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كات���ب ه���ذه �لدر��سة هو �لباحث و�لنا�سر �الأملاين مارك �دو�رد �إيناي Marc-Edouard Enay. عا�ش �أوال يف مدينة هامبورج باأملانيا، قبل �أن ي�ستقر يف 

منطق���ة جي�ست���اد �ل�سياحية يف �سوي�سر�. وهو �ساح���ب د�ر �لن�سر Orient-Antiquariat. وقد تف�سل �ل�سديق �ألربت ف���ون برون، مدير �لق�سم �لعربي 

يف مكتب���ة زي���ورخ �ملركزي���ة، بتعريفي بالباحث �إين���اي. وهو بذلك قد قدم يل خدم���ة جليلة، الأين تعرفت بالفع���ل على باحث كّر�ش حياته لن�س���ر كتابات حمايدة 

 Mohammed und der” :�ومو�سوعي���ة ع���ن �الإ�س���الم. وقد �طلعت على �أحد موؤلفات �الأ�ست���اذ �يناي وهو كتابه عن �لقر�آن ور�سول �الإ�سالم �ملعن���ون ب

قريًبا)1(. �لعربية  �إىل  مرتجًما  نر�ه  �أن  نتمنى  متميز  عمل  وهو   .”heilige Koran
عندم���ا رج���وت �الأ�ستاذ �إيناي �أن يكت���ب يل در��سة باالأملانية عن �لزيورخي بيبلياندر وق�سته مع ترجمة معاين �لق���ر�آن، �أخربين �أن بو�سعه �أن يوؤلف جملد�ت عن 

ه���ذ� �ملو�س���وع!! وكان هذ� دليال على �إملامه باملو�سوع من خمتلف جو�نبه. بالطبع تعجبت م���ن رد فعله هذ�، و�أخربته �أن �ملطلوب حاليا هو مقال خمت�سر نو�سح 

م���ن خالل���ه للقاريء �لعربي ق�سة هذ� �ملفكر �ل�سوي�س���ري �لزيورخي وموقفه من �الإ�سالم. فكان �أن بعث يل م�سك���وًر� بدر��سته �لتالية على عنو�ين يف زيورخ بعد 

�أي���ام قليل���ة فقط. وقد قر�أت در��سته هذه باهتمام، وترجمتها باإخال�ش وعناية، نظًر� مل���ا تت�سمنه من معلومات قيمة عن موقف �أحد كبار �ملفكرين �ل�سوي�سريني 

من �الإ�سالم. وبالطبع زودت �لرتجمة ببع�ش �ل�سروحات �ملفيدة.

لك���ن: م���ا ه���ي عالقة زيورخ باالإ�سالم؟ بل م���ا هي عالقة زيورخ بالدين �أ�سال؟ وما هو تاأث���ر �ملعتقد�ت �لدينية على حياة �أهل زيورخ ع���رب �لتاريخ؟ �أ�سئلة �سيقة 

ومث���رة، وحتت���اج �الإجابة عليها �إىل بحث طويل وكالم كثر. ولكننا نقت�سر هن���ا على �إلقاء �ل�سوء على بع�ش خلفيات مو�سوع �لبحث �لذي تف�سل �الأ�ستاذ �إيناي 

وكتب���ه بطل���ب �سخ�سي من���ي، وه���و: ”Der Islam und der Reformator Theodor Bibliander” - »�الإ�سالم و�مل�سلح �لربوت�ستانتي 

تيودور بيبلياندر«.

�أّول ما ينبغي �الإ�سارة �إليه هنا هو �ل�سر�ع �لذي حدث يف �مل�سيحية بني �لكاثوليك وبني �لربوت�ستانت و�لذي ر�ح �سحيته �آالف من �الأبرياء)2(. مييل بع�ش �لنقاد 

�إىل ت�سبي���ه ه���ذ� �ل�س���ر�ع مبا حدث يف �الإ�سالم بني �ملعتزلة و�حلنابلة. لك���ن ينبغي �لتحذير من �لتعميم يف هذ� �ل�ساأن، الأّنن���ا مازلنا بحاجة �إىل در��سات و�فية 

مقارن���ة، تعينن���ا على فهم �لذ�ت و�حلا�سر من خ���الل �الإملام مبا حدث يف �ملا�سي �إ�سالمًيا وم�سيحًيا. يف هذ� �الإطار ُت�سبُح �ملقارنة م�ستح�سنة. ولكن حتى ن�سل 

� �أمامنا. �إيل هذ� �مل�ستوى ماز�ل �لطريق طويال جدًّ

-1484(  Huldrych )Ulrich(  Zwingli تع���ود ق�س���ة �عتناق زي���ورخ للمذهب �لربوت�ستانتي �إيل �سن���ة 1519م، حني �أ�سبح هولدريخ ت�سڤينجل���ي

1531م()3(  ق�سي�ًسا يف وقف »جرو�ش مون�سرت« Grossmünster، ف�سرع يف �إدخال �لربوت�ستانتية �إىل زيورخ. وتالحقت �الأحد�ث بعد ذلك فقطعت زيورخ 

عالقته���ا م���ع �لكني�سة �لكاثوليكية يف �سنة 1523-1528م. و�ندلع���ت �أول حرب بني مدينة زيورخ و�ملناطق �لكاثوليكية �سن���ة 1529م. وتبع ذلك حدوث ��سطهاد 

للكاثولي���ك يف زي���ورخ، مثلما حدث ��سطهاد للربوت�ستان���ت يف مناطق كاثوليكية �أخرى من �لعامل. و��ستمر ��سطه���اد �لكاثوليك يف زيورخ حتى �سنة 1807م حني 

�ُسمح لهم الأّول مرة، بعد ظهور �الإ�سالح �لربوت�ستانتي، مبمار�سة �سعائرهم �لدينية.

عرف���ت �حلرك���ة �لربوت�ستانتي���ة ثالث���ة �أقطاب كان لهم �الأث���ر �الأعظم يف ن�سر ه���ذ� �ملذهب. فظهر مارت���ن لوت���ر Martin Luther )1483-1546م( يف 

�أملانيا)4(، وظهر هولدريخ ت�سڤينجلي)5( يف زيورخ، يف حني جاء يوهان�ش كالفن Johannes Calvin )1509-1564م()6( من فرن�سا، قبل �أن ي�ستقر 

يف چنيف ب�سوي�سر�.

كانت م�ساألة ما �أطلق عليه »�لع�ساء �لرباين« Abendmahl من �أهم نقاط �خلالف بني هوؤالء �لزعماء. فبينما �عترب لوتر �لع�ساء �لرباين تذكًر� ملا قام به 

�مل�سي���ح م���ن فد�ء للخليقة، »و�أن يعتقد �مل�سيحي �أّن �مل�سيح معه بج�سده عند تن���اول هذ� �لع�ساء«)7(، ذهب ت�سڤينجلي �إىل �لقول باأّن �مل�سيح يح�سر ذلك �لع�ساء 

بروحه فقط)8(. ويف مقابل ذلك كان كالفن يرى �أّن �لعربة يف �لع�ساء �لرباين للذكرى فقط، ولي�ش حل�سور �مل�سيح مادًيا �أو روحًيا)9(.

كان بيبلياندر - مو�سوع در��سة �الأ�ستاذ �إيناي - هو �أ�سهر تالمذة ت�سڤينجلي يف زيورخ.

ا �لتحذير من �لتعميم. ولعل �أهم ما جتدر �الإ�سارة �إليه يف هذ� �ل�سياق هو �أّن مارتن لوتر  بخ�سو�ش موقف �حلركة �لربوت�ستانتية من �الإ�سالم، فينبغي هنا �أي�سً

ا هجومه �لفظ على �ليهودية)11(. كما �أّنه  كان ُيعل���ُن د�ئًم���ا �أّن للم�سيحي���ة عدوين: عدو د�خلي هو �لبابا، وعدو خارجي هو �الإ�سالم)10(. وُعِرَف عن لوتر �أي�سً

خلف لنا جمموعة �سخمة من �ل�ستائم �لقبيحة يف حق ر�سول �الإ�سالم )�سلعم()12(.



موقف لوتر �لعد�ئي من �الإ�سالم ميكن �إرجاعه �إىل عاملني �أ�سا�سيني. �أّوال: �جلهل باالإ�سالم. ثانًيا: عدم وجود علماء م�سلمني يف حميط �أ�سدقائه ومعارفه، بل يف 

�أملانيا و�أوروبا يف ذلك �لوقت. فوجود علماء م�سلمني يف جمتمع �أوروبي ي�ساهم ال حمالة يف تنوير �لنا�ش بحقيقة �الإ�سالم. �أمل تَر �أّن �أحد �أ�سباب �ل�سورة �ل�سيئة 

لالإ�سالم يف �لغرب ندرة �لعلماء بني م�سلمي �لغرب، وقلة من يجيد �للغات �الأوروبية ويتقن �لتعامل مع و�سائل �الإعالم �لغربية؟

مل توؤث���ر ع���ن ت�سڤينجل���ي �أقو�ل �أو مو�ق���ف مت�سددة من �الإ�سالم، مثل تلك �ملعروفة عن لوت���ر. ورمبا كان لهذ� تاأثر �إيجابي ل���دى بيبلياندر بخ�سو�ش موقفه من 

�الإ�سالم.

 Arabische” :قد عالج �إ�سكالية ترجمات معانى �لقر�آن �إىل �للغات �الأوروبية يف كتابيه  Johann Fueckبقي �أن ن�سر �أن �مل�ست�سرق �الأملاين يوهان فوك

�لو�سطى()1981م( - �لقرون  يف  و�الإ�سالم  �لعربية  �لثقافة   =( ”Kultur und Islam im Mittelalter
 و: ”Die arabischen Studien in Europa” - )= �لدر��سات �لعربية يف �أوروبا()1955م(.

167- هو�م�ش مقدمة ثابت عيد
 Schuld sind die Maenner - nicht der Koran. Zur Situation der” �الأخ���رى:  �إين���اي  �الأ�ست���اذ  �أعم���ال  م���ن   )1(

�مل�سلمة(. �ملر�أة  حالة  يف  �لقر�آن.  ولي�ش  �ل�سبب،  هم  �لرجال   =(  - ”muslimischen Frau
)2( لع���ل مذبح���ة �س���ان بارثلميو يف فرن�سا متثل �إحدى حلقات �ل�سر�ع �لدم���وي بني �لكاثوليك وبني �لربوت�ستانت. يقول �لدكت���ور توفيق �لطويل: »ظهرت حركة 

�الإ�س���الح �لدين���ي يف فرن�سا يف مطلع �لقرن �ل�ساد�ش ع�سر. و�سرعان ما ف�ست �لربوت�ستانتية، و�عتنقها �أتباع كلفن ممن �سمو� بالهوجونوت فيما بعد ... فاعتزم 

ه���ري �لث���اين �أن ي�ستاأ�سل م���ن فرن�سا �ساأفتهم، وتوالهم با�سطه���اد د�م ز�دهم �إمياًنا مبذهبه���م و��ستب�ساال يف �لدفاع عنه، وحما�س���ة يف �لتب�سر به. و�ت�سلت 

جماعته���م بال�سيا�س���ة تع���ني َمن نا�سرهم م���ن رجالها، وت�ستعني بهم على �لتمك���ني ملذهبها. و�إىل مثل هذ� �جت���ه �لكاثوليك، وقام نز�ع �نته���ى مبوجة من �لفنت 

و�حلروب و�ملذ�بح، لّطخت بالدم تاريخ فرن�سا �إبان هذ� �لع�سر.

و�أر�د ت�سارل�ش �لتا�سع ت 1574م �أن ين�سَر �الأمَن يف ربوع �لبالد، فهادن �لهوجونوت، و�أدنى زعماءهم من ح�سرته، وتّوج هذه �حلركة بالرغبة يف تزويج �أخته من 

زعيم لهم. فاأثار هذ� �مل�سلك ثائرة �لكاثوليك.

ويف ليل���ة �لزفاف �أقبلت جم���وع �لهوجونوت ترتى باري�ش. فاأطلَق �لر�سا�ش على زعيمهم. وعندئذ وطن عزمه على �لتنكيل مبن حاول �غتياله. وخ�سى �لكاثوليك 

مغب���ة ذل���ك، فعقدو� �لنية على �أن يجعلو� عيد �لقدي�ش بارثلميو )24 �أغ�سط�ش من ع���ام 1572م( مذبحة يبيدون فيها خ�سومهم. ويف منت�سف �لليل دّق ناقو�ش 

كني�سة "�سان جرمان" موؤذًنا ببدء �ملذبحة، فاإذ� باأ�سر�ف �لكاثوليك و�حلر�ش �مللكي وجموع �جلماهر تنق�ش على بيوت �لهوجونوت و�لفنادق �لتي �أوتهم، وتاأتي 

عل���ى َم���ن بها ذبًحا. فلما �أ�سبح �ل�سب���اح كانت �سو�رع باري�ش جتري بدماء �ألفني م���ن �لنفو�ش! وتطايرت �أنباء �ملذبحة �ملروع���ة �إىل �الأقاليم، فاإذ� بها ت�ستحيل 

بدورها جمزرة جتري بدماء ثمانية �آالف من هوؤالء �مل�ساكني؛ بل قيل �إّن هذه �ملذبحة قد �أودت بحياة نيف وع�سرين �إلًفا!«.

- �لدكتور توفيق �لطويل، ق�سة �ال�سطهاد �لديني يف �مل�سيحية و�الإ�سالم، �لزهر�ء لالإعالم �لعربي، �لقاهرة 1991، �ش 97-96.

 Evangelisches Lexikon für Theologie und Gemeinde، Herausgegeben يف:   ت�سڤينجل���ي  �س���رة  �نظ���ر   )3(

 von Helmut Burkhardt und Uwe Swarat in Zusammenarbeit mit Otto Betz، Michael Herbst،

.Gerhard Ruhbach، Theo Sorg. R. Brockhaus Verlag Wuppertal und Zürich 1994، S. 2224f
)4( مارت���ن لوت���ر Martin Luther: يقول �لدكتور عبد �لرحم���ن بدوي عنه: »م�سلح ديني م�سيحي �سهر، وموؤ�س�ش �ملذهب �لربوت�ستنتي. ُولد يف �ي�سلينب 

Eisleben )يف نو�حي هّله Halle ب�سمايل �أملانيا( يف �لعا�سر من نوفمرب �سنة 1483، ويف نف�ش �لبلدة تويف يف 18 فرب�ير �سنة 1546. وكان �أبوه عامل 
مناجم. وتعّلم يف مد�ر�ش جمدبورج Magdburg و�يزناخ Eisenach. ويف �سنة 1501 دخل جامعة �رفورت Erfurt وح�سل على �الإجازة �جلامعية 

يف �سن���ة 1505. )...( ويف �سن���ة 1507 ُر�ِس���م ق�سي�س���ا. ويف �سنة 1508 ق���ام بتدري�ش �لفل�سفة يف جامعة ڤتن���ربج Wittenberg  ... )...( ويف �سنة 

1511 �سافر �إىل روما، وهذه �لرحلة هي �لتي غّرت جمرى حياته. وملا عاد منها بد�أت �سرته م�سلحا للدين �مل�سيحي. لقد كان �لبابا يف �أ�سّد �حلاجة �إىل �ملال. 
ومل يج���د �سبي���ال للح�سول عليه، �إال عن طريق �إ�س���د�ر وبيع �سكوك �لغفر�ن، �أي �ل�سكوك �لتي ُت�سرتى بها مغفرة �هلل للذن���وب �لتي �رتكبها �ملذنبون و�خلطاة. 

وكان يطلب �إىل �لنا�ش �سر�ءها، ليغفر �هلل ذنوب �أقربائهم �أو َمن ي�ساوؤون ممن يعذبون يف �ملطهر، ب�سبب ما �جرتحو� يف �لدنيا من ذنوب. وكان ي�سرف على هذه 

»�لتج���ارة« ر�ه���ب دومنيكي يدعى يوحنا تت�سل Johann Tetzel )حو�يل 1519-1445( وذلك يف �سنة 1516، فر�ح يروج لها بدعاوة ظاهرة �أثارت 

 Wittenberg ثائ���رة مارت���ن لوتر. فاأ�سدر لوت���ر بيانا يحتوي على خم�ش وع�سرين ق�سية �سّد �سكوك �لغفر�ن، ول�سق ه���ذ� �لبيان على باب كني�سة ڤتنربج

يف ي���وم 31 �أكتوب���ر �سن���ة 1517. ف�سافر تت�س���ل �إىل فر�نكفورت على نهر �الأودر، وهناك رّد على ق�سايا لوتر �خلم�ش و�لع�سرين ببيان م�ساد فّنَد فيه بيان لوتر، 

و�أحرق بيان لوتر علنا. فانتقم �لطالب يف ڤتنربج باأّن �أحرقو� بيان تت�سل. )...( ويف �سنة 1520 ن�سر لوتر ند�ءه �ل�سهر �ملوجه �إىل �لنبالء �مل�سيحيني يف �أملانيا. 

وت���اله بر�سال���ة عنو�نها )يف �الأ�سر �لبابلي للكني�سة(. ويف كليهما هاجم �ملذهب �لنظري لكني�س���ة روما. فاأ�سدر �لبابا ليو �لعا�سر مر�سوما �سّد لوتر، يحتوي على 

.»)...(  Wittenberg إحدى و�أربعني ق�سية. لكّن لوتر �أحرق �ملر�سوم علنا �أمام جمع حا�سد من �لعلماء و�لطالب و�الأهايل يف مدينة ڤتنربج�

- �نظر: عبد �لرحمن بدوي، مو�سوعة �لفل�سفة، �جلزء �لثاين، �ملوؤ�س�سة �لعربية للدر��سات و�لن�سر، بروت 1984، �ش 363 وما بعدها.

)5( يق���ول �الأم���ام �أبو زهرة: »ويف �لوقت �لذي كان يغالب فيه لوتر �لكني�س���ة و�أن�سارها من ذوي �ل�سلطان، كان يف �سوي�سر� �سوت قوي �آخر ينادي مبا يقارب ما 

ن���ادى ب���ه لوتر. ذلك ه���و ت�سڤينجلي )1484-1531م(. فقد �آملته حال �لكني�سة، ودعا �إىل مثل ما دعا �إليه لوت���ر يف م�سائل �لدين. وقد �بتد�أت ثورته بالثورة على 



�سكوك �لغفر�ن كما �بتد�أ لوتر. وقد مات �أثناء �سر�ع وقع بني �أن�ساره �ملعتنقني ملبادئه و�أن�سار �لكاثوليك«.

- �الإمام حممد �أبو زهرة، حما�سر�ت يف �لن�سر�نية، �ش 166.

.Evangelisches Lexikon für Theologie und Gemeinde، S. 346ff :6( �نظر �سرة كالفن يف(

- يق���ول �الإم���ام حمم���د �أبو زهرة: »يف �لوقت �لذي كان فيه هذ�ن �لرج���الن ]لوتر وت�سڤينجلي[ يعمالن ويجاهد�ن  كّل بطريقت���ه، فلوتر بطريقته �ل�سلمية �لتي 

خالطها �لعنف، وت�سڤينجلي بطريقة �ل�سر�ع و�ملنازلة، حتى مات فيه. يف هذ� �لوقت كان رجٌل �آخر ظهر يف فرن�سا وهو كلفن )1509-1564م( قد ولد بفرن�سا، 

ون�س���اأ به���ا، وتثقف ثقافة قانونية. ولكّنه مال بعد تخرجه يف �لقانون �إىل �لدر��سات �لدينية. وقد كانت حركة لوتر قد ذ�عت و�ساعت يف ربوع �أوروبا. وما �أن �أعلن 

كلف���ن �آر�ءه، حت���ى ��سطر �إىل �لفر�ر بعقيدت���ه �إىل چنيف يف �سوي�سر�. وهناك �أّلَف وكتب و�أخذ يعمل على ن�سر مب���ادئ �ملذهب �لربوت�ستنتي، وينظمها بعد موت 

لوتر. فتنظيمها على �ل�سكل �الأخر يرجع �إىل كلفن �أكرث مما يرجع �إىل �أي رجل �آخر«.

- �الإمام حممد �أبو زهرة، حما�سر�ت يف �لن�سر�نية، �ش 166 وما بعدها.

)7( �نظر: �الإمام حممد �أبو زهرة، حما�سر�ت يف �لن�سر�نية، �ش 165.

)8( �نظر: �الإمام حممد �أبو زهرة، حما�سر�ت يف �لن�سر�نية، �ش 166.

)9( �نظر: �الإمام حممد �أبو زهرة، حما�سر�ت يف �لن�سر�نية، �ش 167.

)10( �نظر: ثابت عيد، �سورة �الإ�سالم يف �لرت�ث �لغربي، �ش 56.

)11( يق���ول �الأ�ست���اذ رمزي ي�سى: »... �أّما �لتف�سر �الأقرب �إىل �لعقل، فهو �لذي ننتزعه من كتابات لوتر نف�سه يف هذ� �ملو�سوع. ف�سوف نرى كيف عامل �ليهود، 

وكيف �قرتح �أن تكوَن معاملة �ليهود لهم. فاليهود يف نظره لي�سو� �إال �أبال�سة: "كلما قابلَت يهودًيا، فينبغي �أن تر�سم �إ�سارة �ل�سليب، و�أن تنطق جهًر�، ودون خوف 

بهذه �لعبارة: )ما هذ� �إال �سيطان حقيقي(". كما ين�سح �مل�سلح الأتباعه قائال: "ال ت�سكو�، وال تن�سو�، مع�سر �مل�سيحيني �الأعز�ء، �أن لي�ش لكم من بعد �ل�سيطان 

ع���دو تخافون���ه �أكرث من �ليه���ود ...". )...( وهذه �أمثلة قليلة ماأخوذة من كتابات لوتر حرفًيا عن ر�أي لوتر يف �ليه���ود. وهناك ن�سائح م�سهبة كثرة قّدمها لوتر 

الأتباع���ه يف كيفي���ة معاملته���م "لليه���ود �ملالع���ني"، كما ي�سفهم: "يجب �أال ياأكل م�سيح���ي �أو ي�سرب مع يهودي". وقد �سئل لوتر مرة: ه���ل من �ل�سو�ب �أن ُي�سرب 

�ليه���ودي �أو ُيلك���م؟ فاأج���اب: "بكل تاأكيد. فلو كنُت �أن���ا �لذي �ألكمه حلطمت فكه. ولو ��ستطعت لطرحته على �الأر�ش وطعنت���ه يف ثورة غ�سبي ... �إّنه لعمل �سرعي 

ا، و�أكرث منه �سرعية �أن تقتل َمن يجدف"«. يجيزه �لقانون �الإن�ساين و�لنامو�ش �ل�سماوي �أن تقتَل ل�سً

- �نظر: رمزي ي�سى، من لوثر �إىل هتلر. �سوء جديد على �لتاريخ �الأملاين، مكتبة �لعامل �لعربي، �لقاهرة بدون تاريخ، �ش 109 وما بعدها.

)12( و�سف مارتن لوتر ر�سول �الإ�سالم )�سلعم( باأنه: »خادم �لعاهر�ت، و�سائد �ملوم�سات«.

- �نظر: ثابت عيد، �سورة �الإ�سالم يف �لرت�ث �لغربي، �ش 21.

168- در��سة مارك �دو�رد �إيناي
�أ�سب���َح �ال�ستغ���ال باالإ�سالم يف ع�سرنا هذ� يف عامل �ل�سيا�سة ويف �لكنائ�ش مو�سوًعا مركزًي���ا. وي�سود �عتقاد خارج حميط �لتخ�س�سات �ال�ست�سر�قية و�لالهوت 

ة �أّن �لكتابات �ملتخ�س�سة يف هذ� �ملو�سوع �رتبطت  ا جديدة للبحث با�ستغالها باالإ�سالم، وخا�سّ ب���اأّن �لكنائ����ش، وخا�سة �الإجنيلية �لربوت�ستانتية، قد وطاأت �أر�سً

باأ�سماء موؤلفني معا�سرين �أو من �ملا�سي �لقريب. بيد �أّن وجهة �لنظر هذه لي�ست �سحيحة.

فقبل حو�يل خم�سمائة عام - يف ع�سر م�سطرب كع�سرنا هذ� - عا�ش رجل �أوقف حياته كلها من �أجل حتقيق »عالقة تفاهم بني �لربوت�ستانتية وبني �الإ�سالم«)1(. 

كان هذ� �لرجل هو: �الأ�ستاذ تيودور بيبلياندر )بوخمان( Theodor Bibliander Buchmann - �سن�ستعر�ش يف �ل�سطور �لتالية باخت�سار �خلطوط 

�لعري�سة يف حياته. و�أحيل �ملهتمني به �إىل �سرة م�سهبة عنه كتبها �إميل �إيجلي Emil Egli �سنة 1901م، ولكنها مل تفقد قيمتها حتى يومنا هذ�)2(.

ُوِل���َد بيبليان���در �سنة 1504م )وبح�سب م�سادر �أخرى �سنة 1509م( - كابن موظف �أ�سقفي يف وقف يف مدينة كون�ستان�ش Konstanz - يف بلدة بي�سوف�ست�سل

Thurgau، ب�سوي�سر�. تورجاو  كانتون  يف   ،  Bischoffszell
 Leo وليو يود ،Oswald Mykonius حيث كان من بني �أ�ساتذته: �أو�سڤالد ميكونيو�ش ،Grossmünster يف زي���ورخ ذه���ب بيبلياندر �إىل مدر�سة

.Ulrich Zwingli و�أولريخ ت�سڤينجلي ،Jud
 Johannes ويوهانا�ش �أوكوالمب���اد ،Konrad Pellikan وبع���د ذل���ك �لتح���ق بجامعة بازل، ف���كان �أ�ساتذت���ه هن���اك: �لربوفي�س���ور كون���ر�د بيلي���كان

.Oekolampad
بجانب در��سته لعلم �لالهوت وجه بيبلياندر جهوده لتعلم �للغات �لقدمية: �لالتينية، و�ليونانية، و�لعربية، حتى �أتقنها برب�عة.

�سن���ة 1527م ق���ام ت�سڤينجل���ي Zwingli باإر�س���ال �لع���امل �ل�س���اب بيبليان���در �إىل ليجنت����ش يف �سلي�سي���ان Liegnitz in Schlesien، حي���ث كان دوق 

ويدّر�سها. مكث بيبلياندر هناك �سنتني. ت�سڤينجلي  �أفكار  ينقل  مدر�ش  عن  يبحث  وكان  عليا«،  »مدر�سة  �أ�س�ش  قد  �ملقاطعة  هذه   Herzog
 Septuaginta �ك� »�أ�ستاذ وحما�سر«، يقوم بتف�سر �ل Grossmünster �بعد وفاة ت�سڤينجلي عمل بيبلياندر بد�ية من �سنة 1531م كخليفته يف مدر�سة �ل

وهي �أقدم و�أهم ترجمة يونانية للعهد �لقدمي.

�سن���ة 1560م �أحي���ل مبكًر� للتقاع���د الأ�سباب دينية - �سيا�سية. وبعد ذلك باأرب���ع �سنو�ت، يف �ل�ساد�ش و�لع�سرين من �سبتمرب �سن���ة 1564م تويف مبر�ش �لطاعون 

.Pest



� كاأ�ستاذ جامعي، قام بيبلياندر بتاأليف �أكرث من ع�سرين كتاًبا.  بجانب عمله �الأ�سا�سي و�ملت�سعب جدًّ

�أجن���ز كون���ر�د ج�س���ر Conrad Gessner �أّول فهر�س���ة غ���ر كامل���ة الأعم���ال بيبلياندر، حي���ث �أطرى علي���ه قائال: »�إّن���ه �أ�ست���اذ ال ُي�ساه���ى«، و»�إن�سان 

مثايل«)3(.

وّطد بيبلياندر باأعماله هذه �سمعة مدينة زيورخ �لدولية �لتي نالتها يف ذلك �لوقت من خالل �الإ�سالح �لربوت�ستانتي. وو�سع بيبلياندر يف �لوقت نف�سه �أ�س�ش علم 

�للغة �ملقارن �حلديث.

�أّما �سهرته �لكربى، فلم يحرزها بيبلياندر �إال من خالل ترجمته ملعاين �لقر�آن. فكيف حدث هذ�؟

يف �لقرنني �خلام�ش ع�سر و�ل�ساد�ش ع�سر بعد �مليالد كان �لعامل �لغربي يو�جه ظاهرة �النت�سار �لكا�سح لالإ�سالم. �سنة 1453م �سقطت بيزنطة Byzanz)ت1(. 

�سن���ة 1526م الق���ت �لق���و�ت �ملجرية �مل�سيحية هزمية حا�سمة يف موقعة Mohàcs. يف �سنة 1529م و�س���ل �جلي�ش �لعثماين �إىل �أبو�ب ڤيينا. ويف �سنة 1537م 

فتح �لعثمانيون مدينة كا�ساو Kaschau �لتي ال تبعد عن ليجنت�ش Liegnitz �إال مب�سافة ع�سرين كم فقط. ويف �سنة 1541م �أحرز �لعثمانيون �نت�سار�ت 

جدي���دة: ف�سمو� �ملج���ر �لو�سطى �إيل �إد�رتهم، وحالو� دون �سّم �لنم�سا ملنطقة �سيبنبورج���ني Siebenbürgen. وباالإ�سافة �إىل ذلك ف�سل �لهجوم �الأملاين 

�مل�ساد على مدينة �أوفن Ofen، مثلما ف�سلت حملة �سارل �خلام�ش Karl V على �جلز�ئر.

ة �أّن تعاطف �سعوب �ملناطق �ملهددة من قبل �لعثمانيني مع �الإ�سالم كان  �، وخا�سّ �أقلقت كل هذه �الأحد�ث �حُل�ّك�اَم �مل�سيحيني وزعماءهم �لدينيني و�أزعجتهم جدًّ

يف تز�يد م�ستمر، ومل تعد �لدعاية �مل�سيحية جتدي نفًعا.

ر�أى �لزعماء �لدينيون، وعلى ر�أ�سهم مارتني لوترMartin Luther ، �سرورة مناف�سة �الأتر�ك. ولكنّهم �أدركو� يف �لوقت نف�سه �أهمية وجود ترجمة التينية 

مطبوعة ملعاين �لقر�آن، من �أجل در��سة »�لدين �لرتكي« ب�سورة �أف�سل)4(.

 ،Pierre von Cluny سحيح �أّنه كان هناك يف ذلك �لوقت ترجمة التينية ملعاين �لقر�آن. وهي �لرتجمة �لتي �أجنزت �سنة 1141م بتكليف من پير �لكلوين�

وبرن���ارد �لكلرڤ���ي Bernard von Clervaux. فف���ي رحل���ة تفتي�سية قاما به���ا �إىل �الأديرة �الأ�سباني���ة �لتابعة لطريقتهما، ح�س���ال يف مدينة طليطلة 

 Hermann �لكرنتي  وهرمان   ،Peter von Toledo �لطليطلي  بطر�ش  عامل:  من  �أكرث  ترجمتها  �سارك يف  للقر�آن،  على خمطوطة   Toledo
�لرتجمة)5()ت2(. �ساحب  �لنهاية  يف  �عترب  �لذي   Robert von Kent �لكنتي  وروبرت   ،von Kärnten

ن�سخت هذه �لرتجمة �أكرث من مرة، وبقيت حتى وقت متاأخر من �لقرن �ل�ساد�ش ع�سر �أهم م�سادر معرفة �لن�ش �لقر�آين يف �لعامل �لغربي، بالرغم من عيوبها 

�لكثرة)ت3(.

و�أخ���ًر� ح�س���ل مارتن لوتر على ن�سخ���ة من هذه �لرتجمة، فعهد بدوره �إىل بيبليان���در مبر�جعتها ون�سرها)ت4(. ��ستخدم بيبليان���در يف عمله هذ�، بجانب هذه 

�لن�سخة، ثالث خمطوطات �أخرى )و�حدة عربية، و�سورتني من عمل روبرت �لكنتي Robert von Kent( متكن من �قتنائها. فتوفرت له بذلك �إمكانية 

عقد مقارنة عامة للن�ش �لالتيني على �الأقل)ت5(.

�سحيح �أّن بيبلياندر كان يعرف �سيًئا من �للغة �لعربية، ولكّنه مل يكن يتقنها مطلًقا)ت6(، مثلما ترينا مالحظته على �ل�سورة رقم 117 )ح�سب ترقيمه �خلا�ش(، 

حي���ث يق���وُل: ”Non omnia hic ponuntur quae sunt inArabico”. - )= لي����ش كل �سيء هنا معرو�س���ا كما يف �الأ�سل �لعربي(. �إّنا 

ة �أ�سماء �الأعالم، وو�سع مالحظاته يف ملحق. وهكذ� بقيت �لرتجمة ناق�سة، بل وغر مفهومة  قام بيبلياندر فقط بعقد مقارنة بني عدد قليل من �لكلمات، وخا�سّ

يف بع����ش �ملو��س���ع. فلم يكن م�ستغرًبا �أن يق���وم �مل�ست�سرق جو�ستاف بفان مويللر Gustav Pfannmüller بهدم كّل م���ا �أجنز بيبلياندر من عمل، حيث 

يقول يف نقده: »ولكّن �لرتجمة �لالتينية ال ت�ستحّق يف �لو�قع هذ� �ال�سم، ويكاد ال يوجد �أي ت�سابه بينها وبني �لن�ش �الأ�سلي«)6()ت7(.

عه���د بيبليان���در �إىل �سديق���ه يوهاني�ش �أوبوري���ن Johannes Oporin، وكان نا�سًر� م�سهوًر� يف بازل، بن�سر عمله �ل�سخم ه���ذ�. ولكّن �ل�سلطات �سارعت 

يف �أّول �أغ�سط����ش �سن���ة 1542م مب�س���ادرة �لن����ش �ملجموع Satz و�أف���ر�خ �لطباعة �لتي مّت جتهيزها. كان ه���مُّ �لرقابة يف بازل يتمث���ل يف �إمكانية �إثارة كر�هية 

�ل���ر�أي �لع���ام �س���ّد �ملدينة، يف ظّل �أجو�ء �لعد�ء �ل�سائدة يف ذلك �لوقت �سد �الأتر�ك، �إن هي �سمحت بطباعة �لكتاب �ملقّد�ش الأعد�ء �مل�سيحية هوؤالء يف عقر د�ر 

�ملدينة)7(.

بد�أت بعد ذلك مباحثات �ساقة �أماَم جمل�ش مدينة بازل، تبعها يف 30 �أغ�سط�ش �حلكم على �أوبورين Oporin و�إلقاء �لقب�ش عليه لفرتة ق�سرة.

ومل يت���م �إنق���اذ �لن����ش �ملجموع Satz و�الأفر�خ �لتي ُج�ّه�زت للطباعة، �إال بعد �لتدخل �ملكثف من قب���ل بيبلياندر نف�سه، وجمل�ش مدينة زيورخ، و�الأهم من ذلك: 

تدخ���ل مارت���ن لوتر، ومالنختون Melanchthon)ت8(. و�أخ���ًر� و�فق جمل�ش مدينة بازل يف �ل�سابع من دي�سمرب �سن���ة 1542م على ن�سر �لرتجمة، ولكن 

ب�سرط: عدم ذكر ��سم �ملدينة، وال ��سم �لنا�سر، على �لطبعة. وباالإ�سافة �إىل ذلك �أمر جمل�ش مدينة بازل باأّن يقوم مارتن لوتر بكتابة مقدمة لهذه �لطبعة، وباأال 

ُتباع �لرتجمة �إال من مدينة ڤيتنربج Wittenberg يف �أملانيا.

يف ربي���ع �سن���ة 1533م ظهرت �أخ���ًر� �لطبعة �الأوىل من �أّول ترجمة مطبوعة ملعاين �لقر�آن يف �الأ�سو�ق. و�سرعان ما �أحرزت هذه �لرتجمة جناًحا �ساحًقا )�ساهم 

فيه بال �سّك �إجر�ء�ت �الأجهزة �لرقابية يف مدينة بازل(، بحيث كان البد من ن�سر طبعتني متتاليتني يف �لعام نف�سه. وقد �أ�سرُت �إىل ذلك �سنة 1995م)8(.

والأين مل �أمتك���ن يف ذل���ك �لوق���ت م���ن �حل�سول على ن�سخة من كّل هذه �لطبعات، فل���م �أ�ستطع تقدمي و�سف دقيق لها. و��ستحال عل���ّي حتى يومنا هذ� جتميع كل 

 excellentissimi theologi Martini Lutheri” :ه���ذه �لطبع���ات، لعقد مقارنة بينها. يف �لطبع���ة �الأوىل �لنهائية يظهر يف عنو�ن �لرتجم���ة

praemonition” - )= مو�ع���ظ �لالهوت���ي �لف���ذ مارت���ن لوت���ر(. ويف �لطبعتني �لثانية و�لثالثة �سن���ة 1543م ال يظهر ��سم مارت���ن لوتر على �سفحة 



�لغالف.

يقيًنا مل يكن �ل�سبب �لوحيد لهذه �حلقيقة �جلديرة باملالحظة يتمثل يف �أّن مارتن لوتر مل يكن هو موؤلف �ل� Praemonitio )= �ملو�عظ(، بل ميالنختون 

ة �لزيورخيني، بخ�سو�ش  �أّن لوتر �عترب موقفه خمالًفا ملوقف �مل�سلحني �لربوت�ستانت �ل�سوي�سريني، وخا�سّ Melanchthon. فال�سبب �حلقيقي لذلك هو 
»�لع�ساء �لرباين«)ت9(. كان �حلديث عن »لعنات و�سو�عق رهيبة« على ت�سڤينجلي وكني�سة زيورخ.

يف كلٍّ مَن �لطبعتني �لثانية و�لثالثة ال يوجد ذكر ملقدمة Vorrede لوتر يف عنو�ن �لكتاب، وال يف فهر�ش �الأفر�خ يف �آخر �لكتاب. فقط يف �لفرخ �مل�ساف �إىل 

 Martini Luthri Doktoris Theologiae et Ecclesiastis ecclesiae Vuittenbergensis” :نقر�أ )Y 1a لكتاب )ورقة�

in Alcorannus Praefatio”. )= مقدمة دكتور �لالهوت وو�عظ د�ئرة كني�سة ڤيتنربج مارتن لوتر للقر�آن(. هذه عالمة مميزة للطبعة �لثالثة)9(. 
ويف مقابل هذ� جنُد ��سَم فيليب ميالنختون Philipp Melanchthon مكتوًبا على �سفحة �لغالف يف كلٍّ من �لطبعتني.

يف �لطبع���ة �لثالث���ة يظه���ر �ال�سم مكتوًبا مفرًقا، بينما يظهر يف �لطبعة �لثالثة جمتمًعا على �سطر و�ح���د. هذه هي �لعالمة �الأكيدة �ملميزة للطبعة �لثالثة )ي�سف 

متاًما)10(، يف حني �أّن ڤالرت كولر Walter Köhler يذكر طبعة ر�بعة()9(. بالعك�ش  �لطبعة  هذه   Göllner جولر

بع���د ذل���ك ب�سب���ع �سنو�ت - �سنة 1550م - ظهرت طبعة �أخرى جديدة، �إن مل تكن طبعتان، �إحد�هما يف بازل، و�الأخرى يف مدينة زيورخ �لتي كان بيبلياندر يعي�ش 

فيها.

�سبق �أن قمت بو�سف طبعة بازل هذه من قبل)8(. وهي تو�سُف خطاأ، ولكن ب�سفة عاّمة، باأّنها طبعة ثانية. وهذه �لطبعة �لتي قمُت بو�سفها موجودة �ليوَم �سمن 

ا ال حتتوي على مو�عظ Praefatio مارتن لوتر. مقتنيات �ملكتبة �جلامعية يف �لريا�ش. وهي �أي�سً

يف �سنة 1544م قام مارتن لوتر مبهاجمة �لربوت�ستانت �ل�سوي�سريني من جديد يف كتابه: ”Bekenntnis vom Abendmahl” )= �سهادة �لع�ساء 

�لرب���اين()ت10(. وهن���ا وج���د بيبلياندر نف�سه م�سطًر� لتاأليف ردٍّ على هج���وم لوتر )ولكنه مل ُيطبع(، �أظهر فيه غ�سبه من �لق���ول باأنه لي�ش م�ستحيال �أن يكون 

بيبلياندر نف�سه هو �سبب �سقوط مو�عظ Praefatio مارتن لوتر.

 Binark 12(، وبينارك �إرين(Zenker وت�سينكر ،)11(Brunet طبع���ة زي���ورخ �ملزعومة �ل�سادرة �سنة 1550م �أوردها كّتاب �ل�سرة �لتاليون: برونيت

.)14(Binark Eren بينما مل يذكر طبعة �سنة 1556م، �إال بينارك �إرين .)13(Eren
ا �سنة 1556م، وبالتايل مل �أمتكن من و�سعهما  �سخ�سًي���ا مل �أع���رث حت���ى �الآن على طبعة زيورخ �ل�سادرة �سنة 1550م، وال �لطبعة �الأخرى �ل�سادرة يف زيورخ �أي�سً

حتت �ملجهر.

ميكننا �إذن �أن نفرت�ش �أّن �الأمر يتعلق هنا باأخطاء تخ�ش هذه �ل�سجالت �لتاريخية Einträge، �أو بكتب وهمية، وباأن طبعة زيورخ هذه مل توجد �أبًد�.

ميك���ن �لق���ول باخت�سار �إن بيبلياندر قد �أجنز ترجمت���ه �لالتينية ملعاين �لقر�آن بناء على ظروف خارجية. وُيظهر تاري���خ طباعة هذه �لرتجمة بو�سوح �أّن زعماء 

�حلركة �لربوت�ستانتية كانو� يف �آخر �الأمر منق�سمني على �أنف�سهم، حيث وقعت يف ذلك �لوقت �أحد�ث مت�سابهة ملا يحدث يف ع�سرنا هذ�.

كان �لربوت�ستان���ت يعت���ربون �الأت���ر�ك - وبالتايل �الإ�س���الم - ع�سا �هلل �لتاأديبية �لتي تدع���و �مل�سيحيني �إىل �لتوبة و�لتكفر عن معا�سيه���م. ويف مقابل ذلك كان 

بيبلياندر ينظر �إىل �الأمور نظرة خمتلفة متاًما. فقد بلغت مطالبه ذروتها من خالل قوله باأّنه ينبغي على �مل�سيحيني قبل �أي �سيء �أن يتعرفو� على دين خ�سومهم. 

عندئذ �سيكون بو�سعهم مو�جهتهم باحلجج و�لرب�هني �لعقلية، بدال من �حلرب)ت11(.

 De Ratione communi omnium” :وق���د ح���اول بيبليان���در �إثب���ات �الأ�س���ل �مل�س���رتك ل���كل �الأدي���ان يف كتاب���ه �ملن�س���ور �سن���ة 1548م بعن���و�ن

 هو خالق هذ� �لعامل ومدبره، 
َ
Linguarum & literarum” )15(. وه���و بح���ث ع���ن �الأ�ساليب �مل�سرتكة جلميع �للغ���ات و�الآد�ب، حيث يقول: »�إّن �هلل

ويج���ب �خل�س���وع الإر�دته يف �حلي���اة �لعامة و�خلا�سة. ولكن ال ينبغي فر�ش �لهد�ي���ة �الإلهية بالقوة و�لتهديد و�الإرهاب و�ل�تعذيب و�حل���روب. ذلك �أّن �مل�سيح هو 

�لنور، و�لطريق، و�حلقيقة، و�حلكمة، و�لقوة �الإلهية؛ وهو �لذي ي�سلح بنف�سه بني نفو�ش �لنا�ش وي�ستحيزها، ويهديها بقدرة �إلهية«.

كان هدف بيبلياندر هو وحدة �الإن�سانية.

ب���ل �إّن���ه فّك���ر يف �ل�سفر �إىل م�س���ر، من �أجل ن�سر �أفكاره ه���ذه يف قلب �لعامل �الإ�سالم���ي يف ذلك �لوقت. ومل يفل���ح �أ�سدقاوؤه من ثنيه عن �ل�سف���ر، �إال بعد جهود 

م�سنية)2(.

و�أخ���ًر� �أّل���َف �سنة 1553م كتابه: ”De monarchia totius orbis suprema legitima et sempiterna ...”- -)1( )= يف �أعظم 

�سلطة مطلقة حتمية و�أبدية للعامل(. بيد �أّن �لرقابة قامت مب�سادرة خمطوطة �لكتاب �ملحفوظة �ليوَم يف مكتبة زيورخ �ملركزية.

يف �ملقدم���ة ت���رد �لعب���ارة �لي�سوعية �لتي تقول: »ود�ود عب���دي يكون ملًكا عليهم، ويكون جلميعه���م ر�ٍع و�حد، في�سلكون يف �أحكامي ويحفظ���ون فر�ئ�سي ويعملون 

بها«)ِح�ْزِق�َي����ال: 37، 24(، م���ع �إه���د�ء، حي���ث »يتمنى تي���ودور بيبلياندر �لرحمة و�ل�س���الم وذلك �خلال�ش من �ل���رب �الإله لكل �مل�سيحي���ني و�ليهود و�ملحمديني 

�مل�سلمني«.

ُح لهم: »... �لنقاط �لتي يتفق���ون فيها، و�مل�سائل �لتي يختلفون حولها«، وي�ستطرد  يف ه���ذ� �لكت���اب يخاط���ب بيبلياندر جميع �ملوؤمنني يف �لغرب و�ل�سرق. وهو يَو�سّ

قائال �إّن: »... م�سائل �خلالف هذه هي م�سدر �ل�سرور �لتي ال حت�سى يف كل �أنحاء �لعامل«. 

 De legitima vindicatione” :يف مدينة بازل( بعنو�ن Oporin حتدث بيبلياندر بطريقة مماثلة يف كتابه �ل�سادر �سنة 1553م )يف د�ر �أوبورين

 Johannes يف �الدعاء �مل�سروع  للم�سيحية �حلقيقية و�الأبدية( �لذي �أهد�ه �إىل يوهان�ش ت�سيك =( ”Christianismi veri et sempiterni



Chec، مرب���ي �دو�رد �ل�ساد����ش Eduard VI �ل���ذي توىل عر�ش �جنلرت� فيما بعد. كت���ب بيبلياندر يف كتابه هذ� يقول: »... ماز�ل �مل�سيحيون بحاجة �إىل 
�إجناز �لكثر من �لعمل من �أجل �ل�سالم ...«.

�أح���د�ث �سن���ة 1556م حت���ى �سن���ة 1560م يف زي���ورخ نف�سه���ا، و�لت���ي �أدت �إىل ف�س���ل بيبليان���در م���ن عمل���ه، ُتظه���ُر بو�سوح �أّن���ة كان يتمت���ع بنظ���رة نبوية بهذ� 

�خل�سو�ش)16(.

 �سبق بيبلياندر ع�سره بكثر، وك�سف عن دفء م�ساعره، و�إن�سانيته، وعامليته، يف كتابيه �ملذكورين موؤخًر� ب�سورة خا�سة.

م���از�ل بو�س���ع بيبليان���در حتى يومنا هذ� �أن يكون مثال �أعلى لنا يف �لت�سام���ح �لفكري و�لعملي. بهذ� �ملعنى فاإّن ن�سر طبعة جديدة م���ن �أعمال بيببلياندر )مرفقة 

برتجمة( البد �أن تلقى ترحيًبا كبًر�.

169- هو�م�ش در��سة مارك �دو�رد   �إيناي
)1( Abdullah، Salim M.، in: Sonntagsgruss. Saarbrücken، 24.9.1963; und Moslemische Revue، 

Heft 2. Soest، 1994.

)2( Egli، Emil: Biographien: Bibliander، Ceporin، Johannes Bullinger. In: Analecta Reformatoria 
II. Zürich 1901، S. 1-44.

)3( Gessner، Konrad: Bibliotheca Universalis ... Zürich 1545، S. 611f. Bibliothecae Conradi 
Gesnesi، Zürich 1555، S. 99f.

)4( Luther، Martin: Verlegung des Alcoran Bruder Richardi. Wittenberg 1542. Sowie: 

Kommentierte lateinisch-deutsche Textausgabe، hrsg. von Johannes Ehmann. Würzburg 
1999. )Corpus Islamo-Christianum; Series Latina، 6(. Enthält ausserdem ein umfangreiches 

Literaturverzeichnis.

)5( Näheres dazu bei: Monneret de Villard، Ugo: Lo studio dell’ Islam in Europa nel XII e nel XIII 
secolo; Studi e testi، 110. Rom 1944.

)6( Pfannmüller، Gustav: Handbuch der Islam-Literatur. Berlin/Leipzig 1923، S. 213.

)7( Steinmann، Martin: Johannes Oporinus. Ein Basler Buchdrucker um die Mitte des 16. 

Jahrhunderts. In: Basler Beiträge zur Geschichtswissenschaft، 105. Basel/Stuttgart 1967، S. 20ff. 

Aus dieser Arbeit geht deutlich hervor، dass der Ratsbeschluss zur Beschlagnahmung nicht 
nur auf religiös-politischen sondern auch auf wirtschaftlichen Intrigen fusste.

)8( Enay، Marc-Edouard: Mohammed und der Heilige Koran. Hamburg 1995، S. 68f.

)9( Köhler، Walter:  Zu Biblianders Koran-Ausgabe. In: Zwingliana III، Zürich 1920، S. 349f.

)10( Göllner، Carl: Turcica I. Bukarest/Berlin 1961، Nr. 792; Kommentar.

)11( Brunet، Jacques-Charles: Manuel du libraire ...  )5. Ausgabe(. Paris 1860-1880. )III، Sp. 

1308(.

)12( Zenker، Julius Theodor: Bibliotheca Orientalis I. )Reprint(. Amsterdam 1966 )Nr. 1386(.

)13( Binark-Eren: Binark، Ismet und Eren، Halit: World Bibliography of Translation of the 
Meanings of the Holy Qur’an. Istanbul 1986 )Nr. 1033/2(.

)14( Binark-Eren: wie vorstehend jedoch: )Nr. 1034/3(.

)15( Büsser، Fritz: Theodor Biblianders Abhandlung über die Gemeinsamkeit der Sprachen. In: 

Zentralbibliothek Zürich - Schätze aus Vierzehn Jahrhunderten. Zürich 1991، S. 62ff.

)16( Staedtke، Joachim: Der Zürcher Prädestinationsstreit von 1560. In: Zwingliana IX، 9. Zürich 
1953، S. 536ff.  Der Autor beleuchtet von allen Seiten die theologischen Auseinandersetzungen 

und Folgen، denen Bibliander schliesslich unterlag.

170- تعليقات ثابت عيد
)ت1( بيزنط���ة: »مدين���ة يونانية قدمية على �لبو�سفور هي ��ستانبول �لي���وم. �أعاد بناءها ُق�سطنطني �لكبر 324 ودعاه���ا �لق�سطنطينية. عا�سمة �المرب�طورية 

�لبيزنطية 395«.

- �ملنجد يف �الأعالم، �لطبعة �ل�ساد�سة ع�سرة، بروت 1988، �ش159.



 Pierre de Vénérable ت2( يقول �لعالمة �مل�سري عبد �لرحمن بدوي: »�أّول و�أقدم ترجمة كاملة للقر�آن هي تلك �لتي دعا �إليها ورعاها بطر�ش �ملحرتم(

رئي����ش دي���ر كلوين ... وتوالها بطر�ش �لطليطلي، وهرمن �لدما�سي، وروبرت كين���ت، مبعاونة عربي م�سلم يدعى حمّمد )وال ُيعرُف له لقب، وال كنية، وال �أي ��سم 

�آخ���ر(. ور�ج���ع �لرتجمة �لالتينية پير دي پو�تييه Pierre de Poitiers. ومّتت هذه �لرتجم���ة يف �سنة 1143م. وطبعت يف بازل )�سوي�سر�( �سنة 1543م 

بالعنو�ن �لتايل:

Machumetis, Saracenorum Principis, ejusque successorum vitae, ac doctrina, ipseque alcoran ... quae 
ante annos CCCC, vir ... clarissimus, D. Petrus Abbas Cluniacensis ... ex Arabica Lingua in Latinam 
transferri curavit-Haee omnia in umun volumen redecta sunt, opera et studio Theodori Bibliandri, 
Ecclesiae Tigurinae ministri, qui collatis etiam exemplaribus Latini et Arabi. Alcorani textum emendavit. 
Basilea 1543, in-fol.

ا يف �سنة 1550م. و�لذي قام بن�سر هذه �لرتجمة �لالتينية هو تيودور ببلياندر، وكان الهوتًيا من زيورخ )�سوي�سر�(«. وطبعت طبعة ثانية يف بازل �أي�سً

- عبد �لرحمن بدوي، مو�سوعة �مل�ست�سرقني، د�ر �لعلم للماليني، �لطبعة �لثانية، بروت 1989م، �ش 306 وما بعدها.

 Paraphrase ت3( يق���ول عب���د �لرحمن ب���دوي: »ونعوُد �إىل �لرتجمة �لالتينية �لتي �أمر بها بطر�ش �ملحرتم هذه، فنقول �إّنه���ا �أقرب �إىل �لتلخي�ش �ملو�ّسع(

منها �إىل �لرتجمة. فهي ال  تلتزم بالن�ش دقة وحرفية، وال تلتزم برتتيب �جلملة يف �الأ�سل �لعربي. و�إّنا هي ت�ستخل�ش �ملعنى �لعام يف �أجز�ء �ل�سورة �لو�حدة، 

ث���ّم تع���رّب ع���ن هذ� برتتيب من عند �ملرتجم. ورغم هذ� �لعيب �لع���اّم، و�الأخطاء �جلزئية يف فهم بع�ش �الآيات، فاإّن هذه �لرتجم���ة “بو�سفها �أّول ترجمة للقر�آن 

�إىل لغة �أجنبية ُتعّد �إجناًز� مهًما” ... وكون بيبلياندر قد ن�سر هذه �لرتجمة، بعَد �أربعة قرون من �إجنازها، هو دليل على ما كان لها من مكانة �سائدة خالل تلك 

�لقرون«.

- عبد �لرحمن بدوي، مو�سوعة �مل�ست�سرقني، �ش 306 وما بعدها.

)ت4( يقول لوتر عن د�فعه �إىل ن�سر ترجمة ملعاين �لقر�آن: »لقد ��ستيقنُت �أّنه ال ميكُن عمل �سيء �أكرث �إزعاًجا ملحمد Mahmet �أو �الأتر�ك، وال �أ�سّد �سرًر� 

)�أ�س���ّد م���ن جمي���ع �أنو�ع �ل�سالح(، من ترجمة قر�آنهم ون�سره بنَي �مل�سيحيني. عندئذ �سيت�سح لهم �أي كت���اب بغي�ش وفظيع وملعون هذ� �لقر�آن - مليء باالأكاذيب 

و�خلر�فات و�لفظائع«.

- �نظر: ثابت عيد، �سورة �الإ�سالم يف �لرت�ث �لغربي، �ش 21.

)ت5( يق���ول عب���د �لرحم���ن بدوي: »وقد �أ�ساف بيبليان���در يف ن�سرته هذه ترجم���ة التينية �أخرى ل�سورة �لفاحت���ة. وهي ترجمة �أجود كثًر� م���ن تلك  �لو�ردة يف 

�لرتجم���ة �لالتيني���ة �ملن�س���ورة يف �أ�سل هذ� �لكتاب. غ���ر �أّنه ال يذكُر َمن �لذي قام به���ذه �لرتجمة ل�سورة �لفاحتة. كذلك ي�سيف حماول���ة ترجمة قام بها ڤلهلم 

.Postel پو�ستل

ويف �أثناء �لطبع ��ستطاع �الطالع على خمطوطني التينيني �آخرين، و��ستخرج منهما عدًد� كبًر� من �لقر�ء�ت ذكرها يف �لتعليقات )�ش 230 وما يتلوها(«.

- عبد �لرحمن بدوي، مو�سوعة �مل�ست�سرقني، �ش 306 وما بعدها.

)ت6( يق���ول عب���د �لرحم���ن ب���دوي: »وتقع ترجمة �لق���ر�آن يف �ملجلد �الأّول من ����ش 8 �إىل �ش 188. وقد ��ستع���اَن �لنا�سر، بيبلياندر، مبخطوط���ني لهذه �لرتجمة 

�لالتيني���ة. لكن���ه مل ي�س���ر �إىل مكانهما. ولهذ� فمن �ل�سعب معرف���ة �إىل �أي مدى كان دقيًقا يف ن�سره عن هذين �ملخطوطني. ثّم �إّن���ه يزعم يف �سفحة �لعنو�ن �أّنه 

)ر�ج���ع �لرتجم���ة �لالتينية على �لن�ش �لعربي للقر�آن وزّود �لهو�م����ش بالتعليقات(. لكن ال يبدو �أثٌر ُيذكُر لهذه �ملر�جعة. كما ي�سك يف مدى علمه باللغة �لعربية، 

بحيُث ال نرى �أثًر� لعلمه بالعربية، �إال يف حو��سي قليلة يف �لهام�ش )مثال �ش 185، 187، 188(«.

- عبد �لرحمن بدوي، مو�سوعة �مل�ست�سرقني، �ش 306 وما بعدها.

)ت7( يقول عبد �لرحمن بدوي: »وقد �أورد �لنا�سر، ببلياندر، �لن�سو�َش �لثالثة �لتالية قبل �إير�د ترجمة �لقر�آن:

1- �لر�سالة �لتي بعث بها بطر�ش �ملحرتم )بطر�ش �لذي يف دير كلوين( �إىل برنار دي كلرڤو )�لقدي�ش برنار( �ش 1- �ش 2.

2- رّد موجز على �ملبتدعة وعلى فرقة ... �مل�سلمني �أو بني ��سماعيل، �ش 6-2.

3- مقدمة روبرت كينت لرتجمته للقر�آن على �سكل ر�سالة بعث بها �إىل بطر�ش �ملحرتم، �ش 8-7.

وبعد ن�ش �لرتجمة �لالتينية للقر�آن يورد ببلياندر ثالث ر�سائل هي:

1- عقيدة حممد )�ش 189-200( وهي من ترجمة هرمن �لدملا�سي.

2- ميالد حممد ون�ساأته )�ش 201-212( وهي من ترجمة هرمن �لدملا�سي.

3- �أخبار �مل�سلمني �ملعيبة �مل�سحكة )�ش 213-223(، ويرجح �أّنها من ترجمة هرمن �لدملا�سي.

و�لر�سال���ة �الأوىل منه���ا تق���وُم على رو�ية الأ�سطورة تعرف با�س���م "م�سائل عبد �هلل بن �سالم"، وهو يه���ودي �ساأل �لنبي )�سلعم( - فيم���ا تزعم هذه �الأ�سطورة - 

م�سائل، فاأجاب �لنبي عنها �إجابة دعت �بن �سالم �إىل �عتناق �الإ�سالم.

و�لر�سالة �لثانية يرجُع ت�سل�سُل �ل�سند فيها �إىل كعب �الأحبار، وهي رو�ية �أ�سطورية مليالد �لنبي وطفولته.

و�لر�سالة �لثالثة ملحة موجزة عن تاريخ �الإ�سالم من �لبد�ية حتى موت �حل�سني«.



- عبد �لرحمن بدوي، مو�سوعة �مل�ست�سرقني، �ش 306 وما بعدها.

)ت8( فيلي���ب مالنخت���ون Philipp Melanchthon )1497-1560م(: ول���د يف مدين���ة برت���ن Bretten وت���ويف يف مدين���ة ڤيتن���ربج باأملانيا. يعترب 

�ل�سخ�سية �الأكرث ت�ساحًما يف �حلركة �لربوت�ستانتية. وكان �لرجل �لثاين بعد لوتر يف حركة �الإ�سالح �لربوت�ستانتية يف �أملانيا. تعّر�ش للكثر من �لنقد من جانب 

لوتر و�لربوت�ستانت ب�سبب مو�قفه �ملت�ساحمة.

.Evangelisches Lexikon für Theologie und Gemeinde، S. 1314f :نظر� -

)ت9( يقوُل �الإماُم حممد �أبو زهرة عن �لع�ساء �لرباين: »�نتهى �لربوت�ستنت بالن�سبة �إىل �لع�ساء �لرباين �إىل �أّنه تذكار بفد�ء �مل�سيح للخطيئة �لتي �رتكبها �آدم، 

وحتملت �خلليقة من بعده وزرها، وتذكار ملجيئه ليدين �لنا�ش. فهو تذكار للما�سي و�مل�ستقبل كما جاء يف بع�ش �لر�سائل. وهم ُينكرون �أن يتحّول �خلبز �إىل ج�سد 

�مل�سيح، و�خلمر �إىل دمه.

و�لكني�س���ة ق���د �أ�سرت على ذلك �إ�سر�ًر�. وهذ� قر�رها يف �ملجتمع �لرتنديتي يف ذلك �ل�ساأن. فهي تقوُل بل�سان �أع�سائه: "لقِد �عتقدت كني�سة �هلِل د�ئًما باأّنه بعد 

�لتقدي����ش يوج���د ج�سد ربنا �حلقيقي ودمه �حلقيق���ي مع نف�سه والهوته حتت �أعر��ش �خلبز و�خلمر - و�أّن كال من �ل�سكل���ني يحتوي على ما يحتوي كالهما، الأّن 

ا �عتقاًد�  ا حتت �سكل �خلمر وجميع �أجز�ئه. وقِد �عتقدت �لكني�سة �أي�سً ي�سوع �مل�سيح هو بكماله حتَت �خلبز، وحتت �أ�سغر �أجز�ء هذ� �ل�سكل. كما �أّنه هو كّله �أي�سً

ثابًتا باأّنه بتقدي�ش �خلبز و�خلمر ي�ستحيُل كامل جوهر �خلبز �إىل جوهر ج�سد ربنا، وكامل جوهر �خلمر �إىل جوهر دمه تعاىل. وهذ� �لتعبر قد دعاه بكل �سو�ب. 

فيلت���زم �إذن جمي���ع �ملوؤمنني باأّن يعدو� هذ� �ل�سر �ملقّد�ش �لعبادة �مل�ستوجبة لالإل���ه �حلقيقي. الأّننا نعتقد باأّنه يوجُد فيه �هلل نف�سه �لذي عبدته �ملالئكة على �أمره 

تعاىل - حينما �أتى على �لعامل - وهو نف�سه �لذي �سجدت له �ملجو�ش خارجنَي على �أقد�مه وله نف�سه �سجدت �لر�سل يف �جلليل"«.

- �الإمام حممد �أبو زهرة، حما�سر�ت يف �لن�سر�نية، �ش 171-170.

)ت 10( يق���ول �الإم���ام حممد �أبو زهرة ع���ن موقف مارتن لوتر من �لع�ساء �لرباين: »و�أنكر �أّن �مل�سيَح يحلُّ يف بدن من ي���اأكل �لع�ساء �لرباين. فقد �أنكر ��ستحالة 

�خلب���ز �إىل عظ���ام �مل�سيح �ملك�س���ورة، و�أنكر ��ستحالة �خلمر �إىل دم �مل�سيح، وحلولهما يف ج�سم �الآِكل. و�كتفى بك���ون �لع�ساء �لرباين تذكًر� ملا قام به �مل�سيح من 

فد�ء للخليقة يف زعمهم، و�أن يعتقد �مل�سيحي �أن �مل�سيَح معه بج�سده عند تناول هذ� �لع�ساء«.

- �الإمام حممد �أبو زهرة، حما�سر�ت يف �لن�سر�نية، �ش 165،

)ت11( يق���ول جرن���وت روتر ع���ن بطر�ش �ملبجل: »لقد �سّجع بطر�ش �ملبجل - رئي����ش دير مدينة كلوين - �إجناز �أّول ترجمة ملع���اين �لقر�آن �سنة 1143م - وكان 

�له���دف �ملعل���ن لهذه �لرتجمة هو حماربة �الإ�سالم عن طريق دح�ش قو�عده. وهو ما يعترب تقدًما هائال. كتب بطر�ش خماطًبا �مل�سلمني: "�إّنني �أهاجمكم - لي�ش 

بال�سالح وال بالعنف - مثلما �عتاد �أ�سحابنا �أن يفعلو�، ولكن بالعقل، لي�ش بالكر�هية، ولكن باحلب"«.

- �نظر: ثابت عيد، �سورة �الإ�سالم يف �لرت�ث �لغربي، مكتبة نه�سة م�سر، �لقاهرة 1999، �ش 60.


