
 

 

 

 جوانب من الدراسات القرآنية احلديثة واملعاصرة يف الغرب
 رضوان السيد

 
  (  م  1428هـ / 2007  شتاء ) العدد السابع عشر مجلة التسامح ، 

 

 

: ما بدأ التفكري األورويب يف أواًل: مواريث القرنني التاسع عشر والعشرين 
القرآن يف القرن التاسع عشر. بيد أنَّ البحوث ذات الصبغة شبة العلمية، و اليت 

ة بدأت يف القرن الثاين عشر امليالدي، كان الغرض منها، سواء عن طريق الرتمج
الردَّ على القرآن واإلسالم، لصاحل الدفاع عن  -أو عن طريق التحليل و املقارنة 

العقائد املسيحية، والتساوق مع جوالت الكّر والفّر بني األوروبيني واملسلمني يف 
حقبة احلروب الصليبية، وحرب االسرتداد األسبانية، واحلروب مع العثمانيني. 

عامل مع القرآن من جانب األوروبني حىت القرن ويريد بعُض الباحثني تقسيم الت
-12الثامن عشر، إىل مرحلتني كبريتني: مرحلة العصور الوسطى املتأخرة )

م(، ومرحلة عصر النهضة واألنوار يف املرحلة األوىل كانت املقارابت الهوتية 16
الطابع، وذات صبغة نقضية. ويف املرحلة الثانية صارت املقارابت شاملة تتعلق 

 رؤية العامل، وعالقات الشرق ابلغرب واإلسالم أبورواب املسيحية.ب
يف القرن التاسع عشر، ما عاد هدُف االهتمامات ابلقرآن عند كل من أبراهام 
غايغر وغوستاف فايل وشربنغر وهرشفلد وموير الردَّ على القرآن أو نَ ْقضه، بل 

ج السائد يف سائر العلوم قراءته قراءًة فيلولوجية اترخيانية، ابعتبار ذلك املنه
اإلنسانية آنذاك. وللمنهج التارخياين خاّصتان ابرزاتن: أنه من نتاجات 

بسبب من  -إنسانوايت القرن الثامن عشر، وأنه مذهٌب وضعي. لكّن فيه 
سة  -هذين األمرين  ِعْرقاً ُمعادايً للدين، أو لنقل إنه سليبٌّ جتاه النصوص املقدَّ

ث عصر النهضة، واالنقساِم والصراع الديين يف أورواب. وهذا الشأن من مواري -
وقد أقبل علماُء اللغات القدمية، وبعض الالهوتيني الليرباليني على الَفْتك 

ابلعهدين القدمي واجلديد ابلطرائق التارخيانية والفيلولوجية املتعاَرف عليها يف 
قراءة آاثر  دراسة سائر النصوص والوقائع الكالسيكية. ولسُت هنا يف معرض



ذلك على اليهودية واملسيحية، بل ما أقصده من وراء هذه املالحظات املوجزة 
التوصل إىل أنه ما كان من املنتظر أن يكون الفيلولوجيون و املستشرقون 

الصاعدون من بَعد أكثر رأفًة ابإلسالم والقرآن منهم بنصوص العهدين. وذلك 
عي ابإلسالم، بل للطبائع املنهجية ليس فقط بسبب املورواثت الباقية يف الو 

للطرائق الفيلولوجّية، واليت ال تقرأُ نشيد األنشاد أو موعظة اجلبل بوصفهما 
نّصني ذوي بنية، بل بوصفهما مفردات وكلمات مستعارة أو ملّفقة أو مرّكبة، 

يدَرُس عاملها املصطلحي والسردي   ُتدرُس أصوهلا، واترخييتها، أكثر مما
 إن نزع القداسة عن النص الديين مفيٌد من جانب، وسليبٌّ من واألخالقي. مث

جانٍب آخر. جانبه املفيد هو القدرة على التعامل مع النصوص والعوامل الدينية 
ابحلرية العقالنيةاليت أاتحتها نزوعات القرنني التاسع عشر والعشرين. أّما اجلانب 

النّص من وجهة نظر السليب فيتمثل يف جتاهل اإلمكاانت اآلخرى لقراءة 
س أثّرت وتؤثّر يف بنيته وطبيعته  املتدينني، وخباصٍة أن رؤية املؤمنني للنّص املقدَّ

املنهج التارخياين، » البنيوية«وعوامله وأتويالته. وجتاهل ذلك كلِّه، فضالً عن 
تدفع ابجتاه التذرير، والعجز عن إدراك مجاليات نصوص اإلنشاد واإللقاء، 

َور القرآنية، إىل فسيفساء مرصوفة كيفما كان وحتويل األسفا ر اإلجنيلية أو السُّ
 تتنافر عناصرها أحياانً، وال يبقى فيها سحر وال تزيني.

وعلى أّي حال، فقد ساد يف الدراسات االستشراقية احلديثة اعتبار كتاب 
مNoldeke (1836-1930 )املستشرق األملاين البارز تيودور نولدكه 

التأسيس العلميَّ الباقي للدراسات القرآنية يف العصر احلديث.  »اتريخ القرآن«
م يف 1856ومن حسن احلّظ أّن الكتاب الذي ُكتبت نسخُتُه األوىل عام 

حوايل مائيت صفحة، والذي تطور يف حياة املؤلف على يد تالمذته إىل ثالثة 
م، وليست 2004م تُرجم إىل العربية عام 1938أجزاء صدر آخرها عام 

. يقع الكتاب يف صورته األخرية يف ثالثة 1اك ترمجة أخرى للكتاب ألي لغةهن
أقسام، عنوان القسم األول: أصل القرآن، وعنوان القسم الثاين: مجع القرآن، 

وعنوان القسم الثالث: اتريخ نّص القرآن. يف أصل القرآن يُعىن نولدكه وتالمذته 
لّقيه الوحي، وبداايت الرسالة، ، وطرائق ت-صلى هللا عليه وسلم–بنبوة النيب 



، ووسائل كتابة القرآن، والتوازن والتوتر بني -صلى هللا عليه وسلم–وأمية النيب 
الشفوي والكتايب، ومسألة املكي واملدين و معناها وأمهيتها. يرى نولدكه إىل نبوة 

ّن النيب يف ضوء النبوات يف العهد القدمي، ولذلك فهو يقبل مسألة أمية النيب؛ أل
ن القرآن منذ  أنبياء بين إسرائيل الكبار كانوا كذلك. ويرى أّن النيب حممداً دوَّ

البداية، مع احلفاظ على التوتّر والتواُزن بني الكتايب والشفوي عن طريق اإلنشاد 
والتالوة الشعائرية. لكنه يعود فيخوض يف تركيب السور و األلفاظ واملفردات 

الوحدة «نّص العهد القدمي، ويتساءل عن  املأخوذة عن اهلاغادا وليس عن
، لكنه ال يسأل نفسه ملاذا خيتلف املكي واملدين القرآنيان عن العهد »املوضوعية

القدمي واهلاغادا يف األسلوب وأكثر املضامني، بل ورؤية العامل إن كاان مأخوذين 
آن عنهما؟ ويف القسم الثاين من الكتاب يتحدث نولدكه وتالمذته عن مجع القر 

، وهو ال يصدق أكثر تفاصيل -رضي هللا عنه–و معاين اجلمع أايم عثمان 
الرواية اإلسالمية عن املسألة، لكنه ال يعرض بدائل ابستثناء ما ذكره عن إمكان 

، والرتتيب يف املصحف أايم عثمان -صلى هللا عليه وسلم–التدوين أايم النيب 
زول، لكنها تساعده يف املرحلة . وهو يهتم كثرياً أبسباب الن-رضي هللا عنه–

املدنية أكثر من املرحلة املكية؛ ألهنا ترتبط أبحداث املغازي. ويف القسم الثالث 
القرآن، يدرس نولدكه وتالمذته القراءات القرآنية، ومسألة   املعنون: بتاريخ نصّ 

األحرف السبعة. وال يتمكنون من كشف غوامض مسألة األحرف، لكنهم 
القراءات املتواترة واألخرى الشاذة. وقد َرَجا أوتو برتزل من  ينشطون يف تتبع

بينهم أن يتمكن من مجع القراءات الشاذة إىل الوصول إىل صيغة أخرى 
 للقرآن، مث ختّلى عن ذلك يف األربعينات من القرن العشرين.» أصلية«

ى ما تُرجم كتاب نولدكه كما سبق القول إىل لغة أوروبية أخرى. لكنه سيطر عل
الدراسات القرآنية حىت مطالع الستينات. وقد أثّر يف الدارسني على اخلصوص 

تقسيمه للسور املكية إىل ثالث مراحل، وحتديد اخلصائص األسلوبية يف كل 
اختذ  -صلى هللا عليه وسلم–مرحلة. وأثّر يف الدارسني ذهابه إىل أن النيب حممداً 

ولذلك، وألن العهدين مل يرتمجا إىل العربية يف نبوته أنبياء بين إسرائيل منوذجاً له. 
قبل اإلسالم فقد مجع النيب معلوماته عنهما شفواّيً، ويف كثري من األحيان، عن 



املنحوالت والتفاسري واملأثورات الشعبية اليهودية واملسيحية. ولذلك تكثر يف 
 القرآن األلفاظ واملوضوعات السراينية واآلرامية واإلثيوبية والعربية.

ْت »لغة القرآن«م دراسًة جاّدًة عن 1910والواقع أّن نولدكه نشر عام  ، ُضمَّ
إىل اجلزء الثالث من الكتاب الذي صار ضخماً عرب عدة عقود. وهي فيما أرى 

 أهم ما ميكن أن يبقى حملَّ اعتبار إىل جانب تقسيمه الثالثي للسور املكية.
من القرن العشرين، سارت وهناك ثالث دراساٍت ملستشرقني من النصف األول 

على ُخطَا نولدكه، ودراسته للغة القرآن على وجه اخلصوص، وهي متّثل أقصى 
ما ميكن أن تقدمه التارخيانية الفيلولوجية يف دراسة النص الديين، واملستشرقون 

الثالثة هم: الربيطاين ريتشارد بل، و الفرنسي رجييس بالشري، واألملاين رودي 
إىل تدقيقات فيلولوجية وأسلوبية، قام كلٌّ من هؤالء برتمجة ابرت. واستناداً 

 .2القرآن ترمجًة جديدًة إىل اللغات اإلجنليزية والفرنسية واألملانية
وهكذا ميكن القول اختتاماً هلذا التمهيد قبل الدخول يف املرحلة املعاصرة: إّن 

وروبيني استقرت يف الدراسات الفيلولوجية التارخيانية للقرآن لدى املستشرقني األ
ثالثة خطوٍط كربى ال تتناقُض كثرياً والرواية اإلسالمية التقليدية. اخلّط األول: 

–أّن النص القرآين الذي بني أيدينا اليوم هو يف جمموعه مما خّلفه النيب حممد 
. والثاين: أّن القرآن ُدوِّن استناداً إىل ما خّلفه ُكتَّاب النيب -صلى هللا عليه وسلم

انت، وإىل ما احتفظت به الذاكرة اجلماعية للجماعة اإلسالمية األوىل.  من مدوَّ
َور كما اعتمد يف املصحف العثماين خمتلٌف  واخلط الثالث أّن الرتتيب احلايل للسُّ

َور.  عّما خّلفه النيّب ألصحابه، ورمبا اختلف أيضاً ترتيب اآلايت يف بعض السُّ
: تكاد الدارسُة األملانية الكبرية عاِصرة للقرآناثنياً: القراءات الراديكالية امل

تنفرُد يف الدراسات القرآنية   Angelika Neuwirthأجنليكا نويفرت 
املعاصرة يف الغرب ابملزَاوجة بني البنيوية واإلبستمولوجيا. فعلت ذلك يف دراستها 

َور املكية أواخر السبعينات من القرن املاضي، كما لعب هذا  ه الواسعة للسُّ التوجُّ
  دوراً ابرزاً يف دراساهتا املستم رة حىت اليوم، وخباصة مقاالهتا املبسوطة يف

. وهي تُركُِّز 3اليت أجنزت يف النصف الثاين من التسعينات» موسوعة القرآن«
على أّن القرآن نصٌّ شعائريٌّ َمتلوٌّ منذ البداية، ولذلك فهو جيمع بني التدوين 



لشفوية اليت حُتيُلُه إىل تقليد حيٍّ أو نصٍّ متلّو الذي يفرتض االنضباط، وا
Recitation Text -  وما صارت طريقتها الطموحة وذات املنزع األديب

اجتاهاً واسعاً يف أوساط الدارسني للقرآن، بل سادت راديكاليتان تفكيكيتان 
منذ الثمانينات وحىت اليوم: الراديكالية اليت تعمُد إىل تفكيك النّص من 

خل، والراديكالية األخرى اليت تبحث عن أصوٍل عربية أو سراينية مركبة الدا
للنّص يف استعادٍة لفيلولوجيات القرن التاسع عشر، واليت كاد نولدكه نفسه 

 يتجاوزها يف أواخر حياته.
: قادها الدارس الربيطاين جون وانسبورو التفكيكية الراديكالية األوىل

Wansbrough  واية اإلسالمية التقليدية ابلنقض الكامل. واليت تتتبَُّع الر
َع يف املصحف أايم اخلليفة الثالث عثمان  فالرواية اإلسالمية ترى أّن القرآن مجُِ

 -صلى هللا عليه وسلم–، و من جانب ُكّتاب النيب -رضي هللا عنه–بن عفان 
–وأصحابه، استناداً إىل نصوص مكتوبة أايم النيب، وشفوايت حفظها أصحابُُه 

. مث تلت ذلك عمليات الَّنَ ْقط واإلعجام والتشكيل. وبسبب -ضي هللا عنهمر 
صعوابت اخلّط العريب وبدائياته، كان البد من تساوق عمليات التدوين، مع 

التالوة الشعائرية للجماعة لضبط النّص وحتريره. وبنتيجة هاتني العمليتني ظهرت 
جري/ التاسع امليالدي كان قد القراءات السبُع أو العشر، ويف القرن الثالث اهل

 .4جرى جتاوز معظم الصعوابت الصرفية والنحوية واألسلوبية
فقد ذهب إىل أّن النيب  -ومن بعده تالمذته مثل كوك وكرون  -أما وانسبورو 

ن شيئاً، فبقيت ِقَطٌع من القرآن يف ذاكرة  -صلى هللا عليه وسلم–حممداً  ما دوَّ
ن وصحف أصحابه وجيل التابعني.  وتعرضت تلك الِقَطُع اليت كانت تدوَّ

ابلتقليل والتكثري والتنظيم والضبط وإعادة التنظيم و » حترير«تدرجييا لعمليات 
الضبط، وما استقرَّ النص أو النصوص ابلصيغة احلالية إالّ يف القرن الثالث 

 اهلجري/ التاسع امليالدي.
ل وانسبورو أطروحته هذه تفصيالً شديداً وملحاح . وكان مرشده يف ذلك 5اً فصَّ

ِي العهدين القدمي واجلديد، إضافًة   هو التفكيكيات اليت مورست على َنصَّ
 لتعمالٍت منطية وحتكمية.



بيد أنَّ طريقته تعرضت لنقٍد شديٍد من جانب دارسني غربيني عديدين، 
. السبب الداخليُّ الرئيسيُّ أّن احلديث عن حتويٍر 6وألسباب داخليٍة وخارجية

ريٍر مستمرين وملدة قرنني، يفرتضان قدرًة على إثبات ذلك من طريق وحت
املخطوطات األُوىل، أي أن جند ُنسخاً أو ِقطعاً أوىل من القرآن تعرضت 

للتعديل أو التغيري أو اإلضافة يف خمطوطات ثَواٍن أو حىت يف شفوايت ثواٍن. 
لذي عمد إىل وقد خطرت تلك الفكرُة من قبل ألوتو برتزل تلميذ نولدكه، ا

مجع القراءات الشاذة طوال عقدين، رجاء أن يُثبت وجود ِصيٍغ أوىل أو صيغٍة 
بة«أوىل  للقرآن دون جدوى. أما السبب اخلارجي فيتمّثُل يف أّن » غري مشذَّ

املسلمني اختلفوا اختالفاً شديداً منذ أواخر خالفة عثمان، الذي تقوُل الرواية 
عَ « القرآينَّ اإلسالمية املعتمدة: إّن النصَّ  أايمه. وما لبثت الِفَرُق اإلسالمية » مجُِ

نصٍّ » قانونية«على » اإلمجاع«املختلفة َأْن ظهرت، حبيث ما عاد من املمكن 
ٍس بعد ذلك ال أايم األمويني وال أايم العباسيني. و حنن نعلُم أّن هناك أفراداً  مقدَّ

رية املسلمني الساحقة يف ذلك. من الُغالة قالوا بنْقص القرآن، وما اتبعتهم أكث
لكّن الُغالة أنفسهم ما ذكروا أّن النصَّ القرآينَّ القائم غري صحيح. و نعرف 

اليوم من دراساٍت مدقَّقٍة أّن هؤالء خالفوا أكثرية املسلمني يف أتويل النّص 
النّص البد أن تكون قد » قانونية«القرآين، وليس يف حتريفه. واخُلالصُة أّن 

، وإالّ لظهرت مصاحُف متعددٌة، مثلما »اجلماعة« قبل االنقسام يفاستقرت 
ظهرت عشرات األانجيل، نتيجة عدم االتفاق على نّص العهد اجلديد قبل 

 االنقسام الذي نزل ابجلماعة املسيحية األُوىل، وما يزاُل مستمرّاً.
ومن األدلة اإلضافية على ضعف َفرضية وانسبورو أّن دارساً ابرزاً آخر هو جون 

م( الذي ظهرت فيه دراسة 1977أصدر يف العام نفسه ) Burtonبورتون 
ذهب فيه » تدوين القرآن«أو ابألحرى » مجع القرآن«وانسبورو كتاابً بعنوان: 

نفسه قام بتدوين القرآن كّله يف  -صلى هللا عليه وسلم–إىل أّن النيب حممداً 
واملنسوخ حياته. وهو يرى يف ذلك الكتاب، ويف تقدميه لنشرة كتاب الناسخ 

ه ( أّن ذهاب املسلمني إىل أتخر اجلمع 224-أليب ُعبيد القاسم بن ساّلم )
. 7ألايم ُعثمان، يعود ألسباٍب تتعّلُق ابلناسخ واملنسوخ، وأمور فقهية أخرى



وهكذا فالَفرضية األوىل هي من التهاُفت، حبيث ميكن اجملادلة فيها والذهاب إىل 
 فرضيٍة نقيضة.

وهي تقول إبعادة القرآن أو النّص القرآين احلايل  الية الثانية:التفكيكية الراديك
إىل عناصره األولية و اخلارجية. وهي ذات شقني، أو أّن املسؤول عنها يف 

الذي  Luxenbergولوكسنربغ  Lulingاألصل دارسان مها: ليلنغ 
ى حتت هذا االسم املستعار.  يتخفَّ

ما بني السبعينات وعام كتب ليلنغ في  القرآن األول حبسب ليلنغ: -
ّكّي 8هذه» فرضيته«م أربع دراساٍت حول 2003

َ
. وأساُسها أن القرآن امل

على اخلصوص ليس من الضروري أن يكون قد أُنزل على النيب حممد بعد بلوغه 
األربعني فقط. فقد كانت املسيحية منتشرًة يف سائر أحناء اجلزيرة، وكانت مبكة 

كانت الكعبة يف األصل كنيسة. ولذلك فإّن النيب مجاعة مسيحية كبرية، ورمبا  
)الذي رمبا كان نصرانّياً أو من احلنفاء( أخذ  -صلى هللا عليه وسلم–حممداً 

لوا!(، وأعيدت  أانشيد مسيحية معينة وترمجها عن القبطية أو اإلثيوبية )أتمَّ
ل صياغتها بعربية مجيلة. وقد جرت تقفيُتها وُأضيف إليها وصارت هبذا الشك

. وميكن ابلتخلص من اإلضافات -صلى هللا عليه وسلم–بعد وفاة النيب 
العليا(  -الالحقة ومن الغطاءات اليت أُقيمت فوق املادة املسيحية ) الطبقة 

( أو Ur- Qur’anاكتشاف الطبقات العميقة، واليت متّثل القرآن األول ) 
لكشف عن الطبقة بعض إجزائه. لكّن السيد ليلنغ ما قام مبحاولٍة شاملٍة ل

املسيحية )األبيونية( يف القرآن، وال أعتقُد أهنا موجودة. وفيما عدا بعض 
الكلمات احلبشية أو ذات األصل احلبشي يف القرآن، ال يبدو أنَّ النيبَّ كان 

حُماطاً مبسيحيني يف مكة، وال أنَّ الكعبة كانت كنيسًة مسيحية. والواقع أّن 
حاول مستشرقون مبّشرون إثباته، أي أّن  دراسات ليلنغ تستعيد بعض ما

اإلسالم إمنا كان يف صيغته األوىل مسيحيًة مقنَّعًة أو ظاهرة، أو أنه مسيحية 
فرقة كانت موجودًة ابجلزيرة، ومتيُل للتوحيد، و ختتلف عقائدها عن عقائد 

 . بعد القرن الرابع امليالدي.9املسيحيني البيزنطيني
. يتجاهل الكاتب التاريخ 10حبسب لوكسنربغ األصول السراينية للقرآن -



متاماً، ويرّكز على الفيلولوجيا. فبسبب وجود كلمات وصيغ غامضة أو غريبة يف 
–القرآن، يذهب لوكسنربغ إىل أّن تلك الكلمات سراينية، وأّن أصحاب النيّب 

واملفسرين جهلوا معناها، ولذلك َأْخَطُؤوا مجيعاً يف  -صلى هللا عليه وسلم
ريها، وخباصٍة أهنا تغريت لفظاً من الناحيتني الصرفية والنحوية، من مثل  تفس

، وحنو اعتبار معىن احلور العني عناقيد العنب، »براءة«أو كلمة » توراة«كلمة 
من فواكه اجلنة. بيد أّن لوكسنربغ الذي يعترب القرآن أو بعض سَوره شبه مرتمجٍة 

قرآنية ولو قصرية مقاباًل هلا أبصلها  عن السراينية، ال يستطيع أن يورَد سورةً 
س، وسورة » اقرأ«السرايين املزعوم. فسورة  حبسب رأيه دعوٌة ألخذ الُقرابن املقدَّ

الَقْدر إشارٌة إىل مولد املسيح. والقرآن هو عبارٌة عن قرابٍن ابلسراينية، أي أنه 
ّن النيب نسخٌة أو صيغٌة من صيغ أّم الكتاب، أي اإلجنيل. ويفرتض لوكسنربغ أ

ما كان أمّياً، وأنه جتَّول يف العامل املسيحي اآلرامي، وأنه  -صلى هللا عليه وسلم–
تعاون مع ُكّتاب مسيحيني يف إنتاج النص القرآين الذي تُرجم عن السراينية 

وأصحابه ، حبسب  -صلى هللا عليه وسلم–ابللهجة املكّية. وقد كان حممد 
، -صلى هللا عليه وسلم–حىت إذا مات النيب  لوكسنربغ، يعرفون اللغتني جيداً.

وتفرق أصحابه يف األمصار املفتوحة، بدأ نسيان األصول القرآنية ابلظهور، 
وجرى جتاهل األصول الغريبة اليت مل تعد مألوفة، و تغري نطق الكلمات، وُنسي  

كل شيء. لكن بقيت اإلشارات اليت ميكن استناداً إليها وخباصٍة يف العهد 
َور إىل أصوهلا. املكي،  إعادة اآلايت والسُّ

االنتباه إىل أّن حماولة لوكسنربغ تستند  Gerhard Boweringويلفت 
، والذي نشر عدة كتٍب 12حملاولة اللبناين جوزف القزي  11إىل أساس مُماثل

ابلعربية تذهب إىل أّن القرآن مأخوذ عن أصول يهودية/ مسيحية، أوىل، أو ما 
وين، مثلما أشار ليلنغ من قبل. وكان كلٌّ من تور أندريه ُعرف ابملذهب األبي

وريتشارد بل وسبنسر ترمنغهام، هؤالء مجيعاً قد أشاروا إىل األبيونيني، من 
املسيحيني األوائل، الذين ظهروا عندما كانت املسيحية ما تزال خمتلطًة 

ة بنت ابليهودية. وكان من هؤالء يف القرن السادس مبكة ورقة ابن نوفل وخدجي
على دعوته  -صلى هللا عليه وسلم–خويلد، وقد أراد ورقة استخالف حممٍد 



ما لبث أن ترك هذا املشروع عندما  -صلى هللا عليه وسلم–ودينه. لكّن حممداً 
غادر إىل املدينة. وهكذا فالفرق بني قرآن حممد و املصحف العثماين، هو  

مبكة، بينما مصحف عثمان  كالفرق بني نٍص ديين شعائري للجماعة األبيونية
هو كتاٌب مقدس لإلمرباطورية اجلديدة. و يف حني يستند لوكسنربغ إىل 

الفيلولوجيا وحْسب، يعمد قزي إىل اصطناع اتريٍخ كامٍل ال يعرفه أحٌد غريه. 
لكنهما يتوصالن إىل نتائج متشاهبة: القرآن مرتجم ابللهجة املكية عن أصٍل 

لت لزوال قرائه، وألّن املشروع نفسه تغري وتقلب سرايين. بيد أّن معانيه ُجه
 مرتني: مرة عندما غادر النيب مكة، ومرة عندما قامت الدولة اإلسالمية الكربى.

وما بقي األمر عند حدود هذه الرؤى الغريبة. بل إّن كاتبني غرائبيني مثل 
Gilliot  وde Blois  وvan Reeth13  رّكزوا على فكرة األصول
للقرآن ابملعىن الشامل، وازدادت اهتماماهتم ابألصول السراينية،  غري العربية

وبوجود مجاعات دينية غريبة مبكة واجلزيرة مثل املانويني واملندائيني. وحىت 
أجنليكا نويفرت، اليت عملت طويالً على بنية القرآن وأسلوبه وعامله الفكري أو 

جنيلية للقرآن, وخباصٍة أّن رؤيته للعامل، ما رأت حائالً دون االهتمام أبصول إ
هؤالء مجيعاً التفتوا إىل املفردات و الصيغ الغامضة، واليت ال بد من افرتاض 

صابئة وحنيف وأمي وأهل الكتاب وبنو «أصوٍل غري عربية من أجل فهمها مثل 
إسرائيل والنصارى واجملوس وأهل اإلجنيل والذين هادوا والتوراة و اإلجنيل والزَّبور 

 ».والصحف
وقد أقيم قبل شهور مؤمتر لألصول املسيحية للقرآن، شارك فيه عشرات 

الدارسني املبتدئني، وعاد أكثرهم إىل دراسات القرن التاسع عشر والعشرين لفهم 
بعض الَقصص القرآنية، كما أّن عديدين عادوا كذلك إىل قراءة احمليط املكي 

دين الذي جتاورت
َ

فيه اجلماعة احملمدية مع  الذي نشأ فيه القرآن، واحمليط امل
 .14اليهودية

وهكذا فإّن احلجر الذي ألقاه وانسبورو يف الربكة الساكنة نسبّياً للدراسات 
القرآنية، أاثر حركًة شديدًة، تلتها موجُة األصول السراينية وأّن القرآن ابن بيئات 

يني القرن السابع يف اجلزيرة العربية. وخالصُة األمر أّن الدارسني األوروب



واألمريكيني ما استطاع أكثرهم اخلروج من فكرة األصل املسيحي أو اليهودي أو 
فهم ال يقبلون املنطق القرآين الذي  -املسيحي /اليهودي للقرآن، منذ قرون 

إمنا اجلديد يف العقدين  -يعّلل التشاهُبات بوحدة الدين، وتعدد الشرائع والنبيني 
 االقتباس ما كان ثقافّياً عاّماً أو دينّياً عاّماً يف األخريين أّن هؤالء بذهبون إىل أنّ 

القصص والعبادات واألفكار الرئيسة، بل رمبا كان نسخاً أو ترمجًة أو ما يشبه 
الرتمجة والنسخ. وهكذا يضيُع من جديد جهٌد كبرٌي، يقف حائراً دون التقدم 

 يني: التارخيي والديين.خطوًة معتربًة يف دراسات ِبىن القرآن وأساليبه وحميطه ابملعن
اليت أصدرهتا مؤسسة بريل » موسوعُة القرآن«ويف هذه الظروف والسياقات أتيت 

يف أربعة جملدات، ُمشريًة إىل هذا الضياع الذي أنزلته التفكيكية واألصالية 
والغرائبية ابلدراسات القرآنية يف األعوام األخرية. ففي حني تستند املواد عن 

إىل مائة ومخسني عامًا » دائرة املعارف اإلسالمية«الثانية من  القرآن يف النشرة
اليت يغلب عليها املنهج التارخياين، مع ميوٍل  -من األعمال العلمية الكربى 

ترتاوح بني » موسوعة القرآن«إبستمولوجية جديدة، فإّن األعمال الواردة يف 
رحلة اليت بلغتها أقدم القدمي وأحدث احلديث، ليس من أجل بيان الدرجة أو امل

البحوث، بل داللًة على الضياع الذي أنزلته التفكيكية أو النقدية اجلذرية يف 
العقود الثالثة األخرية ابلدراسات القرآنيةخاصًة، ودراسات اإلسالم بشكٍل 
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