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من مناهج الغرب احلديثة في دراسة النص
قي�س اجله�ضمي
يتناول ر�ضوان ال�سيد يف مقالته مبجلة الت�سامح حتت عنوان «جوانب من الدرا�سات القر�آنية احلديثة واملعا�صرة يف الغرب» الدرا�سات التي قام بها الغربيون على الن�ص القر�آين ،فقد كان هدف
الكتابات يف القرن الثاين ع�شر يف الغرب الرد على القر�آن والإ�سالم ل�صالح امل�سيحية ،وقد ق�سم بع�ض الدار�سني التعامل مع القر�آن عند الأوروبيني �إىل مرحلتني :مرحلة الع�صور الو�سطى
املت�أخرة والتي تتميز بالرد على الق�ضايا الالهوتية يف القر�آن� ،أما املرحلة الثانية فكانت ملقاربة الر�ؤى اجتاه العامل بني ال�شرق والغرب �أو الإ�سالم وامل�سيحية ،وقد حتول االهتمام لدى العلماء
يف القرن التا�سع ع�شر �إىل درا�سة القر�آن بطريقة فيلولوجية تاريخانية ،ويتجلى من جتربة علماء اللغة الغربيني ال�سابقني عند ا�ستخدام هذه الطريقة للفتك بالعهدين القدمي واحلديث
وهم يحاولون �أن ي�أخذوا نف�س امل�سلك يف تعاملهم مع الن�ص القر�آين ،هذا لأ َّن طبيعة املناهج الفيلولوجية التاريخانية يف قراءة الن�صو�ص تتعامل مع املفردات والكلمات لكي تدر�س �أ�صولها
وتاريخيتها ولي�س الن�ص كام ً
ال كوحدة كاملة.
ومن الدرا�سات القر�آنية احلديثة يف الغرب ا�شتهر امل�ست�شرق
الأمل����اين ال��ب��ارو ت��ي��ودور ن��ول��دك��ه وك��ت��اب��ه «ت��اري��خ ال���ق���ر�آن» ،ومتيز
ه��ذا ال��ك��ت��اب ب���أن��ه مل ي�ترج��م للغة �أخ���رى �إال للعربية ،ويحتوي
ال��ك��ت��اب على ث�لاث��ة �أق�����س��ام� :أ���ص��ل ال��ق��ر�آن وج��م��ع ال��ق��ر�آن وت��اري��خ
ن�ص القر�آن ،فنولدكه قد طرح يف ق�سم �أ�صل القر�آن ق�ضية نبوة
النبي وطرائق الوحي �..إلخ وهو يقبل �أم ّية النبي ا�ستناداً �إىل �أ َّن
�أنبياء بني �إ�سرائيل كانوا �أميني ،كما �أن��ه ي��رى �أن طريقة النبي
يف تدوين ال��ق��ر�آن هي الكتابة مع احلفظ ال�شفوي ،لكن ه��ذا مل
يثنه عن حماولة قراءة تركيبة الن�ص ومفرداته و�ألفاظه والنظر
يف الوحدة املو�ضوعية� ،أم��ا ق�سم «جمع ال��ق��ر�آن» فتحدث فيه عن
اجل��م��ع وم��ع��اين اجل��م��ع �أي���ام عثمان وه��و ال ي�صدق رواي���ة اجلمع
الإ�سالمية وال يقدم بدائل �سوى ما ذكرنا عن التدوين �أيام حياة
النبي وترتيب ال�سور يف امل�صحف �أي��ام عثمان ،ويف الق�سم الثالث
من الكتاب امل�سمى بتاريخ ن�ص القر�آن :يَحاول نولدكه وتالمذته
ت��ت��ب��ع م�����س���أل��ة الأح����رف ال�����س��ب��ع��ة وال���ق���راءات ال��ق��ر�آن��ي��ة «امل��ت��وات��رة
وال�شاذة».
لقد �سيطر كتاب نولدكه ه��ذا على ال��درا���س��ات القر�آنية حتى
مطالع ال�ستينيات وقد ظهر هذا الت�أثري على الدار�سني من خالل
تق�سيمه للمرحلة املكية �إىل ث�لاث مراحل مو�ضحا اخل�صائ�ص
الأ���س��ل��وب��ي��ة لكل م��رح��ل��ة� ،إ���ض��اف��ة �إىل فكرته �أن النبي ات��خ��ذ من
�أنبياء بني �إ�سرائيل منوذجا له ،ومبا �أن العهدين مل يرتجما قبل
الإ�سالم فريى �أنه �أخذ الن�صو�ص �شفهيا.
وق��د ق��ام ك��ل م��ن ال�بري��ط��اين ريت�شارد ب��ل والفرن�سي ريجي�س
ب�لا���ش�ير والأمل�������اين رودي ب�����ارت ب�ترج��م��ة ال����ق����ر�آن �إىل ال��ل��غ��ات
الإجن���ل���ي���زي���ة وال��ف��رن�����س��ي��ة والأمل����ان����ي����ة م�����س��ت��ن��دي��ن �إىل ق�����راءات
فيلولوجية و�أ�سلوبية ،ويلخ�ص ال�سيد ال��درا���س��ات الفيلولوجية
التاريخانية لدى امل�ست�شرقني يف ثالثة خطوط� :أولها �أ َّن الن�ص
القر�آين يف جمموعه هو ما خلفه حممد ،والثاين� :أن القر�آن دوّن
ا�ستنادا �إىل مدونات ك ّتاب النبي� ،أما اخلط الثالث فيذهب �إىل أ� َّن
ترتيب ال�سور احلايل هو ُمتلف عن الرتتيب الذي خلفه النبي
لأ�صحابه ورمبا اختلف ترتيب بع�ض الآيات يف ال�سور.

يذكر الكاتب �أ َّنه �سادت قراءتان راديكاليتان تفكيكيتان للن�ص
ال��ق��ر�آين منذ الثمانينات وحتى ال��ي��وم ف���الأول �سعت �إىل تفكيك
الن�ص من الداخل� ،أما الراديكالية الثانية فكانت تبحث عن �أ�صول
عربية �أو �سريانية يف تركيبة الن�ص ،ق��اد التفكيكية الراديكالية
الأوىل الربيطاين جون وان�سبورو واعتمدت على نق�ض الرواية
التي تقول �إن ن�صو�ص ال��ق��ر�آن جمعت يف عهد عثمان م��ن ك ّتاب
النبي و�أ�صحابه ،وبعد هذه الكتابة الأولية جاءت عمليات النقط
والت�شكيل ،ولهذا جاءت التالوة للن�ص �ضابطة له ،ومنها ظهرت
القراءات ال�سبع �أو الع�شر ،ويذهب وان�سبورو ومن بعده تالمذته
مثل كوك وكرون �إىل �أن النبي مل يدون �شيئاً و�إمنا بقيت ن�صو�ص
من القر�آن يف ذاكرة و�صحف �أ�صحاب النبي وجيل التابعني وتالها
�إع��ادة �ضبط وتعديل وحترير وتغيري ثم ا�ستقر الن�ص احلايل يف
القرن الثالث الهجري.
تعر�ض وان�سبورو لنقد من كتاب غربيني لعدة �أ�سباب منها �أنَّ
القول بتحرير وتعديل الن�ص ملدة قرنني بحاجة لإثبات ذلك عن
طريق خمطوطات �أوىل ،ثانياً �إن اختالف امل�سلمني اختالفاً �شديدًا
يف �أواخر خالفة عثمان وظهور الفرق الإ�سالمية وجمموعة من
ال��غ�لاة ق��ال��وا بنق�ص ال��ق��ر�آن ومل ي��ق��ل �أح���د بتحريفه ،وخ��ال��ف��وا
�أكرثية امل�سلمني يف ت�أويل الن�ص القر�آين وخال�صة الأمر �أن الن�ص
ا�ستقر قبل االنق�سام ولوال ذلك لظهرت م�صاحف متنوعة.
اع��ت��م��دت التفكيكية ال��رادي��ك��ال��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى �إع�����ادة الن�ص
ال���ق���ر�آين �إىل ع��ن��ا���ص��ره الأول���ي���ة وامل�����س���ؤول ع��ن ه���ذا ال��ت��وج��ه هما
ليلنج ولوك�سنربج ،وي��رى ليلنج �أن القر�آن املكي لي�س ال��ذي نزل
على النبي بعد بلوغه الأربعني فقط ،و�أ َّن امل�سيحية كانت منت�شرة
ب�صورة كبرية يف �شبه اجلزيرة ورمبا كان حممد ن�صرانيًا �أو من
احل��ن��ف��اء �أخ���ذ �أن��ا���ش��ي��د م�سيحية وت��رج��م��ه��ا ث��م �أع��ي��دت �صياغتها
ل��ل��ع��رب��ي��ة ،وي���رى �أ َّن����ه بالتخل�ص م��ن الإ���ض��اف��ات مي��ك��ن اكت�شاف
الطبقة العميقة يف امل�سيحية التي متثل القر�آن الأوَّل ،لكن ليلنج
مل يقم مبحاولة �شاملة لإظهار الطبقة العليا ،والواقع �أن��ه من
درا�سته يحاول �أن يثبت �أن �أ�صل الإ�سالم هو م�سيحية مقنعة �أو
ظاهرة!.

�أم���ا ل��وك�����س��ن�برغ ف��ق��د رك���ز ع��ل��ى ال��ف��ي��ل��ول��وج��ي��ا ،وي��ذه��ب �إىل �أن
النبي واملف�سرين جهلوا معنى تلك الكلمات ال�سريانية املوجودة
يف القر�آن ،لكنه رغم ادعائه ف�إنه يعجز عن �أن ي�أتي ب�سورة قر�آنية
ولو ق�صرية ب�أ�صلها ال�سرياين كام ًال ،كما �أ َّنه يفرت�ض �أن النبي مل
يكن �أميًا و�أنه نهل من العامل امل�سيحي وا�ستعان بكتاب م�سيحيني
يف �إنتاج الن�ص القر�آين بال�سريانية ثم ترجمه للهجة املكية ،وملا
م��ات النبي و�أ�صحابه ب��د�أ ن�سيان الأ���ص��ول القر�آنية وتغري نطق
الكلمات وبقيت الإ�شارات.
وي��ذك��ر ال��ك��ات��ب يف مقالته �أن حم��اول��ة لوك�سنربغ تت�شابه مع
حم��اول��ة ج��وزف ال��ق��زي يف �أ َّن ال��ق��ر�آن م���أخ��وذ م��ن �أ���ص��ول يهودية
م�سيحية �أو ما عرف باملذهب الأبيوين ،وهم الذين ظهروا عندما
كانت امل�سيحية ُمتلطة باليهودية ومنهم ورقة بن نوفل وخديجة
بنت خويلد ،وي��روي الغزي �أ َّن ورق��ة �أراد ا�ستخالف حممد لكن
حممد هاجر �إىل املدينة ،فيذهب �إىل �أ َّن الفرق بني قر�آن حممد
وامل�صحف العثماين �أن القر�آن املحمدي ن�ص �شعائري للجماعة
الأبيونة �أم��ا امل�صحف العثماين هو كتاب مقد�س لالمرباطورية
اجلديدة ،وي�صل لوك�سنربغ والغزي �إىل نف�س النتائج �أنه قر�آن عن
�أ�صل �سرياين ومعانيه جهلت لزوال قرائه.
ي��ذه��ب ال�سيد �إىل �أ َّن �أك�ث�ر العلماء امل�سيحيني مل ي�ستطعوا
التخل�ص من فكرة الأ�صول امل�سيحية �أو اليهودية �أو امل�سيحية/
اليهودية للقر�آن منذ قرون ،و�أن االقتبا�س الوارد يف القر�آن لي�س
ثقافياً �أو دينياً لتعليل الت�شابهات يف وحدة الدين وتعدد ال�شرائع
بل رمبا كان ترجمة �أو ً
ن�سخا ،ويتجلى يف مو�سوعة القر�آن التي
�أ�صدرتها م�ؤ�س�سة بريل يف �أربعة جملدات طغيان املنهج التاريخاين
مع ميول اي�ستمولوجية جديدة ،وهي تو�ضح مقدار ال�ضياع الذي
فعلته التفكيكية يف الدرا�سات القر�آنية بالغرب ،و�أرى �أن طغيان
املناهج الفيلولوجية ه��و حم��اول��ة اخل��روج بفهم للن�ص ال��ق��ر�آين
خارج واقع لغته الأ�صلية -العربية -لتمرير �أفكار تعزز من ر�ؤى
ال��غ��رب اجت���اه الأدي����ان مب��ا ي��خ��دم م�صاحلهم لأ َّن اال���ش��ت��غ��ال على
الكلمة دون الن�ص كوحدة كاملة يُغاير يف فهم املعنى.
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