ً

ّ
ّ
املدرستان الفرنسية واألملانية أمنوذجا (حتليل ونقد)

َّ
﴿الذِينَ َآ َتيْنَاهُمُ ا ْلك َِتابَ يَعْرِ ُفو َنهُ َكمَا يَعْرِ ُفونَ َأبْنَاءَهُمْ وَ ِإنَّ َفرِ ًيقا مِنْهُمْ
َك ُتمُونَ ا ْلحَقَّ وَهُمْ يَعْلَ مُونَ﴾
َلي ْ

صدق الله العيل العظيم
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مقدِّ مة املركز
بسم الله الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم عىل أرشف الخلق وأع ّز املرسلني
س ّيدنا ونب ّينا أيب القاسم محمد بن عبد الله ،وعىل آله الط ّيبني الطاهرين.

من أجمع األوصاف التي يذكرها القرآن لنفسه أنّه ِذكْر لله :ﮗ ﮘ
ﮙﮚﮛﮜﮝ ؛فهويذكِّربهتعاىل؛مباأنّهآيةدالّةعليهُ ،م ِ
وصلَة
كل زيادة ونقيصة وتغيري
إليه ،ح ّية ،خالدة ،محفوظة بحفظه -تعاىل -عن ّ
كل ما يزيله عن ِ
الذكريّة ويُ ِ
بطل كونه ذكرا ً
يف اللفظ أو يف الرتتيب ،وعن ّ
لله سبحانه ،فمهام حاولت أيادي العبث والتحريف والتشويه أ ْن تنال من
مكانة القرآن الكريم وعظمته؛ فإنّها لن تفلح أب ًدا.
[[[

ويف هذا السياق ،مل تتوقّف الحركة االسترشاق ّية الغرب ّية عن االهتامم
بالقرآن الكريم؛ ترجم ًة ودراسةً ،فظهرت مدارس وشخص ّيات استرشاق ّية
متع ّددة ،ق ّدمت ترجامت ودراسات كثرية للقرآن الكريم مبختلف اللغات
األوروب ّية؛ كاإلنكليزيّة ،واألملان ّية ،والفرنس ّية ،وغريها...
وقد بلغت جهودهم وأعاملهم البحث ّية مبلغ إصدار موسوعات وإقامة
مشاريع بحث ّية مشرتكة ،وقعت يف أخطاء فادحة ومغالطات خطرية ،ال تليق
بالقرآن الكريم؛ وهو من ّزه عنها؛ ما استدعى ردو ًدا من علامء اإلسالم يف العقود
املنرصمة إىل واقعنا الواقع الراهن.
ومن املشاريع البحثيّة الحديثة املطروحة يف الغرب :مرشوع املوسوعة
[[[ سورة الحجر ،اآلية .9

القرآن َّية األملان َّية ) ،(Corpus Coranicumالذي بدأ تنفيذه عام 2007م ،وتستم ُّر فعال َّياته
حتَّى العام 2025م ،وترعاه أكادمي َّية برلني-براندنبورج للعلوم (Berlin-Brandenburgische
) ،Akademie der Wissenschaftenوتُرشف عليه املسترشقة األملان َّية املعارصة “أنجليكا
ويتول إدارته تلميذها “مايكل ماركس” ،ويرتكَّز عمل الباحثني فيه عىل مجاالت
ّ
نويفريت”،
أربعة؛ هي :دراسة املخطوطات القرآن َّية ،واملقارنة بني قراءات القرآن ،والتع ُّرف إىل الظروف
التاريخ َّية والدين َّية والثقاف َّية واالجتامع َّية والسياس َّية يف عرص نزول القرآن ،وكذلك الدراسة
للنص القرآ ّين.
التاريخ َّية واألدب َّية ّ
دعم ملرشوع “ ،”Corpus Coranicumوهو
ومث َّة مرشوع آخر باسم “ ”Coranicaجاء ً
فرنيس
فرنيس يتألَّف من فريقني :فريق أملا ّين بإرشاف أنجليكا نويفريت ،وفريقمرشوع أملا ّين
ّ
ّ
النص القرآ ّين من خالل
بإرشاف فرانسوا ديروش .ويهدف هذا املرشوع إىل املساهمة يف تاريخ ّ
عمل َّية جرد ألقدم املخطوطات القرآن َّية القدمية وتقريرها ودراستها واالهتامم بتحديد تاريخها
بدقَّة؛ عرب تقن ّية فحص الكربون املش ّع (.(C14
وكام نالحظ ،فإ ّن الجهود العلم ّية والبحث ّية االسترشاق ّية ،وال س ّيام األملان ّية والفرنس ّية كانت
وما زالت ن َِشطَة حاليًا؛ كام يف العقود السابقة؛ ما يستدعي دراسة هذه الجهود وتقوميها
ونقد ما ورد فيها من مغالطات وأخطاء مضمون ّية ومنهج ّية وف ّن ّية .ومن هنا ،يأيت هذا الكتاب
ليسلّط الضوء عىل مدرستني من أبرز املدارس االسترشاق ّية املعارصة ال َن ِشطَة حال ًيا يف مجال
الدراسات القرآن ّية؛ وهام :املدرستان الفرنس ّية واألملان ّية ،مع الرتكيز عىل أعامل ومشاريع
الفرنيس فرانسوا
بحثيّة ألمنوذجني بارزين معارصين من هاتني املدرستني؛ وهام :املسترشق
ّ
ديروش ،واملسترشقة األملان ّية أنجيليكا نويفريت.
بحثي يف كتابه وإغنائه املكتبة
ونتو ّجه بالشكر إىل الكاتب العزيز عىل ما ق ّدم من جهد ّ
العرب ّية بدراسات نقديّة آلخر ما طرحه الغرب من مشاريع ودراسات عن القرآن الكريم.
املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيج ّية
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مقدِّمة المؤلِّف
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل
بسم الله الرحمن الرحيم ،والحمد لله ّ
تسليم كث ًريا وبعد...
املرسلني سيّدنا مح ّمد ،وعىل آله وصحبه وسلّم
ً
خاتم َ
فإ ّن من الرضورة قبل الخوض يف غامر قضايا هذه الدراسة أ ْن أضع بني
يدي القارئ رؤي ًة عا ّم ًة عن االسترشاق ودراسات املسترشقني عن القرآن الكريم،
وحي أو َحا ُه الله -تعاىل-
واهتاممهم الزائد بهذا الكتاب الكريم الذي ميثّل آخ َر ٍ
من كتبِه امل ُن ّزلة إىل أهل األرض.
يدي الدراسة ،وهي التالية:
ويف هذه املق ّدمة بعض ال ّنقاط أق ّدمها متهي ًدا بني ّ
ّ ً
أول :دوافع هذه الدراسة

تع ّددت دوافع اختيار هذا املوضوع ،ومن أه ّمها ما ييل:

ّ
الدافع األول:

اإلسالمي،
إ ّن للقرآن الكريم َمنزِل ًة مق ّدس ًة لدى املسلمني يف جميع أنحاء العامل
ّ
يف رشق األرض وغربها؛ فهو معجزة نبيّهم الخاتم العقليّة الّتي تح ّدى بها البرشيّة
كلّها ،وهو معجزة باقية شاهدة عىل ص ّحة دين اإلسالم؛ وهذا من دواعي االعتقاد
كل مسلم يف حياته أو ما يعرف رضورة
الصحيح ،مع اشتامل القرآن عىل ما يريده ّ
كل
عن آخرته .تلك املنزلة دعت إىل عقد هذه الدراسة ،التي متثّل بيانًا ملقوالت ّ
دارس ُمغرِض يف غل ّو وشط ٍَط له أَ َر ٌب مغرِب يف القرآن ،وعرضً ا لرؤية إسالميّة
تحل به القرآن من صفات مالزمة له تتمثّل يف أنّ:
للقرآن ،وميكن تفصيل ما ّ

ـ القرآن مصدر اإلسالم األ ّول ،فلواله ما ُحفظ لأل ّمة املسلمة عقيدتها ،ورشيعتها ،ولغتها،
وحضارتها ،وهويّتها بني سائر األمم .وإ ّن إضعاف هذا املصدر هو إضعاف لأل ّمة ذاتها ،وهذا
غرض بعض املسترشقني.
ـ القرآن معجزة عقليّة خالدة لإلسالم ،جعل الله له ق ّوة ذاتيّة هيّأت له السيطرة والهيمنة
عىل عقول البرش وقلوبهم ،فإ ْن قورن بسائر الكتب السامويّة التي تع ّرضت للتحريف تبدو
تحل دارسوه
الفروق الواسعة والبون الشاسع يف املصداقيّة والتوثيق ،وإ ّن العاقبة له إ ْن ّ
مبوضوع ّية ون ََصفة وحياد ،وهذا ما يخاف أغلب املسترشقني منه.
وحي أو َحا ُه الله -تعاىل -من كتبه امل ُنزلة إىل أهل األرض ،ويجب عىل هذه
ـ القرآن آخر ٍ
السعي يف إبالغه إىل العاملني ،وهو وحي الرسالة الخامتة ،وعليه قوام حقائق
األ ّمة الخامتة ّ
العقيدة وكلّ ّيات الرشيعة؛ ما يدعو األ ّمة املسلمة بعلامئِها ،ومف ّكرِيها ،ومثقّفيها إىل االهتامم
أي عداوة تنبُع عن شغب وعدوان مهام كان ،حتى وإ ْن تلبّس بثوب زور من العلم ،أو
بص ّد ّ
املنهج ّية العلم ّية؛ دفا ًعا عن القرآن ض ّد منتقديه.
ومث ّة صفات أخرى مالزمة للقرآن ّ
تدل عىل عظيم منزلته ،وجليل أثره يف األ ّمة .وتدعو
كل ما يتعلّق بالقرآن من دراسات رشق ّية كانت
هذه الصفات إىل مزيد من االهتامم بدراسة ّ
أو غربيّة ،مبا يدعو إىل دراسة القضايا ذات االختصاص بالقرآن الكريم ،التي تتناول جانبًا من
دراسات املسترشقني.
الدافع الثاني:

ولكل منهامّ
خاصة الفرنس ّية واألملان ّية منها
يل آلثار املدارس االسترشاق ّيةّ ،
إن الظّهور الج ّ
دراسات متعلّقة بالقرآن الكريم ،بعضها دراسات حديثة ومعارصة -هي يف الواقع دافع
ُخصص بعض دراسات هذه املدرسة وتلك
لل ّدراسة ،ومح ّط اعتناء فيها ،وأرى من الرضورة أ ْن ت ّ
كل منهام؛ بغية اإلسهام يف تحليل االفرتاءات وتوجيهها بال ّرد وال ّنقد املناسبني
لدراسة مقوالت ّ
املرتتّبني عىل ٍ
غواش فيها ،وبيان متويه الشبهات بدفعها ،مع تقديم ال ّنصح املطلوب.
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مقدمة املؤلِّف
الدافع الثالث:

خاصة وأ ّن دول العامل
رضورة قيام مدارس إسالميّة ملواجهة املدارس االسترشاقيّةّ ،
تعج بكثري من املشكالت يف وقتنا الراهن؛ ما شغلها -عىل املستويات كافّة؛
اإلسالمي ّ
الخاص املتمثّل يف أهل العلم بالقرآن -عن
سواء املستوى
اإلسالمي العا ّم أو عىل املستوى ّ
ّ
بذل الجهود البحث ّية لل ّدفاع عن القرآن ،و َح َال دون ُحسن التخطيط والتنظيم للتعظيم
ومؤسساتهام؛ لذا دعت الرضورة
من قُدرات كثري من هيئات الدعوة والفكر اإلسالميَّني ّ
اقي للقرآن؛ مثل:
إىل إنشاء املراكز البحث ّية التي تعتني بدراسة مقوالت الدرس االسترش ّ
اإلسالمي للدراسات االسرتاتيج ّية)  ،وعنه تصدر إصدارات؛ مثل :مجلّة (دراسات
(املركز
ّ
استرشاق ّية) ،وهي ت ُعنى باالسرتاتيج ّية الدين ّية واملعرف ّية ،ومجلّة نوع ّية هي( :القرآن
متخصصة يف مجال الدراسات االسترشاقيّة املعارصة للقرآن الكريم.
واالسترشاق املعارص)
ّ
[[[

[[[

فإ ّن عمل املركز يقوم نيابة عن األ ّمة بس ّد تلك الثّغرة اللتئام تلك الثلمة ،فهذا مقام من
فروض الكفاية ،وهو منزل صعب ،ومركَب و ِعر ،ومقام ِ
عس ،وسبيل خطر يحتاج إىل تضافر
اقي ،والوقوف عىل
كثري من الجهود ،وبذل القدرات واألوقات؛ لضبط ثغرات الفكر االسترش ّ
جانب من دراسات املسترشقني املتعلّقة بالقرآن؛ لذا تحتّم القيام باملشاركة بهذه الدراسة
خدم ًة للقرآن الكريم ،ودف ًعا ألوهام بعض املسترشقني.
تلك أسباب ودوافع كافية تدفع الباحثني إىل بذل الجهود يف مواصلة دراستها ،وبحثها
خاصة.
ودفع الشُّ َبه؛ لذا سأفرد هذا املوضوع بالدراسةّ ،
ً
ثاني�ا :بي�ن يدي االستشراق

الشق ،وهذا التو ّجه
الشق ،وهو تو ُّجه غر ّيب لدراسة علوم ّ
االسترشاق هو طلب دراسة ّ
ظل عىل مدى قرون مضت وإىل يومنا هذا ،حيث ظهر يف صورة مص ّنفات أُلّفت حول الرشق،
ّ
ّ
والثقايف باالعتامد عىل املايض ودراسة
الديني
[[[ يعمل يف مجال االسرتاتيجية الدينيّة ،ويهدف لوضع خطط وبرامج اسرتاتيجيّة يف املجال
ّ
الحارض والتطلّع نحو املستقبل؛ لتحسني الوضع املوجود ومعالجة املخاطر املحدقة .يراجع موقع املركز عىل شبكة املعلومات
(https://www.iicss.iq/?id=8).
متخصصة تُعنى بالدراسات االسترشاقيّة املعارصة للقرآن
[[[ تصدر عن املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية ،بريوت لبنان ،وهي مجلة
ّ
الكريم ،صدر العدد األ ّول منها سنة 1440هـ يف شتاء 2019م.
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أو ترجامت ملصادره األوىل؛ بد ًءا بالقرآن ،وانتها ًء ببعض مص ّنفات علامء مسلمني ،أو يف
صورة دراسات حول تفسري القرآن ،أو رشح لسرية النبي الخاتم ،وغري ذلك من الجهود
االسترشاقيّة.

السيل الجارف من
لك ْن من امل ُال َحظ أ ّن جهود أهل اإلسالم مل تك ْن لتمثّل ُع ْش هذا ّ
سبب ذلك إىل تأسيس عرشات الجامعات واملعاهد
الدراسات االسترشاق ّية ،وقد يعود ُ
العلم ّية يف الغرب ت ُعنى بدراسة الرشق؛ لغ ًة وبيئ ًة ودي ًنا؛ ما جعل األمر خارج نطاق
اقي يقوم باجرتار واسرتجاع عرض
العلمي
الحوار
املنهجيّ ،
خاصة وأ ّن ال ّدرس االسترش ّ
ّ
ّ
شبهات قدمية بصور ٍة محدثة ،وبأسلوب َع ْر ٍض وآليّة جديدين ،فلو كان َس ْه ًم واح ًدا
سبب ذلك –أيضً ا– االهتامم املصطنع برجال
الت ّقيتُه ،لك ّنه سه ٌم وثانٍ وثالث ،وقد يكون ُ
طلب العلم فيه ،مع
االسترشاق من خالل استدعائهم إىل جامعات الرشق؛ ليحارضوا ّ
متكينهم من عرض رؤاهم ،فيعرضونها عىل العقول املسلمة ،وهي رؤى –بال أدىن ّ
شك–
تحمل تص ّورات مج ّردة مغايرة للرؤية املوروثة للمسلم تجاه القرآن.
وإ ّن دراسة االسترشاق لها أه ّم ّية؛ حيث إنّها ّ
الشق
تدل عىل املوقف الغر ّيب من ّ
اقي
عا ّمة ،ومن اإلسالم ّ
خاصة ،وما له من دوافع عديدة .ويُالمس الدرس االسترش ّ
ٍ
وخاصة
اإلسالمي تتّصل بهويّة املسلم أو مبسلّامته العقَديّة،
موضوعات شتّى يف الفكر
ّ
ّ
اقي منطق ًة تُالمس مسل ٍ
َّامت معلوم ًة رضورة يف دين اإلسالم؛
حينام يطرق ال ّدرس االسترش ّ
ما يستوجب ش ّدة االهتامم بهذا ال ّدرس ،واستيعاب مقوالته ،وفهم مقاصده.
قال املسترشق األملاين رودي بارت « :وعلم االسترشاق كام هو بني أيدينا اليوم نتيجة
نشاط أجيال عديدة من العلامء»  ،وهذه مقولة إدوارد سعيد  ،الذي ّبي بوضوح
[[[

[[[

[[[

[[[ رودي بارت1983-1901( :م) مسترشق أملاين ولد سنة ( )1901بويتندروف جنوب أملانيا من أرسة أكرثها قساوسة ،دخل جامعة توبنجن
تعلم عىل املسترشق «إنّو لتمن» فحصل عىل الدكتوراه األوىل سنة ( )1924وحصل عىل دكتوراه التأهيل للتدريس بالجامعة سنة (،)1926
ويف سنة ( )1941حصل عىل كريس علوم اإلسالم بجامعة بون ،ويف ( )1951كان أستاذًا لإلسالميات بجامعة توبنجن ،ترجم القرآن لألملانية
تب ًعا للرتتيب العثامين املتبع لدى املسلمني مع رشح فلولجي .انظر :بدوي ،عبد الرحمن :موسوعة املسترشقني ،ط  ،3بريوت ،دار العلم
للماليني ،1993 ،ص.63-62
[[[ انظر :بارت ،رودي :الدراسات العربية واإلسالمية يف الجامعات األملانية -املسترشقون األملان منذ تيودور نولدكه ،ترجمة :مصطفى ماهر،
طبع املركز القومي للرتجمة ،العدد ( )1784سنة ( ،)2011ص.14
جامعي لألدب ــ
[[[ إدوارد سعيد2003-1935( :م) هو :إدوارد وديع سعيد ،ولد سنة ( )1935مبدينة القدس لعائلة مسيحية منظر أديب وأستاذ
ّ
12

مقدمة املؤلِّف

اقي ،فقال« :تشري التقديرات إىل أ َّن عدد الكتب التي كتبت عن
غزارة املنتج االسترش ّ
الرشق األدىن كان يبلغ نحو ( 60ألف) كتاب ما بني عامي ( )1800و(1950م) بينام كان
عدد الكتب التي كتبها الرشق ّيون عن الغرب ال يقارن عىل اإلطالق بهذا ال ّرقم ،وال ّ
شك
التغي يف األنساق التاريخ ّية؛
أ ّن مثل هذا الخلَل يف امليزان بني الرشق والغرب من د َوال ّ
إذ كان اإلسالم يُسيطر يو ًما ما عىل الرشق والغرب جمي ًعا ثقاف ًّيا وعسكريًّا»  .إذًا ،فإ ّن
رؤية االسترشاق جا ّدة ال تلعب ،متتابعة ال تفرت ،متّصلة األجيال بال كللٍ أو ملل.
[[[

ومع توصيف بارت لالسترشاق عىل أنّه ٌّ
دال عىل (نشاط أجيال عديدة) ،وتوصيف
سعيد لالسترشاق عىل أنّه ٌّ
(التغي يف األنساق التاريخ ّية) ،قد يُفهم منهام نو ٌع
دال عىل
ّ
من االستعالء املرتكز عىل النشاط املتّصل والجهود املبذولة ،وتصور الوضع يف الرشق
بالتأزّم السوداوي أو املأساوي ،أو حتى يَشتَ ِمل عىل نظرة تشاؤم ّية ـ ولو من جانب بعيد
وطرف خفي ـ واألمر واضح؛ أل ّن عبارتا «سعيد» و»بارت» كلتاهام بيان لواقع عالقة
اإلسالمي إىل ح ٍّد كبري؛ لذا ال يه ّمنا –يف قليل أو كثري– أ ْن نعرف إ ْن
بالشق
االسترشاق ّ
ّ
فاملحصلة واحدة ،ويكفي التع ّر ُف عىل
كان أحدهام قال مقولته تلك شامتًا ،أو معات ًبا،
ّ
السمع
أنَّها حقيقة دالَّة عىل العالقة بني الرشق والغرب؛ أل ّن أعامل املسترشقني ملء ّ
والبرص يو ًما بعد يوم.
رض اإلسالم بكتابه املعجز،
ومهام كان من ترسانة الدراسات االسترشاقية؛ فإنّها ال ت ّ
رض الحقائق؛ بقدر ما ّ
يدل عىل افتقاد املنتقد للمنهج
ونب ّيه الكامل؛ أل ّن النقد ال ي ّ
فكل دراس ٍة منصفة جادة
املوضوعي الجا ّدُّ ،
والحس املنصف ،والبحث
العلمي السليم،
ّ
ّ
ّ
وموضوع ّية تصل إىل غايتها من الحقيقة إ ْن سعت إليها ،فرتاها رأي العني للشمس يف
َوضَ ِح ال ّنهار.
ويف حديث النبي مح ّمد حني قال« :يُ ِ
كم تَدا َعى
وشكُ األُ ُ
مم أنْ تَدا َعى عليكُم َ
ٍ
يومئذ؟ قال« :بَ ْل أَن ُتم يَو َمئ ٍذ كَ ِثريٌ،
األَكَلَ ُة إىل َق ْص َع ِتها» ،فقال قائل :ومن قلَّ ٍة نحن
مؤسسة لدراسات ما بعد الكولونيالية ،وكان يدافع عن حقوق
ــ املقارن يف جامعة كولومبيا بالواليات املتحدة األمريكية ،وهو شخصية ّ
الشعب الفلسطيني ،وصفه روبرت فيسك بأنه :أكرث صوت ف ّعال يف الدفاع عن القضية الفلسطينية ،تويف سنة (.)2003
[[[ سعيد ،إدوارد :االسترشاق املفاهيم الغربية للرشق ،ترجمة :محمد عناين ،ط  ،1القاهرة ،رؤية للنرش والتوزيع ،2006 ،ص.322-321
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السيلِ  ،ولَي ْن ِز َع َّن اللهُ ِمن ُصدو ِر عَدُ ِّوكم امل َ َهاب َة ِمنكُمَ ،ولَ َيق ِذف َّن اللهُ
ولَ ِك َّنكم غُثا ٌء كغثَا ِء َّ
رس َ
«حب الدُ نيا وكراه ّي ُة
يف قلُو ِبكُم ال َو ْه َن» ،فقال ٌ
ول الله ،وما ال َو ْه ُن؟ قالُّ :
قائل :يا ُ
ِ
النبوي
املوت»  ،أقول :إ ّن مفهوم (تَداعي َاألكَلَ ُة إىل َق ْص َع ِتها) الواردة يف هذا الحديث
ّ
رمبا يكون رش ًحا واقع ًّيا مسبقًا قبل مقولتي (بارت وسعيد) السالفتني؛ أل ّن مفهوم
اقي املتواصل ألصول اإلسالم ومصادره،
االسترشاق لديهام أقرب لتوايص ال ّدرس االسترش ّ
عبان بأسلوب بليغ عن
وأل ّن مقولتيهام تؤكّدان عىل صدق النبي مح ّمد ،كام أنّهام يُ ّ
سوداوي يعيشه املسلمون.
أليم
واقعٍ ٍ
ّ
[[[

وصفا الواقع ،لك ّنهام يُض ِعفان من عزم
كام أ ّن ّ
كل من (بارت وسعيد) ،يف مقولتيهام؛ وإن َّ
كل منهام من اآلثار السلب ّية اليشء الكثري عىل من تستميلهم األقوال
املسلم ،وقد يرتت ّب عىل ّ
النبي مح ّمد يُ ّبي أ ّن العالج يف (كراه ّية
املرسلة وال ّرباقة ،فينقصها اإلنصاف .بينام قول ّ
وحب املوت) ،واملُراد من ذلك وعي الواقع ،ورقي الرؤية بإقبال عىل اآلخرة ،وابتغاء
الدنيا ّ
النبي يُو َحى إليه ،ويُعلَّم ما مل يك ْن
رضوان الله تعاىل ،مع اإلخالص يف العمل ،وإميان موقن بأ ّن ّ
خب ل ُي ِ
خب الناس مبا سيكون؛ فيكون كام أخرب.
يَعلَم ُ
أهل عرصه ،ويُ َ
اقي بدراساته وأبحاثه عىل مدى تاريخه بإنعاش ذاكرة املسلم
لقد أىت ال ّدرس االسترش ّ
يظل األمر مج ّرد اجرتار للمقولة النبويّة دون
الجرتار املقالة النبويّة الرشيفة ،وال أحبّذ أ ْن ّ
تقديم جهد واع منظّم ،فلن تجدي الذاكرة شيئًا يف تغيري الواقع؛ إال بفعل ناجز نافع؛ لذا أرى
رضورة أن يبقى األمل يف جيلٍ مؤمن بقدراته ،عارف ملهاراته ،واع بوجوده ،يتع ّرف عىل رؤية
اآلخر؛ لتحفّزه عىل إثبات ذاته؛ خدم ًة لدينه ،ووطنه ،وحضارته؛ إذ يعمل عىل تغيري الواقع مبا
توفّر لديه من وعي بصري مدرِك مع جهد إيجا ّيب ناجزٍ.
ً
ثالثا :بي�ن يدي االستغراب

االستغراب هو :نوع من العلم املهت ّم بدراسة الغرب من نواحي العقيدة ،والترشيع،
والتاريخ ،والجغرافيا ،واالقتصاد ،والسياسة ،والثقافة والفكر واأليديولوج ّيات...؛ وهذا
العلم ّ
العلمي بني الرشق والغرب ،وهو الوجه الثاين لالسترشاق .وقد
يدل عىل التواصل
ّ
[[[ أخرجه اإلمام أبو داود يف (سننه) ،كتاب املالحم ،باب يف تداعي األمم عىل اإلسالم ،رقم ،)4297( :واللفظ له ،واإلمام أحمد يف (مسنده)،
رقم ،)22397( :والبيهقي يف (دالئل النبوة) ،)468/6( ،رقم ،)2960( :والحديث حسن صحيح ،من حديث ثوبان ريض الله عنه ،و(األكَلَة)
بفتحتني ،كام ضبطت كذلك باملد وكرس الكاف اآلكلة بوزن فاعلة ،وكالهام جمع آكل.
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كل ما لدى العامل القديم الكالسييك من
شهد بذلك املسترشق ستانوود كب فقال« :إ ّن ّ
علم وتكنولوجيا قد انتقل قبل ذلك بوقت طويل إىل أوروبا عن طريق العرب»  ،تلك
شهادة من أهلها؛ أل ّن الغرب حينام بدأ نهضته العلم ّية والثقاف ّية والفكريّة تو َّجه إىل
اإلسالمي ،وأفاد من معطيات حضارة اإلسالم ومنجزات املسلمني؛ ابتدا ًء
دراسة العامل
ّ
العلمي .وتكفي نظريّات املسعودي (346 - 283هـ) ،وأبو
العلمي ،واملنهج
من التفكري
ّ
ّ
ريحان البريوين (440-362هـ) ،وابن النفيس ( 687-607هـ) ،وابن خلدون (-732
808هـ) ،وغريهم كثري من أعيان العلامء الذين أث َّروا يف الحياة العلم ّية يف املجاالت كافّة،
عب التاريخ .ويف ذلك كلّه داللة
فمنحوا البرشيّة معانٍ جديدة ،وأناروا مسريتها العلم ّية ْ
اإلسالمي مبختلف معطيات الحضارة اإلسالم ّية.
عىل مدى تأث ّر الغرب يف درسه الرشق
ّ
لذا ،فإ ّن من الواجب عىل املسلمني أ ْن ينطلقوا لدراسة الغرب من جميع جوانبه  ،سواء
يغي ذلك يف التاريخ اإلنسا ّين شيئًا.
أق ّر أهل الرشق أو الغرب بذلك أو أنكروا ،فلن ّ
[[[

[[[

وجدير بالذكر إيراد بعض املالحظات يف هذا الصدد ،وهي:

ً
أول :لقد تط ّرق بعض املفكّرين من علامء اإلسالم من حوارض اإلسالم إىل دراسة
الغرب ومناهجه ،ونجحوا -إىل ح ٍّد ما -يف فهم الحضارة الغرب ّية ،وهم يُعتربون نواة
صحيحة إيجاب ّية لعلم االستغراب ،حيث علِموا مواطن الق ّوة والضعف ،ووقفوا عىل
نقاط الرباعة واإلبداع أو الفشل واالتّضاع ،كام رصدوا مظاهر ال ّنجاح والتف ّوق أو اإلخفاق
والتم ّزق ،ولنرضب مثالً لهؤالء اإلمام عبد الحليم محمود (1978-1910م) الذي درس
يف فرنسا ،وكذلك الدكتور رشدي فكَّار (2000-1928م)  ،فإ ّن هؤالء وغريهم قد أجادوا
واملنهجي حتّى أفادوا واستفادوا منه
والفكري
التاريخي
فهم الواقع الغر ّيب عرب التسلسل
ّ
ّ
ّ
رقي الرؤية اإلسالم ّية للبرشيّة.
املفيد ،وب ّينوا للناس ّ
[[[

[[[ كب ،ستانوود :املسلمون يف تأريخ الحضارة ،ترجمة :محمد فتحي عثامن ،ط  ،2السعودية ،الدار السعودية للنرش والتوزيع1985 ،م ،ص.111
[[[ انظر :زنايت ،أنور محمود( :مصطلح االستغراب) ،تاريخ اإلضافة  ،2012/12/2عىل موقع
(https://www.alukah.net/culture/0 /47271/).
[[[ رشدي فكار2000-1928( :م) ،مفكر إسالمي وعامل لغوي ورشعي ،ميثل مدرسة فكرية إسالمية تحسن التعامل مع الغرب ،ولد بقرية الكرنك
بقنا من صعيد مرص ،حفظ القرآن مبك ًرا وبحكم تكوينه القروي نشأ عىل القيم والخلق الحميد وحب الخري للجار أيا كان معتقده وانتامؤه
العرقى ،حصل عىل دكتوراه يف الفلسفة من باريس ،وعمل أستاذًا زائ ًرا بجامعة محمد الخامس باملغرب ،أثرى املكتبة اإلسالمية مبؤلفات عدة،
مات سنة  2000باملغرب إثر أزمة قلبية مفاجئة .انظر :فكار ،رشدي :نهاية عاملقة الغرب ،ط  ،1مرص ،مكتبة وهبة ،سنة  ،1989ص.145 - 141
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ثان ًيا :إ ّن علم االستغراب قد تط ّرق إليه بعض العلامء املسلمني الّذين درسوا املناهج
الغربيّة ،فتأث ّروا بها لدرجة أنّهم أرادوا دراسة علوم اإلسالم بتلك املناهج الغربيّة ،التي عجزت
عن تقديم حلول لإلشكاليّة الغربيّة؛ من حيث تقديم رؤية دينيّة صحيحة تجمع بني فرائض
الدين ـ مطلق دين ـ وبني مطالب الدنيا ،فإنّهم مسلمون بعقل ّي ٍة غرب ّي ٍة ،أو غرب متأسلمون،
فال ميكن التفرقة بني هؤالء وبني املسترشقني؛ فالعقل ّية واحدة ،وإن تع َّربت أسامؤهم،
كل مذهب؛ انسال ًخا من
رشقت منابتهم األوىل ،لك ّن اتّجاهاتهم الفكريّة تغ ّربت ،وذهبت ّ
وت َّ
هويّتهم الحضاريّة والدينيّة والعربيّة.
ثالثًا :إن مث ّة رؤية جا ّدة يف علم االستغراب تدعو إىل دراسة أهل الرشق لعلو َم الغرب
بصورة إيجاب ّية؛ مبعنى :بناء رؤية صحيحة عن الغرب مبوضوع ّية وحياد دون تأث ّر؛ حتى
تفهم العقل ّية الغرب ّية وأصول مناهجها العلم ّية .ومعلوم أ ّن العقل ّية الغرب ّية ذات إرصار عىل
التّصادم مع اإلسالم –وهم معذورون–؛ أل ّن اإلنسان ابن بيئته وتص ّورات مجتمعه ،كام أنّهم مل
يجدوا من يرفع عنهم الجهل بحقيقة اإلسالم الحنيف ،ث ّم تكون تلك الرؤية الجادة لالستغراب
يف مقابل االسترشاق ،حيث يدرس أهل الغرب علوم الرشق ومصادر اإلسالم ،ومدى تق ّدم
خاص.
املسلمني من خالل تص ّور ّ
راب ًعا :يعتربه البعض علم االستغراب وليد َع ٍ
قد أو عقديْن سابق َْي ،لك ْن بات ّساع الرؤية
اإلسالمي يقول :إنّه ُولِد منذ قرابة أكرث من مئتي سنة ماضية ،حيث وقعت
ندرك أ ّن الواقع
ّ
الشق ،وفيها ما فيها ،ث ّم بدأ بعد ذلك إرسال بعثات علميّة من بالد
حملة الفرنسيس عىل ّ
املسلمني إىل جامعات الحوارض الغرب ّية ،وبدأ دور رائد االستغراب رفاعة الطهطاوي ،ووحيد
خان ،ث ّم العديد م ّمن جاء بعد ذلك من علامء وباحثني.
رجل رشق ًّيا يدرك
وكان من الباحثني من حافظ عىل هويّته الحضاريّة ،ورؤيته للغرب؛ بوصفه ً
أدوار الغرب الخفيّة والظاهرة ،وكان منهم من تأث ّر بالغرب ،فاستغربت رؤيته مع الحفاظ عىل
هويّته الحضاريّة ،كام كان منهم من استغربت هويّته منسل ًخا من َح ْولِه وطَ ْوله وقُ ّوته.
وإىل يومنا هذا ما زال هناك الكثري من العلامء والباحثني الدارسني باملعاهد واألكادمي ّيات الغرب ّية
وهو أمر غري مستنكر بصفة عا ّمة ،-لك ّنه توطئة ومتهيد لخلق رؤية استغراب ّية بصفة عا ّمة.16
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اإلشكال ّية األوىل :نحن حيال رؤى ع ّدة :األوىل :رؤية عا ّمة لالسترشاق من خالل املدرسة
الفرنس ّية واملدرسة األملان ّية لدراسة القرآن مبنهج ّية محدثة ت ّدعي ات ّخاذ منهج ّية تاريخ ّية
ونقديّة لدرس املخطوط القرآ ّين ،حتّى تأيت بنتائج غريبة ّ
تدل عىل سوء املنهج والغرض من
خاصة يف أمنوذجني؛
اقي نفسه ،وتُحاول نفي ثبوت ّية ال ّنص القرآ ّين .الثانيةّ :
ال ّدرس االسترش ّ
األ ّول :من املدرسة االسترشاق ّية الفرنس ّية ،وهو الدكتور (فرانسوا ديروش) ،وأمنوذج آخر من
املدرسة االسترشاقية األملان ّية ،وهي الدكتورة (إنجليكا نويفرت).
فتأيت الدراسة لتعرض تلك ال ّرؤى ،محاولة ال ّرد عىل دعاوى هذين األمنوذجني؛ لكونهام
الخاصتني يف ضوء رؤية إسالم ّية موضوع ّية؛
ُيثّالن هاتني املدرستني ،ولرتصد هاتني الرؤيتني
ّ
كل مسلم ،والتي تعترب عرفًا متعارفًا مبنهجيّة توثيق
مم أجمع عليه علامء اإلسالم ،ونشأ عليها ّ
ّ
بالسند املتّصل إىل رسول الله وهذه رؤية
القرآن وحفظه وكتابته ،وثبوت ال ّنص القرآ ّين ّ
أهل اإلسالم املتوارثة.

يصح يف األفهام يشء * * * إذا احتاج ال ّنهار إىل دليل .
وليس ّ
[[[

الخاصة بالقرآن أمر يحتاج إىل يشء من
اإلشكال ّية الثانية :الوقوف عىل دراسات االسترشاق
ّ
التأن والدرس الدقيق؛ بغية ضبط الرؤية االسترشاقيّة؛ وهي –بال أدىن ّ
شك– تنفي كث ًريا من
ّ
خاصة يف مجال جمع
الثوابت وتغاير الرؤية اإلسالم ّية املوروثة بني املسلمني ً
جيل بعد جيلٍ ّ ،
نص القرآن وتدوينه وتوثيقه.
ّ
اإلشكال ّية الثالثة :تختلف أغراض االسترشاق ،وتتع ّدد األهواء غال ًبا حينام تتعلّق مقوالت
اقي باإلسالم ومصادره؛ لرضورة ال ّنظر مع التمييز والفصل بني الدرس
ال ّدرس االسترش ّ
الخاص بدراسة القرآن الكريم ،أله ّم ّية الوقوف
اقي
ّ
اقي العا ّم وبني الدرس االسترش ّ
االسترش ّ
عىل تلك املقوالت؛ لل ّرد عليها.
[[[ البيت من شعر أيب الطيب املتنبي .انظر :بن عباد ،الصاحب :األمثال السائرة من شعر املتنبي ،تحقيق :الشيخ محمد حسن ،ط ،1بغداد،
مكتبة النهضة1965 ،م ،ص.46
17

ً
خامسا :منهج المستشرقين في الميزان

علم متع ّدد الجوانب له صور
إ ّن الحياد
العلمي يقتيض القول :إ ّن االسترشاق بات ً
ّ
مرشقة؛ منها :العالقة الربيئة العلم ّية املنصفة ،حتّى قيل« :لوال عناية املستعربني بإحياء
آثارنا ملا انتهت إلينا تلك الدرر الثمينة التي أخذناها من طبقات الصحابة وطبقات
الحفّاظ ،ومعجم ما استعجم ،وفتوح البلدان ،وفهرست ابن النديم ،ومفاتيح العلوم،
وطبقات األطباء ،وأخبار الحكامء ،واملقديس واإلسطخري ،وابن حوقل ،وغريها إىل عرشات
من كتب الجغرافيا والرحالت التي فتحت أمامنا معرفة بالدنا يف املايض ،وبها وقفنا
عىل درجة حضارتنا ،ولوال إحياؤهم تاريخ ابن جرير وابن األثري وأيب الفداء واليعقويب
والدينوري ،لجهلنا تاريخنا الصحيح وأصبحنا يف عامية من أمرنا»  ،وهذه صور مرشقة
ال ينكرها إال جاحد أو معاند ،ومن دواعي الحياد بيان صور االسترشاق بجميع جوانبه،
متعصبة ف َّجة بدت يف منهج ّية غري
فبقدر موضوع ّية البعض هناك كذلك صور استرشاق ّية ّ
موضوع ّية متعالية ،أو رؤية سوداويّة أفرزت عالقة س ّيئة متوارثة.
[[[

الشق ،وعىل
ويف تلك الصورتني داللة كربى عىل تع ّدد عالئق االسترشاق بعلوم ّ
باكورة عالقة االسترشاق باملخطوط العريب ،حيث كان للرتجمة والبحث العلمي أث ٌر يف
واإلسالمي عىل السواء.
نرش املخطوط العر ّيب
ّ
والس ّنة
إ ّن املسترشقني «استم ّدوا مق ّومات منهجهم يف دراسة علوم ّ
الشق والكتاب ّ
من مناهج غرب ّية مرتكزة عىل ٍ
أسس مغايرة لروح السرية ووقائعها؛ أل ّن معالجة واقعة
يف السرية متت ّد إىل عامل الغيب ،وترتبط أسبابها بالله تعاىل ،وباالعرتاف بالوحي ،وهي
يف الحقيقة همزة الوصل املبارشة بني الله تعاىل ورسوله الخاتم ،فال ميكن التعامل معه
كام يُتعامل مع الجزئيّات ،والذ ّرات والعنارص يف مخترب التجارب الكيميائيّة؛ إذ إنّها
خاص ،بل شبكة من العوامل واملؤثّرات التي تنحدر عن مملكة محض
تجربة من نوع ّ
العقل ،وتستعيص عىل التحليل املنطقي االعتيادي املألوف»  .وإن مثّ ة خطورة تنعكس
[[[

[[[ النملة ،عيل إبراهيم :إسهامات املسترشقني يف نرش الرتاث العريب واإلسالمي ،ط ،1الرياض ،مكتبة امللك فهد الوطنيّة ،سنة ،1996
ص.22-21
[[[ النعيم ،عبد الله محمد األمني :االسترشاق يف السرية النبوية ،ط ،1املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،سنة  ،1997ص.33
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اقي املتعلّق بالقرآن وعلومه وتفسريه ،مع
عىل الفكر اإلنسا ّين من تناول الدرس االسترش ّ
العلمي؛ لذلك ال ُيكن اعتبار بعض األحداث مسألة
إساءة استخدام االسترشاق للمنهج
ّ
تاريخ ّية رصفة تخضع ألساليب ال ّنقد والتحليل.
وال ميكن تناول علوم اإلسالم من منطلق مناهج ال تنسجم مع أصل اإلسالم ،فقد
اقي مناهج تُيسء للحقائق العلم ّية قبل أن تيسء إىل اإلسالم،
استخدم ال ّدرس االسترش ّ
ومنها منهج( :األثر والتأثري ،واملنهج العلامين ،واملنهج املادي ،واملنهج اإلسقاطي ،ومنهج
النفي واالعرتاض واعتامد الضعيف الشاذ ،وتوهني القوي املتواتر) ؛ فضلً عن منهج
ّ
الشك والتشكيك ،ومنهج التجريب.
[[[

اقي يهدم املعاين الكاملة ،ويج ِّزئها حتّى يُ ِعيد تركيبها م ّرة أخرى
إ ّن املنهج االسترش ّ
عىل ما يهوى من آراء ورؤى .إنّه يبني أفكا ًرا متهافت ًة متداعي ًة متهاوي ًة عىل أفكا ٍر ِ
كبيت
العنكبوت ،وهذا ما يريده درس االسترشاق الّذي يقصد إىل أن يكون قامئًا عىل رؤية
ماديّة رصفة.
وجدير باملالحظة أ ّن خطورة الدرس االسترشاقي تظهر جليّ ًة حينام يتعلّق بذات
القرآن الكريم يف تكوينه وتدوينه ،بل ويشت ّد خطرها أكرث عندما يت ّم ربط تاريخ تدوين
القرآن بـ(املخطوط القرآين) ،الذي أظهرت الدراسات االسرتاق ّية املعارصة ارتباطًا بينهام،
فهذه الدراسات من أكرث دراسات االسترشاق خطورة عىل اإلطالق من وجهة نظري.
كام تدور رؤية الكتَّاب املسترشقني للقرآن بني أمرين :أ ّولهام :أنّه كتاب غري مرت َّب
تلخيصا ألفكار
يحتاج إىل ترتيب معقول يتامىش مع العقليّة الغربيّة .ثانيهام :اعتباره
ً
محمد ؛ إذ يزعم ال ّدرس االسترشاقي ـمن غري مواربةـ أ ّن القرآن من تأليف النبي
محمد ،وتلك مسلَّمة االسترشاق أضحت مق ّدمة ملقوالت االسترشاق املد ّونة بكرثة كاثرة،
أو بقلّة عاثرة يف مص ّنفاتهم ،شاهدة عىل مجانبة املنهج العلمي ؛ أل ّن الفيصل بني
[[[

[[[

[[[ النعيم ،االسترشاق يف السرية النبويّة ،م .س ،ص.36
[[[ ستيفانيدز ،إميانويال :القرآن خطيًّا دراسة يف الرتتيب الزمني لسور القرآن يف كتاب تاريخ القرآن ،تعريب :حسام صربي ،نرش إلكرتونيا
عىل موقع (مركز تفسري للدراسات القرآنية) ،اململكة العربية السعودية ،ص.4
الدرس االسترشاقي القرآن وحي من الله كأحد االحتامالت العقلية املحتملة.
[[[ لدرجة أنه مل يعترب
ُ
19

الدراسات العلم ّية هو يف استخدام املنهج العلمي مبعياريّة صحيحة من تحليلٍ ٍ
ونقد،
فام وافقه يُقبل ،وما خالفه يُر ّد عىل صاحبه.
كام ال تخفى عالقة الرشق بالغرب ،أو عالقة الغرب بالرشق صارت تفرز عن آرا ٍء
الش َق ٌ
رشق ،وإ ّن
شا ّذ ٍة تصدر من هنا أحيانًا ،أو من هناك أحيانًا أخرى ،تقول :إ ّن ّ
غرب ،بل صدرت آراء من أرقى مراكز البحث تصف اإلسالم – كتابًا ونب ًّيا وحضارة
الغرب ٌ
– بأنّه (عد ّو أخرض) حتى انفرطت دعاوى حشدت لحالة من (اإلسالموفوبيا) ؛ كحال
عا ّم ساد الكثري من الغرب ّيني يف العقود القليلة املاضية ،وهو ع َر ٌض صار مرضً ا ليس عارضً ا
طارئًا ،بل حال مالزم شاخص مؤث ّر يف العالقة بني الرشق والغرب ،ال ّ
شك أ ّن ذلك أث َّر
عىل أهل الدرس االسترشاقي ،وأث ّر يف سلوكيات كثري من الناس ،وأ ّدى إىل وقوع جرائم
وأحداث نتيجة تلك الدعاوى ،حتى صار أمر التّعادي رأي العني..
[[[

ً
سادسا :المنهج المعتمد ِفي تحليل الدرس االستشراقي ونقده

يقيني وإميا ٍّين برسالة ال ّنبي محمد الخامتة ،ووحي الله تعاىل له ،نتحفَّظ
إنّه من منطلَقٍ
ٍّ
اقي وسوف نعمد يف هذا الكتاب إىل تحليله ونقده وفق
عىل كثري من مقوالت الدرس االسترش ّ
ما ييل:
1.1إظهار التناقضات يف مقاالت املسترشقني ،بني نفي اليشء ،ث ّم إثباته ذاته.

2.2بيان وجه انتقاء الدرس االسترشاقي لألدلّة التي تناسب الهوى والغرض ،وترك ما
سواها.
يل أعناق نصوص بلحن من القول؛
3.3تعرية املستور من الدرس االسترشاقي؛ إذ يقوم ب ِّ
ليستشهد بها عىل فكرة حاملة ،أو يقوم بـ(افتكاسة متعاملة).
4.4بيان مصادمة مقاالت املسترشقني مع الحقائق التاريخ ّية ،أو املبادئ العلم ّية
يتوصف بها بعض
[[[ اإلسالموفوبيا :هو مصطلح محدث يفيد معنى الخوف من اإلسالم ،حيث باتت ظاهرة أوروبية وغربية عامة ،وقد ّ
الرشقيني لسبب من األسباب ،وسبب هذا املرض األسايس :انعدام املعرفة بحقيقة اإلسالم ورشائعه املختلفة ،وغياب بعض مفاهيم اإلسالم
عن الثقافة العامة ولذلك أسباب عديدة ال يتسع املقام لذكرها( .الباحث).
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اقي إيرادها وذكرها إ ّما لقصور
املعتربة ،أو مع نصوص قرآن ّية أغفل الدرس االسترش ّ
يف الدارس ،أو إرساعه الخطى نحو فكرته األساس ّية ،أو لخطأ يف ال ّدرس نفسه.
اقي ،وغفلته عن منهج ّية اإلسالم العلم ّية يف جمع القرآن؛
5.5ذهول ال ّدرس االسترش ّ
سواء يف (العهد النبوي) ،أو يف عهد الصحابة من بعده.
6.6سوف أقف بالقارئ الكريم عىل منزلة املخطوط القرآين اليوم ،وما له من صلة
سواء أكانت قويّة معتربة أم ضعيفة ساقطة االعتبار يف توثيق ال ّنص القرآين
نصه لفظًا ومع ًنى يف رشق
اليوم ،وهو ال ّنص املجموع بني اللوحني املُتّفق عىل ّ
ظل قرابة خمسة َع َش قرنًا من الزمان ،مع أ ّن املخطوطات
األرض وغربها ،والذي ّ
القرآن ّية؛ بحسب تقدير الدكتور محمد مصطفى األعظمي بلغ تقديره من
املخطوطات القرآن ّية عد ًدا كث ًريا  ،ال ميكن القطع به؛ إال بعد عمل ّية مسح عا ّم
لكافّة املخطوطات القرآن ّية باملكتبات التي احتوت عليها سواء بالرشق أو الغرب،
كام ال نستطيع الجزم بوجود مصحف ما منها يف مكتبة ما؛ لغياب تاريخ انتقال
تلك املصاحف ،مع أ ّن بعض املعلومات املتف ّرقة بخصوص ذلك موجودة ،وإنّني
أؤيد ذلك؛ ألنّه ال ميكن الجزم بأ ّن أحد املصاحف املنسوبة إىل عثامن يف تركيا،
أو مرص ،أو غريهام ،والجزم املؤكّد تاريخ ًّيا أ ّن عثامن كتب املصحف اإلمام ،ث ّم
أرسل نس ًخا إىل األمصار وانتسخت منه نس ًخا أخرى عىل مدى العصور اإلسالم ّية،
اإلسالمي ،فكانت والية الوايل املسلم تت ّم ببناء
وتوزّعت عىل حوارض العامل
ّ
املسجد الجامع ،وانتساخ املصحف اإلمام؛ لذلك كرث عدد املخطوطات القرآن ّية.
[[[

[[[

[[[ األعظمي )2017-1932( :هو :محمد مصطفى األعظمي عامل هندي له مؤلّفات تتعلّق بالقرآن منها( :تاريخ تدوين القرآن الكريم)،
و(كُتّاب النبي) ،و(النص القرآين الخالد :دراسة مقارنة لسورة اإلرساء يف ( )19مصحفًا مخطوطًا عرب العصور) ،وهو أه ّم خدماته املقدّمة ،وهو
مم يثبت باﻷدلّة املاديّة عدم تحريف
مادي عىل حفظ الله للقرآن ،وقد أثبتت دراسته التطابق التام بني هذه املصاحف عرب العصور؛ ّ
دليل ّ
القرآن ،وهو دليل ينفع غري املسلمني ،ويرد عىل املسترشقني شبهاتهم وأباطيلهم.
[[[ بحسب تقديرات الدكتور محمد مصطفى األعظمي فإ ّن هناك أكرث من ( 251ألف) نسخة للقرآن بني مخطوطات كاملة أو جزئية بداية
من القرن األول الهجري فصاعدًا .انظر :قوالج ،طيار آلتي :املصاحف املنسوبة إىل عثامن بن عفان وعيل بن أيب طالب ،ترجمة :األستاذ
معتز حسن ،تعليق :أحمد وسام شاكر ،إصدار أكتوبر ( ،)2014ص7؛ ()M. M. al-Azami, The History of the Qur’anic Text, p.151
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7.7من الرضورة عرض جانب من جهود علامء املسلمني يف املتابعة الجا ّدة للدرس
االسترشاقي حول (املخطوط القرآين) وال ّرد عىل شبهات املسترشقني ،حيث تتابعت
الدراسات العربية لل ّرد عىل درس االسترشاق يف هذا الصدد وذاك ،وأذكر هنا بعض
محاوالت الدرس الجاد ،ومنها :جهود الدكتور حميد الله  ،وكذلك جهود الدكتور
األعظمي وأيضً ا جهود الدكتور “طيار قوالج” الذي أع ّد محارضة؛ لري ّد بها عىل
وبي أ ّن
تساؤالت املسترشقني يف برلني حول املصاحف املنسوبة إىل عثامن وعيلَّ ،
أه ّم جزء يف موضوع تاريخ املصاحف هو مسألة وصول القرآن إلينا ،كام أنزل عىل
النبي محمد أَ َمحفوظ هو أم غري محفوظ؟ فمن املسلّم به من ِقبَل علامء القرآن
الشق والغرب من غري املسلمني
واملسلمني أنّه محفوظ ،لكن بعض الباحثني من ّ
يخالفون ذلك لتباين طرق بحثهم ،وهم ينطلقون من مسألة أ ّن املسلمني ينطلقون
مسبقًا من كون القرآن بلغنا محفوظًا كام هو  ،ومن الرضورة مواصلة دراسة ما
ولئل تضيع جهودهم س ًدى ،كام يواصل
افتتحه هؤالء ال ُعلامء حتّى نقيم الفرض؛ ّ
جيل بعد
الباحثون من املسترشقني الدرس االسترشاقي بدراسات متّصلة ومتواصلة ً
جيل.
[[[

[[[

[[[

[[[

هذه من األدوار التي أحاول بذل جهدي للقيام بها يف هذه الدراسة؛ لنستبني ونستكشف
ونعقّب وننقد ،وهي بعنوان( :دراسات استرشاق ّية معارصة للقرآن الكريم ـ نقد املدرستني
الفرنس ّية واألملان ّيةـ).
وبعد ..كانت تلك مق ِّدمة رضوريّة؛ لنتع ّرف من خاللها عىل الرؤى املختلفة للقرآن ،سواء
[[[ حميد الله )2002-1908( :هو :محمد حميد الله ،عامل هندي قىض قرابة نصف عمره باحثا ومحققا بأوروبا ودول الرشق اإلسالمي،
متبحر يف اللغة العربية واإلنجليزية والفرنسية واألملانية واألردية والرتكية ،وله مؤلفات قيمة بهذه اللغات يبلغ عددها  175كتابًا ،له مئات
املقاالت يف القرآن والسرية والفقه والتاريخ واملواثيق ،تويف يف الواليات املتحدة سنة (2002م).
[[[ سبق التعريف به.
[[[ طيار آلتي قوالج )....1938-( :باحث تريك محقّق يف مجال الدراسات القرآنية ،وسيايس وعضو بالربملان الرتيك ،له كتاب (املصحف
الرشيف املنسوب إىل عثامن «نسخة طوبقايب رساي ،ونسخة متحف اآلثار الرتكية واإلسالمية ،ونسخة املشهد الحسيني) سنة (،2007
و2009م) ،و(املصحف الرشيف املنسوب إىل عيل بن أيب طالب( -نسخة صنعاء)2011 ،م.
[[[ قوالج ،طيار آلتي ،املصاحف املنسوبة إىل عثامن بن عفان وعيل بن أيب طالب ،م.س.
22

مقدمة املؤلِّف

رؤية االسترشاق الغريب ،أو رؤية املسلمني املمثّلة يف علامء القرآن عىل مدار ألف عام ،ولندرك
مدى أهميّة القضيّة التي يثريها ال ّدرس االسترشاقي وخطورتها من خالل دارسيه وباحثيه من
الصعب أن يكون الباحث منصفًا موضوع ًّيا،
السواء اليوم ،فمن ّ
مسترشقني ومستغربني عىل ّ
السهل امليسور اتّباع ما تشابه مع التواء الفكر ،وهذا ديدن بعض الدارسني.
ومن ّ
د .األمري محفوظ محمد أبو عيشة
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الفصل األول

املدارس االسترشاق ّية والقرآن

املدرسة الفرنس ّية واألملان ّية أمنوذجاً

تطور الدراسات االستشراقيّة.
املبحث األ ّولّ :
نسي.
املبحث الثاين :مدرسة االستشراق الفر ّ

ْماني.
املبحث الثالث :مدرسة االستشراق األل ّ

واأللماني للقرآن.
نسي
ّ
اقي الفر ّ
املَبحث الرابع :الدرس االستشر ّ
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ّ
المبحث األول
ّ
ّ
ّ
تطور الدراسات االستشراقية
1ـ بداية (االستشراق):

إ ّن تحديد نقطة البداية ألعامل االسترشاق عىل وجه التحديد أمر ٌّ
شاق؛ أل ّن الوقوف
عىل نقط ٍة فاصل ٍة لبداية انطالق أعامل االسترشاق تع ّددت رؤى الدارسني حوله؛ فمن
الدراسات ما يعود إىل أ ّن بداية االسترشاق كانت أيّام الدولة األمويّة يف القرن الثاين
الهجري ،حيث إنّه نشط يف الشام بواسطة ال ّراهب يوح ّنا ال ّدمشقي  ،ويعترب ال ّدمشقي
من أوائل من جادل يف عقيدة اإلسالم ،وساعده عىل ذلك عوامل ع ّدة؛ أه ّمها :تنشئته
اللهويت.
العربيّة ،مع تكوينه ّ
[[[

[[[

بالشق عىل أو ّجها من الشّ حن والشّ د
ومن ناحية أخرى ،كانت عالقة الغرب ّ
والجذب؛ لذا يرجع الكثري من الباحثني بداية االسترشاق إىل نشوب الحروب الصليب ّية ،
حيث تبدأ مع بداية تاريخ تلك الحروب ،وهي عالقة تاريخ ّية بعيدة نسب ًّيا ،وقد شاركت
[[[

[[[ الدولة األموية132-41( :هـ) قال ابن كثري" :وملا تسلم معاوية البالد ودخل الكوفة وخطب بها ،واجتمعت عليه الكلمة يف سائر األقاليم
واآلفاق ،ورجع إليه قيس بن سعد أحد دهاة العرب ،وقد كان عزم عىل الشقاق ،وحصل عىل بيعة معاوية عامئذ اإلجامع واالتفاق" ،وكانت
نهايتها يف عهد مروان بن محمد بن مروان؛ لنشوب ثورات ،ووقوع فنت واضطرابات وانقسامات داخلية بني القبائل العربية املختلفة وداخل
األموي( .انظر :ابن كثري :البداية والنهاية ،تحقيق :عبد الله بن عبد املحسن الرتيك ،ط ،1دار هجر للطباعة والنرش والتوزيع2003 ،م،
البيت
ّ
ج ،11ص141؛ ج ،13ص.)254
[[[ يوحنا الدمشقي132-56( :هـ) هو :منصور بن رسجون بن منصور التغلبي ولد بدمشق عاصمة األمويني ،وادّعى أ ّن اإلسالم (هرطقة)
منتقدًا لإلسالم برؤية مسيح ّية ،معت ًربا املسلمني طائفة سامهم (إسامعيليني) ،وشكّلت مؤلّفاته مرج ًعا مهمًّ لجميع الهويت القرون الوسطى،
حيث تلقّى تعليمه الكنيس عىل يد معلّمه «قزما الصقىل» كام أنّه يف بيئة عرب ّية فاهم للغة القرآن ،وهذا مكمن خطورته .انظر :عبد
املحسن ،عبد الرايض محمد :الوحي القرآين يف الفكر الالهويت( ،د /ط .ت) ،ص.14-7
رئييس بني القرن الخامس والثامن الهجريني ،والقرن الحادي
[[[ الحروب الصليبية :تطلق عىل مثاين حمالت عسكريّة نرصانيّة منظّمة بشكل
ٍّ
عرش والرابع عرش امليالديني لالستيالء عىل فلسطني ورغبة يف السيطرة عىل األماكن املقدّسة وأهميّة موقعها الجغرايف ،بوصفها حلقة وصل
بني الرشق والغرب ،ور ّد فعل لفتوحات املسلمني التي جسدت التسامح بني مختلف األديان .انظر :نخبة من العلامء والخرباء ،املوسوعة
مؤسسة أعامل املوسوعة للنرش والتوزيع ،1999 ،ج ،9ص.290
العربية العامل ّية ،ط ،2الرياضّ ،
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ال ّدول األوروب ّية عا ّمة ،وفرنسا وغريها يف حملة امللك لويس التاسع التي اصطبغت
بصبغة فرنسيّة خالصة ،وانتهت به بأرس لويس بدار ابن لقامن باملنصورة يف مرص،
ذليل مك ّب ًل يف األرس يف شوارع القاهرة إعالنًا بنهاية
وخروج امللك القربيص آل لوزنيان ً
املواجهة العسكريّة  ،وبدأ الصليبيون يف التفكري يف وسيلة أخرى غري املواجهة العسكرية
مع الرشق؛ حيث مل ت ُ ْجد املواجهة العسكريّة نف ًعا.
[[[

[[[

الشق تتح ّدد من خالل
وقد يرى بعض الباحثني أ ّن بداية عالقة الغرب بدراسة ّ
خلفيّة االسترشاق التاريخيّة يف نشأته األوىل؛ أل ّن االسترشاق مصطلح يُشري إىل الدراسات
الغرب ّية للرشق ،من حيث شعوبه ودياناته؛ رغب ًة يف اكتشافه؛ لتطويعه لسياسة الغرب
وخدمته ألهداف بالده السياس ّية ،سواء يف عهد االحتالل أو ما قبل ذلك أو بعده.
الشق ،لك ّنه ليس نقطة بداية
املبشين بدراسة علوم ّ
ربا كان يوحنا ال ّدمشقي أحد ّ
ّ
وربا كانت الحروب الصليب ّية أحد األسباب الفاعلة إلنشائه ،لك ّنها
االسترشاق الحقيق ّيةّ ،
وربا تكون بداية االسترشاق بوقوع االحتكاك من خالل العالقات
ليست نقطة البدايةّ ،
والشق؛ لذلك قال إدوارد سعيد“ :م َّرت العالقات الثقاف ّية واملاديّة
املختلفة بني الغرب ّ
الشق والغرب
والشق مبر َ
احل ال تُ َع ّد وال ت ُحىص ،والخ ّط الفاصل بني ّ
والفكريّة بني أوروبا ّ
الشق دون العكس،
يتغي يف أوروبا ،وبصفة عامة كان الغرب يتح ّرك نحو ّ
ترك انطبا ًعا ال ّ
واالسترشاق اسم جنس لوصف مدخل الغرب إىل الرشق ،واالسترشاق هو املبحث الذي
الش َق بالبحث العلمي بصورة منتظمة” ،
استطاع الغرب بفضله ـ وال يزال ـ أن يتناول ّ
ربا ت ُفيد يف التأريخ لهذا العلم ،وبيان ال ُبعد التّاريخي قد ًميا
بينام نقطة بداية االسترشاق ّ
رصا.
كان أو وسيطًا أو حديثًا ومعا ً
[[[

[[[ لويس التاسع1270-1214( :م) وقائدًا لحملت ْي صليب ّيت ْي ،وحكم فرنسا سنة ( ،)1226وهو ابن لويس الثامن ،وعرف بالقديس لويس
فيام بعد ،قام سنة (1249م) بحملة صليبية السرتداد بيت املقدس من املسلمني من سالطني مرص ،وتوجه إىل دمياط لكنه هزم يف أوىل
مواجهاته يف املنصورة سنة (1250م) ،ثم افتدى نفسه من األرس واستقر بالشام من ( )1250وحتى (1254م)؛ ليعود بعدها لفرنسا ،ثم قام
بإعادة تنظيم أجهزة الدولة .انظر :نخبة من العلامء والخرباء ،املوسوعة العربية العاملية ،م.س ،ج ،21ص.237
[[[ انظر :أبو املحاسن جامل الدين ،يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي :النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة ،ال ط،
مرص ،وزارة الثقافة واإلرشاد القومي ،طبع دار الكتب املرصية ،ج ،6ص369-364؛ قاسم ،عبده قاسم« :ماه ّية الحروب الصليبية» ،سلسلة
عامل املعرفة بالكويت ،العدد  ،1990 ،149ص.150
[[[ انظر :سعيد ،إدوارد ،االسترشاق املفاهيم الغربية للرشق ،م.س ،ص.142
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ربا كان املسترشق األملاين بارت أكرث تحدي ًدا لبداية ال ّدرس االسترشاقي حينام قال:
ّ
“إ ّن بداية الدراسات العربيّة واإلسالميّة تبدأ من القرن الثاين عرش؛ ففي عام (1143م)
متّت ترجمة القرآن أل ّول م ّرة إىل اللّغة الالتين ّية بتوجيه من األب بيرتوس فينريابيليس
رئيس دير كلوين وكان ذلك عىل أرض إسبانية ،ويف القرن الثاين عرش أيضً ا ويف أسبانيا
التيني عر ّيب ،وكان الهدف من هذه الجهود هو التبشري”  ،وهذا
نشأ أ ّول قاموس
ّ
موضوعي من رودي بارت يفرز عن صدقٍ مع النفس يف عرض الواقع التاريخي
طرح
ّ
لالسترشاق.
[[[

ويرى الدكتور محمد البهي أنّه “يكاد يُج ِمع املؤ ّرخون أ ّن البداية الحقيق ّية لالسترشاق
بصورة ج ِّدية كانت بعد فرتة اإلصالح الديني”  ،واإلصالح الديني شأ ٌن حديثٌ نسب ًّيا
بدأ بظهور حركة اإلصالح بأوروبا.
[[[

[[[

لكل وجهة نظر أدلّتها ودواعيها؛
تلك رؤى الباحثني يف نقطة بداية االسترشاق ،وإ ّن ّ
لذا فهي ر ًؤى ت ُحرتم.
2ـ المستشرقون الطالئع:

ربا تعترب البداية بأعامل طالئع استرشاق ّية يف محاوالت فرديّة ،فمن الواضح أ ّن
ّ
منهجي قائم عىل
علمي
ّ
بداية االسترشاق هي ساعة أن صار له تنظيم وتخطيط لعمل ّ
دراسة علوم الرشق؛ أل ّن بعض املصادر تُشري إىل بعض األفراد من املسترشقني الذين
اعتُربوا طالئع الدرس االسترشاقي ،حيث قام املسترشقون بعملية بحث استرشاقي،
فبدأوا أفرا ًدا كانوا قلّة ،ث ّم ُ
سطحي ،ث ّم تع َّمق الدرس ،وكان
كثوا ،وقاموا بدرس
ٍّ
توسع البحث ،وهذه طبيعة الجهد البرشي.
محدو ًدا ،ث ّم ّ
[[[ بارت ،رودي ،الدراسات العربية واإلسالمية ،م.س ،ص.14
[[[ انظر :البهي ،محمد :املبرشون واملسترشقون يف موقفهم من اإلسالم( ،دون /ط ،ت) ،األزهر الرشيف ،اإلدارة العامة للثقافة اإلسالمية ،ص.11
[[[ اإلصالح الديني :حركة دينية نرصانية ظهرت يف القرن الـ 16بأوروبا أدّت لوجود الربوتستانتية وكان لها أثر عىل الحياة السياسية
واالجتامعية واالقتصادية يف أوروبا ،وهي تنافس الكنيسة الكاثوليكية ،من دعاتها مارتن لوثر ( ،)1546-1483وهولدريتش زوينجيل (-1484
 ،)1532وجون كالفن ( .)1564-1509نالت اعرتاف االمرباطورية املقدسة سنة ( .)1555انظر :نخبة من العلامء والخرباء ،املوسوعة العربية
العاملية ،م.س ،ج ،2ص.252-250
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فكان من الطبيعي أن ت ُعترب بداية االسترشاق يف القرن العارش امليالدي ،ومع بزوغ
بواكري النهضة األوروبية ظهرت “طالئع املسترشقني وهم طائفة من علامء الغرب؛
جمهورهم من الرهبان التفتوا التفات ًة جا ّد ًة إىل الرتاث العريب” ودرسوا حضارة الرشق
من باب التّطلّع الطبيعي للتّع ّرف عىل اآلخر ،واستكشاف طبائعه وبيئته وفكره ،وكان
لهم اهتامم وجهود أ ّول ّية بال ّدراسات العرب ّية والعلوم املتولّدة يف مدارس األندلس
وأطرافها ،وقد وصفهم بعض الباحثني والدارسني بـ(طالئع املسترشقني).
[[[

وإ ّن صدور هذا الوصف “طالئع االسترشاق” من نجيب العقيقي ال ّدارس املتع ّمق
يف االسترشاق ،ث ّم تأييده من ِقبَل الدكتور الطناحي املطّلع عىل آثار املسترشقني يف
التاث ،لهو داللة كربى عىل دقّة هذا الوصف وبيان طبيعة االسترشاق يف القرن
تحقيق ّ
العارش امليالدي.
[[[

[[[

وبيشء من التأ ّمل يف مصطلح (طالئع االسترشاق) نالحظ أ ّن كلمة “طالئع” ،جمع
طليعة ،وهم“ :قوم يُ ْب َعثُون ليطّلعوا ِطلْ َع العد ّو ،يُقال للواحد :طليعة ،وللجامعات يف
وصف ٌّ
دال عىل الركائز
السيَّ ِة الطالئع ،يُ َو َّجهون ليطالعوا العد َّو ،ويأتون بالخرب” وهو ٌ
َّ ِ
األ ّول ّية لألعامل االسترشاق ّية ،وباعتبارهم أفرا ًدا كانت لهم جهو ٌد دراس ّي ٌة متناثر ٌة عن
الشق وعلومه ،وإ ّن طالئع االسترشاق جامعة من رجال ال ّدين وال ّرهبان والقساوسة
ّ
رسلُون من ِق َبل كبار املسؤولني يف
ظهر اهتاممهم بالعرب ّية وعلوم الرشق ،فكانوا يُ َ
الشق ،من سياسة واجتامع واقتصاد؛
الكنيسة الغرب ّية؛ ليأتوا ّ
بكل ما يتعلّق بأخبار ّ
فضل عن العلوم الرشعيّة املختلفة.
ً
[[[

[[[ الطناحي ،محمود محمد :مدخل إىل تاريخ نرش الرتاث العريب ،ط ،1القاهرة ،مكتبة الخانجي ،سنة  ،1984ص.206
[[[ العقيقي1982-1916( :م) هو :نجيب العقيقي أديب كاتب لبناين نرصاين ولد يف بلدة كفر دبيان ،تعلم يف املدرسة الوطنية ،وعمل يف
الصحافة ،وعلّم األدب العريب يف الكلية البطريركية ،بني ( )1938 /1936ورحل ملرص ،واشتغل بتدريس األدب العريب قسم الثقافة املرصية
والرتجمة ،والفلسفة اإلسالمية يف مدرسة الراهبات الفرنسيسكان ،كام رشحته وزارة الخارجية اللبنانية للعمل باإلدارة الثقافية يف جامعة
الدول العربية فعمل ملحقًا إىل مستشار ( )1974–1952تويف بالقاهرة سنة (1982م)( .الباحث).
فقريا،
[[[ الطناحي1999-1935( :م) هو :محمود محمد عيل محمد الطناحي املرصي ،من مواليد املنوفية مبرص ،ثم انتقل للقاهرة ،نشأ ً
حفظ القرآن والتحق باألزهر ونال الثانوية منه ( )1958ثم التحق بدار العلوم ونال العالية منها ( ،)1962ثم التخصص يف (ابن معطي وآراؤه
النحوية) ( )1972ثم نال الدكتوراه يف (ابن الشجري وآراؤه النحوية) سنة ( )1978انظر :العالونة ،أحمد :محمود الطناحي عامل العربية
وعاشق الرتاث ،ط  ،1دمشق ،دار القلم ،2001 ،ص( .22-17الباحث).
[[[ انظر :الفراهيدي ،أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن متيم :كتاب العني ،تحقيق :مهدي املخزومي ،إبراهيم السامرايئ ،دار
الهالل ،ج ،2ص.12
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 3ـ حركة الترجمة ونماذج للمترجمين:

ت ُرجع بعض ال ّدراسات بداية االسترشاق إىل أيّام ال ّدولة اإلسالميّة يف األندلس ،وما تبع
ذلك من (حركة الرتجمة) بعد سقوط املدن األندلس ّية بأيدي األوروب ّيني ،حيث كانت سب ًبا

رشا س َّهل عىل الغرب عمل ّية السيطرة عىل كنوز علم ّية قام بتأليفها علامء اإلسالم ،فقد احتوت
مبا ً
معظم الحوارض األندلس ّية عىل العديد من املكتبات واملراكز العلم ّية التي أصبحت يف ما بعد
بيد أوروبا ،وال سيّام بعد أن سقطت طليطلة سنة (478هـ) ،وهي مدينة متتاز بكرثة مكتباتها.

اإلسالمي اطّال ٌع عىل املعارف اإلسالميّة،
كام كان لرجال الدين يف أوروبا إبّان الحكم
ّ
ومرتجم يف قرص
ومنهم :األسقف (الربيع بن زيد) الذي كان قايض النصارى يف قرطبة،
ً
الحكم املستنرص بالله (ت658:هـ) ،ويس ّمى الربيع عند النصارى األسقف رميوند األ ّول
(1152-1125م) ،وكان اطّالعه واس ًعا عىل العلوم واملعارف اإلسالم ّية وهو ما دفعه
لتول ترجمة الكتب العربية إىل الالتينية
لجمع طائفة من العلامء من مختلف األديان؛ ّ
يف مدرسة املرتجمني بطليطلة .
[[[

كام أدرك الغرب بوعي ثاقب اللّحظة الفارقة الّتي يعيشونها حيث تف ّوق حضارة
العرب واملسلمني يف األندلس؛ لذلك فقد أسهم بالط برشلونة يف عملية الرتجمة من اللّغة
كل من خاميي األ ّول (ت1311:م) ملك األراغون،
العربية إىل اللّغة الالتين ّية .فقد قام ّ
الصالت ملرتجميهم ،حتى أرصد جائزة ماليّة سخيّة
وخاميي الثاين (1327-1267م) بس ِّن ّ
قُ َّدمت للمرتجم (يهوذا بن سنيور) عىل ترجمته كتاب (الترصيف ملن عجز عن التأليف)
أليب القاسم الزهراوي األنصاري األندليس الطبيب (404-325هـ) إىل اللّغة الالتين ّية .
[[[

وإذا أردنا أن ن ُّبي مناذج ت ُعترب من املسترشقني املعن ّيني بالرتجمة ،فإ ّن منهم ال ّراهب
الفرنيس (جربري دي أورياك) (1003-930م) وهو من رهبان البندكت الذي تعلّم
[[[

[[[ انظر :رشيفي ،خرية :الرتجمة يف األندلس وأثرها عىل الحضارة األوربية بني «900/500هـ» ،إرشاف :لعرج جربان ،دراسة مقدمة لقسم
العلوم اإلنسانية ،بكلية العلوم االجتامعية واإلنسانية ،يف جامعة الطاهر موالي سعيدة بالجزائر سنة (2017م) ،ص19-16؛ انظر :العزاوي ،رغد
جامل :حركة الرتجمة يف األندلس وتأثريها عىل أوربا ،مجلة مركز إحياء الرتاث العريب العلمي ،جامعة بغداد ،العدد الرابع ،سنة  ،2017ص.8
[[[ رشيفي ،خرية ،الرتجمة يف األندلس وأثرها عىل الحضارة األوروبية بني «900/500هـ» ،م.س.
[[[ جربري دي أورياك :انتخب بابا فرنيس سنة ( )999تحت اسم سلفسرت الثاين رقم ( ،)146ليخلف أول بابا أملاين ،وهو البابا الوحيد الذي
التجمة
تعلم العربية وأتقن علوم العرب ،وعىل أيدي العرب بأسبانيا ،ومل ّا عاد لفرنسا أدخل األرقام العربية والساعة ،ومل يعرف عنه أنّه ش ّجع ّ
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يف مدارس ريبول ،وأشبيلية ،وقرطبة ،ثم ُر ِسم ح ًربا أعظم باسم سلفسرت الثاين (-999
1003م) فكان أول بابا فرنيس.
ومن مناذج املسترشقني املعنيّني بالرتجمة( :قسطنطني األفريقي) (ت1087 :م) ،
والراهب الفرنيس (بطرس املك َّرم) ( )1156-1092من رهبان البندكتية رئيس دير
كلوين (1123م) الذي انطلقت منه حركة إصالح ع َّمت النرصانية يف أوروبا ،واألسقف
(جوستنياين) (ولد سنة  ، )1470و(ليون األفريقي) (1552-1494م)  ،وغريهم من
الشخصيّات الّتي ت ُعترب طالئع لالسترشاق.
[[[

[[[

[[[

[[[

وت ُعترب حركة الرتجمة من أه ّم النوافذ العلميّة التي فتحت آفاق ال ّدارسني من الغرب
عم كان من احتكاك وتعامل
اإلسالمي بصورة كبرية يف مختلف املجاالتً ،
عىل العامل
فضل ّ
ّ
بني ملوك الطوائف باألندلس وبني ملوك أوروبا وقساوستها ،وأيًّا كانت نقطة بداية العمل
اقي املتمثّل يف عالقة الغرب بعلوم الرشق من حيث الدراسة والبحث يف جميع
االسترش ّ
اللتين ّية أو نفوذ العلوم العرب ّية يف أوروبا املسيح ّية ،وال نعلم هل ات ّصل بعلامء عرب .انظر :العقيقي ،نجيب :املسترشقون،
من العربية إىل ّ
ط  ،3مرص ،دار املعارف بالقاهرة1964 ،م ،ج ،1ص ،120ص151؛ بدوي ،عبد الرحمن :موسوعة املسترشقني ،م.س ،ص.179-178
أسريا فاعتنق
[[[ قسطنطني األفريقي :اسمه الحقيقي مجهول ،ولد بقرطاجنة ،ورحل لخراسان والشام ومرص ،وملا رجع إىل تونس وقع ً
النرصانية ،والتحق مبدرسة الطب بسالرنه ( ،)1060وترهب يف دير مونتي كاسينو ،وترجم كتب الطب والفلك من العربية إىل الالتينية،
وانتحل بعض ما ترجم ككتاب املقاالت العرش لحنني بن إسحاق الطبيب (398-215هـ) عنونه بـ(كتاب قسطنطني األفريقي يف طب العيون).
انظر :كليفورد بوزورث ،حسن نافعة :تراث اإلسالم ،ترجمة :حسني مؤنس،ال ط ،سلسلة عامل املعرفة الكويت ،1978 ،ج ،2ص148؛ العقيقي،
املسشرتقون ،ج ،1ص ،121م.س.
[[[ بطرس املحرتم :فرنيس كاثولييك وراهب بندكتي رحل ألسبانيا سنة (1141م) عني باملستعربني أي املسيحيني الذين تحت حكم املسلمني
بأسبانيا ،ويتكلمون العربية ،مدعيا أنه يخدم املستعربني برتجمة القرآن ،يقول بدوي( :وال نعرف كيف ذلك بالنسبة للمستعربني وهم
ينطقون العربية؟!) ،وقد انتهى بالفعل من ترجمة القرآن سنة ( )1143وهي أول ترجمة للقرآن من العربية إىل الالتينية ،وظلت معتمدة يف
أوربا حتى نهاية القرن السابع عرش مع ما فيها من أخطاء ،ثم ألَّف كتابا يف الرد عىل اإلسالم بناء عىل هذه الرتجمة مبعاونة سكرتريه ،وطبع
من مصنفاته سنة ( .)1896انظر :العقيقي ،املسترشقون ،م.س ،ج ،1ص122؛ بدوي ،موسوعة املسترشقني ،م.س ،ص.110
[[[ األسقف جوستنياين :ولد بجنوى من أرسة نبيلة قرر االنضامم لرهبانية اإلخوة املبرشين ،فرصفته األرسة لرحلة إىل بلنسيه ليتعلم العربية،
وملا عاد انضم لرهبان الدومينكان ( ،)1488وتع َّرف عىل املسترشقني أمثال :السري (توماس مور) ،وأنفق ثروته عىل جمع املخطوطات العربية
والعربية والكلدانية ،ورقّاه البابا ليون العارش أسقف نبيو سنة ( ،)1516وص َّحح «دليل الحائرين» ملوىس بن ميمون سنة ( .)1520انظر:
العقيقي ،املسترشقون ،م.س ،ج ،1ص.136
[[[ ليون األفريقي هو :الحسن بن محمد الوزان الفايس قام برحالت يف أقطار اإلسالم حتى غرب أفريقيا ،ودون مشاهداته يف كتاب ألفه
يف روما ،وقد اتخذها مق ًّرا له ابن أرسة قراصنة البحر املسيحيني ( )1520وتس ّمى بجيوفاين ليوين نسبة لبابا ليون العارش .له كتاب وصف
أفريقيا ظل ملدة املرجع الوحيد لدراسة السودان ( )1526بالعربية واإليطالية .انظر :العقيقي ،نجيب ،املسترشقون ،م.س ،ج ،1ص137-120؛
الطناحي ،محمود محمد ،مدخل إىل تاريخ نرش الرتاث العريب ،م.س ،ص208-206؛ الزركيل ،األعالم ،ط  ،15دار العلم للماليني ،سنة 2002م،
ج ،2ص.218-217
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هذه االحتامالت والرؤى فإنّه ال ّ
شك يف أ ّن العمل ّية املنظّمة لالسترشاق املنظّم بدأت
تأسست بعد ذلك ،ويف وقت متأ ّخر نسبيًّا.
متأ ّخر ًة عن ظهور مدارس االسترشاق التي ّ
4ـ دوافع االستشراق:

إ ّن دراسة املسترشقني علوم الرشق يف القرون األوىل كانت مبثابة متهيد للدرس
االسترشاقي ،وتهيئة لألرض ّية واملناخ العا ّم عىل سبيل إعداد ال ّدارسني ملعرفة الجانب
املمكن؛ لفَهم تركيبة الرشق ،واستيعاب العقليّة الرشقيّة من خالله ،وبذلك تع ّددت
دوافع االسترشاق وأسبابه بني ما ييل:
االقتصادي املا ّد ّي الذي يسعى إىل نهب الرثوات واملوارد الطبيعية،
أ ّو ًل :الدافع
ّ
وجمع خرياته لصالح شعوب الغرب.
السيايس؛ حيث إ ّن صلة االسترشاق باحتالل دول الرشق اإلسالمي أمر
ثان ًيا :الدافع
ّ
واإلسالمي،
يص ّدقه الواقع والتاريخ ،ويبدو ذلك مع الحملة الفرنس ّية عىل الرشق العر ّيب
ّ
بالبحث عن أقرص طريق ممكن للدخول إىل عقليّة الرشقي ،أو الهيمنة عىل أرضه بشتّى
الطّرق بني الهيمنة والتخويف ،أو االستاملة والتظاهر بحسن النوايا.
واملبشين ألعامل
تجل من خالل معاونة ال ّرهبان
الديني ،وقد ّ
ثالثًا :الدافع
ّ
ّ
االسترشاق؛ لنرش املسيح ّية بأرجاء املعمورة ،واستعادة األرض التي افتتحها املسلمون
األوائل ،وهو دافع مشوب بعصب ّية األخذ بالثأر من دين اإلسالم الذي انتقص من ٍ
أرض
كانت تحت هيمنة مسيحيّة .فاالسترشاق متّصل بتبشريٍ
مسيحي ،واألمر ليس بحاجة إىل
ٍّ
استدالل لوضوحه من خالل ال ّنظر يف أهداف االسترشاق الدين ّية ،حيث السعي الحثيث
فضل
الشق من االضطهادً ،
الشق
اإلسالمي ،أو دعوى نرصة مسيح ّيي ّ
لنرش املسيح ّية يف ّ
ّ
عن أهداف اقتصاديّة وعلم ّية لالسترشاق ،وغري ذلك من أهداف ظاهرة أو خف ّية مؤث ّرة
بال ّ
شك يف عالقة الغرب بالرشق إيجابًا أو سلبًا.
فربا ظهر الطابع العلمي حي ًنا ما عىل االسترشاق ،قال
راب ًعا :الدافع
العلميّ ،
ّ
العقيقي“ :مل يكن الدافع واح ًدا للمسترشقني كافة يف جميع البلدان خالل األلف عام،
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بل كانت هناك دوافع من َّوعة متداخلة متط ّورة غلب عليها الطابع العلمي”  ،لك ْن يف
العلمي،
أحيان أخرى غلبت أغراض ودوافع وأهداف استرشاقيّة خرجت عن النطاق
ّ
فرؤية األستاذ العقيقي مقتضبة ،وقد كفَت دراسات الباحثني بيان ذلك .
[[[

[[[

وأ ّما إدوارد سعيد الذي ف ّرق بني دراسات االسترشاق بصفة عا ّمة وبني دراسات
املختصة باإلسالم ،فيقول“ :إ ّن جان ًبا كب ًريا من تاريخ االسترشاق يحمل يف
االسترشاق
ّ
داخله املوقف األورويب امل ُشْ ِكل إزاء اإلسالم ،وهو جانب يف غاية الحساسية”  ،حيث
والحساس ،وهذه رصاحة يف هذا الوصف
وصف تاريخ االسترشاق باملوقف املش ِكل
ّ
وذاك.
[[[

اقي النرصا ّين عىل دين
فأ ّما كون املوقف األورويب ُمش ِكل فأل ّن أحكام ال ّدرس االسترش ّ
الشق املسلم ُيثّل إشكال ّية يف نتائج ال ّدرس ،ومنهج ّية االسترشاق -وهو ما سبقت اإلشارة
ّ
إليه-؛ ما يدفع إىل عدم قبول األحكام النهائ ّية ،مع تنافر الرؤى واختالف االت ّجاهات؛ فهو
فعل.
موقف مشكل ً
حس ًاسا ،فيظهر من جهات ع ّدة ،منها :أ ّن ال ّدرس
وأ ّما كون املوقف األورويب َّ
اقي يدرس مصادر اإلسالم بأساليب ومناهج مصطدمة مع رؤية املسلمني ،وكذلك
االسترش ّ
خاص ًة من ناحية التعليم؛ أل ّن الرهبان
ظهرت صلة التبشري باالسترشاق يف وجه اإلسالم ّ
كانوا يتعلّمون العرب ّية؛ ألنّها لغة العلوم يف ذلك العرص ،ورأوا رضورة تعلّمها وتعليمها؛
باعتبارها وسيطًا لالطّالع عىل سائر العلوم ،فكان تعلّم املسترشق للّغة العربيّة ألحد
أمرين أو كالهام :األ ّول :ألنّها لغة العلم مبفهومه الشامل وهذا دافع علمي ،الثاين :أل ّن
ديني.
العرب ّية كانت وسيطًا ملعرفة اللّغة العربيّة لغة التوارة ،وهذا دافع ّ
اقي منذ القرن العارش،
لذلك كان دور الكنيسة واض ًحا يف تشجيع الدرس االسترش ّ
[[[ انظر :زقزوق ،محمود حمدي :االسترشاق والخلفية الفكرية للرصاع الحضاري ،ط ،2القاهرة ،دار املنار1989 ،م ،ص90-84؛ السباعي،
مصطفى :االسترشاق واملسترشقون ما لهم وما عليهم ،ط ،3املكتب اإلسالمي ،1985 ،ص.19-15
[[[ انظر :العقيقي نجيب ،املسترشقون ،م.س ،ج ،3ص1148؛ امليداين ،عبد الرحمن حسن َح َب َّنكَة :أجنحة املكر الثالثة وخوافيها :التبشري
االس ِترشاق االستعامر دراسة وتحليل وتوجيه -دراسة منهجية شاملة للغزو الفكري ،ط ،8دمشق ،دار القلم2000 ،م ،ص.134-127
[[[ سعيد ،إدوارد ،االسترشاق املفاهيم الغربية للرشق ،م.س ،ص.143
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والحادي والثاين عرش ،حيث كان البابا يش ِّجع عىل دراسة الرشق ،والحضارات الرشق ّية،
وهذا أحد دوافع الكنيسة إلنشاء الكرايس العلميّة للدراسات الرشقيّة؛ حتى تك َّونت نواة
املدارس االسترشاق ّية .
[[[

الشق ودراسة علومه ،واالطّالع
ٌ
إ ّن االسترشاق
مدخل من مداخل الغرب إىل معرفة ّ
اإلسالمي ،وإ ْن تع ّددت وجهات
عىل شؤونه املختلفة ،له بداية مبكّرة يف عالقته بالرشق
ّ
ال ّنظر فيها ،لك ّن االختالف هنا ال تعارض فيه؛ ألنّه اختالف يُث ّمن رؤية واحدة هي :إقبال
علامء الغرب عىل علوم الرشق بالدرس والبحث ،وال ّ
شك أ ّن الغرب أدرك أ ّن الحرب
فغي من سياسته تجاه الرشق ،وح َّول
ال ت ُجدي نف ًعا ،فقام بتغيري اسرتاتيج ّية املواجهةَّ ،
حرب الدرع والسيف إىل حرب الفكر والعلم والقلم ،حيث كان املسترشقون طالئع عىل
جيل بعد جيلٍ  ،فكان منهم املرتجم والباحث ،والدارس ،واملحقّق...
جبهة دراسة الرشق ً
والعلمي،
والديني،
والسيايس،
االقتصادي،
وكام تع َّددت دواف ُع االسترشاق بني الدافع
ّ
ّ
ّ
ّ
مدارس االسترشاق بتع ّدد حوارض أوروبا ،وسأتناول يف ما ييل جانبًا من
كذلك تع َّد َدت
ُ
الفرنيس ،ث ّم مدرسة
وأخص بالذكر مدرسة االسترشاق
مدارس االسترشاق يف أوروبا،
ّ
ّ
االسترشاق األملا ّين.

[[[ النبهان ،محمد فاروق :االسترشاق تعريفه مدارسه آثاره ،ال ط ،الرباط ،منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم إيسيسكو ،2012 ،ص.27
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ّ
ـ المدارس االستشراقية
ً
ّ
أوال :انطالق المدارس االستشراقية:

انطلقت املدارس االسترشاقيّة يف بداية حرك ٍة استرشاقيّة واحد ٍة متالحمة دون أن
الشق ـ بشكل
تخصها ،وذلك رغبة من الغرب يف استكشاف علوم ّ
يكون لها عاصمة ّ
خاص ـ؛ وبغية معرفة عامل الرشق الغامض ،وما به
عا ّم ـ ،والرشق
اإلسالمي ـ عىل وجه ّ
ّ
روحي وبُ ٍ
فضل عن عداوة يف الذاكرة
عد إنسا ٍّين راقً ،
من حضارات إنسان ّية ذات إشعا ٍع
ٍّ
كل ذلك –وغريه– كان
التاريخيّة ،التي خلّفتها لقاءات الن ّد السالفة يف ذاكرة التاريخ؛ ّ
مبثابة الدوافع املل ّحة التي دفعت مدارس االسترشاق إىل دراسة عامل الرشق بصورة
بدت يف بدايتها بسيطة ،ثم ُسعان ما صارت ـ بفعل التجربة والخطأ ،وبفعل الدراسات
الشق،
مم له صلة بعلوم ّ
الرتاكم ّية ـ دراسات عميقة تتعلّق بعموم األصول الكل ّية ّ
وبالقدر نفسه كانت دراسات عميقة تتعلّق بخصوص فروع جزئيّة من قضايا درسها
املسترشقون.
إ ّن مث ّة عالقة بني مدارس االسترشاق لوجود قواسم مشرتكة تربط بني جميع املدارس
االسترشاق ّية ،من حيث الدوافع واألهداف والبيئة والدين ،كام أ ّن كتابات جميع
املسترشقني تشهد بالعوامل البيئ ّية والتاريخ ّية والثقاف ّية التي طبعت حركة االسترشاق،
ومن ث َ َّم يحدث التمييز بني مدارس االسترشاق .
[[[

ً
ثاني�ا :معيار تصنيف مدارس االستشراق:

قد ات ّجه كثري من الباحثني إىل تصنيف مدارس االسترشاق بحسب بلدان أفراد
اإلنجليزي ،ومدرسة
الفرنيس ،ومدرسة االسترشاق
املسترشقني؛ فث ّمة مدرسة االسترشاق
ّ
ّ
فضل عن املدرسة البلجيكيّة ،واإليطاليّة ،واألسبانيّة ،ث ّم املدرسة
االسترشاق األملا ّينً ،
األمريك ّية ،والروس ّية ،وغريها.
واختار التصنيف بحسب االنتامء القطري كثري من الدارسني ،منهم األستاذ نجيب
[[[ انظر :نرصي ،أحمد :آراء املسترشقني الفرنسيني يف القرآن الكريم -دراسة نقديّة ،ط ،1الرباط ،املغرب ،دار القلم للطباعة والنرش
والتوزيع ،2009 ،ص.17
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كل دولة من
العقيقي ،يف كتابه “املسترشقون”؛ إذ ر َّجح هذا التصنيف وتح ّدث عن ّ
كل ما يتعلّق بالدراسات االسترشاقيّة فيها ،من كر ٍاس علميّة،
الدول الغربية ،وذكر ّ
ومكتبات ،ومطابع ،ومجالت ،وأسامء املسترشقني  ،وهناك تصنيفات تقوم عىل معايري
أخرى ،لك ّنها متش ّعبة ومتداخلة.
[[[

الديني
وجدير بالذكر أ ّن هناك تقسيم للمدارس االسترشاقيّة بحسب املذهب
ّ
واالعتقادي ،وال أرى وج ًها لهذا التقسيم املو َّجه لسببني:
ّ
[[[

األ ّول :أل ّن تقسيم مدارس االسترشاق بنا ًء عىل املذهب االعتقادي يحمل يف ط ّياته
ديني،
وحكم متق ّد ًما بأ ّن دراسة املسترشق لها هدف
اتّها ًما ُمسبقًا للدارسني،
ً
ّ
عقدي ّ
وهذا االتّهام أو ذلك الحكم قد يصيب أو قد يخطئ.
الثاين :لِ َم يحمل هذا التقسيم بحسب املذهب االعتقادي من رصف لدافعٍ أه ّم
وأعظم للمسترشقني وللحياة الفكريّة بصفة عا ّمة ،وهو (الدافع العلمي) ،الذي يث ّمنه
اإلسالمالحنيف،ويدعوإليه،بلونسعىإىلإظهاره،لذافمنأدبياتاإلسالم﴿:ﭼﭽ
ل بسامت من التج ّرد والحياديّة واملوضوع ّية واإلنصاف؛
ﭾﭿ﴾  ،وذلك رشط التح ّ
لذلك آثرت تصنيف مدارس االسترشاق القائم عىل االنتامء الجغرايف للمسترشق؛ لسهولة
كل مدرسة استرشاق ّية.
الوقوف عىل مظاهر ّ
[[[

ً
ثالثا :الموسوعات ومدارس االستشراق:

ّ
يدل عىل وحدة الهدف بني كثري من مدارس االسترشاق اجتام ُعهم عىل استخراج
موسوعة دائرة املعارف اإلسالم ّية ،فقد “شعر املسترشقون يف مؤمتراتهم الدول ّية بالحاجة
إىل دائرة معارف األعالم العرب واإلسالم تجمع شتات دراساتهم عنهم باللّغات الثالث:
األملان ّية والفرنس ّية واإلنجليزيّة ،فدعوا إليها سنة ( ،)1895وكلّفوا هوتسام ()Houtsma
[[[ النبهان ،محمد فاروق ،االسترشاق تعريفه مدارسه آثاره ،م.س ،ص.21
[[[ انظر :عبد الرحمن حسن َح َب َّنكَة ،أجنحة املكر الثالثة وخوافيها ،م.س ،ص.127-126
[[[ سورة الحجرات ،اآلية .13
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ومؤسسات
من جامعة أوترخت بإنشائها ،ومطبعة ليدن بإصدارها ،وا ُستعني باملجامع ّ
نرش العلم يف أوروبا قاطبة لإلنفاق عليها فأم ّدتها باملال سنة (. )1891
[[[

وأرشف هوتسام ( )Houtsma.M.Th) (1851- 1943عىل تحرير ال ّدراسات املتعلّقة
حل محلّه يف
باإلمرباطوريّة العامن ّية وفارس وآسيا الوسطى والهند الهولنديّة ،ثم ّ
اإلرشاف عىل دائرة املعارف فنسنك ( )Wensinck,A.J) (1881 -1939عام (.)1924
تول تحرير النسخة األملان ّية :شاده ( ،)Schaade,A) (1883- 1952ورتشار هارمتان
ولقد ّ
تول تحرير النسخة الفرنسيّة:
(( )Hartmann,Rولد عام  ،)1881وبوبري ( ،)Popperكام ّ
رينه باسه ( ،)Basset,Renè) (1855- 1924عميد كلية اآلداب يف الجزائر ،فأرشف عىل
جميع األبحاث املتعلّقة بشامل أفريقيا (الجزائر وتونس واملغرب والسودان) ،ث ّم خلفه
تول تحرير النسخة اإلنجليزية ،أرنولد فأرشف عىل جميع الدراسات
ابنه هرني باسه .كام ّ
املتعلّقة بالبالد املتّصلة بربيطانيا ،ما عدا مرص” .
[[[

عمل واح ًدا،
ويتّضح بذلك أ ّن املسترشقني مهام تن ّوعت بالدهم؛ فإنّهم يعملون ً
ويعملون عىل إمتامه ،فهدفهم واحد مهام تن ّوعت مناهجهم وتع ّددت بالدهم ،وتحقّق
عمل عا ًّما لالسترشاق.
ذلك يف “دائرة املعارف اإلسالم ّية”؛ بصفته ً

[[[ انظر :العقيقي ،نجيب ،املسترشقون ،م.س ،ج ،2ص669-667؛ ج ،3ص.1107-1106
[[[ العقيقي ،نجيب ،املسترشقون ،م.س ،ج ،3ص.1107
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المبحث الثاني

ّ
مدرسة االستشراق الفرنيس
ّ
1ـ تعريف بمدرسة االستشراق الفرنيس:

الفرنيس من أبرز املدارس االسترشاقيّة ،وأقدمها تاري ًخا،
ت ُعترب مدرسة االسترشاق
ّ
وأغناها فك ًرا ،وأخصبها إنتا ًجا ،وأكرثها وضو ًحا يف أغراضها ،وسبب ذلك يعود للعالقات
قدميا وحديثًا ،ومن ذلك أ ّن فرنسا
العريب
الوثيقة التي تربط فرنسا بالعامل ّ
واإلسالمي؛ ً
ّ
السلم والحرب عىل مدى
كانت موجود ًة يف معظم عالقات العرب بأوروبا يف حاالت ّ
اإلسالمي عىل عالقة وثيقة
التاريخ ،ولقد كانت فرنسا ـ يف وقت مبكر ـ من التاريخ
ّ
بدولة الخالفة الع ّباس ّية أيّام شارملان  ،مع (هارون الرشيد) .
[[[

[[[

[[[

وكان هناك عالقة حرب بني دولة اإلسالم يف األندلس من خالل الخالفة األمويّة يف
قرطبة وبني اإلمرباطوريّة البيزنط ّية ،وكذلك كان العرب قد وصلوا إىل حدود فرنسا
وأخافوها ،كام شاركت فرنسا بقيادة (فيليب أوغسطس) ملك فرنسا وأحد قادتها يف
اإلسالمي.
تلك الحروب مع العامل
ّ
[[[

[[[ فرنسا :أكرب قطر يف أوروبا الغربية مطلة عىل املحيط األطليس والبحر املتوسط ،عاصمتها باريس الواقعة عىل نهر السني ،واملركز الصناعي
والتجاري والثقايف وأجمل مدن العامل وعاصمة العلوم والفنون ،وبها جامعة السوربون من أقدم جامعات العامل أنشأت منذ  8قرون ،اجتاح
فرنسا الفرانكيني (الفرنجة) بقيادة شارملان وأنشأ دولة قوية ،وملا قامت الثورة الفرنسية ( )1792تحولت للنظام الجمهوري ،وكانت فرنسا
خالل الحربني العامليتني األوىل ( ،)1914والثانية ( )1939ساحة لقتال حيث حاربت جيوش الحلفاء عىل أرضها الجيش األملاين الذي احتل
فرنسا .انظر :نخبة من العلامء والخرباء ،املوسوعة العربية العاملية ،م.س ،ج ،17ص.322-319
[[[ شارملان814-742( :م) يسمى تشارلز األكرب ،أشهر حكام العصور الوسطى ،وملك الفرنج حاكم إمرباطورية الفرنجة بني (800-768م)
واحتل أوربا الغربية ووحدها يف إمرباطورية واحدة ،وأحيا الفكر السيايس والثقايف األوريب املندثر بعد سقوط دولة الرومان يف القرن الخامس
امليالدي ،ويعد نشاطه أساس الحضارة الغربية املزدهرة أواخر العصور الوسطى ،وحمى الكنيسة ،وأدخل نظام اإلقطاع الذي استمر 400
سنة بعده .انظر :نخبة من العلامء والخرباء ،املوسوعة العربية العاملية ،م.س ،ج ،14ص.17
[[[ الرشيد193-148( :هـ809-766 /م) هو :هارون الرشيد بن محمد املهدي بن منصور يكنى بأيب جعفر الهاشمي ،العبايس ،ولد بالري سنة
( ،)148واستخلف بعهد معقود له بعد الهادي من أبيهام املهدي سنة (170هـ) أمه الخيزران ،وكان يقتفي آثار جده أيب جعفر املنصور .انظر:
مؤسسة الرسالة1985 ،م ،ج ،9ص295-286؛ الزركيل ،األعالم ،م.س ،ج ،8ص.62
الذهبي :سري أعالم النبالء ،تحقيق :شعيب األرناؤوط ،ط ّ ،3
[[[ نخبة من العلامء والخرباء ،املوسوعة العربية العاملية ،م.س ،ج ،9ص.163
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اإلسالمي ،فكتب بودي (حياة محمد) سنة
وكذلك اعتنى الفرنس ّيون بدراسة الدين
ّ
(1671م) وج ّددها (1731م) وهو الكتاب األ ّول الذي تع ّرف من خالله الفرنسيّون عىل اإلسالم،
وتناول املسترشقون الفرنس ّيون ترجمة الراهب اإليطايل ماراتيش ،)1700-Marracci,P.L) 1612
(بادوي  )1698بالنقد والتعليق ،ونقلوا ترجمة اإلنجليزي همفري بريدو ()Prideaux,H
 )(1648- 1724للفرنس ّية ( ،)1699ويف سنة  1730طبع الكونت دي بولفلييه (تاريخ العرب
وحياة محمد) ،فأظهره مظهر النابغة ورسول خري إىل الجزيرة العربية .
[[[

ويف العرص الحديث تطلّعت فرنسا إىل احتالل أجزاء من الوطن العريب ،حيث غزا
نابليون مرص ،وأقام عالقات سياس ّية واقتصاديّة وثقاف ّية معها ،كام احتلّت فرنسا املغرب
العريب ،وسوريا ،ولبنان .
[[[

يُ ّبي باحثون غرب ّيون ،من بينهم :رينيه جروسيه ( ، )1952-1885أ ّن امللك لويس
التاسع كان يف مق ّدمة كبار ساسة الغرب الذين وضعوا خطوطًا رئيس ّي ًة لسياسة جديدة
شملت مستقبل آسيا وأفريقيا ،كام كان أ ّول ملك ربط فرنسا بسياسة عامليّة.
[[[

وقد كان مخطّطهم هذا يقوم عىل ما ييل:
ً
الصليبيّة العسكريّة إىل حمالت َصليبيّة سلميّة ،وكان سالح
أول :تحويل الحمالت َّ
الحمالت الجديدة يستهدف ال ّد َّس بني العرب بعضهم بعضً ا ،وإثارة الخالفات بني
وخاصة بني األمراء املسلمني.
األوساط اإلسالمية،
ّ
املبشين الغرب ّيني يف معركة سلم ّية ملحاربة تعاليم اإلسالم ووقف
ثان ًيا :تجنيد ّ
املبشين جنو ًدا للغرب.
انتشاره ،ث ّم القضاء عليه معنويًّا ،واعتبار هؤالء ّ
ثالثًا :العمل عىل إغراء مسيحيي الرشق لتنفيذ سياسة الغرب.
[[[ نجيب العقيقي ،املسترشقون ،م.س ،ج ،1ص.171
[[[ م.ن ،ج ،1ص  151وبعدها.
[[[ رينيه جروسيه :مسترشق فرنيس مؤرخ وأديب ومفكر ع ّي أمي ًنا ملتحف رسنوسيك بباريس ،من مؤلفاته( :تاريخ الصليبية) و(مملكة
الفرنجة يف القدس) سنة  ،1934و(القديس لويس واألحالف الرشقية) ،1948 ،و(اإلمرباطورية املغولية)( ،إمرباطور البطاح) عن السالجقة،
و(الدراسات التاريخية واالسترشاق) سنة 1937؛ انظر :العقيقي ،املسترشقون ،م.س ،ج ،1ص.271
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راب ًعا :العمل عىل إنشاء قاعدة يف قلب الرشق يتّخذها الغرب نقطة ارتكاز له ومرك ًزا
لق ّواته الحربيّة ولدعوته السياسيّة والدينيّة ،ومنها ميكن حصار اإلسالم والوثوب عليه،
كلّام أتيحت الفرصة ملهاجمته .
[[[

عي لويس التاسع إلنشاء هذه القاعدة األرايض املمت ّدة من ساحل البحر األبيض
وقد َّ
من غ ّزة حتى اإلسكندرونة ،وتشمل فلسطني واألردن والبالد املق ّدسة ،ث ّم لبنان وجز ًءا
من سوريّة ،ومن أجل تحقيق هذه الغاية فقد أوفد البابا إنوسنت الرابع سنة (1244م)
البعثات إىل املغول عىل رأس قساوسة الفرنسيسكان  :جان دي بالن كاربان ،ولوران دي
برتغال ،ودومينك داراجون ،والقس الدومينييك أسالن  .وبذلك يت ّم التح ّول من الغزو
الفكري) .
خاص ومختلف أطلق عليه البعض مصطلح (الغزو
العسكري إىل الغزو من نوع ّ
ّ
ّ
[[[

[[[

[[[

[[[

ّ
2ـ حملة نابليون وعالقته باالستشراق الفرنيس:

قبل الحديث عن حملة نابليون عىل الرشق ،تجدر اإلشارة إىل وثيقة تاريخيّة أرسلت
إىل لويس الرابع عرش ( )1715-1638ملك فرنسا من العامل والفيلسوف األملاين ليبنتز
( )Gottfried Wilhelm Leibnizوأىت فيها“ :يا موالي ،مرشوع غزو مرص ،ال يوجد بني
أجزاء األرض جميعها بلد ميكن السيطرة منه عىل العامل كلّه ،وعىل بحار الدنيا بأرسها
[[[

[[[ انظر :عبده قاسم ،ماهية الحروب الصليبية ،م.س ،ص150؛ السباعي ،مصطفى :االسترشاق واملسترشقون ما لهم وما عليهم ،ط ،3بريوت،
املكتب اإلسالمي ،بريوت ،دمشق ،1985 ،ص.67-60
[[[ إنوسنت الرابع1200( :؟1254 -م) ،شغل منصب البابا سنة ( )1243أهمل االهتاممات الروحية ،وانشغل بالنزاعات البابوية مع فرديريك
الثاين اإلمرباطور الروماين ،ثم هرب إنوسنت لفرنسا سنة ( ،)1244وحرم فريدريك من عضوية الكنيسة ،ثم أعلن تنحيته عن العرش يف
مجلس عقده يف مدينة ليون ،ومات فردريك سنة (1250م) ،وسعى إنوسنت ملركزية السلطة البابوية ،وكانت سياساته تهدف إىل جمع
األموال للرصف عىل الجيوش البابوية يف الحمالت الصليبية .انظر :نخبة من العلامء والخرباء ،املوسوعة العربية العاملية ،م.س ،ج ،3ص.294
[[[ طائفة الفرنسيسكان :أعضاء يف منظامت نرصانية مختلفة تنتمي للرومان الكاثوليك أخذوا نظام حكمهم وبرنامج حياتهم من القديس
فرانسيس الذي أسس نظام الفراير الصغار إلصالح الكنيسة سنة (1209م) كام ّأسس فرانسيس والقديسة كلري بني سنة (1214-1212م)
نظا ًما للنساء يُدعى النظام الثاين للقديس فرانسيس ،وتوسعت الطائفة ،ثم حدث انقسام بني أعضائها الروحانيني دعاة التقليد الصارم بقانون
فرانسيس األصيل ،وبني الجهاز الرئييس املس َّمى بالرهبان ،وهم دعاة االعتدال ،حتى حسم البابا جون الثاين والعرشون النزاع لصالح الرهبان
سنة (1317م) .انظر :نخبة من العلامء والخرباء ،املوسوعة العربية العاملية ،م.س ،ج ،17ص .349وتجدر اإلشارة إىل أن هذه الطائفة ظهر لها
نشاط متنوع يف مختلف دول العامل اإلسالمي بني مرص واملغرب والجزائر.
[[[ الغتيت ،محمد عيل :الرشق والغرب من الحروب الصليبية إىل الحرب السويس( ،د :ط ،ت) ،مرص ،الدار القومية للنرش ،ج ،1ص.66-65
[[[ انظر :حبنكة ،عبد الرحمن حسن ،أجنحة املكر الثالثة ،م.س ،ص.25-21
[[[ ليبنتز )1716-1646( :هو :غوتفريد فيلهيلم ليبنتز عامل يف الرياضة والطبيعة وفيلسوف أملاين كان متبحرا يف علوم كثرية.
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غري مرص”  ،وال ّ
شك أ ّن تلك األحالم الغرب ّية هي إفراز ملا بقي من عصب ّية غرب ّية تجاه
الرشق بهويّته اإلسالميّة ،فلم تك ْن أطامع فرنسا الحتالل مرص سوى صدى هذه العصبيّة،
فلم تك ْن فكرة احتالل مرص وليدة لحظة طيش بني عش ّي ٍة وضحاها لدى نابليون (-1769
1821م) ،إنّ ا كانت تلك الوثيقة التاريخ ّية –وهي سابقة عىل بداية حملة نابليون بقرابة
مئة سنة– حيث إنّها متثّل فكرة عا ّمة سارية يف دهاليز األروقة العليا يف فرنسا.
[[[

إ ّن حملة نابليون عىل مرص سنة (1798م) وليدة رؤية تلك الوثيقة التاريخ ّية؛
أل ّن الوضع يف فرنسا ساعد عىل ذلك إبّان قيام “الثورة الفرنسيّة” التي استم ّرت بني
( )1799-1789حيث كانت لها تأثريات عميقة عىل أوروبا والعامل الغريب ،انتهت بسيطرة
التوسع ،وبتصدير األزمة
البورجوازيّة ،من خالل التحالف مع نابليون املشبع بفكرة ّ
باتّباع سياسة توسع ّية لإلمرباطورية الفرنس ّية.
[[[

لكن مث ّة تساؤالت تفرض نفسها ،منها :هل كانت حملة نابليون حملة َصليب َّية
جديدة؟ هل كانت حملة نابليون لخدمة الرشق املظلوم من املامليك؟ هل نتج عن
الشق
الحملة خروج الرشق من تأ ُّخره ويقظته ودخوله يف حالة تق ّدم؟ هل كانت يقظة ّ
عىل مبادئ حضارة اإلسالم؟ أو مزيج بني مبادئ رشق ّية وغرب ّية؟
تتبي إجابة تلك التساؤالت من خالل معرفة رؤية الغرب ملا س ّمي بـ(املسألة
ّ
الرشق ّية) بصفة عا ّمة حيث تحمل عالقة الغرب بالدولة العلية يف الرشق ما تب ّي
نتبي خصوص موقف فرنسا من الدولة العلية
عالقة الدولة العلية بدول أوروبا ،ونحن ّ
يف حربها مع روسيا التي قامت بينهام سنة (1796م) فمع أ ّن فرنسا كانت حليفة
[[[

[[[ الحفناوي ،مصطفى :قناة السويس ومشكالتها املعارصة ،ال ط ،الهيئة املرصية العا ّمة للكتاب ،2015 ،ج ،1ص .34
[[[ الثورة الفرنسية :سببها الرضائب الباهظة التي فرضها امللك لويس السادس عرش ،حيث تم إلغاء امللكية سنة ( )1792كام قامت الجمعية
الوطنية بإعالن الجمهورية وعزل امللك ،وإلقاء القبض عليه وعىل أرسته ومتّت إعدامات عديدة ملن أطلق عليهم (أعداء الشعب) ،وبصعود
نابليون للحكم انتهى ما سمي بعهد اإلرهاب ،حيث أطاح بالحكومة الثورية ،واستوىل عىل السلطة( .انظر :نخبة من العلامء والخرباء،
املوسوعة العربية العاملية ،م.س ،ج ،17ص.)335
[[[ املسألة الرشقية :يقصد منها مسألة النزاع القائم بني بعض دول أوربا وبني الدولة العلية بشأن البالد الواقعة تحت سلطانها ،وبعبارة
أخرى مسألة وجود الدولة العلية نفسها يف أوربا ،بينام يرى البعض أن املسألة الرشقية هي مسألة النزاع املستمر بني النرصانية ومتثله
دول أوروبا واإلسالم الذي ميثله الدولة العلية أي مسألة حروب صليبية( .انظر :كامل ،مصطفى :يف املسألة الرشقية ،الهيئة املرصية العامة
للكتاب ،سنة ( ،)2008ص.)19
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للدولة العلية ،لك ّن هذه الصداقة مل ت ُرتجم إىل مساعدتها يف الحرب خوفًا من اشتعال
الحرب بينها وبني الدول األوروبيّة  ،ويجيب التاريخ عن هذه العالقة التي انتهت بإلغاء
الخالفة سنة (1923م) غري محزون عليها من ِق َبل أوروبا ،وبعد مرور قرابة قرن من
خروج الحملة الفرنسية من بالد الرشق.
[[[

* استعانة نابليون بالمستشرقين وإنشاء المطبعة:

خاصة ،ذات صلة باالسترشاق ،جليّة
بدت الحملة الفرنسيّة عىل الرشق عا ّمة ،ومرص ّ
يف استخدام املرتجمني ،واصطحاب العلامء ،وذلك أنّه “مل ّا خمدت الثورة رأى مجلس
الديركتوار أنّه بحاجة إىل اللّغات الرشق ّية فأق ّرها وانتدب دي سايس أستاذًا للعربية
يف مدرسة اللّغات الرشقية)  ،ولقد دعا نابليون املسترشقني للمساهمة يف الحركة
االسترشاقية الفرنسية إبان حملته عىل مرص.
[[[

من هؤالء املسترشق الشاب جان جوزيف مارسيل (، )Marcel .J.J) (1776- 1854
مرتجم ،وهو أ ّول من ترجم خطاب نابليون يف
شارك حملة نابليون وكان يف ركابها
ً
املرصيني ،وقد أمره نابليون بطبع جميع املق ّررات السياسية باللّغات الرشق ّية الثالث،
فلم عاد إىل باريس كلّفه بكتابة مص ّنف يف وصف مرص ،وكافأه بأ ْن ع ّينه مدي ًرا
ّ
ملطبعة الجمهوريّة ،وقد ُع ّي مدي ًرا للمطبعة التي لحقت بالجيش إىل مرص ،ث ّم كان
رضا باللّغات الرشقية يف معهد فرنسا (1820–1817م) ،وعض ًوا يف معظم الجمعيات
محا ً
ال ِعلم ّية  ،وبذلك فقد شارك بقلمه وعلمه أثناء الحملة وبعدها؛ ما ّ
يدل عىل تواصل
العمل االسترشاقي بعد حملة نابليون عىل مرص.
[[[

[[[

[[[ انظر :كامل ،يف املسألة الرشقيّة ،م.س ،ص.42

[[[ العقيقي نجيب ،املسترشقون ،م.س ،ج ،1ص.180
[[[ جان جوزيف ماريس :ولد يف باريس ،هو حفيد غليوم مارسل املؤرخ الفرنيس ،وقنصل فرنسا مبرص مات أبوه وتركه يف رعاية أمه ،وتخرج
يف جامعة باريس ،ودرس الجغرافيا عىل األب جرنيه أستاذ ويل عهد فرنسا ابن لويس السادس عرش ،ودرس العربية عىل دي سايس ()1790
والنجلس ،ثم وىل إدارة مصنع البارود أثناء الثورة ،وبعدها زاول الصحافة ،وقد عمي يف أواخر أيامه ،فطبع فيها حل الخطوط العربية القدمية
( ،)1828وتاريخ الحملة الفرنسية عىل مرص ( .)1836-1830انظر :نجيب العقيقي ،املسترشقون ،ج ،1ص.185
[[[ انظر :نجيب العقيقي ،املسترشقون ،م.س ،ج ،1ص.186-185
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ومن هؤالء كذلك املسترشق جوبري.أ ( ، )Joubert,A)(1779 -1847الذي
التحق مبدرسة اللغات الرشقيّة ،وتعلّم عىل البارون سلفسرت دي سايس
(1758- 1838م( ) ، )Sacy,S.deوقد كان مرتجمً لنابليون يف حملته الثانية وأرسلته
مرتجم ثان ًيا .
حكومة الديركتوار يف حملة نابليون
ً
[[[

[[[

[[[

ومن هؤالء الذين ق ّدموا خدمة للحملة الفرنسيّة يف مرص القس رفائيل (-1758
1831م) الذي ّ
تول القيام بالرتجمة ،وأقام م ّدة يف باريس مد ّر ًسا للعربية ،كام اتّصل
مبحمد عيل الكبري ،فجعله ناظ ًرا ملطبعة (بوالق) ،ث ّم اختري للرتجمة يف مدرسة الطب .
[[[

وهذا يُ ّبي كيف استغلّت فرنسا يف حملتها علامء االسترشاق والرتجمة ،فمن خالل
جهودهم ،ومعرفة طبيعة الرشق الجغراف ّية والثقاف ّية والسياس ّية ،عرف كيف يدخل إىل
مستقل يف
ًّ
علم
أهل الرشق ،وبذلك فقد اصطبغ علم االسترشاق منذ بدايته؛ بوصفه ً
نهاية القرن التاسع عرش بالشعور املزدوج ،وهو مزيج من التعاطف الظّاهر لتحقيق
املصلحة السياس ّية.
وال يفوتنا أن نذكّر بأ ّن إنشاء نابليون للمطبعة كان فاتحة خري يف مرص والرشق
اإلسالمي ،حيث أتيح طبع علوم العرب ّية واإلسالم ،وإنشاء املدارس العلم ّية الجديدة،
ّ
وإ ْن مل ت ُنشئ فرنسا املطبعة لهذا الغرض ،لك ْن هي مقادير األقدار مل ّا يُكتب الخري بيد
رشا؛ فقد أراد نابليون يف أ ّول األمر كسب صداقة املسلمني؛ ليواصل معركته
أعداء قصدوا ًّ
ض ّد بريطانيا العظمى ،وليخدم مصالحه ومصالح فرنسا يف الرشق ،ولك ْن أرادت األقدار
خالف ظنونه.
الجبرتي يكتب عن حملة نابليون:

ذكر العالمة الجربيت ذلك فب ّي أنّه “كانت الفرنسيس حينام حلَّت فلولهم
[[[

[[[ نجيب العقيقي ،املسترشقون ،م.س ،ج ،1ص.183
[[[ سلفسرت دي سايس :سوف تأيت ترجمته تفصيال يف مناذج املسترشقني.
[[[ انظر :نجيب العقيقي ،املسترشقون ،م.س ،ج ،1ص.184-183
[[[ الزركيل ،األعالم ،م.س ،ج ،2ص.28
[[[ الجربيت1237-1167( :هـ1822-1754 /م) ،هو :عبد الرحمن بن حسن الجربيت :مؤرخ مرصي ونسبة الجربيت إىل (جربت) وهي الزيلع
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باإلسكندرية كتبوا مرسو ًما ،وطبعوه وأرسلوا منه نُس ًخا إىل البالد التي يقدمون عليها
تطمي ًنا لهم ،ووصل هذا املكتوب مع جملة من األرسى الذين وجدوهم مبالطة ،وحرضوا
صحبتهم ،وحرض منهم جملة إىل بوالق ،وذلك قبل وصول الفرنسيس بيوم أو يومني،
ومعهم منه نسخ ع ّدة ،منهم مغاربة ،وفيهم جواسيس ،وهم عىل شكلهم من كفار
مالطة ،ويعرفون باللّغات” .
[[[

لت
نص املكتوب وجاء فيه“ :يَا أيُّها املِ ْ ِ
صيّون قَ ْد ِق َيل لَكُم :إنَّ ِني َما نَ َز ُ
وقد َّبي الجربيت َّ
ب َهذَه الطرق إلّ ِبق َْصد إزَالَ ِة ِدي ِنكُم فَ َذلِك ِ
يح ف ََل تُص ّدقُوه ،وقُولُوا لِل ُم َ ِ
فتي َن
كذ ٌب َ ِ
ص ٌ
مت إِلَيْكُم ّإل ِلُخلّص ح َّقكُم ِمن يَ ِد الظّالِ ِم َني ،وإنَّ ِني أك َ ُْث ِمن امل ََملِيك أَ ْعبُ ُد
إنَّ ِني َما ق َِد ُ
الل َه -سبحانه وتعاىلَ -وأَ ْح َ ِت ُم نب َّيهَ ،والقُرآ َن ال َع ِظي َم ،وقُولُوا أيضً ا لَ ُهم :إ َّن َج ِمي َع ال َّن ِ
اس
الش َء ال ِّذي يُف ّرقُ ُهم َعن بَ ِ
عضهِم ُهو ال َعق ُْل والفَضَ ائِ ُل َوال ُعلُو ُم
ُمتَ َسا ُوون ِع ْن َد الل ِهَ ،وأ َّن َّ
فَقَط ، ”...وهذا املرسوم يُع ّب عن السياسة الفرنس ّية األوىل ،التي انتهجتها فرنسا يف مرص،
وهي سياسة املالينة ،كام يظهر مدى معرفة بونابرت طبيعة املامليك ،وأسلوب حكمهم
يف مرص ،واستاملته للشعب املرصي ،وطبيعة ما يُثار من أقوال وحكايات ،فخاطب
أهل مرص بهذا املرسوم؛ ليضمن ترك املقاومة املسلّحة ،لك ْن أ ّدت الحملة العسكريّة
الفرنس ّية عىل مرص سنة (1798م) إىل تشكيل حركة مقاومة مرصيّة اتّخذت من مسجد
األزهر مق ًّرا لها ،وقمع بونابرت هذه الحركة قم ًعا شدي ًدا ،وقصف حي األزهر ومسجده،
وانتشل املسترشق الشاب جان جوزيف مارسيل مخطوطات من مكتبة األزهر الرشيف
بعضها مخطوطات قرآنيّة ،يقول الدكتور املقداد“ :حصلت فرنسا عىل مجموعة قيّمة
من املخطوطات العرب ّية أثناء حملة نابليون عىل مرص” .
[[[

[[[

وول إفتاء الحنفية يف عهد محمد عيل،
يف بالد الحبشة ،ولد بالقاهرة وتعلم باألزهر ،جعله (نابليون) حني احتالله مرص من كتبة الديوان ِّ
رصه ،ومل يطل عامه فقد تويف .من كتبه( :عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار) عرف بتاريخ الجربيت بداية
وقتل له ولد فبكاه كث ًريا حتى ذهب ب ُ
من سنة (1100هـ) وانتهى إىل سنة (1236هـ) ،وله (مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس) ترجم للفرنسية وطبع بها .انظر :الزركيل،
األعالم ،م.س ،ج ،3ص.304
[[[ انظر :الجربيت ،عبد الرحمن بن حسن :تاريخ عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار( ،د .ط ،ت) ،بريوت ،دار الجيل ،ج ،2ص.182
[[[ انظر :م.ن ،ج ،2ص.183-182
[[[ املقداد ،محمود :تاريخ الدراسات العربية يف فرنسا ،سلسلة عامل املعرفة الكويت ،العدد ( ،)167نوفمرب  ،1992ص.47
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ّ
ّ
3ـ الكرايس العلمية لدراسة العلوم الشرقية:

السيايس املتواصل لفرنسا مع الرشق جعلها من أوائل دول أوروبا التي
إ ّن التاريخ
ّ
اعتنت بالدراسات العرب ّية واإلسالم ّية؛ لالستفادة منها ،وترجمة آثارها ،لذا قامت بإنشاء
كر ٍاس علم ّية لتدريس العرب ّية منذ القرن الثاين عرش ،وظهرت عالقتها بالرتاث العر ّيب
طلبها إىل مدارس األندلس لدراسة الفلسفة والحكمة
واإلسالمي مب ّك ًرا ،إذ أوفدت ّ
ّ
عامل حديثًا لبداية استرشاقيّة جديدة،
والطب فيها ،كام كانت تجربة فرنسا يف مرص ً
ّ
وإطاللة فرنس ّية عىل الرشق.
وأنشأت فرنسا منذ وقت طويل كر ٍاس علم ّية يف املعاهد والجامعات الفرنس ّية لدراسة
اللّغات الرشق ّية؛ منها :اللّغة العرب ّية وال ّدراسات اإلسالم ّية ،ويوجد يف مكتبة باريس الوطنية
أكرث من  7آالف مخطوط عريب ،ونوادر من اآلثار اإلسالم ّية من نقود وأختام وخرائط ،وقد
أسهم املسيحيّون اللبنانيون يف نقل بعض املخطوطات العربيّة إىل فرنسا ،وصدرت يف فرنسا
واإلسالمي والتعريف به ،واستطاع األدب العر ّيب التأثري
بالتاث العر ّيب
مجالت اهت ّمت ّ
ّ
الفرنيس ،كام تأث ّر بعض املفكّرين الفرنس ّيني مبا اطّلعوا عليه من تراث العرب
يف األدب
ّ
وفلسفتهم ،من أمثال :ابن رشد ،وابن خلدون ،والنزعات الصوف ّية .
[[[

وقىض البابا أكليمنص الخامس يف مجمع فيينا بإنشاء كراس للعرب ّية والعربيّة
املسيحيي جامعة تولوز ( ،)1217كام أنشأ معهد اآلداب
والكلدانيّة ،وأنشأ رجال الدين
ّ
اإلسالمي يف جامعة بوردو ( ،)1441ث ّم ات ّجهت عناية امللك
للغة العرب ّية والتم ّدن
ّ
فرانسوا األ ّول ( )1519إلنشاء كراس للغة العرب ّية والعربيّة ،وكذلك امللك لويس الثالث
عرش ،حتّى أُنشئت (املدرسة الوطنية للغات الرشقية الح ّية) يف باريس سنة (1795م)
للسفراء والقناصل والتجار.
[[[

كام أنشأت جامعة السوربون (1257م) بدعوة من األب روبر دي سوربون كاهن
[[[ النبهان ،محمد فاروق ،االسترشاق تعريفه مدارسه آثاره ،م.س ،ص.23-22
[[[ مجمع فيينا )1312-1311( :هو :املجمع املسكوين الخامس عرش للكنيسة الكاثوليكية عقد مبدينة فيينا الفرنسية دعا إليه البابا كليمنت
الخامس بأمر فيليب الرابع ملك فرنسا؛ وقد قرر املجمع إنشاء كرايس أستاذية يف اللغات اليونانية والعربية واآلرامية والعربية بجامعات
أفينيون وباريس وأكسفورد وبولونيا وسلمنقة .انظر :العقيقي ،نجيب ،املسترشقون ،م.س ،ج ،1ص ،152ج ،1ص.116-115
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القديس لويس ،وج ّدد بناءها الكردينال ريشليو (1626م) ،ثم ض َّمها نابليون إىل جامعة
باريس (1808م) وكان يتبع لها معهد اآلداب حيث اعتنى بال ّدراسات االسترشاقية ،وأنشئت
اإلسالمي .
جامعة ليون (1808م) ،وبها تد َّرس اللّغة العرب ّية ،واآلثار املرصيّة ،والتم ّدن
ّ
[[[

ّ
ّ
4ـ تطور االستشراق الفرنيس:

من خالل حملة فرنسا أواخر القرن الثامن عرش ،وفدت مفاهيم وأفكار أوروب ّية
مح َّملة مبعانٍ من (اإللحاد ،والليرباليّة ،والح ّريّة “املتفلّتة” )... ،أفرزها عرص النهضة
املحتل الغر ّيب يف القرن التاسع عرش
ّ
األوروب ّية لتثور عىل الدين ،كام حملت هجامت
فاملحتل هو
ّ
كث ًريا من األفكار الغرب ّية ،مثل :الليربال ّية والعلامن ّية املنترشة يف أوروبا؛
املحتل؛ وإ ْن اختلفت جنس ّيته ،لك ْن ات ّحدت أفكاره فعمل عىل إعداد مسترشق معاند
ّ
اقي علام ّين ثائر عىل مسلَّامت الدين.
للدين ،كام عمل عىل متهيد األرض لفكر استرش ّ
[[[

ولقد زرعت حملة فرنسا هذه األفكار وتلك املصطلحات يف العقليّة الرشقيّة؛ وهي إ ْن
ص ّحت وصلحت يف بيئة فرنسا وأوروبا؛ فهي ال تصلح يف بيئة اإلسالم وحوارضه ،أ ّما كونها
والخاص ،فساءت
تصلح يف الغرب فأل ّن آباء الكنيسة الغرب ّية قد تد ّخلوا يف الشأن العا ّم
ّ
العالقة بينها وبني الدولة مبا لها من أرسار كهنوت ،كام ساءت عالقتها بالعلم والعلامء،
فعصفت بالتجربة العلميّة ،وأ ّما كونها أفكا ًرا ال تصلح يف حوارض اإلسالم؛ فأل ّن اإلسالم له
للخاصة دون
رؤية إيجاب ّية للطبيعة والكون والعلوم والحضارة ،كام أنّه ال يحمل فك ًرا
ّ
العا ّمة ،وإنّ ا هو فك ٌر واحد واضح بال غموض أو أرسار أو مصادمة مع الطبيعة والواقع ،كام
أ ّن تب ّني فك ًرا مغاي ًرا من التبع ّية الثقاف ّية ّ
حضاري يف الواقع.
يدل عىل انهزام
ّ
لقد فتحت حملة فرنسا عيون أهل الرشق عىل تلك املصطلحات التي باتت وأصبحت
رس النبوغ والتف ّوق
ذات أريحيّة لديهم ،حتّى أطلقت طائفة من أهل الثقافة مقولة أ ّن َّ
[[[ انظر :العقيقي ،نجيب ،املسترشقون ،ج ،1ص 154-151باختصار.
[[[ وغريها من املصطلحات ،وليس هذا مقام الحكم عىل هذه مصطلحات بقبول أو رفض ،لكنها مفاهيم من إفراز عرص نهضة األوربية التي
كانت من خالل املذهب النقدي الذي عمل عىل نقد الكتاب املقدس ،ومن رجاله الراهب األملاين مارتن لوثر ( ،)1546-1483والفيلسوف
الهولندي باروخ اسبينوزا (1677-1632م) وغريهام ،فانتقدوا تفسريات القساوسة ،وبدأ ظهور املذهب الربوتستانتي ،ومن ناحية أخرى بدأ
الفكر التجريبي والثورة العلمية يف الظهور برعاية من الفيلسوف الفرنيس رينيه ديكارت (1650-1596م) والفيلسوف تجريبي اإلنجليزي
وجون لوك1704-1632( :م) ،وغريهام.
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يكمن يف ات ّباع الغرب وتقليد مناهجه ،واعتربه أكرثهم الطريق الوحيد للتغلّب عىل
اإلصالحي بني
الرشقي
مرياث عصور الخمول املتعاقبة ،وهنا َح َدث انقسام يف الفكر
ّ
ّ
طالب لذلك يف مفاتيح الثقافة الغرب َّية فقط ،أو بني طالب لإلصالح يف مفاتيح الثقافة
أي ثقافة موضوع ّية ِ
منصفة ،وإ ْن
اإلسالم ّية ،وكال الطرفني ذميم؛ أل ّن اإلسالم ال يرفض ّ
صدرت من غري ُمسلِم؛ ما استقامت الفكرة ،وجاوبت الفطرة لدى اإلنسان.
اإلسالمي من خالل حملة
أي حال ،فقد دخلت أفكا ٌر جديدة إىل الرشق
وعىل ّ
ّ
فمم
نابليون ،سواء بقصد من الحملة أو بغري قصد ،وسواء ريض أهل الرشق بذلك أو الّ ،
ال ّ
عامل من أه ّم العوامل املؤث ّرة بصورة مبارشة يف
شك فيه أ ّن الحملة الفرنس ّية كانت ً
الغرب من تق ّدم
عالقة الغرب بالرشق ،حيث إ ّن أهل الرشق رأوا بأعينهم مدى ما بلَغَه
ُ
فضل عن مباركة فرنسا
العلميً ،
متع ّدد الجوانب؛ سواء يف اآلل ّية العسكريّة ،أو التق ّدم
ّ
وتشجيعها للدراسات االسترشاقيّة؛ لتأكيد رؤية مصالحها الحيويّة يف الرشق .
[[[

تطل برأسها عىل الرشق من خالل قنوات؛ منها :االحتالل الغريب،
وبدأت تلك األفكار ّ
األجنبي ،وإرسال البعثات العلم ّية ،وانضامم
والدفْع إىل التبع ّية الثقاف ّية ،وانتشار التعليم
ّ
اإلسالمي.
مسترشقني للمجامع العلم ّية بحوارض العامل
ّ
ّ
5ـ نماذج من المستشرقين الفرنسيي�ن:

بوستل.ج )1510 -1581م( ) :(Postel,Gوهو من املسترشقني الفرنسيّني األوائل،
خدم يف مدرسة القديسة بربارة ،وتعلّم اللّغات؛ منها :العرب ّية ،وألحقه امللك فرانسوا
األ ّول بسفارته يف تركيا ،وطلب منه رشاء املخطوطات العرب ّية (1534م) فنفدت جميع
ثروته؛ ألنّه اشرتى منها لنفسه ما اشرتاه للملك ،ث ّم ع ّينه أستاذًا للعرب ّية حيث تخ ّرج
عىل يده طالئع من املسترشقني األوروبيّني ،ث ّم ساح يف بالد املسلمني ،وأعجب باإلسالم،
[[[

[[[ العجيب أ ّن دعاة التح ّرر يف أوروبا كانجلرتا وفرنسا عىل سبيل املثال ـ قبل ظهور أمريكا ـ وقع فيام بينها رصاع وتسابق عىل بلوغ امتياز
خاصة مرص يف منطقة القناة ،ومساعي فرنسا لذلك ،فكان فكرة الحرية لها مفهوم عنرصي يحمل فكر املحتل الغاصب
أجنبي يف الرشقّ ،
لألرض واملقدرات.
[[[ وقيل ولد ( .)1505انظر :العقيقي ،نجيب ،املسترشقون ،م.س ،ج ،1ص172-171؛ بدوي ،عبد الرحمن ،موسوعة املسترشقني ،ط،3
بريوت ،دار العلم للماليني ،1993 ،ص.138-135
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ث ّم عاد إىل فرنسا و ُعيِّ مد ِّر ًسا للرياض ّيات يف جامعة باريس (1551م) ،وظهرت له
آثار علميّة؛ منها :توافق القرآن واإلنجيل (1543م) ،وعادات ورشيعة املسلمني (بواتيه
1560م).
فاتيه.ب )1613 -1667م( ) :(Vattier Pوهو ومن املسترشقني األوائل ،تعلّم العرب ّية
وبرع فيها ،ونقل الكثري منها إىل الفرنس ّية ،وأكرث آثاره العلم ّية يف التاريخ ،وقد ترجم
“عجائب املقدور يف أخبار تيمور” البن عربشاه (باريس 1636م) ،و”تاريخ ابن مكني”.
هربلو.ب )1635 -1695م( ) :(Herbelot,B’dولد يف باريس ،وتعلّم اللّغات الرشق ّية يف
جامعاتها ،واقتنى للمكتبة الوطنيّة مجموعة مخطوطات نفيسة عربيّة وفارسيّة وتركيّة،
ومن آثاره“ :دائرة معارف” يف علوم الرشق ّيني وتاريخهم وآدابهم وأديانهم ونظمهم
وعاداتهم وأساطريهم ،لك ّنه وقع يف أخطاء ومتناقضات.
فرانسوا بتي دي الكروي )1653- 1712م( ) :(Petis de La Croix Fدرس يف قسطنطين ّية،
رس امللك لويس الرابع عرش لرتجمة
وأوفده امللك لرحالت يف الرشق ،وخلف أباه يف أمانة ّ
اللّغات الرشقية ،فنرش “تاريخ جنكيز خان” (1710م) ،وترجم “تاريخ سلطان العجم”
(1707م) ،و“رسائل االنتقاد” للحاج محمود أفندي (1735م) ،وغريها.
أنطوان جاالن )1646-1715م( ) :(Galland,Aدرس العربية يف معهد فرنسا ،وصحب
سفري فرنسا يف تركيا ( ،)1670ومل ّا عاد إىل فرنسا ا ُنتدب مد ّر ًسا للعرب ّية يف معهد فرنسا
بأثري امللك ،ومن آثاره:
(1709م) ،وا ُنتخب عض ًوا يف مجامع علميّة كثرية ،ولُقّب
ّ
“كلامت مأثورة عن الرشقيّني” (باريس 1694م) ،وترجم “أمثال لقامن” و“ألف ليلة
وليلة” (1708-1704م) ،وله أبحاث يف النقود العرب ّية نرشت يف صحيفة العلامء.
الفرنيس (جربري) ( :)1003-999وهو من رهبان البندكت الذي تعلّم يف
الراهب
ّ
مدارس ريبول ،وأشبيل ّية ،وقرطبة ،ث ّم ُر ِسم ح ًربا أعظم باسم سلفسرت الثاين ،حيث طلبت
فرنسا الثقافة العربيّة يف مدارس األندلس وصقلية ،ث ّم أنشأت لها منذ القرن الثاين عرش
مدرسة رميس ( )Reimsبأمر من البابا سلفسرت الثاين .
[[[

[[[ انظر :العقيقي ،نجيب ،املسترشقون ،م.س ،ج ،1ص ،120ج ،1ص151؛ بدوي ،عبد الرحمن ،موسوعة املسترشقني ،م.س ،ص.178
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نقل
دي جني )1721- 1800م( )(Guignes,de؛ ومن آثاره“ :تاريخ الترت واملغول والرتك ً
عن املؤلّفني العرب” (باريس 1756م).
هربن (1783- 1806م( ) :(Herbinوقد تخ ّرج من مدرسة اللّغات الرشقيّة ،ومن
آثاره“ :أصول العرب ّية العا ّمة”؛ وهو مص ّنف جامع (باريس1803م).
النجليس.ل )1763- 1824م( ) :(Langlès,Lكان جنديًّا ،ث ّم تح ّول إىل األدب
واالسترشاق ،وأخذ العربية عىل برسفال ،واعتنى به “دي سايس” ،و ُع ّي أستاذًا يف مدرسة
اللّغات الرشق ّية ،وله اعتناء بالتاريخ ،ومن آثاره :تحقيق ترجمة (تاريخ تيمور لنك)
(1787م) ،وقسم من (نشق األزهار يف عجائب األمصار) البن إياس ،وغريه.
جوردن.أ )1788- 1828م( ) :(Jourdain,Aتخ ّرج عىل يد دي سايس ،ومن آثاره:
“تاريخ الربامكة” ،وترجمة “منتخبات من حروب الفرنج يف بالد الشام”.
كاترمري )1782- 1852م( ) :(Quatremere, Et-Marcأخذ اللغات الرشق ّية عىل “دي
سايس” وغريه من العلامء ،وتخ ّرج عىل يده كثريون ،وأدهش العلامء بدقّته يف ما نرشه
من تحقيقات وتصنيفات عن العرب قبل اإلسالم وبعده ،ومل ّا ت ّ
ُوف دي سايس كان كاترمري
الفرنيس؛ وله فيه تالميذ ،ومن آثاره“ :ترجمة امليداين ومص ّنفاته”
إمام االسترشاق
ّ
(باريس 1828م) ،و“ترجمة عبد الله بن الزبري” (باريس 1832م) ،و“السلوك ملعرفة
امللوك للمقريزي” ،و“تقويم البلدان أليب الفداء” (1840م) ،و“كتاب األغاين” ،وكذا
“الفاطميون” (1837م) ،و“مق ّدمة ابن خلدون” ،وغريها من املص ّنفات.
فرنيس اإلقامة والشهرة
مونك .س )1805 -1867م( ) :(Munk,sوهو أملا ّين األصل
ّ
والوفاة ،تعلّم العربيّة يف أملانيا عىل فرايتاج ،ث ّم رحل إىل باريس فأتقنها عىل “دي
سايس” (1828م) وكاترمري ،وكان يتقن األملان ّية والفرنس ّية والعربيّة والعرب ّية والفارس ّية
والسنسكريت ّية ،ث ّم قدم مرص بصحبة الوزير كرميييه ،فجمع مخطوطات كثرية؛ منها:
“تاريخ الهند” للبريوين .
[[[

[[[ انظر :العقيقي ،نجيب ،املسترشقون ،م.س ،ج ،1ص 191باختصار؛ الطناحي ،محمود محمد ،مدخل إىل تاريخ نرش الرتاث العريب ،م.س،
ص.237-234
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األب رينودو.ب )1648- 1720م( )(Renaudot.P.E؛ وهو راهب درس اللغات الرشق ّية.
األب جاك بارتيلمي )1716 -1795م( )(Barthélemy,p.j.j؛ وهو راهب اشتغل بآثار
الفينيقيني ،ونقود اإلسالم.
البارون سلفسرت دي سايس )1758- 1838م( ) : (Sacy,S.deولد يف باريس ،وبدأ
درسه باملنزل ،ث ّم التحق مبدرسة القديس مور ،فالزم األب بارتارو ،الذي ح َّبب إليه
العربّية ،وكان اهتامم العلامء يف عرصه بضبط ترجامت الكتب املق ّدسة ومقابلتها عىل
اللغات الرشق ّية ،وع ّينه امللك (1778م) عض ًوا يف جمع ّية نرش كنوز املخطوطات الرشق ّية
يف مكتبة باريس الوطن ّية ،وكان من طليعة املسترشقني العامل ّيني مل ّا بلغ عمره ( )32سنة،
ومل ّا اندلعت الثورة انزوى بقريته لكتابة أبحاثه؛ ومنها“ :الدروز وديانتهم يف لبنان”،
ومل ّا خمدت الثورة انتدب سايس أستاذًا للعرب ّية يف مدرسة اللغات الرشقية ،فألّف كتاب
بتوسع وتنقيح
“التحفة السن ّية يف علم العرب ّية” ،نرشه سنة (1799م) ،ث ّم أعاد نرشه ّ
سنة (1804م) ،فتهافت عليه املسترشقون ،وفتحت حكومة الثورة املجامع العلم ّية
وأعادت دي سايس مع اشرتاط اإلخالص ،فاستعفى فأعفي ،وع ّينته أستاذًا يف معهد
اطوري (1813م) جزا َء خدماته ،وأخرج جزأين
فرنسا (1806م) ،ولقّب بالبارون بأمر إمرب
ّ
من ديانة الدروز ،ث ّم مرض ّ
وعب عنه الطناحي بأنّه “يعترب مدرسة كربى يف
وتوفّ ،
رشا” .
االسترشاق؛ ً
تعليم ،وتصنيفًا ،وترجم ًة ،وتحقيقًا ،ون ً
[[[

[[[

البارون دي دميا )1796-1862م( ) :(Dumast Baron Guerrier deدرس يف باريس
وتعلّم العرب ّية ،والتحق بالجيش ،ث ّم استقال وبحث يف االسترشاق .ومن آثاره“ :تاريخ
و“حق فرنسا يف مسألة الرشق” (1847م) ،و“أصل اللغات الرشق ّية”
أسبانيا” (1836م)،
ّ
(1862م) ،وبعض أبحاث يف دين الرشق ،ونقل عن التوراة العرب ّية أناشيد داود وترجمها
إىل الفرنس ّية  ،وغريهم من املسترشقني.
[[[

[[[ سلفسرت دي سايس :شيخ املسترشقني الفرنسيني ع ِّي عض ًوا يف أكادميية النقوش واآلداب سنة  ،1785ثم تبني له أن يهتم باللغة العربية
عي أستاذ اللغة العربية بالكوليج دي فرانس سنة
لدراسة الكتاب املقدس وتاريخ األديان ،كان أستاذ اللغة العربية باملكتبة الوطنية ،ثم ّ
( .)1799انظر :بدوي ،عبد الرحمن ،موسوعة املسترشقني ،م.س ،ص.339-334
[[[ انظر :العقيقي ،نجيب ،املسترشقون ،م.س ،ج ،1ص184-183؛ الطناحي ،محمود محمد ،مدخل إىل تاريخ نرش الرتاث العريب ،م.س،
ص.237-234
[[[ انظر :العقيقي ،نجيب ،املسترشقون ،م.س ،ج ،1ص.189-188
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كام اشرتك مسترشقون فرنس ّيون يف كتابة املقاالت يف (دائرة املعارف اإلسالم ّية)؛
منهم :هيار )1854 -1927م ،Huart,Cl ،والبارون كارا دي فو ()Carra de Vaux, Bon.B
(ولد 1867م) ،ومارسه )1874- 1959م  ،(Marcais,Wوكور ( ،)Cour,Aوكذلك ليفي-
بروفنسال )1894 -1959م  ،(Lèvi-Provengal,Eوفييت (( )Wiet,Gولد1887م)،
وجودفروا -دميومبني )1962- 1957م( ). (Demombynes,M-Goudefroy
[[[

وقد شهد القرن العرشين ظهور شخص ّيات استرشاق ّية كبرية يف فرنسا؛ أمثال :لويس
ماسينيون ( ، )Massignon,Lوهو أكربهم وأستاذهم جمي ًعا بشكل مبارش أو غري مبارش،
وكذلك ريجيس بالشري  ،وكلود كاهني (( )Cahen,Clولد 1909م) ،وهرني الوست
(( )Laoust ,Hولد 1905م) ،وشارل بيال (( )Pellat,Chولد 1914م) ،ومكسيم رودنسون
(( )Rodinson,Mولد سنة 1915م)  ،ويبقى من يأيت من بعدهم جيلً من بعد جيلٍ
يتوارثون دراسة الرشق ويواصلون املسرية.
[[[

[[[

[[[

مم يُستَفاد منها ضمن نقاط
أكتفي بهؤالء املسترشقني الفرنسيّني،
وسأبي جانبًا ّ
ّ
أه ّمها ما ييل:
ً
الفرنيس حيث طلبت الثقافة العرب ّية من مدارس
أول :متت ّد جذور مدرسة االسترشاق
ّ
األندلس وصقلية ،ومدارس أديرة الرهبان عىل مختلف اتّجاهات الرهبنة ،وكانت “نقابة
األساتذة” نواة جامعة باريس (1170م) معنية بالدراسات الرشق ّية ،وأق ّر البابا أينوسنت
الثالث قوانينها (1210م) ،وظلّت عىل مدى ثالثة قرون رائدة التفكري الح ّر يف أوروبا كلّها.
[[[

الحقيقي من ِقبَل الحملة الفرنسيّة ،وكانت الحملة
الفرنيس
ثان ًيا :بدأ االسترشاق
ّ
ّ
عسكري قد استعان
امتدا ًدا لجهود من سبق من املسترشقني؛ فالحملة مبثابة عمل
ّ
[[[ م.ن ،ج ،1ص 284-225؛ ج ،3ص.1107
[[[ انظر :بدوي ،عبد الرحمن ،موسوعة املسترشقني ،م.س ،ص.535-529
[[[ انظر :م.ن ،ص127؛ العقيقي ،نجيب ،املسترشقون ،م.س ج ،1ص155؛ الزركيل ،األعالم ،م.س ،ج ،2ص.72
[[[ العقيقي ،نجيب ،املسترشقون ،م.س ،ج ،1ص.328-319
[[[ نقابة األساتذة :منت جامعة باريس يف القرون الوسطى آخر القرن الـ 12حول «كاتدرائية نوتردام» بوصفها مامثلة لغريها من النقابات
مثل« :نقابة التجار ،ونقابة الحرفيني» فكان يطلق عىل جامعة باريس اسم «نقابة السادة العلامء»؛ فهذا مصطلح أويل أطلق يف القرون
الوسطى عىل الجامعة الالتينية.
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بأعامل االسترشاق يف مجاالت عديدة؛ كاآلثار والرتجمة واقتناء املخطوطات ـ وال ّ
شك
أ ّن بها مخطوطات قرآنيّة ـ وبذلك يكون من املمكن اعتبار الحملة الفرنسيّة ذات أبعاد
االستعامري.
العسكري
فضل عن طابعها
فكريّة وثقاف ّيةً ،
ّ
ّ
ثالثًا :سهولة استعانة بونابرت باملسترشقني واملرتجمني والعلامء؛ ومن هؤالء :آباء
كنس ّيني ،وبذلك يكون من املمكن اعتبار الحملة الفرنس ّية ذات بُ ٍ
تبشريي ،حيث
عد
ّ
صف واحد.
واملحتل
ّ
تو ّحد فيها هدف (املسترشق
واملبش) يف ٍّ
ّ
راب ًعا :رضورة التنبيه عىل تن ّوع دراسات هؤالء املسترشقني بني سائر العلوم والفنون
فضل عن دراسة اإلسالم ومصادره ،وهو مح ّط الفائدة والغرض األساس للدراسة.
املختلفةً ،
ّ
6ـ تقسيم المستشرقين الفرنسيي�ن:

ميكن تقسيم املسترشقني الفرنس ِّيني املعارصين باعتبار ٍ
ات عديدة؛ منها :اعتبار
تخصص املسترشق يف القرآن الكريم واالهتامم به ،ومنها :عموم درسه للعلوم ،ومنها:
ّ
والتعصب ،أو
مراعاته املنهجيّة العلميّة واملوضوعيّة يف درسه ،أو تحكّم الهوى للمذهب
ّ
بأي اعتبار آخر إىل فئتني؛ هام:
ّ
الفئة األوىل :مسترشقون مل تقترص أعاملهم عىل الدراسات القرآن َّية فقط ،ومل
يتخصصوا يف مجال القرآن الكريم ،وإنّ ا كانت لهم بعض األعامل واملشاركات املحدودة
َّ
املتخصص يف مجال التص ُّوف ،الذي
يف مجال الدراسات القرآن َّية؛ أمثال( :دينيس غريل)
ِّ
رشا ،وكذلك (دومينيك أورفوي)؛ وزوجه
كانت له بعض الدراسات القرآنيَّة؛ تأليفًا ون ً
(ماري ترييز) ،وغريهم.
التخصص  ،وأه ّم من ميثِّلها
الفئة الثانية :هم مسترشقون غلب عىل اهتاممهم هذا
ُّ
من املسترشقني الفرنس ِّيني األحياء من ييل:
[[[

املسترشق الفرنيس دانييل جيامري ( :)Daniel Gimaretولد سنة (1933م) ،وتخ َّرج
[[[ «االسترشاق الفرنيس املعارص والدراسات القرآنية» ،مجلة القرآن واالسترشاق املعارص (مجلة فصلية متخصصة ،تعنى باالسترشاق املعارص
للقرآن الكريم) ،تصدر عن املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية ،العدد الثاين ،ربيع  ،2019ص.92
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من املدرسة الوطن َّية يف بكالوريوس اللُّغات الرشق َّية الح َّية يف باريس ،وابتدأ حياته يف
العلمي ( )CNRSيف
الوطني للبحث
مجال البحث عام (1966م) حني التحق باملركز
ّ
ّ
الفرنيس للدراسات األناضول َّية يف إسطنبول الرتك َّية ،وبعد حصوله
باريس ،ومنه إىل املعهد
ّ
اإلسالمي» أصبح
عىل الدكتوراه عام (1981م) يف موضوع «نظريَّة الكسب يف علم الكالم
ّ
أستاذًا يف املدرسة التطبيق َّية للدراسات العليا ( )EPHEيف باريس إىل أن تقاعد عام
1998م ،ث ّم ظهرت عالقة جيامري بالقرآن حينام اختار أن يُف ِّرغ نفسه سنوات عديدة
فتخصص يف تفسري املعتزلة ،وأه ّم كتبه هو كتاب« :قراءة معتزل َّية
املذهبي،
للتفسري
َّ
ّ
للقرآن :تفسري أيب عيل الجبايئ» .
[[[

املسترشق الفرنيس كلود جيليو ( )Claude Gilliotولد سنة (1940م) ،عمل بعد
الثانوي؛ ليلتحق بعد ذلك بجامعة
تخ ُّرجه من املدرسة العليا ( )ENSفرتة يف التدريس
ّ
باريس الثالثة ،حيث حصل عىل املاجستري سنة (1982م) ،ث ّم الدكتوراه (1987م)؛
ليصبح أستاذًا يف جامعة أكس ( )AIXقرب مرسيليا جنوب فرنسا؛ من سنة (1989م) إىل
سن التقاعد سنة (2006م) ،وقد أرشف عىل عدد من طلبة الدراسات العليا من فرنسا،
املتخصصني يف تفسري القرآن ويف غريه ،ويعترب كلود جيليو متف ِّرغًا
اإلسالمي
والعامل
ِّ
ّ
للدراسات القرآنيَّة ،ويع ُّد أغزر املسترشقني األحياء كتابة؛ إذ تربو أبحاثه املنشورة عىل
ولعل
الخمسني ،وجلّها يف الدوريَّات وأعامل املؤمترات بالفرنس َّية ،واإلنكليزيَّة ،واألملان َّيةَّ .
أه ّم ما طبع كتاباته عن القرآن ش َّدة اهتاممه بأ َّمهات التفاسري ،فقد كتب عن تفاسري
والطربي ،وغريهم.
يحيى بن سالم ،وهود بن محكم ،وابن أيب زمنني،
ّ
مجسدة
وأبحاثه املنشورة ال تخلو من تحامل مقيت وحقد ظاهر ،وهو يف ذلك صورة ّ
(قسيس دومنيكا ّين)،
الفرنيس
املسيحي
لالسترشاق
ِّ
املتعصب؛ إذ إنَّه يف األصل راهب بدرجة ِّ
ّ
ّ
تعصبه؛ منها :دراسة نرشها بعنوان« :الشخص َّية األسطوريَّة
ودراساته تكشف عن ش َّدة ُّ
ظل جيليو باحثًا يف (معهد األبحاث والدراسات
البن ع َّباس» ،وكغريه من املسترشقنيَّ ،
واإلسالمي) ( )IREMAMومسؤول تحرير مجلَّة أرابيكا ()ARABICA
حول العاملني العر ّيب
ّ
[[[ «االسترشاق الفرنيس املعارص والدراسات القرآنية» ،مجلة القرآن واالسترشاق املعارص (مجلة فصلية متخصصة ،تعنى باالسترشاق املعارص
للقرآن الكريم) ،تصدر عن املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية ،العدد الثاين ،ربيع  ،2019ص.93-92
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لسنوات ،ومرشفًا عىل مجلَّة (نرشة الحول َّيات اإلسالم َّية) ،وعض ًوا يف لجنة اإلرشاف عىل
تخصصه فقد اضط ّر أستاذه املرشف
موسوعة «دائرة معارف القرآن ليدن» ،وبحكم ُّ
يتخل له عن تدريس مق ّررات التفسري يف جامعة باريس الثالثة إىل أن أ ُحيل
(أركون) أن َّ
املتخصصة بالغرب،
حريصا عىل املؤمترات
ظل جيليو
أركون للتقاعد سنة (1993م) ،وكام َّ
ِّ
ً
خاصة معرض القاهرة للكتاب؛ حيث كان ينزل
حرص أيضً ا عىل مواكبة معارض الكتبَّ ،
ضيفًا عىل «معهد الرهبان الدومنيكان لألبحاث الرشقيَّة» ( )IDEOيف منطقة العباسيَّة،
ومجلَّة هذا املعهد ( )MIDEOحافلة مبتابعاته لجديد املنشورات املتَّصلة بعلم التفسري .
[[[

بعد هذا الرسد ألسامء املسترشقني تبدو لنا عالقة املسترشقني بالقرآن؛ ترجم ًة
وتحليل وتحقيقًا لكتب الرتاث املتعلّق بالقرآن الكريم وتفسريه وتاريخ تدوينه،
ً
وتفس ًريا
اقي ترجامت ع ّدة للقرآن باللغة الفرنس ّية كلّها لها وعليها،
فقد أفرز الدرس االسترش ّ
وعرشات الدراسات حول تفسري القرآن ،كام ال يخلو من عالقة بينه وبني خدمة أغراض
التبشري حتى وقتنا الراهن ،وهذا ّ
التحل باملنهج ّية العلم ّية يف كثري من
يدل عىل ندرة ّ
هذه الدراسات.
َّ
ّ
7ـ دعامات البيئ�ة التعليمية للدراسات القرآني�ة ِفي فرنسا:

دعامات البيئة التعليميَّة للدراسات القرآنيَّة يف فرنسا ،أه ّمها ثالث دعامات أساسيَّة؛
هي( :التدريب ،والبحث ،والتدريس)  ،تفصيلها يف ما ييل:
[[[

ً
الفرنيس مجالً مع َّي ًنا
أول :التدريب :بعد مرحلة الباكالوريوس يختار (املستعرب)
ّ
ليقيض فيه جز ًءا من حياته الوظيف َّية ،قد يكون ذلك عن طريق العمل يف تدريس
متخصصة يف الدراسات الرشق َّية؛ كخزانة جامعة
العرب َّية ،أو العمل يف وظيفة لدى خزانة
ِّ
السوربون ،أو يف القسم العر ّيب يف املكتبة الوطنيَّة الفرنسيّة ،أو العمل حتَّى يف األقسام
القنصل َّية لوزارة الخارج َّية يف سفارات فرنسا يف إحدى الدول العرب َّية .وتطول هذه الفرتة
املعني باألمر ،ورسعة اكتسابه للمعرفة يف مجاله.
أو تقرص؛ تب ًعا له َّمة
ِّ
[[[ «االسترشاق الفرنيس املعارص والدراسات القرآنية» ،م.س ،ص.93
[[[ م.ن ،ص.97-95
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ثان ًيا :البحث :وهي املرحلة الثانية ،يلتحق فيها بأحد أقسام الدراسات العليا،
متخصص يف القرآن وحده ،أو الفقه ،أو غريهام؛ فتكون الدراسات
والتدريس فيها غري
ِّ
والتخصص يبتدئ يف رسالة التخ ُّرج ،وتجدر اإلشارة
الرشق َّية يف مرحلة املاجستري مختلطة،
ُّ
الفرنيس املنظّم للجامعات «رسالة التدريب
إىل أ َّن رسالة املاجستري تس َّمى يف القانون
ّ
عىل الته ُّيؤ للبحث» ،وترجمتها بالفرنس ّية (،)d′Initiation a la Recherche Mémoire
فالذي يُنهي مرحلة املاجستري بنجاح هو يف أفضل األحوال (مرشوع باحث) ،ولن يكون
التخصص توفِّر «البيئة
باحثًا َّإل بالرتقّي إىل مرحلة الدكتوراه بنجاح ،وبعد اختيار
ُّ
املؤسسات
األكادمي َّية الفرنس َّية» لهذا الباحث مجالً واس ًعا للتدريب عرب شبكة كبرية من َّ
البحث َّية يف باريس ،أو يف مختلف األقاليم الفرنس َّية ،أو حتَّى يف ما وراء البحار عىل أنَّه ال
يل يف أنشطة الجمعيَّات االسترشاقيَّة
يل العم ّ
ميكن إنهاء هذه املرحلة دون االنخراط الفع ّ
خاصة يف
داخل فرنسا وخارجها؛ أل َّن هذه الجمع َّيات توفِّر للمنخرطني خدمات كثرية؛ َّ
التخصص ومواكبته.
مجال تت ُّبع تط ُّور البحث ضمن
ُّ
ثالثًا :التدريس :يختار الباحث خالل الفرتة السابقة موضوع الدكتوراه ،ويشتغل
عليه داخل فرنسا ،أو من خارجها عىل أساس أنَّه حني يناقش يجب أن يكون قد شارك
األكادميي ،وتختلف األقسام الجامعيَّة الفرنسيَّة يف
يف املؤمترات مع اإلسهام يف النرش
ّ
كل واحد منها لالنضامم إىل التدريس فيه؛ فقسم الدراسات
الرشوط التي يطلبها ُّ
الرشق َّية يف جامعة باريس الثامنة ليس فيه رشوط صارمة ،لك َّن جامعة باريس الرابعة
يؤسس
عىل العكس متا ًما .وغال ًبا ما يحرص حامل الدكتوراه عىل منصب ميكن فيه أن ِّ
تخصصه.
ملدرسة يف ُّ
الجامعي» ليس مكانة علميَّة؛ بل هو أحد رشوط
وتجدر اإلشارة إىل أ َّن «التدريس
ّ
املتخصصة؛ وذلك عند االقرتاب
الرتقِّي إىل املعاهد البحث َّية الكربى؛ مثل :األكادمي َّيات
ِّ
من س ِّن التقاعد أو بلوغه ،ومن أشهر هذه املعاهد يف باريس( :معهد فرنسا ،والكوليج
دي فرانس ،وأكادمي َّية النقوش واآلداب الرفيعة) ،ويكون االنتساب لعضويَّتها بانتخاب
األعضاء القدامى للعضو الجديد ،وليس بالتزكية أو التعيني كام هو الحال يف غريها من
الفرنيس املقتدر يدخل للتدريس يف الجامعة يف س ّن الـ(،)40
األكادمي َّيات؛ ألن املسترشق
ّ
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األكادميي.
ث ّم يبلغ سن التقاعد يف الـ()65؛ ليتف َّرغ إن طال عمره للبحث
ّ
الجامعي،
وإذا مل مي ّر من جميع املراحل السالفة فال مكانة له حتّى لو مارس التدريس
ّ
وارتقى لألستاذية؛ فعىل سبيل املثال املسترشق جاك بريك مات يف (1995م) ،ومل يدخل
هذه األكادمي َّيات ،عىل الرغم من أنَّه ُع ِّي يف مجمع اللغة العرب َّية يف القاهرة ،وكان عض ًوا
مؤسسة
َ
كامل العضويَّة فيه ،أ َّما يف فرنسا فقد قنع بكريس «معهد العامل العر ّيب» مل يكن َّ
تسي من ِق َبل السفارات العرب َّية مع وزارة الخارج َّية
أكادمي َّية وإمنا هو َّ
مؤسسة ثقاف َّية َّ
الفرنسيَّة .
[[[

إ ّن من أعمق مدارس االسترشاق يف التاريخ هي املدرسة الفرنسيّة ،فقد ظهرت
مدرسة االسترشاق الفرنيس بعمق يف تاريخ العالقة بني الرشق والغرب منذ الحروب
الصليبية ،وحتى الحملة الفرنسية يف باكورة القرن التاسع عرش ،وقد حملت الحملة
ربا تبدو يف دخول ف ّن الطباعة إىل الرشق العريب واإلسالمي ،كام
الفرنسية إيجابيات ّ
أفرزت الكثري من السلبيات فأحيت املوات من الحروب الصليبيّة وإ ْن تظاهر قادتها
ربا تستم ّد من سامت الشخص ّية الفرنس ّية.
مبظاهر إسالم ّية ،وكانت طبيعة تلك املدرسة ّ

[[[ «االسترشاق الفرنيس املعارص والدراسات القرآنية» ،م.س.
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المبحث الثالث

ّ
األلماني
مدرسة االستشراق

1ـ

َ
األلم ّ
اني:
تعريف بمدرسة االستشراق

الغريب؛ حيث يعود ات ّصال
مدرسة االسترشاق األملا ّين هي إحدى مدارس االسترشاق ّ
أملانيا بالرشق إىل الحملة الصليب ّية الثانية (1149-1147م) ،وعودة ح ّجاجها من األرايض
املق ّدسة ،ووصفهم لها ونقلهم عنها شيئًا من حضارتها ،وقيام الرهبان األملان بالرتجمة
وتعصب
عن العربيّة يف األندلس ،ومعظم الرتجامت إىل الالتينيّة لغة العلم يومذاك،
ّ
فردريك الثاين ملك صقلية ،ث ّم إمرباطور أملانيا لإلسالم عىل الكنيسة ،حتى مارتن لوثر
(1546-1483م) قد انفصل عن الكنيسة سنة (1521م) ،وأنكر عىل البابا رئيسها سلطانه،
ونادى باإلصالح.
[[[

[[[

كام أ ّن فردريك الثالث قد اعتنق الربوتستان ّية سنة (1560م)  ،وشاركت أملانيا
بقيادة امللك فردريك بارباروسا ملك أملانيا يف الحروب الصليبية عىل العامل اإلسالمي،
[[[

[[[

[[[

[[[ أملانيا :قطر كبري يقع يف وسط أوربا ،كانت أملانيا مكونة من واليات مستقلة أقواها بروسيا تحت قيادة بسامرك ،وحاول حكام أملانيا
بعد ذلك من التوسع فيام وراء البحار مام سبّب قيام الحرب العاملية األوىل ( )1918-1914حتى حاقت بهزمية أملانيا ،ويف سنة  1933متكن
أدلف هتلر من تأسيس النظام النازي ،وكان يعتقد تفوق العرق اآلري ،وله ميول عسكرية مام أشعل الحرب العاملية الثانية ()1945-1939
مام أدى لهزمية أملانيا ،وانقسامها إىل قسمني بني ( )1990-1949أملانيا الرشقية الدميقراطية ،وأملانيا الغربية الفيدرالية ،ويف أكتوبر 1990
تم توحيد أملانيا تحت جمهوري أملانيا الفيدرالية( .انظر :نخبة من العلامء والخرباء ،املوسوعة العربية العاملية ،م.س ،ج ،2ص.)605-604
[[[ فردريك الثاين :إمرباطور أملانيا بعد وفاة أبيه هرني السادس (ت1197:م) وتوج عىل أملانيا ،متيز عهده بالرصاع مع البابوية من أجل
السيطرة عىل إيطاليا ،كام قاد الحملة الصليبية السادسة (1229 - 28م) ،وتوج نفسه ملكا عىل القدس عام (1229م) وحكم مملكة صقلية
كام أسس جامعة نابويل 1224م( .انظر :العقيقي ،نجيب ،املسترشقون ،م.س ،ج ،1ص110؛ ج ،2ص.)678
[[[ فردريك الثالث :اعتنق الربوتستانتية (1560م) ،وأمر ترمييليوس وتلميذه يونيوس من جامعة هايدلربج بعمل ترجامت للتوراة عىل
أساس رسياين وعريب بني (1578-1569م) ،واتجه بعض العلامء إىل الكتاب املقدس لتجريح ترجامت التوراة وهي أساسه ،وجدال الكنيسة
الكاثوليكية فيه( .انظر :العقيقي ،نجيب ،املسترشقون ،م.س ،ج ،1ص115؛ ج ،2ص.)678
[[[ العقيقي ،نجيب ،املسترشقون ،م.س ،ج ،2ص.678
[[[ نخبة من العلامء والخرباء ،املوسوعة العربية العاملية ،م.س ،ج ،9ص.163
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لك ْن مل تكن مشاركتها بصورة كبرية؛ مثل دول أوروبية أخرى .وتُع ّد الحروب الصليبية
واإلسالمي.
أه ّم عنارص عالقة الغرب بالعامل العر ّيب
ّ
ّ
األلماني:
2ـ جهود االستشراق

يف مطلع القرنني السادس والسابع عرش قام يعقوب كريستامن (1613-1554م)
بوضع فهرس املخطوطات الرشق ّية البوستل ،وبذلك وجدت العربيّة والكلدان ّية والعرب ّية
والرسيانيّة طريقها إىل جامعات أملانيا؛ ما أتاح دراسة العربيّة يف جامعة هامبورغ ،كام
اقتنى يوهان كريستوف فولف (1739-1683م) مكتبة للمخطوطات العرب ّية  ،وهذا
ّ
يدل عىل قدم اهتامم املسترشق األملا ّين باملخطوط العر ّيب.
[[[

ويف مطلع القرن الثامن عرش تعلّم األملان اللغات الرشق ّية يف هولندا ،ومل ّا رجعوا إىل
أملانيا وعلَّموها يف جامعاتها ،أخرجوها من نطاق التوراة التي رضب حولها رد ًحا من
الزمن إىل ميدان الثقافة العا ّمة ،كام اقتبست أملانيا من مدرسة اللغات الرشقيّة يف فيينا
(1753م) ،حيث اتّصلت أملانيا بالرشق اتّصال سياسة وتجارة ،كام أنشأت عىل غرارها
مدرسة اللغات الرشق ّية يف برلني (1887م) ،وجمعت مخطوطاتها يف مكتباتها .
[[[

العلمة
ويف مطلع القرن التاسع عرش تق ّدمت الدراسات االسترشاق ّية يف فرنسا بفضل ّ
دي سايس ،أستاذ العرب ّية والفارس ّية يف مدرسة اللغات الرشق ّية يف باريس ،فقصده األملان؛
كام قصده غريهم ،وتتلمذوا عليه وتأث ّروا به.
ومن أشهر تالمذة دي سايس من املسترشقني األملان:
ـ املسترشق اللّغوي إيفالد )1803 -1875م( ) (Ewald,Hالذي بدأ دراساته الرشقيّة
يف أملانيا ،ث ّم قصد دي سايس مع فاليرش ،فأخذ عنه وتخ ّرج عىل يديه يف العرب ّية،
فلم رجع إىل أملانيا أرىس األسس العلم ّية فيها ،ومن آثاره“ :فتوح أرمينيا وبالد ما بني
ّ
النهرين للواقدي ،مت ًنا وترجم ًة” (جوتنجني 1827م)؛ و“فهرس املخطوطات الرشق ّية”
[[[ العقيقي ،نجيب ،املسترشقون ،م.س ،ج ،2ص.679-678
[[[ م .ن.
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(جوتنجني) ،و“قواعد اللغة العرب ّية باألملان ّية” ،وعمل أستاذًا للّغات الرشق ّية يف جامعة
مؤس ًسا للدراسات العربيّة يف أملانيا .
جوتنجني ،فع ّد ٌّ
كل منهام ّ
[[[

ـ املسترشق (هايرنيخ لربخت فاليرش) )1801- 1888م( ) (Fleischer,H.Lالذي
اللهوت ،كام أملَّ بالرشق إملامة ح ّببته إليه
تخ ّرج من جامعة ليبزيج ،حيث درس فيها ّ
وصار أستاذًا للغات الرشق ّية يف جامعة ليبزيج ،ونرش بالعرب ّية “تاريخ أيب الفداء” مع
وأسس
ترجمة أملان ّية ،و“فهرست املخطوطات الرشق ّية املحفوظة يف خزانة درسدن”َّ ،
الجمعيّة الرشقيّة األملانيّة (1844م) .
[[[

لغوي لدراسة القرآن .وللمدخل اللغوي
وكان لكالهام (إيفالد وفاليرش) مدخل
ّ
اقي األملا ّين ،وهو من أخطر املداخل االسترشاق ّية
للقرآن أه ّم ّيته يف الدرس االسترش ّ
للدراسات القرآن ّية.
ّ
3ـ كرايس الدراسات االستشراقية:

لقد أُنشأت كرايس علميّة ع ّدة للغات الرشقيّة يف جامعات أملانيّة يف وقت مبكر؛
مثل :جامعة هايدلربج )1386م( ) ،(Heidelbergوفورز بورج ( ،Wurzburg) (1402ث ّم
1582م) ،وليبزيج (1409م) ،وروستوك )1419م( ) ،(Rostockجرايفسفالد )(Greifswald
)1456م( ،وميونيخ ( ،Munchen) (1472ث ّم 1826م) ،وماينس ( ،1476ث ّم 1946م)،
وتوبنجني )1477م( ) ،(Tubingenوهاله ( ،Halle) (1502ث ّم 1694م) ،وماربورج
)1527م( ) ،(Mabburgوجييسن )1607م( ) ،(Giessenوجوتنجني 1736م( )،(Gottingen
وبون ( ،Bonn) (1786ث ّم 1818م) ،وبرلني )1809م( ) ،(Berlinومونسرت )Munster
 ،(1780ث ّم 1902م) ،كام ّأسس زاخاو ( )Sachau,Eمعهد اللّغات الرشق ّية سنة (1887م)
حل محلّه معهد اللّغات الرشقية يف بون (1960م) ،فتابع رسالته ،وق ّرر
يف برلني ،ث ّم ّ
مجلس العلوم األملا ّين إنشاء معهد آخر ملعاونته فيها (1961م) .
[[[

[[[ العقيقي ،نجيب ،املسترشقون ،م.س ،ج ،2ص703؛ ج ،2ص683؛ ج ،2ص.679
[[[ انظر :العقيقي ،نجيب ،املسترشقون ،م.س ج ،2ص706؛ الزركيل ،األعالم ،م.س ،ج ،8ص.69
[[[ انظر :العقيقي ،نجيب ،املسترشقون ،م.س ،ج ،2ص.680-679
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ويف أملانيا  7000مكتبة ملحقة بالبلديات ،و 11000مكتبة تابعة للكنائس ،وتعترب
مكتبة برلني الوطنية ومكتبات جامعات جوتنجني وهايدلربج وماينس من أغنى املكتبات
باملخطوطات الرشق ّية ،وال س ّيام العرب ّية .
[[[

وتع ّد (جمعية املسترشقني األملان) من أبرز الجمع ّيات االسترشاق ّية يف العامل ،وقد
ّأسسها املسترشق فاليرش سنة (1845م) يف مدينة هاله عىل غرار الجمع ّيتني اآلسيويّتني
الفرنس ّية والربيطان ّية ،وما زالت إىل اليوم تواصل نشاطها يف جمع شمل املسترشقني
األملان ،وإقامة مؤمترات دوريّة ،ودراسة الرتاث العر ّيب ،ونرش كنوزه ،وانتقل مق ّرها بعد
الحرب العامل ّية الثانية سنة (1948م) من مدينة هاله إىل مدينة ماينس ،لك ّنها عادت
بعد توحيد أملانيا إىل مق ّرها القديم يف مدينة هاله ،وهذه الجمع ّية تنرش مجلّة مه ّمة
ت ُعنى بالدراسات الرشق ّية .
[[[

وبناء عىل ذلك ،فهذه الكلّ ّيات واملعاهد والجمع ّيات االسترشاق ّية ،وتلك املكتبات
دعمت عمل االسترشاق عىل مدى القرون املاضيّة ،وقد تأكّد ذلك من خالل دراسات
متأنّية وخطى ممنهجة.
3ـ نماذج من المستشرقين األلمان:

يذكر املسترشق ألربت ديرتيش أ ّن أ ّول محاولة يف أملانيا لتدريس اللغة العرب ّية كانت
من جهة يعقوب كريستامن (1613-1554م)  ،وقد كان لعدد من املسترشقني األملان
أدوا ًرا ملموسة ،سوف نتعرف عىل بعضهم لندرك تواصل جهود املدرسة االسترشاق ّية
خاصة ،ومنهم من ييل:
األملانية يف دراسة علوم الرشق عا ّمة ،والقرآن ّ
[[[

•ميخائيليس )1717- 1790م( ).(Michaelis,J
•جوستاف تيخسن )1734 -1815م( ).(Tychsen,O.G
[[[ العقيقي ،نجيب ،املسترشقون ،م.س ،ج ،2ص.681
[[[ انظر :العقيقي ،نجيب ،املسترشقون ،م.س ،ج ،2ص.687
[[[ املنجد ،صالح الدين :املسترشقون األملان ،ط ،1بريوت ،دار الكتاب الجديد ،1978 ،ص162-153؛ انظر :العقيقي ،نجيب ،املسترشقون،
م.س ،ج ،2ص.678
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•سبون 1755- 1824م( ).(Sbohn
•مكسيميليان هابيخت (Habicht,C.M) (1775 -1839م).
•كوزيجارتن (Kosegarten,J.G.L) (1792- 1850م).
•إبراهام وليم جوينبول (Juynboll, A.W.Th) (1833- 1887م).
•دي يونج (Jong,P.de) (1832- 1890م).
•فاندن برج (( )Vanden berg,L.W.Eولد سنة 1845م).
•فان فلوتن (Vloten,G.Van) (1866- 1903م).
•إدوارد فيلامر (Vilmar,E) (1800 -1868م).
•أرنولد (Arnold,Fr) (1820- 1849م).
•فلوجيل (Flugel,G) (1802- 1870م).
•مرقس يوسف موللر (Muller,M.J) (1809- 1874م).
•سيمون فايل (Weil,S) (1808- 1889م).
•هيل (Hill,R.L) (1875- 1950م).
•رانكه (Ranke,H) (1878- 1953م) .
[[[

•كارل بروكلامن (Brockelmmann,G) (1868- 1956م) :له إسهامات كثرية يف
التأليف والتحقيق؛ أه ّمها :كتابه األشهر يف األوساط العرب ّية واألجنب ّية “تاريخ
األدب العر ّيب”  ،واملسترشق فلهوزن )1844- 1918م( )(Wellhausen.J؛ وهو
مسيحي مؤ ّرخ لليهوديّة وصدر اإلسالم ،من مؤلّفاته“ :تحقيق تاريخ
مسترشق أملاين
ّ
[[[

[[[ انظر :العقيقي ،نجيب ،املسترشقون ،م.س ،ج ،2ص ،810-691باختصار شديد.
[[[ انظر :م.ن ،ج ،2ص783-777؛ بدوي ،عبد الرحمن ،موسوعة املسترشقني ،م.س ،ص105-98؛ املنجد ،صالح الدين ،املسترشقون األملان،
م.س ،ص.162-153
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الطربي” (1887م) ،و“بقايا الوثن ّية العرب ّية” ،و“املدينة قبل اإلسالم ،وتنظيم محمد
للجامعة اإلسالميّة يف املدينة” ،وعن دستور املدينة أيّام النبي (1889م) ،ورسائل
النبي والوفود إليه (أحزاب املعارضة يف صدر اإلسالم سياس ًّيا ودين ًّيا) (1901م)،
و“الدولة العرب ّية وسقوطها” ،و“الخوارج والشيعة” .
[[[

اإلسالمي،
متخصص يف الفقه
•جوزيف شاخت )1902- 1969م( ) :(Schacht,Jوهو
ّ
ّ
كان ساخطًا عىل النازيّة ،عمل يف إذاعة إنجلرتا وتز ّوج إنجليزيّة ،وتج ّنس بالجنس ّية
اإلسالمي ونشأته وتط ّوره وأثره ،ومعظم
الربيطانيّة ،واشتهر بدراسة الترشيع
ّ
اإلسالمي .
مؤلّفاته وتحقيقاته هي لرتاث الفقه
ّ
[[[

•كارل بيكر )1876- 1933م( ) :(Becker,C.Hتخ ّرج باللغات الرشق ّية عىل بتسولد،
ويليوث بارث ،و ُع ّي أستاذًا يف هامبورغ (1908م) ،وبون (1913م) .أصدر مجلة
“اإلسالم” (1910م) التي صدرت عن معهد اللغات الرشق ّية يف جامعة هامبورغ
اإلسالمي ،وأثر العوامل االقتصاديّة والتاريخيّة واإلغريقيّة
األملانيّة ،اهت ّم بالتاريخ
ّ
وعي وزي ًرا للمعارف (1921م) ،من مؤلّفاته:
والنرصان ّية يف الحضارة اإلسالم ّيةّ ،
“قواعد لغة القرآن يف دراسات نولدكه” .
[[[

•تيودور نولدكه (1931-1836م) :ولد يف هامبورغ من أرسة عريقة ،وهو شيخ
املسترشقني األملان ،تعلّم اللغات السامية (1853م) يف جوتنجني ،ونال الدكتوراه
(1856م) يف موضوع (أصل سور القرآن وتركيبها) ،ونال عليه جائزة مجمع اآلداب
النص القرآ ّين) سنة (1860م)،
يف باريس سنة (1858م) ،ث ّم نرشها بعنوان (تاريخ ّ
ث ّم انتقل ليتعلّم يف فيينا وليدن ،فقابل كبار املسترشقني ،ومن ث ّم أىت جوتا
األملان ّية ،و ُع ّي أستاذًا للغات الرشق ّيني يف سرتازبورغ ،وجعلها مرك ًزا للدراسات
الرشقيّة ،وله يف النحو العر ّيب (قواعد اللغة العربية الفصحى) (1896م) ،وله
[[[ العقيقي ،نجيب ،املسترشقون ،م.س ،ج ،2ص724؛ بدوي ،عبد الرحمن ،موسوعة املسترشقني ،م.س ،ص410-407؛ املنجد ،صالح الدين،
املسترشقون األملان ،م.س ،ص .114-107
[[[ العقيقي ،نجيب ،املسترشقون ،م.س ،ج ،2ص805 - 804؛ بدوي ،عبد الرحمن ،موسوعة املسترشقني ،م.س ،ص.368-366
[[[ هو كارل هانرتج بيكر ولد بأمسرتدام .انظر :العقيقي ،نجيب ،املسترشقون ،م.س ،ج ،2ص745؛ النبهان ،محمد فاروق ،م.س ،ص.34-30
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القرآين).
ّ
النص
(القرآن الرسمي يف قراءة أهل مرص)  ،وكتاب (تاريخ ّ
[[[

•املسترشق برجشرتارس (1933 - 1886م) :مسترشق أملاين بروتستنتي لوثري ،تعلّم
يف جامعة ليبستك األملانيّة؛ وأستاذه (أوجست فرش) ،وحصل عىل الدكتوراه
سنة (1912م) بأطروحة تناولت حنني بن إسحاق ومدرسته ،وبعد انتهاء الحرب
العامل ّية األوىل ُع ّي أستاذًا يف جامعة برلني ،واستقدمته الجامعة املرصيّة من -1929
1931م ،فألقى فيها محارضات يف فقه اللغة ،وأثناء وجوده يف مرص حقّق كتاب
“طبقات الق ّراء” البن الجزري  ،كام كان له جهود يف القراءات القرآنيّة ،حيث
حقّق كتاب “القراءات الشاذّة يف القرآن” البن خالويه ،ونرش القراءات الشاذّة يف
كتاب “املحتسب” البن جني ،ودراسة “قراءة القرآن يف القاهرة” .
[[[

[[[

•املسترشقة زيجريد هونكه (1999-1913م) :ولدت يف مدينة كِيل األملان ّية ،وهي
ابنة النارش هايرنيش هونكه ،وزوجة املسترشق األملاين شولتزا ،دفعت مغالطات
الغرب الكاذبة عن اضطهاد اإلسالم للمرأة ،و ُهوجِمت بسببه ،وكتبت (شمس
الله تسطع عىل الغرب) ،و(ليس الله كام يزعمون) ،و(التو ّجه األورو ّيب إىل العرب
واإلسالم حقيقة قادمة وقدر محتوم) .
[[[

وغريهم كثري من املسترشقني األملان الذين اعتنوا بدراسة الرشق وكان لهم أدوارهم
املؤث ّرة ،بحيث تن ّوعت دراساتهم بني اللغة ،والتاريخ ،واألدب ،والشعر ،وسائر العلوم
فضل عن دراسة اإلسالم ومصادره.
والفنون املختلفةً ،
ّ
ّ
ّ
األلماني:
االستشراقي
4ـ الدرس اللغوي

لقد اهت ّم األملان بدراسة اللغات الرشق ّية؛ نظ ًرا ملصالحها السياس ّية واالقتصاديّة
[[[ العقيقي ،نجيب ،املسترشقون ،م.س ،ج ،2ص 740-738؛ بدوي ،عبد الرحمن ،موسوعة املسترشقني ،م.س ،ص598-595؛ املنجد ،صالح
الدين ،املسترشقون األملان ،م.س ،ص.124-115
[[[ انظر :العقيقي ،نجيب ،املسترشقون ،م.س ،ج ،2ص748-747؛ بدوي ،عبد الرحمن ،موسوعة املسترشقني ،م.س ،ص.87-85
[[[ انظر :بدوي ،عبد الرحمن ،موسوعة املسترشقني ،م.س ،ص.87-85
[[[ انظر :سامل ،رمضان عبد الباسط :األملانية زيجريد هونكه وتصحيح صورة اإلسالم يف الغرب ،ال ط ،طبع القاهرة ،2009 ،ص،40-25
باختصار.
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وروابطها مع الدولة العثامن ّية؛ لذا أنشأت يف جامعاتها معاهد اللغات الرشق ّية .وقد
أنشأ فاليرش (1888-1801م) ( )Fleischer, H.Lالجمعيّة الرشقيّة األملانيّة املعنيّة بنرش
واإلسالمي ونرش ذخائره.
الرتاث العر ّيب
ّ
وكذلك سار املسترشق هارمتان )1851- 1918م( ) (Hartmann,Mعىل خطى
فأسس الجمع ّية الرشق ّية األملان ّية للدراسات اإلسالم ّية ،التي أصدرت
أستاذه فاليرش؛ ّ
اإلسالمي”  .ويف بداية هذا القرن ازداد اهتامم الجامعات األملان ّية
مجلة “العامل
ّ
بالدراسات العربيّة واإلسالميّة.
[[[

[[[

ّ
5ـ تطور االستشراق األلماني:

يشري إدوارد سعيد إىل وضع االسترشاق األملا ّين فرتة ما بني الحربني العامل ّيتني ،فيوضّ ح
بالشق من جديد ،وكان الهدف الذي قصدوا إىل
أ ّن املسترشقني األملان عادوا لالهتامم ّ
الرشقي؛ حتّى يشريوا إىل شعر
الحقيقي للشعر
التاث
تحقيقه أ ْن يفتحوا الطريق أمام ّ
ّ
ّ
أوروبا ،لك ّن الشعور بالق ّوة والسيطرة يف القرن التاسع عرش أغلق الباب يف وجه مطلبهم
الرشقي
بعض دالئل التغيري؛ إذ بدأت دراسة األدب
إغالقًا
حاسم ،وأ ّما اليوم فتبدو لنا ُ
ً
ّ
يف ذاته ومن أجله ،وبدأنا نفهم الرشق من جديد .
[[[

أشار العقيقي إىل اشرتاك مسترشقني أملان يف كتابة املقاالت املختلفة يف دائرة
املعارف اإلسالميّة ،ومنهم :زايبولد )1859- 1921م( ) ،(Seybold,G.Fكارل هرنيخ بيكر
(Becker,C.H) (1876 -1933م) ،وكارل بروكلامن )1868- 1956م( )،(Brockelmmann , G
وموريتس )1859- 1939م( ) ،(Moritz,Bوريتري (( )Ritter, Hولد 1892م) ،وميتفوخ
)1867- 1942م( ) ،(Mittwoch, Eugوكاله (( )Kahle, P.Eولد 1875م) ،وفيشري (Fischer,
1949-Aug) (1865م) ،وإنو ليتامن )1875 -1958م( ) (Littmann, Eأستاذ اللغات
الرشقيّة يف توبنجني يف الجامعة املرصيّة عند إنشائها ،وكذلك زوبرنايم (،)Sobernheim,M
[[[ اشتغل هارمتان مرتجمً يف الخارج ّية األملانية ،ث ّم يف قنصل ّية أملانيا يف لبنان بني (1887-1876م) ،و ُع ّي أستاذًا يف معهد اللغات الرشق ّية
يف برلني.
[[[ مارتن هارمتان :انظر :العقيقي ،نجيب ،املسترشقون ،م.س ،ج ،2ص725؛ بدوي ،عبد الرحمن ،موسوعة املسترشقني ،م.س ،ص.608-607
[[[ إدوارد سعيد :االسترشاق املفاهيم الغربية للرشق ،ترجمة محمد عناين ،ط ،1القاهرة ،رؤية للنرش والتوزيع ،2006 ،ص.322-321
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وإرنست هرسفيلد )1879- 1948م( ) ،(Herzfeld, E.Eوغريهم كثري .
[[[

ّ
ّ
األلماني في الدراسات القرآني�ة:
6ـ آثار مدرسة االستشراق

إ ّن حجم مدرسة االسترشاق األملا ّين وأثرها يف الدراسات القرآنيّة له ثقله بني املدارس
االسترشاقيّة األخرى ،فال تخفى مكانة االسترشاق األملا ّين وعظيم أثره عىل دارس
االسترشاق ومدارسه؛ إذ تعترب مدرسة االسترشاق األملا ّين من أه ّم مدارس االسترشاق ،وما
نتج عنها يكاد يفوق مجموع ما نتج عن املدارس االسترشاقيّة األخرى مجتمعة.
لقد درس املسترشقون األملان اإلسالم من شتّى جوانبه ،وتكاد ال تسلم جهة من جهاته
وحيث ّية من حيث ّياته إال ووقعت موقع دراسات املسترشقني األملان ،وال س ّيام القرآن الكريم
ومباحثه التي شغلت اهتامم الباحثني األملان ،فاهت ّموا بالقرآن الكريم اهتام ًما بالغًا ،بد ًءا
من طباعته وترجمته ،والخوض يف بعض مباحث علومه؛ من قبيل :جمعه ،وتاريخ تدوينه،
وكيف ّية ترتيب سوره وآياته ،وبحث القراءات القرآن ّية مرو ًرا بالدراسات اللغويّة القرآن ّية،
ووصولً إىل تفسريه ،سواء عىل مستوى دراساتهم للتفاسري التي كتبها علامء اإلسالم ،أو عىل
املوضوعي.
مستوى محاوالتهم لفهمه وتفسريه ،أو عىل مستوى التفسري
ّ
كام درسوا -أيضً ا -الكتب العرب ّية التي كُ ِت َبت حول القرآن ،فاهت ّموا بعمل الفهارس
لها ،وجمعوا مخطوطاتها ،وتناولوها دراس ًة وبحثًا وتحقيقًا ،بل مل يسلم مؤلّفوها وكتّابها
من الدراسة.
ومل تختلف دوافع املسترشقني األملان وأهدافهم عندما درسوا اإلسالم والقرآن وكذلك
وسائلهم عن سائر املسترشقني واملدارس االسترشاق ّية األخرى ،وإ ْن حاول بعضهم إضفاء
طابع من املوضوع ّية عىل دراستهم .
[[[

وهناك مدارس استرشاقيّة ظهر التواصل يف ما بينها يف األهداف والدوافع من خالل
اإلنجليزي ،واألسبا ّين ،واإليطا ّيل ،والهولندي،
الدرس والبحث ،مثل :مدرسة االسترشاق
ّ
وغريها من املدارس ،بحيث تتح ّرك حركتها العلميّة تلقائيًّا ،وتتحكّم فيها أجهزة قويّة
[[[ انظر :العقيقي ،نجيب ،املسترشقون ،م.س ،ج ،2ص770؛ ج ،2ص784؛ ج ،3ص.1107
[[[ «مدارس استرشاقية-آثار مدرسة االسترشاق األ لْامين يف الدراسات القرآنية» ،مجلة القرآن واالسترشاق املعارص ،م.س ،العدد األول ،شتاء
 ،2019ص.97-96
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تراقب حركتها ،وترصد مواقفها ،وتتت ّبع بدقّة نتائج بحوثها ودراساتها ،ضمن اسرتاتيج ّية
غرب ّية مدروسة توفّر للغرب حامية مصالحه ،وتك ّرس سيطرته عىل الرشق؛ فاسترشاق
الغد أش ّد من استرشاق األمس ،فقد تواصلت تلك املدارس بإنشاء املعاهد والكلّ ّيات
التي تد ّرس علوم الرشق؛ ومنها علوم اإلسالم .كام تختلف أه ّم ّية مدارس االسترشاق؛
“العاملي الجديد” من دور
تب ًعا لعطاء املسترشقني املنتسبني إليها ،وال يخفى ما للنظام
ّ
لكل ما يتعلّق باإلسالم ،أو املسلمني.
اقي استكشا ّيف؛ بغرض التوجيه واملواجهة ّ
استرش ّ
الفرنيس ومدرسة
ومن أه ّم املدارس االسترشاق ّية وأخطرها حال ًّيا مدرسة االسترشاق
ّ
االسترشاق األملا ّين ،حيث يجمع بينهام دراسة القرآن ،عىل مستوى مخطوطاته ،والبحث
يف مسألة تدوينه وتكوينه ،وتع ّد املدرسة األملان ّية أه ّم وأعمق هذه املدارس؛ لعودتها
وإحيائها تراث اليهود ذوي الدراسات القرآن ّية ،ولقد اهت ّمت أنجليكا نويفرت بعرض
هذا الجانب من الدراسات االسترشاق ّية التي تحمل أسوأ هموم االسترشاق ،وأش ّد
العلمي.
دوافعه عداوة ضد القرآن؛ وأكرثها خرو ًجا عن املنهج
ّ
متحض ،وتوفّر
وإ ّن العاقبة عند علامء هذه األ ّمة أن تلملم ما بقي لديها من رمق
ّ
جهو َدها املبذولة يف التناحر والتشاحن ،وأن تو ّحد هدفها ،وتويل وجهها شطر قبلة الحقيقة
األبديّة التي يرصفها عنها أعداؤها بألوان من الرصوف واالعرتاض ،وليعرف املسلمون
املختلفون يف التو ّجهات أ ّن هويّتهم يف خطر ،وأ ّن كتابهم قد تكالب عليه أهل االسترشاق
بزائف من دعوى البحث والدرس ،وما هو بدرس أو بحث ،وإنّ ا هو انتهاز لفرصة من حا ٍل
“حب الدنيا وكراه ّية املوت” ،وأ ّن
عا ّم يجتاز هذه األ ّمة ،وصفه النبي مح ّمد بأنّهّ :
كل
أعداء هذه األ ّمة يتخطّفون مسلّامتها ومبادئها وأسسها وقواعدها ،قاعدة تلو أخرى من ّ
جانب ،وتنتقص قواهم بإشعال الضغائن والفنت يف ما بينهم ،وال ُمعقّب ألمر الله يف أ ّمة
رسوله،ولنايفالقرآنسلوى:ﮉﮊﮋﮌﮍﮎ،وللهاألمرمنقبلومنبعد،وهذا
اقي للقرآن).
ما سنبيّنه يف مبحث (الدرس االسترش ّ
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المبحث الرابع

ّ
ّ
ّ
واأللماني للقرآن
االستشراقي الفرنيس
الدرس

1ـ

ّ
إسهام االستشراق الفرنيس في مجال القرآن الكريم:

نالحظ مساهمة املسترشقني الفرنس ّيني يف تحقيق الرتاث القرآ ّين ،ومنهم:
أ -املسترشق الفرنيس بوتيه )1800–1883م( ) (Pauthier,Gالذي ق ّدم كتاب (تاريخ
القرآن) ،وفيه درس الرشق األقىص ،فبحث الصني دي ًنا وأدبًا وفلسفة ،وتد ّرج منها إىل
خص القرآن بدراسته وجهده ووقته ،فص ّنف
الكتابة املرصيّة ،والفينيق ّية ،وغريها ،ث ّم ّ
فيه بحثًا مستفيضً ا ،ودرس العرب قبل النبي ،فإذا فيهم املسيح ّيون ،ث ّم درسهم قبل
تنصهم فإذا هم ع ّباد أوثان ويهود ،فاستطرد يف درسهم ،ث ّم عكف عىل القرآن وتأث ّره مبا
ّ
تق ّدمه من ديانات والظروف التي أحاطت بنزوله ،وغايته ،والعقائد املوافقة واملضا ّدة
له يف غريه من األديان ،وتأثريه يف االجتامع والتمدين ،ث ّم األشهر والجمع التي يق ّدسها،
واملذاهب التي نشأت عنه لدى املسلمني ،وقد ن ُِش يف باريس سنة (1840م) .
[[[

مدرسا للعربيّة يف مدرسة
ب -رينيه باسيه )1855- 1924م( )ُ :(Rene Bassetع ّي ً
تول إدارتها ،واختري (عض ًوا) يف كثري من املجامع
الجزائر العليا سنة (1882م) ،ث ّم ّ
العلميّة ،كام ترأّس مؤمتر املسترشقني يف الجزائر سنة (1910م) ،ومن آثاره( :تحفة الزمان
ُش بالعرب ّية
أو فتوح الحبشة) لشهاب الدين أحمد بن عبد القادر (عرب فقيه) ،وقد ن ِ َ
مع ترجمة فرنس ّية ،وله (الخزرج ّية) يف العروض ،و(تاريخ بالد ندرومة وترارة بعد خروج
املو ّحدين منها) ،وله مقاالت بالفرنس ّية يف املجالت الرشق ّية يف فرنسا والجزائر وتونس،
وفصول يف (دائرة املعارف اإلسالميّة) .وتويف يف الجزائر .
[[[

ج -املسترشق موريس دميوبني غودفروا )(Gaudefroy Demombynes
)1862-1957م( :حصل عىل الدكتوراه يف اآلداب سنة (1923م)؛ وهو بعد الستني من
[[[ انظر :العقيقي ،نجيب ،املسترشقون ،م.س ،ج ،1ص.194
[[[ انظر :الزركيل ،األعالم ،م.س ،ج ،3ص39؛ رسكيس ،يوسف بن إليان بن موىس :معجم املطبوعات العربية واملعربة ،ال ط ،مرص ،مطبعة
رسكيس1346( ،هـ1928/م) ،ج ،2ص.36-20
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عمره ،من آثاره( :النظم اإلسالم ّية) سنة (1921م) ،وله (الحسبة) و(تعليقات عىل النظام
القضا ّيئ يف البالد اإلسالميّة) سنة 1939م ،و(يف نشأة القضاء يف اإلسالم) سنة 1939م؛
وهي نسخة أهداها لرينيه ديسو ،وله (نحو العرب ّية الفصحى) باالشرتاك مع ريجيس
بالشري ،وله كتاب (مح ّمد) صدر يف باريس (1957م) ،قال عنه بدوي“ :وهو يف نظرنا
أفضل كتاب يف اللغة الفرنس ّية عن النبي مح ّمد يتّسم مبوضوع ّية وتعميق وشمول” .
[[[

أعامل خادمة
د -املسترشق لويس ماسينيون (1883-1962م( ) :)Massignon,Lق ّدم ً
لالسترشاق ،وأع ّد يف الحالج رسالتني للدكتوراه ،وهو صاحب نظرة عميقة يف الجانب
الروحي ،فقرأ أشعار فريد الدين العطّار الشاعر الفاريس الصويف ،وهي تدور حول
ّ
الحلج وقام بدراسته يف رحلته إىل بغداد  -العراق
الحلج ،فأعجب بشخص ّية ّ
مرصع ّ
الحلج ،ووكلت
سنة (1907م) ،ونزل ضيفًا عىل بيت الشيخ األلويس ،ونرش كتابه عن ّ
(الحلج) ،وما ّدة عن (الحلول)؛
ّ
إليه إدار ُة (دائرة املعارف اإلسالميّة) كتابة ما ّدة عن
وخاصة املغالية
بكل تط ّوراتها وفروعها،
فكتبهام سنة (1914م) ،كام درس فرقة الشيعة ّ
ّ
منها من القرامطة والنصرييّة واإلسامعيل ّية .وزار املشاهد الشيعية كلّها ،وحارض يف
الجامعة املرصيّة ،وألقى محارضات بعنوان( :تاريخ االصطالحات الفلسف ّية) عىل كثري
طلبها .
من ّ
[[[

هـ -املسترشق ريجيس بالشري )1900-1973م( ) :(R.L.Blachereكان يعمل يف
وزارة الخارج ّية الفرنس ّية خب ًريا يف شؤون العرب واملسلمني ،وق ّدم للمكتبة االسترشاق ّية
(ترجمة القرآن الكريم) إىل اللغة الفرنس ّية ،ويشتمل عىل مق ّدمة طويلة وتفسري قصري،
ولقد رتّب القرآن وفقًا ملا ظ ّن أنّه ترتيب للسور واآليات ،وأصدره سنة (1949م) ،ث ّم
عاد للرتتيب املصحفي يف طبعة أخرى سنة (1957م) ،ونقله إىل العربيّة الدكتور إبراهيم
الكيالين ،وله (قواعد العرب ّية الفصحى) ،و(أبو الط ّيب املتنبي) نقله إىل العرب ّية الدكتور
[[[ انظر :بدوي ،عبد الرحمن ،موسوعة املسترشقني ،م.س ،ص272-271؛ الزركيل ،األعالم ،م.س ،ج ،2ص144؛ رمضان ،محمد خري ،تَكملَة
ُمعجم امل ُؤلفني ،ط ،1بريوت ،دار ابن حزم للطباعة والنرش والتوزيع1418( ،هـ1997/م) ،ص424؛ رمضان ،محمد خري ،تتمة األعالم ،م.س،
ج ،2ص.97
[[[ العقيقي ،نجيب ،املسترشقون ،م.س ،ج ،1ص291-287؛ بدوي ،عبد الرحمن ،موسوعة املسترشقني ،م.س ،ص.535-529
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أحمد بدوي ،و(معجم عريب فرنيس إنجليزي)  ،وهو معروف باطّالعه العميق عىل
اللغة العربيّة واألدب.
[[[

و -املسترشق الفرنيس جاك .أ .بريك )1910-1995م( ):(Jacques Augustin Berque
وهو من أحدث املسترشقني الفرنس ّيني ،ق ّدم ترجم ًة للقرآن وتفسريه ،يف كتابه (حينام
كثريا من ال ّناس ينبذون
كنت أعيد قراءة القرآن)  ،وب َّي أ ّن من أسباب ترجمته للقرآن أ ّن ً
اآلن الصورة املا ّديّة للحياة املعارصة ،ويرفضون مجتمع االستهالك ،هذا املجتمع املا ّدي
املحض ،ويفضّ لون عليه املدنيّة املعارصة ،مدنيّة اإلسالم الروحيّة ،وينادون بالعودة إليها؛
لذا ترجم القرآن.
[[[

وترجمته تتك ّون من ثالثة فصول :األ ّول :عن جمع القرآن ،والثاين :عن اللّغة،
والثالث :عن املعنى ،كام ال يخفى أ ّن عرضه لدراسة القرآن وترجمته يحمل يف ط ّياته
اقي؛ من بيان مرحل ّية النزول ذي املراحل الثالث،
مقوالت ال تخالف كث ًريا الطرح االسترش ّ
خاصة سفر التكوين .
واقتباس القرآن من التوراة ّ
[[[

كام عرض بريك يف ترجمته بعض آراء املسترشقني ،وانجلت ترجمته عن بعض الهنات
ِ
ِ
والتزييف يواصل
التشكيك
عب عنها بعض الباحثني ،بالقول“ :إ ّن مسلسل
واألخطاء َّ
حلقاتِه عىل يد عميد املسترشقني الفرنس ّيني جاك بريك” .
[[[

ْ َ
2ـ إسهام االستشراق األلماني في مجال القرآن الكريم:

كانت املساهمة النظريّة العلميّة غنيّ ًة يف وضع منهجيّة؛ لتحقيق الرتاث العر ّيب
واإلسالمي وتأليف ما يُغذّي هذا املجال .ومن إسهامات االسترشاق األملا ّين يف هذا
ّ
املجال ،نذكر ما ييل:
[[[ انظر :بدوي ،عبد الرحمن ،موسوعة املسترشقني ،م.س ،ص127؛ العقيقي ،نجيب ،املسترشقون ،م.س ،ج ،1ص155؛ الزركيل ،األعالم،
م.س ،ج ،2ص.72
[[[ جاك بريك :حينام كنت أعيد قراءة القرآن ،ترجمة :وائل غايل ،نرشته مجلة القاهرة ،العدد ( ،)154سبتمرب  ،1995ص.9-8
[[[ م.ن ،ص.10-8
[[[ انظر :أبو العال ،محمد حسني :القرآن وأوهام مسترشق ،ال ط ،املكتب العريب للمعارف ،ال ت ،ص7؛ ص  53وما بعدها .يف الفصل الثالث
منه بعنوان( :أخطاء عمالقة ملفكر عمالق) فقد بني هذه األخطاء ثم حلّلها املؤلف ،وانتقدها.
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أ -كان اهتامم االسترشاق األملا ّين بأصول اإلسالم ،فقد أظهر األملاين غوستاف ليربشت
فلوجل)1802-1870م( ) (Gustav Leberecht Fluegelاهتام ًما بذلك ،فأخرج كتاب (نجوم
الفرقان يف أطراف القرآن) ،طبع أ ّول م ّرة يف ليبزيج سنة (1842م) ،وكذلك (ترجمة
غي ترتيب السور واآليات ،وهذا عمل من
القرآن) ،لكن ما يُؤخذ عىل ترجمة فلوجل أنّه ّ
شأنه أن يخدم الرأي املزعوم بأ ّن ترتيب سور القرآن وآياته ليس توقيف ًّيا ،وهذا مخالف
إلجامع املسلمني؛ لذلك ُعورضت تلك الرتجمة من املسترشق برجشرت ،فقال« :إ ّن الطبعة
املرصيّة الرسم ّية للقرآن سنة (1924م) تُع ّد من اآلن فصاع ًدا مرج ًعا للباحث األورو ّيب،
للنص القرآ ّين) ،ومع هذا قال
ومنذ ظهورها مل يعد هناك ما يُ ّربر استخدام طبعة فلوجل ّ
بدوي عن هذه الرتجمة« :وقد صارت هذه الرتجمة هي املعتمدة عند املسترشقني من
األقل يف ترتيب اآليات القرآن ّية»  ،فبعد ظهور ترجمة األزهر
ذلك العرص إىل اليوم ،عىل ّ
وترب عىل
للقرآن ال حاجة للتط ّوع برتجمة أخرى للقرآن؛ أل ّن من نشأ يف معاين القرآنّ ،
مقاصد لغته ،وتقلّب يف مقاصده ،وهضم ألفاظه قل ًبا وقال ًبا ،هم أدرى ال ّناس بالقرآن
لفظًا ومع ًنى ،حقيق ًة ومجازًا.
[[[

يهودي،
ب -جوستاف فايل )1808-1889م( ) :(Gustav Failمسترشق أملا ّين من أصل
ّ
ومرتجم م ّدة خمس
رحل إىل باريس والجزائر؛ ومنها إىل مرص ،حيث اشتغل مد ّر ًسا
ً
التونيس ،ث ّم رحل
سنوات ،وتضلّع يف اللّغة العربيّة عىل يد الشيخني مح ّمد عيّاد وأحمد
ّ
إىل إسطنبول .وكان من أه ّم آثاره :كتاب (مدخل إىل القرآن-أو مق ّدمة تاريخية نقديّة
تاريخي نقدي للقرآن ،عرض فيه ملسألة جمع القرآن ،والتسلسل
للقرآن) ،وهو مدخل
ّ
تقسيم
التاريخي لسوره وآياته ،كام أنّه قام بتقسيم السور امل ّك ّية إىل ثالث مجموعات
ً
ّ
أخذ به نولدكه يف ما بعد ،وله (التوراة يف القرآن) نرش يف شتوتغارت سنة (1835م)،
وترجم إىل األملان ّية سرية النبي البن هشام ،يف مجلّدين ،وألحقها بحوايش وتعاليق ورشوح
[[[ انظر :العقيقي ،نجيب ،املسترشقون ،م.س ،ج ،2ص701؛ بدوي ،عبد الرحمن ،موسوعة املسترشقني ،م.س ،ص412-411؛ مقبول ،إدريس،
الدراسات االسترشاقية للقرآن رؤية نقديّة ،م.س ،ص8؛ فيلد ،شتيفان :مالحظات عىل مساهامت املسترشقني يف الدراسات الرشقية ،م.س،
ص13-11؛ املنيع ،نارص بن محمد :املسترشق األملاين برجشرتارس وآثاره يف الدراسات القرآنية ومنهجه فيها ،مجلة جامعة امللك سعود ،عدد
يناير ،سنة  ،2010ص.136–135
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تاريخ ّية (شتوتغارت بني سنة 1864 - 1844م) ،ومخترص تاريخ الشعوب اإلسالم ّية من
مح ّمد إىل سليم األ ّول ،وهو أ ّول تاريخ عا ّم يعتمد عىل املصادر العرب ّية (شتوتغارت
1866م) .
[[[

التاريخي لسور القرآن أخذ به كثري من مسترشقي أملانيا
ومن املعلوم أ ّن التسلسل
ّ
وفرنسا وغريهم ،وهو خلط غري واضح ّ
اقي بعضه من
يدل عىل اجرتار الدرس االسترش ّ
بعض ،كام أ ّن دعوى اقتباس القرآن من التوراة دعوى استرشاقيّة متوارثة ،يقع الر ّد عليها
النبي مل ّا أخذ عنهم ،ومل ّا خالف قبلتهم ،ومل ّا
بأ ّن اليهود يف عرص النبي مح ّمد مل يفضحوا ّ
خالفهم يف كثري من األحكام الرشع ّية؛ كحكم التوبة من الذنب ،وحكم قبلة الصالة،
وحكم الربا ،وغريها.
ج -املسترشق ألويس اشربنجر )1813-1893م( ) :(Aloys,Sprengerأصدر كتابه
(حياة مح ّمد وتعاليمه حسب مصادر مل تستخدم غالب ّيتها حتى اآلن) يف برلني بني
(1865-1861م) ،وهو من ثالثة أجزاء« ،وعىل الرغم من أ ّن كتاب اشربنجر( :حياة
استغل معظم املصادر العربيّة املتعلّقة بسرية النبي،
ّ
مح ّمد وتعاليمه) أ ّول كتاب أورويب
وعىل الرغم من أنّه عاش قرابة أربعة عرش عا ًما بني املسلمني يف الهند ،فإ ّن كتابه هذا
حافل باألحكام املسبقة ،والتص ّورات الزائفة ،واألحكام املبالغ فيها؛ ابتغاء املناقضة» ،
فضل عن عصب ّيته
ففي هذا الكتاب كثري من املغالطات املتعلّقة باإلسالم وكتابه ونب ّيهً ،
النبي مح ّمد.
وعنرصيّته الواضحة يف أحكامه عىل بعض املواقف من سرية ّ
[[[

د« -تيودور نولدكه» (( )Noldeke,Thت1930-1836 :م) :وهو شيخ املسترشقني
األملان يف عرصه ،وقد شارف عىل التسعني من عمره .انتقد نفسه من خالل مص ّنفه
(تاريخ القرآن) ،فيجيب عىل من سأله :إ ْن كان قد شعر بالندم؟ فيقول“ :إذا كان من
[[[ انظر :بارت ،رودي ،الدراسات العربية واإلسالمية ،م.س ،ص29-28؛ العقيقي ،نجيب ،املسترشقون ،م.س ،ج ،2ص708-707؛ بدوي ،عبد
الرحمن ،موسوعة املسترشقني ،م.س ،ص.391-390
[[[ بدوي ،عبد الرحمن ،موسوعة املسترشقني ،م.س ،ص31؛ بارت ،رودي ،الدراسات العربية واإلسالمية ،م.س ،ص.29
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ندم؛ فألنّني درست علو ًما مل أظفر منها يف النهاية بنتائج حاسمة قاطعة” ،ووجدنا
الحكم بالظّن عند تقسيمه للسور امل ّك ّية ،حيث اعرتف أنّه غري دقيق ،فقال“ :ال ميكن
تقريبي للسور امل ّك ّية؛ ّإل بقدر قليل ج ًّدا من الدقّة ،وذلك بسبب
زمني
ٍّ
وضع ترتيب ٍّ
أنّها ناد ًرا ما تذكر فيها األحداث التاريخيّة. ”...
[[[

وهذا ّ
يدل عىل ص ّحة ما ذكرناه ،كام ّ
يدل عىل صدق نولدكه مع نفسه ،ومع أ ّن التعميم
توصل إليها
مط ّية الزلل ،لك ّن األمر املسلَّم بحكم االطّراد أ ّن معظم النتائج السلب ّية التي ّ
املسترشقون يف مؤلّفاتهم صدرت عنهم جزافًا من غري جزم دليل ،أو حسم قول.
هــ األملاين برجشرتارس )1886-1933م( ) :(Bergstrasser,Gحصل عىل درجة
الدكتوراه يف أدوات النفي واالستفهام يف القرآن سنة (1911م) ،وأظهر عمقًا يف هذا
العلمي؛ فحقّق
املجال ،وكان ما ق ّدمه من تحقيق ودراسات قرآنيّة من أظهر إنتاجه
ّ
كتاب الالمات ألحمد بن فارس سنة (1924م) ،وقراءة الحسن البرصي ،سنة (1926م)،
وقراءة القرآن يف القاهرة (1932م) ،والقراءات الشاذّة يف كتاب املحتسب البن ج ّني سنة
ُش يف مجموعة
(1933م)؛ كام نرش كتاب القراءات الشاذّة يف القرآن البن خالويه ،وقد ن ِ َ
املنشورات اإلسالميّة باملعهد األملاين يف إسطنبول /رقم ( ،)7وطبقات الق ّراء البن الجزري،
يف املجموعة نفسها /رقم (.)8
كام نرش برجشرتارس يف كتابه (أصول نقد النصوص ونرش الكتب) ،وهو مجموعة
محارضات ألقاها يف الجامعة املرصيّة ،بني (1932-1931م) ،حيث أظهر فيها اهتام ًما
واإلسالمي ،فاهت ّم بجمع
منهج ًّيا بتحقيق الرتاث ،إذ كانت له عناية بنرش الرتاث العر ّيب
ّ
ال ُّنسخ ،ونقد النصوص مع انتقاد رشحها ،مبيّ ًنا منه ًجا جا ًّدا يف تحقيق الرتاث .
[[[

حرض برجشرتارس للقاهرة أستاذًا يف الجامعة املرصيّة ،ويف رحلته قام بالتع ّرف عىل
الحسيني ،والشيخ
عدد من كبار علامء القراءة املرصيّني؛ كالشيخ املقرئ محمد بن عيل
ّ
[[[ انظر :بدوي ،عبد الرحمن ،موسوعة املسترشقني ،م.س ،ص595؛ نولدكه ،تيودور :تاريخ القرآن ،ترجمة :رضا محمد الدقيقي ،ط ،2سوريا
لبنان ،وزارة األوقاف القطرية ،ودار النوادر ،سنة ( ،)2011ج ،1ص39؛  ،ج ،1ص.224
[[[ انظر :بدوي ،عبد الرحمن ،موسوعة املسترشقني ،م.س ،ص87-85؛ البكري ،محمد حمدي :أصول نقد النصوص جوتهلف برجشرتارس،
ط ،2دار الكتب والوثائق القومية ،مركز تحقيق الرتاث ،سنة (.)1995
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املقرئ عيل مح ّمد الضباع .ويف ذات مر ٍة يجد نسخته من طبعة فلوجيل لدى الشيخ
الحسيني ،الذي يظ ّن بها عليه؛ ّإل بعد تع ّهدات طوال بأ ْن يستدرك عىل تلك الطبعة
بكل تفانٍ  ،حتّى
ويُ ّبي ما فيها من الغلط والتحريف ،وهو األمر الذي فعله برجشرتارس ّ
قام بنرش كتاب (التيسري) أليب عمرو الداين ،وكتاب (املقنع يف رسم مصاحف األمصار) مع
كتاب (النقط) للداين ،وكتاب (متشابه القرآن) للكسايئ ،وكتاب (معاين القرآن) للف ّراء،
وغريها من الكتب املعتنية بالبحث يف القرآن الكريم.
و -املسترشق األملا ّين (أوت ّو برتسل) )1893-1942م( ) :(Otto,Pretzlيرتبط هذا
الخاصة بقراءات القرآن ،وهو إىل جانب جوتهلف برجشرتارس ،وآرثر
االسم بالدراسات
ّ
جيفري أبرز املسترشقني يف هذا املجال.
الخاصة بالقرآن الكريم وعلومه
ق ّرر املجمع
العلمي البافاري يف ميونيخ جمع املصادر ّ
ّ
فتول األستاذ جوتهلف برجشرتارس امله ّمة ،وعاونه يف بعضها
وضبط قراءاته لنرشهاّ ،
فلم ّ
توف األ ّول (1933م) انتدب املجمع برتسيل الستكاملها ،وقد انجلت
بريتسلّ ،
تلك امله ّمة عن نرش :كتاب (التيسري يف القراءات السبع) لإلمام أيب عمرو الداين ،وكتاب
(املقنع يف رسم مصاحف األمصار من كتاب النقط) للداين ،وكتاب (مخترص الشواذ) البن
خالويه ،وكتاب (املحتسب) البن جني ،و(غاية النهاية يف طبقات القراء) البن الجزري،
و(معاين القرآن) للف ّراء النحوي ،و(اإليضاح يف الوقف واالبتداء) أليب بكر بن األنباري .
[[[

وص ّنف بريتسل كتابًا من (مراجع القرآن وعلومه) ،و(رسالة يف تاريخ علم قراءة
النص القرآ ّين) لنولدكه
القرآن) ،واشرتك مع برجشرتارس يف نرش الجزء الثالث من (تاريخ ّ
(1938-1926م) ،وله تحقيق (متشابه القرآن) للكسايئ ،ومحقّق (معاين القرآن) البن
منظور ،وله أيضً ا (تاريخ علم قراءة القرآن) .
[[[

بهذا يكون برتسل خاد ًما وفيًّا للرتاث القرآ ّين ،لتقدميه تلك األصول القرآنيّة للمكتبة
[[[ ملحوظة :هناك كتب محقّقة منسوبة لربجشرت ،ومنسوبة كذلك إىل أوتو برتسل ،ويبدو أن برتسل كان متعاونًا مع برجشرت يف دراساته
البحثية وخليفته يف ريادة االسترشاق األملاين.
[[[ انظر :العقيقي ،نجيب ،املسترشقون ،م.س ،ج ،2ص760-759؛ بدوي ،عبد الرحمن ،موسوعة املسترشقني ،م.س ،ص.86-82
75

اإلسالم ّية ،لك ْن ملاذا خدم برتسل الرتاث القرآ ّين؟ يبدو الجواب يف أ ّن بريتسل خدم الرتاث
القرآ ّين؛ ليخدم املرشوع املس ّمى بـ( :مرشوع استعامل أسلوب النقد يف نرش القرآن) سنة
(1930م) ،فكان معاونًا لجوتهلف برجشرتارس حينام سعى لدى األكادمي ّية البافاريّة يف
التاريخي ،فهو من َح َمل
الفيلولوجي
لنص القرآن) القسم
منشن إلنشاء (جهاز
نقدي ّ
ّ
ّ
ّ
املسؤول ّية العلم ّية بعد برجشرت .
[[[

ز -من املسترشقني األملان املسترشق كارل هرنيخ بيكر
اإلسالمي ،وبدراسته عن
)1876-1933م( ) :(Becker,C.Hاشتهر بتضلّعه يف التاريخ
ّ
أثر العوامل االقتصاديّة والتفاصيل التاريخيّة والعنارص اإلغريقيّة والنرصانيّة يف الحضارة
اإلسالمي ،وأنشأ مجلة اإلسالم (1910م) ،من آثاره
اإلسالم ّية ،كام اعتنى بتاريخ مرص
ّ
العلم ّية :دراسات عن الفتح العر ّيب ،ومرص يف عهد اإلسالم (سرتاسبورج 1903م) ،ومن
دراساته ذات العالقة بالقرآن كتاب (النرصان ّية واإلسالم) نُرش يف توبنجني سنة (1907م)،
وله( :قواعد لغة القرآن) يف دراسات نولدكه يف مجلة اإلسالم عام (1910م) ،وقد أفاد
الدكتور بدوي أنّه التقى مع الشيخ مح ّمد عبده أثناء زيارته ملرص سنة (1901م) ،وتعلّم
العرب ّية عىل يد معلّم مرصي ،وكان م ّمن مييلون إىل النظرة الكلّ ّية القامئة عىل نفوذ
البصرية .
[[[

ح -رودي بارت (1983-1901م) :أوىل اهتام ًما كب ًريا بالقرآن الكريم ،فقام مبرشوع
ترجمة للقرآن الكريم إىل ألملانيّة ،وقال عن هذه الرتجمة« :هي مثرة اشتغال عميق
بالنص القرآ ّين استغرقت سنوات طويلة ،وذلك حتى خرج للنور بني ( 1963و1966م)»؛
ّ
وهو جهد ط ّيب من حيث الجملة ،لك ّن هذه الرتجمة جاءت مليئة بأخطاء ناتجة عن
عب عن ذلك ألربت ديرتيش ،وفيرش .
عدم فهم ّ
النص القرآ ّين؛ كام َّ
[[[

[[[ بدوي ،عبد الرحمن ،موسوعة املسترشقني ،م.س؛ مقبول ،إدريس ،الدراسات االسترشاقية للقرآن رؤية نقدية ،م.س ،ص.8
[[[ العقيقي ،نجيب ،املسترشقون ،م.س ،ج ،2ص746-745؛ بدوي ،عبد الرحمن ،موسوعة املسترشقني ،م.س ،ص.116-113
[[[ بدوي ،عبد الرحمن ،موسوعة املسترشقني ،م.س ،ص64-62؛ (بارت ،رودي ،الدراسات العربية واإلسالمية ،م.س ،ص7؛ نارص بن محمد
عثامن ،املنيع :آثار مدرسة االسترشاق األملانية يف الدراسات القرآنية) ،طبع بحولية مركز البحوث والدراسات اإلسالمية ،العدد السادس سنة
( ،)2009-1430ص.403-402
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وبهذا العرض السابق إلسهامات االسترشاق األملا ّين ندرك تواصل مدرسة االسترشاق
خاصة؛ ما ّ
يدل
األملا ّين بتقديم العديد من اإلسهامات املتعلّقة بالقرآن الكريم بصفة ّ
عىل خصوص ّية تلك الدراسات ،لك ّن القرآن واسع األطناب ،عظيم املأخذ ،معجز اللّفظ
حملً لألوجه ،ريان املعاين غزيرها ،وهذا ما ال يقف عليه كثري من املسترشقني األملان يف
ّ
دراساتهم املتعلّقة بالقرآن املجيد.
ّ
3ـ إسهام االستشراق في تحقيق التراث اإلساليم:

يعترب من أه ّم إسهامات االسترشاق ما صدر من دراسات لها عالقة بتحقيق الرتاث
اإلسالمي،
وربا كان السبب يف ذلك إحالة الكثري من مخطوطات تراثنا
العر ّيب
واإلسالميّ ،
ّ
ّ
بل ومخطوطات القرآن الكريم إىل مكتبات غرب ّية يف حوارض أوروبا ،وذلك حال ّ
دال عىل
واإلسالمي إسهام
أي حال فمع أ ّن تحقيق االسترشاق لرتاثنا العر ّيب
واقعنا الثقا ّيف ،وعىل ّ
ّ
مفيد وجهد مشكور ،فإ ّن تساؤالت ع ّدة تطرح نفسها تدور حول أغراض املسترشقني من
علمي
علمي نزيه وفق منهج ّ
تلك الدراسات :هل تحقيق تراث املسلمني ونرشه بتحقيق ّ
وتواصل مع تراث
ً
اإلسالمي؟ وهل خدم املسترشقون الرتاث تزلّفًا
معلوم لذات الرتاث
ّ
اإلسالم وأهله؟ وهل أراد املسترشقون نرش ألفاظ القرآن ومعانيه يف أوروبا والغرب؟
وهل نجح االسترشاق يف تقديم القرآن بصورة حسنة إىل الغرب بصفة عا ّمة وأوروبا
خاصة؟ هل كان للمسترشقني أنفسهم مقاصد ونوايا أخرى؟
ّ
اإلسالمي،
حقيقة أقول :ال ميكن الجزم مبقصد واحد من تحقيق املسترشقني للرتاث
ّ
حيث تع ّددت مقاصدهم يف دراسة القرآن بني مقصد مقبول ملوضوع ّية صاحبه بتامم
صح قص ُده يف
حياد ،أو مقصد مردود يحفّه العناد ويكتنفه رشود وأحقاد ،ومن َّ
دراسته ،فال نأمن أن يصيب املنهج ّية العلم ّية السليمة؛ فتس ّدد نتائج بحثه ،أو يخطئ
املنهج فيخفق فيها؛ ما ّ
يدل عىل أ ّن دراسات االسترشاق معظمها عىل خطر عظيم،
واألش ّد خط ًرا حينام تتعلّق بالقرآن الكريم.
جل اعتناء املسترشقني بنرش الكتب ذات الصلة بالقرآن الكريم من حيث ّيات
كان ّ
ع ّدة؛ منها ما يتعلّق بلفظ القرآن وقراءاته ورسمه ومفرداته وأساليبه وإعرابه ،ومن
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حيث تفسري معانيه ،وتحقيق مق ّدمات بعض التفاسري ،فكان معظم اهتاممهم منص ًّبا
عىل ما ييل:
ـ ً
أول :جمع املخطوطات ونرشها وفهرستها.
خاص بالجانب الفيلولوجي مع تنزيل مقتضيات علم الفيلولوجيا
ـ ثان ًيا :اهتامم ّ
ّ
واألديب.
الصويف
( )philologieعىل القرآن ،واالهتامم -أيضً ا -بالجانب
ّ
[[[

ـ ثالثًا :العناية بوضع معاجم اللغة العرب ّية.
بالنص القرآ ّين .
ـ راب ًعا :االنشغال ّ
[[[

4ـ عالقة االستشراق بالقرآن بي�ن عموم وخصوص:

بغض النظر عن كونه رشق ًّيا أو غرب ًّيا-أي باحث بالقرآن تكون طبيع ّية ّ
إ ّن عالقة ّ
حينام يكون موضوعيًّا ينشد الحقيقة العلميّة ،ويبحث عنها يف كافّة قضايا القرآن
ولكل األمور املطروحة املتعلّقة بالقرآن.
النص القرآ ّينّ ،
ومسائله؛ بوصفها ً
أصل لتدوين ّ
ومع أ ّن بعض الكتابات االسترشاق ّية قد شهدت بإحداث القرآن تأثريات إيجاب ّية
خصوصا يف الدراسات االسترشاق ّية املتعلّقة
والبرشي؛
أصلحت من املجتمع العر ّيب
ً
ّ
بالسرية والتاريخ بعد هجرة النبي إىل املدينة  ،فقد سعت بعض دراسات االسترشاق
الحاليّة بالفصل بني القرآن وبني املجتمع والبيئة والتاريخ ،يف حني اعترب بعض الدراسات
النص القرآ ّين.
االسترشاق ّية الجامعة ً
عامل من عوامل تكوين ّ
[[[

وأل ّن بعض املسترشقني ص ّدروا مسلَّمة هي :برشيّة القرآن ،لذلك أقحموا عالئق
[[[ الفيلولوجيا :هو علم اللغة ،وهو يعنى بدراسة كل ما يتصل بالنصوص بصورة دقيقة وعلمية ،من حيث الصيغ والرتاكيب والداللة فضال
عن اإلطار الثقايف للنصوص.
[[[ الطريحي ،سحر جاسم عبد املنعم :الدراسات القرآنية يف االسترشاق األملاين ،يف أطروحتها الدكتوراه يف جامعة الكوفة ،كلية الفقه،
بإرشاف د .محمد حسني عيل الصغري ،والتي أجيزت للمنح سنة  ،2012ص.26
[[[ انظر :ديورانت ،ويل :قصة الحضارة ،ترجمة :محمد بدران ،الهيئة املرصيّة العا ّمة للكتاب ،2001 ،ج ،13ص21؛ ص24-23؛ انظر :لوبون،
غوستاف :حضارة العرب ،ترجمة :عادل زعيرت ،الهيئة املرصية العامة للكتاب ،سنة ( ،)2000ص102؛ أرمسرتوج ،لكارين :سرية النبي محمد،
ترجمة :د .فاطمة نرص ،د .محمد عناين ،ط ،2القاهرة ،دار سطور ،1998 ،ص.114-113
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برشيّة بالقرآن ِ
وص َلت ،فخالفوا املوضوع ّية العلم ّية .و ِمن الغريب أ ّن االسترشاق أخذ
يبحث عن صلة تاريخ ما قبل اإلسالم بالقرآن ،وأثر البيئة العربيّة يف مكَّة يف بناء القرآن،
ولغوي ،وقصيدة شعريّة من عيون
برشي أد ّيب
ّ
وأثر الجامعة العرب ّية فيه؛ عىل أنّه منتَج ّ
الشعر العر ّيب ،أو نرث عر ّيب ،متغافلني عن دور الوحي يف القرآن! بل وتكلّف االسترشاق
والتناص بني القرآن والتوراة؛ بغية إثبات تأث ّر القرآن مبعادل
عرض دعاوى االقتباس
ّ
مغاير يف الكتب السابقة.
اقي يقوم يف
ومع هذا العموم ،فإ ّن املوضوعيّة تقتيض القول :إ ّن ال ّدرس االسترش ّ
بعض األحيان بتخصيص القرآن بدراسات تعتني –باهتامم بالغ– بعرض قضاياه املختلفة
من حيث بيان جمع القرآن ،وتدوينه وكتابته ،ورسمه ،ومراحل ذلك من أ ّوله إىل آخرِه،
وبعضهم يعرض للنسخ فيه.
ّ
ّ
ّ
االستشراقي بالقرآن بي�ن االنتقائي�ة والمنهجية
5ـ عالقة الدرس
ّ
العلمية:

اقي بعضها ،ومل يك ْن
إ ّن دراسة القرآن لها وجوه عديدة ،وقد تناول الدرس االسترش ّ
كلّه خطأ أو صوابًا ،فإ ْن أصاب يف جوانب فقد أخفق يف أخرى؛ ألسباب تتعلّق مبدى
استيعاب املسترشق ملعاين القرآن ،أو تتعلّق باستخراج املسترشق بعض الدالالت التي
العلمي الذي اتّبعه
وتفصيل ،أو تتعلّق مبنهج املسترشق
ً
يرى أ ْن يلصقها بالقرآن؛ جمل ًة
ّ
يف دراسته للقرآن الكريم.
والقصة واملثل،
ومث ّة تن ّوع يف الدراسات القرآن ّية بني الترشيع واللّغة والفكر
ّ
ّغوي؛ أل ّن القرآن نزل بلغة
وغري ذلك ،وإ ّن أقرب مجال للدرس القرآ ّين هو الدرس الل ّ
اإلسالمي باب كبري تناوله علامء
فلم كانت دراسة املفردة القرآن ّية يف الدرس
العربّ ،
ّ
اإلسالم من جهات ع ّدة؛ منها :جهة املفردات القرآنيّة العربيّة ذات التن ّوع الدال ّيل
يف باب (مفردات القرآن وداللتها) ،أو جهة أنّها من املفردات املع َّربة القرآنّية يف
باب (املع َّرب) ،وجهة غرابة بعض املفردات القرآن ّية يف باب (غريب القرآن) ،وجهة
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املفردات العرب ّية املبهمة القرآن ّية يف باب (مبهامت القرآن)  ،وغري ذلك من جهات
املفردة القرآنيّة التي يضيق املقام برسدها؛ كالحقيقة ،واملجاز ،واالشرتاك ،والرتادف،
والتضا ّد...
[[[

اقي بأسلوب انتقا ّيئ املفردات املع َّربة القرآن ّية من
وهكذا تلقّف الدرس االسترش ّ
محاول دراسة املفردة القرآن ّية وتفسريها؛ ليضع عالقة بينها وبني
ً
لغات غري عرب ّية،
اقي إىل القرآن من ناحية اللغة؛
النصوص الكتابية السابقة ،حيث يدخل الدرس االسترش ّ
أل ّن بعض املفردات القرآن ّية مع َّربة أو غريبة عىل ذائقة املسترشق ،ث ّم يتكلّف إيجاد
عالقات بينها وبني بعض اللغات.
اقي ،مع قابل ّية
وكانت ترجمة القرآن هي ـ أيضً ا ـ لها حظّها من الدرس االسترش ّ
اقي برتجمة
مفردات القرآن عرب ّية األصل للرتجمة إىل لغة أخرى ،فقد قام الدرس االسترش ّ
القرآن إىل لغات أخرى ،وهذا مل يسلم من الخطأ –غال ًبا– لكرثة املفردات القرآن ّية التي ال
يقابلها مفردة يف اللّغات األخرى ،كام تحتاج املعاين القرآن ّية إىل تفصيل ورشح قد يدركه
املسترشق املرتجم ،أو ال يدركه؛ وقد يسلم قصده من األحقاد أو ال يسلم منها ،لذا فال
ب ّد من ضوابط لرتجمة القرآن ،أو أن يقوم بها العارفون باللغات ،والعارفون مبعاين القرآن
السليمة حتّى تسلم الرتجمة من األخطاء.
اقي بدراسة قض ّية تاريخ جمع القرآن وتدوينه برؤية
كام قام الدرس االسترش ّ
واالجتامعي،
التاريخي،
للنص القرآ ّين ،من خالل مناهج محدثة؛ مثل :املنهج
«تكوينيّة» ّ
ّ
ّ
كام درس قضايا قرآن ّية أخرى من خالل معارفه املختلفة ،فدرس عقائد القرآن وترشيعاته
وقيمه ،كام درس القرآن من ناحية بعض علومه التي أوردها علامء القرآن املسلمني من
قبل ،وغري ذلك من إسهامات فرع ّية من االسترشاق للقرآن .
[[[

[[[ من املمكن االطالع عىل هذه األبواب العلمية والوقوف عليها يف املصنفات يف علوم القرآن ،وعلوم اللغة العربية ،فإنها أساسية يف فهم
جهات املفردة القرآنية ،مثل كتاب( :اإلتقان يف علوم القرآن) للسيوطي ،و(الربهان يف علوم القرآن) للزركيش ،و(التبيان يف مبهامت القرآن)
اختص اإلمام
لبدر الدين بن جامعة ،ولقد خصص الراغب األصفهاين مفردات القرآن بدراسة علمية يف كتابه (املفردات يف غريب القرآن) ،كام َّ
السيوطي دراسة املع َّرب يف كتابه (املهذب فيام وقع يف القرآن من امل ُع َّرب) ،وهو مطبوع.
[[[ هذا ما يجعل للربط بني درس االسترشاق للقرآن اليوم والدرس النقدي للكتاب املقدس وجه ،مام يلزم إعادة تقييم أعامل االسترشاق يف
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الفرنيس واألملا ّين ـ قام عىل منهج ّية
اقي للقرآن ـ
ّ
وبالجملة ،فإ ّن الدرس االسترش ّ
اإللهي .وتجدر اإلشارة إىل أ ّن
نقديّة ت ُخر ُِج القرآن عن كونه كتابًا مق ّد ًسا يتّسم بالوحي
ّ
الكتاب املق ّدس بعهديه تع ّرض لهذا املنهج نفسه منذ عرص التنوير األورو ّيب ،وكأ ّن هذا
هو الهدف والغرض والدافع من دراسة املخطوط القرآ ّين.
ويف ما يأيت سوف تتناول الدراسة بيشء من التفصيل أمنوذجني من املدرستني
الفرنسيّة األملانيّة:
الفرنيس متمثّلة باملسترشق (فرانسوا ديروش) ،يف
ـ األمنوذج األ ّول ملدرسة االسترشاق
ّ
طرحه لدراسة املخطوط القرآين ،وبيان مقوالته التي عرضها.
ـ األمنوذج الثاين ملدرسة االسترشاق األملا ّين متمثّلة باملسترشقة األملان ّية (إنجيلكا
النص القرآ ّين.
نويفرت) ،لبيان مقوالتها التي عرضتها يف تدوين ّ
وهذان األمنوذجان هام محور الفصل الثاين ،حيث يتط ّرق إىل النقاط اآلتية:
ـ ً
أول :التعريف باملسترشق بتقديم نبذة عنه.
كل منهام ،ومحاولة إيراد آراء املسترشق من خالل م ّؤلفاته؛
ـ ثان ًيا :بيان مقوالت ّ
باالستعانة ببعض املقاالت العلميّة والدراسات املعنيّة يف هذا الشأن.
ـ ثالثًا :تحليل املقوالت ونقدها عقب عرضها مبارشة.

ضوء املقارنة بني الكتب الساموية ،ومفاهيمها األساسية كالوحي والنبوة..
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الفصل الثاين

مناذج من الدراسات الفرنس ّية واألملان ّية
حول القرآن الكريم

نسي فرانسوا ديروش.
املبحث األ ّول :دراسات المستشرق الفر ّ

املبحث الثاين :دراسات المستشرقة األلمانيّة أنجيلكا نويفرت.
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المبحث األول

ً
ّ
(المستشرق الفرنيس فرانسوا ديروش ـ أنموذجا)

1ـ

ّ
التعريف بفرانسوا ديروش ومؤلفاته:

فرانسوا ديروش مسترشق
فرنيس ولد يف مدينة ميتز الفرنس ّية سنة (1952م) ،تخ ّرج
ّ
يف املدرسة العليا سنة (1973م) ،وحصل عىل شهادة التربيز يف اآلداب القدمية ،والكتابات
أخص باملخطوط
القدمية تحدي ًدا ،فهو
متخصص يف علم املخطوطات ،وقد اشتغل بوجه ّ
ّ
انكب عىل دراسة مخطوطات القرآن ،ويف سنة
القرآ ّين .ففي املكتبة الوطن ّية يف باريس ّ
2015م حصل عىل كريس القرآن يف كلّ ّية دي فرانس ( ،)Collège de Franceوهي كلّ ّية
متخصص  ،كام اختار
أكادميي
كريس
ّ
اقي ،وكريس القرآن فيها ّ
ّ
عريقة يف التاريخ االسترش ّ
فرانسوا ديروش املدرسة التطبيق ّية العليا؛ ألنَّها األفضل يف مجال ال ّدراسات الرشق ّية من
جميع أقسام الجامعات الفرنس َّية األخرى ،ث َّم إنَّه رغب يف تكوين مدرسة علم ّية تجتذب
التخصص يف دراسة البيبليوغرافيا اإلسالم َّية ،كام قد انتخب
طلبة يكونون عىل منواله يف
ُّ
فرانسوا ديروش ألكادمييَّة النقوش واآلداب الرفيعة -وهو دون س ّن التقاعد ،-وعمل يف
أكرث من جمع ّية علم ّية .
[[[

[[[

[[[

[[[ املكتبة الوطنية بباريس :أكرب مكتبات أوروبا الغربية عرفت مبكتبة امللك أولً حيث قام امللك (شارل الخامس) سنة ( )1368بإنشاء مكتبة
غنية باملخطوطات بربج الصيد امللحق بقرص اللوفر ،ثم جاء امللك لويس الحادي عرش (ت1483:م) فع َّزز رصيد املكتبة ،فيعترب املؤسس
للمكتبة الوطنية ،وسنة ( )1522نقلت املكتبة ملبنى مستقل جديد يف (فونتني بلو) بأمر (آنا فرانسوا) وسنة ( )1537بأمر امللك بإلزام
النارشين بوضع نسخ من مطبوعاتهم باملكتبة امللكية ،ويعرف بـ(اإليداع القانوين) ،وتدين املكتبة الوطنية بباريس مبجموعتها األوىل لعلامء
الحملة الفرنسية عىل الرشق ( 1801-1798م) ،حيث قاموا بنقل املخطوطات العربية واإلسالمية من مكتبات القاهرة ومكتبة الجامع األزهر
لباريس ،ثم زادت حصيلتها بعد احتالل فرنسا بالد شامل أفريقيا ،وعقب احتاللها لبالد الشام أعقاب الحرب العاملية األوىل .انظر :نخبة من
العلامء والخرباء ،املوسوعة العربية العاملية ،م.س ،ج ،17ص.325
[[[ أنشأ امللك فرانسوا األول معهد فرنسا الذي صار كلية دي فرانس سنة ( ،)1519وأضاف امللك هرني الثالث كرسيًّا للعربية سنة (،)1587
وكلف امللك لويس الثالث عرش جربائيل الصهيوين تنظيم كريس العربية والرسيانية فيه ،وقلده األستاذية األوىل عليهام ثم خلفه إبراهيم
الحاقالين .انظر :العقيقي ،املسترشقون ،م.س ،ج ،1ص.152
[[[ «االسترشاق الفرنيس املعارص والدراسات القرآنية» ،م.س ،العدد الثاين ،ربيع  ،2019ص.94
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ومؤلّفات املسترشق فرانسوا ديروش كثرية ومتن ّوعة؛ منها( :فهرس املخطوطات
العربيّة) جزءان يف املكتبة الوطنية يف فرنسا /قسم املخطوطات العربيّة سنة (1983م)،
ايس ـ القرآن يف ما بني القرنني الثامن والعارش) نرش يف لندن (1992م)،
وكتاب (التقليد الع ّب ّ
و(دليل كوديكولوجيا املخطوطات العرب ّية) املكتبة الوطنية يف فرنسا (2000م) ،و(الكتاب
العر ّيب املخطوط :مق ّدمات يف التاريخ) املكتبة الوطن ّية يف فرنسا (2004م) ،و(القرآن)
سلسلة ماذا أعرف؟ ضمن املنشورات الجامعيّة يف فرنسا (2014م) ،و(الصوت والقلم)
سنة (2016م) ،و(املدخل إىل علم الكتاب املخطوط بالحرف العر ّيب)  ،و(القرآن :تاريخ
النص القرآ ّين ـ سنة 2019م.
متع ّدد (أو أقوال متع ّددة عن تاريخه) ـ بحث يف تشكّل ّ
كام أ ّن له مقاالت ع ّدة ض ّمنها أفكاره وتجربته مع دراسة القرآن؛ بوصفه مخطوطًا ،وغري
ذلك من مؤلّفات معنيّة بدراسة القرآن.
[[[

ّ ّ
ّ
القرآني وخطورتها:
2ـ أهمية دراسات ديروش للمخطوط

تبدو أه ّم ّية طرح ديروش من جهات ع ّدة ،منها:
ً
أول :عقد ديروش سنة (1986م) مؤمت ًرا لعلم كوديكلوج ّية مخطوطات الرشق
األوسط يف إسطنبول ،وقد ساعده عمله يف الفرتة املمت ّدة بني (1983–1979م) يف املكتبة
الوطن ّية يف باريس عىل أن يطّلع عىل رصيد من املخطوطات القرآن ّية باملكتبة ،فوضع
فهرس للمصاحف املخطوطة فيها ،كام اهت ّم بدراستها؛ بوصفها أمثل وسيلة لدراسة
الحضارة العرب ّية اإلسالم ّية .
[[[

ثان ًيا :بعد جهود ديروش يف درسه للمخطوطات القرآن ّية نجح يف تصنيف املخطوط
القرآ ّين ،ودراسته يف رحاب املكتبة الوطنيّة يف باريس مببادرة كلّيّة دي فرانس ،حيث
النص وال ّنقل) ،و ُع ِه َد به إىل فرانسوا ديروش سنة (2015م)؛
أُ ْح ِدث كريس (تاريخ القرآن ّ
[[[ الشيخ ،حليمة« :القرآن أقوال متعددة عن تاريخه– بحث يف تشكُّل النص القرآين»؛ (املسترشق الفرنيس فرانسوا ديروش) ،مجلّة القرآن
نقل عن( :تحليل الخطاب القرآين عند فرانسوا ديروش قرآنيكا)،
واالسترشاق املعارص ،م.س ،العدد األ ّول ،ص31-30؛ العدد الثالث ،صً ،46-45
املجلة العاملية لبحوث القرآن ،تصدر عن جامعة ماليا يف ماليزيا املجلد ( ،)7العدد ( )1يونيو  ،2015ص.168-151
[[[ الشيخ ،حليمة( ،املسترشق الفرنيس فرانسوا ديروش) ،م.س ،ص.47
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والتاريخي املعارص .
اقي
ّ
إقرا ًرا منه بأه ّم ّية املوضوع ومركزيّته يف الدرس االسترش ّ
[[[

ثالثًا :تابع ديروش أعامل املسترشقني السابقني يف مجال دراسة املخطوط القرآ ّين ،فاطّلع
عىل الدراسات التوثيقيّة السابقة؛ كمرشوع (املد َّونة القرآنيّة) املعتمد عىل املخطوطات
األملان ّية يف الثالثين ّيات للمسترشق األملاين برجشرتاس ،وتلميذه بريتسل –وقد سبقت
اإلشارة إليه– حيث انطلق يف بداية القرن العرشين إلصدار نسخة نقديّة محقَّقة من معاين
القرآن الكريم ،لك ّنه مل يكتمل ،ومل ِ
يفض إىل نتائج تدحض الرواية اإلسالم ّية.
كام اطّلع ديروش عىل مرشوع (مخطوطات صنعاء) التي تعود إىل عرص البعثة
النبويّة  ،وهذا يجعلنا نتنبّه عند التعامل مع دراسات ديروش؛ ملا لها من أه ّميّة علميّة،
حيث إنّها تجربة اكتسبت خربة من دراسات تراكميّة سابقة.
[[[

وقد اعتنى ديروش بدراسة املخطوط القرآ ّين بصورة ما ّديّة؛ مبعنى دراسة ما ّدة
ونس ِخه وخطِّه و َحرفه وما احتوى من فنون ،فقد قطع شوطًا ال بأس به حتّى
املخطوط ْ
مؤسس هذا العلم الجديد؛ ما أتاح له عمل ّية التدوين والتأليف ،فأصدر ما يزيد
ا ُعترب ِّ
عىل أربعني دراسة يف التاريخ
اإلسالمي والكتابة واملخطوطات العرب ّية القدمية والقرآن ،
ّ
ثقل علم ًّيا لفرانسوا ديروش من خالل دراساته العديدة.
وهذا يعطي كذلك ً
[[[

راب ًعا :من الواضح تج ّرد دوافع فرانسوا ديروش إىل ح ّد ما يف دراسة املخطوط
اإلسالمي شططًا
القرآ ّين ،بخالف ما كان عليه مسترشقون سابقون قاموا ببخس املوروث
ّ
النص القرآ ّين إىل القرن الثالث الهجري .وكانت إسهامات
غري ًبا حتّى ا ُّدعي تأ ُّخر تدوين ّ
اقي،
فرانسوا ديروش من أبرز الجهود العلم ّية املعارصة التي دفعت ذلك االفرتاء االسترش ّ
ومتثّل ذلك بق ّوة يف دراساته التي أكّدت عىل أ ّن املخطوطَتَني القرآن َّيتني اللَّتَني أقام عليهام
الهجري .
دراسته تعودان إىل القرن األ ّول
ّ
[[[

[[[ انظر :ديروش ،فرانسوا :ضبط الكتابة حول بعض خصائص مصاحف الفرتة األموية ،ترجمة :مصطفى أغسو ،ال ط ،السعوديّة ،مركز
تفسري للدراسات القرآنية ،ص.3
[[[ انظر :الشيخ ،حليمة« ،ضبط الكتابة حول بعض خصائص املصاحف الفرتة األموية» ،م.س ،ص8؛ الشيخ ،حليمة« ،املسترشق الفرنيس
فرانسوا ديروش» ،م.س ،ص.47
[[[ انظر :الشيخ ،حليمة« ،املسترشق الفرنيس فرانسوا ديروش» ،م.س ،ص.46-45
[[[ انظر :ديروش ،فرانسوا :ضبط الكتابة حول بعض خصائص مصاحف الفرتة األموية ،م.س ،ص.4
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بعدما تع ّرفنا عىل املسترشق فرانسوا ديروش ،وأه ّم ّية دراساته للمخطوط القرآ ّين،
وجانب من دراسات مسترشقني سبقوه ،يجدر بنا قراءة مقوالته؛ بغية أ ْن نضعها عىل
يل ،لرنى مدى موافقتها أو مخالفتها له.
معيار املنهج
العلمي التحلي ّ
ّ
ً
ً
ً
3ـ مقوالت ديروش؛ تحليل ونقدا وتقويما:

لدي من مؤلّفات فرانسوا ديروش ما يُ ّبي أ ّن هناك بعض ال ّنقاط التي تُع ّد ما ّدة
أتيح ّ
خصبة يرشح فيها ديروش مقوالته املرتبطة باملخطوط القرآ ّين ،والتي سوف أقف عليها
واحدة تلو األخرى ،مراع ًيا فيها الحياد ،ومو ِّج ًها إليها ما يناسبها من تحليل ونقد وتقويم
أو تعقيب مج ّرد.
أ .الْ َمقولة األوىل( :االعرتاف بصعوبة الدراسة):
اعرتف فرانسوا ديروش بصعوبة تقديم كتاب عظيم ّأسس لحضارة عظيمة ،وتكمن
الصعوبة من وجهة نظره يف أ ّن القرآن بالنسبة إىل املسلمني كالم الله الواجب ات ّباعه من
امليالدي ،فهو ليس
نصا ظهر يف القرن السابع
جهة ،كام أنّه ُيثّل من وجهة نظر املؤ ّرخ ًّ
ّ
كل األزمنة .
نص عربت رسالته ّ
نصا تاريخ ًّيا فحسب ،بل هو ّ
ًّ
[[[

هذا اعرتاف ٌّ
دال عىل موضوع ّية ديروش بصف ٍة عا ّم ٍة ،ومن الواجب ـ من وجهة
نظري ـ استحضار ذلك االعرتاف ذهنيًّا ،فيوضع نصب العني عىل طول دراسة مقوالته؛
توصل إليها ،ونسبة إصابة الحقيقة العلم ّية
لنتع ّرف عىل مدى ص ّحة نتائج ديروش التي َّ
أي باحث جا ّد يطلب الحقيقة وينشد
التي يرشد إليها املنهج
العلمي الذي هو مح ّط ّ
ّ
إصابتها يف درسه وبحثه.
لقد اقرتح ديروش عىل القارئ أن يستزيد بقراءة كتاب (اإلسالم العقيدة السياسة
الفرنيس (دومينيك
الحضارة) الصادر يف باريس سنة (1949م) ،والذي أُعيد طبعه لألستاذ
ّ
[[[ ديروش ،فرانسوا ،ضبط الكتابة حول بعض خصائص مصاحف الفرتة األموية ،م.س ،ص15؛ الشيخ ،حليمة« ،املسترشق الفرنيس فرانسوا
ديروش» ،م.س ،ص.50
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القرآين) للباحث الجزائري عيل مراد ،
ّ
سوردال) ( ، )Sourdel,Dوكذا كتاب (التفسري
الذي صدر سنة (1998م) وحاول فيه رسم لوحة ملختلف املناهج املعتمدة من طرف
املسلمني عىل م ّر العصور.
[[[

[[[

وقد يتبادر سؤال؛ مفاده :ملاذا اكتفى ديروش من بني مصادره بهذين ال َعلَمني؟
اهتامم بالعربيّة ،من حيث الكتابة والخ ّط
الفرنيس لِ َم له من
يبدو أنّه اختار سوردال
ٍ
ّ
خاص ،ومن الواضح أ ّن ديروش قد انتفع بتجربة سوردال وكتابه الذي يحمل
عىل وجه ّ
دراسة لإلسالم؛ دي ًنا وحضارة واملسلمني؛ بصفتهم ح َملَ ًة لإلسالم؛ حيث إنّهم جامع ٌة
برشيّ ٌة متم ّيزة ،وهذا اتّجا ٌه يس َعى ليؤطّره ِ
بس َم ٍة من املوضوع ّية ،لك ّن أحكامه ونتائجه
ال تخرج عن كونها تعب ًريا عن نرجس ّية الثقافة الغرب ّية .كام يبدو أنّه اختار الباحث (عيل
مراد) ليكون جام ًعا بني الثقافتني الغرب ّية ممثّلة يف سوردال ،والثقافة العرب ّية ممثّلة يف
ائري.
عيل مراد الباحث العر ّيب الجز ّ
وبنا ًء عليه ،فقد أراد ديروش أن يُوحي إىل القارئ بأنّه سيح ّدد نفسه ضمن دائرة ال
يخرج منها ،حيث يُق ّدم قراءته للقرآن بصور ٍة مستم ّدة من رؤية موضوع ّية ومنصفة؛
نص القرآن نفسه)  ،فهل فعلً كانت دراسة ديروش بهذه املثوبة؟ لقد
وهي (دائرة ّ
فات ديروش تعميم الرؤية ،وتع ّدد املصادر ،وعدم االنكفاء عىل أفراد بأعينهم ،واالكتفاء
مبن ذكرهام لتشمل رؤيتُه تناول علامء املسلمني للقرآن بالدرس ،فإنّهم أهل الشأن
واالختصاص ،فهناك مئات الكتب املرتجمة بتحقيق مسترشقني كان يجب عليه الرجوع
إليها يف درسه.
[[[

[[[ دومينيك سوردال )...- 1921( :حقّق وقدّم وعلّق ونرش كتاب (الكتاب وصفة الدواة والقلم وتعريفهام) أليب القاسم ابن عبد العزيز
البغدادي الكاتب النحوي ،ونرش (مرسد األمناء من كتاب الكتاب) للبغدادي كالهام بنرشة املعهد الفرنيس بدمشق ( .)1954-1952انظر:
العقيقي ،املسترشقون ،م.س ،ج ،1ص.329
[[[ عيل مراد )2017-1930( :باحث جزائري ولد باألغواط عىل ضفاف صحراء الجزائر تعلم تعليمً مزدو ًجا ،فحفظ القرآن يف الكتاتيب،
كام تعلم باملدرسة الفرنسية ،ثم بكلية اآلداب جامعة الجزائر ،ثم حصل عىل اإلجازة يف اللغة العربية سنة ( )1954ثم واصل دراساته العليا
بجامعة السوربون ،لينال شهادة التربيز سنة ( )1956يف نفس التخصص ،ثم نال شهادة دكتوراه الدولة يف اآلداب سنة ( )1968عن أطروحة
حول الحركات اإلصالحية يف الجزائر بني ( ،)1940–1925ثم تفرغ للتدريس والبحث يف مجال التاريخ والدراسات اإلسالمية( .الباحث).
[[[ الشيخ ،حليمة« ،املسترشق الفرنيس فرانسوا ديروش» ،م.س ،ص.48
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ب .الْ َمقولة الثانية( :الْمخطوطات الْمعتمدة يف الدراسة):
املخطوطات القرآن ّية مح ّط دراسة ديروش ،وقد قامت دراسته عىل مجموعتني:
(Saint

املجموعة األوىل :مجموعة باريس .والثانية :مجموعة سانت بيرتسبورغ
 )Peterspourgمؤكّ ًدا أنّها تعود إىل القرن األ ّول الهجري ،حيث كانت هناك مصاحف
مبكرة لها طبيعة يف خطوطها ،وأمناط كتابتها ميكن أن تسهم يف إثراء قضايا علوم القرآن
التي تتّصل برسم املصحف ،والرسم العثام ّين ،ومسائل عدد اآليات ،كام تعنى بتاريخ
املصاحف وتط ّور كتابتها  ،ومن هنا نسائل ديروش تساؤالت ع ّدة؛ من أه ّمها:
[[[

القرآن له
ّ
ـ هل َد ْرس القرآن مخطوطًا له فائدة؟ الجواب نعم ،فدراسة املخطوط
فائدة من ناحية كونه يحمل دالالت عىل عرصه ،كام يحتوي عىل دوال ف ّن ّية يف نوع
فضل عن التنميق والتزيني والزخرفة يف صفحاته وورقاته.
الخ ّط وحجمه بني كبري وصغريً ،
ـ ما قيمة املخطوط القرآ ّين اليوم بعد مصحف اإلمام؟ وما هي القيمة العلم ّية يف
النص القرآ ّين
إثبات مغايرة املخطوطات بعضها بعضً ا أو اتّفاقها يف ما بينها؟ وهل إثبات ّ
يتعلّق باملخطوطات القرآن ّية اليوم أو قد ًميا؟ ويتحتّم طرح تلك التساؤالت؛ ألنّه ال قيمة
علم ّية ت ُذكر يف ات ّفاق املخطوطات أو اختالفها ألسباب؛ من أه ّمها :أ ّو ًل :عدم ثقتنا يف
املخطوطة من الناحية الدين ّية؛ ألنّها ال تثبت قرآنًا أو تنفيه ،كام أ ّن ثبوت القرآن له
رشوط د َّونها العلامء ،وساروا عليها بعد العرضة األخرية عىل النبي مح ّمد ،وبعد
ات ّفاق الصحابة عىل مصحف عثامن اإلمام ،حيث تتوفّر الثّقة يف املصحف الحايل املثبت
أي مخطوط
بنقلٍ متوات ٍر ً
جيل عن جيل إىل النبي مح ّمد ،وهذا ما ال يتوفّر يف ّ
من املخطوطات القرآن ّية .وثان ًيا :القيمة العلم ّية للمخطوطات القرآن ّية اليوم تتمثّل
دال عىل عرصه من ناحية
يف القيمة التاريخ ّية ،ث ّم يف قيمته الفن ّية؛ بوصفه برهانًا ًّ
املستوى الف ّني والرسم والخ ّط ال أكرث ،وهذا ما أق ّر به ديروش ،فقال« :متنح الزخارف
مهم إذ إنّها تستعمل املعجم التزييني نفسه الذي نجده يف معامل الفرتة
مؤشا زمن ًّيا ًّ
ًّ
األمويّة وأشباهها»[[[ ،وقال« :رأينا ما يتّصل بالزخرفة والكتابة ،ومن زاوية شكل ّية حضور
[[[ ديروش ،فرانسوا ،ضبط الكتابة حول بعض خصائص املصاحف الفرتة األموية ،م.س ،ص.7
[[[ ديروش ،فرانسوا ،ضبط الكتابة حول بعض خصائص املصاحف الفرتة األموية ،م.س ،ص.13
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الحجازي»[[[ ،وهذا
معبة؛ وهو تط ّور محسوس رائج لل ّنسخ املنتمية إىل الطراز
ّ
هوامش ّ
إقرار يُضعف من القيمة الدين ّية للمخطوط ،ويبقي لنا فيه قيمة (تاريخ ّية الف ّن ّية)،
رض بثقة املسلم مبا بني يديه من املصحف الرشيف اليوم ،وأنّه هو نفسه
وهذا ال ي ّ
النص القرآ ّين عىل
القرآن الذي أوحى به جربيل إىل النبي؛ لعدم توقّف ثبوت ّ
املخطوط ،وإنّ ا عىل رشوط أخرى؛ من أه ّمها :النقل بالتواتر.
سؤال؛ مفاده :ملاذا االكتفاء مبا أورده من مخطوطات مع
ـ كام يو َّجه إىل ديروش ً
ربا يُجيب لوضوحها ،أو لِ َم اشتملت عليه من
أ ّن هناك مخطوطات قرآن ّية أخرى؟ ّ
آثار ف ّن ّية يف خطّها ،أو ما تعلّق بها من نقوش ورسومات ف ّن ّية دالّة عىل الحالة الف ّن ّية
وربا تكون هذه هي الفائدة املعتربة من دراسة ديروش ،حيث ت ُّبي الحالة
يف عرصهاّ ،
األموي.
الف ّن ّية يف العرص
ّ
محل الدراسة متثّل القرآن كلّه بسوره
ـ وسؤال أخري؛ هو :هل املخطوطات القرآن ّية ّ
( )114أو بعض أجزائه؟ نجد ديروش يُ ّبي أ ّن إحدى املخطوطات تتك ّون من  64صحيفة
النص حوايل ربع القرآن”[[[ ،وهذا يؤكّد ما سبق
جيء بها من الفسطاط ،وأنّه “يُشكّل َّ
األموي دون
من أ ّن الفائدة املعتربة من دراسة ديروش هي بيان الحالة الف ّن ّية يف العرص
ّ
زيادة عىل ذلك.
ٍ
تساؤالت عا ّمة تدور يف فلكها الدراسة والبحث؛ بغية أن يضع
ويبقى أ ْن تو َّجه إليه
يل ،أو متثّل قضيّة محوريّة معيّنة
لها جوابًا أقرب إىل الواقع والصواب من املنطق العق ّ
يريد أن يسرب غورها ،ويستقيص أبعادها حتى يُشبع رغبته العقليّة ،أو يضيف جدي ًدا
إىل املكتبة العلميّة .ومن التساؤالت املل ّحة للطرح عىل البحث ما ييل:
 كيف كان للمصحف املخطوط (يف جانبه املا ّد ّي)[[[ دو ٌر م ِه ٌّم يف ترسيخ اإلميانبالدين الجديد داخل الجامعة اإلسالم ّية؟ واملصحف يف جانبه املا ّد ّي يُقصد منه كونه
[[[ ديروش ،فرانسوا ،ضبط الكتابة حول بعض خصائص املصاحف الفرتة األموية ،ص.14
[[[ م.ن ،ص.13
[[[ هذا الجانب املادي للقرآن تناوله املسلمون األوائل بالبحث الشهري عند املتكلمني يف مسألة (صفة كالم الله) تناولوا فيها الحديث عن
حكم املصحف املكتوب هل له قدسية القرآن ككالم لله تعاىل القديم األويل؟ وهو ما جعل املسلمني ينقسمون إىل أهل سنة يفرقون بني
مجسمة .أردت فقط التنويه إىل تناول املسلمني لهذا الجانب بالبحث والدرس.
كالم الله كصفة وبني املكتوب باملداد يف املصحف ،وحشوية ّ
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مكتوبًا بني لوحني بألفاظ ثابتة ،وما ّدة الورق ،ولون املداد ،وحجم املخطوط ،وعدد
ورقاته ،ونوع الخ ّط املنسوخ به ،و َم ْن الناسخ ،وديروش بذلك يقوم بنظر ما ّد ّي مج ّرد،
كل البعد عن مدى تأثري القرآن يف الجامعة املسلمة،
ولك ْن ال يعني ذلك أ ّن رؤيته بعيد ٌة ّ
بل إنّه يبحث عن مدى تأثري القرآن املخطوط يف العقول والقلوب املؤمنة به.
 ما مدى عالقة األلواح واملخطوطات القدمية بتحديد زمن تدوين القرآن؛ سواءمن حيث ِق َدم العرص أو حداثته؟ وما هو تاريخ املصاحف حيث تت ّبع ديروش تط ّور
املصحف الكريم مع تب ّني رؤية أ ّن الوحي كان قدميًا قبل التدوين؟ ملا مل يالحظ بحث
الترشيعي يف القرآن ،كام مل يبحث عن ف ّن األداء القرآ ّين ،وعن أثر
ديروش العمق
ّ
تالوة املسلم له يف صالته ،وعن مدى تأثري املصحف يف القارئ ،وأ ّن املسلم يزداد إميانًا
مبج ّرد تالوة القرآن﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾[سورة األنفال ،اآلية،]2
رضع لله تعاىل؟ إذًا ،تبدو جل ّية عالقة
وعن عالقة القارئ به من حيث التع ّبد أو الت ّ
أقل تبدو األه ّم ّية الف ّن ّية
املسلم بكتاب ربّه لدى املسلمني يف شتّى ربوع األرض ،وبقدر ّ
والتاريخ ّية جل ّي ًة يف املخطوطات القرآن ّية التي وقف عليها ديروش.
ج .الْ َمقولة الثالثة( :انتفاء العلم مبكان نسخ الْمخطوطات):
قال ديروش يف دراسته“ :إنّه من املتعذّر علينا حال ًّيا أن نعرف عىل وجه اليقني
األماكن التي جرى فيها نسخ مختلف املخطوطات التي سأعرضها”[[[ ،كام أكّد قوله
«يظل مكان النسخ مسألة شائكة من جهة أخرى ،فالفرض ّيات التي قيلت
هذا ،بقولهّ :
حول أصل الخطّاطني ،ومن ث ّم حول األماكن التي تعلّموا فيها الكتابة تحظى جميعها
بالقبول ،ومن الجائز باملقابل أن يكونوا منحدرين من بيئات مختلفة»[[[ ،وقوله أيضً ا:
«من الصعب أن نفيض إىل يقني بخصوص أصل هذه املخطوطات ،فقد تكون ُمستقدمة
فهرسا ملخطوطات صنعاء لننظر إن كان
من مخزن الفسطاط ،أو مخزن دمشق ،وال منلك ً
[[[ ديروش ،فرانسوا ،ضبط الكتابة حول بعض خصائص املصاحف الفرتة األموية ،م.س ،ص.10
[[[ م.ن ،ص.12
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هذا ال ّنوع موجو ًدا فيها أم ال»[[[ .إ ّن هذا ّ
يدل عىل قيام دراسة ديروش عىل االحتامل
والظ ّن ،يف معرفة مكان النسخ ،ومعرفة أصل الناسخ ،واملكان الذي تعلّم فيه الكتابة.
ولذا يرد عليه ما ييل:
العلمي القويم؛ أل ّن الظ ّن
أ ّو ًل :ال مجال للظنون واالحتامالت يف مقام املنهج
ّ
واالحتامل ال ينتج يقي ًنا ،ث ّم إ ّن دراسات ديروش تتعلّق بكتاب يعظّمه ماليني البرش،
فمن الواجب أن ينحو منحى املبادئ اليقين ّية لدى أهل العلم واالعتبار ،وألّ يكون
الكاتب ـ ديروش أو غريه ـ العبًا ،أو يف مقام العابث.
ثان ًيا :عدم معرفة ديروش مكان ن َْس ِخ املخطوطات القرآنيّة وكتابتها ،ومن املمكن
امليسور أن يكتب إنسا ٌن يف أقىص األرض مخطوطًا ،ث ّم يذهب به إىل أقصاها؛ ليدخلها
عىل أناس مل يكتبوها ،وهذا ما أق ّر به ديروش بقوله“ :ال يستتبع أ ْن يكون املصحف
مستجل ًبا من مرص ،حيث عرث عليه يف الفسطاط ،أ ْن يكون قد وقع نسخه هنالك”[[[،
وهذا إقرار يضعف من القيمة الدينيّة للمخطوط ،ويبقي لنا فيه قيمة تاريخيّة ف ّنيّة.
مم كُ ِت َب قبل
ثالثًا :ليس ال ِق َدم
فربا يكون ّ
التاريخي أمارة عىل ص ّحة املخطوطّ ،
ّ
االت ّفاق عىل املصحف اإلمام ،ويف ذلك تغيري قراءات وتصحيف ،ث ّم ال يُؤ َمن أن يكون
ال ّناسخ أمي ًنا صادقًا قد تلقّى ما كتبت يده عن طريق صحيح؛ عن الصحابة؛ عن
النبي ،أو ال يكون ذلك؛ أل ّن قيمة درس القرآن من ناحية كونه مخطوطًا يُقبل من
نص للقرآن أو إثباته ،كام أنّه
ناحية الداللة عىل عرص كتابته فقط ،وال قيمة له لنفي ّ
ال قيمة له أو فائدة إلثبات عقيدة أو رشيعة أو قيمة خلق ّية ،لكن يثبت قيمة جامل ّية
ف ّن ّية وتاريخ ّية فقط.
راب ًعا :يف هذا اعرتاف ضم ِن ّي لِ َم سبقت اإلشارة إليه من أ ّن حملة بونابرت الفرنس ّية
محل
رسقت مخطوطات الرشق وسلبت األوطان إرثها ،وأ ّن هذه املخطوطات القرآن ّية ّ
[[[ ديروش ،فرانسوا( ،ضبط الكتابة حول بعض خصائص املصاحف الفرتة األموية) ،م.س ،ص.16
[[[ ديروش ،فرانسوا( ،ضبط الكتابة حول بعض خصائص املصاحف الفرتة األموية) ،ص.12
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الدراسة ،أو غريها ليست ملكًا لفرنسا[[[ ،أو أملانيا ،أو غريهام ،وإنّا هذه املخطوطات
املحتل الغر ّيب يف غفلة من الزمان ،ولو
ّ
ملك أوطان سليبة اإلرث والحضارة ،وقد أخذها
أنصف دارسو املخطوطات ألق ّروا بذلك وأعادوا األمانة إىل أهلها ،ومع هذا ،فإنّني أرى
إمكان ّية التع ّرف عىل مكان نسخ املخطوط القرآ ّين ،من خالل التت ّبع واملقارنة بني سلسلة
مضني ال يقدر عليه
تاريخ املخطوط وبني مدارس الخطوط يف الوطن األ ّم ،وهذا جهد
ّ
ديروش وحده ،لذلك اعرتف بالعجز.
د .الْ َمقولة الرابعة( :القرآن والتجربة الروح ّية -بني إنكار الوحي وإقراره:)-
سار ديروش يف نظرته إىل الوحي القرآ ّين عىل نهج املسترشقني السالفني ،حيث أنكر
وعب عنه بالتجربة الروح ّية[[[ .وإ ّن
وحيان ّية القرآن ومل يعرتف به كتابًا سامويًّا
موحى بهَّ ،
ً
إنكار ديروش لوحيان ّية القرآن تع ّد تفرق ًة بني املتامثلني ،وهي ثغرة كربى يف منهج ّيته؛
أل ّن الوحي سمة القرآن والتوراة واإلنجيل عىل ح ّد سواء ،وهذه عقيدة أهل اإلسالم .لك ْن
يبدو أ ّن ديروش يتب ّنى مفهو ًما للوحي مخالفًا ملفهوم الوحي يف اإلسالم[[[ ،وهذه املسألة
من أصول الرساالت السامويّة التي ينتمي إليها ديروش.
وإ ّن التعبري الذي استخدمه ديروش للداللة عن الوحي هو« :مل تعد تطرح مسألة
أصالة التجربة الروح َّية عند الرسول»[[[؛ وهو إنكار لوحي القرآن ،وإمياء إىل أنّه يرجع
إىل تجربة روح ّية للنبي مح ّمد .ومع أ ّن القرآن بالفعل روح البرشيّة كلّها ،وفيه
تكمن استقامة حياة البرش ،لذلك كان التعبري بأنّه تجربة روح ّية اصطال ًحا غري مناسب
وغري صالح يف مقام التعبري عن القرآن؛ وذلك ألسباب عديدة ،منها ما ييل:
رص عىل
أ ّو ًل :إ ّن التعبري بالتجربة الروح ّية غري مناسب للقرآن؛ أل ّن هذا التعبري قا ٌ
شخص يف نفسه ،حيث ال تتع ّدى التجربة صاحبها إىل غريه ،أ ّما القرآن فهو رسالة
كبريا من هذه املخطوطات للتحميل عرب موقعها الرسمي عىل الشبكة املعلومات
[[[ ومع هذا فإن املكتبة الوطنية الفرنسية تتيح قد ًرا ً
العاملية اإلنرتنت ،ويبقى أن تع ِّرب هذا الجانب؛ ليكون أكرث سهولة يف البحث عىل الباحثني العرب.

[[[ الشيخ ،حليمة( ،املسترشق الفرنيس فرانسوا ديروش) ،م.س ،ص.51

[[[ فال ب ّد من اإلشارة إىل أن مفهوم الوحي يف اليهودية والنرصانية يختلف متام االختالف عن مفهوم الوحي يف اإلسالم ،وهذه مسألة يرجع
فيها إىل( :عالقة الكتب الساموية بالعلم وموقف العلامء منها وآثارها املرتتبة – دراسة مقارنة تحليلية) د .األمري محفوظ محمد ،بحث
منشور مبجلة كلية الدعوة اإلسالمية بالقاهرة (مجلة علمية سنوية محكّمة) ،العدد ( ،)28اإلصدار الثاين ( ،)2016-2015ص.255-245
[[[ الشيخ ،حليمة« ،املسترشق الفرنيس فرانسوا ديروش» ،م.س ،ص.52
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النبي
سامويّة يتع ّدى أثرها إىل غري من نزلت عليه ،فقد تع ّدى بالفعل أثر وحي القرآن ّ
كل مؤمن بالقرآن يف حياته وبعد وفاته ،وقد بلغ عدد األتباع يف حياته
مح ّمد إىل ّ
املئة ألف ٍ
مقتد به أو يزيدون.
ثان ًيا :إ ّن صاحب التجربة الروح ّية مق ّيد ببيئته االجتامع ّية ونشأته فيها ،بينام نجد
كل زمان ومكان ،ومن غري صدام بيئة مع أخرى ،أو تنشئة مع
صالح ّية العمل بالقرآن يف ّ
أخرى؛ ما استقامت فطرة اإلنسان.
ثالثًا :التجربة الروح ّية ال يعدو أثرها العاطفة القلب ّية ،فهي عاطف ّية غري عاقلة،
كل ٍ
مقتد متّبعٍ للنبي
تحل بهام ّ
بينام كانت القناعة العقل ّية والطأمنينة القلب ّية وصفني ّ
مح ّمد؛ أل ّن أتباع النبي ،من قبائل متن ّوعة وألوان مختلفة ،يبلغون ح ّد التواتر؛
دنيوي أو عصب ٍّية لقبيلته.
ف ُيؤمن تواطؤهم عىل متابعته لغرض
ٍّ
راب ًعا :إ ّن التعبري بالتجربة الروحيّة فيه قصور؛ أل ّن من تأ ّمل رسالة وحي القرآن
أدرك –ومن أ ّول وهلة– أنّها رسالة تُعجز حكامء البرشيّة مجتمعني عن وضعها؛ ألنّها
تحمل رؤية عا ّمة شاملة واقعيّة لحياة البرش بصورة متوازنة بني ال ّروح والجسد ،والعقل
والقلب ،والدين والدنيا ،دون أن يجور جانب عىل آخر.
موضوعي أو منصف ،ومن
خامسا :إ ّن منهج دراسة املسترشقني لوحي اإلسالم غري
ً
ّ
الحكمة إدراك هذا املنهج؛ فقد خلص ديروش إىل دراسة القرآن من ناحية تاريخيّة ،أو
من ناحية كونه مخطوطًا تراثيًّا؛ فام باله يحكم عىل القرآن بأنّه تجربة روحيّة ،وهذا
يدعو إىل أ ْن نقول :إ ّن الغرض الذي تغيّاه ديروش من وصف القرآن بأنّه (تجربة روحيّة)
يفس الوحي بحالة نفسيّة
يل لعمليّة الوحي ،حيث ّ
اقي التحلي ّ
ال يعدو التم ّحل االسترش ّ
الخاصة للنبي من الرتكيز واالنتباه ،ث ّم التعبري عنه
شعوريّة مستعلية ،وهو نتاج التجربة
ّ
لغوي بليغ؛ حتى أخرج لنا هذا القرآن .وما هذه ّإل مهاترة استرشاقيّة ،فال ميكن
يف قالب ّ
التعبري عن القرآن بهذه الصورة االختزاليّة ،وإ ّن ديروش قد سار مع من سار فيها ،مع أنّه
تغي حكمه
مسترشق يدين باملسيحيّة التي تؤمن بالوحي ـ عىل وجه من الوجوه ـ فلِ َم ّ
عىل القرآن فنفى الوحي عنه؟!.
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هـ .ال َْمقولة الخامسة( :الكتابة بين كتب الديانات):
النص الكتا ّيب؟ يف
أتساءل مع ديروش :كيف حدث االنتقال من الوحي
الشفهي إىل ّ
ّ
هذه النقطة حاول ديروش أن يُ ّبي مرشوع ضبط القرآن عن طريق الكتابة من خالل
النص القرآ ّين ،فيقول« :إ ّن آيتي سورة آل عمران من القرآن؛ وهي قوله﴿ :ﭛ ﭜ
ّ
ﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ ﭨﭩﭪ
ﭫ ﭬ﴾[سورة آل عمران ،اآليتان  ،]4-3تشريان إىل أ ّن الكتاب الذي أرسل إىل
املسلمني ميكن مقارنته متا ًما بالكتب التي تُوجد من قبل عند الديانتني األخريني»[[[،
ث ّم حاول أ ْن يستكشف تاريخ كتابة القرآن يف عهد النبي ،ومواضع ذلك من التاريخ،
كامل يف حياة النبي مح ّمد ،حيث يقول« :من
مستبع ًدا أن يكون قد كُ ِت َب القرآن ً
املستبعد أن تكون نسخة مكتوبة كاملة قد رأت ال ّنور يف حياة النبي وتحت إرشافه»[[[.
بتوسعه يف استدالله عىل مطلوبه؛ ألسباب ،من أه ّمها:
لقد وقع ديروش يف مجازفة ّ
ّ
ـ
استدل ديروش بقوله﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ﴾؛ وأداة التعريف (أل) يف كلمة
اب) يفهم منها جنس الكتاب ،فيفيد كلَّه وبعضَ ه ،أو يفهم منها شخص الكتاب؛ فيفيد
(الْ ِكتَ َ
كامل) ،وهذا أم ٌر مستبعد
كلّه فقط ،ومن الواضح أ ّن ديروش فهم منها (الكتاب نفسه ً
فعل أ ْن يراد منه اسم الشخص؛ لعدم انتهاء وحي القرآن بعد ،كام اعرتف
عقل ،وغري واقع ً
ً
ديروش بذلك فقال« :من املستبعد أن تكون نسخة مكتوبة كاملة قد رأت النور يف حياة
النبي وتحت إرشافه» ؛ فيتع ّي إذن أن يُراد بالكتاب ويفهم منه «جنس ما نزل من الكتاب
ًّكل أو بعضً ا» ،وهذا وارد كث ًريا يف القرآن؛ كقوله تعاىل﴿ :ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ
ﭛ﴾ [سورة البقرة ،اآلية ،]2وقوله﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ﴾[سورة البقرة،
اآلية ،]129ومن املفهوم يف لغة العرب أن يطلق الكتاب عىل الشخص كلّه ،وعىل الجنس
الشامل لبعض سوره وآياته ،وعىل الشامل لكلّه كذلك.
[[[

[[[ ديروش ،فرانسوا« ،استعامالت القرآن بوصفه كتابًا مخطوطًا» ،م.س ،ص8؛ الشيخ ،حليمة« ،املسترشق الفرنيس فرانسوا ديروش» ،م.س ،ص.51
[[[ ديروش ،فرانسوا« ،استعامالت القرآن بوصفه كتابًا مخطوطًا» ،م.س ،ص.9-8
[[[ م ن.
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ـ إ ّن مقارنة كتابة القرآن بكتابة الديانتني األخريني مقارن ٌة غري مستقيمة وال صالحة؛
يل ،بينام نزول القرآن
الختالفهام يف النزول؛ فنزول التوراة واإلنجيل هو نزول
دفعي جم ّ
ّ
تدريجي من ّج ًم طيلة م ّدة البعثة النبويّة الرشيفة ،وهذا فرق
بسوره وآياته هو نزول
ّ
كبري يحتّم أ ْن يكون وحي التوراة مكتوبًا يف حياة النبي موىس ،وكذلك وحي
التدريجي للقرآن من َّج ًم  ،ال
اإلنجيل مكتوبًا يف حياة النبي عيىس ،بينام النزول
ّ
ينفي جمل ًة كتابة النجوم املن َّزلة من القرآن ،وإن انتفت الكتابة الكاملة له؛ لعدم انتهاء
إرسال وحي القرآن نجو ًما بَ ْعد.
[[[

ـ من فوائد نزول القرآن :الر ّد عىل السائلني ،وبيان أخبار األحداث الواقعة؛ لذلك
مستقل ،وال يتوفّر عند
ّ
ترت ّب عىل هذا النوع من النزول مئات أسباب النزول ،وهو علم
الكتب السامويّة السابقة.
ـ ال يعني نزول القرآن من َّج ًم أ ّن آياته وسوره وأجزائه التي تن ّزلت منه مل ت ُكتَب؛
لكل ما ينزل مبارشة قبل انتهاء نزول القرآن كلّه
أل ّن كتابة القرآن كانت كتابة جزئ ّية ّ
يف عهد النبي ،وقد اعرتف ديروش بذلك ،ف ُك ِتبت النجوم القرآنيّة أ ّو ًل بأ ّول عىل
«العظم الكتفي ،وسيقان النخل ،وقطع الحجارة ،وورق الربدي ،والجلود» ،كام اعرتف
ديروش بأنّه «طاملا كان النبي عىل قيد الحياة فالرسالة القرآنية يف تط ّور ،ومث ّة وحي
مستم ّر حال دون نسخة كاملة» ؛ فهو يعرتف باختالف طبيعة نزول القرآن عمّ سبق،
وديروش يقصد بكلمة (التط ّور)؛ أي زيادة اآليات التي تتن ّزل عىل النبي مح ّمد بني
الحني واآلخر.
[[[

ـ املعلوم لدى علامء املسلمني تحديد بداية أ ّول نجم نزل من القرآن يف سورة العلق،
وبيان آخر نجم نزل منه؛ وهذا ما ال يتوفّر مثاله يف الكتب السابقة.
[[[ النزول املنجم للقرآن :هو أن ينزل نجمً تلو نجم من القرآن وليس النزول عىل النبي جملة واحدة ،وهذا أحد علوم القرآن املبينة لكيفية
نزول القرآن .انظر :اإلمام الزركيش ،الربهان يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،1ص232-228؛ اإلمام السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،1ص.148
[[[ انظر :ديروش ،فرانسوا( ،استعامالت القرآن بوصفه كتابًا مخطوطًا) ،م.س ،ص.9 8-
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هـ .الْ َمقولة السادسة( :التشكيك ِف دافع أيب بكر لجمع القرآن):
ـ شكَّك ديروش يف الدافع الذي دفع أبا بكر لجمع القرآن بني لوحني ،فقال« :الحدث
أقل هالكًا
الذي يفرتض أنّه أثار هذه التخ ّوفات؛ وهو معركة الياممة كان يف الواقع ّ
مم يفهم من كالم عمر» وهذا مردود ألسباب؛ منها:
بالنسبة إىل الحفاظ؛ ّ
[[[

[[[

ـ وث ّق املح ِّدثون واملؤ ّرخون املسلمون لحدث جمع أيب بكر الذي َّبي فيه عمر الدافع
ألب بكر ،وهو الخليفة وصاحب القرار األ ّول واألخري ،فقال« :إِ َّن
لجمع القرآن ،ورضورته ِ
الْ َقتْ َل ق َِد ْاستَ َح َّر يَ ْو َم الْ َي َم َم ِة بِال َّن ِ
اسَ ،وإِ ِّن أَ ْخ َش أَ ْن يَ ْستَ ِح َّر الْ َقتْ ُل بِالْ ُق َّرا ِء ِف الْ َم َو ِاطنِ
فَيَ ْذ َه َب كَ ِث ٌري ِم َن الْ ُق ْرآنِ  ،إِالَّ أَ ْن تَ ْج َم ُعو ُهَ ،وإِ ِّن ألَ َرى أَ ْن تَ ْج َم َع الْ ُق ْرآنَ»  .إذًا كانت دوافع
الجمع تدور بني قتل بعض ق ّراء القرآن ،والخشية عىل ذهاب كثري من القرآن.
[[[

ـ اعرتاف ديروش بحقيقة جمع أيب بكر للقرآن وهذا أمر يحسب له؛ إذ أنصف
نسبي قد نتّفق مع ديروش فيه
التاريخ ،وأ ّما اعتبار قتىل الياممة قلّة أو كرثة ،فهذا أمر ّ
أو نختلف ،ول ْن يُضيف جدي ًدا لحدث الجمع نفسه بعد االعرتاف به ،وإن كنت أختلف
معه؛ أل ّن معركة الياممة إحدى املعارك التي خاضها أبو بكر ،وكانت ضمن حروب
عديدة س ّميت يف التاريخ بحروب الر ّدة لها األثر نفسه ،ولك ّن أشهرها معركة الياممة.
[[[

تدل يف جملتها -مبا ال يدع مجالً ّ
قصة جمع القرآن يف عهد أيب بكر ّ
للشك -عىل
ـ ّ
[[[

[[[ الياممة :من بالد اليمن جنوب الحجاز معدودة من نجد ،كانت تسمى الياممة بج ّوى وال َعروض -بفتح العني -وما حولها للبحرين
فسميت بالياممة بنت سهم بن طسم ،ومنازل عاد األوىل األحقاف ،وهو الرمل ما بني ُعامن وعدن ،وكانت مساكن جرهم بتهائم اليمن ثم
لحقوا مبكة ،ونزلوا عىل إسامعيل ،وكانت منازل العامليق موضع صنعاء ثم نزلوا حول مكة .انظر :الحموي : ،شهاب الدين ياقوت :معجم
البلدان ،ط ،2بريوت ،دار صادر1995( ،م) ،ج ،5ص.442
[[[ ديروش ،فرانسوا( ،استعامالت القرآن بوصفه كتابًا مخطوطًا) ،م.س ،ص.9

(استَ َح َّر) أي اشتد وكرث ،وقوله( :املَ َو ِاطن)
[[[ أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه رقم )4679( :من حديث زيد بن ثابت األنصاري .قولهْ :
مواضع املعارك التي يجاهد فيها القرا ُء املسلمون.
[[[ معركة الياممة :وقعت يف أواخر سنة (11هـ) ،أو أوائل سنة (12هـ) ،وكانت لحرب الكذاب مسيلمة ،كام كانت حروبا مشابهة ألهل
الردة من البحرين وعامن .انظر :تاريخ الطربي ،ج ،3ص 419-343؛ ابن كثري :البداية والنهاية ،تحقيق :عبد الله بن عبد املحسن الرتيك ،ط،1
دار هجر للطباعة والنرش والتوزيع واإلعالن1418( ،هـ1997 /م) ،ج ،9ص.480-474
[[[ استغرق جمع وكتابة القرآن خمسة عرش شه ًرا ،وانتهى قبل وفاة أيب بكر .انظر :العبيد ،عيل بن سليامن :جمع القرآن الكريم حفظا
وكتابة ،مجمع امللك فهد لطبع املصحف الرشيف باملدينة املنورة( ،د .ت) ،ص39؛ الزهراين ،مرزوق بن هياس آل مرزوق :الهادي واملهتدي،
ط ،1طُبع عىل نفقة الشيخ جمعان بن حسن الزهراين2015( ،م) ،ص.91
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أمور :أ ّولها :رسعة استجابة أيب بكر ملطلب عمر .ثانيها :قرب عهد هذا الجمع من وفاة
أقل من ذلك من وفاة النبي وانتهاء وحي القرآن .ثالثها:
النبي ،فقد كان بعد سنة أو ّ
نص القرآن وتدوينه وتوثيقه وذلك بعد
ش ّدة حرص كبار الصحابة عىل املحافظة عىل ّ
اإلسالمي وعدم الوقوف عىل منط واحد؛
وفاة النبي محمد مبارشة .رابعها :دينام ّية الفكر
ّ
فلم ِ
كل الصحابة .خامسها :الجمع
يكتف املسلمون األوائل بجمع القرآن كلّه جزئ ًّيا عند ّ
للقرآن بني لوحني يعترب «نقلة نوعية» لتدوين القرآن الكريم وهي غري مسبوقة ،أو ثابتة
تصح.
لسائر الكتب السابقة؛ لذا فإ ّن املقارنة بني القرآن وسائر الكتب السابقة ال ّ
و .الْ َمقولة السابعة( :مرحل ّية كتاب القرآن):
اإلنجليزي ريتشارد بيل
يكتفي ديروش يف هذا السياق باإلحالة عىل رؤية املسترشق
ّ
( )Bell R؛ و ُمفادها :أ ّن القرآن نزل أ ّولً يف مقطوعات صغرية ك َّونت السور يف ما بعد
عىل ثالثة مراحل :املرحلة األوىل :قصرية ج ًّدا ومبكرة ،وهي مرحلة اآليات التي تتح ّدث
عن آيات الكون وأدلّة قدرة الله ،وهي اآليات التي متثّل املرحلة امل ّك ّية األوىل.
[[[

املرحلة الثانية :هي مرحلة القرآن التي متثّل من وجهة نظره مجموعة فصول أريد
لها أن ت ُقرأ ،وأن تكون مبنزلة الق ّداس يف الكنائس ألغراض بعيدة ،وهي التي هيمنت
فيها مفردة (القرآن) ،وهي تغطي السنوات األخرية مبكّة ،وبداية اإلقامة يف املدينة إىل
حدود غزوة بدر.
املرحلة األخرية :هي مرحلة الكتاب ويشار فيها إىل الكتاب ،ويراد به مجمل التنزيل،
وهي التي هيمنت فيها مفردة (الكتاب) وندر استعامل كلمة القرآن ،ويف املقابل
تضاعفت إحاالت الكتاب التي متثّل استمرار الوحي .
[[[

[[[ ريتشارد بيل :مسترشق إنجليزي من رجال الدين ،وأستاذ اللغة العربية بجامعة إدنربا ،مشتهر برجاحة العقل ،رصف سنني كثرية يف
دراسة القرآن وتاريخه دراسة متوالية ،أكد عىل العالقات املسيحية بالنبي ،له (ترجمة للقرآن) ( ،)1941بهدف تحليل السور املتفرقة بوضع
قوانني النقد األديب لها ،وله( :محمد والرسل السابقون) ( ،)1934و(معلومات محمد عن العهد القديم) مبجلة (الدراسات السامية والرشقية)
( )1945وغريه من املؤلفات .انظر :العقيقي ،املسترشقون ،م.س ،ج ،2ص.528-527
يؤسس من خالله بيان وتفسري أحكام رشعية يف القرآن ،ولهذا العلم عالقة بأصول الفقه فبه
[[[ امليك واملدين أحد علوم القرآن املعتربة التي ّ
ليتخصص به العام ،وينسخ به املتأخّر املتقدّم وغريه( .الباحث).
يت ّبني األسبق نزوال
ّ
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وتجدر اإلشارة إىل أ ّن (الكتاب) أحد األسامء التي تطلق عىل القرآن الكريم ،قال
تعاىل﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾[األنعام،]92 :
ونر ّد عىل تلك املرحل ّية التي ا ّدعاها ديروش من جهات ع ّدة ،وهي:
يل يستم ّده ديروش م ّمن سبقه من املسترشقني؛ أمثال:
أ ّو ًل :إ ّن هذا التقسيم املرح ّ
ريتشارد بيل ،وتيودور نولدكه ،وغريهام ،فهو اجرتار ألقوالهم من غري تعقّل ملا وقعوا فيه
من أخطاء ،كام أنّه تكرا ٌر ال يليق مع أهل العلم.
(املك
ثان ًيا :إ ْن سلّمنا بالقول بهذه املرحليّة ،فإنّها تؤكّد عىل تقسيم القرآن إىل ّ ّ
النبوي ،وليس يف ذلك
واملد ّين)[[[ ،كام تؤكّد صعوبة تدوين القرآن بني لوحني يف العهد
ّ
النبي ،وإنّ ا مالمئة لطبيعة التنزيل القرآ ّين ،كام تؤكّد عىل ضعف مغايرة
تقص ًريا من ّ
كتابة القرآن عن سائر الكتب السابقة ،فال تصلح املقارنة بينهام للنزول املن َّجم؛ وبذلك
يكون ديروش يتناقض كالمه -هنا -مع ما سبق عرضه يف املقالة الثانية ،فكالمه متناقض
مع نفسه.
ثالثًا :الغرض من تلك املرحل ّية –يف ما أرى– اإلمياء والتلميح إىل تناوب َمن باملدينة
من أهل ذ ّمة وكتّاب يقرأون التوراة ،وإشارة ملا أثري من أخذ مح ّمد كتابه من تلك
الثقافات الكتاب ّية األوىل لدى أهل الكتاب .وينقض تلك املرحل ّية من األساس تداخل
ورود مفردة «القرآن» باملدينة ،ومفردة «الكتاب» مبكّة ،ويبدو هذا التداخل يف ما ييل:
* وردت مفردة (القرآن) يف سور مدنيّة بال خالف؛ منها ،عىل سبيل املثال :ورود
مفردة (القرآن) يف سورة البقرة املدن ّية يف قوله -تعاىل﴿ :-ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾[سورة البقرة ،اآلية ،]185كام وردت يف سورة
النساء املدن ّية يف قوله –تعاىل﴿ :-ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﴾[سورة النساء ،اآلية،]82
ويف سورة املائدة املدنيّة؛ وهي من أواخر السور املنزلة يف القرآن ،وفيها قوله -تعاىل:-
[[[ انظر :ديروش ،فرانسوا ،استعامالت القرآن بوصفه كتابا مخطوطا ،ترجمة :سعيد البوسكالوي ،الدراسات واألبحاث ،قسم الدراسات
الدينية ،مؤمنون بال حدود ،سنة  ،2017ص7-6؛ الشيخ ،حليمة( ،املسترشق الفرنيس فرانسوا ديروش) ،م.س ،ص.52-51
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﴿ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﴾[سورة املائدة ،اآلية ،]101ويف

سورة الكهف املدن ّية يف قوله -تعاىل﴿ :-ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙﭚ ﴾[سورة الكهف ،اآلية ،]54ويف سورة الحرش املدن ّية يف قوله -تعاىل ﴿ :-ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﴾[سورة الحرش ،اآلية ،]21وغري ذلك من املواضع.

* وردت مفردة (الكتاب) يف سور م ّك ّية؛ منها ،عىل سبيل املثال :ورود مفردة (الكتاب)
للداللة عىل مجموع الوحي املعصوم يف صدر بعض السور ذات الحروف املقطّعة ،وكثري منها
نزل مبكّة؛ من ذلك ما ورد يف صدر سورة يونس يف قوله -تعاىل﴿ :-ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ﴾[سورة يونس ،اآلية ،]1ويف صدر سورة يوسف يف قوله -تعاىل﴿ :-ﮢﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ﴾[سورة يوسف ،األية ،]1ويف صدر سورة الرعد يف قوله -تعاىل:-
﴿ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ﴾[سورة الرعد ،اآلية ،]1ويف صدر سورة القصص يف قوله
اب الْ ُم ِبنيِ﴾ [سورة القصص ،اآلية ،]2كام ورد يف الحواميم السبع؛
تعاىل﴿ :-تِلْكَ آ َي ُات الْ ِك َت ِ
وهي سور م ّكيّات؛ منها قوله -تعاىل﴿ :-ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ﴾
[سورة الشورى ،اآلية.]14
* وردت مفردة (القرآن والكتاب) يف سورة يونس امل ّك ّية يف قوله -تعاىل﴿ :-ﮚ ﮛ
ﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾[سورة يونس ،اآلية ]37كام وردت (الكتاب) مرتني يف
آية واحدة وأُريد باألوىل وحي القرآن ،وأُريد بالثانية ما أنزل قبله من التوراة واإلنجيل
يف قوله -تعاىل﴿ :-ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﴾[سورة
العنكبوت ،اآلية ،]47كام وردت (الكتاب) ويُراد بها غري القرآن؛ كام يف سورة هود
يف قوله -تعاىل﴿ :-ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾[سورة هود ،اآلية ،]110وقوله
تعاىل﴿ :-ﭨ ﭩ ﭪ﴾ [سورة اإلرساء ،اآلية ،]2وكذلك قوله -تعاىل﴿ :-ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾
[سورة اإلرساء ،اآلية.]4
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راب ًعا :ذهل ديروش عن أ ّن داللة مفردة (القرآن) قطع ّية وغري قابلة للتأويل؛ فمعناها
قطعي ،واملراد به هو الوحي املن ّزل عىل النبي مح ّمد؛ وذلك يف املواضع كلّها الواردة
ّ
فيها لفظة (القرآن) ،وعددها ( )43موض ًعا .بينام تأيت مفردة (الكتاب) عىل معانٍ كثرية
منها اللّوح املحفوظ ،ومنها عموم الكتاب املنزل من ق ْبل من عند الله كالتوراة ،كقوله
تعاىل﴿ :-ﭑ ﭒ ﭓ﴾ [سورة مريم ،اآلية ،]12وقوله -تعاىل﴿ :-ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾[سورة النور ،اآلية ،]33ويف قوله
تعاىل﴿ :-ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾[سورة األعراف ،اآلية.]169
خامسا :العالقة املتداخلة عرفًا وعادة بني القراءة والكتابة؛ فمن البديهي أ ّن القراءة
ً
كل قارئ ال ب ّد أ ْن يكون كات ًبا غال ًبا ،وما دام القرآن مقرو ًءا،
تكون ليشء مكتوب ،وأ ّن ّ
بأي وسيلة كانت الكتابة ،حتّى وإ ْن كانت وسيلة مناسبة ألهل
فال ب ّد أ ْن يكون مكتوبًا ّ
النبوي األ ّول ،وبطريقة أ ّول ّية وبدائ ّية.
العرص
ّ
كل ما ورد فيه لفظ (القرآن) ّ
سادسا :هذا ّ
يدل
يدل -وبصورة قاطعة -عىل أنّه ليس ّ
ً
عىل مرحلة أ ّوليّة ّ
كل ما ورد من
الشفهي ،وال ّ
تدل عىل تدوين أ ّو ّيل قائم عىل التلقّي
ّ
لفظ (الكتاب)ّ ،
يدل عىل مرحلة أخرية دالّة عىل استقرار التدوين بالكتابة لـ“يطابق يف
جوهر التط ّور الذي يقود تعاليم الوحي إىل الكتابة”[[[ يف زعمه.
بل العجيب أن نرصد تداخل التالوة مع الكتابة نظريًّا وعمل َّيا؛ أ ّما نظريًّا ففي
قوله -تعاىل﴿ :-ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾[سورة العنكبوت ،اآلية،]45
حيث أمر بتالوة املكتوب ،والتالوة هي قراءة القرآن ،وأ ّما عمل ًّيا ففي تعظيم الوحي
ألدوات الكتابة من املحربة والقلم والورق وعملية الكتابة نفسها ،قال -تعاىل﴿ :-ﮉﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ َ﴾ [سورة القلم ،اآلية ،]1وقال -تعاىل﴿ :-ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦٍ﴾[سورة الطور ،اآليتان ،]3-2فأقسم بها وتلك أدوات يستعملها
[[[ ديروش ،فرانسوا ،استعامالت القرآن بوصفه كتابا مخطوطا ،م.س ،ص.7
102

الفصل الثاين :مناذج من الدراسات الفرنسيّة واألملانيّة حول القرآن الكريم

الكتبة يف كتابة وحي القرآن ،وغاية ما يف األمر أ ّن (الكتاب والقرآن) كالهام مفردتان
ت َس َّمى بهام الوحي القرآ ّين للنبي الخاتم ،وتدلّ ن عليه ،فإّن (القرآن) ّ
يدل عىل أنّه
وحي مقروء ،و(الكتاب) ّ
يدل عىل أنّه وحي مكتوب؛ وذلك الرتباط القرآن باإلعجاز؛
أكان مقرو ًءا ،أم مكتوبًا.
ز .الْ َمقولة الثامنة( :دوافع جمع عثامن للقرآن):
قام فرانسوا ديروش بوصف أسباب جمع عثامن ودوافعه بحسب الرواية التقليديّة،
النص ،فيلفت انتباه القارئ إىل “الصعوبات التي
وحاول إظهار وجود اختالفات يف تالوة ّ
تثريها النسخ التقليديّة ـ يقصد املصاحف التي أرسلها عثامن إىل األمصار ـ حيث يُ ّبي
أ ّن أقدم املخطوطات القرآن ّية التي تعود لل ّنصف الثاين من القرن السابع غري قادرة عىل
الحل املوثوق للمشكلة ،التي يفرتض أن يحلّه مصحف عثامن[[[ .ونر ّد عىل ذلك
تقديم ّ
من جهات ع ّدة؛ هي:
أول :إ ّن دوافع عثامن كانت جا ّدة ،وهي ّ
ً
تدل عىل اهتامم الصحابة والتابعني بجمع
سبب جمع املسلمني واتّفاقهم ووحدتهم ،لذلك أرسل عثامن سبع نس ٍخ
القرآن؛ باعتباره َ
من املصحف اإلمام إىل األمصار ،ففي كتاب املصاحف« :مل ّا كتب عثامن املصاحف حني
جمع القرآن كتب سبعة مصاحف ،فبعث واح ًدا إىل مكّة ،وآخر إىل الشام ،وآخر إىل
اليمن ،وآخر إىل البحرين ،وآخر إىل البرصة ،وآخر إىل الكوفة ،وحبس باملدينة واح ًدا»[[[.
طبيعي؛ نتيجة اختالف اللهجات وطبيعة
ثان ًيا :أ ّما االختالف حول التالوة؛ فهو أمر
ّ
النص
رض باإلسالم أو بالقرآن يف قليل أو كثري؛ ففرق بني ّ
الخ ّط والرسم و ...وهذا ال ي ّ
النص!
النص القرآ ّين؛ ومج ّرد االختالف يف القراءة ال يعني االختالف يف ّ
القرآ ّين وقراءة ّ
[[[ انظر :ديروش ،فرانسوا ،استعامالت القرآن بوصفه كتابا مخطوطا ،م.س ،ص.10
[[[ أبو بكر بن أيب داود ،عبد الله بن سليامن بن األشعث األزدي السجستاين ،املصاحف ،تحقيق :محمد بن عبده ،ط ،1القاهرة ،الفاروق
الحديثة1423( ،هـ2002/م) ،ص.133
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ثالثًا :بناء عىل ما سبق أو ّد اإلشارة إىل أمور رضوريّة؛ وهي:
الصحابة املعارصين عىل هذا الجمع العثام ّين للقراءات ،فلم ينكره أحد منهم،
إجامع ّ
اب َر ُسو ِل الل ِه
واإلجامع ح ّجة ،فقد قال مصعب بن سعد بن أيب وقاص« :أَ ْد َرك ُْت أَص َح َ
اب َما َص َن َع ُعثْام ُن ِف
–صىل الله عليه وآله وسلّمُ -متَ َوا ِفرِي َن ف ََم َرأَيْ ُت أَ َح ًدا ِم ْن ُهم َع َ
الْ َم َص ِ
كل
يلق قبولً من ّ
اح ِف»  ،ومهام كان من تشكّك يف مصحف عثامن ودعوى أنّه مل َ
املسلمني  ،فهي دعاوى مرسلة ال يشهد بها التاريخ وال الواقع.
[[[

[[[

* قصد عثامن جمع القراءات ،قال اإلمام الباقالين“ :عثامن مل يقصد قصد أيب بكر يف
جمع القرآن نفسه بني لوحني ،وإنّ ا قصد جمعهم عىل القراءات الثابتة املعروضة عىل
الرسول ،وإلغاء ما مل يج ِر مجرى ذلك” ؛ وهذا ما اعرتف به ديروش سلفًا.
[[[

* من الطبيعي أن يأخذ ال ّناس فرت ًة زمنيّة حتّى يستق ّروا عىل مصحف اإلمام؛ قراءة
طبيعي؛
أي اختالف عن مصحف عثامن بعد جمع القراءات أم ٌر
ورسم كتاب ٍة؛ لذا فإ ّن َّ
ٌّ
تحل مبنهج ّيته
كالذي جرى يف حياة النبي مح ّمد ،وإ ّن املسترشق ديروش لو ّ
التاريخ ّية التي يؤمن بها لعلِم بنا ًء عىل ما سبق أ ّن هذه طبيعة األشياء ،وهو ما ال
ينسجم مع ثقافة ديروش أو غريه من املسترشقني.
* إ ّن القرآن الكريم بقراءاته املعتمدة لدى املسلمني هو ما توفّرت فيه رشوط؛
وهي( :تواتر ال ّنص القرآ ّين ،وص ّحة النسبة إىل النبي مح ّمد ،واملوافقة لرسم مصحف
عثامن ،وموافقة األفصح واألفىش من لسان العرب ،وشهرة القراءة بني املسلمني).
* هناك جم ٌع حديث صو ّيت للقرآن وقراءاته عارصه املسترشق األملاين برجشرتاس
–وهو شيخ ديروش– فقد أق ّره ومث َّنه؛ وهو يُسمى بـ(الجمع الصويتّ األ ّول للقرآن) ،ث ُم
[[[ بن شبة ،عمر :تاريخ املدينة ،تحقيق :فهيم محمد شلتوت ،ال ط ،طبع يف جدة السعودية ،سنة (1399هـ) ،ج ،3ص ،1004فصل :كتابة
القرآن وجمعه.
[[[ انظر :الشيخ ،حليمة« ،املسترشق الفرنيس فرانسوا ديروش» ،م.س ،ص.51
[[[ الباقالين ،القايض أبو بكر :االنتصار للقرآن ،تحقيق :د .محمد عصام القضاة ،طَ ،1عمَّن ،بريوت ،دار الفتح ،دار ابن حزم1422( ،هـ/
2001م) ،ج ،1ص.65
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نفذت الفكرة بعدما ر َّحب بِها علامء اإلسالم ،وأثنوا عليها؛ ألنّها جمع صو ّيت للقرآن
مسموع ،لذلك كانت تسميته األوىل (الْ ُمصحف الْ َمسموع) ،ث ُ ّم أبدى اإلمام األكرب الشيخ
محمود شلتوت ـ شيخ الجامع األزهر آنذاك ـ ارتياحه ورضاه عنها ،حتّى ظهرت ِف الواقع
بأ ّول مصحف مرتّلٍ برواية حفص عن عاصم بصوت الشيخ ال ُحرصي سنة (1960م)  ،ث ّم
تسجيل صوت ًّيا؛ ل ِئ ّل تَختلط
ً
اشرتط الدكتور لبيب السعيد عدم تسجيل ش َّواذ القراءات
بِ تواتر القراءات ومشهورها .
[[[

[[[

األموي):
ح .الْ َمقولة التاسعة( :تعديالت عىل القرآن ِف العرص
ّ
ا ّدعى ديروش ما أطلق عليه (مرشوع املصاحف) للح ّجاج بني سنة (85-84هـ)،
فقال« :املراجعات التي بادر الح ّجاج إىل القيام بها بني (714-694م) وتط ّور الرسم
النص مل يبلغ يف تدوينه درجة من الدقّة من أجل
القرآ ّين إىل حدود القرن التاسع يُ ّبي أ ّن ّ
تحقيق امله ّمة املسندة إىل املصحف العثام ّين»  ،وقد «عمل الح ّجاج عىل تيسري قراءة
النص القرآ ّين من خالل إضافة ال ّنقط ،وتعديل الرسم يف بعض املواضع»  .ونر ّد عىل
رسم ّ
ذلك من جهات ع ّدة؛ هي:
[[[

[[[

[[[

ً
أول :بالرجوع إىل كتاب املصاحف نجد إيراده لرواية سندها ضعيف  ،ت ُس ِند
يقيني؛ أل ّن هذه الرواية أحالها
ؤسس عليها علم ظ ّن ّي أو
إىل الح ّجاج ذلك ،لك ْن ال يُ ّ
ّ
السجستاين إىل ع ّباد بن صهيب  ،وهو قد «روى َعن التَّابِعني الصغار ت َركه غري َو ِ
احد
[[[

[[[

[[[ انظر :السعيد ،لبيب :الجمع الصويت األول للقرآن ،ال ط ،مرص ،دار املعارف( ،د .ت) ،ص98-67؛ الرومي ،فهد بن عبد الرحمن بن
سليامن :دراسات يف علوم القرآن ،ط ،12حقوق الطبع محفوظة للمؤلف1424( ،هـ2003 /م) ،ص.100-99
[[[ انظر :السعيد ،لبيب ،الجمع الصويت األ ّول للقرآن ،م.س ،ص.238-221
[[[ الحجاج95-40( :هـ714-660/م) ،هو :الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي ،أبو محمد قائد داهية سفاك خطيب ،ولد ونشأ يف الطائف
بالحجاز ،وانتقل إىل الشام فلحق بروح بن زنباغ نائب عبد امللك بن مروان فكان يف عداد رشطته ،ثم ما زال يظهر حتى قلده عبد امللك أمر
عسكره ،كان سفاكًا سفا ًحا .انظر :الزركيل ،األعالم ،م.س ،ج ،2ص .168
[[[ ديروش ،فرانسوا ،استعامالت القرآن بوصفه كتابًا مخطوطًا ،فرانسوا ديروش ،ترجمة :م.س ،ص.11
[[[ انظر :ديروش ،فرانسوا ،ضبط كتابة القرآن حول بعض خصائص املصاحف الفرتة األموية ،م.س ،ص.10-9
[[[ انظر :السجستاين ،املصاحف ،م.س ،ص ،157-156باب ما كتب الحجاج بن يوسف يف املصحف ،كام أورده مرة أخرى تحت عنوان ما
غي الحجاج يف مصحف عثامن ص.272
َّ
[[[ عباد بن صهيب :هو أبو بكر الكليبي البرصي مات بعد (200هـ) أحد املرتوكنيَ ،وقال البخاري والنسايئَ ،وغريهام :مرتوك ،وقال ابن حبان:
كان قدريًّا داعية ومع ذلك يروي أشياء إذا سمعها املبتدىء يف هذه الصناعة شهد لها بالوضع .انظر :العسقالين ،ابن حجر :لسان امليزان،
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َوبَ ْعضه ْم َر َماه بِالْك َِذ ِب»  ،وعن عوف بن أيب جميلة ؛ وكالهام ضعيف ،ال تقبل
مثل هذه الرواية عنه ،فلِ َم أخذ ديروش بالضعيف ،وترك الصحيح املجمع عليه من
املصحف اإلمام.
[[[

[[[

ثان ًيا :عندنا أقوال ثابتة يف أ ّول من نقّط املصحف:
قصة يف ذلك
* قول بأ ّن أبا األَ ْس َود ال ّد َؤ ِل هو أ ّول من نقّط املصحف ،و ُرويت ّ
ّ
تدل عىل أ ّن أبا األسود ال ّدؤيل أ ّول من نقّط املصاحف.
[[[

[[[

* قول بأ ّن نرص بن َع ِاصم اللَّ ْي ِث ّي هو أ ّول من نقّط املصاحف ،قال أبو عمرو الداين:
«أ ّول من نقّط الْ َم َص ِ
احف نرص بن َع ِاصم اللَّ ْي ِث ّي»  ،وهذا قول ثانٍ يف أ ّول من نقّط
[[[

[[[

تحقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،ط ،1دار البشائر اإلسالمية2002( ،م) ،ج ،4ص390؛ الرازي ،أبو زرعة :الضعفاء ،من رسالة علمية :لسعدي بن
مهدي الهاشمي ،النارش :عامدة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية ،املدينة النبوية ،اململكة العربية السعودية ،طبع سنة (1402هـ1982/م)،
ج ،2ص ،368ج ،2ص635؛ النسايئ ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عيل الخراساين :الضعفاء واملرتوكون ،النسايئ ،تحقيق :محمود
إبراهيم زايد ،ط ،1حلب ،دار الوعي1396( ،هـ) ،ص.74
[[[ انظر :الذهبي :املغني يف الضعفاء ،تحقيق :نور الدين العرت ،ال ط ،قطر ،إدارة إحياء الرتاث اإلسالمي1987( ،م) ،ج ،1ص464؛ العنيس،
محمد بن أحمد املصنعي :مصباح األريب يف تقريب الرواة الذين ليسوا يف تقريب التهذيب ،ط ،1اليمن ،مرص ،مكتبة صنعاء األثرية،
الفاروق الحديثة للطباعة والنرش2005( ،م) ،ج ،2ص.122
[[[ انظر :امليك ،أبو جعفر محمد بن عمرو بن موىس بن حامد العقييل :الضعفاء الكبري ،تحقيق :عبد املعطي أمني قلعجي ،ط ،1بريوت ،دار
املكتبة العلمية1984( ،م) ،ج ،3ص429؛ الرازي ،أبو زرعة ،الضعفاء ،م.س ،ج ،2ص.659
األسود-69..( :هـ) هو :ظامل بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤيل ،الكناين ولد يف اإلسالم ،فقيه ،شاعر سكن البرصة يف خالفة عمر،
[[[ أبو ْ
وويل إمارتها أيام اإلمام عيل ورسم له شيئًا من أصول النحو ،فكتب فيه أبو األسود ،وأخذه عنه جامعة ،وتويف بالبرصة .انظر :الذهبي ،سري
أعالم النبالء ،م.س ،ج ،4ص86-81؛ الزركيل ،األعالم ،ج236 ،3؛ كحالة ،عمر رضا :معجم املؤلفني ،ال ط ،بريوت ،مكتبة املثنى ودار إحياء
الرتاث العريب ،بدون تاريخ ،ج ،5ص.47
[[[ كتب ُم َعا ِويَة إِ َل ِزيَاد يطْلب عبيد الله ابْنه فَلَمَّ قدم َعلَ ْي ِه كلّمه فَ َو َج َد ُه يلحن فردّه إِ َل ِزيَاد َوكتب إِلَ ْي ِه كتابًا يلومه ِفي ِه َويَقُول :أمثل
عبيد الله يضيع؟ فَبعث ِزيَاد إِ َل أيب ْالسود فَق ََال :يَا أَبَا ْالسود إِن ه َِذه الْ َح ْم َراء قد كرثت وأفسدت من ألسن الْ َع َرب فَلَو وضعت شَ يْئا يصلح
ِب ِه ال َّناس ك ََلمهم ويعربون ِب ِه كتاب الله ت َ َع َال؟ فَأىب َذلِك أَبُو ْالسود َوكره إِ َجابَة ِزيَاد إِ َل َما َسأَ َل فَوجه ِزيَاد رجال فَق ََال لَ ُه اقعد ِف طَرِيق
أيب ْالسود فَ ِإذا م ّر بك فاقرأ شَ ْيئا من الْ ُق ْرآن وتعمد اللّحن ِفي ِه فَفعل َذلِك فَل ََّم مر ِب ِه أَبُو األسود رفع الرجل َصوته فَق ََال﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸﭹ ﭺ﴾[التوبة ،]3:فاستعظم َذلِك أَبُو ْالسود وقال :ع َّز َوجه الله أَن يربأ من َر ُسوله ث َّم َر َج َع من فوره إِ َل ِزيَاد ،فقال :يَا
َهذَا قد أَ َجبْتُك إِ َل َما َسأَلت َو َرأَيْت أَن أبدأ بإعراب الْ ُق ْرآن .انظر :الداين ،أبو عمرو :املحكم يف نقط املصاحف ،تحقيق :د .عزة حسن ،ط،2
دمشق ،دار الفكر1407( ،هـ) ،ص.4-3
[[[ نرص بن عاصم-89..( :هـ) هو :نرص بن عاصم الليثي :من أوائل واضعي النحو كان فقيها عاملً ا بالعربية ،من فقهاء التابعني ،وله كتاب يف
العربية ،وهو أول من نقط املصاحف ،وكان يرى رأي الخوارج ثم ترك ذلك ،وله يف تركه أبيات ،وقيل :أخذ النحو عن يحيى بن يعمر العدواين،
وأخذ عنه أبو عمرو بن العالء ،ومات بالبرصة .انظر :الزركيل ،األعالم ،م.س ،ج ،8ص24؛ كحالة ،عمر رضا ،معجم املؤلفني ،م.س ،ج ،13ص.89
[[[ الداين ،أبو عمرو ،املحكم يف نقط املصاحف ،م.س ،ص.7
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صة أَخذه ال َّناس كلّهم َع ْن ُهم َحتَّى أهل الْ َم ِدي َنة
املصحف؛ كام ّبي أ ّن «النقط ألهل الْ َب ْ َ
صة».
َوكَانُوا ينقّطون عىل غري َهذَا النقط ،ف َ ََتكُو ُه ،ونقطوا نقط أهل الْبَ ْ َ
* قول بأن يحيى بن يعمر هو أ ّول من نقّط املصاحف ،قال الداين« :أ ّول من نقّط
املصحف يحيى بن يعمر» .
[[[

[[[

* إذًا ،يدور أمر تنقيط املصاحف بني هذه األقوال الثالثة ،التي تعود إىل ثالثة من
العلامء لهم قدم راسخة يف العلم ،وال يقاس الح ّجاج بأحدهم ،فام صلة الح َّجاج بنقط
املصحف ،مع العلم أ ّن تجربته يف الحياة كونه رجل حرب ،فمهام أويت من ق ّوة أو سلطان،
ال يتس ّنى له أن يع ّدل يف رسم مصحف عثامن كام يريد أو يحلو له؟! وعىل فرض أ ّن
الح َّجاج أمر بالقيام بهذا العمل أو ذاك املرشوع فمن الذي أمره بالقيام بهذا املرشوع؟
ثالثًا :الرجوع إىل مسألة (مرشوع الحجاج) نجد أ ّن املصحف اإلمام كان ينسخ منه
خاصة بهم ،لذلك قال قتادة« :بدؤوا فنقطوا ث َّم خ َّمسوا ث َّم
الصحابة والتابعون مصاحف ّ
عرشوا»  ،وعقَّب عليه اإلمام الداين ،فقال« :هذا ّ
الص َحابَة وأكابر التَّابِعني
يدل عىل أَ ّن َّ
–ريض الله عنهم– هم املبتدئون بالنقط؛ ِلَن ِحكَايَة قَتَا َدة َل تكون إِلَّ َع ْن ُهم إِ ْذ ُه َو من
التَّابِعنيَ ،وقَوله( :بدؤوا إىل ِ
آخره) َدلِيل عىل أَ ّن َذلِك كَا َن َعن اتِّفَاق من َج َم َعته ْمَ ،و َما
ات َّفقُوا َعلَ ْي ِه ،أَو أَك َْثهم ف ََل إشكال ِف ِص َّحتهَ ،و َل حرج ِف ْاس ِت ْع َمله»  ،وهذا يوضّ ح أ ّن
دال عىل أمرين:
املسألة كانت عرفًا عا ًّما بني الصحابة ًّ
[[[

[[[

أولهام :اإلجامع عىل عمل عثامن.
ثانيهام :الحاجة والرضورة لوقوع اللّحن والعجمة عىل ألسنة العرب بعد االحتكاك
باملوايل وغريهم ،وهذا ما أشار إليه أبو عمرو الداين فقال“ :فَكَا َن الْ َمر عىل َذلِك إِ َل
[[[ ابن يعمر العدواين( :ت129:هـ) هو :يحيى بن يعمر الوشقي العدواين أبو سليامن :أول من نقط املصاحف ،ولد باألهواز وسكت البرصة،
من التابعني عارفًا بالحديث والفقه ولغات العرب من كتاب الرسائل الديوانية ،أدرك بعض الصحابة ،وألخذ اللغة عن أبيه ،والنحو عن أيب
األسود الدؤيل فصي ًحا ينطق بالعربية املحضة طبيعة فيه غري متكلف ،وبلغته إغراب .انظر :الزركيل ،األعالم ،م.س ،ج ،8ص.177
[[[ الداين ،أبو عمرو ،املحكم يف نقط املصاحف ،م.س ،ص.5
[[[ الداين ،أبو عمرو ،املحكم يف نقط املصاحف ،م.س ،ص.2
[[[ م.ن ،ص.3-2
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أَن حدث ِف ال َّناس َما أوجب نقطها وشكلها” ؛ فالضابط أ ّن الصحابة والتابعني كانوا
يف حاجة إىل تيسري القراءة بال ّنقط ،فقاموا به يف خصوص مصاحفهم حتى ع ّمم بعمل
أيب األسود الدؤيل مل ّا وقع اللّحن ،وأ ّما بالنسبة لتعشري املصحف وتسبيعه وتربيعه
رض املصحف وال يُؤث ّر يف ال ّنص القرآ ّين يف قليل أو كثري ،بل يخدم
وتخميسه ،فهذا كلّه ال ي ّ
ق َّراء القرآن.
[[[

راب ًعا :موقف الصحابة والتابعني من النقط والشكل كان بني قولني :األ ّول :رأي
الصحابة والتابعون« :ابْن عمر وعبد الله بن مسعود وقَتَا َدة و ُم َح َّمد» ،قال عبد الله:
نص القرآن،
ِش ٍء»  ،كانت تلك الرؤية بسبب الخوف عىل ّ
«ج ِّر ُدوا الْ ُق ْرآ َن َو َل تخلطوه ب َ ْ
خروج عن ح ّد املصحف
وخشية الخروج عن مصحف اإلمام؛ باعتبار أ ّن النقط والشكل
ٌ
اإلمام .الثاين :رأي بعض علامء التابعني مثل« :الحسن وربي َعة بن أيب عبد ال َّر ْح َمن
والليث» إباحة نقط املصحف من باب تيسري القراءة ولرضورة اللحن ،ويبدو غلبة
هذا االت ّجاه؛ أل ّن قتادة مع أنّه م ّمن كره نقط املصحف لك ّنه أخرب عن الواقع فقال:
«بدؤوا فنقطوا ث َّم خمسوا ث َّم عرشوا»  ،كأ ّن هذا النقط وقع فعلً فأخرب به ،كام أ ّن
هناك مصاحف للصحابة ومصاحف أخرى د َّونها أصحابها مشتملة عىل قراءات شاذّة
عىل سبيل التفسري.
[[[

[[[

[[[

خامسا :مسألة تعديل الح ّجاج بعض األلفاظ أم ٌر مفرتى ال أصل له ،ولو وقع منه مل ّا
ً
خاصة
السلف م ّمن كره النقط والشكل ،أو األمئّة األعالم؛ ّ
وافقه عليه علامء التابعني من ّ
وأ ّن سبب كراهة من كره النقط والشكل هو التخ ّوف من الزيادة أو النقص يف ال ّنص أو
مصحف عثامن ،وحتّى من استحسن النقط والشكل يكره مخالفة ال ّنص ويحذره.
سادسا :إباحة مالك ال ّنقط يف مصاحف الصغار للتعليم“ ،ق ََال َمالكَ :و َل ي َزال الْ ِن َْسان
ً
يسألني َعن نقط الْ ُق ْرآن فَأَقُول لَ ُه :أما ا ِإل َمام من الْ َم َص ِ
احف ف ََل أرى أَن ينقطَ ،و َل
[[[ الداين ،أبو عمرو ،املحكم يف نقط املصاحف ،م.س.
[[[ م.ن ،ص ،3بَاب ذكر من كره نقط الْ َم َص ِ
السلف ،ص.11-10
احف من ّ
[[[ الداين ،أبو عمرو ،املحكم يف نقط املصاحف ،م.س ،بَاب ذكر من ترخص يف نقطها ،ص.13-12
[[[ م.ن ،ص.2
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احف َما مل يكن ِفي َها َوأما الْ َم َص ِ
يُ َزاد ِف الْ َم َص ِ
الصبيان
احف الصغار الَّ ِتي يتَ َعلَّم ِفي َها ّ
وألواحهم ف ََل أرى بذلك بَأْسا ،ق ََال عبد اللهَ :وسمعت َمالِكًا َو ُس ِئ َل َعن شكل الْ َم َص ِ
احف،
فَق ََال :أما الْ ُ َّم َهات ف ََل أ َرا ُه َوأما الْ َم َص ِ
احف الَّ ِتي يتَ َعلَّم ِفي َها الغلامن ف ََل بَأْس”  ،ويف
كالم اإلمام مالك وصفان للمصاحف ،األ ّول( :ا ِإل َمام من الْ َم َص ِ
احف) ،فهذا ّ
يدل عىل أ ّن
هناك مصاحف تقع موقع القدوة واالحتذاء والقيادة وهي املصاحف التي يصطفيها
الخاصة أو العا ّمة ،وهذا يرى فيه اإلمام مالك رضورة
اإلمام لنفسه ،أو يوردها مكتبته
ّ
التق ّيد فيها بالكتب األوىل ،وكأنّه يشري إىل مصحف عثامن أو املنسوخ منه وعنه ،أو هي
املصاحف التي يُرجع إليها الح ّجة يف النقل الكتايب والشفاهي .وأ ّما (الْ َم َص ِ
احف الصغار)
فربا استخدم
فهي مصاحف الصغار الَّ ِتي يتَ َعلَّم ِفي َها ّ
الصبيان وألواحهم تكتب للتعليمّ ،
فيها النقط والشّ كل تيس ًريا عليهم.
[[[

ط .الْ َمقولة العارشة( :الدور املوهوم لعبيد الله بن زياد والحجاج الثقفي):
لكل من عبيد الله بن زياد والح ّجاج يف املصاحف فيقول:
إ ّن ديروش يبحث عن دور ّ
«إذا نظرنا من زاوي ٍة تاريخ ّي ٍة؛ فإ َّن ما نَ ْعلَمه عن اإلمرباطورية األُمويّة يتطابق متا ًما مع
النص الذي ارتبط بشخص ّيات؛ أمثال:
شهادة املخطوطاتُ ،يكن ربط مرشوع ضبط ّ
عبيد الله بن زياد ،أو الحجاج ،بإدخال الفواصل بني مجموعات اآليات ،وتعديالت
اإلمالء ،أو أيضً ا بإدخال إشارات خطّيّة مح ّددة»  .ونر ّد ذلك من جهات ع ّدة؛ هي:
[[[

ً
أول :عىل فرض ص ّحة قيام الح ّجاج بيشء مع املصحف ،فلن يكون هذا بالنقط أو
الرسم يف كَلِم القرآن ،وإنّ ا يكون يف تسبيع املصحف وتخميسه؛ بغرض تيسري القراءة
عىل الق ّراء ،دون تد ّخلٍ يف ال ّنص يف قليل أو كثري ،وإ ْن كنت أتشكّك يف ثبوت ذلك من
األصل.
ثان ًيا :قول ديروش“ :تيسري قراءة رسم ال ّن ّص القرآ ّين من خالل إضافة النقط وتعديل
[[[ الداين ،أبو عمرو ،املحكم يف نقط املصاحف ،م.س ،ص ،11-10بَاب ذكر من كره نقط الْ َم َص ِ
السلف.
احف من ّ
[[[ ديروش ،فرانسوا ،ضبط الكتابة حول بعض خصائص املصاحف الفرتة األموية ،م.س ،ص.29
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الرسم يف بعض املواضع”  ،فيه إمياء إىل وقوع تغيري رسم بعض املواضع؛ ما يُفهم منه
نص القرآن ،أو (مصحف اإلمام)؛ ورؤية ديروش ملرشوع الح ّجاج
زيادة أو نقصان عىل ّ
رؤية مغالطة من األساس؛ لعدم ص ّحة تلك النسبة إىل الح ّجاج –كام سبق– ؛ فضلً عن
تعديل لرسم بعض ألفاظ القرآنُ ،في ّد عليه بالقول :إ ّن مسألة النقط والشّ كل
ً
أن تكون
مل تخرج عن ح ّد االعتدال ،والتحفّظ لكتاب الله ،وأنّه كان لحاجة مل ّحة ،وما وقع من
رض بإجامع
النساخ ،وهذه طبيعة العمل
ّ
تغيري فمن َّ
البرشي ،وال قيمة علميّة ،كام ال ي ّ
البكري ،ث ّم
النبوي ،ث ّم
نص القرآن بالتلقّي واملشافهة .وبعد الجمع
املسلمني عىل نقل ّ
ّ
ّ
العثام ّين ،فمن املستبعد التعديل يف عدد كَلِم القرآن ،أو التساهل يف لفظه بالتغيري
والرسم حتّى لسهولة القراءة املتّفق عليها.
[[[

[[[

كل من عبيد الله بن زياد والحجاج رجال
تبي أ ّن ًّ
ثالثًا :بالرجوع إىل كتب التاريخ ّ
حرب ٍ
رضب من الخيال يُعاف عن
ٍ
وفتك ،ال علم وقرآن وس ّنة ،وتخيّ ُل ّ
أي دور لهؤالء ٌ
ذكره أهل العلم.
[[[

راب ًعا :بالرجوع إىل كتاب املصاحف نجده أورد رواية سندها ضعيف ،تسند إىل
عبيد الله بن زياد يف حديث يزيد الفاريس ،قال“ :زاد عبيد الله بن زياد يف املصحف
فلم قدم الح ّجاج بن يوسف بلغه ذلك ،فقالَ :من َو ِ َل َذلِ َك لِ ُع َب ِيد الل ِه؟
ألفي حرفّ ،
قالوا :ويل ذاك له يزيد الفاريس ،فأرسل إيل ،فانطلقت إليه وأنا ال ّ
أشك أن سيقتلني،
فلم دخلت عليه قال :ما بال ابن زياد زاد يف املصحف ألفي حرف؟ قال :قلت :أصلح
ّ
فخل ع ّني”  ،فهذا
الله األمري ،إنّه ولد بكالء البرصة فتوالت تلك ع ّني ،قال :صدقت َّ
[[[

[[[ ديروش ،فرانسوا ،ضبط الكتابة حول بعض خصائص املصاحف الفرتة األموية ،م.ن ،ص ،29ص.10
[[[ انظر :السجستاين ،املصاحف ،م.س ،ص157-156؛ تحت عنوان( :باب ما كتب الحجاج بن يوسف يف املصحف) ،ص157-156؛ تحت
غي الحجاج يف مصحف عثامن) ،ص.272
عنوان( :ما َّ
[[[ عبيد الله بن زياد-67..( :هـ) ،أبوه زياد بن أبيه ،وأمه مرجانة كانت تقول له :قتلت ابن بنت رسول الله فلن ترى الج ّنة ،وهو من
ض الل ُه َع ْنهُ -فَل ََّم َجا َء نَ ْع ُي يَ ِزيْدََ ،ه َر َب بَ ْع َد أَ ْن
رجال دولة األمويني ،وقد جرت لعبيد الله خطوبَ ،وأَبْغَضَ ُه امل ُْسلِ ُم ْو َن لِ َم فَ َع َل بِال ُح َس ْ ِي َ -ر ِ َ
البيَّ َة إِ َل الشَّ امِ َ ،وانْضَ َّم إِ َل َم ْر َوانَ ،وكان قد كتب إليه عبد امللك :إِ ْن بَايَ ْعتَ ِني ،فَل ََك ال ِع َر ُاق ،قال اإلمام الذهبي( :قُل ُْت:
سَ ،واخ َ َْت َق َ ِّ
كَا َد يُ ْؤ َ ُ
الشِّ ْي ِع ُّي ال يَ ِط ْي ُب َع ْيشُ ُه َحتَّى يَلْ َع َن َهذَا َو ُد ْونَهَُ ،ونَ ْح ُن نُ ْب ِغضُ ُهم ِف الل ِهَ ،ون ْ ََبأُ ِم ْن ُهم َوالَ نَلْ َع ُن ُهمَ ،وأَ ْم ُرهُم إِ َل الل ِه) .انظر :الذهبي ،سري أعالم
النبالء ،م.س ،ج ،3ص.549-545
[[[ السجستاين ،املصاحف ،م.س ،ص ،271بَاب( :ما كتب يف املصاحف عىل غري الخط).
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أثر ال يُبنى عليه علم؛ لضعف يزيد الفاريس؛ وهو إسحاق بن عبد الصمد بن خالد .
[[[

رأي
خامسا :بنا ًء عىل ذلك ،ال يحمل هذا عىل اختالف القراءات؛ وإنّ ا يُحمل عىل أنّه ٌ
ً
شخيص غري صالح ،ال تُحمل عليه األ ّمة.
ٌّ
شفاهي) مل يهت ّم ديروش
سادسا :يف النهاية ،فإ ّن القرآن له نقالن :األ ّول( :نقل
ً
ّ
متسك ديروش به وسار خلف عرضه ،ولقد أق ّر
بالتنبيه إليه .والثاين( :النقل الكتايب) ّ
البي –بفضل معارفنا التي ال تفتأ تزداد
ديروش بذلك ،فقال« :لقد بات من الواضح ّ
دقّ ًة ،ال باملصاحف وحدها فحسب بل باملصادر أيضً ا– أ َّن فرتة األمويّني كانت شاه ًدا
دل؛ فإنّا ّ
للنص القرآ ّين»  ،وهذا إ ْن ّ
يدل
انقالب
عىل
ٍ
حقيقي يف مجال ال ّنقل الكتا ّيب ّ
ٍّ
عىل تق ّدم ف ّن الكتابة والنسخ والخ ّط يف عرص الدولة األمويّة ،ال أ ّن تغيريات وتعديالت
أدخلت عىل القرآن يف عهد عبد امللك بن مروان  ،أو غريه من والته ،حيث سعى لضبط
وربا
النص؛ أل ّن العرص
األموي شهد نهض ًة كبري ًة يف مجال النقل الكتا ّيب ّ
ّ
ّ
للنص القرآ ّينّ ،
يعب عن ذلك تناول الصحابة والتابعني النقط والشكل؛ كام سلف بيانه.
ّ
[[[

[[[

ّ
بالخط الحجازي):
ي .الْ َمقولة الحادية عرشة( :املخطوطات كتبت

حجازي  .ومن
أوضح ديروش أ ّن املخطوطات القرآنيّة التي بني يديه مكتوبة بخ ّط
ّ
املعلوم أ ّن القرآن الكريم كان يكتب بخ ّط حجازي ،ومن بعده بخ ّط كو ّيف ،فهام من
الخطوط املعتادة يف ذلك العرص ،ومن أ ّول من اشتهر بالخ ّط الحسن يف هذا العرص
املبكّر «خالد بن أيب اله ّياج» ،قال ابن النديم« :قال محمد بن إسحاق :أ ّول من كتب
املصاحف يف الصدر األ ّول ،ويُوصف بحسن الخ ّط خالد بن أيب الهيّاج ،رأيت مصحفًا
[[[

[[[ يزيد الفاريس :هو :إسحاق بن عبد الصمد بن خالد بن يزيد الفاريس ،متهم بالوضع ،انظر :العسقالين ،ابن حجر ،لسان امليزان ،م.س ،ج،1
ص367-366؛ بن الحسني ،أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم :ذيل ميزان االعتدال ،تحقيق :عيل محمد معوض ،وعادل أحمد عبد املوجود،
ط ،1بريوت ،دار الكتب العلمية1995( ،م) ،ص.51
[[[ ديروش ،فرانسوا ،ضبط الكتابة حول بعض خصائص املصاحف الفرتة األموية ،ص.9
[[[ عبد امللك86-26( :هـ) ،هو :عبد امللك بن مروان بن الحكم األموي القريش ،أبو الوليد :نشأ يف املدينة ،فقيها متعبدًا واسع العلم ،وشهد
يوم الدار مع أبيه ،واستعمله معاوية عىل املدينة وعمره  16سنة ،توىل الخالفة بعد أبيه سنة (65هـ) فضبط أمورها ،ويف عهده عربت
الدواوين ،وضبطت الحروف بالنقط والحركات ،وصكت الدنانري العربية .انظر :الزركيل ،األعالم ،م.س ،ج ،4ص.165
[[[ انظر :ديروش ،فرانسوا ،ضبط الكتابة حول بعض خصائص املصاحف الفرتة األموية ،ص8؛ الشيخ ،حليمة( ،املسترشق الفرنيس فرانسوا
ديروش) ،م.س ،ص.51
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نص َبه لكتب املصاحف والشعر واألخبار للوليد بن عبد امللك ،ويقال
بخطّه ،وكان سعد َّ
إ ّن عمر بن عبد العزيز قال له :أريد أن تكتب يل مصحفًا عىل هذا املثال؟ فكتب له
مصحفًا تن َّوق فيه ،فأقبل عمر يَقلِ ُبه ويَست ْح ِسنه ،واستكرث مثنه فر َّده عليه»[[[.
وهذا ّ
يدل عىل أ ّن مامرسة الخ ّط والكتابة كالهام مهنة مام َر َسة يف ذلك العرص املبكر
نسب ًّيا ،وإ ّن طبيعة تلك الفرتة األوىل من الكتابة قبل ظهور ف ّن الطباعة بصورة عا ّمة،
فكانت مهنة النسخ والكتابة من املهن التي يتقاىض عليها األجر الكبري ،ويؤكّد ذلك
قول ابن النديم« :وكانت تكتب املصاحف بأجرة»[[[ ،فكان الناسخ يتق ّوت من مهنته،
ويتقاىض عليها األجر .وبنا ًء عليه يجري يف تلك املهنة ما يجري عىل سائر املهن البرشيّة
من مهارة الناسخ وإتقانه أو ضعفه وتصحيفه وتحريفه ،وال أرى رضورة إلثبات ذلك أو
نفيه ،فالتاريخ خري شاهد.
ك .الْ َمقولة الثانية عرشة( :أصل كلمة القرآن):
حاول ديروش دراسة داللة كلمة (القرآن) اللغويّة؛ معت ًربا أنّها تعود إىل الجذر اللّغوي
الشفهي للوحي[[[.
للفعل (قرأ) التي تكشف الطابع
ّ
ً
أول :أصل كلمة القرآن يف اللغة:
إ ّن علامء اللّغة العرب ّية[[[ اختلفوا ِف أصل اشتقاق لفظ (القرآن) يف اللغة العربيّة،
فام اليقني يف أ ّن أصل (القرآن) وجذره من الفعل (قرأ) ،وقد ا ُختلف يف كون القرآن يهمز
خاص بكالم الله غري مهموز ،وبه قرأ
أو ال؟! ولقد قال جامعة :هو اسم َعلَم غري
ّ
مشتق ّ
مروي عن اإلمام الشافعي(-150
ابن كثري (120-45هـ) أحد الق ّراء السبعة[[[ ،وهذا أيضً ا ٌّ
[[[ أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي املعتزيل الشيعي املعروف بابن الندين (ت438 :هـ) :الفهرست ،تحقيق :إبراهيم
رمضان ،ط ،2بريوت ،دار املعرفة1417( ،هـ1997 /م) ،ص ،17وص.63
[[[ م.ن ،ص .63
[[[ ديروش ،فرانسوا ،استعامالت القرآن بوصفه كتابًا مخطوطًا ،م.س ،ص.6
[[[ انظر :ابن منظور :لسان العرب ،ط ،3لبنان ،دار صادر1414( ،هـ) ،ج ،1ص ،130-128مادة (قرأ)؛ الراغب األصفهاين :املفردات يف غريب
القرآن ،تحقيق :صفوان عدنان الداودي ،ط ،1دمشق ،بريوت ،دار القلم ،الدار الشامية1412( ،هـ) ،ص669-668؛ الرازي :مختار الصحاح،
تحقيق :محمود خاطر ،ال ط ،القاهرة ،دار الحديث ،ص526؛ الفيومي :املصباح املنري ،ال ط ،القاهرة ،دار الحديث ،)2003( ،ص .298
[[[ انظر :الزركيل ،األعالم ،م.س ،ج ،4ص.115
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204هـ) ،فكان يهمز قرأت ،وال يهمز القرآن ،ويقول :ال ُق َرا ُن اس ٌم ،وليس مبهموز ،ولـم
يُؤ َخذ من قَ َرأْتُ  ،ولك ّنه لكتاب الله؛ مثل :التوراة ،واإلنجيل.
الش َء بِاليشء،
وقال قو ٌم منهم اإلمام األشعري (324-260هـ) هو
مشتق من قَ َرن ُْت ّ
ّ
السور ،واآليات ،والحروف فيه.
إذَا ضَ َم ْمت أحدهام إىل اآلخر ،وس ّمي به القرآن ل ِق َرانِ ّ
مشتق من القرائن؛ أل ّن اآليات منه يص ّدق بعضُ ها
وقال ال َف َّراء (207-144هـ)[[[ ،هو
ّ
مشتق من
بعضً ا .وقال آخرون منهم ال َّز َّجاج (311-241هـ) ،هو َو ْص ٌف عىل فُ ْع َلن
ّ
ال ُق ْر ِء مبعنى ال َجمعِ ،ومنه قَ َرأْتُ امل َا َء َف ال َحوض أي َجمعتُه)[[[ ،هذه من أقوال العلامء
ِف معنى القرآن لغة ،ور َّجح اإلمام السيوطي (911-848هـ) ،فقال( :واملختار عندي يف
الشافعي)[[[.
نص عليه
هذه املسألة ما َّ
ُّ

كام ر َّجح الشيخ الزرقاين (ت [[[)1948 :فقال( :هو يف اللغة مصدر مرادف للقراءة،
ومنه قوله تعاىل﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈُ﴾ [القيامة،
بي
اآليتان  ،]18-17ث ّم نقل من هذا املعنى املصدري ،و ُجعل ً
اسم للكالم امل ُن َّزل عىل ال ّن ِّ
من باب إطالق املصدر عىل َمفعولِه ،ذلك ما نختاره استنا ًدا إىل موارد اللّغة ،وقوانني
االشتقاق وإليه ذهب اللِّ ْحيَ ِان (ت220:هـ)[[[[[[).
 ثان ًيا :تعدّ د داللة القرآن يف اللغة:لكل أصلٍ
يعود اختالف العلامء يف أصل كلمة القرآن إىل تع ّدد داللته يف اللغة ،فإ ّن ّ
معنى وداللة تُفيدان مفهوم القرآن .وأرى أ ّن القرآن َمصد ٌر مبعنى ال ِق َراء ِة آلية سورة
املزمل؛ ألنّها وضعت القرآن موضع املصدر لفعل قرأ ،وهو (القراءة) ،وأل ّن أ ّول آية
نزلت من القرآن (اقرأ)؛ لإلشارة إىل كونه معجزة مقروءة ،كام اتّفق كثري من علامء
[[[ انظر :م.ن ،ج ،8ص.146-145
[[[ انظر :السيوطي :اإلتقان يف علوم القرآن ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،ال ط ،القاهرة ،مكتبة دار الرتاث ،ج ،1ص.147-146
[[[ السيوطي :اإلتقان يف علوم القرآن ،ج ،1ص.147
[[[ الزركيل ،األعالم ،م.س ،ج ،6ص.210
[[[ انظر :ابن األنباري :نزهة األلباء يف طبقات األدباء ،تحقيق :إبراهيم السامرايئ ،ط ،3الزرقاء األردن ،مكتبة املنار ،)1985( ،ص80؛
السيوطي :بغية الوعاة ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،ط ،1مطبعة عيىس البايب الحلبي ،)1965( ،ج ،2ص159-158؛ ج ،2ص.185
[[[ انظر :ال ُّز ْرقاين ،الشيخ محمد عبد العظيم :مناهل العرفان يف علوم القرآن ،ط ،3مطبعة عيىس البايب الحلبي( ،د .ت) ،ج ،1ص.14
113

التفسري واللغة عىل القول ب َه ْم ِز القُرآنِ  ،فاتّفق صبحي الصالح (1407-1345هـ)[[[ مع
الزرقاين ،فقال« :والقول بعدم الهمز يف هذه اآلراء الثالثة ٍ
كاف للحكم ببُ ْع ِدها عن
قواعد االشتقاق ،وموارد اللغة .وم ّمن رأى أ ّن لفظ (القرآن) مهموز ال َّز َّجاج وجامعة»[[[،
ومع أ ّن اإلمام الشافعي ح ّجة يف اللغة ،لك ْن يحمل قوله عىل تخفيف الهمز ،أو تسهيلها،
وهي قراءة معتربة لإلمام ابن كثري.
وأخ ًريا ،ميكن القول :إ ّن محاوالت فرانسوا ديروش اعتمدت عىل أقوا ٍل مرسل ٍة
مستنبطة من مخطوطات جزئيّة ال متثّل القرآن كلّه جملة ،وال متثّل بعضً ا من أبعاضه
تفصيل ،كام أنّها شذّت عن مصحف عثامن ،وخرقت إجامع األ ّمة املسلمة ،ث ّم قام
ً
ديروش بتعميم نتائجه عىل القرآن بإصدار أحكام عا ّمة عىل القرآن كلّه بنا ًء عىل بعض
كل للقرآن كلّه.
املواضع ،ال عىل استقراء ّ ّ

[[[ انظر :املرعشيل ،يوسف :عقد الجوهر يف علامء ال ُّربع األ ّول من القرن الخامس عرش ،بذيل كتاب نرث الجواهر والدرر يف علامء القرن
الرابع عرش ،ط ،1بريوت لبنان ،دار املعرفة ،سنة  ،2006ج ،2ص.1857-1855
[[[ الصالح ،صبحي :مباحث يف علوم القرآن ،ط ،24دار العلم للماليني ،2000 ،ص.18
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المبحث الثاني

ً
ّ
(المستشرقة األلماني�ة أنجليكا نويفرت ـ أنموذجا)
ّ
1ـ التعريف بأنجليكا نويفرت ومؤلفاتها:

املسترشقة األملان ّية أنجليكا نويفرت ( )Angelika Neuwrithولدت سنة (1943م) يف
مدينة نونربغ ( ،)Nienburgدرست الدراسات اإلسالميَّة ،والدراسات الدالليَّة وفقه اللغة
الكالسيك َّية يف الجامعات اآلتية :برلني ،وطهران ،وغوتنغن ،والقدس ،وميونيخ ،وتعترب
بحثي
املرشف العا ّم عىل مرشوع املوسوعة القرآنيَّة ( ،)Corpus Coranicumوهو مرشوع ّ
ترعاه أكادمي َّية برلني براندنربج للعلوم  ،يهدف إىل تحقيق أمرين أساس َّيني يف البحث
الشفاهي
النص القرآ ّين من خالل مخطوطاته ،ومن خالل نقله
القرآ ّين :أ َّولهام :توثيق ّ
ّ
التاريخي،
(القراءات) ،وثانيهام :تقديم تفسري مستفيض يضع القرآن يف سياق ظهوره
ّ
وقد حظي املرشوع بتمويل ميت ّد حتَّى عام (2025م).
[[[

ولقد عملت نويفرت بعد نيلها شهادة التأهيل لدرجة األستاذيَّة بني عامي (-1977
1983م) أستاذة زائرة يف الجامعة األردن َّية يف عامن ،كام كانت بني عامي (1999-1994م)
مديرة املعهد األملا ّين للدراسات الرشق َّية يف بريوت وإسطنبول ،ويف عام (2011م) ُع ِّينت
عض ًوا فخريًّا يف األكادمي َّية األمريك َّية للفنون والعلوم ،ويف عام (2012م) حصلت عىل
درجة الدكتوراه الفخريَّة من قسم الدراسات الدين َّية يف جامعة ييل ،وتعمل حال ًّيا أستاذة
يف جامعة فراي يف برلني ،وأستاذة زائرة يف الجامعة األردن َّية يف عامن ،وترتكَّز أبحاثها عىل
املتوسط.
القرآن ومناهج تفسريه ،وعىل األدب العر ّيب الحديث يف رشق البحر األبيض
ِّ
حازت يف يوليو (2013م) عىل جائزة سيغموند فرويد للكتابات العلم َّية؛ تكر ًميا لها
تأسست عام ( )1700تعترب واحدة من أهم املؤسسات األملانية البحثية املستقلة يف مجال العلوم
[[[ أكادميية برلني براندنربج للعلومّ :
اإلنسانية واالجتامعية.
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عىل أبحاثها يف القرآن ،وهي تجيد اللغات« :األملان َّية ،والعرب َّية ،والعربيَّة ،واإلنكليزيَّة،
والفرنسيَّة» .
[[[

ّ
ّ
2ـ مؤلفاتها وآثارها العلمية:

من مؤلّفاتها( :القرآن من حيث املضمون ـ تحقيقات تاريخ َّية وأدب َّية يف البيئة
و(النص
نصا من العصور القدمية املتأ ِّخرة ـ مدخل أورو ّيب)،
ّ
األدب َّية) ،و(القرآن بوصفه ًّ
نصا أدبيًّا) ،و(موقع القرآن يف
املق َّدس ،الشعر ،وصناعة املجتمع :قراءة القرآن بوصفه ًّ
الفضاء املعر ّيف للعصور القدمية) ،و(مقالة بعنوان« :االسترشاق يف الدراسات االسترشاق َّية
ـ الدراسات القرآن ّية أمنوذ ًجا» منشورة يف مجلَّة دراسات قرآن َّية ،ومقالة بعنوان« :نظرتان
للتاريخ واملستقبل اإلنسا ّين ـ تفسريات قرآن َّية وإنجيل َّية لوعود إله َّية» منشورة يف مجلَّة
دراسات قرآنيَّة أيضً ا ،ومقالة (وجهان للقرآن :القرآن واملصحف) منشورة يف مجلَّة
التقاليد الشفويَّة ،ولها مقاالت كثرية ج ًّدا نرشت يف مواقع كثرية ،ميكن الرجوع إليها عرب
املواقع اإللكرتون ّية؛ منها :موقع ويكيبيديا باللغة اإلنجليزيّة ،وموقع أكادمييا .
[[[

ولها مئات البحوث واملقاالت يف النظرة البنيويّة والتأويل ّية واألدب ّية ،فهي تع ّد رائدة
البحث يف الدراسات القرآن ّية ،كام أنّها تعترب األب الروحي ملرشوع (املوسوعة القرآن ّية)
(.)Corpus Coranicum
ّ
ّ
2ـ مشروع الموسوعة القرآني�ة األلماني�ة:

مرشوع موسوعة القرآن ( )Corpus Coranicumترشف عليه املسترشقة األملان ّية
الخاصة برتاث العامل القديم والوسيط،
أنجيلكا نويفرت  ،وهو من املشاريع املوسوع ّية
ّ
مؤسيس له
وإدارة هذا املرشوع ملايكل ماركس تلميذ أنجيلكا ،وطابع هذا املرشوع َّ
يل منذ سنة
أهداف اسرتاتيج ّية ،بدأ اإلعداد له منذ سنوات بعيدة ،وبدأ تنفيذه الفع ّ
[[[

[[[ «شخصيات استرشاقية» ،مجلة القرآن واالسترشاق املعارص ،م.س ،العدد الثاين ،ربيع  ،2019ص.90
[[[ م.ن ،ص.91
[[[ انظر« :مرشوع املوسوعة القرآنية األملانية-كورانيكا» ،مجلة القرآن واالسترشاق املعارص ،م.س ،العدد الثالث ،السنة األوىل ،صيف ،2109
ص( 43-40باختصار).
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(2007م) ،ويشارك يف املرشوع اثنا عرش باحثًا ومح ّققًا ،ومن املق ّدر له أ ْن يكتمل عام
(2025م).
وقد تلقَّى البعض هذا املرشوع باعتباره فت ًحا علميًّا منتظ ًرا سينتهي بالخروج بنسخة
نقديّة تا ّمة وعا ّمة وشاملة للقرآن ،األمر الذي سيثري حفيظة املسلمني ،ويغذِّي غض ًبا
عرب ًّيا تجاه الغرب ،بينام يرى آخرون ج ّدة وأصالة عىل مستوى املنهج والرؤية؛ إال عىل
مستوى شمول العمل وسعة مراميه.
وإ ّن إزالة اللّبس حول املرشوع استدعى قيام بعض القامئني عليه بجوالت يف البلدان
اإلسالمي من البحث يف أسباب
التاث
اإلسالميّة للتعريف باملوسوعة ،وأنّه مشابه مل َا يف ّ
ّ
النزول ،وما شابه ذلك ،ويهدف املرشوع إىل أمرين أساس ّيني:
الشفاهي.
النص القرآ ّين من خالل مخطوطاته ونقله
األ ّول :توثيق ّ
ّ
التاريخي ،من خالل
الثاين :تقديم تفسري مستفيض يضع القرآن يف سياقات ظهوره
ّ
ما ييل:
نصا نشأ يف
تاريخي (دياكروين)
أ -دراسة القرآن من منظور
تعاقبي؛ أي باعتباره ًّ
ّ
ّ
عقدين من الزمن ،مع إسقاط ما طرأ عىل النصوص القرآنيّة؛ من إعادة تأويل ،أو تغيري
يف الداللة ،عرب إحاالت أو إضافات الحقة.
ب -اعتامد التفسري؛ باعتبار السورة القرآنيّة؛ فالسور امل ّكيّة تتّسم أمناطها املعهودة
بالوحدات األدب ّية.
ج -اعتامد التفسري عىل قراءة النصوص املوازية لنصوص اليهوديّة واملسيح ّية ،انطالقًا
من رؤي ٍة استرشاق ّي ٍة ت ُؤمن بخضوع القرآن لتأثريات النصوص الدين ّية السابقة عليه ،لك ّنه
مل ينطبع باألشكال واملضامني السابقة نفسها ،بل ع ّدلها أو أعاد عرضها أو نقدها .
[[[

ويُالحظ عىل مرشوع (املوسوعة القرآنيّة األملانيّة)؛ ما ييل:
[[[ انظر« :مرشوع املوسوعة القرآنية األملانية-كورانيكا» ،مجلة القرآن واالسترشاق املعارص ،م.س ،ص ،42 41-بترصف.
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ً
أول :هو أحد املشاريع العلم ّية األملان ّية التي توارثها بعض علامء االسترشاق األملان،
ويبدو أنّه يعود إىل فكرة املسترشق األملا ّين برجشرتارس فهو الذي ابتدأ فيه ،ث ّم تبعه
تلميذه برتسل ـ كام سبقت اإلشارة إليه ـ وأحيته الدراسات االسترشاق ّية األملان ّية ،وقد تولّت
املسترشقة إنجيلكا نويفرت إدارة هذا املرشوع ،ث ّم خلفها عليه تلميذها ميخائيل ماركس.
ثان ًيا :توارث علامء االسترشاق األملان هذا املرشوع بصورة ّ
العلمي،
تدل عىل االهتامم
ّ
حيث يرث التلميذ أستاذه؛ لضامن أن تتّصل الفكرة الرئيسة له ،ويتو ّحد املنهج املتّبع فيه.
ثالثًا :يهدف املرشوع إىل الوفاء بأمرين يتعلّقان بالبحث القرآ ّين:
األمر األ ّول :توثيق ال ّنص القرآ ّين من خالل مخطوطات نقله الشفاهي املس ّمى يف
العلوم اإلسالميّة بـ(القراءات القرآنيّة).
التاريخي ،فعىل
األمر الثاين :تقديم تفسري مستفيض يضع القرآن يف سياق ظهوره
ّ
خالف ال ُّن َسخ املتداولة للقرآن يف يومنا هذا التي تستند إىل طبعة امللك فؤاد القاهريّة
الصادرة سنة (1924/1923م)؛ فإ ّن هذا املرشوع يرمي إىل استقراء شامل لشهادات
اإلسالمي ،ويعترب
املخطوطات األوىل للقراءات القرآن ّية التي ت ّم حفظها ،ووث ّقها الرتاث
ّ
هذا املرشوع جم ًعا لقراءات القرآن املختلفة ألهدافه وسياقه الزما ّين ،وطبيعة ما ينجزه.
وإ ّن الهدف األ ّول لهذا املرشوع املتمثّل يف محاولة توثيق ال ّن ّص القرآ ّين من خالل
مخطوطاته أمر َخ ِط ٌر ألسباب؛ هي:
* عدم توقّف توثيق ال ّن ّص القرآ ّين (تدوي ًنا وجم ًعا) عىل املخطوط القرآ ّين ،إنّ ا
يتوقّف التوثيق عىل تلقّي القرآن ،واملشافهة بلفظه وأدائه بني قارئ للقرآن وسامع له،
أو بني ُمعلِّم ومتعلّم ،أو بني والد وولده ،وهكذا.
* انتهاء دور ال ّنسخ األصليّة مبصحف اإلمام بعدما ُوزّع عىل األمصار ،وتناوله ال ُن ّساخ
والكتبة لألمراء والعلامء.
* عدم االعتامد عىل وجود (املخطوط القرآ ّين) يف إثبات ال ّنص ّالقرآ ّين؛ أل ّن القرآن
الشفاهي والنقل الكتا ّيب عىل ح ّد سواء ،ولعدم ضامن احتواء املخطوط
يثبت بالنقل
ّ
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نص كامل للقرآن الكريم؛ سواء من ناحية السور نفسها ،أو من ناحية آيات
القرآ ّين عىل ّ
السور ،وأقىص ما ّ
يدل عليه (املخطوط القرآ ّين) هو القيمة التاريخيّة والف ّنيّة ،وأعتقد أ ّن
هذا ما ّ
دل عليه املرشوع ،حيث إنّه مل يثبت بعد وجود املخطوطات القرآن ّية املشتملة
رض القرآن اليوم؛ لثبوت ال ّن ّص القرآ ّين بالنقل
عىل ّ
نص القرآن بصورته الحال ّية ،وهذا ال ي ّ
ربا لدى املكتبات العا ّمة يف العامل
املتواتر منذ العهد
ّ
النبوي ،وإىل يومنا هذا ،وال ندري ّ
كامل مل تتوفّر إرادة املسترشقني بإظهاره،
الخاصة باألفراد مخطوطًا قرآنيًّا ً
أو املكتبات
ّ
كامل ،ث ّم اعرتاه النقص؛ إ ّما بفعل الزمن ،أو لإلعارة ،أو
وقد يكون (املخطوط القرآ ّين) ً
والنساخ كتابة بعض السور دون بعض .فاالعتامد عىل (املخطوط القرآ ّين)
لتناول الكتبة َّ
النص القرآ ّين يعارض بأنّه مل يعتمد عليه أحد من العلامء قد ًميا ،وهذا مخالف
يف إثبات ّ
لفكرة املصحف اإلمام التي أجمع عليها الصحابة.
التاريخي)؛
أ َّما الهدف الثاين فهو (تقديم تفسري مستفيض يضع القرآن يف سياق ظهوره
ّ
فهذه أطروحة جديدة مردودة؛ ألنّها:
النص القرآ ّين ،حيث تضع القرآن يف سياق
* تقوم عىل منهج ّية تاريخ ّية تستعيل عىل ّ
نفسها محدث ٌة ظ ّن ّي ٌة .
جديد غري مسبوق ،وهذا غري مقبول؛ أل ّن هذه املنهج ّية َ
[[[

فضل
اقي إىل اختبار ص ّحتها يف ذاتهاً ،
* تحتاج املنهج ّية التاريخ ّية للدرس االسترش ّ
اقي
عن رضورة إثبات صالح ّيتها لتقديم أحكام جديدة من خالل هذا الدرس االسترش ّ
الباحث يف القرآن؛ إ ّما إثبات ًا أو نفيًا؛ لذا يستحيل إقامة تفسري قرآ ّين ،وفق هذه املنهجيّة
الغريبة.
النص القرآ ّين ،وإرسال أقوال ظ ّن ّية
اقي مقوالت غريبة عىل ّ
* إ ّن حمل الدرس االسترش ّ
النص .
واعتبارها أصل ّية ،فدون ذلك مهلكة بعيدة ال يحتملها ّ
[[[

* إ ّن املخالفة ملنهج ّية أصول علوم إسالم ّية مستق ّرة؛ فعىل سبيل املثال :قد ثبت يف
قواعد (علوم القرآن) أ ّن «العربة بعموم اللّفظ ،ال بخصوص السبب» ،فأسباب النزول
[[[ ظنية املنهجية تعني ضعف يف املنهج فيسقط االحتجاج به.
[[[ هذه املقوالت ظنية ال تستند ليقني منصوص أو معقول ،بل هي مصادمة ملسلامت العقل.
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النص ومعانيه،
النص ،وأسباب النزول تشري إىل بيان جانب من مقاصد ّ
الخاصة ال تختزل ّ
ّ
كذلك مخالفتها ملا ورد يف (علم التفسري باملأثور) ،وهو علم قديم يرجع إىل عهد
النبي مح ّمد ،وإىل عهد الصحابة ،والتابعني ،وتابعيهم ،تلقّاه ال ّناس بالقبول ،ومنها
مخالفتها لعلم (الفقه مبذاهبه املختلفة)  .فضلً عن ذلك فإ ّن منهج ّية املسترشق يف
تتغي قواعد وضوابط
حاجة ّ
ماسة إىل مقدرة فائقة عىل فهم القرآن واستيعابه ،فكيف ّ
هذه العلوم اإلسالميّة األصليّة والرئيسة بتلك املنهجيّة العجيبة؟! ومن يسمح بذلك؟!
يصح حمل القرآن بأحكامه الرشع ّية الثابتة يف عقل األ ّمة كلّها
وما ح ّجته؟! وكذلك كيف ّ
اقي،
ووجدانها عىل تلك املنهج ّية؟ هذه تساؤالت أتو ّجه بها إىل أصحاب ال ّدرس االسترش ّ
ث ّم إىل خصوص املسترشقة إنجيلكا نويفرت ،وهذا ما يصعب كث ًريا الجواب عليه؛ أل ّن
الجواب يحتاج إىل فهم القرآن واستيعاب علومه وتفسريه ،ث ّم فهم الس ّنة وعلومها ،ث ّم
فهم الفقه وأصوله.
[[[

النص القرآ ّين من خالله ،مبراعاة
* هذه املنهج ّية مخالفة كذلك لِ َم ميكن تفسري ّ
املنهج اللّغوي وعبقريّة املفردة القرآن ّية وغزارة دالالتها ،واملنهج البالغي يف اللفظ
واملعنى .
[[[

راب ًعا :ت ّم اختيار الفصل بني نتائج البحث يف املخطوطات –وهو أع ّم– وبني نتائج
شكل يف
النص يتّخذ ً
البحث
ّ
الخاصة بالقراءات القرآنيّة ،ووفقًا لذلك ،فإ ّن التوثيق ّ ّ
العرض املزدوج واملتوازي لكال الطريقتني.
إ ّن الفصل بني نتائج البحث يف املخطوطات وبني نتائج البحث يف القراءات القرآن ّية
اقي ،أو لسهولة البحث عىل الدارسني يف
ّ
ربا يكون يف صالح تدقيق ال ّدرس االسترش ّ
املوسوعة ،لك ْن أعتقد برضورة الربط بينهام يف بعض األحيان؛ ألّن بعض نسخ املخطوطات
القرآنيّة مكتوب ٌة وفق قراءة من القراءات القرآنيّة ،وأل ّن البحث يف املخطوطات القرآنيّة
أع ّم من البحث يف القراءات القرآن ّية من ناحية.
كل مذهب أصول كل ّية
[[[ سواء املذاهب السن ّية املشهورة أو غري املشهورة ،أو املذاهب الشيعية ،أو الزيدية ،أو اإلباضية ،،وغريها ،وتحت ّ
استندت عليها آالف األحكام الفرعية.
[[[ ال ميكن اعتبار املنهج اللّغوي والبالغي الذي قدّمه الدرس االسترشاقي؛ ألنّه يُح ّمل ال ّنص القرآين ما ال يحتمل.
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ومن ناحي ٍة أخرى ،فإ ّن طبيعة البحث يف املخطوطات القرآن ّية يختلف عن طبيعة
البحث يف موضوع القراءات القرآنيّة ،ويف تقديري لهذا الفصل بني البحثني أرى أنّه رؤي ٌة
غري صائبة؛ لِ َم يعتور ذلك الفصل من خللٍ بسبب التّداخل املؤكّد بني البحثني ،وأل ّن من
املخطوطات القرآن ّية ما كتبه ال ُن َّساخ بقراءات القرآن املختلفة ،وأل ّن من القراءات ما له
حكم القرآن املن َّزل من الوحي واإلعجاز والتح ّدي وجواز التع ّبد بتالوته ،وهي القراءات
املشتملة عىل ضوابط القراءة الصحيحة  ،ومن القراءات ما هو شاذٌّ ،ومنها ما ورد
عن طريق اآلحاد ،فليست القراءات القرآن ّية تسري عىل وترية واحدة؛ فهو علم كبري له
املختصون يف هذا العلم
علامؤه املحقّقون ،وهذا يحتاج إىل جهود مضنية يبذلها العلامء
ّ
الرشيف حتّى يتم ّيز بعضُ ها من بعض.
[[[

ّ
ّ
األلماني الفرنيس:
3ـ مشروع قرآنيكا

داعم ملرشوع ( ،)Corpus Coranicumوهو
مث َّة مرشوع آخر هو ( )Coranicaجاء ً
فرنيس يتألَّف من فريقني :فريق أملا ّين بإرشاف أنجليكا نويفرت ،وفريق
مرشو ٌع أملا ٌّين
ٌّ
فرنيس بإرشاف فرانسوا ديروش ،وهدف هذا املرشوع يدور بني أمرين اثنني :الهدف
ّ
خاص بتحديد تاريخها بدقَّة ،باستخدام
األ ّول :محاولة دراسة املخطوطات باهتامم ّ
تقن ّيات علم ّية حديثة؛ وهي الكربون املش ّع ،وقد سبقت اإلشارة إليه ،وبيان مدى دقّته
وقبوله يف مجال الدراسة القرآن ّية؛ مبا ال أرى مزي ًدا عليه .الهدف الثاين :دراسة عالقة
القرآن ببيئته اللغويَّة والثقاف َّية؛ إذ إ َّن الدراسة املعجم َّية تكشف عن أ َّن القرآن بحسب
مرشوع كورانيكا استعار عىل نطاق واسع من اللّغات العظيمة يف الرشق األدىن يف
العصور القدمية املتأ ِّخرة؛ كاللّغة العربيَّة ،واليهوديَّة اآلرام َّية ،والرسيان َّية ،واإلثيوب َّية
القدمية ،والفارس َّية ،واليونان َّية ،والالتين َّية .
[[[

ومن الواضح أ ّن أكرث دراسات إنجيليكا نويفريت اتّخذت القرآن موضو ًعا لها ،سوا ًء
من الناحية التوثيق ّية لل ّنص القرآ ّين وما طرح من قضايا ترتبط بتوثيق ال ّن ّص القرآ ّين،
[[[ وهي عىل سبيل اإلجامل (موافقة الرسم العثامين ،وموافقة العربية ،والسند املتصل املتواتر) وسوف أتناولها بالتفصيل فيام بعد يف
الفصل الثالث.
[[[ انظر« :مرشوع املوسوعة القرآنية األملانية-كورانيكا» ،مجلّة القرآن واالسترشاق املعارص ،م.س ،العدد الثاين ،ص.43-42
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أو من الناحية التفسرييّة وما لذلك من مؤثّرات؛ ذلك أ ّن شأن دراساتها شأن الدرس
نصا أدبيًّا
اقي العا ّم ،حيث تدرس القرآن من منظور غر ّيب يدور بني اعتبار القرآن ًّ
االسترش ّ
قابل للنقد؛ كسائر نصوص الرتاث تارة أخرى.
نصا تاريخيًّا تراثيًّا قدميًا ً
تارة ،أو باعتباره ًّ
4ـ مقوالت أنجليكا نويفرت بي�ن التحليل والنقد والتقويم.

هناك أربعة مداخل عا ّمة رئيسة ملرشوع املوسوعة القرآن ّية ،أ ّولها :دراسة
املخطوطات القرآن ّية ،وثانيها :املقارنة بني قراءات القرآن ،وثالثها :التع ّرف عىل الظروف
التاريخ ّية والدين ّية والثقاف ّية واالجتامع ّية والسياس ّية يف عرص نزول القرآن ،ورابعها:
للنص القرآ ّين  .وهذه النقاط خري ما يع ّب عن فكر مدرسة
الدراسة التاريخ ّية واألدب ّية ّ
االسترشاق األملا ّين املعارص ،وعىل رأسها املسترشقة إنجيليكا ،التي سنعرض أقوالها قدر
الجهد بيش ٍء من التحليل.
[[[

لقد حاولت إنجليكا نويفرت بيان (الظروف التاريخيّة والدينيّة والثقافيّة واالجتامعيّة
والسياسيّة يف عرص نزول القرآن) ،وعليه نتناول محاولتها بالتحليل؛ بغية بيان وجه تحليلها
هذا يف تكوين القرآن ،ودوره يف إيجاد الجامعة املؤمنة ،ودور الجامعة املؤمنة معه.
وصفت كارول كرستني دراسة جون وانسربو (2002-1928م) وبحثه يف مسألة تكوين
القرآن بأنّها« :مسألة شديدة
التخصص ّية والغموض» ،وأنّه «أم ٌر مش ِك ٌل للغاية»  ،وعىل
ّ
الرغم من ذلك ،فقد استم ّدت إنجليكا نويفرت كث ًريا من مقوالته.
[[[

أ -امل َقولة األوىل( :نويفرت وخطابات القرآن والتاريخان ّية):
ب ّينت نويفرت أ ّن هناك خطابني للقرآن ،فقالت« :الخطابان م ًعا مل يت ّم التمييز بينهام:
يل ت ّم إنتاجه عن طريق تكوين املجتمع ( ،)gemeindebildungوعمل مقا َرن
خطاب تأصي ّ
نص ّب عىل إعادة كتابة النصوص املق ّدسة (. »)fortschreibung haggadic
ُم َ
[[[

[[[ «مرشوع املوسوعة القرآنية األملانية-كورانيكا» ،مجلّة القرآن واالسترشاق املعارص ،م.س ،العدد الثاين ،ص.41
[[[ انظر :كرستني ،كارول( :عرض كتاب الدراسات القرآنية مصادر ومناهج تفسري النصوص املقدسة جون وانسبور) ،ترجمة :هند مسعد ،ت ّم
نرش هذا املقال يف الدورية األمريكية للعلوم االجتامعية اإلسالمية ،مجلّد  ،23رقم ( ،)1نوفمرب  ،2006ص.3-2
نصا من نصوص العصور القدمية املتأخرة) ،ترجمة بدر الحاكيمي ،قسم الدراسات الدينية ،الدراسات
[[[ نويفرت ،أنجليكا( :القرآن بوصفه ًّ
واألبحاث  ،2019جميع الحقوق محفوظة( ،ص.)9 :
122

الفصل الثاين :مناذج من الدراسات الفرنسيّة واألملانيّة حول القرآن الكريم

املؤسس من املجتمع والبيئة الذي عاش
إ ّن اعتبار خطاب القرآن يدور بني الخطاب ّ
النبي مح ّمد ،وبني خطاب آخر مقارن بني القرآن والنصوص القدمية أم ٌر غري مقبول؛
فيها ّ
أل ّن هذه ازدواج ّية تقوم عىل تحليالت غري ثابتة ،واستدالالت غري واثقة؛ لذلك نتو ّجه
إىل هذه الخطابات بال ّنقد والتقويم ،وبتحليل ما قامت به املسترشقة إنجليكا نويفرت
يف ما ييل:
كاريزمي):
عفوي أو مبلِّغ
نبوي
* (القرآن
ٌ
ٌّ
خطاب ٌّ
ّ
مل تخرج نويفرت عن رأيها يف أ ّن القرآن خارج عن كونه وح ًيا سامويًّا ،ث ّم أوغلت
يف التحليل ،فقالت« :ومع ذلك يت ّم تقديم الشّ كل العا ّم للتعبري القرآ ّين؛ باعتباره خطابًا
(خطاب نَ َبو ِّي َع َفو ِّي) وهذا
نبويًّا عفويًّا»[[[ ،فأطلقت نويفرت مصطل ًحا عىل القرآن هو:
ٌ
النبي هو
التعبري يُوهم بأ ّن القرآن هو خطاب ّ
نبوي املصدر ،وليس إله ًّيا؛ مبعنى أ ّن ّ
وحي
من أىت بهذا القرآن من عند نفسه ،أو أنّه اقتبس ما اقتبسه ،ث ّم أوهم جمهوره بأنّه ٌ
إلهي ،ويف هذا ات ّهام واضح ،نر ّد عليها بأمور ع ّدة:
ٌّ
•ميكن معرفة قدر وضاعة هذا بسؤال هو :كيف أىت النبي مح ّمد بالقرآن من
عند نفسه لِ َم لديه من فصاحة وبالغة عرب ّية –كام تزعم نويفرت– مع أ ّن هناك
عربًا أفصح بالغة ،وأغزر شع ًرا ،وأكرث خط ًبا؟ فإثبات تلك الفصاحة والبالغة بني
سائر العرب ملح ّمد يثري التساؤل؛ ومل يُعرف النبي مح ّمد بالبالغة قبل ظهور
القرآن ،فلم يك ْن شاع ًرا أو كاتبًا أو خطيبًا يو ًما!
ضمني مل ْن سمع القرآن من سائر العرب
نبوي) اتّها ٌم
•الزعم بأ ّن القرآن (خطاب ّ
ٌّ
–املؤمن واملرشك– ،حيث يتهاوى هذا الزعم من خالل عرب ّية العرب وذائقتهم
اللّغويّة ،ومعرفتهم الفرق بني كالم الله وكالم البرش!
•لو كان القرآن خطابًا نبويًّا فلِ َم ترك العرب كالم مسيلمة الكذّاب ،وسجاح وغريهام
م ّمن ا ّدعى النب ّوة ،وأىت بكالم م ّدعيًا أنّه كالم الله تعاىل عن ذلك عل ًّوا؟!
نصا من نصوص العصور القدمية املتأخرة) ،ترجمة بدر الحاكيمي ،قسم الدراسات الدينية ،الدراسات
[[[ نويفرت ،أنجليكا( :القرآن بوصفه ًّ
واألبحاث  ،2019جميع الحقوق محفوظة ،ص .5
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•إمكان ّية الوقوف عىل فروق جوهريّة بني القرآن والس ّنة بأدىن مقارنة بني كالم الله
تتبي الفروق بينهام
املعجز؛ وهو القرآن ،وبني كالم النب ّوة؛ وهي الس ّنة؛ حيث ّ
نصوصا مق ّدسة
بالوقوف عىل خصائص ذات ّية أساس ّية للقرآن والس ّنة؛ أل ّن يف اإلسالم
ً
جليلة هي :القرآن الكريم ،والس ّنة النبويّة ،فالذي يعنينا هو بيان الفرق بني القرآن
الكريم والس ّنة النبويّة:
ـ إ ّن القرآن له خصائص ذات ّية؛ منها :أنّه مجموع ما بني دفّتي املصحف ،ووحي من
الله بلفظه ومعناه ،معجز بلفظه ومعناه ،متعبّد بتالوته ،متح َّدى به؛ أصدق الحديث
كل ألفاظه يف ق ّمة كامل اللغة والبيان ،أ ّما الس ّنة فلفظها
ليس فيه فاضل ومفضولّ ،
نبوي ،وال ت ُوصف بخصائص القرآن السابقة.
ّ
ـ إ ّن اتّحاد القرآن والس ّنة كالهام يف أنّهام وحي الله للنبي مح ّمد يف ّرق بينهام
أ ّن وحي القرآن باللّفظ واملعنى ،أ ّما وحي الس ّنة باملعنى دون اللّفظ؛ لذا مل يختلط عىل
الصحابة الفرق بني وحي القرآن والس ّنة ،فكانوا يقرأون القرآن تعبّ ًدا يف صالتهم ،ث ّم
النبي عن معانيه فيب ّينه لهم بالس ّنة ،ولو أديرت ألسنة البرش ليأتوا بكلمة
يستوضحون َّ
تقوم مقام كلمة قرآن ّية لتؤ ّدي غرضَ ها لَ َع َج ُزوا عنه ،فام أمكنهم ذلك.
النبي أويت جوامع الكلم ،وات ّسم
ـ إ ّن ات ّحاد القرآن والس ّنة يف الفصاحة يعود إىل أ ّن ّ
ببالغة وحسن بيان للبرش ،لك ْن مل يغلط أحد من املسلمني يف التفرقة بني القرآن ومتييزه
عن الس ّنة ،فذائقة العرب واملسلمني ّ
تدل بوضوح عىل التفرقة بينهام.
ـ القرآن كلّه متواتر بسند صحيح النسبة إىل الله تعاىل ،أ ّما الس ّنة فمنها املتواتر بسند
صحيح النسبة إىل النبي مح ّمد ،ومنها األخبار اآلحاد الصحيحة والحسنة والضعيفة.
إذًا ،القرآن قرآن بخصائصه الذات ّية ،والس ّنة س ّنة بخصائصها الذّات ّية.
النبي مح ّمد بأنّه( :املبلِّغ الكاريزمي)  ،وهذا
ـ ث ّم إ ّن نويفرت َّ
رصحت فوصفت ّ
وحي القرآن أث ّر يف شخصيّة
التعبري (املبلِّغ الكاريزمي) َعا ٍر عن الحكمة واالتّزان؛ أل ّن َ
والبالغي،
لقي،
ّ
النبي مح ّمد دون العكس ،وكامل شخصيّة النبي تظهر يف جانبها ال ُخ ّ
[[[

نصا من نصوص العصور القدمية املتأخرة ،م.س ،ص.3
[[[ نويفرت ،أنجليكا( ،القرآن بوصفه ًّ
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يل والحكمة؛ بسبب القرآن دون العكس ،وهذا التعبري يُسقط هذا الزعم بأدىن
والعق ّ
نظر وتأ ّمل يف شخصيّة النبي.
* (الْمتحدث القرآ ّين):
ترى نويفرت أ ّن هناك من يس ّمى بـ(املتح ّدث القرآ ّين) ،فتقول( :يشري املتح ّدث القرآ ّين
باستمرار إىل الكتب املق ّدسة السابقة من خالل تكييفها مع اآلفاق املعرف ّية لجمهوره،
ومع ذلك يت ّم تقديم الشّ كل العا ّم للتعبري القرآ ّين؛ باعتباره خطابًا نبويًّا عفويًّا يبدو أنّه
قد بقي طوال العصور القدمية املتأ ّخرة يف شبه الجزيرة العرب ّية خالفًا إلرسائيل»  ،وإ ّن
لتعب عن إنكارها وحي القرآن من
تعبري (املتح ّدث القرآ ّين) مصطلح أطلقته نويفرت ّ
النبي مح ّمد ،ونر ّد عليها بأمور ع ّدة يف ما ييل:
الله ،وزعمها يف أ ّن املتكلّم به هو ّ
[[[

أ ّو ًل :مع ّأن لست يف مضامر إثبات وحي القرآن ،بعد إثبات أوصاف ثالثة
للنبي مح ّمد هي( :الرسالة ،واأل ّم ّية ،والعرب ّية) الشاهدة بأمانة ال ّدور الذي قام
غي ،لك ْن تع ّددت أوجه حقائق
به النبي مح ّمد تجاه وحي القرآن ،فلم يُب ّدل أو يُ ّ
املتح ّدث القرآ ّين بني جوانب عديدة؛ من أظهرها :جانب الترشيع والتكليف باألمر
والنهي ،وهذه اعتربها حقائق مستقلّة للمتح ّدث القرآ ّين.
[[[

نبي إلنجليكا نويفرت أ ّن من تح ّدث
ثان ًيا :حقيقة (املتحدّث القرآين) من الرضورة أن ّ
بالقرآن هو أ ّول من أمر بالقراءة ،فهو اآلمر واملخرب عن عرشات األخبار الغيب ّية سواء يف املايض
مم مل يقع
أو الحارض أو املستقبل ،التي وردت يف القرآن وص ّدقت أخبارها يف ما يستقبل؛ ّ
فوقع؛ كام أخرب القرآن ؛ فكيف ال تصدق أخبار الغيب املايض وإ ْن خالف الكتب السابقة؟!
[[[

ثالثًا :حقيقة (املتحدّ ث القرآين) هو من كلَّف املسلمني بعرشات الترشيعات
النبي مح ّمد عىل
اإلسالم ّية من عبادات ومعامالت وأحوال شخص ّية ،والتي ّأسس ّ
نصا من نصوص العصور القدمية املتأخرة) ،ص.5
[[[ نويفرت ،أنجليكا( ،القرآن بوصفه ًّ
[[[ سوف أوايف هذه األوصاف مبزيد توضيح فيام ييل.
[[[ تك ّرر أدلّة اإلعجاز الغيبي؛ فكان يف أ ّول البعثة النبوية خرب سورة املسد بسوء خامتة ع ّمه أيب لهب[ ،املسد ،]3-1 :وما ورد يف وسط البعثة
من خرب سورة الروم من غلبة وانتصار الروم يف بضع سنني عىل الفرس مع أ ّن الروم كانت منهزمة منها فتحقّق الخرب[الروم ،]6-1:وما ورد يف
خواتيم البعثة من خرب سورة الفتح بفتح مكّة قبل حدوث الفتح بعامني كاملني [الفتح ،]1 :و[الفتح.]27 :
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ضوئها املجتمع املسلم األ ّول ،و(املتحدّ ث القرآين) هو الذي تح َّدى البرشيّة بأن يأتوا
النبي مح ّمد به ،فعجزوا.
مبثل آية من القرآن يف لفظه ومعناه ،فتح ّداهم ّ
راب ًعا :حقيقة (املتحدّ ث القرآين) أنّه هو الغالب عىل أمره ،الف ّعال ملا يريد ،القادر
كل يشء ،الذي ترك لإلنسان ح ّريّة القناعة العقل ّية والطأمنينة القلب ّية يف اختيار
عىل ّ
ال ّدين الذي يريده اإلنسان ويرضاه ،وما للنبي مح ّمد حيال ذلك؛ إال أن يبلّغ ذلك
إىل الناس نظريًّا وتطبيق ًّيا.
وبنا ًء عىل ذلك فال داعي لإليهام والتوهيم بانفصال القرآن عن نب ّوة مح ّمد،
أو التلميح إىل أ ّن هناك متح ّدث ًا بالقرآن غري معلوم ،وغرض إنجليكا يف ذلك التربير غري
املنطقي لتحليالتها يف مصدر القرآن الكريم؛ لت ّربر تد ُّخل البيئة والتاريخ ودعوى اقتباس
ّ
القرآن من النصوص القدمية أو مقارنتها بينه وبينها.
* (تاريخان ّية القرآن وتسجيل مواقف أهل مكّة):
موقف واح ٌد من القرآن أو مواقف عديدة؟ لقد أوهمت أو
هل كان ألهل مكّة ٌ
لتبي رضورة الوقوف عىل
تو ّهمت نويفرت إىل وحدة موقف أهل مكّة من اإلنكار؛ ّ
مراحل تكوين القرآن ،مع أ ّن القرآن س ّجل مواقف ع ّدة ألهل مكّة من وحي القرآن،
تخيت نويفرت موقف (اإلنكار التا ّم) من بني سائر
لك ّن السؤال الذي يطرح نفسه :ملاذا ّ
تلك املواقف املحتملة واملعقولة ،من دون اإلشارة إىل بق ّية االحتامالت األكرث واقع ّية
ومعقول ّية ،واألقرب إىل روح اإلميان بالله تعاىل؟
وتؤكّد نويفرت عىل أ ّن القرآن يف بداياته األوىل كان مج ّرد كالم أنكره أهل مكّة،
فقالت« :مل تك ْن رسالته [أي القرآن][[[ ،آنذاك خطابًا مو َّج ًها إىل املسلمني –الذين
نصا مق ّد ًسا– بل باألحرى
سيصبحون مسلمني فقط من خالل اعتامد الرسالة القرآن ّية ًّ
إىل طبقة من املتلقّني مل يُسلموا بعد ،والذين ُيكن وصفهم مبثقّفي العصور القدمية
نصا مق ّد ًسا ـ
املتأ ّخرة ،غري أ ّن البحث الغر ّيب دون تقيّد بالتقليد
اإلسالمي ـ يعترب القرآن ًّ
ّ
ويفسه بطريق ٍة غائيّة ،كام لو أ ّن املعنى والسلطة اللّتني سوف
كام أصبح يف ما بعد ـّ ،
[[[ ما بني القوسني من الباحث لبيان وتوجيه قصد صاحبة الكالم من سياقه السابق والالحق.
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يل»[[[ ،فاملسترشقة
تكتسبهام الرسالة القرآن ّية هام طابع كامن ومركوز يف الوضع األص ّ
نويفرت تف َّرق بني موقفني ُح ّرين مستقلّني :األ ّول ،موقف من أنكر القرآن .والثاين،
موقف من آمن به وص ّدقه ،فإذا بها تد ّون وتس ّجل وت ُعيل من شأن املنكر الجاحد ،من
دون ِذكْرها ملوقف املذعن املق ّر بصدق القرآن وص ّحته ،وتلك مفارقة غريبة ،وير ّد عليها
مبا ييل:
أ ّو ًل :إ ّن رأي املسترشقة نويفرت ال يناسب إلّ منهجها الوهمي الذي استخدمته،
بل ومنهج أساتذتها املسترشقني كذلك ،فام إنجليكا إال فرع من شجرة االسترشاق التي
خاصة ،كام أنّه أنسب املواقف
ترضب بجذورها يف تاريخ الفكر الغر ّيب عا ّمة؛ واألملا ّين ّ
لهواها؛ ألنّه أظهر املواقف دالل ًة عىل موقفها يف تحليلها االنتقا ّيئ املستم ّد من منهجها،
فإذا بها تشري نويفرت بقولها« :احرتام تاريخان ّية البالغ األ ّويل للقرآن إىل املستمعني؛ أي
األخذ بعني االعتبار التفاعل بني املبلِّغ الكاريزمي واملجتمع النايشء» .
[[[

ثان ًيا :إ ّن املواقف املحتملة املعقولة هي( :أ ّولها :اإلميان التا ّم ،ثانيها :اإلنكار التا ّم،
كل
التحي واالضطراب) ،ويؤيّد تلك املواقف الس ّنة والسرية والواقع اإلنسا ّين من ّ
ثالثهاّ :
أمر جديد مل يألفه ال ّناس ،ومل يتع ّودوه ،فرضورة ال ّنظر يف البدايات األوىل لنزول القرآن
وموقف الناس منه ،نجد أ ّن القرآن مل يصبح مصد ًرا للمسلمني يف استمداد األحكام؛ إال
بعد فرتة.
ثالثًا :القرآن خطاب إىل البرشيّة كلّها منذ باكورة عهده يف مكّة املك ّرمة ،وليس ملن
آمن به من املسلمني فقط ،فهذا الخطاب العا ّم والشامل مثار مدح للقرآن ،ال أنّه مثار
كل ألوان البرش ،وبلدانهم
كث أتبا ُعه ِمن ّ
قدح؛ كام تص ّور نويفرت ،فكلّام ع َّم خطابُه ُ َ
وهذا طبيعة تن ّوع أصحاب النبي يف ما بعد.
رض؛ فمن املعلوم أ ّن القرآن مل يجرب أح ًدا
راب ًعا :عموم الخطاب القرآ ّين مبكّة ال ي ّ
عىل اإلميان به أو اإلذعان له ،وإنّ ا ترك ال ّناس وما يدينون؛ وأل ّن حكمة عموم خطاباته
نصا من نصوص العصور القدمية املتأخرة) ،م.س ،ص.3
[[[ نويفرت ،أنجليكا( ،القرآن بوصفه ًّ
[[[ م ن.
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أن تبلغ رسالته جميع البرش ،فيؤمن الجاحد ويذعن الكافر ،وإ ّن فرتة عرشين سنة أو
يزيد ليست بطويلة يف عمر البرشيّة حتّى ينترش خرب القرآن املوحى بلفظه إىل النبي
مح ّمد بني الناس.
خامسا :لقد س ّجل القرآن نفسه مواقف اتّخذها أهل مكّة من وحي القرآن ،تن ّوعت
ً
التحي والتذبذب
بني اإلنكار التا ّم ،والتذبذب
والتحي ،والذي يعنينا -هنا -إبراز موقف ّ
ّ
واالضطراب من بعض أهل مكّة ،فقد ورد يف آيات سوره األوائل ما ّ
يدل عىل ذلك عىل
مستوى بعض األفراد ،ومنها قوله تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾[سورة
املدثر ،اآليات ،]23-18وهذا تسجيل لحال أحد املرشكني املنكرين للقرآن يف بداية وحيه؛
وهو( :الوليد بن املغرية) ،وهذا ّ
يدل قط ًعا عىل تنبيه وحي القرآن وتسجيله وجه تلقّي
املنكرين للوحي القرآين حتّى نتع ّرف عىل طبيعة البيئة األوىل يف األيّام املبكّرة لنزول
وتبي البيئة األوىل لنزول القرآن مل يك ْن تصديقًا مطّر ًدا أو إنكا ًرا دامئًا ،وإنّ ا كان
القرآنّ ،
تحيا من البعض ،وهذا ما غفلت عنه املسترشقة إنجليكا نويفرت ولقد أبرزه القرآن.
ًّ
سادسا :ما أوضحه القرآن كذلك ،هو موقف اإلنكار التا ّم ،ويظهر يف قول الله
ً
[[[
تعاىل﴿ :-ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾[سورة الحاقة ،اآلية ، ]49ومن املعلوم أ ّناإلنكار للنب ّوات سبيل عا ّم وس ّنة مطّردة يف جميع الرساالت السامويّة السابقة واألمر
كل أهل مكّة بالنبي مح ّمد لقيل إنّها عصب ّية
شديد الجالء والوضوح ،فلو آمن ّ
للقبيلة ،أو للجنس العر ّيب ،أو للغة العرب ّية.
الشعائري):
(القرآن والخطاب
ّ
شعائري ،فتقول« :يعترب الخطاب األ ّول من هذين
ت ّدعي نويفرت أ ّن خطاب القرآن
ٌّ
[[[
وتستدل ٍ
ّ
بآيات من صدر سورة العلق،
الخطابني القرآنيّني -هنا -خطابًا شعائريًّا»
وهي﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
[[[ واآليات الدالة عىل إنكار املرشكني كثرية منها عىل سبيل املثال[ :سورة يونس ،اآليات .]17 ،15
نصا من نصوص العصور القدمية املتأخرة) ،م.س ،ص.9
[[[ انظر :نويفرت ،أنجليكا( ،القرآن بوصفه ًّ
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ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾[سورة العلق ،اآليات ،[[[]5-1تقول
نويفرت« :هذه اآليات هي آيات إنشاديّة مأخوذة من مصدر املزمور :لقد ظهر الخلق ـ
احتفال به .ومع ذلك ،فهي تقرتح قراءة جديدة :فام
ً
اإللهي األكرث
هنا ـ بوصفه الحدث
ّ
اإللهي ليس هو الحفاظ عىل خلقه بشكل أساس؛ كام هو الشأن بالنسبة
يشكّل الجود
ّ
بخاص ّية الفهم .إنّها املعرفة اإلله ّية ،التي مينحها
إىل املزامري ،بل هو تزويد مخلوقاته ّ
فعل الكتابة املتعايل عرب أداة القلم ـ والتي يتقاسمها الله بسخاء مع خلقه»[[[ ،وتلك
سفسطة بقول مرسل ،بال نتيجة معقولة أو مقبولة ،ونر ّد عليها بأمور ع ّدة ،وهي:
ً
شعائري)؛ أي :خطاب ذو جرس
أول :معنى وصف نويفرت للقرآن بأنّه (خطاب
ّ
شعري ،أي :خطاب يعرتيه املوسيقى الشعريّة ،لذا وصفته بعد ذلك (آيات إنشاديّة)
ّ
بإضافة بيان ّية ،والسؤال :اإلنشاد نوع من الشعر ،فهل يف القرآن نوع من الشعر؟ الجواب:
إ ّن القرآن أخرب خ ًربا واض ًحا بال لبس أو غموض أنّه ليس بقول شعر ،فقال -تعاىل﴿ :-
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾[سورة الحاقة ،اآلية ،]41وسورة الحاقّة مك ّية
النبي مح ّمد ليس بشاعر ،فقال
النزول ،نزلت قبل الهجرة ،كام أخرب القرآن أ ّن ّ
تعاىل﴿ :-ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ﴾ [سورةيس ،اآلية ،]69وإ ّن سورة يس كذلك م ّك ّية النزول ،نزلت قبل الهجرة.
ثان ًيا :مت ّوه نويفرت بقولها «آيات إنشاديّة مأخوذة من مصدر املزمور»؛ لإلشارة إىل
استمداد القرآن من املزامري ،حيث تسري بذلك وفق زيف قولها املسلّم املزعوم بأ ّن
القرآن نسخ ٌة منسلّة من النصوص القدمية ،وهذا الكالم مردود؛ النقطاع صلة النبي
مح ّمد بالنصوص القدمية ،فلم يكن له علم بها ّإل من خالل ما أوحي إليه يف القرآن،
قال تعاىل ﴿ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
وحي من الله تعاىل.
ّ
ﮣ ﮤﮥ ﴾[سورة هود ،اآلية ،]49فالقرآن
مستقل التكوين؛ ألنّه ٌ
تبي أ ّن عددها (مئة وخمسون) مزمو ًرا ،والسؤال:
ثالثًا :وبالرجوع إىل مزامري داود ّ
[[[ تو ّل األستاذ الدكتور عبد الرحمن بدوي –رحمه الله ،-بالر ّد عىل مثل هذه الدعاوى ،وقد عرض لنامذج أخرى ملسترشقني آخرين ،ثم
قام بردّها جمي ًعا يف كتابه (دفاع عن القرآن ضد منتقديه) ،ص.31-25
نصا من نصوص العصور القدمية املتأخرة) ،م.س ،ص.10
[[[ انظر :نويفرت ،أنجليكا( ،القرآن بوصفه ًّ
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معي أو مامثلة عا ّمة
هل املامثلة بني آيات سورة العلق وبني مزامري داود ّ
خاصة مبوضع ّ
أي موضع من املزامري
بسمة عا ّمة يف (املزامري)؟ فإن كانت املامثلة ّ
خاصة نقول :من ّ
فتبي أنّها تقصد املامثلة العا ّمة ،لذا
كانت املامثلة؟ مل نجد ذلك ،ومل تذكرها نويفرتّ ،
نسبي ال ب ّد فيه من أدلّة متواطئة عىل تلك املامثلة.
نقول املامثلة العا ّمة أم ٌر ٌّ
تبي أ ّن صدر سورة العلق هو أ ّول نجم نزل
راب ًعا :بالرجوع إىل نزول سورة العلق ّ
من القرآن عىل أرجح أقوال علوم القرآن والتفسري ،وبه نوع من البديع  ،وانتهاء مقطع
آيتني متتاليتني بالقاف؛ هامَ ( :خلَق و َعلَق) ،وانتهاء مقطع ثالث آيات متتاليات بامليم؛
هي( :الْ َكْ َرم وال َقلَم ويَ ْعلَم) ،فهل من أجل ذلك يوصم القرآن بأنّه نشيد من الشعر؟!
هش ال ح ّظ له من التوفيق؛ أل ّن القرآن عر ٌّيب نزل بلغة العرب وأساليبهم،
هذا تحليل ٌّ
وات ّبع فنون القول املختلفة يف علوم البالغة ،فقد خاطب بهذا القول قو ًما تستهويهم
الكلمة وجرسها لريتقي بفكر القوم ،ويعلو بعقلهم ،وليس فيه من قريب أو بعيد سمة
فضل عن أن يكون مستم ًّدا شيئًا من
الشعري املعلوم لدى الشعراءً ،
الشعر من الوزن
ّ
أناشيد املزامري ،فهذا خرص بعيد!
[[[

كل تقارب صو ّيت يف الكلامت ّ
تقارب يف املعنى ،ومن رأى
يدل عىل
خامسا :إنّه ليس ّ
ٍ
ً
الحق يف يشء ،كام أ ّن
تقارب
كل تقارب صو ّيت
أ ّن ّ
معنوي إنّ ا يتكلّف بقول ما ليس من ّ
ٌّ
ٌ
السياق له دور يف استدرار املعاين النسبيّة التي ت ُق ّوى وتض ّعف بناء عىل ق ّوة الرتابط
السياقي وضعفه ،بناء عىل ذلك أقول :إ ّن هناك أغراض ال أراها بريئة القصد لدراسات
استرشاق ّية عديدة .
[[[

العلمي
سادسا :من أجل ما سبق ال أعتقد قيام بحوث نويفرت عىل إخالص للدرس
ً
ّ
العلمي املتّبع مل تستنتج من خالله النتائج العلم ّية
األكادميي؛ أل ّن منهجها
والبحث
ّ
ّ
الصحيحة ،كام أنّها انتقائيّة يف اختيار ما تعرضه من نتائج مرسلة غري مد ّعمة بالدليل
ٍ
علمي؛ لذلك أرى يقي ًنا
أقوال دون
العلمي املعترب ،وأيضً ا فهي ت ُرسل ً
متحيص أو تدقيقٍ
ٍّ
ّ
[[[ البديع :هو علم يعرف به وجوه تحسني الكالم بعد رعاية مطابقة الكالم ملقتىض الحال ،ورعاية وضوح الداللة ،أي الخلو عن التعقيد
املعنوي .انظر :الجرجاين ،عيل بن محمد الرشيف :التعريفات ،ط ،1بريوت لبنان ،دار الكتب العلمية1403( ،هـ1983 /م) ،ص.156
[[[ مثل دراسة جون وانسبورو ( )John Wansbroughيف كتابه( :دراسات قرآن ّية) الذي نرش سنة (1977م) ،وسوف يأيت الحديث عنه.
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الشعائري) وضع عالقة ارتباط بني
أ ّن من أغراض إنجليكا يف وضعها ملصطلح (الخطاب
ّ
القرآن والنصوص القدمية مستدلّ ًة بهذا الشاهد ،أو غرضها إثبات مامثلة هذا الشاهد
ّ
املستدل به ملزامري داود ،أو غرضها إثبات تأثري النصوص القدمية عىل القرآن ،وأ ّن القرآن
نسخة منسلَّة من الكتاب املق ّدس ،وهذه األغراض أوهن وأو َهى من بيت العنكبوت،
وهي يف الواقع دعاوى استرشاق ّية بعضها من بعض.
وتول الر ّد عليها بقوله:
لقد أشار الدكتور عبد الرحمن بدوي إىل بعض تلك النامذج ّ
«إنّنا نجد ذلك العمى املريض يف مقالة (العنارص اليهودية يف القرآن) برلني 1878م ،ويف
تستحق أن
كتابه (مساهامت حول تفسري القرآن) ليبزج 1886م ،ولذلك فهي كتب ال
ّ
ندرسها»  ،وهذه األعامل التي أوردها بدوي هي للمسترشق األملاين هرتفيك هريشفليد .
[[[

[[[

ب -املَقولة الثانية( :الظروف التاريخ ّية والدين ّية والثقاف ّية):
تع ّددت رؤية إنجيلكا نويفرت يف (مصدر القرآن الكريم) ،كام ا ّدعت انقطاع القرآن
م ّدة عقدين ،وهي تقول« :قبل أ ْن يكتسب القرآن صفة العمل امل ُ َؤ ِّسس لإلسالم ،كان
تواصل شفويًّا ،ومل تك ْن رسالته آنذاك خطابًا مو ّج ًها إىل
ً
ألكرث من عقديْن من الزمن
نصا
املسلمني –الذين سيصبحون مسلمني فقط من خالل اعتامد الرسالة القرآنية ًّ
مق ّد ًسا– بل باألحرى إىل طبقة من املتلقّني مل يُسلِموا بعد ،والذين ميكن وصفهم مبثقّفي
العصور القدمية املتأ ّخرة»  ،وهذا كالم يعتوره أغالط من جهات ع ّدة؛ هي:
[[[

* (سرية النبي مح ّمد قبل النب ّوة تك ّذب دعوى نويفرت):
النبي مح ّمد قرابة أربعني عا ًّما قبل البعثة يعيش بني الناس ،يسافر
* ّ
ظل ّ
ويقيم ،والتاريخ الخليق ِ
النبي ،فهل كان يطلب رئاسة،
بالذكْر هو ما يُ ّ
عب عن شخص ّية ّ
أو يسعى لر ّد ملك آبائه ،أو يطلب مكانة بني الناس؟ الجواب مل يك ْن كذلك؛ إنّ ا كان
[[[ بدوي ،عبد الرحمن ،دفاع عن القرآن ض ّد منتقديه ،ترجمة :كامل جاد الله ،ال ط ،الدار العاملية للكتب والنرش ،بدون تاريخ ،ص.31
التعصب ض ّد اإلسالم ،من آثاره( :إسهامات يف إيضاح القرآن)،
يهودي يف غاية
[[[ هرتفيك هرشفيلد )1934 - 1854( :مسترشق وباحث
ّ
ّ
و(أبحاث جديدة يف تأليف وتفسري القرآن) .انظر :بدوي ،عبد الرحمن ،موسوعة املسترشقني ،م.س ،ص.610-609
نصا من نصوص العصور القدمية املتأخرة ،م.س ،ص.3
[[[ نويفرت ،أنجليكا ،القرآن بوصفه ًّ
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رجل طبيع ًّيا يعيش بني الناس ،فمن له عقل يُدرك أ ّن الناس يف مكّة –بلدة منشأ
ً
النبي مح ّمد –علموا ،من خالل مواقفهم واحتكاكهم به ومعه م ّدة عمره قبل
نبي يوحى
النب ّوة ،أنّه رجل صادق ال يكذب ،أمني ال يخون ،فكيف ال يص ّدقون أنّه ّ
إليه!؟ والقرآن يشري إىل ذلك بقوله -تعاىل ﴿ :-ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ
ﮏ ﮐ﴾[سورة يونس ،اآلية  ،]16وقال ﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ﴾[سورة الضحى ،اآليات -7-6
 ،]8فالقرآن يُ ّبي حياة مح ّمد قبل البعثة؛ من يُت ّم األبوين ،وعيش مشرتك بني الناس،
األرسي؛ من إعالة األهل إذ تز ّوج ،وإنجاب أوالده
فضل عن الجانب
وعون للمحتاجنيً ،
ّ
قبل البعثة ،لندرك وقوف القرآن عىل أثر سرية النبي وتاريخه قبل البعثة يف بيان حقيقة
شخصيّة النبي مح ّمد ومعرفة أخالقه وأوصافه ،إذ البيئة العربيّة ال أثر لها يف تكوين
القرآن ،وهذا ما انرصفت عنه إنجليكا نويفرت؛ لعلمها يقي ًنا أنّها إ ْن دخلت مجال البيان
لدور شخصيّة النبي مح ّمد قبل البعثة لفشلت تحليالتها.
(توسع اإلميان بوحي القرآن يك ّذب دعوى نويفرت):
* ّ
* إ ّن التاريخ الخليق بالذكر ٌّ
دال عىل خطأ تحليل نويفرت؛ أل ّن القرآن نال القبول يف
قلوب بعض أهل مكّة منذ أ ّول أيّام نزول الوحي ،ث ّم تتابع إميان الناس بالقرآن .ومعلوم
أ ّن باكورة إميان العدد القليل ما لبثت أن تضاعفت أعداده وكرثت ،وازداد يف أيّام اإلسالم
األوىل .وال ّ
شك أ ّن أ ّول آيات أُنزلت س َّجلها هؤالء املؤمنون األوائل.
* (الواقع والتاريخ وزعم نويفرت بقاء القرآن يف شبه الجزيرة العرب ّية):
بالسري يف مضامر مت ّحل النتائج املرسلة؛ بغية ات ّساق زعمها
* استم ّرت نويفرت ّ
إنكار وحي القرآن مع ما تقرأه من كتابات املسترشقني السابقني ،فتقول« :يبدو أنّه
ـ أي القرآن ـ قد بقي طوال العصور القدمية املتأ ّخرة يف شبه الجزيرة العرب ّية؛ خالفًا
ظل خطابًا نبويًّا عفويًّا يف شبه الجزيرة ،وق ِبلَه
إلرسائيل»[[[ .إ ّن هذا الزعم بأ ّن القرآن ّ
نصا من نصوص العصور القدمية املتأخرة ،م.س ،ص.5
[[[ نويفرت ،أنجليكا ،القرآن بوصفه ًّ
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الناس كذلك؛ هو مخالف متام املخالفة للواقع والتاريخ ،ألسباب هي:
* خطاب القرآن العاملي.
* عامل ّية رسالة النبي الخاتم.
واقع العرب الذي يشهد له تاريخهم؛ إذ خرجوا برسالة القرآن إىل البرشية كلّها.
وميكن تأكيد ذلك بأسباب تفصيليّة؛ هي:
ً
أول :يشهد التاريخ بأ ّن بقاء القرآن يف شبه الجزيرة محض افرتاء؛ أل ّن خروج القرآن
مسلَّ ٌم؛ أل ّن القرآن قد َع َب املكان إىل مختلف جهات األرض؛ رشقها
إىل آفاق األرض أم ٌر َ
وغربها ،وقرأه املسلمون عىل مسامع ال ّناس؛ فمنهم من اهتدى فآمن ،ومنهم من أنكر
رسالته فلم يجرب عليه ،ودخل أوروبا يف األندلس ،وبلغ الصني يف أقىص الرشق ،وإ ّن
حامل إىل الناس
أكرثَ حوارض األرض اليوم شاهدة بوصول القرآن إليها منذ قرون طويلة ً
اقي؛ فإنّه
مفاهيم رسالة النبي مح ّمد ومعجزته ،و َم ْن مل يدرك هذا يف درسه االسترش ّ
عم شَ ِه َد به كبا ُر املسترشقني وأق َّروه[[[ ،وم ّرة أخرى :لعدم
يالم م ّرتني :األوىل :لغفلته ّ
قراءة التاريخ؛ إذ تع َّدى القرآن جزيرة العرب إىل الناس؛ ليتع ّرفوا عىل وحي الرسالة
الخامتة.
ثان ًيا :يشهد الواقع بأ ّن القرآن مح ّط دراسة الباحثني يف شتّى بقاع املعمورة ،ومنها
أوروبا كلّها ،فإ ّن عمل األستاذة إنجليكا نفسه دليل عىل مغالطتها يف دعواها بقاء القرآن
ألي
خروج القرآن خارج نطاق الجزيرة شأ ٌن
يف شبه الجزيرة العرب ّية ،ث ّم إ ّن
طبيعي؛ ّ
َ
ّ
أي رسائل إقليميّة محلّيّة.
رسالة تتّسم بالعامليّة ،بخالف ّ
ثالثًا :إ ّن ترجمة القرآن إىل سائر اللّغات الحيّة حتّى يُقبِل غ ُري املؤمن بالقرآن إىل
مرتجم ليطّلع عليه ،وإنّني أتساءل :كيف ترجم أحبار اليهود وآباء الكنيسة
اقتنائه
ً
أصل إال لالطّالع عليه؟
القرآن إىل لغاتهم مع بقائه يف جزيرة العرب؟ بل ملاذا ترجموه ً
[[[ انظر :ديورانت ،ويل :قصة الحضارة ،ترجمة محمد بدران ،ال ط ،مرص ،الهيئة املرصية العامة للكتاب ،)2001( ،ج ،13ص،312-261
الباب الثالث عرش؛ لوبون ،غوستاف :حضارة العرب ،ترجمة :عادل زعيرت ،ال ط ،مرص ،الهيئة املرصية العامة للكتاب ،2000 ،ص .318-149
من الباب الثالث.
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عم إذا كانت الرتجامت ملعاين القرآن غري دقيقة أو صحيحة ،أو كانت
ّ
بغض النظر ّ
الرتجامت غري محايدة وغري منصفة ،تحمل الشبهات والزيف ،لك ّن ترجمة الغرب للقرآن
أمارة دالّة شاهدة عىل خروجه من جزيرة العرب ،وتع ّديه حدود املكان والزمان م ًعا.
راب ًعا :منح الله العقل لإلنسان؛ ل ُيم ّيز بني صحيح األشياء وسقيمها ،ومن الواجب عىل
اإلنسان املنكر لليشء -مل يص ّدقه ومل يؤمن به -أ ْن يكون إنكاره عن قناعة عقل ّية تورث
الحق من الباطل ،ولو
يتبي لها ّ
طأمنينة القلب ،وإ ّن إنجليكا نويفرت مل تقرأ القرآن حتّى ّ
ات ّخذت قرارها ببحث القرآن ودراسته بج ّديّة وموضوعيّة وحياد دون تأث ّر بآراء من سبق،
ألنصفت عقلها ،ومارست حقّها يف البحث وال ّنظر يف القرآن ومعارفه العلم ّية وأحكامه
الترشيع ّية ،سواء آمنت مص ّدقة بوحي القرآن أو أنكرته فهذا حقّها ،والقرآن كتاب حكمة
بغض ال ّنظر عن إميانك به ،أو إنكارك له؛ فلسنا يف
لإلنسان ّية ،وهو ميثّل رسالة مح ّمد؛ ّ
مباراة عقديّة دينيّة ،فام أنزل الله كتبه السامويّة جمي ًعا ليتقاذف أتباع دياناتها بعضهم
بعضً ا ،فإنّك إ ْن فعلت ،فال محالة تستمتعي –إ ْن أردت– بحكمة القرآن؛ كتابًا من الكتب
الكائنة بني أيدي البرشيّة ،أمان ًة مستودعة فيها ،قبل أن يفوت أوان الدنيا ،وإن ِّك إذا ف َع ِ
لت
كل معضلة.
فسوف تجدين فيه بغيتك املرتجاة ،ونجاتك من ّ
ذلك َ
خامسا :هذا هدي النبي مح ّمد يف عالقة املسلم بالرساالت السابقة ،فقال(َ :ل
ً
يم
ت َُصدِّ ُقوا أَ ْه َل ال ِك َت ِ
اب َو َل تُكَ ِّذبُو ُه ْم)( ،و ُقولُوا آ َم َّنا بِالل ِه َو َما أُنْز َِل إِلَ ْي َنا َو َما أُنْز َِل إِ َل إِبْ َرا ِه َ
ُوب َو ْالَ ْس َب ِ
وت ال َّن ِب ُّيونَ ِم ْن
َوإِ ْس َم ِع َيل َوإِ ْس َح َاق َويَ ْعق َ
اط َو َما أُ ِ َ
يس َو َما أُ ِ َ
وس َو ِع َ
وت ُم َ
َر ِّبه ِْم َل نُ َف ِّر ُق َب ْ َي أَ َح ٍد ِم ْن ُه ْم َونَ ْح ُن لَهُ ُم ْسلِ ُمونَ)  ،وانتفاء التصديق والتكذيب؛ الحتامل ّية
مم بقي من غري تحريف ،وعموم
مم حصل فيه تحريف ،أو تكذيب يشء ّ
تصديق يشء ّ
رب العاملني الخالق املطلق لهذا الكون واجب ،واإلميان مبا أنزل من كتاب
اإلميان بالله ّ
واجب؛ أل ّن هذا قاسم مشرتك بني جميع الرساالت السامويّة وتلك رؤية النبي مح ّمد،
رضة أ ْن تبدو قواسم مشرتكة بني أصول الرساالت السامويّة ،أو
وبناء عليه ليس هناك م ّ
ات ّحاد الرساالت يف القيم املتتابعة يف دعوات ال ّرسل ،وليس من املعقول أ ْن يقف.
[[[

اب﴿ :قُولُوا آ َم َّنا بِالل ِه َو َما أُنْز َِل إِلَيْ َنا﴾[البقرة اآلية ]136 :رقم،)30/6( )4485( :
[[[ أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه كتاب تفسري القرآن بَ ُ
من حديث أيب هريرة ريض الله عنه.
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وال أدري كيف يكون القرآن باقٍ يف جزيرة العرب ،وهو يف شتّى بقاع أرض الله
العامرة؟ بل كيف يكون القرآن (خالفًا إلرسائيل) والتوراة قد ا ّمحى أصلها ،ومل يبَق منها
سوى ذر لرماد من بقية باقية من أصل مندرس منطمس.
سادسا :إ ّن وجه إنكار قريش عىل النبي مح ّمد من وجه معلوم؛ هو إنكارهم
ً
دعوى إتيان الوحي من ليل أو نهار ،لذا وصفوا القرآن بأنّه كهانة وأساطري األ ّولني ،
فدعوى نويفرت هو عني دعوى كفّار قريش ،فتأكّد أ ّن وجه إنكارهم هو خصوص
فلم كان إنكارهم الوحي من الله
(دعوى النب ّوة والوحي)؛ ألنّهم أنكروا الوحي من اللهّ ،
أيق ّنا مخالفة زعم نويفرت للواقع!
[[[

ولو قال النبي مح ّمد للعرب املنكرين (هذا كالمي ،وأنا منكم  -رشيف رشف
لكم) ،الحتفوا به احتفائهم بشاعرهم وناثرهم وخطيبهم وساجعهم ،ولو كان النبي
مح ّمد من أغنى قريش آلمنوا به ،لذا قال الله -تعاىل ﴿ :-ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾ [سورة
الزخرف ،اآلية ،]32-31وأهل مكّة هم من قال ذلك؛ كذلك كان حال أهل الكتاب يف
املدينة؛ ذلك أنّهم استعظموا النب ّوة أ ْن تكون يف بيت إسامعيل من العرب ،وفضح الله
تلك املقاصد والنوايا وسيأيت توضيح ذلك.
الشفاهي للقرآن:
 أوصاف النبي مح ّمد شاهدة عىل االتّصالّ
الشفاهي مل ّدة ِعق َديْن للقرآن ؛ أل ّن رسالته كانت مو َّجهة
إ ّن دعوى انفصال التواصل
ّ
إىل الناس الذين كانوا يعارضونه ويكفرون به ،ث ّم صار منهم مسلمني ،فتلقّوه بالقبول،
فهذا الكالم ّ
خاصة إ ْن عرفنا مدى تأثري القرآن يف قلوب الكفرة،
يدل عىل عني التكلّفّ ،
فضل عن أثره عىل املسلمني.
ً
[[[

[[[ ذكر القرآن وصف قريش للقرآن باألساطري يف مواضع هي[ :الفرقان اآلية ،]5 :و[األنعام اآلية ،]25 :و[األنفال اآلية ،]31 :و[النحل اآلية:
 ،]24و[املؤمنون اآلية ،]83 :و[النمل اآلية ،]68 :و[األحقاف اآلية ،]17 :و[القلم اآلية ،]15 :و[املطففني ،اآلية.]13
نصا من نصوص العصور القدمية املتأخرة ،م.س ،ص.3
[[[ نويفرت ،أنجليكا ،القرآن بوصفه ًّ
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ومث ّة صفات شاهدة بالحفظ والبالغ ،إ ّما تتعلق بشخص ّية مح ّمد؛ بوصفه ممنو ًحا له؛
كام منح غريه من األنبياء والرسل (عله) ،أو تتعلّق بخصوص مدى ثقافته وتعليمه ،أو
تتعلّق بعموم ثقافة مجتمعه العريب ،وهي كام ييل:
* (الوصف األ ّول) :وصف النبي مح ّمد بـ(الرسالة والنب ّوة) ولوازمها وما يرتت ّب
عليها ،فكانت رسالة النبي مح ّمد يلزمها وجوبًا البالغ؛ مهام كان من إنكار املنكر،
النبي مح ّمد البالغ لوحي القرآن
فال ي ّ
رض ذلك استكامل وحي القرآن؛ أل ّن مه ّمة ّ
بلفظه دون شطط أو غل ّو أو زيادة أو نقصان  ،ويلزم وصف الرسالة ثبوت العصمة
رضهم ،أو من النسيان ،
حتّى يبلغ ما أمره الله ببالغه؛ والعصمة سواء من أذى الناس و ّ
ويلزمها كذلك ثبوت أمانة النبي مح ّمد عند أداء الوحي ،وصدقه يف األداء ،والتبليغ
حيث عصمته من التق ّول عىل القرآن ،ومن قبل ذلك يقينه يف ص ّحة الوحي القرآ ّين ،
مجال ّ
للشك يف ص ّحة بالغ النبي
وإ ّن هذه األوصاف كلّها وغريها تؤكّد مبا ال يدع ً
مح ّمد لوحي القرآن ،كام ّ
تدل عىل دقّته يف البالغ؛ أل ّن القرآن وحي رسالة خامتة،
ومعجزتها يف الوقت نفسه.
[[[

[[[

[[[

[[[

أمي غري قارئٍ وال
نبي ٌّ
* (الوصف الثاين)( :أ ّميّة النبي)؛ أل ّن صاحب وحي القرآن ٌّ
وكل
كاتب؛ وهذا ما ثبت يف سريته الح ّية ،وعالقاته مع كَتَبة الوحي ،ومكاتبات امللوكّ ،
من يكتب له ويقرأ تلك الرسائل املتبادلة ،ففي القرآن﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾[سورة العنكبوت ،اآلية ،]48
النبي مح ّمد أراد حفظه بتكرار ما أوحي إليه ،وهذا
ّ
فلم كان الوحي يتن ّزل عىل ّ
الطبيعي؛ والحال املعتاد ملن يحفظ ،لك ّن الله أراد من النبي مح ّمد االكتفاء
الشأن
ّ
نبي لوجود الوحي،
[[[ إن وصف الرسالة يختلف عن وصف النبوة باألمر بالبالغ والتكليف به ،ويشرتكان يف الوحي واإللهام؛ ّ
فكل رسول ّ
نبي رسول لعدم وجود األمر بالبالغ ،والنبي محمد رسول نبي أوحي إليه وأ ِم َر ببالغ الوحي ،وكذا نوح وإبراهيم وموىس وعيىس.
وليس ّ
كل ّ

[[[ دليل وجوب البالغ [سورة آل عمران ،اآلية]20 :؛ [املائدة ،اآلية]67 :؛ [املائدة ،اآلية]92 :؛ [النحل ،اآلية]82 :؛ [النور ،اآلية]54 :؛
[العنكبوت ،اآلية]18 :؛ [الشورى ،اآلية]48 :؛ وغريها من القرآن.
[[[ دليل العصمة من الناس ليت ّم البالغ ما ورد يف [سورة املائدة ،اآلية]67 :؛ ودليل العصمة من النسيان ما ورد يف [سورة األعىل اآلية.]6 :
[[[ دليل أمانة النبي محمد من التقول عىل الله ما مل يقل ،ومن االفرتاء أو تغيري ما أوحي إليه من وحي القرآن يف [سورة يونس ،اآلية]16 :؛
[سورة الحاقة ،اآليات.]47–44 :
136

الفصل الثاين :مناذج من الدراسات الفرنسيّة واألملانيّة حول القرآن الكريم

مبا يُوحى إليه ،من دون معالجة منه ،فقال له ﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﴾[سورة طه ،اآلية ،]114وقال كذلك ﴿ :ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾[سورة القيامة ،اآلية  ،]16فالقرآن ّ
دل عىل نوع إعجاز يف
شخص النبي مح ّمد التي وعت واستوعبت القرآن؛ حفظًا يف الصدر؛ رواية بلفظه
ومعناه؛ بقدرة الله تعاىل ،دون معالجة من النبي مح ّمد ،[[[ومعلوم أ ّن داللة األ ّم ّي
بني من ال يعرف القراءة والكتابة ،وهو الراجح ،والبعض يعترب النسبة إىل األ ّمة؛ أي األ ّمة
األ ّميّة؛ وهم العرب ،وبعض املسترشقني يطلقون األ ّميّني إطالقًا موازيًا للوثنيّني يف مقابل
أهل الكتاب أهل العلم بالكتاب األ ّول[[[ ،كام ّحفظ النبي القرآن ود ّونه مبواد الحفظ
األ ّوليّة وبطريقة أ ّوليّة تناسب عرصه ،وذلك عىل قطع الجريد والحجر والورق ،كام سبق
بيانه ،فكان يستدعي الكتبة ،فيكتبون ما أُنزل عليه من آيات السور.
* (الوصف الثالث)( :عرب ّية النبي) ،فاإلنسان العر ّيب عا ّمة كان اعتامده عىل الحفظ،
معروف بحافظة قويّة ،وذائقة عرب ّية مستوعبة ،تستهويه اللّغة العرب ّية بأساليبها
اللفظ ّية واملعنويّة ،وهم عرب ينقدون الكلمة ،ويزنونها مبيزان الحكمة وبراعة البيان،
وقد أيقنوا –وهم كفار– أ ّن القرآن قول مغاير لقول البرش ،فليس من جنس أنواع القول
العر ّيب من نرث أو شعر أو كهانة مسجوعة ،فاإلنسان العر ّيب حالة كفره بالقرآن أدرك
القريش كانت له مواقف ع ّدة عىل إعجاب
مفارقة القرآن لكالم البرش ،ومعلوم أ ّن العر ّيب
ّ
بعض املرشكني وتع ّجبهم من ذلك؛ كالوليد بن املغرية ،وأيب جهل بن هشام[[[ ،ومن خالل
هذه األوصاف الثالثة ميكن الوقوف عىل أمور يف غاية األه ّم ّية؛ منها ما ييل:
ـ التع ّرف عىل تاريخ النبي مح ّمد األ ّول.
ـ معرفة ات ّصال وحي القرآن يف أيّامه األوىل بالبيئة العرب ّية ،وليس انقطاعه عقدين
[[[ انظر :بدوي ،عبد الرحمن ،دفاع عن القرآن ضد منتقديه ،م.س ،ص.13-12
[[[ بدوي ،عبد الرحمن ،دفاع عن القرآن ضد منتقديه ،م.س ،ص.17 14-
[[[ أدلة ذلك كثرية يف السرية؛ مثل :اعرتاف الوليد بن املغرية بذلك للنبي ،ونزلت بسببه آيات يف سورة املدثر ،وهي من أوائل القرآن املنزل،
ومثل اسرتاق أيب جهل بن هشام وأيب سفيان بن حرب السمع للقرآن حينام كان يتلوه النبي محمد بليل يف بيته وهو يختيل لربه تعبدًا
بتالوة ما أنزل عليه من قرآن.
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من الزمان ،أو (طبقة من املتلقّني) كام تزعم نويفرت ،فلم ينقطع وصل القرآن باملتلقّني
فضل عن عقدين.
ليومني؛ ً
النبي مح ّمد بوحي القرآن؛ كام ّبي طبيعة
ـ ندرك كذلك أ ّن القرآن ّبي عالقة ّ
بيئته األوىل.
ج -املَقولة الثالثة( :مصدر القرآن الكريم):
من خالل ما سبق ندرك أ ّن نويفرت ترى أ ّن القرآن يتأث ّر بالبيئة العرب ّية ،وأنّه
للنبي مح ّمد ،كام أ ّن املتح ّدث القرآ ّين أشار إىل الكتب املق ّدسة
خطاب
ٌّ
ٌ
عفوي ّ
السابقة ،وبنا ًء عىل ذلك ،فإ ّن رأي نويفرت املتعلّق مبصدر القرآن الكريم يتأر ّجح بني
مقوالت ع ّدة؛ هي :إرجاع ذلك إىل البيئة العربيّة ،وكون املتح ّدث القرآ ّين هو النبي
مح ّمد ،ودخالة النصوص القدمية يف تكوين القرآن .هكذا ترى نويفرت؛ لذا قالت« :يشري
املتح ّدث القرآين باستمرار إىل الكتب املق ّدسة السابقة من خالل تكييفها مع اآلفاق
املعرف ّية لجمهوره ،ومع ذلك يت ّم تقديم الشّ كل العا ّم للتعبري القرآ ّين؛ باعتباره خطابًا
نبويًّا عفويًّا يبدو أنّه قد بقي طوال العصور القدمية املتأ ّخرة يف شبه الجزيرة العرب ّية؛
خالفًا إلرسائيل»  ،وتقول« :عرص نشأة القرآن يتزامن تقري ًبا مع الفرتة التي ت ّم فيها
رش املد َّونات التفسرييّة الكربى للتقاليد التوحيديّة ،من قبيل التلمودين يف
تحري ُر ون ُ
اليهوديّة»  ،وهذه الفقرة وتلك بها شبهات ع ّدة أظهرها ما ييل:
[[[

[[[

* (اإلشارات القرآن ّية للكتب السابقة بني الحقيقة واالفرتاء):
الحقيقي؛ بخالف ما تو ّهمته نويفرت ،فامذا تعني
بعدما عرفنا املتح ّدث القرآ ّين
ّ
بقولها« :املتح ّدث القرآ ّين يشري باستمرار إىل الكتب املق ّدسة السابقة من خالل تكييفها
مع اآلفاق املعرفيّة لجمهوره» ؟ فقضيّة إشارة القرآن إىل الكتب السابقة مسلّمة عند
املسترشقة إنجليكا نويفرت ،لذا قالت بعد ذلك« :استم ّرت النسخة القرآنيّة يف االستفادة
[[[

نصا من نصوص العصور القدمية املتأخرة) ،م.س ،ص.5
[[[ نويفرت ،أنجليكا( ،القرآن بوصفه ًّ
[[[ م.ن ،ص.ن.
[[[ انظر :م.ن ،ص.ن.
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النص القديم» .
من سلطة ّ
[[[

طبيعي؛ لوحدة املصدر بني القرآن والكتب
أ ّما إشارة القرآن إىل الكتب السابقة ،فأم ٌر
ٌّ
السابقة ،لك ّن نويفرت تتّهم القرآن بأنّه يُكيّف حديثه عن الكتب السابقة مع اآلفاق
املعرف ّية لجمهوره ،وهي تقصد أنّه ذو وجهني يعمل بهام :الوجه األ ّول :يتّفق مع
الكتب السابقة ويندمج معها إ ْن كان جمهور املخاطَبني كتاب ًّيا ،والوجه اآلخر :ينفصل
عن الكتب السابقة ويعاديها إ ْن كان جمهور املخاطَبني غري كتا ّيب ،وهذا الكالم ال يليق
صحفي يتد ّرب عىل الكتابة والبحث؛ فكيف يليق
يتحسس طريقه ،أو
مع مؤلّف صغري ّ
ّ
فصلَت ،كتاب تعظّمه أ ّمة
أخص سامته أنّه أُحكمت آياته ث ّم ِّ
مثل تلك امل َغا ِمز يف كتاب ّ
ترضب بجذورها ألف وخمسمئة عام يف التاريخ ،وحديث القرآن عن الكتب السابقة
مح َّدد يف نقاط هي:
ً
وتفصيل ،ويشهد لكذب الوجه
ً
أول :القول إ ّن القرآن ذو وجهني أم ٌر مرفوض جمل ًة
األ ّول رصاحة القرآن يف انتقاد يهود املدينة عند حدث تحويل القبلة؛ إذ وصفهم بسفاهة
املنطق فقال﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾ [سورة البقرة ،اآلية ،]142
وجه االستدالل يف هذه اآلية :أنّه كيف ميالئ اليهود بوجه – كام ت ّدعي نويفرت– مع
أقل دالالته
كونه ينكر عليهم موقفهم هذا من تحويل القبلة ،ث ّم يصفهم بوصف ّ
سفاهة الفهم وسوء املنطق؟! واإلنسان السفيه غري حكيم بامل ّرة!
ثان ًيا :يشهد لكذب الوجه الثاين أ ْن نجد القرآن يُطالب أهل مكّة بسؤال (علامء بني
إرسائيل) عن مدى ص ّحة القرآن ،وذلك يف قوله تعاىل﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕﯖﯗﯘ ﯙﯚﯛﯜ ﯝﯞﯟﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ﴾[سورة الشعراء ،اآلية  ،]199 197-وجه االستدالل يف هذه اآليات :أنّنا
مل نجد القرآن يشتم أهل التوراة هنا ،بل يصفهم بالعلم عند املرشكني من أهل مكّة،
وهذا خالف ما ا ّدعته نويفرت؛ أل ّن إقرار القرآن مبعرفة خصوص (علامء) بني إرسائيل
[[[ م.ن ،ص.11
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حل املعضالت
النبي مح ّمد؛ ألنّهم أهل العلم بأيديهم ّ
بص ّحة القرآن ،وصدق وحي ّ
واملشكالت .وصدقت رؤية القرآن فقد آمن عد ٌد من علامء بني إرسائيل بالنبي مح ّمد
تناص القرآن مع التوراة يف يش ٍء؛ ألنكر عليه هؤالء
مل َّا هاجر إىل املدينة ،فلو اقتبس أو ّ
صح
العلامء الذين آمنوا به ،وإلّ فام بال من َج َحد رسالته منهم كان ساكتًا صامتًا إذا َّ
اقتباسه شيئًا منها ،إذن التّخذوه مغم ًزا للنبي مح ّمد ،لك ّن معارصي النبي مح ّمد
فعل ،ويشهد التاريخ أنّهم عادوه وأنكروا
من اليهود مل يتّهموه بيش ٍء من ذلك ،ال قولً وال ً
وحي القرآن ألسباب قريبة الشّ به أو هي أسباب إنكار كفّار مكّة للقرآن نفسها.
ثالثًا :إ ّن الفارق لكبري بني وحدة األحكام العا ّمة والعقائد الرئيسة للرساالت السامويّة،
وهذا مقبول ال يرفضه عاقل؛ لوحدة مصدر القرآن والتوراة وصحف إبراهيم .أ ّما دعوى
اقتباس جملة كاملة من ألفاظ التوراة ،ث ّم يسكت عنها؛ فلم يقل به أحد من املسلمني،
وهو غري مقبول بامل ّرة!
راب ًعا :إ ّن حال أهل الكتاب يف املدينة أنّهم استعظموا النب ّوة أ ْن تكون يف بيت
إسامعيل من العرب ،وفضح الله تلك املقاصد والنوايا ،فقال القرآن ﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ﴾[سورة الحديد ،اآلية ]29؛ وذلك أل ّن من أهل الكتاب من أراد
فأحب إطفاء نور الوحي ونوى كتامن حديثه ،والتشغيب عليه ،ومن أجىل
معاداة الله،
ّ
ما ورد يف وحي القرآن عن ذلك قوله -تعاىل ﴿ :-ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ﴾ [سورة البقرة ،اآلية ،]105فقد
ش َّدد القرآن الكريم النكري عىل عموم أهل الكتاب عا ّمة وبني إرسائيل عىل الخصوص
تستحق اإلنكار ملخالفتها أمانة حفظ كتاب نب ّيها وخيانتها؛
يف مواضع كثرية؛ يف مواضع
ّ
إذ ح ّرف األحبار التوراة ،وح ّرف الرهبان اإلنجيل ،فب ّدلوا يف كتبهم املق ّدسة بأهوائهم،
ولو سكت القرآن عنها ومل ينكر عليهم لضاعت فائدة هيمنته عىل الكتب السابقة،
ولو اقتبس منها شيئًا كيف سكت أعداؤه من اليهود وكانوا معه يف مجتمع واحد؟ ث ّم
كيف يتّهمهم بتحريف التوراة ث ّم يقتبس منها؟! أمر يف غاية العجبّ ،
يدل عىل املغالطة
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الكبرية التي ت ّدعيها نويفرت.
خامسا :القرآن واضح يف حكمه عىل الكتب السابقة؛ فحينام يأيت ب ُحكم مامثل لغريه
ً
من الكتب السابقة يف املواعظ والنصائح واألحكام العا ّمة ،فال ضري ،ويف القرآن إشارة إىل
ذلك؛ منها ما ورد يف قوله -تعاىل﴿ :-ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾[سورة النجم،
اآلية  ،[[[]37 - 36وقوله -تعاىل ﴿ :-ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ﴾[سورة األعىل ،اآلية  ،]19-18ث ّم إ ّن هذا الوضوح ّ
يدل عىل وحدة من
أوحى بأصل التوراة وصحف إبراهيم ،وهو نفسه من أوحى بالقرآن للنبي مح ّمد ،وهذا
يدل عىل الرصاحة ويدلّل عليه موقف النبي نفسه من أهل الكتاب ،وال ّ
ّ
يدل عىل يش ٍء
من االقتباس[[[؛ كام ت ّدعي نويفرت[[[؛ أل ّن االقتباس دعوى مج ّردة تحتاج إىل دليل عىل
خاصة ،وسوف أتناولها مبزيد إيضاح يف ما يأيت.
مستوى الداللة اللفظ ّية ّ
الرشعي فيها
ومن ناحية أخرى هناك مناذج ألحكام رشع ّية عا ّمة يشابه حكم القرآن
ّ
مستقل؛ ومن ذلك (القصاص)،
ّ
نص قرآ ّين
إلخبار القرآن عن حكم رشيعة التوراةّ ،
ولكل منهام ّ
وبي أنّه من أجل ذلك كتب حكم القصاص عىل بني إرسائيل،
قص الله ّ
فقد َّ
قصة اب َني آدمَّ ،
مستقل  ،ومن هذا القبيل كذلك (الوصايا
ّ
وحكم القصاص مستق ّر يف رشيعة اإلسالم بدليل
القرآين يبدو يف التفرقة بني
ّ
العرش) التي أخذ الله ميثاق بني إرسائيل عليها  ،فالوضوح
رشعي لبني إرسائيل ،ومن هنا كان
حكم القرآن
الرشعي لأل ّمة ،وبني إخبار القرآن عن حكم ّ
ّ
[[[

[[[

[[[ اختلف منهج املفرسين يف اعتبار املامثلة هل أول السورة قبل آيتي النجم ،أو اعتبار املامثلة ما بعدهام إىل قولهَ ﴿ :هذَا ن َِذي ٌر ِم َن ال ُّن ُذ ِر
الْ ُوىل﴾[النجم ،]56 :انظر :بن عاشور ،محمد الطاهر :التحرير والتنوير ،ال ط ،تونس ،الدار التونسية ،1984 ،ج ،27ص131؛ ج ،27ص157؛
رضا ،محمد رشيد :تفسري املنار ،ال ط ،مرص ،الهيئة املرصية العامة للكتاب ،1990 ،ج ،1ص.394
[[[ االقتباس :من الفعل قَ َبس :والقبس شعل ٌة من نار; يقال :قَ َب ْس ُت منه نا ًرا أقْب ُِس قَ ْب ًسا فأقْ َب َسني ،أي أعطاين منه قَ َب ًسا ،وكذلك اقْتَ َب ْس ُت
لم ،وقَ َب ْستُ ُه نا ًرا .انظر :الجوهري ،الصحاح تاج اللغة ،ج ،3ص960؛ أحمد
لم أيضً ا ،أي استفدته ،أقْ َب ْس ُت الرجل ِع ً
منه نا ًرا ،واقْتَ َب ْس ُت منه ِع ً
بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ،أبو الحسني :معجم مقاييس اللغة ،تحقيق :عبد السالم محمد هارون ،ال ط ،دار الفكر1399( ،هـ/
1979م) ،ج ،5ص.48
نصا من نصوص العصور القدمية املتأخرة) ،م.س ،ص.11
[[[انظر :نويفرت ،أنجليكا( ،القرآن بوصفه ًّ
[[[ ورد حكم القصاص لألمة الخامتة يف [سورة البقرة ،اآليتان  ،]179 - 178وورد إخبار القرآن عن القصاص يف رشع اليهود يف [سورة املائدة،
اآلية  ]32عقب قصة ابني آدم عليه السالم( .الباحث).
[[[ وردت أحكام الوصايا العرش لألمة الخامتة مرتني مرة يف [سورة األنعام اآلية ،]152-151 :ويف [سورة اإلرساء اآليات ،]38-31 :بينام ورد
خرب القرآن مبيثاقه ووصاياه لبني إرسائيل يف [سورة البقرة اآلية( ،]84-83 :الباحث).
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اختالف فقهاء املذاهب الفقه ّية يف الرشيعة :هل يعمل باألدلّة القرآن ّية امل ِ
ُخبة عن (رشع
من قبلنا) ،هل يعمل بها أو ال؟ وهذا من مواطن اختالف فقهاء الرشيعة.
[[[

* (عرص نشأة القرآن والتلمود):
ت ُّبي نويفرت أ ّن «عرص نشأة القرآن يتزامن تقريبًا مع الفرتة التي ت ّم فيها تحري ُر
رش املد َّونات التفسرييّة الكربى للتقاليد التوحيديّة؛ من قبيل :التلمودين يف اليهوديّة،
ون ُ
وكتابات آباء الكنيسة يف املسيح ّية»  ،ويف ذلك دعاوى ع ّدة ،هي:
[[[

ليست نشأة القرآن يف عرص متزامن مع فرتة تحرير املد ّونات التفسرييّة للتلموديّني،
ولكتابات آباء الكنيسة ،فهذا باطل ألسباب واضحة؛ هي:
ً
أول :التلمود :كلمة عربيّة؛ مبعنى الدراسة ،وهو كتاب تعليم الديانة اليهوديّة،
وتدوين نقاش أحبار اليهود وحاخاماتهم وربّانيهم املنتمني لفرقة الف ّريسيّني حول
رشيعة اليهود ،وأخالقهم وأعرافهم ،وعددها ( 63سف ًرا) ،أُلّفت يف القرنني األ ّول والثاين
امليالديّني ،وأُطلق عليها (املشنا)؛ أي التكرار؛ مبعنى أنّها تكرار للرشيعة ،ث ّم رشحت
املشنا يف (الجامرا)؛ أي الرشح والتعليق ،وهذا الرشح أُلّف بني القرنني الثاين وأواخر
القرن السادس امليالديّني ،ومن املشنا والجامرا؛ أي املنت والرشح تتألّف التلمود  .فكيف
رسا بينام
يُقارن بني القرآن العر ّيب والتلمود
ّ
العربي ،فشتّان بينهام ،وتكوين التلمود كان ًّ
مراحل تدوين القرآن رسم ًّية وجه ًرا.
[[[

ثان ًيا :إ ْن كان تكوين التلمود سابقًا أو الحقًا عىل تدوين القرآن ،فمن املعلوم أ ّن
تكوينه تع َّدى خمسة قرون ،والغريب «أ ّن اليهود ت ّدعي أنّها موحاة إىل موىس ،فقد
الشفوي ،وأ ّن موىس نقل
تسلّم موىس تفسريات ورشو ًحا للقانون ،أو ما يُ ّدعى بالقانون
ّ
[[[ انظر :األبياري ،عيل بن إسامعيل :التحقيق والبيان يف رشح الربهان يف أصول الفقه ،تحقيق :د .عيل بن عبد الرحمن بسام الجزائري،
ط ،1الكويت ،دار الضياء1434 ،هـ2013 /م ،ج ،2ص420-417؛ خالف ،عبد الوهاب :علم أصول الفقه ،ال ط ،القاهرة ،مكتبة الدعوة ،بدون
تاريخ ،ص.93
نصا من نصوص العصور القدمية املتأخرة) ،م.س ،ص.5
[[[ نويفرت ،أنجليكا( ،القرآن بوصفه ًّ
[[[ انظر :وايف ،عبد الواحد :األسفار املقدسة يف األديان السابقة لإلسالم ،ط ،6مرص ،دار نهضة مرص ،2004 ،ص24؛ مؤلف مجهول أمرييك
الجنسية :التوراة غاياتها وتاريخها ،ترجمة :سهيل الديب ،ال ط ،دار النفائس ،بدون تاريخ ،ص.84-82
142

الفصل الثاين :مناذج من الدراسات الفرنسيّة واألملانيّة حول القرآن الكريم

هذا إىل جوشوآ ( ،)Joshuaوهذا نقله إىل الشيوخ السبعني ،وهؤالء بدورهم نقلوه إىل
الرسل الذين انتهوا بنقله إىل كبري اليهود ،ومن الواضح وجود مدارس لتعليم األدب
املق ّدس يف فلسطني وبابل .ويف القرن الثاين بعد امليالد ،كان ال َّرايب جيهودا ()Jejuda
الشفوي بدأ يندثر يف عامل
الذي الحظ تناقض معرفة اليهود ،وبدا أ ّن قانونهم
ّ
النسيان ،وعى جيهودا هذا الواقع ،فبادر إىل جمع اللوائح يف كتاب دعي ميشناواث
( ، )Sepher Mischnaiothوهذا ّ
يدل عىل أ ّن التلمود نشأ عىل مدى قرون بعيدة ،وهذه
اكمي ،بينام مل يستغرق تدوين القرآن وجمعه سوى فرتة نب ّوة
طبيعة العمل
ّ
البرشي الرت ّ
النبي مح ّمد؛ أي قرابة ثالث وعرشين سنة ،حيث بدأ تدوينه بالفعل منذ عرص النبي
مح ّمد نفسه ،وبأدوات أ ّوليّة ،ث ّم جاء عرص الصحابة فجمعوا القرآن بني لوحني،
بعد فرتة وجيزة من رحيل النبي ،ث ّم عرص عثامن ،وث ّم اإلجامع عىل املصحف اإلمام
الذي جمع القراءات.
[[[

ثالثًا :كيف يقارن القرآن بالتلمود مع العلم أ ّن القرآن وحي منزل ،والتلمود أقوال
جامعة اليهود؛ وهم جمع من البرش؛ سواء من األحبار أو علامء اليهود؟ هذا فارق يفسد
املقارنة وينسفها من األصل.
راب ًعا :انقطاع العالقة بني التلمود والقرآن ،حيث إنّه وجد ِذكْر للمسيح ّية يف التلمود،
ومل يوجد ِذكْر للقرآن فيه؛ ما ّ
يدل عىل انقطاع عالقة التلمود بالقرآن .
[[[

خامسا :إ ّن هذه املقارنة تقع بني جمع القرآن عىل مدى  23سنة ،وبني تكوين
ً
التلمود يف قرابة خمسة قرون ،فشتّان بني جمع القرآن املعلوم املح َّدد يف محتواه حيث
له بداية ونهاية ،وبني تكوين التلمود غري املعلوم وال مح َّدد يف محتواه ،هذا يؤكّد عىل
التعصب!
أ ّن املقارنة مج ّرد دعوى مرسلة دليلها العصبيّة وحاديها ّ
وبعد ،فإ ّن الرؤية االسترشاق ّية حول مصدر القرآن تع ّددت لحالة التيه التي أوقع االسترشاق
[[[ انظر :األب آي يب بارانايتس :فضح التلمود تعاليم الحاخامني الرسية ،إعداد زهدي الفاتح ،ط  ،4دار النفائس ،1991 ،ص.23-22
[[[ م.ن ،ص24-22؛ وايف ،عبد الواحد ،األسفار املقدسة ،م.س ،ص24؛ التوراة غاياتها وتاريخها ،م.س ،ص.84-82
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يل،
نفسه فيها؛ فمن أجل أنّه تائه يف درسه وبحثه القرآ ّين ،فقد َّ
ضل الطريق الواضح الج ّ
اقي يزعم مصدر القرآن
والسبيل السوي ،فلم يقف عىل أرض ّية صلبة ،فإذا بالدرس االسترش ّ
خاصة ،وهي دعاوى مرسلة عارية عن أدلّة تعتمد عليها ،أو
الكتابات السابقة ،أو التلمود ّ
حجج تسندها.
د -املَقولة الرابعة( :تحليل إنجيلكا لتشكيل القرآن وعامل ّيته):
بعدما قامت إنجليكا نويفرت مبزاعم حول تكوين القرآن األ ّول؛ إذ ا ّدعت أ ّن القرآن
قام بالتفاوض ،فقالت« :التفاوض القرآ ّين مع النصوص القدمية غري مذكور يف التقليد
اإلسالمي ،وال األعامل الغرب ّية ،عىل الرغم من التشابه بني سورة اإلخالص والعقيدة
ّ
اليهوديّة؛ أل ّن مسح الذاكرة القرآن ّية من إرشاك املجتمعات األوىل يف املناظرات بني أهل
الجامعي؛ مبنطق أ ّن ما قبل
النظر الجامع لحقبة العصور القدمية املتأ ّخرة من الوعي
ّ
تاريخ اإلسالم عفا عليه الزمن» .
[[[

* (دعوى التفاوض القرآ ّين):
اعتربت نويفرت أنّ« :القرآن وثيقة ناتجة عن عمليّة تواصل وتفاوض مستم ّر مع
القرآين مع النصوص القدمية غري
تقاليد العصور القدمية املتأ ّخرة»  ،وقالت إ ّن «التفاوض ّ
القرآين
ّ
اإلسالمي ،وال األعامل الغربيّة»  .ويُر ّد عليها أ ّن هذا التفاوض
مذكور يف التقليد
ّ
فيه نظر من جهات؛ هي:
[[[

[[[

ً
أول :إ ّن (التفاوض القرآ ّين) مع النصوص القدمية يطرح سؤالً هو :كيف كانت
طبيعة املفاوضة القرآنيّة مع النصوص القدمية؟ ومعلوم أ ّن التفاوض أخ ٌذ ور ٌّد بعطاء،
فإ ْن أخذ من النصوص القدمية فامذا أعطاها؟ وهل كان التفاوض باألخذ واالقتباس منها
دون إثبات؟ وما هو ر ّد فعل أصحاب النصوص القدمية تجاه هذا التفاوض يف عرصه؟
[[[

نصا من نصوص العصور القدمية املتأخرة) ،م.س ،ص.12
[[[ انظر :نويفرت ،أنجليكا( ،القرآن بوصفه ًّ
[[[ م.ن ،ص.9
[[[ م.ن ،ص.12
[[[ التفاوض :يدل عىل املفاعلة من ت َفا َو َض الرشيكان يف املال ،إذا اشرتكا فيه أجم َع .وهي رشكة املُ فاوضة .وفا َوضَ ُه يف أمره ،أي :جاراه،
َفاوض القو ُم يف األمر ،أي فا َو َض فيه بعضُ هم بعضً ا ،انظر :الجوهري ،الصحاح تاج اللغة ،م.س ،ج ،3ص.1099
وت َ
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هل سكتوا أو أنكروا أو تركوه يأخذ بال رقيب أو حسيب؟ ول ْن نجد جوابًا عىل سؤال من
هذه األسئلة الرضوريّة!
ثان ًيا :كيف كان التفاوض بني الوحي الصحيح وبني ما فيه بق ّية باقية من أثر الوحي؟
وكيف يتفاوض القرآن مع النصوص القدمية مع اختالفهام يف مفهوم الوحي؟ وهذا أمر
واقع؛ فعلامء التوراة يؤمنون بإمكان ّية الوحي بغري نب ّوة ،وأ ّن ما يجري عىل لسان النبي
وحي ،والنبي يف بني إرسائيل نبي باختيار الشعب ،ال بعصمة أو مبعجزة؛ فهذا إقرار
أرميا بتحريف مفهوم الوحي عند اليهود ،فيقول يف السفر املنسوب إليه« :إذا سألك
الرب؟ فقل لهم :أي وحي؟! ّإن أرفضكم
هذا الشعب أو نبي أو كاهن ً
قائل ما وحي ّ
الرب أعاقب ذلك الرجل
الرب؛ فالنبي أو الكاهن أو الشعب الذي يقول وحي ّ
هو قول ّ
الرب؟ وماذا تكلّم به
وبيته هكذا تقولون الرجل لصاحبه والرجل ألخيه مباذا أجاب ّ
كل إنسان وح ُيه إذ قد ح َّرفْتُم كال َم
الرب فال تذكروه بع ُد؛ أل ّن كلمة ّ
الرب؟ أ َّما وحي ّ
ّ
ينص رصاحة عىل تحريف كالم اإلله يف العهد القديم،
رب الجنود»  ،والكالم ّ
الحي ِّ
اإلل ِه ِّ
كل إنسان وحيه» ،وهذه جملة يف غاية الخطورة ّ
كل إنسان
تدل عىل أ ّن ّ
ويعترب «كلمة ّ
يسعى من رأسه ،وهذه بداية االنفالت!
[[[

[[[

إنجيل واح ًدا أو أربعة
الثالثة :كذلك بالنسبة لكتاب النصارى هل أوحى الله للمسيح ً
مشتمل عىل أربعة أناجيل،
ً
إنجيل واح ًدا ،مع أنّنا يف الواقع نجده
أناجيل؟ قط ًعا كان ً
هي (متّى ،ومرقس ،ولوقا ،ويوحنا) ،فأيّها صحيح النسبة للمسيح؟ فإ ْن ع ّينوا واح ًدا منها
للمسيح قلنا :ال يوجد واح ًدا من األربعة سنده متّصل باملسيح ،فهي منقطعة السند
ُنسب إليه؟ وكيف ت ّدعون وحي كاتبها ومل تعرف نب ّوة لكاتب واحد
باملسيح ،فكيف ت َ
منها ،بالتايل تكون ص ّحة دعوى وحي األناجيل دعوى فيها نظر.
بينام كان وحي القرآن بلفظه ومعناه بداللة التح ّدي بهام مع ثبوت اإلعجاز عن
اإلتيان مبثله يف الواقع بالفعل .ومن امل ُستقَر كذلك وقوع أوجه اختالف عديدة بينهام؛
[[[ أرميا :من أنبياء بني إرسائيل ،نحو عام ( 627ق.م) وإرميا اسم عربي مبعنى (الله يؤسس) ،انظر :بطرس عبد امللك ،جون ألكسندر
طمسن ،إبراهيم مطر :قاموس أعالم الكتاب املقدس ،ال ط ،رشكة كومبو برايل( ،د :ت) ،ص39؛ السامرايئ ،نعامن عبد الرزاق :املاسونية
واليهود والتوراة ،ال ط ،دار الحكمة( ،د:ت) ،ص.96
[[[ العهد القديم ـ سفر أرميا ـ [اإلصحاح .])36 - 33( /23
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من أه ّمها :استقالل وحي القرآن عن شخص النبي مح ّمد ،واستقالله عن النصوص
حق
الحق فيها ،والثاينّ :
حق التصديق للصواب من ّ
القدمية ،حيث إ ّن له حقّني :األ ّولّ :
ساموي
الهيمنة بالتعديل والنفي واإلثبات مبوجب أ ّن القرآن نزل بعدها ،فهو آخر وحي
ّ
من ّزل من عند الله تعاىل .
[[[

 دانيال بويارين والتفاوض القرآ ّين:تبي نويفرت أ ّن التفاوض القرآ ّين «ال تت ّم مناقشته يف األعامل الغرب ّية بجديّة»  ،كام
ّ
ت ُّبي أ ّن دانيال بويارين ( )Daniel Boyarinقد أكّد مرا ًرا عىل أ ّن التلمود ُمش َبع بالبالغة
اليونان ّية؛ مثل :كتابات آباء الكنيسة ،وقد ظهر القرآن يف ظروف مامثلة ،وت ّم إيصاله إىل
ربا يغطّي التقاليد العرب ّية والكتاب ّية املتأ ّخرة املرتاكمة؛ لذلك كان
جمهور ذي أفق ثقا ّيف ّ
النص املق ّدس الجديد أن يُوفّر لألسئلة املثارة من قبل التفاسري الكتاب ّية إجابات
عىل هذا ّ
مقنعة من وجهة نظر البالغة ،وصياغتها يف لغة تتّفق مع معايري الشعر العر ّيب القديم .
وهنا يُطرح ٌ
أي مامثلة بني القرآن وبني الكتابات القدمية؟
سؤالّ :
[[[

[[[

[[[

[[[

اقي للمشابهة:
 (القراءة بني القرآن والتوراة) أمنوذج استرش ّيُذكَر أ َّن لفظة «القرآن» جاءت من اسم الفعل يف العربي َّة؛ مبعنى :قراءة أو تالوة
العربي جاء منه – أيضً ا – كلمة امل ِقرا؛ أي الرشيعة املقروءة يف
أو تسميع ،وهذا اللفظ
ّ
اليهوديَّة التي تشري إىل التسمية اليهوديَّة لكتابهم املق َّدس املعروف يف األوساط العربيَّة
بـ(العهد القديم) .
[[[

لقد سبق الر ّد عىل فرانسوا ديروش يف هذا الصدد ،حيث تع ّددت أقوال علامء
[[[ آيات القرآن شاهدة بذلك فأخرب عن التصديق والهيمنة يف [املائدة اآلية ،]48 :كام بني واصفًا ما أورده من القصص بأنه الحق يف سور:
[آل عمران اآلية ،]62:و[األعراف اآلية ،]176:و[يوسف اآلية ،]3:كام بني موقف النبي محمد من أخبار غيب ماض بوحي القرآن يف سور [آل
عمران اآلية ،]44:و[هود اآلية ،]49:و[يوسف اآلية.]102:
نصا من نصوص العصور القدمية املتأخرة) ،م.س ،ص.13
[[[ انظر :نويفرت ،أنجليكا( ،القرآن بوصفه ًّ
[[[ دانيال بورين :باحث يف علوم التلمود.
[[[ انظر :وايف ،عيل عبد الواحد :األسفار املقدسة يف األديان السابقة لإلسالم ،ط  ،6مرص ،دار نهضة مرص ،2004 ،ص.24
نصا من نصوص العصور القدمية املتأخرة) ،م.س ،ص.5
[[[ نويفرت ،أنجليكا( ،القرآن بوصفه ًّ
[[[ البهنيس ،أحمد صالح( :كتاب مصادر يهودية يف القرآن للمسترشق شالوم زاوي -عرض وتقديم) ،مجلة (القرآن واالسترشاق املعارص)،
م.س ،العدد ( ،)3صيف  ،2019ص.15
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العرب ّية حول أصل كلمة القرآن بني القرن واالقرتان والقراءة والقرء ،كام تع ّددت داللة
مفردة القرآن ،وكانت عالقة القرآن مبفهوم القراءة إحدى هذه الدالالت  ،ويبدو أرجحها
القراءة؛ أل ّن أ ّول الوحي فيها.
[[[

العربي (املقرا) فهذا أمر
أ ّما بالنسبة لزعم اقتباس القرآن؛ مبعنى القراءة من اللفظ
ّ
غري مقبول؛ أل ّن أوج ًها عديدة تُربز الفرق بني القراءة اإلسالم ّية للقرآن وبني القراءة
اليهوديّة للتوراة بصورة جل ّية وواضحة؛ منها ما ييل:
ً
رشعي واضح يف القرآن ،قال -تعاىل ﴿ :-ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾
أول :إ ّن القراءة أم ٌر ٌّ
[سورة العلق ،اآلية ،]1وأزعم امحاء مثل هذا الترشيع من التوراة.
ثان ًيا :اختالف اللغة األصلية للتوراة العربيّة أو الرسيانيّة عن لغة القرآن العربيّة،
فاختالف اللغات ال ب ّد أن يُؤ ّدي إىل اختالف جذر الكلمة ،وإ ْن قيل :إ ّن العربيّة والعربيّة
فربا يتّحد الجذر ،وحتّى إ ْن اتّحد الجذر اللّغوي لكون
يرجعان إىل أصل ّ
لغوي واحدّ ،
لكل
والديني ّ
الرشعي
اللغتني العربيّة والعربيّة يعودان إىل أصل واحد ،فإ ّن االستعامل
ّ
ّ
من املفردتني قد اختلف عىل سبيل القطع.
ثالثًا :إ ّن داللة القراءة للقرآن وردت مبعنى :التالوة والرتتيل آليات القرآن ،والتالوة
والرتتيل ال تكونان إال بلفظ وحي القرآن املقروء ،وهذا دليل عىل أمور:
ـ من الرضورة التنبيه عىل خصوص قراءة القرآن وتالوته دون بق ّية النصوص املق ّدسة
النبوي ،والحديث القديس ،مع العلم أ ّن هذه نصوص مق ّدسة يف
يف اإلسالم؛ كالحديث
ّ
اإلسالم ،وليس لها مزية التع ّبد بالقراءة؛ كام للقرآن ،لذا قال -تعاىل﴿ :-ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ﴾[سورة املزمل ،اآلية.]20
ـ إ ّن املقصود القرآ ّين خصوص قراءة وحي القرآن يف الصالة عىل سبيل التع ّبد ،فتالوة
تيس من القرآن بعدها) أحد أركان الصالة ،وال تقبل إال به ،قال
القرآن (الفاتحة وما ّ
تعاىل﴿ :-ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﴾ [سورة العنكبوت،اآلية]45؛ األمر يف تالوة القرآن بالصالة تع ّبد يجب فيه االتّباع ،وقال النبي مح ّمد
[[[ وقد سبق بيان ذلك عند الحديث عن املقولة الحادية عرشة لفرانسوا ديروش فلرتاجع.
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س َم َعكَ ِم َن ال ُق ْرآنِ »[[[ ،والنبي قرأ القرآن يف
يف حديث امليسء صالته« :ثم ا ْق َرأْ َما تَ َي َّ َ
اإلسالمي؛ قرآنًا وس ّن ًة ،ويف أوائل ما أنزل من
الصالة؛ فاملسألة مستم ّدة من أدلّة الرشع
ّ
القرآن تعلّق الوحي بالرتتيل يف الصالة ،قال -تعاىل ﴿ :-ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘﭙﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞﭟ ﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪ ﴾[سورة املزمل ،اآلية.]5-1

وأ ّما بالنسبة لعالقة قراءة التوراة يف الصالة ،فال يوجد فيها اقرتان صالة اليهود بقراءة
التوراة ،لك ْن ُوجد يف أسفار العهد القديم تحديد عدد الصالة ومواقيتها ،ففيها ( َجثَا دانيال
عىل ركبتيه ثالث م ّرات يف اليوم)[سفر دانيال اإلصحاح  :6فقرة ( ،])10والصالة عندهم
والرب يخلصني* مسا ًء وصبا ًحا
للرب ،ففي سفر املزامري( :أرصخ
ّ
رضع ّ
رصاخ ودعاء وت ّ
وظه ًرا) [مزمور :55فقرة ( ])17وهي واجبة عندهم ،ومل يظهر فيها قراءة يشء من النصوص
املق ّدسة لديهم ،وكانت الصالة مركّبة غال ًبا من النرث ،ث ّم من النظم ،وتتىل بغناء ابتداء.
ـ إ ّن مقصد القرآن من القراءة عموم التالوة والرتتيل للّفظ املوحى به من عند الله
تعاىل ،-حيث اقرتان وحي القرآن بقراءة لفظه املوحى به؛ كهيئة تع ّبديّة مستقلّةعىل سبيل التع ّبد لله -تعاىل -بتالوة كالمه ،قال -سبحانه﴿ :-ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ﴾ [سورة الكهف ،اآلية ،]27وقال ﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ﴾ [املزمل:
 ،]4وهذا إ ْن توفّر للتوراة؛ فلغرض العلم والتعليم فقط ،أ ّما قراءة القرآن؛ فألغراض
علم ّية وتعليم ّية وإميان ّية؛ أل ّن قراءة القرآن ألغراض ع ّدة؛ منها :أنّها دليل أحكام الرشع،
ومعجزة الرسالة ،ووحي نب ّوة النبي مح ّمد.
راب ًعا :لقد أثبت الدارسون تأثري التعاليم اإلسالم ّية يف الشعائر اليهوديّة يف مظاهر
ع ّدة؛ منها :الطهارة بغسل اليدين قبل صالة اليهود ،واستقبال القبلة عندهم ،وغري
يصح
ذلك[[[ ،وهذه نقطة يف غاية الخطورة ،فأنجيلكا ومن اتّبعتهم من املسترشقني ّ
[[[ متفق عليه :رواه الشيخان البخاري ومسلم.
[[[ انظر :درويش ،هدى :الصالة يف الرشائع القدمية والرساالت الساموية -دراسة مقارنة ،ط ،1معهد الدراسات األسيوية ،جامعة الزقازيق،
عيد للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتامعية ،2006 ،ص99؛ فيدر ،نفتايل :التأثريات اإلسالمية يف التعاليم اليهودية ،ترجمة :محمد سامل
الجرح ،ال ط ،القاهرة ،مركز الدراسات الرشقية ،1965 ،ص.15
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فيهم املثل (رمتني بدائها وانسلت) ،فمن تأث ّر باآلخر؟ هل اإلسالم تأث ّر باليهوديّة أم
الحقيقة والواقع يشهدان عىل تأث ّر اليهوديّة باإلسالم؟ إ ّن موىس بن ميمون شاهد عىل
تأث ّره باإلسالم ،حتّى أسلم بعض اليهود ،وما زالوا عىل مدار التاريخ.
دعوى نويفرت (دور الجامعة يف تشكيل القرآن):
عفوي وت ّم الر ّد
نبوي
ّ
بعد ما أفرغت نويفرت ما يف جعبتها من دعوى أ ّن القرآن خطاب ّ
عليها ،انتقلت بعد ذلك إىل دعوى أخرى؛ وهي دعوى دور الجامعة البرشيّة يف تشكيل
القرآن وتكوينه ،فقالت« :القرآن وثيقة ناتجة عن عمل ّية تواصل وتفاوض مستم ّر مع تقاليد
كل من القانون
العصور القدمية املتأ ّخرة ،جعله يحقّق نجا ًحا مزدو ًجا :لقد أ ّدى إىل ظهور ّ
والجامعة املؤمنة عىل ح ّد سواء ،عالوة عىل ذلك ،فهو مل يسهم يف تشكيل هذه الجامعة
الجديدة وحسب ،بل يشهد أيضً ا عىل عمل ّية تكوينها ،وقد متكّنوا من تحقيق إجامع بشأن
املواقف الالهوت ّية والتفسرييّة ،وشكّلوا تدريج ًّيا هويّة جامع ّية ،ضمن عمل ّية ميكن إعادة
بنائها تقري ًبا»[[[ .لقد وقعت نويفرت يف تناقض عجيب ،وميكن أن نر ّد عليها مبا ييل:
ً
أول :تكلّف العالقة بني تكوين القرآن مع تكوين الجامعة ،فام عالقة الجامعة بتكوين
نجم تلو
القرآن؟ وإ ْن سلّمنا ً
فربا يكون يف أ ّن القرآن يتن ّزل ً
جدل بوجود عالقة بينهامّ ،
التدريجي؛ كذلك تتشكّل الجامعة ،إذ تقول« :وشكّلوا تدريجيًّا هويّة
نجم مع التشكيل
ٍ
ّ
جامع َّية» ،وهل تد ّرج نزول القرآن يالئم التد ّرج يف تكوين الجامعة؟ إ ّن هذه العالقة
فيها تكلّف؛ أل ّن تكوين الجامعة املؤمنة يتحقّق بأمرين؛ هام:
ـ أولهام :قبول ترشيع القرآن.
ـ ثانيهام :العمل وفق هذا الترشيع ،فإ ْن قبل اإلنسان وحي القرآن ومل يعمل به ،فام
يغني عنه شيئًا.
ثان ًيا :قولها« :تحقيق إجامع بشأن املواقف الالهوت ّية والتفسرييّة»؛ فهل األ ّمة
نصا من نصوص العصور القدمية املتأخرة) ،م.س ،ص.9
[[[ انظر :نويفرت ،أنجليكا( ،القرآن بوصفه ًّ
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شكَّلها القرآن أم شكَّلت األ ّم ُة قرآنَها؟! فتمثّل هذه األقوال السابقة شيئًا من التناقض
فأي
يف تحليلها لفعل الكتب السابقة يف القرآن ،أو فعل الجامعة املسلمة يف القرآنٌّ ،
منهام مؤث ّر ومتأث ّر؟ يف الواقع هذا الخلط أ َّدى بنويفرت إىل الوقوع يف األغالط؛ أل ّن
دور الجامعة ال يعدو أن يكون كتابة وحي القرآن بعد نزوله من ّج ًم عىل قلب رسول
الله ،وأ ّما صلة وحي القرآن بالكتب السابقة فهذا أمر منصوص عليه؛ أل ّن القرآن
تعديل ملا فيها .
ً
لكل يشء ،أو مهيمن عىل ما سبق؛
مفصل ّ
إ ّما مص ّدق ملا بني يديه ،أو ِّ
[[[

ثالثًا :يبدو قول إنجليكا نويفرت« :تشكيل هذه الجامعة الجديدة وتكوينها» إشارة
إىل دور القرآن يف تشكيل الجامعة الجديدة ،وهي تقصد بها جامعة الصحابة من
املهاجرين ،م ّمن هاجروا مع النبي مح ّمد من أهل مكّة إىل املدينة ،واألنصار الذين
نارصوا النبي مح ّمد ،وعاهدوه عىل السمع والطاعة ،وأكّدت ذلك بقولها (يحقّق
كل من القانون والجامعة املؤمنة عىل
ـ أي القرآن ـ نجا ًحا مزدو ًجا :لقد أ ّدى إىل ظهور ّ
ح ّد سواء) ؛ وهي -هنا -تب ّي نجاح القرآن يف أمرين :أ ّولهام :ظهور القانون وتقصد به
الرشيعة اإلسالم ّية التي تستم ّد أحكامها من القرآن .وثانيهام :ظهور الجامعة املؤمنة،
ث ّم قولها« :وشكّلوا تدريج ًّيا هويّة جامع ّية»؛ أي شكّلت الجامعة املؤمنة هويّة األ ّمة؛
فظهرت بعد استقرار مصادرها ،وبيئتها الفكريّة والثقافيّة العا ّمة ،وعقائدها ،حينام
بدأت تستق ّر عقائد اإلسالم يف أنفس الصحابة.
[[[

* (النسخة القرآن ّية وتغيري العقيدة اليهوديّة):
غيت النسخة القرآن ّية العقيدة اليهوديّة؛ من أجل جعلها
قالت نويفرت« :لقد َّ
حرصي إىل إرسائيل ،بل إىل جميع املؤمنني،
عقيدة عامل ّية؛ إذ مل تع ّد خطابًا مو ّج ًها بشكل
ّ
ومع ذلك من خالل الوجود املسموع للعقيدة» ؛ لتبني كيف ّية انتقال دعوة القرآن من
اإلقليميّة إىل العامليّة ،وميكن التو ّجه إليها مبا ييل:
[[[

[[[ أما كونه مصدقًا ففي سور [املائدة ،48 :ويونس ،37 :ويوسف ،]111 :وأما كونه تفصيلً ففي سوريت [يونس ،37 :ويوسف ،]111 :وأما
كونه مهيم ًنا ففي سورة [املائدة.]48 :
نصا من نصوص العصور القدمية املتأخرة) ،م.س ،ص.9
[[[ انظر :نويفرت ،أنجليكا( ،القرآن بوصفه ًّ
[[[ م.ن ،ص.11
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ً
النص القديم بعامل ّية القرآن؟ فهي ل ْن تقدر عىل
أول :ما عالقة استفادة القرآن من ّ
الجواب؛ أل ّن عموم رسالة القرآن مؤكَّد يف عرشات اآليات القرآنيّة املنزلة بالسور امل ّكيّة
قبل هجرة النبي مح ّمد؛ مبعنى أنّه قبل ظهور دور لليهود يف أحداث السرية النبويّة.
ثان ًيا :ورد يف السور امل ّك ّية ما ّ
يدل عىل عامل ّية القرآن؛ ففي مواضع من السور امل ّك ّية
بنصها الواضح بال لبس أو غموض ،فقال -تعاىل﴿ :-ﮢ ﮣ ﮤ
ورد الترصيح ّ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾[سورة األعراف ،اآلية ،]158وقال﴿ :ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ﴾[سورة األنبياء ،اآلية  ،]107ويف موضع آخر ،قال -تعاىل﴿ :-ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾
[سورة سبأ ،اآلية .]28
وهذه املواضع الثالثة اجتمعت فيها أمور :أ ّولها :م ّك ّية سورها (األعراف ،واألنبياء،
وسبأ) ،وداللة م ّك ّية هذه السور ق ّدم اعتبار عامل ّية رسالة القرآن عىل استقالل ّية القرار
أي مؤثّرات
اقي لقلت :قبل ّ
القرآ ّين؛ والله ف ّعال ملا يريد ،ولو سايرت املفهوم االسترش ّ
خارج ّية ،ففي ذلك داللة عىل استقالل ّية البناء القرآ ّين .وثانيها :توفّر كلامت دالّة
عىل مفهوم العموم؛ وهي( :ال َّناس ،الْ َعالَ ِم َنيَ ،ج ِمي ًعا ،كَافَّ ًة) مع اقرتانها برسالة النبي
نفسه ،وهذا ال يصدر من
مح ّمد والخطاب له ،ومن املستغرب أن يخاطب املتكلّم َ
عاقل ،فكيف يصدر عن نبي مؤيَّد بالوحي؟ وثالثها :انفرد موضع األعراف بنداء عا ّم
للناس ،وانفرد موضعا األنبياء وسبأ بنفي واستثناء ،وهو أسلوب ّ
دال عىل القرص عند
علامء البالغة .ورابعها :أضاف موضع سبأ بعموم البشارة والنذارة النبويّة ،مع انتفاء
علم كثري من الناس بعموم رسالة النبي مح ّمد.
ثالثًا :لست ّ
أشك يف دخول أهل الكتاب يف عمومات الخطابات القرآن ّية امل ّك ّية ،وهي
اس) ،أو حثّ لـ(ال َّناس)
عرشات اآليات التي تخاطب الناس أجمعني بأسلوب (يَا أَيُّ َها ال َّن ُ
عىل فعل يشء من الخري والفضائل ،أو زجر لـ(ال َّناس) عن وصف ذميم أو فعل القبيح[[[،
[[[ وأبني ذلك يف بعض مواضعها ومنها :سورة يونس آيات [ ،2و ،57و ،99و ،104و ،]108ويف سورة اإلرساء اآليات [ ،89و ،94و ،]106ويف
سورة الفرقان اآلية [ ،]50ويف سورة العنكبوت اآليتان [ ،2و ]10ويف سور الروم اآليات [ ،30و ،33و ،36و ]41فضال عن سور األعراف واألنبياء
وسبأ كام سبق بيانها وغري ذلك من سور القرآن.
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وكان ذلك العموم للرسالة قبل لقاء النبي مح ّمد بأهل الكتاب يف املدينة.
راب ًعاّ :
اقي وتحقيقه للقرآن ،وإرسال أقوال
يدل ما سبق عىل قلّة تدقيق الدرس االسترش ّ
أصل ،كام ّ
يدل عىل
املسترشقني السابقني ،فرسالة القرآن عامل ّية يف مكّة قبل الهجرة للمدينة ً

«غيت النسخة القرآنيّة العقيدة اليهوديّة؛ من
تكذيب دعوى نويفرت السالفة حيث قالتَّ :
أجل جع ِلها عقيد ًة عامل ّية» ،ويف تعبري (النسخة القرآن ّية) إميا ٌء إىل أ ّن القرآن له ن َُسخ عديدة،
وهذا أمر ال يُقبل يف وصف القرآن بتع ّدد ن َُسخه؛ أل ّن قرآن اليوم هو نفسه ما أُنزل عىل النبي
مح ّمد ،بسنده املتّصل املتواتر إليه.

خامسا :إ ّن دعوة القرآن عامل ّية منذ أ ّول خطاب قرآ ّين يف (اقرأ) ،وإ ّن معرفة عموم رسالة
ً
ضعف تحليل املسترشقة إنجليكا نويفرت؛ أل ّن القرآن مل يبدأ
القرآن منذ أ ْن كان مبكّة؛ لتؤكّد َ
خاصة ،ث ّم اكتسب العامل ّية عىل حساب نصوص الكتب القدمية؛ كام يُف َهم من
بدعوة محلّ ّية ّ
تحليل نويفرت.

وبنا ًء عىل ما سبق ،ندرك مغالطة نويفرت يف قولها« :استم ّرت النسخة القرآنيّة يف
النص القديم ،والتي تشكّل اسرتاتيج ّية سياس ّية ،ويبدو أ ّن النسخة
االستفادة من سلطة ّ
خاص إىل املستمعني اليهود ،الذي عىل الحركة
الجديدة عبارة عن ت َ َح ٍّد مو ّجه بشكل ّ
الجديدة أ ْن تكسبه خالل السنوات املدن ّية األوىل» .
[[[

النص القديم) ـ كام
وهذا فيه نظر وخطر؛ لِ َم يأيت من تساؤالت :فام هي حقيقة (سلطة ّ
تزعم ـ عىل القرآن؟ وما مداها؟ وهل استم ّرت ـ عىل فرض وجودها ـ أو انقطعت؟ ومتى
فضل عن استمراره يف تلك االستفادة امل ّدعاة؟ ولقد
النص القديم؟ ً
ثبتت استفادة القرآن من ّ
كل ذلك دعاوى استرشاق ّية
تناص ،أو اقتباس؛ ّ
سبق أ ّن هذه االستفادة؛ سواء من تفاوض ،أو ّ
مرسلة ،إنّ ا هي ظنون أوهام ،أو ت ّرهات أحالم ،أو سوانح أقالم؛ أل ّن من أنزل التوراة ،وأقام
وكل قرين باملقارن يقتدي ،ومل تثبت (سلطة
اإلنجيل قد ن ّزل القرآن ليكون للعاملني نذي ًراّ ،
النص القديم) بدليل قاطع ،وإنّ ا ثبتت هيمنة القرآن عىل ما سبق.
ّ
نصا من نصوص العصور القدمية املتأخرة) ،م.س ،ص.11
[[[ انظر :نويفرت ،أنجليكا( ،القرآن بوصفه ًّ
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اإلسالمي للقرآن):
* (تحليل إنجيلكا لرؤية التقليد
ّ
حرصي إىل إرسائيل ،بل إىل جميع
يسقط قول نويفرت« :مل تع ّد خطابًا مو ّج ًها بشكل
ّ
اإلسالمي يقوم عىل إقرار تا ّم بوحدة مصدر القرآن و(التوراة
املؤمنني»  ،بأ ّن التقليد
ّ
رب العاملني موىس بها ،ث ّم كتبها موىس عىل األلواح،
األصل ّية) التي كلّم الله ّ
وذلك مذكور يف القرآن نفسه ويف السنة ،وهو أحد أركان عقيدة اإلميان لدى أهل
اإلسالم ،وأل ّن الخطاب القرآ ّين عن بني إرسائيل خطاب مرتامي الجنبات؛ لكرثة القضايا
املتعلّقة بهذه الطائفة ،وكرثة أغالطهم وخطاياهم ،فمن املمكن القيام بحرصه يف أنّه؛ إ ّما
أن يكون خطابًا مل ْن عارص النبي مح ّمد منهم ،أو ملن كان عارص النبي موىس
كقصة يوسف وأبيه يعقوب واألسباط ،أو بيان
منهم ،أو بيان ملن كان قبل موىس؛ ّ
كقصة يوشع وداود وسليامن ويونس وأيوب –عليهم السالم– ،ومواضع تلك
ملن بَ ْعده؛ ّ
القصص ال تخفى عىل دارس جاد ،أو باحث مجتهد.
[[[

الحرصي) لبني إرسائيل ،فأ ُخ ّص
انصب عىل (الخطاب
ومل ّا كان حديث نويفرت قد
ّ
ّ
بالذكر خطاب القرآن ملن عارص النبي مح ّمد من بني إرسائيل بالتفصيل ،حيث
يستحق من اليهود؛
ميكن أن يحرص يف أ ْن يكون بيانًا ألحوال بعض أفرادهم؛ مد ًحا ملن
ّ
يستحق؛ ولو كان مؤم ًنا بالنبي
ولو مل يكن مؤم ًنا بالنبي مح ّمد ،أو قد ًحا ملن
ّ
مح ّمد ،وإ ّن من أوضح األمثلة عىل ذلك مبا ورد يف القرآن ،ففيام ورد يف سورة
النساء ،حيث قال -تعاىل ﴿ :-ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾ [سورة النساء ،اآلية ،]123
حق ،أو إسفاف يف باطل[[[.
فهذا منتهى اإلنصاف بال إجحاف يف ّ
رصفاتهم؛
وقد يرد النقد القرآ ّين شدي ًدا عىل طوائف اليهود وقاس ًيا عليها؛ لسوء ت ّ
[[[ م.ن ،ص.11
[[[ العجيب أن القرآن ب ّرأ ساحة أحد اليهود يف سورة [النساء اآليات ،]116-105 :ونزلت يف طعمة بن أبريق أحد األنصار الذي رسق در ًعا
واستأمن عليه أحد اليهود ،ثم وجد عنده ،فربأ القرآن اليهودي وآخذ األنصاري ،كام أنزلت آية الرسقة يف نفس القصة يف سورة [املائدة اآلية:
 ،]38هذا موضع.
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مثل :ما ورد يف سورة الحرش ،واألحزاب  ،أو بيانًا لسوء عقائدهم وأحوالهم مع نبي الله
موىس الكليم ،وهذا حديث يطول عىل طول القرآن وعرضه .
[[[

[[[

ويبي القرآن تاريخهم وأحوالهم يف جزيرة العرب بشكل عا ّم؛ وذلك بتناول عد ًدا
ّ

من القضايا امله ّمة؛ مثل :تاريخ نزولهم إىل مرص ،ث ّم تاريخ خروجهم منها ،ث ّم تاريخهم

منذ تأسيس مملكتهم سنة ( 1095ق.م) وحتّى انقسامهم ،ومنذ وفاة سليامن إىل خراب
أورشليم؛ وصولً إىل سنة (70م) ،ث ّم يتط ّرق إىل مسالك اليهود يف الكيد لإلسالم واملسلمني
عم أنعم الله به
عىل م ّر التاريخ ،ث ّم يُح ّدثنا عن تأديبهم يف عدد من الوقائع ،ث ّم الحديث ّ

عىل بني إرسائيل من املنن والنعم وجحودهم لها وكفرهم بها ،كام يص ّور القرآن رذائلهم
ودعاويهم الباطلة التي ر ّوجوها عن الله ور ّد القرآن عليهم وتو ّعدهم عليها ،فقد قال -تعاىل:-

﴿ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀ

ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

فأي صلة لبني إرسائيل بالقرآن بعدما
ﮛ ﮜ﴾[سورة املائدة ،اآلية ّ ،]80-78
عقل أو عرفًا أو رش ًعا بعد ذلك أ ْن يقتبس من نصوصهم السابقة
لعنهم القرآن ،ث ّم تبيح ً
شيئًا ويصمتون عليه؟!.
[[[ قبَّحت سورة النساء ترصفات اليهود يف مواضع أخرى [النساء اآليات ]60 ،52 ،51 ،49 ،37 :وهذه مواضع عدّة يتّسع املقام بتفصيلها
نزلت يف يهود املدينة ممن عارص النبي محمد ،ويف كعب بن األرشف ،ويف حيي بن أخطب ،ويف [سورة الحرش اآلية ]5 - 2 :نزلت يف يهود بني
النضري ،ويف [سورة األحزاب اآلية ،]27-26 :انظر :النيسابوري ،عيل الواحدي :أسباب نزول القرآن ،تحقيق :عصام بن عبد املحسن الحميدان،
ط ،2الدمام السعودية ،دار اإلصالح1412( ،هـ1992/م)( ،ص ،181:و)195؛ (ص)156:؛ (ص)418-416 :؛ ابن كثري :تفسري القرآن العظيم،
تحقيق :محمد حسني ،ط ،1بريوت لبنان ،دار الكتب العلمية1419( ،هـ) ،ج ،6ص.355
[[[ هذا أمر يحتاج إىل دراسة مستقلة ،وأحيل القارئ الكريم ،ممن يريد معرفة خطاب القرآن الحرصي ملن عارص النبي من بني إرسائيل
عىل كتاب (بنو إرسائيل يف القرآن والسنة) لإلمام الدكتور محمد سيد طنطاوي ،ط دار الرشوق ،القاهرة ،سنة (2000م) ،وكتاب (الرسالة
الخالدة) ،عبد الرحمن عزام ،ط املجلس األعىل للشئون اإلسالمية ،لجنة التعريف باإلسالم ،القاهرة ،سنة ( ،1964ص.)87-82
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هـ -الْ َمقولة الخامسة( :مشابهة القرآن للعقائد السابقة):
تقول نويفرت« :إ ّن القرآن هو نتيجة عمل ّية التفاعالت التي ال تختلف بالرضورة عن
تلك التي أسهمت يف تشكل الوثائق التأسيسيّة لليهوديّة واملسيحيّة ،فاعتبار القرآن –
نصا ناج ًزا مد ّونًا؛ يعني فصله عن النصوص السابقة للعصور
بالنظرة املعهودة – بوصفه ًّ
فحصا
القدمية املتأ ّخرة ،فاملشنا واإلنجيل ،بطريقة مامثلة ،نشأ نتيجة عمل ّيات تتض ّمن ً
وتفاوضً ا للتقاليد السابقة يف املجتمع ،فإنكار مثل هذا التكوين« ،الطبيعي» ،للقرآن
يعود إىل جوهريّته ،أو بشكل أوضح إىل السؤال عن كتابته املق ّدسة املأصولة من العصور
القدمية املتأ ّخرة .هذا التغيري يف املنظور له نتائجه»  ،وهذا ا ّدعاء نويفرت حول مشابهة
القرآن للنصوص القدمية ،وأوردت مناذج حاولت من خاللها إثبات تلك املشابهة ،وسوف
أبي تلك النامذج لندرك مدى صواب ّية املشابهة أو خطأها ،وذلك يف ما ييل:
ّ
[[[

 (التوحيد بني القرآن والنصوص القدمية):تقول نويفرت :إ ّن مفهوم «التفاوض القرآ ّين مع النصوص القدمية غري مذكور يف
اإلسالمي ،وال األعامل الغربيّة»  ،ويُر ّد هذا من نوا ٍح؛ هي:
التقليد
ّ
[[[

أ ّو ًل :من املستق ّر لدى علامء مقارنة األديان وفلسفاتها أ ّن الرساالت السامويّة الثالث
وأي نصوص هي التي تفاوض القرآن
ٍّ
متتاز بأنّها وقعت بوحي
مستقل عن اآلخر رضورةّ ،
اليهودي من
عليها؟ فتُ ّبي نويفرت مثالً ملشابهة سورة اإلخالص من القرآن مع التوحيد
ّ
حيث مشابهة قوله ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾[سورة اإلخالص ،اآلية  ،]1مع قوله( :اِ ْس َم ْع
سائِ ُيل :ال َّر ُّب إِل ُه َنا َر ٌّب َو ِ
اح ٌد)[التثنية  ،[[[]5-4 :6وال يقال :إ ّن القرآن اقتبس التوحيد
يَا إِ ْ َ
أي
من التوراة؛ أل ّن القرآن دعوة للتوحيد ،وهذه اآلية الكرمية بسورة اإلخالص ال تشبه ّ
موضع من سفر التثنية.
ثان ًيا :أ ّما بالنسبة لداللة (األحد والواحد) ،فإ ّن نويفرت ال تدرك أرسار اللغة العرب ّية
نصا من نصوص العصور القدمية املتأخرة) ،م.س ،ص.3
[[[ انظر :نويفرت ،أنجليكا( ،القرآن بوصفه ًّ
[[[ انظر :م.ن ،ص.12
نصا من نصوص العصور القدمية املتأخرة) ،م.س ،ص.13
[[[ نويفرت ،أنجليكا( ،القرآن بوصفه ًّ
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يف مفرداتها ،حيث إ ّن داللة كلمة (الواحد) تختلف عن داللة كلمة (األحد) ،و«الواحد
املفرد ،ويوصف به غري الله تعاىل ،وأحد مطلقًا ال يوصف به غري الله تعاىل»  ،ومعلوم
أ ّن كلمة (واحد) تفيد معنى أنّه واحد يف ذاته وصفاته؛ بانعدام عموم التع ّدد؛ بتثنية
وتثليث ،وأ ّما كلمة (أحد) يفيد معنى الواحد السابق؛ باإلضافة إىل أنّه ال يقبل الرتكيب
محل اإلضافة القرآن ّية التي ذهلت عنها إنجيلكا نويفرت؛ أل ّن اليهود
من أجزاء ،وهذا ّ
يؤمنون بأ ّن الله قابل للرتكيب من أعضاء؛ كسائر الخلق ،تعاىل الله عن ذلك عل ًّوا كب ًريا.
[[[

ثالثًا :من املعلوم عىل سبيل التسليم أ ّن دعوة جميع أنبياء الله ورسله إىل التوحيد
رب العاملني ،فلامذا يعرتض أهل االسترشاق عىل توحيد القرآن؛ وهو يف
الخالص لله ّ
كل نبي ورسول؟! ومن هنا يت ّبني بوضوح أنّه ليس مامثلة أو اقتباس؛ إال يف
األصل دعوة ّ
خيال نويفرت ،ومن اتّبعتهم من أساتذتها املسترشقني؛ ألنّهم ببساطة يؤمنون بانتظار
قدوم نبي بعد موىس يدعو للتوحيد ،وكانوا يقرأون وصفه يف كتابهم املق ّدس ،ويح ّدثون
العرب عنه ،ويتوقّعون أن يكون من أحد بطون إرسائيل بيت يعقوب بن إسحاق ،فجاء
من بيت إسامعيل والعرب ،فأنكروا رسالته عصب ّية للبيت والقبيلة.
راب ًعا :ال ّ
العقدي لتوحيد
شك أ ّن أصل اليهوديّة تؤمن بتوحيد الله تعاىل ،لك ّن التص ّور
ّ
الله تعاىل غري مستقيم؛ فإنّهم يؤمنون بالتشبيه والتجسيم ،والصعود والنزول ،وقد طلبوا
من موىس رؤية الله جهرة بالعني املج ّردة ،فهذا توحيد َمشُ وب بجسميّة ما ّديّة ألحدت
رب العاملني؛ لذلك عارضهم القرآن وخالفهم يف هذا التص ّور
عن التوحيد
الحقيقي لله ّ
ّ
املغاير للتوحيد الخالص ،فقال﴿ :ﭠ ﭡ ﭢﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾
اإللهي عن مامثلة ال َخلْق بقوانينه املا ّديّة،
[سورة الشورى ،اآلية  ،]11وهو التنزيه
ّ
كام قال -تعاىل﴿ :-ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾ [سورة املؤمنون ،اآلية 91؛ سورة
الصافات ،اآلية  ،]159وقال ﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ﴾[سورة الطور ،اآلية 43؛ سورة
رب
عم ال يليق ،وعن إرشاك إله معه ،سبحان ّ
الحرش ،اآلية ،]23فهذا تنزيه لله بوصفه ّ
عم يقولون عل ًّوا كب ًريا.
َّ
[[[ انظر :الراغب األصفهاين ،املفردات يف غريب القرآن ،م.س ،ص.858
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اإلسالمي»[[[،
خامسا :ت َّدعي نويفرت أ ّن هذا التفاوض القرآ ّين «غري مذكور يف التقليد
ً
ّ
ٍ
نصوص قدمية ت َّدعي ،وإ ّن العهد القديم ،أو ما يس ُّمونه كذلك اليوم مخالف
أي
لكن َّ
متام املخالفة لـ(التوراة األصل ّية) ،فهي نصوص ح ّرفت عن األصل املن َّزل عىل موىس،
مب ّدل بأيدي الرهبان ورجال الدين اليهود عرب القرون يف السبي وقبله وبعده ،فالنصوص
القدمية مشكوك يف صلتها بالنبي موىس ،ولقد أخرب القرآن عن تحريف اليهود
لكتابهم املق ّدس عند كتابتهم له[[[ ،وهذا ال يشهد بالتفاوض مع النصوص القدمية قيد
يغيون الحقائق الواقع ّية ،ويُزيّفون
أمنلة ،وإنّ ا شاهد بهيمنة القرآن عليها ،لك ّن القوم ّ
التاريخ ،ويش ّبهون عىل الناس بزيف وضالل ما يف أنفسهم ،ساء ما يحكمون.
 (القرآن والعقيدة النيقاو ّية)[[[:ت ّدعي نويفرت مشابهة سورة اإلخالص من القرآن مع العقيدة النيقاويّة ،أو اإلميان
مثال لتلك املشابهة بقوله -تعاىل ﴿ :-ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
النيقاوي ،ورضبت ً
ّ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾ [سورة اإلخالص ،اآلية « ،]3حيث تؤكّد العقيدة
النيقاويّة التي تعتقد بأ ّن املسيح مخلوق من ما ّدة مجانسة لإلله»[[[ ،وهذا خلط غري
مقبول بامل ّرة؛ لِ َم ييل من أسباب:
أ ّو ًل :من العجب أن يُ َّدعى التوحيد يف عبادة مثلّثة ،فتلك طا ّمة كربى ،فال يوجد
بعد تعظيم معبودات ومألوهات ثالث؛ كام هو واضح يف اإلميان النيقاوي؛ إال تحقيق
برب واحد؟!.
التثليث؛ ّ
فأن لهم بالتوحيد أو دعوى اإلميان ّ
نصا من نصوص العصور القدمية املتأخرة) ،م.س ،ص.13
[[[ انظر :نويفرت ،أنجليكا( ،القرآن بوصفه ًّ
َ
اب ِبأيْ ِدي ِه ْم ث ُ َّم يَقُولُو َن َهذَا ِم ْن ِع ْن ِد الله لِيَشْ ُتَوا ِب ِه ََث ًنا قَلِيلً فَ َويْ ٌل لَ ُه ْم ِممَّ كَتَبَ ْت أَيْ ِدي ِه ْم َو َويْ ٌل
[[[ قال تعاىل﴿ :فَ َويْ ٌل لِل َِّذي َن يَ ْكتُبُو َن الْ ِكتَ َ
لَ ُه ْم ِم َّم يَك ِْس ُبونَ﴾[سورة البقرة ،اآلية ،]79وقالِ ﴿ :م َن ال َِّذي َن هَادُوا يُ َح ِّرفُو َن الْ َكلِ َم َع ْن َم َو ِاض ِع ِه﴾[سورة النساء ،اآلية ،]46وقال﴿ :فَب َِم
نَق ِْض ِه ْم ِميثَاقَ ُه ْم لَ َع َّنا ُه ْم َو َج َعلْ َنا قُلُوبَ ُه ْم ق َِاس َي ًة يُ َح ِّرفُو َن الْ َكلِ َم َع ْن َم َو ِاض ِع ِه َون َُسوا َحظًّا ِم َّم ُذكِّ ُروا ِب ِه َو َل تَ َز ُال تَطَّلِ ُع َع َل خَائِ َن ٍة ِم ْن ُه ْم﴾
[سورة املائدة ،اآلية ]13وقالَ ﴿ :و ِم َن ال َِّذي َن هَادُوا َس َّم ُعو َن لِلْك َِذ ِب َس َّم ُعو َن لِ َق ْومٍ آ َخرِي َن لَ ْم يَأْت َُوك يُ َح ِّرفُو َن الْ َكلِ َم ِم ْن بَ ْع ِد َم َو ِاض ِع ِه﴾
[سورة املائدة ،اآلية.]41
[[[ اإلميان النيقاوي مثلث حيث يقول( :نؤمن بـ(إله واحد اآلب) ،وبرب واحد (يسوع املسيح ابن الله الوحيد) املولود من اآلب قبل كل
الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غري مخلوق مساوي اآلب يف الجوهر ،ونؤمن بـ(الروح القدس) الرب املحيي
املنبثق من اآلب.).
نصا من نصوص العصور القدمية املتأخرة) ،م.س ،ص.13
[[[ انظر :نويفرت ،أنجليكا( ،القرآن بوصفه ًّ
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ثان ًيا :تدور نويفرت بني أمرين اثنني كليهام خروج عن ح ّد الصواب؛ أل ّن اإلميان
كنص اآلية ،وهذا يعصف باملقارنة واملشابهة من األساس،
النيقاوي ليس وحيًا سامويًّا؛ ّ
فهل نويفرت ترى كالم القساوسة وح ًيا مق ّد ًسا؟ فإ ّن هذا ما أزرى به القرآن ،فقال:
﴿ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ
خروج
ﯯ ﯰ﴾[سورة التوبة ،اآلية ،]31فاعتبارها كالم األحبار وحيًا
ٌ

يل املستقيم ،أو ترى أ ّن كالم القرآن ليس بوحي؟ فإنكارها وحي
عن املنطق العق ّ
خروج عن اعتباره عند املسلمني ،وهذا خروج عن ح ّد املوضوع ّية واإلنصاف
القرآن
ٌ
نص اآلية الكرمية وبني
تصح املشابهة واملقارنة بني ّ
العلمي؛ وعىل كال األمرين ال ّ
ّ
مق ّررات اإلميان النيقاوي.
ثالثًا :من أعجب العجب أ ْن ت ّدعى مشابهة بني قول الله ﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾
وبني العقيدة النيقاوية؛ ألنّهام متقابالن متعارضان تعارض التوحيد والتثليث؛ فالقرآن دعوة
ُخالف آي َة اإلخالص نصوص القرآن األخرى ،وهذه اآلية
للتوحيد وآمر به وقائم عليه ،فلم ت ْ
ملوصوف ٍ
ٍ
رب العاملني ،ولقد أكّدت ذلك آيات
الكرمية وصف واحد مح َّدد
واحد هو الله ّ
قرآنيّة أخرى؛ كقوله -تعاىل﴿ :-ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﴾ [سورة يُونُس ،اآلية ،]68وقوله -تعاىل ﴿ :-ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾ [سورة الْ َنْ ِب َياء ،اآلية ،]22وأ ّما اإلميان النيقاوي فهو مثلث معلوم من
نصوصه التي أجمع عليها القساوسة.

 دعوى االقتباس عىل مستوى اآلراء العقد ّية:ليس من ّ
شك أ ّن دعوى اقتباس القرآن بعض العقائد الكتاب ّية السابقة دعوى
الصلة بني املشرتكني ،فالقرآن والتوراة
تنبعث من مسلّمة الفصل بني املتامثلني ،وقطع ّ
واإلنجيل كتب سامويّة أوحى الله بها إىل أنبيائه عىل التوايل :موىس ،فعيىس،
فمح ّمد ،وكون القرآن يدعو إىل العقائد األساس ذاتها ال ّ
يدل عىل االقتباس؛ بقدر ما
ّ
اقي الذي تب ّنته
يدل عىل نقاط الصواب يف هذه الكتب السابقة؛ لذا فإ ّن الدرس االسترش ّ
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نويفرت يزعم أ ّن «اآلراء العقديّة ،تشمل أربعة عناوين كبرية؛ هي :الخلق ،والقصاص؛
مبا يف ذلك الدينونة األخرية والقيامة ،وشكل الوحي ،وعقيدة األرواح .ويف هذه العناوين
الكبرية األربعة توجد تفاصيل ميكن النظر إىل تب ّنيها من قبل النبي مح ّمد» .
[[[

والر ّد عىل ذلك باآليت:
ً
أول :عالج تلك املعضلة؛ بعدم الفصل بني املتامثلني ،وضبط املنهج ّية العلم ّية.
ثان ًيا :هذه الدعوى –يف الحقيقة– دليل ص ّحة القرآن؛ ملا ّ
تدل عليه من وحدة الوحي
للكتب السامويّة ،فبنظرة أعمق ندرك تص ّور عالقة القرآن بالكتب السابقة؛ من الهيمنة
عليها؛ إ ّما للتأييد ،أو للتفنيد ،أو لتعديل بعض املعارف التي ح ّرفتها الكتب السابقة ،وال
ّ
شك أ ّن القضايا الكربى التي أشارت إليها نويفرت داخلة ضمن الهيمنة القرآنيّة.
ثالثًا :عىل سبيل املثال ،فإ ّن (قضيّة الخلق) أوج َدت فروقًا جوهريّة بني عرض القرآن
لقض ّية الخلق ،وبني عرض التوراة واإلنجيل لها ،حيث ظهر تف ّوق العرض القرآ ّين ملسألة
الخلق  ،وكذلك قض ّية (شكل الوحي) ومفهومه يف الكتب السابقة يختلف عن شكل
لغوي للوحي يع ّم الوحي للنحل وأل ّم
الوحي ومفهومه يف القرآن الكريم ،فهناك مفهوم ّ
عقدي عليه مدار ص ّحة النب ّوة وقَبُول
موىس وللشياطني إىل أوليائهم ،وهناك مفهوم
ّ
الرسالة.
[[[

راب ًعا :قض ّية الحساب يوم القيامة هي من أصول العقائد اإلميان ّية يف جميع الرساالت
السامويّة ،ففي القرآن إشارة إىل هذا العموم ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗ ﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﴾ [البقرة ،]62 :فالقضيّة واحدة يف
جميع رساالت الله؛ أل ّن إقرار الثابت يشهد لص ّحة القرآن ،دون العكس.
خامسا :إ ّن عناد اإلنسان يبدو جل ًّيا يف تد ّخله يف أمور ال سلطان له عليها؛ كقض ّية
ً
[[[ انظر :جاجري ،أبراهام :اإلسالم واليهودية ،ترجمة :نبيل فياض ،ط ،1بغداد ،بريوت ،دار الرافدين للطباعة والنرش والتوزيع ،2017 ،ص.135
[[[ انظر :محمد ،األمري محفوظ ،عالقة الكتب الساموية بالعلم وموقف العلامء منها وآثارها املرتتبة – دراسة مقارنة تحليلية ،م.س،
ص.288-272
159

ألي
(شكل الوحي) ،فالله هو الذي يوحي إىل أنبيائه ورسله مبا يريده ويرضاه ،وال دخل ّ
إنسان -حتى النبي املرسل -يف طبيعة هذا الوحي ،سواء أكان الوحي كال ًما لله مبارشة؛
كام التوراة ،أم كان عن طريق ملك الوحي جربيل األمني؛ كام القرآن ،فال دخل لبرش يف
ذلك ،فالله أعلم حيث يجعل رسالته.
ويف ما ييل بيان لشبهات بعض املسترشقني التي أخذت عنهم إنجليكا نويفرت.

و -الْ َمقولة السادسة( :عرض إنجيلكا لرؤية األعامل الغرب ّية للقرآن):
 عرض نويفرت مقولة أبراهام جايجر (1874 - 1810م):ّ
استدالل عرضته وتناولته بصورة
ً
وتستدل به
تنقل إنجيلكا نويفرت كالم جايجر،
جديدة ،والغرض منه تبيّنه قائلة« :اقرتح أبراهام جايجر إعادة تقييم حاسمة للقرآن،
مخلصا عن الحقيقة ،وكانت
ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتص ّور جديد ملح ّمد؛ باعتباره باحثًا
ً
التاريخي ال يعدو أ ْن يكون سع ًيا
نتيجة عمله مع ذلك متناقضة بشكل واضح ،فالنقد
ّ
يل»  ،وهذا ات ّهام جديد اتّهمت به نويفرت القرآن الكريم بأنّه انتحل
وراء ّ
النص األص ّ
من النصوص القدمية ،وهو منحى خطري؛ نر ّد عليه مبا ييل:
[[[

ً
أول :أبراهام جاجري ( ، )Abraham Geigerنرش عام 1833م كتابًا بعنوان( :ماذا
استعار محمد من اليهوديّة) طالبًا إعادة تقييم حاسمة للقرآن ،فام دواعي هذا التقييم؟
وهل من رضورة إىل ذلك إال أوهام جايجر نفسه.
[[[

ثان ًيا :اعترب جايجر أ ّن النبي مح ّمد جاء بتص ّور جديد؛ باعتباره باحثًا عن الحقيقة،
نبي اصطفاه الله دون
ويبدو خلط جايجر واض ًحا يف (مفهوم النب ّوة)؛ فحقيقة مح ّمد أنّه ٌّ
نصا من نصوص العصور القدمية املتأخرة) ،م.س ،ص.7
[[[ نويفرت ،أنجليكا( ،القرآن بوصفه ًّ
[[[ أبرهام جايجر1874-1810( :م) هو :حرب يهودي أملاين ولد بفرنكفورت عىل نهر املاين سنة ( )1810تعلم علوم اليهودية عىل يد أخيه
سوملون جايجر ،ثم تعلم اللغة العربية واليونانية بجامعة بون ،وأدخل إصالحات يف الصلوات يف كنيسة اليهود ،وأصدر (املجلة العلمية
لالهوت اليهودي) بني ( 1835حتى  ،)1847وكان يكتب فيها عن كبار علامء اليهودية ،ودعا لعقد أول اجتامع لألحبار اإلصالحيني سنة
( ،)1837مبدينة فيزبادن ،وصار ح ًربا للجامعة اإلصالحية بالطائفة اليهودية يف فرنكفورت سنة ( ،)1863ثم صار ح ًربا لجامعة برلني سنة
( ،)1870أنشئت (املدرسة العليا لعلوم اليهودية) يف برلني سنة ( ،)1872وقد صار جايجر مدي ًرا لها حتى وفاته .انظر :بدوي ،عبد الرحمن،
موسوعة املسترشقني ،م.س ،ص223-222؛ بدوي ،عبد الرحمن ،دفاع عن القرآن ض ّد منتقديه ،م.س ،ص.23
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اختيار منه ،فالنب ّوة يف اإلسالم اصطفاء يقع من غري ترقّب أو انتظار ،أ ّما دعوى جايجر أ ّن
فلسفي جز ّيئ يشرتك فيه مئات البرش،
محم ًدا (باحث مخلص عن الحقيقة) فهذا شأن
ّ
حيث يختار اإلنسان لنفسه القيام بالبحث والنظر والتأ ّمل ،وهذا يختلف متام االختالف
عن النب ّوة ،ومعلوم دعوة اإلسالم والنبي مح ّمد للنظر والتأ ّمل وتعقّل األمور ،فالفرق بني
والخاص ،أو املطلق واملق ّيد.
الكل والجزء ،أو العا ّم
ّ
ّ
ثالثًا :حكَم جايجر عىل عمل النبي مح ّمد بالتناقض ،فلِ َم ذلك؟ وكيف يحكم عىل
أحد من األنبياء بالتناقض؟ وأين موطن التناقض؟ فهذا اتّهام يخاطب به الرجل نفسه
أو قو َمه؛ أل ّن واقع وحي القرآن للنبي الدعوة للتدبّر يف اآليات ،والبحث عن مواطن
االختالف من تناقض أو تضارب إلثبات تن ّزه القرآن عن ذلك ،فقال﴿ :ﭻ ﭼ
ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾ [سورة النساء،
اآلية ،]82إنّه إذًا يتح ّدى ،فال القرآن أو النبي مح ّمد يف الس ّنة يؤثر عنه مخالفة واحدة
متعسف
لحقائق العلم أو الطبيعة أو الكون؛ لذا فإ ّن حكم جايجر عىل النبي مح ّمد
ّ
وعا ٍر عن الدليل؛ لذا فإ ّن اعتامد نويفرت كالم جايجر ونقله عنه ّ
يدل عىل ضعف أدلّتها،
وأن لها ذلك؟
وقلّة بضاعتها ،وطلبها املعونة م ّمن سبقها من املسترشقني األملانّ ،
الْ ُمع َّرب بني أبراهام جايجر وآرثر جيفري:
رجعت نويفرت إىل مقولة قدمية ألبراهام جايجر وآرثر جيفري؛ لتتعرف عىل بعض
خاصة يف بعض املفردات القرآنيّة التي ا ّدعى جايجر أنّها مواضع اقتبسها
مالمح ما قاالهّ ،
القرآن من التوراة.
«يُ َق ِّدم جايجر القرآن نفسه عىل أنّه مختارات أدب ّية لعد ٍد ال يُحىص من التقاليد
الكتاب ّية والحاخام ّية التي استعارها مؤلّف القرآن من اليهوديّة؛ ل ُيؤلّف كتابًا لرتشيد
العريب
يل»  .يبدو أ ّن املسترشقني قد قرأوا الدرس ّ
كأي انحراف عن ّ
مجتمعه ّ
النص األص ّ
لعلوم القرآن ،فانتحلوا منها ما يخدم تطلّعهم إىل النيل من القرآن الكريم.
[[[

[[[ انظر :السيد رضوان :قراءة القرآن يف الغرب منذ قرنني وإىل الزمن الحارض إبحار بحثي ،مجلة التأويل ،تصدر عن رابطة املحمدية للعلامء
مركز الدراسات القرآنية ،عدد ( ،2014 ،)1ص.129
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لقد أورد جايجر بعنوان( :مفاهيم مستعارة من اليهوديّة) أربع عرشة كلمة ،فزعم
أ ّن اشتقاقاتها عربيّة يف األصل ال عربيّة ،وهي عىل التوايل( :تابوت ،والتوراة أو الرشيعة،
وج ّنة عدن أو الج ّنة ،وجه ّنم أو الجحيم ،وأحبار ،و َد َرس ،وربّاين ،والسبت ،والسكينة،
وطاغوت ،وفرقان ،وماعون ،ومثاين ،وملكوت» .
[[[

وهذه املفردات مناذج أشار من خاللها جايجر إىل اقتباس القرآن لها ،وقد لوحظ
من خالل سياقها العا ّم دقّة اختيارها يف ما له عالقة بالكتاب األ ّول من التابوت والتوراة
والربّاين والسبت ،وبقيتها له عالقة بصورة ما مبا ورد يف العهد القديم؛ بغية إثبات
استالل القرآن منها ،وبعد تدقيق النظر ندرك أ ّن القرآن يُورد معاملة األمم السابقة مع
لتبي لنا مدى معالجة
نب ّيها إيجابًا أو سل ًبا ،فلو تت ّبعنا هذه املواضع موض ًعا تلو اآلخر ّ
تعظيم لها ،وإنّ ا أورد هذه املواضع لتدور يف جملتها بني إخبار
القرآن لها أنّه مل يوردها
ً
عنها لبني إرسائيل يف عهد موىس ،أو نقد وتقييم لها ،أو بيان وجه الصواب فيها.
أ ّما كتاب آرثر جيفري  ،واملس ّمى بـ(املفردات األجنبيَّة يف القرآن) ،فهو يعترب مور ًدا
مرجعي لهذه الدراسة ،حيث يُعاد النظر يف املعايري
كذلك للمفردات املع َّربة ،وهو عمل
ّ
التي دفعت جيفري إىل التعبري عن مشاركة القرآن للّغات األخرى يف بعض املفردات
مبصطلح «استعارة» ،ولقد نال هذا الكتاب (املفردات األجنب َّية يف القرآن) قبولً واس ًعا
لدى املسترشقني ،حيث بنى جيفري دعواه التي ق ّدمها يف هذا الكتاب عىل كتابات اإلمام
السيوطي التي سبق ذكرها يف هذا البحث ،وأضاف للكلامت التي أوردها السيوطي
وغريه عد ًدا آخر من الكلامت ،ووصل بها إىل نحو ( )256كلمة ،وا ّدعى أنّها ليست عرب ّي َة
األصل استنا ًدا إىل البحوث اللغويّة والدراسات التاريخ ّية واألثريّة الحديثة .
[[[

[[[

[[[ انظر :أبراهام ،جايجر ،اإلسالم واليهودية ،م.س ،ص.110-90
[[[ آرثر جفري1959-1892( :م) ،مسترشق أسرتا ِل ولد ِف ملبورن بأسرتاليا ،وتَخرج من جامعة ملبورن سنة (1918م) ،حصل عىل رسالة
املاجستري سنة (920م) ،ثم عمل أستاذا مبدرسة الدراسات االسترشاقية بالجامعة األمريكية بالقاهرة سنة (1921م) وحصل عىل الدكتوراه
واألدن ،وتزوج من إيلسا سكرترية مدير
َ
سنة (1929م) ورحل لجامعة كولومبيا عام (1938م) وعمل بها أستاذا بقسم لغات الرشق األوسط
الجامعة األمريكية بالقاهرة سنة (1923م) ،وتويف بكندا .انظر :العقيقي ،نجيب ،املسترشقون ،م.س ،ج ،3ص.1013
[[[ انظر :بن أيب املكارم ،مثامة فيصل :هل يف القرآن كلامت أعجمية؟ دراسة تحليلية آلراء العلامء العرب واملسترشقني ،جامعة موالنا آزاد
الوطنية األردية (فرع لكناو)( ،ص.)11:
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خاصة اليهود ،يف الكتابة يف هذا املوضوع
وتوالت أعامل املسترشقني األملانّ ،
كل من :إجناتس جولدزيهر
بشكل متواصل ،وأبرز من كتبوا يف هذا االتّجاه ّ
( ، )Ignaz Goldziher) (1850–1921وجوزيف هوروفتش (،)1931-Horovitz,J) (1874
ومن آثاره( :الصالت العرب ّية اليهوديّة يف الجاهل ّية) سنة (1929م) ،و(اشتقاق لفظ
القرآن)  ،وهارتويغ هريشفيلد (Hirschfeld, H) (1854–1934م)  ،وهايرنيش شباير
(1935-Speyer,H) (1897م) ،من آثاره :القصص الكتا ّيب يف القرآن (جريفنانيخن
1939م)  ،ويوحنا يعقوب رايسكه )1716-1774م().(Johann Jacob Reiske
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

ولقد انتهج املسترشق اإلرسائييل أندريه شالوم زاوي منهج االسترشاق األملاين ،يف
كتابه (مصادر يهوديّة يف القرآن) الذي يع ُّد من املؤلَّفات النادرة التي تركِّز عىل تحليل
اآليات القرآن َّية ونقدها؛ إِ ْذ شمل جميع سور القرآن الكريم ،را ًّدا عد ًدا كب ًريا من آياته
اقي يف هذا «الكتاب يحتوي
إىل مصادر دينيَّة يهوديَّة قدمية ومتأ ِّخرة ،والدرس االسترش ّ
عىل ِق ْس َمني عن القرآن الكريم :األ َّول :ترجمة ملعانيه إىل اللغة العربيَّة ،والثاين :نَقْد
لآليات القرآن َّية ور ّدها إىل مصادر يهوديَّة وأخرى أجنب َّية غري أصيلة»  ،وهذا التو ّجه
اقي القديم نسب ًّيا قد أ ّدى إىل ظهور هذه املدرسة االسترشاق ّية املحدثة.
االسترش ّ
وبالجملة ،فقد تت ّبع هؤالء ِ
الص َي َغ القرآن ّية للموضوعات البيبل ّية واألدب ّيات اليهوديّة
الشعبيّة بعد أزمنة العهد القديم ،وبذلك فقد أخرجوا القرآن من السياقات املك َّررة
ووسعوا آفاق تأ ّمله بات ّجاه املرشق
التي كان قد ُوضع فيها يف مواجهة الجاهل ّية العرب ّيةَّ ،
الكالسييك األوسع .
[[[

[[[

[[[

[[[ الزركيل ،األعالم ،م.س ،ج ،1ص.86
[[[ انظر :العقيقي ،نجيب ،املسترشقون ،م.س ،ج ،2ص.744-743
[[[ م.ن ،ج ،2ص.750-749
[[[ م.ن ،ج ،2ص.750
[[[ انظر :الزركيل ،األعالم ،م.س ،ج ،8ص265؛ بدوي ،موسوعة املسترشقني ،م.س ،ص.303-298
[[[ صدر هذا الكتاب عن دار نرش «دافري» اإلرسائيل َّية يف مدينة القدس سنة (.)1983

[[[ انظر :البهنيس ،أحمد صالح« ،كتاب مصادر يهودية يف القرآن للمسترشق شالوم زاوي -عرض وتقديم» ،مجلة (القرآن واالسترشاق
املعارص) ،م.س ،العدد ( ،)3صيف  ،2019ص.14
[[[ رضوان ،السيد« :قراءة القرآن يف الغرب منذ قرنني وإىل الزمن الحارض» ،مجلة التأويل ،م.س ،ص.130
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مالحظات رضور ّية:
جدير ِ
بالذكْر قبل تناول موضوع هذه الشبهة أ ْن نطرح مالحظات ع ّدة لها أه ّم ّية بالغة؛
اإلسالمي للقرآن ،وهي كام ييل:
لنتع ّرف عىل تعلّقاتها بالدرس
ّ

ً
أول :الْ ُمع َّرب عند علامء اإلسالم:
وخاصة اليهود منهم ،هذا املوضوع ،وأدخلوه يف دراساتهم
تلقّف املسترشقون،
ّ
اللّغوية واالسترشاقيّة ،وأقاموا عليها مناهجهم املختلفة ،فقضيّة (املع َّرب من األلفاظ)
أخص القضايا العلم ّية التي شغلت العقل ّية املسلمة منذ قرون عديدة ،والذائقة
من ّ
العربيّة قدميًا وحديثًا ،كام شغلت علامء علوم القرآن واللّغة العربيّة عىل جهة الخصوص،
فلهذه القض ّية نوع تعلّق بعلوم القرآن وعلوم اللغة العرب ّية يف الوقت نفسه.
اشتقاقي يف لغة
لقد تن ّبه علامء القرآن إىل هذه املفردات التي ال يوجد لها أصل
ّ
خاص بها هو (املع َّرب) ،ويعنون به ما دخل لغة العرب
العرب ،وأطلقوا عليها مصطلح ّ
من خالل املخالطة أو االستعامل ،ولقد تناول اإلمام السيوطي هذا املوضوع بالدرس يف
خاص به ،هو( :املُه َّذ ُب ِف َما َو َق َع ِف القُرآنِ ِم َن املُع َّرب) ،وقال فيه« :اختلفت
مص ّنف ّ
األمئّة يف وقوع املع َّرب يف القرآن :فاألكرثون؛ ومنهم اإلمام الشافعي ،وابن جرير ،وأبو
عبيدة ،والقايض أبو بكر ،وابن فارس عىل عدم وقوعه فيه؛ لقوله -تعاىل﴿ :-ﮫ
ﮬ﴾[يوسف ،]2 :وقوله ﴿ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ
ﯟ ﯠ﴾[سورة فصلت ،اآلية ،]44وقال غريهم :بل كان للعرب العاربة التي
نزل القرآن بلغتهم بعض مخالطة لسائر األلسنة يف أسفار لهم ،فعلقت من لغاتهم
غيت بعضها بال ّنقص من حروفها ،واستعملتها يف أشعارها ومحاوراتها حتى ج َرت
ألفاظ ّ
َمجرى العريب الفصيح ،ووقع بها البيان ،وعىل هذا الح ّد نزل بها القرآن.
كل هذه األلفاظ عربية رصفة ،ولكن لغة العرب متّسعة ج ًّدا ،وال يبعد
وقال آخرونّ :
أن تخفى عىل األكابر الجلَّة –أي من العلامء – ،وقد خفي عىل ابن عباس ريض الله
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عنهام معنى فاطر ،وأجابوا عن قوله -تعاىل﴿ :-ﮫ ﮬ﴾ بأ ّن الكلامت اليسرية غري
العرب ّية ال تخرجه عن كونه عرب ًّيا ،فالقصيدة الفارس ّية ال تخرج عن لغتها بلفظة عرب ّية
موجودة فيها ،قال الشافعي –رحمه الله– يف الرسالة( :ال يحيط باللغة إال نبي) .
[[[

وعن قوله﴿ :ﯟ ﯠٌ﴾ بأ ّن املعنى من السياق أكالم أعجمي ومخاطب
عر ّيب ،واستدلّوا بات ّفاق النحاة عىل أ ّن منع رصف نحو إبراهيم للعلم ّية والعجمة ،ومورد
محل خالف ،فالكالم يف غريها :مو َّجه بأنّه إذا ات ّفق عىل
هذا االستدالل بأ ّن األعالم ليست ّ
وقوع األعالم فال مانع من وقوع األجناس» .
[[[

ولقد انتهى اإلمام السيوطي إىل أ ّن ورود املع ّرب يف القرآن ال يخرجه عن عربيّته،
وأ ّن كالم اإلمام الشافعي ّ
بكل
يدل عليه  ،وكذا ما ورد عن ابن عباس من أن القرآن نزل ّ
لسان ولغة ،فقد قام اإلمام السيوطي برتجيح وجود املع َّرب يف القرآن بناء عىل استدالل
معان ألفاظه» ،
اإلمام الطربي يف تفسريه ،كام قال يف اإلتقان« :املراد بإعرابه معرفة ِ
عب عنه علامء القرآن بِ صطلح (إعراب القرآن) ،وليس املراد باإلعراب مبصطلح أهل
وقد ّ
النحو ،إنّ ا املراد به هنا(« :إبانة حروفه ،وإجادة ترتيله ،وت َحسني حالوته ،وعدم اللحن
فيه ،عىل الوجه املتلقّى توات ًرا عن النبي مح ّمد مع التفكّر والتدبّر ،أو إعراب القرآن:
معان ألفاظه؛ أل ّن القراءة مع فقده ليست قراءة وال ثواب فيها إال ملن كان
معرفة ِ
[[[

[[[

[[[ سيأيت تخريج ما يدل عليه من كتاب الرسالة.
[[[ السيوطي ،جالل الدين :املهذب فيام وقع يف القرآن من املعرب ،تحقيق :التهامي الراجي الهاشمي ،ال ط ،صندوق إحياء الرتاث اإلسالمي
املشرتك بني مملكة املغرب ودولة اإلمارات العربية( ،د ت) ،ص60-58؛ الجوزي ،جامل الدين أبو الفرج :فنون األفنان يف عيون علوم
القرآن ،ط  ،1بريوت لبنان ،دار البشائر1987( ،م) ،ص341؛ القيعي ،محمد عبد املنعم :األصالن يف علوم القرآن ،ط1996( ،4م) ،ص299
وبعدها ،تحت عنوان (اإلعراب وغري املشهور من اللغات)؛ الحلبي ،نور الدين محمد عرت :علوم القرآن الكريم ،ط ،1دمشق ،مطبعة الصباح،
(1993م) ،ص 259بعنوان (املعرب من القرآن).
خاصا يجهل
َب إىل أن من ال ُق َرآن ًّ
[[[ لفظ اإلمام الشافعي الدال عليه( :ولعل من قال :إن يف ال ُق َرآن َ
غري لسان العرب ،وقُب َِل ذلك منه َذه َ
بعض العرب ،ولسان العرب :أوسع األلسنة مذهبًا ،وأكرثها ألفاظًا ،وال نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غ ُري نبي ،ولكنه ال يذهب
بعضَ ه ُ
منه يشء عىل عامتها ،حتى ال يكون موجودًا فيها من يعرفه) .انظر :القريش ،اإلمام الشافعي املطلبي :الرسالة ،تحقيق :أحمد شاكر ،ط،1
مرص ،مكتبه الحلبي1940( ،م) ،ص.42
[[[ السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،2ص.3
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العرب؛ أل ّن ذلك مبلغ علمه» ،
شبه أ ّم ّي فهو مأجور بتالوته ،وإ ْن َّ
أخل بِ وازين اللسان ِ ّ
والدليل عىل ذلك حديث أيب هريرة قال :قال رسول الله« :أَ ْع ِربُوا ال ُق ْرآَنَ َوالْ َت ِم ُسوا
َغ َرائِ َبهُ »  ،وهذا األثر ّ
كل مفردة من مفردات القرآن بها غرابة
يدل عىل رضورة معرفة ّ
من أي وجه من الوجوه ،ومنها امل ُع َّرب بالقرآن.
[[[

[[[

ثان ًيا :نقاط مه ّمة:
ـ إ ّن هذا املوضوع (املع َّرب من األلفاظ) له تعلّقات ع ّدة باالسترشاق؛ من أه ّمها:
تناص القرآن أو اقتباسه من النصوص القدمية ،وقد سبق تناولها
البحث عن أمثلة ّ
بالعرض والتحليل والنقد ،وال أعيد ما سبق ،فلهذا املوضوع نوع تعلّق بخصوص دعوى
تناصها.
اقتباس بعض املفردات األعجمية أو ّ
ـ إ ّن تناول أبراهام جايجر ،بالدراسة املشابه بني القرآن وبني الكتب املق ّدسة عند اليهود،
العلمي يدور حول موضوعات يهوديّة ،وأه ّم كتبه هو« :الكتاب
ومعظم إنتاج جايجر
ّ
األصيل وترجامت الكتاب املقدس» سنة 1857م؛ ويعنينا من إنتاجه هنا كتابه« :ماذا أخذ
محمد من اليهودية؟» (سنة 1833م) ،وستتواىل الكتابة يف هذا املوضوع عند املسترشقني
األوروب ّيني بشكل متواصل ،ومن أبرز من كتب يف هذا االت ّجاه :جولد تسيهر (Ignaz
 ، )Goldziherوهرشفلد  ،وهوروفتش ،وغريهم ،كام أق ّر هؤالء أنفسهم بأ ّن كتاب جايجر
حافل باألخطاء ،وباآلراء املتح ّيزة غري القامئة عىل أسانيد وثيقة ،وفيه نزعة مغالية إىل
[[[

[[[

[[[ انظر :الجرمي ،إبراهيم محمد :معجم علوم القرآن ،ط ،1دمشق ،دار القلم2001( ،م) ،ص.40
[[[ أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف )116 /6( ،وأبو يعىل املوصيل يف مسنده ( ،)436/11رقم )6560( :وقال :ومدار إسناد حديث أيب هريرة
عىل عبد الله بن سعيد وهو ضعيف ،والحاكم مبستدركه ( ،)477/2والبيهقي يف شعب اإلميان ( ،)548/3وقال :العراقي يف تخريج أحاديث
اإلحياء :سنده ضعيف .انظر :الشافعي ،أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أيب بكر بن إسامعيل بن سليم بن قامياز بن عثامن البوصريي
الكناين :إتحاف الخرية املهرة بزوائد املسانيد العرشة ،ط ،1الرياض ،دار الوطن للنرش1999( ،م) ،ج ،6ص ،344رقم.)5988( :
[[[ إجناس جولد تسيهر ،)1921 1850-( :مسترشق مجري موسوي يلفظ اسمه باألملانية اجناتس جولد تسيهر ،تعلم يف بودابست وبرلني
وليبسيك ،ورحل لسورية سنة  1873م ،فتعرف بالشيخ طاهر الجزائري وصحبه مدة ،وانتقل لفلسطني ،فمرص ،فالزم بعض علامء األزهر،
وعي أستاذا بجامعة بودابست عاصمة املجر ،وتويف بها ،أشهر كتبه (العقيدة والرشيعة يف اإلسالم) ،وكتاب (مذاهب التفسري اإلسالمي).
ّ
انظر :الزركيل ،األعالم ،م.س ،ج ،1ص.84
[[[ هرشفيلد :سبق التعريف به.
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تل ّمس أشباه ونظائر بني املشنا وبني القرآن عىل أسس واهية واعتبارات شكل ّية .
[[[

إذًا ،واقع هذه الشبهة أنّهم حاربوا بالقرآن بباب من أبواب علوم اللّغة القرآن ّية.
الر ّد عىل شبهة جايجر بالتحليل والنقد:
يُر ّد عىل هذه الدعوى من خالل ما ييل:

يشتق العر ّيب
يشتق
األعجمي من العر ّيب ،أو أ ْن ّ
أ ّو ًل :من املعلوم أنّه من امل ُحال أ ْن ّ
ّ
تشتق الواحدة منها من األخرى ،سواء أكانت عىل سبيل
من
األعجمي؛ أل ّن اللّغات ال ّ
ّ
املواضعة يف األصل ،أم عىل سبيل اإللهام ،وإنّ ا يقع االشتقاق يف اللغة الواحدة بعضها
ِم ْن بعض؛ أل ّن االشتقاق نتاج وتوليد ،ومحال أ ْن تنتج النوق؛ إال حورانًا ،وتلد املرأة إال
األعجمي من العر ّيب كان كمن ا َّدعى أ ّن الطري من الحوت .
اشتق
إنسانًا؛ ومن ّ
ّ
[[[

ثان ًيا :مسألة اقتباس القرآن مفردة واحدة من التوراة أمر مرفوض ال يقبله املسلم؛
وتفصيل ،ولقد أورد علامء القرآن واللّغة مناذج ع ّدة وأمثلة شتّى ملفردات جرت
ً
جمل ًة
تدل عىل عامل ّية القرآن ،وكذلك ّ
عىل ألسنة العرب والعجم ،وهذه أمارة ّ
تدل عىل اإلعجاز
ّغوي يف املفردة القرآن ّية ،ونحن ندرك أ ّن اللّغة بنت املحاكاة ،ومن علَّم آدم األسامء
الل ّ
كلّها ن ّزل القرآن باأللسنة كلّها؛ لذلك فمن املحال أن توجد مفرد ٌة مع َّرب ٌة غري مفهومة؛
يس القرآن ِ
للذكْر؛ حيث يسهل إدراك املفردات عىل َم ْن قرأ القرآن.
أل ّن الله -تعاىل -قد َّ
ثالثًا :إ ّن تعريب املفردات القرآن ّية املع َّربة يقع باالستعامل العر ّيب لها ،وإ ّن اللغات
رض تناول لغ ٍة مفردة من لغة أخرى؛ ما دام أهل اللغة
اإلنسان ّية تتالقح وتتالقى ،وال ي ّ
وتعليم
فهم وإفها ًما،
ً
قبلها قد تناولوها باالستعامل ،ودرجت عىل األلسنة ،وتواصلوا بها ً
وإعال ًما ،فام زالت مجامع اللغة العربيّة تقوم بتعريب بعض املصطلحات العلميّة ،من
فضل عن أسامء األعالم ،وهذا يدخل يف باب الثقافة العا ّمة يف
أسامء اآلالت والنظريّاتً ،
لغة البرش ،أ ّما يف لغة القرآن الكريم فال يوجد عند الله –تعاىل– ثقافة عرب ّية أو أعجم ّية.
[[[ انظر :بدوي ،عبد الرحمن ،موسوعة املسترشقني ،م.س ،ص 223-222؛ بدوي ،عبد الرحمن ،دفاع عن القرآن ضد منتقديه ،م.س ،ص.23
[[[ انظر( :الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية) ،أيوب بن موىس الحسيني القرميي الكفوي ،أبو البقاء الحنفي (ت1094 :هـ)،
تحقيق :عدنان درويش ،محمد املرصي ،النارش :مؤسسة الرسالة ،بريوت( ،د :ت) ،ص.117
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راب ًعا :إ ّن هذا الباب املس ّمى بـ(الْ ُمع َّرب) له صلة موصولة من خالل باب (غريب
القرآن) ،فال ب ّد من معرفة املع َّرب والغريب خدمة لتفسري القرآن ،واملع َّرب نوع من
غرائب القرآن ،وهو ألفاظ قرآن ّية وقعت من غري لغة العرب ،ولقد تع ّرض له العلامء
كث ًريا يف كتب علوم القرآن ،وكتب التفسري ،وكتب اللغة ،وألّفت فيه كتب وبحوث
مفردة ،ولقد أحصاها العلامء ،ومن أمثلة املع َّرب قوله -تعاىل﴿ :-ﯗ ﯘ﴾[سورة
السر بالحبشيّة ،ومنه قوله ﴿ :ﮚ ﮛ﴾ [سورة
الكهف ،اآلية  ]21واألرائك هيُ ّ :
الرحمن ،اآلية ( ]54ا ِإل ْستَ ْ َبق) :الديباج الغليظ بلغة العجم ،ومنه قوله﴿ :ﯽ
ﯾ﴾[سورة النساء ،اآلية ،]51و(الْجِ ْب ِت) :الشيطان بلغة الحبشة ،أو الساحر.
خامسا :هناك فائدة مستفادة من إيراد املع َّرب يف القرآن وغريبه ومتشابهه وحروفه
ً
املقطعة –بصفة عا ّمة– فلو كان القرآن الكريم عىل منط سياق واحد ملا مت ّيز ،وهذا من
التفصيل القرآ ّين حتّى ميتحن القرآن العقليّة اإلنسانيّة ،ويت ّم به اإلعجاز والتح ّدي ،ويعلو يف
ديوان كامل الحكمة ،وتفقُّد ينابيع اللّغة التي تسعى إىل تحقيق فهم القرآن ،فال يستوي
من يعلم هذه املفردات املع َّربة أو الغريبة أو املتشابهة يف القرآن مع من ال علم له بها،
كل عرص يبدو مت ّيز أهل العلم بالقرآن عن بق ّية العلامء مبعرفة هذه املواطن.
ففي ّ
سادسا :من فوائد إيراد املع َّرب يف القرآن أنّه لو علمت البرشيّة كلّها حكمة إيراد
ً
املع َّرب والغريب ،واملتشابه البعيد والقريب من القرآن لوقف الناس عىل حكمة الحكيم
الخبري ،فهذا من عطاء القرآن ومن حكمة الله تعاىل ،ومن أوضح حكمه يف هذه املواطن:
“الحثُّ عىل زيادة التفكّر والتدبّر يف آيات القرآن الكريم ،وظهو ُر التفاضل والتفاوت
أشق
بني العلامء ،وزياد ُة األجر والثواب؛ أل ّن األجر عىل قدر املشقّة ،فمعرفة املتشابه ّ
وأصعب ،وح ْم ُل ال ّناس عىل تلقّي العلم جثيًّا عىل ال ُّرك َِب ِمن ال َّر ِاس ِخني يف العلم”[[[،
وقد يكون من امله ّم أن نتساءل :ما مدى إثبات إعجاز القرآن يف باب املع َّرب والغريب؟
ساب ًعا :ومن حكمة الله -تعاىل -كذلك يف إيراد املع َّرب والغريب ،إظها ُر عجز املسلم
أمام القرآن ،واضطرا ُره لإلميان مبن أنزله –سبحانه–؛ لتوقّف ف ْهم القرآن عىل اإلميان بالله؛
[[[ انظر :الرومي ،فهد بن عبد الرحمن بن سليامن :دراسات يف علوم القرآن الكريم ،ط  ،12حقوق الطبع محفوظة للمؤلف2003( ،م) ،ص.405
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فمن أنزل القرآن هو أعلم به ،قال -تعاىل ﴿ :-ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾[سورة
الرحمن ،اآلية  ،]2 1-وقال﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﴾[سورة البقرة ،اآلية ،]269
فال ب ّد من اإلميان بالله؛ ألنّه مل تنقطع حاجة العالَم بالله مبج ّرد انتهاء وحي القرآن؛ أل ّن
الله يو ِّجه من يشاء من العلامء إىل سالمة فهم القرآن.
الر ّد عىل اقتباس القرآن من النصوص القدمية:
وير ّد عىل ذلك مبا ييل:

أ ّو ًل :كيف يتس ّنى اقتباس القرآن من العهد القديم مع اختالف اللغة ،فالقرآن عر ّيب
فضل عن انقطاع الواسطة بني النبي مح ّمد
والتوراة عربيّة أو رسيانيّة أو التينيّة؟ ً
وبني صاحب التوراة؟ بل وانقطاع الواسطة بني النبي مح ّمد وبني التوراة ِ
نفسها؟
وعىل فرض وقوع يشء من تلك الوسائط فلَم يُؤث َ ْر جلوس النبي مح ّمد عىل يد
أعجمي ؟ فضلً عن أ ّم ّية النبي مح ّمد التي تحيل دون ذلك عىل
معلّم عر ّيب أو
ّ
فرض وقوعه النقطاع الرتجامت؟ ولقد أشار العلامء إىل غرابة تلك الدعوى.
[[[

[[[

من ذلك قال الدكتور بدوي« :ليك نفرتض ص ّحة هذا الزعم ،فال ب ّد أ ّن مح ّم ًدا كان
يعرف العربيّة والرسيان ّية واليونان ّية ،وال ب ّد أنّه كان لديه مكتبة عظيمة اشتملت
كل نصوص التلمود ،واألناجيل املسيح ّية ،ومختلف كتب الصلوات وقرارات
عىل ّ
املجامع الكنس ّية ،وكذلك بعض أعامل األدباء اليونان ّيني ،وكتب مختلف الكنائس
واملذاهب املسيح ّية؛ فهل ميكن أ ْن يعقل هذا الكالم الشا ّذ لهؤالء الكتّاب ،وهو كالم
ال برهان عليه ،وإ ّن حياة النبي مح ّمد قبل ظهور رسالته وبعدها معروفة للجميع» ،
فمن العجب تو ّجه املسترشق إىل االستدالل عىل ذلك الزعم ،فدونه مفاوز وعقبات،
[[[

[[[ ورد إخبار القرآن عن هذا الزعم الذي افرتاه مرشكو مكة عىل سبيل التندر مبزاعمهم حيث ادعوا أن النبي محمد يجلس عىل يد معلم
فيتعلم عىل يد أحد يعلمه من باب إيراد مزاعم املرشكني إشكالية عرض القرآن لها ،فأوردها يف [سورة النحل اآلية  ،]103و[سورة فصلت:
اآلية .]45
[[[ كام ورد إخبار القرآن الكريم بوصف النبي محمد باألمية يف [األعراف ،]158 - 157 :وغري ذلك من املواضع ،كام استدل عليها يف [سورة
العنكبوت اآلية  ]48فثبت الوصف واالستدالل عليه.
[[[ انظر :بدوي ،عبد الرحمن ،دفاع عن القرآن ضد منتقديه ،م .س ،ص .24
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وأعجب العجب أن تساير أنجيلكا نويفرت جايجر يف هذا السبيل مع علّته!
ثان ًيا :إ ّن القرآن انتقد الكتاب املق ّدس لدى أهل التوراة واإلنجيل ،وهو أكرث من نقد
أحوال اليهود مع نب ّيهم موىس ،كام أخرب بتحريفهم وتبديلهم للتوراة  ،فالقرآن فيه
بأي حال من األحوال
أمثلة عديدة عىل ذلك ،ولقد اعرتف جايجر نفسه بأنّه «ال يجوز لنا ّ
خاصا إىل اليهود واليهوديّة ،بل إنّه يف حياته ،وكذلك يف الكتابات
أن ننسب ملح ّمد ً
ميل ًّ
التي تركها وراءه؛ رشائ َع لألجيال القادمة ،هناك آثار من الكراه ّية لليهود واليهوديّة
عىل ح ّد سواء»  .هذا اعرتاف ّ
دال عىل تناقض جايجر مع نفسه؛ فكيف يزعم بأ ّن
ميل لليهود؟! أيأخذ ويتع ّبد م ّمن
مح ّم ًدا أخذ عن التوراة ،ث ّم يعرتف بأنّه مل يؤثر عنه ٌ
يقل؟ مع رضورة اإلشارة إىل أ ّن قلب النبي
اختلف معه؟ ث ّم كيف ينسب إىل الله ما مل ْ
مح ّمد ال يعرف الكراه ّية ألحد قط.
[[[

[[[

ثالثًا :إ ّن جايجر تغافل عن ترشيع اإلسالم يف عالقة املسلم بأهل الكتاب ؛ ومنهم
أصل ،فزع ُمه (كراهيّة النبي مح ّمد لليهود
وربا مل يقرأ ذلك ً
اليهود حتّى يحكم عليهّ ،
النبي مح ّمد عاهد أهله باملدينة ،ومنهم اليهود
واليهوديّة) مغالطة ال تغفر له؛ أل ّن ّ
يف (صحيفة املدينة)  ،ومل يُؤثر عنه ظلمً
طوائف يهود
ليهودي عاهده ،ولك ْن َغ َدره
ُ
ّ
الصحيفة ،ومل يصونوا معاهدة النبي مح ّمد ،فعامل الناس بقدر ما خالفوا العهد
معه؛ فاملسألة إذًا ،ليست مج ّرد كراهيّة شخصيّة –كام زعم جايجر– بقدر ما هي خيانة
عظمى قام بها بعض يهود املدينة.
[[[

[[[

راب ًعا :كان النبي مح ّمد ينهى أ ّمته ألّ تص ّدق أهل الكتاب ،وال تكذّبهم ،كام كان
[[[ ورد إخبار القرآن الكريم بتحريف اليهود التوراة عند كتابتهم لها يف [سورة البقرة :اآلية [ ،]79سورة النساء اآلية [ ،]46سورة املائدة:
يف اآلية .]41 ،13
[[[ إبراهام جايجر ،اإلسالم واليهودية ،م.س ،ص.46-45
[[[ هذا جانب له أهمية؛ ففي القرآن والسنة أدلة عىل حسن معاملة مع الحفاظ عىل الدماء واألموال واألعراض والنساء وذرية أهل
الكتاب ما داموا ال يناصبون عداوة أو يحملوا سال ًحا يف حرب املسلمني ﴿أَ ْن ت َ َُّبو ُه ْم َوتُق ِْسطُوا إِلَيْ ِه ْم﴾[املمتحنة ،]8 :كام دعت السنة الحرتام
املعاهدين ،ونهى عن أذاهم والنبي جنازة اليهودي خري شاهد عىل ذلك.
[[[ انظر :محمد ،األمري محفوظ« :قراءة صحيفة املدينة يف ضوء فقه املواطنة» ،مجلة كلية أصول الدين باملنوفية ،جامعة األزهر ،العدد ،7
سنة ( ،)2018ص ،57مبحث حقوق املواطن وواجباته.
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يأمر أتباعه بعموم ّية اإلميان مبا أنزل الله من كتاب منزل قبل القرآن  ،أ ّما النهي عن
التصديق فمن أجل موثوقيّة تبديل اليهود لكتابهم ،ولتع ّدد رواية اإلنجيل بني أربعة
الحق
أشخاص ،وأ ّما النهي عن التكذيب فلِ َم بقي يف الكتب السابقة من مسحة من ّ
والصدق ،وأ ّما اإلميان بالكتب املنزلة فالتصديق بالكتب املنزلة عىل إبراهيم وموىس
أي كتاب ثبت تنزيله من
وداود وعيىس ومحمد من أصول االعتقاد
اإلسالمي ،فمن أنكر ّ
ّ
الله -تعاىل -فكأنّه أنكرها كلّها.
[[[

خامسا :قال الدكتور بدوي عن كتاب جايجر« :يع ّد هذا الكتاب أ ّول كتاب يف
ً
موضوعه ،كتبه الباحثون األوروب ّيون املحدثون ،ولقد أق ّر هؤالء أنفسهم بأ ّن كتاب
جيجر حافل باألخطاء واآلراء املتح ّيزة غري القامئة عىل أسانيد وثيقة ،وفيه نزعة
مغالية إىل تل ّمس أشباه ونظائر بني املشنا وبني القرآن عىل أسس واهية ،وعبارات
شكليّة» ،ث ّم أشار الدكتور بدوي إىل ر ّده عىل بعض هذه األوهام يف كتابه (دفاع
أي قيمة علم ّية اليوم .
عن القرآن ض ّد منتقديه) ،وأنّه مل يعد لكتاب جيجر ّ
[[[

[[[

 -عرض نويفرت لجهود جون وانسبرو (2002 - 1928م):

النص ّية التي
تعر ُِض نويفرت رؤية جون وانسبور عن القرآن فتقول« :الدراسات ّ
بدأها جون وانسبور ( )John Wansbroughيف كتابه :دراسات قرآنيّة ،الذي نرش سنة
النص القرآ ّين ليس عبارة
معتبا ّ
(1977م) حيث ق ّدم مع ذلك بشكل كبري نق ًدا تاريخ ًّيا ِ ً
عن رسالة للنبي مح ّمد ،بل عبارة عن تجميع مجهول ومتأ ّخر ،فقد رفض وانسربو بش ّدة
النص عىل أنّه تعبري
التاريخي املطبق عىل نحو
اإلطار
تقليدي عىل القرآن ،ومل يتص ّور ّ
ّ
ّ
عن الذات صادر من املجتمع الذي نشأ يف مكّة واملدينة ،ولكن اعتربه متظه ًرا ملجتمع
[[[

اب َوال تُ َك ِّذبُو ُه ْمَ ،وقُولُوا﴿ :آ َم َّنا بِالل ِه َو َما
[[[ أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه أرقام )7542 ،7362 ،4485( :ونصه« :ال ت َُص ِّدقُوا أَه َْل ال ِكتَ ِ
أُنْز َِل إِلَيْ َنا ﴾..اآليَةَ[البقرة »]136 :من حديث أيب هريرة.
[[[ املشنا :القسم القسيم من التلمود وقد سبقت اإلشارة إليه.

[[[ انظر :بدوي ،عبد الرحمن ،موسوعة املسترشقني ،م.س ،ص.223
[[[ جون إدوارد وانسبور2002-1928( :م) مؤرخ األمرييك يف جامعة لندن كلية الدراسات الرشقية واإلفريقية ،من خالل انتقاده األسايس
ملصداقية التقاليد اإلسالمية الكالسيكية حول بدايات اإلسالم ومحاولة تطوير نسخة بديلة ذات مصداقية تاريخية أكرث عن أصل اإلسالم ،أسس
وانسربو ما يسمى باملدرسة «التنقيحية» للدراسات اإلسالمية .شبكة املعلومات العاملية.
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نص مكتوب ملنحه أسطورة األصول»  ،ومعلوم أ ّن منهج
إسالمي –موجود سلفًا – يف ّ
ّ
وانسربو هو األنرثوبولوجيا حيث محاولة انتظام العقائد واألعراف والتقاليد وتغ ّيها
يف مجتمع تسوده مو ِّجهات دين ّية أو اجتامع ّية أو عرق ّية ،ومتتاز هذه البنى والتقاليد
بكونها ظاهرة وباطنة ،ذات طبيعة تكراريّة ثابتة ،وحركة انزياحات واضحة ،مثل أنظمة
الحرام ،والحالل ،والزواج ،والقرابة ،السلطة ،...وبطبيعة الحال ،فإ ّن رؤية هذا املنهج
للقرآن تستبعد الوحي وتعتربه أحد املعطيات االجتامعيّة ،ويُر ّد عىل هذا من جهات
ع ّدة؛ منها ما ييل:
[[[

[[[

صمء ال تؤمن بوحيان ّية
أ ّو ًل :إ ّن نقل نويفرت لهذه املقوالت تقوم عىل تناول القرآن بصورة ّ
النص القرآ ّين إذا مل يكن عبارة عن
القرآن وتقديسه ،لذلك أو ّجه إليها تساؤالت :ملن يُنسب ّ
كونه رسالة للنبي مح ّمد؟ مع العلم أنّه مل يصدر عن النبي مح ّمد يو ًما دعوى أنّه مؤلّف
القرآن أو مصدره ،وإذا بوانسربو يُ ّبي أ ّن القرآن (تجميع مجهول ومتأ ّخر) أي مصدره مجهول،
علمي يف وصف القرآن بـ(تجميع
وأ ّن جمعه جاء متأ ّخ ًرا ،فام الدليل عىل ذلك؟ وأي معنى
ّ
مجهول ومتأ ّخر) ومن ج َّمعه؟ وملاذا قام بذلك؟ وما مدى هذا التأ ّخر؟
ثان ًيا :أ ّما بالنسبة لجهالة تجميع القرآن ،فمن املعلوم أ ّن جهالة الجاهل بيش ٍء من األشياء،
مقبول يتذ ّرع به إلنكار ذلك اليشء ،أو هذا الحكم،
ً
أو جهالته بحكم من األحكام ،ليست م ّرب ًرا
دليل للنفي؛ أل ّن عدم الدليل ليس
فمن جهل أم ًرا قال ال أعلم ،وال ينكره؛ أل ّن الجهل ال يعترب ً
علم بالعدم ،ومثال ذلك :رؤية الله التي استحالت عىل النبي موىس فلم يقدر عليها ،فهل هذا
ً
ّ
يدل عىل عدم وجود الله تعاىل؟!.
ثالثًاّ :إن ألتساءل :هل رأى وانسربو ربَّه إذ أوحى التوراة إىل موىس؟ وهل عاين تلك الحالة
من الوحي والتكليم الذي وقع ملوىس؟ هل قَ َدر عىل معرفة كيف ّية وقوع الوحي؟ أو هل قَ َدر
عىل تفسري الوحي تفس ًريا علميًّا؟ ال ميكن ألحد من البرش قط ال “وانسربو” أو غريه أن يعلم
نصا من نصوص العصور القدمية املتأخرة) ،م.س ،ص.8
[[[ انظر :نويرفت ،أنجليكا( ،القرآن بوصفه ًّ
[[[ اإلنرثبولوجيا :هو علم اإلنسان وهو العلم الذي يسعى لدراسة مجرى التطور اإلنساين من الناحيتني البيولوجية والثقافية والقوانني
واملبادئ التي تحكم هذا التطور واالرتباطات التي بني الجوانب الطبيعية املختلفة لإلنسان ،وبني عادات الشعوب يف املايض والحارض واألمناط
التي متيز مجتمعات معينة.
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يقي ًنا كيف ّية هذا الوحي الذي هو منحة وهبة من الله -تعاىل -ملن يشاء من عبادة ،وإ ّن أدلّة
امل ُق ّر املعرتف بصدق النبي مح ّمد  هي املعتربة املعنيّة بال ّنظر؛ أل ّن املسألة هي يف الواقع
مسألة إنكار أو تصديق ،التي جعلها القرآن أمر اختيار وإرادة ح ّرة بال إكراه ،وقناعة وانسربو
هدته إىل ذلك ،فهو ح ّر يف اختياره ،وكذلك نحن أحرار يف ما نختار.
إسالمي موجود سلفًا
راب ًعا :أ ّما بالنسبة لتأخري تجميع القرآن عىل اعتباره (متظه ًرا ملجتمع
ّ
اإلسالمي املتوقّع حصوله،
نص مكتوب ملنحه أسطورة األصول)؛ فخلط وانسربو بني املجتمع
يف ٍّ
ّ
فعل يف صورة املجتمع العر ّيب يف الجاهليّة قبل اإلسالم؛
وبني املجتمع املوجود سلفًا ،الواقع ً
من عقائد وعادات وأخالق وسلوكيّات ،الوارد معامله يف السور امل ّكيّة ،وهذا خلط مقصود؛
أل ّن هناك فارق كبري بني مجتمع واضحة معامله يف الواقع ،وبني مجتمع جديد نرسم صورته
املتوقّع حصولها بالفعل.

كل منهام جان ًبا من ذلك،
وعىل سبيل املثال (سورتا املاعون وقريش) حيث ت ُّبي ٌّ
الحق ،وأ ّن أخالقه دفع
فتُ ّبي سورة املاعون أ ّن عقيدة املجتمع هي التكذيب بالدين ّ
اليتيم وعدم إطعام املسكني ،واملراءاة بالعمل الحسن ،ومنع املاعون ،وهي صورة من
االجتامعي
صور نشدان تعاون األفراد اجتامع ًّيا ،كام ت ُّبي سورة قريش صورة التق ّدم
ّ
االقتصادي من حيث قيام قريش برحلة الشتاء
حيث إيالف قريش  ،وصورة التق ّدم
ّ
العقدي ،حيث ال
والصيف؛ لكسب أموالها عىل مدار العام ،كام تحثّ عىل اإلخفاق
ّ
رب البيت؛ وإ ْن عظّموا البيت وق ّدسوا الحرم بأمن من َد َخله.
يعبدون ّ
[[[

يل
ً
خامسا :ي َّدعي وانسربو أ ّن القرآن أظهر املجتمع الجديد يف صورة املجتمع الجاه ّ
يل)  ،وهذا أمر غال َط فيه وانسربو مغالطة كربى
السالف ،والذي يطلق عليه (العرص الجاه ّ
[[[

ش ٍء ضَ َم ْم َت بَعْضَ ُه إِ َل بَ ْع ٍض فَ َق ْد أَلَّ ْفتَ ُه
الش َء آلَ ُفهَُ ،وا ُلْلْ َف ُة َم ْص َد ُر الِئْ ِتل َِفَ ،واإلِ ل ُْف َو َاأللِ ُ
[[[ اإليالف :من أَلِف ُ
ْت ْ َّ
يف :ال َِّذي تَأْلَ ُفهَُ ،وك ُُّل ْ َ
تَأْلِيفًا ،وقوله تعاىلِ :
قريش رحلَة الشتاء
﴿ل َِيل ِف قُ َريْ ٍش إِ َيل ِف ِه ْم﴾ [قريش ]1 :يقول تعاىل أهلكت أصحاب الفيل ألُولِ َف قريشاَ مكّة ،ولِتُ َؤل َِّف ٌ
والصيف ،أي تج َم َع بينهام ،إذا فرغوا من ِذ ِه أخذوا يف ذه .انظر :الرازي ،أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني :معجم مقاييس اللغة ،تحقيق:
عبد السالم محمد هارون ،الط ،دار الفكر ،سنة (1979م) ،ج ،1ص131؛ الجوهري ،تاج اللغة ،م.س ،ج ،4ص.1332
[[[ يعترب مفهوم العرص الجاهيل يف الدراسات االجتامعية والتاريخية أوسع من مفهوم العرص الجاهيل يف األدب العريب؛ لذا قال الدكتور
شوقي ضيف( :يدل عىل األطوار التاريخية للجزيرة العربية يف عصورها القدمية قبل امليالد وبعده .ولكن من يبحثون يف األدب الجاهيل ال
يتسعون يف الزمن به هذا االتساع ،إذ ال يتغلغلون به إىل ما وراء قرن ونصف من البعثة النبوية) .انظر :ضيف ،شوقي :تاريخ األدب العريب،
ط ،1مرص ،دار املعارف1960( ،م) ،ج ،1ص38؛ ج ،1ص .97وقد ّبي عالقة اليهودية والنرصانية بالجزيرة العربية.
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كل ما كان عليه الناس يف الجاهل ّية مردو ًدا ،وليس كلّه
وات ّبعته إنجليكا نويفرت؛ فليس ّ
ٍ
سامت وصفات وسلوكيّات جاء اإلسالم فأيّدها ،وأق َّرهم
مقبولً  ،حيث إ ّن ألهل الجاهليّة
وغيها عقائد وسلوك ّيات
عليها بترشيع جديد ،ومن هذه الصفات والسامت التي أنكرها َّ
أوضحها اإلرشاك بالله تعاىل .كام أ ّن املجتمع السالف أوسع مفهو ًما من مفهوم العرص
يل يف األدب العر ّيب ،حيث يدخل فيه ما بني موىس وعيىس ،من غري بني إرسائيل ،ث ّم
الجاه ّ
ما بني عيىس ومح ّمد ،وهذا ّ
التعصب من وانسربو.
يدل عىل الرؤية العنرصيّة القامئة عىل ّ
يل
ً
سادسا :تحكم نويفرت عىل نتائج وانسبور قائلة“ :عىل الرغم من أنّه ابتكار تأوي ّ
العلمي ،ليس عن طريق إثارة ما يس ّمى بالتقليديّني
نفيس أحدث انقسا ًما يف املجتمع
ّ
العلمي املسلم ،وهو وضع
ض ّد املشكّكني فحسب ،بل أيضً ا عن طريق تهميش املجتمع
ّ
مضحك ال يزال قامئًا حتّى اليوم»  ،فجهود وانسربو؛ أ ّولً :وصفت عمل وانسبور بأنّه
يل
يل نفيس) لتشري بذلك إىل رواج كتبه بني بعض املسترشقني ،ناف ًيا وجود ٍّ
نص أص ٍّ
(تأوي ّ
أصل .ثان ًيا :أنّه (أحدث انقسا ًما يف
وموهم تناول التفسري ما يجب أن يتّخذ ً
للقرآن،
ً
العلمي) ،وهذا ّ
توصل إليها.
املجتمع
يدل عىل خلل يف املق ّدمات ،أو خطأ يف النتائج التي ّ
ّ
ثالثًا :إنّه (وضع مضحك) لخروجها عن حدود املنهج ّية العلم ّية والعقل واملنطق ،وهو
ّ
وأقل وصف
يقل به أحد من املسترشقني قبلّ ،
يدل عىل منهج ّية وانسربو؛ ألنّه قال ما مل ْ
يليق بها أنّها أوهام ال يقبلها منطق أو عقل ،وال يتح ّملها عقل .راب ًعا :إنّه (ال يزال قامئًا
حتى اليوم) وهذا ّ
تظل الساحة العلم ّية
يدل عىل أحد أغراض االسترشاق وأهدافه أن ّ
محية.
مضطربة ّ
[[[

ومع أ ّن وانسربو أحد أه ّم مصادر إنجليكا نويفرت التي اعتمدت عليها يف دراساتها
اإلسالمي املق ّدس يف أربعة أقسام
القرآن ّية ومقوالتها حول القرآن ،فهو يق ّدم تحليالته للكتاب
ّ
هي( :الرشيعة والوحي ،وعالمات النبوة ،وأصول اللغة العربيّة الكالسيكيّة ،ومبادئ التفسري)،
وهو اإلطار الذي يُغ ّرر بإشارة أ ّول ّية حول شمول ّية ح ّجته ،التي ينبغي قراءتها عىل خلف ّية
دراسته األوسع يف مجال الدراسات السامية ،ووجهة نظره عن التقاليد اإلسالميّة الناشئة ،كام
نصا من نصوص العصور القدمية املتأخرة) ،م.س ،ص.8
[[[ نويفرت ،أنجليكا( ،القرآن بوصفه ًّ
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يل منذ
هو موضّ ح يف كتاب (األوساط الطائف ّية)؛ واعتامده عىل اإلنجازات يف التفسري اإلنجي ّ
القرن التاسع عرش فصاع ًدا.
نص القرآن لحساب
ويرمي وانسربو بذلك إىل إيهام ورصف عن التص ّور
الحقيقي لفهم ّ
ّ
النص هو
تفسريه؛ معت ًربا أ ّن تفسري القرآن املايض والحارض ويف ّ
كل عرص هو األصل ،وليس ّ
األصل ،وهذا وضع ٍ
مناف للعقل واملنطق.

اليهودي:
 عالقة نويفرت باالسترشاقّ
إ ّن نويفرت اعرتفت بأنّه «ما ال ميكن تجاهله أ ّن االتّجاه املح َّدد يف الدراسات القرآن ّية،
اليهودي يف ِحقَب التاريخان ّية النقديّة عاىن من َعط ٍَب أو
واملؤسس عىل علوم الدين
ّ
ّ
ٍ
ضعف كبري»  ،وميكن دفع هذه املقولة من خالل تفصيل أوجه إنكار نب ّوة النبي مح ّمد؛
أل ّن ترك املسترشقني اإلميان بوحي الرسالة الخامتة للنبي الخاتم لوجوه :األ ّول :استبعاد
أي برش ،فريون أنّها تكون عىل ملك من املالئكة  .الثاين:
أن تكون رسالة الله عىل برش ّ
أن يكون هذا القرآن الغريب العجيب نزل عىل مح ّمد بشخصه ،فهم ينكرون كون
ربا آمنوا بسهولة  .الثالث :أنكروا
الرسالة لشخص النبي مح ّمد نفسه ،فلو كانت لغريه ّ
وحي القرآن بسبب ما متلك املسترشقني من كِ ٍرب وحالة من االستعالء والتعايل عىل أن
رجل من عشرية بني هاشم بالذات .
يتّبعوا ً
[[[

[[[

[[[

[[[

اليهودي للقرآن ،فإ ّن هناك أطروحة
ومن املالحظ مسايرة نويفرت لرؤية االسترشاق
ّ
اليهودي املق ّدس،
اليهودي يتب ّنى فيها عالقة القرآن بالكتاب
ضمن أطروحات االسترشاق
ّ
ّ
[[[ رضوان ،السيد« ،قراءة القرآن يف الغرب منذ قرنني وإىل الزمن الحارض» ،م.س ،ص.130
[[[ هذا االحتامل له شواهد من القرآن؛ فاالعرتاض عىل برشية النبي محمد ورد يف [سورة األنعام :اآلية  ،]9-8و[سورة اإلرساء :اآلية .]94-93
[[[ هذا االحتامل لها شواهد من القرآن؛ فاالعرتاض عىل شخصية النبي محمد نفسه ورد يف [سورة الزخرف :اآلية  ،]31فرييدون أحد األغنياء
رسوال ليؤمنوا.
[[[ هذا االحتامل شاهد من السرية الصحيحة حني قال أبو جهل إذ سأله األخنس يسأله عن معنى ما سمع فقال أبو جهل( :ت َ َنا َز ْع َنا نَ ْح ُن َوبَ ُنو
َع ْب ِد َم َن ٍ
س ِر َهانٍ  ،قَالُواِ :م َّنا
اف َّ َ
الش َف ،أَطْ َع ُموا فَأَطْ َع ْم َناَ ،و َح َملُوا فَ َح َملْ َناَ ،وأَ ْعطَ ْوا فَأَ ْعطَ ْي َناَ ،حتَّى إذَا تَ َجا َذيْ َنا [تجاثينا] َع َل ال َّرك ِْبَ ،وكُ َّنا كَ َف َر َ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ْ
ُ
الس َمء ،فَ َمتَى نُ ْدرِك مث َْل هَذهَ ،والله َل نُ ْؤم ُن ِبه أبَدًا َو َل ن َُص ِّدقهُ) .انظر :ابن اسحاق :سرية ابن إسحاق ،تحقيق :سهيل
نَب ٌِّي يَأْتِي ِه ال َو ْح ُي م ْن َّ
زكار ،ط ،1بريوت ،دار الفكر1398( ،هـ 1978/م) ،ص190؛ أبو محمد ،عبد امللك بن هشام بن أيوب الحمريي املعافري( :السرية النبوية)،
تحقيق :مصطفى السقا ،وإبراهيم األبياري ،وعبدالحفيظ الشلبي ،ط ،2مرص ،مطبعة مصطفى البايب الحلبي1955( ،م) ،ج ،1ص316؛ ابن
كثري ،السرية النبوية ،تحقيق :مصطفى عبد الواحد ،الط ،بريوت ،دار املعرفة للطباعة والنرش والتوزيع ،سنة (1976م) ،ج ،1ص.506
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نصا إسالم ًّيا (أنتج يف اإلسالم) بل قراءته بإعادته إىل
وهذا يُوضّ ح رؤيتها أ ّن القرآن ليس ًّ
دي يف الحقبة الكالسيكيّة املتأ ّخرة ،هي فكرة حديثة الظهور ،بيد أنّها عىل
محيطه التع ّد ّ
غني
بحثي ٌّ
الرغم من ذلك ليست جديدة متا ًما ،فمنذ قرابة القرن من الزمان تط ّور اتّجا ٌه ٌّ
اليهودي .
وتأسس عىل علم الدين
ّ
بنتاجاتهّ ،
[[[

فإ ّن ما ال ميكن تجاهله أ ّن هذا املجال أو االتّجاه املح ّدد يف الدراسات القرآن ّية،
اليهودي يف ِحقَب التاريخان ّية النقديّة ،عاىن من َعط ٍَب
واملؤسس عىل علوم الدين
ّ
ّ
ٍ
ضعف كبري ،فقد ذهب أكرث الدارسني إىل أ ّن مح ّمدا ً كان ناقالً عن العهد القديم
أو
اليهودي العا ّم ،ووصلت املبالغة بالبعض إىل ح ّد اعتبار القرآن نسخ ًة من ن َُسخ
واملوروث
ّ
ٍ
وانقطاعات وسوء فهم وتحريفات
العهد القديم ،بل وإنّها نُسخ ٌة تُعاين من اضطراب
للنصوص القدمية .
[[[

لقد دفعت نويفرت هذا بقولها« :هذا الفهم لشخص ّية ال ّنبي ودعوته ورسالته
يل
النقدي
وباملنهج
التاريخي؛ إنّ ا اتّجه هذا االت ّجاه ألنّه كان يبحث دامئًا عن ّ
ّ
النص األص ّ
ّ
أو (األ ّول) ،والذي تف ّرعت عنه سائر النصوص يف العهدين ويف القرآن ،وقد أ ّدى ذلك
ٍ
يف مجال دراسة اإلنجيل بعهديه إىل الكشف عن ٍ
وثقافات أقدم اعتُربت سياقات
بيئات
وحواضن ظهر فيها العهدان أو تط ّورا» .
[[[

وقد اعتنى املسترشقون بالدراسات البيبل ّية  ،وكلمة (بيبليا) ( )Bibliaكلمة يونان ّية
مشتقّة من ( )Biblosاالسم الذي يُطلق عىل ورق الربدي باإلنجليزيّة ،وكانت ت ُرتجم إىل
[[[

[[[ رضوان ،السيد« ،قراءة القرآن يف الغرب منذ قرنني وإىل الزمن الحارض ،م.س ،ص.131
[[[ م.ن ،ص.131
[[[ رضوان ،السيد« ،قراءة القرآن يف الغرب منذ قرنني وإىل الزمن الحارض ،م.س ،ص.131
[[[ الدراسات البيبلية :تنظر للنصوص املقدَّسة بعني متطورة ،وتأخذ يف حساباتها النظرات الفلسفية والعلمية والنفسية واالجتامعية
والسياسية ،لكن اآلراء اختلفت بشأن هذه الدراسات البيبلية ،فبينام رآها البعض مصدر غني ،رآها آخرون أنها مصدر تشكيك يف كلمة
الله ،فقالوا إن «هذه التعددية يف الطرق واملقارنات (التي تدعو إليها الدراسات البيبلية) اعتربها البعض مصدر غني ،كام رأى فيها اآلخرون
مالمح بلبلة كبرية ،هذه البلبلة ..تقدم حج ًجا جديدة لصالح خصوم التفسري العلمي( ..الذي يرون) أن ال فائدة من إخضاع النصوص البيبلية
ملستلزمات الطرق العلمية ،بل بالعكس فهناك خسارة كربى ،ويشريون إىل أن التفسري العلمي يؤدي إىل االرتباك والشك حول نقاط كثرية،
كانت مقبولة حتى اآلن بطأمنينة ،كام يدفع مفرسين كثريين إىل اتخاذ مواقف مناقضة إلميان الكنيسة ،حول مسائل هامة مثل :الحبل
البتويل بيسوع وعجائبه ،وحتى قيامته وألوهيته.
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كلمة (كُتب) ،ومنذ القرن الثالث عرش بدأت ترتجم عىل أنّها «كتاب» ،ث ّم ُع ِّرفت البيبليا
ُعب عنها بلغة برشيّة) ،وتعترب
عىل أنّها (كلمة الله يف لغة اإلنسان) ،أو (كلمة الله امل َّ
البيبليا التسمية الغرب ّية للكتاب املق َّدس.
املؤسس عىل النزعة التاريخ ّية النقديّة يف قراءة العهدين
وهذا االت ّجاه
البحثي َّ
ّ
القديم والجديد ،التي وظهرت عىل يد جايجر؛ مبا ذكر من أمثلة ،أو ذكرها غريه؛ فهو
مردود من وجوه عديدة ال تخفى عىل أهل العلم باللغة العرب ّية.
وبعد ،فإ ّن مدارس االسترشاق لها اهتامم باإلسالم ،وبالرتاث املتعلّق بالقرآن بصفة
اقي يف تناوله ،وطرحه للقضايا ،ومنهجيّته يف
ّ
خاصة ،ونتساءل :هل َ
أحس َن ُ
الدرس االسترش ّ
اقي مع علوم اإلسالم ورؤيتها بصفة
العرض والتحليل؟ وهل تنسجم رؤية الدرس االسترش ّ
اقي مع القرآن بخصائصه الذات ّية ومقاصده
عا ّمة؟ وهل تنسجم رؤية الدرس االسترش ّ
خاصة؟ يظ ّن املسترشقون أ ّن نتائج أبحاثهم حقائق ،والحقيقة أنّها ظنون
الكلّ ّية بصفة ّ
وأوهام من بنات أفكار أصحابها ،ال صلة لها بحقيقة القرآن ،أو واقع النبي الخاتم يف
عالقته بالكون والحياة واألحياء وعالقته بالناس يف عرصه ،وعالقته مبن سبقه من األنبياء
وربا يكون
واألمم السابقة؛ ً
فضل عن األمم الالحقة يف إخبار الغيب املايض واملستقبلّ ،
اقي.
ذلك سبب ملا طرأ عىل الدرس االسترش ّ
اقي؛ سواء األملا ّين أو الفرنيس ،له حضور يف الدرس العا ّم لعلوم
وإ ّن الدرس االسترش ّ
جل اهتاممهم عىل
انصب ّ
الرشق؛ سواء الدينيّة أو غريها .وهناك مسترشقون قد
ّ
أخص ،كام
الدراسات املتعلّقة بالقرآن؛ تحقيقًا للرتاث أو دراس ًة للقرآن نفسه بنحو ّ
أسهموا بصورة مبارشة أو غري مبارشة يف وضع رؤية مع ّينة حول القرآن.
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القرآني
اقي للمخطوط
ّ
املبحث األ ّول :رؤية الدرس االستشر ّ
القرآني.
املبحث الثاين :الرؤية اإلسالميّة للمخطوط
ّ
القرآني.
النص
املبحث الثالث :مزاعم االستشراق حول ّ
ّ

املبحث الرابع :الدراسات االستشراقيّة بين اإليجابيّات والسلبيّات.

ً
اقي القديم عن القرآن الكريم؛ لجهة تاريخ جمعه وتدوينه
استكامل للبحث االسترش ّ
وقراءاته ورسمه ،اعتنى املسترشقون املعارصون باملخطوطات القرآن ّية يف مجال التحقيق
املشع ()C14؛ لتحديد عمر جلود
القرآ ّين ،واستفادوا يف ذلك من تقن َّية التحليل الكربو ّين
ّ
مؤسسة دراسة األشعة يف جامعة زوريخ
الحيوانات التي كُتب عليها القرآن .وقد اضطلعت َّ
يف أملانيا بهذا العمل عرب تحديد عمر الجلود التي كُتبت عليها مقاطع قرآن َّية ،وتعيني
أقل أو أكرث .ومن
تاريخ كتابة هذه النسخ ،وما إذا كُتبت يف القرن الثاين أو الثالث ،أو ّ
املشاريع البحث ّية الغرب ّية املعارصة التي تعنى حال ًّيا بتطبيق تقن َّية التحليل الكربو ّين:
مرشوع املوسوعة القرآن ّية األملان ّية "كوربوس كورانيكوم" (.)Corpus Coranicum
ومن هنا ال بدّ لنا من الوقوف عند دراسة املسترشقني املعارصين للمخطوطات القرآن ّية ونقد
مقوالتهم يف هذا الصدد.

مقدمة املؤلِّف

المبحث األول

ّ
ّ
القرآني
االستشراقي للمخطوط
رؤية الدرس
ْ
ّ
1ـ (دراسة المستشرقين للمخطوطات القرآني�ة):

أصل لدرسه؛ فمنه بدأ وإليه انتهى،
اقي اعتباره املخطوط القرآ ّين ً
إ ّن واقع الدرس االسترش ّ
فرعي عن توثيق ال ّن ّص القرآ ّين ،واألصل الحاكم معلوم بالضوابط التي
ويف الحقيقة هو أم ٌر ٌّ
النبي وبعد رحيله عىل يد
سبق إيرادها لدى علامء القرآن منذ تدوين القرآن يف حياة ّ
صحابته إىل يومنا هذا.

اقي بالقرآن ظهر يف وقت مبكِّر يف صور عديدة؛ منها:
إ ّن اهتامم الدرس االسترش ّ
ترجمة القرآن الكريم ،حيث صدرت ترجامت عديدة للقرآن ،ففي أواخر القرن
الثامن عرش ظهر اهتامم املسترشق الدمناريك والالهويت جاكب جورج كريستيان أدلر
مهتم بالكتابات الكوفية،
)1756-1834م( ) (Jacob Georg Christian Adlerالذي كان ًّ
و َد َر َس عد ًدا من املخطوطات القرآن ّية املحفوظة يف املكتبة امللك ّية يف كوبنهاجن ،
اقي منذ العقود األخرية
ولقد صار علم املخطوطات  ،من أه ّم ما يشغل الدرس االسترش ّ
من القرن العرشين ،وإىل يومنا هذا.
[[[

[[[

[[[

[[[ املخطوط :عبارة عن نسخ خطية قدمية كانت مخزنة مطروحة يف مكتبة من املكتبات الوطنية أو الخاصة باألفراد( .انظر :ديروش ،فرانسوا:
ضبط الكتابة حول بعض خصائص مصاحف الفرتة األموية ،تعريب :مصطفى أغسو ،نرش مركز تفسري للدراسات القرآنية ،السعودية ،ص.)6
املخطوط القرآين :هو ما يقع عليه األثريون من مخطوطة تحوي جز ًءا من املصحف الرشيف سواء لدراسته من ناحية نوع الخط والرسم والفن.
والناسخ وحجم املخطوط وعدد ورقاته..
[[[ الزركيل ،األعالم ،م.س ،ج ،2ص.106
[[[ علم املخطوطات أو الكوديكولوجيا بالفرنسية ( )La codicologieأو علم دراسة املخطوطات هو لفظ مشرتك من لفظني ،أولهام
الكلمة اليونانية ( )Logosالتي تعني علم ،واآلخر كلمة التينية هي )Codex( :التي تعني الكتاب الرأيس املكون من كراسات ،ظهر هذا
العلم بشكل مستقل يف منتصف القرن العرشين ،وهو مرحلة تالية بعد ظهور علم تطور الخط ،أو ما يعرف بـ ( )La paleographieوالذي
ظهر يف القرن التاسع عرش .انظر :ديروش ،فرانسوا :املدخل إىل علم الكتاب املخطوط بالحرف العريب ،تعريب :أمين فؤاد سيد ،ال ط ،لندن،
مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي.2005 ،
ّ
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وهناك جهود للمسترشق األملاين جريد بوين ( )Gerd Puinالذي أرسلته الحكومة
األملانيّة االتّحاديّة يف مثانينيّات القرن املايض للمساعدة يف ترميم املخطوطات اليمنيّة
املكتشفة بسقف الجامع الكبري يف صنعاء (1972م) وصيانتها؛ بطلب من القايض
إسامعيل األكوع حول طرس صنعاء .
[[[

[[[

[[[

درس جريد بوين هذه املخطوطات مبا يدعم بحث القرآن واستنتاجاته ،وعن مصاحف
صنعاء قال بوين يف رسالته« :ال تختلف هذه املصاحف الصنعان ّية عن غريها يف متاحف
نصا مقرو ًءا ،وإنّ ا االختالفات يف الكتابة
متس القرآن؛ ًّ
العامل ودور كتبه؛ إال يف تفاصيل ال ّ
اقي.
ّ
فقط»  ،إذًا ،ليست دراسة املخطوط
القرآين أم ًرا جدي ًدا عىل الدرس االسترش ّ
[[[

وترجع أه ّم ّيته يف تاريخه املبكّر ج ًّدا ،حيث أثبت الفحص الكاربوين أنّه ك ِتب –عىل
أقل من  15عا ًما من وفاة الرسول؛ مبعنى أنّه كان عىل التقدير
األرجح– بعد ّ
واالحتامل الغالبني يف الفرتة التي قام فيها عثامن بن عفان بكتابة املصحف الرشيف،
وتوزيعه عىل أمصار اإلسالم .
[[[

اقي يف العقود الثالثة املاضية ِذكْر جهود
كام جرى عىل ساحة الدرس االسترش ّ
استرشاق ّية حول (املخطوط القرآ ّين) ساعدت عىل نرشها وسائل إعالم ووكاالت أنباء
فضل عن وسائل
عامل ّية ،ومواقع إلكرتون ّية لجامعات غرب ّية عريقة ،ومراكز بحث ّية؛ ً
[[[ بوين ،)....1940-( :هو :جريد روديغر بوين مسترشق أملاين ،وخبري متخصص يف اللغة العربية والكتابات القدمية ،وقواعد الكتابة القرآنية
التاريخية ودراسة وتفسري املخطوطات القدمية ،ترأس بوين مرشوع ترميم املخطوطات القرآنية القدمية املكتشفة بصنعاء اليمن سنة
( )1972من قبل حكومة اليمن حيث قىض وقتا يف ذلك ،وادعى من خالل الفحص عن تسلسل غري رشعي آليات القرآن ،واختالفات يف النص،
وخط نادر من اإلمالء يفرتق عن النسخ الرشعية الالحقة كتبت اآليات بخط حجازي مبكر( .الباحث).
[[[ القايض إسامعيل األكوع ( )2008-1920هو إسامعيل بن عيل بن حسني بن أحمد بن عبد الله بن إسامعيل األكوع الجوايل مؤرخ
وعامل ميني ولد مبدينة ذمار ،من مناصبه وزير مفوض ،ونائب ثانٍ لوزير الخارجية ،ووزيرا لإلعالم ،ورئيسا للهيئة العامة لآلثار ودور الكتب.
(ويكبيديا).
نصه األصيل بأي وسيلة ّ
نص جديد ،يحتوي عىل نصني ،األول :يُعرف بالنص التحتي
كحك ،أو غسل ،أو غري ذلك لنسخ ّ
[[[ الطرس :ما أخ ِفي ّ
( )Lower Textواآلخر هو النص الفوقي ( ،)Upper textوطرس صنعاء :عبارة عن ( )80صفحة من مصحف غري مكتمل.
ل ،مركز عبادي للدراسات والنرش ،سنة  ،2002ص ،105-102من رسالة جريد بوين
[[[ انظر :حمدون ،غسان :كتاب الله يف إعجازه يتج ّ
للقايض إسامعيل األكوع بتاريخ (1999 /2 /14م)؛ شاكر ،أحمد وسامَ « :م َص ِ
احف َص ْنعاء» ،مجلة الدراسات الدينية ،العدد األ ّول( ،ديسمرب
2014م /صفر1436هـ) ص.14-8
[[[ شاكر ،أحمد وسامَ « :م َص ِ
احف َص ْنعاء» ،م.س.
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ربا ٍ
ديني ،أو غري ذلك ،وهي جهود تعلّقت بأقدم
بغرض
تواصل
اجتامعي؛ ّ
علمي ،أو ٍّ
ٍّ
ّ
مخطوط قرآ ّين؛ مثل :جهود املسترشق اإليطا ّيل (رسجو نويا نوزاده)  ،محقِّق املصاحف
الحجازيّة الذي سعى إلخراجه إىل النور ،لك ّنه مات قبل أ ْن يرى عمله.
[[[

وكام ظهرت جهود املسترشقة اإليطال ّية ألبا فيدييل ( )Alba, Fedeliالتي حصلت عىل
ونصها ،وأوراق ألفونس منجانا يف
درجة الدكتوراه عن أطروحتها( :املخطوطات القرآنية ّ
الخاصة التابع لجامعة برمنجهام) ،ونجحت يف إمتامه وإخراجه إىل النور.
قسم املجموعات ّ
[[[

ودراسة هذه الباحثة ألوراق ألفونس منجانا ( )1937-1881لفتت االنتباه إىل
يل األصل
شخصيّته ،وتجدر اإلشارة إىل أمور؛ هي :أ ّو ًل :ألفونس عر ّيب مستغرب موص ّ
عي مدي ًرا لدائرة اللغات الرشق ّية يف مكتبة ريالندز يف مانشسرت .ثان ًيا :قد ع ّد منجانا
ّ
من كبار جامعي املخطوطات العرب ّية والرسيان ّية ،قصد الرشق بني (1929-1924م)
القتناء مخطوطات .ثالثًا :وضع فهارس املخطوطات العرب ّية يف مكتبة ريالندز (مانشسرت
1934م) ،وفهرس مجموعة مخطوطات منجانا يف حيازة أمناء الواقفني ،املجلّد األ ّول
(برمنجهام 1935م) ،واملخطوطات النرصان ّية العرب ّية ،وإضافات إىل مخطوطات كمربيدج
(كمربيدج 1939م) .راب ًعا :من أبحاثه دراسة بعض املصاحف الخطّ ّية يف مكتبة ريالندز
(نرشة مكتبة ريالندز 1915-1914م) ،واملخطوطات العرب ّية والفارس ّية النادرة يف مكتبة
ريالندز (مانشسرت1922-1921م) .
[[[

ويف حقيقة األمر ،إ َّن الغرض من دراسة (املخطوط القرآ ّين) ليست الدراسة العلميّة
للقرآن الذي بني أيدينا؛ إلثبات أنّه «يختلف عن القرآن امل ُو َحى ،حيث يرى املسترشقون
الدارسون للمخطوط القرآ ّين أ َّن ا ِّدعاء عدم وقوع التغيري والتبديل واالختالف يف نقل
[[[ رسجو نويا نوزاده (2008-1931م) ،مسترشق إيطايل له (فهرس املخطوطات العربية) ،مبكتبة تورينو بإيطاليا.
[[[ ألبا فيدييل :تخرجت من الجامعة الكاثوليكية مبيالنو ( )2000عىل يد املسترشق رسجو نويا نوزاده ،ثم َد َّرست لفرتة بالجامعة الحكومية
وانتقلت لجامعة برمنجهام سنة ( )2011فاشتغلت فيدييل عىل دراسة مخطوطات قرآنية محفوظة مبكتبة كادبوري للبحوث ضمن مجموعة
للمستغرب الكلداين ألفونس منجانا ،ويُذكر أن مجموعة منجانا تحتوي عىل أكرث من ( )3000مخطوطة رشقية مكتوبة بأكرث من ( )20لغة
منها مقتطفات قرآنية مبكرة ،بعضها نادر جدًّا كربدية ( )IX.16التي تعود للقرن الهجري الثاين ،وحصلت فيدييل عىل درجة الدكتوراه من
الخاصة
ونصها ،وأوراق ألفونس منجانا يف قسم املجموعات
ّ
قسم الالهوت والدين بالجامعة ( )2015عن أطروحتها( :املخطوطات القرآنية ّ
التابع لجامعة برمنجهام).
[[[ انظر :العقيقي ،نجيب ،املسترشقون ،م.س ،ج ،2ص 516بترصف.
183

القرآن دعوى خاطئة وال أساس لها من الص َّحة ،بل معارضة لشواهد تاريخ َّية متع ِّددة» .
[[[

الفرنيس يف دراسة املخطوط القرآ ّين بصورة
كام ظهر إسهام فرانسوا ديروش املسترشق
ّ
بدت موضوع ّية ،لك ْن ما يدعو إىل التأ ّمل من دراسات ديروش االسترشاق ّية متجيده ملا
قام به فون بومثر ()H.C.G. Von Bothmer؛ وهو تلميذ بوين ،بطبع أجزاء من نسخة
ها ّمة وجدت يف صنعاء يف ظروف أ ّدت إىل التع ّرف عىل مخطوطات أخرى تعود للفرتة
نفسها  ،كام يشري ديروش إىل مصحف صنعاء الذي ق َّدمه املسترشق األملاين فون بومثر
( ، )H.C.G. Von Bothmerوكانت تق ّدر عدد صفحات املخطوط بـ( )520ورقة ،وإ ّن
الزمني يرتاوح بني (690-657م) ،وهو التحديد الذي ع ّدله فون بومثر مقرت ًحا
تحديدها
ّ
تحدي ًدا يقع خالل نهاية القرن األ ّول الهجري؛ أي بني (719-710م) .
[[[

[[[

[[[

إذًا ،فرانسوا ديروش يواصل جهود من سبقه ،وال يالم عىل ذلك ،لك ْن يبدو أ ّن شهوة تحقيق
توصل ديروش إىل نتائج صحيحة؟
املجد
العلمي قد ج ّرت ديروش إىل نتائج أخرى ،فهل ّ
ّ
اقي مع أ ّن أمره ال يعدو أ ْن يكون مج ّرد أقوال مرسلة ينقصها
إ ّن الدرس االسترش ّ
التدقيق ،فلو رجعوا إىل القرآن نفسه لعلموا يقي ًنا أ ّن مصدر القرآن هو مصدر التوراة
واإلنجيل﴿ :ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ﴾[سورة النساء ،اآلية ،]82فهذه دعوة قرآن ّية إىل البحث يف القرآن والتنقيب
فيه؛ ليتع ّرف املسترشق الدارس عىل أ ّن مصدر القرآن واحد ،فلامذا ال ندرس القرآن بدقّة
وتؤ ّدة ،وموضوعيّة وإنصاف لندرك مصدره؟!
ّ
القرآني:
2ـ تقويم دراسات المستشرقين للمخطوط

التحل بيشء من حسن الظّن لست أرى أ ّن قصد فرانسوا ديروش
ّ
مع

(France

[[[ الشيخ ،حليمة« :القرآن أقوال متعددة عن تاريخه– بحث يف تشكُّل النص القرآين» ،م.س ،ص.30
[[[ ديروش ،لفرانسوا ،ضبط الكتابة حول بعض خصائص املصاحف الفرتة األموية ،م.س ،ص8؛ الشيخ ،حليمة ،املسترشق الفرنيس فرانسوا
ديروش ،م.س ،ص.47
[[[ فون بومثر :هو من املسترشقني الفرنسيني يف القرن العرشين .ومل أقف له عىل ترجمة.
[[[ ديروش ،فرانسوا« ،ضبط الكتابة حول بعض خصائص املصاحف الفرتة األموية» ،م.س ،ص.18
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 ،)Deroushأو اإليطايل رسجو نوزاده ،أو ألبا فيدييل ( ،)Alba Fedeliمن دراساتهم
للمخطوطات القرآنيّة إثبات صلة القرآن بالنبي مح ّمد ،إ ْن قلنا :إ ّن دوافعهم للقيام
بتلك الدراسات هو دوافع البحث والعلم ؛ ألنّهم يعتربون القرآن قول برش ،وهذا أمر
فيه نظر ألسباب؛ هي:
[[[

أ ّو ًل :إ ّن املصاحف مح ّط دراسة املسترشقني؛ سواء ديروش ،أو نويفرت ،أو رسجو ،أو برين،
اإلسالمي ،وإ ّن املخطوط القرآ ّين
أو ألبا ،أو غريهم ،نحسن الظّن بهم ،ما أرادوا خدمة الرتاث
ّ
عىل أقىص تقدير يعود إىل عهد الدولة األمويّة ،وهذا ّ
يدل –عىل سبيل اليقني– عىل باكورة
تدوين القرآن بصورة خطّ ّية.
ثان ًيا :عدم معرفة سند املخطوط هل هو متّصل بعهد النبي مح ّمد ،أو بعهد أيب بكر،
أي صحا ّيب ثبتت صحبته للنبي وتلقّيه القرآن عنه ،فإن توفّر ذلك
أو بعهد عثامن نفسه ،أو ّ
يف املخطوط القرآ ّين كانت له قيمته املعتربة .حتّى إ ْن ثبت ذلك بالسند املتّصل ،فإ ّن الواقع
املامرس من علامء االسترشاق أنّهم ينبعثون من مسلَّمة إنكاريّة تا ّمة ألكرث املفاهيم اإلسالميّة
العا ّمة؛ كوحي القرآن ،وإعجازه ،وأ ّم ّية النبي ،وغريها من قضايا هي يف غاية األه ّم ّية؛ لكونها
فواصل فارقة بني الحقائق الدين ّية واملزاعم واألوهام القامئة عىل “الظ ّن ّية العلم ّية” ،فليس
املقام مقام إثبات خطأ أهل االسترشاق يف إنكار مفاهيم املسلمني واصطالحاتهم ،بقدر بيان
اقي عند تناول تلك املفاهيم اإلسالميّة.
رصد مدى موضوعيّة الفكر االسترش ّ
ثالثًا :ت َ َرك علامء االسترشاق البحث يف ضوابط تدوين القرآن وجمعه ،وقواعد رسمه وخطّه
عند علامء القرآن ،وهذا ت ْر ٌك له داللة االنتقائ ّية املتع ّمدة أو إهامل الدراسات االسترشاق ّية
املتعلّقة باملخطوط القرآ ّين ،وليس املقام مقام إثبات خطأ املسترشقني يف إنكار ضوابط
اقي حيال تلك الضوابط
الجمع وقواعد الرسم؛ بقدر بيان رصد مدى موضوع ّية الفكر االسترش ّ
والقواعد ،فلم يتناولوها ،مع أنّها متثّل رضورة ملن درس املخطوط القرآ ّين.
راب ًعا :إ ّن محافظة األ ّمة املسلمة عىل نصوص الوحي ،الذي جاء به النبي مح ّمد،
ألي كتاب سابق .وإ ّن شأن دراسات االسترشاق
مزيّة لكتاب هذه األ ّمة الخامتة مل تحدث ّ
[[[ وهناك دوافع دينية تبشريية لالسترشاق تعمل عىل تشكيك أهل اإلسالم يف دينهم.
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للمخطوطات القرآن ّية أن تفتح بابًا من ّ
شك وارتياب وتشكيك لدى ضعاف الثقافة اإلسالم ّية
فضل عن زحزحة وزعزعة ثقة عموم املسلمني يف ما بني أيديهم من مصاحف
من املسلمنيً ،
مطبوعة ،فهل غرض تلك الدراسات ال ّنيل من ثقة املسلمني يف كتابهم الكريم (القرآن)؟
بالطبع هذا مل يُعلَن عىل لسان أحد من الدارسني ،لك ّنه يُظهِر دراسات االسترشاق بصورة
القائم بتأجيج عصب ّية فكريّة بني الرشق والغرب م ّرة بعد أخرى.
ّ
ّ
3ـ مسلمات االستشراق ِفي معيار المنهجية العلمية:

إ ّن االعتقاد السائد بني أكرث املسترشقني –بكافّة مدارسهم الفكريّة وانتامءاتهم العقديّة–
مبسلَّمة يعتربونها بديه ّية ارتبطت قلوبهم وعقولهم بها ،هي أ ّن القرآن (كتاب مح ّمد) ،فليس
اقي للقرآن؛ فيعترب أكرث املسترشقني
هو كتاب الله أو كالمه ،فهذا من مسلَّامت الدرس االسترش ّ
هذا أم ًرا بدهيًّا أ ّوليًّا مسل ًّم ال يحتاج إىل إثبات بأدلّة واضحة أو خافية ،أو تكل ٍّف باستدالل؛
ولو برضب من امل ُ َحاالت ،وأكاد أجزم أنّه مل يَسل ْم مسترشق من تلك الوصمة ،اللّهم ّإل من
عصمه الله بدراسة اإلسالم دي ًنا سامويًّا ،أو بحث يف القرآن كتاب الله املبني ،أقول :ومع أ ّن
عذر املسترشقني يف هذا االعتقاد مرتبط بدين املسترشق ،وعقيدته الدين ّية؛ فكث ًريا ما كان
قسا كنسيًّا ،أو كان ح ًربا يهوديًّا له أنشطته الدينيّة ،فلو اعتقد أ ّن
املسترشق راهبًا مسيحيًّا أو ًّ
القرآن كتاب الله -تعاىل-؛ لكفر بعقيدته الدين ّية.
لك ّن املنهج ّية العلم ّية تخالف هذا االعتقاد متام املخالفة ،ففي الواقع والحقيقة هي
ليست مبسلّمة يف يشء؛ ألنّه ينقصها اإلثبات ،ويعرتيها من الخلل اليشء الكثري ،بل يشملها
أغالط واختالط ،ولبس والتباس ،حيث يدرس املسترشق القرآن من وجهة نظره هو؛ فأوىل به
أن يكون ُمنصفًا للعلم موضوعيًّا يف البحث ،وإن خالف دينه.
اكمي يتابع بعضه بعضً ا؛ فيأخذ الباحث من املسترشقني ع َّمن
اقي تر ّ
وإ ّن الدرس االسترش ّ
س َبقَه ليبني عليه درسه الجديد وبحوثه العديدة ،وأعتقد بأ ّن مع التوايص بوص ّية معتادة أ ّن
الرؤية البده ّية للقرآن أنّه (كتاب مح ّمد) ،وهذا من الخلل حيث يدخل املسترشق يف بحوثه
وربا كان السبب يف هذا أمرين :أ ّولهام:
ولديه مسلامته؛ وهذا مخالف للمنهج ّية العلم ّيةّ ،
ضعف املسترشقني يف اللّغة العربيّة أو الذهول عن إتقانها ،والعربيّة تعترب أحد أه ّم سمة
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أي باب آخر من أبواب العلم .ثانيهام :تغافل
للمسترشق الدارس للقرآن ،وإال فلينظر إىل ّ
مفس القرآن إىل
اقي عن عالقة القرآن بالس ّنة ،أو تجاهل ذلك ،ومعلوم حاجة ِّ
الدرس االسترش ّ
يصح أو يضعف يف سنده أو متنه،
الس ّنة ،وكذلك فإ ّن الس ّنة تقوم عىل اإلسناد للخرب الذي قد ّ
وهذا السند مزيّة هذه األ ّمة الخامتة.
إ ّن عالقة االسترشاق بدراسة القرآن تستقيم بأمرين :األ ّول :فهم املسترشق طبيعة لغة
القرآن ،وهي اللغة العرب ّية بداللتها ،الثاين :موضوع ّية الدارس الباحث ،وحياديّة الدرس
والبحث ،فإذا قامت دراسات االسترشاق للقرآن عىل ذلك فإ ّن دراساتهم ال محالة تتّسم
بالقبول ،وتفرز نتائج صحيحة ومقبولة نسبيًّا تكون مثار بحث طويل ،لك ّن دراسات غالب
املسترشقني للقرآن قامت بدراسته وترجمته ،ودراسة سرية صاحب الرسالة بصورة مبتورة
أو شوهاء ،قامت عىل مسلّمة انتفاء الوحي عن القرآن واإلعجاز ،وانتفاء الرسالة عن النبي
طبيعي م ّمن ي ّدعي قيام دراساته عىل منهجيّة علميّة.
مح ّمد ،وهذا أمر غري
ّ
إ ّن عقليّة كثري من املسترشقني ثابت ٌة عىل مسلّامتها ،جامدة عىل مقوالتها ،ال تعي أو تسمع
ّإل ما تراه وتقوله من آراء ومقوالت ،إلّ ما رحم ريب ،لذا فإ ّن نقد مقوالت االسترشاق وتحليلها
أمر يحتاج ويتطلّب أمو ًرا؛ من أه ّمها ما ييل:

أ ّو ًل :ال ّنفَس الطويل يف قراءة املقوالت والشبهات.
والتأن يف محاورة املقوالت.
ثان ًيا :الثبات والصالبة والتؤ ّدة ّ
فربا يظ ّن الدارس أ ّن املثال الذي أورده
ثالثًا :التفرقة بني مقولة كلّ ّية وأخرى فرع ّيةّ ،
املسترشق مقولة ،وهو يف الواقع مثال وأمنوذج ألصل املقولة الكلّ ّية.
اقي بعضه يف
راب ًعا :بيان تكرار املقوالت بني املسترشقني ،حيث ّ
يصب الدرس االسترش ّ
بعض ،وهذا يتطلّب الرجوع باملقولة الحديثة إىل أصلها وأ ّولها قدر الجهد ،فهذا يعطي
بُع ًدا تاريخ ًّيا للمقولة ،ويوفّر عىل الباحث الكثري من العناء ،ويقف به عىل تط ّورها،
اقي.
وإضافة ّ
كل مسترشق الحق ملن سبقه يف الدرس االسترش ّ
187

الفصل الثالث :القرآن الكريم بني رؤية إسالميّة وأخرى استرشاقيّة

المبحث الثاني

ّ
ّ
القرآني
الرؤية اإلسالمية للمخطوط

إنّني أرى رضورة بيان الرؤية اإلسالم ّية للمصحف؛ من حيث الجمع والتدوين
املعتبين ،وذلك أل ّن هناك سب ًبا يدفع املسترشقني للحرص عىل بعض الكتب ،الّتي
ََ
ص ّنفها علامء اإلسالم يف ما يتّصل بنقل القرآن ،وال أجد جوابًا ّإل أ ّن هؤالء حاقدون عىل
اإلسالم دي ًنا ،وعىل القرآن الكريم كتابًا معج ًزا محفوظ اللفظ واملعنى ،حيث إ ّن لهم
مثل بنرش
مقاصد سوء ،يبحثون عن طريقٍ للطّعن عىل القرآن ،فرتاهم أ ّول من اعتنى ً
للسجستا ّين أيب بكر بن أيب داود  ،فقصد هؤالء إىل نرشه وترجموه
كتاب «املصاحف» ّ
قصة
إىل بعض لغاتهم ظ ًّنا منهم أنّهم وجدوا فيه بعض مرادهم ،ملا تض ّمنه من حكاية ّ
مم فيه اختالف حرف أو
جمع القرآن ،واملصاحف الّتي كانت عند بعض ّ
الصحابة؛ ّ
ترتيب عن مصاحف املسلمني.
[[[

وهؤالء املسترشقون ال يدرون ما األسانيد ،وال مي ّيزون صحيح نقلٍ من سقيمه،
وإن ألعذرهم يف ذلك ،فإ ّن اليهود وال ّنصارى
فجميع األخبار املحك ّية عندهم مسلّامتّ ،
فأن لهم أن يفهموه؟!  ،وتتّضح
واختصت به هذه األ ّمة الوسطّ ،
قد حرموا اإلسناد،
ّ
الرؤية اإلسالم ّية للمخطوط القرآ ّين من خالل ما ييل:
[[[

ْ
ّ
( - 1المخطوط وفن الطباعة):

كان من الطبيعي أ ْن يكون هناك آالف املخطوطات؛ سواء للقرآن أو لغري ذلك من
والخاصة؛ أل ّن طبيعة ذلك
الكتب العربيّة واإلسالميّة والطبيعيّة يف املكتبات العا ّمة
ّ
[[[ السجستاين316-230( :هـ) هو :عبد الله بن سليامن بن األشعث األزدي السجستاين ،أبو بكر بن أيب داود :من كبار حفاظ الحديث..
كان إمام أهل العراق ،وعمي يف آخر عمره ولد بسجستان ،ورحل مع أبيه رحلة طويلة ،وشاركه يف شيوخه مبرص والشام وغريهام ،واستقر
وتويف ببغداد ،له تصانيف منها( :املصاحف) ،و(القرآت) ،و(الناسخ واملنسوخ) .انظر :الداوودي :طبقات املفرسين ،ال ط ،بريوت ،دار الكتب
العلمية( ،د.ت) ،ج ،1ص238-236؛ الزركيل ،األعالم ،م.س ،ج ،4ص.91
[[[ انظر :العنزي ،عبد الله بن يوسف بن عيىس بن يعقوب اليعقوب الجديع :املقدمات األساسية يف علوم القرآن ،ط ،1بريطانيا ،مركز
البحوث اإلسالمية ليدز2001( ،م) ،ص.182
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العرص املبكر كانت طبيعة تدوين؛ إذ تناول العلم بالنسخ باليد والكتابة عىل الورق،
األموي،
منذ عهد النبي مح ّمد ،ث ّم عهد الصحابة ،ث ّم العهد العثام ّين ،ث ّم العهد
ّ
ايس واململويكّ والرتيكّ؛ وذلك قبل ظهور (فن الطباعة الحديثة) عىل يد يوهان
ث ّم الع ّب ّ
غوتنربغ .
[[[

والخاصة قبل ظهور ف ّن
والسؤال املطروح للنظر :كيف كان تدوين القرآن للعا ّمة
ّ
الطباعة؟ لقد كان مداد القلم والكتابة باليد هي الطريقة املعتمدة قبل ظهور آالت
الطباعة ،وهذه الكتابة بأدواتها معظّمة ومق ّدسة يف اإلسالم ،حيث أقسم الله بتلك
األدوات ،وهي وسيلة لنرش العلم وكتابته ،وكتابة املصحف الرشيف  ،ولقد ظهرت
الطبيعي وفق السري
رعاية الوالة والحكّام للقرآن باالعتناء بالكتَ َبة وال ّن َّساخ؛ لذا ،من
ّ
البرشي ظهور مخطوطات قرآن ّية يعود تاريخها ملا قبل ظهور الطباعة.
ّ
[[[

القسم بها ،فقد
ومل ّا كان تعظيم أدوات الكتابة وتدوين العلوم مشته ًرا يف القرآن يف َ
الحضاري،
استقبل علامء اإلسالم ف ّن الطباعة بأريحيّة؛ لتوفّر تلك العلّة يف ذلك املنجز
ّ
واإلسالمي؛ إال يف أواخر القرن السابع
ومن املعلوم أ ّن الطباعة مل تدخل العامل العر ّيب
ّ
اإلسالمي.
عرش عىل سبيل بداية املعرفة بها يف بعض حوارض العامل
ّ
ث ّم دخلت الطباعة يف أواخر القرن الثامن عرش وأوائل القرن التاسع عرش إىل مرص
مع حملة نابليون عليها ،ويف الشام يف أواسط القرن التاسع عرش وأواخره ،وكانت الكتب
النساخ يع ّدونها للقارئ العر ّيب املسلم ،فكانت تلك أ ّول
املخطوطة واملنسوخة بني يدي ّ
واإلسالمي التي بدأت حرف ًّيا مع تدوين
مثرة بعد نجاح حركة التدوين يف املحيط العر ّيب
ّ
وحي القرآن الكريم .
[[[

[[[ األملاين يوهان غوتنربغ1468-1398( :م) هو :يوهان غنزفاليش ترس الدن تسوم غوتنربغ طور سنة ( )1447قوالب الحروف التي توضع
بجوار بعضها البعض ،ثم يوضع فوقها الورق ،ثم يضغط عليه فتكون املطبوعة مط ّو ًرا بذلك علم الطباعة الذي اخرتع من قبل يف كوريا سنة
( )1234ويعترب غوتنربغ مخرتع الطباعة الحديثة ،ثم أخذت فرتة بعيدة حتى دخول الحروف العربية يف فن الطباعة .الشبكة العنكبوتية.
اب َم ْسطُورٍ* ِف َر ٍّق َم ْنشُ ورٍ﴾[الطور ،)3-1 :وقوله﴿ :ن َوالْ َقلَمِ َو َما يَ ْسطُ ُرونَ﴾[القلم اآلية،]1 :
[[[ ورد هذا القسم يف قوله تعاىلَ ﴿ :والطُّورِ* َوكِتَ ٍ
كام جاء أول أمر قرآين بالقراءة يف أول نجم نزل يف القرآن يف قوله﴿ :اقْ َرأْ ب ِْاسمِ َربِّ َك ال َِّذي َخل ََق* َخل ََق الْ ِن َْسا َن ِم ْن َعلَقٍ * اقْ َرأْ َو َربُّ َك الْ َكْ َر ُم*
ال َِّذي َعلَّ َم بِالْ َقلَمِ * َعلَّ َم الْ ِن َْسا َن َما لَ ْم يَ ْعلَ ْم﴾[العلق.]5-1:
[[[ املقداد ،محمود :تاريخ الدراسات العربية يف فرنسا ،ال ط ،الكويت ،سلسلة عامل املعرفة ،العدد ( ،)167نوفمرب  ،1992ص.45-43
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ومل ّا كانت املعاناة والصعوبة التي يلقاها القارئ املطّلع يف املخطوطات بدأ التفكري الج ّدي
يف طباعة املصحف الرشيف ،فطبع يف مطبعة بوالق يف مرص ،كام ظهر دور العلامء يف إعادة
اإلسالمي والعر ّيب
اإلسالمي ،ث ّم تط ّور علم التحقيق لعلوم الرتاث
طباعة كبار كتب الرتاث
ّ
ّ
والطبيعي والف ّن ّي.
ّ
اقي إىل هذه املخطوطات أه ّم ّية من أجل فهم املعارف
وكان لرجوع الدرس االسترش ّ
املتعلّقة بحضارة العرب؛ لذا كان عليهم السعي لجمع تلك املخطوطات ،حيث كان املفتاح
ملعرفة العرب وحضارتهم هو اللّغة العربيّة ،التي متكّنهم من معرفة تلك اآلثار املكتوبة ،لهذا
ات ّجه علامء الغرب مبختلف جنسيّاتهم؛ أملان ،وفرنسيّني ،وطليان ،وغريهم إىل جمع أعدا ٍد
كبرية من ذخائر املخطوطات املحفوظة يف كثري من كربى مكتبات حوارض العامل َني العر ّيب
اإلسالمي إىل بالدهم ،وعاون املستعمر الغر ّيب يف ذلك الصدد،
واإلسالمي ،فنقلوها من املرشق
ّ
ّ
والعسكري.
السيايس ،بل
العلمي مع الهدف
والتقى الهدف
ّ
ّ
ّ
وكان من ضمن هذه املخطوطات املجلوبة إىل الغرب العديد من املخطوطات القرآنيّة،
وهذا يلزمنا باستجالء قيمة املخطوط القرآ ّين.
ّ
( - 2ضوابط القراءة القرآني�ة المقبولة):

اقي ،فإ ّن هناك مفردات بينها
انطالقًا من وجود مفردات قرآن ّية تناولها الدرس االسترش ّ
فروق دالل ّية َذ َه َل عنها ،ومن هذه املفردات (القرآن– القراءات– املصحف) ،فالقرآن
كالم الله املقروء؛ لذلك ال يُجمع ،فالقرآن واحد ،أ ّما القراءات فهي أوجه متع ّددة بتع ّدد
أداء التالوة املسموع من النبي مح ّمد ،والقراءات هي« :وجوه مختلفة يف األداء من
النواحي الصوت ّية ،أو الترصيف ّية ،أو النحويّة ،واختالف القراءات عىل هذا النحو اختالف
تن ّوع وتغاير ،ال اختالف تضا ّد وتناقص»  .وأ ّما املصاحف فكثرية بعدد أفراد الكاتبني
نتبي التفرقة بينها؛ أل ّن خلط الدرس
َّ
والنساخ ،فال ب ّد أن ننتبه إىل داللة تلك األسامء ،حتّى ّ
اقي بني هذه املفردات س َّبب وقوعه يف كثري من األخطاء املنهج ّية الجسيمة.
االسترش ّ
[[[

[[[ الطويل ،السيد رزق :مدخل يف علوم القراءات ،ط ،1املكتبة الفيصلية ،سنة (1985م) ،ص.27
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وهناك ضوابط وضعها علامء القرآن يف اإلسالم لقبول القراءة القرآن ّية؛ هي:

ً
أول :أ ّن ينقلها الثقات عن النبي مح ّمد ،ورواية القراءة بسند متّصل إىل
النبي مح ّمد عىل سبيل التواتر؛ أي جمع عن جمع يُؤ َمن تواطؤهم عىل الكذب.
ثان ًيا :أ ْن يكون لها وجه شائع يف العربيّة التي نزل بها القرآن؛ مبوافقة القراءة لوجه
من أوجه اإلعراب التي تكلّم بها العرب؛ أل ّن القرآن عر ّيب نزل باللغة العرب ّية.
املصحفي (الرسم العثام ّين) .
ثالثًا :أ ْن تكون موافقة للخ ّط
ّ
[[[

مم سبق أنّه ليس
هذه ضوابط للقراءة الصحيحة املقبولة التي تجوز الصالة بها ،ويتّضح ّ
من بني ضوابط القراءة الصحيحة املقبولة أ ْن تكون مد ّونة يف (مخطوط قرآ ّين).
ألي مصحف ،أو مخطوط قرآ ّين خالف مصحف عثامن؛ مهام كان
ليس مث ّة أدىن اعتبار ّ
فضل عن عرص الخالفة الراشدة ،حتّى ولو
عمقه املوغل يف ِق َدم التاريخ من عرص النب ّوة؛ ً
رصا لحياة النبي؛ الحتامليّة وجود عرشات ،بل مئات املخطوطات التي يعود زمنها
كان معا ً
إىل الخالفة الراشدة؛ حيث كان دافع الجمع هو خشية ضياع القرآن وتوحيد األ ّمة من الفنت.
َّ
( - 3اختالف قراء ال اختالف مخطوط):

إ ّن االختالف املعترب هو اختالف أوجه قراءة القرآن بقراءاته املتع ّددة ،ولقد أورد
علامء التفسري بعض القراءات الضعيفة والشاذة وو َّجهوها ،وقمت بتتبّع قدرها من
ذلك ،فوجدت اإلمام الطربي ـ عىل سبيل املثال ـ يُورد بعض القراءات الشاذّة ،ث ّم
يو ّجهها برصيح قولهِ ِ :
“ل ْج َم ِع الْ ُح َّج ِة ِم َن الْ ُق َّرا ِء َعلَ ْي ِه”  ،وتارة بقوله« :لِ ْج ِتمَ ِع الْ ُح َّج ِة
ِم َن الْ ُق َّرا ِء» وتارة ثالثة بقوله« :اتِّف ُ
َاق الْ ُح َّج ِة ِم َن الْ ُق َّرا ِء»  ،وبالتت ّبع وجدت هذه
[[[

[[[

[[[

[[[ انظر :ابن الجزري :منجد املقرئني ومرشد الطالبني ،ط ،1دار الكتب العلمية1999( ،م) ،ص18؛ الطويل ،السيد رزق ،مدخل يف علوم
القراءات ،ص.48
[[[ انظر :الطربي ،محمد بن جرير :جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،تحقيق :عبد الله بن عبد املحسن الرتيك ،ط ،1دار هجر للطباعة
والنرش والتوزيع2001( ،م) ،ج ،1ص150؛ ج ،1ص579؛ ج ،2ص105؛ ج ،2ص679؛ ج ،3ص577؛ ج ،5ص243؛ ج ،5ص289؛ ج ،5ص435؛
ج ،6ص.145
[[[ م.ن ،ج ،2ص.231
[[[ م.ن ،ج ،1ص ،269ج ،3ص.53
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األلفاظ يف تفسريه ،واالجتامع عىل قراءة مع َّينة ،واالتّفاق عليها سبيل إجامع الق ّراء
عليها؛ فالعربة عىل ما أجمع الصحابة عليه من مصحف عثامن ،وكذلك العربة وفق ما
عم اتّفق عليه ،فال وجه له ،وقيمته يف
أجمع الق َّراء وات ّفقوا عليه ،أ ّما اختالف املخطوط ّ
التاريخي ،وهذا ما سنتعرف عليه يف النقطة التالية.
ِق َدمه
ّ
ّ
ّ
القرآني والقيمة الحقيقية):
( - 4المخطوط

كان املخطوط القرآ ّين وال يزال يف املكتبات؛ فلامذا مل يستخرج علامء املسلمني عرب العصور
اإلسالمي ومساجده؟ يبدو جواب ذلك من
املخطوطات القرآن ّية امل َّدخرة يف مكتبات العامل
ّ
خالل بيان قيمة (املخطوط القرآ ّين) عند علامء املسلمني ،حيث رأوا قيمة املخطوط القرآ ّين
خاصة بعد ما استق ّر يف ذاكرة األ ّمة معلوميَّة املصحف بجنسه وشخصه،
يف ِق َدمه
التاريخيّ ،
ّ
واضح يف ترتيب أ ّوله وكذلك آخره ،محفوظ لفظه ومعناه ،وبناء عليه مل يكن مث ّة حاجة
الستخراج املخطوط القرآ ّين؛ إال لرضورة من الرضورات.
يظ ّن البعض أ ّن املخطوط القرآ ّين له قدس ّية القرآن يف املخطوط ذاته ،لك ْن أقول :إ ّن القيمة
التاريخي الذي يثبته تحليل (الكربون املش ّع)،
ألي مخطوط قرآ ّين تنبع من ِق َدمه
الحقيق ّية ّ
ّ
ونحن بدورنا نث ّمن استخدام الكربون للكشف عن ِق َدم املخطوطة القرآنيّة زمنيًّا ،مع رضورة
اإلشارة إىل األمور التالية:
(النص
أ ّو ًل :إ ّن املخطوط القرآ ّين قيمته تاريخ ّية محدودة وف ّن ّية ،وليس له دخل يف إثبات ّ
القرآ ّين) يف الجملة بصفة عا ّمة؛ لذا كان العلامء يحفظون القرآن بألواح جديدة ،وانتهت
مرجع ّية العلامء للمخطوط القرآ ّين ب َن ْس ِخ املصحف اإلمام العثام ّين ،وصارت النسخ الجديدة
منترشة بني العلامء.
نص القرآن؛ ملا ترك العلامء الرجوع إليه واستخرجوه،
ولو كان هناك قيمة أو مزيّة يف إثبات ّ
وملا ا َّدخرها السابق ملن ات ّبعه بإحسان ،فهذا ّ
يدل عىل ثقة العلامء يف توثيق املصاحف بني
أيديهم ،والسائرة بني الناس ،حتّى توارثها األحفاد عن األجداد ،والطالب عن مشايخهم بالسند
املتّصل ،ولقد أحسن أجدا ُدنا أن ا ّدخروا هذه املخطوطات القرآن ّية وحفظوها ـ كام بعض
خيار الصحابة ـ حتّى يستفيد الخلف من أسالفه.
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التاريخي ،ويف رضبه يف أعامق تاريخ
ثان ًيا :إ ّن قيمة املخطوط القرآ ّين يف ِق َدمه
ّ
جمليّة وف ّنيّة؛ ما يربهن
هذه األ ّمة الخامتة ،وكذلك قيمته تبدو يف ما يحمل من قيَ ٍم َ
عىل الحالة الحضاريّة واملستويات الف ّن ّية التي بلغها املسلمون يف عرص كتابة املخطوط
القرآ ّين يف عرص من العصور ال أكرث ،وكذلك تبدو قيمته يف تحقيق وعد الله -تعاىل-
بحفظ كتابه الكريم ،فقد حافظ عليه املسلمون من الزيادة والنقصان ،وهذا ما سعى
اقي إىل إغفاله والتشغيب حوله.
الدرس االسترش ّ
ثالثًا :إ ّن معالجة املخطوط القرآ ّين مبا ّدة (الكربون املش ّع) له أه ّميّته ،والكربون
املش ّع يقيس ُع ْمر الوسيط (أي :الجلد) ال ُع ْمر الكتابة ذاتها (أي الحرب املكتوب به)؛ فمن
املحتمل نظريًّا أن يكون املخطوط ّ
رق من جلد حيوانٍ قد ت َّم ذبحه يف الفرتة املذكورة
التي ّسجلها الكربون املش ّع  ،لك ّن الكتابة عىل هذا ال ِجلْد تكون يف وقت الحق عليه ،
وهذا يؤكّد أ ّن قيمة املخطوط القرآ ّين تاريخيّة فقط ال أكرث –مهام رضبت يف عمق ال ِق َدم
علمي ملوافقة املخطوط
وبَلِ َيت فهي محتملة–؛ مبا يدعونا إىل استبعاد ودفع ّ
أي اعتبار ّ
فضل عن إثبات
أي قيمة دين ّية تذكرً ،
القرآ ّين أو مخالفته ملصحف عثامن ،وعدم إعطائه ّ
تاريخ تدوين القرآن وجمعه ،فاألمر عند أهل اإلسالم مفروغ منه ،تا ّم غري منقوص ،وإ ّن
ما بني أيدي املسلمني اليوم هو ذاته القرآن املن َزل عىل قلب النبي مح ّمد ،وهو
كذلك ما جمعه الصحابة من بعده ،ومن ث ّم لجنة الجمع يف العهد العثام ّين؛ وهو كذلك
يحمل أوجه القراءات القرآن ّية.
[[[

[[[

[[[

ّ
ّ
الشفاهي للقرآن ِفي العهد النبوي):
( - 5النقل

ُعر َِف عن النبي مح ّمد أ ّميّته ،وكانت تلك األ ّميّة أحد األسباب والدواعي الدالّة
عىل إعجاز القرآن؛ فكيف يأيت رجل أ ّم ّي مل يقرأ ومل يكتب من قبل بهذا القرآن يف
[[[ الكربون املشع :هو ما يستخدم للوقوف عىل تأريخ القطع األثرية عن طريق الكربون الذي اكتشفه العامل الكيميايئ ويالرد ليبي سنة
( )1949وقد حصل عىل جائزة نوبل يف الكيمياء منذ إدخال التأريخ عن طريق الكربون املشع ،واستخدمت هذه الطريقة مرات عدّة يف الكشف
عن عينات مخطوطات البحر امليت ،وكفن توريتو ،وكذلك القطع األثرية املرصية للحصول عىل التسلسل الزمني لألرسات الفرعونية يف مرص.
[[[ انظر موقع )https://www.syr-res.com/article/4521.html( :لندرك ظنية البحث عن عمر األشياء بالكربون املشع.)C14( ،
[[[ هذا ما أقرت به املسترشقة (ألبا فيدييل) يف حوارها مع الباحث :أحمد وسام شاكر ،املصدر :مركز مناء للبحوث والدراسات ،موضوع
املقالة( :القرآن الكريم).
194

الفصل الثالث :القرآن الكريم بني رؤية إسالميّة وأخرى استرشاقيّة

فصاحة غري معهودة؟ ﴿ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ
نقل شفاه ًّيا من
ﮐ ﮑ﴾[سورة العنكبوت ،اآلية  ،]48وقد نُ ِق َل القرآن ً

جربائيل إىل النبي مح ّمد ،ففي حديث ابن عباس قال« :كَا َن َر ُس ُ
ول الل ِه أَ ْج َو َد
ال َّن ِ
اسَ ،وكَا َن أَ ْج َو ُد َما يَكُو ُن ِف َر َمضَ ا َن ِح َني يَلْقَا ُه ج ِْب ُِيلَ ،وكَا َن يَلْقَا ُه ِف ك ُِّل لَ ْيلَ ٍة ِم ْن
َر َمضَ انَ ،فَيُ َدار ُِس ُه ال ُق ْرآنَ»[[[ ،ويف رواية مسلم« :يَلْقَا ُه ِف ك ُِّل َس َن ٍةِ ،ف َر َمضَ ا َن َحتَّى
ول الل ِه الْ ُق ْرآنَ» ،فهذا ّ
يَ ْن َسلِخَ ،فَ َي ْعر ُِض َعلَ ْي ِه َر ُس ُ
عل تلقّي النبي القرآن من
يدل َ
جربائيل ،كام ّ
يدل عىل مدارسة النبي يف ترتيب القرآن يف سوره وآياته.
الشفاهي للقرآن ِف العهد
ولقد غفل املسترشقون عا ّمة عن أمر التلقّي والتدوين
ّ
النبوي ،كام غفلوا عن نقل القرآن بالسند املتّصل ،وهكذا سار فرانسوا ديروش ،وإنجليكا
ّ
اقي –عم ًدا أو سه ًوا– ،وهو شأن
نويفرت بصفة ّ
خاصة عىل النهج ذاته يف الدرس االسترش ّ
النص القرآ ّين ،وهو يف غاية األه ّم ّية يف بحث تاريخ القرآن.
رضوري إلثبات ّ
ّ
َّ
ّ
( - 6تدوين كتاب وحي القرآن ِفي العهد النبوي):

نقل كتاب ًّيا من النبي مح ّمد إىل كتبة الوحي ،فكان النبي
إ ّن القرآن نُ ِق َل ً
مح ّمد يتابع كتَّاب الوحي بصورة لحظيّة وتوجيهيّة عند كتابة وحي القرآن ،قال
الس َو ِر َذ َو ِ
عثامن« :إِ َّن َر ُس َ
ات الْ َع َد ِد،
ول الل ِه كَا َن ِم َّم يَأْ ِت َعلَ ْي ِه ال َّز َما ُن يُ ْن َز ُل َعلَ ْي ِه ِم َن ُّ
الش ُء يَ ْد ُعو بَ ْع َض َم ْن يَ ْكتُ ُب ِع ْن َد ُه يَق ُ
السو َر ِة
ُول« :ضَ ُعوا َهذَا ِف ُّ
َوكَا َن إِذَا أُنْز َِل َعلَ ْي ِه َّ ْ
ُول« :ضَ ُعوا َه ِذ ِه ْاليَ ِ
الَّ ِتي يُ ْذكَ ُر ِفي َها كَذَا َوكَذَا»َ ،ويُ ْن َز ُل َعلَ ْي ِه ْاليَاتُ  ،فَ َيق ُ
السو َر ِة
ات ِف ُّ
الَّ ِتي يُ ْذكَ ُر ِفي َها كَذَا َوكَذَا»َ ،ويُ ْن َز ُل َعلَيْ ِه ْاليَ ُة ،فَيَق ُ
السو َر ِة الَّ ِتي
ُول« :ضَ ُعوا َه ِذ ِه ْاليَ َة ِف ُّ
يُ ْذكَ ُر ِفي َها كَذَا َوكَذَا»[[[ .وهذا ّ
يدل عىل أ ّن النبي كان يو ِّجه كتَّاب الوحي يف ترتيب
آيات القرآن وسوره.
اقي لطائفة كتَّاب الوحي اهتام ًما ،وهذا فراغ يف املنهج ّية
ومل يُ ِع ْر الدرس االسترش ّ
[[[ متفق عليه :أخرجه اإلمام البخاري يف «صحيحه» كتاب الوحي ،باب بدء الوحي ،كَيْ َف كَا َن بَ ْد ُء ال َو ْح ِي إِ َل َر ُسو ِل الله؟ حديث رقم،6( :
و ،)26/3( ،)8/1( )1902واللفظ له ،ومسلم يف «صحيحه» كتاب الفضائل باب كَا َن ال َّنب ُِّي أَ ْج َو َد ال َّن ِ
اس بِالْخ ْ َِي ِم َن ال ِّري ِح الْ ُم ْر َسلَ ِة ،رقم)2308(:
( ،)1803/4كالهام من حديث ابن عباس ريض الله عنهام.
[[[ أخرجه اإلمام أحمد يف «مسنده» من مسند عثامن بن عفان رقم.)460-459/1( )399( :
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منهجي يف غاية الخطورةّ ،
ربا أشاروا إليهم
العلم ّية ،وخلل
يدل عىل انتقائ ّية الدرسّ ،
ّ
دون التعويل عليهم يف نقل القرآن وكتابته ،ومن دون التع ّمق يف دور النبي معهم،
اقي دور كَتَبة الوحي –عىل غفلة– ودورهم يف الحفاظ عىل
َّ
وربا ح َّرف الدرس االسترش ّ
النص القرآ ّين يف عهد النبي مح ّمد ،وقبل وفاته ،فقد اتَّخذ النبي مح ّمد كُتَّابًا
ّ
ومختصا بها ولها،
للوحي ،منهم من كان يكتب أحيانًا ،ومنهم من كان متف ّرغًا للكتابة
ًّ
وكان هؤالء ال ُكتّاب من خرية الصحابة ،فكلَّام أنزلت عىل النبي مح ّمد آيات من
القرآن أمر كتَّاب الوحي ،فقال« :ضَ ُعوا َه ِذ ِه ْاليَ ِ
السو َر ِة الَّ ِتي يُ ْذكَ ُر ِفي َها كَ َذا
ات ِف ُّ
السو َر ِة الَّ ِتي يُ ْذكَ ُر ِفي َها
َوكَ َذا» ،وإذا أنزلت عليه آية واحدة قال« :ضَ ُعوا َه ِذ ِه ْاليَ َة ِف ُّ
كَ َذا َوكَ َذا».
يل بن أيب طالب كانا يكتبان الوحي،
وقد أفاد علامء القرآن أ ّن عثامن بن عفَّان وع ّ
فإ ْن غابا كتب أُ َ ّب بن كعب وزيد بن ثابت ،فإ ْن مل يحرض أحد هؤالء كتب من حرض
من الكتَّاب .
[[[

إ ّن القرآن يف الحقيقة كان ينزل عىل النبي مح ّمد ،فيدعو كَتَبة الوحي ،فيد ّونون
ما أنزل عليه آية آية ،وسورة سورة برتتيبه املصحفي ،فليس نزول القرآن مرت ّ ًبا كرتتيبه
ولعل هذا هو
الحايل ،فهناك نوع اختالف بني ترتيب نزول القرآن وبني ترتيبه املصحفيّ ،
مقصد فرانسوا ديروش يف التفرقة بني القرآن والكتاب.
(- 7تدوين القرآن بي�ن لوحين بداللة (الكتاب)):

لقد كان ا ِّدعاء فرانسوا ديروش التفرقة بني (القرآن والكتاب) ،وليس من ّ
شك يف أ ّن
كل ما يتن ّزل بالكتابة ،أ ّما األ ّول
مث ّة فرق بني جمع كتاب بني دفّتني ،وبني تدوين وتوثيق ّ
فكان من الصعوبة مبكان لألسباب التي أق ّر بها ديروش مبوضوعيّة ،وأ ّما التدوين عىل
سبيل التوثيق بالكتابة؛ فهذا قام به النبي محمد بالفعل وأمتّه؛ بدليل أ ّن هناك
تيس
طائفة حفَّاظ القرآن وق ّرائه وكتبته ،فلو مل يجمع املصحف يف العهد
ّ
النبوي؛ ملا َّ
[[[ التلمساين ،الخزاعي :تخريج الدالالت السمعية عىل ما كان يف عهد رسول الله من الحرف والصنائع والعمالت الرشعية) ،تحقيق :أحمد
محمد سالمة ،ط ،1األزهر الرشيف ،)1995( ،ص.159
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ذلك ملن جاء من بعده ،وكان الصحابة يتعاهدون النبي مح ّمد بالحضور لتدوين ما
نزل ،وبالغه مل َن مل يحرض ،ويف أدب ّيات اإلرث النبوي (بلّغوا ع ّني ولو آية).
فبي أ ّن القرآن أمر النبي مح ّمد بكتابته؛
ومع أ ّن ديروش كان صادقًا مع التاريخّ ،
فكتبه كتَّاب الوحي عىل العظ ِْم ،وجريد النخل ،والحجارة ،وال ِجلْد ،وهذا ما ب ّينه علامء
القرآن ،لك ّنه عاد عىل هذا ببيان أ ّن كتابة القرآن ميكن مقارنتها بالكتب املوجودة لدى
مستدل بقوله﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ً
اليهوديّة والنرصانيّة؛
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾ [سورة آل عمران ،اآليتان ،]4-3
حيث يقول :لقد جعل أمنوذج أهل الكتاب ،الذي يستشهد به عادة ،مرشوع الضبط عن
طريق الكتابة مرشو ًعا مل ًّحا ،يبدو لنا أنّه من املستبعد أ ْن تكون نسخة مكتوبة كاملة!
ث ّم تذ ّرع لذلك بأسباب؛ هي :أ ّن النبي كان عىل قيد الحياة والوحي مستم ّر ويف تط ّور،
كامل وما زال الوحي يتنزل؟![[[.
فكيف يكتب كتابًا ً
ّ
( - 8إجماع األمة الخاتمة على مصحف عثمان):

أجمعت األ ّمة اإلسالم ّية عىل االكتفاء مبصحف عثامن ،وقد أُطلِ َق عىل مصحف عثامن
املوزّع عىل األمصار اسم (املصحف اإلمام)  ،وقد نسخت الحقًا مئات بل آالف النسخ
القرآن ّية األخرى من املصاحف التي نسخت مبارشة من املصحف العثامين– ود َّونها
والخاصة ،وكان هذا هو الغرض من الجمع
امللوك والحكّام وحوتها املكتبات العا ّمة
ّ
مصحفي واحد يحتوي عىل قراءات القرآن املعتربة ،وال يُنكَر
أ ْن تجتمع األ ّمة عىل رسم
ّ
ظهور قراءات شاذّة أو رسم ش ّذ عن الرسم العثام ّين من بعض املصاحف األخرى التي
تعترب أخبار آحاد عن أصحابها وال يثبت القرآن بخرب اآلحاد.
[[[

كل اجتهاد لحكّام الحوارض والدول اإلسالم ّية عرب العصور املختلفة يف كتابة
كام أ ّن َّ
املصاحف ،فإنّه اجتهاد قائم عىل منط الجهد األ ّول وسياقه املبذول يف عهد عثامن
[[[ ديروش ،فرانسوا« ،استعامالت القرآن بوصفه كتابًا مخطوطًا ،م.س ،ص.9-8
[[[ مصحف عثامن :هو من األعامل التي يذكرها التاريخ لسيدنا عثامن بن عفان ،وكان الغرض منه توحيد األمة يف قراءاتها للقرآن ،ومحو
ما عداه ،وسببه طلب حذيفة ذلك بعدما رأى اختالف املسلمني عىل قراءة القرآن ،فجمعهم عىل مصحف اإلمام ،ومعلوم أن القرآن نزل
عىل سبعة أحرف( .الباحث)
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بن عفان ،وأ ّن جهود والة الدول وحكّامها ال تتع ّدى دور إضافة تنميق املصاحف،
إلخراجها يف أبهى صورة ،وأيرس خطوط مقروءة أو من باب خدمة املصحف لتيسري
قراءة القرآن بإضافة النقط إليه أو الشكل ،فهو من باب تيسري القرآن للقراءة ،وهو
نزول
رشعي ،فأ ّول القرآن ً
ديني أو
ّ
الغرض األساس من وحي القرآن ،وال يخالفه أمر ّ
هو قوله تعاىل﴿ :اقرأ﴾.
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المبحث الثالث

ّ
ّ
القرآني
مزاعم االستشراق حول النص

إ ّن من فروض الكفاية التي يجب أ ْن يقوم بها أهل العلم من علامء القرآن هي الر ّد
أصل
اقي اليوم؛ ألنّه يقوم بافرتاض أمور محتملة يعتربها ً
عىل مزاعم الدرس االسترش ّ
يركن إليه ،وينطلق منها يف درسه للقرآن ،مع ا ّدعاء املنهج ّية العلم ّية ،ولقد تع ّددت
النص القرآ ّين مبا قبل النب ّوة وأثنائها ،وما بعد عهد النب ّوة
اقي لعالقة ّ
رؤية الدرس االسترش ّ
قسمتها إىل قسمة
املبارك (عرص الصحابة والتابعني)ّ ،
ولكل ذلك مزاعم شتّى ،لذا قد ّ
أشبه باملرحل ّية التاريخ ّية ،وهي كام ييل:
ّ
ّ
ّ
القرآني وعالقته بما قبل النبوة:
1ـ النص

النص القرآ ّين بالبيئة العرب ّية:
 عالقة ّاقي عالقة تجمع القرآن بالبيئة العربيّة الفصيحة ،ومبواقف
ا ّدعى الدرس االسترش ّ
بكل ما أويت من
اقي ّ
العرب من أهل مكّة قبل ظهور القرآن ،فقد حاول الدرس االسترش ّ
والنقدي؛
التاريخي
ق ّوة تكلّف عالقة القرآن مبا قبل النب ّوة من نوا ٍح ع ّدة يف ضوء املنهج
ّ
ّ
بغية إثبات عالقة البيئة العرب ّية بـ (تكوين) ال ّن ّص القرآ ّين عىل سبيل الخصوص ،من
خالل إثبات عربيّة النبي مح ّمد وبالغته وتأث ّره بالبيئة العربيّة ،وما فيها من فصاحة
وبالغة –وفق زعم نويفرت يف مقولتها– حتّى أىت بهذا القرآن مبا أويت من كاريزما
وعبقريّة ،وقد سبق التعقيب عىل ما يف تلك املقولة من فساد.
النص القرآ ّين بالبيئة العرب ّية ،التي كانت
ومن الرضورة بيان الرؤية اإلسالم ّية لعالقة ّ
قبله ،حيث إ ّن النبي مح ّمد مل يثبت عنه دعوى تأليف القرآن قط ،كام ثبت ذلك
بالقرآن نفسه؛ ما ّ
متلق
يدل عىل حقيقة عالقة النبي مح ّمد بالوحي وأنّه مج ّرد ٍّ
أي أثر للنبي
عن ملك الوحي جربائيل ،وبالتايل انفصال وحي ّ
النص القرآين عن ّ
مح ّمد من ت َ َق ّول أو زيادة أو نقصان .قال -تعاىل﴿ :-ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
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ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﴾
النص القرآ ّين نقاط دالّة عىل ما تق ّدم؛ وهي:
[سورة يونس ،اآلية  ،]17-16ففي هذا ّ

النص
•اشتمل قوله -تعاىل﴿ :-ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾ عىل ر ّد تالوة ّ
القرآ ّين إىل مشيئة الله تعاىل؛ أل ّن الله هو من تكلّم به وأوحاه إىل النبي ،وال
دخل للنبي سوى تالوة ما انقىض الوحي به ،ويؤكّد ذلك قوله -تعاىل ﴿ :-ﯿ

ﰀﰁ ﰂﰃﰄﰅﰆﰇ ﰈﰉﰊ ﰋﰌ

ﰍ﴾[سورة القيامة ،اآليات  ،]19-17فعلَّمه الله أ ّن جمع القرآن أم ٌر موكول إليه
–تعاىل– ال إىل جهدك يا مح ّمد بالحفظ والرتديد.

•اشتمل قوله -تعاىل ﴿ :-ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾ عىل دعوة للرجوع
إىل سرية النبي مح ّمد و ُخلُقه وسلوكه بني العرب قبل نزول القرآن ،وفيه إشارة
إىل البيئة االجتامع ّية التي نشأ فيها وخرج منها ،وهذا ما أ َّولته نويفرت من تأث ّر
النبي مح ّمد بالبيئة العربيّة بفصاحتها ،وتأثريه فيها.

ظلم م ّمن
•قوله -تعاىل﴿ :-ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ﴾؛ أي :ال أحد أكرث ً
افرتى قولً عىل الله مل يقله ،وفيه تخويف من افرتاء الكذب عىل الله﴿ :ﮆﮇﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾[سورة
الحاقة ،اآليات .]46-44
النص القرآ ّين بالكتب السابقة:
 -عالقة ّ

اقي يف استفادة القرآن من الكتب السابقة ،فبينام
تع ّددت رؤية الدرس االسترش ّ
مستدل
ً
ذهب ديروش إىل أ ّن كتابة القرآن مستم ّدة من مفهوم كتابة الكتاب املق ّدس؛
بقوله -تعاىل﴿ :-ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾[آل عمران :اآلية ،]4-3وهو
برشي منذ أ ْن عرفت البرشيّة الكتابة
استدالل ال يشهد ملا قاله ديروش؛ أل ّن الكتابة ٌ
فعل ٌّ
لتدوين حضارتها ،وأعظم ما د ّونته البرشيّة وسطّرته وحي الله ألنبيائه ورسله
بصفة عا ّمة ،فكيف يالم نبي عىل كتابة وحي الله يف عرصهم وا ّدعاء متابعة الكتب
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السابقة يف ذلك ،فهذا رضب من التجاهل لس ّنة إنسان ّية ال ميكن إنكارها ،بعدما عرفت
البرشيّة ف ّن الكتابة.
كام كانت إلنجيلكا نويفرت رؤية يف استفادة القرآن من الكتب السابقة ،من حيث
اقتباس بعض املفردات والعقائد .وهذا ميثّل إشكال ّية يف أ ّن القرآن ما زال عائقًا يف قابل ّية
العقل األورو ّيب وذائقته العا ّمة ،ويرجع السبب يف ذلك إىل أ ّن القرآن وحي اإلسالم وكتابه
الخالد ،ويشكل تأث ًريا كب ًريا عىل البيئة األوروب ّية؛ سواء عىل مستوى الفكر األورو ّيب ،أو
عىل مستوى جغرافيّة أوروبا ،وقد أخذت نويفرت مقولتها من الدراسات القرآنيّة لليهود
األملان؛ أمثال :إبراهام جايجر.
ّ
ّ
ّ
القرآني أثن�اء النبوة (الجمع
2ـ النص
والتدوين):
اقي والنظرة الغرب ّية لجمع القرآن ،أنّه :كتاب غري مرت َّب،
من مسلّامت الدرس االسترش ّ
الشفاهي
وأ ّن القرآن ت َلخيص ألفكار مح ّمد ،والقول بجواز تبديل الكلامت يف النقل
ّ
للقرآن .وإنّني أؤكد ما سبق بيانه للر ّد عىل تلك املقوالت ،وأقول :إ ّن جمع القرآن يراد
منه معنيان:
املعنى األ ّول :حفظ القرآن يف الصدور ،واملعنى الثاين :حفظ القرآن يف السطور،
وبالنسبة لحفظ القرآن يف الصدور فكان لرسول الله ،فقد قال -تعاىل ﴿ :-ﯸ

ﯹﯺﯻﯼ ﯽﯾﯿﰀﰁ ﰂﰃﰄﰅﰆ
ﰇ ﰈ﴾ [سورة القيامة ،اآليات ،]18-16حيث إ ّن الله ث ّبت القرآن يف صدر رسول

الله ،وكان أل ّم ّية الرسول دو ٌر يف حفظه ،فمن املعقول أن يعتمد عىل حافظته يف
اقي ،فا ّدعى أ ّن القرآن من تصنيف النبي
ما يه ّمه أمره ،فهذا ما ينكره ال ّدرس االسترش ّ
منطقي
املتعصب ،الذي لو أتيت له بألف دليل
طبيعي مع الدرس
مح ّمد ،وهذا موقف
ّ
ّ
ّ
يل ما تنازل عن موقفه؛ ألنّه لو تنازل عنه لسقطت أوهام حضارته ولخالف السياق
عق ّ
الذي وضع له ،وأنيط به.
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شبهة قلّة حفّاظ القرآن وحملته:
إ ّن بعض اآلثار يُفهم منها قلّة حفَّاظ القرآن من الصحابة ،حتّى رأى املسترشقون
النبوي ال يعرف للقرآن إال سبعة من الحفّاظ :ابن مسعود ،وسامل ،ومعاذ
«أ ّن الحديث
ّ
بن جبل ،وأُ َب ،وزيد بن ثابت ،وأبو الدرداء»[[[ ،ففي الحديثُ « :خ ُذوا ال ُق ْرآنَ ِم ْن أَ ْربَ َع ٍة
ِم ْن َع ْب ِد الل ِه ْب ِن َم ْس ُعو ٍدَ ،و َسالِ ٍمَ ،و ُم َعا ِذ ْب ِن َج َبلٍ َ ،وأُ َ ِّب ْب ِن كَ ْع ٍب»[[[ ويف حديث أَن َِس
ص َّل اللهُ َعلَ ْي ِه َو َسل ََّمَ -ول َْم َي ْج َم ِع ال ُق ْرآنَ غ ْ َُي أَ ْر َب َع ٍة :أَ ُبوبْنِ َمالِ ٍك ،ق ََالَ « :م َ
ات ال َّنب ُِّي َ
الدَّ ْر َدا ِءَ ،و ُم َعا ُذ ْب ُن َج َبلٍ َ ،و َز ْيدُ ْب ُن ثَاب ٍِتَ ،وأَ ُبو َز ْي ٍد» ق ََالَ « :ونَ ْح ُن َو ِرثْ َناهُ»[[[ ويف حديث
ض الل ُه َع ْن ُهَ :م ْن َج َم َع ال ُق ْرآ َن َع َل َع ْه ِد ال َّنب ِِّي َص َّل
قَتَا َدةُ ،قال :سألت أَن ََس بْ َن َمالِ ٍك َر ِ َ
الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم؟ ق ََال« :أَ ْر َب َع ٌة ،كُلُّ ُه ْم ِم َن األَن َْصارِ :أُ َ ُّب ْب ُن كَ ْع ٍبَ ،و ُم َعا ُذ ْب ُن َج َبلٍ َ ،و َز ْيدُ
ْب ُن ثَاب ٍِتَ ،وأَ ُبو َز ْي ٍد»[[[.
والعدد أربعة يف هذه األحاديث ال يفيد حرص الحفّاظ يف هذا العدد بعينه ،إنّ ا أقىص
داللة فيه أنّهم أشهر حفّاظ القرآن وق ّراؤه من الصحابة ،وهذا ال ينفي وجود مئات غريهم،
قد جمعوا القرآن رواية ودراية ،أداء وحفظًا ،كام أ ّن هذه األحاديث أغفلت عن ِذكْر
املعلوم حفظه للقرآن؛ كالخلفاء الراشدين األربعة ،وأهل بدر ،والعرشة املبرشة بالج ّنة.
ومن املعلوم أ ّن طبقة حفّاظ القرآن وق ّرائه من الصحابة ،حيث أوردت كتب طبقات
الق ّراء مئات الحفّاظ والق ّراء من طبقة الصحابة[[[ ،ويف ترجمة الصحايب عومير بن زيد
األنصاري الخزرجي (أبو الدرداء) قال مسلم بن مشكم ،قال يل أبو الدرداء :أعدد من
لكل عرشة منهم مقرئ ،أبو
يقرأ عندي القرآن فع َددت ُهم ألفًا وستامئة ونيفًا ،وكان ّ
[[[ نرصي ،أحمد ،آراء املسترشقني الفرنسيني يف القرآن الكريم -دراسة نقدية ،م.س ،ص.203
[[[ متفق عليه :أخرجه البخاري كتاب فضائل القرآن ،باب القراء من أصحاب النبي رقم )4999( :اللفظ له ،ومسلم كتاب فضائل الصحابة،
باب فضل ابن مسعود ،رقم )2464( :من حديث ابن عمرو.
[[[ أخرجه البخاري كتاب فضائل القرآن ،باب القراء من أصحاب النبي رقم.)5004( :
[[[ أخرجه البخاري كتاب فضائل القرآن ،باب القراء من أصحاب النبي رقم.)5003( :
[[[ وقد اعترب الذهبي طبقة الصحابة قسمني األول :الذين عرضوا عىل رسول الله وهم من قرأ القرآن عىل النبي مبارشة وهم (عثامن وعيل
وأيب بن كعب ،وابن مسعود ،وزيد بن ثابت ،وأبو موىس األشعري ،وأبو الدرداء) ،والثاين :الذين عرضوا عىل بعض املذكورين قبلهم أي قرؤوا
عىل من قرأ عىل النبي أي كان بواسطة صحايب .انظر :الذهبي ،شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثامن بن ق َْاياز :معرفة القراء
الكبار عىل الطبقات واألعصار ،ط ،1بريوت ،دار الكتب العلمية1997( ،م) ،ص.33-9
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الدرداء يكون عليهم قامئًا ،وإذا أحكم الرجل منهم تح ّول إىل أيب الدرداء الذي ّ
توف سنة
(32هـ)[[[ ،وهذا ّ
يدل عىل كرثة عدد الحفّاظ ،واملستعدين إلمتام الحفظ بإتقان وتجويد،
مع التنبيه إىل أ ّن هذه مدرسة أيب الدرداء وحده ،فإ ْن اقرتن بها مدارس بق ّية الحفّاظ من
الصحابة لبلغ عدد حفّاظ القرآن اآلالف.
ويف السرية والس ّنة شاهد عىل كرثة حفّاظ القرآن من ق ّراء الصحابة ،الذين استشهد
منهم عدد كبري كام مقتل أهل الياممة؛ املراد بأهل الياممة من قتل بها من الصحابة؛
ومنهم حفّاظ القرآن[[[.
ّ
ّ
القرآني بعد وفاة النبي:
3ـ النص

ـ رشوط قبول القراءة الصحيحة:
إ ّن املصاحف القدمية أو (املخطوط القرآ ّين) موجودة اليوم بني أيدينا ،واالطّالع عليها
واقتناء صورة منها أمر ممكن ،قد يتاح لنا اليوم؛ ما مل يكن متا ًحا يف العصور السابقة
مل ْن قبلنا من العلامء من اإلحاطة بكثري من مخطوطات هذه املصاحف ،فيمكن للباحث
أن يشاهد ِقط ًعا من هذه املصاحف املوجودة يف شتّى مكتبات العامل ،ولك ّن املعضلة
الكربى تكمن يف األخذ باملخطوط القرآ ّين واعتباره دون معياريّة واعية بخلفيّة علميّة
ودراية مبا ورد يف كتب علامء الرسم القرآ ّين ،ودون معرفة رشوط قبول القراءة الصحيحة
لدى علامء القراءات ،وعدم معرفة كاتب املخطوط وسنده إىل النبي مح ّمد ،وهذه
أراها قيو ًدا ورشوطًا العتبار املخطوط القرآ ّين بالدرس والبحث.
ـ الرسم القرآ ّين بني النحو ّيني وأهل األثر:
وقف العلامء من الرسم القرآ ّين موقفني :املوقف األ ّول :للق ّراء الذين ميثّلون مدرسة
الرواية واألثر ،املوقف الثاين :للنحاة الذين ميثّلون مدرسة القياس والنظر ،ومع أ ّن
[[[ انظر :شمس الدين أبو الخري ابن الجزري ،محمد بن محمد بن يوسف :غاية النهاية يف طبقات القراء ،الط ،مكتبة ابن تيمية ،عني بنرشه
أل ّول م ّرة املسترشق ج .برجشرتارس األملاين ،سنة (1351هـ) ،ج ،1ص.607-606
[[[ العسقالين ،ابن حجر :فتح الباري رشح صحيح البخاري ،ال ط ،بريوت ،دار املعرفة ،سنة (1379هـ) ،ج ،9ص.12
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سيبويه[[[ من النحاة ،ولك ّننا وجدناه يقول يف الكتاب« :إ ّن القراء َة لَ تُ َخال َُف؛ أل َّن
ال ِقراء َة الس َّن ُة»[[[ ،فينفي مخالفة القراءة ويعترب القرآن بقراءاته أصلً لديه يُقاس عليه،
ّ
يحتج لبعض
وال يقاس عىل غريه؛
فيستدل من قول سيبويه؛ وهو إمام النحاة أنّه «كان ّ
األوجه اإلعراب ّية بالقراءات»[[[ ،ومن هذا القبيل قال أبو جعفر الن ّحاس[[[« :السالمة
عند أهل الدين إذا ص َّحت القراءتان ألّ يقال :إحداهام أجود؛ ألنّهام جمي ًعا عن النبي
صىل الله عليه وسلم؛ فيأثم من قال ذلك ،وكان رؤساء الصحابة ينكرون مثل هذا»[[[.
إذًا ،اعترب النحاة القرءات يف تأصيل القواعد النحويّة والرصف ّية ،وكان لها أثر يف فقه اللغة
العرب ّية ،فاستثمر علامء العرب ّية ما يف القراءات القرآن ّية ّأيا استثامر.
ولذلك فقد كان اإلمام أبو عمرو الداين ينظر يف املصاحف القدمية؛ لك ْن إذا جاء
إىل مجال الرتجيح ،فإنّه مييل غال ًبا إىل الروايات الصحيحة ،وذلك لطبيعته الحديث ّية ،فهو
رجل مح ِّدث ،وليس له كبري عناية بالخطوط والكتابات القدمية ،فموقفه منها موقف
حذر نو ًعا ما ،باعتبار أنّه ينظر فقط ويصف الذي يراه يف ما عنده من املصاحف.
[[[

القرآني والتاريخيّة:
النص
شبهة ّ
ّ

نص من الرتاث ،وإ ّن
كانت الرؤية العلامن ّية ـ وما زالت ـ تنظر إىل القرآن عىل أنّه ّ
[[[ سيبويه180-148( :هـ) هو :عمرو بن عثامن بن قنرب الحاريث بالوالء ،أبو برش ،امللقب سيبويه :إمام النحاة ،وأول من بسط علم النحو.
ولد يف إحدى قرى شرياز ،وقدم البرصة ،فلزم الخليل بن أحمد ففاقه .وصنف كتابه املسمى (كتاب سيبويه) .انظر :الزركيل ،األعالم ،م.س،
ج ،5ص81؛ كحالة ،عمر رضا ،معجم املؤلفني ،م.س ،ج ،8ص.10
[[[ (الكتاب) لسيبوية (ت180:هـ) ،تحقيق :د .عبد السالم محمد هارون ،النارش ، :ط  ،3القاهرة ،مكتبة الخانجي بالقاهرة1988( ،م)،
ج ،1ص.148
[[[ شلبي ،عبد الفتاح إسامعيل :رسم املصحف العثامين وأوهام املسترشقني يف قراءات القرآن دوافعها ودفعها ،ط ،2جدّة ،دار الرشوق،
(1983م) ،ص.57
[[[ أبو جعفر النحاس-338...( :هـ) هو :أحمد بن محمد بن إسامعيل املرادي املرصي ،أبو جعفر النحاس :مفرس ،أديب .مولده ووفاته
مبرص .كان من نظراء نفطويه وابن األنباري .زار العراق واجتمع بعلامئه .وصنف (إعراب القرآن) ،وناسخ القرآن ومنسوخه) ،انظر :الزركيل،
األعالم ،م.س ،ج ،1ص 208؛ كحالة ،معجم املؤلفني ،م.س ،ج ،8ص.234
[[[ الزركيش ،الربهان يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،1ص258؛ السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،1ص.281
[[[ الداين444-371( :هـ) هو :عثامن بن سعيد بن عثامن ،أبو عمرو الداين ،ويقال له ابن الصرييف ،أحد حفاظ الحديث ،ومن األمئة يف علم
القرآن ورواياته وتفسريه ،من أهل دانية باألندلس دخل املرشق ،فحج وزار مرص ،وعاد فتويف يف بلده .له أكرث من مئة تصنيف ،منها (التيسري)
يف القراآت السبع ،و(املقنع) يف رسم املصاحف ونقطها ،و(طبقات القراء) ومبكتبة األزهر مبرص نسخة من (فهرس تصانيف الداين) .انظر:
الزركيل ،األعالم ،م.س ،ج ،4ص206؛ كحالة ،معجم املؤلفني ،م.س ،ج ،6ص.255-254
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شأن تلك الرؤية إىل القرآن مامثل لرؤيتها إىل املعلّقات السبع لشعراء الجاهل ّية ،وقد
تط ّورت تلك الفكرة يف ما عرضه فرانسوا ديروش وإنجليكا نويفرت من رؤية جديدة
النص
نص له بُع ٌد
فأصال بذلك ملا س ّمي بـ (تاريخ ّية ّ
تاريخيَّ ،
للنص القرآ ّين ،عىل أنّه ٌّ
ّ
ّ
اللغوي
القرآ ّين) ،وهو طرح جديد يعترب يف الحقيقة منطلقًا إلعادة النظر يف التشكيل
ّ
واألنرثوبولوجي للوحي التي تب ّناها بعض اليهود األملان وبعض املسترشقني .وإ ّن
والدال ّيل
ّ
اقي يقوم عىل أساس من إنكار الوحي ،واملعجزة القرآنيّة ،فهو ال
هذا الطرح االسترش ّ
يعترب هذه األسس يف دراسة القرآن.
الطبيعي يف القرآن من مك ّوناته البرشيّة ،وتأث ّره
وبنا ًء عليه ،يحاول إثبات األثر
ّ
تتبي من
باألحداث والظروف الزمان ّية واملكان ّية ،وإ ّن مدى ص ّحة تلك الرؤية أو خطئها ّ
خالل ما يعرتيها من إشكاالت معقّدة:
أ ّو ًل :علم أسباب النزول :وهو يُرى فيه الداللة الظرف ّية الدالّة عىل الزمان واملكان؛
بوصفهام مك ّون َْي للحدث الذي من أجله نزل القرآن ،مع كون العربة بعموم اللفظ ال
بخصوص السبب ،فقد «كان الصحابة يف عرص النب ّوة ميتثلون ملقتىض الترشيع ،وإ ْن نزل
حق فرد أو قض ّية عيب؛ إلدراكهم أ ّن العربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب»[[[،
يف ّ
ٍ
بشخص ،أو شخصني يف زمن وبيئة مع ّينني ،ت َح ِمل اآلي ُة
خاص
فمهام كان من سبب نزول ّ
كل املسلمني أب ًدا.
كم رشعيًّا يع َّمم عىل ّ
ُح ً
ثان ًيا :عموم الخطاب القرآ ّين لإلنسان وكرثة تعبرياته له؛ أيًّا كان زمانه ومكانه وبيئته،
كل البرش ،ففي القرآن﴿ :ﭵ ﭶ
تبي أنّه يع ّم ّ
فإذا تناولنا هذا الخطاب القرآ ّين ّ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾ [سورة الحجرات ،اآلية  ]13وعموم هذا النداء ّ
يدل عىل أنّه
كل البرشيّة؛ يف املايض ،والحارض ،واملستقبل.
ينادي ّ
ثالثًا :خطابات الترشيع عا ّمة لجميع أفراد األ ّمة ،كام أ ّن ما يرِد بخطاب املذكَّر؛
[[[ الريسوين ،قطب :النص القرآين من تهافت القراءة إىل أفق التدبر ،ط ،1املغرب ،منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية باململكة
املغربية ،سنة ( ،)2010ص.213
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فإ ّن املرأة تدخل فيه كذلك ،كام يف فريضة الصالة والزكاة ،يقول -تعاىل ﴿ :-ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ﴾[سورة البقرة ،اآلية]43؛ أل ّن هذا هو عرف القرآن ،ولقائل أ ْن
يقول :املرأة مخاطبة بالصالة والزكاة عىل السواء ،فهي داخلة يف الخطاب ،ولو كان
األمر كام يف قوله -تعاىل﴿ :-ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾[سورة األحزاب،
تختص املرأة بخطاب
اآلية ]33؛ ل َف ِه َم املخاطَبون خصوص ّية الخطاب بنساء النبي ،وقد ّ
خاصة ،كام يف قوله -تعاىل ﴿ :-ﮒ ﮓ ﮔ﴾ [سورة
معي للنساء ّ
لترشيع َّ
النور ،اآلية  ،]31وقوله -تعاىل ﴿ :-ﭪ ﭫ ﭬ﴾[سورة األحزاب ،اآلية  ]32بنون
النسوة الدالّة عىل التأنيث.
املخصص هو يف الواقع
راب ًعا :ما ورد يف القرآن من العا ّم باقٍ عىل عمومه ،والعا ّم
َّ
املخصص يكون
مبخصصه ،وإ ّن
يبقى عىل عمومه من حيث داللة اللفظ ،ويعمل
ِّ
ّ
يل؛ كقوله -تعاىل﴿ :-ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾ [سورة األحقاف ،اآلية
التدبّر العق ّ
خصص العلامء منه بيوت القوم وزروعهم ،،وأ ّن ال َّدمار ِ
لح َق أهل العصيان
 ]25فلقد َّ
فقط؛ أهل الخروج عن طاعة الله تعاىل.
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المبحث الرابع

ّ
ّ
ّ
الدراسات االستشراقية بي�ن اإليجابي�ة والسلبي�ات
ّ
 - 1اإليجابي�ات:

درسا منهجيًّا
إ ّن درس االسترشاق كان له مزيد عناية بالقرآن الكريم؛ ّ
بغض النظر عن كونه ً
منهجي ،ومن ذلك ما ييل:
أو غري
ّ

 طباعة القرآن:ربا تكون طباعة االسترشاق للقرآن إحدى اإليجابّيات لوال بعض األخطاء الواردة
ّ
القس األملاين أبراهام
فيها ،فلقد كان من أقدم الطبعات الكاملة للقرآن طبعة للمسترشق ّ
هنكلامن ( )1695-1652يف (هامبورغ « ،)1694وقد َح َّدد أ ّن هدفه من هذه الطَ ْبعة
ليس نرش ا ِإل ْسال َِم بني الربوتستانت ،وإنّ ا التعرف عىل ال َع َر ِبيَّة واإلسالم»  ،ويالحظ عىل
هذه الطبعة اشتاملها عىل أخطاء فادحة؛ بحيث ال تكاد تخلو صفحة منها ،سواء من
حيث الرسم أو الضبط.
[[[

[[[

وبعـد أربـع سـنوات قـام الراهـب اإليطـايل لودوفكـو ماراتشي
) (Marracci,P.L) (1612-1700بتأليف كتابه (دراسـة عن اإلسلام) جعله مق ّدمة لنرشه
القـرآن؛ مت ًنـا وترجمـ ًة إيطاليّـ ًة حرفيّـ ًة مـع شـواهد من مصـادر عربيّة مل ينشر معظمها
حتّـى يومنـا هـذا (بـادوي  )1698ولقد اختلفت عنها اختالفًـا ب ّي ًنا ،وفيه اعتراف ،فقال:
“لـو أردت وصـف حيـاة مح ّمـد حسـب روايـة كتَّابنـا ـ يقصـد املسـترشقني ـ لتع ّرضـت
[[[

[[[ مسترشق أملاين ينتمي للطائفة الربوتستنتية ،وقد حدَّد أن هدفه من هذه الطَبْ َعة التعرف عىل ال َع َر ِبيَّة واإلسالم ،انظر :زنايت ،أنور
محمود« :تاريخ طـباعة القرآن الكريم لدى املسترشقني» ،مجلة :دراسات استرشاقية (مجلّة فصليّة تعنى بالرتاث االسترشاقي عرضً ا ونقدًا،
املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيج ّية ،العدد ( ،)13السنة الخامسة (شتاء 2018م1439/هـ).
[[[ م.ن ،ص.23
[[[ انظر :العقيقي ،املسترشقون ،م.س ،ج ،1ص362-361؛ زنايت ،أنور محمود« ،تاريخ طباعة القرآن الكريم لدى املسترشقني» ،مجلة (القرآن
واالسترشاق املعارص) ،م.س ،العدد األول ،سنة  ،2019ص.49
207

يرا بين مـا نتناقلـه نحن عـن مح ّمـد وبني ما
لسـخريّة املسـلمني ،فـإ ّن هنـاك اختالفًـا كب ً
يرويـه املؤ ّرخـون املسـلمون”  ،وهـذا اعتراف ّ
يـدل عىل اختلاف رؤية الغرب لشـخصيّة
بالنـص القـرآ ّين؛ بقـدر مـا هـو صدق مـع النفس ،حيـث إذا
النبـي مح ّمـد ،وعالقتـه
ّ
العلمي.
الحق
َّ
تحلى بها املسـترشق يف درسـه وبحثه؛ لبلغ مـن الفهم واإلدراك مبلغًا مـن ّ
ّ
[[[

 األعامل املوسوع ّية للقرآن:ربا مت ّيزت املدرسة األملان ّية االسترشاق ّية بنقلة نوع ّية يف درسها ،تبدو يف االنتقال
ّ
الجمعي القائم عىل هيئات
الفردي القائم عىل الجهود الفرديّة إىل الدرس
من الدرس
ّ
ّ
ومؤسسات ،فهذا مرشوع (املوسوعة القرآن ّية) لنقد القرآن الكريم  ،الذي ابتدأه
ّ
برجشرتارس وتواىل عليه العديد من املسترشقني؛ مثل :برتسل ،وإنجليكا نويفريت؛
اإلسالمي املق ّدس يف الدين
حتّى ظهر مرشوع جديد (مرشوع القرآن األورو ّيب) الكتاب
ّ
والثقافة األوروبّية بني ( )1850-1150وقد دعت إليه هيئة األبحاث األوروب ّية  ،وم ّدة
إنجاز املرشوع ُح ّددت بـ 6سنوات من سنة (2019م) ،ويرشف عىل هذا املرشوع أربعة
من العلامء يف مجال العالقات املسيح ّية اإلسالم ّية من أربع جامعات مض ّيفة .
[[[

[[[

[[[

فهذا املرشوع وما قبله يدلّ ن عىل تلك النقلة النوع ّية ،فال زالت جهود املسترشقني
متواصلة مستم ّرة يف جهود جمعيّة ال فرديّة ،كام ّ
يدل عىل ذلك مرشوع القرآن األورو ّيب،
وتوايل جهود االسترشاق لدراسة القرآن من علامء االسترشاق يف حوارض أوروبا وأمريكا،
واجتامعهم وتوحيد هدفهم ،حيث تبدو أه ّم ّية هذا املرشوع من خالل أهدافه ،فيهدف
الفكري
“إىل درس أساليب انغراس الكتاب اإلسال ّمي املق ّدس (القرآن الكريم) يف التاريخ
ّ
[[[ حينوين ،رمضان :املسترشقون وبنية النص القرآين ،الط ،دار اليازوري العلمية للنرش والتوزيع ،2013 ،ص.24
[[[ سبقت اإلشارة لبداية املرشوع مع برجشرتارس ،والذي استكملته إنجليكا نويفرت.
[[[ هيئة األبحاث األوروبية :هي هيئة حديثة نسبيًّا أنشأت سنة  2007تهدف إىل الحث عىل تحقيق أعىل مستوى من األبحاث يف القارة
األوربية عرب التمويل التنافيس ودعم األبحاث املتقدمة يف مجاالت عدة ،عىل قاعدة التميز العلمي ،وتسعى إىل إنجاز األبحاث القيمة موضع
االهتامم والحاجة .انظر( :مرشوع القرآن األوريب) ،مجلة (القرآن واالسترشاق املعارص) ،م.س ،العدد األول ،ص.56
[[[ م.ن ،ص.57-56
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والديني والثقا ّيف للمسيح ّيني واليهود واملفكّرين املتح ّررين وامللحدين واملسلمني يف
ّ
أوروبا أثناء القرون الوسطى والعرص الحديث” .
[[[

إ ّن الفرتة التي يشملها (مرشوع القرآن األورو ّيب) طويلة نسبيًّا ،فهي متثّل سبعة
قرون ميالديّة ،وفيها الكثري من األحداث الفاصلة ،ففيها جانب من نهاية الحروب
الصليب ّية وآثارها املرتت ّبة ،وكذلك فيها أحداث الحملة الفرنس ّية عىل مرص والرشق ،وما
العسكري لدول الرشق
لها من تبعات الحقة ،وفيها أيضً ا فرتة امتداد االحتالل األورو ّيب
ّ
اإلسالمي وغريه ،وكذلك فيها بداية نهاية املسألة الرشقيّة وما طواها من معاهدات
ّ
يدل هذا عىل محاولة تجديد الرؤية الغرب ّية للرشق ،أو ّ
وربا ّ
يدل
واتفاق ّيات وحروبّ ،
وربا يكون لبعض “املسلمني” دور فاعل فيها ،ويكون
عىل تحضري اسرتاتيج ّية جديدةّ ،
نهاية لحالة ما يُس ّمى باإلسالموفوبيا التي تعيشها أوروبا والغرب اليوم ،وهذا يتوقّف
اإلسالمي بهذا املرشوع وأهدافه ونتائجه ،ومتابعة األمر.
عىل مدى الوعي
ّ
 عقد املؤمترات االسترشاق ّية للقرآن:قام علامء االسترشاق بعقد مؤمترات استرشاقيّة دوليّة لدراسة القرآن ،ومع أ ّن فكرة
خاصة
عقد مؤمترات علم ّية فكرة ج ّيدة ال بأس فيها ،ترثي الحركة الفكريّة بصفة عا ّمةّ ،
إذا حرضها املعن ّيون بالدراسات القرآن ّية لعرض الرؤية اإلسالم ّية للقرآن ودراساته.
وهذه املؤمترات تتّسم بانعدام املوضوعيّة واإلنصاف لدى القامئني عليها ،والدليل عىل ذلك
أنّه :مل يستدعَ ،ومل يُد َع علامء اإلسالم الجديرين من أهل االختصاص يف علوم القرآن للمشاركة
يف تلك املؤمترات؛ إال قلّة ،وبعضهم يتّسم بفكر منحرف ،أو ربيب فكر مستغرب مو َّجه
اقي ،واألغرب هو استدعاء رجال دين من الديانتني اليهوديّة
من لدن أعيان الدرس االسترش ّ
علمي بصورة مخالفة للمنهجيّة العلميّة التي يشهد أهل
واملسيحيّة ،فعجبت ملن يُدعى ملؤمتر ّ
متخصص يف القرآن.
العلم عىل مستوى العامل برضورة توفّرها يف دارس وباحث ّ
[[[ (مرشوع القرآن األوريب) ،مجلة (القرآن واالسترشاق املعارص) ،م.س ،العدد األول ،ص.56
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 - 2السلبي�ات:

 مغايرة املنهج ّية العلم ّية:إ ّن السعي ألعامل موسوعيّة للقرآن ،وعمل مؤمترات استرشاقيّة لدراسة القرآن
ظاهرها إيجا ّيب ،لك ّن باطنها أمور مضا ّدة للقرآن ،حيث يضع املسترشقون منهج ّية علم ّية
إلقامة مرشوعات كربى وموسوعات معن ّية بدراسة القرآن يف كنف األروقة واألقسام
العلم ّية يف الدول األوروب ّية لدراسة القرآن ،ولك ْن بالعقل ّية األوروب ّية املغايرة للذائقة
القرآنيّة؛ مبعانيها الدينيّة ،وكذلك ال يُستدعى إىل املشاركة يف تلك املوسوعات من أهل
اإلسالم؛ إال أهل الفكر املنحرِف ،أو الفكر املو َّجه من أوروبا والغرب بصفة عا ّمة؛ يف حني
أ ّن القرآن تجاوز حواجز الجغرافيا والتاريخ بفضل مقاصده اإلنسان ّية العا ّمة.
[[[

ث ّم أعجب العجب أنّهم يق ّدمون نتائج مغايرة للفهم الصحيح للقرآن وأهله ،الذين نزل
بينهم وفيهم القرآن؛ أال ّ
يدل هذا عىل تع ّدي القرآن حاجز اإلقليم ّية إىل العامل ّية؟! فمتى
العلمي؟ ومتى يخاطبون أهل الشأن وال
اقي
ّ
يق ّر الناس برضورة موضوعيّة الدرس االسترش ّ
يخاطبون أنفسهم بأعاملهم؟ ومتى يحتاطون ملا يصلون إليه من نتائج علم ّية أشبه بها
تتغي وال تتب ّدل؟!
بأمور ظ ّن ّية واهمة ،حيث تبدأ وتنتهي من مسلامت واحدة ال ّ
اقي للقرآن:
 تفكيك الدرس االسترش ّاقي بالقرآن جل ّية وواضحة يف أمور؛ هي:
تبدو عالقة الدرس االسترش ّ
النص القرآ ّين وفق نظريّات غرب ّية حديثة
قامت دراسات املسترشقني للقرآن بتفكيك ّ
أَج ُروها عىل القرآن ،ال تصلح لتناوله بالدرس ،ومن الواضح سوء ال ّنيّة ،وتقديم نتائج
النص القرآ ّين أو
اقي حول إثبات ّ
مسلَّمة عىل مق ّدماتها ،فال يتمحور البحث االسترش ّ
بالنص ،وإنّ ا يسعى إىل تفكيك القرآن ،ويظهر ذلك
إثبات مدى عالقة املخطوط القرآ ّين ّ
من ناحيتني:
الناحية األوىل :التاريخ؛ أل ّن التاريخ يعرض أله ّم األحداث ،ومن أه ّم أحداث العرب
[[[ كام سبق تويل املسترشقة إنجليكا نويفرت الشأن العلمي للموسوعة القرآنية األملانية ،ومرشوع قرآنيكا.
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وقوع دعوى النب ّوة الخامتة عىل لسان النبي مح ّمد بن عبد الله ،وهنا تن ّوع العرض
عم
للحدث بني
موضوعي منصف ،أو جاحد مجحف ،واألمر ال يسلم ،فتنازل املسترشق ّ
ّ
أشق ما ميكن معالجته ،ويبدو أ ّن منهج االسترشاق
ورثه من ثقافته وبيئته وديانته من ّ
تاريخي) مبعنى «ارتباطه بواقعه
(نص
يف دراسة القرآن انطلق من خالل أ ّن القرآن ّ
ّ
الزما ّين واملكا ّين الذي نزل فيه ،وال يعدو أ ْن يكون نتا ًجا لظروف اقتصاديّة واجتامع ّية
مم يجعل القرآن عارضً ا يف تأثريه ،محصو ًرا يف بيئة نشأته
وسياسيّة أسهمت يف تشكيله؛ ّ
النص
غري منفك عن دواعي تشكّله األول»  ،وال أظ ّن أ ْن ينجح االسترشاق يف تفكيك ّ
أي ناحية من النواحي.
القرآ ّين من ّ
[[[

الناحية الثانية :اللغة العرب ّية ،فالقرآن نزل عىل نبي عر ّيب مد ّونًا بلغة عرب ّية،
وكان جامعوه خلفاء عرب بعد وفاة النبي ،واشتمل القرآن عىل معانٍ إنسان ّية بلغة
عربيّة ،فهو كتاب خاطب البرشيّة ،قال -تعاىل ﴿ :-ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ﴾[سورة النحل ،اآلية ،]103فكانت عرب ّية النبي مح ّمد نقطة الر ّد عىل
أعجمي.
شبهة أ ّن مح ّم ًدا علَّمه رجل
ّ
وبعد ..فهذه الدراسة حاولت من خاللها وضع تص ّور عن املدرستني االسترشاق ّيتني
كل منهام .وإ ّن الدرس
لكل منهام ،والر ّد عىل مقوالت ّ
الفرنسيّة واألملانيّة ،مبيّ ًنا أمنوذ ًجا ّ
االسترشاقي إ ّما يعلم الرؤية اإلسالم ّية للقرآن ويتغافل عنها ،وإ ّما مل تصله بعد تلك
الرؤية ،لذلك فمن الرضوري وضع الرؤية اإلسالم ّية موضع التوجيه للدراسات القرآن ّية،
ل ِئ ّل تعبث مبفاهيم القرآن ومصطلحاته ومسائله ٍ
أيد عابثة.

[[[ انظر :الريسوين ،قطب :النص القرآين من تهافت القراءة إىل أفق التدبر ،ط ،1املغرب ،منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
باململكة املغربية ،2010 ،ص.210-209
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الخـــــــــاتمة:

صمء ،يستقي
تصب بأغلبها يف قوالب واحدة ّ
اقي مدارس شتّى ّ
الدرس االسترش ّ
بعضها من بعض مقوالت واحدة ،وإ ْن تع ّددت طرق العرض والطرح عىل طاولة البحث
والدرس؛ لذا كان (الفصل األ ّول) فيه إشارة إىل بداية االسترشاق ،وبيان لتصنيف املدارس
الفرنيس
االسترشاقيّة بصفة عا ّمة ،ث ّم تناولت الدراسة بالتفصيل مدرسة االسترشاق
ّ
خاصة ،من ناحية دراستهام للقرآن.
ومدرسة االسترشاق األملا ّين ّ
اقي يف القرنني العرشين والحادي والعرشين من القرآن
وقد ات ّخذ الدرس االسترش ّ
سيظل كذلك إىل ما شاء الله ،مع كونه ينكر أ ّن القرآن كالم
ّ
وربا
موضو ًعا له وما يزالّ ،
الله ووحيه؛ كالتوراة واإلنجيل ،وهو أمر يثري شكوكًا وتساؤالت حول املنهج ّية العلم ّية
االسترشاقيّة؛ حيث يضعها عىل ّ
املحك ،مع العلم أنّه قد خلت الساحة –أو كادت أ ْن
اقي
تخلو– من ذلك الدرس الجا ّد للقرآن عىل مدى قرون ماض ّية ،فلامذا الدرس االسترش ّ
اقي للقرآن؟ أعتقد أ ّن
للقرآن اليوم؟ وما فائدته؟ وكيف تتحقّق ج ّديّة الدرس االسترش ّ
اإلجابة عىل تلك األسئلة اتّضحت يف (الفصل الثاين) ،من خالل عرض أمنوذج االسترشاق
الفرنيس (املسترشق فرانسوا ديروش) ،وأمنوذج االسترشاق األملا ّين (املسترشقة أنجليكا
ّ
اقي.
نويفرت) ،فتتّضح تلك الرؤية للدرس االسترش ّ
اقي بحث القرآن من الحيث ّيات اآلتية:
وقد ّ
تبي أ ّن الدرس االسترش ّ
درس قض ّية جمع القرآن وتدوينه؛ ليزيح عن القرآن السمة اإلله ّية ،أو يُ ّبي دور
البرش يف ذلك الجمع أو هذا التدوين.
اقي ال يؤمن بهذا
ـ ّبي رسم القرآن
املصحفي غري املعهود ،مع أ ّن الدرس االسترش ّ
ّ
أصل؟!
الكتاب ً
النص القرآ ّين ،فال
ـ تناول املخطوط القرآ ّين؛ بغرض إظهار مخالفة املخطوط لواقع ّ
اقي
النص القرآ ّين به؛ أل ّن ثبوت ّ
يهت ّم املسترشق بثبوتيّة ّ
النص ليس غرضً ا للدرس االسترش ّ
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الخامتة

للمخطوط القرآ ّين ،ومهام ثبت ِق َدم املخطوط القرآ ّين أو قَ ُرب عهده بعهد النب ّوة ،أو
ليتبي صلته بالنبي مح ّمد ،أو عهد الصحابة ،فلن يق ّر املسترشق للقرآن
الصحابة؛ ّ
بالثبوت؛ فاألمر أعمق من ذلك بكثري.
التناص من الكتب السابقة ،أو
ـ درس املفردة القرآن ّية حتى ي ّدعي االقتباس ،أو
ّ
يضفي عليها مزي ًدا من إنسان ّية البناء ،أو تاريخ ّية الجمع.
ويف الفصل الثالث؛ إشارة عابرة إىل فرائض كفائ ّية ،ورضورات علم ّية؛ وهي:
اقي ،لذلك فإ ّن رضورة الوقت
ـ رضورة الر ّد والتقويم والتحليل ملزاعم الدرس االسترش ّ
تحتّم عىل أهل العلم الوقوف عىل الفوائد املستفادة من دراسة االسترشاق لقضايا
عديدة متعلّقة بالقرآن وعلومه؛ من تاريخ جمع القرآن وتدوينه ،ودراسة املخطوط
رضوري للتحليل والنقد.
القرآ ّين ،وغري ذلك من القضايا ،أمر
ّ
ـ رضورة عرض الرؤية اإلسالم ّية التي قامت عليها حضارة املسلمني عىل مدى قرون
بعيدة ،وال تزال تلك الرؤية مح ّط عناية أهل اإلسالم؛ سواء اعرتف بذلك املسترشقون
أم ال.
اقي عرض كتاب املسلمني للدرس؛ ليلقي الضوء عىل املخطوط
ـ الدرس االسترش ّ
القرآ ّين؛ إ ّما لسائر املسلمني ،أو ألتباعه من املسترشقني ،وهنا أتساءل :هل يريد الدرس
اقي أ ْن يُيضء الطريق للمسلمني أنفسهم؛ ليعلّمهم كيف يدرسون قرآنهم؟ أو
االسترش ّ
اقي طلب الحقيقة ألتباعه؟ فإ ْن كانت األوىل –وهو طلب الحقيقة
يريد الدرس االسترش ّ
جيل عن جيل يُؤ َمن التواطؤ فيه عىل
للمسلمني– فعند املسلمني علم راسخ متواتر ً
العلمي املتّصل بالنبي مح ّمد ،وإ ْن كانت
الكذب بقبول القرآن من خالل السند
ّ
الثانية –وهو طلب الحقيقة ألتباعه– فلو طلب الحقيقة؛ ملا رفض اإلذعان لها ،بعدما
يتوصل إليها ،لك ّنه يتملّص من النتائج العلم ّية الثابتة املنتجة باملق ّدمات الصحيحة،
ّ
مآرب أخرى ،ودوافع مستخفاة؟! تلك املآرب التي
اقي َ
ولك ْن يبدو أ ّن للدرس االسترش ّ
اقي.
تتّضح مبج ّرد الوقوف عىل مقوالت الدرس االسترش ّ
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اقي غفل عن نقطة يف غاية األه ّم ّية؛ وهي :دور الصحابة –وهم
ـ إ ّن الدرس االسترش ّ
الجيل األ ّول بعد النبي مح ّمد ـ يف كتابة القرآن الكريم ،ث ّم جمعه وتدوينه ـ يف
حياة النبي وبعد وفاته– فكان اهتاممهم حفظًا وتدوي ًنا ،وجم ًعا وتوثيقًا ،ومع
كون هذه املسألة داخلة يف املنهج ّية التاريخ ّية التي انتهجها جون وانسبور ،ومن بعده
النص ذاته ،وهو جيل
نويفرت ،لك ّنهم انرصفوا عنها ،واعتربوا دور الصحابة يف إنشاء ّ
لنص القرآن مسطو ًرا من خالل كتَّاب الوحي ،وبوسائط
متّبع للنبي عند جمع الوحي ّ
تدوين وتوثيق معتربة ،وإ ْن كانت أ ّول ّية بدائ ّية ،فهي منتهى أسباب ذلك العرص ،وبنقلٍ
ٍ
محفوظ يف الصدور؛ من فم النبي إىل آذان الصحابة ،ث ّم التابعني.
شفاهي
ّ
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ً
أول :مراجع االسترشاق «األجنب ّية املع َّربة»:
1.1رودي بارت ،املسترشق األملاين (الدراسات العربية واإلسالمية يف الجامعات األملانية -املسترشقون األملان منذ تيودور
نولدكه) ،ترجمة :د .مصطفى ماهر ،طبع املركز القومي للرتجمة ،العدد ( )1784سنة (.)2011
2.2املسترشقة األملانية زيجريد هونكه( ،الله ليس كذلك) ،ترجمة :د .غريب محمد غريب ،النارش :دار الرشوق ،ط،2
سنة (1996م).
3.3املسترشق األملاين مراد هوفامن( ،خواء الذات واألدمغة املستعمرة) ،ترجمة :نشأت جعفر ،النارش :مكتبة الرشوق
الدولية ،ط ،2سنة (2011م).
4.4املسترشق ستانوود كب( ،املسلمون يف تأريخ الحضارة) ،ترجمة :محمد فتحي عثامن ،النارش :الدار السعودية للنرش
والتوزيع ،ط ،2/سنة (1985م).
5.5املسترشق آدم ميتز( ،الحضارة اإلسالمية يف القرن الرابع الهجري) ،ترجمة :د .محمد عبد الهادي أبو ريدة ،النارش:
الهيئة املرصية العامة للكتاب ،طبعة سنة (2008م).
6.6املسترشقة األملانية آنا ماري شميل( ،اإلسالم دين اإلنسانية) ترجمة :صالح عبد العزيز محجوب ،النارش :مجلة
األزهر الرشيف ،عدد (ذي الحجة 1438هـ/سبتمرب 2017م).
7.7إميانويال ستيفانيدز( ،القرآن خطيًّا دراسة يف الرتتيب الزمني لسور القرآن يف كتاب تاريخ القرآن) ،تعريب :حسام
صربي ،مركز تفسري للدراسات القرآنية ،اململكة العربية السعودية ،دون طبع وتاريخ.
8.8طيار آلتي قوالج :محارضة (املصاحف املنسوبة إىل عثامن بن عفان وعيل بن أيب طالب ريض الله عنهم) ترجمة:
األستاذ معتز حسن ،وعلق عليها األستاذ أحمد وسام شاكر( ،دون طبع) سنة (.)1435
 9.9األستاذ أمني معلوف( ،الحروب الصليبية كام رآها العرب) ،ترجمة :أمني دمشقية ،ط ،2دار الفارايب بريوت لبنان،
(1998م).
1010املسترشق الفرنيس فرانسوا ديروش( ،املدخل إىل علم الكتاب املخطوط بالحرف العريب) ،تعريب :أمين فؤاد سيد،
النارش :مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي ،لندن ،سنة (.)2005
1111املسترشق الفرنيس فرانسوا ديروش ،بحث بعنوان( :استعامالت القرآن بوصفه كتابًا مخطوطًا) ،ترجمة :سعيد
البوسكالوي ،الدراسات واألبحاث ،قسم الدراسات الدينية – الحقوق محفوظة ملوقع مؤمنون بال حدود ،سنة
(2017م).
1212املسترشق الفرنيس فرانسوا ديروش ،بحث بعنوان( :ضبط الكتابة حول بعض خصائص املصاحف الفرتة األموية)
تعريب :مصطفى أغسو ،نرش مركز تفسري للدراسات القرآنية ،اململكة العربية السعودية ،باملوقع اإللكرتوين ،دون
طبع ،وتاريخ.
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1313األستاذ ياسني دتون( ،مصاحف األمويني نظرة أولية لفرانسوا ديروش) ترجمة هند مسعد ،نرش مركز تفسري
للدراسات القرآنية ،اململكة العربية السعودية ،باملوقع اإللكرتوين ،دون طبع ،وتاريخ.
1414املسترشق كليفورد بوزورث ،د .حسن نافعة( ،تراث اإلسالم) ترجمة :د .حسني مؤنس ،سلسلة عامل املعرفة الكويت،
(1978م).
نصا من نصوص العصور القدمية املتأخرة) ،ترجمة :بدر
1515املسترشقة األملانية أنجليكا نويفرت( ،القرآن بوصفه ًّ
الحاكيمي ،قسم الدراسات الدينية ،الدراسات واألبحاث جميع الحقوق محفوظة ملوقع مؤمنون بال حدود ،سنة
(2019م).
1616املسترشق الفرنيس جاك بريك( ،حينام كنت أعيد قراءة القرآن) نرشته مجلة القاهرة ترجمة :وائل غايل ،بعددها
( ،)154سبتمرب (.)1995
1717املسترشق تيودور نولدكه( ،تاريخ القرآن) ،ترجمة :د .رضا محمد الدقيقي ،ط ،2وزارة األوقاف القطرية ،ودار
النوادر ،سوريا لبنان ،سنة (.)2011
1818املسترشق األملاين جوتهلف برجشرتارس( ،أصول نقد النصوص) ،إعداد د .محمد حمدي البكري ،ط ،2دار الكتب
والوثائق القومية ،مركز تحقيق الرتاث ،مرص ،سنة (.)1995
1919املسترشق كارول كرستني ،وجون وانسبور( ،عرض كتاب الدراسات القرآنية مصادر ومناهج تفسري النصوص
املقدسة) ،ترجمة :هند مسعد ،تم نرش هذا املقال يف الدورية األمريكية للعلوم االجتامعية اإلسالمية ،مجلد ،23
رقم ،1نوفمرب (2006م).
2020املسترشق األب آي يب بارانايتس( ،فضح التلمود تعاليم الحاخامني الرسية) ،إعداد زهدي الفاتح ،النارش :دار
النفائس ،ط1991( ،4م).
2121املسترشق الفرنيس غوستاف لوبون( ،حضارة العرب) ،ترجمة :عادل زعيرت ،النارش :الهيئة املرصية العامة للكتاب،
سنة (.)2000
2222املسترشق ويل ديورانت( ،قصة الحضارة) ترجمة :محمد بدران ،النارش :الهيئة املرصية العامة للكتاب ،سنة (.)2001
2323املسترشقة كارين أرمسرتوج( ،سرية النبي محمد) ،ترجمة د .فاطمة نرص ،د .محمد عناين ،النارش :دار سطور،
بالقاهرة ،ط.)1998( ،2
2424املسترشق نفتايل فيدر( ،التأثريات اإلسالمية يف التعاليم اليهودية) ،ترجمة :محمد سامل الجرح ،مركز الدراسات
الرشقية ،القاهرة (1965م).
2525جوستاف فون جرونيباوم( ،حضارة اإلسالم) ،ترجمة :عبد العزيز توفيق جاويد ،النارش :الهيئة املرصية العامة
للكتاب ،سنة (.)2014
2626املسترشق األملاين أبراهام جايجر( ،اإلسالم واليهودية) ترجمة وتحقيق :نبيل فياض ،ط دار الرافدين للطباعة والنرش
والتوزيع ،بغداد ،بريوت ،األوىل سنة (2017م).
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املراجع واملصادر
2727مسترشق أمرييك مجهول االسم( ،التوراة غاياتها وتاريخها) ،ترجمة :سهيل الديب ،النارش :دار النفائس ،بدون.
ثان ًيا :مراجع االسترشاق العربية:
2828د .إدوارد سعيد( ،االسترشاق املفاهيم الغربية للرشق) ،ترجمة :د .محمد عناين ،ط ،1رؤية للنرش والتوزيع القاهرة،
(2006م).
2929نجيب العقيقي (املسترشقون) ،النارش :دار املعارف القاهرة – مرص ،ط1964( ،3م).
3030د .عبد الرحمن بدوي( ،موسوعة املسترشقني) ،ط ،3دار العلم للماليني بريوت.)1993( ،
3131د .عبد الرحمن بدوي( ،دفاع عن القرآن ضد منتقديه) ،ترجمة :كامل جاد الله ،النارش :الدار العاملية للكتب والنرش،
بدون.
3232د .رشدي فكار( ،نهاية عاملقة الغرب) ،ط مكتبة وهبة ،مرص سنة (.)1989
3333د .محمود حمدي زقزوق( ،االسترشاق والخلفية الفكرية للرصاع الحضاري) النارش :دار املنار ،القاهرة ،ط ،2سنة
(1989م).
3434د .محمود املقداد( ،تاريخ الدراسات العربية يف فرنسا) ،العدد ( )167من سلسلة عامل املعرفة ،الكويت ،سنة يف
نوفمرب سنة (1992م).
3535د .مثامة فيصل بن أيب املكارم( ،هل يف القرآن كلامت أعجمية؟ دراسة تحليلية آلراء العلامء العرب واملسترشقني)،
جامعة موالنا آزاد الوطنية األردية (فرع لكناو) ،قسم اللغة العربية.
3636د .عبد الجليل شلبي( ،اإلسالم واملسترشقون) ،مطبوعات الشعب ،مبرص ،سنة (1977م).
3737عبد الرحمن حسن َح َب َّنكَة امليداين( ،أجنحة املكر الثالثة :التبشري االس ِترشاق االستعامر دراسة وتحليل وتوجيه-
دراسة منهجية شاملة للغزو الفكري) ،النارش :دار القلم ،دمشق ،ط2000( ،8م).
3838األستاذ .محمد عيل الغتيت( ،الرشق والغرب من الحروب الصليبية إىل الحرب السويس) ،ط الدار القومية للنرش،
مرص ،دون تاريخ.
3939د .محمد فاروق النبهان( ،االسترشاق تعريفه مدارسه آثاره) ،النارش :منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم
إيسيسكو ،الرباط املغرب ،سنة (2012م).
4040د .أحمد نرصي( ،آراء املسترشقني الفرنسيني يف القرآن الكريم -دراسة نقدية) ،النارش :دار القلم للطباعة والنرش
والتوزيع ،الرباط ،املغرب ،الطبعة األوىل ،سنة (.)2009
4141د .قطب الريسوين( ،النص القرآين من تهافت القراءة إىل أفق التدبر) ،منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
باململكة املغربية ،الطبعة األوىل ،سنة (.)2010
4242د .غسان حمدون( ،كتاب الله يف إعجازه يتجىل) ،مركز عبادي للدراسات والنرش ،سنة ()2002
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4343د .مصطفى السباعي( ،االسترشاق واملسترشقون ما لهم وما عليهم) ،ط ،3املكتب اإلسالمي ،بريوت ،دمشق،
(1985م).
4444مصطفى كامل ،الزعيم الوطني املرصي( ،يف املسألة الرشقية) دراسة :مصطفى غنايم ،النارش :الهيئة املرصية العامة
للكتاب ،سنة (( ،)2008ص.)19 :
4545د .مصطفى الحفناوي( ،قناة السويس ومشكالتها املعارصة) ،النارش :الهيئة املرصية العامة للكتاب2015( ،م).
4646د .نعامن عبد الرزاق السامرايئ( ،املاسونية واليهود والتوراة) ،ط دار الحكمة ،دون طبعة وتاريخ.
4747د .هدى درويش( ،الصالة يف الرشائع القدمية والرساالت الساموية -دراسة مقارنة) ،معهد الدراسات األسيوية،
جامعة الوقازيق ،عيد للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتامعية ط2006( ،1م).
4848د .محمد سيد طنطاوي شيخ األزهر( ،بنو إرسائيل يف القرآن والسنة) ،ط دار الرشوق ،القاهرة ،سنة (2000م).
4949د .عىل عبد الواحد وايف( ،األسفار املقدسة يف األديان السابقة لإلسالم) النارش :دار نهضة مرص ط ،6سنة (2004م).
5050د .عبد الرايض محمد عبد املحسن( ،الوحي القرآين يف الفكر الالهويت)( ،د .ط .ت).
5151د .عيل إبراهيم النملة( ،إسهامات املسترشقني يف نرش الرتاث العريب واإلسالمي) ،ط ،1مكتبة امللك فهد الوطنية،
الرياض ،سنة 1996م.
5252عبد الله محمد األمني النعيم( ،االسترشاق يف السرية النبوية) ،النارش :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،الطبيعة األوىل،
(1997م).
5353د .قاسم عبده قاسم( ،ماهية الحروب الصليبية) ،سلسلة عامل املعرفة ،الكويت العدد (1990( ،)149م).
5454د .محمد البهي( ،املبرشون واملسترشقون يف موقفهم من اإلسالم) النارش :األزهر الرشيف ،اإلدارة العامة للثقافة
اإلسالمية( ،دون /ط ،ت).
5555د .صالح الدين املنجد( ،املسترشقون األملان) ،ط ،1دار الكتاب الجديد ،بريوت.)1978( ،
5656د .رمضان عبد الباسط سامل رفاعي( ،األملانية زيجريد هونكه وتصحيح صورة اإلسالم يف الغرب) طبع القاهرة
(.)2009
5757رمضان حينوين( ،املسترشقون وبنية النص القرآين) ،النارش :دار اليازوري العلمية للنرش والتوزيع ،سنة (2013م).
5858محمد حسني أبو العال( ،القرآن وأوهام مسترشق) ،النارش :املكتب العريب للمعارف ،بدون.
5959د .نارص بن محمد املنيع( ،املسترشق األملاين برجشرتارس وآثاره يف الدراسات القرآنية ومنهجه فيها) ،مجلة جامعة
امللك سعود ،عدد يناير سنة (.)2010
6060د .محمود محمد الطناحي( ،مدخل إىل تاريخ نرش الرتاث العريب) ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط ،1سنة (1984م).
6161د .أحمد العالونة( ،محمود الطناحي عامل العربية وعاشق الرتاث) ،ط ،1دار القلم دمشق2001( ،م).
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ثالثًا :املصادر واملراجع اإلسالمية:
6262اإلمام الشافعي املطلبي القريش( ،الرسالة) ،تحقيق :أحمد شاكر ،النارش :مكتبه الحلبي ،مرص ،الطبعة :األوىل،
(1940م).
6363محمد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل ،أبو جعفر الطربي( ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ،تحقيق:
د .عبد الله بن عبد املحسن الرتيك ،النارش :دار هجر للطباعة والنرش والتوزيع واإلعالن ،ط2001( ،1م).
6464إسامعيل بن عمر بن كثري أبو الفداء القريش البرصي( ،تفسري القرآن العظيم) ،تحقيق :محمد حسني شمس الدين،
النارش :دار الكتب العلمية – ،بريوت ،لبنان ،ط1419( ،1هـ).
6565عيل الواحدي النيسابوري( ،أسباب نزول القرآن) ،تحقيق :عصام بن عبد املحسن الحميدان ،النارش :دار اإلصالح –
الدمام السعودية ،ط1412( ،2هـ1992 /م).
6666الراغب األصفهاين( ،املفردات يف غريب القرآن) ،تحقيق :صفوان عدنان الداودي ،طبع :دار القلم ،الدار الشامية،
دمشق بريوت ،ط1412( ،1هـ).
6767محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم ،القايض أبو بكر الباقالين املاليك( ،االنتصار للقرآن) ،تحقيق :د.
محمد عصام القضاة ،النارش :دار الفتحَ ،ع َّمن ،دار ابن حزم ،بريوت ،ط1422( ،1هـ2001 /م).
6868جامل الدين أبو الفرج بن الجوزي( ،فنون األفنان يف عيون علوم القرآن) ،النارش :دار البشائر ،بريوت لبنان ،الطبعة:
األوىل1987( ،م)
6969محمد بن عبد الله بن بهادر الزركيش أبو عبد الله بدر الدين (الربهان يف علوم القرآن) ،تحقيق :د .محمد أبو
الفضل إبراهيم ،النارش :دار إحياء الكتب العربية عيىس الباىب الحلبي ورشكائه ،بالقاهرة ط1957( ،1م).
7070عبد الرحمن بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي( ،املهذب فيام وقع يف القرآن من املعرب) ،تحقيق :التهامي الراجي
الهاشمي ،النارش :مطبعة فضالة ،بإرشاف صندوق إحياء الرتاث اإلسالمي ،املشرتك بني اململكة املغربية ودولة
اإلمارات العربية ،بدون.
7171عبد الرحمن بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي( ،اإلتقان يف علوم القرآن) ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،طبع:
مكتبة دار الرتاث ،القاهرة ،بدون.
7272أبو بكر بن أيب داود ،عبد الله بن سليامن بن األشعث األزدي السجستاين (املصاحف) ،تحقيق :محمد بن عبده،
النارش :الفاروق الحديثة ،بالقاهرة ،ط1423( ،1هـ2002/م).
7373عثامن بن سعيد بن عثامن بن عمر أبو عمرو الداين( ،املحكم يف نقط املصاحف) ،تحقيق :د .عزة حسن ،النارش:
دار الفكر دمشق ،ط1407( ،2هـ).
7474محمد بن محمد بن يوسف أبو الخري ابن الجزري( ،منجد املقرئني ومرشد الطالبني) ،النارش :دار الكتب العلمية،
ط1999( ،1م).
7575محمد بن محمد بن يوسف شمس الدين أبو الخري ابن الجزري( ،غاية النهاية يف طبقات القراء) النارش :مكتبة ابن
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تيمية ،وقد عني بنرشه ألول مرة املسترشق األملاين ج .برجسرتارس ،سنة (1351هـ).
7676شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثامن بن ق َْاياز الذهبي( ،معرفة القراء الكبار عىل الطبقات
واألعصار) ،النارش :دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1997( ،1م)( ،ص.)33-9
7777شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثامن بن ق َْاياز الذهبي( ،املغني يف الضعفاء) ،تحقيق :نور الدين
العرت ،النارش :إدارة إحياء الرتاث اإلسالمي ،قطر ،سنة (1987م).
7878ابن حجر العسقالين (ت852 :هـ)( ،لسان امليزان) ،تحقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،النارش :دار البشائر اإلسالمية،
الطبعة :األوىل2002( ،م)
7979أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عيل الخراساين ،النسايئ (ت303 :هـ)( ،الضعفاء واملرتوكون) تحقيق :محمود
إبراهيم زايد ،النارش :دار الوعي ،حلب ،الطبعة :األوىل1396( ،هـ).
8080أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسني بن عبد الرحمن بن أيب بكر بن إبراهيم العراقي (ت806 :هـ)،
(ذيل ميزان االعتدال) تحقيق :عيل محمد معوض ،وعادل أحمد عبد املوجود ،النارش :دار الكتب العلمية – بريوت،
الطبعة :األوىل1995( ،م)
8181محمد بن أحمد املصنعي العنيس( ،مصباح األريب يف تقريب الرواة الذين ليسوا يف تقريب التهذيب) ،النارش:
مكتبة صنعاء األثرية ،اليمن ،والفاروق الحديثة للطباعة والنرش ،مرص ،الطبعة :األوىل2005( ،م).
8282أبو جعفر محمد بن عمرو بن موىس بن حامد العقييل امليك (ت322:هـ)( ،الضعفاء الكبري) ،تحقيق :عبد املعطي
أمني قلعجي ،النارش :دار املكتبة العلمية ،بريوت ،الطبعة :األوىل ،سنة (1984م).
8383مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراين( ،الهادي واملهتدي) ،طُبع عىل نفقة الشيخ جمعان بن حسن الزهراين ،ط،1
(2015م).
8484محمد بن عيل بن أحمد ،شمس الدين الداوودي املاليك (ت945:هـ)( ،طبقات املفرسين) ،النارش :دار الكتب
العلمية ،بريوت( ،د .ت).
8585عيل بن محمد بن أحمد بن موىس ابن مسعود ،الخزاعي التلمساين( ،تخريج الدالالت السمعية عىل ما كان يف عهد
رسول الله من الحرف والصنائع والعمالت الرشعية) ،تحقيق :أحمد محمد سالمة ،ط األزهر الرشيف (.)1995
8686ال ُّز ْرقاين ،الشيخ محمد عبد العظيم( ،مناهل العرفان يف علوم القرآن) ،ط ،3مطبعة عيىس البايب الحلبي( ،د .ت).
8787أ .د .محمد عبد املنعم القيعي( ،األصالن يف علوم القرآن) ،النارش :حقوق الطبع محفوظة للمؤلف ،الطبعة :الرابعة،
(1996م).
8888عبد الرحمن عزام( ،الرسالة الخالدة) ،ط املجلس األعىل للشئون اإلسالمية ،لجنة التعريف باإلسالم ،القاهرة ،سنة
(1964م).
8989نور الدين محمد عرت الحلبي( ،علوم القرآن الكريم) ،النارش :مطبعة الصباح – دمشق ،الطبعة :األوىل1993( ،م).
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9090د .عبد الفتاح إسامعيل شلبي( ،رسم املصحف العثامين وأوهام املسترشقني يف قراءات القرآن دوافعها ودفعها)،
النارش :دار الرشوق بجدة ،ط1983( ،2م).
9191د .السيد رزق الطويل( ،مدخل يف علوم القراءات) النارش :املكتبة الفيصلية ،ط 1سنة (1985م).
9292د .صبحي الصالح( ،مباحث يف علوم القرآن) ،ط :دار العلم للماليني ،ط ،24سنة2000( :م).
9393د .لبيب السعيد( ،الجمع الصويت األول للقرآن) ،النارش :دار املعارف ،مرص( ،د .ت) .
9494د .عيل بن سليامن العبيد( ،جمع القرآن الكريم حفظا وكتابة) ،النارش :مجمع امللك فهد لطبع املصحف الرشيف
باملدينة املنورة( ،د .ت).
9595عبد الله بن يوسف بن عيىس بن يعقوب اليعقوب الجديع العنزي( ،املقدمات األساسية يف علوم القرآن) ،نرش :مركز
البحوث اإلسالمية ليدز بريطانيا ،ط2001( ،1م)( ،ص.)182:
9696إبراهيم محمد الجرمي( ،معجم علوم القرآن) ،النارش :دار القلم – دمشق ،ط 2001( ،1م).
9797أحمد بن أيب بكر بن إسامعيل بن سليم بن قامياز بن عثامن البوصريي الكناين الشافعي أبو العباس شهاب الدين،
(إتحاف الخرية املهرة بزوائد املسانيد العرشة) ،تحقيق :دار املشكاة للبحث العلمي ،النارش :دار الوطن للنرش،
الرياض ،ط1999( ،1م).
9898زيد بن عبيدة بن ريطة النمريي البرصي أبو زيد الشهري بـ (عمر بن شبة)( ،تاريخ املدينة) ،تحقيق :فهيم محمد
شلتوت ،طبع يف جدة السعودية ،عىل نفقة متربع ،سنة (1399هـ).
9999د .فهد بن عبد الرحمن بن سليامن الرومي( ،دراسات يف علوم القرآن الكريم) ،النارش :حقوق الطبع محفوظة
للمؤلف ،ط2003( ،12م).
10100عيل بن إسامعيل األبياري( ،التحقيق والبيان يف رشح الربهان يف أصول الفقه) ،تحقيق :د .عيل بن عبد الرحمن بسام
الجزائري ،النارش :دار الضياء – الكويت ط1434( ،1هـ2013 /م).
10101عبد الوهاب خالف (علم أصول الفقه) ،النارش :مكتبة الدعوة– القاهرة ،بدون.
10102عيل بن محمد الرشيف الجرجاين (التعريفات) ،النارش :دار الكتب العلمية بريوت ،لبنان ،ط1403( ،1هـ1983 /م).
10103أيوب بن موىس الحسيني القرميي الكفوي ،أبو البقاء الحنفي( ،الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية)،
تحقيق :عدنان درويش ،محمد املرصي ،النارش :مؤسسة الرسالة بريوت ،بدون.
10104محمد محمد الدهان( ،قوى الرش املتحالفة) ،النارش :دار الوفاء للطباعة والنرش والتوزيع ،باملنصورة ،مرص ،ط،2
سنة (.)1988

راب ًعا :الرسائل العلمية واملوسوعات واملجالت:
10105أطروحة الدكتوراه يف جامعة الكوفة ،كلية الفقه ،بعنوان( :الدراسات القرآنية يف االسترشاق األملاين) ،للباحثة :سحر
جاسم عبد املنعم الطريحي ،بإرشاف د .محمد حسني عيل الصغري ،والتي أجيزت للمنح ،سنة (.)2012
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10106أبو زرعة الرازي( ،الضعفاء) تحقيق :سعدي بن مهدي الهاشمي ،يف أصل رسالة دكتوراه ،النارش :عامدة البحث
العلمي بالجامعة اإلسالمية ،املدينة النبوية ،اململكة العربية السعودية ،طبع سنة (1402هـ1982/م).
10107أطروحة التخصص دراسة مقدمة لقسم العلوم اإلنسانية ،بكلية العلوم االجتامعية واإلنسانية ،يف جامعة الطاهر
موالي سعيدة بالجزائر ،بعنوان( :الرتجمة يف األندلس وأثرها عىل الحضارة األوربية بني “900/500هـ”) ،للباحثة:
خرية رشيفي ،إرشاف د .لعرج جربان ،سنة (2017م).
10108محمد بن إسحاق بن محمد أبو الفرج الوراق البغدادي املعتزيل الشيعي املعروف بابن النديم( ،الفهرست)،
تحقيق :إبراهيم رمضان ،النارش :دار املعرفة بريوت ،لبنان ،ط1997( ،2م).
10109نخبة من العلامء والخرباء( ،املوسوعة العربية العاملية) ،النارش :مؤسسة أعامل املوسوعة للنرش والتوزيع ،الرياض،
ط ،2سنة (1999م).
11110د .سهيل زكار( ،املوسوعة الشاملة يف تاريخ الحروب الصليبية) ،النارش :دار الفكر للنرش والتوزيع ،سوريا دمشق،
(1420هـ،)2000/
11111مجلة دراسات استرشاقية العدد ( )13السنة الخامسة (شتاء 2018م1439/هـ) بحث بعنوان( :تاريخ طـباعة القرآن
الكريم لدى املسترشقني) ،د .أنور محمود زنايت.
11112مجلة مركز إحياء الرتاث العريب العلمي ،جامعة بغداد ،العدد الرابع ،سنة ( ،)2017بحث بعنوان( :حركة الرتجمة
يف األندلس وتأثريها عىل أوربا) ،د .رغد جامل العزاوي.
11113حولية مركز البحوث والدراسات اإلسالمية ،العدد السادس ،سنة (1430هـ2009/م) ،بحث بعنوان( :آثار مدرسة
االسترشاق األملانية يف الدراسات القرآنية) ،د .نارص بن محمد عثامن املنيع.
11114مجلة بحوث القرآن مجلة عاملية تصدر عن جامعة ماليا يف ماليزيا ،املجلد ( ،)7العدد ( )1يونيو (2015م) بحث
بعنوان( :تحليل الخطاب القرآين عند فرانسوا ديروش قرآنيكا).
11115مجلة التأويل عدد ( )1النارش :رابطة املحمدية للعلامء مركز الدراسات القرآنية سنة (2014م) ،بحث بعنوان( :قراءة
القرآن يف الغرب منذ قرنني وإىل الزمن الحارض إبحار بحثي) السيد رضوان.
11116حولية كلية الدعوة اإلسالمية جامعة األزهر بالقاهرة – ،مجلة علمية سنوية محكمة ،العدد ( ،)28اإلصدار الثاين
( ،)2016-2015بحث بعنوان( :عالقة الكتب الساموية بالعلم وموقف العلامء منها وآثارها املرتتبة – دراسة مقارنة
تحليلية) د .األمري محفوظ محمد.
11117مجلة كلية أصول الدين باملنوفية ،جامعة األزهر ،العدد ( ،)7سنة ( ،)2018بحث بعنوان( :قراءة صحيفة املدينة يف
ضوء فقه املواطنة) ،د .األمري محفوظ محمد.
11118مجلة (القرآن واالسترشاق املعارص) ،السنة األوىل العدد األول ،شتاء (2019م) ،مجلة فصلية متخصصة ،تصدر عن
املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية ،بريوت ،بحث( :مدارس استرشاقية  -آثار مدرسة االسترشاق األ لْامين يف
الدراسات القرآنية).
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املراجع واملصادر
11119مجلة (القرآن واالسترشاق املعارص) ،السنة األوىل العدد األول ،شتاء (2019م) ،مجلة فصلية متخصصة ،تصدر عن املركز
اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية ،بريوت ،بحث( :القرآن أقوال متعددة عن تاريخه– بحث يف تشكُّل النص القرآين).
12120مجلة (القرآن واالسترشاق املعارص) ،السنة األوىل العدد األول ،شتاء (2019م) ،بحث بعنوان( :املسترشق الفرنيس
فرانسوا ديروش) ،للشيخ حليمة.
12121مجلة (القرآن واالسترشاق املعارص) ،السنة األوىل العدد األول ،شتاء (2019م) ،بحث بعنوان( :القرآن أقوال متعددة
عن تاريخه– بحث يف تشكُّل النص القرآين).
12122مجلة (القرآن واالسترشاق املعارص) ،السنة األوىل ،العدد الثاين ،ربيع (2019م) ،مجلة فصلية متخصصة ،تصدر عن
املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية ،بريوت ،بحث( :االسترشاق الفرنيس املعارص والدراسات القرآنية).
12123مجلة (القرآن واالسترشاق املعارص) ،السنة األوىل ،العدد الثاين ،ربيع (2019م) ،مجلة فصلية متخصصة ،تصدر عن
املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية ،بريوت ،بحث( :شخصيات استرشاقية).
12124مجلة (القرآن واالسترشاق املعارص) ،السنة األوىل ،العدد الثالث ،صيف (2019م) ،مجلة فصلية متخصصة ،تصدر
عن املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية ،بريوت ،بحث بعنوان( :مرشوع املوسوعة القرآنية األملانية-كورانيكا).
12125مجلة (القرآن واالسترشاق املعارص) ،السنة األوىل ،العدد الثالث ،صيف (2019م) ،مجلة فصلية متخصصة ،تصدر
عن املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية ،بريوت ،بحث بعنوان( :كتاب مصادر يهودية يف القرآن للمسترشق شالوم
زاوي -عرض وتقديم) ،د .أحمد صالح البهنيس.

خامسا :كتب التاريخ والرتاجم واللغة:
ً
12126محمد بن إسحاق بن يسار املطلبي بالوالء املدين( ،سرية ابن إسحاق) ،تحقيق :سهيل زكار ،النارش :دار الفكر–
بريوت ،ط1398( ،1هـ 1978/م)
12127عبد امللك بن هشام بن أيوب الحمريي املعافري ،أبو محمد( ،السرية النبوية) ،تحقيق :مصطفى السقا ،وإبراهيم
األبياري ،وعبدالحفيظ الشلبي ،النارش :مطبعة مصطفى البايب الحلبي ،مبرص ،ط ،2سنة (1955م)
12128إسامعيل بن عمر بن كثري أبو الفداء( ،السرية النبوية) ،تحقيق :مصطفى عبد الواحد ،النارش :دار املعرفة للطباعة
والنرش والتوزيع بريوت– لبنان ،سنة (1976م).
12129إسامعيل بن عمر بن كثري أبو الفداء( ،البداية والنهاية) ،تحقيق :عبد الله بن عبد املحسن الرتيك ،النارش :دار هجر
للطباعة والنرش والتوزيع ،ط ،1سنة النرش1424( :هـ2003 /م).
13130يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي أبو املحاسن جامل الدين( ،النجوم الزاهرة يف ملوك مرص
والقاهرة) ،النارش :وزارة الثقافة واإلرشاد القومي ،طبع دار الكتب املرصية ،مرص.
13131عبد الرحمن بن حسن الجربيت املؤرخ( ،تاريخ عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار) ،النارش :دار الجيل بريوت( ،د .ت).
13132شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثامن بن ق َْاياز الذهبي( ،سري أعالم النبالء) ،تحقيق :شعيب
األرناؤوط ،النارش :مؤسسة الرسالة ،ط1985( ،3م).
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13133خري الدين الزركيل( ،األعالم) نرش :دار العلم للماليني ،ط ،15سنة (2002م).
13134عمر رضا كحالة( ،معجم املؤلفني) ،النارش :مكتبة املثنى ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب بريوت .بدون.
13135محمد خري رمضان( ،ت َكملَة ُمعجم امل ُؤلفني) النارش :دار ابن حزم للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،لبنان ،ط،1
(1418هـ1997/م).
13136يوسف بن إليان بن موىس رسكيس( ،معجم املطبوعات العربية واملعربة) ، ،النارش :مطبعة رسكيس مبرص
(1346هـ1928/م).
13137عبد الرحمن بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي( ،بغية الوعاة) ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،طبع :مطبعة
عيىس البايب الحلبي ،ط.)1965( ،1
13138عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله األنصاري ،أبو الربكات ،كامل الدين األنباري( ،ت577:هـ)( ،نزهة األلباء يف
طبقات األدباء) ،تحقيق :طبع مكتبة املنار ،الزرقاء األردن ،ط)1985( ،3
13139ياقوت الحموي شهاب الدين ( ،معجم البلدان) ،النارش :دار صادر ،بريوت ،ط1995( ،2م).
14140د .يوسف املرعشيل( ،عقد الجوهر يف علامء ال ُّربع األول من القرن الخامس عرش ،بذيل كتاب نرث الجواهر والدرر
يف علامء القرن الرابع عرش) ،طبع دار املعرفة ،بريوت لبنان ،ط ،1سنة (2006م).
14141الخليل بن أحمد بن عمرو بن متيم أبو عبد الرحمن الفراهيدي البرصي( ،كتاب العني) تحقيق :د .مهدي املخزومي،
د .إبراهيم السامرايئ ،النارش :دار الهالل ،مرص ،بدون.
14142عمرو بن عثامن بن قنرب الحاريث بالوالء ،أبو برش امللقب سيبويه( ،الكتاب) ،تحقيق :د .عبد السالم محمد هارون،
النارش :مكتبة الخانجي بالقاهرة ،ط1988( ،3م).
14143إسامعيل بن حامد الجوهري أبو نرص الفارايب (ت393 :هـ) (الصحاح تاج اللغة) تحقيق :أحمد عبد الغفور عطار،
النارش :دار العلم للماليني – بريوت ط1407( ،4هـ1987/م).
14144أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ،أبو الحسني( ،معجم مقاييس اللغة) ،تحقيق :عبد السالم محمد هارون،
النارش :دار الفكر ،سنة1399( :هـ1979 /م).
14145ابن منظور( ،لسان العرب) ،طبع :دار صادر ،بريوت لبنان ،ط1414( ،3هـ).
14146الفيومي( ،املصباح املنري) ،طبع :دار الحديث بالقاهرة.)2003( ،
14147إسامعيل بن عباد بن العباس أبو القاسم الطالقاين باملعروف بالصاحب بن عباد (ت385 :هـ)( ،األمثال السائرة
من شعر املتنبي) ،تحقيق :الشبخ محمد حسن آل ياسني ،النارش :مكتبة النهضة ،بغداد  ،الطبعة :األوىل،
(1385هـ1965/م).
14148أ.د .شوقي ضيف( ،تاريخ األدب العريب) ،النارش :دار املعارف مبرص( ،ط1960( ،)1م).
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