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مصحف فلوغل ومصحف القاهرة :بين
والمقدس
التاريخ
َّ

نا�صر الكندي

أ�سا�سه فقط �إىل الربع الأول من القرن املا�ضي ،وبالتحديد عام 1924م ،واملعروف مب�صحف امللك ف�ؤاد ،الذي َّ
مت �إ�صدا ُره يف القاهرة،
ُر َّبا يتفاج أ� الكثريون �أ َّن امل�صحف املطبوع املتدَا َول بني �أيديهم ي ُعود � ُ
�إذ مل َت ُكن هناك م�صاحف مُعتمدة على هذا النحو ،على الرغم من بع�ض املحاوالت يف نهاية القرن الع�شرين ،مبا يُعرف مب�صحف املخ ّلالتي عام 1890م .ولكنْ قد ينده�ش البع�ض � ً
أي�ضا �أن هذا امل�صحف
ت�صحيحا لطباعة عربية �سابقة للقر�آن �أجنزها املخ ّلالتي ،وقبله طباعة قام بها امل�ست�شرق الأملاين «فلوغل» عام 1834م
موحد ،بل كان
القاهري مل يكن �سبب ظهوره احلاجة �إىل �إيجاد م�صحف مطبوع �أو َّ
ً
تو�صل �إليه الباحث «�إ�سالم دية» يف مقاله -مبجلة «التفاهم»« -طباعة امل�صحف بني فيلولوجيا اال�ست�شراق وفيلولوجيا علم القراءات:
يف مدينة اليبتزج الأملانية ،والتي ذاعت يف �أوروبا لعقود ،وفقا ملا َّ
موازنة بني م�صحف فلوغل  1834وم�صحف الأزهر .»1924

يقدِّم الباحث �إ�سالم �أدي��ة العامل يف جامعة برلني احل��رة ،درا�سة
مُقارنة بني م�صحف فلوغل املن�شور عام 1834م ،وم�صحف القاهرة
املن�شور عام 1924م ،مثريا عدة �أ�سئلة عن� :أ�سبابه ،وال�سياق الثقايف
للطباعة ،و�أث��ر هذه ال�سياقات يف �إخ��راج الطبعة النهائية للن�ص،
وكيف ح�صلت طبعة القاهرة على االع�تراف والقبول بني علماء
امل�سلمني وغريهم من الدار�سني يف الغرب.
ويُ�شري الباحث يف البداية �إىل �أن فلوغل يعرتف ب�سبق امل�ست�شرق
الأمل � ��اين ه�ن�ك�ل�م��ان ب�ط�ب��اع��ة �أول م���ص�ح��ف يف �أوروب � ��ا ع ��ام 1694م
ب�ه��ام�ب��ورج ،واع�ت�م��د فلوغل على ه��ذه الطبعة وك��ذل��ك م��ن خالل
ال �ع ��ودة �إىل خم�ط��وط��ات ق��ر�آن �ي��ة ورج ��وع ��ه �إىل م�ف��� ّ�س��ري��ن؛ مثل:
ال��زخم���ش��ري ،والبي�ضاوي ،و�أب ��ي ال�سعود .وق��د ت�ع��اون فلوغل مع
تاوخنرت �إذ يُع ُّد الأخري �أحد املبتكرين البارزين يف جمال الطباعة
بذلك الوقت ،واعتمد االثنان على اخلطوط العربية للطباعة التي
ابتكرها �أن�ت��ون ف��ون ه� ّم��ر ،وقبله امل�ست�شرق الأمل ��اين ج��وزي��ف فون
همّر� .إال �أ َّن ه��ذه الطبعة مل تنل قبول العديد من امل�ست�شرقني؛
و�أبرزهم :كارل لورك يف كتابه «املرجع يف تاريخ الطباعة» �إذ يدرج
انتقادات ّ
املب�شرين الأمريكان على طبعة فلوغل وع��دم اعتمادها
ع�ل��ى احل ��رف ال�ع��رب��ي الأم��ري �ك��ي (American Arabic
 ،)Fontال��ذي ابتكره امل�ست�شرقون العاملون يف �سوريا ،ناهيك
عن رداءة الطبعة .ويعزو الباحث �أ�سباب عدم تعديل طبعة فلوغل
على الرغم من �شيوعها بني الدار�سني يف �أوروبا �إىل وفاة تاوخنرت،
وانتهاء العقد ،و�إنهاء ال�شراكة لغياب فلوغل يف مركز اجلامعي يف
اليبتزج.
�أم ��ا ب���ش��أن م�صحف ال �ق��اه��رة ،ف�ق��د ك��ان��ت ردَّة ف�ع��ل ع�ل��ى م�صحف
املخ ّلالتي الذي طبع عام 1890م الذي ا َّت�سم مبحافظته على الر�سم
العثماين واتباعه لقواعد القراءات� ،إال �أ َّن رداءة الطبعة احلجرية
ووج ��ود ع��دة �أخ �ط��اء مطبعية ك��ان��ت حم�ف��زة �إىل ت�شكيل جل�ن��ة يف
جامعة الأزهر عام 1923م �ضمَّت عامل القراءات عبدالفتاح القا�ضي
وحممد علي احلداد وحفني نا�صف وحممد اال�سكندري .وقد رُوعِ ي
يف �إنتاج الن�ص االلتزام بالر�سم العثماين بقراءة حف�ص عن عا�صم،
وع � ّد الآي ��ات وال�ت�ن�ق�ي��ط وف ��ق ك�ت��اب «ال �ط ��راز ع�ل��ى �ضبط اخل ��راز»
للت�سني .وب�سبب بع�ض الق�صور يف ه��ذا العمل ،مت ت�شكيل جلنة

�أخ��رى ع��ام 1924م لت�صحيح عمل اللجنة الأوىل ،وكانت النتيجة
طبعة حجرية ثانية �أ�صبحت املرجع الأ�سا�سي لكل الطبعات خارج
م�صر؛ ومن �أهمها :طبعة جممع امللك فهد عام 1985م.
وجت �دُر الإ� �ش��ارة �إىل �أ َّن الطبعة امل�صرية مل ت�ستند يف عملها �إىل
خمطوطات �سابقة للقر�آن للمقارنة ،مثلما فعل �سلفهم فلوغل،
وغريه من العاملني يف طباعة القر�آن ،بل على علم القراءات الذي
يجمع بني العناية بحفظ الن�ص يف ال�صدور وحفظه يف ال�سطور.
ويف م�ع��ر���ض مناق�شة ال�ب��اح��ث ع��ن م ��دى ت ��أث�ير ال�ط�ب��اع��ة يف علم
ال� �ق ��راءات ،ويف ال�ط��ري�ق��ة ال �ت��ي ت�لا ب�ه��ا امل���س�ل�م��ون امل���ص�ح��ف بعد
الطباعة؟ ينوِّه الباحث �إىل �أن الت�أثري ك��ان �ضئيال ب�سبب �شيوع
الأم�ي��ة ب�ين امل�سلمني يف ذل��ك ال��وق��ت ،و�صلتهم ب��ال�ق��ر�آن ه��ي �صلة
�سمعية ،ورمب ��ا ك ��ان ال�ت��أث�ير �أك�ب�ر يف ال�سبعينيات والثمانينيات
حني ب��د�أت بع�ض ال��دول كال�سعودية واملغرب وتركيا بن�شره ب�شكل
كبري .كما �أ َّن �شيوع امل�صحف كان له �أثر عك�سي من ناحية قراءته
دون االل �ت��زام ب�ق��واع��ده ور�سمه وجت��وي��ده؛ مم��ا جعل الت�سجيالت
ال�سمعية تنت�شر كمحاولة لتغطية هذا النق�ص من خالل ما يُ�سمَّى
بـ«امل�صحف املرتل» الذي �أ�شرف عليه الأزهر.
ويبدو �أ َّن �أول ات�صال عربي مع طبعة فلوغل كان من خالل زيارة
امل�ست�شرق الأملاين برج�شت�سر للقاهرة عام 1930-1929م ،وم�صادرة
طبعة فلوغل يف نقاط التفتي�ش ،و�إعادتها له من قبل �شيخ املقارئ
احلدّاد ،بعد �أن َّ
مت تذييلها بالعديد من املالحظات والت�صحيحات؛
�أه�م�ه��ا :ع��دم م��واف�ق�ت��ه للر�سم ال�ع�ث�م��اين ،واح �ت ��وا�ؤه ع�ل��ى �أخ�ط��اء
�إمالئية و�أخطاء يف ع ِّد الآيات ،كما �ص ّنف املخطوطات �إىل م�صحّ حة
وتف�سريية و�أوّلية ب�سبب احلوا�شي التي ُذيِّلت من قبل فلوغل على
امل�صحف ل�غ��اي��ات تعليمية .و�أ� �ش��ار ال�ب��اح��ث �إىل ا�ستقبال العلماء
امل���س�ل�م�ين ال�ط� ّي��ب ل�ط�ب�ع��ة ف�ل��وغ��ل دون رف���ض�ه��ا م��ن خ�ل�ال م�ق��ال
برج�شرت�سر « قراءة القر�آن يف القاهرة» واملن�شور يف العام 1932م.
وال ميكن �إنكار جهد فلوغل بعمله الكبري «جنوم الفرقان يف �أطراف
ال �ق ��ر�آن» ،امل�ن���ش��ور ع��ام 1842م ،وال ��ذي ُي�ع� ُّد مب�ث��اب��ة ف�ه��ر���س لآي��ات
ومفردات القر�آن .ولقد ا�ستقبل هذا العمل برتحيب �شديد من قبل
العلماء امل�سلمني؛ مما دفع حممد ف�ؤاد عبدالباقي �إىل حماكاته يف
كتابه «املعجم املفهر�س لألفاظ القران الكرمي» واملن�شور يف العام

1939م .وق��د ق��ام عبدالباقي بتعديل منهج فلوغل يف ع� ِّد الآي��ات،
وك��ذل��ك ان �ت �ق��اده ل��ه ب�خ�ل�ط��ه ب�ين ج ��ذور ب�ع����ض امل� �ف ��ردات .وي��ذك��ر
عبدالرحمن ب��دوي يف «مو�سوعة امل�ست�شرقني» ه��ذا العمل ،مُثنيا
على فلوغل �إجنازه ،ومنتقدا عمل عبدالباقي.
كما �أو ُّد �إ�ضافة �أ َّن هناك عمال �آخ��ر لفلوغل غ�ير طباعة ال�ق��ر�آن
وفهر�سته �أال وهو حتقيقه وطباعته للعديد من الن�صو�ص العربية؛
م�ث��ل ك�ت��اب «ك���ش��ف ال�ظ�ن��ون ع��ن �أ� �س��ام��ي ال�ك�ت��ب وال �ف �ن��ون» مل��ؤل�ف��ه
احلاجي خليفة ،وهو من علماء القرن ال�سابع ع�شر امليالدي ،فقد
ق��ام فلوغل بتحقيقه وترجمته لالتينية �أ�سفل الكتاب وطباعته
ون�شره يف �سبع جم�ل��دات .وق��د ت�ن��اول ه��ذا الكتاب �أ��س�م��اء خلم�سة
ع�شر �ألف م�صنف عربي ،ويع ّلق بدوي على هذا العمل يف «مو�سوعة
امل�ست�شرقني» ب�أنه يدح�ض الفكرة ال�سائدة ب�أن الكتب العربية قد
مت تدمريها يف مكتبة بغداد �أيام غزو هوالكو.
ومن خالل هذه القراءة ،هُناك مقارنة �ضمنية مل يذكرها الباحث
�أال وهي مقارنة ت�أثري طباعة امل�صحف على امل�سلمني بطباعة �إجنيل
لوثر املرتجم �إىل الأملانية ،ون�شره يف القرن ال�ساد�س ع�شر؛ �إذ كان
الأخري �سببا لن�شر التعليم وحمو الأمية و�إلغاء الو�ساطة البابوية.
بينما مل يكن هذا هو الت�أثري املبا�شر لطباعة امل�صحف القر�آين على
�أتباعه من امل�سلمني؛ وذلك لغياب امل�ؤ�س�سة الدينية على الطريقة
الكاثوليكية ،والتي �أ ّك��د على ع��دم وجودها الباحث املتخ�ص�ص يف
امليثولوجيا فرا�س ال�سواح يف كتابة «اهلل والكون والإن���س��ان» ،حني
ينفي �صفة امل�ؤ�س�سة الدينية عن الأزه ��ر ،وه��ذا قد ال يرجح ر�أي
الباحث ب�أن ت� ُّأخر طباعة امل�صحف �سيُهدِّد العالقة التقليدية لل�شيخ
بالطالب� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ت ّت�سم عالقة امل�صحف بامل�سلمني بكونها
عالقة ن�صيّة ولي�ست فقط �شفاهية كما يقول الباحث ،فالر�سم
العثماين للحرف العربي يف امل�صحف له �سلطة ونفوذ على املخيّلة
الدينية الإ��س�لام�ي��ة والفنية (�أراب�ي���س��ك)؛ ب��اع�ت�ب��اره �صاحب �سر
يف�سر ه��ذا حت ّفظ لبع�ض العلماء
ولي�س فقط �أداة لغوية .ورمب��ا ّ
امل�سلمني لطباعة فلوغل؛ كونها طباعة ب�أحرف م�ستقلة متحركة
(غ��وت�ن�برغ�ي��ة) ب��أخ�ط��ائ�ه��ا الإم�لائ �ي��ة ت �ن��ال م��ن ال���ش�ك��ل امل�ق� ّد���س
املخطوط.
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