطلب النجاة من الفنت ،فام عليه إالّ أن يرفع يديه خالصة
من دون شائبة نحو السامء حتي تنهمر عليه الرحمة اإللهية
العظمــي ،فالدعــاء ســاح املؤمــن ،ولــه رشايــط خاصــة منهــا
لــو کانــت مــع العائلــة فتکــون إيل االســتجابة أقــرب حيــث
رصح العزيــز يف کتابــه الکريــم قائـاً لنبيــه محمــد (ص)﴿ :
ّ
جـ َ
جـ َ
ـاءك ِمـ َن الْ ِعلْــمِ فَ ُقـ ْـل تَ َعالَـ ْوا ْ
ـك ِفيـ ِه ِمــن بَ ْعـ ِـد َمــا َ
فَ َمـ ْن َحآ َّ
ُس ـ ُك ْم
ُس ـ َنا وأَنف َ
ســاء ُك ْم َوأَنف َ
ســاءنَا َونِ َ
نَ ـ ْد ُع أَبْ َناءنَــا َوأَبْ َناءكُ ـ ْم َونِ َ
ن ﴾ ،47وشــأن
ث ُـ َّم نَبْتَ ِهـ ْـل فَ َن ْج َعــل لَّ ْع َن ـ ُة اللّ ـ ِه َعـ َ
ـى الْكَا ِذ ِب ـ َ
نــزول اآليــة معــروف منشــور يف کتــب التفاســر وتشــر إيل
أ ّن املدعويــن هــم محمــد (ص) وعــي (ع) وفاطمــة (ع)
والحســن والحســن عليهــا الســام أمــام النصــاري الذيــن
تراجعــوا عــن املباهلــة ،وکانــوا عارفــن باســتجابة دعــاء هــذه
الثُلّــة لــو دعــوا ،فلــذا استســلموا ألمــر الرســول (ص) ...إذن
فــا ننســی لــو أردنــا الدعــاء ،علينــا بأفــراد األرسة فهــم أقــرب
لالجابة إن شاء اللّه.
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اململكة العربية السعودية ،جامعة امللك خالد ،كلية الرشيعة وأصول الدين ،قسم القرآن وعلومه

متهيد

أرســل اللــه ســبحانه وتعــاىل محمــدا ً نب ًّيــا ورســوالً للعاملــن،
وفسه
وأوحى إليه بالقرآن الكريم الذي هو كالم الله تعاىل َّ
ـى اللَّ ـ ُه َعلَيْ ـ ِه َو َس ـلَّ َم أقوالــه وأفعالــه وتقريــره
صـ َّ
رســول اللــه َ
لِـ َـا كان يحــدث حولــه يف عــره وتك ـ َّون مــن كل ذلــك مــا
ُعـر َِف بالســنة املرشفــة فالســنة هــي مجموعــة أقــوال النبــي
وأفعالــه وتقريراتــه ،ويعتقــد املســلمون أن النبــي باعتبــاره
نبيًّــا معصــو ٌم مــن الخطــأ وأن كل مــا صــدر منــه مــن أقــوال أو
أفعــال أو تقريــرات حــق يجــب اتبا ُعــه ومــن أجــل ذلــك اهتـ َّم
الصحابة بنقل القرآن الكريم اهتامما بالغا باعتباره املصدر
ل اللَّ ُه َعلَيْ ِه
ص َّ
األول للترشيع كام اهتموا بنقل سنة النبي َ
َو َسـلَّ َم ،واهتمــت األمــة بعدهــم بذلــك النقــل حتــى أنشــئوا
علوم ـاً خاصــة بتوثيــق النــص القــرآين كتابــة وقــراءة كعلــم
القــراءات ورســم املصحــف والتجويــد وأنشــئوا علومـاً أخــرى
لتوثيــق النــص النبــوي كعلــم الجــرح والتعديــل وعلــم الرجــال
وأنشــئوا ثالثــة لفهــم القــرآن والســنة كعلــوم التفســر والفقــه
وأصوله ،وأنشئوا علوما خادمة كالنحو والرصف وال َعروض.
علــم اإلســناد هــو أحــد مــا تتميــز بــه أمــة محمــد صــى
اللــه عليــه وســلم عــى ســائر األمــم الدينيــة والحضاريــة ،بــل
إنــه العلــم الــذي حفــظ لهــا دينهــا يف الوقــت الــذي ضاعــت
وتحرفت فيه األديان األخرى ،بسبب انقطاع أسانيدها وكرثة
التحريف يف مصادرها املقدســة ،قال الحافظ اللغوي أبو
(خص الله هذه األمة بثالثة أشياء مل يعطها
عيل الغساين :
َّ
()1
مــن قبلهــا  :اإلســناد واألنســاب واإلعــراب).
وقــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــةِ ( :علْـ ُم الْ ِْسـ َنا ِد َوال ِّر َوايَـ ِة
ـى اللَّـ ُه َعلَ ْيـ ِه َو َسـلَّ َم َو َج َعلَ ُه
صـ َّ
ـص اللَّـ ُه ِبـ ِه أُ َّمـ َة ُم َح َّمـ ٍـد َ
ِمـ َّـا َخـ َّ

إس ـ َنا َد لَ ُه ـ ْم يَأْث ُـ ُرو َن
ُس ـل ًَّم َ
إل ال ِّد َرايَ ـ ِة .فَأَ ْهـ ُـل الْ ِكتَـ ِ
ـاب َل ْ
َ
ِب ـ ِه الْ َم ْن ُقــولَ ِ
تَ ،و َه َك ـذَا الْ ُمبْتَ ِد ُعــو َن ِم ـ ْن َهـ ِـذ ِه ْالُ َّم ـ ِة أ ْهـ ُـل
الضَّ َل َل ِ
تَ ،وإِنَّ َا الْ ِْس َنا ُد لِ َم ْن أَ ْعظَ َم اللَّ ُه َعلَ ْي ِه الْ ِم َّن َة “ أَ ْه ُل
الس ِقيمِ َوالْ ُم ْع َو ِّج
الس َّن ِة ،يُ َف ِّرقُو َن ِب ِه بَ ْ َ
ي َّ
الْ ِْس َلمِ َو ُّ
الص ِحي ِح َو َّ
َ
َوالْ َقوِيمِ َوغ ْ ِ
َي ِه ْم ِم ْن أ ْهلِ الْ ِب َد ِع َوالْ ُكفَّا ِر إنَّ َا ِع ْن َد ُه ْم َم ْنقُولَ تٌ
يَأْث ُ ُرونَ َهــا ِب َغـ ْ ِ
إس ـ َنا ٍدَ ،و َعلَ ْي َهــا ِم ـ ْن ِدي ِن ِه ـ ْم ِال ْع ِتـ َـادَُ ،و ُه ـ ْم َل
ـر ْ
()2
ال ِم ْن الْ َع ِ
يَ ْع ِرفُو َن ِفي َها الْ َح َّق ِم ْن الْ َب ِ
اطلِ ) .
اطلِ َ ،و َل الْ َح ِ
ومــن العجــب أن نجــد شــيخ اإلســام ابــن تيميــة رحمــه اللــه
يبتكــر أســلوباً جد يــد ا ً يف ا لــرد عــى اليهــود والنصــارى
يبــن فيــه مــدى الضعــف الــذي تتميــز بــه كتبهــم املقدســة
عــن كتــب اإلســناد ،بأنهــا غــر متوا تــرة األســانيد كــا
هــو الحــال مــع توا تــر القــرآن الكر يــم عنــد املســلمني.
فيقــول أجــزل اللــه لــه املثوبــة ( :واملقصــود هنــا  :أنــه ليــس
مــع النصــارى نقـ ٌـل متواتــر عــن املســيح بألفــاظ اإلنجيــل ،وال
نقــل ال متواتــر ،وال آحــاد ،بأكــر مــا هــم عليــه مــن الرشائــع ،وال
عندهــم وال عنــد اليهــود نقــل متواتــر بألفــاظ التــوراة ونبــوات
األنبيــاء ،كــا هــو عنــد املســلمني نقـ ٌـل متوات ـ ٌر بالقــرآن،
وبالرشائــع الظاهــرة املعروفــة للعامــة والخاصــة) (.)3

املطلب األول
نشأة القراءات عملياً
لق ـ ْد اكتمـ َـل نشــو ُء القــراءات مــن الناحيــة العمليــة يف زمــن
ال َّر ُسول  ،وذلك حس ـ ــب أخذ الصحاب ِة  yالقرءا َن بحروفه
عن النبي  ،فمنهم من أخذ القرءا َن بحرف ومنهم بحرفني
ومنهــم بأكــر ،وقــد يأخــذ الصحــايب – وخاصــة القـ َّراء منهــم،
يب وابــن مســعود  – yقــد يأخــذ
مثــل :عثم ــان وعــي وزيــد وأ ّ
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السورة ،بل القرءان أكرث من مرة ،تختلف حـ ــروف كل ختمة
عن سابقتها ،فتتكون عنده أكرث من قراءة بقدر ما أخذ من
مجموع ــات الحروف  -حيث إن القراءة تتكون من مجموعة
مــن الحــروف مقــدرة بقــد ٍر اللــه  - Yثــم أخــذ التابعــون هــذه
حســب مــا قــرأ حتــى
القــراءات ونقلوهــا ملــن بعدهــمٌ ،
كل َ
وصلــت إلينــا ،وهــذا هــو ســبب الخــاف بــن القــراءات.
ث ـ َّم إ َّن هــؤالء القــرا َء األثبــات أقــرؤوا النــاس مبــا قــرؤوا،
فأي واحد قرأ عليهم بحرف ثابت عن أمئتهم ،أق ُّروه ،فهذا
ُّ
اإلمــام نافــع يقــول :قــرأت عــى ســبعني مــن التابعــن ،فــا
اتفــق عليــه اثنــان أخذتــه ،ومــا شــذ فيــه واحـ ٌد تركتــه ؛ لــذا قــرأ
قالــون بوجــه قــرأه نافــع عــى شــيوخه ،وقــرأ ورش عليــه مبــا
تعلــم يف بلــده فوافــق ذلــك روايــة قرأهــا نافـ ٌع عــى شــيوخه،
فوافقــه وأق ـ َّره عليهــا( ،)4وذكــر ابــن الجــزري أن حفص ـاً قــال
لعاصم :أبو بكر – يعني شعبة – يخالفني ،فقال :أقرأتك
الســلمي عــن عــي بــن أيب
مبــا أقــرأين بــه أبــو عبــد الرحمــن ُّ
طالــب رضــي اللــه عنــه ،وأقرأتــه مبــا أقــرأين بــه زر بــن حبيــش
عــن عبــد اللــه ابــن مســعود ريض اللــه عنــه (.)5
وإضا فــة الحــروف والقــراءات إىل أمئــة القــراءة و
رواتـ ـ ــهم ،املــراد بهــا أن اإلمــام اختــار القــراءة بذلــك الوجــه
مــن اللـ ـ ــغة حســبام قــرأ بــه ،فآثــره عــى غــره ،وداوم عليــه،
ولزمــه حتــى اشــتهر وعــرف بــه ،وصــار إمامــا فيــه فأخــذ عنــه،
فلذلــك أضيــف إليــه دون غــره مــن القـ ــراء ،وهــذه إضافــة
اختيــار ودوام ولــزوم ال إضافــة اخــراع ورأي واجتهــاد (.)6
قــال محقــق الفــن ابــن الجــزري( :وكــون القــراءة نســبت
إىل إمــام واحــد مــن أهــل بلــد معــن ،كقــراءة ابــن كثــر يف
مكة ،وأيب عمرو يف البرصة – ليس معناه أنها أحادية ؛ إذ
نُســبت إىل ذلك اإلمام اصطالحاً ؛ لتجرده لتلك القراءة،
وعنايتــه بهــا ،وإال فأهــل كل بلــدة كانــوا يقرؤونهــا ،أخذوهــا
أم ـاً عــن أمــم ،مــا يثبــت التواتــر ،فــكل قــراءة نســبت إىل
قارئ من هؤالء كان قراؤها زمن قارئها وقبله أكرث من قرائها
يف هــذا الزمــان) (.)7
فكان هؤالء أمئة تجردوا لقراءة القــرءان الكريم وإقرائه،
حتـَّى صاروا أمئة لالقتداء وأنجامً لالهتداء ،ث َّم كرث الق َّرا ُء،
فمنهــم املتقــن ،ومنهــم دون ذلــك ،عنـ ـ ــدها انــرى جهابــذة
العلــم ( )8الذيــن بالغــوا يف االجتهــاد حتــى بينــوا الصحيــح
206

جلاو ةنسلا لهأ دنع ينآرقلا صنلا ةمالسو توبث ريياعم

مــن الباطــل ،وجمعــوا الق ـ ــراءات ،وعــزوا األوجــه والروايــات،
وبينــوا الصحيــح والشــاذ ،بأصــول أصلوهــا ،وأركان فصلوهــا
( ،)9فكانــوا بحــق ٍأمئــة علــم القــراءات وأعمدتهــا ،فصنفــوا
وألفوا وكتبوا كل صغرية وكبرية ،فحفظ الله تعاىل القرءان
و القــراءات روايــة باألمئــة الســابقني ،وحفظهــا اللــه أيض ـاً
درايــة وروايــة باألمئــة الالحقــن ،فــريض اللــه عنهــم أجمعــن،
وجعلنــا معهــم آمنــن ،اللهـ َّم آمــن.

املطلب الثاين
نشأة القراءات علمياً
لقــد بــدأ علــم القــراءات يف بدايــة القــرن الثالــث ،فــكان
أول مــن:
1 1ألــف ( )10يف القــراءات نــرا ً أبــو عبيــد القاســم بــن ســام
ت  224للهجــرة ،حيــث جمــع يف كتابــه القــراءات
خمس ـاً وعرشيــن قــراءة.
2 2وأول مــن ألــف نظ ـاً الحسـ ـ ـ ــن بــن عثــان الرضيــر ت
 378للهجــرة.
3 3وكان مــن أمئــة القــراءة اإلمــام ابــن جريــر الطــري 310ه ـ
حيــث صنــف كتــاب الجامــع ،وجمــع فيــه أكــر مــن
عرشيــن قــراءة.
4 4ثم جاء اإلمام ابن مجاهد 324هـ ،وألف كتاب السبعة،
فكان أول من س َّبع السبعة ( )11فجمع فيه سبع قراءات،
لك َّنــه أثبــت اإلمــا َم يعقــوب بــدل اإلمــام الكســايئ ،وجــاء
اقتصــا ُره عل ــى هــؤالء الســبعة قــدرا ً واتفاق ـاً ،مــن غــر
قصــد ؛ ذلــك أنّــه أخــذ عل ــى نفســه أال يــروي إالّ عمــن
اشتهر بالضبط واألمانة وطول العمر فـي مالزمة القراءة،
واتفــاق اآلراء عل ــى األخــذ عنــه والتلق ــي منــه ،فل ــم يت ـ َّم
لــه مــا أراده إالّ عــن هــؤالء الســبعة وحدهــم ،و إال فأمئــة
القــراءة ال يحصــون كــرة ،ومــا مل يتحقــق البــن مجاهــد
تحقــق لغــره ،كمحقــق الفــن.
5 5وكان ممن ألف العالمة أبو محمد ميك بن أيب طالب
القيــي 437ه ـ فقــد ألــف :التبــرة يف القــراءات،
والكشــف عــن وجــوه القــراءات ،واإلبانــة عــن معــاين
القــراءات.
ب الحافظ أبو عمرو عثامن بن سعيد
6 6ثم جاء اإلمام ال َح ْ ُ

ين 444 -371هـ فألف جامع البيان يف القراءات
الدا ُّ
الســبع ،واملقنــع يف معرفــة رســم مصاحــف األمصــار،
واملفردات ،وكان أعظمها كتاب التيسري ،الذي جمع
فيه القراءات الســبع ،فكان أصال للقراءات ،ومل يكن
جمعــه للســبعة عــن قصــد اإلحاطــة بــكل مــا صــح عــن
النبــي  eبــل جمــع بعــض مــا صــح عنــه  ،eوعــى طريقــه
الشاطبي يف شاطبيته (حرز األماين ووجه
سار اإلما ُم
ُّ
التهــاين) حيــث نظــم التيســر ،ومل يزعــا أنهــا جمعــا
كل القــراءات املتواتــرة عــن النبــي ﷺ.
7 7وتتابــع التأليــف حتــى جــاء إمــا ُم األمئــة أبــو مح َّمــد
عيني
رية بن خلف بن أحمد
القاسم بن ف ُّ
الشاطبي ال ُّر ُّ
ُّ
ـي ،ولــد يف شــاطبة األندلــس – ح َّررهــا اللــه-
األندلـ ُّ
ســنة  538ه ـ وتــويف يف القاهــرة – رحمــه اللــه رحمــة
واســعة  590 -للهجــرة ،ودفــن قــرب جبــل املقطــم،
نظـ ـ ــم كتــاب التيســر يف قصيــدة (حــرز األمــاين ووجــه
التهــاين) 1173بيتــا مــن البحــر الطويــل .حيــث جمــع
فيهــا ســبع قــراءات ،ولــكل قــراءة روايتــن ول ــكل روايــة
طريقــا ،ومــن أســائها:
 )١حرز األماين ووجه التهاين.
 )٢الشاطبية ؛ نسبة إىل مؤلفها.
 )٣الالمية ؛ ألن أبياتها تنتهي بقافية الالم.
 )٤القراءات السبع الصغرى.
ومــن كتبــه عقيلــة أتــراب القصا ئــد يف بيــان رســم
املصاحــف العثامنيــة (الرائيــة) وناظمــة الزهــر يف علــم
الفواصــل ،وتوالــت بعــد جهــود أمئــة هــذا العلــم تــرا يف
التأليــف والتحقيــق.
8 8حتــى جــاء املحقــق اإلمــام الحافــظ الجامــع مح َّمـ ُد بـ ُن
ـزري ،ولــد يف دمشــق الشــام
مح َّمـ ٍـد بــن ِ ُمح َّمـ ٍـد بــن الجـ ِّ
 751هــ ،وتــويف يف شــراز -رحمــه اللــه رحمــة واســعة
  833للهجــرة ،ودفــن يف دار القــرءان التــي أنشــأهاهناك ،من مؤلفاته كتاب النرش يف القراءات العرش،
حيــث جمــع املؤلــف فيــه كل القــراءات املتواتــرة عــن
الرســول  ،eفجمــع فيهــا عــر قــراءات ،مــن أربعــة
وستني ( )64كتابا من أمهات كتب القراءات ،ذكرها
املؤلــف يف النــر ،واختــار لــكل قــارئ راويــن ،ولــكل

راو طريقــن ،ولــكل طريــق طريقــن ليكــون مجموعهــا
تحقيقــا ( )80مثانــون طريق ـاً ،ثــم اختــار الطــرق التــي
تتفــرع عــن هاذيــن الطريقــن حتــى أوصلهــا إىل ()980
طريق ـاً ،ثــم نظــم كتابــه هــذا يف قصيــدة طيبــة النــر،
يف ( )1014بيت ـاً ،ومــن أســائها:
 )١الطيبة.
 )٢طيبــة النــر يف القــراءات العــر :ألن أصلهــا
كتــاب النــر
 )٣الجزرية :نسبة إىل مؤلفها اإلمام ابن الجزري.
 )٤العــر الكــرى :ألنهــا جمعــت القــراءات العــر
املتواترة ،ثم جمعت كل طرقها ،فلم يرتك رحمه
اللــه شــيئا صـ َّـح عــن النبــي  eإال جمعــه ،لــذا تعتــر
الشــاطبية جــزء منهــا.
ثــم ألــف كتــاب تحبــر التيســر ،حيــث زاد عــى كتــاب
التيــر أليب عمــرو القــراءات الثالثــة ( )12املتممــة للعــر،
عــى طريقــة اإلمــام أيب عمــرو ،ومــن مؤلفاتــه الــدرة املضيئــة
التــي نظــم فيهــا كتابــه التحبــر يف القــراءات الثالثــة املتممــة
للعــرة ولكــن عــى طريقــة األمــام الشــاطبي ،فكا نــت
الشــاطبية مــع الــدرة العــر الصغــرى نظ ـاً ،والتحبــر مــع
تيســره العــر الصغــرى نــرا ً ،وأمــا الطيبــة فهــي العــر
ونشهــا العــر الكــرى نــرا ً.
الكــرى نظ ـاًُ ْ ،
9 9ويتــواىل التنافــس يف خدمــة القــرءان الكريــم وقراءاتــه،
فيــأيت العالمــة عــي بــن محمــد الســفاقيس ،املتـ َ
ـوف
يف تونــس ســنة 1117هــ ،الــذي ألــف كتابــا مــن أهــم
الكتب لقراء الســبعة وهو (غيث النفع يف القراءات
الســبع) ،وكــذا العالمــة أحمــد الدمياطــي الشــهري ب ـ
البنــاُ ،دفــن يف بقيــع املدينــة ســنة 1117هــ ،حيــث
ألــف كتــاب (إتحــاف فضــاء البــر يف القــراءات
األربــع عــر).
1 10ويف هذا العرص جاء املحقق العالمة عيل بن محمد
ُوف يوم اإلثنني
بن الحسن بن إبراهيم الضباع ،ولد وت ِ
1307/4/ 7ه ـ ـ 1380/ 7/14هــ ،لــه مــن املؤلفــات
 49كتاب ـاً تأليف ـاً و17نســخاً ،منهــا اإلضــاءة يف أصــول
القــراءة ،ورصيــح النــص يف الكلــات املختلــف فيهــا
(.)13
عــن حفــص
كتاب املؤمتر ()1
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1 11كام ظهر العالمة عبد الفتاح بن عبد الغني القايض،
ـوف ســنة
ولــد يف دمنهــور البحــرة ســنة 1325ه ـ وتُـ ِ
1403هــ ،وقــد أثــرى مكتبــة القــراءات بالكثــر مــن
املؤلفــات النافعــات حيــث بلغــت  23مؤلف ـاً ،منهــا
(البــدور الزا هــرة يف القــراءات العــر املتوا تــرة)،
(الــوايف يف رشح الشــاطبية) وغريهــا الكثــر.
وقـ ـ ـ ــد اســتمد علامؤنا علم القراءات من قراءة رســول
اللــه ﷺ املجمــع عليهــا ،وذلــك بطريقــة االســتقراء.
هــذا مــن الناحيــة العلميــة ،وأمــا مــن الناحيــة العمليــة
فواضعــه مــن البــر إمامنــا رســول اللــه مح َّم ـ ٌد  ،eعــى مــا
تلقــاه عــن جربيــل  uعــن ربنــا تبــارك وتعــاىل.

املطلب الثالث :أقسام القراءات

والقراءات من حيث القبول قسامن:
القسم األول :مقبولة :ذكر علامء أهل السنة والجامعة
ضوابط ـاً يجــب أن تتوفــر يف القــراءة حتــى ميكــن نســبتها
للقرآن الكريم ،وهي ما استجمعت أركانها الثالثة :التواتر،
مــع موفقــة الرســم العثــاين ،وموافقــة وجــه يف النحــو ،وقــد
ذكــر ذلــك اإلمــام ابــن الجــزري بقولــه(:)14
فـكل ما وافق وج ــه نحـو
وكان للرسم احتامال يحــو
وصح إسنادا هو القرآن
فـهذه الث ــالثة األرك ـ ــان
ِ
أثبت
وحيثام يخت ــل ركن
شذوذه لو أنه يف السب ــعة

ورشط التواتر هو عمدة األركان ،فإذا ثبت تواتر قراءة
مــن القــراءات ،ثبــت مبــارشة الركــن األول والثــاين( ،)15وهــذا
ألي مــن
معــروف باالســتقراء؛ حيــث مل تثبــت أي مخالفــة ٍ
هذيــن الركنــن ،وال يف حــرف واحــد مــن القــراءات العــر
املتواتــرة ،بــل كلُّهــا موافقــة للرســم والنحــو ،والحمــد للــه.
والقراءات املقبولة قسامن:
ا  -قسم اتـُفق عليه ابتدا ًء ،وهي القراءات السبع.
ب  -قســم اختلــف فيــه ،ثــم اتُفــق عليــه بعــد أن جمعهــا
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اإلمام ابن الجزري ،وهي القراءات الثالث املتممة للعرش،
قــال اإلمــام النــووي( :لــو حلــف اإلنســان بالطــاق أن اللــه Y
قــرأ القــراءات الســبع ال حنــث عليــه ،ومثلهــا الثــاث وهــي
قــراءة أيب جعفــر ويعقــوب وخلــف)(.)16
ر املحقــق ابــن الجــزري اشــرط
الحــظ أ َّن اإلمــام الح ـ َ
لقبــول القــراءة صحــة الســند مــع االشــتهار ،وهــو مذهــب
اإلمــام مــي بــن أيب طالــب ( , )17وهــذا يف ظاهــره مخالــف
ملذهــب الجمهــور الذيــن يــرون أنــه التواتــر ،قــال العالمــة
النويــري يف رشحــه للطيبــة( :وهــذا قــول حــادث مخالــف
إلجــاع الفقهــاء واملحدثــن وغريهــم؛ ألن القــرآن عنــد أمئــة
املذاهــب األربعــة ،منهــم الغــزايل وصــدر الرشيعــة وموفــق
الدين املقديس وغريهم :هو ما نقل بني دفتي املصحف
نقــا متواتــرا ً ،فالتواتــر جــزء مــن الحـ ِّد – أي التعريــف – فــا
يتصــور ماهيــة القــرآن إال بــه) ( ،)18وقــال العالمــة الســفاقيس
قريباً منه وزاد(:هذا ٌ
قول محدثٌ ال يُع َّول عليه ؛ ويؤدي إىل
()19
تســوية غــر القــرآن بالقــرآن , )...وقــال العالمــة ال ُج ْعـ َـري
يف رشحــه عــى الشــاطبية( :ضابــط كل قــراءة :تواتــر نقلهــا
وموافقــة العربيــة مطلقـاً ورســم املصحــف ولــو تقديــرا ً ،فهــي
(.)20
مــن األحــرف الســبعة ،ومــا مل يجتمــع فيــه ذلــك فشــاذ)
قلت :الخالف يف املسالة إن وجد ،فإنه يزول ببيان
ثبوت ركنني أصيلني ،هام:
 )١تواتر القرآن العظيم.
 )٢توات القراءات العرش ،وشذوذ ما بعدها.
والــذي أراه أن ال خــاف حقيقــة بــن الرأيــن ؛ بــل هــو
خــاف شــكيل لفظــي ال أثــر لــه عــى الناحيــة العمليــة ؛
ذلــك أين أعتقــد أن اإلمــام ابــن الجــزري ذكــر صحــة اإلســناد
مــع االشــتهار عــى أنــه ضابــط وليــس رشطـاً ؛ لذلــك اكتفــى
بــه ؛ ألنــه:
 )١يُغتفــر يف الضابــط مــا ال يغتفــر يف الــرط ،وقــد
اعتــر التواتــر يف تعريــف القــرآن.
 )٢التيسري عىل الطالب للتميز بني القراءة املقبولة
وغري املقبولة.
 )٣أن هــذه الــروط الثالثــة تفيــد مبجموعهــا التواتــر
لــكل قــراءة مــن القــراءات العــر.
ثــم الحــظ أن كالم ابــن الجــزري ،عــن القــراءة – وهــي

صفة أداء كلامت القران  -وليس عن القرآن -و هو كلامت
اللــه الكرميــة  ،-حيــث إن ابــن الجــزري متفــق مــع كل علــاء
األمــة عــى أن القــرآن متواتــر بكلــه ،بــل هــو متواتــر بــكل قــراءة
من قراءاته كام قال ابن الجزري( :وقول من قال :القراءات
املتواتــرة ال ح ـ َّد لهــا ،إن أراد يف زماننــا فغــر صحيــح ،إذ ال
يوجــد اليــوم قــراءة متواتــرة وراء العــرة) ( )21بــل إنــه عقــد بابـاً
خاصاً يف منجد املقرئني سامه( :الباب السادس :يف أن
العــرة بعــض األحــرف الســبعة ،وأنهــا متواتــرة فرشـاً وأصــوالً
حـ َ
ـال اجتامعهــم وانفرادهــم) ( )22وهــذا هــو الركــن األول يف
املســألة ،وهــو اإلجــاع عــى تواتــر القــرآن.
ث ـ َّم إن َّــه ملـَّـا عــرض ضابطــه عــى القــراءات العــر،
وجدهــا بحمــد اللــه  Yقــد قامــت بالضابــط ،بــل تجاوزتــه،
فهــي مل تشــتهر فحســب ،بــل تواتــرت ،وبذلــك يتفــق هــو
وعلــاء األمــة ،وهــو اإلجــاع عــى تواتــر العــرة ،وعــدم تواتــر
ما بعدها ،بل وال حتى اشــتهارها ،وهام طرفا الركن الثاين
يف املســألة ،قــال العالمــة النويــري( :أجمــع األصوليــون
والفقهــاء عــى أنــه مل يتواتــر يش ٌء مــا زاد عــى العــر،
وكذلــك أجمــع أهــل القــراءة أيض ـاً)(.)23
القسم الثاين :غري مقبولة ،وهي أقسام:
صح سندها ولكنها مل تتواتر ،بل مل تشتهر ،فهي
َّ - ١
شــاذة وإن وافقــت وجــه النحــو والرســم ،وهــي األربعــة
املتممــة للقــراءات األربــع عــرة.
ب ـ صـ َّـح ســندها ،وخالفــت النحو(اللغــة) دون
الرســم ،وهــو قليــل ال يــكاد يوجــد ،مثــل( :معائــش)
بــدل (معايــش) األعــراف 10
ج ـ صـ َّـح ســندها ووافقــت النحــو دون الرســم ،وهــي
التي تسمى شاذة ؛ ألنها شذت عن رسم املصحف،
وتســمى باملدرجــة ،أو التفســرية ،مثــل( :والنهــار إذا
تجــى والذكــر واألنثــى) بحــذف كلمــة خلــق ،وكــذا:
(يأخــذ كل ســفينة صالحــة غصبــا) بزيــادة كلمــة صالحــة.
د ـ القــراءة املوضوعــة ،مثــل( :إمنــا يخــى اللــه مــن
عبــاده العلــاء) بضــم هــاء لفــظ الجاللــة ،وفتــح همــزة
(.)24
العلــاء

املبحث الثاين
معايري قبول الحديث النبوي
مل تهتــم األمــة اإلســامية بــيء بعــد اهتاممهــا بكتــاب اللــه
عــز وجــل كاهتاممهــا بحديــث رســول اللــه صــى اللــه عليــه
وسلم وسعيها يف ذلك السعي العجيب الفذ ؛ فانطالقاً
مــن كــون الســنة النبويــة الركــن الثــاين لهــذا الديــن العظيــم،
ومــا لذلــك مــن آثــار وخلفيــات ،فــإن علــاء املســلمني منــذ
السنوات األوىل لفجر اإلسالم وعىل مر العصور واختالف
الدهــور كان لهــم يف علــوم الســنة النبويــة شــغل شــاغل
وعمــل علمــي متواصــل وتفــرغ كامــل ،والحديــث النبــوي
وحــي مــن عنــد اللــه عــز وجــل ،وهــو مــن الذكــر الــذي وعــد
اللــه بحفظــه ( ،)25قــال اللــه تعــاىل( :إنــا نحــن نزلنــا الذكــر وإنــا
لــه لحافظــون) ( ،)26وقــد جــاءت أحاديــث تــدل عــى أن نزول
الوحــي بالســنة عــى النبــي كنزولــه بالقــرآن الكريــم متام ـاً،
وللســنة النبويــة أهميــة كبــرة يف ديننــا اإلســامي ،ونحــن
مأمــورون بنــص القــرآن الكريــم باألخــذ بهــا.
وقــد أدرك الســلف أهميــة الســنة ومنزلتهــا فحفظوهــا
يف الصدور ،ودونوها يف السطور ،وهذه األهمية شملت
املنهــج ا لــذي اعتمــد يف جمــع الســنة وروايتهــا فبــذل
السلف ما يف وسعهم بكل إخالص وأمانة ؛ للحفاظ عىل
هــذا الديــن بنقــل أحاديــث الرســول عليــه الصــاة والســام
إىل مــن بعدهــم فأوثقــوا كل روايــة بحبــل متــن وثيــق هــو
ســند الحديــث ،فكانــوا ال يحدثــون بــيء إال وهــم واثقــون
مــن صحتــه عــن الرســول ،وال يقبلــون مــن األخبــار إال مــا عرفــوا
ثبوتــه ،ولهــذا اتبعــوا كل ســبيل ميكنهــم مــن حفــظ الســنة
النبويــة ،بــل وضعــوا الضوابــط للروايــة للتحــري الشــديد
والتثبــت “ ،وكانــت الوســيلة لنقــل ســنة رســول اللــه صــى
اللــه عليــه وســلم هــي الروايــة ،وكان معيــار صــدق الحديــث
أو وضعــه صــدق ناقليــه أو كذبهــم" (.)27
قــال ابــن أيب حاتــم“ :فــإن قيــل :كيــف الســبيل إىل
معرفــة كتــاب اللــه  -عــز وجــل  -ومعــامل دينــه؟ قيــل :باآلثــار
الصحيحــة عــن رســول اللــه  -صــى اللــه عليــه وســلم  -وعــن
أصحابــه النجبــاء األلبــاب الذيــن شــهدوا التنزيــل ،وعرفــوا
التأويــل  -ريض اللــه عنهــم  -فــإن قيــل :فبــاذا تعــرف اآلثــار
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الصحيحة والســقيمة؟ قيل :بنقد العلامء الجهابذة الذين
خصهــم اللــه  -عــز وجــل  -بهــذه الفضيلــة ،ورزقهــم هــذه
املعرفــة يف كل دهــر وزمــان” (.)28
ولقــد وضــع العلــاء رشوط ـاً عد يــدة لــرد أو قبــول
الحديــث النبــوي الرشيــف ،فــكان مــن مميــزات الروايــة يف
اإلســام وخصائصهــا اإلســناد الصحيــح املتصــل بروا يــة
العــدول الضابطــن.
وا ســتخدم الســلف عــدة وســائل يف حفــظ الســنة
النبوية ومنها “ تدوين الحديث “ ،وهو أمر وقع فيه خالف
بــن الصحابــة ريض اللــه عنهــم ؛ ومنشــأ هــذا الخــاف هــو
ورود أحاديــث عــن النبــي تنهــى عــن الكتابــة ،وكذلــك ورود
أحاديث أخرى تبيح الكتابة وتأذن فيها ،وقد واجه العلامء
هــذه األحاديــث ،ووفقــوا بينهــا بطــرق عــدة ،كان حاصلهــا
ثبــوت إذنــه صــى اللــه عليــه وســلم بكتابــة الحديــث ،وهــو
األمــر الــذي اســتقر عليــه رأي الصحابــة ممكــن كان يعــارض
يف مســألة التدويــن (.)29
فقــد اعتنــى علــاء الســنة بالحديــث النبــوي فأصلــوا
األصول ،وقعدوا القواعد ،ووضعوا الضوابط ؛ فنتج عمالً
متميزا ً موثقاً دقيقاً ،ويعتربفريدا ً يف مجاله ،فتارة يحفظون
الحديث ،وتارة يدونونه ،وتارة يحضون الناس عىل تحمله،
وتــارة يقســمونه إىل أقســام بحســب مواضيعــه أو بحســب
مراتبــه ،وتــارة يذبــون الشــبهات عنــه ،وتــارة يكشــفون أمــر
الوضاعــن فيــه ،وتــارة يبينــون القواعــد العامــة واألصــول
التــي يقبــل بهــا الحديــث أو يــرد ،وهكــذا تولــدت علــوم جمــة
ومعــارف كثــرة ،حملتهــا صــدور أولئــك الرجــال األفــذاذ،
وســطرتها أقالمهــم النشــطة ،وطوتهــا كتبهــم النفيســة.،
بيــان أحــوال رواة الحديــث هــو ســنة ماضيــة ســار عليهــا
علامء الجرح والتعديل املتقدمون ،بل إنها كانت الوصية
املتوارثــة منهــم لتالميذهــم ،ملــا يف ذلــك مــن حفــظ الســنة
النبويــة مــن عبــث العابثــن وتحريــف املحرفني.
وعلــم اإلســناد والجــرح والتعد يــل بــدأ مبكــرا ً
منــذ عــر الصحا بــة ريض اللــه عنــه وا ســتمر يف
عــري ا لخال فــة ا ألمو يــة وا لخال فــة ا لعبا ســية .
قــال األســتاذ خميــس عاشــور  :واســتقرت الخالفــة بأيــدي
األمويــن بــدأت الحركــة العلميــة يف االزدهــار وعكــف كل
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فريــق مــن العلــاء عــى اســتنباط األحــكام وتأصيــل القواعــد
وتأليــف الكتــب يف مختلــف الفنــون ،ومــا اســرعى انتبــاه
علــاء الحديــث موجــة األخبــار التــي وضعــت لتأييــد هــذا
االتجاه أو ذاك ،وقد لعبت هذه األكاذيب دورها الدموي
يف حــوادث الفتنــة الكــرى مــا حــدا بعلــاء الحديــث
النبــوي الرشيــف إىل االهتــام بهــذه الظاهــرة ،فوضعــوا
أسس ـاً لتمييــز الحديــث الثابــت مــن غــره ،وبــدأت بواكــر
علــم جديــد تنقــدح يف أذهــان العلــاء ،فظهــر علــم اإلســناد
ا لــذي يعــد مفخــرة الحضــارة اإلســامية ومــن فوائد هــا
الرائعــة ،وهــو العلــم الــذي قهــر الشــائعات الخبيثــة ورد
كيــد مختلقيهــا يف نحورهــم ،فقــد اشــرطوا يف راوي الخــر
رشوط ـاً حالــت دون ورود الكــذب إىل الحديــث النبــوي
أو غــره مــن كالم الصحابــة الكــرام لقــد كان علــم اإلســناد
الحصــن الحصــن الــذي حمــى نصــوص الرشيعــة الســمحة
وبالتــايل املجتمــع اإلســامي مــن كل مــا ميــس مقدســاته أو
يخــل بأمنــه واســتقراره العقائــدي (.)30
كم
ونحن عندما نقول (علوم الحديث) نعني بذلك ّ
كبــرا ً ضخ ـاً مــن املؤلفــات واملواضيــع ،مــأ مــن املكتبــة
اإلســامية الكبــرة مســاحات واســعة ،وكان بفضــل اللــه
ســبحانه مــن فوائــد هــذه األمــة ومزاياهــا.
ومل يقــم بهــذا العمــل إال الجهابــذة مــن النقــاد املهــرة؛
لصعوبــة الــروط التــي تشــرط يف الجــارح ،قــال املعلمــي
اليــاين مبينــا حــال هــؤالء النقــاد ،ومــدى اتســاع علمهــم
وتبحرهــم الشــديد يف العلــم “ :ليــس نقــد الــرواة باألمــر
الهني؛ فإن الناقد البد أن يكون واسع االطالع عىل األخبار
املروية ،عارفا بأحوال الرواة السابقني وطرق الرواية ،خبريا
بعوائــد الــرواة ومقاصدهــم وأغراضهــم ،وباألســباب الداعيــة
إىل التســاهل والكــذب ،وال ــموقعة يف الخطــأ والغلــط ،ثــم
يحتــاج إىل أن يعــرف أحــوال الــراوي :متــى ولــد؟ وبــأي بلــد؟
وكيــف هــو يف الديــن ،واألمانــة والعقــل واملــروءة والتحفــظ؟
ومتــى رشع يف الطلــب؟ ومتــى ســمع؟ وكيــف ســمع؟
ومــع مــن ســمع؟ وكيــف كتابتــه؟ ثــم يعــرف أحــوال الشــيوخ
الذيــن يحــدث عنهــم وبلدانهــم ووفياتهــم وأوقــات تحديثهــم
وعاداتهــم يف التحديــث ،ثــم يعــرف مرويــات النــاس عنهــم،
ويعــرض عليهــا مرويــات هــذا الــراوي ،ويعتــر مــا بهــا إىل غــر

ذلــك مــا يطــول رشحــه ،ويكــون مــع ذلــك متيقظــا مرهــف
الفهم ،دقيق الفطنة ،وال يســتخفه بادر ظن حتى يســتويف
النظــر ويبلــغ املقــر ،ثــم يحســن التطبيــق يف حكمــه ،فــا
يجــاوز وال يقــر ،وهــذه املرتبــة بعيــدة ،عزيــزة املنــال مل
يبلغهــا إال األفــذاذ” (.)31
وإذا أرد نــا بــادئ ذي بــدء تعريف ـاَ شــامالً لعلــوم
الحديــث ،نجــد أنفســنا مضطــرة إىل اتبــاع طريقــة العلــاء
يف تقســيم تلــك العلــوم إىل قســمني أساســن هــا علــم
الحديــث روايــة ،وعلــم الحديــث درايــة .فأمــا علــم الحديــث
روايــة فهــو :يشــتمل عــى أقــوال النبــي صــى اللــه عليــه
وســلم وأفعالــه وروايتهــا وضبطهــا وتحريــر ألفاظهــا .وأمــا علــم
الحديث دراية (وهو الذي يطلق عليه مصطلح الحديث)
فهــو علــم بقوانــن يعــرف بهــا أحــوال الســند واملــن .وأقــدم
مــن ميكــن إضافــة تأليــف بعــض املباحــث يف علم مصطلح
الحديــث إليــه ـ كــا قــال الشــيخ عبــد الفتــاح أبــو غــدة يف
كتابــه (ملحــات مــن تاريــخ الســنة وعلــوم الحديــث) ـ هــو
اإلمــام عــي بــن املدينــي املتــوىف عــام  234وهــو مــن أشــهر
أمئته....كام ميكن أن يقال :إن اإلمام الشافعي رحمه الله
املتوىف عام 204هـ أول من دون بعض املباحث الحديثية
يف كتابــه (الرســالة) .لكــن العــر الذهبــي لتدويــن الســنة
النبويــة إمنــا كان القــرن الثالــث الهجــري .أمــا القــرن الرابــع
فهــو عقــد التآليــف الجامعــة التــي ال تــزال حتــى اآلن مراجــع
ال يســتغنى عنهــا.
وفيام بني القرن السابع والقرن العارش كان دور النضج
واالكتامل وبلوغ الغاية القصوى والتامم.
وإذا أردنــا مــن جانــب آخــر أن نســتقيص جملــة علــوم
الحديــث الرشيــف فلــن نســتغني عــن تقســيامت العلــاء
الجامعــة لذلــك خاصــة تقســيامت األســتاذ الدكتــور نــور
الد يــن عــر يف كتا بــه القيــم( :منهــج النقــد يف علــوم
الحد يــث).
فمن تلك التقسيامت:
 )1علــوم رواة الحديــث :وهــو مــا يتعلــق بالتعريــف
بحال الراوي ومرتبته وتعريف كل مرتبة أو وصف ومتى تقبل
روايته ومتى ترد ،حيث لقبول الرواية رشوط ولردها رشوط.
كذلــك ويف هــذا القســم مــن علــوم الحد يــث يتعــرض

العلــاء للتعريــف بالصحابــة وبطبقــات الثقــات والضعفــاء
وغري ذلك .كام يتعرضون لتواريخ رواة الحديث وطبقاتهم
وأسامئهم وكناهم وألقابهم ،ويف تلك املباحث تفريعات
كثــرة ال حــر لهــا ..ومــن أهمهــا رشوط العدالــة ومســائلها،
والجرح والتعديل وآدابه وكيفية قبول كل منهام وألفاظُهام
وعدالــة الصحابــة وطبقاتهــم.
وقــد ألــف فيهــم ابــن عبــد الــر كتابــه (االســتيعاب يف
أسامء األصحاب) وابن األثري كتابه (أسد الغابة يف معرفة
الصحابة).
وكذلــك مــن مباحــث علــوم رواة الحديــث :معرفــة
الثقــات والضعفــاء.
وفيهــا كتــب كثــرة منهــا كتــاب (الثقــات البــن حيــان)
وكتــاب (تذكــرة الحفــاظ) للذهبــي و(الكامــل يف الضعفاء)
البــن عــدي و(ميــزان االعتــدال) للذهبــي وكتــاب (الجــرح
والتعديــل) أليب حاتــم الــرازي.
كــا إن مــن علــوم رواة الحديــث معرفــة املدلســن
الــذي ألــف فيهــم املحدثــون مؤلفــات منهــا( :التبيــن يف
أســاء املدلســن) للربهــان الحلبــي الحا فــظ ،وكتــاب
(تعريفات أهل التقديس مبراتب املوصوفني بالتدليس)
البــن حجــر.
وقد ألف العلامء يف تواريخ الرواة كتباً منها( :التاريخ
الكبري) لإلمام البخاري.
كــا ألفــوا يف طبقــات الــرواة مثــل كتــاب (الطبقــات
الكربى) البن سعد ،والذي يعرف به التابعني الذين جاءوا
بعــد الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم ومــن جــاء بعدهــم.
 )2علوم رواية الحديث:
وتشــتمل عــى خمســة أ نــواع هــي :آداب طا لــب
الحد يــث ،وآداب املحــدث ،وكيفيــة ســاع الحد يــث
وتحمله وضبطه ،وصفة رواية الحديث ورشط أدائه ،وكتابة
الحديــث وكيفيــة ضبطــه .ويف كل نــوع فــروع كثــرة عديــدة.
فمــن آداب طالــب الحديــث إخــاص النيــة للــه تعاىل،
والجــد يف األخــذ عــن العلــاء ،والعمــل بالعلــم ،واحــرام
األساتذة وتوقريهم ،وبذل الفائدة لزمالئه طالب الحديث،
واتبــاع منهــج علمــي متــدرج يف طلــب الحديــث ،والعنايــة
مبصطلــح الحديــث.
كتاب املؤمتر ()1
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ومــن آداب املحدث:اإلخــاص ،وتصحيــح النيــة،
والتحــي بالفضائــل ،ومراعــاة األهليــة للتحديــث ،وتــرك
التحديــث متــى خــاف الغلــط ،وتوقــر مــن هــو أوىل منــه،
وتوقــر الحديــث ومجلســه ،واالشــتغال بالتصنيــف واإلنتــاج
العلمــي..
ونتيجــة لذ لــك االشــتغال بالتأليــف خرجــت إىل
األمــة الجوا م ـ ُع كصحيــح البخــاري ومســلم والرتمــذي.
والســن ُن كســنن أىب داود والرتمــذي والنســايئ وابــن ماجــة
واملصنفاتً كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أيب شيبة،
واملســتدركاتُ كمســتدرك الحاكــم ،واملســانيد كمســند
اإلمــام أحمــد ومســند أيب يعــى املوصــي ،واألطــراف
كتحفــة األرشاف مبعرفــة األطــراف للمــزي وذخائــر املواريــث
يف الداللــة عــى مواضــع الحديــث للنابلــي ،واملعا ُجــم
كاملعجم الكبري واألوسط والصغري للطرباين ،واملصنفاتُ
الجامعــة للكتــب مثــل كتــاب جامــع األصــول مــن أحاديــث
الرســول صــى اللــه عليــه وســلم البــن األثــر وكنـ ِز العــال يف
ســنن األقــوال واألمثــال للمتقــي الهنــدي والجامــع الكبــر
للســيوطي ،ومصنفــات الزوا ئــد كمجمــع الزوا ئــد ومنبــع
الفوائــد للهيثمــي واملطالــب العامليــة بزاوئــد املســانيد
وكتب التخريج كنصب الراية ألحاديث
الثامنية البن حجر،
ُ
الهدايــة للزيلعــي واملغنــي عــن حمــل األســفار يف األســفار
يف تخريــج مــا يف اإلحيــاء مــن األخبــار للعراقــي والتلخيــص
الخبــر يف تخريــج أحاديــث الرافعــي الكبــر البــن حجــر وغــر
ذلــك كثــر.
وبشــكل إجاميل فإن املحدثني قد عنوا أشــد العناية
بعلوم الرواية بتفصيل يُدهش املطلع عليه .وهناك كتب
تعتــر مصــادر يف هــذا املجــال .مثــل كتــاب (املحــدث
الفاصــل بــن الــراوي والواعــي) للرامهرمــزي و(الكفايــة يف
علــم الروايــة) و(الجامــع ألخــاق الــراوي وآداب الســامع)
كالهــا للخطيــب البغــدادي و(اإلملــاع يف أصــول الروايــة
وتقييــد الســاع) لليحصبــي.
 )3علم قبول الحديث ورده:
ونتيجــة لهــذا العلــم نســتطيع الجــزم بصحــة نســبة
الحديــث املــروي إىل النبــي صــى اللــه عليــه وســلم أو
بكذبهــا ،أو نحكــم لــه بالحســن أو الضعــف.
212

جلاو ةنسلا لهأ دنع ينآرقلا صنلا ةمالسو توبث ريياعم

ويف هــذا العلــم يقســم الحديــث إىل قســمني مقبــول
ومــردود ،فأقســام الحديــث املقبــول أربعــة :الصحيــح،
والحســن ،والصحيــح لغــره ،والحســن لغــره ،ولــكل واحــد
منهــا تعريــف وأبحــاث عديــدة ،ومــن أهمهــا عــى ســبيل
املثــال ال الحــر تعريــف الحديــث الصحيــح بأنــه :الحديث
الــذي اتصــل ســنده بنقــل العــدل الضابــط عــن العــدل
الضابــط إىل منتهــاه وال يكــون شــاذا ً وال معل ـاً.
ومصــادره عديــدة منهــا موطــأ اإلمــام مالــك وصحيــح
اإلمــام أيب عبــد اللــه البخــاري وصحيــح مســلم بــن الحجــاج
القشريي وصحيح ابن خزمية وصحيح ابن حبان واملختارة
لضياء الدين املقديس ،واملســتدركات عىل الصحيحني
واملســتخرجات عليهــا وغريهــا.
وأمــا الحد يــث ا ملــردود فهــو أنــوع منهــا الضعيــف
واملض َّعــف واملــروك واملطــروح واملوضــوع ،وكذلــك لــكل
منهــا تعريــف ومســائل.
فمــن ذلــك أن الحديــث الضعيــف هــو مــا فقــد رشطـاً
مــن رشوط الحديــث املقبــول باختــال عدالــة الــراوي ،أو
ضبطه ،أو انقطاع الســند ،أو شــذوذ املنت ،أو وجود العلة
القادحــة ،أو عــدم وجــود العاضــد عنــد الحاجــة إليــه.
وقد بني العلامء حكم الحديث الضعيف حيث أجاز
جمهورهــم العمــل بــه يف فضائــل األعــال فقــط بــروط
مذكــورة مبينــة .ومــن أهــم أبحــاث الحديــث املــردود بحــث
الحديــث املوضــوع ،الــذي هــو مختلــق ومصنــوع ومنســوب
كذبـاً إىل رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم.
ويتعلــق بذلــك معرفــة أســباب الوضــع ،وأصنــاف
الوضاعــن ،وكيفيــة محاربــة الوضــع يف الحديــث ووســائل
ذلــك ،وعالمــات الحديــث املوضــوع ،وعالمــات الوضــع
يف الــراوي أو املــروي.
ومــن أهــم املؤلفــات يف بيــان األحاديــث املوضوعــة
كتــاب (الآل لــئ املصنوعــة يف األحاد يــث املوضوعــة)
للســيوطي وكتــاب (تنزيــه الرشيعــة املرفوعــة عــن األحاديــث
الشــنيعة املوضوعــة) البــن ِعــراق الكنــاين و(املنــار املنيــف
يف الصحيــح والضعيــف) البــن القيــم و(املصنــوع يف
الحديــث املوضــوع) للحافــظ عــي القــاري.

 )4علوم املنت:
واملــن يف حديــث رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم
هو ما انتهى إليه السند من الكالم .أي هو النص املنقول
إلينــا مــن خــال سلســلة الــرواة ..يقــول الدكتــور نــور الديــن
عــر يف منهــج النقــد يف علــوم الحديــث :ولــدى اســتقراء
هــذه األنــواع مــن علــوم الحديــث وجدنــا أنــه ميكــن تقســيمها
إىل ثالثــة ُز َمــر هــي:
أوالً :علوم املنت من حيث قائله
ثانياً  :علوم شارحة للمنت.
ثالثـاً :علــوم تنشــأ مــن مقابلــة املــن املــروي بالروايــات
واألحاديــث األخــرى.
فأما علوم املنت من حيث قائله فإنها أربع.
أولهــا :الحديــث القــديس :وهــو مــا أضيــف إىل رســول
اللــه صــى عليــه وســلم وأســنده إىل ربــه عــز وجــل أي قــال
فيــه :قــال اللــه تعــاىل ..وهــو غــر القــرآن الكريــم.
وقــد عنــي العلــاء بجمــع تلــك األحاديــث يف كتــب
خاصــة منهــا (االتحافــات الســنية يف األحاديــث القدســية)
لإلمــام املنــاوي.
ثانيهــا :الحديــث املرفــوع :واملرفــوع مــن الحديــث مــا
أضيف إىل النبي صىل الله عليه وسلم خاصة من قول أو
فعــل أو تقريــر أو وصــف ،وفيــه معظــم املؤلفــات الحديثيــة.
وهــذا النــوع ـ أي الحديــث املرفــوع ـ يشــمل نوعــن
آخريــن ينضــان إىل النوعــن الســابقني ،هــا الحديــث
املوقــوف الــذي أضيــف إىل الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم،
واملقطــوع وهــو مــا أضيــف إىل التابعــن.
ومن مصادر الحديث املوقوف واملقطوع املصنفات
ومــن أهمهــا( :مصنــف عبدالــرزاق) و (مصنــف ابــن أيب
شــيبة) وكذلــك
الكتــب التــي اعتنــت بالتفســر باملأثــور مثــل (تفســر
ابــن جريــر).
وأمــا علــوم املــن مــن حيــث درايتــه فمنهــا علــم غريــب
الحديــث أي مــا يتعلــق مبــا وقــع يف متــون األحاديــث مــن
األلفــاظ الغامضــة البعيــدة عــن الفهــم ،مثــل رشح كلمــة
الســقب يف حديــث( :الجــار أحــق بســقبه) وهــو اللزيــق
(رواه البخــاري وغــره عــن أيب رافــع).

وقــد عنــي العلــاء بالتصنيــف يف رشح الغر يــب
عنايــة كبــرة ،منهــم ابــن األثــر يف كتابــه (النهايــة يف غريــب
الحديــث) ،وأبــو عبيــد القاســم بــن ســام يف كتابــه (غريــب
الحديــث).
ومــن علــوم درايــة املــن علــم أســباب ورود الحديــث،
وهــو مهــم لفهــم الحديــث ،كأهميــة معرفــة أســباب النــزول
بالنســبة للقــرآن الكريــم.
ومــن املؤلفــات يف هــذا العلــم كتــاب (اللمــع) لإلمــام
الســيوطي ،و(البيــان والتعريــف يف أســباب ورود الحديــث
الرشيــف) للمحــدث ابــن حمــزة الحســيني.
ومن تلك العلوم علم ناسخ الحديث ومنسوخه.
وممــن كتــب فيــه أبــو بكــر محمــد بــن مــوىس الحازمــي
يف كتابــه (االعتبــار يف الناســخ واملنســوخ مــن اآلثــار).
ومــن تلــك العلــوم علــم مشــكل الحد يــث أو مختلــف
الحديث .وهو ما تعارض ظاهره مع القواعد فأوهم معنى
باطالً ،أو تعارض مع نص رشعي آخر وهو مهم مفيد إلزالة
كثــر مــن الشــبة التــي يتعلــق بهــا بعــض الواهمــن.
وممــن كتــب فيــه ابــن قتيبــة النيســابوري يف كتابــه
(تأويــل مختلــف الحديــث) وأبــو جعفــر الطحــاوي يف كتابــه
(مشــكل اآلثــار) وابــن فــورك يف كتابــه (مشــكل الحديــث).
وغريهــم.
 )5علوم السند:
ومعلــوم أن الســند هــو سلســلة الــرواة الذيــن نقلــوا
الحديــث واحــدا ً عــن اآلخــر حتــى يبلغــوا بــه إىل قائلــه .قــال
ابــن املبــارك :اإلســناد عنــدي مــن الديــن .،لــوال اإلســناد
لذهــب الديــن ولقــال مــن شــاء مــا شــاء.
وهذه العلوم تجمعها شعبتان:
شــعبة علــوم الســند مــن حيــث االتصــال ،وهــي تشــمل
الحديث املتصل واملسند واملعنعن واملؤنن واملسلسل
والعايل والنازل واملزيد يف متصل األسانيد.
وشــعبة علــوم الســند مــن حيــث االنقطــاع وهــي تشــمل
املنقطع واملرسل واملعلق واملفصل واملدلس واملرسل
الخفي.
يقــول الدكتــور عــر :وقــد بــذل املحدثــون غايــة الجهــد
يف تتبــع األســانيد وتقصيهــا ،حتــى رحلــوا مــن أجلهــا يف
كتاب املؤمتر ()1

املؤمتر الدويل 2015 - 2 -

213

البــاد ،وجالــوا يف اآلفــاق ،لــي يعــروا عــى ســند ،أو لــي
يبحثــوا يف ســند صعــب عليهــم أمــره.
ويف هــذا القســم مــن الكتــب كثــر منهــا( :األحاديــث
املسلســلة) للســخاوي و(املراســيل) أليب حاتــم الــرازي.
و(تغليــق التعليــق) البــن حجــر و(جامــع التحصيــل ألحــكام
املراســيل) للحافــظ العــايئ ،و(متييــز املزيــد يف متصــل
األســانيد) للخطيــب البغــدادي ،ولــكل واحــد مــن علــوم
الســند تعريــف وأبحــاث ومســائل.
 )6علوم مشرتكة بني سند الحديث ومتنه:
وهــي تنشــأ مــن مقابلــة الحديــث ســندا ً ومتنـاً مــع غــره
مــن األحاديــث والروايــات األخــرى ليعــرف تفــرد الحديــث
وتعــدده ،ثــم يعــرف اتفاقــه مــع غــره أو اختالفــه .وهــو مــا
ميكــن رسده ضمــن ثالثــة أنــواع:
النوع األول  :يف تفرد الحديث ،وهو يشمل الحديث
الغريــب ،والحديــث الفــرد ،وكل واحــد منهــا لــه أقســام
وتعاريــف .وممــن كتــب يف هــذا النــوع اإلمــام أبــو داود
السجســتاين يف كتابــه (الســنن) التــي تفــرد بــكل ســنة منهــا
أهــل بلــدة .وكذلــك اإلمــام الدارقطنــي يف كتابــه (األفــراد).
والنــوع الثــاين  :يف تعــدد رواة الحديــث مــع اتفاقهــم،
وهذا يشمل الحديث املتواتر ،واملشهور ،واملستفيض،
والعزيــز ،والتابــع ،والشاه ــد ولــكل منهــا ـ كذلــك أقســام
وأبحــاث ـ فاملتواتــر مث ـاً هــو الــذي رواه جمــع كثــر يؤمــن
تواطؤهــم عــى الكــذب عــن مثلهــم إىل انتهــاء الســند
وكان مســتندهم الحــس .ومــن أمثلتــه حد يــث “ :مــن
كــذب عــي متعمــد ا ً فليتبــوأ مقعــده مــن النار”(متفــق
عليــه عــن املغــرة وغــره) فقــد رواه عــن النبــي صــى
اللــه عليــه وســلم بهــذا اللفــظ بضــع وســبعون صحابي ـاً.
ومن املؤلفات يف هذا النوع من العلوم :كتاب السيوطي
(األزهــار املتناثــرة يف األخبــار املتواتــرة) وكتــاب (نظــم
املتناثــر يف الحديــث املتواتــر) للعالمــة الكتــاين وكتــاب
(املقاصد الحسنة يف األحاديث املشتهرة عىل األلسنة)
للســخاوي.
والنوع الثالث  :يف اختالف رواية الحديث وهو يضم
أبحاث زيادة الثقات ،والشاذ املحفوظ واملنكر واملعروف
واملعل.
ّ
واملضطرب واملقلوب واملدرج واملصحف
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جلاو ةنسلا لهأ دنع ينآرقلا صنلا ةمالسو توبث ريياعم

واختالف الرواة ظاهرة مهمة تحتاج إىل بحث وتقص،
ملا يتكشف عنها للمحدث من فوائد يف السند أو املنت
أو فيهــا ،فرمبــا تكشــف وهــم راو أو تقــوي الحديــث أو نحــو
ذلك.
عــى ســبيل املثــال ففــي صنــف الحديــث املقلــوب
يذكــر العلــاء أن أشــهر اختبــار فعلــه املحدثــون المتحــان
قــدرة شــخص ومكانتــه يف الحديــث ،حينــا عمــدوا إىل
مائــة حديــث ـ وهــم ميتحنــون اإلمــام البخــاري أول مــا نــزل
بغــداد ـ فقلبــوا متونهــا وأســانيدها ،ودفعوهــا إىل عــرة
أنفــس ـ إىل كل رجــل عــرة أحاديــث ـ وملــا اطــأن مجلــس
البخاري بجلســائه انتدب إليه أول رجل من العرشة ،فأورد
عليــه حديثــه األول بســنده املقلــوب فقــال البخــاري :ال
أعرفــه ،ثــم الثــاين والثالــث ،وهكــذا حتــى انتهــى مــن عرشته،
والبخــاري يجيبــه :ال أعرفــه .ثــم انتــدب الرجــل الثــاين ففعــل
مثــل مــا فعــل األول ،وهكــذا فعــل الرجــال العــرة والبخــاري
ال يزيــد عــى (ال أعرفــه) حتــى إذا فرغــوا التفــت إىل األول
منهــم فقــال :أمــا حديثــك األول فهــو كــذا وصوابــه كــذا،
والثاين كذا وصوابه كذا ،ثم رد عىل الرجل الثاين إىل متام
الرجــال العــرة ،حتــى رد كل مــن مــن متــون املئــة حديــث
املقلوبة إىل أسانيدها ،وكل إسناد إىل متنه .فأقر الناس
لــه بالحفــظ وأذعنــوا.
وممــن ألــف مــن العلــاء يف هــذا النــوع مــن علــوم
الحديث ابن حجر يف كتابه (املقرتب يف بيان املضطرب)
و(الفصل للوصل املدرج يف النقل) للخطيب البغدادي
و(إصــاح خطــأ املحدثــن) أليب ســليامن الخطــايب و(علــل
الحديــث) للــرازي و(التصحيــف) للدارقطنــي.
وهكذا....ومن خالل هذا التطواف الرسيع املخترص
يف علوم الحديث النبوي الرشيف نجد أن األمة اإلسالمية
خالل عصورها املتعاقبة بذلت جهودا ً جبارة ومضنية يف
خدمــة األســاس الثــاين لدينهــا ،حتــى حررتــه صافيـاً مــن كل
شــائبة ،وخالي ـاً مــن كل عائبــة ،فــكان بحمــد اللــه كالصبــح
واضحـاً وكالشــمس ظاهــرا ً.
وإنــه ليَ ِحـ ُّـق ألُ َّمــة اإلســام أن تفخــر بهــذا العلــم ،وتَ ْعتَ ـ َّز
بقواعــده؛ ذلــك الــذي أرادتْ بــه أن تنقــل لنــا كالم رســول
الله ،وأفعاله ،وتقريراته واضحة جل َّية ،خالية من كل شبهة

وشــائبة ،فمــن هنــا نــدرك أن األســاس الــذي قــام عليــه هــذا
العلــم هــو واجــب دينــي اقتضتــه الرشيعــة لصيانــة مصدرهــا
الثــاين وهــو الســنة النبويــة املطهــرة ،وقــد نشــأ هــذا العلــم
صيانـ ًة لحديــث رســول اللــه مــن الكــذب واالختــاق ،ومعرفة
مــا تصـ ُّـح نســبته إىل الرســول ومــا ال تصـ ُّـح (.)32
ملــا كان مــن األمــور املعلومــة بداهـ ًة أنــه ال ســبيل إىل
معرفــة مــا جــاء عــن النبــي مــن أحاديــث وأخبــار إالَّ عــن طريــق
الــرواة والنقلــة ،فقــد كان االطّــاع عــى أحــوال هــؤالء الــرواة
والنقلــة ،وتت ُّبــع مســالكهم ،وإدراك مقاصدهــم وأغراضهــم،
ومعرفــة مراتبهــم وطبقاتهــم ،ومتييــز ثِقاتهــم مــن ضعافهــم،
هــو الوســيلة األهــم ملعرفــة صحيــح األخبــار مــن ســقيمها.

املبحث الثالث
أقوال علامء أهل السنة والجامعة يف ثبوت وسالمة
النص القرآين
مــن الواضــح أنــه ال يجــوز إســناد عقيــدة أو قــول إىل
طائفــة إال عــى ضــوء كلــات وأقــوال علــاء تلــك الطائفــة،
وذلــك مــن خــال مصادرهــم املعتــرة ،ولقــد تعــرض علــاء
أهــل الســنة والجامعــة منــذ بدايــة تدويــن العلــوم إىل يومنــا
الحــارض ملوضــوع ثبــوت وســامة النــص القــرآين يف عــدد
مــن الفنــون ،ففــي كتــب التفســر وعلــوم القــرآن يســجلون
معتقدهــم حيــث يبينــون مــراد اللــه يف اآليــات القرآنيــة
املتضمنــة الحديــث عــن القــرآن الكريــم وعنــد الحديــث عــن
أحكام القراءة والتجويد ،ويف كتب اإلعتقاد يذكرونه حني
يتطرقون إىل اإلعتقاد يف القرآن الكريم ،ويف كتب الســنة
ورشحهــا حيــث يعالجــون األحاديــث املوهمــة للتعــارض
ومداليلهــا ،ويف علــم الفقــه عنــد بحــث الصــاة وأركانهــا
وغريهــا مــن املســائل ،ويف علــم أصــول الفقــه عند مــا
يســتدلون عــى حجيــة القــرآن وضبــط قوا عــد التفســر
وأصولــه وعنــد الحديــث عــن إهتــام اإلســام بالكليــات
الخمــس التــي تُعتــر املحافظــة عليهــا مــن مقاصــد الرشيعــة
اإلســامية ،ويف كتــب علــم الرجــال حيــث يدرســون أســانيد
األحاديث وطرقها ،وينصون يف جميع هذه املواضع عىل
عــدم الزيــادة والنقصــان بــأي وجــه مــن الوجــوه ،وأ ّن الكتــاب
املوجــود بــن أيدينــا هــو جميــع مــا أنزلــه اللــه عـ ّز وجـ ّـل عــى

نب ّينــا محمــد صــىالل ـه علي ـه وســلم.
فأهــل الســنة والجامعــة منهجهــم واضــح وللــه الحمــد
واملنــة كــون كل مــن قــال بعــدم الســامة فهــو كافــر لكذبــه
عــى اللــه ،ويــرون أن القــول بذلــك طعــن يف وعــد اللــه
تعــاىل ،وذلــك يف قــول اللــه عــز وجــل ( :إنــا نحــن نزلنــا الذكر
وإنــا لــه لحافظــون) (.)33
قــال أبــو عثــان الحــداد ( :جميــع مــن ينتحــل التوحيــد
متفقــون أن الجحــد لحــرف مــن التنزيــل كفــر) (.)34
وقــال ابــن بطــة ( :مــن كــذب بآيــة أو بحــرف مــن القــرآن،
أو رد شــيئاً مــا جــاء بــه الرســول صــى اللــه عليــه وســلم فهــو
كافــر) (.)35
وقــال ابــن عبــد الــر( :وأجمــع العلــاء أن مــا يف
مصحــف عثــان بــن عفــان وهــو الــذي بأيــدي املســلمني
اليــوم يف أقطــار األرض حيــث كانــوا هــو القــرآن املحفــوظ
الــذي ال يجــوز ألحــد أن يتجــاوزه وال تحــل الصــاة ملســلم إال
مبــا فيــه وإن كل مــا روى مــن القــراآت يف اآلثــار عــن النبــي
صــى اللــه عليــه وســلم أو عــن أيب أو عمــر بــن الخطــاب أو
عائشة أو ابن مسعود أو ابن عباس أو غريهم من الصحابة
مــا يخالــف مصحــف عثــان املذكــور ال يقطــع بــيء مــن
ذلك عىل الله عز وجل ولكن ذلك يف األحكام يجري يف
العمــل مجــرى خــر الواحــد.
وإمنــا حــل مصحــف عثــان ريض اللــه عنــه هــذا املحل
إلجــاع الصحابــة وســائر األمــة عليــه ومل يجمعــوا عــى مــا
ســواه وباللــه التوفيــق ويبــن لــك هــذا أن مــن دفــع شــيئا مــا
يف مصحــف عثــان كفــر) (.)36
وقــال ابــن حــزم ( :مــن قــال إن القــرآن نقــص مــن بعــد
مــوت النبــي ﷺ حــرف أو زيــد فيــه حــرف أو بُـدِّل منــه حــرف
أو أن هــذا املســموع او املحفــوظ او املكتــوب أو املنــزل
ليــس هــو القــرآن وإمنــا هــو حكايــة عــن القــرآن وغــر القــرآن
أو قــال إن القــرآن مل ينــزل بــه جربيــل ﷺ عــى قلــب محمــد
ﷺأو أنه ليس هو كالم الله تعاىل فهو كافر خارج عن دين
اإلســام ؛ ألنــه خالــف كالم اللــه عــز وجــل وســنن رســول اللــه
ﷺ وإجــاع أهــل اإلســام) (.)37
وقــال ابــن قدامــة ( :واتفــق املســلمون عــى عــد ســور
القرآن وآياته وكلامته وحروفه ،وال خالف بني املسلمني يف
كتاب املؤمتر ()1
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أن مــن جحــد مــن القــرآن ســورة أو آيــة أو كلمــة أو حرفـاً متفقـاً
عليــه أنــه كافــر) (.)38
وقــال القــايض عيــاض ( :وقــد أجمــع املســلمون
أن القــرآن املتلــو يف جميــع أقطــار األرض املكتــوب يف
املصحــف بأيــدى املســلمني مــا جمعــه الدفتــان مــن أول
(الحمد لله رب العاملني  -إىل آخر  -قل أعوذ برب الناس)
أنــه كالم اللــه ووحيــه املنــزل عــى نبيــه محمــد صــى اللــه
عليــه وســلم وأن جميــع مــا فيــه حــق وأن مــن نقــص منــه حرفــا
قاصدا لذلك أو بدله بحرف آخر مكانه أو زاد فيه حرفا مام
مل يشتمل عليه املصحف الذى وقع اإلجامع عليه وأجمع
عــى أنــه ليــس مــن القــرآن عامــدا لــكل هــذا أنــه كافــر) (.)39
وقال ابن تيمية ( :يف تفصيل القول فيهم.
أمــا مــن اقــرن بســبه دعــوى أن عليـاً إلــه أو أنــه كان هــو
النبــي وإمنــا غلــط جربيــل يف الرســالة فهــذا الشــك يف
كفــره بــل الشــك يف كفــر مــن توقــف يف تكفــره ،كذلــك مــن
زعــم منهــم أن القــرآن نقــص منــه آيــات وكتمــت أو زعــم أن
لــه تأويــات باطنــة تســقط األعــال املرشوعــة ونحــو ذلــك
وهــؤالء يســمون القرامطــة والباطنيــة ومنهــم التنا ســخية
وهــؤالء ال خــاف يف كفرهــم)(.)40
هــذه عقيــدة أهــل الســنة والجام عــة يف ماضيهــم
وحارضهــم ،كــا جــاء بــه الترصيــح بــه يف كلــات كبــار
علامئهــا ومشــاهري مؤلفيهــا منــذ أكــر مــن ألــف عــام حتــى
العــر األخــر.

املبحث الرابع
األدلة عىل ثبوت وسالمة النص القرآين
هناك أدلة كثرية عىل سالمة القرآن الكريم وهي من الق ّوة
واملتانــة ،بحيــث يســقط معهــا مــا قــد يظــن أنــه يـ ّ
ـدل عــى
عدمــه ،سأســلط الضــوء عــى قســم منهــا :
اآليات القرآنية :
َّ َ ْ ُ َ َّ ْ
ِّ
ــر َوإنَّــا َلُ
اذل ْك َ
َ
قــال اللــه تعــاىل ﴿ :إِنــا نــن نزلــا
ِ
َّ ُ َ
ٌ َ
َ ُ َ
ٌ
لاف ِْظــون﴾ ،ويقــول عــز وجــل ﴿ :وإِنــه لكِتــاب عزيــز *
ْ
ْ َ ْ
َْ ٌ
ُ ْ َ ْ ََْ
َ
ـن يديـ ِه َوال ِمــن خل ِفـ ِه تنيــل
ال يأتيـ ِه الا ِطــل ِمــن بـ ِ
َ
ْ َ
ـد﴾.
ـم حيـ ٍ
ِمــن حكيـ ٍ
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جلاو ةنسلا لهأ دنع ينآرقلا صنلا ةمالسو توبث ريياعم

جــاء يف هاتــن اآليتــن مــا يثبــت ســامة القــرآن الكريــم
الــذي بــن أيدينــا ،وفيهــا عبــارات تبعــث عــى اإلطمئنــان
والثقــة ،وتــدل عــى الحقيقــة الخالــدة ،ففــي اآليــة األوىل “
إ َّن “ و “ لحافظون “ والم التوكيد والضمري املنفصل “ نحن
“ ،وخالصــة االســتدالل أن املــراد مــن « الذكــر » يف هــذه
اآليــة الكرميــة عــى األصــح هــو القــرآن الكريــم ،فاللــه ســبحانه
أنزله عىل نبيّه الكريم ،وتع ّهد بحفظه ،منذ نزوله إىل األبد،
كل ما يتناىف وكونه منهاجاً خالدا ً يف الحياة ودســتورا ً
من ّ
عام ـاً للبرشيــة جمعــاء ،واملــراد مــن حفظــه هــو بقــاءه عــى
مــا هــو عليــه ،وخالصــة االســتدالل أنــه لــو فــرض إســقاط أو
زيــادة آيــة مل يكــن محفوظـاً مــن قبــل املــوىل عــز وجــل ،ومل
يــف اللــه تعــاىل بوعــده.
ودلــت اآليــة الكرميــة الثانيــة عــى نفــي الباطــل بجميــع
أقســامه عــن الكتــاب فــإن النفــي إذا ورد عــى الطبيعــة أفــاد
العموم ،وال شــبهة يف أن التحريف من أفراد الباطل ،فمن
أظهــر مصاديــق « الباطــل » هــو «وقــوع النقصــان “ حيــث
جــاءت كلمــة “ العزيــز “ التــي تعنــي املنعــة وعــدم الخضــوع
والتأثر ،وخالصة االستدالل أن آيات القرآن الكريم يف أعىل
درجــات الثبــات والحفــظ واملنعــة ،فهــو إذا ً مصــون مــن اللــه
تعاىل منذ نزوله إىل يوم القيامة ،وبالتايل يلزم عدم تطرق
التغيــر والتبديــل للقــرآن الكريــم.
األحاديث النبوية:

إذا راجعنــا الس ـ ّنة وجد نــا األحاد يــث الدا لّــة بأقســامها
العديــدة عــى أ ّن القــرآن الكريــم املوجــود بــن أيدينــا هــو
مــا أنــزل عــى النبــي صــى الل ـه علي ـه وســلم مــن غــر زيــادة
ونقصــان ،وأنــه كان محفوظـاً عــى عهــده ،صــى اللـه عليـه
وســلم ،وبقــي كذلــك حتــى اآلن ،وأنّــه ســيبقى عــى مــا هــو
عليــه إىل األبــد
حيــث ورد الرتغيــب والحــث عــى قــراءة القــران وإقرائــه
وما يف ذلك من الثواب العظيم ،والدرجة الرفيعة لحاملها
يف أحاديــث كثــرة صحيحــة عــن النبــي -صــى اللــه عليــه
وســلم -منهــا مايــي :
أ) حديــث أيب مــويس األشــعري ريص اللــه عنــه عــن
النبــي صــي اللــه عليــة وســلم قــال( :مثــل الــذي يقــرأ القــران

كاألترجــة ،طعمهــا طيــب وريحهــا طيــب ،والــذي ال يقــرأ
القــرآن كالتمــرة طعمهــا طيــب وال ريــح فيهــا ،ومثــل الفاجــر
الــذي يقــرأ القــرآن كمثــل الريحانــه ريحهــا طيــب وطعمهــا مــر،
ومثــل الفاجــر الــذي ال يقــرأ القــرآن كمثــل الحنظلــة طعمهــا
مــر وال ريــح لــه) (.)41
ب) حديث عثامن بن عفان ريض الله عنه عن النبي
صــى اللــه عليــه وســلم -قــال« :خريكــم مــن تعلــم القــرانوعلمــه» ،قــال :وأقــرأ أبــو عبــد الرحمــن الســلمي يف إمــرة
عثــان حتــي كان الحجــاج ،قــال( :وذاك الــذي أقعــدين
مقعــدي هــذ) ومــا رواه أيضــا يف صحيحــه مــن حديــث عبــد
اللــه بــن عمــر ريض اللــه عنهــا قــال :ســمعت رســول اللــه
صىل الله عليه وسلم -يقول( :ال حسد عىل اثنتني رجلأتــاه اللــه الكتــاب وقــام بــه آنــاء الليــل ،ورجــل أعطــاه اللــه مــاال
فهــو يتصــدق بــه آنــاء الليــل والنهــار) (.)42
ج ) وروي ا إل مــا م مســلم يف صحيحــه عــن
النبــي  -صــى اللــه عليــه وســلم -قــال( :ا قــرأوا القــرآن
فإ نــه يــأيت يــوم ا لقيا مــة شــفيعا ألصحا بــه ) ( . )4 3
إىل غــر ذ لــك مــن األحاد يــث التــي وردت يف
فضــل القــران وأهلــه ،وبيــان ثــواب قراء تــه مــا كان
حا فــزا كبــرا ً للمســلمني عــى أن يتســابقوا إىل قــراءة
القــران وحفظــه حتــي يفــوزوا بهــذه الدرجــات الرفيعــة
والثــواب العظيــم ا لــذي أعــد لحا مــل القــران الكر يــم.
كــا جــاءت أحاديــث كثــرة جــدا ً يف الحــض عــى اســتذكار
القــران الكريــم وتعاهــده حتــي ال يتعــرض للنســيان ،فمــن
ذلــك :مــا رواه الشــيخان مــن حديــث ابــن عمــر ريض اللــه
عنهام قال( :إمنا مثل صاحب القران كمثل صاحب اإلبل
املعقلة ،إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت) (.)44
ورويــا أيضــا مــن حديــث عبــد اللــه بــن مســعود ريض اللــه
عنــه أنــه قــال  :قــال رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم:-
(بئــس مــا ألحدهــم أن يقــول  :نســيت آيــة كيــت وكيــت،
بــل نــي ،واســتذكروا القــرآن فإنــه أشــد تفصيــا مــن صــدور
الرجــال مــن النعــم)( ،)45إىل غــر ذ لــك مــن األحاد يــث
الــواردة يف الحــث عــى تعاهــد القــران الكريــم واســتذكاره.
قــال الحافــظ بــن كثــر بعــد أن ذكــر جملــة مــن األحاديــث
الــواردة يف ذلــك« :ومضمــون هــذه األحاديــث الرتغيــب

يف إكثــار تــاوة القــرآن الكريــم واســتذكاره وتعاهــده لئــا
يعرضــه حافظــه للنســيان فــان ذلــك خطــأ كبــر نســأل اللــه
العافيــة منــه “ (.)46
الدليل العقيل
َّ
َ
ْ
َ
َّ
يقــول اللــه تعــاىل ﴿ :إِن هــذا القــرآن يهــدي ل ِلــي ِ َ
ه
َْ َُ
ــوم﴾ ( ،)47ويف موضــع آخــر قــال الــوىل عــز وجــل ﴿ :
أق
َ َّ ُ ْ َ
ُ ً َّ
َ ُْ َ َ
ـزل في ـ ِه القــرآن هــدى للنــاس
شــهر رمضــان ْالي أنـ ِ
َ ُْ
َ ُ
َ َ ِّ
ْ
()48
قــان﴾  ،ورســولنا عليــه
وبي
ٍ
نــات مِــن الهــدى والفر ِ
الصالة والسالم يأمر أمته بالتمسك بالقرآن وتعاليمه وآياته،
واعتبــاره املصــدر األول للترشيعــات اإللهيــة ،والــرورة
العقلية تقتيض أن تكون األوامر والنواهي الساموية مدونة
يف القــرآن الكريــم املتلــو بــن أيدينــا ،لــذا مــن غــر املعقــول
أن يــرك املــوىل عــز وجــل األمــر بــدون حفــظ وعنايــة فيزيــد
فيــه مــن يشــاء وينقــص منــه مــن يشــاء ؛ ألن الهــدف اإللهــي
مــن إنزالــه مل يتحقــق ،وال يبقــى لــه إعتبــار.
والقــرآن الكريــم فيــه تبيــان لــكل يشء ،ومــا كان كذلــك
كان تبيان ـاً لنفســه أيض ـاً ،فلرنجــع إليــه لــرى هــل فيــه داللــة
عــى نقصانــه أو بالعكــس.
إذا تأملنــا نظــم اآليــات القرآنيــة يف جميــع مــا يتــرف
فيه من أوجه املعاين وجدته يكشف من جهة عن الجانب
الفنــي واإلعجــازي يف حســن النظــم وبديــع التأليــف ،ال
يتفــاوت وال ينحــط عــن املنزلــة العليــا يف كل غــرض مــن
أغراضه ؛ ويزيد من جهة أخرى من اعتقاد اإلنسان بسالمة
هــذا الكتــاب.
يتصــف القــرآن الكريــم بصياغــة وبنــاء خــاص ،ســواء
والســور
الســور املك َّيــة
ُّ
مــن حيــث التفــاوت املوجــود بــن ُّ
املدنيَّــة ،أو مــن حيــث تــد ّرج نــزول اآليــات ،أو مــن حيــث
محتــوى دعوتــه ورســالته وتعاليمــه.
وهــذا يثبــت أن نظــم القــرآن أســلوب خــاص وجنــس
متميــز متخلــص عــن النظــر ،ال ينحــط عــن معــارج البالغــة
الكاملــة الخارقــة للعــادة املتجــاوزة وســع املخلوقــن يف
كافــة نواحــي كتابــه املديــد املرتامــي اإلطــراف ،صاغــه اللــه
عــى ذلــك بحكمتــه ،ليــدل عــى أنــه كالمــه العزيــز الــذي ال
يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه وال مــن خلفــه ،ويثبــت بــه رســالة
كتاب املؤمتر ()1
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نبيــه محمــد صــى اللــه عليــه وســلم ،فــإن كالم اآلدمــي
إذا امتــد وقــع فيــه التفــاوت وبــان عليــه االختــال ،فالقــرآن
يتحــدى ببالغتــه وفصاحتــه جميــع الفصحــاء والبلغــاء بنحــو
تقشــعر منــه الجلــود والقلــوب ،ويتحــدى اآلخريــن أيض ـاً أ ْن
يــأيت مبضمــونٍ مرتابـ ٍـط ومنســجمٍ والــذي مل يــرك شــارد ًة
وال وارد ًة إال أحصاهــا وأنَّــه لــو كان مــن عنــد غــر اللــه لوجــد
ََ
فيــه اإلختــاف الكثــر كــا أخــر ســبحانه وتعــاىل ﴿ :أفــا
َ َ َ َّ ُ َ
َ َ ُ
ََ ْ َ ْ ْ َ ْ
ـرون القـ
يتدبـ
ـر الل َِّ ل َوجــدوا
ـرآن ول ًــو اكن ِمــن عِنـ ِد غـ ِ
ً َ
ْ
()50( )49
.
في ـ ِه اختِالفــا كثــرا﴾ [
أمــا النــاذج القرآنيــة فقــد تفوقــت يف اســتجامع أزهــى
ألــوان البالغــة يف تناســق ومتاســك ،فجــاءت عــى أكمــل
صــورة وأتــم مناســبة ال يتطــرق إليــه خلــل وال يحتمــل فيــه
انتقــاص ،لــذا فــإن أي تحريــف ميكــن أن يطــال القــرآن ســوف
يــرك أثــرا ً واضحـاً ال محالــة ،ال تلبــث أن تســتبني وتنكشــف
يف ظــل فصاحــة القــرآن وبالغتــه ومضمونــه الفريــد ،فمــا ال
جــدال فيــه – بعــد هــذا – أن اإلتيــان مبثــل القــرآن ليــس يف
قــدرة أحــد مــن الخالئــق قــط ،ذلــك أن الفصيــح منهــم يضــع
خطبــة أو ينظــم قصيــدة يســتفرغ فيهــا جهــده ،ثــم ال يــزال
ينقحهــا حــوال كامــا ،ثــم يأخذهــا بعــده النــاس فيتناقلونهــا
بقرائحهــم تبديــا وتنقيحــا ،ويظــل فيهــا بعــد ذلــك مواضــع
للنظــر والنقــد .ومــن املستحســن هنــا ذكــر كالم ابــن عطيــة :
“وجه التحدي يف القرآن إمنا هو نظمه وصحة معانيه
؛ وتــوايل فصاحــة ألفاظــه .ووجــه إعجــازه  :أن اللــه تعــاىل قــد
أحــاط بــكل يشء علــا ،وأحــاط بالــكالم كلــه علــا ،فعلــم
بإحاطته أي لفظة تصلح أن تيل األوىل ،وتبني املعنى بعد
املعنــى ،ثــم كذلــك مــن أول القــرآن إىل آخــره ،والبــر معهــم
الجهــل والنســيان والذهــول ،ومعلــوم رضورة أن بــرا مل يــن
محيطــا قــط ،فبهــذا جــاء نظــم القــرآن يف الغايــة القصــوى
مــن الفصاحــة.)51( ”....
قــال اإلمــام حــازم القرطاجنــي يف منهــاج البلغــاء “ :
وجــه اإلعجــاز يف القــرآن  :مــن حيــث اســتمرت الفصاحــة
والبالغــة فيــه مــن جميــع أنحائهــا يف جميعــه اســتمرارا ال
يوجــد لــه فــرة وال يقــدر عليــه أحــد مــن البــر .وكالم العــرب
ومــن بكلــم بلغتهــم ال تســتمر الفصاحــة والبالغــة يف جميــع
أنحائها يف العايل منه إال يف اليشء اليسري املحدود ،ثم
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تعرض الفرتات اإلنسانية ،فينقطع طيب الكالم ورونقه،فال
تســتمر لذلــك الفصاحــة يف جميعــه ،بــل توجــد يف تفاريــق
وأجــزاء منــه” (.)52
الدليل التاريخي:

الدليـ ُـل اآلخــر عــى ســامة القــرآن هــو التَّحليـ ُـل التَّاريخـ ّـي
ملكانــة القــرآن بــن املســلمني ،وتتجــى عنايــة املســلمني
بالقرآن الكريم وجهودهم يف املحافظة عليه يف الخطوات
التــي اتبعوهــا تجــاه القــرآن الكريــم بــدءا برســول اللــه -صــى
الله عليه وسلم -نفسه ،ثم أصحابه الكرام ريض الله عنهم،
فمن جاء بعدهم من التابعني لهم بإحسان إيل يومنا هذا،
فالنبــي صــي اللــه عليــه وســلم الــذي هــو أمــن األرض قــد
بلغ من عنايته بالقرآن وحرصه عىل حفظه وســامته وشــدة
اهتاممــه بــه أنــه كان يتابــع جربيــل عليــه الســام عنــد تلقــي
الوحي منه ،ويقرأ معه قبل أن ينتهي جربيل عليه الســام،
وكان -صــى اللــه عليــه وســلم -يفعــل ذلــك كلــه حرصــا
منــه عــى حفــظ مــا يــأيت بــه جربيــل مــن القــرآن لئــا ينســاه
ويتفلــت منــه بســبب نســيانه ،فــكان يعالــج مــن نــزول القــرآن
أشــد املعالجــة ،إيل أن طأمنــه اللــه تعــايل وضمــن لــه بقــاء
القــرآن محفوظــا ،وتكفــل بجمعــه يف صــدره وبيانــه ،وأنــه ال
ينىس منه شيئا إال ما أراد نسيانه فال شئ عليه يف ذلك.
قــال تعــايل﴿ :ال حتــرك بــه لســانك تلعجــل بــه ﴿ ﴾16إن
علينــا مجعــه وقرآنــه ﴿ ﴾17فــإذا قرأنــاه فاتبــع قرآنــه
﴿ ﴾18ثــم إن علينــا بيانــه﴾ ( ،)53وقــال تعــايل﴿ :وال
تعجــل بالقــرآن من قبــل أن يقىض إيلك وحيــه وقل رب
زدين علــم﴾ ( ،)54وقــال تعــايل﴿ :ســنقرؤك فــا تنــى
﴿ ﴾6إال مــا شــاء اهلل إنــه يعلم اجلهر ومــا خيىف﴾ (.)55
هكــذا كان حرصــه -صــى اللــه عليــه وســلم -عــى القــرآن
واهتاممــه بــه فجمــع اللــه القــرآن يف صــدر رســوله الكريــم
صىل الله عليه وسلم -وأراحه من العناء الذي كان يجدهيف نفســه مــن خــوف نســيان القــرآن وانفــات بعــض أجزائــه.
وكذلــك كان جربيــل عليــه الســام يعارضــه القــرآن كل ســنة
مــرة يف شــهر رمضــان ،ويف الســنة التــي تــويف فيهــا رســول
اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم -عارضــه فيهــا مرتــن ،إيذانــا
بقــرب أجلــه -صــى اللــه عليــه وســلم ،-وتأكيــدا لحفــظ

القــرآن الكريــم يف صــدره الرشيــف وبقــاء مــا مل ينســخ منــه،
كــا وردت بذلــك األحاديــث الصحيحــة ،منهــا :مــا رواه
البخــاري ومســلم عــن ابــن عبــاس -ريض اللــه عنهــا -قــال:
(كان النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم -أجــود النــاس بالخــر
وأجــود مــا يكــون يف شــهر رمضــان ألن جربيــل كان يلقــاه يف
كل ليلــة يف شــهر رمضــان حتــى ينســلخ يعــرض عليــه رســول
اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم -القــرآن ،فــإذا لقيــه جربيــل كان
أجــود بالخــر مــن الربــح املرســلة) (.)56
وكذلــك يــدل عــى عنايــة النبــي -صــى اللــه عليــه
وســلم -بالقــرآن اتخــاذه كُتَّا بًــا ،كا نــوا يعرفــون ب ـ “ كُتــاب
الوحــي” وهــم كثــرون ،فــكان -صــى اللــه عليــه وســلم-
إذا نزلــت عليــه آيــة أو ســورة مــن القــرآن أمــر مــن حــر مــن
هــؤالء الكتــاب بكتابتهــا مــع إرشــاده إيا هــم إيل موضــع
اآليــة مــن ســورتها ،فكانــوا يكتبــون كل ذلــك فيــا يتيــر
لديهــم مــن أدوات الكتابــة وقتــذاك ،كالرقــاع ،واللخــاف،
واألكتــاف ،والعســب ،ومــا أشــبه ذلــك مــن أدوات الكتابــة
التــي كا نــت متيــرة عند هــم يف زمانهــم ذ لــك) ( .)57
ومل ينتقــل النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم -إيل الرفيــق
األعــي إال والقــرآن كلــه مجمــوع ،وإن كان متفرقـاً يف الرقــاع
والعســب وغريهــا ،وكان -صــى اللــه عليــه وســلم -يحــرص
عــى إقــراء الصحابــة ريض اللــه عنهــم القــرآن الكريــم فكــر
منهــم حفــاظ القــرآن الكريــم ،إ مــا كلــه وإ مــا أجــزاء منــه،
كل بحســب مــا تيــر لــه منــه ،فضمــن الحفــاظ عــى
القــرآن بالحفــظ يف الصــدور وبالكتا بــة يف الســطور.
وأمــا عنايــة الصحابــة رضــوان عليهــم بالقــرآن الكريــم فهــي
اســتمرار ملا بدأه رســول الله -صىل الله عليه وســلم ،-فإنه
صــى اللــه عليــه وســلم -مهــد لهــم الطريــق ورباهــم عــىذلــك ،يقــول ابــن الجــزري « :وملــا خــص اللــه تعــايل بحفظــه
مــن شــاء مــن آلــه أقــام لــه أمئــة ثقــات تجــردوا لتصحيحــه
وبذلــوا أنفســهم يف إتقانــه وتلقــوه مــن النبــي -صــى اللــه
عليــه وســلم -حرفــا حرفــا مل يهملــوا منــه حركــة وال ســكونا وال
إثباتــا وال حذفــا ،وال دخــل عليهــم يف شــئ منــه شــك وال
وهــم وكان منهــم مــن حفظــه كلــه ،ومنهــم مــن حفــظ أكــره،
ومنهــم مــن حفــظ بعضــه ،كل ذلــك يف زمــن النبــي -صــى
اللــه عليــه وســلم" (.)58

فالتاريــخ يشــه ُد أنَّــه كان لحفــظ وقــراءة القــرآن مكانــة
متميــزة لــدى املســلمني منــذ البدايــة وإىل اآلن ،بحيــث
ـب مســلمو صــدر اإلســام بشـ ٍ
ـغف ال يوصـ ُـف إىل حفظــه
هـ َّ
وتعليمــه وتعلُّمــه بعــد م ـ َّد ٍة قصــر ٍة مــن نــزول آياتــه التــي
خاصــون لكتابــة
نزلــت بشــكلٍ تدريجـ ّـي .وكان هنــاك كُتّــاب
ُّ
القــرآن ،وكان لق ّرائــه أعــى منزل ـ ًة يف الوســط االجتامعــي.
وبالتَّزا مــن مــع ا تِّســاع الفتوحــات اإلســامية يف زمــن
الخليفــة األ ّول والثــاين وإقبــال الشــعوب األخــرى عــى
اإلســام والقــرآن ,ابتــدا ًء مــن قلــب أوروبــا وصــوالً إىل شــبه
كل البــاد والبيــوت.
القــارة الهنديــة ،غــدا القــرآن يُتــى يف ِّ
ولشــدة حــرص الصحا بــة عــى القــرآن الكر يــم فإنهــم مل
يكتفــوا بحفظهــم للقــرآن يف صدورهــم فحســب ،بــل
أضافــوا إيل ذلــك الكتابــة يف الســطور ،كل ذلــك مبالغــة
يف املحافظــة عــى بقــاء القــرآن ســاملا كامــا كــا أنزلــه
اللــه تعــايل عــى نبيــه محمــد -صــى اللــه عليــه وســلم.-
ويؤكد ذلك ما قاموا به من جمع القرآن الكريم يف الصحف
بعد أن كان يف أشياء متفرقة ،ملا خافوا عليه ضياع بعض
أجزائــه بســبب مــوت حفاظــه يف عهــد أيب بكــر الصديــق
ريض اللــه عنــه ،حيــث أشــار إليــه بذلــك عمــر بــن الخطــاب
ريض اللــه عنــه ملــا اســتحر القتــل بقــراء القــرآن يف معركــة
الياممــة مــع مســيلمة الكــذاب ،كــا هــو واضــح مــن حديــث
زيد بن ثابت ريض الله عنه يف جمع القرآن عيل عهد أيب
بكــر ريض اللــه عنــه عنــد البخــاري رحمــه اللــه تعــايل (.)59
وكذلــك مــا قامــوا بــه يف عهــد عثــان ريض اللــه عنــه مــن
جمــع النــاس عــى مصحــف واحــد ملــا خافــوا الفتنــة التــي
كادت أن تحــدث بــن املســلمني بســبب اختالفهــم يف
وجــوه القــراءات ،كــا ورد بذلــك حديــث حذيفــة بــن اليــان
ريض اللــه عنــه حيــث قــال لعثــان بــن عفــان ريض اللــه عنــه
 “ :يــا أمــر املؤمنــن ،أدرك هــذه األمــة قبــل أن يختلفــوا يف
الكتــاب اختــاف اليهــود والنصــاري…» (.)60
كــا كانــوا رضــوان اللــه عليهــم حريصــن عــى إقــراء
النــاس القــرآن الكريــم مــن التابعــن وغريهــم ممــن مل يتمكنــوا
من تلقيه من رسول الله -صىل الله عليه وسلم ،-فعقدوا
مجالــس كثــرة لتدريــس القــرآن ومدارســته كــا تلقــوه مــن
رســول اللــه  -صــى اللــه عليــه وســلم ،فأخــذ املســلمون
كتاب املؤمتر ()1
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القرآن جيال عن جيل مشافهة ومل يعتمدوا عىل املكتوب
يف املصاحــف فقــط ،وإمنــا كان االعتــاد يف قــراءة القــرآن
عــى تلقيــه مشــافهة إيل أن يــرث اللــه األرض ومــن عليهــا.
هــذا مــا يتعلــق بحفــظ القــرآن يف الصــدور الــذي هــو
املعتمــد عنــد املســلمني يف املحافظــة عــى القــرآن
الكريــم ،وأمــا مــا يتعلــق بكتابــة القــرآن يف الســطور ،فــإن
الذيــن جــاءوا مــن بعــد عــر الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم
الذيــن أخــذوا القــرآن عنهــم مل يغفلــوه بــل نشــطوا يف ذلــك
نشــاطا فــاق كل الوصــف ،ال ســيام فيــا يعــرف بعــر
التدوين ،وقد أصبحت الكتابة ميرسة ويف متناول كل أحد
يرغــب يف الكتابــة لتوفــر أدوات الكتابــة وتنوعهــا ،فاتجهــوا
إيل القــرآن الكريــم بــكل عنايــة ،فدونــوا يف جميــع مجاالتــه
مؤلفــات كثــرة مل يشــهد لهــا مثيــل يف تاريــخ البرشيــة.
الصــدور،
فــإذا كان القــرآن قــد أودع عــى هــذا ال َّنحــو يف ُّ
واستنســخت منــه نس ـ ٌخ ال تع ـ ُّد وال تحــى فهــل ميكــن أ ْن
يتعــرض للزيــادة أو النقصــان عــى يــد فــرد أو أفــراد ويشــهد
اآلخــرون هــذه الخيا نــة ويســكتون عنهــا .وإذا كان هــذا
ال يرجــى مــن عامــة ال َّنــاس فهــل مــن املنطقــي أ ْن يشــهد
جهــاز الخالفــة اإلســامية خصوصــا يف زمــن أمــر املؤمنــن
عــي عليــه الســام تحريــف كتــاب اللــه وال يتص ـدَّى لــه؟!
يف حــن أنَّــه عليــه الســام كان يتعامــل بحساس ـ َّي ٍة فائق ـ ٍة
مــع مســائل تع ـ ُّد مــن فــروع الديــن ،فــا بالــك بالقــرآن،
واملســاس بــه وهــو ال يــرى نفســه إال حارســا لــه ومدافعــا
عنــه .وقــد انتهــج ســائر األمئــة هــذا النهــج أيضـاً واتبعــوا هــذه
الســرة مــع القــرآن وأثبتــوا عمليــا ســامته مــن التَّحريــف.
ّ
وتتجــى عنايــة املســلمني بالقــرآن الكريــم واهتاممهــم بــه يف
هــذه العصــور املتأخــرة باإلضافــة إيل مــا درج عليــه ســلفنا
الصالــح مــن الخطــوات املتبعــة يف حفــظ القــرآن الكريــم
ومدارســته يف املســاجد والكتاتيب وغريهام من الوســائل
املتاحــة لــكل أهــل عــر ،وتتمثــل كذلــك يف إنشــاء مطابــع
لطباعــة القــرآن الكريــم بــكل عنايــة ودقــة وأحدثهــا وأدقهــا
وأوثقهــا يف وقتنــا املعــارص  :مجمــع امللــك فهــد ابــن
عبــد العزيــز لطباعــة املصحــف الرشيــف باســم مصحــف
املدينــة ،تحــت إرشاف لجنــة مكونــة مــن كبــار العلــاء يف
علــم القــراءات وعلــوم القــران الكريم،وتحــت مراقبــة فنيــن
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مهــرة لضــان خــروج املصحــف ســاملا وخاليــا مــن األخطــاء،
ثــم توزيعهــا عــى املســلمني يف جميــع أقطــار املعمــورة،
كــا يقــوم املجمــع كذلــك برتجمــة معــاين القــران الكريــم
إىل لغــات كثــرة ،وكذلــك يقــوم املجمــع بانتــاج تســجيالت
صوتيــة لتــاوة القــران الكريــم بأصــوات كبــار القــراء.
فقد وجه املسلمون كل جهودهم ،وبذلوا كل ما يف
وسعهم من أجل حفظ القرآن والحفاظ عليه كام أنزله الله
تعــايل عــى رســوله األمــن الــذي عــرف بامانتــه حتــى قبــل
بعثتــه عليــه أفضــل الصــاة والســام وشــهد بــه عــدوه قبــل
ُمواليه ،إيل أن وصل إلينا القرآن ســاملا محفوظاً ،وإيل أن
يــرث اللــه األرض ومــن عليهــا ســيبقي القــرآن الكريــم موضــع
اهتــام املســلمني وعنايتهــم دامئــا وأبــدا ً.

الخامتة

مل يعــرف التاريــخ يف عمــره الطويــل كتابــا أحيــط بســياجات
مــن العنايــة والرعايــة مثــل مــا عــرف ذلــك للقــرآن الكريــم ،وال
كتابــا ثبــت يف جملتــه وتفصيلــه بالتواتــر املفيــد للقطــع
واليقــن مثــل مــا عــرف ذ لــك للقــرآن الكر يــم ،وال كتا بــا
أوجــب اللــه حفظــه عــى األمــة كلهــا غــر القــرآن الكريــم،
وال كتابــا ســلم مــن التحريــف والتبديــل غــر القــرآن الكريــم.
وقــد احتــاط النبــي صلــوات اللــه وســامه عليــه ،والصحابــة
رضــوان اللــه عليهــم لهــذا الكتــاب غايــة االحتيــاط ،فلــم
يكتفــوا بحفظــه يف الصــدور ،وعــى صفحــات القلــوب،
وإمنــا جمعــوا إىل الحفــظ الكتابــة يف الرقــاع ،والعســب،
واألكتــاف ،واللخــاف ونحو هــا ،ثــم يف الصحــف ثــم
يف املصا حــف كــا بينــت ذ لــك فيــا ســبق مــن
الفصــول ،وبذ لــك اجتمــع للقــرآن الوجــودان :الوجــود
يف األذهــان والصــدور ،والوجــود يف الكتابــة والصــدور.
ومل يكــن املعــول عليــه يف حفــظ القــرآن وتلقيــه األخــذ مــن
الرقــاع ،والصحــف ،واملصاحــف ،وإمنــا كان املعــول عليــه
األول التلقــي الشــفاهي ،واألخــذ بالســاع ،فالنبــي صــى
الله عليه وسلم أخذ عن أمني الوحي جربيل عليه السالم،
وعــن النبــي أخــذ الكثــر مــن الصحابــة النجبــاء ،العــدول،
الضابطني األمناء ،وعن الصحابة أخذ األلوف من التابعني
الفضــاء ،وهكــذا نقلــه العــدد الكثــر ،عــن العــدد الكثــر،

حتــى وصــل إلينــا كــا أنزلــه اللــه مــن غــر زيــادة ،وال نقصــان،
وال تغيري ،وال تحريف مصداقا لقول الحق تبارك وتعاىل﴿ :
َّ َ ْ َ ْ
ِّ ْ
َّ َ َ ُ َ
إِنــا ن ُن ن َّزلَــا اذلك َر َوإِنــا لُ لاف ِظــون﴾( ،)61ومبــا قدمته
يتضــح أن مــن يدعــي التحريــف يخالــف بداهــة العقــل ،وقــد
قيــل يف املثــل“ :حــدث الرجــل مبــا ال يليــق ،فــإن صــدق

فهــو ليــس بعاقــل”.
أســأل اللــه تعــايل أن يجعلنــا مــن حفــاظ كتابــه العزيــز،
ومــن املحافظــن عليــه ،إنــه ســميع مجيــب الدعــاء .واللــه
مــن وراء القصــد.
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مدار�س فكرية معا�صرة �ساهمت
فـي تف�سري القران الكرمي
د .محمد خري حسن العمري
األردن-جامعة آل البيت

متهيد:

لقــد أوجــب اللــه تعــاىل عــى املســلمني تدبــر كتابــه وتكــرار
النظــر فيــه قــال تعــاىل ﴿ :افــا يتدبــرون القــرآن ولو اكن
مــن عنــد غــر اهلل لوجــدوا فيــه اختالفــا كثــرا﴾ ســورة
النســاء  82وقــال تعــاىل﴿ :افــا يتذكــرون القــرآن أم ىلع
قلــوب اقفاهلــا﴾ محمــد 24
إن القــرآن الكريــم هــو كتــاب الزمــن كلــه وان الحاجــة
ِ
ماسة اىل تدبر آياته يف كل العصور ،إال أن دواعي التوسع
يف الــرح والتوضيــح والبيــان تزيــد كلــا ابتعــد العهــد عــن
العصــور األوىل ,فحاجــة التابعــن أشــد مــن حاجــة الصحابــة
وهكــذا.
قــال أبــو حيــان األندلــي “ :وكانــت تآليــف املتقدمــن
أكرثهــا إمنــا هــي رشح لغــة ’ونقــل ســبب ونســخ وقصــص
النهــم كانــوا قريبــي عهــد بالعــرب ،وبلســان العــرب ،فلــا
فســد اللســان وكــرت العجمــة ,ودخــل يف ديــن اللــه أنــواع
األمــم املختلفــة األلســنة احتــاج املتأخــرون إظهــار مــا انطوى
عليــه كتــاب اللــه تعــاىل غرائــب الرتكيــب ,وانتــزاع املعــاين
وإبــراز النكــت البيانيــة حتــى يــدرك ذلــك مــن مل تكــن يف
طبعه ،ويكتسبها من مل تكن نشأته عليها وال عنرصه يحركه
اليهــا بخــاف الصحابــة والتابعــن مــن العــرب فــإن ذلك كان
مركــوزا ً يف طباعهــم يدركــون تلــك املعــاين كلهــا مــن غــر
()1
معلــم وألن ذلــك هــو لســانهم وخطبهــم وبيانهــم “
توســعت تفاســر القــران كلــا مضــت القــرون فالقــرآن
الكريم كتاب الله الخالد ومعجزة رسوله الباقية,ال تنقيض
عجائبــه ,وال يخلــق عــى كــرة الــرد,وال شــك أن الوقــوف
مبعاين القرآن الكريم عىل ما حرره السابقون تعطيل لهذه

األوصــاف .يقــول ابــن عاشــور”:إن اإلقتصارعــى الحديــث
()2
املعــاد تعطيــل لفيــض القــرآن الــذي مــا لــه نفــاد”.
يقــول الشــيخ محمــد الغــزايل  “ :ولوتتبعنــا رحلــة
املفرسيــن حســب العصــور نــرى ان علــاء كل عــر  ,مــن
خــال معارفهــم وكســبهم العلمــي  ,عندمــا ينظــرون يف
القــرآن يعــودون مبــردود إضــايف متوافــق مــع آفاقهــم العلميــة
والحضاريــة ..ولــو أخذنــا منــاذج مــن املفرسيــن مــن كل
عــر  ,لوجدنــا أنــه أضيفــت معــان للــرأي مــن خــال كســب
البــر والتقــدم العلمــي ...فقــدرة القــرآن عــى عطــاء الزمــن
دليــل خلــوده “.
ومر التفسري مبراحل مختلفة نحملها يف مراحل ثالث
 )1التفسري قبل عهد التدوين ويشمل التدوين يف عهد
الرســول  -صــى اللــه عليــه وســلم  -والصحابــة والتابعــن
 )2التفسري يف عهد التدوين
وال نســتطيع أن نتبــن عــى وجــه القطــع أول مــدون
للتفسري ،وان كان بعض الباحثني يذكر ان سعيد بن جبري
يف القــرن األول الهجــري أول مــن د َون إال انــه يف ذلــك نظــر
وشك فقد ذكر ابن خلكان يف ترجمته قوله عندما سئل أن
()1
يدون يف التفسري  :إن قطع لساين أهون عيل من ذلك
ومــن أول مــا وصلنــا مجــاز القــران أليب عبيــدة ومعــاين
القران للفراء وتفسري يحيى بن سالم وأول التفاسري الكاملة
تفســر ابــن جريــر الطــري
 )3التفســر يف العهــد الحديــث وهــذا العهــد هــو مجــال
بحثنــا
وقــد شــهد العــامل يف هــذا العــر تطــورات عظيمــة
يف مختلــف املجــاالت السياســية واالجتامعيــة والفكريــة
كتاب املؤمتر ()1
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واالقتصاديــة
وكان الغــزو الثقــايف لبــاد املســلمني يحمــل حضــارة
تنا قــص حضــارة اإلســام ويأتيهــم بأنظمــة تنا قــض نظــام
اإلســام
للمــرة األوىل نجــد يف ديــار اإلســام كالمـاً عــن الوطــن
والوطنيــة وحــب الوطــن باملعنــى القومــي الحديــث يف
اوروبــا الــذي يقــوم عــى التعصــب ملســاحة محــدودة مــن
األرض
وألول مــرة تنقــل اىل املســلمني مــن النظريــات الثوريــة
التــي تريــد ان تناقــش الحــكام الحســاب فيــا عليهــم مــن
واجبــات وتبــر الشــعوب مبــا لهــم مــن حقــوق
وألول مــرة نــرى عرضـاً للنظــم االقتصاديــة الغربيــة التــي
تقــوم عــى املصــارف والــركات
ونــرى بعــد ذلــك كالمـاً كثــرا ُ عــن املــرأة وحقوقها,وعــن
تعــدد الزوجــات وتحديــد الطــاق واختــاط الجنســن.
وظهــرت املذاهــب الفكريــة والفلســفية والنظريــات
العلميــة (.)1
فتح الرشق عينية عىل الوجود الذي واجهه من جديد
بعــد نومتــه العميقــة ،ونظــر اىل الدنيــا التــي كان قــد أعــرض
عنهــا وذهــل عــن مراقبتهــا برهــة قصــرة فيــا يحســب ،فــإذا
بهــا غــر الدنيــا التــي كان عرفهــا قبــل اعراضــه وذهولــه ،وإذا
هــو كالرجــل الــذي أماتــه اللــه مائــة عــام ثــم بعثــه ،قــال كــم
لبثــت قــال لبثــت يومــا أو بعــض يــوم ففزعــوا مــن نومهــم
مذعوريــن ملــا آل إليــه العــامل مــن معــارف واكتشــافات
وآالت وطاقــات فقامــوا يتلمســون مواقــع األدواء وبذلــوا
جهــودا إصالحيــة قوامهــا التفكــر الدينــي املؤســس عــى
القــرآن وتفســره(.)2
و قــد ســجل بعــض املؤرخــن واملفرس يــن يف
ذلــك العــر مــا يــي بــأن مــا وصــل إليــه الغــرب فــوق
مســتوى تفكريهم .قــال ا ملــؤرخ الجــريت بعــد أن ذكــر
تجربــة علميــة غربيــة ”:ولهــم فيهــا أمــور وأحــوال وتراكيــب
( )3
غريبــة تنتــج منهــا نتا ئــج ال تســعها عقــول أمثالنــا”.
وقــال االلــويس يف تفســره”:ومن العجــب أن أهــل لنــدن
قــد اتعبــوا أنفســهم منــذ زمــان بعمــل ســفينة تجــري مرتفعــة
يف الهــواء اىل حيــث شــاءوا بواســطة أبخــرة يحبســونها فيهــا
224

ركلا نارقلا ريسفت يـف تمهاس ةرصاعم ةيركف سرادم

 ,إغــرارا مبــا ظهــر منــذ ســنوات مــن عمــل ســفينة تجــري يف
املــاء بواســطة آالت تحركهــا أبخــرة فيهــا  ,فلــم يتــم لهــم ذلــك
وال أظنــه يتــم حســب إرادتهــم عــى الوجــه األكمــل.
وأخــرين بعــض املطلعــن انــه صنعــوا ســفينة تجــري
يف الهــواء لكــن ال إال حيــث شــاءوا بــل اىل حيــث القــت
رحلهــا”(.)1
وملــا هــال العلــاء ودعــاة االصــاح الهــوة الشاســعة
بــن القــوم وبيننــا تزايــدت الدعــوات اىل اســتدعاء القــرآن
الكر يــم للســاحة الثقا فــة االســامية وجعلــه املصــدر
األول واألهــم للمســلم كــا كان كذ لــك عنــد الســلف
ير جــع اليــه ليســتقى منــه العلــم واملعرفــة الدقيقــة
الســليمة يف نظرتــه اىل االنســان والحيــاة والوجــود ..ويف
قضايــا الفــرد واألرسة واملجتمــع والعالقــات والنظــم(.)2
وتنوعــت املــدارس واالتجاهــات التــي ولجــت اىل عــامل
القــران الرحــب وســوف أقتــر يف بحثــى هــذا عــى اربعــة
اتجاهــات
 -1اتجــاه اجتام عــي توفيقــي حــاول التوفيــق بــن
اإلســام والحضــارة الغربيــة
 -2االتجاه العلمي
 -3االتجاه املوضوعي
 -4االتجاه الحدايث الليربايل
أوال  :االتجاه االجتامعي التوفيقي

يكاد يتفق دارسوا تاريخ التفسري يف العرص الحديث عىل
ان اول رجل أقبل عىل القرآن يفرسه يف نهاية القرن التاسع
عــر هــو الشــيخ محمــد عبــده حيــث اتخــذ تفســر القــران
طريقــا يعــرض مــن خاللــه منهجــه يف االصــاح ودعوتــه اىل
التجديــد الدينــي واالجتامعــي .وقــد اورث هــذه املنهجيــة
تلميــذه محمــد رشــيد رضــا
يقول االستاذ محمد املبارك عبدالله  “ :ويف العرص
الحديــث نشــأت حركــة علميــة ونهضــه اســاميه يف العــامل
االســامي يف الهنــد ومــر عــى االخــص ترمــي اىل اثبــات
قــدرة االســام عــى الحيــاة بــن تيــارات الحضــارة االوروبيــة
الحديثــة قادهــا يف الهنــد امــر عــي وأحمــد خــان بهــادر ابــو
الفضل وغريهم وقام بأمرها يف مرص الســيد جامل الدين

االفغــاين والشــيخ محمــد عبــده وتلميــذه الســيد محمــد
()1
رشــيد رضــا عــى اختــاف يف الوســائل واالســاليب
ونستطيع أن نقول أن تأليف محمد عبده يف التفسري
كان محــدودا أمــا تدريــس التفســر فــكان أعظــم واوســع
فقــد القــى دروســا يف التفســر يف الجامــع االزهــر طيلــة
ســتة اعــوام قــرأ فيهــا مــا يقــرب مــن خمســة اجــزاء مــن اجــزاء
القران وكانت طريقة الشيخ محمد عبده يف قرآءة الدرس
يف التفســر عــى مقربــة مــا ارتــآه يف كتابــة التفســر كــا
يحدثنا عن ذلك تلميذه محمد رشيد رضا .وهو ان يتوسع
ـر فيــه املفــرون ،ويختــر فيــا بــرزوا
فيــا اغفلــه او قـ َ
فيــه مــن مباحــث األلفــاظ واالعــراب ونكــت البالغــة ،ويف
الروايات التي تدل عليها وال تتوقف عىل فهمها االيات(.)2
وقــد كان مصــب اهتاممــه امــر الهدايــة القرآنيــة اذ كان
يعــرض عــن املطــوالت واملباحــث املختلفــة التــي كان
يــرى ان االكثــار منهــا حاجــب عــن هدايــة القــرآن ومــن هــذه
املطوالت القضايا النحوية املتعلقة باختالفات النحويني
ونقاشــاتهم وترجيحاتهــم ومنهــا البالغيــة ااملتعلقــة بالكلمــة
القرآنيــة ومعانيهــا واشــتقاقاتها ومنهــا الفقهيــة املتعلقــة
باختالفــات الفقهــاء يف االحــكام الفقهيــه املســتنبطة مــن
النص ومنها األثرية املتعلقة بنزول االيات واسبابها وزمانها
ومكانها ومنها القصصية املتعلقة بقصص القرآن وحديثه
عــن الســابقني والخالفــات يف تحديــد القصــة او زمانهــا او
ابطالهــا او تفصيالتهــا وأحــداث ومجرياتهــا ..اىل غــر ذلــك
مــن األســاطري واالرسائيليــات والخرافــات(.)1
وكان درس التفســر كــا يقــول الفاضــل ابــن عاشــور
ســائرا ً عــى منهــج اإلعتنــاء بحاجــة العــر وعــدم التقيــد مبــا
هــو موجــود يف كتــب التفســر ,وتــدارك مــا خلــت منــه مــن
مــرام الحكــم اإلســامية الجديــرة باإلبــراز والتقريــر(.)2
كان تفســر املنــار نتــاج هــذا املنهــج العلمــي الســليم
وان تفسري املنار يف حقيقته يقوم ثالثة رجال أولهم السيد
جــال الديــن األفغــاين الــذي انقدحــت عــن فكــره نظريــة
وجــوب إصــاح املجتمــع اإلســامي برجــوع املســلمني إىل
عم علق به من
ربءا ً ّ
منبع الدين وتلقيه من هنالك صافيا م ّ
الشــوائب والثــاين محمــد عبــده الــذي بــارش تفســر القــرآن
تدريساً عىل طريقة تطبيق النظرية التي دعا إليها األفغاين.

والرجــل الثالــث هــو محمــد رشــيد رضــا الــذي تــوىل تقييــد
وتلخيــص ونــر مــا كان يلقيــه الشــيخ محمــد عبــده وقــد
وصــل اىل الجــزء الخامــس وملــا تــويف محمــد عبــده أكمــل
(رب
رشــيد التفســر اســتقالال حتــى اذا وصــل قولــه تعــاىل ِّ
قــد آتيتنــي مــن امللــك وعلمتنــي مــن تأويــل األحاديــث
فاطــر الســاوات واألرض أنــت وليــي يف الدنيــا واآلخــره
توفنــي مســلام وألحقنــي بالصالحــن) يو ســف 101
ث ّم عاجلته املنية قبل أن يتم تفسري القرآن.
فــكان مــا كتبــه الشــيخ رشــيد مســتقالً أ كــر مــن
ســبعة أجــزاء ومــا كتبــه تلخيص ـاً مــن دروس شــيخه أقــل
مــن خمســة أ جــزاء و قــد اختلــف منهــج التفســر يف
الجــزء ا لــذي ا ســتقل بــه الشــيخ رشــيد فصــار إىل األثــر
والنقــل أقــرب بعــد أن كان املنهــج العقــي هــو الغالــب
يقول رشيد رضا“ :وإنني مل ّا استقللت بالعمل بعد وفاته
خالفــت منهجه-رحمــه اللــه -بالتوســع فيــا يتعلــق باآليــة مــن
الســنة الصحيحــة ســواء كان تفســرا ً لهــا أو يف حكمهــا(.)1
وقــد بــن الشــيخ رشــيد منهجــه يف التأليــف فقال”:تفســر
القــرآن الحكيــم تفســر ســلفي أثــري مــدين عــري إرشــادي
اجتامعــي ســيايس ,هــذا هــو التفســر الوحيــد الجامــع
بــن صحيــح املأثــور وصحيــح املعقــول وتحقيــق الفــروع
واألصــول ,وحــل جميــع مشــكالت الديــن ودحــض شــبهات
املاد يــن والجاحد يــن ,وإقا مــة حجــج اإلســام ,وبيــان
سياســته املثــى يف إصــاح األيــام ,مــع حكــم الترشيــع
وســنن اللــه يف اإلجتــاع ,وكــون القــرآن هدايــة عامــة للبــر
يف كل زمــان ومــكان ,وحجــة اللــه البالغــة وآيتــه املعجــزة
الخالدة .ويوازن بني هدايته ,وما عليه املسلمون يف هذا
العــر مــن الضعــف والعجــز ,وقــد أعــرض أكرثهــم عنهــا.
ومــا كان عليــه ســلفهم مــن الســيادة والعــزة ,إذ كا نــوا
معتصمــن بحبلهــا ,مبــا يثبــت أنهــا هــي الســبيل لســعاده
الدنيــا والديــن.
مراعــى فيــه الســهولة يف التعبــر ,مجتنب ـاً كــرة مــزج
الــكالم باصطالحــات العلــوم والفنــون ,بحيــث تهتــدي بــه
العامــة ,وهــي منتهــى طليــة الخاصــة ,وهــذه هــي الطريقــة
التي توخاها يف دروسه يف األزهر حكيم اإلسالم ,األستاذ
اإلمــام محمــد عبــده ,قــدس اللــه روحــه(.)1
كتاب املؤمتر ()1
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ولــو أردنــا إبــراز أهــم القضايــا التــي التفــت إليهــا املنــار
بكلــات لقلنــا :بيــان حكمــة الترشيع,ومعالجــة القضايــا
االجتامعيــة ,وبيــان ســنن اللــه يف الكــون واإلنســان والحيــاة
وتفصيــل هــذه الســنن بدقــة بحــث وعمــق فهــم(.)2
وقــد قــام رحمــه اللــه بتثويــر معــاين القــرآن الكريــم مبــا
يعالــج الواقــع الحــي ,ويواجــه التخلــف والتبعيــة والتواكليــة
وحالة الغثائية ,ويبعث عىل التقدم واإليجابية والفاعلية,
من خالل التعرف عىل سنن الله يف األنفس واآلفاق ,وما
يبثــه الفهــم الحــي للقــرآن مــن قــوة دافعــة يف صياغــة الحيــاة.
ثانياً :اإلتجاه العلمي

املقصــود باإلتجــاه العلمــي هــو التفســر الــذي يحــاول فيــه
املفــر تأويــل مــا جــاء بــه القــرآن الكريــم وفــق مــا اكتشــفه
العلــم بغيــة إثبــات وجــه مــن وجــوه اإلعجــاز يف تلــك اآليــة
أو لهــدف إثبــات أنــه ال تناقــض بــن الديــن والعلــم وبالتــايل
فــإن التفســر العلمــي مــا هــو إال فهـ ٌم لآليــة القرآنيــة مــن جهــة
العلــم ووفــق اتجاهاتــه
إذا كان القــرآن الكريــم يدعــو إىل النظــر والتأ ّمــل ,فمــن
الطبيعــي أن يســعى بعــض العلــاء إىل الكشــف عــن أرسار
املوجودات “وكلام تعمق املسلمون يف العلوم والفلسفة
نظروا إىل القرآن من خاللها ,فإذا أتت آية يف الرعد والربق
رشحوهــا بــكل مــا وصــل إليــه علمهــم يف الظواهــر الجويــة,
وإذا أتت آية يف النجوم والســاء طبقوا ما علموا من علم
الهيئــة وهكذا”(.)1
وابتــدأت بواكــر هــذا اللــون ملــا ترجمــت علــوم األمــم
التــي دخلــت يف اإلســام عــى اختــاف أجناســهم فــكان
من مقتىض الحكمة التوفيق بينها وبني القرآن وفهم القرآن
عــى ضوئهــا(.)2
إ ّن املســلمني كلــا ازدادوا صلــة بالحضــارة اإلنســانية
والثقافات املختلفة زادت حاجتهم إىل تفســر القرآن يف
ثوب جديد ملواجهه القيم الوافدة والفلســفات الدخيلة.
فعند مــا ترجمــت الثقا فــات املختلفــة إىل اللغــة
العربية يف العرص العبايس وجدنا من العلامء املسلمني
مــن حــاول التوفيــق بــن هــذه الثقافــات وبــن القــرآن ,كــا
وجدنــا يف الطــرف املقابــل مــن يــرد عليهــا وال يرتضيهــا.وكال
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الفريقــن املؤيــد واملعــارض يســتمد منهجــه مــن القــرآن
الكريــم.
وعند مــا ا ستشــعر ا ملســلمون خطــر ا إلنهيــا ر
الســيايس والفكــري يف العــر الحديــث انطلقــت حركــة
التفســر العلمــي مــرة أخــرى وبعثــت فيهــا الحيــاة مــن
جد يــد عــى نطــاق أوســع وبصــورة أ كــر مــن ذي قبــل.
وأشهر من أيّد هذا اإلتجاه من العلامء القدامى  ,الغزايل
والرازي والزركيش والسيوطي.
وان تحديــات العــر القوميــة والحضاريــة هــي التــي
جعلت بعض املفكرين يلحون عىل تفســر القرآن تفســرا
علميــا لتحديــد موقــف الديــن مــن العلــم مــن ناحيــة وإلشــعار
املسلمني بدورهم القيادي بهذا الكتاب من ناحية اخرى(.)1
وكأنهــم يريــدون أن يــؤدوا للغــرب رســالة مفادهــا اذا كنتــم
أيهــا الغربيــون تفوقتــم علينــا يف العلــم والصنا عــة فــإن
كتابنــا القــرآن ليــس هــو ســبب تأخرنــا وتخلفنــا بــل هــو يحــوي
أصــول العلــوم ,وقــد كان هــذا يف وقــت يــروج فيــه بعــض
املبرشين واملسترشقني لفكرة أن تخلف املسلمني يرجع
اىل متســكهم بالقــرآن(.)2
و قــد راج هــذا اللــون مــن التفســر وا شــتهر
يف عرصنــا الحــارض نتيج ـ ًة لتو ســع العلــوم الكونيــة.
ويف الخمســينيات من القرن العرشين ثارت معرك ٌة جدلية
بــن فريقــن مــن علــوم الديــن حــول هــذه القضيــة ومــا زال
الخــاف إىل يومنــا هــذا بــن مؤيــد ومخالــف(.)3
ويجــد البا حــث املعــارص كتــب كثــرة تســتخدم
النصــوص القرآنيــة لتقيــم الدليــل عــى أن اإلســام قــد ســبق
الحضارة الغربية بقرونٍ طويلة إىل اإلعالن عن علوم الكون
والطبيعــة ,لكــن الحــاس دفــع بعــض املفرسيــن املحدثــن
إىل املبالغة يف استخدام هذه الطريقة التوفيقية لصالح
القــرآن بحيــث أصبحــت خطــرا ً عــى اإلميــان ذاتــه ,ألنهــا إمــا
أن تقلــل مــن اإلعتــاد عــى معنــى النــص باســتنطاقه مــا ال
تحتملــه ألفاظــه وجملــه ,وإ ّمــا أن نعــول أكــر مـ ّـا يجــب عــى
آراء العلــاء ,وحتــى عــى افرتاضاتهــم املتناقضــة أو التــي
يصعــب التحقــق مــن صحتهــا.
وبعــد أن نســتبعد هــذه املبالغــات عــن البحــث نــرى
أ ّن مــن مقتضيــات اإلميــان التــي ال غنــى عنهــا أن نضاهــي

الحقائــق الفوريــة التــي نجدهــا يف القــرآن مــع نتائــج العلــاء
املنهجيــة البطيئــة.
والقرآن ذاته يدعونا إىل البحث والكشف عن مصدره
الرباين ,وذلك بتدبره وبتأمل آيات الخالق التي أودعها يف
الكون ويف أنفسنا لنصل إىل الدليل القاطع عىل صدقها
املطلــق“ ,أفــا يتدبــرون القــرآن ولــو كان مــن عنــد غــر اللــه
لوجــدوا فيــه اختالفـاً كثــرا ً” النســاء“ ,82ســريهم آياتنــا يف
اآلفــاق ويف أنفســهم حتــى يتبــن لهــم أنّــه الحــق أومل يكــف
بربــك أنّــه عــى كل شــئ شــهيد”(.)1فصلت52
يقــول العقــاد “ :نحــن ال نحــب أن نقحــن الكتــاب
يف تفســر املذا هــب العلميــة والنظر يــات الطبيعيــة
كلــا ظهــر منهــا مذ هــب قا بــل للمناقشــة والتعد يــل,
أو ظهــرت منهــا نظريــة يقــول بهــا أنــاس ويرفضهــا آخــرون.
ومهــا يكــن مــن ثبــوت النظريــات املنســوبة إىل العلــم
فهــو ثبــوت إىل حــن ,ال يلبــث أن يتطــرق إليــه الشــك,
ويتحيفــه التعديــل والتصحيــح ,وقريبـاً رأينــا مــن فضالئنــا مــن
يفــر الســاوات الســبع بالســيارات الســبع يف املنظومــة
الشمسية ,ث ّم تبني أن السيارات أكرث من عرش ,وأ ّن الصغار
منهــا تعــد باملئــات(.)1
ثالثاً :التفسري املوضوعي

بدا يــة ا قــول ان الذ يــن كتبــوا عــن مــدارس التفســر
املعــارصة توقفــوا يف الغالــب عنــد رشــيد رضــا وســيد
قطــب إال أن الــدارس املتفحــص يجــد هنــاك اتجاهــان
مهــان بعــد مدرســة املنــار والظــال االوىل مدرس ـ ٌة
اصيل ـ ٌة مهمــة وهــي مدرســة التفســر املوضوعــي والثانيــة
مدرسـ ٌة الحاديـ ٌة منحرفـ ٌة خطــرة وهــي املدرســة الحداثيــة،
مدرسة التفسري املوضوعي مل يظهر التفسري املوضوعي
كمنهــج بــن املعــامل اال يف القــرن الرابــع عــر الهجــري وان
كانت لبنات هذا التفسري موجود منذ صدر االسالم وهو
مــا اطلــق عليــه العلــاء فيــا بعــد بتفســر القــرآن بالقــرآن
وقــد تعــددت تعار يــف الباحثــن املعارص يــن للتفســر
املوضوعــي فقــد عرفــه بعضهــم بقولــه  :هــو جمــع اآليــات
املتفرقــه باملوضــوع الوا حــد لفظــا او حكــا وتفســرها
حســب املقاصــد القرآنيــه.

وقيــل :هــو بيــان موضــوع مــا مــن خــال آيــات القــرآن
الكريــم يف ســورة واحــده او ســور متعــدده وقيــل :هــو علــم
يتنــاول القضايــا حســب املقاصــد القرآنيــه مــن خــال ســورة
او اكــر(.)2
وقال بعض الباحثني املقصود بالتفســر املوضوعي
“جمع اآليات الكرمية ذات املعنى الواحد,ووضعها تحت
عنــوان واحد,والنظــر فيهــا مبــا يؤلــف منهــا موضوعــا واحــدا
()1
مســتخرجا مــن اآليــات الكرميــة عــى هيئــة مخصوصــة”
عبــد الســتار فتــح الســعيد،املدخل اىل التفســر
املوضوعي ،دار الطباعة والنرش اإلسالمية ،مرص،1986 ،
ص33
ومــن هنــا نــدرك أن الطريقــة املثــى يف التفســر
املوضوعــي هــي ان يعمــد املفــر اىل جميــع اآليــات
التــي وردت يف موضــوع واحــد ثــم يضعهــا امامــه كمــواد
يحللهــا ويفقــه معانيهــا ويعــرف النســبه بــن بعضهــا
البعــض فيتجــى لــه الحكــم ويتبــن املرمــى ا لــذي
ترمــي اليــه اآليــات ا لــوارده يف املوضــوع وبذلــك يضــع
()1
كل يشء موضعــه وال يكــره آيــة عــى معنــى ال تريــده
انظــر  :محمــود شــلتوت  ,مــن هــدي القــرآن ص 323
ومن أول ما ظهر من تأليف يف التفسري املوضوعي أصدره
الشيخ شلتوت يف كتابيه (القرآن واملرأة) و(القرآن والقتال).
وقــد بــن الســيد أحمــد الكو مــي يف كتا بــه التفســر
املوضوعــي للقــرآن الكريــم _ وهــو أول مــن الــف كتابــا يحمــل
اســم التفســر املوضوعــي _ ()1
انظر:د.فضــل حســن عباس,التفســر أسا ســياته و
اتجاهاته,مكتبــة دند يــس,ص 654
إن التفسري املوضوعي له طريقتان:
األوىل :التفسري املوضوعي للسورة القرآنية عىل أنها
وحده متكامله هدفها واحد.
الثانيــة :التفســر املوضوعــي للموضــوع القــرآين ,أي
البحــث يف موضــوع مــن موضوعــات القــرآن الكريــم عــى
مســتوى القــرآن كلــه
انظر:احمــد الســيد الكومــي ،التفســر املوضوعــي
للقــرآن الكريــم ،ص23
وقــد بــرع يف الطريقــة األوىل ســيد قطــب وذلــك يف
كتاب املؤمتر ()1
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رسم الشخصية واملالمح الخاصة وبيان الهدف األسايس
واملحــور الخــاص بــكل ســورة قبــل البــدء يف التفســر ومــن
الكتب التي ألّفت وفق هذا املنهج كتاب “تصور األلوهية
كــا تعرضــه ســورة األنعــام” ,للدكتــور إبراهيــم زيــد الكيالين,
وكتــاب “الوحــدة املوضوعيــة يف ســورة يوســف” ,ملحمــد
حســن باجــوده.
وأمــا الطريقــة الثانيــة فقــد كتبــت فيهــا كثــر مــن الكتــب
مثــل “اإلنســان يف القــرآن”“ ,املــرأة يف القــرآن”“ ,األخــاق
يف القــرآن”“ ,الصــر يف القــرآن”“ ,الرحمــة يف القــرآن”...,
الخ
أهمية التفسري املوضوعي:

إنــه يجمــع آيــات القــرآن الكريــم بعضهــا اىل بعــض يف
املوضــوع الواحــد فيــدرك مــا بينهــا مــن انســجام وترابــط.
إن تجــدد حاجــات املجتمعــات وبــروز حاجــات جديدة
عــى الســاحة اإلنســانية وظهــور نظريــات علميــة حديثــة ال
ميكــن تغطيتــه ورؤيتــه مــن املنظــار القــرآين إال مــن خــال
التفســر املوضوعــي.
إن هــذا اللــون مــن التفســر يتســق مــع روح العــر
وأســاليب التآليــف الحديثــة ويجعــل املوضــوع املــدروس
أكــر عمقــا واوســع شــمولية.
بالتفسري املوضوعي يستطيع الباحث أن يربز جوانب
جديــدة مــن وجــوة إعجــاز القــرآن الكريــم الــذي ال تنقــي
عجائبة فكلام جدت عىل الساحة معطيات جديدة لتطور
الفكــر البــري يعايشــها املفــر ويحيــط بدقائقهــا ثــم يلجــأ
اىل القرآن واىل السنة ليستنطق النصوص الرشيفة ومييط
اللثــام عــن وجــوة جديــدة مــن وجــوه الهدايــة القرآنيــة(.)1
رابعا  :التفسري املنحرف

وقــد اعتمــد هــذا النــوع مــن دراســة القــرآن الكريــم عــى
املناهــج الغربيــة ,وســوف أقتــر الحديــث عــى قضيتــن:
 -1دعوى تاريخية النص(:)1
القول بتاريخية النص الزم من لوازم نفي القداسة عن
القــرآن ومــن ثــم نفــي مرجعيتــه ألنــه فــات زمانــه وذهــب أوانــه
بحســب زعــم القائلــن بالتاريخيــة ،فتاريخيــة النــص القــرآين
تعنــي أن القــرآن الكريــم نــزل يف مــكان معــن لزمــان معــن،
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وهو اآلن ال يعدو كونه وثيقة تاريخية فات أوانها وينبغي أن
تح ّنط ،وقد يُستفاد منها لكن برشط أال تكون لها الصدارة
واملرجعيــة ،فالقــرآن لــه ظرفــه الزمــكاين؛ فهــو مربــوط بالقــرن
الســابع امليــادي مــن جهــة وبشــبه الجزيــرة العربيــة مــن جهــة
ثانيــة ،واتخــذوا مــن ذلــك حجــة يرفعــون بهــا عقائرهــم يف
وجــه القائلــن بصالحيــة اإلســام لــكل زمــان ومــكان وأكــروا
يف هــذا الــكالم ،وتعــاىل منهــم رصيــف األقــام.
و ُعرفــت التاريخيــة بأنهــا“ :العقيــدة التــي تقــول بــأن
كل يشء وكل حقيقــة تتطــور مــع التاريــخ ،وهــي تهتــم أيضـاً
بدراســة األشــياء واألحــداث وذلــك مــن خــال ارتباطهــا
بالظــروف التاريخية(.)2وادعــى شــاكر النابلــي بأنــه ال يوجــد
نصــوص رصيحــة يف القــرآن الكريــم أو الســنة النبويــة عابــرة
للتاريــخ وتصلــح لــكل زمــان ومــكان(.)3
واحتكمــوا إىل املنهــج التاريخــي وح ّكمــوه حتــى يف
املح ّكــات الدينيــة واملس ـلّامت العقد يــة واألحــكام
الرشعيــة.
يقول أركون“ :وهنا نصطدم بأكرب عقبة يف وجه تقدم
الدراســات اإلســامية والفكــر العــريب أال وهــي التســليم
للعقائــد ورفــض تاريخيــة تلــك العقائــد”(.)1
وال أدري كيــف يُســمي تلــك الخزعبــات بالدراســات
اإلســامية وهي ترفض التســليم للعقائد اإلســامية وترميها
بالجمــود وتعدهــا أكــر عقبــة يف طريــق التقــدم.
إن الدرا ســات التــي توصــف بأنهــا إســامية يجــب
أن تنطلــق مــن قوا عــد اإلســام وتنضبــط بضوابطــه يف
حــدود الفهــم األصــويل ملبادئــه وتقريراتــه ومنطلقاتــه ،أمــا
االجتهــادات التــي ال ترعــوي بهــذه القيــود فهــي إىل الضــال
أقرب منها إىل الهدى وإىل الكفر أقرب منها إىل اإلميان.
و يــرى املفكــر التونــي عبــد املجيــد ا لــريف أن
الرسالة القرآنية موجهة إىل أناس بأعينهم يف القرن السابع
وتتضمــن ظواهــر تتناســب مــع ثقافــة ذلــك العــر ،وهــي
ظواهــر بعيــدة اليــوم عــن التصــورات الحديثــة (.)2
وي َّدعــي نــر حامــد أبــو زيــد أن قــراءة عميقــة تحليليــة
لبنية النصوص تقود إىل إسقاط كثري من األحكام بوصفها
أحكاماً تاريخية تصف واقعاً أكرث مام تصف ترشيعاً( )3وقد
اجتمعت كلمتهم عىل أن الترشيعات التي يحتويها الكتاب

مل ي ُقصــد بهــا الــدوام ،وإنهــا كانــت مؤقتــة بزمانهــا مؤطــرة
مبكانهــا ،وأنهــا اآلن معيبــة يف ســياق زماننــا .يقــول الباحــث
الســوري هاشــم صالــح“ :فــكل مــا جــاء يف النــص عــن خلــق
العامل واإلنسان وتشكل الظواهر الطبيعية يتناقض كلياً مع
الحقائــق العلميــة والقوانــن الفيزيائيــة التــي توصلــت إليهــا
العلــوم الحديثــة ،والــيء نفســه ينطبــق عــى الترشيعــات
والحــدود الــواردة يف النــص كقطــع األيــدي واألرجــل والجلــد
والرجــم وللذكــر مثــل حــظ األنثيــن ،فهــو مضــاد لحقــوق
اإلنســان وكرامتــه ولــكل الرشائــع التــي جــاءت بهــا الحضــارة
الحديثــة ،وال ميكننــا أن نتخلــص مــن هــذه األشــياء إال إذا
إعرتفنــا بالبعــد التاريخــي للنــص أي مبرشوطيتــه التاريخيــة
()1
بالقــرن الســابع امليــادي وشــبه الجزيــرة العربيــة”
ويقــول نــر حامــد“ :املــرأة كانــت ال ت ُعطــى شــيئاً يف
الجاهليــة ،ثــم جــاء اإلســام فأعطاهــا نصــف الذكــر وهــو مــا
يُفهــم مــن ظاهــر اآليــات وهــذا هــو املعنــى ،أمــا املغــزى
فهــو تعليــم لنــا وإشــارة أن نعطيهــا يف املســتقبل مثــل حــظ
الذكــر”( .نقــد الخطــاب الدينــي ،ص.)225
والخطري يف األمر أنهم يعتربون أنفسهم مجتهدين يف
فهم النص ال متعالني عليه يقول هاشم صالح“ :االعرتاف
بتاريخيــة النــص ال يعنــي إنــكار تعاليــه أو اســتلهامه الربــاين،
وإمنــا يعنــي التفريــق بــن مــا هــو عــريض ومــا هــو دائــم بــن
()2
التاريخــي فيــه ومــا فــوق التاريخــي”
وهــذا التقعيــد النظــري للتاريخيــة عــى خطورتــه ينفيــه
التطبيــق العمــي والتمثيــل االستشــهادي يكذ بــه ،ألن
النصــوص يف نظرهــم كلهــا تاريخيــة قــد فــآت أوانهــا لكنهــم
يحاولون تغليف ردِّهم للنصوص بكالم يبدو فيه يشء من
املنطــق بــادئ الــرأي ليّ ـاً بألســنتهم وطعن ـاً بالديــن.
و قــد بــن الشــيخ محمــد الغــزايل الهــدف مــن
قولهــم “ :هــذا نــص فــات أوا نــه ،وهــذا حكــم انقضــت
أيا مــه ،والحيــاة بلغــت طــورا ً يقــي بــرك كــذا مــن
األحــكام ،والتجــاوز عــن كــذا مــن الرشا ئــع ،و هــذه
( )3
كلهــا محــاوالت لهــدم اإلســام وإ عــادة الجاهليــة”
ويتكــئ الحداثيــون يف كتاباتهــم عــى بعــض املفاهيــم
اإلســامية مثل املقاصد واملصالح وال شــك أنهام مبادئ
أصوليــة لهــا ضوابطهــا املعتــرة واملضبوطــة بأدلــة الــرع

وموازينه ومقاصده وهي وســيلة إىل تحقيق غايات الرشع
ومراداتــه ،لكنهــا عنــد الحداثيــن وســيلة إىل إلغــاء النــص
والتحايــل عليــه .وللمصلحــة ضوابــط معينــة ذكرهــا العلــاء
وليست قابلة أبدا ً للفهم العبثي الذي يقول به الحداثيون.
ومــن ضوا بــط املصلحــة اندراجهــا ضمــن مقا صــد
الــرع ،وعــدم معارضتهــا للقــرآن الكريــم والســنة والقيــاس،
وعــدم تفويتهــا مصلحــة أهــم منهــا(.)1
 -2االدعاء بأن قصص القراع الكريم أساطري أولني
وصــف اللــه تعــاىل قصــص القــرآن الكر يــم بالحــق
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وقــال﴿ :نــن نقــص عليــك نبأهــم بِالــق﴾ [:13
الكهــف].
رغــم هــذه اآليــات الصاد عــة بالحــق ي ّد عــي مد عــوا
الحداثــة أن القصــص القــرآين نــوع مــن أنــواع القصــة الفنيــة،
ليــس رشط ـاً أن تلتــزم نقــل واقــع جــرى أو تأكيــد حقيقــة
تاريخيــة ،فالغايــة مــن القصــة القرآنيــة العــرة والعظــة وليــس
الحقيقــة والحــدوث ،ورمبــا غمــز بعضهــم باملقصــد القــرآين
أنــه ش ـ َّوه الحقائــق ودلّــس عــى التاريــخ.
يقــول طــه حســن“ :للتــوراة عــن تحدثنــا عــن إبراهيــم
وإســاعيل ،وللقــرآن أن يحدثنــا عنهــم أيض ـاً ،ولكــن ورود
هذه اإلسمني يف التوراة والقرآن ال يكفي إلثبات وجودهام
التاريخــي فضـاً عــن إثبــات هــذه القصــة التي تحدِّثنا بهجرة
إســاعيل بــن إبراهيــم مــن مكــة ونشــأة العــرب املســتعربة
فيها ،ونحن مضطرون إىل أن نرى أن يف هذه القصة نوعاً
مــن الحيلــة يف إثبــات الصلــة بــن اليهــود والعــرب مــن جهــة،
()1
وبــن اإلســام واليهــود والقــرآن والتــوراة مــن جهــة أخــرى”
وقــد تلقــف مــا أفــك طــه تلميــذه محمــد أحمــد خلــف
اللــه يف أطروحتــه للدكتــوراه (الفــن القصــي)
والتي خلصت إىل نفي الحقيقة التاريخية عن القصة
كتاب املؤمتر ()1
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القرآنية وأنها عبارة عن أساطري وخرافات ويرصح مبأل الفم:
()2
“إنا ال نتخرج من القول إن يف القرآن أساطري
وألن القــرآن الكريــم مل يقصــد إال املوعظــة والعــرة ومــا
شــابهها مــن مقاصــد وأغــراض” املرجــع الســابق ص.)254
وقــد ركــز عــى هــذا األمــر محمــد أركــون يف العديــد مــن
كتبه يقول“ :أحد أهداف الدراسة التي أقوم بها يتمثل يف
توضيح التنافس املستمر بني املعرفة األسطورية واملعرفة
العقالنية ،بني الســور املكية والســور املدنية ،وبني حكاية
أسطورية واستطراد إرشادي”(.)3
ويد عــي أركــون أن القــرآن ملــئ باملغالطــات
التاريخيــة،وأن حــذف وأضــاف وخلــط وغالــط وتأثــر بالتــوراة
واألناجيــل والصابئــن( )1والحكايــات العربيــة القدميــة(.)2
ويقــول جــال صــادق العظــم“ :جــاء يف القــرآن مثـاً أن اللــه
خلق آدم من طني ثم أمر املالئكة بالسجود له فسجدوا إال
إبليــس ،وهــو مــا دعــا اللــه إىل طــرده مــن الجنــة ثــم يتســاءل:
هــل تشــكل هــذه القصــة األســطورة أم ال ،ويجيــب :هــل
يفــرض مــن املســلم أن يعتقــد يف النصــف الثــاين مــن
القــرن العرشيــن بــأن مثــل هــذه الحادثــة وقعــت فع ـاً يف
تاريــخ الكــون؟ إن كانــت هــذه القصــة القرآنيــة صادقــة صدقاً
تامـاً وتنطبــق عــى واقــع الكــون وتاريخــه ال بــد مــن القــول أنهــا
تتناقــض تناقض ـاً رصيح ـاً مــع كل معارفنــا العلميــة :وأن مل

تنطبــق القصــة القرآنيــة عــى الواقــع مــاذا تكــون إذن إن مل
تكــن أســطورة جميلــة .هــل يُفــرض يف املســلم يف هــذا
العــر أن يعتقــد بوجــود كائنــات مثــل الجــن واملالئكــة
وإبليــس وهــاروت ومــاروت ،ويأجــوج ومأجــوج ،وجــودا ً
حقيقي ـاً باعتبارهــا مذكــورة كلهــا يف القــرآن أم يحــق لــه أن
يعتربهــا كائنــات أســطورية مثلهــا مثــل آلهــة اليونــان وعــروس
()3
البحــر والغــول والعنقــاء
وغريه إدعى أن ما نعرفه عن موىس عليه السالم وهي
أطول قصة يف القرآن أنه ضبايب إىل درجة أنه من املمكن
()4
الشك يف وجوده جملة
وهكــذا نــرى أن النــص القــرآين يف نظــر الحداثيــن
العــرب ذا محتــوى أســطوري وإمنــا هــو أمثــال مرضوبــة ال
يقصــد منهــا مطابقــة الواقــع ،واملقصــود مــن هــذا نزع الهالة
والقداســة واملصداقيــة عــن القــرآن الكريــم.
ويقــول“ :كيــف يكــون موقــف اإلنســان الــذي تعــرض
للثقافة العلمية وتأثر بها تأثريا ً جذرياً أيستطيع هذا اإلنسان
أن يستمر يف االعتقاد بآدم وحواء ،والجحيم والنعيم ،وبأن
مــوىس شــق البحــر وحـ َّول عصــاه حيــة تســعى(.)1
هــذه بإيجــاز أهــم املــدارس املعــارصة التــي تعرضــت
لدراســة القــرآن الكريــم
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملني

الهوامش
1 .1أبو حيان ,البحر املحيط ,ط13\1,1

2 .2محمــد ا لطا هــر بــن عا شــور  ,ا لتحر ير وا لتنو ير  ,مؤسســة
ا لرســا لة  ,بريوت  ,ط 1 , 1 9 9 8م 7 /1 ,
3 .3ابن خلكان ،وفيات األعيان56\1 ،

4 .4انظــر  :عبــد املجيــد املحتســب ،اتجاهــات التفســر يف العــر
الراهن ،منشــورات مكتبة النهضة اإلســامية عامن ،ط1982 ،3
ص 12-10
5 .5انظر  :محمد الفاضل ابن عاشــور ،التفســر ورجاله ،دار الكتب
الرشقية ،تونس ،ط 1972 ،2م ص 214-209
6 .6عبــد الرحمــن الجربيت,عجائــب اآلثــار يف الرتاجــم واآلثــار,ط,1
37\3
7 .7محمود شكري األلويس,روح املعاين يف تفسري القرآن والسبع

230

ركلا نارقلا ريسفت يـف تمهاس ةرصاعم ةيركف سرادم

املثاين380/5,

8 .8انظر:طــه جابــر العلواين,مقدمــة كتــاب كيــف نتعامــل مــع القــرآن
للشيخ محمد الغزايل,املعهد العاملي للفكر االسالمي,الوفاء
للطباعــة والنرش,املنصــورةط, 1992 ,1ص5
9 .9محمــد املبــارك عبداللــه تفســر جــزء عــم مــع مقدمــة التفســر،
مطبعــة محمــد عــي صبيــح ،القاهــرة ص10
1010انظــر :محمــد حســن الذهبي,التفســر واملفــرون,دار الكتــب
الحديثة,القاهــرة1962,م223/3,
1111انظر:الدكتــور صــاح عبــد الفتــاح الخالــدي ،مفاتيــح للتعامــل مــع
القــرآن ،مكتبــة املنــارة عــان ،الطبعــة االوىل1985 ،م
1212محمــد الفا ضــل ا بــن عا شــور ,التفســر ورجا لــه,دار الكتــب
الرشقية,تونــس,ط1972 ,2م ,ص251

1313تفسري املنار 1/16

1414تفسري املنار1/12 ,

1515انظــر :فضــل حســن عبــاس ,املفــرون ومدارســهم ومناهجهــم,
دار النفائــس ,عــان2007 ,م ,ص
1616أحمــد أمــن ,ضحــى اإلســام ,النهضــة املرصيــة ,ط1974 ,2م,
1/ 369
1717محمــد عبدالعظيــم الزرقاين,مناهــل العرفــان يف علــوم القــرآن,
مطبعــة عيــى الحلبــي ,ط1/566 , 3

1818د.عائشة عبد الرحمن,القرآن وقضايا اإلنسان,ط,1ص310
1919اتجاهات التفسري يف العرص الراهن,ص261

2020انظر تفصيل ذلك عند د.يوسف القرضاوي“ ,كيف نتعامل مع
القرآن” ,دار الرشوق ,القاهرة ,ط2000 ,2م ,ص369
2121محمدعبدالله دراز“ ,مدخل إىل القرآن الكريم” ,ط1971 ,1م,
ص176
2222عبــاس محمــود الع ّقــاد“ ,حقائــق اإلســام وأباطيــل خصومــه”,
ص100
2323ا نظر  :د  .محمــد مصطفــى مســلم  ,مبا حث يف ا لتفســر
املوضو عــي,دار القلم,دمشــق,ط 1989 ,1م,ص 16
2424انظر-:التفســر أسا ســياته واتجاها تــه ص 662-661وانظــر :
مبا حــث يف التفســر املوضوعــي ص33-30

2525انظر:محمــد خــر العمري,التفكــر الدينــي لــدى الحداثيــن
العرب,بحــث غــر منشــور,ص10
2626انظــر :محمــد أركــون ،الفكــر اإلســامي ،قــراءة علميــة ،ترجمــة:
هاشــم صالــح ،مركــز اإلمنــاء القومــي ،بــروت ،د .ط ،ص139
2727انظــر :شــاكر النابلــي ،أســئلة الحمقــى يف السياســة واإلســام
الســيايس ،املؤسســة العربيــة للدراســات والنــر ،بــروت ،دار
الفــارس للنــر ،عــان ،ط2005 ،1م ،ص170
2828انظــر :محمــد أركــون ،الفكــر اإلســامي ،قــراءة علميــة ،ترجمــة:
هاشــم صالــح ،مركــز اإلمنــاء القومــي ،بــروت ،د .ط ،ص15
2929انظــر :عبــد املجيــد الــريف ،اإلســام بــن الرســالة والتاريــخ ،دار
الطليعــة للطباعــة والنــر ،بــروت ،ط2008 ،2م ،ص45

3030انظــر :نــر حامــد أبــو زيــد ،النــص ،الســلطة ،الحقيقــة ،املركــز
الثقــايف العــريب ،بــروت ،الــدار البيضــاء ،ط2006 ،2م ،ص.139
3131هاشــم صالــح ،االنســداد التاريخــي ،ملــاذا فشــل مــروع التنويــر
يف العامل العريب ،دار الساقي ،باالشرتاك مع رابطة العقالنيني
العرب ،بريوت ،ط2007 ،1م ،ص19
3232هاشــم صالــح ،االنســداد التاريخــي ،ملــاذا فشــل مــروع التنويــر
يف العامل العريب ،دار الساقي ،باالشرتاك مع رابطة العقالنيني
العرب ،بريوت ،ط2007 ،1م ،ص19
3333محمــد الغــزايل ،كيــف نفهــم اإلســام ،نهضــة مــر للطباعــة
والنــر ،ط2004 ،2م ،ص.120-119
3434انظــر :البوطــي ،ضوابــط املصلحــة يف الرشيعــة اإلســامية،
مؤسســة الرســالة ،بــروت ،ط2000 ،6م ،ص.107

3535طــه حســن ،يف الشــعر الجاهــي ،ص .26وقــد أحــدث هــذا
الكتــاب ضجــة يف مــر ومعارضــة كبــرة وســخطاً وقــد قــام
العديــد مــن األدبــاء والعلــاء بالــرد عــى هــذا الكتــاب مــن بينهــم
مصطفى صادق الرافعي (تحت راية القرآن) ،ونقض كتاب يف
الشعر الجاهيل ملحمد الخرض حسني ،ونقد كتاب يف الشعر
الجاهــي ملحمــد فريــد وجــدي ،ومحاكمــة فكــر طــه حســن ل ـ أنور
الجنــدي وغريهــا.
3636محمد أحمد خلف الله ،الفن القصيص1972 ،م ص.180

3737محمــد أركــون ،تاريخيــة الفكــر العــريب اإلســامي ،عــامل الثقــايف
العــريب ،الــدار البيضــاء ومركــز األســاء القومــي ،بــروت ،ط،3
1998م ،ص16
3838محمــد أركــون ،الفكــر اإلســامي ،قــراءة علميــة ،ترجمــة :هاشــم
صالــح ،مركــز اإلمنــاء القومــي ،بــروت ،د .ط ،ص203
3939املرجع السابق ص84

4040صــادق جــال العظــم ،نقــد الفكــر الدينــي ،دار الطليعــة للطباعــة
والنــر ،بــروت ،ط2003 ،9م ،ص.26-25
4141هشــام جعيــط ،الوحــي والقــرآن والنبــوة ،سلســلة يف الســرة
النبويــة ،دار الطليعــة للطباعــة والنــر ،بــروت ،ط2000 ،2م،
ص29
4242املرجع السابق ص.20

كتاب املؤمتر ()1

املؤمتر الدويل 2015 - 2 -

231

ترجمة القر�آن الكرمي �إلى اللغة البنغالية:
تاريخ وجيز وتقييم
زبري محمد إحسان الحق

األستاذ املشارك ،قسم العربية ،جامعة داكا ،بنغالديش

امللخص
إن اللغــة البنغاليــة هــي إحــدى اللغــات األكــر تحدثــا ،يتكلــم بهــا حــواىل  300مليــون نســمة .ومــن املرجــح أنهــا
الخامســة مــن اللغــات األكــر نطقــا يف العــامل .وهــي اللغــة الرئيســية و الرســمية يف بنغالديــش والثانيــة مــن اللغــات
األكــر شــيوعا يف الهنــد .وقــد بــدأت ترجمــة القــرآن الكريــم إىل هــذه اللغــة -ولــو بشــكل شــعري -يف القــرون الوســطى
حينــا بــدأ بعــض شــعراء البنغــال املســلمني يقرضــون األشــعار يف لغتهــم األم بنــاء عــى قصــص القــرآن .ومــع شــيوع
الكتابة النرثية يف القرن التاسع عرش بدأتْ الرتجمة البنغالية النرثية للقرآن الكريم .ومن العجب أن الرتجمة األوىل
الكاملــة لكتــاب اللــه إىل اللغــة البنغاليــة يرجــع فضلهــا إىل رجــل هنــدويك اســمه غرييــش ﭼنــدرا ســن الــذي نــر
ترجمتــه للقــرآن كلــه مــا بــن  1881و  .1886ومــع تيــر آالت الطباعــة مــن بدايــة القــرن العرشيــن أقبــل بعــض املثقفــن
البنغــال عــى ترجمــة القــرآن ونرشهــا وتوزيعهــا فتعــددت الرتجــات حتــى ال يــكاد يحــى عددهــا ،ولكــن مــن األســف
الشــديد أن أغلبيــة الرتجمــة ال تحافــظ فيهــا عــى املســتوى املنشــود .والســبب يرجــع إىل عــدم إملــام املرتجمــن
مبنهجيــة ترجمــة القــرآن وضعــف معظــم علــاء البنغــال يف لغتهــم األم .وهــذه املقالــة تــرد تاريــخ ترجمــة القــرآن إىل
اللغة البنغالية باختصار ثم تقيّم بعض تلك الرتجامت عىل سبيل املثال عىل ضوء منهجية ترجمة القرآن الكريم.
ومــن الرجــاء أن املقالــة تســاعد الراغبــن إىل ترجمــة القــرآن البنغاليــة يف فهمهــا وتقييمهــا.
الكلامت الرئيسية :القرآن الكريم ،اللغة البنغالية ،ترجمة القرآن إىل البنغالية ،منهجية ترجمة القرآن ،تقييم

مقدمة

إن اللغــة البنغاليــة تنتمــي إىل عائلــة اللغــات الهنــدو
األوروبيــة .وهــي اللغــة الرســمية لدولــة بنغالديــش وإحــدى
اللغات الثامينة عرش املدرجة يف الدســتور الهندي .إنها
اللغــة اإلداريــة للواليــات الهنديــة تريبــورا والبنغــال الغربيــة
وواحــدة مــن اللغــات اإلداريــة ملنطقــة كاســار (،)Kachar
اســام .ويتحــدث بهــا اليــوم حــواىل  300مليــون نســمة،
مــا يجعــل البنغاليــة اللغــة الخامســة بــن لغــات العــامل
( .)2012 Chowdhuryوقد بدأ األدب البنغايل رحلته
يف العصــور الوســطى وازدهــر يف العــر الحديــث ،ومــا
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ييقتو زيجو خيرات  :ةيلاغنبلا ةغللا ىلإ ميركلا نآرقلا ةمجرت

يجــدر بالذكــر أن ترجمــة معــاين القــرآن ســاهمت يف إثــراء
األدب البنغــايل .وقــد مــرت ترجمــة القــرآن البنغاليــة مــن
خــال مراحــل عــدة ونحــن يف هــذه املقــال القصــر نــرد
تاريخا وجيزا لرتجمة القرآن إىل اللغة البنغالية وعىل سبيل
املثــال نقيــم بعضــا منهــا.

الرتجمة أمر قادح

بالرغــم مــن أن اإلســام دخــل البنغــال يف القــرن الثامــن
بواســطة تُجــار العــرب وبالرغــم مــن أن دولــة املســلمني
يف البنغــال أسســت يف بدايــة القــرن الثالــث عــر 1فــإن

محاولــة ترجمــة القــرآن إىل اللغــة البنغاليــة أمــر حديــث
العهد نسبيا .ويف العصور الوسطى كانت اللغة الفارسية
هــي لغــة املواصــات الرســمية ولغــة التعاليــم الدينيــة يف
البنغــال وهــي الرائجــة بــن أوســاط املثقفــن ،فالحاجــة إىل
ترجمــة القــرآن البنغاليــة مــا كانــت ماســة .ثــم إن املســلمني
املحافظــن لذلــك العهــد كانــوا يــرون ترجمــة القــرآن أمــرا
غــر رشعــي (يب رشع) وأنهــا تفســد قداســة القــرآن وتُضــل
النــاس 2.فك ـ ْم حــاول الشــعراء البنغــال إرضــاء نفســياتهم
بحجــة أن اللــه تعــاىل خالــق اللغــات كلهــا وأن الرتبيــة باللغــة
املحليــة ســهلة وفعالــة ولكــن بــدون جــدوى .فالعصــور
الوسطى خالية كل الخلو من أي محاولة لرتجمة القرآن إىل
اللغــة البنغاليــة إال مــا وجدنــاه مــن بعــض الشــعراء قرضهــم
األشــعار الغنائيــة بنــاء عــى القصــص القــرآين مثــل مــا فعــل
الشــاعر شــاه محمــد صغــر (القــرن الخامــس عــر) بقصــة
يوســف وزليخــا .والنقــاد عــى أنــه مل يعتمــد يف شــعره عــى
القــرآن مبــارشا ،بــل أخــذ الفكــرة مــن الشــاعر الفــاريس جامــي
( .)2014 ,Billahوهنــاك أمثلــة أخــرى لقــرض األشــعار
بنــاء عــى قصــص القــرآن .ولكــن العــر شــبه الخــايل مــن
أيــة محاولــة جديــة لرتجمــة القــرآن شــعرا أو نــرا.

محاوالت متفرقة

ومــع رواج آالت الطباعــة يف كلكتــا بدايــة القــرن التاســع
عــر أقبــل بعــض املثقفــن البنغــال عــى ترجمــة القــرآن
ولكــن محاوالتهــم كانــت ابتدائيــة ومتفرقــة .ونــود أن نســجل
بعــض تلــك املحــاوالت عــى ســبيل املثــال )1( :إن فضــل
الرتجمــة األوىل للقــرآن إىل البنغاليــة يرجــع إىل أمــر الديــن
بســونيا مــن ســكان محافطــة رنغبــور (محافطــة يف شــال
3
بنغالديــش) ،فقــد ترجــم جــزء عــم شــعرا عــى بحــر ﭙيــار
ببنغالية ذات لغتني .4وخرج عمله الذي نقش عىل صخرة
بحــرف خشــبي ســنة  1808أو  1809م وميتــاز ببســاطة
وســهولة األلفــاظ (محمــد مجيــب )2( .)1986 ،ثــم أصــدر
رسي غــام أكــر عــي (كلكتــا )1868 ،ترجمتــه لجــزء عــم
معنونــا ب ـ “ترجمــة عــم سـﭙ ــاره بنغالــة” ،وكانــت أيضــا ترجمــة
شعرية عىل بحر ﭙيار ب ــمسلامين بنغالة .وتصحبها الفوائد
وأسباب النزول (غالم أكرب )3( .)1868 ،ويف نفس السنة

(1868م1275/بنغاليــة1285/ه) أخــرج مــر واحــد عــي
“قــرآن كالم اللــه وخــواص القــرآن” .والكتــاب إمنــا عــر مجزوءا
وبقا يــاه املجــزأة حفظــت يف جامعــة شــيتاغونغ بقســم
املخطوطــات .وقيمــة الكتــاب مدفونــة يف هــذه الحقيقــة
بأنه الكتاب األول يف البنغالية الذي يشتمل عىل فضائل
جميــع ســور القــرآن (محمــد مجيــب ،)1986 ،والنقــاد عــى
أن الفضائل يف معظمها تعتمد عىل الروايات املوضوعة
أو الضعيفــة.
هذا وقد تبعها محاوالت متفرقة أخرى لرتجمة القرآن
جزئيــة نرتكهــا لالقتصــار وننتقــل إىل بيــان الرتجمــة األوىل
الكاملــة البنغاليــة للقــرآن الكريــم.
أول ترجمة بنغالية كاملة للقرآن

أما أول ترجمة بنغالية كاملة للقرآن فريجع الفضل فيها إىل
رجــل هنــدويك اســمه غريــش ﭼنــدرا ســن (،)1910-1835
كان من سكان نراينغنج (محافظة يف بنغالديش اآلن) ،قد
تعلــم الفارســية عنــد أســاتذة بلــده فرحــل إىل لكنــاؤ وهنــاك
تلمــذ عنــد موالنــا إحســان عــي حيــث تعلــم العربيــة ثــم
رجــع إىل بلــده وبــدأ يرتجــم القــرآن مســتعينا ببعــض الرتاجــم
والتفاسري األردية والفارسية 5.فأصدر ترجمته جزءا جزءا ما
بــن ســنة  1881و .1886ثــم أخــرج جميــع األجــزاء يف ثالثــة
مجلــدات (عبــد القــادر.)1961 ،
وقــد حظيــت ترجمتــه بالقبــول والشــيوع بــن أوســاط
املســلمني فنفــدت طبعتهــا األوىل مــن خــال أيــام قليلــة،
ثــم طبعــت مرتــن واملرتجــم يف قيــد الحيــاة ،وطبــع الكتــاب
مــرات أخــرى بعــد وفــاة غريــش ﭼنــدرا ســن .أمــا العلــاء
واملثقفــون البنغــال فقــد أطروهــا تقريظــا ولقبــه البعــض
بـ”موالنا” وعامة املسلمني جعلوه “أخا” (بهاى) 6لهم حتى
صــار هــذا جــزءا مــن اســمه فصــار يعــرف فيــا بعــد بـ”بهــاى
غريــش ﭼنــدرا ســن”(محمد مجيــب.)1986 ،
ومــا ال شــك فيــه أن هــذا العمــل كان جليــا وقــد ُعـ ّد
إضافة ال تنىس إىل تاريخ مامرسة القرآن يف اللغة البنغالية.
ومع ذلك فإن العمل ال يخلو من نقصان وتســاهل وخطر.
مثــا :أنــه ترجــم كلمــة “الصمــد” (اإلخــاص )2:ب ـ “الــذي ال
شهوة له “ وترجم “تؤثرون” (األعىل )16 :بـ” متلكون” مع أن
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الرتجمــة الصحيحــة لــأوىل “الــذي يصمــد إليــه كل مخلــوق
وهــو الغنــي عنهــم” وللثانيــة “تفضلــون”؛ غــر أن أمثــال هــذه
األخطــاء قليلــة وصححــت يف الطبعــات الالحقــة .وأخطــر
مــن ذلــك مــا بــث غريــش ﭼنــدرا ســن يف الهوامــش التــي
تصحــب الرتجمــة مــن أفــكاره الخاصــة املعارضــة للرســالة
القرآنيــة .فــكان عضـ ًوا مــن املجتمــع الرباهمــي 7،فحــاول أن
يســتمد ملذهبــه مــن آيــات القــرآن ،فمثــا أنــه علّــق عــى اآلية
السابعة لسورة ال ُهمزة فقال يف الهامش“ :أن السورة تبني
بــأن جهنــم ليســت يف الخــارج ،بــل هــي يف قلــوب النــاس
(غريــش ”.)1892 ،وحــاول أيضــا أن ينكــر الوجــود الخارجــي
للشــيطان واملالئكة .وعلامء البنغال مع إعجابهم برتجمته
كانــوا عــى حــذر عــن تعليقاتــه فأصــدروا مقــاالت انتقاديــة
تحــذر القــراء عــن مــدى خطــر تعليقاتــه فصــارت مرذولــة ولــو
بقيــت ترجمتــه مقبولــة و مستحســنة .وبقــي غريــش ﭼنــدرا
سني إىل آخر أيامه موثقا بإميانه الربهمي ووقف للمجتمع
الربهمــي الدخــل الــذي أُورد مــن ترجمتــه ،فظَـ ُر َف مــن قــال:
“جلــب غريــش ﭼنــدرا ســن أمــوال املســلمني فأنفقــه يف
نــر دينــه الربهمــي( ”.محمــد مجيــب)1986 ،
محاولة تبشريية لتشويه معاين القرآن

وقــد أىت عــى مســلمي الهنــد والبنغــال عهــد خطــر واجهــوا
فيــه ســوء اإلشــاعة ضــد دينهــم مــن جانــب املؤسســات
التبشريية ،وكان ذلك يف النصف األخري من القرن التاسع
عــر فنــروا كتبــا وصحفــا شــوهوا فيهــا القــرآن واإلســام
لــدى أهلــه ووزعوهــا مجانــا ،وجعلــوا ذلــك بعــدة لغــات
الهند منها البنغالية .ففي ســنة  1891أصدر رسي فليب
بســواس كتابــا بعنــوان القــرآن ،ووقــع اختيــاره عــى بعــض
اآليــات القرآنيــة املتعلقــة باليســوعية وح ـ ّرف املعــاين لرفــع
شــأن املســيحية ،وجعل اإلســام دينا مزعوما والقرآن كالما
ملحمد ما ســبب إلثارة حفيظة املســلمني فأظهروا الهياج
حتى اضطرتْ الحكومة مصادرته (محمد مجيب .)1986
وقــد حظيــت هــذه املحاولــة بنجــاح ال بــأس بــه خاصــة
يف منطقة ساتكهريا وبشريهات ،فتنرص بعض املسلمني
فأقبــل بعــض املســلمني املثقفــن إلنقــاذ إخوانهــم مــن
الضــال التبشــري .واحتاجــوا إىل الــردود العقليــة لقطــع
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الحمالت التبشريية ووجدوا يف “التفسري الحقاين” ملوالنا
عبــد الحــق الحقــاين أقــوى وأشــد الــردود لهــا فبــدأت “مجلــة
ســودهاكر” 8ترتجــم ذلــك التفســر وتنــره بعنــوان “إســام
تتوا” (نظرية اإلسالم) ،ويبدو أنها ترجمت مقدمة التفسري
الحقاين فقط وكان فيه الرد الحاسم للتشويهات التبشريية
(محمد إدريس .)1954 ،وأقبل آخرون يف ميدان الخطابة
والجدل (املناظرة) وعىل رأسهم منشئ مهر الله (-1861
 )1907والشــيخ ضمــر الديــن وأنيــس الديــن أحمــد وســعوا
ســعيا شــاقا للغاية حتى انطفأ نريان الفتنة التبشــرية ونجا
مســلمو البنغــال مــن التحويــل إىل اليســوعية.
اإلقبال الغفري عىل الرتجمة

وقــد شــهدت البنغــال يف بدايــة القــرن العرشيــن نشــاطات
جبارة يف ميدان الصحافة والكتابة فأقبل بعض املسلمني
ـت فرصــة
عــى إنشــاء وتحريــر الصحــف والجرائــد وبالتــايل أتـ ْ
للعلــاء للمســاهمة وبــدؤا يكتبــون بلغتهــم األم وينــرون
مقــاالت تعــم موضوعــات إســامية وقوميــة ،فحاولــوا نــر
الرتجمــة القرآنيــة جــزء وكامــا ،شــعرا ونــرا .وعــى مــرور
الزمــان تزايــدت هــذه النزعــة فكــرت تراجــم القــرآن يف العهــد
الباكســتاين وبعــد اســتقالل بنغالديــش .وال يســع املــكان
لنــؤرخ بالتفصيــل حكايــات تلــك الرتجمــة .فنكتفــي بذكــر
أســاء بعــض املرتجمــن البنغــال للقــرآن الكريــم عــى وجــه
املثــال ال عــى وجــه التحديــد:
الصحفــي الكبــر موالنــا أكــرم خــان (،)1968-1868
محمــد عبــاس عــي ،خــان بهــادر تســليم الد يــن أحمــد
( ،)1927-1852عبــد اللــه البا قــي (،)1952-1886
الصحفــي الشــهري منــر الزمــان إســام آبــادي (-1875
 ،)1950األديــب البنغــايل الكبــر دكتــور لطــف الرحمــن
( ،)1936-1897الشــيخ عبد الرحيم ،محمد عبد الرحيم،
محمد عبد الرشيد صديقي ( ،)1950-1894كفيل الدين
صديقــي ،أول مديــر مســلم لقســم الرتبيــة العامــة لبنغــال
الربيطانية ( )Director of Public Instructionsخان
بهــادر أحســن اللــه ( ،)1965-1873محمــد أظهــر الديــن،
س ْنتَا
الشاعر الثائر القايض نذر اإلسالم ( ،)1976-1899بَ َ
كومــار مكهوبــادّاي ،بيغــم نــور محــل ،حافــظ عزيــز اإلســام،

عبــد املجيــد ســا ِهت َيارات ْنا ،الشــاعر فــروخ أحمــد (-1918
 ،)1954العــامل دكتــور قدرت-ي-خــدا (،)1977-1900
عــامل اللغــة دكتــور محمــد شــهيد اللــه (،)1969-1885
أبــو الفضــل ( ،)1983-1903فضيلــة الشــيخ شــمس الحــق
فريدبوري ( ،)1969-1896والسيايس الشهري غالم أعظم
( ،)2014-1922والســيد محمــد إســحاق ،عبــد املنــان
طالــب ،عــاء الديــن األزهــري ،قــايض عبــد الودود (-1894
 ،)1970أبــو املنصــور أحمــد ( ،)1979-1898محــي الديــن
خــان ،دكتــور محمــد مجيــب الرحمــن ،واألســتاذ أخــر فــاروق
( ،)2006-1929الحافــظ منــر الديــن أحمــد ،دكتــور محمد
مســتفيض الرحمــن ( ،)2013-1941وقــايض القضــاة
محمــد حبيــب الرحمــن ( )2014-1928وغريهــم.
إن هــذه األعــال الضخمــة تؤمــي إىل شــغوف ال ُكتّــاب
واألعــام مــن مســلمي بنغالديــش بخدمــة تعاليــم القــرآن
ودعــوة ديــن اللــه مــن خــال ترجمــة القــرآن .ومــن األســف
الشــديد أن معظــم هــذه الرتجــات تقــع دون املســتوى
9
املنشــود لعــدم مالزمــة ضوابــط ورشائــط ترجمــة القــرآن.
ونحــن ننتقــل إىل مناقشــة بعــض تراجــم القــرآن املعــارصة
التــي يكــر تداولهــا بــن القــراء البنغــال.
دراسة تقييمية لبعض تراجم القرآن البنغالية املعارصة

نكتفــي هنــا بتقييــم ثالثــة تراجــم القــرآن البنغاليــة التــي يكــر
تداولهــا بــن القــراء يف بنغالديــش
(أ) قــرآن رشيــف ،ترجمــة :دكتــور محمــد مســتفيض
الرحمــن ،النــارش :خــورشوز كتــاب محــل ،داكا1999 ،م.
دراسة نقدية

نختــار هــذه الرتجمــة للدراســة التقييميــة لفضــل صاحبهــا
وشــهرته فاملرحــوم دكتــور محمــد مســتفيض الرحمن-أحــد
خريجــي جامعــة لنــدن -كان أســتاذا كبــرا لقســم العربيــة
بجامعة داكا وكان نائب رئيس الجامعة اإلسالمية بكوشتيا،
بنغالديــش أيضــا .والقــارئ بنفــس ســاع اســم املرتجــم
يرغــب إليــه .فســوف نختــر مــدى وفائــه لرجــاء القــراء.
أوال :العنــوان :عنــون الدكتــور محمــد مســتفيض
الرحمــن كتابــه بـ”قــرآن رشيــف” وليــس يف العنــوان كلمــة
تــدل عــى أنــه ترجمــة القــرآن ،والحقيقــة أنــه ال يحتــوي عــى

أيــة آيــة قرآنيــة ،فالكتــاب خــا ٍل كل الخلــو مــن أي كلمــة عربيــة،
فتسمية ترجمة القرآن املحضة بالقرآن أمر خطري جدا؛ ألن
القــرآن هــو كالم اللــه املنــزل عــى نبينــا محمــد صــى اللــه
عليــه وســلم ،املعجــز بلفظــه ،املتعبــد بتالوتــه ،املكتــوب
يف املصاحــف ،املنقــول عنــه نقــا متواتــرا بــا شــبهة .وأمــا
مــا ترجمــه الرتجــان فليــس مــن كالم اللــه ،بــل كالم املرتجــم
ينقــل معــاين القــرآن بلغــة مــن عنــد نفســه ،ومــا نــزل بــه اللــه
عــى رســوله .كــا أن هــذا العمــل ال يتعبــد بــه وال يصــح بــه
الصلــوات وال يعتــر معجــزا ألن اإلعجازيــة تتعلــق بشــكل
خــاص بعربيتــه ونظمــه وترتيبــه ورســمه وتالوتــه التــي أنــزل اللــه
عليهــا القــرآن .فهــل يجــوز تســمية عمــل اإلنســان بــكالم اللــه؟
ثانيــا :الرتجمــة الحرفيــة :إن لــكل لغــة أســلوبها الــذي
متتــاز بــه وميزاتهــا التــي تختــص بهــا ويصعــب ويتعــذر نقلهــا
إىل لغة أخرى ،وألجل ذلك اتفق العلامء عىل أن الرتجمة
الحرفية-التي حاول فيها الرتجامن محاكاة األصل يف نظمه
وترتيبــه -حــرام ومســتحيل .لكــن القــراء يالحظــون يف هــذا
الكتاب أن الرتجمة الحرفية تغلب عىل الرتجمة التفسريية.
فمثــا أن الفعــل يقــدم عــى الفاعــل يف كالم العــرب ،ويف
البنغاليــة يقــدم الفاعــل عــى الفعــل .وأســتاذنا حــاول يف
ترجمتــه أن يحــايك نظــم العربيــة وترتيبهــا وتراكيبهــا غــر مبــاالة
بفــروق اللغتــن فأمثــرتْ جهــوده عمــا غــر ناجــح.
ثالثــا :الرتجمــة بــدون النــص :إن مــن ضوابــط ترجمــة
القــرآن أن تقــدم عــى الرتجمــة اآليــات القرآنيــة بالعربيــة
املبينــة .ولكــن املصيبــة العظمــى هنــا يف هــذه الرتجمــة
أن ال توجــد فيهــا أيــة كلمــة عربيــة .وبدايــات الســورة واألجــزاء
مكتوبــة بالحــروف البنغاليــة حتــى يشــعر القــراء بأنهــم عــى
وشــك جــزء أو ســورة جديــدة.
رابعــا :وأخطــر مــا ســبق أن هــذه الرتجمة تعطي رســالة
خاطئــة إىل القــراء ألنهــا ترصفهــم إىل االكتفــاء بالرتجمــة
فحسب وبالتايل تنشئ يف األجيال املقبلة رغبة شيطانية
عــن تــاوة القــرآن الكريــم ويزعمــون أن الرتجمــة هــي القــرآن
كــا هــو ظاهــر مــن عنــوان هــذا الكتــاب “قــرآن رشيــف” .ومــن
يــدري أن القــرآن ســينحط إىل درجــة كتــب الديانــة األخــرى
فيصــدر قــرآن بنغــايل كــا صــدر إنجيــل عــريب أو تلمــود
إنكليــزي .وبالرغــم مــن أن نيــة الرتجــان كانــت صالحــة وهــي
كتاب املؤمتر ()1
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استاملة القراء إىل القرآن والتيسري عليهم تناوله وحمله بال
وضــوء-ألن الطهــارة رشط ملــس القــرآن -إال أنــه يف الحقيقــة
يُبعدهــم عــن القــرآن.
(ب) عنــوان الكتــاب :قــرآن رشيــف ســارل بنغانوبــاد
(ترجمــة بنغاليــة ســهلة) ،املرتجــم :محمــد حبيــب الرحمــن،
النــارش :مــوىل بــرادارس ،داكا ،ســنة النــر.2000 :
دراسة تقييمية

إن هــذه الرتجمــة وا ســعة االنتشــار بــن أوســاط عا مــة
املثقفــن (ليــس بهــم معرفــة بالعربيــة والعلــوم اإلســامية)
وهــذا هــو الســبب الــذي حملَنــا عــى اختيارهــا للتقييــم،
واملرتجــم محمــد حبيــب الرحمــن كان قــايض القضــاة
لبنغالديش ثم ترأّس الحكومة االنتقالية التي قامت بإدارة
االنتخابــات العامــة يف بنغالديــش ســنة  .1996ويبــدو أن
شــخصية املرتجــم وشــهرته وتجولــه يف املناصــب العاليــة
القضائيــة واإلداريــة عملــت حفــازة لشــيوع ترجمتــه أوســاط
عامــة املثقفــن.
فاملالحظــات التــي أســلفنا آنفــا يف تقييــم ترجمــة
الدكتــور مســتفيض الرحمــن قابلــة للتطبيــق هنــا؛ فقــد
ســمى كتابــه قــرآن رشيــف ســارل بنغانوبــاد ،وهــو يخالــف كل
الخــاف مــا ســمى بــه واصطلــح عليــه العلــاء ،فالقــرآن هــو
كالم اللــه املنــزل عــى نبينــا محمــد صــى اللــه عليــه وســلم،
املعجز بلفظه ،املتعبد بتالوته ،املكتوب يف املصاحف،
املنقول عنه نقال متواترا بال شبهة .وأما ما ترجمه املرتجم
فليــس كالمــا للــه وال وحيــا منــزال عــى النبــي صــى اللــه عليــه
وسلم ،وال يصح به الصلوات وال يعترب معجزا .ثم أنه خالف
ضوابــط ترجمــة القــرآن بتجريــد كتابــه مــن آيــات القــرآن ،وإمنــا
كتب أســاء الســور بالحروف البنغالية ليشــعر القراء بأنهم
عــى وشــك قــراءة ســورة جديــدة .ونحــن ال نطــول كالمنــا يف
هــذه املالحظــات العامــة ،بــل نريــد أن نجــذب انتبــاه القــراء
إىل أمريــن خاصــن بهــذه الرتجمــة:
أوال :ترك املصطلحات اإلسالمية
إن كثريا من املصطلحات اإلسالمية والقرآنية تستخدم
يف اللغــة البنغاليــة عــى نطــاق واســع؛ حتــى صــارت جــزءا ال
يتجــزء مــن القامــوس البنغــايل ،مثــا :اللــه ،الرســول ،النبــي،
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الكتــاب ،القــرآن ،اآلخــرة ،املتقــي ،الصلــوة ،والــزكاة وغــر
ذلــك .واملرتجــم يف بعــض األحيــان تــرك املصطلحــات
القرآنية الشائعة واختار مرادفاتها البنغالية وبالتايل ضحى
جانبــا مــن عنــارص املعــاين بــا حاجــة إليهــا .فمثــا أنــه ترجــم
كلمــة “املتقــن” (البقــرة )2 :بـ” َح ِذ ِريــن” (محمــد حبيــب،
 ،)2000مــع أن لفــظ “املتقــن” يســتخدم يف البنغاليــة
عــى نطــاق واســع ،والبــون بــن مفهــوم “املتقــي” و”الحــذر”
شاســع .وأمثــال ذلــك غــر نــادرة يف هــذه الرتجمــة.
ثانيا :الرتجمة الخاطئة
إن القــارئ الحــذر إذا أمعــن النظــر إىل هــذه الرتجمــة
فإنــه ســيطلع عــى تراجــم خاطئــة يف مواقــع ليســت قليلــة؛
ولنــرب بعــض األمثلــة :أنــه ترجــم اإلثــم يف قولــه تعــاىل :
ـر” (البقــرة )219 :بـ”العيــب” (محمــد
“قُـ ْـل ِفيْ ِهـ َـا إِث ْـ ٌم كَ ِبـ ْ ٌ
حبيــب ،)33 :2000 ،واملتبــادر إىل الذهــن أن معنــاه
الذنــب .ثــم أنــه ترجــم “آيــات اللــه” يف قولــه تعــاىل “ َوال
تَتَّ ِخ ـذُوا آيَـ ِ
ـات الل ـ ِه ٌه ـ ُز ًوا” (البقــرة )231 :بـ”عالمــات اللــه”
(محمــد حبيــب )35 :2000 ،والعلــاء عــى أن معنــى
اآلية“ :وال تتخذوا أحكام الله هزوا( ”.محمد عيل)1981 ،
وأغــرب مــا ســبق أنــه ترجــم كلمــة “إ يــاف” (القريــش:
 )1،2بـ”التضامــن” (محمــد حبيــب .)475 :2000 ،وهــذا
خطــأ رصيــح ،فليــس التضا مــن مــن أبعــد حــدود معنــى
اإليالف الذي يحمل مدلول اإللف واالعتياد (محمد عيل،
 .)1981ومــن املحتمــل أن األخطــاء نشــأت مــن عــدم وفــاء
املرتجــم ألهــم رشائــط الرتجمــة وهــو املعرفــة باللغــة العربيــة
فــكان ال يجيــد العربيــة ،مبــا علــم أنــه كان مــن خريجــي قســم
التاريــخ بجامعــة داكا ثــم درس القانــون .فأغلــب الظــن بأنــه
اعتمــد يف ترجمتــه عــى الرتاجــم اإلنكلزيــة.
جــ) القــرآن الكريــم ،الرتجمــة والتحريــر :هيئــة التحريــر،
النارش :املؤسسة اإلسالمية بنغالديش ،الطبعة السادسة
والثالثــن2007 ،
دراسة تقييمية
وقــد وقــع اختيارنــا عــى هــذه الرتجمــة ألنهــا هــي الرتجمــة
الوحيدة التي صدرت تحت إرشاف لجنة تابعة للحكومة.
ونــرت للمــرة األوىل ســنة  1968ضمــن مــروع حكومــي
ـت عليهــا
تحــت رعايــة األكادمييــة اإلســامية ،بــداكا وأرشفـ ْ

لجنة للتحرير تتكون من رجال الدين الكبار وخرباء اللغتني
العربيــة والبنغاليــة مــن مســتوى جامعــي أمثــال شــمس
العلــاء واليــت حســن ،عبــد الرحمــن الكاشــغري ،محمــد
محمــود مصطفــى شــعبان ،عــامل اللغــة الدكتــور محمــد
شــهيد اللــه ،أســتاذ البنغاليــة الدكتــور قــايض ديــن محمــد،
الدكتــور رساج الحــق وعــاء الديــن األزهــري وغريهــم.
ويجــب اإلثنــاء عليهــا ألن اآليــات فيهــا تُقــدم عــى
الرتجمــة فتنا ســب مــع تســمية الكتــاب القــرآن .ويؤخــذ
عــى هــذه الرتجمــة اختيارهــا اللغــة البنغاليــة الفصحــى
الكالســيكية (ســادهو بنغالــة) 10التــي صــارت مرتوكــة اآلن،
األمــر الــذي جعــل الرتجمــة أصعــب عــى القــراء العامة وكان
مــن األليــق أن تكــون الرتجمــة باللغــة البنغاليــة الفصحــى
الدارجــة .ومــن معلــوم أن اللغــة الفصحــى الكالســيكية
أصعــب مــن اللغــة الفصحــى الدارجــة .ورمبــا يقــال دفاعــا
عــن اختيارهــم اللغــة الكالســيكية أن الرتجمــة صــدرت ألول
مــرة ســنة 1968م .وكانــت اللغــة الرائجــة يف ذلــك العهــد
هــي اللغــة الكالســيكية ،ثــم أن الرتجمــة باللغــة الكالســيكية
تناســب برزانــة وجزالــة الفــاظ القــرآن .ونحــن نــرى أن محــاكاة
بالغــة القــرآن يف الرتجمــة أمــر مســتحيل ،فمــن األليــق أن

تجعلهــا أقــرب إىل إدراك عامــة القــراء مســايرة مــع اإلرشــاد
القــرآين “ولقــد يرسنــا القــرآن للذكــر فهــل مــن مدكــر” .وال
حا جــة إىل التمســك بلغــة مهجــورة طــوال أربعــن ســنة.
وبالرغم من ذلك فإن الرتجمة أجود ما أخرج يف البنغالية.

الخامتة

يتضح من هذا املقال الوجيز أن موقف املسلمني البنغال
نحــو ترجمــة القــرآن كان ســلبيا يف العصــور الوســطى .ومــع
مــرور الزمــان تغــر وجهــة نظرهــم نحوهــا وبــدأت ترجمــة القرآن
يف مســتهل القــرن التاســع عــر ،ويف القــرن العرشيــن
أقبــل الجــم الغفــر عــى ترجمــة القــرآن نظــا ونــرا حتــى
ال يــكاد يحــى عددهــا .ويالحــظ مــن خــال التقييــم أن
معظــم الرتاجمــة مــا حافظــوا عــى املســتوى املطلــوب
وذلــك لضعفهــم يف العربيــة أو البنغاليــة وعــدم مالزمتهــم
ضوابــط وقواعــد ترجمــة القــرآن .ويف العــر املؤخــر أقبــل
علــاء الديــن البنغــال عــى املامرســة والكتابــة بلغتهــم األم
فيتوقــع القــراء البنغــال نــر املزيــد مــن تراجــم القــرآن األكــر
صحــة وإجــادة.
التعليقات

الهوامش
1

فتــح اختيــار الديــن محمــد بختيــار خلجــي نديــا ســنة  1205ثــم
فتح شامل البنغال ،وبهذا أسست دولة املسلمني يف البنغال
(.)2012 ,Chowdhury

3

ﭙَيار بحر بنغايل يتكون بيته من أربعة عرش مقطعا.

5

الرتاجــم والتفاســر التــي اعتمــد عليهــا املرتجــم هــي“ :التفســر

2

وال غرو فيه ،ففكرة استنكار ترجمة الكتب املقدسة أمر مشرتك
بــن األمــم واألديــان .وملــا أصــدر الشــاه ويل اللــه ترجمتــه الفارســية
للقــرآن الكريــم ســنة 1737م رمــاه بعــض العلــاء إىل الكفــر.
(مــودود)1970 ،

4

بنغالية ذات لغتني أو دوبهايش بنغالة :نوع من اللغة البنغالية
الكتابيــة كانــت رائجــة يف القــرن الثامــن عــر والتاســع عــر متتــاز
بكــرة اســتخدام األلفــاظ الفارســية واألرديــة .ومبــا أنهــا كانــت
تســتخدم باملســلمني فقــط تعــرف أيضــا بـ”مســلامين بنغالــة”.
اآلن مرتوكــة (.)2012 ,Chowdhury

الحســيني” أو “املواهــب العاليــة” بالفارســية للمــا كــال الديــن
حســن عزيــز كاشــفي ،و”مضيــح القــرآن” أو “تفســر مــرادي”
باألرديــة للشــاه عبــد القــادر الدهلــوي ،والرتجمــة األرديــة للشــاه
رفيــع الديــن.

6

هناك لفظان شائعان لألخ يف البنغالية“ :بهاى” و “دادا” األول
يستخدمه املسلمون البنغال والهندوكييون البنغال يستخدمون
الثاين ،ومع أن غريش سني كان هندوكيا فإن املسلمني خاطبوه
بـ”بهــاى” ألنهــم اعتــروه أخــا لهــم دينيــا ،مرتبــة نالهــا بفضــل ترجمتــه
للقــرآن الكريم.

8

مجلــة أســبوعية كانــت تصــدر مــن كلكاتــا يف العقــد األخــر مــن

7

املجتمــع الرباهمــي :طائفــة مــن الهندوكيــن كانــت ناشــطة يف
البنغــال يف القــرن التاســع عــر وأوائــل القــرن العرشيــن .وهــذه
الجامعــة املوحــدة كانــت تؤســس بيــد راجــا رام موهــن راي ســنة
 .1828وكان غريــش ﭼنــدرا ســن ينتمــي إىل هــذه الجامعــة
(.)2012 ,Chowdhury
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القرن التاسع عرش ،قام بنرشها فئة من املسلمني الشبان .وكان
القصــد مــن نــر هــذه املجلــة هــو نــر أمجــاد اإلســام املاضيــة
كــا أنهــا تــرد الحمــات التبشــرية .وواصــل نرشهــا حتــى 1910
(.)2012 ,Chowdhury

9

مــن رشائــط ترجمــة القــرآن )1( :معرفــة املرتجــم ألوضــاع اللغتــن
األصــل والهــدف ،ومعرفتــه ألســاليبهام وخصائصهــا؛ ( )2أن
تكــون الرتجمــة عــى رشيطــة التفســر؛ ( )3ذكــر اآليــات القرآنيــة
بالحــروف العربيــة أوال؛ ( )4أن ال تكــون الرتجمــة حرفيــة وغريهــا.

10

اللغــة البنغاليــة الفصحــى نوعــان :األوىل :اللغــة الفصحــى

(منــاع ،د.ت).

الكالســيكية ،الثانيــة :اللغــة الفصحــى الدارجــة .أمــا اللغــة
الفصحــى الكالســيكية (ســادهو بهاشــا) فهــي الشــكل القديــم
للغــة الكتابــة البنغاليــة النرثيــة ،متتــاز بكــرة اســتخدام األلفــاظ
السنســكريتية .وكانــت لغــة الكتابــة البنغاليــة النرثيــة يف القــرن
التاســع عــر ،واندرجــت إىل اإلهــال يف النصــف الثــاين مــن
القــرن العرشيــن حتــى صــارت اليــوم مرتوكــة وحلــت محلهــا اللغــة
الفصحــى الدارجــة (هــي النــوع الثــاين) التــي متتــاز برسعــة التغــر
والســهولة وهــي األقــرب إىل لغــة التخاطــب .بــدأ اســتخدامها
يف العقــد الثالــث مــن القــرن التاســع عــر ثــم تطــورت يف القــرن
العرشيــن تطــورا رسيعــا حتــى جعلــت األخــرى (اللغــة الفصحــى
الكالســيكية) مرتوكــة)2012 ,Chowdhury( .
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امللخص
إن بــاد إندونيســيا معــروف بعــدد ســكانه الكبــر ىف العــامل قــد يصــل إىل  ٢٥۰نفــر .ولكــن القانــون فيــه مطبــق غــر
اإلســام بــل دمقرطــي بنجســيىل إندونيســيا .ومعناهــا يصــدر اي قانــون البــد أن يكــون مناســبا ملصلحــة مجتمــع
إندونيســيا .فيومنــا اآلن تــرد مشــكلة ىف بــن ســكان إندونيســيا أن نــكاح الــر يســبب مشــكلة الــزواج حــول مجتمــع
إندونيســيا .مــع أن اللــه عظّــم النــكاح تعظيــا جــا بتأييــد عقــد النــكاح .وكذلــك أمــر اللــه النــكاح و يكــره مــن يعضــل
النــكاح ىف النــاس جميعــا ووعــد بــأن الــزواج يجعــل األغنيــاء يدفــع الفقــر بينهــم ىف النــاس .والبــد أن تكــون النيــة ىف
النــكاح اتبــاع ســنة األنبيــاء فأبعــد كل غــرض مــن األغــراض الفاحشــة شــهوانية حيوانيــة ،ألن األنبيــاء صالحــون أســوة
للنــاس جميعــا و حياتهــم نجــاة ىف الدنيــا واآلخــرة .ومــاذا يقــول القــرآنَ ...”:وأَ َخـ ْذ َن ِمن ُكــم ِّميثَاقـاً َغلِيظـاً ”...فــإن الــزواج
فيــه قــوة متينــة بعقــد النــكاح تحيــط املحرمــات وترعــى الرعايــة .وتــرى أن رشيعــة اإلســام تبيــح نــكاح الــر إذا متــت
رشوط الــزواج وهــذا اجتهــاد مــن العلــاء .وواحــد مــن ســنة رشوط النــكاح الوليمــة تقصــد البــد مــن إعــان النــكاح.
وكــا قــال اإلمــام ابــن ماجــهَ :ح َّدث َ َنــا َهــا ُرو ُن بْـ ُن َم ْعـ ُر ٍ
ـال َعبْــد اللَّـ ِه َو َسـ ِم ْعتُ ُه أَنَــا ِمـ ْن َهــا ُرو َن قَـ َ
وف قَـ َ
ـال َح َّدث َ َنــا َعبْـ ُد اللَّـ ِه
َ
َ
ش َعـ ْن َعا ِمـ ِر بْــنِ َعبْـ ِـد اللَّـ ِه بْــنِ ال ُّزبَـ ْ ِ
ـب قَـ َ
ـى اللَّـ ُه
صـ َّ
بْـ ُن َو ْهـ ٍ
ـر َعـ ْن أ ِبيـ ِه أ َّن ال َّن ِبـ َّـي َ
ـال َح َّدث َ ِنــي َعبْـ ُد اللَّـ ِه بْـ ُن الْ َ ْسـ َو ِد الْ ُقـ َر ِ ُّ
َ
َعلَيْـ ِه َو َسـلَّ َم قَـ َ
َاح .فاآليــات القرآنيــة ال تتحــدث عــن أمــر نــكاح الــر بــل نــكاح الحــق ومعــروف بــن النــاس
ـال أ ْعلِ ُنــوا ال ِّنـك َ
يرابــط الرجــل كالــزوج و مــن جهــة النســاء كالزوجــة .واملجتمــع إندونيســيا ضعفــاء وأكرثهــم ال يفهمــون أمــور دينهــم علــا
و تطبيقــا .ونــكاح الــر مشــكلة و مصيبــة ىف الديــن لقــد تنــر ظلــا أل نــه يفســد املــرأة ىف مســتقبلها ،و عيشــها.

أ .املقدمة

منــذ أن خلــق اللــه آدم قــد زرع ىف نفــس اإلنســان غريــزة
إىل رغبــة الــزواج ىف مهمــة نيــل النســل حتــى ينجــب األوالد
وذريــة األقويــاء فأصبــح املجتــع الكبــر مــن جنســية البــر
ىف العــامل .وامليــل الرجــل اىل املــرأة أمــر ســني مــن مالــك
األنفــس اللــه جــل جاللــه ،فــا مانــع ألي رجــل يحــب النــكاح
مــن واحــدة إىل أربعــة أل نــه كذالــك مــن ســنة الرســول صــى
اللــه عليــه وســلم .و اللــه ســبحانه وتعــاىل يذكــر أن كل شــيئ
خلقه من زوجني ،وهذا مثل اآلية ىف سورة الذاريات:٤٩:

ـن لَ َعلَّ ُك ـ ْم تَ َذكَّ ـ ُرو َن “ ،وســورة :
ش ٍء َخلَ ْق َنــا َز ْو َجـ ْ ِ
“ َو ِمــن ك ُِّل َ ْ
اج كُلَّ َهــا َو َج َعـ َـل لَ ُكــم ِّمـ َن
الزخــرفَ “ :۱۲ :والَّـ ِـذي َخلَـ َـق ْالَ ْز َو َ
الْ ُفلْـ ِ
ـك َوالْ َنْ َعــامِ َمــا ت َ ْركَ ُبــو َن” ،و ىف ســورة  :النجــم:٤٥ :
ـن ال َّذكَ ـ َر َو ْالُنثَــى” .ومــن تلــك اآليــات
“ َوأَنَّ ـ ُه َخلَـ َـق ال َّز ْو َجـ ْ ِ
الدالــة عــى وحدانيــة اللــه عــز وجــل آيــة الزوجيــة يف كل
املخلوقــات ،فقــد شــاءت إرادة اللــه ســبحانه وتعــاىل أن
يخلــق كل يشء يف هــذا الوجــود يف زوجيــة واضحــة حتــى
يبقــى هــو ســبحانه متفــردا ً بالوحدانيــة املطلقــة فــوق جميــع
خلقــه .والرســول صــى اللــه عليــه وســلم أيــد أن الذكــور
كتاب املؤمتر ()1
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اليســتيطون العيــش دون النســاء وكــا ورد ىف الحديــث“ :
إن من أرشاط الساعـة أن يُرفع العلم ،ويظهر الجهل ،ويفشو
الزنا ،ويُرشب الخمـر ،ويذهب الرجال ،وتبقى النسـاء حتى
يكــون لخمســن ام ــرأة قيّــم واح ــد” .رواه البخــاري ومســلم
ويف الحديث اآلخر قال رســول الله صىل الله عليه وســلم
 :ويُــرى الرجــل الواحــد يتبعــه أربعــون امــرأة يَلُـ ْذ َن بــه مــن ِقلّـ ِة
الرجال وكرثة النساء .رواه البخاري ومسلم أيضا ،إذن الذكر
و األنثــي يســتغنيان بعضــه بعضــا ىف طــول الحيــاة .و قــال
البغوي يف معامل التنزيل يف قوله تعاىل  ”:هن لباس لكم
(أي ســكن لكــم) وأنتــم لبــاس لهــن (أي ســكن لهــن) ،وقيــل:
1
اليسكن شيئ إىل شيئ كسكون أحد الزوجني إىل اآلخر.
النــكاح قــد كان معروفــا بــن املســلمني و املســلامت
أهميــة الــزواج يف الحيــاة ,فهــو ســنة مؤكــدة و نعمــة أنعــم
اللــه بهــا عــى عبــاده لــي تســتمر هــذه الحيــاة ,فهــو الحكيــم
ســبحانه ,مــا رشع أمــرا إال لحكمــة بالغــة .لكــن بعــض النــاس
ال يعرفون الغاية الحقيقية من هذا الزواج  ,فنجد بعضهم
يتــزوج طمعــا يف مــال  ,أو منصــب ال يســتطيع الوصــول إليــه
إال بهــذا الــزواج  ,أو ليشــبع غريزتــه دون أيّــة مســؤولية تجــاه
بيتــه ,...هــؤالء و لألســف ضيعــوا عــى أنفســهم أجــرا كثــرا.
ومــا يــرى املجتمــع اإلندونيســية ىف معنــى النــكاح أنــه
ذو أهميــة عظيمــة ىف حيــاة شــخص ،ليــس هــو لســبب
عمــل شــاق ىف تجهيــزه بــل هــو حــدث مقــدس وســحرى ألن
كــم منهــم يتعبــون ىف اختيــار أي اليــوم و الشــهر و الســنة
املناســبة فهــى تبــارك لهــم ىف زواجهــم .وأمــا بعــد عقــد
النــكاح أصبــح الــزوج والزوجــه لهــا عقــد ىف شــكل ظهــرى و
باطنى وروحى ،وكذالك بعد العقد فيحكم بينهام الوظيفة
و الحــق البــد أن يقضيــان طــول الحيــاة .والنــكاح مــن جهــة
الحكم اإلسالمي أنه عقد مقدس ونبيل بني الزوج والزوجة
وهو سبب حلل لهام الجامع ويهدف يف بناء عائلة وأهلية
ســاكنة ذى ود و رحمــة ويعــن بعضــه بعضــا.

ب .موضوع البحث

ويــرى أن العقــد ىف النــكاح ىف حكــم اإلســام هنــاك عقــد
صحيــح و عقــد غــر صحيــح ،وذالــك أن معنــي عقــد النــكاح
الصحيح هو إذا نفذ برشوط وأركانه الكاملة ىف نظر الدين
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وعكســه فهــو نــكاح الباطــل .ففــى هــذا الزمــن تــرد املشــكلة
ىف النــكاح الــري وهــو أمــر البــد مــن اهتاممــه ألنــه قــد ظهــر
الفساد ىف األمة بسببه و بالخصوص ىف بالد إندونيسيا و
هــو يــزداد يومــا بعــد يــوم ىف مجتمعــه إمــا هــو ىف ســكانه مــن
األغنيــاء أو الفقــراء .وهــذه املقالــة تبحــث دليــا مــن القــرآن
عــن حكــم اإلســام ىف النــكاح الــري ،فتخصــص الســؤال:
هــل النــكاح الــري ذكــر اللــه ىف القــرآن أم هــو نــكاح صحيــح
اجتهــدي مــن أراء العلــاء قــط ؟.

ج .املباحث
 .۱معان كلمة “ النكاح” ،و”الرس”
إن كلمــة النــكاح عربيــة نــوع و ليســت هــى جــاءت نســبة إيل
أعجمية مستعربة ،واشتقت إىل ناكح ،ونكحة ،وأما معنى
كلمــة ناكــح متثــل ىف جملــة “ امــرأة ناكــح بغــر هــاء ذات
زوج ،قــال :أحاطــت بخطّــاب األيامــى وطلقــت – غــداة غـ ٍـد
منهــن مــن كان ناكحــا ،و ىف حديــث قيلــة  “ :انطلقــت إيل
أخــت ىل ناكــح ىف شــيبان” أي ذات نــكاح يعنــى متزوجــة،
و كــا يقــال حائــض و طاهــر وطالــق أي ذات حيــض وطهــارة
و طالقــة؛ قــال ابــن األثــر :و ال يقــال ناكــح إال إذا أرادوا بنــاء
اإلســم مــن الفعــل فيقــال :نكحــت ،فهــى ناكــح ومنــه حديــث
ســبيعة “ :ماأنــت بناكــح حتــى تنقــى العــدة” .و قــال ابــن
ســيده :النــكاح البضــع ،وذالــك مــن نــوع اإلنســان خاصــة،
واستعمله ثعلب ىف الذباب:نكحها ينكحها نكحا و نكاحا
وليــس ىف الــكالم فعــل يفعــل مــا الم الفعــل منــه حــاء إال
ِ
ين ِكــحِ ،
وميضــح وين ِبــح وير ِ
جــح و يأنِــح ويــأزِح
وينطــح ومي ِنــح
وميلِــح .ونكحــة  :ورجــل نكحــة ونكـ ٌـح :كثــر النــكاح .قــال :و
قــد يجــرى النــكاح مجــرى التزويــج؛ و ىف حديــث معاويــة:
“ لســت بنك ـ ٍح طلق ـ ٍة أي كثــر التزويــج والطــاق ،واملــروف
أن يقــال نكحــة ولكــن هكــذا روي ،وفُعلــة مــن أبنيــة املبالغــة
ملــن يكــر منــه الشــيئ .قــال أبــو زيــد :يقــال إنــه ل ُنكحــة مــن
قومٍ نكحات إذا كان شديد النكاح 2.ويقال :نكح فالن امرأة
ينكحهــا نكاحــا إذا تزوجهــا .ونكحهــا ينكحهــا؛ باضعهــا أيضــا،
كذالــك دحمهــا وخجأهــا؛ وقــال األعــى ىف نكــح مبعنــى
رسهــا – عليــك حــرام فان ِك َح ـ ْن أو
تــزوج :وال تقربــن جــارة إ ّن ّ
تأبــدا .قــال األزهــرى  :و قولــه عــز وجــل( :الــزاىن ال ينكــح إال

زانيــة أو مرشكــة والزانيــة ال ينكحهــا إال زان أو مــرك) تأويلــه
ال يتــزوج الــزاىن إال زانيــة ،وكذالــك الزانيــة ال يزوجهــا إال
زان؛ وقــد قــال قــوم :معنــى النــكاح ههنــا الــوطء ،فاملعنــى
عندهــم :الــزاىن ال يطــأ إال زانيــة والزانيــة ال يطأهــا إال زان؛
قــال هــذا القــول يبعــد ألنــه ال يعــرف شــيئ مــن ذكــر النــكاح
مــن كتــاب اللــه تعــاىل إال عــى معنــى التزويــج؛ قــال اللــه
تعــاىل( :وأنكحــوا األيامــى منكــم) فهــذا التزويــج الشــك فيــه؛
وقــال تعــاىل( :ياأيهــا الذيــن إذا نكحتــم املؤمنــات) فاعلــم
أن عقــد التزويــج يســمى النــكاح ،وأكــر التفســر أن هــذه
اآليــة نزلــت ىف املســلمني فقــراء باملدينــة ،وكان بهــا بغايــا
يزنــن ويأخــذن األجــرة ،فــأرادوا التزويــج بهــن وعولهــن ،فأنــزل
اللــه عــز وجــل تحريــم ذالــك .قــال األزهــرى :أصــل النــكاح ىف
كالم العــرب الــوطء ،وقيــل للتزويــج نــكاح ألنــه ســبب للــوطء
املبــاح .قــال الجوهــرى :النــكاح الــوطء وقــد يكــون العقــد،
تقول :نكحتها نكحت هى أي تزوجت؛ وهى ناكح ىف بني
3
فــان أي ذات زوج منهــم.
وكلمــة ا لــر هــى كلمــة عربيــة والجمــع أرسار تــأىت
معناهــا ىف القامــوس التــى تكتّــم .والــر :مــا أخفيــت.
ورجل رسي يصنع األشياء رس من قوم رسيني .قال الليث
 :الــر مــا أرسرت بــه .والــر :وســط الــوادى وجمعــه رسر،
وقــال األعــى ”:كربديــة الغيــل وســط الغريــف ،إذا خالــط
املــاء منهــا الــرور” .قــال الــر أخصــب الــوادى .كاتــم أي
كامــن تــراه فيــه قــد كتــم نــداه ومل ييبــس .ورس الحســب
رساره ورسارتــه :أوســطه .ويقــال فــان ىف رس قومــه أي ىف
أفضلهم ،وىف الصحاح  :أوسطهم 4.والرس :ما يكتُمه املرء
ىف نفســه 5.فالــر خــاف اإلعــان .يقــال أرسرت الشــيئ
ر ،وهــو النــكاح،
إرسارا ،خــاف أعلنتــه .ومــن البــاب ال ـ ّ
وســمى بذالــك ألنــه أمــر ال يعلَــن بــه .و قــال ىف الحديــث:
وحدثنــي محمــد بــن هــارون الثقفــى ،عــن عــى بــن عبــد
العزيز ،عن أيب الحسن األثرم ،عن أيب عبيدة قال  :أرسرت
الشيئ  :أخفيته ،وأرسرته :أعلنته .وقرأ (وأرسوا الندامة ملا
رأوا العذاب) ،قال :أظهروها 6 .ويفهم معنى كلمة النكاح
إذن الوطء أو البضع ،مثل يطأ الرجل امرأته ،وباضع الرجل
زوجتــه تعنــى بــارش زوجتــه ،وكلمــة الــر تفهــم ضــد اعــان.

 .۲مفهوم النكاح الرسي

تجمــع الكلمتــان بــن النــكاح وا لــرى صارتــا اصطالحــا
مشــهورا ىف مجتمــع املســلمني وقــد يكــون هــو عمــل ثقفــى
ىف بعضهــم بعضــا بســبب عمــل علمــي محكــوم ورث
مــن كالم العلامء.يقــال النــكاح الــري هــو الّــذي توفــرت
فيــه رشوط النــكاح ويشــهد عليــه شــاهدان؛ ولكــن يُــوىص
الشــاهدان بكتامنــه.أو هــو :كل نــكاح يُخفــي الــزوج عــن
زوجته أو عن معارلفه .و مفهوم النكاح الرسي بالنسبة إىل
سكان إندونيسيا ال يتجزأ منه بل زاد أنه نكاح مرشوع حالل
بســبب تكمــل رشوط النــكاح ىف اإلســام فقــط ال لقانــون
النــكاح ىف إندونيســيا فهــو الــزواج ال يكتــب ىف مكتــب
الشــؤون الدينيــة الحكوميــة .وألن الــزواج ىف إندونيســيا
يســتحق الرجــل زوجــة واحــدة فقــط واملــرأة كذلــك تســتحق
زوجــا واحــدا قــط 7،إذن الــزواج غــره هــو النــكاح الــري.
واأللفاظ املشابهة له ،مثل الزواج العريف ،نكاح املسيار،
نــكاح املتعــة ،الــزواج املــدين ،زواج الهبــة فهــذه كلهــا ال
تشــتهر اآلن ىف إندونيســيا.
 .٣آيات القرآن ىف الزواج أو ىف النكاح وتفسريها

إن أمــر الــزواج أو النــكاح مهــم جــدا لإلنســان ألنــه دون الــزواج
فيحس النقص ىف عيشه وهو يشعر ال يكتمل طول الحياة
جســميا كان أو روحيــا .وكذلــك أمــره الغرائــز الجنســية خلــق
ذو قــوة ىف نفــس املــرء .والقــرآن يذكــر آيــات عظيمــة خاصــة
ىف األمــور الزوجيــة ىف القــرآن العظيــم .وقــد أنزلــت هــذه
اآليات ترد بكلمة الزواج أو النكاح عددا كبريا 8.تنقسم هذه
يفسها كلها
اآليات ىف موضوعات مهمة ،وهذا البحث ال ّ
أمنــا هــذه املقالــة فقــط ىف نقطــة مهمــة كــا تليــه :
 .٣.۱الزواج س ّنة األنبياء واملرسلني
وىف هــذا الزمــن أن أحــق األخبــار هــى كل خــر جــاء مــن
القــرآن العظيــم و هــو املرجــع األصــح لــكل شــيئ .وأنــزل اللــه
ىف القــرآن الكريــم أن مــن ســنة املرســلني الــزواج أو النــكاح،
َََ ْ َْ َ َْ ُ ُ ً
وهــذه اآليــات منهــا :قولــه تعاىل(:ولقــد أرســلنا رســا
ً ُ َّ ً
ِّ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ
ـم أز َواجــا َوذ ِّريــة) [الرعــد،]٣٨:
مــن قبلِــك وجعلنــا لهـ
ـم
حــواْ األَيَا َمــى ِم ْنكُـ ْ
وكذلــك قولــه ســبحانه وتعــاىل َ ( :وأَنْ ِك ُ
الصالِ ِ
ُــم إِن َيكُونُــواْ ُفقَــ َرآ َء
ن ِمــ ْ
حــ َ
ُــم َوإِمائِك ْ
ن ِع َبا ِدك ْ
َو َّ
كتاب املؤمتر ()1
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ِــم اللَّــهُ ِمــن فَضْ ِلــ ِه َواللَّــهُ َو ِ
يمَ .ولْ َي ْســ َت ْع ِف ِ
ف
ــع َعلِ ٌ
يُ ْغ ِنه ُ
اس ٌ
ـم اللَّــهُ ِمــن فَضْ لِ ِه)
الَّ ِذيـ َ
ن الَ َيجِ ــدُ ونَ نِكَاحـاً َح َّتــى ُي ْغ ِن َي ُهـ ُ
[النــور ،)٣٣-٣۲:فهــذا أم ـ ٌر ىف اتبــاع الرســول بالنــكاح لــه
معنى يفرس فيه حكمة عظيمة منها أن اإلنســان لن يســرح
أو يطمنئ طول حياته إن مل يقنع شهوته لهى غريزة جنسية
خلــق مــن اللــه تعــاىل ىف اإلنســان نفســه .وقــال ابــن الكثــر
ىف اختصــار تفســره عــن هــذه اآليــة “ :يقــول اللــه عــز شــأنه
كــا أرســلناك رســوال برشيــا ،كذالــك قــد بعثنااملرســلني
قبلك برشا ،يأكلون الطعام وميشون ىف األسواق ،ويـأتون
الزوجــات ،و يولــد لهــم ،وجعلنــا لهــم أزواجــا و ذريــة ،وقــد
قــال تعــاىل ألرشف الرســل وخامتهــم( :قــل إنمــا أنــا بــر
9
مثلكــم يــوىح ّ
إىل) [الكهــف .]۱۱۰:وىف الصحيحــن:
أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قــال ”:أمــا أنــا فأصــوم
أفطر ،وأقوم وأنام ،وآكل اللحم ،وأتزوج النساء ،فمن رغب
عــن ســنتي فليــس منــي“.
وىف اآليــة الثانيــة هــو أمــر مــن اللــه ســبحانه لألوليــاء
مــن تحــت رعايتهــم أو تحــت واليتهــم مــن األيامــي -جمــع مــن
األيــم :ومعنــاه هــم ال أزواج لهــم مــن رجــال ونســاء ،فهــو مــن
باب أوىل أمر لهم بإنكاح أنفسهم طلباً للعفة والصيانة من
الفاحشــة .واســتجابة ألمر رســول الله فيام رواه ابن مســعود
أن رســول اللــه قــال“ :يــا معــر الشــباب ،مــن اســتطاع منكــم
البــاءة فليتــزوج ،فإنــه أغــض للبــر ،وأحصــن للفــرج ،ومــن
مل يســتطع فعليــه بالصــوم ،فإنــه لــه وجــاء » متفــق عــى
10
صحتــه”.
والكلبــى قــال ىف تفســر البحــر املحيــط أن ســبب
النــزول لهــذه اآليــة :عــرت اليهــود الرســول صــى اللــه عليــه
وســلم :قالــوا مانــرى لهــذا الرجــل همــة إال النســاء والنــكاح،
ولــو كان نبيــا كــا زعــم لشــغله أمــر النبــوة عــن النســاء فنزلــت
11
هــذه اآليــة.
والــزواج تلبيــة تشــمل ملــا يف النوعــن :الرجــل واملــرأة
وهى من غريزة النكاح أو الغريزة الجنسية بأمر أن تكون هذه
الغرية مع طريق نظيف مثمر .وذكرت الرواية ىف كتاب الدر
املنثــور ىف التفســر باملأثــور ،أخرجهــا ابــن أيب حاتــم ،وايــن
مردويــه عــن ســعيد ابــن هشــام قــال دخلــت عــى عائشــة
فقلــت :إىن أريــد أ ن أتبتــل ،قالــت ال تفعــل أمــا ســمعت
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ودنإ دالب ى ف ىلاثم برض( نآرقلا ىف يّرسلا حاكنلا

َْ َ َ َ َْ
َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ً ِّ
(ولقــد أ ْرســلنا ُرســا مــن قبلِــك َوجعلنــا
اللــه يقــول:
َ ُ ْ َ ْ َ ً َ ُ ِّ َّ ً
لهــم أزواجــا وذريــة) [الرعــد ،]٣٨:وأخــرج ابــن أيب شــيبة،
وأحمد ،والرتمذي عن أيب أيوب قال :قال رســول الله أربع
12
من سنة املرسلني ،التعطر ،النكاح ،والسواك ،والحياء.
ولهــذه املعــاين وغريهــا ال يختلــف املســلمون يف
مرشوعيــة الــزواج ،وأن األصــل فيــه الوجــوب ملــن خــاف عــى
نفســه حدثــت املشــقة أو العنــت والوقــوع يف الفاحشــة،
ال ســيام مــع رقــة الديــن ،وكــرة ملغريــات ،إذ العبــد املؤمــن
ملــزوم بإعفــاف نفســه ،ورصفهــا عــن الحــرام ،وطريــق ذلــك:
الــزواج .ولذلــك فاســتحب العلــاء للمســلم عندمــا يريــد
الــزواج أن ينــوري بزواجــه اتبــاع الســنة وحفــظ دينــه وعرضــه،
وملهمتــه فقــد نهــى اللــه ســبحانه وتعــاىل عــن العضــل ىف
القــرآن الكريــم ،وهــو منــع املــرأة مــن الــزواج ،قــال اللــه تعــاىل
 “ :فــا تعضلوهــن أن ينك ْحــن أزواجهــن”( .اليقــرة.)۲٣۲ :
 .٣.۲رشط النكاح فيه عقد وميثاق غليظ
ونبــه اللــه للعبــاد املؤمــن أن الــزواج أمــر مقــدس ولهــذا
وس ـ َّمى عقــد النحــاح
عظَّــم اللــه ســبحانه شــأن ا لــزواجَ ،
ََ َ ْ َ
ُ
ويســتوى معنــاه ما عــر ىف قولــه( :وأ خــذ ن مِنكــم
ً
ِّ َ ً َ
ميثاقــا غلِيظــا) [النســاء ،]۲۱ :وهــو رشط حلــل الــوطء أو
البضــع إىل املــرأة املســلمة .فايــا الناظــر إىل نضــارة هــذه
التســمية لعقــد النــكاح ،كيــف تأخــذ مبجامــع القلــوب،
وتحيطــه بالحرمــة والرعايــة ،فهــل يبتعــد املســلمون عــن
اللقــب الكنــي (العقــد املق ـ ّد س) الوا فــد إىل كثــر
مــن بــاد املســلمني يف غمــرة اتبــاع َس ـ َنن الذيــن كفــروا!
فالــزواج صلــة رشعيــة تُـ ْـرم بعقــد بــن الرجــل واملرأة برشوطه
وأركانــه املعتــرة رشع ـاً .وألهميتــه قَ َّدمــه أكــر املح ِّدثــن
والفقهــاء عــى الجهــاد ،وألن الجهــاد ال يكــون إال بالرجــال،
وال طر يــق لــه إال با لــزواج ،وهــو ميثــل مقا م ـاً أعــى يف
إقامــة الحيــاة واســتقامتها ،ملــا ينطــوي عليــه مــن املصالــح
العظيمــة ،والحكــم الكثــرة ،واملقاصــد الرشيفــة ،منهــا:
۱ـ حفــظ النســل وتوالــد النــوع اإلنســاين جي ـاً بعــد جيــل،
لتكويــن املجتمــع البــري ،إلقامــة الرشيعــة وإعــاء الديــن،
َ ُّ َ
وعــارة الكــون ،وإصــاح األرض ،قــال اللــه تعــاىل :يأيهــا
َّ ُ َّ ُ ْ َ َّ ُ ُ َّ
َ َ َ ُ ْ ِّ َّ ْ
َ
ـس َواحِد ٍة
انلــاس اتقــوا ربكــم الِي خلقكــم مــن نفـ ٍ

َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َّ
ـث م ِْن ُه َمــا ر َجــاالً َكثِرياً َون َِسـ ً
ـآء.
وخلــق مِنهــا زوجهــا وبـ
ِ
ن
[النســاء ،]۱:وقــال اللــه تعــاىلَ :وهُــ َو الَّــ ِذي َ
خل َ
َــق ِمــ َ
ج َعلَــهُ ن ََســباً َو ِص ْهــراً َوكَانَ َربُّــكَ َق ِديــراً
ْــآ ِء بَ َ
ــراً َف َ
ال َ
[الفرقــان ،]٥٤:أي :أن اللــه ســبحانه وتعــاىل هــو الــذي
خلق اآلدمي من ماء مهني ،ثم نرش منه ذرية كثرية وجعلهم
أنســاباً وأصهــارا ً متفرقــن ومجتمعــن ،واملــادة كلهــا مــن
ذلــك املــاء املهــن ،فســبحان اللــه القــادر البصــر الكريــم.
ولــذا حــثَّ النبــي عــى تكثــر ا لــزواج ،فعــن أ نــس أن
رســول اللــه قــال « :تزوجــوا الولــود الــودود ،فــإين مكاثــر
بكــم األمــم يــوم القيامــة » رواه اإلمــام أحمــد يف مســنده.
وهذا يرشح األصل املتقدم للفضيلة( :القرار يف البيوت)
ألن تكثــر النســل غــر مقصــود لذاتــه ،ولكــن املقصــود -مــع
تكثريه -صالحه واســتقامته وتربيته وتنشــئته ،ليكون صالحاً
مصلحـاً يف أمتــه وقُـ َّرة عــن لوالديــه ،و ِذكــرا ً طيبـاً لهــا بعــد
وفاتهام ،وهذا ال يأيت من الخ ّراجة الوالّجة ،املرصوفة عن
وظيفتها الحياتية يف البيت ،وعىل والده الكسب واإلنفاق
لرعايتــه ،وهــذا مــن أســباب الفــروق بــن الرجــل واملــرأة.
 ۲ـ حفــظ العــرض ،وصيانــة الفــرج ،وتحصيــل اإلحصــان،
والتحــي بفضيلــة العفــاف عــن الفواحــش واآلثــام .وهــذا
املقصــد يقتــي تحر يــم ا لــزىن ووســائله مــن التــرج
واالختــاط والنظــر ،ويقتــي الغــرة عــى املحــارم مــن
االنتهــاك ،وتوفــر ســياجات ملنــع النفــوذ إليهــا ،ومــن
أهمهــا :رضب الحجــاب عــى النســاء ،فانظــر كيــف انتظــم
هــذان املقصــدان العمــل عــى توفــر أصــول الفضيلــة.
 ٣ـ تحقيــق مقاصــد الــزواج األخــرى :مــن وجــود ســكن تطمــن
فيــه الزوجــة مــن الكــدر والشــقاء ،والــزوج مــن عنــاء الكــد
َ َ ُ َّ ْ ُ
ــل َّالِي َعلَ ْيه َّ
ــن
والكســب ،وقولــه تعــاىل  :ولهــن مِث
ِ
بال ْ َم ْع ُ
ــروف [البقــرة .]۲۲٨:فانظــر كيــف تتــم صلــة ضعــف
ِ
النســاء بقــوة الرجــال ،فيتكامــل الجنســان .والــزواج مــن
أســباب الغنــى ودفــع الفقــر والفاقــة ،قــال اللــه تعــاىل:
َ ْ َ ُ
َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َّ
ِكـ ْ
ـم
الِــن ِمــن عِباد
ـم َوالص ِ
كحــوا األيــام مِنكـ
وأن ِ
ُ ْ َ ُ ُ ْ َُ َ َ ُْ
َ ْ
ُ
ُ
َوإِمائ ِكــم إِن يكونــوا فقــرآء يغنِ ِهــم الل َّ مِــن فضلِــ ِه
ٌ
َو ُ
ــع َعل ٌ
ِيــم[ .النــور .]٣۲:والــزواج يرفــع كل واحــد
الل َّ َوا ِس
منهام من عيشة البطالة والفتنة إىل معاش الجد والعفة،

ويتــم قضــاء الوطــر واللــذة واالســتمتاع بطريقــه املــروع:
الــزواج .وبالــزواج يســتكمل كل مــن الزوجــن خصائصــه،
وبخاصــة اســتكامل الرجــل رجولتــه ملواجهــة الحيــاة وتحمــل
املســؤولية .وبالــزواج تنشــأ عالقــة بــن الزوجــن مبنيــة عــى
ْ
املــودة والرحمــة والعطــف والتعــاون ،قــال اللــه تعــاىلَ :ومِن
ُ ْ َ ْ َ ً ِّ َ ْ ُ ُ ْ
َ ْ َ َ َ َ ُ ِّ ْ َ ُ
َ
آيات ِـ ِه أن خلــق لكــم مــن أنف ِســكم أزواجــا لتســكنوا
َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ َّ ً َ َ ْ َ ً َّ َ َ َ
ـات
إِلهــا وجعــل بينكــم مــودة ورحــة إِن ِف ذلِــك آليـ ٍ
ِّ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ
ــرون[ .الــروم]۲۱:
لقــومٍ يتفك
وبالــزواج متتــد الحيــاة موصولــة بــاألرس األخــرى مــن
القرابــات واألصهــار ،مــا يكــون لــه بالــغ األثــر يف التنــارص
والرتابــط وتبــادل املنافــع .إىل آخــر مــا هنالــك مــن املصالــح
التــي تكــر بكــرة ا لــزواج ،وتقــل بقلتــه ،وتفقــد بفقــده.
وبالوقــوف عــى مقاصــد الــزواج ،تعــرف مضــار االنــراف
عنه؛ من انقراض النسل ،وانطفاء مصابيح الحياة ،وخراب
الديــار ،وقبــض العفــة والعفــاف ،وســوء املنقلــب.
ومن أقوى العلل لإلعراض عن الزواج :ضعف الرتبية
الدينيــة يف نفــوس الناشــئة ،فــإن تقويتهــا باإلميــان يكســبها
العفة والتصون ،فيجمع املرء جهده إلحصان نفسه ،قوله
ســبحانه َ :و َمــن يَتَّــقِ اللَّ ـ َه يَ ْج َعــل لَّ ـ ُه َم ْخ َرج ـاً [الطــاق،]۲:
وكذلــك مــن أقــوى العلــل لإلعــراض عــن الــزواج :تفــي بئــة
الســفور والتــرج واالختــاط؛ ألن العفيــف يخــاف مــن زوجــة
تســتخف بالعفــاف والصيانــة ،والفاجــر يجــد ســبيالً محرم ـاً
لقضــاء وطــره ،متقلب ـاً يف بيــوت الدعــارة  -نعــوذ باللــه مــن
ســوء املنقلــب .فواجــب ملكافحــة اإلعــراض عــن الــزواج:
مكافحــة الســفور والتــرج واالختــاط ،وبهــذا يُعلــم انتظــام
الــزواج ألصــول الفضيلــة املتقدمــة.
 .٣۰٣بطــان معنــى النــكاح (رضب مثــى ىف بــاد
إندونيســيا)
يهــدف النــكاح إىل ســكينة اإلنســان و يبنــى فيــه الــو ّد
ويطلــب فيــه الرحمــة ،فانظــر لبعــض املســلمني ىف بــاد
إندونيســياعندما ينــر الظلــم بــن املجتمــع بســببه يــأىت
الــكارث يصيــب بعــض العائلــة وأصبــح م شــقة أو مشــكلة ال
يتمنــاه اإلنســان ،فهــى اآلن مصائــب منتــرة ىف املجتمــع.
ومــا هــو ذلــك الظلــم ،يســمى النــكاح الــرى ،أليــس غــرض
من أغرض الزواج ىف الرشيعة ومنها معارشة بلطف وحسن
كتاب املؤمتر ()1
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واجامل العيش بني الطرفني الزوج والزوجة .وقوله تعاىل :
( َوأَ َخ ْذ َن ِمنكُم ِّميثَاقاً َغلِيظاً) [النساء ،]۲۱ :وقوله سبحانه
“ :ولهــن مثــل الــذى عليهــن باملعــروف” [البقــرة.]۲۲٨:
تعنــى املحافظــة عــى معارشــة النــكاح بحســن ولطــف
ليســت معــارشة شــهوة جنســية فقــط ،أو قولــه تعــاىل ”:
فإمســاك مبعــروف أو ترسيــح بإحســان” [ .البقــرة،]۲۲٩:
املعنــى أن بعولتهــن ملــا كان لهــم عليهــن حــق الــر ّد كان لهــن
13
عليهــم إجــال الصحبــة.

ج .الخامتة والتوصيات
 .۱الخامتة
إن هذا البحث لن يجد أي كلمة أو تعبري عن الجواب ىف

القــرآن أن النــكاح الــري أوحــاه اللــه إىل هــذه األمــة رشعــا،
والنتائــج مــن هــذا البحــث فيــا يــأىت:
•إن اآليــات القرآنيــة ال تذكــر النــكاح الــري أي آيــة منهــا
بــل هــو نــكاح ثقفــى تنمــو عــى غريــزة إنســانية.
•ورشع النــكاح ا لــري ألنــه توفــرت رشوط النــكاح
الرشعــي منهــا وجــود شــاهدين فهــا يكفــى بهــا ىف
معنــى اإلعــان وفيــه اختــاف ىف أمئــة الفقــه.
•فقــد يــر النــكاح الــري متــى ال يلتمــز الــزوج إىل
الزوجــة الثانيــة بســبب خــوف مــن الزوجــة األوىل
•ال تــزال األمــة أكرثهــم الوقــوف عــى معنــي اإلعــان ىف
الــزواج هــو ســنة الرســول صــى اللــه عليــه وســلم فقــط

املصادر واملراجع
 .۱القرآن الكريم

الكريــم”( ،القاهــرة :ط .دار الحديــث)۱٩٩٤ ،

 .۲دريــدى ،شــادى ربــاح حســن ،،وإرشاف أحمــد حســن حامــد،
“ املعجــم الجا مــع ىف النــون “ صLibrary of )٧٩٦ .
)University of Jordan

 .٩ابــن الكثــر ”:تفســر القــرآن العظيــم” ،القاهــرة :جيــز :مكتبــة أوالد
الشــيخ للــراث ،ج .الثامــن ،وانظــر إىل – أخــرج الخاري-كتــاب
–النــكاح -بــاب :الرتغيــب ىف النــكاح ( )٥۰٦٣و مســلم :كتــاب،
بــاب :اســتباب النــكاح ملــن تاقــت نفســه إليــه ووجــد مؤنــة.

 .٤املعجــم الجامــع_ منــال حســنى بركات(مكتبــة الجامعــة األردنيــة-
 .)۲۰۰۲ص٣۰۰-۲٩٩ .

 .۱۱األند لــى ،محمــد بــن يو ســف الشــهيد ”،تفســر البحــر
املحيط”(،بريت –لبنان :ط .دار كتب العلمية) ،ج .الخامس،

 .٣ا بــن منظــور ،لســان العــرب(،ط .دار إحيــاء ا لــراث العر يــى،
 )۱٩٩٩املجلــد ،۱٤ .ص-۲٧٩.انظــر أيضــا ىف :القا مــوس
املحيط،للفريوزابــادى( ،ط .الهيئــة العربيــة العامــة للكتــاب)،
املجلــد األول ،ص۲٥۲ .

 .٥معجم الوجيز – مجمع اللغة العربية (ط .وزارة الرتبية والتعليم)،
 ،۱٩٩٤ص٣۰٨ .
 .٦أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا ”،مجمــع مقايــس اللغــة”
(ط .دار الفكــر) ،ص٦٧ .
 .٧كتــاب قوانــن الدولــة ىف النــكاح رقــم  ۱:۱٩٧٤جمهــور إندونســيا
ب النــكاح فصــل ( :٣جاكرتــا :ط .جاغــان بــرش)۲۰۰٩ ،
 .٨عبــد الباقــى ،محمــد فــؤاد “ :املعجــم املفهــرس أللفــاظ القــرآن
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ودنإ دالب ى ف ىلاثم برض( نآرقلا ىف يّرسلا حاكنلا

 .۱۰العيني ،محمود بن أحمد “ ،عمدة القارئ رشح صحيح البخارى
“(،بريت –لبنان :مكتب الكتب العلمية ،)۲۰۰۱ ،ك .النكاح،
ص.٩٤ .

ص.٣٨٧.

 .۱۲الســيوطي ،جــال الديــن “ ،الــدر املنثــور ىف التفســر باملأثــور “
(القاهــرة  :مركــز هجــر للبحــوث والدراســات العربيــة واإلســامية،
 ،)۲۰۰٣ج ،۱۱ .ص.٩٦٦ .
 .۱٣ابــن العــريب ،أحــكام القــرآن “ (بــرت –لبنــان :ط .دار كتــب
ا لعلميــة )
14. http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/28.htm

الهوامش
http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/28.htm,
23/3/2015

2

1

إعــداد  :شــادى ربــاح حســن دريــدى ،وإرشاف أحمــد حســن
حا مــد “ ،املعجــم الجا مــع ىف النــون “ ص٧٩٦ .
)(Library of University of Jordan

3

ا بــن منظــور ،لســان العــرب(،ط .دار إحيــاء ا لــراث العر يــى،
 )۱٩٩٩املجلــد ،۱٤ .ص-۲٧٩.انظــر أيضــا ىف :القا مــوس
املحيط،للفريوزابــادى( ،ط .الهيئــة العربيــة العامــة للكتــاب)،
املجلــد األول ،ص۲٥۲ .

5

معجم الوجيز – مجمع اللغة العربية  -ط .وزارة الرتبية والتعليم،
 ،۱٩٩٤ص٣۰٨ .

7

كتــاب قوانــن الدولــة ىف النــكاح رقــم  ۱:۱٩٧٤جمهــور إندونســيا
ب النــكاح فصــل (،۱ :٣جاكرتــا :ط .جاغــان بــرش)۲۰۰٩ ،

4

املعجــم الجامــع_ منــال حســنى بــركات -مكتبــة الجامعــة األردنيــة-
 .۲۰۰۲ص٣۰۰-۲٩٩ .

6

مجمــع مقايــس اللغــة -أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا -ط.
دار الفكــر ،ص٦٧ .

8
9

محمــد فــؤاد عبــد الباقــى “ :املعجــم املفهــرس أللفــاظ القــرآن
الكر يــم” القا هــرة :ط .دار الحد يــث۱٩٩٤ ،

ابــن الكثــر ”:تفســر القــرآن العظيــم” ،القاهــرة :جيــز :مكتبــة أوالد
الشــيخ للــراث ،ج .الثامــن ،وانظــر إىل – أخــرج الخاري-كتــاب
–النــكاح -بــاب :الرتغيــب ىف النــكاح ( )٥۰٦٣و مســلم :كتــاب،
بــاب :اســتباب النــكاح ملــن تاقــت نفســه إليــه ووجــد مؤنــة.

 10محمود بن أحمد العيني “ ،عمدة القارئ رشح صحيح البخارى
“(،بريت –لبنان :مكتب الكتب العلمية ،)۲۰۰۱ ،ك .النكاح،
ص.٩٤ .

 11محمــد بــن يو ســف الشــهيد األند لــى ”،تفســر البحــر
املحيط”(،بريت –لبنان :ط .دار كتب العلمية) ،ج .الخامس،
ص.٣٨٧ .
 12ـجـال الديــن الســيوطي “ ،الــدر املنثــور ىف التفســر باملأثــور “
(القاهــرة  :مركــز هجــر للبحــوث والدراســات العربيــة واإلســامية،
 ،)۲۰۰٣ج ،۱۱ .ص.٩٦٦ .

 13ابــن العــريب ،أحــكام القــرآن “ (بــرت –لبنــان :ط .دار كتــب
ا لعلميــة )
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