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للقرآن الفظیع الملل "   "  
 

تقییمات القرآن ألسلوب غربیة     
األلماني المسشترق بقلم یلدڤ شتیفان  :   

لھ وقدّم األلمانیة عن ترجمھ عید ثابت  :   
 

عید ثابت تقدیم  
 

في ٤٩٩١  صیف    نياأللما السفیر أقام م  في صغیرا حفال سویسرا لدى     الكتاب بصدور لالحتفال برن بمدینة منزلھ   
التذكاري األلماني االستشراق لعمیدة    ماري أنا الدكتورة األستاذة    شیمل،    في السبعین سن بلوغھا بمناسبة     أبریل من السابع   

٢٩٩١  سنة م  ماري أنا أصدقاء من قلیلة نخبة حضرت  .  ذتھا،وتالم شیمل    مایر فریتس الّراحل منھم كان       ،  شیمل صدیق   
الحمیم، سویسري مستشرق وھو    في متخصص    اإلسالمي، التصوف    بیرجل، كریستوف ویوحنا     معھد ورئیس شیمل تلمیذ   

في اإلسالمیة الدراسات حینئذ، برن جامعة    مجلة تحریر مدیر مایر وماركو       du آنذلك، السویسریة     فیما تحریھا رئیسو   
بعد، وھي    الثقافیة، أوروبا مجالت كبرى    السطور ھذه وكاتب     .  

صدر التذكاري الكتاب ھذا     النج بیتر دار عن لشیمل       Peter Lang في    برن،     شیمل تالمذة من تلمیذان تحریره وتولى   
وأصدقائھا، األلماني المستشرق ھما    بیرجل، كریستوف یوحنا  :  جیسا ألما األلمانیة والمستشرقة       Alma Giese  أّما  -  

الكتاب، عنوان ُتب فقد    لغات بثالث ك األلمانیة،  :  واالنجلیزیة،    والعربیة،    وھو     : « إنّ       َ جمیلٌ    هللا یحبُّ     الجمالَ     والحقُّ   .«   یقال   
فإنّ  في الكتاب أخرجت قد النج بیتر دار    ّا العالمة بمكانة تلیق صورة    ماري أن شیمل،    فخم، مجلد فھو    في یقع     صفحة  ٤٧٤  

الكبیر، القطع من ُتبت مختلفة دراسة  ٤٢  على ویشتمل    والفرنسیة واالنجلیزیة باأللمانیة ك  .  
تصدر الكتابَ     بحثٌ     األلماني للمستشرق    ماري أنا عن بیرجل كریستوف یوحنا    شیمل،    وأعمالھا حیاتھا    الذي البحث وھو  .    
٦٩٩١  سنة العربیة إلى األلمانیة من بترجمتھ قمت  م،  كتابي ضمن ونشرتھ    ماري أنا عن    ٨٩٩١  سنة الصادر شیمل    في م    

الرشاد، دار عن القاھرة  عمارة دمحم الدكتور الفاضل األستاذ بتقدیم     .  
لفتت نظري    في    األلماني المستشرق دراسة الوقت ذلك    یلدڤ شتیفان       Stefan Wild   ) بون جامعة   ( ، ماري أنا تلمیذ    شیمل،      
الكریم، القرآن ألسلوب الغربیین تقییمات عن  التذكاري شیمل كتاب ضمن المنشورة    ٧٩٩١  سنة قمت  .   ھذه دراستھ بنقل م 

العربیة إلى األلمانیة من ولكني  .  كثیرة، ألسباب نشرھا أّجلت    حلھا، من البد كان لغویة مشاكل دةع ظھور منھا     نشر قبل   
الترجمة في نفسُھ یلدڤ شتیفان ساعد  .  حلّ     المشاكل ھذه بعض    ثمّ   .  األلماني المستشرق قام    سیمون جیرالد أودو        Udo 

Gerald Simon، في المتخصص    العربیة، البالغة    استفساراتي بعض على باإلجابة     البالغیة تبالمصطلحا الخاصة   
في الواردة المذكورة الدراسة    ماري أنا الصدیقة األستاذة تفضلت وأخیرا  .  أسئلتي معظم على باإلجابة شیمل     أبدى كما  . 

األلماني المستشرق الفوري استعداده بیرجل    في للمساعدة    أي حل    تواجھني مشاكل    یلدڤ شتیفان ترجمة لتنقیح     جمیعا فلھم  . 
والعرفان الشكر جم  .  

سبب دفعني آخر    التي المختلفة الموضوعات من الھائل الكم ھو الترجمة ھذه نشر تأجیل إلى    في یلدڤ أثارھا    ھذه دراستھ     : 
والقرآن، جوتھ  القرآن، إعجاز    القرآن، من المستشرقین مواقف    المكي    والمدني،    لمعاني ورویكرت سیل ترجمات    القرآن،      
لمعاني األلمانیة الترجمة ضعف لمواضع استعراضھ عن ناھیك  التي القرآن    رودي المستشرق وضعھا    بارت     النقطة ھذه  . 

لي مثلت بالذات األخیرة رئیسیة، عقبة    التي األلمانیة اللغة ركاكة توضیح لصعوبة نظرا    رودي استخدمھا     عمدا بارت   
اللغوي الجمال لتشویھ الوحي للغة    شعرتُ  لقد  .  أنني    ھائج، بحر أمام    عالیة، أمواجھ    عاتیة وریاحھ    لي وكیف  .   بكل ألم أن   

القرآن، ببدیع الخاصة المسائل ھذه وإعجازه،    وبالغتھ،    في وإسھاماتھم والغربیین المستشرقین وبكتابات    الموضوع، ھذا      
في  ترجمتي عن حظاتالمال بعض ذكر إلى اآلن أنتقل وجیزة؟ فترة خالل    الدراسة لھذه     :  

أوال التي للموضوعات تبعا فقرات إلى یلدڤ المستشرق دراسة بتقسیم قمت  :  عالجھا،    داخلي بعنوان فقرة كل وزودت      
في المعالجة القضیة أو الفكرة عن یكشف  الفقرة، ھذه    على حرًصا وذلك    في الترجمة إخراج     صورة، أحسن     حیث من   

والتقسیم، عرضال والصیاغة السبك حیث من وأیضا     .  
ثانیا في جوتھ العظیم ألمانیا شاعر آراء بعض یلدڤ اقتبس  :  في الواردة الكریم القرآن    المسمى دیوانھ     : 

 ”West-oestlicher Divan” الغربي الدیوان  =(    الشرقي -   ( ، المصري العالم أن نذكر أن ھنا ونود     عبد الفاضل   
بدوي الرحمن العربیة، اللغة إلى الضخم الدیوان ھذا نقل عندما جدا مشكور بعمل قام قد    بعنوان ونشره     : « الشرقي الدیوان    
الغربي للمؤلف   ») والنشر، للدراسات العربیة المؤسسة  بیروت،    الثانیة، الطبعة      ٠٨٩١ م   ( ،  العربیة لقراء بذلك فأتاح   

الكبیر الشاعر ھذا فكر على االطالع  .  
ثالثا اإلسالمیة، الحضارة من عموما جوتھ موقف بخصوص  :  ینبغي    التي الممتازة الدراسة إلى نشیر أن     الباحثة بھا قامت   
األلمانیة    Katharina Mommsen الموضوع، ھذا حول مومسن كاتارینا    بعنوان والمنشورة     :  ”Goethe und die 
arabische Welt” الكتاب، ھذا ترجمة نشر مشروع وتبنت الكویت دولة تفضلت وقد  . -     ضمن الترجمة نشرت حیث   



المعرفة، عالم سلسلة بعنوان     : « العربي والعالم جوتھ   ») الكویت،  ٥٩٩١  فبرایر    م   ( ، علي، عّباس عدنان الدكتور ترجمة      
مكاوي الغّفار عبد الدكتور ومراجعة  ناقصة، الترجمة ھذه أن لھ المؤسف من لكن  .  أمینة، ولیست     المترجم أھمل حیث   

األصلي النص من ھامة طویلة مقاطع ترجمة  .  
رابعا مما  :  األلماني االستشراق على یؤخذ    عامة بصفة    شبھ أو غیاب    الذاتي النقد غیاب    فمما  .   كم وجود حقا لھ یؤسف   

الخاطئة، النظرات من ھائل ،المشوھة واآلراء    اإلسالمیة، الحضارة عن    األلمان، المستشرقین من متتالیة أجیال قدّمتھا      
طویلة قرون عبر  وتصحیح وتنقیح مراجعة إلى بحاجة الخاطئة األحكام ھذه  .  ما لكن  .  تبني ھو الیوم یحدث     النظرة ھذه   
المشوھة، في ونشرھا    وحدب صوب كل    التي االستشراقیة والدراسات  .  الذاتي النقد من نوعا مارست    نادرة قلیلة     لكننا  . 

كتبھا، من ونشجع بھا نرحب مسلمون، ألننا لیس    وھم    مسلمین، غیر    الحقیقة، عن نبحث ألننا بل    المتعمد تشویھھا ویؤلمنا     . 
التي النادرة الدراسات تلك من  في الغربیین آراء بدراسة تقوم    اإلسالم،    حھا،وتنقی ونقدھا    التي الدراسة ھذه     للقارئ نقدمھا   

العربي، یلد،ڤ شتیفان لألستاذ    الذي    ٧٩٩١  سنة كتابیا شكرناه    م،  اآلن أخرى مرة شكرنا لھ ونقدم     .  
خامسا الكریم، القرآن من االستشراق جھابذة بعض مواقف رصد بفضل یلدڤ لألستاذ ندین  :  األلماني المستشرق وبخاصة      

نولدكھ رتیودو     Theodor Noeldeke نولدكھ كان والكراھیة العداء من ھائال كما الكریم القارئ سیرى  .   لإلسالم یكنھ   
والعرب األلماني المستشرق أشار وقد  .  في بالذات النقطة ھذه إلى فوك یوحنا    بعنوان لھ بحث     :  - J. W. Fück, Islam 

as an Historical Problem in European Historiography since 1800, in: Bernard Lewis 
and P. M. Holt, Historians of the Middle East, London - Oxford University Press, New 

York-Toronto 1962, pp 309-310. 
في سعید ادوارد أورده ما وھو كتابھ      « االستشراق   ») ص   ٠٢٢(  ، حیث    یقول    في كان وھكذا  )...(» :  أن نولدكھ وسع    یُعلنَ       

٧٨٨١  عام  أنّ  م  ھ، عملھ خالصة    ّ كل كمستشرق،    في رأیھ تأكید كانت      « الوضیعة المنزلة  الشرقیة للشعوب  «   كان وقد  . 
نولدكھ، بكر، كارل مثل    ھیلیني    النزوع،    للیونان، حبّھ أظھر    تُثیرُ  بطریقة    االستغراب    ھي  :  ریبَ  ال كره إظھار    للشرق فیھ     . 

الذي الشرق  كان،    كلّ  بعد    حساب،    كباحث دراستھ موضوع     ».   
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تقییمات القرآن ألسلوب غربیة     
األلماني المسشترق بقلم یلدڤ شتیفان  :   

لھ وقدّم األلمانیة عن ترجمھ عید ثابت  :   
 
 

الرسول أن دائما نتذكر أن علینا وبالمناسبة "   
صلعم (  لم  )  یكن    متعلمین أوروبیین یخاطب     "  

نولدكھ تیودور  )١(.   
 

اإلیجابي وموقفھ لعصره السابق جوتھ  -١  القرآن من     
في   « الغربي للدیوان أفضل فھم على الـُمـعینة ودراساتھ ُمالحظاتھ  الشرقي  -    »  ”Noten und Abhandlungen 
zum besseren Verstaendnis des West-oestlichen Divan” كتب  -    جوتھ فون ولفجانج یوھان      
 Johann Wolfgang von Goethe في    بعنوان فصل      « دمحم   »  ”Mahomet”  القاريء على القرآن تأثیر عن   

األوروبي، المسلم غیر    البقرة، سورة من  ٧-٢  تباآلیا استشھد بعدما  -    یقول     : « وھكذا  ً  نفسھ القرآن یكّرر    سورة     ً سورة  . 
والكفر اإلیمان  والحضیض القمة یتقاسمان    والكافرین للمؤمنین ُمقدّرتان والنار الجنة  .  ویحتوي  .   دقیق تحدید على القرآن   

والمحرمات، للفرائض والمسیحیة، الیھودیة من رائعة وقصص    نوع، كل من سھاباتوإ    تنتھي ال وتكرارات وإطنابات     . 
ذلك كل  السماوي الكتاب ھذا مادة یشكل    الذي    دائما، اشمئزازنا یثیر    في شرعنا كلما    قراءتھ،    ولكنھ     ویشدنا ذلك بعد یجذبنا   

إلیھ، ویدھشنا،    وفي    النھایة    علینا احترامھ یفرض      ... القرآن أسلوب ویتمیز  ومقصده لفحواه تبعا  -    والعظمة بالصرامة  -  
والرھبة، وفي    والتسامي بالرفعة المواضع بعض    حقا    المعاني تتدفق وھكذا  .  واالستعارات،    واأللفاظ المقاصد وتتفاعل      - 

أن ألحد ولیس  الكتاب لھذا العظیم التأثیر من یستغرب    الصادقون المؤمنون اعتبره أیضا ولذلك  .  غیرَ      قدم وقدیما مخلوق   
تماما تعالى الباريء في والنثر الشعر أسلوب بأن أقروا راجحة عقول ذوو رجال ھناك كان ذلك من بالرغم أنھ بید  .    

الجاھلي العصر  القرآن أسلوب من أفضل كان    اإلسالمي النقد كان وإذا  ...   واالعتراضات الشكوك بعض لدیھ للقرآن نفسھ      
في قبل من وردت آیات ناكھ ألن  - القرآن،    اآلن فیھ موجودة تعد لم    متناقضة أخرى وآیات  -   وآیات  -    بعضھا ینسخ   



بعضا التي العیوب ھذه ومثل  -    ال    في تحاشیھا یمكن    المتوارثة الكتابیة النصوص جمیع     إلى سیبقى الكتاب ھذا أن إال  -   
بعید، تأثیر ذا األبد عملي ألنھ    جدا،    وُمصاغ    تبني أمة لحاجات وفقا    المنقول، التراث على مجدھا     بالعادات وتتمسك   

علیھا المتعارف والتقالید  »)٢(.   
ردّ  ونقل جوتھ رصد اإلعجاب تستحق مشاعر برقة مثقفي فعل    أوروبا، وسط    ومثقفي    األوروبیة الوسطى الطبقة      

 Bildungsbuerger في    القرآن ظاھرة تجاه عشر والتاسع عشر ثامنال القرنین    وقد  .   ھذه من كثیرة معالم مع یتفق   
التي الصورة جوتھ رسمھا    األوروبي المثقف فقط لیس  -   المتخصص، غیر    الحسنة، النیة صاحب    باإلسالم، المھتم     ولكن   

في اإلسالمیة الدراسات أساتذة معظم أیضا الغرب،    حتى    ھذا یومنا    القرآني النص قاريء فإن كذلك  .  الیومَ     من     غیر   
المسلمین ال أم علمیا مھیأ أكان سواء  -   أن یمكنھ  -    األحاسیس، بھذه یشعر    متناقضة، مشاعر بین حائر وھو     بلبلة بین   

في والرغبة األفكار الفھم     .  
رأي  -٢  األلماني المستشرق    ناجل       Nagel في     القرآن   

تَقولُ  القرآن عن مؤخرا ظھرت دراسة المثال سبیل على     : « أفكارَ  إن  في لنا تبدو القرآن    مواضعَ     الفھم، صعبة كثیرة     شبھ   
مستغلقة فالمرء  .  وھو بمشقة یجاھد    الطویلة، السور یقرأ    للموضوعات، المفاجيء التغییر بسبب باالرتباك ویصاب     ویفقد   

الحدیث، سیاق الرئیسي الموضوع نسىوی    القصیرة، السور معنى لنا ویبدو  .  بأقسامھا      ) قََسـم جمع   ( ، وأیمانھا      ) جمع  یمین     ( 
مبھما  الجنة، نعت ھو المفھوم الوحید والشيء  .  الجلي والوصف    الجحیم ألھوال    ھذا كل أن بید  .  جدا، فظیعا یبدو     وكأنھ   

حسیة لتخیالت سرد ھل  .  في جدیو    عمیق، تدین على دالئل اإلطالق على القرآن     المطاعن أجابت لقد صادق؟ وورع   
بالنفي السؤال ھذا على الوسطى القرون منذ اإلسالم ضد المسیحیة  »)٣(.   

رأي  -٣  في شوون فریتیوف     القرآن   
التالي القول ذلك ویشبھ شوون لفریتیوف       Frithjof Shuon، حیث    یقول     : « الخارج من   من مجموعة وكأنھ القرآن یبدو   

والقصص األقوال عامة، بصفة المترابطة غیر    لقراءتھ محاولة أّول وعند    في یبدو    مبھما المواضع بعض    ال والقاريء  .   یتم   
مقدما إشعاره العربیة، باللغة أو مترجما النص أقرأ وسواء  -    فھو    یصادف    ،وإطنابا وتكرارا غموضا    في السآمة من وشیئا      

الطویلة السور معظم  بدون وذلك  -     " الحسي العزاء  في المتمثل األقل على  "  الذي الصوت جمال     تجوید عند یظھر   
القرآن  »)٤(.   

السلبي الموقف  -٤  القرآن من للمستشرقین     
في اإلسالمیة الدراسات إن نقول أن اإلنصاف یقتضینا الغرب    التي لكت خاصة  -   في ظھرت    عشر، التاسع القرن     ولكن   

اإلطالق على وحدھا ھذه لیست في أظھرت قد  -   الغالب      « اشمئزازا  القرآن تجاه  «  جوتھ بلغة نتحدث أن شئنا إن  -    ولم  -  
تُـظھر   « انجذابا  القرآنیة، اآلیات نحو  «  في إال    استثنائیة حاالت     الدراسات عنھا عبّرت واحدة رنظ وجھة توجد ال وتكاد  . 

في اإلسالمیة في الغرب    الوقت ذلك    القرآن أن منھا نستنتج أن یمكن      « في احترامھ یفرض  النھایة     ».   
األلماني المسشترق مطاعن  -٥  في نولدكھ تیودور     القرآن   

إنّ  في سالمیةاإل الدراسات بأن واالستغراب للدھشة المثیرة الحقیقة على مثال أحسن    في أوروبا     عشر التاسع القرن   
تسمُ  لم تقریبا برمتھا فحسب، جوتھ مشاعر رقة إلى    جدا بعیدة بمسافة وراءھا تخلفت إنھا بل    األلماني المستشرق ھو  -     

نولدكھ تیودور     Theodor Noeldeke اللغوي فھذا  .)٠٣٩١-٦٣٨١(   الوضعي       positivistisch،  غاتالل وعالم   
العبقري، الرأي نقل    العام       cummunis opinio في السائد    في العلماء أوساط    اللغوي األسلوب عن عصره    للقرآن،      

في كتب عندما  كتابھ      « القرآن تاریخ من   »  ”Geschichte des Qorâns”   - )٠٦٨١ م   ( ، الذي    حتى یعتبر     ھذا یومنا   
في عمدة حقلھ،    قائال     : « متراخیة اللغة  ونثریة وركیكة     التي التكرارات  -    تنتھي، ال    والتي    ال    یستحي     استخدام من الرسول   

فیھا تقریبا نفسھا الكلمات التي والبراھین  .  ووضوح، دقة كل یعوزھا    والتي    تقنع، ال    النھائیة بالعاقبة البدایة من المؤمن إال     . 
التي والقصص  قدّم،ت ال    التنّوع من قلیال إال    الوحي آیات تجعل ما كثیرا  -    والسآمة الملل إلى أقرب     للغة البالغة الدقة ولوال  . 
العربیة، في وقوتھا    حدّ     ذاتھا،    والتي    المؤلف عصر إلى ترجع     )!() عید ثابت وضع من التعجب عالمة  شخصیتھ، من أكثر  )    

ال ثانیة مرة القرآن من أخرةالمت األجزاء قراءة لكادت  تقریبا احتمالھا یمكن     »)٥(.   
الحكم ھذا أن صحیح یعني    في    سورَ  األّول المقام    ما    المكي العصر علیھ یُطلق    فقط الثالث    وھذا  .   نموذج مع یتمشى   

العلمي    Noeldekeنولدكھ الثالثي،    ایلڤ جوستاف على المستند       Gustav Weil، ولعلھ    في یرجع     إلى األمر آخر   
كونت أوجست قانون    Auguste Comtes الثالثي    المراحل    الذي  -   المكیة السور لھ أخضعت    ففي  .   مراحل ثالث   

محدّدة الشعري المستوى من الرسول أسلوب یتدھور    األصلي،    نثري مستوى إلى    ومشّوش وُمسّطح ُمـمل     ویستحسن  . 
األولى، مرحلةال نولدكھ حیث    قائال یصفھا     : « الحماسة لقوة البد كان  التي  -    في الرسول أثارت    األولى، السنوات    والتي      

جعلتھ  كان فیما مرسال مالكا یرى    الرؤى من یراه    في أیضا تظھر أن  -   القرآن    الذي اإللھ إن  .  نفسھ علیھ ملك     اآلن یتحدث   
بنفسھ، ، اإلنسان ویتوارى    ً كلیة األولین اسرائیل أنبیاء كبار مع الحال ھو مثلما     بالصور ومفعم وراق رائع األسلوب  . 

الجریئة، شعریة صبغة ذات مازالت البالغیة والنار      ...»)٦(.   
الثانیة المكیة المرحلة سور أّما   « التي  بأي تتسم ال    محدّد مشترك طابع     » ، ما فسرعان    سلبیة أكثر بصورة علیھا مالحك یتم     . 

نولدكھ یقول   : « تحلّ   االحتدام الشدید وخیالھا األولى المرحلة حماس محل فأكثر أكثر الھادئة النظرة    النبي ویسعى  .   إلى   
والتاریخ، الطبیعة من أمثلة خالل من عباراتھ شرح بعضھا، فوق متراكمة تبدو    منطقي بأسلوب مرتبة كونھا من أكثر     . 

ولكنھ  في یصیر    ومشوشا، مطنبا ذلك    وممال بل     »)٧(.   



الثالثة المكیة المرحلة سور بخصوص قبل من المذكور والحكم المدنیة، السور على أكثر ینطبق     األكبر الجزء على وبذلك   
القرآني النص من وفي  .  كتاب من الثانیة الطبعة      « القرآن تاریخ من   »  ”Geschichte des Qorâns” نولدكھ ازداد      

 Noeldeke اليڤوش       Schwally في تشدّدا     الحكم، ھذا    حیث    في ذلك إلى یضیفان    الھوامش أحد     : « في دمحم كان   أحسن   
المستوى متوسط أسلوب صاحب األحوال أصالتھ، على تقوم كمؤلف الرجل وأھمیة  .  جدیدا، أسلوبا بابتداعھ     مصطبغا   

الجدید دینھ لوثیقة واألناجیل وراةالت بأسلوب  »)٨(.   
ھذا، حكمھ نولدكھ لـّخص وقد الجمھور، من أعرض قاعدة مخاطبا    في    كتابھ      « شرقیة موجزات   »  ”Orientalischen 

Skizzen”   ) ٢٩٨١  برلین  م  الذي  - )  في المنشورة االنجلیزیة ترجمتھ اكتسبت    البریطانیة المعارف دائرة      
 ”Encyclopaedia Britannica” لفظ تحت      « قرآن   »  ”Koran” دولیة أھمیة    نولدكھ یقول  .   : « فیما   باألسلوب یتعلق   

الفني، واألثر كبیرا تفاوتا المختلفة القرآن أجزاء قیمة فتتفاوت    النقدي القاريء إن  .  مقاطعَ  بالتأكید سیجد المتحیز غیر     قلیلة   
كلیة الجمالیة مشاعره عإشبا على قادرة جدا التي فاآلیات  ...   والجحیم، الجنة تصف    في هللا بتدبیر الخاصة والتلمیحات      

الطبیعة،  بصورة الشعریة القوة من معینا قدرا تُـظھر    نادرة غیر    نثري القرآن من األكبر والجزء  ...   بالتأكید     منھ وكثیر  -  
في صعب حقا أسلوبھ    الذي لخطأا ولكن  ...   دمحم ارتكبھ    في یكمن    الشعري شبھ بالقالب واألعمى الدائم تقیّده    الذي    في اتبعھ      

البدایة،  لذوقھ، وفقا    مستمعیھ وذوق    إجماال  ...   محترمة بالغیة بقوة محالة ال القرآن من كثیرة أجزاء تتمتع بینما  :   یشعر  -  
القاريء حتى بھا المؤمن غیر    اإلطالق على األول الطراز من عمال لیس الجمالیة الناحیة من الكتابف  -    باختصار   ...   لم  :    

بأي دمحم یكن  في أستاذا األحوال من حال    األسلوب     »)٩(.   
في أخرى مرة ھذا حكمھ قسوة من نولدكھ صعّد ذلك وبعد  من محدود جمھور إلى جدید من الموجھة مقاالتھ   

المتخصصین، في نشورةوالم    بعنوان كتاب      « في  القرآن لغة     »  ”Zur Sprache des Korans”، حیث    یقول     : «  من 
المسلمین أن المعروف الوحي آیات یعتبرون    اإللھي    المخلوقة غیر    في المتمثلة  -   القرآن    اإلنسانیة للبالغة األعلى المثل  -    . 

واألوروبي  أیضا    في یمیل    العربي لألسلوب نموذجا األقل على الكتاب ھذا اعتبار إلى البدایة     بدقة النظر إمعان عند ولكن  . 
في الكتاب، ھذا    ال    الرأي بھذا حتى التمسك یمكن    ّما  .  التالي االعتراض سیظھر إن كیف  :  یمكننا    الذین نحن  -    ینبغي     أن علینا   

نتأقلمَ  الذي الشعب ذلك لغة على بمشقة    أي بھ تربطنا ال    فكریة صلة    نعارضَ  أن  -    رجاال النحو ھذا على     كان مھما  -  
أصلھم، ظھراني بین األقل على عاشوا قد فھم    العرب،    كلیةً  وتفّرغوا     علیھم نتفوق أننا بید وآثارھا؟ العربیة اللغة لدراسة   

في خاصة بصورة واحد، شيء    ھو    التحیز، عدم  :  المسبقة الدینیة األحكام تجاه والموضوعیة     قد فنحن ذلك على وعالوة  . 
في تربینا العلمي النقد مدرسة       in der Schule der wissenschaftlichen Kritik    -  وھذا  أن ندرك یجعلنا   

كثیرة عیوب فیھ القرآن أسلوب عیوب  .  في موجودة غیر    القدیمة، العربیة القصائد    في وال    العرب أخبار     »)٠١(.   
رأي  -٦  األلماني المستشرق    اليڤش    في     القرآن   

ما إن َحدٍّ  إلى مدروسا یبدو    نولدكھ، لدى ما    الحدة إلى أقرب نبرة خلفائھ من مقلدیھ عند یكتسب    ففي  .  لمترجمي استعراضھ      
األوروبیین القرآن  اليڤش فریدریخ یقّرر       Friedrich Schwally في    عابرة مالحظة     : « الذي الھائل التقدم من بالرغم    
سیل منذ القرآنیة الدراسات أحرزتھ     Sale، ال أنھ إال    حتى یوجد    تفسیر أو ترجمة ھذا یومنا     المستوى ھذا مع یتناسبان   

العلمي كانوا المتخصصین أفضل أن ذلك  .  الوقت ذلك منذ العمل ھذا یتحاشون    لم لالسھ ألن سواء  -   یجذبھم،     ألن أو   
كان الصعب ال أنھ لھم یبدو    علیھ التغلب یمكن    لم إن ھذا  .   من أخرى مقاطع قراءة عن البدایة من الفظیع الملل یصدّھم   

القرآن  »)١١(.   
رأي  -٧  في كارلیل     القرآن   

لم اليڤش یكن       Schwally عبارة مخترع ھو      « الفظیع الملل  للقرآن  ...   كارلیل فتوماس  .«     Th. Carlyle الذي     تستشھد   
الیوم، حتى العربیة المراجع بھ اإلیجابي عرضھ بسبب    دمحم لشخصیة      ) صلعم   ( ،  على تدمیرا أكثر حكما أصدر قد كان   

القرآن، حیث    یقول     : « شيء، دمحم  تماما مختلف آخر شيء والقرآن    وال  ...   شيء یوجد    بالواجب عورالش غیر    أن یمكن      
أي یحمل  أوروبي    القرآن قراءة على    ومشوش وممل طویل خلیط إنھ  ...   وغلیظ جاف  -   لھا، نھایة ال تكرارات  -     

وإسھابات،  وتعقیدات    ھو باختصار  -   ال غباء    یُـحتمل    قد  .)٢١(«  دولد برنارد یكون       Bernard E. Dold محقا،    عندما      
كارلیل مطاعن ـرجعیُ      Carlyle لمعاني السیئة الترجمات إلى    القرآن    ال األحكام ھذه مثل تأثیر أن بید  .)٣١(   إلغاؤه یمكن   

األقوال ھذه بمثل  .  
اإلسالم خصوم  -٨  رویكرت ترجمة یھاجمون    لمعاني األلمانیة     القرآن   

في اتخذ قد واحدة جمال ذرة مثقال على احتوائھ وإنكار القرآن أسلوب تلطیخ إلى المیل إن حاالت    صورا نادرة غیر      
غریبة  تالقي فبینما  .  رویكرت فریدریخ ترجمة       Friedrich Rueckert لمعاني     بالذات عامة بصفة وثناء تقریظا القرآن   

ھي ألنھا الناري سلوباأل عن عامة فكرة القاريء أعطاء على القادرة الوحیدة األلمانیة الترجمة    األصلي للنص     )٤١( - 
اتھام، إلى مستترة بطریقة بالذات المیزة ھذه تتحّول  التالیة السطور خالل من نالحظ كما     : « التاریخي فھمنا أن من بالرغم    
ّق قد للقرآن  الوقت، ذلك منذ كبیرا تقدما حق أنّ  إال    التي األجزاء    رویكرت ترجمھا       Rueckert تُعطي آنالقر من    القاريء      

لمعاني السابقة األلمانیة الترجمات جمیع من أحسن القرآن عن صورة المتخصص غیر  القرآن     الصیغة نقل ویتمیز  . 
واإلتقان بالروعة خاصة الذي االنطباع أن بید  .  القرآن، مضمون عن القاريء بھ یخرج    خاصة بصفة أسلوبھ وعن    یكاد  -      

مما رأكث إیجابیا یكون  ینبغي     »)٥١(.   
رودي موقف  -٩  السلبي پارت    القرآن من     



السلبي التقییم ھذا ویمتد الحدیثة الدراسات لیشمل القرآن ألسلوب    رودي فحتى  .  بارت       Rudi Paret  العالم ذلك  -   
الرزین، أي عن العازف    مطاعن،    الفكر لھذا واضحة آثار لدیھ تظھر    عن بارت یقول  .    «  نمط على األولین األنبیاء وصف 

واحد  » ) األولین األنبیاء قولبة أو  في  )  في القرآن    االنتشار واسعة دراسة     : « موضوعیا    )!()  وضع من التعجب عالمة 
یلدڤ شتیفان المؤلف الوحي لتاریخ االستعراض ھذا مثل عن نتج  )    ) الخالص أو  السابق  )     ”Heilsgeschichte”  حتسطی   

ركیك بالماضي علما اإلحاطة من فبدال  .  المتباینة، بمظاھره    بھ واالعتراف    دمحم كان  -   فیھ یبحث    الوحي تاریخ  =(    أو   
الخالص تاریخ نفسھ، عن دائما  )  فحسب، الخاصة ظروفھ وعن    ویجدھا     مجرد إلى القصص ھذه شخصیات تحّولت لقد  . 
باھتة قوالب واحدة، وتیرة على التاریخ مسرح خشبة على نفسھا لمسرحیةا تمثیل وتكّرر  .  ضئیلة وبتغییرات     »)٦١(.   

 
القرآن من وانسبروج موقف  - ٠١   
مملة برتابة القرآن قراءة عند الغربیین اإلسالمیة الدراسات أساتذة بعض ویشعر شعر ما وكثیرا وانسبروج یحكم  .     J. 

Wansbrough على      « الجزئي الطابع  للقرآن    في الملحوظ  ...   التي المقاطع تلك    في توصف    قصصیة بأنھا العادة      ...»  ،   
كما  یلي     : « الموضوعات، من محدود عدد بتقدیم  في الممل التجانس من نوعا المعروضة األمثلة تخلق    األسلوب،     باللجوء   

البالغیة االصطالحات من مخزون إلى ال یكاد    یتغیر    ذلك أمثلة ومن  .  لـ المتسلسل التوظیف  :    " وإذ  في  "  اآلیات بداىة    ففي  .    
ذلك تأثیر أن حین  ُمـملّ      حدّ  أقصى إلى      ) الذي ھو یلدڤ شتیفان  الكلمات ھذه أبرز    أنھ إال  - )   الصیغة ھذه بواسطة الربط یتم   

التي اإلشاریة من أكثر تتكّرر    بكثیر غیرھا    المتفاوتة الموضوعات نم عدد بین  -    بصورة أیضا والمبعدة بغتة المقدّمة  -      
متوقعة غیر  میكانیكیة بطریقة  -    »)٧١(.   

أخرى مرة نولدكھ مطاعن  - ١١   
القرآني األسلوب على األحكام ھذه مثل معظم إن والملل، بالرتابة االنطباع یُبرز     نولدكھ تقییم مع جلیا تشابھا ویُظھر   

يالعرب للشعر الذي القدیم    ینبغي    دراستھ،    ممال كونھ من بالرغم    نولدكھ یقول  .   : « من یبدو   الجمالیة المتعة أن المؤكد غیر   
التي العربي الشعر دراسة من المرء یستشعرھا    البالغ الجھد تستحق القدیم    تقریبي فھم أجل من المبذول    الشعر لھذا     أن بید  . 

،ضروریة الدراسة ھذه في للتوغل ھامة وسیلة باعتبارھا    العربیة النفس أعماق     »)٨١(.   
ّق بابر یُـعل یوھانسن       Baber Johansen الرأي، ھذا على    محقا،    حیث    یقول     : « الحكم ھذا مثل  في یُطابق     بین الواقع   

واالستشراق، الشرقیة الدراسات ممال، شیئا الشرق بجعلھ    البدّ  ولكن    دراستھ نم    األوروبي الباحث اعتبر لقد  .)٩١(«   نفسھ   
عتاال    Kärrner، سآمة، النصوص أعظم حتى تفزعھ ال    عن تصدّه وال      « في التوغل  العربیة النفس أعماق    في أو  - «    

القرآن حالة    « في التوغل  اإلسالمیة النفس أعماق     ».   
في وجیوم تریتون مطاعن  - ٢١   القرآن   

ىوحت للقرآن المزدریة األحكام ھذه مثل تتوقف لم ھذا یومنا    تریتون فیتحدث  .     A.S. Tritton في     االنتشار واسعة مقدمة   
عن  : « للقرآن الرنانة الكلمات  بینما  .)٠٢(«  جیوم ألفرد یتكلم       A. Guillaume عن     : « البغیض المعنى  للقرآن     »)١٢(.   

نولدكھ  - ٣١  في اعنھمط یواصل     القرآن   
حكما أصدر قد نولدكھ كان أسلوبھ، من أكثر القرآن بمضمون یتعلق    حیث    یقول     : « القرآن، أفكار ضحالة أن بید   والسذاجة   

األفكار، لھذه البدائیة المتأخرین المثقفین المفكرین لكبار مزعجا قیدا تمثالن كانتا أنھما البد     متمسكین ظلوا وإن حتى  -  
سالم،باإل ّھم اعتقدوا أو    بھ متمسكون أن كانوا وإن وحتى  .  ّھم فقط یُظھرون    مؤمنون أن  »)  ٢٢  (.   

األخرى اللغات إلى القرآن ترجمة استحالة  - ٤١   
ال الذین المسلمین أصوات الحال بطبیعة تختلف في األم كلغتھم العربیة یتحدثون    تاما، اختالفا نبرتھا     عن حدیثھم عند   

آن،القر معاني ترجمة حاولوا الذین ھؤالء كأصوات    أخرى لغات إلى القرآن    إنھم  .   للقرآن حقیقیة ترجمة وضع أن یؤّكدون   
ممكنا لیس أخرى بلغة  .  

التالي القول خالل من الحقیقة ھذه وتتضح  : « تقریبا حرفیا ھنا مترجم الكتاب  ولم  -   جھدٌ  یُـدّخـر    ةالئق لغة اختیار أجل من     . 
المجید، القرآن ھو لیس الحاصل أن بید  اللغویة، المعجزة ھذه    التي نفسھا واألصوات     درجة إلى الرجال مشاعر تثیر   

والوجد البكاء    exstasy األلمانیة إلى القرآن ترجمة استحالة وعن  .)٣٢(«   : « ال   الرائع الجمال فعال عایش إنسان یوجد   
الكتاب لھذا أن یستطیع    مطلقا، یتطاول    ھذا بمثل ویطالب    أي  =(   القرآن ترجمة    یلدڤ شتیفان  -    ( ، أن مجرد حتى أو     یحاول   

الھدف ھذا مثل إلى الوصول  »)٤٢(.   
والمسلمین المستشرقین بین القرآن حول الشدید الخالف  - ٥١   

األدبي المستوى على األحكام تختلف القرآني للنص    وجمالھ،    وروعتھ الجمالیة متھقی وعلى    لنا اتضح كما  -     اختالفا  -  
جذریا مستمعي بین عمیقة ھوة ھناك أن ویبدو  .  ناحیة، من المسلمین من القرآنیة اآلیات    قارئي وبین     علماء من القرآن   

في االستشراق من والغرب أوروبا    المسلمین، غیر    في الجالسین    منحنیي الحاالت معظم     ناحیة من مكاتبھم على الظھر   
أخرى كیف لكن  .  العمیق؟ االختالف ھذا تفسیر یمكن     خالل من االختالف ھذا من فقط ضئیل جزء شرح بالتأكید یمكن   

العربي األصل على االطالع فرصة لھ تتح لم المثال سبیل على كارلیل أن حقیقة للقرآن     الواردة األحكام معظم أن ذلك  . 
علماء مبأقال صیغت قد ھنا   ) مستشرقین  في فطاحل  )  العربیة اللغة     .  

تلقي تاریخ  - ٦١  القرآني النص     
تلقي تاریخ إن    Rezeption القرآني النص    الجمالي التأثیر تاریخ بمعنى  -    اإلسالمي العالم داخل لھ    لم  -   في بعد یُبحث      



أي  مكان،    في    علمي حدود    لـُمنّظري العقائدیة التصورات عن لوماتالمع بعض نعرف فنحن  .  القرآني، اإلعجاز عقیدة      
التي األدبیة النظریة عن وكذلك  القرآني النص إعجاز فكرة وضع تم    في    إطارھا،    النظریة ھذه تاریخ عن وأیضا     ال ولكنا  . 

الشخصي االنطباع عن نعرف الذي    ون،القر عبر مستمعیھ لدى القرآن تجوید كّونھ    القلیل إال     .  
محقا، كنت وإذا اإللھیین، والعذوبة الجمال خبرة ھناك ناحیة فمن    السماوي والسالم    التي  -    النص تجوید عن تنبثق   

القرآني في الموجود الرھیب التھدید ھناك أخرى ناحیة ومن  .  القرآن    وھذا  .  یعني    والجمال الجالل أن       Tremendum 
und fascinosum في یتساویان    القرآن    وتحتوي  .  عن التقاریر من سلسلة على الصوفیة الكتابات      «  جزعوا صالحین 

وغُشي وبكوا علیھم،    القرآن من آیة سماعھم أو قراءتھم عند ماتوا حتى أو    الرسول إن ویُقال  .)٥٢(«    ) صلعم   بكى قد  ) 
وخرّ  علیھ، مغشیا    الصحابة أحد سماعھ دعن    القرآن یجّود     )٦٢(.   

إنّ  البكاءَ     عندَ         ِ سماع اللذین الشدید والتأثر القھر على كعالمة القرآن    یصالنِ     حدِّ  إلى    مذكورٌ  الغشیان    في    نفسھ القرآن     : }  وإذا 
الرسول، إلى أنزل ما سمعوا الدمع، من تفیض أعینھم ترى    قالح من عرفوا مما      ...{) المائدة   أیضا ھذا ویُشبھ  .)٣٧ -   

اإلسراء سورة من  ٧٠١  اآلیة  : } بھ آمنوا قل  تؤمنوا ال أو  -   قبلھ، من العلم أوتوا الذین إن  -   إذ    علیھم، یتلى     لألذقان یخرون   
سُّجـدا أخرى ناحیة ومن  .}  القرآن یجعل    الذاتیة بشھادتھ  -   تقشعر، عینالخاش مستمعیھ أبدان  -   حتى     وقلبھ المؤمن جلد یلین   

هللا، ذكر إلى في ورد كما    الزمر سورة      - ٣٢: } مثانى، متشابھا كتابا الحدیث أحسن نّزل هللا  الذین جلود منھ تقشعر      
ربھم، یخشون  هللا ذكر إلى وقلوبھم جلودھم تلین ثم      ...{.   

ّف وقد الشافعي الفقیھ أل الثعلبي      ) يتوف  ھـ  ٧٢٤  سنة     / ٦٣٠١ م  القرآن، بسماع متأثرین ماتوا الذین ھؤالء عن كامال كتابا  )    
عنوان تحت   : « القرآن، سمعوا الذین العظیم القرآن قتلى فیھ مبارك كتاب  بسماعھ وماتوا     الفیاضة المشاعر وھذه  .)٧٢(« 
التي اتھ،وإنذار القرآن تحذیرات تثیرھا ھنا المؤمن على تستحوذ    حیث    من ووجال خوفا للقرآن المستمع المؤمن یفجع     یوم   

هللا عقاب ومن القیامة  . « وحكي  ّھ الصوفیة بعض عن    قال أن اآلیة ھذه لیلة أقرأ كنت  :   : } الموت ذائقة نفس كل   {) عمران آل   : 
 ١٨٥  ( ، فجعلتُ     أردّدھا،    بھاتف وإذا    یھتف    اآلیة، ھذه تردّد كم إلى  :  الجن، من أربعة بھا قتلت وقد    لم     إلى رؤوسھم یرفعوا   

خلقوا؟ منذ السماء إنّ   .)٨٢(«  مثلَ     اآلیاتِ  ھذه    القرآنیةِ     تقتلَ  أن یمكن    فقط، اإلنس لیس    الجن أیضا بل     .  
القرآني للنص الخالب الجمال إن الذي    لم،المس المستمع لدى وتأثرا وسعادة بھجة تجویده یثیر    قبل، من كثیرا ُوصف قد      

بحیث  إلثباتھ براھین عن االستغناء یمكننا    ھذه السعادة وإثارة  .)٩٢(  حسیا المدركة  -   العلماء بعض جعلت قد  -    ینظرون   
بارتیاب، إلیھا ما بسبب    الحسیة البھجة طابع من یمیزھا    یقولُ   .  الّسّراج نصر أبو     :  

في رأوا ولما »  الخلق، بین تعارفالم    أنّ     ربما أحدھم    ختمات، القرآن یختم    وال    ّة یجد    في رق التالوة عند قلبھ     مع كان فإذا  . 
حسن، صوت القراءة شجیة، طیبة نغمة أو    وجدَ     ّذ الرقة    باالستماع وتلذ ّھ ثم  .   الطیبة والنغمة الحسن الصوت ذلك كان إذا إن

شيء على ،أیضا القرآن غیر    فوجدَ     الرقة، تلك    ّذ وذاك    والتنعّم، التلذ أنّ  علموا    الذي    ذا ھو    ّة من یظنون     والصفاء الرق
ّذ ّھ والوجد والتلذ القرآن، من أن كذلك، كان لو    في لكان    التالوة، حین    القراءة، ووقت    الدوام على منھم منقطع غیر     . 

للطبائع، موافقة الطیبة والنغمات  الحظوظ، نسبة سبتھون    الحقوق نسبة ال    هللا، كالم والقرآن  .  الحقوق، نسبة ونسبتھ     نسبة ال   
الحظوظ  »)٠٣(.   

المبالغ األسالیب تجاه ارتیابا األكثر المواقف ومن في    القرآن، لتجوید عاطفیتھا    السلفي الفكر موقف     رشید ودمحم عبده لدمحم   
رضا األخیر أن ویحكى  .  ألحّ  ندماع  -   في الجمھور    المقريء، على زفاف حفلة    معینة قرآنیة آیات لیكّرر    ھبّ  قد  -   واقفا،      

سلوكھم على الحضور لیؤنب  موسیقیة حفلة لیست القرآن فتالوة  :   )١٣(.   
ھل  - ٧١  السلبي االنطباع تفسیر یمكن    القرآن؟ عن للمستشرقین     

ما ھناك ھل یفسر    خّلفَ  لماذا  :  القرآني للنص حسیا المدرك الجمال    في    في اإلسالمیة الدراسات    الغرب،    في     كثیرة حاالت   
جدا، بـ انطباعا      « الفظیع الملل  ؟ «  في دورا تلعب التالیة العوامل أن یبدو    الجمالي التباین ھذا     :  

التعبدي الطابع إدراك عدم  -١  القرآني النص لترتیل     .  
للمستمعین معروفة قصصیة ثروة إلى الوجیزة القرآنیة اإلشارات طبیعة إدراك دمع  -٢   .  

أي توافر عدم  -٣  تلقي لتاریخ مداخل       Rezeption القرآن    تؤدي أن یمكن    األدبي المستوى تقییم إلى    القرآني للنص     .  
التعبدي الطابع إدراك عدم  - ٨١  القرآني النص لترتیل     

الجمالي لالزدراء الجوھریة اصرالعن أحد القرآني للنص    دینیة ترتیل نصوص باعتبارھا السور طبیعة إدراك عدم ھو     . 
متكررة بصورة قبل من كثیرا أشیر قد أنھ من فبالرغم  ایلڤ جوستاف من بدایة  -      Gustav Weil نولدكھ وتیودور      

 Theodor Noeldeke عال، بصوت مرتل نص یدبع حد إلى ھو القرآن أن إلى  -   ما، جماعة داخل تعبدیة وظیفة لھ      
ّت قد أنھ إال  التي الحقیقة ھذه مراعاة َقـل تؤدي    القرآني، للنص مناسب فھم إلى    الجمالیة وقیمتھ     سبیل على فالتكرارات  . 

في المثال في ومسموع منطوق نص    تؤدي األّول المقام    في ھامثیلت عن كلیة مختلفة وظیفة    مكتوب نص     .  
تماما، ذلك أدرك قد مثال ونولدكھ حیث    یقول     : « التي التكرارات فإن كذلك  ال    تنتھي    للقلیلِ     منَ     في تبدو األفكار     كتاب   

األصلي الوضع من ضررا أكثر مؤلف المتعاقبة التالوة عند    تظھرُ  المعلم شخصیة أن بید  .)٢٣(«  ذلك، بعد    حین    قولی     : 
وفي » مما ذلك مقابل    یُـالمُ     علیھ،    أنھ    أي  =(   السالم علیھ الرسول    ما كثیرا  )  في یستخدم    نفسھا، الكلمات نفسھ المقطع     أو   

نفسھا، التعبیرات أن دون    ھذا المعنى یتطلب    صفات، تنھال ثم  .)٣٣(«  مثل     : « جزال لیس   » ، اللزوم عن زائد»و     » ، و     غیر » 
مناسب  » ، جمیال لیس»و     » ، و    جدا غلیظ »   » ، األقل على»و    ما نوعا لبق غیر     » ، فظ»و     » ، ال»و    یفي    بالغرض     وینتقد  .« 

لفظ خاصة بصورة نولدكھ   « ُــل  ق الذي  «  متكّررة، بصورة القرآنیة السور یتصدر      « وبھ  َـّسـر     بطریقة الرسول على هللا یُـی



نوعا، جةسم باسمھ لیتحدث     »)٤٣(.   
إنّ  المماثالت       Parallelismus membrorum المتوازي السجع ذات واآلیات  -      Klauselverse التي    تؤدي      

مختلفة، وظائف  الروحانیة والترصیعات       meditative Einsprengsel في تبدو قد  -   الغربي القاريء نظر     الجالس  -  
مكتبھ على لھا، حاجة ال  -   وساذجة ومملة    في تُـشّكل ولكنھا  .   مستوى على األرض على الساجد المتعبد المستمع أذن   

مترابطا، نصا الدینیة الشعائر االستراحات، وتوفر    الوصالت، وتُبرز    وتصبغ    تأملیة بصبغة التالوة جو      ) روحانیة   (.   
یرتڤنوی انجیلیكا إلى الفضل ویعود    Angelika Neuwirth القرآني للنص األدبیة بدراساتھا  -    في  - )٥٣(   ھذه إبراز   

القرآني بالجمال الخاصة المركبات حاسمة، بصورة    جدید من بھا والتوعیة     .  
إنّ  تؤدي الترتیل صیغة    التفاتات إلى       Wechsel der grammatischen Person متكّررة،    ناقصة وجمل      
 unabgeschlossene Sätze، حذف وحاالت       Anakoluthe،  بالخطاب الخاصة البالغیة الصور وجمیع   

الحماسي الدرامي، والقالب  .  النادر، غیر    للحوار    ما غالبا    واضحا، لیس المتكلم تغّیر یجعل    وكذلك     على التعّرف یصعب   
ونھایتھ المباشر الخطاب بدایة ن،القرآ مرتل أما  .  األمور، ھذه فیالحظ    كثیر، عناء بدون    ومستمعھ    أقل بعناء النص یفھم     . 

َمن لكن  القرآن بقراءة الیوم یقوم      ) صامتة قراءة  بمفرده،  )  فھو    السیاق، یفقد    المنطق، نقص على باستیاء ویعترض    وغیاب      
الجمیلة الصیغة »  ».   

للمستمعین معروفة قصصیة ثروة إلى الوجیزة رآنیةالق اإلشارات طبیعة إدراك عدم  - ٩١   
آخر عامل في یتمثل    القرآني النص أن    في یُحیل    للمستمع المسبق الفھم إلى كثیرة حاالت    معروف ھو وكما  .  یحتوي     القرآن   

على الكاملة القصص من القلیل على سورة غرار    یوسف    إنھ بل  .  في یُـحیل    القصصیة طعالمقا من كثیر     سبیل على  -  
باستخدامھ المثال   « إذ  وموضوعات قصص إلى  - «  المستمعون، یعرفھا    الحاضرة للمناسبة تفسیرھا یتم     ھذه كانت  . 

معروفة، القصص تلمیح، إلى إال بحاجة تكن ولم    في حاضرة تصیر حتى    المستمع ذھن    الوحي آیات وظیفة وكانت  .    
في ھامعنا كشف القرآنیة  وصحابتھ الرسول عصر    ھي نفسھا القصة تكن لم  .  الجوھري، العنصر     المعتمد تفسیرھا لكن   

إلھیا  .  
في المستشرقین مطاعن  - ٠٢  قصة    القرآنیة یوسف     

إن یوسف    األنا  -      ego لدمحم القدیمة      ) صلعم  لم  - )  قدره، حق إخوتھ یقدّره    وكادوا    یقتلونھ،    بنفیھ، مواوقا     على توّكـلھ لكن   
في انتصر هللا األمر آخر    النبي كان  .  یوسف    األحادیث، تأویل یعرف    اإللھي اإللھام بفضل    وكذلك  .  دمحم لسان على هللا یؤول      

صلعم ( المتوارثة القصص  )  األوروبي القاريء إن  .  في سیكتشف    في متناھیة بسھولة القصص ھذه     قصورا األّول المقام   
في السرد أسلوب    تعّودَ  قد وألنھ  .  في المتماثلة القصص على    والتوراة، األناجیل    اختالفات وجود على بالتنبیھ یقوم    ونكتفي  .    

ذلك، على أمثلة عدّة بذكر ھنا  سورة تخص    یوسف     .  
سورة من العاشرة اآلیة مناقشة عند أحدھم یقول یوسف     : « وما  الوصف، على دمحم مقدرة ضعف یثبت    لم أنھ     یعرض   

استخراج الجب، من یوسف    كحادثة    متوقعة، غیر    راوي فعل كما    في التكوین سفر من والثالثین السابع اإلصحاح    التوراة،      
في جعل ولكنھ  إخوة أحد الموضع ھذا    یوسف    بأخذ القوافل إحدى تقوم أن إمكانیة عن یعبّر    معھا یوسف     ویعلق  .)٦٣(« 

سورة من  ٤١-١١  اآلیات على یوسف،    قائال     : « اإلخوة كلمات تنم  إخوة  =(   یوسف    في  )  قصة     سذاجة عن القرآنیة یوسف   
صبیانیة سورة من  ٣٤  اآلیة عن ویقول  .)٧٣(«  یوسف     : « أیضا وھنا  أن عن دمحم عجز ینكشف    في ینقل    حلمَ  جمیل قالب      

في بوضوح الموصوف رعونف  الحادي اإلصحاح    التكوین سفر من واألربعین     »)٨٣(.   
أي توافر عدم  - ١٢  تلقي لتاریخ مداخل     القرآن    

إنَّ  القرآن من القصصیة المقاطع على إال تنطبق ال اآلن حتى المذكورة العوامل    في عنصر أھم أما  .   بین الشدید الخالف   
اإلسالمي، الحكم األوروبي والحكم    اإلسالمي غیر    القرآن، جمال على    عنصر فھو    ككل، القرآن یخص     مستوى على ویقع   

كلیة مختلف آخر في اإلسالمیة الدراسات تجاھلت فقد  :  الجمالي الحكم وتركیب نشأة عامة بصفة الغرب     النص على   
القرآني في    اإلسالمي التاریخ    الجمالي فالحكم  .  القرآني، النص ىعل    فنیا، عمال باعتباره    ال    الذي االحترام عن فصلھ یمكن      

في بھ یحظى  اإلسالمیة الثقافة تسودھا بیئة    أي ومثل  .  فنیة، معایشة    القرآني، الترتیل معایشة كانت    ومازالت     : «  حاصل 
اجتماعي، تعاون روحاني، انتماء عن وتعبیرا    سلطوي إنجاز ونتیجة      ) آمر   ( ، مطیع وتكیّف      ) تابع   (»)٩٣(.   

القرآني فالنص تُحصى، ال مرات المرتل    في والمصان    حروفھ، من حرف كل    في والمنسوخ    العربي، الخط فن روائع      
اإلسالمیة، لألمة والطمأنینة السلوى ومصدر  ـل    ّ التي النقطة للمؤمن مـث اإللھي العنصران عندھا تزامن    إلنسانيوا    والتلقي  .    
اإلیماني  الذي وحده ھو للقرآن    فنیا عمال منھ یخلق    لم األوروبیین عشر التاسع القرن علماء أن بید  .  العالقة، ھذه یروا     إال   

عقائدیا أفق ضیق باعتبارھا مفھوم غیر     .  
نولدكھ  - ٢٢  القرآن إعجاز من یسخر     

في العداوة من بشيء نولدكھ كتب في القرآن عن مقالھ    البریطانیة المعارف دائرة       Encyclopaedia Britannica   
الذي  قبل، من بھ استشھدنا    یقول     : « للتحدي الخاطيء التأویل ھذا مثل على فإنھ ذلك ومع  الذي التمیّز عقیدة بُنیت قد    ال      
ونظمھ القرآن ألسلوب یضاھى  أي  =(   القرآن إعجاز    العقائدي التحیز طریق عن البقیة توأنجز  .)  الذي    حدّ  إلى یمكنھ      

أخري، معجزات اختراع بعید  أدبي نظم تحویل بجانب    في لھا مثیل ال فنیة تحفة إلى ركیك    المؤمنین نظر     »)٠٤(.   
أبي قرآن  - ٣٢  المعري العالء     

فإنَّ  ذلك ومع الذي العمیق االنطباع بأن ةمتكّرر بصورة تشھد مسلمین لعلماء فردیة أقواال    في القرآن تركھ     نفوس   



المؤمنین، في كان    كان بالذات النص ھذا أن بحقیقة أیضا مطبوعا نظرھم    عظیمة بمھابة دائما یُـجّود    قولٌ  ھذا ویُثبت  .    
معروف  أبي إلى یُنسب    المعري العالء    تقلیده ھذا أنھى فعندما  .    ) المزعوم  للقرآن  )  باعتراض لھ قیل  -     : « جیّد، إال ھذا ما    

القرآن طالوة علیھ لیس أنھ إال  فقال  .«   : « في األلسن تصقلھ حتى  سنة أربعمائة المحاریب    كیف انظروا وعندئذ  .    
یكون  إنَّ   .)١٤(«  منحولة، القصة ھذه    مثل مثلھا      « قرآن  إبي  «  بأكملھ العالء    الوعي توضح ولكنھا  .  الجمالي التأثیر بأن      

القرآني للنص  ال    فحسب المحسوسة الخارجیة بمظاھره یُـبّرر     .  
القرآن إلى المتعجرفة المستشرقین نظرة  - ٤٢   

الجمالي المسلمین حكم إن لم وجمالھ القرآن إعجاز على    یمكنْ     وال    یمكنُ     تلقي تاریخ عن فصلھ    القرآني النص     استند لقد  . 
في اإلسالمیة الدراسات أساتذة من األكبر ءالجز على الغرب      « العلمي النقد مدرسة   »  ”Schule der 

wissenschaftlichen Kritik” إلى بالتوصل وتباھى  -     « الدیني الحكم تجاه وحیاد نزاھة  المسبق     ما لكن  .)٢٤(« 
الجمالي الحكم كان فھمھ أساؤوا اإلطالق على    سلبيال فبتقییمھم  .  جدا، العنید  -   التاریخي، وغیر    الذات بمركزیة والمتسم      - 
القرآن، ألسلوب  لم    في اإلسالمیة الدراسات أساتذة یفھم    الدیني الجمال عنصر الغرب    تقریبا كلیة     .  

في تیار وتكّون االستشراقي الخطاب    والعجرفة، بالشماتة یتمیز    یقول     : « المسلمین أن صحیح  جمیل، القرآن أن یعتقدون      
نقول ولكننا  اإلطالق، على جمیال لیس إنھ  :  العلمیة، الناحیة من إلیھ نظرنا وإذا    ممل فھو    قد الجمالیة فالحقیقة  .«    « ّـدت  ُـن  ف

بموضوعیة  » ، الجمالي والحكم    السلبي    المبني    مطلقا ُجعل قد الفھم عدم على    أیضا ھنا أظھر وسواء  .  كما  -     یتشكك   
دائما المسلمون تبشیري عنصر  - )٣٤(  مسیحي،    قد مسألة فھذه    دحضھا أو إثباتھا یصعب     .  

لكن ال اعتقاد المرء على یستحوذ    ال والمسیحیة للیھودیة المقدسین الكتابین كون حقیقة بأن فكاكا لھ یعرف     على یحتویان   
شيء القرآن بإعجاز مقارنتھ یمكن    التي األسباب من كانت الحقیقة ھذه  -   المستشرقین عمى إلى أدّت     إلى باألصح أو  -   

صممھم في  -   الموضوع ھذا     .  
رودي ترجمة نقد  - ٥٢  بارت    لمعاني األلمانیة      القرآن   

ذلك على وعالوة یأتي    في فعّال آخر عامل    خاصة بصورة األلمانیة أوروبا    أنّ  وھو  :  رودي ترجمة    بارت       Rudi Paret   
لمعاني األلمانیة  القرآن،    االنتشار، الواسعة    الساحة على مسیطرة    ال الترجمة ھذه مناقب إن  .)٤٤(  إنكارھا، یمكن     نالت وقد   

التقدیر من تستحقھ ما طویل وقت منذ وال  .  ألي یمكن    علمیة دراسة      ) ألمانیة  تستغنَي  أن القرآن عن  )  نھاع     نزعتھا أن بید  . 
تحاشي على اإلصرار إلى تكون ما األقرب كل    وأقلّ  بل  -   ھي جمالیة روعة  -   معروفة حقیقة     الصادقة النیة جعلت وقد  . 

بارت جدا    Paret یكتب،    قائال     : « الترجمة ھذه ألن ونظرا    ) لمعاني األلمانیة  القرآن    في تسعى ال  )   تحقیق إلى الواقع   
النفسیة، السعادة العربي، األصل معنى شرح إلى بساطة بكل تھدف بل    أي استخدام تحاشینا فقد     راقیة بالغیة أسالیب   

فیھا  »)٥٤(.   
في تختلط عندما نقول أن عسانا ماذا ولكن بارت ترجمة       Paret لمعاني    القرآن     في تستخدم ألمانیة لغة  :   اإلدارة عالم   

واألعمال    Buero-Deutsch، ساذجة، شوراع بلغة    جنوبیة، ألمانیة لھجة وآثار    في مذھل بھزل    كثیرة، حاالت    وفي      
أخرى حاالت  نادرة غیر    وغیرَ  شدیدا یكون     مقصود؟   

فھو الفرقان سورة من الثانیة اآلیة یترجم    ولم  ...{ :  ولدا یتخذ      ...{  ، ھكذا     : Gott hat sich “kein Kind zugelegt”. 
-    -  

عندما ھو القیامة ویوم ساق، عن یُـكشف  ...{   السجود، إلى ویدعون    فال    یستطیعون     {) القلم  ھكذا ترجمھا  - )٢٤ -    :  ... 
der Tag des Gerichts - ist, wenn “die Sache brenzlig wird”.     - 

إبلیس، من وحواء آدم هللا ویحذر قائال     : } فقلنا  ولزوجك، لك عدو ھذا إن آدم یا    فال    الجنة، من یخرجنكما    فتشقى     {) طھ    - 
٧١١(  ، ھكذا ترجمھا      :  ”... dass er euch nur nicht aus dem Paradies vertreibt und euch 

ungluecklich macht!”.     
بابنھ مبشرینھ ابراھیم ضیوف ویقول    توجل، ال  ... { :  علیم بغالم بّشركن إنا     {) الحجر     - ٣٥(  ، ھكذا ترجمھا     :  ”Hab 

keine Angst! Wir verkuenden dir einen klugen Jungen”. 
تحتوي الترجمة أن صحیح ألفاظ على أیضا    مثل  ...    :  dereinst ذات  =(   یوم     ( ، و     :  wenn anders وإال  =(   وھي  -  )    

واألناجیل للتوراة التقلیدیة األلمانیة تبالترجما تُـذكّرنـا ألفاظ  بسبب األلفاظ ھذه مثل استخدم أنھ بارت ویؤكد  -      
بالغتھا »  »)٦٤(.   

أخرى، تعبیرات بارت استخدم فقد كذلك مثل      « المكائد دُبّـرت   » ، األكاذیب اختلقت»و     »:  Es werden “Raenke 
geschmiedet” und “Luegen ausgeheckt”، وفي     سوف النار    یتحمر      ) اللحم تحّمر من  بالطبع  )    ) الكافرون   (: 

 ... und in der Hoelle wird natuerlich “geschmort”. المختلط األسلوب ھذا أن بید     الطریقة بھذه یزداد   
وازعاجا قبحا  .  

الكریمة اآلیة بارت وترجم  : } في إن  للمتوسمین آلیات ذلك     {) الحجر  كذاھ  )٥٧ -    :  ”Darin liegen Zeichen fuer 
diejenigen, die Obacht  geben”. 

األلفاظ وترجم سائغا خالصا لبنا  ...(   في  )  الكریمة اآلیة     : } في لكم وإن  لعبرة، األنعام    في مما نسقیكم     فرث بین من بطونھ   
للشاربین سائغا خالصا لبنا ودم  {) النحل    - ٦٦(  ، ھكذا     :  ”rein Milch, ein sueffiges Getraenk”- 

دمحما هللا ویسأل   ) صلعم  الخلیقة، عن  )  بقولھ     : } الذي  طباقا سموات سبع خلق    في ترى ما  -    تفاوت من الرحمن خلق     فارجع  -   



البصر فطور من ترى ھل  -     {) الـُمـلك  بارت ترجم  -  )٣ -     ) فطور من ترى ھل  ھكذا  )   :  ”Kannst du (irgend) 
einen Defekt feststellen?”. 

والكثیر ھذا كل نیة ُحـسن عن حدث قد غیره    األصلي النص من قریبة ترجمة إنجاز أجل من ممكن جھد بأكبر وتُـرجم  -     . 
الكلي االنطباع ولكن  للترجمة    یعالفظ الملل»و والسآمة بالرتابة الخاص القرآن على المبتذل الحكم یؤكد     ».   

ماري أنا  - ٦٢  شیمل    لمعاني رویكرت ترجمة تمتدح      القرآن   
ماري أنا كلمات المرء ویقرأ شیمل       Annemarie Schimmel رویكرت فریدریخ عن       Friedrich Rueckert   

لمعاني األلمانیة وترجمتھ  ضمني كنقد القرآن    لمعاني بارت لترجمة    القرآن،    تقول حیث     : « ھي رویكرت ترجمة نإ    
التي الوحیدة  اللغوي بالجمال خاللھا من المرء یشعر    العربي لألصل    الشعریة وقوتھ    ال كان وإذا  .)٧٤(«  ندّعي أن لنا یحق      

عالما، كان رویكرت فریدریخ أن  فینبغي    لم المستشرقین بأن نعترف أن علینا    التي جوتھ مشاعر رقة إلى بعد یصلوا      
أعاله المذكور القرآن على حكمھ خالل من ضحتات   )٨٤(.   
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