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أستاذ وباحث يف مركز الدراسات اإلسالمية بجامعة توبنغن  -أملانيا
ْــرج للعلــوم (Berlin-Brandenburgische Akademie der
ملخــص البحث :يف عام  2007أطلقــت أكاديمية برلني-براندن ُ

 )Wissenschaftenمرشوع املوســوعة القرآنيــة أو ( .)Corpus Coranicumوقد أعقب انطالق هذا املــروع قراءات خمتلفة ألهدافه
منتظرا ســينتهي باخلروج بنســخة نقدية للقرآن ،األمر الذي سيثري حفيظة املسلمني
علميا
وســياقه الزماين .إذ تلقَّاه البعض باعتباره ً
ً
فتحا ًّ
َ
شــمول العمل وسع َة مراميه .يقدم
ويغذي غضبهم جتاه الغرب .بينام مل َير فيه آخرون ِجد ًة أو أصال ًة عىل مســتوى املنهج والرؤية ،اللهم إال
مرورا بمناهج النقد النيص والكتايب ،وانتهاء
رقم ًنا للدرس الغريب للقرآن ولغته ،بد ًءا من فيلولوجيات القرن التاسع عرش،
ً
املرشوع كشّ ا ًفا ُم َ
بنظريات التحليل األديب؛ ويســعى بالتعاون مع جمموعات بحثية متعددة إىل ربط الدرس القــرآين بحقول معرفية عديدة ،مثل :احلفريات
التارخيية ،ودراسات النقوش واملخطوطات القديمة وخرائط األنساب والقبائل يف اجلزيرة العربية.

وخصوصا ما يتصل باجلانب التوثيقي منه ،ومناقشــة بعض
ترمي هذه الدراســة إىل تقديــم مراجعة نقدية لبعض جوانب املــروع،
ً
أساسا
العنارص املنهجية واألســس املعرفية التي يســتند إليها .وختلص إىل أن املادة التي تقدمها املوسوعة يف قاعدة بياناهتا الرقمية ال تصلح
ً
ٍ
َ
ُ
الدراسة
التشكل التارخيي لنص القرآن وقراءاته ،وذلك خللل منهجي وإجرائي يف التعامل مع املصادر التارخيية .كام تبني
نيص يكشــف
لنقد ٍّ
اإلشكاليات املنهجية والتأويلية التي تقوم عليها عملية مجع النصوص الدينية والثقافية القديمة وربطها بالنص القرآين ،وأن هذه عىل فائدهتا
بد أن تكون واعية بقيودهــا املتمثلة بحاجز الرتمجة ،والتأويل املزدوج (القرآن
يف إثــراء فهمنا للمحيط الثقايف والتارخيي للقرآن ،إال أهنا ال ّ
والنص املوازي).
الكلامت املفتاحية :القرآن ،النقد التارخيي ،النقد النيص ،املوسوعة القرآنية األملانية ،قراءات القرآن ،التأويل
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Abstract: Corpus Coranicum is a research project launched in 2007 by the Berlin-Brandenburg Academy of Sciences
and Humanities. This project has been the subject of different interpretations with respect to its objectives and context.
While certain involved parties have envisioned a scientific breakthrough that will end with a critical edition of the
Quran, and ergo aggravate Muslim antagonism toward the West, other scholars have not perceived any breakthrough or
originality either in approach or vision. This project seems to be a type of digital treasury of the Western contribution
to Quranic studies since the 19th century. It amalgamates classical philological investigations, material history studies
(i.e., inscriptions, paleography, genealogy) and modern literary analysis.
By evaluating parts of its published data, this paper aims to scrutinize the method, the epistemological premises
and the rigorousness of this digital corpus. Regretfully, the results of this examination reveal that the database of the
Quranic variants is so faulty that no reliable historical critical analysis can based on it. The process of collecting the
textual material of the religious and cultural milieu of the Quran does not attend to hermeneutical questions, translation
problems or double interpretation (i.e., the Quranic text and its parallel sub-text).
Keywords: Quran; Corpus Coranicum; Historical critical analysis; Hermeneutics; Quranic variances
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املوســوعة القرآنية أو ( )Corpus Coranicumهو االســم الذي أطلق عىل املرشوع الــذي ترعاه أكاديمية برلني-
براندن ُْبج للعلوم ( )Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaftenمنذ . 2007يندرج هذا املرشوع
يف إطار املشــاريع املوسوعية اخلاصة برتاث العامل القديم وعامل العصور الوســطى ،من مثل موسوعة النقوش الالتينية
واليونانية ،أو معجم اللغات املرصية القديمة((( .وتعد أنجليكا نويفرت ،األستاذة يف معهد الدراسات العربية والسامية
األب الروحي للمرشوع واملرشف العلمي عليه ،أما إدارته فيتوالها تلميذها ميخائيل ماركس.
يف جامعــة برلني احلرةَّ ،
وقد حظي املرشوع بتمويل يمتد حتى عام .((( 2025

َ
قراءات خمتلفة ألهدافه وســياقه الزماين وطبيعة ما سينجزه؛ فالبعض تل َّقاه باعتباره
انطالق هذا املرشوع
وقد أعقب
ٌ
منتظرا ســينتهي إىل اخلروج بنسخة نقدية للقرآن ،وهي ُأوىل اخلُطى عىل طريق إصالح اإلسالم؛ األمر الذي
فتحا علم ًّيا
ً
ً
(((
ِ
وبعض آخر مل ير فيه جدّ ًة أو أصال ًة عىل مستوى املنهج
ال بد أنه ســيثري حفيظة املسلمني و ُيلهب غضبهم جتاه الغرب ،
ٌ
َ
شــمول العمل وسعة مراميه((( .وقد دفع هذا اجلدل القائمني عىل املرشوع إىل القيام بجوالت عديدة
والرؤية ،اللهم إال
ٍ
بحال إىل إخراج نسخة جديدة من املصحف،
يف البلدان اإلسالمية؛ لغرض بيان غايات املرشوع وأهدافه ،وأنه ال يرمي
ٍ
الصحفيني ،وأن املرشوع وإن كان ينطلق من
مقاربة تعتمــد النقد التارخيي ،إال أنه ال خيتلف من حيث
كــا زعم بعض ُ
اجلوهر عن مقاربات مشاهبة يف الرتاث اإلسالمي ،مثل البحث يف أسباب النزول والقراءات ونحوها(((.

وخصوصا ما يتصل باجلانب التوثيقي منه،
ترمــي هذه املقالة إىل تقديم مراجعة نقدية لبعض جوانب املــروع(((،
ً
ِ
املنجزة منه،
ومناقشــة بعض العنارص املنهجية واألسس املعرفية التي يستند إليها ،وذلك من خالل تقييم بعض النامذج َ
والنظر يف مدى إسهامها يف تعميق معرفتنا بالنص القرآين وحميطه التارخيي وفهمنا له.

مغزى فيام خيص النقد اإلســامي لدراسات املسترشقني لإلسالم،
وقبل الرشوع فيام أريده أو ُّد أن أروي قص ًة ذات
ً
ٍ
وقد ذكرها دانييل بويارن يف كتابه "احلدود" .وذاك أنه اعتاد ٌ
بعربة ملؤها
رجل أن يعرب احلدود من املكســيك إىل أمريكا
كل ٍ
رمل يدفعها بيديه ،ويف ِّ
ٌ
مرة حياول حارس احلدود األمريكي التنقيب يف الرمل بح ًثا عام قد ُيفيه الرجل ولكنه ال جيد
((( للتعرف عىل هذه املشاريع ومنجزاهتا انظر:

"Zentrum Grundlagenforschung Alte Welt, "Alte Welt — Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften,
http://www.bbaw.de/forschung/zentren/alte_welt (accessed 24 December 2019).

((( لتعريف أوىف باملرشوع انظر :طارق القط ،هل يعد القرآن جز ًءا من العصور القديمة املتأخرة ألوروبا؟ قراءة يف االسترشاق األملاين ،جملة كلية الرشيعة والدراسات
اإلسالمية ،2018 ،املجلد  ،35العدد  ،2جامعة قطر)doi.org/10.29117/jcsis.2018.0187( .134-101 ،

(3) Frank Schirrmacher, "Bücher können Berge versetzen," Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10 October 2007 (https://www.faz.
net/-gr0-vzuw).

(4) Oliver Leaman, "The Corpus Coranicum Project and the Issue of Novelty," Journal of Qur’anic Studies 15 (2013): 142-48 (doi:
10.3366/jqs.2013.0100).

— (5) Michael Marx, Angelika Neuwirth and Nicolai Sinai, "Koran, aber in Kontext — Eine Replik" (The Qur‘an, but in context
a reply), Frankfurter Allgemeine Zeitung, 6 November 2007.

((( إن احلقول التي أصبح مرشوع املوسوعة يشتغل هبا أصبحت من االتساع بحيث ال يمكن تناوهلا ودرسها يف مقالة واحدة ،بل حتتاج لدراسات عديدة ،فهناك
مرشوع فرعي خمتص بدراسة املفردات القرآنية وعالقتها بأخواهتا يف اللغات السامية ( ،)glossarium coranicumوآخر خمتص بدراسات اجلغرافيا الثقافية
للجزيرة العربية قبل اإلسالم ( )tabula arabicae antiquaeويستهدف وضع خريطة لألنساب والقبائل ،واللهجات واألديان .انظر:

"glossarium coranicum — Coranica," http://www.coranica.de/glossarium-coranicum-de (accessed 24 December 2019); "tabula
arabicae antiquae — Coranica," http://www.coranica.de/tabula-arabicae-antiquae-de (accessed 24 December 2019).
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حييين
شي ًئا ،فيسمح للرجل بالعبور .وبعد ســنني طويلة وحني شارف احلارس عىل التقاعد ،قال للرجل :هناك سؤال ّ
وأو ُّد لــو عرفت إجابته قبل أن أغادر عميل :ما الذي كنت ُتفيه يف عربة الرمل طوال الســنني املاضية؟ فأجاب الرجل
هرب العربات نفسها(((.
هبدوء :لقد كنت ُأ ِّ
عادة ما يكون مطلو ًبا من املســلمني ،وبخاصة يف األدبيات التي ُتصص للر ِّد عىل شــبهات املسترشقني ،أن يعملوا

كحراس حدود مهمتهم استخراج العفريت الكامن يف نصوص املسترشقني ،أو السم املخلوط بالعسل يف خطاهبم .وعىل
الضفــة األخرى من احلدود ُينظر إىل ما يقدمه املســلمون مجل ًة باعتباره خطا ًبا تقليد ًّيــا يفتقر إىل أصول البحث التارخيي

بعض األفكار املتخ َّي َلة عن اهلوية واحلدود ،وانشغلنا بالنظر
النقدي .ولكننا إذا ما جتاوزنا بعض املفاهيم املض ِّللة ،وع َّلقنا َ
حتم
واجلــدل حول القضايا املنهجية واألنامط والنامذج التفســرية املعتمدة ،ثم َ
املنج ِز العلمي املقدَّ م ،فإن هذا ســرجع ً
بالنفع عــى العلم واملعرفة والبرش عىل طريف احلدود .وعليه فإن هذه القــراءة النقدية ال تدخل يف إطار أدبيات الرد عىل

املسترشقني ،أو جدليات اإلسالم واالسترشاق/الغرب ،وإنام هي مناقشة حتيل إىل أصول علمية وأسس منهجية مشرتكة.

الموسوعة القرآنية
هيدف مرشوع املوسوعة القرآنية إىل الوفاء بمطلبني أساسني يف البحث القرآين :أوهلام توثيق النص القرآين من خالل

خمطوطاته ونقله الشفاهي (القراءات) ،وثانيهام تقديم تفســر مستفيض يضع القرآن يف سياق ظهوره التارخيي .ولك َّن
مراجعتــي هذه ســتقترص عىل ما أنجزه هذا املرشوع يف جزئه التوثيقي فقط ،أما ما خيص التفســر فيحتاج إىل دراســة
مســتقلة؛ ألن التفسري يعتمد مجل ًة من املقاربات التأويلية والتحليلية املختلفة ،ويقوم  -باألساس -عىل النظر يف الرتاث
ورســا
األديب للنص القرآين وحميطه الثقايف .أما اجلزء التوثيقي من املرشوع فإنه يركز عىل التاريخ املادي للقرآن :قراء ًة
ً
ونحو ذلك .وبعبارة أخرى :إن مرشوع التفسري يمكن فصله  -إىل حد بعيد  -عن األقسام التوثيقية األخرى من مرشوع
املوسوعة القرآنية ،ما خال قاعدة النصوص الثقافية والدينية املحيطة بالقرآن((( .ويستند اجلانب التفسريي من املوسوعة

إىل املنهجية التي وضعتها أنجيلكا نويفرت وجرى عليها بعض طالهبا ،من مثل نيكوالي سيناي؛ وهي منهجية ال تُويل
التاريخ املادي أمهي ًة كربى ،يف حني أن القائم عىل القسم التوثيقي هو ميشيل ماركس .وهبذا نالحظ أن مرشوع املوسوعة

جيمع بني أقدم القديم وهو فيلولوجيات القرن التاسع عرش ،وأحدث احلديث وهو نظريات التحليل األديب من التداولية

إىل نظريات التلقي والرسد ،كام يتجىل يف تفســر نويفرت((( ،وهو تفسري يستحق مراجعة نقدية عميقة ،مل تُقدَّ م بعدُ حتى

يف السياق الغريب أو األملاين.

(1) Daniel Boyarin, Border lines: The partition of Judaeo-Christianity, Divinations : rereading late ancient religion (Philadelphia,
Pa.: University of Pennsylvania Press, 2004), 1.

((( بعبارة أخرى :إن قسم التفسري يبدو ً
هامشا عىل مرشوع املوسوعة ،وإن كان فيام أظن املقصود األصيل لنيوفرت عند وضع اللبنات األوىل للمرشوع .ثم إن التفسري
تفسريا للسور املكية املبكرة واملتوسطة.
قد بدأت نيوفرت بنرشه ،وقد صدر منه حتى اليوم جملد منهجي ،وجملدان يضامن
ً

((( تشري خطة املرشوع إىل أن التفسري هيتدي يف منهجه بمناهج دراسات الكتاب املقدس ،من خالل اعتامد السورة القرآنية كوحدة أساسية للتحليل ،يتم الكشف عن
الرتاكيب اللفظية وأنامط اخلطاب املتكررة فيها ( ،)form criticismوعن حترير السورة وبنيتها ( ،)redaction criticismثم حتلل جمموعات اآليات يف السورة
من أجل حتديد سياق نزوهلا وحتديد ترتيبها بني السور ،ويف النهاية يتم مقارنة النص القرآين مع الرتاث الثقايف والديني السابق عليه لفهم اسرتاتيجيته اخلطابية يف
توطني املفاهيم أو حتويرها واستبداهلا.
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 .1التوثيق النقدي للنص القرآين:

يقوم هذا املحور من املرشوع  -بحســب التوصيف امل َثبت عىل موقعه(((  -عىل أمرين :استقراء شامل للمخطوطات

كتب الرتاث
القرآنيــة القديمة (والنقوش وغريها من الوســائط املادية) ،والقــراءات القرآنية التي حفظتهــا ووثقتها ُ
ٍ
ومتواز لكال املصدرين :الشفاهي والكتايب .واهلدف
اإلســامي ،ثم عرض نتائج هذا التوثيق النيص عىل نحو مزدوج
من وراء هذا االســتقراء التفصييل أن يكون أساسا ٍ
نيص يفتقر إليه البحث القرآين ،ومقدم ًة إلخراج "تعليق نقدي"
لنقد ٍ
ً
( )Apparatus Criticusعىل مصحف حفص عن عاصم املعرتف به عند مجهور املســلمني .ويســتبعد املرشوع مقصدَ

اخلروج "بنســخة نقديــة" ( )critical editionأوروبية جديدة((( .والتربير الذي يقدمه املرشوع هلذا االســتبعاد هو أن

واملعني باألصالة هنا
أساسا لبناء "نسخة نقدية"،
الشواهد املتوفرة حتى يومنا هذا عىل أصالة القراءات القرآنية ال تصلح ً
ُّ
كوهنا تنتمي إىل النص األصيل األول "."Urtext

ٍ
ٍ
موجز ألمر يتصل بمناهج النقد الكتايب ومدارســه .ففي النقد
توضيح
ولفهــم الفرق بني هذين اهلدفني ،ال بد من

خصوصا هناك مدرســتان أساسيتان ختتلفان من حيث تصورمها للمقصد من النقد النيص ،وإن
النيص عمو ًما والكتايب
ً

مل ختتلفا من حيث العدة املنهجية واألدوات(((  :تسعى األوىل منهام إىل تقديم تعليق نقدي عىل نص "قانوين" دون العبث

بمحتوى النص القانوين نفســه ،وعادة مــا يطلق عىل التعليق :النص الديبلومــايس " ."Diplomatic editionويف هذا
اإلطــار يندرج ً
مثل التعليق النقــدي الذي خترجه اجلامعة العربية عىل خمطوط حلب ألســفار العهد القديم العربية(((،
أو التعليقات االشــتوتغارتية الشهرية عىل نسخة لينينغراد((( .يف حني ترى املدرســة الثانية أنه باالستناد إىل املعلومات

ِ
النسخ
أقرب إىل نص املؤلف ،أو
التارخيية والنقد النيص ملختلف الشواهد واألدلة ال بد من إخراج "نسخة نقدية" تكون
َ
الـــم ْخ َرج :النص اهلجني " ."Eclectic editionويف هذا اإلطار تندرج ً
األقدم له .وعاد ًة ما ُيطلق عىل هذا
مثل النسخة
ُ

النقدية اهلجينة للنص اليوناين للعهد اجلديد " ،"Novum Testamentu Graeceأو نســخة العهد القديم التي تعمل عىل

إنجازها جامعة أكسفورد.

واجلدل بني أتباع املدرســتني قديم ،ففلهــاوزن ً
مثل كان من أنصار إخراج نص هجــن للكتاب املقدس ،يف حني
أن نولدكه انتقده بشــدة؛ بحجة أن الدالئل املتوفرة ال تســمح لنا بإخراج ٍ
نص من هذا القبيلَّ ،
أي "نسخة نقدية"
وأن َّ

مستمرا حتى يومنا هذا ،إال أن
أي نسخة ُعرفت يف املايض((( .وال يزال اجلدل
مقرتحة ســتكون جديدة متا ًما ،ولن تشبه َّ
ًّ
(1) https://corpuscoranicum.de/about/index ; http://www.bbaw.de/forschung/Coran/projektdarstellung

((( وإن كان قد أشار إىل أن مصطلح "النسخة النقدية" كان مثبتًا يف الطلب األصيل املقدَّ م للمرشوع ،قبل أن يعرضوا عنه.

(3) Michael Segal, "Methodological Considerations in the Preparation of an Edition of the Hebrew Bible," in The text of the
Hebrew Bible and its editions, ed. Andrés Piquer Otero and Pablo A. Torijano (Leiden, Boston: Brill, 2017), 34-55.

نموذجا ملا نرش منه:
((( انظر
ً

Ezechiel and Mosheh Goshen-Goṭshṭain, The Book of Ezekiel, The Hebrew University Bible 3 (Jerusalem: Hebrew Univ.
Magnes Press, 2004).

(5) Kittel R. ed, Torahnevi im u-Khetuvim - Biblia Hebraica Stuttgartensia, 4th ed. (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1990).
(6) Ronald Hendel, "The Idea of a Critical Edition of the Hebrew Bible: a Genealogy," Hebrew Bible and Ancient Israel 3 (2014):
392-423 (DOI: 10.1628/219222714X14260590652109).
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كثريا من التصورات املتعلقة بالنقد النيص
النقاشــات والتطورات املنهجية التي طرأت خالل العقود األخرية قد غريت ً
فأصبح ُم ِ
دركًا حلدوده ،ومل يعد معن ًّيا بالكشف عن النص األصيل كام وضعه املؤلف ،بل بتقديم نسخة جيدة حتقق أقىص
طورناها ،كام يوضح ذلك هيندل يف مقدمته عىل النسخة
االســتفادة من الدالئل املتوفرة لدينا واملـــ َلكات العلمية التي َّ
اهلجينة التي يرأس حتريرها(((.

لقد أوضح بريجشــرارس ،األب األصيل ملرشوع املوسوعة وواضع خطته سنة  ،1930منذ البداية أنه ال يدعم فكرة
"النســخة اهلجينة"؛ لعدم إمكانية معرفة شكل النص القرآين ما قبل مصحف عثامن .ورأى أن ما تتيحه الوثائق املتوفرة
نصــا خال ًيا من النقط واإلعجام .وهذا املرشوع  -برأيه  -مفيدٌ
إنــا هو إعادة بناء النص العثامين القديم ،أي عندما كان ًّ
ملحة إلنجازه .وهو ســيكون ممكنًا فقط إذا ما تم إنجاز املرشوع األكثر رضورة،
ألغراض بحثية بحتة ،ولكن ال حاجة َّ
وهو إخراج "تعليق نقدي" عىل النسخة القانونية للمصحف ،أي نسخة امللك فؤاد((( أو ما يعرف باملصحف األمريي.

برجشــرارس نحبــه يف  1933دون أن ينجز مرشوعه ،وخلفه تلميذه أوتو ْب ِرتــزل الذي أعاد إحياء املرشوع،
قىض ْ
واقــرح خطة معدَّ لة إلنجازه يف  .((( 1934ثم اندلعت احلرب العاملية الثانية وقىض ْب ِرتزل قبل أن ينجز املرشوع .وبعد
حتولت اهتاممات املسترشقني األملان عن هذا املرشوع مجل ًة ،وانرصفوا إىل دراسة السرية النبوية والعالقة بني النبي
احلرب َّ
والقرآن وغري ذلك(((.

وأما صور املصاحف القديمة (حوايل  12000صورة) التي مجعها برجشرتارس فقد أعلن أهنا ضاعت خالل احلرب.
ف عن أنه كان حيتفظ هبذا األرشيف كل هذه السنني ،ومن ثم
ويف عام  2003وبعد وفاة أنطون ْشبِتْلر تلميذ ْب ِرتزل ،ك ُِش َ
ُقدِّ َم ألكاديمية برلني للعلوم التي جعلته الح ًقا جز ًءا من مرشوع املوسوعة(((.
وخالل هذه الفرتة التي متتد أكثر من نصف قرن جرت مياه كثرية يف حقل مناهج النقد الكتايب والدراسات النقدية،
ومناهج الدراســات اإلســامية والقرآنية ،وتراث املخطوطات اإلســامية املتصلة بالقراءات واملصاحف والتفسري.
(1) idem, "The Oxford Hebrew Bible: Prologue to a New Critical Edition," Vetus Testamentum 58 (2008): 324-51 (DOI:
10.1163/156853308X302006).

(2) Gotthelf. Bergsträsser, Plan einer Apparatus criticus zum Koran (München: Verl. der Bayerischen Akademie der Wissenschaften,
)1930

وانظر الرتحيب الذي لقيه من قبل مؤمتر املسترشقني األملان الذي عقد يف فيننا يف  1930هبذا املرشوع وترقبه له:

E Bannerth, "Wiener Zeitschrift Für Die Kunde Des Morgenlandes." Wiener Zeitschrift Für Die Kunde Des Morgenlandes,
vol. 40 (1933) 150.

(3) Otto Pretzl, Die Fortfhrung des Apparatus Criticus zum Koran (München: Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1934).

((( ملزيد من التفاصيل عن مآالت الدراسات القرآنية يف أملانيا بعد احلرب الثانية ،انظر:

Angelika Neuwirth, Studien zur Komposition der mekkanischen Suren: Die literarische Form des Koran - ein Zeugnis seiner
Historizität?, 2nd ed. (Berlin, New York: De Gruyter, 2007), 1-54.

(5) Michael Marx, "The Koran according to Agfa: Gotthelf Bergsträssers Archiv der Koranhandschriften," Trajekte 19 (2009): 2529; idem, "Europa, Islam und Koran: Zu einigen Elementen der gegenwärtigen gesellschaftlichen Debatte," in Gehört der Islam
zu Deutschland? Fakten und Analysen zu einem Meinungsstreit, ed. Klaus Spenlen, Vortragsreihe der IIK-Abendakademie 2
(Düsseldorf: Düsseldorf University Press (dup), 2013), 61-98.

وقد استغل بعد الصحفيني هذه القصة وأضفى عليها أبعا ًدا درامية ،وربطها بسياق احلرب عىل اإلرهاب بعد أحداث احلادي عرش من أيلول ،انظر:

Andrew Higgins, "The lost archive: Missing for a half century, a cache of photos spurs sensitive research on Islam’s holy text",
Wall Street Journal (12.01.2008).
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فالعديد من كتب الرتاث اإلســامي ذات الصلة بالقرآن :قراءاتِه وتفســره ،قد نُــرت يف العقود األخرية ،ولكنها مل
برجشرتارس لكتاب ابن جني ،أو ابن خالويه .بعبارة أخرى :مل يتم إعادة قراءة
ختضع لتقييم علمي ونقدي كالذي قام به ْ
املنجز اإلسالمي يف التأريخ للقرآن وقراءاته.
َ

برجشرتارس و ْب ِرتزل وكأهنا مل
ولكن اجلانب التوثيقي من مرشوع املوسوعة ،قفز فوق هذا كله ،وسعى إىل تطبيق خطة ْ
تزل راهنة .إن النقد الشديد الذي تعرض له "النقد النيص" عىل يد أمثال مك جان" "McGannيف األدب وبرت ""Brett
يف دراســات الكتاب املقدس وغريمها((( ،واألطروحات العديــدة املتعلقة بآليات وأنامط القوننــة "،"canonization
املؤولة ،ونقد فكرة املؤلف والنص األصيل "ُّ ،"Urtext
كل هذه النقاشــات قد تم جتاوزها وتبني خطة
ومفاهيم اجلامعة ِّ
تعود لبدايات القرن العرشين ،ال تأخذ يف حســباهنا التطورات املفاهيميــة واملنهجية يف هذا احلقل ،من مثل فكرة تعدد
النصوص األصلية " .((("Multiple Originalsبل إهنا مل حتاول االستفادة من مشاريع النقد الكتايب التي بدأت الح ًقا يف
تطوير منهجية التحقيق والنقد النيص ،مثل مرشوع ْشتوتغارت ،أو مرشوع اجلامعة العربية.

وعىل الرغم من أمهية هذه النقاشــات النظرية ،إال أن مرشوع املوسوعة مل يقدم فيها شي ًئا ُيذكر ،وكأن وظيفته تقترص
عــى تقديم مادة النقد النيص للباحثنيٌّ ،
كل ينجز حتلي َله وتقييمه بحســب منهجه ورؤيته .وعليه فال معنى هنا للدخول
يف هذه النقاشات التي مل تزل ،لألســف ،أجنبي ًة عن حقل الدراسات القرآنية يف العامل العريب ،ويف الغرب كذلك .ولذا
املنجز من املوســوعة ومدى دقته والتزامه بالرشوط والضوابط املنهجية يف توفري املادة العلمية
ســأركز هنا عىل النظر يف َ
التي حيتاجها النقد النيص التقليدي.
( أ ) مادة التوثيق ومصادره:

أساســا للنقد النيص؟ وما التفاصيل التي سيعتمد عليها النقد
ما القدر الالزم من املعلومات والبيانات ليكون ً
أساســا لنقد نيص
وينبغــي تضمينها يف قاعدة البيانات؟ وهل القاعدة التي قدمتها املوســوعة صاحلة لتكون ً
تارخيي؟
واملرجع الذي نُقلت عنه
تقدم قاعدة املوسوعة اإللكرتونية ثالثة عنارص أساسية :احلرف القرآين ،و َمن قرأ به،
َ
تلك القراءة .ومت ِّيز يف التوثيق بني القراءات السبع املتواترة  -كام أثبتها الداين يف التيسري  -وغريها من القراءات
املشهورة أو الشاذة(((.

وبتجريد هذه البيانات هتمل قاعدة املوسوعة ماد ًة ثري ًة توفرها املصادر األصلية عن السياق التارخيي للقراءات
وغــر ذلك مما ال غنى عنه يف النقد النيص التارخيي .ففي املصادر األصلية نجد مالحظات بالغة األمهية تتصل

(1) Jerome J. McGann, A critique of modern textual criticism (Charlottesville Va.: University Press of Virginia, 1992); Mark G.
Brett, Biblical Criticism in Crisis? : the Impact of the Canonical Approach on Old Testament Studies (Cambridge: Cambridge
University Press, 2008).

(2) Gary D. Martin, Multiple originals: New approaches to Hebrew Bible textual criticism, Society of biblical literature. Textcritical studies 7 (Leiden, Boston: Brill, 2011).

((( تشمل املصادر التي تم استقراؤها ونرشها كت ًبا يف التفسري (مقاتل ،والطربي ،وأبو حيان) ومعاين القرآن (أبو عبيدة واألخفش األوسط) وإعراب القرآن (النحاس)
وبعض كتب القراءات (ابن جماهد ،والداين ،وابن خالويه) ،وهذا عدد حمدود جدًّ ا إذا ما تم االقتصار عليه ،السيام فيام خيص استقراء القراءات الشاذة ،وشهادات
املصاحف.
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بأســانيد القراءات و ُطرقها ،وكذلك بمواطن القراء ،وشــهادات مصاحف األمصار .وبفقدان هذه البيانات
ٍ
ِ
ِ
ال يمكننا ً
قراءة ما ،وال معرفة ما إذا ما كانت هناك
نســب
شــجرة
مثل ترتيب ظهور القراءات تارخي ًّيا ،أو تت ُّبع
شــهادات ُمصحفية مؤ ِّيدة هلا ،وال اإلقليم أو املِرص الذي انترشت فيه ،أو التقليد القرائي الذي تقوم عليه .بل
يمكن القول :إن ما فعلته قاعدة البيانات يف جتريدها ملصادر الرتاث ،إنام هو تذرير للتطور التارخيي أو لـ"أنساب
القراءات واملصاحف" التي يمكن أن توفرها املصادر األصلية.

يضاف إىل هذا أن القاعدة قد مجعت إىل االختالفات القرائية ،االختالفات اللهجية أو اللفظية من إمالة وإدغام
وتســهيل ونحوها .وهذه قضية ناقشــها من ُ
برجشــرارس ،ومال إىل عدم إدراجها يف "التعليق النقدي"؛
قبل ْ

أقــر بفوائد هلا تتصل بتطور اللهجــات واللغة العربية .ولكن
النعدام أو ضعــف صلتها بالنقد النيص ،وإن َّ
تضخم ً
هائل،
املوســوعة قررت إدراجها يف قاعدة البيانات دون متييز هلا عن االختالفات النصية؛ مما ســبب
ً
سيجعل من مهمة التقييم النقدي أكثر صعوبة ،ولو أهنا م َّيزهتا عن االختالفات النصية لكان أنفع وأوىل(((.
برجشرتارس و ْب ِرتزل مل يتعرضا هلا يف خطتهام ،ومل يبينا كيف يمكن
أما فيام خيص قاعدة املصاحف القديمة ،فإن ْ
التعامــل معها جلهة منهج التوثيق والتأريخ .وإن كان الراجح أن اعتامدمها كان عىل التحليل الفيلولوجي فقط
لتلك الصور .ولكن قاعدة املوسوعة توضح يف خطتها أهنا ستعتمد التحليل الكربوين للرقوق ،كام تبحث تطبيق
تقنية جديدة قيدَ التطوير ،وهي حتليل احلرب من أجل حتديد تاريخ نسخ املصاحف املتوفرة ،وهي طريقة ُمشكلة؛
ألهنــا تقتيض إتالف جزء من النص املكتوب ،وهو ما لن توافق عليه معظم املكتبات املالكة للمخطوطات(((.

ثم إن القائمني باملرشوع قد أسسوا مرشوعني موازيني لدعم هذه القاعدة خاصة (،)Paleocoran, Coranica
َّ
وذلك بالتعاون مع فرنسوا ديروش املتخصص يف دراســة املخطوطات القرآنية ،وذلك من أجل التوصل إىل
تأريخ وتوصيف دقيق لتطور الرســم القرآين خالل القرون األوىل من خــال عدد من املصاحف املحفوظة،
مثل :مصحف جامع عمرو بن العاص املحفوظ بباريس ،أو مصحف مكناس ،وغريها(((.

يضــاف إىل هــذا أن القاعــدة تفتقــر إىل ســجل خــاص بشــهادات املصاحف التــي أثبتتهــا املصادر اإلســامية
ـرا منهــا أرثــر جيفــري يف كتابــه (مصــادر تاريــخ النــص القــرآين) ((( .عــى أيــة
نفســها ،والتــي مجــع كثـ ً

حــال ،فــإن االســتفادة احلاليــة مــن هــذه القاعــدة يف التعليــق النقــدي عــى النــص القــرآين حمــدودة جــدًّ ا،
وذلــك ملســائل ذات صلــة بحداثــة تقنيــات التأريــخ والتوصيــف الباليوغــرايف مــن جهــة((( ،وللجــدل بــن

هنجا غري ًبا ،تكرر فيه بيانات احلرف القرآين ،ومن قرأ به مع كل كتاب يتم استقراؤه .وال تتوفر القاعدة عىل طريقة يمكن فيها
((( اتبعت القاعدة يف إثبات القراءات ً
جتميع وإدماج هذه التكرارات ،بام جيعل مهمة الباحث شاقة جدًّ ا .وهنا يتساءل املرء عن جدوى هذا التكشيف اإللكرتوين!

(2) "computatio radiocarbonica — Coranica," http://www.coranica.de/computatio-radiocarbonica-de (accessed 24 December 2019).
(3) "Paleocoran," https://paleocoran.eu/ (accessed 24 December 2019).
(4) Arthur E. Jeffery, Materials for the history of the text of the Qur’an (NY: AMS, 1975).

((( ينبه ديروش يف كتابه عن مصاحف األمويني أن نتائج تقنيات التحليل الكربوين عىل رغم التقدم الكبري الذي طرأ عليها ،إال أهنا ينبغي أن تؤخذ بيشء من احلذر
نقصا ،فيها مؤثر جدًّ ا يف تقييم التطورات التي طرأت عىل رسم املصحف يف العقود
واحليطة ،السيام هامش اخلطأ الزمني املفرتض ،والذي قد يبلغ  50سنة زيادة أو ً
مناصا من االعتامد كذلك البحث الفيلولوجي والباليوغرايف يف تأريخ املصاحف.
املبكرة من اإلسالم .هلذا فإنه ال يرى ً

François Déroche, Qur’ans of the Umayyads: A first overview, Leiden studies in Islam and society v. 1 (Leiden, Boston: Brill,
2014), 11-14.
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الباحثــن الغربيــن أنفســهم حــول جــدوى االعتــاد عــى الطــرق احلديثــة ،وجتــاوز النظريــات واملناهــج
الفيلولوجيــة التقليديــة مــن جهــة أخــرى((( ،وكذلــك اجلــدل حــول العالقــة بــن الكتــايب والشــفاهي يف
الثقافــة العربيــة عمو ًمــا ،وأثــر ذلــك عــى نقــل النــص القــرآين مــن جهــة ثالثــة(((.

(ب) خطة التوثيق ،ومؤهالت املوثق:

يوضح توصيف املرشوع اخلط َة العملية التي ســيتم بنــا ًء عليها توثيق البيانات اخلاصة بالقراءات من حيث
ال ِّ
إجراءات املراجعة والتدقيق واإلرشاف ،وال املؤهالت العلمية املطلوبة يف املو ِّثقني واملرشفني .وهذه العنارص
كلها تدخل يف صلب املنهج وتقييمه ،وليســت إطارا تنفيذ ًّيا هامشــ ًّيا ،فعليه تُبنى توقعات الباحثني من حيث
الدقة واملوثوقية العلمية .وبام أنه ال تتوفر لدينا مثل هذه البيانات يف توصيف املرشوع ،كان ال بد من أخذ عينة
أخذت ً
من املنجز التوثيقي للكشف عن مدى دقة املادة املنشورة .وقد
مثال عىل ذلك كلمة "مالك/ملك" من
ُ
سورة الفاحتة(((.

املعتمدة يف التوثيق ،فإن حجم
وبالنظر واملقارنة بني البيانات التي تقدمها قاعدة املوسوعة واملصادر اإلسالمية
َ
األخطــاء الفادحة يف التوثيق صــاد ٌم جدًّ ا ،فهذه األخطاء جتعل هذه القاعدة  -مــع كل اجلهد الذي بذل فيها
لألسف  -غري صاحلة لالستخدام العلمي(((.وتشمل هذه األخطاء ك ًّ
ال من :ضبط لفظ القراءة ،وعزو القراءة،
وضبط أسامء القراء ،كام تشمل أخطاء تتصل بفهم املصادر األصلية .وفيام ييل أمثلة عىل ذلك:
 -تم إدراج ســبع قراءات لكلمة (مالك/ملك) كلها غري معــزوة عند الطربي :مع أن مردها إىل ثالث فقط:
ِ
مالكَ ،
تفسريا لذلك.
مالكَ ،م ْل ِك .وال أجد
ً

(((
تم إثبات قراءتني مل يقرأ هبام أحد .وذلك بســبب خطأ يف قراءة النص :فابن جماهد
 -يف النقل عن ابن جماهد َّ
يتحــدث عن روايتني عن أيب عمروَ :م ِل ِك ،و َم ْل ِك .أما يف القاعدة فقد تم إضافة قراءة أخرىِ :م ْل ِكِ ،م ِل ِك،
وهذا راجع خلطأ يف قراءة النص وفهمه .ما لدينا إذن هو :القراءة الســبعية املعروفة عن أيب عمرو " َم ِل ِك"،
ويضاف إليها قراءة أخرى هي " َم ْل ِك" رويت من طريقني كام يتبني من نص ابن جماهد املثبت أدناه:

"حدثني َمدْ ين بن شــعيب عن حممد بن شعيب اجلَ ْرمي ،عن َأيب معمر ،عن عبد الوارث ،عن َأيب عمرو :أنه
قرأ( :م ْل ِك) ساكنة الالم .وروى غريه عن عبد الوارث ،عن َأيب عمروِ :
(م ْلك) مكسورة امليم وساكنة الالم.
َ
كثريا ،وهو كقول العرب يف كَبِد
قال َأبو بكر :وهذا من اختالس َأيب عمرو ]احلرك َة[ الذي ُذكر َأنه كان يفعله ً
ً
َك ْبد ،يسكِّنون وسط االسم يف الضم والكرس
استثقال".

(1) Michael Marx and Tobias J. Jocham, "Zu den Datierungen von Koranhandschriften durch die 14C-Methode," Frankfurter
Zeitschrift für islamische Theologie (2015): 9-43.
(2) Gregor Schoeler and James E. Montgomery, The Oral and the Written in Early Islam, Routledge Studies in Middle Eastern
Literatures 13 (London: Routledge, 2006).
((( َث ْبت القراءات مثبت عىل موقع املوسوعة عىل العنوانhttps://corpuscoranicum.de/lesarten/index/sure/1/vers/4 :

((( ال بد من اإلشارة إىل إدارة املرشوع مل تزل تشري إىل املوقع باعتباره حتت اإلنشاء ،وأنه مل يبلغ مرحلة اإلصدار النهائي ،أي إنه قابل لإلصالح والتعديل.
((( أبو بكر أمحد ابن جماهد ،السبعة يف القراءات ،حتقيق :شوقي ضيف( ،القاهرة :دار املعارف ،)1980 ،ص .105-104
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 -أما فيام خيص نســبة هذه القراءة ألصحاهبا ،فنجد أن القاعدة تنســبها إىل عبد الوارث وإىل أيب عمرو وإىل
أن أســانيد تلك الرواية هي عن أيب عمرو ،وليس إىل َّ
جمهول .يف حني أن ابن جماهد كان يشــر إىل َّ
أن عبد
الوارث واملجهول قد قرؤوا هبا .بعبارة أخرى :هناك اضطراب يف نســبة القراءات ،وخلط صاحب القراءة
بطريقها أو بالسند الذي رويت به.

 -يف النقل عن ابن خالويه :ستُنســب إىل أيب عمرو قراءة أخــرى :وهي " َم ْل َك" بفتح اآلخر ،وهي يف املطبوع

من نص ابن خالويه غري مضبوطة اآلخر .وعىل فرض احتامل النص للفتح والكرس فإن اختيار أحدمها دون
دليل غري مربر( ،وقد تم اختيار الكرس عند النقل عن أيب حيان مع أهنا هناك أيضا غري مضبوطة كام سيأيت).
وهنــا تفيدنا الدالئل التي و َّثقتها الكتب األخرى أن الضبــط الصحيح هو الكرسَ :م ْل ِك((( .وهذا نص ابن

خالويه من النسخة نفسها التي اعتمدهتا القاعدة:
" َم ِل َك يوم الدين أبو حيوة رشيحَ .م ْلك عبد الوارث عن أبى عمرو .و َم َل َك يوم أنس بن مالك فعل ماض"(((.
إذا انتقلنا إىل مصدر آخر وهو تفسري أيب حيان األندليس((( ،فسنجد املالحظات اآلتية:

ِ
﴿مالك﴾ :تذكر قاعدة املوسوعة أن طلحة والزبري قرآ به ،مع أن نص أيب حيان ،عىل العكس
 -يف توثيق قراءة

من ذلك متا ًما" :وهي قراءة العرشة إال طلحة والزبري" ،واملقصود أهنا قراءة العرشة املبرشين باجلنة ،إال طلحة
والزبري مل يقرآ هبا.

 -ثــم يكمل أبو حيان" :وقراءة ٍ
يب وابن مســعود ومعاذ وابن عباس  -والتابعني،
كثري من الصحابة  -منهم ُأ ّ
منهم :قتادة واألعمش" .هؤالء كلهم جعلتهم قاعدة املوسوعة أصحا ًبا لقراءةَ :م ِل ِك .وهذه أخطاء فادحة
يف التوثيق تدل عىل أن من تصدى هلذه املهمة ال ُيسن قراءة العربية وفهم نصوصها.

 -يف قراءةَ :م ِلك ،تذكر القاعدة :عيسى بن عمر الثقفي ،ويف نص أيب حيان" :وأبو الدرداء وابن عمر واملِ ْسور

وكثــر من الصحابة" .وهذا يعني أن املقصود هنا هو عبــد اهلل بن عمر الصحايب ،وليس ما ذكرته القاعدة.

وهذا النص كام ورد يف البحر املحيط حرف ًّيا:
"قــرأ مالِــك عــى وزن :فاعــل باخلفــض عاصــم والكســائي وخلــف يف اختيــاره ويعقــوب ،وهــي قــراءة
يب وابــن مســعود و«معــاذ» و«ابن
العــرة إال «طلحــة» و«الزبــر» ،وقــراءة كثــر مــن الصحابــة ،منهــمُ :أ ٌّ
عبــاس» ،والتابعــن منهــم« :قتــادة» و«األعمــش» ،وقــرأ َم ِلــك عــى وزن فعــل باخلفــض باقــي الســبعة،
((( وهذا حييلنا إىل مشكلة منهجية أخرى تتصل باختيار احلرف الالتيني املعدَّ ل يف إثبات القراءات القرآنية ،وهو خيار شا ّذ إذا ما تم مقارنته بالتعليقات النقدية عىل
العهد القديم العربي أو العهد اجلديد اليوناين ،مما أرشنا إليه ساب ًقا ،فكلها يعتمد األبجدية األصلية .وتربير ذلك بأنه ملساعدة األعجمي عىل االستفادة من القاعدة
ليس مقن ًعا ،فذلك متعذر ملن ال يعرف العربية بكل ٍ
ً
وفضل عن هذا فإن لدينا حاالت كثرية كالتي أثبتناها أعاله ،ال يعرف فيها ضبط الكلمة بدقة ،فنحتاج
حال.
إىل إثبات هيكل الكلمة دون ضبط ،وهذا يتيحه احلرف العريب دون الالتيني ً
مثل.
((( أبو عبد اهلل احلسني ،ابن خالويه ،خمترص يف شواذ القرآن من كتاب البديع ،نرش برجشرتارس ،القاهرة :املطبعة الرمحانية ،1934 ،ص .1

((( أثري الدين حممد بن يوسف ،أبو حيان األندليس ،تفسري البحر املحيط ،حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود وعيل حممد معوض ،بريوت :دار الكتب العلمية،1993 ،
ج ،1:ص .136-133
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وزيــد و«أبــو الــدرداء وابــن عمــر واملســور وكثــر مــن الصحابــة والتابعــن ،وقــرأ « َم ْلــك» عــى وزن

ـهل أبــو هريــرة وعاصــم اجلحــدري ورواهــا اجلعفــي".
َسـ ْ
 -ومن اضطرابــات التوثيق :أن القاعدة تُثبت قراءةَ :م ْل ِك ،وتضبــط آخرها بالكرس ،وهي غري مضبوطة يف
أيضا :أهنا نســبت القراءة هنا إىل أيب
األصل ،يف حني أهنا ضبطتها عند النقل عن ابن خالويه بالفتح .ومنها ً
عمرو فقط ،وأمهلت ذكر عبد الوارث ،عىل خالف ما فعلت أعاله.
 -قراءةِ :
ملك ،بإشباع الكرسة :نُسبت إىل ورش ،مع أن نص أيب حيان" :قرأ هبا أمحد بن صالح عن ورش عن

نافع"ِ .
فل َم مل تنسب إىل نافع ،أو أمحد بن صالح ،وما معايري نسبة القراءة إذن؟
 -أما قراءةِ :م ْلك عىل وزن ِع ْجل ،فهي عند أيب حيان منســوبة إىل" :أبو عثامن النهدي ،والشــعبي ،وعطية.
ونســبها ابن عطية إىل أيب حياة" .هذا النص حتول يف قاعدة املوسوعة إىل قراءتنيِ :م ْل َك ونسبت البن عطية،
وهو ليس من ال ُقراء مطل ًقاِ ،
وم ْل ِك :نسبت لآلخرين.
َّ

 -ما ينسب يف نسخة أيب حيان إىل :أيب حياة ،تنسبه القاعدة إىل :أيب حيوة ،وهو صحيح كام يشري إليه نص ابن
جماهد ،وما جاء يف نســخة أيب حيان فهو من خطأ النارش((( .ولكن القاعدة ال تتيح اإلشارة إىل تصحيح من
هذا القبيل!
مالك ،وأثبتت يف القاعدةِ :
 -وأما قراءة اإلمالة البليغة :فقد ُأثبتت يف نسخة أيب حيان بالرفعُ :
مالك ،بالكرس،

دون إشارة إىل سبب خمالفة األصل .وهذا نص أيب حيان ،أنقله حرف ًّيا كام هو املطبوعة عىل ّ
علته:
"وقرأ َم ْل ِكي بإشباع كرسة الكاف أمحد بن صالح عن ورش عن نافع ،وقرأ ِم ْلك عىل وزن عجل «أبو عثامن
النهدي» ،و«الشــعبي» و«عطية» ،ونسبها ابن عطية إىل «أيب حياة» ،وقال صاحب «اللوامح» :قرأ «أنس بن
مالك» و«أبو نوفل» عمر بن مســلم بن أيب عدي َم ِل َك يوم الدين بنصب الكاف من غري ألف ،وجاء كذلك
عن أيب حياة انتهى .وقرأ كذلك إال أنه رفع الكاف «ســعد بن أيب وقاص» و«عائشــة» و«مورق العجيل»،
وقــرأ َم َل َك ً
فعل ماض ًيــا «أبو حياة» و«أبو حنيفة» و«جبري بن مطعم» و«أبــو عاصم عبيد بن عمري الليثي»
و«أبو املحرش عاصم بن ميمون اجلحدري» فينصبون اليوم .وذكر «ابن عطية» أن هذه قراءة «حييى بن يعمر»
و«احلســن» و«عيل بن أيب طالب» ،وقرأ « َمالِ َك» بنصب الكاف «األعمش» و«ابن الســميفع» و«عثامن بن
أيب ســليامن» و«عبد امللك» قايض «اهلند» ،وذكر «ابن عطيــة» أهنا قراءة «عمر بن عبد العزيز» و«أيب صالح
السامن» و«أيب عبد امللك الشامي» ،وروى «ابن أيب عاصم» عن «اليامن» ملكًا بالنصب والتنوين ،وقرأ َمالِ ٌك
برفع الكاف والتنوين «عون العقييل»  ،ورويت عن «خلف بن هشــام» و«أيب عبيد» و«أيب حاتم» وبنصب
اليــوم ،وقرأ َمالِ ُك يوم بالرفــع ِ
واإلضافة «أبو هريرة» و«أبو حياة» و«عمر بــن عبد العزيز» بخالف عنه،
ونسبها صاحب «اللوامح» إىل أيب روح عون بن أيب شداد".

((( املدقق يف نص أيب حيان الذي أثبتناه صور ًة يدرك حجم اخللل الذي أمل هبذه النرشة ،كام يف ٍ
كثري غريها ،بحيث غدا االعتامد عليها يف موضوع دقيق كإثبات القراءات
َّ
القرآنية َّ
حمل نظر.
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تفوهتا قاعدة املوسوعة بسبب اخلطة التي اعتمدهتا(((:
من البيانات الرضورية التي ِّ

 -املالحظات النقدية :إن القاعدة بســبب جتريدهــا للمصادر األصلية هتمل املالحظــات النقدية للمؤلفني
كتعليــق ابن جماهد وأيب حيان عىل رواية "م ْلك"َّ ،
وأن هذا من اختــاس احلركة الذي ُعرف به أبو عمرو،
كقــول العرب يف كَبِدَ ،ك ْبد .أي إن ابن جماهد هنا حييل هــذه القراءة عن أيب عمرو إىل ظاهرة صوتية ،وهي
ذات ٍ
قيمة خمتلفة يف النقد النيص عن االختالفات النصية.

 -اإلشــارة إىل مصادر القراءات القديمة ،واملفقــودة غال ًبا :مثل كتاب "اللوامح يف شــواذ القراءات" ،أليب
الفضل الرازي ( ،)1062/454وقد ذكره أبو حيان يف تفسريه أكثر من  170مرة.

 -اإلشارة إىل موطن بعض القراء :عبد امللك قايض اهلند (وليس القايض اهلند كام يف القاعدة) ،وعون ال َعقييل
(بفتح العني وليس بضمها كام أثبت يف القاعدة).
ٍ
بخالف عنه".
 -اإلشارة إىل تعدد الروايات عن شخص ما ،مثل قوله" :وعمر بن عبد العزيز
ملك بالشذوذ ً
 -تعليقاته النقدية :مثل احلكم عىل قراءة ّ
مثل(((.

(جـ) التوثيق النقدي بني أيب حيان األندليس وقاعدة املوسوعة:

لقد قدَّ م لنا أبو حيان األندليس ( )1344/745يف تفسريه إحصاء وضب ُطا لثالث عرشة قراءة لكلمة ﴿مالك﴾
أو ﴿ملك﴾ ،ما تواتر منها أو اشتهر أو َّ
شذ ،وكان يف عمله دقي ًقا جدًّ ا؛ إذ مل تكشف املقارنة مع املصادر املتقدمة
نجزه مع قاعدة
أي خطأ يف توثيقه (إذا أغضينا النظر عن أخطاء حمققي كتابه) .فإذا ما قارنّا ُم َ
عليه مما وصلنا عن ِّ
املوسوعة فسندرك حجم فشلها ،والسيام يف عرص التوثيق اإللكرتوين وتوفر املصادر ِ
والفرق البحثية!

بل إن أبا حيان مل يكتف بتوثيق القراءات ورسدها ،بل أرفقها ببيانات تارخيية وتعليالت لغوية وهلجية ال يمكن
إمهاهلا .فــإذا ما أضفنا إىل ذلك ما قام به بعــد توثيقه من حتليل لغوي فيلولوجي للــدالالت املختلفة لكلمة
ّ
األول ملصدر:
"امللك" ،من خالل االعتامد عىل شــواهدَ من شعر ما قبل اإلسالم ،والتنقيب عن املعنى املادي
املـُــلك أو املِلك ،وهو "الربط" بحسب أيب حيان ،بغض النظر عن اتفاقنا أو اختالفنا مع حتليله ،أال نكون هبذا
أمام نموذج تطبيقي ملا يسمى بالنقد النيص التارخيي؟! أمل يقدم لنا أبو حيان "تعلي ًقا نقد ًّيا" باحلجم والدقة التي
تتيحها القدرة البرشية ِ
لعالٍ فرد؟
((( إن من اجيابيات اختيار مرشوع املوسوعة للنرش االلكرتوين أنه يتيح ضم أكرب قدر من املعلومات الرضورية للبحث والنقد النيص ،دون قلق من ضيق املساحة
أيضا أن القاعدة هتمل اإلشارة إىل رقم املجلد والصفحة يف
والتكلفة املادية للنرش الورقي .فأي مربر إذن إلمهال بيانات بالغة األمهية للنقد النيص؟! الغريب ً
املصادر التي تعتمدها ،بام يص ّعب مهمة الباحث عند الرغبة يف التدقيق.

((( اقترصت هذه الدراسة عىل اإلشارة إىل اخللل املتعلق بضبط قراءات "ملك/مالك" ،وليس هذا عىل سبيل الرتصد واتباع السقطات ،ولكن اخللل متكرر يف توثيق
قراءات أخرى من الفاحتة ،وال يسع املجال هنا لتتبع ذلك واستقصائه ،ولكنني أكتفي هنا بإشارة خاطفة إىل مثالني آخرين :تنسب القاعدة إىل ابن جماهد أنه قرأ
"عليهم" عىل سبعة وجوه ،ومصدرهم هو "املحتسب" البن جني ،وابن جني إنام ينقل عن جماهد توثيقه هلذه القراءات وليس أنه قرأ هبا .املثال الثاين :تنسب
أخذا عن أيب حيان ،ولكن أبا حيان يعقب ً
وغري الضالني" ،بفتح الراءً ،
قائل" :روي
غري املغضوب عليهم
َ
القاعدة إىل ُأيب بن كعب وعمر بن اخلطاب قراءة " َ
عنهام يف الراء يف احلرفني النصب واخلفض" ،وهذه إشارة مل يتم إثباهتا يف القاعدة .انظر :أبو حيان األندليس ،البحر املحيط ،ج ،1:ص  .015أبو الفتح عثامن ابن
جني ،املحتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات ،حتقيق :عيل النجدي ناصف وعبد احلليم النجار وعبد الفتاح شلبي ،القاهرة :املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية،
 ،1994ج ،1:ص https://corpuscoranicum.de/lesarten/index/sure/1/vers/7 .44-43
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اجلواب عن هذا قد يكون باإلجياب والنفي ت َب ًعا ملفهوم النقد النيص التارخيي .فإذا فهمنا النقد النيص التارخيي،
باملعنى الكالسيكي الذي انترش يف العرص الرومانيس يف أوروبا ،فإن أبا حيان مل يقدم نقدً ا نص ًّيا ،وإنام قدم ماد َة
النقد النيص .وذلك أن أبا حيان مل حياكم هذه القراءات إىل معايري نقدية تتيح معرف َة الشكل الذي أراده املؤلف
من هذه الكلمة ،أو القراء َة األقدم هلا عىل أضعف اإليامن.

ولكن إذا فهمنا النقد النيص التارخيي من منطلق النقاشــات املعارصة التــي أخضعت مفهوم املؤلف والنص
واجلامعة للمراجعة النقديــة ،فيمكن حينها القول إن أبا حيانً ،
مثل ،ينطلق مــن رؤية وتقييم نقدي خمتلف.
مكون من مفهوم النص القرآين بالنســبة له ،واحلروف املختلفة تكتســب
فتعدديــة احلروف والقراءة جــز ٌء ِّ
مرشوعيتهــا من مقدار شــهرهتا وتلقيها بالقبول من قبل اجلامعة املؤمنة (أو بتعبــر فيش :اجلامعة املؤولة((()،
أو بتعبري أيب حيان" :ما أتى ٍ
بأثر مســتفيض"((( .وهو ال ي ُِر ُج من دائــرة املقبول إال تلك احلروف التي مل حتظ
بقبول ٍ
ٍ
كاف ،ومل َيثبت هبا تقليدٌ ؛ فإهنا حينئذ تُنســب إىل الشــذوذ و ُيمنع التعبد هبا ،وإن بقيت شاهدً ا تارخي ًّيا ال
يمكن نفيه جز ًما أو إمهال ذكره .وعليه يمكن القول :إن أبا حيان قد قدم لنا تعلي ًقا نقد ًّيا و َّثق فيه تاريخ تفاعل
اجلامعة املؤمنة مع النص القرآين بمراحله املختلفة ودرجات انتشاره املتواترة واملشهورة والشاذة(((.

 .2التقييم النقدي للتوثيقات النصية:

دعونا نفرتض اآلن أننا اســتطعنا تكوين قاعدة بيانات بالغة الدقة ومتكاملة ،سوا ٌء للقراءات القرآنية أم ملخطوطات
املصاحــف والنصوص الدينية والثقافية املحيطة هبا ،فام التصور املنهجي لعملية التقييم النقدي التارخيي الذي ينبغي أن
برجشرتارس حني وصل إىل هذه النقطة من خطته أحال فيها إىل دراسته
ننجزه؟ مل تقدم املوســوعة
تصورا لذلك ،وحتى ْ
ً
لقراءة احلســن البرصي ومنهجه فيها((( .وبمراجعة مــا قام به ،وبام قامت به نويفرت مثلً ،يتبــن لنا أن قضية التقييم
دائم ما توصف بالعلمية ،ما هي إال عملية تأويلية ختضع ألُ ٍ
طر تفســرية وخيارات منهجية ختتلف
النقدي التارخيي التي ً
كثريا عن املعايري التي اعتمدها القدماء يف الرتجيح بني القراءات.
فيها األنظار وتتعدد ،وهي يف املحصلة ال ختتلف ً
مالك أم ملك ؟

دعونا نتناول ً
مثال عىل ذلك نفس كلمة :مالك/ملك .التي عرضنا هلا آن ًفا .ما التقييامت النقدية املمكنة هلا؟

	-التقييم التقليدي عند املســلمنيَ :قبِل مجهور املســلمني بقرآنية القراءتني وأهنام ثابتتــان بطرق متواترة .ثم اختلف
(1) Stanley E. Fish, Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretive Communities, 12th ed. (Cambridge, Mass.: Harvard
Univ. Press, 2003).

((( يف هذا السياق حيسن الرجوع إىل النظريات املختلفة التي تناقش مفهوم "األصل املتعدد" أو أصالة التعدد ،وكذلك فكرة اجلامعة املؤمنة ومرجعيتها يف ضبط النص
وقوننته .انظر:

Martin, Multiple originals, 7; Brett, Biblical Criticism in Crisis? : the Impact of the Canonical Approach on Old Testament
Studies.

((( هذا التوصيف ال يعني بطبيعة احلال أن عمل أيب حيان كامل وال مزيد عليه ،كام يعتذر بعض املسلمني (بأننا كُفينا مؤونة التدقيق) ،أو أنه جييب عن كل التساؤالت
التي تدور يف خلد الباحث يف تاريخ القراءات .وهذا ما يدفعنا للنظر يف منهج التقييم النقدي للوثائق النصية املثبتة.

(4) Gotthelf Bergsträsser, Die Koranlesung des Hasan von Basra (Lipsiae: In aedibus quae Asia Major appelantur, 1926), 11-57.
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سامر رشواني

ــراء واملفرسون يف اختياراهتم وترجيحاهتم .واملعايري التي بنوا عليهــا هذه االختيارات أو الرتجيحات تتعدد،
ال ُق َّ

فمنهم من ســأل :كيف كان النبي صىل اهلل عليه وسلم يقرأ هذه الكلمة يف صالته اليومية؟ وهنا جاءت الروايات
متعددة ومتعارضة ،فروايات أ َّيدت قراء َة "مالك" وأخرى قراءة "ملك" .وقد قدم عطية الكشــكي دراســة جيدة

هلذه الروايات ،فال نطيل التعليق عليها((( .ومنهم من اعتمد معايري تأويلية حمضة تتصل بموقع اآلية من الســورة
وســياقها الداليل .ومنهم من اعتمد عىل دالئل الشــواهد القرآنية ،أو عىل أسباب لغوية بحتة ،أو عوامل هلا صلة

فضل قراءة احلرمني باعتبارها أقــرب ملوطن النزول .أما بعضهم فقد
باالنتشــار اجلغرايف للقراءة :فالبعض مثال َّ
رفض قراءة "ملك"؛ ألنه شــك بوجود دوافع سياسية خلف اشــتهارها ،وذاك اعتام ًدا عىل رواية يف سنن أيب داود

عن معمر :أن أول من قرأها "ملك" مروان بن احلكم اخلليفة األموي ،وإليه تشــر رواية أخرى عن أمحد أنه قال:

رجح "مالك"
القــراءة القديمة هي "مالك" .ومن العلامء من
احتج برســم املصحف اإلمام ،فأبو عــي الفاريس َّ
َّ

بألف ،ألنه موافق لرســم املصحف اإلمام ،يف حني أن صاحب املباين ذكر أنه اعتام ًدا عىل الرسم نفسه فإن آخرين
رجحوا "ملك".

	-تقييــم نويفــرت :متيل نويفرت يف تفســرها إىل ترجيح قراءة "ملك" بغري ألف .وتســتند يف ذلــك إىل النموذج
أساسا لتفسريها .ولكنها أيدت رأهيا بإحدى املخطوطات القديمة
التفسريي واالفرتاضات املنهجية التي اعتمدهتا ً
ٍ
قاطعة بخطأ القراءة
للمصحــف التي كُتبت فيها "ملك" بغري ألــف((( ،مع تأكيدها عىل أن هذه داللة ظنية غــر
األخرى أو تأخرها(((.

وتستند نويفرت يف تفســرها إىل حتليل الشكل األديب للسورة القرآنية باعتباره وحدة داللية متامسكة ذات وظيفة
اجتامعية دينية " ،"Sitz im Lebenثم مقارنته باألشــكال األدبية الشــبيهة من قبيل النصوص الكتابية السابقة أو

أشعار العرب قبل اإلسالم(((.

ذات وظيفة شعائرية
أما فيام خيص ســورة الفاحتة :فإن نويفرت ختلص إىل أن للسورة وضعية خاصة ،فهي صال ٌة ُ
َ
الرتاتيل املسيحية ،وبخاصة ما يعرف
تسبيحا هلل ومتجيدً ا ودعا ًء ،وهي هبذا تشبه يف وظيفتها وبنيتها
يومية ،تتضمن
ً

وتفصل نويفرت يف
بالصــاة الربانية (أبونا الذي يف الســاوات) ،التي ترتل عادة يف الكنائس فجر يــوم األحد.
ِّ
مقارنتها وجو َه التامثل والتاميز بني النصني بام ال جمال لذكره اآلن(((.

((( عطية الكشكي ،قراءات النبي صىل اهلل عليه وسلم :دراسة قرآنية حديثية ،الرياض :جامعة امللك سعود ،2011 ،ص .11-1

((( وهي إحدى خمطوطات صنعاءhttps://corpuscoranicum.de/handschriften/index/sure/1/vers/1?handschrift=114 :

((( وقد أمهلت نيوفرت اإلشارة إىل املخطوط يف كتاهبا ،وبقيت يف موقع املوسوعة ،انظر:

Angelika Neuwirth, Der Koran. das neue Gottesvolk: "Biblisierung" des altarabischen Weltbildes Band 1/2 (Berlin: Verlag der
Weltreligionen, 2017), 85-102; https://corpuscoranicum.de/kommentar/index/sure/1/vers/4

(4) eadem, Der Koran als Text der Spätantike: Ein europäischer Zugang, 1st ed. (Berlin: Verlag der Weltreligionen, 2010), 276327; 369-393.

"(5) Angelika Neuwirth and Karl Neuwirth, "Sūrat al-Fātiha - ‘Eröffnung’ des Text-Corpus Koran oder ‘Introitus’ der Gebetsliturgie,
in Text, Methode und Grammatik, ed. Walter Gross, Hubert Irsigler, Theodor Seidl, and Wolfgang Richter (St. Ottilien: EOS
Verlag, 1991), 331-57.
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ترجح  -باالســتناد إىل هذا املقارنة  -قراءة "ملك"؛ ذلك أن
ولكــن فيام خيص تقييمها لكلمة :ملك/مالك .فإهنا ِّ
الـــملك أن حييل املتلقي إىل مفاهيم
نص الصالة املسيحية يتحدث عن ملكوت اهلل((( ،والقرآن يريد بذكره كلمة
ُ
ً
تأويل جديدً ا.
دينية مشرتكة مع املسيحية ،ولكنه يضعها يف سياق جديد ،ويقدِّ م هلا
ال بد مــن التأكيد هنا عىل أن نويفــرت تبدو ،كام توضح يف ثنايــا مقاالهتا ،واعي ًة بالطبيعــة التأويلية الختيارها
واحتجاجهــا النقدي .لذا فهي ال تدَّ عي أهنا هبذا تقدم نقــدً ا تارخي ًّيا علم ًّيا باملعنى التقليدي للكلمة؛ بقدر ما تقدم
مسامهة تأويلية.

	-اقرتاح نقدي :اختارت نويفــرت بعض النصوص املوازية التي أوردهتا القاعدة وبنــت عليها تأويلها ،ولكن إذا
نصا من كتــاب اخنوخ (إدريس)
ما رجعنا إىل تلك النصوص املوازية التي تم اســتقراؤها حتى اآلن ،فســنجد ًّ
املعرتف به من قبل الكنسية االثيوبية ،يتحدث عن اهلل كـ"مالك للحكم/القضاء/الدين"((( ،وإذا ما أضفنا لذلك
ً
مثل العبــارة التي تتكرر بكثرة يف كتاب الصابئة املندائيني "اجلنزا" من القرن الثاين/الثالث امليالدي ،وهي :مالك
امللك(((؛ فيمكننا االنتهاء إىل:

أن الرتاث الديني الســابق زمن ًّيا اإلسال َم قد عرف اهللَ :م ِلكًا ،كام عرفه مالكًا للحكم والقضاء (له احلكم واألمر).
َّ
وعليه يمكننا أن نقرتح مقاربة أخرى لقضية تعدد احلروف والقراءات؛ باعتبارها مقصدً ا أصل ًّيا يف النص القرآين،
لفت نظر املتلقي إىل إرث املفاهيم الدينية املشرتك الذي حتيل إليه هذه احلروف والقراءات .هبذا املعنى
جلهة إرادته َ
ال تبقى تعددية القراءات مشــكلة أمام الباحث النقدي يســعى لتجاوزها بح ًثا عن األصل الواحد ،وإنام تصبح
مهمته فهم البواعث واخللفيات الدينية والتارخيية واللغوية التي حتيل إليها تلك القراءات املتعددة.
الرصاط املستقيم:
أثر اإلطار التفســري الكامن يف توجيه التقييــات النقدية لباحث مثل
وقبــل اخلتام أود اإلملــاح إىل نموذج ُيظهر َ
ۡ
ۡ َ ّ
ٱلص َر ٰ َط ٱل ُم ۡس َتقِ َ
يم﴾.
برجشرتارس ،يف حتليله لقوله تعاىل﴿ :ٱهدِنا ِ
ْ

ويرجح َّ
أن هذه هي القراءة األصلية األوىل
مستقيم،
برجشرتارس أن احلســن البرصي قد قرأها :اهدنا رصا ًطا
ِّ
يذكر ْ
ً
ٍ
تطور حصل ملفهوم
التــي قرأ هبا النبي .أما القراءة بـــ (ال) التعريف املثبتة يف املصحف العثامين ،فهي تفرتض وحتيل إىل
املعرفة كذلك قراءة
"الرصاط املســتقيم" بعد أن استقر وأصبح له إحالة ثابتة معروفة ،وال يستبعد أن تكون هذه القراءة َّ
للنبي نفسه(((.
((( ونصها" :أبانا الذي يف الساموات .ليتقدس اسمكِ .
ليأت ملكوتك" كام جاءت يف سفر متى ،10-9 :6 :وكذا ما جاء يف سفر يوحنا .19-11:15 :كام تشري
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
نيوفرت إىل األيقونات الشائعة للملك املرتبع عىل عرشه ،رمزً ا إىل املسيح عند عودته يو َم احلساب ،كام يف سفر متى َ " :25:31و َمتَى َجا َء ا ْب ُن ِ
يع
اإلن َْسان ف َم ْده َو َج ُ
ِ
ا َْلال َِئك َِة ا ْل ِقدِّ ِ
يسنيَ معهَ ،ف ِحين َِئ ٍذ َ ِ
س َم ِْد ِه" .انظر:
ََُ
ْ
يل ُس ع ََل ك ُْر ِّ
https://corpuscoranicum.de/kontexte/index/sure/1/vers/4/intertext/409
https://corpuscoranicum.de/kontexte/index/sure/1/vers/4/intertext/1167

((( انظرhttps://corpuscoranicum.de/kontexte/index/sure/1/vers/4/intertext/908 :

(3) Lidzbarski, Mark, Ginzā: der Schatz oder das grosse Buch der Mandäer (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1925).
(4) Bergsträsser, Die Koranlesung des Hasan von Basra, 20.
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ً
معقول؛ ألنه حييل إىل نموذج تفسريي يستند إىل فكرة التقدم من البسيط
هذا التقييم النقدي املقدَّ م قد يبدو أول وهلة
إىل املركب ،ومن املجهول إىل املعلوم .فمالمح "الرصاط املســتقيم" مل تكن واضحة بعدُ يف مبدأ البعثة ،ولكنها تشكلت
واتضحت مع الزمن ،وعليه فإن االنتقال من التنكري إىل التعريف يصبح مفهو ًما يف إطار هذا النموذج التفسريي.

واملشكلة هنا ليست يف صحة هذا التفســر ،وإنام يف البداهة التي اكتسبها يف البحث احلديث ،بحيث أصبح ال يرى
الكثريون داع ًيا إلخضاعه للمراجعة النقدية .فــإذا ما ذكرنا ً
مثل أن هناك آيات مكية أخرى تنتمي لنفس الفرتة الزمنية
التي نزلت فيها ســورة الفاحتة ،ورد فيها تعبري "الرصاط املســتقيم" معرفا بـ (ال) ،يف حني أن هناك آيات مدنية متأخرة
جاء فيها التعبري منك ًَّرا ،فإن نموذج التقدم املطروح يفقد قدرته التفســرية ،ويعيدنا إىل النقطة األوىل :أهيام كانت القراءة
األوىل أو األصلية أو األقدم؟ ثم إن مشكلة هذا النموذج التفسريي املفرتض لفكرة التقدم ،متتد لتشمل الدراسة اخلاصة
بالبحث عن الرتتيب التارخيي للسور القرآنية ،ولكن تلك قضية أخرى.

 .3النصوص الثقافية والدينية املوازية:

وحوارا جد ًّيا مع
تــرى نويفرت  -كام تبني خطة املرشوع  -أن النص القرآين كان يف أجزاء كبرية منه اشــتباكًا نقد ًّيا
ً
املفاهيــم الدينية والثقافية التي كانت منترشة يف اجلزيرة العربية وما حوهلــا .وأننا ال غنى لنا يف فهم القرآن عن النظر يف
ً
تأويل أو نقدً ا
هذه املفاهيم والنصوص ،ومقارنتها بالنص القرآين ،وفهــم التحوالت والتغيريات التي يقرتحها القرآن
أو تبنّ ًيا .من هذا املنظور ينتقد املرشوع بشدة اإلطار التأوييل للمقاربات االسترشاقية الكالسيكية التي كانت ترى يف هذه
كبريا
النصوص
َ
مصادر اعتمد عليها النبي أو اجلامعة املؤمنة يف تكوين القرآن وتأليفه .ويعد هذا االجتاه يف البحث تقدُّ ًما ً
يف فهم أصالة النص القرآين وتارخيه ،وهو متساوق مع عدد من االجتاهات احلديثة يف دراسة الكتب املقدسة(((.

بناء عىل هذا تقوم هذه القاعدة عىل اســتقراء النصوص القديمة يف لغاهتــا األصلية ،وهي :العربية اجلنوبية القديمة
واحلبشــية والرسيانية والعربية واليونانية ،بح ًثا عن األفــكار واملفاهيم التي يمكن أن يوجد هلا صدى يف النص القرآين.
وهي بذلك تســتند إىل افرتاض مفاده أن هذه النصوص املكتوبة وإن مل تكن متوفرة يف اجلزيرة العربية فجر اإلسالم ،إال
أهنا كانت منب َّثة يف الثقافة الشفاهية ،وأدبيات أواخر العصور القديمة التي كانت منب َّثة يف املحيط الثقايف للقرآن(((.
يستعني القائمون عىل املوسوعة يف اســتخالص النصوص املوزاية عىل كتابات املسترشقني القدامى مثل :هوروفِتز

(بحوث قرآنية((() وشــباير(القصص الكتابية يف القرآن((() وغريمها ،إضافة إىل استقرائهم اخلاص لألدبيات الرسيانية
((( عىل َّ
مرصا عىل إعادة إنتاج أصوليات االسترشاق العتيقة ،من خالل نسخ رديئة غال ًبا ،أو من خالل تطوير وتعديل االجتاه النقدي
أن بعض املسترشقني مل يزل ًّ
اجلذري الذي اختطه وانسربو يف سبعينيات القرن املايض.

((( يقوم هذه االفرتاض عىل نقد الفرضية الشائعة عن اجلزيرة العربية قبيل اإلسالم ،باعتبارها موطن أمة جاهلية معزولة عن العامل ثقاف ًّيا ودين ًّيا .وهو يستند إىل
دراسات تارخيية وأركيولوجية تثبت االرتباط الثقايف والديني الوثيق بني اجلزيرة العربية وحميطها اجلغرايف يف أواخر العصور القديمة .عىل أن صحة هذا االفرتاض
مجل ًة ال يقتيض دقته عىل مستوى اجلزئيات؛ إذ تعوزنا الوثائق الكافية إلثبات أن مفهو ًما أو تقليدً ا حبش ًّيا معينًاً ،
مثل ،كان معرو ًفا يف اجلزيرة العربية ،وأن القرآن قد
مرارا من خالل إقرارها بالطبيعة االجتهادية الظنية هلذه البحوث .وهذا يعد
قصده بالذات عند اإلشارة إليه .وهذه مالحظة قد أدركتها نيوفرت ،وأشارت إليها ً
ً
مهم عن الرطانة العلمية للخطاب االسترشاقي التقليدية ،وإن مل تزل تلك الرطانة العلمية شائعة يف اخلطاب العام ووسائل اإلعالم.
حتول ًّ

(3) Josef Horovitz, Koranische Untersuchungen, Studien zur Geschichte und Kultur des islamischen Orients 4 (Berlin: De Gruyter,
1926).

(4) Heinrich Speyer, Die biblischen Erzählungen im Qoran, 1st ed. (Hildesheim: Olms, 1961).
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مثل كتابات :يعقوب الرسوجي وأفرام الرسياين ،وغريها من األدبيات احلبشــية والنصوص اليهودية واملســيحية غري
القانونية .وهذا يعني أن املادة التي تقدمها هذه القاعدة ،هي املادة ذاهتا التي اعتمدها املسترشقون التقليديون يف بحثوهم
القائمة عىل نفي أصالة النص القرآين ،واعتباره ك ً
ُناشــا لنصوص دينية ســابقة عليه ،ولكنها هنــا ماد ٌة من َّقحة ومزيدة،
تغيريا يف نموذجها التفسريي وإطارها التأوييل(((.
ويفرتض أن هناك ً
ويف هذا السياق ال بد من مالحظتني:

األوىل :الطبيعــة التأويلية املركبة هلذا الرضب من البحوث ،ذلك أهنا تقوم عىل فهم أو ٍّيل يفرتضه الباحث للكلمة أو
املوضــوع القرآين ،وكذا عىل فهم أو ٍّيل للنص املوازي من اللغــات األخرى ،ثم عىل عالقة مفرتضة بني النصني .فإذا ما
متخصصا يف واحد من هذين الرتاثني دون اآلخر ،فينبغي حينها
أضفنــا إىل ذلك أن حمرر هذه النصوص غال ًبا ما يكون
ً
كثريا ما تكون ختمينية ،لعالقات حمتملة بني النصوص ،ينبغي التحقق
أن نفهم هذه املقارنات عىل أهنا إشارات ظنية ،بل ً

منها بالدرس واملقارنة.

الثانية :إن املقارنة بني النصوص واملرجعيات الكتابية متيل إىل إمهال التفسري والتلقي التقليدي هلذه النصوص ،وهو
عنرص ال يمكن إغفاله ،والسيام يف سياق دراسة تبتغي إعادة بناء املحيط الثقايف والديني الذي ظهر فيه القرآن .واملقصود
هنا هو تلــك القصص والروايات الكتابية التي رواها املســلمون منذ القرون األوىل لإلســام عن اليهود والنصارى
وغريهم .ويف هذا الســياق فإن الدراسات اإلسالمية يف العامل العريب تعاين من فقر كبري يف دراسة تاريخ تفاعل املسلمني
األوائل مع الثقافات واألديان املحيطة هبم ،والتي غال ًبا ما أصبحت تدرس حتت عنوان اإلرسائيليات أو الدخيل.

خاتمة
إن احلــدود املتخيلــة التــي فرضتهــا حالــة الصــدام بــن الــرق والغــرب علم ًّيــا وسياســ ًّيا خــال القرنــن
األخرييــن ،قــد انعكســت عــى التصــورات واملفاهيــم التحليليــة للباحثــن املســلمني والغربيــن عــى حــد ســواء.
فاملســلمون يســكنون عــى ضفــة الــراث والتقليــد والفهــم اإليــاين ،وعــى الضفــة األخــرى يقــدم الغربيــون
دراســات تقــوم عــى نقــد نــي تارخيــي هــو نتــاج التقــدم العلمــي الغــريب ،ونتــاج جــرأة الغــريب عــى الفصــل بــن
ـرا مــا نجــد البعــض ،الســيام يف الغــرب ،يســأل ،هــل يقبــل املســلمون أن
اإليــاين واألكاديمــي العلمــي .لــذا كثـ ً
خيضــع القــرآن ملعايــر النقــد النــي التارخيــي؟ مفرتضــن أن هــذا النــوع مــن النقــد مل ُيــارس مــن قبـ ُـل يف تاريــخ
املســلمني .هنــا قــد يــر ُّد بعــض املســلمني برصامــة قاطعــة :بــل قــد كان لدينــا نقــد تارخيــي أشــد رصامــة ممــا يقرتحــه
الغربيــون(((.
مقدســا ،فقــد غــدا بح ًثــا نســب ًيا يقــوم عــى التوثيــق
واحلقيقــة أن النقــد النــي مل يعــد ُينظــر إليــه باعتبــاره علـ ًـا
ً
موحــدة ،بــل
والتدقيــق مــن جهــة ،والتأويــل مــن جهــة أخــرى .وهــو يف كل ذلــك ال يمتلــك أدوات وخطــوات َّ

((( وعىل الرغم من إجيابية هذا التغري ومتشيه مع املقاربات احلديثة إال أنه ال يمنع من استثامر هذه القاعدة من قبل األصوليني من أتباع نظريات النقد اجلذري.
((( انظر مثلً:

Muhammad M. A’zami, The History of the Qur’anic Text : from Revelation to Compilation : a Comparative Study with the Old
and New Testaments (Puchong, Selangor: Co-publishers : IBT, Azami publ, 2011).
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ومهــد للحقــل الــذي يشــتغل فيــه .فــأدوات النقــد النــي التــي
يســتنبط أدواتــه ومالحظاتــه بعــد اســتقراء طويــل ُ
ـرا عــن تلــك التــي تطبــق عــى العهــد القديــم أو اجلديــد.
تطبــق عــى نصــوص شكســبري ختتلــف كثـ ً
كــا أنــه ليــس لدينــا حتــى اليــوم تقييــم نقــدي شــامل للمنجــز اإلســامي ومناهــج املتقدمــن يف توثيــق
القــراءات واملصاحــف وتارخيهــا ،عــى الرغــم مــن نــر الكثــر مــن كنــوز هــذا الــراث خــال العقــود األخــرة
ســوا ٌء القديــم منهــا واملتأخــر .فكيــف سيتنســى لنــا أن نبنــي نقــدا نص ًّيــا عــى مصــادر مل ختضــع هــي نفســها للتدقيــق
والتحقيــق ،ومل ننظــر يف تطورهــا التارخيــي؟!

إن مرشو ًعــا يو ِّثــق التطــور التارخيــي للقــراءات واملصاحــف ،ويكشــف اآلليــات التــي اكتســبت هبــا بعــض
هشــت أخــرى لتُعــدَّ شــاذة ،وكــذا العالقــة بــن التأويــل والقــراءة؛ إن مرشو ًعــا كهــذا
القــراءات التواتــر يف حــن ُ ِّ
هلــو عمــل بالــغ األمهيــة يف فهــم تاريــخ القــرآن والعلــوم القرآنيــة .وهــو ألجــل ذلــك حيتــاج ألن ينجــز بقــدر كبــر
مــن الدقــة ،والرصامــة املنهجيــة مــن قبــل خمتصــن متمرســن يف هــذا احلقــل ،وليــس مــن قبــل طــاب متدربــن(((.

وحينــا نقــارن الدقــة والرصامــة املنهجيــة التــي ُتتَّبــع يف إنجــاز العهــد القديــم يف اجلامعــة العربيــة عــى مــدى
عقــود طويلــة ،فإننــا نــدرك أن مــروع املوســوعة يف جزئــه التوثيقــي( ،ذلــك أن القســم التأويــي الــذي تقــوم عليــه
ـري بدراســة نقديــة خاصــة) إذا مل يصحــح منهجيتــه العلميــة فإنــه
أنجيلــكا نويفــرت لــه قيمــة خاصــة ،وهــو حـ ٌّ
ســيكون كارثــة بمعايــر النقــد النــي الغــريب نفســه ،وســيزيد مــن عمــق احلــدود الومهيــة املتخ َّيلــة بــن البحــث
ـدرا لعفاريــت ال حتــى.
اإلســامي والبحــث الغــريب ،وســيكون مصـ ً

((( عمل فريق من الباحثني التونسيني حتت إرشاف عبد املجيد الرشيف سنوات عديدة يف كشاف للقراءات القرآنية املتواتر منها والشاذ ،وكذا لشهادات املصاحف،
والناسخ واملنسوخ ،وأسباب النزول واآليات املتكررة يف القرآن .وهو عمل يراد منه أن يضاهي عمل املوسوعة القرآنية األملانية ومتكني القارئ املعارص والباحث
خمتصا" .وهي ستساهم يف حترير الدراسات القرآنية من "ربقة املواقف املاقبلية" ،ويف تقديم
من "مادة خام يعرس عليه بمفرده االطالع عليها واستغالهلا إن مل يكن ًّ
"مادة معرفية متعددة املناحي ،التارخيي منها ،واإلنايس ،واللساين ،واألسلويب ،واملقارن ،وغريها .وما هذا العمل إال إسهام يف توضيح عنارص الرؤية املوضوعية،
التي ال يمكن للمؤمن ولغري املؤمن أن يتغاضيا عنها".
وهذا املرشوع التونيس يتفوق عىل املرشوع األملاين من حيث الضبط ودقة التوثيق ،إال أنه ال جيدي نف ًعا ال يف إعداد تعليق نقدي عىل القرآن ،وال يف فهم التطور
التارخيي للقراءات واملصاحف ،وهو عىل أية حال بحاجة لوقفة مستقلة .انظر:
عبد املجيد الرشيف وآخرون ،املصحف وقراءاته ،الرباط وبريوت :مؤمنون بال حدود ،2016 ،ج ،1:ص  .7والكتاب نرش يف  5جملدات.
والطريف أن الكتاب قد تُلقي يف أملانيا عىل نحو مماثل ملا حصل مع مرشوع املوسوعة األملاين ،وذلك عىل أنه حيمل مرشوعًا يقدم نسخة نقدية غري مسبوقة للقرآن،
وبذلك فهو يقدم مادة متفجرة .انظر:
Annette Steinich, "Historisch-kritische Ausgabe rückt den Koran in ein neues Licht: Dieses Buch birgt Sprengstoff - Qantara.
de," https://de.qantara.de/node/30743 (accessed 24 December 2019).
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 عيل النجدي ناصف وعبد احلليم النجار وعبد الفتاح: حتقيق، املحتســب يف تبيني وجوه شواذ القراءات، أبو الفتح عثامن،●ابن جني
.)1994 ، املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية: (القاهرة،شلبي
: (بريوت، عادل أمحد عبد املوجود وعيل حممد معوض: حتقيق، تفسري البحر املحيط، أثري الدين حممد بن يوسف،●أبو حيان األندليس
.)1993 ،دار الكتب العلمية
.)1934 ، املطبعة الرمحانية: (القاهرة، نرش برجشرتارس، خمترص يف شواذ القرآن من كتاب البديع، أبو عبد اهلل احلسني،●ابن خالويه
.)2016 ، مؤمنون بال حدود: (الرباط وبريوت، املصحف وقراءاته، عبد املجيد وآخرون،●الرشيف

، هــل يعــد القــرآن جــز ًءا مــن العصــور القديمــة املتأخــرة ألوربــا؟ قــراءة يف االســترشاق األملــاين، طــارق،●القــط
.134-101 ، جامعــة قطــر،2  العــدد،35  املجلــد،2018 ،جملــة كليــة الرشيعــة والدراســات اإلســامية
.)doi.org/10.29117/jcsis.2018.0187(

.)2011 ، جامعة امللك سعود: (الرياض، دراسة قرآنية حديثية: قراءات النبي صىل اهلل عليه وسلم، عطية،●الكشكي
.)1980 ، دار املعارف: (القاهرة، شوقي ضيف: حتقيق، السبعة يف القراءات، أبو بكر أمحد،●ابن جماهد
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