
 (1) االستشراق و الدراسات القرآنية :
  أتريخ القرآن املستشرقون و  احملاضرة األوىل : 
جماالت الدراسات القرآنية من خالل مناذج منتقاة من املناسب جدا الوقوف عند كتاب نشره عن   قبل الكالم 

 ،إحالته على التقاعدمن  بعد ثالث سنوات أي ،   م 9191عام   م(9111 - 9191)املستشرق الفرنسي جاك بريك 
  .الدراسات اإلسالميةفي  ينبغي أن يكون عليه المنهج عرض فيه للخطوط العريضة لما

وعن آفاق الخروج منها من خالل  »عزلة الدراسات اإلسالمية«ففي هذا الكتاب تكلم بيرك على ما عدَّه 
 ثالث خطوات حددها في الكتاب هي:

فال ينبغي أن تبقى منحصرة في التراث العربي بمنطقة ، المكانية( إخراج الدراسات اإلسالمية من العزلة 9
 بل يجب أن تشمل الشرق األقصى والهند وغيرها من البالد اإلسالمية.، الشرق األوسط

بيرك أن البحث يجب أن ينطلق من النص القرآني لينتقل إلى آثار هذا النص  ىإذ ير، ( إخراجها من العزلة الزمنية2
الغرض من ذلك تفسير القرآن انطالقاً من سلوكيات وحياة ، و سالمية المعاصرة وصداه في المجتمعات اإل

ولهذا ، طالما أن حياة المجتمع اإلسالمي بعيدة عن هديه، أي االلتواء عليه بغرض إسقاط أحكامه، المسلمين
 ».بإعادة قراءة القرآن«يطالب بيرك 

لك تطبيق المناهج الغربية الحديثة على الدراسات ويقتضي ذ، وهذا هوُلباب الكتاب، ( إخراجها من عزلة المنهج3 
أنها ترمي عدا فال ندري الهدف من هذه الدعو العريضة ، اإلسالمية بإطالق ألنه غير مختص في هذه المناهج

ويُ ستبدل بها المناهج الغربية حتى تذوب مصادر المعرفة ، إلى إقصاء مناهج الدراسات اإلسالمية الصحيحة
خصوصية  ليكون دعوة إلى إلغاء كل؛ وألجل هذه الغاية َّألف بيرك الكتاب أصالً، باإلسالمية في بوتقة التغري
 . أو تميز للثقافة اإلسالمية

غالب على يف ال اشتملو الذي  ،من أهم ما حبثه املستشرقون يف الدراسات القرآنية هو موضوع : أتريخ القرآن  و    
عنايتهم بتأريخ  فقد كانت.وقراءاته ، وهلجاته ، وتدوينه ، وكتابتهاحلديث عن نزوله ، وأدواره ، وبنيته ، وتركيبه ، 

 .القرآن مطردة ابتداء من أوائل القرن التاسع عشر إىل املنتصف الثاين من القرن العشرين 

م ( وقتا كبريا لدراسة أتريخ القرآن الكرمي ، فعكف 9993م ـ  9911فقد خصص املستشرق الفرنسي بوتيه )   -9
أتثره مبا تقدمه من دايانت وظروف أحاطت بنزوله وغايته ، والعقائد املوافقة واملضادة له يف غريه على ذلك وحبث 



 (.م  9911من األداين ، واملذاهب اليت نشأت عنه لدى املسلمني ، وقد نشرت دراسته هذه يف ابريس عام ) 
 (.911، صجنيب العقيقي ، املستشرقون)أنظر :

مدخل أترخيي نقدي » يف رسالته :  كتبفم (  9991م ـ  9919ستاف فايل ) جاء املستشرق األملاين جو مث  -2
، إذ امتازت حبوثه بشمولية املوضوع ، ومعرفة املنهج التأرخيي ، وإن كان ال خيلو من الثقافة التلمودية « إىل القرآن 

ه ) ، تقسيما أخذ عن ، ألن الكاتب من أصل يهودي ، وقد قّسم فيه السور املكية ألول مرة إىل ثالث جمموعات
 ( .  29 ، ص:رودي ابرت ، املرجع السابق )نولدكه ( فيما بعد 

كان   هذهابه إىل أن  إىل مسألة أمية  النيب صلى هللا عليه و سلم و هذه الدراسة يف  ) فايل (و لقد تعرض            
عبد الصبور ) ) حول هذه املسألةيعرف القراءة والكتابة ، وأن القرآن يشري إىل ذلك ، ولكنه أخفق يف االستدالل املقنع 

 .(م 9111وما بعدها ، دار الكاتب العريب ، القاهرة ،  11أتريخ القرآن : : شاهني

( ففتح عمقا جديدا يف الدراسات م  9131م ـ  9931جاء املستشرق األملاين األستاذ ) نولدكه ( ) مث    -3
كتابه : ) أتريخ القرآن ( ، هو الذي فتح هذا العمق اجلديد ، وكان رسالته للدكتوراه وامسه ) بالتأرخيية للقرآن ، 

 .م ( 9911أصل وتركيب سور القرآن ( جوتنجن ) 
أصبح منذ زمن طويل كتااب أساسيا من أهّم كتب ) نولدكه ( على اإلطالق حىت هذا الكتاب   (ودي ابرت ر   )وقد عدّ 

من كتب هذا الفرع من التخصص ، فقد حدد الكتاب سور القرآن بفرتاهتا املكية واملدنية ، وأوضح ميزات كل جمموعة 
 .من جمموعات السور من انحية األسلوب واملضمون حتديدا ممتازا

 نا من اآلن فصاعدا أن نوضح للقارئ غريومدرسته أصبح ممك (نولدكه  )أنه : بفضل  (بالشري ) رجييس يرى كما 
املطلع ما جيب أن يعرفه عن القرآن ، ليفهمه بتوعيته ، وليتخطى القلق الذي ينتابه يف اّطالعه على نص يغلب عليه 

ترمجة : رضا سعادة ، دار الكتاب اللبناين ، ، 29، ص:القرآن ، نزوله ، تدوينه ، ترمجته ، أتثريه : بالشري) .الغموض 
 (م 9193وت ، بري 

ت يف أتريخ القرآن إال أننا جند موقفه أحياان غريبا ومتناقضا ، ففي الوق« نولدكه » إال أنه مع اجلهد الكبري الذي بذله 
الذي يعقد فيه بكتابه فصال بعنوان : ) الوحي الذي نزل على حممد ومل حيفظ يف القرآن ( والذي يبدو فيه قائال 

أنه مما ال شك فيه أن هناك  » :ح بذلك يف مادة قرآن فيقول بدائرة املعارف اإلسالمية ابلتحريف تلميحا ، جنده يصر 
إن القرآن  »ويثين على هذا املوضوع اخلطر يف دائرة املعارف الربيطانية ، مادة قرآن فيقول : « فقرات من القرآن ضاعت 

وهذا  .م 9111، مطبعة السعادة ، القاهرة  99القراءات واللهجات : .عبد الوهاب محودة .(١) « غري كامل األجزاء
 خلط عجيب ال يقوم على صحته دليل



ـ وقد تصدى بعض املستشرقني ـ بعد نولدكه ـ إىل دراسة جزء معني من أتريخ القرآن الكرمي ، فهناك حبث للمستشرق  1
م ( حبث به النزول املكي  9919االنكليزي ) أدوارس ( أمساه : ) التطور التارخيي للقرآن ( صدر يف مدارس عام ) 

 .واملدين والتدوين والكتابة ولكنه جاء خمتصرا ال يفي ابلغرض
م ( يف اقتضاب من  9129م ـ 9911ـ وقد  عرض أيضا جلزء من هذا التأريخ املستشرق اجملري جولد تسهري )  1

 : مبا يلي مذاهب التفسري اإلسالمي ولعل أبرز ما عنده إاثرته لبعض املآخذ اليت ميكن تلخيصها
 .أ ـ إيراده االختالف يف القراءات واعتقاده أبن ذلك كان عن هوى من القراء ال عن توقيف ورواية

ب ـ حتميله القراءة ما ال حتتمل من املعاين واآلراء من أجل إثبات أهنا حمض آراء ال نقل نصوص كما هو احلال يف اآليتني 
 .الثامنة والتاسعة من سورة الفتح

 يف الزايدات الشارحة لنصوص القرآن هل هي من القرآن أو زايدة يف تفسريه؟ ج ـ تشكيكه
د ـ ذهابه إىل أنه وجد بعض القراءات املتناقضة يف املعىن ، واملختلفة يف التأويل مما ال ميكن أن جيمع بينها ، واعتباره ذلك 

 ي حسن عبد القادر(، ترمجة : د. عل 21ـ  9مذاهب التفسري : :) جولد تسيهر .خمالفات جوهرية
م ( لتأريخ القرآن يف الفصل الثاين من الباب  9111م ـ 9919ـ وقد عرض املستشرق األملاين ) كارل بروكلمان ( )  1

الثاين من أتريخ األدب العريب ، وقد خصص هذا الفصل املوجز له ، فعرض للوحي ، ومجل القرآن املؤثرة ، وأخطأ 
ترمجة د. عبد احلليم النجار  .9/939أتريخ األدب العريب :  : الكهان )كارل بروكلمانابعتباره القرآن أيخذ طابع سجع 

 ) .م 9119، دار املعارف ، القاهرة ، 
إبجياز عن التقسيم املكي واملدين وسيماء كل منهما ، وذهب إىل أن جنوما متفرقة من الوحي   فتحدث ) بروكلمان (

 و سلم عليه  هللا كانت قد كتبت يف حياة الرسول صلى
م ( يف   9111ـ وتكاد أن ختتتم الدراسة الرصينة لتأريخ القرآن مبا كتبه املستشرق الفرنسي ) رجييس بالشري ( املولود )  9

 : القرآن ، املكّون من سبعة فصول ، اختصت أربعة منها يف أتريخ القرآن على النحو التايلكتابه 
 (911-23القرآن ، نزوله ، تدوينه ، ترمجته وأتثريه :  : بالشري .املصحف بنيته وتكوينه) :الفصل األول 
 .الرسالة القرآنية يف مكة :الفصل الثاين 

 .ينةرسالة القرآن يف املد :الفصل الثالث 
 .الواقعة القرآنية وعلوم القرآن  :الفصل الرابع 

 : وقد عاجل بالشري يف الفصل األول النقاط التالية
 .أ ـ األصل اللغوي لكلمة القرآن ، اليت رمبا تكون مأخوذة عن السراينية اليت يرد فيها لفظ مشابه جدا هلا يف املعىن



نة ، والثانية تبتدئ وسلم يف املدي هللا عليهب ـ فكرة التدوين القرآين ومرورها بثالث مراحل : األوىل بعد إقامة النيب صلى 
 والثالثة بعد مقتل اإلمام علّي كرم هللا وجهه . .وسلمعليه  هللامع وفاة النيب صلى 

 .د نزوله مباشرةو املرجح بل املؤكد أن التدوين بدأ مع القرآن يف مكة عن
 .د ـ يعرض أترخييا إىل تقسيم القرآن إىل أجزاء واألجزاء إىل سور ، وتتابع السور بكون ذلك التنظيم توقيفيا

بالشري ( يف هذا الفصل قد اتكأ اتكاء ملحوظا على آراء ) نولدكه ( يف الكتابة عن أتريخ النص القرآين  ) و الظاهر  أن
 .ة إىل مقرتحاته ابلتقيد ابملراحل الزمنيةال سيما يف ترجيحه يف النهاي

ـ وهناك مسألة مهمة تتعلق بتأريخ القرآن ، بل بقدسيته وتوثيقه ، وهي مسألة التحريف اليت أاثرها املستشرقون ، بكثري  9
، فكتب يف موضوع التحريف حبثا يف دائرة  ( Fr. Bull ) من عدم التورع ، وقد ألقت بثقلها عند األستاذ بول

 ( 119-1/111عارف اإلسالمية األملانية ) بول ، دائرة املعارف اإلسالمية األملانية : امل
 
 


