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 2006 الثاني تشرين - عشر السادس العدد

 مساهمة في حل رموز لغة القرآن
  جيليو كلود خير./ لوكسنبرغ كريستوف
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 محرر الصفحة الرئيسية 

o  الحلقة األولى  -تاريخ األكراد ومستقبلهم-  

o " مقهى ستاربكسStarbucks coffee "  

o ابن رشد وأثره في الفلسفة الغربية  

o عمر خيرت : الموسيقى الرائجة اليوم تخاطب الجسد وليس الروح  

o عمانوئيل كانط وفلسفته النقدية  

 في هذا القسم ايضاً 

 علمانية القومية االجتماعية  

 مفارقـة جاهليـة االحتـالل  

 الشبكة العالمية للقواعد العسكرية األمريكية وأسس إرهاب الشعوب  

 رُب الصليبيةبوش والح  

 المقاومة... وفشل االحتالل  

 ثنائية المقاومة والحوار  

 العلمانية االستبداد والتعصب  

 نزيف الوحدة السورية  

ينطلق المؤلف من الوضع اللغوي الذي كان سائداً في الجزيرة العربيةة خةالل العقةود األولةى مةن القةرن 

دي. فاألحرف الملتبسة لألبجدية العربية، المستعملة في تلك الفترة، كفيلة بأن تؤدي، حقيقةة، السابع ميال

السائدة في كةل   اآلرامية هي لغة الثقافة -إلى قراءات متعددة. لكن، من جهة أخرى كانت اللغة السورية 

 غرب آسيا، وكان لها تأثير على اللغات األخرى في المنطقة التي لم تكن قد أصبحت بعد لغات مكتوبة. 

وهو اسم آرامي، وقد كانت مقةراً أسةقفيا منةذ  "الحيرة"،" كان لها عالقات مع مدينة مكةونضيف بأن "

مية، فإن سكان الطةائف والقرشةيين ميالدي. باإلضافة إلى ذلك، ووفق بعض المصادر اإلسال 410عام 

 فن الكتابة من سكان تلك المدينة.  قد تعلموا
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كان ال بد للباحث لوكسنبرغ من العمل على مراحل، وفق طريقةة دقيقةة ال بةد منهةا، فةي محاولتةه 

توضيح مقاطع من القرآن متنازع فيهةا لغويةاً. فبحةث بةاد  ذي بةدء فةي الشةرح القرآنةي الكبيةر للطبةري 

يغفلةوا  العربية كي يتحقق من أن المترجمين الغةربيين للقةرآن لةم -( والقواميس العربية 923عام )توفي 

 عن األخذ بعين االعتبار تفسيراً محتمالً آخر، ربما اقترحه المفسرون أو الفقهاء العرب.

د يكةون آرامةي قة -سةرياني  ثم بحث بعد ذلك في خلفية بنيةة اللغةة العربيةة، وفيهةا لجةأ إلةى قةراءة جنةا 

ذات معنى مختلف، لكنه يناسب سةيا  الةنب بشةكل ف أفضةل. ثةم، قةام بتغييةر أولةي للحركةات التةي ربمةا 

وضعت، عند الضرورة، بشكل ف خاطئ من قِبَل القراء العةرب، وذلةك للوصةول إلةى قةراءة عربيةة أكثةر 

وصةول احتماليةاً إلةى مالءمة. فةإذا لةم تفلةح هةذه الخطةوة يقةوم بةالخطوة الثانيةة، وهةي تغييةر الحركةات لل

آرامية، أكثر تماسكاً. وإذا فشلت كل هذه االحتماالت، يلجةأ إلةى محاولةة أخيةرة: وهةي،  -قراءة سريانية 

قراءة المعنى الحقيقي للكلمة التي هي عربية ظاهرياً،.. لكنها متنافرة مع سيا  الةنب، وذلةك بإرجاعهةا 

ألكثةةر مالءمةةة لسةةيا  الةةنب القرآنةةي انطالقةةاً مةةن اآلرامةةي السةةتنتام المعنةةى ا -إلةةى المعجةةم السةةرياني 

 اآلرامي.  -المحتوى الداللي للجذر السرياني 

 ومن األهمية بمكان أن نتحقق الحقاً من جميع المقاطع القرآنية التي قام بدراستها هذا الباحث. 

  

بتاريخ الةنب  فإن إعادة قراءة القرآن وفق قواعد نقدية مع قراءة كل المصادر اإلسالمية المتعلقة

ر الةذي حصةل فةي هةذا الكتةاب حتةى حقبةة األمةويين. وإلةى أن نةتمكن مةن  القرآني، يدفعنا لمعرفة التطةو 

قراءة وتحليل مجمل الكتاب، نورد على سةبيل المثةال مةا بحثةه لوكسةنبرغ فةي سةورة الكةوثر: "باسةم   

 إن شانئك هو األبتر". -3فصل ِ لرب َِك وانحر   -2إنا أعطيناك الكوثر -1الرحمن الرحيم، 

 وما توصل إليه لوكسنبرغ في تفسير هذه الصورة:  

أن عكدوك  فصلي لربك  واكابر فكي الصك ة، فضيلة الثبات )في الرأي والمعتقد(،  "لقد أعطيناك  

 عندئذ ٍ هو الخاسر". 

ة والشفاعة ونحوهكا ، فصكلِّ  أما التفسير التقليدي: "إنا أعطيناك يا محمد الخير الكثير من النبوَّ

 لرب  ص ة عيد النحر، فمبغض  هو المنقطع عن كل خير 
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