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الحمد لله ربِّ العاملني والصالة والسالم عىل أرشف الخلق وأعّز املرسلني 

سيّدنا ونبيّنا أيب القاسم محمد بن عبد الله، وعىل آله الطيّبني الطاهرين.

أَْوىل املسترشقون الغربيّون اهتامًما كبريًا بالقرآن الكريم نشأ يف كثري من 

األحيان من املخاوف التي استحوذت عىل عقليّة اإلنسان الغريّب ونظرته إىل 

د له باستالب حضارته وثقافته، فظهر الجدل ضّد  اإلسالم نظرة املنافس املهدِّ

القرآن الكريم مبكِّرًا، منذ القرون الوسطى يف الغرب، يف الخطاب الدينيّي 

بن  وموىس  749م(،  )ت:  الدمشقّي  يوحنا  لسان  عىل  واملسيحّي  اليهودّي 

كلوين  دير  ورئيس  1274م(،  )ت:  األكويني  وتوما  1204م(،  )ت:  ميمون 

ل )ت: 1156م( الذي كان أّول من شّجع عىل مرشوع ترجمة  بطرس املبجَّ

إىل  للقرآن  ترجمة  أّول  فظهرت  ودعمه،  غربيّة  لغة  إىل  الكريم  القرآن 

الربيطاين روبرت كيتون )Robert of Ketton( يف  يد  الالتينيّة عىل  اللغة 

إىل  الرتجامت  بعدها  من  تتابعت  ثّم  )1136-1157م(،  بني  املمتدة  الفرتة 

واإليطاليّة،  واألملانيّة،  والفرنسيّة،  كاإلنكليزيّة،  املختلفة؛  األوروبيّة  اللغات 

والهولنديّة، واإلسبانيّة، والروسيّة، ... ومل يقترص عمل املسترشقني عىل هذا 

أخرى  مجاالت  إىل  جهودهم  اتّسعت  بل  الكريم،  للقرآن  بالنسبة  املجال 

تتعلّق بالقرآن الكريم؛ كعلوم القرآن والتفسري والدراسات القرآنيّة، فربزت 

استرشاقيّة  مدارس  إىل  تنتمي  عّدة  استرشاقيّة  شخصيّات  الصدد  هذا  يف 

أوروبيّة؛ أملانيّة، وبريطانيّة، وفرنسيّة، ومجريّة...؛ من قبيل: األملايّن تيودور 

 Rudi( ومواطنه رودي باريت ،)ت: 1930م( )Theodor Noldke( نولدكه
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)ت:   )Ignaz Goldziher( إجنتس جولدتسيهر  واملجرّي  )ت: 1983م(،   )Paret

والفرنيّس  1952م(،  )ت:   )Richard Bell( بيل  ريتشارد  والربيطايّن  1921م(، 

 Arthur( واألسرتايّل آرثر جفري ،)ت: 1973م( )Regis Blachere( ريجيس بالشري

دراسة  مجال  يف  االسترشاقيّة  الجهود  هذه  ووصلت   ... 1959م(،  )ت:   )Jeffery

 القرآن إىل مرحلة إصدار موسوعات خاّصة؛ كـ»موسوعة القرآن« التي صدرت ما بني 

)2000-2006م( عن دار بريل الهولنديّة ضمن سّت أجزاء، والعمل عىل مشاريع 

بحثيّة أخرى؛ كمرشوع املوسوعة القرآنيَّة األملانيَّة )Corpus Coranicum(، الذي 

بدأ تنفيذه عام 2007م، وتستمرُّ فعاليَّاته حتَّى العام 2025م، واملرشوع الداعم له 

)Coranica(؛ وهو مرشوع أملاين- فرنيّس.

وقد أّدت هذه الجهود االسترشاقيّة يف أغلب ما نتج عنها -عن تعّمد أو عن قلّة 

إطالع وعلم ودراية- إىل الوقوع يف أخطاء خطرية وجسيمة ال تليق بالقرآن الكريم؛ 

وهو منزّه عنها؛ ما استدعى ذلك ردوًدا من ِقبَل العلامء والباحثني املسلمني عىل 

مدار العقود املنرصمة.

ويأيت هذا الكتاب بوصفه أحد الجهود العلميّة والتحقيقيّة املبذولة يف التعرّف 

عىل جهود املسترشقني القدامى يف ترجمة القرآن الكريم ودراسة دوافعهم لدراسة 

الوحي وجمع  الحق يف  الرأي  بيان  إىل  إذافة  القرآن،  فهم  ومناهجهم يف  القرآن، 

القرآن وإعجازه، وغريها من املوضوعات القرآنية الرئيسة، التي سعى املسترشقون 

لحرفها عن الحقيقة والواقع، ونقد مقوالتهم وتصحيح أخطائهم ودرء شبهاتهم يف 

هذا الصدد.

م هذا الكتاب إضافة علميّة وبحثيّة مرجعيّة للباحثني وللطالب  نرجو أن يقدِّ

يف تعرّفهم عىل جهود الحركة االسترشاقيّة يف مجال الدراسات القرآنيّة ومدارسها 

وأقطابها ومدارسها ومقوالتها ونقد هذه املقوالت.

والله املوِّفق

املركز اإلسالمّي للدراسات االسرتاتيجّية




دراسات  عرض  يف  متواضع  وبحثّي  علمّي،  جهد  الدراسة  هذه 

املسترشقني عن القرآن الكريم ونقدها، وأبرز أعاملهم الفكريّة والعلميّة 

يف هذا املجال.

واملوضوعيّة،  بالعلميّة،  دراستنا  تتسم  أن  اإلمكان  قدر  حاولنا  وقد 

حيًنا،   والتعّصب  الهوى  عليها  طغى  التي  الدراسات  تلك  إزاء  خصوًصا 

ومالمح التبشري تارة أخرى.

الحّب  رأسها  عىل  كثرية  دوافع  الكتاب  هذا  لكتابة  دفعنا  وقد 

اعتقادنا  طبيعة  تفرضه  طبيعي  أمر  وهذا  الكريم،  للقرآن  والعشق 

مستنقع  من  للبرشيّة  املنجي  وكونه  وألوهيّته  الكتاب  هذا  بقداسة 

الظلم والضالل، باإلضافة ملا يتمتّع به من جاذبيّة خاّصة، جذبت قلوب 

وحفظه،  تالوته،  عىل  تربيّنا  وقد  بنا  فكيف  املسلمني  غري  من  املاليني 

وفهمه، منذ نعومة أظفارنا. 

باإلضافة إىل ما تعرّض ويتعرّض له هذا الكتاب املقّدس من تشويه 

قديم  منهج  بهديه، وهو  واالهتداء  الناس عن سامعه  متعّمد، وتضليل 

قد حّدثنا عنه القرآن نفسه: ﴿ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭ       

وميارسه  القديم،  االسترشاق  مارسه  وما  ۇ﴾]1]،  ۇ    ڭ     ڭ  
مختلف،  بشكل  ولكن  الكتاب،  يف  لغو  إال  هو  ما  املعارص،  االسترشاق 

لت، اآلية 26. ]1] سورة فصِّ
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ظاهره علمي، وحقيقته وجوهره ال تختلف عاّم كان يف السابق، فأصبح اللغو له 

طرق علميّة من خالل إصدار عرشات املجالّت، وآالف الكتب، وعقد مئات الندوات 

واملؤمترات، وإنشاء عرشات املعاهد التعليميّة، والفروع التخّصصيّة الجامعيّة، وغري 

ذلك من طرق ووسائل، كّل ذلك من أجل رصف الناس عن  القرآن، وتصغريه يف 

ال  تاريخ  كتاب  وجعله  مستقبلهم،  وصناعة  حياتهم،  منط  عن  وإبعاده  أعينهم، 

كتاب حياة تصنع من خالله الحضارة اإلنسانيّة.

وقد كان القرآن الكريم وما زال محّط أنظار املسترشقني؛ ألنّه مصدر القّوة يف 

التفكري  وملناحي  لحركتهم،  واملوّجه  حضارتهم،  يف  الرؤية  ومنبع  املسلمني،  حياة 

لديهم. وكام كّذب مرشكو قريش بالقرآن يف السابق، واعتربوه شعرًا مرّة، وسحرًا 

باالفرتاء  الرسالة  صاحب  رموا  وكام  مرّات،  األّولني  وأساطري  مرّة،  وكهانة  أخرى، 

والكذب تارة، وبالجنون تارة أخرى، وبحثوا له عن مصدر يف األرض؛ كانت أغلب 

جهود االسترشاق ال تخرج عن هذه التوّجهات والتوجيهات. 

وباختصار ما زالت مالحقة املتّهم يف زعمهم وهو نبّي اإلسالم قامئة، واملحكمة 

املتّهم ورسالته، من  العقوبة عىل  أشّد  وأنزلوا  أبرموا حكمهم،  والقضاة  منعقدة، 

افرتضوا  بل  وعظمته،  الله  بكتاب  ومعرفة  وأدلّته،  الرسالة  لصاحب  سامع  دون 

رسالة ما، ومرساًل ما، ووّجهوا لهام سهام الّنقد، وعند التدقيق يف كالمهم نراهم قد 

أخطؤوا اإلصابة، فال من أصابوه مبقتل -حسب زعمهم- هو القرآن الكريم، وال من 

 .تحّدثوا عنه، وعن نهجه، وسريته وفكره، هو الرسول األمني محمد

وإن كانت هذه الدراسة ال تنفي وجود بعض الدراسات املنصفة والجاّدة يف 

بعضها،  البناء عىل  والتي ميكن  عاّم،  بشكل  واإلسالميّة  القرآنيّة  الدراسات  مجال 

ولكن ساحتنا ال تزال عطىش ملثل هذه الدراسات.

ولتحقيق غاية هذا الكتاب املتمثّلة يف بيان عنارص الضعف العلمي والبحثّي 

يف دراسات املسترشقني للقرىن الكريم، إضافة إىل النقد املنهجّي، وتصويب العديد 

ونبي  والوحي،  القرآن،  تكريسها حول  إىل  املسترشقون  التي سعى  الشبهات  من 



مة املؤلِّف مقدِّ

اإلسالم...، بحسب ما يحملون من أهداف وخلفيات تجاه الدين اإلسالمي.

وقد تضّمن هذا الكتاب الفصول اآلتية.

الفصل األّول: الحركة االسترشاقّية: مفهومها، مراحلها، أهدافها، وآلّياتها.

الثاين: الحركة االسترشاقّية: مدارسها، مجاالتها، وخصائصها، ودوافعها  الفصل 

لدراسة القرآن.

الفصل الثالث: مناهج املسترشقني يف الدراسات اإلسالمّية والقرآنّية.

الفصل الرابع: القرآن: مصدره، وتاريخه، وترجمته عند املسترشقني.

الفصل الخامس: مباحث علوم القرآن يف دراسات املسترشقني.

 الخامتة: وتضّمنت استخالصات الدراسة، ونتائجها، وتوصياتها.
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الفصل األول:

احلركة االسترشاقّية
مفهومها، مراحلها، أهدافها، وآلّياهتا





المبحث األّول1

تعريف االسترشاق واملسترشق:
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الفصل األول: الحركة االسترشاقّية مفهومها، مراحلها، أهدافها، وآلّياتها

المطلب األّول: المفهوم اللغوّي لالستشراق:

وأصله  )استرشَق(،  للفعل  مصدر  استفعال،  وزن  عىل  )استرشاق(  كلمة  إّن 

فعل ثاليث )رَشَقم(زيد بثالثة أحرف: األلف والسني والتاء، كام يف استغفر، طلب 

الغفران، واستفهم، طلب الفهم، واملعنى طلب الرشق، وليس هناك معنى محّصل 

لطلب الرشق إال طلب علوم الرشق وآدابه ولغاته وأديانه وما شاكل ذلك، وتشري 

ورَشُقًا،  رُشوقًا  ترشُق  الشمُس  رَشَقَت  من:  الوسيط  املعجم  حسب  لفظة)رشق( 

ق( جهة رشوق  ق، و)الرشَّْ امَلرْشِ املوضع  األرِض]1]، واسم  أي طلعت وأضاَءت عىل 

الشمس، و)رشَّق( أخَذ يف ناحية املرشق. 

يدّل عىل إضاءة وفتح. من ذلك  اللغة: رشق: أصل واحد  ويف معجم مقاييس 

رشقت الشمس إذا طلعت، وأرشقت إذا أضاءت، والرشوق: طلوعها]2]، ومن خالل تتبع 

استعامل هذه الكلمة يف املعاجم اللغوية نخرج بهذه النتيجة: إّن األصل الواحد يف 

هذه املاّدة: هو الطلوع مع اإلضاءة. وعىل هذا ال يصّح أن يقال: رشق الرجل. ويدّل 

عىل هذا املعنى استعاملها يف مقابل الغروب مبعنى البعد والغيبة، والعشاء مبعنى 

الظالم، كام يف: ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ﴾]3]، ﴿ۉ  ۉ  ې   ې  ﴾]4] ]5].

الجغرايف  الباحثني أن كلمة استرشاق ال ترتبط فقط باملرشق  ولذا يرى بعض 

الرشوق  مبعنى  معنوية؛  داللة  ولهذا  الشمس  مرشق  هو  الرشق  أن  تعني  وإمنا 

والضياء والنور بعكس الغروب؛ مبعنى األفول واالنتهاء.

د: املعجم الوسيط، ال ط، القاهرة، مجمع  ]1] أنيس، إبراهيم؛ منترص، عبد الحليم؛ الصوالحي، عطيَّة؛ خلف الله أحمد، محمَّ

اللغة العربيَّة، ال ت، ج1، ص482.

سة، مكتبة اإلعالم اإلسالمّي،  د هارون، ال ط، قم املقدَّ ]2] ابن فارس، أحمد: معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السالم محمَّ

1404هـ.ق، ج3، ص264. 

]3] سورة ص، اآلية 18.

]4] سورة النور، اآلية 35.

سة الطباعة والنرش وزارة الثقافة واإلرشاد  ]5] انظر: املصطفوّي، حسن: التحقيق يف كلامت  القرآن الكريم، ال ط، ال م، مؤسَّ

اإلسالمّي، 1417هـ.ق، ج6، ص44. 
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وإذا رجعنا إىل اللغات األوروبيّة فثمة تعريف للرشق، ليس املراد منه الرشق 

الجغرايف، وإمنا الرشق املقرتن مبعنى الرشوق والضياء والنور والهداية، وهو قريب 

من املدلول اللغوي لهذه الكلمة. 

املقصودة  الرشق  منطقة  إىل  يشري  األوروبية  الدراسات  يف   ORIENT فلفظ 

بالدراسات الرشقيّة بكلمة تتميز بطابع معنوي وهو: Morgenland  وتعني بالد 

الصباح، ومعروف أّن الصباح ترشق فيه الشمس، وتدل هذه الكلمة عىل تحول 

من املدلول الجغرايف الفلك إىل الرتكيز عىل معنى الصباح الذي يتضمن معنى النور 

واليقظة، ويف مقابل ذلك نستخدم يف اللغة كلمة Abendland وتعني بالد املساء 

لتدل عىل الظالم والراحة.

م أو يبحـث عن يشء ما، وبالفرنسـية  ويف الالتينيـة تعنـي كلمـة Orient: يتعلَـّ

 ،Orientation  وّجـه أو هـدى أو أرشـد، وباإلنجليزيـة Orienter تعنـي كلمـة 

وorientate  تعنـي »توجيـه الحـواس نحـو اتجـاه أو عالقـة مـا يف مجـال األخالق 

أو االجتـامع أو الفكـر أو األدب نحـو اهتاممـات شـخصية يف املجـال الفكـري أو 

الروحي«]1].

عـىل  الداللة  يف  مرتادفتان   »orient«و  »east« كلمتي  أن  من  الرغم  عـىل 

الجهـة  عـىل  للداللة  الغالب  يف  تـأيت   »east« الكلمـة  أن  إال  »الـرشق«  معنى 

من  الرشقـي  النصف  عـىل  للداللة  كّل يشء،  مـن  الرشقـي  والجانـب  الرشقيّـة 

الواقعة  الغالب عـىل األقطار  الكـرة األرضيـة، بينـام تطلق كلمة »orient« يف 

يف الـرشق مـن البحر األبيض املتوســط وأوروبا. ورمبـا كان هذا هو السبب يف 

اقتباس مفردة »االسـترشاق« و»املسـترشق« من الكلمة الثانية، وشـاع مصطلـح 

التسامح  من  نوع  هناك  الحـال  وبطبيعة   .»Orientalist«و  »Orientalism«

يف ترجمـة كلمة »Orientalism« إىل االسـترشاق؛ وذلك ألن الالحقة »al« تدّل 

عـىل معرفة األشياء »املتعلقة بالـرشق« وليـس »الناحيـة الرشقيّـة مـن األرض« 

صة تعنى بقضايا الدين  د: "االسترشاق ومنهجيَّة النقد عند املسلمني املعارصين"، مجلَّة االجتهاد )مجلَّة متخصِّ ]1] الشاهد، محمَّ

واملجتمع والتجديد العريّب اإلسالمّي(، العدد 22، السنة 6، 1994م، ص197-196.  
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إال إذا اعتربنـا مفهـوم »الـرشق« يطلـق عـىل مـا هـو أعـم مـن األرايض الرشقيّـة 

وجميـع مـا يرتبـط بهـا]1].

وبذلك يتبنّي أن مصطلح االسترشاق ليس مستمًدا من املدلول اللغوي، بل من 

املدلول املعنوي لرشوق الشمس التي هي مصدر العلم]2].

املَدرسة  اسم  الفلسفية  املدارس  أبرز  أحد  عىل  يطلق  اإلسالميّة،  الثقافة  ويف 

االرشاقيَّة املأخوذ من لفظ أرشَق: وهي املدرسة التي ترى أن املعرفة تتّم عن طريق 

تحّررها،  عند  النُّفوس  عىل  باإلرشاقات  وفيضانها  وملعانها  العقليّة  األنوار  ظهور 

ويطلق اسم االرشاقيني باألخّص عىل شهاب الدين الّسهروردّي وأتباعه. 

االسترشاق  كلمة  معنى  يف  تطّور  حصول  نلحظ  أنّنا  املعنى  هذا  يؤكّد  وما 

شملت مرص وبالد شامل أفريقيا، وشامل غرب أفريقيا املسمى باملغرب، وإن كان 

االسترشاق مدلواًل لفظيًّا مختًصا بالبلدان الرشقيّة دون غريها وهذا يدلّل عىل أن 

بالجنبة  عالقة  له  بل  املكانية،  بالجهة  محصورة  ليست  االسترشاق  كلمة  مدلول 

املعنوية للكلمة. 

وميكن القول نتيجًة ملا تقّدم أّن مدلول كلمة االسترشاق وربطه بالرشق يعني 

يف املقام األول املنطقة التي أرشقت فيها شمس املعرفة، وليست الشمس مبعناها 

الحيّس.

د حسن: "االسترشاق تاريخه ومراحله"، مجلَّة دراسات استرشاقيَّة )مجلَّة فصليَّة تعنى بالرتاث االسترشاقّي  ]1] انظر: زماين، محمَّ

سة، العدد 1، السنة 1، 2014م، ص176.  عرًضا ونقًدا(، بريوت، املركز اإلسالمّي للدراسات االسرتاتيجيَّة التابع للعتبة العبَّاسيَّة املقدَّ

د األمني: االسترشاق يف السرية النبويَّة دراسة تاريخيَّة آلراء )وات-بروكلامن-فلهاوزنم(قارنة  ]2] انظر: النعيمي، عبد الله محمَّ

بالرؤية اإلسالميّة، القاهرة، املعهد العاملّي للفكر اإلسالمّي، 1997م، ص16.



20

المطلب الثاني: المفهوم االصطالحي لالستشراق:

تقّدم  كام  لغة  واألّول  االستغراب.  مفهوم  هو  لالسترشاق  املقابل  املفهوم  إّن 

مأخوذ من الرشق باملعنى املعنوي ال الحيس فقط، أو طلب الرشق مبعنى طلب 

علوم الرشق، والثاين مأخوذ من الغرب جهًة أو مبعنى طلب الغرب، واالستغراب 

أطلق عىل  الذي  االسترشاق،  غرار  الغرب، عىل  بدراسة  يُعنى  علم  هو  اصطالًحا 

دراسة املجتمعات والثقافات الرشقيّة. 

ومل ترد كلمة »االسترشاق« orientalism، املشتقة من مادة »ش ر ق« يف أي من 

املعاجم العربيّة القدمية، ورمبا كان املعجم العريب الحديث الوحيد الذي يشري إىل 

واحد من مشتقاتها هو معجم »منت اللغة« للشيخ أحمد رضا، وأغلب املعاجم الحديثة 

تعرّضت للفظ استرشق بإيراد فعلها »استرشق« وإتباعه برشحه له؛ وهو »طلَب علوم 

الرشق ولغاتهم«، مع وصف الكلمة بأنها »مولدة عرصية« تطلق عىل من »يعنى 

بذلك من علامء الفرنجة«]1]. وفعل »استرشق« العريب مشتق من كلمة »االسترشاق« 

املرتجمة لكلمة »orientalism« اإلنجليزية و»orientalisme« الفرنسية، حديثتَي 

العهد، واستخدمت كلمة »مسترشق« ترجمة لكلمة »orientalist« لتصف املشتغل 

بهذا الحقل املعريف.

واألبحاث  الكتب  يف  الواردة  االسترشاق  لتعريفات  رصد  بعملية  قمنا  وإذا 

الجامعية فنجد بعًضا منها عاًما، وبعضها خاًصا، قد ركز عىل نقطة ما  والرسائل 

يعترب  وبعضها  أشكاله،  بكل  االسترشاق  يجرّم  وبعضها  بحثه،  جهة  مع  تتناسب 

االسترشاق علاًم، وبعضها يراه أقرب إىل الحركة من العلم، وهكذا... ويف اآليت نعرض 

بعًضا من هذه التعاريف: 

]1] انظر: رضا، أحمد: معجم منت اللغة العربيَّة )موسوعة لغويَّة حديثة(، ال ط، بريوت، دار مكتبة الحياة، ال ت، ج3، مادَّة 

رشق، ص310.  
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 االسترشاق orientalism يعني: »علم الرشق أو علم العامل الرشقي«]1] وكام . 1

يقول مكسیم رودنسون الذي أشار إىل أن مصطلح االسترشاق إمنا ظهر للحاجة إىل 

»إیجاد فرع متخصص من فروع املعرفة لدراسة الرشق]2]«.

الرشق . 2 املختلفة عن  الدراسات  الذي متثل يف  الفكري  التيار   هو: »ذلك 

اإلسالمّي، والتي شملت حضارته وأديانه وآدابه ولغاته وثقافته«]3].

العلم الذي تناول املجتمعات الرشقيّة بالدراسة . 3  وأحيانًا يراد به: »ذلك 

والتحليل من قبل علامء الغرب«]4].

أنّه  معتربة  لالسترشاق،  ومحاوًرا  أبعاًدا  تعطي  أن  حاولت  التعاريف  وبعض 

عبارة عن مجموع من املحاور، فاالسترشاق ال ميكن اختزاله يف بعده التاريخي أو 

الجغرايف فقط، أو يف بعده اإلنساين أو الثقايف فحسب، وإمنا هو مجموع ذلك كله:

 املكان.. 1

 الزمان. . 2

 اإلنسان. . 3

 الثقافة. . 4

العنارص  هذه  مع  وتكامليًا  عضويًا  ارتباطًا  مرتبط  االسترشاق  عن  فالحديث 

إنساين  ونوع  مكانية  ومساحة  زمنية  مسافة  من  له  بّد  ال  إذ  األساسيّة،  األربعة 

وإنتاج ثقايف وفكري]5]، ويرى أن الرشق الذي اهتّم الغرب بدراسته والتخّصص يف 

]1] زقزوق، محمود حمدي: االسترشاق والخلفيَّة الفكريَّة للرصاع الحضارّي، ال ط، القاهرة، دار املعارف، 1997م، ص18. 

تعليق  املهوري؛ حسن مؤنس؛ إحسان صدقي،  د زهري  تراث اإلسالم، ترجمة: محمَّ ]2] شاخت، جوزيف؛ بوزورث، كليفورد: 

وتحقيق: شاكر مصطفى، مراجعة: فؤاد زكريا، سلسلة عامل املعرفة، الكويت، املجلس الوطنّي للثقافة واآلداب والفنون، 1978م، 

ج1، ص64.  

ي واملواجهة، ط2، القاهرة، دار الكلمة، 2011م، ص214؛ النعيمي، االسترشاق  د، إسامعيل عيل: الغزو الفكرّي والتحدِّ ]3] محمَّ

يف السرية النبويَّة دراسة تاريخيَّة آلراء )وات-بروكلامن-فلهاوزنم(قارنة بالرؤية اإلسالميّة، م.س، ص16.  

]4] الحاّج، سايس سامل: نقد الخطاب االسترشاقّي، ط1، بريوت، دار املدار اإلسالمّي، 2002م، ج1، ص20. 

ة يف الجزائر، ال ط، الجزائر، دار املنابع للنرش والتوزيع، 2004م. د مهاّمه خاصَّ ]5] انظر: ابن إبراهيم، الطيِّب: االسترشاق الفرنيّس وتعدُّ
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ثقافته وتراثه، ليس هو الرشق الجغرايف الطبيعي، وإمنا هو »الرشق الهوية« وهو 

محور ما استهدفه علم االسترشاق ومصدر العناية واالهتامم، فهدف االسترشاق هو 

معرفة »الرشق الهوية والتاريخ« املتمثّل يف اإلسالم واملسلمني.

عىل  الغرب  من  إسقاط  هو  االسترشاق  أن  اعترب  املعارصين  الباحثني  وبعض 

الرشق بهدف السيطرة عليه]1]، وسنتعرض لذلك يف بحث منهج اإلسقاط وهو أحد 

مناهج املسترشقني.

هذه  بعض  نجد  االسترشاق  ملفهوم  ذكرت  التي  التعريفات  من  تقّدم  وما 

البعد  بلحاظ  وبعضها  وضيًقا،  سعة  الجغرافيّة  الرقعة  بلحاظ  عرّفته  التعريفات 

املعريف، فلقد نظر املسترشقون إىل االسترشاق من زوايا وخلفيّات متنّوعة، فكانت 

من  فمنهم  الرشق  موضوعات  من  خاص  موضوع  يف  تبحث  منهم  جمموعة  كل 

تحّدث عن معلومات الرشق اجلغرافيّة والتارخييّة، وآخرون عن اللغة والفن واألدب 

وما إىل ذلك من خصائص البلدان الرشقيّة، وفريق آخر تحّدث عن كافة العلوم، 

الدراسات االسترشاقيّة متحور حول  الفنون واحلضارة الرشقيّة، والقّسم األكرب من 

االسترشاق الديني وبالتحديد الدين اإلسالمّي، قد ركّزوا أبحاثهم ودراساتهم عىل 

واخللفاء   األكرم النبي  وسـرية  والسّنة،  القران،  علوم  ودراسـة  اإلسـالم  معرفة 

واألمئة، ورؤسـاء املذاهب اإلسـالمية، ومشاهري العلامء يف تاريخ اإلسـالم، واحلركات 

اإلسـالمية، والتجّمعات اإلسـالميّة، ومواطن سـكناهم يف كافة بقاع العامل، ونقاط 

والفلسفة  واألخالق  والفقه  العقائد  من  األعم  اإلسـالميّة  املعارف  وضعف  قّوة 

اإلسـالميّة،  املعارف  يف  خطر  أو  تهديد  بؤرة  تشّكل  التي  واملواطن  والعرفان، 

ومواطن ضعف الدين اإلسـالمّي واألمة اإلسـالميّة أن أهم ما يشغل تفكري علامء 

الدين واملصلحني من املسلمني والذابّني عن الثقافة اإلسالميّة هو هذا النوع من 

االسترشاق الخاص ونقده، مبعنى »دراسة الغربينّي لإلسالم«]2].

للدراسات  التعبري-  صّح  -إذا  أخص  معنى  هو  الدراسة  هذه  يف  نريده  وما 

د عنَّاين، ط1، ال م، دار رؤية، 2006م، ص120.  ]1] انظر: سعيد، إدوارد: االسترشاق املفاهيم الغربيَّة للرشق، ترجمة: محمَّ

]2] انظر: زماين، "االسترشاق تاريخه ومراحله"، م.س، ص180.  
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االسترشاقيّة وهو دراسة القرآن الكريم بأبعاده املختلفة.

وميكن القول يف النتيجة: إّن االسترشاق هو »أسلوب من الفكر قائم عىل متييز 

ويستخدم  والغرب،  الرشق  بني  )إبستمولوجي(  ومعريف  )أنطولوجي(،  وجودي 

الجوانب  شتى  من  واملسلمني  لإلسالم  غربيني  علامء  بها  يقوم  أكادمييّة  دراسات 

أكانت  سواء  وإمكانات،  وثروات  ونظم  وتاريخ  وحضارة  وثقافة  عقيدة ورشيعة 

هذه الشعوب تقطن رشق البحر األبيض أم الجانب الجنويب منه، وسواء أكانت لغة 

هذه الشعوب العربيّة أم غري العربيّة »كالرتكية والفارسية واألوردية« وغريها من 
اللغات، ألهداف متنّوعة ومقاصد مختلفة«.]1]

المطلب الثالث: هوية المستشرق والمستشرقين  
:Orientalist

من هو املسترشق وما هي خصائصه وهويته؟

 املسترشق: هو »عامل متمكِّن من املعارف الخاصة بالرشق ولغاته وآدابه«]2]. . 1

ر يف لغات الرشق وآدابها ]3]«. ويف تعریف أكسفورد ورد أن املسترشق هو »من تبحَّ

له . 2 يتأىت  ولن  وتفهّمه،  الرشق  دراسة  يحاول  الذي  الباحث  »ذلك  هو   

الوصول إىل نتائج سليمة يف هذا املضامر ما مل يتقن لغات الرشق«]4].

الفكر 3.  عن  يكتبون  الذين  الغربينّي  الكتاب  باملسترشقني  نعني  »إنّنا   

اإلسالمّي وعن الحضارة اإلسالميّة«]5].

]1] حمد، عبد الله خرض: القرآن الكريم وشبهات املسترشقني، ال ط، بريوت، دار الكتب العلميَّة، ال ت، ص17.

]2] مراد، يحيى: أسامء املسترشقني، ال ط، بريوت، دار الكتب العلميَّة، 2004م، ص6. 

د الدسوقي النويهي، ال ط، لندن، وليام كولينز، 1946م، ص8.  ]3] آربري، أ.ج: املسترشقون الربيطانيُّون، تعريب: محمَّ

د: "أثر املستعربني من علامء املرشقيَّات يف الحضارة العربيَّة"، مجلَّة املجمع العلمّي العريّب، دمشق،  ]4] انظر: كرد عيّل، محمَّ

املجلَّد 7، ج10، ترشين األوَّل 1927م.

]5] ابن نبي، مالك: "إنتاج املسترشقني وأثره يف الفكر اإلسالمّي الحديث"، مجلَّة الفكر العريّب، العدد 32، السنة 5، 1983م، ص130. 
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من  تقترص عىل  أن  ينبغي  التعاريف-  هذه  -بناًء عىل  مصطلًحا  فاملسترشق 

فيها  نشأ  التي  البيئة  يف  متوفر  غري  ليشء  طلب  حالة  تصف  ألنّها  رشقيًا،  ليس 

الطالب وهو معنى االسترشاق أي طلب علوم الرشق كام تقّدم.

هذا هو التحديد الغالب لهوية املسترشق وهو من يحمل هوية غربية أوروبية 

أو أمريكية، أي غريب يقوم بدراسة الرشق، وبعض الباحثني ونظرًا لوجود دراسات 

لإلسالم من البلدان التي ال تنتمي جعرافيًا للغرب وإن كانت دراساتهم تحقق نََفس 

كلمة  الباحثني  بعض  فيطلق  واليابان،  والهند،  كالصني،  نفُسه؛  الغريب  االسترشاق 

مسترشق عىل كل دارس لإلسـالم من غري  املسلمني سواء أكان غربيًّا أم رشقيًّا. 

ولذا عرّف بعضهم االسترشاق أنّه: »اشتغال غري املسلمني بعلوم املسلمني، بغض 

النظر عن وجهة املشتغل اجلغرافية وانتامءاته الدينية والثقافية والفكرية، ولو مل 

يكونوا غربيني«]]].

]1] النملة، حمد بن إبراهيم الحمد: االسترشاق والدراسات اإلسالميَّة، ال ط، الرياض، مكتبة النوبة، 1418هـ.ق، ص24. 
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27

ال شّك أن تاريخ الدراسـات االسترشاقيّة؛ خاصة تلك املتعلّقة بالرشق اإلسـالمي 

البدايات  تحديد  بشأن  تتباين  والباحثني  العلامء  آراء  أن  غري  قديم،  وحضارته 

إىل  وليس  زمنية  فرتة  تحديد  إىل  اآلراء  أكرث  وتتجه  الدراسـات،  لتلك  التاريخية 

حتديد سـنة بعينها لبداية االسترشاق]1]. وال يُعرَف بالضبط َمن هو أول َغْريبّ ُعِني 
بالدراسـات الرشقيّة، وال يف أي وقت كان ذلك، ولكن املؤكد أن بعض الرهبان قصدوا 

األنـدلس يف إبان عظمتها وجمدها، وتثقفوا يف مدارسـها، وترمجوا  القرآن والكتب 

العلوم وبخاصة يف  خمتلف  لغاتهم، وتتلمذوا عىل علامء املسلمني يف  العربية إىل 

الفلسفة والطب والرياضيات]2].  

وقبل الدخول يف عرض املراحل التاريخية لالسترشاق ال بد أن نلفت النظر إىل 

األمور اآلتية:

أواًل: هناك فرق بني التأريخ لحركة االسترشاق، وبني ظهور مصطلح االسترشاق 

نفسه الذي تأخر ظهوره عن الحركة االسترشاقيّة بقرون عديدة.

ثانًيا: أن أحد أسباب تعدد آراء الباحثني يف تحديد بداية االسترشاق، جاء نتيجًة 

الختالفهم يف تعريف االسترشاق نفسه. فمن نظر إىل أن االسترشاق يطلق عىل أي 

دراسة من غري املسلمني لإلسالم؛

1. قال إنه بدأ من بعثة النبّي محمد واهتامم املرشكني من داخل الجزيرة 

أو خارجها.

2. أو إنّه بدأ بعد الهجرة واحتكاك النبّي بيهود املدينة ونصارى نجران والجزيرة 

وبداية مراسلة النبّي للملوك والقيارصة.

بداية  من  وحّدده  امليالدي  الثامن  القرن  إىل  االسترشاق  أرجع  وبعضهم   .3

د، إسامعيل عيّل: االسترشاق بني الحقيقة والتضليل، ط6، القاهرة، دار الكلمة، 2014م، ص14. ]1] انظر: محمَّ

]2] انظر: السباعي، مصطفى: االسترشاق واملسترشقون ما لهم وما عليهم، ط3، بريوت، املكتب اإلسالمّي، 1405هـ.ق/ 1985م، 

ص18-17. 
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الرهبان وامللوك إرسال أبناءهم إىل األندلس لدراسة اللغة العربيّة واإلسالم.

وأّما من نظر إىل االسترشاق أنّه دراسات أكادمييّة، طبًعا هذا ال يعني أّن هذه 

الدراسات ال توجد فيها أهداف أخرى كتشويه الصورة اإلسالميّة وتضعيف املصادر 

اإلسالميّة؛ كالقرآن والحديث وغري ذلك، ولكن املقصود بها أول دراسات وأبحاث 

صدرت من املسترشقني؛

4. فقد حّدد بداياته يف القرن الثاين عرش امليالدي )1343م( وذلك بظهور أول 

ترجمه ملعاين للقران الكريم إىل الالتينية؛ أصل اللغات األوروبية.

5. أو أرجعه إىل عام 1312م يف القرن الرابع عرش امليالدي بعد قرار مجمع فيّنا 

الكنيس القايض بتأسيس كراسـي الجامعات األوُروبية لدراسة اإلسالم واللغة العربيّة.

6. وأرجعه آخرون إىل أنّه بدأ يف القرن السادس عرش امليالدي عام 1539م حيث 

أنشئت أول كرايس للغة العربيّة يف الجامعات. 

إذا دقّقنا يف هذه األقوال نجد أن املسار التاريخي لالسترشاق يستوعب تلك اآلراء 

جميًعا وذلك بتقسيم هذه األقوال إىل: بدايات رسمية، وبدايات غري رسمية، فيكون 

األول والثاين والثالث ميثالن البداية غري الرسمية ضمن الجهود الفردية. ويكون الرابع 

اآلراء واملراحل  يأيت نذكر أهم  لرسمية.  ويف ما  ا للبداية  والخامس والسادس ممثاًل 

التاريخية لالسترشاق مع مراعاة التسلسل الزمني لبيان نشوء االسترشاق يف هذا املجال.

مراحل الحركة االستشراقية:

هناك عّدة مراحل للحركة االسترشاقيّة قد أوصلها بعضهم إىل ما يقارب عرشة 

ينطبق عليها مصطلح  تلك  أو  املرحلة  النظر عن كون هذه  بغّض  مراحل، طبًعا 

االطالع عىل هذه  أن  فيه  ال، فمام ال شك  أو  الدراسة  بهذه  املقصود  االسترشاق 

ا ال  التي قام بها هؤالء يف كل مرحلة مسألة مهمة جدًّ املراحل، ومعرفة الجهود 
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من باب التاريخ فحسب، بل ألّن هذه املراحل أشبه بحلقات متكاملة ومن خالل 

دراستها بشكل كامل تتّضح عندنا الصورة الكاملة للحركة االسترشاقيّة. 

ومن الواضح أّن كل هذه املراحل التي تحّدد نشوء ما ميكن أن يسّمى حركة 

استرشاق تجمعها فكرة واحدة وهي »التعرّف إىل الرشق«؛ فأي تعرّف عىل هذا 

أو  أو عسكريًا  تجاريًا  التعرّف عليه  اسم استرشاق سواء كان  الرشق نطلق عليه 

ثقافيًا أو دينيًا، أو غري ذلك، وسواء كان ذلك قبل ظهور اإلسالم أو بعده. 

ومن الواضح أيًضا أن بعض هذه املراحل حتى ولو أطلق عليها بعض الباحثني 

مصطلح االسترشاق فليست مقصودة يف هذه الدراسة. ولتتّضح هذه املسألة نذكر 

هذه املراحل عىل الشكل اآليت:

القرن السادس قبل الميالد:

1. االستشراق العام منذ القرن السادس قبل الميالد وحتى القرن السادس بعد 
الميالد:

ذكر بعض الباحثني أن االسترشاق بدأ يف الغرب منذ القرن السادس قبل امليالد، 

وذلك يف عهد الكنعانيني حيث أقام اليونانيون واإليرانيون عالقات تجارية يف ما 

بينهم، ثم أخذوا يتوسـّعون يف هذه العالقات لتشمل األمور الثقافية أيًضا]1].

أياّم  التجاري  التبادل  إىل ظهور  يعود  والغرب  الرشق  بني  التاريخي  فاالرتباط 

الكنعانيني والرصاع الذي احتدم إثر ذلك يف القرن السادس قبل امليالد بني إيران 

واليونان، فبدأ اإلغريقيون منذ ذلك الحني بـ »التعرّف إىل الرشق« من أجل تحسني 

أدائهم يف عملية الدفاع والهجوم.

وكان أّول مسترشق يف تلك املرحلة هو املؤّرخ اليوناين الشهري هريودوتس الذي 

]1] انظر: الحاّج، نقد الخطاب االسترشاقّي، م.س، ج1، ص28. 
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والرافدين  النهرين  بني  ما  وبالد  الري  حول  ومالحظاته  مشاهداته  بتسجيل  قام 

»العراق«، ومرص والشام وشبه الجزيرة العربية، وكذلك معرفة السكان القاطنني 

فيها وعاداتهم، وتجاراتهم والبضائع التي يتاجرون بها يف تاريخه املعروف.

االسكندر  امليالد حيث هاجم  قبل  الرابع  القرن  إىل  فيعود  الثاين  االرتباط  أما 

واحتل  الرشقيّة،  األقطار  وكافة  اإليرانية  األرايض  الشاب  اإلغريقي  امللك  املقدوين 

كافة املناطق اآلسيوية]1].

وهذه النظرية كام هو واضح ترى أن االسترشاق كان قبل نشوء اإلسالم وظهوره، 

بل بدء هذه الحركة كان قبل الديانة املسيحيّة أيًضا. وال بد من اإلشارة إىل أن هذه 

املرحلة مع أهميتها التاريخية ليست مستهدفة يف هذه الدراسة.  

بداية ظهور اإلسالم:

الدين اإلسـالمي ودعوة خاتم  جمرد ظهور  بأّن  كام ذهب آخرون إىل االعتقاد 

األنبياء التي نسخت ما سـبقها من األديان، أثار النصارى واليهود يف الغرب وحّفزهم 

إىل التعرّف عىل اإلسـالم ونقده واخللفيّة الفكريّة ]2].

فقد شّكلت الكتب التي بعث بها النبّي األكرم إىل ملوك البلدان الغربيّة 

والرشقيّة وزعامئها حافزًا آخر للتعرّف عىل اإلسالم، فكان هناك من رّحب بهذه 

رآها  التي  اإلسالميّة  املعارف  بعض  عىل  وحصل  بإيجابيّة  معها  وتعامل  الكتب 

إثر  صحيحة، وكان هناك من عمد إىل دراسة اإلسالم بدوافع عدائيّة، فاحتدمت 

ذلك بعض املعارك والرصاعات.

القرن الثامن للميالد:

وقد شهد أيًضا القرن الثامن للميالد »القرن الهجري الثاين« ظهور عامل نرصاين 

اسمه يوحنا الدمشقي، حيث عاش يف كنف األموينّي وخدم يف بالطهم، فكان أّول 

]1] انظر: سعيد، االسترشاق املفاهيم الغربيَّة للرشق، م.س، ص112. 

]2] انظر: زقزوق، االسترشاق واخللفيَّة الفكريَّة للرصاع احلضارّي، م.س، ص20. 
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الرد عليه، ومنها:  كتبًا يف  اإلسالم ونقده، وألّف  مسيحّي يعمد رسميًا إىل دراسة 

»محاورة مع مسلم«، و»إرشادات النصارى يف جدل املسلمني«]1]. واعترب يوحنا أن 

اإلسالم منشّق عن الديانة الصحيحة فام هو إال هرطقة مسيحيّة.

أما املسترشق التبشريّي الثاين وهو ثيوفانس البيزنطي »املتوىف عام 202 هـ ـ 

817 م«. فقد ذكر يف كتابه »حياة محمد«: أّن نبّي اإلسالم مل يكن نبيًا، بل أخذ 

تعاليم اإلسالم من علامء النصارى واليهود يف الشام، وكان أتباعه يرون فيه املسيح 

املوعود، وبعبارة أخرى أن النبّي مل يكن نبيًا مرساًل بل كان مبتدًعا]2]. 

من القرن الثامن إىل العارش:

وذهب بعض الباحثني إىل القول: إّن فتح األندلس والفتوحات اإلسـالميّة يف أوروبا 

يف املدة املمتّدة من القرن الثامن إىل العارش للميالد أثارت فزع الغرب والنصارى؛ 

أسلوب يخرجهم من هذا  للعثور عىل  الرشق واإلسـالم،  فأقبل هؤالء عىل دراسـة 

املأزق. من هنا فقد ذهب بعضهم إىل القول إّن عمر االسترشاق ميتد أللف سـنة ]3].

إّن دعوة اإلسالم يف القرون الخمسة األوىل لقيت ترحيبًا من مختلف شعوب 

الرشق والغرب وشبه الجزيرة العربية. وإّن تغلغل اإلسالم داخل العمق األورويب 

واألندلس والثغور الفرنسيّة قد أثار فزع الكنيسة واملنظومة البابويّة التي كانت 

عمد  فقد  األساس  هذا  وعىل  أوروبا.  يف  املطلق  الحاكم  هي  الحني  ذلك  حتى 

القساوسة والبابوات من أمثال الراهب الفرنيس جربرت يف القرن العارش، وبطرس 

املبّجل يف القرن الحادي عرش للميالد، وغريهام، إىل مبارشة العمل وخوض املعرتك 

بأنفسهم. فخاضوا يف حقل معرفة اإلسالم والرشق، وتعلم اللغة العربية، وترجمة 

القرآن الكريم، وتدوين اإلشكاالت والنقد عليه]4].

]1] انظر: زقزوق، االسترشاق واخللفيَّة الفكريَّة للرصاع احلضارّی، م.س، ص19.

]2] انظر: فاروق، عمر فوزي: االسترشاق والتاريخ اإلسالمّي )القرون اإلسالميَّة األوىل(، ط1، ال م، منشورات األهليَّة، 1998م، ص52. 

د: الفكر االسترشاقّي تاريخه وتقوميه، ال ط، ال م، دار الوفاء، ال ت، ص17، 20، و28؛ وانظر: عرت، حسن  ]3] انظر: الدسوقي، محمَّ
ضياء الدين: وحي الله حقائقه وخصائصه يف الكتاب والسنَّة نقض مزاعم املسترشقني، ط1، ال م، دار املكتَِبي، 1999م، ص20.

]4] انظر: فوك، يوهان: تاريخ حركة االسترشاق، ترجمة: عمر لطفي العامل، ط2، طرابلس الغرب، دار املدار اإلسالمّي، 2001م، 
ص15-20؛  وانظر: الحاّج، نقد الخطاب االسترشاقّي، م.س، ج1، ص44. 



32

الذي  الغرض  وكان  الكريم،  القرآن  برتجمة  قام  قّس  أول  املبّجل  بطرس  وكان 

الالتينيّة هو هداية املسلمني -طبًعا حسب  هدف إىل تحقيقه من وراء ترجمته 

للقرآن  الكالم عن ترجمة بطرس  الديانة املسيحيّة. وسيأيت  اعتقاده- إىل محاسن 

وتقوميها يف األبحاث القادمة.

البابويّة يف هذا االتجاه بسبب ضعفها العلمي الشديد  لكّن إخفاق املؤسسة 

وقد عرفت هذه  العسكرية.  واملواجهة  العنف  سبيل  اختيار  إىل  بالكنسيني  أّدى 

املواجهات التي امتدت قرابة القرنني من الزمن بـ»الحروب الصليبية«، وكان يراد 

من تلك املواجهات صّد زحف الثقافة اإلسالميّة إىل عمق الغرب من خالل إسقاط 

قالع الحضارة اإلسالميّة يف األندلس.

القرن الثاين عرش:

وقد ذهب أمثال: »رودي باريت« و»جوسـتاف دوجا«، إىل القول: إّن الغرب 

قد شهد يف القرن الثاين عرش للميالد ازدهار احلضارة اإلسـالمية يف األندلس، وانتقال 

العلوم اليونانية والرومانية إىل األّمة اإلسـالمية، فعمد إىل ترجمة الكتب العربية 

واإلسـالمية والرشقيّة، يك تتم االسـتفادة من هذه الرثوة العلمية اهلائلة، ومن هنا 

يف  املسرشقني  »تاريخ  1960م:  عام  طبعه  الذي  كتابه  دوجا«  »جوسـتاف  عنون 

أوروبا منذ القرن الثاين عرش إىل القرن التاسـع عرش« ]1].

وذهب بعض الباحثني إىل االعتقاد بأّن بداية االسترشاق الفردي إمنا كانت يف 

القرن احلادي عرش للميالد، إذ بدأ بجهود )بيرتوس فينريا بيليس( امللقب بـ )بطرس 

املبجل( »1092 ـ 1156 « فكان  هناك بعد ذلك أفراد قالئل يف كل قرن يزاولون 

هذا النشاط، وقد ذكر أسامء هؤالء يف مقدمة كتابه.

للميالد، حيث  السادس عرش  القرن  الجامعي فكانت يف  بداية االسترشاق  أما 

أخذت مجوع املحققني والعلامء الغربيني يف خمتلف البلدان بالتوجه نحو االسترشاق 

]1] انظر: فوك، تاريخ حركة االسترشاق، م.س، ص20.
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كتابه  افتتاح  إىل  السياق  هذا  يف  عمد  وقد  اإلسـالميّة.  الدراسـات  عىل  واإلقبال 

للميالد.  عرش  السادس  القرن  يف  باملسترشقني  بالتعريف  املسترشقني«  »طبقات 

واشتمل  كتابه عىل التعريف بسرية ما ينيف عىل مئتي مسترشق]1].

القرنان الثالث عرش والرابع عرش:

نقل العلوم والحضارة اإلسالمّية إىل الغرب منذ القرن الثالث عرش للميالد:

عقد الغربيّون -وخاصة البابوات واملؤسسات الكنسيّة والدول الغربيّة ومسترشقوها- 

منذ ذلك الحني العزم عىل استيعاب العلوم والحضارة اإلسالميّة والتقّدم العلمّي، متهيًدا 

إىل إعداد املقّدمات العلميّة لنهضة ثقافيّة وحضارة جديدة:

أ. نقل العلوم والحضارة اإلسالمّية إىل الغرب:

كان رميوندوس لولوس )Raymon Lull( مؤّسًسا ألول مركز لتعليم املسترشقني 

اللغة العربيّة والعلوم اإلسالميّة.

نتيجة  الحروب توصل إىل  املسيحّي يف  التبشري  وإثر مشاهدته إخفاق نشاط 

واإللحاد  الكفر  ضد  املسيحّي  للتبشري  الثقايف  النشاط  تعزيز  رضورة  مفادها 

»اإلسالم«. وقد ذهب إىل رضورة تأسيس »مركز لتعليم اللغة العربيّة وتعزيز ثقافة 

املبرشين ضد اإلسالم« لالضطالع بهذه املهمة. 

وبعد أن ارتقى القّس رمييدوس لولوس إىل مقام األسقفيّة، ثم البابويّة. بارش 

البعثات  إرسال  إىل  فعمد  الفعلية،  سلطته  موضع  من  وطموحاته  آماله  تطبيق 

اللغات  وتعلم  للكاثوليكيّة  الرتويج  بغية  العامل  أنحاء  مختلف  إىل  التبشريية 

املختلفة. كام أمر الذين يتحولون إىل املسيحيّة من األديان األخرى تعليم لغاتهم 

األم للمبرّشين.

]1] انظر: حمدان، عبد الحميد صالح: طبقات املسترشقني، ال ط، ليبيا، مكتبة مدبويل، ال ت، ص3.
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إعالن مؤمتر فيينا ومرشوع تعلّم اللغات الرشقّية يف الجامعات الخمس الكربى 

يف الغرب:

يقيض  فيينا  مؤمتر  يف  قانون  إقرار  إىل  عمره  نهاية  يف  لولوس  البابا  عمد  لقد 

»باريس، وأكسفورد، وبولوينا، وسلمنكا،  الخمس، وهي:  الغربيّة  الجامعات  عىل 

الطالب  تعليم  مبهّمة  فيها  األساتذة  يضطلع  بأن  للبابا«  املركزية  اإلدارة  وجامعة 

اللغات الرشقيّة؛ من قبيل: العربيّة، والعربيّة، واليونانية، والكلدانية، وما إىل ذلك]1].

ب. رسقة املكتبات واملخطوطات:

اإلسالميّة يف حروبها  األندلس  بالد  احتالل  الغرب من  أن متّكنت جيوش  بعد 

مكتبة  دخلت  وثقافتها،  اإلسالميّة  العلوم  حضارة  مركز  عىل  واستولت  الصليبيّة، 

آالف  أربعة  عىل  تحتوي  كانت  إنها  املؤرّخني  بعض  قال  التي  العظمى  األندلس 

كتاب.

املكتبة  هذه  إىل  الغربيّني  واملحّققني  العلامء  الصليبيّون  الزعامء  أرسل  وقد 

ليصادروا ما يرونه مفيًدا لبناء الحضارة الغربيّة الجديدة والنهضة العلميّة الحديثة 

يف الغرب، وأما الذي مل يفهموه منها فقد عمدوا إىل إحراقه.

وبعد  للميالد،  الرابع عرش  القرن  منذ  يفّكر  أخذ  الغرب  إّن  قال:  من  وهناك 

احلروب الصليبيّة، برضورة التخيّلعن فكرة احلرب واللجوء إىل التعرّف عىل ثقافة 

الرشق من أجل العثور عىل أسـاليب أكرث واقعيّة للتعامل مع الرشق انطالقًا من 

معطيات الدراسـات الرشقيّة ونتائجها]2].

القرن السادس عرش:

وذهب املسترشق »آربري« »Arberry«إىل أّن املدلول األصيل لكلمة -مسترشق- 

أو بداية علم االسترشاق قد ظهرت يف أوروبا منذ القرن السادس عرش للميالد؛ ألّن 

]1] انظر: فوك، تاريخ حركة االسترشاق، م.س، ص31.

]2] انظر: زقزوق، االسترشاق والخلفيَّة الفكريَّة للرصاع الحضارّي، م.س، ص19. 
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أّول استعامل لكلمة »مسترشق« يف اللغات األوروبيّة يعود إىل عام 1638م عندما 

أطلق عىل أحد أعضاء الكنيسة الرشقيّة أو اليونانية...

 »Samuel Clarke« صمويل كالرك »Wood Anthon« يف سنة 1691م وصف انتوين وود

بأنّه )استرشاقي نابه( يعني ذلك أنّه يعرف بعض اللغات الرشقيّة]1].

القرنان الثامن عرش والسابع عرش:

هناك من ذهب إىل القول: إّن علم االسترشاق إمّنا ظهر بشكل رسـمّي يف القرن 

املعاجم  يف  يدخل  مل   »Orientalism« ألّن مصطلح وذلك  للميالد؛  الثامن عرش 

اللغويّة الغربيّة إاّل يف النصف الثاين من القرن الثامن عرش. 

ويعترب مكسيم رودنسون أّن مصطلح املسترشق ظهر أّواًل يف إنجلرتا  1779 م 

أو1780م، ثّم يف فرنسا عام 1799م]2]. يف حني مل تدخل كلمة »االسترشاق« معجم 

األكادميية الفرنسية Dictionnaire de l’Académie Française  إال عام 1838م، 

وإن كان هذا املصطلح قد انتقل إىل اللغة الفرنسيّة عام 1799م]3]. لقد استعمل 

مصطلح  »Orientalist« املسترشق للمرة األوىل يف مستهّل عام 1766م، حيث ورد 

يف موسوعة التينية للتعريف باألب بولينوس. 

]1] انظر: آربري، املسترشقون الربيطانيُّون، م.س، ص8. 

د  ]2] انظر: شاخت، جوزيف؛ بوزورث، كليفورد: الصورة الغربيَّة والدراسات الغربيَّة اإلسالميَّة يف تراث اإلسالم، ترجمة: محمَّ

زهري السمهوري؛ حسني مؤنس؛ إحسان صدقي العمد، تعليق وتحقيق: شاكر مصطفى، مراجعة فؤاد زكريا، سلسلة عامل املعرفة، 

الكويت، املجلس الوطنّي للثقافة واآلداب والفنون، شعبان-رمضان 1398هـ.ق/ أغسطس 1978م، ج1، ص86-78.  

]3] انظر: زقزوق، االسترشاق والخلفيَّة الفكريَّة للرصاع الحضارّي، م.س، ص20.
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االستشراق القديم واالستشراق الجديد:

هناك مصطلح يتداول بني الباحثني يف مجال الدراسات االسترشاقيّة؛ وهو وصف 

الحّد  املصطلحني؟ وما هو  الفرق بني هذين  الجديد. فام  أو  بالقديم  االسترشاق 

الزمني الفاصل بينهام؟

1973م  عام  لالسترشاق  باريس  مؤمتر  يف  رسميًا،  االسترشاق،  مصطلح  انتهى 

مبناسبة مرور قرن عىل بداية عقد املسترشقني ملؤمتراتهم العامليّة التي كانت تعقد 

كل )3- 5( سنوات. وحني صّوت املشاركون يف املؤمتر عىل مدى الرغبة يف استمرار 

إلغاء  لصالح  التصويت  نتيجة  كانت  ومسترشق(  )استرشاق  مصطلح  استخدام 

التسمية مع استمرار املؤمتر بنفس وتريته ولكن بعنوان )املؤمتر العاملي للدراسات 

اإلنسانية عن آسيا وشامل أفريقيا( ثم استبدل بعد مؤمترين إىل )املؤمتر العاملي 
للدراسات اآلسيوية والشامل أفريقية(.]1]

باريس  ستكون  الزمن،  من  قرن  خالل  مؤمترًا  وعرشين   تسعة  تنظيم  وبعد 

فخالل  الدويل،  االتحاد  هذا  ملؤمترات  قربًا  املؤمترات  هذه  ميالد  احتضنت  التي 

مؤمتر املسترشقني الذي افتتح يف هذه العاصمة بتاريخ )14 يوليو 1973م( املوافق 

 »Lewis Bernard« 1393هـ( دعا عدد من كبار املشاركني من أمثال برنارد لويس(

املسترشقني  »وكلودكاهن« »Cahen Claud« إىل حل مؤمتر   »Basham« وبشم

اإلسالميّة  بالدراسات  منها  املتعلّق  ُأطلق عىل  خاصة،  مبؤمترات  يُستبدل  أن  عىل 

»مؤمتر العلوم اإلنسانية للرشق األدىن وشامل إفريقيا«]2].

واحد  مؤمتر  للمسترشقني  يعد  مل  الهجري  عرش  الخامس  القرن  مستهل  ومع 

يجمعهم، بل حتى اإلطار الوليد الذي ابتدعوه »مؤمتر العلوم اإلنسانية« اختلف 

]1] انظر: برِّي، باقر: إضاءات عىل كتاب االسترشاق إلدوار سعيد، ط1، بريوت، دار الهادي للطباعة والنرش والتوزيع، 2002م، 

ص17.

]2] انظر: بدوي، عبد الرحمن: سرية حيايت، ال ط، ال م، ال ن، ال ت، ج2، ص255-256. وقد كان املؤلِّف من أبرز العرب الذين 

دعوا إىل هذا املؤمتر األخري.
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اسم  عىل  والغموض-  االلتباس  رفع  -ألجل  يتوافقوا  أن  قبل  تسميته  يف  أنصاره 

»املؤمتر الدويل للدراسات اآلسيوية والشامل إفريقيّة«، لكّن هذا املؤمتر الذي ال 

زال يُعقد حتى اآلن مل تعد له أبًدا تلك األهميّة السابقة]1].

أما املسترشقون الساخطون عىل إلغاء مؤمترهم الدويل، فأكرثهم من أملانيا، وقد 

اتّجهوا إىل تنظيم مؤمترات خاصة بهم وانضّم إليهم خالل العقود الثالثة األخرية 

عدد من نظرائهم وال سيّام من فرنسا، وظلوا حتى اآلن محافظني عىل االهتاممات 

القدمية نفسها التي تتمحور حول أغراض أربعة؛ هي:

 جمع املخطوطات العربيّة والنصوص القدمية ونرشها وفهرستها. 1

 التدريس الجامعي. 2

 إنشاء املعاهد واملراكز العلميّة . 3

 تنظيم ملتقيات أكادمييّة. 4

عام  القديم  االسترشاق  نهاية  من  الجديد  االسترشاق  بدأ  لقد  القول:  وميكن 

1973م، ومن مكانه الجديد يف أمريكا، وكان ال بّد من أن يجد له جذوًرا جديدة 

أربعة مشارب مغطاة وهي:  القديم فوجدها يف  باإلضافة إىل جذره االسترشاقي 

بعد  ما  استرشاق  االسترشاق،  بعد  ما  األفكار،  مستودعات  املناطق،  )دراسات 

الحداثة(، ومل يكن الغرض من نشوء هذه البداية واضًحا.

العامل االشرتايك وسقوط  العرشين وتفّكك  القرن  التسعينيات من  بداية  ومع 

لالسترشاق  أمريكيًا،  الحاجة،  ظهرت  الثالث،  العامل  وتصّدع  السوفيتي  االتحاد 

الجديد ليشكل ظهريًا ثقافيًا وأيديولوجيًا إلعادة ترتيب العامل من منطلق أمرييك 

املسترشق  أمريكا وهم:  الجدد من  املسترشقني  أّول  ولذلك ظهر  تحديًدا؛  جديد 

]1] انظر: هرماس، عبد الرزَّاق بن إسامعيل: "الدراسات القرآنيَّة عند املسترشقني خالل الربع األوَّل من القرن الخامس عرش 

الهجرّي"، مجلَّة البحوث والدراسات القرآنيَّة، العدد 6، السنة 3، ال ت، ص102.
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الربيطاين-األمريك برنارد لويس، وفوكوياما والباحث األمرييك يف العلوم السياسية 

صمويل هنتنغتون )صاحب نظرية صدام الحضارات(]1].

وإذا راجعنا صورة اإلسالم يف الدراسات الحديثة وهي ما يُطلق عليه االسترشاق 

الجديد فإّن صورة اإلسالم يف كتاباتهم هي جزء من مسعى اسرتاتيجي لبناء عدو 

الرؤى  من  نتجت  منطية  صورة  الباحثني]2]-  بعض  -بحسب  وهي  للغرب.  جديد 

املستبّد  العنيف،  العقالين،  غري  املتخلّف،  الرشق  عن  نفسها  القدمية  االسترشاقيّة 

الدميقراطي،  املتحرض،  العقالين،  الغرب  من  منزلًة  األدىن  الطغيان،  يَُعّمه  الذي 

املتمسك بحقوق اإلنسان.

ميكن القول: إّن »االسترشاق الجديد« يتقاطع مع »االسترشاق القديم« برتكيزه 

عىل بناء تصورات أيديولوجيّة حول اإلسالم واملسلمني، من دون أن يسعى إىل تقديم 

معرفة نظريّة وتطبيقية حقيقيّة؛ ذلك أن جوهر ما يفعله هذا الفرع الجديد من 

االسترشاق املتحّول يف ثنايا دراسات االهتاممات اإلسرتاتيجيّة لـ»االمربيالية األمريكيّة 

الغايات  تخدم  بصورة  واملسلمني  اإلسالم  متثيل  إعادة  هو  املتوّحشة«،  العومليّة 

قطبًا  بوصفها  اإلبقاء عىل سيطرتها  إىل  تسعى  التي  األمريكيّة  للقوة  اإلمرباطوريّة 

عامليًا وحيًدا وأوحد. وهذا ما ميكن أن يفّس دور كل من برنارد لويس وصمويل 

هنتنغتون يف صناعة السياسة األمريكيّة خالل ربع القرن األخري.

واألبحاث التي سنتعرض لها يف هذا الكتاب تشمل أهم الدراسات االسترشاقيّة 

أن  تقريبًا، مبعنى  العرشين  القرن  منتصف  إىل  السادس عرش  القرن  من  القدمية 

العقود الخمسة األخرية مستثناة من الدراسة وذلك الختالفها يف املجاالت البحثيّة 

وطرائق البحث كام أرشنا إليه وتحتاج إىل دراسة خاصة ومستقلّة وإن  كان ميكن 

تسمية هذه العقود األخرية مبرحلة ما بعد االسترشاق. وعىل سبيل املثال ستستثني 

]1] انظر: املاجدي، خزعل: "مخالب االسترشاق الجديد.. ورؤوسه الثالث"، صحيفة االتِّحاد، امللحق الثقايّف، 27 يناير 2016م.

العرب  الجديد  االسترشاق  يصوِّر  كيف  اإلسالم  كراهيَّة  فخري:  صالح،  انظر:  الجديد،  االسترشاق  عىل  االطالع  من  ملزيد   [2[

واملسلمني، الدار العربيّة للعلوم نارشون.
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الربع  خالل  القرآنيّة  بالدراسات  املهتمني  املعارصين  املسترشقني  أشهر  الدراسة 

األول من القرن الخامس عرش وهم: 

1 .»Neuwrith Angélika« أنجليكا نويورث 

2 .[1[»Gilliot Claude« كلود جليوت 

3 .»Andrew Rippin« أندريه ريبان 

4 .»Noseda Sergio« سريجيو نوصيدا 

التزاًما مبجال البحث وحدوده؛ وهي الدراسات االسترشاقيّة القدمّية.

]1] هو أحد املستعربني الدومينكان، ولد قرب كايل »Calais« يف فرنسا يف 1940/01/06م.





المبحث الثالث3

عالقة االسترشاق بالتبشري )التنصري( واالستعامر
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من  لكل  الواضحة  األمور  من  هي  واالستعامر  بالتنصري  االسترشاق  عالقة  إّن 

راجع نشأة الحركة االسترشاقيّة وأهدافها وآليّات عملها وغري ذلك، طبًعا ال نريد 

القول: إّن كّل منرّص -أي من قام بدعوة اآلخر إىل املسيحيّة- هو مسترشق، وإّن 

هو  كام  يهوديًا  املسترشق  يكون  قد  بساطة  بكل  ألنّه  منرّص،  هو  مسترشق  كّل 

الحال يف االسترشاق اإلرسائييّل أو ال يتديّن بديانة معيّنة أو ال يتديّن بديانة أصاًل؛ 

كبعض امللحدين، ولكن ما نريد قوله: إن هناك عالقة وطيدة ومتينة بني االسترشاق 

والتنصري من جهة، وبني االسترشاق واالستعامر من جهة أخرى، فهناك عالقة بني 

هذه الحركات الثالث: االسترشاق، والتنصري، واالستعامر.

المطلب األّول: االستشراق والتنصير]1]:

أو  األفراد  تحويل  عمليّة  إىل  فيشري  التنصري  أما  االسترشاق،  تعريف  تقّدم  قد 

الديانة املسيحيّة. وقد يشري املصطلح  تحويل شعوب بأكملها يف وقت واحد إىل 

أيًضا إىل الفرض القّسي والتحويل الثقايّف والحضارّي لغري املسيحيّني بحيث يتبّنون 

الثقافة املسيحيّة؛ بداًل من ثقافتهم األصليّة. 

والتنصري حسب ما ورد يف املوسوعة العربيّة العاملية: »مصطلح  يقصد به قيام 

بطريقة  العامل  أنحاء  الناس يف جميع  بني  النرصانية  بنرش  النصارى  من  مجموعة 

تنظيميّة حتى يعتنقها الكثريون ويرغبون عن دينهم األصيل«]2]. وطبًعا ال بّد من 

االلتفات إىل أّن هناك تنصري فردّي أو عفوّي وهو خطري عىل معتقدات الناس، وإن 

املرتبط بشكل  املؤسيّس وهو  التنصري  الناس هو  أفكار وعقائد  األخطر عىل  كان 

واضح بحركة االسترشاق أو املّولد لها.

ين، انظر: النملة،  ]1] ملعرفة املزيد من العالقة بني الحركة االسترشاقيَّة والحركة التنصرييَّة، ومعرفة مناذج من املسترشقني املنرصِّ

عيّل بن إبراهيم: املسترشقون والتنصري، ط1، الرياض، مكتبة التوبة، 1998م. 

]2] غراب، عبد الفتَّاح إسامعيل: العمل التنصريّي يف العامل العريّب رصد ألهّم مراحله التاريخيَّة واملعارصة، ال ط، ال م، مكتبة 

النملة، عيّل بن إبراهيم:  العامل اإلسالمّي، انظر:  التنصري وآثاره عىل  البدر، ال ت، ص9-10. وملزيد من االطالع حول موضوع 

التنصري يف املراجع العربيَّة، ال ط، الرياض، ال م، 1424هـ.ق.
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ومصطلح التنصري يطلقه الباحثون املسلمون عىل الحركة التي يقوم بها النصارى 

تجاه اآلخرين وباألخّص املسلمني، بينام هم أنفسهم يُسّمونه »التَّبِشري«، والتَّبِشري 

مأخوذ من البشارة؛ أي: »اإلنجيل«.

وما تقّدم يتبنّي أّن االسترشاق مل يقم عىل أهداف نبيلة ونوايا حسنة منذ نشأته، إذ 

كانت دراسة املسترشقيـن لإلسالم يف معظمها، تهدف ألخذ املعلومات عنه الستخدامها 

يف القضاء عليه مـن جهة، ومـن جهة أخرى لحامية النصارى وحجب حقائق اإلسالم 

املسلمني،  للتنصري بني  باستغالل كل وسيلة  فيـه  يقومـون  الذي  الوقت  عنهم، يف 

ومع ذلك فقد انترشت املفاهيم الصحيحة عن اإلسالم يف املجتمعات األوروبية، فلجأ 

املنرّصون إىل تكثيف الهجمة االسترشاقيّة، حيث تركزت عىل تشويه أحكام اإلسالم، 

واالفرتاء عليه للحّد مـن انتشاره يف أوروبا، وإضعاف قيمته، وتصويره للرأي األورويّب 

واألمرييكّ بصورة مشّوهة بعيدة عن املستوى الحضارّي، كام ركزت تلك الدراسات عىل 

رضورة إحالل مفاهيم الصداقة بيـن الدول الغالبـة، واملغلوبـة، تحت اسم الحضارة، 

واإلخاء اإلنساين، ونحو ذلك من مسّميات، لتفكيك عرى الوحدة اإلسالميّة ]1].

الله لإلسالم )إبراهيم خليل أحمد(]2] يف  وكتب القّسيس السابق والذي هداه 

كتابه )املسترشقون واملبرشون يف العامل العريب واإلسالميّم(بيًّنا العالقة بني التنصري 

واالسترشاق عىل الشكل اآليت:

إّن التبشري واالسترشاق دعامتان من دعائم قيام االستعامر يف البالد التي . 1

يغزونها وميّهدونها الستقبال املستعمرين.

مرسومة، . 2 خطّة  حسب  يسريون  كلّهم  واالستعامر  والتبشري  االسترشاق 

االسترشاق مهمته اجتذاب الناس عن طريق العلم والتعليم، والتبشري مهمته 

]1] ملعرفة املزيد من العالقة بني التنصري واالسترشاق، انظر: امليدايّن، عبد الرحمن حسن جنبكة: أجنحـة املكـر الثالثة وخوافيها: 

د رشيف:  الزيبق، محمَّ د؛  عيّل محمَّ وانظر: جريشة،  القلم، 2000م، ص50؛  دار  التبشري-االسترشاق-االستعامر، ط8، دمشق، 

إبراهيم:  بن  عيّل  النملة،  أيًضا:  وانظر  ص20؛  1979م،  االعتصام،  دار  م،  ال  ط3،  اإلسالمّي،  للعامل  الفكرّي  الغـزو  أساليـب 

د بن سعود اإلسالميَّة، العدد 3، رجب 1410هـ.ق، ص252.   "االسترشاق يف خدمة التنصري واليهوديَّة"، مجلَّة جامعة اإلمام محمَّ

]2] انظر: أحمد، إبراهيم خليل: املسترشقون واملبرشِّون يف العامل العريّب واإلسالمّي،  ال ط، ال م، مكتبة الوعي العريّب، ال ت، 

ص26-11.



45

الفصل األول: الحركة االسترشاقّية مفهومها، مراحلها، أهدافها، وآلّياتها

اجتذاب الناس عن طريق الدعوة املبارشة، وتحبيب النرصانية إىل القلوب بكل 

وسيلة يستطيعونها.

استطاع املبرّشون األمريكيّون بحكم امتيازاتهم أن يتغلغلوا إىل كل مكان . 3

يريدونه يف آسيا وأفريقيا.

 استخدم املبرّشون عمالءهم يف كل دولة؛ للقيام مبهّمتهم دون أن يثريوا . 4

أي مشكلة بحكم االنتامء الوطني  ألولئك العمالء.

 استعان التبشري بالقوى العسكريّة االستعامريّة لحاميته؛ يك يعملوا بهدوء . 5

واستقرار]1].

ويف ما ييل نحاول أن نبنّي العالقة بني هاتني الظاهرتني )التنصري واالسترشاق( أما العالقة 

بني االسترشاق واالستعامر سنرشحها عندما نتكلّم عن الدافع االستعامري لالسترشاق:

: بداية حركة االستشراق نصرانية:
ً

أوال

طاَلئِع املُسترَشِقني األوىل من النَّصاَرى خرَجْت من الكنائس واألدِيرَة، مبناصب 

دينية]2]، والبداية )الرسمية( لالسترشاق من »مجمع فيينا الكنيس« سنة 712هـ - 

ة كرايسِّ لِلُّغات، ومنها اللغة العربيّة]3]. 1312م، الذي أَوَص بإنشاء ِعدَّ

وقـد قامت الكنيسة بدعم االسترشاق يف أّول نشأته، حيث كان رجال الكنيسة 

يشّكلون غالبيّة الطبقة املتعلّمة يف أوروبا، التي تهتّم بالجامعات، ومراكز العلم، 

كانوا  املسترشقني،  أوائل  من  وعرشين  تسعة  أصل  من  عرشين  أن  ويؤكّد ذلك 

النرصاين مبساعدة  الدين  البابا ومن معه من رجال  قام  الكنيسة. كام  من رجال 

املسترشقني، فعمل علـى إنشاء مطابـع عربيـّة، وتوفيـر مجموعـة ال بأس بها من 

الكتب اإلسالميّة العربيّة املتنّوعة]4].

]1] انظر: أحمد، املسترشقون واملبرشِّون يف العامل العريّب واإلسالمّي، م.س، ص37 وما بعدها. 

]2] انظر: الحاّج، سايس سامل: نقد الظاهرة االسترشاقيَّة، ال ط، ال م، ال ن، ال ت، ص48-37. 

]3] انظر: سعيد، االسترشاق املفاهيم الغربيَّة للرشق، م.س، ص328. 

التبشري  د عزَّت إسامعيل:  التنصري واليهوديَّة، م.س، ص242؛ وانظر: الطهطاوي، محمَّ النملة، االسترشاق يف خدمة  انظر:   [4[

د:  محمَّ املتعال  عبد  الجربي،  أيًضا:  وانظر  ص48؛  1991م،  العريّب،  لإلعالم  الزهراء  م،  ال  ط1،  وحمالت،  أحقاد  واالسترشاق 

االسترشاق وجٌه لالستعامر الفكرّي، ط1، القاهرة، مكتبة وهبة، 1416هـ.ق/1995م، ص139-138. 
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إّن جميع الباحثني يتّفقون أن بداية االسترشاق كانت من الكنيسة. فرّواد حركة 

االسترشاق كانوا رهبانًا وقساوسة ومل تكن أعاملهم العلميّة أبًدا مبعزل عن دورهم 

الكنيس، ومن هؤالء مثاًل: 

 سلفسرت الثاين الذي تويف سنة 1003م. . 1

 وبطرس، املحرتم الذي تويف سنة 1156 م.. 2

 وبسكوال املتويف 1300م. . 3

 ويوحنا األشقويب املتويف 1456 م.. 4

 وأدوارد بوكوك املتوىف 1691م. وغريهم.. 5

ويفرد نجيب العقيقي]1] فصالً كامالً عن املسترشقني الرهبان؛ وهم عىل النحو اآليت:

-الرهبان  اليسوعيون.  -الرهبان  الكرمليون.  -الرهبان  البندكتيون.  -الرهبان 

الفرنسيسكان.

-الرهبان الدمنيكيون. -الرهبان الكيوشيون. -الرهبان البيض.

)132م(سترشقًا  وثالثني  واثنني  مائة  إىل  الرهبان  املسترشقني  عدد  أوصل  وقد 

راهبًا. أما الفصل الخامس عرش من الجزء األول من الكتاب فقد خّصصه العقيقي 

للمسترشقني اللبنانيني، وركّز فيه عىل املذهب املاروين، وأوصل عدد مسترشقيها إىل 

مثانية وثالثني مسترشقًا مارونيًّا وعّد نفسه آخرهم.

ثانًيا- وحدة األهداف بين االستشراق والتنصير:

والناظر إىل أهداف التنصري واالسترشاق، يجدها واحدة مع اختالف األساليب:

أ.  املبرّشون واملنرّصون، يخاطبون عواّم الناس، ويجذبوهم إىل العقائد املسيحيّة من 

خالل تقديم املساعدات اإلنسانيّـة للفقـراء، والخدمات العالجيّة للمرىض، كام أن 

]1] انظر: العقيقي، نجيب: املسترشقون، ال ط، القاهرة، دار املعارف، 1980م، ج1، ص125-110. 
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للحركات التبشرييّة مؤّسسات تعليميّة بدًءا بدور الحضانة، ورياض األطفال، مرورًا 

باملراحل االبتدائية، والثانويّة، ووصواًل إىل الجامعة. أما املسترشقون فيخاطبون 

طبقة خاّصة من املجتمع وهي الطبقة املثّقفة، وذلك من خالل استخدام الكتاب 

واملقال يف املجاالت العلميّة، والبحثيّة، واألكادمييّة الجامعيّة، وغري ذلك.

وبني  مبارش  بشكل  لألفكارهم  الدعوى  ميارسون  املنرّصون  أو  املبرّشون  ب. 

الناس أي من خالل االحتكاك املبارش مع الرشيحة املستهدفة. أمـا املسترشقون 

تراث  عن  بطونها  يف  وينّقبون  يبحـثون  فهم  والكتب  باملكتبات  فعالقتهم 

نتائج  من  إليه  يتوّصلون  ما  ويكتبون  وقيمهم،  مفاهيمهم  لدراسة  املسلمني 

بحثيّة يف كتب وبحوث ومقاالت ومحارضات، ويُنرش إنتاجهم من دون أن يكون 

لهم عالقة واحتكاك مبارش مبن كتبوا لهم.

ج. املنرّص يخفي دعوته إىل التنصري ويعمل بطريقة خفيّة وذكيّة، هو ال يخفي 

هويّته الدينيّة  ولكّنه يخفي دعوته لك ال يؤّدي ذلك إىل تنفري الناس من جهة، 

وانكشاف دعوته الحقيقيّة من جهة أخرى. بخالف املسترشق فهـو ينرش كتبه 

ودراساته ويبّث أفكاره من خالل املحارضات والندوات واملؤمترات، ويتظاهر 

باتبـاع املنهـج العلمّي املوضوعّي املتجرّد، للوصول إىل أهدافه الحقيقيّة]1].

فالعالقة بني التنصري واالسترشاق قويّة، واالرتباط بينهام وثيق، وما يؤكّد ذلك:

األعامل التـي يقوم بها املنرّصون يف املناطق املستهدفة، مبنية عىل دراسات 	 

استرشاقيّة خاصة بتلك املنطقـة، تظهـر ما خفي من أرسارها، وهكذا فإّن 

قّوة التنصري مستمّدة من أعامل املسترشقني ودراساتهم. 

يزّود كّل منرّص مبا يحتاج إليه من مؤلّفات املسترشقني، عندما يعمل يف 	 

الدول اإلسالميّة، كمـا يشرتط عليـه إمتـام دراسة ما كتبـه أشّد املسترشقني 

حقًدا عىل اإلسالم واملسلمني. 

النملة،  وانظر:  اإلسالمّي، 1408هـ.ق/ 1998م، ص197-198؛  املكتب  البـالء، ط3، بريوت،  الله: جـذور  التل، عبد  انظر:   [1[

ة، العدد  االسترشاق يف خدمة التنصري واليهوديَّة، م.س، ص248-249؛ زهران، البدراوي: "التبشري والتنصري"، مجلَّة املنهل، جدَّ

م.س،  الفكرّي،  لالستعامر  وجه  االسترشاق  الجربي،  وانظر:  1993م، ص12؛  نوفمرب-ديسمرب  1414ه.ق/  اآلخر  510، جامدى 

ص136-135.  
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الكثري مـن البارزين يف عامل االسترشاق، بدؤوا حياتهم العلميّة بدراسة علم 	 
الالهوت النرصاين، قبل التوّجه للدراسات االسترشاقيّة، والتفّرغ لها.]1]

املؤّسسات الثقافيّة االسترشاقيّةكانت يف معظمها مؤّسسات كنسيّة ومن 	 

ذلك مثاًل:

أ. معهد تعليم اللغات الرشقيّة يف فرنسا أنشأه البابا هونوريوس الرابع 

سنة 1285 م.

القديس  كاهن  سوربون  روبردي  األب  من  بهبة  بدأت  السوربون  ب. 

لويى، ثم جّدد الكردينال رشيليو بناءها 1626م. مراكز اللغات الرشقيّة 

يف روما نشأت بتكليف من مجمع نرش اإلميان الرهبنات. 

معظم إنتاج املسترشقني تركّز حول أساسيّات العقيدة اإلسالميّة، القرآن، 	 

والرسول، الفقه، وغري ذلك.

االرتباط الواضح واملستمّر بني الهيئات االسترشاقيّة واإلرساليات التنصرييّة 	 

التي استفادت كثريًا من االسترشاق الذي يعّد الهيئة االستشاريّة للتنصري، 

ومن أمثال هؤالء املسترشقني الذين عملوا مع الدوائر التنصرييّة نذكر جيوم 

وكتابه )اإلسالم( وسميث وكتابه )اإلسالم يف التاريخ الحديث(، وأندرسون 

وكتابه )تاريخ األديان(، والمانس ودراساته: )الحكام الثالثة أبو بكر وعمر 

وأبو عبيدة( و)محمد( وغري ذلك من املؤلّفات]2]. 

ال  االسترشاق وهام  بتاريخ  وثيًقا  ارتباطًا  مرتبط  التنصري  تاريخ  إّن  وبالنتيجة: 

ينفصالن عن تاريخ االستعامر السيايس والفكرّي واألخالقّي، وأّن  كّل ذلك نتيجة 

طبيعيّة لتعاليم الكنيسة الغربيّة بأّن ما لديها هو أسمى وأصدق وأوثق ماّم لدى 

الكنيسة الرشقيّة األرثوذكسيّة وغريها ]3].

د: التنصري يف فلسطني يف العرص الحديث، ال ط، ال م، ال ن، 2004م، ص107-103.  ]1] انظر: الخرضي، أمل عاطف محمَّ

د فتح الله: االسترشاق أهدافه ووسائله دراسة تطبيقية يف منهج الغربيِّني يف دراسة ابن خلدون، ط1،  ]2] انظر: الزيادي، محمَّ

ال م، دار ابن قتيبة، 1998م، ص38-34. 

]3] انظر: السامرايّئ، قاسم: االسترشاق بني املوضوعيَّة واالفتعاليَّة، ط1، الرياض، دار الرفاعي، 1403هـ.ق، ص51. 
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ال شّك أن الغرب مل يتحرّك لدراسة اإلسالم والرشق بشكل عام من دون فلسفة 

تحكم هذا التحرك، وأهداف محّددة، وإْن كان هذا ال يلغي الجهود الفرديّة لبعض 

تحكم  التي  والفلسفات  املبادئ  عىل  نتعرّف  أن  علينا  يحتّم  وهذا  املسترشقني، 

العقليّة الغربيّة، والتعرّف عىل أهدافهم، ودوافعهم. 

وبعض الباحثني يُفرط يف الثناء عىل املسترشقني ويعترب أن الدافع األساس وراء 

البحث والدراسة عند هؤالء هو العلم واملعرفة، وال توجد أهداف أو دوافع أخرى وإن 

وجدت فهي فرديّة أو قليلة قياًسا للهدف العلمّي، وبعض الباحثني يذّم وينتقد كل 

ما ميّت إىل الدراسات االسترشاقيّة بصلة ويجرّم كل أعامل املسترشقني، ويف الحقيقة 

البحث العلمي يقتيض عدم النظرة التفريطيّة أو اإلفراطيّة للدراسات االسترشاقيّة، 

ونحن إذ نؤمن بهذه املنهجيّة العلميّة، وبعدم التحاُمل املُسبق عىل أّي دراسة. 

ولكن من خالل قراءة أعامل أهم املسترشقني ودراستها فإنّنا نجد أن الدافع العلمي 

أو الهدف النبيّل يبدو ضئياًل جًدا، بل نجد عكس ذلك متاًما، كام سيتضح هذا من خالل 

القراءة النقديّة والتقومييّة إلنتاج املسترشقني وأعاملهم املختلفة، وهذا ما سيتبنّي معنا 

يف طيات هذه األبحاث املتعلّقة بالقرآن الكريم وعلومه. ونذكر هنا أهّم هذه الدوافع 

واألهداف لتتجىّل لنا بشكل واضح معامل الحركة االسترشاقيّة، وهي اآلتية:

المطلب األّول: الدافع الدييّن:

ال نحتاج إىل استنتاج وُجهٍد يف البحث لنتعرَّف إىل الدافع األول لالسترشاق عند 

الغربيّني وهو الدافع الديني، فقد بدأ بالرّهبان، ومن أشهر الرُّهبان الذين اهتموا 

بالدراسات العربيّة واإلسالميّة الراهب أدالرد أوف باث )1070 - 1135(، وكذلك 

اإلسالم،  بتشويه  قاموا  وغريهام  الراهبان  وهذان  املبجل.  بطرس  الشهري  الراهب 

وسيأيت بيان ذلك عند تقويم أعاملهم ومن أهّمها ترجمة هؤالء للقرآن الكريم.

وذَهب رودي بارت Rudi Paret إىل أن ّالهدف الرئيس من أعامل املسترشقني 
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وجهودهم يف بدايات االسترشاق يف القرن الثاين عرش امليالدي ويف القرون التي تلت 

ذلك: هو التبشري  heraldin، وعرَّفه بأنّه: »إقناع املسلمني بلغتهم ببُطالن اإلسالم، 

واجتذابهم إىل الدين املسيحّي، ...«]1]. 

وقد أطلق محمد حسني الصغري عىل الدافع الديني اسم الدوافع التبشرّيية]2] 

التبشري يف الحركة االسترشاقيّة وأّن هذه الحركة تتّفق يف  وهذا يدلل عىل حجم 

أغلبها عىل تقديم صورة مشّوهة عن اإلسالم والقرآن الكريم.

وميكن إبراز هذا الدافع الديني يف أمور ثالثة وهي:

: دراسة اإلسالم بأّنه دين معاٍد للمسيحية:
ً

أوال

وقد أوضح املسترشق »رودي بارت« هذا األمر بشكل واضح إذ قال: »حقيقة 

أن العلامء ورجال الالهوت يف العرص الوسيط كانوا يتّصلون باملصادر األوىل يف 

محاولة  كل  ولكن  واسع،  نطاق  عىل  بها  يتّصلون  وكانوا  اإلسالم،  عىل  تعرّفهم 

سابق؛  بحكم  تصطدم  كانت  ما  نوًعا  موضوعي  نحو  املصادر عىل  هذه  لتقييم 

يتمثّل يف أن هذا الدين املعادي للنرصانية ال ميكن أن يكون فيه خري، هكذا كان 

الرأي املتّخذ  التي تتّفق مع هذا  الناس ال يولون تصديقهم إال لتلك املعلومات 

من قبل، وكانوا يتلقون بنَهٍم كل األخبار التي تلوح لهم مسيئة إىل النبّي العريّب 

وإىل دين اإلسالم«]3].

ثانًيا: دراسة اإلسالم بتأثير حركات اإلصالح الديني الكنسي:

التي  »اللوثرية«  بالحركة  املعروفة  املسيحّي«  الديني  اإلصالح  »حركة  أثّرت 

ولّدت املذهب الربوتستانتي، بشكل واضح عىل مسار الدافع الديني لالسترشاق.

وقد كان لهذه الحركة أثر يف دراسة اإلسالم يف جانبني:

د حسني عيل: املسترشقون والدراسات القرآنيَّة، ط1، بريوت، دار املؤرِّخ العريّب، 1999م، ص13. ]1] انظر: الصغري، محمَّ

]2] انظر: م.ن، ص16-13.

]3] بارت، رودي: الدراسات اإلسالميَّة والعربيَّة يف الجامعات األملانيَّة املسترشقون األملان منذ تيودور نولدكه، ترجمة: مصطفى 

ماهر، ال ط، املركز القومّي للرتجمة، ال ت، ص15.
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الجانب األّول: دراسة اللغة العربيّة؛ بوصفها جس عبور للغة العربيّة:

ذلك أنّه »عندما قامت حركة »لوثر« )1483 - 1546م( بالثورة عىل الفاتيكان، 

العالقة  كانت  العربيّة، وملا  األوىل، وهي  لغتها  التوراة يف  إىل دراسة  بالدعوة  بدأ 

بني العربيّة وبني العربيّة وثيقة، وكانت العربيّة تائهة املعامل، وغري مضبوطة، فإّن 

االعتامد عىل اللغة العربيّة يف التعرّف عىل الكلامت العربيّةكان أمرًا رضوريًا«]1].

العربيّة  دراسة  إىل  بهم  أّدت  وهذه  العربانية،  دراسة  إىل  اتجهوا  هنا  »ومن 

متعلًّقا  منها  كان  ما  خاصة  األوىل،  لفهم  رضوريّة  كانت  األخرية  ألّن  فاإلسالميّة، 

بالجانب اللغوي، ومبرور الزمن اتسع نطاق الدراسات الرشقيّة حتى شملت أديانًا 

ولغاٍت وثقافات غري إسالميّة وغري عربيّة]2]«.

من َمقاِصد االسترشاق الرَّئِيَسة التعرُّف عىل َمصاِدر النرصانية من اللغة العربيّة، 

اللغة  الكنائس، وقد ساقَتْهم دراسة  الكلونية يف  انِتشار حركة اإلصالح  ًة بعد  خاصَّ

العربيّة إىل تعلُّم اللغة العربيّة، وتعلُّم اللغة العربيّة قاَد إىل االسترشاق، فاللغة العربيّة 

هي لغة دين وثقافة وفكر جاء ليَِحلَّ محلَّ الدين النرصاين والثقافة والفكر املُنبَِثَقنْي 

ب والعداء التي قاَدْت إىل اسِتخدام اللغة  عن الدين النرصاين، فأَوَجد هذا نزعة التعصُّ

العربيّة والعربيّة يف هذا املنحى »االسترشاقي الذي اتَّجه إىل اإلسالم والعربيّة، وقد 

قيل: إنّك ال تَكاد تجد ُمسترَشِقًا إال أجاد اللغة العربيّة والعربيّة مًعا]3]«.

الجانب الثاين: دراسة اإلسالم بقصد عرض نقائصه »املزعومة« إلشغال جموع 

الكنيسة وكشف  نقد رجال  بها عن اإلصغاء لزعامء حركات اإلصالح يف  النصارى 

مشاكلهم الفكريّة والعقديّة والروحيّة وغري ذلك. وسيأيت يف طيّات األبحاث القرآنية 

ما يؤكّد هذا التوّجه عند هؤالء املسترشقني.

]1] الجربي، االسترشاق وجه لالستعامر الفكرّي، م.س، ص82.

]2] البهي، محّمد: الفكر اإلسالمّي الحديث وصلته باالستعامر الغريّب، ط4، ال م، مكتبة وهبة، ال ت، ص522.

]3] الطهطاوي، التبشري واالسترشاق، م.س، ص45.
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ا: دراسة اإلسالم بهدف تنصير المسلمين:
ً
ثالث

حركة  ظهور  يف  ساهمت  العوامل  من  مبجموعة  الديني  الدافع  هذا  يتمثّل 

االسترشاق وتطّورها ومن تحليل هذه العوامل نستطيع أن نفهم من خاللها أن أهّم 

دافع لدراسة اإلسالم هو تنصري املسلمني، أو ال أقّل تشكيكهم بدينهم، كام تقّدم.

األوىل  املرتبة  يف  كانت  االسترشاقيّة  الدراسات  أهداف  أهّم  يعترب  هنا  ومن 

التشكيك باإلسالم، ما ميّهد لدخول املسلمني إىل املسيحيّة؛ وهو ما نقصده »بتنصري 

املسلمني«. ولتحقيق هذا الهدف قام املسترشقون بالخطوات اآلتية:

1 . .التشكيك يف رسالة النبّي محمد 

 التشكيك يف مصدر  القرآن الكريم وصحته.. 2

 التشكيك يف الدين اإلسالمّي نفسه: فهم يقولون: إن الدين اإلسالمّي ليس . 3

ديًنا منزاًل من عند الله، بل هو دين مستمد من الديانتني اليهوديّة واملسيحيّة.

 التشكيك يف صّحة الحديث النبوّي والذي هو املصدر الثاين من مصادر . 4

الترشيع. ويربز هذا األمر من خالل تركيزهم عىل بعض األحاديث املوضوعة 

واملحرّفة التي دخلث إىل تراثنا الحديثي، متجاهلني جهود العلامء املسلمني 

يف تنقية الحديث الصحيح ومتييزه من غريه، واعتامدهم عىل قواعد ومناهج 

دقيقة لهذا العرض عرفت باسم الجرح والتعديل أو علم الرجال باإلضافة 

إىل باقي علوم الحديث.

فهم . 5 والحضاري،  العلمي  اإلسالمّي  الرتاث  جوانب  معظم  يف  التشكيك   

الروماين، وغري ذلك من  الفقه  استمّد من  اإلسالمّي قد  الفقه  أن  يزعمون 

ترّهات حاولوا إلصاقها باإلسالم.

الدراسات  أهداف  أهّم  من  كان  الهدف  هذا  أّن  تؤكد  كثرية  وثائق  وهناك 

االسترشاقيّة نكتفي بذكر واحدة؛ منها:
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»جاء يف تقرير املراجع األكادمييّة املسؤولة يف جامعة كمربدج بالنسبة إلنشاء 

كريّس اللغة العربيّة فيها، يف خطاب مؤّرخ يف 9 من مايو 1636م إىل مؤّسيس هذا 

الكريس:

ونحن ندرك أنّنا ال نهدف من هذا العمل إال االقرتاب من األدب الجيّد بتعريض 

جانب كبري من املعرفة للنور بداًل من احتباسه يف نطاق هذه اللغة التي نسعى 

لتعلّمها، ولكّننا نهدف أيًضا إىل تقديم خدمة نافعة إىل امللك والدولة عن طريق 

تجارتنا مع األقطار الرشقيّة، وإىل متجيد الله بتوسيع حدود الكنيسة، والدعوة إىل 

الديانة املسيحيّة بني هؤالء الذين يعيشون اآلن يف الظلامت«]1].

المطلب الثاني: الدافع العليم:

 الهدف العلمّي لالسترشاق، هو أحد الدوافع التي دفعت بعض املسترشقني إىل 

دراسة علوم الرشق. ولكن لألسف هذا الصنف عدده قليل جًدا إذا قيس بأعداد 

املسترشقني اآلخرين، وهذا النوع من املسترشقني يتميّز بالروح العلميّة النزيهة، 

غري أن هناك أمور يشرتك فيه جميع املسترشقني مبا فيهم هذا النمط األخري، فهم 

جميًعا قد يقعون يف أخطاء علميّة بسبب جهلهم بأساليب اللغة العربيّة وطرائق 

التعبري فيها، ويرتّبون عىل فههم الخاطئ نتائج وأحكاًما خاطئة تبتعد بهم كثريًا 

عن منطق الصواب واإلنصاف، وقد يكون الفارق بني هذا النمط األخري وغريهم 

هو توفّر حسن النية عند النمط األخري الذي متيز باإلنصاف والنزاهة وتوفّر سوء 

القصد وعدم النزاهة عند غريهم.

فأصحاب الهدف العلمي منهم أقبلوا عىل االسترشاق بدافع من حّب االطالع 

غريهم  من  أقل  كانوا  وهؤالء  ولغاتها،  وثقافاتها  وأديانها  األمم  حضارات  عىل 

دون الَدسَّ والتحريف، فجاءت  خطأً يف فهم اإلسالم وتراثه؛ ألنّهم مل يكونوا يتعمَّ

، م.س، ص31. ]1] زقزوق، االسترشاق والخلفيَّة الفكريَّة للرصاع الحضاريَّ
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أبحاثهم أقرب إىل الحّق وإىل املنهج العميل السليم من أبحاث الجمهرة الغالبة من 

املُْسترَْشِِقنَي. ومن خالل معرفتنا لهذا الدافع نستطيع معرفة الهدف الغايئ املرتبط 

به؛ فهدف هذا الدافع: إشباع نهم علمّي متجرّد، وتحصيل معرفة صحيحة تتّصل 

بأّمة ذات علم، وحضارة أصيلة]1].

إّن الدراسات االسترشاقيّة كثرية جًدا فلقد بلغ ما ألّفوه عن الرشق يف قرن ونصف 

قرن )منذ أوائل القرن التاسع عرش وحتى منتصف القرن العرشين( ستني ألف كتاب]2]. 

وبعض هذه الكتب والدراسات ألّفت بداعي البحث مع قلّتها نذكر منها اآليت:

تاريخ األدب العريب: كارل بروكلامن ت 1956م.]3]

املعجم املفهرس أللفاظ الحديث الرشيف لفنسنك، مرتّبًا عىل الحروف األبجدية 

)ليدن 1927م(، والذي يشمل الكتب الستة املشهورة باإلضافة إىل مسند الدارمي 

وموطأ مالك ومسند أحمد بن حنبل وقد وضع يف سبعة مجلدات نرشت ابتداًء 

من عام 1936م.

مفتاح كنوز السنة لفنسنك، وقد قام بنرشه بالعربيّة محمد فؤاد عبد الباقي]4]. 

باإلضافة إىل الكتب التي كتبت حول معاجم  القرآن الكريم وغري ذلك.

كام كانت لهم جهود يف كشف املخطوطات وحفظها، وفهرستها، والعناية بها، 

أوروبا عرشات اآلالف من املخطوطات اإلسالميّة. ويف مكتبة  ويوجد يف مكتبات 

]1] انظر: السباعي، االسترشاق واملسترشقون ما لهم وما عليهم، م.س، ص24-25؛ وانظر: امليدايّن، أجنحة املكر الثالثة وخوافيها، 

م.س، ص134-131. 

]2] انظر: حمد، القرآن الكريم وشبهات املسترشقني، م.س، ص35. 

]3] تاريخ األدب العريّب )باألملانيّة: Geschichte der arabischen Litteratur، ويعرف اختصارًا بـ GAL؛ 1898-1942م(: أهّم آثار 

املسترشق األملايّن كارل بروكلامن )ت. 1956م( وأشهرها. قال عبد الرحمن بدوي: إنَّ الكتاب »يعّد املرجع األساس والوحيد يف كلِّ ما 

يتعلَّق باملخطوطات العربيَّة وأماكن وجودها... وكلمة )أدب( يف عنوان الكتاب، تعني: مجموع ما كتب باللغة العربيَّة يف كلِّ فروع 

سة العربيَّة للدراسات والنرش، 2015م، ص105-98(. العلم«. )انظر: بدوي، عبد الرحمن: موسوعة املسترشقني، ط5، بريوت، املؤسَّ

]4] وهو عبارة عن معجٍم مفهرٍس عامٍّ تفصييلٍّ وضع للكشف عن األحاديث النبويَّة الرشيفة املدوَّنة يف كتب األمئَّة الشهرية: 

اري ومسلم وأيب داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجة واملوطأ ومسند أحمد وسنن الدارمي ومسندي زيد بن عيل وأيب داود  البخَّ

الطياليس وطبقات ابن سعد وسرية ابن هشام ومغازي الواقدي. وضعه باللغة االنكليزيَّة: أ. ي. فنسنك، ونقله إىل العربيَّة: 

د فؤاد عبد الباقي. ووضع فيه املصنف فهرسة موضوعيًَّة للكتب املذكورة، وهو بخالف املعجم املفهرس أللفاظ الحديث  محمَّ

النبوّي -للمصنِّف أيضاً- حيث جرى تبويب األخري عىل الحروف.



57

الفصل األول: الحركة االسترشاقّية مفهومها، مراحلها، أهدافها، وآلّياتها

باريس الوطنية وحدها سبعة آالف مخطوطة عربيّة بينها نفائس علمية وأدبية 

وتاريخية ونوادر قلام توجد يف غريها.

المطلب الثالث: الدافع السيايس واالستعماري:

عندما ندرس بدايات حركة االسترشاق ال نرى أّي ترابط واضح بني االسترشاق 

والحركة االستعامريّة، بل بداية حركة االسترشاق ودوافعه كام تقّدم كانت دينية 

وعلميّة، بغّض النظر عن عدم املوضوعيّة يف كثري من هذه الدراسات االسترشاقيّة.

ولكن بعد أن اجتاح الفكر االستعامرّي األورويّب العامل الرشقّي واستعمرت فرنسا 

وبريطانيا وإيطاليا وغريهم من الدول الغربيّة العامل الرشقي واإلسالمّي، احتاجت 

هذه الدول الغربيّة دراسة واقع الدول الرشقيّة التي استعمرتها فوجدت يف الحركة 

االسترشاقيّة ضالتها املنشودة التي تساعدهم عىل تحقيق أهدافهم االستعامرية، 

فاستعانت بهم يف هذا املجال، واملسترشقون قّدموا دراساتهم يف هذا املجال، ومن 

يف  االسترشاقيّة  الحركة  ودخلت  واالسترشاق،  االستعامر  بني  التالقي  تحّقق  هنا 

مرحلة جديدة وهي املرحلة االستعامريّة. 

يقول نجيب العقيقي: »فلام أرادت معظم دول الغرب عقد الصالت السياسيّة 

بدول الرشق واالغرتاف من تراثه، واالنتفاع برثائه، والتزاحم عىل استعامره، أحسنت 

وتراجمة،  أرسار  أمناء  حاشياتهم  إىل  ملوكها  فضّمهم  مسترشقيها  إىل  دولة  كل 

وانتدبوهم للعمل يف سلك الجيش والدبلوماسيّة إىل بلدان الرشق، وولّوهم كرايّس 

اللغات الرشقيّة يف كربى الجامعات واملدارس الخاصة، واملكتبات العامة، واملطابع 

ألقاب الرشف وعضويّة  الحّل والرتحال، ومنحوهم  الوطنية، وأجزلوا عطاءهم يف 

املجامع العلميّة]1]«.

هكذا اشتغل فريٌق من املفّكرين مبجال االسترشاق مدفوعني من قبل حكوماتهم 

]1] العقيقي، املسترشقون، م.س، ج3، ص1149. 
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التي دعتهم إىل مساعدتها عىل استعامر الرشق، فكانوا عونًا لها مخلصني يف تقديم 

املعلومات التي احتاجت إليها وهي يف طريقها إىل اجتياح الرشق، معلنًة الهيمنة 

عليه لفرتٍة من الزمن تعني عىل امتصاص خرياته، وعىل إيجاد البديل عند الخروج، 

وعىل إضعاف مكامن الخطر بالنسبة لهم]1].

فاملسترشقون كان دورهم نقل وتوصيل املعلومات عن العامل اإلسالمّي؛ مثل: 

جغرافيّته ومكامن قّوته ونقاط ضعفه وعن شعوبه، وأديانه، ولغاته،...

ولقد انبثق الدافع االستعامري لالسترشاق من رحم الحروب الصليبية، فعندما 

حروب  الحقيقة  يف  -وهي  وفشلهم،  الصليبيني  بهزمية  الصليبيّة  الحروب  انتهت 

استعامرية دينية- مل ييأس الغربيون من العودة إىل احتالل بالد اإلسالم والعرب. 

فاتجهوا إىل دراسة هذه البالد، وجندوا لها علامء بارزين يبحثون عن كل شؤون من 

عقيدة وتقاليد وعادات وأخالق وثروات وغريها، ليتعرفوا إىل مواطن القوة فيها 

فيضعفوها، وإىل مواطن الضعف فيستغلوها.

أما الدافع السيايّس فمن الواضح أن االستعامر املبارش للبلدان -طبًعا باستثناء 

فلسطني املحتلّة- قد انتهى. وأّما الدافع السيايس فام زال قامئًا. فرنى اآلن يف كل 

سفارة من سفارات الدول الغربيّة يف بالدنا العربيّة واإلسالميّة ملحًقا ثقافيًا يحسن 

فيتعرّف  والسياسة،  والصحافة  الفكر  برجال  االتصال  من  ليتمكن  العربيّة  اللغة 

أفكارهم، ويبّث فيهم من االتجاهات السياسيّة ما تريده دولته. 

الغريب،  االستعامر  اإلسالميّة عن  البلدان  استقالل  بداية  مع  برز  الدافع  وهذا 

»فاقتىض التفكري االستعامري أن يكون يف قنصليّات الدول الغربيّة وسفاراتها رجال 

لهم باع طويل يف ميدان الدارسات االسترشاقيّة لك يتحّمل هؤالء مهّمة االتصال 

بينهم،  املختلفة  السياسيّة  االتجاهات  وبّث  بهم  لالمتزاج  والثقافة  الفكر  برجال 

حتى يكونوا أداة منّفذة لكل مخطّطات االستعامر وأساليبه«]2]، فكان لهذا االتصال 

]1] انظر: النملة، عيّل بن إبراهيم: االسترشاق يف األدبيَّات العربيَّة، ط1، ال م، ال ن، 1993م، ص40. 

الفكرّي االسترشاقّي والتبشريّي، ط1، عامن، دار مجدالوي للنرش  الغزو  د حسن مهدي: اإلسالم يف مواجهة  ]2] بخيت، محمَّ

والتوزيع، 2011م، ص71.
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الدول  الدسائس والتفرقة بني  ليبثّوا  الغربيّني  السفراء  ا ومن خالل  أثر خطري جدًّ

العربيّة اإلسالميّة بحّجة النصائح واملعونة واملساعدة، فهم ال يزالون يسعون إىل 

إضعاف متاسك املسلمني]1].

وميكن تلخيص هذه املهاّمت السياسيّة التي كانت تقوم بها ما يسّمى بالبعثات 

الدبلومسيّة والسفارات األجنبيّة باآليت:

 االتصال بالسياسيني والتفاوض معهم ملعرفة آرائهم واتجاهاتهم.. 1

 االتصال برجال الفكر والصحافة للتعرّف عىل أفكارهم وواقع بالدهم.. 2

 بّث االتجاهات السياسية التي تريدها دولهم، فيمن يريدون بثّها فيهم، . 3

وإقناعهم بها.

داخل . 4 السياسيّة  أغراضهم  يخدمون  الذين  وأجرائهم  بعمالئهم  االتصال   

شعوب األّمة اإلسالميّة، إىل غري ذلك من األعامل]2].

وميكن أن نلحق بالدوافع السياسية، الدافع االقتصادي، فاالقتصاد، واملصالح 

السياسة  عن  تنسلخ  ال  الضعيفة،  الشعوب  استغالل  نحو  والنزوع  التجارية 

والخطط السياسية. 

- المطلب الرابع: الدافع االقتصادي:

الدول  رغبت  حيث  االقتصادّي،  الدافع  هناك  كان  االسترشاق  دوافع  بني  من 

األوروبيّة يف تنشيط تجارتها مع دول الرشق اإلسالمّي، وتسويق منتجاتها، والبحث عن 

مواد خام لصناعاتها، فلزم األمر القيام بالتعرّف عىل الرشق وطبيعته وجغرافيّة بالده، 

وعادات شعوبه ومعتقداتهم، وتوظيف هذه املعرفة بالرشق يف ما يخدم الهدف 

االقتصادي.

]1] انظر: السباعي، االسترشاق واملسترشقون مالهم وما عليهم، م.س، ص24.

]2] انظر: امليدايّن، أجنحة املكر الثالثة وخوافيها، م.س، ص131. 
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وقد سبقت اإلشارة إىل ما جاء يف تقرير املراجع األكادمييّة املسؤولة يف جامعة 

كمربدج بشأن كريّس اللغة العربيّة فيها، 

إّن البعد االقتصادي يكمن يف »تقديم خدمة نافعة إىل امللك والدولة عن طريق 

تجارتنا مع األقطار الرشقيّة«.

المطلب الخامس: تغريب الفكر اإلساليّم]]]:

واقتصادية، وغري  دينية، وسياسيّة،  أن هناك دوافع  تبني  تقّدم  ما  ومن خالل 

ذلك، دفعت املسترشقني لدراسة الرشق وباألخص الديانة اإلسالميّة، ويف كل هذه 

األعامل والدراسات قد نلحظ هدفًا عاًما ركّزت عليه هذه الدراسات سواء بطريقة 

مبارشة أم ال؛ وهو »تغريب الفكر اإلسالمّي« وباألحرى تغريب اإلسالم. فام املراد 

بالتغريب؟

الدراسات  ألغلب  الرئيسة  األهداف  من  اإلسالمّي«  الفكر  »تغريب  يعترب 

االسترشاقيّة، يُطلق »التغريب«، يف االصطالح الثقايف والفكري املعارص، غالبًا عىل 

واألْخذ  الغربيّة  للثقافة  واملحاكاة  والتقليد  واإلعجاب  واالنبهار  التعلّق  »حاالت 

بالقيم والنُّظم وأساليب الحياة الغربيّة؛ بحيث يصبح الفرد أو الجامعة أو املجتمع 

املسلم الذي له هذا املوقُف أو االتجاه غريبًا يف ُميوله وعواطفه وعاداته وأساليب 

حياته وذوقه العام وتوجهاته يف الحياة، يَنظر إىل الثقافة الغربيّة وما تشتمل عليه 

من ِقيم ونُظم ونظريات وأساليب حياة نظرَة إعجاٍب وإكبار، ويرى يف األخذ بها 

م جامعته أو أّمته اإلسالميّة]2].  الطريقة املُثىل لتقدُّ

وهذا املعنى قريٌب من داللة الفعل »َغرَّب« )To Westernize( يف اإلنجليزية؛ 

 To Make an eastern« :إذ يعرِّف معجم »أوكسفـورد« هذا الفعل عىل النحو اآليت

 country, person, etc more like one in the west, esp in ways of living

]1] ملزيد من االطِّالع عىل تغريب الفكر اإلسالمّي وأدواته، انظر: الجندي، أنور: شبهات التغريب يف غزو الفكر اإلسالمّي، ال ط، 

ال م، املكتب اإلسالمّي، 1978م. 

]2] انظر: الشيباين،ّ عمر التومي: "التغريب والغزو الصهيويّن"، مجلَّة الثقافة العربيَّة، ليبيا، العدد 10، السنة 9، 1982م، ص162.  
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and thinking,.institutions, etc« ]1]؛ أي جْعل الرشق تابًعا للغرب يف الثقافة 

وأساليب العيش وطرق التفكري… ويف الفرنسية، يعني التغريب اليشء نفَسه.

ويتّخذ التغريب أشكااًل مختلفة، لعّل أْخطرها »التغـريب الثقايف«؛ ألنّه إبْدال 

ثقايف يتغيّى إْحالل ثقافة أجنبيّة محلَّ الثقافة املحليّة األصليّة، مع ما يرافق ذلك 

ل والتغيـري. من مظاهر التبدُّ

فإنّهم يشريون  التغريب؛  املسلمون عن  الباحثون واملفّكرون  يتحّدث  وعندما 

إىل واقع يومي َمعيش مشاَهد يف الحياة املادية واالجتامعية والنفسية والثقافية 

ُخيوطه  نْسج  عىل  وتضافرت  عصيبة،  تاريخية  ظروٌف  صَنَعته  واقعٍ  والحضارية؛ 

عوامُل كثرية. وبالنظر إىل ُعمق ظاهرة التغريب يف حياتنا الثقافية املعارصة، فإننا 

نرى هؤالء الباحثني يستعملون عدًدا من املصطلحات للداللة عليه؛ نحو االغرتاب 

الثقايف، واإللحاق الثقايف، واالْسـِتالب الثقايف، واملْسـخ، … ومن املؤكَّد أن مصطلح 

بالحركة  ويرتبط  الغريب،  الفكر  نتاج  املعروفة، من  املعارصة  بداللته  »التغريب«، 

التاسع عرش. يقول محمد مصطفى  القرن  انطلقت يف  التي  اإلمربيالية األوروبية 

هدارة: أن »اصطالح »التغـريب« ليس من ابتكارنا يف الرشق، ولكنه ظهر يف املعجم 

السيايس الغريب باسم »Westernyation«، وكانوا يعُنون به نرْش الحضارة الغربيّة 

الُقوى  إزالة  طريق  عن  سيطرتهم  تحت  الواقعة  واإلفريقية  اآلسيوية  البالد  يف 

وأهّمها  وتقاليدها،  وعاداتها  وشخصيتها  كِيانها  البالد  لهذه  تحفظ  التي  املضادَّة 

السياسيّة  الغربيّة  السيطرة  القوى ضامن الستمرار  الدين واللغة، ويف زوال هذه 

واالقتصاديّة حتى بعد إعالن استقالل هذه البالد وتحرُّرها من نري االستعامر الغريب 

ظاهـريًا]2].

[[[ OXFORD UNIVERSITY: OXFORD Advanced Learner’s Dictionary, P [355.

د مصطفى: التغريب وأثره يف الشعر العريّب الحديث، مجلَّة األدب اإلسالمّي، السعوديَّة، رابطة األدب اإلسالمّي  ]2] هدارة، محمَّ

العامليَّة، املجلَّد 1، العدد 2، 1994م،  ص8.





المبحث الخامس

آلّيات احلركة االسترشاقّية ووسائلها

5





الفصل األول: الحركة االسترشاقّية مفهومها، مراحلها، أهدافها، وآلّياتها

65

»مل يرتك املسترشقون مجااًل من مجاالت األنشطة املعرفيّة والتوجيهيّة العليا إال 

تخّصصوا فيها، ومنها التعليم الجامعي، وإنشاء املؤّسسات العامليّة لتوجيه التعليم 

ونرش  املجالت  وإصدار  التحاور،  ولقاءات  والندوات  املؤمترات  وعقد  والتثقيف، 

ودس  الكتب،  وتأليف  والنرش  والتحقيق  العربيّة،  املخطوطات  وجمع  املقاالت 

السموم الفكريّة فيها بصورة خفيّة ومتدرّجة، وإنشاء املوسوعات العلميّة اإلسالميّة، 

والعناية العظمى إلفساد املرأة املسلمة وتزيني الكتابة باللغة العاميّة...«]1]. ونحاول  

أن نذكر أهّم هذه اآلليّات والوسائل؛ وهي اآلتية:

المطلب األّول: نشر الكتب والمجالت:

: الكتب:
ً

أوال

واملعاجم،  املوسـوعات  وإصدار  ونرشها،  الكتب  بتأليف  املسترشقون  اهــتّم 

وبشتى اللغات األجنبيّة، حتى صار هلـم إنتـاج ضـخم، وسيل متدفّق من الكتب]2] 

يحمل أهّم أفكارهم وآرائهم املختلفة، وكثرٌي من هذه الكتب تُرجمت إىل اللغة 

جوانـب  عـن  احلديث  اشتملت  الكتب  لهذه  املضمون  مستوى  وعىل  العربيّة. 

والسّنة  والرشيعة،  العقيدة  فتناولـت  املتـشّعبة،  ونواحيـه  املختلفـة  اإلسـالم 

والتاريخ، والسرية والفقـه، والـدعوة اإلسـالمية، واللغـة وغريها من جوانب الثقافة 

واملعارف اإلسالميّة واشتملت هذه الكتب يف أغلبها عىل تزوير للحقائق الثابتة يف 

]1] نجا، فاطمة هدى: نور اإلسالم وأباطيل االسترشاق، ال ط، لبنان-طرابلس، دار اإلميان، ال ت، ص160.

]2] أورد املسترشق األملايّن جوسـتاف بفامنوللر يف كتابه »مــوجز يف أدب علــوم اإلسـالم« عـدًدا كبرًيا مـن املراجــع الغربيَّة 

التي تناولت اإلسـالم يف خمتلف فروع ثقافته ومعارفه، وصنَّفها تصنيًفا موضوعيًّا، مع عرٍض موجٍز ملا يحتويه كّل مرجع، وهو 

العرشين )1923م(. وقد  القرن  األوَّل من  الربع  نهاية  الثامن عرش إىل  القرن  بداية  الفرتة من  كُتب يف  ما  يتناول يف دراسته 

ترجم الدكتور محمود زقزوق بعض فصول هذا الكتاب وجعلها يف كتاب بعنوان: »اإلسالم يف تصوُّرات الغرب«. وكذلك تعرَّض 

كتاب »املسترشقون« لنجيـب العقيقـي -يف أجزائـه الثالثة- ملسترشقي كّل بلد أورويبّ، وبعد الحديث عن كـلِّ مسترشٍق وما 

ة  ة برتاثنا عامَّ ص الفصل السابع والعرشين من كتابه لذكر أعامل املسترشقني العلميّة املختصَّ خلّفه من مؤلَّفات ودراسات، خصَّ

دة. ة وباللغات املتعدِّ واإلسالميّات خاصَّ
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اإلسالم وعىل افرتاءات عىل اإلسالم والقرآن الكريم وهجوم مركز عىل شخصية نبي 

اإلسالم  وبعض هذه الكتبات واملؤلفات اتّسمت بنوع من الخفاء والدهاء التي 

قد تجعل بعض السذج يقع يف فخ هذه الدراسات وهي أشبه بدس السّم بالعسل.

االسترشاق  بدايات  أو  الوسطى  العصور  يف  املسترشقني  كتابات  متيّزت  وقد 

بالتعّصب والحقد الشديد والكراهيّة لإلسالم وإظهار هذه العواطف واالتجاهات 

برصاحة متناهية حتى ظهر منهم من كتب منتقًدا هذا األسلوب ومن هؤالء ما 

كتبه نورمان دانيال يف كتابه )اإلسالم والغرب(]1] وما كتبه ريشتارد سوذرن يف كتابه 
)صورة اإلسالم واملسلمني يف كتابات العصور الوسطى(.]2]

وظهرت يف القرن العرشين كتابات عن اإلسالم تظاهرت بأنّها تجاوزت التعّصب 

والحقد القديم ومنها ما كتبه توماس آرنولد يف كتابه )الدعوة إىل اإلسالم(]3] وقد 

كام  واملسلمني  لإلسالم  املادحة  والجمل  العبارات  بعض  قدم  الكتاب  هذا  يكون 

يف  و)محمد  مكة(]4]  )محمد يف   الرسول وات حول  مونتغمري  كتابات  ظهرت 

املطاعن  تاريخ  -بأسلوب موضوعّي-  يعرض  كتاٍب  أوََّل  كونه  يَّته من  أهمِّ الكتاب  يستمد هذا  والغرب«:  »اإلسالم  كتاب   [1[

دانييل،  انظر:  الكتاب،  التي وردت يف  املوضوعات  املبكرة وحتَّى عرصنا هذا. وملعرفة بعض  العصور  الغربيّة يف اإلسالم منذ 

د عطوي، مجلَّة الفكر العريّب، العدد 32، السنة 5، نيسان-حزيران 1983م، ص271- نورمان: "اإلسالم والغرب"، مراجعة: محمَّ

 .291

]2] كتاب »صورة اإلسالم ىف أوروبا ىف القرون الوسطى«: من تأليف ريتشارد سوذرن. هو كتاٌب صغري؛ ولكنَّه مفيٌد يف رصد تطوُّر 

النظرة األوروبيَّة لإلسالم يف القرون الوسطى، وكيف استعارت هذه النظرة أحيانًا النظرة البيزنطيَّة، وتأثَّرت بالحروب الصليبيَّة، 

يَّة إالَّ  وحروب االسرتداد اإلسبانيّة، هذا غري بناء صورة محرَّفة متاًما لإلسالم والعقيدة اإلسالميَّة، ومل يشّذ عن هذه الرؤى الحدِّ

للكنيسة  تفهُّمها وضّمها  ا محاولة  وإمنَّ بالسالح،  اإلسالميَّة  املشكلة  أنَّه ال ميكن حّل  رأوا  الذين  األوروبيِّني  املفكِّرين  قلَّة من 

الكاثيوليكيَّة. لالطِّالع عىل الكتاب تفصياًل، انظر: سوذرن، ريتشارد: صورة اإلسالم يف أوروبا يف القرون الوسطى، ترجمة: رضوان 

السيِّد، ط2، ال م، دار املدار اإلسالمّي، 2006م.  

]3] كتاب »الدعوة إىل اإلسالم«: بحث يف تاريخ نرش العقيدة اإلسالميّة، من تأليف سري توماس.و.أرنولد. عرَّف املصنِّف يف هذا 

الكتاب بدين رسالة اإلسالم وامتداده وما يدعو إليه اإلسالم والطريقة التى يدعو بها القرآن وهي األمر باملعروف واإلقناع والنهي 

د، واعتباره الداعية إىل اإلسالم؛ متتبًِّعا  ًة، وهى حياة محمَّ ار، ويستعرض الكتاب دراسًة مهمَّ عن القوَّة واإلكراه يف تحويل الكفَّ

انتشار اإلسالم بني الشعوب املسيحيَّة يف آسيا الغربيَّة وانتشاره بني مسيحيِّي إفريقيا ومسيحيِّي إسبانيا وشعوب أوروبا املسيحيَّة 

يف عهد األتراك ويف فارس وأوسط آسيا، وكيف انترش اإلسالم بني املغول والتتار حتَّى وصل إىل الهند والصني واملاليو. لالطِّالع 

التفصييّل عىل الكتاب، انظر: أرنولد، توماس: الدعوة إىل اإلسالم، ترجمة: حسن إبراهيم حسن؛ عبد املجيد عابدين؛ إسامعيل 

النجراوي، ال ط، القاهرة، مكتبة النهضة املرصيَّة، 1970م. 

د ]ص] يف املدينة: من تأليف مونتغمري وات، يندرج هذا الكتاب ضمن منظومة دراسات السرية النبويَّة، وهو  ]4] كتاب »محمَّ

يبحث يف العالقة بني النبّي ونساء املدينة منذ أن هاجر إليها وحتَّى توفَّاه الله. متثَّلت العالقة يف ثالثة جوانب، هي: الجانب 
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املدينة( و)محمد رجل الدولة والسياسة( وغريها من الكتب.

املتطرفة  االسترشاقيّة  الكتـب  بـبعض  قامئة  البهّي  محمد  األستاذ  أورد  وقد 

واملشوِّهة منها:

- حياة محمد: تأليف سري وليام موير. 

- اإلسـالم: تأليف ألفرد جيوم. 

- اإلسـالم: بالفرنسية، من تأليف هرني المنس. 

- تاريخ مذاهب التفسري اإلسـالمي: ظهر باألملانيـة، وتـُرجم إىل العربيّة من 

تأليف جولدزيهر.

- مصادر تاريخ القرآن: باإلنجليزية، تأليف آرثر جيفري ـ 

- التطورات املبكّرة يف اإلسـالم: باإلنجليزية، تأليف د.س مرجليوث. 

- الحالج الصويف الشهيد يف اإلسـالم: بالفرنـسيّة، مـن تأليف لـوي ماسـنيون. 

- اليهوديّة يف اإلسـالم: باإلنجليزية، من تأليف إبراهام كاسـن.  

- مقّدمة القرآن: باإلنجليزية، من تأليف كينيث كراج.   

- دراسـات يف تاريخ الثقافـة اإلسـالمّية: باإلنجليزية، من تأليف فون جرونيباوم.

االجتامعّي، الجانب الفقهّي -فقه األرسة- والجانب الجهادّي. وتكتسب الدراسة خصوصيَّتها من خالل هذه الجوانب الثالثة؛ 

عة من العالقة بني النبّي ونساء املجتمع، مثل: زيارة النبّي لبعض النسوة يف  ففي الجانب االجتامعّي تتبنيَّ للقارئ صوٌر متنوِّ

منازلهن أو يف مزارعهن وأحيانًا يعود املريضات منهن ويدعو لهن باألجر والشفاء، ويف بعض األحيان يشاركهن األفراح يف األعراس 

وما شابه ذلك. ويف الجانب الفقهي: أْي فقه األرسة، فقد تجلَّت تلك العالقة بأوضح صورها يف كرثة تردُّد بعض النساء عىل النبّي 

يف بيته يسألنه عن بعض األمور الفقهيَّة املتعلِّقة بالطهارة وأحكام الصالة والعالقة بني الزوجني والطالق وحقوق الحضانة، وكان 

د يف املدينة، ترجمة:  يف فتاوى رسول اللهعن هذه املسائل تخفيٌف ورحمة. لالطِّالع التفصييّل، انظر: وات، مونتغمري: محمَّ

شعبان بركات، ال ط، صيدا، املكتبة العرصيَّة، ال ت.
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 ومن املؤلفات الخطرية:

 كتاب ميزان الحق الدكتور فاندر املسترشق األمريك، والدكتور سنكلري . 1

تسدل.

 كتاب الهداية، ويقع يف أربعة أجزاء، وهو هجوم مريع عىل اإلسالم ونبي . 2

اإلسالم.

 كتاب: مقالة يف اإلسالم، للدكتور املسترشق سال.. 3

 كتاب: مصادر اإلسالم، للدكتور سنكلري تسدل.. 4

وهذه الكتب األربعة االسترشاقيّة والتبشريية، تعترب من أخطر الكتب يف حق 

اإلسالم والقرآن ونبي اإلسالم]1].

املعارف  »دائرة  إصدار  هو  اآلن  حتى  املسترشقون  به  قام  ما  أخطر  ولعل 

اإلسالميّة« بلغات عّدة]2].

ثانًيا: المجالت:

قد زاد عدد املجالت والدوريات الرشقيّة لدى املسترشقني عىل ثالمثائة مجلّة 

متنّوعة خاصة باالسترشاق، ما عدا مئات تتعرّض لـه يف موضوعاتها العامـة؛ كمجلة 

القانون املقارن وحمفوظات التـاريخ، ومباحـث العلـوم الدينّيـة، وغري ذلك.

ومن هذه الدوريات: 

هـار  يف  باإلنجليزيـة  تـصدر  تبشرييّة  مجلة  وهي  اإلسالمي«  العامل  »مجلة 

تـسورد - بأمريكا، وتوزع يف مجيع أنحاء العامل.  

»مجلة العامل اإلسالمي« وهي مجلة تبشرييّة تـصدر يف فرنـسا، وتوزع يف مجيع 

أنحاء العامل.  

]1] انظر: أحمد، املسترشقون واملبرشِّون يف العامل العريّب واإلسالمّي، م.س، ص85. 

د، االسترشاق بني الحقيقة والتضليل، م.س، ص89 وما بعدها.  ]2] انظر: محمَّ
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يف  األمريكيــون  املسترشقون  -أنــشأها  الرشقّية«  الدراسـات  جمعية  »مجلة 

جامبري بوالية أوهايو، وكان هلا بعض فروع يف أوروبا وكندا. 

»مجلة شؤون الرشق األوسـط« تـصدر باإلنجليزيـة يف أمريكـا، وحيررهـا عدد 

من املسترشقني املعادين للعرب واملسلمني، واهتامهها موجـه يف الدرجـة األوىل 

إىل اجلوانب السياسـية. وغري ذلك من املجالت والدوريات.

ا: دور النشر االستشراقية:
ً
ثالث

هناك دور نرش كثرية يف الغرب تعنى بإعداد الكتب االسترشاقيّة والرتويج لها 

وتوزيعها يف األماكن املختلفة من العامل، ومن أشهر دوُر النرش نذكر اآليت:

يف باريس:

دار إرنست لرو: معروفة بنرش املطبوعات االسترشاقيّة من كتب وجمـالت 

ونرشات، وبإصدار فهرس مفصل دقيق كل عام بعنوان: مسد عام. 

والرتكية  والفارسية  العربية  املخطوطات  من  الكثري  وفيها  فلرت:  دار هرني 

النفيسة. 

دار مزونيف: من أكرب دور النرش االسترشاقيّةيف فرنسا وأوروبا. 

يف إنجلرتا: 

دار بروبستاين ورشكاه يف لندن، وتنرش فهرسـًا دوريًّا باسـمه.

دار هيفر وأوالده يف كمربيدج، وتنرش بعنـوان املكتبـة اآلسـيوية فهـارس 

دقيقة للمطبوعات الرشقيّة عىل اختالف موضوعاتها. 

دار برنـارد كــواريتش يف لنــدن، وتنرش فهرسـًــا دقيًقــا مــشهوًرا بعنوان: 

فهرس املؤلفات الرشقيّة. 
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يف إسبانيا:

دار مايسرتي يف مدريد. 

يف أملانيا:

دار هاراشوفتش يف فيـسبادن، وهلـا نرشة شـهرية لوصـف مـا يـصدر مـن 

الكتب يف مرص ولبنان وسـوريا واهلند واملغرب األقىص. 

يف هولندا:  

دار بريل يف ليدن

1. الجامعات والمؤتمرات:

أواًل: كريس التدريس يف الجامعة:

بـذلك  وتوسـلوا  أفكارهم  لنرش  الجامعة  يف  التدريس  املسترشقون  اسـتخدم 

اإلسـالمية  للدراسـات  أقـسام  إنـشاء  خـالل  مـن  وخاصـة  أغراضـهم  لتحقيق 

والعربية بالجامعات الغربية.

كرثة أقسام االسترشاق ومعاهده يف جامعات الغرب:

وال تكاد ختلو عاصمة من عواصم الغرب اآلن من جامعـة بها ختـصص أو قسم 

خاص لالسترشاق.

أكثـر مـن  الغربيـة  الجامعات  ]اإلسـالمية] يف  األقـسام   بلغ عـدد هذه  وقد 

الغـرب، عىل رأس األقـسام أسـاتذة  أكثـر مـن ستني جامعـة يف  سـتني قساًم يف 

يهود، ومحاورهم األصـلية تـدور ـ يف كياسـة ـ حـول التـشكيك يف الـوحي، ويف 

السنة، وغري ذلك من األسس واملعتقدات اإلسالميّة املسلمة بني املسلمني.

تضييق املجال عىل الباحثني املنصفني لإلسالم يف الجامعات الغربّية:

وهناك دالئل عىل أن املسترشقني حريصون ما وِسعهم الِحرُص، عىل أن ال مُيكنَّوا 
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باحثًا إسالميًا منصًفا ومتمكًنا من العلوم اإلسالميّة فال يسمحون لطالب كهؤالء من 

قصد معاهدهم النصاف اإلسالم وبعبارة أخرى تقديم اإلسالم كام هو يف الواقع، 

ال كام يريد هؤالء املسترشقون يف معاهدهم وجامعاتهم وعىل ذلك شواهد كثرية.

قيام املسترشقني بالتدريس يف الجامعات املوجودة يف البالد العربّيةواإلسالمّية:

ال يكتفي هؤالء بتدريس اإلسالم يف دولهم الغربيّة، بل يأتون إىل بالدنا وعواصمنا 

ويدرسون اإلسالم يف جامعتنا، وخاصة الجامعات غري الحكومية لبالدهم كالجامعة 

األمريكية يف القاهرة، ويف بريوت.

وكنموذج عىل ذلك نذكر أنه يف 1997-1998م أسندت الجامعة األمريكية يف 

القاهرة إىل أحد املسترشقني وهو الفرنيس دودييه تدريس مادة »تاريخ املجتمع 

»محمد«  كتاب  الدرايس  املقرر  إىل  أضاف  أن  إىل  األخري  من  كان  وما  العريب« 

والبهتان يف حق  السوء  بعبارات  والكتاب يطفح  للمسترشق ماكسيم رودنسون، 

.[1[نبي اإلسالم

ثانيا: املؤمترات:

مــؤمتر  ثالثني  1976م  عام  إىل  1873م  عام  منــذ  املسترشقون  عقــد  وقــد 

السوفييت  املسترشقني  مثل مؤمتر  اإلقليمية  املؤمترات  بعض  إىل  باإلضافة  دوليًـا، 

)ليننجراد 1935-1937م( وحلقة املسترشقني يف بروكسل، حيث نرُشت أبحاثهــا يف 

كتـاب بعنوان: تطــور العقيــدة اإلسـالمية )باريس 1962م(.

يف  الوطنيني  وأقطـاب  املسترشقني  أعـالم  مـن  العلامء  مئـات  املؤمتر  ويضم 

الغرب والرشق، فقد اشرتك يف مؤمتر أكسفورد 900 عامل عن 25 دولـة، 85 جامعة 

69 جمعية علمية.

وينقسمون إىل أربع عرشة جامعة، تنفرد كلٌّ منها بقسم من جـدول األعامل 

وهي:

]1] انظر املوارد اآلتية من الكتاب: ص 251-162-151-115-78-55-51- 338.
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الدراسـات املرصية القدميـة، والدراسـات اآلسيـويّة البابليـة، وآثـار الرشق األدىن، 

والدراسـات  وبيزنطـة،  املـسيحي،  والرشق  املقـدس،  الكتاب  وآثار  القديم،  والعهد 

)التـاريخ  اإلسـالمية  والدراسـات  واألدب(،  )اللغة  اإلسـالمية  والدراسـات  السامية، 

جاورهام،  ومـا  والقوقاز  بإيران  اخلاصة  والدراسـات  الرتكيـة،  والدراسـات  الفنـي(، 

والدراسـات الهندية، ودراسـات آسـيا الوسـطى، ودراسـات آسـيا الرشقيّة، ودراسـات 

آسـيا الرشقيّة الجنوبية، والدراسـات األفريقية]]].                        

-1873 سنة  من  الدولية  الثالثــني  املسترشقني  مؤمترات  العقيقي  أحىص  وقد 

تكــون  كأن  أعامله،  انعقاده، وحجم  تاريخ  منها  واحد  كل  مكان  فذكر  1976م، 

مجلدين أو ثالثة أو خمسة، وهكذا...كام أورد مناذج ممــا تناولته بالدراسـة عىل 

جداول أعاملها.

ا: االشتراك في المجاميع العلمّية الرسمية في العالم اإلسالمّي:
ً
ثالث

اسـتطاع املسترشقون أن يتــسللوا إىل بعــض املجــامع العلميــة الرسـمية يف 

بعض البالد العربية واإلسـالمية، مثـل مرص ودمـشق وبغـداد، وعملوا جاهـدين 

عىل تحويل يف أهداف هذه املجافل العلميّة من خالل قيـامهم بالـدعوة إىل إحيـاء 

العاميـات، أو الـدعوة إىل تعـديل النحـو العـريب، أو اللغـة الوسـطى أو الكتابـة 

ولغة  القرآن  لغة  بني  إجيـاد فجوة  إىل  ترمـي  حمـاوالت  وكلهـا  املعارصة،  العربيـة 

الكتابة.

ومن املسترشقني الذين كانوا أعضاء يف املجمع اللغوي مبرص؛ »جـب« و»مرجليوث« 

أيضا:  ومنهم  الفرنيس]2].  ماسـنيون«  و»لـوي  إنجلرتا  من  وثالثتهم  و»نيكلسون« 

»أ.ج.فينسينك«.

»جريفنـي«  بدمشق:  العلمي  املجمع  يف  أعضاء  كانوا  الذين  املسترشقني  ومن 

]1] انظر: العقيقي، املسترشقون، م.س، ج3، ص370-365.  

]2] ألقى املسترشق ماسنيّون محارضة يف بريوت عام 1931م، دعا فيها إىل اعتامد اللغة العاّميَّة وكتابتها بالحروف الالتينيّة، وكان 

قد ألقى هذه املحارضة -أيًضا- يف 1929م يف جمعٍ من الشباب العرب يف باريس.
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اإليطايل، و»جوتهيل« الكولومبي، و»جويدي« اإليطايل، و»جي سـو« الفرنيس و»نالينو« 

»مرجيلوث«  وكذلك  الهولندي«،  هومتان  و»م.  األصـل،  أملاين  و»هارمتان«  اإليطايل، 

و»ماسنيون«.

وال بد من االلتفات أّن هؤالء املسترشقني ال ميكن أن يصلوا إىل درجة إتقان 

بدرجة  العربيـة،  البالغة  أرسار  وإدراك  العريب،  البيـان  وفقه  العربيـة،  اللغـة 

طرحها  آراء  هناك  بل  املقتـدرين،  اللغة  علامء  مصافِّ  يف  يكونوا  ألن  تــؤهلهم 

هؤالء تشري إىل جهلهم باللغة العربية.

رين من الوطنيين:
ِّ

رابًعا: استخدام تالميذ المستشرقين والمبش

املعـاديِّ  االسترشاقي  الفكـر  وإذاعة  نرش  يف  وأخبثها  الوسـائل  أخطر  من  أن 

املسترشقني  تالميــذ  مــن  واملسلمني  العرب  أبنـاء  بعــض  اسـتخدام  لإلسـالم؛ 

واملبرشين ليقوموا بهذه الوظيفة )نرش الفكر االسترشاقي( نيابـة عن أساتذتهم، 

والرتويج آلراء املسترشقني واملبرشين مـن غري نـسبتها إلـيهم، بل عىل أنها مــن 

يف  هـي  بينام  وتفكريهم،  اجتهــادهم  ومثــرة  التالميــذ،  أولئــك  قــرائح  نتــاج 

وبعبارة  اإلسـالم.  خصوم  وسـموم  آلراء  صـدى  تكـون  أن  تعـدو  ال  األمـر  واقـع 

أخرى حرص هؤالء عىل صناعة املفكِّر املستغرب من أبناء البالد اإلسالميّة والعربية.





الفصل الثاني:

ة احلركة االسترشاقيَّ
ـ مدارسها وجماالهتا ودوافعها

 يف دراسة القرآن ـ





المبحث األّول1

ة وأهّم املسترشقني  أبرز املدارس االسترشاقيَّ
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ومناهجها،  بخصوصيَّاتها  الغريّب  االسترشاق  مدارس  من  مدرسة  كّل  ت  اختصَّ

تقسيامت مختلفة ملدارس  والتحقيق. وهناك  البحث  ميدان  تتنافس يف  وأخذت 

االسترشاق نشري إىل أهّمها، وهي:

ة: أسس تقسيم المدارس االستشراقيَّ

ة الموضوعات(: التقسيم حسب الموضوع البحثّي )نوعيَّ

املجال  انصّب عىل طبيعة  فبعضها  االسترشاق؛  ة ملدارس  عدَّ تقسيامت  هناك 

م  البحثّي للمسترشقني، أْي من حيث نوعيّة املوضوعات التي اشتغلوا عليها، فقسَّ

الدكتور حسني الهراوي -بناًء عىل ذلك- املدارس إىل  أقسام ثالثة:

 مدرسة تختّص مبباحث القرآن الكريم.. 1

ة بحياته وما جرى معه يف . 2 املختصَّ د، أي  بالنبّي محمَّ تتعلَّق   مدرسة 

سريته، وأعامله، وحروبه وسياسته و….

 مدرسة تختّص بالتاريخ العريّب واإلسالمي،ّ أْي املدرسة التي تُعَنى بتاريخ . 3

العرب قبل اإلسالم وبعده، وباللغة العربيَّة، وبتاريخ اإلسالم يف عرص الصحابة، 

والعرص األموّي والعبَّايّس إىل يومنا هذا..

ومن الواضح أّنَ هذا التقسيم غري شامل؛ ألنَّ االسترشاق ال يهتّم فقط مبا يتعلّق 

باإلسالم ومصادره ونبيّه والتاريخ فقط]1]. بل هناك مجاالت أخرى، بحثها بعمق 

علامء االسترشاق؛ كالفلسفة، واللغة، واألدب، والجغرافيا، واالقتصاد، وغريها]2].

]1] انظر: الزيادي، االسترشاق أهدافه ووسائله، م.س، ص70-69. 

]2] انظر: ساميلوفيتش، أحمد: فلسفة االسترشاق، ال ط، القاهرة، دار الفكر العريّب، 1418هـ.ق/1998م، ص219.  
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م نجيب العقيقي االسترشاق إىل مدرستني، هام: وقسَّ

1. املدرسة السياسيَّة التي تبحث يف األدب مبفهومه العاّم.

 واألدب بهذا املفهوم يطال كّل أنواع الفكر اإلنسايّن. ويف هذه املدرسة تندرج 

والتقاليد  والعادات،  واللغة،  والتاريخ،  الدين،  حول  املسترشقني  دراسات 

للمجتمعات اإلسالميَّة، والشعوب املختلفة، و...

2. املدرسة األثريَّة التي تهتّم باآلثار]1].

ومن الواضح أنَّ هذا التقسيم واسع جًدا، وال ميكنُّنا من متييز املدارس وتصنيفها 

بشكٍل دقيق.

التقسيم الغائّي:

يعتمد هذا التقسيم عىل دراسة أهداف املسترشقني، ودوافعهم، وغاياتهم. ويف 

هذا السياق ميكن تقسيم مدارس االسترشاق عىل الشكل اآليت:

دينيَّة،  كانت دوافعه  الذي  االسترشاق  وهو  األيديولوجّي:  الدينّي  االسترشاق 

سات الدينيَّة املسيحيَّة. وقد بيَّنَّا ذلك عند  وهو ذاك االسترشاق الذي قادته املؤسَّ

بحث العالقة بني االسترشاق والتنصري.

سيايّس- ينطلق من دافعٍ  الذي كان  االسترشاق االستعامرّي: وهو االسترشاق 

م بيانه يف األبحاث السابقة. عّي. وقد تقدَّ عسكرّي-توسُّ

مادَّة  يَر يف دراسة الرشق سوى  الذي مل  العلمّي: وهو االسترشاق  االسترشاق 

املسترشقني  من  الجيل  وهذا  االسترشاق،  من  النوع  هذا  شياع  بدأ  وقد  علميَّة، 

املبارش  األجنبّي  االستعامر  من  كّل  وانهيار  الثانية  العامليَّة  الحرب  بعد  باألخّص 

وسلطة الكنيسة املطلقة. 

]1] انظر: الزيادي، االسترشاق أهدافه ووسائله، م.س، ص70.
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التقسيم الجغرافّي:

يعتمد  الذي  التقسيم  وهو  االسترشاق،  مدارس  تقسيم  يف  الجغرايّف  املنهج 

الفرنيّس،  االسترشاق  إىل  الجغرافيا،  وفق  االسترشاق  م  فيقسِّ املسترشق،  بلد  عىل 

واإلنكليزّي، واإليطايّل، واألملايّن، والرويّس، وغريهم.

ومن الواضح صعوبة تصنيف مدارس االسترشاق بالدقَّة؛ ألنَّنا نتكلَّم عن آالف 

املسترشقني يف  الهائل من  العدد  تصنيف هذا  املستحيل  املسترشقني، و»من  من 

إنَّهم ميثِّلون جنسيَّاٍت مختلفة، ويتكلَّمون  دة؛ حيث  مدارس ذات خصائص محدَّ

متقاربة.  أهداٍف  وينطلقون من  عة،  متنوِّ اتِّجاهاٍت  دة، ويسريون يف  متعدِّ لغاٍت 

ة أن  ة، وميدان االسترشاق عامَّ وال بدَّ لكلِّ من أراد الخوض يف هذا املوضوع خاصَّ

يلّم بأطراف كّل هذه االختالفات، وهذا ما يبدو أمرًا مستحياًل، ولكن مع استحالته 

هذه، فإنَّه من املمكن االلتجاء إىل التوزيع الجغرايّف أساًسا للتصنيف، انطالقًا من 

أنَّ البيئة مبا لها من خصائص -إيجابيَّة كانت أو سلبيَّة- ذات أثٍر كبريٍ يف تكوين 

شخصيَّة الكاتب وتوجيه أفكاره«]1].

ة: المدارس االستشراقيَّ

سنعتمد التقسيم الجغرايّف للمدارس االسترشاقيَّة، ال من باب أنَّه األفضل من 

الناحية املنهجيَّة، بل هو األسهل يف اعتامده معياًرا للتقسيم؛ ألنَّه يجنِّبنا التداخل يف 

األقسام أو خروج بعض األقسام، بخالف ما لو اعتمدنا معايري أخرى يف هذا املجال. 

وأهّم مدارس االسترشاق هي:

 االسترشاق اإليطايّل. 1

 االسترشاق الفرنيّس. 2

]1] الزيادي، االسترشاق أهدافه ووسائله، م.س، ص72-71. 
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 االسترشاق الربيطايّن. 3

 االسترشاق األملايّن. 4

 االسترشاق اإلسبايّن. 5

 االسترشاق الهولندّي. 6

 االسترشاق األمريّك. 7

 االسترشاق الرويّس. 8

وسنتعرَّض لكلِّ مدرسة من هذه املدارس بشكٍل مخترص، مع اإلشارة إىل أبرز 

أعالم هذه املدرسة.

ل: مدرسة االستشراق اإليطالّي: المطلب األوَّ

ة، منها:  إنَّ لتصدير البحث باملدرسة االسترشاقيَّة اإليطاليَّة أسبابًا عدَّ

ـ إّن إيطاليا مهد الدراسات العربيَّة واإلسالميَّة يف أوروبا؛ فقد كان البابوات هم 

بإنشاء  البابوّي  القرار  العربيّة، ومن هنا صدر  اللغة  إىل دراسة  الذين وّجهوا 

كام  وغريها  وسالونيكا  ونابويل  باريس  يف  العربيَّة  اللغة  لتعليم  ستَّة  كراٍس 

الكاثوليكيَّة لنرش  الكنيسة  م، وقد تعاون مجموعة من نصارى الشام مع  تقدَّ

الديانة الكاثوليكيّة يف املرشق، وقد بدأ هذا التعاون باتِّحاد الكنيستنَْي املارونيَّة 

والكاثوليكيَّة عام 1575م، وقام املارونيُّون برتجمة العديد من كتب الالهوت 

إىل اللغة العربيَّة. 

ـ وبدأِت الجامعات اإليطاليَّة تهتمُّ بالدراسات اإلسالميّة؛ فقامْت جامعة بولونيا 

سنة 1076م باالهتامم بالعلوم العربيَّة، وتلتْها جامعة نابويل عام 1224م، ثمَّ 

جامعات: مسينا، وروما، وفلورنسا، وبادوا، ثمَّ أخريًا الجامعة الجريجوريَّة التي 
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ة بالدراسات اإلسالميَّة]1]، ويبدو أنَّ أوَّل إيطايّل تعلَّم اللغة  اعتنْت بصورة خاصَّ

 )Gerardo da Cremona( »العربيّة واعتنى بدراستها هو »جرياردودا كرميونا

)1225-1274م(  اإلكويني  توما  -أيًضا-  نجد  اإليطاليِّني  )1114-1187م(، ومن 

الذي اهتّم بالدراسات الفلسفيَّة، وخاصة الفلسفة العربيَّة؛ إذ قىض جلَّ حياته 

باحثًا فيها، وساهم يف نرش الفلسفة الرشديَّة عىل الرغم من محاربته إيَّاها]2].

ا؛ وذلك نظرًا إىل قرب إيطاليا جغرافيًّا  ـ إنَّ العالقة بني إيطاليا والرشق قدمية جدًّ

توطَّدت هذه  العرب صقلية  فتح  وعندما  وإفريقيا،  العربيَّة  البالد  بعض  من 

ًة يف عهد امللك »روجار األوَّل«  الصلة بني إيطاليا والعامل اإلسالمّي ثقافيًّا، وخاصَّ

من  واملثقَّفني  للعلامء  كعبًة  بالطهام  كان  حيث  الثاين«،  »فريدريك  وحفيده 

البالد الرشقيَّة كلّها، وكان لوجود الفاتيكان يف إيطاليا أثٌر كبرٌي يف توطيد الصلة 

ا يف  يَّة كبرية جدًّ بينها وبني البالد الرشقيَّة؛ نظرًا إىل ما يوليه الفاتيكان من أهمِّ

التبشري بالدين املسيحّي، ومحاولة تنصري الرشقيني يف كل مكان.

كتاب عريّب مطبوع  أوَّل  وبرز  إيطاليا،  أوَّل كتب عربيَّة جرى طبعها يف  إنَّ  ـ 

البندقيَّة(،  جنوب  تقع  صغرية  )مدينة  فانو  يف  ذلك  1514م،  سنة  إيطاليا  يف 

يف  نرُش  الثاين  العريب  والكتاب  السواعي«،  »كتاب صالة  اسم  الكتاب  ويحمل 

جنوة سنة 1516م وعنوانه »مزامري عربايّن يونايّن عريّب قصدايّن برتجمة التينّي 

البندقيَّة سنة 1518م  ا القرآن الكريم، فقد طبع ألوَّل مرَّة يف  أمَّ وتفسريهم«. 

من طرف بافاناين، وهو مطبعي من مدينة براسيا. ونرشت تسعة كتب ما بني 

س«  عة، منها: »اإلنجيل املقدَّ سنتي 1590 و1610م، كانت ذات مواضيع متنوِّ

الحاجب،  البن  »الكافية«  وكتاب  آجروم،  البن  »األجروميَّة«  وكتاب  )كتابان( 

الطباعة  معامل  أبرز  من  وهو  سينا،  البن  الطّب«  يف  الثاين  »القانون  وكتاب 

العربيَّة يف أوروبا من حيث إخراجه وتقدميه، وكتاب »نزهة املشتاق يف ذكر 

األمصار واألقطار واآلفاق« لإلدرييّس، وكتاب يف الهندسة »كتاب تحرير أصول 

]1] انظر: الحاج، نقد الخطاب االسترشاقّي، م.س، ج1، ص118. 

]2] انظر: مراد، أسامء املسترشقني، م.س، ص33. 
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أرشف  التي  املطبوعات  أهّم  ومن  الطويّس.  الدين  نصري  ترجمة  األوقليدس« 

عليها املعهد املارويّن يف روما أربعة كتب نحويَّة وكتاب يف الفلسفة، نذكر منها: 

»مبادئ اللغة العربيَّة« سنة 1622م من تأليف املارويّن نرص الله شاالق، وآخر 

للمؤلِّف نفسه فيه تقديم للحروف الهجائيَّة العربيَّة، ثمَّ كتاٌب ثالٌث من عمل 

فعنوانه:  الفلسفة،  كتاب  ا  أمَّ عام 1624م.  املطويش  بطرس  ماروينٍّ هو  تلميٍذ 

»مدخل لعلم املنطق« سنة 1625م. وأظهر العامل اإليطايّل »انطونيو جيجاين« 

معجاًم  ميالنو  مدينة  يف  1632م  سنة  نرش  فقد  املعجامت،  بتأليف  اهتامًما 

القاموس  عىل  فيه  واعتمد  أجزاٍء ضخمة،  أربعة  يف  والالتينيَّة  العربيَّة  باللغة 

املحيط للفريوز آبادي اعتامًدا كبريًا، وبذلك كان له السبق يف تعريف الغرب 

باملعجامت العربيَّة واالهتامم بها؛ ولذا أطلق املسترشق اإليطايّل »فرانشيسكو 

غابرييل« عىل االسترشاق اإليطايّل تسمية »االستعراب«؛ ألنَّه وجه لدراسة اللغة 

العربيَّة وآدابها وحضارة املسلمني وعلومهم.

ة]]]: أبرز أعالم مدرسة االستشراق اإليطاليَّ

قامت نهضة االسترشاق اإليطايّل الحديث عىل أعمدٍة ثالثة، وذلك يف منتصف 

القرن التاسع عرش وإىل غاية الربع األوَّل من القرن العرشين حسب »دي غوبرنايت 

نْي بتاريخ االسترشاق اإليطايّل، وهذه الشخصيَّات هي: وبريداري« املهتمَّ

1. إغناطيوس )إيْنياتْْسُيو( ْجِويدي )1206-1354ه / 1844-1935م(:

إينياتسيو جويدي Ignazio Guidi(: هو  إغناطيوس )واإليطاليُّون يلفظونها: 

مسترشقٌّ إيطايّل،ٌ عاملٌ بالعربيّة والحبشيَّة والسيانيَّة. كان »جويدي« يتقن اللغة 

يَّة، خصوًصا اللهجة اللبنانيَّة]2]. وهو من  ا، كام كان عىل علم بالعامِّ العربيَّة إتقانًا تامًّ

كتاب  أو  بدوي  الرحمن  عبد  كتاب  أو  العقيقي  كتاب  من  أخذها  جرى  الغالب  يف  االسترشاق  ألعالم  املذكورة  الرتاجم   [1[

ميشال جحا؛ فهذه أوسع الكتب يف الرتجمة للمسترشقني، وإن كانت موسوعة العقيقي أوسعها؛ ألنَّها جاءت يف مجلَّدات ثالثة، 

ت والدوريَّات االسترشاقيّة التي ترتجم  وه باملادَّة العلميَّة أو عاد إىل بعض املجالَّ وقد استعان باملسترشقني أنفسهم الذين أمدُّ

ة عند الوفاة. لبعضهم، وخاصَّ

]2] انظر: بدوي، موسوعة املسترشقني، م.س، »جويدي )اجنتيسو(«، ص213-212. 
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أعضاء املجمع العلمّي العريّب، وكان شيخ املسترشقني يف عرصه. ولد يف روما، وعهد 

إليه بتعليم العربيَّة يف جامعتها سنة 1885م. ثمَّ كان أستاًذا يف الجامعة املرصيَّة 

العربيَّة:  كتبه  من  سنني.  بضع  واستمّر  بالعربيَّة،  محارضاته  يلقي  1908م  سنة 

»محارضات أدبيَّات الجغرافيا والتاريخ واللغة عند العرب باعتبار عالقتها بأوروبا 

خصوًصا بإيطاليا« وهي سلسلة من أربعني محارضة ألقاها يف الجامعة املرصيَّة، 

و»جداول كتاب األغاين« يحتوي عىل فهارس الشعراء والقوايف واألعالم واألمكنة، 

وكتاب »املخترص« رسالة يف علم اللغة العربيَّة الجنوبيَّة القدمية، ونرش كذلك كتابا 

»االستدراك عىل سيبويه« للزبيدي، و»األفعال وتصاريفها« البن القوطيَّة]1].

2. األمري ليونه كايتاين )1869-1935م(:

فقد  اإليطاليِّني،  املسترشقني  أبزر  )Leone Caetaniم(ن  كايتاين  ليونه  األمري 

الواليات  لبالده يف  والفارسيَّة. عمل سفريًا  العربيَّة  منها:  لغات،  كان يحسن سبع 

املتَّحدة، وزار الكثري من البلدان الرشقيَّة، منها: الهند إيران، مرص، سوريا، ولبنان. 

من أبرز مؤلَّفاته: كتاب »Islam Annalli dell« وطبع منه خالل )1905-1908م( 

لة، انتهى فيها إىل سنة 40  ة بالرسوم والخرائط املفصَّ مثانية مجلَّدات ضخمة محالَّ

للهجرة]2]، ويعّد كتابه »الحوليَّات« مرجًعا مهامً لكثرٍي من املسترشقني. ويف املواقف 

السياسيَّة، عندما احتلَّت إيطاليا ليبيا سنة 1912م كان من بني املعارضني القالئل 

يف الربملان اإليطايّل لهذا االحتالل.

3. كارلو ألفونسو نـَلـّينو)1872-1938م(:

ولد  إيطايّل  مسترشق   .)Carlo Alfonso Nallino( نـَلـّينو  ألفونسو  كارلو 

والعربيَّة  العربيَّة  ومبادئ  األوَّليَّة  دروسه  وتلقَّى  ونشأ  شباط،   16 يف  تورين  يف 

والسيانيَّة يف مدينة أوديني، واستكمل دراسته يف جامع تورين ويف املعهد الرشقي 

بنابويل، ثمَّ يف بالرماوروما، ودرس يف الجامعة املرصيَّة القدمية، وانتخب عضًوا يف 

]1] انظر: الزركيل، خري الدين: األعالم، ط5، بريوت، دار العلم للماليني، 1980م، ج1، ص336. 

]2] انظر: م.ن، ج5، ص250. 
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يف  العريّب  العلمّي  واملجمع  مرص،  يف  اللغوّي  واملجمع  اإليطايّل،  العلمّي  املجمع 

دمشق، وُعنيِّ مديًرا لتنظيم املحفوظات العثامنيَّة يف وزارة املستعمرات يف روما، 

وتوىلَّ اإلرشاف عىل مجلَّة الدراسات الرشقيَّة، ثمَّ مجلَّة الرشق الحديث، وكلتاهام 

باإليطاليَّة. من آثاره: »علم الفلك تاريخه عند العرب يف القرون الوسطى«، و»تاريخ 

اآلداب العربيَّة من الجاهليَّة حتَّى عرص بني أميَّة«]1].

اإلسالم  قبل  ما  منذ  اإلسالميّة،  الحضارة  فروع  مختلف  مؤلَّفاته  شملت  وقد 

والقانون  اإلسالمّي  الرشع  بني  العالقة  بدراسة  اهتمَّ  الحديث، كام  العرص  وحتّى 

الرومايّن، والعالقة بني القانون الرشقّي القديم والقانون الرشقّي املسيحّي، مضافًا 

إىل  مؤلَّفاته  من  العديد  تُرجم  وقد  اإليطاليَّة.  إىل  الفارض  ابن  ترجمته شعر  إىل 

الفرنسيَّة واإلنكليزيَّة.

يتناول  ما  منها  به،  تتعلَّق  دراساٍت  وضع  وقد  باليمن،  االهتامم  واسع  كان 

الحضارات القدمية املتعاقبة يف اليمن، ومنها ما يتعلق باللَّهجاِت والخطوط العربيَّة 

َح لتدريس تاريخ اليمن يف كلِّيَّة اآلداب يف مرص، ودرََّسه أربَع سنواٍت منذ  فيه، ورُشِّ

عام 1927م حتَّى عام 1931م.

وهناك أعالم آخرون يف هذه املدرسة، منهم: 

- »داڤيد سانتيالنا« )David Santillana( )1855-1931م( 

)Pietro Paolo Savorgnan di Brazzà( برازا«  دي  ساڤورنيان  »بييرتو   -

)1852-1905م(

- »فرانشيسكو غابريييل« )1904-1996م(

باملوضوعية عن  اتَّسمت  - »لورافيشيا فاغلريي«، ولهذه املسترشقة مؤلَّفات   

اإلسالم والنبّي، منها: دراسة موضوعيَّة عن اإلسالم صدرت باإليطاليَّة، بعنوان: 

]1] انظر: كحالة، عمر: معجم املؤلِّفني، ال ط، بريوت، دار إحياء الرتاث العريّب، ال ت،ج8، ص137. 
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»دفاع عن اإلسالم«، ترجمه إىل العربيَّة »منري البعلبّك« صدرت الطبعة األوىل 

منه عام 1960م، ويضّم فصواًل سبعة، هي:

 رسعة انتشار اإلسالم. 1

 بساطة العقيدة اإلسالميَّة. 2

 معنى الشعائر اإلسالميَّة. 3

 األخالق اإلسالميَّة. 4

 الحكم اإلسالمّي والحضارة. 5

 معنى التصوُّف يف اإلسالم. 6

 اإلسالم وصلته بالعلم. 7

وميكن إيجاز أهم خصائص هذه املدرسة يف اآليت:

 بدأْت لتحقيق أغراض دينيَّة، ثمَّ تطوَّرت لتحقيق أغراض تجاريَّة وسياسيَّة 	 

واستعامريَّة.

 الرتكيز عىل الدراسات العربيَّة واإلسالميَّة.	 

 االهتامم بجمع املخطوطات العربيَّة النادرة.	 
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المطلب الثاني: مدرسة االستشراق الفرنيّس:

تُعّد املدرسة االسترشاقيَّة الفرنسيَّة من أبرز املدارس االسترشاقيَّة، وأغناها فكرًا، 

التي  الثنائيَّة  العالقات  إىل  ذلك  سبب  ويعود  وضوًحا؛  وأكرثها  إنتاًجا،  وأخصبها 

يف  موجودة  فرنسا  وكانت  وحديثًا،  قدميًا  واإلسالمّي  العريّب  بالعامل  فرنسا  تربط 

معظم عالقات العرب بأوروبا يف حاالت السلم والحرب، فالعرب وصلوا إىل حدود 

فرنسا وأخافوها، وكانت فرنسا عىل عالقٍة وثيقٍة بدولة الخالفة العبَّاسيَّة يف أيَّام 

الصليبيَّة، وتطلَّعت إىل احتالل أجزاء من  الحروب  شارملان والرشيد، وشاركت يف 

الوطن العريّب، وغزا نابليون مرص، وأقام عالقاٍت سياسيٍَّة واقتصاديٍَّة معها، واحتلَّت 

فرنسا املغرب العريّب وسوريا ولبنان]1].

ة منذ إنشاء مدرسة  وقد برزت املدرسة الفرنسيّة بني مدارس االسترشاق، بخاصَّ

املشهور »سلفسرت دي  التي رأسها املسترشق  الحيَّة عام 1795م  الرشقيَّة  اللغات 

سايس«، وكان هذا املسترشق يعّد عميد االسترشاق األورويّب يف النصف األوَّل من 
القرن التاسع عرش دون منافس]2]. 

لوَّن  »قد  أنَّه  العربيَّة  اللغة  قواعد  يف  »سايس«  كتاب  عن  السامرايّئ  ويقول 

تنوَّعت،  فقد  سايس«  »دي  اهتاممات  ا  أمَّ فرنسيٍَّة«،  بصبغٍة  األورويّب  االسترشاق 

حيث شملت اللغة العربيَّة وآدابها، والتاريخ، والفرق والجغرافيا، وهي فرتة -كام 

يقول السامرايّئ- افتقدت إىل التخّصص؛ إذ كان املسترشق مبجرَّد دخوله هذا املجال 

يظنُّ أنَّه يستطيع أن يكتب يف كّل ما يخّص اإلسالم واملسلمني، ولكن هذا النمط 

استمرَّ كثريًا بعد هذه الفرتة حتَّى يومنا هذا]3].

د فاروق: االسترشاق تعريفه مدارسه آثاره، ال ط، ال م، املنظَّمة اإلسالميَّة للرتبية والعلوم والثقافة )اإليسيسكو(،  ]1] النبهان، محمَّ

1433هـ.ق/2012م، ص22.

د بن  ]2] انظر: السامرايّئ، قاسم: الفهرس الوصفّي للمنشورات االسترشاقيَّة املحفوظة يف مركز البحوث يف جامعة اإلمام محمَّ

سعود، ال ط، ال م، ال ن، 1408هـ.ق، ص15.

]3] م.ن، ص9. 
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: أبرز أعالم مدرسة االستشراق الفرنسّي:
ً

ال أوَّ

1. »سيلفسرت دي سايس« )Silvester de Sacy( )1758م-1838م(:

 :)Antoine Isaac Silvestre de Sacy( سايس دي  ِسلفسرت  إسحاق  أنطوان 

به البدوي بشيخ املسترشقني الفرنسيِّني]1]، ولد يف باريس عام 1758م، وتعلَّم الالتينيَّة  لقَّ

واليونانيَّة، ثمَّ درس عىل بعض القساوسة، منهم: القّس مور، واألب بارتارو، ثمَّ درس 

العربيَّة والفارسيَّة والرتكيَّة. عمل يف نرش املخطوطات الرشقيَّة يف مكتبة باريس الوطنيَّة، 

وكتب العديد من البحوث حول العرب وآدابهم وحقَّق عدًدا من املخطوطات.

ُعنيِّ أستاًذا للُّغة العربيّة يف مدرسة اللغات الرشقيّة الحيَّة عام 1795م، وأعدَّ  

كتابًا يف النحو تُرجم إىل اإلنكليزيَّة واألملانيَّة والدمناركيَّة، وأصبح مديرًا لهذه املدرسة 

عام 1822م.  لها  رئيًسا  انتُخب  اآلسيويَّة  الجمعيَّة  ست  تأسَّ وعندما  عام 1833م، 

ومن أبرز اهتامماته »الدروز«، حيث ألَّف كتابًا حولهم يف جزأين، أصبحت فرنسا 

يف عهده قبلة املسترشقني من جميع أنحاء القارَّة األوروبيَّة، ويقول أحد الباحثني 

الفرنسيَّة يف عرصه. عمل »دي  بالصبغة  االسترشاق اصطبغ  إنَّ  الصدد-  -يف هذا 

سايس« مع الحكومة الفرنسيَّة، وهو الذي ترجم البيانات التي نرُشت عند احتالل 

الجزائر، وكذلك عند احتالل مرص من قبل حملة نابليون عام 1797م]2]. 

من آثاره:

 تحقيق »مقامات الحريري«، وقد طبعها أوَّل مرَّة عىل حسابه الخاّص يف . 1

املطبعة اإلمرباطوريَّة عام )1812م(، وزوَّدها برشٍح باللغة العربيَّة

 ترجم إىل اللغة الفرنسيَّة كتاب »اإلفادة واالعتبار مبا يف مرص من اآلثار« . 2

ملوفَّق الدين عبد اللطيف البغدادّي

]1] انظر: بدوي، موسوعة املسترشقني، م.س، ص339-334.

 ]2] انظر:  Said. Orientalism, Op., Cit p[29. نقالً عن: مطبقايت، االسترشاق، م.س، ص 47.



90

 تحقيق »كليلة ودمنة« عام )1816م( . 3

 تحقيق »بند نامه« وترجمته إىل اللغة الفرنسيَّة، عام )1819م( . 4

 ترجمة فصول من كتاب »روضة الصفاء«، تأليف »مريخاوند بن برهان . 5
الدين خاوند شاه«]1]

 »قانون امللكيَّة يف مرص منذ الغزو العريّب 1805-1818م«. 6

 »أنطولوجيا النحو« )1829م(. 7

 »عقيدة الدروز« )جزءان( )1838م(. 8

 »مختارات أدبيَّة عربيَّة« )1806م(. 9

د« )1785م(. 10  »مذكَّرات حول تاريخ العرب قبل محمَّ

 »تاريخ اآلثار القدمية يف بالد فارس« )1793م(. 11

 »مبادئ اللغة العربيَّة« )1799م(. 12

 »النحو العريّب يف مدرسة اللغات الرشقيَّة الحيَّة« )1810م(. 13

 »مذكَّرات عن جبال كرمنشاه« )1815م(. 14

 »مذكَّرات حول تاريخ األدب الرشقّي« )1818م(. 15

2. أرنست رينان: )بالفرنسيَّة: Ernest Renan( )28 فرباير 1823 – 1892م(:

ولد يف مقاطعة )بريتاين( يف فرنسا، ووهب جلَّ اهتاممه للبحث العلمّي العقيّل 

د. لقد وضع »أرنست رينان« كتابًا عن العمالق »ابن رشد«،  الذي تركه أتباع محمَّ

وكيف أثَّرت فيه فلسفته، حتى لُقِّب هو وأتباعه بأبناِء املدرسة الرشديَّة، وهذه 

املدرسة  األوَّل:  القسم  قسمني،  إىل  انقسمت  وقد  واقعة،  حقيقة  هي  املدرسة 

]1] انظر: بدوي، موسوعة املسترشقني، م.س، ص339. 
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الرشديَّة الالتينيَّة، وحمل القسم الثاين لقب املدرسة الرشديَّة العربيَّة، بينام بقي 

»ابن رشد« أستاًذا للجميع عىل مختلف مللِهم ونَِحلهم ومختلف عقائدهم.

تاريخيًّا  نقًدا  الدينيّة  املصادر  نقد  إىل  فيها  دعا  التي  ليسوع  برتجمته  اشتهر 

علميًّا، وإىل التمييز بني العنارص التاريخيَّة والعنارص األسطوريَّة املوجودة يف الكتاب 

س. األمر الذي  أثار كاثوليكيَّة ضده. املقدَّ

القائل:  فهو  األعراق؛  يف  والرتاتبيَّة  والعرقيَّة  القوميَّة  نطرته  رينان  عن  وعرف 

يده  بشطارة  املتَّصف  الصينّي  العرق  هو  ل.  العامَّ من  عرقًا  الطبيعة  »َخلَقت 

العجيبة، وبخلوه من عّز النفس. احكموه بالعدل آخذين منها مقابل نعمة هذه 

السياسة أجرًا كبريًا لصالح العرق املظفر يرَض. ثم عرقًا من الفالحني: الزنج. عاملوه 

األوروبيِّني.  والجنود:  األسياد  من  عرقًا  ثمَّ  النظام.  يستتبُّ  واإلنسانيَّة  باملعروف 

ليعمل كّل واحد ما ُخلق من أجله يستِقِم األمر«.

ا نظرته عن الدين اإلسالمّي فتتَّصف بالعصبيَّة والالموضوعيَّة، فيعربِّ يف طيَّات  أمَّ

ب  ترجمته ليسوع وأعامله األخرى عن احتقاره لإلسالم، فيقول: »اإلسالم هو تعصُّ

مل تكد تعرف مثيله إسبانيا يف زمان فيليلبي الثاين، أو إيطاليا يف زمان يب الخامس. 

اإلسالم هو االستخفاف بالعلم، هو إزالة املجتمع املديّن. هو بساطة العقل السامّي 

الفظيعة التي تقلِّص دماغ االنسان وتغلقه دون أيَّة فكرة لطيفة ودون كلِّ إحساٍس 

رقيٍق، ثمَّ دون كّل بحٍث عقاليّن ليواجهه بالتحصيل الحاصل األزيل: اإلله هو اإلله«.

قلَّة معرفة رينان باللغة العربيَّة: 

ا العربيَّة فلم يتقنها. ويعزو هو السبب يف ذلك إىل  أتقن رينان اللغة العربيَّة، أمَّ

كون أستاذه يف اللغات الساميَّة يف معهد سان سلپيس مل يكن ضليًعا يف العربيَّة.

مقاالته عن مؤلَّفات عربيَّة وإسالميَّة:

مل تقلِّل قلَّة بضاعته يف اللغة العربيَّة من اهتاممه بالثقافة العربيَّة واملوضوعات 

اإلسالميّة، بل حرص عىل متابعة ما يصدر من كتٍب ودراساٍت يف هذا امليدان، وراح 
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يكتب مراًرا عن هذه الكتب يف مقاالت إضافيَّة. ونورد فام يأيت ثبتًا بهذه املقاالت:

 »مقامات الحريري«، سنة 1853م )مجموع مؤلَّفاته ج 2 ص 199 ـ 208( ـ 1. 

وهي دراسة كتبها مبناسبة ظهور الطبعة الثانية من كتاب »مقامات الحريري«، 

وكانت الطبعة األوىل قد أصدرها »دي سايس« يف سنة 1822م، وتشمل النّص 

العريّب ورشًحا عليه، فأرشف عىل هذه الطبعة الثانية وزوَّدها بتعليقاٍت بالفرنسيَّة 

هذه  ونرُشت  1853م،  سنة   )Derenbourg( و»دارنبور«   )Renaud( »رينو« 

الدراسة يف )Journal des Dèbats( بتاريخ 8 يونيو من عام 1853م.

 »إسبانيا اإلسالميَّة«، سنة 1853 )مجموع مؤلَّفاته ج 2 ص 520 ـ 529( 2. 

إلسبانيا  واألديّب  السيايّس  التاريخ  يف  »أبحاث  دوزي:  كتاب  عن  دراسة  وهي 

خالل العصور الوسطى، )ط1، ليدن سنة 1849م(. وقد نرََشَ هذه الدراسة يف 

)Journal des Debates( بتاريخ 31 أغسطس من عام 1853م.

 .3 ،)539 ـ  ص530   2 ج  مؤلَّفاته  )مجموع  1853م  سنة  بطوطة«،  »ابن   

العريّب  النّص  تحقيق  من  األوَّل  الجزء  صدور  مبناسبة  كتبها  دراسة  وهي 

 )C.Defrèmery( يد  عىل  بطوطة  ابن  لرحلة  الفرنسيَّة  الرتجمة  مع 

يف  الدراسة  هذه  نرش  وقد  1853م.  سنة   ،B-R. San guinetti(  والطبيب 

)Journal des Dèbates( بتاريخ 14 ديسمرب من عام 1853م.

 »مروج الذهب للمسعودي«، سنة 1873م )مجموع مؤلَّفاته، ج 2 ص 4. 

502 ـ 519(، وهي دراسة مبناسبة ظهور الجزء الرابع من تحقيق »باربييه دي 

مينار« وترجمته لكتاب »مروج الذهب« للمسعودّي. وقد نرش هذه الدراسة 

يف )Journal des Dèbats( بتاريخ 1، 2 أكتوبر من عام 1873م.

3 ـ موقفه من اإلسالم:

ترجع شهرة رينان يف البالد العربيَّة منذ سنة 1883م حتَّى اليوم إىل محارضٍة 

والعلم«،  »اإلسالم  عنوانها:  1883م،  سنة  مارس   29 بتاريخ  السوربون  يف  ألقاها 
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ونرشت يف )Journal des Dèbats( بتاريخ 30 مارس 1883م. وقد ردَّ عليها السيِّد 

عبده يف  د  محمَّ الشيخ  كان  بينام  باريس،  آنذاك يف  -وكان  األفغايّن  الدين  جامل 

بريوت- مبقاٍل نرُش يف عدد 18 مايو سنة 1883م يف الجريدة نفسها. ويف اليوم التايل 

أجاب »رينان« عىل هذا الرّد يف الجريدة نفسها -أيًضا- بتاريخ 19 مايو. 

ونبدأ بذكر اآلراء الرئيسة يف محارضة »رينان«، خصوًصا املثرية للجدل:

ى بالعلم عند العرب ليس فيه من العروبة إالَّ االسم أ. ما يسمَّ

ب. اإلسالم اضطهد دامئًا »العلم والفلسفة«

جـ. »األحرار الذين يدافعون عن اإلسالم ال يعرفون اإلسالم. إنَّ اإلسالم هو 

التوحيد غري املميّز بني ما هو روحّي وما هو دنيوّي، إنَّه سيطرة عقيدة، وهو 

أثقل قيد حملته اإلنسانيَّة. ويف النصف األوَّل من العصور الوسطى احتمل 

اإلسالم الفلسفة؛ ألنَّه مل يستطع منعها؛ وهو مل يستطع منعها، ألنَّه كان غري 

متامسك، ومل تكن لديه األداة الكافية لإلرهاب. فالرشطة كام قلت كانت يف 

أيدي النصارى، وكانت مهّمتها الرئيسة هي مطاردة محاوالت شيعة عيل«. 

إنَّ املفاخرة باإلسالم بسبب ابن سينا، وابن زهر، وابن رشد هي مثلام نفاخر 

بالكاثوليكيَّة  بسبب جالليو ـ يعني أنَّه ال فضل لإلسالم عىل ابن سينا وابن زهر 

وابن رشد، كام ال فضل للكاثوليكيَّة عىل جالليو.

إنَّ ما يأخذه »رينان« عىل اإلسالم هو أنَّه »اضطهد الفكر الحّر؛ وال أقول إنَّه فعل 

ا ألنَّ ذلك كان عىل نحٍو أكرث  ذلك عىل نحٍو أشّد وطأة من سائر املذاهب الدينيَّة، وإمنَّ

فعاليَّة. لقد جعل من البالد التي فتحها ميدانًا مغلًقا دون الثقافة الفعليَّة للروح«.

وآخر بحٍث كتبه »رينان« يف ميدان الدراسات اإلسالميّة هو مقال كتبه مبناسبة 

د  بحث كتبه ألسندرو دانكونا )Alessandro d’Ancona(، بعنوان: »أسطورة محمَّ

.[1[)Giora – ale storico della letteratura italiana( يف الغرب« ونرش يف

 ،Giora – ale storico della letteratura italiana :د يف الغرب، ال ط، ال م، نرش ]1] انظر: رينان، أرنست: أسطورة محمَّ

1889م، ج13، ص199 وما بعدها. 
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ة يف سرية النبّي  ويف أثناء عرض »رينان« ملحتويات البحث أبدى آراءه الخاصَّ

»أسطورة« عن  تكوين  أثّرت يف  التي  والعنارص  بحريا،  الراهب  د، وشخصيَّة  محمَّ

د يف أوروبا يف العصور الوسطى وما تالها]1]. النبّي محمَّ

3. لويس ماسينيون )Louis Massingon( )1883م-1962م(]2]:

العليا يف بحٍث عن املغرب، كام  ولد يف باريس وحصل عىل دبلوم الدراسات 

يَّة(،  حصل عىل دبلوم اللغة العربيَّة من مدرسة اللغات الرشقيّة الحيَّة )فصحى وعامِّ

كبار  بعض  وبني  بينه  الصلة  انعقدت  الجزائر  ويف  واملغرب،  الجزائر  من  كالًّ  زار 

املسترشقني، مثل: جولدزيهر، وآسني، بالثيوس، وسنوك هورخرونيه، ويل شاتيليه.

ة )1907م-1908م( ويف  التحق باملعهد الفرنيّس لآلثار الرشقيّة يف القاهرة أعواًما عدَّ

عام 1909م عاد إىل مرص وهناك حرض بعض دروس األزهر وكان مرتديًا الزي األزهرّي، زار 

العديد من البالد اإلسالميَّة، منها: الحجاز، والقاهرة، والقدس، ولبنان، وتركيا. عمل معيًدا 

يف كريس االجتامع اإلسالمّي يف معهد فرنسا )1919م-1924م( وأصبح أستاذًا لهذا الكريس 

)1926م-1954م( ومديرًا للدراسات يف املدرسة العلميّة العليا حتَّى تقاعده عام 1954م.

ج؛ حيث  لقد اشتهر »ماسنيون« باهتاممه بالتصوُّف اإلسالمّي، وبخاصة بالحالَّ

ج شهيد  حّقق ديوان الحالج )الطواسني( وكانت رسالته للدكتوراه بعنوان )آالم الحالَّ

ألف صفحة، وقد  تزيد صفحاته عىل  كتاب  التصوُّف( يف جزأين، وقد نرشت يف 

تُرجم الكتاب إىل اللغة االنكليزيَّة، وله اهتامٌم -أيًضا- بالشيعة والتشيُّع، وُعرف عن 

»لويس« صلته بالحكومة الفرنسيَّة وتقدميه املشورة لها.

»عامل  منها:  يُذكر  ومقالة،  كتاب  مئتي  من  أكرث  »ماسينيون«  مؤلَّفات  بلغت 

الكاثوليكيَّة  واإلسالم« )1915م(، و»اإلسالم  اإلسالم« )1912-1913م( و»الكنيسة 

الفلسفيَّة  العقائد  »تاريخ  مقاالته:  )1917- 1927م(، ومن  السوڤييتّي«  واالتِّحاد 

]1] ملزيد من االطِّالع عىل ترجمة رينان، انظر: بدوي، موسوعة املسترشقني، م.س، ص311-320. ولالطِّالع التفصييّل عىل السرية 

والنرش،  للدراسات  العربيَّة  سة  املؤسَّ بريوت،  ط1،  الفلسفة،  موسوعة  بدوي،  -أيًضا-:  انظر  أفكاره،  ومجمل  لرينان  العلميَّة 

1984م، ص552-548.

]2] ملزيد من االطِّالع عىل ترجمة ماسينيّون، انظر: بدوي، موسوعة املسترشقني، م.س، ص535-529.  
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إسبانيا«  اإلسالميَّة يف  القاهرة« )1912-1921م(، و»الدراسات  العربيَّة يف جامعة 

سها« )1918-  الوهابيَّة وفهرس مبصنَّفات مؤسِّ )1918-1936م(، و»أصول عقيدة 

1936م(، و»أساليب تطبيق الفنون لدى شعوب اإلسالم« )1921م( صدرت كلّها يف 

مجلَّة »العامل اإلسالمّي«. كام كتب »حال اإلسالم اليوم« مجلَّة »باريس« )1929م(، 

و»أثر اإلسالم يف تأسيس املصارف اليهوديَّة وحركتها يف العرص الوسيط« يف مجلَّة 

»أسباب  كتب  األخالق«  علم  »تاريخ  مجلَّة  ويف  )1931م(.  الرشقيّة«  »الدراسات 

و»التصوُّف  )1938م(،  الوثنيَّة«  إفـريقيا  شعوب  بني  اإلسالميَّة  الدعوة  وأساليب 

مكانة  عن  ث  وتحدَّ )1956م(.  الوسيط«  العرص  يف  املسيحّي  والتصوُّف  اإلسالمّي 

الثقافة العربيَّة يف الحضارة العامليَّة يف مؤمتر األونيسكو - بريوت )1948م(، ونرش 

له املعهد الفرنيّس يف القاهرة عام )1952م( »فلسفة ابن سينا وألفباؤه الفلسفيَّة«.

وقد تخرَّجت عىل يديه أجيال من املسترشقني واملفكِّرين العرب -أيًضا-، أمثال: 

عبد الرحمن بدوي، والشيخ عبد الحليم محمود الذي أصبح يف ما بعد شيخ األزهر، 

واملسترشق الكبري ذي األصل اللبنايّن جورج مقديس.

4. ريجيس بالشري )R.L. Blacher( )1900م-1973م(:

ولد يف باريس وتلقَّى التعليم الثانوي يف الدار البيضاء، وتخرَّج باللغة العربيَّة 

اللغة  أستاذ  منها:  العلميَّة،  املناصب  العديد من  توىلَّ  بالجزائر،  اآلداب  كلِّيَّة  من 

العليا  املغربيَّة  الدراسات  بالرباط، ومدير معهد  العربيَّة يف معهد موالي يوسف 

)1924م-1935م(، وأستاذ كريس األدب العريّب يف مدرسة اللغات الرشقيّة الحيَّة يف 

باريس وأستاًذا محارًضا يف السوريون، ثمَّ مدير مدرسة الدراسات العليا والعلميّة، 

ثم أستاذ اللغة العربيّة وحضارتها يف باريس.

اهتّم »ريجيس بالشري« مبسائل عّدة يف الثقافة العربيَّة اإلسالميَّة وكتب فيها، ولعّل 

ة تراث أيب الطيِّب املتنبّي الذي حظي بنصيٍب  أهّمها األدب العريّب قدميه وحديثه، وخاصَّ

وافٍر من كتاباته وأبحاثه، وكذلك تاريخ العلوم عند العرب، وله -أيًضا- عدٌد من الدراسات 

ها ترجمته للقرآن وفق نزول السور واآليات يف مرحلٍة أوىل، ثمَّ وفق  الدينيَّة لعلَّ أهمَّ
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الرتتيب الشائع للمصحف مع محاوالٍت بسيطة يف التفسري. هذا مضافًا إىل مؤلَّفه »معضلة 

د« الذي جمع فيه بإيجاز مجمل أبحاث املسترشقني يف السرية النبويَّة. محمَّ

مل يسعفه األجل يف استكامل مرشوٍع ضخٍم بارش التأليف فيه، يتعلَّق بـ»تاريخ 

األدب العريّب« فلم ينجز منه إالَّ ثالثة أجزاء توقَّفت عند حدود سنة 125هـ، وكان 

املؤّمل إنجاز مسٍح يبلغ القرن التاسع للهجرة]1].

القرآنيَّة  الدراسات  ويف  جهة  من  العربيَّة  واآلداب  اللغة  يف  ضليًعا  كان  وقد 

الباحثني  من  كوكبٌة  -أيًضا-  يديه  عىل  تخرَّجت  وقد  أخرى.  جهٍة  من  واإلسالميَّة 

أنَّه  ومعلوم  أركون«.  د  و»محمَّ ميكل«  »أندريه  أقلّهم  ليس  واألجانب  املسلمني 

ة. ة دراسات تاريخيَّة مهمَّ م عنه عدَّ ترجم القرآن الكريم إىل اللغة الفرنسيَّة، وقدَّ

األدب  »تاريخ  كتابه  وكذلك  الكريم،  القرآن  ملعاين  ترجمته  إنتاجه  أبرز  ومن 

العريّب« يف جزأين، وترجمه إىل العربيَّة: إبراهيم الكيالين، وله -أيًضا- كتاب، بعنوان: 

»أبو الطيِّب املتنبِّي: دراسة يف التاريخ األديّب.«

.[2[)2004-1915( )Maxim Rodinson( 5. مكسيم رودنسون

ولد يف باريس يف 26 يناير 1915م، وحصل عىل الدكتوراه يف اآلداب، ثمَّ عىل 

شهادٍة من املدرسة الوطنيَّة للُّغات الرشقيّة الحيَّة واملدرسة العلميَّة العليا، توىلَّ 

العديد من املناصب العلميَّة يف كلٍّ من سوريا ولبنان يف املعاهد التابعة للحكومة 

الفرنسيَّة هناك، توىلَّ منصب مدير الدراسات يف املدرسة العلميَّة للدراسات العليا 

قسم العلوم التاريخيَّة واللغويَّة، ثمَّ محارًضا يف قسم العلوم االقتصاديَّة واالجتامعيَّة، 

نال العديد من األوسمة والجوائز من الجهات العلميَّة الفرنسيَّة واألوروبيَّة.

مع أنَّ »رودنسون« من أصوٍل يهوديَّة دينيَّة، ولكنَّه أصبح معروفًا يف فرنسا عندما 

أظهر معارضًة حادَّة، تتناول إرسائيل، وقد عارض عىل وجه الخصوص سياسة االستيطان 

]1] انظر: بدوي، موسوعة املسترشقني، م.س، ص127. 

يوميَّات ماكسيم  املستعرب  الجندّي  فيصل:  جلول،  انظر:  والسياسيَّة،  العلميَّة  رودنسون  حياة  عىل  االطِّالع  من  ملزيد   [2[

رودنسون يف سوريا ولبنان، ط1، بريوت، دار الجديد، 1998م؛ ط2، بريوت، دار الفارايب، 2013م. 
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اتَّهمه البعض باالرتباط »بالفاشيَّة اإلسالميَّة«  للدولة اليهوديَّة. ويف الوقت نفسه 

)le fascisme islamique( يف 1979م، التى اعتاد أن يصفها بالثورة اإليرانيَّة.

العامل عن  العديد من لغات  الذي ترجم إىل  املؤلَّفات، منها: كتابه  العديد من  له 

النبّي العريّب »محمد«، الذي صدر عام 1961م… ثمَّ يف أواخر الستينات، كتاب »اإلسالم 

والرأسامليَّة« وكتاب »إرسائيل والرفض العريّب: 75 عاًما من التاريخ«، ثمَّ كتاب »املاركسية 

والعامل اإلسالمّي« يف العام 1972م، وكتاب »العرب« يف إحدى موسوعات دور النرش 

الفرنسيَّة يف العام 1979م… وبعد الثورة اإليرانيَّة كتاب »جاذبيَّة اإلسالم« عام 1980م، 

وكتاب »شعب يهودّي أم مسألة يهوديَّة؟« يف العام 1981م، و»اإلسالم: سياسة وعقيدة« 

عام 1993م، و»من پيثاغورس إىل لينني« يف العام ذاته، وكتب ومقاالت عديدة أخرى 

أصدرها أو كانت نتاج حواٍر طويٍل معه، ككتاب »بني اإلسالم والغرب« عام 1998م.

تاريخ  عىل  السوسيولوجيَّة  املنهجيَّة  بتطبيق  غريه  عن  »رودنسون«  ويتميَّز 

أو  الفللوجيَّة  التاريخيَّة  باملنهجيَّة  يكتفي  ال  فهو  اإلسالميَّة.  واملجتمعات  اإلسالم 

ا يضيف إليها  اللغويَّة كام يفعل االسترشاق الكالسيّك منذ القرن التاسع عرش. وإمنَّ

منهجيَّات علم االجتامع وتاريخ األديان املقارن، بل وحتَّى التحليل النفيّس.

وهناك العديد من املسترشقني الفرنسيِّني البارزين، مثل: »هرني الؤوست«]1]، 

الجنسيَّة  الفرنيّس  األصل  البلجيّك  واألب  بيال«]3]،  و»شارل  كاهن«]2]،  و»كلود 

]1] هرني الؤوست )Henri Laoust( )1905-1983م(: مسترشق فرنيّس. كانت رسالته للدكتوراه بعنوان: »بحٌث يف آراء ابن 
تيميَّة االجتامعيَّة والسياسيَّة« )Essai sur les doctrines socials et politiques d’Ibn Taymia(، وقد توىلَّ املعهد الفرنيّس 
 Les Schismes dans( »لآلثار الرشقيَّة يف القاهرة طباعتها عام 1939م، وله كتب أخرى، منها كتاب »االنشقاقات يف اإلسالم
I’Islam(، وكتاب »السياسة عند الغزايل« )La Politique de Ghazali( الذي خاض فيه يف جوانب كثرية من فكر الغزايل، ومل 

يقترص عىل السياسة فقط )انظر: بدوي، موسوعة املسترشقني، م.س، ص511-510(.

اإلسالمّي يف  التاريخ  ص يف  الجنسيَّة متخصِّ فرنيّس  ماركيّس  كلود كاهن )Claude Cahen( )1909-1991م(:  مسترشق   [2[
ة يف البحث عن املصادر اإلسالميَّة يف فرتة الحروب الصليبيَّة. نرش مقالة بعنوان: »مدخل إىل الحروب  العصور الوسطى، وخاصَّ
الرشق  تاريخ  إىل  »املدخل  كتابة  إعادة  آثاره  ومن  1954م.  عام  يف  والحارض«  »املايض  أكسفورد  مجلَّة  يف  األوىل«  الصليبيَّة 
مة  الكتاب املرجعّي والفهريّس مقدِّ اإلسالمّي« لسوفاجيه، كام أسهم مبواّد يف »دائرة املعارف اإلسالميَّة«، ومن أشهر مؤلَّفاته 
 Introduction à l’histoire du( امليالديَّني  عرش  والخامس  السابع  القرنني  بني  الوسطى  القرون  يف  اإلسالمّي  العامل  لتاريخ 
monde musulman médiéval VIIe–XV siècle(؛ حيث يتتبَّع  جميع املراجع التي كتبها املسترشقون عن العرب واملسلمني 
يف اللغات الفرنسيَّة واإلنكليزيَّة واألملانيَّة وغريها، ويورد لوائح شاملة بجميع الوثائق األثريَّة والنقوش واملصكوكات املتعلِّقة 
بتاريخ العرب واملسلمني، ويرشح كيفيَّة العمل يف هذا امليدان وأدواته. )انظر: بدوي، موسوعة املسترشقني، م.س، ص461-460(.    

]3] شارل باّل )Charles Pellat( )1914-1992م(: مسترشق فرنيّس، عنّي خصوًصا بالجاحظ. ملزيٍد من التفاصيل، انظر: م.ن، 

ص120-117. 
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األب »المانس«]1]، و»أندريه رميوند«]2]، و»روبري مانرتان«، وغريهم.

ثانًيا: بعض مالمح االستشراق الفرنسّي:

1. ترتكَّز دراساته حول محاور ثالثة، هي:

أ.  املحور الدينّي

ب.  املحور السيايّس

ت. املحور االستعامرّي

2. يعترب معهد اللغات الرشقيَّة الذي أّسس سنة 1195م أهم مكان ترعرع فيه 

االسترشاق الفرنيّس.

س كثريًا من املعاهد واملدارس الثقافيَّة يف بالد الرشق التي كان لها تأثري  3. أسَّ

ة التي استعمرت من قبل فرنسا. كبري يف فرنسة عدٍد من هذه البالد، خاصَّ

ص كلٌّ منهم يف جانٍب  ص، أي إنَّ معظم أفراده تخصَّ 4. ميتاز االسترشاق بالتخصُّ

معنيَّ من جوانب البحث والدراسة]3].

]1] هرني المنس )Henri Lammens( )1862-1937م(: مسترشق يسوعّي بلجيّك ولد يف جنت وتويف يف بريوت. قام بدراساٍت 

ل المنس إىل قناعة مفادها أنَّ حادثة السقيفة هي يف الواقع مؤامرة  ة عن األمويِّني وعن الجزيرة العربيَّة ما قبل اإلسالم. توصَّ عدَّ

حاكها أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجرّاح يف سقيفة بني ساعدة؛ حيث اتَّفقوا عىل االستيالء عىل الخالفة وتقاسم 

السلطة. من مؤلَّفاته: »فرائد اللغة« )صدر يف بريوت عام 1889م(، »سورية وأهّميّتها الجغرافيَّة« )صدر يف لورين عام 1904م(، 

د« )صدر يف بريوت عام 1912م(، »سورية التاريخ الشامل« )صدر يف بريوت عام 1921م(، وغريها.  »فاطمة وبنات محمَّ

]2] أندريه راميوند )André Raymond(: مؤرِّخ فرنيّس، ولد يف 7 أغسطس 1925م، وتويف يف 18 فرباير 2011م.

]3] انظر: الزيادي، االسترشاق أهدافه ووسائله، م.س، ص86-85.  
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المطلب الثالث: االستشراق البريطانّي:

قد يكون من األفضل تسمية هذه املدرسة باالسترشاق اإلنكليزّي؛ ألنَّ االسترشاق 

الربيطايّن يتداخل مع:  االسترشاق اإلنكليزّي، واسترشاق اململكة املتَّحدة، واسترشاق 

اهتمَّ  فقد  حال،  أّي  وعىل  الكمنولث]1].  ا  ورمبَّ اإلنكليزيَّة،  باللغة  الناطقة  الدول 

االسترشاق الربيطايّن بدراسِة العقائد اإلسالميَّة والدين اإلسالمّي.

ووظيفتها  طبيعتها  يف  تختلف  التي  الخصائص  بعض  اإلنكليزّي  ولالسترشاق 

بيان  السابقة  األبحاث  يف  م  تقدَّ وقد  كالفرنسيَّة،  االسترشاقيَّة  املدارس  باقي  عن 

العالقة بني االستعامر واالسترشاق، فاإلمرباطوريَّة الربيطانيَّة االستعامريَّة تختلف يف 

التعامل مع ثقافات املستعمرات عن االستعامر الفرنيّس مثاًل، فاالستعامر الفرنيّس 

ا االستعامر اإلنكليزّي  االستيطايّن يقوم عىل اقتالع أشجار الثقافة يف املستعمرات، أمَّ

ل تعطيش تلك األشجار أو تسميمها، واملقارنُة ظاهرٌة بني ما حدث يف الجزائر  فيُفضِّ

أْي االستعامر الفرنيّس مثاًل، وما حدث يف الهند من االستعامر اإلنكليزّي.

الطابع اإلمرباطورّي واالنتشار الواسع، مضافًا إىل االستفادة من التطوُّر العلمّي 

املادِّّي والفكرّي، سمح كّل ذلك للمسترشقني الربيطانيِّني من الوصول إىل مناطق 

ع  بالتوسُّ الربيطانيَّة  االسترشاقيَّة  املدرسة  صبغ  يف  ساهمت  كثرية  عٍة  ومتنوِّ نائيٍة 

ع األفقّي باالنتشار الجغرايّف والعمودّي يف تنّوع املوضوعات.  والتنوُّ

السياسيَّة  الدولة  مبصالح  وارتباطه  الربيطايّن  لالسترشاق  سايت  املؤسَّ الطابع 

واالقتصاديَّة خاصيَّة واضحة يف مراحل تاريخ االسترشاق الربيطايّن؛ فبعض الدراسات 

-1561(  William BEDWELL إىل الرشقّي  بالرتاث  بريطانيا  احتكاك  تُرجع 

يج جامعة كامربيدج، ومهتّم باللغة العربيَّة طالًبا وأستاًذا، كام  1632م(، وهو خرِّ

وهي   ،)CN(بـ لها  ويرمز   ،)Commonwealth of Nations( الكومنولث  بـدول  املعروفة  الربيطانيَّة  الشعوب  رابطة   [1[

اتِّحاد طوعّي مكوَّن من 52 دولة جميعها من واليات  الربيطايّن، وهو عبارة عن  الكومنولث  أو  بالكومنولث  معروفة كذلك 

اإلمرباطوريَّة الربيطانيّة سابقاً باستثناء موزمبيق ورواندا.
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أسهم السري )Thomas ADAMS( يف تأسيس كريس الدراسات العربيَّة يف جامعة 

كمربيدج.

املناطق  مختلف  إىل  املحميَّة  الرحالت  يف  ساهم  -أيًضا-  اإلمرباطورّي  الطابع 

الغنيَّة بتاريخها الحافل، ولكن -أيًضا- بهجرة أبناء املستعمرات إىل مركز املرتبول، 

فاستفادت املراكز البحثيَّة منهم باعتبارهم باحثني مجتهدين كام كُلِّفوا من املراكز 

للبحوث  تراكميَّة  سياسة  وضمن  العلميَّة  املناهج  وفق  مناطقهم  بدراسة  نفسها 

تلتزم بها الهيئات العلميَّة الرصينة.

العراق،  الشام،  بالد  العربيَّة،  الجزيرة  اآلتية: مرص،  املناطق  الرتكيز عىل  وكان 

تركيا، إيران، وشبه القارَّة الهنديَّة. وكّل هذه املناطق كانت لها حضارات مشهودة 

قبل اإلسالم وبعده، وهذا ما يفتح شهيَّة املسترشقني للدراسات املقارنة والتأصيليَّة 

ديَّة املصادر الدينيَّة والثقافيَّة. وفق نظرتهم لتعدُّ

: أبرز أعالم االستشراق البريطانّي:
ً

ال -أوَّ

1. وليام بدِول )William Bedwell(  )1561- 5 مايو1632م(: 

األوروبيُّون  العربيَّة، ويعّده  الدراسات  بأيب  اإلنكليز  ينعته  إنكليزّي،  مسترشق 

من »املستعربني«. كان يقول عن العربية »إنَّها لغة الدين الفريدة، إنَّها أعظم لغة 

للسياسة، من الجزائر السعيدة إىل بحر الصني«. وهو أوَّل من نقل معاين القرآن 

الدكتور  قال  سبعة،  مجلَّدات  عريّب« يف  »معجم  له  اإلنكليزيَّة.  اللغة  إىل  الكريم 

إنكلرتا:  املطبوعة يف  مؤلَّفاته  الحّظ«. وبني  لسوء  يُنرش  »مل  عنه:  لويس«  »برنارد 

»نصوص عربيّة«، و»معجم للمفردات العربيَّة املستعملة يف اللغات الغربيَّة من 

العرص البيزنطّي إىل أيَّامه«]1]. 

2. جورج سيل )George Sale( )1697م-1736م(:

مسترشق إنكليزّي، كان يحرتف املحاماة. تعلَّم العربيَّة، وحصل عىل مجموعٍة 

]1] انظر: الزركيل، األعالم، م.س، ج8، ص123. 
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له  بأنَّه نصف مسلم!  ُوصف  اإلسالم حتَّى  بتاريخ  وُعني  وافرة من مخطوطاتها، 

باإلنكليزيَّة )ترجمة القرآن( وهو أوَّل من حاول ترجمته إىل هذه اللغة كاماًل]1].

ولد يف لندن، التحق يف البداية بالتعليم الالهويتّ، تعلَّم العربيَّة عىل يد معلٍِّم 

من سوريا، وكان يتقن اللغة العربيَّة أيًضا، من أبرز أعامله ترجمته ملعاين القرآن 

مٍة احتوت عىل كثريٍ من االفرتاءات والشبهات، يقول عنها  م لها مبقدَّ الكريم التي قدَّ

عبد الرحمن بدوي: »ترجمة سيل واضحة ومحكمة مًعا، ولهذا راجت رواًجا عظياًم 

طوال القرن الثامن عرش؛ إذ عنها تُرجم القرآن إىل األملانيَّة عام 1746م«، ويقول 

ب  يف موضعٍ آخر: »وكان سيل منصًفا لإلسالم بريئًا -رغم تديُّنه املسيحّي- من تعصُّ

ين املسيحيِّني وأحكامهم السابقة الزائفة]2]«.  املبرشِّ

وهناك مالحظات كثرية عىل ترجمته للقرآن، ما يجعل الباحث يطمنئُّ بوجود 

ة عىل ذلك، سنأيت عىل ذكرها يف مبحث  ٍد لتحريف الرتجمة، وهناك شواهد عدَّ تعمُّ

ترجمة القرآن الكريم.

3.  داڤيد صمويل مرجليوث )David Samuel Margoliouth( )1858م-1940م(:

ب ضدَّ اإلسالم، ُعنيِّ أستاًذا للعربيَّة  إنكليزّي يهودّي، من كبار املسترشقني، متعصِّ

يف جامعة أكسفورد.

بدأ حياته العلميَّة بدراسة اليونانيَّة والالتينيَّة، ثمَّ اهتمَّ بدراسة اللغات الساميَّة، 

فتعلَّم العربيَّة، ومن أشهر مؤلَّفاته ما كتبه يف السرية النبويَّة، وكتابه عن اإلسالم، 

اإلسالم«،  يف  املبكرة  »التطوُّرات  منها:  واليهود،  العرب  بني  العالقات  عن  وكتابه 

د ومطلع اإلسالم«، و»الجامعة اإلسالميَّة« وغري ذلك. و»محمَّ

ب والتحيُّز والبعد الشديد عن املوضوعيَّة  ولكنَّ هذه الكتابات اتَّسمت بالتعصُّ

كام وصفها عبد الرحمن بدوي، ولكن يُحسب له اهتاممه بالرتاث العريّب كنرشه 

]1]  الزركيل، األعالم، م.س، ص146. 

]2] بدوي، موسوعة املسترشقني، م.س، ص252.
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لكتاب معجم األدباء لياقوت الحموي، ورسائل أيب العالء املعّري، وغري ذلك من 
األبحاث .وقد أهداه أحمد شوقي قصيدة النيل]1]. 

4. توماس واكر أرنولد )Sir Thomas Walker Arnold(  )1864-1930م(:

مدرسة  أوَّاًل يف  تعلَّم  عام 1864م.  أبريل  )إنكلرتا( يف 19   Devenport يف  ولد 

بالميوث Plymouth  الثانويَّة، ومن ثمَّ انتقل يف سنة 1880م للدراسة يف مدرسة 

مدينة لندن City of London School ، ثمَّ التحق بكلِّيَّة املجدليَّة يف جامعة كمربدج 

يف سنة 1882م، حيث اجتذبته الدراسات الرشقيَّة تحت تأثري »إدوارد بيلس كورل« 

 ،)William Robertson Smith( »و»وليم روبرتسون اسمث )Ed. Byles Courell(

وبعد أن أنجز بنجاحٍ دراسته يف الكالسيكيَّات أمىض السنة الرابعة يف كمربدج -أيًضا- 

متوفرًا عىل دراسة تاريخ اإلسالم.

ونظرًا إىل اهتاممه بالدراسات اإلسالميَّة، فقد اختري لتدريس الفلسفة يف كلِّيَّة 

عليَكره  كلِّيَّة  يف  وأمىض  الهند.  بشاميل  املتَّحدة  املقاطعات  يف  اإلسالميَّة  عليَكره 

عرش سنوات )1888-1898م(، وهي فرتة كانت ذات تأثريٍ بالغٍ يف تشكيل نظرات 

»توماس آرنولد« لإلسالم. 

 The Preaching of( اإلسالميَّة  »الدعوة  كتاب:  ة، وهو  املهمَّ كتبه  أوَّل  ألَّف 

Islam(« )سنة 1896م(.

إنتاجه العلمّي:

العلمّي، حتى أنَّ  إنتاجه  أثٌر يف قلَّة  كان النشغال »آرنولد« باألعامل اإلداريَّة 

كتابه »الدعوة اإلسالميّة« ظلَّ حتَّى سنة 1920م -أْي وهو يف السادسة والخمسني 

1913م  سنة  يف  طبعه  أعيد  وقد  القيمة.  ذا  الوحيد  العلمّي  اإلنتاج  عمره-  من 

يف  تُرجم  كام  والرتكيَّة،  األورديَّة  اللغتني  إىل  وتُرجم  ومنقَّحة،  عة  موسَّ طبعة  يف 

األربعينات إىل اللغة العربيَّة.

]1] بدوي، موسوعة املسترشقني، م.س، ص546. 



103

الفصل الثاين: الحركة االسترشاقيَّةـ  مدارسها ومجاالتها ودوافعها يف دراسة القرآنـ 

 )The Mu’tazilah( »وألَّف -وهو ال يزال يف الهند- كُتيِّبًا صغريًا عن »املعتزلة

)سنة 1902م( ليس بذي قيمٍة علميٍَّة تذكر.

بعنوان:  كتابًا  آرنولد  توماس  ألَّف  1924م،  سنة  يف  الخالفة  زوال  ومبناسبة 

منذ  اإلسالم  يف  الخالفة  منصب  تاريخ  فيه  تتبَّع   )The Caliphate( »الخالفة« 

الخلفاء الراشدين حتَّى إلغاء الخالفة سنة 1924م عىل يد كامل أتاتورك. وعقَّب 

اإلسالمّي«  »الدين  بعنوان:  ا،  جدًّ صغري  كُتيِّب  يف  الكتاب  لهذا  بتلخيٍص  ذلك 

)The Islamic Faith( )سنة 1928م( قصد به إىل الجمهور.

وكتب مادَّيَت: »االضطهاد« و»التَّسامح« يف اإلسالم، وذلك يف »موسوعة الدين 

ع عن التسامح يف اإلسالم؛  واألخالق«. وأدَّى به ذلك إىل التفكري يف كتابة كتاب موسَّ

لكنَّه مل يُنجز هذا املرشوع.

ة تتعلَّق خصوًصا بالهند اإلسالميَّة يف »دائرة املعارف اإلسالميَّة«  وكتب مقاالٍت عدَّ

ري الطبعة اإلنكليزيَّة لها ابتداًء من سنة 1910م]1]. التي صار هو من هيئة مصدِّ

:)Sir Hamilton R. A. Gibb( 5. سري هاملتون جيب

ولد »هاملتون جيب« يف اإلسكندريَّة يف 2 يناير 1895م، انتقل إىل إسكتلندا وهو يف 

الخامسة من عمره للدراسة هناك؛ ولكنَّه كان مييض الصيف مع والدته يف اإلسكندريَّة. 

التحق بجامعة أدنربة لدراسة اللغات الساميَّة، عمل محارًضا يف مدرسة الدراسات 

الرشقيّة واإلفريقيَّة يف جامعة لندن عام 1921م، وتدرَّج يف املناصب األكادمييَّة حتَّى 

أصبح أستاذًا للُّغة العربيَّة عام 1937م، وانتُخب لشغل منصب كريّس اللغة العربيَّة يف 

جامعة أكسفورد. انتقل إىل الواليات املتَّحدة األمريكيَّة؛ ليعمل مديرًا ملركز دراسات 

الرشق األوسط يف جامعة هارفارد بعد أن عمل أستاذًا للُّغة العربيَّة يف الجامعة.

اإلسالم  بتاريخ  االهتامم  ذلك  إىل  أضاف  فقد  اللغوّي،  اهتاممه  إىل  مضافًا 

وانتشاره، وقد تأثَّر مبسترشقني كبار من أمثال »توماس آرنولد« وغريه.

]1] انظر: بدوي، موسوعة املسترشقني، م.س، ص10-9. 
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من أبزر إنتاج »جيب« كتاب »الفتوحات اإلسالميّة يف آسيا الوسطى« )1933م(، 

ودراسات يف األدب العريّب املعارص، وكتاب »االتِّجاهات الحديثة يف اإلسالم«. كام 

اللغة  دراسة  انتقل »جيب« من  وقد  اإلسالم«،  يتَّجه  أين  »إىل  تأليف  وشارك يف 

واآلداب والتاريخ إىل دراسة العامل اإلسالمّي املعارص، وهو ما التفت إليه االسترشاق 

األمريّك حينام أنشأ الدراسات اإلقليميَّة أو دراسات املناطق، وله كتاب بعنوان: 

.[1[ديَّة«، وقد أعاد نرشه بعنوان: »اإلسالم«، وله كتاٌب عن الرسول »املحمَّ

هاته: بعض آراء »هاملتون جيب« وتوجُّ

ـ إنَّ األسلوب الذي اتَّبعه يف كتبه يعتمد عىل إثارة األسئلة أكرث من اعتامده عىل 

عرض املوضوعات،كام يف كتابه »اإلسالم إىل أين؟« عىل سبيل املثال.

ـ متيَّز »هاملتون جيب« باطِّالعه العميق عىل أوضاع العامل العريّب، بفضل إتقانه 

اللغة العربيَّة ومعرفته بالثقافة اإلسالميَّة، قد عرّب عن مخاوفه منذ ثالثينيَّات 

د املجتمعات اإلسالميَّة. القرن املايض من موجة التغريب التي تهدِّ

ـ يرى يف كتابه »دعوة تجديد اإلسالم« أنَّ إغالق باب االجتهاد أدَّى إىل وضع حدٍّ 

فعاٍل للفعاليَّة والحركيَّة يف اإلسالم]2].

والسياسة  املجتمع  قضايا  عن  اإلسالم  فصل  ة  صحَّ »هاملتون«  السري  يرى  ال 

واالقتصاد؛ ألنَّ اإلسالم يف نظره ديٌن متكامٌل يف رؤيته للحياة. 

طرحها  التي  »هاملتون«؛ فاملقارنات  آراء  عىل  كثرية  مالحظات  هناك  طبًعا، 

تستهدف شيئًا رئيًسا، وهو تصوير الرسول عىل أنَّه مصلٌح اجتامعيٌّ عكس رضورات 

البيئة العربيَّة يف مكَّة. ويقول جيب: »إنَّه نجح لكونه أحد املكِّيّني« مبعنى أنَّه عربَّ 

ًدا  دّي« إىل أنَّ محمَّ الحاجيَّات املحلِّيَّة، وقد ذهب يف كتابه: »املذهب املحمَّ عن 

 Europe And The Middle East London: The Macmillan عًة لهاملتون جب يف كتابه ]1] كتب ألربت حوراين ترجمًة موسَّ

  .)1980(.Press Ltd

    ونرش هذا الفصل مرتجاًم بقلم »سالم فوزي« يف العدد 31 من مجلَّة »الفكر العريّب املعارص«، يف الصفحة 373 وما بعدها. 

]2] انظر: نوري، شاكر: سري هاملتون جب من السالح إىل املعرفة، صحيفة البيان، 14 أغسطس 2010م. 
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ة مبركزها الثقايّف والدينّي والتجارّي، وبحكم مركزها من العامل  صنعته بيئته الخاصَّ

وصلتها بأرقى شعوبه. وقد وصف النبّي بأنَّه شخصيَّة مبدعة، قد تأثَّرت برضورات 

الظروف الخارجيَّة املحيطة بها. 

 24  -  1909 )14مارس   )Montgomery Watt( واط  مونتغمري  وليام   .6

أكتوبر 2006م(:

يس »اندرووات«، درس يف  ولد يف كريس فايف يف 14مارس 1909م، والده القسِّ

كلٍّ من أكادمييَّة الرخ )1914-1919م(، ويف كلِّيَّة جورج واتسون يف أدنربة، وجامعة 

وجامعة  )1930م-1933م(،  أكسفورد  يف  باليول  وكلِّيَّة  )1927م-1930م(،  أدنربة 

جينا يف أملانيا )1933م(، وجامعة أكسفورد، وجامعة أدنربة يف الفرتة من )1938م 

ة يف لندن  إىل1939م( ومن )1940م إىل 1943م( عىل التوايل، عمل راعيًا لكنائس عدَّ

ص يف اإلسالم لدى القّس اإلنجليكايّن يف القدس، وبعد تقاعده عاد  ويف أدنربة. تخصَّ

إىل العمل يف املناصب الدينيّة.

عمل رئيًسا لقسم اللغة العربيَّة والدراسات اإلسالميَّة يف جامعة أدنربة يف الفرتة 

)1947-1979م(. نال درجة األستاذيَّة عام 1964م. ُدعي للعمل أستاًذا زائرًا يف كلٍّ 

من الجامعات اآلتية: جامعة تورنتو )1963و1978م(، وكلِّيَّة فرنسا يف باريس )عام 

1970م(، وجامعة جورجتاون يف واشنطن )عام 1978-1979م(.

د يف املدينة«،  د يف مكَّة«، »محمَّ أصدر العديد من املؤلَّفات، من أشهرها: »محمَّ

د نبّي ورجل دولة«، »الفلسفة اإلسالميَّة والعقيدة«، »الفكر السيايّس اإلسالمّي«،  »محمَّ

والتحديث«،  اإلسالميَّة  »األصوليَّة  الوسطى«،  القرون  أوروبا  يف  اإلسالم  »تأثري 

و»العالقات اإلسالميَّة النرصانيَّة«. ومن آخر كتبه: »حقيقة الدين يف عرصنا« )سنة 

1996م(، وكتاب »الفرتة التكوينيَّة للفكر اإلسالمّي« )سنة 1998م(، و»موجز تاريخ 
اإلسالم« )سنة 1995م(، وغريها كثري.]1]

الحديثة،  الشاملة  املكتبة  السقاف،  القادر  َعلوي بن عبد  امللل واألديان، إرشاف:  الباحثني: موسوعة  انظر: مجموعة من   [1[

املطلب الثالث بريطانيا، ص69. 
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7. آرثر جون أربري )Arthur John Arberry(  )1905م-1969م(:

ولد يف 12مايو 1905م يف مدينة بورتسموث جنوب بريطانيا، التحق بجامعة 

عه أحد أساتذته عىل  كامربيدج لدراسة اللغات الكالسيكيَّة الالتينيَّة واليونانيَّة، شجَّ

دراسة العربيَّة والفارسيَّة، ارتحل إىل مرص ملواصلة دراسته للُّغة العربيَّة، عاد إىل 

مرص ليعمل يف كلِّيَّة اآلداب رئيًسا لقسم الدراسات القدمية )اليونانيَّة والالتينيَّة( 

وزار فلسطني وسوريا ولبنان.

اهتمَّ باألدب العريّب، فرتجم »مسحيَّة مجنون ليىل« ألحمد شوقي، كام حقَّق 

كتاب »التعرُّف إىل أهل التصوُّف«، وواصل اهتاممه بالتصوُّف؛ وذلك بنرشه كتاب 

»املواقف واملخاطبات« للنفري وترجمه إىل اإلنكليزيَّة.

عمل آربري مع وزارة الحرب الربيطانيَّة أثناء الحرب العامليَّة الثانية مهتامًّ بشؤون 

اإلعالم والرقابة الربيديَّة، وأصدر كتابه »املسترشقون الربيطانيُّون«. يف سنة 1943م 

توىلَّ منصب أستاذ كريس اللغة العربيَّة يف مدرسة الدراسات الرشقيَّة واإلفريقيَّة، ثمَّ 

انتقل إىل جامعة كامربيدج؛ وحاز فيها عىل منصب أستاذ كريس اللغة العربيَّة. 

أوَّاًل  أصدر  الكريم، حيث  القرآن  ملعاين  ترجمته  آربري  أبرز جهود  من  ولعلَّ 

الرتجمة  أكمل  ثمَّ  طويلة  مة  مقدِّ مع  الكريم  القرآن  آيات  بعض  من  مختارات 

وأصدرها عام 1955م]1].

8. برنارد لويس )Bernard Lewis( )1916-19 مايو 2018م(:

ولد لويس يف 31 مايو 1916م، وتلقَّى تعليمه األوَّل يف كلِّيَّة ولسون واملدرسة 

يه تعلياًم  املهنيَّة، حيث أكمل دراسته الثانويَّة. ال تذكر املراجع أيَّ معلومات عن تلقِّ

ا. التحق بجامعة لندن لدراسة التاريخ، ثم انتقل إىل فرنسا للحصول  دينيًّا يهوديًّا خاصًّ

عىل دبلوم الدراسات الساميَّة سنة 1937م متتلمًذا عىل املسترشق الفرنيّس »ماسنيون« 

وغريه، ثمَّ عاد إىل جامعة لندن، مدرسة الدراسات الرشقيّة واإلفريقيَّة، وحصل عىل 

الدكتوراه عام 1939م عن رسالته القصرية حول أصول اإلسامعيليَّة.

]1] انظر: بدوي، موسوعة املسترشقني، م.س، ص8-5.
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استُدعي أثناء الحرب العاملية الثانية ألداء الخدمة العسكريَّة، وأعريت خدماته 

مدرسة  إىل  الحرب  بعد  عاد  1945م،  حتَّى  1941م  سنة  من  الخارجيَّة  لوزارة 

كريس  أستاذ  وأصبح  اإلسالمّي،  التاريخ  لتدريس  واإلفريقيَّة؛  الرشقيَّة  الدراسات 

التاريخ عام 1957م، وظلَّ  التاريخ اإلسالمّي عام 1949م، ثم أصبح رئيًسا لقسم 

رئيًسا له حتَّى انتقل إىل الواليات املتَّحدة األمريكيَّة عام 1974م.

ُدِعي للعمل أستاًذ زائرًا يف العديد من الجامعات األمريكيَّة واألوروبيَّة، منها: 

وجامعة  أنجلوس،  لوس  يف  كاليفورنيا  وجامعة  إنديانا،  وجامعة  كوملبيا،  جامعة 

أكالهوما، وجامعة برنستون التي انتقل إليها وعمل فيها من 1974م حتَّى تقاعده 

اليهوديَّة  اليهودّي للدراسات  أنانربج  عام 1986م. وهنا ُعنيِّ مديرًا مشاركًا ملعهد 

والرشق أوسطيَّة يف مدينة فيالديلفيا بوالية بنسلفانيا.

يعدُّ لويس من أغزر املسترشقني إنتاًجا -وإن كانت له قدرة عىل إعادة نرش 

اإلسالمّي  التاريخ  من  اهتامماته  تنوعت  وقد  أخرى-  بصوٍر  ما سبق نرشه   بعض 

اشني، وعن الطوائف املختلفة يف املجتمع  ـ حيث كتب عن: اإلسامعيليَّة، وعن الحشَّ

قبل  األخرية  السنوات  يف  ولكنَّه  اإلسالمّي؛  املجتمع  عن  الحديث  إىل  ـ  اإلسالمّي 

العريّب واإلسالمّي املعارصة، فكتب عن  العامل  بقليل بدأ االهتامم بقضايا  تقاعده 

الحركات اإلسالميّة )األصوليَّة( وعن اإلسالم والدميقراطيَّة.

م خدماته واستشاراته لكلٍّ من الحكومة الربيطانيَّة التي كلَّفته القيام برحلٍة  قدَّ

عام  والتلفازيَّة  اإلذاعيَّة  األحاديث  وإلقاء  األمريكيَّة  الجامعات  من  العديد  إىل 

م استشارته للكونغرس األمريّك أكرث من مرَّة. ويف إحدى املرَّات  1954م، كام قدَّ

بالكونغرس  الخارجيَّة  الشؤون  لجنة  أعضاء  ألقى محارضًة يف  مارس 1974م(   8(

يَّة هذه املحارضة نرشتها وزارة الخارجيَّة  األمريّك حول قضيَّة الرشق األوسط، وألهمِّ

اإلرسائيليَّة بعد أسبوعني من إلقائها]1]. 

]1] انظر: مطبقاين، مازن بن صالح: االسترشاق واالتِّجاهات الفكريَّة يف التاريخ اإلسالمّي دراسة تطبيقيَّة عىل كتاب برنارد لويس، 

ال ط، الرياض، ال م، 1995م، ص69 وما بعدها.
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ثانًيا: خصائص االستشراق البريطانّي:

وميكن لنا إيجاز أهم خصائص هذه املدرسة يف اآليت:

 ميتاز االسترشاق الربيطاين بارتباطه بالحركة االستعامرية، ومحاولة ترسيخ 	 

السياسات االستعامرية اإلنجليزية يف الرشق.

 االهتامم باللغة العربية؛ نظرًا ملصالح بريطانيا االقتصادية والسياسية التي 	 

تربطها بالعامل العريب.

د والشمول يف سائر الدراسات الرشقيّة »آداب 	   تتميز هذه املدرسة بالتعدُّ

-تاريخ - فلسفة- علوم- فنون وعامرة وآثار«.

له 	  مسترشٍق  فكلُّ  الدقيقة،  بالتخصصية  -أيًضا-  املدرسة  هذه  تتميَّز   

صه الدقيق يف أحد مجاالت املعرفة الرشقيّة. تخصُّ

تحت 	  تقع  التي  الجغرافية  باملنطقة  الخاصة  املعارف  بدراسة  االهتامم   

قبضتها االستعامرية »مرص وإفريقيا السوداء«، مع اإلهامل الواضح لشامل 

إفريقيا؛ نظرًا لوقوعه تحت قبضة االستعامر الفرنيس]1].

]1]  انظر: زنايت، أنور محمود: مدارس االسترشاق.. املدرسة الربيطانيَّة، عىل موقع شبكة »األلوكة« اإللكرتويّن:

 https://www.alukah.net/.



109

الفصل الثاين: الحركة االسترشاقيَّةـ  مدارسها ومجاالتها ودوافعها يف دراسة القرآنـ 

المطلب الرابع: مدرسة االستشراق األلمانّي:

ساهم املسترشقون األملان أكرثَ من غريهم من املسترشقني بجمع املخطوطات 

ونرش  املهمة،  واألصول  املراجع  كتب  وخصوًصا  وفهرستها،  ونرشها  العربية 

املخطوطات، فان أهمَّ ما قام به املسترشقون األملان وضُع املعاجم العربية؛ فقد 

وضع فرايتاج )1788 – 1861( املعجَم العريب الالتيني يف أربعة أجزاء، ثم وضع 

فيرش )1865 – 1949مم(عجاًم للغة العربيّة الفصحى، وقاموس هانزفري )1909 – 

1981م( العريب –األملاين للغة العربيّة املعارصة، وقاموس رشاكل )1923م( األملاين– 

العريب، الذي صدر سنة 1974، والقاموس الضخم للغة العربيّة الفصحى الذي عمل 

عليه أوملان )1931( يف جامعة توبنجن، ويف سنة 1980م كان قد وصل إىل حرف 

الكاف )ك(، ويف سنة 2000 انتقل العمل عىل هذا القاموس إىل جامعة ميونيخ، 

ووصل إىل حرف امليم )م(]1].

وإّن أكرب اإلفادات من بحوث األملان يف التاريخ العريب القديم، متت عىل يد الدكتور 

جواد عيل صاحب الكتاب القيّم »املفّصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم«، يف عرش مجلدات؛ 

فقد رجع الرجل إىل ستة وعرشين كتابا أملانيًّا، وحوايل األربعامئة مقالة للباحثني األملان... 

وما يزال الذين يؤلفون الكتب املدرسية للجامعات عن تاريخ العرب القديم يرجعون اىل 

دراسات هؤالء العلامء عرب كتاب جواد عيل دومنا ذكر له يف كثري من األحيان.

عىل أّن أكرب تأثري لالسترشاق األملاين يف مجال التاريخ والكتابة التاريخية جاء من 

خالل كتاب يوليوس فلهاوزن املشهور: الدولة العربيّة وسقوطها، وقد صدر الكتاب 

عام 1901م، وتُرجم إىل اإلنجليزية، وبدأ الدارسون العرب يعرفونه من خالل تلك 

الرتجمة. ثم ترجم إىل العربيّة مرتني يف مرص والشام، عىل يد عبد الرحمن بدوي 

ويوسف العش، وقد أثر يف الكتابة التاريخية العربيّة تأثريًا كبريًا]2].

د أبو الفضل: مجلَّة الوعي اإلسالمّي، العدد 483، 2006/1/16م.  ]1] بدران، محمَّ

]2] السيِّد، رضوان: االسترشاق األملايّن والتأثري العريّب، مجلَّة الرشق األوسط، 30 أكتوبر 2004م. 



110

وسيأيت الحديث عن اآلثار التي تركتها دراسات تيودور نولدكه )1836- 1930م(، 

الذي اهتم باألبحاث القرآنيّة.

: أبرز أعالم االستشراق األلماني]]]:
ً

  أوال

:)1774-1716( Johann Jakob Reiske 1. يوهان جاكوب رايسكه

يعدُّ رايسكه مؤسس الدراسات العربيّة يف أملانيا، حيث بدأ تعلّم العربية، ثم 

املخطوطات  لدراسة  ليدن  إىل جامعة  وانتقل   ،Leipzig ليبزيج  درس يف جامعة 

العربيّة فيها، كام اهتمَّ بدراسة اللغة العربيّة والحضارة اإلسالميّة، وإْن كان له فضل 

يف هذا املجال فهو االبتعاد بالدراسات العربيّة اإلسالميّة عن االرتباط بالدراسات 

الالهوتية التي كانت متيز هذه الدراسات يف القرون الوسطى )األوروبية(.

وقدم رايسكه يف كتاباته رؤية منصفة لإلسالم ونبيه ودفع مثن هذا االنصاف، إذ 

تعرض ملضايقات من رجال الالهوت الذين اتهموه بالزندقة.

وقد رفض يف كتاٍب له بالالتينية وصف النبّي بالكذب أو التضليل أو وصف 

دينه بأنّه خرافات مضحكة -كام كان سائًدا حينذاك- ورفض تقسيم تاريخ العامل إىل 

تاريخ مقدس وتاريخ غري مقدس، بل وضع العامل اإلسالمّي يف قلب التاريخ العاملي 

العواقب املرتتبة عىل  وعرب عن آرائه بأعظم قدر من الرصاحة، غري مكرتث بكل 

ذلك وهو ما جّر عليه ويالت كثرية جعلته يعيش معظم أيام حياته يف ضائقة مالية.

:)1861-1788( George Wilhelm Freytag 2. جورج ولهلهم فرايتاج

الرشقيّة  الدراسات  مبدرسة  التحق  ثم  أملانيا  يف  العربيّة  اللغة  دراسة  بدأ 

سايس.  دي  سيلفسرت  املشهور  الفرنيس  املسترشق  يدي  عىل  باريس  يف  الحية 

العريب  القاموس  انتاجه  أهم  ومن  بون،  بجامعة  الرشقيّة  للغات  أستاًذا  عنيِّ 

وحقَّق  املعلقات،  وبخاصة  العريب  بالشعر  اهتمَّ  كام  أجزاء.  أربعة  يف  الالتيني 

الدراسات  ميشال:  م.س؛ جحا،  االسترشاق،  تاريخ حركة  فوك،  انظر:  األملانيَّة،  االسترشاق  مدرسة  التفصييّل عىل  لالطِّالع   [1[

العربيَّة واإلسالميَّة يف أوروبا، ال ط، بريوت، معهد اإلمناء العريّب، 1982م؛ وانظر: بدوي، موسوعوعة املسترشقني، م.س. 
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لياقوت  البلدان  معجم  كتاب  نرش  يف  شارك  اإلسالمّي.  الشعر  بعض  ونرش 

الحموي.

:)1870-1802( Gustav Flugel 3. غوستاف فلوجل

مبدرسة  التحق  ثم  فيينا،  جامعة  ويف  ليبزيج  جامعة  يف  العربيّة  اللغة  تعلَّم 

فلوجل  أعامل  أهم  يدي دي سايس. ومن  باريس عىل  الحية يف  الرشقيّة  اللغات 

وضع )املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم( كام اهتمَّ بالرتاث اإلسالمّي يف مجال 

الفلسفة، والنحو العريب.

:)1918 -1844( Jullius Wellhausen 4. يوليوس فيلهاوزن

ص يف دراسة التاريخ اإلسالمّي والفرق اإلسالميّة، من أبرز مؤلّفاته: تحقيق  تخصَّ

تاريخ الطربي. وألَّف كتابًا بعنوان )اإلمرباطورية العربيّة وسقوطها( ومن اهتامماته 

)الخوارج  وكتابه  اإلسالم(  يف  املعارضة  )األحزاب  كتابيه  تأليف  اإلسالميّة  بالفرق 

والشيعة( وكتب عن الرسول يف كتابه )تنظيم محمد للجامعة يف املدينة( وكتابه 

)محمد والسفارات التي وجهت إليه(.

:)1930-1836( Theodor Noldeke 5. ثيودور نولدكه

ولد يف هامربج يف )2مارس 1836(م، ودرس فيها اللغة العربية، ودرس يف جامعة 

ليبزيج وفينا وليدن وبرلني. عنيِّ أستاًذا للغات اإلسالميّة والتاريخ اإلسالمّي يف جامعة 

توبنجن، وعمل أيًضا يف جامعة سرتاستربج. اهتمَّ بالشعر الجاهيل وبقواعد اللغة 

العربية، وأصدر كتابًا بعنوان )مختارات من الشعر العربيم(ن أهمِّ مؤلفاته كتابه 

ترتيب  تناول  للدكتوراه، وفيه  القرآن( نرشه عام )1860م(، وهو رسالته  )تاريخ  

سور القرآن الكريم، وحاول أن يجعل لها ترتيبًا ابتدعه. 

:)1956 -1868( Carl Brockelmann 6. كارل بروكلامن

ولد يف )17سبتمرب 1868م(، يف مدينة روستوك، بدأ دراسة اللغة العربية، وهو 

والالتينية(؛  )اليونانية  الكالسيكية  اللغات  الجامعة  الثانوية، ودرس يف  املرحلة  يف 
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بدراسة  اهتمَّ  نولدكه.  املسترشق  يدي  الرشقيّة، ودرس عىل  اللغات  إىل  باإلضافة 

اإلسالميّة(،  الشعوب  )تاريخ  كتاب مشهور  املجال  وله يف هذا  اإلسالمّي،  التاريخ 

ولكنه ميلء باملغالطات واالفرتاءات عىل اإلسالم.

ومن أشهر مؤلفاته كتاب )تاريخ األدب العريب( الذي تُرجم يف ستة مجلدات، 

وفيه رصد ملا كُتب يف اللغة العربيّة يف العلوم املختلفة من مخطوطات، ووصفها 

ومكان وجودها.

:)1933-1876( Carl Heinrich Becker 7. كارل هايرنتش بيكر

ولد يف )2 أبريل 1876م(، ودرس يف جامعة لوزان ويف جامعة هيدلبريج وجامعة 

برلني. كان له اهتامم كبري بدراسة األديان، وهي التي قادته إىل االهتامم بدراسة 

اإلسالمّي  التاريخ  يف  كتبوا  الذين  املسترشقني  أشهر  من  ويعدُّ   اإلسالمّي.  الدين 

وبخاصة يف جوانب تأثري العوامل االقتصادية وتأثري العنارص اإلغريقية واملسيحيّة 

يف الحضارة اإلسالميّة. واهتمَّ كذلك بدراسة التاريخ االقتصادي واإلداري يف صدر 

مكتبة  يف  فرتة  عمل  حيث  أوروبا  أنحاء  يف  كثرية  علمية  برحالت  قام  اإلسالم. 

العربيّة فيها. زار مرص  )إسبانيا(، واطلع عىل املخطوطات  األسكوريال يف مدريد 

هامبورج  معهد  يف  أستاذ  منصب  توىلَّ  العربية.  اللغة  دراسة  يف  هناك  ق  وتعمَّ

الشعوب  مع  التعامل  يف  ملساعدتها  األملانية  الحكومة  أنشأته  الذي  االستعامري 

)1910م(،  عام   Der Islam )اإلسالم( مجلة  إنشاء  يف  أسهم  واإلفريقية.  العربيّة 

وتوىلَّ منصب وزير الثقافة يف بروسيا )إحدى الواليات األملانية(.

:)1969-1902( Josef Schacht 8. جوزف شاخت

برسالووليبتسك،  الرشقيّة يف جامعة  اللغات  ولد يف )15مارس 1902م(، درس 

انتدب للعمل يف الجامعة املرصية عام )1934م(، لتدريس مادة فقه اللغة العربيّة 

واللغة السيانية. شارك يف هيئة تحرير دائرة املعارف اإلسالميّة يف طبعتها الثانية. 

ُعرف شاخت باهتاممه بالفقه اإلسالمّي، ولكنه صاحب إنتاج يف مجال املخطوطات 

ويف علم الكالم ويف تاريخ العلوم والفلسفة.
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:)1971-1892( Hellmut Ritter 9. هيلموت ريرت

ولد يف )27فرباير 1892م(، درس عىل املسترشق األملاين هيرنيتش بيكر، عمل يف 

الجيش األملاين، عاش يف إسطنبول يف تركيا يف الفرتة من )1927- 1949م(؛ ما أتاح 

له الفرصة لالطالع عىل ما يف مكتبات تركيا من كنوز املخطوطات اإلسالميّة. وله 

تحقيقات مهمة من أبرزها اآليت:

- مقاالت اإلسالمينّي أليب الحسن األشعري.

- الوايف بالوفيات.

- فرق الشيعة للحسن بن موىس النوبختي.

- أرسار البالغة لعبد القاهر الجرجاين.

املخطوطات  بحفظ  للعناية  )1918م(،  عام  أملانيا  يف  اإلسالميّة  املكتبة  أّسس 

.)Oriens()اإلسالميّة ونرشها، كام أّسس مجلة أويانس عام )1948م

:Rudi Paret 10. رودي بارت

ولد عام )1901م(، درس يف جامعة توبنجن اللغات السامية والرتكية والفارسية 

يف الفرتة من )1920حتى 1924م(، وتخرَّج عىل يد املسترشق األملاين ليتامن. أمىض 

سنتني يف القاهرة )1925-1926م(، كان اهتاممه يف البداية باألدب الشعبي، ولكنه 

تحوَّل إىل االهتامم باللغة العربيّة والدراسات اإلسالميّة، وبخاصة  القرآن الكريم.

توىلَّ العديد من املناصب العلميّة؛ منها: مدرِّس يف جامعة توبنجن وأستاًذا يف 

العربيّة واإلسالميّات من عام  للغة  جامعة هايدلربج، ثم عاد إىل توبنجن أستاًذا 

)1951- 1968م(. ومن أهمِّ مؤلفاته )محمد والقرآن( وترجم معاين القرآن الكريم 

إىل األملانية، وله كتاب عن  القرآن بعنوان )القرآن تعليق وفهرست(.
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11. آنا ماري شميل Annemarie Schimmel )7 أبريل 1922ـ  26 يناير 2003( 

دراسة  بدأت  الدويل،  املستوى  األملان عىل  املسترشقني  أشهر  من  واحدة  هي 

املسلمني، وهي  لغات  العديد من  وتتقن  الخامسة عرشة،  العربيّة يف سن  اللغة 

الرتكية والفارسية واألوردو. درَّست يف العديد من الجامعات يف أملانيا ويف الواليات 

املتحدة األمريكية ويف أنقرة. اهتمت بدراسة اإلسالم، وحاولت تقديم هذه املعرفة 

يف  كاتب  ينالها  جائزة  أسمى  نالت  حتى  قومها،  لبني  موضوعي  علمي  بأسلوب 

ى جائزة السالم. ولكن بعض الجهات املعادية لإلسالم مل يرقها أن تنال  أملانيا تسمَّ

الغربيّة عليه،  الجائزة يف وجه الهجامت  املدافعة عن اإلسالم هذه  الباحثة  هذه 

فحاولوا أن مينعوا حصولها عليها...

ثانًيا: خصائص مدرسة االستشراق األلمانّي:

امتازت مدرسة االسترشاق األملاين منذ القرن الثامن عرش يف ظل رائدها يوهان 

جاكوب رايسكه )1716- 1774(، بخصائص منها:

الصلة 	  نتيجة ألهداف سياسية واستعامرية. ومل تكن وثيقة  إنّها مل تكن   

وإنكلرتا  كفرنسا  األخرى؛  الدول  لبعض  التبشريية؛  الدينيّة  باألهداف 

وإيطاليا، بل عىل العكس كان األملان عىل عالقة طيبة بالدولة العثامنية، 

فقد تحالفوا معها يف الحرب العاملية األوىل ]1].

 غلبة الروح العلميّة وتقيص الحقائق عىل الدراسات الرشقيّة يف أملانيا، فهي 	 

متتاز بالعمق والشمولية.

 ما يربزها عن غريها من املدارس االسترشاقيّة األخرى هو االهتامم بالقديم 	 

باللغات  االهتامم  بدأ  الرتاث.  وخدمة  العريب  الرتاث  دراسة  عىل  والرتكيز 

هذه  أساس  هي  العربيّة  اللغة  وكانت  الالهوت.  بعلم  مرتبطًا  الرشقيّة 

]1] انظر: عبد الله، رائد أمري: "املسترشقون األملان وجهودهم تجاه املخطوطات العربيَّة اإلسالميَّة"، مجلَّة العلوم اإلسالميَّة، 

املوصل، 2014م.
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الدراسات، ثم ما لبثت اللغة العربيّة واإلسالم أن لقيا االهتامم يف أعقاب 

القرون الوسطى والدخول يف عصور النهضة. ولعل أبرز ما قام به املسترشقون 

أنهم  هو  اإلسالميّة  والدراسات  العربيّني  والتاريخ  اللغة  مجال  يف  األملان 

جمعوا املخطوطات العربيّة والنصوص القدمية ونرشوها وفهرسوها]1].

المطلب الخامس: االستشراق اإلسبانّي]2]:

ومسلم،  عريب  هو  ما  لكل  عدائية  حركة  أحضان  يف  اإلسباين  االسترشاق  نشأ 

خوان  اإلسباين  املستعرب  وصف  وقد  والتشويه،  واالنتقام  التحقري  هدفها  وكان 

غويتسولو يف كتابه )يف االسترشاق اإلسباين( مناذًجا من هذا النوع حني يكتبون عن 

إنّهم »إمّنا يكتبون ويترصفون وينطقون باسم املسيحيّة  اإلسالم واملسلمني بقوله 

يف مواجهة حضارة متدنية، ويف أفضل األحوال، فإّن استحضار املايض املجيد الذي 

عرفه العامل اإلسالمّي يدفعهم إىل التفجع عىل نحو متحذلق عىل االنحطاط الحايل 

الطبيعي عن هضم  )انحطاطًا كان يف رأيهم محتاًّم وال مناص منه( وعىل عجزه 

التقدم األورويب. »ووصف غويتسولو دراسات املسترشقني األسبان للغات اإلسالميّة 

اللغات  منقرضة، ومقطوعة عن  »لغات حضارات  كانت  لو  يدرسونها كام  بأنّهم 

الحالية التي هي وريثها الرشعي، حاكمني عليها بذلك بأْن تشّكل عدًما أو ما هو 

أقل من العدم«]3].

بدافع استعامري سيايس حينام بدأت حركات  الحاقد  الديني  الدافع  واختلط 

االحتالل األورويب للعامل اإلسالمّي وطمعت إسبانيا يف املناطق املجاورة لها فجندت 

]1] انظر: السيِّد، رضوان: املسترشقون األملان النشوء والتأثري واملصادر، ط2، بريوت، دار املدار اإلسالمّي، 2016م، ص10، 18-21؛ 

وانظر: املنجد، صالح الدين: املسترشقون األملان تراجمهم وما أسهموا به، ال ط، بريوت، دار لجديد، ال ت، ص15-7.  

الواحد: اإلسالم وتصوُّرات االسترشاق اإلسبايّن من  د عبد  انظر: العسي، محمَّ ]2] ملزيٍد من االطِّالع عىل االسترشاق اإلسبايّن، 

ة، 1424هـ.ق/2003م. يقع الكتاب يف 420 صفحة  رميوندس لولوس إىل آسني بالثيوس، الرياض، مكتبة امللك عبد العزيز العامَّ

ط، وفيه سلَّط املؤلِّف الضوء عىل الجذور التاريخيَّة لعالقة اإلسبان باإلسالم وأهله.   من الحجم املتوسِّ

]3] كويتسولو، خوان: يف االسترشاق اإلسبايّن، ترجمة: كاظم جهاد، ال ط، بريوت، ال ن، 1987م، ص16. 
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وتجارتهم  وطبائعهم  السكان  مواصفات  ملعرفة  الدراسات  إلعداد  مسترشقيها 

وزراعتهم، وكذلك معرفة اللغات واللهجات املحلية، وقد أنشأت الحكومة األسبانية 

العديد من املراكز لتعليم العربيّة العاميّة واملغربيّة، فتجاوزت خمسني مدرسة.

الكربى  العربيّة يف مكتباتها  بالكثري من املخطوطات  تزال إسبانيا تحتفظ  وما 

كمكتبة االسكوريال ومكتبة مدريد الوطنيّة، ومكتبة جمعية األبحاث الوطنيّة.

تسميتهم  يفضلون  اإلسالميّة  العربيّة  بالدراسات  يهتّمون  الذين  و»اإلسبان 

به  قاموا  ما  املسترشقني، وذلك نظري  Arabists(؛ عوض  )االستعراب  باملستعربني 

خدمٍة لدراسة اللغة العربيّة وآدابها، وحضارة املسلمني وعلومهم يف شبه الجزيرة 

والرتكية  كالفارسية  أخرى؛  بلغاٍت رشقيٍة  يهتموا  أن  دون  خاصٍة،  بصفٍة  اإليبريية 

واألردية وغريها«]1].

ويشري بعض الباحثني إىل أّن مفهوم االستعراب »رمبا يكون قد أخذ منحى آخر 

وعاداتها  لغتها  استعربت  التي  املسيحيّة  العنارص  عىل  أطلق  حيث  األندلس  يف 

ولكنها بقيت عىل دينها محتفظة ببعض تراثها اللغوي والحضاري خاصة وأّن الدولة 

وأديرتهم وطقوسهم  كنائسهم  لهم  فأبقت  العقيدة،  لهم حرية  كفلت  اإلسالميّة 

الدينيّة التي كانت تقام باللغة الالتينية«]2]. 

وجدير بالِذكْر أّن أّي دارس لالسترشاق اإلسباين وتاريخه ال ميكن له اإلحاطة به 

بشكل سليم إال بالرجوع لخلفياته الثقافية والتاريخية وال ميكن إال برده ألصوله 

االسترشاقي  وبالذات  اإلسباين  الفكر  جذور  يف  بالغور  أي  واملعرفية؛  التاريخية 

للوصول إىل هويّته العربيّة اإلسالميّة؛ باعتباره حقبة زاهرة يف تاريخ أوروبا، ولذلك 

نجد من رواد هذا الفكر أسامء تعترب من أقطاب الفكر العريب اإلسالمّي؛ كابن رشد 

وابن طفيل وابن باجه وابن حزم.

أندريس، غيانغوس، ريبريا("، مجلَّة  د: "االستعراب اإلسبايّن والرتاث األندليّس من خالل ثالثة مناذج )خوان  القايض، محمَّ  [1[

التاريخ العريّب، العدد 16، خريف 2000م، ص1. 

]2] العبادي، أحمد املختار: "اإلسالم يف األندلس"، مجلَّة عامل الفكر، العدد 2، 1979م، ص60. 
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: من أعالم االستشراق اإلسباني:
ً

أوال

1. ميغيل آسني بالثيوسMiguel Asin Placios )1871م-1944م(

جامعة  يف  اآلداب  بكلية  والتحق  رسقسطة  مدينة  يف  يوليو1871م   5 يف  ولد 

رسقسطة باإلضافة إىل دراسته يف املعهد املجمعي، فتخرج فيه قسيًسا.

 ،1919( اإللهية«  الكوميديا  يف  اإلسالمّي  األخرويات  »علم  كتاب  مؤلفاته  من 

الذي   ،)La Escatología musulmana en la Divina Comedia باإلسبانية: 

الكوميديا  يف  املوجودة  والدوال  لألفكار  اإلسالميّة  املصادر  عىل  الضوء  فيه  ألقى 

اإللهية لدانتي كتب بالثيوس الكثري من املؤلفات عن اإلسالم يف العصور الوسطى، 

وقد َعِني بالثيوس مبحيي الدين بن عريب عناية شديدة، فنرش عنه سلسلة دراسات 

منوعة.]1] 

Secode Lucena Paredes 2. سيكودي لوثينا باريديس

ولد يف غرناطة ودرس الفلسفة يف كلية اآلداب يف جامعة غرناطة، عمل مستشاًرا 

للثقافة والتعليم يف اإلقامة اإلسبانية يف املغرب، عنّي أستاًذا للغة العربيّة يف جامعة 

غرناطة عام 1942م، وثّم عنّي مديرًا ملعهد الدراسات العربيّة يف غرناطة، وعمل 

انتخب  اإلفريقية يف مدريد،  الدراسات  العربيّة يف معهد  الدراسات  لقسم  رئيًسا 

عضًوا يف مجمع الفنون الجميلة، له إنتاج غزير يف مجال تحقيق املخطوطات ويف 
البحوث عن الرشيعة اإلسالميّة، وكذلك عن التاريخ اإلسالمّي واآلثار اإلسالميّة.]2]

Emilio Varcia Gomez 3. إميليوجارثيا جوميز

ولد يف مدريد ودرس يف جامعتها، عمل أستاًذا يف جامعة غرناطة ويف جامعة 

مدريد. توىل إدارة املعهد الثقايف اإلسباين، زار سوريا ولبنان، انتخب عضًوا يف املجمع 

]1] انظر: بدوي، موسوعة املسترشقني، م.س، ص125-124.  

]2] مجموعة من الباحثني، موسوعة امللل واألديان، م.س، ص72/2. وعرب املوقع اإللكرتويّن: www.dorar.net/adyan، الباب 

ع عنها، الفصل السادس عرش: االسترشاق، املبحث الحادي عرش: مناذج من أسامء أشهر املسترشقني،  الثالث: النرصانيَّة وما تفرَّ

املطلب السادس: إسبانيا. 
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العلمي العريب يف دمشق عام 1948م، عمل سفريًا لبالده يف بغداد ويف لبنان، له 

دراسات عديدة يف األدب العريب وترجامت لبعض الشعر العريب إىل اإلسبانية.

ومن أقوال غارسيا »لو مل يكن الحضور العريب يف األندلس وما أفرزته من حضارة 

مرشقة طوال مثانية قرون، ملا وصل الغرب إىل ما وصل إليه اآلن، بل كان عليه أن 

يبدأ من حيث انتهى الرومان واإلغريق »اميليوغارسيا غومز ملجلة األندلس، العدد 

47، مدريد 1995«]1].

Bosch Villa 4. بوش فيال

السامية  اللغات  فقه  برشلونه  جامعة  يف  درس  1922م،  عام  فيجراس  يف  ولد 

وحصل عىل الدكتوراه من جامعة مدريد بعنوان )اإلقطاع، مملكة الطوائف عىل 

عهد بنورزين( عمل يف تدريس اللغة العربيّة يف كل من جامعتي برشلونة وجامعة 

رسقسطة، توىل منصب أستاذ مساعد للتاريخ والنظم اإلسالميّة يف جامعة مدريد 

والنظم  التاريخ  ودرّس  مدريد،  يف  العربيّة  الدراسات  معهد  مكتبة  أمني  وعمل 

اإلسالميّة يف جامعة غرناطة.

الجمعية اإلسبانية للمسترشقني، وهو عضو جمعية شامل أمريكا  توىل رئاسة 

لدراسات الرشق األوسط، تركزت بحوثه يف مجال الدراسات اإلسالميّة والجغرافيا 

والتاريخ كام اهتم بقضايا العامل العريب املعارصة.

آثاره:

 دراسات عن األصل التاريخي لكتاب الروض املعطار )رسقسطة 1950(. 1

 والوثائق العربيّة والعربيّة يف أراغون ونربه )رسقسطة 1953(. 2

 وأثر العرب يف ثقافة الثغر األعىل )مدريد 1954(. 3

]1] مجموعة من الباحثني، موسوعة امللل واألديان، م.س، ص72/2. وعرب املوقع اإللكرتويّن: www.dorar.net/adyan، الباب 

ع عنها، الفصل السادس عرش: االسترشاق، املبحث الحادي عرش: مناذج من أسامء أشهر املسترشقني،  الثالث: النرصانيَّة وما تفرَّ

املطلب السادس: إسبانيا. 
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 وتاريخ املغرب، جـ 5، املوحدون )تطوان 1957(. 4

 ومملكة بني رزين )مدريد 1959(. 5

 ومباحث عن الكتابات العربيّة والعربيّة )تكريم مياس فاليكروسا 1954(. 6

وحول بعثة نرصانية إىل بالط املقتدر ابن هود )متودا 1954(. 7

 والدنانري األسبانية )متودا 1954(]1].. 8

Federico  CORRIENTE 5. فيدريكيوكورينتي

ولد يف غرناطة يف 1940/11/14م درس اللغات الرشقيّة يف جامعة مدريد، حصل 

عىل الدكتوراه يف علم اللغة، عمل مديرًا للمركز الثقايف يف القاهرة 1962م-1965م، 

توىل منصب أستاذ اللغة اإلسبانية يف مدرسة األلسن العليا يف جامعة عني شمس يف 

الفرتة نفسها، وترأس قسم اللغة اإلسبانية يف جامعة محمد الخامس يف الرباط عام 

1965م-1968م، عمل يف جامعة فيالديلفيا أستاًذا للغات الرشقيّة والعربية، وأستاًذا 

لكريس اللغة العربيّة يف جامعة رسقسطة منذ عام 1976م.

ألّف أعاماًل هاّمة توطّد التالقح اللغوي والثقايف العريب اإلسباين؛ مثل: القاموس 

العريب اإلسباين، والقاموس اإلسباين العريب، وقاموس املفردات اإلسبانية ذات األصول 

العربيّة، وغريها من أعامل الرتجمة عن األدب العريب القديم، وعن أدب القرون 

الوسطى واألدب العريب املعارص، فضاًل عن بعض الدراسات املتعلّقة بعلم اللهجات؛ 

كاهتاممه بلغة األندلس وعالقتها بلغات شبه الجزيرة اإليبريية. حاز عىل جوائز 

مقالًة؛  وخمسني  وخمس  كتابًا  أربعني  إىل  وصلت  التي  أعامله  عن  عّدة  عامليّة 

باإلسبانية واإلنجليزية والعربيّة والفرنسية والربتغالية والروسية]2].

]1] العقيقي، املسترشقون، م.س، ج2، ص615. 

]2] انظر: مجموعة من الباحثني، موسوعة امللل واألديان، م.س. 
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ثانًيا: خصوصّيات المدرسة االستشراقّية اإلسبانّية:                     

أهم ما مييز االسترشاق اإلسباين ما يأيت:

 يعترب الدافع العلمي املحرك األول لالسترشاق اإلسباين، فالرغبة يف تعلم . 1

اللغة العربيّة من أجل دراسة الكتب العربيّة وترجمتها كانت السبب الرئيس 

يف إقبال اإلسبان عىل حقل االسترشاق.

 يكاد االسترشاق اإلسباين أن يكون مشابًها لالسترشاق األملاين يف الرتكيز عىل . 2

الرتاث العلمي العريب، واالهتامم به؛ حفظًا وفهرسًة وتحقيًقا ونرشًا، ولعلّه امتاز 

عنه بامتالك جزٍء كبريٍ من هذا الرتاث يف املكتبات اإلسبانية.

العمل . 3 يف  واضًحا  انخفاًضا  شهد  العرشين  القرن  أن  من  الرغم  عىل   

االسترشاق  يف  شذوًذا  نجد  أنّنا  إال  الكّمّي،  املستوى  حيث  من  االسترشاقي 

اإلسباين ميثله عدد من املسترشقني اإلسبان ويف طليعتهم آسني بالسيوس الذي 

بعضها يف عدِة مجلداٍت،  وبحثًا  كتابًا  مائتني وخمسني  يقرب عن  ما  خلف 

كتابًا  يقرب عن ثالمثائة وعرشين  ما  الذي خلف  بالنسيا  وكذلك غونزاليث 

وبحثًا، وهو عدٌد يذكّرنا مبا متيز به األملان يف مراحل االسترشاق األوىل من 

تفرغ للبحث واإلنتاج العلمي.

 كان للقساوسة والرهبان أثٌر واضٌح يف تنشيط االسترشاق اإلسباين، وذلك . 4

بانخراطهم الشخيص يف هذا امليدان، أو بدفعهم الباحثني اآلخرين إليه، ومن 

أشهر هؤالء يوحنا األشقويب، وبدرو القلعاوي، ورميوندو مارتيني، وكانيس.

املسترشقون . 5 بها  اهتم  التي  املجاالت  أحد  العربيّة  املخطوطات  فهرسة   

اإلسبان، وكان لهم فيها دوٌر واضٌح، ومن األسامء الالمعة يف الفهرسة: غينغوس، 

وسلفادور غوميث، وأالركون]1].

 ولكن ال ميكن إنكار الدوافع الدينية الكامنة والظاهرة يف هذا االسترشاق، . 6

]1] انظر: الزيادي، االسترشاق أهدافه ووسائله، م.س، ص91.
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وما شابه من نزعة تعصب ديني نتيجة الرصاع بني املسلمني واملسيحيني يف 

األندلس وطرد املسلمني من تلك البالد.

المطلب السادس: االستشراق الهولندي:  

اهتّم املسترشقون الهولنديون باللغة العربيّة ومعاجمها، كام اهتموا بتحقيق 

النصوص العربية، وما مييز االسترشاق الهولندي اتساع نشاطات الجامعات ومراكز 

وبخاصة  واإلسالميّة،  العربيّة  الدراسات  مجال  يف  الهولندية  واملعاهد  البحوث 

جامعة ليدن التي يوجد فيها كليَتَي اآلداب واللغات والثقافة، وكلية الالهوت التي 

تضم معهد ليدن لدراسة األديان. ولو أضفنا إىل هذه الجامعات ما تقوم به دار 

بريل للنرش من اإلرشاف عىل طباعة دائرة املعارف اإلسالميّة وسلسلة من الكتب 

املختارة بعناية عن اإلسالم واملسلمني لتأكّد لنا أهمية هذا االسترشاق.

واملتابع للنشاطات االسترشاقيّة األوروبية يلفت نظره سعة االسترشاق الهولندّي 

التجارية والخريية  املؤسسات  الكبري ودعم  الحكومي  الواسعة والدعم  ونشاطاته 

األورويب  االسترشاق  رائدة  هي  هولندا  تكون  تكاد  حتى  املجال  لهذا  الهولندية 

املعارص.

العربيّة  الدراسات  مجال  يف  الهولندية  الجامعات  أم  تعّد  ليدن  جامعة  إّن 

واإلسالميّة، وقد تأّسست هذه الجامعة عام 1575م وبدأت الدراسات االسترشاقيّة 

فيها عام 1591 عندما استقدمت الجامعة العامل األورويب املشهور جوزيف سكاليجر 

)1540-1609مم(ن فرنسا. ومنذ ذلك الحني والدراسات العربيّة اإلسالميّة يف تطور 

الهتامم  بؤرة  لتصبح  املاضية  العرش  األعوام  خالل  تطوًرا  ازدادت  وقد  مستمر 

املسترشقني الغربيّني عموًما وبخاصة أن مدينة ليدن تضم مؤسسة بريل التي تقوم 

بطباعة دائرة املعارف اإلسالميّة ونرشها.
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ومن أبرز أعالم االستشراق الهولندي:

1. رينهارت دوزي Rienhart Dozy )1820م-1883م(

ولد يف 21 فرباير 1920 يف مدينة ليدن، بدأ دراسة العربيّة يف املرحلة الثانوية 

بحثه  عن  1881م  عام  الدكتوراه  عىل  حصل  الجامعة،  يف  الدراسة  هذه  وواصل 

)أخبار بني عيّاد عن الكتّاب العرب( اهتم باملخطوطات العربيّة وبخاصة كتاب 

الذخرية البن بّسام وغريه من الكتب، اهتم بتاريخ املسلمني يف األندلس وأبرز كتبه 

»تاريخ املسلمني يف إسبانيا« املكون من عدة مجلدات، أشهر هذه الكتب: تكملة 

املعاجم العربية]1].

2. ميخيل يوهنا دى خويه Michael Jan De Goje )عاش 1909-1836(.

بالدراسات الرشقيّة ومن  ولد يف 9 أغسطس 1836، تخصص يف جامعة ليدن 

أساتذته املسترشق دوزي وكانت رسالته للدكتوراه بعنوان )أمنوذج من الكتابات 

الرشقيّة يف وصف املغرب مأخوذ من كتاب البلدان لليعقويب(، عمل يف التدريس 

اإلسالمّي، ومن  التاريخ  الجغرافيا، وكذلك  اهتامماته  أبرز  وكان  ليدن،  يف جامعة 

تحقيق  عىل  وأرشف  شارك  كام  للبالذري،  البلدان  فتوح  كتاب  تحقيق  إنتاجاته: 

تاريخ الطربي، وهو غزير اإلنتاج.

ليدن  جامعتي  يف  تعلم  العربيّة.  الدراسات  يف  قدًما  املسترشقني  أرسخ  يعترب 

ومجامع  ليدن  يف  الرشقي  املجمع  أعضاء  من  وكان  األوىل.  ودرس يف  وأكسفورد، 

أخرى. ونرش نفائس من الكتب العربية.

انصّب اهتامم دي خويه عىل كتب الجغرافيا العربيّة، وصدرت باهتاممه سلسلة 

)1870- 1894م(عتمًدا  عامي  بني  ما  أجزاء،  العربيّة يف عرشة  الجغرافية  املكتبة 

الجغرافية  الكتب األمهات  فيها عىل مخطوطات مكتبة ليدن الشهرية. وتضمنت 

والتاريخية ومنها:

]1] ملزيٍد من االطالع عىل ترجمة دوزي، انظر:بدوي، موسوعة املسترشقني، م.س، ص263-259.  
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بالجغرافية  الكتاب  يُعني هذا  )تويف 284هـ/ 897م(  لليعقويب  البلدان  كتاب 

االقتصادية وإحصاءات الجباية.

- فتوح البلدان الصغري للبالذري.

- مسالك املاملك لإلصطخري.

- صورة األرض البن حوقل.

- أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم للمقديس.

- التنبيه واإلرشاف للمسعودي.

الربيد  لنظام  يعرض  جعفر  بن  قدامة  فرج  أليب  الخراج  كتاب  من  مختارات 

والجباية واإلدارة. وغريها من الكتب]1].

3. سنوك هورخرونيه Christiaan Snouk Hurgronje )1857-1936م(

ولد يف أسرت هوت، وتعلم بليدن وسرتاسبورج. وأقام يف »جدة »يف الحجاز )سنة 

1884( سبعة أشهر، ويقول إنّه دخل مكة متسّميًا بعبد الغّفار، ومكث فيها، يف 

»سوق الليل« خمسة أشهر، واضطر إىل مغادرتها فجأة قبل حلول موسم الحج، 

املجالس.  بعض  يف  فرنسة يف جدة  قنصل  وكيل  بها  فاه  بكلامت  أمره  النكشاف 

ورحل إىل بالد الجاوي، فأقام 17 سنة. وعنّي )سنة 1906( أستاًذا للعربيّة يف جامعة 

ليدن، خلًفا لدي خويه.

ثّم كان مستشاًرا يف األمور اإلسالميّة والعربيّة، يف وزارة املستعمرات الهولندية.

»مكة  عن  كتابه  أشهرها  واملسلمني،  اإلسالم  عن  باألملانية،  عّدة،  كتب  له 

يف  مجموعة  وهي  1889م،  سنة  نرشه  مجلّدين،  يف  عرش«،  التاسع  القرن  يف 

و»الرشيعة  وتاريخه«  »اإلسالم  يف   1927  -  1923 سنة  طبعها  مجلدات،  ستة 

و»اللغة  الهولندية«  املهاجر  يف  و»اإلسالم  وتركيا«  العرب  و»بالد  اإلسالميّة« 

]1] انظر: الزركيل، األعالم، م.س، ج7، ص338؛ وانظر: بدوي، موسوعة املسترشقني، م.س، ص237-230. 
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الكتب« ذكر فيه بعض املخطوطات وتواريخ كتابتها،  واألدب« و»مالحظات يف 

و»فهارس األجزاء املتقّدمة«]1].

وأبرز من أثّر عىل سنوك هرخرونيه يف مرحلة دراسته؛ هام:

 ثيودور نولدكه.	 

 دي خويه.	 

وسّخر  كبرية  خدمات  االستعامر  خدم  الذي  للمسترشق  أمنوذًجا  سنوك  يعد 

علمه لهذا الغرض.

)1939-1882( Arnet Jan Wensink 4. أرنت ڤنسنك

كان أستاذ اللغة العربيّة يف جامعة ليدن من سنة 1972 إىل وفاته. وقام برحالت 

إىل مرص وسورية وغريهام من بالد العرب. وانرصف إىل العناية بالحديث النبوي، 

السنن  كتابًا من كتب  أربعة عرش  الواردة يف  لأللفاظ  باإلنجليزية معجاًم  فوضع 

كنوز  )مفتاح  وساّمه  الباقي  عبد  فؤاد  محمد  األستاذ  العربيّة  إىل  نقله  والسرية، 

السنة( وتوىّل فنسنك تحرير )دائرة املعارف اإلسالميّة سنة 1925 م، بلغاتها الثالث، 

فأتم منها أربعة مجلدات وخمس مالزم. وكتب مقاالت كثرية يف مجالت مختلفة. 

وله كتب باإلنجليزية عن اإلسالم واملسلمني. وبدأ بنرش املعجم املفهرس أللفاظ 

الحديث النبوي( بالعربيّة، وتويف قبل إمتامه]2]. 

الغرب(  مرآة  يف  )اإلسالم  منها:  اإلسالميّة؛  الدراسات  مجال  يف  غزير  إنتاج  له 

و)واقع الجامعات العربيّة–مجلدان( والطرق الكالسيكية لدراسة الدين، شارك يف 

الكتابة يف دائرة املعارف اإلسالميّة )الطبعة الثانية( وقد كتب مادة )مسترشقون(.

]1] انظر: الزركيل، األعالم، م.س، ج5، ص231. 

]2] انظر: م.ن، ج1، ص 289.
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المطلب السابع: مدرسة االستشراق األمريكي:

املتحدة  الواليات  يف  عرش  التاسع  القرن  أوائل  يف  االسترشاق  حركة  نشأت 

األطامع  إغفال  عدم  مع  ولكن  الديني،  الطابع  عليها  غلب  وقد  األمريكية، 

يكون  وال  الشمس  عنها  تغيب  ال  إمرباطورية  لربيطانيا  يكون  فكيف  السياسية، 

الرشقيّة  الجمعية  فتأّسست  الهدفان،  اشرتك  وقد  إمربيالية،  اهتاممات  ألمريكا 

بعض  وحرصت  اإلسالمّي،  العريب  العاملني  إىل  باحثيها  وأرسلت  1840م  عام 

فاشرتت  اإلسالميّة،  املخطوطات  من  نصيبها  تنال  أن  عىل  األمريكية  الجامعات 

ثاين  تضم  أصبحت  حتى  املخطوطات  من  كمية   Princeton برنستون  جامعة 

أكرب مجموعة مخطوطات إسالمية]1].

ولكّن االسترشاق األمريك بدأ عمليًا بعد الحرب العاملية الثانية، وَشِهد نهضًة 

»مايلز  ذلك  ذكر  كام  األمريك؛  للنفوذ  مواقَعها  بريطانيا  أَْخلَْت  حينام  شاملة 

كوبالند« ضابط املخابرات األمريك يف كتابه: )لعبة األمم(، ووجد األمريكيون أنّهم 

بحاجٍة إىل عدٍد كبري من املتخصصني يف شؤون الرشق األوسط، فأصدرِت الحكومة 

الجامعات  لتشجيعِ  مبالَغ كبرية  األمريكية مرسوًما عام 1952م خصصْت مبوجِبه 

عىل افتتاِح أقسام الدراسات العربيّة اإلسالميّة، واستقدم لذلك خرباء يف هذا املجال 

من الجامعات األوروبية، وحرض من بريطانيا كلٌّ من: »جوستاف فون جرونباوم«، 

و»هاملتون جب«، و»برنارد لويس«، وغريهم، فأّسس هاملتون جب مركَز دراسات 

الرشق األوسط يف جامعة هارفارد، و»جرونباوم« أّسس مركزًا يف جامعة كاليفورنيا 

يف مدينة لوس أنجلوس«، وبعد  أن خرجت الواليات املتحدة األمريكية من الحرب 

العاملية الثانية منترصة، وأصبحت قوة عظمى، وتغريت موازين القوى يف العامل كان 

ال بد لها أن تتعلم من األوروبيني الذين كانوا يسيطرون عىل معظم أرجاء العامل 

اإلسالمّي كيف كانوا يُحِكمون سيطرتهم عليه، فامذا هم متعلمون؟

د: املسترشقون واإلسالم، ال ط، القاهرة، دار وهبة، 1999م، ص256-226.   ]1] قطب، محمَّ
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عىل  بسخاء  اإلنفاق  يخولها  قانون  باستصدار  األمريكية  الدفاع  وزارة  »بدأت 

برامج الدراسات العربيّة واإلسالميّة وبرامج دراسات الرشق األوسط يف الجامعات 

هذا  واستعانت يف  املختلفة،  العلميّة  واملؤسسات  البحوث  مراكز  ويف  األمريكية، 

األمر مبجموعة من املسترشقني األوروبيني الذين تركوا بالدهم إىل العامل الجديد؛ 

ألنّهم أدركوا اهتامم أمريكا بخرباتهم.

وانترشت مراكز الدراسات العربيّة اإلسالميّة وأقسام الرشق األوسط يف الجامعات 

واملعاهد العلميّة األمريكية حتى تجاوز عددها املئات، وبدأت نشاطًا محموًما يف 

هذه  أصبحت  كثريًا  تطل  مل  الزمن  من  فرتة  ميض  وبعد  اإلسالمّي.  العامل  دراسة 

واآلراء  واملقرتحات  باملعلومات  السياسيني  متد  األمريكية  السياسة  عصب  املراكز 

الدراسات  املراكز فكم من مسترشق أو متخصص يف  تبادل يف  والخطط، وحدث 

إىل  السياسة  ترك  سيايس  من  وكم  السيايس،  العمل  إىل  انتقل  اإلسالميّة  العربيّة 

العمل الجامعي والبحث والدراسة.

الحركة اإلسالميّة وسبل  السياسة األمريكية دراسة  أبرز اهتاممات   ولعل من 

مواجهتها والقضاء عليها، ومن ذلك أن مجموعة من املسترشقني والسياسيني الذين 

عملوا يف العامل اإلسالمّي قدموا مثرة خرباتهم وبحوثهم إىل الكونجرس األمريك يف 

جلسات خاصة يف صيف وخريف عام 1985م، وقد نرشت محارض الجلسات يف 

كتاب بلغت صفحات اثنتني وأربعني وأربعامئة صفحة ووزع توزيًعا محدوًدا حتى 

يتسنى للمختصني مواصلة البحث والدراسة« ]1].

ومن أبرز أعالم االستشراق األمريكّي:

)1895-1818(Cornilius Van Dyke 1. كرنيليوس فنديك

مسترشق وطبيب أمريك، هولندي األصل ومن أقدم أساتذة الجامعة األمريكية 

يف بريوت عمل يف مستشفى مار يوحنا يف بريوت. أما يف الطب فله مؤلّفات عّدة؛ 

]1] مطبقاين، مازن: بحوث يف االسترشاق األمريّك املعارص، ط1، ال م، ال ن، 1999م، ص4. 
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الجدري  يف  ورسالة  الطبي،  للفحص  الطبيعي  التشخيص  الباثولوجيا  كتاب  منها: 

والحصبة للرازي، وغري ذلك]1]. 

الصيدلية يف مدرسة جفرسن  الطب  نيويورك، وتعلم  أعامل  قرية من  ولد يف 

)يف فيالدلفيا( وأرسله مجمع املرسلني األمريكيني، للتبشري الديني يف سورية، وهو يف 

الحادية والعرشين من عمره، فقدم بريوت سنة 1840 وحذق العربيّة كل الحذق، 

وحفظ كثريًا من أشعارها وأمثالها ومفرداتها وتاريخها. وأنشأ مع بطرس البستاين 

مدرسة يف عبية )يف لبنان( وتنّقل يف اإلقامة بني القدس ولبنان وصيدا.

له نحو خمسة وعرشين مصّنًفا عربيًّا، أشهرها: »املرآة الوضية يف الكرة األرضية« 

و»النقش يف الحجر«  مثانية أجزاء، و»أصول علم الهيئة« و»التشخيص الطبيعي« 

و»الروضة الزهرية يف األصول الجربية« و»األصول الهندسية« و»أصول الكيمياء« 

و»طب العني.« ونرُشت له أبحاثًا من كتابه »تاريخ األطباء«، يف املقتطف]2].

.)1956-1884( George Sarton 2. جورج سارتون

يف  العربيّة  درس  والرياضية  الطبيعية  العلوم  يف  متخصص  األصل  بلجيك 

الجامعة األمريكية يف بريوت 1931-1932، ألقى محارضات عن فضل العرب عىل 

الفكر اإلنساين، أرشف مع ماكدونالد عىل مجلة إيزيس 1913-1946 وأبرز إنتاجه 

)املدخل إىل تاريخ العلم(.

يف  املجمع  مجلة  قالت  العريب.  العلمي  املجمع  أعضاء  من  سارتون  وجورج 

القديم،  العامل  عىل  علامئهم  فضل  وجال  ولغتهم،  للعرب  الحب  )أخلص  وصفه: 

يف تجرّد وانصاف( هاجر من بالده إىل أمريكا )سنة 1916م( فكان مدرس )تاريخ 

العلوم( يف جامعة هارفرد )1917 - 49( وزار مرص وبالد الشام وإفريقية الشاملية 

اإلنساين(  التفكري  العرب عىل  بيان )فضل  – 32 وألقى محارضات حول  سنة 31 

ة باألطباء املسترشقني واملستكشفني والحائزين عىل جائزة  ]1] انظر: عبابنة، سليم: مشاهري األطبَّاء يف العامل )مع عناية خاصَّ

نوبل للطب(، ال ط، ال م، دار الكتاب الثقايّف، 2017م، ص145. 

]2] انظر: الزركيل، األعالم، م.س، ج5، ص223. 
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 43 منها  فأصدر  و)أوزيريس(  )إيزيس(  علميتني؛ هام:  إنكليزيتني  وانشأ مجلتني 

مجلًّدا، وتخىّل عن اإلرشاف عليهام بعد ذلك لبعض العلامء. وكان من أعضاء عرشة 

مجامع علمية دولية، ومنح ست شهادات )دكتوراه( فخرية وظل مدة طويلة رئيًسا 

باريس. وكتب وألّف كثريًا. أجّل كتبه )املدخل  العلوم، يف  لتاريخ  الدويل  لالتحاد 

إىل تاريخ العلوم( باإلنجليزية، يف خمسة مجلدات، خص تاريخ العلوم عند العرب 

بجزء وافر منه. وله )حضانة الرشق األوسط للثقافة الغربيّةم(حارضة ترجمها إىل 

العربيّة عمر فروخ، و)تاريخ العلم( األول والثاين، ترجمتهام إىل العربيّة لجنة نرش 

مؤسسة فرانكلن«]1].

)1972-1909( Gustav Von Grunbaum 3. جوستاف فون جرونباوم

ولد يف فيينا يف 1909/9/1م، درس يف جامعة فيينا ويف جامعة برلني، هاجر إىل 

ثم  ثم جامعة شيكاغو،  نيويورك عام 1938م،  بجامعة  والتحق  املتحدة  الواليات 

استقر به املقام يف جامعة كاليفورنيا حيث أسهم يف تأسيس مركز دراسات الرشق 

األوسط الذي أطلق عليه اسمه يف ما بعد، من أهم كتبه اإلسالم يف العرص الوسيط، 
كام اهتم بدراسة األدب العريب وله إنتاج غزير يف هذا املجال.]2]

)1987- 1912( George Snavely Rentz 4. جورج رنتز

هو باحث ومستعرب ورائد من رّواد رشكة الزيت العربيّة األمريكية )أرامكو( 

حيث عمل فيها من عام 1946 حتى 1963، وهو مؤسس قسم األبحاث والرتجمة 

يف إدارة العالقات الحكومية يف أرامكو.

وبعد نهاية الحرب العاملية الثانية عينت أرامكو جورج رينتز مرتجاًم يف قسم 

األبحاث والرتجمة بشكل مؤقت ولكن فرتة عمله طالت وامتدت حتى انتهى به 

]1] انظر: الزركيل، األعالم، م.س، ج2، ص145. 

]2] انظر: مجموعة من الباحثني، موسوعة امللل واألديان، م.س، عىل املوقع اإللكرتويّن: www.dorar.net/adyan، الباب الثالث: 

ع عنها، الفصل السادس عرش: االسترشاق، املبحث الحادي عرش: مناذج من أسامء أشهر املسترشقني، املطلب  النرصانيَّة وما تفرَّ

التاسع: الواليات املتَّحدة األمريكيَّة.
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 1946 عام  يف  رينتز  ُعني  فقد  عاًما،   17 ملدة  أرامكو  مع  عمل  أن   إىل  املطاف 

مديرًا لقسم األبحاث والرتجمة يف إدارة العالقات الحكومية، وأصبح له تأثريًا كبريًا 

عىل سياسات أرامكو التي تحكم عالقتها مبوظفيها السعوديني ومبوظفي الحكومة 

السعودية الذين تتعامل معهم، وذلك يف ما يتعلق بأمور الدين والثقافة واألعراف.

البدوية  للقبائل  الشفوي  التاريخ  بتوثيق  رينتز  قام  أرامكو  يف فرتة عمله مع 

ونرش سلسلة من كتيبات أرامكوAramco Handbooks  وهي املطبوعات التي 

السعودية  العربيّة  اململكة  ديانة  عن  الغربيّني  ملوظفيها  أدلًة  أرامكو  تصدرها 

وثقافتها وأعرافها، ونرشت يف ما بعد للتوزيع العام مثل كتيّب جزيرة ابن سعود 

الحركة  أنهى رينتز أطروحته عن  The Arabia of Ibn Sa’ud. يف عام 1948م. 

الوهابية يف اململكة العربيّة السعودية وهي أطروحة شهادة الدكتوراه التي حصل 

عليها من جامعة كاليفورنيا، بركيل. ويف الخمسينات أنجز رينتز مع زميله وليام 

األبحاث والرتجمة يف  التي خرجت من قسم  الدراسات  أهم  موليجان بعض من 

أرامكو:

 	 The Eastern Reaches of al-Hasa الروافد الرشقيّة ملنطقة اإلحساء 

Province

 	 Oman and the Southern الفاريس  عامن والساحل الجنويب للخليج 

.Shore of the Persian [1[Gulf

)2000-1916( Wilfred Cantwell Smith 4. ويلفرد كانتويل سميث

هارڤرد  جامعة  مركز  مدير  يعمل  كان  األديان،  مقارنة  يف  أستاذ  كَندي،  وهو 

تأثريًا يف  الشخصيات  أكرث  من  ويعترب  العامل.  يف  الديانات  لدراسة   )1973-1964(

هذا املجال يف القرن املايض. أثار عمله )املعنى ونهاية الدين( يف عام 1962م جداًل 

واسًعا لتشكيكه يف صّحة مفهوم الدين.

.ar.wikipedia.org/wiki :1] املعلومات الواردة عن جورج رنتز هي نقالً عن[
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درس اللغات الرشقيّة يف جامعة تورنتو، حصل عىل املاجستري والدكتوراه يف مجال 

اإلسالم وأوضاع  برنستون، متخصص يف دراسة  األدىن من جامعة  الرشق  دراسات 

العامل اإلسالمّي املعارصة وأشهر كتبه يف هذا املجال )اإلسالم يف العرص الحديث( 

الدراسات اإلسالميّة يف جامعة مكگيل  عمل أستاًذا يف جامعة هارفرد ويف معهد 

يف كندا، قام بتدريس الدين اإلسالمّي يف كلية نورمان املسيحيّة يف مدينة الهور يف 

باكستان 1941م - 1945م، دعي للعمل أستاًذا زائرًا يف العديد من الجامعات، صدر 

له كتب عّدة؛ منها: )مناذج اإلميان حول العامل(، و)اإلميان نظرة تاريخية(، و)اإلميان 

واالعتقاد والفرق بينهام(]1].

5. باربرا ريجينا فراير ستوارس Barbara Regina Fryer Stowasser )ت 2012(

ولدت يف أملانيا حيث تلقت تعليمها األويل ثم حصلت عىل الشهادة الجامعية 

الفارسية  واللغة  والحديثة  العثامنية  الرتكية  اللغة  دراسة  يف  أنقرة  جامعة  من 

والعربيّة والتصوف، حصلت عىل املاجستري من جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس 

مونسرت  جامعة  من  الدكتوراه  عىل  حصلت  وحضارته،  األوسط  الرشق  تاريخ  يف 

Munster  يف أملانيا يف الدراسات اإلسالميّة.

تولت العديد من املناصب منها أستاذة مساعدة بقسم اللغة العربيّة يف جامعة 

جورج تاون يف واشنطن العاصمة. ثم عينت مديرة ملركز الدراسات العربيّة املعارصة 

منها:  املؤلّفات  من  العديد  لها  اآلن،  حتى   1993 من  الفرتة  يف  نفسها  بالجامعة 

الديني والسيايس، بعض  التفسري(، و)التطور  الحديث ويف  القرآن ويف  )النساء يف 

الدراسات  عن  البحوث  من  كبري  وعدد  وميكيافيليل(،  خلدون  ابن  حول  األفكار 

اإلسالميّة؛ وبخاصة يف ما يتعلق باملرأة يف اإلسالم؛ قدميًا وحديثًا.

وهي عضو مؤسس يف املجلس األمريك لجمعيات الدراسات اإلسالميّة، وعضو 

يف الجمعية االسترشاقيّة األمريكية، وعضو الرابطة األمريكية ملعلمي اللغة العربية.

 .www.marefa.org :1] املعلومات الواردة عن ويلفرد كانتويل سميث هي نقاًل عن[
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المطلب الثامن: مدرسة االستشراق الرويس]]]:

قوي االهتامم باالسترشاق يف روسيا يف بداية القرن التاسع عرش حينام أنشأت 

بعض الجامعات الروسية كراٍس باللغة العربيّة عن اإلسالم، ومن هذه الجامعات: 

جامعة قازان، وجامعة موسكو، وجامعة بطرس برغ، وكلية الزاريف، وغريها، حيث 

اإلسالمّي،  العريب  الرتاث  دراسة  املختلفة  العهود  يف  الروسية  الحكومات  شّجعت 

وخاصة ذلك الذي يتعلّق باألقاليم اإلسالميّة الواقعة تحت سيطرة روسيا لتوسيع 

املعرفة بالشعوب اإلسالميّة.

إّن بدء العمل الرسمي واملنظّم يف الدراسات االسترشاقيّة العربيّة اإلسالميّة، كان 

مع عهد القيرص بطرس األكرب، عندما أُنِجزَت أّول ترجمة للقران الكريم عام 1716م 

إىل اللغة الروسية، وقد قام بها الدكتور )بيرت بوستينكوف( عن الرتجمة الفرنسية 

للمسترشق الفرنيس )ديوري( عام 1643م، تال ذلك ترجمة أخرى عام 1776م، ولكن 

أول ترجمة للقرآن من اللغة العربيّة مبارشة إىل اللغة الروسية كانت يف عام 1878م، قام 

بها املستعرب )سابلوكوف( 1854م -1880م، الذي كان يتقن العربيّة إتقانًا جيًدا، وقد 

تكررت طباعة هذه الرتجمة يف أعوام 1879م-1898م. وقام املستعرب )موخلينسك( 

1808م - 1877م برتجمة وتفسري  القرآن إىل اللغة البيالروسية والبولندية من أجل 

التتار املسلمني الذين كانوا عىل حدود بيالروسيا وبولندا وليتوانيا]2].

تاريخيَّة  دراسة  الرويّس  االسترشاق  الساموك، سعدون محمود:  انظر:  الرويّس،  االسترشاق  االطِّالع عىل مدرسة  ملزيٍد من   [1[
بني  ومكانته  الرويّس  االسترشاق  عن  الساموك  يبحث  الكتاب  هذا  يف  1423هـ.ق/2003م.  املناهج،  دار  عامن،  ط1،  شاملة، 
ة حول العالقة  األمناط األخرى من االسترشاق، فيبدأ بالحديث عن روسيا وعالقتها باإلسالم، ويستعرض العديد من النقاط املهمَّ
ث عن  الة الروس إىل أرض اإلسالم، ويحدِّ بينهام، وينتقل بعد ذلك إىل تناول الدراسات االسترشاقيَّة الروسيَّة، فيستعرض الرحَّ
عيَّة أم التجارية. ثمَّ يتطرَّق إىل  هذه الرحالت املشهورة والكثرية وعن أهدافها سواء النفسيَّة أم الدينيَّة أم االستعامريَّة أم التوسُّ
مناقشة أثر اإلسالم يف الدراسات االرشقيَّة يف روسيا وأثر االحتكاك ببالد املسلمني، ويعرض أبرز املسترشقني الروس وأبرز أعاملهم 
ومواقفهم من اإلسالم، ويختتم الكتاب مبلحٍق مهمٍّ استعرض فيه اإلصدارات االسترشاقيَّة الروسيَّة والسوفياتيَّة. وانظر –أيًضا-: 
العطاوي، عبد الرحيم: االسترشاق الرويّس مدخل إىل تاريخ الدراسات العربيَّة واإلسالميَّة يف روسيا، ال ط، الدار البيضاء، املركز 
الثقايّف العريّب، 1993م. يسلِّط العطاوي يف هذا الكتاب بعًضا من الضوء عىل االسترشاق الرويّس من خالل معالجة عدٍد من 
القضايا املرتبطة بتاريخ االسترشاق يف مجال الدراسات الروسيَّة حول الدين اإلسالمّي واللغة واألدب العربيني وحضارة العرب 
وتاريخهم، ويرُبز خصوصيَّات االستعراب الرويّس ومميزاته، ويعرِّف بأهّم أعالمه منذ أقدم العصور اىل منتصف القرن العرشين.

]2] انظر: كراتشكوفسك، إغناطيوس: دراسات يف تاريخ االستعراب الرويّس، ال ط، ليننغراد، منشورات أكادمييَّة العلوم لالتِّحاد 

السوفييتي، 1950م، ص26.
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وقد تواصل هذا االهتامم وال سيّام خالل الربع األخري من القرن نفسه، ففي عهد 

القيرصة كاتريينا الثانية، أُرسل عدد من الطالّب يف بعثات لعدد من الدول األوروبيّة، 

التوسع يف  تّم  للتوّسع يف تعلّم لغات الشعوب اإلسالميّة يف األقاليم اإلسالميّة، كام 

الطباعة العربية، ولقد كان ملطابع سان بطرسربج وقازان شهرة عامليّة يف هذا املجال، 

حيث طُبع العديد من املؤلّفات والكتب اإلسالميّة، ويأيت عىل رأس تلك املطبوعات، 

طباعة املصحف الرشيف، الذي طبع سنة 1778م، ثم تكّرر طبعه يف سنوات الحقة ]1].

ومن أبرز أعالم االستشراق الروسّي:

1. فاسييل فالدمير بارتولد V.V. Barthold  )1869م-1930م(

الرويس  الغرب  أقىص  بارتولد يف مدينة سان بطرسربج يف  ُولد فاسييل فالدمير 

سنة 1869م ألرسة تعود أصولها إىل األملان الذين استوطنوا روسيا، وكانت أرسته 

استهوته  وقد  وأسفاره،  دراساته  يف  ساعدته  والرثاء  الغنى  من  كبرية  درجة  عىل 

دراسة اللغات وتاريخ الشعوب الرشقيّة، فتخرج يف كلية اللغات الرشقيّة يف جامعة 

بطرسربج سنة 1891م، ثم قرر بعد التخرج السفر ليسمع عىل كبار املسترشقني 

يف عرصه، فاتجه صوب أملانيا، ومتّكن من سامع محارضات أساطني هذا اللون من 

بلدان  بعض  إىل  السفر  قرر  ثم  ونولدكه وغريهم،  مولر  أُوجست  مثل  الدراسات 

وسط آسيا مثل تركستان ليقف بنفسه عىل تاريخ هذه الشعوب فرياها رأي العني]2].

الرشق  لتاريخ  أستاًذا  فيها  اإلسالمّي يف جامعة بطرسربج وعمل  التاريخ  درس 

التاريخ اإلسالمّي العربية، كام اهتم بدراسة ابن خلدون  اإلسالمّي، اهتم مبصادر 

ونظريته يف الحكم.

للجنة املسترشقني، له كتابات  الرويس ورئيًسا  العلوم  انتخب عضًوا يف مجمع 

كثرية يف مجال التاريخ اإلسالمّي.

]1] انظر: كراتشكوفسك، إغناطيوس: دراسات يف تاريخ االستعراب الرويّس، ال ط، ليننغراد، منشورات أكادمييَّة العلوم لالتِّحاد 

السوفييتي، 1950م، ص53.

]2] انظر: العقيقي، املسترشقون، م.س، ص943. 
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وله مؤلفات متعددة منها:

»تاريخ تركستان« وهو رسالة ماجستري... وانخرط يف السلك األكادميي يف جامعة 

ليكون  السوفييتي  األكادميي  املجمع  املراتب؛ عضوا يف  أعىل  إىل  ومنها  بطرسربج 

له الدور األكرب يف إصدار مجلة علمية مختصة بدراسة اإلسالم وهي مجلة »عامل 

اإلسالم« التي صار رئيس تحريرها]1]. يف عام 1894م بدأ بارتولد بنرش مقاالته عن 

اإلسالم، مثل »اإلسالم املعارص ومهامته«، و»العلم اإلسالمّي يف مكة« التي نرشها 

»األفكار  دراسته  بارتولد  نرش  كاملة،  سنوات  بست  ذلك  وبعد  التايل،  العام  يف 

الثيوقراطية والسلطة املدينية يف الدولة اإلسالميّة«.

علمية  مبنهجية  مبسطة  كُتيّبات  لتأليف  بارتولد  انرصف  1916م  عام  وبعد 

سليمة عن اإلسالم والحضارة العربية، فأصدر كتيّبه األول »اإلسالم« الذي يقع يف 

60 صفحة، وتاله كتابه »الحضارة اإلسالميّة« ثم كتاب »عامل اإلسالم«، وهي الكتب 

لإلسالم  االسترشاقيّة  الدراسات  حقل  يف  االنصاف  شواهد  أهم  من  تزال  ال  التي 

وشعوبه وثقافته، وإْن شابها بعض القصور أو الخطأ]2].

  Ignaij Julianovic Krackovskij يوليانوفتش)كرتشكوفسيك(  إجنايت   .2

)1883-1951م(

مسترشق رويس. ولد بفيلنل يف 4 آذار وتعلم بها، ثم يف معهد اللغات الرشقيّة 

يف جامعة بطرسربج، حيث عكف عىل دراسة اللغات العربيّة والفارسية والرتكية 

العريب،  الرشق  إىل  علمية  بعثة  يف  وأرسل  القدمية،  والحبشية  والعربيّة  والتتارية 

فأقام عامني )1908 -1910م( يف سورية ولبنان وفلسطني ومرص وملا عاد إىل بالده 

فيها،  للعربيّة  فمدرًّسا  لينيغراد،  كلية  الرشقيّة يف  اللغات  فرع  ملكتبة  مديًرا  ُعنّي 

التاريخ واللغات سنة 1921  الروسية يف قسم  العلوم  وجعل من أعضاء أكادميية 

]1] انظر: قويدر، بشار: "املسترشق بارتولد وجهوده يف كتابه تاريخ املرشق"، مجلَّة دراسات وأبحاث، العدد 8، 2012م، ص63-

  .68

]2] انظر: رزق الله، سهيل: "بارتولد والحضارة العربيَّة اإلسالميَّة"، مجلَّة اإلمناء العريّب للعلوم اإلنسانيَّة، تصدر عن معهد اإلمناء 

العريّب يف بريوت، السنة 5، العدد 31، كانون الثاين وآذار 1983م، ص324.
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م وانتخبه املجمع العلمي العريب يف دمشق عضًوا مراساًل سنة 1923 م، وتويّف يف 

لينينغراد.

من آثاره الرسائل اآلتية: ترجمة الشاعر أيب دحبل الجمحي، التعاويذ عند عرب 
يف  اكتشفها  من  وأول  البحرتي  حامسة  العرب،  وكتبة  التاريخية  الرواية  الجنوب 

أوروبا، ونظرة يف وصف مخطوطات ابن طيفور واألوراق للصويل]1].

وميكن أن نقّسم إنتاج كرتشكوفسك إىل األبواب التالية:

أ. نرش النصوص العربيّة القدمية.

ب. ترجامت لنصوص عربيّة قدمية.

جـ . دراسات وترجامت لألدب العريّب املعارص.

د.  دراسات لألحوال الخاصة للعامل العريب:

الحركة  تاريخ  بحث يف  آدم،  كامل وجولييت  بعنوان: »مصطفى  مقال   .1
الوطنية يف مرص«.

2 . »الشيخ أبو نًَضارة، مؤسس الصحافة الساخرة العربيّة يف مرص«.

3 . »يف الصحافة العربيّة يف مرص«.

4. »املسألة العربيّة والتعاطف الرويس«.

5. »الُكتّاب الروس يف األدب العريب«.

أولهام  نال  كتابني  كرتشكوفسك  ألّف  والنرشات  الدراسات  هذه  جانب  وإىل 

شهرة واسعة حتى ترجم إىل لغات عّدة، وهام:

1. »بني املخطوطات العربية«.

2. »تاريخ التأليف يف الجغرافيا عند العرب«]2].

]1] انظر: كحالة، معجم املؤلِّفني، م.س، ج2، ص306. 

]2] انظر: بدوي، موسوعة املسترشقني، م.س، ص471. 
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3. فالدميري إيفانوف W. Ivanov )1886م-1970م(

مسترشق رويس ورائد متقدم، بل وُمؤسس، يف الدراسات النزارية اإلسامعيلية 

إىل  إضافة  والفاريس،  العريب  التاريخ  ودرس  بطرسبورج،  سانت  يف  ُولد  الحديثة. 

التاريخ اإلسالمّي وتاريخ آسيا الوسطى، يف كلية اللغات الرشقيّة يف جامعة سانت 

بطرسبورج، حيث تخرج يف العام 1911. قام إيفانوف ببحث ميداين عن اللهجات 

1917م  ثورة  وبعد  عّدة.  سنوات  استغرق  إيران  يف  الشعبي  والشعر  الفارسية 

مجموعات  بفهرسة  قام  حيث  أواًل  كلكتا  يف  الهند،  يف  إيفانوف  استقر  الروسية 

املخطوطات الفارسية الضخمة العائدة للجمعية اآلسيوية يف البنغال.

ويف العام 1931م قام اآلغا خان الثالث بتوظيف إيفانوف عنده للقيام يف أبحاث 

عن التاريخ واألدب اإلسامعيليني. متكن خاللها من التعرف عىل أعداد ضخمة من 

نصوص األدب اإلسامعييل، التي صنفها يف كتابه »املرشد إىل األدب اإلسامعييل«]1]، 

فكان هذا العمل أول فهرس باملصادر اإلسامعيلية يف األزمنة الحديثة.

بومباي  يف  اإلسامعيلية  الجمعية  تأسيس  يف  فعااًل  دوًرا  إيفانوف  لعب  كام 

سنة 1946م برعاية اآلغا خان الثالث، وأصبحت جّل دراساته اإلسامعيلية الكثرية 

وتحقيقاته للنصوص اإلسامعيلية وترجمتها، ال سيام تلك املتعلّقة باملصادر النزارية، 

تصدر عرب سلسلة منشورات الجمعية اإلسامعيلية. أمىض إيفانوف العقد األخري من 

حياته يف طهران، حيث تويف فيها ودفُن سنة 1970م.

»فهو متخصص بالدراسات )النزارية(، زار آملوت ]قلعة آملوت )|Alamūt|(] مرّتني 

لدراستها عىل الطبيعة والتأكد من بعض ما ورد عنهم وعنها«]2]. ومن آثاره املخطوطات 

اإلسالميّة يف املتحف األسيوي، وثائق جديدة لدراسة الِحجاج وعقيدة الفاطميني.

]1] انظر: الطهراين، آغا بزرگ: الذريعة إىل تصانيف الشيعة، ط2، بريوت، دار األضواء، ال ت، ج20، ص305.  

]2] األمني، حسن: اإلسامعيليُّون واملغول ونصري الدين الطويس، ط2، مركز الغدير للدراسات اإلسالميَّة، 1417هـ.ق، ص106. 
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4. أغاتنگل يوخيموڤيتش كرمسيك A.E. Krymsky )1871م-1941م(

)عاش1871-  1942م( اهتم بدراسة التاريخ العريب واإلسالمّي وكذلك اللغات 

السامية وتاريخ الشعوب الناطقة بالرتكية وال سيام تتار القرم الذين ينتمي إليهم 

عن طريق والده.

درس يف جامعة موسكو يف الفرتة من 1892م إىل 1896م اللغات السالفية والعربيّة 

والفارسية. عاش يف سوريا يف الفرتة من 1896م إىل 1898م، عمل أستاذًا للعربيّة وآدابها يف 

كلية الزاريف، وأستاذًا للعربيّة يف قازان من 1898م إىل 1918م. توىل منصب سكرتري مجمع 

العلوم األكراين. وترأس قسم الدراسات العليا يف خاكوف بعد الثورة البلشفية 1917م. 

أصدر كرميسك العديد من البحوث العلميّة؛ منها:

»دراسة تطور الصوفية حتى نهاية القرن الثالث الهجري« )1895(

»محارضات حول القرآن الكريم« )1902(

»تأريخ اإلسالم« يف ثالثة مجلدات )1904-1903(

»تأريخ تركيا وآدابها« يف مجلدين )1916-1910(

»تأريخ العرب واألدب العريب« يف ثالثة مجلدات )1913-1911(

»تأريخ فارس وآدابها وحكمة الدروشة الصوفية« يف ثالثة مجلدات )1909–1917(

»تاريخ األدب العريب الحديث« )1971(

»نظامي ومعارصوه« )1981( وغريهم]1].

أ. إ. شميت A.E. Schmidt )1871م-1941م(

تلقى تعليمه عىل يد املسترشقني روزين وجولدزيهر، تخصص يف دراسة اللغة 

سنة،  مدة عرشين  بطرسربج  جامعة  يف  أستاًذا  عمل  اإلسالمّي،  والتاريخ  العربيّة 

ثم انتقل إىل طشقند عام 1920م ليؤسس جامعة فيها وكان أول رئيس لها، من 

آثاره: )تاريخ اإلسالم(، و)النبّي محمد(، و)محاولة التقريب بني السنة والشيعة(، 

و)فهرس املخطوطات العربيّة يف طشقند(]2].

]1] نقالً عن: ويكيبيديا املوسوعة الحرَّة.

www.marefa.org :2] نقاًل عن[
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الدراسات االسترشاقّية )املجاالت، واخلصائص(
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كتب املسترشقون كتب كثرية عن اإلسالم واملسلمني؛ بناًء عىل معتقدات خاطئة 

ومزاعم مفرتاة، هدفها تشويه صورة اإلسالم واملسلمني يف املجتمع الغريب، وإْن كان 

هذا ال مينع من بروز بعض املؤلّفات املنصفة لإلسالم واملسلمني، ومن تلك الكتب 

املتطرّفة نذكر: تاريخ القرآن لتيودور نولدكه، حياة محمد لسري وليام موير، تاريخ 

مذاهب التفسري اإلسالمّي لجولدزيهر، مصادر تاريخ القرآن آلرثر جفري، دراسات 

يف تاريخ الثقافة اإلسالميّة لفون جرونيباوم، اإلسالم أللفرد جيوم، مقالة يف اإلسالم 

لجرجس سال، كتاب مصادر اإلسالم لسنكلري تسدل.

ألّفت  كرثتها  من  اإلسالم  عن  كتبت  التي  االسترشاقيّة  األعامل  هذه  وإّن 

املثال:  سبيل  عىل  نذكر  واملقاالت،  الدراسات  تحيص  ببلوغرافية  دراسات  عنها 

واملرتجمني،  الباحثني  من  مجموعة  دّونته  الذي  خاورشناسان(  )كتابشنايس  كتاب 

وصدر عن )انتشارات بني املليل الهدى( يف طهران عام 1993م، وكتاب )طبقات 

لنجيب  )املسترشقون(  وكتاب  حمدان،  صالح  الحميد  عبد  للدكتور  املسترشقني( 

العقيقي، و)موسوعة املسترشقني( لعبد الرحمن بدوي.

وسنتعرض لنامذج من مناهج املسترشقني يف الدراسات اإلسالميّة وغريها، طبًعا 

ما عدا القرآن الكريم وعلومه؛ ألنّه سيأيت الحديث عنه يف الفصول القادمة. 

ة النبوّية الشريفة:
ّ
المطلب األّول: السن

حظيت السّنة النبويّة الرشيفة، والسرية النبويّة كذلك باهتامم منقطع النظري 

الدراسات  اختلفت  وإْن  املختلفة،  املدارس  ومن  املسترشقني  الباحثني  قبل  من 

واألبحاث؛ كامًّ ونوًعا، فاالسترشاق األملاين، والربيطاين اهتاًم بشكل واضح بالسرية 

النبويّة، والسّنة الرشيفة، فرُتجمت السري واملغازي واملالحم، وُوضعت املصّنفات 

املرتبطة بشخص الرسول وسريته املباركة، بينام نجد االسترشاق الهولندي مع أنّه 
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األدب  عىل  جهده  انصّب  ولكّنه  األوروبيّة  االسترشاقيّة  املدارس  أهّم  من  يعترب 

واللغة العربيّة واللغات بشكل عام أكرث من اهتامهه بالسرية والسّنة.

وقد تعّددت الكتابات الحديثة يف بيان موقف املسترشقني من الحديث الرشيف 

أو السنة النبويّة املطّهرة، ومناقشة شبهاتهم حولها، مثل شبهة تأّخر تدوين السّنة، 

نقد  وإهامل  الحديث  سند  بنقد  املحّدثني  اهتامم  وشبهة  اإلسناد،  تطّور  وشبهة 

املنت، وغري ذلك من الشبه]1]. كام تناولت بعض الدراسات نقد مناهج املسترشقني 

يف دراستهم لعلم الحديث والسرية النبوية]2].

وهناك إشكاالت متعّددة وشبهات نسجتها الدراسات االسترشاقيّة عىل السنة 

االسترشاقيّة،  الدراسات  كل  بني  مشرتكة  اعتبارها  ميكن  شبهات  وهناك  النبوية 

نذكرها عىل الشكل اآليت:

 مفهوم السنة النبوية عند املسترشقني.. 1

 الطعن يف رسالة النبّي.. 2

 الطعن يف شخصية النبّي ومنها:. 3

 زعمهم انشعالة بالنساء.	 

 زعمهم اهتامم الرسول بالغنائم والسلب.	 

الطعن يف األحاديث النبوية سنًدا ومتًنا]3].

د مصطفى: دراسات يف الحديث النبوّي وتاريخ تدوينهن ط3، الرياض، رشكة الطباعة العربيَّة  ]1] انظر حول هذا املوضوع: األعظمي، محمَّ
د مصطفى: منهج النقد عند املحّدثني نشأته وتاريخه، ط2، الرياض، رشكة الطباعة  السعوديَّة، 1401هـ.ق/1981م؛ وانظر: األعظمي، محمَّ
د: السرية النبويَّة وأوهام املسترشقني، ال ط، القاهرة،  العربيَّة السعوديَّة املحدودة، 1402هـ.ق/1982م؛ وانظر: الجربي، عبد املتعال محمَّ
مكتبة وهبة، 1408هـ.ق/1988م؛ وانظر: الندوي، تقي الدين: السنَّة مع املسترشقني واملستغربني، ال ط، مكَّة املكرَّمة، املكتبة اإلمداديَّة، 
د بهاء الدين: املسترشقون والحديث النبوّي، ط1، كواالملبور، دار الفجر، 1420هـ.ق/1999م.   1402هـ.ق/1982م؛ وانظر: حسني، محمَّ

]2] انظر يف هذا املجال: خليل، عامد الدين: "املسترشقون والسرية النبويَّة"، مجلَّة البعث اإلسالمّي )تصدر عن ندوة العلامء 
وانظر: خليل، عامد  وأغسطس 1982م،  يوليو  رمضان وشوَّال 1402هـ.ق/  و2،   1 العدد   ،27 املجلَّد  الهند،  لكهنو،  الهند،  يف 
املعارص مونتغمري وات"، يف كتاب مناهج  الربيطايّن  النبوية، بحث مقارن يف منهج املسترشق  "املسترشقون والسرية  الدين: 
الخليج،  لدول  العريّب  الرتبية  مكتب  والعلوم،  والثقافة  للرتبية  العربيَّة  املنظَّمة  اإلسالميَّة،  العربيَّة  الدراسات  يف  املسترشقني 
د مصطفى: "املسترشق شاخت والسنَّة النبويَّة"، يف كتاب مناهج  1405هـ.ق/1985م، ج1، ص115-201؛ وانظر: األعظمي، محمَّ
املسترشقني يف الدراسات العربيَّة اإلسالميَّة، 1405هـ.ق/1985م، ج1، ص63-110؛ وانظر: الدريس، خالد: العيوب املنهجيَّة يف 

كتابات املسترشق شاخت املتعلِّقة بالسنَّة، ال ط، الرياض، دار املحدث، 1425هـ.ق. 

د بن فالح: االسترشاق وموقفه من السنَّة النبويَّة، ال ط، ال م، ال ن، ال ت، ص4. ]3] انظر: الصغري، فالح بن محمَّ
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: أشهر المستشرقين ودراساتهم االستشراقّية عن السّنة النبوية:
ً

أوال

ألويس أشربنجر:)1228 - 1310 هـ / 1813 - 1893 م( هو مسترشق منساوي. 

بالجنسية  الهند عام 1842. تجنس  اشتغل يف مدرسة دهيل ومطبعة كالكوتا يف 

]1] ]2]. وهو أول من نرش كتاب  النبّي محمد  اإلنجليزية، واشتهر بكتابه عن حياة 

اإلتقان للسيوطي، واإلصابة البن حجر، وكشاف اصطالحات الفنون للتهانوي، كام 

كتب عدًدا من املقاالت يف السنَّة النبويَّة]3].

وليم موير: )1819-1902مم(سترشق أسكتلندّي. يعّد من مشاهري املسترشقني 

الذين ظهروا يف القرن التاسع عرش، صنَّف العديد من املؤلفات، بحث فيها التاريخ 

اإلسالمّي منذ البعثة النبويَّة الرشيفة حتى سقوط املامليك الرشاكسة وزوال الخالفة 

العباسية يف مرص عىل أيدي العثامنيني.

تناول  كتاب  وهو  1853م؛  عام  أصدره  الخالفة،  نذكر: حوليات  مؤلفاته  ومن 

فيه الخلفاء الراشدين حتى نهاية الدولة األموية، والقرآن: تأليفه وتعاليمه، وتاريخ 

د وتعاليمه«، وفًقا ملصادر معظمها مل تستخدم حتَّى اآلن. ]1] أهّم نتاج علمّي لـ»اشربنجر« هو كتابه: »حياة محمَّ
Das Leben und die Lehre des Mohammad nach bisher grössentheils unbenutzten Quellen, bearbeitet 
von A. Sprenger. Ier Band, Berlin, G. Parthey, [86[, 2. Band, Berlin, G. Parthay [862; Band, Berlin, G. 
Parthey, [865.

الجزء األوَّل: يقع يف مقدمة من 24 ص + 582 ص، ويشتمل عىل الفصول اآلتية:
د )ص13-92(، 2 ـ النبّي يف شبابه )138-154(، ملحق بالفصل الثاين:  1 ـ الحركات الدينيَّة يف شامل الجزيرة العربيَّة قبل محمَّ
د من زوجته األوىل وأوالده -  هل كان اسم النبّي هو محمًدا؟ أسطورة حليمة وتطهر قلب النبّي - أسطورة بحريا. زواج محمَّ
د.3ـ الهسترييا والرؤى - الوثنيّة العربيّة )207-268(، 4 ـ ظهور النبّي )293-329(،5ـ من  لوحات مقارنة بعمر أعضاء أرسة محمَّ

د يهّدد بعقاٍب دنيّوي )578-529). اعتنقوا اإلسالم من سنة 612 حتَّى 617،6 ـ أساطري العقابات اإللهيَّة )459-504(، 7ـ محمَّ
الجزء الثايّن: ويبدأ بالهجرة إىل الحبشة، ويقع يف 548 ص، ويشتمل عىل الفصول اآلتية:

8 ـ أوَّل هجرة إىل الحبشة - رجوع النبّي إىل الوثنيّة )616م( ]1ـ40]. 9 ـ اضطهادات - إميان حمزة وعمر )68-109(،10 ـ 
د )خريف سنة 616 ـ 619(، 12- فرتة  اضطهادات أخرى. الهجرة الثانية إىل الحبشة )119-155(، 11 ـ تأثريات مسيحيَّة يف محمَّ
د  التأثريات األجنبيَّة )237-334)أ ـ الجن واملالئكة. ب ـ األنبياء والنبوَّة. ج ـ الكتاب. د ـ عقيدة القضاء والقدر. 13 ـ معلّمو محمَّ
د يوصف بالجنونـ  معجزاتـ  فرتة اإلنذار الثانيةـ  طبيعة يسوع  )348-378(، 14ـ  مجادالت الهوتيَّة يف مكَّة )403-487(. محمَّ
ـ القرآنـ  اإلسكندر األكربـ  الحرام من األطعمةـ  االحتفال بالسبت. 15ـ  تفصيل أداة الرتهيب )488-514( 16ـ  السنوات الثالث 

األخرية قبل الهجرة، والهجرة إىل املدينة )548-515(.
ّنة ـ تفاسري  القرآن ـ نََسب  مة طويلة تقع يف 180 صفحة تتناول: القرآن ـ السرية النبويَّة ـ السُّ الجزء الثالث: يبدأ هذا الجزء مبقدِّ

النبّي ـ وفيها يلخِّص املؤلف آراءه الرئيسة يف الكتاب. )انظر: بدوي، موسوعة املسترشقني، م.س، ص30-29(.

]2] انظر: بدوي، موسوعة املسترشقني، م.س، ص30-29.

]3] انظر: العقيقي، املسترشقون، م.س، ج2، ص278-277. 
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دولة املامليك يف مرص، والتي وصفت من قبل بعض الباحثني بأنّها مراجع علمية 

يف الجامعات اإلنجليزية والهندية، لكن عبد الرحمن بدوي أكد أّن مؤلفات موير 

جميًعا تسودها نزعة تبشريية شديدة التعّصب.

وكتاب حياة محمد وتاريخ اإلسالم أصدره بني عامي )1856-1861م(، وقال عبد 

إنّه عبارة عن مقاالت كتبها املسترشق  الكتاب،  الرحمن بدوي عن محتوى هذا 

عن تاريخ العرب قبل اإلسالم ومصادر السرية النبوية وحياة الرسول الكريم حتى 

كتاب  وأصدرها يف  املصادر  عن  مقدمة طويلة  إليها  وأضاف  ثم جمعها  الهجرة، 

ضخم من أربعة أجزاء. وذُكَِر له بحث آخر بعنوان )سرية النبّي والتاريخ اإلسالمّي( 

ه البعض مرجًعا معتمًدا يف الجامعات اإلنجليزية والهندية ملا يحتويه من شمول  عدَّ

الرشح ودقَّة املعلومات املسندة إىل املصادر اإلسالميّة]1].

إجناتس جولدتسيهر: )1266 - 1340ه  / 1850 - 1921م(:

هو مسترشق يهودي مجري ُعرف بنقده لإلسالم وبجّديّة كتاباته، ومن محّرري 

دائرة املعارف اإلسالميّة، ولقد اشتهر بغزارة إنتاجه عن اإلسالم حتى عد من أهم 

املسترشقني لكرثة إسهامه وتحقيقاته عن اإلسالم ورجاله، متأثرًا يف كل ذلك رمبا 

بيهوديته. وهو أبرز من قام مبحاولة واسعة وشاملة لنسف السرية النبوية]2].

الدكتور عبد  العربيّة  )العقيدة والرشيعة يف اإلسالم( نقله إىل  من أهم كتبه: 

الحق،  عبد  العزيز  عبد  واألستاذ  موىس،  يوسف  محمد  والدكتور  النجار،  الحليم 

كام توجد له كتب أخرى، كالحديث يف اإلسالم، صدر عام 1909م، وكتاب مذاهب 

التفسري اإلسالمّي، وأخوان الصفا 1910م، واملعتزلة واملرتادفات العربيّة عام 1918م، 

الشيخ  علق  وقد   ،،النبّي عن  ودراسات  1912م،  الربيطانية  اآلسيوية  واملجلية 

محمد الغزايل عىل كتابه العقيدة والرشيعة يف اإلسالم بقوله: والحق أن الكتاب من 

رش ما ألف عن اإلسالم، وأسوء ما وجه إليه من طعنات.

]1] انظر: م.ن، ج2، ص59؛ وانظر: جحا، الدراسات العربيَّة واإلسالميَّة يف أوروبا، م.س، ص40-39. 

]2] انظر: بخيت، اإلسالم يف مواجهة الغزو الفكرّي االسترشاقّي والتبشريّي، م.س، ص103-102.
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أرند جان ِفْنِسْنك قد تقدمت ترجمته. 

بدأ يف عمل معجم مفهرس أللفاظ الحديث الرشيف مستعيًنا بعدد كبري من الباحثني 

ومتويل من أكادميية العلوم يف أمسرتدام ومؤسسات هولندية وأوروبية أخرى. وأصدر 

كتابًا يف فهرسة الحديث ترجمه محمد فؤاد عبد الباقي بعنوان )مفتاح كنوز السنة(. 

مت ترجمته، هو متخصص يف الفقه اإلسالمّي وأحاديث  جوزيف شاخت: تقدَّ

األحكام، ويعد خليفة جولدتسيهر يف مجال الدراسات اإلسالميّة. وقد كان آلرائه أثر 

كبري يف كتابات من جاء بعده من املسترشقني.

امليدان الحقيقي الذي بّرز فيه شاخت هو تاريخ الفقه اإلسالمّي. وأهم ما له 

يف  ويقع   ،1950 أكسفورد  اإلسالمّي«  الفقه  »بداية  الرئيس:  كتابه  الباب  هذا  يف 

  The Origins of Muhammadan Jurisprudence 350 صفحة، وأعيد طبعه

لإلمام  »الرسالة«  إىل  استناًدا  الشافعي،  اإلمام  مذهب  خصوًصا  فيه  درس  وقد 

الشافعي. ويتلوه يف األهمية كتيّب صغري بعنوان: »مخطط تاريخ الفقه اإلسالمّي«، 

 Esquisse d’une 91 ونرش يف باريس 1953 يف ،Arin وقد ترجمه إىل الفرنسية

.[1[ Histoire du droit Musulman

Robson, J )1890 جيمس روبسون: )املولود عام

تخّرج يف اللغات الرشقيّة من جامعة جالسجو. وعني مساعد أستاذ اللغة العربيّة 

فيها )1915ـ 16( وتنقّل بني العراق والهند )1916 ـ 18( واختري معيًدا لإلنجليزية 

شاندون  يف  وزيرًا  وعني   )26 )1919ـ  عدن  قصد  ثم   )19 ـ   1918( الهور   يف 

 )1949( محارًضا  ثم   )1948 ـ  يف جالسجو)1928  للعربيّة  ومعيًدا   )28 ـ   1926(

وأستاًذا للعربيّة يف جامعة مانشسرت )1949(.

 ،)1938( القدمية  العربيّة  الطرب  وآالت   ،)1928( اإلسالم  يف  املسيح  كتبه:  من 

وذم املالهي البن أيب الدنيا )مقاالت يف سامع املوسيقى. لندن 1938 ثم ترجمه إىل 

]1] انظر: بدوي، موسوعة املسترشقني، م.س، ص368-366.
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اإلنجليزية( واملالهي أليب طالب املفضل بن سلمة النحوي اللغوي عن مخطوط يف 

اآلستانة بجميع صوره )جالسجو 1938، ثم ترجمه إىل اإلنجليزية(، وفهرس املخطوطات 

الرشقيّة يف مكتبة جامعة جالسجو، وقد نرشه مولر وير )الدراسات السامية الرشقيّة، 

جالسجو 1945(، واملدخل إىل علم الحديث )1953(. وغري ذلك ]1].

-ثانًيا: خالصة منهج المستشرقين في دراسة السّنة النبوّية:

إن ّفريًقا من املسترشقني يعتقد أّن محمًدا مخلٌص قواًل وعماًل، ولكنه يخرب 

مبا خيل إليه أنّه رآه أو سمعه وهو يف حالة غيبوبة.

أّن  وفريق يقف من محمد موقف املرتاب أو الجاحد املنكر]2]. وفريق يزعم 

من  وكذلك  القديم،  العهد  وباألخص  يهودية،  مصادر  من  القرآن  استمد  محمًدا 

مصادر نرصانية]3].

أّن  الدسوقي  الدكتور  يرى  وتقريره،  وفعله  النبّي  قول  هي  التي  والسنة 

املسترشقني يكادون يجمعون عىل أن السنة مل تعرف التدوين إال يف القرن الثاين، 

وهذا يعني أنّه مل يكن هناك تدوين يف القرن األول ال يف حياة النبّي وال يف حياة 

الصحابة من بعده، ثم تعد الكتب املعول من السنة لدى املسلمني ليست صحيحة 

كلها وأّن كتابًا كالبخاري عىل حد تعبري بعض املسترشقني يشتمل عىل أمور كثرية 

يود املؤمن الصادق أنّه مل ترد فيه]4].

ومنهجهم يف دراسة السّنة أي كتب األحاديث يعتمد تكذيب األحاديث املروية 

واملوطأ  الستة  الكتب  يف  التي  األحاديث  جملة  أن  »هربلو«  يقول  الصحاح،  يف 

والدارمي والدارقطني والبيهقي والسيوطي مأخوذة إىل حد كبري من التلمود.

]1] انظر: العقيقي، املسترشقون، م.س، ج2، ص547. 

والتوزيع،  للنرش  املناهج  دار  عامن،  ط1،  اإلسالميَّة،  الدراسات  يف  ومناهجه  االسترشاق  سعدون:  الساموك،  انظر:   [2[

1431هـ.ق/2010م، ص55.

]3] انظر: الجهني، مانع بن حامَّد: املوسوعة امليسَّة يف األديان واملذاهب واألحزاب، ط4، ال م، دار الندوة العامليَّة، 1420هـ.ق، 

ص715.

]4] انظر: الساموك، االسترشاق ومناهجه يف الدراسات اإلسالميَّة، م.س، ص58.
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وهم ينتقدون طريقة اعتامد األسانيد يف تصحيح األحاديث الحتامل الدّس يف 

سلسلة الرواة، ويقّرون بأّن األسانيد أضيفت إىل املتون بتأثري خارجي، ألّن العرب 

ال يعرفون اإلسناد]1].

ويرى »موريس بوكاي« أّن األحاديث يف صحيح البخاري مشكوك فيها]2].

وميكن تلخيص رؤية علامء االسترشاق للسنة النبوية باألفكار الرئيسة اآلتية:

أ. السنة هي نتيجة التطور االجتامعي للمسلمني:

يركّز عدد من املسترشقني وعىل رأسهم جولدتسيهر وشاخت عىل أّن الحديث 

والسّنة وضعت نتيجة التطّور والتحّول يف الحركة االجتامعيّة للمسلمني. ففي هذه 

النظرية ال حاجة للحديث عن األحاديث الضعيفة والصحيحة أو حتى املوضوعة؛ 

ألّن الحديث ظاهرة مل تكن يف زمن النبّي أصاًل؛ إمّنا استحدثت بعده نظرًا لحركة 

التطور والتحول يف البيئة العربيّة واإلسالميّة.

وملّخص الفكرة: 

 واجه املسلمون وضًعا جديًدا نتيجة الفتوحات 	 

 انتج هذا الوضع مجموعة من األسئلة ويف مختلف املجاالت: االجتامعية، 	 

والسياسية، واالقتصادية، و...

 ال ميكن إهامل هذه األسئلة بل ال بد من أجوبة عن كل يشٍء مستجّد 	 

 ال بد أن متتلك هذه األجوبة حظًّا من املرشوعية والقدسية	 

 اإلجابات القرآنيّة محدودة وال تسع كل األسئلة	 

 فكانت السّنة هي امللجأ لذلك، وتم وضع السنة عىل الشكل اآليت:	 

ـ تحويل األفكار إىل نصوص.

ـ نسبة هذه النصوص إىل النبّي لتملك نفوًذا وسلطانًا.

]1] انظر: الُعمري، أكرم ضياء: موقف االسترشاق من السرية النبويَّة، ال ط، ال م، ال ن، ال ت، ص71-70.  

]2] انظر: م.ن، ص75. 
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ب.  نظرية ظهور األسانيد يف القرن الثاين الهجري:

الفكرة األساس التي ينطلق منها جملة من املسترشقني هي أّن إسناد الحديث 

مل يعهده املسلمون يف القرن الهجري األول، بل عندما  كانوا يتحّدثون عن النبّي 

وأقواله وأفعاله مل يكونوا يذكرون السند، بل كانوا ينسبون ذلك مبارشًة إىل النبّي، 

ويف القرن الثاين الهجري وبعدما تطّورت األمور وظهرت الحاجة لإلجابة عن كثري 

من التساؤالت، ظهرت فكرة اإلسناد، يك يؤكّد الجميع أن ما عندهم معلوم النسبة 

للنبي وليس مختلق.

األحاديث  أّن  يرى  الحديث، حيث  ببُنية  تتعلّق  إىل فكرة  ويشري جولدتسيهر 

الصحيحة ال تختلف عن غريها يف مكّوناتها الداللية واألدبية، أي ما نطلق عليها 

املنت فهو يريد أن يقول ال فرق بني الحديث الصحيح والحديث الضعيف متًنا وإن 

أنّه  أن يصل إىل فكرة مفادها  يريد  يغرّي شيئًا، وهو  فاإلسناد ال  اإلسناد،  اختلف 

لو كان هناك حديث صحيح واقًعا لظهر اختالف يف تركيبة األحاديث الصحيحة 

وغريها، وهو أمر ال نجد أّن علم السند يوفّره لنا]1].

النبــــوي  الحديث  إىل  نظرتهم  عىل  ونتائجهم  املسترشقني  حجج  وتعتمد 

كتابه  يف  جولدتسـيهر  إجنـاتس  املستشـرق  وضـعها  الـيت  النتائج  وفق 

Muhammedanisch Studien: دراسـات حمّمدية وكل من أىت بعــد جولدتسـيهر 

الصعوبة مبكان أن ننخـل أو  الــيت ذكرهــا ويرى »أنّه من  اعتمد علــى آرائــه 

منيز  وبثقـة مـن  كميـــة الحديث الكبرية الواسـعة قسـاًم صـحيًحا ميكننا نسبته 

الحديث  اآلتية: »أّن  النتيجة  أو إىل أصحابه« وتوصل جولدتسـيهر إىل  النبي  إىل 

خالل  اإلسـالمي  واالجتامعي  والتاريخي  الديني  للتطور  نتيجة  وجــــد  النبـوي 

القرنني األولني للهجـرة«]2].

]1] ملعرفة املزيد عن فكرة اإلسناد عند املسترشقني، انظر: عوض، إبراهيم: دائرة املعارف االسترشاقيَّة اإلسالميَّة أضاليل وأباطيل، 

ط1، ال م، مكتبة البلد األمني، 1989م، ج7، مادَّة: الحديث، ص335-337، و342.

]2] الخطيب، عبد عبد الرحمن: الرّد عىل مزاعم املسترشقني إجناتس جولدتسيهر ويوسف شاخت ومن أيَّدهام من املستغربني، 

م يف ندوة عناية اململكة العربيَّة السعوديَّة بالسنَّة والسرية النبويَّة، 1425هـ.ق، ص12-11. بحث مقدَّ
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ج. نظريّة القذف الخلفي عند شاخت )تطور استخدام اإلسناد(:

تبنى »شاخت« نظرية »إجنـاتس جولدتسـيهر« حول السّنة إال أنّه أضاف فكرة 

أخرى؛ وهي: أنّه كانـت عـادة الجيلني مـــن العلامء الذين سبقوا الشـافعي أن ينسـبوا 

األحاديـث إىل الصحابة والتابعني، ومن النادر أنّهم كانوا ينسبونها إىل النبي. ووصـل 

إىل نتيجة مفادها: أّن األحاديث املنسـوبة للصـحابة والتابعني سـبقت يف وجودهـا 

اإلسـالمية،  الرشيعة  يقلـع جـذور  أن  يوّد  بـذلك  للنـيب وهـو  املنسـوبة  األحاديث 

ا، ولهذا فقد وصف العلامء املسلمني  ويقيض عىل تاريخ الترشيع اإلسـالمي قضاًء تامًّ

خالل القــرون األوىل بأنّهم كانوا كّذابني وملّفقني وغري أمناء]1].

ومعنى هذا الكالم أنّه ال يوجد عالقة بني كثري من العلوم اإلسالميّة؛ كالحديث 

وإمّنا من رحم  الحديث؛  يخرج من رحم  مل  فالفقه  والفقه،  والحديث  والتفسري، 

األفكار والعادات واألعراف والتوّجهات التي عرفتها األجيال بعد النبّي، ففي البداية 

كان الفقه وليد األوضاع الجديدة ونتيجًة للمجهود البرشي، ثم نسب إىل الصحابة 

والتابعني، ثم يف القرن الثاين الهجري بدأ ينسب إىل الرسول، وهذا يعني أّن النسبة 

للنبي وتكّون اإلسناد وتطّوره قد مرّا مبراحل تدريجية، ويرجع شاخت والدة اختالق 

األحاديث إىل بداية القرن الهجري الثاين أو عىل أبعد تقدير القرن األول.

ويقول املسترشق الربيطاين نورمان كولدر: »إّن شاخت كس لنا العالقة التاريخية 

ظهــوره  بدايــة  يف  كـان  الفقـه  أّن  هو  لنـا  بيّنـه  والذي  والفقه.  الحديث  بني 

منفصاًل عن الحديث، وأّن أصول الفقه اإلسالمّي الحقيقية عنده ترجع إىل العادات 

الحية السائدة للمدارس الفقهية املحلية«.

والنتيجة عند شاخت ومن تبعه هي: إّن كل أحاديث النبي مل يكن لها وجود 

التي  فاألسانيد  الهجري،  الثاين  القرن  منتصف  وُوِضَعْت خالل  اْخرُتَِعْت  بل  أصاًل، 

نراها مع األحاديث إمّنا هي كلّها موضوعة. 

]1] انظر: األعظمي، شاخت والسنَّة النبويَّة، م.س، ص62. 
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المطلب الثاني: السيرة النبوية الشريفة ]]]:

إّن أشهر من صنَّف يف السرية النبويّة: جولدتسيهر، ومونتغمري وات، وجوستاف 

أنصف شخص  من  نجد  املؤلّفني  بني هؤالء  بول، وغريهم، ومن  لوبون، وستانيل 

الرسول وسريته املباركة، ولكن بشكل عام نجد يف كتب السرية االسترشاقيّة نوًعا من 

التشويه املتعّمد أو غري املتعّمد للرسول وسريته، وهناك من املسترشقني من وضع 

منهجية لكتابة السرية، وسار عليها أغلب الباحثني بعده يف هذا املجال وأّدى ذلك 

إىل تحريف صورة النبّي وسريته.

: أنموذج منصف في دراسة السيرة:
ً

أوال

القرن  يف  املرموقني  املسترشقني  أحد  بول  ستانيل  الربيطايّن  املسترشق  يعّد 

العرشين، وله تآليف عديدة حول العرب واإلسالم، وقد تناول سرية النبّي محّمد 

بالتحليل يف دراسة أعّدها ونرشتها مجلة Islamic Review عام 1956 أي عقب 

وفاته بأكرث من عقدين.

ويف هذه الدراسة يغاير بول منهج املسترشقني األوائل الذين درسوا سرية النبّي 

محمد مثل إيجانس جولدتسيهر والذين عمدوا إىل تشويه صورة النبّي وتصويره 

عىل أنّه إنسان يعاين نوبات رصعيّة وشهوات جسامنيّة تدفعه إىل اإلفراط يف الزواج، 

أما ستانيل فيبدو أكرث اعتدااًل وحياديّة:

إنسانًا  النبّي  إىل كون  أن يشري  إاّل  املرء  إنّه ال يسع  بالقول:  يفتتح دراسته  أ. 

متسامًحا مع أعدائه ويعرض جملة من املشاهد الدالّة عىل ذلك، مستخلًصا من 

ذلك كلّه إىل أّن القّوة مل تكن جزًءا من طبيعته وتكوينه.

]1] ملعرفة املزيد من دراسات املسترشقني للسرية النبويَّة وبعض افرتاءات هؤالء عىل السرية، انظر: الثبيتي، أمل عبيد عواض: 

السرية النبويَّة يف كتابات املسترشقني الربيطانيِّني دراسة تاريخيَّة نقديَّة آلراء )توماس كاراليل، توماس أرنولد، الفريد جيوم(، 

ت لنيل درجة املاجستري يف التاريخ اإلسالمّي، جامعة أم القرى، 1424هـ.ق. رسالة أُعدَّ
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الكتابات  يف  األكرم  للنبّي  النمطيّة  الصورة  حّدة  من  بول  ستانيل  يخّفف  ب. 

االسترشاقية، فيناقش املسائل الشائكة املتعلّقة بشهوانية النبّي، فمن يشاهد-

حسب ستانيل- تقشفه يف طعامه وحصريه القايس الذي ينام عليه وتعبده بالليل 

بعوامل  إّما  مدفوعة  كانت  فقد  زيجاته  وأما  للراهب،  أقرب  تجعله  شواهد 

إنسانية بعد سقوط بعض األزواج يف معارك وتركهم زوجاتهّن دون حامية، أو 

بعوامل سياسية للتأليف بني األحزاب، وهكذا يف مسألة انتشار اإلسالم بالسيف، 

وغري ذلك، فهو وإن كان مل ينسف هذه املقوالت االسترشاقيّة؛ وإمّنا خفف فقط 

من غلوائها.

ويزور  املريض،  يعود  شفيًقا؛  رؤوفًا   محمد »كان  بقوله:  النبّي  يصف  ج. 

الفقري، ويُِجيب دعواِت العبيد األرقاء، وقد كان يُصلِح ثيابَه بيِده؛ فهو إًذا -ال 

س، نشأ يتياًم ُمْعِوزًا، حتى صار فاتًحا عظياًم«. - نَِبي مقدَّ شكَّ

حيث  السالفني  املسترشقني  رأي  فيها  يخالف  ال  فهو  النبوة  قضية  يف  أّما  د. 

إليه، وأّن  بأنّه رسول موحى  أّن محمًدا قد آمن يف نفسه إميانًا راسًخا  يعتقد 

تصوره عن األلوهية ليس وحيًا؛ وإمّنا هو تصّور خاص مل يخرج عاّم فهمه عقل 

الساميني دامئًا من كون اإلله قادر عىل فعل كل يشء، وعليم بكل أمر، وال يظلم 

الناس شيئًا، وأّما القوة فهي من أهم صفاته العليّة لكنها مقرونة دوًما بالرحمة 

والغفران. وبهذا الفهم استطاع محمد »إيجاد الشكل الوحيد من التوحيد الذي 

يالئم كل الطوائف الكبرية يف العامل الرشقي«، حيث مل تستطع املسيحيّة قط أن 

تهيمن عىل الرشق بفعل رؤيتها التثليثية لإلله.
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ثانًيا: أنموذج متعّصب في دراسة السيرة:

وقبل عرض منهج »مونتغمري وات«  نشري إىل أّن )وات، وبركلامن، وفلهاوزن( 

اتبعوا مناهج عديدة يف دراسة السّنة؛ وهي:

 منهج األثر والتأثر.	 

 املنهج العلامين.	 

 املنهج املادي.	 

 املنهج اإلسقاطي.	 

 منهج النفي واالفرتاض واعتامد الضعيف الشاذ.	 

 منهج البناء والهدم.	 

سنشري إىل بعض من هذه املناهج، ألّن التفصيل يف كل املناهج يحتاج إىل دراسة 

مستقلّة ملناهج املسترشقني لدراسة السّنة.

منهج »مونتغمري وات«: 

ترجمته-  تقّدمت  -والذي  وات«  »مونتغمري  الربيطاين  املسترشق  دراسة  إّن 

للسرية النبوية يف كتابيه »محمد يف مكة« و»محمد يف املدينة« وقدم خاللهام رؤية 

وصفت بأنّها شاملة والقت تقديرًا كبريًا ليس يف الغرب وحده؛ وإمّنا يف الرشق حيث 

أغلب  إّن  ولألسف  القول  ونستطيع  العربية،  اللغة  إىل  عّدة  مرّات  كتابَيه  ترجم 

الدراسات االسترشاقيّة القدمية والحديثة تعكس هذه العقلية واملنهجية املتعّصبة 

وغري املنصفة يف دراسة شخصيّة النبّي وسريته املباركة.

أشار مونتغمري وات يف مقدمة كتابه محمد يف مكة إىل منهجه أو ما أسامه 

هة إىل املؤرّخني باألساس،  )standpoint( يف كتابة السرية، موضًحا أّن دراسته موجَّ

وأنّه سيلتزم بالحياد يف القضايا املختلف بشأنها بني اإلسالم واملسيحيّة، ومبا متليه 
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عليه قواعد البحث التاريخي التي تقتضيه أال يرد أو يدحض أيًّا من مبادئ اإلسالم 

الله  عبد  استنبط  فقد  لديه  املنهج  معامل  تكن جميعها  مل  أّن هذه  الرئيسة. غري 

النعيمي يف كتابه االسترشاق يف السرية النبوية]1] بعًضا من معامل منهجه؛ ومنها:

أ. منهج التأثري والتأثّر، ويعني به تأثر اإلسالم بالديانات الساموية يف الجزيرة 

اليهودي، وهذا  الراهب  ابن نوفل وبحريا  العربية، وقد حدث ذلك عرب ورقة 

القدس، وصيام عاشوراء،  التأثر يبدو جليًّا يف توّجه املسلمني يف صالتهم نحو 

وصالة الجمعة، وتحليل طعام أهل الكتاب، وهذا التأثّر يحمل عىل االعتقاد أّن 

اإلسالم ليس إال مزيج ملّفق من الديانتني اليهودية واملسيحيّة، وأّن »الرسول قد 

صاغه عىل شاكلة الدين األقدم«.

ب. التأويل املادي للنبوة واملعجزات النبوية، وهي معلم آخر من معامل املنهج 

لدى مونتغمري وات ويشاركه فيه عدد ال بأس فيه من املسترشقني، فهو يعلّق 

عىل واقعة شّق الصدر بالقول »إّن هناك العديد من القصص ذات الطابع الديني 

يكاد يكون من املتيقن بأنّها ليست حقيقة من وجهة نظر املؤّرخ العلامين«.

أما نبّوته فهي ليست حقيقة واقعيّة؛ وإمنا هي محض تخيل من الرسول، إذ 

هناك ما يؤكد من الناحية التاريخية نزول جربيل بالوحي عليه، وهذا اإلنكار 

للنبوة والوحي يؤكّده بقوله »إّن القول إّن محمًدا كان صادقًا -يف ادعائه النبوة- 

ال يعني أّن القرآن وحي وأنّه من صنع الله، إذ ميكن أن نعتقد بدون تناقض أن 

]1] انظر: النعيمي، االسترشاق يف السرية النبويَّة دراسة تاريخيَّة آلراء )وات-بروكلامن-فلهاوزنم(قارنة بالرؤية اإلسالميّة، م.س، 

بالرؤية  مقارنة  منهم،  ثالثة  آراء  خالل  من  النبوية،  للسرية  دراستهم  يف  املسترشقني  موقف  الكتاب  هذا  يتناول  ص47-36. 

اإلسالميّة، يف منهج تحلييّل مقارن، يهدف إىل دراسة املوضوع دراسة نوعيَّة، تتناول أصحاب العقائد غري اإلسالميّة ومواقفهم 

من اإلسالم خالل السرية النبويَّة.

ث املؤلف يف  ة عن املسترشقني وموقفهم من اإلسالم. تحدَّ انقسم الكتاب إىل سبعة فصول، سبقتها مقّدمة، تناولت ملحة عامَّ

 .ّ الفصل األوَّل عن منهج وات وبروكلامن وفلهاوزن يف دراستهم للسرية. وحلَّل يف الفصل الثاين رؤاهم للسرية يف العهد املكِّ

معارضة  الرابع  الفصل  يف  وناقش  وإصالحاته.  فيها  النبّي  ومكانة  املدينة،  دولة  تأسيس  يف  آراءهم  الثالث  الفصل  يف  ودرس 

املنافقني يف الدولة اإلسالميَّة األوىل، وما جرَّته تلك العالقات.. بينام جعل الفصل السادس لدراسة العالقات اإلسالميّة-املسيحيّة. 

وتناول يف الفصل األخري العالقات اإلسالميَّة بالقبائل العربيَّة الوثنيَّة يف الجزيرة، وخصوًصا حول املدينة؛ وذلك من خالل تقديم 

ل إليه من نتائج وتوصيات.. وألحق به أخريًا بعض املالحق  ما أثاره املسترشقون فيها. ثمَّ ختم املؤلِّف كتابه بإيضاٍح ما توصَّ

يَّتها يف دراسته. ألهمِّ
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محمًدا كان يعتقد أّن القرآن ينزل عليه من الله، وأْن نؤمن يف ذات الوقت أنّه 

كان مخطئًا«، وهو يرجع مصدر الوحي املحمدي إىل »الالوعي الجامعي« الذي 

هو مصدر كل وحي ديني سواء كان اإلسالم أم املسيحيّة أم اليهودية، ويختم 

رأيه يف مسألة النبوة بالقول: إّن النبّي »رجل تجّسد فيه التخيّل الخاّلق حتى 

األعامق فاستطاع أن ينتج أفكاًرا وثيقة الصلة بقضية الوجود اإلنساين«.

ج. التفسري االقتصادي للغزوات والفتوحات، فيذكر مونتغمري أن مؤرخ القرن 

واالجتامعية  االقتصادية  الجذور  عن  كثرية  أسئلة  يسأل  أن  ينبغي  العرشين 

جوانبها  يتجاهل  أن  غري  من   محمد بدأها  التي  للحركة  والسياسية 

األيديولوجية، وهو يفّس حركة الفتوح اإلسالميّة انطالقًا من العامل االقتصادي، 

الذي ظهر يف عهد  االقتصادّي  املشكل  فعل عىل  رّد  أنّها جاءت  إىل  ويذهب 

فكان هناك  القبلية،  الحروب  توقف  بفعل  السكان  زيادة  واملتمثل يف  النبوة 

أْن يحقق موارد  الوقت  رضورة للبحث عن متنّفس للطاقة يستطيع يف ذات 

مالية، وبفعل هذا اندفع املسلمون منذ العهد النبوي يف حركة فتوح خارجية 

لتأمني الرفاهية االقتصادية.

ا: خالصة منهج المستشرقين في دراسة السيرة النبوّية:
ً
-ثالث

ميكن القول إّن  املنهج االسترشاقي يف التعامل مع السرية النبويّة قد متيّز بعدد 

من الخصائص املميّزة؛ منها:

 نفي النبوة عن النبّي محمد وإنكار ظاهرة الوحي.	 

 والتأكيد عىل أهميّة التأثريات اليهوديّة واملسيحيّة ونفي الخصوصيّة عن 	 

دين اإلسالم. 

النبويّة 	  السرية  يف  واالقتصادّي  السيايّس  املادّي  الجانب  عىل  والرتكيز   

وتهميش اإلصالحات االجتامعيّة والرتبويّة والفكريّة األخرى.
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الفصل الثاين: الحركة االسترشاقيَّةـ  مدارسها ومجاالتها ودوافعها يف دراسة القرآنـ 

 المطلب الثالث: المستشرقون والعقيدة اإلسالمّية:

التاريخ اإلسالمّي اهتامًما خاًصا، فنجد يف  العقيدة اإلسالميّة والِفرق يف  نالت 

وأبحاث  كتب  وهناك  بالعقيدة.  تتعلّق  كثرية  مواد  اإلسالميّة«  »املوسوعة  مواد 

متعّددة؛ منها: ما كتبه فون كرمير »تاريخ الِفرق يف اإلسالم«، وهوتسام »العقيدة 

اإلسالميّة واألشعري«، كام قام شربنجر بإعداد »فهرست كتب الشيعة«. ومنها ما 

كتبه مونتغمري وات بعنوان: »الجرب واالختيار يف اإلسالم املبكر«. وقد كان هذا 

البحث عنوان رسالته لنيل درجة الدكتوراه. كام اهتم عدد من املسترشقني بالفرق 

يف التاريخ اإلسالمّي، ومن هؤالء لويس ماسنيون Louis Massingion واملسترشق 

برنارد لويس. فقد اهتم األول بالحالج املتصوف الذي أطلق عليه )شهيد اإلسالم( 

اإلسامعيلية  حول  كتب  فقد  الثاين  أما  ونرشها.  كتاباته  تحقيق  يف  حياته  وأنفق 

والحشاشني وغريهم من الفرق.

بالتصّوف: املسترشق اإلنجليزي آربري؛ حيث  وا  الذين اهتمُّ ومن املسترشقني 

كان ينصح طالبه يف مرحلتي املاجستري والدكتوراه بدراسة قضايا تتعلق بالتصّوف.

دراسة   خالل  من  اإلسالميّة  العقيدة  دراسة  عىل  املسترشقني  من  عدٌد  توافر 

أصالة  »عدم  وزعموا:  اإلسالمّي،  والتاريخ  والسرية  النبوية  والسّنة  الكريم  القرآن 

أحد  قال  كام  النتيجة  هذه  وأصبحت  السابقة«]1]،  األديان  عىل  واعتامده  اإلسالم 

املسترشقني: »)موضة( بني عموم املسترشقني«]2]، ولك يصلوا إىل هذه النتيجة قاموا 

بتجزئة أمور العقيدة اإلسالميّة إىل أجزاء متناثرة، وحاولوا إرجاعها إىل مصادر أخرى 

اإلسالميّة،  ة  األُمَّ متيُّز  لنفي  محاولة  املسلك  هذا  أّن  شّك  وال  السابقة،  األديان  يف 

وذلك بزعم نسبة عقيدتها إىل أخالٍط من اليهودية والنرصانية والوثنية.

د عبد الله: االسترشاق يف الفكر اإلسالمّي املعارص دراسات تحليليَّة تقومييَّة، ال ط، ال م، دار الفكر العريّب،  ]1] الرشقاوي، محمَّ

ال ت، ص80.

]2] م.ن، ص85.
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فزعم  اإلسالم  يف  األساس  املعتقدات  تشويه  املسترشقني  من  جملة  وحاول 

العقيدة موقًفا  القرآن نفسه يف  العسري أن نستخلص من  أنّه من  »جولدتسيهر« 

العسرية  النقائض  عىل  مبني  مذهب  فالتوحيد  التناقضات  من  خاليًا  متجانًسا 

عىل الفهم، أما التثليث فمذهب واضح يف فهم األلوهية. ورمبا كان بهذه التهمة 

يستهدف أن يسّوي بني اإلسالم واملسيحيّة يف تطور العقيدة وتدرج اإلميان]1].

إله  ليس  إلههم  فإّن  موّحدين،  كانوا  وإْن  املسلمني  أن  يرى  »زومير«:  والقّس 

قداسة ومحبة]2].

 ولبيان نظرة املسترشقني للعقيدة اإلسالميّة سنقسم العناوين عىل الشكل اآليت:

ص صورة العقيدة اإلسالمّية لدى الغرب في العصور الوسطى:
ّ
ملخ

األصل 	  نسطورية  مسيحيَّة  زندقة  اإلسالم  »أّن  الدمشقي(:  )يوحنا  زعم   

واملضمون، وأّن محمًدا مل يكن نبيًا مرساًل، بل صاحب نبوة منتحلة مبتدعة: 

Pseudo-Prophentes  جاء العرب من قومه بكتاب ُمْختَلٍَق، جمع أشتات 

ملك  إمّنا  وأنّه  الكنيسة،  عن  املنشق  آريوس  أتباع  من  راهب  من  مادته 

قلوب أتباعه مبا كان يصطنع من ورع وتقوى كاذبة«]3]. 

 ألََّف )ثيوفانس(: املؤّرخ البيزنطي الشهري كتابًا عن حياة محمد؛ ُعدَّ من بعده 	 

مرجًعا معتمًدا وموثًقا يستمد الالحقون منه مادتهم عن اإلسالم، جاء فيه: »... 

 )Mouamed - تويف عام 632 للميالد حاكم العرب ونبيهم الكّذاب )ماومود

الذي أضلَّ مبكره وسحره يف أول أمره جمًعا من اليهود الذين اعتقدوه باطاًل 

بأنّه املسيح املخلص الذي ينتظرونه، فآمن به عدد من أحبار اليهود، ودخلوا 

يف عقيدته، وارتدوا عن دين موىس الذي كانوا عليه«]4]. 

د: دفاع عن العقيدة والرشيعة ضّد مطاعن املسترشقني، ط7، مرص، رشكة نهضة مرص، 2005م، ص83. ]1] انظر: الغزايل، محمَّ

]2] انظر: الساموك: االسترشاق ومناهجه، م.س، ص36.

]3] انظر: فتَّاح، عرفان عبد الحميد: دراسات يف الفكر العريّب اإلسالمّي أبحاث يف علم الكالم والتصوُّف واالسترشاق والحركات 

امة، ال ط، عامن، دار عامر، 1991م، ص111-110. الهدَّ

]4] م.ن، ص112.
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الفصل الثاين: الحركة االسترشاقيَّةـ  مدارسها ومجاالتها ودوافعها يف دراسة القرآنـ 

كذلك 	  وُصوِّر  أتباعه،  عند  املعبود  الصنم  أنّه:  عىل   الرسول ُصوِّر 

املسلمون عىل أنّهم: »وثنيني يعبدون مجمًعا من األوثان املعبودة مشخصة 

يف صور متاثيل مصنوعة من الذهب والفضة يتقرب إليها وتعبد وفق تقاليد 

وطقوس معينة، ويستثار رضاها ويلتمس عونها يف الحروب والقتال ضد 

النصارى، حتى إذا فشل العرب يف القتال، وغالب أمرهم أن يفشلوا، لعنت 

اآللهة وشتمت ودست يف الرتاب«]1].

هذه نبذة مخترصة عن صورة العقيدة اإلسالميّة لدى الغرب يف عصورهم الوسطى، 

وإن كانت هذه الصورة أصبحت مرفوضة يف أعراف املسترشقني يف العرص الحديث، 

وقد وجهوا لها انتقادات حادَّة ووصفوها بالتعصب والجهل والحامقة، ولكن السؤال 

املطروح اليوم هو: هل جاءت الدراسات االسترشاقيّة يف ما بعد أقرب إىل االنصاف 

والبحث العلمي املجرد عن األحقاد التاريخيَّة املوروثة، والتعّصب الديني املقيت؟

العصور  بعد  جاءت  التي  االسترشاقيّة  الدراسات  يراجع  الذي  لألسف  ولكْن 

الوسطى يجد أن صورة النبّي واإلسالم والعقيدة اإلسالميّة ما زالت عىل حالها أن 

مل نقل ازدادت سوًءا.

: نماذج من آراء المستشرقين في العقيدة اإلسالمّية:
ً

أوال

أ. اإلسالم مأخوذ من اليهودية والنرصانية:

التوحيد:  ديانتي  مبعتنقي   محمد تأثر  »لقد  ذلك:  يف  )ستوبرت(  يقول 

تتعلق  التي  باملعلومات  والرهبان  األحبار  عليه  يبخل  مل  إذ  واملسيحيّة،  اليهودية 

بهاتني الديانتني، وتشهد بذلك كتب السرية عند املسلمني أنفسهم«.

)النرصانية  بعنوان:  فصاًل  محمد(  )حياة  كتابه  يف  منغم  در  إميل  عقد  وقد 

واإلسالم(، تطرَّق فيه إىل هذا االّدعاء.

]1] انظر: فتَّاح، عرفان عبد الحميد: دراسات يف الفكر العريّب اإلسالمّي أبحاث يف علم الكالم والتصوُّف واالسترشاق والحركات 

امة، ال ط، عامن، دار عامر، 1991م،  ص114-113. الهدَّ
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ولكارل بروكلامن أقوال متناثرة يف كتابيه: )تاريخ األدب العريب وتاريخ الشعوب 

اإلسالميّة( تشري إىل الفكرة نفسه.

و)لجولدتسيهر( يف كتابيه: العقيدة والرشيعة]1]، ومذاهب التفسري اإلسالمّي]2] 

أقوال تشكك يف العقيدة اإلسالميّة ففي كتابه األول تركزت تلك األقوال عىل أربع 

مزاعم، هي:

 أّن القرآن من صنع محمد.	 

 أّن الحديث النبوي من صناعة الصحابة والتابعني وأمئة املذاهب الفقهية.	 

 الترشيع اإلسالمّي مستمد من القانون الروماين.	 

 أّن الجيوش اإلسالميّة مل يكن باعثها اإلميان، وإمنا الذي أخرجها من الجزيرة 	 

العربيّة القحط والجوع«]3].

وماّم يخّص مجال العقيدة: زعم بأّن اإلسالم: »ليس إال مزيًجا منتخبًا من معارف 

وآراء دينية عرفها )محمد( بفضل اتصاله بالعنارص اليهودية واملسيحيّة«]4]. وأنّه مل 

يأِت بجديد]5].

دراساتهم  يف  متأصاًل  يكون  أن  اإلسالميّة  العقيدة  من  املوقف  هذا  يكاد 

االسترشاقيّة والذي يؤكّد ذلك ما وردت يف املوسوعات ودوائر املعارف التي كتبها 

هؤالء ونعرض بعًضا منها مناذًجا عىل ذلك:

 تقول دائرة املعارف اإلسالميّة تحت مادة )السامرة(:	 

د يوسف موىس؛ عبد العزيز عبد الحّق؛ عيل حسن  ]1] انظر: جولدتسيهر، إيجناس: العقيدة والرشيعة يف اإلسالم، ترجمة: محمَّ

عبد القادر، ال ط، القاهرة، املركز القومّي للرتجمة، 2013م.

ار، ط8، بريوت، دار اقرأ، 1403هـ.ق/1983م. ]2] انظر: جولدتسيهر، إيجناس: مذاهب التفسري اإلسالمّي، ترجمة: عبد الحليم النجَّ

د أحمد: نقد كتاب العقيدة والرشيعة يف اإلسالم لجولدزيهر، مجلَّة رابطة العامل اإلسالمّي، مكَّة املكرَّمة، تصدر  ]3] جامل، محمَّ

عن إدارة الصحافة والنرش برابطة العامل اإلسالمّي، املجلَّد 7، العدد 5، 1389هـ.ق/1969م، ص15.

]4] جولدتسيهر، العقيدة والرشيعة يف اإلسالم، م.س، ص12.

]5] انظر: م.ن، ص11.
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»وما من أحد يشك يف تعدد مصدر األصول التي استقى محمد منها معارفه، 

وكثريًا ما جرى القول بتأثري اليهودية والنرصانية فيه...«]1].

 جاء يف دائرة املعارف الربيطانية: »إّن صورة اللَّه التي تتداخل فيها صفات 	 

القوة والعدل والرحمة ذات صلة بالرتاث اليهودي املسيحّي، حيث استمدت 

منه بعد أن طرأ عليها بعض التعديالت، وكذلك تتصل بالوثنية التي كانت 

سائدة يف شبه الجزيرة العربية« ]2].

 وجاء يف موسوعة الحضارة التي أصدرتها هيئة اليونسكو: »اإلسالم تركيب 	 

ملفَّق من اليهودية والنرصانية ورواسب الوثنية«]3].

- ثانًيا: نماذج من دراسات المستشرقين للعقيدة:

إىل  التوحيد  من  املسلمني  عند  كلّها  العقدية  املنظومة  املسترشقون  بحث 

منها  سنأخذ  ولكن  كامل،  بشكل  عرضها  من  البحث  هذا  نتمكن يف  وال  املعاد، 

بعض النامذج التي تدلل عىل املنهجية التي اعتمدها أغلب علامء االسترشاق يف 

مقاربة الفكر العقدي عند املسلمني وإن كانت أكرث األبحاث انصبّت عىل الفكر 

الشيعي بشكل عام وباإلمامي  بالفكر  أبحاثًا عقديًّة مرتبطة  السّنّي، وقلاّم نرى 

بشكل خاص. ونذكر بعض النامذج التي تبنّي نظرة هؤالء إىل العقيدة اإلسالميّة.

 اإلميان باملالئكة:

إدعاء »سورديل« أّن الرسول أخذ مفهوم املالئكة وما لهم من أعامل من التقاليد 

الخيالية التي كانت سائدة يف عرصه آنذاك.

]1] دائرة املعارف اإلسالميّة، م.س، املجلَّد 111، ص88.  

]2] دائرة املعارف الربيطانيّة، طبعة 1978م، ج9، ص913. )نقالً عن: مرتىض، ملك غالم: دائرة املعارف اإلسالميَّة بني الجهل 

د زيد ملك، ال ت، ص19. د كامل عيّل السيِّد، ال ط، الهور )باكستان(، نرش: محمَّ والتضليل، ترجمة: محمَّ

ة، قطر، رئاسة املحاكم الرشعيَّة والشؤون  د بن عبد اللَّه: "العقيدة وقضيَّة االنحراف"، مجلَّة اأُلمَّ ]3] نقالً عن: السامن، محمَّ

الدينيَّة، العدد 30، جامدى اآلخرة 1403هـ.ق/ مارس 1983م، ص25. 
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ثّم ذهب »هرني ماسيه« إىل أبعد من ذلك فزعم أّن عقيدة املالئكة املقربني 

)يف اإلسالم( قد أخذها محمد من اليهودية]1].

اإلميان بالقضاء والقدر:

شّكك املسترشقون يف هذه العقيدة املهمة جًدا عند املسلمني فجاء عىل لسان 

املسترشق »جيته«:

إىل  بتعليمها  يقومون  املحمدين  وإّن  خاصة  إسالميّة  فكرة  العقيدة  هذه  إّن 

شبابهم عىل أنّهم ال يصيبهم إال ما قّدر الله ودبّر بإرادته، هذا أساس دينهم منذ 

األزل.

ركب  عن  املسلمني  تخلف  يف  سببًا  كان  العقيدة  بهذه  اإلسالم  أّن  زعموا  ثم 

الحضارة، وكانت دعوة إىل التواكل والخمول والكسل وعدم السعي للعمل اعتامًدا 

عىل أن الله قّدر عليهم كل يشء وأنّه لن يصيبهم إال ما كتب الله لهم، فهم نتيجة 

لهذا املعتقد مستسلمون]2]. 

العبيكان،  الرياض، مكتبة  العقديَّة يف اإلسالم عرض ونقد، ط1،  ]1] فؤاد، عبد املنعم: من افرتاءات املسترشقني عىل األصول 

2001م، ص112-111.

]2] انظر: فؤاد، عبد املنعم: من افرتاءات املسترشقني عىل األصول العقديَّة يف اإلسالم عرض ونقد، ط1، الرياض، مكتبة العبيكان، 

2001م، ص252-251. 
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المطلب الرابع: المستشرقون ودراسة الفقه اإلساليّم:

شاخت«  »جوزيف  املسترشق:  الفقه-  يف  كتبوا  الذين  املسترشقني  أبرز  من 

بنظرية جديدة يف  يأيِت  أن  بأنّه حاول  املعروف  تقدم-، ومن  - 1970-كام   1902

أسس الفقه اإلسالمّي، ونرش لبيانها كتب ومقاالت عّدة؛ باإلنجليزية، والفرنسية، 

واألملانية، ووضع كتاب )املدخل إىل الفقه اإلسالمّي( لهذا الغرض، وإن كان كتابُه: 

عنه  عربَّ  كام  اإلطالق،  عىل  مؤلفاته  أشهر  من  يعدُّ  املحمدية(  الرشيعة  )أصول 

املسترشق »جب« بأنّه )سيصبح أساًسا يف املستقبل لكل دراسٍة عن حضارة اإلسالم 

بالًغا  تأثريًا  )شاخت(  نظريات  أثَّرت  وقد  الغريب(،  العامل  يف  األقل  ورشيعته، عىل 

و)فيتزجرالد(،  و)روبسون(،  )أندرسون(،  مثل:  تقريبًا؛  املسترشقني  جميع  عىل 

تثقفوا  َمن  عىل  عميًقا  تأثريًا  النظريات  لهذه  أن  كام  و)بوزورث(؛  و)كولسون(، 
بالثقافات الغربيّة من املسلمني.]1]

 »فكتاب شاخت يحاول أن يقلع جذور الرشيعة اإلسالميّة، ويقيض عىل تاريخ 

الترشيع اإلسالمّي قضاًء تاًما... فهو يزعم أنّه »يف الجزء األكرب من القرن األول مل 

يكن للفقه اإلسالمّي -يف معناه االصطالحي- وجوٌد كام كان يف عهد النبّي، والقانون 

الدين، وما مل  تقُع خارجًة عن نطاق  -أي الرشيعة- من حيث هي هكذا كانت 

فقد  السلوك؛  يف  تعامل خاصٍّ  عىل  روحي  معنوي  أو  ديني  اعرتاض  هناك  يكن 

ح »شاخت«  كانت مسألة القانون متثِّل عملية المباالة بالنسبة للمسلمني؛ حيث رصَّ

بالنسبة إىل  الفقهية صحيًحا  بأنّه »من الصعوبة اعتبار حديٍث ما من األحاديث 

النبّي«]2].

وباإلضافة لذلك يحاول جمهور املسترشقني نفي أي قيمة علمية للفقه والفقهاء 

املسلمني، بل يتهمون الفقه اإلسالمّي بأنّه قد استعان بالفقه الروماين وتأثّر به تأثّرًا 

.)www.alukah.net 1] زنايت، أنور محمود: "من مجاالت الدراسات االسترشاقيّة.. الفقه اإلسالمّي". )نقاًل عن: موقع[

]2] انظر: األعظمي، مناهج املسترشقني يف الدراسات العربيَّة اإلسالميَّة، م.س، ص110-61. 
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كبريًا، وقد أشار »جولدتسـيهر« يف عديد من أبحاثه إىل التشابه الكبري بني الفقه 

اإلسالمّي والقانون الروماين، وتأثره كذلك بالتلمود اليهودي]1].

ويقول »يوسف شاخت« عن مكانة الرشيعة يف اإلسالم: »إّن القانون )الرشيعة( 

تقع إىل حٍد كبري خارج نطاق الدين«]2].

للفقه  التأصيلية  النظرة  إبعاد  هي  »شاخت«  يريدها  التي  األساس  والفكرة 

واعتبار ما يسمى فقه أو رشيعة هي أمور وجدت بعد النبّي لدواٍع كثرية؛ منها: 

واضطر  اإلسالميّة  بالصبغة  ُصبغت  قوانني  وجود  استدعى  ما  اإلسالمّي؛  التمّدد 

العلامء أن يضعوا لها أحاديث نسبوها إىل النبّي وهذا يعني الشطب الكيل للرتاث 

الفقهي للمسلمني.

المطلب الخامس: المستشرقون ودراسة اللغة العربّي�ة 
وآدابها:

العربيّة  اللغة  يف  تخّصصوا  الذين  املسترشقني  أسامء  من  كبرية  الئحة  هناك 

وآدابها، أمثال »هاملتون جب«، وكذلك »ماسينيون«، »سلفسرت دي سايس«، الذي 

اللغات الرشقيّة الحية« يف باريس، وكانت »ِقبلة« املسترشقني يف  أّسس »مدرسة 

نادى بعضهم  العربيّة وآدابها  باللغة  الزمن، ومن خالل اهتامم املسترشقني  ذلك 

باالهتامم باللهجات املحلية، بل إّن بعض  املسترشقني كـ لويس ماسينيون وغريه 
نادوا بكتابة اللغة العربيّة باألحرف الالتينية.]3]

]1] انظر: الحاّج، نقد الخطاب االسترشاقّي، م.س، ص445. 

]2] شاخت، يوسف: مدخل إىل الفقه اإلسالمّي، ترجمة: حامدي ذويب، مراجعة: عبد الحميد الرشيف، ط1، بريوت، دار املدار 

اإلسالمّي، 2018م، ص19. 

]3]  أصدرت فرنسا عام 2000م قراًرا حقَّقت به رغبة املسترشق ماسينيّون، الذي متنَّى يف سنة 1929م أن تحّل الحروف الالتينيّة 

محّل الحروف العربيَّة. والقرار الفرنيّس يُلزم متعلِّمي العربيَّة بكتابتها بالحرف الالتينّي. واملحزن أنَّ االعرتاض عىل القرار الفرنيّس 

ا بأنَّ  ا جاء من رجٍل فرنيّس ال من مسؤوٍل عريّب.كان ماسينيّون مستشاًرا يف وزارة املستعمرات الفرنسيَّة، وكان واعيًا جدًّ األخري إمنَّ

إحالل الحرف الالتينّي محّل الحرف العريّب يؤدِّي ال محالة إىل تقويض الثقافة العربيَّة. ومن قبل ماسينيّون كان عىل رأس إدارة 

دار الكتب يف مرص شخٌص يدعى كارل فولرس K. Vollers سوَّلت له نفسه أن يحرم العرب من كنوز دار الكتب وغريها، فكان 
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وهناك دوريات مثرية تصدر يف الواليات املتحدة األمريكية ويف أوروبا، تتخصص 

يف األدب العريب أو الدراسات العربية؛ فهناك مثاًل: )املجلة الدورية للدراسات العربيّة 

 Digest ومجلة املختار يف دراسات الرشق األوسط ،Arab Studies Quarterly

of Middle East Studies التي بدأْت يف الصدور منذ ست سنوات، ومجلة آداب 

الرشق األوسط أدبيات( )Middle East Literature( )Literary Articles(، التي 

الشاملية  »داكوتا«  وجامعة  الربيطانية،  »أكسفورد«  جامعة  إصدارها  يف  تتعاون 

بالواليات املتحدة األمريكية، وبدأت يف الصدور منذ عام 1996م]1].

: أهم الجهود االستشراقّية القديمة في دراسة اللغة العربية: 
ً

أوال

وملعرفة حجم الدراسات التي قام بها علامء االسترشاق يف مختلف مدارسهم يف 

مجال اللغة العربيّة، ال بد أن نلحظ هذه املحطات الرئيسة لدراسة اللغة العربية.

رشقية 	  ولغات  العربيّة  بتعلم  اإلسالميّة  الرشقيّة  الدراسات  بدأت  لقد   

أخرى ألغراض تبشريية، بهدف تنصري املسلمني ذوى اللسان العريب، وتأليف 

أدبيات ناقدة للقرآن.

 ىف عام 1143 م أعد روبرت آينيت Kennet Robert مبساعدة آخرين 	 

الفرنيس.  بيري رئيس دير كلوين  نقًدا  للقرآن يك ما يفندها  ترجمة التينية 

 Peter di Cluny

 ىف إسبانيا – تحديًدا يف طليطلة Toledo كان اإليطايل جرياردو دي آرميونا 	 

di Gerardo Cremona )1114-1187( بارًعا يف دراسة العربية.

تأسيس 	   )1312-1250  )Pierre DuBois دوبوا  بيري  اقرتح  فرنسا  ويف   

مستعمرات أوروبية يف فلسطني ألغراض التبشري بني العرب.

يطالب بنبذ الحروف العربيَّة واستعامل الحروف الالتينيَّة. ومثله املسترشق اإلنكليزّي سلدون وملور وغريهم، ولألسف بعض 

الشخصيَّات العربيَّة نادت بذلك من أمثال عبد العزيز باشا فهمي، وسعيد عقل، وعثامن صربي.

]1] ساميلوفيتش، أحمد:  فلسفة االسترشاق وأثرها يف األدب العريّب املعارص، ال ط، القاهرة، ال ن، ال ت، ص668. 
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الفرنسيسكاين 	  شّجع  فقد  امليالدي؛  عرش  الثالث  القرن  بريطانيا  يف  أّما   

روجر بيكون Bacon Roger  عىل تعلّم اللغات الرشقيّة -واللغة العربيّة 

والعربيّة  اليونانية  لتعلم  مربراته  وأول  تبشريية.  غري  ألسباب  باألخص- 

والعربيّة يكمن يف أنّها »دراسات تبلغ الكامل يف الحكمة«.

 أّما يف فرنسا القرن السادس عرش فقد ظهر املستعرب واملسترشق جيولوم 	 

بوستل Giullaume  Postel  الذي كان قد درس يف باريس وتعلّم العربيّة 

والعثامنية يف بالد املرشق. ويف عام 1539  أخرج إىل النور مؤلفه الهام يف 

»أجرومية اللغة العربية«.

 يف القرن السادس عرش كانت هولندا تستعّد لتصبح أهم مركز لدراسة 	 

-1495 Nicolas Clendarus اللغة العربيّة عىل يد نيكوالس آلينداروس

1542. الذي حّول اهتاممه من الالهوت إىل تعلّم اللغات.

إّن معرفة اللغة العربيّة يف أوروبا العصور الوسطى كانت متثّل نقطة انطالق 

مبنيّة  كانت  الرشقيّة  الدراسات  بداية  أّن  أي  اإلسالم.  مع  العقدّي  التنافس  نحو 

بعض  من  دعاًم  يلقى  كالهام  يزال  وال  سيايس،  وتنافس  اإلسالم،  مع  رصاع  عىل 

املسترشقني إىل يومنا هذا]1].

ثانًيا: أهداف دراسة اللغة العربّية عند المستشرقين:

الحركة  أهداف  كل  تكون  قد  اللغة  لدراسة  ودوافع  متعّددة  أهداف  هناك 

االسترشاقيّة االقتصادية، السياسية، الدينية، وغري ذلك تكاد تجتمع يف دراسة هذه 

اللغة. وأحاول اإلشارة إىل بعض هذه األهداف وباختصار.

ـ   1561( بدويل  وليام  يقول  ذلك  ففي  والسياسية،  االقتصادية  األهداف  وأّما 

1632( يف سياق ترغيبه يف تعلم العربية: »إنّها هي لغة الدين الوحيدة وأهم لغة 

للسياسة والعمل من الجزائر السعيدة إىل بالد الصني«]2].

األوقاف والشؤون  التسامح وزارة  العربيَّة ودراسات االسترشاق اإلسالميَّة، مجلَّة  اللغة  الرحمن:  الليثي، يارس عبد  انظر:   [1[

الدينيَّة، سلطنة عامن، العدد 17، شتاء 1428هـ.ق/2007م، ص6-3.

]2] عاميرة، إسامعيل: املسترشقون واملناهج اللغويَّة، ط2، عامن، دار حزين، 1992م، ص22.
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وأما التنصري فهو ذو عالقة وثيقة باالسترشاق، بل إنّهام توأمان يصعب التفريق 

بينهام كثريًا وبخاصة يف بداية نشأتهام، فقد كان علامء الكنيسة املسيحيّة هم أول 

من اعتنى بدراسة اللغة العربيّة وتعلّمها.

فأول مؤسس لكريس االسترشاق يف جامعة أكسفورد هو رئيس األساقفة واسمه 

»لود«، كان ذلك يف سنة )1636(. وكان من أهداف أول جالس عىل كريس اللغة 

العربيّة يف كمربدج يف السنة نفسها أن يعد مرشوًعا لتفنيد القرآن، كام كان من 

أهداف هذا الكريس أيًضا متجيد الله بتوسيع حدود الكنيسة، والدعوة إىل الديانة 

املسيحيّة بني هؤالء الذين يعيشون يف الظلامت !

ويقول جيوم بوستل )ت 1581 م( أول من شغل كريس اللغة العربيّة يف »الكوليج 

دي فرانس« يف باريس عن اللغة العربيّة »إنّها تفيد بوصفها لغة عاملية يف التعامل 

مع املغاربة واملرصيني والفرس واألتراك والتتار والهنود، وتحتوي عىل أدب ثري، ومن 

يجيدها يستطيع أن يطعن كل أعداء العقيدة النرصانية بسيف الكتاب املقدس«]1].

هذه  من  كبرية  أهّميّة  العربيّة  للغة  أّن  فخالصتها  الالهوتية  األهداف  وأما 

طالسم  فّك  عىل  تساعد  السامي-  وبأصلها  حيّة  -ببقائها  أنّها  يف  تتمثل  الناحية 

نصوص العهدين القديم والجديد وفهمها يقول يوهان فوك عن املسترشقني الذين 

معظمهم من الالهوتيني: »مل يدرسوا اللغة العربيّة لقيمتها األدبية أو للتعّمق يف 

املسلمني، بل الستعاملها وسيلة لدرس  األدب عند  تطّور  أو لدرس  اإلسالم  تاريخ 

العهد القديم واللغة العربانية«]2].

وثقافية  علمية  أهداف  من  العربيّة  باللغة  واالهتامم  االسترشاق  يخُل  ومل 

خالصة؛ ألّن املسلمني ظلّوا متقّدمني وأساتذة العامل من القرن التاسع امليالدي إىل 

القرن الرابع عرش، فقد كان من يرغب من الغربيّني يف العلم أو الفّن أو األدب أو 

الفلسفة ييّمم شطر الرشق وهناك شواهد كثرية عىل ذلك.

]1] مدكور، عبد الحميد: نظرات يف حركة االسترشاق، ال ط، القاهرة، دار الثقافة العربيَّة، 1990م، ص39. 

]2] الجربي، االسترشاق وجه لالستعامر الفكرّي، م.س، ص30. 





المبحث الثالث3

دوافع املسترشقني لدراسة القرآن الكريم





بدأت  التي  االسترشاقيّة  الدراسات  يف  جوهريًا  مركزًا  الكريم  للقرآن  كان  قد 

برتجمته ألهداٍف دينية معادية؛ مثل ترجمته األوىل إىل اللغة الالتينية التي أرشف 

عليه )بيرتوس فينريا بيليس( امللّقب بـ )بطرس املبجل( رئيس دير )كلوين( وسيأيت 

الكالم عن هذه الرتجمة وغريها.  

والذي يطالع حجم الدراسات االسترشاقيّة عن القرآن الكريم، وتنوع هذه الدراسات 

لها املسلمون  التي مل يتعرّض  التي اشتملت يف بعض األحيان عىل بعض األبحاث 

أنفسهم، يعرف مدى اهتامم هؤالء بالقرآن الكريم وجعله عىل رأس األولويات التي 

شغلت بالهم وتفكريهم، ولعل املسترشقني قد أدركوا أهمية القرآن بل خطورته عىل 

أفكارهم ومعتقداتهم الالهوتية، بعد ترجمتهم له؛ ما دفعهم لدراسته ونقده.

فإّن  القرآنيّة؛  الدراسات  يف  االسترشاقيّة  الجهود  متنوع  استقراء  خالل  »ومن 

أهّم أعاملهم تدور حول املوضوعات التالية بحسب أهميتها عندهم، أو بحسب 

ما أنتجوه فيها:

 تأريخ القرآن الكريم، وكل ما يتعلق بأسباب نزوله، وتأريخ سوره، ومكيّه . 1

ومدنيه، وقراءاته ولهجاته، وكتابته وتدوينه، وما دار يف هذا الفلك من رأي، 

أو فكرة أو نظرية.

 ترجمة القرآن إىل مختلف اللغات العاملية واأللسن الحيّة، ترجمة حرفية . 2

أو تفسريية أو لغوية، جزئية وكلية.

 نرش ما كتب عن  القرآن وما ألّف فيه، وتحقيق النصوص القدمية يف آثاره، . 3

والتدوين والفهرسة مبختلف األصناف«]1].

فلامذا اهتّّم املسترشقون بدراسة القرآن الكريم؟ وبعبارة أخرى ما هي الدوافع 

الرئيسة وراء هذا االهتامم البالغ والالفت يف دراسة القرآن.

]1] الصغري، املسترشقون والدراسات القرآنيَّة، م.س، ص7. 
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اختيارهم  لنا عن أسباب  إّن معرفة األسباب والدوافع وراء دراستهم تكشف 

لبعض املناهج التي استخدموها يف دراسة  القرآن الكريم. 

فهناك دوافع عّدة للبحث االسترشاقي يف القرآن نذكر منها:

المطلب األّول: الدافع الديين:

بعد أن ترجم رجال الكنيسة القرآن واطلعوا عىل ما فيه من أفكار ومعتقدات، 

وجدوا أّن ما جاء يف هذا الكتاب فيه إبطال واضح ورصيح ألسس االعتقاد الذي 

ژ    ﴿ تعاىل:  قال  الفداء(،  الصلب،  )التثليث،  أي:  املسيحّي  اإلميان  عليه  يقوم 

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ     ڳڱ  ڱ  
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ       ڻ   ۀ  ۀ  ﴾]1].

وقال -تعاىل- رًدا عىل فكرة صلب السيد املسيح: ﴿ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

ڍ    ڇ   ڇڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ  
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گ﴾]2].

فالقرآن أبطل بشكل واضح عقيدة التثليث، والصلب للسيد املسيح وغري 

املسيحّي  الالهوت  رجال  وباألخص  املسترشقني  دفع  وهذا  اعتقادات،  من  ذلك 

الديانة  أتباع  يتأثر  املسيحيّة لك ال  العقائد  أواًل: لحامية  الكريم،  القرآن  لدراسة 

املسيحيّة أنفسهم بأفكار القرآن، ثانيًا: إقناع املسلمني ببطالن أفكارهم وعقائدهم 

القرآن  وحيانية  وإبطال  القرآن  وهو  لعقيدتهم  األول  املصدر  إضعاف  من خالل 

التبشري  من  الالهوت  علامء  يتمّكن  ذلك  وعند   ،محمد صنع  من  إنّه  والقول 

بالدين املسيحّي وإقناع املسلمني به، ولذا استخدموا من أجل ذلك وسائل وأساليب 

ومناهج للوصول إىل هذه الغاية املحددة، من قبيل تطبيق نظرية »النقد األعىل« 

]1] سورة املائدة، اآلية 73.

]2] سورة النساء، اآلية 157.
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اإلنجيل  عىل  أمريكا  يف  الالهوت  علامء  طبقها  التي  النظرية  وهي  القرآن  عىل 

والتوراة.

ولذا  وعلومه  الكريم  القرآن  لدراسة  الدوافع  أهم  من  يعترب  الديني  فالدافع 

يُعترب القرآن املجال الخصب لهؤالء املسترشقني وباألخص لعلامء الالهوت املسيحّي 

يف الدرجة األوىل؛ ألنّهم يريدون من خالل دراساتهم املختلفة تحطيم املسلاّمت 

التي يؤمن بها املسلمون أو تشويهها، ويف الوقت ذاته الحيلولة دون تأثّر الغرب 

املسيحّي واقتناعه بالقرآن الكريم.

وهذا الدافع الديني جعل الكنيسة تشن حملة واسعة ضد القرآن الكريم بشكل 

خاص، وشخص النبّي واإلسالم بشكل عام، وكان لهذه الحملة أشكال متعّددة من 

االفرتاءات عىل القرآن الكريم وعىل الرسول األعظم؛ منها:

 إّن حقيقة الوحي اإللهي ما هي إال نوبات من الرصع، أو مجموعة من 	 

األوهام والخياالت الخاصة بالرسول.

 الرتويج لفكرة أّن النبّي استقى تعاليم القرآن من كتب اليهود والنصارى]1]. 	 

القرآن  عىل  املسترشقني  لحقد  األّول  السبب  »إّن  الباحثني  بعض  يقول 

وإرصارهم عىل أنّه من كالم محمد وليس من عند الله وكالمه هو أّن  القرآن 

اتّهم أتباع التوراة واإلنجيل بتحريفهام، ولذلك زعموا أّن محمًدا استمّد 

معارفه يف إنشاء  القرآن من هذين الكتابني؛ قصًصا وأخباًرا وأحكاًما؛ كام 

أّن القرآن من ناحية أخرى ينكر األسس الثالثة التي تقوم عليها مسيحيّتهم؛ 

وهي »التثليث والصلب والفداء«]2].

 تكذيب األفكار واملعتقدات اإلسالميّة مبجرد مخالفتها للمسيحية يوضح 	 

)مونتغمري وات( املوقف الكنيس من القرآن واإلسالم قائاًل »لقد سيطرت 

مفاهيم الكتاب املقدس خالل القرون الوسطى عىل نظرة األوروبيني عن 

]1] انظر: العاين، عبد القهَّار: االسترشاق والدراسات القرآنيَّة، ال ط، بغـداد، مطبعة العاين، 1973م، ص10. 

سة دار الشعب، 1975م، ص12. د: مفرتيات عىل اإلسالم، ط3، القاهرة، مؤسَّ ]2] جامل، أحمد محمَّ
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الطبيعة، والله، واإلنسان، بحيث مل متكنهم من أن يتصّوروا أّن هناك طريًقا 

بديلة للتعبري عن هذه العالقة، وكانت النتيجة أن ُحكم عىل تعاليم اإلسالم 

بالكذب حني اختلفت مع املسيحيّة]1]«.

ا لقول إّن اإلسالم مل يكن سوى هرطقة مسيحيّة وإّن اإلسالم كان أسوأ من 	 

ذلك، وباإلمكان اعتبار املسلمني وثنيني، ولقد جاءت نواة االعتقاد املسيحّي 

يف هذا الصدد من أنّه ما دام محمد مل يكن رسواًل، وما دام قد أقام ديًنا، 

فال بّد إذن من أنّه شجع الرش، وبذلك فإنّه يجب أن يكون أداة للشيطان؛ 

وبهذه الطريقة وضع اإلسالم عىل طريف نقيض مع املسيحيّة«]2].

المطلب الثاني: الدافع االستعمارّي:

دليل  مبثابة  االسترشاقي  فالرتاث  واالستعامر،  االسترشاق  بني  الصلة  تخفى  ال 

شعوبه  وإخضاع  الرشق  عىل  االستعامرية  السيطرة  فرض  أجل  من  لالستعامر 

وإذاللها والهيمنة عليها]3].

ولك يصل االستعامر إىل أهدافه التوسعية ال بّد أن يضعف عقيدة الشعوب، 

ألّن قوة الشعوب بسبب معتقداتها، والقرآن الكريم يشكل املصدر األساس لعقيدة 

املسلمني، فلذا كان ال بّد من املرور عربه والتشكيك يف منظومته الفكرية، وأصوله 

االعتقادية، ومبانيه األخالقية، وال أقل التقليل من قيمتها.

تشويه مفهوم الجهاد في دراسات المستشرقين:

ومن هنا تناول املسترشقون العديد من املفاهيم واملوضوعات القرآنيّة الرئيسة؛ 

]1] وات، مونتغمري: تأثري اإلسالم عىل أوروبا يف العصور الوسطى، ال ط، املوصل، ال ن، 1982م، ص119. 

]2] م.ن، ص123.

]3] انظر: زقزوق، االسترشاق والخلفيَّة الفكريَّة، م.س، ص5. 
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وباألخص التي تواجه حركتهم االستعامرية، وكان أّول ما تناوله املسترشقون -بوابة 

املستعمر الكربى- »مفهوم الجهاد« يف القرآن الكريم هذا الجهاد الذي أكّده القرآن 

يف تضاعيف آياته فبلغت آيات الجهاد والنفري والقتال يف القرآن الكريم )70 آية(، 

وحاول هؤالء تشويه هذا الجهاد املقدس وقاموا بتصويره تصويرًا سيئًا، وكان هدفهم 

واضًحا وهو: إضعاف روح املقاومة والدفاع عن الدين والنفس واألرض... فاعتربوا 

اإلسالم عقيدة سيف، وكان جون هيجل]1] يقول: »كان اإلسالم دامًئا، وسيبقى دامًئا، 

دين السيف، ألنّه ال ميكن العثور عىل أّي فكرة للحب يف القرآن«]2].

وهناك دراسات كتبها املسترشقون عن نقد موضوع الجهاد يف اإلسالم، نذكر منها:

للمسترشقة  اليوم«  العامل  وأثرها عىل  الصليبيّة  الحمالت  املقّدسة:  »الحرب  ـ 

للكتاب:  العربيّة  الطبعة   Karen Armstrong آرمسرتونغ  كارين  الربيطانية 

ترجمة: سامي الكعك، )بريوت، دار الكتاب العريب، 2005م(.

ـ »الجهاد من أجل القيرص« للمسترشق النمساوي شتيفان كرويتس.

 William Montgomery Watt ـ املسترشق الربيطاين ويليام مونتغمري وات

 ..Muhammad at Medina »املدينة د يف  بـ: »ُمحمَّ )1909-2006( املعنون 

 .[3[والذي تعرض يف كتابه إىل دراسة نقدية تحليلية لغزوات ورسايا الرسول

]1] جورج فيلهلم فريدريش هيغل )Georg Wilhelm Friedrich Hegel( )1770-1831م(: فيلسوف أملايّن ولد يف شتوتغارت 

يس املثاليَّة األملانيَّة يف  يف املنطقة الجنوبيَّة الغربيَّة من أملانيا. يعترب هيغل أحد أهّم الفالسفة األملان، حيث يعترب أهّم مؤسِّ

الفلسفة يف أواخر القرن الثامن عرش امليالدّي. طوَّر املنهج الجديل الذي أثبت من خالله أنَّ سري التاريخ واألفكار يجري بوجود 

األطروحة ثمَّ نقيضها ثمَّ التوليف بينهام. كان هيغل آخر بناة »املشاريع الفلسفيَّة الكربى« يف العرص الحديث. كان لفلسفته أثٌر 

عميٌق عىل معظم الفلسفات املعارصة. ملزيٍد من التفاصيل حول حياة هيغل وفلسفته، انظر: طرابييش، جورج: معجم الفالسفة، 

ط3، بريوت، دار الطليعة، 2006م، ص725-721. 

د فتح الله: ظاهرة انتشار اإلسالم وموقف بعض املسترشقني منها، ط1، طرابلس الغرب، الجامهرييَّة العربيَّة  ]2] الزيادي، محمَّ

الليبيَّة، 1983م، ص117.

دراسات  مجلَّة  نقديَّة،  تحليليَّة  دراسة  االسترشاقيَّة  الدراسات  يف  اإلسالمّي  الجهاد  مطر:  قاسم  حيدر  التميمي،  انظر:   [3[

سة، العدد10، السنة الرابعة، شتاء  استرشاقيَّة، تصدر عن املركز اإلسالمّي للدراسات االسرتاتيجيَّة التابع للعتبة العبَّاسيَّة املقدَّ

2017م / 1438هـ.
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والدافع إىل هذا التشكيك خصوًصا يف موضوع الجهاد:

 الخوف من سيطرة اإلسالم عىل عامل الغرب املسيحّي.	 

 الرغبة الجامحة والحلم القديم الجديد يف السيطرة عىل الرشق، ونهب 	 

ثرواته.

يقول الوزير الربيطاين السابق »جالدستون«]1] يف سياق كالمه عن أسباب الحملة 

تُشن وبأساليب مختلفة: »ما دام هذا  تزال  الكريم وال  القرآن  التي ُشنت عىل  

القرآن موجوًدا، فلن تستطيع أوروبا السيطرة عىل الرشق، وال أن تكون هي نفسها 

يف أمان«]2].

بالله  »أقسم  بقوله:  مقالة »جالدستون«  النوريس]3] عىل  الزمان  بديع  رد  وقد 

إنّني سأكرّس نفيس للقرآن باذاًل حيايت مهام كانت مكائد الوزير الربيطاين القذرة«، 

ويقصد به وزير املستعمرات الربيطاين غالدستون الذي قال آنذاك: »طاملا أّن القرآن 

مع املسلمني فسيبقون يف طريقنا ولذلك يجب علينا أن نبعده عن حياتهم«]4].

وقال أيًضا: »ألبرهنّن للعامل بأّن القرآن شمس معنوية ال يخبو سناها وال ميكن 

إطفاؤها«، فجعل القرآن محور حياته والنهضة باملسلمني وجهته، وكان من آثار 

أنّه توّجه إىل إسطنبول وعرض عىل السلطان عبد الحميد إنشاء جامعة يف  ذلك 

رشق األناضول باسم مدرسة الزهراء تكون ميدانًا لتدريس العلوم الدينيّة والرشعية 

]1] وليام إيوارت غالدستون )William Ewart Gladston( )1809-1898م(: سيايّس بريطايّن، توىلَّ رئاسة الوزراء يف بريطانيا 

أربع مرَّات. يف عام 1882م -أثناء وزارته الثانية- غزت بريطانيّا مرَص. كان واحًدا من أشهر القادة السياسيِّني الربيطانيِّني يف أوائل 

.)/https://ar.wikipedia.org :ة يف الالهوت. )انظر القرن التاسع عرش. كان قائًدا علامنيًّا بارزًا يف كنيسة إنكلرتا، وألَّف كتبًا عدَّ

]2] بشري، مشتاق: تطوُّر االسترشاق الربيطايّن، ال ط، بغداد، جامعة بغداد، 2001م، ص54.

]3] سعيد النوريس )Said Nursî( املعروف بـ »بديع الزمان النوريس« )Bediüzzaman Said Nursî( )1877-1960م(: عامٌل 

مسلٌم كرديٌّ من عشرية أسباريت. أحد أبرز علامء اإلصالح الدينّي واالجتامعّي يف عرصه. ولد يف قرية نورس ببالد األكراد يف فرتة 

ة، منها: رسائل النور، املثنوّي العريّب النورّي، إشارات اإلعجاز يف مظاّن اإليجاز، الكلامت،  »الخالفة العثامنيَّة«. له مؤلَّفات عدَّ

اللمعات، الشعاعات، املكتوبات، املحاكامت، ومؤلَّفات كثرية غريها. )انظر: الكياليّن، جامل الدين فالح؛ الصميدي، زياد حمد: 

بديع الزمان سعيد النوريس قراءة جديدة يف فكره املستنري، ال ط، القاهرة، دار الزنبقة، 2013م(.

النور)النورسيّة(،  طالب  حركة  السادس،  الفصل  ج1،  م.س،  واألحزاب،  واملذاهب  األديان  يف  امليسَّة  املوسوعة  الجهنّي:   [4[

ص327.
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مًعا ليقدم النموذج الذي ينهض به املسلمون ماّم كانوا فيه من حال تخلّف]1].

وكتب النوريس »رسائل النور« وتبلغ رسائله مئة وثالثني رسالة وتقع يف تسعة 

اإلعجاز  وإشارات  والشعاعات  واللمعات  واملكتوبات  الكلامت  هي:  مجلدات 

واملثنوي العريب النوري واملالحق وصيقل اإلسالم وسرية ذاتية وُوضع  للرسائل جزء 

عارش مبثابة فهرس تحلييل عام.

وقد عرّف األستاذ النوريس رسائل النور فبنّي أنّها »برهان باهر للقرآن الكريم 

وتفسري قيّم له وهي ملعة براقة من ملعات إعجازه املعنوي، ورشحة من رشحات 

ذلك البحر وشعاع من تلك الشمس وحقيقة ملهمة من كنز علم الحقيقة وترجمة 

معنوية نابعة من فيوضاته«]2].

ا: الدافع العلمّي:
ً
ثالث

إّن ما تقدم من دوافع ال مينع من ظهور الدافع العلمي، هذا الدافع الذي سعت 

إليه قلة قليلة من املسترشقني إذا ما قيسوا بالجمهور منهم]3]، فكانت األخطاء التي 

وقعوا فيها أثناء البحث يف  القرآن الكريم ودراسته أخطاء طبيعية.

ولكن بشكل عام تهدف الدراسات االسترشاقيّة للقرآن الكريم وعلومه بالدرجة 

األوىل إىل زعزعة عقيدة املسلم، وتشكيكه يف أمهات الكتب اإلسالميّة، من خالل 

مناهجهم -املزعومة- التي ال تحتكم إىل املنهج العلمي الرصني.

]1] انظر: جرَّار، مأمون فريز: يف ظالل رسائل النور، ط1، اململكة األردنيَّة الهاشميَّة، دار املأمون، 2012م، ص40.

]2] م.ن، ص31-30.

بون وخطرون عىل اإلسالم مرَّت أسامء بعضهم، أمثال: املسترشق املجرّي »جولدتسيهر«، اإلنكليزّي  ]3] هناك مسترشقون متعصِّ

»بوديّل«، الفرنيّس »المنس«، و»زومير«، و»ماكدونالد«، و»جوستفاف فون جرونيّاوم«، وغريهم. وهناك مسترشقون منصفون، 

أمثال: املسترشقة اإليطاليَّة »لورا فاغلريي«، املسترشق السويسّي »روجيه دو باسكويه«، املسترشق الفرنيّس »موريس بوكاي«، 

املسترشق األملايّن »جوته Goethe«، املسترشق الربيطايّن »توماس كاراليل Th. Carlyle«، املسترشقة األملانيّة »زيغريد هونكة 

)سيجريد هونكه(«، املسترشق املجرّي »جيوال جرمانوس«، و الشاعر الفرنيّس املعروف »المارتني«، وغريهم. وهناك مسترشقون 

مهتدون، أْي اهتدوا إىل نور اإلسالم، أمثال: املسترشق الفرنيّس »ميشو-بللر«، املسترشق السويسّي »جوهن لويس بوركهارت«، 

املسترشق األملايّن »فريتس كرنكوف«، املسترشق املجرّي »عبد الكريم جرمانوس«، وغريهم. ولكنَّ استقراًءا رسيًعا للموسوعات 

التي كُتبت عن حياة املسترشقني -كموسوعة املسترشقني لعبد الرحمن بدوي، أو موسوعة نجيب العقيقي، أو غريهام- يُظِهر 

أنَّ هؤالء املنصفني فضاًل عن املهتدين هم قلَّة قليلة إذا قيست إىل جمهور املسترشقني.
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ولك تتضح -ولو بصورة إجاملية- آراء هؤالء تجاه القرآن نعرض بعض األمثلة 

عىل ذلك، عىل أنّه سيأيت البحث بشكل موّسع عن بعض االفرتاءات واألكاذيب التي 

كتبها هؤالء تجاه القرآن الكريم.

املثال األّول: نزول الوحي:

يرى املسترشق الفرنيس جوستاف لوبون أّن الترصفات التي كانت تعرتي الرسول 

إبان نزول الوحي عليه ما هي إال بسب إصابته بالهوس]1]. ويرى مونتغمري وات 

أن الوحي من نتاج الخيال الخالّق للرسول]2]. ويرى جولدتسيهر أن النبوة مسألة 

نفسية من تشبّع اإلنسان بحالة خاّصة]3].

املثال الثاين: جمع القرآن الكريم وحفظه:

حاول املسترشق )كازانوفا( أن يثبت من خالل بحثه أّن القرآن قد أضيفت إليه 

أمور كثرية بعد وفاة النبّي]4]. ويقّرر )جولدتسيهر( أنّه ال يوجد نّص موّحد للقرآن، 

بل قد حذفت منه آيات كثرية، وهذا ما أكده )نولدكه( و)موير( أيًضا]5]. 

املثال الثالث: مصدر القرآن:

زعموا أّن الرسول استمد تعليامت القرآن الكريم من الديانات األخرى، فرشائع 

وهي:  أال  الرشق،  يف  وقتئٍذ  واملنترشة  له  املعارصة  الرشائع  من  تأّسست  اإلسالم 

يراه  ما  وهذا  الجاهلية]6].  الزرادشتية،  الصابئة،  الهندية،  املسيحيّة،  اليهودية، 

املسترشق )جب( يف كتابه )املذهب املحمدي( واملسترشق )سنكريل تسدل( يف 

كتابه )مصادر اإلسالم( وغريهام. 

]1] انظر: لوبون، جوستاف: حضارة العرب، ترجمة: عادل زعيرت، ال ط، ال م، دار الكتب املرصيَّة، 2018م، ج1، ص145.

]2] انظر: الحاّج: الظاهرة االسترشاقيَّة وأثرها عىل الدراسات اإلسالميّة، م.س، ج1، ص7-6.

]3] انظر: جولدتسيهر، مذاهب التفسري اإلسالمّي، م.س، ص45.

د ونهاية العامل، ال ط، ال م، ال ن، ال ت، ص32. ]4] انظر: كازانوفا، بول: محمَّ

]5] انظر: الحاّج، الظاهرة االسترشاقيَّة وأثرها عىل الدراسات اإلسالميّة، م.س، ج1، ص 378.

]6] انظر: أحمد، إبراهيم خليل: االسترشاق والتبشري، ال ط، ال م، مكتبة الوعي العريّب، 1974م، ص67.
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وهناك أمثلة كثرية يف هذا املجال توضح مدى افرتاء هؤالء عىل الرسول والرسالة 

وميكن اختصار موقفهم يف النقاط اآلتية:

 القرآن من تأليف محمد.	 

 وهو ليس وحيًا عىل اإلطالق.	 

 وليس مبعجزٍة أصاًل.	 

 فيه كثرٌي من التناقضات.	 

 وهو خليٌط من الديانات والعادات.	 





الفصل الثالث:

مناهج املسترشقني
  يف الدراسات اإلسالمّية والقرآنّية
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ال شكَّ يف رضورة اتِّباع منهٍج ما، يف أيِّ دراسٍة من الدراسات؛ ألنَّ املنهج هو 

القواعد  بواسطة طائفٍة من  العلوم  الحقيقة يف  التعرُّف عىل  إىل  املؤدِّي  الطريق 

د عمليَّاته حتَّى يصل إىل نتيجٍة معلومة.  ة التي تهيمن عىل سري العقل، وتحدِّ العامَّ

وبعبارة أوجز: هو القانون، أو القاعدة التي تحكُّم أي محاولة للدراسة العلميَّة، 

ويف أيِّ مجال.

منهٌج  علٍم  فلكلِّ  فيها؛  تبحث  التي  العلوم  باختالف  تختلف  املناهج  إنَّ  ثمَّ 

يناسبه، مع وجود حدٍّ مشرتك بني املناهج املختلفة، وقد تتعاون -وهو الغالب- 

مجموعٌة من املناهج لخدمة فنٍّ واحٍد ومعالجته]1].

ولكن لكلِّ منهٍج حدوًدا معيَّنة، ومن هنا فمن الخطورة مبكان أن نعتقد أنَّ 

منهًجا بعينه يصلح لدراسة الظواهر املختلفة، فقد يفيد املنهج الفاليّن يف دراسة 

ٍ يف بيئٍة معيَّنٍة، بينام قد يأيت استخدام املنهج نفسه  دٍة أو موضوٍع معنيَّ ظاهرٍة محدَّ

بنتائج خاطئة بل كارثيَّة يف بعض األحيان، إذا ما طُبِّق عىل موضوٍع آخر مشابٍه يف 

بيئٍة أخرى وظروٍف مختلفة.

هناك مناهج علميَّة أو مكتبيَّة )Library Méthodes( اعتمدها املسترشقون، 

من قبيل: املنهج التاريخّي، املنهج الوصفّي، وغريهام. واملقصود بالعلميَّة طريقة 

استعامل املصادر، والدراسات العلميَّة التي لها صلة مبارشة، أو غري مبارشة مبوضوع 

امليدان.  إىل  للنزول  الحاجة  دون  املكتب  عىل  من  وتتّم  تحصل  والتي  الدراسة، 

وهناك مناهج عمليَّة تتطلَّب الحضور امليدايّن، من قبيل: املنهج األنرثوبولوجّي يف 

دراسة الرتاث.

]1] انظر: رشوان، حسني عبد الحميد: العلم والبحث العلمّي دراسة يف مناهج العلوم، ط1، ال م، املكتب الجامعّي الحديث، 

د عبد الحميد: منهج البحث العلمّي عند العرب يف مجال العلوم الطبيعيَّة  2008م، ص143-145؛ وانظر: مريس، جالل محمَّ

والكونيَّة، ط1، بريوت، دار الكتاب اللبنايّن، 1989م، ص273-271. 
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المبحث األّول1

ة للمسترشقني املناهج العامَّ
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ل: المنهج التاريخّي:  المطلب األوَّ

محاولة  من  نابٌع  أنَّه  ويبدو  الالهوتيَّة،  االتِّجاهات  من  هو  التاريخّي  االتِّجاه 

القرآيّن، وهي  النصِّ  عْنوًة عىل  التاريخيَّة  النقد  مناهج  تطبيق  املسترشقني  بعض 

س، وطوَّرت يف ما بعد علم اليهوديَّة، ومن  املناهج التي طُبِّقت عىل الكتاب املقدَّ

بنتائج تفيد  القديم يف الغرب، وخرَجت هذه املناهج  العهد  ثمَّ علم نقد أسفار 

بأنَّ هذه النصوص كُتبت يف مراحل تاريخيَّة مختلفة، وتنتمي ألكرث من مؤلِّف ال 

املسترشق  كتاب  الصدد  هذا  يف  االسترشاقيَّة  الكتابات  أشهر  ومن  واحد،  ملؤلٍِّف 

األملايّن تيودور نولدكه: »تاريخ القرآن« عام 1860م، الذي تأثَّرت به -عىل أغلب 

حاولَت وضع  إِْذ  النهج؛  نهَجت هذا  التي  االسترشاقيَّة  الكتابات  من  كثرٌي  الظّن- 

القرآن إىل مجموعات، وفًقا ملراحل  مًة سور  تاريخّي، مقسِّ القرآيّن يف إطاٍر  النّص 

وحقب تاريخيَّة مختلفة ارتأَْت أن َّكالًّ منها كان لها تأثرٌي عىل مضامني آِي القرآن.

ة للوصول إىل األحداث املاضية من خالل  ويقصد باملنهج التاريخّي القوانني العامَّ

ل الذي يقود من املشاهدة املادِّيَّة للوثائق إىل معرفة الوقائع]1]، وقد  التحليل املفصَّ

قام بتوضيح معامل هذا املنهج العاملان الفرنسيّان النجلو وسينوبوس يف كتاٍب لهام، 

بعنوان: »املدخل إىل الدراسات التاريخيَّة«، وعالجا فيه رشوط املعرفة يف التاريخ، 

وعالماتها وخصائصها، وكيفيَّة التعامل مع وثيقٍة تاريخيَّة، وقد تَرَجَم هذا الكتاب 

الدكتور عبد الرحمن بدوي]2].

اجتامعيَّة،  أو  تاريخيَّة  وقائع  ترتيب  »عبارة عن  بأنَّه:  الباحثني  بعض  ويُعرِّفه 

الفكريَّة  الظاهرة  باعتبارها  بها  والتعريف  عنها،  اإلخبار  ثمَّ  وترتيبها،  وتبويبها 

تاريخيَّة.  منها  أكرث  ذاتيَّة  دراستهم  فجاءت  الذايتّ،  باملنهج  خلطوه  وقد  ذاتها. 

]1] أوسينوبوس، النجلوا: "املدخل إىل الدراسات التاريخيَّة"، ضمن كتاب النقد التاريخّي، ترجمة: عبد الرحمن بدوي، ط4، 

الكويت، وكالة املطبوعات،  1981م، ص44. 

]2] ملزيد من االطِّالع، انظر: أوسينوبوس، النجلوا؛ ماس، بول؛ كانت، إمانويل: النقد التاريخّي، ترجمة: عبد الرحمن بدوي، ط4، 

الكويت، وكالة املطبوعات، 1981م. 
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ا يشمل دراسة كّل الظواهر السياسيَّة واالقتصاديَّة  واملنهج التاريخّي قد يكون عامًّ

عليه.  مقترًصا   ٍ معنيَّ بجزٍء  ا  خاصًّ يكون  وقد  للمجتمع،  والقانونيَّة  واالجتامعيَّة 

واملسترشقون حني طبقوا هذا املنهج عىل الحضارة اإلسالميَّة، فإنَّهم صنَّفوا التاريخ 

ثوا عن النبّي قالوا:  اإلسالمّي ومفكِّريه عىل منط العقليَّة الغربيّة؛ فهم إذا تحدَّ

لالنقضاض  جاءت  إنَّها  يقولون:  دعوته  يتناولون  وعندما  ميسوًرا،  تاجرًا  كان  إنَّه 

ثون عن نضاله وجهاده يقولون: إنَّ لديه  عىل األرستقراطيَّة القرشيَّة، وعندما يتحدَّ

أغراًضا سياسيَّة يرمي إىل تحقيقها بالقوَّة املسلَّحة للوصول إىل السلطة والهيمنة 

فإنَّهم  والغزايل  رشد  كابن  اإلسالم  مفكِّري  عن  ثون  يتحدَّ وعندما  الجزيزة،  عىل 

بعيٌد كلَّ  بل  كالغربيّني، وهذا غري صحيح  أنَّهم أصحاب مدارس  يصنِّفونهم عىل 

البعد عن التاريخ اإلسالمّي. ونتائج تطبيق هذا املنهج ليست صحيحًة غالبًا كام 

د، وعدم صدق الوحي؛ حيث يفسِّ كّل يشٍء عىل  أنَّه يؤدِّي إىل إنكار نبوَّة محمَّ

أنَّه ظاهرٌة تاريخيٌَّة ذات أصوٍل مادِّيَّة، وهو بذلك يقوم عىل فكرٍة مسبقٍة ومتييٍز 

ٍب دينّي«]1]. حضاريٍّ وتعصُّ

]1] الحاّج، نقد الخطاب االسترشاقّي، م.س، ص169-166. 
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مراحل البحث التاريخّي:

البحث التاريخّي ميّر مبرحلتني: 

املرحلة األوىل: مرحلة جمع األصول املرتبطة بواقعٍة تاريخيَّة ومتحيصها؛ إلثبات 

تها، وتعيني درجة االعتامد عليها.  صحَّ

املرحلة الثانية: مرحلة إعادة بناء تصوُّر الواقع التاريخّي بعد تجزئة املعلومات 

عنها وتصنيفها وترتيبها عىل أساس التسلسل املنطقّي للحوادث]1].

ة في المنهج التاريخّي: نقاط منهجيَّ

 حاز النقد التاريخّي يف الغرب مكانًة عليا يف الدراسات التاريخيَّة، وأصبح 	 

هذا املنهج مهيمًنا عىل مجال البحث العلمّي-التاريخّي، كام شاع استعامله 

يف البحث األكادميّي للكتاب املقّدس.

املوضوعات 	  املسترشقني عدًدا من  اإلسالميَّة عند  الدراسات  تناولت  قد   

املرتبطة بالقرآن الكريم، والسنَّة، والسرية النبويَّة، والتاريخ اإلسالمّي، عىل 

أسٍس منهجيٍَّة نقديٍَّة متأثِّرين بهذا املنهج.

سة هو 	   الهدف من استخدام النقد التاريخّي يف دراسة األديان وكتبها املقدَّ

الكشف عن نشأتها وطبيعتها.

 الفكرة الرئيسة يف هذا املنهج هي أنَّ األديان متّر مبراحل نشأٍة وتطوُّر يف 	 

التاريخ، وأنَّها خاضعة لقانون التأثُّر والتأثري، فهي أديان متطوِّرة يف التاريخ.

مالحظات عىل املنهج التاريخّي:

ة عىل املنهج التاريخّي، نذكر أهّمها: هناك مالحظات عدَّ

]1] انظر: أوسينوبوس،  "املدخل إىل الدراسات التاريخيَّة"، م.س، ص44.  



186

خطورة التعميم يف املنهجيَّة:

إنَّ من مسلَّامت املنهج العلمّي أن يكون صالًحا ملوضوع البحث، فالتزام املنهج 

املناسب ملجال البحث يكون ضامنًا لتوليد معرفٍة صحيحٍة، وعدم مراعاة التناسب 

بني املنهج واملوضوع سيؤدِّي إىل معرفٍة فاسدة ونتائَج خاطئة؛ ولذلك تُشرتط يف 

املنهج العلمّي رشوٌط ثالثة: 

ًدا  الرشط األوَّل: أن يكون منهًجا محدَّ

الرشط الثاين: أن يكون مالمئًا ملوضوع البحث 

الرشط الثالث: أن يكون متناسبًا مع طاقة العقل، ويف حدود قدراته]1]. 

الخطأ  وهذا  املسترشقون.  فيه  وقع  الذي  التعميم  خطأ  هو  األوَّل  »والخطأ 

املنهجّي االسترشاقّي ينبع من االعتقاد يف أّن ما ينطبق عىل اليهوديَّة والنرصانيَّة 

يف  سة  املقدَّ الدينيَّة  النصوص  عىل  ينطبق  ما  وأنَّ  اإلسالم،  عىل  بالرضورة  ينطبق 

اليهوديَّة والنرصانيَّة صالٌح للتطبيق عىل اإلسالم«]2]. وهذا خطأٌ منهجيٌّ يف املقايسة، 

ولك يتَّضح هذا الخلل ال بد أن نلتفت إىل النقطة اآلتية:

الفوارق بني النصوص يف اليهوديَّة والنرصانيَّة وبني النصوص يف اإلسالم:

هناك فارق كبري بني  القرآن الكريم بوصفه كتابًا ووحيًا سامويًّا وبني الكتب 

السامويَّة األخرى كاإلنجيل والتوارة؛ فالقرآن الكريم نزل خالل 23 عاًما، وقد كُتب 

أمام النبّي مع متام نزول الوحي، أْي مل ينزل القرآن ثم بعد رحيل النبّي بسنواٍت 

أو عقوٍد أو قروٍن كُِتَب القرآن؛ ولذا بالنسبة إىل النّص األوَّل يف اإلسالم، وهو القرآن 

ى تاريًخا، أي وجود زمٍن فاصٍل بني نزول  الكريم، ليس هناك فرتٌة ميكن أن تُسمَّ

الوحي القرآيّن  وتدوين النّص القرآيّن.

]1] انظر: صابر، حلمي عبد املنعم: منهجيَّة البحث العلمّي وضوابطه يف اإلسالم، ط1، مكَّة املكرَّمة، رابطة العامل اإلسالمّي، 

1418هـ.ق/1998م، ص19. صدر عن رابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة، 1998م، ط1.

س، ال ط، ال م، ال ن، ال ت، ص14. د خليفة: دراسة  القرآن الكريم عند املسترشقني يف ضوء علم نقد الكتاب املقدَّ ]2] حسن، محمَّ
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سة يف اليهوديَّة، فلها تاريٌخ طويٌل يقرتب من مثامنئة  ا النصوص الدينيَّة املقدَّ أمَّ
 ،عاٍم بني زمن نزول الوحي وتدوينه، أْي بني زمن نزول الوحي عىل النبّي موىس

أي القرن الثالث عرش قبل امليالد وزمن إخضاع هذا الوحي للكتابة والتدوين عىل 

ا،  امليالد. وهي فرتة طويلة جدًّ الخامس قبل  القرن  أْي منتصف  الكاتب  يد عزرا 

فنحن أماَم نصٍّ له تاريٌخ تغريَّ فيه شكله من النّص الشفوّي إىل النص الكتبّي عىل 

يد »عزرا الكاتب«، وهذه الفرتة سمحت بأنواع التحريف والتبديل كلِّها. وكذلك 

األمر بالنسبة إىل العهد الجدي، فلكلِّ إنجيٍل من األناجيل األربعة تاريخ]1].

الصحيح أنَّ اليهوديَّة والنرصانيَّة ديانتان تاريخيَّتان، وكلُّ ديانٍة منهام لها تاريخ 

اليهوديَّة  التقسيامت  وحسب  اليهوديَّة،  الديانة  إىل  بالنسبة  عصور.  إىل  ينقسم 

لتاريخها، هناك ما يُعرف بيهوديَّة التوراة، ويهوديَّة األنبياء، ويهوديَّة العهد القديم 

ككّل، ويهوديَّة التلمود بعد انتهاء عرص العهد القديم، وهكذا... وبالنسبة إىل الديانة 

 ،ة، من بينها: ديانة عيىس النرصانيَّة، فقد أدَّى تاريخ النّص إىل تطوُّر نرصانياٍت عدَّ

والنرصانيَّة اليهوديَّة )Jewish Christianity(، ونرصانيَّة األناجيل املختلفة، ونرصانيَّة 

بولس، ونرصانيَّات املذاهب األرثوذكسيَّة، والكاثوليكيَّة، والربوتستانتيَّة. ويف مقابل 

هذا التطوُّر العقدّي الناتج عن تاريخ النّص واملؤدِّي إىل تطوُّر تاريخٍ لليهوديَّة وتاريٍخ 

م، فهناك توافٌق تامٌّ بني  القرآن بوصفه  للنرصانيَّة، ال يوجد تاريٌخ لإلسالم باملعنى املتقدِّ

ا واإلسالم بوصفه ديًنا، وال يوجد إسالم خارج حدود النّص القرآيّن، وبالتايل ال يوجد  نصًّ

تطوُّر عقدّي أو عصور لإلسالم. وهنا يجب عدم الخلط بني اإلسالم، وتاريخ املسلمني؛ 

فالتاريخ املوجود هو تاريخ املسلمني، وليس تاريخ اإلسالم]2].

س م.ن، ص15. د خليفة: دراسة  القرآن الكريم عند املسترشقني يف ضوء علم نقد الكتاب املقدَّ ]1] حسن، محمَّ

]2] م.ن، ص19-18.
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المطلب الثاني: منهج التأثير والتأث

يف عام 1837م صدر كتاب »أبراهام جايجر«، بعنوان: »ماذا أخذ  القرآن عن 

اليهودية«؟ وهدفه مامَّ طرحه يف هذا الكتاب إرجاع العنارص الرئيسة يف اإلسالم 

إىل الديانة اليهوديّة، وبالتايل إفقاد اإلسالم األصالة الدينيَّة، واعتباره ديانة التقاطيَّة 

األملانيَّة،  باللغة  دكتوراه  أطروحة  األصل  يف  هو  الذي  لكتابه  فَِوفًقا  وتلفيقيَّة. 

 Was hat Mohammed aus dem( »ٌد عن اليهوديَّة؟ بعنوان: »ماذا أخذ محمَّ

عن  اقتباساٌت  مجمله  يف  القرآينَّ  النصَّ  فإنَّ   ،)judenthume aufgenommen

الديانة اليهوديَّة. 

روح  مرتبطة  كانت  كم  أنَّه  نثبت  أن  غايغر- هي  يقول  ما  -عىل  تنا  »مهمَّ فـ 

محّمد، نضاله وأهدافه، مع عقل زمانه ودستور محيطه، ومن ثمَّ إثبات حقيقة 

أنَّه حتَّى إذا كنَّا ُحرِمنا من جميع الرباهني التي تظهر عىل نحٍو ال ميكن إنكاره أنَّ 

اليهوديَّة مصدٌر للقران، فإنَّ التخمني بأنَّه استعارٌة من اليهوديَّة كانت قد حدثت 

ال تزال متتلك احتامليًَّة عظيمة«]1].

ومن النامذج –أيًضا- ملنهج التأثري والتأثُّر كتاب »مصادر يهوديَّة للقرآن« باللغة 

يف  الصادر  زاوي،  شالوم  أندريه  اإلرسائييّل  واملسترشق  الحاخام  ملؤلِّفه  العربيّة، 

املؤلَّفات  من  يعدُّ  والذي  1983م،  عام  اإلرسائيليَّة  )دافري(  نرش  دار  عن  القدس 

النادرة التي تركِّز بالتحليل والنقد عىل اآليات القرآنيَّة؛ إِْذ شمل جميع سور القرآن 

رة، وإىل  الكريم، رادًّا عدًدا كبريًا من آياته إىل مصادر دينيَّة يهوديَّة قدمية ومتأخِّ

عربيَّة  أصول  ذات  ألفاظه  من  عدٍد  اعتبار  عالوة عىل  أصيلة،  غري  أخرى  مصادر 

وأخرى أجنبيَّة.

وميكن الرّد عىل هذا املنهج يف ما يتعلَّق باإلسالم والنصِّ القرآيّن تحديًدا، بأنَّ 

الذي يحّل محّل ظاهرة التأثري والتأثُّر هو الرؤية القرآنيَّة واإلسالميَّة عن الوحدة 

]1] غايغر، أبراهام: اليهوديَّة واإلسالم، ترجمة: نبيل فيَّاض، ط1، بغداد، دار الرافدين، 2018م، ص45.
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سة، فمن الطبيعّي أن  اإللهيَّة لألديان يف عالقاتها باليهوديَّة والنرصانيَّة وكتبهام املقدَّ

تكون املتشابهات موجودة بني نصوص هذه األديان طاملا أنَّ املصدر واحد]1]؛ وهو 

ما يتَّضح أكرث من خالل مفهوم »الهيمنة« القرآيّن، وهو من املفاهيم الـُمهَملة يف 

الدراسات االسترشاقيَّة عن اإلسالم]2].

منظومة  عنارص  كّل  ردُّ  هو  والتأثُّر  التأثري  منهج  من  املقصد  فإنَّ  وباختصار، 

ما هو خارج  إىل  أو  مًعا،  إليهام  أو  والنرصانيَّة  اليهوديَّة  إىل  تجزئتها  بعد  اإلسالم 

من  والهدف  ذلك.  وغري  واليونانيَّة،  والفارسيَّة،  كالهنديَّة،  والنرصانيَّة؛  اليهوديَّة 

تطبيق هذا املنهج هو االستدالل عىل عدم أصالة الدين اإلسالمّي بأصوله وفروعه. 

هنديَّة  أسسه  والتصوُّف  يهوديَّة،  أصوله  تكون  التصوُّر  هذا  عىل  بناًء  فالتوحيد 

وفارسيَّة، والفلسفة يونانيَّة، وهكذا غدا الفقه اإلسالمّي عندهم نسخة من القانون 

أشكال  من  شكالً  إال  ليست  أحوالها-  أحسن  -يف  اإلسالميَّة  والحضارة  الرومايّن]3]، 

»الهللينيَّة«]4]، بل إنَّ اإلسالم ذاته هو لون جديد يجمع بني اليهوديَّة واملسيحيَّة]5]. 

ة تطبيق هذه القاعدة  والصحيح -بناًء عىل قواعد املنهج العلمّي الرصني- عدم صحَّ

ث عنها ضمن  ث عن األديان األخرى تحدَّ مبجرَّد التشابه؛ ألنَّ  القرآن عندما تحدَّ

فكرة وحدة املصدر اإللهّي لألديان، ولكن علامء االسترشاق تعاملوا مع األديان عىل 

أنَّها منفصلة عن بعضها ال يجمع بينها رابط، وعندما أرادوا إجراء مقارنة بني األديان 

سمحوا ملخيِّلتهم اإلجابة عن أسئلة افرتاضيَّة ومبنيَّة عىل رؤية غري منهجيَّة، من 

قبيل: من تأثر مبن؟ وما هي أدلّة التأثري؟ وهكذا بدل أن تكون حاالت التشابه بني 

د بشري مناهج البحث يف اإلسالميَّات لدى املسترشقني وعلامء الغرب، ط1، الرياض، مركز امللك فيصل  ]1] انظر: مغيل، محمَّ

للبحوث والدراسات اإلسالميَّة، 2002م، ص101-97.

د خليفة: تاريخ األديان دراسة وصفيَّة مقارنة، ال ط، القاهرة، دار الثقافة العربيَّة، 2002م، ص253.   ]2] انظر: حسن، محمَّ

]3] انظر: السباعي، االسترشاق واملسترشقون ما لهم وما عليهم، م.س، ص29. 

رة من الحضارة اإلغريقيَّة التي ازدهرت يف الفرتة املسامَّة بالعرص الكالسيّك، ومتتّد منذ  ]4] الحقبة الهيلينيَّة: هي فرتة متأخِّ

أوائل القرن الرابع قبل امليالد وحتَّى موت اإلسكندر املقدويّن يف 323 ق.م. ويف هذه الفرتة اعتربت الثقافة اإلغريقيّة يف أوج 

عبقريّتها وعظمتها الفكريَّة والعلميَّة والفلسفيَّة، وهي بخالف الهيلينستيَّة التي تعترب ثقافًة مركَّبًة من عنارص يونانيَّة ورشقيَّة 

ح فيها الرشقيُّون حضارة اليونان بروحانيَّة الرشق وعاداته وعلومه. حمل فيها اإلغريقيُّون إىل الرشق الفلسفة، ولقَّ

د: "منهجيَّة االسترشاق يف دراسة التاريخ اإلسالمّي"، ضمن كتاب: مناهج املسترشقني، تونس، املنظَّمة  ]5] انظر: ابن عبود، محمَّ

العربيَّة للعلوم والثقافة، 1985م، ج1، ص353.
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دها ويرجعها إىل منبعها األصيّل، تحولت بيد علامء االسترشاق  األديان عاماًل يوحِّ

إىل أداة سطٍو فكرّي، يجري بواسطتها »إفراغ اإلسالم من مضمونه؛ وذلك بإرجاعه 

إىل مصادر خارجيَّة كالنرصانيَّة، واليهوديَّة، واملجوسيَّة، والبوذيَّة، والبابليَّة«]1]. وقد 

عن  املسترشقون  كتبها  التي  واملوسوعات  الدراسات  كّل  أنَّ  الباحثني  بعض  اعترب 

اإلسالم تسري عىل منهج )التأثري والتأثُّر( وال تعدوه]2].

وهذا املنهج الذي يقوم أصاًل -كام أرشنا- عىل محاولة تفريغ الظاهرة الفكريَّة 

من مضمونها، محاواًل رّدها إىل عنارص خارجية يف بيئات ثقافيَّة أخرى، دون وضع 

أيِّ منطٍق سابٍق ملفهوم التأثري والتأثُّر، بل بإصدار هذا الحكم دامئًا ملجرَّد وجود 

اتِّصاٍل بني بيئتني أو ثقافتني، وظهور تشابٍه بينهام، مع أنَّ هذا التشابه قد يكون 

كاذبًا وقد يكون حقيقيًّا، وقد يكون لفظيًّا وقد يكون معنويًّا]3].

المطلب الثالث: المنهج الفيلولوجّي التفكيكّي: 

كان  وإن  م،  املتقدِّ التاريخّي  املنهج  غري  املنهج  هذا  أّن  إىل  اإلشارة  من  بد  ال 

س. كالهام من املناهج املتَّبعة يف دراسة الكتاب املقدَّ

ة،  وال بد من اإلشارة -أيًضا- إىل أنَّ املنهج الفيلولوجّي قد يجمع منهجيَّات عدَّ

، أو نقد املصادر، أو  ّ ميكن الكالم عنها وبحثها بشكٍل مستقّل، من قبيل: النقد النيصِّ

تحقيق النصوص، فكّل هذه األمور تدخل يف املنهج الفيلولوجّي. 

: ما المنهج الفيلولوجّي؟:
ً

ال أوَّ

بشكٍل  النصوص  دراسة  بأنَّها:  الفيلولوجيا  تعريف  مخترص-  -وبشكٍل  ميكن 

ل لفهم الحضارة القدمية، مع مراعاة التطوُّر اإلنسايّن فيها سياسيًّا، واقتصاديًّا،  يؤهِّ

]1] النعيمي، االسترشاق يف السرية النبويَّة، م.س، ص34.

]2] مغيل، مناهج البحث يف اإلسالميّات لدى املسترشقني وعلامء الغرب، م.س، ص101-97.

]3] انظر: حنفي، حسن: الرتاث والتجديد موقفنا من الرتاث القديم، ال ط، القاهرة، مكتبة األنجلو املرصيَّة، ال ت، ص78. 
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واجتامعيًّا، وأدبيًّا؛ من خالل استيعاب عقليَّة الشعوب، وتطوُّرها الثقايّف، ومتظهراتها 

اللغويَّة.

ويهتّم علم الفيلولوجيا بنقاط رئيسة ثالث، هي:

 إعداد النصوص وطبعها. 1

 نقد صّحة النصوص. 2

 البحث عن مصادر النصوص.. 3

واصطالح  التاريخ،  عرب  اللغويَّة  ات  التغريُّ بدراسة  يعتني  الفيلولوجيا  فعلم 

الفيلولوجيا يف منشئه يدور بني معنيني: معنى قديم )دراسة النصوص القدمية(، ومعنى 

حديث )علم اللغة(، ويرى صبحي الصالح  أنَّ »اسم فقه اللغة عندهم ]أي الغربيِّني] 

)philology(: كلمة مركَّبة من لفظني إغريقيَّني: أحدهام )philos( مبعنى الصديق، 

والثاين )Logos( مبعنى الخطبة أو الكالم، فكأنَّ واضع التسمية الحظ أنَّ فقه اللغة 

يقوم عىل حّب الكالم، للتعمق يف دراسته من حيث قواعده وأصوله وتاريخه، وعىل 

هذا النحو كان العلامء يف عرص إحياء العلوم يفهمون »فقه اللغة«، بل كان هذا االسم 

إذا أطلقوه ال ينرصف إالَّ إىل دراسة اللغتني اإلغريقيَّة والالتينيَّة؛ من حيث قواعدهام، 

وتاريخ أدبها، ونقد نصوصها«]1]. وبذلك يدّل اصطالح الفيلولوجيا يف الغرب قدمًيا عىل 

االعتناء بالنصوص القدمية دراسة ونقًدا وتحقيًقا وضبطًا… ابتداًء بالنصوص اليونانيَّة 

والالتينيَّة فالرشقيّة )العربيَّة والفارسيَّة…( ثمَّ العربيَّة.

اليونانيَّة  اللغة  ليتعدى دراسة  الفيلولوجيا،  ع يف  إنَّه حصل توسُّ القول  وميكن 

فقط، ويشمل دراسة أّي لغة من اللغات ذات بعد حضارّي.

»وهذا املصطلح له معان مختلفة يف اللغات األوروبيّة، ففي اللغة اإلنكليزيّة 

ا يف األملانيَّة، فإنَّه يستعمل عنوانًا للّداسة  يعني )الدراسات التاريخيَّة املقارنة(، وأمَّ

العلميَّة املتعلِّقة بالنصوص األدبيَّة، وال سيَّام تلك املتعلِّقة بالعامل اإلغريقّي الرومايّن 

]1] انظر: الصالح، صبحي إبراهيم: دراسات يف فقه اللغة، ط1، بريوت، دار العلم للماليني، 1960م، ص20. 
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الثقافة والحضارة  القديم، ويستعمل فيها -أيًضا- عىل نحٍو أكرث عموميَّة لدراسة 

من خالل الوثائق األدبيَّة. وهو يعمد يف فرنسا إىل دراسة النصوص األدبيَّة املكتوبة، 

ونقدها، وإعدادها للنرش. ومعنى ذلك أّن ما يعنيه مصطلح )الفيلولوجيا( يف اللغة 

مة من مراحل علم اللغة الذي كان من أهّم بشائره  اإلنكليزيَّة هو مرحلة متقدِّ

تطبيق منهج البحث التاريخّي ومنهج البحث املقارن يف دراسة اللغة«]1].

وهناك دراسات استرشاقيَّة فيلولوجيَّة كثرية حول القرآن الكريم، نذكر أبرزها 

-عىل أن يأيت الرّد عىل بعضها يف طيَّات أبحاث الكتاب- ومن هذه الدراسات:

كتابه  يف  نولدكه  للمسترشق  القرآنيَّة  النصوص  حول  الفيلولوجيَّة  الدراسة  ـ 

»تاريخ  القرآن« يف الجزء األوَّل منه والذي حمل عنوان: »يف أصل القرآن«

ـ دراسة املسترشق اإلنكليزّي وليام موير، وذلك يف كتابني له: أحدهام يف السرية 

د«، واآلخر يف القرآن، بعنوان: »القرآن: نظمه وتعاليمه  وهو كتاب »حياة محمَّ

سة« وشهادته للكتب املقدَّ

ـ دراسة املسترشق املجرّي جولدتسيهر يف كتابه »العقيدة والرشيعة يف اإلسالم« 

د واإلسالم« يف موضوع »محمَّ

الفرنيّس ريجيس بالشري يف كتابيه »القرآن -نزوله، تدوينه،  ـ دراسة املسترشق 

ترجمته، وتأثريه-« و»تاريخ األدب العريّب«، فهو أحد الذين رصَّحوا أنَّ الفيلُولُوجيا 

د هي مام يُعني عىل اكتشاف معامل  القرآن الذي مُيثِّل انعكاًسا لسرية النبّي محمَّ

قراءة  »إعادة  قبيل:  املنهج هي من  التي يستخدمها أصحاب هذا  والعبارات 

األدب  »تاريخ  كتابه  يف  بالشري  تعبري  أو  بريك،  لجاك  كتاب  عنوان  وهو  القرآن« 

بعنوان  لكسنربغ  كريستوف  كتبه  ما  أو  القرآيّن«،  النّص  »تكوين  بعنوان  العريّب« 

»قراءة رسيانيَّة آراميَّة للقرآن -مساهمة يف تحليل اللغة القرآنيَّة-«.

لفي، عيل حسن عبد الحسني: فقه اللغة وعلم اللغة والفيلولوجيا مداخالت اصطالحيَّة، مجلَّة العميد )مجلَّة فصليَّة  ]1] الدَّ

محّكمة(، العدد 2، ذو الحجة 1435هـ.ق، ص217.
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ثانًيا: نقد المنهج الفيلولوجّي:

1. االعتامد عىل الفرضيَّات املسبقة:

استخدم املسترشقون هذا املنهج يف دراستهم للنصوص اإلسالميَّة، وبرعوا من 

هذه الناحية وأجادوا، وكان لهم يف ذلك جهٌد كبرٌي وفضٌل يف استخراج العديد من 

املخطوطات، وقد ساعدهم عىل ذلك معرفتهم للعديد من اللغات واطِّالعهم عىل 

واآلثار، وقد  النقوش  للعديد من  واكتشافهم  أماكنها،  إىل  املخطوطات ووصولهم 

برعوا يف جمع هذه املخطوطات ومقابلتها والتوفيق بينها، كام برعوا يف الدقَّة يف 

الرتجمة وتحقيق النصوص وإرجاعها إىل مصادرها األصليَّة. ولكنَّ هذه الطريقة مل 

تسلم من الخطأ؛ فإنَّ أغلب املسترشقني قد رسخت يف أذهانهم فرضيَّات علميَّة 

تها]1]. وأحكام مسبقة، وهم يحاولون إثباتها دامئًا وتطويع النصوص للربهنة عىل صحَّ

2. التفكيك:

يعتمد املنهج الفيلولوجي يف بناء املوضوع عىل النصوص التي يجتهد يف جمعها 

الباحث من املصادر املتاحة، ويركِّز عىل جزئيات املوضوع إذا وجدها جاهزًة أو 

يعمل عىل تجزئة املوضوع إن كان فيه تركيب، ثمَّ يبحث لكلِّ جزٍء عن أصٍل يف 

النتيجة  السابق عليه؛ ثم إذا حان وقت استخالص  الرتاث  الرتاث اإلسالمّي أو يف 

يتوقَّف صاحبه أو يرتدد خوفًا من أن تكون هناك نصوص مل تكتشف بعد قد ال 

تؤيِّد الحكم الذي قرَّره، فهو -إًذا- ال يصل إىل نتيجة نهائيَّة، بل يرتك الباب مفتوًحا 

ة احتياطه وعدم استسالمه  املنهج إيجايبٌّ لشدَّ الظاهر، فإنَّ هذا  أحيانًا. وحسب 

للتخمينات والفرضيَّات، لكن هذه املزايا ال تلبث أن تتوارى أمام املساوئ الناتجة 

فتامرِس  ة،  خاصَّ أيديولوجيَّة  خلفيَّة  املسترشقني  عند  املنهج  لهذا  أنَّ  ذلك  عنها؛ 

النصِّ  عىل  خطريًا  عدوانًا  -عندئٍذ-  املنهج  هذا  يعتمدها  التي  التجزيئيَّة  النظرة 

وصاحبه، فتفتِّته وتقتل الحياة يف سياقه، وتنتزع منه ما تريد وتلقي بالباقي وراء 

ظهرها. وأخريًا، فإنَّ حرَص هذا املنهج عىل ردِّ كلِّ فكرٍة إىل أصٍل سابٍق عليها يصدر 

]1] انظر: الحاّج، نقد الخطاب االسترشاقّي، م.س، ص171. 
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ٍر مسبٍق مفاده أنَّ حضارًة ما عقيمة؛ وبالتايل فإنَّ مفكِّريها عاجزون عن  عن تصوُّ

اإلبداع والتجديد]1].

وعليه، ميكن اختصار املعامل الرئيسة لهذا املنهج يف أمرين:

ة. 1  تفكيك القضيَّة الكلِّيّة إىل جزئيَّات عدَّ

2 ..  عزل تلك الجزئيَّات عن ذلك املفهوم الكيّلّ

ومثال عىل ذلك أنَّهم حكموا -مثاًل- عىل وضع املرأة املسلمة من خالل عنارص 

االختالط،  وعدم  الزوجات،  د  وتعدُّ كالحجاب،  لإلسالم  الكلِّيَّة  الرؤية  عن  معزولة 

إىل غري ذلك من هذه األشياء التي تبدو سلبيَّة يف إطار النظرة الجزئيَّة السيعة 

املفصولة عن الرؤية الكلِّيَّة لوضع املرأة يف اإلسالم، وباملقابل تأيت النظرة االسترشاقيَّة 

للمرأة الغربيَّة يف ضوء عنارص جزئيَّة تبدو إيجابيَّة يف شكلها املفصول عن اإلطار 

العاّم، كعالقاتها املفتوحة مع الرجال، وحّريَّتها غري املنضبطة. والنظرتان مخطئتان؛ 

ًرا صحيًحا عن حال املرأة عند الجانبني ويف  م تصوُّ لقيامهام عىل وقائع جزئيَّة ال تقدِّ

الرؤيتني اإلسالميَّة والغربيَّة.

3. اإلسقاط:

بالدراسات  يتعلَّق  ما  يف  خصوًصا  الفيلولوجّي،  للمنهج  نقٍد  وأهّم  أبرز  لعلَّ 

القرآنيَّة االسترشاقيَّة، هو أنَّ هذا املنهج قام بإسقاط النتائج التي خرج بها من نقد 

)الكتاب املقدس( عىل  القرآن الكريم. وال يهّمنا يف هذه الدراسة توجيه النقد إىل 

أصل املنهج الفيلولوجّي، بل يكفي بيان سلبيَّات تطبيقه عىل النصوص القرآنيَّة.

ويتطوَّر  البيئة  ألثر  يخضع  القرآن  أنَّ  »إثبات  اإلسقاط  من  األساس  والهدف 

بتطوُّرها، وتنعكس فيه املصالح االجتامعيَّة والسياسيَّة«]2]. 

ناتها األيديولوجيَّة واملنهجيَّة، ضمن:  د عابد: الرؤية االسترشاقيَّة يف الفلسفة اإلسالميَّة طبيعتها ومكوِّ ]1] انظر: الجابري، محمَّ

مناهج املسترشقني يف الدراسات العربيَّة اإلسالميَّة، املنظمة العربيَّة للثقافة والرتبية والعلوم، 1985م، ج1، ص325.   

]2] الطعان، أحمد إدريس: العلامنيُّون والقرآن الكريم تاريخيَّة النّص، ط1، الرياض، دار ابن حزم، 1428هـ.ق، ص530. 
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المطلب الرابع: المنهج اإلسقاطّي]]]:

يف الواقع منهج اإلسقاط هو عبارة عن توصيٍف للدراسات االسترشاقيَّة، ال أنَّه 

التاريخّي أو املنهج الفيلولوجّي،  منهج يعتمده املسترشقون كام هو حال املنهج 

عمليَّة  االسترشاقيَّة  بالدراسات  ني  املهتمِّ بعض  عدَّ  ولذا  املنهاج؛  من  ذلك  غري  أو 

اإلسقاط منهًجا معتمًدا لدى بعض الدارسني الغربيّني للعلوم اإلسالميّة. والحقيقة 

أنَّ هذا املنهج منهٌج نفيسٌّ ال ميكن التحرُّر منه إالَّ بالتقيُّد الجازم باملنهج العلمّي 

ة، ولهذا السبب فهو منهٌج مذموٌم من جهة، وال يُحبّذ  السليم واألمانة العلميَّة الحقَّ

الوقوع فيه -بقصٍد أم بغري قصد- واإلعالن عن استعامله من جهٍة أخرى، كام أنَّه 

ليس منسوبًا يف بدايته إىل أحٍد بَعينه. نعم، ميكن اعتبار أّي عمليّة إسقاط هي 

غري علميَّة سواء صدرت من املسترشقني أو من غريهم، ولكن لكرثة وقوع هؤالء يف 

اإلسقاطات اعترب هذا اإلسقاط منهًجا؛ ألنَّه من غري املنطقّي الوقوع بهذا الحجم 

الكبري والخطري دون قصد.

وعلامء النفس اعتربوا اإلسقاط عمليةَّ ال شعوريَّة يقوم بها املسقط عىل أفكار 

اآلخرين؛ ألنَّهم كام قالوا: »اإلسقاط حيلة نفسيَّة، يلجأ إليها الشخص وسيلًة للدفاع 

عن نفسه ضّد مشاعر غري سارّة يف داخله، مثل الشعور بالذنب أو الشعور بالنقص، 

فيعمد -عىل غري وعٍي منه- إىل أن ينسب لآلخرين أفكاًرا ومشاعر وأفعااًل حياله، 

ثمَّ يقوم من خاللها بتربير نفسه أمام ناظريه«]2].

ويبدو أنَّ تفسري كّل عمليَّات اإلسقاط عىل أنَّها عمليَّات ال شعوريَّة غري صحيح؛ 

االسترشاقيّة  الدراسات  نلحظها خصوًصا يف  إسقاٍط مقصودة،  ألنَّ هناك عمليَّات 

والغربيّة لإلسالم والقرآن الكريم.

مناهج  يف  اإلسقاط  شوقي:  خليل،  أبو  انظر:  املسترشقني،  عند  املختلفة  وصوره  اإلسقاط  منهج  حول  االطِّالع  من  ملزيٍد   [1[

ين، ط1، دمشق، دار الفكر املعارص، 1998م. املسترشقني واملبرشِّ

]2] عوَّاد، محمود: معجم الطّب النفيّس والعقيّل، ط1، عامن، دار أسامة، 2006م، ص67.
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أنَّ  نرى  سيأيت-  -كام  وعلومه  الكريم  للقرآن  دراساتهم  بعض  مراجعة  فعند 

هؤالء قد مارسوا عمليَّة اإلسقاط متأثِّرين بخلفيَّاتهم العقديَّة وموروثاتهم الفكريَّة، 

كتبهم  حقِّ  يف  ثبت  مبا  الكريم  القرآن  رَمي  إىل  يهدف  نفيسٍّ  بدافعٍ  ومندفعني 

سة، واالنتقاص من هذا الكتاب العظيم. املقدَّ

النامذج  يف  الدخول  دون  من  املنهج  هذا  عىل  املخترصة  اإلضاءة  وسنحاول 

اإلسقاطيَّة يف الدراسات االسترشاقيَّة، من قبيل: إسقاط املفاهيم االسترشاقيَّة عىل 

التعريف بالقرآن الكريم، أو إسقاط املفاهيم االسترشاقيَّة عىل تاريخ القرآن الكريم، 

واإلسقاطات ذات املنطلقات الدينيَّة أو الفكريَّة، وغري ذلك؛ ألنَّنا سنبنيِّ بعًضا من 

ذلك يف األبحاث القادمة.

: تعريف المنهج اإلسقاطّي:
ً

ال أوَّ

هو إسقاط الواقع املعيش عىل الحوادث والوقائع التاريخيَّة، إنَّه تصوُّر الذات 

يف الحدث أو الواقعة التاريخيَّة]1]. فاملنهج اإلسقاطّي هو املنهج الذي يُسقط فيه 

املسترشق من ذاته عىل املوضوع، أي مامَّ يف ذهنه من أحكاٍم مسبقٍة من ثقافته 

ة، فتغطِّي املوضوع وتكون بدياًل عنه، وقد يصل األمر إىل  ودينه وتحيُّزاته الخاصَّ

ة. حدِّ التعصب لهذه األحكام اإلسقاطيَّة الخاصَّ

ديَّة«  كام فعل »ِجْب« قياًسا عىل املسيحيَّة نسبًة  ى اإلسالم -مثاًل- »املحمَّ فيسمَّ

إىل املسيح، أو البوذيَّة نسبة إىل بوذا، أو الكونفوشوسيَّة نسبة إىل كونفوشيوس، 

د، بل  أو التاويَّة نسبة إىل تاو.. مع أنَّ اإلسالم غري مشتّق من اسم الرسول محمَّ

من لفظ »سلم«.

التخلّص  استطاعته  وعدم  هواه،  إىل  الباحث  خضوع  يف  املنهج  هذا  ويتمثَّل 

من االنطباعات التي تركتها عليه بيئته الثقافيَّة املعيَّنة، وعدم تحرُّره من األحكام 

املسبقة التي يكوِّنها عن موضوع بحثه، ويعني ذلك تفسري التاريخ بإسقاط الواقع 

]1] عزوزي، حسن: مناهج املسترشقني البحثيَّة يف دراسة القرآن الكريم، ال ط، ال م، ال ن، ال ت، ص33.
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ونها يف  التاريخ، فيفسِّ الضاربة يف أعامق  التاريخيَّة  الوقائع  املعاش عىل  املعارص 

ومجتمعاتهم،  حياتهم  واقع  من  يعرفونه  وما  ة  الخاصَّ ومشاعرهم  ضوء خرباتهم 

وهم بذلك يحاولون إثبات الصور املرسومة يف أذهانهم حتَّى وإن استحال وقوعها 

وينفون الحقائق الواقعة التي ال تتصوَّرها أذهانهم]1].

ثانًيا: نقد المنهج اإلسقاطّي: 

من املالحظات املنهجيَّة عىل هذا املنهج:

ـ هذه املنهجيَّة خاضعة للهوى، وبالتايل ال يرجى منها إعطاء نتائج صائبة حول 

اإلسالم وحضارته وعلومه

ة،  ـ ما يف ذهن املسترشق هو أحكام مسبقة من ثقافته ودينه وتحيُّزاته الخاصَّ

حدِّ  إىل  األمر  يصل  وقد  عنه.  بدياًل  وتكون  فتغطّيه  املوضوع،  عىل  يُسقطها 

ة. التعصب لهذه األحكام اإلسقاطيَّة الخاصَّ

المطلب الخامس: المنهج التحليلّي:

املنهج التحلييّل: هو منهج يقيض بتحليل الظاهرة املركَّبة إىل عنارصها األوَّليَّة 

التي تكوَّنت منها ملعرفة األجزاء بوضوٍح وإصدار األحكام عىل كلٍّ منها. وهو أفضل 

من ترك الظاهرة الكلِّيَّة والحكم عليها دون رؤية األجزاء من قبل. الكّل مركَُّب من 

منها.  يتكوَّن  التي  األجزاء  الكّل دون معرفة  الحكم عىل  إصدار  أجزاء، وال ميكن 

اإلسالميّة علوم، وكلُّ  والحضارة  أجزاء.  الجسم، كلٌّ منهام مركَّب من  الفكر مثل 

ٌن من موضوعات، وكلٌّ موضوٍع من موضوعات أصغر، وبتفكيكها تضيع  علٍم مكوَّ

، ال ميكن تقطيعه إىل أجزاء مثل التوحيد يف علم  ّ الرؤية الكلِّيَّة. والحضارة قصٌد كيلِّ

ة يف علم أصول الفقه، والحكمة يف الفلسفة، والكامل  أصول الدين، واملصلحة العامَّ

د: "العيوب املنهجيَّة يف سياق الروايات الحديثيَّة عند املسترشق مونتغمري وات يف كتابَيْه  ]1] انظر: الجعفري، نعامت محمَّ

د يف املدينة«"، مجلَّة الرشيعة والدراسات اإلسالميَّة، جامعة الكويت،السنة 29، العدد 97، ص208. د يف مكَّة«، و»محمَّ »محمَّ
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ديكارت عندما جعل  منذ  التحلييّل  املنهج  بأنَّه وضع  الغرب  ويعتزُّ  التصوُّف.  يف 

الرتكيب واملراجعة.  الحدس وقبل  بعد  العقيّل  املنهج  الثانية يف  القاعدة  التحليل 

وصحيٌح أنَّ الغرب تفادى عيوب التحليل بالرتكيب يف املنهج التكاميّل يف علم النفس 

واملنهج الجديّل الكتشاف قوانني التاريخ... لكّن قوَّة الحضارة اإلسالميّة يف مقاصدها 

الكلِّيَّة، وتفتيتها يضعفها ويضيع رؤيتها للعامل ويحّولها إىل شذراٍت تاريخيَّة رِصف. 

الكلِّيَّات، سواء يف  التحقُّق من صدق  الغرب  التحلييّل يف  املنهج  الهدف من  كان 

ه األصوليُّون  تحليل الظواهر أم يف تحليل النفس أم يف تحليل اللغة. وهو ما سامَّ

السرب والتقسيم يف البحث عن العلَّة الفاعلة، أو العلَّة املؤثِّرة، أو العلَّة املناسبة، 

ما  وهو  منها،  واحدة  كّل  اختبار  ثمَّ  املمكنة،  العلل  رصد  بعد  املالمئة،  العلَّة  أو 

ه اللغويُّون القسمة لأللفاظ وأنواعها. والتحليل عند القدماء وسيلٌة ال غاية. يف  سامَّ

حني أنَّ استخدام املسترشقني للتحليل هو لضياع النظرة الكلِّيَّة، وتحويل الحضارة 

اإلسالميَّة الحيَّة إىل أجزاء متناثرة مثل أجزاء محرِّك مفكَّك وال يعمل]1].

ّ الشامل. وهو أهّم ما  يُستعمل املنهج التحلييّل عمًدا للقضاء عىل الطابع الكيلِّ

ٍّ شامل، فبتفتيت الكّل ال  مييِّز الحضارة اإلسالميّة التي قامت -أيًضا- عىل وحٍي كيلِّ

يرى أحد األجزاء املتناثرة، ومن ثمَّ ال تختلف الحضارة اإلسالميَّة عن الغربيَّة يف يشء، 

فكلٌّ منهام ستبدو يف هذه الحالة وكأنَّها مجموعٌة متناثرٌة من األجزاء. وقد يُستعمل 

الهدم املنهجّي، وقضاًء عىل  التحليل بطريق ال شعورّي تعبريًا عن رغبٍة دفينٍة يف 

ق الباحث، من خالله وتحت دعاوى  املوضوع، فالتحليل تفتيت وسحق، وقد يحقِّ

منهجيَّة، ما يريد من القضاء عىل الظاهرة إن أراد، أو تقدميها بطريقٍة غري موضوعيَّة 

وغري سليمة. وقد يُستعمل التحليل حتى ميكن رّد كّل جزٍء إىل أجزاء شبيهة يف حضارات 

مة إلثبات األثر الخارجّي، وتفريغ الحضارة من  معارصة، ومن ثمَّ يكون التحليل مقدِّ

مضمونها األصيل، واالدِّعاء بأنَّ كلَّ اكتشافاتها ومنجزاتها املعرفيَّة -مثاًل- مأخوذة أصاًل 

من ثقافاٍت وحضاراٍت أخرى، ويف هذا تقليٌل من شأن جهدها وموروثها]2].

]1] انظر: حنفي، حسن: "مناهج االسترشاق"، صحيفة االتِّحاد، 28 سبتمرب 2018م.

]2] انظر: حنفي، حسن: "االسترشاق واملنهج التحلييّل"، صحيفة االتِّحاد، 22 أغسطس 2015م.
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المطلب السادس: منهج البن�اء والهدم والمالحظات 
ة على سائر المناهج: العامَّ

: تعريف منهج البناء والهدم: 
ً

أوال

منهج البناء والهدم، حيث اإلطراء واملديح ثمَّ الطعن. ففي مرحلة البناء، يقوم 

املسترشق باإلطراء عىل الظاهرة التي يدرسها، أو عىل جوانب ثانويَّة منها، ثم يأيت 

دور الهدم، حيث يجرِّد تلك الظاهرة من أهّم مقّوماتها وأركانها عىل نحٍو يؤدِّي 

إىل سقوطها، وهذا ما اعتمد عليه املسترشقون املعارصون أمثال وات، غوستاف 

فون غرونبوم]1].

فعىل سبيل املثال املسترشق الفرنيّس »غوستاف لوبون« )Lebon( )ت1931م( 

يستخدم هذا املنهج يف كتابه »حضارة العرب« فيذكر -عىل سبيل املثال- أفكاًرا 

صحيحًة ومعتدلًة عن اإلسالم، ويشيد باإلسالم ونبيِّه، وبعد جملٍة وافرة من املديح 

وأصحاب  املتهّوسني  فصيلة  ضمن  النبّي  فيصنِّف  الهدم،  بعمليَّة  يبدأ  واإلطراء، 

اإلسالم.  ونبيِّ  والقرآن  اإلسالم  فهم  عىل  الخطرية  املناهج  من  غريها  إىل  الرصع، 

وسيأيت تفصيٌل آخر للمناهج يف مبحث مناهج دراسة القرآن الكريم.

ة: ة على المناهج االستشراقيَّ    ثانًيا: مالحظات عامَّ

االسترشاقيَّة،  املناهج  البحث يف  منطلقات  ة عىل  عدَّ -هنا- مالحظات  ل  نُسجِّ

تتمثَّل يف عاملني:

ـ جهُل كثريٍ من املسترشقني بحقائق اإلسالم… وهذا الجهل قد أدَّى بهم إىل 

كثريٍ من األخطاء يف استنتاجاتهم العلميَّة

ـ الحكم املسبق عىل اإلسالم، وإنكار كثريٍ من املسلَّامت التي يرتكز عليها الفكر 

]1] انظر: النعيمي، االسترشاق يف السرية النبويَّة، م.س، ص35.  
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بالوحي والقرآن والسنَّة والعقيدة. و»يعتمد  يتعلَّق  ما  ة يف  اإلسالمّي، وبخاصَّ

جمهرة املسترشقني يف تحرير أبحاثهم عن الرشيعة اإلسالميّة عىل ميزاٍن غريٍب 

الـُمْخلَِص  العالِـَم  أنَّ  املعروف  فمن  العلمّي،  البحث  ميدان  يف  الغرابة  بالغ 

النصوص  ويتابع  عنه،  البحث  يريد  ما  كلِّ هوًى وميٍل شخيصٍّ يف  يتجرَّد عن 

واملراجع املوثوق بها، فام أدَّت إليه بعد املقارنة والتمحيص كان هو النتيجة 

يضعون  املسترشقني  أغلب هؤالء  ولكنَّ  اعتقادها.  عليه  ينبغي  التي  املحتّمة 

يف أذهانهم فكرًة معيَّنًة يريدون تصيُّد األدلَّة إلثباتها، وحني يبحثون عن هذه 

تها مبقدار ما يهّمهم إمكان االستفادة منها لدعم آرائهم  هم صحَّ األدلَّة ال تهمُّ

الشخصيَّة«]1].

م  إنَّ مناهج البحث االسترشاقيَّة بخصائصها املتميِّزة ال ميكنها بحال أن تقدِّ ـ 

يحكم  الذي  التفكري  ألنَّ  اإلسالمّي؛  لتاريخنا  متامسًكا  شاماًل  معقواًل  تفسريًا 

عقليَّة املسترشق هي الدوافع املادِّيَّة، ولذا تسعى مناهحهم دامئًا إىل ترجيح 

ا طمسها  الدافع املادِّّي، وتقليص مساحة الدوافع الروحيَّة يف حركة التاريخ، ورمبَّ

وإنكارها أساًسا. فهي ال تقوم عىل أساٍس متوازٍن ينظر إىل القيم الروحيَّة واملاديَّة 

الة مشرتكة يف صنع التاريخ.  عىل أنَّها عوامل فعَّ

ـ من املشاكل التي تحكم املناهج االسترشاقيّة هي مركزيَّة الغرب يف عمليَّة أّي 

تقييم ألّي منوذٍج آخر؛ فالثقافة والحضارة الغربيّة هي األعىل واألسمى واألنقى، 

وبالتايل إنَّ طريقة الحياة الغربيّة هي النموذج الصحيح الوحيد الذي ميكن أن 

سة  يُتَّخذ مقياًسا للحكم عىل سائر طرائق الحياة؛ ألنَّ كلَّ مفهوٍم ثقايفٍّ أو مؤسَّ

إىل  ينتمي -حتاًم-  ا  إمنَّ الغريّب،  النموذج  يتعارض مع  أديبٍّ  تقييٍم  أو  اجتامعيَّة 

درجٍة من الوجود أدىن وأحّط.

]1] السباعي، مصطفى: منهجيَّة االسترشاق واملسترشقون، ال ط، بريوت، املكتب اإلسالمّي، 1979م، ص34.
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تقدم يف املبحث السابق إطاللٌة عامٌة عىل معنى املنهج، وعرضنا بعًضا من املناهج 

التي اعتمدها املسترشقون يف دراستهم للرشق وباألخص العلوم واملعارف اإلسالميّة 

ومن هذه املناهج: املنهج التاريخي، واملنهج الفيلولوجي، واملنهج اإلسقاطي، وغري 

ذلك مام تقّدم، وما نريد طرحه يف هذا املبحث هو خصوص مناهج دراسة القرآن 

الكريم التي تتقاطع مع املناهج العاّمة، وفيها بعض الخصوصيات األخرى. 

وقبل الدخول يف مناهج املسترشقني يف دراستهم للقرآن، ال بّد من اإلشارة إىل 

بعض النقاط املنهجية املهّمة يف هذا الصدد:

المطلب األّول:

: ال منهجية الكتابات األولى لالستشراق:
ً

أوال

عندما بدأت دراسات املسترشقني لإلسالم مل تكن كتابات علمية ومنهجية وال 

الحربية،  الدعاية  أسلحة  من  أسلحة  كانت  وإمنا  التاريخ،  حقائق  تتوخى  بحوثًا 

وأسلوبًا انتقاديًا ضد اإلسالم وأهله؛ وذلك رّدة فعل ملا القوا من هزائم عىل أيدي 

املسلمني.

العصور  يف  التي صدرت  الكتب  كانت  اإلسالم  عىل  الكتابات  هذه  أشد  ومن 

الوسطى، أما كتب القرنني الحادي عرش والثاين عرش فقد متيزت بكثري من التهور 

واالندفاع يف حرب اإلسالم وأهله]1].

الكتابات،  أننا ال نستطيع اكتشاف املناهج االسترشاقيّة من هذه  وهذا يعني 

بل ال بّد من تتبع الدراسات األخرى التي كتبت يف ما بعد ذلك خصوًصا من القرن 

الثامن عرش إىل القرن العرشين.

]1] انظر: رضوان، عمر بن إبراهيم: آراء املسترشقني حول القرآن الكريم وتفسريه، ال ط، الرياض، دار طيبة، ال ت، ص77.
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ثانًيا: اختالف المناهج باختالف الباحثين:

»إّن املناهج الخاصة باملسترشقني يف بحث الدراسات والقضايا القرآنيّة، تتغرّي 

توظيف  يف  الفكرية  ومنطلقاته  الباحث  لخلفيات  تبًعا  آلخر،  بحث  من  وتتبّدل 

املنهج عىل الدراسة بعينها«]1]. 

وعلومه،  الكريم  القرآن  دراسة   يف  املسترشقني  مناهج  استقراء  خالل  ومن 

يلحظ الباحث صعوبة استبانة طرق املعالجة، وآليات املنهج املوظف، نظرًا لتباين 

الخلفيات الفكرية التي ينطلق منها هؤالء يف دارستهم للقرآن.

طبًعا هذا ال مينع من وجود مناهج عامة حكمت أغلب الدراسات االسترشاقيّة  

للقرآن، ولكن من الصعوبة مبكان االلتزام مبنهج أو أكرث وتعميمه عىل كل الدراسات 

االسترشاقيّة من دون مالحظة املناهج البحثية للباحث نفسه، التي قد تختلف من 

مسترشق آلخر؛ مبعنى أنّه قد يستخدم منهًجا ما أو أكرث من منهج، ولكنه يف الوقت 

اتفق معه يف  آخر،  استخدمه مسترشق  ما  به، غري  ا  منهًجا خاصًّ يستخدم  نفسه 

املنهج العام، وال بد من االلتفات أيًضا إىل أّن منهج املسترشق الخاص قد يؤثر حتى 

عىل منهجه العام. ولذا اعتقد أنّه من األدق من الناحية العلميّة اعتامد املناهج 

املنوطة بالدراسة نفسها وتحليلها.

ا: هل يصح حصر المناهج االستشراقّية القرآنّية بعدد معين؟
ً
ثالث

عىل الرغم من املالحظة املتقدمة، من املمكن اإلشارة إىل بعض املناهج العامة 

السؤال هو هل  ولكن  االسترشاقية،  الدراسات  من  كثري  لوحظ وجودها يف  التي 

ميكن حرص هذه املناهج بعدد معني؟

عند  املتعددة  القرآنيّة  املوضوعات  عىل  غلب  قد  أنّه  الباحثني  بعض  يعترب 

املسترشقني اتّجاهات عّدة؛ من أهّمها:  

]1] باعثامن، صالح بن سعيد بن سامل: "منهج املسترشقني يف دراسة القضايا القرآنيَّة"، حوليَّة جامعة األزهر كلِّيَّة أصول الدين 

والدعوة باملنوفيَّة، العدد 36، 2017م، ص51.  



205

الفصل الثالث: مناهج املسترشقني يف الدراسات اإلسالمّية والقرآنّية

املقدس 	  الكتاب  نقد  علم  ضوء  يف  الكريم  القرآن  دراسة  اتجاه    

.Biblical Criticim

 اتجاه دراسة القرآن الكريم يف ضوء املنهج التنصريي.	 

 اتجاه دراسة القرآن الكريم يف ضوء املنهج املقارن.	 

 االتجاه املرتبط برتجامت معاين القرآن الكريم]1].	 

وبعض الباحثني عمموا املناهج ولكنهم اختلفوا يف عددها وتسمياتها، فبعضهم 

منهج  وهو  واحًدا  منهًجا  تتعدى  ال  املسترشقني  عند  املختلفة  املناهج  أن  اعترب 

»مارس  فقد  السابقة،  األبحاث  يف  املنهج  هذا  إىل  اإلشارة  تقدمت  وقد  اإلسقاط 

الفكرية  وموروثاتهم  العقدية  بخلفياتهم  متأثرين  اإلسقاط  عملية  املسترشقون 

كتبهم  يف حق  ثبت  مبا  الكريم  القرآن  رَمي   إىل  يهدف  نفيس  بدافع  ومندفعني 

املقّدسة ودياناتهم املحرّفة، محاولني بذلك االنتقاص من قدر هذا الكتاب الذي ال 

يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، والذي -ال محالة- يشهد له يف كل عرص 

شهوٌد ُجدٌد باإلعجاز والعظمة.

ومنهم من عدها أربعة مناهج وقال إنّه ميكن إجامل هذه املناهج التي يشرتك 

فيها عدد من املسترشقني قدميًا وحديثًا وهي النزعة التأثريية، االنشطارية، الشك 

لدراسة   االسترشاقيّة  »املناهج  عنوان:  ضمن  املناهج  هذه  وسنعرض  والتزوير، 

فال  املتقدمة  الثالثة  أخرى غري هذه  مناهج  أّن هناك  ونعتقد  الكريم«]2].  القرآن 

حاجة لحرص املناهج االسترشاقيّة  القرآنيّة بعدد معنّي.

رابًعا: المناهج االستشراقّية والظواهر الغيبّية:

بغّض النظر عن صحة املناهج االسترشاقيّة التي سنتعرض لها فإنّها ال ميكنها أن 

س، م.س، ص4-3.  ]1] انظر: حسن، دراسة القرآن الكريم عند املسترشقني يف ضوء علم نقد الكتاب املقدَّ

]2] انظر: ابن زكريا، إدريس؛ ابن محمود، عبد الرحمن: "أساليب االسترشاق وغاياته من دراسة الفكر اإلسالمّي"، مجلَّة بحوث 

إسالميَّة واجتامعيَّة، 2001م، ص144-139. 
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تعالج الظواهر الغيبية كالقرآن الكريم، ألنّها باألصل تعالج هذه الحقائق الغيبية 

وفق املنهج املادي والعقيل املحض، ومن هنا كانت نتائجها غري صحيحة، وال تزيد 

الباحث إال بُعًدا عن  القرآن وتعاليمه، هذا يف حال افرتضنا ُحسن النية عند هؤالء 

يف استخدام هذه املناهج.

يقول رودي باريت: »ونحن يف هذا نطبّق عىل اإلسالم وتاريخه، وعىل املؤلفات 

العربيّة التي نشتغل بها املعيار النقدي نفسه الذي نطبّقه عىل تاريخ الفكر عندنا 

وعىل املصادر املدونة لعاملنا نحن«]1].

خامًسا: حقدهم على اإلسالم:

عىل  والحقد  والكراهية  العنرصي،  التفوق  نظرية  من  هؤالء  أغلب  ينطلق 

اإلسالم، وهذا ليس مجرد إدعاء يف حقهم بل تشهد عىل ذلك عرشات بل مئات 

الدراسات التي سطّروها عن اإلسالم؛ وباألخص عن القرآن الكريم.

سادًسا: فكرة تغريب الفكر اإلسالمّي:

اإلسالمّي،  والفكر  الحضارة  تغريب  املسترشقون بشكل عام عىل فكرة  اعتمد 

حاول  فقد  اإلسالميّة،  الحضارة  تضعيف  ذلك  من  والهدف  دراساتهم  أغلب  يف 

هؤالء بكل األساليب والطرق املمكنة تغريب الفكر اإلسالمّي، واملقصود بالتغريب 

إظهار تفوق الفكر الغريب عىل الفكر اإلسالمّي، يقول بعض الباحثني: إّن »اصطالح 

الغريب  السيايس  املعجم  الرشق، ولكنه ظهر يف  ابتكارنا يف  ليس من  »التغـريب« 

باسم »Westernyation«، وكانوا يعُنون به نرْش الحضارة الغربيّة يف البالد اآلسيوية 

تحفظ  التي  املضادَّة  الُقوى  إزالة  الواقعة تحت سيطرتهم عن طريق  واإلفريقية 

لهذه البالد كِيانها وشخصيتها وعاداتها وتقاليدها، وأهّمها الدين واللغة، ويف زوال 

بعد  حتى  واالقتصادية  السياسية  الغربيّة  السيطرة  الستمرار  ضامن  القوى  هذه 

ويكاد  ظاهـريًا]2]  الغريب  االستعامر  نري  من  وتحرُّرها  البالد  هذه  استقالل  إعالن 

]1] زقزوق، االسترشاق والخلفيَّة الفكريَّة للرصاع الحضارّي، م.س، ص81. 

]2] هدارة، "التغريب وأثره يف الشعر العريّب الحديث"، م.س، ص8. 
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بنّي  قد  املختلفة،  التيارات  وكل  االسترشاقيّة  الحركة  مراحل  كل  يرافق  التغريب 

املسترشق هاملتون جب يف كتاب »وجهة اإلسالم«]1] الذي ألفه مع مجموعة من 

املسترشقني، وصدر سنة 1947م. وأشار إىل أّن الهدف من هذا البحث هو معرفة 

إىل أي حد وصلت إليه حركة تغريب الفكر اإلسالمّي، وما هي العوامل التي تحول 

دون هذا التغريب.

مناهج  أبرز  القارئ  يكتشف  أن  املذكور  الكتاب  مطالعة  خالل  من  وميكن 

التغريب التي يسقطها املسترشقون عىل الفكر اإلسالمّي. 

 occidentalism )ويستخدم اآلن يف الدراسات املعارصة مصطلحا )علم االستغراب

أو )فقه االستغراب( وهام يف مواجهة )التغريب( westernization الذي امتد أثره إىل 

الحياة الثقافية للعامل، وهدد استقاللنا الحضاري وامتد إىل أساليب الحياة وأمناطها.

بدراسات  ويعنى  االسترشاق  حركة  أو  علم  تقابل  حركة  أو  علم  فاالستغراب 

علمية وثقافية للغرب، أما التغريب فهو تقمص الفكر الغريب عىل حساب الفكر 

اإلسالمّي والثقافة اإلسالميّة]2].

المطلب الثاني: أهم المناهج االستشراقية في دراسة القرآن: 

: منهج األخذ بالنزعة التأثيرّية:
ً

أوال

وهذا املنهج هو ما يطلق عليه مصطلح »التأثر والتأثري«، -وسنشري إىل تطبيقاته 

يف األبحاث اآلتية-، وهو نزعة دراسية يأخذ بها من اعتادوا رد كل عنارص اإلسالم 

وعىل رأسها  القرآن إىل عنارص أخرى؛ كاليهودية أو النرصانية أو إليهام مًعا، ولألسف 

]1] الكتاب عبارة عن نظرة يف الحركات الحديثة يف العامل اإلسالمّي، من تأليف أشهر املسترشقني عىل اإلطالق )هـ.ا.ر. جب ،ل. 

عبد  د  اإلنكليزيَّة: محمَّ عن  ونقله  دة،  موحَّ رؤية  لصياغة  اجتمعوا  وقد  فريار(،  النقيب  برج،  كامبفامير، ك.ك.  ماسينيّون، ج. 

الهادي أبو ريدة. 

]2] انظر: نكاوي، فاتح محمد سليامن سة: معجم مصطلحات الفكر اإلسالمّي املعارص دالالتها وتطوُّرها، ال ط، بريوت، دار 

الكتب العلميَّة، ال ت، ص448. 
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الجنس  أن  الفرنيس  ورينان  األملاين،  املسترشقني كامركس هورتن  أرص جملة من 

بل عنده قصور يف هذا  االبتكار،  التفكري وال  التعمق يف  ليس من صفاته  العريب 

املجال فالعريب ليس من طبيعته التفلسف]1]. وهؤالء من شدة عنرصيتهم وتعصبهم 

ال يُرجعون املصادر اإلسالميّة فقط إىل مصادر يهودية ومسيحية، بل يصفون العرب 

بالقصور الذايت يف التفكري، وأّن العريب ال يتمكن من الناحية التكوينية من التفكري 

املعّمق والتفلسف، وهذا إن دّل عىل يشء فإمنا يدّل عىل مدى االنحطاط الفكري 

عند هذه العيّنة من املسترشقني.

وهذه النزعة التأثريية تشكل خطورة كبرية عىل أصالة الفكر اإلسالمّي، ال ألنّنا 

ال نعرتف بوجود تشابه يف بعض األمور واألفكار بني الفكر اإلسالمّي وغريه، بل ألّن 

محض التشابه ال يؤدي إىل تهجني الفكر اإلسالمّي وعدم أصالته والحكم عليه بأنّه 

فكر تلفيقٌي من أفكار يهودية، ومسيحية، وفارسية، وغري ذلك.

والفكرة الحارضة عند املسترشقني هي: كلام وجد تشابٌه بني األفكار اإلسالميّة 

نراجع  فعندما  إسالمية،  غري  الفكرة  أن  يعني  فهذا  األجنبية،  األفكار  من  وغريها 

خارجية  أصول  إىل  يرجعونه  نجدهم  اإلسالمّي  للتصوف  املسترشقني  دراسات 

التصوف  بني  متشابهة  عنارص  لوجود  إال  ليشء  ال  الهندي،  أو  الفاريس  كالعنرص 

اإلسالمّي والتصوف الفاريس.

ثم حاولوا تطبيق ذلك عىل  القرآن من خالل رّد قصصه، وأحكامه، وعقائده،... 

إىل التوارة، والتلمود، واإلنجيل، ...

ثانًيا: االنشطارّية:

االنشطاريّة تعني الفصل بني القيم املتكاملة يف الفكر اإلسالمّي، والقول بعجزها 

عن التفاعل والرتابط، وعدم قدرتها عىل االستيعاب والتكامل.

والفكر  اإلسالميّة  املعرفة  تكامل  مدى  جيًّدا  يعون  الغربيّون  واملسترشقون 

د: الجانب اإللهّي من التفكري اإلسالمّي، ط6، القاهرة، مكتبة وهبة، 1982م، ص18.  ]1] انظر: البهي، محمَّ
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اإلسالمّي املبني أساًسا عىل التكامل بني قيمه وُمثُله، والرتابط بني مختلف جوانبه، 

يسَعون  فإنّهم  اإلسالمّي؛  الفكر  مباحث  بعض  دراسة  يحاولون  عندما  ولكنهم 

التأكيد عىل استحالة التقاء  جاهدين إىل تجزئتها وعزل بعضها عن بعض؛ بقصد 

عنارص القوة والتكامل يف آن واحد.

املسترشقون  وحاول  الغريب  الفكر  يف  االنشطارية  إليه  وصلت  ما  أبرز  ولعل 

تطبيقه عىل الفكر اإلسالمّي هو الدعوة إىل االنفصال بني الحارض واملايض؛ فإنكار 

املايض كلّيًّة مع الدعوة إىل االنفصال عنه يعترب من خصائص الفكر الغريب، وهو 

ما يحاول بعض املسترشقني نقله إىل الفكر اإلسالمّي؛ حيث نجد ثثُلَّة منهم يرمون 

الرتاث اإلسالمّي بكل مهانة وانتقاص، بل إنّهم ينكرون عىل زمالئهم من التقليديني 

إضاعَة الوقت يف تكريس االتجاهات املطلوبة؛ ولذلك فإّن معظم املسترشقني ال 

صلته  يف  الخالد  وتراثه  اإلسالم  قيمة  عىل  التدليل  يف  املسلمني  مسلَك  يسلكون 

بالحياة]1].

ا: الشّك والتزوير:
ً
ثالث

من املناهج التي نراها يف كثري من الدراسات االسترشاقيّة وباألخص الدراسات 

القرآنيّة، وسيتّضح هذا األمر يف طيات هذه األبحاث. 

ال بّد من التنويه أّن منهجي الشك والتزوير استخدمهام علامء االسترشاق بشكل 

عام ولكن تم توظيفهام بشكل مكثّف وواضح يف مجال القرآن بهدف التشكيك 

مبصدر القرآن والوثوق بنقله، وجمعه، وترتيبه، والنسخ، واملك واملدين، باإلضافة إىل 

تزوير بعض الحقائق القرآنيّة املسلَّمة، وهذا املنهج قديم وقد استخدمه املرشكون 

يف بداية الدعوى اإلسالميّة فوصفوا النبّي بأنّه مفرتي، وأنّه تعلّم القرآن من برش 

وغري ذلك من االفرتاءات التي سيأيت الحديث عنها.

اإلسالميّة  املبادئ  تفسري  يف  الديكاريت  الشّك  املنهج  املسترشقون  واستخدم 

]1] ابن زكريا؛ ابن محمود، أساليب االسترشاق وغاياته من دراسة الفكر اإلسالمّي، م.س، ص143.  
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التي حصلت لألنبياء السابقني،  وظاهرة الوحي والنبوة، وتفسري بعض املعجزات 

لذلك كانت نتائجهم مخالفة العتقاد املسلمني]1]. 

تطبيقات املنهج الشيّك عند املسترشقني:

ولقد انساق املسترشقون املعارصون مع أسالفهم يف اتباع منهج الشّك واملبالغة 

يف إثارة الشكوك عىل الوقائع التاريخيّة الثابتة، والروايات الصحيحة املرتبطة بتاريخ 

القرآن وعلومه، واعتمدوا يف ذلك عىل عمليّة االنتقاء بطريقة مغرضة وهادفة إىل 

ما يصبون إليه من نتائج عكسية، والذي عزز بعض النتائج عند هؤالء األمور اآلتية:

نقله وسالمة  أمانة  الشك يف  القرآين دفعهم إىل  النص  ثقتهم يف صحة  عدم  ـ 

تبليغه.

ـ الشك يف جمعه وترتيبه، كام يدعي كثري من املسترشقني أّن النص القرآين الذي 

جاء به محمد قد نالته تعديالت بالزيادة والنقصان خاصة يف صورته املكتوبة، 

ووجدوا يف موضوع اختالف املصاحف الخاصة التي كانت بأيدي بعض الصحابة 

ميدانًا لزلزلة العقيدة وفتح أبواب الشكوك واالرتياب بصحة النص القرآين.

وقد جمع املسترشق اإلنجليزي آرثر جفري]2] االختالفات املنسوبة إىل املصاحف 

ابن مسعود، وأيب بن كعب، وعيل بن أيب طالب،  أمثال  الصحابة  الفردية لبعض 

وابن عباس، وأيب موىس األشعري، وحفصة، وأنس بن مالك، وزيد بن ثابت، وغريهم 

- ريض الله عنهم - كام جمع االختالفات املنسوبة إىل بعض مصاحف التابعني، وقد 

جمع ذلك من مختلف املصادر القدمية التي احتفظت بالروايات اآلحاد والشاذة 

املنسوبة إليهـم، وبخاصة تفسري الطربي الذي استقىص اليشء الكثري من ذلك.

تبدو  االختالفات  بعض  بأّن  االعرتاف  من  مناًصا  يجدون  ال  بعضهم  أّن  ومع 

مستحيلة من الناحية اللغوية، وبعضها اآلخر يشعر أنّها ماّم اخرتعه بعض اللغويني 

]1] انظر: الحاّج، نقد الخطاب االسترشاقّي، م.س، ص165. 

]2] نرش آرثر جيفري كتاب »املصاحف« البن أيب داود، وهو نجل ابن داود صاحب كتاب السنن. ويف الكتاب روايات ضعيفة 

ا، اعتمد عليها املسترشقون للطعن يف موثوقيَّة النّص القرآيّن. جدًّ
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الذين نسبوها لهؤالء الصحابة والتابعني، فإنّهم يصفون مصحف عثامن بأنّه أقرب 

يتحاشون  فهم  نفسه،  به  املوثوق  األصل  إنّه  يقولون  وال  األصل،  إىل  املصاحف 

االعرتاف بأّن القرآن الكريم قد ُجمع وفق منهج علمي رصني قوامه التوثيق والدقة 

والتثبت]1].

من  مسعود  بن  الله  عبد  الصحايب  مصحف  خلّو  موضوع  يف  )ولش(  وجد  ـ 

املعوذتني )الفلق، والناس(، مجااًل للتشكيك يف تواتر السورتني، وبالتايل التشكيك 

يف موثوقية النص القرآيّن.

مع  التعامل  يف  املنهج  هذا  مارسوا  املسترشقني  أّن  عىل  كثرية  شواهد  وهناك 

هذه  بعض  عىل  الرّد  وسيأيت  النامذج،  بعض  نذكر  املثال،  سبيل  عىل  القرآن، 

األفكار يف املباحث اآلتية:

 كان علامء الالهوت املسيحّي قبل القرن السابع عرش امليالدي ال يرون أّن . 1

القرآن جدير بالدراسة، ولقد أطلقوا عليه جميع األوصاف والنعوت الشائنة، 

وحاولوا النيل من جوهره وتاريخه]2].

 سّجل املسترشق الفرنيس)بالشري( يف كتابه )القرآن نزوله تدوينه...( العديد . 2

من االفرتاءات والطعون، منها: أّن القرآن منقول عن راهب من رهبان الكنيسة 

وأما ما فيه من قصص فهو أساطري معروفة يف الجزيرة  العربيّة، وغري ذلك من 

االفرتاءات عىل  القرآن الكريم]3].

]1] انظر: عزوزي، حسن: آليَّات املنهج االسترشاقّي يف الدراسات اإلسالميَّة، ضمن: سلسلة تصحيح صورة اإلسالم )4(، ال ط، 

فاس )املغرب(، ال ت، ص19-15.  

]2] انظر: بدوي، عبد الرحمن: دفاع القرآن ضّد منتقديه، ترجمة: كامل جاد الله، ال ط، ال م، الدار العامليَّة للكتب والنرش، ال 

ت، ص5. 

]3] انظر: بالشري، ريجيس: تاريخ القرآن نزوله تدوينه ترجمته وتأثريه، ترجمة: رضا سعادة، ط1، بريوت، دار الكتاب اللبنايّن، 

1974م، ص12، 26، 55. قام بالرّد عىل هذه االفرتاءات والطعون الدكتور عبد الصبور شاهني يف كتابه »تاريخ  القرآن« )انظر: 

شاهني، عبد الصبور: تاريخ القرآن، ط3، ال م، نرش نهضة مرص، 2007م(، كام قام بنقد هذه الدراسة –أيًضا- الدكتور صبحي 

الصالح ضمن كتابه »مباحـث يف علوم  القرآن« )انظر: الصالح، صبحي: مباحث يف علوم القرآن، ط8، بريوت، دار العلم للماليني، 

1974م(.
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 أّما املسترشق املجري)جولدتسيهر( فلقد حاول يف كتابه )مذاهب التفسري . 3

اإلسالمّي( التشكيك يف النص القرآين، حيث اعتربه مضطربًا وغري ثابت، وعباراته 

واضحة التحيّز والتعّصب]1].

القرآن، . 4 مؤلّف  الحقيقة  يف  كان  محمًدا  أّن  »أّما  سيل(:  )جورج  ويقول   

واملخرتع الرئيس له؛ فأمر ال يقبل الجدل...«]2].

 ويذهب املسترشق )لوت( إىل »أّن النبّي مدين بفكرة فواتح السور من . 5

مثل حم وطسم وأمل إىل آخره لتأثري أجنبي، ويرجح أنّه تأثري يهودي؛ ظنًّا منه 

أن السور التي بدئت بهذه الفواتح مدنية، خضع فيها النبّي لتأثري اليهود، ولو 

دقّق يف األمر لعلم أن سبًعا وعرشين من تلك السور التسع والعرشين مكية، 

وأّن اثنني فقط من هذه السور مدنية، وهام سورتا البقرة وآل عمران]3].

رابًعا: المنهج االنتقائّي:

الوجه  بالترصّف عىل  اإلتيان  أو  اليشء عىل غريه،  تفضيل  باالنتقاء:  واملقصود 

املعنى  هو  االنتقائية  من  املعنى  وهذا  غريه  عىل  ترصف  ترجيح  أو  يريد،  الذي 

اللغوي. واملنهج االنتقايئ عند املسترشقني قريب من معناه اللغوي أو العاّم وهو 

نجد  املثال  سبيل  فعىل  واملنهجية،  العلميّة  للضوابط  الخضوع  دون  من  االنتقاء 

أنّهم  النبوية الرشيفة والتاريخ اإلسالمّي  الكريم، والسرية  القرآن  يف كتاباتهم عن 

ينتقون بعض الروايات واألحداث والقضايا ويكتبون عنها ويهملون غريها وهكذا 

األحاديث وبخاصة  التي تجمع  الكتب  إىل  يذهبون  الحديث فهم  األمر يف كتب 

مثل كنز العامل وغريها من الكتب التي ال يرد فيها تصحيح أو تخريج لألحاديث. 

وهناك عدد من املسترشقني استخدموا هذا املنهج من قبيل )المنس( و)بالشري( 

وغريهم. ومن أخطر أشكال االنتقائية االنتقاء يف املصادر.

]1] انظر: جولدتسيهر، مذاهب التفسري اإلسالمّي، م.س، ص38.

مة ترجمته اإلنكليزيَّة ملعاين القرآن التي صدرت عام 1736م. ]2] انظر: مقدِّ

]3] زقزوق، محمود حمدي: اإلسالم يف مرآة الفكر الغريّب، ال ط، ال م، دار الفكر العريّب، 1994م، ص7. 
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االنتقاء يف استعامل املصادر:

ال شك أّن فعالية املنهج املتبع يف أّي دراسة، تتوقف عىل قيمة املصادر والروافد 

املعتمدة؛ إذ هي القاعدة املغذية واملادة الخام التي ترتكز عليها الدراسة، فكلام 

كانت املصادر رئيسة وأصيلة وذات عالقة مبارشة باملوضوع، كانت الدراسة أقرب 

إىل حصول املراد املنشود واملبتغى املقصود للباحث.

ويف إطار البحث االسترشاقي يتبني أن املنهج املتبع يف انتقاء املصادر املعينة عىل 

املوضوعات  لطبيعة  تبًعا  ويختلف  يتنوع  بالقرآنيات  املرتبطة  املوضوعات  بحث 

املستهدفة من جهة، وموضوعية املسترشق وأمانته العلميّة أو حياده عىل األقل يف 

توظيف تلك املصادر والنقل عنها من جهة ثانية.

ومثااًل عىل هذا النوع من االنتقائية يذكر أحد الباحثني يف دراسة أجراها أنّه 

بتتبّع عدد املراجع التي ذكرها )بالشـري( فـي مقدمة كتابه مدخل إىل القرآن وجد 

كتابًا  وأربعني  سبعة  منها سوى  ليس  كتابًا  وسبعني  ومثانية  مائة  اعتمد عىل  أنّه 

عربيًّا، وكثري منها يف األدب والتاريخ؛ مثل اليعقـويب ومـروج الذهب للمسعودي 

وأسد الغابة البن األثري ومقدمة ابن خلدون والفهرست البـن النـديم]1].

ولعل من أبرز مواطن الخلل -يف مجال انتقاء املصادر املتعلّقة بالقرآن وعلومه-

التي ميكن اإلشارة إليها- نذكر اآليت:

1. اعتامد عدد معني ومحدود من مصنفات علوم القرآن دون غريها:

وهذا أمر ميكن أن يالحظه كل من تتبع بدقة بعض دراسات املسترشقني يف 

طرف  من  املعتمدة  القرآن  بعلوم  املتعلّقة  العربيّة  املصنفات  فعدد  القرآنيّات، 

ا، وهي يف معظمها كتب جامعة مل تتحرَّ الصحة والنقد  املسترشقني محدودة جدًّ

والرواية السليمة، وهكذا نجد أن نولدكه، وبيل، وبالشري، وبورتون يف جمع  القرآن 

الكريم ال يتجاوزون كتب املصاحف البن أيب داود، واإلتقان للسيوطي، والفهرست 

]1] انظر: عزوزي، آليَّات املنهج االسترشاقّي يف الدراسات اإلسالميَّة، م.س، ص20. 



214

البن النديم، يف حني ال نجد عندهم اعتامًدا يذكر عىل الروايات الصحيحة الواردة 

يف كتب الصحاح والسنن أو يف مقدمات املفسين عند السنة؛ فضاًل عن الكتب 

الروائية والقرآنيّة عند علامء اإلمامية. فاقترصوا عىل دراسة تفاسري محددة )الطربي 

-الزمخرشي- ابن عريب...( ومل يستقصوا بيان مذاهب التفسري كلّها وقد يكون من 

حق الباحث أن يسلك هذا الطريق طوال بحثه، وأال يؤمن ببعض املناهج ويكفر 

بالبعض اآلخر، ولو فعل املسترشق ذلك واستقىص جوانب التفسري املذهبي كلها 

من ترشيعية فقهية، إىل لغوية نحوية، أو أثرية موسوعية من خالل جميع كتب 

أن  مغايرة، وهي  له حقيقة  فت  لتكشَّ وقته  األقل- يف  -عىل  كانت  التي  التفسري 

ّالنص القرآيّن خصيب متجّدد وثرّي. فليس سهًوا إذن أن يغفل جولدتسيهر عن آثار 

أخرى يف التفسري، وإمنا هو التجاهل املتعّمد ليبدو محصول املسلمني من التفسري 

يف النهاية رذاًذا متناثرًا فرّقته األهواء الحزبيّة والفكريّة.

2. انتقاء الروايات الضعيفة والشاذة من مصادر علوم القرآن:

اختيار  تعّمد  عىل  القرآنية  الدراسات  يف  العام  املسترشقني  منهج  يتّفق  يكاد 

األخبار الضعيفة والروايات الشاذة يف بطون الكتب وذلك ملقاصد وأغراض معينة. 

ولقد وجد املسترشقون يف كتب معينة من كتب األدب والتاريخ ضالتهم يف هذا 

عليها  بنوا  أسًسا  وجعلوها  والشواهد  النصوص  من  جملة  بتصيّد  فقاموا  املحال 

أحكامهم القرآنية وغريها. 

لقد أخذ املسترشقون بالخرب الضعيف يف بعض األحيان وحكموا مبوجبه، يقول 

النوع الذي استغربه  جواد عيل: »واستعانوا بالشاذ ولو كان متأخرًا، أو كان من 

الّنقدة )النًقاد(، وأشاروا إىل نشوزه، تعمدوا ذلك ألّن هذا الشاذ هو األداة الوحيدة 

يف إثارة الشك«]1].

يختلف البحث االسترشاقي يف حّق القرآنيات عن املنهج اإلسالمّي املؤسس عىل 

رضورة اعتامد املوثوق من املصادر واملشهود له باألولية والتميز، فاملصادر القرآنيّة 

]1] عيل، جواد: تاريخ العرب يف اإلسالم، ط2، بريوت، دار الحداثة، 1988م، ص11-10. 
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املوثوقة ليس فيها ما يسعفهم يف تسويغ ما يَْصبون إىل تأكيده من أحكام مغرضة، 

واستنتاجات مغلوطة وخاطئة أريد لها أن تكون كذلك، ولهذا يلجئون إىل مصادر 

أخرى بحثًا عام يعينهم عىل بلوغ مأمولهم فيجدون بغيتهم يف كتب األدب والتاريخ 

وغريها دون أدىن اكرتاث مبا يشكله اعتامد تلك املصادر يف قضايا جوهرية ترتبط 

بالدراسات  القرآنيّة، والواقع أن كثريًا من املسترشقني ودعاة التغريب قد أرصوا 

البالغ وأعادوا طبعها ورّوجوها،  عىل اعتامد مثل هذه الكتب، وأولوها االهتامم 

وحرضوا الباحثني من التغريبيني عىل اعتامدها مصادر ومراجع ؛ وذلك ألنّها تفسد 

الحقائق وترسم صوًرا غري صحيحة وال موثوقة عن واقع األمور.

3. إهامل املصادر القرآنّية األصيلة واالكتفاء بدراسات املسترشقني السابقة:

د  يبدو أّن من أخطاء منهج املسترشقني يف اعتامد مصادر ومراجع معيّنة تعمُّ

عدم االكرتاث مبوثوقيّتها وأولويّة بعضها؛ لهذا نجد أّن املسترشق الذي يسعى إىل 

فرض فكرة معيّنة وتكريسها ال يلقي اهتامًما إال إىل املصادر التي ترمي مضامينها 

إىل ما يذهب إليه، وهو يعمد يف الغالب إىل تقديم كتب ثانوية وغري موثوقة عىل 

ما هو معروف من كتب موثوقة، وهذا املنهج الخاطئ كفيل بأْن يؤّدي إىل نتائج 

مغلوطة وخاطئة. ويبدو أّن من أعظم أخطاء هذا املنهج املتمثّل يف عدم ترتيب 

املصادر حسب موثوقيّتها وقيمتها هو تقديم كتب املسترشقني عىل غريها من كتب 

العلامء املسلمني األوائل يف نقل الروايات، والنصوص القدمية]1].

باللغة  املصادر  عىل  واالعتامد  تقّدم،  كام  املصادر  يف  االنتقائيّة  إىل  باإلضافة 

غري  أم  أصيلة  كانت  سواء  العربيّة،  باللغة  مصادر  عىل  االعتامد  وقلّة  األجنبيّة 

أصلية، فإّن إطاللة رسيعة عىل »دائرة املعارف اإلسالميّة« و»املوسوعة الربيطانية« 

و»وغريهام يؤكّد صّحة هذا الكالم وسيأيت التعريف بهاتني املوسوعتني.

علامء  لنصوص  متعّمًدا  تغييبًا  فنجد  مذهبيّة  انتقائيّة  هناك  أّن  أيًضا  ونجد 

ا خاّصة يف الدراسات القرآنيّة، ويقع  اإلماميّة وآرائهم؛ كام أرشنا، وهذا واضح جدًّ

]1] انظر: عزوزي، آليَّات املنهج االسترشاقّي يف الدراسات اإلسالميَّة، م.س، ص26-19. 
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الرتكيز فقط عىل علامء السّنة، بل لألسف عىل الضعيف أو الشاّذ من أقوال علامء 

وعلوم   التفسري  مجال  يف  سواء  عندهم؛  الضعيفة  الكتب  عىل  واالعتامد  السّنة 

القرآن، أو الكتب الحديثية.

خامًسا: المنهج االفتراضي:

ويقوم هذا املنهج عىل أْن يضع الباحث فرًضا ليصل به إىل حّل مسألة ُمعيَّنة، 

و)الفرضيةم(قولة تُقبل عىل علَّتها دون إثبات]1]. 

القطعيّة  الوقائع  يف  يشّككون  التشكيك  منهجهم  يف  املسترشقون  كان  و»إذا 

النتائج بناء  ففي املنهج االفرتايض يفرتضون أفكاًرا مسبقة ومحددة، ثم يأخذون 

أي  البحثيّة  الفرضيّة  هنا  باالفرتاض  املراد  وليس  افرتضوها،  التي  االفرتاضات  عىل 

أنّني أفرتض مجموعة احتامالت للبحث قد أصل إىل صحتها وقد أصل إىل بطالنها، 

بل املقصود هو االنطالق من افرتاض معنّي وجعله هو الحاكم عىل البحث.

اآليات  ترتيب  املنهج هو  املسترشقون هذا  فيه  مارس  قرآين  أبرز حقل  ولعّل 

والسور يف القرآن، إذ نجد معظم املسترشقني قد أبدوا يف مسألة ترتيب اآليات،...

وانطالقًا من منهجهم التاريخي الذي يفرتض ترتيبًا منطقيًا يقبله العقل البرشي، 

حاولوا افرتاض ترتيبات جديدة يحكمها الهوى املجرد، وهذا الرتتيب املفرتض سببه 

نتائج غري صحيحة علميًا يف  التاريخي والذي أوصلهم إىل  املنهج  اعتامدهم عىل 

حقل القرآنيات«]2].

مسألة  اآليات  ترتيب  أّن  هو  التفسري  علامء  لدي  واضح  توجه  هناك  أّن  مع 

توقيفية ال اجتهادية، وأقاموا عىل ذلك أدلة متعددة نذكر منها:

يؤثّر يف  الذي  األمر  مجااًل؛  القرآن  لالجتهاد يف  يريان  ال  واالعتبار  العقل  أّن  ـ 

إعجازه الخالد، إذ لو جاز إعامل الرأي والقياس يف ترتيب آياته ألمكن حدوث 

]1] عمر، أحمد مختار عبد الحميد: معجم اللغة العربيَّة املعارصة، ط1، القاهرة، عامل الكتب، 2008م، ص3432.  

]2] عزوزي، آليات املنهج االسترشاقّي يف الدراسات اإلسالميَّة، م.س، ص31-30.
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الخطأ أحيانًا يف الرتتيب، وهذا يوجب اختالاًل يف األسلوب القرآين املعجز. ومن 

القرآيّن هو اإلعجاز النظمي للقرآن، وهو  املعروف أّن من أهّم أنواع اإلعجاز 

مرتبط بنظم كلامت اآلية، ونظم اآليات يف السورة.

أساًسا  يكون  له مالك واحد،  ليس  املوجود  القرآن  ترتيب  أّن  إىل ذلك،  أضف 

مطّرًدا يف تقديم هذا وتأخري ذاك، ومثااًل عىل ذلك تأّمل يف اآليتني من سورة 

الشمس: ﴿ پ  پ     ڀ     ڀ  ڀ      ٺ  ﴾]1] فرتى ذكر النهار فيها مقّدًما 

الليل: ﴿ڳ  ڳ     ڳ    ڱ  ڱ      سورة  يف  اآليتني  بخالف  الليل،  ذكر  عىل 

ڱ﴾]2] فالليل فيها مقدم عىل النهار، األمر الذي يقّوي الظّن بأّن الرتتيب مل 
يكن باالجتهاد واالستحسان، وإال لقّدم أحدهام يف جميع املواضع.

بأنّها آخر السورة  بأّن بعض اآليات   النبّي األعظم األحاديث املنقولة عن  ـ 

السورة وآخرها قد كان مشخًصا يف  أول  أّن  أّولها، ما يكشف عن  أو  الفالنية 

.زمنه

ـ ما دّل عىل أّن وضع اآليات يف أماكنها كان يحصل بأمره وأنّه كان يقول: 

ضعوا هذه اآليات يف مكان كذا وتلك يف مكان كذا، ...]3].

من مناذج املنهج االفرتايض يف مسألة ترتيب اآليات ما ذكره املسترشق اإلنجليزي 

آرثر جيفري عن سورة الجن، فيقول: »إّن اآليات الخامتة للسورة تختلف كثريًا يف 

الشكل واألسلوب، وتظهر وكأنّها قطعة غريبة وضعها جامعو القرآن أو كتبته«]4].

فجفري يريد أن يؤكّد للقارئ وجود اختالف وعدم تناسب وتناسق بني اآليات 

الخامتة )يرمي بدون شك إىل اآليات 19 فام بعدها من السورة( والتي قبلها من 

الذين  الوحي هم  كتبة  أّن  إىل  أمر طبيعي-  وكأنّه  -بشكل عريض  التلميح  خالل 

]1] سورة الشمس، اآليتان 4-3.

]2] سورة الليل، اآليتان 2-1.

سة النرش اإلسالمّي التابعة  سة، مؤسَّ دي: بحوث يف تاريخ  القرآن وعلومه، ط1، قم املقدَّ ]3] انظر: الزرندي، أبو الفضل مري محمَّ

لجامعة املدرِّسني، 1420هـ.ق، ص100-97.

]4] جيفري، آرثر: القرآن، ال ط، ال م، ال ن، 1982م، ص32. 
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أضافوا املقطع الذي ال يتناسب -حسب زعم جفري- مع اآليات السابقة، وهذه طريقة 

معروفة لدى املسترشقني يف مخاطبة قرائهم. ولو رجع جفري إىل كتب التفسري، وكتب 

علم التناسب القرآينّ؛ لتبنّي له أن ال اضطراب وال اختالف بني طريف السورة ]1].

يقول برهان الدين البقاعي )ت885ه(: »لقد التقى أول السورة وآخرها؛ فدل 

بني  السورة  أول  أن  وذلك  املفصل،  اآلخر  عىل  وأولها  املجمل،  األول  عىل  آخرها 

عظمة الوحي بسبب الجن، ثم بني يف أثنائها حفظه من مسرتقي السمع، وختم 

بتأكيد حفظه وحفظ جميع كلامته...«]2]. 

ويُعد )تيودور نولدكه( أول من رسم لنفسه هذه املنهجية يف كتابه »ملحوظات 

نقدية حول الرتكيب واألسلوب يف  القرآن« وتأثر به كل من أىت من بعده، فأصبح 

موضوع الرتتيب الشغل الشاغل ألذهان املسترشقني. وتعترب املسترشقة املعارصة 

أنجليكا نويورث مّمن اتبع هذا املنهج فكثريًا ما نجدها تختار سورة محّددة مثل 

سورة يوسف، أو سورة الفاتحة، أو سورة الرحمن، أو سورة الحجر، وتكتب عنها، 

عىل شاكلة ما دعا إليه نولدكه.

ولقد زعم بالشري أن فواتح السور باألحرف املقطعة ليست من  القرآن الكريم، 

فمثاًل حرف امليم كان رمزًا ملصحف املغرية، والهاء ملصحف إبراهيم، والصاد لسعد 

بن أيب وقاص، والنون ملصحف عثامن بن عفان«]3].

ويفرتض )بالشري( أيًضا يف ما يتعلق بنزول القرآن افرتاضات عجيبة فقد نفى أن 

يكون ما نزل من القرآن يف مكة، قد دّون يف عهد الرسول، وأّن بدء التدوين كان 

بعد الهجرة، ومع ذلك مل يكن هذا التدوين صحيًحا ودقيًقا، فسقطت آيات كثرية 

منه، فضاًل أن بعض ما كان مكتوبًا عليه من رقاع قد ضاع]4]. وهناك كثري من هذه 

االفرتاضات عند املسترشقني نكتفي مبا أوردناه.

]1] انظر: عزوزي، آليات املنهج االسترشاقّي يف الدراسات اإلسالميَّة، م.س، ص31. 

]2] البقاعي، برهان الدين: نظم الدرر يف تناسق اآلي والسور، ال ط، القاهرة، دار الكتاب اإلسالمّي، 1404هـ.ق، ج20، ص504. 

د: نظرات استرشاقيَّة، ال ط، القاهرة، دار الكاتب العريّب للطباعة والنرش،1965م، ص423. ]3] انظر: غالب، محمَّ

]4] انظر: بالشري، تاريخ  القرآن، م.س، ص24.
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التي  القرآن  من موضوعات  كل موضوع  للمسترشقني يف  أّن  فيه  ال شك  وما 

يناقشونها ويدرسونها هدفًا وغاية يدور فلكها حول الهدف األكرب الذي هو إثبات 

وسوره،  الكريم  القرآن  آيات  ترتيب  موضوع  وإزاء  الوسائل.  بكل  القرآن  برشية 

يتّضح أّن هدفهم من افرتاض ترتيبات جديدة ومحاوالت مبتكرة عىل بساط البحث 

والدرس يرمي إىل إظهار التناقض املزعوم يف  القرآن سواء من حيث املوضوع أو 

من حيث األسلوب]1].

إذن منهجية املسترشقني، ومن سلك مسلكهم تنّم عن تعسف يف إطالق األحكام، 

واتباع الهوى، وحب االفرتاض والتخمني، ويف ذلك تجاهل لقيمة الرواية الصحيحة 

التي تعّد الطريقة الوحيدة يف ترتيب اآليات ترتيبًا دقيًقا حكياًم]2].

سادًسا: المنهج اإلسقاطّي:

تقّدم يف مبحث املناهج العاّمة للحركة االسترشاقية، الكالم عن املنهج اإلسقاطي 

املسترشقون عىل  بها  قام  التي  اإلسقاطات  أنواع  املوضع سنبنّي  إجاماًل، ويف هذا 

القرآن الكريم، باإلضافة لذكر بعض النامذج عىل ذلك.

عمليات  يف  فقط  يخطئون  ال  يكّذبون  املسترشقني  أّن  يعترب  الباحثني  وبعض 

اإلسقاط فيقول هم »ال يخطئون فقط يف كّل جملة يقولونها، بل يكّذبون؛ أي إنّهم 

مل يعودوا أحراًرا يف أن يكذبوا برباءة وبسبب الجهل« ]3].

وهذه العمليّات اإلسقاطية عىل القرآن الكريم وعلومه ميكن النظر إليها من 

زاويتني:

موضوعاتها،  حيث  من  اإلسقاطية  العمليات  هذه  إىل  بالنظر  األوىل:  الزاوية 

وميكن تصنيفها إىل موضوعات متعّددة منها:

]1] انظر: عزوزي، آليَّات املنهج االسترشاقّي يف الدراسات اإلسالميَّة، م.س، ص37-33. 

]2] انظر: الصالح، مباحث يف علوم  القرآن، م.س، ص167.

ين، م.س، ص15.  ]3] أبو خليل، اإلسقاط يف مناهج املسترشقني واملبرشِّ



220

 إسقاط املفاهيم االسترشاقيّة عىل التعريف بالقرآن الكريم.. 1

 إسقاط املفاهيم االسترشاقيّة عىل تاريخ القرآن الكريم.. 2

 إسقاط املفاهيم االسترشاقيّة عىل العقائد القرآنية.. 3

الزاوية الثانية: وبالنظر اىل منطلقاتها املذهبية، ميكن تصنيفها إىل املنطلقات 

اآلتية:

 املنطلقات الدينية: وتشمل املفاهيم اليهودية واملفاهيم النرصانية.. 1

 املنطلقات الفكرية: وتشمل املفاهيم املادية واملفاهيم الصوفية]1].. 2

: إسقاط المفاهيم االستشراقّية على التعريف بالقرآن الكريم:
ً

أوال

يقول  الذي  اإلسـالمي(  التفسري  )مذاهب  كتابه  جولدتسيهر  املسترشق  صّدر 

فيه: »فال يوجد كتاب ترشيعي -اعرتفت به طائفة دينية اعرتافًا عقديًا عىل أنّه نّص 

منـزل أو موحى به-...]فيه] من االضطراب وعدم الثبات كام نجد يف  القرآن«]2].

بقوله:  القرآن  جولدزيهر  يعرّف  اإلسـالم(  يف  والرشيعة  )العقيدة  كتابه  ويف 

»القرآن هو األساس األول للديّن اإلسالمّي، وهو كتابه املقّدس، ودستوره املوحى 

به، وهو يف مجموعه مزيًجا من الطوابع املختلفة اختالفًا جوهريًا، والتي طَبَعت 

كال العرَصين األولني من عهد طفولة اإلسالم«]3].

أنّه سـجل  أثناء تعريفه للقرآن: »ويرى معظم املؤرخني  ويقول برنارد لويس 

أصيل لتعاليم حممد ونشاطاته«]4].

من  يحملونه  مبا  هؤالء  تأثّر  نجد  فإنّنا  للقرآن  السابقة  التعاريف  الحظنا  إذا 

د عامر عبد الحميد: منهج اإلسقاط يف الدراسات القرآنيَّة عند املسترشقني، ال ط، ال م، ال ن، ال ت، ص10.  ]1] انظر: مظاهري، محمَّ

]2] جولدتسيهر: مذاهب التفسري اإلسالمّي، م.س، ص4.  

]3] جولدتسيهر، العقيدة والرشيعة يف اإلسالم، م.س، ص22.

]4] مطبقاين، االسترشاق واالتِّجاهات الفكريَّة يف التاريخ اإلسالمّي دراسة تطبيقيَّة عىل كتاب برنارد لويس، م.س، ص128.
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أفكار يهودية فجولدزيهر اعترب أّن القرآن الكريم فيه اضطراب وعدم ثبات وأنّه 

مزيج مختلط من الثقافات املتعددة وليس من عند الله. وهو بذلك مل يستطع 

الخروج من تأثريات العقيدة اليهودية، وبتعريفه ذاك أراد أن يضفي عىل القرآن 

ما أضفاه أصحاب الديانات األخرى من التغيري والتبديل، ألنّه عىل علم مبا احتوته 

الكتب املقّدسة عند اليهود سواء العهد القديم أم التلمود من فروق واختالفات بني 

الُنَسخ وتناقضات يف األخبار واضطراب يف األلفاظ واألساليب البيانية.

وبالنسبة لتعريف برنارد لويس للقرآن الكرمي، فهو يعترب أّن القرآن هو سجل 

لنشاطات محمد فهو يف نفس االتجاه واالسقاطات؛ ألّن الغالب عىل كتب العهد 

القديم هو هذا االهتامم الذي أسـقطه املسترشق عىل حمتوى القرآن واملتمثل يف 

تسجيل أنشطة رجال الدين من األنبياء وغريهم. 

بينام ال متثل اآليات املعنية بسرية النبّي إال جزًءا يسريًا من القرآن، يف حني 

أّن اآليات املتعلّقة بقصة النبّي موىس هي أكرب بكثري من قصة النبّي محمد بل هي 

أكرب قصة يف القرآن الكريم. فقد ذكر اسم موىس يف  القرآن 136 مرة يف سور 

متفرقة يف كتاب الله عز وجل. بينام ذكر اسم النبّي محمد 4 مرات يف  القرآن.

ثانًيا: إسقاط المفاهيم االستشراقّية على تاريخ القرآن الكريم:

تقدم يف األبحاث السابقة أن هناك فارق كبري بني القرآن الكريم؛ بوصفه كتابًا 

ال  أنّه  وأرشنا  والتوارة،  كاإلنجيل،  األخرى؛  الساموية  الكتب  وبني  سامويًّا  ووحيًا 

يوجد فرتة ميكن أن تسّمى تاريًخا بالنسبة للقرآن؛ أي وجود فاصل زمني بني نزول 

الوحي القرآين وتدوين النص القرآيّن. 

أّما النصوص الدينيّة املقدسة يف اليهودية لها تاريخ طويل يقرتب من مثامنئة 
 عام بني زمن نزول الوحي وتدوينه أي بني زمن نزول الوحي عىل النبّي موىس

أي القرن الثالث عرش قبل امليالد وزمن إخضاع هذا الوحي للكتابة والتدوين عىل 

جًدا  فرتة طويلة  امليالد. وهي  قبل  الخامس  القرن  منتصف  أي  الكاتب  عزرا  يد 
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فنحن أمام نص له تاريخ تغري فيه شكله من النص الشفوي إىل النص الكتايب عىل 

وكذلك  والتبديل.  التحريف  أنواع  بكل  الفرتة سمحت  الكاتب« وهذه  »عزرا  يد 

بالنسبة للعهد الجديد فلكل إنجيل من األناجيل األربعة تاريخ.

مل يُكتب للتوراة وال اإلنجيل أن يلقيا الحرص واالهتامم املبّكَرين من أجل حفظ 

يف  التوراة  نسخة   موىس حفظ  قد  اليهودية  الروايات  حّد  فعىل  نصوصهام، 

تابوت وعهد إىل أبناء هارون بحفظها وتعليمها بني إرسائيل، فتساهل األحبار 

يف  التابوت  يف  املحفوظة  التوراتية  األصول  إىل  الرجوع  مسألة  هارون يف  آل  من 

فتاواهم الرشعية؛ ما عرّض أحكامها للضياع والتبديل، وبعد وفاة موىس بجيلنَي 

أو ثالث؛ نَهب الفلسطينيون اإلرسائيليني واستولوا عىل تابوت التوراة، ومن ذلك 

الوقت مل تظهر التوراة حتى عودة أجزاء منها عىل يد امللك طالوت الذي أرسله الله 
ملقاتلة الفلسطينيني الوثنيني عام 1020ق.م.]1]

ألقاها  ووصايا  تعاليم  سوى  يكن  مل  أنّه  يزعمون  النصارى  فإّن  اإلنجيل  وأما 

املسيح شفويًا عىل حواريّيه، ومل يكن عىل نحو كتاب ترشيعي، ويضيفون بأّن 

.[2[األناجيل املوجودة اليوم ما هي إالّ من تأليفات الحواريني بعد وفاة املسيح

وهذه األفكار واملعلومات مل تكن غائبة عن املسترشقني الذين خاضوا يف مجال 

الدراسات القرآنيّة، ألنّهم هم أهل االختصاص يف مجال الدراسات الدينيّة وباألخص 

املعارف  لهذه  إسقاط  بعملية  قاموا  ذلك  خالل  من  وهم  والنرصانية،  اليهودية 

املقدسة  كتبهم  مثل  تاريخية؛  نظرة  له  ونظروا  الكريم  القرآن  عىل   واملفاهيم 

فاتهموه بالنقائص نفسها التي اعرتت تاريخ كتبهم املقّدسة من ِقبَل علامء الدين 

وورثة األنبياء. وسنبني إسقاطات هؤالء عىل تاريخ القرآن يف األبحاث القادمة.

سة يف ميزان التوثيق، ط2، القاهرة، دار السالم، 2002م، ص66-62. ]1] انظر: طويلة، عبد السالم عبد الوهاب: الكتب املقدَّ

]2] انظر: م.ن، ص109-107.
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ا: إسقاط المفاهيم االستشراقّية على العقائد القرآنّية:
ً
ثالث

1. إسقاط املفاهيم الدينّية:

إسقاط املفاهيم الدينيّة اليهودية والنرصانية عىل مفهوم )الله( سبحانه 	 

وتعاىل يف القرآن الكريم:

يؤمن اليهود بإله واحد هو الله، ويعتقدون يف أن الله خالق كل يشء بال رشيك، 

وأنّه ال شبيه له، وال ميكن رؤيته وهو محجوب عن الخلق، ويف سفر التثنية تجد دلياًل 

توراتيًّا عىل التوحيد يف اآلية: »اسمع يا إرسائيل، الرّب إلهنا رب واحد« )التثنية 6: 4(.

إىل  التوراة  تعرضت  ما  بعد  للتحريف  العقيدة  هذه  تعرضت  لألسف  ولكن 

التحريف من قبل أحبار اليهود أصبحت تجد يف سطور هذا الكتاب كلامت تتناىف 

مع قدسية الله، فتارة تقرأ أن الله يغضب وتارة تجد أن الناس فعلوا الرش يف أعني 

البرش، ويغضب  أفراد  أحد  يتورع عن مصارعة  ال  التوراة  الرب يف  الرب. وأصبح 

ويغار ويعتب ويحنق وغري ذلك من الصفات التي نسبوها إىل الله تعاىل.

وهذا األمر يعكس بشكل كبري تأثر أحبار اليهود وكتاب العهد القديم بالعقائد 

التي سبقت ظهور أنبياء بني إرسائيل، األمر الذي جعلهم يشبهون الله بذاك اإلله 

ويغار  ويحزن  ويكره  يحب  البرش  شاكلة  عىل  كان  الذي  القديم  القبيل  البدايئ 

ويصارع باليد ويطالب بنصيبه من اللحم والشحم واملسكن ككل الناس كام تذكّرنا 

بها مراًرا نصوص التوراة..!

ويعكس اسم الرب يف اليهودية أيًضا تخبّطًا شديًدا هم يطلقون عليه »إلوهيم« 

وهذه صيغة جمع تعني »اآللهة« وليس إلًها واحًدا، وهم يفعلون هذا عىل الرغم 

من أنّهم أقّروا يف هذه الفرتة بالتوحيد لله، لكّن ثقافتهم ظلّت عاجزة عن تفادي 

آثار التعددية التي سيطرت عىل عقائدهم قبل ظهور األنبياء.

ويف مرحلة أخرى يتغاىض بنو إرسائيل عن نطق اسم الرب، فيكتبونه »يهوه« 

وينطقونه »أدوناي« أي السيد. أو ينطقونه »َهِشْم« أي االسم، وهم يفعلون ذلك 

تطهريًا السم الرب من أن ينطق عىل لسانهم.
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والخالصة: أّن بني إرسائيل عىل الرغم ماّم هم فيه من ضالل، وكذلك بعدهم 

عن ما أنزل عليهم يف التوراة، لكّنهم يعبدون إلًها واحًدا ال يرشكون به شيئًا.       

وكان للمسترشق جولدزيهر قصب السبق يف تحريف مدلوالت القرآن الكريم 

عن الله تعاىل بإسقاط املفاهيم اليهودية والنرصانية عىل هذه املدلوالت التي ال 

تتفق والعقيدة اإلسالميّة، ومن ذلك ]1]إسقاطه ملفهوم التجّسد اإللهي عند 

اليهود والنصارى عىل التمثيل القرآين لنور الله سبحانه وتعاىل بنور املصباح يف 

تعاىل: ﴿ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ          قوله  وهي  مشكاة 

ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ    ۈ    ۆ   ۆ   ۇۇ    ڭ   ڭ   ڭڭ   ۓ  
ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى   ائ   ائ  ەئەئ   
وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ     ىئی  ی  ی  
ی  جئ  ﴾]2] ، وهذا اإلسقاط نابع من جهل املسترشق باألساليب البالغية يف 
اللغة العربيّة التي منها التشبيه، وهو نابع كذلك من تأثره مبسلك العقائد اليهودية.

التجسيد  لعقيدة  Jacques Berqueأيًضا  بريك  جاك  املسترشق  خضع  وقد 

گ   گ   ک     ک   ک   ﴿ک   تعاىل:  قوله  عىل  مفهومها  وأسقط 

گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   
ا إياها بـ:  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ ﴾]3] مفسًِّ

»فالله هو الذي تاب بداًل منكم ألنّه مييل إىل التوبة«]4].

يف  نفسه  املنهج  بنهج   Kratchkovski كراتشكوفسك  املسترشق  قام  كام 

ترجمة سورة الناس: ﴿ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   

گ   ک   ک    ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ  

]1] انظر: جولدتسيهر، العقيدة والرشيعة يف اإلسالم، م.س، ص25.

]2] سورة النور، اآلية 35.

]3] سورة البقرة، اآلية 54.

د: مناهج املسترشقني يف ترجمة معاين القرآن، ال ط، ال م، ال ن، ال ت، ص54. ]4] عبد املحسن، عبد الرايض محمَّ
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گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ﴾]1] إذ ترجمها بـ: »أعوذ بإله 
الناس الذي يختبئ من رّش الوسواس الذي يوسوس صدوَر الناس«]2]. إىل غريها من 

الله  النامذج التي ذكرها هؤالء وجسدت إسقاطات للعقيدة التي يحملونها عن 

عىل القرآن الكريم.

يف  	   محمد ِذكر  عىل  والنرصانية  اليهودية  الدينّية  املفاهيم  إسقاط 

القرآن الكريم:

القرآن  معاين  برتجمة  قاموا  الذين  املسترشقني  من  عدد  إقدام  ذلك  فمن 

ّي( -التي وصف الله تعاىل بها  الكريم إىل لغات أوروبية عىل ترجمة كلمة )األُمِّ

نبيّه محمًدا- بـ )نبي الوثنية( أو )نبي الكفرة(، ومن أبرز هؤالء املسترشقني كٌل 

 Rudi بارت  1901(، ورودي  عام  املنشورة  ترجمته  Henning )يف  من: هيننج 

Paret )يف ترجمته املنشورة عام 1966( وبالشري Blachere )يف ترجمته املنشورة 

يف باريس عام 1966)وماسون Masson( يف الطبعة األوىل لرتجمتها املنشورة عام 

.[3[ 1976

يقرأ وال يكتب، وهذا  الذي ال  الشخص  ّي( تعني  )األُمِّ أن كلمة  املعلوم  ومن 

املعنى مل يكن خافيًا عىل املسترشقني فإّن الذي يعنينا يف هذا املقام هو أّن هؤالء 

املسترشقني أسقطوا من خالل هذه الرتجمة مفهوًما عقديًا يهوديًا أو نرصانيًا عىل 

)غويم( goim عىل غري  كلمة  إطالق  دأبوا عىل  اليهود  إّن  ّي(، حيث  )األُمِّ كلمة 

الجزيرة  التي كانوا يعرّبون عنها يف  الكلمة هي  اليهود من األمم األخرى، وهذه 

يني( وهي التي ذكرها القرآن الكريم يف قوله تعاىل: ﴿ڭ  ۇ   العربيّة بكلمة )األُمِّ

وكان  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ﴾]4]، 
يف  الكلمة  ألّن  والوثنيني؛  املرتدين  أو  الفاسدين  )غويم(  بكلمة  يقصدون  اليهود 

]1] سور الناس، اآليات 6-1.

]2] عبد املحسن، مناهج املسترشقني يف ترجمة معاين القرآن، م.س، ص54. 

]3] انظر: م.ن، ص53-52.

]4] سورة آل عمران، اآلية 75.
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صيغة الجمع، ومفردها )َغِوّي( وهي عىل معناها نفسه يف اللغة العربية.

 إسقاط املفاهيم الدينّية اليهودية والنرصانية عىل ِذكر املالئكة يف القرآن الكريم:	 

بني عند الله تعاىل، وهو الذي  يعتقد املسلمون أّن جربيل من املالئكة املقرَّ

نزل بالوحي اإللهي إىل أنبيائه وبالتحديث عىل الصالحني من عباده، وهو الذي برشَّ 

مريم بنت عمران بعيىس عليهام السالم، وقد وصفه الله تعاىل بلفظ )ُروح الُقدس( 

ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ﴿ٿ   تعاىل:  قال  مريم،  بن  عيىس  للمسيح  مؤيًدا  ذكر  وقد 

ڄ    ڄ   ڦ    ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ    
چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ  
ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ     ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   ڇڇ  
گڳ   گ   گ     گ   کک   ک   ک   ڑ   ژڑ   ژ   
ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ         ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ  
ڻ   ڻ  ڻ    ۀ  ۀ    ہ   ہ﴾]1]، وهو الذي برّش مريم بوالدة املسيح، 

القرآن﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   ڍ      ڌ  ڌ   يف   ورد  فقد 

أخرى: ﴿گ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   آية  ويف   [2[﴾ ڎ  ڎ   ڈ  

ڱ  ﴾]3]. وجربيل  يف اإلسالم هو الروح األمني وروح من أمر الله، وهو املالك 

الذي نزل بالرساالت عىل الرسل. ووصف بأوصاف عديدة يف  القرآن، منها وصفه 

الله بالقوة]4]، وذكر يف  القرآن الكريم باسمه رصاحة يف سوريت البقرة والتحريم]5].

أما الروح القدس يف املسيحيّة هو من أقانيم الله الواحد، مع أقنوم الله األب 

]1] سورة املائدة، اآلية 110.

]2] سورة مريم، اآلية 17.

]3] سورة مريم، اآلية 19.

]4] سورة التكوير، اآلية 20.

]5] سورة البقرة، اآليتان 97-98؛ سورة التحريم، اآلية 4.
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وأقنوم الله االبن. وهذه العقيدة هي عقيدة الثالوث. حيث يؤمن املسيحيّون أّن 

الروح القدس هو روح الله الذي يرشد البرش ويكون دلياًل لهم.

ذكر الروح القدس مرات عدة يف اإلنجيل منها؛ مثاًل: »وملا اعتمد جميع الشعب 

القدس  الروح  عليه  ونزل   * السامء  انفتحت  يصيل  كان  وإذ  أيًضا،  يسوع  اعتمد 

بهيئة جسمية مثل حاممة، وكان صوت من السامء قائاًل أنت هو ابني الحبيب 

 * واحدة  بنفس  مًعا  الجميع  كان  الخمسني  يوم  »وملا حرض  به رسرت«]1]،  الذي 

وصارت بغتة من السامء كام من هبوب ريح عاصفة ومأل كل البيت حيث كانوا 

جالسني * وظهرت لهم السنة منقسمة كأنّها من نار واستقرت عىل كل واحد فيهم 

* وامتأل الجميع من الروح القدس.....«]2]. فالروح القدس هو الذي يساعد املؤمن 

يف صالته، واملؤمن عندما يكون مع الله يكون مملوًءا من الروح القدس وهو الذي 

يوّجهه ويساعده.

الثالثة لأللوهية، وهم يطلقون  فعقيدتهم تتمثل يف كونه واحًدا من األقانيم 

عليه مسّمى )الرُّوح القدس( – بإضافة )ال( إىل كلمة )روح(، ويقصدون بالروح 

املعرَّفة: حياة الله تعاىل ولهذا يضيفونها إىل القدس.

وعندما قام املسترشق آربري Arberryبرتجمة معاين  القرآن الكريم إىل اللغة 

اإلنجليزية؛ ترجم لفظ )روح القدس( بـ The Holy Spirit  أي: الروح القدس، 

فجعل )القدس( صفًة بعد ما كانت يف  القرآن مضافًا إليه، ومل يكن ذلك من آربري 

Arberry إالّ إلسقاطه مفهومه العقدي املسيحّي عىل جربيل؛ عىل الرغم من 

اختالف عقيدة  القرآن واختالف موقع كلمة )القدس( النحوي.

]1] لوقا 3: 22.   

]2] أعامل الرسل 1: 42.  
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الواردة يف  األلفاظ  نفس  األحيان  بل يف بعض  املفاهيم  إسقاط  كيفية  ملعرفة 

الكتاب املقّدس عىل القرآن، فلنقرأ الجدول اآليت:

كالم جولدزيهر
 عن اليوم اآلخر 

يف  القرآن
املقارنة وعملية اإلسقاطيوم القيامة يف اإلنجيل

يقول جولدزيهر عند 
حديثه عن اليوم 
اآلخر يف  القرآن 
الكريم: »فمحمد 
منذٌر بنهاية العالَم 

وبيوم الغضب 
والحساب، ولهذا 
نراه يف نظريته 

الخاصة بالدار اآلخرة 
مييل إىل جانب 

التشاؤم، أما التفاؤل 
فهو من نصيب 

املصطفني للجنة دون 
غريهم..«]3]

يقول الرسول بولس 
مخاطبًا الذين قست 
قلوبهم ورفضوا التوبة 
مستهينني بلطف الله 
وإمهاله قائاًل: »َولِكنََّك 

ِمْن أَْجِل قََساَوتَِك َوقَلِْبَك 
َغرْيِ التًائِِب، تَْذَخُر 

لَِنْفِسَك َغَضبًا يِف يَْوِم 
الَْغَضِب َواْسِتْعالن َديُْنونَِة 
اللِه الَْعاِدلَِة«]]]، ويف سفر 

الرؤيا يقّدم لنا يوحنا 
الرايئ مشهًدا موجزًا عن 
الدينونة فيقول: »ورأيت 

األموات صغاًرا وكباًرا 
واقفني أمام الله.... وطرح 
املوت والهاوية يف بحرية 

النار، هذا هو املوت 
الثاين )أي االنفصال 

األبدي عن الله(، وكل 
من مل يوجد مكتوبًا يف 
سفر الحياة طُرح يف 

بحرية النار«]5]

اآلخرة  ِذكر  عن  جولدزيهر  رؤية  قارنّا  ما  وإذا 
رسل  بعض  لسان  عىل  جاء  مبا  الكريم  القرآن  يف  

النرصانية؛ نجد اتفاق التصوَرين اتفاقًا كليًا.
لعلّنا نالِحظ وصف القيامة بـ )يوم الغضب(، والنظرة 
التشاؤمية التاّمة للعصاة بحيث ال وزن لألعامل، بل 
الحياة،  ِسفر  يف  مكتوب  هو  مبا  العربة  كل  العربة 
))املصطفني  بقوله  املسترشق  عنه  عرّب  ما  وهذا 
التطابق عند املسترشق وعند  للجنة((، نالِحظ هذا 
رسل النرصانية، أما  القرآن الكريم فهو مل يسمِّ يوم 
القيامة بيوم الغضب أبًدا، ومل تأت هذه التسمية يف 
الرشيفة،  النبوية  األحاديث  من  صحيح  حديث  أي 
وبالنسبة ملصري الكافرين؛ فهوحًقا مصري مشؤوم يف 
نظر القرآن، لكّن العربة يوم القيامة باألعامل وليس 

مبا هو مكتوب يف الكتاب.
إسقاط  من  رضبًا  إالّ  املسترشق  تصّور  فليس  إذن 
العقائد  عىل  الكتاب  ألهل  الدينيّة  املفاهيم 

القرآنيّة.]6]

]3] جولدتسيهر، العقيدة والرشيعة يف اإلسالم، م.س، ص15. 

]4] رسالة بولس الرسول إىل أهل رومية 2: 5.

س، العهد الجديد، رؤيا يوحنا الالهويت، األصحاح العرشون، اآليات 15-14-12. ]5] الكتاب املقدَّ

]6] انظر:مظاهري، منهج اإلسقاط يف الدراسات القرآنيَّة عند املسترشقني، م.س، ص37-35. 
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إسقاط املفاهيم الدينّية اليهودية والنرصانية عىل كلامت عقدية أخرى يف  القرآن الكريم:	 

اإلسقاطمعنى الفرقان يف  القرآنترجمة كلمة »الفرقان«

ترجم املسترشق آربري 
كلمة )الفرقان( حيثام 

وردت يف  القرآن الكريم 
بكلمة

 salvation وتعني: 
)النجاة أو الخالص(]]].

والفرقان يف اللغة العربيّة تعني: 
كّل ما فُرّق به بني الحق والباطل 
أو بني شيئني]8]، وهو أيًضا اسم 

للقرآن ﴿تَبَارََك الَِّذي نَزََّل الُْفرْقَان 
َعىَل َعبِْدِه لِيَُكوَن لِلَْعالَِمنَي 

نَِذيرًا﴾]9].

أما كلمة )الخالص( فهي ذات 
مدلوالت عقدية نرصانية، وقد 
تطلق عىل اإلنجيل؛ الن فيها 

الدعوة إىل اإلميان بالخالص، وقد 
أسقط آربري هذا املفهوم العقدي 

النرصاين عىل كلمة )الفرقان( 
الواردة يف  القرآن الكريم.

ترجم املسترشق جاك 
بريك كلمة )املسجد( 

حيثام وردت يف  القرآن 
Sanc- )الكريم بكلمتي 
 ،)Oratoire(و )tuaire
وتعني الكلمة األوىل: 
املعبد الكنيس، وأما 

الثانية فتعني: املصىل يف 
كنيسة صغرية]1]]

ومن الواضح الفرق بني كلمة 
مسجد واملعبد أو املصىل يف 

الكنيسة، ويختلفان من عدة وجوه 
معلومة، واألمر الذي يزيدنا يقيًنا 
من معرفة املسترشق للفروق بني 

املسجد والكنيسة هوانه عندما يأيت 
َمْت َصَواِمُع َوِبيٌَع  لقوله تعاىل: ﴿لَُهدِّ
َوَصلََواٌت َوَمَساِجُد يُْذكَُر ِفيَها اْسُم 
اللَِّه كَِثريًا﴾]]]]، فإنّه يرتجم كلمة 
)املساجد( بـ )Mosques( وهي 
الكلمة املعروفة لدى الفرنسيني 

عن املسجد، وكان ينبغي استعاملها 
يف كل مكان، ولكن املسترشق مل 

يستعملها إالّ يف هذا املوضع عندما 
خيش التباس املساجد بالصوامع 

والبيع]2]]. 

إسقاط ملفهوم نرصاين ملكان 
العبادة عىل مفهوم إسالمي عن 

كلمة )املسجد(.

م لندوة ترجمة معاين القرآن  د: "ترجمة معاين القرآن واملسترشقون ملحة تاريخيَّة وتحليليَّة"، بحث مقدَّ ]7] مهر عيّل، محمَّ

الكريم باملدينة املنوَّرة،  1423هـ.ق، ص34.

سة، نرش أدب الحوزة، 1405هـ.ق، ج10، مادَّة ثني، ص302.  د بن مكرم: لسان العرب، ال ط، قم املقدَّ ]8] انظر: ابن منظور، محمَّ

]9] سورة الفرقان، اآلية 1.

م لندوة ترجمة معاين  ]10] انظر: عزوزي، حسن: "مالحظات عىل ترجمة معاين القرآن الكريم للمسترشق جاك بريك"، بحث مقدَّ

القرآن الكريم باملدينة املنوَّرة، 1423هـ.ق، ص32. 

]11] سورة الحج، اآلية 40.

]12] انظر: عزوزي، "مالحظات عىل ترجمة معاين القرآن الكريم للمسترشق جاك بريك"، م.س، ص33. 
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2( إسقاط املفاهيم الفكرية:

إسقاط املفاهيم املادية عىل مفهوم )الله( تعاىل يف القرآن الكريم:

كان  والروحانيات  للديانات  املنكر  اإللحادي  املادي  املذهب  أن  املعلوم  من 

سائًدا يف االتحاد السوفييتي السابق مدة سبعني سنة تقريبًا، ولذلك فإّن عدًدا من 

املسترشقني الروس قد تأثروا بهذا املذهب الفكري عند قيامهم برتجمة معاين  القرآن 

الكريم إىل اللغات الروسية، ومن هؤالء املسترشقني َمن أسقطوا مفاهيمهم املادية 

عىل كلمة )ربّنا( يف القرآن الكريم حيثام وردت وترجموها بكلمة )سلطاننا(]1].

إسقاط املفاهيم املادية عىل ِذكر املالئكة واليوم اآلخر يف القرآن الكريم:

لقد أسقطت املسترشقة الروسية بروخوفا ذلك املفهوم املادي السائد يف بالدها 

عىل مفهوم )املالئكة( يف بعض املواطن يف  القرآن الكريم، حيث نجدها تقول عند 

تفسريها لقوله تعاىل: ﴿ڎ  ڎ  ڈ﴾]2]: »هم املالئكة الذين ميثّلون الحواس 

التي بواسطتها يشعر اإلنسان بالعامل«]3].

كام نجد املسترشقة نفسها تفّس قوله تعاىل: ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

الحقيقة  ويف  املجاز،  من  بامللَكني  وماروت  هاروت  »تسمية  ٹ  ٹ﴾]4] 
فإنّهام كانا من أناس عاديني يف بابل، وقد تفّوقا يف علوم حضارتهم املختلفة«]5].

إىل غريها من اإلسقاطات التي نالحظها بكرثة يف ترجامت القرآن الكريم للغات 

م لندوة ترجمة معاين القرآن الكريم  ]1] انظر: عطيَّة، عبد الرحمن السيِّد: "ترجمة معاين القرآن إىل اللغة الروسيَّة"، بحٌث مقدَّ

باملدينة املنوَّرة، 1423هـ.ق، ص14.

]2] سورة املدثِّر، اآلية 30.

م لندوة  ]3] كولييف، إملري روفائيل: "األخطاء العقديَّة يف بعض الرتمجات ملعاين القرآن الكرمي إىل اللغات الروسـيَّة"، بحٌث مقدَّ

ترجمة معاين القرآن الكريم باملدينة املنوَّرة 1423هـ.ق، ص42.

]4] سورة البقرة، اآلية 102.

]5] كولييف: "األخطاء العقديَّة يف بعض الرتمجات ملعاين القرآن الكرمي إىل اللغات الروسـيَّة"، م.س، ص42. 
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الفصل الثالث: مناهج املسترشقني يف الدراسات اإلسالمّية والقرآنّية

املختلفة. وسيأيت تقويم هذه الرتجامت يف األبحاث القادمة.

هذه أهم مناهج املسترشقني يف دراسة القضايا القرآنية، بيد أّن هذه املناهج 

قد تزيد وقد تنقص لدى بعض الباحثني، فبعضهم أضاف منهًجا أو أكرث ملا تقّدم، 

وإْن كان عند التدقيق نجد أّن بعض ما ذكر يرجع إىل املناهج السابقة؛ مثل: منهج 

النفي، الذي يهدف إىل نفي الحقائق القرآنيّة والوقائع التاريخية املرتبطة بُنزول 

القرآن وجمعه وغري ذلك، ويتحّقق ذلك من خالل إثارة الشكوك واملبالغة يف النقد 

االسترشاقيّة.  النظر  وجهات  مع  يتعارض  ما  لكل  الكيفي  والنفي  اإللغاء  حد  إىل 

وهذا املنهج يدخل يف منهج الشك.





الفصل الرابع:

حقيقة القرآن، ومصدره، 
وترمجته عند املسترشقني
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تمهيد:

ضمن  طبًعا  بالًغا؛  اهتامًما  والتفسري  القرآن  علوم  بدراسة  املسترشقون  اهتم 

أغراضهم وأهدافهم الخاّصة، التي أرشنا يف األبحاث السابقة إىل أهّمها وهو »إثبات 

برشيّة القرآن«، ولذا قاموا بالدراسة والنقد والتحليل للقرآن الكريم، وكل ما يتصل 

به من علوم؛ وهي ما يطلق عليه يف الدراسات اإلسالميّة اسم »علوم  القرآن«، وقد 

الحظنا يف العقود الثالثة األخرية، جهًدا ملحوظًا يف الرد عىل الدراسات االسترشاقيّة 

من قبل الباحثني املسلمني وتقديم دراسات نقدية وازنة لتفنيد أفكارهم الرئيسة 

وتثبيت الثوابت اإلسالميّة والقرآنيّة.   

االسترشاقيّة  األبحاث  من  مناذج  سنقدم  الالحق  والفصل  الفصل،  هذا  ويف 

للدراسات القرآنيّة، مع نقد ألهّم أفكارهم ومناهجهم يف هذا املجال، وسنكتفي 

للقرآن  للتفسري االسترشاقي  نتعرّض  القرآن، ولن  املهمة يف علوم  املباحث  ببعض 

التفسرييّة  للمدارس  تفصيلية  دراسة  إىل  يحتاج  ذلك  ألّن  القصوى،  أهميته  مع 

االسترشاقية ومناهجها، وكتب املسترشقني يف  التفسري، ونقد كل ذلك، وهذا يتجاوز 

األهداف املتوّخاة لهذا الكتاب.

ويف هذا الفصل سنعالج اإلطار النظري األساس ملوضوعات علوم القرآن واملتمثلة 

مصادر  عن  تصوراتهم  ثم  الوحي،  لحقيقة  وفهمهم  للقرآن  املسترشقني  نظرة  يف 

الكريم، وكيف عرّفوه يف موسوعاتهم وقاربوه يف معاجمهم، وأخريًا كيف  القرآن 

لبحوث  واألخري  الخامس  الفصل  ونخصص  أخرى  لغات  إىل  ترجمته  مع  تعاملوا 

هامة يف علوم القرآن من منظار استرشاقي: عرًضا، ونقًدا.
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المبحث األّول1

حقيقة القرآن ونظرّيات الوحي عند املسترشقني
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الفصل الرابع: حقيقة القرآن، ومصدره، وترجمته عند املسترشقني

املصدر  فهو  املسلمني،  نفوس  يف  كبرية  معنوية  مكانة  الكريم  القرآن  حاز     

األساس لتنظيم حياتهم الفردية واالجتامعية، وأمور دينهم ودنياهم وآخرتهم.

والقرآن الكريم الذي يعتقد به املسلمون له الخصائص اآلتية مجتمعة؛ وهي:

 هو الكتاب الساموّي املقّدس لدى املسلمني.. 1

 وهو املصدر األول للترشيع.. 2

نُبُوَّته التي دامت )23( . 3  أُوحَي للّنبّي محمد بن عبد الله خالل فرتة 

سنة. 

4 . .[1[بواسطة امللك جربائيل 

5 . .القرآن بألفاظه هو كالم الله، ومعجزة النبّي محمد

 هو الكتاب الساموي األخري.. 6

 هو من املعاجز األساس التي أىت بها الرسول األكرم محمد، بحيث ال . 7

ميكن ألحٍد من الخلق أن يأيت مبثله.

 له أوجه إعجاز متعّددة؛ من أهمها: اإلعجاز اللغوي والبالغي، وما جاء به . 8

من أخبار القرون واألمم البائدة، واإلعجاز عىل املستوى العلمي )اإلخبار عن 

القوانني الكونية( والترشيعي )الجامعية يف الترشيع( وغري ذلك.

بني . 9 املوجود  والقرآن  يحرّف،  مل  القرآن  أّن  اليوم  املسلمني  جميع  يرى   

.الّدفتني حاليًا هو بعينه ما نزل عىل النبّي

وميكن تعريف القرآن الكريم -حسب املشهور بني العلامء- بأنّه: كالم الله ـ عز 

وجل- املعجز، املتعبّد بتالوته، املنزل عىل خاتم أنبيائه محمد بلفظه ومعناه، 

ط  توسُّ دون  من   النبّي قلب  عىل  -تعاىل-  الله  قبل  من  نزلت  القرآن  بعض آيات   أنَّ  التفسري  علامء  مشهور  يرى   [1[

يه الوحي املبارش. مالك الوحي، وهو ما نسمِّ
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املنقول عنه بالتواتر املفيد للقطع والتعيني، املكتوب بني دفتي املصحف من أول 

سورة الفاتحة إىل آخر سورة الناس.

المطلب األّول: تعريفه عند المستشرقين:
هناك تعاريف متعّددة ذكرها املسترشقون للقرآن الكريم ومنها ما ورد يف دائرة 

املعارف اإلسالميّة فهو يكشف بعًضا من اتجاه هؤالء يف تعريفهم للقرآن طبًعا بناء 

عىل خلفيات مسبقة يف هذا املجال.

وقبل عرض التعريف املطروح يف دائرة ملعارف من املناسب إجراء إطاللة عاّمة عىل 

األجواء والخلفيات التي كانت تحكم الدراسات االسترشاقيّة القدمية تجاه القرآن الكريم.

فالدراسات االسترشاقيّة كانت يف عمومها قامئة عىل اعتبار القرآن الكريم نتاًجا 

النزعة  إىل  الدراسات  هذه  ومتيل  إلهي.  وحي  القرآن  بأّن  يؤمنون  ال  فهم  برشيًا، 

التشويهية للقرآن الكريم؛ سواء كانت عن قصد أم عن غري قصد، وسواء كان عن 

مصدره أم تاريخه أم بنيته وغري ذلك. والهدف الذي يرّصح به بعضهم هو رضورة 

مكافحة القرآن الكريم ومواجهته، فقد كتب القّسيس األملاين »إبراهام هنكلامن« 

الذي قام بنرش القرآن الكريم باللغة العربيّة يف القرن السابع عرش، يف مقدمته قوله: 

السبيل  أردنا مكافحته، ومتهيد  إذا  القرآن معرفة دقيقة  أن نعرف  الرضوري  »من 

النتشار املسيحيّة يف الرشق«]1]، ويقول الراهب اإليطايل »ماراتيش«: »أنّه قىض أربعني 

سنة يف دراسة القرآن وكتب التفسري العربية؛ يك يستطيع محاربة اإلسالم بأسلحته 

نفسها«]2].

للقرآن  الخارجيّة  للجهات  الدراسة  توجيه  إىل  الدراسات  هذه  أكرث  وتتجه 

الكريم أي الدراسات املرتبطة بالنص القرآين من تاريخه، وأسباب نزوله، وتفسريه، 

املعمقة  الدراسات  وآياته وكلامته وغري ذلك، دون  اإلحصائية لسوره  والدراسات 

املجاالت  يف  والسور  اآليات  مداليل  دراسة  أي  ندر،  ما  إال  نفسه؛  القرآين  للنص 

الحياتية، والترشيعية، واالجتامعية، واألخالقية، وغري ذلك. وهذا التوجه باإلضافة 

د كامل: "صفحات من تاريخ االسترشاق"، مجلَّة مجمع اللغة العربيَّة بدمشق، املجلَّد 44، ج3، 1969م، ص578-577.  ]1] عيَّاد، محمَّ

]2] م.ن، ص578.
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إىل النزعة التشويهية انسحب عىل أكرث الدراسات االسترشاقيّة القدمية، وأثّر بشكل 

واضح عىل تعريف القرآن واملواد التي ذكروها للتعريف بالقرآن الكريم؛ كام سنبنّي.

وقد غلب عىل أكرث املناهج االسترشاقيّة يف دراسة القرآن املناهج التي اعتمدها 

هؤالء يف دراسة التوراة واإلنجيل؛ ومنها: »منهج النقد األعىل واألدىن للكتاب املقدس«، 

ومن املسترشقني الذين عرّبوا عن هذا املنهج املسترشق »آرثر جيفري« يف املقدمة 

التي وضعها لكتاب املصاحف البن أيب داود، بل إن بعض املسترشقني كان له التأثري 

فقد  »جولدتسيهر«  املسترشق  أمثال:  االسترشاقيّة؛  األبحاث  الواضح عىل  املنهجي 

التطورات  تكن  »مهام  »جولدتسيهر«  رثاء  حفل  يف  »بيكر«  املسترشق  عنه  قال 

والتعديالت التي تطرأ عىل بحث اإلسالم يف املستقبل فام ال شك فيه أن هذا البحث 

سيقوم دامئًا عىل األسس واملناهج التي وضعها جولدزيهر«]1]. وهذه األسس واملناهج 

عام  وبشكل  االسترشاقية.  الدراسات  مجمل  عىل  أثرت  والقرآن  الحديث  فهم  يف 

الدراسات  الثامن عرش والتاسع عرش األثر األكرب عىل  القرنني  كان للمسترشقني يف 

»لقد  املسترشق »هاملتون جب«:  يقول  الكريم.  والقرآن  اإلسالم  االسترشاقيّة عن 

قامت يف صفوفهم يف السنوات األخرية محاولة إيجابية تحاول النفاذ بصدق وإخالص 

إىل أعامق الفكر الديني للمسلمني بدل السطحية الفاضحة التي صبغت دراساتهم 

السابقة، وعىل الرغم من ذلك فإّن التأثر باألحكام التي صدرت مسبًقا عىل اإلسالم، 

والتي اتخذت صورة تقليد منهجي يف الغرب، ال زال قويًّا يف بحوثهم، وال ميكن اإلغفال 

عنها يف أية دراسة لهم عن اإلسالم«]2].

: تعريف القرآن في دائرة المعارف:
ً

- أوال

1. من كتب مادة »قرآن« يف دائرة املعارف:

املادة التعريفية كتبها املسترشق »ف.بول«]3]. وقد عرض هذه املادة يف ثالث 

]1]  غويطاين، "جولدتسيهر أبو الدراسات اإلسالميَّة"، مجلَّة الكاتب املرصي، املجلَّد 5، العدد 17، فرباير 1947م، ص85.

]2] عبد الحميد، عرفان: املسترشقون واإلسالم، ط2، بريوت، املكتب اإلسالمّي، 1980م، ص5.

]3] ف. بول )F. Buhl( )1850-1932م(: مسترشق دامناريّك، ولد يف كوبنهاجن، وبدأ حياته الجامعيَّة بدراسة الالهوت، وعني 

ة بدراسة اللغات االرشقيَّة، وال سيَّام اللغة العربية. ويف عام 1878م حصل عىل درجة الدكتوراه، وكان موضوعها  عناية خاصَّ

عن دراسات النحو العريّب وتاريخ اللغة، ساهم يف كتابة كثري من مواد دائرة املعارف اإلسالميَّة؛ إذ بلغت أكرث من سبعني مادَّة. 
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عرشة صفحة ذكر يف أولها أّن القرآن هو كتاب املحمديني املقدس، ثم قسم حديثه 

عن القرآن إىل أقسام عّدة جعلها عىل شكل فقرات مرقّمة بلغت اثنتني وعرشين 

فقرة. وتخترص هذه املادة التعريفية أغلب اآلراء حول القرآن الكريم التي كانت 

سائدة يف الدراسات االسترشاقيّة القدمية؛ ألّن هذه املادة التعريفية للقرآن الكريم 

تناولته من أبعاد مختلفة؛ كام سنبنّي. 

2. تعريف القرآن:

 القرآن هو: كتاب املحّمديني املقدس]1] وضعه النبّي من عند نفسه، اتّهم فيه 

البينات والهدى،  الله به من  اليهود بأنّهم حرَّفوا التوراة، وأنّهم يكتمون ما أنزل 

عىل  الشاهدة  اآليات  حرَّفوا  وأنّهم  اإلنجيل،  حرَّفوا  بأنّهم  النصارى  فيه  واتّهم 

صدقه]2]، وقد جمعه من القصص السيانية، واألساطري اليهودية، والتوراة، والزبور 

يهودية  ومصادر  التكوين،  وسفر  سنهدرين]5]،  ومشناه  والهاجاداة]4]،  والتلمود]3]، 

د« باللغة  ة، منها: كتاب »حياة محمَّ ا دراساته عن اإلسالم فقد ظهرت يف بداية القرن العرشين، حيث نرش كتبًا ومقاالت عدَّ أمَّ

الدامناركيَّة. )انظر: العقيقي، املسترشقون، م.س، ج2، ص523-522(.

[[[ Ency., of Islam. Vol. [ Article KORAN, p. [163.

]2] انظر: دائرة املعارف اإلسالميّة، م.س، ج4، مادَّة )التحريف(، ص603،607.

]3] التوراة هي األسفار املعرتف بها من قبل اليهود العربانينّي -هم الذين لهم الغلبة والكرثة اآلن- وهي كذلك معرتف بها من 

ا الكاثوليك فيضيفون سبعة أسفار أخرى مع تبديل يف أسفار امللوك. والجدير بالذكر أّن عند اليهود كتابًا  قبل الربوتستانت. أمَّ

يعظِّمونه أشّد من تعظيمهم للتوراة وهو التلمود، ويزعمون أنَّ موىس ملَّا استلم كتابه التوراة من ربِّه مكتوبة يف األلواح، 

استلم كذلك تعاليم التلمود معها شفاًها. وهناك تلمودان: أورشليمّي وبابيّل. التلمود البابيّل هو األضخم حجاًم، واألكرث دراسًة، 

ن بشكل عاّم ترشيًعا قانونيًّا، ومنهًجا أخالقيًّا، وجملًة من الطقوس والشعائر الدينيَّة، ومقطوعاٍت شعريَّة، وصلواٍت  وهو يتضمَّ

وقصًصا تاريخيَّة، وطرائف وحكايات شعبيَّة وأساطري.

باألجزاء  تتعلَّق  و»الهاالخاة«  و»الهاجاداة«.  »الهاالخاة«  بـ:  يعرفان  قسمني  إىل  التلمود  لُّب  تُشكِّل  التي  املواّد  تنقسم   [4[

ا »الهاجاداة« فتتعلَّق  الترشيعيَّة، وهي االستنباط املنطقّي ألجياٍل من العلامء، وشكَّلت »الهاالخاة« أسلوب حياة اليهودّي. أمَّ

يَّتها مع األقسام األخرى. وهي مجموعة من القصص املحرّفة املختارة من  باألقسام غري الترشيعيَّة، وهي أقسام تتساوى يف أهمِّ

س« و»املشناة« و»املدراش«. »الكتاب املقدَّ

]5] املشناة: معناها بالعربيَّة )يُثنّي أو يكرر(، ولكن تحت تأثري الفعل اآلرامّي »تانا »أصبح معناها )يدرس(، ثمَّ أصبحت الكلمة 

ٍد إىل دراسة الرشيعة الشفويَّة. فهي أوَّل الئحة قانونيَّة وضعها اليهود ألنفسهم بعد التوراة. واملشنا تتكوَّن من  تشري بشكٍل محدَّ

يها اليهود »سيداريم« أي األحكام. والسنهدرين تعني املحكمة، وهي الباب الرابع من أبواب املشناة. )انظر:  أبواٍب ستَّة يسمِّ

خان، ظفر اإلسالم: التلمود تاريخه وتعاليمه، ط5، بريوت، دار النفائس، ال ت، ص15-11، 21.
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التكوين،  وسفر  الخروج،  وسفر  امللوك  وسفري  إستري]1]،  وسفر  باإليرانية،  متأثرة 

اإلسكندر،  وقصة  الرسل،  وأعامل  لوقا،  وإنجيل  املسيح،  ُصبُوَّة  وإنجيل  واإلنجيل، 

وملحمة جلجامش]2].

 القرآن كان يف الحقيقة كتابًا محجوبًا، وإّن النبّي سمع صوت الله ومل يقرأ شيئًا، 

وإنّه يجب علينا أن نتخيل أّن الله قد قرأ حقيقة عىل النبّي من الكتاب الساموي.

وقد وقع فيه اختالف بني نسخه من ناحية ترتيب آياته وسوره، ومتّكن الشيطان 

سعى  متناقضة  بأخبار  فيه  وجاء  عدًدا،  آياته  من  الرسول   ونيس  تخليطه،  من 

املفّسون للتخلّص منها، ويحتوي عىل عدد من اإلضافات التفصيلية وانتقال الجمل 

والتحريفات غري الضارّة، وأعيدت صياغته، فانتهى إىل صورته الحالية بعد أن فقد 

كمية كبرية من الوحي املبكر]3].

فالقرآن حسب دائرة املعارف اإلسالميّة هو عبارة عن:

 كتاب برشي من صنع النبّي محمد.. 1

 ملّفق من مصادر متعّددة.. 2

 محرّف فقد فُقدت منه آيات ثم أعاد املسلمون صياغته]4].. 3

]1] استري: هي ملكة يهوديَّة، وزوجة امللك الفاريّس »خشايارشا األوَّل« الذي حكم بني 485 و465 قبل امليالد، وهو امللك الرابع 

د  ى باسمها »سفر استري«. )ملزيد من التفاصيل انظر: البار، محمَّ تها يف السفر املسمَّ يف ساللة األخمينيّني ببالد فارس. وردت قصَّ

عيّل: املدخل لدراسة التوراة والعهد القديم، ط1، دمشق، دار القلم، 1410هـ.ق، ص206،207،213(.

]2] دائرة املعارف اإلسالميَّة، م.س، ج3، مادَّة )إنجيل(، ص11 وما بعدها؛ ج10، مادَّة )زكريا(، ص368؛ ج10، مادَّة )بلقيس(، 

.739 .Article MUSA, – p 6 .Ency., of Islam. Vol :ص368؛ وكذلك

 Ency., :3] انظر: دائرة املعارف اإلسالميَّة، ج2، مادَّة )أصول(، ص266، 267، 273؛ ج12، مادَّة )سورة(، ص358؛ وانظر كذلك[

.1071 ,1065 .Article KORAN, – p 4 .of Islam. Vol

]4] ملزيد من االطِّالع، انظر: الحميّد، حميّد بن نارص: القرآن الكريم يف دائرة املعارف اإلسالميّة، ال ط، ال م، ال ن، ال ت، ص38 

وما بعدها؛ عبَّاس، فضل حسن: قضايا قرآنيَّة يف املوسوعة الربيطانيَّة نقد مطاعن ورّد شبهات، ط2، األردن، دار البشري، 1989م، 

ص29-23. 
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-ثانًيا: تعريف القرآن الكريم في دائرة المعارف البريطانية:
)Encyclopaedia Britannica(  

طرحت هذه املوسوعة عناوين عّدة عن القرآن: تعريف القرآن، شكل القرآن 

القرآن طبًقا للمسلمني، أصوله طبًقا  ومضمونه، محتوياته، مصري اإلنسان، أصول 

تعريف  األول وهو  العنوان  البحث عىل  والرتاجم. وسرنكّز  التفسري  للمسترشقني، 

القرآن الكريم.

املسلمني  كتاب  هو  القرآن  الربيطانية:  املعارف  دائرة  يف  القرآن  تعريف  جاء 

النبّي  إىل  به  أوحي  كتاب  وأنّه  ربهم،  الحق من  كلمة  املؤمنون  املقدس، ويعده 

وجمع يف كتاب بعد مامته ويعتقدون أنّه كتاب أزيل وأنّه أوجد يف اللوح املحفوظ 

ومن املحتمل أّن كلمة قرآن مشتقة من كلمة قرأ وهي كلمة رسيانية يف أصلها ويف 

القراءة كانت تستعمل يف الكنيسة السيانية. والقرآن ينظر إليه املسلمون بوصفه 

مرجًعا أساًسا للفصل يف املسائل التي تتعلّق باألمور الترشيعية واألمور الدينية، وال 

يقبل بأّي حال من األحوال الطعن يف ما يقول. كام أّن اللغة العربيّة التي صيغ بها 

تعد بأنّها ال ميكن التفوق عليها يف نقائها وجاملها وأسلوبها الرائع، وأنّه ال مجال 

لتقليده، حيث إّن هذا هو الجنون بعينه.

يف هذا التعريف يوجد نقاط عّدة نشري إليها عىل أّن بعضها سيأيت بحثها بشكل 

مفّصل. وهذه النقاط هي:

 ما يتعلّق بجمع القرآن الكريم.. 1

 ما يتعلّق مبحاكاة القرآن واإلتيان مبثله.. 2

 ما يتعلّق بأصل كلمة القرآن الكريم ومادتها.. 3
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1. ما يتعلّق بجمع القرآن:

ورد يف املوسوعة: »وجمع يف كتاب بعد مامته«.

يقرؤها   وكان النبّي  قلب  عىل  تنزل  كانت  القرآنيّة  اآليات  أّن  املعلوم  من 

عىل أصحابه، وأصحابه ولشّدة شغفهم وتعلّقهم بالقرآن يتلّقونها بالحفظ، ومن 

املعروف بني الباحثني أّن هناك ظاهرة عىل زمن الرسول أُطلق عليها اسم »كُتّاب 

الوحي« وأّن القرآن الكريم كتب يف زمنه وأّن قضية الجمع للمصحف ليست 

مبعنى الكتابة كام سيأيت.

2. ما يتعلّق باإلتيان مبثله:

ويف آخر التعريف: »وأنّه ال مجال لتقليده، حيث إّن هذا هو الجنون بعينه«.

 القرآن الكريم هو معجزة الرسول الخالدة؛ كام قال تعاىل: ﴿ٿ  ٿ  

پ     پ   ٻ   ٻٻ   ٻ    ٱ    تعاىل:﴿  وقال  ٹ﴾]1]  ٹ   ٹ   ٿ  
ٿ﴾]2]،  ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ  

وقال تعاىل: ﴿ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ      ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  

التحدي طبيعتها وظروفها،  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ﴾]3]، ولكل مرحلة من مراحل 
وآخر مرحلة طرحها القرآن هي اإلتيان بسورة واحدة من مثله من دون تحديد 

نوع السورة وحجمها، وعىل كل حال مل يأتوا بيشء من مثله وإىل اآلن ال العرب 

القدماء وال غريهم قدروا عىل ذلك، فلم يتمكن أحد إىل هذه اللحظة من محاكاة 

القرآن، وعىل قاعدة لو كان لبان، فإّن عدم اإلتيان مبثله سببه عجزهم عن ذلك، 

وسيأيت الكالم بحث إعجاز القرآن عند املسترشقني]4].

]1]  سورة الطور، اآلية 34.

]2]  سورة هود، اآلية 13.

]3]  سورة يونس، اآلية 38.

]4]  انظر: عبَّاس، قضايا قرانيّة يف املوسوعة الربيطانيّة، م.س، ص25-23. 
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3. معنى كلمة قرآن:

يف  كلمة رسيانية  وهي  قرأ  كلمة  من  مشتقة  قرآن  »كلمة  التعريف:  يف  ورد 

أصلها ويف القراءة كانت تستعمل يف الكنيسة السيانية«.

الصحيح أنّه ال يوجد يف القرآن كلمة غري عربية، فلو كان مثّة كلامت غري عربيّة 

قرآن  بأنّه  نفسه  ولقالوا: كيف يصف  بالكذب،  الكريم  القرآن  التهموا  القرآن  يف 

عريب مبني، وفيه كلامت أعجمية، مع العلم أن الله عز وجل يف ما يربو عن عرشة 

آيات يشدد ويؤكّد عىل أنّه قرآن عريب مبني، بل نراه يرصح وينفي كونه أعجميًا 

ما  وهذا  أعجميًا،  اآلخر  والبعض  عربيًا  آياته  بعض  يكون  أن  وينفي  باملجموع، 

نجده واضًحا ورصيًحا يف سورة فصلت يف قوله تعاىل: ﴿ ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  
ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ   ۇئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  
ېئ  ېئ﴾]1]. فهل يعقل أن العرب الفصحاء مل متر عىل مسامعهم كلامت يف 
القرآن غري عربيّة ومل يلتفتوا إليها ومل يحتجوا بها يف مقام الرد، والصحيح أنّهم لو 

إلينا هذه  ولوصلت  يقعدوها،  الدنيا ومل  عربيّة ألقاموا  واحدة غري  كلمة  وجدوا 

الردود والتشكيكات.

إّن هنالك عند العرب كلامت معربة، أي إنّها جاءت إىل العرب من لغات أخرى، 

ومل يتلفظوا بها كام هي، وإمنا عّربوها ونطقوا بها، أي مل يستعملوها كام وردتهم، 

وسبب ذلك أنّهم عرب لهم لغتهم الخاصة ويتفاخرون بها، وال يرضون بأي دخيل 

نجد  فلم  وغريها،  )قريان(  كلمة  هي  الكلامت  هذه  ومن  فيها،  يدخل  وغريب 

ومل ينقل أن العرب استعملت هذه الكلمة وغريها بحسب أصلها، وإمنا عّربوها 

العربية؛  أهل  عند  مقررة  ظاهرة  العرب  كالم  يف  التعريب  وظاهرة  )قرآن(،  إىل 

والتعريب ليس أخًذا للكلمة من اللغات األخرى كام هي ووضعها يف اللغة العربية، 

بعد  عربيّة  فتصبح  العريب،  بالوزن  األعجمية  اللفظة  تصاغ  أن  هو:  التعريب  بل 

لت، اآلية 44. ]1] سورة فُصِّ
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وضعها عىل وزان األلفاظ العربية، فيتدخلون يف بنية الكلمة بزيادة أو نقيصة حتى 

تكون عىل طبق الوزن العريب الفصيح. وسيأيت الرد عىل رسيانية القرآن الكريم أو 

آراميّته.

ا: تعريف القرآن في موسوعة قّصة الحضارة:
ً
ثالث

ملّخص ما جاء يف املوسوعة]1]: 

1. القرآن يتألّف كام يتألف الكتاب املقدس كتاب اليهود واملسيحيّني من أجزاء 

جمع بعضها إىل بعض. 

2. القرآن يختلف عن التوارة يف أنّه كله نطق به رجل واحد. 

أشياء  مكتوبًا يف  كان  وأنّه  النبّي  حياة  واحد يف  كتاب  يجمع يف  مل  القرآن   .3

مختلفة ومتفاوتة ومل يكن مرتبًا ترتيبًا زمنيًا أو منطقيًا...

4. ملّا كانت ألفاظ القرآن خالية من الحركات فقد اختلف بعض القرّاء يف تفسري 

بعضها واختلفت نصوصها.

5. من شأن الظروف التي أحاطت بالقرآن أْن تعرّضه للتكرار وعدم االنسجام 

فكل فقرة تؤدي إىل غرض واضح مفهوم ولكننا لسنا واثقني من أّن محمًدا كان 

يريد جمع هذه األجزاء كلها يف كتاب واحد، فقد كان كثري منها حديثًا لرجل 

ذلك  بتاريخ  واسعة  معرفة  دون  فهمه  ويصعب  بعينه  وقت  يف  بعينه  واحد 

الوقت وتقاليد أهله.

6. عدد سور القرآن مائة وأربع عرشة سورة وهي مرتبة حسب طولها، ال بحسب 

نزولها.

7. إذا كانت قصار السور بوجه عام أقدم عهًدا من طوالها؛ فإّن للقرآن تاريخ 

مقلوب. فالسور املدنية وهي التي يبدأ بها الكتاب، وهي  عملية يف أغراضها، 

ة الحضارة، ترجمة: زيك نجيب محمود، تقديم: محيي الدين صابر، ال ط، ال م، ال ن، ال ت، ج13، ص52-48.  ]1] ديورانت، ِول: قصَّ
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الكتاب.  ينتهي  املكية فهي شعرية روحية وبها  السور  أما  أسلوبها.  عادية يف 

وخليق بنا أن نبدأ بقرائته من نهايته.

8. جميع السور ما عدا فاتحة الكتاب حديث من الله أو جربيل إىل النبّي أو 

أتباعه أو أعدائه، وتلك هي الطريقة التي سار عليها أنبياء بني إرسائيل، وهي 

التي نراها يف كثري من فقرات أسفار موىس الخمسة. وكان محمد يعتقد أنّه ما من 

قانون أخالقي ميكن أن يقع يف النفوس، وأن يطاع طاعة تكفل للمجتمع النظام 

والقوة؛ إال إذا آمن الناس أنّه منزل من عند الله، وهذه الطريقة تتفق مع األسلوب 

الحاميس الفخم ومع البالغة اللذين يسموان يف بعض األحيان عن أقوال النبّي 

أشعيا. وهو غني بالتشبيهات واالستعارات القوية الواضحة والعبارات الخالبة التي 

ال توائم ذوق الغربيني]1]. 

وسيأيت الرد عىل أهم هذه األمور؛ كجمع القرآن والقراءات القرآنيّة...   

المطلب الثاني: الوحي القرآني في نظرّيات المستشرقين:

: الوحي في نظر علماء اإلسالم:
ً

-أوال

الوحي ظاهرة تحدث لألنبياء وهي عبارة عن عالقة ال مرئية ومعنوية بین 

نبي من األنبياء وعامل الغيب، ويتحّقق من خاللها تبيان الرسالة اإللهية، والوحي 

بهذا املعنى مختص باألنبياء. ويحتاج الوحي إىل واسطة يف بعض األحيان )مثل 

واسطة املالئكة كاملَلِك جربائيل(، ويستغني عن الواسطة يف أحيان أخرى وهو ما 

يطلق عليه العلامء اسم )الوحي املبارش(  ويختلف املعنى االصطالحي للوحي عن 

معنيي اإللهام والتحديث.

عرّف شيخ الطائفة الطويس الوحي بأنّه: »البيان الذي ليس بإيضاح، نحو اإلشارة 

ة الحضارة عرض ونقد ملا كتبه ول ديوارنت بعنوان شكل  ان، جامل محمود: "القرآن الكريم يف موسوعة قصَّ ]1] انظر: أبو حسَّ

القرآن"، مجلَّة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانيَّة، املجلَّد 17، العدد 1، 2017م، ص57-49.
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والداللة، ألّن كالم املَثلَك كان للرسول عىل هذا الوجه«]1]. ويف موضع آخر قال إّن: 

»اإليحاء إلقاء املعنى يف النفس عىل وجه يخفى، وهو ما يجيء به من دون أن يرى 

ذلك غريه من الخلق]2]«.

الوحي  أنحاء  أكرث  إىل  ناظران  أنّهام  السابقني  التحديدين  خالل  من  ويتّضح 

وروًدا يف القرآن الكريم، وهو طريق وحي  القرآن الكريم نفسه، عرب إرسال َملَك، 

النبّي: ﴿ ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   وهو جربائيل إىل 

ڻ﴾]3]. 
غري  عىل  يخفى  بنحو  املعنى  »إلقاء  بأنّه:  الوحي  الطباطبايئ  العالمة  وحّدد 

من قُِصَد إفهامه«]4]، ويشمل هذا التحديد كّل أنحاء الوحي، فيدخل فيه الوحي 

املبارش)بال واسطة( والوحي غري املبارش)كالوحي بواسطة َملَك(. 

ثانًيا: الوحي النبوي في نظر المستشرقين:

ورد يف )موجز دائرة املعارف اإلسالميّة(]5]:

بعنوان: محمد والقرآن:

 ال توجد إشارة قط إىل مصدر الوحي أو صيغة املتكلم يف السور واآليات . 1

التي يظهر أنّها أقدم ما نزل من  القرآن.

سة، مكتب اإلعالم  د بن الحسن: التبيان يف تفسري القرآن، تحقيق: أحمد حبيب قصري العاميل، ط1، قم املقدَّ ]1] الطويّس، محمَّ

اإلسالمّي، 1409هـ.ق، ج4، ص142.

]2] م.ن، ص142.

]3] سورة الشعراء: اآليتان 194-193.

املدرِّسني، 1417هـ.ق، ج12،  منشورات جامعة  سة،  املقدَّ قم  ال ط،  القرآن،  تفسري  امليزان يف  د حسني:  محمَّ الطباطبايّئ،   [4[

ص492. 

]5] نرُشت هذه املوسوعة نرشة أوىل يف باريس عام 1913م، ثم نرشت ثانية وبإضافات جديدة وكثرية عام 1986م، وكتب فيها 

كتَّاب من العرب واملسلمني، وتُرِجم جزٌء منها إىل اللغة العربيَّة يف الثالثينات من القرن املايض، وأضيفت إىل الرتجمة تعليقات 

املعارف اإلسالميَّة«، وصدرت  دائرة  باسم »موجز  العربيّة وظهرت  إىل  املوسوعة  الثانية من  الطبعة  تُرجمت  ثمَّ  وتصويبات. 

طبعتها األوىل يف الشارقة )تحرير: م. ت. هوتسام؛ ت. و. أرنولد؛ ر. باسيت؛ ر. هارمتان، تاريخ النرش: 1998/1/1م، النارش: مركز 

الشارقة لإلبداع الفكرّي، الطبعة األوىل، عدد الصفحات: 10518 صفحة، وعدد املجلَّدات 33(.
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 يبدو من بعض اآليات أّن محمًدا هو املتحّدث.. 2

ما . 3 بنفسه  يكتب  األحيان  بعض  يف  محمد  يكون  أن  املستبعد  غري  من   

يوحى إليه]1].

وهناك آراء متعددة عن الوحي املحمدي أوصلها بعض الباحثني إىل ثالثني رأيًا 

ولكن ميكن إجاملها بالنقاط اآلتية:

اتّهام الصادق األمني بالكذب:

االتّهام املبارش للرسول -والعياذ بالله- بالكذب وأنّه افرتى القرآن من عند 

نفسه، ونسبه إىل الله تعاىل.

عرض املسترشقون جملة من الشبهات عىل الوحي وعند مراجعة كالمهم فإّن 

أكرثهم يؤكّدون فكرة واحدة؛ وهي أّن »القرآن من صنع النبّي محمد«، ومن هذه 

األقوال نذكر:

يقول مونتغري وات: »أّن محّمًدا مل يكن يؤمن مبا كان يوحى إليه وأنّه مل يتلقَّ 

للناس  أعلنها  ثم  قصد  عن  اآليات  ألّف  إنّه  بل  عنه،  خارجي  مصدر  من  الوحي 

بصورة خدعهم بها وجعلهم يتبعونه فضمن لنفسه بذلك من يريض طموحه...«]2].

يقول ماكدونالد: »القرآن ليس من عند الله«]3]، وقريب منه قول ويلز: »محمد 

هو الذي صنع  القرآن«]4] وغريها من األقوال التي تؤكّد الفكرة نفسها.

]1] انظر: هوتسام، م.ت؛ أرنولد، ت. و؛ باسيت، ر؛ هارمتان، ر: موجز دائرة املعارف اإلسالميّة، ط1، ال م، مركز الشارقة لإلبداع 

الفكرّي، 1998م، ج25، ص7666-7665.   

د يف املدينة، م.س، ص496.  ]2] وات، محمَّ

]3] دائرة املعارف اإلسالميَّة، م.س، بحث التعريف بكلمة الله، ج 4، ص244.

ة للكتاب، ال ت، ج3،  ]4] ويلز، هـ.ج: معامل تاريخ اإلنسانيَّة، ترجمة: عبد العزيز توفيق جاويد، ط3، ال م، الهيئة املرصيَّة العامَّ

ص626.
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:2. الوحي حالة باطنّية عند الرسول

وقد عرّبوا عن هذه املقولة الباطلة بتعبريات شتّى:

 الوحي حالة نفسية )الوحي النفيس(.	 

 الوحي انفعال عاطفي )نوبات انفعالية(.	 

 الوحي تنويم ذايت.	 

 الوحي تجربة ذهنية.	 

 الوحي حالة مرضية؛ كالرصع الهستريي.	 

 الوحي نوع من الهوس املَريَض.	 

حياته  من  األول  النصف  »خالل  أنّه   محمد النبي  عن  يقول جولدتسيهر 

اضطرته مشاغله إىل االتصال بأوساط استقى منها أفكاًرا أخذ يجرتها يف قرارة نفسه 

التي  املجردة  للتأمالت  إدراكه وشعوره  أثناء عزلته، ومليل  تأمالته  وهو منطٍو يف 

يلمح فيها أثر حالته املرضية، نراه ينساق ضد العقلية الدينيّة واألخالقية لقومه 

األقربني واألبعدين«]1].

 عبقرية محمد، هي التي مكنته من وضع القرآن عىل هذه الهيئة.	 

 إّن محمًدا ليس رسواًل من عند الله، وإمّنا هو رجل ذيك أىت بنوادر األعامل 	 

اإلنسانية، ثم انتحل صفة الرسالة والرسول.

 مناجاة روح الخداع والحامسة التي ال تقطن السامء، وإمّنا تسكن عقَل 	 

النبّي.

 نبوة الرسول ليست وحيًا، وإمّنا هي فكرة برشية تتطور يف نفس صاحبها.	 

]1] جولدتسيهر، العقيدة والرشيعة يف اإلسالم، م.س، ص13.
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3. القرآن ليس وحًيا أصاًل، بل هو من صنع محمد بتأثريات خارجية؛ فهو:

 من إمالءات الكهنة واملنجمني.	 

 جمعه من البيئة املكية.	 

 من الديانة اليهودية والنرصانية والبيئة الجاهلية.	 

كّونها  التي  األفكار  األول:  أمرين؛  عن  ناتج  القرآن  أّن  إىل  بروكلامن  ويذهب 

النبّي، والثاين: ما استقاه من الديانتني اليهودية والنرصانية. فيقول يف هذا املجال: 

الدرجة  انبثق يف  الخاص إال جزًءا صغريًا فقد  إبداعه  الفكري من  »مل يكن عامله 

األوىل عن اليهودية والنرصانية«]1].

ويقول: جرجس سال: »اجتمع يف جزيرة العرب عدد وافر من الفرق املختلفة 

األسامء لجأوا إليها هربًا من اضطهاد القيارصة فأدخل محمد كثريًا من عقائدهم يف 

دينه، أّما اليهود الذين كانوا أذاّلء ال يعتد بهم فقد قويت شوكتهم يف بالد العرب 

حيث لجأ كثري منهم عىل أثر خراب بيت املقدس وهّودوا كثريًا من ملوك العرب، 

مقاالتهم  من  كثريًا  عنهم  أخذ  أنّه  يداريهم حتى  أمره  بادئ  كان محمد يف  ولذا 

ورسومهم تألًّفا لهم لعلهم يشايعونه«]2].

 أخذه من غريه، وهذا الغري مختلف فيه بني أفراد -كام سيأيت- وجامعات؛ 	 

كاليهود والنصارى أو بعض املؤمنني من أهل الكتاب.

ينقل املسترشق الرويس أليكس -مشّكًكا- قصة أّن النبّي أخذ من الراهب بحريا 

أثناء سفره إىل الشام »أّن محمًدا كان يف البداية تلميًذا للراهب النسطوري رسجيوس 

بحريا، زاعمني أنّه تلّقى منه بعض املعلومات األساسيّة من التوراة واإلنجيل«]3].

للماليني،  العلم  دار  بريوت،  ال ط،  فارس،  أمني  نبيلة  البعلبك؛  منري  ترجمة:  اإلسالميَّة،  الشعوب  تاريخ  كارل:  بروكلامن،   [1[

1968م، ص69. 

]2] سال، جرجس: مقالة يف اإلسالم، ترجمة وتحقيق: هاشم العريّب، ط1، ال م، منشورات أسامر، ضمن سلسلة: اإلسالم من 

منظور آخر، 2006م، ص73-72.  

]3]  جورافسك، أليكس: اإلسالم واملسيحيَّة، سلسلة عامل املعرفة، الكويت، املجلس الوطنّي للثقافة والفنون واآلداب، العدد 

215، 1996م، ص61.  
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وبعضهم ذهب إىل أنّه النبي قد تعلّم من ورقة بن نوفل. يقول مونتغري وات: 

متدين  أسد وهو رجل  بن  نوفل  بن  ورقة  يدعى  ابنة عم رجل  »كانت خديجة 

اعتنق أخريًا املسيحيّة، وال شك أن خديجة قد وقعت تحت تأثريه وميكن أن يكون 

محمد قد أخذ شيئًا من حامسه وآرائه«]1].

4. القرآن شعر أو سحر:

 كالم عريب نَظَمه محمد شعرًا.	 

 القرآن ما هو إال سحر من كالمه.	 

يقول مونتيه: »إّن أسلوب القرآن أسلوب شعري مقفى، غري أّن هذا األسلوب 

ا منها، دون السور املدينة...  الشعري ينحرص يف السور املكية، خصوًصا القدمية جدًّ

إىل أن يقول: املقطع الشعري يتبعه تقسيم منظم، فهو مجموعة أبيات يف نظام 

محدد، تحدث بروابطها ورجوعها انطباًعا لطيًفا يف األذن«]2].

ويري »ريجس بالشري« أّن لغة القرآن تشبه لغة الشعر العريب األصيل يف إيقاعه 

وحركاته وسجعه وقافيته]3]... ويقول: املسترشق البلجيك »هرني المانس«: »إّن كل 

آية تنتهي بسجع يقوم مقام القافية، هذه القافية من جنس خاص تسمى السجع، 

كانت سابًقا مستعملة عند الكّهان الوثنيني العرب، وكانت مستعملة بحّريّة أكرث 

وبتسامح يف البحور العروضية«]4].

5. القرآن صياغة جديدة للكتب املقدسة:

 القرآن صياغة عربيّة جديدة ملا ورد يف التوراة واإلنجيل، وليس وحيًا من عند 
الله تعاىل.]5]

ة للكتاب،  د يف مكَّة، ترجمة: عبد الرحمن عبد الله الشيخ، ال ط، القاهرة، الهيئة املرصيَّة العامَّ ]1] وات، وليم مونتغمري: محمَّ

1994م، ص75-74.  

]2]  نقالً عن: نرصي، أحمد: "موقف املسترشقني من لغة  القرآن الكريم"، مجلَّة دعوة الحّق، املغرب، وزارة األوقاف والشؤون 

اإلسالميَّة يف اململكة املغربيَّة، العدد 343، محرم 1420هـ.ق/ مايو 1999م.

]3]  انظر: م.ن. 

]4]  انظر: م.ن. 

د، إدريس حامد: آراء املسترشقني حول الوحي، ال ط، ال م، ال ن، ال ت، ص31-28.   ]5]  انظر: محمَّ
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يقول »مكسيم رودنسون« يف كتابه محّمد: »إّن قصص القرآن ما هي إال ترديد 

ملا تعلّمه محمد ورسقه من األديان السابقة، ومن الكتب اليهودية«]1].

ويرى »ريتشارد بل« مؤلّف كتاب )مقدمة  القرآن(: »إّن النبّي قد اعتمد يف 

كتابه القرآن عىل الكتاب املقّدس، وخاصة عىل العهد القديم يف قسم القصص...«]2].

المطلب الثالث: تصنيف الشبهات حول الوحي:

ميكن تصنيف هذه الشبهات إىل أربعة أصناف:

-أواًل: الصنف األول: إبطال الوحي ونفي الرسالة عن الرسول الخاتم بدعوى 

تكذيب الرسول، واالدعاء بأنّه افرتى  القرآن من عند نفسه. 

ولو سألت هؤالء كيف متّكن محمٌد من صنع القرآن، مع اعرتافكم بأّن أسلوب 

القرآن يف أعىل درجات البالغة، والفصاحة وقوة التعبري، باإلضافة إىل تناوله الكثري من 

قضايا العلوم واملعارف الكونية وغريها التي مل يكن لها وجود يف عرص النبّي؟ 

لرأيتهم يصتنعون جملة من األجوبة يف هذا املجال؛ منها: أن محمًدا كان 

عنده عبقرية خارقة، أو كان ساحرًا، أو كان شاعرًا، أو جمعه من البيئة املكية، وغري 

ذلك من األجوبة املتقدمة.

1. الرّد عىل شبهة أّن القرآن من عند نفسه:

وهذه الشبهة قد رّد عليها جملة من املسترشقني املنصفني. قال إدوارد مونتيه: 

عن  يدافع  كان  ولقد  القدماء،  العربانيون  يعرفه  الذي  باملعنى  نبيًا  محمد  »كان 

عقيدة خالصة ال صلة لها بالوثنية«]3].

د، ط3، باريس، ال ن، 1974م، ص 151. ]1] رودنسون، مكسيم: محمَّ

]2] زقزوق، االسترشاق والخلفيَّة الفكريَّة للرصاع الحضارّي، م.س، ص102.  

د رشيف: الرسول يف الدراسات االسترشاقية املنصفة، ال ط، ال م، ال ن، ال ت، ص117. ]3]  الشيباين، محمَّ
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 كام تصّدت املسترشقة اإليطالية لورا لألقالم املغرضة ودافعت عن الرسول

بتفنيد األكاذيب التي كانت تشاع عنه يف القرون الوسطى]1].

واملوقف نفسه نجده عند املسترشق السويسي حّنا الذي قال: »بقدر ما نرى 

صفة محمد الحقيقيّة بعني البصرية والرتوي يف املصادر التاريخية الصحيحة... وقد 

جاء برشع ال يسعنا أن نتهمه فيه«]2].

ساحر؛  أو  دّجال  العرب  نبي  إّن  قال  من  أخطأ  »لقد  كارل:  املسترشق  يقول 

ألنّه مل يفهم مبدأه السامي، أّن محمًدا جدير بالتقدير، ومبدأَه حري باالتباع، 

ليس لنا أن نحكم قبل أن نعلم، وأّن محمًدا خري رجل جاء إىل العامل بدين الهدى 

والكامل، كام أنّنا ال نرى أّن الديانة اإلسالميّة بعيدة عن الديانة املسيحيّة«]3].

ومّمن دحض هذه املزاعم: املسترشق الرويس جان ميكائيليس )1717م-1791م(، 

وكذلك املسترشق الفرنيس دينيه، كام اعرتف بصدق رسالته وتأكيد نزول الوحي 

إليه كل من: توماس كارليل، والمارتني ماري لوي دي، والكونت كاسرتي، والباحث 

واإلنجليزي  ليك،  والربوفيسور  تولستوي،  الرويس  والفيلسوف  سنكس،  األورويب 

توماس آرنولد.

هؤالء وغريهم من املسترشقني املنصفني كانت لهم اعرتافات بُنزول الوحي عىل 

النبّي، ورصحوا بصدقه بعد دراسة عميقة، بعدل وإنصاف]4].

ومن املالحظات التي ميكن إيرادها يف هذا املجال نذكر اآليت:

 لو كان  القرآن من صنعه ملاذا كان ذلك بعد )40( سنة من عمره؟ 	 

وملاذا حصلت الدعوة بهذه الطريقة، وملاذا سكت كل هذه املدة؟

األدب 	  وبني  بينه  اشرتاكًا  نجد  ال  ملاذا  للنبي  أدبيًا  عماًل  القرآن  كان  لو 

]1] انظر: م.ن، ص388.

]2] الشيباين، الرسول يف الدراسات االسترشاقية املنصفة، م.س، ص 394.

]3] م.ن، ص 394.

د، آراء املسترشقني حول الوحي، م.س، ص35-34.  ]4] انظر: محمَّ
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الجاهيل، اللهم إال يف اللغة العربية، فال األفكار هي نفسها، وال األسلوب، وال 

املنهج، وال أي يشء آخر.

لو كان القرآن صنع النبّي ملاذا تختلف أحاديث النبّي -وبشكل واضح- من 	 

ناحية األسلوب والروح واأللفاظ والرتاكيب عن القرآن الكريم؟

لو كان الوحي القرآين من عندياته ومن إبداعاته لجعله يوافق هواه، ولو 	 

كان من إنشائه، فلامذا مل يضمنه أحاديثه؟ وملاذا مل يسد فيه قصة حياته؟ و...

القرآن نفسه ينفي أن يكون من صنع البرش وتأليفهم، وإمّنا هو كالم الله 	 

املنـزل عىل رسوله وذلك ألسباب عّدة:

ـ من ناحية أسلوبه البليغ املعجز املغاير ألسلوب الرسول.

ـ من ناحية ما تضمنه القرآن من إشارات علمية دقيقة، ونبوءات غيبية، وأخبار 

القرون املاضية، وأمور الترشيع، وغري ذلك من العلوم واملعارف...

ـ القرآن ال يعكس شخصية الرسول يف أفراحه وأحزانه، فقد تويف عمه وزوجه 

يف عام واحد فحزن عليهام حزنًا شديًدا، ومع ذلك مل نر يف  القرآن أي إشارة 

إىل ذلك.

2. رد  القرآن عىل هذه الشبهات:

أرشنا يف ما سبق إىل أّن هذه الشبهات التي أثارها املسترشقون ما هي إال ترديد 

للشبهات القدمية التي أثارها املجتمع الجاهيل آنذاك يف نفي الوحي وإنكار النبوة، 

والرد عليهم هو نفسه الرد عىل آراء املسترشقني، باعتبار أّن هذه اآلراء ما هي إال 

صدى لتلك الشبهات.

قالوا: إّن القرآن سحر ومحمد ساحر، فحىك الله ذلك عنهم بقوله: ﴿ڻ  ڻ   ۀ  
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ۀہ  ہ  ہ  ھ       ھ    ھ    ﴾]1]، وبقوله تعاىل:﴿ ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  
ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ﴾]2].

وقالوا: إّن القرآن شعر ومحمد شاعر، قال تعاىل: ﴿ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

وقوله:  ک﴾]3]،  ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ   
﴿ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ    ڻ﴾]4].

وقالوا عنه: إنّه مجنون، قال تعاىل: ﴿چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  

ڇ  ڍ﴾]5]، فرد الله عليهم بقوله: ﴿ ڤ      ڤ  ڤ  ڦ ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  
ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ      چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ       ڌ    

ڌ﴾]6]، ﴿ہ  ھ  ھ  ﴾]7].
الصنف الثاين: إنكار الوحي واتّهامه بأنّه تلّقاه من عند غريه؟

يتفق أصحاب هذه الشبهة عىل أّن القرآن الكريم هو من ُصنع اآلخر، فمحمد 

تلّقاه من اآلخرين، طبًعا اختلفوا يف مرجع هذا التلّقي، فقالوا إنّه األديان السابقة، 

أو املجتمع الوثني، وغري ذلك وقد تقّدمت اإلشارة إىل هذه األمور، ومن بني التُهم 

قالوا إّن محمًدا كان يعلّمه برش، وهم يف ذلك أنكروا الوحي وأرجعوا  القرآن إىل 

برش آخرين غري شخص النبّي، ومن األسامء التي طرحوها يف املجال نذكر اآليت:

ـ الحداد الرومي.

ـ بحريا النرصاين.

ـ ورقة بن نوفل القريش.

]1] سورة الصافات، اآليتان 15-14.

]2] سورة ص، اآلية 4.

]3] سورة االنبياء، اآلية 5.

]4] سورة الصافات، اآلية 36.

]5] سورة الحجر، اآلية 6.

]6] سورة الحاقة، اآليات 43-40.

]7] سورة  التكوير، اآلية 22.
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ويف تفسري قوله تعاىل من سورة الفرقان: ﴿ڦ  ڦ  ڄ  ڄ ﴾. 

ذكر املفسون جملة من األسامء يف هذا املجال.

قال العالمة الطباطبايئ: »وقد ورد يف بعض اآلثار أن القوم اآلخرين هم عداس 

موىل حويطب بن عبد العزى، ويسار موىل العالء بن الحرضمي، وجرب موىل عامر، 

يتعهدهم فقيل ما   النبّي التوراة أسلموا وكان  الكتاب يقرءون  كانوا من أهل 

قيل«]1].

يرّدده  كان  ملا  إمّنا هو صدى  يقولونه  يأتوا بيشء جديد وما  واملسترشقون مل 

يعطوا  لك  ولكن هؤالء  الوحي.  نزول  أثناء  الكتاب  وأهل  املرشكني  من  أسالفهم 

هذا الكالم نوًعا من املصداقية، قالوا إّن محمًدا قد تعلّمه من برش، ولكنهم حّددوا 

صنفني:

اّدعاء املالقاة بينه وبني  األول: أن يكون من سكان مكة، وذلك ليتمّكنوا من 

.النبّي

الثاين: أن ال يكون من أبناء جلدتهم فقالوا إنّه تعلّم القرآن من حداد رومي. 

قيل: بلعام، وقيل: يعيش، وقيل: جرب، وقيل: يسار، وغري ذلك املهم أّن النبّي حسب 

ادعاءهم تعلّم القرآن منه]2].

والقرآن الكريم رّد عىل هذه الفرية بقوله: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

پ  پپ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   
ٺ﴾]3].

3. تقرير الجواب عن الشبهة استناًدا لآلية:

ال بد من االلتفات أواًل إىل أّن متام الجواب عن الشبهة ليس فقط يف هذه اآلية 

]1] الطباطبايّئ، امليزان يف تفسري القرآن، م.س، ج15، ص180. 

سة، مدرسة اإلمام عيّل بن أيب طالب )ع(،  ]2] انظر: الشريازّي، نارص مكارم: األمثل يف تفسري كتاب الله املنزل، ط2، قم املقدَّ

1429هـ.ق، ج9، ص159. 

]3] سورة النحل، اآلية 103.
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بل إىل متام اآليتني التي بعدها أي اآلية 104 و105؛ ألنّه قد يقال حتى لو افرتضنا 

أّن من علّمه القرآن هو أعجمي فمن املحتمل أن يعلّمه املعاين والنبّي يصوغها 

ويسبكها بعباراته وألفاظه العربية.

 103 اآلية  أي  النحل،  سورة  من  الثالث  اآليات  من  مأخوذ  الجواب  متام  ولذا 

تعاىل: ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ   ڤ  ڤ   وقوله  املتقدمة 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  
چ  چ﴾]1].

فالجواب عىل الشكل اآليت:

أّن اتّهام النبّي بأّن هناك برش يعلّمه القرآن الكريم ال يخلو من احتاملني:

االحتامل األّول: أنّه يعلّمه القرآن بلفظه، فالقرآن كالم الرومي ال كالم الله.

 وجوابه: أّن هذا الرجل لسانه أعجمي، وهذا  القرآن عريب مبني. وهذا ما أفادته 

اآلية 103من سورة النحل.

االحتامل الثاين: كان يعلّمه معاين القرآن واللفظ من النبّي، ثّم النبّي ينسبه إىل 

الله افرتاء عليه. 

والجواب عنه:

فيها وتضطر  لّب  ذو  يرتاب  ال  القرآن معارف حّقة  يتضّمنه  الذي  أّن  أواًل: 

العقول إىل قبولها قد هدى الله النبّي إليها فهو مؤمن بآيات الله إذ لو مل يكن 

مؤمًنا مل يهده الله، والله ال يهدى من ال يؤمن بآياته. وهذا ما أفادته اآلية 104 

من سورة النحل.

ثانًيا: وإذ كان مؤمًنا بآيات الله فهو ال يفرتي عىل الله الكذب؛ فإنّه ال يفرتي 

عليه إال من ال يؤمن بآياته، فليس هذا القرآن مبفرتى، وال مأخوًذا من برش، 

وال منسوبًا إىل الله سبحانه كذبًا. وهذا ما أفادته اآلية 105 من سورة النحل.

]1] سورة النحل، اآليتان 105-104.
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واملعنى إّن الذين ال يؤمنون بآيات الله ويكفرون بها ال يهديهم الله إليه وإىل 

معارفه الحّقة الظاهرة ولهم عذاب أليم والنبّي مؤمن بآيات الله ألنّه مهدي 

بهداية الله؛ وإمّنا يفرتي الكذب وينسبه إىل الله الذين ال يؤمنون بآيات الله وأولئك 

هم الكاذبون املستمرون عىل الكذب. وأّما مثل النبّي املؤمن بآيات الله فإنّه ال 

يفرتي الكذب وال يكذب، فاآليتان كنايتان عن أّن النبّي مهدي بهداية الله مؤمن 

بآياته ومثله ال يفرتي وال يكذب]1]. 

»فإذا كان قوم من الذين كانوا أحرص الناس عىل خصومته، وأدراهم بأسفاره، 

يف  العلم  أهل  وبني  بينه  علمية  صلة  أي  يقدموا  أن  عجزوا  ألحواله،  وأحصاهم 

بعد  الصلة  تلك  يبحثون عن  امللحدين  وأذنابهم من  املسترشقني  بال  عرصه، فام 

ميض أربعة عرش قرنًا وربع من الزمان؟ فلو ُوِجدت ألثبتها سلفهم، وكََفوهم عناء 

البحث، فلرييحوا أنفسهم وليشتغلوا بغري هذه الشبهات«]2].

4. أّمّية النبّي تنفي تعلّمه من برش:

يتلّق  مل   أّن محمًدا ننىس شيئًا وهو  ال  أن  علينا  »ثّم  كاريل:  توماس  يقول 

درًسا عن أستاذ أبًدا، ويظهر يل أّن الحقيقة هي أّن محمًدا مل يكن يعرف الخّط 

 ،والقراءة، وكل ما تعلّمه هو عيشة الصحراء وأحوالها. وعجيب والله أميّة محمد

نعم إنّه مل يعرف من العامل وال من علومه إال ما تيّس له أو يبرصه بنفسه أو يصل 

إىل سمعه«]3]. ويقول هرني كاسرتي: »ثبت إذن أّن محمًدا مل يقرأ كتابًا مقّدًسا، 

ومل يسرتشد يف دينه مبذهب متقّدم عليه«]4].

لقد حاول املسترشقون إثبات عدم أميّة النبّي إلثبات تعلّمه الكتاب املقّدس 

من اآلخرين.

]1] انظر: الطباطبايّئ، امليزان يف تفسري القرآن، م.س، ج12، ص349-348.

]2] انظر: درَّاز، عبد الله: النبأ العظيم نظرات جديدة يف القرآن، ال ط، قطر، دار إحياء الرتاث اإلسالمّي، 1985م، ص83-67. 

د، آراء املسترشقني حول الوحي، م.س، ص301.  ]3] انظر: الطنطاوي، محمود: "اإلسالم واملسترشقون". نقاًل عن: محمَّ

]4] م.ن، ص303.



261

الفصل الرابع: حقيقة القرآن، ومصدره، وترجمته عند املسترشقني

املعروف  الرأي  يقرأ وال يكتب. وهذا هو  أّمّي؛ مبعنى ال  النبّي  أّن  واملعروف 

عند علامء أهل السّنة وعند جملة من علامء اإلمامية. وهناك رأي آخر عند بعض 

أصاًل،  والكتابة  القراءة  ميارس  مل  ولكنه  ويكتب  يقرأ  كان  النبّي  أّن  وهو  العلامء 

اّدعاه  ما  يثبت  األمرين فهذا ال  أدلّة متعددة عىل ذلك. وعىل كال  طبًعا وهناك 

املسترشقون.

ألنّه حتى لو ثبتت قدرة النبّي عىل القراءة والكتابة؛ فإّن ذلك ال يقلّل من 

إعجاز  القرآن؛ ألنّه ال يتطرّق االحتامل إىل أّن ما جاء به النبّي من نظم عجيب 

وكالم بليغ هو من عند األقوام السابقة أو من األديان السالفة، بل الكّل أدرك أّن ما 

جاء به النبّي هو يشء جديد يختلف عاّم سمعوه سابًقا من كالم السابقني والذي 

يؤكِّد هذا املعنى أّن القرآن تحدى الجميع بأّن يأتوا مبثله، وكان بإمكانهم وبكّل 

الكتب  إّن ما نسمعه من كالم محمد هو نفس املوجود يف  سهولة أن يقولوا 

الساموية السابقة، وهذا سيؤدي إىل انهيار دعوى النبّي، ويؤكِّد عجزهم عن اإلتيان 

مبثل القرآن. ومن هذه الجهة ال موضوعيّة لكون النبّي يقرأ ويكتب أو ال، فعجزهم 

عن ذلك يكفي ألن يكون  القرآن الكريم هو كالم يفوق كّل كالم سابق أو الحق.

5. تلّقي النبّي من بحريا وورقة:

فقولهم: إّن محمًدا اتصل بـ )بحريا( فأمىل عليه معلومات، ثم ملا رجع إىل مكة 

تبًناها وزعم أنّها من عند الله.

إلقاءه ذلك كان محدوًدا وبحضور زعامء قريش، وكان عمر  فرّده واضح ألّن 

النبّي اثني عرش عاًما، فطبيعة اللّقاء تنفي أن يكون قد حصل تعلّم ملحمد من 

بحريا؛ ألنّه لقاء قصري عابر ال يكفي للدرس والتحصيل، وسّن النبّي إذ ذاك صغرية 

له للتلّقي، وال توجد رواية تذكر ذلك التعليم، ثم إّن اللقاء حرضه عدد من  ال تؤهِّ

رجال القافلة، فلم يذكروا شيئًا من ذلك، وقد كانوا أحرص الناس عىل إحباطها بعد 
إعالنها.]1]

د، آراء املسترشقني حول الوحي، م.س، ص50. ]1] الطنطاوي، محمود: "اإلسالم واملسترشقون". نقالً عن: محمَّ
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أّما دعوى تعلّمه من ورقة بن نوفل فإنّه مل يثبت تاريخيًا أّن ورقة كان يدعو إىل 

النرصانية، وإّن جميع الروايات الصحيحة أكّدت عدم اتصال الرسول بورقة إال بعد 

مجيء الوحي إليه، وعدم وجود أي صلة سابقة بني محمد وورقة. 

ثم إّن موقف ورقة من ذلك اللّقاء كان موقف املستفس ملا حصل مع الرسّول 

يف غار حراء، فلاًم سمع ما وقع للنبي آمن به وشهد عىل صدقه، ووعده أنّه 

سينرصه نرًصا مؤزًرا، بعد أن أخربه أن قومه سيؤذونه ويخرجونه، ثم مل يلبث ورقة 

أن توىف وفرت الوحي]1].

فلو سلّمنا أّن هناك لقاء بني النبّي وورقة، لكن ذلك ال يكفي للتعليم؛ أي ليأخذ النبّي 

منه القرآن والتعاليم اإلسالميّة، واملشكلة الحقيقية هي يف أصل قصة ورقة بن نوفل! 

فمن راجع هذه القّصة يف املجاميع الروائية؛ كالبخاري، ومسلم، وغريهام وكتب 

التفسري كابن كثري، والطربي، و.. يجد أّن بعض علامء أهل السّنة يقبلون قصة ورقة بن 

نوفل يف بداية الوحي، بل بعضهم يدافع عن ذلك بحّجة أّن الرواية أخرجها الشيخان، 

ويطرحون تصّورات خطرية جًدا ال ميكن القبول بها عىل اإلطالق، متس شخص النبّي، 

النبّي ورعبه من الوحي أو تحديًدا من املالك  بل أصل الوحي، منها تصور خوف 

جربائيل، ثم بعد ذلك لجأ إىل ورقة بن نوفل باقرتاح من السيدة خديجة ليهّدئ 

له من روعه وشدة خوفه!  ولندقّق ونتأّمل بعض املقاطع الخطرية: 

روى عروة بن الزبري، عن السيدة عائشة: »إنّه نزل جربئيل بغار حراء عىل رسول 

الله، وكان حينها يتعبَّد يف ذلك املوقع، فنزل عليه جربئيل وقال له: يا محمد، 

رواية: حتى  الجهد، ويف  منه  بلغ  فأخذه، وغطَّه، حتى  بقارىء.  أنا  ما  قال:  اقرأ. 

كاد أن ميوت، فلام أرشف عىل املوت أطلقه. ثم قال له: يا محمد، اقرأ، قال: ما 

ه ضاًم شديًدا، حتى بلغ منه الجهد، وحتى كادت  أنا بقارئ. فأخذه، وغطَّه، وضمَّ

روحه أن تزهق، ثم أطلقه. ثم قال له: يا محمد، اقرأ، اقرأ باسم ربِّك الذي خلق 

-فتال عليه اآليات-...

]1] انظر: عرت، وحي الله حقائقه وخصائصه يف الكتاب والسنَّة نقض مزاعم املسترشقني، م.س، ص94-91.
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فنزل محمد من الجبل، وذهب إىل بيت السيدة خديجة مرهوبًا، مرعوبًا، 	 

لوين]1]. لوين زمِّ مضطربًا، خائًفا، وقال: زمِّ

وبعد أن هَدأ عنه الرَّوع والخوف، أخرب خديجة باألمر، وقال: أخىش أنّه قد 	 

اعرتاين مسٌّ من الشيطان... فهّدأْت خديجُة من َروعه...]2].

ثم قال: ألطرحـنَّ نفيس منه، فألقتلـنَّها، وألسرتيحـن. ويف رواية، أو روايات 	 

عديدة: وأللقيـنَّ نفيس من أعايل الجبال، وأقتلها]3].

مل تكتِف خديجة مبا فعلت بل أخذته إىل ورقة بن نوفل!! فهّدأ ورقُة من 	 

روعه، وقال: إّن الذي يأتيك هو الناموس األكرب الذي كان يأيت النبّي موىس]4]. 

والرهبة، 	  والشّك،  الرتدُّد،  ويعاوده  إال  يطمنئ  يكاد  ال  لكّنه  قلياًل،  فاطمنَئ 

والرعب، والخوف! وتُؤكد الروايات الواردة من طرقهم أنّه مل يطمنئ بذلك يف 

أول األمر، بل بادر إىل قتل نفسه، فذهب إىل الجبال؛ يريد أن يلقي بنفسه 

من أعاليها -كام تؤكِّد رواياتهم-، وكان كلَّام أراد أن يُلقي بنفسه تجىلَّ له 

جربئيل، وقال له: إنّك لرسول. فيهدأ، ثم يُعاوده الشك، وهكذا مرارًا]5].

د زهري بن نارص النارص، ال ط، ال م، دار طوق النجاة،  اري، تحقيق: محمَّ د بن إسامعيل: صحيح البخَّ اري، محمَّ ]1] انظر: البخَّ

اج القشريي النيسابوري، مسلم: صحيح مسلم، ط1، بريوت، دار الكتب العلميَّة،  1422هـ.ق، ج1، ص3؛ ج6، ص88؛ ابن الحجَّ

1991م، ج1، ص97؛ ابن حنبل، أحمد: مسند اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب األرنؤوط وعادل مرشد وآخرون، ط1، ال 

سة الرسالة، 2001م، ج6، ص233.  م، مؤسَّ

د عمر، ال ط، بريوت، دار صادر، 2001م، ج1، ص195؛ املقريزي،  د: الطبقات الكربى، تحقيق: عيّل محمَّ ]2] انظر: ابن سعد، محمَّ

د عبد الحميد النمييس، ال ط، بريوت،  تقّي الدين: إمتاع األسامع مبا للنبّيمن األحوال واألموال والحفدة املتاع، تحقيق: محمَّ

دار الكتب العلميَّة، 1999م، ج3، ص26.

د بن أحمد بن عثامن بن قامياز: تاريخ اإلسالم، تحقيق: عمر عبد السالم تدمري، ال ط، ال م، دار الكتاب  ]3] انظر: الذهبّي، محمَّ

األمم وامللوك  تاريخ  د بن جرير،  الطربّي، محمَّ إمتاع األسامع، م.س، ج11، ص197؛  املقريزي،  العريّب، 1990م، ج1، ص131؛ 

)املعروف بتاريخ الطربي(، ال ط، ال م، دار املعالرف، 1990م، ج2، ص49؛ ابن عساكر، عيّل بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله: 

تاريخ مدينة دمشق، تحقيق: محّب الدين العموري، ال ط، دمشق، دار الفكر، ال ت، ج63، ص13 وغريها.

]4]  انظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، م.س، ج63، ص13؛ الذهبّي، تاريخ اإلسالم، م.س، ج1، ص132؛ املقريزي، إمتاع 

األسامع، م.س، ج3، ص27. 

]5] ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، م.س، ج63، ص13؛ الذهبّي، تاريخ اإلسالم، م.س، ج1، ص131؛ املقريزي، إمتاع األسامع، 

د)املعروف بسرية ابن اسحاق(، تحقيق: أحمد فريد املزيدي،  د: السرية النبويَّة محمَّ م.س، ج3، ص26؛  ابن إسحاق، محمَّ

ط1، بريوت، دار الكتب العلميَّة، 2004م، ج2، ص101. 
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ومن الوسائل التي اعتمدتْها السيدة خديجة -كام يروون- بطلٍب من ورقة 	 

بن نوفل، حيث قال لها: إذا جاءه الذي يأتيه، فليجلس عىل شقِّك األمين، 

ثم الشق األيس، ثم يف حجرك. ففعلت ذلك، فلام جاءه امللَك، جلس عند 

جانبها األمين، فلم يذهب امللَك.. ثم قام وجلس عند قدمها اليسى، فلم 

بجلدها،  جلده  وألصق  جيبها،  تحت  من  رأسه  أدخل  ثم  امللَك..  يذهب 

وكشفت هي عن خامرها وشعرها، فرحل امللَك. فقالت ما هذا بشيطان 

وأنّه امللَك؛ إذ لو مل يكن هو امللَك، ملا رحل عندما كشفُت خامري...]1].

 إىل هنا نبينا األعظم محمد -والعياذ بالله-: كان مضطربًا، مرعوبًا، ال يعرف 

ما الذي يحصل معه إىل أن هدأت خديجة من روعه، ومل تكتف خديجة بذلك 

بل أخذته إىل ورقة بن نوفل النرصاين، ثم فّكر محمد باالنتحار، ثم طرح ورقة بن 

نوفل تلك الطريقة املخجلة واملؤسفة التي نراها يف كتب املسلمني ملعرفة الوحي...

يف الحقيقة هذه الروايات وأمثالها هي أسوأ ماّم ذهب إليه املسترشقون، بل 

بعض هذه الروايات متّسك بها هؤالء لتأيد أوهامهم يف شأن الوحي. 

الروايات سواء  الفريقني أن يرفضوا هكذا نوع من  الباحثني من  وينبغي عىل 

وجدت يف كتب أهل السّنة أم الشيعة، ألّن لها لوازم خطرية عىل املعتقد اإلسالمّي، 

وعىل شخص الرسول الكريم، ولذا املعروف بني علامء املسلمني أن كل رواية فيها 

بها واملجَمع عليها تُرفض وال  املعتقدات املسلَّم  تنايف  أو  النبّي  إساءة إىل شخص 

يعمل بها. 

ولذا إذا رجعنا إىل هدي اإلمام املعصوم فهو يرفض هذه الفكرة الخطرية 

ويعطينا قاعدة يف هذا املجال؛ وهي: أّن الله تعاىل ال يبعث نبي من األنبياء حتى 

ينزل عليه السكينة والوقار.

]1] ابن كثري، أبو الفداء إسامعيل بن عمر: البداية والنهاية، اعتنى به: حنان عبد املنان، ال ط، لبنان، بيت األفكار الدوليَّة، 

النبويَّة،  السرية  بن عمر:  إسامعيل  الفداء  أبو  كثري،  ابن  األسامع، م.س، ج11، ص198؛  إمتاع  املقريزي،  2004م، ج3، ص22؛ 

تحقيق: مصطفى عبد الواحد، ال ط، بريوت، دار املعرفة، 1976م، ج1، ص410. 
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الَُم كَيَْف لَْم يََخْف رَُسوُل اَللَِّه َصىلَّ اَللَُّه  َعْن ُزَرارََة قَاَل: قُلُْت أِليَِب َعبِْد اَللَِّه َعلَيِْه السَّ

يْطَان قَاَل: فََقاَل: »إّن  َعلَيِْه وَآلِِه ِفياَم يَأْتِيِه ِمْن ِقبَِل اَللَِّه أن يَُكوَن َذلَِك ِماًم يَْنِزُغ ِبِه اَلشَّ

ِكيَنَة َواَلَْوَقاَر، َفكَان ]اَلَِّذي[ يَأْتِيِه ِمْن ِقَبِل  اَللََّه إَِذا اِتََّخَذ َعْبًدا َرُسواًل أنَزَل َعلَْيِه اَلسَّ

اَللَِّه ِمْثُل اَلَِّذي يََراُه ِبَعْيِنِه«]1].

: ﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    الَُم: يِف قَْوِل اَللَِّه َعزَّ وَجلَّ َعْن أيَِب َعبِْد اَللَِّه َعلَيِْه السَّ

ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ﴾]2]، فََقاَل: َقاَل أَثُْنوا َعلَْيِه 
َوَسلُِّموا لَُه. فَُقلُْت كَيَْف َعلَِمِت اَلرُُّسُل أنَّها رُُسٌل. قَاَل: كُِشَف َعْنَها اَلِْغطَاُء]3].

ا: الصنف الثالث: وصف الوحي بالظواهر النفسّية:
ً
ثالث

االضطراب يف  النفسيم( مع  )الوحي  بـ  الوحي  تفسري  الصنف من  يعني هذا 

تحديده ويعنون بـ: »أّن القرآن فيض من خاطر محمد أو انطباع إللهامه، أي أنه 

ناتج عن تأمالته الشخصية، وخواطره الفكرية وسبحاته الروحية«]4].

يقول بروكلامن: »تحّققت عنده أّن عقيدة مواطنيه الوثنيني فارغة فكان يعتمل 

يف أعامقه هذا السؤال: إىل متى ميدهم الله يف ضاللهم ما دام هو قد تجىل آخر 

األمم للشعوب األخرى بواسطة أنبيائه؟ وهكذا نضجت يف نفسه الفكرة أنّه مدعّو 

إىل أداء رسالة النبوة«]5].

وقد اضطربوا يف تحديد حالة النبّي النفسية التي صدر عنها القرآن، فاختلفوا 

يف ذلك إىل أقوال متباينة]6] وقد تقدم بيان هذه األقوال.

العيَّايش، تحقيق وتصحيح وتعليق: هاشم الرسويل املحاليت، طهران، املكتبة العلميَّة  د بن مسعود، تفسري  العيَّايش، محمَّ  [1[

اإلسالميَّة، ال ت، ج2، ص201. 

]2] األحزاب: 56. 

د بن خالد: املحاسن، تحقيق: جالل الدين الحسينّي، ط1، طهران، دار الكتب اإلسالميَّة، 1330هـ.ش،  ]3] الربقي، أحمد بن محمَّ

ج2، ص328.

]4] مايض، محمود: الوحي القرآيّن يف املنظور االسترشاقّي ونقده، ط1، اإلسكندريَّة، دار الدعوة للطبع والنرش، 1996م، ص123. 

]5] بروكلامن، تاريخ الشعوب، م.س، ص36.

]6] انظر: رضوان، آراء املسترشقني حول القرآن الكريم وتفسريه، م.س، ج1، ص381. 
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يرى جوستاف لوبون أّن الترصفات التي تعرتي الرسول إبان نزول الوحي اإللهي 
عليه ما هي إال إصابته بالرصع الذي ينتابه يف هـذه اللحظات، فيعرتيه احتقان 
فغطيط، فغثيان. ويرى أنّه يجب اعتبار محمد من فصيلة املتهوسني ويقول يف هذا 
الصدد: وال أهمية لذلك فلم يكن ذو املزاج البارد من املفكرين هم الذين ينشئون 
الدور، وهم  مثلوا هذا  الذين  الهوس هم  أولو  وإمنا  الناس،  ويقودون  الديانات، 
الذين أقاموا األديان، وهدموا الدول، وأثار الجموع وقادوا البرش، ولو كان العقل ال 

الهوس هو الذي يسود العامل لكان للتاريخ مجرى آخر]1].

1. تقرير شبهة الوحي النفيس:

وخالصة الشبهة: أّن الوحي عبارة عن فيض وجدان النبّي الباطني الناتج عن 
تفكريه بخالص قومه من الرشك والظلم.

أ. النقاط الرئيسة يف الشبهة:

أدرك بطالن ما عليه قومه.	 

ابتعد عن مامرسة الظلم وارتكاب الفواحش.	 

فكّر بإصالحهم. 	 

استقى معلوماته من أهل الكتاب]2].	 

اعتقد أنّه النبّي املبرشَّ به.	 

أوحت له نفسه]3].	 

]1] انظر: لوبون، حضارة العرب، م.س، ص141 وما بعدها.

د زيادة عىل ما استفاده من اليهوديَّة  ]2]  يشري »بروكلامن« إىل أنَّ مصدر الوحي ناتج عن األفكار التي كوَّنها النبّي محمَّ

يَّة الكربى يف والدة دينه الجديد. )انظر: بروكلامن، تاريخ الشعوب اإلسالميَّة، م.س، ص69(.  والنرصانيَّة اللتني كانت لهام األهمِّ

وياُلحظ -أيًضا- أنَّ املسترشق »نولدكه« يقطع بأنَّ املصدر األساس واملكوِّن للوحي القرآيّن هو الكتابات اليهوديَّة؛ ودليله عىل 

ة ليثبت افرتاءاته. )انظر: العقيقي،  ذلك قصص األنبياء املذكورة يف  القرآن الكريم، وبعض التعاليم والفروض، فيورد أمثلًة عدَّ

اليهوديَّة  املصادر  من  األخذ  عىل  تدّل  التي  األمثلة  بعض  »بلر«  املسترشق  يذكر  وكذلك  م.س، ص739-738(.  املسترشقون، 

ة بيوم الحساب والبعث الواردة يف القرآن الكريم  واملسيحيّّة، فبالنسبة إىل مـا يتعلَّق مبصادر بعض األفكار والتعبريات الخاصَّ

والتقاليد اإلسالميَّة، فإنَّها قد اقتبست وبشكٍل واضح من الكتب اليهوديَّة واملسيحيَّة؛ إذ إنَّ لفظ »الساعة« و»اليوم« هي من 

ديَّة، ترجمة: مالك مسلامين، ال ط، ال  العهد الجديد. )انظر: ِبلر، جون يس: مصادر اإلسالم بحث يف مصادر وأركان الديانة املحمَّ

م، جمعيَّة األدب املسيحّي للهند، 1925م، ص65(.

سة، مجمع الفكر اإلسالمّي، 1417هـ.ق، ص154-152.  ]3]  انظر: الحكيم، محمد باقر: علوم  القرآن، ط3، قم املقدَّ
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ب. صياغة الشبهة:

إّن محّمًدا قد أدرك بقّوة عقله الذاتية، وما يتمتّع به من نقاٍء وصفاٍء روحّي 

الزكيّة؛ إضافًة إىل  ونفيّس، بطالن ما كان عليه قومه من عبادة األصنام، وفطرته 

بعض الظروف املوضوعيّة التي حالت دون أن ميارس أساليب الظلم االجتامعي، 

تلك  من  وتطهريهم  القبيح،  الرشك  ذلك  من  إنقاذهم  أجل  من  تفكريه  طال  ثم 

الفواحش واملنكرات.

وقد استفاد من النصارى يف املعلومات وإن كان مل يقبل جميع ما وصل إليه 

منهم؛ كألوهيّة املسيح وأُّمه، وغري ذلك.

وكان قد سمع أّن الله سيبعث نبيًا، وتولّد يف نفسه أمٌل ورجاء يف أن يكون هو 

ذلك النبّي الذي آن أوانه، وأخذ يتوّسل إىل تحقيق هذا األمل باالنقطاع لعبادة الله 

تعاىل يف خلوته يف غار حراء.

لهداية  أهاًل  أصبح  التأمل  من  فرتة  وبعد  وجدانه،  إميانه وسام  قَِوَي  وهنالك 

الناس، ثم ما زال يفّكر ويتأّمل ويتقلّب بني اآلالم واآلمال، حتّى أيقن أنّه هو النبّي 

املنتظَر الذي يبعثه الله لهداية البرشية، وتجىّل له هذا االعتقاد يف الرؤى املناميّة، 

ثم قَِوَي حتّى صار يتمثّل له امللك يلّقنه الوحي يف اليقظة.

وأّما املعلومات التي جاءته من هذا الوحي، فهي مستمدة يف األصل من تلك 

املعلومات، التي حصل عليها من اليهود والنصارى، وماّم هداه إليه عقله وتفكريه 

يف التمييز بني ما يصّح منها وما ال يصح، ولكّنها كانت تتجىّل وكأنّها وحي السامء، 

.[1[وخطاب الخالق عّز وجّل، كام كان يأيت األنبياء؛ كموىس وعيىس

2. الرّد عىل نظريّة الوحي النفيس:

النفيس(، ال نجدها تصمد  الوحي  النظرية )نظرية  أردنا أن ندرس هذه  وإذا 

أمام النقد واملناقشة العلميّتني، إذ ميكن أن ياُلحظ عليها من خالل أبعاد ثالثة:

]1] انظر: الحكيم، علوم القرآن، م.س، ص146. 
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األّول: أّن الدالئل التأريخية القطعية وطبيعة الظروف التي مّر بها النبّي تأىب 

التصديق بهذه النظرية وقبولها.

الثاين: أّن املحتوى الداخيل للقرآن الكريم -مبا يضّم من ترشيع وأخالق وعقائد 

وتأريخ- ال يتّفق مع هذه النظرية يف تفسري الوحي القرآين.

رفض  عىل  بوضوٍح  يشهد  القرآنيّة،  الظاهرة  من   النبّي موقف  :أّن  الثالث 

تفسري الظاهرة القرآنيّة بنظريّة الوحي النفيس.

عن  بالتفصيل  املحمدي  الوحي  كتاب  يف  رضا  رشيد  محمد  الشيخ  أجاب  قد 

أبطل كل  ثم  )درمنغام(،  رتبها  التي  العرشة  املقدمات  أواًل  الشبهة، فعرض  هذه 

هذه املقدمات ألّن أكرث املقدمات التي أخذوا منها هذه النتيجة هي آراء متخيّلة، 

أو دعاوى باطلة، ال قضايا تاريخية ثابتة، وإذا بطلت املقدمات بطل لزوم النتيجة 

لها]1].

1. الدالئل التأريخّية تناقض نظرية الوحي النفيس:

ما يذكرونه من تفاصيل ليس لها مصدر تأريخي معتمد من قبيل:	 

مسألة لقاء الراهب بحريا مع محمد وهو بصحبة عّمه أيب طالب، األمر الذي 

يدعوهم إىل االستنتاج وافرتاض محادثات دينية وفلسفية معقدة جرت بينهام.

تعليل اطالعه عىل أخبار عاد ومثود، من أنّه كان نتيجة مروره بأرض األحقاف، 

بالرغم من أّن هذه األرض ال تقع عىل الطريق االعتيادي ملرور القوافل التجارية، 

كام أّن التأريخ مل يذكر لنا مرور النبّي بها إىل غري ذلك من األحداث والقضايا.

افرتاض تعلم النبّي من نصارى الشام وغريهم ال يتفق مع واقع الحرية 	 

والرتدد يف موقف املرشكني من دعوة رسول الله ونسبته الرسالة إىل الوحي 

دّي، ط2، بريوت، دار الكتب العلميَّة، 1426هـ.ق/2005م، ص127- د رشيد: الوحي املحمَّ ]1] ملزيٍد من االطِّالع، انظر: رضا، محمَّ

.165
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اإللهي، ألّن مثل هذه العالقة -لو كانت موجودة- ال ميكن التسرت عليها أمام 

الذين عارصوه وعايشوه يف مجتمع  الدعوة من املرشكني وغريهم،  أعداء 

ضيق وعرفوا أخباره وخربوا حياته العامة مبا فيها من سفرات ورحالت.

»ولو فرض محااًل ذلك ]تعلمه من أهل الكتاب] فام هذه املعارف والعلوم؟ 

ومن أين هذه الحكم والحقائق؟ ومّمن هذه البالغة يف البيان الذي خضعت له 

الرقاب وكلّت دونه األلسن الفصاح؟«]1].

إنّه مل يعرف عن الرسول محمد أنّه كان ينتظر أن يفاجأ بالوحي، أو 	 

نفسه،  يف  األمل  هذا  ويتطور  لينمو  املنتظر،  الرسول  هو  يكون  أن  يأمل 

فيصبح واقًعا نفسيًّا، بالرغم من تدوين كتب السرية النبوية ألدق األحداث 

والتفصيالت عن حياة الرسول الشخصية.

ولعّل من القرائن التأريخية التي تشهد بكذب هذا االفرتاض: هو ما ذكرته كتب 

السرية من اضطراب النبّي -يف البداية- وخوفه حني فاجأه الوحي يف غار حراء]2].

إّن هذه النظرية تفرض أن يكون إعالن النبوة يف اللحظة األوىل من الدعوى 	 

وأن يطرح مفاهيمه وأفكاره ومناهجه عن الكون والحياة واملجتمع بجوانبه 

املتعددة ودفعة واحدة، ألّن املفروض أّن الصورة كانت متكاملة عنده نتيجة 

التفكري الطويل ودراسة الكتب وأعامل االنبياء السابقني، مع أّن التأريخ يؤكد 

أّن أسلوب الدعوة وطريقتها كانا يختلفان عن ذلك متاًما.

]1] الطباطبايّئ، امليزان يف تفسري القرآن، م.س، ج1، ص63. 

ث عن متهيٍد للوحي  ]2] طبًعا نقصد من عدم املعرفة أصل عدم معرفتهبالوحي، وإن كانت بعض رواياتنا الشيعيَّة تتحدَّ

قبل حصول الوحي النبوّي وأنَّ النبّي -سواء بسبب التمهيد أم غريه- ال يحصل عنده أّي اضطراٍب؛ ولكن هذا ال يعني أنَّه كان 

ينتظر الوحي ويتوقّعه؛ فالوحي ظاهرة روحيَّة تستتبع حالة من السكينة والطامئنينة، وكان مهبطه قلب رسول الله، أي 

شخصيّته الباطنيَّة بواسطة امللك جربائيل )ع( أو من دونه، ومن دون مصاحبة أّي أعراض مامَّ تناقلها العاّمة يف كتبهم. فهذه 

الروايات والكتابات ولَّدت صورًة غري الئقٍة بقداسة هذا األمر العظيم وقدسيَّة الرسول، فقد وصفوا النبّي حال الوحي بأوصاٍف 

م  ة إالَّ بعد استشارة السيِّدة خديجة ابن عّمها. وقد تقدَّ توحي بأنَّه مصاب مبرٍض أو حتى بالجنون أو أنَّه مل يعرف عالمات النبوَّ

الرّد عىل هذه الفكرة.
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ب. املحتوى الداخيل للظاهرة القرآنّية يناقض نظرية الوحي النفيس:

إّن للمحتوى الداخيل للظاهرة القرآنيّة وما تتصف به من مواصفات، ولسعة 

النظرية القرآنيّة وآفاقها املتعددة ومجاالتها املتشعبة، أهمية كربى يف رفض نظرية 

الوحي النفيس، إذ إّن هذه املواصفات وهذا االتساع والشمول ال يتفق مع طبيعة 

املصادر التي تفرضها النظرية، ويتضح ذلك عندما نالحظ األمور التالية:

اليهودية واملسيحيّة هو 	  الديانتني  تجاه  الكريم  للقرآن  العام  املوقف  أّن 

موقف املصّدق لهام واملهيمن عليهام، فقد صّدق القرآن الكريم األصل اإللهي 

لهاتني الديانتني وارتباطهام باملبدأ األعىل، ولكّنه يف الوقت نفسه جاء مهيمًنا 

ورقيبًا وحاكاًم عىل ما فيهام، ومبيًّنا لواقع ما ورد عليهام من تحريفات وبدع 

وضالالت.

إال  أو حادثًة  أو حكاًم  فلم ترتك مفهوًما  دقيقة شاملة،  الرقابة  وجاءت هذه 

ووضعت املقياس الصحيح له. وال ميكن أن نتصّور محمًدا وهو يأخذ عن أهل 

يصفهم  أن  يتمكن من  ذلك  اإللهي، ومع  الوحي  أخذوا عن  قد  ويراهم  الكتاب 

بالجهل والتحريف والتبديل مبثل هذا اليقني والثبات، ثم يوضح املوقف الصحيح 

تأيت  ثم  للديانة،  الصحيح  الواقع  أو خالفوا  فيها  اختلفوا  التي  الكربى  املسائل  يف 

نظريته بعد ذلك كاملة شاملة ودقيقة ليس فيها تناقض وال اختالف!

ولكّن الحقيقة هي أّن محمًدا مل يكن قد أخذ منهم شيئًا، وإمّنا تلّقى كّل ذلك 

ومبيًّنا  عليه،  ومهيمًنا  الوحي  ملا سبقه من  الذي جاء مصّدقًا  اإللهي  الوحي  عن 

لالنحراف والتحريف الذي أصاب الرساالت السابقة عليه.

ونجد القرآن أيًضا يخالف التوراة واإلنجيل يف بعض األحداث التأريخية، 	 

فيذكرها بدقة متناهية ويتمّسك بها بإرصار، يف الوقت الذي كان بإمكانه أن 

يتجاهل بعضها عىل األقل، تفاديًا لالصطدام بالتوراة واإلنجيل]1].

]1]  ففي قصة موىس يشري  القرآن إىل أنَّ التي كفلت موىس هي امرأة فرعون، مع أنَّ سفر الخروج من التوراة يؤكِّد أنَّها كانت 

ابنته. كام أنَّ القرآن يذكر غرق فرعون بشكٍل دقيق، وال يتجاهل حتى مسألة نجاة بدن فرعون من الغرق مع موته وهالكه: 



271

الفصل الرابع: حقيقة القرآن، ومصدره، وترجمته عند املسترشقني

الحياة، 	  املختلفة من  للمجاالت  الترشيع اإلسالمّي وعمقه وشموله  سعة 

مع دقّة التفاصيل التي تناولها، واالنسجام الكبري بني هذه التفصيالت.

ج. موقف النبّي من الظاهرة القرآنّية شاهد عىل رفض نظرية الوحي النفيس:

القرآنيّة هو من أفضل الشواهد عىل  النبّي محمد من الظاهرة  إّن موقف 

بطالن نظرية الوحي النفيس، فقد كان النبّي محمد يدرك بشكل واضح االنفصال 

التام بني ذاته املتلقية والذات اإللهية امللقية من أعىل.

وكان له مظاهر عديدة نذكر منها األشكال الثالثة التالية:

الشكل األول:

لله  ضعيًفا  عبًدا  القرآنيّة  الظاهرة  خالل  من  النبّي  فيها  يبدو  التي  الصورة 

وميتثل  املغفرة  منه  ويطلب  العون  منه  يستمد  مواله  يدي  بني  يقف  سبحانه، 

أوامره، ونواهيه، واألمثلة القرآنيّة عىل ذلك كثرية:

 فالقرآن يصور محمًدا يف صورة اإلنسان املطيع الذي ال ميلك لنفسه 1. 

شيئًا، ويخاف ربّه إن عصاه، فيلتزم الحدود التي وضعها له ويرجو رحمته 

وليس من يشء يأتيه إاّل من قبل ربّه، فهو يعرتف بالعجز املطلق تجاه إرادة 

الله أو تبديل حرف من  القرآن]1].

 ثم يزداد هذا الفرق وضوًحا بني ذات الله املتكلم منزل الوحي وصفاته، . 2

وبني ذات رسوله املخاطب متلقي الوحي وصفاته يف اآليات التي يعتب الله 

فيها عىل نبيّه، أو يُعلِمه فيها بعفوه عنه وغفرانه]2].

 ويبدو لنا أيًضا: كامل الوعي للفرق بني ذاته املأمورة وذات الله اآلمرة، . 3

﴿ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈژ  ژ  ڑ          ڑ  ک  ک  ک  ک﴾ )سورة يونس، اآلية 92(.

يف الوقت الذي نجد التوراة تشري إىل غرق فرعون بشكٍل مبهم، ويتكرَّر املوقف نفسه يف قضيَّة العجل، حيث تذكر التوراة أنَّ 

ة والدة مريم للمسيح )عليهام السالم( وغريهام من القضايا. الذي صنعه هو هارون، ويف قصَّ

]1]  انظر: سورة يونس، اآليتان 15 – 16؛ سورة الكهف، اآلية 110؛ سورة األعراف، اآلية 188؛ سورة األنعام، اآلية 50.

]2]  انظر: سورة التوبة، اآلية 43؛ سورة الفتح، اآلية 2؛ سورة اإلرساء، اآليتان 73 – 75؛ سورة الحاقَّة، اآليتان 44 -47.
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وبوعيه الكامل هذا كان يفرق بوضوح بني الوحي الذي ينزل عليه وبني 

أحاديثه الخاصة التي كان يعرب عنها بإلهام من الله.

الشكل الثاين:

القرآنيّة  اآليات  الخائف من ضياع بعض  الكريم مبظهر  القرآن  النبّي يف  يبدو 

ونسيانها، األمر الذي كان يدعوه إىل أن يعجل بقراءة القرآن، قبل أن يقىض إليه 

وحيه ويأخذ برتديده ويجهد نفسه وفكره من أجل أن ال يفوته يشء من ذلك]1].

الشكل الثالث:

القرآين  التّنزيل  بأّن  أنّه كان مقتنًعا  القرآن  تأريخ نزول  النبّي من خالل  يبدو 

مصحوب بامنحاء إرادته الشخصية، وأنّه منسلخ عن الطبيعة البرشية حتى ما بقي 

له اختيار يف ما ينزل إليه أو ينقطع عنه، فقد يتتابع الوحي ويحمى حتى يشعر أنّه 

يكرث عليه، وقد يفرت عنه بل وينقطع وهو يشعر أنّه أحوج ما يكون إليه.

ونضيف  املختلفة،  بصورها  الثالثة  األشكال  هذه  إىل  نلتفت  حني  وبالنتيجة: 

شأن حقيقة  ترّدد يف  مجال ألي  لدينا  يبقى  ال  السالفني،  اآلخرين  البعدين  إليها 

الظاهرة القرآنيّة، وانفصالها عن الذات املحّمدية، وبطالن الوحي النفيس وما إليه 

من شبهات قد تثار]2].

رابًعا: الصنف الرابع: تفسيرات الوحي بالتفسيرات الماّدّية:

وضغط  بتأثري  )يبعثوا(  ومل  )بعثوا(  األنبياء  أّن  املادي  التيار  أصحاب  تصّور 

الحاجة الفكرية والنفسية واالقتصادية التي عاىن منها أفراد مجتمعاتهم، وقد كان 

أولئك األنبياء مرهفي اإلحساس، شديدي الذكاء، قادرين عىل استغالل تلك الحاجة 

نتيجة  جاءت  األنبياء  دعوة  أّن  ويرون  وقيادتهم.  أصحابها  بتحريك  النفوس  يف 

عاطفتهم اإلنسانية أو ميلهم نحو اإلصالح.

]1]  انظر: سورة طه، اآلية 114؛ سورة القيامة، اآليتان 19-16.

]2]  ملزيٍد من االطِّالع، انظر: الحكيم، علوم القرآن، م.س، ص165-154. 
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ما  تبرصون  لو  »القرآن   :محمد للنبي  مدحه  أثناء  كارليل  توماس  يقول 

هو إال جمرات ذاكيات قذفت بها نفس رجل كبري السن بعد أن أوقدتها األفكار 

الطوال يف الخلوات الصامتات، وكانت الخواطر ترتاكم عليه بأرسع من ملح البرص 

وتتزاحم يف صدره« إىل أن يقول: »وقد أتخيل روح محمد الحاّدة الناريّة، وهي 

تتململ طول الليل الساهر يطفوبها الوجد ويرسب، وتدور بها دّوامات الفكر، 

عزم  وكل  السامء  من  عليها  هبط  نوًرا  حسبته  رأي  بارقة  لها  أسفرت  إذا  حتى 

مقّدس يهم به يخاله جربيل ووحيه«]1].

وال شّك أن هناك فروقًا واضحة بني األنبياء واملصلحني: فالنبّي: إنسان حّر من 

بني آدم أوحى الله إليه برشع وأمره بتبليغه، فهم جاؤوا بأفكار جديدة تخالف ما 

كان عليه ثقافة أقوامهم، وأتوا بقيم أخالقية واجتامعية غري متأثرة مبا كانت عليه 

أممهم؛ ما يّدل عىل ربانية ما جاؤوا به من علم أو كتاب.

ولقد ظهر لكل منصف أّن ما دعا إليه الرسول من الشعائر العبادية والقيم 

ثقافتهم  عن  غريبًا  كان  بل  بيئته،  من  نابًعا  يكن  مل  السلوك  وقواعد  األخالقية، 

مبايًنا ألعرافهم، كام قّرره جعفر بن أيب طالب، أمام ملك الحبشة، مظهرًا املفارقة 

َجاِهلِيٍَّة  أَْهَل  قَْوًما  كَُنا  الَْملُِك  »أَيَُّها  قال:  الوحي،  الواقع، ومعطيات  بني مظاهر 

و...  الِْجَواَر  َونيُِسُء  اأْلَْرَحاَم  َونَْقطَُع  الَْفَواِحَش  َونَأيِْت  الَْميْتََة  َونَأْكُُل  اأْلَْصَناَم  نَْعبُُد 

إِىَل  َوَعَفافَُه فََدَعانا  َوأََمانتَُه  ِمَنا نَْعرُِف نََسبَُه َوِصْدقَُه  إِلَيَْنا رَُسواًل  اللَُّه  َحتَّى بََعَث 

الِْحَجارَِة  ِمْن  ُدونِِه  ِمْن  َوآبَاُؤنَا  نَْحُن  نَْعبُُد  كَُنا  َما  َونَْخلََع  َونَْعبَُدُه  َدُه  لُِنَوحِّ اللَِّه 

َواأْلَْوثَان َوأََمرَنَا ِبِصْدِق الَْحِديِث َوأََداِء اأْلََمانِة َوِصلَِة الرَِّحِم َوُحْسِن الِْجَواِر َوالَْكفِّ 

َوقَْذِف  الْيَِتيِم  َماَل  َوأَكِْل  الزُّوِر  َوقَْوِل  الَْفَواِحِش  َعْن  َونََهانا  َماِء  َوالدِّ الَْمَحارِِم  َعْن 

الُْمْحَصَنِة...«]2].

د السباعي، ط3، املطبعة املرصيَّة يف األزهر، 1930م، ص86-85. ]1]  كارليل، توماس: األبطال، تعريب: محمَّ

سة، مركز  سة البعثة، ط1، قم املقدَّ د بن جرير: دالئل اإلمامة، تحقيق: قسم الدراسات اإلسالميَّة يف مؤسَّ ]2]  الطربي، محمَّ
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َ صفات النبّي املوحى إليه، ثم  فوصف لنا الحالة التي كانوا يعيشونها، ثم بنَيَّ

بني ما أمرهم به مام يخالف ما كانوا عليه، وما نهاهم عنه من األوزار، ثم عدد 

أمور اإلسالم األخرى.

فّدل هذا عىل أن الوحي يأيت إىل الرسول من ِقبَِل الله؛ إلعادة الناس إىل فطرهم 

األصلية التي انرصفوا عنها بفعل عوامل كثرية اقرتفوها مع عامل الزمن]1].

سة البعثة، 1413هـ.ق، ص12.  الطباعة والنرش يف مؤسَّ

د، آراء املسترشقني حول الوحي، م.س، ص67-65.  ]1]  انظر: محمَّ
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صّنفت موسوعات متعددة، ومعاجم مختلفة يف الغرب وباهتامم مجموعة من 

الكريم، ومضامينه، وسنكتفي  بالتعريف باإلسالم، والقرآن  كبار علامءهم، عنيت 

للمعاجم  النامذج  وبعض  قرآنية،  ملوسوعة  واحٍد  أمنوذٍج  بذكر  الدراسة  هذه  يف 

القرآنية، حتى نستكمل اإلحاطة بالنظرة االسترشاقية للقرآن الكريم.  

المطلب األّول: التعريف بدائرة المعارف اإلسالمّية 
:)Encyclopedia of Islam(

املوسوعة املختارة هي دائرة املعارف اإلسالميّة، وسبق أن تحّدثنا عن تعريف 

القرآن يف هذه املوسوعة يف املبحث السابق.

وهذه املوسوعة، كام الحظنا يف التعريف املقتبس منها مل تبتعد عن السياقات 

ومن هذه  وبحوثهم،  املسترشقني  كتب  بها  عّجت  التي  االسترشاقية  واالرتكازات 

الكتب:

 ضد قرآن محمد: كتبه ريكولدوبنيني راهب دومينك.. 1

 يف الرد عىل  القرآن: كتبه لودوفيقوماراتيش راهب إيطايل. . 2

 التوراة يف  القرآن: كتبه املسترشق األملاين حوستاف قابل.. 3

 الراهب بحريا والقرآن:  كتبه املسترشق الفرنيس كارا دينو.. 4

 القرآن: اإلنجيل املحمدي: كتبه املسترشق السويدي رسجستني.5. 

 تاريخ القرآن: وهو من أبرز الكتب التي ألفها املسترشقون للمسترشق األملاين . 6

نولدكه.

مل يتوقف اهتامم علامء الغرب باإلنتاج املوسوعي ملعارفهم فقط، بل اهتموا 
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الذي  اإلسالم  بينها  ومن  األخرى،  والحضارات  لألديان  املوسوعية  األعامل  بإنتاج 

املعارف  »دائرة  املجال. وظهر ذلك جليًّا  عناية خاّصة يف إصدارهم يف هذا  لقي 

اإلسالميّة« التي تعّد من أكرب الدراسات االسترشاقيّة لإلسالم، وأعظمها خطورة خالل 

القرن العرشين، فقد تضمنت خالصة جهود املسترشقني يف الدراسات اإلسالميّة.

املقاالت  من  مجموعة  بأنّها:  اإلسالميّة«  املعارف  بـ»دائرة  التعريف  وميكن 

والبحوث املتعلقة باإلسالم واملسلمني بأقالم كبار املسترشقني ولكل منهم أهدافًا 

بالحاجة  الدولية  بدأت فكرتها عندما شعروا يف مؤمتراتهم  فيها  الكتابة  من وراء 

إىل دائرة معارف ألعالم العرب واإلسالم لك تجمع شتات دراساتهم عنهم باللغات 

صدر  وقد  1906م  سنة  تأليفها  فبدأ  واالنجليزية(.  والفرنسية  )األملانية  الثالث: 

املجلد األول واستمر يف أربعة مجلدات كبرية وملحق عام 1938م. 

وإذا رجعنا إىل مصادر هؤالء يف هذه الدائرة فنجد أنّهم انتقائيون يف مصادرهم 

وذلك لتحقيق أغراضهم الخاصة، وهي عىل الشكل اآليت: كثريًا ما يرتك املسترشقون 

أهل  يأخذون من كتب  بل  املسلمني،  اعتقاد  بيان  والسنة يف  بالكتاب  االستدالل 

من  األخذ  يف  العلمي  للمنهج  مخالفتهم  ويالحظ  والعجائب،  والقصص  البدع 

املصادر؛ مثل أن ينسب بعضهم إىل املصدر ما يستنتجه، مع أن استنتاجه قد ال 

يكون صحيًحا، ومثل االستدالل بالكتاب الرتيك امليلء بالخرافات عىل عقيدة اليوم 

لبيان تطبيق املسلمني لألحكام الرشعية )مثل  اآلخر، واالستشهاد بكتب القصص 

اإلحالة عىل ألف ليلة وليلة(، ويركّزوا عىل الكتب التي تجمع الروايات املختلفة، 

واالنتقاء منها كالطربي يف تفسريه وتاريخه.

أما طريقة الدائرة يف بث املطاعن: فهي البحث عن مواطن الضعف، ومن ثم 

إبرازها وجمع املعلومات ومن ثم تقدميها بكل جرأه ويبنون عليها نظرية ال وجود 

لها إال يف أنفسهم وأذهانهم فدراساتهم تبني أنهم يريدون النيل من اإلسالم عن 

طريقة النقد.

إىل  االسترشاق  وصل  »عندما  بقوله:  املوسوعة  هذه  الباحثني  بعض  ويصف 



279

الفصل الرابع: حقيقة القرآن، ومصدره، وترجمته عند املسترشقني

ذروة نفوذه وغاية تأثريه جمع كل شبهاته وتأثرياته وسمومه يف موسوعة جامعة 

أُطْلَِق عليها اسم )دائرة املعارف اإلسالميّة(، جمعت خالصة فكر املسترشقني الكبار 

جميًعا، كٌل يف املجال الذي تخصص فيه، وقدمت هذه املوسوعة أساًسا لتشكيك 

أبطاله وأعالمه،  تاريخه، وسامحة  اإلسالم، وعظمة  الغرب يف حقائق  الباحثني يف 

ثم ترجمت إىل اللغة العربية؛ لتكون مرجًعا يف الجامعات واملعاهد واملدارس، يف 

مختلف أنحاء العامل اإلسالمّي«]1].

ويؤكّد باحث آخر خطورتها بقوله: »ولعل أخطر ما قام به املسترشقون حتى 

اآلن هو إصدار )دائرة املعارف اإلسالميّة( بلغات عّدة، وكذلك إصدار موجز لها 

باللغات الحيّة نفسها التي صدرت بها الدائرة، وقد بدأوا يف الوقت الحارض يف إصدار 

طبعة جديدة تظهر يف أجزاء، ومصدر الخطورة يف هذا العمل هو أّن املسترشقني 

عبّأوا كل قواهم وأقالمهم إلصدار هذه الدائرة، وهي مرجع لكثري من املسلمني يف 

دراستهم عىل ما فيها من خلط وتحريف وتعصب سافر ضد اإلسالم واملسلمني«]2].

من  اإلسالميّة، سواء  بالحضارة  يتّصل  ما  بكل  تعنى  موسوعة  فهي  وباختصار 

الناحية الدينيّة أو الثقافية أو العلميّة أو األدبية أو السياسية أو الجغرافية عىل 

امتداد العصور، مبا يف ذلك العرص السابق لإلسالم.

وقد تم إصدارها عىل طبعتني، األوىل بني 1913 و1938م، والثانية ما بني 1954 

و2005، ويتم إصدارها من قبل رشكة بريل الهولندية.

وظهرت هذه املوسوعة بأكرث من لغة، أما بالنسبة للعربيّة فقد تم تعريب بعض 

أجزائها وتنقيحها وصدرت يف مرص يف الستينات وأعيد طبعها بالشارقة عام 1998م]3].

بالسنة  يتعلق  ما  سواء  الدائرة  هذه  يف  صحيحة  وغري  خطرية  نقاط  وهناك 

والنبّي وما يهمنا ما يتعلق بالقرآن الكريم ومنها.

]1]  الجندي، أنور: "مسؤوليَّة االسترشاق وسموم دائرة املعارف اإلسالميَّة"، مجلَّة األزهر، ج8، السنة 60، شعبان 1408هـ.ق، 

ص1049.

]2] محمود، عبد الحليم: الغزو الفكرّي وأثره يف املجتمع اإلسالمّي، ط4، مرص، دار املنار الحديثة، 1412هـ.ق، ص111. 

]3]  دائرة املعارف اإلسالميّة، ويكيبيديا، املوسوعة الحرَّة.
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ونرصانية  يهودية  أصول  إىل  يرجع  املصدر  حيث  من  القرآن  بأّن  و»االّدعاء 

واالّدعاء باألخذ عن غري املسلمني«]1].

وعندما نراجع كبار املسترشقني الذين كتبوا هذه املوسوعة وقد كان لبعضهم 

الدور األبرز يف تحرير مواّدها، ومن ثم نعرف ميولهم الفكرية تجاه اإلسالم والقرآن 

الكريم نعرف خطورة هذا العمل وعدم حياديته بل عدم موضوعيته أصاًل.

وقد بلغ عدد كتاب دائرة املعارف اإلسالميّة يف كلتا الطبعتني 486 كاتبًا، حّرروا 

3930 مادة وجعلت كل مادة رمزًا مستقاًل؛ نظرًا الختالف املواد والكتاب يف دائرة 

املعارف، ومن أشهر كتاب الدائرة:

ـ لويس ماسينيون )1883-1962م( أكرب مسترشقي فرنسا املتأخرين.

ـ جوزيف شاخت )1902-1970مم(سترشق هولندي من أعضاء املجمع العلمي 

العريب بدمشق.

أعضاء  املسترشقني، من  كبار  دافيد صموئيل مرجليوث )1858-1940مم(ن  ـ 

املجمع العلمي العريب بدمشق.

ـ دانكن بالك ماكدونلد )1863-1943م-م(سترشق أمرييك.

بعدائه  موسوعي، عرف  )1850-1921م(سترشق مجري  كولد ذهري  إجناس  ـ 

لإلسالم وبخطورة كتاباته عنه.

ـ كارل بروكلامن )1868-1956م(سترشق أملاين يعترب أحد أبرز املسترشقني يف 

العرص الحديث.

فنسنك  جان  أرند  الهولندي  املسترشق  األوىل  الطبعة  عىل   وأرشف 

A. J. Wensinck وقد كان عضًوا يف مجمع اللغة العربيّة يف القاهرة وفُصل منه 

نتيجة مؤلفاته التي هاجمت اإلسالم والقرآن والرسول.

]1]  الحميّد، حميّد بن نارص خالد: األخطاء العقديَّة يف دائرة املعارف اإلسالميَّة دراسة تحليليَّة نقديَّة، رسالة دكتوراه، ال ط، 

ال م، ال ن، ال ت. 
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لويس  الفرنيس  واملسترشق  املنرصِّ  املوسوعة  هذه  إعداد  يف  -أيًضا-  وشارك 

ويف  مرص.  يف  التبشريية  الحركة  رائد  يعترب  وهو   Louis Massignon ماسينيون 

مدينة دمياط تعهد مع معاونيه عىل بذل حياتهم لتنصري املسلمني قائاًل: الهدف 

ليس فقط تنصريهم، ولكن جعل إرادة الرّب تعمل بهم ومن خاللهم قد اشتهر 

إليهامهم  الكريم  القرآن  آيات  بتحوير  خداعهم  عرب  األّميّني  تنصري  عىل  بالعمل 

مبوافقتها للنرصانية.

اليهود؛ مثل: جوزيف شاخت  املوسوعة كثري من  -أيًضا- يف تحرير  كام اشرتك 

 Ignaz Goldziher جولذيهر  وإجناس  الهولندي  املسترشق   Joseph Schacht

املسترشق املجري وجورجيوليفي دال فيدا Giorgio Levi Della Vida املسترشق 

اإليطايل وبرنارد لويس باإلنجليزية: Bernard Lewis املسترشق الربيطاين. وبرنارد 

لويس من أشد املنارصين إلرسائيل وهو صاحب مصطلح »رصاع الحضارات« الذي 

أعلنه عام 1990 وقصد به الرصاع بني الغرب واإلسالم؛ بوصفه عدًوا قادًما بعد انهيار 

االتّحاد السوفيتي. وكّل كتبه عن اإلسالم تدعو إىل محاربته بشتى الطرق. وهو أيًضا 

من املشاركني يف صنع القرار يف الواليات املتحدة يف ما يخّص الرشق األوسط.

ون؛ مثل: القّس دافيد  واشرتك يف كتابتها -أيًضا- قساوسة وعلامء الهوت ومنرصِّ

ا بالكنيسة اإلنجليزية  صموئيل مرجليوث David Samuel Margoliouth وكان قسًّ

التعّصب ضّد اإلسالم. وكذلك عامل الالهوت واملسترشق هرني المن-س  وعرف عنه 

Henry Lammans وقد عمل بالتنصري يف بريوت وعرف عنه الحقد الشديد عىل اإلسالم.

 وكذلك املسترشق ج. كرميرز J. H. Kramers وكتاباته تركز عىل التنصري. أّما 

ترتكز  أمريك  منرصِّ  فهو   Duncan Black Macdonald ماكدونلد  بالك  دانكن 

مؤلفاته حول تنصري املسلمني وكان قد أنشأ معهًدا متخصًصا لهذا الغرض. وأيًضا 

أدوين كالڤريل Edwin Calverley املنرصِّ األمريك الذي رأس تحرير مجلة العامل 

اإلسالمّي التنصرييّة التي تهتم بتنصري املسلمني]1].

.www.marefa.org :1]  دائرة املعارف اإلسالميّة[
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المطلب الثاني: ماّدة )قرآن( في موسوعة دائرة المعارف 
اإلسالمّية: 

كتبها  )القرآن(،  مادة  التعريفية  موادها  يف  اإلسالميّة  املعارف  دائرة  تضّمنت 

املسترشق الدامناريك »ف.بول«. 

وعرض الكاتب هذه املادَّة يف ثالث عرشة صفحة]1]، ذكر يف أولها أنَّ القرآن كتاب 

ة، جعلها عىل شكل  م حديثه عن القرآن إىل أقسام عدَّ س، ثم قسَّ ديني املقدَّ املحمَّ

فقرات مرقَّمة بلغت اثنتني وعرشين فقرة. ولنتوقَّف عند أهّم الفقرات ومدلوالتها:

: مصدر القرآن:
ً

ال أوَّ

موضوعاته،  بعض  وعن  القرآن،  مصدر   عن  الكاتب  تحدث  الفقرة  هذه  يف 

وكيفيَّة نزول الوحي عىل النبّي، وذكر عىل نحو مخترص قصة الغرانيق. ويف آخر 

ها الحايّل  الفقرة شكَّك الكاتب يف حقيقة قصار السور؛ إذ ذكر أنَّها قد أخذت نصَّ

بعد إعادة الصياغة.

ًما:   ثانًيا: نزول القرآن منجَّ

قال: إّن تقسيم نزول القرآن إىل أجزاء قصرية كان مرتبطًا بهجوم معارضيه يف 

مكَّة، وبالعوامل السياسيَّة وغريها يف املدينة؛ ولذلك كانت لظروفه أثرها عىل 

محتويات القرآن وهيئته.

للقوانني،  أو  العقيدة  أّي مكان معالجًة شاملًة ألساسيَّات  ويقول: وال نجد يف 

ولكن النبّي كان يتحّول بسعة من موضوع إىل آخر حسب الرغبات.

[1[  Ency., of Islam vol 4, pp. 1076 – 1063.
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ا: النبّي وتبليغ الوحي:
ً
ثالث

ذكر أن النبّي قد استفاد من األفكار الدينيّة املوجودة يف جزيرة العرب، والتي 

كانت متثِّل فروًعا لبعض الطوائف التي تتَّصل باليهود والنصارى. وقال أيًضا: إنَّ 

يعرضه  كان  ا  وإمنَّ س،  املقدَّ الكتاب  لنامذج  طبًقا  ليس  القرآن  يعرض  كان  النبّي 

بأسلوب الكهَّان من العرب الوثنيِّني.

رابًعا: لغة القرآن وأسلوبه:

رة، وكان يؤكد أنَّ تلك  ادَّعى أنَّ أجزاء القرآن األوىل تختلف عن أجزائه املتأخِّ

رة هي من إنتاج الفرد نفسه، واستمّر الكاتب يف تأكيد أّن  األجزاء املبكرة واملتأخِّ

القرآن من وضع النبّي.

خامًسا: جمع القرآن بعد وفاته

وجاء يف املقالة مع وفاة النبّي تغرّي الوضع تدريجيًا، ومل يَرِْث أحد موهبة محمد 

التنبّؤية...، وقد استدعى الواجب جمع تراثه القيّم يف صورة كاملة وصحيحة قدر 

اإلمكان، وحفظه من الضياع، وهذا األمر هو ما أكَّدته الروايات؛ ولكن لسوء الحّظ 
بطريقة ترتك الكثري غامًضا... إىل آخر النقاط التي عرضتها دائرة املعارف اإلسالميّة.]1]

وقد كتب بعض الباحثني ردودًا تفصيلية عىل ما ورد يف دائرة املعارف اإلسالميّة]2]، منها:

ة  يقول بعض الباحثني عن املوسوعة –وهو من الذين كتبوا ردوًدا تفصيليَّة ومهمَّ

عىل املوسوعة –: »وقد عكفت عىل هذا الكتاب أمتّعن فيه فهالني ما يسوده من 

انحراٍف عن املنهج العلمي، وعداوة بارزة لإلسالم ورسوله وكتابه وعقائده ورشائعه، 

ورغبة جارفة يف تلطيخ كّل يشء فيه. ومل أجد مرة أحًدا من كتّاب املوسوعة قد 

تحدث عن ديننا ورسولنا وقرآننا بيشء من رحابة الصدر وسعة األفق، بل دامئًا ما 

الكتابة عن هذه  تُقّدم أسوأ التفسريات،... إىل أن قال: وقد دفعني هذا كلّه إىل 

]1]  انظر: الحميّد، القرآن الكريم يف دائرة املعارف اإلسالميَّة، م.س، ص34-16.

]2]  انظر: عبَّاس، قضايا قرانيّة يف املوسوعة الربيطانيّة، م.س.
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املوسوعة، وتبيني ما فيها من انحراف عن منهج البحث العلمي، وإلقاء الضوء عىل 

األخطاء الرهيبة والتناقضات الخطرية التي تطفح بها...«]1].

ة  المطلب الثالث: أهّم الشبهات االستشراقّية في مادَّ
)قرآن( في دائرة المعارف: 

مثَّة أخطاء كثرية وجسيمة يف هذه املوسوعة، ويجدر بنا الوقوف عند مناذج من 

ة تلك التي وردت يف مادَّة »قرآن«: هذه الشبهات الواهية، خاصَّ

: شبهة أصل كلمة القرآن ومرادفاتها:
ً

ال أوَّ

إنَّ املسترشقني قبلوا النظرية التي قال بها »شفايل« يف كتابه »تاريخ القرآن« 

من أنَّ كلمة )قرآن( قد اشتّقت من كلمة )قرياءنا( السيانيَّة، ومعناها: القراءة 

سة، والدرس. املقدَّ

ة  وبعد ذلك يعرض لكلمة )سورة(، فينقل عن »شفايل« قوله: »إنَّها تبدو مشتقَّ

س«. من )صورطا( أو )سورثا( السيانيَّة، ومعناها: الكتاب املقدَّ

ة  مشتقَّ أنَّها  من  املسترشقني  بعض  قاله  ما  فينقل  )مثاين(،  للفظ  يعرض  كام 

ة من »ماثنيتكا« السيانيَّة أو  العربيَّة، وبعضهم اآلخر اعتربها مشتقَّ من )مشنا( 

اآلراميَّة.

ويعرض الكاتب كلامت أخرى، ويحاول إرجاعها إىل أصول غري عربيّة، وال شك 

أّن الهدف من وراء هذا التشكيك يف أصالة املصطلحات الرئيسة يف القرآن وردِّها 

ا هو استدراج للقارئ ومتهيد إلقناعه بأن  إىل أصول عربيَّة أوساميَّة أو آراميَّة، إمنَّ

اليهود  من  األلفاظ  هذه  تعلّم  قد  وأنَّه  وتأليفه،  د  محمَّ اخرتاع  من  هو  القرآن 

والنصارى.

]1]  عوض، دائرة املعارف االسترشاقيَّة اإلسالميّة أضاليل وأباطيل، م.س، ص5.
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وهذا الكالم يفرتض اآليت:

 أنَّ محمًدا كان يعرف العربيّة والسيانيَّة واليونانيَّة، وال بدَّ أنَّه كانت لديه . 1

مكتبة عظيمة اشتملت عىل كّل األدب التلمودّي واألناجيل املسيحيّة و... وهل 
ميكن أن يعقل هذا الكالم الشاذّ لهؤالء الكتَّاب، وهو كالم ال برهان عليه. 

2 . النبّي العربيّة قبل زمن   ميكن أن تكون هذه األلفاظ قد وجدت يف 
بوقٍت طويل، واستقرّت يف اللغة العربيّة حتى أصبحت جزًءا منها وصارت 
من مفرداتها التي يروج استخدامها بني العرب. كام أنَّه من املستحيل اآلن 
-بسبب غموض تاريخ اللغات الساميَّة- أن نحّدد من اقتبس هذه األلفاظ 

املشرتكة من اآلخر: العربيّة أم العربيَّة]1].

د والقرآن: ثانًيا: شبهة العالقة بين محمَّ

د النبوية ترتبطان ارتباطًا  الفكرة األساس أّن كتاب اإلسالم املقدس وتجربة محمَّ
وثيًقا بحيث ال ميكن فهم أيّهام فهاًم كاماًل دون اآلخر.  ثمَّ يشري إىل ما استقّر عليه 
ًدا هو املتلّقي، وأن جربيل  الرأي من أنَّ الله يف القرآن هو املتكلِّم دامئًا، وأن محمَّ
هو وسيط الوحي، ويضيف: ولكّن تحليل النّص يبنّي أّن املوقف أشّد تعقيًدا من 
هذا. ويبدأ الكاتب يف عرض نصوص من القرآن الكريم لبيان العالقة التي تربط بني 
أطراف القضيَّة الثالثة: املتكلِّم، والوسيط، واملتلقِّي؛ استناًدا إىل منهج »النقد األعىل 
واألدىن« الذي يعمد إىل تحليل هذه النصوص وربط بعضها ببعٍض ربطًا تاريخيًّا]2].

وتفصيل هذه املسألة يف املبحث اآليت عن مصادر القرآن وموثوقيّته. 

:ن من النبّي
ّ
ا: الشيطان تمك

ً
ثالث

ة الغرانيق التي أقحمها  ويشري الكاتب يف زعمه بإغواء الشيطان للنبّي إىل قصَّ

ثني يف مؤلَّفاتهم. بعض املفّسين واملحدِّ

]1] انظر: بدوي، عبد الرحمن: دفاع عن القرآن ضدَّ منتقديه، ترجمة: كامل جاد الله، ال ط، ال م، الدار العامليَّة للكتب والنرش، 

ال ت، ص44. 

]2] ملزيٍد من االطِّالع حول هذه النقطة واآليات التي استند إليها الكاتب وضعف استدالله يف هذا املجال، انظر: جامل الدين، 

د السعيد: الشبهات املزعومة حول  القرآن الكريم يف دائريَت املعارف اإلسالميَّة والربيطانيَّة، ال ط، ال م، ال ن، ال ت، ص38-21. محمَّ
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ولكن ليس من املوضوعيَّة أصاًل االعتامد عىل فكرة أو حادثة مبجرد وجودها يف 

كتب التفسري أو الحديث فقط ألنَّها تتناسب مع معتقداتنا، بل ال بّد من معرفة 

آراء علامء املسلمني يف هذا املجال. 

ة  ة، فقد رفضها علامء العامَّ بالنسبة إىل حادثة الغرانيق املرويَّة يف كتب العامَّ

ة، وهناك شبه اتّفاق بني العلامء عىل رفض هذه الحادثة التي ال مجال  قبل الخاصَّ

لذكر تفاصيلها هنا، ولكن نشري إشارة إجامليَّة لهذا املوضوع:

ۓ    ۓ   ے   ے   ﴿ھ   قرأ  الرسول  أّن  الحادثة  ملّخص  ـ 

العىل وإّن شفاعتهّن لرتتجى، ففرح  الغرانيق  ڭ  ڭ  ڭ﴾]1] تلك 
املرشكون بأّن النبّي ذكر آلهتهم بخري، فنزل جربائيل وطلب من النبّي أن يقرأ 

فقرأ كام هو  الشيطان،  قاله من  الذي  وأنَّ هذا  تعاىل،  الله  أنزله  القرآن كام 

ة املخرتعة.  مثبت يف املصحف الرشيف إىل آخر القصَّ

ة أنكروا هذه الحادثة  ـ أقوال بعض علامء العامة يف هذه الحادثة: إنَّ علامء العامَّ

ونفوا حصولها؛ قال ابن حزم األندليّس: »وأما الحديث الذي فيه الغرانيق فكذب 

بحت موضوع؛ ألنه مل يصّح قط من طريق النقل، فال معنى لالشتغال به، إذ وضع 

الكذب ال يعجز عنه أحد«]2]. وقال أبو حيّان: »إّن رواته مطعون عليهم، وليس 

يف الصحاح وال يف التصانيف الحديثيّة يشء ماّم ذكروه، فوجب إطراحه، ولذلك 

نزّهت كتايب عن ذكره فيه، والعجب من نقل هذا وهم يتلون يف كتاب الله تعاىل: 

﴿ ٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  
ٺ  ﴾]3]، ثم إنَّ هذه القصة تناقض أصول اإلسالم، وقواعد الدين، ورصيح اآليات، 
وصحيح املرويا، وليس لها إسناد صحيح، ومتونها مضطربة متناقضة-حيث ُرويت 

]1] النجم: 20-19.

د نرص وعبد الرحمن عمرية، ال ط، بريوت، دار الجيل،  ]2]  األندليّس، ابن حزم، الفصل يف امللل واألهواء والنحل، تحقيق: محمَّ

1405هـ.ق، ج4، ص48.

]3]  سورة النجم، اآليات 3-1.
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يف سبعة عرش لفظًاـ  وألفاظها ينادي بعضها عىل بعض بالنكران«]1].

رابًعا: تحريف القرآن الكريم:

االفرتاءات  من  جملة  عىل  التعريف  من  األخرية  الفقرة  يف  الكالم  احتوى 

واالدعاءات غري الصحيحة وإن كانت كلها تصّب يف فكرة واحدة، وهي تحريف 

القرآن؛ فقد اّدعى أّن القرآن:

 يحتوي عىل عدٍد من اإلضافات، وقد انتقلت إليه بعض الجمل والتحريفات . 1

غري الضارّة.

 القرآن قد أعيدت صياغته، فانتهى إىل صورته الحاليّة.2. 

 فقد كمية كبرية من الوحي املبكر.. 3

المطلب الرابع: القرآن في المعاجم القرآنّي�ة االستشراقّية:

كان للمسترشقني نشاط واضح يف مجال صناعة املعاجم، فقد أسهموا يف صناعة 

املعجم العريّب وغريه من املعاجم، من قبيل: معاجم السنة النبويّة، ومعاجم القرآن 

الكريم. فصدرت مجموعة من هذه املعاجم مع اختالٍف بينها يف مناهجها وأغراضها 

وأسسها، ومل تكن كلّها يف مستوى واحد من الجودة واإلتقان، وما يهّمنا يف هذه 

الدراسة هو اإلطاللة املخترصة عىل املعاجم القرآنيّة، نذكر منها:

: نجوم الفرقان في أطراف القرآن:
ً

ال أوَّ

وضع املسترشق األملايّن »جوستاف فلوجل« )1802 - 1870م( فهرًسا أبجديًا 

لكلامت القرآن الكريم، مع ذكر رقم السورة ورقم اآلية التي ترد فيها، وأسامه: 

»نجوم الفرقان يف أطراف القرآن«، وطبع يف ليبتسك عام 1842م، وأعيد طبُعه 

]1]  األندليّس، أبو حيَّان: تفسري البحر املحيط، تحقيق: عادل أحمد عبد املوجود وآخرون، ط1، بريوت، دار الكتب العلميَّة، 

1422هـ.ق/2001م، ج6، ص352. 
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فيها عام 1898م، وهذا الكتاب هو الذي اعتمده محّمد فؤاد عبد الباقي وجعله 

القرآن«؛ كام أخرب هو بذلك يف قوله:  أساس معجمه: »املعجم املفهرس أللفاظ 

منازع وال معارض-  الفن -دون  استيعابًا يف هذا  أُلف وأكرثه  ما  »وإذ كان خري 

هو كتاب »نجوم الفرقان يف أطراف القرآن« ملؤلّفه املسترشق »فلوجل« األملايّن، 

أساًسا  وجعلته  به  اعتضدُت  فقد  ميالدية،  1842م  عام  مرة  ألول  طبع  الذي 

مادَّة  مادَّة  »فلوجل«  معجم  راجعت  ذلك  عىل  العزم  أجمعت  ولـامَّ  ملعجمي، 

كل  رجعت  حتى  مواّده،  وناقشت  اللغويني،  األمئَّة  وتفاسري  اللغة  معاجم  عىل 

مادة إىل بابها...«]1].

وبحسب املشهور واملتدوال بني الباحثني أّول من قام بالعمل املُعجمي أو ما 

يسّمى التكشيف املوضوعّي للقرآن هم املسترشقون، وعىل رأسهم فلوجل؛ ولذا 

يعترب هذا املعجم هو أول عمل معجمي أللفاظ القرآن الكريم، وقد اختار فلوجل 

ملعجمه عنوانًا عربيًا، وهو ما تقدم، وهذا العمل هو األساس الذي سارت عليه كل 

املعاجم يف البالد العربيّة واإلسالميّة، ومل يصل إىل درجته من الدقة واالستيعاب أّي 

عمل مامثل«]2].

ولكن الواقع خالف ذلك فقد قام العامل الرتيك محمود الورداري، بكتابة كتابه 

»ترتيب زيبا«، وبذلك يكون قد سبق »فلوجل« إىل ذلك مبا يقارب قرنني من الزمن.

ويقول بعض الباحثني يف هذا املجال: »ولقد أحّس بهذه الحاجة امللّحة بعض 

معه  وصعب  الكريم،  الله  كتاب  اظ  حفَّ عدد  قّل  عندما  خصوًصا  اإلسالم  علامء 

تحديد أماكن آيات القرآن. ومع هذه الحاجة بدأت تظهر كّشافات آيات  القرآن 

الرتيك  العامل  يد  الهجري عىل  الحادي عرش  القرن  الكريم، وكان ذلك يف منتصف 

محمود الورداري )كان حيًّا حتّى عام 1054هـ( يف كتابه املعروف »ترتيب زيبا«. 

وهذا ال يعني أنَّه مل تكن هناك أدوات ترشد لبعض ألفاظ  القرآن الكريم، فكتب 

د فؤاد: املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم، ال ط، القاهرة، دار الكتب املرصيَّة، ال ت، ص6.  ]1]  عبد الباقي، محمَّ

]2]  انظر: بدوي، موسوعة املسترشقني، م.س، ص441. 
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الوجوه والنظائر شواهد عىل ذلك، وهي إرهاصات لظهور  القرآن وكتب  غريب 

افات  القرآن الكريم فيام بعد. وبعد ترتيب »زيبا« بدأت تظهر كّشافات القرآن  كشَّ

تباًعا، واختلفت املناهج وطرق الرتتيب لهذه الكّشافات]1].

افًا يُعرف باسم »نجوم الفرقان« ويُعرف -أيًضا-  ووضع سعيد األفغان -أيًضا- كشَّ

بـ»كشاف كلكتا« سبق به فلوجل يف كّشافه »نجوم الفرقان يف أطرف  القرآن«. 

أللفاظ  اف  كشَّ أوَّل  القرآن«  أطراف  الفرقان يف  »نجوم  إنَّ كشاف  القول:  وميكن 

القرآن الكريم وضعه مسترشق أورويّب، وليس أّول كشاف ألفاظ للقرآن ظهر يف 

هذا املضامر عىل اإلطالق«]2]. 

ثانًيا: تفصيل آيات القرآن الكريم: 

وضعه بالفرنسيّة املسترشق »جول البوم« ويليه املستدرك، وهو فهرس مواد 

القرآن الكريم، وضعه »إدوار مونتيه« تضّمن 158 بابًا آخر، ونقلهام إىل العربيّة 

األستاذ محّمد فؤاد عبد الباقي، رتب واضعه موضوعات القرآن الكريم يف مثانية 

عرش بابًا، ثم حاول توزيع آيات القرآن عىل هذه األبواب، وجعل تحت كّل باب 

ورقم  رقمها  آية  كل  بجوار  ويذكر  فرًعا،   350 الفروع حوايل  بلغت هذه  فروًعا، 

السورة يف املصحف. ومع ذلك فقد غابت مقاصد كثرية عن فهم هؤالء الدارسني.

د، 3- التبليغ، 4- بنو إرسائيل،  ا األبواب الرئيسة، فهي: 1- التاريخ، 2- محمَّ أمَّ

5- التوراة، 6- النصارى. 7- ما وراء الطبيعة، 8- التوحيد، 9- القرآن، 10- الدين، 

العلوم   -15 االجتامعي،  النظام   -14 الرشيعة،   -13 العبادات،   -12 العقائد،   -11

والفنون، 16- التجارة، 17- علم تهذيب األخالق، 18- النجاح.

طبًعا، مل يخُل هذا الكتاب -مع أهّميّته يف مجاله- من بعض األخطاء والعيوب، 

نذكر منها:

افات آيات القرآن الكريم دراسة لالتِّجاهات النوعيَّة والعدديَّة وطرائق الرتتيب، ال ط،  ]1]  انظر: الطيار، مساعد بن صالح: كشَّ

ال م، ال ن، ال ت، ص2. 

افات آيات القرآن الكريم دراسة لالتِّجاهات النوعيَّة والعدديَّة وطرائق الرتتيب، م.س، ص10. ]2] الطيار، مساعد بن صالح: كشَّ
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ث عن عيوب أعامل املسترشقني: »وترجع عيوب  يقول عبد الله دراز وهو يتحدَّ

ا إىل األمرين مًعا،  ئ، وإمَّ ا إىل تلخيص سيِّ ا إىل ترجامت غري صحيحة، وإمَّ املضمون إمَّ

وهو ما نجده واضًحا لدى املسترشق »جول البوم« يف كتابه »تحليل آيات القرآن«، 

وهو مع ذلك أقّل األعامل التحليلية يف هذا املجال بعًدا عن التامم«]1].

وميكن تقسيم املالحظات عىل هذا العمل إىل قسمني:

أ. الخطأ يف االستشهاد:

نذكر يف هذا املجال النقاط اآلتية:

ـ وضع اآليات يف غري موضعها الصحيح بسبب الفهم الخاطىء للمراد بها:

ندكر بعض األمثلة عىل ذلك:

ۓ   ﴿ۓ   تعاىل:  بقوله  افتتحه  القرآن]2]،  فرع   وتحت  التاسع   الباب  يف 

ڭ  ﴾]3]؛ ظنًّا منه أّن معنى »الكتاب« املراد يف اآلية هو »القرآن الكريم«.
يف الباب الحادي عرش فرع األعراف]4]، ذكر قوله تعاىل: ﴿ٱ   ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  

ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ      ڀ    پ   پ   پ   پ  
ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦڦ  ڦ    

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ﴾]5].
مع أنَّ  اآلية -كام هو واضح- ال عالقة لها باألعراف بل جاءت يف سياق اإلنكار 

سة الرسالة نارشون، 1996م، ص3.  ]1] درَّاز، عبد الله: دستور األخالق يف القرآن، تعريب: عبد الصبور شاهني، ال ط، ال م، مؤسَّ

م  ]2] انظر: الربيدي، أحمد: "تفصيل آيات القرآن الحكيم للمسترشق الفرنيّس جول البوم قراءة وصفيَّة ونقديَّة"، بحث مقدَّ

ملؤمتر التفسري املوضوعّي واقع وآفاق، ال ط، جامعة الشارقة، ال ت، ص181.  

]3] سورة الرعد، اآلية 38.

]4] انظر: الربيدي، "تفصيل آيات القرآن الحكيم للمسترشق الفرنيّس جول البوم قراءة وصفيَّة ونقديَّة"، م.س، ص288. 

]5] سورة آل عمران، اآليتان 24-23.
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عىل اليهود والنصاري الذين إذا ُدعوا إىل التحاكم إىل كتبهم، وما فيها من تصديق 

النبّي تولوا وأعرضوا.

اإليهام بوضع آيات تحت عناوين تحمل معاٍن مغايرة:

من األمثلة عىل ذلك:

تحت باب العبادات، فرع السبت، ذكر آية: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  

پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
ٿ  ٿ                  ٹ  ﴾]1].

وهذا فيه إيهام وخلط بني يومني: اليوم الخاّص باليهود وهو السبت، واليوم 

الخاّص باملسلمني وهو الجمعة.

ـ أن يضع اآلية تحت أحد الفروع حسب األقوال التفسرييَّة الضعيفة لها:

يف باب: علم تهذيب األخالق ذكر يف اللواطة قوله تعاىل: ﴿ٹ  ڤ  

ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
ڃ  ڃ     ﴾]2].

ـ أن يذكر آيات معينة فيحرصها بنوع واحد:

آيات عّدة هي  الرجل، ذكر  النظام االجتامعّي، فرع  الرابع عرش،  الباب  يف 

عامة يف الرجل واملرأة وليست محصورة يف الرجل وحده كام هو واضح، منها: 

قوله تعاىل: ﴿ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  

﴾]3]. وغري ذلك  ۇئ   ۇئ   وئ          وئ   ەئەئ   ائ    ائ   ى   ى  

]1]  سورة الجمعة، اآلية 9.

]2]  سورة النساء، اآلية 16.

]3]  سورة األحزاب، اآلية 72.
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من اآليات التي ذكرها وهي عاّمة، ولكن ذكرها يف نوع واحد.

ـ أن يذكر آيات ال صلة لها مبوضوعها:

فمثاًل يف باب العبادات، فرع الصالة، ذكر آيات بل وسور ال عالقة لها باملوضوع 

التي  واآليات  البقرة،  من سورة  آيتني  وآخر  الكريس،  آية  ذلك  ذكر يف  فقد  أصاًل، 

اشتملت عىل الدعاء، وذكر سورة الفلق وسورة الناس بل ذكر سورة يس كاملة يف 

هذا الفرع.

2. الخطأ يف التبويب:

العبارة  دقة  هو  والكّشافات  املعاجم  من  األساس  املقصود  أّن  الواضح  من 

تحته  تذكر  الذي  املوضوع  يكون  فحينام  ولذا  موضوعها؛  عىل  للداللة  وصّحتها 

الفروع خطأً أوموِهاًم، فإن املعجم سيفتقد املهّمة الرئيسة التي وضع ألجلها.

وميكن إجامل أخطاء املؤلِّف يف هذا الباب من خالل النقاط اآلتية:

ـ الخلط بني املصطلحات املتقاربة:

يف الباب العارش: الدين، فرع اإلميان، ذكر قوله تعاىل: ﴿ۋ  ۅ  ۅ  

ۉ  ۉ    ې﴾ ومن الواضح الفرق بني مصطلحي األمانة واإلميان.

التبويب عىل خالف ما دلَّت عليه اآلية:

يف الباب الخامس: التوراة، فرع التثليث، أورد قوله تعاىل: ﴿ ژ  ڑ  ڑ  

ڱ   ڱ   ڱ   ڳڱ   ڳ      ڳ    ڳ   گ    گ   گگ   ک   ک   ک   ک  
أن  واألوىل   .[1[﴾ ۀ  ۀ   ڻ    ڻ   ڻ   ڻ    ں   ں  

يكون عنوان الفرع هو نفي التثليث.

]1]  سورة املائدة، اآلية 73.
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ـ التبويب بعناوين مخالفة متاًما ملضمون اآلية:

ب، وذكر فيه آية ﴿َواَل تُؤِۡمُنٓواْ إاًِل لَِمن  يف باب الدين، ذكر فرًعا بعنوان التعصُّ

...﴾]1]. وهناك مالحظات كثرية ميكن إيرادها عىل هذا املعجم]2]. تَِبَع ِديَنُكمۡ

ا: دليل القرآن: 
ً
ثالث

القرآن  مفردات  فيه  كتابًا جمع  )1857-1945م(  ماير  إدوارد  املسترشق  ألَّف 

م برجشرتارس  الكريم وأفعاله وحروف الجر والعطف وأسامه )دليل القرآن(، وقدَّ

بصفة  فيها  واهتّم  1911م(  )اليبتسيش  القرآن«  يف  النفي  »حروف  عن  دراسًة 

القرآن  قرّاء  املجال منها »معجم  م دراسة متنوعة يف هذا  بالقراءات؛ فقدَّ خاصة 

وتراجمهم« )1912م(]3].

]1]  سورة آل عمران، اآلية 73.

]2]  نظر: أحمد الربيدي: "تفصيل آيات القرآن الحكيم للمسترشق الفرنيّس جول البوم قراءة وصفيَّة ونقديَّة"، م.س، ص27-20. 

]3]  انظر: هويدي، أحمد محمود: "الدراسات القرآنيَّة يف أملانيا دوافعها وآثارها"، مجلَّة الفكر، العدد 2، ج31، أكتوبر-ديسمرب 

2002م، ص73.





المبحث الثالث3

آراء املسترشقني يف مصادر القرآن الكريم وموثوقّيته 
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القران  مصدر  عن  املسترشقون  كتبها  التي  والدراسات  األبحاث  مراجعة  عند 

الكريم نجد أّن موقفهم متّفق يف األغلب عىل مسألة واحدة، وهي: نفي أي عالقة 

بني هذا الكتاب والسامء، أْي التعامل مع القرآن عىل أنَّه نتاج برشّي وليس كتابًا 

سامويًّا. تهدف هذه الدراسة يف النتيجة إىل التشكيك بحّجيّة القرآن. واملسترشقون 

يف هذا االتجاه يسلكون مسارين متكاملني:

-إرجاع القرآن إىل مصادر شتى من خارج منظومة الوحي اإللهّي.

-التشكيك يف صحة النص القرآين وموثوقيته ورميه بالتحريف. 

وعن هذا املوضوع أُلّفت العديد من الكتب والبحوث، منها:

1. »املدخل إىل القرآن«، لـ»بالشري الفرنيّس«، ونرش يف باريس 1947م.

2. »املدخل إىل القرآن«، لـ»د. بل«، ونرش يف إدنربة عام 1954م.

3. »املصادر األصلية للقرآن«، للمنرص البورتستانتي »سانت كلري تِسَدل«.

سكاي«،  لـ»سـايدر  األنبياء«،  وقصص  القرآن  يف  األصلية  القصص  »مصـادر   .4

باريس 1932م.

5. »مصادر تاريخ القرآن«، لـ»آرثر جفري«.

6. »تاريخ القرآن«، لـ»بوتيه«، طبع يف باريس 1904م.

7. »التطور التاريخي للقرآن«، لـ»إدوارد سيل«، مدراس الهند 1898م.

8. تاريخ النّص القرآيّن، لـ»إجناس جولدتسهر«، جوتنجن 1860م.

9. »تاريخ النّص القرآيّن«، لـ»تيودور نولدكه«.
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�ة  المطلب األّول: تشكيك المستشرقين في وحيانيَّ
القرآن:

قبل عرض آراء املسترشقني يف مصدر القرآن وتفنيدها، ال بّد من االلتفات إىل 

وأعظمها  النبوة  دالئل  أوَّل  وأّن   ،النبّي رسالة  حّقانيّة  يقّرر  الكريم  القرآن  أّن 

وأظهرها هو القرآن الكريم املنزل عىل قلب الرسول األمني بلسان عريّب مبني 

تحّدى الله به األولني واآلخرين أن يأتوا بسورة من مثل سوره، فعجزوا وإىل يومنا 

هذا وإىل أن يرث الله األرض ومن عليها.

ەئ   ائ    ائ   ى    ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ﴿ۉ   تعاىل:  قال 

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  
 .[1[﴾ يئ  ىئ   حئمئ   جئ   ی   ی   ی    ی    ىئ   ىئ  
فالله تعاىل أنزل القرآن عىل النبّي ليكون داالًّ عىل صدق الرسول يف دعوة الرسالة 

وترشيعه  ومعانيه،  أسلوبه  يف  يحمل  أنزله  هذا  ومبقتىض  سبحانه  عنه  والتبليغ 

اهم وأظهر  ومعارفه عنارص اإلعجاز، وقد أمر الله رسوله أن يتحّدى به القوم، فتحدَّ

عجزهم، فتّمت بذلك احلّجة عليهم. 

: التشكيك في مصدر القرآن الكريم دعوى قديمة:
ً

ال أوَّ

إذا تأملنا يف بعض آيات القرآن نجد أّن هذه الدعوى كانت يف عرص النبوة؛ فقد 

حىك القرآن عن موقف الكفار منه  )أي من القرآن الكريم نفسه( بقوله: ﴿ڇ  

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ         ک  
ک   ک  ک  گ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ         ڱ  ڱ   ڱ  
ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ﴾]2]، وبقولهم الذي حكاه -أيًضا- عنهم من أّن هذا الكتاب 

]1] سور البقرة، اآليتان 24-23.

]2] سورة سبأ، اآلية 43.
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أعانه عليه اآلخرون، وأنَّه أساطري األولني: ﴿ٹ  ٹ    ڤ            ڤ  ڤ  ڤ        ڦ       

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  
چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ ﴾]1].

كام حىك القرآن موقفهم وتخبّطهم يف هذا املجال، فتارة قالوا هو أضغاث أحالم 

وافرتاه شاعر]2]، وتارة شكَّكوا بأّن من نُزِّل عليه القرآن ليس أهالً لذلك]3]، وتارة أقّروا 

بصدق املَنزَّل وأهلية املَنزّل عليه؛ ولكنَّهم أنكروا كيفيّة إنزاله]4]، وتارة طلبوا قرآنًا 

غري هذا القرآن]5]، إىل غري ذلك من مواقفهم املختلفة واملضطربة والتي تدل عىل 

انعدام املنطق عندهم.

ما  -حسب  فهؤالء  الكفار؛  موقف  عن  يختلف  فهو  الكتاب،  أهل  موقف  ا  أمَّ

يحك القرآن عنهم- عرفوا الحق؛ ولكنهم أنكروه أو أخفوه كام قال -تعاىل-: ﴿ ٱ  

ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  
ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ          ٺ   ٺ  

ڤ﴾]6].
ثانًيا: آراء المستشرقين في مصدر القرآن:

من الواضح أّن هؤالء قد وّجهوا سهام نقدهم للقرآن؛ ألنَّه املعجزة الخالدة للدين 

اإلسالمّي، وبتضعيفهم لهذا الكتاب يكونون قد قضوا -حسب زعهمهم- عىل الدين 

اإلسالمّي؛ لذا ركّز املسترشقون جهودهم يف بعض البحوث   القرآنيّة، خاصة بحث 

»مصدر القرآن الكريم«؛ ألنَّه من خالل التشكيك بوحيانيّة القرآن والقول بأنَّه من 

ل هؤالء -حسب زعمهم- إىل إبطال أصل الدين اإلسالمّي. ُصنع البرش، يتوصَّ

]1] سورة الفرقان، اآليتان 5-4.

]2] انظر: سورة األنبياء، اآلية 5.

]3] انظر: سورة الزخرف، اآلية 31.

]4] انظر: سورة الفرقان، اآلية 32.

]5] انظر: سورة يونس، اآلية 15.

]6] سورة البقرة، اآلية 89.
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1. التشكيك يف مصدر القرآن يف دائرة املعارف اإلسالمّية:

مت اإلشارة يف املبحث السابق )القرآن يف دوائر املعارف واملعاجم االسترشاقية(  تقدَّ

إىل شبهة العالقة بني القرآن ومحمد التي وردت يف بعض فقرات دائرة املعارف 

اإلسالميّة، والهدف من هذا البحث عند املسترشقني -سواء يف دائرة املعارف أم يف 

غريها- هو نفي الصبغة اإللهيّة عن القرآن الكريم، والتشكيك يف كونه وحيًا إلهيًا.

الكرمي  القرآن  »ارتبط  اإلسالميّة:  املعارف  دائرة  )القرآن( يف  مادة  يقول محرِّر 

بنبوة محمد، بحيث ال ميكننا فهم أيٍّ منهام دون فهم اآلخر. ونظرة املسلمني 

ث، وأنَّ محمًدا هو املتلّقي، وأنَّ جربيل  السّنة ال تعدو أن يكون الله هو املتحدِّ

هو الوسيط املوكل توصيل كالم الله إىل محمد.... ولكن تحليل النص القرآين يُظهر 

-لنا- أّن املسألة أكرث تعقيًدا من ذلك؛ إذ ال توجد إشارة قّط إىل مصدر الوحي أو 

صيغة املتكلم يف السور واآليات التي يظهر أنَّها أقدم ما نزل من  القرآن الكريم؛ 

ففي بعض اآليات ليست هناك أدىن إشارة إىل أّن هناك رسالة من الله]1] -سبحانه 

ث]2]، ويف املرحلة  وتعاىل- ويف بعض اآليات األخرى يبدو وكأنَّ محمًدا هو املتحدِّ

املدنية الباكرة جند ما يشري إىل أنَّ جربائيل هو املوكل إليه الوحي]3]«]4].

وكذلك ما ورد يف الدائرة يف مادة أصول: »وكان هّم املفّسين املتأّخرين التخلّص 

من املتناقضات العديدة الواردة يف  القرآن، والتي تصور لنا تدرج محمد يف نبوته، 

املتأخرة  اآليات  بأن  باالعرتاف  ا  وإمَّ بينهام،  فيام  التوفيق  من  إليه  عمدوا  مبا  إّما 

تنسخ ما قبلها وذلك يف الحاالت التي يشتّد فيها التناقض بني تلك اآليات«]5].

ة: وعند تحليل كالم الكاتب يف مادة )القرآن( يتبني أّن فيه مغالطات عدَّ

]1] انظر عىل سبيل املثال: سورة الشمس، اآليات 1-10؛ وكذلك سورة القارعة؛ سورة التكاثر؛ وسورة العرص.

]2]  سورة التكوير، اآليات 15-16؛ سورة االنشقاق، اآليات 19-16.

]3]  سورة البقرة، اآلية 97.

]4]  هوتسام وآخرون: موجز دائرة املعارف اإلسالميّة، م.س، ص8168-8166. 

]5]  م.ن، ص833-831. 
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أ. تحليل كالمه:

ـ التشكيك يف كالمه يبدأ من قوله: »ولكن تحليل النص القرآين...«، فهو يظهر 

أّن القرآن الكريم نفسه ال يحسم فكرة مصدر الوحي.

اآليات يف سور متعددة،  أّن هناك مجموعة من  إىل  استند حسب زعمه  ـ 

الله  أنَّه من  أْي  الوحي،  القرآن، ال تشري إىل مصدر  وهي أقدم ما نزل من 

-تعاىل- وهي عىل الشكل اآليت:

مجموعة من اآليات ال تشري إىل أّن هناك رسالة من الله تعاىل	 

هناك آيات تشري أّن محّمًدا هو املتحّدث	 

وآيات أّن املوكل إليه الوحي هو جربيل.	 

ب. الرّد عىل كالمه:

السور  يف  املتكلم  صيغة  أو  الوحي  مصدر  إىل  قط  إشارة  توجد  »ال  قوله: 

واآليات...«.

ترك الكاتب آيات يف القرآن الكريم ترّصح مبصدر الوحي ومبنزّل القرآن، 	 

ڀ         پ   پ   پ   پ    ٻ    ٻ    ٻ   ٻ       ﴿ٱ   تعاىل:  قوله  يف  كام 

ڀ      ڀ  ڀ   ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
ٹ   ڤ  ڤ  ﴾]1]. والسورة الكرمية هي أقدم من السور التي ذكرها.

ما استند إليه من أّن بعض السور تفيد بأّن املصدر تارة هو جربيل، وأخرى نفس 	 

النبّي، هو غري صحيح؛ ألنَّ القران كلّه من مصدر واحد، ولقد رصحت آيات القران 

يف مواضع كثرية بأّن منزله كله هو هللا تعاىل، ونذكر من هذه اآليات اآليت: 

﴿جب   حب  خب  مب  ىب  يب   ﴾]2].

]1] سورة املزّمل، اآليات 5-1.

]2] سورة اإلنسان، اآلية 23.
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خت   حت   جت   يب   ىب   مب   خب   حب    جب   يئ   ﴿ىئ  

مت  ىت  يت  ﴾]1].
﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ﴾]2].

ا   وهذه اآليات تكفي إلثبات أّن القرآن كلّه من عند الله تعاىل، أي املصدر، أمَّ

أّن الواسطة تارة هي جربيل، أو عرب الرؤيا باملنام، أو عرب الوحي املبارش، فهذه كلها 

تفاصيل مرتبطة بكيفيّة الوحي وأساليبه، ال يف تنّوع مصدر الوحي الذي هو الله 

تعاىل.

المطلب الثاني: مصادر القرآن المّدعاة في كلمات 
المستشرقين:

: المصدر األّول: بشرّية القرآن الكريم:
ً

-أّوال

أقدم  من  النبّي  إىل  القرآن  نسبة  أْي  الشبهة،  هذه  أّن  إىل  اإلشارة  من  بّد  ال 

الشبهات التي أثارها العرب يف عهد النبوة، كام أشار لذلك القرآن الكريم يف قوله: 

ې   ې   ې   ې   ۉ    ۉ   ۅۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ    ﴿ۈ  

ى  ىائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ   ﴾]3]أي إنّك متقوِّل عىل الله تعاىل. وكام قال أيًضا: 
﴿ٹ  ٹ    ڤ            ڤ  ڤ  ڤ        ڦ       ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  

ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ﴾]4]، إىل غريها من اآليات.
 الكريم هو محّمد القرآن  أّن مصدر  إليه بعض املسترشقني من  فام ذهب 

ليس بجديد، وأنَّه قد ألّفه بلغته الخاصة، ولذلك كان يغرّي يف القرآن ويبّدل فيه 

قال  كام  تعاىل«]5]،  الله  عند  من  ليس  »القرآن  أن  عىل  يدّل  وهذا  هواه،  حسب 

]1] سورة طه، اآلية 113.

]2] سورة الحجر، اآلية 9.

]3]  سورة النحل، اآلية 101.

]4]  سورة الفرقان، اآلية 4.

]5]  دائرة املعارف اإلسالميّة، م.س، ج4، ص244.
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املسترشق ه.ج ويلز: »محمد هو الذي صنع  القرآن«]1]، وكام قال يوليوس فلهاوزن: 

»القرآن من عند محمد ومن تأليفه«]2].

وقال املسترشق اإلنكليزّي »جورج سيل«: »ومما ال شك فيه وال ينبغي أن خيتلف 

فيه اثنان أّن حمّمًدا هو يف احلقيقة مصنف القرآن وأّول واضعيه، وإن كان ال يبعد 

أن غريه أعانه عليه كام اتهمته العرب، ولكنهم لشّدة اختالفهم يف تعيني األشخاص 

الذين زعموا انهم كانوا يعينونه َوَهت حّجتهم، وعجزوا عن إثبات دعواهم، ولعّل 

ذلك ألّن محمًدا كان أشّد احتياطًا من أن يرتك سبياًل لكشف األمر«]3].

عىل كل حال »املتتبّع ملوقف مجوع املسترشقني من القران الكرمي جيد أن حمصلّة 

العقيدة االسترشاقية يف نهاية األمر جتزم بأن القران الكرمي من كالم حممد وأنه ميثّل 

مثرة معاناة حممد النفسيّة، ويعكس الرصاع والتطّور النفيس له«]4].

الرّد عىل املصدر األّول:

إذا رجعنا إىل القرآن الكريم نفسه نجده ينفي وبشكل قاطع أن يتمّكن 	 

النبّيمن تغيري ولو حرٍف واحد من القرآن، قال -تعاىل-: ﴿ ٱ  ٻ  

ڀ   ڀ   ڀ      پ   پ   پ   ٻپ   ٻ   ٻ  
ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ         ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  
چ     چ  ﴾]5]، وقال -تعاىل-: ﴿ ڎ   ڎ  ڈ  ڈ       ژ     ژ  

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ       گ  ﴾]6].
لو كان القرآن من عند النبّي، كام زعم املجتمع الجاهيل قبل زعم هؤالء، 	 

]1]  ويلز، معامل تاريخ اإلنسانيَّة، م.س، ص626.

]2]  انظر: لوبون، حضارة العرب، م.س، ص111. 

]3]  سال، مقالة يف اإلسالم، م.س، ص116. 

د: القرآن من املنظور االسترشاقّي، ط1، مرص، دار النرش للجامعات، 2002م، ص93. د محمَّ ]4]  أبو ليلة، محمَّ

]5] سورة يونس، اآلية 15.

]6] سورة الحاقَّة، اآليات 46-44.
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لكان العرب استجابوا لدعوى التحدي، بل الستطاع العرب أن يأتوا مبثله، 

مع حرصهم الشديد عىل معارضته، وملا حار العرب بأمره وتخبّطت آراؤهم 

اإلتيان  املمكن  فمن   محّمد ُصنع  من  القرآن  أن  باعتبار  وذلك  فيه، 

اهم بذلك، قال -تعاىل-: ﴿ ڀ  ڀ  ڀٺ   ٺ  ٺ     مبثله، ولكن القرآن تحدَّ

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ         ٹ﴾]1].
لو كان القرآن الكريم من كالم محمد للزم أن يكون النبّي قارئًا وكاتبًا وعاملًا 	 

بتفاصيل املنهج القرآين يف العقيدة، واألخالق، والترشيع، و.. وأن يكون عىل 

أنبياء وغريهم، والله تعاىل  معرفة دقيقة بأخبار السابقني وقصصهم؛ من 

يقول: ﴿ ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  

ک  ک   ﴾]2].

ما يكتبه البرش يحمل الطابع البرشي وينعكس بشكل واضح عىل األسلوب 	 

واملضمون، وهذا ما ال نجده ال يف أسلوب القرآن وال يف مضمونه، فباملقارنة 

واألسلوب  اإللهي  األسلوب  بني  الفرق  يتضح  النبوية  والسنة  القرآن  بني 

البرشي، فلو كان القرآن من عند محمد  كام زعموا لوجدنا تشابًها بني 

القرآن وبني كالم محمد، ومبا أنّه ال يوجد تشابه بينهام، فيثبت أّن القرآن 

ليس من عند محمد بل هو من عند الله تعاىل. 

-ثانًيا: المصدر الثاني: البيئة الجاهلية الوثنية:

من  القرآن  يف  وضعها  التي  معلوماته  استقى   محمًدا أّن  الشبهة:  وتقرير 

البيئة التي عاش فيها، وذلك بدليل التشابه. واملقصود من التشابه، هو التشابه 

إىل  باإلضافة  القرآنيّة]3]،  اآليات  وبعض  الجاهيل  الشعر  من  مقاطع  بني  املزعوم 

]1] سورة الطور، اآليتان 34-33.

]2] سورة العنكبوت، اآلية 48.

]3] انظر: تِسَدل، سنكلري: مصادر اإلسالم، ص9. نقاًل عن: موقع نور الحياة.
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التشابه بني القوانني والترشيعات والطقوس القرآنيّة وما كان سائًدا يف املجتمع 

الوثني العريب]1] حيث زعموا أن محمًدا استقى هذه األمور من وسطه الوثني 
ووضعها يف القرآن.

ويذهب شاخت إىل أّن الرشيعة اإلسالميّة: تشتمل عىل عنارص من رشائع العرب 

يف الجاهلية، وعنارص عديدة مأخوذة من شعوب البالد التي فتحها املسلمون]2]. 

ويقول أيًضا: إّن ما نسّميه قانون العقوبات ينتمي إىل باب رد املظامل، وهو باب 

ليجمع بني القانون املدين وقانون العقوبات، وقد احتفظ به الترشيع اإلسالمّي من 

القانون الذي كان سائًدا أيام الجاهيل]3].

يقول »فنسنك Wensinck« تحت مادة »أصل الحج يف اإلسالم«: »مل تكن نظرة 

النبّي إىل الحج واحدة عىل الدوام، فال بد أنّه اشرتك كثريًا يف مناسكه وهو حدث، 

الحج يف  بالحج. فلم يرد ذكر  أّما بعد دعوته فقد كانت عنايته قليلة أول األمر 

السور القدمية. وال يبدو من املصادر األخرى أن النبّي اتّخذ خطّّة محّددة حيال 

هذه العادة وثنية األصل«]4].

الرّد عىل املصدر الثاين: 

وللرّد عىل هذه الشبهة األفضل أن نفّصل العناوين التي تعرضوا لها يف هذا املجال:

أ. ادعاء أن التوحيد من الوسط الوثني]5].

مة القرآن لريتشارد بل، نقالً عن: عوض، آراء املسترشقني  ]1] ينظر: تٍسَدل، مصادر اإلسالم، م.س، ص6 وما بعدها؛ وانظر: مقدِّ

د عبد الله: املدخل إىل القرآن الكريم، ط1، الكويت، دار  حول القرآن الكريم وتفسريه، م.س ج1، ص407؛ وانظر: درَّاز، محمَّ

القلم، 1984م، ص129 وما بعدها.

]2] انظر: شاخت؛ بوزورث: تراث اإلسالم، م.س، ج2، ص85.

]3] انظر: م.ن، ص92.

]4] دائرة املعارف اإلسالميَّة، م.س، ج7، ص301.

]5] تِسَدل، مصادر اإلسالم، م.س، ص6.
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شبه  عليه  كانت  ما  مع  التوحيدية  اإلسالم  دعوى  يقارن  عندما  الباحث  إّن 

الجزيرة العربيّة آنذاك من رشك ووثنية، وباإلضافة إىل ما قام به النبّي  عندما 

أمر اإلمام عيل بتحطيم األصنام عند فتح مكة، وباإلضافة إىل اآليات الكثرية يف 

القرآن الداعية إىل التوحيد والنابذة للرشك وعبادة األصنام، يقطع أّن دعوى النبّي 

للوحدانية مل يكن بتأثري الوسط الوثني كام زعم املسترشقون بل هي صدى للدعوة 

األوىل دعوة إبراهيم، ألّن أصلهام واحد. والتاريخ يشهد بذلك. 

والقرآن الكريم -كام قلنا- ميلء باآليات القرآنيّة الداعية إىل توحيد الله سبحانه 

وتعاىل، منها: قوله تعاىل: ﴿ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ﴾]1] 

ائ   ىى   ې          ې   ې     ۉې   ۉ      ۅ   ۅ   ۋ   ﴿ۋ   تعاىل:  وقوله 

ائ﴾]2].
وكذلك وّضح القرآن هذه القضية يف دعوة إبراهيم كام أنّه كان داعية إىل 

هذا التوحيد. قال تعاىل: ﴿ٿ  ٹ    ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

ڦ﴾]3].
ب. الشعائر اإلسالمّية والجاهلية:

الجاهيل  والوسط  اإلسالميّة  الشعائر  بني  تشابًها  هناك  أّن  املسترشقون  اّدعى 

عادات  هي  ذلك  وغري  األسود،  الحجر  وتقبيل  والطواف،  فالسعي،  مثاًل،  كالحج 

وطقوس جاهلية.

 إسامعيل وابنه  إبراهيم  دعوة  فيها  نبتت  العربيّة  الجزيرة  أّن  والصحيح 

ولكن العرب هم الذين غريوها بالرشكيات والوثنيات ومع هذا فإنّه بقي يف هذا 

الوسط الوثني يشء من تلك الديانة الحنيفية.

التي نزلت عىل إبراهيم وإسامعيل ومحمد أصلها  كام أن الرشائع اإللهية 

]1] سورة البيِّنة، اآلية 5.

]2] سورة النحل، اآلية 51.

]3] سورة النحل، اآلية 120.
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فالصالة  ألقوامهم  رسله  جميًعا  وجّل؛ ألنّهم  الله عّز  عند  من  منزلة  وهي  واحد 

والصيام والزكاة والحج وسائر العبادات ماّم رشعه الله عّز وجّل يف كل الديانات؛ 

.سواء ديانة إبراهيم أو ديانة محمد أو غريهام من أنبياء الله

فاملسلمون يقفون يف حجهم عىل جبل عرفات، واليهود يقفون يف حجهم عىل 

جبل سيناء، والنصارى يحجون إىل بيت املقدس يف فلسطني، فهل يعني هذا أن 

واملسترشقون  الوثني!  الجاهيل  الوسط  من  الحج  أخذت شعرية  الثالث  الديانات 

يعرفون أن اليهودية والنرصانية سابقة للوثنية يف الجزيرة العربيّة فال يبقى إال أن 

يكون املصدر لكل ذلك هو الله عّز وجّل.

ج. القرآن والشعر الجاهيل:

وزعم بعض املسترشقني أمثال »تسدال« و»شيخو« و»شربنجر« أن من مصادر 

القرآن الكريم: الشعر الجاهيل. فقد توافقت بعض اآليات القرآنيّة مع مقاطع من 

شعر أمية بن أيب الصلت وامرئ القيس؛ ما يدّل يف زعمهم عىل أّن القرآن الكريم 

قد اقتبس من قصائد الشعراء الجاهليني؛ كاملعلقات]1].

فاّدعوا أن هناك تشابه واضح بني شعر أمية بن أيب الصلت وبني آيات من سورة 

القمر وسورة امللك، وهناك تشابه أيًضا بني أبيات امرئ القيس مع سورة القمر.

وأبيات أمية املقصودة بالتوافق:

يوم التغابن إذ ال ينفع الحذر ويوم موعدهم أن يحرشوا زمرًا 

رجل الجراد زفته الريح منترش مستوسقني مع الداعي كأنّهم  

وأبرزوا بصعيد مستوجرز     وأنزل وامليزان والزبر

إىل آخر ما نُسب إليه من أبيات.

]1] انظر: تسدال، مصادر اإلسالم، م.س، ص8-10؛ وانظر: نولدكه، تيودور: تاريخ القرآن، ترجمة: جورج تامر، ط1، ال م، ال ن، 

2008م، ج1، ص19.  
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سورة  من  آيات  مع  متوافقة  »تسدال«  ذكرها  التي  القيس  امرئ  أبيات  وأّما 

القمر فمطلعها:

دنت الساعة وانشق القمر       عن غزال صاد قلبي ونفر

أحور قد حرت يف أوصافه        ناعس الطرف بعينه حور

وميكن تسجيل مالحظات عّدة عىل زعمهم؛ وهي:

 قضية التلفيق يف الشعر ونسبتها للقدماء من الشعراء أمر ال يستطيع أحد . 1

إنكاره وقد فعل هذا حاّمد الراوية وخلف األحمر]1] فام الذي مينع أن يكون 

هذا الشعر ملّفًقا عىل العرص الجاهيل وعىل شعرائه؟!

 أمية بن أيب الصلت تويف سنة 9 ه ]2] أي أنّه كان معارًصا للنبي، واستمر يف . 2

قرض الشعر طوال ما يقرب من مثاين سنوات بعد هجرة النبّي ومن ثّم ميكن 

القول إن أميّة أخذ من القرآن ال أّن النبّي اقتبس من أميّة، لذا يكون من 

التعّسف االّدعاء بأّن هذا الشعر كان سابًقا للقرآن من الناحية التاريخية.

 أّما أبيات امرئ القيس فلم تثبت عند أحد من الناحية التاريخية إال عند . 3

املسترشقني واألبيات املزعومة تتحّدث عن وصف الحبيبة املوعودة باللقاء 

اللقاء،  موعد  ساعة  )الساعة(  من  فقصده  مبحبوبته  الشاعر  يتغزّل  وفيها 

ويقصد )بانشقاق القمر( ظهور وجه محبوبته من وسط سواد شعرها أو 

القيس فوجود  امرئ  األبيات إىل  الليل.  فلو سلّمنا صّحة نسبة هذه  ظالم 

هذه األلفاظ املستعملة يف غري ما استعملت له يف القرآن الكريم ال يقتيض 

األخذ واالقتباس. فالقرآن الكريم قد نزل بلغات العرب وأساليبهم والقرآن 

عريب وأسلوبه عريب وقد استعملت هذه األلفاظ قبل نزول القرآن وبعده 

د أبو الفضل إبراهيم؛ عيّل  د جاد املوىل؛ محمَّ ]1] انظر: السيوطي، جالل الدين: املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، تحقيق: محمَّ

د البجاوي، ال ط، ال م، املكتبة العرصيَّة، ال ت، ج1، ص175-176؛ األصفهايّن، أبو الفرج: األغاين، تحقيق ونرش: دار إحياء  محمَّ

الرتاث العريّب، ط1، بريوت، 1994م، ج5، ص 163.

]2]  الكريطي، حاكم حبيب: معجم الشعراء الجاهليِّني واملخرضمني، ط1، بريوت، مكتبة لبنان نارشون، 2001م، ص152.
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ومل يّدع أحد من معارصيه أّن القرآن مقتبس من شعر الشعراء أو خطب 

ذلك  ثبت يشء من  ولو  ذلك.  بكل  الكّهان مع معرفتهم  أو كالم  الخطباء 

.[1[لرفعت قريش عقريتها بإبطال دعوى محمد

ا: المصدر الثالث: )الحنفاء(:
ً
ثالث

أن  إىل  )سل( وغريهام  كانون  تسدال ومسرت  ومنهم  املسترشقني  بعض  ذهب 

الحنفية ورجالها قبل البعثة املحمدية هم أحد مصادر القرآن بدليل وجود توافق 

وتشابه بني أحكام القرآن وهداياته وبني ما كان يدعو إليه الحنفاء؛ مثل:

 الدعوة إلفراد الله بوحدانيته سبحانه وتعاىل.. 1

 رفض عبادة األصنام.. 2

 الوعد بالجنان.. 3

 الوعيد بالعقاب يف جهنم.. 4

 اختصاص املوىل بأسامء: الرحمن، الرب، الغفور.. 5

 منع وأد البنات، واإلقرار بالبعث والنشور والحساب.. 6

الرّد عىل املصدر الثالث:

ما املراد بالحنفاء؟

كلمة )حنيف( عربيّة األصل وهي مبعنى امليل والحنف اعوجاج يف الرجل إىل 

الداخل والحنيف: املائل إىل الدين املستقيم]2] قال الله تعاىل: ﴿ۓ  ڭ   ڭ  

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ       ۋ  ۋ﴾]3].
]1]  ملزيٍد من التفاصيل حول رّد هذه الشبهة، انظر: رضوان، آراء املسترشقني حول القرآن الكريم وتفسريه، م.س، ج1، ص240-

 .263

]2]  انظر: ابن منظور، لسان العرب، م.س، مادَّة حنف.

]3]  سورة آل عمران، اآلية 67.
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أما احلنفاء إذا ذكروا يف مضامر البحث التارخيي فهم أعداد متفرّقون من الناس 

مالوا عن الوثنية وعبادة األصنام إىل التوحيد ومل يكونوا تحت رشيعة واحدة بل 

كان ظهورهم يف أماكن خمتلفة، متأثرين مببادئ التوحيد اليت محلتها إليهم اليهودية 

والنرصانية. وظهروا يف الجزيرة العربيّة امتداًدا لدعوة أبينا إبراهيم وابنه إسامعيل 

عليهام  السالم، فبقوا محافظني عىل يشء من تراث إبراهيم من دعوة للوحدانية، 

بالجنة،  املؤمنني  والنشور، والحرش وتبشري  بالبعث  األصنام، واإلقرار  لعبادة  ونبذ 

وتخويف الكافرين من النار، واالبتعاد عن الخمر، ووأد البنات، وسيّئ األخالق]1].

أما الرد فهو باختصار: أّن الناظر بأدىن تأمل يف القرآن الكريم وما أىت به هؤالء 

الحنفاء يرى البون الشاسع بينهام، حيث يرى بساطة ما دعوا إليه، ويرى مقابله 

قرآنًا معجزًا يف لغته وأسلوبه قد عجز العرب جميًعا عن مضاهاته مع فصاحتهم 

وطالقة ألسنتهم. ثّم إّن هؤالء الحنفاء كانوا هم أنفسهم يخربون الناس بقرب بعثة 

.الرسول

ورشع  تامة،  كاملة  نبوة  بني  الفرق  يتبنّي  هنا  ومن  رضا:  رشيد  محمد  يقول 

الجاهلية  حطام  بني  نوره  طمس  دين  بقايا  وبني  عظيم  معجز  وقرآن  متكامل، 

وأوحال الرشك والوثنية، فالقرآن مبا حواه من لغة رفيعة املستوى، وأسلوب محكم 

وذكر  محكمة،  وأمثال  بالغة،  وحكم  خارقة،  وبالغة  فصاحة  من  فيه  ومبا  بديع 

ألحوال املاضني من أنبياء وأمم وأنباء املستقبل، وعالقة اإلنسان بخالقه وعالقته 

بغريه، والترشيع العظيم الشأن الذي صار موضوع بحث األمئّة املجتهدين، والعلامء 

األعالم ال يكون مصدره اجتامع »زيد بن عمرو« برسول الله مصادفة يف حراء أو 

يف الطريق]2]  ولكنها الرسالة التي بعث بها أكرم رسول وهو محمد من عند الله عز 

.وجل. فوافق نوره بقايا النور اإللهي الضارب يف أعامق التاريخ إلبراهيم

]1]  انظر: رضوان: آراء املسترشقني حول  القرآن الكريم وتفسريه، م.س، ج1،  ص265.

د، ص56-57. نقالً عن: رضوان، آراء املسترشقني حول القرآن الكريم وتفسريه، م.س، ج1، ص269.  د رشيد: حياة محمَّ ]2]  رضا، محمَّ
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رابًعا: المصدر الرابع: األديان األخرى الصابئة واليهود والنصارى:

أ. الصابئة:

للتشابه  وذلك  الكريم  القرآن  مصادر  من  مصدًرا  الصابئة  املسترشقون  اعترب 

بينهام وبني ما جاء يف القرآن من عقائد وعبادات ونسك؛ منها:

 التشابه بني الصابئة واإلسالم يف الصالة.. 1

 التشابه يف الصوم وارتقاب انتهائه وارتقاب األعياد ببعض الكواكب.. 2

 التشابه يف الحج والتلبية وتقديم القرابني.. 3

وميكن الرد عىل هذه الشبهة عىل الشكل اآليت: 

 الحقيقة أّن الصابئة من أكرث الفرق صعوبة يف الحكم عليها حيث إنها . 1

تلتقي مع كثري من الديانات الساموية وغري الساموية سواء يف العقائد أو 

الناس عليهم منذ  العبادات أو غري ذلك من أجل هذا اختلفت أحكام  يف 

الِقَدم. فعندما نراجع آراء الباحثني عن الصابئة نجدها ال تتفق عىل تحديد 

هوية لهؤالء فمن قائل: إنهم قوم ال دين لهم، ومن قائل: هم أهل دين 

ومن  املالئكة،  عبدة  هم  قائل:  ومن  العرب،  جزيرة  يف  كانوا  األديان  من 

دين  دينهم  يشبه  قوم  قائل: هم  ومن  الكتاب،  أهم  من  فرقة  قائل: هم 

النصارى؛ لكّن قبلتهم نحو الجنوب، ومن قال: إنّهم وثنيون فذلك لعبادتهم 

األصنام والكواكب واملالئكة وتقدميهم القرابني لها، ومن قال: هم من اليهود 

فذلك ملوافقتهم اليهود يف طريقة الذبح وحرق القرابني، ومن قال: هم فرقة 

من النصارى... إىل غري ذلك من األقوال. فأي صابئة نقصد؟ حتى نزعم أّن 

تعاليمها تشبه تعاليم اإلسالم والقرآن.

 عند دراسة التشابه املّدعى بني طقوس الصابئة وبني العبادات والشعائر . 2

اإلسالميّة نجد اختالفًا واضًحا يف هذا املجال ومجرد التشابه يف بعض الصلوات 



312

ال يعني أّن القرآن أحد مصادره الصابئة. فقد ذكر أن صلواتهم سبعة وبعض 

الباحثني قالوا ثالثة، وكيفية صالتهم تختلف عن صالة املسلمني.

 أّما صومهم فهو ال يشبه صوم املسلمني فالصوم من العبادات التي عرفتها . 3

الصابئّة الحرانيون وهي عندهم ثالثني ليلة من الليل إىل رشوق الشمس، 

أما الصابئة املندائيّون الحاليّون يحرّمون الصيام يف طقوسهم الدينية. وهم 

ميتنعون عن أكل اللحوم املباحة لهم )36( يوًما، متفرقة عىل طول السنة، 

عىل نحو امتناع النصارى عنها. 

 أعيادهم تكون مبراقبة خمسة نجوم يف السامء وهي: )الجدي، الزهرة، . 4

زحل، القمر، والشمس(. بينام األعياد اإلسالميّة تثبت مبراقبة القمر فقط]1].

عىل كل حال هناك أقوال متعددة يف طبيعة الصابئة وهناك اختالفات واضحة 

وجلية بني طقوس الصابئة وطقوس املسلمني فال يصح عىل اإلطالق اعتبار الصابئة 

يف  الصابئة  وبني  اإلسالم  بني  كبريًا  فرقًا  هناك  ألّن  الكريم؛  القرآن  مصادر  أحد 

االعتقادات والعبادات واألحكام والسلوك.

ب. النصارى:

قالوا إّن خمسة وسبعني يف املائة من آيات القرآن مقتبسة من الكتاب املقدس 

للنصارى )العهد الجديد( ويف هذا يقول القّس أنيس رشوش: »إّن هناك نصوًصا 

عديدة من مقاطع العهد الجديد قد استعارها القرآن واقتبسها من الكتاب املقدس؛ 

فهناك مثاًل حوايل )130م(قطًعا يف القرآن مستوحاة من سفر املزامري«.

واستدلوا أيًضا بأّن الرسول كان قد استعان ببحريا الراهب، ونسطور يف كتابة 

بعض آيات القرآن!!

وزعم تسدال أّن النرصانية كانت أحد املصادر التي أخذ منها محمد وأدخلها 

يف قرآنه، واستشهد تسدال عىل ذلك ببعض القصص وبعض القضايا األخرى؛ منها:

]1] انظر: رضوان، آراء املسترشقني حول القرآن الكريم وتفسريه، م.س، ج1، ص281-270.
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 قصة أصحاب الكهف.. 1

2 ..قصة مريم 

 قصة طفولة املسيح.. 3

الرّد عىل شبهة أّن النرصانّية مصدر من مصادر القرآن:

ما معنى االقتباس:	 

الفكرة التي يرّوجها هؤالء هي أّن القرآن اقتبس معلوماته ومعارفه أو نسخهام 

اليهوديّة  الديانة  املقّدس؛ ألنّه هو مصدر  الكتاب  أي عن  والنصارى،  اليهود  عن 

والنرصانيّة.

جزئيًا،  نقالً  أو  كليًا  نقاًل  إّما  ما،  فكرة  نقل  هي:  التاّم]1]  )االقتباس(  وحقيقة 

بحيث ال يزيد الناقل املقتبس شيئًا؛ أّما إذا زاد الناقل وأضاف وعّدل بعض األفكار 

وصّححها، فإّن هذا ال يسّمى اقتباًسا. 

مجرّد االتفاق ال يؤّدي إىل االقتباس:	 

من حّقنا أن نسأل: هل يعترب مجرّد االتفاق عىل وقوع قصة ما، كقّصة النبّي آدم 

والسيدة حواء، أو قصة النبّي موىس أو أي قصة أخرى، ونقل أحداثها ومجرياتها، 

التوراة  أو  اإلنجيل  نصوص  بعض  بني  التشابه  من  مينع  ال  وهذا  ونقاًل؟  اقتباًسا 

والقرآن الكريم.

القرآن الكريم مل يأِت بجديد؛ وكان بعض ما  أّن  اّدعاء ذلك لو فرضنا  وميكن 

فيه أو أكرثه نسخة عن الكتاب املقدس، ولكن من الواضح أّن القرآن قد أضاف 

ح كثريًا من األحكام والوقائع، فكيف يصّح والحال كذلك أن يسمى  ل وصحَّ وعدَّ

وهو  والقرآن؛  اإلنجيل  يف  ذكر  ماّم  أمنوذًجا  نعرض  ذلك  ولبيان  اقتباًسا؟  هذا 

ة من االقتباس ليست مقصودة يف هذا البحث، بل االقتباس املراد هو أشبه مبصطلح النسخ، وهو ما يصطلح  ]1] هناك أنواع عدَّ

عليه االقتباس املبارش: وهو النقل بشكٍل حريفٍّ من املصدر، عن طريق استخدام عالمتَي االقتباس مع اإلشارة إىل صاحب النصِّ 

ة. األصيّل، بوضع رقٍم بجانب النّص بعد عالمة االقتباس الثانية، وكتابة اسم املصدر أسفل الصفحة أو يف صفحة معيَّنة خاصَّ
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بشارة زكريا بـيحيى ليتبنّي معنا مدى االختالف بينهام، وهناك عرشات النامذج 

تشبه هذا األمنوذج ال يسع املقام لذكرها.

يف النّص اإلنجييل وردت البشارة عىل الشكل اآليت:

اليصابات يعني امرأة زكريا  »مل يكن لهام يعنى زكريا وامرأته ولد. إذ كانت 

عاقرًا. وكان كالهام متقدمني يف أيامهام، فبينام هو يكهن يف نوبة غرفته أمام الله 

حسب عادة الكهنوت، أصابته القرعة أن يدخل إىل هيكل الرب ويبخر، وكان كل 

الرب واقًفا عن ميني  له مالك  البخور. فظهر  الشعب يصيّل خارًجا وقت  جمهور 

مذبح البخور. فلام رآه زكريا اضطرب ووقع عليه خوف. فقال له املالك: ال تخف 

يا زكريا؛ ألن طلبتك قد سمعت، وامرأتك اليصابات ستلد لك ولًدا وتسميه يوحنا، 

ويكون لك فرح وابتهاج. وكثريون سيفخرون بوالدته؛ ألنّه يكون عظياًم أمام الرب. 

وخمرًا ومسكرًا ال يرشب، ومن بطن أمه ميتلئ بروح القدس، ويرد كثريين من بني 

إرسائيل إىل الرب إلههم، ويتقدم أمامه بروح إيليا وقوته لريد قلوب اآلباء إىل األبناء. 

والعصاة إىل فكر األبرار، لك يهيء للرب شعبًا مستعًدا. فقال زكريا للمالك: كيف 

أنا جربائيل  أيامها؟! فأجاب املالك وقال:  أعلم هذا وأنا شيخ وامرأيت متقدمة يف 

الواقف قدام الله. وأرسلت ألكلمك وأبرشك بهذا. وها أنت تكون صامتًا وال تقدر 

يف  سيتم  الذي  كالمي  تصدق  مل  ألنك  هذا؛  فيه  يكون  الذى  اليوم  إىل  تتكلم  أن 

وقته. وكان الشعب منتظرين زكريا ومتعجبني من إبطائه يف الهيكل. فلام خرج مل 

يستطع أن يكلمهم ففهموا أنه قد رأى رؤيا يف الهيكل. فكان يومئ إليهم، وبقي 

صامتًا...«]1].

أّما بشارة زكريا بيحيى بحسب النّص القرآن؛ فهي:

ڀ     ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ   تعاىل:  قال 

ڀٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  
ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    ڦ    ڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ڤ  

]1] إنجيل لوقا، اإلصحاح األوَّل: )7- 22(.
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ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ     ڃ   ڃ   ڃ  
ک   کک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍڍ  
گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  

ں  ڻ  ڻ﴾]1].
تعاىل: ﴿ ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ   پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   وقال 

ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   

ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ   ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  

ک  ک   ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  

ں         ڻ  ڻ  ڻ  ڻ           ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  

ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ٱ  ٻ  ٻ  

ٻٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ   ٿ  

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ﴾]2].

إّن املقارنة بني نّص اإلنجيل لهذه الواقعة وبني النّص القرآيّن، تظهر الفوارق اآلتية:

 يف سورة »آل عمران« تقدم عىل قصة بشارة زكريا بيحيى، قصة نذر امرأة . 1

عمران ما يف بطنها خالًصا لله، يف حني أنّه مل يرد ذكر لهذا يف النّص اإلنجييل.

 النص القرآين أخرب أن امرأة عمران ولدت أنثى؛ وكانت ترجو أن يكون . 2

املولود ذكرًا، وهذا أيًضا مل يأِت له ذكر يف النص اإلنجييل.

 ذَكَر النص القرآيّن كفالة زكريا للمولودة »مريم« وأخرب عن وجود رزقها . 3

عندها، وبنيَّ أن مصدر هذا الرزق هو الله. وهذا بدوره مل يرد ذكره يف النص 

اإلنجييل.

]1] سورة آل عمران، اآليات 41-38.

]2] سورة مريم، اآليات 15-2.
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 ربط النص القرآين بني قصة الدعاء مبولود لزكريا، وبني قصة مولودة امرأة . 4

عمران. وهذا ال وجود له يف النص اإلنجييل.

النص . 5 لذلك يف  أنّنا ال نجد ذكرًا  القرآين دعاء زكريا، يف حني  النص  ذَكَر   

اإلنجييل.

 تناول النّص القرآين ما رتّبه زكريا عىل هبة الله له وليًا، وهو أن يرثه ويرث . 6

من آل يعقوب. بينام مل يرد ذكر لهذا يف النص اإلنجييل.

 بنيَّ النّص القرآيّن أن السبب الذي حمل زكريا عىل دعاء ربه، هو خوفه . 7

املوايل من ورائه. والنص اإلنجييل خاٍل من هذا متاًما.

ح النص القرآين بأّن زكريا أوحى لقومه، بأْن يسبحًوا بكرة وعشيًا. وال . 8  رصَّ

وجود لهذا يف النص اإلنجييل.

 ذَكَر النص القرآين الثناء عىل املولود »يحيى« وبنيَّ أنّه باّر بوالديه، يوم . 9

والدته ويوم موته ويوم بعثه حيًا. وال مقابل لهذا الثناء يف النص اإلنجييل.

وأيًضا القرآن قام مبهّمة تصحيح األخطاء التي وردت يف النص اإلنجييل، وبيان 

هذا ِوفَْق اآليت:

املالك.  من  له  عقوبة  زكريا  به  قام  الذي  الصمت  اإلنجييل جعل  النص  أّن  ـ 

بينام الصمت -بحسب النص القرآيّن- كان تكرميًا لزكريا من الله، وهذا ماّم 

يتناسب مع خصائص األنبياء والرسل.

ـ النص اإلنجييل يحّدد مّدة الصمت بخروج زكريا من الهيكل إىل يوم أن ولد 

يحيى. يف حني أّن النص القرآن  يصحح هذا الخطأ، ويذكر أن مدته كانت ثالثة 

أيام بلياليهن، بعد الخروج من املحراب.

ـ النص اإلنجييل يجعل البشارة عىل لسان مالك واحد، بينام النص القرآن يجعل 

البشارة عىل لسان جمع من املالئكة.

النص اإلنجييل-  التسمية بـ»يحيى« -»يوحنا« بحسب  النص اإلنجييل جعل  ـ 
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من اختيار زكريا، غري أّن املالك قد تنبأ بها. يف حني أّن النص القرآيّن صحح هذا 

الخطأ، وبنيَّ أن التسمية كانت من وحي الله إىل زكريا.

وعىل ضوء هذه املقارنة، يتضح لنا، أّن القرآن قد أدى يف تعّقبه للنص اإلنجييل، 

مهمتني أساسيّتني؛ هام:

األوىل: تصوير الواقعة تصويرًا أدّق تفصياًل، وأجدر تصديًقا.

الثانية: تصحيح األخطاء الواردة يف النص اإلنجييل املقارن.

لقد أوضحت هذه املقارنة أّن القرآن مل يقتبس جزًءا من الواقعة، فضاًل عن أن 

يقتبس الواقعة كلها؛ وإمّنا صور الواقعة تصويرًا دقيًقا، فسجل كل حقائقها، وبنيَّ 

كل دقائقها. وعرضها عرًضا جديًدا، وربط بينها وبني وقائع محددة، كانت كالسبب 

املوحد لها، والناظم لعقدها.

ت. اليهود:

اليهودية مصدر من  أّن  زعم تسدال، وأندريه، والمنز، وجولدتسيهر، وغريهم 

مصادر اإلسالم والقرآن واستدلوا عىل ذلك مبا ييل:

 تشابه القرآن واليهودية يف القصص؛ مثل قصة ابني آدم وقصة إبراهيم.. 1

 التشابه يف بعض القضايا العقدية والترشيعية والحث عىل مكارم األخالق.. 2

ولعل من أبرز الكتب -كام تقدم- التي أكدت هذه الفكرة هو كتاب »أبراهام 

املعارص  االسترشاق  ومن  اليهودية«؟  عن  القرآن  أخذ  »ماذا  بعنوان:  جايجر«، 

)مصادر يهودية يف القرآن( ملؤلِّفه شالوم زاوي الذي يعد من مؤلفات االسترشاق 

اإلرسائييل املهّمة يف هذا املجال. 

املعارف  بعض  أّن  إثبات  املسترشقني  بعض  بها  التي حاول  نفسها  وبالطريقة 

الكريم من  القرآن  اقتبس نصوص  القرآنيّة ترجع إىل أصول نرصانية وأّن محمًدا 

اإلنجيل، نجدهم يحاولون إثبات أّن بعض املعارف القرآنيّة ترجع إىل أصول يهودية 
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أي إىل التوراة. ولعل منهجية اإلجابة عىل هذه الشبهة هي منهجيّة الشبهة السابقة 

نفسها؛ أي من خالل املقارنة بني نصوص التوراة ونصوص القرآن الكريم.

فعىل سبيل املثال، إّن فرضيات كتاب )مصادر يهودية يف القرآن( انحرصت يف 

رّده القرآن ملصادر يهودية، وذلك عىل مستويني أساسيني، وهام: 1- قصص  القرآن. 

2- لغة  القرآن. وقد تعرضنا لهذا املوضوع يف األبحاث السابقة.

المطلب الثاني: التشكيك في موثوقية النص القرآني:

من لوازم تشكيك املسترشقني يف املصدر اإللهي، الطعن يف موثوقية النص القرآين 

ورمي القرآن بأنّه نص محرف نقيصة أو زيادة عىل الرغم من االتّفاق بني الشيعة 

والسّنة عىل أّن القرآن الكريم املُنزَل عىل الرسول الخاتم قد َوصل إلينا دون 

أيِّ نقٍص أو تحريف. 

وقد َحشد األعالم عَدًدا من األدلَّة التي تدّل عىل عدم وقوع التحريف، كآية 

نفي  ڱ﴾]1]وآية  ڱ    ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ﴿ڳ   تعاىل:  قوله  وهي  الحفظ 

الباطل وهي قوله تعاىل:﴿ڈ  ڈ  ژ             ژ    ڑ  ڑک   ک  ک  ک  

ڻ﴾]2]  ڻ   ں   ں   ڱ      ڱڱ   ڱ    ڳ     ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ  
ورواية الثقلني وهي قوله: »...إين تَارِك ِفيكْم أَْمَريِن أن أََخْذتُْم ِبِهاَم لَْن تَِضلُّوا- 

كَتاَب اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ وأَْهَل بَيِتي ِعرْتيَِت أَيَها الَناُس اْسَمُعوا وَقْد بَلَّْغُت انكْم َسرَتُِدوَن 

َعيَلّ الَْحْوَض َفأَْسأَلُكْم َعاَم َفَعلُْتْم يِف الثََّقلَنِي، َوالثََّقالن كَتاُب اللَِّه َجلَّ ِذكرُُه َوأَْهُل 

بَيِتي ... »]3]، وما دلَّ عىل جواز قراءة أّي سورٍة يف الصالة، وأخبار عرض الروايات 

عىل  القرآن كقوله: »كلُّ حديٍث ال يُوافق كتاب الله فهو زخرف«]4]، وحجيَّة ظواهر 

القرآن وغري ذلك]5].

]1] سورة الحجر، اآلية 9.

]2] سورة فصلت، اآليتان 42-41.

د بن يعقوب، الكايف، تحقيق: عيّل أكرب الغّفاري، ط5، طهران، دار الكتب اإلسالميَّة، 1363هـ.ش، ج1، ص294.  ]3] الكلينّي، محمَّ

]4] م.ن، ج1، ص69. 

سة فرهنك التمهيد، 2007م، ص127-126. سة، مؤسَّ د هادي: صيانة  القرآن من التحريف، ط1، قم املقدَّ ]5] انظر: معرفت، محمَّ
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املعارف  دائرة  أصحاب  القرآين(  النص  )موثوقية  أي  الشبهة  هذه  أثار  وقد 

اإلسالميّة؛ كام مّر بنا يف التعريف باملوسوعة يف املبحث السابق، و»تيودور نولدكه«.

 ويعترب نولدكه من أوائل الذين فتحوا باب التشكيك يف موثقية النص القرآين، 

نزل عىل محمد ومل  الذي  )الوحي  بعنوان:  يعقد فصاًل  القرآن  تاريخ  كتابه  ففي 

يحفظ يف القرآن( والذي يبدو فيه قائاًل بالتحريف تلميًحا، ونجد ترصيًحا بذلك يف 

مادة قرآن يف دائرة املعارف اإلسالميّة: »إنّه ماّم ال شك فيه أن هناك فقرات من 

القرآن ضاعت... وأن  القرآن غري كامل األجزاء«]1]. كام حاول  »اجنتس جولدتسيهر« 

نسبة  خالل  من  القرآن  صحة  يف  يشككوا  أن  بل«  و»ريتشارد  بالشري«  و»ريجي 

التحريف إليه كام فعل »ريتشارد بل« حيث قال: »لو أّن شخًصا سأل ما الّضامن 

للتنزيالت  تّم جمعه يف عهد عثامن تسجيل صحيح  الذي  القرآن  أّن  القائم عىل 

كام تّم تلّقيها وإعالنها بواسطة محمد..«]2]. وبعضهم رّصح بذلك كـ»جولدتسيهر« 

يف مقّدمة كتابه مذاهب التفسري اإلسالمّي حيث قال: »فال يوجد كتاب ترشيعي 

اعرتفت به طائفة دينية اعرتافًا عقديًا عىل أنّه نص منزل أو موحى به، يقّدم نصه 

يف أقدم عصور تداوله مثل هذه الصورة من االضطراب وعدم الثباّت، كام نجد يف 

نص القرآن«]3].

وقد رّد ّهؤالء أسباب هذا االختالف واالضطراب ألمور عّدة؛ منها:

 االعتامد يف حفظ القرآن عىل صدور الصحابة.. 1

 الكتابة بوسائل بدائية يصعب املحافظة عليها.. 2

 نسيان يشء من القرآن استناًدا للنصوص العاّمة من القرآن والسّنة التي . 3

ذكرت هذا األمر.

 وجود منسوخ التالوة.. 4

]1] نولدكه، تاريخ القرآن، م.س، ج2، ص93. 

مة القرآن، م.س، ص50. ]2] بل، مقدِّ

]3] جولدتسيهر، مذاهب التفسري اإلسالمّي، م.س، ص4. 
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القراءات . 5 ووجوه  واآليات  السّور  عدد  يف  الصحابة  مصاحف  اختالف   

واالختالف يف الرّسم.

 النقصان والزيادة يف القرآن الكريم للمصلحة]1].. 6

ومن جملة املوارد التي وقعت تحت أيدي هؤالء املسترشقني واستندوا إليها 

للداللة عىل وقوع تحريف يف القرآن الكريم هو حذف سوريت الخلع والحفد، وآيات 

الرجم، وبعض اآليات من سورة األحزاب، وسورة النور، وضياع جملة من اآليات 

القرآنيّة يف معركة الياممة وغري ذلك. وسنكتفي مبعالجة بعض هذه الشبهات.

ولكّن السؤال املهم هو: أنّه مع وجود هذا اإلجامع بني املسلمني؛ ما هي أسباب 

ومناشئ القول بتحريف القرآن الكريم عند املسترشقني؟

: قياس القرآن على الكتب السماوّية السابقة:
ً

أوال

حني يتكلّم املسترشقون عن تاريخ القرآن يقصدون بذلك إظهار أّن القرآن مثل 

كتب أهل الكتاب له تاريخ من التغيري والتبديل، وأّن يد التحريف والتبديل دخلت 

إليه، حتى أن هناك بونًا بني ما ينسب إىل الكتاب وما بني أيدينا من نسخته]2].

ولعلَّ من مناشئ القول بتحريف القرآن اعتقاد علامء سائر األديان بتحريف 

الكتب املقّدسة لسائر األديان، فقد قامت عقيدتهم عىل أّن األناجيل األربعة دوِّنَت 

من ِقبل الحوارينّي األربعة، فبَعد الذي جرى عىل املسيح من أحداث، قام هؤالء 

األناجيل األربعة  أننا نجد بني  بتدوين رحالت املسيح وحياته ونصائحه. إىل حّد 

تناقًضا وتهافتًا.

يانة اليهوديّة، فليس لدى اليهود كتابًا خاًصا معروفًا  كام نَجد ذلك أيًضا يف الدِّ

بأنّه الكتاب املُنزَل عىل موىس، بل ما لديهم اليوم هو ما قام بعٌض بتدوينه طبًقا 

مليوله الخاّصة يف وصف الظروف املحيطة.

]1] انظر: رضوان، آراء املسترشقني حول  القرآن الكريم وتفسريه، م.س، ج1، ص408.

د:  املدخل لدراسة القرآن الكريم، ط3، الرياض، دار اللواء، 1978م، ص285.  ]2] انظر: أبو شهبة، محمَّ
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ثانًيا: األهداف التبشيرّية والسياسّية:

تقّدم يف الفصل األّول من الكتاب بيان أهداف الحركة االسترشاقيّة ودوافعها 

ولعل أبرزها شيوًعا األهداف التبشريية واألهداف السياسية.

إساءة  إىل  املسلمني  يَدفع  أن  الرشق  لدراسة  دافعه  كان  املسترشقني  فبعض 

بهات  الشُّ بعض  اختالق  ومن خالل  فقد سعى هؤالء  وبعقيدتهم.  بدينهم  الظنِّ 

حول اإلسالم والقرآن، إلضعاف إميان املسلمني بدينهم بهدف توفري الظروف املالمئة 

يانة املسيحيّة ديًنا بدياًل عن اإلسالم]1]. للقبول بالدِّ

جعلتهم  املسلمني  قوة  من  الغربيّة  والدول  االستعامر  أّن خوف  أيًضا  وتقدم 

يشنون حروبًا طابعها ثقايف وعلمي حسب الظاهر، وهدفها الواقعي رضب القوة 

اإلسالميّة وأفضل طريقة لذلك هي تضعيف املصادر اإلسالميّة وعىل رأسها  القرآن 

الكريم، وأفضل طريقة لتضعيف القرآن هي القول بتحريفه.

التعاليم  الكربى، حيث رأت يف  العامليّة  الدول املستعِمرة والقوى  ولذا سَعت 

القرآنيّة سًدا منيًعا أمام وصولها إىل أهدافها ومصالحها، إىل تربية فكرة تحريف 

القرآن يف أذهان املسلمني، وبهذا انصبَّ جهدهم عىل هدم أساس اإلسالم املتمثِّل 

بالقرآن الكريم.

ا: وجود بعض الروايات الضعيفة في تحريف القرآن الكريم:
ً
ثالث

عىل  تدّل  التي  الروايات  بعض  وجود  القرآن  بتحريف  للقول  الثالث  املنشأ 

تحريف القرآن، وقد نُقلت هذه الروايات يف كتب الفريقني، ولكن مل يقبلها أكابر 

علامء السنة والشيعة.

يقّسم اإلمام الخميني روايات جمع القرآن إىل طوائف ثالث: 

-الروايات الضعيفة التي ال مُيكن االستدالل بها. 

- الروايات املوضوعة التي قامت القرائن والشواهد عىل الوضع فيها. 

د حسني عيل: دراسات قرآنيَّة، ط2، ال م، مكتب اإلعالم اإلسالمّي، 1413هـ.ق، ص15.  ]1] انظر: الصغري، محمَّ
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من  املقصود  أن  إىل  فيها  التأّمل  خالل  من  نصل  التي  الصحيحة  الروايات   -

التحريف فيها هو التحريف يف معاين اآليات ال التغيري يف ألفاظها]1].

القرآن  تحريف  عدم  املسلمني عىل  علامء  بني  اإلجامع  من  الرغم  عىل  ولكن 

ورفضهم للروايات املوجودة يف كتب األحاديث أو حملها عىل التحريف املعنوي 

وغري ذلك من ردود تفصيلية ومطولة يف كتبهم املختلفة، نجد بعض املسترشقني؛ 

أّن  ويرون  واملوضوعة  الضعيفة  الروايات  عىل  يعتمدون  )جولدتسيهر(  أمثال 

الشيعة يَعتقدون بأّن يف املصحف العثامين زيادات وإضافات وتغيريات عىل أصل 

القرآن املنزل عىل النبّي. ويذكرون بأّن لدى الشيعة من الروايات ما يدّل عىل 

أّن القرآن املنزَل عىل الرسول األكرم أطول وأكرث تفصياًل من القرآن الحايّل، 

النصِّ  أساس  عىل  ولكنَّها  آية،  وسبعون  ثالث  اآلن  تحوي  والتي  األحزاب  كسورة 

السابق تُعادل سورة البقرة، وكسورة النور التي تحتوي يف النصِّ الحايّل عىل أربع 

وستون آية، ولكنَّها كانت سابًقا تزيد عىل مائة آية، وكسورة الحجر التي تحتوي 

عىل تسعٍ وتسعوَن آية، ولكنَّها كانت سابًقا تزيد عىل مائة وتسعني آية!]2].

المطلب الثالث: الرّد على شبهات المستشرقين:
ميكن تقسيم شبهات املسترشقني يف اّدعاءهم تحريف القرآن الكريم إىل أقسام 

عّدة، عىل الشكل اآليت:

: شبهة الزيادة في القرآن الكريم والرّد عليها:
ً

أوال

ويقصدون من الزيادة يف القرآن أّن بعض القرآن؛ كبعض السور أو بعض اآليات 

ليست من  القرآن بل هي من الزيادات التي زادها بعض الصحابة أو غريهم عىل 

القرآن الكريم. ومن األمور التي متّسكوا بها نذكر اآليت:

 قالوا: إّن القرآن الكريم قد زيد فيه ما ليس منه بدليل ما ورد أن عبد الله . 1

ابن مسعود كان ال يكتب الفاتحة واملعوذتني يف مصحفه. يقول: )مونتغمري 

سة،  ]1] انظر: السبحاين، جعفر: تهذيب األصول )تقرير أبحاث آية الله السيِّد روح الله املوسوّي الخمينّي(، ال ط، قم املقدَّ

جامعة املدرِّسني، ال ت، ج2، ص96. 

]2] انظر: جولدتسيهر، مذاهب التفسري اإلسالمّي، م.س، ص294-293. 
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وات( أن )عبد الله بن مسعود( مل يدّون املعوذتني يف مصحفه، وكان يرى 

أنّهام ليستا من القرآن]1].

 وينقل )روجيه بالشري( أن من بني متكلمي املعتزلة من استنكف ونظرًا . 2

إلميانه مبفهوم اإلله الواحد العادل والرحيم، عن قبول بعض اللعن والتجريح 

املوجود يف القرآن بالنسبة لبعض األعداء الشخصيّني للنبّي، وذلك ألنّهم 

عبد  أتباع  وهم  الخوارج  وبعض  الوحي.  لعظمة  منافيًا  ذلك  يرون  كانوا 

الكريم بن عجرد ينكرون كون سورة يوسف من القرآن ألنّه ال مُيكن القول 

أن  القرآن. ويستنتج )بالشريم(ن ذلك  بصّحة وجود قّصة عشٍق كجزٍء من 

القرآن الكريم قد تعرض إلضافات محض برشية يف هذا املجال]2].

 وذهب بعض املسترشقني أمثال )كازانوفا( إىل أن اآلية 144 من سورة آل . 3

عمران وهي قوله تعاىل: ﴿ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  

ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڍڌ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ    ڇ   چ  
ژ       ژ  ڑڑ  ک  ک  ک﴾ هي من كالم أيب بكر، وأن 
من  البقرة، ﴿ۉ  ې  ې  ې   ې﴾ هي  من سورة   125 اآلية 

كالم عمر بن الخطاب]3]. 

فهذه النامذج وغريها تدل عىل وجود الزيادة يف القرآن الكريم.

أّما الردود عىل هذه الشبهة؛ فهي:

أ. يف إبطال أصل فكرة الزيادة يف القرآن: يقول السيد الخويئ: »التحريف بالزيادة 

مبعنى أن بعض املصحف الذي بأيدينا ليس من الكالم املنزل. والتحريف بهذا 

املعنى باطل بإجامع املسلمني، بل هو مام علم بطالنه بالرضورة«]4].

]1] انظر: رضوان، آراء املسترشقني حول القرآن الكريم وتفسريه، م.س، ص408.

د، ط2، ال م، دار الكتب العلميَّة، 1992م،  د بن عبد الكريم: امللل والنحل، تحقيق: أحمد فهمي محمَّ ]2] انظر: الشهرستايّن، محمَّ

ج1، ص128. 

]3] انظر: عناية، غازي: شبهات حول القرآن وتفنيدها، ال ط، بريوت، دار ومكتبة الهالل، 1421هـ.ق، ص43. 

]4] الخويّئ، أبو القاسم: البيان يف تفسري القرآن، ط4، بريوت، دار الزهراء للطباعة والنرش والتوزيع، 1975م، ص200.
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قال النووي: »أجمع املسلمون عىل أن املعوذتني والفاتحة وسائر السور املكتوبة 

يف املصحف قرآن، وأّن من جحد شيئًا منه كفر. وما نُقل عن ابن مسعود يف الفاتحة 

واملعوذتني باطل ليس بصحيٍح عنه«]1].

يقول  املعوذتني  أو  الفاتحة  ابن مسعود من  بخلّو مصحف  يتعلق  ما  يف  ب. 

ابن قتيبة:« وأّما إسقاطه الفاتحة من مصحفه فليس لجهله بأنّها من القرآن، 

كيف وهو أشّد الصحابة عناية بالقرآن، ومل يزل يسمع رسول الله يؤّم بها، 

ويقول: ال صالة إالّ بسورة الحمد، وهي السبع املثاين وأم الكتاب. لكّنه ذهب 

يف ما يظّن أهل النظر )املحّققون( إىل أّن القرآن إمنا كتب وجمع بني اللوحني 

)الدفّتينم(خافة الشّك والنسيان والزيادة والنقصان، ورأى أن ذلك مأمون عىل 

سورة الحمد، فلاّم أمن عليها العلّة التي من أجلها كتب املصحف، ترك كتابتها، 

وهو يعلم أنّها من القرآن«]2]. فإسقاطه سورة الفاتحة، ال اعتقاًدا أنّها ليست من  

القرآن، بل ألّن الثبت يف املصحف كان قيًدا للسور دون الضياع.

ونُقل يف الروايات أن ابن مسعود  كان يحّك املعوذتني من املصاحف، ويقول: 

ال تخلطوا بالقرآن ما ليس منه، إنّهام ليستا من كتاب الله، إمنا أمر النبّي ويقول: ال 

تخلطوا بالقرآن ما ليس منه، إنّهام ليستا من كتاب الله، إمّنا أمر النبّي أن يتعّوذ 

بهام.. وكان ابن مسعود ال يقرأ بهام يف صالته]3].

وابن  كالرازي  مسعود،  ابن  إىل  النسبة  هذه  صّحة  بعضهم  أنكر  وقد  هذا.. 

حزم- يف ما نقل عنهام ابن حجر- ورّد عليهام بصّحة إسناد الرواية قال: والطعن 

يف الروايات الصحيحة بغري مستند ال يقبل. بل الرواية صحيحة والتأويل محتمل]4].

د نجيب املطيعي، ال  ]1] النووي، يحيى بن رشف بن مري بن حسن الحزامّي الحورايّن: املجموع رشح املهّذب، تحقيق: محمَّ

ة، مكتبة اإلرشاد، ال ت، ج3، ص396.  ط، جدَّ

]2] الدينوري، ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن، ال ط، ال م، املكتبة العلميَّة، 1973م، ص49-48. 

الفكر اإلسالمّي الحديث، 2000م، ج8،  اري، ال ط، ال م، دار  البخَّ الباري برشح صحيح  ]3] انظر: العسقاليّن، ابن حجر: فتح 

ص571؛ السيوطي، جالل الدين عبدر الحمن بن أيب بكر: الدّر املنثور يف التفسري املأثور، ال ط، ال م، دار الفكر، ال ت، ج6، 

ص416.  

اري، م.س، ص571.  ]4] انظر: العسقاليّن، فتح الباري برشح صحيح البخَّ
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ج. يف ما يتعلق من دعوى أّن يف القرآن الكريم آيات هي من أقوال الصحابة؛ 

كام تقدم:

هذه الدعوى ال يقبلها العلامء من الطرفني وحملوا بعض اإلضافات التي 	 

نقلت عن الصحايب ابن مسعود عىل أنها إضافات تفسريية وهو منهج ابن 

مسعود يف تعليم القرآن؛ فقد كان من عادة بعض الصحابة – ال سيام عبد 

اآليات، وال  لبعض  تفسريًا  يكتبون يف مصاحفهم  أنّهم   – بن مسعود  الله 

أّن لفظ اآلية معروف ومحفوظ.  اعتامًدا منهم عىل  مييزونها عن اآليات، 

ونجد أيًضا يف روايات أهل البيت بعض اإلضافات التي ُحملت عىل 

التفسري أيًضا أو أنّها من باب بيان املصداق األبرز لآلية، ال أن اآلية نزلت 

باللفظ الفالين املخالف للنص املتواتر املوجود بني أيدي املسلمني. فقد جاء 

 :يف تفسري القمي بسند صحيح: »أّن ابن سنان قرأ عىل اإلمام الصادق

﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ...﴾]1]. فقال: خري أمة، تقتلون أمري 
املؤمنني، والحسن، والحسني بن عيل عليهم السالم؟! فقال القاري: جعلت 

فداك، كيف نزلت؟ قال: نزلت: كنتم خري أمئة أخرجت للناس، أال ترى مدح 

الله لهم: ﴿...  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  

ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ    
ڄ  ڃ  ...﴾]2].

واملراد بنزولها كذلك: أّن هذا التفسري لكلمة: »األّمة«، بكلمة »األمئة«، قد 

نزل من عند الله سبحانه. حتى ليصح أن نضع هذه بدل تلك، عىل سبيل 

التفسري، ال لتصبح هذه هي القرآن املنزَل!... أو فقل: إّن كلمة »األّمة« هكذا 

نزلت، مراًدا بها هذا املعنى، وهو »األمئة«، دون سواه...]3].

أما يف ما يتعلق بشبهة تأليف آية من كالم أيب بكر فقد زعموا أن قوله 	 

]1] سورة آل عمران، اآلية 110.

]2] سورة آل عمران، اآلية 110.

الدين والعقيدة، ط1، ال م، املركز اإلسالمّي للدراسات، املجموعة  انظر: مرتىض، جعفر: مخترص مفيد أسئلة وأجوبة يف   [3[

السابعة، 2002م، السؤال رقم 394. 
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تعاىل: ﴿ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ۚچ... ﴾]1] هي من 

.كالم أيب بكر رّد بها عىل عمر عندما أنكر وفاة الرسول

إّن مجرد تالوة أيب بكر لهذه اآلية يف رده عىل عمر، وتهدئة الناس ال يعني 

مطلًقا، أنها من كالم أيب بكر وقد تفوه بها، أو قالها، وذلك من جهتني:

أنّها من  ويعلمون  يحفظونها،  بكر  أبو  ومنهم  الصحابة،  أن جميع  األوىل: 

القرآن، وأنها كالم الله تعاىل، وترتيبها يف سورة آل عمران، ونزلت قبل وفاة 

الرسول ببضع سنني.

الثانية: أّن الكثري الكثري من الصحابة يعلمون سبب نزولها، ومكان، وتاريخ 

نزولها. وقد ورد يف الروايات أن اآلية: قد نزلت يف غزوة أحد، عتابًا من الله 

تعاىل عىل الصحابة، لفرارهم من القتال. حيث إنّه عندما أصيب املسلمون 

يف غزوة أُُحد، وكست رباعية الرسول وشّج وجهه، وشاع بني املقاتلني أّن 

رسول الله قد قُتل]2].

أّما بالنسبة لآلية املنسوبة إىل عمر فقد حملها علامء العامة عىل أنّها من 

باب االقرتاح عىل رسول الله حيث قال عمر للنبي: يا رسول الله لو اتخذنا 

من مقام إبراهيم مصىل فنزل قول الله تعاىل: ﴿  ۉ  ې  ې  ې   

ېى﴾]3] فاآلية وافقت اقرتاح عمر ال أّن اآلية من كالمه وقد ورد يف كتاب 
اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي، يف النوع العارش: يف ما نزل من القرآن عىل 

لسان بعض الصحابة. قال السيوطي فيه: »هو يف الحقيقة نوع من أسباب 

النزول، واألصل يف موافقات عمر، وقد أفردها بالتصنيف جامعة«]4]. وممن 

عمر«  موافقات  يف  الثمر  »قطف  كتابه  يف  نفسه  السيوطي  لذلك  أفردوا 

وذكر الفرق بني سبب النزول واملوافقة أّن املوافقة ما نزل من القرآن لقول 

]1] سورة آل عمران، اآلية 144.

سة األعلمي، 1995م، ج3، ص560-559.  ]2] انظر: الطربيس، مجمع البيان يف تفسري القرآن، ط1، بريوت، مؤسٍّ

]3] سورة البقرة، اآلية 125.

د سامل هاشم، ط2، ال م، منشورات ذوي  حه وخرَّج آياته: محمَّ ]4]  السيوطي، جالل الدين: اإلتقان يف علوم القرآن، ضبطه وصحَّ

القرىب، 1429هـ.ق/1387هـ.ش، ج1، ص70.
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الصحايب بينام سبب النزول بيان ملا قال أو فعل أو سأل الصحايب]1]. 

ثانًيا: شبهة النقيصة في القرآن الكريم والرّد عليها:

ذهب بعض املسترشقني واستناًدا منهم إىل بعض الشواهد التاريخيّة واعتامًدا 

عىل بعض الروايات الضعيفة واملوضوعة إىل القول بوجود نقٍص يف القرآن الحايل. 

كوا إلثبات هذا النوع من التحريف مبجموعة من الُشبهات نذكر منها: وقد متسَّ

1. وجود سوريت الخلع والحفد يف مصحف »أيُب بن كعب«:

بعض  بكتابة  ذلك  عىل  مستدلني  السور  بعض  منه  نقص  القرآن  أّن  زعموا 

الصحابة كأيب بن كعب بعض السور ومل تكتب يف  القرآن الحايل ويقصدون بذلك 

سوريت الخلع والحفد]2].  

وهذا نص سورة الخلع املزعومة: »اَللُّهّم انا نَْستَِعيُْنك َونَْستَْغِفرَُك ونُثْني َعلَيَْك 

اَلَْخرْيَ وال نَْكُفرُك ونَْخلَُع ونـَــتـْرُُك َمْن يَْفُجرُك«.

وهذا نص سورة الحفد املزعومة: »اَللُّهّم إيًاَك نَْعبُُد ولََك نَُصيلِّ ونَْسُجُد َوإِلَيَْك 

نَْسَعى ونَْحِفُد نَرُْجو رَْحَمتَْك ونَْخىَش َعَذابََك اَلَْجد أن َعَذاْبََك ِبالُكًفاِر ُملِْحٌق«.

بعض  إىل  نُسب  ما  أن  بعضهم  واعترب  الدعوى  هذه  العامة  علامء  يقبل  مل 

الصحابة مل يُنسب بعنوان أنهام من  القرآن، بل قد يكونا من القنوت يف الصالة، 

وعلامء اإلمامية أيًضا رفضوا ذلك أيًضا فكون سوريت الخلع والحفد من القرآن أمر 

مرفوض باإلجامع.

ومن أسباب ذلك الرفض:

 عدم مالمئة مضمون هاتني السورتني وانسجامه مع ألفاظ القرآن الكريم . 1

العرب  أدباء  إىل  نسبتهام  يصح  وال  عليهام  واضحة  فالركاكة  ومعانيه، 

وشعرائهم، فكيف بالقرآن الكريم املعجز يف بالغته وفصاحته.

]1]  انظر: السيوطي، جالل الدين: قطف الثمر يف موافقات عمر، رشح وتعليق: عيل أسعد رباجي، ال ط، بريوت، دار الكتب 

العلميَّة، ال ت، ص90.

]2]  انظر: نولدكه، تاريخ القرآن، م.س، ج2، ص266-268؛ وانظر: جولدتسيهر، مذاهب التفسري اإلسالمّي، م.س، ص2. 
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 إّن يف بعض الروايات التي روت هاتني السورتني املزعومتني، قد يفهم منها . 2

أنهام من أدعية الصالة؛ أي من القنوت]1].

ومن أسباب عد مالمئة السورتني املزعومتني ألسلوب القرآن الكريم نذكر اآليت:

ـ املالحظات املتعلقة بكلمة »اللهم« التي أفتتحت بها سوريت »الحفد والخلع«:

وردت كلمة »اللهم« يف  القرآن خمس مرات مل تأِت أي منها يف بداية أّي 	 
سورة بتاتًا.]2]

أيها 	  »يا  البرش:  مبناداة  بل  تعاىل،  الله  مبناداة  القرآنيّة  السور  تفتتح  ال 

ل«. الناس«، »يا أيها الذين آمنوا«، »يا أيها املـُزَّمِّ

مل تأِت كلمة »اللهم« يف أّي سورة إال وسبقتها كلمة تدّل عىل »القول« 	 

لفظًا أو معنًى. 

مل يرِد بعد النداء بكلمة »اللهم« يف  القرآن أي ضمري، أو »أن« الناسخة.	 

ـ بعض الكلامت والصيغ املستعملة مل ترد ولو مرّة واحدة يف القرآن الكريم:

 	.» ال يوجد يف  القرآن كله الفعل: »نَُصيلِّ

ال وجود لفعل »يحفد« يف القرآن يف أي زمن من األزمان أو أّي صيغة من 	 

الصيغ. املوجود كلمة »َحَفَدة« وهم أبناء األبناء، وهذا يشء مختلف عام 

نحن فيه.

عاة وُعْنِونَْت 	  ليس يف القرآن كلّه كلمة »َخلْع« التي تدور عليها السورة املدَّ

بها، بل ليس فيه من ذات املادة إال فعل األمر: »اخلع«: ﴿ ائ     ەئ  ەئ  

وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ﴾]3].
بل 	   ،» نَُصيلِّ »ولََك  الصالة:  عىل  الدال  الفعل  عىل  الجر  حرف  م  يتقدَّ ال 

د جواد: آالء الرحمن يف تفسري القرآن، ال ط، بريوت، دار إحياء الرتاث العريّب، ال ت، ج1، ص24-23.  ]1] انظر: البالغي، محمَّ

]2] انظر: سورة آل عمران، اآلية 26؛ سورة املائدة، اآلية 114؛ سورة األنفال، اآلية 32؛ سورة يونس، اآلية 10؛ سورة الزمر، اآلية 46. 

]3] سورة طه، اآلية 12.
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املشاهد أنّه إذا كان هناك حرف جر فإنّه يأيت بعد الفعل، أو تُْذكَر الصالة 

مطلقة دون حرف جر أصاًل]1].

كلمة »عذاب« قد تكررت يف القرآن املجيد بضع مئات من املرات: نكرًة 	 
ومعرَّفًة بـ»أل« ومضافًة، فلم يتصادف أن جاءت مضافة إىل »كاف الخطاب« 
قط كام هو َوْضعها هنا. ومل يتفق أيًضا أن اقرتنت االستعانة باالستغفار يف 
القرآن قط كام هو األمر يف الجملة التي نحن أمامها: »نستعينك ونستغفرك«.. 

وهناك مالحظات أخرى أعرضنا عن ذكرها خشية اإلطالة.

2. سوريت النورين والوالية:

أشار نولدكه إىل وجود هاتني السورتني عند الشيعة يف كتاب تاريخ القرآن نقاًل 
عن كتاب »دبستان مذاهب«]2].

غولدتسيهر ذكر هذا األمر بيشء من التفصيل يقول: »وهم يف الحق ال يأتون 
باألجزاء الناقصة من النص، وبداًل من ذلك جاءوا بسور ناقصة بالكلية من القرآن 
العثامين، أخفتها الجامعة التي كلّفها عثامن بكتابته، عن سوء نية، يف زعمهم، إذ 
هي تشتمل عىل متجيد لعيّل، وقد نرش جارسان دي تايس Garcin de Tassy ومرزا 
كاظم بك، ألول مرّة، يف املجلة اآلسيوية )Journal Asiatique( )1842(، صورة من 

هذه السور املتداولة يف دوائر الشيعة.

وحديثًا وجدت يف مكتبة بانكيبور )بالهند( نسخة من  القرآن تشتمل، فضاًل 
عن هذه السورة، عىل سورة »النورين« )41 آية(، وسورة أخرى شيعية أيًضا )ذات 
سبع آيات(، وهي سورة الوالية، أي املواالة لعيّل واألمئّة، كام تشتمل عىل تفسريات 

مذهبية كثرية يف بقية السور املشرتكة”.

وكل هذه الزيادات الشيعية نرشها كلري تسدال W. st. Clair Tisdall باللغة 
اإلنجليزية]3].

]1] انظر: سورة القيامة، اآلية 31؛ سورة األعىل، اآلية 15؛ سورة العلق، اآلية 10؛ سورة التوبة، اآلية 84، سورة النساء، اآلية 102؛ 

سورة األحزاب، اآلية 56؛ سورة التوبة، اآلية 103؛ سورة الكوثر، اآلية 2. 

]2] انظر: نولدكه، تاريخ القرآن، م.س، ص144. 

]3] انظر: تسدال، كلري: "إضافات الشيعة إىل القرآن"، مجلَّة العامل املسلم، املجلَّد 3، العدد 3، 1913م، ص241-227. 
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وذلك يدل عىل استمرار افرتاض الشيعة حصول نقص غري قليل يف نّص القرآن 

العثامين بالنسبة إىل املصحف األصيل الصحيح]1].

آَمنوا  الذين  أيها  يا   * الرحيم  الرحمن  الله  النورين: بسم  ومام جاء يف سورة 

آِمنوا بالنورين أنزلناهام يتلوان عليكم آيايت ويحذرانكم عذاب يوم عظيم.* نوران 

الله ورسوله يف  بعهد  الذين يعرفون  إن  بعضهام من بعض وأنا لسميع عليم.* 

وما  ميثاقهم  بنقضهم  آمنوا  بعدما  من  كفروا  والذين  نعيم*  جنات  لهم  آيات 

عاهدهم الرسول عليه يقذفونه يف الجحيم... إىل آخر السورة املزعومة. واّدعوا أّن 

عدد آيات هذه السورة 42 أو43 آية.

ومام جاء يف سورة الوالية: بسم الله الرحمن الرحيم * يا أيها الذين آمنوا آمنوا 

بالنبّي والويل اللذين بعثناهام يهديانكم إىل رصاط مستقيم * نبي وويل بعضهام 

من بعض وأنا العليم الخبري * إن الذين يوفون بعهد الله لهم جنات النعيم * 

والذين إذا تليت عليهم آياتنا كانوا بآياتنا مكذبني *...

رّد الشيعة عىل السورتني املزعومتني:

ال يعتقد أّي من الشيعة أن هذه السور مشمولة يف القرآن، ولكْن ادُِّعَي أنّها 

بالفعل جزء أصيل من القرآن وأدرجوها يف نسختهم من القرآن )يف ما أطلق عليه 

اتهامات ال  باعتباره  الشيعة يرفضون ذلك  فإّن  الشيعي(. ومع ذلك،  القرآن  اسم 

أساس لها تهدف إىل اتهام الشيعة باالعتقاد بفساد القرآن، وال يوجد يشء اسمه 

القرآن الشيعي!

وال تحتوي أّي نسخة من القرآن الكريم عىل هاتني السورتني وليس هناك ذكر 

لهام يف أي من املخطوطات القدمية من  القرآن والحديث. ويقال إّن مؤلّف النص 

كان فارسيًا وفًقا لبعض األكادمييني]2].

ويعتقد األكادمييون الغربيون، مثل فون جرونيبوم، أّن النص هو تزوير واضح، 

]1] انظر: جولدتسيهر، مذاهب التفسري اإلسالمّي، م.س، ص295-294. 

]2]  الكشمريي، محسن بن حسن الفاين: دبستان املذاهب، ال ط، ال م، جامعة أوكسفورد، 1809م، ص533-534، ص142.
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عىل الرغم من أن الكثري منهم اعتربوا أن إدخال النصني هم من عمل الزرادشتيني 

وليس الشيعة]1].

وال يوجد أي ذكر لهاتني السورتني املزعوتني يف أي من مصادر اإلمامية؛ كالكتب 

األربعة، أو الكتب القدمية؛ ككتاب ُسليم بن قيس، أو غريها من املصادر.

النورين  سوريت  حول  اآلخرين  وكذلك  ومرجعهم،  املسترشقني  مصدر  وإن 

والوالية، ليس سوى كتاب »دبستان مذاهب«، ونسخة من القرآن يقال إنّها مكتوبة 

يف القرن السابع عرش امليالدي، ومل يقّدم أحد أي مصدر ومستند آخر لهام. وقد 

يضاف أيًضا فصل الخطاب للمحّدث النوري، وتذكرة األمئة ملحمد باقر الالهيجي.  

والظاهر أّن املصدر األساس لسورة النورين أو سورة الوالية ليس سوى كتاب 

األمئة  وتذكرة  الهجري،  الحادي عرش  القرن  إىل  يعود  والذي  مذاهب«  »دبستان 

الذي جاء بعد حوايل القرن منه استقى منه هذه الفكرة، أّما النسخة املجهولة التي 

عرث عليها يف بالد الهند يف القرن السابع عرش امليالدي، وادعى كلري تسدال بأّن هذه 

السورة موجودة فيها، فثمة احتامل قوي عندما نالحظ تاريخ كتابة هذه النسخة 

أيًضا، وبالتايل فقبل هذا  أن تكون مأخوذة من كتاب »دبستان مذاهب« نفسه 

الكتاب ليس مثة مصدر أو مستند يرجع إليه يف ما يخّص سورة النورين. أّما سورة 

السابع  القرن  القرآن يف  النسخة املجهولة من  الوالية، فلم يعرث عليها إالّ يف تلك 

عرش امليالدي. وعليه، فال يوجد أي أثر عن هاتني السورتني يف أي مصدر من مصادر 

الشيعة عىل اإلطالق كام أرشنا]2]. 

أما كتاب دبستان املذاهب الذي هو املصدر األساس لسورة النورين املزعومة 

الكتاب  املؤلف.  مجهول  وهو  املختلفة،  وامللل  املذاهب  يف  فاريس  كتاب  فهو« 

عرض للمذاهب الدينيّة املنترشة يف الهند يف القرن الحادي عرش الهجري/ السابع 

عرش امليالدي ويف ختامه درس عن الفالسفة املشائني وأتباع األفالطونية املحدثة]3]. 

]1]  "مذكرة لدراسة القرآن الشيعّي"، مجلَّة الدراسات السامية، 1991م، ص282.

دّي، فتح الله: سالمة القرآن من التحريف وتفنيد االفرتاءات عىل الشيعة اإلماميَّة، ال ط، ال م، ال ن، ال ت،  ]2] انظر: املحمَّ

ص407-389. 

]3] انظر: طرابييش، معجم الفالسفة، م.س، ص642-641. 
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اكتشفه وليم جونز – حسب قول بدوي- سنة 1787م]1].

أما كتاب تذكرة األمئة فقد عده بعض الباحثني اشتباًها من كتب العالمة املجليس 
وذلك لوجود تشابه بني اسم كتاب للمجليس وهو »تذكرة األمئة« والكتاب املذكور، 
وكون املؤلف معارص للعالمة املجليس. ولكن الصحيح أن الكتاب هو ملحمد باقر 
الالهيجي. وقال الشيخ آغا بزرگ الطهراين عن كتاب »تذكرة األمئة«: »)تذكرة األمئة( 
يف تواريخ األمئة املعصومني عليهم السالم من والدتهم ووفياتهم وبيان سائر حاالتهم 
وما يتعلق بذلك، للموىل محّمد باقر بن محّمد تقي الالهيجي، فاريس... فرغ من 
تأليفه يف )1085( حىك شيخنا يف الفيض القديس، ترصيح صاحب الرياض بأّن مؤلفه 
كان معارًصا للعالّمة املجليس مشاركًا معه يف االسم واسم األب وكان مائاًل إىل التصوف، 
ومع هذا الترصيح من صاحب الرياض وهو تلميذ العالّمة املجليس وخّريت الصناعة 

فتكون نسبة الكتاب إىل املجليس توهم منشؤه االشرتاك اإلسمي...«]2]. 

وبالنتيجة: السورة فكرة وهمية اخرتعها بعض املسترشقني أو غريهم ونسبوها إىل 
الشيعة أو إىل ما يسمونه »القرآن الشيعي السي«]3]، مع أنّه حتى »املحّدث النوري« 
يف كتابه »فصل الخطاب« قال عن السورة املزعومة: »مل أجد لها أثرًا يف كتب الشيعة«.

2. اختالف مصحف اإلمام عيل مع باقي املصاحف:

ينقل )جولدتسيهر( يف كتابه )مذاهب التفسري اإلسالمّي( بعض الروايات التي 
تدلُّ عىل أّن لدى العلويِّني قرآنًا مدّونًا بحسب ترتيب نزوله، وأّن هذا القرآن قد 
كتَبه عيل بعد وفاة النبّي مراعيًا فيه ترتيب النزول، وهذا الرتتيب مخالٌف 

للرتتيب العثامين. وهذا القرآن يشتمل عىل سبعة أجزاء]4].

واعترب نولدكه أّن اإلمامية يؤمنون باملصحف الحايل أي »املصحف الذي جمعه 
.[5[عثامن« بشكل مؤقت وأّن املصحف الحقيقي يظهر عند ظهور اإلمام املهدي

]1] انظر: بدوي، موسوعة املسترشقني، م.س، ص209. 

]2] الطهرايّن، الذريعة إىل تصانيف الشيعة، م.س، ج4، ص26. 

القرآن ودراسات  اإلمام عيّل وإشكاليَّة جمع   الجبَّار:  انظر: ناجي، عبد  الشيعّي،  القرآن  ]3] ملزيٍد من االطِّالع عىل موضوع 

املسترشقني، ط1، لبنان، الرافدين، 2017م، الفصل الرابع: املسترشقون وإشكاليَّة )قرآن الشيعة(، ص179-145.

]4] انظر: معرفت، صيانة القرآن من التحريف، م.س، ص297-296. 

]5] انظر: نولدكه، تفسري القرآن، م.س، ج2، ص323. 
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ال بد من اإلشارة إىل أّن كالم نولدكه متداخل مع كالم جولدتسيهر عن مصحف 
عيل مع باقي مصاحف الصحابة. 

ولكن الصحيح أن أوجه االختالف بني مصحف أمري املؤمنني ومصاحف الصحابه؛ 
كمصحف أيب بن كعب، ومصحف ابن مسعود، وغريهام، قد تكون يف أمور أخرى 

ال تؤّدي إىل تحريف القرآن الكريم بالزيادة والنقيصة:

العالمة . 1 يقول  جامعة،  إليه  وذهب  والتأليف،  الرتتيب  يف  االختالف   
يدّل  ال  عليهم  وعرضه  إليهم  وحمله  القرآن   جمعه »إّن  الطباطبايئ: 
عىل مخالفة ما جمعه ملا جمعوه يف يشء من الحقائق الدينيّة    األصليّة 
أوالفرعية، إالّ أن يكون يف يشء من ترتيب السور أو اآليات من السور التي 
نزل نجوًما، بحيث ال يرجع إىل مخالفة يف بعض الحقائق الدينية. ولو كان 
كذلك لعارضهم باالحتجاج ودافع فيه ومل يقنع مبجرد إعراضهم عاّم جمعه 
واستغنائهم عنه، كام روي عنه يف موارد شتَّى، ومل ينقل عنه يف ما 
روي من احتجاجاته أنّه قرأ يف أمر واليته وال غريها آية أو سورة تدّل عىل 

ذلك، وّجبهم عىل إسقاطها أو تحريفها ]1]«.

يكون . 2 بأن  القدسيّة،  األحاديث  جهة  من  والنقصان  بالزيادة  االختالف   
إليه  مصحف اإلمام مشتماًل عليها، ومصحفهم خاليًا عنها، كام ذهب 

شيخ املحّدثني الصدوق]2].

يكون . 3 بأن  والتفسري،  التأويل  جهة  من  والنقصان  بالزيادة  االختالف   
مصحفه مشتماًل عىل تأويل اآليات وتفسريها، واملصحف املوجود خال 

عن ذلك، كام ذهب إىل ذلك جامعة]3]. 

]1] الطباطبايّئ، امليزان يف تفسري القرآن، م.س، ج12، ص119. 

ي: االعتقادات يف دين اإلماميَّة، تحقيق: عصام عبد السيِّد، ط2، ال م، دار  د بن عيّل بن بابويه القمِّ ]2] انظر: الصدوق، محمَّ

املفيد، 1414هـ.ق، ص86. 

د بن النعامن العكربّي البغدادّي: أوائل املقاالت يف املذاهب واملختارات، ط1، طهران، مؤسسة  د بن محمَّ ]3] انظر: املفيد، محمَّ

سة  سة، مؤسَّ التفسري الصايف، ط2، قم املقدَّ د محسن:  مطالعات اسالمى، دانشگاه تهران، 1416هـ.ق؛ الفيض الكاشايّن، محمَّ

د محسن: علم اليقني، تحقيق: محسن بيدارفر،  الهادي؛ طهران، مكتبة الصدر، 1416هـ.ق، ج1، ص46؛ الفيض الكاشايّن، محمَّ

سة، انتشارات بيدار، 1418هـ.ق، ص130؛ الخويّئ، البيان يف تفسري القرآن، م.س، ص197.   ط1، قم املقدَّ





المبحث الرابع
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من أبرز جهود املسترشقني يف مجال الدراسات القرآنية عنايتهم الخاصة برتجمة 

القرآن الكريم إىل أمهات اللغات العاملية، وقد جاءت عىل نحوين: 

ّية: لكّل القرآن الكريم:
ّ
ترجمة كل

إىل 	  ـ 1143م(،  )1141م  للقرآن بني عامي  ترجمة  أول  أوروبا متت  ففي 

اللغة الالتينية بتوجيه وبطلب من األب: )بيرتوس فينريا بيليس( )بطرس 

املبجل(.

ونرش املسترشق اإليطايل )أريفاين( أول ترجمة من القرآن إىل اإليطالية.	 

النور مربجي( )عام 	  اللغة األملانية من قبل )شنيجر  ثم ترجم القرآن إىل 

1616م(، وأعقبت ذلك ترجمة إىل الفرنسية بقلم )سيور دوريز( )باريس 

1647م(.

ويف إيطاليا يبدو أّن األب )دومينيك جرمانوس( )1588م ـ 1670م( قام 	 

بأول ترجمة للقرآن إىل الالتينية. 

وقد قام جورج سيل )1697مـ  1736م( برتجمة  القرآن إىل اللغة اإلنجليزية.	 

بـ )سنت بطرسربج( 	  للقرآن يف عام )1776م(  الروسية  الرتجمة  وصدرت 

)لينينجراد( بينام نجد أن أول ترجمة علمية إىل الروسية قام بها )سابلوكوف( 

)1804م ـ 1880 م( )عام 1878م(، ثم توالت ترجمة القرآن ترجمة كلية 

إىل لغات عّدة.

ترجمة جزئي�ة: لبعض سوره:

ترجم القرآن جزئيًا كازميريسك البولوين )1808م ـ 1887م( إىل الفرنسية، 	 
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وترجم فصول عّدة من القرآن إىل اإلسبانية املسترشق السويدي سرتستني، 	 

إىل 	  القرآن  من  عّدة  أجزاء   )Bull ـ  )بول  الدامناريك  املسترشق  ونقل 

الدامناركية]1].

المطلب األّول: معىن الترجمة ومشروعّيتها: 

: تعريف الترجمة: 
ً

أوال

َْجَمة أو النَّْقل هي عملية تحويل نص أصيل مكتوب )ويسمى النص املصدرم( الرتَّ

ن اللغة املصدر إىل نص مكتوب )النص الهدف( يف اللغة األخرى. فتعّد الرتجمة 

نقل للحضارة والثقافة والفكر]2].

وهي بعبارة أوضح نقل الكالم أو النص من لغته األصلية التي كُتب بها إىل لغة 

أخرى مع اإللتزام بنقل الكلامت بطريقة صحيحة لتتشابه مع معانيها األصلية حتى 

ال يؤدي إىل تغيري يف معنى النص األصيل.

الهدف  اللغة  يقابلها يف  مبا  كلمة  نقل كل  ليست مجرد  األساس  والرتجمة يف 

التي توصل املعلومة ونقل للمعلومة ذاتها ونقل لفكر  اللغة  ولكن نقل لقواعد 

الكاتب وثقافته وأسلوبه أيًضا.

ثانًيا: أقسام الترجمة ومشروعّيتها: 

إّن البحث يف ترجمة القرآن إىل اللغات األخرى تارة يكون عن إمكانية الرتجمة؛ 

أي هل ترجمة القرآن ممكنة أصاًل؟ وهذا مرتبط بتحرير معنى الرتجمة املراد يف 

هذه األبحاث، وأخرى يكون البحث عن املرشوعية والجواز أي هل تجوز)رشًعا( 

]1]  انظر: الصغري، املسترشقون والدراسات القرآنيَّة، م.س، ص69-63.

]2]  انظر: مندي، جريميي: مدخل إىل دراسات الرتجمة نظريَّات وتطبيقات، ترجمة: هشام عيل جواد، ال ط، ال م، ال ن، 2010م، ص18. 
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الرتجمة،  إمكانية  حسم  بعد  عادة  يُسأل  السؤال  وهذا  الكريم؟  القرآن  ترجمة 

كام  القرآن  ترجمة  ألّن  الرتجمة  إمكانية  بحث  يف  للخوض  حاجة  ال  أنّه  ونعتقد 

الرشوط  إحراز  مع  القرآن  وتفسري  القرآن،  تفسري  مراتب  من  مرتبة  سيظهر هي 

العلميّة، واملنهجية جائز بل مطلوب أيًضا. 

ويف البداية نعرض أقسام الرتجمة، ثم نبني بعد ذلك مرشوعية ترجمة القرآن 

الكريم.

1. أقسام الرتجمة:

ولك تتضح اإلجابة سواء عن إمكانية الرتجمة أم مرشوعيتها ال بد من االلتفات 

إىل أقسام الرتجمة، فالرتجمة عىل ما هو املعروف تقسم إىل قسمني:

أ. الرتجمة الحرفية: وهي نقل ألفاظ من لغة إىل لغة أخرى بحيث تقابل 

اللفظة مبثلها من غري إخالل برتتيب الكالم املرتجم. 

وقد عرفها بعض الباحثني بأنّها: »نقل ألفاظ من لغة إىل نظائرها من اللغات 

للرتتيب«]1].  موافًقا  والرتتيب  للنظم،  موافًقا  النظم  يكون  بحيث  األخرى 

فالرتجمة الحرفية هي عملية محاكاة لألصل وهي تشبه وضع املرادف مكان 

مرادفه أو ذكر املقابل للفظ من اللغة األخرى، وهذا غري ممكن يف اللغة 

العربيّة لعدم وجود لغة مشابه لها يف سعتها وأساليبها البالغية فكل هذه 

األمور تختص بها اللغة العربيّة دون غريها ويقل نظريها يف اللغات األخرى، 

فإذا ترُجم القرآن ترجمة حرفية فيلزم منه تغيري املعنى. 

ب. الرتجمة التفسريية أو املعنوية: وهي أن ينقل مضمون الكالم إىل لغة 

أخرى من غري التزام بنظم األلفاظ وترتيبها أو عدد الكلامت املرتجم إليها. 

ففي الرتجمة التفسريية ال نراعي املحاكاة بني األصل واللغة املنقولة لها، بل 

يعمد املرتجم إىل املعنى الذي يدل عليه تركيب األصل فيفهمه بالدقة يف 

سة الرسالة، ال ت، ص313.  ]1]  القطان، مناع: مباحث يف علوم القرآن، ط8، ال م، مؤسَّ
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املرحلة األوىل، ثم يصبه بقالب آخر باللغة األخرى يؤدي املعنى املوجود يف 

األصل، وال يتوقف عند كل مفردة ويستبدلها بلفظ مساوي لها وهذا هو 

الفرق األساس بينها وبني الرتجمة الحرفية.

بأنّها: بيان معنى الكالم بلغة أخرى من غري تقيد برتتيب  وميكن تعريفها 

األصل أو مراعاة لنظمه]1].

ج. الفروق بني الرتجمة التفسريية والتفسري:

فيها  واألغراض  املعاين  تصوير  حسن  ألّن  بذلك  سميت  تفسريية  الرتجمة 

جعلها تشبه التفسري وما هي بتفسري، فام هو الفرق بني األمرين؟

والفصل،  اإلبانة،  تعني  التي  جذر)فْس(  من  مشتق  تفعيل  لغة:  فالتفسري 

واإليضاح، وكشف املغطّى، وإظهار املعنى املعقول]2]، وقد ورد لفظ التفسري مرة 

واحدة يف قوله تعاىل: ﴿َواَل يَأْتُونََك مِبَثٍَل إاًِل ِجئَْناَك ِبالَْحقِّ َوأَْحَسَن تَْفِسريًا﴾]3]، 

أي: بيانًا وكشًفا]4]. أّما التفسري اصطالًحا فله تعاريف متعددة منها: »هو بيان 

معاين اآليات   القرآنيّة والكشف عن مقاصدها ومداليلها«]5]. 

والرتجمة تختلف عن التفسري يف النقاط اآلتية:

االهتامم بالكلية واألداة التعبريية يف الرتجمة دون التفسري.	 

أن 	  أخرى يف حني  إىل  لغة  من  األلفاظ  ملعنى  نقاًل  إال  تكون  ال  الرتجمة 

التفسري يكون كذلك ويكون تعبريًا عن املعنى بألفاظ أخرى يف نفس اللغة.

إّن صيغة الرتجمة استقاللية يراعى فيها االستغناء بها عن أصلها وحلولها 	 

]1] القطان، مباحث يف علوم القرآن، م.س، ص313. 

]2] األصفهايّن، الراغب: مفردات غريب القرآن، ط2، ال م، دفرت نرش كتاب، 1404هـ.ق، مادَّة )فس(، ص380. 

]3] سورة الفرقان، اآلية 33.

]4] الطربيس، مجمع البيان يف تفسري القرآن، م.س، ج7، ص296. 

]5] الطباطبايّئ، امليزان يف تفسري القرآن، م.س، ج1، ص4. 
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محله، بينام التفسري قائم أبًدا عىل االرتباط بأصله، فبالتفسري ال ميكن قطع 

الرتاكيب بعضها عن بعض.

فيه 	  يجب  قد  بل  فيجوز  التفسري  أما  االستطراد  فيها  يجوز  ال  الرتجمة 

االستطراد.

الرتجمة تتضمن عرفًا دعوى الوفاء بجميع معاين األصل ومقاصده، بينام 	 

تفصييل  أو  إجاميل  بطريق  أكان  سواء  اإليضاح  كامل  عىل  قائم  التفسري 

متناواًل كافة املعاين واملقاصد أو مقترًصا عىل بعضها دون اآلخر]1]. وهناك 

فوارق أخرى للتفسري والرتجمة وما ذكر يكفي لبيان الفرق بينهام.

2. ُحكم ترجمة القرآن الكريم:

الحرفية  الرتجمة  بني  للفرق  مثااًل  نعطي  للرتجمة،  الرشعي  الحكم  بيان  قبل 

ٺ   ٺ   ﴿ٺ   تعاىل:  قوله  يرتجم  أن  املرتجم  أراد  فلو  التفسريية،  والرتجمة 

ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ﴾]2].
فاملرتجم ترجمة حرفية يأيت بكالم من لغة الرتجمة يدل عىل النهي عن ربط اليد 

يف العنق وعن مدها غاية املد مع مراعاة ترتيب األصل ونظامه ولكن هذا التعبري 

الجديد يخرج يف أسلوب ما يرمي إليه األصل من النهي عن التقتري والتبذير بل قد 

يستنكر املرتجم لهم ويقول: ما باله ينهى عن ربط اليد بالعنق وعن مدها غاية املد.

أما إذا أردت ترجمة تفسريية فإنك بعد أن تفهم املراد وهو النهي عن التقتري 

والتبذير يف أبشع صورة منفردة تعمد إىل هذه الرتجمة فتأيت بعبارة تدل عىل هذا 

التقتري والتبذير  النهي املراد يف نفوس املرتَجم لهم أكرب األثر وأوفاه يف استبشاع 

بدون رعاية يف نظمه وترتيبه اللفظي]3].

سة  د سعيد رمضان: من روائع القرآن تأمُّالت علميَّة وأدبيَّة يف كتاب الله عزَّ وجّل، ط4، بريوت، مؤسَّ ]1] انظر: البوطي، محمَّ

الرسالة، 1420هـ.ق، ص276.

]2] سورة اإلرساء، اآلية 29.

د عبد العظيم: مناهل العرفان يف علوم القرآن، تحقيق: فَواز أحمد زمريل، ط1، بريوت، دار الكتاب  ]3] انظر: الزرقايّن، محمَّ



342

أ. الرتجمة الحرفية:

ال بد من االلتفات إىل نقطة جوهرية عقدية مهمة يف مبحث الرتجمة الحرفية 

للقرآن وهي أننا نعتقد بوصفنا مسلمني أّن القرآن وحي إلهي فهو ليس كأّي نص آخر 

وال يشبه أي كتاب آخر، فالقرآن بلفظه ومعناه نزل عىل قلب النبّي، والقرآن:-

حسب تعريفه املشهور بني الباحثني يف علوم  القرآن- هو الوحي اإللهي املنزل عىل 

خاتم األنبياء محمد بن عبد الله لفظًا ومعًنى وأسلوبًا واملكتوب يف املصاحف 

نقل  للقرآن هي  ترجمة  أي  فإّن  التعريف  هذا  وبناء عىل  بالتواتر.  عنه  واملنقول 

ملضمون القرآن وبيانه وتوضيحه بلغة أخرى، ألّن القرآن بلفظه ومعناه معجز.

فـ»ال يجد املرء أدىن شبهة يف حرمة ترجمة القرآن ترجمة حرفية فالقرآن هو 

كالم الله املنزل عىل رسوله املعجز بألفاظه ومعانيه املتعبد بتالوته، وال يقول أحد 

أن الكلمة املرتجمة هي نفسها كالم الله. فإّن الله مل يتكلم إال مبا نتلوه بالعربيّة 

ولن يتأىت اإلعجاز بالرتجمة ألّن اإلعجاز خاص باللغة العربيّة«]1].

وميكن صياغة دليل عىل استحالة الرتجمة الحرفية عىل الشكل اآليت:

ترجمة القرآن بهذا املعنى تستلزم املحال وكل ما يستلزم املحال محال.

بيان املالزمة:

الرتجمة بهذا املعنى تقتيض نقل كل األساليب البالغية )وهي وجه إعجاز القرآن(.

مبثل  اإلتيان  يقتيض  البالغية(  األساليب  كّل  نقل  )أي  املعنى  بهذا  نقل  وكل 

للقرآن، واإلتيان مبثل القرآن ممتنع.

فالرتجمة الحرفية للقرآن ممتنعة )أي مستحيلة(.

العربيّة،  اللغة  الجملة يف  ترتيب  منها:  كثرية  بعوامل  مرتبطة  االستحالة  وجه 

الخصائص التعبريية للغة، ففي العربيّة هناك الحقيقة واملجاز، والتشبيه واالستعارة 

العريّب، 1995م، ص112. 

]1] القطان، مباحث يف علوم القرآن، م.س، ص314. 
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وعلم  البيانية  لألساليب  استعاماًل  اللغات  أوسع  من  العربيّة  واللغة  والكنايات، 

البديع، وال يقابلها يشء يف اللغات األخرى.

ب. الرتجمة التفسريية:

القرآن  تفسري  من  لون  ألنها  ممكنة  فهي  املعنوية:  أو  التفسريية  الرتجمة  أما 

الكريم، فكام يفس القرآن باللغة العربيّة لبيان معانيه، ورشح الغامض، وتفصيل 

املجمل، فكذلك تفسريه بأي لغة أخرى ممكن؛ لنقل املعاين وتوضيحها بلغة أخرى، 

فان املرتَجم عندئذ هو فهم املرتجم للمراد باآلية حسب طاقته البرشية]1].

ولك يتضح حكم الرتجمة التفسريية للقرآن ال بد من التمييز بني املعاين األصلية 

للقرآن واملعاين الثانوية، فللقرآن نوعان من املعاين: معان أصلية ومعان ثانوية.

األلفاظ  مدلوالت  عرف  من  كل  فهمها  يف  يستوي  التي  هي  األصلية:  املعاين 

املفردة وعرف وجوه تراكيبها معرفة إجاملية.

املعاين الثانوية: هي خواص النظم التي يرتفع بها شأن الكالم وبها كان القرآن 

معجزًا]2].

البياين  الثانوية أمر غري ميسور أصاًل ألنها مرتبطة باإلعجاز  إّن ترجمة املعاين 

للقرآن، واملعاين األصلية فقط هي التي ميكن نقلها إىل اللغات األخرى.

جهته  ومن  ممكن  األول  الوجه  عىل  القرآن  ترجمة  »إّن  الشاطبي:  يقول 

صح تفسري القرآن وبيان معانيه للعامة ومن ليس لهم فهٌم يقوى عىل تحصيل 

اللفظ  فإن  فساد  من  تخلو  ال  األصلية  املعاين  ترجمة  فإن  هذا  ومع  معانيه 

الواحد قد يكون له معنيان أو أكرث فيضع املرتجم لفظًا يدل عىل معنى واحد 

يستعمل  وقد  املعاين.  تلك  العريب يف ضامن  اللفظ  يشاكل  لفظًا  يجد  ال  حيث 

يف  العريب  اللفظ  يرادف  بلفظ  املرتجم  فيأيت  مجازي  معنى  يف  اللفظ  القرآن 

]1] انظر: الزرقايّن، مناهل العرفان يف علوم  القرآن، م.س، ج2، ص122-114. 

]2] انظر: القطان، مباحث يف علوم  القرآن،م.س، ص314.
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القرآن«]1]. ترجمة معاين  الحقيقي ولهذا وقعت أخطاء يف  معناه 

والرتجمة التفسريية للمعاين األصلية للقرآن الكريم جائزة برشوط نذكر منها:

 معرفة املرتجم ألوضاع اللغتني لغة األصل ولغة الرتجمة.. 1

 معرفته ألساليبهام وخصائصهام.. 2

 وفاء الرتجمة بجميع معاين األصل ومقاصده عىل وجه مطمنئ.. 3

 أن تكون صيغة الرتجمة مستقلة عن األصل بحيث ميكن أن يستغنى بها . 4

عنه بأن تحل محله كأّن ال أصل هناك وال فرع]2].

ا: ترجمة القرآن الكريم في رأي علماء اإلمامية:
ً
 ثالث

يقول السيد الخويئ: لقد بعث الله نبيه لهداية الناس فعّززه بالقرآن، وفيه 

كل ما يسعدهم ويرقى بهم إىل مراتب الكامل، وهذا لطف من الله ال يختص بقوم 

دون آخر بل يعّم البرش عامة، وقد شاءت حكمته البالغة أن ينزل قرآنه العظيم 

عىل نبيه بلسان قومه، مع أن تعاليمه عامة، وهدايته شاملة، ولذلك فمن الواجب 

أن يفهم القرآن كل أحد ليهتدي به.

وال شّك أن ترجمته ماّم يعني عىل ذلك، ولكنه ال بد وأن تتوفر يف الرتجمة براعة 

وإحاطة كاملة باللغة التي ينقل منها  القرآن إىل غريها، ألن الرتجمة مهام كانت 

متقنة ال تفي مبزايا البالغة التي امتاز بها القرآن، بل ويجري ذلك يف كل كالم إذ ال 

يؤمن أن تنتهي الرتجمة إىل عكس ما يريد األصل.

وال بد -إذن- يف ترجمة القرآن من فهمه، وينحرص فهمه يف أمور ثالثة:

 الظهور اللفظي الذي تفهمه العرب الفصحى.. 1

 حكم العقل الفطري السليم.. 2

]1] انظر: القطان، مباحث يف علوم  القرآن،م.س، ص315. 

]2] انظر: الزرقايّن، مناهل العرفان يف علوم القرآن، م.س، ج2، ص113. 
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 ما جاء من املعصوم يف تفسريه.. 3

وعىل هذا تتطلب إحاطة املرتجم بكل ذلك لينقل منها معنى القرآن إىل لغة أخرى.

التي يطلقها بعض املفسين يف تفاسريهم، مل تكن عىل  وأما اآلراء الشخصية 

ضوء تلك املوازين فهي من التفسري بالرأي، وساقطة عن االعتبار، وليس للمرتجم 

أن يتكل عليها يف ترجمته.

وإذا روعي يف الرتجمة كل ذلك فمن الراجح أن تنقل حقائق القرآن ومفاهيمه 

إىل كل قوم بلغتهم، ألنها نزلت للناس كافة، وال ينبغي أن تحجب ذلك عنهم لغة 

القرآن ما دامت تعاليمه وحقائقه لهم جميًعا]1].

ومع مراعاة الضوابط السابقة يجوز لنا ترجمة معاين القرآن إىل لغة أخرى أما 

األلفاظ بدقتها مع األسلوب اإلعجازي للقرآن فرتجمة هذه األمور غري ممكنة أصاًل 

كام تقدم، ولذا فقهاء اإلمامية يعتربون ترجمة القرآن ليست القرآن الكريم نفسه، 

فال ميكن االحتجاج برتجمة القرآن بنحو اإلعجاز لناقلها ألن إعجاز القرآن النظمي 

والبالغي بلغته األم ال بغريه من اللغات بل حتى برتجمته إىل املعنى العريب الدارج 

ال يكون معجزًا إال بألفاظه التي نزل بها حرًصا.

يقول الشيخ األعظم األنصاري: »ألن ترجمة القرآن ال يصدق عليه القرآن، 

ترجمة  بخالف  املعجز،  نظمه  وهو  القرآن  من   األصيل  املقصود  منه  يجعل  وال 

املأثور، لكن يحصل منه املقصود  الذكر  الذي لو مل يصدق عليه خصوص  الذكر؛ 

األصيل منه...«]2].

ويقول آقا ضياء الدين العراقي: »)و( كيف كان )ال يجزئ( يف الصالة )الرتجمة( 

أي ترجمة  القرآن، لعدم صدق القراءة التي هي عبارة عن ذكر ألفاظ القرآن بقصد 

حكاية كالمه تعاىل، كام هو الشأن يف قراءة عبارة شخص أو شعر أو غريه«]3]. أّما 

]1] الخويّئ: البيان يف تفسري  القرآن، م.س، ص505. 

]2] األنصاري، مرتىض: كتاب الصالة، تحقيق: لجنة تحقيق تراث الشيخ األعظم، ط1، ال م، نرش املؤمتر العاملّي مبناسبة الذكرى 

املئويَّة الثانية مليالد الشيخ األنصاري، 1415هـ.ق، ج1، ص583. 

سة النرش اإلسالمّي التابعة  سة، مؤسَّ د الحّسون، ط1، قم املقدَّ ]3] العراقي، ضياء الدين: رشح تبرصة املتعلِّمني، تحقيق: محمَّ
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جواز الرتجمة فريى علامء اإلمامية جواز ذلك، بل رجحانه.

ويقول املحقق الطهراين يف الذريعة: »نعم ميكن ترجمة خصوص ظواهر آيات 

بالرتجمة  فات  وإن  أخرى  بلغة  القرآن  من   وأمثالها  والقصص  واآلداب  األحكام 

ومع  مثله  واحدة  بآية  اإلتيان  عن  والجن  األنس  عجزت  بها  التي  املزايا  جميع 

ذلك تعد عند أهل العرف هذه الرتجمة كسوة ثانية ملعاين تلك األلفاظ اآللهية 

فينبغي أن يراعى يف كتاب الرتجمة جميع الشؤون واالحرتامات العرفية التي ألصله 

ويحرتز عن هتكه وتوهينه مبجرد تلك اإلضافة وأما سائر األحكام الثابتة يف رشع 

النجاسة  إزالة  التنجيس، ووجوب  اإلسالم، من حرمة املس من غري طهر، وحرمة 

عنه، ووجوب القراءة به يف الصالة، ووجوب االنصات لها، وغري ذلك فإمنا يلحق 

جميعها لنفس تلك اآليات والسور العربيّة وهي خاصة بها بعينها، وأما ترجمتها 

بلغة أخرى فال يرتتب عليها يشء من تلك اآلثار مطلًقا وإن طابقتها حرفًا بحرف، 

الفارسية  التفاسري  كتب  نظري  البرش  تأليف  كونه  الرتجمة عن  كتاب  يخرج  ال  إذ 

القرآن بكثري من  التي هي ترجمة وزيادة رشوح وبيانات، وقد ترجم   والهندية 

اللغات قدميًا وحديثًا«]1].

إىل  القرآن  ترجمة  تجوز  هل  »وتسأل:  مغنية:  جواد  محمد  الشيخ  ويقول 

اللغات األجنبية؟ ومع الجواز هل تجري أحكام  القرآن عىل ترجمته فال ميسها 

إال املطهرون؟ الجواب: ال شبهة وال ريب يف جواز ترجمة القرآن إىل كل اللغات، 

بل ورجحانها أيًضا ألّن القرآن هو رسالة اللَّه واإلسالم إىل اإلنسانية كلها، والرتجمة 

عامل أسايس عىل بث هذه الرسالة اإللهية املحمدية وانتشاره...«]2].

وبالنتيجة:

هناك فرق بني ترجمة نفس القرآن الكريم إىل لغة أخرى فهذا أمر غري ممكن 

أصاًل، وبني ترجمة معاين القرآن أي تفسري  القرآن فهذا أمر ممكن بل واجب علينا 

لجامعة املدرِّسني، 1414هـ.ق، ج2، ص16.  

]1] الطهراين، الذريعة إىل تصانيف الشيعة، م.س، ج4، ص124. 

د جواد: التفسري الكاشف، ط3، بريوت، دار العلم للماليني، 1981م، ج6، ص409.  ]2] مغنيّة، محمَّ
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علمنا  أن  إىل  باإلضافة  الخاصة،  وبلغاتهم  العرب  غري  إىل  اإلسالم  تبليغ  باب  من 

بوجود تحريفات متعمدة أو غري متعمدة يف ترجامت القرآن الكريم إىل اللغات 

األخرى قد يوجب علينا القيام بهذه املهمة؛ وهي ترجمة القرآن.

المطلب الثاني: تاريخ ترجمات المستشرقين لمعاني 
القرآن وأهدافها: 

نقل  فقد  والالتينية.   والسيانية  الفارسية،  اللغات:  إىل  أواًل  القرآن  تُرجم  

السخيس عن أيب حنيفة أن الفرس كتبوا إىل سلامن ريض الله عنه أن يكتب لهم 

الفاتحة بالفارسية فكانوا يقرؤن ذلك يف الصالة حتى النت ألسنتهم للعربية]1].

من  وبخاصة  مسلمني  غري  مرتجمون  بها  قام  القرآن  من  آيات  وترجمت 

القساوسة السيان؛ حيث تضم مكتبة مانشسرت الربيطانية، واملتحف الربيطاين يف 

إىل عهد هشام  تاريخها  يرجع  السيانية  باللغة  املخطوطات  لندن مجموعة من 

بن عبد امللك. ويقول الفيكونت دوطرازي]2] يف دراسته عن القرآن إنّه اطّلع عىل 

ترجمة رسيانية للقرآن كاملة، ويتوقع طرازي أن الذي ترجم هذه النسخة القدمية 

هو باسيل مطران الرها يف حدود سنة 1145 م]3]. 

ويف أوروبا، رعى »بطرس املبجل«]4] رئيس دير كلوين cluny الشهري أوَل ترجمة 

 robert للقرآن الكريم إىل الالتينية، فقد عهد بهذه الرتجمة إىل العامل اإلنجليزي

د بن أحمد: املبسوط، ط1، بريوت، دار املعرفة، 1986م، ج1، ص37.   ]1] السخيس، محمَّ

س دار الكتب  ]2] الفيكونت فيليب دي طَرّازي: عالّمة لبنايّن من طائفة كنيسة السيان الكاثوليك من أصوٍل سوريَّة حلبيَّة. مؤسِّ

الوطنيَّة يف لبنان، وأمني دار اآلثار يف بريوت، وعضو املجمع العلمّي العريّب يف دمشق. ولد يف 28 أيَّار من عام 1865م و تويف يف 

ة، منها: خزائن الكتب العربيَّة يف الخافقني )أربع مجلدات(؛ اللغة العربيَّة  7 آب من عام 1956م يف عاليه-لبنان. له مؤلَّفات عدَّ

يف أوروبا ثروتها ومكانته؛ عرص العرب الذهبّي؛ عرص السيان الذهبّي؛ بحث علمّي تاريخّي يف  القرآن؛ وغريهم الكثري. )لالطِّالع 

.)ar.wikipedia.org :أكرث، انظر

]3] أبو ليلة، القرآن من املنظور االسترشاقّي، م.س، ص383. 

 Pierre  :بالفرنسيَّة ،Petrus Venerabilis :ل أو بطرس املحرتم أوبطرس املكرَّم أو بطرس املوقَّر )بالالتينيّة ]4] بطرس املبجَّ

le Vénérable( )1092-1156 م(: راهٌب والهويتّ فرنيّس، رئيس دير كلوين يف جنوب فرنسا. شكَّل بطرس فريق ترجمة لنقل 

أعامل من العربيَّة إىل الالتينيَّة، من أهّم ما ترجمه هذا الفريق القرآن، وتعترب أوَّل ترجمة غربيَّة للقرآن. )انظر: بدوي، موسوعة 

املسترشقني، م.س، ص111-110(. 
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وقد  االسم،  مجهول  آخر  إسباين  وراهب  األملاين»هرمانوس«  مبساعدة   ketton

استغرقت هذه الرتجمة ثالث سنوات من 1141م إىل 1134 م]1].

أن  الكريم، ويبدو  القرآن  إليها   التي ترجم  األوىل  اللغة  الالتينية هي  فاللغة 

الرتجمة الالتينية التي صار لها رواج يف اللغات األوروبية هي ترجمة دير كلوين. 

والفرنسية  والهولندية  واألملانية  اإليطالية  اللغات  إىل  كلوين  نسخة  ترجمت  وقد 

قبل  من  الكريم  القرآن  ترجمة  أن حركة  نعلم  أن  واملهم  والروسية.  واإلنجليزية 

املدرسة  وأهمها:  أشهرها  باملوضوع  عنيت  متخّصصة  مدارس  عرفت  املسترشقني 

اإلسبانية واملدرسة األملانية واملدرسة اإلنجليزية.

وعندما نقوم باستقراء لبعض الرتجامت سنجد أن أهداف وأغراض املرتجمني 

إىل  األغراض  هذه  تقسيم  وميكن  والفكرية،  الدينيّة  توجهاتهم  بحسب  تختلف 

نوعني من املحاوالت:

كان . 1 آربري]2]،  ج.  آرثر  أمثال:  مسترشقون  بها  قام  منصفة،  محاوالت   

يتقن  الكريم وتوضيحها ملن ال  القرآن  إيصال رسالة   األساس هو  غرضهم 

اللغة العربية.

 محاوالت غري منصفة، قام بها أناس حاقدون عىل الدين اإلسالمّي، وكان . 2

غرض بعضهم هو طمس معامل الدين اإلسالمّي الصافية والتشكيك يف رسالة 

اإلسالم.

]1] الحاّج، نقد الخطاب االسترشاقّي، م.س، ج1، ص258. 

]2] آربري، آرثر جون )Arthur John Arberry( )1905-1969م(: مسترشق بريطايّن اختّص يف التصّوف واألدب الفاريّس. يف 

مة  أوائل الخمسينيّات أراد آربري إصدار ترجمة جديدة للقرآن، فأصدر أوَّاًل ترجمة ملختاراٍت من بعض آيات القرآن مع مقدِّ

طويلة، وصدر ذلك بعنوان: »The Holy Koran« أْي )القرآن الكريم(، ويف العام 1955م نرش الرتجمة املفّسة للقرآن بعنوان: 

ة، منها: تحقيق كتاب »التعرُّف إىل أهل التصوُّف« للكالباذي  ًا(. له مؤلَّفات عدَّ »The Koran Interpreted« أْي  )القرآن مفسَّ

)القاهرة 1934م(؛ تحقيق كتاب »الرياضة« للحكيم الرتمذي )القاهرة 1947م(؛ تفسري  القرآن الكريم )اإلصدار األوَّل 1955م(؛ 

د إقبال؛  »خمسون قصيدة لحافظ الشريازي« مع ترجمة إىل اإلنكليزيَّة؛ »صفحات من كتاب اللمع«؛ ترجمة »زنبقة سينا« ملحمَّ

ترجمة مسحيَّة »مجنون ليىل« ألحمد شوقي.
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يقول يوهان فوك]1] يف تأريخه للدراسات العربيّة يف أوروبا: »ولقد كانت فكرة 

التبشري هي الدافع الحقيقي خلف انشغال الكنيسة برتجمة القرآن واللغة العربية، 

فكلام تالىش األمل يف تحقيق نرص نهايئ بقوة السالح، بدا واضًحا أن احتالل البقاع 

املقدسة مل يؤدِّ إىل ثني املسلمني عن دينهم، بقدر ما أدى إىل عكس ذلك، وهو تأثُّر 

املقاتلني الصليبيني بحضارة املسلمني وتقاليدهم ومعيشتهم يف حلبات الفكر«]2]. 

ويضيف أّن: »هذه الفكرة التي أّدت إىل ترجمة القرآن قد شهدت توسًعا من 

خالل تنقالت الوعاظ الدينيني لطائفتي الدومنيكان والفرنسيسكان«]3].

ويقول جورج سيل يف مقدمة ترجمته للقرآن: إّن الهدف منها هو تسليح النصارى 

الربوتستانت يف حربهم التنصرييّة  ضد اإلسالم واملسلمني، ألنهم وحدهم قادرون عىل 

مهاجمة القرآن بنجاح، وأن العناية اإللهية قد ادََّخرَْت لهم مجد إسقاطه]4].

وقد حاول جملة من الباحثني تنويع وتقسيم األهداف التي كانت وراء ترجمة 

هؤالء للقرآن الكريم من أهداف دينية، علمية، اقتصادية، سياسية، استعامرية، وغري 

ذلك، ولكن ميكن إرجاع أهدافهم التي وضعوها للرتجمة إىل هدفني أساسيني؛ هام:

: البحث العلمي والتقني للترجمة:
ً

أوال

أمثال:  نسبيًا؛  املنصفني  املرتجمني  بعض  من  القرآن  ترجمة  ميدان  يخلو  مل 

Arberry. J Arthur آرثر ج. آربري، وقد أطلق عليها عنوان: 

The  Koran Interpreted  أي  القرآن مرتجاًم. ويف مقدمة كتابه دافع آربري 

عن القرآن الكريم وفصاحته وقوة عبارته وجامل أسلوبه ضد افرتاءات املسترشقني، 

ومن أبرزهم Thomas Carlyle، إذ وصمه بالوحشية لعدم تذوقه لبالغة القرآن 

]1] يوهان فك )Johann Wilhelm Fück( )1894-1974م(: مسترشق أملايّن. من آثاره: »العربيَّة: دراسات يف اللغة واللهجات 

ار، وكذلك ترجمه رمضان عبد التوَّاب سنة 1980م. )انظر: الزركيل، األعالم،  واألساليب« - نقله إىل العربيَّة: عبد الحليم النجَّ

م.س، ج3، ص284(. 

]2] فوك، يوهان: تاريخ حركة االسترشاق، م.س، ص17-16. 

]3] م.ن، ص22.

]4] غراب، أحمد عبد الحميد: رؤية إسالميَّة لالسترشاق، ال ط، لندن، املنتدى اإلسالمّي، 1411هـ.ق، ص35. 
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وعدم فهمه لنصوصه، ورغم أن آربري ال يؤمن بأّن القرآن كالم الله تعاىل بل هو 

عمل قوة خارقة 

Supernatural Power إالّ أنه يثبت بطالن زعم املسترشقني أمثال مارجليوث 

.[1[من أّن القرآن هو كالم محمد Gibb وجب Margoliouth

فاالستفادة من تراث املسلمني -بوصفه عماًل علميًّا- كان من ضمن األهداف 

بينها  ومن  املسلمني،  تراث  جمع  عىل  أقدموا  عندما  املسترشقني  لبعض  الرّئيسة 

الكالم املعجز القرآن الكريم.

ثانًيا: التشويه والتضليل والتشكيك بهدف تضعيف اإلسالم ونصرة اليهودية 
والنصرانية ودول االستعمار:

إّن الغالبية العظمى من هؤالء هم حاقدون عىل اإلسالم ومتعصبون ألفكارهم 

الدينيّة أمثال: Wherry, George Sale, Rodwell, and Palmer القّسيس وهريي، 

وجورج سيل، وروديل، وبامر وغريهم وليس مستغربًا أن يكون عنوان أول ترجمة 

إنجليزية للقرآن املنقولة عن الرتجمة الفرنسية هو: Mahomet of Alcoran أي 

قرآن محمد للكاتب اإلنجليزي  Alexander Ross ألكزندر روس وغريهم ولبيان 

مدى حقد هؤالء وتعمدهم تويشه الحقيقة نذكر أمنوذًجا عىل ذلك:

ترجمة روديل)Rodwell(ترجمة آرثر ج. آربري

ترجمة قوله تعاىل: ﴿فََصلِّ لَِربَِّك 
 so pray unto thy Lord :َوانَحْر﴾ إىل

and sacrifice وهي ترجمة صحيحة.

ترجم: and slay the victims أي
 )أقتل الضحايا(]2].

 وقد ذكر الباحثون أمثلة كثرية من واقع ترجامت املسترشقني املحرّفة، ومن ذلك 

ما ذكره صالح البنداق من وجوه التشويه وهي كاآليت:

 القيام بالرتجمة الحرّة كام يراه املرتجم وتحايش الرتجمة العلميّة للقرآن . 1

]1] انظر: ساب، هيثم بن عبد العزيز: دراسة لرتجمة معاين القرآن الكريم إىل اإلنكليزيَّة للمسترشق اإلنكليزّي آرثر ج. آربري، 

ال ط، ال م، ال ن، ال ت، ص8-2. 

]2] ساب، دراسة لرتجمة معاين القرآن الكريم إىل اإلنكليزيَّة للمسترشق اإلنكليزّي آرثر ج. آربري، م.س، ص11. 
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كام تقتضيه آياته وألفاظه.

 التقديم والتأخري والحذف واإلضافة.. 2

القارئ وإبعاده عن . 3 لتضليل  التوقيفي  القرآنيّة من مكانها  اآليات  إزاحة   

اإلحاطة بحقيقة النص القرآين ]1].

يقول محمد رشيد رضا صاحب تفسري املنار بأّن: »ترجامت القرآن التي يعتمد 

عليها علامء اإلفرنج يف فهم القرآن كلها قارصة عن أداء معانيه التي تؤديها عباراته 

العليا وأسلوبه املعجز للبرش«]2].

فالرتجمة الالتينية األوىل للقرآن )ترجمة بطرس املوقر( التي متت عام 1143 م 

اضطلعت بتقديم مضمون الفكرة فقط، ومل تكرتث بأسلوب األصل العريب وصياغته، 

وقام الدافع التنصريي حائاًل أمام الوفاء بتحقيق هذا الغرض]3].

وقد كانت هذه الرتجمة مشّوهة األصل الذي نبعت منها الرتجامت األخرى؛ 

فمنها نبعت الرتجمة اإليطالية األوىل التي أرشف عليها أريفابيني عام 1547 م، ويف 

سنة 1616 م ترجم ساملون شفايجر إىل األملانية عن اإليطالية، وعن األملانية إىل 

الهولندية يف سنة 1641م ]4].

وعن هذه الرتجمة الالتينية األوىل وضع الحاخام اليهودي يعقوب بن إرسائيل 

أول ترجمة بالعربيّة عام 1634م]5].

ا: اإلضافة على النص القرآنّي:   
ً
ثالث

مل يكتِف هؤالء بتشويه النص القرآين بل قاموا بوضع إضافات خاصة من عندهم 

د صالح: املسترشقون وترجمة القرآن الكريم، ط2، بريوت، دار اآلفاق الجديدة، 1403هـ.ق/1983م، ص97.  ]1] انظر: البنداق، محمَّ

دّي، م.س، ص24.  ]2] رضا، الوحي املحمَّ

]3] انظر: فوك، تاريخ حركة االسترشاق، م.س، ص11. 

]4] انظر: م.ن، ص18.

]5] انظر: البنداق، املسترشقون وترجمة القرآن الكريم، م.س، ص96. 
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الباحثات عن ترجامت القرآن إىل الفرنسية:  التوارة، تقول إحدى  أو من نصوص 

محرَّفة،  كلها  فوجدتها  بالفرنسية،  للقرآن  ترجمة  وعرشين  خمس  إىل  »رجعت 

وتضيف نصوًصا من التوارة إىل آيات القرآن الكريم دون اإلشارة إىل ذلك«]1].

رابًعا: التصّرف في سور القرآن بالتقديم والتأخير:

وممن قام بهذا الفعل املسترشق رودويل، يف الطبعة األوىل من ترجمته عام 

بسورة  فبدأ  نزولها  زمني حسب  ترتيب  عىل  السور  رتّب  فقد  1304ه،  1886م 

العلق واختتم بسورة املائدة وزعم أن هذا الرتتيب التاريخي يعطي صورة صحيحة 

يف  أّما  القرآنيّة.  النظريات  يف  الجارية  والتطورات  العقلية  الرسول  لسرية  واضحة 

 )Nöldeke( توزيع السور عىل تواريخ نزولها فقد كان اعتامده عىل بحث نولدكه

 )Geschichte des Qurans( )يف كتابه: )تاريخ القرآن

خامًسا: ضّم إضافات جديدة:

الله،  لكالم  محرفة  ومالحق  مقدمات  القرآن  بجانب  املرتجمني  بعض  أضاف 

وهي عبارة عن مقدمات تفسريية ومالحق شارحة، ال ملضمون النص املرتَجم، بل 

مناقشات ضّد أصالة القرآن، وسخرية من محتواه.

وهكذا فقد تضمنت الرتجمة الالتينية األوىل )ترجمة بطرس املوقر( التي قام 

بها الراهب اإلنجليزي روبرت الرتيني، والراهب األملاين هرمان الداملاين، عدًدا من 

املقدمات واملالحق سميت مبجموعة )دير كلوين(، وهي ]2]:

 خطاب بطرس إىل برينهارد )القديس برنار دى كليوفر(.. 1

 مجموعة مخترصة من الوثائق الشيطانية املضادة للطائفة اإلسالميّة الكافرة.. 2

املصحف  لطباعة  فهد  امللك  م، مجمع  الكريم، ال ط، ال  القرآن  أصالة  التنصرييَّة عىل  الغارة  الرايض:  عبد  املحسن،  ]1] عبد 

الرشيف، ال ت، ج1، ص49.

]2] انظر: فوك، تاريخ حركة االسترشاق، م.س، ص17. 
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 مقدمة روبرت الرتيني.. 3

)تعاليم محمد( لهرمان الداملاين.4. 

)أمة محمد ونشوزها( لهرمان الداملاين.5. 

 تاريخ املسلمني )أخبار املسلمني املعيبة املضحكة(.. 6

1698م  لودوفيجومرّتيش  اإليطايل  الراهب  بها  قام  التي  الالتينية  والرتجمة 

مبوافقة البابا انوسنت الحادي عرش، جاءت الرتجمة يف قسمني:

الالتينية وحوايش  ترجمته  للقرآن مع  العريب  النص  األول عىل  القّسم  يشتمل 

جزئية للرد عىل بعض املواضع، ويشتمل القّسم الثاين عىل كتاب: )الرائد إىل الرد 

عىل القرآن(]1].

وأعيد  1734م  عام  لندن  يف  ظهرت  التي  اإلنجليزية  سيل  جورج  ترجمة  أما 

يف  القرآن وصفت  مقدمة جدلية ضد  تضمنت  فقد  مرة،  ثالثني  من  أكرث  طبعها 

أدبيات التنصري بأنها قيِّمة وأنها أفضل وصف موضوعي لإلسالم ]2].

المطلب الثالث: مناهج ترجمات المستشرقين للقرآن 
وأساليبهم:

   إّن ترجامت املسترشقني ملعاين  القرآن الكريم -يف غالبها- ترجامت غري أمينة، 

ألنها  وتحرّفها؛  معانيه  تشّوه  بل  للقرآن،  الحقيقيّة  املعاين  تعرب عن  أن  وال ميكن 

تنطلق من اعتقاد أساس راسخ عند هؤالء املرتجمني، وهو رفض حقيقة أن  القرآن 

منزَّل من عند الله، واالدعاء أنه تأليف النبّي محمد، ومحاولة إثبات أنه نقل 

عن القدامى، أو قلَّدهم، والعمل عىل إبراز أّن القرآن الكريم ميلء بالعبارات املثرية 

للسخرية أو الغموض، وأنّه ال يتضمن أيَّ ترشيع يذكر، ومن طرائقهم يف مترير هذا 

]1] انظر: بدوي، موسوعة املسترشقني، م.س، ص303.

]2] انظر: غراب، رؤية إسالميَّة لالسترشاق، م.س، ص36-35. 
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والتعليقات  الهوامش  واستخدامهم  معينة،  لعبارات  اختيارهم  والبهتان:  الكذب 

يف آخر الصفحات، إضافة إىل املقدمات التي يكتبونها، والتي تعطي لهم املساحة 

الكافية للتزييف.

يقول موريس بوكاي »وإذا أمعنت النظر يف طرائق املسترشقني لرتجمة القرآن، 

علمت أنّه من غري املمكن أن تحصل عىل واحدة يُطاَْمن إليها بني ترجامتهم«]1].

أما القواعد املنهجية واألساليب التي أتبعها املسترشقون وقادت إىل هذه النتائج 

السيئة والكارثية يف بعض األحيان يف ترجمة  القرآن ميكن تلخيصها يف اآليت:

: الترجمة الحرفّية: 
ً

أوال

ونلحظ هذه  املعنى،  وليس  النص  القرآن عىل  ترجمة  املسترشقون يف  اعتمد 

القاعدة من خالل عناوين بعض الرتجامت، بل بعض املسترشقني رصحوا بذلك يف 

مقدمات ترجامتهم.

يقول جاك بريك يف مقدمة ترجمته:  »تعمقت من خالل دراسايت املتواصلة واملستمرة 

بحيث أكون يف مستوى ترجمة النص، ولك ال يحدث أي تقصري يف النص الفرنيس الذي 

يتوخى تقديم القرآن الكريم بكل أبعاده اللغوية والروحية إىل لغة أخرى«]2].

 The Koran A new« بعنوان  املنشورة  لرتجمته  داود  ن.ج  مقدمة  يف  جاء 

Translation«: »ويف إعداد هذه الرتجمة الجديدة قصدت أن أقدم للقارئ نسخة 

من القرآن باإلنجليزية املعارصة.. وأمددت القارئ بحواٍش تفسريية  تفاديًا لقلب 

النص إىل تفسري بداًل من ترجمة«]3].

ومن الواضح أن اعتامد الرتجمة النصيّة سيؤدي إىل نتائج خاطئٍة ألنه يصطدم 

ألهل  مبثله  اإلتيان  إمكانية  عدم  ثبت  والذي  اإلعجازية  القرآن  وواقع  بحقيقة 

الفصاحة والبالغة آنذاك.

]1] بوكاي، موريس: األفكار الخاطئة التي ينرشها املسترشقون خلل ترجمتهم للقرآن الكريم، ال ط، ال م، ال ن، ال ت، ص1396. 

]2] اللوندي، سعيد: إشكاليَّة ترجمة القرآن الكريم، ال ط، مركز الحضارة العربيَّة لإلعالم والنرش والدراسات، 2001م، ص98. 

سة دار الشعب، 1978م، ص37.  ]3] مهنا، أحمد إبراهيم: دراسة حول ترجمة القرآن الكريم، ال ط، القاهرة، مؤسَّ
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من  فغريها  القرآن  من  حديث  مبثل  املجيء  عن  برثائها  العربيّة  عجزت  فإن 

اللغات أعجز؛ ألسباب كثرية؛ منها: 

ثراء اللغة العربيّة باملفردات واملرتادفات ماّم ليس له مثيل يف باقي اللغات.. 1

بنية الجملة يف اللغة العربيّة تختلف عنها يف اللغات األوربية. . 2

النظام اللغوي من حيث الضامئر والتذكري والتأنيث واإلفراد والجمع.. 3

األساليب البالغية، والنظام الصويت، والرتكيبات الرصفية وغري ذلك.. 4

العربية،  اللغة  خصائص  إىل  اإلعجازية  القرآنيّة  اللغة  خصائص  أضفنا  فإذا 

فالنتيجة استحالة ترجمة النص القرآين إىل أي لغة يف العامل؛ وذلك لقصور أي لغة 

عن استيعاب ذلك النص املعجز يف بالغته وفصاحته.

ثانًيا: إغفال النص العربي في الترجمة:

يف بعض األحيان نصطدم بجملة من املسترشقني قد ترجموا القرآن الكريم إىل 

لغاتهم أو لغات أخرى مع جهلهم باللغة العربيّة؛ كام رصح بعضهم فالرتجمة تتم 

بواسطة أو بواسطتني أو رمبا أكرث من ذلك مع أنّه من البديهي واملنطقي يف علم 

الرتجمة أن ننطلق من النص األصيل ال من النصوص املرُتجمة.

أو  كلوين  دير  لرتجمة  ترجمة  كانت  األوىل  املرحلة  يف  القرآن  ترجامت  فإّن 

أريفابيني  أندريا  وترجمة  الفرنسية،  ريور  دي  )ترجمة  الوسيطتني  للرتجمتني 

اإليطالية. ويف املرحلة الثانية كانت الرتجامت االسترشاقيّة للقرآن ترجمة لرتجمة 

القّس لودفيجوماراتيش أو وسيطتها )ترجمة جورج سيل اإلنجليزية(.

ا: إعادة ترتيب سور القرآن:
ً
ثالث

فال  األصل،  الكتاب  برتتيب  االلتزام  الرتجمة  قواعد  بديهيات  من  يكون  قد 

يف  هذا  وهكذا،  الخامتة  هي  واملقدمة  األول  الباب  هو  الثاين  الباب  جعل  يصح 
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يلتزم  املسألة مل  املقدسة ولألسف هذه  الكتب  الحال يف  العادية، فكيف  الكتب 

بها املسترشقون أثناء ترجمتهم القرآن الكريم، وسلكوا اتجاهات أخرى يف ترتيب 

اعتمدها  التي  واألمناط  الكريم  القرآن  لسور   مختلًفا  ترتيبًا  أنتجت  املصحف 

املسترشقون يف هذا املجال هي اآلتية:

- الرتتيب حسب املصحف املأثور:

التزم به بعض املسترشقني: مثل جورج سيل، وآرثر آربري.

- الرتتيب حسب أسباب النزول:

كرتجمة إدوارد باملر، وترجمة جون رادويل، وترجمة ريتشارد بل.

- الرتتيب التاريخي وفق مراحل الدعوة:

»تاريخ  الشهري  كتابه  يف  نولدكه  تيودور  األملاين  املسترشق  املحاولة  هذه  بدأ 

القرآن« عام 1860م، وتبعه مواطنه شيفايل يف كتابه »تاريخ القرآن« عام 1909م 

يقول  عام 1949م،  ترجمة  بالشري يف  ريجيس  التاريخي  الرتتيب  اعتمد هذا  وقد 

توافق  مجموعات  أربع  إىل  تنقسم  القرآنيّة  »السور  ترجمته:  مقدمة  يف  بالشري 

فرتات رسالة محمد...«]1].

هذه اإلمناط هي املعتمدة عادة يف ترتيب القرآن عند املسترشقني ولكن هناك 

منط رابع شذ عن اإلمناط املتقدمة وهو الرتتيب الشاعري للقرآن.

أن  1956م  عام  اإلنجليزية  ترجمته  يف  داود  نجيب  اليهودي  حاول  فقد 

فيه  واعتمد  السابقة،  بالرتتيبات  فيه  يلتزم  مل  القرآن،  لسور  خاًصا  ترتيبًا  يضع 

عىل أمرين: أحدهام قرص السور وطولها، والثاين: شاعرية السور بزعمه، فبدأ 

واألقل  األطول  ثم  شاعرية،  األكرث  العنرص  وتتضمن  القصرية  بالسورة  ترجمته 

القارئ  صدمة  عدم  يف  رغبته  الرتتيب  هذا  اعتامده  وسوغ  وهكذا  شاعرية. 

د العبيدي، حوليَّة كلِّيَّة اآلداب، الجامعة التونسيَّة، ص68. نقالً  ]1] انظر: بالشري، ريجي: "مقّدمة ترجمة القرآن"، ترجمة: محمَّ

عن: عبد املحسن، مناهج املسترشقني يف ترجامت معاين القرآن الكريم دراسة تاريخيَّة نقديَّة، م.س، ص9.
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تدريجيًا]1]. القارئ  تهيئة  يف  ورغبته  والنساء،  كالبقرة  الطويلة  بالسور 

رابًعا نقد قواعد الترجمة عند المستشرقين:

ونعرض هذه املالحظات النقدية يف شكل نقاط:

العلميّة . 1 املوضوعية  خروج عن  النص  ترتيب  تغيري  املعتمدة يف  الطريقة 

ألن ترجمة أي نص تقتيض االعتامد عليه كام هو وااللتزام برتتيبه وما قام به 

هؤالء بعيد كّل البعد عن األمانة العلميّة.

تقسيم بالشري لسور القرآن واعتامده مراحل الدعوة أوقعه يف مخالفة رصيحة . 2

أنها 114، إذ قّسم سوريت  للقرآن حيث أوصل سوره إىل 116 سورة يف حني 

العلق واملدثر إىل أربع سور وهو أمر جديد ال يعهده املسلمون وال يتوافق مع 

املصحف الحايل بل حتى ما نقل عن املصاحف السابقة للصحابة.

املسترشقني وهي . 3 للمعهود من  أمر مخالف حتى  الشاعري هو  الرتتيب 

يخضع ألي  ال  ذوقي  دليل وهي مجرد ترصف  أي  يقدم صاحبها  مل  فكرة 

ضوابط علمية.

خامًسا: نقد وتقويم لبعض ترجمات المستشرقين:

 PetrusVeneabilis .1. ترجمة بطرس املبجل 

الرأي السائد الذي مييل إليه أغلُب املسترشقني أن بطرس املبجل، رئيس »دير 

كلوين«  Clugny يف جنوب فرنسا، هو الذي أمر بوضع أول ترجمة للقرآن الكريم 

إىل اللّغة الالّتينية. وذلك سنة 1141 م. وقد ذهب »بالشري« إىل أن ذلك كان من 

الزّحف اإلسالمّي يف  الغربيّة عندما استشعرت بخطورة  الدينيّة  تكليف املؤسسة 

أوروبا]2].

]1] انظر: املالك، فهد: نظرات يف قضيَّة ترجمة معاين القرآن الكريم، مجلَّة البيان 2، لندن، املنتدى اإلسالمّي، العدد 96، ص33.

]2] انظر: بالشري، القرآن نزوله ترجمته وتأثريه، م.س، ص15. 



358

كان »بطرس« PetrusVeneabilis يرى تنصري املسلمني ال إفنائهم هدفًا نهائيًا، 

أول  إصدار  بطرس عىل  وهناك، أرشف  ونصوصه.  دينهم  دراسة  يستلزم  ما  وهو 

ترجمة التينية للقرآن.

يني تنقل بطرس يف أقطار أوروبا للرشوع يف خطّته، وحّط  وتلبية للواجب الدِّ

وقد  العربية.  للغة  الدارسني  اليهود  من  ذلك  يتوىل  من  ليجد  األندلس  يف  أخريًا 

سعى لتحقيق هذا كل من روبرت كونت ROBERT KENET وهو من الداملايت 

العربيّة  القرآن من  ترجمة   عاتقه  األول عىل  فأخذ   ،HEMANN DELMATI
 النبّي يكتب سرية  بأن  كُلّف  فقد  داملايت  أما  قصرية.  مقّدمة  مع  الالتينية،  إىل 

وأركان اإلسالم وتاريخه، وأن يُدبّج ذلك كله بإرسائيليات عبد الله بن سالم وأساطري 

كاملة  وال  أمينة  تكن  مل  الرتّجمة  »إّن  العمل:  هذا  عن  بالشري  ويقول  يهودية]1]. 

للّنص«]2].

إىل  وتعمد  اإلرسائيليات،  من  العديد  إىل  تستند  أنها  الرّتجمة  هذه  ميزَة  إن 

استخراج املعاين التخمينية بدون تحليل أو فهم حقيقي للّغة العربية. 

وصف املسترشقون هذه الرتجمة بأنّها حرّفت كثريًا من النصوص التي أعادت 

صياغتها، وبالََغ املرتجمون يف اإلساءة للقرآن إىل درجة أن بطرس املبّجل قّدم القرآن 

للعامل الغريب بطريقة بذيئة]3].

والجدير بالّذكر أن املسترشقني مدينون لهذه الرّتجمة، باعتبارها املصدر األوحد 

للبدء  نظرهم  يف  واملأمونة  األساسية  الرّكيزة  ألنها  وكذلك  األوروبية،  للرّتجامت 

بدراسات حقيقية وجديّة عن اإلسالم. 

»غري أّن هذه الرتجمة للقرآن بقيت يف ضمن مخطوطات الدير، ومل تصدر االّ 

]1] انظر: العامل، عمر لطفي: املسترشقون والقرآن، ال ط، ال م، مركز دراسات العامل اإلسالمّي، 2009م، ص18.

]2] بالشري، القرآن نزوله ترجمته وتأثريه، م.س، ص15.

هات االهتاممات، ط1، بريوت، املركز األكادميّي  ]3] انظر: ناجي، عبد الجبَّار: االسترشاق يف التأريخ اإلشكاليَّات الدوافع التوجُّ

لألبحاث، 2013م، ص293-292. 
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يف سنة 1543 م، مخافة أن تعّدها بعض الدوائر عاماًل مهاًم من شأنه أن يسّهل 

التعريف باإلسالم، ويُقال أن هذه الرتجمة قد أُتلِفت فيام بعد، ومل تسمح الكنيسة 

بطبع ترجمة للقرآن الكريم بالالتينية إالّ يف عهد البابا ألكسندر السابع )1555 - 

1567 م(، ثم توالت بعدها الرتجامت بلغات عّدة منها العربيّة«]1].

يرى املسترشق الفرنيس مكسيم رودنسون أن املحرّك وراء اهتامم بطرس املّوقر 

واملسيحيّة  اليهودية  يف  املتمثلة  الهرطقات  يسميه  كان  ما  محاربة  »هو  باإلسالم 

وتزويد املسيحينّي بحجج سليمة لتثبيت إميانهم، وأّن الجدل الديني كان يستهدف 

مسلمني خرافيني يبادون بسهولة عىل الورق«]2].

وتتضح أهداف بطرس )املحرتم(!! هذا من تأليفه كتابا سامه: »دحض العقيدة 

اإلسالميّة«]3].

كام أنّه يف العام نفسه الذي صدرت فيه الرتجمة املذكورة ألَّف كتابًا للرد عىل 

اإلسالم، وصفه د. عبد الرحمن بدوي بأنّه جاء يف أربعة مقاالت:

األوىل يف حفظ اليهود والنصارى لكتبهم، وحاول فيها بيان صحة نص الكتاب 

املقدس بعهديه القديم والجديد، وأنه مل يُحرَّف كام يقول القرآن.

النبوة يف  القرآن، للطعن فيهام، مقارنًا بني  النبّي محمد ويف  والثانية يف حياة 

املسيحيّة واإلسالم.

والثالثة تحدث فيها عن خلو حياة النبّي محمد من املعجزات.

والرابعة جاءت استمراًرا لهذه املطاعن، وحديثًا عن أصول اإلسالم املبتدعة]4]. 

2. ترجمة لودفيكوماراكيوس أو مراتيش مسترشق إيطايل)1612 – 1700(

]1] البنداق، املسترشقون وترجمة القرآن الكريم، م.س، ص96-95. 

]2] شاخت؛ بوزورث، تراث اإلسالم، م.س، ج1، ص39-38. 

]3] جورافسك، اإلسالم واملسيحيَّة، م.س، ص84. 

]4] انظر: بدوي، موسوعة املسترشقني، م.س، ص69-68. 
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ترجمة »سكالييه  الثانية، ألنّه سبقتها  الالتينية  الرتجمة  تعترب  ترجمة مراتيش 

رششييه« )عريب - التيني( )1579م(، وترجمة »جربائيل صهيون« الجزئية )باريس 

التي   للقرآن وهي  الالتينية  الرتجامت  أشهر  مراتيش هي  ترجمة  ولكن  1630م(. 

اعتمد عليها جورج سيل يف ترجمته اإلنجليزية للقرآن.

يف عام 1698م، يف مدينة بادوفا اإليطالية، نرُِشَ سفر أودع فيه »لودفيكومراتيش«، 

املسترشق والكاهن الكاثوليك اإليطايل، ُعصارة عمره املديد. 

تفصيلية،  ترجمة  الكامل بحروف التينية، مع  القرآين  للفظ  نقاًل  النص  يحوي 

وتعليقات وحواش مكثفة، نُِقلت عن مصادر عربيّة جديدة.

وبتوجيهات من »البابا« رشع يف ترجمة التينية جديدة للقرآن الكريم، وذلك 

أربعني سنة  بعد  عمله  انتهى من  وعندما  الديني.  وللجـدل  املسلمني،  للرد عىل 

كان قد سطر )عدة مجلدات( وفيها كتب النص القرآين العريب، عالوة عىل الرتجمة 

الالتينية الحرفية، ويف هذه املرة رَقََّم اآليات، ثم أورد رأي املسلمني يف رشحها، وأتبع 

ذلك بالنقد والرفض والهجوم الجديل عىل القرآن الكريم..

مراتيش أسهب يف عرض الردود والتفنيدات الالهوتية، والتنقيب املتكلّف عن 

التناقضات النصية عقب كل فقرة مرتجمة.

الصفحة  من  بأكمله  مراتيش  نص  تكتنف  العدائية  الروح  كانت  الحقيقة،  يف 

األوىل إىل األخرية. ففي األوىل، نجد الكاتب يهدي عمله إىل ليوبولد األول، اإلمرباطور 

الروماين املقدس، قاهر العثامنيني وحامي بيضة الدين. ويف األخرية، يهنئ مراتيش 

نفسه عىل نجاحه يف قتل محمد بنفس سيفه، كناية عن نصه املقدس.

يف  الرتجامت  عىل  املؤثر  هي  األوىل  الالتينية  كلوين«  »دير  ترجمة  كانت  وإذا 

اللغات األوروبية خالل القرنني السادس عرش والسابع عرش، فإن ترجمة »ماراكيوس 

أومراتيش«]1] كانت املؤثر األكرب عىل الرتجامت يف اللغات األوروبية يف القرنني الثامن 

]1] هو Ludovico Marraccio  أو Ludovicus Marracius  وذلك بالالتينيّة، ولويجي مراتيش باإليطاليَّة، ولودفيج باألملانيّة، 
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عرش، والتاسع عرش. وبقدر الفرق بني الرتجمتني األوىل والثانية من الناحية األكادميية 

كان الفرق بني الرتجامت األوروبية املتأثرة باألوىل والرتجامت األوروبية املتأثرة بالثانية. 

الذي أخذت منه،  للنبع  بتفاهة ترجمة »دي ديور« فيمكن إرجاع ذلك  فإذا قلنا 

وهي ترجمة »كلوين«، وإذا قيل إن ترجمة »جورج سال« أكرث أكادميية من ترجامت 

»روس« و»تيلور« فهذا بديهي، »فمراكيوس« قدم له ترجمة أكرث دقة من سابقه. 

وهو الفرق نفسه الذي نجده يف األملانية بني ترجمة »سلمون شفايجر« عن )الكلوين( 
وترجمة »دافيد نريرت« عن )ماراكيوس( فَرَْجُع الصدى يتطابق مع مصدر الصوت.]1]

3. ترجمة معاين القرآن )جورج سيل(

-األكرث  اإلنجليزي  واملسترشق  املحامي  سيل«  »جورج  نرش   ،1734 عام  يف 

العربية،  اللغة  عن  للقرآن  ترجمته  سبينوزا-  خاصة  النهضة،  عرص  بفلسفة  تأثرًا 

ولكن  أسلفنا.  كام  مراتيش  ترجمة  وهي  السابقة  الجادة  بالرتجامت  وباالستعانة 

ميكن تسجيل مجموعة من املالحظات عىل هذه الرتجمة نذكر أهمها، وهي:

ـ استخدام مصطلحات مسيحية يف الرتجمة.

ـ إدخال عبارات تفسريية وتأويلية تستهدف تحريف املعاين.

ـ إسقاط ألفاظ من األصل أو عبارات كاملة.

ـ إدخال عبارات إضافية ليس لها أي عالقة باألصل.

ـ إدخاله يف الرتجمة تفاسري وتعليقات مبيّنة عىل الظن أو عىل روايات غري صحيحة.

ـ هذه بعض شوائب هذه الرتجمة والتي هي من أشهر الرتجامت اإلنجليزية 

للقرآن الكريم، ونبني بعًضا من هذه النامذج السيئة لهذه الرتجمة.

ولويس مراتيش بالفرنسيّة. 

الثانية للقّس لودفيجو ماراكيوس )1612-1700م("، موقع »ترجامن القرآن«  ]1] انظر: املغايرجي، حسن: "الرتجمة الالتينيّة 

./http://turjomanquran.com :اإللكرتويّن، عرب الرابط اآليت
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ـ قد يسقط بعض الكلامت مثل إسقاطه لكلمة ﴿ڀ﴾ يف ترجمة البسملة 

فيكتب يف ترجمته:

 أ. In the Name of the Most Merciful God  ومعناها »بسم الله ذي 

﴿ڀ   الكلمتان  فيها  تقع  مكان  كل  يف  ذلك  ويفعل  للغاية«،  الرحمة 

ڀ  ﴾.
يُْؤِمُنوَن  املسيحيّة كام فعل ذلك يف ترجمة ﴿الَِّذيَن  العبارات  إدخال بعض  ـ 

ومعناها:   .Who believe in the mysteriesof the faith.[1[﴾ِبالَْغيِْب

الغيب  كلمة  ترجمة ملعنى  ليست  ». وهذه  العقيدة  بأرسار  يؤمنون  »الذين 

والتي هي واضحة يف اللغة العربيّة وهو ما يقابل عامل »الشهادة« وهو ما ال 

تناله الحواس أما ترجمة »سيل« فهي تتناسب مع مصطلح مسيحي وهو »رّس 

القربان املقدس«.

ـ تغري املعنى حتى للكلامت الواضحة مثل ترجمة: ﴿ڑ  ک   ک﴾]2]. 

ترجمها: because they have disbelieved »أي ألنهم مل يؤمنوا«.

العربيّة بطريقة صحيحة كقوله تعاىل ﴿ائ    ائ   العبارات  ـ قد ال يفهم 

 .make him to see and to hear do thou :ەئ﴾]3]. فكيتب معناها
هذا فعل التعجب ولكن سيل ظن أنّه أمر للنبي وعلق بقوله: »هذه عبارة 

سخرية تدل عىل سفاهة تعليم اإلنسان لله«.

ڱ﴾]4] يف  املعنى مثل ترجمة ﴿ڱ   لتغيري  أكرث  أو  ـ قد يدخل كلمة 

ترجمة  أو  مكة«  أهل  »يا  يعني   O men of Mecca بقوله:   البقرة  سور 

فعل يف  We make you O Arabians وهكذا   .[5[﴾ ڤ  ﴿ڤ  

]1] سورة البقرة، اآلية 3.

]2] سورة البقرة، اآلية 10.

]3] سورة الكهف، اآلية 26.

]4]  سورة البقرة، اآلية 21.

]5]  سورة البقرة، اآلية 143.
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أماكن أخرى ليثبت أن القرآن الكريم واإلسالم يخصان العرب.

ـ قد يأيت مبعنى بعيد كل البعد عن الصحة فمثاًل يرتجم ﴿ٹ  ٹ    ٹ  

 The present life was ordained for those who.[1[﴾ڤ ڤ  
believe not يعنى »قدرت أو قضيت الحياة الدنيا للذين كفروا«.

هناك مئات من األخطاء يف ترجمة »سيل« ولكنها رغم ذلك تم تداولها أكرث من 

قرنني من الزمن وذلك ألنها تخدم األهداف التي وضعت من أجلها طبًعا تغري األمر 

يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش فظهرت ترجامت أخرى للقرآن الكريم يف 

شتى اللغات األوروبية]2]. 

J.M. Rodwell :4. ترجمة معاين  القرآن رودويل

 The Koran: translated from the Arabic, the surahsصدر كتاب رودويل

1861م،  يف   .arranged in chronological order, with notes and index

فيها  تحدث  طويلة  مقدمة  وكتب  ونولدكه.  سربنجر،  موير،  بكتابات  تأثر  وقد 

عن شخصية الرسول  وعن اإلسالم واعتربه خليط من النرصانية واليهودية فقال 

فهو: »يهودية مجردة عن شعائر موسوية ومسيحية مجردة عن التكفري والفداء 

atonement وعن التثليث the trinity... وأن الحجة التي ينبغي أن يستخدمها 

املبرش املسيحّي يف تعامله مع مسلم هي أن ال ينتقد اإلسالم جملة من األخطاء، بل 

يثبت أنه يتضمن شظايا منفصلة من الحق، أي أنه مبني عىل املسيحيّة واليهودية، 

وال سيام الثانية، بدون فهمهام فهاًم كاماًل، ومشريًا إىل أن املسيحيّة هي الرشيعة 

.final dispensation النهائية

وقد قام رودويل: J.M. Rodwell برتتيب  القرآن ترتيبًا زمنيًا حسب اقرتاحات 

موير، ونولدكه يف تاريخ نزول السور واآليات القرآنيّة، وطبًعا هدفه من ذلك كله 

 إثبات أّن القرآن الكريم من شظايا منفصلة من الحق، وأنه من تأليف محمد

]1]  سورة البقرة، اآلية 212.

]2]  انظر: مهر عيّل، "ترجمة معاين القرآن الكريم واملسترشقون ملحة تاريخيَّة تحليليَّة"، م.س، ص17-12.  
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عىل كل األحوال ترجمته هذه مل تلق صدى إال يف الدوائر التنصرييّة، ألن القارئ 

صحيحة  ترجمة  يعّدها  مل  املسلم  غري  والقارئ  الريبة،  بعني  إليها  نظر  املسلم 

ومستقيمة للقرآن الكريم.

مالحظات عىل ترجمة رودويل:

هناك مالحظات كثرية عىل ترجمة رودويل نذكر منها:

ترجم قوله تعاىل: ﴿ک  ک   ک  ک   گ      گ   گ  گ  ڳ    ڳ  

ڳ﴾]1].
Therefore be clear in thy discussions about them and ask

not any Christian concerning them

عنهم،  النصارى  من  أحًدا  تسـأل  وال  بقوله:  )ِمْنُهْم(،  يف  الضمري  ترجم  فقد 

فتخصيص النصارى فيه قصور ألن املقصود هم أهل الكتاب عامة أو اليهود خاصة 

كام دلت الروايات عىل ذلك، ألن اليهود هم الذين طلبوا من املرشكني أن يسألوا 

الرسول عن أهل الكهف.

 Look thou and hearken.[2[﴾  ـ ترجم قوله تعاىل: ﴿ائ    ائ  ەئەئ

unto Him alone. يعني: انظر انت واستمع.

ھ   ہ     ہ   ہ   تعاىل:﴿ہ   قوله  يف  السجود  كلمة  ترجم  ـ 

 And when we .[3[﴾ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ
 said to the angels ))Bow down and worship Adam(( the angles

then worshipped they all, save Eblis. ترجم رودويل كلمة اسجدوا مبا 

 Bow down and worship :يفيد معنى العبادة وهذا غري صحيح فقد قال

Adam أي اسجدوا سجود عبادة.

]1] سورة الكهف، اآلية 22.

]2] سورة الكهف، اآلية 26.

]3] سورة البقرة، اآلية 34.
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وهناك أخطاء كثرية يف هذه الرتجمة من حذف لبعض الكلامت من إضافة لكلامت 

أخرى ال وجود لها يف النص تقديم وتأخري بعض الكلامت خالف النص األصيل.

واألكاذيب  باالفرتاءت  القرآن  النص   تعليقات رودويل عىل  أيًضا  ملئت  ولقد 

القرآن والرسول نذكر أمنوذًجا واحًدا لذلك وإال هناك عرشات من هذه  عن  

التعليقات ميكن مراجعتها يف ترجمته.

قوله: ﴿ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ   روديل عىل  تعليق  فعند 

ڭ  ڭ  ﴾]1]. قال: ملا وصل الرسول إىل قراءة هذه اآليات عند قراءته لهذه 
السورة يف أول مرة تابع قائاًل: تلك الغرانيق العىل وإن شفاعتهم ترتجى، فأعجب 

آيات  أيام، واعرتبها  إال أن محمًدا رفض هذه اآليات بعد  الوثنيون بهذه اآليات، 

هو  الوارد  واالحتامل  حاليًا.  اآليات  هذه  تيل  التي  باآليات  واستبدلت  شيطانية، 

بينه وبني  التقريب فيام  أن يحاول  التي واجهها-  الصعوبات  -بناء عىل  أراد  أنه 

املرشكني، ولكنه رسعان ما ندم عىل ذلك. ويبدو أن رفض األوثان يف السور التي تيل 

هذه السورة جيل وواضح]2].

Max Hen  5. ترجمة: ماكس هيننج

تعد ترمجة ماكس هيننج من أكرث الرتمجات األملانية انتشارا وقد صدرت هذه 

الرتجمة عام )1901م( باالسم املستعار ماكس هننغ، والتي قام بها -عىل األغلب- 

أستاذ االسترشاق يف جامعة لينيغراد الربوفسور أوغست مولر، وتعد هذه الرتجمة، 

وعىل الرغم من مرور مائة عام عىل صدروها- أكرث الرتجامت قبواًل لدى املسلمني 

األملان. وقد عرب هننغ يف مقدمته عن توجسه من مستقبل اإلسالم، ومأل حوايش 

ترجمته باإلرسائيليات املخالفة لإلسالم، ولكنه متكن بالرغم من ذلك من املحافظة 

عىل القرب الشديد من معاين القرآن الكريم. طبعت هذه الرتجمة اثنتي عرشة مرة 

مع تنقيح لألستاذة آنا ماري شمل عام )1960م( وتنقيح لـ كورت رودولف عام 

]1] سورة النجم، اآليتان 20-19.

]2] انظر: الخطيب، عبد الله: دراسة نقديَّة لرتجمة معاين القرآن الكريم إىل اللغة اإلنكليزيَّة للمسترشق ج. م. رودويل، ال ط، 

ال م، ال ن، ال ت، ص42-36.
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)1968م(، وال تزال هذه الرتجمة تحظى بأفضلية لدى املسلمني، وقد طبع هذه 

الرتجمة األستاذ مراد هوفامن طبعتني مختلفتني: إحداهام: بالنص األملاين فحسب. 

والثانية: بالنص األملاين مقابل األصل العريب، وذلك بعد أن عمل عىل تنقيحها أكرث 

من ثالث سنوات. وقد ألحق مراد هوفامن مع هذه الرتجمة تفسريًا مخترًصا مكان 

حوايش هننغ املخالفة لإلسالم، وذلك يف )744م(وضًعا، وأضاف كشافًا للمصطلحات.

وبشكل  الالحقة،  الرتجامت  من  عدد  يف  كبرية  آثاًرا  هننغ  ترجمة  تركت  وقد 

خاص يف ترجمة األحمدية، التي اعتمدت عىل الرتجمة اإلنجليزية لـ محمد عيل 

عام )1917م(. وصدرت الطبعة األوىل من هذه الرتجمة عام )1939م(، ثم نرشها 

املستوى  ناحية  من  جيدة  الرتجمة  هذه  وتعد  )1945م(  عام  أحمد  نصري  مرزا 

اللغوي، غري أنها غري مقبولة بسبب تعليقاتها الطائفية.

فيام يتعلق مبنهج الرتمجة عند ماكس هيننج فقد اتبع أسلوبًا حافظ فيه عىل 

القرب من معىن القرآن الكرمي وقد جتنب فيه التكلف يف لغة الرتمجة، فقد حافظ 

عىل بساطة العبارة مبا يناسب اللغة األملانية، ويقول هوفامن وهو الذي حقق وقدم 

للطبعة األخرية لرتمجة هيننج: إن هيننج قد استحدث أحيانًا تعبريات أملانية ال تفي 

مجيع  ترمجة  هيننج،  التزم  فقد  كذلك  للمصطلحات  واملتعددة  العميقة  باملعاين 

الكلامت القرآنية املتشابة ترمجة موحدة حيثام وردت بغض النظر عن السياق]1].  

وهناك ترجامت عديدة للقرآن الكريم أعرضنا عن ذكرها ألّن الغرض ماّم تقدم 

مع  املجال  هذا  والحاقدة يف  واملغرضة  الخاطئة  الرتجامت  بعض  إىل  اإلشارة  هو 

التفاوت الواضح بني هذه الرتجامت.

الرتجمة  نظريَّات  الكريم يف ضوء  القرآن  ترجامت  األملان يف  املسترشقني  مناهج  اج:  د حجَّ محمَّ رشيدي، محمود  انظر:    [1[

الحديثة، ال ط، ال م، ال ن، ال ت،  ص10 وما بعدها.
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الفرنيس  املسترشق  رأسهم:  املسترشقني عىل  من  املوضوع جملة  لهذا  تعرض 

بالشري، واملسترشق األملاين نولدكه، وجولدتسيهر، وكازانوفا، وغريهم.

وقد تكلم »ريجي بالشري« عن مراحل جمع القرآن عىل الشكل اآليت:

املرحلة األوىل: مرحلة الحفظ يف الصدور والتي استمرت حوايل عرشين عاًما، 

ونفى أن يكون هناك أّي قرآن مكتوب قبل هجرة النبّي إىل املدينة. ويرى أّن جمع 

القرآن وتدوينه بهذه الطريقة قد خلق العديد من املشاكل؛ ألّن التدويّن مل يكن 

صحيًحا متاًما، فسقطت آيات كثرّية منه، ويضاف إىل ذلك أن أدوات الكتابّة وما كان 

مكتوبًا عليها قد تّم بدون ضبط أو نظام بل قد ضاع بعضها.  

املرحلة الثانية: بدأت يف عهد الخليّفة األّول ومل تتجاوز جمع ما كان يف صدور 

الحفاظ جمع القرآن وتدوينه مل يتم بطريقة علميّة صحيحة؛ ومن هنا كان يتميز 

نظره  يف  الحاسمة  املرحلة  ولكن  اآليات.  بعض  يف  واالختالف  والزيادة  بالنقصان 

كانت ما قام به الخليّفة الثالثة عثامن فهي علميّة ومنظّمة وأكرث شمواًل واتساًعا.. 

وبالرغم  قراءاته.  اختالف  يزال  ال  فإنّه  والرسم  النقط  أدوات  لغياب  نظرًا  لكن 

فإن  القرآين،  النص  لوحدة  السبع  والقراءات  السبعة،  األحرف  اخرتاع طريقة  من 

هذه الطريقة أضافت وخلقت خالفات جديدة بني املسلمني، وقد زادت مشكلة 

وحدة النص القرآين تعقيًدا بعد اغتيال الخلفية الرابع ـ عيل بن أيب طالب ـ حيث 

قامت شيعته باالدعاء أّن الخليفة أبا بكر ثم عمر حرفا القرآن وأسقطا كثريًا من 

آياته وسوره، وحذفوا جميع اآليات التي تعني اإلمام عيل برصاحة إماًما وخليفة 

للمسلمني.

املرحلة الثالثة: وهي املرحلة النهائية لتدوين النص القرآين وقد حصلت إبّان 

العهد األموي وتّم اتخاذ التدابري الالزمة نحو النص القرآين خاّصة في ام يتعلق برسم 

القرآن ونقطه، فقام الخليفة عبد امللك بن مروان بهذا الدور بناء عىل اقرتاح واليه 

الحجاج بن يوسف. وقد اقتىض األمر أيًضا بعد ضبط القرآن إلغاء بعض اآليات التي 
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متجد عليًّا، وأهل البيت ألسباب سياسية ال مجال إلنكارها]]]. واملالحظ أن بالشري يف 

أدبياته أطلق عىل عملية جمع القرآن الكريم تنقيًحا]2].

وهذه التسمية التي أطلقها بالشري يريد أن يُوحي من خاللها أّن القرآن الكريم 

كأّي جهد برشي قابل للزيادة والنّقصان والتبديل والتغيري للوصول به ملا هو أفضل. 

وسنشري إىل أنّه من الذرائع املهمة التي متّسكوا بها ودفعتهم لهذا اللون من التفكري 

هو ما نقل يف عهد الصحابة ويف عهد التابعني أيًضا من طريقة جمع للقرآن الكريم 

وكيفية كتابته.

وحاصل رأي بالشير:

ٍن وال مجموٌع يف محلٍّ  تويّف رسول الله والقرآن محفوٌظ يف األذهان، غرُي مدوَّ

واحٍد، وما ُدوِّن منه ليس كاماًل.

ال يوجد ما يضمن بقاء القرآن كلّه يف األذهان فإذا كان النبّي، قد نيَس بعضه 

فام الذي يضمن حفظ غريه للقرآن كاماًل دون نقيصٍة أو زيادٍة.

  وذهب )نولدكه( و)موير( إىل الشك يف ترتيب القرآن عىل النحو الذي وصل إلينا 

ومحاولتهام ترتيب اآليات ترتيبا موضوعيًا أو أسلوبيًّا، فصنّفا القرآن إىل مراتب ثالث: 

املرتبة األوىل: تتعلق برتتيب اآليات طبًقا لألسلوب الذي نزل به ونتج عن هذا 

الذي  باألسلوب  عليها  واملدنية، واالستدالل  املكية  اآليات  بني  التفرقة  الرتتيب 

تتميز به كّل فرتة عىل حدة. 

املرتبة الثانية: تتناول الظروف السياسية واالجتامعية التي حاول محمد بحثها 

من خالل هذه اآليات.

املرتبة الثالثة: تتناول اآليات املتعلقة باألحكام والعبادات]3].

]1] انظر: الحاّج، الظاهرة االسترشاقيَّة وأثرها عىل الدراسات اإلسالميَّة، م.س، ص376-375. 

]2] بالشري، مقّدمة القرآن، م.س، ص35-32.

]3] انظر: الحاّج، الظاهرة االسترشاقيَّة وأثرها عىل الدراسات اإلسالميَّة، م.س، ص387-377.
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المطلب األّول: آراء أخرى عن جمع القرآن:

وهناك آراء أخرى للمسترشقني يف جمع القرآن الكريم وتدوينه ميكن أن نلّخصها 

بالّنقاط اآلتية:

1. غموض تاريخ  القرآن:

يقول أ.ت ويلش: »إّن تاريخ القرآن بعد وفاة محمد ال يزال غري واضح، وإن 

إعداد النسخة الرسمية أو القانونية للقرآن مّر بثالث مراحل عرب تطورّها، يصعب 

وضع تاريخ محّدد لكّل منها، وإن االعتقاد السائد بني املسلمني هو أن القرآن كان 

محفوظًا بطريقة شفهية، ثم كتب أثناء حياة النبّي أو بعد موته بقليل، عندما 

ُجمع ورُتّب ألّول مرّة بواسطة الصحابة، ثم ظهرت النسخة األّم أو املصحف اإلمام 

يف عهد الخليفة عثامن«]]].

2. عدم صحة الروايات الواردة في الجمع:

املسلمني  »إّن  فيقول:  الجمع  الواردة يف موضوع  الروايات  ويشّكك ويلش يف 

قبلوا هذه الروايات عىل أنّها صحيحة تاريخيًا، وأّن ما فيها حّق ال شّك فيه، مع أّن 

هناك مشكالت صعبة تحوط بها، حيث توجد روايات أخرى يف كتب األحاديث 

املعتمدة تناقض موضوع هذا الحديث«]2].

أما املسترشقان كتاين وإسكواليل فيشّككان يف صّحة واقعة الياممة التي كانت 

سببًا لجمع القرآن؛ قائلني: »إّن عدد الذين استشهدوا يف هذه املوقعة من الحّفاظ 

سببًا النزعاج عمر،  يكون  أن  يصلح  ال  الياممة  واقعة  أّن خرب  يعني  قليل، وهذا 

ودعوته لجمع  القرآن، ويذكر هؤالء أن عدد الذين استشهدوا من الحفاظ كانوا 

اثنني فقط«]3].

]1] دائرة املعارف اإلسالميّة، م.س، ص404.

]2] أبو ليلة، القرآن الكريم من املنظور االسترشاقّي دراسة نقديَّة تحليليَّة، م.س، ص143.

]3] م.ن، ص158.
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ر تدوين القرآن:
ّ
3. ادعاء تأخ

يرى كثري من املسترشقني أن اآليات القرآنيّة مل تقيّد بالكتابة تحت رقابة النبّي 

محمد فلم يضّمها ضمن مجموع كامل، بل اكتفى قبيل وفاته باإلعالن عن نهاية 

الوحي فقط. وإّن كتابة بعض املقاطع من القرآن كانت مببادرة من بعض الصحابة 

تدريجيًا وبوسائل بدائية ومل يتحّقق التدوين الرسمي لها إال يف عهد عثامن.

4. ضياع فقرات من القرآن )التحريف بالنقيصة(:

يرى نولدكه أن أجزاء من القرآن قد ضاعت، فيضع يف كتابه تاريخ القرآن هذا 

العنوان الواضح: »الوحي الذي نزل عىل محمد ومل يحفظ يف القرآن« وهذا ما تبّناه 

املسترشقان اللذان كتبا مادة القرآن يف دائرة املعارف؛ إذ ورد فيها: أنه ما ال شك 

فيه أن هناك فقرات من القرآن قد ضاعت«]]].

5. ادعاء وجود أشياء في القرآن ليست منه )التحريف بالزيادة(:

يقول نولدكه يف كتابه تاريخ القرآن إن فواتح السور ليست من القرآن، وإمنا هي 

رموز ملجموعات الصحف التي كانت عند املسلمني األوائل قبل أن يوجد املصحف 

املغرية، والهاء لصحف أيب هريرة،  امليم كان رمزًا لصحف  العثامين، فمثال حرف 

مللكية  إشارة  فهي  عثامن،  لصحف  والنون  وقاص،  أيب  بن  سعد  لصحف  والصاد 

فصارت  بالقرآن  الزمن  طول  ألحقها  ثم  سهًوا،  مواضعها  يف  تركت  وقد  الصحف 

قرآنًا«]2].

]1] أبو ليلة، القرآن الكريم من املنظور االسترشاقّي دراسة نقديَّة تحليليَّة، م.س، ص213-212.

]2] العاين، االسترشاق والدراسات القرآنيَّة، م.س، ص58؛ أبو ليلة، القرآن الكريم من املنظور االسترشاقّي، م.س، ص230.  
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المطلب الثاني: اآلراء المختلفة في جمع القرآن الكريم 
عند المسلمين:

: رأي جمهور علماء أهل السّنة:
ً

أوال

إذا راجعنا إىل ما كتبه املسترشقون يف بحث »جمع القرآن الكريم وتدوينه« 

نجد أن هناك مجموعة من الشبهات أثريت عىل موضوع الجمع، تهّدد سالمة النص 

القرآين، وتوصل الباحث إىل الشك يف صحة هذا النص، بل إىل االعتقاد بتحريفه، 

ومن نافلة القول إن هذا البحث هو ناتج عن األبحاث التي قام بها علامء اإلسالم 

يف مجال جمع القرآن الكريم وباألخص بحث كيفيّة جمع القرآن؟ ومن جمعه؟ 

واملسترشقون تأثروا بالناتج العلمي لهذه األبحاث بل بنوا أغلب أفكارهم عليها.

وأثاروا شبهة التحريف ووقوع الزيادة والنقصان يف سور القرآن وآياته، محتّجني 

مبا جاء يف كتب الحديث والصحاّح والسرية وكتب التاريخ والتفسري عن قضيّة جمع 

القرآن وترتيبه بعد العرص النبوي.

والغريب يف هذا األمر أن جملة من علامء العامة يرّصون عىل جمع املصحف 

بعد العهد النبوي، بل يعمدون إىل تأكيد صّحة هذه الروايات؛ ألنّها واردة يف كتب 

القرآن  املشّككيني يف سالمة  األمر قد زاد من موقف املسترشقني  الصحاح، وهذا 

وحفظه من التحريف، صالبًة وقوة؛ ألّن إقرار هؤالء العلامء ورجال الديّن بصّحة 

هذه الروايات ـ التى ليس للمشّككني حّجة سواها للنيل من القرآن ـ شّكل ركيزة 

التحريف  القرآن ووقوع  للتأكيّد عىل عدم حفظ  أساس وحجة قويّة لهم ظاهرًا 

فيه، فليس هناك حّجًة أقوى من شهادة شاهد من أهلها. وهكذا أقاموا شبهاتهم، 

انطالقًا من قاعدة ألزموهم مبا ألزموا به أنفسهم]]] .

الكفيل،  القرآن عند املسترشقني جون جلكريست أمنوذًجا، ط1، ال م، دار  الشمري، رباح صعصعة عنان: جمع  انظر:   [1[

2014م، ص7. 
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وملّخص ما يذهب إليه هؤالء املسترشقني؛ وهو قول أكرث علامء أهل السنة أّن 

القرآن مل يتّم تدوينه وجمعه يف كتاٍب رسميٍّ عىل عهد رسول الله ومل يكن لدى 

الصحابة آنذاك كتابًا مجموًعا بني دفتني، وإن كان مكتوبًا يف صحف متفرقة]]]. 

الوهابيّة وغريهم وألسباب  املتعصبنّي من  أغلب  بل  الباحثني  بعض  ولألسف 

معروفة، ولحقد دفني عىل الشيعة والتشيّع، يفرتون عىل الشيعة، ويعتربون أن 

علامء االسترشاق تأثروا بالشيعة يف موضوع جمع املصحف، وتأثروا بهم أيًضا يف 

موضوع التحريف كام تقّدم، ويف سوريت الحفد والخلع مع أن هاتان السورتان 

من  ذلك  وغري  العامة،  مصادر  بخالف  الشيعة  مصادر  يف  لهام  أثر  ال  املّدعتان 

التهم الزائفة واملزورّة ولكن عىل قاعدة قلب الحقائق وإبعاد التهّم عن علامء 

والتجّني  اإلسفاف  من  الحّد  هذا  إىل  البحث  مستوى  يصل  أن  نأسف  السلف. 

الحقيقة]2]. عىل 

وبناًء عىل هذا الرأي لعلامء السّنة ذهب الكثري من املسترشقني إىل هذا القول 

وعرّبوا عنه بصيغ متنّوعة:

يرى ثيودور نولدكه: أن القرآن ال ميكن أن يكون قد ُجمع يف عهد النبّي]3].

رهًنا  القرآنيّةكان  العلوم  وتطّور  القرآن  تاريخ  بأّن  االعتقاد  إىل  بالشري  يذهب 

بثالثة عوامل:

 استخدام خّط بدايئ لكتابة القرآن.. ]

2 ..ضياع نسخة من الوحي كتبت بإرشاف شخيص من النبّي محمد 

]1] انظر: السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن،م.س، ج1، ص204؛ الزركيش، بدر الدين: الربهان يف علوم القرآن، ط1، بريوت، دار 

املعرفة، 1990م، ج1، ص300-295.  

]2] انظر: الضامر، عبد العزيز بن عبد الرحمن: "هل تأثَّر املسترشقون بآراء االثني عرشيَّة يف تاريخ  القرآن الكريم؟!"، مجلَّة 

البيان، العدد 339، ذو القعدة  1436هـ.ق/ أغسطس-سبتمرب 2015م. والكاتب أكَّد يف هذه املقالة أنَّ الشيعة هم األساس يف 

هذه األفكار.

]3] انظر: نولدكه، تاريخ القرآن، م.س، ص252. 
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الثابت، . 3 النص  وضياع  الكتابة،  ضعف  يثبت  تقّدم،  ما  إىل  بااللتفات   

واالعتامد عىل الحفظ من الذاكرة والنقل مشافهة]]].

ويرى مونتغمري وات: أن القرآن ُجمع رسميًا عام 651 للميالد]2] أي بعد ميض 

.مثاين عرشة سنة عىل رحيل رسول الله

عىل  القرآن  كتب  من  أول  هو  بكر  أبا  بأّن  القول  إىل  جيفري  آرثر  ويذهب 

صحف كبرية. ثم قام عثامن بنرش هذه املصاحف بغية توحيد القراءات عىل قراءة 

واحدة]3].

ثانًيا: رأي علماء الشيعة في جمع القرآن:

: يَا َعيِلُّ القرآن َخلَْف  اَللَِّه َقاَل لَِعيِلٍّ اَللَِّه قَاَل: »إن َرُسوَل  َعْن أيَِب َعبِْد 

ُحِف َواَلَْحِريِر َواَلَْقَراِطيِس َفُخُذوُه َواِْجَمُعوُه َوالَ تَُضيُِّعوُه كاََم َضيََّعِت  ِفَراِش يِف اَلصُّ

 َفَجَمَعُه يِف ثَْوٍب أَْصَفَر ثم َخَتَم َعلَْيِه يِف بَْيِتِه َوَقاَل:  اَلَْيُهوُد اَلتَّْوَراَة َفانطَلََق َعيِلٌّ

الَ أَْرتَِدي َحتَّى أَْجَمَعُه َفانُه كَان اَلرَُّجُل لََيأْتِيِه َفَيْخُرُج إِلَْيِه ِبَغرْيِ رَِداٍء َحتَّى َجَمَعُه، 

َقاَل َوَقاَل َرُسوُل اَللَِّه: لَوأن اَلًناَس َقَرؤوا القرآن كَاَم انَزَل اَللَُّه َما اِْخَتلََف اِثَْنان«]]].

وهذه الرواية تّدل عىل أن الرسوّل أمر بجمع القرآن واإلمام عيل هو الذي 

جمعه بأمر مبارش من الرسول وذلك يف حياته كام يستفاد من ظاهر الرواية. 

النبّي. وعىل ذلك  الكريم قد جمع يف عهد  القرآن  وهناك أدلّة كثرية تفيد أن 

 اتفقت كلمة جمهور فقهاء الشيعة ففي مجمع البيان نقاًل عن السيد املرتىض

]1] انظر: بالشري، ريجي: در آستانه قران، ص 15. نقاًل عن: زادة، عيىس متَّقي: "جمع القرآن من قبل النبّي واإلمام عيل )عم(

ن وجهة نظر املسترشقني وأهل السنَّة"، مجلَّة دراسات استرشاقيَّة )مجلَّة فصليَّة تعنى بالرتاث االسترشاقّي عرًضا ونقًدا(، بريوت، 

سة، السنة 1، العدد 2، 1436هـ.ق/ خريف 2014 م، ص15. املركز اإلسالمّي للدراسات االسرتاتيجيَّة التابع للعتبة العبَّاسيَّة املقدَّ

]2] وات، مونتغمري: اإلسالم واملسيحيَّة يف العامل املعارص، ترجمة: عبد الرحمن عبد الله الشيخ، ال ط، ال م، الهيئة املرصيَّة 

ة للكتاب، 1998م، ص128. العامَّ

]3] انظر: السجستايّن، ابن أيب داوود: كتاب املصاحف، تحقيق وتقديم: آرثر جيفري، ط1، مرص، املطبعة الرحامنيَّة، 1936م، 

مة الكتاب، ص5. مقدِّ

ّي، تصحيح وتقديم وتعليق: طيِّب املوسوّي الجزائرّي، ال ط، ال م، مطبعة النجف،  ]4] ابن إبراهيم القّمّي، عيل: تفسري القمِّ

1387هـ.ق، ج2، ص451.
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أنه قال إّن القرآن جمع يف عهد رسول الله بالشكل الذي هو اليوم بأيدينا.

الطويس  الشيخ  الطائفة  وشيخ  املفيد،  والشيخ  الصدوق،  الشيخ  قال  وبذلك 

إىل  اإلمامية  الشيعة وهذا هو قول  كبار علامء  الله أرسارهم وغريهم من  قدس 

يومنا هذا]]].

أنه مل يوضع يف كتاب  األكرم، غري  الرسول  الكريم ُجمع يف زمن  فـ«القرآن 

واحد كام عليه الكتاب طيلة القرون الالّحقة، وإن الرتتيب الذي عليه القرآن هو 

نفسه الرتتيب الذي أقرّه الرسول األكرم، وهذا القول تسنده روايات صحيحة 

وكذلك يرجحه العقل، لوضوح عدم مقبوليّة العقل أن يرتك النبّي محمد األّمة 

بدون أن يجمع لها كتابها الذي عليه املَُعوَّل، بل هو املرجع األساس لهم يف دنياهم 

وآخرتهم، وغاية ما فعله الخلفاء بعد وفاة الرسول األكرم هو أنهم جمعوا الناس 

عىل كتاٍب واحٍد ولسان واحٍد«]2].

المطلب الثالث: نقد آراء المستشرقين في قضية جمع 
القرآن:

من الواضح أن آراء املسترشقني يف مسألة الجمع كانت مستندة إىل آراء علامء 

أّول عملية جمع وتدوين  وأن  النبّي،  زمان  بعد  كان  القرآن  أّن جمع  السنة من 

للقرآن تنسب إىل الخليفة األّول أيب بكر. 

وقد ذهب املسترشقون إىل هذه النظرية تبًعا لشيخ املسترشقني األملان ثيودور 

نولدكه. 

للقرآن يف حرب  الحّفاظ  استشهاد  أن  قاطع هو  قوله برضس  الذي ميكن  إن 

سة، دار القرآن الكريم، ال ت، ص40- ]1] ملزيٍد من االطِّالع، انظر: الكورايّن العاميّل، عيل: تدوين  القرآن الكريم، ط1، قم املقدَّ

سة النرش اإلسالمّي  سة، مؤسَّ دي: بحوث يف تاريخ  القرآن وعلومه، ط1، قم املقدَّ 46؛ وانظر أيًضا: الزرندي، أبو الفضل مري محمَّ

التابعة لجامعة املدرِّسني، ال ت، ص128-118.

]2] الخويئ، البيان يف تفسري  القرآن، م.س، ص251. 
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الياممة ال ميكن له أن يشّكل الذريعة الرئيسة أليب بكر يف الدعوة إىل جمع القرآن؛ 

وذلك لوجود صحابة آخرين حافظني للقرآن؛ من أمثال: أيّب بن كعب يف دمشق، 

أو املقداد يف حمص، وآخرين... وكان لدى كّل واحٍد منهم مصاحف، يُضاف إىل 

لها املسلمون مؤخرًا وكانت تشغل  النبّي األكرم التي تعرض  أزمة خالفة  ذلك 

قد   اإلمام عيل كان  أخرى  ناحية  من  ولكن  الخليفة!  اهتامم  من  كبريًا  حيّزًا 

جمع القرآن بأمر من النبّي األكرم. وعليه ال بد من التغطية عىل هذه الفضيلة 

وطمسها بنحو من االنحاء. وبذلك فقد بادروا إىل القيام بعمل من عند أنفسهم، 

فعمدوا يف املرحلة األوىل إىل جمع القرآن مجرًّدا عن أّي نوع من أنواع التفسري، 

ولنسبة كرامة مفرتضة للخليفة األول يف حفظ القرآن الكريم.

بيد أن هذا الجمع غري قابل لإلثبات حتى بالدليل العقيل؛ وذلك ألّن املسلمني 

لوكانوا بحاجة إىل قرآن مجموع حقيقة ملا تحّول هذا القرآن إىل مصحف خاص 

أليب بكر، وملا أضحى داخاًل ضمن ممتلكاته الشخصية، فبقي عنده حتى موته ومل 

الخليفة األول.  ينعم املسلمون بثامر هذا املجهود الذي بذلته الحكومة يف عهد 

وعليه ال نستطيع القول باعتبار جمع للقرآن تحّقق يف عهد الخليفة األول بوصفه 

أول من جمع  القرآن، بل إّن الذي توىل القيام بهذه املهّمة الخطرية هو شخص 

النبّي األكرم يف حياته]]].

أيب طالب..  بن  عليًا  إّن  مختلفة  روايات  »تقول  املجال  نولدكه يف هذا  يقول 

كان وراء جمع  القرآن.. لك يأخذ الكرامة من أيب بكر.. ال يشء من الصّحة يف هذا 

أثر  ذات  سنية  تاريخية  وكتب  شيعية  قرآنية  تفاسري  األخبار  فمصادر هذه  كله. 

شيعي مشكوك بأمرها، ذلك أن كل ما يرويه الشيعة عن ويّل شيعتهم األعىل غري 

موضوعي ومنحاز بجملته«]2].

دي: "جمع  القرآن من قبل النبّي واإلمام عيّل من وجهة نظر املسترشقني  ]1] انظر: متقي زاده، عيىس؛ نبي كندي، باب الله محمَّ

سة(،  وأهل السنَّة"، مجلَّة دراسات استرشاقيَّة )تصدر عن املركز اإلسالمّي للدراسات االسرتاتيجيَّة التابع للعتبة العبَّاسيَّة املقدَّ

بريوت، العدد 2، خريف 2014م، ص16.

]2] نولدكه، تاريخ  القرآن، م.س، ج2، ص243-244؛ وهامش رقم 21.
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ويشكك بالشري يف موضوع جمع القرآن عىل يد أمري املؤمنني فيقول: إّن 

موقف الخوارج والشيعة هو الذهاب إىل القول من دون شك إن عليًا قد اهتّم 

التأكيد  بيد أن هذا  الصحابة.  أّي شخص آخر من  النبّي قبل  بهذا األمر يف حياة 

مقرون بالشك والرتّدد]]]. 

تبًعا لبعض  الخبث يف دراسات املسترشقني. فإنهم  لنا أن نستبني بعض  ميكن 

املتعصبني، ال يرون أّي فضيلة لإلمام عيل يف ما يتعلّق بجمع القرآن الكريم. 

يف حني أّن هناك روايات مستفيضة يتداولها العلامء من الفريقني بشأن مصحف 

ه من قبلهم أول من جمع القرآن الكريم بعد رسول الله أما  اإلمام عيل وعدِّ

جمعه يف عهد أيب بكر خاليًا من أي تفسري أو تهميش، فقد كانت الغاية من وراء 

ذلك سياسية بحتة]2].

وسنكتفي بالرّد عىل »بالشري« يف جمع القرآن يف زمن النبّي، أما كالمه يف جمعه 

يف زمن الخليفة األول أو الخليفة الثالث فلن نتعرض له خشية اإلطالة مع وجود 

من  كثريًا  ألن  اآليات  تقسيمه  يف  »نولدكه«  عىل  وكذلك  عليه.  كثرية  مالحظات 

أقوال  الردود عىل  تتبنّي  الردود عليهام  بهام، ومن خالل هذه  تأثروا  املسترشقني 

املسترشقني األخرى املشابهة لكالمهام.

أواًل: نقّد كالم )بالشير( في جمع القرآن:

أ. عدم كتابة الوحي قبل الهجرة:

إن قوله: »يبدو أن فكرة تدوين مقاطع الوحي الهامة التي نزلت يف السنوات 

إقامة محمد يف  إالّ بعد  تنشأ  الجلود واللّخاف، مل  السالفة عىل مواد خشنة من 

املدينة«]3] ال يستند إىل دليل علمي، ذلك أن كُتّاب الوحي بدؤوا يف مهامهم قبل 

]1] انظر: بالشري، در آستانه قرآن، م.س، ص61-59.  

السنَّة"،  وأهل  املسترشقني  نظر  وجهة  من  عيّل  واإلمام  النبّي  قبل  من  القرآن  "جمع   كندي،  نبي  زاده؛  متقي  انظر:   [2[

م.س، ص20. 

]3] بالشري، القرآن نزوله تدوينه ترجمته وتأثريه، م.س، ص29-28. 
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التي  املصادر  وجميع  فقط،  شفاًها  الفرتة  تلك  يف  إلينا  القرآن  ينقل  ومل  الهجرة، 

أرّخت لتلك الفرتة تشهد بوجود أناس يف مكة يعرفون القراءة والكتابة. 

القراءة والكتابة بدليل  الجاهيل كانوا يعرفون  العرص  البوادي يف  إّن أهل  بل 

وجود نصوص مبعرثة يف أماكن بعيدة عن الحضارة تدل عىل معرفة أهل البادية 

بالقراءة والكتابة. 

الذين  الحنفاء  ويقرؤون، خاصة  يكتبون  منهم  العديد  فكان  الحرض  أهل  أما 

قرؤوا الكتب املقدسة األخرى وبلغات عربيّة وأجنبيّة. وعندما ظهر اإلسالم يف مبكة 

والنصارى  اليهود  كتب  عىل  واطلعوا  بل  والكتابة،  القراءة  يعرفون  قوم  بها  كان 

أيًضا، وواقعة فداء أرسى بدر ملن يعلم صبيان املسلمني يف املدينة  وكتب فارس 

القراءة والكتابة معروفة ومشهورة، ويؤكد املؤرخون أنّه ملا نزل الوحي عىل الرسول 

املسلمني  منهم من  يكتب، سّموا  كلّهم  رجاًل  قريش سبعة عرش  كان يف  يف مكة 

عمر بن الخطاب، وعيل بن أيب طالب، وعثامن بن عفان، وأبا عبيدة بن الجراح، 

وطلحة]]].

اختلفت  وإن  واملفسين  املؤرخني  بني  مسلَّمة  مسألة  الوحي  كُتّاب  فظاهرة 

ا وتشخيًصا، حتى لقد عّد بعضهم  اآلراء يف الذين كانوا يكتبون الوحي للنبي عدًّ

من مل يكتب الوحي يف جملة من كتبه، وآخرون أهملوا من كتّاب الوحي وعّدوا يف 

من مل يكتبه، ولكن ال شك يف وجود ما يسمى »كُتّاب الوحي« وذلك قبل الهجرة 

النبويّة الرشيّفة.

أصاًل  قرآنه  وكان  وأكمله  القرآن  كتب  من  أن  عىل  واتفقوا  الرافعي:  يقول 

للقرآنات املتأخرة: عيل بن أيب طالب، وأيب بن كعب، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن 

مسعود]2].

 يف كتاب االحتجاج حديث احتجاج أمري املؤمنني عيل وقد أورد الطربيس

]1] انظر: البالذري، أحمد بن يحيى: فتوح البلدان، تحقيق: صالح الدين املجد، القاهرة، ال ن، 1965م، ص457. 

]2] الرافعي، مصطفى صادق: إعجاز القرآن والبالغة النبويَّة، ط9، بريوت، دار الكتاب العريّب، 1973م، ص35. 
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عىل جامعة من املهاجرين واألنصار، حيث يقوله فيه: »يا طلحة، إن كل آية أنزلها 

الله جل وعال عىل محمد عندي بإمالء رسول الله وخط يدي، وتأويل كل 

آية أنزلها الله عىل محمد وكل حرام وحالل أو حد أو حكم أو شء تحتاج 

أرش  يدي حتى  الله وخط  رسول  بإمالء  مكتوب  القيامة  يوم  إىل  األمة  إليه 

الخدش...«]]].

وهناك أدلة كثرية تثبت كتابة القرآن الكريم قبل الهجرة النبويّة؛ أي يف الفرتة 

املكيّة نذكر منها:

 قال ابن عباس عن سورة األنعام: »ِهَي َمِكيَّة، نَزَلَْت ُجْملًَة َواِحَدًة، نَزَلَْت . ]

لَيْاًل، وَكَتَبُْوَها ِمْن لَيْلَِتِهْم غري ست آيات منها...«]2].

 قصة إسالم عمر بن الخطاب: فقد جاء يف تفاصيل إسالمه: »فرجع عمر . 2

عامًدا إىل أخته وختنه، وعندهام خباب بن األرت معه صحيفة، فيها   )طه(   

يقرئهام إياها، فلام سمعوا حس عمر، تغيب خباب يف مخدع لهم، أو يف بعض 

البيت، وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذها«]3].

 يف سرية رافع بن مالك: وهو صحايب من أوائل من أسلم من األنصار يف . 3

مكة قبل بيعة العقبة، وأحد النقباء عن بني زريق يوم العقبة، وتردد عىل 

مكة قبل الهجرة، وقد جاء يف سريته: إنه هاجر إىل النبّي وأقام معه مبكة 

فلام نزلت سورة طه كتبها ثم أقبل بها إىل املدينة فقرأها عىل بني زريق]]]. 

وكان أول مسجد قرئ فيه القرآن باملدينة.

د باقر الخرسان، ال ط، ال م، ال ن، 1966م، ج1، ص153.   ]1] الطربيس، أحمد بن عيل: االحتجاج، تعليقات ومالحظات: محمَّ

د: زاد املسري يف علم التفسري، تحقيق: عبد الرزَّاق املهدي،  ]2] ابن الجوزي، جامل الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عيّل بن محمَّ

ط1، بريوت، دار الكتاب العريّب، 1422هـ.ق، ح489، ج2، ص7.  

]3] الحمريّي، عبد امللك بن هشام بن أيُّوب: السرية النبويَّة، تحقيق: عمر عبد السالم تدمري، ط3، ال م، دار الكتاب العريّب، 

1990م، ج1، ص230. 

د بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبايّن الجزرّي: أسد الغابة يف معرفة الصحابة، ط1، بريوت،  ]4] انظر: ابن األثري، عيّل بن محمَّ

دار الكتب العلميَّة، 2012م، ص243.  
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 ومن شواهد حرص النبّي عىل التدوين أنه ملا هاجر إىل املدينة حمل . ]

معه أدوات الكتابة يف أشد األوقات وأصعبها.

:ب. التحريف بعد اغتيال اإلمام عيل

إّن التحريف الذي نسبه )بالشري( إىل الشيعة كالم من دون دليل، ألّن الشيعة 

باإلجامع ينفون تحريف القرآن الكريم. يقول الشيخ الطربيس: »إّن العلم بصحة 

نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع العظام والكتب املشهورة 

وأشعار العرب املسطورة فإّن العناية اشتدت والدواعي توفرت عىل نقله وحراسته 

وبلغت إىل حد مل يبلغه يشء فيام ذكرناه... ألّن القرآن مفخرة النبوة ومأخذ العلوم 

الغاية  بلغوا يف حفظه وحاميته  قد  املسلمني  الدينيّة، وعلامء  واألحكام  الرشعية 

حتى عرفوا كل يشء اختلف فيه من إعرابه وقراءته وحروفه وآياته، فكيف يجوز 

أن يكون مغرّيًا أو منقوًصا مع العناية الصادقة والضبط الشديد«]]].

ج. حذف بعض اآليات التي متجد علًيا يف زمن عبد امللك:

وهذا الكالم أيًضا ال دليل عليه، فام نقله لنا التاريخ أّن ما قام به الحجاج هو 

مجرد إعجام القرآن الكريم ومل يُنقل لنا حذف أّي آية متّجد اإلمام عيل كام ادعى 

)بالشري( بل املنقول أنّه بعد اتساع رقعة اإلسالم واختالط العرب بالعجم وتفيّش 

اللحن وبدأ اللبس واإلشكال يف قراءة القرآن يلح بالناس حتى يشّق عىل الغالبية 

منهم أن يهتدوا إىل التمييز بني حروف املصحف وكلامته، وهي غري معجمة، هناك 

أمر الحجاج هذا األمر الخطري، فندب الحجاج نرص بن عاصم الليثي، ويحيى بن 

عمر العدواين، فأعجام املصحف، ونقطا جميع حروفه املتشابهة...«]2]. ومع ما يف 

هذه الروايات من شك، فروح الدّس والوضع من أنصار األمويني ونسبة مثل هذه 

األعامل إىل الحجاج وأمثاله من الطغاة والجبابرة يف التاريخ األموي، ال تخفى عىل 

القارئ اللبيب.

]1] الطربيس، مجمع البيان يف تفسري القرآن، ج1، املقّدمة، ص15.

سة هندواي للتعليم والثقافة، 2012م، ج3، ص61.  ن اإلسالمّي، ال ط، القاهرة، مؤسَّ ]2] زيدان، جرجي: تاريخ التمدُّ
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د. عدم وعي النبّي بأهمّية رسالته:

يعتقد بالشري أن تاريخ القرآن والتطّور الذي حصل يف العلوم  القرآنية مرتبٌط 

بعوامَل ثالثٍة، هي:

 االستفادة من نُسٍخ خطيٍّة ناقصٍة.. ]

 فقدان نسخٍة من القرآن مدّونٍة تحت إرشاف النبّي.. 2

 بناًء عىل ما ذكر من )نقص يف الكتابة وفقدان منٍت ثابٍت ال يتغرّي( كان من . 3

الرضورّي االعتامد عىل الحافظة والنقل الشفهي يف جمع القرآن وحفظه.

والنتيجة التي ينتهي إليها بالشري هي وجود فاصلٍة زمنيٍة بني نزول الوحي وبني 

املجال،  هذا  يف  مّدعياته  تأسيس  يف  إليها  يستند  التي  والدالئل  وجمعه،  تدوينه 

ميكن حرصها يف ما يأيت:

 عدم وعي النبّي بأهميّة رسالته.. ]

 عدم توفر الوسائل الالزمة.. 2

له وقد ال  واقًعا ال معنى  بأهمية رسالته  النبّي  )بالشري( عن عدم وعي  كالم 

يستحق الرّد فرسول الله، مل يكن ينقصه وعٌي وفهٌم ملعرفة مدى أهميّة ما يحمل 

من رسالٍة إىل الناس، بل كان بصريًا بأمر رسالته حريًصا عىل مستقبلها غاية الحرص، 

كام قال الله تعاىل واصًفا النبّي: ﴿ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  

ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   گ﴾]]].
طبًعا هناك أمور استند عليها )بالشريم(ن روايات، وأحداث تاريخية، ومعتقدات 

يتبناها الجمهور، قد توصل الباحث إىل هذه النتائج الخطرية؛ تبًعا للمصادر التي 

عتمد عليها، من قبيل بعض الروايات التي تُظهر النبّي مبظهر النايس آليات القرآن 

َعلَيِْه  اللَُّه  َصىلَّ  اللَِّه  رَُسوُل  َسِمَع  قَالَْت:  َعائَِشَة،  »َعْن  روي  ما  قبيل  من  الكريم 

]1] سورة يوسف، اآلية 108.
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و]آله] َوَسلََّم رَُجاًل يَْقَرأُ يِف ُسورٍَة ِباللَّيِْل، فََقاَل: يَرَْحُمُه اللَُّه لََقْد أَذْكََرين كََذا وَكََذا، 

آيًَة كُْنُت أنِسيتَُها ِمْن ُسورَِة كََذا وَكََذا »]]]، مع أن الله تعاىل قد وعد النبّي بالحفظ 

وعدم النسيان كام يف قوله: ﴿ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ     ۋ   ۅ        

ۅ  ۉ   ۉ  ﴾ ]2].

أو اعتامده عىل ما يعتقده العامة يف موضوع الخالفة، فبالشري يرى أن مسألة 

واملسلمون،  النبّي  أغفلها  ذلك  القرآن ومع  أهّم من مسألة جمع  كانت  الخالفة 

وبالتايل فمن الطبيعّي أن يرتكوا األمر األقّل أهميّة! مع أنه من أوضح الواضحات يف 

معتقدات اإلمامية أن تعيني الخليفة بعد رسول الله هو رضورة عقلية ورشعية، 

وقد قام النبّي بذلك فعاًل بتعيني اإلمام أمري املؤمنني عيل للخالفة من بعده.

هـ. عدم توّفر الوسائل الالزمة:

قد استعمل العرب قبل اإلسالم قراطيس من ورق الربدي املرصي أو الرقاق املصنوعة 

من الجلود، وإمنا استعمل بعض الصحابة غريها من األكتاف واأللواح واللخاف لوفرتها 

وسهولة مسحها وإعادة استعاملها خالفا للرقاع من الورق أو جلد الغزال.

ملوك   النبّي وراسل  واملراسلة،  الكتابة  يف  القراطيس  العرب  استعمل  فقد 

عرصه وقبائل العرب وكتب إىل األنصار قبل الهجرة وكتبوا إليه، ولعل قصة املرأة 

عىل  الكتابة  اعتامد  تؤكد  لقريش  رسالة  بلتعة  أيب  بن  حاطب  معها  أرسل  التي 

قراطيس خفيفة ميكن حملها وحتى إخفاؤها بسهولة]3].

وقد كتب بعض الباحثني يف مجال »كتابّة القرآن يف العهد املّك« وتوّصل إىل 

نتائج مهمة يف هذا املجال أهّمها أّن حالة الكتابة يف مكة املكرمة واملدينة املنورة 

مل تكن مرثيًا لها كام وصفها املؤرخون، وأّن القرآن املك قد كتب كلّه يف مّكة، ثم 

اج القشريي النيسابوري، صحيح مسلم، م.س، ح788. اري، م.س، ح5038؛ ابن الحجَّ اري، صحيح البخَّ ]1] البخَّ

]2] سورة األعىل، اآليتان 7-6.

اري، م.س، كتاب املغازي، باب غزوة الفتح وما بعث حاطب بن أيب بلتعة إىل أهل مّكة يخربهم  اري، صحيح البخَّ ]3] البخَّ

.بغزو النبّي
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نُقل من مّكة املكرّمة اىل املديّنة املنّورة عن طريق الصحابة الذين كانوا ينتقلون 

بينهام من املهاجرين واألنصار؛ أمثال: رافع بن مالك. كام أّن املسلمني استخدموا 

الجلد الرقيق، ونوًعا من الورق )الورق الربدي( قبل ظهور الورق الصيني لكتابة 

القرآن الكريم وغريه، وما يروى من أّن القرآن الكريم جمع من العسب واللخاف 

واألكتاف... إمنا ورد يف مجال التتبع والجمع الذي أريد به إرشاك كل من عنده يشء 

من املكتوب يف عهد أيب بكر، ومن باب االحتياط لزيادة توثيق النص القرآين، وذلك 

 ،لورود ما يفيد رصاحة بأّن القرآن الكريم كان يؤلف من الرقاع بإرشاف الرسول

وهي إّما من جلد أو ورق]]].

ثانيا: نقد كالم )نولدكه( في ترتيب القرآن:

التاسع عرش، ومل  القرن  القرآن منذ  لقد بدأ اهتامم املسترشقني برتتيب نزول 

الِحقبتني:  إىل  القرآن  تقسيم  من  املسلمون  عليه  تعارف  الذي  بالتقسيم  يكتفوا 

املكية واملدنية، بل عمد بعضهم إىل خصوص السور املكية فقسمها إىل ثالث مراحل 

كام صنع )ثيودور نولدكه(، متأثرًا بصنيع سلفه املسترشق )جوستاف فايل(، ونجد 

لهذا التقسيم جذوًرا حتى عند بعض املسلمني القدامى، وهو أبو القاسم الحسن 

بن محمد بن حبيب النيسابوري إذ يقول يف كتابه )التنبيه إىل فضل علوم  القرآن(: 

»من أرشف علوم القرآن، علم نزوله، وجهاته، وترتيب ما نزل مبكة: ابتداًء ووسطًا 

وانتهاًء، وترتيب ما نزل باملدينة كذلك...«]2].

يحتاج  التقسيم  هذا  يف  والضعف  الوهن  وبيان  نولدكه  عىل  التفصييل  والرد 

إىل دراسة تفصيلية ولكن نشري إجاماًل إىل ما قاله بعض الباحثني]3] يف هذا املجال 

»أن )نولدكه( مل يأِت مبعايري جديدة غري تلك التي ذكرها من سبقه من املسلمني 

، ال ط، ال  د: كتابة القرآن الكريم يف العهد املكِّّ ]1] ملزيٍد من االطِّالع حول املوضوع، انظر: اسبينداري، عبد الرحمن عمر محمَّ

ّ املكتوب. م، املنظمة اإلسالميّة للرتبية والعلوم والثقافة، ال ت، الفصـل الخامـس: أدوات الكتابة ومصري القرآن املكِّ

]2] الزركيش، الربهان يف علوم القرآن، م.س، ص280. 

]3] ملزيٍد من التفاصيل، انظر: مطر الهاشمّي، حسن عيل حسن: قراءة نقديَّة يف تاريخ  القرآن للمسترشق تيودور نولدكه، ط1، 

سة، 2014م، ص356-309.   ال م، املركز اإلسالمّي للدراسات االسرتاتيجيَّة التابع للعتبة العبَّاسيَّة املقدَّ
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واملسترشقني، بحسن نية أو سوء نية، وقد تقدم أن أجبنا عن مدى صدقية هذه 

املعايري يف معرض الحديث عن ظاهرة املك واملدين، والتمييز بينهام يف مطلع هذا 

الفصل، وبذلك نجد أنفسنا يف غنى عن التكرار واإلسهاب واإلعادة. ومن الواضح 

أيًضا أّن نولدكه شأنه يف ترتيب نزول السور شأن املسلمني األوائل الذين ميزوا بني 

األسلوب املك واملدين من السور )وسيأيت البحث عن املك واملدين (، فقد استخرج 

هذه الخصائص واملعايري من السور املكية واملدنية بعد التعرف عليها عرب الرواية 

التاريخية، وعليه فإّن جعل هذه الخصائص عالمات للتمييز بني املك واملدين أشبه 

بالدور. ولو سلمنا جداًل بصحة هذه املعايري التي أعاد )نولدكه( اجرتارها يف بيان 

الرتتيب التاريخي لرتول سور القرآن، فإمنا يقترص نجاحهـ  إذا كتب له النجاحـ  عىل 

تحديد تاريخ نزول مجموعة من السور ضمن فرتة زمنية بعينها، فنعلم أن الفرتة 

املكية الثالثة قد شهدت مثاًل نزول السور رقم: 32 و41 و45 و16 و30، ولكن ما 

الواحدة؟ هذا ما مل يستطع  الفرتة  املتأخر ضمن هذه  املتقدم منها وما هو  هو 

)نولدكه( الجزم به برضس قاطع. بل اعرتف غري مرة بعجزه عن ذلك، كام ذكرنا 

مراًرا. ال بل إّنه عاب عىل )وليم مويرم(نهجه يف تعيني تاريخ آحاد السور، قائاًل: )أما 

غلطته األساسية يف هذا التقسيم، فهي انه يسعى إىل ترتيب السور واحدة واحدة 

ترتيبًا زمنيًا. وهو يتواضع إىل درجة االعرتاف بأنه مل يبلغ هدفه متاًما، لكن هذا 

الهدف يستحيل بالفعل بلوغه«]]].

إىل  السابقة،  األبحاث  يف  أرشنا  فقد  املسشرتقني  منهج  عىل  أخرية  ومالحظة 

املصحف  جمع  مبحث  ويف  املصادر،  مع  التعامل  يف  املسترشقني  عند  االنتقائية 

نرى بشكل واضح هذه االنتقائية يف التعامل مع املصادر، واملالحظات التي ميكن 

تسجيلها يف هذا املجال؛ هي:

 أواًل: الفضاء الذي حيكم التفكري واألحباث االسترشاقية يف مجال جمع املصحف 

هو الفضاء السني البعيد عن الفضاء اإلمامي.

]1] نولدكه، تاريخ القرآن، م.س، ج1، ص67. 
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ثانًيا: قاموا بدراسات واسعة وعميقة ألنواع مصادر الدراسات فوجدوا ضالّتهم 

املنشودة يف بعض الكتب وبعض الروايات وبعض االجتهادات اخلاطئة من علامء 

املسلمني فاستفادوا منها وأشادوا بذكرها ونرشوها يف بالد املسلمني]]]. 

عىل سبيل املثال نذكر ما قام به املسترشق آرثر جيفري يف موضوع »املصاحف«؛ 

فهو كام أرشنا سابًقا نرش كتاب »املصاحف« البن أيب داود )ت6]3( وهو نجل ابن 

داود صاحب كتاب السنن. ويف الكتاب روايات ضعيفة جًدا اعتمدها جيفري وغريه 

من املسترشقني للطعن يف موثوقية النص القرآين. 

ولك يثبت عدم موثوقية النص القرآين اعتمد عىل جملة من الروايات الضعيفة 

ليثبت تطور حركة املصاحف وأّن القرآن قد تغّري وتبّدل منذ عرص نزوله إىل عصور 

الطبع مرّات متعّددة ولتأييد قوله هذا نرش أمساء الكتب اليت يستفاد منها اختالف 

املصاحف بعضها مع بعض عىل مّر العصور]2].  فهو يرى تطّور القرآن يف ستة أطوار 

وهي:

 طور املصاحف القدمية.. ]

 طور املصاحف العثامنية اليت بعثت إىل األمصار. . 2

 طور حرية االختيار يف القراءات.. 3

 طور تسلّط السبعة أو العرشة.. ]

 طور االختيار يف روايات العرشة.. 5

 طور تعميم قراءة حفص وهو طور النسخ املطبوعة]3].. 6

]1] العسكرّي، مرتىض: القرآن يف روايات املدرستني، ط1، ال م، املجمع العاملّي ألهل البيت )عليهم السالم(، 2010م، ج2، ص736. 

]2] انظر: م.ن، ص746.

مة الكتاب آلرثر جيفري، ص9. ]3] انظر: السجستايّن، كتاب املصاحف، م.س، مقدِّ
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املّكي واملدين
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القرآنية    واآليات  السور  تقسيم  مبحث  القرآن  تاريخ  يف  املهمة  املباحث  من 

إىل مّك ومدين وهناك آراء متعّددة حول هذا املوضوع سواء من املسلمني أومن 

املسترشقني.

وقد تعرّض جملة من هؤالء من قبيل: المنس، وبالشري، ونولدكه، لبحث املّك 

واملدين وطرحوا مجموعة من اآلراء والنظريات عن هذا املوضوع. وسنمّهد ملناقشة 

معرفتهام،  طريقة  وبيان  واملدين  املك  معنى  بتحديد  املسترشقني  هؤالء  شبهات 

ونعرض بعد ذلك شبهات هؤالء املتعلقة باملك واملدين سواء من جهة ادعاء تأثر 

املعيار  عىل  أثاروها  التي  اإلشكاالت  أو  التقسيم،  كان  هنا  ومن  بالبيئة،  القرآن 

املضموين يف التفريق بني املك واملدين، أو املعيار األسلويب يف التمييز، ونختم هذا 

املبحث بنقد شبهة التاريخية وتأثر النص القرآين بالظروف التاريخية لنزوله. 

ي والمدني عند المفسرين 
ّ
المطلب األول: معىن المك

وطريقة معرفتهما:

يُْقّسم القرآن يف عرف علامء التفسري إىل مّك ومدين فبعض آياته مّكية وبعض 

آياته مدنية وتوجد يف التفسري اتجاهات عديدة لبيان هذا املصطلح.

االتجاه الزماين: القائم عىل أساس الرتتيب الزماين لآليات واعتبار الهجرة حًدا 

زمنيًا فاصاًل بني مرحلتني فكل آية نزلت قبل الهجرة تعترب مّكية وكل آية نزلت 

بعد الهجرة فهي مدنية وإن كان مكان نزولها مّكة فاملقياس هو الناحية الزمنية 

ال املكانية.

االتجاه املكاين: هو األخذ بالناحية املكانية مقياًسا للتميّز بني املّك واملدين فكل 

آية يالحظ مكان نزولها فإن كان النبّي حني نزولها يف مكة، سميت مّكية وإن 

كان حينذاك يف املدينة سميت مدنية.
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االتجاه الخطايب: يقوم عىل أساس مراعاة أشخاص املخاطبني فهو يعترب أن املّك 

ما وقع خطابًا ألهل مكة واملدين ما وقع خطابًا ألهل املدينة.

إّن لفظ املّك واملدين ليس لفظًا رشعيًا حّدد النبّي مفهومه لك نحاول اكتشاف 

ذلك املفهوم وإمنا هو مجرد اصطالح تواضع عليه علامء التفسرّي ولكّننا نرى أن 

وضع مصطلح املّك واملدين عىل أساس الرتتيب الزمني كام يقّرره االتجاه األول أنفع 

للدراسات القرآنيّة ألّن التمييز من ناحية زمنية بني ما أنزل من القرآن قبل الهجرة 

وما أنزل بعدها أكرث أهمية للبحوث القرآنيّة من التمييز عىل أساس املكان بني ما 

أنزل عىل النبّي يف مكة وما أنزل عليه يف املدينة فكان جعل الزمن أساًسا للتمييز 

بني املّك واملدين واستخدام هذا املصطلح لتحديد الناحية الزمنية أوفق بالهدف]]].

ي والمدني:
ّ
طريقة معرفة المك

الروايات  عىل  باالعتامد  واملدين  املّك  بني  التّمييز  محاولة  عند  املفسون  بدأ 

والنصوص التأريخية، التي تؤرخ السورة أو اآلية وتشري إىل نزولها قبل الهجرة أو 

املفّسون واستوعبوها  تتبّعها  التي  الروايات والنصوص  بعدها، وعن طريق تلك 

استطاعوا أن يعرفوا عددا كبريًا من السور واآليات املّكية واملدنية ومييّزوا بينها.

وميكن تلخيص ما ذكروه من الخصائص األسلوبية واملوضوعية للقسم املّك يف 

ما يأيت:

 قرص اآليات والسور وإيجازها وتجانسها الصويت.. ]

 الدعوة إىل أصول االميان بالله والوحي وعامل الغيب واليوم اآلخر وتصوير . 2

الجنة والنار.

 الدعوة للتمسك باألخالق الكرمية واالستقامة عىل الخري.. 3

سة، منشورات  د هادي: التمهيد يف علوم القرآن، ط3، قم املقدَّ ]1] انظر: الحكيم، علوم القرآن، م.س، ص73-74؛ معرفت، محمَّ

ذوي القرىب، 2011م، ج1، ص162-165؛ الزركيش، الربهان يف علوم القرآن، م.س، ج1، ص239؛ السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، 

م.س، ج1، ص34.
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 مجادلة املرشكني وتسفيه أحالمهم.. ]

 استعامل السورة لكلمة »يا أيها الناس« وعدم استعاملها لكلمة »يا أيها . 5

الذين آمنوا«.

وأما ما يشيع يف القّسم املدين من خصائص عامة فهي:

 طول السورة واآلية وإطنابها.. ]

 تفصيل الرباهني واألدلة عىل الحقائق الدينيّة.. 2

 مجادلة أهل الكتاب ودعوتهم إىل عدم الغلو يف دينهم.. 3

 التحّدث عن املنافقني ومشاكلهم.. ]

السياسية . 5 والقوانني  والحقوق  والفرائض  الحدود  ألحكام  التّفصيل   

واالجتامعية والدولية.

والصحيح أن هذه الخصائص التي ذكرها علامء التفسري قد تؤّدي إىل ترجيح 

أحد االحتاملني عىل اآلخر يف السور التي مل يرد نص بأنّها مّكية أو مدنية ولكن 

االعتامد عىل تلك املقاييس إمنا يجوز إذا أّدت إىل العلم، وال يجوز األخذ بها ملجرد 

معنى  وال  النسبية  باألغلبية  بل  بالكلية  تتسم  ال  ذكرت  التي  فالفروق  الظن]]]. 

للمبالغة يف هذه الخصائص.

يقول العالمة الطباطبايئ: »وللعلم مبكية السور ومدنيتها ثم ترتيب نزولها أثر هام 
 يف األبحاث املتعلقة بالدعوة النبوية، وسريها الروحي والسيايس واملدين يف زمنه

وتحليل سريته الرشيفة، والروايات -كام ترى- ال تصلح أن تنهض حجة معتمًدا عليها 

يف إثبات يشء من ذلك عىل أن يف ما بينها من التعارض ما يسقطها عن االعتبار. 

فالطريق املتعني لهذا الغرض هو التدبر يف سياق اآليات واالستمداد مبا يتحصل من 

القرائن واألمارات الداخلية والخارجية، وعىل ذلك نجري يف هذا الكتاب«]2].

]1] انظر: الحكيم، علوم  القرآن، م.س، ص79-76.

]2] الطباطبايّئ، امليزان يف تفسري القرآن، م.س، ج13، ص235. 
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ي 
ّ
المطلب الثاني: شبهات المستشرقين حول المك

والمدني:

ما تقّدم هو مجمل ما أورده العلامء، يف بيان الفروق بني املك واملدين، وقد 

وضعها العلامء بعد مالحظة واستقراء، ولكنهم ال يعتقدون أنّها قواعد كليّة.

 وإذا الحظنا جهود املسترشقني يف مجال الدراسات القرآنيّة نجدها تتجه، -كام 

له  صلة  ال  وأنه   ،محمد النبّي  وضع  من  الكريم  القرآن  أن  إثبات  إىل  تقّدم- 

بالوحي إطالقًا، وقد تعّددت مسالك املسترشقني، يف الرتويج ألفكارهم، وكان من 

بني األبواب التي ولجها املسترشقون، باب املك واملدين.

فيها  أقرَّ  اإلسالمّي  الرتاث  دراسات يف  املجال وجوُد  أغرى هؤالء يف هذا  وقد 

أهلها أن مثة خصائص وميزات لكل من املك واملدين -سبق ذكرها- ترقى ألن تصبح 

فروقًا قامئة برأسها.

وسعى املسترشقون إىل تضخيم هذه الخصائص، وإىل توظيفها بطريقة سيئة 

بتفسريها يف ضوء املنهج الذايت الذي سيطر عىل دراستهم وهو يقوم عىل استحضار 

املسترشق النتامءاته سواء أكانت دينية، أو علمية أو تاريخية، عند دراستهم ملباحث 

لثقافاتهم، ال  نتاجهم وبدرجات متفاوتة، مستجيبًا  اإلسالميّة، بحيث جاء  العلوم 

ملا تفرضه الدراسة العلميّة للمصادر اإلسالميّة من نظريات ورؤى. فجاء كالمهم 

متضّمًنا عدًدا من املغالطات نعرض لها بإيجاز ونبنّي تهافتها.

وأساس  هذه  الشبهات هو: أن الفروق وامليزات التي تالحظ بني القسم املّك 

من القرآن الكريم والقّسم املدين منه تدعو يف نظر بعض املسترشقني إىل االعتقاد 

بأّن القرآن قد خضع لظروف برشية مختلفة - اجتامعية وشخصية - تركت آثارها 

عىل أسلوب القرآن وطريقة عرضه، وعىل مادته واملوضوعات التي عني بها.
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: تأثر القرآن ببيئة النزول: 
ً

أوال

وبالشري،  المنز،  جولدتسيهر،  نولدكه،  أمثال  املسترشقني:  من  جملة  توّهم 

وكازانوفا، وغريهم أن القرآن الكريم كان متأثرًا بالبيئة ال مؤثرًا فيها، وتعترب هذه 

الفكرة أّي تأثر القرآن أو تأثريه من األبحاث التأسيسة يف الرد عىل هذه الشبهات.

فقد زعم بالشري أن الفروق بني املّك واملدين، تدل عىل وجود قرآن مّك، وآخر 

بالشري يف  قاله  ما  واملضمونية، وهذا  األسلوبيّة  الناحية  بينهام من  مدين، ال صلّة 

كتابه »مدخل إىل  القرآن« وهذا يعني عنده تأثر القرآن بالبيئتني املكيّة واملدنية، 

األمر الذي يدل بزعمه وزعم غريه عىل برشيّة القرآن الكريم]]].  

بالظروف  وانفعاله  الكريم،  القرآن  تأثر  فكرة  بني  نفرّق  أن  لنا  بّد  »ال  ولذا 

املوضوعية من البيئة وغريها، وبني فكرة مراعاة القرآن لهذه الظروف بقصد تأثريه 

فيها وتطويرها لصالح الدعوة.

القرآن يف  تفرض  القرآن، حيث  الحقيقة: برشيّة   تعني يف  األوىل  الفكرة  فإّن 

فيها،  يؤثر  كام  بها  يتأثر  االجتامعية  البيئة  من  وجزًءا  املعيش  الواقع  مستوى 

القرآين  املوقف  طبيعة  ألّن  ذلك،  من  شيئًا  تعني  ال  فإنّها  الثانية  الفكرة  بخالف 

الذي يستهدف التغيري، وطبيعة األهداف والغايات التي يرمي القرآن إىل تحقيقها 

قد تفرض هذه املراعاة، حيث تحّدد الغاية والهدف طبيعة األسلوب الذي يجب 

سلوكه للوصول إليها«]2].

فهناك فرق بني أن تفرض الظروف نفسها عىل الرسالة، وبني أن تفرض األهداف 

والغايات- التي ترمي الرسالة إىل تحقيقها من خالل الواقع- أسلوبًا ومنهًجا للرسالة؛ 

تأثريًا  عليها  تأثريهام  ليكون  الرسالة  عن  منفصاًل  شيئًا  ليس  والغاية  الهدف  ألن 

مفروًضا من الخارج.

د يف الفكر االسترشاقّي املعارص، ط1، الرياض، مكتبة العبيكان، 1422هـ.ق، ص304؛ وانظر:  ]1] انظر: الشايب، خرض: نبوَّة محمَّ

زقزوق، االسترشاق والخلفيَّة الفكريَّة، م.س، ص94. 

]2] الحكيم، علوم القرآن، م.س، ص80. 
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فنحن يف الوقت الذي نرفض فيه الفكرة األوىل بالنسبة إىل القرآن نجد أنفسنا 

ال تأىب التمّسك بالفكرة الثانية يف تفسري الظواهر القرآنيّة  املختلفة، سواء ما يرتبط 

منها باألسلوب القرآين أو املوضوع واملادة املعروضة فيه]]].

ثانًيا: الشبهات األسلوبّية: 

الشبهة األوىل: أسلوب العنف والشّدة والّسباب يف امليّك:

والغضب  والحّدة،  والقّسوة  والشّدة  بالعنف  يتفرد  املّك  القّسم  إّن  قالوا 

والسباب والوعيد والتهديد.

ومبا أّن السور املكيّة فيها عنف، وشّدة وسباب، وتقريع ألهل مّكة، فهذا يدل 

عىل تأثر النبّي بالبيئة املكيّة، وتكيَّف حديثه مع ما ميتاز به أهل مّكة من غلظة 

وجهل وعناد]2].

الجواب عن الشبهة:

- قولهم إن يف القرآن املّك يوجد سباب، فهذا كالم غري صحيح من جهتني:

األوىل: ال يعقل أن القرآن الذي جاء يعلم الناس أصول اآلداب يخرج هو عن 

أصول اآلداب إىل السباب؟

ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے        ھ   ﴿ھ   تعاىل:  قال 

ۇ     ۇۆ  ﴾]3] فالله عز وجل يف هذه اآلية نهى عن السب والشتم.
واآلية تذكر أدبًا دينيًا تصان به كرامة مقّدسات املجتمع الديني وتتّوقى ساحتها 

أن يتلوث بدرن اإلهانة واإلزراء بشنيع القول والّسب والشتم والسخرية ونحوها 

اإلسالميَّة،  واملدارس  للحوزات  العلميَّة  املنظَّمة  م،  ال  القرآن، ط1،  علوم  عيّل: محارضات حول  د  محمَّ التسخريي،  انظر:   [1[

2003م، ص103 وما بعدها. 

]2] انظر: بالشري، ريجي: كتاب القرآن، ترجمة: رضا سعادة، ط1، بريوت، دار الكتاب اللبنايّن، 1974م، ص81؛ وانظر: أبو شهبة: 

املدخل لدراسة القرآن الكريم، م.س، ص236.

]3] سورة األنعام، اآلية 108.
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املرشكني  آلهة  املؤمنون  سب  فلو  يقّدسه،...  ما  كرامة  عن  يدافع  اإلنسان  فإن 

حملتهم عصبية الجاهلية أن يعارضوا املؤمنني بسب ما له عندهم كرامة األلوهية 

وهو الله عز اسمه ففي سب آلهتهم نوع تسبيب إىل ذكره تعاىل مبا ال يليق بساحة 

قدسه وكربيائه]]].

الثانية: أما احتجاجهم بسورة املسد أو التكاثر نقول وليس يف السورتني أُي سب 

فيهام تحذير ووعيد  – وإمنا  يقولوا ذلك  أن  املسترشقون  يحاول  - كام  بذاءة  أو 

باملصري الذي ينتهي إليه أبو لهب والكافرون بالله. نعم، يوجد يف القرآن الكريم 

تقريع وتأنيب عنيف، وهو موجود يف املدين كام هو يف املّك. ومن صور التقريع 

الذي ورد يف السور املدنية نذكر اآليت:

قوله تعاىل: ﴿ۉ  ې  ې   ې  ې  ى   ى   ائائ  

ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئېئ  ېئ  
ېئ      ىئ  ىئ  ىئ  ﴾]2].

ڇ   ڇ   ڇ   چچ   چ   چ    ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ    ﴿چ  وقوله: 

ژ    ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   
ڑ  ڑ  ک  ک  ک﴾]3]. وغريهام من اآليات.

القّسم  بالعنف والشّدة فينقضه أن يف  املّك قد تفرد  القّسم  أما قولهم إن   -

الكريم بقسميه  القرآن  اشتمل  باطلة. وإمنا  بالتفرد  املدين شدًة وعنًفا فدعواهم 

األفراد  إصالح  يف  الرشيدة  الرتبية  رضورة  ألن  والعنف  الشدة  عىل  املدين  املّك 

والشعوب تقيض أن ميزج املصلح يف قانون هدايته بني الرتغيب والرتهيب والوعد 

والوعيد والشدة واللني.

كام أن القّسم املدين ال يختص أيًضا -كام قد يفهم من الشبهة- باألسلوب اللني 

]1] انظر: الطباطبايّئ، امليزان يف تفسري القرآن، م.س، ج7، ص314. 

]2] سورة البقرة، اآلية 61.

]3] سورة املائدة، اآلية 60.
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الهادئ الذي يفيض سامحة وعفًوا، بل نجد ذلك يف املّك، والشواهد القرآنيّة عىل 

ذلك كثرية.

فمن القّسم املدين الذي اتسم بالشدة والعنف قوله تعاىل: ﴿ېئ  ېئ  ىئ  

ىئ  ىئ  ی   ی   ی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ  ﴾]]].
ۋ   ٴۇ   ۈۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ   ﴿ڭ   تعاىل:  وقوله 

ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې﴾]2]. إىل غري ذلك من 
اآليات.

كام نجد يف القّسم املّك لينا وسامحة نحو قوله تعاىل: ﴿ې  ې  ې  ى  ى  

ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ﴾]3].
ھ     ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ﴿ڻ   تعاىل:  وقوله 

ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          ۆ          ﴾]]].

الشبهة الثانية: أسلوب القسم امليّك ميتاز بقرص السور واآليات:

يرى املسترشقون أن البيئة املكية كانت بيئة أمية، مغلقة، فناسب أن تأيت السور 

قصرية، وكذا اآليات، يف حني أن املدينة كانت متحرضة بسبب وجود اليهود فناسب 

أن تأيت السور املدنية طويلة وكذا آياتها]5].

والفكرة التي يريد هؤالء طرحها من خالل هذه الشبهة هي أن هذا التفاّوت يف 

القرص والطول لآليات والسور القرآنيّة يعــود إىل تأثّر النبّي بالبيئة التي عاشــها، 

والسور  اآليات  فجاءت  املفاهيم،  تفصيل  يستوعب  ال  أُّميًا  املجتمع  كان  حيث 

هاجر  وملا  املّك،  للمجتمع  والثقايف  الفكري  املسنوى  مع  لتتناسب  وذلك  قصرية 

]1] سورة البقرة، اآلية 24.

]2] سورة البقرة، اآلية 279.

]3] سورة الحجر، اآلية 88.

]4] سورة الزمر، اآلية 53.

]5] عبَّاس، قضايا قرآنيَّة يف املوسوعة الربيطانيَّة، م.س، ص43.
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النبّي وانتقل إىل بيئة أخرى وهي املدينة والتي تتمتع مبستوى ثقايف أفضل نسبيًا 

من مستوى البيئة املّكية جاءت اآليات والسور أطول؛ وذلك انسجاًما مع التطور 

الفكري والثقايف للبيئة املدنية.

الجواب عن الشبهة:

نسجل عىل هذه الشبهة مالحظات عّدة؛ هي:

املدين  القّسم  املّك، بل توجد يف  بالقّسم  ليسا مختصني  القرص واإليجاز  أن   -

البينة وغريها. وأن يف القّسم  الزلزلة، سورة  سوًرا قصرية مثل سورة النرص، سورة 

املّك سوًرا طويلة مثل سورة األنعام، وسورة األعراف.

واملقتضيات  الظروف  يتبع  اآليات  أو  السور  منط  اختيار  أن  عىل  يؤكّد  وهذا 

الزمنية واملكانية، ال أنه منفعل بالبيئة واملحيط الخاص، ويعترب اإليجاز يف السور 

مظاهر  من  فهو  وبالتايل  التعبري،  عىل  الفائقة  القدرة  مظاهر  من  مظهرًا  املّكية 

القرآن متحّديًا ببالغته العرب، ومن الواضح أن إيجاز السور  اإلعجاز، حيث نزل 

التحدي واإلعجاز هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد عرف عن  أبلغ يف  واآليات 

القرشيني يف مكة أنهم كانوا أهل ذكاء وأملعيّة وفصاحة وبالغة وأهل املدينة عىل 

عام  بشكل  فناسبهم  واملزايا،  الخصائص  تلك  يف  قريش  شأن  يبلغوا  مل  استنارتهم 

اإليجاز دون غريه من األساليب.

- لو افرتضنا أن لطبيعة املجتمعني املّك واملدين وثقافتهام دوًرا يف هذا التفاوت 

بني األسلوبني فهذا ال يؤدي إىل برشيّة القرآن ونفي صلته وارتباطه بالسامء، ألنه ال 

يعني سوى انسجام القرآن مع الواقع املوضوعي، فهو يتحّدث بلغة البيئة واملحيط 

التي نزل فيها.

الجديدة تحتاج إىل وقت طويل  بيئته  اإلنسان مع  تفاعل  أن  املعروف  - من 

حتى يفهم طبيعة املجتمع وعاداته ومستواه الفكري حتى يتمكن من مخاطبته 

بشكل صحيح، ولكن الذي يالحظ القّسم املدين من القرآن فيجد أن القرآن نزل 
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بشكل متالحق، ويف بدايات الهجرة النبوية هذه السعة ال تعطي النبّي متسًعا 

من الوقت للتفاعل مع البيئة الجديدة، خصوًصا حينام نعرف أن أّول سورة نزلت 

النبّي يف  عىل  النازلّة  األوىل  السّت  الّسور  وأن  البقرة،  سورة  هي  املدينة  يف 

األحزاب،  وسورة  عمران،  آل  وسورة  االنفال،  وسورة  البقرة،  سورة  هي:  املدينة 

وسورة النساء وبني هذه السور ثالث من الّسبع الطوال كام هو معروف يف تقسيم 

باملحيط بل  القرآن  تأثّر  فإنه يّدل عىل عدم  القرآن وهذا أن دّل عىل يشء  سور 

القرآن الكريم هو الذي أثّر يف املحيط املدين.

فكيف استطاع النبّي املتأثّر باملحيط والبيئة املّكية ذات املستوى الهابط ثقافيًا 

عميًقا يف  تغيريًا  يحدث  أن  الوجيزة  الزمنية  الفرتة  يقولون ويف هذه  وفكريًا كام 

الخطاب القرآين  كاًم وكيًّفا ويُخرج لنا سورة بحجم وعمق ودقّة سورة البقرة؟

- من املعروف بني علامء التفسري قولهم: السورة مّكية عدا ما استثني والعكس 

أيًضا أي أننا نلحظ وجود آيات مّكية يف سور مدنية، وآيات مدنية يف سور مّكية، 

واحدة  كتلة  وكأنها  السورة  آيات  بني  تالحاًم  بل  انسجاًما  نجد  الحالتني  كلتا  ويف 

ونزلت مرّة واحدة، وهذا يّدل عىل وجود صلة كاملة بني القّسمني.

ثالًثا: الشبهات املضمونّية:

الشبهة األوىل: خلّو القّسم امليّك من الترشيع واألحكام:

مشحونًا  املدين  القّسم  نجد  بينام  واألحكام  الترشيع  من  املّك  القسم  خال 

أّن القرآن من وضع محمٍد وتأليفه  بتفاصيل الترشيع واألحكام، وذلك يّدل عىل 

الكتاب  أهل  بني  باملدينة  حّل  عندما  فهو  فيه،  يعيش  الذي  بالوسط  لتأثرّه  تبًعا 

املثقفنّي جاء قرآنه املدين مليئًا بتلك العلوم واملعارف العالية.

فقد زعم جولدتسيهر، وفلهلهم رودلف، أن وجود الترشيعات يف القّسم املدين 

هو دليل عىل تأثّر الرسول باليهود يف املدينة، وإفادته من تلك البيئة مبا فيها من 
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أحكام وترشيعات كانت بني يدي اليهود، وهو ما كان يفتقده يف مكة التي كان 

أهلها جهلة أميني]]].

والجواب عن هذه الشبهة؛ باآليت:

- ليس صحيًحا خلّو القّسم املّك من الترشيعات، بل الصحيح هو عدم وجود 

أصوله  تناول  وإمنا  الترشيع،  يهمل  مل  إنّه  أّي  القّسم  هذا  تفصيلية يف  ترشيعات 

العامة كام يف قوله تعاىل: ﴿ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  

ۈ   ۈ     ٴۇۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ېې  ى  
ى  ائائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  
ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ      یی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ﴾]2].

كام أنّنا نلحظ يف بعض آيات سورة األنعام]3] املّكية نقاشات تفصيلية لترشيعات 

أهل الكتاب والتزاماتهم، وهذا يّدل عىل معرفة القرآن الكريم بهذه الترشيعات 

وغريها مسبًقا أي قبل الهجرة إىل املدينة.

املدينة  نزلت يف  أّول سورة  القرآن يف  املدين من  القّسم  الترشيعات يف  بدُء   -

وهي سورة البقرة، يدحض فكرة تأثّر القرآن مبحيطه وبيئته، فلم ميّر عىل النبّي 

وقتًا طوياًل يسمح بتفاعل النبّي مع أهل الكتاب.

يقول ابن العريب: »إّن يف سورة البقرة، ألف أمر، وألف حكم، وألف نهي«]]]، 

فهل يعقل أن يكون الرسول قد تأثّر بهذه السعة مع البيئة ومن فيها، وأفاد من 

اليهود بهذه السعة القياسيّة؟ 

- الحديث عن تفاصيل الترشيع يف مكة كان شيئًا سابًقا ألوانه، حيث مل يستلم 

اإلسالم حينذاك زمام الحكم بعد، بينام األمر يف املدينة عىل العكس.

]1] انظر: جولدتسيهر: العقيدة والرشيعة يف اإلسالم، م.س، ص17.

]2] سورة األنعام، اآلية 151.

]3] سورة األنعام، اآليات 119-121؛ 146-138.

د عبد القادر عطا، ط3، ال م، دار الكتب العلميَّة، 2003م، ج1، ص27. ]4] ابن العريّب املالّك، أبو بكر: أحكام القرآن، تحقيق: محمَّ
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- إّن إجراء مقارنة بني الترشيع اإلسالمّي وترشيعات أهل الكتاب يكشف لنا 

أّن هناك اختالفًا جوهريًا بينهام، فكيف ميكن الزعم بأّن النبّي أخذ الترشيع 

الكتاب  أهل  الدعاه  وحقيقة  واقًعا  ذلك  ولوكان  املدينة،  يف  الكتاب  أهل  من 

املعارصون للنبي والذين كان النبّي يحاورهم ويدحض أفكارهم.

الشبهة الثانية: القّسم امليّك مل يتناول األدلة والرباهني:

إن القّسم املّك ال يتضّمن األدلّة والرباهني عىل أصول العقيدة وتعاليم الرسالة 

القّسم املدين وهذا يعني مرة أخرى حسب ادعاءهم  بينام نجد ذلك واضًحا يف 

تأثّر النبّي مبجتمعه، ففي املجتمع املّك الساذج البسيط مل نَر براهني وأدلّة عىل 

املدين  املجتمع  يف  تواجد  عندما  األمر  بخالف  ذلك،  من  املجتمع  لخلّو  العقيدة 

القّسم  عىل  ذلك  فانعكس  والنصارى  اليهود  من  الكتاب  بأهل  واحتّك  املتحرّض 

املدين من القرآن باعتبار أن القرآن ما هو إال انعكاس لصورة املجتمع.

وميكن الرد عىل هذه الشبهة من وجهني:

الوجه األول: مل يخل القّسم املّك من األدلة والرباهني بل تناولها يف كثري من 

كثرية ويف  القرآنيّة عىل ذلك  والشواهد  أساسها،  الشبهة من  تنهار  سوره، وبذلك 

مجاالت شتى نذكر منها:

ما ذكر حول الوحدانية:

قوله تعاىل: ﴿پ  پ    پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ          

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴾]]].
ائ              ى   ى   ې   ېې   ې   ۉ     ۉ   ۅ        ۅ      ﴿ۋ   تعاىل:  وقوله 

ائ  ەئ  ﴾]2]
االستدالل عىل النبوة وارتباط ما جاء به النبّي بالسامء:

]1] سورة املؤمنون، اآلية 91.

]2] سورة األنبياء، اآلية 22.
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قوله تعاىل: ﴿ڌ  ڌ           ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑک  ک  

ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ﴿ڭ   ک﴾..  ک  
ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  َ﴾]]].

االستدالل عىل البعث والجزاء:

قوله تعاىل: ﴿ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ﴾]2].

عىل  واالستدالل  الربهنة  تضّمنت  املّك  القسم  يف  كثرية  أخرى  آيات  وهناك 

أصول العقائد، والقرآن تناول أغلب قصص األنبياء يف القسم املّك والتي ال تخلو 

التوحيد، والنبوة،  من استدالالت ونقاشات عقدية درات بينهم وبني أقوامهم يف 

واملعاد، وغري ذلك.

املمكن  فمن  القسمني،  بني  الفارق  بهذا  وقبلنا  تنزّلنا،  لو  حتّى  الثاين:  الوجه 

تفسري هذا الفرق عىل أساس مراعاة طبيعة موقف املواجهة من الدعوة، حيث 

كانت تواجه الدعوة يف مّكة مرشيك العرب وعبدة األصنام، واألدلّة التي كان يواجه 

القرآن بها هؤالء أدلّة وجدانية، من املمكن أن تستوعبها مداركهم ويقتضيها وضوح 

بطالن العقيدة الوثنية، والقرآن - كام عرفنا - هو كتاب هداية وتغيري وتزكية وليس 

ونزوله،  آياته  يف  ومسريتها  اإلسالميّة  الدعوة  تطور  يواكب  كان  فقد  علميًا  كتابًا 

وحني اختلفت طبيعة املوقف، وأصبحت األفكار املعارضة  متتاز بكثري من التعقيد 

املوقف  اقتىض   - الكتاب  أهل  عقائد  يف  الحال  هو  كام   - واالنحراف  والتزييف 

مواجهتها، بأسلوب آخر من الربهان والدليل أكرث تعقيًدا وتفصياًل]3].

]1] سورة العنكبوت، اآليتان 48 و51.

]2] سورة املؤمنون، اآلية 115.

]3] للمزيد من التفصيل يف عرض الشبهات ومناقشتها يف مجال املكِّّ واملديّن، انظر: الزرقاين، مناهل العرفان يف علوم القرآن، 

م.س، ج1، ص199. 
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أوصلها بعضهم إىل بضع آياٍت؛ أّي أن العدد أقّل ماّم ذكره الّنحاس بكثري]]].

الناسخ واملنسوخ هي  أنّها من  ادُّعي  التي  أّن كثريًا من هذه اآليات  العلم  مع 

ليست كذلك، وال ينطبق عليها مصطلح الّنسخ الذي أراده علامء التفسري، بل فيه 

خلط بني الّنسخ والتخصص والتقييد وغري ذلك، وقد أطلق الّنسخ كثريًا عىل التخصيص 

يف التفس املنسوب إىل ابن عباس. بل أغلب ما يطلق عليه النسخ يف النصوص القدمية 

يراد به التخصيص. يقول الشيخ معرفة: »فإطالق الّنسخ عىل التخصيص كان شائًعا يف 

متداول السلف، ومن ثم أكرثوا القول يف عدد اآلي املنسوخة«]2].

سة، مكتب اإلعالم اإلسالمّي، 1417هـ.ق،  ين، ط1، قم املقدَّ ]1] انظر: مركز الثقافة واملعارف القرآنيَّة: علوم القرآن عند املفسِّ

ج2، ص621.  

]2] معرفت، التمهيد يف علوم القرآن، م.س، ج2، ص271.



المبحث الثالث3

آراء املسترشقني يف نسخ القرآن الكريم
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تطالعنا كتب كثرية عن مسألة »الناسخ واملنسوخ« يف القرآن، وقد أُلّفت كتب 

مستقلّة يف هذا العنوان، وقلاّم تجد كتاب تفسري مل يتعرض لآليات الناسخة واملنسوخة، 

»الناسخ  كتابه  الّنحاس يف  بكر  أبو  ادُّعي نسخها. وقد جمعها  كثرية  آيات  وهناك 

واملنسوخ« فبلغت »38]« آية. وهناك نقاشات بني العلامء يف عدد اآليات املنسوخة 

ة واصطالًحا:
ً

سخ لغ
ّ
المطلب األول: تعريف الن

ة:
ً
الّنسخ لغ

النسخ يف اللغة: إزالة يشء بيشء يتعّقبه كنسخ الشمس الظّل، والظّل الشّمس، 

والشيّب الشباّب، فتارة يفهم منه اإلزالة، وطوًرا يفهم منه اإلثبات، وتارة يفهم منه 

األمران مًعا، ومن هنا يكون معنى نسخ الكتاب إزالة الحكم بحكم يتعّقبه، قال 

الله تعاىل: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ﴾ )]]]( ) ]2](.

سخ اصطالًحا: 
ّ
الن

الّنسخ هو: رفع أمر ثابت يف الرشيعة املقدسة بارتفاع أمده وزمانه.

ألّن الحكم يف الرشيعة املقّدسة له نحوان من الثبّوت:

الترشيع واإلنشاء، والحكم يف هذه املرحلة  األول: ثبوت ذلك الحكم يف عامل 

يكون مجعواًل عىل نحو القضية الحقيقيّة، وال فرق يف ثبوته بني وجود املوضوع يف 

الخارج وعدمه، وإمنا يكون قوام الحكم بفرض وجود املوضوع. فإذا قال الشارع: 

رشب الخمر حرام -مثاًل- فليس معناه أن هنا خمرًا يف الخارج. ورفع هذا الحكم يف 

هذه املرحلة ال يكون إال بالّنسخ.

]1] سورة البقرة، اآلية 106.

]2] الراغب األصفهايّن، مفردات غريب القرآن، م.س، ص490.
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الثاين: ثبوت ذلك الحكم يف الخارج مبعنى أن الحكم يعود فعليًا بسبب فعلية 

موضوعه خارًجا، كام إذا تحّقق وجود الخمر يف الخارج، فإن الحرمة املجعولة يف 

الرشيعة للخمر تكون ثابتة له بالفعل، وهذه الحرمة تستمّر باستمرار موضوعها، 

له يف حال  ثبتت  التي  الفعلية  الحرمة  تلك  ارتفاع  ريب يف  فال  انقلب خالًّ  فإذا 

خمريتّه، ولكن ارتفاع هذا الحكم ليس من الّنسخ يف يشء]]].

ويعرّفه العالمة الطباطبايئ بأنه: »اإلبانة عن انتهاء أمد الحكم وانقضاء أجله«]2].

الّدوام حسب  يقتيض  -كان  سابق  »رفع ترشيعٍ  بأنه:  معرفت  العالمة  وعرّفه 

ظاهره-  بترشيعٍ الحق، بحيث ال ميكن اجتامعهام مًعا، إًما ذاتًا، إذا كان التنايف 

بينهام بيًّنا، أو بدليٍل خاص، من إجامٍع أو نصٍّ رصيح«]3].

ط فكرة الّنسخ فهي عىل الشكل اآليت: وإذا أردنا أن نبسِّ

يصدر حكم رشعي أّول؛ كالتوجه إىل بيت املقّدس عىل سبيل املثال، ثم يصدر 

حكم آخر ناظر إىل الحكم األول ورافع له؛ كالتوجه إىل البيت الحرام، فاألول يسمى 

الحكم املنسوخ والثاين الحكم الناسخ، وينتج عن هذه العملية اآليت:

أواًل: وقُْف العمل بالحكم السابق وهو التوجه يف الصالة إىل بيت املقدس.

ثانًيا: إحالل حكم آخر مكان األول مثل التّوجه إىل املسجد الحرام بدل التّوجه إىل 

بيت املقدس، مبعنى أن الّنص األول يبقى نًّصا قرآنيًّا وما يُنسخ هو الحكم فقط؛ 

ألن علامء اإلمامية -كام سيأيت- ال يوافقون عىل نسخ التالوة أي رفع الّنص القرآيّن.

ثالًثا: ال بّد أن يكون ظاهر النص األول يقتيض الدوام، ال أن يكون محّددا من البداية 

بأمٍد معني، أّي لوال ورود النص الثاين وهو التّوجه إىل املسجد الحرام يف مثالنا، لكان 

العمل بالّنص األّول وهو الصالة إىل بيت املقّدس هو املتعنّي ألن ظاهره الدوام.

]1] انظر: الخويّئ، البيان يف تفسري القرآن، م.س، ص277-276. 

]2] الطباطبايّئ، امليزان يف تفسري القرآن، م.س، ج1، ص249. 

]3] معرفت، التمهيد يف علوم القرآن، م.س، ج2، ص267.
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رابًعا: ال بّد من وجود حكمة قصدها الشارع املقدس من عملية الّنسخ سواء 

تبنّي لنا ذلك أم ال.

بني ترشيعني وقعا يف  التنايف  تحّقق  منها:  للنسخ  متعّددة  وقد ذكرت رشوط 

القرآن بحيث ال ميكن اجتامعهام يف ترشيعٍ مستمّر، تنافيًا ذاتيًا، ومنها: أن يكون 

التنايف كليًا عىل اإلطالق، ال جزئيًا، ومنها: أن ال يكون الحكم السابق محّدًدا بأمٍد 

رصيح، ومنها: أن يتعلّق الّنسخ بالترّشيّعيات، وغري ذلك]]].

المطلب الثاني: النسخ في كالم المستشرقين:

اإلسالم،  يف  النسخ  مسألة  يف  واملقاالت  الكتب  املسترشقني  من  جامعٌة  كتب 

وخاصة النسخ يف  القرآن، واعتربوا أن ذلك كان وسيلة للنبّي لتغيري األحكام السابقة 

والعدول عنها، واعتربوا كذلك أن من األسباب التي أدَّْت إىل ظهور فكرة الناسخ 

واملنسوخ بني املسلمني تربير التناقضات يف القرآن، واالختالف بني القرآن والسّنة، 

واختالف فتاوى الفقهاء]2].

الّنص  الّنسخ واعتربه بعضهم دليل عىل برشيّة  املسترشقون عىل  وقد اعرتض 

القرآين ومن هؤالء ما ذكره املسترشق »مونتغمري وات« يف مؤلفه »محمد« حيث 

ذكر أن مفهوم الّنسخ فيه نحو من تصويب للنص: »ورمبا يكون قد حاول- أي النبّي 

محمد- أن يُصوَّب الّنص إذا أحسَّ أن النصَّ املوحي به يحتاج إىل إصالح«]3]. 

وأن  فيه  الداخيّل  التطّور  إىل  القرآن  يف  الّنسخ  املسترشق جولدتسيهر  وأرجع 

الداخيّل  تطورّه  بسبب  اضطّر  قد  نفسه  الرّسول  »إن  فقال:  لذلك  اضطّر  النبّي 

الخاص وبحكم الظروف التي أحاطت به إىل تجاوز بعض الوحي القرآين إىل وحي 

]1] انظر: معرفت، التمهيد يف علوم القرآن، م.س، ج2، ص272- 275.

]2] انظر: الحاّج، نقد الخطاب االسترشاقي، م.س، ج1، ص386. 

د يف مكَّة، م.س، ص122. ]3] مونتغمري وات، محمَّ
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جديد يف الحقيقة، إىل أن يعرتف أنه يُنسخ بأمر الله ما سبق أن أوحاه إليه«]]].

واملسترشق »رودنسون« Rodinson، أشار يف مؤلفه »محمد« إىل تلك اآلراء 

التي رصح بها »ريتشارد بل« R. Bell  حيث قال: »إن القرآن املوجود بني أيدينا 

قد تعرّض إىل مراجعات عديدة، والتي حسب رأيه تبنّي أنها خضعت لدراسة قامت 

عىل وثائق مكتوبة، وأن هذا العمل قد أنجز تحت رعاية محمد؛ وإن مل يكن قد 

قام به من تلقاء نفسه…«.

تكن  مل  املراجعات  »أن هذه  فيعلن:  متباينني،  باستنتاجني  قوله  يخرج يف  ثم 

خالية من األخطاء والنتائج السيّئة. فالله يعيد وحيه ويعّدله… ولكن الله أجاب 

بأنه ميلك الحرية املطلقة يف فعل ما يشاء وتعديل رسالته كيفام يبتغي. أمل تكن 

الواجبات  من  فيخّفف  البرش،  يعرتي  الذي  الضّعف  مراعاة  اقتضت  الله  حكمة 

امللقاة عليهم، وذلك بنسخها، وإحالل أحكام أخرى أخف منها ملصلحتهم؟«]2].

ويرى املسترشق »روبري برونشنج« أن الّنسخ يف القرآن هو بسب التناقض الذي 

ع الّنسخ، ويرى أيًضا أنه ال ميكن القبول بتغيري  يظهر بني اآليات ولتجاوز التناقض رُشّ

أو تبديل األحكام اإللهية الصادرة من الله تعاىل املتصف بالحكمة والخلود]3].

فهو يّدعي أن القرآن من تأليف النبّي؛ فهو يبّدل ويغرّي فيه كيفام شاء، والسبب 

يف ذلك اعتقاد هؤالء أن القرآن هو من صنع محمد وليس وحيًا إلهيًا كام تقدم يف 

األبحاث السابقة.

ويعتقد جون بورتون وهو أشهر مسترشق تناول بحث النسخ، وهو أستاٌذ سابق 

يف جامعة سانت أندروز ـ أن بعض اآليات ُحذفت أثناء جمع القرآن، وما النسخ إالّ 

لتربير ذلك]]]. وهذا التصوُّر نقرؤه أيًضا يف كتاب »محمد يف مّكة«، ملونتغمري واط؛ 

]1] جولدتسيهر، العقيدة والرشيعة يف اإلسالم، م.س، ص33.

]2] الحاّج، نقد الخطاب االسترشاقّي، م.س، ج1، ص385.

]3] انظر: م.ن.

[[[ Burton, John: The collection of the quran, London, Cambridge University Press, [9[9, p 51. 
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إذ يقول مثاًل: »أصبح نسخ حكم اآلية وبقاء تالوته أمرًا مرشوًعا ومعتربًا يف بعض 

املوارد التي أُهملت األحكام املستنبطة من آيات القرآن بقصد مطابقتها ألحكام 

الفقه«]]]، معترًبا أّن مسألة النسخ ومصاحف الصحابة علٌل تقتيض عدم انتساب 

جمع القرآن إىل النبّي]2].

هامش  ويف  إسالمية«،  »دراسات  كتابه  يف  جيف،  برانس  روبرت  تعرَّض  كام 

موضوع »املنطق والقانون يف اإلسالم«، بصورٍة مخترصة لبحث النسخ، حيث يعتقد 

التناقضات  قانونيًا؛ إللغاء  معياًرا  بوصفه  القرآن  إىل  النسخ  أدخلوا  املسلمني  »أن 

املوجودة يف النصوص  القرآنيّة«]3].

سالًحا  األخري،  القرن  يف  وخصوًصا  النسخ،  مسألة  املسترشقون  استخدم  لقد 

يرمون به القرآن، ويتَّهمونه باالختالف والتناقض والتحريف. وإذا دقَّقنا النظر قلياًل 

القرن قريبون لالتّفاق عىل هذه املسألة.  النسخ يف هذا  فسوف نرى أن منكري 

وميكن القول: إن إنكار النسخ من كثريٍ من هؤالء هو نوٌع من الدفاع عن القرآن 

وصيانته، ودفٌع لالتهامات والشبهات التي تستهدفه، تلك الشبهات التي تتأىّت من 

قبول النسخ يف القرآن، وما »شبهة نقصان القرآن وتحريفه« إالّ واحدة منها.

من خالل املراجعة والتمحيص لألقوال املتقدمة من آراء املسترشقني يف الّنسخ 

نستنتج النقاط اآلتية:

 اعتبارهم أن الّنسخ إمنا هو أداة أو وسيلة استغلّها الرسول لتغيري أحكام كان . ]

د تقي دياري: "إنكار النسخ يف القرآن الكريم نظرة تاريخيَّة"، مجلَّة االجتهاد والتجديد )مجلَّة  نقاًل عن: بيدگيل وآخرون، محمَّ

صة تعنى بقضـــايا االجتهاد والفقــه اإلسالمّي(، بريوت، مركز البحوث املعارصة، السنتان 9 و10، العددان 36  فصليٌّة متخصِّ

و37، 1436هـ.ق/خريف 2015م-1437هـ.ق/شتاء 2016م، ص418-417.

]1] رشيفي، عيّل: برريس ونقد ديدگاه هاي مسترشقان درباره نسخ در قران كريم ]بحث ونقد نظريَّات املسترشقني حول النسخ 

سة، نرش: كتاب مبني، 1387هـ.ش، ص91. يف القرآن الكريم]، ط1، قم املقدَّ

]2] م.ن، 118.

[3[ Brunschvig, Robert: Etudes d’islamologie, Paris, Maisonneuve et Larose, [9[9, 2: 3[[ – 3[8. 

نقاًل عن: بيدگيل وآخرون، "إنكار النسخ يف القرآن الكريم نظرة تاريخيَّة"، م.س، ص418-417. 
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قد أصدرها، ثم ما لبث أن أدرك عدم مسايرتها لألوضاع الجديدة، وكذا عدم 

فاعليتها يف حّل املشاكل املستجّدة.

 التّغيري حسب ادعاءهم كان بيد الرسول ولكّنه ينسبه إىل الله تعاىل.. 2

 وجود فكرة النسخ هي إللغاء التناقضات املوجودة يف النصوص القرآنيّة.. 3

 النسخ لتربير اآليات التي حذفت أثناء جمع القرآن.. ]

 ويزعم هؤالء أيًضا أنّه ال ميكن أن تصدر األحكام ثم تنسخ من قبل الله . 5

فهذا ال ينسجم مع عامل الغيب، والذي يعلم مسبًقا عدم مالءمة هذه األحكام 

لألوضاع املستقبلة فالّنسخ مخالف للعلم والحكمة، ومن هنا انتهى األمر بهم 

للقول ببرشيّة النص القرآيّن.

ومن خالل تتبع آراء هؤالء، نرصد إشكالني اثنني أساسيّني:

أواًل: النسخ ينايف العلم اإللهي والحكمة اإللهّية:

والشبهة باختصار: ال يصّح أن يكون يف كالم الله ناسخ ومنسوخ ؛ ألن الناسخ 

واملنسوخ يف كالم الله هو ضّد حكمته وصدقه وعلمه، فاإلنسان لقصور عنده يضع 

يعلم  الله  لكّن  له من أحوال وظروف.  يبدو  ما  قوانني ويغرّيها ويبدلها بحسب 

باألشياء قبل حدوثها. 

وهذه الشبهة عىل الّنسخ قدمية وقد أوردها اليهود عىل أصل الّنسخ وتقريرها: 

أّن الّنسخ يستلزم إما البداء )أي الجهل(، وإما العبث؛ وكالهام ال يصّح نسبتهام 

إىل الله تعاىل.

فالّنسخ يستلزم الباطل، وكل ما يستلزم الباطل، فهو باطل؛ فالنتيجة تكون أن 

الّنسخ باطل.

بيان وجه املالزمة:
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ترشيع الحكم من الله تعاىل ال بّد أن يتضّمن مصلحة ما، فالترّشيع من دون 

مصلحة يتنايف مع حكمة الشارع.

فرفع الحكم الثابت بحكم آخر وهو ما نسميه الناسخ: إّما أن يكون مع بقاء 

املصلحة وعلم الشارع بذلك فهذا ينايف الحكمة ويلزم منه العبثيّة يف الترّشيع.

البداء؛ مبعنى انكشاف املصحلة  الواقعيّة وهو  وإّما مع عدم علمه باملصلحة 

الجديدة أمامه وهو ما يتحّقق يف القوانني الوضعيّة.

وبالنتيجة: وعىل كال الفرضني يكون وقوع الّنسخ يف الرشيعة محااًل ألنه يستلزم 

املحال. إّما البداء أو العبث؛ وهام محال عىل اللّه؛ ألنهام نقص ال يتّصف بهام]]]. 

الرّد عىل شبهة أن الّنسخ ضّد حكمته وصدقه وعلمه:

للرّد عىل الشبهة نقدم مقدمة مخترصة عن تقسيم األحكام، فالحكم املجعول 

من قبل الشارع يقسم إىل قسمني رئيسني؛ هام:

كاألوامر  حقيقيّان  وزجر  بعث  وراءه  يكون  ال  الذي  املجعول  الحكم  األول: 

نسميّه  ما  وهذا  االستجابة.  ودرجة  االمتحان  بها  ويقصد  تجعل  التي  والنواهي 

بالحكم االمتحاين.

الثاين: الحكم املجعول الذي يكون بداع حقيقي من البعث والزّجر حيث يقصد 

منه تحقيق متعلّقة بحسب الخارج. وهذا ما نسميّه بالحكم الحقيقي. 

والقسم األول دوره ينتهي باالمتحان نفسه فريتفع حني ينتهي االمتحان ولحصول 

فائدته وغرضه. 

والقّسم الثاين من الحكم، ميكن أن نلتزم بالّنسخ فيه دون أن يستلزم ذلك شيئًا 

من البداء أو العبث ومخالفة الحكمة حيث ميكن أن نضيف فرًضا ثالثًا إىل الفرضني 

اللذين ذكرتهام الشبهة.

]1] انظر: الخويّئ، البيان يف تفسري القرآن، م.س، ص279.  
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وهذا الفرض هو أن يكون النسخ لحكمة كانت معلومة للّه سبحانه من أول 

األمر ومل تكن خافية عليه وإن كانت مجهولة عند الناس غري معلومة لديهم فال 

يكون هناك بداء ألنه ليس يف الّنسخ من جديد عىل اللّه لعلمه سبحانه بالحكمة 

الناسخ وزوالها   الحكم  الحكمة يف متعلّق  أنّه ال يكون عبث لوجود  مسبًقا كام 

الّنسخ  تعّقل  ما يشكل عقبة يف طريق  املنسوخ وليس هناك  الحكم  متعلق  يف 

بحيث  معنّي  بزمان  الحكم  مصلحة  ارتباط  تصور  يأىب  الذي  الوهم  إال  هذا... 

الناس جهاًل  الزمان املعنّي عن  تنتهي عنده. أو الوهم الذي يرى يف كتامن هذا 

الّنظائر االجتامعية  اللّه بذلك الزمان. وهذا الوهم يزول حني نالحظ بعض  من 

والبداء.  العبث  من  وال  أثر  املحال  من  فيه  ليس  اعتياديًا  شيئًا  فيها  نرى  التي 

يجتازها  التي  املرض  مراحل  من  مرحلة  أن  ويرى  مريًضا  يعالج  حني  فالطبيّب 

يستبدله  ثم  معيّنة  ملّدة  الدواء  هذا  له  فيصف  معنّي  دواء  لها  يصلح  املريض 

بدواء آخر يصلح ملرحلة أخرى... ال يوصف عمله بالعبث والجهل]]]. 

يف  تتجىّل  الحكمة  وهذه  ملرشوعيته،  األول  األساس  هي  الّنسخ  يف  فالحكمة 

هذه  ألن  األحكام،  ترشيع  يف  األصيل  املقصود  هي  التي  الناس  مصالح  تحقيق 

ع حكم لتحقيق مصلحة،  املصالح قد تختلف باختالف األحوال واألزمان. فإذا رُشّ

ع لها. ولذلك  ثم زالت تلك املصلحة كان املناسب لذلك أن ينتهي الحكم الذي رُشّ

فليس يف النص القرآين ما ميكن تسميته نسخ مخالف للحكمة أو موجب للعبث.

ثانيًا: الّنسخ نظريّة جاء بها املسلمون إلزالة التعارض بني اآليات املتناقضة:

من املعروف أن التّعارض بني الّنصني ال يوجب الّنسخ بينهام ما مل يصل األمر إىل 

درجة التناقض، ألنه قد يُرفع التعارض كام هو معروف يف علم األصول من خالل 

التخصيص، أو التّقييد، أو غري ذلك. 

والسؤال األساس كيف ميكن حّل شبهة مالزمة الّنسخ لبرشيّة الّنص  القرآين؟ 

]1] انظر: الحكيم، علوم القرآن، م.س، ص199-196. 
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القرآنيّة؛  أنه ال اختالف بني اآليات  تناقًضا بني اآليات ومن املعروف  ألننا نفرتض 

فضاًل عن تناقضها.

والجواب: يكمن يف فهم طبيعة الرافع للتنايف بني الناسخ واملنسوخ بعد استقراره 

بينهام بحسب الظهور اللّفظي، هو الحكمة واملصلحة املوجودة بينهام. وقد ميّز 

العالمة الطباطبايئ بني الرافع للتنايف الحاصل بني الناسخ واملنسوخ من جهة وبني 

الرافع للتّنايف الحاصل بني العام والخاص، واملطلق واملقيد، واملجمل واملبني من جهة 

أخرى باعتبار الثاين هو قوة الظهور املوجودة يف الخاص واملقيد واملبني بالنسبة ملا 

يقابلها من العام واملطلق واملجمل]]].

فالناسخ يشتمل عىل ما يف املنسوخ من كامل ومصلحة، فتكون اآلية املتأخرة 

الحكمة  هو  واملنسوخ  الناسخ  بني  للتنايف  فالرافع  املتقدمة،  اآلية  لحكم  ناسخة 

واملصلحة التي يشتمل عليها.

الّنسخ فيقول: »الّنسخ  الطباطبايئ مثة تعارض أو تناقض يف  العالمة  وال يرى 

كام أنه ليس من املناقضة يف القول وهو ظاهر، كذلك ليس من قبيل االختالف يف 

النظر والحكم، وإمنا هو ناشئ من االختالف يف املصداق من حيث قبول انطباق 

الحكم يوًما لوجود مصلحته فيه وعدم قبوله االنطباق يوًما آخر لتبدل املصلحة 

من مصلحة أخرى توجب حكاًم آخر، ومن أوضح الشواهد عىل هذا أن اآليات 

املنسوخة األحكام يف القرآن مقرتنة بقرائن لفظية تومىء إىل أن الحكم املذكور 

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   تعاىل: ﴿ٱ   كقوله  اآلية سينسخ  يف 

پ    پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ  
﴾]2]. يقول العالمة الطباطبايئ:  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    
يرى  كام  املنسوخة،  واآليات  األخرية]3]،  الجملة  تعطيه  الذي  التلّويح  إىل  انظر 

]1] انظر: الطباطبايّئ، امليزان يف تفسري القرآن، م.س، ج1، ص250.

]2] سورة النساء، اآلية 15.

]3] الطباطبايّئ، امليزان يف تفسري القرآن، م.س، ج1، ص69. 
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الطباطبايئ ال تخلو من إمياء إىل الّنسخ، كام يف قوله تعاىل: ﴿ۀ   ۀ  

ہ  ہ  ہ  ہ﴾]]]، املنسوخ بآية القتال، وقوله تعاىل: ﴿  ڀ  
بآية  املنسوخ  ٹ﴾]2]،  ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ       

ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ﴿ وقوله:   ،﴾ ہ  ہ   ہ   ﴿ہ   تعاىل:  فقوله  الجلد، 

﴾، ال يخلو من إشعار بأن الحكم مؤقّت مؤّجل سيلحقه نسخ. ٹ 
ما  أو عىل  النصوص،  التّنايف بني  يعنيه  الطباطبايئ عىل ما  العالمة  بهذا أجاب 

إذا اقتىض أحد الدليلني املتساويني يف القّوة نقيض ما يقتضيه اآلخر، إذ هو يرى 

الله تعاىل منزّه عن  التّعارض هو يف الظاهر، وليس تعارًضا حقيقيًا، ألن كالم  أن 

ڎ   ڌ    ڌ   ڍ    ڍ   ڇڇ     ڇ     ﴿چڇ   تعاىل:  الله  قال  كام  االختالف]3]، 

ڎ  ڈ﴾]]]. »ففي الواقع ال يوجد تعارض حقيقي بني آيات الكتاب، 
إذ أن ترتّب الّنسخ عىل وقوعه دليل عىل أنه مل يبَق بني الّنصني تعارض حقيقي 

من حيث إن الحكمني أحدهام منسوخ باآلخر يجب أن يختلف زمن العمل بهام، 

فاتحاد الزمان بني الحكمني، وهو رشط لتحقق التعارض، مانع من الّنسخ، واختالف 

الزمن فيهام، وهو رشط لوقوع الّنسخ، مانع من التعارض«]5].

المطلب الثالث: نسخ التالوة:

التالوة«،  النسخ هو »مبحث نسخ  التي تطرح عادة يف مباحث  من املباحث 

وجملة من علامء اإلمامية وبعض الباحثني يف مجال علوم القرآن الكريم يدرجون 

ألنّهم  التحريف  من  القرآن  صيانة  أو  القرآن  تحريف  مباحث  يف  املبحث  هذا 

]1] سورة البقرة، اآلية 109.

]2] سورة النساء، اآلية 15.

]3] ملزيٍد من التفصيل حول النسخ يف القرآن عند العالَّمة الطباطبايّئ، انظر: فرد، عارف هنديجايّن: علوم القرآن عند العالَّمة 

د حسني الطباطبايّئ )قده( دراسة مقارنة، ط1، بريوت، إعداد ونرش: جمعيَّة القرآن الكريم، 2013م، النسخ  آية الله السيِّد محمَّ

عند الطباطبايّئ.

]4] سورة النساء، اآلية 82.

]5] األويس، عيّل: الطباطبايّئ ومنهجه يف التفسري، ط1، طهران، معاونيَّة الرئاسة للعالقات الدوليَّة يف منظَّمة اإلعالم اإلسالمّي، 

1985م، ص225.  
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علامء  ولكن  بالنقيصة،  بالتحريف  القول  هو  النسخ  من  النوع  هذا  أّن  يعتربون 

العامة يدرجون هذا البحث يف مباحث النسخ باعتبار أنّه نوع من أنواع النسخ 

املقبول عندهم ولذا أدرجنا البحث يف مباحث النسخ.

: معنى نسخ التالوة:
ً

 أوال

قالوا النسخ يف القرآن يقع عىل ثالثة أقسام: 

 نسخ التالوة مع بقاء الحكم الرشعي . ]

 نسخ الحكم الرشعي مع بقاء التالوة . 2

 نسخ الحكم والتالوة مًعا]]].. 3

ثانًيا: األدلة على نسخ التالوة:

استدّل بعض علامء أهل السنة عىل فكرة نسخ التالوة بآيتني؛ وهام:

األوىل: ﴿ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ﴾]2].
فيكون املعنى ـ عىل حّد زعمهم ـ ما ننسخ من آية من آيات القرآن أو منحها 

من األذهان، نأِت بآيات قرآنية خري منها أو مثلها.

ې   ۉ    ۉ   ۅۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ    ﴿ۈ   الثانية: 

ې  ې  ې  ى  ىائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ   ﴾]3].
فيكون املعنى فيها أيًضا: إذا بّدلنا آية من آيات سور القرآن مكان آية أخرى.

حلٍّ  من  زعمهم  حسب  يتمّكنون  التالوة  نسخ  لفكرة  السّنة  علامء  وبتبّني 

]1] انظر: الشريازّي، أبو إسحاق إبراهيم بن عيّل: اللمع يف أصول الفقه، ط2، بريوت، عامل الكتب، 1406هـ.ق، ص57؛ النووي، 

يحيى بن رشف: صحيح مسلم برشح النووي، ط1، بريوت، دار الكتاب العريّب، 14907هـ.ق/ 1987م، ج10، ص29. 

]2] سورة البقرة، اآلية 106.

]3] سورة النحل، اآلية 101.
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نسخت  إنها  وقالوا:  الكريم  القرآن  نقصان  عن  عندهم  تحدثت  التي  للّروايات 

ثم  والسور  اآليات  تلكم   نبيّه عىل  أنزل  قد  كان  سبحانه  الله  أن  أي  تالوتها، 

نسخها مع حكمها أو بدون حكمها.

بعض علامء االمامية ذهبوا إىل أن هاتني اآليتني ال تدالن عىل نسخ التالوة أصاًل 

وذلك ألمور، منها:

 أن لفظ »آية« يف قوله تعاىل: ﴿ٻ  ٻ  ٻ  ٻ... ﴾ إذا ورد يف القرآن . ]

الفقرة  ال  للعادة،  الخارق  العظيم  األمر  به  يراد  فإنه  املفرد  بصيغة  الكريم 
القرآنيّة.

 ولو ُسلَِّم، أّن قوله تعاىل: ﴿ٻ  ٻ  ٻ  ٻ... ﴾ املراد به النسخ فقد . 2
ورد يف مقام التعريض بأهل الكتاب واملرشكني فال بّد وأن يراد به نسخ ما 
عىل  اآليات  سياق  السياقية.  القرينة  هذه  ألجل  السابقة  الرشايع  يف  ورد 

الشكل اآليت: ﴿  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  
چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦڦ  
چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  

ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ﴾]]].
فمع وجود هذه القرائن قبل اآلية وبعدها نعلم أن املقصود من اآلية ها هنا هو 
تبديل استقبال بيت املقدس يف الصالة بحكم استقبال الكعبة فيها، ومن ثم ندرك 
أن املقصود من تبديل آية مكان آية يف قوله تعاىل: ﴿ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ...﴾ تبديل 

حكم استقبال بيت املقدس يف الصالة بحكم استقبال الكعبة فيها، أو نظائره.]2]

وقد أورد علامء العامة مناذج كثرية عىل نسخ التالوة نذكر منها: 

ففي الصحيحني عن عبد الله بن عباس: قال عمر بن الخطاب وهو جالس عىل 

]1] سورة البقرة، اآليات 108-106.

]2] انظر: العسكري، القرآن الكريم وروايات املدرستنَْي، م.س، ج2، ص351 وما بعدها؛ وانظر: مرتىض العاميّل، جعفر: حقائق 

سة النرش اإلسالمّي التابعة لجامعة املدرِّسني، 1410هـ.ق، ص314.  سة، مؤسَّ ة حول القرآن، ط1، قم املقدَّ هامَّ
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، وأنزل عليه الكتاب، فكان  منرب رسول الله: أن الله قد بعث محمًدا بالحقِّ
ماّم أنزل عليه آية الرجم، قرآناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله، ورجمنا 
بعَده، فأخىش أن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجَم يف كتاب الله، 
فيضلُّوا برتك فريضة أنزلها الله، وأن الرجَم يف كتاب الله حّق عىل من زىن إذا أحَصن 

من الرجال والنساء، إذا قامت البيّنة، أو كان الحبل، أو االعرتاف]]].

البخاري  صحيح  يف  ثبت  بكم«  كفر  فإنه  آبائكم  عن  ترغبوا  »ال  آية:  ومنها: 

بسنده عن عمر بن الخطاب يف خطبته املشهورة قوله: »ثم إنا كنا نقرأ يف ما نقرأ 

من كتاب الله أن: )ال ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم(، أو 

)أن كفرًا بكم أن ترغبوا عن آبائكم(«]2].

القول  إىل  لذهابهم  املسترشقني،  إىل  اللّوم  توجيه  نستطيع  ال  البيان  هذا  بعد 

بالتحريف استناًدا إىل فكرة »نسخ التالوة« املوجودة يف كتب العامة، وال بّد من رفضه 

نظرًا للوازمه الباطلة وهي التحريف الذي هو أمر باطل باإلجامع، ولألسف ال يقبل 

بعض الباحثني حتى النقاش يف أصل فكرة نسخ التالوة فيقول: »إن من أبرز سامت 

أهل األهواء -يف هذا الزمان- معاداَة صحيحِ السنة النبوية، والتذرَُّع إىل إبطالها بأدىن 

مالبسة وأهون األسباب، بل وجعل األهواء والعقول البرشية القارصة حاكمًة عليها 

قبواًل ورًدا،... ومن تلك البابة: مسألُة نسخ التالوة مع بقاء الحكم الرشعّي، حيث 

ال يفتأ أهل األهواء ينكرونها قدميًا وحديثًا، وال يقترص األمر عىل مجرَّد اإلنكار، بل 

ى إىل رمي ما صحَّ من األحاديث يف إثباتها بأقذع األلفاظ وأسوأ العبارات«]3]. يتعدَّ

ا: رأي علماء اإلمامية في نسخ التالوة:
ً
ثالث

التحريف، ألن هناك  التالوة« واعتربوه رضبًا من  رفض علامء اإلمامية »نسخ 

مالزمة واضحة بني القول بنسخ التالوة والذي هو »رفع اآلية من املصحف الرشيف 

دون  التالوة  »نسخ  الخويئ:  السيد  يقول  بالنقيصة.  التحريف  وبني  نزولها«،  بعد 

اج القشريي النيسابورّي، صحيح مسلم، م.س، ح1691.  اري، م.س، ح6830؛ ابن الحجَّ اري، صحيح البخَّ ]1] البخَّ

اري، م.س، ح6830. اري، صحيح البخَّ ]2] البخَّ

.salafcenter.org/ :3] "نسخ التالوة دون الحكم والرّد عىل شبهات املنكرين"، مركز سلف للبحوث والدراسات[
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ثم  القرآن  من  كانت  اآلية  هذه  إن  فقالوا:  الرّجم  بآية  لذلك  مثّلوا  قد  الحكم: 

نسخت تالوتها وبقي حكمها، وقد قّدمنا لك يف بحث التحريف أن القول بنسخ 

التالوة هو نفس القول بالتحريف وأوضحنا أن مستند هذا القول أخبار آحاد وأن 

أخبار اآلحاد ال أثر لها يف أمثال هذا املقام«]]].

يقول العالمة معرفت: هناك مزعومة لهج بها كثري من أصحاب الحديث وجامعة 

من أصويّل العاّمة، حاولوا معالجة ما صّح لديهم من روايات تنّم عن ضياع كثري من آي 

القرآن، فحاولوا توجيهها بأسلوب مختلق، قالوا: إنها من منسوخة التالوة، ولو فرض الحكم 

باقيًا مع األبد. كام يف آية »الرضعات العرش« وآية »رجم الشيخ والشيخة« وآية »ال ميأل 

 ،جوف ابن آدم إال الرتاب« وغريهّن كثري، حسبوها آيات قرآنية، كانت تتىل عىل عهده

لكّنها رفعت يف ما بعد ونسيت عن الصدور، وإن بقي حكمها واجب العمل أبًدا. وبهذا 

األسلوب الغريب حاولوا توجيه ما عساه كان ثابتًا لديهم من صحاح األحاديث.

القرآن،  وأّما علامؤنا املحّققون فقد شطبوا عىل هكذا روايات تخالف رصيح 

ومل يصّح لديهم يشء من أسانيدها بتاتًا، وألن كتاب الله العزيز الحميد أعّز شانًا 

وأعظم جانبًا من أن يحتمل التحريف]2]. وقد تقّدم الكالم عن شبهات املسترشقني 

عىل آية الرجم وغريها يف مبحث تحريف القرآن الكريم.

وأكّد السيد الخويئ أيًضا: بأن نسخ التالوة هذا إما أن يكون قد وقع من رسول 

الله وإما أن يكون ممن تصدى للزعامة من بعده، فان أراد القائلون بالنسخ 

وقوعه من رسول الله فهو أمر يحتاج إىل اإلثبات. وقد اتفق العلامء أجمع عىل 

عدم جواز نسخ الكتاب بخرب الواحد، بل قطع الشافعي وأكرث أصحابه، وأكرث أهل 

الظاهر بامتناع نسخ الكتاب حتى بالسنة املتواترة، وإليه ذهب أحمد بن حنبل 

يف إحدى الروايتني عنه، وعىل ذلك فكيف تصح نسبة النسخ إىل النبّي بأخبار 

]1] الخويّئ، البيان يف تفسري القرآن، م.س، ص284-283.

]2] انظر: معرفت، صيانة القرآن من التحريف، م.س، ص25-24. 
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التي  الروايات  من  جملة  تنايف   النبّي إىل  النسخ  نسبة  أن  مع  الرواة؟  هؤالء 

تضمنت أن االسقاط قد وقع بعده. وإن أرادوا أن النسخ قد وقع من الذين تصدوا 

للزعامة بعد النبّي فهو عني القول بالتحريف]]].

فاملسألة ال محيص منها )مانعة خلو( ال تخلو: إما االلتزام بسقوط هذه الروايات 

واعتبارها  الروايات  هذه  بصحة  االلتزام  أو  االعتبار،  عن  العرشات  من  وأمثالها 

ورفعها فوق مستوى الشبهات، وبالتايل »إن االلتزام بصحة هذه الروايات؛ التزام 

بوقوع التحريف يف  القرآن«]2].

ملا  العلمي؛  والنظر  االعتبار  الروايات جميعها عن  بذلك سقوط هذه  فيثبت 

تقدم، والصطدامها بالقاعدة املجمع عليها بني املسلمني والتي يجب االعتامد عليها، 

املوجود  وأن  القرآن،  يف   التحريف  وقوع  »عدم  وهي  عنها،  االستغناء  ميكن  وال 

.[3[»بأيدينا هو جميع القرآن املنزل عىل النبّي األعظم

التحريف  يف  ورد  ما  وسائر  الرواية  حملهم  »وأّما  الطباطبايئ:  العالمة  ويقول 

وقد ذكر اآللويس يف تفسريه أنها فوق حّد اإلحصاء عىل منسوخ التالوة فقد عرفت 

فساده وتحققت أن إثبات منسوخ التالوة أشنع من إثبات أصل التحريف«]]].

]1] انظر: م.ن، ص206-205. 

]2]  معرفت، صيانة القرآن من التحريف، م.س، ص201.

]3] م.ن، ص200.

]4] الطباطبايّئ، امليزان يف تفسري القرآن، م.س، ج12، ص125.
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واإلعجاز  البالغة،  موضوعات:  أهمها  ومـن  واألسـلوبية،  اللّغوية  باملوضوعات 

القرآين، ولغـة القرآن الكـريم، واألسـلوب القرآين، وغريب القرآن وغري ذلك.

صّحة  يف  التّشكيك  خاللها  من  حاولوا  عدة،  مطاعن  القرآن  عىل  أوردوا  وقد 

القرآن  إعجـاز  نفيهم  الله، ومنها محاولة  الكريم وقدسيّته وصـدوره عن  القرآن 

والتّشكيك يف صّحة أسلوبه وعظمة بيانه.

ومن جهة أخرى، يقوم بعض املسترشقني بتحليل اآليات القرآنيّة عىل أّنها أثر 

أديب مثل أّي نصٍّ أديب آخر، وهم يريدون من وراء ذلك إثبات برشية القرآن الكريم 

وأنّه من صنع النبّي حتى وإن اعرتف بعضهم بأنه نص ال يشبه النصوص العربيّة 

األخرى.

نعرض أواًل: للشبهات العامة التي أوردوها عىل اإلعجاز القرآين، ثم نعرض بعض 

النامذج من كالم بعض املسترشقني أمثال: »جولدتسيهر«، »وهاملتون« وغريهام، 

والردود عليها؛ وبهذا يتّضح حال الّنامذج االسترشاقيّة األخرى.



المبحث الرابع

 إعجاز القرآن

4
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 القرآن الكريم هو املعجزة الخالدة لرسول الله وقد تحّدى العرب بأن يأتوا 

ولو بسورة واحدة أو حديث مثله، والواقع التاريخي شاهد حّي عىل عجز الجميع 

املباركة إىل يومنا هذا، لقوله تعاىل: ﴿ڀ   ڀ  ٺ   آياته  اإلتيان مبثل  عن 

ڤ      ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ  
ڤ  ڤ  ڦ  ﴾]]].

ومـن املجاالت التي اهتّم بها املسترشقون يف الّدراسات القرآنيّة اهتاممهم

بهات العامة للمستشرقين على 
ّ

المطلب األول: الش
إعجاز القرآن:

القرآن  بإعجاز  اإلقرار  عدم  هو  االسترشاقيّة  البيئة  يف  ساد  الذي  املوقف  إّن 

 Encyclopedia( الربيطانية  املعارف  دائرة  يف  ورد  ما  ذلك  مناذج  ومن  الكريم، 

مام  وصفاًء  القرآن جاماًل  لغة  بإعجاز  »القول  القرآن:  مادة  Britannica( ضمن 

يعجز عن محاكاته األنس والجن حتى فصحاء العرب وبلغاؤهم أمر غري مقبول«]2].

ميكن تقسيم  هذه الشبهات العاّمة إىل قسمني: 

األول: الّشبهات التي تّدعي الّنقص والخطأ يف األسلوب واملحتوى القرآيّن. 

الثاين: الّشبهات التي تنفي اإلعجاز يف القرآن وأن البرش غري قادرين عىل اإلتيان 

مبثله. 

: القسم األول من الشبهات حول إعجاز القرآن:
ً

أوال

الشبهة األوىل:

إن اإلعجاز القرآين يرتكز بصورة رئيسة عىل الفصاحة والبالغة القرآنيّة ونحن 

]1] سورة اإلرساء، اآلية 88.

]2] الوزان، عدنان: موقف املسترشقني من القرآن الكريم دراسة يف بعض دوائر املعارف الغربيَّة، ال ط، ال م، ال ن، ال ت، ص23.
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نعرف أّن العرب قد وضعوا قواعد وأسًسا للفصاحة، والبالغة، والبيان تعترب هي 

املقياس الرئيس يف متييز الكالم البليغ من غريه. وبالرغم من ذلك نجد يف القرآن 

الكريم، بعض اآليات ال تنسجم مع هذه القواعد بل تخالفها األمر الذي يدعونا إىل 

القول إّن القرآن الكريم ليس معجزًا ألنه مل يس عىل نهج القواعد العربيّة وأصولها. 

وتسد الشبهة بعض األمثلة لذلك.

وميكن أن تناقش هذه الشبهة بأسلوبني رئيسني؛ هام:

مع  انطباقها  وبيان  الشبهة  تسدها  التي  والتفصيالت  األمثلة  مالحقة  األول: 

القواعد العربيّة املختلفة وانسجامها معها. ومالحظة شتى القراءات القرآنيّة التي 

الشبهة  لورود  يبقي مجااًل  الذي ال  بالشكل  القواعد،  الكثري منها مع هذه  يتفق 

عليها. وسيأيت مناقشة بعض األمثلة التي ذكروها يف هذا املجال.

الثاني: مناقشة أصل الفكرة وذلك بمالحظة أمرين:

 أن تأسيس قواعد اللغة العربيّةكان يف وقت متأخر عىل نزول القرآن الكريم . ]

ويف العصور األوىل للدول اإلسالميّة بعد أن ظهرت الحاجة إليها بسبب التوّسع 

اإلسالمّي الذي أدى إىل اختالط العرب بغريهم من الشعوب. وال شك أن القرآن 

الكريم كان أهم تلك املصادر التي اعتمد عليها واضعو هذه القواعد يف صياغتها 

وتأسيسها ألنه أوثق املصادر العربيّة والكالم البليغ الذي بلغ القمة. وعىل هذا 

األساس التاريخي لوجود قواعد اللغة العربيّة يجب أن يكون املوقف تجاهها 

القياس الذي يتحكم يف صحتها وخطئها ال أن نجعل  القرآن هو  أن نجعل 

القواعد مقياًسا نحكم به عىل القرآن. 

 ثم إذا الحظنا موقف العرب املعارصين للقرآن الكريم -وهم ذوو الخربة . 2

للبالغة  أذعنوا واستسلموا  العربيّة- وجدناهم قد  باللغة  الفائقة  واملعرفة 

القرآنيّة وتأثروا بها وذلك إميانًا منهم بأنه يسري عىل أدق القواعد واألساليب 

العربيّة يف البيان والتعبري، ولوكان يف القرآن الكريم ما يتناىف مع قواعد اللغة 
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العربيّة وأصولها لكان من الجدير بهؤالء األعداء أن يتخذوا ذلك وسيلة لنقد 

القرآن ومنفًذا للطعن به.

الشبهة الثانية:

اهتم املسترشقون بقصص األنبياء يف القرآن الكريم، وعقدوا مقارنـات لكـثري 

واهتم  الجديد.  والعهد  القديم  العهد  أسفار  يف  يقابلها  مبا  القصص  هذه  من 

القرآين   وبالتصور  والنرصانية،  باليهودية  املرتبطة  باملوضوعات  أيًضا  املستـرشقون 

للديانتني، وبالنقـد القرآين  لهام]]]. ومن الشبهات التي طرحوها يف هذا ملجال هي 

أن القرآن قد تحدث عن قصص األنبياء كام تحدثت الكتب الدينيّة األخرى كالتوراة 

واإلنجيل عنها، وعند املقارنة بني ما ذكره القرآن وما ورد يف التوراة واإلنجيل نجد 

القرآن يخالف تلك الكتب يف حوادث كثرية ينسبها إىل األنبياء وأممهم األمر الذي 

يجعلنا نشك يف أن يكون مصدر القرآن الوحي اإللهي.

الدينيّة  الكتب  أن هذه  إذا عرفنا  للمناقشة  أن تصمد  الشبهة ال ميكن  وهذه 

قد تعرضت للتحريف والتزوير باإلضافة إىل أن مالحظة محتوى الخالف بني القرآن 

الكريم والكتب الدينيّة األخرى يدعونا بنفسه لإلميان بصدق القرآن الكريم، حني نجد 

التوراة واإلنجيل يذكران يف قصص هؤالء األنبياء مجموعة من الخرافات واألوهام 

يتجاوزها القرآن الكريم، وينسبان إىل األنبياء أعاماًل ومواقف ال يصح نسبتها إليهم 

وال تليق برسل اللّه والقّوامون عىل رشيعته ودينه بل ال تليق مبصلحني عاديني من 

عامة البرش كام يتبني ذلك بوضوح عند املقارنة بني القرآن والكتب الدينيّة األخرى]2].

الشبهة الثالثة:

إن أسلوب القرآن يف تناوله األفكار واملفاهيم وعرضها ال ينسجم مع أساليب 

البالغة العربيّة وال يسري عىل الطريقة العلميّة يف املنهج والعرض وذلك ألنه يجعل 

]1] حسن، دراسات  القرآن الكريم عند املسترشقني عىل ضوء علم نقد الكتاب املقّدس، م.س، ص3.

ن،  ال  م،  ال  ط3،  املصطفى،  دين  إىل  الهدى  جواد:  د  محمَّ البالغي،  انظر:  املقارنة،  هذه  عىل  التفصييّل  لالطِّالع   [2[

1405هـ.ق/1985م، ج2.
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التاريخ  يف  القرآن  يتحدث  فبينام  بعض  مع  بعضها  متشابكة  املتعددة  املواضيع 

ينتقل إىل موضوع آخر من الوعد والوعيد والحكم واألمثال واالحكام وغري ذلك 

من الجهات فال يجعل القارئ قادًرا عىل اإلملام باألفكار القرآنية، مع أن املوضوعات 

القرآنيّة لوكانت معروضة عىل شكل فصول وموضوعات مستقلة لكانت الفائدة 

األسلوب  مع  منسجاًم  العرض  وكان  أسهل  منه  واالستفادة  أعظم  عليه  املرتتبة 

العلمي املنهجي الصحيح. 

وتناقش هذه الشبهة عىل أساس النقطتني التاليتني:

األوىل: أّن القرآن الكريم ليس كتابًا علميًا وال كتابًا مدرسيًا فهو ليس كتاب فقه 

أو تاريخ أو أخالق وإمنا هوكتاب هداية وتربية وهدفه األساس هو إحداث التغيري 

التدرج،  ويف  العرض  طريقة  يف  الهدف  لهذا  القرآين خضع  واألسلوب  االجتامعي. 

يف النزول ويف غري ذلك من الظواهر القرآنيّة؛ كوجود الناسخ واملنسوخ واملحكم 

واملتشابه. 

الثانية: أن هذه الطريقة يف العرض ميكن أن تعترب إحدى امليزات التي يتجىّل 

املوضوعات  التّشابك يف  بالرغم من هذا  فإنه  أوضح  القرآين بصورة  اإلعجاز  فيها 

متكّن القرآن الكريم من االحتفاظ بجامل األسلوب وقّوة التأثري وحسن الوقع عىل 

األسامع والنفوس؛ األمر الذي يدلل عىل براعة متناهية وقدرة عظيمة عىل عرض 

املوضوعات وطرح األفكار.

الّشبهة الرابعة:

ال شك أن ذوي القدرة واملعرفة باللغة العربيّة يتمكنون من اإلتيان مبثل بعض 

أن  املعقول  فمن  الكلامت  بعض  القدرة يف  تتوفر هذه  القرآنية، وحني  الكلامت 

تتوفر أيًضا يف كلامت أخرى. وهذا ينتهي بنا إىل أن نجزم بوجود القدرة عىل اإلتيان 

بسورة أو أكرث من القرآن الكريم لدى أمثال هؤالء ألن من يقدر عىل بعض القرآن 

ميكن أن نتصور فيه القدرة عىل الباقي بشكل معقول.
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واملناقشة يف هذه الشبهة واضحة، ألن اإلعجاز القرآين يتمثل يف جانبني رئيسني: 

جانب األسلوب والرتكيب البياين، وجانب املضمون واملحتوى واألفكار. ويف كل من 

الجانبني ال مجال لهذا الوهم والخيال.

أما يف جانب املضمون فمن الواضح أن القدرة عىل إعطاء فكرة أو فكرتني ال 

واملفاهيم ويف  األفكار  املنسجم من  الكبري  املقدار  إعطاء هذا  القدرة عىل  يعني 

الظروف املوضوعية والذاتية نفسها التي جاء فيها القرآن الكريم. والتحدي الذي 

رشحناه يف سابقا كان ضمن الظروف الخاصة التي عاشها النبّي محمد وجاء فيها 

القرآن الكريم.

وأما يف جانب األسلوب فإن القدرة عىل جملة أو مقدار من الكلامت ال يعني 

إال  تتوفر  أو  أن توجد  التي ال ميكن  املتعددة  الرتكيب بعنارصه  القدرة عىل متام 

ميكن  بأنّه  الرصفة  لفكرة  املسترشقني  بعض  استند  وقد  بكامله.  الرتكيب  ضمن 

اإلتيان مبثل القرآن وسيأيت الكالم عنها.

الشبهة الخامسة:

اإلتيان مبثله؛ فاملعجزة  البرش عن  القرآن ليس معجزة وإن كان يعجز جميع 

يجب أن تكون صالحة ألن يتعرف جميع الناس عىل جوانب التحدي فيها؛ كونها 

دليل النبوة التي يراد بواسطتها إثبات النبوة لهم. والكالم البليغ ال يكفي يف إعجازه 

عجز الناس عن اإلتيان مبثله، ألّن معرفة جوانب التحدي واإلعجاز فيه، من بالغته 

وسمو التعبري فيه ال تتوفر إال للخاصة منهم الذين ميارسون الكالم العريب ويعرفون 

دقائق تركيبه وميزاته.

وميكن أن تناقش هذه الشبهة باملناقشات التالية:

األوىل: الشبهة تتضمن اعرتافًا باإلعجاز، ولكنها تناقش يف دائرته وقدرة الناس 

عىل فهم هذا اإلعجاز واستيعابه.

الثانية: اإلميان باملعجزة ال يتوقف عىل التجربة الشخصية ولكل فرد فرد، وإمنا 
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ميكن أن يتحقق ذلك عن طريق معرفة ذوي االختصاص والخربة من الناس، اليشء 

الذي يجعلنا نصدق باملعجزة، وهذا هو السبيل الوحيد إلمياننا بكثري من حقائق 

الكون وخصائص عامل الطبيعة. 

الثالثة: إن فكرة االعجاز يف القرآن الكريم من املمكن أن ترشح وتوضح عىل 

نطاق واسع وليس ذلك مام يتعس فهمها فيفهمها الناس عىل حّد سواء، العريب 

منهم وغري العريب وذوو االختصاص وغريهم ألن إعجاز القرآن ال يختص بالجانب 

البالغي من أسلوبه بل هو املعجزة الخالدة التي ال تفنى والتي ال تختص بأّمة دون 

أخرى. وهناك جوانب كثرية لإلعجاز القرآين]]].

المطلب الثاني: آراء بعض المستشرقين في اإلعجاز القرآني:

لخصائص  خاضـًعا  أدبيـًا  نًصا  بوصفه  الكريم  القرآن  مع  املسترشقون  تعامل 

األدب البرشي، نازعني عنه سمة القدسية الدينيّة، فإن »هـذا -يف الواقـع - انعكاس 

لطبيعة تعامل املسترشقني مع كتبهم الدينيّة؛ حيث يدرسونها كمـا يدرسـون اآلثار 

األدبية القدمية واألساطري واملالحم الخرافية. وهذه الظاهرة تكاد تكون عامـة يف 

مراحـل  مـن  مرحلة  ميثل  باعتباره  للقرآن  تعرضوا  حيث  األدب«؛  »تاريخ  كتب 

األدب العريب، وقّوموه باملقاييس األدبية األوروبية تارة، وبالعربيّة تارة أخرى«]2].

يقول هاملتون جيب وهو يتحدث عن القرآن الكريم: »وليس غريبًا أن ال يجد 

املسلم يف أي كتاٍب مقدٍس آخر شيئًا من هذه الصفة الشعرية الشعورية، وهذه 

القوة عىل تأييد ملكة الروح الحدسية وتقويتها، والطفرة الصاعدة للعقل والروح 

الزائلة يف  الظواهر  الكامن وراء  الواقع  تجربٍة محسوسٍة عىل  يقفا من خالل  يك 

عامل املادة، غري أن هذا ليس هو كّل يشٍء هنالك؛ إذ تقف شخصية محمد نفسه 

مرتبطًة ارتباطًا ال انفصام له بالقرآن بروابط من املشاعر الحارة التي يسبغها الحب 

]1] انظر: الحكيم، علوم القرآن، م.س، ص041 - 641.

]2] مقبول، إدريس: الدراسات االسترشاقيّة للقران الكريم يف رؤية إسالميَّة، ال ط، ال م، ال ن، ال ت، ص23-22.
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اإلنساين، مكملًة للقدرة العقلية يف تعاليمه وللجوانب الشعورية يف لُغته«]]].

.وجيب هنا ينظر للقرآن أواًل: عىل أن القرآن الكريم من تأليف النبّي

وثانيًا: أنه يفهم هذا التميّز واإلعجاز يف لغة القرآن الكريم عىل أنه شعرية وحالة 

شعورية طاغية ناتجة عن تالحم محمد مع النص الذي يرى جيب أنه قد ألّفه 

بقدراته العقلية والنفسية الفذة. وقد تقدم الرّد عىل هذا الكالم يف مبحث الوحي. 

وقد ركّز ) دافيد صموئيل مرجليوث (، شبهاته عىل إثارة الشّك برواية الشعر 

العريب الجاهيل، فلعّل يف الشعر الجاهيل الذي مل يُرَو ما هو أبلغ من القرآن؛ وذلك 

وهذا  وفصاحته،  القرآن  بالغة  وعالمة عىل  أمارة  باعتباره  الجاهيل  الشعر  ملنزلة 

القول يطوي تحته تشكيًكا يف اإلعجاز البالغي للقرآن الكريم.

وأمنوذًجا من هذه الدراسات نذكر ما قام به »جولدتسيهر« مام يتصل مبباحث 

اإلعجاز؛ حيث يزعم:

أواًل: مشابهة القرآن لكالم الكهنة.

ثانًيا: ضعف بالغة املدين من القرآن.

ثالًثا: إنكار كل معجزات الرسول- طبًعا ومن ضمنها اإلعجاز القرآيّن]2].

افرتاءاتهم  بل  دراساتهم  املسترشقني يف  اعتمد »جولدتسيهر« وغريه من  وقد 

عىل األسلوب القرآين وإعجازه املنهج الِفيلُولُوِجي وقد تقدم الكالم عن هذا املنهج.

وركز »جولدتسيهر« أيًضا عىل مذهب »الرّصفة« لينفي إعجاز القرآن، ونسب 

إىل الشيعة القول بتفكيك السياقات القرآنيّة ماّم يرض بالتايل بالنظم القرآين.

الشيعة،  إىل  السياق  تفكيك  فكرة  نسب  اإلعجاز  نفي  أي  فكرته  يؤكد  ولك 

فقال: »ويف العهد املبكر لالنشـقاق الشـيعي حصـل فعـاًل االسـتدالل علـى الطعـن 

]1] جيب، هاملتون: يف النُّظم الفلسفة والدين يف اإلسالم، ال ط، دمشق، املركز العريّب للكتاب، 1980م، ص75.

]2] انظر: عرت، حسن: بيّنات املعجزة الخالدة، ط1، حلب، دار النرص، 1975م، ص400-390.  
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اآليـات  فـي  املعنـى  جهـة  مـن  السياق  تفكك  إىل  لإلشارة  الرسمي؛  القرآن  فـي 

اآليات  حذف  سببه  يكون  أن  ميكن  مام  بعـض  مـع  بعضـها  املتتاليـة  املتفرقـة 

الرابطة للسياق”  ]]].

وزعم أيًضا: »فال ريب أنهم -أي الشيعة- قـد هـدفوا إلـى إقامـة الربهـان عىل 

مدى التهاون والسطحية التي اتبعت يف كتابة املصحف العثامين، ألن لهـذه الكتابـة 

يرجـع ذلـك الطـابع املتقطـع غيـر متصـل السـياق واملالحـظ فـي مواضـع كثرية 

مـن نـص القرآن فـي زعمهم- حيث ترتب عىل ذلك يف رأيهم- تشويه ال عالج له يف 

الجامل املعجز لـنظم الكتـاب الكـريم الـذي يجـب أن يعتـرف بـه كـل مسـلم.... 

الرتتيـب  وإن  السـياق،  صـلة  فـي  انقطـاع  يسـود  الواحـدة  اآليـة  نفـس  ففـي 

الطبيعـي إمنا يعـاد أواًل إذا بحثنـا عـن متـام نصـف اآليـة فـي مكـان بعيـد عنهـا، 

وضـممنا مـا يتصـل بعضـه بـبعض مـن األجـزاء بعيـدة التشـعيب وهـذا تشـكك 

ناقـد، قـد يلـح أحيانًا مثله عىل النظر العلمي أيًضا، وإن مل يكن إىل هذا الحّد الذي 

ال يستسيغه العقل«]2]. 

هذا الكالم الذي ادعاه »جولدتسيهر« وباألخص ما نسبه إىل الشيعة من تحريف 

للقرآن، وتفكيك يف سياقاته الذي يؤّدي بالتايل إىل خلل يف ترتيب النظم وهو أحد 

أهم أوجه اإلعجاز القرآين. وهذا الكالم ال يتوافق مع الرأي العام والصحيح عند 

علامء اإلمامية كام أكدنا أكرث من مرّة سابًقا.

]1] جولدتسهر، مذاهب التفسري اإلسالمّي، م.س، ص295.  

]2] جولدتسهر، مذاهب التفسري اإلسالمّي، م.س، ص310.
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احتوى كتاب »تاريخ القرآن« لنولدكه عىل جملة من املباحث والشبهات عىل 

قراءات القرآن، والتي ميكن اعتبارها من املصادر األساسية للدراسات االسترشاقيّة 

التي جاءت من بعده.

ص  وكتاب »تاريخ القرآن«: يتكون من ثالثة أجزاء، والجزء الثالث هو جزء ُمَخصَّ

للقراءات القرآنيّة.

بُني هذا الجزء عىل ثالثة فصول:

ُخصص الفصل األّول للرسم، وبُني عىل أربعة مباحث: 

املبحث األول يف أخطاء النص العثامين، 

والثاين يف صياغات النسخ العثامنية، 

والثالث يف ضبط الكتابة، 

والرابع فُخصص للصياغات والقراءات غري العثامنية.

واستقل الفصل الثاين ببحث موضوع القراءة، بُني هو اآلخر عىل ثالثة مباحث: 

املبحث األول: فيه تسعة مسائل األوىل منها يف املصادر، والثانية يف العالقة مع 

الرسم، والثالثة يف صحة اللغة، والرابعة يف مبدأ التقليد، والخامسة يف مبدأ الغالبية، 

والسادسة يف توجيه القراءات، والسابعة يف تدريس القرآن والقراءات، والثامنة يف 

نقد الروايات، والتاسعة يف املذهب السلفي. 

املبحث الثاين يف القراء والقراءات عولجت فيه الّنقاط الخمسة اآلتية: األوىل يف 

املصادر، والثانية يف ملحة عن القراء القدماء، والثالثة يف التطور التاريخي، والرابعة 

القراءات  خصائص  يف  والخامسة  قراءة،  عرشة  واألربع  والعرش  السبع  نظام  يف 

املشهورة واختالفاتها.



436

املبحث الثالث: عولجت فيه كتب القراءات يف إحدى عرشة نقطة، األوىل يف 

القراءة املشهورة، والثالثة يف تطور نظام  القدمية، والثانية يف نشأة كتب  الحقبة 

القراءات السبع الكالسيكية، والرابعة يف توسيع نظام السبعة، والخامسة يف مصادر 

عن  كتابات  يف  والسابعة  املفردات،  عن  كتابات  يف  والسادسة  الشاذة،  القراءات 

التجويد، والثامنة يف الكتب الخاصة بالوقف، والتاسعة يف كتابات عن تعدد اآليات، 

والعارشة يف أعامل عن كتابة القرآن، والحادية عرشة يف كتب تفسري القرآن؛ بوصفها 

مصادر لعلم القراءات.

أّما الفصل الثالث فأُفرد ملخطوطات القرآن، يف خمسة مباحث مع ملحق: 

املبحث األول يف الوضع الراهن ألبحاث املخطوطات، 

والثاين خط املصاحف القدمية، 

والثالث يف تزويد املصاحف بعالمات القراءة واألجزاء وعناوين السور، 

والرابع يف تاريخ املخطوطات وتحديد أماكن كتابتها، 

والخامس يف نسخ القرآن الحديثة، أما امللحق فيتضمن مناذج من مخطوطات 

قرآن قدمية.

به جولدتسيهر وقد ضمنه  قام  ما  القرآنيّة   القراءات  الدراسات عن  بني  ومن 

من  مجموعة  فيه  وأثار  اإلسالمّي«  التفسري  »مذاهب  كتابه  من  األول  الفصل  يف 

الشبهات تداولتها الكتب االسترشاقيّة بعده، بل وبعض الكتّاب املعارصين له، وقد 

أخذ جولدتسيهر بعًضا من هذه الشبهات من كتاب نولدكه، ولكنها عىل كل حال 

هي أشهر ما ورد عىل مبحث القراءات]]] لذا سنشري إليها وإىل الردود عليها باختصار.

ة ردَّت شبهات »جولدتسيهر« حول القراءات، نذكر منها: »الرد عىل جولدتسيهر يف مطاعنه عىل القراءات  ]1] هناك كتب عدَّ

العثامين  الكردي؛ »رسم املصحف  القادر  د طاهر بن عبد  القرآن وغرائب رسمه« ملحمَّ د حسن جبل؛ »تاريخ  القرآنيَّة” ملحمَّ

»القراءات  القايض؛  الفتَّاح  لعبد  املسترشقني وامللحدين«  »القراءات يف نظر  الفتَّاح شلبي؛  للدكتور عبد  املسترشقني«  وأوهام 

د إسامعيل؛ »األحرف السبعة و منزلة القراءات منها« لحسن ضياء الدين العرت؛ »القراءات  أحكامها ومصادرها« لشعبان محمَّ

ة يف الرّد عىل شبهات املسترشقني  د سامل. وإن كانت هذه الردود والكتب مهمَّ القرآنيَّة وصلتها باللهجات« للدكتور رشاد محمَّ

kيف مجال القراءات؛ ولكنَّنا نلحظ يف أغلب هذه الردود التي صدرت من العامة أنَّها مبنيَّة عىل أسس موضوعيَّة مسلَّمة عندهم، 



437

الفصل الخامس: مباحث علوم القرآن يف دراسات املسترشقني

المطلب األّول: شبهات على القراءات القرآني�ة ورّدها:  

ات القرآنّية واضطراب النص: : الشبهة األولى: اختالف القراء
ً

أوال

إن أحد معاين االضطراب وعدم الثبات يف النص القرآين أن يقرأ النص عىل وجوه 

مختلفة وصور متعددة، ويكون بني هذه الصور تناقض يف املعنى وتعارض يف املراد، 

وتضارب يف الهدف، وال يعرف املوحى به من هذه الصور من غريه.

يقول »جولدتسيهر« فال يوجد كتاب ترشيعي احتفظت به طائفة دينية عىل أنه 

نص منزل موحى به، يقدم نصه يف أقدم عصور تداوله مثل هذه الصورة من االضطراب 

وعدم الثبات، كام نجد يف نص القرآن«]]]. فيزعم هنا أن النص القرآين  مضطرب، وغري 

ثابت، وفيه اختالف كثري. يُفهم من كالمه أن نص القرآن هو من أكرث النصوص الدينيّة 

اضطرابًا عىل اإلطالق. وميكن تسجيل مالحظات عّدة عىل هذا الكالم؛ منها:

النصوص األصلية للكتب الساموية 	  إذا كان »جولدتسيهر« مل يطلع عىل 

من أين عرف أن نص القرآن هو من أكرث النصوص اضطرابًا؟!

اعرتف »جولدتسيهر« بأن التلمود يقول بنزول التوراة بلغات متعددة ويف 	 

وقت واحد. وهذا ميثل اختالفًا يف نصوص التوارة بال شك.

اعرتف أّن للتوراة أكرث من نسخة مختلفة، ثم إن علامء العرب أثبتوا أنه 	 

كانت هناك ثالث نسخ معروفة للتوراة. ولإلنجيل نسخ كثرية جًدا مختلفة اختالفات 

واسعة.

ونسبتهام 	  واإلنجيل  التوراة  تاريخ  أن  جيفري  آرثر  املسترشق  اعرتف 

وحرفيتهام أبعد يشء عن الصحة والوثوق]2]. 

ة  يَّة القراءات وتواترها، واألحرف السبعة، وغري ذلك، وهذا ال يتوافق مع ما عليه علامء اإلماميَّة من عدم صحَّ من قبيل: حجِّ

. تواتر القراءات وغري ذلك كام سنبنيِّ

]1] جولد تسهري، مذاهب التفسري اإلسالمّي، م.س، ص4.  

د حسن حسن: الرّد عىل املسترشق اليهودّي جولدتسيهر يف مطاعنه عىل القراءات القرآنيَّة، ط2، الم، القاهرة،  ]2] جبل: محمَّ

كلِّيَّة القرآن الكريم يف جامعة األزهر، 1423هـ.ق، ص39-38. 

k
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ثانًيا: الرّد على الشبهة:

ال بّد أن نشري إىل أنّه إذا افرتضنا أّن القراءات أدت إىل تناقض واضطراب يف النص 

القرآين  فهذا دليل عىل عدم صحة القراءات أصاًل، ال عىل عدم صحة النص القرآيّن. 

القراءات  مبحث  يف  وآرائهم  اإلمامية  علامء  مباين  عىل  واضح  الكالم  هذا  طبًعا 

وبني  القرآين  النص  ثبوت  بني  فال مالزمة  القراءات  تواتر  يرون  ال  ألنهم  القرآنيّة؛ 

القراءات؛ ألن القرآن منقول إلينا بالتواتر بينام القراءات القرآنيّة ليست متواترة 

للضوابط  تخضع  التي  االجتهادية  األمور  من  اإلمامية  علامء  يعتربها  بل  أصاًل، 

واملوازين العلميّة من صحة النقل، وموافقة القواعد العربيّة املشهورة وغري ذلك، 

أنها  الفقهي مبجرد  االستدالل  القراءات حجة يف  أن  اإلمامية  فقهاء  يعترب  ولذا ال 

إذا  -أي  الفرض  هذا  لالنصاف  ولكْن  املشهورة،  العرشة  أو  السبعة  القراءات  من 

أدت القراءات إىل التناقض- من الصعوبة مبكان دفعه مع القول بحجية القراءات 

وتواترها؛ كام هو األمر عند علامء أهل السّنة.

النص  يف  تبديل  إىل  تؤدي  قراءة  بأي  نعرتف  ال  أننا  إىل  نشري  أن  بد  ال  وأيًضا 

القرآين؛ كأن نقرأ مكان كلمة »اهدنا« يف سورة الفاتحة كلمة »ارشدنا« وما شابه 

ذلك من قراءات نُسبت إىل الصحايب الجليل عبد الله بن مسعود والتي قد تُفهم 

عىل أنها توضيحات وتفسريات للنص، ال أنها قراءة للقرآن؛ وإال فهذه القراءات هي 

عدل القول بتحريف القرآن الكريم؛ وهو مرفوض باإلجامع.

عىل كل األحوال القراءات هي عبارة عن الوجوه املتعددة التي تواردت عىل 

نفسه،  القرآين  النص  يف  واضطراب  وتضارب  تناقض  إىل  تؤدي  وال  القرآين،  النص 

تعاىل: ﴿چ  چ   بقوله  الكريم  القرآن  عن  منفي  واالختالف  واالضطراب 

قد  نعم  ڈ﴾]]]،  ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ    ڍ   ڇ     ڇ       ڇ     چڇ  
تؤدي القراءات إىل اختالف يف املعنى ولكن هذا االختالف ال يؤدي إىل التضارب 

والتناقض حتاًم ومن األمثلة عىل ذلك:

]1] سورة النساء، اآلية 82.
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سورة  يف  تعاىل  قوله  فيه  كام  املعنى:  يف  واتحادهام  لفظًا  القراءات  اختالف 

قُرأت  مختلفة، كام  بأوجه  »ملك«  قُرئت  فقد  الفاتحة: ﴿ٺ  ٺ    ٺ﴾ 

ٹ   ﴿ٹ    تعاىل:  قوله  يف  )الرصاط-الساط(  أي  والصاد  بالسني  الرصاط 

ٹ  ﴾ وال فرق بينهام، وإمنا هو مراعاة للسان العرب ولهجاتهم]]].
﴿ی   الحديد:  سورة  يف  تعاىل  قوله  يف  كام  ومعنى،  لفظًا  القراءات  اختالف 

ی  ی  جئ    حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  
املعنى  يكون  التشديد  قراءة  فعىل  وتخفيفها،  الصاد  بتشديد  قرئت  مب﴾]2] 
مشتًقا من تصدق أي الذين يخرجون صدقات أموالهم، وعىل قراءة التخفيف يكون 

املعنى مشتًقا  من التصديق، أي الذين صدقوا الرسول وآمنوا مبا جاء به، فاملعنيان 

مختلفان، غري أنهام يجتمعان يف العبد املؤمن املتصدق]3] وقيل إن »حكمة هذا 

النوع من االختالف أن تكون اآلية مبنزلة آيتني وردتا إلفادة املعنيني جميًعا«]]].

أما اختالف التضاد فال وجود له يف القرآن، يقول ابن قتيبة يف مشكل القرآن: 

»االختالف نوعان: اختالف تغاير، واختالف تضاّد. فاختالف التّضاد ال يجوز، ولست 

واجده بحمد الله يف يشء من  القرآن...«]5].

ثانًيا: الشبهة الثانية: خلّو المصاحف من التنقيط:

الخليفة  كتبها  التي  املصاحف  خلّو  هو  القرآنيّة  القراءات  اختالف  سبب  إّن 

عثامن من النقط واإلعجام يقول »جولدتسيهر«: »وترجع نشأة قسم كبري من هذه 

االختالفات إىل خصوصية اللفظ العريب الذي يقدم هيكله املرسوم مقادير صوتية 

د بن أحمد بن عبد الغني: إتحاف فضالء البرش يف القراءات األربعة عرش، ط3، بريوت، دار الكتب  ]1] الدمياطي، أحمد بن محمَّ

العلميَّة، 1427هـ.ق، ج1، ص163. 

]2] سورة الحديد، اآلية 18.

املرصيَّة،  املعاهد  قطاع  مرص،  ط1،  العرش،  القراءات  توجيه  يف  الفكر  قالئد  د:  محمَّ القمحاوي،  قاسم؛  الدجوي،  انظر:   [3[

1427هـ.ق، ص164. 

]4] القايض، عبد الفتَّاح: القراءات يف نظر املسترشقني وامللحدين، ال ط، مرص، دار مرص للطباعة، ال ت، ص17. 

]5] الدينوري، تأويل مشكل  القرآن، م.س، ص33.
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تلك  وعدد  تحته،  أو  الهيكل  هذا  فوق  املوضوعة  النقط  تبًعا الختالف  مختلفة، 

النقط… وإًذا فاختالف الحركات يف املحصول موّحد القالب من الحروف الصامتة، 

كانا هام السبب األول يف نشأة حركة اختالف القراءات يف نص مل يكن منقوطًا أصاًل، 

أو مل تتحر الدقة يف نقطه وتدقيقه«]]].

رّد بعض علماء أهل السّنة على الشبهة:

حسب تاريخ جمع املصاحف فإن املصاحف التي جمعها الخليفة الثالث كانت 

العلامء يف  العرفان: »كان  الزرقاين يف مناهل  التنقيط والتشكيل يقول  خالية من 

الصدر األول يرون كراهة نقط املصحف وشكله، مبالغة منهم يف املحافظة عىل 

أداء القرآن كام رسمه املصحف، وخوفا من أن يؤدي ذلك إىل التغيري فيه... ولكن 

لنفس  إعجام املصحف وشكله  إىل  املسلمون  - فاضطر  تغري -كام علمت  الزمان 

ذلك السبب، أي للمحافظة عىل أداء القرآن كام رسمه املصحف، وخوفًا من أن 

الحقيقة  بهذه  التسليم  فيه«]2]. مع  التغيري  إىل  النقط والشكل  يؤدي تجرده من 

التاريخية أجاب بعض علامء العامة عن الشبهة عىل الشكل اآليت:

الوجه األول: أن قراءاته ورواياته قد ذاع أمرها، وتداول الناس القراءة بها يف 

 العهد النبوي، ومام يدل عىل ذلك ما رواه ابن عباس ريض الله عنه أن رسول الله

انتََهى  َحتَّى  َويَِزيُدين  أَْستَِزيُدُه  أَزَْل  فَلَْم  فَرَاَجْعتُُه،  َعىَل َحرٍْف  ِجرْبِيُل  قال: »أَقرآين 

إِىَل َسبَْعِة أَْحرٍُف  «]3]، متسكوا بهذا الحديث الذي مل يصح عندنا بل املروي يف كتبنا 

خالفه وأن القرآن مل ينزل عىل سبعة أحرف بل نزل عىل حرف واحد.

الَُم أن اَلًناَس يَُقولُوَن أن  فَعِن اَلُْفَضيِْل بِْن يََساٍر قَاَل: قُلُْت أِليَِب َعبِْد اَللَِّه َعلَيِْه اَلسَّ

القرآن نَزََل َعىَل َسبَْعِة أَْحرٍُف فََقاَل: »كََذبُوا أَْعَداُء اَللَِّه َولَِكنَُّه نََزَل َعىَل َحرٍْف َواِحٍد 

ِمْن ِعْنِد اَلَْواِحِد«]]]. 

]1] جولدتسيهر، مذاهب التفسري اإلسالمّي، م.س، ص9-8.

]2] الزرقاين، مناهل العرفان يف علوم القرآن، م.س، ص402. 

اج القشريي النيسابورّي، صحيح  اري، م.س، كتاب بدء الخلق، باب ذكر املالئكة، ح3219؛ ابن الحجَّ اري، صحيح البخَّ ]3] البخَّ

مسلم، م.س، كتاب صالة املسافرين وقرصها، باب بيان  أنَّ القرآن عىل سبعة أحرف،ح819.

]4] الكلينّي، الکايف، م.س، ج2، ص630.
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فهم استناًدا إىل النص املتقدم وغريه ادعوا أن الرسول تلقى القراءات السبع من 

جربيل وبلّغها ألصحابه. وعليه فزعم أن انعدام النقط هو سبب القراءات مردود 

عليه بشيوع القراءات القرآنيّة منذ العهد النبوي، وتدوينها، ما يجعل من الصعب 

ابتكار قراءة جديدة مع هذا الشيوع والتواتر، واألمر أصعب بعد التدوين وحمل 

الناس عىل مصحف واحد.

الوجه الثاين: يشبه الوجه األول، بل هو نفسه ألنه يعتمد عىل حديث السبعة 

أحرف فقد وردت عندهم روايات متعددة منها ما روي الستعجاب بعض الصحابة 

أنزل عىل  القرآن  أن  لهم  النبّي فبني  بها يف عهد  يعلموا  التي مل  القراءات  لبعض 

سبعة أحرف.

، فََقَرأَ ِقرَاَءًة أنَكرْتَُها  عن أيُب بن كعب قال كُْنُت يف املَْسِجِد، فََدَخَل رَُجٌل يَُصيلِّ

اَلَة َدَخلَْنا َجِميًعا  عليه ثم َدَخَل آَخُر فََقَرأَ ِقرَاَءًة ِسَوى قَرَاَءِة َصاِحِبِه، فَلاًَم قََضيَْنا الصَّ

عىَل رَسوِل اللِه َصىلَّ اللَُّه عليه]وآله] َوَسلََّم، فَُقلُت: إن هذا قََرأَ ِقرَاَءًة أنَكرْتَُها عليه، 

عليه]وآله]  اللَُّه  َصىلَّ  اللِه  رَسوُل  فأَمرَُهام  َصاِحِبِه،  ِقرَاَءِة  ِسَوى  فََقَرأَ  آَخُر  َوَدَخَل 

َن النبّي َصىلَّ اللَُّه عليه ]وآله] َوَسلََّم َشأنُهاَم، فََسَقَط يف نَْفيِس ِمَن  َوَسلََّم، فََقرَآ، فََحسَّ

التَّْكِذيِب، َواَل إْذ كُْنُت يف الَجاِهلِيَِّة، فَلاًَم َرأَى رَسوُل اللِه َصىلَّ اللَُّه عليه]وآله] َوَسلََّم 

ما قْد َغِشيَني، رَضََب يف َصْدِري، فَِفْضُت َعرَقًا وَكَأمنا أنظُُر إىل اللِه َعزَّ َوَجلَّ فَرَقًا، 

ِتي،  ْن عىَل أُمَّ فَقاَل يِل: يا أيَُبُّ أُرِْسَل إيَلَّ أن اقَْرأِ القرآن عىَل َحرٍْف، فَرََدْدُت إلَيِْه أن َهوِّ

ِتي، فَرَدَّ إيَلَّ الثًالِثََة  ْن عىَل أُمَّ ، فَرََدْدُت إلَيِْه أن َهوِّ فَرَدَّ إيَلَّ الثًانيَة اقَْرأُْه عىَل َحرْفنَْيِ

اللَُّهمَّ  فَُقلُت:  تَْسأَلُنيَها،  َمْسأَلٌَة  رََدْدتَُكَها  رَدٍَّة  بُكلِّ  فَلََك  أَْحرٍُف،  َسبَْعِة  عىَل  اقَْرأُْه 

رُْت الثًالِثََة لِيَوٍم يَْرَغُب إيَلَّ الَخلُْق كُلُُّهْم، حتَّى  ِتي، َوأَخَّ ِتي، اللَُّهمَّ اْغِفْر أِلُمَّ اْغِفْر أِلُمَّ

أهل  املنقولة يف مجامع  األحاديث  عليه]وآله].]]]. وغريها من  اللَُّه  إبْرَاِهيُم َصىلَّ 

السّنة، ويعترب هؤالء أن حديث نزول القرآن عىل سبعة أحرف هو من األحاديث 

املتواترة«. وقد ورد حديث: »نزل القرآن عىل سبعة أحرف« من رواية جمع من 

الصحابة: أيب بن كعب وأنس وحذيفة بن اليامن وزيد بن أرقم وسمرة بن جندب 

اج القشريي النيسابورّي، صحيح مسلم، م.س، ح820. ]1] ابن الحجَّ
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وسليامن بن رصد وابن عباس وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف وعثامن بن 

عفان وعمر بن الخطاب وعمرو بن أيب سلمة وعمرو بن العاص ومعاذ بن جبل 

وهشام بن حكيم وأيب بكرة وأيب جهم وأيب سعيد الخدري وأيب طلحة األنصاري وأيب 

هريرة وأيب أيوب، فهؤالء أحد وعرشون صحابيًا«]]].

ومدرسة أهل البيت، ال تؤمن بصحة حديث »نزل القرآن عىل سبعة أحرف« 

أو  السبع  بالقراءات  لو سلّمنا بصحته فال يصح تفسريه  تواتره، وحتى  فضاًل عن 

غريها؛ كام سنبنّي.

يكتِف  مل  األمصار  إىل  وأرسلت  العثامنية  املصاحف  كتبت  ملا  الثالث:  الوجه 

الخليفة عثامن بإرسالها وحدها، بل أرسل مع كل مصحف عاملًا من علامء القراءة 

يعلّم املسلمني القرآن وفق هذا املصحف، فكان كل واحد منهم يقريء أهل مرصه مبا 

تعلمه من القراءات الثابتة عن رسول الله بطريق التواتر التي يحتملها رسم املصحف، 

دون الثابتة بطريق اآلحاد واملنسوخة، وإن كان يحتملها رسم املصحف، فاملقصود من 

إرسال القارىء تقييد ما يحتمله الرسم من القراءات باملنقول منها تواترًا.

الوجه الرابع: لوكان مبعث اختالف القراءات وتنوعها خلّو املصاحف من النقط 

الرسم  كان  إذا  نفسه،  تلقاء  من  يختارها  بقراءة  يقرأ  قارىء  كل  وكان  والشكل، 

محتماًل لها، ومل يكن مبعثها الوحي واملشافهة والتلقي من رسول الله، لكان بعض 

القرآن من كالم البرش، ومل يكن كله وحيًا سامويًا منزاًل من عند الله، ولوكان كذلك 

لذهبت أهم خاصية ميتاز بها القرآن وهي اإلعجاز، ولو ذهبت خاّصيّة اإلعجاز مل 

يكن للتحدي به أي وجه.

نحن نسلم بصّحة هذه الفكرة؛ ألّن بعض القراءات بل أكرثها هي اجتهادات 

شخصية وهي ليست رواية عن رسول الله يف كثري من األحيان حتى نناقش أنها 

رواية آحاد أم رواية متواترة، ألن هذا البحث فرع إثبات أن هذه رواية أصاًل. وال 

نوافق أيًضا أن كل هذه القراءات هي وحي من الله تعاىل؛ كام سنبنّي.

]1] السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، م.س، ج1، ص163.
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أنّه ال يستطيع أن يبّدل يف  الله  القرآن سّجل عىل رسول  أّن  الخامس:  الوجه 

القرآن الكريم ومن هذه اآليات قوله تعاىل: ﴿   ڎ   ڎ  ڈ  ڈ       ژ     ژ  

ال    الرسول كان  فإذا  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ       گ﴾]]]، 
يستطيع تغيري حرف وال كلمة يف القرآن فكيف يستطيع ذلك أحد من الصحابة أو 

التابعني.

الوجه السادس: وعد الله بحفظ كتابه؛ كام قال يف سورة الحجر: ﴿ڳ  ڳ  

ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ﴾]2] وال شك أن قراءته بالرأي واالختيار تفيض إىل 
تعريض نصوصه للتحريف والتغيري، وذلك ينايف الوعد بحفظه.]3] 

السّنة  أهل  بعض علامء  دفاع  فمثاًل  التناقض  منها  يظهر  أخرى  أوجه  وهناك 

للقراءات  عثامن  جمع  قصة  أن   وهي  »جولدتسيهر«؛  شبهة  ورد  القراءات  عن 

يف مصحف واحد تقدح يف هذه الشبهة، وتبني عوجها، وذلك أّن السبب الباعث 

عىل جمعه للمصاحف هو اختالف الناس يف البلدان املفتوحة يف قراءات القرآن، 

فخيش حذيفة بن اليامن من ذلك، وصادف أن عثامن لديه التخّوف نفسه أيًضا، 

فمام يذكر أنّه: »ملا كان يف خالفة عثامن جعل املعلم يعلم قراءة الرجل واملعلم 

يعلم قراءة الرجل، فجعل الغلامن يتلقون فيختلفون حتى ارتفع ذلك إىل املعلمني، 

تختلفون  عندي  أنتم  فقال:  عثامن فخطب  ذلك  فبلغ  بعًضا،  بعضهم  كفر  حتى 

فمن نأى عني من األمصار أشد اختالفًا، فكأنه والله أعلم ملا جاءه حذيفة وأعلمه 

باختالف أهل األمصار تحقق عنده ما ظنه من ذلك«]]]. فالقراءات كانت موجودة 

قبل التدوين العثامين للمصحف، واختالف الناس فيها هو ما دفع عثامن للجمع 

يف مصحف واحد، فأين هذه الحقيقة التاريخية الثابتة من وجوه عديدة متواترة 

من زعم »جولدتسيهر« أن انعدام النقط واإلعجام هو السبب يف نشأة القراءات. 

]1] سورة الحاقَّة، اآليات 46-44.

]2] سورة الحجر، اآلية 9.

]3] انظر: القايض، القراءات يف نظر املسترشقني وامللحدين، م.س، ص86-26. 

اري، م.س، ج9، ص27. ]4] العسقاليّن، فتح الباري برشح صحيح البخَّ
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ولو سلّمنا أن القراءات كانت موجودة يف زمن النبّي، فهذا يعني أنها مأخوذة 

ومنقولة عنه، وهي وحي، وكام قال علامء أهل السّنة هي متواترة، فكيف يحق 

للخليفة الثالث أن يُلغي جملة من القراءات املتواترة عن النبّي ويوحّد األّمة عىل 

القراءات، ألنّه  الخليفة هو اعرتاف منه باجتهادية هذه  قراءة واحدة، فام فعله 

لوكان يعلم أنها قراءات رسول الله، أو أنها قراءات لبعض الصحابة وقد أمضاها 

بإلغاءها فهذا  قام  الرغم من ذلك  النبّي وقد نقلت بشكل متواتر عنه وعىل 

ترصف غري جائز، فهل يصدر من الخليفة فعل كهذا؟!

ليس  القراءات  املعترب يف  إّن  يقال يف جواب »جولدتسيهر«  قد  السابع:  الوجه 

الرسم العثامين، وإمّنا صحة القراءة وتواترها، ألنّنا قد نجد كلمة رسمت يف املصحف 

العثامين بشكل واحد، ولكنها يف بعض املواضع وردت فيها القراءات التي يحتملها 

الرسم، فاختلف فيها القرّاء، وتنوعت قراءاتهم، ويف بعض املواضع اتفق القراء عىل 

قراءتها بوجه واحد، ألّن غريه مل يصح به النقل، ومل تثبت به الرواية مع أن الرسم 

يحتمله، ومن األمثلة عىل ذلك: كلمة ) مالك( فقد وردت يف القرآن يف ثالث مواضع:

يف قوله تعاىل: ﴿ٺ  ٺ    ٺ  ﴾]]].

ک   ک   ڑ   ڑ      ژ   ژ   ڈ   ڈ       ﴿ڎ   تعاىل:  وقوله 

ں   ڱ        ڱڱ   ڱ      ڳڳ   ڳ   ڳ    گ   گ   گ   گ   ک   ک  
ں         ڻ   ڻ ﴾]2].

وقوله تعاىل: ﴿ڌ  ڎ  ﴾]3].

ورسمت هذه الكلمة برسم واحد يف املواضع الثالثة )ملك(، بحذف األلف بعد 

قرأها  من  فمنهم  فقط،  الفاتحة  قراءتها يف سورة  اختلفوا يف  القراء  ولكن  امليم، 

اتفقوا  فقد  عمران  آل  موضع  يف  وأما  بإثباتها،  قرأها  من  ومنهم  األلف،  بحذف 

]1] سورة الفاتحة، اآلية 4.

]2] سورة آل عمران، اآلية 26.

]3] سورة الناس، اآلية 2.
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عىل إثبات األلف، ويف موضع الناس اتفقوا عىل حذف األلف، فلو كانت القراءات 

املصحف  لرسم  تابًعا  القراءات  تنوع  وكان  والتلقني،  بالتلّقي  ال  والرأي  باالجتهاد 

بل شمل موضعي  فقط،  الفاتحة  القراءات مقصوًرا عىل موضع  اختالف  يكن  مل 

آل عمران والناس، لكنهم اختلفوا يف موضع واحد فقط، ما يبني أن القراءة ثابتة 

بالسند والرواية، وليس بالرسم الذي جعله »جولدتسيهر« أساًسا للقراءات.

نسلّم بأّن العربة بالرواية املنقولة بطريقة صحيحة عن رسول الله، حتى لومل 

تبلغ حّد التواتر، وليس العربة بالرسم العثامين، ولكن ما ال نسلم به أن ما قام به 

بعض القرًاء ليس اجتهاديًا.

المطلب الثاني: رأي اإلمامية بتواتر القراءات والمعالجة 
الصحيحة لشبهات جولدتسيهر:

وهم:  السبعة؛  للقرّاء  دقيقة  ترجمة  البيان  كتابه  يف   الخويئ السيد  قّدم 

عبد الله بن عامر، وابن كثري املك، وعاصم بن بهدلة الكويف، وأبو عمرو البرصي، 

وحمزة الكويف، ونافع املدين، والكسايئ الكويف. وأضاف ترجمة ثالثة قراء  آخرين  

هم: خلف بن هشام البزار، ويعقوب بن إسحاق، ويزيد بن القعقاع]]]. وبعد هذا 

العرض ألحوال القرّاء توّصل إىل النتائج اآلتية:

بأخبار  إلينا  نقلت  القراءات  بأن  القطع  يورث  الرواة  استقراء حال  أن  األول: 

اآلحاد. فبعض هؤالء الرواة مل تثبت وثاقته.

التأمل يف الطرق التي أخذ عنها القراء، يدلنا داللة قطعية عىل أّن  أّن  الثاين: 

هذه القراءات إمنا نقلت إليهم بطريق اآلحاد.

الثالث: اتصال أسانيد القراءات بالقراء أنفسهم يقطع تواتر األسانيد.

تابعيه عىل  الرابع: احتجاج كل قارئ من هؤالء عىل صحة قراءته، واحتجاج 

]1] انظر: الخويئ، البيان يف تفسري القرآن، م.س، ص146-121.
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ذلك أيًضا، وإعراضه عن قراءة غريه دليل قطعي عىل أن القراءات تستند إىل 

إثبات  يحتج يف  مل   النبّي عن  متواترة  لوكانت  ألنّها  وآرائهم،  القراء  اجتهاد 

صحتها إىل االستدالل واالحتجاج]]].

عن  التواتر  تنفي  السّنة  أهل  علامء  من  جملة  آراء  إىل  الخويئ  السيد  وأشار 

مل  ما  القراءات  بهذه  االحتجاج  صحة  عدم  يؤكد  وهذا  وغريها  السبع  القراءات 

تخضع للضوابط العلميّة املعتربة.

قال ابن الجزري: »كل قراءة وافقت العربيّة ولو بوجه، ووافقت أحد املصاحف 

التي ال يجوز رّدها،  الصحيحة  القراءة  احتاماًل، وصح سندها فهي  العثامنية ولو 

وال يحّل إنكارها، بل هي من األحرف السبعة التي نزل بها  القرآن، ووجب عىل 

الناس قبولها سواء كانت عن األمئة السبعة أم عن العرشة، أم عن غريهم من األمئة 

املقبولني، ومتى اختل ركن من هذه األركان الثالثة أطلق عليها ضعيفة، أو شاذة، 

أو باطلة سواء كانت من السبعة أم عمن هو أكرب منهم«.

بذلك  رصح  وقد  والخلف.  السلف  من  التحقيق  أمئة  عند  الصحيح  هو  هذا 

اإلمام الحافظ أبو عمرو عثامن بن سعيد الداين، ونص عليه يف غري موضع اإلمام 

أبو محمد مك بن أيب طالب، وكذلك اإلمام أبو العباس أحمد بن عامر املهدوي، 

وحققه اإلمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسامعيل املعروف بأيب شامة 

وهو مذهب السلف الذي ال يعرف عن أحد منهم خالفه]2].

وبعد أن عرض السيد الخويئ جملة من آراء علامء أهل السّنة، قال: »هل تبقى 

بعدمه؟ وهل  كلّهم  األعالم  بعد شهادة هؤالء  القراءات  يف  التواتر  لدعوى  قيمة 

ميكن إثبات التواتر بالتقليد، وباتّباع بعض من ذهب إىل تحققه من غري أن يطالب 

بدليل، وال سيام إذا كانت دعوى التواتر ماّم يكّذبها الوجدان؟!«]3].

]1] انظر: الخويّئ، البيان يف تفسري القرآن، م.س، ص150-149. 

د الضباع، ال  د بن يوسف: النرش يف القراءات العرش، تحقيق: عيّل محمَّ د بن محمَّ ]2] ابن الجزري، شمس الدين أبو الخري محمَّ

ط، ال م، املطبعة التجاريَّة الكربى، ال ت، ج1، ص9. 

]3] الخويّئ، البيان يف تفسري القرآن، م.س، ص155. 
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وأّما بالنسبة لحديث األحرف السبعة وأنها مرتبطة بالقراءات السبعة فهذا األمر 

ال يقبله كبار املحققني منأهل السّنة والشيعة. يقول السيد الخويئ: »قد يتخيل أن 

األحرف السبعة التي نزل بها القرآن هي القراءات السبع، فيتمسك إلثبات كونها 

من القرآن بالروايات التي دلت عىل أن القرآن نزل عىل سبعة أحرف، فال بد لنا أن 

ننبه عىل هذا الغلط، وأن ذلك يشء مل يتوهمه أحد من العلامء املحققني. هذا إذا 

سلمنا ورود هذه الروايات، ومل نتعرض لها بقليل وال كثري«]]].

ات  : الطريقة التي اعتمدها المستشرقون في بحث القراء
ً

أوال

إذا نظرنا إىل كتاب »تاريخ القرآن« لنولدكه وكتاب »مذاهب التفسري اإلسالمّي« 

لجولدتسيهر والذي تأثر بنولدكه بل أخذ عنه، نجد أنهام ركّزا عىل األمور اآلتية:

أ. من ناحية املنهج، فاملنهج الذي اعتمده هؤالء هو املنهج الفيلولوجي، وهو 

إعادة  بُغية  القدمية  واملخطوطات  العلميّة  اآلثار  بدراسة  يُعنى  الذي  املنهج 

املسترشق  دعامئه  أرىس  الذي  املنهج  معرفة جديدة من خاللها، وهو  تركيب 

سلفسرت دي سايس. وقد تقدم نقد هذا املنهج بشكل عام.

الوقت  يف  املسترشقني  من  القدماء  مبصادر  واضحة  وإشادة  اهتامم  نجد  ب. 

وهي  األبحاث  لهذه  واألساسية  األصلية  املصادر  عىل  الدراسة  تتوفر  مل  الذي 

املصادر العربية، بل حتى عند األخذ واالقتباس من هذه املصادر نجد الحيطة 

والحذر يف نقل بعض النصوص، باإلضافة إىل كرثة التأويالت والتخريجات غري 

العلميّة يف كثري من األحيان وقد تعرضنا يف ما سبق لكيفية تعامل هؤالء مع 

املصادر اإلسالميّة والعربيّة بشكل عام ال بخصوص بحث القراءات ولكن هذا 

األمر انعكس بطبيعة الحال عىل هذا املبحث.

ج. استخدم هؤالء مصطلحات خاصة وغري مشهورة يف كتب علامء املسلمني 

لها مداليل مختلفة،  والتي  املصطلحات  بل خلطوا وبشكل متعمد بني بعض 

]1] الخويّئ، البيان يف تفسري القرآن، م.س، ص159. 
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خلفياتهم  مع  تتناسب  بطريقة  القرآنيّة  اآليات  يف  الكلامت  بعض  وفسوا 

الفكرية والدينية، وهذا موجود يف كل أبحاث املسترشقني بشكل عام ولكننا 

أخطر  من  يعترب  البحث  يف  األسلوب  وهذا  القراءات.  بحث  يف  بوضوح  نراه 

األساليب عىل موضوعية البحث ألن تغيري املصطلح أو تشويهه سيؤدي حتاًم 

إىل نتائج غري علمية.

وا كثريًا يف معاين املصطلحات وحّملوها ما ال تحتمل،  مثاًل نولدكه ومن تبعه غريَّ

من هذه املصطلحات مصطلح »القراءة« الذي يشتق منه اسم »القرآن« واسم 

أن  ميكن  ال  حضارية  كلمة  هي  »قـرأ«  أن  إىل  نولدكه  ويذهب  »القراءات«، 

تنشأ عند العرب البدو، وافرتض أنها انتقلت إىل بالد العرب من شامل الجزيرة، 

وأعطى ملصطلح قراءة معنى »نادى »ألنّه هو املعنى األصيل للكلمة يف اللغتني 

العربيّة واآلرامية،  أما كلمة »اقرأ« يف سورة العلق فقد فسها بتفسري غريب 

اللغة  تتطور داخل  أن كلمة »قرآن« مل  كله  ثم رتب عىل هذا  وهو: »عظ«، 

العربيّة فهي مأخوذة من كلمة رسيانية ومطبقة عىل وزن فعالن]]].

عىل  يطلق  فهو  مسمياتها،  بغري  األمور  يسّمي  فإنه  أوطوبرتزل  املسترشق  أما 

ويطلق عىل  آخر،  القراءات يشء  واإلدغام يف  والدمج يشء  )الدمج(،  )اإلدغام( 

)الوقف( )القطع(]2]، ويطلق عىل )اإلخفاء( )االختفاء(]3] ومن الواضح الفرق بني 

هذه املصطلحات ونرى هذه الطريقة موجودة يف كثري من دراسات املسترشقني.

ولكنهم  إشكال  ال  نفسه  الصحابة وهذا يف  بني مصاحف  املقارنة  اعتمدوا  د. 

فنولدكه عىل  الكريم،  القرآن  من  مختلفة  نصوًصا  املصاحف  أن هذه  اعتربوا 

سبيل املثال يسّمي مصحف عبد الله بن مسعود »نص ابن مسعود«، ومصحف 

أيَُب بن كعب »نص أيَُب« ومصحف عثامن بن عفان »نص عثامن«.

]1] انظر: نولدكه، تاريخ القرآن، م.س، ص32-31.

]2] انظر: م.ن، ج3، ص419.

]3] انظر: م.ن، ج3، ص492.  
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والهدف الذي يريد هؤالء أن يصلوا إليه أنه ال يوجد نص موّحد للقرآن الكريم، 

بل هناك نصوص كثرية مختلفة، زيادة ونقصانًا، بسبب اختالف مصاحف الصحابة، 

ونحن ولو سلمنا باختالف املصاحف ووجود بعض املالحظات والتحفظات عىل بعضها 

مرشوط بأالّ يؤّدي ذلك إىل تحريف القرآن بالزيادة أو النقيصة، ألن عدم تحريف 

القرآن من األمور املسلمة واملتفق عليها بني املسلمني بل هي مورد إجامع عندهم. 

النص  الدفتني هو  بني  املوجود  القرآين  النص  أن هذا  اإلمامية  يراه علامء  وما 

الذي أُنزل عىل النبّي محمد ونُقل إلينا بالتواتر، وباقي املصاحف تُقاس عليه 

فلو فرضنا نُقل لنا أن مصحف ابن مسعود ُحذف منه سورة الناس، وسورة الفلق، 

وسورة الفاتحة، أو أن مصحف أيُب فيه زيادات فعدد سوره 6]] أو أن مصحف 

اإلمام عيل -طبًعا لو افرتضنا ذلك- فيه زيادة يف املورد أو يف غريه -طبًعا نحن 

نحمل هذه الزيادات عىل التفسري-، فكل هذه الروايات ال ميكن قبولها ولسبب 

العثامين نسبة لجمع  إلينا والذي يُسمى املصحف  املنقول  النص  أن  بسيط وهو 

بالتواتر ومجمع عىل عدم تحريفه  الثالث عثامن للمصحف هو منقول  الخليفة 

بني املسلمني، وأي قول آخر سواء نُسب إىل أهل السنة أم الشيعة فهو قول شاذ. 

أما باقي املصاحف فهي أواًل؛ مشكوك يف صحة نسبتها إىل بعض الصحابة، وثانيًا؛ 

ما نُقل لنا من اختالف يف ترتيبها أو بعض تفاصيلها مع املصحف الحايل فهي مل 

تصل إلينا من خالل نصوص معتربة، أو يف أحسن الحاالت هي آخبار آحاد ال يصح 

التمسك بها يف مقابل تواتر املصحف العثامين. 

والسبب الثاين واألساس عند اإلمامية والذي يجعلهم يلتزمون بهذا النص القرآين 

املوجود وأنّه غري محرَّف ال بالزيادة وال بالنقيصة هو إمضاء أمري املؤمنني اإلمام 

عيل؛ أي قبوله بهذا القرآن وقبول باقي األمئّة من بعده لذلك وإمضائهم له، 

وكام هو مقرر عندنا إمضاء اإلمام املعصوم حّجة، سواء جمع املصحف عثامن أو 

غريه، ألنه عند ذلك تصبح هذه األبحاث مجرد أبحاث تاريخية ال تؤثر عىل املوقف 

العقدي عند اإلمامية بعد إحراز القطع مبوافقة اإلمام عيل ملا يسّمى باملصحف 

العثامين. 
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ثانًيا: الوجه الصحيح في الرّد على جولدتسيهر:

القرآنيّة؛ كام  القراءات  هناك شبهات كثرية أوردها »جولدتسيهر« وغريه عىل 

تقدم، وبناء عىل عدم تواتر القراءات السبعة، وعدم صحة حديث »نزل القرآن عىل 

سبعة أحرف« أو ال أقّل النقاش يف أصل الحديث أو يف صحة تطبيقه عىل القراءات 

السبع املشهورة، فاألفضل معالجة هذه الشبهات بأسلوب ومنهج مختلف ال يعتمد 

تواتر القراءات، وحديث األحرف السبع.

واملنهج األفضل هو املعالجة الجزئية لكل مورد أي تتبع كل ما طُرح بعنوان مثال 

أو أمنوذج عىل القراءات واإلشكاالت التي أوردها »جولدتسيهر« أو غريه عىل القراءات 

ورّد كل إشكال عىل حدة، وتوجيه القراءة وتصحيحها ضمن الضوابط املعروفة من 

صحة الرواية؛ أي اإلسناد، وموافقة القراءة لقواعد اللغة العربية، وال يرد هنا إشكال أّن 

األصل هو القرآن ال قواعد اللغة فالقرآن هو املصدر األول واألهم عىل اإلطالق لقواعد 

اللغة، ألن الكالم يف القراءة املحّددة وهي أحد أوجه القراءة ال أنّها هي النص القرآين  

نفسه؛ مبعنى أنّه ال تساوي بني قراءة النص القرآيّن  والنص القرآيّن نفسه.

وقد جاء »جولدتسيهر« بأمثلة تطبيقية عىل كالمه يف القراءات بلغت سبعة 

وأربعني مثااًل. فالصحيح هو الرّد عىل هذه الشبهات بالتفصيل لك ال يتمكن هؤالء 

القراءات،  اختالف  بسبب  وذلك  بإعجازه  التشكيك  أو  القرآن  تحريف  اّدعاء  من 

القراءات االجتهادية، ال عن سالمة  اليد عن  ويف حال أدت إىل ذلك فنحن نرفع 

النص القرآين  وإعجازه والتي هي من األمور املسلّمة بني املسلمني ألنه مل تثبت 

القراءات، فال  القراءات كام يقول السيد الخويئ: »الحق عدم حجية هذه  حجية 

يستدل بها عىل الحكم الرشعي. والدليل عىل ذلك أّن كل واحد من هؤالء القراء 

يحتمل فيه الغلط واالشتباه، ومل يرد دليل من العقل، وال من الرشع عىل وجوب 

اتباع قارئ منهم بالخصوص، وقد استقل العقل، وحكم الرشع باملنع عن اتباع غري 

 العلم. وإن قيل: إن القراءات -وإن مل تكن متواترة- إال أنها منقولة عن النبّي

فتشملها األدلة القطعية التي أثبتت حجية الخرب الواحد.
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أواًل: أن القراءات مل يتضح كونها رواية، لتشملها هذه األدلة، فلعلها اجتهادات 

من القراء، ولعل السبب يف اختالف القراءات السبع وغريها أّن الجهات التي 

الجهة  الصحابة من حمل عنه أهل تلك  إليها املصاحف كان بها من  وجهت 

وكانت املصاحف خالية من النقط والشكل.

ثانًيا: أّن رواة كل قراءة من هذه القراءات، مل يثبت وثاقتهم أجمع، فال تشمل 

أدلة حجية خرب الثقة روايتهم. 

ثالًثا: أنا لو سلمنا أّن القراءات كلها تستند إىل الرواية، وأن جميع رواتها ثقات، 

إال أنّا نعلم علاًم إجامليًّا أّن بعض هذه القراءات مل تصدر عن النبّي قطًعا، 

ومن الواضح أّن مثل هذا العلم يوجب التعارض بني تلك الروايات وتكون كل 

واحدة منها مكّذبة لألخرى، فتسقط جميعها عن الحجية، فإن تخصيص بعضها 

املعارضة،  باب  مرّجحات  إىل  الرجوع  من  بد  فال  مرجح،  بال  ترجيح  باالعتبار 

وبدونه ال يجوز االحتجاج عىل الحكم الرشعي بواحدة من تلك القراءات«]]].

]1] الخويّئ، البيان يف تفسري القرآن، م.س، ص165-163. 
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زعم جملة من املسترشقني وجود مجموعة من األخطاء اللغوية والنحويّة يف 

القرآن الكريم، بل بعضهم اعترب أن هناك أخطاء نحويّة كثرية يف القرآن الكريم، 

اإلعجاز  أبحاث  ذيل  يف  أو طرحها  مستقل  بشكل  الشبهات ميكن طرحها  وهذه 

وبالغته  فصاحته  عىل  رئيسة  بصورة  يرتكز  القرآين  اإلعجاز  قالوا:  ألنّهم  القرآين 

وأسًسا  قواعد  هؤالء-  اّدعاء  -حسب  اإلسالم  قبل  العرب  وضع  ولقد  )لغته(.  أي 

البليغ من  الرئيس يف متييز الكالم  للفصاحة والبالغة والنطق، تعترب هي املقياس 

غريه. وعىل هذه القواعد واألسس يجب أن تقاس النصوص.

والحال مع املسلمني مختلف متاًما، ألنهم قلبوا القاعدة حني جعلوا القرآن هو 

القياس الذي يتحكم يف صحة قواعد اللغة أو خطئها، فكان يجب عىل املسلمني 

أن يجعلوا من هذه القواعد مقياًسا يحكموا به عىل القرآن وليس العكس كام هو 

تنسجم مع هذه  التي ال  اآليات  القرآن بعض  حاصل. وبالرغم من ذلك نجد يف 

القواعد بل تخالفها؛ األمر الذي يدعونا إىل القول إّن القرآن ليس معجزًا ألنه مل يِس 

عىل نهج القواعد العربيّة وأصولها! 

وزعَم هؤالء بوجود أخطاء لغوية، يصدر عن موقف عام للمسترشقني حيال 

القرآن الكريم، وهو إنكار املصدر اإللهي للقرآن الكريم، ومع إجامعهم عىل هذا 

الرأي، فقد انقسموا إىل فريقني:

أنّه  واّدعى  محمد  النبّي  وألّفه  أخرى،  مصادر  من  نُقل  قد  القرآن  أّن  األول: 

منهم:  املسترشقني  من  جملة  الفريق  هذا  وميثل  تعاىل،  الله  من  به  موحى 

نولدكه، مرجليوث، جولدتسيهر، وبرجسرتارس، وغريهم. ويرى هؤالء  سبنجر، 

أن سبب األخطاء اللغوية يف القرآن هو عالقة اللغة العربيّة باللغات الرشقيّة 

القدمية.

القرن  امتداد  عىل  تطور  جمعي  نتاج  هو  إمّنا  الكريم  القرآن  أن  يرى  الثاين: 

والشعراء  الكتّاب واألدباء  الهجري، واشرتك يف وضعه جملة من  والثاين  األول 
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والخلفاء وغريهم، وميثل هذا الفريق جملة من املسترشقني منهم: يهودا دي 

أن  الفريق  هذا  ويرى  كرون، وغريهم.  وباتريسيا  كوك،  مايكل  بيالمي،  نيفو، 

به محمد ومن  قام  الكريم، هو ما  للقرآن  اللغوية  السبب يف وجود األخطاء 

جاء من بعده يف وضع القرآن، وكام يرون أن طبيعة اللغة العربيّة آنذاك، هي 

السبب املبارش لهذه األخطاء اللغوية يف القرآن.

ويعترب نولدكه من أوائل علامء االسترشاق الذين تحدثوا عن أخطاء لغوية يف 

القرآن، وتحدث عن مصادر القرآن، واعتربه عمل برشي قام به النبّي محمد أي أنه 

النقص والخطأ وهي لوازم الطبيعة البرشية وقد أطلق عىل القرآن  عمل يعرتيه 

أنه عمل  تعابريه  بعض  الظاهر من  بل  البرشي  العمل  مع  تنسجم  كثرية  أوصافًا 

برشي غري متقن، فقال عن القرآن: »إنه غري متناسب األجزاء« و»أسلوب نشاز« 

يف  طوياًل  يتأمل  »أن  عليه  كان  أنه  النبّي  عىل  واقرتح  ذلك  وغري  جميل«  و»غري 

محتوى وحيه قبل أن يربزه للعامل. لكنه مل يعْر اهتامما كبريًا ألسلوبه«]]]. وسار عىل 

خطى نولدكه أكرث املسترشقني الذين كتبوا يف هذا املجال.

المطلب األّول: شبهات برجستراسر عن األخطاء اللغوية:

ل القول يف الزعم بوجود أخطاء لغوية يف القرآن  يعترب برجسرتارس أول من فصَّ

الكتاب  وهو  لنولدكه  القرآن«  »تاريخ  كتاب  من  الثالث  الجزء  يف  وذلك  الكريم 

الذي أكلمه برجسرتارس بعد وفاة نولدكه]2]. وقد بُني هذا الجزء عىل ثالثة فصول 

أخطاء  األول يف  املبحث  مباحث:  أربعة  وبُني عىل  للرسم،  األول  الفصل  ُخصص 

النص العثامين.

]1] انظر: نولدكه، تاريخ القرآن، م.س، ص8-5.  

ر هذا الجزء مقّدمة مهّمة لـ»أوطو برتزل« بنيَّ فيها أنَّه بعد موت »فريدريك شفايل« وضع   ]2] اعتنى بهذا الجزء الثالث »أوطو برتزل«، تتصدَّ

املوضوع،  أبحاثه حول هذا  نتائج  يتمكَّن من مشاهدة  تويف ومل  لكنَّه  الجزء،  إنجاز هذا  عاتقه  »غوتهلف برجسرتارس« عىل 

فأكمل العمل »أوطو برتزل«، مع »جولدتسيهر«، وهذان املسترشقان بدآ االهتامم ب »القراءات القرآنيَّة«. ثمَّ إنَّ املسترشق 

»هايرنش سمريس« كان قد بنيَّ يف مقّدمة الجزء الثاين يف أيلول من سنة 1919م أنَّ الجزء الثالث من تاريخ  القرآن الكبري هو 

ص للقراءات القرآنيَّة. جزء ُمَخصَّ
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ويقول يف أول الفصل الثالث يف أخطاء النص العثامين: »اعرتف املسلمون منذ 

زمن طويل بأن نصَّ القرآن الذي أصدرته اللَّجنة التي عيَّنها عثامن مل يكن كاماًل 

عىل وجه اإلطالق، ويوجد بني أيدينا عدٌد من الروايات التي أخذت عىل هذا النص 

أخطاءه املبارشة«]]].

اب في المصحف العثماني:
ّ

حن وخطأ الكت
َّ

: روايات الل
ً

أوال

الرواية األوىل: والتي اعتمد عليها برجسرتارس لدعم رأيه يف وجود أخطاء لغوية 

هي رواية اللَّحن وأردفها برواية خطأ الكتّاب املروية عن عائشة]2] والرواية األوىل؛ هي: 

»ملا كتبت املصاحف ُعرضت عىل عثامن، فوجد فيها حروفًا من اللحن، فقال: ال 

تغرّيوها ؛ فإّن العرب ستغرّيها -أو قال ستعّربها بألسنتها- لوكان الكاتب من ثقيف 

واملميل من هذيل مل توجد فيه هذه الحروف«]3].

وقد كفانا علامء أهل السّنة مؤونة الرّد:

أ. أنّه ال تصح أسانيد هذه اآلثار، وضعف أسانيدها يشكك يف دقة متونها. وعن 

مصدر هذه املتون، قال الداين: »هذا الخرب عندنا ال يقوم مبثله حّجة، وال يصّح به 

دليل من جهتني، إحداهام: أنه -مع تخليط يف إسناده واضطراب يف ألفاظه- مرسل، 

ظاهر  فإن  وأيًضا،  رأياه،  وال  شيئًا،  عثامن  من  يسمعا  مل  وعكرمة  يعمر  ابن  ألن 

الدين  من  محلّه  مع  عليه،  الطعن  من  فيه  ملا  عثامن،  عن  وروده  ينفي  ألفاظه 

ومكانه من اإلسالم، وشّدة اجتهاده يف بذل النصيحة، واهتباله مبا فيه الصالح لألّمة. 

فإن قال: فام وجه ذلك عندك لو صّح عن عثامن؟ قلت: وجهه أن يكون عثامن أراد 

باللحن املذكور يف التالوة دون الرسم«]]].

]1] نولدكه، تاريخ القرآن، م.س، ج3، ص444-443. 

]2] انظر: م.ن، ص445.

]3] السجستايّن، كتاب املصاحف، م.س، رقم 110، ج1، ص235.

الحلبّي  البايّب  مصطفى  وحكمه، ط2، مرص،  رسمه  وغرائب  القرآن  تاريخ  القادر:  عبد  بن  طاهر  د  محمَّ الكردّي،  انظر:   [4[

وأوالدوه، 1953م، ص66.
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يقول محمد رشيد رضا صاحب تفسري املنار: »وروي عن عثامن أنه قال: إن يف 

كتابة املصحف لحًنا ستقيمه العرب بألسنتها، وقد ضّعف السخاوي هذه الرواية 

ويف سندها اضطراب وانقطاع. فالصواب أنها موضوعة، ولو صّحت ملا صّح أن يعّد 

ما هنا من ذلك اللحن، ألنه فصيح بليغ...«]]].

وهو رأي الرافعي ومحمد أبو زهرة، فقد وصف محمد أبو زهرة هذه األحاديث 

املنافية لتواتر القرآن بـ: »الروايات الغريبة البعيدة عن معنى تواتر القرآن الكريم، 

التي احتوتها بطون بعض الكتب كالربهان للزركيش واإلتقان للسيوطي، التي تجمع 

الشامخ  كالبناء  القرآن  أن  مع  واألفاعي،  الحطب  يجمع  ليل،  يجمع حاطب  كام 

األملس الذي ال يعلق به غبار«. ثم استشهد بكالم الرافعي القائل: »... ونحسب أن 

أكرث هذا ماّم افرتته امللحدة« وقال: »وإن ذلك الذي ذكره هذا الكاتب اإلسالمّي 
الكبري حّق ال ريب فيه« ]2].

ا، ألن  بعيد جدًّ بأن هذا  اآلتية:  عائشة  ورواية  رواية عثامن  وأجيب عن  ب. 

الّذين جمعوا القرآن هم أهل اللغة والفصاحة والقدوة عىل ذلك، فكيف يرتكون 

يف كتاب الله لحًنا يصلحه غريهم، فال ينبغي أن ينسب هذا لهم، قال ابن األنباري: 

ما روي عن عثامن ال يصّح ألنه غري متصل، ومحال أن يؤّخر عثامن شيئًا فاسًدا 

ليصلحه غريه. وقال الزمخرشي يف الكّشاف: وال يلتفت إىل ما زعموا...]3].

ت. هناك جملة من العلامء حاولوا توجية رواية عثامن وأمثالها من الروايات مبا 

يتناسب مع اإلجامع عىل عدم تحريف القرآن الكريم ميكن فهم كالم عثامن عىل 

أنه أراد باللحن: اللحن يف التالوة بسبب اشتباه الرسم عىل الناس يف بعض األحيان، 

فطأمّن بأّن سالمة ألسنة العرب ستصّحح تالوة من يخطئ يف قراءة كلامت  القرآن. 

هذا تفسري أيب عمرو الداين للحديث.

ة للكتاب، 1990م، ج6، ص64. د رشيد: تفسري املنار، ال ط، مرص، الهيئة املرصيَّة العامَّ ]1] رضا، محمَّ

د: املعجزة الخالدة، ال ط، القاهرة، دار الفكر العريّب، ال ت، ص43.  ]2] أبو زهرة، محمَّ

د بن إبراهيم بن عمر الشيحي: لباب التأويل يف معاين التنزيل )املعروف بتفسري الخازن(،  ]3] الخازن، عالء الدين عيّل بن محمَّ

د عيّل شاهني، ط1، بريوت، دار الكتب العلميَّة، 1415هـ.ق، ج1، ص422. تصحيح: محمَّ
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الرواية الثانية: ما روي عن عائشة: يرويه هشام بن عروة عن أبيه قال: سألت 

ٴۇ﴾]]]،  ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ﴿ۇ   القرآن:  لحن   عن  عائشة 

وئ   وئ   و﴿ەئ    ،[2[﴾ ىئ  مئ   جئحئ   ﴿ی  

ۇئ﴾]3]، فقالت: يا ابن أختي! هذا عمل الُكتّاب، أخطؤوا يف الِكتَاب]]].
أّما الرد عىل هذه الرواية: 

أ. تشكيك علامء أهل السّنة يف هذه الرواية. وقد تنوعت طرق التشكيك، فمنهم 

من اكتفى »باالستبعاد«، وآخر يقول: »فيه نظر«، وثالث يقول: »ال يخفى ركاكة 

هذا القول«، ورابع يقول: »ال يلتفت...«، وخامس يقول: »غريب«...، وبعض 

العلامء حكم بوضع هذه األحاديث فقال: الحكيم الرتمذي: »... ما أرى مثل 

هذه الروايات إالّ من كيد الزنادقة....]5]«

ب. اآليات التي ذكرت يف الرواية ليس صحيًحا أّن فيها لحن، فقد قال الزمخرشي: 

»)واملقيمني( نصب عىل املدح لبيان فضل الصالة وهو باب واسع قد ذكره سيبويه 

عىل أمثله وشواهد، وال يلتفت إىل ما زعموا من وقوعه لحًنا يف خّط املصحف...«]6].

وقال الرازي: وأّما قوله: ﴿ی  جئحئ  مئ  ىئ﴾ ففيه 

أقوال؛ األول: روي عن عثامن وعائشة أنّهام قاال: إن يف املصحف لحًنا وستقيمه 

العرب بألسنتها. واعلم: أّن هذا بعيد، ألن هذا املصحف منقول بالنقل املتواتر 

عن رسول الله فكيف ميكن ثبوت اللحن فيه؟!]]].

]1] سورة املائدة، اآلية 69.

]2] سورة النساء، اآلية 162. 

]3] سورة طه، اآلية 63.

]4] انظر: السيوطي، الدّر املنثور، م.س، ج2،ص745؛ السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، م.س، ج1، ص536؛ وانظر أيًضا: الطربي، 

تفسري الطربي، م.س، ج6، ص25.  

]5] املياليّن، عيّل: التحقيق يف نفي التحريف عن القرآن الرشيف، ال ط، ال م، مركز الحقائق اإلسالميَّة، ال ت، ص117.  

اف عن حقائق غوامض التنزيل، ط3، بريوت، دار الكتاب العريّب،  ]6] الزمخرشي، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد: الكشَّ

1407هـ.ق، ج1، ص582. 

العلميَّة، 2004م، ج11،  الكتب  الغيب(، ال ط، بريوت، دار  )مفاتيح  الكبري  التفسري  الدين:  د بن عمر فخر  الرازي، محمَّ  [7[

ص106-105. 
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عائشة  كالم  فهم  ميكن  بأنّه  أيًضا  عائشة  رواية  يوّجه  أن  حاول  بعضهم  ج. 

قواعد  من  للمشهور  املوافقة  األخرى  القراءات  اختريت  لو  أنّه  ترى  أنّها  عىل 

اللغة العربيّة بني العاّمة لكان أفضل، فتخطئتها للكتاب مبعنى مخالفة القراءة 

املشهورة، والوجه الفايش يف العرب من أعاريبها. وهذا التوجيه هو ملّخص ما 

ذكره الطربي يف جامع البيان.

ثانًيا: األخطاء النحوية التي ادعاها برجستراسر:

وبعد ذلك عرض برجسرتارس مجموعة من األخطاء اللغوية التي اّدعى وجودها 

يف القرآن الكريم وقّسمها إىل قسمني:

-األخطاء اللغوية املتعلقة بقواعد النحو.

-األخطاء املتعلقة باملحتوى أي املفردات؛ كاستبدال كلمة مكان أخرى.

وال بد من أن نلفت عناية املهتمني يف الرد عىل أمثال هذه الشبهات -والتي 

باملناسبة صدرت من بعض املسلمني العرب وليست من مختصات الفكر االسترشاقي 

وإن كنا نلحظ أّن أكرث شبهات هؤالء ترجع إىل شبهات املسترشقني أو هي شبيهه 

بها إىل حد كبري- ميكن اتّباع أكرث من أسلوب يف الرّد. ومن هذه األساليب نذكر:

األسلوب األّول: التتّبع الجزيئ:

بأن نعمد إىل تتبع كل الجزئيات التي عرضها هؤالء واّدعوا أنها تخالف قواعد 

اللغة ونجيب عن كل جزئية ونبني األوجه النحوية واللغوية وغري ذلك من خالل 

الرجوع إىل الكتب الرئيسة يف هذا املجال؛ كالكشاف للزمخرشي، وإعراب القرآن 

للنحاس، وإعراب القرآن للزجاج، وكتب النحو العريب والبالغة وغريها من الكتب. 

هذه  بصّحة  التسليم  مع  هذا  طبًعا  املجال.  هذا  يف  النامذج  بعض  إىل  وسنشري 

القواعد النحويّة وسالمتها.
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األسلوب الثاين: بيان القواعد الكلّّية:

بأن نبنّي القواعد الكلّيّة التي بنيت عىل بعض الظواهر القرآنيّة التي لحظها يف اآليات 

ويظّنها من ال خربة له وال مترّس باللغة العربيّة أنها مخالفة للقواعد النحوية، فعىل سبيل 

املثال: فإّن ما اعتقده بعض املسترشقني أمثال نولدكه وتبعه آخرون عىل ذلك من عدم 

املطابقة بني العدد واملعدود، أو املذكر واملؤنث، أو غري ذلك واستهجن من هذا األمر 

واعتربه غري حسن، بل غري طبيعي وهو ما يسميه التحول النحوي يف القرآن، أن كل 

هذه األمور خاضعة لظاهرة بالغية معروفة ومشهورة بني علامء اللغة بعنوان االلتفات. 

وسنشري إىل هذا املوضوع ولو باختصار. وعىل كل حال ميكن الدمج بني األسلوبني.

ا: األخطاء التي ذكرها بيالمي والرّد عليها:
ً
ثالث

الهجريَّني  القرنيني  يف  التاريخ  عرب  تطور  قد  القرآن  أّن  بيالمي  جيمس  اّدعى 

األوَّلني، واعترب أن األخطاء وقعت بسبب النُّساخ، وانصبت جهوده عىل مجموعة 

من »أخطاء النقل« أو األخطاء اإلمالئية. ومن األخطاء التي ذكرها:

أ. استند بيالمي إىل الروايات املنقولة عن عثامن يف قضية الرسم وقد تقدمت 

اإلجابة عن ذلك.

أن  تنقل  والتي   املؤمنني أمري  عن  املنقولة  الروايات  بعض  إىل  استند  ب. 

اإلمام عيل اعرتض عىل بعض األخطاء يف نسخ املصاحف من قبل قوله تعاىل: 

﴿ڑ  ک  ﴾]]]، وقال إن الصحيح هو »وطلع منضود«.

ج. ذكر جملة من األخطاء وأرجعها إىل القرّاء والنُّساخ والسبب يف رأيه خلّو 

القرآن الكريم من النقط واإلعجام ومن ضعف الرواية الشفوية يف التلقي عن 

النبّي، لذا مل تصمد الرواية يف وجه الكتابات غري املعجمة، وألجل ذلك سقط 

القرّاء يف أخطاء يف املفردات والتعبريات]2]. ومن األخطاء التي ذكرها:

]1] سورة الواقعة، اآلية 29.

]2] انظر: آدم، مببا: املسترشقون ودعوى األخطاء اللغويَّة يف القرآن، ط1، بريوت، دار الكتب العلميَّة، 2015م، ص25-24.   
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حصب أم حطب: قال تعاىل: ﴿ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   	 

العبارة  فست  وقد   ،[[[﴾ ھ   ھ   ھ    ہ   ہ   ہ  
»حصب جهنم« مبعنى »كل ما يلقى فيها لتشتعل به«. وهي املرة الوحيدة 

التي يستعمل فيها القرآن هذه كلمة. والصحيح عنده هو »حطب« كام يف 

قوله تعاىل: ﴿ڀ  ٺ   ٺ  ٺ      ٺ  ﴾]2] ويعترب بيالمي أن 

الخطأ من النُّساخ فقد أبدلوا الطاء صاًدا.

القرآن  آيات  من  كرميتني  آيتني  يف  التعبري  اختالف  من  الرغم  عىل  والصحيح: 

الكريم بالنسبة إىل ما يلقى يف نار جهنم بهدف االحراق لكن النتيجة واحدة وهي 

االحرتاق، لكن هناك فرقًا لطيًفا بني التعبريين.

الَحَصْب هي جمع حصبة وهي الحجارة والحىص الصغرية التي تُقذف باليد أو 

باآلالت اليدوية، وقد أكد القرآن الكريم بأن مصري العابدين لألصنام كمصري األصنام 

فكلها تُقذف يف نار جهنم لتحرتق.

وقد يُتصور فرقًا لطيًفا بني الحطب والحصب، وهو أن الله َعزَّ وَجلَّ أراد احتقار 

األوثان التي تعبد من دون الله وتشبيهها بالحىص الصغرية التي ال قيمة لها وال 

هيبة، فرتمى يف نار جهنم مع من كانوا يعبدونها.

ٺ  	  ڀ   ڀ   ڀ   ﴿ڀ    تعاىل:  قال  ِخطأة:  أم  ِحطٌة 

ٺ﴾]3]، قال بيالمي الصحيح »ِخطأة«.
أم متايل: قال تعاىل: ﴿ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   	  مثاين 

ۉ   ﴾]]]، صححها إىل املتَايل اسم مفعول من املتْلُو. 
ک     	  ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ﴿ڈ   تعاىل:  قال  إمالئه  أم  أمنيته 

]1] سورة األنبياء، اآلية 98.

]2] سورة الجّن، اآلية 15.

]3] سورة البقرة، اآلية 58.

]4] سورة  الحجر، اآلية 87.
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ک  ک       ک      گ   گ  گ  گ  ڳ﴾]]]. عند بيالمي »إال إذا 
مُييل ألقى الشيطان يف إمالئه«.

أماين أم أمايل قال تعاىل: ﴿ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  	 

ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ﴾]2]، زعم أنها أمايلَّ.
كلمة صبغة يف قوله تعاىل: ﴿ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  	 

ڻ  ۀ      ۀ  ﴾]3]، زعم أن ينبغي أن تغيري إىل »صنيعة الله«.

كلمة أعراف يف قوله تعاىل: ﴿ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ﴾]]]، 	 

أجراف مبعنى املكان العايل. إىل غريها من االفرتضات التي افرتضها بيالمي.

رابًعا: ظاهرة االلتفات في القرآن الكريم:

اعترب بعض املسترشقني أن هناك أخطاء نحوية كثرية يف اآليات القرآنيّة سببها 

والصفة  واملعدود،  والعدد  والجمع،  واإلفراد  والتانيث،  التذكري  بني  التطابق  عدم 

واملوصوف، وغري ذلك. والواقع أنّهم يجهلون أساليب القرآن، وطرائقه البيانيّة ومن 

ذلك أسلوب االلتفات أو العدول.

وميكن تعريف أسلوب االلتفات يف القرآن أنّه: نَْقُل الَْكاَلِم ِمْن أُْسلُوٍب إِىَل آَخَر، 

َوِمَن  الَْجْمعِ،  إِىَل  الَْواِحِد  َوِمَن  الَْغيْبَِة  إِىِل  الِْخطَاِب  َوِمَن  الِْخطَاِب،  إِىِل  الَْغيْبَِة  ِمَن 

الِْخطَاِب إِىِل التََّكلُِّم، َوِمَن التََّكلُِّم إِىِل الِْخطَاِب.

مثاُل ااِللِْتَفاِت ِمَن الِْخطَاِب إَِىل الَْغْيَبِة:

]1] سورة الحّج، اآلية 52.

]2] سورة البقرة، اآلية 78.

]3] سورة البقرة، اآلية 138.

]4] سورة األعراف، اآلية 46.
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قَْوُل اللِه تََعاىَل: ﴿ڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ﴾]]].

يف الكالِم الِْتَفاٌت ِمَن الِْخطَاِب إِىَل الَْغيْبَِة، َولَو َجَرى الكالُم َعىَل نسٍق َواِحٍد لََكان 

يف غري كالم الله تعاىل: )َحتَّى إَِذا كُْنتُْم يِف الُْفلِْك َوَجَريَْن ِبُكْم(.

ِمَثاُل ااِللِْتَفاِت ِمَن الَْغْيَبِة إَِىل التَّكَلُِّم:

تََعاىَل: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ      قَْولُُه 

ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ ٺ  ٺٿ  ٿ ٿ  ٿ  ٹ ﴾]2]. 
التََّكلُِّم يف قوله:  إِىَل  ٻ﴾،  ٻ   الَْغيْبَِة يف قوله: ﴿   الِْتَفاٌت ِمَن  يف هذه اآليِة 

ٺ   ﴿ٺ  تََعاىَل:  قَْولِِه  يف  التََّكلُِّم  ِمَن  آخُر  الِْتَفاٌت  وفيها  ٺ﴾.  ٺ   ﴿ٺ 

ٺ﴾، إِىَل الَْغيْبَِة يف قوله:﴿ٿ ٿ  ٿ  ٹ﴾.

َوِمَثاُل ااِللِْتَفاِت ِمَن الَْواِحِد إَِىل الَْجْمعِ:

پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ      ﴿ٱ   تََعاىَل:  قَْولُُه 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ﴾]3].
قوله:  يف  الَْجْمعِ  إِىَل  قوله: ﴿پ  پ﴾  الَْواِحِد يف  ِمَن  ِالِْتَفاٌت  اآلية  يف هذه 

﴿ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ﴾، َولَو َجَرى الكالُم َعىَل نسٍق َواِحٍد لََكان 

(. َوال شك أن  يف غري كالم الله تعاىل: )َذَهَب اللَُّه ِبُنورِِه َوتَرَكَُه يِف ظُلاَُمٍت اَل يُبْرِصُ

ااِللِْتَفاَت أَفَْصُح يِف الَْكاَلِم، وأوقُع يف النفوِس، َوأَبْلَُغ يِف نَظِْم الَْكاَلِم]]].

وما نريد أن ننبه عليه أن كثريًا من إشكاالت املسترشقني املتعلقة بهذه األمور 

سببه عدم فهمهم لظاهرة االلتفات والتي هي أحد أوجه البالغة يف اللغة العربية.

وهناك إشكاالت متعددة عىل اإلعراب أوردها هؤالء من قبيل قولهم إّن هذه 

]1] سورة يونس، اآلية 22.

]2] سورة اإلرساء، اآلية 1.

]3] سورة البقرة، اآلية 17.

.www.alukah.net :4] دياب، سعيد مصطفى: "أمثلة عىل أسلوب االلتفات يف  القرآن"، موقع شبكة األلوكة اإللكرتويّن[
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ألّف  وقد  املعروفة.  اإلعراب  قواعد  مع  تتناسب  ال  ألنها  القرآن خطأ  يف  الجملة 

علامء اللغة العربيّة وغريهم من الفقهاء واملحّدثني كتبًا لإلجابة عن هذا النوع من 

األسئلة وذلك لتوجيه ما قد نسميه مشكلة يف اإلعراب ونحن نعتقد أن األصل هو 

التمسك بالقرآن ال بالتوجيهات اللغوية ألن القرآن منقول إلينا بالتواتر وهو أفصح 

كالم العرب بل نحن املسلمون نعتقد باإلعجاز البالغي للقرآن. ومن هذه الكتب 

ميكن مراجعة ما كتب عن املشكل يف اإلعراب من قبيل »تأويل مشكل القرآن« 

البن قتيبة )ت 6]2ه( وكتاب »مشكل إعراب القرآن« ملك بن أيب طالب القييس 

)ت ]3]ه( وكتاب »البستان يف إعراب مشكالت  القرآن« أليب الهيثم الجييل )ت 

]]]ه( وغريها من الكتب.
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الخاتمة:

يف الختام يجدر بنا أن نضع القارئ أمام حصيلة ألهم االستخالصات والنتائج 

التى قاد إليها هذا البحث عن االسترشاق والدراسات االسترشاقية القرآنية القدمية 

)املنتصف األول من القرن العرشين(، نعرضها يف شكل نقاط عىل النحو اآليت:

الرشق الذي اهتم الغرب بدراسته والتخصص يف ثقافته وتراثه، ليس هو 	 

الرشق الجغرايف الطبيعي، وإمنا هو »الرشق الهوية«.

مصطلح املسترشق ظهر أواًل يف إنجلرتا  9]]] م أو81]]م، ثم يف فرنسا 	 

عام 99]]م يف حني مل تدخل كلمة »االسترشاق« معجم األكادميية الفرنسية؛ 

إال عام 838]م.

انتهى مصطلح االسترشاق، رسميًا، يف مؤمتر باريس لالسترشاق عام 3]9] 	 

التي  العاملية  ملؤمتراتهم  املسترشقني  عقد  بداية  عىل  قرن  مرور  مبناسبة 

كانت تعقد كل )3- 5( سنوات.

واألدِيرَة، 	  الكنائس  من  خرَجْت  النَّصاَرى  من  األوىل  املُسترَشِقني  طاَلئِع 

مبناصب دينية، والبداية )الرسمية( لالسترشاق من »مجمع فيينا الكنيس« 

سنة 2]]هـ - 2]3]م، الذي أَوَص بإنشاء كراٍس عّدة لِلُّغات، ومنها اللغة 

العربية.

الهدف الرئيس من أعامل املسترشقني وجهودهم يف بدايات االسترشاق يف 	 

القرن الثاين عرش امليالدي ويف القرون التي تلت ذلك: هو التبشري.  

الهدف العلمي لالسترشاق، هو أحد الدوافع التي دفعت بعض املسترشقني 	 

إذا  قليل جًدا  الصنف عدده  الرشق. ولكن لألسف هذا  دراسة علوم  إىل 

قيس بأعداد املسترشقني اآلخرين.

مل يرتك املسترشقون مجااًل من مجاالت األنشطة املعرفية والتوجيهية العليا 	 

إاّل تخصصوا فيها، ومنها التعليم الجامعي، وإنشاء املؤسسات العاملية لتوجيه 
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الخامتة

التعليم والتثقيف، وعقد املؤمترات والندوات ولقاءات التحاور، وإصدار املجالت 

ونرش املقاالت وجمع املخطوطات العربية، والتحقيق والنرش وتأليف الكتب.

ميتاز االسترشاق الفرنيس بأنّه أّسس كثريًا من املعاهد واملدارس الثقافية يف 	 

بالد الرشق، كام امتاز بالتخصص.

ميتاز االسترشاق الربيطاين بارتباطه بالحركة االستعامرية، واالهتامم باللغة 	 

العربية.

املدرسة االسترشاقيّة األملانية مل تكن نتيجة ألهداف سياسية واستعامرية. 	 

العربيني  والتاريخ  اللغة  مجال  يف  األملان  املسترشقون  به  قام  ما  أبرز 

ونرشوها،  العربيّة،  املخطوطات  جمعوا  أنهم  هو  اإلسالميّة  والدراسات 

وفهرسوها.

للقساوسة 	  وكان  اإلسباين  لالسترشاق  األول  املحرّك  العلمي  الدافع  يعترب 

العربيّة  املخطوطات  وفهرسة  االسترشاق.  تنشيط  يف  واضٌح  أثٌر  والرهبان 

أحد املجاالت التي اهتم بها املسترشقون اإلسبان.

نهضًة 	  الثانية، وَشِهد  العاملية  الحرب  بعد  بدأ عمليًا  األمريك  االسترشاق 

شاملة حينام أَْخلَْت بريطانيا مواقَعها للنفوذ األمريك، ومن أبرز اهتاممات 

السياسة األمريكية دراسة الحركة اإلسالميّة وسبل مواجهتها والقضاء عليها، 

ومن ذلك أن مجموعة من املسترشقني والسياسيني الذين عملوا يف العامل 

اإلسالمّي قدموا مثرة خرباتهم وبحوثهم للكونجرس األمريك.

النبوية قام بها ألويس اشربنجر، 	  السنة  الدراسات االسترشاقيّة عن  أشهر 

ووليم موير، وإجناتس جولدتسيهر، وأرند جان ِفْنِسْنك، وجوزيف شاخت، 

وجيمس روبسون.

األحاديث 	  تكذيب  يعتمد  األحاديث  كتب  أي  السنة  دراسة  منهجهم يف 
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املروية يف الصحاح، وانتقاد طريقة اعتامد األسانيد. وهم يّدعون أّن األسانيد 

أضيفت إىل املتون بتأثري خارجي.

وات، 	  ومونتغمري  جولدتسيهر،  النبويّة:  السرية  يف  صنف  من  أشهر  إّن 

وجوستاف لوبون، وستانيل بول، وغريهم.

ونفي 	  الوحي،  ظاهرة  وإنكار  النبوة،  نفي  عىل:  ركز  االسترشاقي  املنهج 

السيايس  املادي  الجانب  عىل  والرتكيز  اإلسالم،  دين  عن  الخصوصية 

والرتبوية  االجتامعية  النبوية، وتهميش اإلصالحات  السرية  واالقتصادي يف 

والفكرية األخرى.

جهل كثري من املسترشقني بحقائق اإلسالم، أدى بهم إىل كثري من األخطاء 	 

يف استنتاجاتهم العلميّة.

الحكم املسبق عىل اإلسالم، وإنكار كثري من املسلامت التي يرتكز عليها 	 

الفكر اإلسالمّي، جعل أكرث الناتج االسترشاقي غري علمي.

التفكري الذي يحكم عقلية املسترشق هي الدوافع املادية، ولذا مناهحهم 	 

دامئًا تسعى إىل ترجيح الدافع املادي.

من املشاكل التي تحكم املناهج االسترشاقيّة مركزية الغرب يف عملية أي 	 

الغربيّة هي األعىل واألسمى  فالثقافة والحضارة  تقويم ألي أمنوذج آخر، 

واألنقى.

الدافع الديني يعترب من أهم الدوافع لدراسة القرآن الكريم وعلومه، وتأيت 	 

بعده الدوافع األخرى.

ال يوجد ضابط واضح لتحديد عدد املناهج املشرتكة بني  املسترشقني.	 

عندما بدأت دراسات املسترشقني لإلسالم مل تكن كتابات علمية ومنهجية.	 

املناهج الخاصة باملسترشقني يف بحث الدراسات والقضايا القرآنية، تتغرّي 	 
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يف  الفكرية  ومنطلقاته  الباحث  لخلفيات  تبًعا  آلخر،  بحث  من  وتتبّدل 

توظيف املنهج عىل الدراسة بعينها.

املناهج االسترشاقيّة ال ميكنها  أن تعالج الظواهر الغيبية؛ كالقرآن الكريم.	 

هناك مناهج متعددة اعتمدها املسترشقون لدراسة القرآن. 	 

يف املنهج االسترشاقي ويف تعامله مع املصادر القرآنيّة سجلنا مالحظات عّدة:	 

اعتامد عدد معني ومحدود من مصنفات علوم القرآن دون غريها.	 

انتقاء الروايات الضعيفة والشاذة من مصادر علوم القرآن.	 

إهامل املصادر القرآنيّة األصيلة واالكتفاء بدراسات املسترشقني السابقة.	 

إّن االنتقائية يف انتخاب املصادر واضحة يف أبحاث املسترشقني ودراساتهم، 	 

وباألخص يف املجال القرآين.   

أجرى املسترشقون عمليات إسقاطية عىل القرآن شملت:	 

-إسقاط املفاهيم االسترشاقيّة عىل التعريف بالقرآن الكريم.	 

-إسقاط املفاهيم االسترشاقيّة عىل تاريخ القرآن الكريم.	 

-إسقاط املفاهيم االسترشاقيّة عىل العقائد القرآنية .	 

إّن ترجامت املسترشقني ملعاين القرآن الكريم -يف غالبها- ترجامت غري أمينة، 	 

وال ميكن أن تعرّب عن املعاين الحقيقيّة للقرآن، بل تشّوه معانيه وتحرّفها؛ ألنّها 

تنطلق من اعتقاد أساس راسخ عند هؤالء املرتجمني، وهو رفض حقيقة أن 

.القرآن منزَّل من عند الله، واالّدعاء أنّه تأليف النبّي محمد

املعاجم 	  املعاجم ومنها  املوسوعات وصناعة  كتابة  هناك جهد واضح يف 

يف  الخطأ  منها:  األعامل  هذه  بعض  عىل  مالحظات  سجلنا  وقد  القرآنية. 

االستشهاد، والخطأ يف التبيويب.
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مصدر 	  عن  املسترشقون  كتبها  التي  والدراسات  األبحاث  مراجعة  عند 

القرآن الكريم نجدهم يف األغلب اتفقوا عىل نفي أي عالقة بني هذا الكتاب 

والسامء، والتعامل مع القرآن عىل أنه نتاج برشي وليس كتابًا سامويًا... 

يف تعريف القرآن نجد الدراسات االسترشاقيّة، يف عمومها، قامئة عىل اعتبار 	 

القرآن الكريم نتاًجا برشيًا، فهم ال يؤمنون بأّن القرآن وحي إلهي.

غلب عىل أكرث املناهج االسترشاقيّة يف دراسة القرآن املناهج التي اعتمدها هؤالء 	 

يف دراسة التوراة واإلنجيل وهو »منهج النقد األعىل واألدىن للكتاب املقدس«. 

يعترب نولدكه من أوائل الذين فتحوا باب التشكيك يف موثقية النص القرآين  	 

يف كتابه تاريخ القرآن.

أن 	  حاولوا  بل«  و»ريتشارد  بالشري«  و»ريجي  جولدتسيهر«  »اجنتس 

يشككوا يف صحة القرآن من خالل نسبة التحريف إليه.

مناشئ القول بتحريف القرآن الكريم عند املسترشقني: قياس القرآن عىل 	 

الكتب السامويّة السابقة، واألهداف التبشرييّة والسياسيّة، ووجود بعض 

الروايات الضعيفة عن تحريف القرآن الكريم.

يف الرّد عىل الروايات التي اعتمدوا عليها هي: روايات ضعيفة، أو موضوعة، 	 

أو صحيحة ومن خالل التأّمل فيها نصل إىل أن املقصود من التحريف فيها 

هو التحريف املعنوي.

املسترشقون أثاروا شبهة التحريف ووقوع الزيادة والنقصان يف سور القرآن 	 

وآياته، محتّجني مبا جاء يف كتب الحديث والسرية وكتب التاريخ والتفسري 

عن قضيّة جمع القرآن وترتيبه بعد العرص النبوىي.

ذهب أكرث املسترشقني ـ تبًعا ألهل السّنة إىل االعتقاد بعدم جمع القرآن 	 

يف عهد النبّي بشكٍل كامٍل يف مصحف واحد.

الخصائص التي ذكرها علامء التفسري للمّك واملدين قد تؤّدي إىل ترجيح 	 
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أحد االحتاملني عىل اآلخر يف السور التي مل يرد نص بأنها مّكية أو مدنية 

ولكن االعتامد عىل تلك املقاييس إمنا يجوز إذا أّدت إىل العلم، وال يجوز 

األخذ بها ملجرد الظن.

بطريقة 	  توظيفها  وإىل  الخصائص،  هذه  تضخيم  إىل  املسترشقون  سعى 

سيئة بتفسريها يف ضوء املنهج الذايت الذي سيطر عىل دراستهم.

توّهم جملة من املسترشقني: أمثال نولدكه، وجولدتسيهر، والمنز، وبالشري، 	 

وكازانوفا، وغريهم أن القرآن الكريم كان متأثرًا بالبيئة ال مؤثرًا فيها.

الصحيح أن هناك فرق بني أن تفرض الظروف نفسها عىل الرسالة، وبني 	 

الرسالة إىل تحقيقها من خالل  التي ترمي  أن تفرض األهداف والغايات- 

الواقع- أسلوبًا ومنهًجا للرسالة.

القول 	  اإلمامية، بل هو عني  البطالن عند علامء  أمر واضح  التالوة  نسخ 

بالتحريف وال يوجد أي فرق بينهام إال التغاير اللفظي.

القرآن 	  بإعجاز  اإلقرار  االسترشاقيّة هو عدم  البيئة  الذي ساد يف  املوقف 

الكريم. 

املنهج األفضل يف بحث القراءات هو املعالجة الجزئية لكل مورد أي تتبع 	 

كل ما طُرح بعنوان مثال أو أمنوذج عىل القراءات واإلشكاالت التي أوردها 

»جولدتسيهر« أو غريه عىل القراءات، ورد كل إشكال عىل حدة، وتوجيه 

القراءة وتصحيحها ضمن الضوابط املعروفة.

زعم جملة من املسترشقني وجود مجموعة من األخطاء اللغوية والنحويّة يف 	 

القرآن الكريم، بل بعضهم اعترب أن هناك أخطاء نحويّة كثرية يف القرآن الكريم.

الصحيح أن هذا يدّل عىل مشكلة يف القواعد الّنحوية ال العكس، وإن كان 	 

النحويّة  القواعد  العلامء حاولوا توجيه اآليات مبا يتناسب مع  جملة من 

النحويّة  للقواعد  القرآن  مخالفة  حال  يف  أنه  هو  صحيًحا  نراه  ما  ولكن 

نتمسك باآليات ال بالقواعد يف هذا املجال.
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