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 جامعة البصرة ـ كمية اآلداب .
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  الممخص: 
تكاد تجمع االتجاىات الحديثة لمدرسة االستشراؽ الغربي في دراسة عمـ التفسير عمى تبنييا  

لالتجاىات المنحرفة عبر مسيرة تاريخ ىذا العمـ . ناىيؾ عف استعماليا منيجا غريبا عف عمـ التفسير 
ريـ . متناسيف استنبطوه مف دراساتيـ لمكتاب المقدس ، في محاولة منيـ إلسقاطو عمى آيات القرآف الك

واألخير ما ىو إال روايات شفاىية ، وسرد  والتوراتي واالنجيمي(بوف الشاسع بيف النصيف القرآني )ال
ألحداث تاريخية ودينية واجتماعية دونيا كتاب االناجيؿ األربعة في فترات زمانية متباعدة عف عصر 

اتو عمى نصوص مقدسة واخرى غير النزوؿ . وبالتالي ال يمكف استعماؿ منيج ال تتطابؽ آليات أدو 
مقدسة . كما أف تفسيرىـ لنصوص القرآف الكريـ ػ كسور وآيات والفاظ ػ تنـ عف جيؿ بالمغة العربية 
وتاريخيا . مع اعتمادىـ عمى مصادر وروايات شاذة دوف المصادر األصمية المعتمدة ، مما أوقعيـ 

عممية واألمانة الموضوعية التي يجب أف يتحمى في مغالطات وشكوؾ مريبة ىدفيا النيؿ مف الحقيقة ال
 بيا الباحث المنصؼ .

 .س(نظرية تاريخية النص المقد عمـ التفسير، ،الكممات المفتاحية : )مناىج التفسير
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Modern Trends in Quranic Study 

ies for Orientalists - The Science of Interpretation as a Model 

Assistant Professor Dr. Abdul Razzaq Rahim Sallal 

College of Arts . Basra University. 

 Abstract: 

The recent trends of the Western Oriental school in the study of 

interpretation are almost united by their adoption of deviant trends 

throughout the course of the history of this science. Forgetting to mention 

their use of a strange approach to the science of interpretation that they 

deduced from their studies of the Bible, in an attempt by them to drop it on 

the verses of the Noble Qur’an. On the one hand, they ignore the vast gap 

between the Qur’anic texts. On the other hand the Biblical and the Gospels 

are only oral narrations of historical, religious and social events that the Book 

of the Four Gospels wrote in temporal periods far apart from the era of 

revelation. Therefore, it is not possible to use a method whose tools do not 

coincide with sacred and other unholy texts. Also, their interpretation of the 

texts of the Noble Qur’an - fractions, verses, and words - indicates ignorance 

of the Arabic language and its history. With their reliance on odd sources and 

narrations without the approved original sources, which led them to fallacies 

and suspicious doubts aimed at undermining the scientific truth and objective 

honesty that a fair researcher should possess. 

Keywords: (exegesis methods, exegesis, historical theory of the sacred 

text). 
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 :المقدمة 
ييدؼ االستشراؽ المعاصر في بعض أوجو نشاطاتو ودراساتو الى التطاوؿ عمى 
االسالـ كديف وعقيدة ، مركزا اىتماماتو عمى دستور المسمميف القرآف الكريـ وتفسيره . 
ومنذ منتصؼ القرف التاسع عشر ومف خالؿ سياسة ابتعاث الطمبة العرب المسمموف 

لحصوؿ عمى الشيادات العميا في شتى ضروب لمجامعات األوربية واألمريكية بيدؼ ا
العموـ ، ومنيا العموـ االنسانية ، ومف ضميا العموـ الشرعية . درس طمبتنا عمى أيدي 
المستشرقيف ، فنيموا مف أفكارىـ ومعيف نظرياتيـ اليادفة الى طمس اليوية االسالمية 

ي ككؿ ، إلبعاد عبر أفكار ودراسات وتحميالت مغموطة ومدسوسة عف التراث االسالم
المسمميف عف عقيدتيـ الحقة ، والتشكيؾ بكتابيـ المنزؿ . ألنيـ رأوا في القرآف ما يوحد 
المسمميف في شرؽ األرض وغربيا ، مما يقؼ حائال دوف تحقيؽ أطماعيـ في بسط  

 سيطرتيـ  ونفوذىـ عمى بالد المسمميف . 
وف التراث العربي القديـ ، مع لقد نظروا الى القراف كأثر أدبي محض ، تقع منزلتو د

نكرانيـ لربوبية القرآف . فعمدوا الى دمجيـ في دراساتيـ المتصمة بالقرآف ضمف 
  ( 1مؤلفاتيـ عف تاريخ األدب العربي .) 
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وأقدـ سادة الفكر والسياسة الغربيوف الى وضع مخطط عممي لمجاالت التطاوؿ عمى 
مت بيا نشاطاتيـ تجاه الشرؽ وحضارتو االسالـ والمسمميف ، فعدت ظاىرة ممموسة اتس

وتراثو ومعتقداتو. فبدأوا التعرؼ عمى واقع المسمميف الحي مف خالؿ زياراتيـ المتكررة 
لمبالد العربية واالقامة فييا ، وحضور فعالياتيـ االجتماعية ، واالطالع عمى نظاميـ 

تنفيذه عمى أرض التعميمي وسائر أنشطتيـ المختمفة . ومف ثـ بدأوا برسـ مخططيـ و 
الواقع مف خالؿ ) سياسة التعميـ الجامعي واألنشطة األكاديمية وعقد الندوات 
والمؤتمرات التي ركزوا فييا عمى مناىج ومواد دراسية تشوه حقيقة القراف وتناؿ مف 
العموـ والحقائؽ التي رصدتيا آياتو الكريمة . معتمديف عمى كتاب عرب متأثريف 

ي المناىض لإلسالـ ، بيدؼ خمؽ فكر سياسي معاصر مغاير لما ومتبنيف لمفكر الغرب
رسمتو لنا ثوابتنا العقدية . فعمدوا الى اخضاع القرآف الى منيجيـ االستشراقي المحض 
المادي في تأويؿ القرآف مركزيف عمى فقو المغة مف زاوية فمسفية وابستمولوجية بيدؼ 

تيا بمعنى فيـ المنطؽ الذي يحكـ الكشؼ عف القوانيف التي تحكـ المغة واستعماال
المغات مف أجؿ ضبط المعنى أو الداللة . مما مكنيـ مف اختالؽ الفرضيات والنظريات 

  ( 2التي استخمصوا منيا ما يشاؤوف مف نتائج تجانب الصواب . ) 
 المبحث األوؿ : أىمية عمـ  التفسير النصراني  ومراحؿ تطوره  .

 النصارى .  أوال : تعريؼ عمـ التفسير عند
يقصد بالتفسير التطبيقي لمكتاب المقدس معرفة وفيـ كممة اهلل واكتشاؼ ما بيا مف 

 . (3، مف خالؿ  الفيـ والتجاوب مع التعميـ االليي . ) مبادئ روحية خالدة 
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ذات األصؿ اليوناني ،   Hermeneuticsميزية لفظ اف كممة التفسير يقابميا باإلنج
 ، وليا معاف ثالث سواء كانت اسما أو فعال ، وىي:  Hermeneinومصدرىا الفعمي 

المعنى األوؿ : كممة التفسير بمعناىا الواسع ىي الكيفية التي نجعؿ األمر غير 
الواضح واضحا . وبيذا المعنى استخدميا اليونانيوف عندما كاف المتصموف باآللية 
يفسروف مراد اآللية التي كانت ليا ارادة سرية غامضة عمى معتنقييا تفسيرىا . لذلؾ 

لمتكمـ عنيا . يقوؿ الفيمسوؼ الييودي ) فيمو( عف سمي )ىرمس( مفسر اآللية . أو ا
 (4ىاروف إنو كميـ ومفسر موسى .)

المعنى الثاني : التفسير بمعنى الترجمة عند اليونانييف . ، أي النقؿ مف لغة الى لغة 
أخرى . وقد وردت الكممة العبرية )سمواـ ( في انجيؿ متى بمعنى )تفسر( أو )مرسؿ(  

ركة سمواـ ( أي الرسوؿ كما وردت بذات المعنى في ) اذىب واغتسؿ في ب
 (5( )1/33يوحنا ، و  5/141)ومرقس

ويعتقد الباحث لويس صميبا أف عمـ التفسير ىو بمثابة مسعى صحيح تجاه القرآف وال 
 (6يمكف لو بتاتا أف يكوف نقدا .)
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الكريـ ، ويعد القرآف الكريـ موضوع عمـ التفسير ، أما ىدفو فيو فيـ مقاصد القرآف 
وتوضيح مفاىيمو . ويرى أصحاب نظرية التفسير الجديد أف كممة التفسير يجب أف 
تدخؿ في صمب عممية التفسير ، بالمعنى الجديد ، غير المعنى التقميدي ليا ، بالمعنى 
المفاىيمي الحضاري ليا ، فاهلل عندما تكمـ في الكتاب المقدس صاغ عالمة في مفاىيـ 

ؼ عف حضارة العصر الذي نعيش فيو اآلف . وعمى المفسر أف حضارية وزمنية تختم
ينقؿ ىذه الرسالة مف حضارة الى أخرى . ومف مفاىيـ ماضية الى مفاىيـ يفيميا انساف 
العصر الحاضر أخرى . كما فعؿ يوحنا عندما نقؿ الرسالة الييودية ووضعيا في 

تنصب عمى المغة بؿ عمى  مفاىيـ يونانية مثؿ ) النور، الحؽ ، الكممة( فالترجمة ال
 ( 7المفاىيـ العقمية حتى تصؿ كممة اهلل لإلنساف .  )

المعنى الثالث : تأتي كممة تفسير بمعنى )شرح( أي توضيح ما ىو غامض يرد في 
عبارة أو نص . وقد وردت بيذا المعنى في قصة المسيح مع تمميذي )عمواس( في 

ر ليما منطمقا مف موسى ومف االنبياء (عندما أخذ المسيح ) يفس24/27انجيؿ لوقا 
جميعا ما ورد عنو في جميع الكتب(   بعد اف جيؿ التمميذاف مضموف الكتب المشار 

(ويرجع الباحثوف ظيور عمـ التفسير الحديث 11الييا في اآلية . ) المصدر السابؽ /
ية  أو الى )شمرماخر( مؤسس الحركة التفسيرية الجديدة . سواء كانت الىوتية أو فمسف

دينية . حيث تحوؿ عمى يديو عمـ التفسير مف مجرد شرح لمنص شرحا لغويا يبيف 
معنى الكممات والجمؿ الى معناىا الحالي وىو ) الفيـ( الذي يقؼ مف وراءه ىدؼ 

 ( 8التفسير ومعناه ىو فيـ الكاتب وقصده . ) 
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 ثانيا : أهمية عمم التفسير في الدراسات النصرانية.
اىتـ الباحث النصرانيوف كثيرا بدراسة العموـ االسالمية ، وتحديدا تمؾ العموـ المتصمة 
بالقرآف الكريـ وتفسيره . وانطالقا مف عدـ ايمانيـ بقدسية القرآف ، وبأنو موحى بو مف 

قرآف الكريـ بأنو ظاىرة جديدة تستحؽ الدراسة ، مف السماء . ونظر المستشرقوف لم
خالؿ اخضاعيا لممناىج المتبعة والمطبقة لدييـ في تفسيراتيـ لكتابيـ المقدس . مع 

                           عمميـ بأف الكتاب                                                                   
مقدسا بؿ ىو خميط مف نصوص مقدسة وروايات جمعيا  المقدس ليس نصا بكاممو

الرجاؿ المدونوف لكتابي التوراة واالنجيؿ . وىـ يتعامموف مع القرآف كنص لغوي أدبي 
تنطبؽ عميو مناىج النقد  األدبي ، ومناىج التحميؿ في سائر العموـ االنسانية األخرى ، 

 ربية .وىي مناىج  تتبع األساليب المعرفية  في الثقافة الغ
وابتدأ ت مسيرة المستشرقيف بعمـ التفسير بجيد التحقيؽ الذي بذلوه لكتب تفسير القرآف 
منذ القرف التاسع عشر الميالدي ، حيث حقؽ المستشرؽ األلماني فرايتاج كتاب ) 

ـ .  وفي 1845ـ . ونشره في ليبزج عاـ 1861أسرار التأويؿ وأنوار التأويؿ( في عاـ 
ستشرؽ االنجميزي ويميـ ناسوليز كتاب تفسير ) الكشاؼ عف ـ  حقؽ الم1889عاـ 

حقائؽ التنزيؿ وعيوف األقاويؿ في وحوه التأويؿ( . ثـ توالت كتب اىتمامات  
المستشرقيف بدراسة القرآف الكريـ وتفسير في السنوات الالحقة أمثاؿ كتاب ) عيسى في 

 القرآف( لممستشرؽ األلماني أدولؼ جروىماف . 
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وضوعية العممية االنصاؼ في تناوؿ المادة العممية مف دوف غمبة وتقتضي الم
التصورات الذاتية لمباحث ، فيعمد الى زجيا في كتاباتو ، وىو ما اىتـ بو مؤلفو )دائرة 

فضمنوىا  1942ػ 1913المعارؼ االسالمية ( التي صدرت طبعتيا األولى بيف 
الكتاب المسمميف ومنيـ عمي ادعاءات وافتراءات عمى القرآف وتفسيره . مما حدا ب

عبدالرازؽ  وابراىيـ مدكور أف يعمقوا بردود عممية ردت جميع افتراءاتيـ . ويشير 
المستشرؽ الفرنسي بالشير الى أف الغاية مف االىتماـ بالقرآف وتفسيره وترجمتو ىو فيـ 

قد  البيئة االسالمية ومعرفة العالـ االسالمي . وىو يعتقد أنو بفضؿ ترجمة القرآف
أتيحت الفرصة لألوربييف خالؿ القروف الثالثة الماضية أف يممكوا المفتاح لحديقة  سرية 

  (  9كانوا يحمموف بدخوليا .)
وتتأتى دراسات المستشرقيف لمقرآف الكريـ مف اعتباره تراثا يمثؿ مرحمة مف مراحؿ تطور 

أف دراستو تتطمب التراث العالمي . فيـ يضعوف القرآف ضمف تراث القروف الوسطى ، و 
إخضاعو لمبادئ األنثروبولوجيا ، وىو عمـ دراسة المجتمعات البدائية . ودعوتيـ ىذه 
تندرج ضمف سعييـ المطالب بإعادة تفسير القرآف ، فعدوا اليداية في القرآف والتشريع 
فيو ما ىي اال مجموعة أحكاـ أدرجيا عمماء االسالـ في القرآف كي يمزموا المسمميف بيا 

(. 11  ) 
 وتأتي اىتماماتيـ بتفسير القرآف مف محاور عدة لعؿ مف أىميا : 
ػ فيـ معاني القرآف . وليذا الغرض قاموا بترجمتو إلى لغاتيـ ، ومنيا الالتينية ، وأوؿ 1

    قاـ بذلؾ سمطة الكنيسة في القرف الثاني عشر ، بدعـ مف الراىب بطرس المبجؿ .
 (11  )  
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، والمستشرؽ األلماني ) 1698القرآف األب )ماراتشي( في سنة كما ترجـ معاني 
وفي مجاؿ المعاجـ دونوا تصنيفاتيـ وفؽ منيجية خاطئة  ( 12جوستاؼ فموجيؿ( )

اتسمت باألغالط المغوية ومنيا معجـ تفصيؿ القرآف الكريـ لممستشرؽ الفرنسي )جوؿ 
أللماني جوستاؼ فموجيؿ .) البوـ(، ومنيا المعجـ المفيرس لمقرآف الكريـ لممستشرؽ ا

13 ) 
ػ شرع المستشرقوف النصرانيوف بدراسة تاريخية القرآف تمييدا لتفسيره ، كي يتحققوا مف 2

حقيقة وجود النص القرآني وتناقمو بيف األجياؿ . في محاولة لمنيؿ مف مصدرية الوحي 
التاريخي المستنبط االليي كي يبطموا قدسيتو . ومف ثـ يعالجوه وفؽ رؤياىـ لمنيجيـ 

مف واقع الروايات التي استندوا الييا وىي جميعيا لدينا ضعيفة ال يعوؿ عمييا عمماء 
 االسالـ . فألفوا كتبا وسطروا بحوثا في ىذا المضمار ، منيا :

 أ ػ كتاب ) تاريخ القرآف ( لممستشرؽ األلماني براجشترسر.
 مانية نولديكو .ب ػ كتاب ) تاريخ النص القرآني( لممستشرقة األل

 ( 14ت ػ كتاب ) القرآف مفسرا ( لممستشرؽ االنجميزي )آربري( .)
 ثالثا : مراحل تطور عمم التفسير النصراني .

ىوتية ألنو نابع مف ضرورة بعد عمـ التفسير عند النصارى فرعا مف فروع العموـ الال
عممية ال مف حاجة غير ضرورية . وقد تولدت حركات تفسيرية لمكتاب المقدس منذ 
القروف األربعة السابقة لمجيء السيد المسيح عميو السالـ . وامتدت لمقرف األوؿ 
الميالدي ليشمؿ حياتو كميا ، وصعوده لمسماء .وكاف محور الحركات الثالث تفسير 

يـ ، مما شكمت تمؾ المراحؿ اسس ميمة لتطور عمـ التفسير النصراني . العيد القد
 وتمؾ المراحؿ ىي :
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المرحمة األولى : نشأة ىذه الحركة عمى يد عزرا الذي تبنى تفسير إرادة اهلل المعمنة في 
كتبيـ ، وتحديدا في كتب الناموس . فمف خالؿ السبي الذي تعرض لو الييود تغيرت 

ي كانوا يعبدونو والمرتبط بأورشميـ والييكؿ بسبب معايشتيـ لشعوب نظرتيـ إللييـ الذ
 بابؿ وبالد فارس التي سبتيـ . 

المرحمة الثانية : تبنى أصحاب التفسير الذيف يمثموف ىذه المرحمة فكرة انتظار الحرب 
المقدسة المرتبطة بمجيء السيح )المسيا ( . منطمقيف  مف عقيدتيـ بأنيـ الجماعة 

البقية الباقية المخمصة لدينيـ مف سائر الييود . سكنوا ضفاؼ البحر الميت المقدسة و 
  ( 15في القرف الثاني قبؿ الميالد ) 
بأنيـ أسينيوف ، ولكف رغـ الكثير مف وجوه الذيف قيؿ وعرفوا أيضا بجماعة القمراف 

حياة األديرة ، والعمؿ اليدوي والتكريس الروحي ، فإف ىناؾ وجوه اختالؼ  الشبو مثؿ
واضحة بينيما ، فجماعة قمراف يختمفوف عف األسينييف بممارستيـ الزواج وتقديـ الذبائح 

نية ، كما أنيـ لـ يكونوا مسالميف ، وقد تجنبوا كؿ اتصاؿ بالعالـ الخارجي ، ولو االحيو 
ة " أسينييف " كانت فضفاضة في استخداميا . ويحسف في أف يوسيفوس قد ذكر أف كمم

الوقت الحاضر أال نعتبر جماعة قمراف جماعة أسينية بمعنى الكممة حيث أنيـ قد 
 يكونوف أقرب جدًا " لممغارييف " سكاف الكيوؼ الذيف ظيروا في أوائؿ العصر المسيحي

طيير والقداسة الشخصية ىـ جماعة دينية متنسكة ، ممتزميف بطقوس التواألسيويوف .  
 (16ي تطبيؽ العدالة واألمانة .) ، ويتشددوف ف
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المرحمة الثالثة : قاد المسيحيوف ىذه المرحمة بعدما رأوا أف العيد القديـ يمثؿ مرحمة 
إعداد الشيء الذي سيأتي الحقا . وأف ما تضمنو العيد القديـ قد أتمو يسوع الناصري 

ف أعماؿ الى صعوده لمسماء ، ومجيء الروح القدس بدء مف مبعثو وما تـ عمى يديو م
، لحيف تكويف الكنيسة . والمسيحيوف فسروا العيد القديـ في ضوء ما رأوه اماميـ مف 
أحداث ووقائع . وأنيـ بذلؾ يمثموف العيد الجديد لمسيرتيـ االيمانية . كما أنيـ يروف 

ح التي قاـ بيا المصمحوف أف الحركات االصالحية كقياـ البروتستانتية وحركة االصال
المسيحيوف في القروف الوسطى أمثاؿ كالفف ومارتف لوثر , ىي حركات تفسيرية قائمة 
بذاتيا ، دعت الى نبذ احتكار الكنيسة لتفسير الكتاب المقدس . وابتدأت الحركة 
التفسيرية في األوساط الدينية المسيحية عندما بدأ ) كارؿ بارت( يدوف كنابو )تفسير 

  ( 17مية( .) رو 
وظيرت حركات تفسيرية جديدة تباعا ، تضمنتيا الظروؼ الواقعة . ومف أسباب 
ظيورىا أف الكتابات القديمة أدت دورا ميما باعتبارىا تمثؿ األساس الذي سرد وجود 
الحياة االنسانية وما يغذييا في ديمومتيا . وبسبب طوؿ االنفصاؿ التاريخي أو 

مكاني  أصبحت تمؾ الكتابات غير مفيومة في عصر الحؽ الحضاري أو المغوي أو ال
، أو موقؼ ما يختمؼ عف العصر الذي ظيرت فيو ىذه الكتابات . ناىيؾ عف أف 

 ( 18مفيوـ )تاريخية االنساف( ) 
يتشكؿ عمى الدواـ مف الماضي والحاضر والمستقبؿ المرتبط بعضو باآلخر ارتباطا 

و بكؿ مصاديقو مف عادات وتقاليد ، فيتعمـ منو وثيقا . فالمرء يعيش عمى انقاض ماضي
ما يقوـ عممو وشخصيتو كي يحس بوجوده وتراثو ، غير منقطع عف ماضيو ، وتمييدا 

 لربطو بما يخطط لمستقبمو ومستقبؿ جماعتو ومجتمعو . 
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المبحث الثاني : االتجاهات الحديثة  لممستشرقين المعاصرين ومنهجهم في تفسير 
 القرآن . 

 في تفسير القرآن . االتجاهات الحديثة  لممستشرقينأوال : 
 ظير اتجاىاف حديثاف في مجاؿ تفسير القرآف . ىما :

االتجاه األوؿ  : اىتـ بتاريخ المصحؼ وتكوينو وجمعو وكتابتو . اعتنى المستشرقوف 
كثيرا بنشر كتب التراث االسالمي ، ومنيا تمؾ التي تتناوؿ تاريخ القرآف وجمعو وترتيب 

وف المستشرقوف كتبا في تاريخ القرآف أمثاؿ تيودور نولديكو سوره وبياف معانيو . فد
)كتاب تاريخ القرآف(، وريتشارد بؿ كتب )مقدمة القرآف( وآرثر جفري كتب ) المفردات 

 . االجنبية في القرآف( .
لقد روج المستشرقوف في كتبيـ حوؿ جمع القرآف وتدوينو جممة أباطيؿ مظممة  

بدستور القرآف لزعزعة ثقة المسمميف بكتابيـ المقدس  ،وشبيات ودعاوى  ىدفيا المساس
 ومف تمؾ. 

) ادعاء غموض قضية تاريخ القرآف ادعاء عدـ صحة المنقوؿ مف األخبار الواردة في 
الجمع ، كما اف ىناؾ دعوات مغرضة بأف فقرات مف القرآف الكريـ قد ضاعت وفقدت 

آيات يدعوف أف وجودىا في  مف المصحؼ الذي يقرأ منو المسمموف اليوـ . بؿ ىناؾ
 القرآف وىي ليست منو اصال .(

(19  )   
وعزى أحد عممائيـ المدعو )نيكالوي القوسي( تشكيؿ القرآف الى جممة أسباب ، منيا 

وجود مشاعر ضد المسيحية قدميا بعض الييود الى النبي محمد )ص( ، ووقوع 
أخذت عف المسيحية  تشوييات حدثت بعد وفاة النبي عمى يد المصححيف معمومات

  ( 21النسطورية .) 
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وادعى المستشرقوف بعدـ صحة المنقوؿ مف االخبار الواردة في جمع القراف بالنقؿ 
( . وقد 9الصحيح . قاؿ تعالى ) انا نحف نزلنا الذكر وانا لو لحافظوف( ) سورة الحجر/

سمميف كاف المستشرؽ  ولتش مشككا في األحبار الصحيحة التي تناولت عناية الم
بتدويف القرآف ونقمو فيقوؿ :اف المسمميف قبموا ىذه الروايات  عمى أنيا صحيحة تاريخيا 
وأف ما فييا مف حؽ الشؾ فيو مع أف ىناؾ صعوبات تحوط بيا ، حيث توجد روايات 

  ( 21اخرى في كتب األحاديث المعتمدة تناقض موضوع ىذا الحديث . ) 
لنظر في عمـ التفسير عف طريؽ المطالبة بتطبيؽ االتجاه الثاني : محاولتيـ إعادة ا

اآلليات التي توفرىا العموـ االنسانية . والعمؿ عمى نقد التفاسير القديمة تمييدا لفتح 
باب الدراسات النقدية لمعرفة الطريؽ التي قد تـ بيا تصور االسالـ ، وكيؼ تخيمو 

 (22المسمموف في وجدانيـ .) 
ظرة لعمـ التفسير مف عدة فرضيات سعى المستشرقوف وتمت محاولتيـ في اعادة الن

لتأكيدىا منيا أنيـ عدوا القرآف تراثا خاصا يجب اخضاعو لمبادئ األنثروبولوجيا ، 
ناىيؾ أف القرف في مجاؿ العقيدة والتشريع ىو مجموعة احكاـ أدرجيا المسمموف ضمنو 

قرآف الذي بيف أيدينا إنما حتى يجعموىا ممزمة لممسمميف . كما أنيـ يزعموف أف تفسير ال
ىو اختالؼ المفسريف الذي فرضوه بواسطة االحاديث المسندة التي تنتيي الى عدد مف 

  (  23الصحابة .)
إن تعمم المنهج الموصل لمعمم والحقيقة والهدف المنشود يعد من أكثر المواضيع 

أحدهم  بتفسير أهمية في عمم التفسير  . فهناك مناهج محرمة شرعا . فإذا قام  
القرآن بطريقة خاطئة كالتفسير بالرأي فقد أخطأ .  قال : قال رسول اهلل : ) من قال 

 (24) في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ (
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والمنيج يمثؿ االستفادة مف الوسائؿ والمصادر الخاصة في تفسير القرآف ، والتي مف 
جيا . أو ىو الكيفية المحددة خالليا توضح معنى اآلية ومقصدىا  والحصوؿ عمى نتائ

 (25لكشؼ واستخراج معاني ومقاصد آيات القرآف . )
 ىج المستشرقيف في تفسير القرآف .ثانيا : منا

تناوؿ المستشرقوف مناىج عدة في دراساتيـ لعمـ تفسير القرآف . فنشر المستشرؽ 
ندف االنكميزي ىورسفيمد كتابو ) بحوث جديدة في نظـ القرآف وتفسيره ( في ل

.كما نشر المستشرؽ الفرنسي كميماف ىوار كتابو ) وىب بف منبو  والتراث 1912
 الييودي النصراني باليمف (

أما كتاب ) شرح المعتزلة لمقرآف( فقد نشره المستشرؽ االيطالي جويدي في عاـ  
( رآف عند مدرسة المنار) تفسير الق.  ونشر المستشرؽ جاؾ جويمر كتابيف ىما 1925
 ـ1945نطاوي جوىري وتفسير الجواىر( في عاـ و )الط

ويحاوؿ المستشرقوف بعد كؿ الجيد الجييد في الوصوؿ الى مقترح منيج جديد يسعى  
لتبني المناىج العممية التي تحط مف منزلة القرآف وبذر الشكوؾ في نفوس المسمميف ، 

عقائديا . وىذا كي يصار الى ىدـ عقيدتيـ وبالتالي اضعافيـ ليتسنى السيطرة عمييـ 
المنيج يقـو عمى دعائـ تتبعيا عدة خطوات  ، منيا  اعتماد الدعامة التاريخية لمقرآف 
الكريـ سواء كاف ذلؾ جمعا أو تدوينا أو تفسيرا . مركزيف عمى نظرية تاريخية النص 

 القرآني .
ومف منظور التجديد أو إعادة تفسير القرآف بروح عصرية يعتمد المستشرقوف 

االنسانية المعاصرة ومناىجيا الحديثة . ويرد عمييـ بأف تمؾ التفاسير كانت قريبة  العموـ
العيد مف عصر النبوة ، وأف نقمة النص القرآني وحفظتو كانوا قريبوا العيد بنبييـ 

أما اخضاع النص الديني المقدس لنظرياتيـ  وصحابتو ، فال مجاؿ لمطعف بيـ .
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ى كتبيـ المقدسة فيو أمر محاؿ ، لمبوف الشاسع بيف ومناىجيـ األدبية التي طبقوىا عم
فيـ يعترفوف أف غالبية نصوصيـ  النصيف ، القرآني ونصوص العيديف القديـ والجديد

في كتبيـ المقدسة ما ىي إال روايات شفاىية دونيا كتابيـ امثاؿ ) عزرا ومتى ولوقا 
وآخر بشري  اليي ،ومرقص ويوحنا (وبفترات متباعدة . فكيؼ نجمع بيف نص مصدره 

؟ ثـ اف بعض تمؾ النظريات تفتقد التطبيؽ مثؿ نظرية فقو المغة وىرمينوطيقيا النص 
 والمعنى التي ال تنسجـ مع النظـ القرآني .

 ومف المناىج التي اعتمدوىا في دراستيـ لمقرآف وتفسيره ما يمي : 
ػ المنيج 4 التاريخي . ػ المنيج3.ػ منيج األثر والتأثر2 ػ المنيج التأويمي .1
ػ المنيج 8ػ المنيج الشمولي .7ػ المنيج االسقاطي .6ػ المنيج المادي .5 العمماني .
 ػ منيج البناء واليدـ .11ػ منيج الشؾ واالفتراض .9االنتقائي.

  وسأتناول في دراستي المناهج الثالثة األولى .
ـ لمقرآف الكريـ عبر تأويالت مخالفة ػ المنيج التأويمي : سعى المستشرقوف في دراساتي1

لمحقيقة والموضوعية العممية المعتمدة عمى االلتزاـ بقواعد البحث والمقاييس العممية . 
وىي نابعة مف دراساتيـ القاصرة وغير الدقيقة لمغة العربية  مما انعكس سمبا عمى فيـ 

ا مقدمات مخالفة النص القرآني وتحميمو . فوضعوا نتائج مسممة لدييـ بنوا بموجبي
لألصؿ . بعيدا عف الحيادية والروح العممية . وغالبا ما يعمد المستشرقوف في تفسيرىـ 
لمقرآف  الى اصدار أحكاميـ النيائية بال أدلة وبراىيف ، مما يكسب حكمو عدـ 

  (  26)  المصداقية ومجانبة الحقيقة .
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ومف خالؿ تأويؿ المستشرقيف لمنصوص القرآنية التي أنكروا فييا قدسية النص القرآني 
 ، وانكارىـ إلعجاز القرآف والوحي وتأويميـ الفاسد آليات العقيدة . 

ويعتقد المستشرؽ االنجميزي جورج ساؿ أف القرآف كتب لـ برتؽ الى مصاؼ االعجاز 
 تعالى . ويستشيد بقولو تعالى رىا هللالرباني ألف فيو مضاميف ال يمكف نسبة صدو 

ذا أردنا اف نيمؾ قرية أمرنا مترفييا ففسقوا فييا فحؽ عمييا القوؿ فدمرناىا تدميرا ( ) وا 
( حيث يرى ساؿ أف مضموف اآلية مخالؼ لمعدؿ االليي الذي ال يأمر بالفسؽ  ، 27)

 (.28)فكيؼ يأمرىـ ثـ ييمكيـ  عمى ذلؾ ، فيكوف ىذا االىالؾ ظمما .
ويجاب عميو أف اهلل ىو أحكـ الحاكميف فال يظمـ عباده ، وىو القائؿ ) ذلؾ بما قدمت  

 . ( 29أيديكـ وأف اهلل ليس بظالـ العبيد ( )
فمعنى قولو تعالى )أمرنا مترفييا ( اي اذا أردنا أف نيمؾ قرية بعد قياـ بعد قياـ الحجة 
رساؿ الرسؿ الييـ أمرنا مترفييا أي رؤساءىا وساداتيا بالطاعة واتباع الرسؿ  عمييـ وا 
نذارا ليـ وتوكيدا  أمرا بعد امر نكرره عمييـ وبينة بعد بينة نأتييـ بيا إعذارا لمعصاة وا 

فسقوا فييا بالمعاصي وأبوا أي تماديا في العصياف والكفراف )فحؽ عمييا القوؿ( لمحجة ف
  ( 31أي وجب حينئذ عمييا الوعيد .)
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وينقؿ الفخر الرازي عف صاحب الكشاؼ أف ظاىر المفظ يدؿ عمى أنو تعالى يأمرىـ 
ت بالفسؽ فيفسقوف ، إال أف ىذا مجاز ومعناه أنو فتح عمييـ أبواب الخيرات والراحا

فعند ذلؾ تمردوا وطعنوا وبغوا ... والدليؿ عمى أف ظاىر المفظ ما ذكرناه أف المأمور 
بو إنما حذؼ ألف قولو ) )ففسقوا( يدؿ عميو ، يقاؿ : أمرتو فقاـ ، وأمرتو فقرأ  ال يفيـ 
منو إال أف المأمور بو قياـ او قراءة فكذا ىينا لما قاؿ ) أمرنا مترفييا ففسقوا فييا ( 

يكوف المعنى أمرناىـ بالفسؽ ففسقوا ال يقاؿ بشؿ ىذا بقوليـ أمرتو فعصاني  وجب أف
أو فخالفني فإف ىذا ال يفيـ منو أني أمرتو بالمعصية والمخالفة ألنا نقوؿ : إف 

  ( 31)  المعصية منافية لألمر ومناقضة لو (
التي يؤمنوا بيا ومف امثمتيـ في تأويؿ آيات العقيدة ، محاولتيـ اثبات عقيدة التثميث  ػ 

في كتبيـ المقدسة ػ مف القرآف الكريـ مف خالؿ تأويؿ أسماء اهلل وصفاتو . ففي بسممة 
السور القرآنية  ) بسـ اهلل الرحمف الرحيـ( يعتقد المستشرقوف أف فييا اشارة الى أسماء 

ح ) اآلب ، االبف ، الرو  ثالثة ) اهلل ، الرحمف ، الرحيـ ( كما في الثالوث المسيحي
 .(32 القدس ()

 التأليؼ، عجيب النظـ، بديع )إنو القرآف: إعجاز عف الباقالني ويقوؿ وفي المقابؿ  
 .( 33) عنو( الخمؽ عجز يعمـ الذي الحد إلى البالغة في متناهٍ 
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واستقت تأويالت المستشرقيف آليات التشريع االسالمي مضامينيا مف أراءىـ الذاتية 
التي ساقوىا مف دراساتيـ لمتوراة واالنجيؿ ، وىي دراسات ال يمكف اسقاطيا سواء في 
منيجيتيا وتعاطييا لمنصوص المقدسة  أو في تأثرىا بعاممي الزماف والمكاف ػ بالرغـ 

ف الكريـ ػ فالتشريعات االسالمية الواردة في النصوص مف تباينيا مع نصوص القرآ
القرآنية تشريعات مستقمة تماما عما في كتابي التوراة واإلنجيؿ الذيف شابيما التحريؼ ، 
وتطاوؿ التأثير الزماني والمكاني في صياغتيما المغوية طيمة ثالثة قروف أو أكثر 

.(34 )   
 ػ منيج االثر والتأثر .2

السماوية كوحدة تشريعية عقائدية مصدرىا اهلل سبحانو وتعالى . فتتشابو  تدرس االدياف
تبعا لذلؾ في عدة قضايا أساسية مثؿ التوحيد واألحكاـ التشريعية وبعض الوقائع 
التاريخية التي يتـ ذكرىا في الكتب المقدسة . وىذا التشابو يعني وحدة المصدر ، وليس 

ما عمد اليو المستشرقوف في دراسة االسالـ وتفسير مدعاة لتأثر الالحؽ بالسابؽ . وىو 
القرآف مف خالؿ نظرية األثر والتأثر عنما وجدوا تشابيا في بعض األحكاـ والوقائع في 

ا أف دستور االسالـ يؿ( . فزعمو القرآف الكريـ وفي كتبيـ المقدسة ) التوراة واالنج
تأثر بو مف الحضارات القديمة  القرآف( متأثر بما استنسخو مف كتبيـ المقدسة ، وبما)

 ونتاجيا االنساني والفمسفي .
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ومرد دعواىـ في تطبيؽ منيج األثر والتأثر يعود الى دراساتيـ السابقة لديانتيـ 
النصرانية التي تعد مزيجا مف  البيئة التي ولدت في أحضانيا المسيحية ، متأثريف 

وه مف حضارة الشرؽ والشرؽ األدنى . بالفمسفة اليونانية والفمسفات الغنوصية وما استسق
فاتيموا االسالـ بتيـ باطمة ، منيا أف الفقو االسالمي نسخة مف الفقو الروماني ، وأف 
االسالـ كديانة شمولية ماىي إال طيؼ متنوع بثوب جديد مقتبس مف الديانتيف الييودية 

يرة النبي محمد والمسيحية . فحكموا بالتأثر عند كؿ متشابو . وعندا يتطرقوف الى س
)ص( يصروف عمى تأثره بمف حولو مف الييود والنصارى كورقة بف نوفؿ ومف أسمـ 
منيـ وأصبحوا مف صحابتو كصييب الرومي وسمماف الفارسي وابف سالـ . وىـ بذلؾ 
يجردوف االسالـ مف أصالتو السماوية . فالعقؿ البشري ربما ينتج حقائؽ متشابية في 

يا األحداث ، إذ أف مصدريتيا واحدة ، وىو أمر ليس لو ظروؼ ووقائع تتماثؿ في
 عالقة بتأثر الالحؽ عمى السابؽ . 

ونظرا ألخذ غالبية كثيرة مف المستشرقيف بمنيج الشؾ فإنيـ ال يتركوف قضية تخص 
القرآف وتفسيره إال يشككوف في مصدريتيا العتقادىـ أف الشؾ يوصؿ لمحقيقة . وىو 

معظـ المستشرقيف  بياىي نزعة دراسية يأخذ و األخذ بالنزعة التأثيرية، بيعني   منيج
لقد  .الذيف اعتادوا رد كؿ عناصر منظومة اإلسالـ بعد تجزئتيا إلى الييودية والنصرانية

  ( 35) كاف المستشرقوف القدامى 
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 أكثر الناس استخدامًا ليذه النزعة في كؿ كتاباتيـ، فمقد أصدر المستشرؽ )إبراىاـ 
ماذا أخذ القرآف عف الييودية(، ويعد ىذا الكتاب ) :ـ كتابا بعنواف1833جايجر( عاـ 

نقطة البدء لتنقيب المستشرقيف في القرآف عف كؿ ما ىو منقوؿ أو مستقى مف 
وىكذا  .الييودية، ومف ثـ أرادوا رد العناصر والمضاميف القرآنية إلى العناصر التوراتية

األحكاـ التعسفية المرتبطة بيذا المنيج؛ فكمما وجدوا  يتعسؼ المستشرقوف في إطالؽ
في التوراة واإلنجيؿ وظفوىا  2تشابيا بيف الموضوعات القرآنية والموضوعات الموجودة 

وما مف شؾ في أف ىذه المنيجية يستخدميا الفكر  ). )حسب ىذا المنيج المزعـو
ورواسب تنصيرية  السياسي االستعماري لمصالحو القومية، انطالقا مف منطمقات

كنسية، أو مف خمفيات عممانية، أو مف رواسب ييودية، وفي ىذا الصدد يزعـ 
)بالشير( في كتابو)معضمة محمد( أف القصص القرآنية مأخوذة في زعميـ عف 

 .( 36) القصص الييودية والنصرانية 
 

عف  (في كتابو )الفكر العربي ومكانو في التاريخ  المستشرؽ )ديالس أوليري( ويذكر 
الحؽ أف ىذه الثقافة اإلسالمية في أساسيا وجوىرىا جزء مف " :العقمية العربية قائالً 

المادية الييمينية الرومانية؛ بؿ إنو حتى عمـ التوحيد اإلسالمي قد تمدد وتطور بواسطة 
ي ومكانو في التاريخ ، ترجمة: أوليري : الفكر العرب( ديالس 37) ) منابع ىمينية 1

 1981ػ11381غير مرقمة ، عالـ الكتب لمنشر ، القاىرة ،  تماـ حسيف ،  المقدمػة ،
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( إلى أف كثيرا مف األعالـ الواردة في القرآف ويذىب المستشرؽ الفرنسي )أندري شوراكي
ذات أصؿ عبراني، ولقد أصدر ترجمة لمعاني القرآف، وقاـ بنقدىا المستشرقوف قبؿ 

مف غير ترجمة إمعانا منو في  غيرىـ" وقد احتفظ فييا باألصوؿ العربية لبعض األلفاظ 
د أف يصؿ إلى نتيجة والمتأمؿ في كالمو يجده يري ). )"بياف أصميا العبراني كما زعـ

ميمة مفادىا: أف معظـ األلفاظ القرآنية ليا ما يقابميا في المغة العبرانية، وبالتالي فإف 
مصدر القرآف الكريـ الرئيسي ىو التوراة، وىذا كالـ غير صحيح وال يستند إلى برىاف، 

ي، وفضاًل عف ذلؾ فإنو في ضوء المنيج التأثر  .وبطالنو جمي لذوي العقوؿ الرشيدة
يكوف القرآف الكريـ متأثرًا ومقتبسًا مف التوراة واإلنجيؿ، وبالتالي يخمو مف كؿ أصالة 

ليية  . 38) .وا 
مف  والعمؿ عمى تأكيدىاىذه المنيجية  توثيؽ )جولدتسيير( ريالمستشرؽ المج يبغيو 

الييودية فيقوؿ:  مقارنة بمثميا في  ديةعبتال في بعض التشريعاتخالؿ ضرب األمثمة 
رة الصالة التي كانت بصورتيا األولى مف قياـ وقراءة، وبما فييا مف ركوع "شعي

وسجود، وبما يسبقيا مف وضوء تتصؿ بالنصرانية الشرقية، والصوـ الذي جعؿ أواًل يـو 
   (39(  األكبر  عاشوراء محاكاة لمصـو الييودي 

 )نظرية تاريخية النص المقدس نموذجا ( ػ المنيج التاريخي3
راسة التاريخ االسالمي المنيج التاريخي الذي عمد اليو بعض المستشرقيف في داف 

مس موضوعا دقيقا يتعمؽ بطبيعة التاريخ االسالمي وجوىره . ولكف ما يؤخذ غالبا ما ي
عمى المستشرقيف أساليبيـ التي تعامموا بيا مع قضايا التاريخ التي سببت ليـ مشاكؿ 

التي حسمت تغير المنيجية  بسبب تغير البيئات كثيرة بدء مف مشكمة المصطمحات 
  (41الفكرية ، وظيور اتجاىات جديدة تولدت مف رحـ تطور العموـ االجتماعية .  ، )

. 
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تأثرت نظرة المستشرقيف الغربييف كثيرا في تفسير القرآف الكريـ بالمناخ العممي والفكري 
الغربي ، وىيمنة مناىج بحثية سائدة عندىـ . فعمد المستشرقوف الى فرض معطيات 
منيجية وأصوال لمبحث العممي ضمف اطار العموـ االنسانية . فطبقوا البعض منيا عمى 

عرفت باسـ ) نقد الكتاب المقدس ( .  ويعد ) يوليوس  كتبيـ المقدسة ضمف نظرية
( المؤسس األوؿ لعمـ نقد الكتاب المقدس . وىو ذاتو مؤسس 1918ػ  1844فميوازف )

) نقد وكتاب (  41) نقد القرآف الكريـ ( وىو صاحب نظرية تعدد مصادر التوراة .)
ـ. 2116ىػ ػ 1427مجمع الممؾ فيد لمطباعة ، الرياض .  هالكتاب المقدس .( نشر 

( ، التي أشارت الييا اآلية الكريمة بقوليا ) أفال يتدبروف القرآف ولو كاف 16و5و4ص
 .( 42مف عند غير اهلل لوجدوا فيو اختالفا كبيرا ( ) 

األوؿ يتكوف مف رجاؿ ديف مسيحييف وييود ، طغى  ;وخصصوا فريقاف لدراسة القرآف 
ي مجموعة مف العمماء العممانييف المنتميف الى حقؿ االلتزاـ الديني عمييـ . والفريؽ الثان

العموـ االنسانية واالجتماعية الجامعات والمعاىد األوربية واألمريكية . متأثريف بمناىج 
البحث االجتماعية واألنثروبولوجية والنفسية والفمسفية . كما تـ تطوير تمؾ المناىج مف 

عمـ تاريخ األدياف ، وعمـ الظاىرة الدينية عموـ ديف مستقمة ، مثؿ عمـ مقارنة األدياف و 
الى جنب عمـ االجتماع ، وعمـ انثروبولوجيا الديف وتاريخ الديف وعمـ جغرافية الديف . 

 .(  43وعمـ النفس الديني . وفمسفة الديف والفنوف الدينية واألخالؽ الدينية . )
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نصرانية في صياغة وأثرت المحطات التاريخية في عالقة الفكر األوربي بالديانة ال
المناىج العممية لمجمؿ العموـ االنسانية والشرعية وكذلؾ في نظرية تاريخية النص 
الديني . فالمحطة التاريخية األولى التي تمثمت بسيطرة الكنيسة عمى مجريات الساحة 
السياسية والدينية في أو أوريا ، واحتكار البابا لتفسير الكتاب المقدس ، مما نتج عنو 

وجود فرؽ بيف النص الديني المقدس وفيـ الكنيسة وكالميا . وقد أشار القرآف  عدـ
الكريـ لفكر ىذه المرحمة بقولو تعالى ) اتخذوا أحبارىـ ورىبانيـ أربابا مف دوف اهلل 

 . (44( )1والمسيح ابف مريـ 
ة مف ثـ تغير الحاؿ في المحطة الثانية مف تاريخ أوربا عبر عصر الثورة الفكرية الديني

( الذيف 1564ػ 1519( وكالفف )1546ػ1453خالؿ اآلراء التي طرحيا مارتف لوثر )
تمردوا عمى الكنيسة الكاثوليكية ، وحطموا قاعدة احتكار الكنيسة لتفسير الكتاب المقدس 
. لكنيـ احتفظوا  لكتابيـ المقدس بوحدة مصدريتو لممعرفة . متناسيف قولو تعالى ) 

 ( .45ىواه   )أفرأيت مف اتخذ اليو 
ومع اطاللة النصؼ الثاني مف القرف الثامف عشر بدأت المرحمة التاريخية الثالثة التي 
اتصفت  بعصرىا االنساني التنويري الذي امتاز بييمنة سمطاف العقؿ بعيدا عف تأثير 
الديف . واخضاع كؿ شيء لسمطاف العقؿ . أما المرحمة الرابعة التي بدأت في مطمع 

سع عشر فقد نزعت الى جعؿ الحس ) الطبيعة( ىي التي ليا السيادة المطمقة القرف التا
، باعتبار  الطبيعة ىي المصدر الوحيد لممعرفة ، ويقصدوف بذلؾ العالـ المادي الذي 
مف حولنا . في اشارة منيـ الى الحياة الدنيا ورضاىـ بنعيميا ولذائذىا . قاؿ تعالى ) 

ا بالحياة الدنيا واطمأنوا بيا والذيف ىـ عف آبائنا غافموف إف الذيف ال يرجوف لقائنا ورضو 
 .( 46() 7( ) سورة يونس/
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األدبية النصوص ، فكرٌة غربيٌَّة ، وطبقيا الغربيوف عمى النصوص  اريخيةفكرة تإف 
بيَف نٍص مَقَدس  مـ يفرقوا بيَف نٍص دينيٍّ ونٍص بشري ، والف  ، الدينّيةومنيا النصوص 

كؿُّ  مما جعؿ عمى التوراة واالنجيؿ ؛  فعمدوا الى تطبيقو غير مقدس . ونٍص 
ىذه الفكرَة الحداثيوَف العرب ، وطبقوىا عمى  . واستغؿ ريخَيةً االُنصوِص نصوصًا ت

نصر حامد ابو زيد في كتابو ) مفيوـ النص ( ،  وأوؿ مف طبقيا  القراف الكريـ ، 
عف  القرآنيرض الواقع في محاولة لتجريد النص النص الدينيَّ َتَشكََّؿ في اعد الذي 

حذا .و  ويؤمف بإليية المصدر القرآني  الذي يعترؼ بو نصر حامد مصدره االليي 
ي( . وىؤالء حنف لجابري ، وحسف امحمد عابدمحمد اركوف ،  ، و  ) حذوه كؿ مف

 اختمفوا في فيميـ لتاريخية النص القرآني .
نزَعٌة تَُقرُر َأفَّ القوانيَف االجتماعيَة تََتِصُؼ بالِنسِبيَِّة ريخيَُّة ىي : )مذىٌب َأو االتو 
(.االت   ( 47)ريخيَِّة َوَأفَّ القانوَف مف نتاِج العقِؿ الجمعيِّ

بانَّيا :)العقيدة التي تقوؿ : بأفَّ كؿَّ شيٍء أو كؿَّ حقيقٍة َتَتطوُر مَع  كما تعرؼ التاريخية
ُـّ ايضًا بدراسِة  االشياء واالحداث وذلَؾ مف خالؿ ارتباطيا بالظروِؼ التأريخ وىَي تيت

  ( 48)ريخَيِة .االت
ريخيَُّة عنَد نصر حامد ابي زيد تعني : )الحدوُث في الزمف ، إنَّيا َلحَظُة الفصِؿ اَوالت  

والوجود المشروط الزَّمانِّي .الُمطَمِؽ المتعالي )الوجود االليي(  والتمييِز بيَف الوجودِ 
ـَ حادٌث أو)وقوُلنا  إَذف  التاريخية، فمفيوـُ  وتاريخيتو و  ُمحَدٌث يعني زمانيتَ  بَأفَّ العاَل

  ( 49 )ِلوجوِد العاَلـِ أو ايجاده(.  دُمحايِ 
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طبقيا الغربيوف حتى عمى النصوص النصوص ، فكرٌة غربيٌَّة ،  تاريخية فكرة إذف 
بيَف نٍص مَقَدس ونٍص  بشري ، والالدينّية عندىـ ، اذ لـ يفرقوا بيَف نٍص دينيٍّ ونٍص 

 ريخَيًة .اواعتبرت كؿُّ الُنصوِص نصوصًا ت بشريٍّ ؛ فطبقت عمى التوراة واالنجيؿ ؛
في عالمنا العربي ، وطبقوىا عمى القراف الكريـ ، وقد  الحداثيوفوتمقؼ ىذه الفكرَة 

يٍر مف تبناىا نصر حامد ابو زيد في كتابو ) مفيوـ النص ( ، الذي اعتبر في كث
عف  القرآنيعباراتِو اف النص الدينيَّ َتَشكََّؿ في ارض الواقع في محاولة لتجريد النص 

مصدره االليي ، بالرغـ مف اف ابا زيد يقوؿ بانو يؤمف بالمصدر االليي لمقراف .ومف 
الجابري ، وحسف محمد عابد ، محمد اركوف  ، و  القرآنيالذيف قالوا بتاريخية النص 

 .  .القرآنيختالفاتيـ في فيـ تاريخيَّة النص حنفي ، رغـ ا
 

نزلت في التي  اآليات بعض، الى  القرآنيالذيَف تحدثوا عف تاريخيِة النِص واستند و 
 . وجميعيا تدؿ مجموعة مف الناس محدديف عاشوا في أزمنة محددة وأماكف محددة 

مثؿ الحوادث الشخصية التي نزلت بيا آية الظيار ، عمى تاريخيِة ىذه النصوص . 
وآيات المعف . فمصداقيا التاريخي ىو الوجود الفعمي لألشخاص ، لكف في مضمونيا 
الحقيقي ليس تاريخيا ببؿ عابرا لمتاريخ النطباقيا عمى كؿ تمبس بالمعاف أو الظيار 

 عمى مر العصور الالحقة .  
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) تاريخ النص( التي طبقوىا عمى كتبيـ المقدسة أف كما ذكر المستشرقوف أف نظرية  
يطبقوىا عمى القرآف الكريـ الذي ال تاريخ لو ، وبالنتيجة الدينية الناتجة عف النقديف 
النصي والمصدري لـ تحدث مع االسالـ . أي بمعنى إذا كاف لمنص تاريخ فالديف 

ية . فتاريخ التوراة الناشئ عف النص لو كذلؾ تاريخ ، وىو وضع الييودية والنصران
وأسفار العيد القديـ ،وأسفا ر العيد الجديد أنعكس بالضرورة عمى الديانتيف الييودية 
والمسيحية ، فيما ديانتاف تاريخيتاف . وكؿ ديانة منيما ليا تاريخ ينقسـ الى عصور ما 

تممود .  ، عرفت بييودية التوراة ، وييودية االنبياء ، وييودية العيد القديـ وييودية ال
(51 ) 

كما اختمفت الفرؽ الييودية حوؿ حجـ النص الديني المقدس بيف االعتراؼ بأسفار 
موسى ، واالعتراؼ بالعيد القديـ ككؿ . وفي المقابؿ ىناؾ توافؽ تاـ بيف القرآف كنص 
واالسالـ كديف .فال يوجد اسالـ خارج النص القرآني . وبالتالي ال يوجد تطور عقدي أو 

الـ . مع مراعاة عدـ الخمط بيف االسالـ وتاريخ المسمميف . فالتاريخ عصور لإلس
الموجود ىو تاريخ المسمميف ، وليس تاريخ االسالـ . واالسالـ ليس مقسما الى عصور 
، كما أنو ليس مرتبطا بالشعوب ، فميس ىناؾ اسالـ الخمفاء الراشديف ، أو اسالـ 

 .( 51األموييف ،أو العباسييف .)
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 : نماذج مختارة من تفسير المستشرقين لمقرآن الكريم .ثالثا  
ػػػ تفسػػير قولػػو تعػػالى ) الػػذيف يتبعػػوف الرسػػوؿ األمػػي الػػذي يجدونػػو عنػػدىـ فػػي التػػوراة 1

فسػػروا كممػػة األمػػي بالجيػػؿ أو الجيالػػة، فػػالنبي ( ف155واإلنجيػػؿ .. ( )سػػورة األعػػراؼ/
األكػػـر )ص( فػػي تصػػورىـ جاىػػؿ لػػيس بػػذي عمػػـ ، واثػػاروا حولػػو الشػػكوؾ ، سػػعيا وراء 
التشػػكيؾ بمصػػداقية القػػرآف وصػػحتو . متغػػافميف عػػف عمػػد أنػػو ورد فػػي القػػرآف ألفػػاظ ) أـ 

اؽ الذي وردت فيو وأمة وأمي وأميف( ولكي نفيـ المعنى الداللي لمفظ  البد مف فيـ السي
المفظػػػة التػػػي ىػػػي وسػػػيمة لتحصػػػيؿ المعنػػػى المقصػػػود . إف ألفػػػاظ القػػػرآف ىػػػي لػػػب كػػػالـ 
العػرب وزبدتػػو وواسػطتو ، وعمييػػا اعتمػػاد الفقيػاء والحكمػػاء فػػي أحكػاميـ . وحكميػػـ وقػػد 
تضػػػمنت آيػػػات القػػػرآف بػػػدائع العبػػػارات ، ودقػػػائؽ االشػػػارات التػػػي جعمػػػت مػػػف المصػػػطمح 

أدؽ تعبير وأصدقو عف الطفرة الدالليػة التػي أحػدثيا القػرآف الكػريـ فػي القرآني في جوىره 
لغػػة العػػرب فػػي مجػػاالت االسػػتعماؿ المفظيػػة والتركيبيػػة . فالمفظػػة تضػػرب بجػػذورىا فػػي 

 (52االحاطة نظرا لمنظـ البنائي والمعماري الذي تنفرد بو . ) 
) ىو الذي بعػث فػي قاؿ تعالى . (  53فظ )أمي( يطمؽ عمى غير أىؿ الكتاب )اف ل  

فكممػة األمػي مشػتقة مػف كممػة أمػة بمعنػى القػـو أو الشػعب  ( 54األمييف رسوال مػنيـ ()
الوثني . يقوؿ ابف منظور في قاموسػو المغػوي حػوؿ مػا قيػؿ لمنبػي بػاألمي ألنػو عمػى مػا 
ولدتػػو أمػػو عميػػو مػػف قمػػة كػػالـ العػػرب وعجمػػة المسػػاف . وقيػػؿ لسػػيدنا محمػػد رسػػوؿ اهلل 

ميو وسمـ األمي ألف أمة العرب لـ تكػف تكتػب وال تقػرأ المكتػوب . وبعثػو اهلل صمى اهلل ع
رسػػوال وىػػو ال يكتػػب وال يقػػرأ مػػف كتػػاب وكانػػت ىػػذه الخمػػة إحػػدى آيػػات اعجػػازه ألنػػو تػػال 
عمييـ كتابا منظوما تارة بعد أخرى ، بالنظـ الذي أنػزؿ عميػو فمػـ يغيػره ولػـ يبػدؿ ألفاظػو 

 (.55 )  



 هـ2443-م  2222. لسنة (2الرابع/ ملحق ) العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 
 
 

911 

ؿ ديػػو رانػػت ( فػػي قصػػة الحضػػارة الػػى عظمػػة الرسػػوؿ األكػػـر وقدرتػػو ويشػػير )ويػػؿ وايريػػ
الفذة التي قمما يصؿ الييا أرقى الناس تعميما ، مع العمـ أنو لـ يعرؼ عػف النبػي محمػدا 
)ص( أنػػػو تمقػػػى تعميمػػػا مػػػف معمػػػـ أو معممػػػة . ولػػػـ يعػػػرؼ عنػػػو أنػػػو كػػػاف بعػػػرؼ القػػػراءة 

فػػػي مجتمعػػػو سػػػوى سػػػبعة عشػػػر رجػػػال والكتابػػػة ، أو أنػػػو كتػػػب شػػػيئا بنفسػػػو . فمػػػـ يكػػػف 
  ( 56يعرفوف القراءة والكتابة .)

ػػػػ ذكػػػر المستشػػػرؽ سػػػاؿ أف القػػػرآف اضػػػمف نفػػػي صػػػفة االعجػػػاز عيػػػر بعػػػض اآليػػػات 2 
الواردة فيو  ومنيا قوؿ القرآف ) واذا تتمى عميػو آياتنػا قػالوا قػد سػمعنا لػو نشػاء لقمنػا مثػؿ 

 ( 57ىذا اف ىذا اال أساطير األوليف ( )
حيث فيـ ساؿ  مف اآلية  دليال عمى عػدـ اعجػاز القػرآف ، وحمميػا عمػى عيػر مرادىػا . 
في حيف أف قوؿ ) لػو نشػاء لقمنػا مثػؿ ىػذا ( ىػي مقولػة قاليػا النظػر بػف الحػارث عنػدما 
جاء بأخيار مموؾ فارس لقريش ، مدعيا أف يإمكانو المجيء بمثؿ ما جاء بو القرآف مف 

ـ . فقوؿ النظر ال يثبت أتيانو بالمعارضة ، إنما يثبت أنو قصص األقواـ السابفة لالسال
 (58لو شاء ألتى بمثؿ القرآف .)
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 توصؿ الباحث الى مجموعة مف النتائج  أوجزىا بما ىو آت :خاتمة البحث : 
ػػػ اسػػتمر الػػنيج العػػدائي لمتػػراث االسػػالمي والعقيػػدة االسػػالمية المتمثمػػة بدسػػتورىا الخالػػد 1

منػػذ الظيػػور االوؿ لالستشػػراؽ إلػػى يومنػػا ىػػذا دونمػػا مراعػػاة لمموضػػوعية القػػرآف الكػػريـ 
 المنصفة لمحقيقة العممية والشفافية في تناوؿ قضايا االسالـ وشريعتو السمحاء .

ػػػ اف اىتمػػاـ المستشػػرقيف بعمػػـ التفسػػير دليػػؿ عمػػى أىميتػػو ليػػـ فػػي تحقيػػؽ أىػػدافيـ فػػي 2
 النيؿ مف المضاميف القرآنية الرسالية .

تفتقر مراكػز الدراسػات والبحػوث االسػالمية الػى الدراسػات المعمقػة التػي تنصػب عمػى  ػ3
كبح جماح النشاطات االستشراقية قياسا لمجيد الكبير الذي بذلو ويبذلػو المستشػرقوف فػي 

 معاداتيـ لإلسالـ . 
ػػػػ لألعػػػالـ دور كبيػػػر فػػػي بيػػػاف حقيقػػػة اإلسػػػالـ ، وتراثػػػو الحضػػػاري مػػػف خػػػالؿ اقامػػػة 3

والمػػؤتمرات المشػػتركة ، وازاحػػة الغبػػار عػػف االدعػػاءات الباطمػػة التػػي يػػروج ليػػا النػػدوات 
 غالبية المستشرقوف . 

ػ االىتماـ بطمبػة االبتعػاث ، وتػوعيتيـ مػف مخػاطر االنػزالؽ والتػأثر بالدراسػات الغربيػة 4
 االستشراقية . وتوجيييـ نحو نمط مف الدراسات التي تخدـ دينيـ وتراثيـ . 

 صادر .اليوامش والم
( ريجيس  بالشير ، تاريخ األدب العربي ، تحقيؽ ابراىيـ كيالني  ، الطبعة األولى 1) 

 (2/118، دار الفكر المعاصر ، 
 ( د. عبػػدالرحمف بػػدوي . دفػػاع عػػف االسػػالـ ضػػد منتقديػػو . الطبعػػة األولػػى مطبعػػة 2) 

 (7المدبولي الصغير . القاىرة . ص
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(التفسػػير التطبيقػػي لمكتػػاب المقػػدس ، مجموعػػة بػػاحثيف ، مػػنيـ د. بػػروس بػػارتف . 3)   
ـ . 1997تعريػػب شػػركة ماسػػتر ميػػديا . القػػاىرة . الطبعػػة األولػػى . بريطانيػػا العظمػػى ، 

 ) ترقيـ الباحث( 4ص
( القػس فيػيـ عزيػز ػ عمػـ التفسػير . نشػر دار الثقافػة .  دار نوبػار لمطباعػة. القػاىرة 4)

 (                                                                                            9ت( ص)د 
.( كمػػػا وردت بػػػذات المعنػػػى فػػػي 223( ظ :  التفسػػػير التطبيقػػػي لمكتػػػاب المقػػػدس / 5)

(ويعتقػػد الباحػػث لػػويس صػػميبا 9( ) المصػػدر السػػابؽ /1/33، ويوحنػػا  5/141)ومػػرقس
 ىو بمثابة مسعى صحيح تجاه القرآف وال يمكف لو بتاتا أف يكوف نقدا . أف عمـ التفسير

( د.  لويس صميبا ، االسالـ فػي مػرآة االستشػراؽ المسػيحي .  الطبعػة األولػى ، دار 6)
 (341، ص2113ومكتبة بيبموف ، جبيؿ  ، لبناف 

 (11( المصدر السابؽ / 7.  )  
 (.15( المصدر السابؽ/8)  
. القػػرآف نزولػػو وتدوينػػو وترجمتػػو وتػػأثيره . نقمػػو الػػى العربيػػة رضػػا  ( ريجػػس بالشػػير 9)

 (21ص1974سعادة ، الطبعة األوى  دار الكتاب العربي ، بيروت . 
( ظ : جوزيؼ شاخت ، رسالة في الشريعة االسالمية . دراسػة منشػورة فػي كتػاب  11) 

 . ( . نشر سمسمة عالـ المعرفة ، الكويت159ػ 61ص2) تراث االسالـ ( ج
( رودي بػػػارت ، الدراسػػػات العربيػػػة االسػػػالمية فػػػي الجامعػػػات األلمانيػػػة ، تيػػػودور  11) 

 ( 38نولديكة ، دار الكاتب العربي ، بيروت ، لبناف ، ص
، والمستشػػػػرؽ األلمػػػػاني ) 1698كمػػػػا تػػػػرجـ معػػػػاني القػػػػرآف األب )ماراتشػػػػي( فػػػػي سػػػػنة 

 جوستاؼ فموجيؿ( 
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تشػػػراقية ، وأثرىػػػا فػػػي الدراسػػػات االسػػػالمية ، ( ساسػػػي سػػػالـ الحػػػاج ، الظػػػاىرة اإلس12)
 . ـ (1991، الطبعة األولى ، 1/311
( ظ : محمد عوني عبدالرؤوؼ ، جيود المستشرقيف في التػراث العربػي االسػالمي 13) 

 (355، ص
( ) 26(  رودي بارت ، الدراسات العربية االسالمية في الجامعات األلمانيػة ، ص14) 

 (3/353، المستشرقوف ،  العقيقي
 (12( الدكتور فييـ عزيز . عمـ التفسير /15)  
 1986. والتفسير التطبيقي /  13المصدر السابؽ/(   16) 
 7 .(13( الدكتور فييـ عزيز ، عمـ التفسير /17) 
 (13( المصدر السابؽ /ص18) 
أبػو ليمػة .  (  انظر في تمػؾ الػدعاوى والشػبيات المصػادر التاليػة : د. محمػد محمػد19)

القػػػرآف الكػػػريـ مػػػف المنظػػػور االستشػػػراقي دراسػػػة نقديػػػة تحميميػػػة . الطبعػػػة األولػػػى ، دار 
.  غوسػػتاؼ لوبػػوف / حضػػارة العػػرب ، 149، وص143النشػػر لمجامعػػات . القػػاىرة ص

مصػػػر عػػػاـ النشػػػر  -مؤسسػػػة ىنػػػداوي لمنشػػػر والثقافػػػة القػػػاىرة ترجمػػػة عػػػادؿ زعيتػػػر .  
،/ تيػػودور نولديكػػو ، 241ديكػػو ، تػػاريخ القػػرآف ، ص. تيػػودور نول115. ص ـ  2112

تاريخ القرآف ، ترجمة وقراءة نقدية د. رضا محمد الدقيقي ، الطبعة الثانية ، دار النوادر 
، 2111ػػػ 1432ػػػ سمسػػة اصػػدارات وزارة األوقػػاؼ والشػػؤوف االسػػالمية . دولػػة القػػرآف . 

 وما بعدىا .(  211ص3ج
الـ صػػػداـ الثقافػػػة والحداثػػػة ، دار الطميعػػػة لمطباعػػػة ( ىشػػػاـ شػػػعيط ، اوربػػػا واالسػػػ21) 

 (12، ص1995والنشر ، بيروت ، 
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( ىشػػاـ شػػعيط ، اوربػػا واالسػػالـ صػػداـ الثقافػػة والحداثػػة ، دار الطميعػػة لمطباعػػة 21)   
 (12، ص1995والنشر ، بيروت ، 

 (216( سحر جاسـ عبد المنعـ . الدراسات القرآنية في االستشراؽ السويدي ، ص22) 
 (217( سحر جاسـ عبد المنعـ . الدراسات القرآنية في االستشراؽ السويدي ، ص 23)
( أبػػي عيسػػى محمػػد بػػف سػػورة الترمػػذي  لجػػامع الصػػحيح سػػنف الترمػػذي ، كتػػاب 24) 

تفسير القرآف عف رسوؿ اهلل أ باب ما جاء في الذي يفسر القرآف برأيو ،  رقـ الحػديث ) 
 ( 786( ص2951

لطاىر ، منيج البحث األدبي ، الطبعة الثالثة ، مطبعة أسد . بغػداد ( عمي جواد ا25) 
  (21، ص

منػػاىج وأسػػاليب البحػػث العممػػي، النظريػػة ( ظ :  يحيػػى عميػػاف وعثمػػاف غنػػيـ ،  26)  
، عمػػاف،  ، دار الصػػفا لمنشػػر والتوزيػػع215والتطبيػػؽ، يحػػي عميػػاف وعثمػػاف غنػػيـ، ص

2111. ) 
 
( حيػػث يػرى سػػاؿ أف مضػموف اآليػة مخػػالؼ لمعػدؿ االليػػي 16( سػورة االسػراء/27( )  

الذي ال يأمر بالفسؽ  ، فكيؼ يأمرىـ ثـ ييمكيـ  عمى ذلؾ ، فيكوف ىذا االىالؾ ظمما 
. 
ف تعريب ىاشـ العربػي ، وىػو الجػزء  52( جرجس ساؿ ، أسرار عف القرآف ، ص28) 

ـ لمكاتػػب جػػػورج سػػاؿ ، الطيعػػػة الثالثػػة ،المطبعػػػة الثالػػث مػػف كتػػػاب ) مقالػػة فػػػي االسػػال
ـ ، والمنشػػػػػػػػػورة عمػػػػػػػػى الموقػػػػػػػػع االلكترونػػػػػػػػػي 1914االنكميزيػػػػػػػػة األمريكانيػػػػػػػػة ، مصػػػػػػػػر 

www.noor . book.com () 
 (182(سورة آؿ عمراف / 29)   
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( أبػػػو عمػػػي الفضػػػؿ بػػػف الحسػػػف الطبرسػػػي ، مجمػػػع البيػػػاف فػػػي تفسػػػير القػػػرآف ، 31. )
شـ المحمالتي ، الطبعة الثالثة ، دار احياء التراث العربػي تصحيح و تحقيؽ ىا 6/524

 (  2115ىػ ػ 1426ومؤسسة التاريخ العربي ،بيروت  ػ لبناف  
( محمد الرازي فخر الديف ابف العالمة ضياء الديف عمػر ، تفسػير الفخػر الػرازي ) 31) 

، بيػروت ػ لبنػاف ، الطبعة الثالثة ، دار الفكر 11/175التفسير الكبير ومفاتيح الغيب ( 
 (1985ىػ ػ 1415، 
( ظ :  مجموعػػة كتػػاب ، منػػاىج المستشػػرقيف فػػي الدراسػػات العربيػػة واالسػػالمية ، 32) 

 ( 1985، نشر المنظمة العربية لمتربية والثقافة واالعالـ ،  33ص
، تحقيػؽ أحمػد  69( محمد ابف الطيػب أبػو بكػر البػاقالني ، إعجػاز القػرآف ، ص 33) 

 دار المعارؼ ػ مصر .  ب ت (صقر ، الناشر 
، 141ص اإلسػػػػقاط فػػػػي منػػػػاىج المستشػػػػرقيف والمبشػػػػريف،  أبػػػػو خميػػػػؿ  شػػػػوقي ( 34) 

  ( ـ1995-ىػ1416 دار الفكر، بيروت، الطبعة االولى ، 
 الطبعة السادسػة، 18محمد البيي : الجانب اإلليي مف التفكير اإلسالمي ، ص ( 35)

 (.،مكتبة وىبػو القاىرة، بدوف تاريخ
 .19( محمد البيي ، المصدر السابؽ . ص36)
أوليػػػري : الفكػػػػر العربػػػي ومكانػػػػو فػػػي التػػػاريخ ، ترجمػػػػة: تمػػػاـ حسػػػػيف ،  ( ديػػػالس 37( 

 1981ػ11381غير مرقمة ، عالـ الكتب لمنشر ، القاىرة ،  المقدمػة ،
 ، المقمة . أوليري : الفكر العربي ومكانو في التاريخديالس ( 38)
  
، تحقيػػؽ: د. محمػػد يوسػػؼ  .17جولػػد تسػػيير: العقيػػدة والشػػريعة، ص أجنػػاس  (39(  

 ب ت . .، القاىرة  موسى وآخروف،  دار الكتب الحديثة 
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منشور ، منيجية االستشراؽ في دراسة التاريخ اإلسالمي، بحث ابف عبود  محمد (41) 
  ،الطبعػػػػة األولػػػػػىكتػػػػاب منػػػػػاىج المستشػػػػرقيف فػػػػػي الدراسػػػػات العربيػػػػة اإلسػػػػػالمية،  فػػػػي 

 (1/344، 1985المنظمة العربية لمتربية والثقافة، تونس، 
(  أد. محمد خميفػة حسػف . دراسػة القػرآف الكػريـ عنػد المستشػرقيف . فػي ضػوء عمػـ 41)
1 

ىػػػػ ػ 1427) نقػػػد الكتػػػاب المقػػػدس .( نشػػػر مجمػػػع الممػػػؾ فيػػػد لمطباعػػػة ، الريػػػاض . 
 ( 16و5و4ـ. ص2116

ليػا ) أفػال يتػدبروف القػرآف ولػو كػاف مػف عنػد غيػر ، التي أشارت الييا اآلية الكريمة بقو  
 ( 82( سورة النساء/42اهلل لوجدوا فيو اختالفا كبيرا ( ) 

(  أد. محمد خميفة حسف . دراسة القػرآف الكػريف عنػد المستشػرقيف . فػي ضػوء عمػـ 43)
1 

 (5ػ 4) نقد الكتاب المقدس . ص
 (31(سورة التوبة /44)
 (23( ) سورة الجاثية/45) 
( ظ : حامد بف عبداهلل العمي . دليؿ العقوؿ الحائرة في كشؼ المػذاىب المعاصػرة 46) 

      Islamway.net. دراسة منشورة عمى الموقع االلكتروني 
مكتبة يوليو ، القػاىرة ، يوسؼ كـر ، مراد وىبة، يوسؼ شاللة، المعجـ الفمسفي، ( 47)

 (.33ص 1967
نشػر المركػز الثقػافي العربػي ، اركوف ، محمد ، الفكر االسالمي ، قراءة عمميػة ، ( 48)

 (.139ص بيروت ،
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المركػػػز الثقػػػافي العربػػػي ، ، )الػػػنص، السػػػمطة ، الحقيقػػػة( ،أبػػػو زيػػػد نصػػػر حامػػػد ( 49 )
 (.71ص  2117بيروت ، 

عمػـ (  أد. محمد خميفة حسف . دراسة القػرآف الكػريف عنػد المستشػرقيف . فػي ضػوء 51)
1 

 ((18ػ 17) نقد الكتاب المقدس . ص 
 (19(  المصدر السابؽ /51)
( د. محمد المنتار. خصوصية النسؽ المفيومي القرآني , بحػث منشػور فػي مجمػة 52) 

لسػػػنة  27اإلحيػػػاء التػػػي تصػػػدرىا الرابطػػػة المحمديػػػة لمعممػػػاء ، المممكػػػة المغربيػػػة ، العػػػدد
 .www محمدية لمعمماء االلكتروني  المنشور عمى موقع الرابطة ال 276ـ ، ص2118

 Arrabita.ma 
(  محمػػػػػد حسػػػػػيف الطباطبػػػػػائي . الميػػػػػزاف فػػػػػي تفسػػػػػير القػػػػػرآف ، الطبعػػػػػة األولػػػػػى ، 53)

 (19/275ـ ، 1415ىػ ػ1425منشورات دار المجتبى لممطبوعات ، قـ ، ايراف ، 
 (2( )سورة الجمعة/54)
بعػػة الرابعػػة ، دار صػػادر ، ( ابػػف منظػػور ، محمػػد بػػف مكػػـر ، لسػػاف العػػرب ، الط55) 

 (1/162  ، 2115بيروت ، لبناف، 
( ويؿ وايريؿ ديو رانت . قصة الحضػارة . ترجمػة محمػد بػدراف ، دار الجيػؿ لمطبػع 56)

، 13/21والنشر والتوزيع ػ بيروت . والمنظمة العربية لمتربية والثقافػة والعمػوـ . تػونس . 
22) 
  (31( سورة األنفاؿ /57)
الفضػػػػؿ بػػػػف الحسػػػػف .الطبرسػػػػي  مجمػػػػع البيػػػػاف فػػػػي تفسػػػػير القػػػػرآف .  (  أبػػػػو عمػػػػي58)
4/666. 


