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ال

ّ
نفس ال َّنق ِد الَّذِي نعرّ ض له ال ِك َتاب
آن إلى
ش َ
ِ
ك أنَّ الوقتَ حان إلخضاع نصّ القُرْ ِ
ال ُم َقدَّس ال َيھ ْْودِيّ ا ْلعِبريّ واآل َرامِيّ  ،والكتب المَسِ يحيَّة اليُو َنانِ ّية .وبمعزل عن بعض المالحظات
المقارنة المتناثرة من قِبل علما ٍء بارزين ،فإنَّ العم َل ال َّنقديَّ بصدد القُرْ آن ،والمتصف بالشمول ّية
ما يزال مؤلـَّف ُنل ِدكِه ،المطبوع سنة  .1860ومما ُيؤسف له أنَّ ّ
الطبعة الجديدة لعمل ُنل ِدكِه
رغش ُترسّرْ ،
الكالَسِ يكِيّ الَّتي توالھا شڤـالي وبِ ْ
وإذ تحتوي على أكثر اإلحاالت المفيدة إلى عدد
ُ
مذھل من الكتب ال َع َرب َّية المطبوعة وال َم ْخطوطة؛ إِالَّ إن المحرِّ ر ْين لم يجدا مناسبا ً مضاعفة ال َّنقد
جمع معلوما ٍ
ت مفيدة للغاية من
والمالحظات المقارنة بصدد ال َّنصِّ ال ُم َق َّدس نفسه .كما يمكن أنْ ُت َ
دراسة كالَسِ ي ِك ّية أ ُخرى ل ُنل ِدكِه.Neue Beiträge :
ً
ً
اريْخ ّية كتبھا مؤخراً چ .ھورڤيتس 1.وإنَّ القس َم
دراسة
إنَّ
حديثة بصدد قصص القُرْ ِ
آن ْال َّت ِ
َ
َ
الَّذِي يعالج أسْ مَاء األعْ الَم ) ص  85ـ  ( 155لھو ملئ بالمعرفة ،بيد أ ّني أعتقد أ َّنه اعتمد كثيراً
اإلسْ الَم أو شعر الجَ ِز ْيرة العَرَ بِ ّية؛
جداً على الموروث اإلِسْ الَميّ وعلى ما يُسمى شعر قبل ِ
ووضع جانبا ً نقوش جنوب الجَ ِزيْرة ال َعرَ بِيّة وغيرھا على أ ّنھا ال تتصل بالموضوع .وأنا أعتقد
بأنّ ليس ث ّم ة من صفحة َعرَ ب ّي ة واحدة يمكن أنْ نضع أيدينا عليھا بمأمن ونقول إنھا قبل
شعر الجّ اھليّ غير جدير ّ
بالثقة ،وضعيف،
إِسْ الَم ّية ،وأنا اتفق مع مارغوليوث 2بأنّ ك َّل
ِ
ديوان ال ّ ِ
أصيل لدينا .ومن المناسب أنْ أعيد ھنا ما كتبته بصدد ھذه
آن ھو أوّ ل كتا ٍ
ب َع َربيٍّ
وأنّ القُرْ َ
ٍ
3
المسألة سنة .1920
)) نحن غيرُ قادرين بعد على معرفة كيف تش ّكل ال ّشعر ال َع َربيّ قبل القرن ال َّسابع.
إنَّ ال  ُنظم ال ّش عرية الوفيرة ،المعروفة على أ َّنھا )) شعر قبل إِسْ الَميّ ((  ،والّتي
والج ْم َھ رة مغلّفة
والح َماسة،
كل رئيس في المفضل ّيات ،والمعل ـ ّقات،
َ
َ
عُرضت بش ٍ
ْ
َّ
ّ
َ
اريْخ والزيْف ،وحسب حالة معارفنا فإننا نستطيع أنْ
بسديم كثيف من ما قبل الت ِ
َّ
غنىً
فإنھا بالكاد تصمد في حقل الدراسة الوضع ّية
نؤكد بأنَّ إلى إنبالج ضوء أكثر
(( .
∗

Bulletin of The John Rylands Library, Manchester: University Press, Longsmans,
Green, & Co., London, England, Vol. 11, No. 1, 1927, p. 77-98.
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Koranische Untersuchungen, 1926.
2
The Origins of Arabic Poetry in J.R.A.S., 1925. 415 - 449.
3
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وكما نعتقد ،فإنَّ القُرْ آنَ ھو ال ِك َتاب العَ رَ بيّ األولْ 1،إذ تأتى على مؤل ـِّفه أنْ يكافح
ت جديدة ألفكار ناشئة ،وبلغ ٍة لم تكنْ قد
ت وعبارا ٍ
ف كلما ٍ
صعوبات جمة .فكان عليه أنْ يكيّ َ
ً
خطر أنْ ال يكون مفھوما أعاقه على األغلب عن
تثبتت بعد بأيِّ قواعد أو خضعت ل َق ْو َم َسة .إنَّ
َ
نحت كلمات مستحدثة كثيرة .وكانت السياسة األمثل أنْ يستعمل لفكره اإلِسْ الَميّ الجديد ا ْل َكلِ َمات
ً
المفھومة من قِ َبل ال َّسامعين والمتداولة في لغة قريبة إليه والتي صارت ً
كنسية ودينيّ ًة منذ
لغة
قرون قبل مولده والتي يحيط أتباعھا به في جميع االتجاھات في جماعات عالية التنظيم:
وب القُرْ آن ال يشبه أ ّيا ً من الكتب ال َع َربيَّة الكالَسِ ي ِك ّية.
األسقف َّيات واألديرة .ولھذا فإنَّ أُسْ لُ َ
آن لديه أھل ّية أكثر وأصالة ،وكانت صعوباته اللّغويّة أكبر
ونظراً لذلك فإنَّ مؤلـِّ َ
ف القُرْ ِ
جيليّون المسيح ّيون األوائل ،الَّذِين
حجما ً من تلك الّتي تعرَّ ض لھا على سبيل المثال بولس واإلِ ْن ِ
كان عليھم أن يع ّبروا عن األفكار الجديدة بلغة ھومر .كان وراء لغة ھومر أدب رفيع ،بينا لم
يكن للقُرْ آن ذلك الح ّ
ص يات
ظ .وكما أنّ ال ِك َتاب المسيح ّيين األوائل تركوا في مصنفاتھم الخا ّ
وضوح إلى مسقط رءوسھم ،والذي لم يكن أثينا القديمة بل فلسطين
األ ُسْ لُوب ّية والّتي تشير بك ّل
ٍ
ُ
آن يبدي الخصوص ّيات األسْ لُوب ّية الّتي تميّز عمله بحيث يكون
ُّور ّية الھلين ّية ،فإنَّ مؤلِّ َ
ف القُرْ ِ
الس ِ
ُ
الع َربيَّة الكالسكية المعروفة لدينا من القرن الثامن وما قبله .إنَّ أسْ لُو َبه يعاني
مختلفا ً نسب ّيا ً عن َ
من القصور الَّذِي يم ّيز أوّ ل محاولة في لغة أدب ّية جديدة وتقع تحت تأثير لغ ٍة قديمة وذات أد ٍ
ب
أكثر رسوخا ً .وھذه اللُّ َغة األقدم واألدب األكثر تنضيداً ،ـ حسب محاكمتنا ـ ھي بدون أدنى ري ٍ
ب
السِّريَانِ ّية أكثر من أيِّ لغ ٍة أ ُخرى.
يتوجب علينا أنْ نذكر في ھذا المقام أنَّ من بين العلماء الَّذِين تعاطوا مع مسألة ْال َكلِمَات
األَجْ َنبِ ّية في القُرْ آن ك ّل من فارينكِل 2،ودڤوراك 3.وإذا لم أشرْ غالبا ً إلى أكثر من ھذ ْين الباحثيْن
فإنَّ ذلك يعود ببساطة إلى نفوري من مضاعفة الھوامش بدون ضرورة ماسّة؛ بيد أ ّنه يتوجب
عليَّ أن أعلنْ بأ ّني ال اعتبر دائما ً أنَّ ك َّل استنتاجاتِ ِھم يتعذر دحضھا؛ وھذا ينطبق أكثر تحديداً
على العمل ّ
الث اني .وبالوسْ ع جمع بعض المعطيات المفيدة ھنا وھناك من عمل أ .سيدّيكي
4
المنشور .1919
بقدر ما إنَّ عددَ المؤلّفين المسلمين المھتمين ،الَّ ذِين تناولوا المفردات ا ْلقُرْ آنِ ِّي ة ذات
األصل األَجْ َنبِيّ ھو عدد الفت للنظر حقا ً ،وليس من ضرورة لذكرھم باالسم ھنا .وبين أولئك
الَّذِين سعوا إلى جمع ھذه ْال َكلِ َمات في طريقة أكثر أو أقل منھج ّية فإننا سنشير إلى قطع الشعرية
لتاج الدين بن سبكي وأبي الفضل بن حجار .وكالھما ،على أي حال غابا لدى بزوغ نجم جالل
الدين السّيوطيّ ـ أفضل ناقد قرآنيّ في اإلِسْ الَ ِم ـ والَّذِي كرّ س للموضوع فصالً خاصّا ً في كتابِه
المعروف اإلِ ْت َقان 5،وكتب عنه معالجة قصيرة ومحكمة بعنوان المتوكلي 6.وعلينا أنْ نالح َظ أنَّ
المعرف َة القاصرة باللُّغات السَّا ِم ّية إلى جانب ال َع َربيَّة غالبا ً ما تجعل استنتاجات العلماء المسلمين
1
آن نفسه يشـھد على ذلك بالتـّأكيد في ) س ُْو َر ِة األحْ َقافِ ( 12 /46 :؛ ) س ُْو َر ِة ال َقلَم ( 37 /68 :؛ )
إنَّ القـُرْ َ
س ُْو َر ِة الطـ ُّ ْو ِر( 41 /52 :؛ ) س ُْو َر ِة الجُ م َُع ِة( 2 /62 :؛ ) س ُْو َر ِة َس َبإ ٍ( 44 /34 :؛ ) س ُْو َر ِة َفاطِ ٍر( 31 /35 :؛
ت.( 157 /37 :
) س ُْو َر ِة ال َّ
صا َّفا ِ
 2وكتابه المنشورة سنة De Vocabulis in ant. Arab. carm. et in Corano peregrinis :1880
3
Ueber die Fremdwörter im Koran, in the publications of the Vienna Academy, Bd.
109 1885.
 4المعنونStudien über die Persischen Fremdwörter im Klass. Arabish. :
 5الصفحات  314ـ  327من طبعة كلكوتا ،سنة .1856
 6أصدرھا بـِل في سنة  1924في ) .( Nile Mission Press
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غير جديرة باالعتماد ومضلّلة .وعلى ال ّناقد أنْ يمارس حرصا ً كبيراً في التعاطي مع كتبھم،
وھي بأفضل الحاالت ممھدات تاريخ ّية للموضوع قيد البحث.
ً
شرّ اح المسلمين سيغل حصاداً
معالجة شامل ًة ل ِّنصِّ القُرْ آن بعيداً عن ال ّ
إ ّني لمقتنع بأنّ
ضرور ّية التي يتوجب على الباحث أنْ يتسلّح بھا
وفيراً من المعلومات الجديدة .وإنَّ الكفايات ال ّ
الحبَشِ يَّة .ومن وجھة نظري فإنّ السِّر َيانِ ّية ھي أكثر
ِبريَّة ،و َ
ھي معرفة جيدة بالسِّر َيانِ ّية ،وا ْلع ِ
ْ
ْ
آن .وال َّتأثِير
ِبريَّة و َ
الحبَشِ يَّة؛ إِذ يبدو أنَّ للُّ َغ ِة األولى تأثيراً واضحا ً على نصِّ القُرْ ِ
فائدة من ا ْلع ِ
ْ
َّ
ً
ال َّنصي ا ْلعِبريّ الذِي تمكنت من اكتشافه يعتمد على ال ِك َتاب ال ُم َقدَّس العِبريّ  ،كان موجودا في
البِشيتا ال ِّسر َيانِ ّية 1.ونحن عرض ٌة للمغالة في دراساتنا ا ْلقُرْ آنِ ِّية للعناصر األسْ طور ّية ال ِك َتابِ ّية
ص قد وُ جدت في كتب
ص َ
ال ُم ْق َت َب ًس ِة عن المعتقدات ال َّشعبِيِّة ال َيھ ْْو ِديّة ،وإھمال حقيقة إنَّ ھذه ال َق َ
الج ِزيْرة ال َع َربِيّة.
ُّور ّية لجنوب سوريا و َ
منحولة كثيرة كانت قيد ال َّتداول بين أتباع الكنائس الس ِ
ُ
َ
َ
ُ
ب ومُصْ طلَحات
وبھذا الصدد إذ أخذنا العدد )  ( 100كوحدة للتأثيرات األجْ َنبِ ّي ة على أسْ لو ِ
ْ
ِبريَّة
القُرْ آن فإ ّننا نستطيع أنْ نورد بثقة لح ٍد ما النسب ال ّتال ّيةَ :
الحبَشِ يَّة تمثل  5بالمئة من الك ّل ،الع ِ
ارسِ يِّة حوالي  5بالمئة ،والسِّر َيانِ ّية ) بما
 10بالمئة ،واللّغت ْين اليُو َنانِ ّية ـ الالَتِينيَّة  10بالمئة ،وال َف ِ
فيھا اآل َرا ِم ّية والسِّر َيانِ ّية الفِلَسْ طِ ينِ ّية ( حوالي  70بالمئة.
ص َفحَ ات ال ّتال ّية بشك ٍّل ّ
ً
قائمة أولى تحمل بعضَ جوانب
مكثف
إ ّننا نقترح أنْ نناقشَ في ال َّ
ً
ال َّتأْثِير السِّريَانِيِّ على الخصائص اللّغو ّية للقرآن .ويجب أنْ تكون القائمة مفحوصة بعناي ٍة ،ذلك
إِنْ بُرھنت نقاطھا فإ ّنھا سوف تع ّدل نطاقا ً واسعا ً من استنتاجاتنا ْالقُرْ آنِيِّة والتي اُستقيت بشكل
آن.
ٍ
رئيس من ال ِك َتاب المسلمين ،والَّذِين تألَّق أفضلھم بعد ما يقارب من مئتي سنة عن القُرْ ِ
آن يمكن أنْ ُيدرس تحت ستة عناوين متمايزة:
إنَّ ال َّتأْثِيرَ السِّريَانِيَّ على أُسْ لُو ِ
ب القُرْ ِ
) أ ( أَسْ َما ُء األَعْ الَ ِم؛
) ب ( المُصْ َطلَحات ا ْل ِّدينِ ّية؛
) ج ( ا ْل َكلِ َمات العا ّمة؛
) د ( اإلِمْ الَ ُء؛
) ھـ ( بِ َنا ُء ال ُج َم ِل؛
َ
اريْخ ّي ُة األجْ َنبِ ّي ُة.
) و ( اإلحاال ِ
ت ا ْل َّت ِ
من أجل اإليجاز وحفاظ ا ً على مساحتنا المح  ّددة ،فإ ّننا لن نضيف مالحظا ٍ
ت نقد ّي  ًة
للكلمات التي تبدو لنا أنھا بيّنة بنفسھا وح ّتى بالنسبة للعين غير الخبيرة 2.ونحن نقترح أن نعطي
ص َف َحات الحالية لدى االنتھاء من قائمة ثانية لل َكلِ َمات التي سوف
نتائج منطق ّية استنتجت من ال َّ
ننشرھا في وقت قريب.
وبما أنَّ اشتقاق ْال َكلِ َمات العامة موضوع االھتمام ھو بالطبع ألمر صعب أنْ يقرّ َر دائما ً
ٌ
كلمة عَرَ بيّ ٌة معطاةٌ واردة في القُرْ آن مشتقة مباشر ًة من اللُّغات
بموثوقية مقبولة ما إنْ كانت
ً
مشتقة منھا على اإلطالق .ھنالك آالف الكلمات
ِبريَّة ،أو الحَ بَشِ يَّة أو أ ّنھا ليست
السِّريَانِ ّية ،أو ْالع ِ
المعجم ّية المحددة المتطابقة في جميع اللُّغات السَّا ِم ّية ،وليس ث ّمة من عالم مسئول سيؤكد بأنَّ أيا ً
 1البِشيتا )  : ( Peshittaالنسخة ال ِّسريَانِيّة القديمة الرئيسة للكتاب ال ُم َقدَّ س .ـ المترجم.
 2على أيّ حال ،بوسعنا التأكيد للقارئ الكريم بأنّ ْال َكلِ َمات الّتي أ ُدرجت على أ َّنھا مشتقة من السِّر َيانِيّة،
ارسِ يِّة قد قُبِلَ ْ
ودرس عميق ْين.
تفكير
ت بعد
ِبريَّة ،و َ
ٍ
ٍ
اإل ْغ ِريقِيَّة ،والالَتِينيَّة أو ال َف ِ
الحبَشِ يَّة ،و ِ
و ْالع ِ
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األول ّي/ة مثـل
منھا مشتق من ھذه اللُّ َغة السَّا ِم ّية أو تلك .وھـذا ينطبق باألخصّ على األلفـاظ ّ
رأس ((  )) ،يد ((  ،الخ ،الخ .وھذه ْال َكلِمَات تعود إلى الجذر السَّامِيّ المشترك الموجود في جميع
اللُّغات السَّا ِم ّية .وبالنسبة للكلمات التي ليست أوّ ل ّية أو عامة لك ِّل اللُّغات السَّا ِم ّية بيد أ ّنھا موجودة
في بعضھا فحسب ،ومستثناة في أخرى ،فإ ّني وجدت االعتبارات ال ّتالية جديرة بلف ٍ
ت االنتباه.
))

) ً ( 1بخصوص جميع ا ْل َكلِ َمات ،بغضّ ال َّنظر إنْ كانت مع ّي ً
نة أو مجرَّ د ًة ،فإ ّننا يجب أنْ
نأخذ بعين االعتبار بالمقام األوّ ل األصالة القواعد ّية والمعجم ّية لھذه اللُّغَ ة السَّا ِم ّية أو تلك وكيف
صيغة األقرب التي تقدمھا ا ْل َكلِ َمات ا ْلقُرْ آنِ ِّية لدى مقارنتھا
تتوافق ا ْل َكلِ َمات ا ْلقُرْ آنِ ِّية معھا؛ وثان ّيا ً ،ال ّ
مع ا ْل َكلِ َمات المقابلة الموجودة في ھذه اللُّ َغة السَّا ِم ّية أو تلك.
) ً ( 2فيما يتصل ب ْال َكلِ َمات المع ّينة ،يجب أنْ نراعي تاريخ ،وجغرافيا وطبوغرافيا
األرض ،أو ھذا الشعب ال َّسامِيّ أو ذاك ،ونفحص إلى أيّ مدىً تتوافق ھذه ْال َكلِ َمات ْالقُرْ آنِ ِّي ة
بانسجام معھا.
َ
) ً ( 3فيما يتعلَّق ب ْال َكلِ َمات المجرّ دة فإ ّننا يجب أنْ
نأخذ بعين االعتبار أيّ األمم ال َّسا ِم ّية
حازت على حضارة أدبية أوالً ،وأيّ منھا بقوة الظروف أو بقربھا من الحجاز كانت ھي على
فرع األدبيِّ أو ذاك.
األرجح ،التي مارست تأثيراً مباشراً على لغتِ ِه في ھذا ال ِ
من أجل نظرة عامة على العالقات المتبادلة التي تربط اللُّغات السَّا ِم ّية بعضھا ببعض
صة من جانبي:
فإنّ األعما َل ال ّتال ّي َة ال تحتاج إلى توصية خا ّ
;- Wright's Comprehensive Gram. of the Sem. Lang.
;- Brockelmann's Grundriss
;- Zimmern's Verg. Gram. d. Sem. Sprachen
إضافة ألعمال ُنل ِدكِه المعروفة بصدد الموضوع.

I

أَ ْس َما ُء األَ ْعالَ ِم
آن واردةٌ في صيغتھا السِّريَانِ ّية .ومثل ھذه
إنَّ أَسْ مَا َء
أعالم ال َّشخص َّيا ِ
ت ال ِك َتابِ ّية في القُرْ ِ
ِ
األَسْ مَاء تتضمن ُسلَ ْيمَان ،فِر َع ْون ،إِسْ حَ اق ،إسماعيل ،إِسْ رَ ائيلَ ،يعْ قُوبُ ،ن ْوحَ ،ز َك ِريا ،و َمرْ يَم.
واألَسْ مَاء ال ِك َتابِ ّية األخرى المستعملة في الكتب ال َيھ ْْو ِديّة ال ُم َق َّدسة لھا نفس اللّفظ في السِّريَانِ ّية
ِبريَّة .واألَسْ مَا ُء ال ّتال ّية تحتاج إلى بعض ال ّشرح.
و ْالع ِ
سلَي َمن وفِر َع ْون :إنَّ االسم ْين ْالعِبر ّييْن שְׁ למה و פּ ְַרעה ينتھيان بحرف الھاء .وبالنسبة
ُ
رْ
ْ
ِرع ْون ) حرف نون في
سلي َمن وف َ
ل ُسلَ ْيمَان بالحـرفين الصـوتين ֹל؛ وعلى ذلك فإنَّ كتـابة القـ ُ آن ُ
نھـاية االسم ( يمكن أنْ تأتي من الصيغ السِّر َيانِ ّية لھـذ ْين االسم ْين فحسـب   :و 
) الصيغة الحَ بَشِ يَّة لالسم األخير فيھـا الحرف الصوتي  iبعد  .( peواأللف القبل األخير في
َ
سلَ ْي َمان إضافة متأخرة من ال ّنساخ .وعلينا أنْ
نالحظ ھنا أنَّ المقطعَ قبل األخير
اللّفظ المعاصر ُ
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ب قديمة عديدة ،وفي الم َْخ ُ
)الواو( في االسم السِّريَانِيّ غائب في كت ٍ
طوطات المكتوبة قبل عھد
ُ
مُحَ مَّد فإنَّ االسم يظھر على النحو التالي .  :انظر الم َْخطوطة السِّريَانِ ّية في المتحف
البريطاني )  1.( Add., 14, 602 ff., 82a and 84bوال َم ْخ ُ
طوطة نفسھا تعود للقرن ْالسَّادِس
أو على األكثر إلى بداية القرن السَّابع ال َمس ّيحيّ .
سحق تنحدر بدون شك من الصيغة السِّريَانِ ّية  وليست
إِ ْس َحاق :ھنا في ال َعرَ بيَّة إِ َ
2
ِبريَّة :יצחָק أو ישׂחק ) بحرف يود (.
من ْالع ِ
إِ ْس َم ِع ْيل وإِ ْس َرائيل :إنَّ نفس المالحظة تنطبق على إِ ْس َم ِع ْيل وإِ ْس َرائيل ) بھمزة أو بدونھا
( .وھما تمامـا ً سريَانِ ّيتان  و   أو   و ليسـتا عبريتين י ִשְׁ מָ עֵאל و י ִשְׂ ָראֵל
3
 .ومن أجل مصادر إلى بعض النقوش التي تحمل اسم إِ ْس َ /م ِع ْيل ،انظر كتاب ھورڤيتس،
4
وھارتمان.
َي ْعقُوب :إن صيغة اسم َيعْ قُوب بيقين كبير سريَانِ ّية أكثر منھا عبريةَ :يعْ قُوب = 
ِبريَّة יַעֲק ֹב بحركة پتاح لحرف ياء وبدون حرف لين طويل .وقد ورد االسم خمس
بيد أنھا في ْالع ِ
مرات فحسب في ال َّنص المسوري ْالعِبريّ بحرف لين طويل وحرف ياء ساكن مثل ال َعرَ بيَّة
والسِّريَانِ ّية ،وھو على أعم األرجح يمثل اللفظ األكثر حداثة لالسم.
الع َربيَّة ھي بالضبط ال ِّسر َيانِ ّية
ِبريَّة נ ֹ ַח ھي بعيدة بعض الشيء؛ و ُن ْ/وح َ
ُن ْ/وح .إنّ ْالع ِ
والحَ بَشِ يَّة  .
ِبر َّية
َز َك ِري//ا :إن اسم َز َك ِري//ا بال َعرَ ب َّية سريَانِيّ أيضا ً   ب//ألف وليس من الصيغة ْالع ِ
الحبَشِ يَّة  ) Zakariasالمأخوذة عن اإلِ ْغ ِريقِيَّة (.
بحرف الھاء أو َ
َم ْر َيم :الحظ االختالف في الصوت اللين األول للكلمة ،فال َع َربيَّة والسِّر َيانِ ّية )) َم/ر (( بيد
أن ال َّنص المسوري )) مير ((  .وعلى أيِّ
حال ،يتوجب مالحظة أنه حسب المسوره على ترجوم
ٍ
ً
ً
أونكِلوس )  84ب ( 5على الخروج )  .( 20 : 15فإنَّ مريم بدورھا كانت لفظا ترجوم ّيا .وفي
الحبَشِ يَّة فإنَّ كال المقطع ْين طويل ْين .Maryam
َ
آن اس ٌم ِك َتابِيّ بلفظ ِعبريّ حصراً .وبما أنَّ أَسْ مَا َء إِ ْسَ /م ِع ْيل ،إِ ْس َ/رائيل،
ليس ث َّمة في القُرْ ِ
ْ
إسحق ھي موضوع االھتمام فإ َّنه بوسعنا أنْ نتب ّين انحرافھم عن اللفظ العِبريّ وھو تماما ً األكثر
بر َّية بل يتبع
مالحظة ألنَّ مؤلّ َف ه ) أو محرّ ر القُرْ ِ
آن ( ال يلتزم بقواعد اللغت  ْين ال َع َرب َّية وا ْل ِع ِ
َّ
الع َربيَّة
السِّر َيانِ ّية .ومن المعروف جيداً بأنَّ
ِبريَّة و َ
َ
حرف ال َّشخص الثالث المفرد للمضارع في ا ْلع ِ
بريَّة قبل اسم العلم؛ وسيكون طبيعيا ً أكثر أن تكون في صيغتھم
حرف يود الَّذِي يسبق في ا ْل ِع ِ
/حاق بألف ،ـ وھي
ال َع َربيَّة على سبيل المثال يإِ ْس َم ِع ْيل وياسحق بحرف ) يا ( ال إِ ْسَ /م ِع ْيل و إِ ْس َ
1

Pp. 709 and 714 in Wright's catalogue. On the gods Shalman and Solomon see Clay,
The Empire of Amorites, pp. 91, 156, and Meyer, Die Israeliten, p. 295.
 2انظرFraenkel, Z.A., xv., 394 :
3
Koranische, p.92
4
Arabische Frage, pp. 182, 252 sqq.
5
Edit. Berliner, 1875.
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الصيغ المستخدمة من قِ َبل ال ِّسريان ألجل الحفاظ أكثر ما يمكن على اللّفظ األصلي للعبريين ،ألن
ِبريَّة.
الحرف الشخص الثالث المفرد في لغتھم ھو نون وليس يود كما في العَرَ بيَّة و ْالع ِ
وثمة حقيقة الفتة لل ّنظر من كل ا ْل َكلِ َمات أعاله أَال وھي ألفاظھا .إ ّني في الوقت الحاضر
الج ِزيْر ِة ال َع َربِيّ ِة كتتمة لدراستي )) االنتش/ار
اريْخ المب ّكر للمَسِ يحيَّة في َ
منھمـك في دراسـة ا ْلتـَّ ِ
المب ّك///ر لل َمسِ ///يح َّية ف///ي آس///ـيا الوس///طى ((  ،و )) واالنتش///ار المب ّك///ر لل َمسِ ///يح َّية ف///ي الھن///د (( ،
المنشور ْين سنة  1925وسنة  1926على ال ّتوالي .ومن ھذه الدراسة يتبين بأنّ غالبية
المسيحي ّين الَّذِين يحيطون حول الحجاز وجنوب سوريا ينتمون إلى الجماعة ال َيعْ قُوبية وليس
للنسطورية .وقد كان ذلك ھو الحال حتى في منتصف القرن التاسع المسيحي حينما تمكن المنافح
الحس ـن اإلطـالع مُحب الـدين ّ
الطبريّ  ،الـذي كان بوسـعه أن يكتب )) :إن ) المسيحي ّين (
1
موجودون بين العرب ما خال أقلية من اليعاقبة والمالكيين (( .
إنَّ اللّفظ ال َع َربِيِّ ألَسْ  َماء األَعْ الَم الواردة أعاله يعود للنسطوريين وليس لليعاقبة.
فاآلخرون يقولون إسمعويل ،إسرويل وإسحوق ،وليس إِ ْس َم ِع ْيل ،إِ ْس َرائيل ،وإسحق ،كما ترد في
القُرْ آن.
ّ
يتمثل باسم فحسب ،إِ ْذ يظھر ال َّنبِيّ يونان
وعلى ما يبدو فإنَّ العالم الرُّ ومَانِيّ ـ اإلغريقيّ
2
باسم يونس ،وال َّنبِيّ إِيلِيَّا ،باسم إلياس ،ومرة واحدة َياسِ ين ) ھكذا! ( من أجل الفاصلة ) س ُْورَ ةُ
ت .( 130 /37 :وإنه لشديد االحتمال ،على أيِّ
حال ،إنَّ ھذ ْين االسمين ُنشرا من جانب
الصَّا َّفا ِ
ٍ
ُ
ُّورييّن وقد أخذا عنھم مباشر ًة؛ وبالفعل فإنَّ رجاالً كثراً من اليعاقبة وال َّنساطرة،
المسيحي ّين الس ِ
َ
ّ
ُّورييّن كانوا يحملون بدءاً من القرن الثالث المسيحيّ أسْ مَا ًء إما إغريق ّية
المالكي ّين والماروني ّين الس ِ
بالكامل أو ُتلفظ بالحقة إغريق ّي ة فحسب .إنَّ ھؤالء الرَّ جال األدباء يبلغون اآلالف .وكمثال
توضيحي على نھاية ) س//ين ( فإ ّن ه بوسعنا ھنا تبيان أنّ سوري ّين كثيرين كان يطلق عليھم
يوحنيس ،وماتيوس ،وتوماس بدالً من يوح ّنا ،م ّتى ،توما وھكذا.
ّ
المعززة بحقيقة إنَّ صيغة االسمين إلي/اس
إنّ ال ّنظرة التي عرضناھا ھنا ھي المالئمة
4
الحبَشِ يَّة فـإنّ كلى االسـم ْين يظھـران
ويونس في السِّر َيانِ ّية الفِلَسْ طِ ينِ ّية ھما كما في القُرْ آن .وفي َ
كذلك مثـل إلياس ويونس ،لكـنّ في اللـ ّفظ السِّر َيانِيّ ذا النـُّون ) صاحب السمكة ( ،الَّذِي يس ّمي
اء  ،( 87 / 21 :وھو على األرجح يستلزم ضمنا ً أنه حصل على
القُرْ آن به يونان ) س ُْورةُ األ ْنبِ َي ِ
ُّورييّن.
اسمه من الس ِ
3

من تطبيق المنھج السِّر َيانِيّ ألَسْ َماء األَعْ الَم فإ ّنه سيكون بوسعنا أنْ نسلط ضوءاً على
بعض صيغ أَسْ َماء مُستعملة في القُرْ آن .فبالنسبة ليوح ّنا ،فإ ّنه لدينا في القُرْ آن الصِّيغة الغريبة
يحيى .وأنا اعتقد مع مرغوليوث 5بأنَّ االسم ھو من غير ريب تقريبا ً سر َيانِيّ يوحن/ـّان .ففي
والتي يمكن أن ُتقرأ ُيوح ّن/ا ،يوحن/ان ،أو
القُرْ آن المب ّكر وغير منقوط فإنّ الكلمة تظھر
يحيى؛ والقرَّ اء المسلمون الَّذِين ال يعرفون ً
لغة أخرى إلى جانب ال َع َربيَّة ت ّبنوا الصيغة الخاطئة
 1كتاب الدين والدولة ،ص  157من ترجمتنا.
 2الفاصلة :كلمة آخر اآلية كقافية الشعر وقرينة السَّ جع .ـ المترجم.
3
Palestinian Syriac Lectionary, p. 289 (edit. Mrs. Lewis and Mrs. Gibson).
4
Ibid, p.24.
5
Moslem World, 1925, p.343.
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ليحيى .وإني لغير قادر على اإلطالق على الموافقة مع ليدزبارسكي 1بأنَّ ھذا االسم الغريب ھو
اسم عَ رَ بيّ قديم.
وبنفس القدر بالنسبة السم عيس/ى ) االسم الم ُعطى في القُرْ آن ليسوع ( الذي يقع في
مدار اھتمامنا ،ويبدو أ َّنه كان قيد التداول قبل م َُح َّم ٍد ،وال يبدو محتمالً أ ّنه قد صُيغ من قِ َبلِه .إنَّ
ديراً في جنوب سوريا ،قرب مناطق الغ َّسانيين المسيحي ّين العرب ،كان يحمل في سنة )  571م
صة بأھـل المسيحيّة .انظـر:
( اسم عيسانية ،والّتي تعني )) الّتي تخصّ أتبـاع يسـوع ((  ،أيْ خا َّ
)  ( fol. 84b of the Brit. Mus. Syr. MS. Add., 14, 602والتي تعود لنھاية القرن
ْالسَّادِس أو في أبعد تقدير إلى بداية القرن السَّابع 2.وليس للّفظ المندائيّ إيس/و 3،جدوى ذلك أنّ
الحرف الحلقي ) ع ( له في المندائية لفظ ھمزة .إنّ اللّفظ المندائيّ ھو باألحرى تذكرةٌ لعيس/و،
4
ُّورييّن.
ذلك إنّ اس َم يسوع كان مكتوبا ً في اإلنجيل المركوني المتداول من قبل الس ِ
II

ص َط َلحات ا ْلدِّي ِن ّية
ال ُم ْ
إنَّ أغلب المُصْ َطلَحات ْال ِّدينِ ّية الموجودة في القُرْ آن مشتقة من السِّريَانِ ّية ،وفي ھذه الفئة
سندرج مُصْ َطلَحات مثل:
كاھن
مسيح
5
سيس
ق ّ
دين
س َف َرة
َ
َ 6
َمثل
7
فرقان
طاغوت
8
َر َّبانِي
قُ ْر َبان
قيامة
َملَ ُكوت

من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من




! 
" #
$%
& 
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س ُْو َرةُ ُّ
الحا َّق ِة.42 /69 :
الط ْو ِر29 /52:؛ س ُْو َرةُ َ
ان .45/3 :وأماكن أخرى
س ُْو َرةُ ِ
آل ِع ْم َر ِ
س ُْو َرةُ ال َمائدَ ِة.82 / 5 :
) بمعنى الحساب األخير ( س ُْو َرةُ ال َفات َِحة ،4/1:الخ.
س ُْو َرةُ َع َبس.15/80 :
ً
جيليّ  ،يستخدم كثيرا (
) معنى إِ ْن ِ
س ُْو َرةُ ال َب َق َر ِة .53/2 :ومواضع أخرى
س ُْو َرةُ ال َب َق َر ِة .256 /2 :ومواضع أخرى
ان79 /3 :؛ س ُْو َرةُ ال َمائدَ ِة 44 /5 :و.63
س ُْو َرةُ ِ
آل ِع ْم َر ِ
ان.183 /3 :
س ُْو َرةُ ِ
آل ِع ْم َر ِ
واردة بكثرة
س ُْو َرةُ األَ ْن َع ِام.75 /6 :
1

1 Johannesbuch ii., 73: cf. also Nöldeke in Z.A., xxx, 158 sq.
P.714 in Wright's Catalogue.
3
Nöldeke's Mand. Gram., xxix and 55; Lidzbarski. Mand. Liturgien, 191.
4
Mitchell's St. Ephraim's Prose Refutation of Mani, Marcion, and Bardaisan, vols. iii., 1912-21 (as in index), and see my study on same in J.R.A.S., 1922, p. 530.
 5من الجدير بذكره ھنا أنّ الكلم َة السِّر َيا ِنيّة َق ِّ
علم من قِ َب ِل الغ َّسانييّن العرب لجنوب سوريا.
شيش اُستعملت كاسم ٍ
انظر ) Mar Kashshih, the Arab," in Brit. Mus. Syr. MS. Add, 14, 458, p.48, in
 . ( Wright's Catalogueإن الم َْخ ُ
ت مُحَ َّم ٍد.
طوطة كانت محرّ ر ًة قب َل مو ِ
ُ 6
ب المفسر ّين المسلمين الَّذِين ال يعرفون لُغةً
طرحت الكثير من ال ّتخمينات العقيمة بصدد ھذه الكلمة من جان ِ
سَ ا ِمي ًّة أخرى غيرَ العَ رَ بيَّة.
 7نفس المالحظة.
 8نفس المالحظة.
2
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ج ّنة
مالك
ُ
ُس
ُر ْو ُ
ح ا ْلقد ِ
نفس
َو َّق َر
آية
ّ
K

من
من
من
من
من
من
من

صلّى
صام
خطي
كفر
َذ ْبح
َت َجلَّى
س ّبح
َقدَّس
ُح ْوب
ُطو َبى

من
من
من
من
من
من
من
من
من
من

'% ,
ورادة بكثرة
-
ورادة بكثرة .في صيغة المفرد والجمع
!
&.
س ُْو َرةُ ال َّنحْ ِل.102 /16 :
#
واردة بكثرة.
/
س ُْو َرةُ ال َف ْت ِح .9/ 48 :
('
ورادة بكثرة
'0
اللّفظ ال ّنسطوريّ القديم .كلمة قبل إِسْ الَميّة لإلله يلوح أ ّنھا
ممثلة بصيغة إله.
123
ومشتقھا صلوة '(23
43
ومشتقھا صوم .3
56
ومشتقھا خطية '%56
#
!*
َّ
ت.107 / 37 :
س ُْورَ ةُ الصَّافا ِ
(1,
س ُْورَ ةُ األعْ رَ افِ .143 /7 :
78
وكل مشتقاتھا
9/
س ُْورَ ةُ ال َب َقرَ ِة.30 /2 :
*6
َاء.2 /4 :
س ُْورَ ةُ ال ِّنس ِ
)*
س ُْورَ ةُ الرَّ عْ ِد.29 / 13 :

َ
آن بالمُصْ َطلَحات السِّر َيانِ ّية ا ْل ِّدينِ ّية جليٌّ أيضا ً في التعابير الالّھوتيّة ،مثل
إنَّ
ارتباط القُرْ ِ
ُّ
ور )  ) ( 35 /24حيث ن/ور من ،( "&:
نـ ُور َعلَى نـ ُ ٍ
ور ) = نور من نور ( ،من سُ ْو َر ِة الن ِ
ومن كل الشواھد واألفك ـار الموح ـاة شبه ال ِك َتابِ ّي ة ،مثل قصة الجم ـل وس ـ ّم اإلبرة ) ُس ْورَ ةُ
األعْ رَ افِ  ،( 40 /7 :حيث جمل مثل  ) -,م ّتى( 24 /19 :؛ وفكرة اإلله الَّذِي يميت ويحيي
) س ُْورةُ ال َنجْ ِم ،( 44 /53 :حيث أَم َ
َات وأَحْ يَا ،مثل  %و  :16في )  1صموئيل،( 6 /2 :
ِبريَّة في الصيغة الثانية.
وحيث ْالع ِ
وھذا ما ينطبق على الحوادث ال ِك َتابِ ّية ،مثل ُطو َفان ) س ُْو َرةُ األعْ َرافِ 133 /7 :؛ س ُْو َرةُ
ت ،( 14/29 :م ـن )   ،وص//لب مـن  ، ;23وھي تش ـير إلى المسـيح ) ُس ْورَ ةُ
ال َع ْن َكبـ ُو ِ
1
ال ِّن َسا ِء .( 157 /4 :وبالمثل سوف نع ّد َمنﱠ من   ) س ُْو َرةُ ال َب َق َر ِة57 /2 :؛ س ُْو َرةُ األعْ َرافِ :
س ْل َوى ) نفس اآليات ( من <  ،وأس/باط من =
 . '%8وفئة
160 /7؛ طه .( 80 /20 :و َ
ً
ُ
أخرى من األلفاظ ال ِّسر َيانِ ّية نجدھا في كلمات سر َيانِ ّية ترجمت حرفي ا؛ مثل ما سوف نعد
اء،171 /4 :
االستعمال المتكرر لـ رس//ول ،من   ،وكلم//ة ،من ُ ) '%س ْو َرةُ ال ِّن َس ِ
ومواضع أخرى(.
وإ ّني لعلى ثق ٍة بأنَّ قليالً من قائمة ْال َكلِمَات أعاله ،يمكن رفض األصل السِّريَانِيّ له .إنّ
القائمة يمكن أن تزداد بعدد ال حصر له من كلمات أخرى ،بيد أنّ األلفاظ أعاله كافية من أجل
ين◌ْ ن ا ْلقُرْ آنِي ْين اللّذ ْين يظھران ال َّتأْثِير ا ْلعِبريّ
ھدف القائمة األولى ھذه .وإنّ المُصْ  َطلَح ْين ا ْل ِّد ِ
1

ُ
ِبريَّة ألنھا ُتذكر مع السَّلوى ،انظر ).(Fraenkel, De Vocabulis, p.24
يمكن أنْ تكون قد أخذت من ْالع ِ
ْ
َ
إني لتمام االتفاق مع ھذا الباحث بصدد بعض الكلِمَات في ھذا الفصل.

-8-

ھمـا المُصْ َطلَحان التقنيان :التوراة ،وال َّتا ُبوت ) 1س ُْورَ ُة ال َب َقرَ ِة248 /2 :؛  :س ُْورَ ةُ َطه 39 /20
س/ر َيانِ ّية
( .وھذا ينطبق بدرجة ما على اآلرَ ا ِميّةַ ،גּ ִהנָּם جھ/نم .والتي تغيب عنھا الميم في ال ِّ
ُورةُ ُّ
ر )  ،( 87 / 15وس ْ
الكالَسِ ي ِك ّية .إنّ كلمة َم َث//انِي ،في س ْ
ر ) (23 / 39
ُو َر ِة َ
الز َم ِ
الحجْ ِ
غامضة ،وإنَّ عالقتھا مع الكلمة التقنية مش/نا لھو أمرٌ ممكنٌ تماما ً بيد أ َّنه ليس مؤكداً .ومن
ِبريَّة ،وبتغير بسيط في المعنى.
الجانب اآلخر ،فإنَّ مفرد َة حبر )) ،طبيب ((  ،في السِّر َيانِ ّية وا ْلع ِ
ِير ال َيھ ْْودِيَّ على معجم القُرْ آن ا ْل ِّدينِيّ أمرٌ قلي ُل األھم ّية.
بالحقيقة إنّ ال َّتأْث َ
على الرّ غم من العالقة الوطيدة والعميقة بين الحجاز والحبشة ،والعالقات الّتي ّ
توثقت )
إذا ما كان علينا أنْ نص ّد َق المؤرّ خين المسلمين بشأن ھذا الموضوع ( نتيجة لواقعة أنَّ المسلمين
الحبَشِ يَّة الوحيدة التي أثرت في
األوائل لجاءوا إلى ال ّنجاشيّ  ،ملك الحبشة ،إِالَّ إنَّ المفردة ْال ِّدينِ ّية َ
صُ /حف ،قد ا ُوحي بھا نتيجةً
ب القُرْ آن كانت كلمة حواريين .ومن الممكن أنْ
أُسْ لُو ِ
َ
تكون كلمة ُ
لتطابق مع مفرد ٍة حبش ّي ٍة.
َ
وھنا علينا أنْ
نالحظ ،كما فعلنا في حالة أَسْ مَاء األَعْ الَم في القُرْ آن ،بأنّ لفظ المفردات
السِّريَانِ ّية أعاله ھو السائد بين ال ّنسطوري ّين وليس بين اليعاقبة .إذ يلفظون الثانون فرقون ،وليس
فرقان ،قربون ،وليس قربانَ ،قشيش وليس َق ِّ
شيش ) بال َّشد ِة ( ،الخ.
III

ا ْل َكلِ َمات العامة
ً
شائعة في ال َع َربيَّة ،بيد أ ّنھا شائعة في السِّر َيانِ ّية .وعلى ذلك
ث َّمة كلمات في القُرْ آن ليست
سوف نحصي:
قـ ُرآن من   
ُح ْس َبان من  86
ُم َھ ْيمِن من
من
ُنون
من
ُطور
من
َت َّب ْر
َ
شانئ من
من
َب ِر َّية

 

)&"
(*
 >'
* '%

كلمة سر َيانِيّة تقنيّة تعني ال َّدرس ال ِك َتابِيّ ،أو القرا َءة.
َ
ام96/6 :؛ ُس ْورةُ ال َك ْھفِ 40 /18 :؛ ُس ْورةُ الرَّ حْ َم ِن:
ُس ْو َرةُ األ ْن َع ِ
.5 /55
ْ
الحش ِر.23/59 :
س ُْو َرةُ ال َمائدَ ِة48 /5 :؛ س ُْورةُ َ
س ُْورةُ األ ْنبِ َيا ِء.87 /21 :
س ُْورةُ َطه.80 /20 :
ان .39 /25 :ومواضع أخرى
س ُْورةُ الفُرْ َق ِ
س ُْورةُ ال َك ْو َث ِر3 /108 :؛ قارن كذلك :س ُْورَ ةُ المَائدَ ِة.8 ،2 / 5 :
بمعنى َ
الخلي َقة ) س ُْورَ ةُ ال َب ِّي َن ِة 6/ 98 :ـ .( 7
2

 1إنّ أص َل كلم ِة سور ٍة غي ُر معروفٍ  ،وبرأينـا فإنَّ اشتقاقھا الحقيقيّ ما زال غامضا ً ] .التوراة ْ
תּוֹרה ؛
ِبريَّةָ :
بالع ِ
وال َّتابوت ْ
ِبريَّة :תֵּ יבָה  .المترجم. ( .
بالع ِ
ْ
ُ
َّ
 2ليس ثمّة شك في ذھني بأنَّ كلمة ق ْرآن تبدو مثل الكلمة السِّر َيا ِنيّة قريان .إذ سمَّى السُّ ريانُ جميع الفصول من
ال ِك َتاب ال ُم َقدَّس التي كان يجب أن ُتقرأ في الكنائس ) قريان (  .وقد أطلق ال َّنبِيّ ببساطة على كتابه الكلمة
صحف الوحيَّ في الكنائس المَسِ يحيَّة في أيامه .وعلينا أن نتذكر بأنَّ
التي كان معتاداً على استعمالھا لتسمية ُ
في أقدم َم ْخ ُ
ُ
ُ
طوطات القُرْ آن فإنَّ الكلمة كانت تكتب ببساطة قرن والتي كان يمكن أن تقرأ قرآن ـ وصارت
ّ
كذلك ـ أو قرن بدون ھمزة .وأ ّني أظنّ بأنّ ھذه القرا َءة للكلمة بدون ھمزة ھي رسابة من اللفظِ األقدم
قـُريان ،أو قِريان ) بـ يا ( .وأن لفظ الھمزة ھي قرا َءة متأخرة قد ُتبنيت الحقا ً لتعريب المفردة ،ولجعلھا
تتطابق مع جذر فعل قرأ .
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أَ ْق َنى
َح َنان
أ ُ ّم

من 1
من  6
من 

س ُْورةُ ال َنجْ ِم .48/ 53 :بمعنى أعطى الملك.
سورة َمرْ يَم.13/19 :
س ُْو َرةُ ال َمائدَ ِة ،92 /6 :الخ.

ِس/ك من ُمش/ك )
أب ) س ُْو َرةُ َع َبسى ( 31 /80 :من إ ّب/ـا أو أ ّب/ـا ،بمعنى )) فاكھة ((  .م ْ
ّ
َ
ِّ
أصل فارسيّ  ،بيد أ ّنھـا دخلت إلى
من
ة

الكلم
كانت
ّما
ب
ر
]
(.
26
/
83
:
ِين
ف
ف
ط
ُس ْورةُ ال ُم
َ
ٍ
السِّر َيانِ ّية[ .
َم َقالِيد من قِليد ) مفتـاح (  ) .س ُْورةُ ُّ
ورى] .( 12 /42 :
الز َم ِر 63 /39 :؛ س ُْورةُ ال ُّش َ
الكلمة من أصل فارسيّ  ،بيد أ ّنھا دخلت إلى القُرْ آن عبر السِّر َيانِ ّية .وحرف قـاف برھان ذلك [.
ان ] .( 21 /76 :يبدو أنَّ أصلھا يحيط به الشكوك،
إِ ْس َت ْب َرقٌ من إس َت َ
برغ ) س ُْورةُ 1اإل ْن َس ِ
إِالَّ أنھا دخلت القُرْ آن عبر السِّر َيانِ ّية [.
إن ْال َكلِ َمات أعاله سر َيانِ ّية بالكامل ،وليس ھناك مقداراً من ح ّدة ّ
الذھن المعجميّة
والقواعد ّية برأينـا ـ سوف تنجح في تعريب نون ،طور ،مھيمن ،الخ .إ َّني أعتقد مع فراينكِل )
َ
ام ،25 /6 :الخ ( ،ھي من
المرجـع نفسه ،ص  ( 250بأنَّ كلمة أ َ
س/اطير ،في ) س ُْورةُ األ ْن َع ِ
َّ
السِّريَانِ ّية  )) ، "&%كتابة ،محفوظات ،أيُّ شي ٍء مكتوب ((  .إنَّ التفسير الذِي أعطاه المفسّرون
المسلمون بأ ّنھا تعني )) ميثولوج ّيات ،قصص (( لھو اعتباطيّ  ،حيلة من أجل إضفا ِء معنى على
جملة لم يتمكنوا من فھمھا ،وليس مبرراً ال من المعنى االشتقاقيّ للجذر ،أو بمقارنته مع لغات
2
َسا ِم ّية أخرى.
كلمة أخرى في القُرْ آن ھي رحم//ان ،من & ،  6و ُيظھر كتابٌ اُكتشف في اآلونة
عصر ال َّنبِيِّ .
األخيرة ـ كتاب الحميريين 3بأنَّ الكلمة اُستعملت في اليمن َقبل
ِ
صيغة السِّر َيانِ ّية الفِلَسْ طِ ينِ ّية تتمثل في القُرْ آن بكلمة ص/دّ يق ـ  ، !3رجل نزيه،
إنّ ال ّ
ْ
ّ
َ
ِبر َّية
وجميع مشتقاتھا .في ال ِّسر َيانِ ّية الكالسِ ي ِك ّية فإنَّ الحرف األوّ ل ھو زاي//ن ،بيد أنه في الع ِ
تصاده.
ّ
مباشر من خالل ثالث
ير
يتمثل في القُرْ آن
إنَّ ال َعالَم اإلغريقيّ ـ الرُّ و َمانِيّ
ٍ
ٍ
بشكل غ ِ
كلما ٍ
ان/3 :
ت تشير إلى تقن ّيات ال َّدولة المتعلّقة بالعملة ،و َ
الوزن ،والق َياس؛ دِي َنار ) س ُْو َرةُ ِ
آل ِع ْم َر ِ
ْ
ُ
 ، denarius ( 75درھ////م ) ُس ْ
ف ، drachm ، ( 20 /12 :وقِنط////ـَار؛ ) Kintar
ورة ي ُْو ُس َ
َّ
ان ،75 /3 :الخ (  .وھي على أيِّ
حال ليس لھا من أھم ّية ،ذلك أنه على األرجح
ٍ
س ُْورَ ةُ ِ
آل عِ ْمرَ ِ
إلى حـ ٍد كبير أنَّ مفردة دينار ،وقنطار دخلتـا القُرْ آن عبر وسـاطة ال ِّسريَانِ ّية ! " و   . "&%وھذا
ما حدث مع مفردة ق ِْر َطاس ) χἀρτης ،س ُْورةُ األَ ْنعَ ِام ،( 91 ،7 /6 :والتي دخلت بدون شـكٍ
اء/17 :
القُرْ آنَ عبر السِّريَانِ ّية  )?  ،ويمكن قـول الشيء عينه عن ق ِْس َط/ـاس ) س ُْورَ ةُ اإلِسْ رَ ِ
35؛ ُس ْورةُ ال ُ
صيغة
ال ،ھـو أقرب لل ّ
ش َع َر ِ
اء .( 182 / 26 :إنَّ ھجاء  ، ξέστηςعلى أيِّ ح ٍ
 1انظر ، Fraenkel, De vocabulis, 25 :الَّذِي يحيل إلى Lagarde's Gesammelte Abhandlungen,
 . 13.انظر كذلك.( also Siddiki, Studien, 8.) :
2
Cf Nöldeke-Schwally, Ges. d. Qor., i., 16, and especially the references given by
Horovitz, Kor, Unters., p.70, to the South Arabian inscriptions.
 3المرجع السابق.

- 10 -

السين ،من المفردة السِّريَانِ ّية المطابقة ? ، 5وعلى الجانب اآلخر ماذا حول
ال َعرَ بيَّة بنھاية ِّ
حرف قاف األول الَّذِي ھو سريَانِيّ قطعا ً؟ بك ِّل األحوال إنَّ الكلمة ّ
تمثل مُصْ َ
طلَحا ً تقنيَّا ً للوزن
آن كتبھا كما كان يلفظھا ال ُّسريانُ
كما اُستعمل في الشرق األدنى واألوسط ،ومحرّ رُ القُرْ ِ
س//ندُس ،من ُ ) σάυδυξس ْورةُ
الفِلَسْ طِ ينِ ّيون في زمانِ ِه .فھل بالوسع القول الشيء ذاته عن ُ
ال َكھْفِ  ،( 31 /18 :الخ.
ونحن على قناعة بأ َّنه من المحتمل تماما ً أنَّ كلم َة إبليس ،مشتقة من  ، diabolusعبر
خلط قارئ القُرْ آن األوّ ل بين الدال واأللف .وھذا ليس متعذراً على نحو قاطع مع بعض الصّيغ
القديمة للحرف ْين السابق ْين .إنَّ اتصا َل الكلمة بالفعل بلس ھو متكلّف ،وإذا ما قـ ُبل ،فإ ّنه سيدفع بنا
إلى صيغ غير َع َرب ّية ،وباإلجمال ليست َسا ِم ّية لألَسْ َماء الَّذِي سيح ّير ال َب َ
احث .وثمة ما ھو جدير
بالمالحظة أكثر؛ فكلمة ج//نّ الـواردة بكثرة ،التي ھي وثيقة الصلة بالكلمة الالَتِين َّية . genii
جل ّ )
وبالمثل فإ َّنه من الالّفت لل ّنظر كلمة قلم ،التي ُتذ ّكر بـ  ، calamus ، κἀλαµοςوكلمة سِ ِ
اء ،( 104 /21 :والمأخوذة بدون أدنى شك من  ، sigillum ، σιγιλλιονمن
س ُْورةُ األ ْنبِ َي ِ
خالل السِّريَانِ ّية @  .أمّا ْال َكلِمَات المستعملة في وصف األحجار الكريمة مثل َم ْر َج/ان )
س ُْورةُ الرَّ حْ َم ِن ،( 22/55 :وا ْل َياقُوت ) س ُْورةُ الرَّ حْ َم ِن .( 58 /55 :فھي كوزموبوليتية ،ويمكن
أنْ تكون قد أُخذت من السِّر َيانِ ّية أو اليُو َنانِ ّية ،وإنْ كان من المرَّ جح أنھا أُخذت من السِّر َيانِ ّية.
س ْ/وط )
وكمثال على العالقـة الالَّفتة بين اللـُّغات السَّا ِم ّية ،فإ َّنه بوسـعنا أنْ نالحظ أنَّ َ
س ُْورَ ةُ ال َفجْ ِر ( 13 /89 :يمكن أنْ يؤخذ بمعنى )) انھمار ،فيضان (( ـ ولھا عالقة نسب ّية مع
الحبَشِ يَّة 1.وعلى أيِّ
سر ّين أعطوا للكلمة معنى )) سياط ،ضربات السياط ((
حال فإنَّ المف ّ
َ sōta
ٍ
َ
ش/ْ /وطا .ويمكن مقارنة الكلمة بالمفردة ال ِّسريَانِ ّية َ
من ال ِّسريَانِ ّية ) النسطورية ( َ
ش/ْ /وطا ) اللفظ
النسطوريُ :
شوطا ( )) ،المعدن المصھور (( .
ومثال آخر على نتائج الفتة لل َّنظر تبرز من المقارنة اللّ َسان ِّية للغات السَّا ِم ّية بعضھا
ببعض يمكن أنْ نجدھـا في جذر َفت ْـح ) س ُْورةُ ال ُ
ش َع َرا ِء 118 /26 :؛ س ُْورةُ ال َّسجْ دَ ِة( 28/32 :
َّ
ْ
والتي تتطلب حسب السِّياق معنى )) الحكم بين ،حُ ك م (( ؛ المعنى ال ذِي تحوزه الكلمة في
2
الحبَشِ يَّة.
َ
وكما في حالة المُصْ  َطلَحات ا ْل ِّدينِيّة فإنَّ قائمة ا ْل َكلِ َمات ال َع َربيَّة المشتقة من السِّر َيانِ ّية،
يمكن أن يتضاعف حرف ّيا ً بعشرات أخرى.
وليس ث ّمة لغة أخرى ّ
آن ھنا .وكما فعلنا في الباب ْين السابق ْين ،فإ ّننا نشير
تمثلت في القُرْ ِ
إلى أنَّ َ
لفظ ك ِّل ْال َكلِ َمات السِّر َيانِ ّية نسطوريٌّ وليس َيعْ قُوب ّيا ً.

IV

اإلِ ْمالَء
Barth, Etymologische Studien, 14; Horovitz, Koranische, 13
Cf.Horovitz, Koranische, 18; Nöldeke-Schwally, Geschichte, I., 219.
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2

آن ُتظھر من خالل اإلِ ْمالَء ال َّتأْثِير السِّر َيانِيّ  .واألمثلة ال ّنحوية
ث ّمة كلمات كثيرة في القُرْ ِ
ال ّتال ّية ستكون كافية لغرضنا.
) أ ( حيوة من  ، '(6صلوة من . '(23
) ب ( إنّ حذفَ ألف الممدودة ،ينطبق على الحرف الصوتي زقـُوفُو ،مثالً بنت لـ بنات،
بتأثير السِّريَانِ ّية * =  . %وك ُّل كلمات الجَ مع مكتوبة بدون ألف في م َْخ ُ
طوطات القُرْ آن القديمة.
اج َت َبُ /ه ) س ُْورَ ةُ
) ج ( إنَّ بقاء الي/اء في األفعال المعتلة عندما تتصل بالضمائر ،مثال ْ
اج َت َباهُ ) السِّريَانِ ّية  .( <8,إنَّ يا كتعويض لـ ) األلف ( مكتوبة
ال َّنحْ ِل ،( 121 /16 :بدالً لـ ْ
في جميع َم ْخ ُ
طوط ات القرآن القديمة في الحاالت المدروسة ،وھي بدون شك تحت تأثير
ِ
السِّر َيانِ ّية.
) د ( نعرف جمعينا أنَّ في م َْخ ُ
ت تأخذ مكان أحرف
طوطات القُرْ آن القديمة ،فإنّ الحركا ِ
اللين القصيرة ) وأحيانا ً الطويلة ( وأ َّني لمقتنع بأنَّ ھذه النقاط مشتقة بكل تأكيد من البوھمات
المَسوريّة السِّريَّانِيَّة أو ال ُّن ُ
كزات 1التي تشغل نفس الغاية في ْال َكلِمَات الصعبة أو الغامضة.

V

الج َملِة
بِ َنا ُء ُ
)أ(
ث ّمة آية قُرآنيّة ترد فيھا كلّ ،وتشير إلى تعبير سر َيانِيّ مشھور بطرق المطابقة  ،
وھو تعبير غريب تماما ً عن اللُّغَة ال َع َربيَّة.
س ِ/ل َم/ا ُن َث ِّب/تُ بِِ /ه
الر ُ
ص َعلَ ْي َك مِنْ أَن َباء ُّ
وفي س ُْو َر ِة ھ ُْو ٍد )  ( 120 /11جاءَ  :و ُكالًّ َّنقُ ُّ
فُ َؤادَ َك   .و ُكلْ ھذه تشف عن ُكل السِّر َيانِ ّية المُسْ َتعملَة في الجمل بالمعنى ْالقُرْ آنِيِّ الوارد أعاله،
A
مثالً . '% ! B2 %! ,  2ومن أجل تعليل الصّعوبة فإنَّ المفسرين لجاءوا
إلى تسويات ال قيمة لھا على اإلطالق.
يقول َّ
الطبريّ في تفسيره لآلية )) :واختالف أھل ال َع َربيَّة في وجه نصب كالّ ،فقال بعضُ
ُل َما ُن َثب ُ
ادَك كالً .كأنَّ
ِّت بِ ِه فُ َؤ َ
نحويي ال َبصْ رةُ ،نصب على معنى :نقُصُّ َعلَي َ
ْك مِنْ أَن َباء الرُّ س ِ
ال ّك َل منصوبٌ عنده على المصدر (( )مصدر شاذ ! أ .م .(.ثم إنَّ َّ
الطبريّ يفضّل الرأي الَّذِي
يقول باإلضافة ،وھو الرأي غير الصحيح بشكل جلي.
والشيء نفسه يمكن قوله بصدد رأي الزمخشري ) ال َك َّ
شاف ،ص  ( 637بأنَّ مفردة نب/أ
مفھومة بعد كل ّ .وھذا ما يؤكده النيسابوي في تفسـيره ) غرائ/ب ( والبيضـاوي ) أن/وار ،المجلد
األول ،ص  ،582نسخة بوالق 1296 ،ھـ ( .إن اللجوء إلى اإلضافة ھو تسوية عديمة الجدوى
C E 1
 : 'Dال ّنقطة بال ّسريان َّي ِة ـ

المترجم.

Breviarium Chaldaicum, i., 383
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2

ثان لإلض/افة؛ ً 2ـ إنَّ أل/ف وتن/وين ك/لّ يجعل
وقد ظھر تكلُّفھا بحقيقة1ً :ـ إ َّنه ليس ثمّة طرف ٍ
وجود اإلضافة مسألة خارج البحث.
)ب(
ھناك ُجملة ُتستخدم فيھا ضمائر اإلشارة فوراً بعد ضمائر ال َّشخص ِّية ،بنفس ّ
الطريقة
الع َربيَّة.
الّتي ُتستعمل في السِّر َيانِ ّية ،ال في َ
سُ /ك ْم  .
في السورة الثانية ) س ُْو َرةُ ال َب َق َر ِة ( 85 /2 :لديناُ  :ث َّم أَنُ /ت ْم َھ/ؤُ الء َت ْق ُتلُ/ونَ أَنفُ َ
إنَّ استعمال َھؤُ الء ھنا لھو أمر غريب ويشير إلى ھولِن السِّر َيانِ ّية .إنَّ استعمال ضمائر اإلشارة
بدون الضمائر الموصولة ،عندما تتبعھا فعل حركة للتأكيد ھو استعمال سر َيانِيّ وليس َع َرب ّيا ً.
ليس لـدى الزمخشري ) ال َك َّ
شاف ،ص  ( 87سببٌ مقنعٌ يقدمه للشـذوذ .والبيضـاوي )
ً
أنوار ،المجلد  ،1ص  ( 95يتجنب الصعوبة من خالل تقديم مثال لضمير اإلشـارة ) أنت ذاك
( ،وھـو تفسير ،بكل جالء ال يمت بصلة .ويقدّم الطـَّبريّ في تفسيره ) المجلد  ،1ص ( 314
حرف ال ّنداء يا محذوف بعد أن/تم ،وھي تشير إلى حيل أخرى عديمة الجدوى
تأويالً بأنَّ ثمّة
َ
حقا ً .ويعتقد النيسـابوري ) غرائب ،المجلد األول ،ص  ( 328بأنَّ أنتـم ھي )) مبتدأ (( و )) ھؤالء
(( خبر ،من خالل إدخال بينھما كلمات مثل بعد ذلك ،ويستشھد بالكوفي ّين على ھذا المعنى بأنَّ
ً
مفھومة.
ضمير اإلشارة قد احت ّل مكان الموصول بطريقة ال يمكن أنْ تكون
)ج(
ث ّمة جملة ترد فيھا مفردة َ
ش ْي ٌء ،وھي خاضعة لتأثير المفردة السِّر َيانِ ّية  ، 4/وتستخدم
في معنى ال يتصل بأصالة اللُّ َغة ال َعرَ بيَّة.
ح َن ِة )َ  :(60وإِنْ َف/ا َت ُك ْم َ
/ي ٌء مِّ/نْ أَ ْز َوا ِج ُكْ /م
تقول اآلية الحادية ع ْشرة من س ُْورَ ُة ال ُم ْم َت ِ
ش ْ
ار   .وإ َّني لعلى قناعة بأنَّ كلم َة َ
ش ْي ٌء التي تنطبق على الكائن البشري ليست َعرَ بيّة
إِلَى ا ْل ُك َّف ِ
=
على اإلطالق ،وتحيل إلى ِمدِم السِّريَانِ ّية التي تنطبق على الكائنات العاقلة  . 4/
إنَّ مفردة َ
ش ْي ٌء لھي صعوبة ال يمكن التغلّب عليھا بالنسبة للمفسرين الَّذِين الذوا منھا
ول ال جدوى لھا .ولتجنب الصعوبة فإنَّ ابن مسعود ) في كش//اف الزمخشري ،ص
إلى حل ٍ
َ
/ي ٌء ِّم//نْ أَ ْز َوا ِج ُكْ /م  إلى )) أح//د م//نھن ((  .والبيضاوي ) أن//وار ،م  ،2ص
/
ش

:
ر

يغي
(1475
ْ
 ( 516يعتقد بأ ّنھا تشير إلى مھر ّ
الزوجات )) شيء من مھورھن ((  ،والَّذِي ھـو يعاكس السياق
بشكل واضح .و َّ
صعوبة ويتحدث عن المھر فحسب .أمّا النيسابوري )غرائب (
الطبريّ يتفادى ال ّ
فإِ َّنه يقول بأنّ شيئا ً تعنى ھنا أحداً ،بيد أ ّنه مثل البيضاوي يذكر أ ّنھا قد تعنى مھر الزوجات.
وبالختام يسجّ ل أراء بعض اللّساني ّين بأن شيئا ً ُتستعمل ھنا لـ )) التأكيد (( أو )) ال ّسخرية ((  .وھذا
التفسير غير الشائع يرد لدى الزمخشري والبيضاوي ) نفس المكان (.
)د(
في القُرْ آن عبارات عديدة ال تتناسب فيھا المفردة ال َع َرب َّية مع المعنى الَّ ذِي يقتضيه
ال ِّسياق ،بيد أ َّنه لدى مقارنتھا بالمقابل السِّر َيانِيّ فإنَّ المعنى الصحيح يصبح جل ّيا ً.
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س ْوءِ َو ُكن ُت ْم َق ْوما ً ُبوراً  .
يرد في س ُْورَ ِة ال َف ْت ِح ) َ  :( 12 /48و َظ َنن ُت ْم َظنَّ ال َّ
إنَّ مفردة ُبور قد ُترجمت على أ ّنھا تعني )) ال قيمة له ،تافه (( أو )) أُناس مھملون (( بيد
أنَّ ذلك ال يناسب ال ِّسياق .ومن الجليّ أ ّنھا تعريب ب/ور السِّر َيانِ ّية الّتي تعني )) جھل ،مدروس
ً
ان ).(19 / 25
بشكل سيء (( ؟ إنَّ نفس المعنى يبدو كذلك أكثر
مالئمة في س ُْورةُ الفُرْ َق ِ
اص   .لنعترف بصراحة بأنّ َالت
في س ُْو َر ِة ص ) َ  : ( 3 /38ف َنادَ ْوا َوالَتَ حِينَ َم َن ٍ
صحف ُدبّجت حولھا من قِ َبل المف ِّسرين
الع َربيَّة ،وعشرات ال ُّ
ھذه ھي شذوذ غير فصيح في اللُّغَة َ
وال َّنحوييّن المسلمين بدون أنْ تدفع بمعرفتنا ولو قيد أنملة .وإ َّني أرى بأ َّنه على األع ِّم األغلب
ھي السِّر َيانِ ّية  ) %2ليس ث َّمة شيء ،لم يكن (  ،وھي ترخيم لـ  % $وھذا ھو رأي السّيوطيّ
1
ُ
رآن
) المتوكلي ،ص  ( 54وبعض ال ِك َتاب المسلمين اآلخرين .وفي العديد من َم ْخطوطات القُ ِ
ل
القديمة فإنَّ الكلمة تكتب لت ،أو ليت  ،وقد أُضيفت أل/ف ممدودة أو عوض عنھا بي/اء من قِ َب ِ
القرَّ اء المتأخرين كما فعلوا مع آالف األفعال المعتلة الوسط بالياء .انظر أعاله الفقرة ) ج ( في
قسم ضبط اإلِ ْمالَء.
VI

ار ْيخ ّية األَ ْج َنبِ ّية
اإلحاالت ا ْل َّت ِ
)أ(
في ُس ْورةُ ال َك ْھفِ )  ( 18اآلية  83وما بعدھا ث  َّم رواية حول األسطورة المعروفة
لإلسكندر األكبر 2.الفاتح المقدوني الَّذِي كان أول من ذھب غربا ً ووجد الشمس في بئر موحلة،
ُون َق ْوالً .وقد ناشدوا
ُون َي ْف َقھ َ
وفيما بعد اتجه صوب المشرق فوجد ما بين جبل ْين قوما ً الَ ي َكاد َ
ً
وج .وتلبية لتوسالتھم فإن
وج َو َمأْ ُج َ
اإلسكندر أنْ يبني سداً بينھم وبين أناس مفسدين ُيدعون َيأْ ُج َ
سور من حديد خام في الممر الواقع بين الجبل ْين ،مذيبا ً إياه إلى كتلة معدنية
اإلسكندر قام ببناء
ٍ
ٍ
نحاس ذائب عليه.
صلبة ،و قوّ اه بصب
ٍ

3

إنَّ قصة مغامرات اإلسكندر موجودة في لغات عديدة؛ في اإلِ ْغ ِريقِ َّية ) برواية
كاليستينيس حوالي  200ميالدية ( في الالَّتِينيَّة ) قصّة يوليوس ڤـاليريوس ،ح  30م ،.وقصّة
ليو الكاھن األكبر للقرن الحادي عشر (؛ في األرمن ّية ) تاريخ مجھول بيدا أ َّنھا من اإلِ ْغ ِريقِيَّة (؛
في ال ِّسر َيانِ ّية ) مكتوبة حوالي مطلع القرن ال َّسابع ،بيد أ ّنھا كانت معروفة في مطلع القرن
الحبَشِ يَّة ) تاريخ مجھول ،بيد أ ّنھا لقرون بعد الغزو ال َع َربيّ ( ؛ في القبطيّة )
ْالسَّادِس (؛ في َ
ارسِ يِّة ،ال ّتركيّة ،والرّ واية الجميلة المالويّة
حوالي القرن ال َّتاسع ( .وال َّنسخ المتأخرة تتضمن ال َف ِ
والسيام ّية.
1
ُف ، ( 23 /12 :انظر ِك َتابِيْ السّيوطيّ  ،المتوكلي ،ص ،54
بصدد التعبير  َھ ْيتَ ل َك  ) س ُْورةُ ي ُْوس َ
تام ما دام  ل َك  موضع
وا ِإل ْت َقان ،ص  .325وھو يعتقد بأن الجملة سر َيانِيّة ،والتي ھي حقيقة بشكل ٍ
اعتناء.
 2وردت قصة اإلسكندر األكبر في س ُْو َر ِة الكھفِ )  83 /18ـ  ،( 98باسم )) ذو القرنين ((  .ـ المترجم.
 3العبارة ا ْلقُرْ آنِيِّةَ :ع ْي ٍن َح ِم َئ ٍة .ـ المترجم.
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إنَّ ال ّدراس َة األفضل للقصّة حسب معلوماتنا في كتاب ُنل ِدكِه 1،الَّذِي ُكتب بعد طبع ال َّنص
2
ال ،نعرف من كتاب َيعْ قُوب السروجي ،بأنَّ
ال ِّسريَانِيّ للقصة من جانب بوج .وعلى أيِّ ح ٍ
صة كانت معروفة في األوساط السِّر َيانِ ّية قبل سنة  520ميالدية .ومن ك ِّل الشعوب التي
الق ّ
َّ
كانت تعرف القصة في صيغة أو أخرى ،فإنَّ السِّر َيان واألحباش ،ھما اللذيْن يمكن أنْ يكونا قد
مارسا أثراً على القُرْ آن؛ وما دام ليس لدينا أيُّ شاھ ٍد على أنَّ األحباش كانوا يعرفون أيَّ شي ٍء
3
آن،
من الق ّ
صة في حياة ال َّنبِيّ  ،فإ َّنه يبقى أنَّ السريان ھم الَّذِين استقى منھم ال َّنبِيُّ  ،أو محرِّ رُ القُرْ ِ
ّ
معلوماته .وھذا يمكن أنْ
يتعزز باالعتبارات ال ّتال ّية:
/وج  4أو
 1ـ ك ُّل ال ّنس ُخ المب َّكرة تكتب كلمة )) جوج (( فحسب ،بينما يكتبھا القُرْ آن ْأ ُجَ /
وج ) بـ أل//ف أو بي//اء وأل//ف في البداية ( .في نشيد َيعْ قُوب الس روجي
بشكل شائع أكثر َي//أْ ُج َ
المكتوب في بداية القرن ْالسَّادِس المسيحي حول مغامرة اإلسكندر وغوغ وماغوغ ،فإنَّ المفردة
وج 5.إن ھذا اللفظ السِّر َيانِيّ قد مارس تأثيراً على األرجح على
تأتي دائما ً بألف أولى مثل ْأ ُج َ
الصيغة ال َع َربيَّة للكلمة كما وردت في القُرْ آن .وحتى أن ثمّة بيتا ً في ال َّنصِّ السر َيانِيّ ) نفسه،
ص  ( 378يبدو فيه أنَّ المؤلّف اشتق أغوغ من صيغة أغوغا =  )) ἀγωγόϛجدول  ،مجرى
(( .
 2ـ في رواية كاليستينيس فإن اإلسكندر ھو ملك وثني .في القُرْ آن يصير اإلسكندر
 .mوال يمكن لھذه الفكرة إالّ أن تكون قد صدرت عن السريان ،الَّذِين ـ وال
رجالً تق ّيا ً ورسو َل ّ ِ
أعرف أليِّ سب ٍ
ب ،فإنَّ المقدونيّ َجھان غوشا قد أصبح رسو َل ونبيَّ الرّ بِ  .وك ُّل شعر َيعْ قُوب
6
السروجي المذكور أعاله مؤ َّسس على مثل ھذا االدعاء.
)ب(
الح ِّج )  ،( 17 /22وإ ّني مقتنع بأنَّ ھذه الكلمة من
وردت مفردة َم ُج/وس في س ُْو َر ِة َ
السِّر َيانِ ّية @  7،وإن ال َّنبِيّ أو محرَّ ر القُرْ آن سمع بالمجوس من ال ِّسريان فحسب وليس من
ب أ َّنھا صيغة
بشكل غري ٍ
رآن
ٍ
اإلغريق ،والفرس ،أو من شعب آخر ،ذلك بأنَّ الكلمة تبدو في القُ ِ
جمع من مفرد ظني ال نستطيع تقدير طبيعته بيقين .واآلن في ال ِّسر َيانِ ّية ،خالف ا ً لإلغريق ّي ة
ارسِ يِّة ،فإنَّ صيغ َة الكلم ِة ال تتغ ّير في ال ّسواكن عند ال ّتغير من المفرد إلى الجمع ،وال َّنبِيّ أو
وال َف ِ
َ
َ
ُ
محرَّ رُ القرْ آنُ استعمل المُصْ طلح في صيغة الجمع السِّر َيانِ ّية وليس ال َع َربيَّة ،كما كانوا يسمعونه
يُنطق في زمانھم .وھذه الصعوبة كان يشعر بھا بحدة للغاية المؤلّفون المسلمون فيما بعد ذلك
أنھم من صيغة جمع الكلمة كما اُستعملت في القُرْ آن قاموا بنحت ) كما لو كان لفظا ً قوم َّيا ً
وسي.
وعرق َّيا ً ( صيغة المفرد َم ُج
ّ
1

Beiträge zur Gesch. des Alexanderromans in the Vienna Academy's publications of
1890
2
The History of Alexander the Great, 1889.
 3إنّ القصة الحَ بَشِ يَّة التي نشرھا بوج سنة  1896تحت عنوان )) حياة ومآثر اإلسكندر العظيم (( ھي بدون شك
إنتاج بعد إسالمي ،وال ريبَ أنھا كانت بتأثير القُرْ آن وال ِك َتاب المسلمين المتأخرين.
 4انظر األمثلة في كتاب ُنل ِدكِه.Geschichte des Qorans, p.270. :
5
Edit of Budge in Zeitsch. f. Assyriologie, vi., pp.376, 382, 389, 391, 393, 398, 400401 and 403.
 6حول جدار اإلسكندر انظر ، Chronicle of Dionysius of Tellmahre :ص  24وما بعدھا ) .من
ال َّنص ،تحرير تشابوت (.
7
Cf. Nöldeke, Persische Studien, ii., 37.
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ٌ
ارسِ يِّة  ) mughفي ّ
الزنديّة
من الناحية االشتقاق ّية فإنَّ الكلمة السِّريَانِ ّية
مشتقة من ال َف ِ
 )) ،( Moghuعابد النار (( .
)ج(
ُيس  َّمى المسيحيون في القُرْ آن نص//ارى ،والتي أفترض أ َّنھا الصيغة ال ِّسر َيانِ ّية &F
وبالفعل ليس ث ّمة لغة أخرى غير السِّر َيانِ ّية يعبر فيھا عن )) مسيحيين (( بكلمة )) َنصر َيا (( أو أيِّ
ً
نص/ريا تنطبق حصراً
إضافة لذلك ،في وثائق سر َيانِ ّية قديمة فإنّ الكلمة السِّر َيانِ ّية
لفظٍ مقارب.
َ
ً
َّ
على المسيحي ّين بدون اإلشارة إطالقا إلى )) الناصري ّين ((  .الشھيد ،سيمون بار السبع ،البطريرك
األكبر للشرق ،في سنة  341م كان يُسمى رئيس نص/َ /ريا أي المسيحيين 1.وكان يُطلق على
صريا في عھد ھذا القديس المكتوبة حوالي نھاية القرن الرَّ ابع 2.ونفس اللَّقب
جميع المسيحيين َن َ
كان ينطبق عليھم في أكثر من قطعة لسير القدسيين صادرة عن ك ّتا ٍ
ب كانت مواطنھم تقع داخل
ّ
حدود اإلمبراطورية ال َّساسان ّية .وقـد سُئل القديس بِثيون في سنة  447م )) :ما الذي عاد عليك
العالقة مع ال َّنص/ريا من فوائد ((  3.أي المسيحيين .وقائ ٌد فارسيٌّ زاردشتيٌّ عاش قبل الغزو
ص ٍة ألنَّ في
ال َع َربيّ أرسل كتابا ً إلى عدوه البيزنطي المسيحيّ من أجل أنْ يحتف َل بوليم ٍة خا َّ
نصريا ) أيْ مسيح ّيون ( 4.وليس ث َّمة من حاجة إلعطاء المزيد من األمثلة ،بيد أ ّننا
جيشي يھودَ و َ
نص/ريا ا ُستعلمت
أ ّننا سنشير إلى واقعة وھي أ ّنه في قصّة جوليان المرتد لوحدھا فإنّ مفردة
َ
5
مرات عديدة لإلشارة إلى المسيحي ّين.
ارسِ يِّة ،وبدرجة ما في
مھما يكن من أم ٍر ،ليس من شكٍ بأنَّ في اإلمبراطور ّي ة ال َف ِ
اإلمبراطـورية الرُّ ومَانِ ّية ،أ ُطلـق على المسيحي ّين نص/َ /ريا ) نص//ارى القُرْ آن ( من جانب غير
المسيحيين؛ وبھذا فإنَّ ال َّنبِيَّ قد أخذ الكلمة من ال ِّسريان.
)د(
في س ُْو َرةُ ھ ُْو ٍد )  ( 44 /11ذكر حقيقة سفينة ُن ْوح الواقفة على الجبل والتي سُميت
ِي .وعلماء قليلون حقا ً سيميلون إلى رفض حقيقة أن ھذه الكلمة الغريبة ھي السِّر َيانِ ّية  !.
ُجود ّ
 ،الجبل حسب نسخة البيشتا ) تكوين (4 /8 ،والترجوم ) على النقيض من ك ِّل نسخ ال ِك َتاب
ال ُم َق َّدس التي تس ّمي الجبل أرارات ( الذي وقفت عليه سفينة ُن ْوح فوق الماء .إنَّ ال َّنبِيَّ أو محرِّ رَ
آن قد سمع ،بالتالي ،قصة ُن ْوح وطوفانِ ِه من ال ِّسريان فحسب .إنَّ قرا َءة )) واو (( عوضا ً عن
القُرْ ِ
)) ال/ّ /راء (( ) الفرق في كتابة الحرف ْين في العَرَ ب َّية دقيق للغاية ( يمكن أن يُعزى إلى القارئ
المب ِّكر أو محرَّ ر القُرْ آن نفسه .وإنَّ لفظ الحرف األوّ ل )) قاف (( كـ )) ج/يم (( ھو شائع في أيامنا
لدى البدو العرب ،الّ◌ّ ذين يلفظون ك َّل )) ق/اف (( بشكل )) ج/يم ((  .وليس ثمّة من شرح لكلمة
ِي يبدو لي أ َّنه يستحق ّ
الذكر.
ُجود ّ
) ھـ (
1

Pat. Syr., ii., 792, 818 and 867.
Ibid., ii,, 799. Cf. J. Horovitz, ibid., p. 145.
3
Acta Martyrum et Sanctorum (edit. Bedjan), ii., 576.
4
Land's Anecdota Syriaca, iii., 258.
5
See the index of Hoffmann's edition, Julianos der Abtruennige, p. xiv.

2
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وثن/ي.
آن مفردة حنيف مرراً التي أعتبرھا مشتقة من السِّريَانِ ّية  # 6أيْ :
ّ
وترد في القُرْ ِ
ً1
وھو رأي بعض ال ِك َتاب المسلمين أنفسھم أيضا .ففي صيغتھا المفردة فإنَّ الكلمة مستعملة في
ان ) ( 95 /3؛ س ُْورَ ةُ األَ ْنعَ ِام ) 79 /6
اآليات التالية :س ُْورَ ةُ ال َب َقرَ ِة ) ( 135 /2؛ س ُْورَ ةُ ِ
آل ِع ْمرَ ِ
و( 161؛ س ُْورَ ةُ ال َّنحْ ِل )  ،120 /16و ،( 123وكلھا على اتصال بكون إبراھيم حنيفا ً وليس
ان )  ( 67 /3باالرتباط بكون إبراھيم ليس َيھ ْْو ِد ّي ا ً وال
من المشركين؛ وفي ُس ْورَ ِة ِ
آل ِع ْمرَ ِ
ِّ
ً
َاء )  ( 125 /4فإنَّ إبراھي َم حنيفيّ  .وفي
مسيحياً ،كما أنه ليس مشركاً ،بل حنيفا .في س ُْورَ ِة النس ِ
س ُْورَ ِة ي ُْونِسَ )  ،( 105 /10وس ُْورَ ِة الرُّ ْو ِم )  ( 30 /30فإنَّ ال َّنبِيّ ُيؤمر بأنْ يكون حنيفا ً .وفي
الح ِّج )  ،( 31 /22حيث ُيؤمر المسلمون بأنْ يكونوا
صيغة الجمع فإنَّ الكلمة وردت في س ُْو َر ِة َ
ُح َن َفا ًء غ َير مشركين ،وفي س ُْو َرةُ ال َب ِّي َن ِة )  ( 5 /98يؤمرون بأنْ يكونوا ُح َن َفا ًء َو ُيقِيمُوا الصَّال َة
ويُؤ ُتوا َّ
الز َكا َة.
إنَّ االشتقاق السِّر َيانِيّ للكلمة ال يبدي أيّ صعوبة على اإلطالق .إنَّ الصّعوبة الفعل ّية
تكمن في أنَّ الكلمة ُتستعمل في القُرْ آن بمعنى جيد حيث ترادف تقريبا ً مفردة )) مس/لم ((  .وليس
بوسعي أنْ اقترح حالً قاطعا ً لھذا الصعوبة ،بيد أ َّني سأقترح مؤقتا ً االعتبارات التالية:
األول ،ال ب ّد أنَّ ال َّنبِيّ سمع مسيحيين عديدين قالوا عنه بالضرورة إ َّنه
 1ـ في الجانب َّ
حنيف ،ذلك أنه لم يكن َيھ ْْو ِد ّيا ً أو مسيح ّياً؛ وعلى الجانب اآلخر ،ال ب ّد أ ّنه سمع منھم كذلك بأنَّ
إبراھي َم كان حنيفا ً أيضا ً ،التوكيد الصحيح تماما ً .وبارتباطه مع البطريرك األكبر إبراھيم ،فإنَّ
كالً من المسيحيين واليھود كانوا يوقرونه ،وكلمة حنفاء التي صارت مع م َُحمَّد ذات معنى جيد
وجديرة بالثناء .ولھذا السبب فإنَّ ال َّنبِيّ ببعض المجھودات أكد على حقيقة أنَّ إبراھي َم لم يكن
َيھ ْْو ِد ّيا ً أو مسيح ّياً ،بل حنيفا ً ،وقد أراد أنْ تكون ديانته بدورھا حنيف ّية.
 2ـ للتعبير عن ْال َو َثنِ ّية ،و ْال َو َثنِيّ  ،فإنَّ القُرْ آنَ يستعمل بعض صيغ جذر ش/رك .وھذا
الشرك (( يعني دائما ً اتحاد أو مشاركة كائنات أخرى مع ّ
ّ
 ،mالرَّ ب
الحق ،وليس مع أيِّ إِل ٍه وثنيٍّ
ظر عن حقيقة أنَّ للتعبيرَ عن )) األوثـان (( فإِنَّ القُرْ آن يعرف أوث/ان ) س ُْورَ ةُ
قط ،وھذا بغض ال َّن ِ
ت 17 /29 :و ( 25أصنام ) مواضع أخرى ( وتماثيل ) س ُْورةُ
الحَ ِّج30 /22 :؛ س ُْورَ ةُ ال َع ْن َكبُو ِ
َاء52 /21 :؛ س ُْورَ ةُ َسبَإٍ .( 13 /34 :وھذا ھو المعني ال َّسلبي لجذر شرك المعتبر طبيعيّا ً
األ ْنبِي ِ
ّ
على أ ّنه خاصّ بمُحَ مَّد كما إبراھيم ،ولھذا السبب فإنه يش ّدد على واقع إنَّ إبراھي َم لم يكن مشركا ً.
))

يستحق ّ
ّ
الذكر .فك ّل قصصھم
ال يقترح المف ّسرون أو المؤرّ خون المسلمون حالًّ للصعوبة
ُتعنى بطبقة الحنفاء وأعمالھم ّ
الطيبة ال ُم َّسماة ال ّتح ّنف ،وھي تبدو لي ال تاريخ ّية وقد ا ُختلقت عمداً
ْ
لتفسر صعوبة ناشئة عن اآليات القُرْ آنِ ِّية موضع النظر.
)و(
في ُس ْو َر ِة الرُّ ْو ِم ) ُ ( 2 /30تستعمل مفردة ال/ُّ /رو ُم للتعبير عن البيزنطي ّين ،إغريق
القسطنطينية )) ،روما الجديدة (( )  . ( Ῥώµη νέαومھما كانت طبيعة نظراتنا بشأن
الخصوص ّيات اللّسان ّية للكلمة فإ ّننا لسنا أحرراً برفض أنَّ الكلمة مشت ٌ
قة من السِّر َيانِ ّية رو َمي/ا.
 1قارن التنبيه للمسعودي ،في  ، Bibl. Georg. Arab. (edit. De Goeje), viji., 6, 90, 122,136قارن
كذلك ، Encyclopaedia of Islam :المجلد الثاني ،ص  259ـ .261
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وبالحقيقة فإنَّ السِّريانَ قد ذھبوا بعيداً في تطبيق الكلمة على البيزنطي ّين الَّذِين كانوا يطلقون
عليھم ببساطة )) مقاتلي روميا ((  1حيث إ ّنھم لم يعرفوا جنوداً إالّ الجنود الَّذِين كانوا بيزنطي ّين.

s
See the remark of Wright in Chronicle of Joshua the Stylite, p. 30.
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