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مقدمة في طبيعة مناهج المستشرقين
في دراسة القرآن الكريم
يسعى هذا البحث إىل تأكيد أن طرائق املستشرقني ومناهجهم يف دراسة
القرآن الكرمي ختتلف عن تلكم املوظفة يف علوم أخرى ،ذلك أن املنهج
االستشراقي العام يف دراسة تاريخ القرآن وعلومه يكاد يكون غري علمي،
ومفصوالا عن سياق املوضوعية واحلياد املطلوبني يف كل حبث ،وبالتايل يف كل
منهج علمي .لقد اهتم املستشرقون بدراسة علوم القرآن والتفسري اهتمام ا بالغ ا
على اعتبار كوهنا علوما خادمة للقرآن ومعينة على فهم مقاصده وأغراضه،
والشك أن القرآنيات تشكل اجملال اخلصب الذي تواردت عليه أقالم كثري من
املستشرقني سواء بالدراسة والبحث أو بالتحليل والنقد .ولقد بات من املألوف
أن كل ما تعلق بالقرآن يف دراسات القوم ال ميكن االعتداد به ألبتة؛ ألنه ال
َمَالة مطم للم َسلمات اليت جيزم هبا املسلمون ،ومشكك يف البدهيات اليت
يؤمنون هبا ،وأصبح يف حكم اليقني أن عامل املشرقيات عندما يتأهب لدراسة
القرآن الكرمي يضع نصب عينيه دعوى بشرية القرآن؛ متمالا أن يكون مصدره
من كل جهة إال من السماء ،وبالتايل ،وبناء على هذا االعتقاد الذي يصبح
عند الرجل م َسلمة بديهية ،تأيت كل أحباثه ومجيع دراساته قد استوت على
أساس غري صحيح ،واحنرفت عن املنهج الصائب الذي يفرض نوعا من
التعاطف ،أو على األقل نوع ا من االحرتام النسيب للمصدر الغَْيِيب الذي ينبين
عليه الوحي القرآين .إال أن هذا ال مينع من االطال على ما يقال يف حق
تبني مناهج وآليات البحث لدى القوم.
القرآن الكرمي ،وبالتايل ُ
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إننا باملقابل ال ننكر تغري املنهج االستشراقي يف هذا اجملال حنو األفضل
واألحسن ،فثمة فرق بني االستشراق القدمي واالستشراق املعاصر ،لكنه فرق يف
الدرجة فقط وليس يف النو  ،لقد أضحى االستشراق املعاصر أقدر على تفهم
واستيعاب بعض قضايا ومسائل علوم القرآن وإحياءاهتا عكس ما كان سائدا قبل
مطلع القرن العشرين؛ حيث كانت أحباث املستشرقني القرآنية يطبعها منهج
سافر يوجه من خالله الشتم والسب يف حق القرآن الكرمي ،والنيب عليه الصالة
والسالم.
وال نفي أنه بعد االجتهاد يف األمر والنظر مليا يف اجتاهات االستشراق
وحتوالته ،تبني أن رجالا لقب بشيخ املستشرقني يف الدراسات القرآنية ،كان ميثل
فعالا حلقة وصل بني املنهج االستشراقي القدمي واملنهج االستشراقي املعاصر،
وميثل فكر الرجل الذي هو تيودورنولدكه (ت 1391م)  Th Noldekeيف هذا
اجملال كتابه الشهري ((تاريخ القرآن))  )1( Geschichte des Qoransالذي
يعد دستور املستشرقني يف معرفة تاريخ القرآن ،حىت أضحى الكتاب أبرز
املصادر اليت ال يستغين عنها الباحثون الغربيون يف ميدان القرآنيات ،فهو عرض
تارخيي مفصل لكل املسائل واملوضوعات اليت تتصل بتاريخ القرآن الكرمي
وعلومه وخمتلف مباحثه وقضاياه ،منذ نزول الوحي إىل عصر املؤلف.
ومن أسباب شهرة الكتاب وتسنُم صاحبه جملد أثيل يف أوربا – نرى
معشر الباحثني املسلمني أنه ال يستحقه -اتبا نولدكه لطريقة يف التأليف
اسرتعت انتباه زمالئه املتخصصني يف سائر معاقل االستشراق يف أوربا وأمريكا؛
( )1الكتاب يقع يف ثالثة أجزاء بقي يف أصله األملاين ،ومل يرتجم إىل أية لغة أخرى (الباحث).
بل ترجم الكتاب إىل اللغة العربية كامالا ،وصدر عن مؤسسة كونراد أدناور األملانية بالتعاون مع معهد غوته
يف بريوت (اللجنة العلمية).
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فقد حرص على إبراز سائر وجهات النظر الثابتة يف مسألة من مسائل علوم
القرآن؛ معتمدا يف ذلك على استقصاء خمتلف اآلراء من مصادر عربية وأجنبية
شهرية ومغمورة ،خمطوطة ومطبوعة على حد سواء ،كما أنه اتبع يف عملية
االستقصاء واالستقراء ،مث االستدالل منهج ا أكادمييا صارم ا مل يكن معهودا من
قبل ،وبذلك أمكن القول بأن نولدكه قد وضع منهجا جديدا يف الدراسات
القرآنية .لعـل أبرز معاملـه الرجـو مباشرة إىل املصنفات العربية اللصيقة مبجال
القرآنيات ،يف الوقت الذي كان فيه املنهج االستشراقي القدمي خيلط بني شيء
قليل مما هو مبثوث يف املصادر ،وما كانت متليه ختيالت وتكهنات املستشرقني.
بيد أن احلقيقة املتمثلة يف استعمال نولدكه ألدوات حبث جديدة ،وملنهج
صارم يف الدراسة والتحليل ال ميكنها أن حتجبنا عن استبصار حقائق أخرى
تتمثل يف سوء توظيف تلك األدوات البحثية على حنو مبيت ،فضال عن
القصور واخللل يف املنهج املطروق.
وميكن اعتبار كتاب نولدكه منعطفا بارزا يف سياق البحث االستشراقي يف
الدراسات القرآنية ،ومما زاد تكريس هذا األمر اهتمام املستشرقني املتأخرين كافة
بالكتاب ،واتكاؤهم عليه يف أحباثهم ودراساهتم ،حىت إنه ال يكاد خيلو مؤلف
يف املوضو من االعتماد على الكتاب ومتابعة صاحبه فيما ذهب إليه من آراء
ومواقف( ،)1وال ميكن أن ننسى هبذا الصدد دور مدرسة نولدكه األملانية يف
حقل القرآنيات ،وهي مدرسة اشتهرت َوبزت غريها من املدارس األوروبية؛
حيث برز فيها ثالثة رواد رابعهم شيخهم نولدكه الذي عهد إىل هؤالء التالمذة
شفايل  ،Schwallyوأوتو برتزل  ،O.Pretzelوبرجشرتاسر Bergstrasser

( )1راجع على سبيل املثال :مادة (( )) Quranيف دائرة املعارف اإلسالمية االستشراقية يف طبعتها الثانية
( )505/5وكتاب بالشري  R.Blachèreمدخل إىل القرآن الكرمي  Introduction au Coranوكتاب
وانسربوه Wansbrough :دراسات قرآنية Quranic Studies :وغريها.
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مهمة تنقيح الكتاب والتعليق عليه ،وهو ما حصل فعالا عندما مت إخراج جزأين
منه عام 1313م ،يف حني مت إصدار اجلزء الثالث عام 1391م (.)1
لقد فتح نولدكه بكتابه هذا بابا َو َجلَه كثري من املستشرقني النـزاعني إىل
دراسة القرآن الكرمي ،على حنو يرى أن الدراسات القرآنية ال ميكن أن تبحث
مبعـزل عـن الدراسات اللغوية واملناهج الفلولوجية واعتماد املصادر القدمية .وميكن
القول بأن كتاب نولدكه كان فصالا فاصالا بني عهد كان يدرس فيه القرآن على
أساس أنه هرطقة وجمموعة من التخيالت والتصورات جاء هبا نيب مزيف ،وبني
عهد أخذ ينظر فيه إىل القرآن بقدر _ ولو ضئيل _ من االحرتام على أساس
أنه كتاب املسلمني املقدس ،الذي جيب أن يدرس أسلوبه وتبحث مضامينه
وينقب عن حلقاته .غري أن املستشرق الذي يدرس القرآن وال يؤمن بكونه من
عند اهلل تعاىل مهما حاول التجرد من اهلوى والتزام شيء من املوضوعية واحلياد،
فإنه واقع ال مالة يف أخطاء فظيعة ونظريات واهية تتأرجح بني سوء الفهم تارة،
وسوء النية تارة أخرى ،فهذا نولدكه نفسه ال يرتدد يف احلكم على نبينا ممد
صلى اهلل عليه وسلم بقوله _ وبئس القول _(( :صائغ غري موهوب لسور قرآنية
مشوشة األسلوب)) (.)9
لكن ميكن االعرتاف بأن املستشرقني املعاصرين لنا ابتداء من النصف
الثاين من (ق 90م) هم أقدر على حتاشي أساليب الطعن والتجريح يف حق
القرآن الكرمي ونبينا عليه الصالة والسالم ،فقد فرضت عالقات هؤالء بالدول
العربية واإلسالمية وبشخصياهتا العلمية قدرا من االحرتام والتعاطف ،مما أمكن
(1) Theodor Noldeke: Geschichte des corans (GdQ): Leipzig 1919 (Tome1-2) 1926
)(t-3
(2) GdQ 1/19.
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معه القول بأن قصور املناهج االستشراقية املعاصرة يف جمال القرآنيات أمر قد ال
يظهر جليا لغري القلة من املتخصصني يف علوم القرآن ممن يستطيعون اكتشاف
مواطن اخلطأ والضعف يف إنتاجات املستشرقني يف هذا امليدان.
فهذا مونتغمري وات  Wattيقول يف مقدمة كتابه ((ممد يف مكة)) وهو
يوضح منهجه وطريقته يف التعامل مع القرآن الكرمي(( :فيما يتعلق باملسائل
الكالمية اليت أثريت بني املسيحية واإلسالم ،فقد جهدت يف اختاذ موقف مايد
منها ،وهكذا وبصدد معرفة ما إذا كان القرآن كالم اهلل أو ليس كالمه امتنعت
عن استعمال تعبري مثل (قال تعاىل) أو (قال ممد) يف كل مرة أستشهد فيها
بالقرآن ،بل أقول بكل بساطة( :يقول القرآن) .وأقول لقرائي املسلمني شيئا
مماثال ،فقد ألزمت نفسي ،برغم إخالصي ملعطيات العلم التارخيي املكرس يف
الغرب أال أقول أي شيء ميكن أن يتعارض مع معتقدات اإلسالم
األساسية))(.)1
فالرجل إذن جتاوز طريقة املستشرقني القدامى الذين كانوا ينسبون
حديث القرآن ومعطياته إىل ممد صلى اهلل عليه وسلم بقوهلم ( قال ممد أو
ذكر ممد ،)...لكنه يف الوقت نفسه ال يستطيع أن يقول( :قال اهلل تعاىل)؛
ألنه ال يؤمن بأن القرآن كالم اهلل .يقول املستشرق الفرنسي مكسيم رودنسون
( M.Rodinsonت9005م)(( :لو سايرت املسلمني يف إمياهنم ،ولو أخفيت
عنهم حقيقة رأيي حول القرآن لكان ذلك أدعى يل إىل ربط عالقة وطيدة بيين
وبني املسلمني وبني احلكومات اإلسالمية ،ولكنين ال أريد أن أخد أحدا،
وبإمكان املسلمني االمتنا عن قراءة كتايب ( يقصد كتابه عن سرية ممد صلى
( )1منتغمري وات :ممد يف مكة ،تعريب شعبان بركات ،املكتبة العصرية ببريوت ص .5
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اهلل عليه وسلم) ،واالطال على تفكري غري املسلم حول هذه القضية وهلم احلق
يف ذلك ،.....فأنا ال أعتقد طبعا أن القرآن هو كتاب اهلل ،إذ لو كان األمر
كذلك ألصبحت مسلما.)1()).....
من جهة ثانية ال بد من اإلشارة إىل أن هناك فئة من املستشرقني ممن
تبني هلم عقم هذا املنهج التارخيي البايل وانسداد طرقه وعدم جدواه قد حنوا
منحى جديدا يف دراساهتم مستخدمني طرائق العلوم اإلنسانية املعاصرة واملناهج
التحليلية يف نقد النصوص.
وهذه احملاوالت قليلة ونادرة ال تتجاوز بعـض الكتب واألحبـاث املنشـورة
يف جمالت املستشرقني العاملية؛ لذلك يصعب احلكم مبكرا على مدى جديتها
وجدواها .ويبقى أن حصيلة الدراسات القرآنية املعاصرة اليت أجنبتها معاقل
االستشراق الغربية واليت تكفل لنا تكوين نظرة عامة عن مناهج املستشرقني
املعاصرين يف الدراسات القرآنية ال تتعدى كتب كبار املستشرقني اليت اهتمت
باحلديث عن تاريخ القرآن وعلومه ،أو مبوضوعات هلا عالقة لصيقة بذلك.
من جهة أخرى ال نفي وحنن حناول استقراء خمتلف مناهج املستشرقني
املعاصرين يف دراسة علوم القرآن وتارخيه صعوبة استبانة طرائق املعاجلة وآليات
املنهج املوظف واملطروق؛ نظرا لتباين اخللفيات الفكرية اليت ينطلق منها القوم،
وكذا تنو مداخـل وطرق البحث املطبقة ،وهلذا فإن األمر حيتاج بالتأكيد إىل
كثري من التنقيب والبحث واستعمال احلس النقدي الكفيل مبتابعة املستشرق يف
عمله خطوة بعد خطوة؛ من أجل الوقوف على معامل املنهج املتبع ،ومواطن
اخللل والضعف اليت قد تطاهلا.
(1) M. Rodinson: Mohamet. Paris 1961 p 256.
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إن تناول املستشرقني حلقل القرآنيات شديد التعقيد والتداخل ال ميكن
حصره وتصنيفه بيسر؛ الختالف مناهج املستشرقني وخلفياهتم الفكرية والثقافية
اليت ينطلقون منها يف دراساهتم ،وترجع صعوبة التصنيف أيض ا إىل تنو مداخل
وطرق تناول املوضوعات املرتبطة بالقرآن حسب تطبيقهم هلا يف الزمان واملكان.
إننا بقدر ما ننوي استعراض مناهج القوم يف دراسة القرآن الكرمي واليت
تعترب إىل حد بعيد خملة بقواعد املنهج العلمي الصحيح ،نرمي إىل جتاوز اإلشارة
إىل بعض األعمال املفيدة اليت قدمها زمرة من املستشرقني يف جمال حتقيق ونشر
النصوص املتعلقة بالدراسات القرآنية ،مثل نشر ((التيسري)) و((املقنع)) وكالمها
للداين (ت555ه)( )1وغاية النهاية يف طبقات القراء البن اجلزري
(ت399ه)( )9وبعض كتب شـواذ القراءات ومعاين القرآن وغريها .ويرجع
لتالمذة نولدكه األملان أكرب الفضل يف ارتياد حتقيق النصوص القرآنية ونشرها،
وهو ما كان ميثل بالنسبة إليهم جزءا من مشرو ضخم شر فيه هؤالء بتأسيس
معهد لألحباث القرآنية مبدينة ميونيخ ،وقد اهتموا جبمع كل املصادر املطبوعة
واملخطوطة املتعلقة بالقرآن الكرمي وعلومه مع الشرو يف إجناز أوسع وأضخم
تفسري للقرآن يتمثل يف وضع كل آية من آيات القرآن يف علبة خاصة جتمع
فيها تفسريات اآلية حسب مفسري القرآن منذ عهد الصحابة إىل عصرنا
هذا.ورتبوا تلك االقتباسات حسب زمن املفسر األقدم فاألقدم ،فكان من
املمكن أن يعرف تطور التفسري لكل لفظة ولكل آية من القرآن .غري أن هذا
املعهد الذي احتضن املشرو قد وقعت عليه قنابل احلرب العاملية الثانية فدمرته
وأتلفت املشرو .
( )1نشرمها أوتو برتزل ضمن سلسلة ((نشريات إسالمية))  Bibliotheca Islamicaوذلك عام 1390م.
( )9نشره برجسرتاسر عام 1399م.
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إن مثل هذه األعمال اإلجيابية لن نقف عندها؛ ألن مهمتنا يف هذا
البحث تقتضي الكشف عن مناهج هؤالء املستشرقني يف دراسة القرآن وعلومه
واليت نؤكد مرة أخرى أن املستشرق مهما حاول أن يكون على درجة من
احليادية والتزام املوضوعية يف أحباثه القرآنية ،فإنه لن يفلح يف ذلك؛ ألن
دراسات املستشرقني يف جمال القرآنيات ليست كغريها ،ال لشيء إال لكوهنا
تنصب على موضو يرتبط مبسألة الوحي احملمدي الذي ال يؤمن به الباحث
ُ
الغريب ،وال ميكن أن يتعاطف معه مبدئي ا ،وبالتايل ال بد أن تؤثر فيه قناعاته الدينية
وخلفياته الفكرية يف جمال البحث ،كما أن املسائل القرآنية ترتبط بعامل الغيب الذي
ليس مبقدور احلس أو العقل أن يديل بكلمة فيها إال مبقدار ،إذ إن رؤية املستشرق
العقلية واملادية البد أن متارس نوعا من التكسري والتجريح يف حق القرآن الكرمي
املسلمات.
وعلومه ،فرتتطم بذلك بالبدهيات و َ
وننتقل اآلن إىل استعراض بعض أبرز املناهج االستشراقية يف حبث علوم
القرآن وقضاياه.
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المبحث األول :منهج التشكيك فيما هو قطعي
لقد انساق املستشرقون املعاصرون مع أسالفهم يف اتبا منهج الشك
واملبالغة يف إثارة الشكوك حول الوقائع التارخيية الثابتة ،والروايات الصحيحة
املرتبطة بتاريخ القرآن وعلومه ،واعتمدوا يف ذلك على عملية االنتقاء بطريقة
مغرضة وهادفة إىل ما يصبون إليه من نتائج عكسية ،كما أن عدم ثقتهم يف
صحة النص القرآين دفعهم إىل الشك يف أمانة نقله وسالمة تبليغه ،إضافة إىل
الشك يف مجعه وترتيبه ،وهكذا يدعي كثري من املستشرقني أن النص القرآين
الذي جاء به ممد صلى اهلل عليه وسلم قد نالته  -بعد إفضائه به إىل الناس -
تعديالت بالزيادة والنقصان خاصة يف صورته املكتوبة ( ،)1ووجدوا يف موضو
اختالف املصاحف اخلاصة اليت كانت بأيدي بعض الصحابة ميدان ا خيبُون فيه
ليشفوا رغبة يف صدورهم :هي زلزلة العقيدة وفتح أبواب الشكوك واالرتياب،
فهؤالء املستشرقون يعرفون أن الشك يف نص يوجب الشك يف آخر؛ ولذلك
فهم يلحون يف طلب روايات االختالف ،وينقلوهنا يف غري حترز ،ويؤيدوهنا
غالبا ،وال ميتحنون أسانيدها ،وال يلتفتون إىل آراء علماء املسلمني فيها.
()9
وقد مجع املستشرق اإلجنليزي آرثر جفري Arthur Jeffery
االختالفات املنسوبة إىل املصاحف الفردية لبعض الصحابة أمثال:
ابن مسعود ،وأيب بن كعب ،وعلي بن أيب طالب ،وابن عباس ،وأيب موسى
األشعري ،وحفصة ،وأنس بن مالك ،وزيد بن ثابت ،وغريهم ،كما مجع
(1) Encyclopédie de l'Islam , 2ème édition 1985 (5/405).

( )9قام الرجل بنشر كتاب ((املصاحف)) البن أيب داود (ت  )911وأحلق جفري بكتاب املصاحف مقدمة
مطولة باللغة اإلجنليزية ضمنها ما زعم أهنا مصاحف الصحابة اخلاصة.
Arthur Jeffery: Materials for the History of the Text of the Quran,Istanbul 1937.
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االختالفات املنسوبة إىل بعض مصاحف التابعني ،وقد مجع ذلك من خمتلف
املصادر القدمية اليت احتفظت بالروايات اآلحاد والشاذة املنسوبة إليهـم ،وخباصة
تفسري الطربي الذي استقصى الشيء الكثري من ذلك.
ومع أن بعضهم ال جيدون مناص ا من االعرتاف بأن بعض االختالفات
تبدو مستحيلة من الناحية اللغوية ،وبعضها اآلخر يشعر أهنا مما اخرتعه بعض
اللغويني الذين نسبوها هلؤالء الصحابة والتابعني ،فإهنم يصفون مصحف عثمان
(رضي اهلل عنه) بأنه أقرب املصاحف إىل األصل ( ،)1وال يقولون إنه األصل
املوثوق به نفسه ،فهم يتحاشون االعرتاف بأن القرآن الكرمي قد مجع وفق منهج
علمي رصني قوامه التوثيق والدقة والتثبت ،وقد أمجع الصحابة على صحة هذا
اجلمع وتلقوه بالقبول والعناية ،وأخذوا مبا تضمنه من األوجه والقراءات( ،)9ومن
ضمن هؤالء الصحابة _ بطبيعة احلال _ مجيع الصحابة الذين حشد هلم آرثر
جفري مصاحف خاصة تتضمن بعض االختالفات ،ومنهم علي بن أيب طالب
(رضي اهلل عنه) الذي قال(( :أعظم الناس يف املصاحف أجرا أبو بكر فإنه أول
من مجع ما بني اللوحني)) (.)9
كما أن زيد بن ثابت وعبد اهلل بن الزبري اللذين ذكر هلما جفري
مصحفني خاصني كانا ضمن اللجنة الرباعية اليت شكلها عثمان بن عفان
(رضي اهلل عنه) جلمع القرآن يف عهده.
لقد أدرك املسلمون منذ قدمي أن هذه املصاحف اخلاصة اليت أمر اخلليفة
عثمان (رضي اهلل عنه) بإحراقها على مأل من الصحابة ،ومبوافقتهم _ ومل يبق
(1) Materials p 10.

( )9د .لبيب السعيد :اجلمع الصويت األول للقرآن ،طبعة دار املعارف بالقاهرة  1393ص .999
( )9اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي .طبعة دار الكتب العلمية ببريوت.199 /1 ،
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منها شيء _ قد كتبها أصحاهبا ألنفسهم ،وأهنا عبارة عن تقييدات خاصة
تضمنت ما كانت روايته آحادا أو شاذة ،وما نسخت تالوته ،فضالا عن خمتلف
التفسريات والشروح اليت كانوا يسمعوهنا من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،
وحيرصون على تقييدها لالستعانة هبا يف استيعاب مضامني اآليات القرآنية.
لقد وجد املستشرق ولش  Welchكاتب مادة ((القرآن)) يف دائرة
املعارف اإلسالمية يف طبعتها اجلديدة ( )1يف انفراد ابن مسعود (رضي اهلل عنه)
مبصحف خاص خال من ذكر املعوذتني( )9بابا يلجه كما وجله غريه للتشكيك
يف مدى تواتر السورتني ،وبالتايل التشكيك يف مدى موثوقية القرآن الكرمي ،لقد
حاول الرجل تدعيم ما ذهب إليه بنصوص منقطعة وضعيفة تصيدها من كتاب
((املصاحف)) البن أيب داود وغريه من الكتب اليت مل تتحر الصحة يف النقل.
وال شك يف أن الرأي املنسوب إىل ابن مسعود (رضي اهلل عنه) باطل من
أساسه ،وقد رده كثري من العلماء منهم اإلمام الباقالين (ت 509ه) يف كتابه
((إعجاز القرآن)) فقال (.....(( :)9ولو كان قد أنكر السورتني على ما ادعوا
لكانت الصحابة تناظره على ذلك وكان يظهر وينتشر ،فقد تناظروا يف أقل من
هذا .وهذا أمر يوجب التكفري والتضليل ،فكيف جيوز أن يقع التخفيف فيه؟
وقد علمنا إمجاعهم على ما مجعوه يف املصحف ))...مث بني كيف أن الرواية
املنقولة هبذا الصدد ال تعدو أن تكون خرب آحاد ال يسكن إليه ،وال يعول عليه.
كما كذب اإلمام النووي هذه الرواية فقال(( :أمجع املسلمون على أن املعوذتني
والفاحتة وسائر السور املكتوبة يف املصحف قرآن ،وأن من جحد شيئا منها
(1) Encyclopèdie de l'Islam, art ((Quran)).T 5 p: 410.

( )9يف روايات أخرى أن مصحفه خال أيضا من الفاحتة ،انظر اإلتقان .135/1
( )9الباقالين :إعجاز القرآن ،طبعة عامل الكتب ببريوت  1333ص .919
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كفر ،وما نقل عن ابن مسعود _ يف الفاحتة واملعوذتني _ باطل وليس بصحيح
عنه)) ( )1وينقل النووي أيضا عن املازري قوله يف تعليل هذه الرواية فيما لو
كانت صحيحة(( :وحيتمل مما روي من إسقـاط املعوذتـني من مصحف ابن
مسعـود أنه اعتقـد أنه ال يلزمه َكتب كل القرآن وَكتَب ما سوامها وتركهما
لشهرهتما عنده وعند الناس)) (.)9
ولعل أبرز دليل على أن عدم كتابة املعوذتني يف مصحف ابن مسعود ال
تعين عدم حفظه هلما أن الفاحتة هي بدورها ليست يف مصحفه ،فهل يعقل أن
ينكر ابن مسعود السورة اليت ال صالة ملن مل يقرأ هبا.
فاملستشرقون إذن بالرغم من اقتناعهم بتواتر مجيع سور القرآن جيالا بعد
جيل ،والسيما أن التاريخ مل يذكر لنا تبين أية طائفة من املسلمني هلذا الرأي
الباطل املنسوب إىل ابن مسعود ،فإهنم يسعون إىل التشكيك فيما هو قطعي
ومتواتر ،وتنطق به ماليني النسخ من املصاحف املطبوعة يف خمتلف بقا العامل.
إضافة إىل خصيصة احلفظ يف الصدور اليت متيز األمة اإلسالمية ،واليت تؤكد أن
حفظ القرآن عن ظهر قلب بالسند املتصل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
أكرب دليل على موثوقية النص القرآين وحفظه من كل زيادة أو نقصان.

( )1اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي .135/1
( )9شرح النووي على صحيح مسلم .110- 103/9
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المبحث الثاني :منهج االنتقاء في استعمال المصادر
ال شك أن فعالية املنهج املتبع يف أية دراسة ،تتوقف على قيمة املصادر
والروافد املعتمدة؛ إذ هي القاعدة املغذية واملادة اخلام اليت ترتكز عليها الدراسة،
فكلما كانت املصادر رئيسة وأصيلة وذات عالقة مباشرة باملوضو  ،كانت
الدراسة أقرب إىل حصول املراد املنشود واملبتغى املقصود من طرف الباحث.
ويف إطار البحث االستشراقي يتبني أن املنهج املتبع يف انتقاء املصادر
املعينة على حبث املوضوعات املرتبطة بالقرآنيات يتنو وخيتلف تبع ا لطبيعة
املوضوعات املطروقة من جهة ،وملدى موضوعية املستشرق وأمانته العلمية أو
حياده على األقل يف توظيف تلك املصادر والنقل عنها من جهة ثانية.
وسنتحدث فيما يلي عن بعض النقاط اليت تربز لنا نو اخللل املنهجي
الذي ينال أحيانا بعض دراسات املستشرقني يف هذا املضمار؛ إميان ا منا بأن
دراسات املستشرقني يف جمال القرآنيات ليست كغريها _ ال لشيء _ إال لكوهنا
منصبة على موضو يرتبط مبسألة الوحي املنَزل على رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم الذي اليؤمن به الباحث ،وال ميكن أن يتعاطف معه مبدئي ا ،وبالتايل البد
من أن تؤثر فيه قناعاته الدينية يف جمال البحث ،ولعل أبرز مواطن اخللل اليت
ميكن اإلشارة إليها ما يلي:
المطلب األول :اعتماد عدد معين ومحدود من مصنفات
علوم القرآن دون غيرها

وهذا أمر ميكن أن يالحظه كل من تتبع بدقة بعض دراسات القوم يف
جمال القرآنيات ،فعدد املصنفات العربية املتعلقة بعلوم القرآن املعتمدة من طرف
املستشرقني مدود جدا ،وهي يف معظمها كتب جامعة مل تتحر الصحة والنقد
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والرواية السليمة( )1وهكذا جند أن نولدكه ،وبيل ،وبالشري ،وبورتون يف جمال
مجـع القرآن الكرمي ال يتجاوزون كتب املصاحف البن أيب داود ،واإلتقان
للسيوطي ،والفهرست البن الندمي ،يف حني ال جند عندهم اعتمادا يذكر على
الروايات الصحيحة الواردة يف كتب الصحاح والسنن أو يف مقدمات املفسرين
القرآنية (مقدمة ابن عطية _ مقدمة ابن جزي _ ومقدمة القرطيب وغريها):
كما ال جند إشارة إىل كتاب أيب شامة املقدسي (ت 115ه) :املرشد الوجيز
إىل علوم تتعلق بكتاب اهلل العزيز ،أو كتاب ((الربهان يف علوم القرآن)) للزركشي
(ت 935ه) أوكتاب ((التبيان)) للنووي (ت 159ه) أو كتاب ابن اجلوزي
((فنون األفنان يف عجائب علوم القرآن)) أو ما جاء يف فتح الباري البن
حجر(ت )359وغريه من شراح كتب الصحاح والسنن.
من جهة أخرى يالحظ أن املصنفات املعتمدة لدى املستشرقني
املعاصرين هي نفسها اليت كان يعتمدها أسالفهم من املستشرقني القدامى،
وذلك بالرغم من صدور كثري من الكتب املوثوق هبا واملعتمدة يف علوم القرآن،
وهذا أمر يسهل التأكد منه من خالل االطال على لوائح املراجع املعتمدة
لدى املستشرقني املعاصرين مقارنة مبا جاء لدى القدامى منهم .وبذلك ميكن
القول بأن حصر املصادر ونوعيتها يكاد يكون تقليدا يف البحث االستشراقي،
وهو يرمي إىل اإلبقاء على الشبهات واالفرتاءات نفسها اليت نسجها
املستشرقون األوائل ،وذلك عن طريق اإلشارة إىل االقتباسات واإلحاالت ذاهتا
القرآن))

( )1للتدليل على ذلك قمت بإحصاء عدد املراجع اليت ذكرها بالشري يف مقدمة كتابه ((مدخل إىل
فوجدت أنه اعتمد على مائة ومثانية وسبعني كتاب ا ،ليس منها سوى سبعة وأربعني كتاب ا عربي ا ،كثري منها يف
األدب والتاريخ ،مثل :تاريخ اليعقويب ،ومروج الذهب للمسعودي ،وأسد الغابة البن األثري ،ومقدمة ابن
خلدون ،والفهرست البن الندمي ،وغريها.
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مث االستنتاجات واالفرتاضات نفسها ،وهذا ما يالحظ من خالل مادة
((القرآن)) اليت حررها  A.T.Welchيف دائرة املعارف اإلسالمية االستشراقية يف
طبعتها الثانية .وهي مادة مطولة وجامعة ألبرز علوم القرآن اليت درج املستشرقون
على اخلوض فيها ودراستها .والشيء نفسه ميكن مالحظته يف كتاب نولدكه
((تاريخ القرآن)) وكتاب جفري ((مواد من أجل دراسة تاريخ النص القرآين))
وكتاب جون بورتون ((مجع القرآن)) وكتاب بالشري ((مدخل إىل القرآن)).
ومن نواحي الضعف املنهجية اليت تدخل يف السياق نفسه ماولة دراسة
اجتاه معني يف التفسري أو تيار معني يف جمال من جماالت علوم القرآن من خالل
منوذج أو منوذجني يتم اختيارمها ،والوقوف عندمها دون غريمها .مثال ذلك ما
اعتمده جولدزيهر يف كتابه ((مذاهب التفسري اإلسالمي)) ( )1فقد كان يرمي إىل
حتقيق افرتاض بعينه اعتنقه مقدم ا واعتسف من املقدمات واختار من الوسائل
واألمثلة يف تاريخ التفسري ما يوصله إىل ذلك الغرض ،وحيقق له تلك النتيجة
بعينها ،فاقتصر على دراسة تفسريين :تفسري الطربي ،وتفسري املنار ،وقد يكون
من حق املؤلف أن يلتزم منهجا يسعف على تصوير افرتاض يتخيله ،ولكن ليس
من احلق أن يقال إن جهده يف هذا الصدد كشف صادق عن حقيقة التفسري
عند املسلمني .لقد ختري جولدزيهر من مناهج املفسرين ما خيدم فكرته ويكشف
عن أثر االلتزام املذهيب يف توجيه النص وإنطاقه مببادئ املذهب وعقائده،
فاقتصر على دراسة تفاسري مددة (الطربي – الزخمشري-ابن عريب )...ومل
يستقص بيان مذاهب التفسري كلها( ،)9وقد يكون من حق الباحث أن يسلك
( )1إجناس جولدزيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ترمجة د.عبد احلليم النجار ،طبعة دار اقرأ ببريوت.
ضمن كل واحد منها ما يعتقد أنه ميثل تيارا
( )9هذا ما يبدو من تقسيم جولدزيهر لكتابه إىل مخسة مباحث َ
عام ا ،انظر الصفحات.999-931-901-190-99 :
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أي الطرق املنهجية يف حبثه لكي يصبح من الواجب عليه حينئذ أن يلتزم أصول
هذا الطريق طوال حبثه ،وأال يؤمن ببعض املنهج ويكفر بالبعض اآلخر ،ولو فعل
املستشرق ذلك واستقصى جوانب التفسري املذهيب كلها من تشريعية فقهية ،إىل
لغوية حنوية ،أو أثرية موسوعية من خالل مجيع كتب التفسري اليت كانت – على
األقل -يف وقته لتكشفت له حقيقة مغايرة ،وهي أن النص القرآين نص خصيب
متجدد وثري .فليس سهوا إذن أن يغفل جولدزيهر عن آثار أخرى يف التفسري،
وإمنا هو التجاهل املتعمد ليبدو مصول املسلمني من التفسري يف النهاية رذاذا
متناثرا فرقته األهواء احلزبية والفكرية(.)1
المطلب الثاني :انتقاء الروايات الضعيفة والمنقطعة من
مصادر علوم القرآن.
يكاد يتفق منهج املستشرقني العام يف الدراسات القرآنية على تعمد
اختيار األخبار الضعيفة والروايات املنقطعة يف بطون املصادر العربية قصد بناء
أحكامهم عليها ،والتدليل هبا على مقاصد وأغراض معينة.
ولقد وجد املستشرقون يف كتب معينة ما أفادهم يف ضرب بعض الروايات
ببعض قصد التشكيك يف مصداقية النص القرآين ،كما أهنم قد يعتمدون بعض
الروايات املنقطعة اليت ترمي إىل نقض ما هو مشهور ومعروف لدى املسلمني
عن تاريخ النص القرآين ،إن ولش كاتب مادة ((القرآن)) يف دائرة املعارف
اإلسالمية االستشراقية( )9قد وجد فيما أورده السيوطي يف إتقانه( )9من روايات
خمتلفة ومتباينة عن أول من مجع القرآن الكرمي باب ا يَلِجه ،لكي يعرض أمام القراء
( )1انظر كتاب ((اجتاهات التجديد يف تفسري القرآن الكرمي يف مصر)) للدكتور ممد إبراهيم شريف ،دار الرتاث
بالقاهرة  1339ص .9
(2) Encyclopédie de l’Islam Tome 5 p 406.

( )9اإلتقان .115/1
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مجلة من الروايات الضعيفة اليت تسند األولية يف مجع القرآن تارة إىل عمر رضي
اهلل عنه ،وتارة إىل علي رضي اهلل عنه ،وينقل عن ابن أيب داود أيضا رواية مفادها
أن أبا بكر رضي اهلل عنه بدأ باجلمع ،مث أكمل ذلك عمر رضي اهلل عنه ،وينقل
أيض ا رواية عن ابن سعد يف طبقاته( )1مفادها أن عمر رضي اهلل عنه تويف ومل يكمل
َمجْع القرآن.
فمختلف هذه الروايات الضعيفة واملنقطعة تتعارض مع ما جاء يف
صحيح البخاري من أن أول َم ْن َمجَ َع القرآن هو أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه
( .)9وقد وجد معظم املستشرقني يف كتاب "املصاحف" البن أيب داود (ت
911ه) ضالتهم املنشودة ،ومعروف عن ابن أيب داود أنه كان جيمع كل ما بلغه
يف شأن مجع القرآن واختالف مصاحف الصحابة دون متحيص أو تثبت.
المطلب الثالث :توليد النصوص والشواهد بتصيدها من
كتب األدب والتاريخ وغيرها

خيتلف البحث االستشراقي يف حقل القرآنيات عن املنهج اإلسالمي
املؤسس على ضرورة اعتماد املوثوق من املصادر واملشهود له باألولية والتميز،
صبون إىل
فاملصادر القرآنية املوثوقة ليس فيها ما يسعف القوم يف تسويغ ما يَ ْ
تأكيده من أحكام مغرضة ،واستنتاجات مغلوطة وخاطئة أريد هلا أن تكون
كذلك ،وهلذا يلتجئ القوم إىل مصادر أخرى حبث ا عما يعينهم على بلوغ
مأموهلم فيجدون بغيتهم يف كتب األدب والتاريخ وغريها دون أدىن اكرتاث مبا
يشكله اعتماد تلك املصادر يف قضايا جوهرية ترتبط بالدراسات القرآنية من

( )1طبقات ابن سعد .919/9
( )9صحيح البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،باب مجع القرآن ،حديث رقم .5331
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خلل منهجي كبري ،رمبا كان املستشرقون أول من نبهوا خلطورته وعواره يف
أحباثهم األخرى.
وهكذا مثال يتم االعتماد على كتاب مروج الذهب للمسعودي ،وكتاب
األغاين لألصفهاين ،وكتاب الفهرست البن الندمي ،وكتاب اإلحياء للغزايل،
وكتاب احليوان للدمريي وغريها( )1يف دراسة علوم القرآن والتفسري.
وقد يهدف املستشرق من وراء ذلك إىل افتعال نو من التشويش والبلبلة
يف األذهان ،كما فعل الفرنسي بالشري يف معرض حديثه عن عدد السور املكية
واملدنية؛ حيث أحال يف أحد احلواشي على كتاب ((اإلتقان)) مث قال بعد ذلك:
((حسب رواية يقدمها لنا ابن الندمي يف كتابه ((الفهرست)) فإن عدد السور
املكية  35وعدد السور املدنية  ،))93مث يعقب بقوله(( :الحظوا فاجملمو 119
سورة!! ))( )9وهنا جند الرجل الذي عرف مبنهجه الصارم وحسه النقدي يف
البحث مل جيرؤ على أن يقول(( :رمبا وقع سهو يف كالم ابن الندمي أو أن العدد
 31حتول إىل  35خطأا أثناء النسخ أو شيء من هذا القبيل ما دام إمجا األمة
اإلسالمية ،وكذا ما تنطق به املاليني من املصاحف املطبوعة على أن عدد سور
القرآن  115سورة.
والواقع أن كثريا من املستشرقني ودعاة التغريب قد أحلوا على اعتماد مثل
هذه الكتب ،وأولَوها االهتمام البالغ وأعادوا طبعها وأذاعوا هبا ،وحرضوا
الباحثني من التغريبيني على اعتمادها مصادر ومراجع؛ وذلك ألهنا تفسد
احلقائق وترسم صورا غري صحيحة وال موثوقة عن واقع األمور.
( )1انظر اعتماد جولدزيهر على هذه الكتب يف كتابه ((مذاهب التفسري اإلسالمي)) طبعة دار اقرأ ببريوت
1339م يف الصفحات التالية ،31-30-39-93 :وانظر اعتماد بالشري على ((مروج الذهب)) يف كتاب
 Introduction au Coranص  29و .76
(2) Blachère: Opcit p 243, note ;350.
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المطلب الرابع :إهمال المصادر القرآنية األصيلة واالحتفااء

بدراسات المستشرقين السالفة.
يبدو أن من أخطاء منهج املستشرقني يف اعتماد مصادر ومراجع معينة
تع ُمد عدم االكرتاث مبوثوقيتها وأولوية بعضها؛ هلذا جند أن املستشرق الذي
يسعى إىل فرض فكرة معينة وتكريسها ال يلقي باالا إىل املصادر اليت ترمي
مضامينها إىل نقيض ما يذهب إليه ،وهو يعمد يف الغالب إىل تقدمي كتب
ثانوية وغري موثوقة على ما هو معروف من كتب موثوقة ومعول عليها ،وهذا
املنهج اخلاطئ كفيل بأن يؤدي إىل نتائج مغلوطة وخاطئة أريد هلا أن تكون
كذلك.
ويبدو أن من أعظم أخطاء هذا املنهج املتمثل يف عدم ترتيب املصادر
حسب موثوقيتها وقيمتها تقدمي كتب املستشرقني على غريها من كتب العلماء
املسلمني األوائل يف نقل الروايات ،والنصوص القدمية.
إن بالشري الفرنسي مثالا ال يتواىن يف اإلحالة على كتاب ((تاريخ القرآن))
للمستشرق األملاين نولدكه كلما تعلق األمر بذكر أحاديث نبوية أو روايات
مأثورة( )1ختتص مبسألة مجع القرآن  -مثال  -واليت نقلها العلماء املسلمون يف
كتبهم ،واملثري للغرابة أن يلجأ بالشري يف حاشية واحدة إىل اإلحالة على كتاب
نولدكه أوال ،مث يتبعه بكتاب الواحدي يف أسباب النُزول وتفسري أيب حيان ،مث
اإلتقان للسيوطي ( .)9واملستشرق ولش يف مادة ((القرآن))( )9يقول(( :الشيء
يف القرآن يدل على أن معىن (األمي) الذي ال يقرأ وال يكتب ،وبدل الرجو
( )1انظر مثال ص  13حيث أحال يف احلاشية  33على كتاب نولدكه فيما خيص حديثا رواه أنس بن مالك.
(2) Blachère: op.cit p 243 note 349.
(3) Encyclopédie de l’Islam p 404.
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إىل كتب التفسري حييل مباشرة بعد قوله هذا على (نولدكه) يف تاريخ القرآن
( ،)15/1وبيل يف كتابه (ص ،)99وبالشري يف مدخله (ص .)19 -1
ويعد جلوء املستشرقني إىل اإلحالة على كتب زمالئهم السابقني أوالا ،مث
اإلشارة بعد ذلك إىل املصادر العربية األصيلة أمرا يكاد يكون مطردا.

واألدهى من ذلك أن نعثر يف كتاب بالشري على حاشية حييل فيها على
كتاب نولدكه مث يضع بني قوسني إشارة إىل أن نولدكه قد أسند نقله إىل
الطربي يف تفسريه ،لكن تبني لبالشري أن اإلحالة غري صحيحة ونص عليها،
ومع ذلك جند الرجل ال يعري املسألة أدىن اهتمام ،بل ميضي قدما ويستشهد مبا
ذكره سلفه من نقول أو روايات ختدم هدفه ومرماه( )1إضافة إىل كل هذا فإن
الرتمجة من املصادر األجنبية كثريا ما يغري هبا لفظ الشيء املرتجم ،وخباصة إذا
كان اسم مكان أو اسم شخص غريب ال علم للمرتجم به ،فال ينفع يف هذه
احلالة إال الرجو إىل املصادر األصيلة.

(1) R. Blachère: Introduction au Coran p 69, note 89.

ونص كالم بالشري(( :انظر كتاب نولدكه ((تاريخ القرآن)) (مع حاشية حتيل على تفسري الطربي لكنه غري
صحيح) حيث يورد نولدكه رواية مفادها أن الصحايب أنس بن مالك (ت 31ه) كان يعد قراءة ((أقوم))
مثل ((أصوب)) يف اآلية  1من سورة املزمل)).
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المبحث الثالث :منهج األثر والتأثر
هذا املنهج يعين األخذ بالنزعة التأثريية ،وهي نزعة دراسية يأخذ هبا
معظم املستشرقني الذين اعتادوا رد كل عناصر منظومة اإلسالم بعد جتزئتها إىل
اليهودية والنصرانية.
لقد كان املستشرقون القدامى أكثر اهتمام ا هبذه النـزعة يف كتاباهتم،
حىت إن أحدهم وهو اليهودي أبراهام غايغر  A.Geigerأصدر عام 1399م
كتابا حيمل عنوانا مثريا هو(( :ماذا أخذ القرآن عن اليهودية؟))( )1وقد كان هذا
الكتاب إيذان ا ببداية حقبة جديدة يف البحث االستشراقي هتدف إىل التنقيب
عن كل ما قد يبدو للمستشرقني يف القرآن منقوالا ومستقى من اليهودية ،وقد
أقبلت أحباث هؤالء تفكك مضامني القرآن الكرمي؛ لرتدها إىل عناصر توراتية _
يهودية مزعومة.
ومما الشك فيه أن األحكام التعسفية املرتبطة هبذا املنهج تكون حاضرة
يف كتابات املستشرقني كلما وجد تشابه بني املوضوعات القرآنية واملوضوعات
املبثوثة يف اإلجنيل أو التوراة .وهكذا تكون القصص القرآنية مأخوذة _ يف
زعمهم _ عن القصص اليهودية والنصرانية .فرجيس بالشري _ على الرغم من
اعتداله يف أحكامه _ يتحدث يف كتابه ((معضلة ممد))( )9عن مصدر القصص
القرآنية ذاكرا باخلصوص أن مما لفت انتباه املستشرقني التشابه احلاصل بني هذه
القصص والقصص اليهودية والنصرانية فيقول مثال(( :إن التأثري النصراين كان
واضحا يف السور املكية األوىل؛ إذ كثريا ما تكشف مقارنة بالنصوص غري الرمسية
(1) Abraham Geiger: Was hat Muhammad aus dem Judentum aufgenommen Bonn
1833.
(2) R,Blachère: Le problème de Mohomet ,PUF –Paris 1952 P 42.
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كإجنيل الطفولة الذي كان سائدا يف ذلك العهد عن شبه قوي)) ويعرض يف هذا
الصدد آراء بعض الباحثني مبينا رأيه فيما يستنتج من العالقات املستمرة اليت
كانت تربط بني مؤسس اإلسالم والفقراء النصارى مبكة حسب زعمه.
ويذهب بعض املستشرقني إىل أن كثريا من األعالم الواردة يف القرآن ذات
أصل عرباين ،حىت إن أحدهم وهو املستشرق الفرنسي اليهودي أندري شوراكي
 A.Chouraquiقد أصدر منذ أكثر من عشر سنوات ترمجة ملعاين القرآن
انتقدها املستشرقون قبل غريهم من املسلمني ،وقد احتفظ فيها باألصول العربية
لبعض األلفاظ من غري ترمجة؛ إمعان ا منه يف بيان أصلها العرباين كما يزعم (.)1

كما أنه يعطي كثريا من األلفاظ القرآنية دالالت غريبة باللغة الفرنسية،
وعند البحث العميق يتبني أن الرجل يريد القفز على املعاين املعروفة واملتداولة -
واليت اتفق عليها مرتمجو معاين القرآن  -إىل معان شاذة هي يف األصل إحدى
املعاين اللغوية ألصل اللفظة ،لكن ال يصلح استعماهلا لكي تؤدي وظيفة الرتمجة
املناسبة للفظة القرآنية.
إن شوراكي يذهب يف مقدمة ترمجته ملعاين القرآن اليت تقع يف
ثالث وعشرين صفحة إىل أن لغة القرآن تكاد تكون أقرب إىل العربية التوراتية
منها إىل العربية املعاصرة ( ،)9وهو يف ذلك يرمي بشكل غريب إىل أن معظم
األلفاظ القرآنية هلا ما يقابلها يف لغته األم ،وبالتايل فإن مصدر القرآن الرئيسي
هو التوراة ،وهذا ما يبالغ يف تأكيده يف تعليقاته وحواشيه الكثرية اليت ميكن

(1) Le Coran: L'Appel, traduction de André Chouraqui, ed Robert Laffont – Paris
1991.

( )9مقدمة الرتمجة ص .13
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القول بأن معظمها إمنا وضع أساس ا لبيان أصول األلفاظ القرآنية – حسب
زعمه  -يف التوراة (.)1
فعبارة (رب العاملني) يرتمجها بـ  Rabb des universفيرتك لفظة
 Rabbكما هي ،ألهنا تعين يف العربية  -كما يقول  -نفس ما تعنيه يف العربية،
ولفظة الشيطان يرتكها كما هي  Shaitanويقول إمنا هي مرادفة للمعىن
التورايت.
ولفظة األمن يرتمجها شوراكي بـ  L’amenوهي  -كما يقول  -لفظة
(توراتيـة) تدل على امللجأ واملالذ ،ولذلك ترجم قوله تعاىلَ  :م َثابَة ل َّ
ِّلن ِّ
اس
ََ
ۡ
وأمنا[البقرة ] 195 :بقوله  en lieu de retour et d'amenوالشك أن
القارئ الذي جيهل أصل كلمة  amenالتورايت ال يستطيع أن يربط بني املعنيني.
إن هذا املنهج الذي جيعل القرآن متأثرا ومقتبسا من التوراة واإلجنيل،
ينفي بطبيعة احلال كل أصالة للدين اإلسالمي ولربانية املصدر
القرآين.واملستشرقون عندما يطبقون هذا املنهج على القرآن فإهنم يرجعون أسسه
ومبادئه ومضامينه إىل أصول يهودية ونصرانية.
فهذا املستشرق اجملري إجناس جولدزيهر ( I.Goldziherت1391م)
يقول بشيء من التحايل والدهاء وهو حياول النفاذ إىل القرآن حبث ا عن عناصر
أجنبية يشده هبا إىل أصوهلا املدعاة(( :القرآن مصدق ملا سبق من الرساالت
الدينية ،وقد استصفى منها بعد فرتة من الرسل ما هو من جوهر الدين)) .مث
حياول أن يعتسف من األدلة ما يعزز دعواه فيقول(( :شعرية الصالة اليت كانت
( )1ملا كان املرتجم يتوقع استغراب القارئ أشار يف مقدمته (ص  )11إىل بعض النماذج يف ماولة منه لإلقنا
جبدوى ذلك وأمهيته ،وقد وقف عند األلفاظ :درس-رحم -فاطر -زكاة – صيام  -وغريها.
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بصورهتا األوىل من قيام وقراءة ومبا فيها من ركو وسجود ومبا يسبقها من وضوء
تتصل بالنصرانية الشرقية .والصوم الذي جعل أوالا يف يوم عاشوراء ماكاة
للصوم اليهودي األكرب ،وفيما يتعلق بشعائر احلج اليت نظمها اإلسالم أو
باألحرى احتفظ هبا من بني تقاليد العرب الوثنية جعل ممد صلى اهلل عليه
وسلم أمهية كربى لنية التقوى اليت جيب أن تصحب هذه الشعرية حني يقول:
َ َ ٓح َ َ
ُل ح
لَن َي َن َال ٱ َّ َ
كن َي َن ح ح
ّلل ح ح
ال ٱ َّتل ۡق َو َٰ
ى
وم َها َول دِّماؤها َول َٰ ِّ
ح
مِّنك ۡم[ )1(احلج.]73 :
وهكذا يكون القرآن يف نظر هذا املستشرق وغريه من زمالئه اليهود قد
تأثر بأفكار يهودية تسربت إليه ،وتضمن مصطلحات وشعائر دينية يهودية
اقتبست من التوراة ،كما أن قصص األنبياء وأمساءهم إمنا أخذت عن اليهود،
إهنم يريدون أن يلجؤوا إىل هذا املنهج اخلطري الذي يزعم تأثر القرآن بغريه من
الكتب السماوية لكي ينفوا ربانية املصدر القرآين ،ولكي يثبتوا اخرتاق النصرانية
واليهودية على وجه اخلصوص للقرآن وتعاليمه.
إن تشبع املستشرقني مبنهج األثر والتأثر راجع إىل كون هذا املنهج قد
طبق بصورة صارمة يف بيئتهم ،ذلك أن النهضة األوروبية قد تأسست على
احلضارة اليونانية اليت تع ُد املرياث القدمي للفكر الغريب ،وهكذا كلما أنشئ
مذهب فكري وديين جديد وجد له نظري يف احلضارة اليونانية القدمية ،ومن
خالل هذا مت تطبيق هذا املنهج على كل معطيات الرتاث اإلسالمي ومنها
حقل القرآنيات ،وذلك من غري اكرتاث بأصالة الرتاث اإلسالمي ذي األصول
واألسس الواضحة املؤسسة على معايري دينية أصيلة ،مستمدة مباشرة من الوحي
اإلهلي املنَزل على ممد صلى اهلل عليه وسلم.
( )1جولدزيهر ،العقيدة والشريعة يف اإلسالم ،ترمجة ممد يوسف موسى وزميليه ،طبعة مصر 1353م ص .19
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المبحث الرابع :المنهج االفتراضي
إذا كان املستشرقون يف منهجهم التشكيكي يف الوقائع القطعية
يشككون-كما سبق أن رأينا -فيما هو أدىن إىل الصدق ،فإهنم يف أخذهم
باملنهج االفرتاضي يصدقون ما هو أدىن وأقرب إىل الكذب.
ولعل أبرز حقل قرآين مارس فيه القوم هذا املنهج هو ما تعلق برتتيب
اآليات والسور يف القرآن ،إذ جند معظم املستشرقني قد أبدوا يف مسألة ترتيب
اآليات على وجه اخلصوص موقف ا خمالف ا ملا هو مقرر لدى املسلمني من كون
ترتيب اآليات أمرا توقيفيا ال خالف فيه( )1فهم إذن ،وانطالقا من منهجهم
التارخيي الذي يفرتض ترتيبا منطقيا يقبله العقل البشري ،حاولوا افرتاض ترتيبات
جديدة حيكمها اهلوى اجملرد ،وهذا الرتتيب اجلديد الذي قادهم إليه سلوكهم
للمنهج التارخيي قد علق عليه املستشرقون أخطر النتائج يف حقل القرآنيات،
واختذوه أكرب مدخل للطعن يف صحة القرآن ،وتضارب أحكامه وخضوعه إىل
الظروف الزمانية واملكانية.
فاملستشرق االجنليزي آرثر جفري يأيت مثالا بفرضية حول سورة اجلن
فيقول(( :إن اآليات اخلامتة للسورة ختتلف كثريا يف الشكل واألسلوب ،وتظهر
وكأهنا قطعة غريبة وضعها جامعو القرآن أو كتبته)) (.)9
فجفري يريد أن يؤكد للقارئ وجود اختالف وعدم تناسب وتناسق بني
اآليات اخلامتة (يرمي بدون شك إىل اآليات  13فما بعدها من السورة) واليت
( )1يعد نولدكه الذي كان مقتنعا أشد االقتنا بضرورة ترتيب القرآن زمنيا أول من رسم لنفسه منهجا جديدا
تأثر به معظم من أتى بعده فأصبح موضو هذا الرتتيب يشغل أذهان املستشرقني مجيعا.
(2) Arthur Jeffery: The Koran: Selected Suras translated Heritage, New York 1982
P32.
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قبلها من خالل التلميح _ بشكل عرضي وكأنه أمر طبيعي _ إىل أن كتبة
الوحي هم الذين أضافوا املقطع الذي ال يتناسب –حسب زعم الرجل -مع
اآليات السابقة ،وهذه طريقة معروفة لدى املستشرقني يف خماطبة قرائهم .ولو
رجع جفري إىل كتب التفسري ،وكتب علم التناسب القرآين؛ لتبني له أن ال
اضطراب وال اختالف بني طريف السورة ،يقول اإلمام برهان الدين البقاعي (ت
335ه) يف آخر حديثه عن سورة اجلن(( :لقد التقى أول السورة وآخرها ،فدل
آخرها على األول اجململ وأوهلا على اآلخر املفصل ،وذلك أن أول السورة بني
عظمة الوحي؛ بسبب اجلن ،مث بني يف أثنائها حفظه من مسرتقي السمع ،وختم
بتأكيد حفظه وحفظ مجيع كلماته )1())...أما اإلمام ابن الزبري الغرناطي (ت
903ه) فبعد أن بني تناسب آي سورة اجلن ختم حديثه بقوله(( :مث استمرت
اآلي ملتحمة املعاين معتضدة املباين إىل آخر السورة ))(. )9
وهذا رودويل الذي انطلق من كون اآليات اليت نزلت مع أول الوحي
تتسم بالقصر قد حاول أن يضع على أساسها ترتيب ا جديدا للسور املختلفة،
فنراه مثالا يعلق على سورة امللك بقوله(( :من الواضح أن اآليات من ( )3إىل
( )11قد نزلت متأخرة عن بقية السورة ،مث أحلقت هبا؛ ألن كالا منها أطول من
بقية آيات السورة))(.)9
إنه بالرجو إىل سورة امللك ال جند أن اآليات املشار إليها أطول من
غريها ،ولو فرضنا جدالا أن األمر حاصل ،وهو حاصل فعالا يف كثري من السور
(انظر مثال آية املداينة اليت هي أطول آية يف القرآن يف أواخر سورة البقرة) فإن
( )1البقاعي :نظم الدرر يف تناسق اآلي والسور.505 / 90 :
( )9ابن الزبري :الربهان يف ترتيب سور القرآن .طبع وزارة األوقاف املغربية ،الرباط  .1330ص .953
(3) Rodwell: The Koran. London 1909 p 69.
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ذلك دليل على أن ترتيب آي القرآن الكرمي توقيفي من عند حكيم عليم ،إذ لو
كان من ترتيب مجا القرآن؛ لرتبوا اآليات ترتيبا تارخييا ومنطقيا وحسب طول
اآلي والسور وقصرها.
ويستعمل املستشرق الفرنسي أنري ماسيه مصطلح ((االفرتاض)) حني
ينسب لعثمان بن عفان رضي اهلل عنه هدف ا سياسي ا صبا إليه وهو يأمر جبمع
القرآن ،فيقول(( :ميكن االفرتاض أنه كان لعثمان هدف سياسي بعمله هذا
يعادل اهلدف الديين ،فقد وصل إىل اخلالفة جبهد ،وكان أن َعزز مركزه بإقراره
نص ا ال يتغري للكتاب املقدس))(.)1
ويف دراسة للمستشرق الفرنسي كلود جيليو األستاذ جبامعة ((إكس أن
بروفانس)) بفرنسا حول اآلية األوىل من سورة اإلسراء( )9حاول الرجل أن يربهن
أن اآلية األوىل املتعلقة مبعجزة اإلسراء قد جاءت منفكة ومعزولة عن بقية
اآليات ،فهي تنتهي بفاصلة خمالفة لتلك السائدة يف باقي آيات السورة ،كما
أن احلديث ينتقل بصورة مفاجئة إىل موضوعات أخرى ال عالقة هلا حبدث
اإلسراء .وحياول الرجل أن يعزز افرتاءه مبا سبق أن ذكره بعض املستشرقني
السابقني مثل نولدكه يف كتابه ((تاريخ القرآن)) الذي رجع بدوره إىل ما أورده
سلفه فايل  Weilفيقول(( :قد تكون هذه اآليات خمتلقة بعد وفاة ممد
وأدرجت يف القرآن يف خالفة أيب بكر؛ ألنه من املستحيل أن يكون ممد صلى
اهلل عليه وسلم قد ادعى اإلسراء به إىل بيت املقدس؛ ألنه كان يصرح دوما أنه
جمرد بشري ونذير ،وليس صانع معجزات))(.)9
(1) Henri Massé: L'Islam p 78.
(2) Caude Gilliot: Coran: Isrà, 1 dans la recherche occidentale in: le voyage
initiatique en terre d'Islam (ouvrage collectif) Peeters, Louvain-Paris1996 p9.
(3) Geschichte des Qorans: 1/134 (cité par Gilliot , ibid.).
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إننا لسنا حباجة يف هذا املقام للرد على هؤالء املغرضني بأن اآلية اليت
نَـ َعتوها بالدمج املتأخر قد جاءت مرتابطة بدرجة كبرية ،وعلى أسس بالغية
فائقة مع اآليات السابقـة هلـا واليت تأيت بعدها ،وهو ما بينه املفسرون أثناء
حديثهم عن تناسب مطلع سورة اإلسراء ملا بعدها( )1واحلديث عن صنعة
االلتفات احلاصلة بني اآلية األوىل (صيغة الغيبة) واآليات اليت بعدها (صيغة
احلضور) مما استغربه كلود جيليو يف حبثه اآلنف الذكر.
ويكفي للرد على افرتاضاهتم أنه إذا كانت تلك اآليات مل تْنزل يف الوقت
الذي أنزلت فيه بقية السورة ،فما هو إال دليل صريح على أن ما جـاء يف
املصحف من ترتيب لآليات على غري الرتتيب التْنزيلي إمنا هو من عند اهلل
احلكيم اخلبري ،وكفى.
إنه مما ال شك فيه أن طريقة املستشرقني يف ترتيب اآليات ترتيب ا زمني ا
تن ُم عن تعسف يف إطالق األحكام واتبا اهلوى وحب االفرتاض والتخمني،
ويف ذلك جتاهل لقيمة الرواية الصحيحة اليت تع ُد الطريقة الوحيدة يف ترتيب
القرآن ترتيب ا دقيق ا وحكيم ا (.)9
واجلدير باإلشارة أن بعض املستشرقني املعاصرين قد وصلوا إىل نتيجة
مفادها استحالة هذا الرتتيب وعدم حتقيقه لنتيجة مرضية؛ وهلذا اقتنع نولدكه يف
آخر حياته هبذا األمر حني سئل مرة إن كان يشعر بالندم ،ألنه مل ميض تلك
العقود من السنني يف دراسة تعود بالفائدة على اجلنس البشري كالطب
والكيمياء أو أي فر آخر غري الدين واللغات والفلسفة؟ فأجاب بقوله(( :إذا
( )1انظر على سبيل املثال ما أورده الرازي يف تفسريه  ( 155/90طبعة دار الفكر  )1331من حديث عن
بالغة االلتفات احلاصلة بني اآلية األوىل وبقية اآليات.
( )9استعرض د صبحي الصاحل يف كتاب ((مباحث يف علوم القرآن)) الطبعة الثامنة  )193-191( 1395أبرز
ماوالت املستشرقني يف ترتيب القرآن على حسب النزول.
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كان من ندم فألنين درست علوم ا مل أظفر منها يف النهاية بنتائج قاطعة
وحامسة)) (.)1
وجاء بعد نولدكه رجيس بالشري الذي كان قد ترجم معاين القرآن وفق
ترتيب نزويل للسور عام 1353م ،مث تراجع عن ذلك لدى إعادة طبع الرتمجة
عام 1359م (.)9
ومن أغرب االفرتاضات اليت وضعها املستشرقون يف حقل الدراسات
القرآنية ما تعلق بعدم مجع الرسول صلى اهلل عليه وسلم للقرآن مجعا رمسيا،
فيقول بالشري(( :إن ميل الرسول وأصحابه إىل ترك األمور على ما هي عليه
يؤيده ما اشتهر به العرب من أهنم ال يفكرون إال يف احلاضر ،وال يهمهم
املستقبل ،وهذا امليل يقف وراء عزوف املسلمني عن مجع القرآن يف عهده))(.)9
إن مثل هذه األحكام اليت ال تستند إىل أي دليل تثري االستغراب
والتعجب؛ إذ من ذا الذي ميلك دليالا يدين به أمة كاملة بأهنا ال تفكر إال يف
احلاضر؟ وهل جمرد الفرض اخليايل يكفي يف نظر العلم الصحيح أن يكون
دليالا؟
وقد سبق بول كازانوفا إىل إثارة مثل هذه الشبهات القائمة على جمرد
التخمني واالفرتاض ،وذلك حني ذهب إىل أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ملا
كان مؤمن ا بأن العامل لن يستمر بعد وفاته ،وأن الساعة ستقوم قبل موته أو
يعني من خيلفه ،وقد استند يف افرتاضه
بعده مباشرة مل جيمع القرآن الكرمي ومل ْ
الغريب هذا إىل فهم غريب مفاده أن الرسول عليه السالم كان يعتقد بأن هناية

( )1د حسن عزوزي دراسات يف االستشراق ومناهجه طبعة فاس 1333م ص .59
( )9د عبد الرمحن بدوي :موسوعة املستشرقني ،طبعة دار العلم للماليني بريوت 1333م ص .39
(3) Introduction au Coran pp 16-26.
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العامل قريبة ،وذلك استنادا إىل قوله ((بعثت أنا والساعة كهاتني)) قال :وضم
السبابة والوسطى(.)1
وال شك أن الرد على مثل هذه االفرتاضات والتصورات ال حيتاج إىل
جهد كبري ،والسيما أهنا قد بلغت من الشذوذ إىل حد إنكارها واستغراهبا من
قبل املستشرقني قبل غريهم من املسلمني .بل لقد تصدى لكازانوفا يف آرائه
الغريبة املبنية على اخليال واالفرتاض والتخمني كثري من زمالئه فكفى اهلل املؤمنني
القتال .فبالشري يف كتابه ((مدخل إىل القرآن الكرمي))( )9أكد غرابة الرأي وتطرفه
مبين ا أن كازانوفا مل يكن غرضه البحث عن أسباب عدم مجع القرآن يف العهد
النبوي وإمنا إبراز نو من اجلرأة والوقاحة .hardiesse
أما املستشرق الفرنسي املسلم ناصر الدين دينيه فاستعرض يف كتابه الذي
خصصه للرد على كل من أنري المنس البلجيكي وبول كازانوفا الفرنسي ،مجلةا
من األدلة اليت تعارض طَْر َح كازانوفا ،منها ِذ ْكر اآليات القرآنية اليت تنفي عن
الرسول صلى اهلل عليه وسلم ِع ْل َمه بالساعة مىت تقوم ،والكتب اليت بعثها عليه
الصالة والسالم إىل ملوك الدول واإلمرباطوريات اجملاورة ،والسرايا والغزوات
الصعبة اليت غزاها مع أصحابه يف آخر حياته ،ومنها السرية اليت َهم بإرساهلا إىل
الشام وهو طريح الفراش إىل غري ذلك من األدلة اليت ساقها املؤلف يف كتابه
(.)9

(1) Casanova: Mohomet et la fin du monde Paris 1912- pp 6-10.

أما احلديث فقد أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  9913/5برقم .195-9351
( )9بالشري :مدخل إىل القرآن الكرمي ص .99
(3) E ,Dinet: l’orient vu par l’occident Paris 1928 pp 45-69.
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أما عن أسباب عدم مجع القرآن الكرمي يف العهد النبوي ردا على الشبهة
السابقة فيمكن تلخيصها فيما يلي:
أ) كان التعويل يف صدر اإلسالم على احلفظ أكثر من الكتابة ،كما أن
أدوات الكتابة ووسائلها مل تكن ميسورة ،وبالتايل فلم يكن هناك دا قوي
جلمع القرآن ،كما أن حياة املسلمني وقتئذ كانت مدودة مبكة واملدينة وما
جاورمها؛ حيث مل يتفرق الصحابة يف األمصار ،واإلسالم مل يستبحر عمرانه
بعد ،مما جعل فتنة االختالف وحدوث االلتباس يف أمر القرآن مأمونة وغري
مطروحة ،وقد ساعد على ذلك كثرة احلفاظ والقراء الذين كانوا يتدارسون القرآن
يف كل وقت وحني وحيرصون على استظهاره (.)1
ب) أن القرآن الكرمي مل ينزل مجلة واحدة ،بل نزل مفرقا على مدى ثالث
وعشرين سنة ،وبالتايل مل يكن من املمكن مجعه إال بعد وفاة الرسول صلى
اهلل عليه وسلم حني توقف نزول الوحي.
ت) أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم كان يرتقب دائما نزول الوحي بنسخ
ما شاء اهلل من آية أو آيات ،ومع إمكان ورود الناسخ تعذر مجع القرآن
بصورة عملية مأمونة ،وإال كان القرآن اجملمو عرضة للتغيري والتبديل كلما
نزل ناسخ أو حدث سبب موجب لذلك ،وقد كان األمر يف ذلك الوقت
صعب ا ،والسيما يف ظل ظروف ال تساعد على تيسري أمر الكتابة والتدوين.
ث) أن ترتيب اآليات والسور على ترتيب النُزول ،وكان الرسول صلى اهلل
عليه وسلم كلما نزل عليه شيء من القرآن دعا من يكتبه وقال له(( :ضع
( )1د حسن عزوزي :مدخل إىل دراسة علوم القرآن والتفسري ،مطبعة أنفوبرانت فاس ،الطبعة الرابعة  9005ص
.53
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آية كذا يف موضع كذا ))..ولذلك فإن االعتبارات اليت دعت إىل ترتيب
القرآن مل تكن تسمح جبمع القرآن يف صحف أو مصاحف.
ونتم حديثنا عن املنهج االفرتاضي لدى القوم بذكر مثال مثري للغرابة،
فاملستشرق اإلجنليزي املعاصر منتغمري وات  M.Wattوقف عند أمر القرآن
للمؤمنني باالستئذان قبل الدخول لبيوت غري بيوهتم ( )1فلم جيد تفسريا لذلك
إال أن يقول إن ذلك دليل على احنطاط يف مستوى األخالق كان النيب صلى
اهلل عليه وسلم حباجة إىل السمو به يف نفوس أصحابه( ،)9فمن أين أتى الرجل
هبذا االفرتاض واالستنتاج؟ وهل هذا يعين أن األخالق لو كانت غري منحطة
لسمح ذلك للناس بولوج بيوت اآلخرين من غري استئذان؟ إن مسألة االستئذان
ليست خاصة باإلسالم ،فهي لكوهنا تستند إىل بواعث الفطرة اإلنسانية
السليمة قررهتا خمتلف األديان ،وتواضعت عليها خمتلف األعراف واآلداب
العامة ،بل إن اجملتمعات الغربية اليت ينتمي إليها وات _ بالرغم من حتررها  -ال
زالت حتتفظ بقيمة االستئذان قبل دخول بيوت اآلخرين ،فلماذا إذن هذا
االفرتاض الذي ال أساس له من الصحة.
إن مما ال شك فيه أن للمستشرقني يف كل موضو من موضوعات القرآن
اليت يناقشوهنا ويدرسوهنا هدفا وغاية يدور فلكها حول اهلدف األكرب الذي هو
إثبات بشرية القرآن بكل الوسائل .وإزاء موضو ترتيب آي وسور القرآن،
يتضح أن هدفهم من افرتاض ترتيبات جديدة وماوالت مبتكرة على بساط
البحث والدرس يرمي إىل إظهار التناقض املزعوم يف القرآن سواء من حيث
املوضو أو من حيث األسلوب.
( )1سورة النور اآليات.93-99 :
( )9وات :ممد يف مكة ص .590
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المبحث الخامس :المنهج اإلسقاطي
تفسري الوقائع والنصوص باإلسقاط أمر دأب املستشرقون على توظيفه
يف أحباثهم القرآنية ،ونعين باملنهج اإلسقاطي إسقاط الواقع املعيش على
احلوادث والوقائع التارخيية ،إنه تصور الذات يف احلدث أو الواقعة التارخيية.
وهكذا يتم تفسري تلك الوقائع وفق املشاعر اإلنسانية اخلاصة
واالنطباعات اليت ترتكها بيئة ثقافية معينة ،فاملستشرق الباحث عندما يضع يف
ذهنه صورة معينة حياول إسقاطها على صور ووقائع معينة خيضعها إىل ما
ارتضته خميلته وانطباعاته.
ومن أمثلة املنهج اإلسقاطي لدى املستشرقني ما أورده بالشري يف سياق
البحث عن أسباب عدم مجع القرآن يف مصحف يف عهد النيب صلى اهلل عليه
وسلم من أنه عليه الصالة والسالم وأصحابه كانوا مييلون إىل تَـ ْرك األمور على
ما هي عليه ،ألن العرب يف مجلتهم ال يفكرون إال يف احلاضر وال يهمهم
املستقبل ،وهذا امليل يقف وراء عزوف املسلمني عن مجع القرآن يف عهده صلى
اهلل عليه وسلم (.)1
وال شك أن هذا التفسري اإلسقاطي الفاسد ال يستند إىل أدىن دليل
علمي أو منطق عقلي ،فهو منهج خيضع هلوى املستشرق وأحكامه السابقة مما
تنتج عنه أحكام تعسفية وجائرة؛ إذ من املعلوم أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم
كان حيث على حفظ القرآن وكتابته خوف ا عليه من الضيا  ،وقد بلغ احلرص
على كتابته وتدوينه يف خمتلف الوسائل اليت كانت متاحة وقتئذ أن هنى أصحابه
أول األمر عن كتابة احلديث حىت ال خيتلط بالقرآن ،كما أنه عليه السالم كان
(1) Blachère: op.cit p 16
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يستدعي كتبته الذين فاق عددهم األربعني ويأمرهم بكتابة مجيع ما يْنزل عليه
من القرآن ،ويشري إىل مواضع اآليات من السور ،وهو ما يشري إليه زيد بن
ثابت (رضي اهلل عنه) بقوله(( :كنا عند رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نؤلف
القرآن من الرقا ))( )1فكل هذا يدل على أن رسـول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
وصحابته كانوا يفكرون يف حفظ القرآن مدون ا ومكتوب ا ملن يأيت بعدهم ،غري أن
مجعه يف مصحف مل يكن ممكنا آنئذ؛ ألنه عليه السالم كان يْنزل عليه القرآن
منجما طوال ثالث وعشرين سنة ،فكان يرتقب كل مرة ورود زيادة أو نسخ
لبعض األحكام أو التالوة.
ومن أمثلة هذا املنهج اإلسقاطي أيضا ما ذهب إليه بعضهم من أن متايز
أسلوب القرآن املكي عن األسلوب املدين يرجع إىل بيئة قريش املنحطة وبيئة
املدينة املتقدمة واملتحضرة ،فإذا كانت اآليات املكية قصرية فألن معظم أهايل
مكة أميون جاهلون ،وإذا كانت اآليات املدنية طويلة وواضحة فألن البيئة
املدنية مثقفة واعية ومتأثرة بالنفوذ اليهودي املهيمن عليها.
ومن املستشرقني من قال(( :إن اختالف األسلوب بني العهد املكي
والعهد املدين يع ُد انعكاسا واضحا للبيئة اليت وجد فيها ،فالنصوص القرآنية
تعكس طبيعة وبيئة وظروف كل مكان وكل زمان ـ فاألسلوب القرآين ميتاز يف
مكة بالشدة والعنف؛ ألن أهلها أجالف بينما ميتاز يف املدينة باللني والوضوح
والصفح؛ ألن أهلها مستنريون))(.)9
( )1اإلتقان للسيوطي .115/1واحلديث أخرجه احلاكم يف مستدركه  ،111/9وصححه على شرط الشيخني
ووافقه الذهيب.
(2) Henri Lammens; l'Islam, Beyrouth 1943 p 60.
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ال شك أن هدف املستشرقني من هذا الكالم الذي يرمي إىل إثبات
دعوى تأثر القرآن وأسلوبه بالبيئة اليت نزل فيها هو القول بأن القرآن من كالم
ممد صلى اهلل عليه وسلم ال كالم اهلل تعاىل .ويتجاهل املغالطون من
املستشرقني الذين يعلمون جيدا مراحل تطور الدعوة اإلسالمية من مكة إىل
املدينة أن خطاب أهل املدينة ال ميكن أن يكون مماثالا خلطاب أهل مكة،
فتأسيس الدولة اإلسالمية يف املدينة يف ظل بيئة جديدة قد أصبح يستدعي
التفصيل يف التشريع وبناء اجملتمـع اجلديد ،فال غرو إذن أن يطنب القرآن بعدما
كان يوجز ،ويفصل بعدما كان جيمل .أما يف مكة فقد كانت اآليات اليت تْنزل
تشتد يف تسفيه أحالم املشركني ومقارعتهم باحلجج وحتديهم .فاألمر كان يتعلق
بتأسيس أسس العقيدة الصحيحة وتدمري معامل العقائد الوثنية السائدة.كما أن
طبيعة األسلوب القرآين قد اختلفت من مكة إىل املدينة؛ نظرا ملراعاة حال
الدعوة وتدرجها وليس يف ذلك أدىن مراعاة ملدى حتضر أو ختلف األقوام
املخاطبني ،كما رمى إىل ذلك زمرة املغالطني واملغرضني من املستشرقني.
يضاف إىل هذا أن القرآن املكي مل يتفرد وحده بالعنف والشدة ،فالقرآن
املدين حيتوي على هذه اخلصائص يف العديد من آياته كتلك اليت حترم الربا
وهتدد أهل الكفر بالنار وسوء العذاب .باملقابل ،فإن كثريا من السور املكية
تشتمل على آيات كثرية تنجلي منها عبارات الصفح واللني والعفو ،منها قوله
ََ ۡ َ ۡ َ ح َ
َّ َ َ ٓ َ َّ
ۡ
تعاىل يف سورة فصلت املكية :ومن أحسن قول مِّمن دع إِّل ٱّللِّ
َو َعم َل َصَٰل ِّحا َوقَ َال إنَّن م َِّن ٱل ۡ حم ۡسلِّم َ
ي [ ٣٣فصلت ] 99 :وقوله يف سورة
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َ
َ
َ َۡ
ح ۡ َ َٰ َ َ َّ َ ۡ َ ح َ َ ى ح
س ِّه ۡم ل تق َن حطوا مِّن
الزمر املكية۞ :قل يعِّبادِّي ٱَّلِّين أۡسفوا
َع أنف ِّ
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َّر ۡ َ
وب ََج ً
ّلل َي ۡغفِّ حر ٱ َُّّلنح َ
ۡحةِّ ٱ َّّللِّ إ َّن ٱ َّ َ
ِّيعا إنَّ حهۥ حه َو ٱ ۡل َغ حف ح
ور ٱ َّلرح ح
ِّيم
ِّ
ِّ

٥٣

[الزمر.]59 :

واحلاصل أن سور القرآن وآياته ليس فيها أي تناقض أو تباين يف
األسلوب ،وهي ليست خاضعة للظروف ومتغريات البيئة كما يزعم املستشرقون،
ولكنها قائمة على رعاية حال املخاطبني ،فهي تشتد تارة وتلني أخرى ،وتَعد
تارة ،وتتوعد أخرى؛ تبعا ملا يقتضيه احلال واملقام (.)1

( )1راجع :د حسن عزوزي ،مدخل إىل دراسة علوم القرآن والتفسري ،الطبعة األوىل.99-99/1333 :
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المبحث السادس :التركيز على المرحلة التأسيسية
للحقل القرآني

()1

إن من أبرز ما متيز به االستشراق املعاصر عن االستشراق القدمي اهتمامه
بشكل دقيق ومفصل باملرحلة التأسيسية للعلوم القرآنية وعلى رأسها علم
التفسري ،فبعد االهتمام البالغ مبراحل مجع القرآن وتكوين مصحف إمام ،أخذ
االهتمام االستشراقي يتوجه إىل حبث البدايات األوىل لظهور علم التفسري مع
جيلي الصحابة والتابعني ،ويبدو اهلدف الرئيسي من كل ذلك حتطيم أسس
قصد
العلوم القرآنية وركائزها املتمثلة يف املرويات املتصلة بالصحابة والتابعني؛ َ
اخللوص إىل نتيجة مفادها أن الرتاث التفسريي مل يدون إال يف مرحلة متأخرة
عن العصور األوىل .وقد هنج املستشرقون يف كل ذلك طرائق عدة متثلت يف
التشكيك يف الروايات الصحيحة والتقليل من أمهية أعالم علم التفسري
ومكانتهم ،كابن عباس وجماهد ،ورواد اجلمع القرآين ،كزيد بن ثابت وأيب بكر
وعثمان رضي اهلل عنهم.
لقد تبني هلؤالء املستشرقني أن العلوم اإلسالمية وعلى رأسها العلوم
صرح املرحلة التأسيسية
القرآنية قد استوت معاملها ومرتكزاهتا على أساس وبناء َ
يف عهد الصحابة والتابعني؛ من أجل ذلك تفتقت أذهان القوم على التفكري يف
إعادة حبث ودراسة تلك املرحلة اليت يرتكز عليها تاريخ القرآن بكل أطواره
بصورة هتدف إىل حتطيم أسسها وإثارة خمتلف الشبهات حوهلا.
أما فيما يتعلق جبمع القرآن فإن املستشرقني املعاصرين مل يرتكوا مرحلة
من مراحله الثالث إال ونسجوا حوهلا سياجا من االفرتاءات ،فالرسول صلى اهلل
( )1عددت هذا األمر منهجا؛ ألنه يكاد يطرد يف معظم أحباث املستشرقني.
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عليه وسلم مل جيمع القرآن يف مصحف؛ ألنه مل يكن يفكر إال يف احلاضر،
وألنه أيضا كان يتوقع قرب قيام الساعة فال داعي إذا جلمعه ( ،)1وزيد بن ثابت
(رضي اهلل عنه) مل يكن ذلكم الرجل املؤهل واملوثوق بأمانته يف مهمة مجع
القرآن يف عهد أيب بكر (رضي اهلل عنه) ،ومصاحف الصحابة اخلاصة اليت
انفردوا فيها بقراءات شاذة كانت أكرب دليل على عدم تواتر القرآن وموثوقيته إىل
غري ذلك من الشبهات (.)9
أما ما وجه إىل زيد بن ثابت من اهتام فال أساس له من الصحة ،إذ ال
خيفى مدى ما بلغه من الثقة والضبط منذ أن كان كاتب ا للوحي يف عهد رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل أن تويف رضي اهلل عنه عام (55ه) ،وقد شهد كثري
من الصحابة بفضله وجاللة قدره.
فهذا أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه حني اجلمع الثاين ،جيزم بالثقة
العالية اليت يضعها فيه الصحابة قائالا(( :إنك رجل شاب عاقل ال نتهمك وقد
كنت تكتب الوحي لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم))( .)9وعالوة على ذلك
فإن زيدا رضي اهلل عنه قد شهد العرضة األخرية للقرآن يف حياته صلى اهلل عليه
وسلم ،كما أنه كان من أشهر الصحابة إتقانا حلفظ القرآن ووعيا حلروفه وأداءا
لقراءاته .أما مصاحف الصحابة اخلاصة فقد كانت خمالفة لسواد املصاحف اليت
أمجعت عليها األمة خالل اجلمع العثماين ،وكان أصحاهبا واعني لتلك القراءات
الشاذة والتفسريات املدرجة؛ ألن تلك املصاحف كانت مبْنزلة تقييدات خاصة
( )1سبق أن رددنا على هذه الشبهة.
( )9ميكن االطال على مثل هذه الشبهات يف كتاب نولدكه وكتاب بالشري ومادة ((قرآن)) .يف دائرة املعارف
اإلسالمية ،وهي كلها مراجع سبق ذكرها.
( )9صحيح البخاري :كتاب فضائل القرآن ،باب مجع القرآن ،حديث رقم .5331
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تتضمن شروحا وتفسريات ،وقد أوضح ذلك ابن اجلزري (ت 399ه) فقال:
((ورمبا يدخلون التفسري يف القراءات إيضاحا وبيانا؛ ألهنم مققون ملا تلقوه عن
النيب صلى اهلل عليه وسلم قرآنا ،فهم آمنون من االلتباس ورمبا كان بعضهم
يكتبه معه))(.)1
أما يف علم التفسري فابن عباس (رضي اهلل عنهما) كان شخصية أسطورية
()9
حسب عنوان حبث نشره كلود جيليو ((d'Ibn ))Le portrait mythique
 Abbasويبدو أن الرجل قد تأثر مبا سبق أن افرتاه سربجنر ) (Sprengerيف
أواسط القرن التاسع عشر من أن ابن عباس (رضي اهلل عنهما) كان كاذب ا ،وأن
معظم الروايات اليت تتصل به متناقضة ومكذوبة ،وأنه أخذ الشيء الكثري عن
َمسلَمة اليهود دون روية ،ومل جيد جيليو ما يعزز به كالمه سوى الرجو إىل ما
أثر عن بعض الصحابة والتابعني من أقوال تدل على تورعهم وامتناعهم من
اخلوض يف التفسري ،وكأن املستشرق الفرنسي أمام هذا العزوف عن القول يف
التفسري الذي أبداه بعض رجال السلف ممن خشوا القول بالرأي يف التفسري
اسرتعاه القدر اهلائل من املرويات _ وقد وصفها بالعدد الذي ال حيصى
 _ Nombre incalculableاليت تستند إىل حرب األمة الذي دعا له الرسول صلى
اهلل عليه وسلم بقوله(( :اللهم فَـقهه يف الدين وعلمه التأويل))( ،)9ومل يكن يف
يعي جيدا بركة هذا الدعاء النبوي ،كما أنه
وسع الرجل وال يف مقدوره أن َ

( )1اإلتقان للسيوطي .195/1

(2) in ARABICA N° 32° 1985 p 62-67.

( )9رواه مسلم يف صحيحه ،كتاب فضائل الصحابة ،وأمحد يف مسنده .111/1
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جتاهل معايري وموازين النقد احلديثي للمرويات اليت كانت تفرض على العلماء
والنقاد قبول ما كان صحيحا واستبعاد ما كان ضعيفا أو خمتلقا.
لقد حاول الرجل أن يربهن أيض ا على دعوى أن كثرة األحاديث
والروايات املنسوبة إىل ابن عباس كان اهلدف منها إعطاء سند مرجعي موثوق
لتلك األحاديث اليت كانت ختدم أغراض املذاهب السياسية والفقهية وغريها.
وميكن القول بأن افرتاءات املستشرق الفرنسي يف حق ابن عباس (رضي اهلل
()1
عنهما) كأكرب رموز علم التفسري هي نفس االفرتاءات اليت أبداها جولدزيهر
وشاخت( )9فيما قبل يف حق أيب هريرة (رضي اهلل عنه) كأكرب رواة علم
احلديث ،فإذا كان هذان املستشرقان قد تظافرت جهودمها من أجل العمل على
تدمري الثقة يف راوية اإلسـالم فإن ذلكم املستشرق الفرنسي قد وىل وجهته حنو
ميدان علم التفسري ووضع نصب عينيه مهمة توهني الثقة يف ترمجان القرآن ابن
عباس (رضي اهلل عنهما) وحتطيم االعتقاد السائد لدى املسلمني بريادة ابن
عباس وغريه من كبار الصحابة والتابعني يف وضع أسس علم التفسري ،ويبدو أن
وصفه له باألسطورة قد أخذه عن جولدزيهر يف كتابه ((مذاهب التفسري
اإلسالمي))( )9والشك أن الرد على هذا املستشرق فيما افرتاه على ابن عباس يف
جمال علم التفسري وما ادعاه مما ال أساس له من الصحة حيتاج إىل وقفات طويلة
للرد على ما ضمنه أطروحته للدكتوراه حول تفسري ابن جرير الطربي ( )5وحبثني
– (1) Goldziher: Mohammedian Studien (1889) (trad francaise par Lèon Bercher
Paris 1952-p161.
(2) J.Schacht: Introduction au Droit Musulman.Paris 1983 p 147.

( )9مذاهب التفسري اإلسالمي ص .30
(4) C.Gilliot: Exégèse; langue et théologie en Islam. Léxégèse coranique de
Tabari,Paris 1990.
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له حول ابن عباس والبدايات األوىل لظهور علم التفسري ( .)1وميكن القول هبذا
الصدد أنه يصعب على مستشرق يند عنه الفهم الروحاين أن يستوعب معىن
بركة دعاء النيب صلى اهلل عليه وسلم البن عباس رضي اهلل عنهما ،ففي كتاب
املناقب من سنن الرتمذي عن ابن عباس قال :ضمين رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم وقال :اللهم علمه احلكمة ،قال الرتمذي :حديث حسن صحيح ،مث إنه
كان يقال له احلرب والبحر؛ لكثرة علمه.
أما ما اهتم به من كثرة الرواية والرجو إىل مسلمة أهل الكتاب فإنه كان
يرجع إليهم يف حدود اتفاق القرآن مع التوراة واإلجنيل خاصة يف املواضع اليت
أمجلت يف القرآن وفصلت يف التوراة واإلجنيل ،ولكن ذلك يف دائرة مدودة
ضيقة ،مث كيف يعقل أن يستبيح ابن عباس رضي اهلل عنهما لنفسه كثرة األخذ
عن َمسلَمة أهل الكتاب وهو القائل كما يف صحيح البخاري(( :يا معشر
املسلمني كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى اهلل
عليه وسلم أحدث األخبار باهلل تقرؤونه مل ي َشب؟ ...احلديث))(.)9

(1) C. Gilliot: Les débuts de L'exégèse coranique in R.E.M.M.M N 1990/58°.

( )9صحيح البخاري ،كتاب الشهادات ،باب ال يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغريها ،حديث رقم .9135
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المبحث السابع :منهج النفي
يعد هذا املنهج معلما بارزا يف كثري من أحباث املستشرقني اليت تتناول
املرويات الصحيحة املرتبطة بالدراسات القرآنية وعلوم القرآن على وجه
اخلصوص ،مث إهنم ينفون العديد من الروايات هلذا السبب أو ذاك ،بينما جندهم
يتشبثون –باملقابل -بكل ما هو ضعيف شاذ ،ويشري أحد أبناء جلدهتم وهو
املستشرق الفرنسي إميل درمنغهم  Emile Dermenghemإىل هذا األمر قائالا:
((من املؤسف حق ا أن يكون قد غاىل بعض هؤالء املتخصصني من أمثال موير
ومرجليوت ونولدكه وسربجنر ودوزي وغرمي وجولدزيهر وغريهم يف النقد أحيانا،
فلم تزل كتبهم عامل هدم ونفي على اخلصوص ،وال تزال النتائج اليت انتهى
إليها املستشرقون سلبية ناقصة.)1())....
إن منهج النفي يهدف إىل نفي احلقائق القرآنية والوقائع التارخيية املرتبطة
بنزوله ومجعه وغري ذلك ،ويتم ذلك من خالل إثارة الشكوك واملبالغة يف النقد
إىل حد اإللغاء والنفي الكيفي لكل ما يتعارض مع وجهات النظر االستشراقية.
إن سربجنر  Sprengerمثالا يرى أن اسم النيب صلى اهلل عليه وسلم قد
ورد يف أربع سور من القرآن هي آل عمران واألحزاب وممد والفتح ،وهي
مجيعها سور مدنية ،ومن مث فإن لفظة (ممد) مل تكن اسم علم للرسول قبل
اهلجرة.
وهبذا ينفي الرجل ويـ ْلغي بسهولة كل الروايات التارخيية والسنن املأثورة
اليت ورد فيها ذكر اسم ممد صلى اهلل عليه وسلم يف الفرتة املكية ،ال لشيء إال
( )1درمنغهم :حياة ممد ترمجة عادل زعيرت ،ط  /9دار إحياء الكتب العربية القاهرة 1353م.
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لكون االسم مل يرد يف القرآن املكي( ،)1ومعلوم أن كثريا من املستشرقني ينفون
أحداثا ووقائع معينة من السرية النبوية ما دامت مل ترد يف القرآن الكرمي ،وكأن
القرآن كتاب تارخيي خاص بتفاصيل حياة النيب عليه الصالة والسالم ،وهذا ما
مكنهم من عملية انتقاء متعسفة ذات طابع هدمي وإقصائي يرمي إىل نفي كل
رواية أو واقعة ال يرد ذكرها أو اإلشارة إليها يف القرآن الكرمي.
ومن علوم القرآن اليت مل َْحيل للمستشرقني أن تكون منقولة إلينا بالتواتر
والنقل الصحيح علم القراءات القرآنية الذي مارسوا يف حبثه ودراسته كل أنوا
التجريح والتكسري مع النفي التام لكل املرويات الصحيحة املرتبطة باختالف
القراءات وتنوعها ونفي ربانية مصدرها ،ويذهب معظم املستشرقني مذهب
جولدزيهر الذي اشتهر بفكرته اخلاطئة عن أسباب اختالف القراءات واليت
يرجعها بطريقة ساذجة إىل خصوصية اخلط العريب ،يقول جولدزيهر(( :وترجع
نشأة قسم كبري من هذه االختالفات إىل خصوصية اخلط العريب الذي يقدم
هيكله املرسوم مقادير صوتية خمتلفةا؛ تبعا الختالف النقاط املوضوعة فوق هذا
اهليكل أو حتته وعدد تلك النقاط.)9())...

( )1جواد علي ،تاريخ العرب يف اإلسالم ،بغداد .)93/1( 1311
( )9مذاهب التفسري اإلسالمي ص  .3وممن انساق وراء فكرة جولدزيهر من املستشرقني كاتب مادة ((القرآن))
يف دائرة املعارف اإلسالمية االستشراقية يف طبعتها الثانية .503/5
وبورتون  .Burton: the collection of the Quran p199وبالشري يف ((مدخل إىل القرآن الكرمي))
 Intro au Coranوالشبهة نفسها ذكرها يف كتابه  Le Coran p107حيث يقول(( :إن أول ما نعثر
عليه إحدى الصعوبات اليت ذكرت آنفا وهي عدم ثبوت اخلط العريب ،لقد كان هذا اخلط مبظهره الناقص
يثري وحيدث الغموض يف النص)).
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ويستشهد جولدزيهر باآلية  53من سورة األعراف :ون
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ِبون [٤٨األعراف .]53 :حيث قرأ بعضهم بدال
َجعكم وما كنتم تستك ِّ
((تستكثرون))

بالثاء املثلثة ،مث استشهد أيضا
ي يَ َد ۡي َر ۡ َ
شَۢا َب ۡ َ
بح ۡ َ
ۡحتِّهِّۦ

من ((تستكربون)) بالباء املوحدة
ح َّ
ح
َ
بقوله تعاىل َ وه َو ٱَّلِّي يح ۡرسِّل ٱلرِّي َٰ َح
[األعراف ] 59 :قرئ أيضا نشرا بالنون بدل الباء (.)1
ويبدو أن مثل هذين االستشهادين يردان على افرتاء جولدزيهر وال
خيدمان قوله خبصوصية اخلط العريب اليت أنضجت وأفرزت خمتلف القراءات،
ذلك أن قراءة ((تستكثرون)) يف النموذج األول ،مل تعتمد سواء يف القراءات
السبع أو العشر أو حىت األربع عشرة ،بل هي منكرة ،وال يعرف على وجه
التحديد من قرأ بذلك ،وهذا دليل على أن هيكل الكلمة املرسوم تبعا للنقاط
املوضوعة فوقه أوحتته مل يكن العمدة يف صحة القراءة ،وذلك بعكس النموذج
الثاين الذي يثبت القراءة بالوجهني على سبيل التواتر (نشرا) (بشرا) فاألوىل
اليت هي بضم النون وسكون الشني قرأ هبا ابن عامر ،وبضم النون والشني قرأ هبا
نافع وابن كثري وأبو عمرو بن العالء ،وقرأ محزة والكسائي بنون مفتوحة وسكون
الشني ،يف حني قرأ عاصم بباء مضمومة وسكون الشني( ،)9وبذلك يتبني أن
مبىن ذلك هو تواتر الرواية اليت نفاها جولدزيهر ومن لف لفه ،وليس هيئة الرسم
كما يزعمون.
( )1مذاهب التفسري اإلسالمي ص .3
( )9راجع كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع ملكي بن أيب طالب ،مؤسسة الرسالة بريوت ط 1335/9
( )515/1والتيسري يف القراءات السبع للداين ط  ،1335/9بريوت ص .110
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إن ما أراد أن يرمي إليه جولدزيهر وغريه من املستشرقني هو الزعم بأن
اختالف القراءات إمنا كان عن هوى ورأي واختيار من القراء ال عن توقيف
وسند ورواية .وال شك أن تناز الصحابة يف القراءة ورجوعهم إليه صلى اهلل
عليه وسلم كما دلت على ذلك األحاديث الصحيحة( )1ألوضح برهان على أن
القراءة ليست موكولة إىل أهوائهم ،كما أن عثمان (رضي اهلل عنه) عندما نسخ
املصاحف وبعث هبا إىل األمصار ،أرسل مع كل مصحف عاملا من علماء
القراءة حىت يتم أخذ القراءة من أفواه األئمة ،وهو أكرب دليل على أن القراءة إمنا
تعتمد على التلقي والنقل والرواية ،ال على اخلط والرسم والكتابة.
وهكذا ميكن القول بأن منهج النفي االعتباطي الذي مارسه املستشرقون
على علم القراءات القرآنية دفعهم إىل إلغاء وإقصاء كل الروايات واألسانيد
الصحيحة اليت تكتنِزها كتب القراءات ،واليت تفصل بني ما هو متواتر جيب على
كل مسلم قبوله ويكفر من أنكر ذلك ،وبني ما هو غري صحيح .وال شك أن
عدم استيعاب جولدزيهر هلذا األمر هو الذي دفعه إىل أن يقول(( :وجتاه هذه
القراءات املوثوق هبا يسود امليل إىل التسامح يف اختالفها))( .)9ومن غريب
صنيع الرجل وهو يستعرض اختالف القراءات نفيه لقراءة متواترة هي قوله
َ َ َ ۡ ۡ َ َۡ ح َ َۡ
َۡ َۡ ٓ َۡ ۡ َ ٓ
ي مِّنها أو مِّثلِّها
تعاىل۞  :ما ننسخ مِّن َءاية أو ننسِّها نأ ِّ
ت ِِّب ر
[البقرة ،] 101 :فقد ذكر أنه نقل عن بعض العلماء (هبذا التمويه البالغ دون
حتديد من يقصد ببعض العلماء) أنه استبعد قراءة (ننسها) مع أهنا قراءة متواترة،
( )1من ذلك واقعة عمر (رضي اهلل عنه) مع هشام بن حكيم (رضي اهلل عنه) يف قراءة سورة الفرقان ،انظر
صحيح البخاري.كتاب فضائل القرآن باب ،أنزل القرآن على سبعة أحرف.
( )9مذاهب التفسري اإلسالمي ص .9
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مث ذكر يف اآلية ثالث قراءات أخرى ،واحدة منها متواترة( :نَـْن َسأْها) واألخريان
(ننساها) ليستا بقراءتني ،ال يف الصحيح وال يف الشاذ (.)1
(تنساها) َ
َ
من جهة أخرى يعمد كثري من املستشرقني إىل جتاوز ونفي الوقائع
التارخيية املرتبطة بعلوم القرآن واليت أمجع عليها علماء اإلسالم وذلك من خالل
اقتناص وتصيد روايات ضعيفة ومنقطعة وبناء أحكام باطلة عليها ،وال شك أن
الوقوف عند الروايات الضعيفة اليت ال تتفق مع الروايات والوقائع الصحيحة
يكون مدعاة لنفي ونقض ما هو صحيح وثابت أو إدخال الشك واالرتياب _
على األقل _ يف النفوس من خالل املبالغة يف نقد الصحيح إىل حد إلغائه
ونفيه.
ومما ُ
يدل على ذلك إثارهتم اخلالف حول أول من مجع القرآن ،وذلك
باالستناد إىل روايات منقطعة ،يقول كاتب مادة ((القرآن)) املشار إليها أعاله:
((حسب بعض األحاديث املروية يكون عمر قد سأل عن آية من كتاب اهلل
فقيل له :كانت مع فالن فقتل يوم اليمامة ،فقال عمر(( :إنا هلل)) وأمر بالقرآن
فجمع ،فكأن أول من مجعه يف ((املصحف)) وهذه الرواية اقتنصها املستشرق
ويلش من كتاب ((املصاحف)) البن أيب داود( ،)9وهي رواية ضعيفة جدا رويت
من طريق احلسن البصري حكم احلافظ ابن حجر (ت 359ه) بضعفها قائال:
((وهذا منقطع ،فإن كان مفوظا محل على أن املراد بقوله(( :فكان أول من
( )1نفسه ص .3
قراءة (تَـنْ َساها) نسبها أبو حيان يف البحر ( )959/1لسعد بن أيب وقاص ،واحلسن ،وحيىي بن يعمر
(اللجنة العلمية).
( )9املصاحف ص .10
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مجعه)) أي أشار جبمعه يف خالفة أيب بكر فنسب اجلمع إليه لذلك))( .)1مث إن
املستشرق كاتب املادة مل يقنع هبذا بل استدرك عليه بروايات أخرى يستنتج
منها جمددا أن أبا بكر هو الذي بدأ جبمع القرآن وأن عمر هو الذي أهنى ذلك
اجلمع ،أو أن أبا بكر هو أول من مجع يف صحف وعمر هو أول من مجعه يف
مصحف( .)9وهكذا ينتهي األمر إىل حلقات من االفرتاضات املتالحقة اليت ال
تثمر إال ظنونا يف أمر هو يف حقيقته على درجة عالية من الوضوح ،وتتوافر يف
حقه مجلة كبرية من الشهادات املثمرة لليقني ،ومنها ما جاء يف كتاب املصاحف
نفسه بإسناد حسن عن عبد خري حيث قال :مسعت علي ا يقول(( :أعظم الناس
يف املصاحف أجرا أبو بكر ،رمحة اهلل على أيب بكر ،هو أول من مجع كتاب
اهلل))( )9وقد َحسن الرواية احلافظ ابن حجر يف فتحه يف اجلزء والصفحة
أنفسهما املشار إليهما أعاله.
وقد يعمدون إىل ضرب بعض الروايات ببعض؛ قصد كشف تناقضها
وتعارضها حسب زعمهم ،وبالتايل التشكيك يف مصداقية النص القرآين.
ويف سبيل ذلك يستند املستشرقون إىل بعض األحاديث الضعيفة من
أجل استنتاج كون القرآن قد سقطت منه بعض اآليات أثناء كتابة ومجع القرآن،
كما يف الرواية السابقة ،وقد يسعون إىل إحداث نو من البلبلة والتشويش من
خالل استعراض خمتلف الروايات الضعيفة يف املوضو الواحد كما هو الشـأن يف
()5
أول من مجـع القرآن ،حيث ميكن الرجو إىل كتايب املصاحف البن أيب داود
( )1فتح الباري البن حجر .910/3
(2) Encyclopédie de l'Islam 5/516.

( )9كتاب املصاحف ص .19
( )5املصاحف ص .15-10
47

واإلتقان للسيوطي()1؛ لكي تتوافر لدينا روايات ضعيفة ومنقطعة مفادها أن أول
من مجع القرآن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه ويف رواية :سامل موىل أيب
حذيفة ،ويف رواية :عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه .واعتماد املستشرقني على
مثل هذه الروايات من الضعيف واملوضو يف نسج األحكام وبنائها يدل على
سوء النية وقصد حتطيم املسلمات والبدهيات اليت يؤمن هبا املسلمون ،وهذا أمر
يشني مناهجهم البحثية ويعيبها على عدة مستويات.
وال شك أن كثرة اعتماد ورجو بعض املستشرقني أمثال نولدكه وبالشري
وولش إىل الكتب اليت تَـعج بالروايات الضعيفة واملنقطعة واملتناقضة( ،)9تبني لنا
طبيعة املنهج املسلوك لدى املستشرقني الذي يتجلى يف تصيد ما خيدم آراءهم؛
وجممع عليه.
من أجل نفي ما هو صحيح َ

( )1اإلتقان .193-199/1
( )9يأيت على رأس هذه الكتب يف جمال علوم القرآن كتاب املصاحف البن أيب داود واإلتقان للسيوطي ،ومها يف
أشد احلاجة إىل حتقيق علمي رصني .هذا فضال عن بعض كتب األدب القدمية اليت تضمنت احلديث عن
بعض القضايا املرتبطة بتاريخ القرآن بشكل عرضي(الباحث).
َحقق كتاب ((املصاحف)) الدكتور مب الدين واعظ ونشرته وزارة األوقاف القطرية عام 1515ه ،وحقق
كتاب اإلتقان مركز الدراسات القرآنية يف جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف وطبع عام 1599ه،
(اللجنة العلمية).
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نتائــج وتوصيـــات
هكذا إذن يتبني لنا عقم املناهج االستشراقية يف دراسة القرآن الكرمي
وعلومه؛ ألهنا مناهج تعاجل الظواهر والوقائع وفق منظور مادي وعقلي مض،
وهذا ما ال يتناسب ودراسة القرآن الكرمي اليت ال ختضع ملنهج التجربة وال ميكن
أن تطو ألحكام العقل .وإذا كان علماء األديان الغربيون قد درسوا التوراة
واألناجيل وفق تلك املناهج املادية يف إطار من الدراسات الدينية املقارنة فإن
أمر القرآن الكرمي خيتلف عن ذلك ،فهو وحي إهلي مل متسه حتريفات اإلنسان
أو تغيريات الزمان ،لذلك وجب على من يدرسه وحيلل قضاياه أن يدرسه بعقلية
تؤمن بالغيب ومـا يرتتب على ذلك .وليس من املتاح لفئات املستشرقني قدامى
كانوا أو معاصرين التخلص من خلفياهتم الفكرية اليت نسجتها بيئات معينة
وظروف خاصة ،وال من رؤاهم املادية والتغريبية اليت أملتها يف البحث والتحليل.
وبعد دراسة بعض تلك املناهج اليت نرى أن املستشرقني يعتمدون عليها
ميكن اخللوص إىل مجلة من النتائج والتوصيات نوجزها فيما يلي:
* أن الناظر املتأمل والفاحص يف كتب املستشرقني املرتبطة بعلوم القرآن

يظهر له أنه قد أضحى من املألوف أن يكون كل ما تعلق بالقرآن يف دراسات
القوم ال ميكن االعتداد به ألبتة؛ ألنه ال مالة مطم للم َسلمات اليت جيزم هبا
املسلمون ،ومشكك يف البداهات اليت يؤمنون هبا.
* جيب عدم االندا مبا قد يظهره بعض املستشرقني من تعاطف بالغ
مع قضايا اإلسالم ،ومن ذلك استشهادهم بنصوص قرآنية م ْسندين إياها إىل
اهلل تعاىل ،فاألمر ال يعدو أن يكون مظهرا مجالي ا وحضاري ا يسعى املستشرق من
ورائه إىل التقرب إىل املسلمني وكسب مودهتم.
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* جيب أن نعلم جيدا أن الباحث الغريب ما دام مستشرقا يدرس اإلسالم

من زاوية خارجية ووفق منظور تغرييب ،فال ينتظر منه أن يؤمن مبا نؤمن به وإال
لدخل يف اإلسالم.
* إن االجتاه السائد لدى املستشرقني املعاصرين اعتماد طرائق العلوم
املعاصرة ،ومناهج البحث احلديثة مع االستفادة من تقدم العلوم اإلنسانية:
تاريخ العلوم وفلسفة العلوم وعلى األخص توظيف املنهج التحليلي يف نقد
النصوص ،وهذا عكس املستشرقني القدامى الذين كانوا يركزون على مسألة
اجلمع والتدقيق يف اجلزئيات مرددين ما سبق لغريهم أن حبثوه ودرسوه.
* ينبغي رصد ومتابعة كل ما يكتب عن القرآن الكرمي يف معاقل
االستشراق احلديثة من أحباث ودراسات مبختلف اللغات األجنبية ،مث القيام
بالرد عليها ونشرها يف اجملتمعات الغربية عن طريق املراكز الثقافية اإلسالمية
واجلمعيات واملنظمات (جيب االعرتاف بصعوبة النشر والتسويق ملا هو إسالمي
يف الغرب).
* يقرتح على جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف أن يتبىن القيام
برتمجة مادة ((قرآن)) يف دائرة املعارف اإلسالمية يف طبعتها الثانية (مادة ضخمة
جدا) وإسناد التعليق والرد عليها من قبل أحد املهتمني من األساتذة والعلماء
وتعميم نشرها ،فاملادة تعرب من أوهلا إىل آخرها عن أبرز القضايا واملسائل
املرتبطة بتاريخ القرآن وعلومه ،واليت خاض فيها املستشرقون على اختالف
توجهاهتم.
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