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إعادة اكتشاف القرآن
إيميليو بالتي

التجاني بولعوالي *
ُيعترب �إمييليو بالتي � Emilio Plattiأحد �أعمدة الدرا�سات الالهوتية والإ�سالمولوجية املعا�صرة �سواء يف �أوروبا لكونه �إيطايل الأ�صل وبلجيكي الرتبية والإقامة واجلن�سية �أو فـي
العامل العربي العتباره ع�ض ًوا مه ًما يف معهد الدرا�سات ال�شرقية للآباء الدومنيكان بالقاهرة .بعد �سل�سلة من البحوث والكتب املُثرية حول الإ�سالم مثل« :هل الإ�سالم عدو بطبعه؟»،
«هل الإ�سالم غريب؟»« ،الإ�سالموية» وغريهاُ ،ي�صدر كتا ًبا جديدً ا حتت عنوان�« :إعادة اكت�شاف القر�آن» ،الذي نعقد له هذه املُراجعة.

ينطلق بالتي يف ا�شتغاله بالقر�آن من ال�س�ؤال البحثي :كيف
ن�ش�أ وت�أ�س�س ن�ص القر�آن العربي كما و�صل �إلينا اليوم؟ وهو
يعتمد يف تناوله مُقاربة تاريخية ترتكز على جانبني:
�أحدهما اجلانب التاريخي للم�س�ألة وهو نتيجة للبحث و�إعادة
االكت�شاف احلديث ملجموعة من املنقو�شات احلجرية التي مت
العثور عليها يف خمتلف مناطق �شبه اجلزيرة العربية .ويظهر
من خاللها مدى الت�أثري الكتابي :اليهودي ،ثم الح ًقا امل�سيحي
يف ن�شوء الكتابة العربية منذ القرن ال�ساد�س للميالد.
واجلانب الآخر يتعلق بالن�سخة الر�سمية للقر�آن ،وبالتحديد
الطبعة امل�صرية ال�ت��ي ظ�ه��رت ع��ام  ،1924حيث التمييز بني
ال�سور التي نزلت يف مكة وال�سور التي نزلت يف املدينة .لكن
ظهر عك�س ذل��ك يف ن�سخ مت�أخرة من الن�ص ال�ق��ر�آين نف�سه،
وهو �أن بع�ض الآيات التي اعتربت مدنية يف البداية مت الح ًقا
�إدراج�ه��ا يف �سور مكية ،ما يعني �أن الن�ص القر�آين خ�ضع �إىل
تعديل م��ا .وع�لاوة عن ذل��ك ،ف��إن العلماء امل�سلمني القدامى
�أنف�سهم مل يكونوا على علم يقيني بالرتتيب الذي نزلت عليه
الآيات القر�آنية.
وقد توزع الكتاب على مقدمة وخم�سة ف�صول مت فيها مناق�شة
ق���ض��اي��ا :خ��ط ال �ق ��ر�آن احل �ج ��ازي ،ان���ش�ق��اق ع�ق�ي��دة التوحيد،
حممد واعتناق احلنيفية ،من الدعوة �إىل التدوين ،قر�آن �آخر،
بالإ�ضافة �إىل خامتة ب�أهم خال�صات البحث.
خط القر�آن احلجازي
يعتمد ال �ك��ات��ب ع�ل��ى أ�ق� ��دم الآث � ��ار ال �ت��ي �� ُ�س�ج��ل ف�ي�ه��ا ال �ق��ر�آن
ال�ستيعاب حقيقة الن�ص ال �ق��ر�آين العربي ال ��ذي ب�ين �أيدينا
ال �ي ��وم ،وي���ش�ير �إىل امل�خ�ط��وط��ة امل�ح�ف��وظ��ة يف مكتبة جامعة
برمينغهام التي �أثبت الفح�ص الكربوين �أنها تعود �إىل ما بني
 568و .645وهذا ما يُثري م�س�ألتني� :إحداهما �أن هذا التاريخ
يرجع �إىل ما قبل والدة النبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم،
والأخرى �أن هذا االكت�شاف العلمي يُف ّند الر�ؤية اال�ست�شراقية
ال�سائدة التي تقول ب��أن الن�ص العربي الأ�صلي َّ
مت تدوينه يف
القرن الثامن .لكن هذا اللب�س والتعار�ض �سوف يتبدد ،عندما
ت�أكد �أن تاريخ ال��ورق نف�سه هو ال��ذي يعود �إىل ما قبل والدة
النبي ،ولي�س الكتابة املخطوطة عليه ،ويُحتمل �أنه َّ
مت اغتنامه
�أثناء حروب امل�سلمني �ضد البيزنطيني ،فا�ستعمل الحقاً لكتابة
ال�ق��ر�آن عليه .ثم �إن ه��ذه املخطوطة كتبت باخلط احلجازي
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الأق ��دم م��ن ال�ك��ويف ،ويتعلق الأم ��ر ب��الآي��ات  98-91م��ن �سورة
مرمي ،والآيات الأوىل من �سورة طه ( .)13-1وبعد مقارنة هذه
الآيات الأقدم ً
حفظا من غريها تبني �أنها تتطابق ومثيالتها يف
الن�ص العربي الذي يعتمده امل�سلمون اليوم.
ويعتقد بالتي �أن هذه املخطوطة ك�شفت على خمتلف احليثيات
املتعلقة بتاريخ ال�ق��ر�آن التي كانت غائبة ع َّنا فيما قبل .فهي
تت�ضمن الن�ص العربي نف�سه الذي ن�صادفه اليوم يف كل مكان
من العامل ،حيث احرتام ترتيب ال�سور املعهود .ثم �إن املحتوى
الكتابي يح�ضر فيه ب�شكل الفت (ق�صة مو�سى ،الرحمن ،طوا)،
وهذا يعني �أ َّن هذه املخطوطة الواحدة تظهر �إىل �أي حد انغم�س
القر�آن ب�شكل كبري يف عامل الكتاب املقد�س ،و�أن املتلقني لقراءة
حممد «ال�شعرية» لهذه التلميحات يجدونه �أمرا بديهيا.
ان�شقاق عقيدة التوحيد
ينفي الكاتب ك��ون �شبه اجل��زي��رة العربية ،مب��ا يف ذل��ك مكة،
كانت يف الغالب وثنية االعتقاد ،م��ؤك��داً �أ َّن املنطقة تعر�ضت
لت�أثري م�سيحي مبكر �سواء يف ال�شمال �أو اجلنوب �أو ال�شرق،
كما �أن اليمن �شهد ح�ضورا يهوديا قويا ،ويحتمل �أن «اليهود
ريا على القر�آن .وهناك من الباحثني
امل�سيحيني» مار�سوا ت�أث ً
من ينفي خ�ضوع ظهور الإ��س�لام بهذا الت�أثري الكتابي ،مثل
ك�ي�ل��وم دي ��و ،و��س�ت�ي�ف��ن ��ش�خ��وم��اك��ر .ل�ك��ن ال �ك��ات��ب ي���ش��دد على
تعر�ض القر�آن لت�أثري الكتاب املقد�س ،فالقر�آن نف�سه يقول �إنه
ا�ستمرارية للر�سل الكتابيني ال�سابقني ،و�إن كان خطابه موجهاً
باللغة العربية ،ب��ل و�إن ك��ان �سياق ظ�ه��وره �أي�ضاً يوحي ب�أنه
يحمل ر�سالة جديدة لوثنيي �شبه اجلزيرة العربية.
ثم �إ َّن مكة ،رغم وثنية �أهلها ،مل تكن معزولة عن العامل املجاور
لها الذي كانت تهيمن فيه الن�صرانية واليهودية .ويعزز الكاتب
هذه الفر�ضية مبعطيات خمتلفة� .أولها �أنه �أثناء امتداد مملكة
ح�م�ير ان �ط�لاق �اً م��ن ال�ي�م��ن ن�ح��و ال���ش�م��ال يف ال �ق��رن ال��راب��ع،
ك��ان يح�صل ن��وع من التحول الديني البطيء من الهينوثية
(الإميان ب�إله واحد دون �إنكار الآلهة الأخرى)� ،إىل هيمنة الإله
الواحد على ح�ساب الآلهة الدنيا ،ثم �إىل التوحيدية املجهولة،
�أي املنف�صلة ع��ن امل��ؤ��س���س��ة ال��دي�ن�ي��ة البيزنطية ،الفار�سية،
والإثيونية .وثانيها �أنه بعدئذ� ،سوف يكتمل تطور الوحدانية
يف ح�م�ير ح ��وايل  380م �ي�لادي��ة ،نتيجة اع�ت�م��اد �أح ��د امل�ل��وك
اليمنيني (يوهيمن) التوحيدية اليهودية التي امتد نفوذها

�إىل ال�شمال .وثالثها أ�ن ��ه منذ نهاية ال�ق��رن اخلام�س �سوف
ي�صعد جنم الن�صارى يف حمري ،وق��د عرث يف منطقة جنران
التابعة لها يف  2014على مئات ال�صلبان يف ال�صخور .وقد كانت
هذه اململكة الن�صرانية موالية للإمرباطورية الإثيوبية .لكنها
�سرعان ما تعر�ضت حلركة يهودية بزعامة الأم�ير ذو نوا�س
ال ��ذي متكن م��ن االنق�ضا�ض على مدينة جن ��ران ،ومواجهة
الت�أثري امل�سيحي .و آ�خ��ره��ا �أن رد فعل ملك �أك�سوم النجا�شي
كالب كان �سريعا على االمتداد اليهودي ،حيث متكن من فتح
منطقة حمري كلها ،والق�ضاء على الأمري اليهودي ذو نوا�س.
وجتدر الإ�شارة ،بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،إىل حماولة �أبرهة تدمري
مكة .و�إن كان امل�ست�شرقون الن�صارى ي�شككون يف �صحة ق�صة
الفيل ،ف�إن يوليان روبني يُثبت تلك الواقعة اعتمادا على ال�شعر
اجلاهلي الذي ت�ضمن ق�صة الفيل.
حممد واعتناق احلنيفية
ي��رى بالتي �أ َّن الآي ��ات الأخ�ي�رة من �سورة الأع�ل��ى ذات �أهمية
ك�ب�يرة ،لأن�ه��ا تك�شف ع��ن �أن م��ا ينقله النبي حممد ،إ�من��ا هو
نف�سه ما ت�ضمنته كتب الوحي ال�سابقة التي نزلت على �إبراهيم
وعي�سى .وه ��ذا يعني �أن حم�م��داً ينتظم يف ال�ت��اري��خ الكتابي
املو�سع .كما توجد �أدلة كثرية يف حياته تثبت �أنه التقى عددا من
�أتباع اليهودية والن�صرانية .ثم �إنه كما �سبقت الإ�شارة امتدت
التوحيدية اليهودية منذ القدم انطالقا من مملكة حمري نحو
واحات ال�شمال ،حيث ا�ستقر اليهود بعد طردهم من فل�سطني.
ل��ذل��ك ،ف��إن��ه عندما نتفح�ص خمتلف ال���ش��واه��د وال���ش�ه��ادات
املتعلقة ببداية ظهور ال�ق��ر�آن ،يبدو �أن الأم��ر يتعلق باعتناق
حممد للديانة التوحيدية كما �أر�ساها �إبراهيم ومو�سى ،ولي�س
من ال�صدفة ذكرهما يف �سورة الأعلى .بل �إن �صورة الإله التي
فر�ضها حممد تختلف جذرياً عما يعتقده �أه��ل بلده املكيون،
الذين ظلوا متم�سكني بالوثنية القدمية.
من هذا املنطلق ،كما ي�ستجلي بالتي� ،سوف يالحظ القاريء
�إىل �أي م��دى ك��ان الإ��س�لام أ�ق��رب يف بداية ظهور ال�ق��ر�آن �إىل
ال�ي�ه��ودي��ة وال�ن���ص��ران�ي��ة ،ال�ل�ت�ين ك ��ان ُي�ن�ظ��ر إ�ل�ي�ه�م��ا بكونهما
التوحيدية القدمية والأ�صلية التي جاء بها �إبراهيم ومو�سى.
لكن الأم ��ور ��س��وف تنقلب ر�أ� �س �اً على ع�ق��ب ،عندما ا�صطدم
حممد بالرف�ض اليهودي اجل��ذري يف املدينة العتماد ر�سالة
اهلل املت�ضمنة يف كتاب القر�آن العربي من جهة .وعندما اعترب
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ال�ق��ر�آن بنوة عي�سى هلل �أم ��راً غ�ير ممكن منت�ص ًرا لتوحيدية
الإ�سالم املطلقة من جهة ثانية.
من الدعوة �إىل التدوين
ي�ؤكد الالهوتي �إمييليو بالتي �أن كل ن�سخ القر�آن التي نطلع
عليها اليوم مُتماثلة ،مع تنويعات جد طفيفة .كل من ي�ستمع
�إىل القر�آن �سواء يف القاهرة �أو �أم�سرتدام �أو مانيال ،ي�سمع بال
�شك الن�ص نف�سه ،حتى ولو كان القاريء �سنياً �أو �شيعياً .و�أكرث
من ذلك ،ف�إن الن�ص القر�آين املتداول اليوم هو نف�سه الذي مت
جمعه من طرف اخلليفة الثالث عُثمان بن عفان ،بل ويتطابق
مع �أق��دم خمطوطة قر�آنية مكتوبة باخلط احلجازي القدمي
ح�سب الفح�ص الكربوين يف جامعة برمينغهام.
وم��ع ذل��ك ،ف ��إ َّن الكاتب يخو�ض يف ق�ضايا �أخ ��رى قلما كانت
ّ
حمط اهتمام البحث اال�ست�شراقي التقليدي .لكن �أوال ما يبعث
على اال�ستغراب هو �أنه ي�شري �إىل �أن كتاب امل�صاحف البن �أبي
داود ال�سيجي�ستاين يتحدث عن �أخطاء نحوية وقعت يف القر�آن،
و أ�ن�ه��ا م��ا زال��ت م��وج��ودة يف الن�ص ال�ق��ر�آين احل ��ايل .وي�ستدل
بحديث ت�ق��ول فيه عائ�شة ر��ض��ي اهلل عنها �أن ه��ذه الأخ�ط��اء
الن�ساخ �أثناء كتابة الن�ص الأ�صلي للقر�آن .وقد كتبت
ارتكبها ّ
امل�صاحف امل�ستعملة اليوم على �أ�سا�س امل�صادر الإ�سالمية التي
ترجع �إىل الن�ص الأ�صلي نف�سه ال��ذي تركت فيه االختالفات
الطفيفة للقراءات .بل حتى الأخطاء النحوية مت متريرها من
طرف الن�ساخ املت�أخرين!
ولعل �أه��م �إ�شكالية يثريها بالتي بخ�صو�ص جمع ال�ق��ر�آن يف
عهد اخلليفة عثمان تتعلق باملواد التي ا�ستند �إليها هذا اجلمع
يف ما ي�صطلح عليه امل�صحف العثماين .ماذا عن م�صري املواد
التي �سجل فيها ال�صحابة ما �سمعوه مبا�شرة من النبي حممد؟
وهل بقي منها �شيء �إىل حد اليوم؟
قر�آن �آخر
يثري الكاتب يف ه��ذا الف�صل م��ا ي�ع��رف مبخطوطات م�سجد
�صنعاء التي مت اكت�شافها �أثناء �إعادة بناء امل�سجد عام  ،1972وهي
تتكون من حوايل اثنتي ع�شرة خمطوطة ُكتب �أغلبها باخلط
احلجازي .ومن خالل درا�سة الن�ص الأ�صلي املعقد للمخطوطة
املرقمة بـ  27.1-01 DAMيظهر �أنها تختلف يف بع�ض الأمور
ع��ن امل�صحف العثماين امل �ع��روف ،و�أن الن�ص الأ��ص�ل��ي ال��ذي
ي��ؤرخ مبنت�صف القرن ال�سابع ال عالقة له بالن�ص العثماين.
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ذل ��ك ،ي�ب��دو �أن ترتيب ال���س��ور ال يتطابق مع
الرتتيب املعتمد يف الن�ص التقليدي للقر�آن .والالفت للنظر
�أي�ضاً �أنه عند �آخر بع�ض ال�سور تثبت عبارة ت�شري �إىل �أنها نهاية
ال�سورة .وقد ذكر هذه املالحظة ابن �أبي داود ال�سجي�ستاين يف
«كتاب امل�صاحف» ال�سابق ذكره ،الذي ميكن اعتباره �أهم م�صدر
عربي ي�ؤ�س�س عليه بالتي مقاربته للقر�آن.
وبعد حتليل املخطوطات القدمية ومنها خمطوطة م�سجد
�صنعاء يخل�ص فران�سوا ديرو�شي �إىل �أنه يُحتمل �أن جمع ال�سور
مت ا�ستكماله قبل وفاة النبي حممد يف  ،632لكن ترتيب ال�سور
بقي غري مكتمل .ويعتقد بالتي �أن من �ش�أن هذه الر�ؤية �أن
تق ّو�ض الأط��روح��ة املخالفة التي ت��رى �أن جمع ال�ق��ر�آن امتد
�إىل القرن الثامن و�أواخ��ر حكم اخلليفة عبد امللك بن مروان

(.)705-685
وم��ع ذل ��ك ،ف� إ�ن��ه يت�شبث ب�ك��ون الن�ص الأ��ص�ل��ي ل�ل�ق��ر�آن خ�ضع
للت�شذيب والتعديل ،لأن القارئ ي�شعر عندما يقر أ� بع�ض ال�سور
�أنها تت�ضمن مط ّبات تقطع وتخرتق حمتوى ال�سورة .لذلك،
ه�ن��اك ان�ط�ب��اع ب� ��أن ن����ص ال���س��ور غ�ير حم�ك��م وم�ت�م��ا��س��ك مثل
الق�صيدة ال�شعرية .وق��د ظهر جليا �أن الن�ص ال�ق��ر�آين خ�ضع
للتعديل نتيجة �إ�ضافة الآي��ات املدنية �إىل ال�سور املكية وتنويع
ا�ستعمال العبارات القر�آنية ب�شكل متبادل .وي ّ
ُع�ضد الكاتب وجهة
نظره ه��ذه ب��ر�أي مي�شيل كويرب�س ال��ذي يف�سر �إع ��ادة تركيب
ال�سور بامليل �إىل تكييفها مع «البالغة ال�سامية» ،بكونها بالغة
متيز ال�شعر ال�سامي ومتنحه بنية معينة .ويجزم بالتي ب�أن
النبي حممد ،ح�سب ما تثبته امل�صادر الإ�سالمية� ،أنه قام �أثناء
املرحلة النبوية ب�إعادة مراجعة الن�ص القر�آين وتعديله بتعاون
مع كتاب القر�آن و�صحابة �آخرين .وهذا يدل على �أن ق�صة جمع
القر�آن مل تكتمل بعد� .إن الأمر يقت�ضي القيام بدرا�سة وحترير
ال�سيما ملخطوطة م�سجد �صنعاء امل�شار �إليها �آنفا.
�إن ما ي�سرتعي النظر يف ه��ذا الكتاب ال��ذي �سعى من خالله
الالهوتي �إمييليو بالتي �إىل �إعادة اكت�شاف القر�آن� ،أنه يطرح
فر�ضيتني جوهريتني ،بالإ�ضافة �إىل فر�ضيات جانبية ،يحاول
�إثباتهما ع�بر خمتلف احل�ج��ج التاريخية والعقلية ،وهما:
الت�أثري الكتابي على النبي وتعديل الن�ص القر�آين.
فيما يتعلق بالفر�ضية الأوىل ،يجزم الكاتب يف �إحدى خال�صاته
ب��أن القر�آن الإ�سالمي ذو طابع يهودي -م�سيحي .ولي�س من
اخلط�أ �إذن �أن يو�صف الإ�سالم ب�أنه دين «كتابي» بعد اليهودية
والن�صرانية .و�إن كانت هناك اختالفات عميقة بني هذه الأديان
الثالثة يف العقائد والعبادات� .إنه ي�ستحيل ا�ستيعاب الن�صو�ص
الأ�سا�سية للإ�سالم وفهمها دون معرفة الكتاب املقد�س .وبعد
كل ذلك� ،سوف يت�أكد بجالء تام �أن الإ�سالم ذو خلفية كتابية
تتجذر يف الثقافة اليهودية وامل�سيحية ،التي كانت مهيمنة �أثناء

القرون الأخرية قبل ظهور الإ�سالم.
وباجلزم نف�سه ،ي�شدد الكاتب على �أن الن�ص العربي الر�سمي
للقر�آن ال��ذي يوجد الآن يف كل مكان� ،إمن��ا هو ثمرة �سل�سلة
من التعديالت والت�صويبات .وال يتعلق الأمر بت�شكيل القر�آن
فقط ،بل بتدخل ج��ذري للخليفة الثالث عثمان بن عفان يف
الن�ص الأ�صلي الذي عدله ل ُيعتمد الن�سخة املوحدة فيما بعد.
بل ويَعترب �أن �سور القر�آن خ�ضعت لتعديل عندما كان النبي
حيا ،حيث قام بت�صويب الأجزاء التي كان قد �سبق له �أن �أعلن
عنها ،رمبا مع بع�ض تالمذته الحقا .وقد كانت ال�سور م�ستقلة
عن بع�ضها البع�ض دون �أي ترتيب .وتتمثل تعديالت النبي
مثال يف �إلغاء «الآيات ال�شيطانية» املعروفة بق�صة الغرانيق ،ويف
اال�ستعمال املتبادل لبع�ض العبارات القر�آنية دون �أي م�شكلة
مثل« :غفور رحيم» و»عزيز حكيم».
وجتدر الإ�شارة �أي�ضاً �إىل اختالف القراءات التي �أوىل لها الكاتب
�أهمية كبرية يف مقاربته للقر�آن ال�ك��رمي ،فا�ستجلى �أن تعدد
م�س حمتوى ال�سور جراء النق�ص يف الكتابة املعتمدة،
القراءات ّ
بالإ�ضافة �إىل بع�ض اجلوانب البنيوية كالنطق والرتتيب.
اخلال�صة مما �سبق� ،إن «�إع��ادة اكت�شاف القر�آن» التي عقد لها
الالهوتي �إمييلبو بالتي هذا الكتاب املثري ال تخرج عن دائرة
ال��درا��س��ات اال�ست�شراقية ��س��واء التقليدية �أو املعا�صرة التي
ا�شتغلت بالقر�آن الكرمي ،لذلك ال ميكن ا�ستيعابها �إال �ضمن
منطلقات هذا الفكر وحمدداته املنهجية واالب�ستيمولوجية،
ال�ت��ي ت��در���س ال �ق��ر�آن م��ن خ ��ارج �سياقه التاريخي والالهوتي
والل�ساين دون اكرتاث بامل�سلمات الداخلية التي ت�ضبط التعامل
معه ،فهي ال تتعاطى مع القر�آن بكونه ن�صا موحى من اهلل ،كما
ُتمع على ذلك الأم��ة امل�سلمة؛ أ�ف��رادا وجماعات وعلماء ،بل
تنظر �إليه بكونه كتابا عاديا من ت�أليف النبي حممد وتعديل
ال�صحابة �إىل �أن �أ�صبح على ما هو عليه اليوم .ثم يغيب اجلانب
ف�سر كل اختالف
الإعجازي متاما يف درا�سة الن�ص القر�آين ،ف ُي ّ
لغوي فيه على �أنه خط�أ نحوي �أو لغوي .و�أكرث من ذلك كله،
لي�س القر�آن �إال �إع��ادة �إنتاج �إن�ساين بل�سان عربي ملا ت�ضمنته
الكتب ال�سماوية ال�سابقة ال�ي�ه��ودي��ة والن�صرانية .وه ��ذا ما
انعك�س ب�شكل جلي يف مقاربة الالهوتي �إمييلبو بالتي النقدية
التاريخية التي ،يف احلقيقة ،مل تعد اكت�شاق القر�آن ،بقدر ما
ح��اول��ت ت�أكيد جملة م��ن اخلال�صات اال�ست�شراقية القدمية
واحلديثة.
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