املقدمة هي ّ
املعلومات وآلاراء َّ
للكتاب ،وال ّ
تعبر
بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز تفسير

النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
مقدمة:
ﱹﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ
ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﭑﭒﭓﭔﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﱸ .
والصالة والسالم على سيدنا محمد ،إمام النبيين ،وخاتم المرسلين ،مب ِّلغ
الرسالة ،ومؤ ِّدي األمانة ،وعلى آله وأصحابه األطهار الميامين ،أما بعد:
االستشراق األلماين أحدد أمدم التلاليدد االستشدراوية وأا رمدا رسد خا ،ولده
م وع خاص بسبب ما عدرف بده مدن صدرامة منه يدة يف دراسدة النصد ص ،و عدد
المستشرق األلماين تيودور نولدكه أحدد أمدم األسدمام دمن مدتا التلليدد ،لدد
ادداك اتابدده« :تههير ا قلآه

» أساسدا لمدرسددة استشددراوية لهددا طابعهددا ال دداص يف

دراسة اللرآك ،مدرسة لدم ت ودف تأثيرمدا علدى البداح ين الغدربيين وحددمم ،بد
تعداه اتلك إلى بعض الباح ين العرب.
لددد أخددت ا يددر مددن البدداح ين العددرب والمسددلمين مددنه ن لدادده يف دراسددته
للددن

اللددرآين م دداال حتددتو وراح د ا ( ِّ
بش دروك) بمددنه واف لدراسددة الددن

اللرآين ،عتمد على أدوات ن لداده البح يدة ،عددا عدن أك الدت ن حداول ك النيد
من اإلسالم واتابه الكر م وجددوا يف أدوات ن لداده البح يدة دالتهم لتلر در أك

()2

النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
اللرآك بشري وليس وحيا ،وبالتالي ألبس ا بح ثهم تلك لباسا علميا براودا عتمدد
على سمعة ن لداه وشهرته التي نالها = إك ا يرا من أصدحاب (الن ا دا الحسدنة)
صاروا عدونه منصفا وصد لا لإلسالم ومع با بنبيه ولغته العربيدة ،وودد عميد
أو تعام أبصارمم وأ هامهم عدن م الدب منه ده البح دي ،ولدم كلفد ا أنفسدهم
عنام النظر يف مطابلته ألبسد و اعدد المدنه العلمدي الم
أممية متا البحث التي حاول تسلي

د عي ،مدن مندا تدأ

م نلدي على مدنه ن لداده ومدرسدته

يف ورامة اللرآك.
يف مددتا البحددث« :مدرسههن نولدك ه وتههدق ييت ي سهها درقسههن قل ه

قلآ ه ي»

سنحاول بياك سمات مدرسة المستشرق األلماين تيد دور ن لداده وتأثيرمدا علدى
دراسددة الددن

اللددرآين عامددة ،وأثرمددا عنددد البدداح ين العددرب والمسددلمين الددت ن

استلهم ا منها طر لتهم للتعام مع اللرآك الكر م ودراسته ،مع بياك أمم م اطر
مته المدرسة وانعكاساهتا على الدراسات اللرآنية والفهم الت د دي لللرآك.

()3

النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
أمهية البحث:
عتددا المستشددرق األلمدداين تي د دور ن لدادده عنددد ا يددر مددن البدداح ين (شددي
المستشروين األلماك) ،لدد أسدس يف اتابده« :تدار اللدرآك» مدرسدة استشدراوية
أصبح عمدة ومنطللا للدراسات اللرآنية يف أوروبا الها ،ا نه أاا مت صد
يف عل م اللرآك ،وعلدى مدتا إنده صدب -بمدا ودمده مدن آرام وتلر درات -عمددة
لك يددر مددن الدراسددات األخددرو التاليددة عددن اللددرآك الكددر م ،لدديس لدد عنددد
المستشروين الغربيين ب عندد الدارسدين العدرب والمسدلمين ،الدت ن مدنهم ا يدر
استلهم منام وطرائق مته المدرسة انم ذج حتتو يف هدم اللدرآك ،ر دم اد
ما يف أبحاثه من مآخت منه ية وعلمية وعلد دة؛ مدن مندا تدأ أمميدة مدتا البحدث
التي حاول تسلي

د م نلددي علدى مدنه ن لداده ومدرسدته يف ودرامة اللدرآك

ليكشف الم الب المنه ية لها.
منهج البحث:
نظرا ألممية الم

ع وما تطلبده مدن تحليد وتفكيدك ووصدف واسدتلرام

وإحصددام ،ددإنني اعتمدددت يف مددته الدراسددة علددى المددنه ال صددفي اللددائم علددى
التحلي والتفكيك لبياك أدوات ن لداه البح ية يف دراسته لللرآك الكر م ،ولبيداك
ونلددد مدددو تددأثير مدرسددة ن لدادده علددى دراسددات البدداح ين العددرب والمسددلمين
لللرآك الكر م.

()4

النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
واتبعت خطة البحث اآلتية:
قلمبحث قألول :للتعر ف بن لداه ،وأمم مؤلفاته.
قلمبحث قلثيي :للتعر ف بمدرسة ن لداه االستشراوية ،وأمم سماهتا.
قلمبحث قلثيلث :للحد ث عدن تدأثير مدرسدة ن لداده علدى دراسدات الدن
اللددرآين عنددد البدداح ين العددرب والمسددلمين؛ وتددم تسددلي الع د م علددى مدرسددة
األمنام ،وعلى دراسات محمد أرا ك ونصر حامد أب ز د.
خيتمن قلبحث :و يها نتائ ه وت صياته.
أرج من الل الت يق والسداد ،إك أخطأت من نفسي ،وإك أصب

بفع

من الل ومندة ،إنده ادر م رحديم فد ر ،وصدلى الل علدى سديدنا محمدد وعلدى آلده
وصحبه وسلم .والحمد لل رب العالمين.

()5

النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
املبحث األول :من هو تيودور نولدكه؟
ولددد تيد دور ن لدادده  Theodor Noldekeيف ال دداين مددن مددار عآذار عددام
6336م بمد ندددة مدددامب رج يف ألمانيدددا ،اطلدددع علدددى انداب الي نانيدددة والالتينيدددة
وأحبهدددا ،لكنددده لدددم ت صددد

هبدددا .وحدددين أراد االلتحددداق ب امعدددة ددد تنغين

 )6(Gotingenيف عام 6353؛ زوده أب ه ب طاب ت صدية إلدى أحدد أشدهر العلمدام
الت ن اان تربطه به صداوة ود مة مينرش إيڤلد  ،)2(H.Ewaldالتي اداك لده أثدر
ابير يف ش صية ن لداه ومسيرته العلمية ،لد د عه للت ص

باللغات السامية،

واالنكباب على تعلمها ودراستها.
تابع ن لداده تحصديله العلمدي ،حعدر درسدا عدن انراميدة ال اصدة بالكتداب
الملد  ،اتلك بدأ بدراسدة اللغتدين الفارسدية والرتايدة .وإلدى جاندب ذلدك در
اللغدة السنسددكر تية  ،وادداك دتلن م م عددة مددن اللغدات األوروبيددة و تحدددث هبددا؛
()3

االفرنسية واإلن ليز ة واإلسبانية واإل طالية.
( )6جامعة

تنغين  :Gotingenتأسس عدام 6131م ،علدى دد ملدك بر طانيدا جد رج ال داين (جد رج أ سدطس)،

ومي من أمم ال امعات األلمانية؛ انظر :م وع ال امعة على الراب :
http://www.uni-goettingen.de/en/short-profile/53162.html

( )2مينرش إيڤل 6315-6383( :Heinrich Ewaldم) ،عالم بالعهد اللد م ،عين أستاذا يف وسم اللغدة العربيدة يف
جامعة

تنغين ،من آثاره :العروض العربية ،و ت ح أرمينا وبالد ما بدين النهدر ن لل اوددي؛ انظدر :المستشدرو ك،

ن يب العليلي ،دار المعارف ،اللامرة ،ط2( ،2886 ،5ع .)364
( )3اللغة السنسكر تية :أحد اللغات انر ة (الهندوأوروبية) ،ومي مرتبطة بالد انة الب ذ ة والهندوسية ،انظر :مدخ
إلى الشعر البشت ي ،محمد صادق محمد الكرباسي ،دائرة المعارف الحسينية ،ط2863 ،6م ،ص.66

()6

النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
حصد علددى الدددات راه يف عددام  6356مددن جامعددة د تنغين برسددالة تحمد
عن اك« :ح ل نش م وترايب الس ر اللرآنية» .ويف عام  6353أعلن عن جدائزة

()6

لبحث كتب يف م

ع« :تار

اللرآك» ،تلدم ن لداه برسالته و داز بال دائزة.

يف عام  6368نشدر ترجمدة ألمانيدة منلحدة لهدته الدراسدة تحد عند اك« :تدار
اللرآك .»Geschichte des Qorans
ارتحددد إلدددى عددددة مددددك أوروبيدددة لدراسدددة الم ط طدددات العربيدددة ،ويف
د سماعاان ك األول  6368عين مساعد أمين مكتبة يف جامعة د تنغين ،وعدين
معيدددا يف جامعددة د تنغين عددام  ،6366ثددم عددين يف جامعددة اي د  )2(Kielأسددتاذا
للغدددات السدددامية ابتددددام مدددن  6364حتدددى  ،6312ثدددم عدددين أسدددتاذا يف جامعدددة
اسرتاسددب ر ( ،)3وبلددي يهددا حتددى  .6228لددم ددزر ن لدادده أ دا مددن الددبالد العربيددة
( )6أعلن أااد مية الم ط طات البار سية مسابلة عن تار اللرآك ،و از ن لداده مدع األلمداين شدان ر،
واإل طالي أماري؛ انظر :المستشرو ك األلماك تراجمهم وما أسهم ا يه يف الدراسات العربية ،م م عة
مؤلفين ،جمعها ورتبها :صالح الد ن المن د ،دار الكتاب ال د د ،بيدروت ،ترجمدة :محمدد حشيشد ،
ط ،6213 ،6ملال ليتماك :ا ن ( ،تي دور ن لداه) ،ص.666
( )2جامعة اي  :Kielجامعة ألمانية ملرما مد نة اي ب ال دة شليسدفيغ م لشدتا ن شدمال ألمانيدا ،أسسدها
الددددوق ار سدددتياك ألا ددد دوق م لشدددتا ن-

تددد رب  ،6665انظدددر :و كيبيدددد ا علدددى الدددراب :

https://goo.gl/fgVhHD
( )3جامعة اسرتاسب ر  :Université de Strasbourgتلع يف رنسا يف إوليم على الحدود األلمانية،

تأسس

سنة  ،6636ومي تعد الي م من بين أ ع ال امعات األوروبية .انظر :الم س عة العربية

الميسرة ،م م عة من العلمام والباح ين4( ،ع .)6381

()1

النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
واإلسالمية ،ر م أك ت صصه وعمله اله تعلق بلغات الدبالد وآداهبدا وتار هدا
وجغرا يتهددا .ووعددى السددن ات العشددر األخيددرة مددن حياتدده يف مد نددة اارلسددرومه
 Karlsruheحيث أودام يف مندزل ابنده( ،)6حتدى تد يف يف  25د سدماعاان ك األول
 ،6238بعد أك عاش  24عاما وعاما بالبحث والدراسة.
تتلمت على ن لداه عدد ابير من المستشروين ،الدت ن اتبعد ا منه ده العلمدي
وت رجددد ا مدددن مدرسدددته االستشدددراوية ،واددداك أشدددهرمم :سددديغم ند رانكيددد
6282-6355( Siegmund Fraenkelم) ،وإدوارد زاخاو Edward Sachau

(6238-6345م) ،واارل بروالماك 6256-6363( Carl Brockelmanم)،
و ر ددددر ف شدددفاللي 6262-6363( Friedrich Schwallyم) ،وج هتلدددف
برجشرتاسدددر 6233-6336( :Gotthelf Bergstrasserم) ،وأوتددد بر تسددد
6246-6323( :Otto Pretzlم).
امتم تالميته بالدراسات اللرآنية امتماما ابيرا ،ووددم ا أعمداال ا يدرة حد ل
اللددرآك الكددر م ووراماتدده ورسددمه ،ذلددك أك ن لدادده أسددس مدرسددة استشددراوية
م تصة بالدراسات اللرآنية ،وااك منه ده معتمددا بصد رة واسدعة ،ممدا جعلهدم
للب نه بشي المستشروين األلماك(.)2

( )6تزوج ن لداه يف عام 6364م ،وأن ب عشرة أوالد ،ت يف منهم ستة يف حياته.
( )2م س عة المستشروين ،عبد الرحمن بدوي ،دار العلم للمال ين ،بيروت ،ط6223 ،3م ،ص.525

()3

النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
ترك ن لداه مؤلفات ا يدرة؛ باإل دا ة إلدى اتابده األشدهر« :تدار اللدرآك»
لد ألف اتبا ا يرة ،منها« :يف سبي هم الشدعر ال داملي» (6364م) ،و«و اعدد
إحدددو الله ددات انراميددة» (6315م) ،و«و اعددد اللغددة السددر انية» (6338م)،
و«تار

الشع ب السامية» (6283م) ،و«سيرة محمد» (6366م) ،و«منت بات

من األ اين العربية اللد مة» (6328م) ،و«عهد المنص ر» (6322م) ،و«و اعدد
اللغددة العربيددة الفصددحى» (6326م) ،و«مع ددم اللسدداك العربددي الفصددي » .ووددد
بلغ د أبحاثدده  638بح دا تندداول يهددا الدراسددات البابليددة وانش د ر ة والسددامية
والمصدددر ة وتدددار انداب الملارندددة والعا دددة والتددد راة و لسدددطين وانراميدددة
والحبشية والرتاية والفارسية واليه د ة المستحدثة و يرما(.)6

( )6المستشرو ك ،ن يب العليلي2( ،ع)332-336؛ وانظر :اتاب تار

اللرآك للمستشرق األلماين

تي دور ن لداه ترجمة وورامة نلد ة ،محمد ر ا الدويلي ،وزارة األوواف والشؤوك اإلسالمية،
الدوحة6438 ،مدع2882م6( ،ع.)22-26

()2

النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
املبحث الثَّاين :مدرسة نولدكه يف دراسة النصّ القرآين:
أسدددس ن لداددده بأبحاثددده ،وخص صدددا اتابددده( :تدددار اللدددرآك) ،مدرسدددة
استشددراوية ،ذات مالم د مميددزة ،تعنددى بالدراسددات اإلسددالمية واللرآنيددة بشددك
خاص .وااك لهدته المدرسدة سدمعتها التدي اسدتمدهتا مدن سدمعة ن لداده نفسده،
التي أثنى عليه المستشرو ك الغربي ك والمفكروك العرب والمسلم ك على حدد
س ام .اما مكن اعتبار اتداب (تدار

اللدرآك) اتابدا مؤسسدا يف مدرسدة ن لداده

التي اختص بالدراسات اللرآنية؛ هتا الكتداب ومدا صددر عنده مدن نتدائ  ،اداك
مرجعا أساسا لمدا جدام بعدده مدن دراسدات ت د

الدن

اللدرآين« ،وإك اللدار

لدائرة المعارف اإلسالمية ير انتبامه حلا مكانة ن لداه عند اتاب م اد الددائرة؛
إذ ترامم عتاونه عمدة وح ة يف ا ما تعلق بلعا ا الن
أك اتابه (تار

اللرآين .وود اتعد

اللرآك) ،مد أخطدر بحدث أن دز يف الدراسدات األلمانيدة يف بابده؛

لما ااك له من تأثير وإشعاع ،وحع ر دائم يف ا الدراسات التي تعر د بعدده
للن

اللرآين»(.)6

( )6من جه د الدراسات االستشراوية للن

اللرآين (مدرسة ن لداه) ،عبا

أرحيلة ،بحث منش ر على

الراب :
http://rhilaabas.arabblogs.com/rhila49/archive/2008/2/470435.htm
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النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
أ -مالمح مدرسة نولدكه يف الدراسات القرآنية:
تميزت مدرسة ن لداه للدراسات اللرآنيدة بمميدزات عددة ،مكدن إجمالهدا
بما أ :
 -1قهتميم ههي لههيلآ

ودرقسههت مه اوقنب ه كي هن :امتمد مدرسددة ن لدادده

بددداللرآك الكدددر م امتمامدددا بالغدددا ،وعملددد علدددى نشدددر الكتدددب والم ط طدددات
الم تصة باللرآك الكر م وعل مه وتفاسيره .وااند دراسدات ن لداده وتالميدته
من بعده -يف حل الدراسات اللرآنية -مدي األوسدع يف مدتا البداب بشدهادة ا يدر
من الباح ين( .)6متا االمتمام ااك نابعا منت البدا ة من االمتمام بالكتاب الملدد
ودراسته ،وأوجدوا ما عرف بعلم (نلد الكتاب الملد ) ،التي طبل ه يما بعدد
علدددى اللدددرآك نفسددده ،مت ددداملين االختال دددات الك يدددرة بدددين الكتددداب الملدددد
واللرآك(.)2
ومما ظهدر مددو عندا تهم بداللرآك الكدر م ،أك برجشرتاسدر تلميدت ن لداده،
التي ت لى اتابة جزأ ن من اللسم ال الث من اتاب (تار

اللرآك) ،أنشدأ متحفدا

( )6االستشراق األلماين ودوره يف الدراسات الشروية ،محمد سعدوك المط ري ،اتاب إلكرتوين،
ص.224
( )2دراسة اللرآك الكر م عند المستشروين يف
منش ر على اإلنرتن  ،ص.6
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م علم نلد الكتاب الملد  ،محمد خليفة حسن ،بحث

النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
خاصا لللدرآك الكدر م يف جامعدة ميد ن يف ألمانيدا ،وذلدك بعدد أك ودرر الم مدع
العلمددي البا دداري يف مي د ن جمددع المصددادر ال اص دة بدداللرآك الكددر م وعل مدده،
و ب وراماتده لنشدرما .واداك برجشرتاسدر ند ي الليدام بمشدروع د م لعمد
جهدداز نلدددي لللددرآك الكددر م ،هدددف إلددى و ددع ح د اش لللددرآك الكددر م تعددم
اللرامات الم تلفة ،ال على أسا

اتب اللرامات ل  ،ب باالعتماد علدى أوددم

الم ط طددات ،لعددرض ا د اللددرامات بمددا يهددا اللددرامات الشدداذة( .)6و ددم مددتا
المتحف أمم المراجدع العربيدة واإلسدالمية التدي تتنداول علد م اللدرآك والتفسدير
وعلدم اللددرامات ،وصد را مددن الم ط طددات التددي ت ددت

بدداللرآك وعل مدده مددن

جميع المكتبات يف العالم ،حتى ل اان صفحة واحدة ،باإل ا ة إلى ص ر من
النس الم ط طدة لللدرآك الكدر م مدن م تلدف العصد ر .ويف الحدرب العالميدة
ال انية أصيب متا المتحف ،وظن أك ما يه تلف و اع ،إلى أك تبين أنه محفد
يف معهد الدراسات السامية والعربية يف جامعة برلين الحرة(.)2
أما سر متا االمتمام بدراسة اللرآك الكر م ونشر ما تعلدق بآثداره ،لدد ذادر
بععددهم أك السددبب ع د د إلددى أك المستشددروين أرادوا أك « لددارن ا بددين نص د ص

( )6االستشراق األلماين ودوره يف الدراسات الشروية ،محمد سعدوك المط ري ،ص.225
( )2أرشيف المستشرق برجشرتاسر ،عمر حمداك ،بحث ودِّ م للمؤتمر العالمي لللرامات اللرآنية يف العالم
اإلسالمي ،يف مرااف 2-1 ،ما عأ ار 2863م.
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النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
اللددرآك الكددر م يف م تلددف نس د ها الم ط طددة والمطب عددة ،لددم دددوا سد و
هد مد يف

الف ارق بن عية الم ط ط بين بلد وآخدر ،وناسد وآخدر ،أمدا الدن
أودم نس ة ويف أحدثها»(.)6
 -2تأث هي لم ج نآد قلكتيب قلمآدس :تأثر ن

لداه بأستاذه ميندرش إيڤلد

،

التي ااك مت صصا يف نلد العهدد اللدد م والالمد ت .واشدتم النلدد التدار ي
للعهد ن اللد م والحد ث يف عصرمما على أمر ن:
 -نلد الن

من حيث النس المتعددة ،وتصحيحها (.)Textual Criticism

 -نلد مادة مته النص ص ،أو النلد العالي (.)2()Higher Criticism

( )6المستشرو ك وترجمة اللرآك الكر م ،محمد صال

البنداق ،دار ان اق ال د دة ،بيروت ،ط،2

6483مدع6233م ،ص.24
نل عبا

أرحيلة عن دع محمد حميد الل ،أنه « يف اللرك الما ي جمع بعض ابار وسيسي ألمانيا جميع

م ط طات اإلن ي بالي نانية ،من العالم اله ،ووارن ا سطرا سطرا ،وحر ا حر ا ،جدوا تلر با مائتي ألف
اختالف يف الروا ة ،لما رأوا متا ،أسس ا معهد البح ث اللرآنية يف جامعة مي ن  ،وجعل ا
من جميع أنحام العالم ،ومتا ل الثة أجيال مت الية» علهم

مع ك نس اللرآك

دوك اختال ا يف نس اللرآك أ عا ،لكن لم

بين آالف النس والم ط طات ،إال رووات يف ن عية الم ط طات حسب بلد وج دما ،وأن اع ال
به ،و ير ذلك من رووات ال ت
الدراسات االستشراوية للن

الن

المكت ب .أما الن

اللرآين (مدرسة ن لداه) ،عبا

دوا

المنس خ

ه م دوك أي تغيير .انظر :من جه د

أرحيلة ،على الراب :

http://rhilaabas.arabblogs.com/rhila49/archive/2008/2/470435.htm

( )2دراسة اللرآك الكر م عند المستشروين يف
ص.68
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م علم نلد الكتاب الملد  ،محمد خليفة حسن،

النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
وتأثر ن لداه بمدرسة أستاذه إيڤلد  ،وظهدر أثدر مدتا التدأثر يف اتابده( :تدار
اللددرآك) نفسدده ،الددتي ادداك يف بدا ددة األمددر حمد عند اك( :أصد وترايددب سد ر
اللددرآك) ،وبعددد أك أعدداد ن لدادده وتالميددته نشددر الكتدداب ثانيددة ،بنس د ة جد دددة
استغرق ظه رما أا ر من ثمانين عاما ،ظهر جليا تطبيق ن لداه وتالميدته لمدنه
نلددد العهددد اللددد م يف مددته الطبعددة ،بدددما مددن العند اك الم تددار (تددار اللددرآك)،
وص ال إلى ما ح اه متا الكتاب من تطبيلدات مدتا المدنه علدى اللدرآك الكدر م
وآ اته وس ره ،لل ص ل إلى تحد دد تار ده وظدروف نشد ئه ومصدادره وجمعده
وتدو نددده .مدرسدددة نلدددد العهدددد اللدددد م امتمددد بتدددار النصددد ص الت راتيدددة
وملارنتهدا ،ودراسددة ظدروف وج دمددا ،واختال اهتدا ،ومصددادرما ،ومدتا الكتدداب
حاول ع الشيم ذاته لكن مدع اللدرآك الكدر م .وعلدى الدر م مدن أك مدا صد
على العهد اللد م ال ص على اللرآك مطللدا ،لالخدتالف الكبيدر بدين الكتدابين،
وظروف وج دمما ،وطر لة جمعهمدا وتددو نهما ،إال أك المستشدروين ت دامل ا
ا مدته الفدروق ،واسدتعمل ا مدتا المدنه مدع اللدرآك ،صدل ا إلدى نتدائ
م

عية ،و ير علمية( ،)6نلد الكتاب الملد

مكن ترجمات الكتاب الملدد

()64

ظهر نتي ة ظروف خاصة ،لدد

مدن االطدالع علدى الكتداب الدتي اداك حكدرا

( )6دراسة اللرآك الكر م عند المستشروين يف
ص.65

يدر

م علم نلد الكتاب الملد  ،محمد خليفة حسن،

النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
علددى رجددال الكنيسددة ،باعتبددارمم أصددحاب الحددق يف وددرامة الكتدداب الملددد
وتفسدديره للمددؤمنين ،وسدداعد انتشددار الطباعددة علددى نشددره ،ممددا أدو إلددى تفش دي
األسئلة ح ل هم الكتاب الملد

ومعم ك نص صه .وبما أك نصد ص العهدد

اللددد م ااند أشددبه بالنصد ص اإل ر ليددة والي نانيددة ،لددد طبددق العلمددام منددام
دراستها على الكتاب الملد  ،وخص صا أنه جد له نس متعددة ،وال وجد د
ألص اتدابي معدروف( .)6مدته الظدروف التدي أدت إلدى نشد م علدم نلدد الكتداب
الملد

ليس م جد دة يف اللدرآك الكدر م ،الدتي لدم كدن حكدرا علدى ئدة مدن

المسددلمين ،ودوك أثنددام نزولدده ،وال م ددال لتطبيددق المددنه ذاتدده لدراسددته .لكددن
المستشروين ادع ا أك اليه د ة والمسيحية مي من مصادر اللرآك؛ لتلك وجددوا
أك تطبيق مدنه نلدد الكتداب الملدد

صدل لدراسدة اللدرآك ،طالمدا أك اللدرآك

بزعمهم -مأخ ذ من الت راة واإلن ي ( .)2وأسهب الدات ر عبد الرحمن بدوي( )6للت سع حد ل نشدأة علدم نلدد الكتداب الملدد

انظدر :تدار

الكتداب الملدد  ،ادار ن أرمسدرتون ،

ترجمدة :محمدد صدفار ،مكتبدة الشدروق الدوليدة ،اللدامرة ،ط6436 ،6مددع2868م ،ص .661وانظدر:
اللرامات الحداثية لللرآك الكر م ومنام نلد الكتاب الملد  ،سف الكالم ،منش رات م لة البياك،
الرباط ،ط6434 ،6مد ،ص.61
( )2نل الباحث محمد هبام الد ن حسين و ل المستشرق ألفرد جي م -6333( A. Guillaume
6266م) ،التي برر السبب يف اعتلاد المستشروين أك اللرآك الكر م من مصادر ه د ة ونصرانية ،وجام
يه« :للد أعلن محمد أنه أتى برسالة من عند الل ؤ د يها ما أنزل على اليه د والنصارو ،ومن الطبيعي
أك ت ه تفكيرنا إلى الظن ب ج د اتصال بينه وبينهم» ،انظر :المصادر ال يالية يف دراسات المستشروين

=
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النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
يف عرض أو ال المستشروين ح ل مته النلطدة يف اتابده( :د داع عدن اللدرآك دد
منتلد ه)( ،)6وذار م م عة ابيرة من المؤلفات االستشراوية التي تتحدث عدن أك
اللرآك مأخ ذ من الت راة واإلن ي  ،نتار منها ثالثة ظهرت يف ألمانيا:
« -ماذا أخت محمد من النص ص اليه د ة» ،إلبرامام جي ر Abraham

6314-6368( Jaegerم) ،طبع أول مرة يف ب ك سنة 3881م.
« -العناصر اليه د ة يف اللرآك» ،لهرت

ميرشفيلد H.Hirschfeld

(6234-6354م) ،طبع أول مرة عام 6313م يف برلين.
« -وص

اإلن ي يف اللرآك» ،لها نر ف سان ر ،طبع يف برلين 6222م.

=
لللرآك الكر م ،محمد هبام الد ن حسين ،م لة الشر عة والدراسات اإلسالمية ،العدد السابع2886 ،م،
ص.631
( )6د اع عن اللرآك

د منتلد ه ،عبد الرحمن بدوي ،ترجمة :امال جاد الل ،الدار العالمية للكتب

والنشر ،اللامرة ،دوك تار  ،ص 26وما بعدما.
وللت سع ح ل مدته المدزاعم ومدن أطللهدا مدن المستشدروين ،انظدر :إشدكالية تدأثر اللدرآك باألناجيد يف
الفكددر االستشددراوي الحددد ث ،عبددد الكددر م رحددات ،بحددث منشد ر علددى اإلنرتند  ،نسد ة إلكرتونيددة.
وانظر :االستشراق يف السيرة النب ة ،عبد الل محمد األمين النعديم ،المعهدد العدالمي للفكدر اإلسدالمي،
ط6461 ،6مدع6221م .وانظر :مع م ا رتامات الغرب على اإلسالم ،أن ر محم د زنا  ،م وع نصرة
رس ل الل  ،www.rasoulallah.netنس ة إلكرتونية.
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النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
وحتا ا ير من المستشروين حتو مؤالم ،وحاول ا تأايدد مدته الفكدرة ،ولدم
كن ن لداه بدعا مدنهم ،هد دردد مدا ردده مستشدرو ك ا در وبلده وبعدده ،متدأثرا
بنزعته التبشير ة التي ال تلب االعرتاف بنبد ة محمدد وال بصددق اللدرآك ،دوك أك
تليد بشروط المنه العلمي يف دراسة اللرآك وظامرة ال حي ،ب خعع لدوا ع
ور بات ذاتية ،وانطلق من أحكدام مسدبلة ،اعتامدا بد هيدة ،وخدالف الك يدر مدن
شروط البحث العلمي ،ت ص إلى نتائ

ير صحيحة.

 -3ق تميدهي سها قلمه ج قلليسولهوا يف درقسهن قله

قلآه ي :اسدت دم

ن لداه الفيل ل جيا التي تبحث يف أص الكلمات وتلارهنا بما ماثلها يف اللغدات
األخددرو يف دراسدداته علددى اللددرآك .لكندده وتالميددته طبل د ا المددنه الفيل ل د جي
بتعسف على الن

اللرآين ،ولم راع ا طبائع الدن

 ،وال خصائصده األسدل بية،

امددا أهنددم لددم سددتطيع ا المحا ظددة علددى المصددطلحات اللرآنيددة غيددروا ا يددرا يف
معانيها وحمل ما ما ال تحتم ( ،)6اما رازوا أبحاثهم ح ل مصادر الن

اللدرآين

يف م ار ددث البيئددة العربيددة واليه د ددة والنصددرانية واألمددم األخددرو التددي اخددتل
العددرب هبددا ،منطللددين مددن ا ددرتاض تعددامل ا معدده ،خال ددا للمددنه العلمددي ،اأندده
حليلددة ال تلبد النلدداش ،ومد أك اللددرآك ذو أصد هد دي أو مسدديحي .ود عد
( )6م اوف المستشروين من اللرامات اللرآنية من خالل تار

اللرآك لن لداه ،محمد خروبات ،على

الراب :
http://vb.tafsir.net/tafsir26940/#.Vy3OWXqx7aI
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النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
الفيل ل جيددا المستشددروين لالمتمددام بعلددم اإلنسدداك (األن روب ل جيددا) ،ووددادهتم
دراسددة اخددتالف اللغددات بددين األمددم إلددى دراسددة االختال ددات البشددر ة( ،)6وعلددى
أسا

ذلك تم تصنيف البشر إلى أعراق م تلفة ،واستدعى ذلك منهم االمتمدام

بعلددم الصد تيات (الف نطيلددا)؛ ألك لكد سدداللة طر لددة نطددق معينددة ت تلددف عددن
األخدرو ،ووجد د الله ددات مد مؤشدر علددى ترااددب السددالالت الم تلفددة عددا
التار ( .)2وميز المستشرو ك ،ومنهم ن لداده وتالميدته ،الدت ن اعتمددوا المدنه
الفيل ل جي يف دراسة اللرآك بين مست ين من الدراسة؛ قلمسهتو قألول :دراسدة
الظروف المحيطة بالن

 ،المتعللة بالبيئة :سياسية ،اجتماعية ،ثلا يدة .باإل دا ة

إلدددى الشدددروط العلميدددة لعمليدددة دددب الدددن
قلثيي :دراسدة الدن

وجمعددده وتدو نددده .قلمسهههتو

دراسدة لغ دة ملارندة؛ لتحد دد جدتور الكلمدات وم تهدا،

( )6ظهدرت يف سددبعينيات اللدرك التاسددع عشدر مدرسددة لغ ددة سدمي مدرسددة (النحداة الشددباب) ،اتبعد ا يف
دراسدداهتم المددنه التددار ي الملددارك ،واعتدداوا اللغددات السددامية والحاميددة تاليددة مددن حيددث األمميددة يف
الدراسددات اللغ ددة للغددات الهندوأوروبيددة .وادداك مددن رواد مددته المدرسددة ن لدادده وتالميددته؛ اددارل
بروالماك ،وإ ن ليتماك ،وبرجسرتاشر .انظر :المدخ إلى علم اللغة ومنام البحث اللغد ي ،رمعداك
عبد الت اب ،مكتبة ال ان ي ،اللامرة ،ط6461 ،3مددع6221م ،ص .653وانظدر :البحدث اللغد ي يف
دراسات المستشروين األلماك العربية أنم ذجا ،عبد الحسن عبا

حسن ال م الزو ني ،من متطلبات

درجة الماجستير يف اللغة العربية وآداهبا ،جامعة الك ة6436 ،مدع2868م ،ص 1وما بعدما.
( )2االستشراق األلماين ودوره يف الدراسات الشروية ،محمد سعدوك المط ري ،ص.266
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النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
والبحددث عددن االخددتالف والتندداوض بددين ال حدددات ،ومحاولددة تحد ددد زمددن
االست دام(.)6
وانتلد الباح ك( )2المنه الفيل ل جي ألنه:
أ -منه سلبي ت داه البعدد اإللهدي للدن
والبحث الم

اللدرآين؛ بح دة الحيداد العلمدي

عي تم اإلنكار المطلدق لصصد اإللهدي لللدرآك ،ومد م ودف

مسددبق ددايف الم

دد عية يف البحددث العلمددي الصددحي  .و ددتم اسددتنفاد طاوددة

الباحث يف إثبدات االنتمدام االجتمداعي البشدري لللدرآك الكدر م ،دوك البحدث يف
احتمالية المصدر اإللهي لللرآك.
ب -تسعى الدراسة الفيل ل جية نح تفتي بنيدة النصد ص وإرجاعهدا إلدى
أص ل أودم تفرت ها ،مع اال تلار إلى مصادر رصينة م ث وة لهتا اإلرجاع.

( )6انظر :االستشراق والعب ر إلى التار انية ،جعفر العل ي ،م لة البصائر ،تصدر عن ح زة اللائم،
السع د ة ،السنة  ،62العدد 6422 ،42مدع2883م ،ص.683-682
( )2راجع :م اوف المستشروين من اللرامات اللرآنية من خالل تار

اللرآك لن لداه ،محمد خروبات،

الراب نفسه.
وانظر :االستشراق والعب ر إلى التار انية ،جعفر العل ي ،ص .684-683وانظر :المستشرو ك
والدراسات اللرآنية ،أحمد بابانا العل ي ،على الراب :
http://almothaqaf.com/index.php/derasat/885107.html
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النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
ج -المددنه الفيل لدد جي ال راعددي ال

انددب الروحيددة للددن

 ،و دددر

األلفددا وال حدددات اللفظيددة دراسددة ماد ددة جا ددة ،ال تالمددس روح الددن

وال

إحساسه النفسي والفني والبياين.
د-

ل المنه الفيل ل جي بدين التدار

و لده اللغدة؛ ممدا علده منه دا

ممال ومعدنيا يف البحدث ،ومدتا دنعكس علدى نتائ ده التدي تكد ك امعدة و يدر
دويلة.
انعكس مته السلبيات على النتائ التي است لصها ن لداه وتالميته ،بعدد
است دامهم لهتا المنه الفاسد يف دراسة الن

اللرآين .ت بط ا ا يرا يف تفسير

ظددامرة الد حي .امددا ت بطد ا يف تحد ددد مصدددر اللددرآك؛ كدداك عنددد أ لددبهم مددن
تددأليف (محمددد) اسددتلاه مددن مصددادر عدددة؛ منهددا ال ثنيددة واليه د ددة والمسدديحية،
و يرما .ب إك ن لداه ذمب أبعد من ذلك ،حين زعم أك محمددا ﷺ لدم عدف
إلى تلك المصدادر المزع مدة الشديم الك يدر مدن إبداعاتده ،وودال عدن ذلدك« :إك
الد ن ال د د التي ودر له أك هز العالم اله ،انصهر يف وجداك محمدد مدن مد اد
م تلفة .ما أ ا ه م إلى ذلك ل أممية عما أخته عن انخر ن»(.)6

( )6تار

اللرآك ،تي دور ن لداه ،تعد  :ر در ف شفاللي ،ترجمة :ج رج تامر ،منش رات ال م ،

ا ل نيا (ألمانيا) ،ط2881 ،2م ،ص.62
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النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
 -4ق تميدهههي سهها قلم ه ج قلتير ههيي( :)6وددرر ن لدادده مسددبلا ،وم دن بعددده
تالميته ،أك اللدرآك مد تدأليف النبدي محمدد ﷺ ،ومد نتي دة لتدأثره بالبيئدة التدي
عداش هبددا؛ لدتلك حدداول ا اشدف العالوددة التفاعليدة بددين الدن

اللددرآين والسددياق

التددار ي واالجتمدداعي ،ممددا أدو إلددى نفدديهم ثبدد ت الددن

 ،ممددا عنددي عدددم

استمرار ته ،وعدم صالحه لك زماك ومكداك( .)2امدا امدتم وتالميدته بالتفاصدي
التار ية الدويلة ،والهددف مدن ذلدك اوتفدام أثدر تلدك األحدداث ومعر دة أصدلها
ومنشئها ،دوك اعتبار إلمكانية مصدرما اإللهي ،التار انية منه مدادي جداف،
ال عرتف بالد ن وال بالم روثات الملدسة ،وعم ن لداه وتالميته على دراسة
الن

اللرآين باعتباره وثيلة تار ية ،من نتداج الدرتاث اإلنسداين ،نفد ا مسدبلا أك

ك ك وحيا من الل ،وبما أهنم بن ا بح ثهم على مته االدعام منت ال ط ة األولدى
دوك أك لدم ا دليال عليه ،إهنم هبدتا بددؤوا مسديرهتم البح يدة بدال ط ة ال طدأ،
كاك طبيعيا أك تأ نتائ هم مغل طة ،البحث التي دتم تأسيسده علدى واعددة ال
دلي عليهدا فلدد اد ويمدة علميدة .امدا بح د ا يف ايفيدة تددو ن اللدرآك وجمعده،
لربطه بسياوه التار ي واالجتماعي والبيئي ،متسائلين عن المصادر التي اسدتلى
منها محمد ﷺ -حسب زعمهم -ان ات والس ر الم جد دة يف اللدرآك الكدر م،
( )6النسبة إلى تار (تار ي) ،والمصطل تار اين مصطل مستعم لدو الباح ين ،والمراد به المنه
المادي لدراسة الحدث.
( )2انظر :االستشراق والعب ر إلى التار انية ،جعفر العل ي ،ص.685-684
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النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
وما مي الظروف التي أنت تها؟ إال أهنم ت امل ا يف ال و نفسه األبعاد الروحيدة
العميلددة ،والبال ددة اإلع از ددة يف اللددرآك الكددر م؛ ممددا أعمددامم عددن استشددعار
ال ص صددية المميددزة لللددرآك الكددر م .ور ددم بحدد هم التددار ي ،لددم عرت دد ا
باسددتحالة ربد الد حي واللددرآك بالتددار المليددد بالزمدداك والمكدداك ،المنه يددة
التار انية والفيل ل جية التي ألزم ا أنفسدهم هبدا ،ح مد أعمدالهم وأبحداثهم،
وويدهتا بلي د ودادهتم السدتنتاجات خاطئدة واصدرة ،ت املد ا يدرا مدن الحلدائق
المنطلية ،وتغا ل عن إع از اللرآك الكر م وصدق النب ة.
 -5قول ي لتح ف قلآ

 :ادعى ن لداه يف اتابه( :تار اللرآك) أك اللدرآك

طرأ عليه التحر ف والتغيير ،وأك أجزام منه ود اع أو مسح ؛ حيث ذار أك
النبددي محمدددا ﷺ شددطب بنفسدده إحدددو آ ددات اللددرآك .وعلددب يمددا بعددد وددائال:
سنتار «بعض ان ات المتفروة يدر الم جد دة يف الصديغة الحاليدة لللدرآك ،التدي
حفظ بطر لة أخرو ،وتعد منس خة بحسب وجهة النظدر اإلسدالمية»( ،)6وأ درد
وسما خاصا من اتاب( :تار

اللرآك) بعن اك( :ما ال تعمنه اللرآك ممدا أوحدي

إلددى محمددد) ،ووددال يدده « :همنددا منهددا بالدرجددة األولددى تلددك التددي مددا زال نصدها
محف ظا ،التي صفها الحد ث صراحة بأهنا أجزام أصيلة من اللرآك الكر م»(.)2

( )6تار

اللرآك ،تي دور ن لداه ،ص.58

( )2المرجع نفسه ،ص.268
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النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
انتل متا االدعام إلى تالميت ن لداه ،الدت ن اعتداوه مسدلمة صدحيحة يدر
وابلة للنلاش أو التمحي
وم

 ،ر م ع زمم للدلي العلمي الم

عي على ذلدك،

ير م ج د لد هم ،ب إك ما ثب مدن خدالل التحليدق العلمدي عكدس ذلدك

تماما(.)6
ولسدددنا يف وارد الدددرد علدددى م ددد مدددته االدعدددامات التدددي ا رتامدددا ن لداددده
والمستشرو ك من بعدده( ،)2لكدن مدن المهدم التنبيده إلدى أك متحدف اللدرآك الدتي
أوامدده برجشرتاسددر وبر تسدد وامددتم بدده األلمدداك ،ومددن خددالل الم ط طددات
المتن عة لللرآك التي جمع من ا بالد العالم وعدا أزمداك متعاوبدة ،أثبتد أك
اللددرآك واحددد ،لددم ت تلددف نس د ة عددن أخددرو إال بن عيددة ال د  ،وم اصددفات
الم طددد ط ،دوك أي تغييدددر دددتار علدددى ان دددات والسددد ر المكت بدددة يف تلدددك
الم ط طات(.)3
( )6منه الدراسات االستشراوية األخيرة ،عبد الكر م الشلبي ،م لة البصائر ،تصدر عن ح زة اللائم،
السع د ة ،السنة  ،63العدد  ،48ربيع 6424مدع2881م ،ص.31
( )2راجع :شبهة تحر ف اللرآك الكر م يف نظر المستشروين ،علي أاا ربيع نتاج ،م لة المنهاج ،المراز
اإلسالمي للدراسات اإلسرتاتي ية ،السنة  ،64العدد  ،55خر ف 6438مدع2882م ،ص.232-222
وانظر :نلد دع و المستشروين بتحر ف اللرآك الكر م من خالل الملارنة مع اتب أم الكتاب ،أحمد معاذ
عل اك حلي ،منش ر على اإلنرتن  ،على الراب :
https://islamhouse.com/ar/books/450159/

( )3ذار الباحث عمر حمداك أك أرشيف برجشرتاسر التي جمع يه م ط طات اللرآك الكر م والتآليف
يف عل مه ،ود نشر معظمه ،اما أك بعض التآليف التي لم تنشر حلق يف أطر رسائ جامعية لم تنشر .ولم

=
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النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
والمتابع ألعمال تالميت ن لداه :شفاللي وبراجشرتاسر وبر تس  ،يف ال زم
ال دداين وال الددث خاص دة ،مددن اتدداب( :تددار اللددرآك) ،للبحددث يف جمددع اللددرآك
وتدو ندده ورسددمه و ددبطه ،ددد تأايدددمم علددى وج د ب المحا ظددة علددى صددفة
اللرآك اكالم الل الم حى به شف ا ،التي تناول األ اه معر تده ،حتدى لد اداك
اللرآك اتب يف حياة النبي أو بتكليف منه( ،)6ولديس مدتا حرصدا مدنهم

أ لب ن

على اللرآك ،ب إلبطال صفة ال حي عنه .ظهر متا جليا يف مناوشداهتم ود داعهم
وترجيحاهتم للرامات شداذة ن دات مدن اللدرآك وردت يف روا دات م تلفدة ،دوك
وجه علمي أو نلدي ،ول ااند

دا تهم «ت د دد المعندى بمدا تماشدى مدع مبددأ

تعدد ددة المعنددى ،وتط د ر األحكددام بتط د ر األزمدداك ،لمددا اعرت د ا علددى التلعيددد
والت حيددد ،وإنمددا اددان ا طددالب ا إدخددال مبدددأ الظددامر والبدداطن علددى مددنه هم
الفيل ل جي العتيد ،بدال من االنحياز إلى اللرامات المتشظية»(.)2

=
ظهر يف ا ما نشر أي اختال ات بين نس م ط طات اللرآك ،ول وجد برجشرتاسر ومن بعده بر تس
اختال ات يف محت و تلك الم ط طات ألذاع ه ،ولكاك ح ة لهم .انظر :أرشيف المستشرق
برجشرتاسر ،عمر حمداك ،ص.55
( )6راجع :تار
( )2تار

اللرآك ،ن لداه ،ص.551

اللرآك ،جمي واسم ،م لة دراسات استشراوية ،المراز اإلسالمي للدراسات اإلسرتاتي ية،

العدد ال امن ،صيف  ،2866ص.24
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النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
ب -انتشار مدرسة نولدكه لدراسة النصّ القرآين:
انتشرت مدرسة ن لداه للدراسات اللرآنية ،وأصب اتابده( :تدار اللدرآك)
األسا

لك الدراسات الالحلة يف الم

ع .و«اعتمدت الملاالت األساسدية

عددن اللددرآك الكددر م يف دائددرة المعددارف الا طانيددة ،ودائددرة المعددارف اإلسددالمية،
ودائرة معارف ب ردا الفرنسية على التعر ف باللرآك و لا لمنه ن لداه»(.)6
إك تسدرب نتددائ مدرسددة ن لدادده يف الدراسددات اللرآنيددة إلددى دوائددر المعددارف
حملهددا جانبددا ابيدرا مددن مسددؤولية طمدس حليلددة اإلسددالم يف
بلغدات العددالم اا دةِّ ،
العددالم الغربددي عم مددا ،ع ددا عددن مسددؤوليتها عددن ددرض مددنه بح ددي اسددد بددين
المستشروين ،االنبهدار االستشدراوي بن لداده ،ومدا نالده مدن سدمعة بدين البداح ين،
جع ألبحاثه مكانة مرم وة ،شكل

غطا معر يا على الباح ين مدن بعدده ،الدت ن

تللف ا نتائ دراساته ب ع ع التلميت المبه ر بل ة أستاذه العلمية ،وأمدم مدا تللفده
المستشرو ك من مدرسة ن لداه البحث يف (تار
الددن

اللرآك) ،واد مدا تعلدق بت ثيدق

اللددرآين ،امددا وجددد المستشددرو ك يف مدرسددة ن لدادده ددالتهم للتشددكيك يف

اللرآك الكر م ،من خدالل البحدث عدن مصدادره ،وتتبدع مراحد نزولده ،ومحاولدة
ترتيبدددددده زمنيددددددا ،ثددددددم إشدددددداعة تحر فدددددده ونلصدددددده ،وعمدددددد المستشددددددرو ك
اعتمادا على منه تلك المدرسة أ عا -على ت ام إع از اللرآك وبال ته ،وتم( )6اإلسالم يف الكتابات الغربية ،محمد ت يق حسين ،م لة عالم الفكر ،وزارة اإلعالم ،الك
م  ،68العدد  ،2لي  -أ سطس -سبتما6212 ،م ،ص.245-244
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النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
تناول اللرآك عا الفيل ل جيا التي هتتم بتتبع أصد اللفدو وتار ده وتط راتده ،دتم
«تتر ددة لغتدده»  .وامددتم المستشددرو ك مددن تالميددت ن لدادده والمع ب د ك بدده ،بددأدق
()6

التفاصي اللغ ة ،دوك االارتاث بالبنية العامة ،والهيك الكلي ،واألبعداد الروحيدة
والنفسية والبال ية للن

اللرآين؛ لدتلك عدد مدنه ن لداده ونظر تده حد ل تدار

اللرآك أخطر نظر ات االستشراق على اإلطدالق « ،هدي هتددف إلدى ر دض الد حي
اللرآين ،ورد اللرآك الكر م إلى مصادر إنسانية لتحليدق الهددف األادا ومد إثبدات
تطددد ر اإلسدددالم وعليدتددده .وودددد اعتدددا مدددتا الهددددف األسدددا

لكددد الدراسدددات

االستشراوية ح ل اللرآك الكر م» .
()2

لددم تنحسددر مدرسددة ن لدادده يف دراسددات المستشددروين حتددى منددا ،ومددا زال
المستشرو ك المعاصروك يف العالم الغربي عتمدوك على منه ن لداه ،ودراسداته
ال اصة باللرآك الكر م ،و رددوك نتائ ه التي ت ص إليها م وتالميته .
()3

( )6التتر ة :مصطل علمي ست دم للتعبير عن ص ذرات المام أو ال و د ،واستعملته منا للداللدة علدى
أك المستشروين عمل ا على تفتي اللغة و ص مفرداهتا عن بععها ،مما ععفها .انظر :لسداك العدرب،
أب الفع جمال الد ن محمد بن مكرم ابن منظ ر ،دار صادر ،بيروت ،ط2883 ،6م6( ،ع.)38
( )2دراسة اللرآك الكر م عند المستشروين يف

م علم نلد الكتاب الملد  ،محمد خليفة حسن،

ص.64
( )3انظر :الدراسات اللرآنية عند المستشروين خالل الربع األول من اللرك ال امس عشر لله رة،
عبد الرزاق بن إسماعي مرما  ،م لة البح ث والدراسات اللرآنية ،السنة ال ال ة ،العدد الساد ،
6422مدع2883م ،ص 631وما بعدما.
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النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
املبحثثث الثالثثث :انعكثثام مدرسثثة نولدكثثه يف دراسثثة الثثنصّ القثثرآين دنثثد املنكثثر ن
العرب:
مددن مظددامر العددعف يف العددالم العربددي واإلسددالمي أك العلمددام والبدداح ين
عتمدوك يف ا ير من دراساهتم العلمية واالجتماعيدة والفكر دة واإلسدالمية علدى
منت ات العالم الغربي التي تحت مكانا مرم وا يف دراساهتم .وبنظرة سر عة نرو
أك أمم المراجع يف الدراسدات اإلسدالمية ،التدي تلدبس ث بدا علميدا محا ددا ،امدا
ت صف ،مي مراجع من تأليف المستشروين والباح ين الغربيين أو المتأثر ن هبدم
وبأساليبهم(.)6
للددد تللددى ا يددر مددن البدداح ين العددرب والمسددلمين تددآليف المستشددروين
وأبحاثهم باحتفام ،وعدوا البحث العلمي معتاا إذا ااك صادرا عن المستشروين
أو الملتددد ن ب ط دتهم البح يددة ،ويف تص د رمم أك تلددك المنت ددات مددي اللمددة يف
العلمية والم

عية ،وحاز ن لداه واتابه( :تار

اللرآك) على تلد ر ابيدر مدن

وب ا ير من الباح ين العرب والمسلمين ،ر م تأخر ظه ر ترجمته للغدة العربيدة
( )6انظر :محا رات إسالمية يف الفكر والدع ة ،أب الحسن الندوي ،جمعها وحللها :عبد الماجد
الغ ري ،دار ابن ا ير ،بيروت ،ط6422 ،6مدع2886م2( ،ع .)326-328وانظر :أعمال
المستشروين مصدرا من مصادر المعل مات عن اإلسالم والمسلمين ،علي بن إبراميم النملة ،م لة
جامعة اإلمام محمد بن سع د اإلسالمية ،الر اض ،السنة السابعة ،العدد  ،1ربيع انخر 6463مدع
أات بر 6222م ،ص.564-562
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النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
حتددى سددنة 2884م ،وأثندد ا علددى الكتدداب تددأثرا باإلع دداب الددتي الودداه مددن
المستشددروين الغددربيين ،ر ددم أك صددلة معظمهددم بدده اان د عددن طر ددق دراسددات
المستعربين باللغتين اإلنكليز ة والفرنسية ،كان ا نلل ك عدن المستشدروين دوك
رج عهم إلدى الكتداب بأصدله األلمداين( ،)6ولدم لدف حدد اإلع داب عندد بعدض
البدداح ين العددرب بكيد المددد لن لدادده واتابدده ،بد تعددداه إلددى اوتفددام المددنه ،
وتلليده يف دراساته ح ل اللرآك.
أ -مدرسة األمناء ودراسة النصّ القرآين:
أنشددأ أمددين ال د لي( )2وتالمتتدده سددنة 6243م مدرسددة أطلل د ا عليهددا اسددم:
مدرسة (األمنام) ،نسبة إليه .وحاول ال د لي مدن خاللهدا إ داد مدنه جد دد يف
تحلي الن

اللرآين،

ع المست و الفني يف الدن

اللدرآين الملصدد األول يف

الدر  .ودعا إلى اعتماد المنه األدبي يف تفسير اللرآك ،والنظر إلى اللرآك مدن

( )6تار

اللرآك للمستشرق األلماين تي دور ن لداه ترجمة وورامة نلد ة ،محمد ر ا الدويلي6( ،ع-34

.)35
( )2أمين ال

لي6266-6325( :م) ،ولدد يف مصدر ،وت درج يف مدرسدة اللعدام الشدرعي سدنة 6228م،

عدين إمامدا للمف

ددية المصدر ة برومدا ثددم يف بدرلين ،وأتلدن اإل طاليددة واأللمانيدة ،وعداد إلددى مصدر سددنة

6221م ،وعم د بالتدددر س حتددى تلاعددد سددنة 6256م ،مددن اتبدده( :منددام ت د ددد يف النح د والبال ددة
واألدب والتفسددير) ،و(مددن مدددي اللددرآك) ،و يرمددا .انظددر :ات امددات التفسددير يف اللددرك الرابددع عشددر
اله ري ،هد الرومي ،مؤسسة الرسالة ،ط6463 ،3مدع6221م3( ،ع.)286-288

()23

النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
حيث م اتداب العربيدة األادا وأثرمدا األدبدي األعظدم( .)6واداك درو أك دراسدة
اللرآين نبغي أك تتناول الظروف العامة التي أحاطد بدالن

الن

 ،مدع تحليلده

بددالنظر إلددى مفرداتدده وتتب دع أصد لها ومعانيهددا يف العصددر الددتي نددزل يدده اللددرآك،
والليددام باسددتلرام تلددك المعدداين بم تلددف اسددتعماالهتا يف اللددرآك .امددا دعددا إلددى
االستعانة بالصنعة النح ة وصد بياك المعنى اللرآين وتحد دده ،والنظدر يف اتفداق
اللددرارات الم تلفددة ل ،ددات ،وتم دد ال مددال اللدد لي يف األسددل ب اللددرآين،
الستشددفاف خصددائ

الرتاايددب العربيددة ،ومعر ددة المزا ددا ال اصدة هبددا بددين آثددار

العربية( .)2واورتح ال

عيا جد ددا ،ال عتمدد علدى

لي تفسير اللرآك تفسيرا م

تفسير الس ر واألجزام؛ ألك ذلك ال مكن المفسر -حسب ال

لي -مدن الفهدم

الدويق واإلدراك العميق لمعانيه ،ولدن سدتطيع ذلدك إال إذا «وودف المفسدر عندد
ع ليستكمله يف اللرآك و ستلصيه إحصدام ،يدرد أولده إلدى آخدره ،و فهدم

الم

الحله بآخره»(.)3
ال

لي ،التي اطلع على أعمال المستشروين أثنام عمله اإمدام للمف

دية

المصر ة يف روما وبرلين ورابة سبع سن ات (6221-6228م) ،وجدد أك العنا دة
( )6م جز دائرة المعارف اإلسالمية ،مادة التفسير ،أمين ال
6463مدع6223م3( ،ع.)2331
( )2المرجع نفسه3( ،ع.)2341-2346
( )3المرجع نفسه3( ،ع.)2332

()22

لي ،مراز الشاروة لإلبداع الفكري ،ط،6

النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
باللفو اللرآين وتتبعه ،والعم علدى ترتيدب اللدرآك ترتيبدا زمنيدا ،سديك ك وسديلة
لفهم وتفسير اللرآك ،تفسيرا م

عيا صحيحا .وأشار إلى أنه اطلع علدى اتداب

ن لدادده( :تددار اللددرآك) ،وذاددر أك شددابا مددن خر ددي اليددة انداب المصددر ة
«جامددد» ،حسددب تعبيددره ،بمسدداعدة مددن أسدداتتته األلمدداك والعددار ين باللغددة
األلمانية ،يف ترجمة متا الكتاب للعربية ،دوك أك تار مدن مد مدتا الطالدب وال
من ساعده .وذار أك الرتجمدة لدم تطبدع ،وودال« :حالد ع ائدق تا هدة دوك طبدع
الكتاب ،مع أك أبحداث مدؤالم المحددثين ودد أ ا د علدى تلدك الم

د عات

أب ابدا مددن العنا دة العلميددة»( .)6ادالم ال د لي دددل علدى أندده ودرأ الكتدداب بنسد ته
األلمانية ،وترجمته العربية المشار إليها ،وأع ب هبا ،وظهر تأثره هبدا مدن خدالل
نظر ته التفسير ة التي و عها لتفسير اللرآك .اما ذار أك أمين ال د لي «ودد مهدد
للمنه البياين يف اللرآك بدراسة يف (تار

اللرآك) م ط ط بمكتبته»(.)2

( )6م جز دائرة المعارف اإلسالمية ،مادة التفسير ،أمين ال

لي ،مراز الشاروة لإلبداع الفكري ،ط،6

6463مدع6223م3( ،ع.)2342
( )2أمين ال

لي ومنه ه يف تفسير اللرآك ،عبد السالم حيدر ،م وع ط اسين ،على الراب :
http://tawaseen.com/?p=2491

وانظر :أدبية الن

اللرآين بحث يف نظر ة التفسير ،عمر الليام ،المعهد العالمي للفكر اإلسالمي،

رجينيا ،ط6432 ،6مدع2866م ،ص.54 ،58

()38

النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
أما عن تطبيلات أمين ال

لي لنظر ته يف التفسير ،إنه لم لدم تطبيلا عمليدا

لتلدك النظر دة إال يف حددود ديلة ،لدد جمدع ثالثدة أحاد دث إذاعيدة أللامدا بددين
عامي  ،6246و6242م ،تناول يها م

عات( :اللادة الرس ) و(يف رمعداك)

و(يف أم د الهم) ،يف اتدداب واحددد ،صدددره بملدمددة بددين يهددا المعددالم األساسددية
لمنه دده األدبددي( ،)6الددتي مددر بالمراحدد التاليددة؛ قلم حسههن قألولهها :التفسددير
الم

د عي لللددرآك .قلم حسههن قلثينيههن :الرتتيددب الزمنددي ل ،ددات ذات الم

د ع

ال احد .قلم حسن قلثيلثن :الدراسة ،وتشم :
 -1دراسة حد ل اللدرآك تعتندي بده ،وتشدم تار ده وجمعده وترتيبده وبيئتده
الماد ة والمعن ة...إل .
 -2ودراسة يف اللرآك :تعتني بمفرداته من حيدث المعندى اللغد ي واللدرآين،
ودراسة تط ر متا المعنى وتدرجاته عدا العصد ر ،وايفيدة اسدتعماله يف اللدرآك،
مع االمتمام بدراسة المرابات اللغ دة وبال تهدا ،وتلمدس ال مدال الفندي يهدا،
باالستعانة بعل م األدب من نح وبال ة(.)2

( )6أدبية الن

اللرآين بحث يف نظر ة التفسير ،ص.66

( )2ات امددددات التفسددددير يف اللددددرك الرابددددع عشددددر اله ددددري ،هددددد الرومددددي ،مؤسسددددة الرسددددالة ،ط،3
6463مدع6221م3( ،ع.)322-336
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النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
إك مته المراح التي ذارما ال

لي يف نظر ته ،تظهر تأثره بمدرسة ن لداده

التي امتم باللفو والرتتيب الزمني لللرآك .إذا اداك ن لداده هددف مدن عملده
بياك مصدادر اللدرآك ،امدا زعدم؛ دإك ال د لي أعلدن أنده هددف إلدى هدم تفسدير
اللرآك ،وبياك إع ازه ،وتلمس ال مال الفني واألدبي يه ،ومع ذلك إنده و دع
و اعد لم ستطع م نفسه االلتدزام واإلحاطدة هبدا؛ لدتلك لدم درتك نتاجدا تفسديرا
علميا شامال لنظر تده يف ودرامة الدن

اللدرآين ،واد مدا تراده مدن دراسدات وليلدة

أظهرت الفارق بين ال اوع التي ودمه والم ال الدتي دعدا إليده( .)6وانتلدد بداح ك
نظر ته يف التفسير البياين لللرآك( ،)2التي سار عليه تالميته مدن بعدده ،حيدث أندت
بععهم تآليف يف الدراسات اللرآنية تفاوت يف مست اما ،وتدراوح الم ودف منهدا
بدددين اللبددد ل والدددر ض ،فدددي حدددين الوددد أعمدددال تلميتتددده وزوجتددده عائشدددة
عبد الرحمن ،الشهيرة ببن الشاطئ( ،)3وب ال جيدا يف األوساط البح ية ،وجددت
( )6انظر نم ذجا لتطبيلات أمين ال

لي لمنه ه ونلدما :ات امات التفسير يف اللرك الرابع عشر اله ري،

هد الرومي3( ،ع .)223-283وانظر :أدبية الن

اللرآين ،عمر الليام ،ص.61-62

( )2ات امات التفسير يف اللرك الرابع عشر اله ري ،هد الرومي3( ،ع.)232-212
( )3عائشة عبد الرحمن6223-6263( :م) ،درس اللغة العربية ،وحصل على الدات راه عدام ،6258
عملد يف الم ددال األادداد مي ،ونالد جددائزة الملددك يصد عددام 6224م .تراد أا ددر مددن  48اتابددا،
أبرزما( :التفسير البياين لللرآك الكر م) ،و(اللرآك ووعا ا اإلنساك) ،و(سديدات بيد النبد ة) ،و يرمدا.
انظدددر :ش صددديات وم اودددف عربيدددة ومصدددر ة ،محمدددد سدددليم العددد ا ،دار المعر دددة ،بيدددروت ،ط،6
6425مدع2884م ،ص.365-351
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النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
أعمددال تالميددت آخددر ن أشددرف علددى رسددائلهم ال امعيددة أمددين ال د لي نفسدده،
اسددته انا ور عدا؛ لددد وجدده وأشددرف أمددين ال د لي علددى رسددالتين أادداد ميتين
أثارتددا ا يددرا مددن النلددد يف أوسدداط البدداح ين المصددر ين ،التددزم يهمددا الباح دداك
خط ات النظر ة المنه يدة التدي وددمها أمدين ال د لي للتفسدير .وااند الرسدالة
األولى لمحمد أحمد خلدف الل( ،)6بعند اك( :الفدن اللصصدي يف اللدرآك) ،وددمها
عددام 6241م ،للحصدد ل علددى درجددة الدددات راه ،لكنهددا أثددارت نلدددا واسددعا،
ور ع ألك «أسا

مته الرسالة أك اللص

يف اللدرآك عمد ندي خا دع لمدا

عع له الفن من خلق وابتكار ،من ير التزام الصدق التار ي وال اوعي»(.)2

( )6محمددد أحمددد خلددف الل6233-6284( :م) ت ددرج يف مدرسددة دار العل د م العليددا  ،6223ثددم در
الفلسفة وعلم النفس ب امعة لندك .تدرج يف المناصب ال امعية ،ولده مؤلفدات وبحد ث عد ددة ،منهدا:
(الفن اللصصي يف اللرآك) ،و(اللرآك ومشكالت حياتنا المعاصرة) ،و(دراسات يف الدنظم والتشدر عات
اإلسددالمية) ،و يرمددا .انظددر :نظددرات شددرعية يف كددر منحددرف ،سددليماك بددن صددال ال راشددي ،نس د ة
إلكرتونية3( ،ع )2وما بعدما .وانظر :الراب goo.gl/LPNxuV :

( )2جام متا يف تلر ر الفاحصين للرسالة .انظر :أعالم وأوزام يف ميزاك اإلسدالم ،سديد بدن حسدين العفداين،
دار ماجددد عسدديري للنشددر والت ز ددع ،جدددة ،ط6424 ،6مدددع2884م6( ،ع .)426وعددرض العفدداين
م م عة ابيرة من آرام العلمام حد ل الرسدالة ومدا يهدا مدن ز دغ ،مدع أم لدة تؤادد مدا ذمدب إليده مدؤالم
العلمام ب ص ص تلك األطروحدة .انظدر :المرجدع نفسده6( ،ع .)436-426وحد ل وصدة األطروحدة
ونلدما ،انظر :ات امات التفسير يف اللرك الرابع عشر اله ري ،هد الرومي3( ،ع.)216-252

()33

النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
أمدا الرسددالة ال انيددة :كاند للباح ددة تغر ددد السدديد عنددا( ،)6تلدددم هبددا سددنة
 6265لكليددة انداب يف جامعددة االسددكندر ة لني د درجددة الماجسددتير ،وحمل د
األطروحة عند اك( :أصد ات المدد يف ت

دد اللدرآك) ،واداك ال د لي ععد ا يف

ل نة المناوشة ،ووي  :إك البحث ااك مدن ت جيهدات ال د لي نفسده( .)2ور دم أك
الطالبة منح درجة جيد جدا مع ت صية بالتعد  ،إال أك االعرتا ات الالحلدة
على الل نة المانحة أووف من تغر د الدرجة العلميدة ،وثدارت زوبعدة ابيدرة يف
األوسدداط المصددر ة( .)3وادداك االعددرتاض علددى أطروحددة تغر ددد ،أهنددا «ووع د يف
أخطددام تمددس العليدددة ،ب د هتدددم األسددا

األصددي الددتي ل د م عليدده اإلسددالم،

وتددؤذي إ مدداك المددؤمنين يف أعددز مددا عتددزوك بدده ومد اللددرآك .وذلددك بمددا زعمتدده
الطالبة وأادته يف أا ر من م

ع من أك اللدرآك الدتي تعبدد بده المسدلم ك لديس

منزال من عند الل ،أو م منزل من عند الل بمعناه ال بلفظه ،وم ما لم رؤ أحدد

( )6تغر د السيد عنا :ت رج

يف الية انداب عام 6268م ،حصل

على الدات راه عام 6216م ،يف

الص تيات وعل م االتصال ،وعمل يف ال امعات المصر ة .انظر :الم وع الرسمي ل امعة عين شمس
على اإلنرتن  .وانظر :أعالم وأوزام يف ميزاك اإلسالم ،سيد بن حسين العفاين6( ،ع.)431
( )2المرجع نفسه6( ،ع.)433
( )3لمعر ة وصة األطروحة واألحداث المرا لة انظر :حص ننا مهددة من داخلها ،محمد محمد حسين،
مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط6484 ،3مدع6233م ،ص.262
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النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
من المسلمين على الل ل به ،ب ما لم

درؤ المالحددة علدى ال هدر بده يف وطدن

إسالمي»(.)6
واجه مدرسة أمين ال

لي انتلادات ابيرة ،انصب بععدها علدى ال د لي

نفسه ،ووي  :إك أمم أ كاره التي لم تكتب وااك ب هدا لطالبده تلد ل :إك «الد حي
مددا م د إال شددع ر داخلددي مددن عنددد النبددي ﷺ ،وأك اللددرآك وسددماك :وسددم م د
الندد اميس الك نيدددة .واللسدددم ال ددداين :المعددامالت .والمعدددامالت وسدددم خددداص
بم تمددع خدداص ،وبددالعرب ،ومدد وابدد للتغييددر .أي إك اإلسددالم لدديس نظامددا
اجتماعيا ،وإنما م د ن الم

االمسيحية»( .)2وم بالطبع ،اهتام خطير ،وادالم

ؤاد ما ااك ردده المستشرو ك ح ل ال حي واللرآك ود ن اإلسالم عامة.

( )6حص ننا مهددة من داخلها ،محمد محمد حسين ، ،ص .223وذار الكاتب نماذج مما أوردته الطالبدة
يف بح ها ،تصب الها يف خانة تأايدما على بشر ة اللرآك ونفي إع ازه ،ونفي الت ويف التي لد م علدى
االعتماد على السماع واالتصال الش صي يف حفو اللرآك وت

دده .انظدر :المرجدع نفسده ،ص-223

.234
( )2إعادة النظر يف اتابات العصر ين يف
ص.626

()35

م اإلسالم ،أن ر ال ندي ،دار االعتصام ،اللامرة ،ط،6

النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
ب -حممد أركون ونصر حامد أبو ز د ودراسة القرآن:
المتتبع للمشدروعات الفكر دة التدي تددع لدراسدة الدن

اللدرآين

دد أهندا

مرت ب الث مراح :
 -1محددداوالت المفكدددر ن العدددرب والمسدددلمين ،أم دددال محمدددد عبدددده(،)6
وجمال الد ن األ غداين( ،)2ومحمدد رشديد ر دا( ،)3إلعدادة ودرامة الدرتاث العربدي
واإلسالمي للبحث عن أسباب االنحطاط والت لف التي عاين منها المسدلم ك،
وطرح مشروعات كر ة هنع ة ت ق بدين الدن

الشدرعي والحعدارة الغربيدة،

( )6محمد عبده6266( :ع6323-6342ع ،)6285ولد يف محلة نصر ،تللى عل مه باألزمر .الزم ث رة
عرابي وحكم عليه بالنفي ثالث سن ات ،و عد من أاا زعمام اإلصالح يف اللرك التاسع عشر؛ انظر:
األعالم ،خير الد ن الزرالي ،بيروت ،دار العلم للمال ين ،ط6( ،2882 ،65ع.)252
( )2جمال الد ن األ غاين :ولدد عدام (6254ع6333م) يف أ غانسدتاك ،وبععدهم ودال :يف إ دراك .نشدأ نشدأة
علمية ،وااك عرف لغات متعددة .أصدر جر دة العروة ال ثلى مع محمد عبده سدنة (6386ع،)6334
واددداك معدددرب الم ددد يف ال دددرأة والشددد اعة ،ولددده مؤلفدددات منهدددا :الدددرد علدددى الددددمر ين ،تددد يف يف
(6364ع .)6321انظر :األعالم ،خير الد ن الزرالي6( ،ع.)663
( )3محمد رشيد ر ا :صاحب م لدة المندار ،ولدد عدام (6232ع )6365يف طدرابلس بلبنداك ،رحد إلدى
مصر عام 6365مدد ،والزم الشدي محمدد عبدده ،وأنشدأ مدرسدة الددع ة واإلرشداد ،تد يف باللدامرة عدام
(6354ع ،)6235من آثاره :تفسير اللرآك الكدر م ،ولدم كملده ،وتدار
و يرما؛ انظر :المرجع نفسه5( ،ع.)626

()36

األسدتاذ اإلمدام محمدد عبدده،

النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
ولددم رج د ا يف أبحدداثهم عددن الطر لددة البح يددة المتعددارف عليهددا ددمن نطدداق
البحث اإلسالمي.
 -2المحاولددة ال انيددة اان د يف بدا ددة ال مسددينيات ،حددين ظهددرت مدرسددة
األمنام ،وظهرت معها منه يدة جد ددة للدرامة الدن
تار ية ولغ ة للن

 ،وااك على رأ

اللدرآين ،تلد م علدى دراسدة

تلك المدرسة أمين ال

لي.

 -3ويف هنا ة الستينيات ،وبعد الهزائم التي مني هبا العرب والمسلم ك على
د الصها نة ،يف نكسدة حز راكع نيد 6261م ،تكداثرت الكتابدات التدي راحد
تنبف باح ة عن أسدباب الهز مدة يف الدرتاث والتدار  ،وبددأت األصد ات ترتفدع
مطالبة بإعادة ورامة الرتاث ،للبحث عن أسباب ال ل  ،ظهدرت دراسدات ا يدرة
أرجع ال ل يف الم تمع وتفكيره التي أدو للهز مة ،إلى طر لة التعامد مدع
الرتاث ،ومنام دراسة الن

اللرآين والدد ني .واداك أمدام مدؤالم مندام

ربيدة

جامزة ،تللف ما بدال تحفدو ،بد بانبهدار وتسدليم ،ممدا أندت م م عدة ابيدرة مدن
األبحاث التي سلك مسلك البحث الغربدي االستشدراوي وتعاملد مدع اللدرآك
باعتباره نصا تار يا ير ملد (.)6

( )6انظر :وعية ورامة الن

اللرآين ،امحمد رحماين ،وزارة األوواف والشؤوك اإلسالمية ،المغرب،

6438مدع2882م ،ص.16-13
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النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
ولبياك نماذج من مته الدراسات اخرتت مفكر ن ظهراك -بشك وا
تأثرممددا بمدرسددة ن لدادده االستشددراوية يف دراسددة الددن

-

اللددرآين ،وممددا :محمددد

أرا ك ،ونصر حامد أب ز د.
أولًا :حممد أركون ورفع دائق القدسية دن القرآن:
رأو أرا ك( )6أنه لم عد ممكنا أك نتكلم عن االستشراق والمستشدروين امدا
انددا نفع د حتددى السددبعينيات مددن اللددرك العشددر ن ،مددن أج د ر عددهم وإدانددتهم
واإلعددراض عددن إنتدداجهم العلمددي ،ب د

ددب أك نل د م برتجمددة أمددم األعمددال

الم صصددة يف الدراسددات اإلسددالمية التددي نت هددا مددؤالم المستشددرو ك لكددي
نتمكن من مناوشدتها علدى أسدس علميدة م

د عية ،ال علدى أسدا

إ دد ل جي

وعلائدددي .و ددرب أرادد ك م دداال بكتدداب( :الالمدد ت والم تمددع يف اللددروك
ال الثة األولى لله رة) التي ألفه المستشدرق األاداد مي األلمداين ج ز دف داك

( )6محمد أرا ك :ولد عام  6223يف بلدة أماز غية بال زائر .در

يف ومراك ،ثم در

األدب العربي

واللان ك والفلسفة ب امعة ال زائر ،وانتل بعدما إلى الس رب ك ببار س وحص على الدات راه .ترك
مؤلفات ا يرة ،منها :اإلسالم أصالة وممارسة ،وتار ية الفكر العربي اإلسالمي ،والفكر اإلسالمي
ورامة علمية ،والعلمنة والد ن ،و يرما .ت يف يف  2868ببار س ود ن يف المغرب؛ انظر :اللرامة
األرا نية لللرآك دراسة نلد ة ،أحمد ا
ط2862 ،6م ،ص.54-23

()33

السعدي ،مراز الحعارة لتنمية الفكر اإلسالمي ،بيروت،

النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
إ

Van Ess

 ،)6(Josephورأو يددده تحلددديال علميدددا اشدددتهرت بددده المدرسدددة

الفيل ل جية األلمانية منت اللرك التاسع عشر على حد و له ،وعداب علدى العدرب
والمسلمين عدم ترجمتهم لهتا الكتاب التي ح ي أ كارا -برأي أرا ك« -لد
اان منش رة ومتداولدة بدين الطلبدة والم لفدين وجميدع مدن همده التعدرف علدى
ان اق الروحية واألخالوية والفكر ة اإلسدالمية لكداك النشداط اإلبدداعي وال د
ال لايف واالجتماعي واألنظمة السياسية يف جميع البلداك اإلسدالمية علدى يدر مدا
مي عليه انك!»(.)2
وحتى نعرف مدو أممية متا الكتاب ،التي عده أرا ك مرجعا أساسا لكد
مددن ر ددد م اصددلة البحددث يف ددرتة اللددروك اله ر ددة ال الثددة األولددى نلتددبس رأ دا
ل

ز ف اك إ

ح ل اإلسالم ل ل يه :إك اإلسالم نشأ بعد مرور زمن ط د

على نشأة اللرآك .و ل ل « :ع ر المدرم يف اللدرآك علدى مصدطل (مسدلم ك) ،إال

( )6ج ز ددف دداك إ

 :Joseph Van Essأادداد مي ألمدداين مت صد

يف علددم الكددالم اإلسددالمي ،مددن

مؤلفاتدده :م س د عة علددم الكددالم الالم د ت والم تمددع يف اللددرنين ال دداين وال الددث لله ددرة ،يف خمسددة
م لدات؛ انظر :تح الت الحليلة عا التار  ،ماشم صال  ،م وع مؤمند ك بدال حددود ،2864 ،علدى
الراب goo.gl/lPbZrP :

( )2اللرآك من التفسير الم روث إلى تحلي ال طاب الد ني ،محمد أرا ك ،ترجمة :ماشم صال  ،دار
الطليعة ،بيروت ،ط2885 ،2م .3 ،واتاب ج ز ف اك إ
يما بعد عن دار ال م  ،عام 2883م.

()32

التي أشاد به أرا ك ،ترجم للغة العربية

النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
أك اللرآك أراد هبتا المصطل اإلشارة إلى أنا

معينين :إلى أولئدك المشدراين،

الت ن أعلند ا ،ارمدا أو ط اعيدة ،إسدالمهم بعددما ادان ا لدسد ك الكعبدة يف مكدة
يما معى من الزمن ،متا يف حين ااك اليهد د والمسديحي ك عتداوك مدن جملدة
المددؤمنين أ ع دا ،مددن جملددة الطائفددة األولددى ،هددؤالم تددم اسددتبعادمم مددن جملددة
المؤمنين يف زمن الحق ،يف عهد ال ليفة عبد الملك .وهبدتا النحد

ددا اإلسدالم

إسالما يف هنا ة اللرك اله ري األول»(.)6
ولسنا يف وارد عدرض آرام المستشدرق ج ز دف داك إ  ،الدتي أع دب بده
أرا ك ،لكن مته اإلشادة ترجدع إلدى تبندي أراد ك نفسده لمدنه التار يدة الدتي
در
الن

من خالله مدتا المستشدرق وأم الده مدن منتسدبي مدرسدة ن لداده البح يدة،
اللرآين( .)2للدد در

أراد ك الدن

اللدرآين باعتبداره نصدا تار يدا ،أجدرو

( )6ح ار مع المستشرق ج ز ف اك إ  ،يف م لة كر و ن ،ترجمة :عدناك عبا

علي ،د سما

 ،2866على الراب :
http://www.goethe.de/ges/phi/prj/ffs/the/a96/ar8626506.htm

( )2أثنى أرا ك اتلك على اتاب المستشروة جداالين شدابي المعند ك بدد(:رب اللبائد  -إسدالم محمدد)،
التي وام -اما وصفها أرا ك« -بلرامة تار ية منتظمة ودويلة لل طداب اللدرآين ذاتده» .ومدي واحددة
من المستشروين الت ن بح ا يف تار

الن

اللرآين ومصادره .وعلق ماشم صال المدرتجم الم لد

لكتب أرا ك على متا ال نام وائال« :متا الكتاب عتا حدثا بالمعنى الحليلي للكلمة؛ هد شدك أادا
عملية أرخنة للن

اللرآين حصل حتدى انك ،ونلصدد باألرخندة مندا :الكشدف عدن تار يدة ال طداب

اللرآين عن طر ق ربطه بالبيئة ال غرا ية والطبيعيدة والبشدر ة  -اللبائليدة لشدبه ال ز درة العربيدة يف اللدرك

=

()48

النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
عليه المعاملة نفسها التي در

من خاللها اإلن ي والت راة ،وأادد علدى أك «مدا

ادداك وددد وب د وع ِّلددم و ِّسددر وعدديف عليدده بصددفته ال د حي يف السددياوات اليه د ددة
والمسددديحية واإلسدددالمية نبغدددي أك ددددر

أو لدددارب منه يدددا بصدددفته ترايبدددة

اجتماعيددة لغ ددة مدعمددة مددن وب د العصددبيات التار يددة المشددرتاة واإلحسددا
باالنتمام إلى تار

الن اة المشدرتك لددو ال ميدع»( .)6ومد هبدتا ودام بمدا ودام بده

المستشددرو ك أنفسددهم ،حددين طبل د ا مددنه دراسددة العهددد اللددد م علددى اللددرآك
الكر م.
وادداك محمددد أرادد ك ر ددد أك طددرح مفه مددا جد دددا لإل مدداك؛ اإل مدداك
الحد ث و ق رؤ ته ،عطلع «بكد متغيدرات التدار

وحراياتده ،و لبد بإعدادة

النظر بكد شديم بمدا يهدا األصد ل المؤسسدة ،مدن أجد انتهااهدا وإعادهتدا إلدى
الظددروف المشددرتاة لل دليددة االجتماعيددة»( .)2وم د عددين مددا وام د بدده مدرسددة
ن لداه ،التي تعامل مع النص ص الملدسة من مبددأ اجتمداعي وتدار ي ،دوك

=
السابع الميالدي .ومعل م أك ال طاب اللرآين ود برع يف التغطية على مته التار ية عن طر ق رب نفسه
باستمرار بالتعالي التي ت اوز التار

األر ي اليا أو عل عليه»؛ انظر :اللرآك من التفسير المد روث

إلى تحلي ال طاب الد ني ،محمد أرا ك ،مامف .26
( )6المرجع نفسه ،ص.26
( )2أ ن م الفكر اإلسالمي المعاصر؟ محمد أرا ك ،ترجمة :ماشم صال  ،دار الساوي ،بيروت ،ط،4
2868م ،ص.66
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النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
أي اعتبار للدسية الن

الد ني .وااك طم ح أراد ك ت لدى بندزع مالدة اللداسدة

عن ال حي حتى نظر إلى اللرآك على أنه حدث واوعي ،ومدن ثدم ت دب دراسدته
ب صفه نصا لغ ا دوك اعتبار لبعده اإللهي ،يددر

ادن

تدار ي أدبدي تطبدق

عليه المنام الحد ة الم تلفدة يف دراسدة النصد ص األدبيدة والتار يدة؛ ولهدتا
دعا أرا ك إلى اسدت دام الدراسدة التفكيكيدة للنصد ص الملدسدة وإلدى ورامهتدا
علدى أهندا نصد ص تار يدة منفصدلة عدن مصددرما( ،)6ومد مدا ودام بده المدنه
الفيل لد جي الددتي اعتمدددت عليدده مدرسددة ن لدادده األلمانيددة ،التددي أشدداد أراد ك
نفسده ب هد د مؤسسدها ن لدادده ،وتحسدر بدأك ال هد د االستشدراوية ت وفد عددن
م اصلة مسار ن لداه يف أبحاثه ال اصة باللرآك(.)2
اما سدعى أراد ك لنفدي صدفة الملدد

عدن الدن

الدد ني ،عدا اسدت دامه

لمفهد م (الم يددال الددد ني) الددتي ادعددى أندده ال هدددف إلددى ندزع صددفة العلالنيددة
وال اوعية عن أي تراث د ني ،لكنه تي له النظر إلى الن

اللرآين من وجهة نظر

(أن رب ل جية)( ،)3ومتا عني أنه تعام مع الرتاث الد ني ب صدفه من دزا جماعيدا
( )6انظر :وعية ورامة الن

اللرآين ،امحمد رحماين ،ص.26

( )2انظر :الفكر األص لي واستحالة التأصي نح تار

آخر للفكر اإلسالمي ،محمد أرا ك ،ترجمة:

ماشم صال  ،دار الساوي ،بيروت ،ط ،6222 ،6ص.44
( )3اللرآك من التفسير الم روث إلى تحلي ال طاب الد ني ،محمد أرا ك ،ص .22وانظر :العلمنة
والد ن ،اإلسالم المسيحية الغرب ،محمد أرا ك ،دار الساوي ،بيروت ،ط6226 ،3م ،ص.22-21
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النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
صا ه العل ال معي للمسلمين( .)6ومن خالل تعام أراد ك مدع الدن

اللدرآين

باعتبدداره منت ددا تار يددا ،ودراسددته و ددق مددنه التفكيكيددة ،لددد ردد ملدد الت
المستشدددروين ،وخص صدددا مستشدددروي مدرسدددة ن لداددده ،يمدددا ددد
المسدديحي واليه د دي لللددرآك ،و يمددا تعل دق باللص د

األصددد

اللددرآين ومصددادره ،امددا

شكك ب مع اللرآك وحفظه ،وشكك بما يه من تشر ع وأحكام ،امدا راح نتلدد
منام العلمام المسلمين يف دراسة اللرآك الكر م(.)2
وال أجددد حاجددة للت س دع أا ددر يف عددرض آرام محمددد أرا د ك ح د ل اللددرآك
الكر م ،اما لن أخ ض يف الرد عليه ،مكتفية ببياك تدأثره بالمدرسدة االستشدراوية
لن لداه ،ر م أنه زاد عليهدا باسدت دام مصدطلحات لسدفية حد دة ،امدا حداول
إعطام أممية واوعية لدراساته تلك ،يف ا هنا تفكر يما لم فكدر يده ودبال ،وتفدت
م اال لتعر ة األص لية الد نية والتعصب الفكري ،وتش ع على البحث العلمدي
والتفكير الحر اما ااك دعي(.)3

( )6أدبية الن

اللرآين ،بحث يف نظر ة التفسير ،عمر الليام ،ص.635

( )2للت سع انظر :األثر االستشراوي يف م وف محمد أرا ك من اللرآك الكر م ،محمد بن سعيد
السرحاين ،نس ة إلكرتونية على اإلنرتن  ،ص 63وما بعدما.
( )3تح الت الحليلة عا التار  ،ماشم صال  ،مؤمن ك بال حدود ،2864 ،الراب goo.gl/lPbZrP :
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النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
ثانيًا :نصر حامد أبو ز د ونظرته للنصّ بادتباره منتَجًا ثقافيًّا:
ااك نصر حامد أب ز د( )6حر صا على تلد م نفسه اامتداد نلددي وتطد ري
لمدرسة أمين ال
ال

لي يف الدراسات اللرآنية ،وااك أم أك ك ك« :تط ر مدنه

لي ،و لدا إلن دازات المعر دة المتناميدة يف م دال العلد م اإلنسدانية (خاصدة

األلسنية والتأو لية) ،أك م ت اوزا لحالة الرا د يف م ال الدراسات اللرآنيدة،
ذلددك الرا د د الددتي لددم تسددتطع جه د د مدرسددة ال د لي -ألسددباب ا يددرة -أك
تت طاه»()2؛ لتلك لد ار
على ما ودمه أمين ال

نصر حامد أب ز د حياته لتط ر مدنه لد م أساسده

لي من دراسات ح ل اللرآك الكر م باعتباره نصدا لغ دا،

وااك ل ل« :إك البحدث عدن مفهد م الدن

لديس يف حليلتده إال بح دا عدن ماميدة

( )6نصر حامد أب ز د :ولد يف طنطا عام 6243م ،عم يف عدد من ال ظائف األااد مية يف جامعة اللامرة
وأستاذا زائرا يف جامعة أوسااا للغات األجنبية بالياباك ،وأستاذا زائرا يف جامعة ليدك هب لندا .تعرض أب
والردة،
ز د لمحنة عندما تلدم ببحث للحص ل على درجة أستاذ يف جامعة اللامرة حيث اتهم (بالكفر) ِّ
وحدث

اللعية المعرو ة التي طالب

بفصله عن زوجته وانته

برتاه مصر إلى المنفى ،منت 6225

بعد أك حص على درجة أستاذ .ترك مؤلفات ودراسات ا يرة ،منها( :االت اه العللي يف التفسير)،
و( لسفة التأو ) ،و يرما .اما حص على ج ائز عالمية ا يرة .عاد إلى مصر وب و اته بأسب عين
على إثر مر ه و ارق الحياة عام 2868م .انظر :م وع جائزة ابن رشد ،السيرة العلمية لنصر حامد أب
ز د ،على الراب :
http://ibn-rushd.org/arabic/CV.Abu-Zaid.A.htm

( )2إشكالية تأو اللرآك ود ما وحد ا ،نصر حامد أب ز د ،نس ة إلكرتونية ،ص.32-36
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النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
اللرآك وطبيعته ب صفه نصا لغ ا ،وم بحث تناول اللرآك من حيدث مد اتداب
العربية األاا وأثرما األدبي ال الد؛ اللرآك اتاب الفن العربدي األودد  ،سد ام
نظر إليه الناظر علدى أنده ادتلك يف الدد ن أم ال .ومدتا الددر

األدبدي لللدرآك يف

ذلك المست و الفني ،دوك نظر إلى اعتبار د ني ،م ما نعتدده وتعتدده معندا األمدم
العربية أصال ،العربية اختالطا =ملصدا أول ،و ر ا أبعدد،

دب أك سدبق اد

رض و تلدم ا ملصد»( .)6واما ظهر إك مدتا الكدالم الدتي والده نصدر حامدد
أب ز د م زبدة ما ااك دع إليه أمين ال

لي يف دراسداته واتاباتده حد ل الدن

اللرآين ،إال أك نصر حامد أب ز د ود وال يف اللرآك ما لم صرح بده أمدين ال د لي
نفسه ،حين اعتا أك الن

اللدرآين مد مندت ثلدايف ،وودال« :إك الدن

يف حليلتده

وج مره منت ثلايف ،والملص د بتلك أنه تشدك يف ال اودع وال لا دة خدالل درتة
تز د عن عشر ن عاما ،وإذا اان مدته الحليلدة تبددو بد هيدة ومتفلدا عليهدا ،دإك
اإل ماك ب ج د ميتا ز لي سابق للن

ع د لكي طمس مدته الحليلدة البد هيدة،

و عكر من ثم إمكانية الفهم العلمي لظامرة الن

( )6مفه م الن

دراسة يف عل م اللدرآك ،نصدر حامدد أبد ز دد ،الهيئدة المصدر ة العامدة للكتداب ،اللدامرة،

 ،6228ص.62
( )2المرجع نفسه ،ص.21
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»(.)2

النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
وادداك ل د ل« :ال مكددن أك نتحدددث عددن لغددة مفاروددة لل لا ددة وال اوددع ،وال
مكن من ثم أك نتحدث عن ن

مفارق لل لا دة وال اودع أ عدا ،مدا دام أنده ند

داخ إطار النظام اللغ ي لل لا ة»(.)6
إك نصر حامد أب ز دد ،مدن خدالل رأ ده مدتا ،نظدر للدن

اللدرآين علدى أنده

منت ثلايف بشري ،واالمه مدتا ال تلدف عمدا ودرره ن لداده عنددما راح بحدث
عن مصادر اللرآك ،و در

ألفاظه دراسة تار ية يل ل جية ،منطللا من ر ية

بشر ة مصدره ،دوك أك ك ِّلف نفسه عنام البحث يف ر ية إلهية مصدره ،وم ما
جع منه ه واصرا ،و ير علمي ،ونتائ ه منحازة و ير واوعية .ور م أك أبا ز دد
ال نفي المصدر اإللهدي لللدرآك ،وال وداسدته( ،)2لكنده تعامد مدع الدن
و ق األسا

اللدرآين

ذاته التي تعاملد معده مدرسدة ن لداده باعتبداره منتميدا إلدى ثلا دة

البشر.
أثددارت آرام أبددي ز ددد حد ل اللددرآك ردود عد ابيددرة ددده ،واتهددم بددالكفر،
ور ع
( )6مفه م الن

الدردة( ،)3ممدا د عده للدد اع
دده وعدية تفر دق بينده وبدين زوجتده بسدبب ِّ
دراسة يف عل م اللرآك ،نصر حامد أب ز د ،ص.21

( )2ل ل أب ز د يف متا« :إك أل مية مصدر الن

ال تنفي واوعية محت اه ،وال تنفي من ثم انتمامه إلى ثلا ة

البشر»؛ انظر :المرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
( )3لالطالع على تفاصي ذلك مكن مراجعة اتاب أبي ز د( :التفكير يف زمن التكفير) ،حيدث و دع يده
عرائض الدعاوو التي ودم للتفر ق بينه وبين زوجته ،اما و ع متارات الدد اع عنده؛ انظدر :التفكيدر

=
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النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
بص رة أشد عن آرائه ،حيث عم على بياهنا وتدعيمها ،جاعال من دراساته تلدك
وسيلة لما أسدماه نلدد ال طداب الدد ني والدد اع عدن حر دة التفكيدر والعليددة(.)6
وعندما ات ت نصر حامد أب ز د المنه اللغ ي التدأو لي وسديلة لدراسدة الدن
اللرآين باعتباره منت ا ثلا يا ،در

ظامرة الد حي اعتمدادا علدى ارتبداط ظدامر

ِّ
الشدعر والكهاندة بدال ن يف العلد العربدي ،ومدا ارتدب هبمدا مدن اعتلداد العربدي
بإمكانية االتصال بين البشر وال ن؛ ووجد أك متا االعتلاد مد األسدا

ال لدايف

لظامرة ال حي الد ني ذاهتا ،ووال« :ل تص رنا خل ال لا ة العربية وبد اإلسدالم
من مدته التصد رات لكداك اسدتيعاب ظدامرة الد حي أمدرا مسدتحيال مدن ال جهدة
ال لا ية ،كيف ااك مكن للعربي أك تلبد

كدرة ندزول ملدك مدن السدمام علدى

بشر م له ما لم كن لهتا التص ر جتور يف تك نه العللي والفكري»(.)2
وبالتالي إك ظامرة ال حي -و ق تص ر أبي ز د -اان جدزما مدن مفداميم
ال لا دة العربيدة آندتاك؛ دالعربي اداك ددرك أك ال ندي

اطدب الشداعر و لهمده

=
يف زمن التكفير د ال ه والز ف وال را ة ،نصر حامد أب ز د ،المراز ال لايف العربي ،الدار البيعام،
ط ،2864 ،6ص 263وما بعدما.
( )6انظر :نلد ال طاب الد ني ،نصر حامد أب ز د ،المراز ال لايف العربي ،الدار البيعام ،ط2881 ،3م.
وانظر :التفكير يف زمن التكفير ،نصر حامد أب ز د.
( )2مفه م الن
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دراسة يف عل م اللرآك ،نصر حامد أب ز د ،ص.31

النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
شعره ،و درك أك العراف والكامن ستمداك نب ماهتما مدن ال دن؛ لدتلك إنده ال
ستحي عليه أك صدق بملك نزل بكالم على بشر.
فسدر لمداذا لدم دؤمن افدار مكدة بدال حي ،وراحد ا تهمد ك
لكن أبا ز د لم ِّ
محمدا ﷺ بال ن ك تارة ،وبالشدعر تدارة أخدرو ،عدال عدن االهتامدات األخدرو
التددي ال تظهددر اسددتيعاهبم لظددامرة ال د حي وإمكانيددة تصددد لهم بدده .مددتا التفسددير
المبس لظامرة الد حي الدتي

رجده عدن حيدز ا نده عدال إلهيدا ،اداك أبد ز دد

سميه ت اصال بين الل واإلنساك ،حيث ال لغي دور الرسد ل ﷺ يف إ صدال مدتا
ال د حي ،يل د ل« :تددرو اللددرامة الرتاثيددة أك الت اص د بددين جا د ومحمددد ادداك
ت اصال لغ ا ،أي إك جا تحدث إلى محمد بالعربية ،وم تفسدير تتدأبى عليده
ان ة التي تن

على أك الرس ل حي إلى البشدر بمدا شدام الل؛ ومعندى ذلدك أك

االتصال بين جا ومحمد ااك اتصاال ير لغ ي ،اداك بدال حي ،أي :اإللهدام.
عزز مته اللرامة مدن جانبندا المرو دات الك يدرة التدي تنسدب إلدى الرسد ل ،التدي
حكي يها أك ال حي ااك أتيه أحيانا م د صلصدلة ال در

وأحياندا م د طندين

النح د  ،وال مكددن أك ك د ك مددتا ال صددف داال علددى ت اص د لغ د ي بددالمعنى
المعتاد»( .)6وم هبتا ؤاد أك اللدرآك بلفظده لديس إلهدي المصددر ،ومدتا عدين مدا
( )6نح منه جد د للتأو  ،المة أللاما نصر حامد أب ز د عند تسلمه ل ائزة ابن رشد للفكر الحر ،يف
برلين25 ،ع 66ع 2885م ،منش رة على الراب :
http://www.ibn-rushd.org/arabic/Rede-AbuZaid-A.htm
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النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
ورره ن لداه يف دراسدته لكيفيدات الد حي ،وتأايدده أك اللدرآك مدن تدأليف محمدد
ﷺ.
وادداك أب د ز ددد ددرو أك جمددع اللددرآك وتدو ندده م د عمليددة ت اص د بددين الل
واإلنسداك أ عدا ،حيدث لد ل« :مدن العدروري حتدى يف حالدة تلبد المرو دات
الرتاثيدة بدال نلدد أك نالحدو بعددا إنسدانيا آخدر ،عداف للبعدد اإلنسداين يف عمليدة
ال حي ب صفها عدال ت اصدليا ،يف عمليدة التلندين ،تتم د يف عمليدة الرتتيدب امدا
تتم د يف تح د الرسدم الصدام

إلدى ند

ملدروم بإ دا ة عالمدات التنلدي

وعالمددات اإلعددراب»( .)6وادداك تسددامل« :م د اللددرآك ن د
النص ص ،لك ن

واحددد ،أم ا ددرة مددن

منها سياوه ال داص؟ وإذا اداك األمدر ادتلك ،ومد ادتلك

بالفع  ،إك السؤال التالي صب  :لماذا حين جمع اللرآك يف مصحف ،لم ترتدب
النص ص حسب ترتيب نزولها ،ور ِّتب ترتيبا آخر لم تدر

داللتده بعدد؟ ومدتا

السددؤال ال عنددي التشددكيك يف اللددرآك ،بلدددر مددا فددت النلدداش بح دا عددن حكمددة
الرتتيددب الحددالي ،سد ام ادداك الرتتيددب إلهيدا (ت ويفيدا) ،امددا لد ل الك يددروك ،أو
بشر ا (ت يليا) اما تمب البعض»(.)2
( )6ملاربة تأو لية من الن

إلى ال طاب نح تأو لية إنسان ة ،نصر حامد أب ز د ،وروة بح ية ودم لمؤتمر

حل ق اإلنساك وت د د ال طاب الدد ني :ايدف سدتفيد العدالم العربدي مدن ت دارب العدالم اإلسدالمي يدر
العربي؟ علد يف اإلسكندر ة يف  28-63إبر عنيساك .2886 ،منش رة بنس ة إلكرتونية على اإلنرتن .
( )2نح منه جد د للتأو  ،نصر حامد أب ز د ،على الراب :
http://www.ibn-rushd.org/arabic/Rede-AbuZaid-A.htm
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النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
إك ما ندت عدن ودرامة أبدي ز دد لللدرآك هبدته الطر لدة التدي تتفدق مدع اللدرامة
االستشراوية لللرآك وال ت رج عنها ،م نزع اللداسة عن اللرآك الكر م وتح له
من ن

د ني ملد

له خص صيته إلى ن

ندزع ثبد ت الداللدة عدن الدن

بشري وابد للنلدد ،امدا تدؤدي إلدى

هنائيدا وتح لده إلدى ند

متغيدر الداللدة حسدب

الظدروف التار يدة لللدار ( .)6وبح دة اللدرامة الحد دة العلميدة تحد ل الددن
اللرآين إلى ن

بشري خال

 ،واب للنلد والدراسة التار ية ،وم ما وام بده

مدرسة ن لداه االستشراوية.
للد انبهر المفكروك والباح ك العرب والمسلم ك بالطرق البح ية
االستشراوية ،ب هبا العلمي الااق ،التي ال لف عند حدود ،وال ميز بين ن
وآخر؛ الماد ة الغربية التي أنكرت اإلله والنب ات وال حي اإللهي اعتات
ال حي والكتب السماو ة منت ات بشر ة وابلة للدر

والنظر .ولم تتعام تلك

الملد

إلى التات اإللهية ،مما

الماد ة مع احتماالت أخرو ود ترجع الن

جع دراساهتا واصرة؛ حيث لم تستطع إ اد منه علمي وادر على التعام مع
الن

الملد

بدالالته وملاصده ومعانيه ،دوك إنكار مصدره اإللهي .اما لم

تستطع التفر ق بين المنت ال لايف التي ظهر نتي ة تفاعالت بشر ة ،وبين الن
اإللهي التي خاطب النا
( )6وعية ورامة الن

()58

بما فهم نه ،وبما لرتب من عل لهم وإدرااهم.

اللرآين ،امحمد رحماين ،ص.38

النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
وت امل

ت امال تاما التحدي اللرآين على اإلتياك بم

متا اللرآك أو بما

ماث بعض آ اته ،ليس بنظمه اللغ ي البياين ل  ،ب بسياوه وترتيبه وخصائصه
عري اللص ر
ودالالته وتأثيراته ومعانيه ،متا التحدي الباوي على مر العص ر ِّ
المنه ي عند مؤالم المستشروين ومن اتبعهم وانبهر هبم من المفكر ن العرب
والمسلمين؛ ألهنم اوتصروا يف دراساهتم على ال انب السه والسطحي ،عندما
ورروا بشر ة مصدر اللرآك ،وراح ا بح ك عن تار ه وتط راته وتفاعالته،
بطر لة ت مينية واصرة ،عمل
وت امل

على تح يم الن

 ،بح ة إسلاط تعاليه،

دالالته بح ة ورامته ورامة عللية بعيدة عن التأثر اإل ماين ،وااتف

بلرامات ت ز ئية مبتسرة ،تغف أبعادا أرحب وأعمق وأو

 ،وتنطق ان ات

بما ليس يها ،بح ة و عها يف سياوها الزماين والمكاين ،مبتعدة عن طرة
اإل ماك وسم التنز  ،تح

مسمى البحث العلمي الرصين .وسبحاك الل

التي وال يف اتابه العز ز :ﱹﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ
ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﱸ [األعراف:
.]611-615

()56

النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
امتدددح أب د ز ددد أبحدداث ن لدادده ح د ل اللددرآك ،ودعددا إلددى االن ددراط يهددا
واالطالع عليها ،وعداب مدن انتلددما ،وودال :دب أك «نن درط -نحدن العلمدام
والباح ين المسلمين -يف النلاش ال اري انك ح ل اتابنا الملد  ،وذلك بدال
من االنعزال التي مارسناه ،وما زلندا نمارسده ،عدن العدالم مندت ترددندا يف ترجمدة
اتاب ن لداه عن تار

اللرآك يف أوائد اللدرك الما دي؛ اتسدع الف د ة بينندا

وبين الدراسات التي ل م هبا يرنا»(.)6

( )6نح منه جد د للتأو  ،نصر حامد أب ز د ،على الراب :
http://www.ibn-rushd.org/arabic/Rede-AbuZaid-A.htm
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النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
خامتة:
أسدددس ن لداددده بأبحاثددده -وخص صدددا اتابددده( :تدددار اللدددرآك) -مدرسدددة
استشددراوية ذات مالم د مميددزة ،تعنددى بالدراسددات اإلسددالمية واللرآنيددة بشددك
خدداص ،وانتشددرت مدرسددة ن لدادده للدراسددات اللرآنيددة ،وأصددب اتابدده( :تددار
اللرآك) األسا

لك الدراسات الالحلة يف الم

ع ،ك مدا نشدر مدن اتدب

وملاالت عدن اللدرآك ودراسداته عتمدد علدى ال طد ط ال

مر دة العامدة لمدنه

ن لدادده الددتي خط ده وتالميددته يف اتابدده( :تددار اللددرآك) ،امددا تسددلل مدرسددة
ن لداه للعالم العربي وبح ث المفكر ن العرب ،وحاز ن لداه على تلدد ر ابيدر
مددن وب د البدداح ين العددرب والمسددلمين ،ولددم لددف حددد اإلع دداب عنددد بعددض
الباح ين العرب بكي المد

لن لداه ،ب تعداه إلدى اوتفدام المدنه  ،وتلليدده يف

دراساته حد ل اللدرآك ،ممدا اداك لده انعكاسده علدى منت داهتم الفكر دة والبح يدة،
وظه ر تيارات جد دة يف ورامة الن

اللرآين لم عر ها العدرب والمسدلم ك مدن

وب  ،ودم الللي منها ائدة حليلة ،إال أك ا يرا منها لم درتك نتاجدا تفسديرا علميدا
مكن االعتماد عليه واالنطالق منده نحد آ داق أرحدب يف دراسدة اللدرآك ،لدتلك
ن د أك العرورة الداعيدة لتطد ر مندام البحدث العلمدي يف الدراسدات اللرآنيدة
تنبع من أمر ن أساسيين:
أ -اللرآك اتاب للعالمين صل لك زماك ومكاك ،وااك على مدر العصد ر
األسددا
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الم ِّلدد لك يددر مددن العلد م؛ مندده اسددتنب العلمددام علددم الفلدده وأصد له،

النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
وعلددم الكددالم وعل د م اللغددة وعلددم األخددالق والتص د ف والزمددد والمعددامالت
والددنظم االجتماعيددة والسياسددية...إلد  ،ومددع مددا أصدداب المسددلمين مددن ددعف
وخ د ر وخم د ل خددالل العل د د الما ددية؛ تدداز الحاجددة الماس دة لتط د ر منددام
البحددث يف الدراسددات اللرآنيددة لتسددتطيع م اابددة تلددك المتغيددرات واحت اممددا،
وتلد م الحل ل لمشكالت ا يرة تعصف يف الم تمع العربي واإلسدالمي وبنيتده
خاصة وبالعالم عامة.
دالعل م اإلسددالمية ليسد نتدداج مف ِّكدر أو يلسد ف تأمد مدا ح لدده ثددم دوك
ت ربته واستنتاجاته ،ب مي وليددة مهمدة أساسدية الدف الل هبدا عبداده المدؤمنين،
وبينهددا اللددرآك الكددر م والسدنة النب ددة الشددر فة؛ ومددي عبددادة الل تعددالى ،وعمددارة
األرض التي است لف الل يها اإلنساك ،وتبليغ رسالة العدل واإلحسداك وال يدر
للعددددالم الدددده ،لدددد ل تعددددالى :ﱹﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﱸ [آل عمراك.]668 :
 -2رورة ت لي

تراث اإلسالم من النظرة االستشراوية الت ز ئيدة ،التدي

اشتغل بمعامين الن

 ،وشرحته شرائ متعدددة ومتبا ندة منفصدلة ،ر تده مدن

محتد اه ومدل التدده ،وعملد علددى ت زئتده وتتر تدده ،وت املد جهد د العلمددام
السابلين الت ن ودم ا منام مهمة وأساسية وبنائية يف دراسة اللرآك وعل مه.
وبدل أك ست عب الباح ك العدرب والمسدلم ك نتداج سدابليهم مدن علمدام
اإلسددالم؛ السددت الص انليددات وال سددائ التددي تسدداعدمم علددى هددم تكدداملي
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النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
للرتاث العلمي اإلسالمي ،م ِّكدنهم مدن متابعدة البحدث وتطد ره وت ليدد العلد م
الالزمددة المح ِّللددة لملاصددد الشددر عة المع ِّب درة عددن ثلا تنددا وخصائصددنا= راح د ا
للدوك ،و رتوك مدا لدمده المستشدرو ك مدن مباحدث انت ب مدا ،منفصدلة عدن
سياوها ،لتحليق أمدا هم االستشراوية من جهة ،أو تلك المت ا لة بشك أو بدآخر
مع منظ متهم الفكر ة ومرجعياهتم اإلدرااية من جهدة أخدرو .ومد مدا أدو إلدى
ا محالل عل م وت وف أخرو ااك مدن الممكدن أك تلددم للبشدر ة خيدرا ا يدرا،
وت لصها من شرور ا يرة ووع هبا نتي ة تسل الماد ة الغربية عليها.
إك مته العرورة تد عنا ل

ع أسس وو اعد لت ليد منام

بح ية يف

الدراسات اللرآن ية ،تك ك وادرة على تحليق الغا ة منها ،ومي ال ص ل إلى
نتائ م

عية صحيحة ح ل اللرآك الكر م ،وم ما

ب على ا باحث يف

الدراسات اللرآنية االمتمام به والعم عليه .ه نعي و له تعالى :ﱹﯠ ﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﱸ [األنبيام:
.]65-68
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النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
توصيات البحث:
أ -العم على بياك خطأ المنام البح ية االستشراوية التي ت دت

بدراسدة

اللرآك؛ س ام اللد م منها أم الحد ث ،ا هندا مندام تت امد أساسديات البحدث
العلمددي ،وتلددرر مسددبلا أك مصدددر اللددرآك بشددري ،وأندده مددن تددأليف محمددد ﷺ
بزعمهم.
ب -إدراك أك مددنه الدراسددات اللرآنيددة الحد ددة التددي لدددمها البدداح ك
الغربي ك وبعض الباح ين العرب والمسلمين مد امتدداد لمدنه مدرسدة ن لداده
االستشددراوية يف الدراسددات اللرآنيددة( ،التددي تل د م أساس دا علددى نفددي ال د حي وأك
اللرآك من عندد الل ،وتبحدث يف مصدادره وتار ده) ،والعمد علدى تطد ر مدنه
بح ددي علمددي للدراسددات اللرآنيددة ،ك د ك مؤسس دا و ددق مرجعيددة إ مانيددة ،تددؤمن
بالغيب وبالنب ة وال حي ،وتعم على إظهار سم اللرآك وعل ملاصده.
ج -تلد م دراسات وأبحاث علمية حد ل اللدرآك الكدر م واإلسدالم والنبدي
محمد ﷺ ،وترجمتها للغات الحيدة يف العدالم؛ تعر فدا برسدالة اإلسدالم ،ودعد ة
إلى د ن الل بالحكمة والم عظة الحسنة ،واالمتمدام ب سدائ االتصدال الحد دة،
واستغاللها للدع ة إلدى الل ،ونشدر اإلسدالم ،ومحاربدة التطدرف الفكدري ،الدتي
تصدره وتغت ه آلة الدعا ة الغربية ،التي تست ف بالد ن وتنكر ال حي والغيب.
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النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
د -االمتمام خاصة بتحدي اللرآك ال الد للبشر ة أك تدأ بسد رة مدن م لده،
والرتايز على م االت متا التحدي ،والعم على إبراز اللرآك امع زة خالددة،
ودست ر حياة للبشر جميعا.
│
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النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
قائمة املراجع:
كتب وجمالت:
 -6ات امات التفسير يف اللرك الرابع عشر اله ري ،هد الرومي ،مؤسسة
الرسالة ،ط6463 ،3مدع6221م.
 -2األثر االستشراوي يف م وف محمد أرا ك من اللرآك الكر م ،محمد بن
سعيد السرحاين ،نس ة إلكرتونية على اإلنرتن .
 -3أدبية الن

اللرآين بحث يف نظر ة التفسير ،عمر الليام ،المعهد العالمي

للفكر اإلسالمي ،رجينيا ،ط6432 ،6مدع2866م.
 -4أرشيف المستشرق برجشرتاسر .عمر حمداك ،بحث ودم للمؤتمر
العالمي لللرامات اللرآنية يف العالم اإلسالمي ،يف مرااف2-1 ،
ما عأ ار 2863م.
 -5االستشراق األلماين ودوره يف الدراسات الشروية ،محمد سعدوك
المط ري ،اتاب إلكرتوين.
 -6االستشراق يف السيرة النب ة ،عبد الل محمد األمين النعيم ،المعهد
العالمي للفكر اإلسالمي ،ط6461 ،6مدع6221م.
 -1االستشراق والعب ر إلى التار انية ،جعفر العل ي ،م لة البصائر ،تصدر
عن ح زة اللائم ،السع د ة ،السنة  ،62العدد 6422 ،42مدع2883م.
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النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
 -3اإلسالم يف الكتابدات الغربيدة ،محمدد ت يدق حسدين ،م لدة عدالم الفكدر،
وزارة اإلعالم ،الك

 ،م  ،68العددد  ،2ليد  -أ سدطس  -سدبتما،

6212م.
 -2إشكالية تأثر اللرآك باألناجي يف الفكر االستشراوي الحد ث ،عبد
الكر م رحات ،بحث منش ر على اإلنرتن  ،نس ة إلكرتونية.
 -68إشكالية تأو

اللرآك ود ما وحد ا ،نصر حامد أب ز د ،نس ة

إلكرتونية.
 -66إعادة النظر يف اتابات العصر ين يف

م اإلسالم ،أن ر ال ندي ،دار

االعتصام ،اللامرة ،ط.6
 -62أعالم وأوزام يف ميزاك اإلسالم ،سيد بن حسين العفاين ،دار ماجد
عسيري للنشر والت ز ع ،جدة ،ط6424 ،6مدع2884م.
 -63األعالم ،خير الد ن الزرالي ،بيروت ،دار العلم للمال ين ،ط،65
.2882
 -64أعمددال المستشددروين مصدددرا مددن مصددادر المعل مددات عددن اإلسددالم
والمسلمين ،علي بن إبراميم النملة ،م لة جامعة اإلمام محمد بن سدع د
اإلسددالمية ،الر دداض ،السددنة السددابعة ،العدددد  ،1ربيددع انخددر 6463مدددع
أات بر 6222م.

()52

النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
 -65أ ن م الفكر اإلسالمي المعاصر؟ محمد أرا ك ،ترجمة :ماشم
صال  ،دار الساوي ،بيروت ،ط2868 ،4م.
 -66البحث اللغ ي يف دراسات المستشروين األلماك العربية أنم ذجا،
عبد الحسن عبا

حسن ال م الزو ني ،من متطلبات درجة الماجستير

يف اللغة العربية وآداهبا ،جامعة الك ة6436 ،مدع2868م.
 -61تار

اللرآك ،تي دور ن لداه ،تعد  :ر در ف شفاللي ،ترجمة:

ج رج تامر ،منش رات ال م  ،ا ل نيا (ألمانيا) ،ط2881 ،2م.
 -63تار

اللرآك ،جمي

واسم ،م لة دراسات استشراوية ،المراز

اإلسالمي للدراسات اإلسرتاتي ية ،العدد ال امن ،صيف .2866
 -62تار

الكتاب الملد  ،اار ن أرمسرتون  ،ترجمة :محمد صفار،

مكتبة الشروق الدولية ،اللامرة ،ط6436 ،6مدع2868م.
 -28التفكير يف زمن التكفير د ال ه والز ف وال را ة ،نصر حامد أب
ز د ،المراز ال لايف العربي ،الدار البيعام ،ط.2864 ،6
 -26حص ننا مهددة من داخلها ،محمد محمد حسين ،مؤسسة الرسالة،
بيروت ،ط6484 ،3مدع6233م.
 -22الدراسات اللرآنية عند المستشروين خالل الربع األول من اللرك
ال امس عشر لله رة ،عبد الرزاق بن إسماعي مرما  ،م لة البح ث
والدراسات اللرآنية ،السنة ال ال ة ،العدد الساد 6422 ،مدع2883م.
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النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
 -23دراسة اللرآك الكر م عند المستشروين يف

م علم نلد الكتاب

الملد  ،محمد خليفة حسن ،بحث منش ر على اإلنرتن .
 -24د اع عن اللرآك

د منتلد ه ،عبد الرحمن بدوي ،ترجمة :امال

جاد الل ،الدار العالمية للكتب والنشر ،اللامرة ،دوك تار .
 -25شبهة تحر ف اللرآك الكر م يف نظر المستشروين ،علي أاا ربيع نتاج،
م لة المنهاج ،المراز اإلسالمي للدراسات اإلسرتاتي ية ،السنة ،64
العدد  ،55خر ف 6438مدع2882م.
 -26ش صيات وم اوف عربية ومصر ة ،محمد سليم الع ا ،دار المعر ة،
بيروت ،ط6425 ،6مدع2884م.
 -21العلمنة والد ن اإلسالم المسيحية الغرب ،محمد أرا ك ،دار الساوي،
بيروت ،ط6226 ،3م.
 -23الفكر األص لي واستحالة التأصي نح تار

آخر للفكر اإلسالمي،

محمد أرا ك ،ترجمة :ماشم صال  ،دار الساوي ،بيروت ،ط.6222 ،6
 -22اللرامات الحداثية لللرآك الكر م ومنام

نلد الكتاب الملد ،

سف الكالم ،منش رات م لة البياك ،الرباط ،ط6434 ،6مد.
 -38اللرامة األرا نية لللدرآك دراسدة نلد دة ،أحمدد ا د السدعدي ،مرادز
الحعارة لتنمية الفكر اإلسالمي ،بيروت ،ط2862 ،6م.
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النص القرآين
مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
 -36اللرآك من التفسير الم روث إلى تحلي ال طاب الد ني ،محمد
أرا ك ،ترجمة :ماشم صال  ،دار الطليعة ،بيروت ،ط2885 ،2م.
 -32وعية ورامة الن

اللرآين ،امحمد رحماين ،وزارة األوواف والشؤوك

اإلسالمية ،المغرب6438 ،مدع2882م.
 -33اتاب تار

اللرآك للمستشرق األلماين تي دور ن لداه ترجمة وورامة

نلد ة ،محمد ر ا الدويلي ،وزارة األوواف والشؤوك اإلسالمية،
الدوحة6438 ،مدع2882م.
 -34لساك العرب ،أب الفع جمال الد ن محمد بن مكرم ابن منظ ر ،دار
صادر ،بيروت ،ط2883 ،6م.
 -35محا رات إسالمية يف الفكدر والددع ة ،أبد الحسدن النددوي ،جمعهدا
وحللهددددا :عبدددددد الماجدددددد الغدددد ري ،دار ابدددددن ا يدددددر ،بيدددددروت ،ط،6
6422مدع2886م.
 -36مدخ إلى ِّ
الشعر البشت ي ،محمد صادق محمد ،دائرة المعارف
الحسينية ،ط2863 ،6م.
 -31المدخ إلى علم اللغة ومنام البحث اللغ ي ،رمعاك عبد الت اب،
مكتبة ال ان ي ،اللامرة ،ط6461 ،3مدع6221م.
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مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
 -33المستشرو ك األلماك تراجمهم وما أسهم ا يه يف الدراسات العربية،
م م عة مؤلفين ،جمعها ورتبها :صالح الد ن المن د ،دار الكتاب
ال د د ،بيروت ،ترجمة :محمد حشيش  ،ط.6213 ،6
 -32المستشرو ك وترجمة اللرآك الكر م ،محمد صال

البنداق ،دار

ان اق ال د دة ،بيروت ،ط6483 ،2مدع6233م.
 -48المستشرو ك ،ن يب العليلي ،دار المعارف ،اللامرة ،ط.2886 ،5
 -46المصادر ال يالية يف دراسات المستشروين لللرآك الكر م ،محمد هبام
الد ن حسين ،م لة الشر عة والدراسات اإلسالمية ،العدد السابع،
2886م.
 -42مفه م الن

دراسة يف عل م اللرآك ،نصر حامد أب ز د ،الهيئة

المصر ة العامة للكتاب ،اللامرة.6228 ،
 -43ملاربة تأو لية من الن
أب ز د ،وروة بح ية ودم

إلى ال طاب نح تأو لية إنسان ة ،نصر حامد
لمؤتمر حل ق اإلنساك وت د د ال طاب

الد ني :ايف ستفيد العالم العربي من ت ارب العالم اإلسالمي ير
العربي؟ علد يف اإلسكندر ة يف  28-63إبر عنيساك .2886 ،منش رة
بنس ة إلكرتونية على اإلنرتن .
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مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
 -44مددنه الدراسددات االستشددراوية األخيددرة ،عبددد الكددر م الشددلبي ،م لددة
البصائر ،تصدر عن ح زة اللائم ،السدع د ة ،السدنة  ،63العددد  ،48ربيدع
6424مدع2881م.
 -45م جز دائرة المعارف اإلسالمية ،مادة التفسير ،أمين ال

لي ،مراز

الشاروة لإلبداع الفكري ،ط6463 ،6مدع6223م.
 -46م س عة المستشروين ،عبد الرحمن بدوي ،دار العلم للمال ين،
بيروت ،ط6223 ،3م.
 -41نظرات شرعية يف كر منحرف ،سليماك بن صال ال راشي ،نس ة
إلكرتونية.
 -43نلد ال طاب الد ني ،المراز ال لايف العربي ،نصر حامد أب ز د ،الدار
البيعام ،ط2881 ،3م.
إنترنت:
 -6أمين ال

لي ومنه ه يف تفسير اللرآك ،عبد السالم حيدر ،م وع

ط اسين ،على الراب :
http://tawaseen.com/?p=2491

 -2تح الت الحليلة عا التار  ،ماشم صال  ،م وع مؤمن ك بال حدود،
 ،2864على الراب :
goo.gl/lPbZrP
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مدرسة نولدكه وتداعياتها عىل دراسة ّ
بحوث
 -3ح ار مع المستشرق ج ز ف اك إ  ،م لة كر و ن ،ترجمة :عدناك
عبا

علي ،د سما  ،2866على الراب :

http://www.goethe.de/ges/phi/prj/ffs/the/a96/ar8626506.htm

 -4المستشرو ك والدراسات اللرآنية ،أحمد بابانا العل ي ،على الراب :
http://almothaqaf.com/index.php/derasat/885107.html

 -5من جه د الدراسات االستشراوية للن
عبا

اللرآين (مدرسة ن لداه)،

أرحيلة ،منش ر على الراب :

http://rhilaabas.arabblogs.com/rhila49/archive/2008/2/47043
5.htm

 -6م اوف المستشروين من اللرامات اللرآنية من خالل تار

اللرآك

لن لداه ،محمد خروبات ،على الراب :
http://vb.tafsir.net/tafsir26940/#.Vy3OWXqx7aI

 -1م وع جامعة

تنغين  Gotingenعلى الراب :

http://www.uni-goettingen.de/en/short-profile/53162.html

 -3م وع جائزة ابن رشد ،السيرة العلمية لنصر حامد أب ز د ،على الراب :
http://ibn-rushd.org/arabic/CV.Abu-Zaid.A.htm

 -2نح منه جد د للتأو  ،المة أللاما نصر حامد أب ز د عند تسلمه
ل ائزة ابن رشد للفكر الحر ،يف برلين25 ،ع 66ع 2885م ،منش رة
على الراب :
http://www.ibn-rushd.org/arabic/Rede-AbuZaid-A.htm
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بحوث
-68

نلد دع و المستشروين بتحر ف اللرآك الكر م من خالل

الملارنة مع اتب أم الكتاب ،أحمد معاذ عل اك حلي ،منش ر على
اإلنرتن  ،على الراب :
https://islamhouse.com/ar/books/450159

│
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