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 :عنوان المداخلة

لوكسمبرج كريستوف  ونقده " استعماله ودراسة النص الديني "  الفيلولوجيالمنهج 
Christoph Luxenberg   من خالل كتابه قراءة آرامية سريانية للقرآن مساهمة في

 أنموذجا Die syro-aramäische Lesart des Koranتحليل اللغة القرآنية 

 الملخص:

املستشرقني واملفكرين  حظي القرآن الكرمي بوصفه األثر األهم يف اإلسالم بقدر كبري من اهتمام     
 ترمجتهو النص القرآين  حماولة فهمحيث رّكزوا  يف البداية على والفيلولوجيني على السواء، الغربيني 

 حسبهم على استكناه تارخيية هذا النصلبنات هذه الدراسة ، وأقيمت أوىل ودراسته كل لتحقيق هدفه
، وعلى رأسهم والفيلولوجيني املستشرقون عملاإلسالمية، ولذلك ورصد تأثرياته يف نشوء احلضارة 

وصوال إىل ، نسباألالذي ارتأوه  إىل إعادة ترتيب السور حسب التسلسل التارخييأوال املدرسة األملانية، 
الفيلولوجي   ولعل ،دراسة اللغات القدمية و مقارنتها لتحديد الصلة التارخيية بينهما وبني اللغة العربية

، يعّرف نفسه على أنه عاملٌ أملاين متخصص يف اللغات السامية القدميةالذي كريستوف لوكسمبورج 
قراءة آرامية سريانية للقرآن كتابه ب الذين تناولوا القرآن الكرمي بالدراسة األملان واحدا من أبرز الفيلولوجني

امل اإلسالمي، الع ونقاشات عديدة يف أملانيا وعموم أوروبا مسامهة يف حتليل اللغة القرآنية، والذي أثار 
املسيحية القدمية  –وكان منطلقًا للعديد من الدراسات حول اللغات السامية واألساطري اآلرامية 

واألصول القرآنية، مثل أي كتاب يقدم وجهة نظر خمتلفة عن السائد، وبغض النظر عن جدّيتها أو 
يف  تبناه وفق منهج فيلولوجي هشاشتها، فلوكسمربغ ادعى أنه يفك "شيفرة القرآن" واملعىن األصلي له، 

وبناء على هذا سنحاول من خالل هذا البحث اإلجابة عن ناء فرضية أمساها بالقرآن األصلي، ب



على اعتبار أنه يلولوجي يف دراسته للقرآن الكرمي؟ إشكالية جوهرية: كيف استعمل الكاتب املنهج الف
 النص الديين املراد دراسته حسبه.

ولإلجابة على خمتلف االشكاليات املعرفية اليت يطرحها البحث، ارتأينا اتباع املنهج التحليلي، لتحليل 
خمتلف األفكار الواردة يف الكتاب من منهج ودراسة مث اتباع املنهج النقدي يف نقد خمتلف األفكار اليت 

 .هبا الكاتبجاء 

 ، النص الديين، القرآن...كسمبورغلي: املنهج الفيلولوجي، كريستوف الكلمات المفتاحية

Abstract: 

     Quran has attracted a great deal of attention from Orientalists 
and Western and philological thinkers because it represents the 
most important influence in the heritage of Islam. They focused 
initially on understanding the Qur'anic text and trying to translate 
it and study it each one for a goal. The first of the studies was 
based on its historic appreciation of this text on Islamic 
civilization, and therefore the orientalists, led by the German 
school rearrange the fence according to the historical sequence 
they saw the most appropriate. The philologist Christoph 
Luxemburg, who defines himself as a German scientist 
specializing in ancient Semitic languages, is one of the most 
prominent philologists who studied the Koran by reading a Syriac 
Aramaic reading of the Qur'an, contributing to the analysis of the 
Qur'anic language , Which has sparked many debates in 
Germany, Europe and the Muslim world, and has been the basis 
for many studies on Semitic languages and ancient Aramaic-
Christian legends and Quranic origins, such as any book 



presenting a different view of the mainstream , And regardless of 
its seriousness or fragility, Luxembourg claimed to dismantle the 
"code of the Koran" and its original meaning, according to the 
methodology adopted by the Philological building a hypothesis 
called the original Koran, and on this we will try through this 
research to answer the fundamental problem of research: In his 
study of the Koran as a religious text to be studied according to 
him. 

In order to answer the different cognitive problems presented by 
the research, we decided to follow the analytical method to 
analyze the various ideas contained in the book from the 
curriculum and study and then follow the critical method in 
criticizing the various ideas that the book came out in. 

Keywords: philology, Christoph Luxembourg, religious text, 
Quran... 

 مقدمة:

تنوعت مناهج املستشرقني يف دراسة القرآن الكرمي بني االفرتاضي، والروائي االنتقائي، والنفي،           
واملنهج اإلسقاطي، وكان من أخطر هذه املناهج ما ُيسّمى باملنهج الِفيُلولُوِجي الذي كان يُركز حبثه على 

 وبرهان صدقه أمام خصومه ومعانديهك إعجازه دراسة النص القرآين يف لغته وأسلوبه ومادته كونه ميثل يف ذل

هبذا كان موضوع البحث دراسة املنهج الفيلولوجي وتطبيقاته حول القرآن الكرمي كريستوف لوكسمبورغ  
  كأمنوذج للدراسة:

 



فيييي القيييرن التاسيييه عشييير ازدهيييرت احلركييية االستشيييراقية بشيييكل عيييام، والدراسيييات االستشيييراقية القرآنيييية ف         
خاصييية، وبعييد الصيييدمة اليييت شيييكلتها النتيييائج اليييت خرجيييت هبييا الدراسيييات الِفيُلولُوِجييية التارخييييية للكتييياب بصييورة 
اليييت نفييت عنهييا صييفة القدسييية، وأبطلييت أن تكييون هبييذه  -يف األوسيياا العلمييية علييى وجييه ا صييو -املقييد  

التعصيييب اليييديين لليهوديييية إهليييياً عليييى الييير م مييين ذليييك بقيييي أ ليييب املستشيييرقني عليييى حييياهلم مييين  الصيييورة وحيييياً 
والييييذي يالحييييت أن االنتقييييال باملنهجييييية  واملسييييحية، وسيييييطرة الييييدوافه النفسييييّية علييييى مصييييداقية أكثيييير دراسييييا م.

الِفيُلولُوِجييييية ميييين نقييييد الكتيييياب املقييييد  إىل دراسيييية القييييرآن الكييييرمي مل تكيييين عاميييية عنييييد مجيييييه املستشييييرقني نظييييراً 
رق يف هيييذه املنهجييييية بيييني نيصصييييني أساسييييني مهييييا: التخصييييص يف لصيييعوبتها، مث السييييتلزامها أن تميييه املستشيييي

 .1دراسات العهدين القدمي واجلديد، والتخصص يف الدراسات القرآنية
 المنهج الفيلولوجي واستعماله في دراسة النص الديني: -1

 تعريف المنهج: -1
 في اللغة: - أ

 هنج النون واهلاء واجليم أصالن متباينان:
النهج أي الطريق، وهنج يل األمر أي أوضحه، وهو مستقيم املنهاج، واملنهج الطريق أيضا ومجعه  األول -1

 املناهج، 
 2واآلخر االنقطاع.  -2

 رث يت ىت نت مت  زت رت يب ٹٱٹٱُّٱ: قال تعاىل يف حمكم كتابه العزيز

 ممام يل ىل مل  يك ىك مك لكاك يق ىق يف ىف يثىث  نث مث زث

 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ينىن نن من زن رن

 3َّ مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خبحب جب هئمئ  خئ
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 في اللغة اإلنجليزية: - ب
، اليت تعود إىل أصل التيين، هو Curriculumتقابل كلمة املنهج يف اللغة اإلجنليزية كلمة       

Currere  .4، اليت تعين مضمار السباق؛ أي: هي املسار الذي يسلكه اإلنسان لتحقيق هدف ما 
 في االصطالح: - ت

 يرد يف قامو  الرو  الفرنسي أن املنهج هو:      
 جمموعة مبادئ وقواعد ومراحل منظمة منطقيا تشكل وسيلة لبلوغ نتيجة معينة. -1
  طريقة تقنية إلجناز فعل أو عمل أو نشاا معني.  -2
 5 جمموعة قواعد تسمح بتعلم تقنية معينة أو علم ما.  -3

 الفيلولوجيا
 Logosمبعييييىن الصييييديق، والثيييياين  Philosميييين لفظييييني إ ييييريقيني أحييييدمها  الفيلولوجيييييا مصييييطلحيتكييييون      

علييى حييب الكييالم للتعمييق يف دراسييته ميين حيييث قواعييده  الفيلولوجيييا تقييوم نمييا يعييين أ مبعييىن ا طبيية أو الكييالم
  . 6وأصوله وتارخيه

 أما يف اللغات األوربية فله عدة معان:
 .املقارنة ففي اللغة اإلجنليزية يعين الدراسات التارخيية -1
يف اللغية األملانيية فهنيه يسيتعمل عنوانيا للدراسيات العلميية املتعلقية بالنصيو  األدبيية، وال سييما تليك املتعلقيية  -2

بالعييامل اإل ريقيييي الرومييياين القييدمي، ويسيييتعمل فيهيييا أيضيييا علييى  يييو أكثييير عموميييية لدراسيية الثقافييية واحلضيييارة مييين 
 7خالل الوثائق األدبية. 

 .8التغريات اللغوية عرب التاريخ تدر  Philology –لُوِجيا لِفيُلو وبالتايل فا 
 
 

                                                           
4  Oxford dictionary: Sally wehmeier university press 7th edition p 360.  
5 Antoine Caron et des autres  Dictionnaire La rousse 2011 p 682 

  .20،  1970 ،4ا، دار العلم للماليني، بريوت، دراسات يف فقه اللغة: صبحي الصاحل 6

 78،   1980، بريوت 3عبد الصابور شاهني: يف علم اللغة العام، ا 7
8 Berube Margery: The American Heritage Dictionary 4 th Edition 
Houghton Mifflin Company New York, 2001 p 633 . 



بتوسه مفهوم الفيلولوجييا مين دون يرييده مين ارتباطيه باللغيات القدميية، أطليق هيذا املصيطلح عليى نيوعني مين و 
 أنواع النشاا والتحقيق العلمي مها:

حتقيييق النصييو  القدمييية الالتينييية واليونانييية واملخطوطييات والوثييائق بغييية نشييرها واالنتفيياع منهييا يف النشيياا  أوال:
 العلمي.
ضييييبة لغيييية مييين اللغييييات القدمييييية، وقوانينهيييا الصييييوتية والصيييرفية والنحوييييية وال شييييك أن قيييدم هييييذه اللغييييات  ثانياااا:

 9غات القدمية. ينسجم مه املعىن األصلي للفت فيلولوجيا، مه ارتباطه بالل
 واخلطييي قييد احلديثيية اللغوييية الدراسييات أصييحابأن  ا يف هيييذه النقطييةتييدر اإلشييارة إليهييميين املالحظييات اليييت   
 مل أهنييم ذلييك يف والسييبب ومؤلفييا م، اللغوييية حبييوثهم يف والفيلولوجيييا، اللغيية وعلييم اللغيية، فقييه املصييطلحات بييني

إضيافة إىل ا ليية  العامية، معانيهيا عليى اعتميدوا وامنيا دقيقيية علميية بصيورة املصيطلحات هيذه ميدلول عليى يتفقيوا
 يف ترمجة الفيلولوجيا بأهنا فقه اللغة ويأيت الفرق فيما يلي:

 فقه اللغة:
 

 
 
 

 
 
 

 
 علم اللغة:
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: تنحصر فيه المعنى الضيق
الدراسة يف قواعد الصرف 
 والنحو ونقد النصو  األدبية

: يشمل المعنى الواسع
دراسة احلياة العقلية ألمة من 

النشاا  األمم مبعىن آخر حبث
 .اللغوي مبختلف جوانبه

دراسة األلفاظ مصنفة  عند القدماء:
يف موضوعات ومدلول مفردات الكلم، 

 وبيان املوضوعات اللغوية اجلزئية

: العلم linguistics عند المحدثين
الذي يدر  اللغة دراسة شاملة الستخراج 

يف  قوانينها ا اصة هبا سواء أكان ذلك
 مفردا ا ومعانيها وتراكيبها ألفاظها أصوا ا 



 :وارتباطها بدراسة النص الديني أصول الفيلولوجيا 
إياهيييا بالنهضييية  يييذهب بعيييض البييياحثني إىل ربييية ظهيييور الفيلولوجييييا بالتأسيييس للنهضييية االوروبيييية رابطيييني       

اإلنسية، فيما يو ل هبيا آخيرون إىل ميا قبيل املييالد وكانيت وظيفتهيا إحيياء النصيو  القدميية مبعياودة النظير فيهيا، 
 وأهم املراحل املتداولة يف الغرب هي كما يلي:

ىل القيييرن السييياد  قبيييل املييييالد حيييني عكيييف إيرجيييه بعيييض البييياحثني الفيلولوجييييا  حقباااة ماااا قبااال المااايالد: -1
وتنقيتهيييييا مييييين الزوائيييييد والتصيييييحيف  هليييييومريو اليونيييييان، عليييييى تصيييييحيح نصيييييي اإلليييييياذة واالوديسييييية علمييييياء 

 والتحريييف، مث اسيييتمرت يف القيييرن الثييياين قبييل املييييالد بعيييد افتتييياس مدرسييتني مشيييهورتني مهيييا اإلسيييكندرية، و
 10برجاموم يف آسيا الصغرى 

ابتيداء مين القييرن الثيامن املييالدي شيهدت أوروبيا علييى عهيد شيارملان، حركية علمييية  حقباة ماا بعااد المايالد: -2
بييييا يلييييت يف تشييييجيه التعلييييم وتأسيييييس اجلامعييييات والرتمجيييية، ميييين و بيييارزة فيمييييا عييييرف بعصيييير النهضييية يف اور 

 العربية إىل الالتينية فظهر يف هذه احلقبة منهجان إلحياء الرتاث مها:
ويعتمييد مجيه الوثييائق بطريقية عشييوائية واعتييىن يف ظهيير منييذ القيرن الثالييث عشير للميييالد،  المانهج الوثااا:قي: - أ

البدايية بالكتيياب املقييد ، فجميه العلميياء نسييخة واعتمييدوا عليى نسييخة واحييدة متوسيلني مبعييياري الييذوق ومجييال 
 النسخة يف  ياب معيار علمي.

 أوربييا الغربييية، ويلييى أثييره أكثيير الييذي كييان تييرة تطييور الدراسييات الفيلولوجييية يف الماانهج العلمااي: - ب
 .11يف العصر احلديث بفعل ظهور حركة االستشراق خاصة يف اهتمامها بالرتاث العريب 

مل يتأسيس ليدى الغيربيني تفكيري نظيري وال مينهج علميي لتصيحيح الكتيب ونشيرها إال يف  الحقبة الحديثة: -3
ميييين خيييالل جهيييود فيلولييييوجيني « ا يف أملانيييياالقيييرن التاسيييه عشييير حييييني عرفيييت الفيلولوجييييا تطييييورًا كبيييريًا خصوًصييي

م مبعيييارف ومنييياهج ذات بيييال مثيييل: عليييم املخطيييوا 1851مييينهم: كيييارل الليييان. اليييذي رفيييد الفيلولوجييييا سييينة 
وتيياريخ النصييو ، فقييد الحييت هييذا العييامل ومدرسييته أن الييرتاث املخطييوا مل يصييل إلينييا يف نسييخه األصييلية، بييل 

فأخيذ علييى عاتقيه اسييرتجاع  ،ألليوان ميين التحرييف والتصييحيف ضييعتوصيل إلينيا عيين طرييق شييواهد ووسيائة خ
ال النسييييخ األصييييلية بييييل الشييييواهد اليييييت ضيييياعت مييييه الييييزمن واليييييت ميكيييين أن  ديييييه إىل شييييكل قريييييب ميييين اليييينص 

 األصلي.
هكييذا بييدأ البحيييث عيين النسيييخة األصييل السيييتهالل التحقيييق عليييى نسييخ متعيييددة، ويكيياد يتفيييق البيياحثون عليييى 
إضيييافات اللييييان يف هييييذا البييياب، فهييييو األول الييييذي حييياول أن يعيييييد بنيييياء النصيييو  الضييييائعة، وذلييييك حسييييب 
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يف شيييارة هاهنيييا أنيييه هيييذا مييين اجلانيييب األديب لكييين وجيييب اإل 12موهبتيييه املمتيييازة، ومعارفيييه الباليو رافيييية والنقديييية 
جييييرى حتييييول يف مسييييار تطبيييييق الِفيُلولُوِجيييييا ميييين دراسيييية النصييييو  األدبييييية اإل ريقييييية الالتينييييية  أيضييييا هييييذه احلقبيييية

إىل دراسيية الكتيياب املقييد  بعهديييه القييدمي واجلديييد، وهييذا مييا قييد يييدفه بعييض  -علييى وجييه ا صييو –القدمييية 
أن النظييرة إىل الكتيياب املقييد  كانييت علييى أسييا  أنييه  البيياحثني لالسييتغراب، لكيين الييذي دفييه هلييذا التحييول هييو

"نيص أديب؛ الشييتماله علييى مالحييم وأسياليب أدبيّيية عديييدة فكييان مين الطبيعييي أن يلجييأ الالهييويت إىل املنهجييني 
   .13الِفيُلولُوِجي والتارخيي اللذين متيزت هبما دراسة الكتاب املقد  أو النقد التورايت منذ القرن السابه عشر

اليييذي وجييييد جميييااًل مرتامييييي  طُرحييييت مييين قبيييل فلهيييياوزن مييين خييييالل إبراهيييام بييين عييييزرا كانييييت قيييدطريقييية  هيييذه ال و
 األطراف الياهه النقدي يف جمال نقد النص. 

ولكونه من أفضل النحاة يف العصير الوسيية ففيي تصيوره أن معرفية اللغية العربيّية و وهيا مهيا حجير األسيا  لعليم 
ه ميييين البحيييث الِفيُلولُييييوِجي الضيييروري الييييذي ألقيييى الضييييوء عليييى التفاسييييري العهيييد القييييدمي؛ ليييذلك أكثيييير يف تفاسيييري 

نتيائج ابين عيزرا يف نقيد العهيد القيدمي حييث ايل عليى التيوراة حملياًل أسيفارها، ا فيما بعد تلقف سبينوز ، 14العربيّة
 .  15ومبّينًا نصيب كل منها من الصحة التارخيية

النص التورايت، مث نقد اإلجنيل بعد ذلك شكلت صدمة وألن النتائج اليت خرجت هبا دراسة فلهاوزن على 
عاملي  -الفيلولوجنييقصد –مدويّة عرّب أحد الباحثني املعاصرين يف هذا اجملال قائاًل: "استخدم هؤالء 

األسلوب واألفكار الالهوتية، وبدا جلّياً أن هذه النظرية تشكك يف صحة وحي التوراة، ولو صدقت لكان 
  .16أدبّية كبريةالعهد القدمي خدعة 

 الحقبة المعاصرة: -4

أي منذ احلرب العاملية الثانية حىت اليوم، حيث استمرت حركة النشر الفيلولوجي للنصو  العربية من قبل 
األوربيني، وإن تراجعت يف أواخر القرن العشرين، حيث عكف احملققون العرب على إخراج تراثهم ابتداء من 

 ا األوربية، ور م ذلك استمرت هذه النصف األول من القرن العشرين، واطردت اجلهود العربية با سار نظري 
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دراسة ِفيُلولُوجية بعنوان )قراءة سريانية آرامية  ومثال ذلك ظهور 17النشرات يف إسبانيا وهولندا ويف أملانيا 
 أملانيا وهو )كريستوف للقرآن مسامهة يف حتليل اللغة القرآنية( ألحد علماء اللغات السامّية القدمية يف

يف بناء فرضية أمساها بي )قرآن أصلي( وهو ما سنفصل فيه بعد التعريف  نهج الِفيُلولُوِجي( متبنيا امللوكسمبورغ
 بليكسمبورغ:

التعريف بكريستوف ليكسمبورغ ومختلف االنتقادات التي شككت في كونه هو فعال كاتب وعالم  -1
 ألماني.

 التعريف به: -1
جلامعات نفسه على أنه عاملٌ أملاين متخصص يف اللغات السامية القدمية، ويدّر  يف ا لوكسمبورغيعّرف    

نقاشات  به أثار  عرف بكتابه هذا موضوع البحث وقد 18. سم هذه اجلامعاتاألملانية، من دون ذكر ال
 عديدة يف أملانيا وعموم أوروبا وبعض العامل اإلسالمي.

يف اللغات هل فعال لوكسمبورغ أملاين متخصص  اإلشكاالت اليت تناولت حول الكاتب ال الكتاب: من   
 ؟استعار ا ممسالسامية القدمية ومل اختار ا

بأمساء حمددة عرفت بعدائيتها و تعصبها ضد القرآن الكرمي كما  محمد حجيريلبناين يربطه الكاتب ال - أ
مصطفى حجا كل من أن   :عديد الباحثني اآلخرين الذين شككوا يف األمر نفسه فيذكر يف مقال له يورد أمساء

أهنما يهامجان أو ينتقدان االسالم لغايات سياسية أو  رضية، قبل أن تكون معرفية أو ب عرفا وجوزف قزي،
فى حجا يف شرق بريوت يف علمية، ومها من افرازات العصبيات واحلرب األهلية، اليت بعد هنايتها ا تيل مصط

، وباتت كتبه شبه حمجوبة ونادرة يف املكتبات اللبنانية، واحتفلت عائلته قبل مدة يف 1992كانون الثاين   15
"، أما جوزف قزي )أو أبو موسى احلريري( فاختفى، وقيل أنه زرادشتإعادة اصدار كتابه "ا ميين يغتال 

)وهو اسم مستعار( صاحب   لوكسمبورغظهر اسم كريستوف يعيش يف فرنسا، وخالل مرحلة تواجده هناك 
 كتاب "قراءة آرامية سريانية للقرآن" والذي وصفه املستشرق  ريهارد بروينغ بأنه مأخوذ عن كتب قزي. 
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شك يف كون لوكسمبورغ هو نفسه جوزف قزي، وهذا األمر ليس فقد  رضوان السيدالباحث اللبناين أما 
مستغرباً، فهانس شيلر ناشر كتاب "قراءة آرامية سريانية للقرآن"، اعرتف أن اسم املؤلف مستعار وهو مسيحي 

لبناين، وقد دفعه إىل ذلك ا وف على حياته من املتطرفني املسلمني الذين قد يثريهم ما ورد يف الكتاب من 
هو يف الواقه اسم "أديب"  لوكسمبورغ دم إرثهم القدمي عن القرآن. وبعض املصادر ا اصة، تفيد ان  نتائج

 19سوري  –لكاتب سرياين 
 :هفيمنهجية الكاتب وصف الكتاب والتطرق إلى  -2

 األملاين كريستوف لوكسمبورغ الفيلولوجي للمستشرق 2000جاء يف مقدمة الكتاب الصادر يف العام       
Die syro-aramäische Lesart des Koran: Ein Beitrag  zur 
Entschlüsselung der Koransprache 2000 The Syro-Aramaic Reading 
of the Koran  

قراءة يعرض أنه سقائال فيها   منهقد اعتمدت على النسخة اإلجنليزية  و
 .جديدة للمقاطه الغامضة الواردة يف القرآن الكرمي

ملا تعذر على أهل اللسان ايضاس ما  مض يف لغة القرآن مه قوله بالنزول بلسان عريب مبني، أنه حسبه ف 
إال أنه يرى أن السبب هو عدم معرفة اللغة وذهب املفسرون إىل أن هذا الغموض يعود إىل لغة قريش 

وكان  تطبيقه على الفيلولوجي واألمثلة املنهج   راجه  مستعينا مب طروحة  األ تلك يقدم فالكاتب 20 السريانية
 فك   على املنهج ذلك وتطبيق ومنهج خلفية عاشرها، إىل أوهلا من األبواب، وتغطي. بابًا عشر تانية يف ذلك
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 النص   لفهم مفتاًحا لوكسنربغ فيها يرى اليت الكلمة تلك ومعناها، قرآن كلمة أصل يطو ق الذي الغموض
 .ككل

 األول النصف يف عليها املتحصَّل النتائج من تستخلص فهي عشر الثامن إىل عشر احلادي من األبواب أما 
 وتركيبية و وية مفرداتية مشكالت تتضمن وهذه. النص يف و ر د ت   إشكالية عبارات لعدة ممكنة حلوالً  لتناقش

 كما ،14 إىل 11 من األبواب القرآن نقل عن النامجة العديدة لأل الا املبط نة األساسية للمبادئ متث ل
 15 البابان النص يف املطروحة للمواد متكر ر فهم لسوء املول دة املشكالت عن للفحص املنهج هذا وتوسيه

 موجزًا عشر الثامن الباب ويتضمن. والعلق الكوثر سوريت تأويل يف استنتاجاته لوكسنربغ يطبق مث ،16و
  21. ككل للعمل

اللغة، باألخص لغة الكتابة يف الشرق العريب يف الفرتة اليت دُّون حول واقه إمنا هو البحث اجلديد  مؤكدا أن
وقد نعتها اال ريق منذ عصر ما قبل امليالد بالسريانية نسبة إىل   22هذه اللغة هي اآلرامية ،فيها القرآن الكرمي

ن إىل القرن مملكة آشور يف بالد ما بني النهرين وسوريا الطبيعية، وتنتمي أقدم نقوش آرامية اكتشفت حىت اآل
قد ُعرف اآلراميون الذين اعتنقوا النصرانية بالسريان متييزا عن أبناء أمتهم الوثنيني حبيث  التاسه قبل امليالد. و

واالجنيل  -أضحى لقب اآلرامي مرادفا للوثين. وما رفه من شأن اللغة السريانية ترمجة الكتاب املقد  التوراة
له إىل سريانية الرهى، وهي اللغة احملكية يف منطقة الرهى وهي أورفا احلالية منذ القرن الثاين امليالدي ورمبا قب

ومه تنصر امللك أجبر ا امس، ملك الرهى يف أواخر القرن الثاين  ،يف مشال  رب بالد ما بني النهرينالواقعة 
بحت السريانية بفضل السريان انطالقا من سوريا وبالد ما بني النهرين أص امليالدي وانتشار النصرانية على يد

ذلك لغة الكتابة ليس يف سوريا وبالد ما بني النهرين فحسب بل ياوز ا إىل مناطق جماورة، منها بالد فار   
مما يبني لنا أمهية اللغة السريانية يف العصر الذي نشأ فيه القرآن الكرمي وما بعده فمن  وشبه اجلزيرة العربية.

يان حظا وافرا يف تطوير اللغة العربية مبا أجنزوه من ترمجات من السريانية تاريخ األدب العريب جند أن للسر 
يف العصر العباسي، فأضحت اللغة العربية بعد السريانية لغة اآلداب والفلسفة والعلوم،  واليونانية إىل العربية 
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منذ القرن التاسه قبل امليالد و أن ملوك بدأ تدوينها حبسب النقوش املكتشفة و املعروف أن اآلرامية القدمية 
كما بنوا اسرائيل  23الفر  انيذوها لغة دواوينهم واستعملوا ا ة اآلرامي لكتابة الفارسية الوسطى البهلوية.

 إىل بابل لغة هلم فدونوا هبا جزء من كتبهم املقدسة منها كتاب النيب دانيال وترامجها. سبيهمبعد 
دادا لآلرامية القدمية بطابعها املسيحي بعد امليالد وباتت اللغة الرمسية إىل جانب وليست السريانية إال امت 

م مما يبني االتصال الوثيق الرابة بني 705-685العربية يف العصر األموي حىت عهد عبد امللك بن مروان 
   24العربية السريانية حىت عصر ما بعد الفتوحات.

تأسيسا على هذه ا لفية التارخيية ينطلق لوكسمبورغ يف حبثه اللغوي من عصر يسبق وضه قواعد اللغة        
م حبوايل مائة ولسني عاما معتربا أن اللسان العريب الذي أنزل به 795العربية على يد سيبويه املتويف سنة 

 األعاجم والعرب. القرآن خيتلف عن العربية اليت وضه أسسها جمموعة من النحويني
يشكك املؤلف بكفاءة هؤالء النحويني، وباألخص األعاجم منهم الذين تهلون اللسان، الذي أنزل به  و 

 .الطربيالقرآن الكرمي، مستندا يف ذلك إىل صاحب: جامه البيان عن تأويل القرآن أبو جعفر بن جرير 
عربية لعدم وجود أي أثر تارخيي ملخطوا أول كتاب دون باللغة الآن هو يشري لوكسمبورغ إىل أن القر  -1

. وكان ا ة العريب يف بداياته كنظريه النبطي جمردا من سابق ما خال بعض النقوش النبطية القريبة من العربية
احلركات يشهد على ذلك العديد من املخطوطات القرآنية و ريها احملفوظة يف املتاحف شرقا و ربا،  النقاا و

نات حتت سقف جامه صنعاء الكبري وهناك إمجاع على أن شفت يف أوائل السبعيوآخرها تلك اليت اكت
النقاا املميزة الثنني وعشرين حرفا من حروف األجبدية العربية قد أضيفت إىل النص القرآين يف وقت الحق، 

 إال أن هناك  موضا حول الزمن الذي مت فيه التنقية.
يؤكد املؤلف أنه وضه جانبا كل النظريات السابقة الصادرة عن مستشرقني أو عرب يف حماوال م العديدة  -2

لتفسري القرآن انطالقا من عربية سيبويه وما بعده اليت ليست بعربية القرآن، مستندا فقة إىل علم اللسان 
الحقة. ألن املفسرين اعتمدوا على الذي يقضي بقراءة النص وفهمه يف إطاره الزمين جمردا من املؤثرات ال

باللغة طبقا إلطارها التارخيي، وقعوا يف ا طأ ونتج عن ذلك ما يعرف ب  باالةاملالنقل الشفهي الالحق دون 
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املقاطه الغامضة يف القرآن مؤكدا أنه توجد حىت نصو  مشكوك يف صحة فهمها العريب هلذا اعتمد املنهج 
 إدراجها كما يلي: الفيلولوجي وفق خطوات لسة ميكن

يراجه لوكسمبورغ يف خطوة أوىل تفسري الطربي تقديرا منه بأن التقليد اإلسالمي رمبا احتفت بالشرس  - أ
الصحيح دون أن يأبه املفسرون داعما ذلك باألدلة اللغوية، وإال فيلجأ يف خطوة ثانية إىل موسوعة لسان 

يما وأن الطربي حسبه مل يرجه يف تفسريه إىل أي العرب البن منظور رمبا يعثر فيه على الشرس املناسب س
 قامو .

فهن مل يكن ذلك عمد لوكسمبورغ إىل قراءة الرسم القرآين دون أي تغيري قراءة سريانية أعطت  - ب
 النص يف عدد من احلاالت معناه املنطقي.

 وإن مل يكن ذلك باشر لوكسمبورغ يف حماولة أوىل بتغيري نقاا احلروف اليت رمبا وضعت عن - ت
عدم إملام احملقق العريب مبفهوم نص القرآن يف قراءته العربية. وقد أدت هذه ا طوة يف حاالت  ري قليلة إىل 

 25نتائج إتابية حسبه.
نقاا احلروف هبدف إتاد مصدر لقراءة  تغيريبوإن مل يكن ذلك شرع الباحث يف حماولة ثانية  - ث

 قراءة تعيد للنص معناه احلقيقي. سريانية، وقد أدت هذه احملاولة يف حاالت عديدة إىل
وإن فشلت مجيه هذه احملاوالت وكان التعبري كتابة وقراءة عربيا ال شك فيه وإمنا دون أن يعطي معىن   - ج

مناسبا للنص جلأ الباحث حينذاك إىل حماولة قصوى تكمن يف ترمجة التعبري العريب إىل السريانية القتبا  
قد بني البحث بأن هذه ا طوة تتجاور ا طوات األربه  السرياين. و مفهوم هذا التعبري من معاين مرادفه

 26أمهية، إذ كثريا ما يعطي مفهوم التعبري السرياين النص القرآين العريب الغامض معناه املنطقي اجللي. السابقة 
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 المؤلف: اتاستنتاج -3
 الليتورجيا أو الطقسيات من سرياين تعبري وهو( القاف بكسر" ) قريانا" من مشتّقة قرآنكلمة  -1

liturgy الفصول كتاب يعين والذي السريانية lectionary، الطقسّية القراءات كتاب . 
 كتب املقد ، الكتاب من واقتباسات تراتيل على حيتوي سوري، آرامي فصول كتاب يعترب القرآنبالتايل ف و
 ديانة بدء منه املقصود يكن ومل ،إرسايل كمجهود العربية إىل ترجم وقد، املسيحية الطقو  يف هستعمالال

 27. قدمية أخرى ديانة نشر ولكن جديدة،
 لغة ه وفقجعل أيًضا القرآن كاتب أراد، حيث اآلرامية و العربية اللغة من خليطًا القرآنية العربية اعتبار -2

فلم تقتصر على اآلرامية  النا  من ممكن عدد أكرب متناول يف وذلك لتكون حسبه ومفهومة مشرتكة مكتوبة
 ذلك، مه واليونانية،  أو الفارسية املثال، سبيل على أخرى مقرتضة كلمات ومشلت استكملت فقة بل 

 واآلرامية العربية بالعناصر االختالا أن حني يف القرآن، يف نادرة حاالت يف إال تظهر ال املقرتضات هذه فهن
 28 .حاسم بشكل لغته شكل

أن القرآن الكرمي ليس مكتوبا بالعربية بل بلغة مزيج يمه العربية و اآلرامية اليت كانت مستعملة يف مكة   -3
يف زمان حممد صلى اهلل عليه وسلم، وكانت مكة يف األصل مستوطنة آرامية ويؤكد هذا الشيء أن اسم مكة 

ن تلك اللغة املزيج من البداية يف خمطوطات مبعىن منخفض وقد مت تدوي ،حسب لوكسمبورغ يف أصلة آرامي 
  29جمردة. 

دعواه بأن أجزاء كبرية من القرآن ليست عربية صحيحة  ويا وإمنا حتتاج ألن نقرأها قراءة آرامية مبا يعين  -4
النهايات اإلعرابية وما إىل ذلك وبالتايل ال يكون القرآن نصا عربيا  ويا، ذا كلمات دخيلة آراميا بل هو 

 30بلغة اصطالحية متزج بني العناصر الرتكيبية للغتني خمتلفتني.مؤلف 

                                                           
27Jim Quilty and Daily Star staff: Giving the Koran a history: Holy Book 
under scrutiny Critical readings of the Muslim scripture offer alternative 
interpretations of well-known passages July 12, 2003.  
28Christoph Luxenberg : The Koran As Philological Quarry A Conversation 
with Christoph Luxenberg p 76 
 

29 Ibid  p 44 
30  Ibid p 85 



إضافة عالمات التشكيل والنقة للنص القرآين كان عشوائيا مبا أن األجيال الالحقة املتأخرة من  -5
املسلمني مل تستطه فهم االصطالحات العربية اآلرامية يف كتاهبم املقد ، خمرتعني بذلك حسبه تقليدا 

 31لتربير تلك القراءة اجلديدة.  مزعوماشفهيا 
يف حتليل لعديد اآليات وفق منهج فيلولوجي مقارن بني اللغتني السريانية والعربية يرى لوكسمبورغ بأن  -6

أهل التفسري شرقا و ربا قد أخطأوا يف فهم التعابري القرآنية اعتمادا على عربية ما بعد سيبويه وبالتايل فتفنيده 
 على عربية الصحابة فقة وإمنا عربية النحويني أيضا. لعربية القرآن مل يقتصر 

بالدرجة األوىل أو مأخوذ من  أراد اثبات بصورة أو بأخرى أن القرآن الكرمي امنا هو هرطقة مسيحية -7
يورد عديد وأن قصص القرآن الكرمي إن مل نقل كلها مأخوذة من قصص التوراة واالجنيل و  اآلداب السريانية

وسورة العلق وربطها  ربطها برسالة بطر  األوىل اإلصحاس ا امسوريت الكوثر اليت األمثلة يف كتابه كس
 32وعديد األمثلة األخرى.  باألدب السرياين القدمي
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 ونقده: لوكسنبرغردود الفعل على  -4
اختلفت ردود األفعال حول الكتاب والكاتب على حد سواء بصدوره أثريت الضجة ومبوضوعاته أثريت      

 البحوث والدراسات وحىت خاليا العمل واملنتديات فكان التمايز بني التأييد واملعارضة:
 عمل خلية وشّكل لوكسنربغ نظرية على يركز مؤمتراً  2004 عم برلني يف فيسنشافتسكولغ األملاين أقام  -1

 كما أقر ،رغللكسمبو  ناقدة املؤمتر يف املناقشات من الكثري وكانت املوضوع مناقشة يف لالستمرار عاملية
 القرآنية الدراسات يف النقص على االنتباه ركز أنه ناحية من فقة قّيم هو لوكسنربغ عمل أن املختّصني بعض

 ويوافق اللغوي الكلمات أصل يبني السامية للغات قامو  وجود عدم النقص هذا مصادر ومن، املعاصرة
 33 .تشدداً  األشد العصرية املقاييس

 الذين من عدداً  مجه( للقرآن جديدة قراءة  و) بعنوان نوتردام جامعة يف 2005 عام أقيم آخر مؤمتر -2
 34 .لوكسنربغ ألسلوب قبوالً  أبدوا
 املوضوع بأدبيات جهله على يدل عمله بأن لوكسنربغ Richard Kroes كرو  ريتشارد وصف -3
 مسيحي. تربيري بدافه هو إمنا لوكسنربغ يفعله ما وأن
 لوكسنربغ عمل يف الكبري النحوية األخطاء كم إىل أشار François de Blois بلو دي فرانسوا  -4

 .علمياً  عمالً  وليس  هاو عمل بأنه عمله ووصف السريانية باللغة معرفته حمدودية وإىل
 لوكسنربغ فرضيات تفّند اليت النقاا من الكثري تورنتو جامعة من صاحل وليد قدم  -5

 35 .العربية لألجبدية أسا  مبثابة تكون قد السريانية يف ܪ ܕ لي التشكيليتني النقطتني أن لوكسنربغ يرى
 ما على العربية األجبدية حتتوي باملقارنة  ܕ ܪ نقاطًا ميتلكان حرفني سوى يوجد ال السريانية، األجبدية يفأما 

 ، ن ، ق ، ف ، غ ، ظ ، ض ، ش ، ز ، ذ ، خ ، ج ، ث ، ت ، ب: منقطة حرًفا عشر لسة جمموعه
 . ة

                                                           
33 Visnashavskolg: Le Coran autre lecture autre traduction p 62 .  
34 H. M. Versteegh: Arabic Grammar And Qur'anic Exegesis In Early Islam, 
1993, E. J. Brill: Leiden, New York, Köln, p. 31-32   
35 Mingana Lewis: Leaves From Three Ancient Qur'ans possibly Pre-Othman 
with a List of Their Variants, 1914, Cambridge: At the University Press, p 
xxxi.  



 أدلةتوجد  ،ذلك على عالوة. صعًبا اقرتاًحا السريانية من املتعددة نقاطهم استعاروا قد العرب أن نييل يصبح
 على حيتوي م 267 رقوش نقش ، املثال سبيل على ، التشكيلية النقاا استخدام على واضحة اإلسالم قبل

 خاصة نقاا على امليالدي الرابه القرن رم جبل نقش حيتوي ؛ ر و ش ، د احلروف على إشكالية نقاا
 .ن و ت ، ب العربية باحلروف مرتبطة نقاا على حيتوي سكاكا من فضويل ونقش ؛ ن و ي ، ج باحلروف

 النقاا من العديد م 642/  هي 22 558 رقم مؤرخة األقدم الربدي أوراق ُتظهر اإلسالم، ظهور وقت يف
36.ن و ش ، ز ، ذ ، خ ، ج احلروف على التشكيلية

 

 

 

 
 

 

 من- ويستعري ، عربية هجينة آرامية بلغة كتب القرآن أن ، لوكسنربغ لكتاب األساسية الفرضية  -6
 إىل تستند آرامية عربية وثيقة باعتباره القرآن عن الكبرية فكرته توثيق أجل من، و مسيحية آرامية كتابات
 لغة تكن ملفالسريانية  الراسخة احلقائق مه يتعارض أنه ادعائه إىل ذلك أدى وقد ،مسيحية آرامية نصو 
 من العكس على، لكن آسيا  رب من املنطقة لتلك املشرتكة اللغة أيًضا كانت بل فقة، املكتوب التواصل
 يف ذلك على كافية أدلة ولدينا ، اإلسالم قبل األوسة الشرق يف انتشارًا أكثر العربية اللغة كانت ذلك،
 37السابقة الذكر نقوش شكل
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37 Zayden: The Pantheon Of  The Nabataean Inscriptions In Egypt And The 
Sinai, Aram, 1990, V 2 p 151 



 اللغة معقل من ينتشر اإلسالم قبل ما العربية للنقوش اجلغرايف االنتشارأن  D. Hunter يذكر  -7
 الشرق يف سكاكا إىل الغرب يف( مصر) دراج أبو ومن اجلنوب يف صاحل مدائن إىل الشمال يف السريانية
 عليها ُكتب قد القرآن إن لوكسنربغ يقول اليت اللغة هي السريانية أو السورية اآلرامية اللغة كانتحيث  
 اإلسالم قبل السريانية النقوش من األكرب اجلزء ، وال جند انتشارا هلا يف مكة وضواحيها البتة كما أنجزئياً 
 مكة وخاصة احلجاز منطقة من طويل طريق بالتأكيد إهنا، احلديث تركيا جنوب يف الرها منطقة يف حمصور
 38 .املكرمة

 ادعى ما عكس على امليالدي الساد  القرن أواخر يف واسه نطاق على منتشرة اآلرامية تكن مل  -8
 .لوكسنربغ

تؤكد خمتلف ا رائة اللغوية وحىت التارخيية اليت مت حتديدها من  الشرق اإلسكندر فتح أن بعد -9
لغة الساسة ولغة  باعتبارها املناطق من العديد يف حملها اليونانيةقبل خرباء وباحثني أن السريانية حلت 

 أصبحت العاملية، الساحة إىل اإلسالم فيه وصل الذي الوقت حبلولو  ،األوسة للشرق الثقافة واحلضارة
، فكيف ميكن األخذ واالقتبا  من لغة مل تكن معروفة أو آسيا  رب يف السائدة اللغة هي اليونانية اللغة

  حىت درجة يف الساحة أصال آنذاك.
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 خاتمة:
 ختاما خنرج جبملة من النتائج ميكن إدراجها كما يلي:

يعود استعمال الفيلولوجيا بصورة واسعة إىل احلركة العلمية اليت بدأت على يد فريدريك أو ست وولف  .1
 م، واليت استمرت حىت مطله القرن العشرين. 1777عام 
، فكل مصطلح البد أن خلطت الدراسات احلديثة بني مصطلحات فقه اللغة وعلم اللغة والفيلولوجيا .2

 لحايت وحىت التارخيي.يدرج يف سياقه اللغوي و املصط
 التسلسل حسب السور ترتيب إعادة إىل األملانية، املدرسة رأسهم وعلى والفيلولوجيني، املستشرقون عمل .3

 .العربية اللغة وبني بينهما التارخيية الصلة لتحديد مقارنتها و القدمية اللغات دراسة إىل وصوال ، التارخيي
  القدمية، السامية اللغات يف متخصص أملاين عاملٌ  أنه نفسه لوكسمبورج يعّرف كريستوف .4
 سريانية آرامية قراءة بكتابه بالدراسة الكرمي القرآن تناولوا الذين األملان الفيلولوجني أبرز من واحدايعد  .5

 العامل و أوروبا وعموم أملانيا يف عديدة نقاشات أثار والذي القرآنية، اللغة حتليل يف مسامهة للقرآن
 اإلسالمي.

   القدمية املسيحية – اآلرامية واألساطري السامية اللغات حول الدراسات من للعديد منطلقاً  انك كتابه .6
 القرآنية. األصول و
 أمساها فرضية بناء يف تبناه  فيلولوجي منهج وفق له، األصلي واملعىن" القرآن شيفرة" يفك أنه ادعى .7

 األصلي بالقرآن
 ملخطوا تارخيي أثر أي وجود لعدم العربية باللغة دون كتاب أول هو القرآن أن إىل لوكسمبورغ يشري .8

  سابق
 .اآلرامية و العربية اللغة من خليطًا القرآنية العربية اعترب .9

 آرامية قراءة نقرأها ألن حتتاج وإمنا  ويا صحيحة عربية ليست القرآن من كبرية أجزاء بأن دعىا .10
  ويا عربيا نصا القرآن يكون ال وبالتايل ذلك إىل وما اإلعرابية النهايات يعين مبا

 الضجة أثريت بصدوره سواء حد على والكاتب الكتاب حول األفعال ردود اختلفت .11
 واملعارضة. التأييد بني التمايز فكان واملنتديات العمل خاليا وحىت والدراسات البحوث أثريت ومبوضوعاته


