
  -3-االستشراق و الدراسات القرآنية 
 التحقيق والفهرسة والتدويناملستشرقون و 

ة من نشر مجلة نفيسة من الكتب ، وحتقيق طائف من معامل جهود املستشرقني البارزة يف جماالت الدراسات القرآنية 
املصادر اليت تبحث يف القراءة والتفسري وعلوم القرآن ، وقد جاءت هذه الذخائر حمققة يف أغلبها على الوجه األكمل ، 

مما يكشف لنا عن صدق املعاانة ، والصرب واجللد واألانة ، يف إيصال النص للمتلقي كما تركه مؤلفه ، وكما كتبه 
مصنفه ، ومل يكتف هبذا عند املستشرقني ، بل توج العمل التحقيقي بفهارس ومالحق تنري أمام القارئ الطريق يف 

 .االفادة من النصوص
 : أ ـ التحقيق

واحلق أن املانيا قد سبقت يف هذا اجملال سبقا جمليا ، فنشرت لنا من الرتاث القرآين على يد علمائها ، ما حنن حباجة 
 .وقد تكفل القرن التاسع عشر بتأصيل هذا اجلهد االستشراقي ، وإعطاء مثاره اينعة ماسة إليه ،

حيث قرر اجملمع العلمي البافاري يف ميونخ مجع املصادر اخلاصة ابلقرآن الكرمي وعلومه ، وضبط قراءاته لنشرها ، فتوىل 
م ( هذه املهمة الفريدة ، وعاونه يف بعضها األستاذ أوتو بريتسل )  6311 -م ـ 6881األستاذ براجشرتيسر ) 

م (. فقد انتدب اجملمع املذكور بريتسل بعد وفاة براجشرتيسر الستكمال هذا اجلهد ، فبادر من  6396 -م 6831
احلصول على و فوره إىل تصوير تلك املصادر واملصاحف تصويرا مشسيا يف عدة نسخ لتيسري االطالع عليها يف ميونخ ، 

صور منها ، مث تدوين كل آية من القرآن الكرمي يف لوح خاص ، حيوي متنوع الرسم يف خمتلف املصاحف ، مع بيان 
 .قراءاهتا ومتعدد تفاسريها

 : وقد اجنلت هذه املهمة اخلاصة عن نشر هذه الطائفة من املصادر يف القراءة والتدوين وعلوم القرآن على الوجه اآليت
 .التيسري يف القراءات السبع : أليب عمر وعثمان بن سعيد الداين ـ كتاب 6
 .ـ كتاب املقنع يف رسم مصاحف األمصار ، من كتاب النقط : للداين 2
 .م 6391،  7ـ كتاب خمتصر الشواذ : البن خالويه : املكتبة اإلسالمية ، جملد 1
 .م 6311ات اجملمع العلمي البافاري ، ميونخ ، ـ كتاب احملتسب البن جّني : وقد طبع حبروف التينية ، منشور  9
 .ابلقاهرة م 6315م ـ  6311،   8ـ غاية النهاية يف طبقات القراء ، البن اجلزري ، املكتبة اإلسالمية ، جملد  5
 .ـ كتاب معاين القرآن للفراء النحوي 1
،  كاان على جانب كبري من االهتمام بدراسة القرآن الكرمي ، ونشر ما يتعلق آباثره  ـ ويبدو أن براجشرتيسر وبريتسل ، 7

 .فقد اشرتكا يف نشر اجلزء الثالث من أتريخ النص القرآين لنولدكه
 .ـ ولقد نشر بريتسل مبعاونة إيزين : فصائل القرآن ـ وآدابه ، أليب عبيد القاسم بن سالم8
،  لربيتسل حبواث تتعلق يف خمطوطات اندرة بعلوم القرآن ، وحتقيقات يف أمهية هذه الكتبـ ومما جتدر اإلشارة إليه إني  3

 .ووصفا حملتوايهتا ، وتعليقات على مناهجها
 : فله يف جملية إسالميكا



 .( ٦٦/  ٦أ ـ كتاب معاين القرآن البن منظور ) 
 .( 67/  1ب ـ كتاب تعليل القراءات السبع للشريازي ) 

 .( 29/  1تبه يف القرآن للكسائي ) ج ـ كتاب املش
 : م ( حقق ونشر مبجهوده 6816م ـ  6788ـ املستشرق األملاين فرايتاج )  6

 .م6895أسرار التأويل وأنوار التنزيل للبيضاوي ، ليبزيج ، 
م (  6853م ـ  6851م ( حقق طيلة أربع سنوات : )  6883م ـ  6825ـ املستشرق االنكليزي وليم انسوليز )  2

 .صفحة 985، الكشاف جلاد هللا الزخمشري يف 
م ( ، حقق ونشر : االتقان يف علوم القرآن ، جلالل الدين  6831م ـ  6861ـ املستشرق النمساوي شربجنر )  1

 .السيوطي
م ( حقق كتاب : شهادة القرآن لكتب أنبياء الرمحن ،  6395م ـ  6863ـ املستشرق االنكليزي السري وليم موير )  9

 .م ( 6319نشر ) 
 : ـ املستشرق املريكي آرثر جفري ، قام بتحقيق ونشر 5
 .م ( 6317ـ كتاب املصاحف للسجستاين ) مؤسسة دي خويه ، ليدن ،  أ

 .م 6372 ـ مقدمتان يف علوم القرآن ، البن عطية وجمهول ، طبع يف دار الصاوي ، القاهرة ، ب
إن هذه القوائم املتقدمة ال متثل كل نتاج املستشرقني يف عامل التحقيق ، بل متثل أبرز األعمال وأمهها من خالل استقرائنا 

 .فحسب
إني سبب حرص املستشرقني على الُكُتِب اليت صنفها بعض علماء اإلسالم فيما يتصل بنقل القرآن، هو البحث عن 

، (ستاينأليب بكر بن أيب داود السج) "املصاحف"اهم أول من اعتىن مثالا بنشر كتاب طريق للطعن على القرآن، فرت 
فعمد هؤالء إىل نشره وترمجته  إىل بعض لغاهتم؛ ظنًّا منهم أهنم وجدوا فيه بعض مرادهم، ملا تضمنه من حكاية قصة 

مني، فكثري عن مصاحف املسل مجع القرآن واملصاحف اليت كانت عند بعض الصحابة مما فيه اختالف حرف أو ترتيب
من الشبهات اليت أوردت على القراءات ومجع القرآن ورسم املصحف منشؤها هؤالء املستشرقني يف كتبهم تلك ويف 

 حتقيقاهتم. 
 

 : اثنيا  ـ الفهرسة
ينما ح وأما فهرسة القرآن الكرمي فقد ظهرت بشكلها البدائي يف أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر

م ( فهرسا للقرآن ابللغة الرتكية ، مع تعداد تفاسري القرآن  6112م ـ  6516وضع املستشرق االنكليزي وليم بدويل ) 
 (915م )جنيب العقيقي ، املستشرقون :  6165، وطبع يف ليدن سنة  

إلينا ـ عند  صلت ـ فيما وصلأما فهرسة القرآن إبطارها العلمي املنظم فقد بدأت يف أوائل القرن التاسع عشر ، وقد أت
م ( حينما أليف أول معجم مفهرس للقرآن الكرمي يف 6379م ـ  6892املستشرق األملاين األستاذ جوستاف فلوجل ) 

 : اللغة العربية ، عّن أبلفاظ القرآن ومفرداته وأمساه



د كان هذا الكتاب نواة صاحلة ، م ( يف ليبزيج ، وق 6892"جنوم الفرقان يف أطراف القرآن " وطبع ألول مرة عام ) 
بل أساسا حمكما ، اعتمد عليه حممد فؤاد عبد الباقي يف وضع : ) املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي ( فتعقب عليه 

لقد كان عمل األستاذ فلوجل من أعمال املستشرقني  .(٢)ما فاته ، واستدرك فيه ما خفي عليه من وجه الصواب 
م ـ   6857اجلليلة حىت أننا مل جند مثله يف فهرسة مواد القرآن وألفاظه ، حىت إذا جاء املستشرق األملاين مالري )

م ( وجدانه قد استند على معجم فلوجل ، فألف ) دليل القرآن ( وقد مجع فيه مفرداته وأفعاله حىت حروف  6395
 ر والعطف ، وقد رقمت فيه السور واآلايت هلذه الغاية . اجل

ولقد قام املستشرق الفرنسي ) جول البوم ( بوضع ) تفصيل آايت القرآن الكرمي ( ابللغة الفرنسية ، وذلك برتتيب 
اآلايت اخلاصة ابملوضوع الواحد يف فصل واحد ، فكأنه قد فرق القرآن جنوما حبسب موضوعاته فجمعها موضوعا 

 وضوعا ، ولقد قام األستاذ حممد فؤاد عبد الباقيم
صاحب املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي برتمجة هذا العمل اجلليل إىل اللغة العربية إبشارة من السيد حممد رشيد 

م  وطبعت عدة مرات ، ولقد  ٦٢٢١رضا صاحب املنار ، وقضى يف ترمجتها سبعة شهور كاملة ، كان هنايتها سنة 
لها بعد نفاد الطبعة األوىل بفهرس تفصيلي وضعه املستشرق الفرنسي األستاذ ادوار مونتيه ومساه ابملستدرك بعد أن ذيي 

عملني اخلالدين ، هللا للباحثني فرصة كبرية حينما ترجم هذين ال نقله إىل العربية أيضا ، وقد وفير األستاذ عبد الباقي رمحه
 .توعبا مواد القرآن وموضوعاته وال آايته بعامةفكان أحدمها مكمال لآلخر وان مل يس

 بل ندت بعض اآلايت يف بعض األبواب اليت بلغت العشرات مث قسمت إىل مئات املفردات من املوضوعات القرآنية. 
م ، نشر يف جملة عامل اإلسالم  6811وهناك حبث عن مفردات القرآن للمستشرق األمريكي تشارلز توادي املولود سنة 

 .م6313
لقد رأينا جهود املستشرقني يف الفهرسة تنصب يف قناة أخرى متثل اجتاها يدور حول فهرسة ما ألف يف القرآن اترة ، 

 .حمضا« ببلغرافيا  » ويف قرائه اترة أخرى ، وتقتصر اثلثة على فهرسة بعض كتب التفسري مبا يعترب عمال
م فقد وضع فهرسا حاصا أبدب القرآن  6888ستوري ( املولود ـ فمن النوع األول ما قام به املستشرق االنكليزي )  ٦

 .م 6319صفحة ، وطبع يف كمربيدج عام  959ملكتبة ديوان اهلند يف لندن يف 
وهناك حبث يف هذا اجملال للمستشرق األملاين األستاذ هلموت ريرت ، عن القرآن واحلديث يف مكتبات استانبول نشره 

 .م6328يف جملة اإلسالم األملانية 
ي به لقراء القرآن مع ترامجهم ، وكان ذلك حبثا رقي  ـ ومن النوع الثاين ما قام به األستاذ براجشرتيسر يف وضع معجم 2

 .م 6362صاحبه إىل درجة االستاذية عام 
يخ ر ومن اجلدير ابلذكر يف هذا اجملال ، أن جند بريتسل قد صنف كتااب عن ) مراجع القرآن وعلومه ( ، ورسالة يف ) أت

 .(719علم قراءة القرآن ( ، والكتاابن مرجعان يف فهرسة مراجع القرآن وقراءاته )أنظر: جنيب العقيقي ، املستشرقون : 
ـ سنة سرتاسبورج  يف  ـ ومن النوع الثالث ما حققه املستشرق األملاين هوسالتري إذ وضع فهرسا لتفسري الطربي 1 .

 .(723 : م  )املرجع نفسه 6319ليدن  سنة  وترجم جوزيف شاخت مقتطفات منه ،.م 6362



اهتمام المستشرقين بأعمال التحقيق وخدمة التراث المخطوط خالل  مؤخرا  تضاءلو لقد 
 القرن الهجري الحالي ألسباب عدة منها:

 ضعف التكوين العلمي .6
 تقلص الدعم الذي كانت تحظى به أقسام الدراسات الشرقية. .2
 المجال.عزوف الغربيين عن التخصص في هذا  .1
، تراجع مكانةُدور النشر المتخصصة مثل مكتبة جاك بريل بمدينة ليدن في هولندا .9

 ولوفان في بلجيكا وفرنسا.

 
 : اثلثا ـ التدوين

جتمعت قطع من القرآن على الرق  م  قد6159ويف جمال التدوين وحفظ النصوص جند أن يف مكتبة ابريس الوطنية 
 .(651 : من القرون الثاين والثالث والرابع للهجرة ) املرجع نفسه

وإبشراف اجملمع العلمي البافاري يف ميونيخ مت تدوين كل آية من القرآن الكرمي يف لوح خاص حيوي ، متنوع الرسم يف 
 م(136 : سهاملرجع نف .(متعدد املصاحف مع بيان قراءاهتا وتنوع تفاسريها

 6397م ـ  6788وهناك حبث عن هذا املوضوع بعنوان ) صحائف القرآن ( للمستشرق األمريكي : كورما رازومي ) 
 م6329م ( تراه يف نشرة املتحف الفّن يف بوسطن 

ميثل هذه و  وهناك جهد تدويّن من نوع خاص يدور حول فهرسة املخطوطات املتعلقة ابلقرآن أو تفاسري أو علومه ،
 : الظاهرة اثنان من املستشرقني

م ( ، زوجة املستشرق الروسي كراتشكوفسكي ، فقد حبثت أبصالة عن  6889ـ فرياتشكو فسكااي ، ) ولدت  -6
 نوادر خمطوطات القرآن من القرن السادس عشر 

شرتيسر يف  ينا مبا كتبه براجاألستاذ كارل بروكلمان الذي خلص لنا يف صورة إمجالية أمساء من ألف ابلقراءات ، مستع 
كتابه : ) أتريخ القرآن ( ، وما جاء يف الفهرس ، وما اطلع عليه هو شخصيا ، مث تدرج أترخييا إبعطاء جدول أببرز 

املفسرين ما بني القرن األول اهلجري حىت هناية القرن الرابع اهلجري ، مبتدائ اببن عباس( ومنتهيا بتفسري القرآن ، أليب 
، ترمجة د. يعقوب بكرود. رمضان   63-6/  9بن إبراهيم بن هاشم .)بروكلمان ، أتريخ األدب العريب :  احلسن علي
 ) .م 6377دار املعارف مبصر ، القاهرة  .عبد التواب

 اعداد الدراسات و التقارير رابعا : 
لقد نشر املستشرقون املعاصرون عشرات الدراسات و املقاالت و املختصرات عن القرآن و تفسريه 

خالل الربع األول اهلجري احلايل و تتبع بعضهم ماصدر و طبع يف حمال الدراسات القرآنية ، كما تشهد 
 لذلك الصفخات املخصصة للمتابعات ضمن جمليت أربيكا و ستوداي اسالميكا 

 لى ذكر مناذج منها:و سنقتصر ع



م خمتصرا لتفسري الطربي و نشر االيطاليون علل 6381يف جمال التفسري نشر الفرنسيون سنة  -6
خمتارات من تفسري القران سهر على انتقائها و ترمجتها مخسة من  6385م و  6389امتداد سنتني 

 املسيحيني ونشرت يف جملة املعهد البابوي للدراسات العربية .
 الدراسات و املقاالت نذكر األمثلة التالية :يف جمال  -2

 191يف  6387  عام " مدخل إلى تاريخ التفسير :" نشرت دار أندريه ريبان  -أ
صفحة باإلنجليزية ضمن سلسلة  صفحة ضمن سلسلة أكسفورد  صفجة 

 أكسفورد.
م يف جملة املستشرقني 6331و نشرت اجنيليكا نوريت مسائل انفع بن األزرق سنة  -ب

القرآن م ضمن جمموعة دراسات اجنليزية " مدخل 6331و نشر بلندن سنة األملان 
 .صفحة 197يف 

ير أن أغزر المستشرقين كتابة وتأليفاً عن القرآن خالل الربع األول من القرن الخامس عشر هو غ
فبعد مناقشته ألطروحة دكتوراه السلك الثالث في تفسير الطبري ، الفرنسي كلود جيليو

نشر ، م 6387ثم دكتوراه الدولة في الموضوع نفسه عام ، م6382  الثالثةبجامعة باريس 
سلسلة من الدراسات عنجامع البيان وعن مؤلفه في عدد من الدوريات االستشراقية ما بين 

بعد ذلك للبحث والتأليف في التفسير ورجاله خالل القرنين   م لينتقل 6339 – 6339
للمشاركة في مختلف الندوات المتخصصة بفرنسا وأكثر دراساته مقدمة ، الثاني والثالث

 ومن ضمن ما طبع منها:، وألمانيا
 .نشأة تفسير القرآن 
 .مقاتل بن سليمان مفسر أثري وأصوليُمَجَّرح 
 .لمحات عن التفسير والمفسرين 

 
 

 


