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 مقدمة

 الطاهرين. الطيبني وأصحابه آله وعلى العاملني، اله حبيب على والسالم الةوالص العاملني، رب هلل احلمد
 : بعد أما

 للقرآن خادمة علوما كوهنا اعتبار على ابلغا اهتماما والتفسري القرآن علوم بدراسة املستشرقون اهتم فقد
 أقالم عليه دتتوار  الذي اخلصب اجملال تشكل القرآنيات أن والشك , وأغراضه مقاصده فهم على ومعينة

 مبزيد االستشراقية الدراسات استأثرت وقد ،والنقد ابلتحليل أم والبحث ابلدراسة سواء املستشرقني من كثري
 تلك مناقشة على االهتمام هذا من كبري جانب وانصب , األخرية الثالثة العقود يف املسلمني الباحثني اهتمام

  .السامية وتعاليمه اإلسالم معطيات يف التشكيكية االبعاد ذات مضامينها وتفنيد , عليها والرد الدراسات
 غري فيها اجيابيات وسلبيات يكون يكاد وعلومه القرآن اتريخ دراسة يف العام االستشراقي املنهجف

 اهتم دلق علمي. منهج كل يف وابلتايل ،حبث كل يف املطلوبني واحلياد املوضوعية سياق عن ومفصوالً  ،ةعلمي  
 فهم على ومعينة للقرآن خادمة علوماً  كوهنا اعتبار على ابلغاً  اهتماماً  والتفسري القرآن علوم بدراسة املستشرقون

 املستشرقني من كثري أقالم عليه تواردت الذي اخلصب اجملال تشكل القرآنيات أن والشك ،وأغراضه مقاصده
 القوم دراسات يف ابلقرآن تعلق ما كل أن املألوف من تاب ولقد .والنقد ابلتحليل أو والبحث ابلدراسة سواء

 اليت اتيالبده يف ومشك ك ،ناملسلمو  هبا جيزم اليت لماتسَ للم   مطم الةمََ  ال ألنه ؛لبتةأ به االعتداد ميكن ال
 عينيه نصب يضع الكرمي القرآن لدراسة يتأهب عندما املشرقيات عامل أن اليقني حكم يف وأصبح ،هبا يؤمنون
 االعتقاد هذا على وبناء ،وابلتايل ،السماء من إال جهة كل من مصدره يكون أن متمالً  ؛القرآن بشرية دعوى
 ،صحيح غري أساس على استوت قد دراساته ومجيع أحباثه كل أتيت ،بديهية مةل  سَ م   الرجل عند يصبح الذي

 للمصدر النسيب االحرتام من نوعاً  قلاأل على أو ،التعاطف من نوعاً  يفرض الذي الصائب املنهج عن واحنرفت
 ،الكرمي القرآن حق يف يقال ما على االطالع من مينع ال هذا أن إال القرآين. الوحي عليه ينبين الذي الَغْييب 

 القوم. لدى البحث وآليات مناهج تبنُي  وابلتايل
 بق  ل   رجالً  أن تبني ،وحتوالته االستشراق اجتاهات يف ملياً  والنظر األمر يف االجتهاد بعد نهأ فين   وال

 واملنهج القدمي االستشراقي املنهج بني وصل حلقة فعالً  ميثل كان ،القرآنية الدراسات يف املستشرقني بشيخ
 هذا يف Th Noldeke (م1931 )ت تيودورنولدكه هو الذي الرجل فكر وميثل ،املعاصر االستشراقي
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 يف املستشرقني دستور يعد الذي Geschichte des Qorans (1) ((القرآن اتريخ)) الشهري كتابه اجملال
 ميدان يف الغربيون الباحثون عنها يستغين ال اليت املصادر أبرز الكتاب أضحى حىت ،القرآن اتريخ معرفة

 وعلومه الكرمي القرآن بتاريخ تتصل اليت واملوضوعات املسائل لكل مفصل اترخيي عرض فهو ،القرآنيات
 املؤلف. عصر إىل الوحي نزول منذ ،ايهوقضا مباحثه وخمتلف

 اشتهرت مدرسة وهي ،القرآنيات حقل يف األملانية نولدكه مدرسة دور الصدد هبذا ننسى أن ميكن وال
 هؤالء إىل عهد الذي نولدكه شيخهم رابعهم رواد ثالثة افيه برز حيث ؛األوروبية املدارس من غريها تبز  وَ 

 تنقيح مهمة Bergstrasser رتاسرشوبرج ،O.Pretzel برتزل وأوتو ،Schwally شفايل التالمذة
 اجلزء إصدار مت حني يف ،م1919 عام منه ينأجز  خراجإ مت عندما فعالً  حصل ما وهو ،عليه والتعليق الكتاب
 .(2) م1926 عام الثالث

 ختالفال ؛بيسر وتصنيفه حصره ميكن ال والتداخل التعقيد شديد القرآنيات حلقل املستشرقني تناول إن
 أيضاً  التصنيف صعوبة وترجع ،دراساهتم يف منها ينطلقون اليت والثقافية الفكرية وخلفياهتم املستشرقني مناهج

 واملكان. الزمان يف هلا تطبيقهم حسب ابلقرآن املرتبطة املوضوعات تناول وطرق مداخل تنوع إىل
 مرة نؤكد واليت وعلومه القرآن ةدراس يف املستشرقني هؤالء مناهج عن الكشفو  تقتضيال هنا مهمتنا

 لن فإنه ،القرآنية أحباثه يف املوضوعية والتزام احليادية من درجة على يكون أن حاول مهما املستشرق أن أخرى
 على تنصبُ  لكوهنا إال لشيء ال ،كغريها ليست القرآنيات جمال يف املستشرقني دراسات ألن ؛ذلك يف يفلح

 ،مبدئياً  معه يتعاطف أن ميكن وال ،الغريب الباحث به يؤمن ال الذي مدياحمل الوحي مبسألة يرتبط موضوع
 بعامل ترتبط القرآنية املسائل نأ كما ،البحث جمال يف الفكرية وخلفياته الدينية قناعاته يهف تؤثر أن بد ال وابلتايل
 البد واملادية العقلية املستشرق ةرؤي نإ إذ ،مبقدار إال فيها بكلمة يديل أن العقل أو احلس مبقدور ليس الذي الغيب

 .ماتل  واملسَ  اتيابلبده بذلك فرتتطم ،وعلومه الكرمي القرآن حق يف والتجريح التكسري من نوعا متارس نأ
 .وقضاايه القرآن علوم حبث يف االستشراقية املناهج أبرز بعض استعراض إىل اآلن وننتقل

                                                 

بل ترجم الكتاب إىل اللغة العربية كاماًل،  األملاين، ومل يرتجم إىل أية لغة أخرى )الباحث(. الكتاب يقع يف ثالثة أجزاء بقي يف أصله( 1)
 وصدر عن مؤسسة كونراد أدانور األملانية ابلتعاون مع معهد غوته يف بريوت )اللجنة العلمية(.

(2) Theodor Noldeke: Geschichte des corans (GdQ): Leipzig 1919 (Tome1-2) 1926 
(t-3) 
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 :مفهوم املنهج االستشراقي 

َهَجاً ومْنهاجاً . يقول ابن منظور : نَ ْهج طريٌق نَ ْهٌج بَ ني ٌ واضٌح ,  املنهج لغة : مصدر من نَ َهَج يَ ن َْهج  من ْ
وهو الن  ْهج  ...واجلمع  هنجاٌت ون  ه ٌج ون  ه وٌج .. وَمن َْهج  الطريق َوَضَحه  . واملنهاج : كاملنهج . ويف التنزيل : ) 

َهَج الطريق   مل ميت رسول هللا  :: صار نَ ْهجًا . ويف حديث العباس  لكل جعلنا شرعة ومْنهاجا ( .واْستَ ن ْ
() حىت ترككم على طريق انهجة , أي واضحٌة بَ ي نة. 

  .ويقول الفريوز آابدي النَ َهج  ابلتحريك : الب  ه ر  وتتابع  النفس والفعل : كَفرَح وَضَرَب 
  .ملنشودة الطريق الذي يسلكه املعلم واملتعلم للوصول إىل األهداف ا اصطالحا :

 االستشراق لغة :
األكثر،  وهو الراء بكسر واملشرق ، والشرقمشتق من الشرق , وابألخص الشرق العريب اإلسالمي

 كلمة يف الشمس، والسني شروق جهة أي املوضع اسم _ اإلستعمال قليل لكنه القياس وهو وابلفتح
 وهي )شرق(كلمة  من مشتقة إذاً  شراقاست فكلمة.الشرق  يف ما دراسة طلب أي . الطلب يفيد اإلستشراق

 الشمس. مشرق تعين
شْ 
َ
ْصطََلح  ِمْن َكِلَمِة ) َشْرق (:َوِهَي ِجَهِة ش ر وِق الش ْمِس ، والت ْشرِيق : اأَلْخذ  يف اَنِحَيِة امل

 
رِِق اْشت ق  هذا امل

 1ْرق أَو أََتوا الش ْرَق.؛ ي  َقال  َشت اَن بَ نْي م َشر ٍِق وم غرِ ٍب، وَشر قوا: َذَهب وا إىل الش  
َصاِدِر الُلَغوية احلَِديثَة  إىل أن َكِلَمة ) اْسَتْشَرَق ( :تعين طََلَب ع ل وَم الشرق ول َغاهتم )م وَ 

َ
ل َدٌة َوت ِشري  بَ ْعض  امل

 . 2َعْصرِي ٌة (: ي  َقال  ملن ي  ْعََن بذلك من ع َلَماء الِفرِْْنَة
 

 الشرق، وتراثه لغات يدرس علم الشرقي، فهو العامل علم أو الشرق، علم هو : اصطالحا : اإلستشراق
 . وماضيه وحاضره وجمتمعاته وحضارته
م بعد أن شاع 1٨3٨ استعملت كلمة االستشراق ألول مرة يف معجم األكادميية الفرنسية سنة 

 .الثقافات الشرقية استعماهلا، وأصبحت اللفظة دالة على التخصص يف
أبنه : جمموعة املعارف اليت تتعلق ابلشعوب الشرقية ولغاهتم واترخيهم  فرنسيويعرفه القاموس ال

 .وحضارهتم 

                                                 
 173ص  -10ج -ه 1414 -1ط -دار صادر –بريوت  -لسان العرب -ممد بن مكرم  -ابن منظور- 1
 310ص -3ج –م 195٨ط  -مكتبة احلياة  -بريوت  –معجم منت اللغة -أمحد -رضا - 2
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او هو : دراسة االسالم وملسلمني من حيث كتبهم وثقافتهم وتقاليدهم وكل ما يتعلق هبم لغرض 
باحثني التشكيك يف الدين والقضاء عليه ومسخ هوية املسلمني والسيطرة عليهم ، وذلك عن طريق جيش من ال

 املتخصصني يف مجيع اجملاالت .
 فهي وبذلك ، بصلة احلقائق إىل المتت مسائل تتناول الغالب يف فهي للقرآن اإلستشراقية الدراسات أما

 جيهل اإلستشراق يف رأيه ألن سعيد إلدوارد الرأي هذا نسب وقد ، عليها العلم لفظ إطالق مسوغ تفقد
 . دةموجو  غري حقائق لنفسه موضوعه، ويصور

هو مصطلح أو مفهوم عام يطلق عادة على اجتاه فكري يعَن بدراسة احلياة احلضارية  االستشراق:
 .لألمم الشرقية بصفة عامة, ودراسة حضارة اإلسالم والعرب بصفة خاصة 

: فهو " الباحث يف فرع من فروع املعرفة اليت تتعلق من قريب أو من بعيد هبذا الشرق ,  وأما املستشرق
 . "مستشرقا  ويسمى

ويقول مالك بن نيب : " إننا نعين ابملستشرقني الكتاب الغربيني الذين يكتبون عن الفكر اإلسالمي وعن 
 :احلضارة اإلسالمية . مث علينا أن نصنف أمساءهم يف شبه ما يسمى ابلطبقات على صنفني 

وطبقة احملدثني  ين ,من حيث الزمن : طبقة القدماء مثل جربر دوريياك , والقديس توماس اإلكوي -1
 .مثل كاره دوقو وجولد تسهري 

من حيث االجتاه العام حنو اإلسالم واملسلمني لكتاابهتم : فهناك طبقة املادحني للحضارة اإلسالمية  -2
 , وطبقة املنتقدين هلا املشوهني لسمعتها .

 الشرق أحوال بتدريس يقوم من فكل ، الشرقية اساتر ابلد يقومون الذين فهم : املستشرقونف اذا
 أو اإلجتماع بعلم أو )االنرتويولوجي( اإلنسان بعلم خمتصا املرء سواء كان ذلك ويسري ، حبثه أو عنه أوالكتابة

 بفعله يقوم وما مستشرق هو ، سواء حدٍ  على والعامة احملددة جوانبه يف )الفسيولوجيا( لغة فقيه أو مؤرخا
 وعن الفكر اإلسالمي عن يكتبون الذين الذين الغربيون لكتابا( نيب أبهنم  بن مالك استشراق، كما ويعرفهم

 . ) اإلسالمية احلضارة
 واجتاهاته وعلومه واترخيه ولغاته وأداينه الشرق اتر حلضا الشرقيني غري اساتر د  :هو إذا اقر فاإلستش

 . اإلسالم حضارة وخباصة اإلجتماعية، وأحواله النفسية
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 :نشأة االستشراق

 راق اىل عدة آراء وسيتم عرضها مناقشتها يف املبحث التايل:اختلفت الفرتة الزمنية اليت ظهر فيه االستش
"إىل أن االستشراق بدأ يف بعض البلدان األوروبية يف القرن الثالث عشر  (1):ذهب حممد البهي -1

امليالدي. على الرغم من اعرتافه إبمكانية وجود ماوالت فردية قبل ذلك مث يؤكد أن املؤرخني يكادون يتفقون 
 قد انتشر بصورة جدية بعد اإلصالح الديين الذي قام به مارتن لوثر وغريه يف أورواب". علمعلى أن هذا ال

: أن "بداية االستشراق ترجع إىل القرن العاشر امليالدي (2)ويرجح أمحد االسكندراين وزمالؤه - ۲ 
ا ويتسلحوا مبا ويستفيدوا اليت سادها العرب. فاندفعوا إليها ليتعلموه حينما أدرك الغرب تلك املعجزة احلضارية

منها فأخذوا يدرسون لغتها وآداهبا ويرتمجون كتبها وينقلون علومها إىل بالدهم وكان أول من بدأ بذلك رجال 
  .(3) مث تالهم غريهم من أبناء جلدهتم الدين

: "أن حركة االستشراق بدأت يف القرن العاشر امليالدي حيث ويرى إبراهيم عبد اجمليد اللبان - 3
ظهر االهتمام ابلعلوم العربية يف هذا القرن ابلذات مث ازدهرت حركته يف القرن الثاين عشر حني انتشرت تلك 

 . (4)العلمية يف العامل اإلسالمي وبدأ األوروبيون يتوافدون إليها ليتعلموا فيها" املراكز
 

 دة مراحل يف طور نشأته ميكن توزيعها على النحو التايل :مر االستشراق بع
 أوال : املرحلة املبكرة

وهي املرحلة اليت نقل فيها الكنسيون فيها علوم الكنيسة وفلسفة اليوانن من حاضرة العرب ) بغداد ( 
 وغريها من البلدان العربية اىل روما حيث كانت الكنيسة يف احتضار فكري .

ابملرحلة األوىل اليت متتد من بداية اإلستشراق حىت بداية عصر النهضة األوربية اليت  هذه  املرحلة يسمى
اق فيها من كتاابت فردية غري منتظمة، حىت أصبح حبثا منتظما ورمسيا، مبعَن أنه يتم يف ر تطور اإلستش

فقد اتسم يف مؤسسات رمسية وحتت إشرافها وهي اجلامعات .أما من حيث متواه وخصائصه يف هذه املرحلة 

                                                 
 ، دار الفكر بريوت بدون اتريخ .532ممد البهي الفكر اإلسالمي احلديث وصلته ابالستعمار الغريب ص(1)

 .40٨/2وآخرون املفصل يف األدب العريب أمحد االسكندراين (2)
الغرب،  املعجزة احلضارية: الوصول إىل مراتب غري عادية بطريقة تكاد تكون فجائية. انظر: صبحي سليمان، مشس العرب تسطع على(3)

 م.۲۰۲۰. وكالة الصحافة العربية، 29ص 

 1970، جممع البحوث اإلسالمية أبريل، ۱۱إبراهيم عبد اجمليد اللبان املستشرقون واإلسالم، ص(4)
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جممله ابلعداء لإلسالم ، وساده اجتاه الهويت خرايف متطرف يف جدله وعدائه لإلسالم ، وكان اإلستشراق يف 
 هذه املرحلة مظهرا للصراع الديين األيديولوجي بني العاملني األوريب املسيحي والشرق اإلسالمي.

بتدوين العلوم املختلفة من علوم القرآن فبتوسع الدولة االسالمية واالزدهار احلضاري هلا واهتمامها 
الكرمي والسنة املطهرة , والتاريخ , واللغة , الفلك , والفيزايء , والكيمياء , واحلساب, وغريها من العلوم 
املختلفة , اهتم املسلمون أيضا برتمجة الكتب اليواننية وتناولوها ابلنقد واملناقشة . واستفاد الفالسفة املسلمني 

فة اليواننية ومزجوها ابلفكر االسالمي , مع أن الفكر االسالمي مل يكن حباجة هلذه الفلسفة . فكان من الفلس
الفضل لإلسالم على الكنيسة يف روما يف ترمجة آاثرها اليواننية والرومانية وخاصة يف العصر الذي أطبق اجلهل 

 فيه على شعوب أوراب يف ما يسمى ب ) العصور املظلمة ( .
الت كتاب الكنيسة على بغداد لينهلوا من العلوم االسالمية ويصلوا اىل املؤلفات اليواننية فبدأت رح

 ومناقشات العرب املسلمني عليها ليرتمجوها اىل لغة الكنيسة آنذاك .
ويف موجتهم االستشراقية األوىل هذه , تعلموا اللغة العربية , ونقلوا علومها اىل شعوهبم , ولكنهم نقلوا 

شوهة عن العرب واملسلمني ودينهم ونبيهم وشوهوا صورة اإلسالم فيهم , وأنه مستقى من أصول أفكارا م
مسيحية ويهودية . ولعل تفصيل هذه الصور قد دوهنا القديس يوحنا الدمشقي الذي عاش يف العصر األموي 

ملسيحية امسه عبد يف دمشق , وبعضها يف رسالة نشرها مؤلف يدعي أنه كان مسلما وأرتد عن اإلسالم وآمن اب
املسيح بن إسحاق وقد أعاد املبشرين املسيحيني نشرها لتخدم اغراضهم وتساعدهم يف التأجيج للحروب 

 الصليبية ضد املسلمني هبدف :
 هتدمي معامل اإلسالم , وإهناء دوره الذي طغى على دور الكنيسة آنذاك . -1
مراكز حكمهم بعد أن اشتد الصراع بني احلكام  إجياد مستعمرات يف األراضي العربية ينقلون إليها -2

 ورجال الكنيسة .
وجدير ابلذكر ان الدراسات االستشراقية للعرب وشبه اجلزيرة العربية قد سبقت احلروب الصليبية وكانت 

 تعود اىل هناية القرن األول للميالد .
 

 اثنيا : مرحلة التبشري
 العلمي الذي اصطلح عليه , بدأت يف القرن السابع وتعترب هذه املرحلة هي حركة االستشراق ابملعَن

عشر , حيث نشطت الكنيسة يف إرسال أعضائها اىل مناطق عديدة يف آسيا وافريقيا وخباصة اىل البلدان 
العربية فيها . وكان عملهم انجحا يف اجملال الثقايف واالجتماعي والسياسي أكثر من اجملال الديين , وابلتايل فقد 
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الكنيسة الغربية اىل حتويل املسلمني اىل مسيحيني مما جعلهم ينقمون عليهم وينقلون تراثهم اىل أوراب  أفلس رجال
، وتسمى هذه املرحلة بصورة مشوهة ال تعكس احلقيقة وجعلوا االوربيني ينظرون اىل املسلمني العرب حبقد واز

 يف أثرت املرحلة هذه ويف . امليالدي عشر الثامن القرن هناية حىت النهضة عصر من ومتتد :الثانية ابملرحلة
 النزعة( التنوير وحركة النهضة عصر يف سادت اليت اإلنسانية النزعة : عوامل أمهها عدة اإلستشراق مفهوم
 .موضوعية أكثر اإلسالمي للشرق دراسات إىل النزعتان هااتن فأدت  )العقلية

 مور التالية :وميكن تلخيص دور أولئك املبشرين من املستشرقني يف األ
إن دراساهتم قد كونت صورة مشوهة عن اإلسالم يف أوراب وكانت تستمد موادها األولية من مصادر  -1

 سبقهم اىل كتابتها املستشرقون األوائل الذين ذكروا دورهم أثناء وبعد احلروب الصليبية .
يعهم مسلمات وحقائق إن تلك الدراسات قد كونت شكال منهجيا وإطارا فكراي يف أوراب عدها مج -2

 على الرغم مما توصل إليه كثريون من نقائض هلا يف حبوثهم .
من على الرغم مما تدعيه تلك الدوائر تعتيم أجواء االستشراق حبقد دفني على األمة اإلسالمية  - 3

 املوضوعية والعلمية .
يصفونه   النيب وقد أساءوا اىل مقدسات الرتاث اإلسالمي وعظمائه , فحني يتكلمون عن نساء

ابنه زير نساء وداعية لإلابحية . متناسني أن تعدد الزوجات كان موجودا يف القرن املسيحي األول ومنعته 
الكنيسة يف القرن الثاين . ومل يقفوا عند هذا احلد بل تعدى هجومهم اىل القرآن الكرمي فراحوا يصفونه أبنه 

من أحبار اليهود والرهبان . وإذا جاءوا اىل تفسري آايته  مستقى من أصول مسيحية ويهودية تلقاها النيب 
يرتمجون الكلمات اليت حتتمل أكثر من معَن يف لغاهتم اىل املعَن الذي يتفق وأهدافهم التبشريية دون الرجوع اىل 

ابلعجز ,  تفسري املفسرين املسلمني لالستفادة من املعاين اليت ذكروها . كما أساءوا اىل أمتنا العربية ووصفوها
وأن سبب ظهور البحث العلمي والفلسفة عند العرب أابن العصور الوسيطة يعود اىل األجانب الذين دخلوا يف 
اإلسالم . وهذا الرأي ملموس يف كل املدارس االستشراقية . فهم يتغنون بفضل الرومان والكنيسة الغربية 

 الفكر العريب ويعزون اليهم تقدم. والفرس على
 

 رحلة االستعماراثلثا : م
وهنا البد من التقرير أبن املستشرقني مجيعا قدميهم وحديثهم خدموا بشكل أو آبخر أغراض االستعمار 
. فعندما بدأت أوراب ابالنتعاش االقتصادي , وصارت هلا االساطيل احلربية القوية , بدأ ملوكها أبرسال علمائها 

وقد صاحب ذلك محلة قوية لتعلم العربية , حىت اندى رجال اىل األقطار العربية لدراسة أوضاعها وتراثها , 
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الكنيسة أنفسهم بفتح مراكز لتعليم العربية يف جامعات أوراب املختلفة , فقد كانت الكنيسة قد تطوعت خلدمة 
األغراض االستعمارية إبرسال بعثاهتا الدبلوماسية اليت بدأت تؤدي دورها االستشراقي أيضا , فكثري من 

 وقناصلها كانوا من العاملني يف حقل االستشراق وكتبوا عن العرب الشيء الكثري .أعضائها 
وهذه املرحلة يسمى ابملرحلة الثالثة :ومتتد من القرن التاسع عشر إىل وقتنا احلايل . فشهدت هذه املرحلة 

الغرب للشرق ، لإلستشراق عدة تطورات يف مفهومه وحركته ، ويف هذه املرحلة عاد طابع العداء ليغلب على 
وزبدة القول: إن اإلستشراق هو املنجم واملصنع الفكري الذي ميد املنصرين واملهودين واملستعمرين ، أبدوات 
الغزو الفكري ابملواد اليت يسوقوهنا يف العامل اإلسالمي ، لتحطيم عقيدته ، وختريب عامل أفكاره والقضاء على 

 شخصيته احلضارية والتارخيية .
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 إجيابيات االستشراق. 
، ومها تعددت مواقف الكتاب والباحثني من جهود املستشرقني، فقسمها بعظهم إىل موقفني رئيسني

موقف املعجبني جبهود املستشرقني وإْنازاهتم، موقف الرافضني املهامجني لك ل م ا ميت إىل االستشراق بصله. 
 :وهيوذهب غريهم من الباحثني اىل تقسيم تلك املوافق إىل ثالثة أقسام رئيسة 

 موقف املواجهة اإلجيابية،  - 3 موقف الرفض املطلق،  - 2موقف القبول املطلق،  - 1
ومن أشهر مواقف االعجاب  (1)وذلك يف ماولة االبراز املوقف املعتدل من جهود املستشرقني ودراساهتم

ني يف والقبول ما ذهب اليه األستاذ ْنيب العقيقي. والذي ألف كتااب مستقال يرتجم فيه للمستشرقني، حيث ب
سبب أتليفه أنه جاء وفاء لبعض حقهم، فقد شعلوا بنا عشرة قرون يف مجيع أصقاع األرض وبسائر اللغات، 
وتناولوا مجيع ما للشرق من دين وحضارة وثقافة أبلوان املصنفات، فال أقل أن نشكر فضلهم على العربية 

. ويؤكد ومشوهلا وجدهتا، وهو: املستشرقونابلعربية، ونذيعه يف كتاب، وإن مل يكن يف مثل دقة كتبهم وعمقها 
أمهية دراسات املستشرقني بقوله: وازان بني عنايتهم برتاثنا واكتشافه وصونه وحتقيقه، وبني ما قمنا حنن يف سبيلة 
فرأيناها تكون متساوية، ووازان كذلك بني ترمجة أحدهم وآاثره، وبني ترمجة أحد أعالمنا وآاثره فوجودانه 

 قا علميا وعدد كتب، وأن ال غَن لنا عن معظمها يف علومنا وأدابنا، وال سبيل إىل جحد فضلها يفيضاهيه خل
 .مث هنضتنا اليت كانوا من دعائمهاعلى ما يف تراثنا من ثراء رقيني والغربيني شفتح عيون ال

 إحياء الرتاث العريب اإلسالمي. :والأ
 مظاهر إحياء الرتاث العريب اإلسالمي.

 وقت غفل فيه ميثل جهود املستشرقون يف إحياء الرتاث اإلسالمي، وخدمة العلوم اإلسالمية، يف
املسلمون عن تراثهم ونسوا واجبهم حنوه، مع ما قد يشوب هذه اجلهود من دخن أو أهداف غري مشروعة أو 
جهل وعدم فهم أحياان. كما يتمثل يف طبقة املستشرقني الذين بذلوا جهودا كبرية يف جمال الدراسات العربية 

 سة.اإلسالمية مع بعدهم من أتثري العوامل الدينية والسيا
يشري الشيخ أبو احلسن الندوي إىل جهود املستشرقون يف إحياء الرتاث اإلسالمي، فيقول: )أعرتف 
بكل وضوح وصراحة أن عدد من املستشرقني كرسوا حياهتم وطاقتهم على دراسة العلوم اإلسالمية وتبنوا 

، بل جمرد ذوقهم وشغفهم موض وع الشرقيات واإلسالميات بدون أتثري عوامل سياسة أو اقتصادية أو دينية
ابلعلم وبذلوا فيه جهودا ضخمة ويكون من املكابرة والتقصري أن ال ينطلق اللسان مبدحها والثناء عليها وبفضل 

                                                 
 .19ص  ،واالنفعاليةاملوضوعية االستشراق بني  ،السامرائي  (1)
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. اثنيا: جهودهم برز كثري من نوادر العلم واملعارف اليت مل تر ضوء الشمس منذ قرون إىل النشر واإلذاعة
 إحياء الرتاث اإلسالمي:الشواهد على جهود املستشرقني يف 

  کتاب )توماس أرنولد ( املعنون ب  )الدعوة اىل اإلسالم( الذي أنصف املسلمني فقد برهن على مساحة
املسلمني يف مجيع العصور مع خمالفيهم يف الدين، على عكس خمالفيهم معهم، هذا الكتاب الذي يعترب من 

 اإلسالم، يطعن فيه املستشرقون املتعصبون وخاصة املبشرين أدق وأوثق املراجع يف اتريخ التسامح الديين يف
 منهم، أبن مؤلفة كان مندفعًا بعاطفة قوية من احلب والعطف على املسلمني مع أنه مل يذكر فيه حادثة إال

 . وأرجعها إىل مصدرها
 اء الرتاث اإلسالمي:ومن الشواهد على جهود املستشرقون يف إحي 

 أوساط من املستشرقني من يؤدي هبم البحث اخلالص لوجه احلق إىل اعتناق اإلسالم والدفاع عنه يف
أقوامهم الغربيني، كما فعل املستشرق الفرنسي )دينيه( الذي عاش يف اجلزائر فأعجب ابإلسالم وأعلن إسالمه، 
وتسمى ابسم )انصر الدين دينيه( وألف مع عامل جزائري كتااًب عن الرسول صلى هللا عليه وسلم وله كتاب 

 .(1)بنور اإلسالم( بني فيه حتامل قومه على اإلسالم ورسوله )أشعة خاصة

 االهتمام ابملخطوطات. :نيااث
 مظاهر االهتمام ابملخطوطات.

كان الناس يف العامل اإلسالمي يبيعون خمطوطات جهابذة علماء اإلسالم يف األسواق بثمن رخيص، 
قون جيمع هذه املخطوطات وشرائها من أيدي املسلمني، وذلك إدراكًا منهم ومنذ ذلك الوقت قام املستشر 

ومبا فيها من العلوم القيمية. مكتبة فقد وجدت عدد من املخطوطات النفيسة يف املكتبات  ألمهيتها هذه
األوربية وهي مل توجد عند املسلمني، ففي ابريس الوطنية وحدها يوجد أكثر من سبعة االف خمطوط عريب، 
ونوادر من اآلاثر اإلسالمية من نقود وأختام وخرائط، وأسهم املسيحيون اللبنانيون يف نقل بعض املخطوطات 

 .العربية إىل فرنسا
من أهم هذه الشواهد: ما فعله املستشرق الفرنسي دي سالن ماك غوين، الذي وضع فهرس 

وترمجة املقدمة ابن خلدون، تناول فيها الرسول العريب يف إطاره التارخيي، والشريعة  املخطوطات الشرقية،
اإلسالمية السمحاء، فوجده متقدمًا على أقرانه من الرسل، ووجد اإلسالم يتميز عن ابقي الشرائع، يقول: إن 

صاحب دينهم ممد العرب أمة متتاز بكثري من الصفات، وهلا دين جامع شامل، ال يعيبه إال من جيهله، و 

                                                 
  .33 – 32ص  ،مصطفى السباعي ،االستشراق ماهلم وما عليهم  (1)
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الفقري، وقبل أن نعرف الدين جيب أن تعرف من أتى به، وحقًا أقول ليس كمحمد يف سلسلة األنبياء، وال  
كشريعته يف سلسلة الشرائع، ال تبالغ إذا قلنا إن ممد من أتى بشريعة، ولقاء وقف يف وجه الطغاة من قريش، 

الذي سلكه وعمل له، وإذا به وبشريعته يتمتعان بذكر عاطر وحديث  حىت أمت ما أراد، وبلغ منتهى الطريق
 .غبار االنتفاص حسن، وليس ابستطاعتنا أن نثري عليمها

ومع زايدة االهتمام ابلشرق اإلسالمي بدأ االهتمام بتجميع كتاابت ونتاج احلضارة العربية اإلسالمية. 
وقد قام بتجميع وانتقاء هذه الكتاابت مستشرقون وابحثون وحىت إداريون، فبدأت تتكون تلك اجملموعة بدءاً 

 120ميالدية تضم حوايل  1752ند أتسيسه يف عام من ذلك. وقد كانت جمموعة املتحف الربيطاين ع
يف أعقاب معركة النيل. لكن أهم جمموعة  1٨02خمطوطة أخرى من مصر يف عام  21خمطوطة عربية، ونقلت 

 .(1)املخطوطات اليت مجعها كلوديويس جيمس ريتش مت اقتناؤها كانت

 االهتمام ابلتأليف املعجمي املوسوعي. :لثااث
تناولت حركة االستشراق مبختلف أنواعها، وكان للمستشرقني اهتمام خاص ابلقرآن الكرمي وعلوم 
احلديث الشريف وعلوم العقيدة االسالمية، والسرية النبوية، والفقه اإلسالمية، والتاريخ اإلسالمي، واللغة 

 . والتارخيية أمضى املستشرقون كثريا من الوقت يف الدراسات األدبية العربية، وقد
جماالت التأليف يف الدراسات العربية واإلسالمية لدى املستشرقني كثرية جداً، وبلغ عدد ما ألفوه وان 

 .(2)عن الشرق يف قرن ونصف )منذ أوائل القرن التاسع عشر حىت منتصف القرن العشرين ستني ألف كتاب(

 التحقيق يف علم احلديث . :ابعار 
يف بدايت القرن التاسع عشر امليالدي بتحقيق عدد من املصنفات املهمة يف علم  أعتَن املستشرقون

احلديث وعلومه، وقد جاءت عنايتهم بذلك يف وقت مبكر، قبل اهتمام املسلمني بتحقيق تراثهم ونشره، وقد 
حتقيقات  نوه بتلك التحقيقات الشيخ أمحد ممد شاكر يف مقدمة حتقيقه لسنن الرتمذي، وقارهنا مبا ساد من

حتقيقات املستشرقني  ضعيفة يف العامل اإلسالمي، مليئة ابألخطاء الواضحة والنقص والتحريف، كما بني متييز
ولذلك كانت حتقيقات املستشرقني نفائس تقتين، وتغاىل الناس يف اقتنائها على علو مثنها، كما   ،لكتب الرتاث

هم وسار على هنجهم يف التحقيق والتدقيق العالمة احلاج كانت مرشدا للباحثني احملدثني ويف مقدمة من قلد
 هللا مث من سار على سريته واحتذى حذوه (. أمحد زكي ابشا رمحة

                                                 
 .50 -ص-2ج ،ْنيب العفيفي  ،املستشرقون   (1)

 .۱۹دراسات يف احلديث النبوي، واتريخ تدوينه، ممد مصطفى األعظمي، ص(2)
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 الشواهد على التحقيق يف علم احلديث: أشهر املستشرقني احملققني:
حتقيق )كتاب صحيح البخاري( حيث نشر املستشرق االملاين )كريل( األجزاء الثالثة األوىل  -۱ 
 م(.190٨
 .حتقيق املستشرق الفرنسي )وليم مارسه( لكتاب التقريب والتيسري للنووي - ۲ 
 م(.1959فالخيامري( لكتاب علماء االمصار لإلمام ابن حبان عام حتقيق املستشرق األملاين ) -3 
دائر املعارف اإلسالمية: وتعد دائرة املعارف اإلسالمية من أهم أعمال املستشرقني. ألهنا مجعت  - 4 

جهودهم العلمية يف عمل موحد، وتناول كل واحد ما يدخل ضمن ختصصه العلمي واشتملت على حبوث 
عظيمة الفائدة وأمهية، تغين عن خزانة علمية، وتوفر للبحث جهدًا ال يستطيع حتقيقه  ودراسات وآراء معارف

 يف سبيل االطالع على كل ما يتعلق ابلرتاث اإلسالمي.

 .دراسية اليت جاءت تنهل العلم من داير اإلسالمالبعثات ال

 .ملك فرنسا« لويس السادس»ابنة خالة « إليزابيث»  البعثة الفرنسية برائسة األمرية  1
 .(  البعثة اإلْنليزية برائسة األمرية )دوابن( ابنة األمري جورج صاحب مقاطعة )ويلز 2
وكان  ((1)) ( طالب وطالبة700بلغ تعداد طالهبا )م واليت  1293  البعثة األسبانية اليت كانت سنة  3

 .من بني هؤالء الطالب بعض الرهبان فرجع هؤالء لبالدهم حيملون علوم الشرق اإلسالمي الباهرة
« روجر بيكون»وكان من بني الدعاة املتحمسني الذين طالبوا بضرورة تعلم لغات الشرق لغرض التنصري 

م( وكان هلذين املستشرقني األثر الكبري يف إنشاء   1316   1235« )راميوندلول»م( و  1294   1214)
م الذي  1312كراسي تدريس اللغة العربية يف اجلامعات الغربية على أثر قرارات جممع )فينا( الكنسي يف عام 

ية وافق على أفكارمها واقرتاحاهتما بذلك فأنشأ مخسة كراسي جامعية يف مخس جامعات غربية لتعليم اللغة العرب
  .(2)  منها : ابريس ، اكسفورد ، بولونيا ، سلمنكا

 

                                                 
 .532الفكر اإلسالمي وصلته ابالستعمار   البهي اخلويل ، ص (  1)

 .272   271/  1ر العلم حبث األدب   جب تراث اإلسالم   جلنة اجلامعيني لنش(2)
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  الثالثة : السمات الرئيسية مسات املنهج اإلستشراقي

إن دراسة املستشرقني للعلوم اإلسالمية بصفة عامة، والعلوم العقدية بصفة خاصة،  أوال : التحريف:
بيث للمضمون، ومن بني املستشرقني الذين اعرتاها ابجلملة، العديد من ألوان التغيري، والتبديل، والفهم اخل

للعجب وجود  وغريهم، لكن ما يدعو (و)فيليب حىت( و القس زومير) (تسيهر سلكوا هذا اجلانب )جولد 
مستشرق مصري مسيحي بني هؤالء املستشرقني وهو )عزيز عطية سورايل(، والذى يعمل إبحدى اجلامعات 

 .لمني، وكثري التحريف للتعاليم اإلسالميةاإلسالم واملس األمريكية، شديد احلقد على
من البني أن الباحث النزيه الشريف ىف أي ميدان من امليادين البد أن يتخلص من  اثنيا: التعصب:

اهلوى وامليل الشخصي، ويتابع النصوص واملراجع املوثوق هبا، لكن أغلب هؤالء يضعون ىف أذهاهنم فكرة تصيد 
واألمثلة على ذلك كثرية، فعلى سبيل املثال ال  . ذلك كوهنا صحيحة أم فاسدةاألدلة إلثباهتا، وال يهمهم ىف

جولد تسيهر( عندما أعرض عما أمجعت عليه كتب اجلرح والتعديل، وكتب التاريخ (احلصر: املستشرق اجملرى 
ه ( وورعه وأمانته، وزعم أنه مل يكن كذلك، بل كان يضع احلديث 124من صدق اإلمام )الزهري( )ت

قَاَل: "اَل أن النيب  –عن ايب هريرة رضي هللا عنه مويني، وهو الذى وضع احلديث الشريف الذى روى لأل
لعبد امللك بن  ، )"واملسِجِد األَْقصى)،) ،اْلمسِجِد احْلراِم، ومسِجِد الرسولِ  الرحال  ِإال  ِإىَل َثالَثَِة مساِجد ت َشد

 ...مروان
ملستشرقني، جيد هذه السمة واضحة وضح النهار، حيث إن ما من يبحث ىف كتب ا اثلثا: التناقض:

قدموه من مقدمات مل يصلوا إليه من خالل نتائج سليمة، وقد أحسن املستشرق الفرنسي املسلم )انصر الدين 
دينيه(، يف حديثه عن املستشرقني، وحكمهم على األشياء، مما جعلهم يتناقضون فيما بينهم، تناقضاً واضحاً ىف 

على شيء واحد، كل ذلك ألهنم حاولوا أن حيللوا السرية النبوية، واتريخ ظهور اإلسالم، حبسب العقلية احلكم 
هبذا األسلوب األوريب،    وأظهر أن الذين حاولوا نقد سرية النيب .األوروبية، فضلوا وأضلوا ضالاًل بعيداً 

تفق عليه مجهور املسلمني، وابلنظر إىل لبثوا ثالثة أرابع قرن يدققون، وميحصون بزعمهم، حىت يهدموا ما ا
آرائهم اليت أتوا هبا، ال ْند إال خلطًا وخبطاً، وترى كل واحد منهم يقرر ما نقضه غريه من هؤالء املدققني 

 ..ينقض ما قرره بزعمهم، أو 
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اق عن املنهج العلمي ر اليت أنفرد هبا منهج اإلستش - السمات العامة-ميكن تشخيص السمات و 
  واملقبول مبا أييت :املعتدل 
وضع النصوص يف غري مواضعها ،وحتميلها ما التطيقه ألفاظها وال تدل عليها معانيها خدمة  - 1

 اق.ر ض االستشراألغ
يف زعمه أن أحاديث قراءة القران  (جولد زيهر)حتريف النصوص اإلسالمية حتريفا مقصودا كما فعل  -2

ي هللا عنه ، وكما فعل شاخت وغريه . وأساءهتم فهم على سبعة أحرف هي قراءات عمر بن اخلطاب رض
 العبارات حيث ال جيدون جماال للتحريف .

اعتمادهم أقواال ابطله ردها علماء اإلسالم بدالئل علميه حامسه وجتاهلهم تلك الدالئل ، بل  -3
جولد زيهر ، حينما  ينسبوها _ أحياان _ إىل العلماء الذين ردوها على أهنا آرائهم املعتمدة ، وقد فعل ذلك

 نسب أقواال إىل أبن قتيبة يف حني أهنا تعود إىل غريه وقد ردها ابن قتيبة .
 اقتطاع فقرة من نص علمي لالستدالل به على غرض خبيث ينقضه النص إذا ذكر كامال . -4
 ه.املخالطة يف املناقشة العلمية وسوء الظن والفهم لكل ما يتصل ابإلسالم يف أهدافه ومقاصد- 5
 إغفال احلقائق اليت ختالف استنتاجاهتم على الرغم من االطالع عليها . -6
حتريف دالالت الوقائع التارخيية ،واالحنراف يف تعليلها ، ويتم ذلك أحياان بتحكيم املفاهيم الغربية - 7

ؤالء املستشرقون يف تفسري النصوص والوقائع التارخيية جلهلهم بطبيعة اجملتمع اإلسالمي على حقيقته ، فيحكم ه
عليه من خالل مايعرفونه من أخالق شعوهبم وعادات بالدهم . لذا فقد عللوا روائع الفتح ببواعث ورغبات 

 مماثلة للنزوات االستعمارية الغربية .
االعتماد على كتب ليست يف مستوى البحث العلمي كاعتمادهم على كتب األدب فيما خيص  - ٨

مؤلفوها ابالحنراف واالبتداع :وتكذيبهم مبا جاء يف الكتب املوثوقة كاملوطأ  علم احلديث ، أو على كتب عرف
 والصحيحني مثال .

تصوير اجملتمع اإلسالمي يف خمتلف العصور ، وخاصة يف العصر األول ،مبجتمع متفكك تقتل  - 9
 األاننية رجاله وعظمائه .

 سوء الظن برجال املسلمني وعلمائهم وعظمائهم . - 10
 وير احلضارة اإلسالمية تصويرا أقل من الواقع كثريا هتوينا لشأهنا واحتقارا آلاثرها .تص - 11
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ونقطة اخلتام هي الذكرى من أن أحباثهم جاءت بعيدة كل البعد عن املوضوعية واملنهجية العلمية، 
احلقيقة العلمية وذلك نتيجة العداء لإلسالم لدى كل الشيع وعرب خمتلف العصور يف أوراب ،فلم يكونوا ينصفون 

 للعلم بل كانت أحباثهم قائمة على أسس عقائدهم ، هادفة اىل حتقيق مقاصدهم ،وأهدافهم .

 أهداف االستشراق:

لديين لقد تعددت أهداف املستشرقني ما بني دينية، وسياسية، واستعمارية، ومما ال شك فيه أن اهلدف ا
د صاحب االستشراق طوال مراحل اترخيه، وحىت عد أهم أسباب نشأته، وقيهو أس أهداف املستشرقني، و 

هناية القرن التاسع عشر، ومل يكن االستشراق قد حرر نفسه من إيثار اخللفية الدينية اليت اشتق منها أصاًل إال 
 :بدرجة ضئيلة

 اوال: اهلدف الديين: 
االستشراقية ومل فالذي يرجع لبداية اتريخ االستشراق جيد أن اهلدف الديين هو أساس انطالقة احلركة 

  :وسأستعرض هذه األهداف بشيء من التفصيل يستطع االستشراق أن يتحرر من إسار اخللفية الدينية
  ـ منع انتشار اإلسالم يف أوراب وغريها واحليلولة بينه وبينهم ، 1
  ـ اقتباس أفكار إميانية من اإلسالم لتثبيت أقدام الكنيسة يف بالدها بفكر ديين معقول. 2
جعل الدراسات االستشراقية مصدرا لتعليم اإلسالم للمسلمني أنفسهم ومصدرا للدراسات  ـ 3

 .عن الشرق عامة
 .ـ متزيق الوحدة اللغوية يف األمة اإلسالمية حرصا على متزيق عقيدة األمة ووحدهتا ٤
طيمها  ـ إضعاف الشخصية اإلسالمية ابالحتيال والتزوير يف اتريخ اإلسالم اجمليد ، وحماولة حت ٥

 .كذلك ابحلرب النفسية
ـ حتويل املسلمني عن دينهم ، وإشاعة البلبلة الفكرية يف صفوفهم ، وحتطيم الوحدة الفكرية اليت  ٦

 .جتمعهم ؛ لتصري البالد لقمة سائغة لألعداء ، ويصري املسلمون أتباعا هلم خاضعني لسلطاهنم
 .لى حتطيم املقاومة اإلسالميةـ أتييد الغزو االستعماري لبالد املسلمني والعمل ع ٧
 ـ التنفري من العودة للخالفة اإلسالمية ٨
 . ـ تشكيك املسلمني بقيمة تراثهم احلضاري ٩

 
 رين: ميكن حصر أهداف املستشرقني يف دراساهتم العربية واالسالمية يف أم
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لك الصورة اليت تشكل أن يتعرفوننا فتكون معرفتهم بنا صورة ينقلوهنا اىل بلداهنم وشعوهبم , ت :أوهلا
 . جمموعة من املعرفة احلضارية , والنفسية , والتارخيية , والثقافية

أن تعاد إلينا تلك الصورة اليت كونوها عنا بعد أن ركزوا على املاضي منها فقط , ففصلوا احلاضر  :اثنيها
 عنها متقصدين خلق هوة سحيقة تفصل بني ذلك املاضي وبني احلاضر الذي أمهلوه . 
لالستشراق، تقرتب أو  ومل يكن اهلدف الديين هو كل شيء، فقد كانت هناك أيضًا أهداف أخرى

  :تبتعد عن اهلدف الديين، ومن هذه األهداف ما أييت
  .وكانت مقصد بعض من ظهروا يف عصر التنوير يف أورواب وهؤالء كانوا قلة أهداف علمية: :اثنيا
ر ما قبل االستعمار الغريب للعامل اإلسالمي يف القرنني التاسع وقد ظهرت يف عص : أهداف جتارية:رابعا

عشر والعشرين؛ فقد كان الغربيون مهتمني بتوسع جتاراهتم ومن أجل هذا وجدوا أن احلاجة ماسة للسفر إىل 
البلدان اإلسالمية والتعرف عليها حىت حيققوا ما يهدفون إليه من وراء ذلك؛ وذلك من خالل العديد من 

 .د اليت تعود على جتاراهتمالفوائ
هذا بوجه عام . أما اهلدف الرئيس من كل ذلك هو حتطيم أسس العلوم القرآنية وركائزها املتمثلة يف 
املروايت املتصلة ابلصحابة والتابعني , بقصد اخللوص اىل نتيجة مفادها أن الرتاث التفسريي مل يدون إال يف 

ج املستشرقون يف كل ذلك طرائق عدة متثلت يف التشكيك يف مرحلة متأخرة من العصور األوىل . وقد هن
 الرواايت الصحيحة والتقليل من أمهية أعالم التفسري ومكانتهم.
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 :دوافع اهتمام املستشرقني ابلدراسات القرآنية

من الظاهر اجللي أن املستشرقني مل يقبلوا على دراسة الشرق وآاثره واترخيه هباء؛ بل كانت هناك عدة  
افع دفعتهم إىل ذلك، سواء أكانت الدوافع تتعلق ابإلسالم بصفة عامة، أو ابلدراسات القرآنية بصفة دو 

 .خاصة
م "ومن خالهلا اطلع رجال 1143إن ترمجة القرآن الكرمي ألول مرة كانت سنة  أوال: الدافع الديين:

كم واضح وصريح أسس املسيحية الكنيسة على ما ورد يف القرآن الكرمي بشأن عقائد النصارى، وأظهروا يف ح
بشر، وأنه رسول اهللا مؤيد ) )عليه السالم احلقة اليت اندى هبا املسيح ودعا إليها وعرف هبا...فأثبت أن عيسى

وقرر أنه مل يقتل،  بكتاب إهلي وبوحي مساوي وأنه اندى بعقيدة التوحيد فدعا إىل عبادة اإلله الواحد األحد، 
 .تعاىل ورفعه إليه ومل يصلب، بل توفاه اهللا

من أهم دوافع املستشرقني حنو دراسة املوضوعات القرآنية؛  :والسياسي اثنيا: الدافع االستعماري
الدافع االستعماري، ألن عنايتهم توجهت حنو دوائر استعمارية لدراسته بدافع استعماري موجه إىل إضعاف 

اولوا العديد من املوضوعات والقضااي اليت تثري الشكوك العقيدة والشريعة اإلسالمية القائمة عليه وتوهينها، فتن
والريبة يف نفوس املسلمني كاجلهاد الذي أكده القرآن الكرمي يف العديد من آايته، وبذلوا جهدهم للقضاء عليه 

كان اإلسالم دائماً، وسيبقى دائماً؛ دين " :من خالل تصوير سيء مشوه للحقيقة التارخيية، يقول جون هيجل
 "أي فكرة للحب يف القرآن ألنه ال ميكن العثور على السيف

 : ومن بني األمثلة العديدة على ارتباط االستشراق ابالستعمار
م( مؤسس )جملة اإلسالم( األملانية الذي قام  1933)ت « كارل هينريخ بيكر»  املستشرق  1

م على  1٨٨6   1٨٨5يف عام بدراسات ختدم االستعمار األملاين يف إفريقيا حيث حصل الرايخ األملاين 
 .م 191٨مستعمرات يف إفريقيا واستمر هذا االستعمار إىل عام 

م( الذي مت تكليفه عن طريق احلكومة الروسية ابلقيام  1930)ت « ابرثود»  املستشرق الروسي  2
 .( عامل اإلسالم)ببحوث ختدم السيادة الروسية يف آسيا الوسطى. وقد أسس جملة ابسم 

شرق )سنوك هورجرونية( عامل اإلسالميات اهلولندي الشهري ، فإنه يف سبيل خدمة االستعمار   املست 3
م بعد أن انتحل امسا إسالميا هو )عبد الغفار( ، وأقام هناك ما يقرب من  1٨٨5توجه إىل مكة يف عام 

تشرق دورا هاما يف نصف عام ، وقد ساعده على ذلك أنه كان جييد العربية كأحد أبنائها ، وقد لعب هذا املس



 18 

« سنوك»تشكيل السياسة الثقافية واالستعمارية يف املناطق املستعمرة للهولنديني يف اهلند الشرقية ، وقد شغل 
 .(1)مناصب قيادية يف السلطة االستعمارية اهلولندية يف أندونيسيا

 : ـ الدافع التارخيي اثلثا
يف بعض األحيان عداء وحروب بني الطرفني ، العالقة بني الشرق والغرب قدمية جدا ، كان يصحبها 

وصراع من أجل السيطرة سواء كانت فكرية أو عسكرية. مما يدعو كل طرف منهما لالطالع على ما عند 
اآلخر من عقائد ، وتراث وحضارة وعادات وقيم ليخرتقه ويسيطر عليه من خالل نقاط الضعف اليت فيها. 

حيث اقتضت هذه احلروب استصحاب من له خربة واطالع على  ومن األمثلة على ذلك احلروب الصليبية
 . (2)جغرافية الشرق وأحوال أهله ودايانهتم وعاداهتم .. إىل غري ذلك من األمور

 : ـ الدافع العلمي رابعا
من املستشرقني نفر قليل جدا أقبل على الدراسات االستشراقية إلشباع هنم علمي متجرد. وذلك بدافع 

على حضارات األمم ، وأدايهنا ، وثقافاهتا ، ولغاهتا. وكان هؤالء النفر من املستشرقني أقل من حب االطالع 
من غريهم خطأ يف فهم اإلسالم وتراثه ، حيث جاءت حبوثهم أقرب إىل احلق والصواب ، إال أن موارد هؤالء 

ال تلقى رواجا عند رجال الدين املالية اخلاصة هبم كانت قليلة ال تسعفهم ابالنصراف ملثل هذه الدراسات واليت 
وال عند رجال السياسة يف بلداهنم ؛ لذا كسدت حبوثهم فقل عددهم حىت أصبحوا اندرين وهؤالء مع 
إخالصهم يف البحث والدراسة مل يسلموا من األخطاء واالستنتاجات البعيدة عن احلق ، إما جلهلهم أبساليب 

ية اإلسالمية على حقيقتها ، فيتصوروهنا كما يتصورون جمتمعاهتم اللغة العربية وإما جلهلهم ابألجواء التارخي
 الغربية ، انسني الفروق الطبيعية والنفسية والزمانية اليت تفرق بني اجملتمعني ، ومن استطاع من هؤالء أن يعيش

مثل هؤالء بقلبه وفكره ويتجرد من جو البيئة اليت كان يعيش فيها ، أتى بنتائج توافق احلق والصدق والواقع و 
املستشرقني ال يدعهم قومهم وشأهنم ، بل يهامجوهنم ، ويتهموهنم ابالحنراف عن املنهج العلمي ، واالنسياق 

الذي حني أنصف املسلمني « توماس أرنولد»وراء العاطفة جملاملة املسلمني. ومن هؤالء املستشرقني املستشرق 
 .تسامح املسلمني يف مجيع العصور مع خمالفيهم يف الدينيف كتابه )الدعوة إىل اإلسالم( الذي برهن فيه على 

ومن هؤالء املستشرقني من أدى به حبثه اخلالص لوجه احلق إىل اعتناق اإلسالم كما حصل ذلك مع املستشرق 
وألف بعد ذلك مع عامل جزائري كتااب عن « انصر الدين دينيه»والذي مسى نفسه « دينيه»الفرنسي الفنان 

كتاب آخر بعنوان )أشعة خاصة بنور اإلسالم( بني فيه حتامل قومه « لدينيه»و  .وسلم عليه هللا ىصل سرية الرسول
                                                 

1  44االستشراق   ممود محدي زقزوق ص . 
 .74االستشراق واخللفية الفكرية للصراع احلضاري   د. ممود زقزوق ص (2)
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م  1930الذي أسلم يف اهلند سنة « عبد الكرمي جرمانوس»على اإلسالم ورسوله. ومنهم املستشرق اجملري 
صاحب كتاب « موريس بوكاي»( كتااب عن اإلسالم ومنهم الطبيب الفرنسي 150والذي ألف أكثر من )

الذي أثبت فيه موافقة القرآن ألحدث احلقائق العلمية اليت « دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة»
، وغري هؤالء كثري. ومثل هؤالء املستشرقني حيتاجون من املسلمني  توصل إليها الناس بوسائلهم املختلفة اليوم

كل ما حيتاجونه من دعم مادي ومعنوي ، فإهنم أقدر منا وأبلغ يف أن يتبنوا كتبهم بنشرها والوقوف جبانبهم يف  
إيصال دعوة اإلسالم ألبناء قومهم وذلك ملعرفتهم الشاملة مبا يناسب قومهم من أساليب وبراهني ، وما هم 

 َوهللُا غاِلٌب َعلى َأْمرِهِ  ))(1)  حباجة لكشفه من شبهات وتفنيد ما ترسب يف نفوسهم من أابطيل وأكاذيب
 (.21سورة يوسف )( َولِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال يـَْعَلُمونَ 

 

 اهتمام املستشرقني ابلتفسري :

اجته املستشرقون اىل حتقيق بعض كتب التفسري يف فرتة مبكرة من القرن التاسع عشر امليالدي , اذ حقق 
م . وحقق 1٨45ره ليبزج عام م ( كتاب ) اسرار التأويل وأنوار التنزيل ( , ونش1٨61االملاين فرايتاج ) ت 

م ( تفسري ) الكشاف عن حقائق التأويل وعيون األقاويل يف وجوه  1٨٨9االنكليزي وليام انسوليز ) ت 
م , ونشر  1914التنزيل ( . ونشر االملاين ادولف جرومهان ) عيسى يف القرآن ( ضمن اجلريدة الشرقية , عام 

 م .  1955. ونشر جوتني ) الصالة يف القرآن ( عام  م 1927رافلني ) القانون يف القرآن ( عام 
أما فيما يتعلق مبناهج املفسرين واجتاهات التفسري , فقد اجته اليه املستشرقون منذ مطلع القرن العشرين 
, وتوسعت دائرة اهتمامهم به يف منتصف القرن نفسه , فنشر االنكليزي هورسفيلد ) حبوث جديدة يف نظم 

م . ونشر الفرنسي كليمان هوار ) وهب بن منبه والرتاث اليهودي النصراين 1902بلندن عام  القرآن وتفسريه (
م . ونشر اجانس جولد تسيهر كتابه ) مذاهب التفسري 1904يف اليمن ( ضمن اجلريدة االسيوية يف ابريس 

م 1924لشرقية عام م . ونشر ريتشارد هارمتان ) تفسري القرآن ( يف جملة الدراسات ا 1921االسالمي ( عام 
. 

م . وكتب آرثر جفري ) أبو عبيدة والقرآن  1925ونشر االيطايل جويدي ) شرح املعتزلة للقرآن ( عام 
  م . 193٨( نشر عام 

                                                 
 .بتصرف 131   129أجنحة املكر الثالثة ص (  1)
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وبعد متابعة عدد من املصادر اخلاصة مبوضوع االستشراق والتفسري , تبني  أن اهتمام املستشرقني مبناهج 
 ن وليد القرن العشرين . ظهر يف مستهله , وتوسع يف منتصفه .املفسرين واجتاهات التفسري كا

 ترمجة لبعض املستشرقني ممن عنوا بدراسة القرآن الكرمي :

يف هامبورغ،  1٨36( يعد شيخ املستشرقني األملان. ولد عام 1930 - 1٨36) ثيودور نولدكه -1
م وهو 1٨56 وليدن. حصل على الدكتوراه عام أتقن العربية، العربية، والسراينية. درس يف غوتنغن وفيينا وبرلني

. وأستاذ 1٨61يف سن العشرين عن اتريخ القرآن. عني مدرسًا للتاريخ اإلسالمي يف جامعة جوتنجن عام 
 م , من تالمذته :كارل بروكلمان .1930. تويف عام 1٨64التوراة واللغات السامية يف كييل عام 

ثة أجزاء . و ) اتريخ الشعوب السامية ( . و ) هل كان حملمد أبرز مؤلفاته : )اتريخ القرآن ( يف ثال
 معلمون نصارى؟ ( . ) وتراجم املسلمني ( . كما عاون شربْنر يف كتابه )سرية ممد( .

 
 م ( هو مستشرق أسرتايل. 1959 - 1٨92/   ه 1379 - 1310)  آرثر جفري -2

م. و ) الكلمات الدخيلة يف  1937يف سنة  من مؤلفاته : ) مصادر اتريخ القرآن ( صدر ابإلْنليزية
 م. 1952القرآن ( صدر ابإلْنليزية . و ) القرآن ككتاب ديين ( صدر ابإلْنليزية يف سنة 

 
م( كان كاهن دومينيكان و  1274 - 1225، القديس توما اإلكويين ) توماس اكوي انس -3

للفلسفة االسكوالئية . من أشهر تالميذ الربت  فيلسوف و الهويت إيطايل من الكنيسة الكاثوليكية يعترب ممثل
و رجع اىل ابريس وبقي استاذا يف الالهوت . عارض  124٨الكبري يف ابريس ، وذهب وراء كولون يف سنة 

 الفلسفة الالتينية و قضى اخر اايم حياته يف انبويل.
عترب أن الفلسفة تعتمد ميتاز مذهب توماس اإلكويين ابلتفريق بني الفلسفة و الالهوت حيث انه كان ي

على العقل وحده لكن الالهوت يعول على الوحى من غري انكار للعقل ، وهبذه الطريقة قرب بني الفلسفة و 
الدين. يثق ابلعقل الذي يستطيع أن يربهن على وجود االله و صفاته و يوصل للمعرفة اليقينية. استعان أبفكار 

انوا يعتمدون على العقل السليم .له مؤلفات كثرية تتناول الفلسفة ارسطو و افالطون و ابن رشد ألهنم عنده ك
و الالهوت و فسر معظم كتب ارسطو وشرح اجزاء من الكتاب املقدس و كتب يف الرتبية و القانون. وال زالت 

 فلسفته حيه يف التعليم الديين و عند طائفة من الفالسفة املعاصرين مثل جيلسون و مارتيان.
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م ( مستشرق يهودي جمري .يعترب على نطاق واسع بني  1921 - 1٨50) لد سيهرإجناتس جو  -4
مؤسسي الدراسات اإلسالمية احلديثة يف أورواب. تلقى تعليمه يف جامعة بودابست، برلني، اليدن بدعم وزير 

اهلنغارية ، (. يف العام التايل حتت رعاية احلكومة 1٨72الثقافة اهلنغاري. أصبح جامعيا يف بودابست يف عام ) 
بدأ رحلة عرب سوراي وفلسطني ومصر، واستغل الفرصة حلضور ماضرات املشايخ املسلمني يف مسجد االزهر يف 

(، وممثل احلكومة 1٨94مدينة القاهرة. وكان أول يهودي يف العامل ليصبح استاذا يف جامعة بودابست )
عضوا يف العديد من من اجلمعيات يف هنغاراي وغريها اهلنغارية وأكادميية العلوم يف مؤمترات دولية عديدة. أصبح 

 ، عني أمينا للجالية اليهودية يف بودابست.
أول مستشرق قام مبحاولة واسعة شاملة للتشكيك يف احلديث النبوي كان املستشرق اليهودي "جولد 

ت هبدف الطعن يف سيهر" الذي يعده املستشرقون أعمق العارفني ابحلديث النبوي. اْلف الكتب وكتب املقاال
السنة وليس البحث العلمي، ومكث سلطانه وسلطان مدرسته متسلطا على كثري من املستشرقني والذين 
ينتمون إىل هذا الدين . واعتربوا كتبه املرجع األساس يف دراساهتم لألحاديث والسنن ومل خيرج عن متابعته يف  

شرقني املتأخرين عنه فقد حترروا من متابعته وانقشوه يف بعض ما قال كل ما قاله اال فئة قليلة جدا من املست
 ورأوا يف أحكامه على السنة جورا وظلما.
 جلولدتسيهر اىل العربية.« العقيدة والشريعة يف اإلسالم»وقد نقل عبد احلليم النجار كتاب 

 
ملشابه بني القرآن وبني م( هو َحرْب يهودي أملاين تناول ابلدراسة ا 1٨74- 1٨10)أبراهام جيجر -5

 الكتب املقدسة عند اليهود.
 
: ولد هنري ستوب يف اْنلرتا لرجل دين مسيحي بروتستانيت صاحب رأي ،فقد  هنري ستوب -6

 متسك بعقيدة عدم وجوب جتديد العماد ومن مث طرد من كنيسته وبلده .
ريه ،فانتدب نفسه للدفاع لقد أاثرت افرتاءات املستشرقني شعور الدكتور هنري ستوب ،وأحرجت ضم

( وتربئته من تشويهات وافرتاءات القوم . وكم كان هذا الرجل شجاعًا إذ وقف ضد التيار عن ممد )
اجلارف يف الغرب , لقد امتألت روحه وعقله وضمريه ابحلرج أمام ركام الزيف من اخلرافات واألساطري اليت 

،وتوطنت عقول العامة واخلاصة منهم ، وجتذرت يف نسجها املسيحيون الغربيون حول اإلسالم ورسوله 
مشاعرهم ووجداانهتم حىت كادت أن تتميز كرهًا وخوفاً. فألف أول كتاب إْنليزي يدافع عن الرسول  ورسالته 

 17ضد افرتاءات املفرتين , ويعد الوثيقة التارخيية الفريدة والنادرة اليت ألفها د. هنري ستوب، أحد علماء القرن 
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عنوان )دفاع عن الرسول واإلسالم(، وهو أول كتاب ابللغة اإلْنليزية، ولعله أول كتاب غريب قام هبذه م حتت 
املهمة النبيلة اليت تفضح مواقف كثري من النصارى األوروبيني من اإلسالم ورسوله والذي خرج عن السياق 

ري وفولتري وغريهم؛ لكن صاحبنا كان النمطي املألوف الذي انزلق فيه كبار املستشرقني ، أمثال: دانيت وشكسب
يتمتع بعقل حر وتفكري مستقل متثل يف كراهيته للتقليد واجلمود وجتافيه عن التعصب األعمى واالنغالق على 
الذات، ما دفعه لالعرتاف ابآلخر وتقديره أبمانة وموضوعية كما هو يف الواقع املتعني وليس كما هتوى األنفس 

( م، أي يف عصر اجلهالة يف 17لظن ال يغين عن احلق شيئاً، فقد ألف كتابه يف القرن )وميليه الظن السيئ فإن ا
 موقف الغرب من اإلسالم.

ومما يؤسف له أن هذا الكتاب قد بقي ،ألمر ما ، خمطوطًا قرابة قرنني ونصف من الزمان ،إىل أن هيأ 
،مث أعادت تصويره 1911نشره يف لندن سنة هللا له نزيل لندن اهلندي حافظ شرياين فقام على حتقيقه وتوثيقه و 

 م.1975يف الهور سنة  Orientaliaمكتبة أكسفورد وكمربدج ونشرته دار 
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 شبهات املستشرقني حول التفسري ابملأثور 

أاثر املستشرقون حول التفسري ابملأثور ؛ عدة شبهات ؛ وذلك للتقليل من شأن القرآن الكرمي ، 
 الصلة بينه وبني املسلمني ، وإحداث االضطراابت يف عقول القراء واملثقفني .  والتشكيك يف موثوقيته ، وقطع
 وهذه بعض شبهاهتم :

 أوالً :شبهة امتناع بعض الصحابة والتابعني عن تفسري القرآن الكرمي

ذكر املستشرق ) جولد زيهر( يف كتابه : املذاهب االسالمية يف تفسري القرآن ،دعوى امتناع الصحابة 
 ني والعلماء عن تفسري القرآن الكرمي فقال :والتابع

" إن هذا النوع من النظر والتأليف مل يصادف تشجيعًا يف األوساط الدينية يف االسالم قدميًا فحسب ؛ 
بل إن العلماء والفقهاء حذروا من ذلك غاية التحذير ، ولدينا شواهد من القرن الثاين اهلجري تدل على أن 

ينظر إليه بعني الريبة ، وأن الرأي إزاء هذا العمل كان مصحوابً ابملقاومة له والفزع منه االشتغال ابلتفسري كان 
." مث ذكر بعض الشواهد على ما يزعم ؛ عن بعض الصحابة والتابعني والعلماء ، واستدل كذلك بقصة عن 

 الكرمي.سيدان عمر وضربه لرجل يسمى ) ابن َصِبيغ( ألنه يسأل عن املعاين الغامضة يف القرآن 
 1كما ذكر رواية مكية عن االمام أمحد : ثالثة أشياء ال أصل هلا : التفسري واملالحم واملغازي. 

 اثنياً: شبهة التضاد يف رواايت التفسري والرد عليها

ومن مزاعم )جولد زيهر( حول التفسري ابملأثور: أن التضاد واالختالف يف رواايت التفسري ابملأثور يقلل 
ما نصه: ) وإمنا ملما يلفت النظر ىف هذا  -يقول ىف كتابه "املذاهب اإلسالمية ىف تفسري القرآن" من قيمتها ف

احمليط، هذه الظاهرة الغريبة، وهى أن التعاليم املنسوبة إىل ابن عباس حتمل طابع التصديق بشكل متساو، وهى 
 2أو التوفيق"ىف نفسها تظهر ىف تضاد شديد بينها وبني بعضها، مما ال يقبل التوسط 

مث يقول بعد كالم ساقه ىف هذا املوضوع: "وميكن أن ي رى من ذلك إىل أى حد يكون مقدار صحة 
الرأى املستند إىل ابن عباس، وإىل أى حد ميكن االعرتاف به. وما نعتربه ابلنسبة له ولآلراء املأثورة عنه، ميكن 
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وال املتناقضة ميكن أن ترجع دائمًا إىل قائل واحد، أن ي عترب إىل أقصى حد ابلنسبة للتفسري املأثور، فاألق
 1معتمدة ىف الوقت نفسه على أسانيد مرضية موثوق هبا ..."

 

 اثلثا: الطعن يف رجال التفسري ابملأثور

ابلتوسع ىف األخذ عن أهل  والتابعني ، اهتم جولدزيهر سيدان ابن عباس وغريه من الصحابة 
،وسنتعرض لنموذج من رجال املذاهب اإلسالمية ىف تفسري القرآن  ، وعرض زعمه هذا ىف كتابهالكتاب
 .  ؛ وهو سيدان عبد هللا بن عباس التفسري

يرجع إىل رجل  -أى ابن عباس  -يقول جولدزيهر: "وكثرياً ما ي ذكر أنه فيما يتعلق بتفسري القرآن، كان 
نه كان يقرأ الكتب، وعن ميمونة ابنته أهنا يسمى أاب اجللد غيالن بن فروة األزدى، الذى أثَن الناس عليه أب

قالت: كان أىب يقرأ القرآن ىف كل سبعة أايم، وخيتم التوراة ىف ستة، يقرؤها نظراً، فإذا كان يوم ختمها، حشد 
لذلك انس، وكان يقول: كان ي قال تنزل عند ختمها الرمحة، وهذا اخلرب املبالغ فيه من ابنته ميكن أن يبني لنا 

 ىف االستفادة من التوراة. مكان األب
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 مناهج املستشرقني املفسرين من خالل دراساهتم للقرآن الكرمي

 قطعي هو فيما التشكيك منهجأوال : 

منهج التشكيك هو أحد املناهج اليت ينتهجها املستشرقون، بل هو العماد الذي يتكئ عليه الفكر 
أان أشك إذن أان “يب رينيه ديكارت، إذ يقول: الغريب، وأول من دعا إليه هو املستشرق والفيلسوف الغر 

والشك عند ديكارت هو خطوة التأمل الفلسفي األوىل واألساسية، وهو السبيل األمثل للوصول إىل ” موجود
اليقني، وهو وسيلة للحصول على معرفة احلقيقة معرفة أكثر وضوحا، ويَ ْنَصب ذلك التشكيك أوال وأخريا يف  

م بداية ابلقرآن الكرمي والسنة النبوية وهناية ابلتاريخ والسرية، ومنهج التشكيك هذا كل ما يتصل بدين اإلسال
متوارث بني أجيال املستشرقني فاجليل املعاصر يتبع أسالفه تبعية عمياء، إذ يسريون يف ركاهبم ويطبقون 

باحثني ، ويبالغون كثريا مناهجهم وقواعدهم جمافني للقواعد العلمية الصحيحة واملتعارف عليها عند العلماء وال
إىل حد التعدي يف التشكيك يف اآلاثر والرواايت التارخيية اليت تتصل ابلقرآن الكرمي وعلومه، وعلى وجه 

 اخلصوص فيما يتصل ابلقصص القرآين.
فلقد حاول املشركون قدميا الطعن يف القرآن الكرمي، واالنتقاص منه، وابءت كل ماوالهتم ابلفشل، 

َلى  اْكتَ َتبها َفِهي ِلنياأْلَ  عليهم هذه املطاعن، مفندا مزاعمهم، قال تعاىل: }وقَال وا َأساِطري وسجل القرآن مت 
ق ْل فَْأت وا  افْ رَتاه يق ول ون ،]ووصفوه أبنه مفرتى من عند ممد، قال تعاىل: }أَم 5عَليِه بْكرًة وَأِصياًل{ ]الفرقان: 
ت م دوِن اَّللِ  ِإن ِمن ِبسورٍة ِمْثِلِه وادعوا مِن اسَتطَعت م هَذا ِإال   ،]وقالوا عنه: }فَ َقاَل ِإن 3٨يونس: } [صاِدِقني ك ن ْ

واهتموا الرسول أبنه تلقى القرآن تعلما بني يدي راهب أعجمي، وهذا ما ردده  ]24 :املدثر} [يْؤثَر ِسحر
 ريه من املستشرقني، قال تعاىل: }وَلَقدوغ أتثريه املستشرق الفرنسي )بالشري( يف كتابه: )القرآن، نزوله، ترمجته، 

م نَعَلم ا يعلِ مه يق ول ون َأهن   ]103 :النحل} [مِبني عريب  وهَذا ِلسان إِلَيِه َأعجِمي ال ِذي يْلِحدون ِلسان بَشر ِإمن 
واملستشرقون ممن ينتمون إىل مذهب الشك، يقسمون الشك إىل قسمني حسب آراءهم وتصوراهتم 

 : ترتكز على قواعد علمية صحيحة، ومهاالشخصية، اليت ال
ويصفونه ابملعتدل، ويد عون أن الغرض منه هو التوصل إىل احلقائق، ومن أيخذ  الشك املنهجي، - 1

 .هبذا الشك فهو أقرب إىل املوضوعية من اجلامد أو اجلاحد
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شك ال غرض  ألنه شك يف أصل املعرفة، ويصفونه ابملتطرف، وهذا الشك املذهيب أو املعريف،  - 2
منه سوى العبثية، ألنه هو يف نفسه مذهب فال ثوابت له، فصاحبه يشك ويشك يف أنه يشك، وهو مذهب 

 1.السوفسطائيني
 حول الشكوك إاثرة يف واملبالغة الشك منهج اتباع يف أسالفهم مع املعاصرون املستشرقون انساق لقد

 عملية على ذلك يف واعتمدوا ،وعلومه القرآن بتاريخ بطةاملرت الصحيحة والرواايت ،الثابتة التارخيية الوقائع
 النص صحة يف ثقتهم عدم نأ كما ،عكسية نتائج من إليه يصبون ما إىل وهادفة مغرضة بطريقة االنتقاء
 كثري يدعي وهكذا ،وترتيبه مجعه يف الشك إىل إضافة ،تبليغه وسالمة نقله أمانة يف الشك إىل دفعهم القرآين

 تعديالت - الناس إىل به إفضائه بعد - انلته قد () ممد به جاء الذي القرآين النص نأ املستشرقني من
 كانت اليت اخلاصة املصاحف اختالف موضوع يف ووجدوا ،(2) املكتوبة صورته يف خاصة والنقصان ابلزايدة
 الشكوك أبواب وفتح العقيدة زلزلة هي :صدورهم يف رغبة ليشفوا فيه ونخيبُ  ميداانً  الصحابة بعض أبيدي

 طلب يف يلحون فهم ولذلك ؛آخر يف الشك يوجب نص يف الشك أن يعرفون املستشرقون فهؤالء ،واالرتياب
 علماء آراء إىل يلتفتون وال ،أسانيدها ميتحنون وال ،غالباً  ويؤيدوهنا ،حترز غري يف وينقلوهنا ،االختالف رواايت

 .فيها املسلمني
 املصاحف إىل املنسوبة االختالفات Arthur Jeffery(3) جفري رثرآ ياإلْنليز  املستشرق مجع وقد

  :أمثال الصحابة لبعض الفردية
 نسأو  ،وحفصة ،األشعري موسى يبأو  ،عباس وابن ،طالب يبأ بن وعلي ،كعب بن وأيب ،مسعود ابن

 مجع وقد ،التابعني مصاحف بعض إىل املنسوبة االختالفات مجع كما ،وغريهم ،اثبت بن وزيد ،مالك بن
 الطربي تفسري اصةخبو  ،م إليه املنسوبة والشاذة اآلحاد ابلرواايت احتفظت اليت القدمية املصادر خمتلف من ذلك
 ذلك. من الكثري الشيء استقصى الذي

 الناحية من مستحيلة وتبد االختالفات بعض نأب االعرتاف من مناصاً  جيدون ال بعضهم أن ومع
 فإهنم ،والتابعني الصحابة هلؤالء نسبوها ذينال اللغويني بعض اخرتعه مما أهنا يشعر اآلخر وبعضها ،اللغوية

                                                 
 .نظرية املعرفة عند مفكري اإلسالم وفالسفة الغرب املعاصرين، د.ممود زيدان 1

(2) Encyclopédie de l'Islam , 2ème édition 19٨5 (5/405). 
( وأحلق جفري بكتاب املصاحف مقدمة مطولة ابللغة اإلْنليزية 316قام الرجل بنشر كتاب ))املصاحف(( البن أيب داود )ت ( 3)

 ضمنها ما زعم أهنا مصاحف الصحابة اخلاصة.
Arthur Jeffery: Materials for the History of the Text of the Quran,Istanbul 1937. 
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 به املوثوق األصل نهإ يقولون وال ،(1) األصل إىل املصاحف أقرب أبنه (عنه هللا يضر ) عثمان مصحف يصفون
 والدقة قالتوثي قوامه رصني علمي منهج وفق عمج   قد الكرمي القرآن أبن االعرتاف يتحاشون فهم ،نفسه

 األوجه من تضمنه مبا وأخذوا ،والعناية ابلقبول وتلقوه اجلمع هذا صحة على الصحابة أمجع وقد ،والتثبت
 جفري رثرآ هلم حشد الذين الصحابة مجيع _ احلال بطبيعة _ الصحابة هؤالء ضمن ومن ،(2)والقراءات
 أعظم)) :قال الذي (عنه هللا يضر ) طالب أيب بن علي ومنهم ،االختالفات بعض تتضمن خاصة مصاحف

 .(3) ((اللوحني بني ما مجع من أول نهإف بكر أبو أجراً  املصاحف يف الناس
 اللجنة ضمن كاان خاصني مصحفني جفري هلما ذكر اللذين الزبري بن هللا وعبد اثبت بن زيد نأ كما

 عهده. يف القرآن جلمع عنه( هللا يض)ر  عفان بن عثمان لهاشك   اليت الرابعية
 (عنه هللا يضر ) عثمان اخلليفة أمر اليت اخلاصة املصاحف هذه أن قدمي منذ املسلمون أدرك قدل
 عبارة وأهنا ،ألنفسهم أصحاهبا كتبها قد _ شيء منها يبق ومل _ ومبوافقتهم ،الصحابة من مأل على إبحراقها

 خمتلف عن ضالً ف ،تالوته نسخت وما ،شاذة أو آحاداً  روايته كانت ما تضمنت خاصة تقييدات عن
 يف هبا لالستعانة تقييدها على وحيرصون ، هللا رسول من يسمعوهنا كانوا اليت والشروح التفسريات
 القرآنية. اآلايت مضامني استيعاب

 طبعتها يف اإلسالمية املعارف دائرة يف ((القرآن)) مادة كاتب Welch ولش املستشرق وجد لقد
 كما يلجه ابابً  (5)املعوذتني ذكر من خال خاص مبصحف (عنه هللا يضر ) مسعود ابن انفراد يف (4) اجلديدة

 حاول لقد ،الكرمي القرآن موثوقية مدى يف التشكيك وابلتايل ،السورتني تواتر مدى يف للتشكيك غريه وجله
 وغريه داود أيب البن ((املصاحف)) كتاب من تصيدها وضعيفة منقطعة بنصوص إليه ذهب ما تدعيم الرجل

 ابطل (عنه هللا يضر ) مسعود ابن إىل املنسوب الرأي أن يف شك وال النقل. يف الصحة تتحر مل اليت تبالك من
 قالف ((القرآن إعجاز)) كتابه يف (ه403 )ت الباقالين اإلمام منهم العلماء من كثري هرد   وقد ،أساسه من

 ،وينتشر يظهر وكان ذلك على ناظرهت الصحابة لكانت ادعوا ما على السورتني أنكر قد كان .....ولو)) :(6)
 وقد ؟فيه التخفيف يقع أن جيوز فكيف ،والتضليل التكفري يوجب أمر وهذا هذا. من أقل يف تناظروا فقد

                                                 

(1) Materials p 10. 
 .323ص  197٨د. لبيب السعيد: اجلمع الصويت األول للقرآن، طبعة دار املعارف ابلقاهرة ( 2)
 .127/ 1اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي. طبعة دار الكتب العلمية ببريوت، ( 3)

(4) Encyclopèdie de l'Islam, art ((Quran)).T 5 p: 410. 
 .1/1٨4يف رواايت أخرى أن مصحفه خال أيضا من الفاحتة، انظر اإلتقان  (5)
 .262ص  19٨٨الباقالين: إعجاز القرآن، طبعة عامل الكتب ببريوت ( 6)
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 تكون أن تعدو ال الصدد هبذا املنقولة الرواية أن كيف بني مث ((املصحف... يف مجعوه ما على إمجاعهم علمنا
 على املسلمون أمجع)) :لقاف الرواية هذه النووي اإلمام بكذ   كما ليه.ع يعول وال ،إليه يسكن ال آحاد خرب
 ابن عن نقل وما ،كفر منها شيئا جحد من وأن ،قرآن املصحف يف املكتوبة السور وسائر والفاحتة املعوذتني أن

 تعليل يف قوله املازري عن أيضا النووي ينقلو  (1) ((عنه بصحيح وليس ابطل _ املعوذتنيو  الفاحتة يف _ مسعود
 أنه مسع ود ابن مصحف من املعوذت ني إسق اط من روي مما وحيتمل)) :صحيحة كانت لو فيما الرواية ههذ

 .(2) ((الناس وعند عنده لشهرهتما وتركهما سوامها ما بتَ وكَ  القرآن كل تبكَ  يلزمه ال نهأ اعتق د
 أن هلما حفظه عدم تعين ال ودمسع ابن مصحف يف املعوذتني كتابة عدم أن على دليل أبرز ولعل

 .هبا يقرأ مل ملن صالة ال اليت السورة مسعود ابن ينكر أن يعقل فهل ،مصحفه يف ليست بدورها هي الفاحتة
 مل التاريخ نأ والسيما ،جيل بعد جيالً  القرآن سور مجيع بتواتر اقتناعهم من ابلرغم إذن فاملستشرقون

 التشكيك إىل يسعون فإهنم ،مسعود ابن إىل املنسوب الباطل الرأي هلذا املسلمني من طائفة أية تبين لنا يذكر
 إىل إضافة العامل. بقاع خمتلف يف املطبوعة املصاحف من النسخ ماليني به وتنطق ،تواترمو  قطعي هو فيما

 ابلسند قلب ظهر عن القرآن حفظ أن تؤكد واليت ،اإلسالمية األمة متيز اليت الصدور يف احلفظ خصيصة
 نقصان. أو زايدة كل من وحفظه القرآين النص موثوقية على دليل أكرب  هللا رسول إىل تصلامل

 املصادر استعمال يف االنتقاء منهج اثنيا:

 هي إذ ؛املعتمدة والروافد املصادر قيمة على تتوقف ،دراسة أية يف املتبع املنهج فعالية أن شك ال 
 عالقة وذات وأصيلة رئيسة املصادر كانت فكلما ،الدراسة عليها ترتكز اليت اخلام واملادة املغذية القاعدة
 الباحث. طرف من املقصود واملبتغى املنشود املراد حصول إىل أقرب الدراسة كانت ،ابملوضوع مباشرة

 املوضوعات حبث على املعينة املصادر انتقاء يف املتبع املنهج أن يتبني االستشراقي البحث إطار ويف
 املستشرق موضوعية وملدى ،جهة من املطروقة املوضوعات لطبيعة تبعاً  وخيتلف يتنوع رآنياتابلق املرتبطة
 .اثنية جهة من عنها والنقل املصادر تلك توظيف يف األقل على حياده أو العلمية وأمانته

 دراسات بعض أحياان الني الذي املنهجي اخللل نوع لنا تربز اليت النقاط بعض عن يلي فيما وسنتحدث
 لشيء ال _ كغريها ليست القرآنيات جمال يف املستشرقني دراسات نأب منا إمياانً  ؛املضمار هذا يف املستشرقني

 ،الباحث به اليؤمن الذي () هللا رسول على زلاملنَ  الوحي مبسألة يرتبط موضوع على ةمنصب   لكوهنا إال _

                                                 

 .1/1٨5اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي ( 1)
 .110- 2/10٨شرح النووي على صحيح مسلم ( 2)
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 أبرز ولعل ،البحث جمال يف الدينية قناعاته فيه تؤثر أن من البد وابلتايل ،مبدئياً  معه يتعاطف أن ميكن وال
  :يلي ما إليها اإلشارة ميكن اليت اخللل مواطن

 غريها دون القرآن علوم مصنفات من وحمدود معني عدد اعتماد - 1
 القرآن. علوم مصادر من واملنقطعة الضعيفة الرواايت انتقاء - 2
 وغريها والتاريخ دبألا كتب من بتصيدها والشواهد النصوص توليد - 3
 السالفة. املستشرقني بدراسات واالحتفاء األصيلة القرآنية املصادر إمهال - ٤ 
 مبوثوقيتها االكرتاث عدم دتعمُ  معينة ومراجع مصادر اعتماد يف املستشرقني منهج أخطاء من أن يبدو 
 املصادر إىل ابالً  يلقي ال هاوتكريس معينة فكرة فرض إىل يسعى الذي املستشرق أن ْند هلذا ؛بعضها وأولوية

 على موثوقة وغري اثنوية كتب تقدمي إىل الغالب يف يعمد وهو ،إليه يذهب ما نقيض إىل مضامينها ترمي اليت
 وخاطئة مغلوطة نتائج إىل يؤدي أبن كفيل اخلاطئ املنهج وهذا ،عليها لومعو   موثوقة كتب من معروف هو ما

 كذلك. تكون أن هلا أريد
القرآن بعرضه  ما أورده املستشرق ولش فيما وجده عند السيوطي يف كتاب اإلتقان يف علوم،من ذلك 

لرواايت ضعيفة تبني اإلختالف يف أولية مجع القرآن الكرمي بني عمر بن اخلطاب وعلي بن ايب طالب رضي هللا 
آن الكرمي اجلمعة األوىل ، ليوهم القارئ بوجود خالف بني العلماء من الصحابة والتابعني فيمن مجع القر  عنهما

الكرمي إىل عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه اترة ، واترة إىل علي رضي هللا  لكي يسند األولية يف مجع القرآن
بكر الصديق رضي هللا عنه بدأ جبمع القرآن ،  عنه، و أيضا ينقل رواية عن ابن أيب داود فحواها أن اخلليفة أبو

رضي هللا عنه تويف  ه، مث ينقل عن ابن سعد يف طبقاته رواية مفادها أن عمرمث أكمل مجعه عمر رضي هللا عن
وكل هذه الرواايت املوضوعة والضعيفة واألخبار الكاذبة تتعارض مع الرواية  (1)ومل يكمل مَجْع القرآن . 

اولوا اليت ذكرها البخاري يف صحيحة واليت تعمد املستشرق ولش وغريه من املستشرقني الذين تن الصحيحة
وخيتلف البحث االستشراقي يف حقل القرآنيات من أن أول . ذكرها  موضوع مجع القرآن التغافل عنها وعدم

 .(2)َمْن مَجََع القرآن الكرمي هو أبو بكر الصديق رضي هللا عنه 
 تقدمي وقيمتها موثوقيتها حسب املصادر ترتيب عدم يف املتمثل املنهج هذا أخطاء أعظم من أن ويبدو

 .القدمية والنصوص ،الرواايت نقل يف األوائل املسلمني العلماء كتب من غريها على املستشرقني كتب
                                                 

 2٨0/3  سعد ابن طبقات:و ينظر164) ،1 (للسيوطي :نرآالق علوم يف اإلتقان:ينظر) .(1)
 (. 15) الكرمي القرآن دراسة يف البحثية املستشرقني ومناهج (24 الربيطانية ) املوسوعة يف قرآنية قضااي : ينظر

 (7 ص (رزيه جلولد))اإلسالمي التفسري مذاهب(( : ينظر و ) 15 ( الكرمي القرآن دراسة يف البحثية املستشرقني (مناهج2)
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 نولدكه األملاين للمستشرق ((القرآن اتريخ)) كتاب على اإلحالة يف يتواىن ال مثالً  الفرنسي بالشري إن
 نقلها واليت - مثال - قرآنال مجع مبسألة ختتص (1)مأثورة رواايت أو نبوية أحاديث ربذك األمر تعلق كلما

 نولدكه كتاب على اإلحالة إىل ةواحد حاشية يف بالشري يلجأ أن للغرابة واملثري ،كتبهم يف املسلمون العلماء
 ولش واملستشرق .(2) للسيوطي اإلتقان مث ،حيان يبأ وتفسري زولالنُ  أسباب يف الواحدي بكتاب هتبعي مث ،أوال
 وبدل ،يكتب وال يقرأ ال الذي (األمي) معَن أن على يدل القرآن يف الشيء)) :يقول (3)((القرآن)) مادة يف

 كتابه يف وبيل ،(1/14) القرآن اتريخ يف (نولدكه) على هذا قوله بعد مباشرة حييل التفسري كتب إىل الرجوع
 .(12 -6 ص) مدخله يف وبالشري ،(33ص)

 املصادر إىل ذلك بعد اإلشارة مث ،أوالً  سابقنيال زمالئهم كتب على اإلحالة إىل املستشرقني جلوء دويع
 .مطرداً  يكون يكاد أمراً  األصيلة العربية

 بني يضع مث نولدكه كتاب على افيه حييل حاشية على بالشري كتاب يف نعثر أن ذلك من واألدهى
 صحيحة غري لةاإلحا أن لبالشري تبني لكن ،تفسريه يف الطربي إىل نقله أسند قد نولدكه أن إىل إشارة قوسني
 من سلفه ذكره مبا ويستشهد قدماً  ميضي بل ،اهتمام أدىن املسألة يعري ال الرجل ْند ذلك ومع ،عليها ونص
 هبا يغري ما كثريا األجنبية املصادر من الرتمجة فإن هذا كل إىل إضافة (4)ومرماه هدفه ختدم رواايت أو نقول
 هذه يف ينفع فال ،به للمرتجم علم ال غريب شخص اسم وأ مكان اسم كان إذا اصةخبو  ،املرتجم الشيء لفظ

 األصيلة. املصادر إىل الرجوع إال احلالة

                                                 

 على كتاب نولدكه فيما خيص حديثا رواه أنس بن مالك. ٨9حيث أحال يف احلاشية  69انظر مثال ص ( 1)
(2) Blachère: op.cit p 243 note 349. 

(3) Encyclopédie de l’Islam p 404. 
(4) R. Blachère: Introduction au Coran p 69, note ٨9.  

ولدكه ))اتريخ القرآن(( )مع حاشية حتيل على تفسري الطربي لكنه غري صحيح( حيث يورد نولدكه ونص كالم بالشري: ))انظر كتاب ن
 من سورة املزمل((. 6كان يعد قراءة ))أقوم(( مثل ))أصوب(( يف اآلية ه( 91رواية مفادها أن الصحايب أنس بن مالك )ت 
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 النزعة األثرية – والتأثر ثراأل منهج اثلثا: 

 رد اعتادوا الذين املستشرقني معظم هبا أيخذ دراسية نزعة وهي ،التأثريية زعةابلن   األخذ يعين املنهج هذا
 والنصرانية. اليهودية إىل جتزئتها بعد ماإلسال منظومة عناصر كل

 اليهودي وهو أحدهم إن حىت ،كتاابهتم يف زعة الن هبذه اهتماماً  أكثر القدامى املستشرقون كان لقد 
 عن القرآن أخذ ماذا)) :هو مثريا عنواان حيمل كتااب م1٨33 عام أصدر A.Geiger غايغر أبراهام

 عن التنقيب إىل هتدف االستشراقي البحث يف جديدة حقبة ببداية ذاانً إي الكتاب هذا كان وقد (1)((؟اليهودية
 مضامني تفكك هؤالء أحباث أقبلت وقد ،اليهودية من ومستقى منقوالً  القرآن يف للمستشرقني يبدو قد ما كل

 مزعومة. يهودية _ توراتية عناصر إىل لرتدها ؛الكرمي القرآن
 كلما املستشرقني كتاابت يف حاضرة تكون املنهج هبذا تبطةاملر  التعسفية األحكام أن فيه الشك ومما

 ةالقرآني القصص كونت وهكذا التوراة. أو اإلْنيل يف املبثوثة واملوضوعات القرآنية املوضوعات بني تشابه وجد
 يف اعتداله من الرغم على _ بالشري سيفرج .ةوالنصراني ةاليهودي القصص عن _ زعمهم يف _ ةمأخوذ

 لفت مما أن   ابخلصوص ذاكراً  ةالقرآني القصص مصدر عن (2)((ممد معضلة)) كتابه يف حدثيت _ أحكامه
 التأثري نإ)) :مثال فيقول لنصرانيةوا ةاليهودي والقصص القصص ههذ بني احلاصل التشابه املستشرقني انتباه

 الطفولة ْنيلإك الرمسية غري ابلنصوص مقارنة تكشف ما كثريا إذ ؛األوىل املكية السور يف واضحاً  كان لنصراينا
 فيما رأيه مبيناً  الباحثني بعض آراء الصدد هذا يف ويعرض ((يقو  شبه عن العهد ذلك يف سائداً  كان الذي

  زعمه. حسب مبكة صارىنلا والفقراء اإلسالم مؤسس بني تربط كانت اليت املستمرة العالقات من يستنتج
 أحدهم إن حىت ،عرباين أصل ذات القرآن يف الواردة عالمألا من كثرياً  أن إىل املستشرقني بعض ويذهب

 سنوات عشر من أكثر منذ أصدر قد A.Chouraqui شوراكي أندري اليهودي الفرنسي املستشرق وهو
 لبعض العربية ابألصول افيه احتفظ وقد ،املسلمني من غريهم قبل املستشرقون انتقدها القرآن ملعاين ترمجة

 .(3) يزعم كما العرباين أصلها بيان يف منه إمعاانً  ؛ترمجة غري من األلفاظ

                                                 

(1) Abraham Geiger: Was hat Muhammad aus dem Judentum aufgenommen Bonn 
1٨33. 

(2) R,Blachère: Le problème de Mohomet ,PUF –Paris 1952 P 42. 
(3) Le Coran: L'Appel, traduction de André Chouraqui, ed Robert Laffont – Paris 

1991. 
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 أن يتبني العميق البحث وعند ،الفرنسية ابللغة ةيبغر  دالالت القرآنية األلفاظ من اً كثري  يعطي أنه كما
 هي شاذة معان إىل - القرآن معاين مرتمجو عليها اتفق واليت - واملتداولة املعروفة املعاين على القفز يريد الرجل

 املناسبة الرتمجة وظيفة ؤديت لكي استعماهلا يصلح ال لكن ،اللفظة ألصل اللغوية املعاين دىحإ األصل يف
 القرآنية. للفظة

 القرآن لغة أن إىل صفحة وعشرين ثالث يف تقع اليت القرآن ملعاين ترمجته مقدمة يف يذهب شوراكي إن 
 أن إىل غريب بشكل يرمي ذلك يف ووه ،(1) املعاصرة يةالعرب إىل منها التوراتية العربية إىل أقرب تكون تكاد
 يبالغ ما وهذا ،التوراة هو الرئيسي القرآن مصدر فإن وابلتايل ،األم لغته يف يقابلها ما هلا القرآنية األلفاظ معظم

 فاظاألل أصول لبيان أساساً  وضع إمنا معظمها أبن القول ميكن اليت الكثرية حواشيهو  تعليقاته يف أتكيده يف
 .(2) التوراة يف - زعمه حسب – القرآنية

 أن بيد ختصصه، حسب كل النظرية الدراسات يف استخدم التأثريية ابلنزعة األخذ أو التأثري منهج
 كل رد يعين وهو القرآنية، الدراسات يف املستخدمة املناهج وأهم أحد وجعلوه به العمل اعتادوا املستشرقني

 أن دون معا إليهما أو النصرانية، أو اليهودية إىل جتزئتها بعد القرآن دمتهامق ويف اإلسالم منظومة عناصر
 أن على مصرين العناصر، ومتناسقة شاملة منظومة ذا مستقال ديناً  اإلسالم صريورة كيفية إىل منهم أحد يلتفت
 .االبتكار وال التفكري، يف التعمق صفاته من ليس العريب اجلنس

 ، أو االفرتاضيةاالفرتاضي املنهج رابعا: 

 هو فيما -رأينا أن سبق كما-يشككون القطعية الوقائع يف التشكيكي منهجهم يف املستشرقون كان إذا
 الكذب. إىل وأقرب أدىن هو ما يصدقون االفرتاضي ابملنهج أخذهم يف فإهنم ،الصدق إىل أدىن

 ْند إذ ،رآنالق يف والسور آلايتا برتتيب علقت ما هو املنهج هذا القوم فيه مارس قرآين حقل أبرز ولعل 
 لدى مقرر هو ملا خمالفاً  موقفاً  اخلصوص وجه على اآلايت ترتيب مسألة يف أبدوا قد املستشرقني معظم

 الذي التارخيي منهجهم من وانطالقاً  ،إذن فهم (3)فيه خالف ال توقيفياً  أمراً  اآلايت ترتيب كون من املسلمني
 الرتتيب وهذا ،اجملرد اهلوى حيكمها جديدة ترتيبات افرتاض حاولوا ،البشري عقلال يقبله منطقياً  ترتيباً  يفرتض

                                                 

 .1٨مقدمة الرتمجة ص ( 1)
عض النماذج يف ماولة منه لإلقناع جبدوى ذلك وأمهيته، وقد ( إىل ب16ملا كان املرتجم يتوقع استغراب القارئ أشار يف مقدمته )ص ( 2)

 وغريها. -صيام  –زكاة  -فاطر -رحم-وقف عند األلفاظ: درس
يعد نولدكه الذي كان مقتنعا أشد االقتناع بضرورة ترتيب القرآن زمنيا أول من رسم لنفسه منهجا جديدا أتثر به معظم من أتى  (3)

 ب يشغل أذهان املستشرقني مجيعا.بعده فأصبح موضوع هذا الرتتي
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 ،القرآنيات حقل يف النتائج أخطر املستشرقون عليه علق قد التارخيي للمنهج سلوكهم إليه قادهم الذي اجلديد
 املكانية.و  الزمانية الظروف إىل وخضوعه أحكامه بوتضار   ،القرآن صحة يف للطعن مدخل كربأ واختذوه

 للسورة اخلامتة اآلايت إن)) :فيقول اجلن سورة حول بفرضية مثالً  أييت جفري رثرآ االْنليزي فاملستشرق
 .(1) ((كتبته أو القرآن جامعو وضعها غريبة قطعة وكأهنا وتظهر ،واألسلوب الشكل يف كثرياً  ختتلف

 هدفا عفان بن لعثمان سبين حني االفرتاض مصطلح( ماسيه أنري) الفرنسي املستشرق ويستخدم
 بعمله سياسي هدف لعثمان كان أنه االفرتاض ميكن" :فيقول الكرمي القرآن جبمع أيمر وهو إليه، صبا سياسيا

للكتاب  يتغري ال نصا إبقراره مركزه عزز أن بعد جبهد، اخلالفة إىل وصل فقد الديين، اهلدف يعادل هذا
  ).املقدس

 هدفاً  ويدرسوهنا يناقشوهنا اليت القرآن موضوعات من موضوع كل يف للمستشرقني أن فيه شك ال مما إن
 آي ترتيب موضوع وإزاء .الوسائل بكل القرآن بشرية إثبات هو الذي األكرب اهلدف حول فلكها يدور وغاية
 والدرس البحث بساط على مبتكرة وماوالت جديدة ترتيبات افرتاض من هدفهم أن يتضح ،القرآن وسور
 األسلوب. حيث من أو املوضوع حيث من سواء القرآن يف املزعوم التناقض ظهارإ إىل يرمي

 اإلسقاطي املنهج خامسا:

 ونعين ،القرآنية أحباثهم يف توظيفه على املستشرقون دأب أمر ابإلسقاط والنصوص الوقائع تفسري 
 الواقعة أو احلدث يف الذات صورت نهإ ،التارخيية والوقائع احلوادث على املعيش الواقع إسقاط اإلسقاطي ابملنهج

 التارخيية.
 ثقافية بيئة ترتكها اليت واالنطباعات اخلاصة اإلنسانية املشاعر وفق الوقائع تلك تفسري يتم وهكذا 

 خيضعها معينة ووقائع صور على إسقاطها حياول معينة صورة ذهنه يف يضع عندما الباحث فاملستشرق ،معينة
 اعاته.وانطب خميلته ارتضته ما إىل

عند دراسة القرآن الكرمي وعلومه , مارس املستشرقون عملية اإلسقاط متأثرين خبلفياهتم العقدية 
ومورواثهتم الفكرية , ومندفعني بدافع نفسي يهدف اىل رمي القرآن الكرمي مبا ثبت يف حق كتبهم املقدسة 

ال أيتيه الباطل من بني يديه وال من  ودايانهتم احملرفة , ماولني بذلك االنتقاص من قدر هذا الكتاب الذي

                                                 

(1) Arthur Jeffery: The Koran: Selected Suras translated Heritage, New York 19٨2 
P32. 
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خلفه . وقد حاول الباحث تصنيف هذه العلميات اإلسقاطية على القرآن الكرمي وعلومه من قبل أساتذة 
 : الغرب ابلنظر إليها من زاويتني

 : األوىل : ابلنظر اىل موضوعاهتا .وميكن تصنيفها اىل املوضوعات االتية
 .ى التعريف ابلقرآن الكرميإسقاط املفاهيم االستشراقية عل -1
  إسقاط املفاهيم االستشراقية على اتريخ القرآن الكرمي -2
  إسقاط املفاهيم االستشراقية على العقائد القرآنية -3
  إسقاط املفاهيم االستشراقية على الشرائع القرآنية -4

 : الثانية : ابلنظر اىل منطلقاهتا املذهبية .وميكن تصنيفها اىل املنطلقات اآلتية
 . نطلقات الدينية : وتشمل املفاهيم اليهودية واملفاهيم النصرانيةامل -1
 . املنطلقات الفكرية : وتشمل املفاهيم املادية واملفاهيم الصوفية  -2

 مجع عدم أسباب عن البحث سياق يف بالشري أورده ما املستشرقني لدى اإلسقاطي املنهج أمثلة ومن 
 على األمور كرْ ت َ  إىل مييلون كانوا وأصحابه والسالم الصالة يهعل نهأ من  النيب عهد يف مصحف يف القرآن

 وراء يقف امليل اوهذ ،قبلستامل يهمهم وال احلاضر يف إال يفكرون ال مجلتهم يف العرب ألن ،عليه هي ما
 .(1) () عهده يف القرآن مجع عن املسلمني عزوف

 جمنه فهو ،عقلي منطق أو علمي دليل أدىن إىل يستند ال الفاسد اإلسقاطي التفسري هذا أن شك وال 
 () الرسول أن املعلوم من إذ ؛وجائرة تعسفية أحكام عنه تنتج مما بقةاسال وأحكامه املستشرق هلوى خيضع
 خمتلف يف وتدوينه كتابته على احلرص بلغ وقد ،الضياع من عليه خوفاً  وكتابته القرآن حفظ على حيث كان

 كما ،ابلقرآن خيتلط ال حىت احلديث ابةكت نع األمر أول أصحابه هنى أن وقتئذ متاحة كانت اليت الوسائل
 ،القرآن من عليه زلينْ  ما مجيع بكتابة وأيمرهم األربعني عددهم فاق الذين كتبته يستدعي كان السالم عليه أنه
 رسول عند كنا)) :بقوله (عنه هللا يضر ) اثبت بن زيد إليه يشري ما وهو ،السور من اآلايت مواضع إىل يشريو 

 يف يفكرون كانوا وصحابته () هللا رس ول أن على يدل هذا فكل (2)((الرقاع من القرآن نؤلف () هللا
 السالم عليه ألنه ؛آنئذ ممكناً  يكن مل مصحف يف مجعه أن غري ،بعدهم أييت ملن ومكتوابً  مدوانً  القرآن حفظ
 لبعض نسخ أو زايدة ورود مرة كل يرتقب فكان ،سنة وعشرين ثالث والط منجماً  القرآن عليه زلينْ  كان

 التالوة. أو األحكام
                                                 

(1) Blachère: op.cit p 16 
 ، وصححه على شرط الشيخني ووافقه الذهيب.2/611.واحلديث أخرجه احلاكم يف مستدركه 1/164اإلتقان للسيوطي ( 2)
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 عن املكي القرآن أسلوب متايز أن من بعضهم إليه ذهب ما أيضاً  اإلسقاطي املنهج هذا أمثلة ومن 
 ةقصري  املكية اآلايت كانت فإذا ،واملتحضرة املتقدمة املدينة وبيئة املنحطة قريش بيئة إىل يرجع املدين األسلوب

 مثقفة املدنية البيئة فألن وواضحة طويلة املدنية اآلايت كانت وإذا ،جاهلون أميون مكة أهايل ممعظ فألن
 ها.علي املهيمن اليهودي ابلنفوذ ومتأثرة واعية

 واضحاً  انعكاساً  ي عدُ  املدين والعهد املكي العهد بني األسلوب اختالف نإ)) :قال من املستشرقني ومن
 القرآين فاألسلوب   زمان وكل مكان كل وظروف وبيئة طبيعة تعكس القرآنية فالنصوص ،فيها وجد اليت للبيئة
 أهلها ألن ؛والصفح والوضوح ابللني املدينة يف ميتاز بينما أجالف أهلها ألن ؛والعنف ابلشدة مكة يف ميتاز

 .(1)((مستنريون
 ابلبيئة وأسلوبه القرآن أتثر دعوى إثبات إىل يرمي الذي الكالم هذا من املستشرقني هدف أن شك ال 

 من املغالطون ويتجاهل تعاىل. هللا كالم ال () ممد كالم من القرآن أبن القول هو فيها نزل اليت
 ال املدينة أهل خطاب أن املدينة إىل مكة من اإلسالمية الدعوة تطور مراحل جيداً  يعلمون الذين املستشرقني

 أصبح قد جديدة بيئة ظل يف املدينة يف اإلسالمية الدولة فتأسيس ،مكة أهل خلطاب مماثالً  يكون أن ميكن
 ويفصل ،يوجز كان بعدما القرآن يطنب أن إذن غرو فال ،اجلديد ع اجملتم وبناء التشريع يف التفصيل يستدعي

 ومقارعتهم املشركني أحالم تسفيه يف تشتد زلتنْ  اليت اآلايت كانت فقد مكة يف أما .جيمل كان بعدما
 الوثنية العقائد معامل وتدمري الصحيحة العقيدة أسس بتأسيس يتعلق كان فاألمر .وحتديهم ابحلجج
 هاوتدرج الدعوة حال ملراعاة نظراً  ؛املدينة إىل مكة من اختلفت قد القرآين األسلوب طبيعة أن كما.السائدة

 املغالطني زمرة ذلك إىل مىر  كما ،املخاطبني األقوام ختلف أو حتضر ملدى مراعاة أدىن ذلك يف وليس
 املستشرقني. من واملغرضني

 سادسا: الرتكيز على املرحلة التأسيسية للحقل القرآين

إن من أبرز ما متيز به االستشراق املعاصر عن االستشراق القدمي اهتمامه بشكل دقيق ومفصل ابملرحلة 
ام البالغ مبراحل مجع القرآن وتكوين مصحف التأسيسية للعلوم القرآنية وعلى رأسها علم التفسري، فبعد االهتم

إمام، أخذ االهتمام االستشراقي يتوجه إىل حبث البداايت األوىل لظهور علم التفسري مع جيلي الصحابة 
والتابعني، ويبدو اهلدف الرئيسي من كل ذلك حتطيم أسس العلوم القرآنية وركائزها املتمثلة يف املروايت املتصلة 

؛ قصَد اخللوص إىل نتيجة مفادها أن الرتاث التفسريي مل يدون إال يف مرحلة متأخرة عن ابلصحابة والتابعني
                                                 

(1) Henri Lammens; l'Islam, Beyrouth 1943 p 60. 
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العصور األوىل. وقد هنج املستشرقون يف كل ذلك طرائق عدة متثلت يف التشكيك يف الرواايت الصحيحة 
، كزيد بن اثبت وأيب والتقليل من أمهية أعالم علم التفسري ومكانتهم، كابن عباس وجماهد، ورواد اجلمع القرآين

 بكر وعثمان .
لقد تبني هلؤالء املستشرقني أن العلوم اإلسالمية وعلى رأسها العلوم القرآنية قد استوت معاملها ومرتكزاهتا 
على أساس وبناء َصرح املرحلة التأسيسية يف عهد الصحابة والتابعني؛ من أجل ذلك تفتقت أذهان القوم على 

اسة تلك املرحلة اليت يرتكز عليها اتريخ القرآن بكل أطواره بصورة هتدف إىل حتطيم التفكري يف إعادة حبث ودر 
 أسسها وإاثرة خمتلف الشبهات حوهلا.

أما فيما يتعلق جبمع القرآن فإن املستشرقني املعاصرين مل يرتكوا مرحلة من مراحله الثالث إال ونسجوا 
رآن يف مصحف؛ ألنه مل يكن يفكر إال يف احلاضر، وألنه حوهلا سياجًا من االفرتاءات، فالرسول  مل جيمع الق

مل يكن ذلكم الرجل املؤهل  أيضًا كان يتوقع قرب قيام الساعة فال داعي إذًا جلمعه ، وزيد بن اثبت 
، ومصاحف الصحابة اخلاصة اليت انفردوا فيها  واملوثوق أبمانته يف مهمة مجع القرآن يف عهد أيب بكر

 أكرب دليل على عدم تواتر القرآن وموثوقيته إىل غري ذلك من الشبهات . بقراءات شاذة كانت
أما ما و جِ ه إىل زيد بن اثبت من اهتام فال أساس له من الصحة، إذ ال خيفى مدى ما بلغه من الثقة 

ه(، وقد شهد كثري من 45إىل أن تويف  عام ) والضبط منذ أن كان كاتبًا للوحي يف عهد رسول هللا 
 ة بفضله وجاللة قدره.الصحاب

وعالوة على ذلك فإن زيدًا  قد شهد العرضة األخرية للقرآن يف حياته ، كما أنه كان من أشهر 
الصحابة إتقااًن حلفظ القرآن ووعيًا حلروفه وأداًء لقراءاته. أما مصاحف الصحابة اخلاصة فقد كانت خمالفة 

لعثماين، وكان أصحاهبا واعني لتلك القراءات الشاذة لسواد املصاحف اليت أمجعت عليها األمة خالل اجلمع ا
 والتفسريات املدرجة .
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