أساسيات فهم النص القرآني
ومصادر دراسته عند املستشرقني
■

مر العصور تعدّ اإلسال َم خطر ًا عىل كياهنا
كانت الكنيسة عىل ّ
ومعتقداهتا وأنّه سائر يف طريق مل يدع منفذ ًا يف بيت أو مؤسسة إالّ وجله
ّ
أن يف طروحاته مقبولية
لبث تعاليمه وقيمه وأخالقه بني الناس ,ويرون ّ
كبرية لدى املتلقني ,لذا كان هذا حافز ًا هلم ألن يقفوا يف طريق تقدّ مه

لقد هنض رجال الكنيسة وكذلك اليهود عىل معرفة اإلسالم من خالل القرآن
والسنة النبوية املباركة فعملوا عىل دراستها لكشف مضامينها و تشوهيها ,و الطعن
ّ
ولعل أول من بدأ هذا اهلجوم يوحنا الدمشقي حوايل « 056 - 056تقريبا»
هبا,
بتوجيه انتقادات عدّ ة عىل النسق العام للقرآن الكريم ثم تبعه يف ذلك أثيميوس
وجه نيكتياس البيزنطي هجوما
رجيابينوس يف كتابه «العقيدة الشاملة» وبعد ذلك َّ
ّ
ولعل أكرب هجوم جديل عىل القرآن واإلسالم هو ما قاله
يدحض فيه القرآن,
(*) مركز دراسات الكوفة  -جامعة الكوفة.
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ومسريته وبشتى الطرق و الوسائل ,سواء كانت علمية أم غريها.
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امرباطور بيزنطة «جان كنتاكوزين» يف كتابه «ضد متجيد امللة املحمدية» و «ضد
الصلوات والرتاتيل املحمدية» ,وغريهم من نحو الكاردينال نيقوالدي كوزا (1061
ـ  1000م) ودينيس ,والفونس سينا ,وجان دي ترييكريامتا ,ولويس فييف ,وميشيل
نان وغريهم(.)1
لقد كان اتصال هؤالء بالعامل اإلسالمي من خالل القرآن الكريم ,بل ّإهنم
اختذوه سبيال للولوج إليه ,وألجل دراسته ومعرفته قاموا برتمجته ,وكانت الرتمجة ممّا
توافق أهواءهم أو تنسجم مع أهدافهم التي رسمتها هلم مؤسساهتم التبشريية آنذاك,
وترشدنا املصادر إىل ّ
أن ّأول ترمجة للقرآن الكريم يف الغرب قامت هبا الكنيسة تعود
فأحسوا بفشلهم يف
اىل ما بعد فشلهم يف احلروب الصليبية ,عندما ُر ّدوا عىل أعقاهبم,
ّ
ردع اإلسالم بآلة احلرب ,اجتهوا اىل حماربته من خالل معرفة العامل اإلسالمي من
الداخل ,فاحتاجوا اىل ترمجة القرآن الكريم بوصفه دستور املسلمني فظهرت أول
ترمجة له سنة  1101م عن طريق األب بطرس املبجل ( 1601ـ  1150م) وهو
رئيس ديركلوين  Clugnyبجنوب فرنسا ,وكان نشطا الستتباب السلم بني ملوك
للتعرف عىل احلوار القائم بني اإلسالم
أسبانيا آنذاك ووجد أن الفرصة سانحة
ّ
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واملسيحية هناك ,وعند فشل احلروب الصليبية يف االستحواذ عىل بيت املقدس ,خرج
بقناعة بأن ال سبيل اىل مكافحة (هرطقة حممد) ـ بزعمه ـ بعنف السالح األعمى وإنام
املعمقة بفكر اخلصم وهكذا وضع خطة لرتمجة القرآن
بقوة الكلمة فاحتاج اىل املعرفة ّ
واختار لذلك راهبني أحدمها انكليزي ُيدعى (روبرتوس كيتينيس) واآلخر أملاين
ملمني باللغة العربية( ,)1و ُيقال إ ّنه استعان برجل
ُيدعى (هرمان الراملايت ) ,وكانا ّ
مسلم اسمه (حممد)( ,)3فقد ُعهدَ اىل االول منهام ترمجة القرآن الكريم واىل الثاين

برتمجة النُبذ املخترصة ,كام ترجم تأريخ إسالم بعض الشخصيات ,فضال عن ذلك
فقد ك ّلف ُبطرس املب ّجل االستاذ بطرس التوليتاين برتمجة خمطوط يف (علم الكالم) من

 01العربية اىل الالتينية ( ,)0غري أن هذه الرتمجة للقرآن بقيت يف ضمن خمطوطات الدير,

ومل تصدر االّ يف سنة  1503م ,خمافة أن تعدّ ها بعض الدوائر عامال مهام من شأنه أن
يس ّهل التعريف باإلسالم ,و ُيقال ّ
إن هذه الرتمجة قد ُأتلِفت فيام بعد ,ومل تسمح
الكنيسة بطبع ترمجة للقرآن الكريم بالالتينية إالّ يف عهد البابا الكسندر السابع
( 1555ـ  1500م ) ,ثم توالت بعدها الرتمجات بلغات عدّ ة منها العربية (. )5
وصف املسترشقون هذه الرتمجة بأهنا ُح ّرفت كثريا من النصوص التي أعادت
صياغتها ,وبا َل َغ املرتمجون يف اإلساءة للقرآن اىل درجة أن بطرس املب ّجل قدّ م القرآن
للعامل الغريب بطريقة بذيئة (. )0
إذن كانت ترمجة أول اتصال للغرب بالعامل اإلسالمي عن طريق الكلمة بعد
أن اتصلوا به من خالل احلروب الصليبية التي كانت تبغي الكنيسة الكاثوليكية من
ورائها االستحواذ عىل بيت املقدس ,بحجج دينية اخرتعوها هلذا السبب .
بعد هذه الرتمجة املزيفة للقرآن الكريم ,توالت عملية التواصل بالعامل
اإلسالمي من خالل وسائل املعرفة األخرى التي كانوا يرون أن من شأهنا أن تفصم
ُعرى التامسك بني القرآن و املسلمني .
ٍ
عدد من القساوسة
لقد عمدت الكنيسة أيام حكمها للعامل الغريب اىل إيفاد
منهم كي يدرسوا اللغة العربية وعلومها وليتم ّكنوا من خالهلا معرفة القرآن بوصفه
نصا نزل هبا ,ثم عملت أيضا عىل إنشاء املدارس العربية يف بعض العواصم األوربية
ّ
متخصصة بالعربية فكان من نتاج ذلك
من نحو روما وغريها ألجل إعداد أجيال
ّ
ظهور أولئك املوفدين الذين يمثلون طالئع املسترشقني ( ,)0فضال عن ذلك اهتم
الغرب باملعجم اللغوي فقد عملوا معجام عربيا التينيا ّ
ولعل أول معج ٍم عريب التيني
ُأ ِّلف كان يف أسبانيا املسيحية ,وضعه أحد الرهبان املسيحيني ليكون عونا للمبرشين,

دراسات استرشاقية  /العدد السابع /ربيع 6102م

الذين ُأعدّ وا إعدادا خاصا اىل عدد من العواصم اإلسالمية يف االندلس خاصة لقرهبا

و َيدّ عي املسترشق األملاين يوهان فوك أن الطبيعة اللغوية هلذه الرتمجة تكشف عن ّأهنا 00

ُأعدَّ ت من قبل رجل كان يتحدث العربية بطالقة ,و ُيفهم من هذا بأنّه كان ألحد
املستعربني أي :ملسيحي أسباين عاش يف ظل احلضارة واللغة العربيتني(. )8
مل يقف النشاط املسيحي عند هذه احلدود ,بل جتاوزها اىل خطوة تُعدُّ أكثر
أمهية يف عامل االسترشاق يف القرن السادس عرش امليالدي ,فبدؤا بالطباعة باللغة
حتركت الدوائر العلمية باجتاه الرشق اإلسالمي من خالهلا (.)0
العربية ,وعندها ّ
وازداد اهتامم الغرب باملرشق اإلسالمي وازدهرت العالقة يف القرن السابع
عرش امليالدي عندما أنشأوا كرسيني للعربية يف جامعتي إكسفورد و كامربج ( )16وقد
ت َُّوجت جهود الغرب اجتاه العرب واملسلمني ,باحلملة الفرنسية عىل مرص عام
ٍ
خماض عسري
1008م عندما ن ُِقلت أفكار الثورة الفرنسية وقيمتها التي ولدت بعد
ورصاع مرير مع الكنيسة ( ,)11ويف هذه املرحلة تبلور مصطلح االسترشاق بوصفها
حركة عاملة يف املجتمعات اإلسالمية.
ّ
إن حركة االسترشاق ولدت من رحم تناقضات الغرب و حروبه ومشاكله
فضال عام كان يسود املجتمعات الغربية من جهل و حرمان ,وقد أضفت هذه األجواء
بطابعها عىل جممل أفكار املسترشقني وحتركاهتم فربزت لدهيم اجتاهات عدّ ة يف قراءة
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الرتاث العريب اإلسالمي وكانت أغلب مسالكهم واجتاهاهتم متناقضة فيام بينها,
لذلك كانت النتائج التي حصدوها متناقضة هي أيضا بل هدّ امة حضاريا ألهنا ترمجت
مشوها اىل
الفكر اإلسالمي عىل غري أصله ووضعه الصحيح بل قدّ موا اإلسالم
ّ
الغرب.
لقد رصد املسترشق الفرنيس إميل درمنغم ذلك وانتهى اىل نتيجة حدّ دها
بقوله( :ومن املحزن أالّ تزال النتائج التي انتهى اليها املسترشقون سلبية ناقصة ولن
تقوم سرية عىل النفي )( ,)11ثم يتأسف عىل ما فعلوه يف نقدهم للقرآن الكريم

 06والسرية النبوية مستنتجا ذلك من خالل نقوداهتم ومغاالهتم يف ذلك ,إذ يقول( :ومن

املؤسف حقا أن غاىل بعض هؤالء املتخصصني يف النقد أحيانا ,فلم تزل كتبهم رسام,
وكانت كتبهم عامل هد ٍم عىل اخلصوص )( ,)13معيبا عليهم ذلك بسبب من منهجهم
وسلوكهم يف الدراسة والبحث والنقد فضال عن مغاالهتم يف ِّ
كل ذلك ( )10الذي
أ ّدى اىل غموض احلقيقة وعدم وضوح السبل السالكة اىل كشفها ومعاينتها التي
تؤدي اىل بيان احلق وظهوره .

تعدّ دت مشارب املسترشقني وطرقهم للولوج اىل دراسة النص القرآين والسنة
النبوية املباركة ,بتعدّ د ثقافاهتم وتوجهاهتم الفكرية والعقدية والعلميةّ ,
فكل مؤسسة
استرشاقية ,بل كل جمموعة من جماميع املؤسسة االسترشاقية الواحدة كان هلا سبيلها يف
دراسة النص القرآين خاصة ,فر ّبام ختتلف أو تتباعد عن بعضها و ّملا كانت املؤسسات
االسترشاقية هلا أهدافها اخلاصة هبا ,فقد عملت عىل وفقها يف الكشف عن املضامني
ّ
ولعل
احلضارية للنص املبارك ,ومن ثم تعمل فيها أهدافها ورؤاها يف كل ذلك,
أغلب أهدافهم أو ج ّلها ال ترقى اىل تقديم القرآن للمجتمع الغريب بشكله احلضاري
يصب يف مصلحة مؤسساهتم
موضوعي يف دراسة النصوص ,و إنّام كان سلوكا تعبويا
ّ
الدينية أو احلكومية التي أنشأت أصال ـ كام علمنا ـ هلدم اإلسالم واحلضارة اإلسالمية
من خالل أقدس نص لدى املسلمني ,وهو القرآن الكريم.
منحاز
لقد مت ّيز سلوك أغلب املسترشقني عند دراسة النص القرآين بأنه سلوك
ٌ
مشوها ( )15وأخرى
فهو مرة يكون باجتاه الغض من قيمة الرتاث اإلسالمي و اظهاره َّ
باجتاه الطعن بالقرآن الكريم بوسائل متعدّ دة ,ففي األول كانوا حياولون من خالله
إظهار الفكر اإلسالمي بأنه فكر متناقض من داخله وذلك بتقديمه تقديام سطحيا
للمتلقي الغريب أو املستغربني من العرب واملسلمني الدارسني يف جامعتهم ,ويكون
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ووجهه الناصع ,لذلك سلكت هذه املؤسسات سلوكا َيكاد يكون سلوكا غري
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ذلك باستعامل مناهج ُصبِغت بصبغة غربية ,وفق مضامني ورؤى مسيحية قديمة أو
متنورة بآثار احلركة التنويرية التي اجتاحت أوربا بعد فرتة القرون الوسطى فيها,
ّ
يمت للرتاث عندهم ,إذ إ ّن تلك
فجاءت مناهج موتورة بفعل العداء للدين ولكل ما ّ
املناهج بدأت تعمل لدهيم عندما قفزت عىل الرتاث و أبقته وراء ظهرها غري مبالية
فيه ,فعندما تُل ّقن هذه املناهج للباحثني ألجل دراسة الفكر اإلسالمي املرتبط عضويا
بالرتاث والنص املقدّ س ,سيصطدمون بعقبة كأداء ر ّبام حتطم كل أسس تلك املناهج
عىل صخرة الرتاث اإلسالمي العظيم بعظمة القرآن .
عندما شعر املسترشقون هبذا الفاصل الكبري بني املنهج وتطبيقه العميل عىل
الرتاث اإلسالمي ,مل يتجاوزا مناهجهم ,وانام حاولوا أن يلتفوا عىل الرتاث بوسائل
متعدّ دة ألجل إثبات صحة املناهج ,وإلثبات سالمة موقفهم من الرتاث وبوصفهم
فحركوا ما سكت عنه علامء
علميني يف حتليل مفرداته وأسسه ,غاصوا يف أعامقه ّ
املسلمني لسبب أو آلخر ,مستعينني بالضعيف من الروايات وغري املستندة اىل أقل
مشوه .
مستويات
الصحة ,وكل ذلك ألجل أن يقدّ موا هذا الرتاث العظيم بشكل ّ
ّ
أ ّما يف الثاين فكانوا يعملون عىل رضب اإلسالم من خالل الطعن بدستوره
أساسيات فهم النص القرآين /أ.م.د .عادل النرصاوي
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املتم ّثل بالنص املقدس ,منطلقني يف ذلك من معتقداهتم التي الغت القدسية من كل
يشء ,فتجاوزت بذلك ما كان إهليا أو ُموحى به اىل األنبياء والرسل ومستعينني له
ومتسك هبا قلة قليلة ممّن كان ينظر اىل
بأسلحة طاملا اختلف هبا أو نبذها أغلب العلامءّ ,
النص عىل أنّه جمموعة من القيم اجلامدة التي ال يمكنها أن تتحرك َعرب احلقب الزمنية
املتغرية دوما فتوقف لدهيم الزمن؛ وعند ذلك توقف النص وهذا األمر أدى اىل
ّ
حدوث فجوة كبرية بني تكوين النص وفهمه يف ذلك احلني ,وبني الفهم اجلديد له,
فحاول املسترشقون أن يمألوا هذا الفراغ بفعل مناهجهم املبنية عىل قطيعة الرتاث,
فدسوا فيه ما استطاعوا اىل ذلك سبيال ,مستعينني بأتباع أولئك القوم املتمثلني
ّ

بالسلفيني ّ
ولعل أبرزهم ما ُي َس ّمون بالوهابية ( ,)10الذين اتفقت مصاحلهم يف ذلك

ومولوها باألموال الالزمة يف
فأسسوا املراكز البحثية ووسموها بالعلمية والفكرية ّ
الغرب األوريب واالمريكي ومنها يف العامل اإلسالمي ,و ج ّيشوا هلا أعدادا كبرية من
الباحثني من بقاع االرض ممّن ارتىض لنفسه أن يكون أداة لذلك ,وليعملوا سوية عىل
هدم اإلسالم من خالل الطعن بالقرآن الكريم .
لقد اتبع هؤالء املسترشقون وأتباعهم طرقا وأساليب ومسالك عدّ ة ,كانوا
يرون أهنا ناجعة يف حتقيق أهدافهم ,فاستعانوا بأسهل الوسائل وربام كانوا فيها قريبني
اىل نفوسهم ومعتقداهتم ,من دون الولوج يف أبحاثهم بموضوعية ,التي ر ّبام تقودهم
اىل تصحيح مناهجهم ,وجعلها أكثر مالءمة ومناسبة يف فهم نصوصهم املرجعية,
فضال عن النص القرآين املقدّ س ,ومن هذه املسالك املتبعة لدهيم يف فهم القرآن
الكريم ما يأيت- :

أوالً ـ عدم االكرتاث بأصالة الرتاث اإلسالمي:
شك َّل الرتاث اإلسالمي لدى املسترشقني عقبة مانعة من حتقيق مآرهبم ملا فيه
من االتساع والفكر واحلضارة التي حتاكي ضمري اإلنسانية بام حتمله من قيم قادرة عىل
تطلعاهتم العقيدية وااليديولوجية ,لذلك حاولوا الغض من قيمة الرتاث اإلسالمي
مشوها ملجتمعاهتم ,فكان هذا سلوكا منهم يف إرادة فهم النص القرآين ,أي:
واظهاره ّ
إ ّهنم اختذوا من تشويه الرتاث من خالل الدس عليه وسيلة هلذا الفهم ,كي تكون
مشوهة لدى املتلقني من شعوهبم الغربية ,وعندها سيكون
عملية الفهم هذه عملية ّ
سوء الفهم حاجزا بينهم وبني الفكر اإلسالمي ,وكان أسلوهبم يف ذلك التشكيك
بفائدة تراث املسلمني وإحالل مفاهيم جاهلية ماتت منذ نرش اإلسالم من نحو الفتن
الطائفية بني املسلمني( ,)10لقد مت ّثل عدم االكرتاث بالرتاث اإلسالمي و الغض من
قيمته بوصفه أسلوبا لفهم النص القرآين بعوامل داخلية وأخرى خارجية ,فالعوامل
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قيادة املجتمع اإلنساين اىل َّبر األمان ,وهذا ممّا حدا هبم أن يعدّ وه مناوئا حقيقيا لكل

01

اخلارجية هي ما كانت تدور حول الرتاث ال الرتاث ذاته ,ويمكن لنا حرصها بنقاط
مع ّينة ,ربام تكون يف الغالب مستوعبة لذلك ,وهي -:
 -1املنهج املتبع يف دراسة هذا الرتاث  -:إذ استعمل املسترشقون مناهج
متعدّ دة بعد الثورة الفكرية واالجتامعية بعد القرن التاسع عرش ,وال سيام أبان احلرب
تطور املسترشقون باالجتاهات اجلديدة التي نشأت يف العلوم
العاملية االوىل ,فقد ّ
أن هذه الطريقة ربام تتسم بالغموض ّ
االجتامعية ,غري ّ
ألن عملية إجياد املناهج يف ذلك
احلني تتعرض لسلسلة من التغريات التي تكون يف أغلب األحيان متأثرة بالعقيدة
الدينية أو األيديولوجية للمؤسسات االسترشاقية عىل مستوى األفراد ,أو متأثرة
بطبيعة عمل املسترشق ,فضال عن طبيعة األسئلة التي يوجهها املسترشقون (. )18
لقد كان املنهج ا ُملعدّ من قبلهم ,بتعدّ د مشارهبم واجتاهاهتم بسبب ما هم عليه
من اختالف وتناقض ,سيؤول اىل نتائج ستكون حتام مغايرة لغريه من املناهج
األخرىَّ ,
نص عىل وفق هذا السلوك املتناقض سيَؤول اىل نتائج خمتلفة
أي ٍّ
وإن دراسة ّ
يف الفهم .
 -1اخللفية البيئية للمسترشقني بعد احلرب العاملية االوىل ,إذ تأ ّثروا اىل حدًّ
أساسيات فهم النص القرآين /أ.م.د .عادل النرصاوي

كبري باالجتاهات اجلديدة التي نشأت يف العلوم االجتامعية ,ممّا طبعتهم بطابع بيئتهم
التي نشأوا فيها أو طبيعة مهمتهم التي حتدّ دها املؤسسات التي ينتمون إليها ,فكانت
نتائجهم ضيقة بضيق تلك البيئات التي ينتمون اليها بالنسبة للرتاث اإلسالمي.
 -3الغموض الذي اتسمت به معظم دراساهتم التأرخيية عن اإلسالم ,فهي
دراسات تتصف بالشمولية ,وهذا مما وسمها يف الغالب بالسطحية أو أن تكون قد
ُحلت بام ليس يف الرتاث ,وربام يعود ذلك اىل الطبيعة املنهجية هلم .
ُّ
 -0اختالف طرق املعاجلة َعرب فرتات زمنية خمتلفة ,وهي غالبا ما تتسم

 02بالعموم وعدم الوضوح وربام يعود ذلك اىل السعة اجلغرافية للرتاث اإلسالمي فضال

عن طبيعة املعاجلة ,إذ كانت معاجلة ال دينية وعلامنية ال تتناسب مع طبيعة
اإلسالم(.)10
 -5مشكلة تعدّ د اللغات التي يستعملها املسترشقون يف أبحاثهم ودراساهتم,
فالدارس الذي يعرف العربية واإلنجليزية واألسبانية والفرنسية ,يتمتع بمزية كربى
يف فهم النص ( )16من خالل تعدّ د مصادر املعرفة عنده ,يف حني أن غريه ال يتمتع هبذه
املزية ,فينشأ هناك فرق يف الفهمّ ,
وأن عملية الفهم نسبية تبعا لذلك .
 -0أغلب كتابات املسترشقني كان جلمهورهم الغريب ,وهذا ممّا يفرض عليهم
نوعا مع ّينا من الكتابة التي تريض ذلك اجلمهور (.)11
 -0رؤية املسترشقني لإلسالم كانت رؤية تكاد تكون غري معرتف هبا من ِق َبل
املسلمني ألهنم قدّ موا الرتاث اإلسالمي تراثا خاليا من قيم اإلسالم الصحيح (.)11
 -8اقتصارهم عىل مصادر معيّنة يف دراسة الرتاث اإلسالمي ,وامهال املصادر
األخرى ,فهم قد جعلوا املصادر السنية هي مصدرهم يف األغلب األعم ,وأمهلوا ما
جاء يف كتب الشيعة واملتصوفة وغريهم من الفرق اإلسالمية األخرى .
 -0اعتامدهم عىل دراسات األوربيني ,فاملسترشق األحدث عهدا غالبا ما
اىل غريه من املصادر اإلسالمية احلديثة والقديمة يف الغالب .
 -16إحساس املسترشقني بالغربة عندما يتناولون أو يعيشون يف كنف ثقافة
ختتلف اختالفا عميقا عن ثقافتهم ,وهذا ممّا قادهم اىل االحساس بتفوق ثقافتهم
األوربية ,فباعدهم هذا الشعور عن الرشق عموما ,وأهنم كانوا يرون أن اإلسالم
يمثل الرشق متثيال متدنيا وذات خطر فتّاك عىل العامل الغريب (.)13
 -11نظرهتم للرشق من خالل أصوله الواردة يف الكتاب املقدس ,و ّملا كان
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يعتمد عىل من سبقه ,فمثال كان نولدكه مصدرا مهام يف دراسة القرآن ,من دون النظر

اإلسالم يتمتع بعالقة خاصة مع املسيحية واليهودية ,ف ّظ ّل يمثّل يف نظرهم فكرة 01

(الوقاحة الثقافية) وأن هذه الفكرة تفاقمت لدهيم ,من أن احلضارة اإلسالمية لو
استمرت بصورهتا األصلية واملعارصة فإ ّهنا ستستمر يف الوقوف موقف املعارضة

هلم(.)10

 -11ومما اشرتك فيه الباحثون الغربيون يف العلوم اإلنسانية عموما ,هو فكرة
استخدام نصوص حمدّ دة ,لالنطالق من اخلاص اىل العام (. )15
هذه النقاط متثل العامل اخلارجي يف السلوك العام للمسترشقني انفسهم يف
فهم الرتاث اإلسالمي ,وهي تدور خارج الرتاث ,بمعنى أهنا تشكل االطار اخلارجي
ملجمل مسالك فهم النص .
أ ّما العامل الداخيل ,فهو خمتص بالرتاث اإلسالمي خاصة ,ويتمثل يف- :
ب عىل املسترشقني اإلحاطة به,
 -1سعة الرتاث اإلسالمي وشموليته ممّا َص ُع َ
وهذا االتساع أوقعهم يف صعوبة التخصيص وعدم االستطاعة يف اجياد سبيل
لتصنيف منهجي شامل يف دراستهم.
 -1خاصية التداخل يف خمتلف العلوم يف جمال الدراسات اإلسالمية ,وعدم
أساسيات فهم النص القرآين /أ.م.د .عادل النرصاوي

ختصص حمدودة يف جماالت هذه العلوم املختلفة املتباينة ,وهذا مما جعل
وجود درجة ّ
دراسات املسترشقني تتسم بالسطحية نسبيا عىل العموم ,مع العلم أن التداخل يف
العلوم مم ّا ُيثري العلم ككل (.)10
 -3طبيعة النص القرآين وما ورد فيه من قصص لألمم السالفة ,فضال عن
ذكر الديانتني اليهودية واملسيحية ,وهذا ممّا دعا املسترشقني اىل الطعن بالقرآن بوصفه
متأثرا هبذه الديانات ,فوصموا القرآن بأنّه من تأليف النبي حممد

.

 -0طبيعة العالقة بني تأريخ شبه اجلزيرة العربية وتأريخ اإلسالم ,إذ ّ
إن
املسترشقني كانوا يعدّ وهنا كالعالقة بني السبب والنتيجة ,فقد درسوا اإلسالم بوصفه

 01إفرازا حلضارات ليست إسالمية ,يف حني بعضهم جيرد اإلسالم من أي سامت إبداعية

توسع مبكرا اىل اجلانب احلركي فيه,
أو أصلية ,وهم أيضا ّ
صوروا اإلسالم عندما َّ
فأرجعوا ذلك اىل طبيعة املجتمع آنذاك الذي كان يتّسم بسامت البداوة واالنحالل
االجتامعي ( ,)10غري أن السبب ربام يعود اىل أن املسترشق كان يرى أنه يمر بمرحلة
مأزومة وموتورة فرضتها عليه بعض األخطار ,مثل خطر اهلجمة واجلدب األخالقي
و النزعة القومية العالية وغري ذلك (. )18

ثاني ًا  /عدم اعتامدهم عىل املصادر اإلسالمية القديمة:
يف أغلب األحيان واكتفاؤهم بام جاء به من سبقهم من املسترشقني وخاصة
نولدكه ,وقد كان هذا أسلوبا متبعا لدهيم للكشف عن الرتاث اإلسالمي ,باعتامدهم
عىل ما جاء به أسالفهم من املسترشقني وخاصة الذين كانت هلم يد معروفة يف جمال
كثري
الدراسات القرآنية من نحو املسترشق األملاين نولدكه ,فقد اقتفى أثره وأخذ عنه ٌ
فممن أخذ عنه
منهم و خاصة األملان ,إذ كان ُيعدّ شيخ مدرسة االسترشاق األملانيةّ ,
وتتلمذ عليه

()10

املسترشق ادوارد زاخاو ( 1805ـ  1030م) وجورج جاكوب

( 1801ـ 1030م) وكارل بروكلامن ( 1808ـ 1050م ) ,وشيفاليل ( 1803ـ
 1010م) و إينوليتامن ( 1805ـ  1058م ) ,و براجيشرتارس ( 1880ـ 1033م),
لقد أخذ هؤالء وغريهم عن نولدكه ما يرويه يف دراسة القرآن و الرتاث
اإلسالمي ,وعدّ وا ذلك أساسا هلم يف املنهج الدرايس فضال عن كونه مصدرا
ملعلوماهتم ,فهذا كانون سيل يف دراسته عن القرآن يقول( :لقد اقتفيت فيام تع ّلق
بتأريخ و ترتيب سور القرآن إث َر نولدكه يف عمله « »Gesch: chte des Qdransإذ
يبدو يل أنّه الكتاب األفضل واألكثر موثوقية يف هذا املجال )( ,)36ومل يلتفت كثريا اىل

الدراسات القرآنية األصول التي ُولدت من رحم الرتاث اإلسالمي.
وهذا كولدزهيري عندما درس القراءات القرآنية ,مل يتوان يف الكشف عن
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وأوتو بريستيل ( 1803ـ 1001م) وغريهم.
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مصادر دراسته املهمة املتمثلة بام كتبه نولدكه يف معاجلته ملوضوعها إذ يقول( :وقد
وبني عالقتها بفحص
عالج هذه الظاهرة ـ أي :القراءات القرآنية ـ عالجا وافياّ ,
القرآن ,زعيمنا الكبري :تيودور نولدكه يف كتابه األصيل البكر :تأريخ القرآن ,الذي
نال جائزة أكاديمية النقوش األثرية بباريس)(. )31
وهاهو كارل بروكلامن يعدّ ما يراه نولدكه معيارا لقبول أو رفض أي قضية
رصح به نولدكه هو املقياس
تُعرض عليه من خالل ما كتبه يف تأريخ القرآن ,فيكون ما ّ

واملرجح يف حالة قياس اخلطأ والصواب فيام كتبه غريه من املسترشقني (. )31
ِّ

كذلك املسترشق االنكليزي كسرت ( 1010ـ  1616م) يؤكد عىل ذكر نولدكه
وغريه من املسترشقني من نحو روثستني و ليفي داالّ فيدا وبروكلامن ,ويعدّ أقواهلم يف
التحليل والتفسري لقضايا التأريخ هي احلق و ُيض ّعف ما قاله أصحاب املصادر العربية
القديمة (. )33
يف مقابل ذلك نجدهم يو ّجهون االنتقادات اىل مصادر الرتاث العريب
واإلسالمي ومتهمني واضعي تلك املصادر بق ّلة املعرفة يف اختصاصهم والشك فيام
يقولونه أو يستنتجونه من نتائج وقيم معرفية ,فمثال كان املسترشق اهلولندي األب
أساسيات فهم النص القرآين /أ.م.د .عادل النرصاوي

المنس ( 1801ـ  1011م) ممّن يشكّك يف املصادر العربية التي تروي لنا تأريخ
اإلسالم واملسلمني ويتهمها بعدم الدقة وسوء التحليل وغريها (. )30

ثالث ًا  /االنتقائية يف الروايات واملصادر :
سلك معظم املسترشقني منهجا اعتمد عىل انتقاء املصادر والروايات يف دراسة
القرآن الكريم والرتاث اإلسالمي عموماَّ ,
ولعل القصد من ذلك هو ّ
أن هذه االنتقائية
ٍ
جانب
مشوهه عن الرتاث اإلسالمي الكبري ,فاالعتامد عىل
ترمي لدهيم اىل نقل صورة ّ

61
مكملة هلا,
معني دون آخر يعني تفعيل حال وامهال حال ثانية هي يف األصل مت ّممة و ّ
ّ

فكانت االنتقائية أسلوبا القصد منه عدم تقديم الرتاث اإلسالمي بشكله املتكامل
الواضح اىل القارئ الغريب ,مما ُيسبغ عىل آذاهنم طبيعة النقص عليه.
ّ
إن االنتقائية يف اختيار املصادر والروايات من قبل املسترشقني يف فهم الرتاث
كانت سائرة باجتاهني ,األول منها يتع ّلق بالواقع اإلسالمي ذاته واآلخر بطبيعة
الروايات واملصادر املعتمدة يف دراستهم .
يف االجتاه األول اتصل املسترشقون بالعامل اإلسالمي فوجدوا فيه سيادة
للمذهب السني دون املذاهب األخرى فظنوا أنه هو الذي يم ّثل كل الرتاث
اإلسالمي ,فاختذوه مصدرا للدراسة والبحث والتقيص .
كانت الدولة العربية احلاكمة آنذاك دولة دينية ,ومل تكن دولة مدنية ,واحلاكم
عني رجل الدين واملفتي وغريهم من أعضاء املؤسسة الدينية ,واألخري هو
هو الذي ُي ّ
الذي يعمل عىل ترشيع القوانني وتقنني ترصفات احلاكم ورئيس الدولة سواء كانت
صحيحة أم فاسدة ,ولذلك نجد أن املؤسسة الدينية تابع ٌة للسلطان ومل تضمن
استقالليتها يف اإلفتاء والترشيع دون احلاكم أو السلطان ,وكان هذا يمثل جانبا مهام
من الرتاث اإلسالمي ,فعندما اتصل املسترشقون بالرشق اإلسالمي اصطدموا هبذه
مذهب السلطان عىل غريه من املذاهب األخرى ,فبنوا تصوراهتم عىل هذا الواقع
الثقايف والعقدي العام ,لذا نجد أن أغلب املسترشقني قد اعتادوا عىل هذه الفكرة
وتركوا ما جاءت به املذاهب األخرى كالشيعة والفرق اإلسالمية األخرى واملتصوفة
الذين يمثلون ثقال موازيا لدين السلطان واحلاكم ,غري ّ
أن القوة عندما حتكم فإ ّن
الكفة ستميل يف الغالب اىل جانبها دون األخريات.
جانب من ذلك بارز لدى املسترشق كولدزهيري حني قال( :بأن
لقد ظهر
ٌ
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احلقيقة ووجدوها ماثلة يف معظم التفكري عىل مستوى األفراد واجلامعات ,بسبب غلبة

اإلسالم  -كام يبدو ـ عند اكتامل نموه ,هو نتيجة تأثريات خمتلفة تكون بعضها باعتباره 60

تصورا وفهام أخالقيا للعامل ,وباعتباره نظاما قانونيا وعقيديا ,حتى أخذ شكله السني
النهائي )( ,)35الذي غطى عىل باقي األفكار واالجتاهات العقيدية يف الفكر
اإلسالمي ,فلم يستمعوا اىل صوهتاَ ,ف ُو ِص َم منهجهم البحثي نتيجة لذلك بالقصور يف
البحث عندما اكتفوا باملصادر السنية من دون مصادر الفرق األخرى .
أ ّما االجتاه الثاين يف االنتقائية فهو يتمثل بانتقاء الروايات واملصادر التي تالئم
منهجهم يف دراسة الرتاث اإلسالمي ,فكانوا بذلك غري موضوعيني يف منهجهم
البحثيّ ,
ولعل ما قام به كولدزهيري هو األوضح يف ذلك ,فعندما يعرض ملسألة مع ّينة
يف القرآن الكريم فأنه يورد روايات عدّ ة ضعيفة أو متناقضة أو مبتورة السند ليبني عىل
أساسها جمموعة أفكاره بقصد النقض عىل القرآن الكريم ,فهو مثال كان يرى بعض
النساخ قصد اإليضاح ,كان يعدّ ها
التفسريات التي ترد يف القرآن من قبل الك ّتاب أو ّ
من القرآن ويبني أفكاره عىل أساس هذه األخطاء ,ثم يسأل عنها بقوله( :وليس
بواضح حقا ما ُق ِصدَ هبذه الروايات :هل قصد أصحاهبا اىل تصحيح للنص أو إىل
تغري النص يف يشء)( ,)30فهو يتغافل عن هذه
إضافة تعليقات ّ
موضحة فقط ال ّ
التصحيحات ليظهر بأنّه حياول أن يتلمس احلقيقة من خالل عدم القطع مع كوهنا
أساسيات فهم النص القرآين /أ.م.د .عادل النرصاوي
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بدرجة عالية من الوضوح ,غري أنه أراد الدس والغض من قيمة النص القرآين املبارك.
ّ
ولعل من أوضح ما سار عليه كولدزهيري يف هذا االجتاه روايته لبعض اآليات
ات والص ِ
ِ
ِ
الة الْ ُو ْسطَى ( ,)30فذكر أن
الص َل َو َ َّ
القرآنية كقوله سبحانهَ :حاف ُظوا َع َىل َّ
اختالفا كبريا قد ساد حول :أي :الصلوات اخلمس ينبغي أن ُيفهم من هذا التصوير
املبهم ـ بحسب زعمه ـ «الصالة الوسطى » ,ثم ذكر جمموعات الروايات يف أي صالة
()38
َاح
تكون الصالة الوسطى وتناقضاهتا
 ,وكذلك قوله سبحانه َل ْي َس َع َل ْيك ُْم ُجن ٌ
َأ ْن َت ْب َتغُوا َف ْض ً
ال ِم ْن َر ِّبك ُْم ( ,)30التي جاءت يف سياق تعاليم احلج يف مكة و إزالة

الشك يف تعاطي التجارة يف أثناء احلج ,وغريها( ,)06فضال عن ذلك ما جاء به

املسترشق شاخت يف جممل كتاباته عن الرتاث اإلسالمي ,وقد ملئت كذبا عىل

الرسول

وأصحابه والتابعني ,فضال عن العلامء ,إذ نقل لنا الدكتور حييى مراد

كثريا منها (. )01
فقد ّ
ختىل عن املوضوعية يف مناقشته للسرية النبوية والترشيعات اإلسالمية
عامة ,بروايات خمرومة ومتضادة أو غري مسندة ,وقد روى أغلبها بام يتالءم مع منهجه
يف الطعن بالقرآن الكريم والسنة النبوية املباركة .
ّ
إن الذي وقع فيه املسترشقون كان من خطأ املنهج يف دراستهم و أبحاثهم,
حتى أصبح املنهج املعتَمد لدهيم جدارا يصدهم عن احلقيقة يف فهم الرتاث اإلسالمي
كونت
و أن سبب ذلك ر ّبام يعود اىل أسسهم الفكرية والثقافية والعقدية التي ّ
عقليتهم ,حتى اتسم منهجهم هبذا يف دراسة الرتاث اإلسالمي عموما ,إذ إ ّن
املسترشقني أ ّما أن يكونوا علامنيني ماديني ال يؤمنون بالغيب أو أن يكونوا هيودا أو
نصارى ال يؤمنوا بصدق الرسالة املحمدية (. )01

رابع ًا  /ظهور بعض العنارص املسيحية واليهودية يف القرآن الكريم:
من مجلة املسالك التي انتهجها املسترشقون هي نسبة القرآن الكريم اىل الكتب
القليل منهم(, )03وقد حشوا كتبهم بكثري من االفرتاءات التي تؤصل اىل ّ
أن القرآن
تبع للتوراة واالنجيلٌ ,
كل بحسب عقيدته وانتامئه الديني ,ومل يتورعوا عن
الكريم ٌ
ذكر ذلك ,رغم إيرادهم القصص والروايات التي ال تصمد أمام احلقيقة يف يشء ,أو
أهنا تكون متناقضة ,فربام أورد أحدهم أمرا من ذلك ,نجده ينقضه يف موضع آخر,
وهكذا كان حال هؤالء املسترشقني اجتاه تأصيل القرآن ومصادره املعرفية ,ومنهم من
بقي متـأرجحا بني قبول اإلسالم أصيال ,أو أنه وجد متأثرا بالديانات األخرى (,)00
فضال عن دراسات املستغربني من العرب (. )05
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ّ
لعل رؤيتهم هذه للقرآن نابعة من ثقافتهم املسيحية خاصة ,قبل عرص التنوير
التي كانت هت ّيئ الغرب للحرب ضد اإلسالم فاخرتعوا هذه الفرية لغرض هيمنتهم
عىل املسلمني وفرض تبعية اإلسالم للمسيحية ,أما بعد عرص التنوير فكانت الرغبة
جاحمة اجتاه إفراغ القرآن الكريم من حمتواه املعريف والفكري ,كام ُأ ِ
فرغ االنجيل من
ذلك إذ كان رد ٍ
فعل من الثوار عىل الكنيسة ,فافقدوه كل قدسية قد َحت ُول دون
انطالقتهم يف جماهبة احلك ّام آنذاك ,فأسبغوا هذه الفكرة عىل كل الكتب الساموية ومنها
القرآن الكريم.
ِ
ودراسات تؤصل
لقد نشط املسترشقون كثريا إزاء هذه الفرية وأ ّلفوا كُتبا
ملصادر توراتية أو شبه توراتية يف القرآن الكريم ,ولكن يف بداية القرن التاسع عرش
أصبح هلذا البحث سامت تبدو علمية ,وقد قسمت هذه الدراسات عىل قسمني (,)00
األول :كتب أو دراسات ذات نزعة هيودية أو متعلقة هبا ,منها دراسة ابراهام
جيجر«ماذا أخذ حممد من النصوص اليهودية» ودراسة هريشفيلد «العنارص اليهودية
يف القرآن» و «مقالة يف رشح القرآن» و «أبحاث جديدة يف فهم وتفسري القرآن»
ودراسة سيديسكي «أصل األساطري اإلسالمية يف القرآن» ,ودراسة هاينريش
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سربنجر «قصص االنجيل يف القرآن» وكذلك دراسة هورفيتز و إرسائيل شابريو أما
القسم الثاين :فهو ما كانت مت ّثله الكتب ذات التوجه املسيحي من نحو دراسة ريتشارد
بيل «أصل اإلسالم يف بيئته املسيحية» ,ودراسة تور اندريا «أصل اإلسالم واملسيحية»
وغريهم من الدراسات التي نسبت للقرآن اىل اإلنجيل و املسيحية.
بيد ّ
ضمن كتابه بعض هذه املغرتبات ومل ُيفرد هلا
أن هناك من املسترشقني َمن َّ
كتبا خاصا هبا ,فهذا تيودور نولدكه يؤكد هذه القضية بقوله( :إن ا َّطالع حممد عىل
اليهودية واملسيحية كان جيدا اىل احلدّ الذي كان ممكنا يف عرصه يف مكة ,وقد اعتمد

عىل هذين الدينني اىل درجة أنّه نادرا ما تُوجد فكرة دينية يف القرآن ليست مأخوذة
61
ِ
يكتف بذلك حتى طعن مرة أخرى بالوحي ,وهذا هو هدفهم يف
عنها)( ,)00ثم أنّه مل

أصل هذه الفرية ألجل نسبة القرآن اىل النبي حممد

ال إىل اهلل تعاىل ,فقد قال:

(فقد توهم ـ أي حممد ـ ّ
أن اليهود واملسيحيني تلقوا من اهلل الوحي نفسه الذي تلقاه
حرفوه ,هلذا اعتقد بأن اهلل اختاره هو «النبي العريب» ليقرأ نص الوحي
هو ,لكنّهم ّ
القديم مرة أخرى عن األلواح الساموية ,وحاملا تأكّد من أن رسالته إهلية أوعز بتدوين
الوحي كام أتاه)(.)08
وهذا كانون سيل هو اآلخر يؤكد الفرية ,فقد اقتفى أثر نولدكه يف دراسته
لكثري من قضايا القرآن ,فقال( :فالقصص التي يروهيا ـ أي النبي حممد

ـ ال

تتطابق مع نصوص التوراة غري أهنا ُمتايش االسطورة اليهودية وحكايات األحبار ـ
ويبدو واضحا أنه كان ملحمد بعض املعارف اليهود ,وقد استقى رواياته منهم لتتخذ
الحقا صيغتها احلالية يف القرآن)(.)00
وهو يف هذا فقد ناقض نفسه حيث قال( :غري أنه ال يوجد دليل ّ
قط عىل
حيازته كتاب التوراة )( ,)56ثم يتطرق اىل بعض قصص القرآن الكريم كقصة النبي
يوسف

 ,وغريها ليوظفها بمثل سابقتها لطعن القرآن ,فيقول( :قصة خلق القرآن

استُقيت عىل األغلب من اليهود ,لكن حممدا قدّ م معرفته هبا عىل ّأهنا برهان آخر عىل
فيام يرى د.غوستاف لوبون ّ
أن اإلسالم إذا ُأرجع اىل عقائده الرئيسة أمكن

عدّ ُه صورة مبسطة عن النرصانية ,غري أنه يعرتف بأن اإلسالم خيتلف عنها يف كثري من
أصوله والسيام يف التوحيد (.)51
أما كولدزهيري فكان يرى أن (صار رهبان املسيحيني وأحبار اليهود موضع
مهامجة منه ,وقد كانوا يف الواقع أساتذة له) ثم يقول أيضا( :إالّ أنه يف موضع آخر
يعرتف رصاحة بفضل الرهبان املتقشفني املتواضعني ,ويرى ّ
أن ميلهم الطبعي
يقرهبم إليهم أكرب من اليهود والذين رفضوا اإلسالم رفضا باتا )(.)53
للمؤمنني ّ
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ويذهب كارل بروكلامن اىل الفرية نفسها مؤكدا ما سبقه مستندا يف ذلك اىل ما
اختاره من روايات فيقول( :وتذهب الروايات إىل أنه اتصل رأي النبي حممد

ـ يف

رحالته ببعض اليهود والنصارى ,أما يف مكة نفسها فلع ّله اتصل بجامعات من
النصارى كانت معرفتهم بالتوراة واالنجيل هزيلة اىل ٍ
حد بعيد)( )50ويف وصفه هلزالة
معرفة هؤالء يريد أن يزيد يف الفرية أكثر كي جيعل من معرفة الرسول

هبذه

األديان معرفة ساذجة ليد ّلل عىل ضعف وهزالة ما تعلمه منهم ولينسب بعد ذلك
الضعف اىل القرآن الكريم.
أ ّما بالشري فريى أن القرآن تابع للديباجة التوراتية بصورة عامة ,إالّ أن اللغة
العربية تضفي عىل الرواية فيه مزية غريبة بسياقها املكثف وباهتاممها باإلحياء أكثر من
اهتاممها بالوصف (. )55
وهناك نقطة جيدر التوقف عندها ,وهي تتعلق باسم الكاهن الذي كان ُيميل أو
يعطي القرآن ملحمد

بحسب زعمهم ـ فقد كان اسمه خيتلف باختالف مصدر

الشبهة واإلشاعة املفرتاة ,فاذا كان املرجع مسيحيا فالراهب هو رسجيوس أو
«بحريى» ,ويف مرات أخرى هو «ورقة بن نوفل» أو اىل خام بيدري الفونسو,
أساسيات فهم النص القرآين /أ.م.د .عادل النرصاوي
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واختالف الروايات ّ
يدل عىل أ ّن الشبهة أو التهمة مل تكن حمكمة (.)50
فضال عن ذلك نجد أن توماس كارليل يفنّد كل هذه اال ّدعاءات الباطلة
سمينا اإلسالم رضبا من النرصانية ,ولو نظرنا اىل ما
والفرية املزعومة بقوله( :نحن ّ
كان من رسعته اىل القلوب وشدّ ة امتزاجه بالنفوس واختالطه بالدماء يف العروق
أليقنّا أنّه كان خريا من تلك النرصانية  ...التي كانت تصدع الرؤوس بضوضائها
الكاذبة وترتك القلب ببطالهنا قفرا ميتا )(.)50
ّ
إن الذي يبغيه هؤالء املسترشقون من هذا السلوك هو نسبة البرشية اىل القرآن
وافراغه من حمتواه اإلهلي وإزالة القدسية عنه ,ليتفق مع منهجهم الذي يقوم عىل نفي
املقدس الذي افرزه الرصاع مع الكنيسة يف أوربا .

خامس ًا  /القول ببرشية القرآن :
بعد نسبة اإلسالم اىل املسيحية أو إىل اليهودية وتعاليمها ,حاول املسترشقون
الطعن بالقرآن الكريم بنسبته اىل النبي حممد

وعدّ ه من تأليفه ونفي الوحي عنه

كي ُيبعدوا عنه ّ
كل قدسية وهذا مما يتفق مع منهجهم يف الدرس والبحث الذي يقيض
بنفي القدسية عن ّ
كل يشء ,والتعامل مع األشياء عىل وفق منظور عقيل جمرد ,وهذا
األمر ممكن يف كثري من األحيان إذ ّ
إن استعامل العقل يف البحث والتقيص والدراسة
يشء مهم ,إالّ َّ
أن هناك أمورا خارج تصورات البرش تتعلق بامليتافيزقيا ,فاإلنسان ال
يتخىل عنها يف أي ٍ
حال من األحوالَّ ,
يمكنه أن ّ
ألن قضية الدين من األمور التي تتع ّلق
بالروح اإلنسانية بعيدا عن املاديات وتداعيات املادة والتفكري الواقعي .
إذن كان نفي املقدس ُيعدّ من أوليات املنهج العقيل الذي أتبعه املسترشقون
وكان يمثل ثقافة عامة يف املجتمعات الغربية بعد الثورة الصناعية وعرص التنوير,
فابتدؤا ذلك يف حماربة املسيحية و تعاليمها ونبذ القساوسة والرهبان ,وحماولتهم إبدال
دينهم بدين آخر يتفق مع ما هم عليه بعد الثورة الكربى يف الغرب األوريب .
بيد ّ
أن الباحثني الغربيني واملسترشقني رغم ذلك انقسموا يف نظرهتم اىل القرآن
حممد

 ,وملا وجدوا فيه من دالئل تشري اىل عدم قدرة اإلنسان أن يتكلم هبا أو يدعو

إليها ,وهؤالء الباحثون هم الق ّلة اجتاه بقية املسترشقني الذين نسبوا القرآن اىل
النبي

.
فمن هؤالء املنصفني ,املسترشق الفرنيس اليهودي موريس بوكاي ,إذ كان

وحي من اهلل تعاىل ( ,)58وقد َد ّله عىل ذلك جتاربه العلمية وبحوثه التي
يرى أن القرآن
ٌّ

أن ما جاء يف القرآن ليس من صنع البرشّ ,
أث َرت الدرس القرآين كثريا ( )50فآمن َّ
ولعل
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قسم منهم آمن ّ
أن القرآن الكريم موحى به من اهلل تعاىل اىل النبي
عىل قسمني,
ٌ

من نافلة القول نذكر عامل الفلك يف جامعه كمربج االستاذ جيمس جينز ,عندما ُقرأت 61

عليه اآلية الكريمة َو ِم ْن الن ِ
اب َواألَ ْن َعا ِم ُ ْ
ك إِن ََّام َ ْ
ف َأ ْل َوا ُن ُه َك َذلِ َ
ُمتَلِ ٌ
َي َشى اللَ
َّاس َوالدَّ َو ِّ
ِ ِ ِِ
ور ( ,)06رصخ السري جيمس قائال (ماذا قلت ؟ إنّام
م ْن ع َباده ا ْل ُع َل َام ُء إِ َّن اللَ َع ِزيزٌ َغ ُف ٌ
خيشى اهلل من عباده العلام ُء ؟ مدهش! وغريب ,وعجيب جدا ,إن األمر الذي ك ُِشف
عنه دراسة ومشاهدة استمرت مخسني سنةَ ,من أنبأ حممدا به ؟ هل هذه اآلية موجودة
يف القرآن حقيقة؟ لوكان األمر كذلك فاكتب شهادة منّي ّ
أن القرآن كتاب موحى به
من عند اهلل)(.)01
ومنهم أيضا لورافيشيا فاغلريي إذ تقول( :كيف يكون هذا الكتاب املعجز من
عمل حممد وهو العريب األمي الذي مل َينظِم طوال حياته غري بيتني أو ثالثة أبيات ال
ينم منها عن أدنى موهبة شعرية)( ,)01وغري هؤالء الباحثني (. )03
ّ
أ ّما القسم اآلخر فقد ذهب اىل ّ
أن القرآن من تأليف النبي حممد
وابتكاراته ,فام أن حتني قضية م ّعينة أو أمر ما إالّ وأصدر له آية أو جمموعة آيات أو
سورة ـ بزعمهم ـ وذهبوا اىل أبعد من ذلك ,هو ّ
أن النبي

كان يأخذ قرآنه من

أشخاص مع ّينني فربام كانوا هيودا أو نصارى أو وثنيني ( )00ـ بحسب اجتاه املسترشق
العقدي أو الفكري ـ إذ كان يغلب عليهم التعصب واحلقد عىل اإلسالم ,أو ّ
أن
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اجتاههم هذا كان مناسبا ملناهجهم يف البحث والتفكري الذي فرضته عليهم إفرازات
عرص التنوير والثورة الصناعية يف أوربا .
يف جولة رسيعة ملا كتبه املسترشقون يف هذا الشأن ,نجد ّ
أن الدكتور غوستاف
 ,فيقول يف
لوبون يذهب اىل برشية القرآن ,غري أن ذلك كان بعد وفاة النبي
وصفه القرآن( :ويسهل تفسري هذا عند النظر اىل كيفية تأليفه ,فهو قد كُتِب تبعا
ملقتضيات الزمن يف احلقيقة فاذا ما اعرتضت حممدا معضلة أتاه جربيل بوحي جديد
حال هلا و ُد ِّون ذلك يف القرآن ,ومل ُجيمع القرآن هنائيا إالّ بعد وفاة حممد ,وبيان األمر
ّ
أن حممدا كان يتلقى يف حياته نصوصا عدّ ة عن األمر الواحد ,فلام انقضت سنني عدّ ة
()05
نص هنائي للقرآن مقابل ما مجعه أصحاب
عىل وفاته ُحل خليفته الرابع عىل قبول ِّ

الرسول )(.)00
أ ّما املسترشق كانون سيل فكان يرى ( ّ
أن القرآن عىل شكله احلايل هو إعادة
إنتاج أصيلة لتدوين أيب بكر ,وقد عمل عثامن بعد ّ
أن أصدر نسخته املنقحة عىل إتالف
كل النسخ الباقية ,كل هذا مل يكن رضوريا لو ّ
أن حممدا مجع وترك نسخة
صحيحة)( ,)00ثم أنه يف موضع آخر يتبنى رأيا لغريه مشابه لذلك فيقول( :إ ّن قبضة
مؤلف القرآن امليت ,الضيق النظر ,متسك بحلق كل أمة إسالمية)( ,)08وهذا األمر
يؤميء اىل اهتام اإلسالم باجلمود وعدم التحرر واحلركة .
أ ّما نولدكه فيذهب رصاحة اىل برشية القرآن ,أي إنّه من تأليف النبي
حممد

 ,ففي جمال كيفية نشوء الكتب املقدسة اليهودية واملسيحية والقرآن واملقارنة

بينها يقول( :أما القرآن فيختلف عنها اختالفا تاما ,فبالرغم من أن حممد ّا هو
موضوعيا وفعليا مؤلف اآليات والسور املوضوعة يف هذا الكتاب ,فهو ال يعترب نفسه
صاحبها ,بل الناطق باسم اهلل واملبلغ كالمه وأرادته)(. )00
ّ
ولعل ذلك يعود اىل أسباب عدّ ة نثرها عىل طول كتابه (تأريخ القرآن) منها
تعدّ د املصاحف( ,)06من نحو مصحف ُأ َيب وعبداهلل بن مسعود وغريمها ,ووجود
بعض الكلامت بني طيات السور واآليات ,الغرض منها توضيح معاين األلفاظ
وداللتها ,مع عدم وجود هذه املالحظات يف مصحف آخر ,وهذا ممّا أخذ بيده ّ
بأن
القرآن من تأليف حممد والقراء والنساخ .
فضال عن ذلك عدم تدوين املصحف يف زمن النبي حممد
عند عدد من الكتّاب ,وذهب اىل ّ
أن تردد بعض الصحابة بعد النبي

وبقي منشورا
 ,عن تدوين

القرآن كان من شأنه ّ
أن يربز ما هو أدنى من القرآن ( ,)01عالوة عىل عدم استقرار
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االختالف فيها كتعدد القراءات ووجود زيادات ونقصان بينها التي كان سببها حترير

أن ما جاء من ألفاظ الوحي 69
مفهوم الوحي ومعناه ـ بزعمه ـ إذ كان نولدكه يرى ّ

ٍ
بمعان متعدّ دة ت ِ
ُوهم القارئ يف أي املعاين يأخذ ليكون دليله يف الوصول اىل املعنى
الصحيح ,فتعدّ د معاين الوحي يبعده عن أن يكون الوحي من اهلل ( ,)01ألزم تيودور
نولدكه يف أن يتخذ سبيال وسطا يف القول ببرشية القرآن فضال عن عدم موثوقية بعض
كتّاب الوحي ,وكذلك ُربام يكون لألثر السيايس دوره يف نسبة القرآن للنبي ـ بحسب
زعم نولدكه ـ من خالل سيادة قراءة مع ّينة عىل باقي القراءات واختاذ قراءة عاصم بن
أيب النجود القراءة املعتربة يف بالد املرشق اإلسالمي من خالل املذهب احلنفي وتبنّيه
من قبل األتراك ( ,)03وربام كان الختالف أسلوب القرآن من سورة اىل أخرى أو
اختالفه يف السورة الواحدة تبعا الختالف أوقات النزول ( ,)00قد وقر يف نفسه هذا
االجتاه.
ّ
لعل هذه االهتامات التي اهتم هبا املسترشقون القرآن مل تكن باجلديدة ,إذ نجد
ّ
أن كُتب السرية وغريها تذكر لنا كثريا منها ,و قد ر ّد القرآن الكريم هذه املزاعم التي
ال متت اىل احلقيقة بيشء ,أو ّأهنا كانت وليدة استعامل مناهج غري مناسبة لدراسته,
كتاب ٍ
نثر وال شعر إنام هو قرآن فحسب إذ إنه مل ُيق ّيد بقيود الشعر ,و
فالقرآن مل يعدّ
َ
هو ليس بنثر أيضا ,ألنه مقيد بقيود خاصه به ال توجد يف غريه متصلة بعضها ببعض
أساسيات فهم النص القرآين /أ.م.د .عادل النرصاوي
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بتلك النغمة املوسيقية اخلاصة (. )05
كام ّ
أن أسلوبه خمالف ألسلوب النبي حممد

 ,فلو رجعنا لكتب األحاديث

النبوية وقارنّاها بأسلوب القرآن لوجدنا بونا شاسعا بينهام كبعد السامء عن االرض,
إذ نجد يف األحاديث شخصية برشية وذاتية تعرتهيا اخلشية واملهابة والضعف أمام اهلل
تعاىل ,وحديثه تتجىل فيه لغة املحادثة والتفهيم والتعليم واخلطابة بخالف القرآن
الذي جتد فيه ذاتية جبارة عادلة حكيمة ( ,)00فضال عن روعة الشكل واملوج اللغوي
املتدفق واملتموج بإيقاع مسجوع أكثر رهافة وسحرا من الشعر العريب القديم(.)00
ثم ّ
أن اختالف أسلوبه يف السورة الواحدة أو من سورة اىل أخرى كان تبعا
ّ
للمناسبة التي نزلت فيها ,إذ إ ّن لكل مقام كالما ,فضال عن إعجازه وعدم قدرة

البلغاء عىل جماراته ,و ّملا حاول بعضهم معارضته كمسيلمة الكذاب الذي أخذ يقلده
بمجموعة من مفرتياته فجاء بيشء ال يشبه الكالم نفسه ,فأخطأ الفصاحة من كل
جهاهتا ( ,)08فتحداهم اهلل تعاىل يف ذلك وقالَ :وإِ ْن كُنت ُْم ِيف َر ْي ٍ
ب ِِمَّا َنزَّ ْلنَا َع َىل َع ْب ِدنَا
ِِ
ور ٍة ِم ْن ِمثْلِ ِه َوا ْد ُعوا ُش َهدَ َاءك ُْم ِم ْن ُد ِ
ني ( ,)00وقد تنبّه
ون الل إِ ْن كُنت ُْم َصادق َ
َف ْأتُوا بِ ُس َ
لذلك املسترشق إميل درمنغم اىل هذا التحدي واإلعجاز فقال( :والقرآن معجزة
حممد الوحيدة ,ف ُأسلوبه املعجز وقوة أبحاثه التي ال تزال لغزا مذبذبا اىل يومنا يثريان
ساكن من يتلونه ,ولو مل يكونوا من األتقياء العابدين ,وكان حممدٌ يتحدى األنس
واجلن ألن يأتوا بمثله ,وكان هذا التحدي أقوم دليل ملحمد عىل صدق رسالته )(,)86
فهذا املسترشق املنصف وغريه ممّن اعتقد بإهلية القرآن الكريم ,مل ينطلق أصال من كونه
برشيا بل حكّم جممل املثريات العقلية يف النص املبارك فوصل اىل نتيجة صحيحة,
ولكن َمن انطلق يف دراساته القرآنية من مبدأ االعتقاد يف برشية القرآن فقد راح
يتلمس له مصدرا آخر غري الوحي اإلهليّ ,
وأن معظم اآلراء التي صدرت عن
املسترشقني يف هذا األمر ت ِ
ُرجع مصدر القرآن اىل عاملني رئيسيني(, )81أحدمها داخيل
واآلخر خارجي ,و ُيراد بالعامل الداخيل البيئة اجلغرافية واحلياة االجتامعية والدينية
والثقافية لدى العرب ,أما العامل اخلارجي فرياد به اليهودية والنرصانية ومعتقدات
قضايا املجتمع.

سادس ًا  /النزعة العقلية املجردة يف حماكمة قضايا القرآن الكريم:
مع بدء الثورة الصناعية بدأ نوع من وعي فكري إزاء الدين املسيحي يف عموم
أوربا إذ ظهرت موجة من النقد إزاء الدين والكنيسة ورجاهلا ,وأخذوا يشككون بكل
ما له عالقة بالدين من خالل ظهور مذهب الشك بكل األشياء ,بوصف الشك طريقا
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الشعوب وعاداهتا ,وما كان ذلك إالّ من خالل النزعة العقلية املجردة إزاء حماكمة

اىل احلقيقة ,إذ شكك أصحاب هذا املذهب بجميع القصص واألساطري التي جاءت 10

بالكتب املقدسة ,وتعالت أصوات الشك حتى ُو ِصمت مسألة الوحي و ُأعلِنت أهنا
من بقايا اخلرافات القديمة وجيب التصدي هلا بالفكر ألجل قمع اخلرافة وخاصة يف
الكتب املقدسة ,بوصفها الوسيلة التي بأيدي رجال الدين للسيطرة عىل املجتمع.
عندما جاء املسترشقون اىل البالد اإلسالمية ودرسوا القرآن الكريم صادفتهم
فيه هذه األمور التي بعضها موجودة يف كتبهم املقدسة ,فتعاملوا معها عىل وفق
ألهنا يف رأهيم جمرد خرافات ال يقبلها العقل .
منهجهم العقيل الذي حيارهبا ّ
لقد غاىل املسترشقون كثريا يف استعامهلم املنهج العقيل الذي جتاوزوا فيه مسألة
نص لغوي
الوحي اىل املسائل األخرى يف القرآن فتعاملوا مع النص القرآين عىل أنه ٌّ
برشي فقط ,فغ ّلبوا اجلانب املادي عىل اجلانب الروحي فيه ,إذ ّ
إن اإلسالم ومن خالل
القرآن قد وازن بينهام خالفا لألديان الساموية األخرى ,وأن املناهج الغربية غالبا ما
كانت تنساق نحو املادة ,وهذا خمالف للواقع القرآين ,لذلك كانت النتائج التي توصل
اليها املسترشقون مل تتفق مع النص القرآين لعدم مالءمة الوسيلة املستعملة للتحليل
والدراسة.
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كان عىل املسترشقني أن يلتفتوا اىل ّ
أن النص القرآين مل يكن نصا لغويا فقط,
كبقية النصوص اللغوية األخرى كالشعر والنثر ,كي تصلح مناهجهم يف دراسته ,بل
ٍ
نصا مطلقا مل حتدّ ه حدود الزمان واملكان,
نص مفعم
بروح إهلية مطلقة ,فكان ّ
هو ٌ
لذلك عندما ط ّبق املسترشقون والباحثون الغربيون مناهجهم اصطدموا بالبعد
الروحي الذي أغفلته تلك املناهج ,فوقعوا أرسى النقص ,وعندما حاولوا أن جيدوا
الطريق للخالص من ذلك أنكروا عىل القرآن الكريم كل ماله من صلة بالسامء ,عىل
ّ
أن منهجهم العقيل يأخذ بأيدهيم اىل ذلك ,وتناسوا أهنم سقطوا يف عجز املنهج املتبع
يف دراسة القرآن الكريم.
لذلك نجد كثريا من املسترشقني قد شككوا بام جاء يف القرآن ,فاملسترشق

«كزيمرسكي» وهو مسترشق بولوين عاش يف فرنسا وحتدث بالفرنسية وترجم معاين
القرآن الكريم هبا ,قد شكك بحادثة الفيل وأنكرها ( )81التي جاء فيها قولهَ :أ َمل

ك بِ َأ ْص َح ِ
َي َع ْل َك ْيدَ ُه ْم ِيف ت َْضلِ ٍ
اب ا ْل ِف ِ
ف َف َع َل َر ُّب َ
ت ََرى َك ْي َ
يل * َو َأ ْر َس َل َع َل ْي ِه ْم
يل * َأ َمل ْ َ ْ
ٍ
يهم بِ ِ
ِ
ف م ْأك ٍ
ح َج َار ٍة ِم ْن ِس ِّج ٍ
َط ْري ًا َأ َبابِ َ
ُول ( ,)83وقد
يل * َف َج َع َل ُه ْم َك َع ْص َ
يل * ت َْرم ِ ْ
ذهب بعضهم اىل أبعد من ذلك عندما َص َّور النبي حممدا

ْ

هو الرب للمسلمني,

بل كان ذلك ثقافة اجتامعية عند الغربيني ,وهذا األمر ليس بالغريب عىل املجتمع
الغريب الذي نبذ املسيحية واستبدهلا بدين جديد من نحو التأليه الطبيعي الذي نادى به
املجددون الربيطانيون وتبعهم الفرنسيون ( ,)80يقول املسترشق إ .فون غرونباوم
جوستاف( :فضال عام أظهره الغرب من إنكار النبوة عىل ذلك النبي الكريم ,كان
أدب الغرب يف القرون الوسطى تستهويه فكرة «حممد الرب» وهذه الفكرة مل تنبذ متاما
قبل منتصف القرن السابع عرش ,عندما كان الكتّاب املرسحيون ال يزالون يمثلون
املسلمني أحيانا يف صورة من يصلون ويتعبدون لرهبم حممد )(. )85
نصا
هذا االجتاه العقدي املجرد ال يصلح متاما لدراسة القرآن الكريم بوصفه ّ
لغويا جمردا ,بل البد من التامس وسائل أخرى متعلقة بأسباب النزول وغريها من
القرآنية .
هذه أهم األسس التي انطلق منها معظم املسترشقني الغربيني لفهم النص
الحظ
القرآين ,وهي يف احلقيقة صدى أليديولوجياهتم ومذهبهم العقيل والفكري ,وا ُمل َ
فيها أن بعضها كان مبنيا عىل نتائج مسبقة أو عىل مغالطات لسبب خمالفة األسس
املنهجية هلم ,غري ّ
أن املنصفني منهم قد جتاوزوا بعض هذه األسس ألهنم بنوا أفكارهم
عىل مناهج صحيحة تتفق مع الواقع القرآين ,وعدم إقحام واقعهم الغريب وجعله
املعيار األول ,والنظر اىل غريهم عىل ّأهنم تبعا لثقافتهم وأفكارهم ,أو بعني احلقد
والكراهية.
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اهتم العلامء العرب واملسلمون كثريا بالقرآن الكريم وعملوا جهدهم لفهم
مضامينه وأحكامه ألنّه يمثل دستور حياة املسلمني التي ينبغي أن ال تتوقف يوما,
وفرعوا من العلوم خدمة له .
فكان حمور أبحاثهم ودراستهمّ ,
ففصلوا فيه ّ
أن يف القرآن نجاهتم من ِّ
لقد آمن املسلمون مجيعا ّ
كل زيغ وانحراف عن جادة
الصواب ,حتى أصبحوا ردءا له قصد ُحايته ووقايته من أذى احلاقدين واألقالم
تشوه احلقائق بسم مدادها وحقدها .
املأجورة التي ّ
لذلك نشط العلامء املسلمون يف خدمة القرآن العظيم أ ّيام نشاط تأليفا وبحثا
وفصلوا يف علومه ودرسوه لفظة لفظة ,وكلمة كلمة ,لغة
وحفظا ,فأ ّلفوا التفاسري ّ
ونحوا وبالغة ,فكان من علومه املجمل واملفصل ,واملطلق واملق ّيد ,والعام واخلاص,
عجت به كتب علوم
والناسخ واملنسوخ ,وعلم القراءات وأسباب النزول وغريها ممّا ّ
القرآن كالربهان للزركيش ,واإلتقان للسيوطي ,فضال عن كتب التفسري ,ومعاين
مر العصور واالزمان ,إذ تتجدد التفاسري مع جتدّ د األيام والليايل ,فنجد يف
القرآن عىل ّ
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كل حقبة زمنية طرازا خاصا من التفاسري ختتلف عن سابقتها ,بفنها ومادهتا ومنهجها,
مما يالئم العرص الذي ُأ ِّلفت فيه ما كان هذا العمل الكبري إال ليوازي ما عليه القرآن
رب األرباب ,ور ّبام يسأل
من األمهية الكربى يف حياة املسلمني بوصفه كتابا منزال من ّ
سائل ويقول :ملاذا هذه الكثرة من التفاسري للقرآن الكريم ,أال يمكن أن نكتفي بكتب
القرون األوىل املفرسة له ؟ لكن عندما تعرف ّ
أن طبيعة نظم القرآن املستندة إىل اهلل
تعاىل ,وهو املطلق يف كل يشء ,قد عملت عىل إنشاء نسيج من املعاين املطلقة التي
تتوافق مع البارئ تعاىل ,وتنسجم معه بقائه عز وجل ـ لذلك نجد َّ
أن هذه املعاين مل
معني ,وإنّام هي مستمرة ,ومل ّا كان األمر هكذا ,فقد احتاج
تتفق عند حدود زمن ّ

 11املجتمع عرب عصور تطوره اىل ما يوازي املعرفة املتحصلة لديه ,فاكتشف ّ
أن يف القرآن

الكريم ما يسدّ حاجته من ذلك ,فعكف العلامء عرب األزمان والعصور التي تلت
نزوله عىل الكشف عن معانيه ومضامينه ,لذلك نجد لكل عرص من عصور املجتمع
اإلسالمي طائفة من تفاسري تغاير ما عليه من تفاسري وكتب علوم القرآن لدى
األقدمني ,تعمل عىل البحث والتقيص والتنقيب عام ا ّدخره القرآن من علوم توافق ما
توصل إليه العلامء وعموم املجتمعات ,وهكذا يكون القرآن مواكبا حلركة العرص وال
ٌ
متحرك وذو ديناميكية متجدّ دة يف العمق والسطح
نص
يقف عند حدود مع ّينة ألنّه ٌّ
عىل السواء ,وهذا هو سري ديمومته وبقائه .
هذه الديمومة والبقاء التي يتمتع هبا القرآن أقلقت كثريا من الدوائر الدينية
األخرى غري اإلسالمية وكان يف خشية كبرية من غزوا القرآن ملجتمعاهتم وهم يف عقر
دارهم ,منذ نزوله عىل صدر النبي

وحتى عصور التقدّ م والتكنولوجيا
ّ

واالتصاالت الرسيعة ,لذلك عملوا عىل إيقاف هذا التقدّ م عرب احلروب والقتال
املتمثلة باحلروب الصليبية ,ومرة َعرب العلوم عندما فشلوا يف حروهبم .
قاد هذه املعارك األخرية جماميع من رجال الدين يف الكنيسة واملسترشقون,
عرب وسائل عدة من ُحالت التبشري والتنصري أو االستعامر أو املخابرات أو الغزو
واألساليب التي خيرتعوهنا بني الفينة واألخرى .
ب املسترشقون والباحثون األوربيون ُج َّل جهدهم عىل دراسة القرآن
لقد َص ّ
الكريم وما يتع ّلق به كعلوم القرآن والتفاسري فضال عن دراسة السنة النبوية الرشيفة,
معمقة ,إذ إهنم مل يرتكوا صغرية وال كبرية إالّ
وقاموا بدراسة هذه املفردات دراسة ّ
أشبعوها دراسة وبحثا ,بل قاموا بتحريك املسكوت عنه عرب عصور اإلسالم ,واختذوا
من ذلك وسيلة للولوج اىل الرتاث اإلسالمي والعبث فيه من خالل افرتاضاهتم وسوء
تشوه صورة اإلسالم والقرآن الكريم.
نياهتم ,إذ بنوا عليها كثريا من النتائج التي ّ
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ّ
ولعل من
استعان املسترشقون بمجموعة من املصادر لدراسته لتبرصهم به,
التحّض
أمهها ما كانت مدار بحث ودراسة علامء املسلمني للقرآن عىل مدى عصور
ّ
اإلسالمي فدرسوا القرآن تفسريا ومعنى ,بعد ترمجة هذه املفردات ,وكذلك درسوا ما
يتع ّلق به من اخلارج عرب الروايات والسنة النبوية الرشيفة فضال عن الشعر اجلاهيل
واللغة العربية ملا هلا من أثر يف تبيان مضامني القرآن ومعانيهّ ,
ولعل أهم مصادر النص
القرآين لدهيم ما يأيت- :

أوالً ـ ترمجة القرآن الكريم:
ّ
إن ما قام به املسترشقون االوائل واملعارصون من ترمجة للقرآن الكريمُ ,ي َعدُّ
أول مبادرة التصاهلم بالفكر اإلسالمي عموما ,والقرآن خصوصا بوصفه سبيال
للمعرفة واالطالع عىل ثراء هذا الفكر ,فقط نشطوا يف هذا اجلانب كثريا ,وإن كان يف
بادئ األمر ُي َعدُّ هذا العمل من األعامل اخلطرة عىل الفكر الكنيس يف أوربا ,لذا نجد
أن أقدم ترمجة هي التي سعى هلا األب بطرس املبجل عام  1101م ,وهو رئيس دير
كلوين بجنوب فرنسا ,كانت عمال حييط به جمموعة من املخاطر عىل الكنيسة يف بادئ
أساسيات فهم النص القرآين /أ.م.د .عادل النرصاوي

األمر ,لذا عملوا عىل إخفائها مدّ ة من الزمن ,ومل تظهر إال بعد قرون ,ثم ظهرت
ترمجات عدّ ة للقرآن الكريم برتمجة لفظية أو معنوية ,لتكون هلم رافدا مهام يف فهم
كثري من الدس والطعن وعدم إيضاح املعاين
معاين القرآن الكريم ,وإن كان يشوهبا ٌ
واملضامني ,فضال عن قطع كثري من اجلمل واملقاطع من اآليات والسور القرآنية,
سواء أكان لك بقصد أم بغري قصد .
بلغة ما مكان ٍ
فظ ٍ
إن الرتمجة اللفظية (تُعنَى بوضع ل ٍ
َّ
لفظ من القرآن ,بغض
النظر عن املعاين األخرى يف اللفظ القرآين ,مم ّا حيتمله يف وجوهه املتعددة )( ,)80غري
ّ
أن هذا النوع من الرتمجة سوف ُيفقد النص البليغ خاصة كثريا من مزاياه البالغية,

 12وخاصة يف القرآن ,إذ ّ
إن فنون املجاز واالستعارة والكتابة والتشبيه والبديع وغريها

من الفنون البالغية ,تعجز معها الرتمجة اللفظية يف بيان الدالالت التي تُوحي هبا هذه
الفنون يف النص القرآين ,لذا سيكون هذا النوع من الرتمجة قارصا عن إدراك ما
يتوخاها النص املبارك ,إذ ّ
ّ
إن (من املستحيل تأدية املعاين املستوحاة من كلامت القرآن
املوجزة يف الرتمجة اللفظية )(. )80
ألهنا (عبارة عن
يف حني أن ترمجة معاين القرآن ر ّبام تكون أفضل من سابقتها ّ
تفسري موجز للقرآن الكريم بسبيل إعطاء معاينة يف لغة ما بحيث حيافظ فيه عىل أصل
املعنى ,ويعتمد عىل ثقافة املرتجم وسعة استيعابه واستقصائه ,فهي تُعنى بمدلول
اآليات القرآنية دون النظر بموافقة األلفاظ حرفيا للمعنى املراد بل العكس هو
الصحيح) (. )88
ّ
إن االختالف والتنوع يف الرتمجة فضال عن املرتجم ,كان له أثره الكبري يف
تنويع ا ُملنتَج املُ َرتجم ,بني البعد والقرب من معاين النص ,أو بني السلب و اإلجياب,
فضال عن إرادة اجلهة التي تسعى للرتمجة وموقفها من النص الذي ُيراد له الرتمجة .
أ ّما بالنسبة للنص القرآين فإ ّن من الصعوبة الوصول اىل كنه مضامينه ومعانيه
نصا آخر فيه
املطلقة التي تساير كل العصور ,فأين هو املرتجم الذي يمكنه أن يضع ّ
ٍ
بقادر عىل مالحقة املطلق ,وهو املجبول عىل
هذه االمكانات العالية واإلنسان ليس
ترمجة القرآن الكريم عمل  -يف كل األحيان ـ جيانبه النقص والقصور وذلك
لألسباب اآلتية- :
 -1إن معاين القرآن مطلقة ,فهي غري حمدّ دة بحدود الزمن ألهنا من وضع
اخلالق املطلق (عز وجل).
 -1فنون البالغة من املجاز والكتابة واالستعارة والتمثيل والبديع ,وغريها
من الفنون األخرى ,تكون مانعا أمام املرتجم من أداء حق النص املرتجم يف معانيه
ومضامينه .
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 -3املعاين املستوحاة من ألفاظ القرآن التي تك ّفل هبا السياق وطريقة النظم
للكلامت وطريقة االستعامل وغريها ممّا يعجز املرتجم من اإلتيان بمثل النص األصيل.
 -0املعاين الثانوية ,أو ما تُسمى بمعنى املعنى الذي يالزم أغلب العبارات,
هي األخرى تشكل أمام املرتجم حاجزا يصعب اجتيازه للوصول اىل املعاين التي
يكتنزها النص.
 -5اشعاعات املعنى املرتبطة بالتأويل ,إذ ّ
إن هناك معنى ظاهرا وآخر اليمكن
معرفته إال بالتأويل ,يف حني ّ
أن الرتمجة غري قادرة عىل استيعاهبا.
فيقرص يف معرفة
 -0تفاوت قدرة املرتجم يف معرفة اللغتني ,خيلط عليه
ُ
الداللة إما يف النص األصل أو الرتمجة للغة األخرى أو بالعكس .
 -0فضال عن الشك يف أمانة كثري من املرتمجني الذين يتّبعون مؤسساهتم
القائمة عىل الطعن بالقرآن .
هذه األمور جتعلنا نقف بحذر أمام كل الرتمجات للقرآن الكريم ,وخاصة ما
ترمجه املسترشقون ,ملا يف عملهم من مقاصد ربام كان أكثرها ممّا ييسء للنص املبارك أو
لإلسالم عامة .
أساسيات فهم النص القرآين /أ.م.د .عادل النرصاوي

رتجم من الكتاب العزيز ,ر ّبام يكون قريبا من معانيه,
فضال عن ذلك إن ما ُي َ
إالّ ّ
أن هذه املعاين ا ُملرتمجة ستكون حبيسة عرصها وال تتعداها ,وذلك ـ كام علمنا من
قبل ـ ّ
أن معاين القرآن متجدّ دة عرب العصور ففي كل عرص نجد معاين جديدة ,وها
تعج باألفكار واملعاين واملضامني عرب كل
هي التفاسري من القرون األوىل واىل يومنا ّ
العصور ,وهي دليل عىل عدم إمكان ترمجة القرآن بلغة أخرى ,إذ ّ
إن مثل هذه الرتمجة
ستطبع القرآن املرتجم بعلوم ذلك العرص وفنونه ,وجعله جامدا وحمصورا بحدوده
وغري متطور يف مفاهيمه ومعانيه ودالالته ,وهذا مم ّا ال يتفق مع املضامني الكربى يف

 11النص املبارك الذي عجز بلغاء العرب وفصحاؤهم عن اإلتيان بمثله ,أي إ َّن الرتمجة

ِ
ت
اجت ََم َع ْ
ستفقده اإلعجاز ,وهذا مما ال يتوافق مضمونا مع قوله سبحانه ُق ْل َلئ ْن ْ
نس َو ِْ
ا ِ
َان َب ْع ُض ُه ْم لِ َب ْع ٍ
ض
ُون بِ ِم ْثلِ ِه َو َل ْو ك َ
اجل ُّن َع َىل َأ ْن َي ْأتُوا بِ ِمثْ ِل َه َذا القرآن ال َي ْأت َ
إل ُ
إن القرآن إذا ت ِ
َظ ِهري ًا ( ,)80هلذا (ال يمكن إنكار احلقيقة التي تقولّ :
ُرج َم لن يكون
قرآنا ,مثلام أن ترمجة الروايات ستظل دائام ترمجة وليست أصال ,ولكن يف حال القرآن,
هناك أيضا اجلانب املقدس للموضوع ,فكيف يمكننا ترمجة كتاب ُتعدّ كل كلمة فيه
معجزة ؟)( ,)06لذلك عىل املرتجم أن يكون حذرا يف ترمجة القرآن ,ألنه ال يستطيع
أن يوفيه حقه ,وهو يف ّ
كل ذلك جيانبه النقص ,ولذلك (كان الربوفيسور أ .ج .آربري
املولود « 1065م» دقيقا حينام اعترب ترمجته للقرآن تفسريا لفظيا فسامها :القرآن
مفرسا ,وقد ُطبع يف نيويورك « 1055م» ولندن « 1050م» )( ,)01علام ّ
أن وضع
ّ
يغري املعنى متاما وهذا ما ّ
حذر منه القدماء.
لفظة حمل لفظة أخرى ّ
هلذا ولغريه نجد من العلامء العرب واملسلمني قد نشط كثريا يف احلد من ترمجة
القرآن ,أو احلذر منه ,ودعوا اىل رضورة تع ّلم العربية وقراءة النص املقدّ س هبا ألجل
فهمه و مدارسته بدال من نقل معانيه ,ثم إ ّن العرب األوائل الذين ُحلوا القرآن معهم
ِ
غري العربية إىل اإلسالم باحلاجة
يف فتوحاهتم اإلسالمية مل ُيشعروا يف دعوهتم األقوا َم َ
يف تلك العزة والسلطان ـ من أسباب إقبال غري العرب عىل معرفة لسان العرب (,)01
حترم ترمجة القرآن الكريم ,وعزاها القدماء واملحدثون إىل
وقد صدرت دراسات ّ

أسباهبا( )03و من هذه الدراسات -:

 -1ترمجة القرآن وما فيها من املفاسد ومنافاة اإلسالم ,للشيخ حممد رشيد
رضا .
 -1الفرقدان النريان يف بعض املباحث املتعلقة بالقرآن ,لألستاذ حممد سعيد
الباين .
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 -3القول السديد يف حكم ترمجة القرآن املجيد ,للشيخ حممد مصطفى
الشاطر .
 -0ترمجة القرآن الكريم وأحكامها ,للشيخ حممد مصطفى املراغي ,نرشته
جملة األزهر يف السنة السابعة ـ  1355هـ .
 -5ترمجة القرآن الكريم ونصوص العلامء فيها ,للشيخ حممد شلتوت .
ضمتها بعض الكتب واملؤلفات التي اهتمت
هناك دراسات وبحوث أخرى ّ
بالقرآن ودراسات املسترشقني خاصةّ ,
ألن هؤالء كانت هلم الباع الطويلة يف هذا
املجال موجهني من ِقبل مؤسساهتم االسترشاقية أو الكنيسة أو غريها من املؤسسات
األخرى التي هتتم برتمجة الكتاب العزيز.
بيد أن أكثر هؤالء املسترشقني قد أساء اىل القرآن يف الرتمجة ,ومنهم من كان
ّ
ولعل من أساء اليه كان ألغراض مؤسساتية أو دينية حاكمة عىل ترصفهم,
ُمنصفا,
لذلك حاولوا تقديم القرآن للقارئ الغريب عىل غري حقيقته قصد التشويه وعمل جدار
حاجز بني املتل ّقي وفهمه فهام صحيحا كي ال يكون موضع قبول لدهيم لذلك جاءت
أساسيات فهم النص القرآين /أ.م.د .عادل النرصاوي

ترمجاهتم للقرآن يشوهبا كثري من التشويه والنقص فضال عن الدس فيه ما ليس منه
بقصد الطعن ,مع علمنا َّ
أن اللغات غري العربية قد عجزت عن جماراة لغة العرب يف
إحكام الداللة واإلشارة إليها والتمكن منها (ّ ,)00
ولعل هذا من أهم األسباب التي
أ ّدت اىل عدم فهم النص املبارك ,فضال عن إِعامل أغراضهم اخلبيثة يف ترمجة النص,
وخاصة املتعصبون منهم إزاء اإلسالم من اليهود والنصارى الذين أعمى احلقد
بصائرهم عن رؤية القرآن حتى رأوه بعني عوراء ,فضال عن رغبتهم يف التعتيم عىل
معانيه ودالالته عندما يقدّ موه اىل القارئ الغريب ,وإمعانا يف جهلهم نراهم يصدرون

ف اىل العربية ,فضال عن عدم وجود ضوابط صارمة
الضع َ
أحكاما عىل القرآن لينسبوا َ
الترصف
 11للرتمجة ,بحجة التزامهم بحرية الرتمجة كي تأيت موافِقة ألهوائهم من حيث
ّ

معني مع وجود خيارات أخرى
بالنصوص عىل طريقة التقديم والتأخري ,واختيار لفظ ّ
ربام تكون هي األصلح من غريها .
توجهات املسترشقني يف ترمجة القرآن أيضا ,أهنم شككوا يف وجود
ومن ّ
اإلعراب للقرآن ,منهم فوللر و باول كاله ,وكذلك عملوا عىل الدفع بالرتمجات
املض ّللة و إعادة نرشها وطباعتها مرات عديدة ,حتى بدا القرآن من خالهلا كأنّه من
عمل اإلنسان وليس موحى به من اهلل تعاىل عىل نبيه حممد

 ,فضال عن نسبته اىل

كتب اليهود و النصارى ,فقاموا بوضع مقدمات لرتمجاهتم بوصفها مداخل له حتوي
عىل تشهري به.
ّ
لعل من أهم سامت الرتمجة عند املسترشقني (:)05
 -1اخلطأ يف معاين األلفاظ ,أو طمس داللتها .
 -1قطع بعض النصوص من اآلية الواحدة ممّا ّ
خيل باملعنى الكيل هلا .
 -3استعامل املعاين املبارشة لأللفاظ وهدر الدالالت املجازية والسياقية.
 -0اخلطأ يف أرقام اآليات القرآنية .
الثانية ,غري أن املرتجم يستعمل منها ما ُيوافقه ال ما يوافق السياق.
 -0غالبا ما تكون الرتمجة غري مسبوكة بشكل جيد وال تُوافق النص القرآين.
 -0هناك من الرتمجات مل ترتجم القرآن باللغة العربية األم مبارشة وإنّام كانت
من اللغات األخرى ,وهذا املنهج أصبح شائعا يف القرن الثامن عرش امليالدي.
وقد اورد عبداجلبار ناجي ترمجات لبعض األلفاظ من اآليات القرآنية أنموذجا
إلثنني من املسترشقني مها :ترمجة رود ويل التي ُطبعت عام  1806م ,ثم َأعيد طباعتها
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 -5يف بعض األحيان توجد للكلمة العربية الواحدة ألفاظ عدّ ة يف اللغة

عام  1801م ,ثم يف العامني  1800م و  1060م واألخرى للمسترشق باملر التي 10

طبعت أوال عام  ,1886ثم يف العام  1066م ,واستمرت طباعة هاتني الرتمجتني حتى
عام  1003و  1005م عىل التوايل ,بالرغم من أن هاتني الرتمجتني ـ بحسب قوله ـ مل
تكونا األكثر دقة إالّ ّأهنام بقيتا حتتفظان بأمهيتهام نسبة اىل ما سبقها من ترمجات جورج
سيل وترمجة أوملان (.)00

فاهتمه بعض
لذلك جاءت أغلب الرتمجات للقرآن غري موفية له حقهّ ,
املسترشقني بأنه يفتقر اىل البنية واالنسجام والرتابط الداخيل ,ويعزو املسترشق كولني
ترينر يف معرض ر ّده عىل كارليل هذا التوجه ضد املسترشقني اىل ّأهنم أخذوا القرآن
من الرتمجة ,ممّا أوقعهم يف الوهم فيقول( :فإ ّن هؤالء النقاد ما هم إالّ جمموعة من
األفراد الذين حاولوا قراءة ترمجة القرآن ,وهلذا علينا التعامل بحذر شديد مع أي
أي لغة غري
ا ّدعاء أو اهتام للقرآن مبني عىل الرتمجة االنكليزية ,أو يف احلقيقة الرتمجة إىل ّ
اللغة العربية األصلية)(.)00
إذن كان رافد الرتمجة بوصفه مرجعا لفهم القرآن لدى املسترشقني رافدا تعوزه
الدقة يف إيصال املعاين الصحيحة ,وقد ّ
حذر منها القرآن والباحثني من العرب
واملسلمني فضال عن بغض املصنفني من املسترشقني .
أساسيات فهم النص القرآين /أ.م.د .عادل النرصاوي

ثاني ًا  /الشعر اجلاهيل:
معمقة ,ذلك لعالقته بالقرآن
اهتم املسترشقون بالشعر اجلاهيل ودرسوه دراسة ّ
مفرسا لكثري من األلفاظ
من حيث اللغة ,واهتامم العلامء العرب واملسلمني به بوصفه ِّ
والعبارات القرآنية ,فضال عن تسجيله لوقائع العرب ومآثرهم وحروهبم التي تنري
كثريا مما أظلم عىل املسترشقني يف فهم طبيعة احلياة العربية ,إذ ّ
إن الشاعر اجلاهيل قد
َص ّور احلياة البدوية يف شعره ,فلم يرتك شاردة وال واردة إالّ ذكرها ,لذا فإننا نستطيع
نبني بعض صور االجتاه الديني واملعريف والثقايف وغريها من خالل الشعر اجلاهيل,
أن ّ

 16فهو صورة واضحة املعامل عن كل ذلك .

من اهتامم العلامء به أن جعلوه وسيلة لبيان ما غمض من معاين بعض األلفاظ
 ,فكان إذا ُس ِئ َل عن معنى
و الكلامت يف القرآن الكريم ,منهم عبداهلل بن عباس
دون علامء
كلمة يف كتاب اهلل تعاىل أوضح معناها ببيت شعر من شعر اجلاهلية ,وقد ّ
القرآن جمموعة سؤاالت نافع بن االزرق لعبداهلل بن عباس ,وأرجعوا الشواهد
الشعرية فيه اىل قائليها ومصادرها ,وألمهية الشعر اجلاهيل ,يقول ابن سالم اجلمحي
(ت 131هـ)( :و كان الشعر يف اجلاهلية عند العرب ديوان علمهم و منتهى حكمهم,
به يأخذون ,وإليه يصريون )( ,)08وكان عبداهلل بن عباس يقول فيه مقولته اخلالدة:
(إذا تعاجم يشء من القرآن فانظروا يف الشعر ,فإ ّن الشعر عريب )( ,)00لذلك فإنّه ُي َعدَّ
فرس القرآن الكريم باللغة ,ملا يف الشعر من أمهية بالغة يف إيضاح املعاين ,بل إنّه
َّأو َل من ّ
يرجع يف تفسريه اىل األصول اللغوية ,وال سيام ّ
أن الشعر العريب قد وصل اىل قمة
نص
أي ّ
مستواه ورفعته يف ذلك العرص ,لذا فهو األصل الذي ُيرجع إليه يف فهم ِّ
لغوي ّ
متأخر عنه ,و خاصة القرآن الكريم بوصفه معارصا له بعض اليشء أو قريبا منه
عام إذا ما
زمنا ولغة ,فاالستشهاد بالشعر اجلاهيل يف هذه احلالة ُي َعدَّ حالة صحيحة ّ
ابتعدنا كثرياعنهّ ,
ألن اللغة سوف تنمو وتتطوروتتغري بعض دالالت ألفاظها عرب
الزمن .
و ُصنّاع البيان ,حتى عجزوا عن جماراته ومضاهاتهَّ ,
فانفل عقدَ هم وبارت بضاعتُهم
واستسلموا له ,فهذا الشاعر لبيد بن ربيعة العامري ,الذي ُي َعدُّ من فحول شعراء
يف وفد من بني
اجلاهلية وفرساهنم ,عندما أدرك اإلسالم َق ِدم عىل رسول اهلل
كالب وأسلم ومل يقل يف اإلسالم شيئا من الشعر ( )166النبهاره بنظم القرآن ولغته
العي عن نظم الشعر إزاء القرآن الكريم( ,وقال له عمر بن
ونسجه ,وقد أصابه
ّ
كنت ألقول الشعر بعد إذ
اخلطاب ,أنشدين من شعرك فقرأ سورة البقرة ,وقال :ما ُ
()161
متسكا بالقرآن الكريم ,وهو األعلم بلغة
ع ّلمني اهللُ سورة البقرة وآل عمران)
ّ
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عقول العرب وخاصة منهم الشعراء ,فهم رواد الكلمة
لقد هبر القرآن الكريم
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العرب وفصاحتها وأرسار قوهتا ,فبهت الشعر إزاء القرآن ملا فيه من عظمة النظم
وحسن السبك .
وجودة االستعامل ُ
وال أبعد من ذلك ,إذ نرى أبا بكر الباقالين (ت  063هـ) يف كتابه «إعجاز
القرآن» يقف عند الشاعر اجلاهيل امرئ القيس الذي ُعدَّ من أوائل الشعراء اجلاهليني
ترتاب يف
فيصف شعره بقوله( :وأنت ال تشك بجودة شعر «امرئ القيس» وال
ُ
براعته ,وال تتوقف يف فصاحته ,وتعلم أنّه قد أبدع يف طرق الشعر أمورا اتبع فيها من
ذكر الديار والوقوف عليها ,اىل ما يصل بذلك من البديع الذي أبدعه والتشبيه الذي
أحدثه واملليح الذي جتد يف شعره والترصف الكثري الذي تصادفه يف قوله )( ,)161فهو
وأوهلم بادرة و أمجلهم صورة ,وقد سبق الشعراء يف كثري من فنون
أعىل الشعراء شأنا ّ
يتكسب بالشعر ,فزاد ذلك من مائه ورونقه ومجاله ,لكن
الشعر ,فضال عن أنه مل
ّ
الباقالين عندما يأيت لنظم القرآن يصفه متم ّيزا بقوله( :ونظم القرآن «جنس متم ّيز,
متخصص ,فإذا شئت أن تعرف ِعظم شأنه فتأ ّمل ما نقوله يف هذا الفصل
وأسلوب
ّ
ٌ

()163
ثم يدرس
نتبني من عواره عىل التفصيل)
ّ ,
المرئ القيس يف أجود أشعاره وما ّ

معلقته املشهورة( )160التي مطلعها(:)165

أساسيات فهم النص القرآين /أ.م.د .عادل النرصاوي

ِ
ٍ
منـزل
حبيـب و
قفـا نبـك مـن ذكـرى

ِ
ـدخول فحومــل
بســقط اللــوى بــني الـ

رســـمها
فتوضـــح فـــاملقراة مل َيعـ ُ
ــف ُ

ٍ
جنــوب و َشــم َأ ِل
ملــا نســجتها مــن

ٍ
ووهن ,مع ما
يبني عيوهبا وما أصاهبا من ضعف
فيح َللها وينتقدها بيتا بيتا و ّ
ٍ
شهرة وتقدّ م وأولية يف الشعر اجلاهيل خاصة ,والشعر العريب عامة ,وهو إذ
عليها من
يفعل ذلك ال ألجل املقارنة مع نظم القرآن ,إذ ّ
إن البعد بينهام كالبعد بني االرض
ليوجه األنظار اىل أن الشعر اجلاهيل ال يمكنه أن يتجاوز نظم القرآن
والسامء ,ولكن ّ
الكريم ,ألنّه آدمي النشأة والتأليف ,والقرآن إهلي وإن كان بلغة واحدة ,غري أن

 11القرآن أعجز بلغا َء العرب بنظمه وطريقة استعامل كلامته وألفاظه فتحدّ اهم أن يأتوا

ِ
بسورة من مثله فقال :وإِ ْن كُنتُم ِيف ري ٍ ِ
ور ٍة ِم ْن ِمثْلِ ِه
َ
ب ِمَّا َنزَّ ْلنَا َع َىل َعبْدنَا َف ْأتُوا بِ ُس َ
ْ َْ
ِِ
َوا ْد ُعوا ُش َهدَ َاءك ُْم ِم ْن ُد ِ
ني (. )160
ون الل إِ ْن كُنت ُْم َصادق َ
إذن كان يذكر القرآن ونظمه ال عىل وجه املقارنة ,بل إليضاح الفرق بينهام,
فيقول( :فأ ّما هنج القرآن ونظمه ,وتألي ُفه ورص ُفه فإ ّن العقول تتي ُه يف جهته ُ
وحتار يف
ُّ
ُّ
تستدل به عىل الغرض
وتضل دون وصفه ونحن نذكر لك يف تفصيل هذا ما
بحره
ُ
تتصور الشمس,
وتتصور إعجازه كام
وتصل به اىل املقصد
وتستويل به عىل األمد
ّ
ّ
وأسهل لك
وأقرب عليك الغامض
وتتيقن تناهي بالغته كام تتي ّقن الفجر,
ّ
ّ

العسري)(. )160

هكذا كان ينظر العرب واملسلمون اىل القرآن الكريم والشعر اجلاهيل وقد
رصدوا ما كان بينهام من بون شاسع ال يمكن بأي حال أن يسدّ ه الشعر اجلاهيل كي
ٍ
منكر له
يلحق بالقرآن الكريم ,أ ّما املسترشقون فقد اختلفوا يف الشعر اجلاهيل بني

بوصفه منحوال ,و بني ُمؤ ِّي ٍد له ,وهم يف كال احلالتني يعدّ ونه مصدرا مهام يف فهم
النص القرآين ووسيلة ال يمكن الفرار منها يف معرفة دالالت ألفاظه ومعاين كلامته,
فاملسترشق الربيطاين اليهودي ديفيد صموئيل مرجليوث ,قد أعلن موقفه يف
اآلتية (. :)168
 -1العالقة بني النقوش واألشعار .
 -1العالقة بني القرآن واألشعار.
 -3الثقة بالرواة .
 -0مضمون الشعر اجلاهيل (حمتوى القصائد اجلاهلية) .
وينتهي مرجليوث اىل نتيجة مفادها من قوله( :والب ّينة التي أمامنا فيام يتصل

دراسات استرشاقية  /العدد السابع /ربيع 6102م

التشكيك بالشعر اجلاهيل وكل الشعر اإلسالمي قبل العرص األموي من خالل األمور

باملسألة الرئيسية تبدو كافية العتبار كل الشعر اجلاهيل مشكوكا فيه ,ور ّبام كل الشعر 11

السابق عىل العرص األموي واملاملك السابقة عىل اإلسالم واملعروفة لنا من النقوش
كانت عالية احلضارة ,ال يبدو أنه كان فيها شعر الذي ينسبه إليه الرواة واألخباريون
املسلمون )( ,)160وهذا الرأي فيه جرأة وتطرف منه إزاء الرتاث الشعري العريب قبل
اإلسالم ويدّ عي أنه يتعارض مع القرآن وتقريراته حتى دفعه ذلك اىل إمكان االقرار
بوجوده (. )116
وكذلك نولدكه يذهب اىل هذا املذهب ,إالّ أنّه كان ّ
أقل حدّ ة من مرجليوث,
ٍ
ويعزو نولدكه ّ
ألفاظ إسالمية يف قصائد الشعراء
أن ما ذهب إليه يعود إىل وجود
اجلاهليني ,يذكرون فيها آهلتهم ,وعندما أراد املسلمون أن يتجنبوا هذه الصدمة التي
حتدثها مثل هذه األقوال الوثنية ,حذفوا ابياتا ومقاطع بأكملها ,و يعزو أيضا اىل أ ّن
شعراء إسالميني متأخرين وضعوا قصائدهم عىل لسان شعراء جاهليني لينالوا
احلظوة ,فانتحلت قصائد كاملة أو أبياتا كاملة (.)111
لقد عارض هذه االجتاه جمموعة من املسترشقني وعدّ وا الشعر اجلاهيل وثيقة
مهمة يف معرفة أحوال العرب قبل اإلسالم منهم املسترشق الربيطاين جيمس شارل
أساسيات فهم النص القرآين /أ.م.د .عادل النرصاوي
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ليال الذي رفض ادعاء مرجليوث بأن الشعر اجلاهيل يتضمن ألفاظا إسالمية  ,وعَدّ
األبيات الشعرية التي وردت فيها كلامت قرآنية أبيات ٍ
شعر إسالمي ,فهو يقول يف
مالحظاته عىل شعر الشاعر (عمرو بن قميئة) بأنه جيب فحص موضع البيت من
القصيدة ل ُيعلم صلتها بأقوال الشاعر املنسوب إليه ,وأكد عىل رضورة أن تُدَ َّفق
املواضع التي ذكرها مرجليوث و يفندها ( ,)111فضال عن ذلك كان يرى أن رواية
الشعر العريب مل تنقطعّ ,
وأن الشعراء الرواة ال زالوا عىل قيد احلياة ينظمون الشعر
ويروونه ,وقال( :وال يمكننا أن تعرتضنا لدراستنا هلؤالء الشعراء مشكلة الوضع
والنحل ّ
ألن رواهتم قد دأبوا عىل كتابة القصائد التي تُلقى عليهم لنرشها وختليدها,
أ ّما الشعر اجلاهيل فربام حاكاه ُحاد وخلف ,ولكن هذه احلقيقة نفسها ,املحاكاة ,تدل
عىل وجود أصل ُحياكي ,أما أن نذيع ّ
أن ما بني أيدينا ال يعدو أن يكون الصورة

يقره الفهم السليم عىل ضوء
أمر ال ّ
املحكية وأنّه مل ي َبق يشء من األصل نفسه فذلك ٌ
هذه الظروف )(.)113

مفصال صحة الشعر اجلاهيل ذلك يف مقدمته
ويف مقال آخر له يعرض لنا ِّ
لديوان عبيد بن األبرص إذ أكد ّ
أن الشعر اجلاهيل صحيح يف مجلته وليس منحوالُ,
ويعزوه اىل أن شعر القرن األول اهلجري يتضمن وجوده الشعر اجلاهيل ويفرتض
سبقه إليه ,إذ استمر شعراء القرن األول املشهورون كالفرزدق وجرير واألخطل وذو
الرمة يتبعون تقاليد الشعر اجلاهيل من غري أن تكون بينهم فجوة ,فضال عن ذلك أ ّن
الشعر القديم ـ بحسب ما يرى ـ كان مليئا بألفاظ غريبة عىل العلامء الذين كانوا أول
من عرض هذا الشعر عىل حمك النقد ,فقد كانت تنتمي اىل مرحلة لغوية أقدم من
ومجعت فيه
عرصهم ,وكانت غري مستعملة يف الزمن الذي كُتبت فيه القصائد ُ
الدواوين(. )110
ثم إ ّن املسترشق أجناس كولدزهيري هو اآلخر مل يرش يف مقدمته لديوان احلطيئة
وعدّ يف دراسته أن احلطيئة كان من الشعراء عاشوا يف
اىل االنتحال يف الشعر اجلاهيلَ ,
العرصين اجلاهيل واإلسالمي ,بل إ ّن أشعاره يف اجلاهلية كانت أرفع منها يف اإلسالم,
انتحال الشعر اجلاهيل .
أ ّما املسترشق برولنش فإنّه يرى صالحية األخذ واالستشهاد بالشعر اجلاهيل
وأن لغته األقرب اىل لغة القرآن ,فبام ّ
بوصفه شعرا معارصا لنزول القرآن الكريم ّ
أن
فضل علامء العربية االستشهاد بالشعر
لغة الشعر األموي ربام تكون األبعد ,وهلذا ّ
اجلاهيل دون الشعر االموي (. )110
فيام حتدّ ث جورجيو ليفي دالّفيدا يف مقالته «بالد العرب قبل اإلسالم» عن
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من هذه املصادر ,مع ق ّلة ما ُيعرف منهّ ,
وإن هذه القلة تكون جماال للفروض الظنية,
وأن أغلب هذه املصادر أدبية وهي غزيرة وافية ,وربام تكون أقرب مم ّا ينبغيّ ,
ّ
وأن
أخبار مجعها علامء العصور اإلسالمية ورتّبوها ,ويرى ّ
أن ما
أكثر املصادر العربية هي
ٌ
ُ
مبالغ فيه ,حتى لو كانت بعض
ذهب إليه مرجليوث من التشكيك بالشعر اجلاهيل
قصائده موضوعة ,لكن بال ريب ّ
أن جمموع الرواية الشعرية يف مجلتها صحيحة
أصلية(.)110
ّ
لعل ما ذهب إليه مرجليوث يف مقالة «نشأة الشعر اجلاهيل» كان أبعد من
الشعر اجلاهيل نفسه ,فمقولة الوضع واالنتحال التي ا ّدعاها كانت هتدف اىل هدم
كيان اللغة العربية ,وذلك ّ
أن علامء اللغة والنحو العريب قد ش ّيدوا بنياهنم العلمي يف
حفظ قواعد العربية و أسسها عىل الشاهد النحوي واللغوي وقد اختذوا من الشعر
اجلاهيل أساسا اعتمدوا عليه يف ِّ
كل ذلك ,فمقولة االنتحال تعني إلغاء ما كان من
شاهد نحوي أو لغوي ,والنتيجة تؤول اىل هدم رصح العربية بسقوط الشاهد الذي
ُيعدُّ األصل الذي تقوم عليه اللغة.
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وملا كان القرآن الكريم يتحدى العرب باللغةّ ,
وأن لغة القرآن بنظمها وطريقة
استعامل مفرداهتا فيه ,كانت هي السبب الرئيس يف التحدّ ي واإلعجاز ,فعندما ُأ ِ
سقط
الشاهد الشعري فقد ٌأف ِر َغ القرآن من حمتواه الذي يتحدى به ـ وهو اللغة  ,-ومن هذا
يتبني أن مرجليوث عندما أراد أن يطعن بالقرآن الكريم مل يسلك سلوكا مبارشا
ّ
للطعن به ,وإنّام اختذ طريقا آخر َعرب اللغة العربية من خالل الطعن بالشعر اجلاهيل
والقول بعدم وجوده ,وأن ما ُوجد ـ بزعمه ـ و ُيعرف أنه شعر جاهيل ,هو باحلقيقة
شعر إسالمي لبعض الرواة من نحو ُحاد وخلف ,و ُمرجعا هذا األمر اىل بعض النتائج
التي توصل اليها الباحثون يف النقوش و اآلثار العربية القديمة ,فضال عن استشهاده
بالقرآن الكريم يف بعض آياته التي أخطأ يف تفسري أكثرها مم ّا آل به األمر اىل نتائج غري
صحيحة (.)118

تعرض له الشعر اجلاهيل من االدعاءات
فضال عن كل ذلك أجد أن ما ّ
واالفرتاءات ما كان إالّ بسبب من أمهيته الكبرية سواء أكانت تأرخيية يف معرفة حياة
العرب وعاداهتم و حروهبم وغريها أم كانت تتع ّلق بتفسري القرآن الكريم أم غريه,
ّ
ولعل اهتامم املسترشقني به من خالل حتقيق دواوين شعراء اجلاهلية و كتابة املقدمات
العلمية هلا دليل عىل عظيم شأنه وقوة أثره كونه مرجعا مهام هلم ,فعملوا ما بجهدهم
لتشويه هذه احلقيقة .إذ أجد يف بعض كتابات املنكرين له أهنم قد ا ّتبعوا منهجا انتقائيا
يف اختيار الشاهد أو الرواية بام يتفق مع منهجهم يف البحث والدرس ,وهذا مما ُينايف
املنهج العلمي يف البحث عن احلقائق ,بل كان األوىل هبم أن يصلوا اىل احلقيقة بأدوات
علمية سليمة ,وبعيدا عن األهداف املؤسساتية التي يعملون هبا أو التعصب الديني و
الفكري.

ثالث ًا  /اللغة العربية:
املعربة عن املجتمع الذي يتك ّلم هبا ,فهي
متثل اللغة ـ أي لغة كانت ـ الصورة ّ
حارضته والدليل عىل ثقافته ,فك ّلام كانت اللغة أكثر انضباطا من خالل قواعدها و
أثرا يف مسريته َعرب التأريخ فنجد لغات األمم البدائية بسيطة يف تركيبها وقواعدها
ومفرداهتا ألن املجتمع البدائي جمتمع بسيط ال حيتاج اىل كثري من املفردات أو الضبط
القواعدي للتواصل مع اآلخرين ,لكن نجد يف املقابل ّ
أن املجتمعات املتطورة حتتاج
اىل لغة متطورة كي تنفذ اىل كل مفاصل التطور والتقدم الفكري لألمة حتى تتجاوز
لتعرب عن فكر األمة املتطور
اللغ ُة حدود الواقع امللموس اىل واقع غيبي ووجداين ّ
خارج حدود الواقع امللموس.
عندما هبط الوحي عىل النبي حممد

يف مكة نقل أمة العرب من الواقع

املادي الذي يعيشه العريب يف أرض اجلزيرة بمفرداهتا املعروفة يف التجارة والغزو
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وغريها اىل عامل آخر خارج حدود العقل العريب آنذاك .
يوسع مدارك اللغة وينقلها من الواقع املادي اىل واق ٍع غيبي مل
هذا األمر أخذ ّ
ٍ
ٍ
لغوية انبهر هبا فصحاؤهم
بصدمة
يكن أغلب العرب قد عهدوا مثله ,لذا فقد ُأصيبوا
يف قوله سبحانه
أي انبهار حتى إذا سمع سامعهم كالم اهلل يتلوه حممد
وك ّبارهم َّ
َاء ِذي ا ْل ُقربى وينْهى عن ا ْل َفح َش ِ
ان وإِيت ِ
إِ َّن الل َيأْ ُم ُر بِا ْل َعدْ ِل َوا ِ
اء َوا ْلـ ُمن َك ِر
ْ
َْ ََ َ َ ْ
إل ْح َس ِ َ
ون ( )110عىل مسامع قريش وسط الكعبة قال( :فواهلل
َوا ْل َبغ ِْي َي ِع ُظك ُْم َل َع َّلك ُْم ت ََذك َُّر َ
ما فيكم رجل أعلم باألشعار مني ,وال أعلم برجزه وال بقصيده مني وال بأشعار
اجلن ,واهلل ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا ,وواهلل ّ
إن لقوله يقول «حلالوة» وأن عليه
لطالوة ,وأنه ملثمر أعاله ,مغدق أسفله ,وأنه ليعلو وما ُيعىل ,وأنه ليحطم ما حتته)
( ,)116انبهارا منه باللغة التي اتسعت لكل األفكار ودمهت كل العقول وأسكتت كل
األفواه ,وهم العرب الفصحاء الذين كان البيان شغلهم والشعر صنيعهم والبالغة
أداهتم.
أي شعر هذا الذي باهوا به األمم! ذلك الذي تو ّغل يف أعامق نفوس
لكن ّ
العرب وتأرخيهم نشأة وتكوينا ,فلم ُيعرفوا آنذاك إالّ به ,لكن القرآن قد ارتقى باللغة
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اىل أبعد من حدود لغة الشعر اجلاهيل ,فأبى أن يكون أسلوبه كأسلوب السجع الذي
تعارف عليه العرب قبل البعثة النبوية وال ككالم الكهان وهرطقات املتنبئني التي ال
ِ
املستعمل هي التي حتدّ د مديات
تتجاوز لغتهم أبعد من مدى خرافاهتم ,لكن قدرة
اللغة وحدودها ,والعربية لغة وفرة وكثرة ,يقول بروكلامن( :متتاز هذه اللغة الشعرية
بالوفرة اهلائلة يف الصيغ كام تدل بوحدة طريقتها يف تكوين اجلملة عىل درجة من
التطور أعىل منها يف اللغات السامية األخرى ,هذا اىل ّ
أن مفرداهتا تفوق احلرص ألهنا
التهمت كل اللهجات املختلفة املحيطة هبا )(. )111
عالوة عىل ذلك فقد امتازت لغة القرآن بأ ّهنا اللغة املشرتكة التي يتفاهم هبا كل
تطورت بفعل
شعراء اجلاهلية وفصحاؤهم وقد ورثوها عن لغة قريش يف مكة التي ّ

تفاعلها مع لغات القبائل األخرى من خالل أسواق العرب ومنتدياهتم ,فكانت لغة
األدب والشعر.
ألهنا متثّل اللغة التي ارتفعت يف أدائها عىل اللغات
كان اهتامم املسترشقني هبا ّ
وحسن لغتها
األخرى واملذمومة منها حتى قيل فيها( :وكانت قريش مع فصاحتها ُ
ختريوا من كالمهم وأشعارهم أحسن لغاهتم
ور ّقة ألسنتها إذا أتتهم الوفود من العرب َّ
ختريوا من تلك اللغات اىل نحائزهم وسالئقهم التي
وأصفى كالمهم ,فاجتمع ما ّ
ُطبِعوا عليها فصاروا بذلك أفصح العرب ,أال ترى أنك ال جتد يف كالمهم عنعنة
قريش وال عجرفية قريش وال كشكشة أسد وكسكسة ربيعة)( ,)111فسادت عىل
ووحدت كلامهتا شعرا ونثرا وخطابة( ,)113إالّ ّ
أن الشاعر
لغات العرب األخرى
ّ
العريب مل يستطع يف كل حال أن يتخ ّلص من آثار لغة قبيلته ألنّه هو املشدود دوما هلا,
لذلك مل َي ُعد ما قاله نولدكه يف معرض الطعن عىل لغة الشعر اجلاهيل ذا أمهية ,حني
يرى ّ
أن عدم وجود االختالف يف لغته مدعاة للقول بالوضع واالنتحال فيه(,)110
ّ
يتخل عن لغة قبيلته ,مع علمنا ّ
أن الفروق اللغوية بني لغات
فالشاعر اجلاهيل مل
القبائل العربية فيام بينها أو مع لغة قريش تكاد تكون فروقا بسيطة ,ويعزو املسترشقون
الفروق اللغوية يف أشعارهم (.)115
بيد أننا نجد بعض آثار هذه اللغات يف القرآن الكريم حتى أ ّلف العلامء كتبا يف
ذلك وقد وصلنا منها كتابان يف اللغات الواردة يف القرآن الكريم مها (اللغات يف
القرآن) البن حسنون املقرئ (ت 010هـ) بإسناده اىل ابن عباس( ,)110واآلخر
(لغات القبائل الواردة يف القرآن الكريم) أليب عبيد القاسم بن سالم ( 150ـ
ِ
()110
كثري منها يف كتب علوم القرآن حتى ذهب املسترشق كولد
110هـ)
 ,وقد ُذكر ٌ
زهيري اىل ّ
أن يف القرآن كلامت من لغات أجنبية وقد نُسبت تفسريات البن عباس ذكر
فيها كلامت قرآنية ّأهنا من الدخيل املأخوذ من اللغات األجنبية (.)118
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ثم ّ
أن لغة القرآن الكريم ختتلف اختالفا كبريا عن لغة الشعراء من حيث األثر
والفكر الذي ينطوي حتت كلامته وألفاظه ,يقول املسترشق األملاين يوهان فك( :إ ّن
لغة القرآن ختتلف اختالفا غري يسري عن لغة الشعراء ,فهي تعرض من حيث هي أثر
لغوي صورة ّ
فذة ال يدانيها أثر لغوي يف العربية عىل االطالق ,ففي القرآن ألول مرة
يف تأريخ اللغة العريب ينكشف الستار عن عامل فكري حتت شعار التوحيد ,ال تُعدُّ لغة
الكهنة والعرافني الفنية املسجوعة إالّ نموذجا واهيا له من حيث ظاهر وسائل
األسلوب ومسالك املجاز يف اللفظ والداللة )( ,)110لذلك نجد أن املسترشقني قد
أنكبوا عىل دراستها والبحث فيها وبيان عالقتها مع اللغات السامية األخرى فوجدوا
أن هناك توافقا معها يف بعض الصفات واإلمكانات التي تتمتع هبا هذه اللغة و ّأهنا
ذات تأثري مبارش عىل اللغات التي تصطدم هبا أو حتل معها أو جتاورها ,قال بروكلامن:
(وقد سادت لغة عرب الشامل عن طريق الفتح اإلسالمي يف جنوب اجلزيرة التي
كانت حضارهتا املزدهرة قد اختفت قبل ذلك ,وال تزال بعض هلجات جنويب اجلزيرة
باقية حتى اليوم يف االقاليم الساحلية النائية )( ,)136غري أهنا حمدودة االنتشار ال تقوى
عىل مواجهة العربية ,مع علمنا ّ
أن العربية أصبحت لغة العلم واألدب يف بالد فارس
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عرب قرون حضارهتا ( ,)131وتقدمها العلمي آنذاك.
فضال عن ذلك نجد ّ
أن قبائل هيود اجلزيرة العربية يف عهد النبي حممد
كانوا يتكلمون بلهجة ختتلف عن لغة سكان املدينة العربية اآلخرين ,فلم تكن
أن عبداهلل بن عتيق كان يرطن اليهودية إالّ أن شعرهم كان ٍ
مفهومة حتى روي ّ
بلغة
بدوية وعىل النقيض من ذلك نجد ّ
أن النصارى العرب مل يتميزوا أصال عن الشعراء
الوثنيني يف اجلاهلية ,وإالّ ملا لقي األخطل النرصاين اعرتافا بأنّه شاعر فصيح معتدُّ
به(.)131
تن ّبه املسترشقون أيضا اىل حالة أخرى كانت مالزمة للقرآن الكريم مت ّثلت بام
استحدثه من ألفاظ قديمة لكنها ظهرت بمعان جديدة توافق ما عليه احلالة اإلسالمية

تعرب عن بعض الطقوس
اجلديدة التي نفخت فيها من روح اإلسالم دالالت ّ
اإلسالمية من نحو الصوم والصالة والزكاة وغريها من األلفاظ التي ظهرت بلباس
عام سواه ,قال املسترشق ألفرت( :من املعلوم ّ
أن كل الدراسات
إسالمي خيتلف ّ
اللغوية انطلقت من القرآن ومن حديث النبي حممد ,األول حيتوي عىل قواعد اإليامن,
ويرشع هلا) ,ثم يتابع ويقول (:ومن املؤكد أ ّن
والثاين يتع ّلق باحلياة الدينية ,خيرب عنها
ّ
ِ
يكتف بأن يب ّلغ أتباعه آراء جديدة ,بل وجد أيضا ألفاظا جديدة ,أعني أنّه
حممدا مل
أعطى معنى جديدا مل يكن معروفا لعبارات معروفة ,ومقدار أمثال هذه األلفاظ
اإلسالمية ليس بالقليل)(.)133
ويرى آخر ّ
أن مسألة املجاز بالعربية قد ُتوهم بعضهم يف رشح لفظة أو عبارة أو
آية أو غريها ,وخاصة عندما يأخذ بأصل املعنى لتلك اللفظة أو العبارة ويرتك ما هي
عليه من قوة املجاز الذي حييل معنى اللفظة األصل اىل معنى آخر خيتلف عنه ,يقول
نولدكه( :وكثري من األخبار التي تُروى لرشح قصيدة من القصائد إنّام نشأت بسبب
تصور لبعض املواضع يف القصيدة خصوصا أخذ املعنى احلريف للكلامت بدال من
سوء ّ
التعبري املجازي)(.)130
يف ضبط الداللة القرآنية ومعرفة خفايا النص القرآين ,أل ّن القرآن الكريم نزل عىل
بلسان عريب ٍ
ّ
ولعل عربية القرآن
مبني ال زيغ فيه وال أود,
صدر النبي حممد
ترشدنا اىل مقدار اإلعجاز الذي حتدى به القرآن أساطني اللغة والبالغة من العرب
أبان نزوله ,وبقي معجزا اىل يومنا هذا ال يتحداه متحدٍّ وال ُيدانيه أحد .
ّ
إن ما تقدّ م وغريه يرشدنا اىل أمهية العربية التي اختذها املسترشقون مصدرا
مهام من مصادر دراسة النص القرآين ملا فيها من قوانني ُمتسك بتالبيب املعنى لكل
املعربة عن فحوى النص املبارك واألداة
لفظة يف القرآن حتى أصبحت اللغة املرآة ّ
الط ّيعة ,فتحيله اىل الداللة بحسب ما أويت من قدرة يف استعامل مفرداهتا وتراكيبها .
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رابع ًا  /السنة النبوية والروايات التأرَيية:
أخذت السنة النبوية املباركة والروايات التأرخيية املصاحبة هلا تشكل حيزا
وتقيص أخبارها
كبريا من دراسات املسترشقني ,فقد عملوا عىل دراستها والبحث فيها
ّ
صغريها وكبريها ,وبام يتعلق بسرية الرسول األعظم حممد

وأصحابه و زوجاته

وشؤون حياته اليومية ,فضال عن تفسريه ورشحه آليات القرآن الكريم التي سأل عن
بعض الصحابة ,املقيمني يف املدينة أو األعراب الذين جاءوا من
معانيها ودالئلها ُ
الصحراء ليتع ّلموا القرآن واإلسالم ,حتى اتسعت هذه الدائرة يف فهم القرآن الكريم
من فم النبي حممد

كتبا كثرية و ُف ّصلت يف كتب احلديث والصحاح لدى املسلمني

عامة حتت مسميات عدة تشري اىل تفسريه
ّ
ولعل يف تفسري الرسول

للقرآن .

للقرآن ,وكذلك ما ن ُِقل عن الصحابة يف ذلك ال

يعدو أن يكون مالئام لذلك الزمن أو أن يكون حمدّ دا بحدود السؤال ,إذ ّ
إن القرآن
ُح ّال أوجه ,فربام أجاب عن وجه وترك الوجوه األُخر تبعا لطبيعة السؤال أو الواقعة
أو احلال التي عليها صاحب السؤال.
بقيت هذه الشذرات من التفسري وفهم القرآن الكريم حممولة يف صدور
أساسيات فهم النص القرآين /أ.م.د .عادل النرصاوي

تسجل هذه الوقائع املتمثلة
الصحابة آنذاك وقد نقلوها من جيل اىل جيل ,دون أن ّ
باألحاديث واألقوال والتقريرات يف سجل خاص .
لقد تعرض احلديث النبوي زمن اخلالفة اىل عملية يمكن أن نسميها إقصائية,
يف روايته أو تسجيلهّ ,
ولعل ذلك راجع اىل االهتامم بالقرآن الكريم دون غريه ملا له من
كثري من التقصري إذ لو ُد ِّونت هذه
أمهية يف حياة املسلمني ,لكن هذا األمر صاحبه ٌ
األحاديث ,لتجنّبنا كثريا من ادعاءات الوضع والتدليس التي جاءت من داخل
املنظومة اإلسالمية أو من خارجها كاحلركات االسترشاقية واملؤسسات املعادية

 11لإلسالم يف عموم األرض وعىل مر العصور .

ضع وتدليس يف رواية احلديث النبوي فضال عن األخبار
نعم هناك َو ٌ
والروايات املصاحبة هلا ,لكن العلامء املسلمني قد وضعوا رشوطا وضوابط حلل هذه
أي حديث يروى إالّ بعد عرضه عىل الضوابط.
املشكلة ,فلم ُيقبل ّ
وقد تن ّبه اىل هذه احلالة النبي حممد

واألئمة األطهار من آل البيت اىل ذلك

ّ
وحذروا من الوقوع يف هذا املعرتك الصعب
فضال عن الصحابة والتابعني والعلامء,
فجعلوا لذلك مقياسا مهام وهو القرآن الكريم ,فام وافقه من األحاديث أخذنا به ,وما
عارضه رضبنا به عرض احلائط.
ّ
إن ما أصاب احلديث الرشيف بسبب عدم التدوين املبكر له كثري من
اإلشكاالت التي أظلمت الطريق أمام فهم السنة النبوية ومن ثم فهم القرآن الكريم,
لقد دفع األمر كثريا من املسترشقني اىل تت ّبع هذه الظاهرة فأعملوا مناهجهم وأهدافهم
يف دراسته ,ورأوا ّ
أن نكوص املسلمني يف بادئ أمرهم عن تدوين احلديث ألهنم مل
يدخلوا التأريخ بعد ,قال بروكلامن( :يف الوقت الذي بدأ فيه العرب أنفسهم يدخلون
يف نطاق التأريخ وينشؤون دولتهم اخلاصة ,أمكن أن حييا عندهم االهتامم بالتأريخ
الصحيح )( ,)135أي :التأريخ ـ كام يراه ـ الذي يبدأ بالتدوين والكتابة ,فتأريخ
القرآن.
أ ّما ما كان عليه العرب قبل اإلسالم فهو مهمل ,ولذا كان ما نُقل عنهم يف
تلك احلقبة هو حمض سد ثغرات يف التأريخ العريب وخاصة ما كان منها منذ عام الفيل
ووالدة الرسول حممد

حتى البعثة النبوية ,إذ كان يشوهبا كثري من الغموض ,لذا

عمل العلامء املسلمون ـ بزعم املسترشقني ـ عىل سد هذه الثغرات بمجموعة من
الروايات املنقولة عن الرواة والقصاصني التي يشوهبا اخليال ,قال بروكلامن( :بيد أن
خيال الرواة والقصاصني من قدماء العرب مل يتق ّيد بقوانني التأريخ الصحيح بل كان
يتحدث عن مآثر األسالف وآثارهم بمثل احلرية واالختيار الذي يتناول به العامة
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أساطريهم ,فلم يكن متق ِّيدا إالّ بقوانني الفن الشعبي بغض النظر عن التزام الدقة
واألمانة التأرخييتني )( ,)130فضال عن ذلك كان العرب ـ بزعمه ـ يسندون أخبارهم
اىل الرجال الذين حّضوا تلك الوقائع أو زعموا أهنم حّضوها ,ومل ينتفع العرب من
املصادر التأرخيية األخرى (. )130
عام ُذكر فإ ّن املسترشقني كانوا يرون أن كتابة احلديث النبوي وتدوينه
فضال ّ

كان خاضعا اىل غايات سياسية وعقائدية ( ,)138وهذا ما ذهب اليه املسترشق
اهلولندي األب المنس ,وكان يرمي من وراء ذلك القول اىل أن األحاديث النبوية
ومن صناعة أصحاب العقائد وامللل
موضوعة ,وأهنا كُتِبت بعد وفاة الرسول
والسياسة ,لذلك شكك يف كثري من املصطلحات احلديثية اخلاصة بالسنة النبوية
والقرآن الكريم من نحو معنى كلمة (صايبء ) ,اذ كان يعدّ ه إشارة اىل املندائيني
وغريهم من أرباب النحل املعمدانية ,يف حني يرى املسترشق (وهلوسن) أن هذا اللفظ
استُعمل يف كتب السرية النبوية والصحاح للداللة عىل املسلمني األوائل ( ,)130ثم
صواغ احلديث إالّ
يرى ّ
أن استعامل مثل هذه األلفاظ يف كتب احلديث ما كان من ّ
سعيا وراء النوادر والغريب وغايتهم إظهار مصنوعاهتم بمظهر ِ
القدَ م ( ,)106بقصد
أساسيات فهم النص القرآين /أ.م.د .عادل النرصاوي
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تع ّلق اإلسالم باألديان السابقة له كدين ابراهيم

وغريه ,من نحو لفظة (حنيف)

أو (حنفاء) التي وردت مشتقاهتا يف القرآن .
ويرى كذلك ّ
أن االستعانة باملعمرين بوصفهم رواة ما كان إالّ لسدّ ثغرة يف
حياة النبي حممد

األوىل ,فيقول( :من األسباب التي دفعت التقليد اإلسالمي اىل

األخذ بنوادر املعمرين وأخبارهم املستغربة متكئني عىل ذاكرهتم املتجاوزة حدود
الشيخوخة املعقولة يف سد الفراغ التأرخيي املمتد من زمن الفيل اىل جيل التابعني أو
خلفاء الصحابة ,ويف هذا العهد ,أي :بعد وفاة النبي بنحو مخسني سنة شعر املسلمون
بّضورة كتابة سريته فجعلوا يذكرون معارصي إبرهة وما يروون عنه و ما ُيروون
عنهم) (.)101

ويذهب املسترشق كولد زهيري اىل أبعد من ذلك ,عندما كان يرى أن تفسري
القرآن الذي ينزع اىل القصص القرآين ,إنام استُمدّ ت هذه القصص من الكتب السابقة
وكان قد تع ّلمها النبي حممد

أو بعض املفرسين من نحو ابن عباس

وغريه

مفرسة للقرآن ( ,)101ثم
من علامء اليهود وكتبهم ,ثم ارسلوها أخبارا و روايات ِّ
يعرض النتائج التي توصل اليها من خالل منهجه النقدي ,وهو ّ
دون عن السرية
أن ما ّ
النبوية وتأريخ اإلسالم توازي يف طياهتا ميول األحزاب اإلسالمية الناشئة ,فصاغوها
يتطرق اليهم الشك
بصياغة األحاديث واصطحبوها بسلسلة الرواة الذين ال ّ

()103

أ ّما نولدكه فكان يرى ّ
أن العلامء املسلمني قد وضعوا معايري شكلية لسند
تم قبول أكثر السخافات ـ بزعمه ـ املنطقية
الروايات وإذا ّ
صحت هذه الشكليات ّ
والتأرخيية فظاظة يف متن احلديثّ ,
وأن هذه األبحاث قد حتررت منها املسيحية الغربية
( ,)100ولذلك يعزو نولدكه ضعف صحة اإلسناد يف الرواية التأرخيية يف تفسري القرآن
اىل ما يأيت (.: )105
ا -استناد أسامء الشهود اىل خطأ ,وكثريا ما كانت من اختالف املحدثني ,ورأوا
يف ذلك يف كثري من األحيان وسيلة جائزة لطبع رواياهتم بخاتم املوثوقية غري
 -1اعتامد اجليل الثاين من الرواة و إمهال اجليل األول من الصحابة بحجة
انشغاهلم بنرش اإلسالم واجلهاد وخالص نفوسهم .
 -3دخول العامل السيايس يف الرواية التأرخيية جيعلها حمل شك.
ومما ُيض ّعف الرواية التأرخيية عنده أيضا أن املصادر التأرخيية عند املسلمني,
تُعدُّ يف نظره كتابا واحدا ( ,)100أي إ ّن ّ
كل كتاب منها كان مصدرا للذي يليه ,فمثال
تأريخ الطربي مصادره ابنهشام والواحدي وابنسعد ,أما مروج الذهب للمسعودي
فمصادره ابن هشام وابن اسحق والواقدي وابن سعد والطربي ,أما الكامل البن
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ومكمل.
متمم له
األثري فمصدره تأريخ الطربي ,بل هو
ّ
ٌّ
غري أن نولدكه قد أخطأ يف كثري من املواضع التي الزم فيها احلديث الرشيف
اء ُه األَ ْع َمى * َو َما ُيدْ ِر َ
يك
آليات القرآن الكريم ,ففي قوله تعاىل َع َب َس َوت ََو ََّّل * َأ ْن َج َ

َل َع َّل ُه َيزَّ كَّى ( ,)100كان يرى ّ
أن اهلل تعاىل قد ال َم النبي حممدا

الفظة البن أم مكتوم وكان رضيرا وفقريا ,وأن الرواية التي تلوم النبي

بسبب معاملته
عىل رضاه

من اآلهلة الوثنية لفرتة قصرية يف الشعائر اإلسالمية تبقى يف موضع الشك ( ,)108يف
حني ّ
أن أسباب النزول تدفع هذه التهمه عن النبي حممد

 ,فهو قد تغافل عن هذا

األمر وأخذ بظاهر النص .
هذا األمر قد تغافل عنه أيضا املسترشق مونتجمري حني قال( :ففي السورة
رقم « 86عبس» يتلقى حممد

توبيخا من ر ّبه ألنّه رصف اهتاممه لرجل ثري مهم

أكثر ممّا اهتم برجل أعمى ,عىل أنه ـ أي النبي حممد

ـ ال يدري ّ
فلعل هذا األعمى

ّيزكى ,أو ّ
يذكّر فتنفعه الذكرى )( ,)100يف حني يرى درمنغم يف هذه اآلية عتابا للنبي
حممد

حني توىل أن جاءه األعمى(. )156
لكن األمر عىل غري ما هو عليه ّ
ألن اإلعراض عن رجل أعمى فقري لعامه وفقره
ّ

أساسيات فهم النص القرآين /أ.م.د .عادل النرصاوي

املعروفة وهو الذي قال فيه

وإنصاته اىل ثري لثرائه مل يكن من أخالق النبي حممد
تعاىل َوإِن َ
َّك لَ َعىل ُخ ُل ٍق َعظِي ٍم ( ,)151وهذه القضية ال تتفق مع األدب النبوي وال
ويعرفه به أهل مكة واملسلمون عامة,
اخللق العايل الذي كان يتمتع به الرسول
يظ ا ْل َق ْل ِ
ْت َف ّظ ًا غَلِ َ
ب ال ْن َف ُّضوا ِم ْن
وقد شهد اهلل تعاىل بذلك حني قالَ :و َل ْو ُكن َ
َح ْولِ َ
ك ( ,)151ولو فعل ذلك لكان خمالفا لقوله سبحانه َأ َمل ْ ََيِدْ َك َيتِي ًام َف َآوى *
ِ
َو َو َجدَ َك َضاالًّ َف َهدَ ى * َو َو َجدَ َك َعائِ ً
السائِ َل َفال
يم َفال َت ْق َه ْر * َو َأ َّما َّ
ال َف َأغْ نَى * َف َأ َّما ا ْل َيت َ
ك َف َحدِّ ْ
َتن َْه ْر * َو َأ َّما بِن ِ ْع َم ِة َر ِّب َ
ث ( ,)153وكذلك ال يتفق مع قوهلم :إ ّن القرآن من
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يّضه.
تأليف حممد ,إذ كيف يؤ ّلف عن نفسه ما ّ

إذن كان املسترشقون يرون يف احلديث النبوي الرشيف والسرية النبوية املروية
مصدرا مهام يف دراساهتم للقرآن الكريم ,غري ّأهنم عندما حكّموا مناهجهم الغربية
اصطدموا بحقيقة مل تكن يف خميلتهم ,وهي أن الرواية الشفوية كانت من مستلزمات
وعي العريب الذي كان يروي الشعر عن الشعراء عن ظهر قلب ,حتى أضحت الرواية
الشفوية الزمة من لوازم العريب ,الشاعر والراوية وعامة الناس.
فضال عن ذلك ,فالعلامء املسلمون كانوا حذرين من صحة احلديث النبوي
أي حديث أو خرب أو
سندا ومتنا فوضعوا الضوابط الصارمة يف ذلك ,فلم يقبلوا َّ
رواية فيه دون متحيصه بضوابط اجلرح والتعديل وغريها من أدوات الضبط.
غري أننا ال نُنكر وجود أحاديث وأخبار موضوعة ,لكن ليست بالدرجة التي
ذكرها املسترشقونّ ,
ولعل سبب ذلك يعود اىل ابتعاد عرص التدوين عن زمن احلديث
النبوي وأخباره بل ومنعه آنذاك ,وتدخل الفرق اإلسالمية أو األحزاب السياسية التي
حاولت توظيف موضوعة احلديث والسرية متنا وسندا ورواية وفكرا لصاحلهم
وملقتضياهتم السياسية والعقدية ,إالّ ّ
أن مثل هذه الظاهرة كانت واضحة املعامل لدى
علامء احلديث والسرية النبوية.
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حممد صالح البنداق ,05 :دفاع عن اإلسالم ضد منتقديه  /د .عبدالرُحن بدوي ,5 :صورة
اإلسالم يف أوربا يف القرون الوسطى  /ريتشارد سوذرن ,86 :االسترشاق يف التأريخ  /د .عبد
اجلبار ناجي 101 :ـ .103
 -3ظ :نقد اخلطاب االسترشاقي :د .سايس سامل احلاج.03 / 1 :
 -0ظ :تأريخ االسترشاق  /يوهان فوك.18 :
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 -5ظ :املسترشقون وترمجة القرآن الكريم  /د .حممد صالح البنداق 05 :ـ .00
 -0ظ :االسترشاق يف التأريخ  /د .عبد اجلبار ناجي 101 :ـ .103
 -0ظ :الفكر االسترشاقي  /حممد الدسوقي 33 :ـ  ,30اإلسالم والغرب  /سمري سليامن/ 1 :
.115
 -8ظ :تأريخ حركة االسترشاق  /يوهان فوك.11 :
 -0ظ :افرتاءات املسترشقني  /د .حييى مراد 55 :ـ . 50
 -16ظ :م .ن. 50 :
 -11ظ :م .ن 50 :ـ . 58
 -11حياة حممد  /إميل درمنغم. 16 :
 -13م .ن .
 -10ظ :م .ن 16 :ـ . 11
 -15ربام يعود ذلك اىل اختالف املسترشقني يف تفسريهم للتأريخ العريب اإلسالمي بسبب اختالفهم
يف املنهج ,فقد انامز كل مسترشق بخواص قد تفارق املجموعة االخرى ,التي يميزها التناقض فيام

أساسيات فهم النص القرآين /أ.م.د .عادل النرصاوي

بينها يف أغلب األحيان فضال عن خصائصهم العقدية ,فهم يقدمون تفسريات للتأريخ مباينة لغريهم
بسبب اختالفاهتم االيدلوجية.
 -10ظ :االسترشاق و آل سعود  /د .أُحد عبد احلميد غراب 00 :ـ . 00
 -10ظ :آراء املسترشقني  /عمر ابراهيم. 30 :
 -18ظ :افرتاءات املسترشقني عىل اإلسالم  /د .حييى مراد 010 :ـ . 010 ,010
 -10ظ :م .ن. 010 :
 -16ظ :افرتاءات املسترشقني عىل اإلسالم  /د .حييى مراد. 010 :
 -11ظ :م .ن. 036 :
 -11م .ن. 035 :

 -13ظ :االسترشاق  /ادوارد سعيد. 061 :
 -10ظ :م .ن .
 -15ظ :م .ن. 308 :
 -10ظ :افرتاءات املسترشقني  /د .حييى مراد 033 :ـ . 030
 -10ظ :م .ن. 035 :
 -18ظ :االسترشاق  /ادوارد سعيد. 308 :
 -10 21قراءة نقدية يف " تأريخ القرآن " للمسترشق تيودور نولدكه  /حسن عيل حسن مطر اهلاشمي:
 111ـ . 110

 -36تطور القرآن التأرخيي  /كانون سيل. 0 :
 -31مذاهب التفسري اإلسالمي  /كولد زهيري ,0 :ظ :جملة دراسات استرشاقية ـ السنة الثانية ـ
العدد  3ـ شتاء  1615م ـ 1030هـ  -موضوع( :دراسات جولد زهيري القرآنية)  /سيد جميد بور
طباطبائي. 80 :
 -31ظ :تأريخ االدب العريب  /بروكلامن 130 / 1 :ـ . 106
 -33ظ :مكة يف الدراسات االسترشاقية ( /مكة وصلتها بالقبائل العربية)  /كسرت 108 :ـ ,100
 100ـ . 108
 -30ظ :م .ن (دراسات االب المنس عن مكة)  53 :/ـ . 50
 -35العقيدة والرشيعة واإلسالم  /كولد زهيري. 0 :
 -30مذاهب التفسري اإلسالمي  /كولد زهيري. 11 :
 -30سورة البقرة  /اآلية . 138
 -38ظ :م .ن 10 :ـ . 15
 -30سورة البقرة  /اآلية . 108

 -0000ظ :دفاع عن القرآن ضد منتقديه :د .عبد الرُحن بدوي 13 :ـ  31 ,15ـ . 50
 -00تأريخ القرآن  /نولدكه. 303 :
 -08م .ن ,303 :وانظر كذلك يف املصدر نفسه 0 :ـ  15 ,16ـ . 10
 -00تطور القرآن التأرخيي  /كانون سيل. 00 :
 -56م .ن. 00 :
 -51م .ن. 00 :
 -51ظ :حضارة العرب  /د .غوستاف لوبون. 115 :
 -53العقيدة و الرشيعة يف اإلسالم  /كولد زهيري 13 :ـ  ,10وانظر كذلك "  5ـ . 0
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 -06ظ :م .ن 10 :ـ . 31
 -01ظ :افرتاءات املسترشقني عىل اإلسالم  /د .حييى مراد 158 :ـ  180 ,101ـ . 180
 -01ظ :م .ن. 105 :
 -03من نحو مونتيجمري وات يف كتابه " حممد يف مكة " ,وإمبل درمنغم يف كتابه " حياة حممد ",
وكولني ترينر يف كتابه " اإلسالم األسس " ,وجان ديون بورت يف كتابه " االعتذار حممد والقرآن "
و كارليل يف كتابه " األبطال " وغريهم .
نبي اإلسالم  /مايكل كوك. 03 :
 -00ظ :حممد ّ
 -05ظ :القرآن يف حميطه التأرخيي موضوع " التأثري الالهويت املسيحي عىل القرآن "  -سمري خليل
سمري.103 - 115 :
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 -50تأريخ الشعوب اإلسالمية  /كارل بروكلامن 30 :ـ  ,30ظ :تأريخ االدب العريب  /كارل
بروكلامن 130 / 1 :ـ .135
 -55ظ :القرآن نزوله وتدوينه  /بالشري  ,10 :االسترشاق الذرائع ,النشأة  /السيد أُحد فرج:
. 106
 -50ظ :اإلسالم يف قفص االهتام  /شوقي أبو خليل. 13 :
 -50األبطال  /كارليل. 81 :
 -58ظ :القرآن الكريم والتوراة واالنجيل والعلم  /موريس بوكاي. 188 :
ُ -50ينظر أبحاثه املف ّصلة يف موضوع (القرآن و العلم احلديث) إذ تناول فيه خلق الساموات
واالرض و علم الفلك واالنبات وغريها ,ظ :القرآن الكريم والتوراة واالنجيل والعلم  /موريس
بوكاي 101 :ـ . 101
 -06سورة فاطر  /اآلية . 18
 -01اإلسالم يتحدى  /وحيد الدين خان. 133 :
 -01دفاع عن اإلسالم  /لورافيشيا فاغلريي . 50:
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 -03ظ :حممد يف مكة  /مونتجمري دات ,01 :حياة حممد  /إمبل درمنغم ,103 :احلضارة العربية
 /جاك ريسلر. 38 :
 -00حضارة العرب  /د .غوستاف لو بون. 10 :
 - 05من سياق حديثه يعني به اخلليفة عثامن بن عفان ,وهو اخلليفة الثالث وليس الرابع .
 -00ظ :املسترشقون و اإلسالم  /ابراهيم اللبان ـ جملة االزهر ـ  1306هـ  1006 -م ـ ملحق
جملة األزهر. 00 :
 - 00تطور القرآن التأرخيي /كانون سيل. 0 :
 -08م .ن. 131 :
 -00تأريخ القرآن نولدكه . 303 :

 -06ظ :م .ن. 530 :
 -01ظ :م .ن. 156 :
 -01ظ :م .ن 160 :ـ . 160
 -03ظ :م .ن 016 :ـ . 011
 -00ظ :م .ن. 31 :
 -05ظ :االسقاط يف مناهج املسترشقني  /شوقي أبو خليل. 08 :
 -00 26ظ :اإلسالم يف قفص االهتام  /شوقي أبو خليل. 00 :
أي اسالم  /جاك بريك. 18 :
 -00ظّ :

 -08ظ :االسقاط يف مناهج املسترشقني  /شوقي أبو خليل. 08 :
 -00سورة البقرة  /اآلية . 13
 -86حياة حممد  /إميل درمنغم. 101 :
 -81ظ :الفكر االسترشاقي  /حممد الدسوقي. 50 :
حرفها املسترشقون  /عبد املتعال اجلربي. 03 :
 -81السرية النبوية وكيف ّ
 -83سورة الفيل  /اآلية  1ـ . 5
 -80ظ :تأريخ الفلسفة احلديثة  /رايت. 131 :
 -85حضارة اإلسالم  /جوستاف لوبون. 00 :
 -80املسترشقون والدراسات القرآنية  /د .حممد حسني الصغري. 110 :
 -80ترمجة معاين يف القرآن الكريم  /عبداهلل عباس الندوي. 10 :
 88املسترشقون والدراسات القرآنية  /د .حممد حسني الصغري 115 :ـ . 110
 -80سورة االرساء  /اآلية . 88
 -06اإلسالم ـ األسس  /كولني ترينر. 110 :

وانظر استشهاده له.
 -166ظ :الشعر والشعراء  /ابن قتيبة ,105 / 1 :طبقات فحول الشعراء  /ابن سالم اجلمحي1 :
 135 /ـ . 130
 -161م .ن  ,105 / 1 :ظ :االعتذار ـ حممد و القرآن :يورث. 03 :
 -161إعجاز القرآن  /الباقالين. 158 :
 163م .ن 150:
 -160ظ :م .ن 105 :ـ . 183
-165
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 -01املسترشقون والدراسات القرآنية  /د .حممد حسني الصغري. 08 :
 -01ظ :املجلة العربية ـ العدد  16ـ  11رمضان  1308هـ  -آب . 108 :1008
 -03ظ :املسترشقون و ترمجة القرآن الكريم  /د .حممد صالح البنداق 55 :ـ . 05
 -00ظ :اإلسالم ـ األسس  /كولني ترينر 80 :ـ . 85
 -05ظ :االسترشاق يف التأريخ  /د .عبد اجلبار ناجي 185 :ـ . 103
 -00ظ :م .ن 180 :ـ . 106
 -00اإلسالم ـ األسس  /كولني ترينر. 116 :
 -08طبقات فحول الشعراء  /ابن سالم اجلمحي. 10 / 1 :
 -00االتقان يف علوم القرآن  /السيوطي , / :ظ :مذاهب التفسري اإلسالمي  /كولد زهيري06 :
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 -160سورة البقرة  /اآلية . 13
 -160إعجاز القرآن  /الباقالين 183 :ـ . 180
 168168ظ :دراسات املسترشقني حول صحة الشعر اجلاهيل  /د .عبد الرُحن بدوي .موضوع
(نشأة الشعر اجلاهيل)  /مرجليوث  115 ,111 ,118 ,00 :ـ وموضوع " يف مسألة صحة الشعر
اجلاهيل "  /بروينلش.131 :
 -160م .ن  /موضوع (نشأة الشعر اجلاهيل) مرجليوث. 110 :
 -116م .ن. 00 :
 -111ط :م .ن  - /موضوع (من تأريخ ونقد الشعر العريب القديم)  /تيودور نولدكه 10 :ـ - 10
. 10 ,
 -111نقد كتاب يف الشعر اجلاهيل  /حممد اخلّض حسني. 113 :
 -113املفضليات  /الضبي (املقدمة ـ ليال). 10 :
 -110ظ :ديوان عبيد بن االبرص  /مقدمة املحقق  -ليال 10 :ـ . 10
 -115دراسات املسترشقني حول صحة الشعر اجلاهيل  /د .عبد الرُحن بدوي (موضوع " حول

أساسيات فهم النص القرآين /أ.م.د .عادل النرصاوي

صحة الشعر اجلاهيل " ـ برونيلشن) 108 :ـ . 156
 -110ظ :م .ن. 108 :
- 116
وألبني من خالل التحليل
 -118سأناقش بعض آرائه يف اآليات القرآنية يف الفصول القادمة
ّ
العلمي خطل ما ذهب اليه مرجليوث .
 -110سورة النحل  /اآلية . 06
 -116هناية األرب يف فنون األدب  /النويري. 111 / 10 :
 -111فقه اللغات السامية  /بروكلامن36 :
 -111الصاحبي يف فقه اللغة  /ابن فارس . 53- 51

 -113ملزيد يف معرفة أثر اللغة العربية و أمهيتها يف تشكيل العقل العريب ,انظر كتابنا :اشكالية البعد
التأرخيي للقرآن. 10 -11 :
 110ظ :اللغات السامية  /نولدكه ,00 :دراسات املسترشقني حول صحة الشعر اجلاهيل  /د .عبد
الرُحن بدوي (موضوع :مالحظات عن صحة القصائد العربية القديمة :ألفرت)05 :
 -115ظ :م .ن 88 ,05 :ـ . 80
 -110حققه صالح الدين املنجد .
 -110 21حققه خالد حسن أبو اجلود .
 -118ظ :مذاهب التفسري اإلسالمي  /كولد زهيري. 06 :

 -110العربية  /يوهان فك. 5 :
 -136فقه اللغات السامية  /بروكلامن. 31 :
 -131ظ :حضارة العرب  /غوستاف لوبون. 006 :
 -131ظ :العربية  /يوهان فك. 161 :
 - 133دراسات املسترشقني حول صحة الشعر اجلاهيل  /د .عبد الرُحن بدوي (موضوع:
مالحظات حول صحة القصائد العربية القديمة ـ ألفرت) , 03 :ظ :حممد يف مكة  /مونتجمري:
 313ـ 310
 -130م .ن " (موضوع :من تأريخ ونقد الشعر العريب  /نولدكه). 31 :
 -135تأريخ االدب العريب /بروكلامن. 0 / 3 :
 -130م .ن. 0 / 3 :
 -130ظ :م .ن. 8 / 3 :
 -138ظ :مكة يف دراسات املسترشقني (األحابيش والنظام العسكري يف مكة زمن اهلجرة ـ القسم
الثاين)  /المنس. 06 :

 -108ظ :تأريخ القرآن  /نولدكه. 308 :
 -100حممد يف مكه  /مونتجمري. 100 :
 -156ظ :حياة حممد  /درمنغم " . 100
 -151سورة القلم  /اآلية . 0
 -151سورة آل عمران  /اآلية . 150
 -153سورة الضحى  /اآليات  0ـ . 11
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 -130ظ :م .ن. 00 :
 -106ظ :م .ن. 00 :
 -101م .ن 165 :ـ . 160
 -101ظ :مذاهب التفسري اإلسالمي  /كولد زهيري 80 ,05 :ـ . 80
 -103ظ :م .ن. 81 :
 -100ظ :تأريخ القرآن  /نولكه. 300 :
 -105ظ :م .ن 308 :ـ . 300
 -100ظ :م .ن. 305 :
 -100سورة عبس  /اآليات  1ـ . 3
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* مصادر البحث *
 - آراء املسترشقني حول القرآن الكريم وتفسريه ـ دراسة ونقد ـ عمر ابراهيم رضوان ـ إرشاف
مصطفى مسلم ـ دار طيبة للنرش والتوزيع ـ الرياض .
عربه الكاتب حممد السباعي ـ دار الرائد العريب ـ بريوت ـ الطبعة
 - األبطال  /توماس كارليل ـ ّ
الرابعة ـ  1081م .
 اإلتقان يف علوم القرآن /تأليف اإلمام جالل الدين عبدالرُحن بن أيب بكر السيوطي الشافعي
وخرج آياته حممد هاشم سامل ـ بريوت ـ لبنان ـ دار
(املتويف سنة 011هـ) ـ ضبطه
ّ
وصححه ّ
الكتب العلمية ـ 1010هـ 1663 -م.
 - االسترشاق ,الذرائع ,النشأة ـ املحتوى ـ السيد أُحدفرج ـ القاهرة ـ الطبعة االوىل ـ 1000م.
 - االسترشاق يف التأريخ ـ اإلشكاالت ,الدوافع ,التوجيهات ,االهتاممات ـ الدكتور عبد
اجلبار ناجي ـ املركز األكاديمي لألبحاث ـ بريوت ـ الطبعة األوىل ـ 1613م .
 - االسترشاق ـ املفاهيم الغربية للرشق ـ ادوارد سعيد –ترمجة د .حممد عناين ـ رؤية للنرش
والتوزيع ـ القاهرة  1660م .
 - االسترشاق وآل سعود ـ د .أُحد عبد احلميد غراب ـ دار القصيم للطباعة والنرش ـ الطبعة
االوىل ـ 1000م .
 - اإلسقاط يف مناهج املسترشقني واملبرشين ـ شوقي أبو خليل ـ دار الفكر ـ دمشق ـ الطبعة
أساسيات فهم النص القرآين /أ.م.د .عادل النرصاوي

االوىل ـ 1008م .
 - اإلسالم يف قفص االهتام ـ شوقي أبو خليل ـ دار الفكر ـ دمشق ـ  1000م .
 - اإلسالم األسس –كولني ترينر ـ ترمجة نجوان نور الدين ـ مراجعة سعود املوىل ـ الرشكة
العربية لألبحاث والنرش ـ بريوت ـ الطبعة األوىل ـ  1660م .
 - اإلسالم والغرب ـ إشكالية التعايش والرصاع ـ سمري سليامن ـ مؤسسة التوحيد و النرش
الثقايف ـ الطبعة االوىل ـ  1000م .
 - اإلسالم يتحدّ ى ـ وحيد الدين خان ـ ترمجة ظفر اإلسالم خان ـ مراجعة وتقديم عبد
الصبور شاهني ـ القاهرة ـ املختار اإلسالمي ـ الطبعة الثامنة ـ  1080م .
 إشكالية البعد التأرخيي للقرآن ,دراسة تأسيسية لتأريخ بعض السور القرآنية ـ د .عادل عباس
النرصاوي ـ دار متوز ـ دمشق ـ الطبعة األوىل ـ 1615م .

 -  22االعتذار حممد والقرآن ـ جان ديون بورث ـ ترمجة عباس اخللييل ـ رشكة نبي حاج حممد

حسني إقبال ـ طهران ـ مطبعة إقبال ـ  1305هـ .
 - افرتاءات املسترشقني عىل اإلسالم والرد عليها ـ د .حييى مراد ـ دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ
لبنان ـ الطبعة األوىل ـ  1660م ـ 1015هـ .
أي إسالم ـ جاك بريك ـ تذييل رضا كريان ـ ترمجة بشري السباعي ـ دار العامل الثالث ـ الطبعة
ّ - 
األوىل ـ 1660م .
 البحر املحيط يف اصول الفقه ـ اإلمام بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهلل الزركيش (ت
خرج احاديثه و ع ّلق عليه الدكتور حممد حممد تامر ـ دار الكتب
000هـ) ضبط نصوصه و ّ
العلمية ـ بريوت ـ لبنان ـ ط 1ـ 1011هـ 1666 -م.
 - تأريخ األدب العريب ـ كارل بروكلامن ـ نقله اىل العربية د.عبد احلليم النجار ـ دار الكتاب
اإلسالمي ـ مطبعة ستار ـ الطبعة االوىل ـ  1010هـ 1665 -م .
 - تأريخ حركة االسترشاق  ,الدراسات العربية و اإلسالمية يف أوربا حتى بداية القرن العرشين
ـ يوهان فوك ـ نقله عن األملانية عمر لطفي العامل ـ دار املدار اإلسالمي ـ بريوت ـ لبنان ـ
الطبعة الثانية  1661 -م.
 - تأريخ الشعوب اإلسالمية ـ كارل بروكلامن ـ نقله اىل العربية نبيه أمني فارس ,منري البعلبكي,
دار العلم للماليني ـ بريوت ـ الطبعة الثالثة ـ  1006م .
 - تأريخ القرآن ـ تيودور نولدكه ـ فريد ريش شفايل ـ نقله اىل العربية و حققه جورج تامر -دار
نرش جورج املز ـ هيلد سهايم ـ زوريج ـ نيويورك ـ باذن دار نرش و مكتبة ديت ريش ـ فيسادن ـ
 - تطور القرآن التأرخيي ـ كانون سل ـ ترمجة مالك سلامين ـ لندن بريطانيا ـ الطبعة الرابعة ـ
 1013م .
 ترمجة معاين القرآن وتطور فهمه عند العرب ـ عبد اهلل عباس الندوي ـ دار الفتح ـ مكة املكرمة
ـ  1001م .
 - حضارة العرب ـ د .غوستاف لوبون ـ نقله اىل العربية عادل زعيرت ـ اهليئة املرصية للكتاب ـ
 1611م .
 - احلضارة العربية ـ جاك ريسلر ـ تعريف الدكتور خليل أُحد خليل ـ منشورات عويدات ـ
بريوت ـ باريس .
 - حياة حممد ـ إميل درمنغم ـ نقله اىل العربية عادل زعيرت ـ املؤسسة العربية للدراسات و النرش
ـ بريوت ـ لبنان ـ الطبعة الثانية ـ  1088م .
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 - دفاع عن اإلسالم  -لورا فيشيا فاغلريي ـ نقله اىل العربية منري البعلبكي ـ بريوت ـ لبنان ـ
دار العلم للماليني ـ الطبعة اخلامسة ـ  1081م .
 - دفاع عن القرآن ضد منتقديه ـ د .عبد الرُحن بدوي ـ ترمجة كامل جاد اهلل ـ الدار العاملية
للكتب و النرش.
 ديوان عبيد بن األبرص ـ حتقيق املسترشق جيمس شارل ليال ـ دار املعارف .
حرفها املسترشقون  /ترمجة حممد عبد العظيم ـ الرياض ـ الطبعة الثانية
 - السرية النبوية وكيف ّ
ـ  1006م .
 - صورة اإلسالم يف أوربا يف القرون الوسطى– ريتشارد سوذرن– ترمجة د .رضوان السيد ـ
املدار اإلسالمي ـ بريوت ـ لبنان  1660-م.
 الصاحبي يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها /أبو احلسن أُحد بن فارس (ت305هـ) ـ
ح ّققه وقدّ م له مصطفى الشومي ـ بريوت ـ لبنان ـ مؤسسة أ .بدران للطباعة والنرش ـ 1381هـ
 1003م. طبقات فحول الشعراء /حممد بن سالم اجلمحي ـ قراه ورشحه حممود أُحد شاكر ـ دار املدين
بجدة.
 - العقيدة والرشيعة واإلسالم ـ املسترشق اجناس جولد تسهري ـ نقله اىل العربية حممد يوسف
موسى و عبد العزيز عبد احلق و عىل حسن عبد القادر ـ دار الرائد العريب ـ بريوت ـ لبنان ـ
(طبعة مصورة عن دار الكتاب املرصي بتأريخ فرباير  1000م) .
أساسيات فهم النص القرآين /أ.م.د .عادل النرصاوي

21

 العربية (دراسات يف اللغة واللهجات واألساليب) /من عمل يوهان فك ـ نقله إىل العربية
وحق ّقه وفهرس له الدكتور عبداحلليم النجار ـ القاهرة ـ مكتبة اخلانجي بمرص ـ مطبعة دار
املعارف العريب ـ 1306هـ 1051 -م.
 - الفكر االسترشاقي  -تارخيه وتقويمه ـ حممد الدسوقي ـ مؤسسة التوحيد للنرش الثقايف ـ
1000م .
 فقه اللغات السامية ــ كارل بروكلامن ــ ترمجه عن األملانية الدكتور رمضان عبد التواب ــ
مطبوعات جامعة الرياض ــ 1300هــ _ 1000م
 - قراءة نقدية يف "تأريخ القرآن" للمسترشق ثيودور نولدكه -حسن عيل حسن مطر اهلاشمي ـ
دار الكفيل للطباعة و النرش و التوزيع ـ الطبعة االوىل ـ  1035هـ  1610 -م .
 - القرآن الكريم والتوراة واالنجيل والعلم ـ دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة ـ
د .موريس بوكاي ـ مكتبة مدبويل ـ القاهرة ـ الطبعة الثانية ـ  1660م .

 القرآن يف حميطه اخلارجي ـ إعداد جربائيل سعيد رينولدز ـ منشورات اجلمل ـ بريوت ـ بغداد ـ
 1611م.
 - القرآن ـ نزوله ,تدوينه ,ترمجته و تأثريه ـ بالشري ـ ترمجة رضا سعادة ـ بريوت ـ الطبعة االوىل
ـ 1000م .
 اللغات السامية ــ تيو دور نولدكه ــ ترمجه عن االملانية الدكتور رمضان ــ مكتبة دار النهضة ا
لعربية ــ املطبعة الكاملية .
 اللغات يف القرآن ـ اسامعيل بن عمرو املقريء ـ حققه ونرشه صالح الدين املنجد ـ مطبعة
الرسالة ـ القاهرة ـ الطبعة األوىل ـ 1300هـ 1000 -م .
 لغات القبائل الواردة يف القرآن ـ تأليف اإلمام أيب عبيدة القاسم بن سالم (150هـ 110 -م) ـ
كتبها
 - حممد يف مكة ـ و .مونتجمري وات ـ ترمجة عبد الرُحن الشيخ و حسني عيسى ـ د .اُحد
شلبي ـ اهليئة املرصية للكتاب ـ  1661م .
 جممع البيان يف علوم القرآن /ملؤلفه الشيخ أبو عيل الفضل بن احلسن الطربيس ـ وقف عىل
تصحيحه وحتقيقه والتعليق عليه الفاضل املتتّبع احلاج السيد هاشم الرسويل املحالّيت ـ بريوت ـ
دار إحياء الرتاث العريب ـ 1300هـ .
 - مذاهب التفسري اإلسالمي ـ املسترشق اجناس جولدتسهري ـ ترمجة د .عبد احلليم النجار ـ
دار اقرأ ـ بريوت ـ لبنان ـ الطبعة اخلامسة ـ  1013هـ  1001 -م .
الطبعة االوىل ـ  1066هـ  1086 -م.
 املسترشقون والدراسات القرآنية –الدكتور حممد حسني عيل الصغري -دار املؤرخ العريب ـ
بريوت ـ لبنان ـ الطبعة األوىل ـ 1016هـ 1000 -م .
 مصادر الشعر اجلاهيل وقيمتها التأرخيية ـ د .نارص الدين األسد ـ درار املعارف بمرص ـ الطبعة
اخلامسة .
 املفضليات ـ حممد بن املفضل الضبي ـ حتقيق املسترشق جيمس شارل ليال -
 - مكة يف دراسات املسترشقني ـ املسترشق البلجيكي األب المنس  ,واملسترشق الربيطاين
الربوفيسور كسرت ـ املركز االكاديمي لألبحاث ـ بريوت ـ الطبعة االوىل ـ . 1610
 منع تدوين احلديث ,قراءة يف منهجة الفكر وأصول مدرستي احلديث عند املدرستني ـ السيد
عيل الشهرستاين ـ مؤسسة الرافد ـ قم ـ الطبعة الرابعة ـ  1036هـ  1660 -م.
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 - املسترشقون وترمجة القرآن الكريم ـ د .حممد صالح البنداق ـ دار االفاق اجلديدة ـ بريوت –
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 - نقد اخلطاب االسترشاقي ـ د .سايس سامل احلاج ـ دار املدار اإلسالمي ـ الطبعة االوىل ـ
1661م .
 نقد كتاب يف الشعراجلاهيل ـ حممد اخلّض حسني ـ القاهرة ـ .1010
 هناية األرب يف فنون العرب ,النويري  ,مطبعة دار الكتب املرصية  ,القاهرة ى,
1300هـ1055/م.
املجالت:
 جملة األزهر(امللحق) 1306هـ 1006 -م ـ موضوع (املسترشقون واإلسالم) لألستاذ إبراهيم
اللبان .
 جملة دراسات استرشاقية ـ السنة الثانية ـ العدد  3ـ شتاء 1615م ـ  1030هـ  -موضوع
(دراسات كولدتسهري القرآنية) لألستاذ سعيد جميد بور طباطبائي.

***
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