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تغيير زاوية النظر لتحقيق الحوار:
مثال إقحام دراسة القرآن في أوروبا

الأ�ستاذ هارمتوت بوبزاين

ا�ضطلع القر�آن يف كل الأزمنة بدور حا�سم يف احلوار بني امل�سيحية
والإ�سالم .والأكيد �أن �سبب احل�ضور القوي للقر�آن يف هذا ال�سياق
اخلا�ص يعود �إلى كونه قد م ّثل دائما امل�صدر الإ�سالمي الأكرث ي�سرا
للمراجعة ،خا�صة �إذا ما قارناه بال�سنة النبوية التي ي�صعب التعامل
ويف�سر هذا الو�ضع اللقب الذي كثريا ما
معها على غري املتخ�ص�صنيّ .
�أطلق على القر�آن ،ال�سيما بعد التق ّدم العثماين يف �أوروبا الو�سطى،
فقد �أطلق عليه «الكتاب املقد�س الرتكي» « .»Bible Turqueويبدو لنا
اليوم مي�سورا ج ّدا احل�صول على ن�سخة من امل�صحف ،لكن الأمر مل
يكن على هذا ال�شكل يف بداية الإ�سالم .ففي العهد العمري ال�شهري وقع
الن�ص على �أن �أهل الذمة يلتزمون ب�أن ال يعلموا القر�آن لأبنائهم ،بعبارة
�أخرى ،كان القر�آن خم�صو�صا بالعرب من دون غريهم ،ثم �أ�صبح �شيئا
ف�شيئا متاحا للم�سلمني ذوي الأ�صول الفار�سية �أو الرتكية من الذين
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اعتنقوا الإ�سالم حديثا ،ومل يكن يف و�سعهم �أن ميتلكوا ن�سخة منه.
و�إذا ح�صل �أن امتلك م�سيحي ن�سخة من امل�صحف ف�إنه ميتلكها
ب�صفتها غنيمة حرب .هكذا امتلكت بع�ض املكتبات يف �أوروبا ن�سخا من
امل�صاحف قبل فرتة طويلة من �إن�شاء اجلامعات الأوروبية .فعلى �سبيل
املثال كانت مكتبة الفاتيكان متتلك بع�ض الن�سخ من امل�صاحف منذ
حوايل ال�سنة الألف� .أما املكتبة الوطنية مبيونيخ (�أملانيا) فهي حتتفظ
بن�سخة من الغنيمة حتمل الرمز :خمطوط عربي .Ms. Arab( 3-2
 ،)3-2وتتمثل يف م�صحف �أع ّد �سنة  1306ليق ّدم للحاكم املريني �أبي
يعقوب يو�سف بن يعقوب ( )1307-1286ثم ا�شرتاه الحقا يوح ّنا
�ألرب�شت فيدمان�ستلري()Johann Albercht Widmannsteller
وهو مثقف �إن�سوي �أملاين عا�ش يف القرن ال�ساد�س ع�شر (-1508
 .)1558ثمة ن�سخة �أخرى من امل�صحف �أكرث �أهمية ،فقد �أع ّدت �سنة
 1227ب�إ�شبيلية ونقلت �إلى �شمال �إفريقيا ،وبالتحديد �إلى تون�س،
بوا�سطة الجئني م�سلمني .ثم عاد هذا املخطوط �إلى �أوروبا بعد �أن
غزا �شارل كانت (�شارلكان) تون�س �سنة  ،1535وهناك ،يف �أوروبا،
بادر فيدما ن�ستلري باقتنائه �أي�ضا ،ونرى عليه �إلى اليوم الهوام�ش التي
�سجلها عليه ،وهي ت�ؤ ّكد �أن هذا الكاتب الإن�سوي قد در�سه درا�سة
مع ّمقة ودقيقة.
لدينا �شهادة م�شابهة يثبتها خمطوط كان يف فرتة قدمية
على ملك مكتبة فيدمان�ستلري نف�سه ،وقد ورد �إليها من مدينة بيلو�س
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( )Bellusمن جاتيفا ( )Jativaويعود تاريخه �إلى �سنة  .1518يحتوي
هذا املخطوط �أي�ضا على العديد من التقييدات ،لكنها لي�ست مكتوبة
هذه املرة بال ّلغة الالتينية وح�سب� ،إنها مكتوبة بالإ�سبانية �أي�ضا.
وعندما تويف فيدمان�ستلري �سنة  1558بادر �ألرب�شت اخلام�س ،دوق
البافيري ،با�شرتاء املخطوطات والكتب التي كانت على ملكه و�ضمها �إلى
مكتبته� .إنّ هذه امل�صاحف الثالثة التي حتدثنا عنها ت�شهد على بدايات
الدرا�سة القر�آنية يف �أو�ساط املتعلمني امل�سيحيني ب�أوروبا.
نعلم� ،إ�ضافة �إلى ذلك� ،أن فيدمان�ستلري كان يعتزم ترجمة
القر�آن لكنه تويف وفاة مبكرة فحال ذلك مع الأ�سف من دون �إجناز هذا
امل�شروع .بيد �أننا نحتفظ منه مبا ميكن و�صفه بـ«تلخي�ص» للرتجمة
املبجل ()Petrus Venerabilis
الالتينية للقر�آن ،التي �أمر بطر�س ّ
روبرت الكتوين ( )Robert de Kettonب�إعدادها يف �أ�سبانيا �سنة
الن�ص وقد طبعت
 .1142-43ومل تكن هذه الرتجمة متقيدة بحرفية ّ
ون�شرت مبدينة بال (� )Bâleسنة  ،1543ومل ت�سلم عملية الطبع والن�شر
من النزاعات!
كان القر�آن يف ذلك الع�صر ،ويف �سياق النه�ضة يف �أوروبا ،يعترب
عموما كتاب هرطقة وينظر �إليه على �أنه خطر .وعليه ،فقد �سعى
جمل�س مدينة بال يف مرحلة �أولى �إلى منع ن�شره .ومل ي�صدر القر�آن �إال
بف�ضل ّ
تدخل �شخ�صي من مارتن لوثر .وكانت قد �أتيحت الفر�صة قبل
ذلك للوثر كي يطلع على ن�سخة من هذه الرتجمة نف�سها قبل �أن ت�أخذ
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طريقها للمطبعةّ .ثم �إنه كان قد �أع ّد بنف�سه ترجمة لن�ص عنوانه «الر ّد
على القر�آن» ،وهو ن�ص �سجايل �ض ّد القر�آن ال يحتوي يف الواقع �إال على
عدد نادر من النقول ال�صحيحة عن القر�آن� .أما �صاحب هذا «الر ّد» فهو
ريكولدو دي مانت كرو�س  ، Riccoldo de Moute Croceكان راهبا
من الدومينيكان وا�سع العلم ومتع ّدد الأل�سن ،عا�ش حوايل �سنة .1400
وقد لقي ر ّده �صدى عظيم العواقب� .أما نوايا لوثر فال ب ّد �أن ننزلها
يف �سياق ع�صره� ،أي �سياق التهديد الذي كان ميثله العثمانيون ،وما
كان ه�ؤالء ي�شعرون به من �أخطار حمدقة ،خا�صة يف �أوروبا الو�سطى،
فقد كان لوثر يرغب يف �أن يثبت للم�سيحيني �أن القر�آن لي�س ن�سيج
متناق�ضات وح�سب ،لكنه ال ميثل �إال «كتابا مقد�سا من درجة �أدنى».
مل تبد�أ درا�سات القر�آن يف �إطار اجلامعات� ،سواء يف �أملانيا �أو يف
البلدان املجاورة� ،إال بف�ضل جهود معا�صر للوثر و�صديق له ،هو فيليب
ميلن�شتون  .Philipp Melanchthonفالعمل امللتزم الذي بد�أه يف
القرن ال�ساد�س ع�شر ،م ّكن من �إقحام درا�سة العربية �إلى جانب اللغة
اليونانية يف الربامج اجلامعية .وترتب على هذا الأمر دخول لغات
�أخرى من العائلة اللغوية نف�سها �إلى الدر�س� ،أق�صد ال ّلغات ال�سامية،
فقد �أ�صبح ينظر �إليها على �أنها �ضرورية لدرا�سة الكتاب املقد�س يف
ال�سريانية والعربية يف برامج اجلامعات
�إطار جامعي .وبذلك �أقحمت ُ
الأوروبية.
منذ �أن اندلعت املواجهات التي رافقت ن�شر امل�صحف يف مدينة
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بال� ،أ�صبح متواترا �أن يعتمد قرار كان قد اتخذ قدميا �ضمن جم ّمع
فيينا ( )1315-16يق�ضي ب�إن�شاء كرا�سي جامعية لتدري�س ال ّلغات
ال�شرقية� ،أي العربية وال�سريانية والعربية والإغريقية ،يف جامعات
بولونيا و�سلمنكا وباري�س و�أك�سفورد ،بيد �أن هذا امل�شروع مل يخرج �إلى
النور �آنذاك� .أما بعد �أن �أعيدت هيكلة النظام اجلامعي بدفع من حركة
الإ�صالح الديني فقد �أ�صبح ممكنا تنفيذ هذا القرار ،هكذا �أحدث �أ ّول
كر�سي لتدري�س ال ّلغة العربية بجامعة ليدن الربوت�ستانتية بهولندا.
وعينّ طوما�س �أرينيو�س � )1625-1584( Thomas Erieniusأ ّول
م�شرف على هذا الكر�سي ،وكان يتمتع بثقافة خارقة جتمع بني العربية
وال�سريانية والعربية .وقد ح ّرر م�صنفا يف النحو العربي ظل املرجع
الأ�سا�س طوال قرنني ،ومل يفقد قيمته �إال مع ظهور م�ص ّنف �سلف�سرت دي
�سا�سي ( .)Sylvester de Sacyو�إ�ضافة �إلى م�صنفه يف النحو العربي
ترك طوما�س �أرينيو�س �أي�ضا م�صنفا عنوانه «تاريخ البطريرك يو�سف»
(«  )» Historia Josephi Patriarchaeكانت له قيمة كربى يف
املجال التعليمي ،ومتثل يف حتقيق للن�ص العربي لل�سورة الثانية ع�شرة
من القر�آن (�سورة يو�سف) ت�صحبها ترجمة ثالثية �إلى ال ّلغة الالتينية،
وتت�ضمن الرتجمة الثالثية العنا�صر التالية:
 ترجمة �أولى ذات طابع حريف ميكن �أن نطلق عليها بلغتنااملعا�صرة «ترجمة بني ال�سطور» ( )traduction interlinéaireوقد
تو ّلى �أربينيو�س �إعدادها بنف�سه.
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�أي�ضا.

 ترجمة ثانية �أقل تق ّيدا بحرفية الن�ص من �إعداد �أربينيو�س -و�أخريا الرتجمة التي كان قد �أع ّدها �سابقا روبرت دي كيتون.

�إنّ هذه الطريقة التي اعتمدها �أربينيو�س يف الرتجمة قد �أثبتت
بو�ضوح �أنّ الدرا�سة الفيلولوجية املعمقة �شرط ال منا�ص منه لفهم الن�ص
القر�آين .مل يكن مفاجئا حينئذ �أن يحظى م�صنف «تاريخ البطريرك
يو�سف» ب�شهرة مهمة ،ومنذ ذلك العهد �أ�صبحت درا�سة القر�آن جزءا
ال يتجز�أ مما كان يدعى «الفيلولوجيا املقد�سة»Philologia «( .
� )» sacraأي درا�سة اللغات التي حتظى ب�أهمية خا�صة يف فهم الكتاب
املقد�س العربي -امل�سيحي .وقد ظهرت بعد ذلك م�صنفات يف ال ّلغة
العربية ون�صو�ص تعليمية لهذه اللغة حتتوي على ترجمة �سور �أخرى
من القر�آن ،بيد �أن ال�سورة الثانية ع�شرة (�سورة يو�سف) ظلت الن�ص
ّ
املف�ضل الذي ُيعتمد مدخال يف درا�سة القر�آن.
هكذا بد�أت املعرفة يف البلدان الناطقة بالأملانية بكتاب
«م�سيحيات الناثرين العرب» («chrestomatie aus («arabiscren
 Prosahriftstelleraوقد ن�شره ريدولف برينو Rudolf Rrünnow
�سنة  .1895ويتم ّيز الكتاب بفهر�س ممتاز و�ضعه �أوغ�ست في�شرAugust
� Fischerأ�ستاذ ال ّلغة العربية يف جامعة اليبزيغ  ،Leipzigوقد عرف
هذا الكتاب جناحا متوا�صال .وقد حت�صلت �أنا �شخ�صيا على معاريف
الأولى حول القر�آن بف�ضل هذا الكتاب حتديدا.
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ّثم �س�أق ّدم مثاال �أخريا هو بي�ستون ( )A.F.L Beestonم�ؤلف
مدخل لقراءة التفا�سري القر�آنية يعتمد �أ�سا�سا تف�سري البي�ضاوي،
فقد اختار بدوره �أن يجعل ال�سورة الثانية ع�شرة (�سورة يو�سف) مدار
التفا�سري املعرو�ضة ،فهي ال�سورة التي اعتربت -من دون �شك -الأكرث
ي�سرا بالن�سبة �إلى القراء.
ما �سعيت �إلى �أن �أثبته �أمامكم من خالل بع�ض هذه العناوين
املذكورة ال يختلف �إذا اعتربنا الدرا�سات اجلامعية .فلو راجعنا برامج
الدرو�س اجلامعية يف الأزمنة املا�ضية� ،ألفينا �أن الن�ص القر�آين ظل يف
�أوروبا املدخل الأكرث ا�ستعماال يف التمهيد لدرا�سة اللغة العربية .ناهيك
عن �أن الن�شرة الكاملة الأولى للن�ص القر�آين باللغة العربية التي و�صلتنا
حمفوظة ك ّلها ،هي من �إعداد الراعي الديني الهمبورجوازي �أبراهام
هنكلمان Abraham Hinckelmannالذي كان واعيا بالدور
التعليمي الذي ميكن �أن ي�ضطلع به القر�آن يف الدرا�سات العربية .وقد
ال يكون من نافلة القول �أن نذكر هنا �أن هذا الراعي الديني كان ميلك
جمموعة من املخطوطات القر�آنية ذات قيمة عالية ،وقد جنت من
ق�صف مدينة همبورغ �أثناء احلرب العاملية الثانية.
ويف القرنني التا�سع ع�شر والع�شرين �أ�صبح الالهوتيون
امل�سيحيون والبع�ض من اليهود ،الأكرث اهتماما بالدرا�سات .ف�أ�صبحت
الدرا�سات املقارنة بني القر�آن والكتاب املقد�س العربي  -امل�سيحي
ذات مكانة مهمة يف هذه الدرا�سات ،وانكب كثريون على درا�سة نواحي
االتفاق واالختالف بني الن�صني درا�سة عميقة .ومع ذلك ف�إن طريقة
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طرح الأ�سئلة املقارنة املت�صلة بالكتاب املقد�س العربي  -امل�سيحي
تغيا عميقا مع الوقت .فقد كان املق�صود يف املرحلة
والقر�آن قد تغريت رّ
الأولى البحث عن املوا�ضع التي يدين فيها القر�آن للن�ص التوراتي ،ثم
تغريت طريقة مقاربة امل�سائل املقارنة ب�صفة حم�سو�سة بعد احلرب
التغي باال�ستمداد من لوي�س ما�سينيون
العاملية الثانية ،وقد ح�صل هذا رّ
( )Louis Massignonو�أ�صبح املق�صود تف ّهم القر�آن ب�صفته �أثرا
م�ستقال بذاته ومو�ضوعا جديرا ب�أن يدر�س لذاته ويف ذاته .وبد�أ
اخلا�صة»،
الباحثون يرونه تعبريا عن «�صنف من التد ّين له مميزاته
ّ
ح�سب عبارة موهلر (.)J.A. Möhler
وقد ظهر يف فرتة �أكرث ت�أخرا اجتاه يف درا�سة القر�آن �ضمن
الإطار اجلامعي ،يتمثل يف �إعادة القر�آن �إلى �إطاره التاريخي� ،أي نهاية
الع�صر القدمي و�إبراز املناحي اخلا�صة لتد ّين ذلك الع�صر .وميكن �أن
نالحظ يف الآن ذاته تو�سيع جمال البحث �إلى الأبعاد اجلمالية املت�صلة
بالقر�آن ،مثل طرق ترتيله .ومن البديهي �أن ظهور هذا النوع الأخري من
املو�ضوعات يرتبط بهجرة امل�سلمني �إلى �أوروبا.
ا�سمحوا يل �أن �أنهي حما�ضرتي ب�إ�ضافة بع�ض الأفكار
ال�شخ�صية حول التعليم الديني يف �أوروبا .ففي �أملانيا يخ�ضع النظام
التعليمي واجلامعي �إلى ال�سلطات الإقليمية� ،أي دول الفدرالية ولي�ست
الدولة الفدرالية� ،أي احلكومة املركزية .والتعليم الديني كما يق ّدم يف
«مذهبي� ،أي �إن كل جمموعة دينية هي التي
توجه
املدار�س هو تعليم ذو ّ
ّ
حت ّدد با�ستقاللية عن غريها حمتوى تدري�سها ،باملقابل ت�ضطلع الدولة
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مب�س�ؤولية تكوين الأ�ساتذة .لي�س يف نيتي �أن �أناق�ش معنى هذا التوافق،
فهو يعك�س من دون �شك جتارب تاريخية معينة .بيد �أنني �أرغب يف
تقدمي مقرتح هو التايل :يبدو م�ستح ّبا �أن ترافق الدرو�س الدينية ذات
الطابع املذهبي اخلا�ص باملجموعات املختلفة مادة مدر�سية تقحم يف
الربامج لتدري�س خمتلف الأديان �ضمن مقاربة مقارنية ،وبطريقة �أكرث
ما ميكن التزاما باحلياد .فمقاربة من هذا النوع �ستكون �أكرث فائدة يف
املعرفة بالقر�آن ويف املعرفة بالكتاب املقد�س العربي  -امل�سيحي .فكل
من الكتابني �إذا تخلينا عن قراءته وت�أويله يف �أفق جمموعة من الأتباع
املخ�صو�صني ،بدا لنا نحن القراء يف �صورة خمتلفة متام االختالف.
وعلى هذا الأ�سا�س ميكننا القول� :إن درا�سة القر�آن يف �إطار
جامعي قد قدمت عمال رائدا .ويخطر يل �أن �أمتنى �إجناز هذا العمل
الرائد باالجتاه املعاك�س �أي�ضا! ويكفي �أن نتذكر املفكر العظيم ابن
حزم ،الذي اهتم منذ القرن احلادي ع�شر بالن�ص التوراتي ،معتمدا
طريقة يف القراءة جندها بعد قرون يف النقد احلديث للكتاب املقد�س.
تغيري زاوية النظر :هذا هو ال�شرط ال�ضروري لإجناح احلوار
بني الأديان.
الأ�ستاذ هارمتوت بوبزاين �أ�ستاذ جامعي وباحث متخ�ص�ص يف اللغات
ال�سامية ،ن�شر ترجمة ملعاين القر�آن الكرمي باللغة الأملانية.
الن�ص معرب من الفرن�سية.
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