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من أأجل إإعطاء نظرةة عامة عن االدررااساتت االقرآآنيیة االحديیثة بشأنن نص االقرآآنن وواالتارريیخ ااإلسالمي االباكر بشكل أأشارركم هھھھذهه االمحاضرةة االوجيیزةة
 بقليیل٢۲٠۰١۱٠۰وولكن قبل أأنن نخوضض معاً في تفاصيیل هھھھذاا االحديیث٬، أأتذكر أأنن االدكتورر نصر حامد أأبو ززيید أألقى محاضرةة مثيیرةة جدااً قبل ووفاتهھ في سنة  .ووجيیز

ال حاجة لنا أأنن نذكر أأفكارر أأبي ززيید أأوو معاناتهھ نتيیجة .عن علومم االقرآآنن في حشد كبيیر من ااألساتذةة وواالطلبة وواالجمهھورر االعامم بالجامعة ااألمريیكيیة بيیرووتت
إإلى موضوعنا ووهھھھو .بل ما أأرريید االتعبيیر عنهھ ااآلنن هھھھو أأنن االجامعاتت ال بد أأنن تبقى منبرااً وومنبعاً للتقدمم االفكريي وواالثقافي .ألفكاررهه االمثيیرةة للجدلل

  االسيیاقق االتارريیخي للقرآآنن   

يیوفّق بيین االنص االقرآآني وواالترااثث ااإلسالمي ووأأسميیهھ )ووهھھھو ااألقدمم( أأحدهھھھما .هھھھناكك تيیارراانن في االدررااسة االقرآآنيیة االحديیثة حولل مسألة االسيیاقق االتارريیخي للقرآآنن
وويیبتعد عن االسيیرةة )sola scriptura إإستعاررةةً لمصطلح( ٬، ووااآلخر يیستنبط سيیاقق االقرآآنن من االنص ووحدهه)traditionalist current( االتيیارر االتقليیديي

.إإال أأنهھ صدررتت مؤخرااً أأبحاثث تقع مناهھھھجهھا االعلميیة بيین هھھھذاا ووذذااكك ).revisionist current( وواالتفسيیر بشكل عامم٬، ووأأسمّي هھھھذاا بالتيیارر االتنقيیحي

.نبدأأ حديیثنا عن االمرااجع االتقليیديیة االتي يیعتمد عليیهھا االتيیارر االتقليیديي٬، أأيي االترااثث ااإلسالمي تفسهھ

من االترااثث ااإلسالمي 
٬، وواالتي تعد أأقدمم مصنف تارريیخي محفوظظ ووموثوقق منهھ في االترااثث)٧۷٦٨۸ / ١۱٥١۱.تت( ما هھھھو االسيیاقق االتارريیخي للقرآآنن؟ حسب سيیرةة ررسولل هللا لإلبن إإسحاقق

بالطبع ال أأططيیل عليیكم في االحديیث عن االسيیرةة أأوو . سنة٢۲٣۳ااإلسالمي٬، فنزلل االقرآآنن على محمد االنبي في جزيیرةة االعربب ووهھھھو في مكة وويیثربب على مدىى 
على كل حالل أأضيیف االكثيیر عن تارريیخ االنبي ووررسالتهھ على يید أأجيیالل من . حتى تارريیخ صدرر ااإلسالمم وواالفتن وواالنزااعاتت االسيیاسيیة في أأوولل قرنن للهھجرةة

أأذذكر من آآثاررهھھھم تفسيیر مقاتل .االعلماء ووررجالل االديین ووددوونواا ذذااكرةة االدوولة االعباسيیة حولل موضوعع أأصل دديینهھم االقيیم وونسلهھم االكريیم وولسانهھم االعربي االمبيین
إإبن سليیمانن٬، سيیرةة إإبن هھھھشامم٬، تارريیخ االطبريي٬، معاني االقرآآنن للفرّااء٬، كتابب االمصاحف إلبن أأبي ددااوووودد االسجستاني٬، تفسيیر إإبن قتيیبة٬، ووأأسبابب االنزوولل

مم٬، أأخذ االعلماء يیعيیدوونن كتابة االتفاسيیر مع االتركيیز على االتسلسل االزماني وومع إإعاددةة االنظر١۱٢۲٥٨۸ووبعد سقوطط االدوولة االعباسيیة على يید االمغولل سنة  .للوااحديي
عالووةةً على ذذلك جمع االعلماء آآنن ذذااكك معرفة .أأقصد هھھھنا كتابب نظم االدرررر في تناسب ااآليیاتت وواالصورر للبقاعي .في صحة ااألناجيیل ااألرربعة ووااإلستعانة بهھا

.االقدماء حولل االدررااساتت االقرآآنيیة مما أأنتج موسوعاتت مثل االبرهھھھانن في علومم االقرآآنن للزرركشي ووااإلتقانن في علومم االقرآآنن للسيیوططي

كما أأنهھ إإهھھھتم االسيیوططي ووغيیرهه من علماء االقرآآنن ووااللغة بالكلماتت ووااأللفاظظ وواالمصطلحاتت غيیر االعربيیة االوااقعة في االنص االقرآآني٬، خاصةً من االلغاتت
ررغم ااإلهھھھتمامم .أأذذكر في هھھھذاا االصددد قائمة االسيیوططي٬، االمهھذبب فيیما ووقع في االقرآآنن من االمعربب .االسريیانيیة وواالحبشيیة وواالعبريیة ووااإلغريیقيیة وواالفاررسيیة ووغيیرهھھھا

أأتى خلْق ووترسيیخ هھھھويیة إإسالميیة االشديید ووااألبحاثث االعديیدةة في االترااثث ااإلسالمي حولل موضوعع االمعرّباتت ووإإددماجج االكتابب االمقدسس في منهھج االتفسيیر٬، إإال أأنهھ
ماذذاا أأقصد بهھذاا االنقد؟ .ثابتة وواالتمسك بالجماعة أأوو ااإلمامة على حسابب االسيیاقق االتارريیخي للقرآآنن باألخص٬، ووتارريیخ ااإلسالمم االباكر بشكل عامم

لست .أأال ووهھھھو االفقهھ – تم نشر االتفاسيیر متعدددةة االمجلدااتت ووتصيیيیغ ما نعرفهھ االيیومم بعلومم االقرآآنن من أأجل خدمة االعلم ااإلسالمي ااألساسي وواالجوهھھھريي ووااألهھھھم
لكن أأووجز ووأأقولل٬، جاء االفرقق بيین االمكي وواالمدني٬، االناسخ وواالمنسوخخ٬، تفرقة االتنزيیل االمحلي من .متخصصاً في االفقهھ ووليیس هھھھذاا موضوعنا على كل حالل

ً–االسفريي٬، أأسبابب االنزوولل٬، إإعجازز االقرآآنن وواالعشرااتت من أأنوااعع هھھھذاا االعلومم من أأجل مساعدةة االفقيیهھ في إإستنباطط ووتطبيیق ااألحكامم بالمقابل .مثل االحديیث تماما
٬، ووجزمواا بأنن االقرآآنن من صفاتت هللا)بما فيیهھم االشافعي( بأنن االعربيیة ال تحتويي على أألفاظظ أأعجميیة ال يیدهھھھشنا أأنن كبارر االعلماء في االترااثث أأكّدوواا

٬، كما ططعن أأهھھھل االحديیث وواالرجالل مصدااقيیة كثيیر من االروواايیاتت االنابعة من سيیاقق مسيیحي أأوو يیهھودديي)أأقصد هھھھنا ااألشعريي( مباشرةةً
االمسألة .بهھ ااآلنن٬، فاإلعتباررااتت االتي ذذكرناهھھھا كانت في غايیة ااألهھھھميیة آآنن ذذااكك ال أأرريید إإساءةة فهھم ما أأصّرحح .ووإإبعاددهھھھا عن االترااثث ”إإسراائيیليیاتت“ بإعتباررهھھھا

).historical textual criticism( هھھھي كيیف نحررر االقرآآنن من االترااثث االيیومم كي نفم ووندررسس االقرآآنن حسب االمناهھھھج االحديیثة٬، خاصةً االنقد االتارريیخ االنصي

كانن ووما ززاالل هھھھذاا االهھدفف ااألساسي للمفكريین ااإلسالميیيین االحدااثيیيین ٬، بما فيیهھم سيید أأحمد خانن٬، فضل االرحمن٬، علي ددشتي٬، نصر حامد أأبو ززيید٬، عبد االكريیم
عندما إإلتقيیت بالدكتورر علي ).هھھھذاا االحديیث كلهھ بصرفف االنظر عن االحواارر االعلماني االمجاوورر( سرووشش٬، أأحمد صبحي منصورر٬، علي مبرووكك ووغيیرهھھھم

مبرووكك هھھھذاا االعامم في االقاهھھھرةة٬، دداارر حديیثنا حولل ددررااستيیهھ٬، إإحدااهھھھما عن قرااءةة نقديیة للقرآآنن صبغتهھا ليیست بعيیدةة عن أأعمالل االمرحومم أأبي ززيید٬، ووثانيیهھما عن
إإنن كانن هھھھؤالء االمفكريین االكبارر إإستطاعواا إإشعالل شرااررةة االنهھضة أأوو االفكر االتنويیريي في مجالل .تحررر االديین من االترااثث على االوجهھ االلذيي ذذكرناهه سابقاً

.االدررااساتت االقرآآنيیة االحديیثة٬، فذلك بفضل االنفوذذ االفكريي في االبالدد ااإلسالميیة وواالغربيیة٬، وواالذيي نحن بصدددهه ااآلنن



االتيیارر االتقليیديي
ال مانع باإلعتراافف أأنن االتيیارر االتقليیديي في االدررااساتت االقرآآنيیة االحديیثة تأسس في ااألكادديیميیة ااأللمنيیة ووإإعتماددااً على نصوصص االترااثث ااإلسالمي االلتي ددوونت بعد

)–مم١۱٩۹٣۳٠۰ .تت( ووثيیوددرر نولدكي )مم١۱٨۸٧۷٤ .تت( مثل أأبرااهھھھامم جيیجر–االفيیلولوجيیا–بعباررةة أأخرىى كانن علماء فقهھ االلغة .إإكمالل االنص االقرآآني بقريینيین أأوو يیزيید

ووإإددماجهھ في ددررااساتت االكتابب االمقدسس وواالنقد االتارريیخي االنصي )بمعيیة االترااثث ااإلسالمي( أأوولل من ساهھھھمواا في ددررااسة لغويیة عميیقة للنص االقرآآني
تعتقد نويیويیرثث أأنن االقرآآنن٬، .تواالى االباحثونن إإلى أأنن ووصلنا إإلى أأنجليیكا نويیويیرثث وواالتي تعتبر من كبارر االباحثيین في مجالل االدررااساتت االقرأأنيیة االيیومم .االحديیث

كما أأنهھا تعتمد في تأرريیخ االنص االقرآآني وواالسورر .”كتابب يینتمي إإلى أأووااخر االعصورر االقديیمة“ بفضل تناصهھ مع كتاباتت مسيیحيیة سريیانيیة ووكتاباتت يیهھودديیة٬،
ً يیهھتم بتكويین االنص .االمدني - بالذااتت٬، على االترااثث ااإلسالمي ووبالدررجة ااألوولى االتقسيیم االمكي هھھھذاا االمنهھج االلذيي يیأخذ بعيین ااإلعتبارر االنص وواالترااثث معا

).diachronic analysis( ووتطوررهه على حد سوااء

االتيیارر االتنقيیحي
فإنن آآخرهھھھما ال يیأخذ في ااإلعتبارر االترااثث ااإلسالمي في تقيیيیمهھ للنص االقرآآني٬، وومن ثم فيیبقى .ووهھھھنا يیتضح االفرقق االجوهھھھريي بيین االتيیارريین االتقليیديي وواالتنقيیحي

بعباررةة أأخرىى ال يیهھتم االتيیارر االتنقيیحي بترتيیب االسورر ووال بتعريیف االمكي وواالمدني٬، بل يیجعل االنص كلهھ متجانس االنوعع .االنص ووحدهه هھھھو سيید االمرااجع
في االوااقع ليیس االتيیارر االتنقيیحي مدررسةً ووحدةةً على نحو ).synchronic analysis( هھھھذاا هھھھو االتحليیل االمتزاامن .وويیعتبرهه حصيیل تجربة تارريیخيیة ووااحدةة

االذيي بدء )مم٢۲٠۰٠۰٢۲.تت( ووعلى ررأأسهھم االمدررسة االتشكيیكيیة لجونن وونزبروو .االتيیارر االتقليیديي٬، بل هھھھو عباررةة عن تكتل مدااررسس ووخبرااء ووآآررااء شديیدةة ااإلختالفف
يیدّعي وونزبروو أأنن إإشاررةة االعديید من )Qur’anic Studies" (االدررااساتت االقرآآنيیة" في كتابهھ االشهھيیر .فعاليیتهھ في االسبعيینيیاتت من االقرنن االماضي في لندنن

ااآليیاتت االقرآآنيیة لنصوصص االكتابب االمقدسس هھھھي على نفس نموذذجج شرووحح االمدررااشش االيیهھودديي٬، ووأألغى االتميیيیز بيین االمكي وواالمدني ووجميیع االعلومم االقرآآنيیة
أأثّر فكر وونزبروو على كثيیر من .مسيیحيیة في بالدد االشامم-االتاسع ووإإلى جماعة يیهھودديیة/االمترتبة عليیهھ٬، ووأأخيیرااً ززعم أأنن االنص االقرآآني يیعودد إإلى االقرنن االثالث

االباحثيین في االدررااساتت االقرآآنيیة ووتارريیخ ااإلسالمم االباكر على حد سوااء٬، بما فيیهھم باتريیسيیا كروونن وومايیكل كوكك وويیهھودداا نيیفو ووغيیرهھھھم٬، إإال أأنن رردد فْريید ددوونر قل
االلذيي أأكد على قدمم االنص بإعتباررهه خاليیاً من االنزااعاتت االقبليیة "Narratives of Islamic Origins" يیقولل ددوونر في كتابهھ .من حدوودديیة هھھھذاا االفكر

هھھھذاا ووددررااساتت ).مثل االحديیث مثالً( وواالطائفيیة وواالمذهھھھبيیة االخاضعهھ لهھا جميیع االترااثث ااإلسالمي٬، ووبإعتباررهه مختلفاً تماماً عن أأيي نصوصص إإسالميیة أأخرىى
.أأخرىى جديیدةة تثبت قدمم االمخطوططاتت االحجاززيیة للقرآآنن في صنعاء للقرنن االسابع ميیالدديیاً جعلت بعض االمشككيین يیقدمونن تناززالتت فكريیة مهھمة

ً ظظهھر نموذذجج مختلف للتيیارر االتنقيیحي في غنتر لوليینغ ووكتابهھ أأيي ووررااء–االذيي ززعم أأنن ضمن االقرآآنن "Über den Ur-Qur’an" في االسبعيینيیاتت أأيیضا
-Die syro" مم نشر كريیستوفف لوكسيینبرجج كتابهھ٢۲٠۰٠۰٠۰ووفي عامم  .نص آآخر ترنيیمي تسبيیحي يینتمي إإلى جماعة مسيیحيیة في االجزيیرةة االعربيیة–االنص

aramäische Lesart des Koran" ززعم لوكسنبرجج أأنهھ فعالً ثمة نص قديیم للقرآآنن االمتوااجد بيین يیديینا .االذيي أأثارر ضجة ررهھھھيیبة بيین االمفكريین أأجمع
حورر" من أأشهھر مسائل كتابهھ قضيیة .االويیم٬، إإال أأنن هھھھذاا االنص ليیس عربي ااألصل بل هھھھو كتابب صالةة كنسي سريیاني محاهه أأجيیالل االمسلميین ااألوواائل

ال يیتسع االمجالل لي ااآلنن كي.حيیث يیزعم لوكسيینبرجج أأنن هھھھذاا االمصطلح يیشيیر إإلى أأعنابب بيیضاء ووليیست نساء في االجنة )Q 56( في سوررةة االوااقعة "االعيین



بعباررةة أأخرىى٬، .أأثّرتت على االدررااساتت االقرآآنيیة بشكل جوهھھھريي–ررغم مشاكلهھا–أأذذكر إإشكاليیة أأططرووحاتت لوكسيینبرجج أأوو ضعف منهھجيیتهھ٬، إإال أأنن كتاباتهھ
من . يیرفض جمهھورر االباحثيین االقولل بأنن االقرآآنن أأصالً كتابب صالةة كنسي سريیاني٬، وومع ذذاالك يیعترفف االجميیع منهھم االيیومم أأنن االكتاباتت االسريیانيیة االمسيیحيیة 

The"وويیشيیر جبرئيیل سعيید رريینولدزز٬، ووهھھھو من كبارر االتنقيیحيیيین٬، في كتابهھ  .أأووااخر االعصورر االقديیمة جزء ال يیتجزء من سيیاقق االقرآآنن وومحيیطهھ االثقافي
Qur’an and Its Biblical Subtext "إإلى سيیاددةة االجدلل ووعظة االديینيیة في االقرآآنن٬، على االنمط االسريیاني االمسيیحي االمذكورر.

ختام
٬، بل)كما ززعم جيیجر( ووال كتاباتت يیهھودديیة مدررااشيیة ووحدهھھھا )كما يیزعم لكسيینبرجج( وولكن ال يیقتصر االسيیاقق االقرآآني إإلى حوااررهه مع كتاباتت مسيیحيیة ووحدهھھھا

The Qur’an’s Legal" االفقهھيیة االقرآآنيیة في كتابهھ/يیضع هھھھولجر ززلنتن االثقافة االقانونيیة .هھھھو يیقع بيین هھھھذاا ووذذااكك كما يیردد في كتابيین جديیديین
Culture: The Didascalia Apostolorum as a Point of Departure" ووهھھھذاا–االحاخاماتت/بيین االمؤسسة االكنيیسة ووددررااسة ااألحبارر

أأنن االتجربة االقرآآنيیة تقع بيین "The Qur’an and the Aramaic Gospel Traditions" ووأأخيیرااً يیضيیف عمراانن االبدوويي في كتابهھ .صحيیح
.في االحالتيین من أأووااخر االعصورر االقديیمة–االخطابة االسريیانيیة االمسيیحيیة ووشرووحاتت االحاخاماتت االنابعة

كانت ووما ززاالت هھھھذهه .أأنن االدررااساتت االقرآآنيیة كانت تارريیخيیاً تعاني من عدمم االتراابط ووشيء من االتشوّشش ووحتى االفوضى أأختم باإلشاررةة إإلى أأمريین٬، أأوولهھما
في سد )ووباألحرىى ززلنتن وواالبدوويي( وولكن في ررأأيیي ساهھھھم بعض .االعواامل نتيیجة االجدلل وواالصرااعع االفكريي حولل االسيیاقق االتارريیخي للقرآآنن٬، كما ذذكرتت سابقاً

لعلنا نستطيیع االقولل بأنهھما يیضعانن سيیاقق االقرآآنن بيین االكتاباتت االسريیانيیة وواالذااكرةة .االفجوةة بيین االتيیارريین االتقليیديي وواالتنقيیحي من خاللل كتاباتهھم ااألخيیرةة
ااألمر االثاني ووااألخيیر هھھھو أأنن تطورر االدررااساتت االقراانيیة كتخصص أأكادديیمي حديیث ووبشكل مستمر ال يیطلب ).ووليیس االترااثث ااإلسالمي بالذااتت( ااإلسالميیة

بدليیل أأنن كبارر االباحثيین االلذيین قامواا بتثويیر االمشهھد االفكريي في .بالدررجة ااألوولى ااإلجاباتت االصحيیحة٬، بل يیتطلب ططرحح ااألسئلة االجريیئة وواالمثيیرةة للجدلل
فقط٬، فهھو يیدفع ”شيء ثميین“أأعودد إإلى االمرحومم أأبي ززيید االذيي يیدفعنا أأالّ نستسلم للقرآآنن كك .االدررااساتت االقرآآنيیة أأسسواا أأبحاثهھم على أأططرووحاتت كانت خاططئة
حاشا–وولذاا أأعتبر ددوورريي أأنا كباحث وومعلم هھھھو ليیس تسليیم ططالبي االكلمة ااألخيیرةة عن االقرآآنن .ااألستاذذ وواالطالب معاً أأنن يیدررساهه كنص لهھ تارريیخ ووقابل للنقاشش

يیقولل االكتابب االكريیم٬، كِتَاببٌ أأَنزَلْنَاههُ إإِليَیْكَ .ووجعلهھم يیفكروونن ألنفسهھم )أأيي تركك ما كانن عليیهھم اابائهھم( بل هھھھو جعلهھم يیتحدوونن إإفترااضاتهھم عن هھھھذاا االنص –ووكال
لْبَاببِ ).38:29( مُبَارركَكٌ لِّيیَدَّبَّروُواا آآيیَاتهِھِ ووَليِیَتَذَكَّرَ أأوُوْلُواا ااألَْ

 ©International Qur’anic Studies Association, 2014. All rights reserved


