
مالحظات على مساهمات 
 المستشرقين في الدراسات القرآنية

 
 
 
 

 األستاذ الدكتور شتيفان فيلد



 1 

أصــبح االستشــراق يتعــرض لوصــفه بأنــه إشــكايل، كمــا يتعــرض املستشــرقون 
ــــذلك؛ ففــــي العــــامل العــــريب كثــــرياً  أيضــــاً  ــــدَّ مــــا  ل كــــل مــــن يتســــمى باملستشــــرق    ُع

 : كمـــا أن إدوارد ســعيد  يف كتابـــه. جاسوســا، أو قائمــا بالتبشـــري أو كليهمــا معــا
، يــرى أن االستشــراق تــابع 1978الــذي نشــره يف نيويــورك عــام  "االستشــراق"

بيــد أن ذلــك كلــه ال ميثــل الســبب الوحيــد يف قلــة . مــن توابــع االســتعمار األورويب
ون اليــــوم يف أوروبــــا باملستشــــرقني، إذ حــــىت قبــــل ظهــــور كتــــاب إدوارد مــــن يتســــمَّ 

لتخصـص أحـد  جمـاالً  "الشـرق" أنـه ال ميكـن أن يكـون سعيد، كـان مـن الواضـح
ـــــــة الـــــــدكتور حســـــــن حنفـــــــي  مـــــــن البـــــــاحثني، كمـــــــا أين شخصـــــــياً  أرى أن حماول

إنشاء  ، 1991الذي نشره يف القاهرة عام  "مقدمة يف علم االستغراب"بكتابه
 "الغــرب"و "الشــرق"ل بالنجــاح؛ فكــل مــن نــوع مــن االستشــراق املضــاد مل ُتكّلــ

ــ اّ أيــاالدعــاء بــأن  ث ال ميكــن أحــداً حبيــ مــن االتســـاع . جمــال ختصصــه دُّ منهمــا يـَُع
ـــــوم مـــــن اجلغـــــرافيني ـــــوم  ، ويوجـــــد الي واملـــــؤرخني، واملتخصصـــــني يف األدب، والعل
واخلـرباء يف الفنـون، علم االجتماع، ومقارنة األديان، السياسية، وعلوم اللغات، و 

ت خمتلفــة يف العــامل، ووســائل اإلعــالم مــن يشــتغلون بنــواح خمتلفــة ملنــاطق وثقافــا
ـــذات يســـود  ولكـــل مـــن هـــذه العلـــوم مناهجـــه اخلاصـــة، ويف العلـــوم اإلنســـانية بال

 .اخلالف احلاد حول املسائل املنهجية
إن اشــــتغال البــــاحثني األوروبيــــني غــــري املســــلمني بــــالقرآن الكــــرمي لــــه تارخيــــه 

لغـة األملانيـة االقتصار يف هذا املقام على مسامهة الناطقني مـنهم بال الطويل، وأودُّ 
مــــــوجز لــــــبعض  يف األحبــــــاث املتعلقــــــة بــــــالقرآن، وليســــــمح يل احلضــــــور بعــــــرضٍ 

 :املالحظات اهلامة حول ذلك
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كانــت األحبــاث الــيت ُكتبــت للمــيالد  القــرنني الســابع عشــر والثــامن عشــر  يف
 ، وثالثـاً وبقصـد الطعـن احلـاد ثانيـاً ، صـادرة عـن جهـل سـم بأ�ـا أوالً عن القـرآن تتَّ 
عــن خــوف عميــق؛ ذلــك اخلــوف الــذي أثارتــه الكنــائس املســيحية؛  بأ�ــا صــادرة
الكتـــاب املقـــدس  وصـــفهب "القـــرآن الرتكـــي"مـــا كـــان القـــرآن يُوصـــف بأنـــه  فكثـــرياً 

مــن القــرن الثــامن عشــر،  واعتبــاراً . م1683للعثمــانيني الــذين حاصــروا فيينــا عــام 
ــــ ــــدريج، وبســــبب الن ــــوير، ســــادت بالت ــــني املـأي يف عصــــر التن ــــدائم ب ثقفــــني زاع ال

 والكنــائس، مواقــف متســاحمة جتــاه القــرآن؛ فلقــد حــاول يوهــان فولفجــانج جوتــه 
عقــــــد  ، "الشــــــرقي -الــــــديوان الغــــــريب"لشــــــهري ا يف مؤلفــــــه ) 17491832-(

مصاحلة بني األدب والشعر يف أوروبا ونظرييهما يف الشرق على أسـاس التكـافؤ، 
أنـه ال معـىن للتســاؤل  لقـد كـان يــرى. يف ذلـك مــن مبـدأ تكـافؤ الثقافــات منطلقـاً 
 نوقــــادت روح التنــــوير هــــذه إىل أن اإلجابــــة عــــ. "أي الثقافــــات أفضــــل"حــــول 

السؤال املتمثل يف أي األديان هو الدين الصـحيح،  كانـت إجابــة شخصيــة، ومل 
الـديانات كلهـا  وطبقـا هلـذا الـرأي ُعـدَّت. عموميـةإجابـة  عـدُّهايكن من املمكـن 
، غـــري أن أصـــالً  جوتـــه نفســـه كـــان مســـيحياّ  صـــحيح أن . متكافئـــة إىل حـــد مـــا

ها عــن اإلســالم، ولعــل مــن دَ ُمعتقداتــه كانــت بعيــدة عــن اليهوديــة واملســيحية بـُْعــ
 . املمكن القول بأنه كان من أتباع مذهب وحدة الوجود أو ممن يؤمنون بالطبيعة
يف الرتبـــة الـــيت أصـــلحتها حركـــة التنـــوير منـــت الدراســـات املتعلقـــة باإلســـالم 

ن باللغة األملانية منـذ القـرن التاسـع عشـر، وكـان القـائمون بتلـك الدراسـات والقرآ
أســــاتذة جامعـــــات أو مثقفــــني أو أمنــــــاء مكتبـــــات، ولكــــنهم مل يكونـــــوا بـــــالطبع 

ـــــاً  ـــــوا مســـــيحيني أو يهـــــوداً ، كمـــــا أن معظمهـــــمســـــلمني أو عرب ـــــاملعىن  م مل يكون ب
. انت يهودية أو مسيحيةدي، وإمنا كانوا كذلك مبعىن أن خلفيتهم الثقافية كالَعقَ 
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القـــرن التاســـع عشـــر مل يف ، كمـــا أن قـــراءهم يف أوروبـــا جـــداً  كـــان عـــددهم قلـــيالً 
لقد كان قراء تلك الكتب واألحباث ميثلون فئة . يكونوا  بالطبع مسلمني أو عربا

قليلة من أصحاب االهتمام العام من األملان والنمسـاويني والسويسـريني، أي مـن 
 اً بَّ نَصـباألديان غري املسـيحية لـيس مُ  وكان اهتمام هؤالء مجيعاً . ةالناطقني باألملاني

اهلندوســـية، والبوذيـــة، وكـــذلك عقائـــد  علـــى اإلســـالم فحســـب، وإمنـــا مشـــل أيضــــاً 
ت اجلامعـــــــات األوروبيـــــــة آنـــــــذاك  أســـــــاتذة وضـــــــمَّ . اإلســـــــكيمو واهلنـــــــود احلمـــــــر

سنســـكريتية، متخصصـــني يف اللغـــات العربيـــة، والفارســـية، والرتكيـــة، وكـــذلك يف ال
كمـــا أن االشـــتغال بالدراســـات القرآنيـــة  كانـــت لـــه عالقتـــه . والصـــينية، واليابانيـــة

القويـــة  بعلـــم الالهـــوت املســـيحي؛ ففـــي القـــرن التاســـع عشـــر ظهـــرت الدراســـات 
مــع  ويف هــذا الــال ضــم معظمهــا جــداال حــاداً .  النقديــة حــول الكتــاب املقــدس

مـــدى كـــان مـــن الواجـــب معرفـــة  ىل أيّ فـــإ، الكنيســـة الكاثوليكيـــة، والربوتســـتانتية
  مُ هْ احمليط التارخيي للعهد القدمي، حىت ميكن فهمه الفهم الصحيح؟  وهل جيب فَـ 

؟  وهــل مــاورد يف األناجيــل كــل نصــو  العهــد اجلديــد علــى ظاهرهــا، أي حرفيــاّ 
 . من معجزات املسيح حقائق تارخيية؟

اإلميـان والعلـم؛  مثل هذه األسـئلة أثـريت يف سـياق فهـم جديـد للصـراع بـني
 قَـلَّ  أسئلة مشابة، بيـد أنـه وفيما يتعلق بالقرآن طُرحت أيضاً . بني الدين والعلوم

من خلفية اسـتعمارية؛ فمـن املعـروف  أن كان االهتمام بالدراسات القرآنية  نابعاً 
 .أن أملانيا مل تكن هلا إال مستعمرات قليلة، ولفرتة قصرية فقط

على اللغات، واآلداب، والثقافات،  اً بَّ نصَ مُ ملان لقد كان فضول الباحثني األ
مـن  بوجه عام بالشعور واالقتنـاع بـأن كـالّ  واألديان األخرى، وكان بالطبع مرتبطاً 

ثقــافتهم وديــنهم أفضــل مــن نــواح كثــرية، وشــاركهم يف ذلــك االقتنــاع أنــاس كــانوا 
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فوق الـذايت  إن ذلـك الشـعور بـالت. يرتابون يف ديانتهم، يهودية كانت أو مسـيحية
كان خمالفا ملبدأ التنوير بشكل واضح، أعين بشكل واضح بالنسـبة لنـا اليـوم، ومل 

لقـد كـان لـه تـأثريه يف أحبـاثهم؛ ففـي  . ألصحاب تلـك اآلراء آنـذاك يكن واضحاً 
كثــري مــن القضــايا انطلــق البــاحثون األوروبيــون، ومــن بيــنهم األملــان، مــن أحكــام 

فضــل حماولــة الوصــول إىل فهــم أكثــر عمقــا،  عديــدة، وحيثمــا كــان مــن األســابقة 
وإضــافة إىل ذلــك مل تكــن معــرفتهم . ســطحي علــى حنــوٍ كــانوا كثــريا مــا ينتقــدون 

وكما ذكـرُت آنفـا كـان البـاحثون األملـان يكتبـون . باللغة العربية معرفة كافية دائما
 ) 1836 -1930(وعندما انتهى تيودور نولدكه . جلانب غري مسلم من القراء
 :صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياغة ملؤلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أول

ه يف العشرين من عمـره، وكـان عنوانـكان   ، 1856عام   "تاريخ النص القرآين"
 : بالالتينية

(De origine et compositione Surarum 
quranicarum ipsiusque Qorani) 

، إذ كانـت الالتينيـة ال "نشأة النص القـرآين، وتكـوين السـور القرآنيـة": أي
ة السـائدة يف أوروبـا، و كـان مـن النـادر يف ذلـك الوقـت تزال آنذاك  اللغـة العلميـ

أن يــتمكن أحــد مـــن املســلمني مــن قـــراءة هــذا الكتــاب، كمـــا مل يكــن هنـــاك يف 
أوروبـا مــن يشــتغل بالدراســات القرآنيــة، وباإلســالم، ونصوصــه املقدســة، وتارخيــه، 
ود بدف الدخول يف اإلسالم؛ األمر الذي يُعد دليال آخر على أن القارئ املقص

 .بتلك الدراسات كان املثقف األورويب
 يتضــــح مــــن هــــذه املالحظــــات القصــــرية أن منــــاهج أحبــــاث غــــري املســــلمني

بـــل ، املتعلقـــة بـــالقرآن، قوبلـــت بارتيـــاب شـــديد، ورفـــض عـــريض مـــن قِ ونتـــائجهم
ـــاملســـلمني، وعلـــى األخـــص مـــن قِ  هم أخبـــار تلـــك تْ بـــل العـــرب مـــنهم، عنـــدما بلَغ



 5 

لك، الـذي يُعـد أيضـا مـن عواقـب هـذه العوامـل وأحد األدلة على ذ.  الدراسات
التارخيية، أنه ال يوجد إىل اليوم إال بدايات متواضـعة للتعـاون بـني املسـلمني وغـري 

 . املسلمني يف جمال الدراسات العلمية حول القرآن
لقد بدأ التعاون يف هـذا الـال بالفعـل، ولكـن  بقـدر حمـدود، وأود اليـوم أن 

علــــى التعــــاون بــــني بعــــض  عني يعتمــــدان أساســــاً أعــــرض علــــى حضــــراتكم مشــــرو 
 :الباحثني من األملان والعرب؛ بني مسلمني وغري مسلمني

الطبعة الـيت أخرجهـا جوسـتاف فلوجـل للـنص القـرآين طبعـة ببدل استُ  -أوال
 .املصحف الشريف اليت اعتمدها األزهر

دكتور مشروع األملانيني؛ األستاذ الدكتور ألربخيـت نـوث، واألسـتاذ الـ -ثانيا
 .رودجيار بوين لرتميم خمطوطات القرآن يف صنعاء-جريد

 
 :طبعة جوستاف فلوجل للنص القرآني وما فيها من أخطاء -1

إن النص القرآين الذي انتشر على نطاق واسع بني غري املسلمني يف أوروبـا 
يف القرن التاسع عشر ضمه املصحف الذي قام بطبعـه ونشـره جوسـتاف فلوجـل 

ـــ( 1834 يف اليبـــزج عـــام ـــه، نّق ح آخرهـــا وفيمـــا تـــال ذلـــك مـــن طبعـــات كثـــرية ل
 . ) 1924ريدسلوب يف اليبزج عام . جوستاف م

ــــب  فاضــــالً  عاملــــاً ) 1870 -1802(كــــان جوســــتاف فلوجــــل  ؛ فقــــد كت
عربيـة  للمخطوطات العربية والفارسية والرتكيـة يف فيينـا، كمـا نشـر نصوصـاً  فهرساً 

ره ألول مـرة، كمـا الـذي حققـه ونشـ، البن الندمي "الفهرست"هامة، مثل كتاب 
علـى أفضـل املخطوطـات املعروفـة يف أوروبـا،  ، اعتمـاداً حقق ونشرألول مـرة أيضـاً 

اء ون عـن أمسـكشـف الظنـ" كتـاب 1858إىل عام  1833ام من ع ويف الفرتة
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للعـــامل العثمـــاين كاتـــب شـــليب، املعـــروف باســـم ) ســـبعة أجـــزاء( "الكتـــب والفنـــون
 ). 1067 – 1017 / 1657 – 1609(حاجي خليفة 

ـــــــــف يف اليبــــــــزج عــــــــ  وانبعنــــــــ 1834ام ظهــــــــرت طبعــــــــة فلوجــــــــل للمصحـ
وإىل جانب هذا العنوان العريب كانـت الطبعـة حتمـل   "اهلدى والفرقان -القرآن"

 :بالالتينية عنواناً 
Corani Textus Arabicus ad fidem librorum manuscriptorum 

et impressorum et ad praecipuorum interpretum lectiones et  
auctoritatem recensuit indicesque triginta sectionum et 

suratarum addidit Gustavus Fluegel 
لـــبعض املخطوطـــات واملراجـــع املطبوعـــة،  الـــنص العـــريب للقـــرآن طبقـــاً : أي  

بفهــرس ألجــزاء القــرآن الثالثــني  وحســب قــراءات وقواعــد مشــاهري القــراء، مــزوداً 
 .إعداد جوستاف فلوجل  ولسوره،

بــدأت تلــك الطبعــة مبقدمــة كتبهــا فلوجــل بالالتينيــة، وذكــر فيهــا الســبب يف 
عــدم الوثــوق التــام بطبعــيت الــنص القــرآين اللتــني أصــدرمها أبراهــام هينكيلمــان يف 

وإضـافة إىل . 1698، ولودوفيكـو مارَاتشـي يف بـادوا عـام 1694هامبورج عـام 
ومعاديـة لإلسـالم، كتبهـا ُمشـكلة تني بتعليقـات ذلك كانت هاتان الطبعتان مزود
أمـــرت القيصـــرة كاتارينـــا  1787واعتبـــارا مـــن عـــام . علمـــاء الهـــوت مســـيحيون

 . الثانية  بأن يتم يف بطرسبورج  طبع مصاحف للمسلمني من سكان روسيا
بيد أن أول طبعة للنص القرآين قام بـا مسـلمون كانـت، حسـب علمـي، تلـك 

يف مدينـة قـازان  العاصـمة احلاليـة   1803و   1801امي اليت ظهرت فيمـا بـني عـ
وبعــد ذلــك قــام بعــض املســلمني . ملنطقــة تاتارســتان، التابعــة للفيدراليــة الروســية حاليــاً 

بإصــدار طبعــات أخــرى للمصــحف الشــريف، كانــت أوالهــا الطبعــة الــيت ظهــرت يف 
، كمــــا صــــدرت أول طبعــــة للمصــــحف يف عهــــد 1850مدينــــة لكنــــو باهلنــــد عــــام 
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ظهورطبعـــة للـــنص القـــرآين يف  ويـــذكر فلوجـــل. 1872عثمـــانيني يف إســـطنبول عـــام ال
. طبعـة نيـودهليو طبعـة لكنـو، أو وال ندري  ما إذا كان قصد طبعـة كلكوتـا، أ اهلند،

ن هذه الطبعات كانت صـعبة التـوفر يف وسـط أوروبـا، ولـذلك إ: وقال فلوجل شاكياً 
 . مل يتمكن من االعتماد عليها

ل يقصـد إىل إصـدار طبعـة للـنص القـرآين، كمـا قـرأه مشـاهري لقد كان فلوجـ
اصـــة خبالقـــراء، واعتمـــده علمـــاء التفســـري املســـلمون، وقـــرأ بـــه عامـــة املســـلمني، و 

يف برلني،  ويف ذلك اعتمد فلوجل على ما كان متوفراً .  العربكثري من األتراك، و 
 و دريســـــــــــــــــــــــــــــــــدن، و بــــــــــــــــــــــــــــــــاريس مــــــــــــــــــــــــــــــــن خمطوطــــــــــــــــــــــــــــــــات لكتــــــــــــــــــــــــــــــــاب

وكــــان هــــاينريخ ليبريخيــــت فاليشــــر . للبيضــــاوي "التأويــــلزيل وأســــرار ـأنــــوار التنــــ"
نشــــر أول طبعــــة  ) 1888إىل عــــام  1801الــــذي عــــاش يف الفــــرتة مــــن عــــام (

يف مدينــــة   1849إىل عــــام  1846لتفســــري القــــرآن هــــذا يف الفــــرتة مــــن عــــام 
اليبــزج، وذلــك يف جــزأين طُبعــا يف نفــس املطبعــة الــيت طُبعــت فيهــا طبعــة فلوجــل 

 .للنص القرآين
 ُيعـــــــــــرب فلوجـــــــــــل يف صـــــــــــراحة عـــــــــــن أســـــــــــفه لعـــــــــــدم حصـــــــــــوله علـــــــــــىو 

ـــ" ـــلـالكشـــاف عـــن حقـــائق غـــوامض التن   "زيل و عيـــون األقاويـــل يف وجـــوه التأوي
بيــد أن فلوجــل اعتمــد يف املقابــل وبوجــه خــا  علــى مــا تــوفر لــه مــن . للزخمشــري

 بكثــــــرة يف عهــــــد العثمــــــانيني، وُيســــــمى خمطــــــوط لتفســــــري للقــــــرآن كــــــان ُمتــــــداوالً 
الســليم إىل مزايــا الكتــاب الكــرمي يف تفســري القــرآن علــى مــذهب  إرشــاد العقــل"

0F"النعمــان

فــه العــامل العثمــاين، الــذي كــان يعمــل يف ديــوان الســلطان ســليمان ألَّ   *
                                                           

 .قف عليها يف عنوان التفسري أو مقدمتهومل ن ))كشف الظنون(( واردة يف ))على مذهب النعمان((عبارة  *
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القــانوين؛ أبــو الســعود حممــد بــن حممــود بــن مصــطفى العمــادي، الــذي عــاش يف 
ويضــيف فلوجــل أنــه . 1574 /982إىل عــام  1492 /898الفــرتة مــن عــام 

أفضــل املصــاحف، وجــدها يف مكتبــات  دّ علــى مصــاحف كانــت تُعــ تمـد أيضــاً اع
 .اولة للوصول إىل نص صحيح للقرآن الكرمييف حمفيينا ودريسدن، وبرلني، 

رآين مـــن قـــوقبـــل أن أتطـــرق إىل مـــا اشـــتملت عليـــه طبعـــة فلوجـــل للـــنص ال
ان هينكيلمـو ي ن هذه الطبعة ال متتـاز عـن طبعـيت مارَاتشـإ: طاء وقصور، أقولخأ

بـــأن فلوجـــل قصـــد بـــا أن يقـــدم الـــنص  فحســـب، وإمنـــا أيضـــاً  بأ�ـــا أقـــل أخطـــاءً 
ـــــــه، دون إضـــــــافة أي تعليقـــــــات، أو ممارســـــــة أي انتقـــــــادات  القـــــــرآين فقـــــــط لقرائ

يتـــأثر القـــارئ للـــنص القـــرآين بـــرأي ناشـــره؛  لقـــد أراد أالّ . للمســـلمني أو لإلســـالم
 . التقدم من ومن هنا فإن فلوجل حقق بطبعته للنص القرآين نوعاً 

أمــا بالنســبة إىل مــا فيهــا مــن أخطــاء؛  فقــد كانــت حــروف الطباعــة ســيئة، 
وغـــري صـــاحلة إلظهـــار مجـــال الرســـم القـــرآين، وإضـــافة إىل ذلـــك تســـببت أخطـــاء 

 : أخرى أسوأ من ذلك يف تشويه تلك الطبعة، على سبيل املثال
 .أخرى  رة رسم الكتابة فيها ال يطابق الرسم العثماين، وال أي كتابة مأثو   -
   و ـوائية غالبا، وترقيم اآليات خمالف لكل ما هـفواصل اآليات عش  -

 .الشأن مأثور يف هذا    
 .أخطاء مطبعية أخرى كثرية  -

كـــان أبـــرز عـــامل أملـــاين اكتشـــف هـــذه األخطـــاء، وعـــارض اســـتخدام طبعـــة 
لـف فلوجل للنص القرآين  يف بـدايات القـرن العشـرين هـو األسـتاذ الـدكتور جوتي

ــــل عــــام  ــــذي عــــاش يف الفــــرتة مــــن اخلــــامس مــــن أبري إىل  1886برجشرتســــر، ال
جبامعــة ميــونيخ، كمــا  عمــل أســتاذاً . 1933الســادس عشــر مــن أغســطس عــام 



 9 

باجلامعة املصـرية إللقـاء حماضـرات يف اللغـات السـامية يف الفـرتة  زائراً  عمل أستاذاً 
سر فرتة إقامته يف واغتنم برجشرت . 1930إىل يناير عام  1929من نوفمرب عام 

 .مصر خلدمة أحباثه، اليت تركزت بشكل خا  حول القرآن الكرمي
اســـتخدم برجشرتســـر طبعـــة فلوجـــل للـــنص القـــرآين، أمـــا  عنـــدما كـــان طالبـــاً 

هـا واعتمـدتا جلنـة مـن األزهـر يف تْ بالنسبة إىل ما كـان إىل جانبهـا مـن طبعـة راجعَ 
ـــــة 1342 هجريـــــة، وظهـــــرت يف مصـــــر ســـــنة 1342ربيـــــع األول ســـــنة   /هجري

أو عــــام  1927ميالديــــة، فقــــد مســــع عنهــــا برجشرتســــر أول مــــرة عــــام  1924
محـــل معـــه نســـخة مـــن  1929بيـــد أنـــه عنـــدما ســـافر إىل مصـــر عـــام  . 1928

طبعــــة فلوجــــل للــــنص القــــرآين، وعنــــدما وصــــل إىل اإلســــكندرية يف خريــــف عــــام 
ـــاك تلـــك النســـخة، إذ كـــان ُيشـــرتط صـــدور  1929 ـــة اجلمـــارك هن صـــادرت هيئ

وبعــد حمــاوالت غــري جمديــة مــن . صــريح بــدخول أي طبعــة للمصــحف إىل مصــرت
برجشرتســر الســتعادة تلــك النســخة، توجــه إىل شــيخ املقــارئ يف القــاهرة آنــذاك، 

وعنـــدما زاره يف مكتبـــه فـــوجئ بـــأن . الشـــيخ حممـــد بـــن علـــي بـــن خلـــف احلســـيين
 راجــع املصــاحفنســخته مــن املصــحف علــى مكتبــه، وكــان الشــيخ قــد طلــب مــن مُ 

آنذاك، الشيخ علي بن حممد بـن احلسـن بـن إبـراهيم الضـباع، كمـا ذكـر برجشرتسـر، 
مطبوعــــة  مــــا كــــان يظهــــر أن نســــخاً  عــــن  طبعــــة فلوجــــل؛ فكثــــرياً  أن يكتــــب تقريــــراً 

وذكـــر برجشرتســـر أنـــه رأى علـــى مكتـــب شـــيخ . للمصـــحف تشـــتمل علـــى أخطـــاء
باب إصــداراألزهر وكـان مــن أســ. مبصـادرات املصــاحف املغلوطــة خاصــاً  املقـارئ ملفــاً 

لطبعـــة ُمراجعـــة للمصـــحف أن الكثـــري مـــن املصـــاحف الـــيت طُبعـــت يف بعـــض الـــدول 
  .مل تكن خالية من األخطاء 1924اإلسالمية قبل عام 
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أعــــاد شــــيخ املقــــارئ إىل برجشرتســــر نســــخته، علــــى أن يتعهــــد برجشرتســــر 
راجـــع املصـــاحف عليهـــا، وأال تعـــاد طباعـــة بإدخـــال تصـــحيحات ومالحظـــات مُ 

ووقــع برجشرتســر علــى هــذا . ونشــر أي نســخة غــري ُمصــححة مــن طبعــة فلوجــل
ــــه كمــــا قال،ا ــــاح، ألن ــــة لتعهــــد بكــــل ارتي ــــع بأفضــــلية الطبعــــة الرمسي ــــد اقتن كــــان ق

كثر وكان برجشرتسر يُ . للمصحف الشريف اليت أصدرتا مصر إزاء طبعة فلوجل
ومل تقتصـر . زله أيضـاً ـيف جامع السـلطان حسـن، ويف منـمن زيارة الشيخ احلسيين 

 من خالل كتابه شهرة الشيخ احلسيين على كونه شيخ املقارئ؛ فقد اشتهر أيضاً 
الشـــــعر "يف نقـــــض آراء الـــــدكتور طـــــه حســـــني يف كتابـــــه  "الســـــيوف الســـــاحقة"

ـــة بـــني برجشرتســـر واملتخصـــص يف أحكـــام . "اجلـــاهلي كمـــا نشـــأت صـــداقة قوي
ع املصــــاحف، الشــــيخ علــــي بــــن حممــــد بــــن احلســــن بــــن إبــــراهيم راجــــالتجويــــد، مُ 
 .الضباع

  Der Islam، ُنشـر يف جملــة "قــراءة القـرآن يف القــاهرة"يف مقـال لــه بعنـوان 
ـــــل، ســـــرد  ، 1933يف الســـــادس عشـــــر مـــــن أغســـــطس عـــــام  ـــــه بقلي ـــــل وفات وقب

برجشرتسر ما عايشه يف تلك املرحلة من حياته، كمـا جنـد يف هـذا املقـال التعليـق 
لتــايل الـــذي يُعــد أول تعليـــق لعــامل غـــري مســلم علـــى الطبعــة املصـــرية للمصـــحف ا

 :لقــد أثــىن برجشرتســر علــى طبعــة املصــحف الــيت رآهــا يف مصــر فقــال. الشــريف
دي مــن أجلــه التهنئــة الصــادقة إىل العلمــاء املصــريني، إ�ــا إجنــاز جــد ممتــاز، ُ�ــ"

لـي بـن خلـف املـالكي يقصد الشيخ حممد بن ع(وخباصة إىل شيخ املقارئ حاليا 
إن هـذه الطبعـة الرمسيـة للمصـحف الشـريف إجنـاز مل ). احلسيين املعروف باحلـداد

إ�ـــا . يكـــن بإمكـــان االستشـــراق األورويب تقـــدمي مـــا هـــو أفضـــل منـــه أو مـــا يوازيـــه
خالية متاما من التأثري األورويب، ومن خالهلا تطل علينا علوم إسالمية قدمية متينة 
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على املسـتوى الرفيـع الـذي بلغتـه حاليـا دراسـات علـوم القـرآن  إ�ا برهان. ومثمرة
 . "يف مصر

إن هــذه الطبعــة للمصــحف الشــريف ليســت " :ويســتطرد برجشرتســر قــائال
إال وليدة مـنهج علـم القـراءات وحـده، ومل يكـن لكـل الدقـة والعنايـة الفلسـفية يف 

 . "أوروبا أن تصل إىل هذه الدقة الفائقة
لمصـــحف بقـــراءة حفـــص عـــن عاصـــم، الـــيت وصـــفها هـــذه الطبعـــة املصـــرية ل

. برجشرتســر بأ�ــا الطبعــة الرمسيــة للمصــحف هــي الطبعــة الســائدة يف أيامنــا هــذه
إ�ــا، وحســب علمــي، متثــل األســاس لطبعــة جممــع امللــك فهــد لطباعــة املصــحف 

1Fالشريف باملدينة املنورة

 .املزودة برتمجات متعددة ملعاين القرآن الكرمي *
نت اعرتاضات برجشرتسر على طبعـة فلوجـل للمصـحف يف مقابل ذلك كا

بالنســبة لكثــري مــن " :لقــد قــال يف ذلــك. اعرتاضــات واضــحة أدت إىل تعطيلهــا
الكتب العربيـة املطبوعـة يف أوروبـا يف النصـف األول مـن القـرن التاسـع عشـر، قـد 

ولكن . كانت على مستوى مقبول  - حسب املعايري السائدة آنذاك - �اإيُقال 
�ــا مل تكــن، علــى األقــل يف عصــره، تعلــق بطبعــة فلوجــل للــنص القــرآين، فإفيمــا ي
  1834بالتقدير؛ فعنـدما ظهـرت هـذه الطبعـة ألول مـرة عـام  ، جديراً رائعاً  إجنازاً 

كانت مليئة باألخطاء، وذلك ليس من ناحية املعـايري اخلاصـة بالنصـو  العربيـة 
حققة يف الغرب فحسب، وإمنا أيضا بالنسبة للمع

ُ
ايري اخلاصة باملعارف الشرقية امل

ف لالستشراق يف أوروبا كلها ويف أملانيا بوجه خا  و ليس من املشرّ . ووسائلها
                                                           

مصحف املدينة النبوية املطبوع يف المع هو الطبعة السائدة اليت يرجع إليها الباحثون، ألن هذا املصحف ) *(
التزم  إمام يف كتابته ورمسه وضبطه وإخراجه وال نقلل من شأن العمل يف املصاحف الكرمية اليت طبعت قبله، فكلٌ 

 ].اللجنة العلمية ملراجعة املصحف الشريف. [بالقواعد املدوَّنة عند أهل هذا الشأن
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طـــوال قـــرن مـــن الزمـــان أنـــه لـــيس مـــن الضـــروري التوصـــل إىل بـــديل هلـــذه  رىأن يـــ
 ."لنصو  الشرقيةاليت ينقصها أهم االطبعة 

مــن اآلن  دّ ة للقــرآن تُعــإن الطبعــة املصــرية الرمسيــ" :ويتــابع برجشرتســر قــائال
مرجعا للباحث األورويب، ومنـذ ظهورهـا مل يعـد هنـاك مـا يـربر اسـتخدام  فصاعداً 

 ."طبعة فلوجل للنص القرآين
ورغــم ذلــك كــان لطبعــة فلوجــل تأثرياتــا إىل أواســط القــرن العشــرين؛ فعلــى 
امتــداد حــوايل قــرن مــن الزمــان كــان البــاحثون األوروبيــون يعتمــدون يف اقتباســهم 

بيـــــد أنـــــه لتجنــــب جتـــــاوز هـــــذه . آليــــات القـــــرآن علــــى ترقيمهـــــا يف هـــــذه الطبعــــة
الدراسات األوروبية عن القرآن ظل الكثريون مـن البـاحثني األوروبيـني فـرتة طويلـة 

لرتقيمهـا يف الطبعتـني، أي حسـب الرتقـيم الكـويف لآليـات  يقتبسون اآليات طبقاً 
مـا جنـد  وهلذا كثرياً ، طبعة فلوجل يف طبعة األزهر، إضافة إىل الرتقيم العشوائي يف

 2السـورة : لآلية؛ فمثال جنـد مكتوبـاً  مزدوجاً  يف األحباث األوروبية القدمية ترقيماً 
مـن  200رقم ذات الـمما يعين أ�ا اآليـة  196مث بني قوسني رقم  ، 200اآلية 

حســب تــرقيم فلوجــل،  196رقم ذات الــســورة البقــرة حســب الرتقــيم الكــويف، و 
. ي يثري حرية بالغة لدى كل من ال يعرف خلفيات هذا الرتقيم املـزدوجاألمر الذ

 وجنــد يف كثــري مــن الكتــب األوروبيــة جــداول مقارنــة، تتضــمن تــرقيم اآليــات طبقــاً 
وعلــى كــل فــإن البــاحثني  .لرتقــيم فلوجــل، والرتقــيم املقابــل لــه يف الطبعــة املصــرية
 .قطاألوروبيني يتبعون اليوم الرتقيم الكويف لآليات ف

 مفهرســاً  معجمــاً  م1842ف فلوجــل عــام إىل جانــب طبعتــه للمصــحف ألَّــ
 . "جنوم الفرقان يف أطراف القرآن"أللفاظ القرآن بعنوان 
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بـادئ ذي بــدء تـأثر هــذا املعجــم بكـل األخطــاء الــيت اشـتملت عليهــا طبعــة 
. ، ومل يعـد ُيسـتخدمفلوجل للنص القرآين، وكهـذه الطبعـة أصـبح املعجـم متقادمـاً 

للمعجـــم املفهـــرس أللفـــاظ القـــرآن الكـــرمي، الـــذي  ذلـــك فقـــد كـــان الســـلفَ ومـــع 
وضعه الباحث املصري حممد فؤاد عبد الباقي، الذي فاجأنا باإلشـادة يف مقدمـة 

وإذ كـان خــري مـا أُلـف وأكثرهــا اسـتيعابا يف هــذا " :معجمـه مبعجـم فلوجــل فقـال
بـع أول مـرة عـام الفن دون منـازع وال معـارض هـو كتـاب فلوجـل األملـاين الـذي طُ 

 ."ملعجمي ، فقد اعتضدت به وجعلته أساساً 1842
 بيـــد أنــــه مــــع املســــتوى الــــذي بلغتـــه تقنيــــة الكومبيــــوتر اليــــوم أصــــبح معجــــم 

ظهـــر معجـــم آخـــر  1924ويف عـــام . إىل حـــد كبـــري متقادمـــاً  عبـــد البـــاقي أيضـــاً 
. كــاظم بــك.أللفــاظ القــرآن يف مدينــة بطرســبورج باللغــة الفرنســية، وضــعه مــريزا أ

يف كلكوتـا، ولكـن  1812أما أول معجـم وضـعه أحـد املسـلمني فقـد ُنشـر عـام 
 .عن مؤلف هذا املعجمشيء مل يتسن يل معرفة 

 :ونعود إىل برجشرتسر الذي كتب أيضا
  ، وهو من 1930نشره يف ميونيخ عام . على القرآن مشروع حواشٍ  -

 .ممتلكات أكادميية العلوم يف بافاريا   
 دد الثاين ـ، العIslamica لبصري للقرآن، ُنشر يف جملة قراءة احلسن ا -

  م1926عام    
 تاريخ النص القرآين، باالشرتاك مع أوتو : تاريخ القرآن؛ اجلزء الثالث -

 . م1938بريتزل، الطبعة األوىل، اليبزج عام    
للقـــرآن، وقصـــد  ســـر اخلـــا  بـــه هـــو وضـــع حـــواشٍ لقـــد كـــان مشـــروع  برجشرت 

ويف ذلــك . علــى املراجــع العربيــة اف للقــراءات املــأثورة، اعتمــاداً بــذلك تقــدمي عــرض و 
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مل يكـن برجشرتسـر يريــد االقتصـار علــى القـراءات السـبع أو العشــر أو األربـع عشــرة، 
ــ وإمنــا أراد أيضــاً  القــراءات الــيت قــرأ بــا  ض كــل مــا يُســمى بشــواذرْ وبقــدر اإلمكــان َع

 .ائدةمن القراءات الس دّ عالقراء والعلماء، ومل تبعض 
 بـــدأ برجشرتســـر يف هـــذا العمـــل باالعتمـــاد علـــى ابـــن خالويـــه، وبتعبـــري أدق علـــى 

الــذي نُشــر يف القــاهرة عــام ( "ُخمتصــر شــواذ القــرآن مــن كتــاب البــديع البــن خالويــه"
حتســب البــن جـين، اعتمــد فيــه )1934

ُ
، وكـذلك باالعتمــاد علـى جــزء مــن كتـاب امل

 : اةه املسمـلك يف دراست، وذ.اهدجمابن جين على كتاب الشواذ البن 
Nichtkanonische Koranlesarten des Ibn Ginni" " 

، وهــي 1933، ُنشــرت يف ميــونيخ عــام "شــواذ القــراءات البــن جــين"أي 
ـــا ـــة العلـــوم يف بافاري إىل جانـــب ذلـــك أراد برجشرتســـر أن  .مـــن ممتلكـــات أكادميي

ــــى األخــــ ــــة للقــــرآن، وعل ــــى دراســــات ملخطوطــــات عربي ص تشــــتمل احلواشــــي عل
وهلـــذا الغـــرض شـــرع برجشرتســـر يف . للمصــاحف القدميـــة املكتوبـــة بـــاخلط الكــويف

وضع أرشيف مصور ملخطوطات تشتمل على النص القرآين باخلط الكويف؛ ففي 
القـــاهرة وإســـطنبول قـــام برجشرتســـر بتصـــوير العشـــرات مـــن املخطوطـــات العربيـــة، 

رتســر املفاجئــة، بيــد أن وفــاة برجش. وعديــد مــن املخطوطــات املتعلقــة بــالقراءات
 . ونشوب احلرب العاملية الثانية حاال دون إمتام هذه اجلهود

وبالنســبة ألفــالم هــذه املخطوطــات فيوجــد منهــا اآلن عــدد قليــل يف جامعــة 
 .برلني حتت رعاية األستاذة الدكتورة أجنيليكا نويفريت
روحـي لربجشرتسـر؛ فأسـتاذي يف  ولعلكم تسمحون يل، بالقول بأين حفيـدٌ 

ميونيخ، حيث درست، كان األستاذ الدكتور أنطون شبيتالر، الذي عاش  جامعة
، والــذي درس عنــد برجشرتســر، م2003إىل عــام  م1911يف الفــرتة مــن عــام 
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وعمل يف مشروعه اخلا  بالقرآن، كما كتـب أول دراسـة بلغـة أجنبيـة عـن تـرقيم 
 :اآليات يف القرآن

"Die Verszählung des Koran nach islamischer Überlieferung" 
، ُنشــرت يف ميــونيخ "تــرقيم آيــات القــرآن طبقــا للمــأثورات اإلســالمية"أي  
 . م1935عام 

 
 :ترميم مخطوطات القرآن في صنعاء – 2

ــــد  يف عــــام  ــــني عامــــا، وبالتحدي ــــر مــــن ثالث ــــور يف  1972قبــــل أكث مت العث
ســـراديب املتحـــف الـــوطين يف صـــنعاء علـــى أكيـــاس كبـــرية، كانـــت مـــن مقتنيـــات 

كانــت حتتــوي علــى . ز فريــد مــن نوعــهـامع الكبــري يف صــنعاء، حتتــوي علــى كنــاجلــ
مخســة عشــر ألــف قطعــة خمطوطــة علــى الــرق، تعــود إىل حــوايل ألــف مصــحف، 

من أوائل املخطوطـات الـيت ثبـت إىل اآلن أ�ـا تعـود إىل النصـف الثـاين مـن  دّ وتُع
تلـف هـذه الرقـائق وخت. القرن األول أو إىل النصف األول من القرن الثاين للهجـرة

مــن حيـــث احلجـــم، كمـــا أن بعضـــها عبــارة عـــن صـــحائف كاملـــة، ولكـــن أغلبهـــا 
ومل تشــتمل هـــذه . عبــارة عــن أجــزاء مــن صــحائف تشـــتمل علــى بعــض األلفــاظ

كان معظمها يف حالـة سـيئة، إذ كانـت ممزقـة أو . الرقائق على مصحف متكامل
السـبب قـد يكـون لـذي آثـار الرطوبـة، وقـرض احلشـرات، األمـر ا فيهامتالصقة، و 

إىل قدسـيتها مل جيـز الــتخلص منهـا، غــري أن  كمــا أنـه نظــراً . يف عـدم اسـتخدامها
 1980ويف عــام . وضـعها يف أكيـاس كبــرية، وملـدة طويلــة، مل ُحيسـن مــن حالتهـا

لرتمــيم  أبرمــت احلكومتــان األملانيــة واليمنيــة اتفاقيــة ثنائيــة بينهمــا بشــأن مشــروع 
بـدأ العمـل يف هـذا   1981ويف عـام . وأرشـفتها دميـةاملخطوطات اإلسـالمية الق
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بعد أن أُنشئت هلذا الغرض ورشة تعتمد على التقنيات احلديثة لرتمـيم  ، املشروع
 . املخطوطات، وذلك يف دار املخطوطات بصنعاء

يرجع الفضل يف ذلك كلـه إىل القاضـي إمساعيـل األكـوع، الـذي كـان يـرأس 
الكتــــب يف الــــيمن،  ويف اجلانــــب األملــــاين إىل  آنــــذاك اهليئــــة العامــــة لآلثــــار ودور

يف جامعـة بـون،  األستاذ الدكتور ألربيشت نـوث الـذي كـان يعمـل آنـذاك أسـتاذاً 
 . م1999ملعهد الدراسات اإلسالمية جبامعة هامبورغ إىل وفاته عام  مث عميداً 

 ولكن لماذا أضحت هذه الرقائق بالغة القيمة؟  
يف أن بعـــض هـــذه الرقـــائق ُكتبـــت علـــى إن أهـــم األســـباب يف ذلـــك يتمثـــل 

علــــى  األرجـــح يف القـــرن األول اهلجـــري، وتُعـــد بـــذلك مـــن أقـــدم الشـــواهد حقـــاً 
ويف إحـــدى هـــذه الصـــحائف الرقيـــة جنـــد علـــى وجههــــا . التـــدوين باللغـــة العربيـــة

ويعتقـد املتخصصـون أن . رسومات معمارية إسالمية، وعلى ظهرها سورة الفاحتـة
منــه، قــد ُكتــب يف دمشــق  هــذه الرقــائق القرآنيــة جــزءاً  املصــحف الرائــع الــذي تُعــد

 705الذي توىل اخلالفة من عام (بأمر من اخلليفة األموي عبد امللك بن مروان 
ومــن املعــروف أن هــذا اخلليفــة مل يــأمر ببنــاء املســجد األمــوي . ) 715إىل عــام 

يف  اجلـــامع الكبـــري) تـــرميم(بتجديـــد  الكبـــري يف دمشـــق فحســـب، وإمنـــا أمـــر أيضـــاً 
 .صنعاء، مما يدل على االهتمام الكبري الذي كانت اخلالفة األموية توليه لليمن

إن الرقــائق القرآنيــة الــيت مت العثورعليهــا يف العاصــمة اليمنيــة صــنعاء تقــدم لنــا 
؛ إذ معلومات جديدة عن تطور اخلط العريب يف إحدى مراحله املبكرة جداً  أيضاً 

حف ُكتبــت بــاخلط اجلليــل، وبــاخلط املكــي جنــد بــني هــذه الرقــائق بقايــا مــن مصــا
. ولكـن معظـم هـذه الرقـائق  ُكتبـت بـاخلط الكـويف. واملدين، أي بـاخلط احلجـازي

عن ذلك فهي ُتطلعنا على جوانب هامة أخرى؛ إ�ا توضح تطور تنقيط  وفضالً 
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الـــنص القـــرآين، وكيـــف كانـــت األشـــكال املبكـــرة ملـــا حـــدث الحقـــا مـــن تشـــكيل 
، أي احلركــات والتشــديد والســكون، وكيفيــة كتابــة اهلمــزة؛ أللفــاظ القــرآن الكــرمي

على حرف، أم مفردة، وكيف تطورت العالمات اخلاصة بالفواصـل بـني اآليـات، 
وكيــف متــت كتابــة عنــاوين الســور، ونــوع مــا اســُتخدم مــن رقــائق ومــداد، وكيفيــة 
جتليـــد املصـــاحف، وملـــاذا كانـــت املصـــاحف ُتكتـــب بالطريقـــة الرأســـية، مث ُكتبـــت 

 بالرأسية؟  بالطريقة األفقية، وأخرياً 
كتشــفة يف الــيمن خيتلــف الرســم نوعــاً 

ُ
مــا  يف قليــل مــن هــذه املخطوطــات امل

عن الرسم العثماين؛ فمثال جند ألف املد القصري يف ثنايا اللفظ مكتوبة ياء بدون 
وإمنـــــا جنــــد ذلــــك يف لفـــــظ  ، "جمراهــــا"وال يقتصــــر ذلــــك علـــــى لفــــظ . نقطتــــني

، ولفـــظ  )76رقم ذات الـــالســـورة (السادســـة مـــن ســـورة اجلـــن يف اآليـــة  "رجـــال"
 ).  6رقم ذات الـــــالســــورة (يف اآليــــة التاســــعة عشــــرة مــــن ســــورة األنعــــام   "إلــــه"

إن الدراسة الدقيقة ملخطوطات صنعاء ستزيد بشكل جوهري مـن معرفتنـا بنشـأة 
تسـرعة وخالفـا ملـا جـاء يف بعـض التقـارير الصـحفية امل. أقـدم أنـواع الكتابـة العربيـة

فـــــإن خمطوطـــــات صـــــنعاء مل تتضـــــمن أي مغـــــايرة للـــــنص القـــــرآين املتـــــواتر؛ إذ إن 
االختالفات بينهما تتعلق فقـط بنـوع اخلـط، وترتيـب السـور، وعالمـات الفواصـل 

 . بني اآليات، والفواصل بني األحزاب، واألجزاء، واملنازل
إىل  ينتمـــي حـــوايل ثلثـــي هـــذه املخطوطـــات إىل الـــيمن، بينمـــا تعـــود بقيتهـــا

وقـــد مت يف األثنـــاء تـــرميم اجلـــزء األكـــرب منهـــا، . منـــاطق أخـــرى مـــن العـــامل العـــريب
كما جـرى إحاطـة  . وترقيمها، وفهرستها، والتعرف على ما تضمه من نص قرآين

كل رقيقة منها بغالف بالسـتيكي شـفاف وُمغلـق بشـكل ال حيجـب اهلـواء متامـا 
وتوجـد هـذه . دون اإلضـرار بـاعنها، وذلك حلمايتها، وتيسري إتاحتها للدارسني 
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إن . املخطوطــات اليـــوم يف دار املخطوطــات املواجهـــة للجــامع الكبـــري يف صـــنعاء
أعمال الرتميم مل تصل بعـد لألسـف إىل �ايتهـا، كمـا أن الدراسـات الـيت ُنشـرت 

 .ومن الواجب مواصلة هذه األعمال. عن هذه املخطوطات  تتعلق بالقليل منها
منـــوذجني أرى أ�مـــا مثـــاالن لنجـــاح التعـــاون  لقـــد عرضـــت علـــى حضـــراتكم

الكرمي، بيد أن هذا التعاون العلمي بني املسلمني وغري املسلمني من أجل القرآن 
اليــــوم؛ فالصــــعوبات الــــيت يواجههــــا التعــــاون بــــني الــــبعض مــــن  أمــــرا عامــــاً  دّ عــــال ي

 بني بعـض مـن البـاحثني العـرب واألملـان يف الدراسـاتو املسلمني وغري املسلمني، 
حول القرآن، أكـرب بكثـري مـن الصـعوبات الـيت يواجههـا مثـل هـذا التعـاون يف أي 
جمال علمي آخر؛ إذ يرى عدد غري قليل مـن البـاحثني أنـه ال ميكـن، بـل ال جيـوز 

ولكــين أعتقــد . أن يوجــد مثــل هــذا التعــاون يف الدراســات املتعلقــة بــالقرآن الكــرمي
لــوم اإلنســانية ســتجعل مــن الضــروري أن عوملــة الدراســات املتعلقــة بالثقافــات والع

علــى مــدى األيــام القيــام علــى األقــل بــبعض اجلهــود املشــرتكة يف جمــال الدراســات 
وآمـــل أن تكـــون هـــذه النـــدوة خطـــوة جديـــدة يف هـــذه  . املتعلقـــة بـــالقرآن الكـــرمي

 .االجتاه
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