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وآله   محّمد اإلسالم؛  رسول  عىل  وسالم  العاملني،  رّب  لله  الحمد 

الطاهرينوعىل جميع األنبياء واملرسلني، وبعد...

إّن حقيقة القرآن أسمى من أن تدركها العقول، وأوسع من أن تحيطها 
قوالب األلفاظ؛ ألّن األلفاظ موضوعٌة بإزاء معاٍن مجعولة وُمدَركَة من ِقبَل 
البرش، يف حني أّن حقيقة القرآن حقيقٌة إلهيٌّة تنطوي عىل أعمق املعارف 
املعنويّة. وقد قىض الله تعاىل أن يُلِبَس هذه الحقيقة لباس األلفاظ؛ ليتسّنى 
للناس فهم القرآن. ذكر العالمة الطباطبايئ يف صدد تفسريه لقوله تعاىل: 

ِڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  
ک   ک    گ]]] أّن: »الضمري مرجعه للكتاب، وڎ  ڈ؛ 
أي مقرًؤا باللغة العربية، وڈ  ژ؛ غاية الجعل وغرضه. 
وَجْعل رجاء تعّقله غايًة للجعل املذكور يشهد بأّن له مرحلة من الكينونة 
والوجود ال ينالها عقول الناس، ومن شأن العقل أن ينال كّل أمٍر فكريٍّ وإن 
بلغ من اللّطافة والدقّة ما بلغ. فمفاد اآلية: أّن الكتاب بحسب موطنه الذي 
له يف نفسه أمٌر وراء الفكر، أجنبيٌّ عن العقول البرشيّة، وإّنا جعله الله 
قرآنًا عربيًّا وألبسه هذا اللباس؛ رجاء أن يستأنس به عقول الناس فيعقلوه... 
تأكيد   گ ک     ک    ک   ک   ڑ   ڑ   تعاىل:  وقوله 
وراء  األصيل  الكتاب يف موطنه  أّن  السابقة من  اآلية  عليه  تدّل  ملا  وتبيني 
تعّقل العقول. والضمري للكتاب، واملراد بأّم الكتاب: اللوح املحفوظ؛ كام قال 
تعاىل:  وئ  وئ     ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ]]]، وتسميته بأّم الكتاب 

]]]. سورة الزخرف، اآليتان 4-3.

]2]- سورة الربوج، اآليتان ]22-2.
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 لََديَْنالكونه أصل الكتب السامويّة؛ يُستَنَسخ منه غريه، والتقييد بأّم الكتاب و
للتوضيح ال لالحرتاز، واملعنى: أنّه حال كونه يف أّم الكتاب لدينا - حاالً الزمًة - لعيّل 
حكيم... واملراد بكونه عليًّا عىل ما يُعِطه مفاد اآلية السابقة أنّه رفيع القدر واملنزلة 
من أن تناله العقول، وبكونه حكياًم أنّه هناك محكم غري مفّصل وال مجزّأ إىل سوٍر 
وآياٍت وجمٍل وكلامٍت؛ كام هو كذلك بعد جعله قرآنًا عربيًّا؛ كام يستفاد -أيًضا- من 
قوله تعاىل: ...  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ںٍ]]]. وهذان 
النعتان -أعني كونه عليًّا حكياًم- هام املوجبان لكونه وراء العقول البرشية؛ فإّن 
العقل يف فكرته ال ينال إال ما كان من قبيل املفاهيم واأللفاظ أوالً، وكان مؤلًّفا من 
مقّدماٍت تصديقيٍّة يرتتّب بعضها عىل بعضها اآلخر؛ كام يف اآليات والجمل القرآنيّة، 
وأّما إذا كان األمر وراء املفاهيم واأللفاظ، وكان غري متجزٍّء إىل أجزاٍء وفصوٍل؛ فال 
طريق للعقل إىل نيله. فمحّصل معنى اآليتني: »أّن الكتاب عندنا يف اللّوح املحفوظ 
ذو مقاٍم رفيعٍ وإحكاٍم ال تناله العقول لذينك الوصفني، وإّنا أنزلناه بجعله مقروأً 

عربيًّا رجاء أن يعقله الناس«]]].

وبناًء عليه من الرضورة مبكان أن تركّز األُّمة اإلسالميّة اليوم عىل هذا التعريف الذي 
قّدمه نبي اإلسالم للقرآن؛ ليبقى القرآن هو الكتاب املقّدس، والنور، والهدى، والفرقان 
بني الحّق والباطل، والحياة، وامليزان والشفاء، والِذكْر، الذي ال تتّم له هذه الخصال بشكٍل 
عميل؛ إالّ إذا تّم قبل كّل يش ء استيعابه؛ فهاًم، وتطبيقه؛ عمالً. ولهذا كان َحَملَة القرآن، 
يتمتّعون مبكانة مرموقة يف املجتمع، حيث أعطى الرسول األّمة التعليم القائل: 
»أرشاف أُّمتي: َحَملَة القرآن، وأصحاب الليل«]]]؛ فكان استيعاب القرآن؛ علامً وعماًل 

يشّكل قيمًة واقعيًّة. وللعثور عىل حلٍّ لكّل مشكلٍة حياتيٍّة يجب الرّجوع إىل القرآن.

وإيجاد  الحياة،  ميدان  الله عن  كالم  إلبعاد  القدم  منذ  الغربيّون  ولقد سعى 
الفصل بني الدين والحياة االجتامعيّة، والتفريق بني الدنيا واآلخرة...، فإّن جامعة 
بأنّه  القرآن  الحارض عىل وصف  زمٍن حتى عرصنا  منذ  دأبوا  قد  املسترشقني  من 

]]]- سورة هود، اآلية ].

]2]- انظر: الطباطبايئ، امليزان يف تفسري القرآن، ، ط]، بريوت، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، 7]4]هـ، ج8]، ص84-83.

]3]- ابن بابويه، محمد بن عيل بن الحسني)الصدوق(: معاين األخبار، تصحيح وتعليق: عيل أكرب الغفاري، الط، قم املقّدسة، 

مؤّسسة النرش اإلسالمي التابعة لجامعة املدرّسني بقم املقّدسة، 379]هـ.ق/ 338]هـ.ش، باب معنى أرشاف األّمة، ح]، ص78].
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مقدمة املركز

من  ذلك  نوذج  وكان  البدع،  من  مجموعٌة  اإلسالم  وبأّن  الّسخافات،  من  نسيٌج 
 ،» وبريدو  ويلياندر،  تنجر،  وهو  وفراتيش،  وفيفش،  دكيز،  »نيكوال  املشرتقني: 
وغريهم]]]. فسعى هؤالء إىل الغّض من مكانة القرآن واإلسالم، لتقليل أهّميتهام 
أمثال:  واليهود،  األملان  املسترشقني  من  قسٌم  عمد  وقد  عنهام،  الّنفوس  وزعزعة 
»فيل، وجولد سهري، وبول«، وغريهم إىل القول بأّن القرآن ُحرّف وبُّدل بعد وفاة 
الّنبي ويف صدر اإلسالم األّول...، كّل ذلك بهدف عزل اإلسالم عن الحياة بإخراج 

القرآن عن املجال الّذهني والقلبي والعميل لألُّمة اإلسالميّة. 

أهميّة  تربز  الفكريّة  واالنزالقات  بالّشبهات  امليلء  الزمن  هذا  ويف 
وبالعلوم  به،  والتحقيقي  والبحثي  العلمي  واالهتامم  القرآن،  إىل  العودة 
بالقرآن،  املؤمنني  عاتق  عىل  املُلَقاة  املهّمة  وهي  به.  املرتبطة  والدراسات 
عن  روي  الدينيُّون،  واملبلّغون  والعلامء،  به،  العارفون  طليعتهم   ويف 
رسول الله: »إذا التبست عليكم الفنت كقطع الليل املظلم؛ فعليكم بالقرآن؛ 
فإنَّه شافع مشفع، وماحل مصّدق، َمن جعله أمامه قاده إىل الجّنة، ومن جعله 
خلفه ساقه إىل النار، وهو الدليل يدلُّ عىل خري سبيل، وهو كتاب فيه تفصيٌل 
وبياٌن وتحصيل، وهو الفصل ليس بالهزل، وله ظهر وبطن، فظاهره حكم، وباطنه 
علم، ظاهره أنيق، وباطنه عميق، له تخوم، وعىل تخومه تخوم، ال تحىص عجائبه 
وال تبىل غرائبه، فيه مصابيح الهدى ومنار الحكمة، ودليل عىل املعرفة ملن عرف 
من  ويتخلُّص  عطب،  من  ينُج  نظره؛  الصفة  وليبلغ  برصه،  جال  فلُيِجْل  الصفة، 
بالنور،  الظلامت  يف  املستنري  مييش  كام  البصري؛  قلب  حياة  التفكّر  فإّن  نشب؛ 

فعليكم بحسن التخلّص وقلّة الرتبّص«]]].

ومن هذا املنطلق سعى املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية إىل استنفار الجهود 
والطاقات إلصدار سلسلة دراساٍت متخّصصٍة تُعنى بدراسة كل ما أنتجه الغربيون من 
موسوعات وكتب وبحوث ودراسات حول القرآن الكريم وعلومه، للتعرّف عىل أهدافه 
وغاياته ومناهجه يف قراءة اإلسالم، وأهم مصادره املتمثّلة يف القرآن الكريم، ومناقشة 

]]]- بكري، أمني: التعبري الفني يف القرآن، الط، بريوت، دار الرشوق، 972]، ص8].

]2]- الكليني، محمد بن يعقوب: الكايف، تصحيح وتعليق: عيل أكرب الغفاري، ط4، طهران، دار الكتب اإلسالمية؛ مطبعة حيدري، 

365]هـ.ش، ج2، كتاب فضل القرآن، باب يف متثّل القرآن وشفاعته ألهله، ح2، ص599.
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هذا الفكر بكّل أطروحاته غري املوضوعيّة أو العلميّة ونقده ودحض كّل الّشبهات التي 
أثاروها حوله؛ لتقديم الصورة الحقيقيّة والواقعيّة عن اإلسالم والقرآن للغربيني واملتغربنني 

مًعا. وذلك بأسلوٍب ومنهجٍ علميٍّ قويٍّ متنٍي.

ودراسات  كتب  منه  صدر  الذي  املرشوع  هذا  من  جزٌء  هو  الكتاب  وهذا 
الذين  الباحثني  من  مجموعٍة  جهُد  وهو  ومعارصٍة.  حيويٍّة  موضوعاٍت  يف  عّدة 
شاركوا يف املؤمتر، الذي عقده املركز تحت عنوان: املـؤمتر الدويل األّول، »القرآن 
)ليدن( القرآن  نقديّة ملوسوعة  املعارص -مقاربات  الفكر االسترشاقّي  الكريم يف 

»-Encyclopaedia of the Quran

واملخّصص لنقد مرشوع علمّي موسوعّي يحوي مجموعًة من البحوث والّدراسات 
املتمحورة حول القرآن الكريم واملوضوعات والقضايا املرتبطة به. وقد تّم تأليفه 
بأقالم مجموعة من املسترشقني الغربيّني املعارصين من مختلف دول العامل الغريّب؛  

.)Encyclopaedia of the Quran()وإصداره باسم »موسوعة القرآن«)ليدن

والهدف من هذا املؤمتر الّنظر يف علميّة املوسوعة ومنهجيّتها وتقوميها؛ بوصفها 
م إىل الباحثني والطاّلب الجامعنّي  جهًدا موسوعيًّا يتمحور حول القرآن الكريم، يقدَّ
الغربيّني عىل أنّه نتاٌج علميٌّ يحيك عن القرآن الكريم ومكانته الدينيّة والترشيعيّة 
عند املسلمني، مع ما تعاين منه هذه املوسوعة من مشاكَل منهجيٍّة ومضمونيٍّة ال 
ميكن القبول بها؛ ما يستلزم بذل الجهود العلميّة والبحثيّة لنقد هذه الّدراسات 
الواردة فيها، وتصويب دراسات أخرى وتوجيهها، وإزالة التباسات وشبهات تفرزها 

دراسات من نوع ثالث اهتّمت بها املوسوعة.

وال يسعنا إال أن نتقّدم من الفريق العلمّي واإلداري الذي تابع كل خطوات 
الزين،  لبنان  الشيخ  اإلخوة،  سيام  وال  والتقدير،  الشكر  بخالص  ومراحله  املؤمتر 
السيد مصطفى مكة يف بريوت، واألخوة يف دار الرسول األعظم يف كربالء وال 
سيام أ.د. عادل نذير بريي )حفظه املوىل( وجميع اإلخوة يف اللجان العلميّة، وفريق 

العمل اإلداري. والسيد حسن عيل املرسومي.

والحمد لله رب العاملني

املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية



القرآن والّدراسات القرآنّية يف املوسوعات الغربّية]]] 

الكتابة، ظهر  املوسوعّي، فنٌّ مميٌّز من فنون  التصنيف  أّن  ال جدال 

يجعله  ما  املواصفات  من  ميلك  وهو  األخرى،  الفنون  عن  زمانًا  متأّخرًا 

مهامًّ  أساًسا  يشّكل  كام  والثقافات،  واملجتمعات  للباحثني،  ملّحًة  حاجًة 

لحوار الثّقافات والحضارات..  فام هي املوسوعة؟ وما مقّومات التصنيف 

املوسوعّي؟ وما هي أشكال املوسوعات وأنواعها؟

واملشتّقة   encyclopaedia للكلمة  ترجمة  هي  »املوسوعة«  وكلمة 

كامٍل  تعليٍم  نظام  تعني  والتي   ،enkyklopaida اليونانيّة  الكلمة  من 

عليها:  أطلق  ولذلك  واألدب؛  والفلسفة  والعلوم  الرياضيات  يُغطّي 

يشتمل  عادة،  ضخٌم  مؤلٌّف  وهو  املعارف،  دائرة  املعلمة،  »املوسوعة، 

العلوم والفنون، مرتّبة عىل حروف املعجم يف  عىل مقاالٍت يف مختلف 

معظم األحيان، وقد تقترص املوسوعة عىل كّل ما ينبغي أن يعرفه القارئ 

واملوسوعة  الطبيّة  كاملوسوعة  الفنون،  من  فنٍّ  أو  العلوم  من  علٍم  عن 

املوسيقيّة وهكذا«]]].

وتعّد املوسوعة كتابًا مرجًعا يحوي خالصة املعارف البرشيّة يف فرٍع أو 

فروٍع عّدٍة، يتّم تنظيمها علی أساس املوضوعات أو حروف األلفباء، ماّم 

ميّهد لعموم الّناس الوصول إىل العلوم املختلفة بسهولة. ومن بني أوائل 

]]]- الشيخ حسن أحمد الهادي.

يُشار إىل أّن بعض فقرات املدخل، مستلّة من املقاالت، بهدف عدم الوقوع يف تكرار املضافني بني البحوث.

]2]- البعلبيك، منري: قاموس املورد، ط]، دار العلم للماليني، بريوت، ]98]، ص57.
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املوسوعات: إحصاء العلوم للفارايّب، مفاتيح العلوم للخوارزمّي، جامع العلوم للفخر 

الرازّي، مفاتيح العلوم للسّكايكّ، ونفائس الفنون لآلميّل]]]. وتّم تأليف أّول موسوعٍة 

تلخيص  األساس  هدفها  وكان  الهجرّي،  الخامس  القرن  بداية  يف  الفارسيّة  باللّغة 

املتون العربيّة وتبديلها إىل آثاٍر يستطيع الناطقون باللّغة الفارسيّة فهمها]]].

للمعلم  املعارف”  “دائرة  أّول موسوعٍة عربيٍّة هي  فإّن  الحديث،  باملعنى  أّما 

بطرس البستاين، وقد عمل عىل نرش األجزاء الستّة األوىل منها ثم بعد ذلك حاول 

مجموعة من آل البستاين إكاملها وتجديدها. ولعل بطرس البستايّن هو أّول من أدخل 

مصطلح دائرة املعارف )Encyclopedia( إىل اللغة العربيّة وحقل العلوم اإلسالميّة، 

حوايل عام 876]م؛ حیث یقول: »اإلنسكلوبيديا )aedio-Encyclopedia(: لفظة 

يونانيّة، معناها دائرة التعليم، وهي يف األصل اسٌم ملجموع الفنون والعلوم التعليميّة 

السبعة التي كان أعيان الناس يتعلّمونها يف القديم، وهي: الغراماتيق، والحساب، 

فقال:  كونتلياوس،  ذكرها  وقد  والبيان.  واملنطق،  والهيئة،  واملوسيقى،  والهندسة، 

هي حدقة أو دائرة املعارف الكاملة. أما كلمة انسكلوبيديا يف أيّامنا هذه، فمعناها 

ملّخص املعرفة البرشيّة يف باب واحٍد أو األبواب كلّها، وهي إّما أن تكون مرتّبًة 

ترتيبًا نظاميًّا موافًقا لالرتباط املنطقي بني املواضيع، أو ترتيبًا قاموسيًّا موافًقا لنظام 

األحرف الهجائيّة، ولذلك كانت االنسكلوبيديا عىل نوعني: خاّصة، وعاّمة، نظاميّة 

بحسب املواضيع، أو قاموسيّة بحسب األحرف«]]].

وقال العاّلمة ده خدا]]] بشأن مفردة دائرة املعارف اآليت: »حاوي العلوم: كتاب 

وخالصة  والعلوم،  والثقافات،  والفنون،  اإلنسانيّة،  املعارف  مجموع  عىل  يشتمل 

اسالمی،  تبليغات  دفرت  انتشارات  قم،  ال.ط،  كتاب،  بوستان  كريم،  قرآن  املعارف  دائرة  قرآن،  ومعارف  فرهنگ  ]]]-مركز 

382]هـ.ش، ص 0]؛انظر: دائرة املعارف بزرگ اسالمی، زيرنظر: كاظم موسوی بجنوردی، ص 8 )املقّدمة(.

]2]- انظر: مركز فرهنگ ومعارف قرآن،دائرة املعارف قرآن كريم، م.س، ص 4] و7]؛ رضائی اصفهانی، مجله مسترشقان وقرآن، 

ال.م، 427]هـ.ق، العدد]، ص 45؛خراسانی، علی؛ علوی مهر، حسني: داراملعارف های قرآنی، هفده گفتار قرآن پژوهی)سعيد 

بهمنی(، ال.ط، تهران، وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی، 388]هـ.ش، ص 625.

]3]- البستاين، فؤاد: دائرة املعارف )قاموس عام لكل فنٍّ ومطلب(، ال ط، بريوت، ال د، 958]م، ج4، ص500.

]4]- عامل کبیر يف اللغة الفارسیّة، صّنف أوسع قاموس فی اللغة الفارسیّة.
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مبّسطة للمعارف البرشيّة، املشتملة عىل مختلف املجاالت العلميّة، ويتّم ترتيبها 

يف الغالب طبًقا للتسلسل الهجايّئ، من قبيل: دائرة املعارف الربيطانيّة، التي طبعت 

للمرّة األوىل عام 768]م. وقد تقترص دائرة املعارف عىل علم بعينه، كام هو الحال 

بالنسبة إىل دائرة املعارف الكاثوليكيّة، وما إىل ذلك«]]].

وقد بدأت كتابة املوسوعات يف أوروبا يف القرن السادس عرش بآثار فرانسيس 

–وليس  األلفباء  حروف  أساس  عىل  منظّمٍة  موسوعٍة  أّول  انترشت  كام  بيكن، 

الكبري  التاريخّي  القاموس  وكان  السابع عرش.  القرن  يف  املوضوعات-  أساس  عىل 

للموسوعة  أّن  املجال، وقد ذكروا  أثر يف هذا  أّول  لويئ موري يف سنة 674]م  لـ 

األلفبائيّة لجمربز باللغة اإلنجليزيّة يف سنة 728]م دوًرا مهامًّ يف تكامل املوسوعات 

األلفبائيّة]]].

ولقد بدأت املوسوعات القرآنيّة يف سريها التكاميّل من املعاجم والقواميس، ثّم 

وصلت إىل مجموعات من املقاالت يف املوضوعات القرآنيّة وموسوعات موضوعيّة 

ثّم ألفبائيّة، وقد تصّدی املسترشقون -إضافة ملجاالت املعلومات العاّمة- لتدوين 

املوسوعات يف مجايَل علوم القرآن ومعارفه مبّكرًا.

ويف بداية القرن العرشين، ومع توّسع الّنشاطات العلميّة التحقيقيّة للمسترشقني، 

تحت عنوان: التحقيقات اإلسالميّة، فقد تّم طبع موسوعة اإلسالم ونرشها]]] من 

قبل دار بريل للنرش يف اليدن. وقد تُرجمت خالل ربع قرٍن إىل لغاٍت عّدٍة مثل 

الفرنسيّة واألملانيّة الرّتكيّة واألورديّة، وإىل الحرف »ع« باللغة العربيّة.

أوىل  وأّن  اليونان،  إىل  األوىل  املوسوعيّة  الكتابات  يُرجعون  الغريب  التاريخ  ويف 

موسوعاتهم تلك التي تُنسب إىل أحد تالميذ أفالطون: سبوسيبوس Speusippus يف 

القرن الرابع قبل امليالد، ولكنها مل تصل إلينا. كام اهتّم الرومان باألعامل املوسوعيّة، 

]]]- دهخدا، عيل أكرب: لغت نامه، ال ط، طهران، مؤسسه انتشارات وچاپ دانشگاه، 373]ه.ش، ج24، ص4.

]2]-  م.ن، ص9.

[3[-EncycloPedia Of  Islam.
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وأقدم عمٍل عىل هذا الصعيد وصل إلينا التي وضعها بلينوس األرشد يف القرن األّول 

للميالد Plinty the Edder: حول »التاريخ الطبيعي« Historia Naturalis. وأما 

املصطلح نفسه فقد تأّخرت والدته، ويذهب عبد الوهاب املسريي إىل أّن األديب 

الفرنيس فرنسوا رابليه  )مFrançois Rabelais[490-[553( هو أّول من استخدم 

اللفظ مبعنى تعليم. وأّما أّول من استخدمها باملعنى االصطالحي الدقيق األملاين 

بول سكالينس )Paul scalish( فأطلق اللفظ عىل عنوان موسوعته سنة 559]م. 

وظلّت الكلمة غري شائعٍة إىل أن استخدمها ديدرو يف موسوعته]]]، وهو يشري بذلك 

والفنون  للعلوم  العقالين  املعجم  أو  املوسوعة  الضخمة:  الفرنسيّة  املوسوعة  إىل 

والحرف:

Encyclopedie ou dictionnaire raisonne des sciences des arts et des 

métiers.

وقد ظهرت ما بني عام 768] و]77]، وقد شارك فيها من رواد النهضة فولتري 

ومنتسكيو وداملبري.

 Encyclopoedia الربيطانيّة  املوسوعة  و]77] صدرت   [768 عام  بني  وفيام 

عدد  بلغ  أن  إىل  وطبعاتها  أجزاؤها  توالت  ثم  مجلّداٍت،  ثالثة  يف   Britanica

مجلّداتها 32 مجلًدا يف طبعاتها األخرية )وقد قّررت دائرة املوسوعة التّوقّف عن 

إصدار طبعاٍت ورقيٍّة واالكتفاء بالّنسخة الرّقميّة بعد طبعة 0]20م(. ثّم صدرت 

واملوسوعة  )829]-833]م(  األمريكية  املوسوعة  مثل  عامليّة  أخرى  موسوعات 

الكربى  السوفياتيّة  واملوسوعة   )[939-[929( والفن  واألدب  للعلوم  اإليطاليّة 

)926]-947]م(.....

ويف تاريخنا العريب اإلسالمي، نرصد مصّنفاٍت موسوعيًّة عّدًة وإن مل تسم بذلك: 

منها كتاب األغاين أليب الفرج األصفهاين، والحيوان للجاحظ، وإحصاء العلوم للفارايب، 

وفهرس ابن النديم، ورسائل إخوان الصفاء، والعقد الفريد البن عبد ربه،.....

]]]- املسريي، عبد الوهاب: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، ط]، األردن، دار الرشوق، 994]، ص ]3.



15

املدخل

ومن األعامل املوسوعيّة الحديثة، ويعترب من األعامل الرّائدة أيًضا دائرة معارف 

املعرفة  دار  عن  صدرت  وجدي،  فريد  محمد  إعداد  من  وهي  العرشين  القرن 

)بريوت( بال تاريخ، وتقع يف عرشة أجزاء.

ومام يجدر التنبيه له، هو الخلط الحاصل عند الكثريين بني مصطلح موسوعة 

ومعجم ودائرة معارف، مع اختالف نط الكتابة وغاياتها يف كّل صنٍف من هذه 

األصناف، وتتجىّل أهميّة ذلك يف كونه عاماًل مهامًّ يف تحديد مدى محافظة املوسوعة 

عىل روحها املوسوعيّة وعدم انجرارها إىل الطابع املعجمي القامويس.

واملوسوعة قد يُطلق عليها تسامًحا لفظ معجم؛ ألنّها تشرتك يف جهة ترتيبها 

األلفبايئ، ولكن املعجم ال  يشار إليه بلفظ موسوعة، فاملوسوعة يف عرضها للمعارف 

ال تكتفي ببيان معاين املفردات ودالالتها، وإّنا تسعى الستقصاء املعارف حول تلك 

املفردة.

كام تختلف املوسوعة عن دائرة املعارف، فهذه األخرية ميكن اعتبارها موسوعًة 

عاّمًة غري تخّصصيٍّة تغطّى أهم مجاالت املعارف أو بعضها، أما املوسوعة باملعنى 

الخاص »فهي تلخيص ما توّصل إليه املتخّصصون يف مجاٍل معريفٍّ بعينه.

وتتميّز املوسوعات عموًما، بأنّها جامعٌة ومحكمٌة ومتعّددُة الكتّاب واملساهمني، 

يخلو  ال  الواقع  كان  وإن  الدقيق،  تخّصصه  مجال  فيهم يف  واحد  كّل  يكتب  وأن 

بهيئة تحرير منسجمة،  تتميّز عادة  ألّفها أشخاٌص فرادى، كام  من »موسوعات« 

لتخرجها منسجمة، ومتناسقة ومتكاملة، تحافظ عىل  املقاالت  تقرير  تعمل عىل 

الروح الكلية للموسوعة، كام تتميّز عادة بالتوثيق الدقيق للمعلومات التي توردها 

يف  يستزيد  أن  يريد  الذي  القارئ  تُرشد  بيبليوغرافية  بإحاالت  املقاالت  وتعزيز 

عىل  الرّصينة  العلميّة  املوسوعات  تحرص  كام  املوضوعات.  يف  ويتوسع  املطالب 

إعداد كّشافات وفهارس ترد عادًة يف مجلٍّد مستقلٍّ أو أكرث، فيها كّل املداخل التي 

تساعد الباحثني للوصول إىل مصادر املوسوعة ومؤلفيها، وموضوعاتها، ومفرداتها...

كام تحرص املوسوعات الرّصينة لتجديد معلوماتها وإصدار مالحق بشكٍل دوريٍّ 
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لتدارك كّل ما فاتها، ورصد كّل ما هو جديد، يف مجال اختصاص املوسوعة.

ويعتقد الكثري من الباحثني، أّن ضوابط الكتابة املوسوعيّة تقتيض االلتزام باملنهج 

تشويش  ذاك، دون  أو  املجال،  للقارئ يف هذا  كاملٍة  معلوماٍت  لتقديم  الوصفي 

ذهن القارئ بالّسجاالت واملناقشات وإيراد النقود والطروحات املضادة، وإن كان 

ذلك رضوريًّا أحيانًا، فليكن بعد طرح املوضوع كاماًل وإيصال مراميه للقارئ.

وهذا ما اعتمد عليه بعض املختصني يف الّدراسات االسترشاقيّة للرّّد عىل بعض 

املوضوعات  معالجة  يف  الوصفي  املنهج  فيها  الكتّاب  يتخطّى  التي  املوسوعات 

والقضايا؛ ليقّدم الباحثون فرضيات هم يتبنونها: »ورغم أّن األسس العلميّة املتّبعة 

« بحت، يقّدم كامًّ  لكتابة وتحرير املوسوعات، تقيض برضورة اتّباع منهٍج »وصفيٍّ

معلوماتيًّا رسديًّا للقارئ دون تقديم نقٍد أو طرح رأٍي معنّيٍ إالّ أّن املقاالت حول 

الفرضيات  كثري من  احتوت عىل  اليهوديّة،  املوسوعات  الواردة يف  الكريم  القرآن 

االسترشاقيّة حول القرآن الكريم وعلومه، ومصادره، وألفاظه، ومواقفه من اليهوديّة 

والنرصانيّة«]]].

القرآن يف املوسوعات الغربّية الحديثة:

بدأ االهتامم الغريّب باإلسالم مبكرًا، منذ االحتكاكات الحضاريّة األوىل، يف بدايات 

تنامي  الفتوحات، وتنامى هذا االهتامم مع  الكربى زمن  الدولة اإلسالميّة  تشّكل 

الّصدام بني املعسكرين اإلسالمّي والغريّب، خاّصة خالل الحروب الصليبيّة، وسقوط 

األندلس، وحملة نابليون عىل مرص، واالستعامر الغريب الحديث للعامل اإلسالمي..

الرّشق عموًما والعامل اإلسالمي  الحديثة والراهنة، ال يزال يشّكل  العصور  ويف 

خصوّصا موضوع اهتامٍم للغربيني، وال تزال إشكاليّة »اإلسالم والغرب« متثّل معضلًة 

لكال العقلني الغريب واإلسالمي.. وال تزال هذه املعضلة تدفع بأفكار ومشاريع ورؤى 

إىل الّسطح.

القرآنية، 5]20،  للدراسات  الرياض، مركز تفسري  اليهودية، ط2،  املوسوعات  الكريم وعلومه يف  القرآن  البهنيس، أحمد:   -[[[ 

ص 4] و5].
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ويوًما بعد آخر تتنامى القناعة لديهم أّن هذا الرّشق عموًما، واإلسالم خصوًصا، 

الذي تّم تطويعه واحتالل بالده لعقود، وهم اليوم يهيمنون عليه ثقافيًّا، واقتصاديًّا، 

واملؤّسسات  والرّحالت  والّدراسات  للبحوث  الكبري  الرتاكم  ورغم هذا  وسياسيًّا...، 

االسترشاقيّة واملراكز التخّصصيّة والجهود األكادمييّة، ال يزال بحاجٍة إىل قراءٍة وفهٍم!

وألجل ذلك لن تتوقف حركة البحث العلمي والدراسات عن اإلسالم وتراثه 

والقرآن  باإلسالم  االنهامم  من  املوجة  هذه  تنحرس  أن  نتوقع  ولن  ونصوصه، 

وقضاياهام!! بل نتوقّع أن تتصاعد وتزداد، مع تنامي مكانة املسلمني ودورهم 

العقود األخرية سياًل  السياق نرصد يف  الدولية. ويف هذا  السياسات  التأثري يف  يف 

النتاجات  بني هذه  ومن  الكريم،  القرآن  عن  العلميّة  والّنتاجات  الّدراسات  من 

نذكر التايل:

أّوالً: دائرة املعارف اإلسالمّية:

الطبعة  ال تزال تعّد أهّم عمٍل موسوعيٍّ ومرجعيٍّ غريّب عن اإلسالم، صدرت 

األوىل منها ما بني )3]9] و938]م( باللغة األملانية، والفرنسية، واإلنجليزية، لدى 

داري النرش بريل )هوالندا( وبيكار )فرنسا(، وذلك تحت إرشاف املسترشق: مارتني 

تيودور هوستيام )]85]-943]م(، وصدرت طبعتها الثانية ما بني )954] و2005م(، 

ونرشت باللغة الفرنسية واإلنجليزية فقط بعد أن نّقحت موادها القدمية، وجّددت 

معلوماتها يف ضوء ما استجّد يف مجال اإلسالميّات. ومنذ سنة 2007م، بدأت بإصدار 

نسخة رقميّة. ونشري هنا، أنّه ويف سنة 953] صدرت نسخٌة مخترصٌة للموسوعة، 

العقديّة  املوضوعات  عىل  اخترصت   )A Shorter Encyclopedia of Islam(

والفقهيّة. ترجمت إىل اللّغة العربية الطبعة األوىل سنة 969]م، والطبعة الثانية 

سنة 998]م، كام تُرجمت إىل الفارسية والرتكية واألوردية، لاَِم القته من استحساٍن 

يف العامل اإلسالمي رغم وجود مآخذ كثريٍة عليها.

ويف السنوات األخرية، أنشئت موسوعاٌت يف العامل اإلسالمّي للرّّد عليها بعد أن 

اتّضحت أكرث فأكرث الخلفيّة االسترشاقيّة ملقاالت هذه املوسوعة: فقد اعرتف بعض 
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للحضارة  األوروبيني  واملفهوم  الّنظرة  عن  إاّل  تعرّب  ال  بأنّها:  أنفسهم  املسترشقني 

اإلسالميّة. وتُناقض هذه املفاهيم وتختلف اختالفًا كبريًا عن املفاهيم التي يُؤمن 

بها ويتّبعها املسلمون أنفسهم. وما ذُكر يف هذه املوسوعة ال يتوافق مع التعاليم 

واملبادئ اإلسالميّة للمراجع اإلسالميّة]]].

ومرشوع  )983]م(،  سنة  إيران  يف  الكربى  اإلسالميّة  املعارف  دائرة  فتأّسست 

دائرة املعارف اإلسالميّة يف تركيا سنة )988]م(.

وأّما عن مضامني املوسوعة الربيطانية: فقد حوت مقاالٍت عن أعالم املسلمني 

السياسيّة،  واملؤّسسات  والعلوم،  والحرف،  والسالالت،  والقبائل  البلدان،  وعن 

والّدينيّة، والجغرافيا، والتاريخ، واألعراق، والنباتات، والحيوانات، وتضاريس املدن، 

والبلدات الرئيسة، واآلثار الرئيسية، وسعت هذه الدائرة الضخمة )أكرث من ثالثة 

الثّقافة  نسيج  تشّكل  التي  التعريفيّة  املداخل  استقصاء  إىل  صفحة(  ألف  عرش 

الالتيني؛ حيث  املواد فيها حسَب األلفباء  الحضاريّة، رُتّبت  اإلسالمية، ومقّوماتها 

تنسخ املفردات العربيّة بحروفه، وفق ُمقابالٍت إمالئيٍّة بني أحرف اللغات اإلسالميّة 

ونظائرها األوروبيّة. فمثالً، تكتب كلمة »خالفة« هكذا »Khilāfa«، وتوضع مادتها 

يف باب »K«. وهذا ما شّكل عائًقا وحاجزًا حقيقيًّا أمام مستعميل املوسوعة. وهذا 

ما سعت بعض املوسوعات الاّلحقة تداركه واعتامد مداخل انجليزيّة، ومن ذلك 

موسوعة ليدن كام سيأيت.

وقد أوكلت كتابة مقاالتها يف الطبعة األوىل إىل نخبٍة من املسترشقني األوروبيني 

واألمريكيني من أهمهم:

لويس ماسينيون )883]_962]( أكرب مسترشقي فرنسا املتأخرين.

جوزيف شخت )902]_970]( مسترشق هولندي من أعضاء املجمع العلمي 

العريب بدمشق.

 Islamic History: A البحث”  اطار  اإلسالمي:  “التاريخ  كتابه  يف   Stephen Humphreys همفري  ستيفن  ]]]-انظر: 

Framework for Inquir
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هرني المنس اليسوعي )862]_937]( مسترشق بلجييك املولد فرنيس الجنسية، 

من علامء الرهبان اليسوعيني.

رينولد نيكلسون )868] - 945]( من أكرب مسترشقي إنجلرتا املتأخرين، تخّصص 

يف التّصّوف اإلسالمي والفلسفة.

أعضاء  من  املسترشقني،  كبار  من   )[940_[858( مرجليوث  صموئيل  دافيد 

املجمع العلمي العريب بدمشق.

دانكن بالك ماكدونلد )863]_943]( مسترشق أمرييك.

كارل بروكلامن )868]_956]( مسترشق أملاين يعترب أحد أبرز املسترشقني يف 

العرص الحديث. عامل بتاريخ األدب العريب.

فرانتس بوهل )850]_932]( مسترشق دناريك من أعضاء املجمع العلمي العريب

أدوينكا لفريل، مسترشق أمرييك، رئيس تحرير مجلة »العامل اإلسالمي« األمريكية 

املسلمني،  الباحثني  بعض  الثانية  الطبعة  مواد  بعض  يف  وساهم  الزمن،  من  فرتة 

الذين يتفقون يف الرؤية النقدية والتاريخية لإلسالم مع نظرائهم الغربيني.

تطرحه  ما  إّن  إجاماًل:  القول  ميكن  املعالجة  وأسلوب  املنهج  مستوى  وعىل 

املوسوعة يف موضوعاتها من أسئلة، يختلف عاّم يطرحه املسلمون عادة، وأّن املنهج 

االسترشاقي مبختلف اتّجاهاته هي املتبعة: املنهج الفيلولوجي، املنهج التاريخاين، 

اإلسقاطي، الوصفي،....

الظواهر وترصّان عىل  اللتان تنكران  الشكيّة  الوضعيّة والغريبية  الّنزعة  وبدت 

نفيها دون حّجٍة ودليٍل، بدتا جليّتني خاّصة يف أغلب املقاالت التي تتعلّق بالعقائد: 

كاأللوهيّة، والنبّوة، والوحي، والقرآن... بل غدا إنكار نبوة النبي محمد، وإنكار 

ساموية اإلسالم مسلمتان ينطلق منهام املسترشقون يف كتابة هذه املقاالت وبالتايل 

لجأوا للبحث عن مصدٍر آخر لهذه الظواهر فأرجعوها للرتاث اليهودي واملسيحي !!!!
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وقد كُتبت ردوٌد كثريٌة عىل هذه املوسوعة]]].

فقد شّكلت هذه املوسوعة عماًل مرجعيًّا أثرى أغلب املوسوعات التي أنجزت 

بعدها: من جهة املضمون واملنهج مبا فيها موسوعة ليدن.

Dictionnaire du Coran :ثانًيا: املعجم القرآين

التي هي قيد  أو  املنجزة حديثًا،  القرآنيّة  املوسوعات واملعاجم  ومن مشاريع 

اإلنجاز نذكر:

الفرنسيّة، عمل عىل إعداده 27  معجم تاريخي نقدي للقرآن الكريم، باللّغة 

ا يف الرّتاث اإلسالمي من بلداٍن مختلفٍة: إيران، فرنسا، بلجيكا، إيطاليا،  باحثًا مختصًّ

تونس، الجزائر، دولة الكيان الغاصب،... أرشف عىل العمل الربوفوسور محمد عيل 

أمري معزي، وهو فرنيس من أصٍل إيراين. وله العديد من الّدراسات حول التشيّع، 

والتّصّوف.

دام العمل فيه حوايل 5 سنوات، واشتمل عىل أكرث من 500 مقالة، وصدر سنة 

2007 باللّغة الفرنسيّة يف 028] صفحة. وتُرجم إىل اللّغة اإليطاليّة )2007(، وإىل 

اللغة اإلنجليزية )2008(. 

والقانون  والعقيدة  والتاريخ،  واألدب  التفسري،  يف  شتّى  موضوعاٍت  تناول 

والتصوف....

ومن عناوين هذه املوضوعات نجد: مادة الحرب والسالم، والتسامح والتّعّصب، 

والتجربة الروحيّة للنبي، اآليات املحكامت واآليات املتشابهات، والتفسري الصويف 

تتحّدث عن  مواد  القاموس عىل  يحتوي  والشيعي، كام  السني  والتفسري  للقرآن، 

القرآن، وعن  القرآن، وعن مكانة غري املسلمني يف  القرآن، وعن فضل  األخالق يف 

مخطوطات القرآن، وعن تاريخ العلوم القرآنيّة، وعن قصص األنبياء، كام تضّمن 

]]]- انظر مثال: عوض، إبراهيم: املوسوعة اإلسالمية أباطيل وأضاليل، محمد أركون يف كتابه نقد العقل اإلسالمي، د. زينب عبد 

العزيز ومقالتها يف مؤمترالقراءة الغربية للقرآن الكريم )كلية الدعوة اإلسالمية ليبيا ديسمرب 2005(.
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واملعراج،  اإلرساء  قرآنيًّة: حنيف، وموىس، وعيىس، ومثود، وعاد،  املعجم مفرداٍت 

رشيعة، مريم، هارون، الخرض، يوسف، نوح، ياجوج وماجوج، مكة، غار حراء، أهل 

الكهف، أهل الكتاب، قابيل وهابيل... ويخّصص القاموس لكّل مادة من هذه املواد 

صفحات عّدٍة لرشحها وإضاءتها من وجهة نظٍر تاريخيٍّة محضٍة بالدرجة األوىل.

ولقي املعجم ترحيبًا كبريًا يف الدوائر الغربيّة، أّما يف الساحة العربية واإلسالميّة 

تباينت املواقف، فرّحب البعض باملرشوع معتربًا إيّاه خطوًة عىل طريق التجديد 

تصحيح  عىل  يساعد  »القاموس  صالح:  هاشم  الباحث  يقول  الفكري،  والتحرير 

عن  وموضوعيٍّ  صحيٍح  تفسريٍ  تقديم  خالل  من  واملسلمني  اإلسالم  عن  الصورة 

الوعي  تصدم  قد  التي  واملحرجة  الّصعبة  املسائل  يتحاشا  ولكّنه  الكريم،  القرآن 

اإلسالمي التقليدي، فالتحرير الفكرّي ميّر من هنا وال بّد من دفع مثنه، ومثنه سوف 

يكون انهيار العديد من اليقينيات الرّاسخة يف الوعي الجامعي منذ مئات السنني 

والتي ينقضها البحث التاريخي الرّصني الذي يقّدمه لنا هذا القاموس العتيد«]]].

وانتقده البعض اآلخر بشّدٍة معتربًا إيّاه حلقًة من حلقات التآمر االسترشاقي 

الشيعيّة )إشارة إىل تشيع رئيس  الغنوصيّة  الغريب، والذي تحالف هذه املرة مع 

تحرير املعجم محمد عيل أمري املعزي( للنيل من القرآن والتشكيك فيه.

ثالًثا: دليل أكسفورد حول الّدراسات القرآنّية:

وهو من تأليف باحثني مسلمني يعمالن يف مراكز بحثيٍّة أوروبيٍّة، ومتخّصصان 

يف الّدراسات القرآنيّة الغربيّة، وهام: مصطفى شاه ومحمد عبد الحليم.

املعجم يتوقع صدورة يف نيسان 2020 يف حوايل 900 صفحة، وهو باإلنجليزيّة، 

وجاء يف تعريف املعجم: 

س األسايّس يف الدين اإلسالمّي، ويُنظر إليه منذ الِقَدم  »القرآن هو الّنّص املقدَّ

والتعاليم  املعتقدات  أساَس  وبياناته  أحكامه  ومُتثُِّل  الحرفيَّة،  الله  كلمة  أنَّه  عىل 

]]]- قاموس القرآن الكريم بالفرنسية حدث فكري مهم، جريدة الرشق األوسط، العدد 4]2]]، ]] أغسطس 2009.
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س ألكرث من مليار ُمسلم  يَّته الدينيَّة وكونه الكتاب املقدَّ اإلسالميَّة. إىل جانب أهمِّ

حول العامل، يُعترب القرآن تحفًة ُمنقطعة الّنظري يف اللّغة العربيَّة ومُيكن مالحظة 

أثره التاريخّي كنصٍّ يف جميع أبعاد الرتاث األديّب العريّب.

أنتج البحث األكادميّي حول القرآن خالل العقود األخرية مجموعًة مثريًة لإلعجاب 

للنّص  الفريدة  للُّغة  التفصيليَّة  الّدراسات  التي ترتاوُح بني  الفكريَّة  النتاجات  من 

وأسلوبه وبُنيته مروًرا باملعالجات الدقيقة ملحتواه ومفاهيمه وسياقاته التاريخيَّة. 

أكادمييًّا  اهتامًما  ميلُك  من  لكّل  انطالٍق  ونقطَة  مرجًعا جوهريًّا  الدليل  هذا  يُعدُّ 

باإلضافة  امليدان،  هذا  يف  مؤثِّرٍة  مواضيع  عن  لًة  ُمفصَّ مراجعاٍت  ُم  ويُقدِّ بالقرآن، 

هذا  يستكشُف  البحثّي.  الخطاب  يشهدها  التي  التطوُّرات  إىل  نقديٍَّة  نظرٍة  إىل 

أكادمييًّا شاماًل لدراسة  القرآنيَّة، ما يجعله مصدًرا  التفسري والهرمنيوطيقا  الكتاب 

القرآن. تجدُر اإلشارة إىل أنّه ليس هناك كتاٌب واحد ُمكرٌَّس لهكذا دائرة واسعة من 

الدراسة األكادمييَّة للقرآن]]].

جاء يف الفهرس 57 مدخاًل، ومن املوضوعات التي يُعالجها املعجم: 

األصول اإلسالمية والقرآن، الدراسات القرآنية: املسح الببليوغرايف، السياق العريب 

للقرآن: التاريخ والنص.

املشهد اللغوي يف شبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم: السياق يف القرآن، القرآن 

واليهودية، القرآن واملسيحية، لغة القرآن، مفردات القرآن: املعنى يف السياق، بناء 

الديناميكية  القرآن:  هيكل  للقرآن،  الداخيل  الزمني  التسلسل  القرآنية،  الجملة 

القرآنية،  األخالق  والقرآن،  القانون  القرآن،  يف  والنبوءة  الوحي  للسورة،  الداخلية 

الكالسييك  التفسري  والقرآن:  الجهاد  والقرآن،  السياسة  القرآن،  وشخصيات  أنبياء 

والحديث، املرأة والقرآن ترجامت القرآن الكريم: اللغات الغربية، ترجامت القرآن 

الكريم: اللغات اإلسالمية، تقديم القرآن خارج السياق، الثقافة الشعبية والقرآن: 

السياق الكالسييك والحديث، التفسري القرآين املبكر: من التفسري النيص إىل التحليل 

]]]-انظر: موقع الدليل عىل النت.
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العصور  يف  التفسري   ،)[000-800( الوسطى  القرون  يف  املبكر  التفسري  اللغوي، 

الوسطى: العرص الذهبي للتفسري، التفسري املعارص: صعود علم الالهوت الكتايب، 

الصوفيّة:  تفسري  التفسري،  يف  اإلسامعييل  املنحا  عرشي،  اإلثني  الشيعي  التفسري 

االسرتاتيجيات  الحديث:  القرآين  التأويل  الاّلحقة،  والفرتات  التكوينيّة  الفرتات 

والتطوير.

The Quran - An encyclopedia  :رابًعا: القرآن: كموسوعة

صدرت عام 2005 يف مجلد واحد، جاءت يف حوايل 800 صفحة، وساهم فيها 

ا يف الّدراسات القرآنيّة والرتاثيّة منهم املسلمون وغري املسلمني، وترأّس  43 مختصًّ

وأستاذ  الفلسفة  أستاذ  وهو   Oliver Leaman ليامن:  اوليفر  الدكتور  تحريرها: 

للدراسات اليهودية منذ عام 2000، بجامعة كنتايك )الواليات املتحدة األمريكية(، 

وهو يدرس تاريخ الفلسفة اإلسالميّة واليهوديّة والرّشقيّة. 

    وجاء يف تعريف املوسوعة: »القرآن هو مصدر إلهام إحدى الديانات الرئيسيّة 

يف العامل، يتبعه اليوم أكرث من مليار شخص. إنّه يلعب دوًرا رئيسيًّا يف اإلسالم، ومنذ 

ظهوره قبل أربعة عرش مئة عام كان موضوع نقاش حاد. وقد تّم تنفيذ بعض هذا 

من قبل املسلمني والبعض اآلخر من قبل جهات معادية أو غري مباليٍة باإلسالم، مام 

أّدى إىل مجموعة واسعة جًدا من وجهات الّنظر.

والهدف من إعداد القرآن الكريم: كموسوعٍة، هو تقديم هذا التنّوع يف الفكر 

واملقاربة واملدارس دون أولويٍّة، من أجل إعطاء تقديٍر قويٍّ ملدى االستجابة التي 

يغطي  متني  واحد  مبصدر  والباحثني  الطالب  وتزويد  الوقت.  طوال  الّنّص  أثارها 

جميع جوانب النص وتلّقيه:

”Authored by 43 international experts, the objective of The 

Quran: An Encyclopediais to present this diversity ofthought, 

approach and school in orderto give a strong appreciation of the 
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range of response that the text has provoked throughout its  history. 

It provides students and researchers with a powerful one volume   

resource covering all aspects of the text and its reception“[[].

وحوت هذه املوسوعة حوايل 600 مدخاًل.

 Intergrated Encyclopedia الكريم:  للقرآن  التكاملّية  املوسوعة  خامًسا: 

 of the Qur an

عىل  وأرشف  ليدن،  موسوعة  بعد  كُتبت  التي  املوسوعيّة  األعامل  من  يعّد 

إعدادها باحثون مسلمون مل يستسيغوا منهجيّة موسوعة ليدن وطريقة تعاطيها 

باللّغة  موسوعيٍّ  عمٍل  تقديم  الرضوري  من  أنه  واعتربوا  القرآين،  املحتوى  مع 

االنجليزيّة أكرث تكاماًل وموضوعيًّة.

يدير الهيئة العلميّة للموسوعة الدكتور الباكستاين مظفر إقبال، وهو معروف 

بشّدة انتقاداته ملوسوعة ليدن.

وأّما املوسوعة نفسها: فريأس تحريرها الربوفوسور الباكستاين مظفر إقبال، وهو 

متخّصص يف الّدراسات اإلسالميّة، وله مؤلّفات يف نقد الّدراسات الغربية عن اإلسالم، 

يعيش يف كندا منذ 973]، وبعد حصوله عىل شهادة الدكتوراة يف الكيمياء )جامعة 

الّدراسات  يف  للتخّصص  توّجه   )[983 كندا،   ،Saskatchewan تشيوان  ساسكا 

القرآنيّة وعالقة الدين بالعلوم الطبيعيّة واإلنسانيّة، من مؤلّفاته: اإلسالم والعلم، 

فلسفة العلم والدين يف اإلسالم واملسيحيّة، وهو أحد مؤّسيس مركز اإلسالم بكندا 

 )Science & Islam( ورئيسه الحايل، ويتوىّل رئاسة التحرير ملجلة اإلسالم والعلوم

وهي مجلة نصف سنويّة تبحث يف الرؤية اإلسالميّة للعلوم.

للناطقني  املتكاملة  القرآنيّة  املوسوعة  »ستُقّدم  قائاًل:  املوسوعة  إقبال  يّعرف 

اإلسالمّي  العلمّي  الرّتاث  علميًّا مستمًدا من  مرجًعا  تعاىل،  الله  بإذن  باإلنجليزيّة 

[[[- Oliver Leama, An encyclopedia, The Quran, pix, 2006.
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املمتد عىل مدى أربعة عرش قرنًا من الزمن، وستمثّل املوسوعة، إن شاء الله تعاىل، 

واملعارصة  القدمية  اإلسالميّة  القرآنيّة  والبحوث  الّدراسات  من  نادًرا  علميًّا  مزيًجا 

بأسلوٍب يتناوله القرّاء بسهولة. تُوّجه املوسوعة خطابها للمسلمني وغريهم ممن 

يحتاج إىل مرجع علمّي معتمد للحصول عىل معرفة القرآن ورسالته بشكٍل بحثيٍّ 

دقيٍق، كام تخاطب املوسوعة الباحثني األكادمييني سواء أكانوا من املتخّصصني يف 

الّدراسات القرآنيّة أم يعملون يف مجاالت أخرى أكرث شمواًل«]]].

تتكون املوسوعة من سبع مجلدات، وحّدد فيها حوايل 556 مدخاًل، صدر الجزء 

املوقع اإللكرتوين للموسوعة مل يصدر  األّول سنة 3]20 يف 409 صفحة، وحسب 

أّي جزٍء آخر إىل حّد اآلن. الجزء األول يحوي املفردات التي تبدأ ب A,B: وفيه 

47 مدخاًل منها: وريد )Artery and vein(، ضالل )Astray(، ذرة )Atom(، أولو 

األمر، بخل، خشية الله، أيوب، آزر، بابل، بسملة، األسامء الحسنى، االله، أحمد، 

زهد، أبو بكر، أبو لهب، عاد،.....

Le coran des historiens :سادًسا: قرآن املؤرخني

من األعامل القرآنيّة املوسوعيّة الجديدة: مرشوع قرآن املؤرّخني، والذي صدر يف 

ترشين الثاين 9]20، يف ثالث مجلدات و3450 صفحة.

الّدراسات  يف  باحثًا   26 من  يتألّف  الباحثني  من  فريٌق  العمل  هذا  أنجز 

األستاذ محمد عيل  وبإرشاف  األوروبيّة،  الجامعات  الغربيّة من مختلف  القرآنيّة 

دي  وغيوم  القرآين(  املعجم  عن  الحديث  عند  به  التعريف  )سبق  معزي   أمري 

)Guillaume Dye( أستاذ الدراسات اإلسالميّة يف جامعة بروكسل الحرة )بلجيكا(.

ودام إنجاز هذا العمل 5 سنوات.

يف املجلد األّول عرشون مقالًة تدور حول املحاور اآلتية: 

- القرآن والسياقات التاريخيّة والجغرافيّة لبدايات اإلسالم.

]]]- ترجمة ملقالة كتبها: إقبال، مظفر: املوسوعة التكاملية للقرآن، مجلة االسالم والعلم، عدد8، صيف 0]20. 
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- القرآن والتقاليد الّدينيّة للعصور القدمية )القرآن واليهوديّة، القرآن واملسيحيّة، 

املانوية.....

- تكوين القرآن: املخطوطات الغربيّة واملخطوطات القدمية، والّنقوش القرآنيّة 

الحجريّة، القرآن والتشيّع....

األوىل إىل  السورة  القرآن من  الثاين: دراسٌة تحليليٌّة تفصيليٌّة لسور  املجلد  يف 

السورة 26 حسب ترتيب املصحف.

يف املجلد الثالث: دراسة للّسور املتبّقية من السورة 27 إىل السورة 4]] برتتيب 

املصحف.

ويف هذه الّدراسة التحليليّة آليات القرآن آية آية، حسب موضعها يف املصحف، 

اآليات.  ملدلوالت  والفيلولوجيّة  والتاريخيّة  األثريّة  الّدراسة  عىل  الباحثون  اعتمد 

وميكن القول إّن هذا العمل اهتّم بفرتة ما قبل القرآن، والتي أثّرت يف تشّكل القرآن 

وظهوره واكتسابه ملعانيه، ولعّل هذا السبب يف تسميته بقرآن املؤرخني.

corpus coranicum سابًعا: مرشوع املوسوعة القرآنية برلني

اإلنسانيّة،  والعلوم  للعلوم  برلني،  بالدنبورغ  أكادمييّة  من  بحثيٌّ  وهو مرشوٌع 

والقرون  القديم،  العامل  برتاث  الخاّصة  املوسوعيّة  املشاريع  إطار  يف  يدخل  وهو 

 Angelika( الوسطى. وانطلق سنة 2007 تحت إرشاف األستاذة أنجليكا نويفرت

برلني  جامعة  يف  والسامية  العربية  الدراسات  مبعهد  أستاذة  وهي   ،)Neuwirth

من  االنتهاء  ويُتوقّع  االختصاص.  أهل  من  باحثًا  عرش  اثنا  فيه  ويشارك  الحرّة. 

املرشوع سنة 2025م.

 ويف تعريف املرشوع جاء يف املوقع اإللكرتوين للموسوعة: »إّن مرشوع املوسوعة 

يستهدف تحقيق مطلبني أساسيني:

أّواًل: توثيق الّنّص القرآين من خالل مخطوطاته ومن خالل نقله الشفهي )القراءات(. 



27

املدخل

أما  التاريخي:  ظهوره  سياق  يف  القرآن  يضع  مستفيض  تفسري  تقديم  ثانًيا: 

التفسير فإنّه:

نشأ  ا  نصًّ باعتباره  أي  تعاقبّي،  دياكرويّن  القرآن من منظوٍر زمنيٍّ  أ(: سيتناول 

بالتدريج يف عقدين من الزمن، باحثًا يف التطّورات الّشكليّة واملضمونيّة واملفهوميّة، 

وكذلك ما نشأ عىل الّنصوص األوىل من إعادة تأويل أو تغيري يف الداللة عرب حاالٍت 

أو إضافاٍت الحقٍة.

ب(: يعتمد مقاربًة تنظر إىل السورة باعتبارها وحدة، وأّن الّسور املكيّة عىل 

األقل يف اتّفاقها الثابت مع األناط البنائيّة املعهودة وأشكال الخطاب املناسبة، هي 

وحدات أدبيّة.

أو  كانت  يهوديّة  املوازية  للّنصوص  واسعٍ  استقراٍء  عىل  التفسري  يعتمد  ج( 

مسيحيّة«]]].

وحسب املرشفني عىل املرشوع، فهذا التفسري سيتجاوز الفيلولوجيّة التقليديّة 

عليه،  السابقة  الّدينيّة  الّنصوص  لتأثريات  القرآن  مقولة خضوع  قامت عىل  التي 

انتقى  بل  القدمية،  الّدينيّة  الّنصوص  يقطع مع  القرآن مل  أّن  تقوم عىل  إىل رؤية 

منها أشياًء وعّدلها وأعاد عرضها مبا يتناسب مع بيئته القرآنيّة، ورمّبا أقام مع هذا 

املوروث للكتب القدمية جداًل نقديًّا.

الوصول  إمكانيّة  »يُتيح  املرشوع  أّن  اإللكرتوين  للموقع  املراجع  وسياُلحظ 

يتّم  املكتوب،  الّنّص  نقل  مع  بالتوازي  والّنصوص.  بالّصور  املبّكرة  للمخطوطات 

. هذه هي املرة األوىل التي توفّر فيها  عرض أدبيات القراءة اإلسالميّة بشكٍل منهجيٍّ

التاريخيّة  الفهرسة  بناًء عىل  تاريخيًّا.  آمنًة  نّصيًّة  قاعدًة   Corpus Coranicum

قاعدة  باستخدام  أديبٍّ  زمنيٍّ  تعليٍق  بإنشاء  املرشوع  يقوم  الّنص،  لتاريخ  الهاّمة 

بيانات »نصوص من بيئة القرآن« )TUK(؛ ألّول مرّة، يتّم إعادة بناء تطّور املجتمع 

)Corpus Coranicum(  https://corpuscoranicum.de انظر: املوقع اإللكرتوين  لـ -[[[
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اإلسالمي األصيل كتفاعٍل بني الّنبّي وأولئك املرسل إليهم يف مكة واملدينة«]]].

االسترشاق والتحقيق القرآيّن:

وحدوث  وتنّوعها،  وانتشارها  للمسترشقني  القرآيّن  التحقيق  آثار  لزيادة  نظرًا 

معرفة  وكذلك  ومواقفهم  آرائهم  معرفة  فإّن  املجال،  هذا  يف  والشبهات  املسائل 

سوابقهم يف التحقيق القرآيّن ووضعهم الحايّل فيه والعمل عىل تحليلها ومناقشتها 

ونقده تُعّد رضورًة بحثيًّة وعلميًّة ال بّد منها.

فقد تصّدى املسترشقون للتحقيق يف مجايَل التفسري والعلوم واملعارف القرآنيّة 

وتدوينه،  وتأليفه  القرآن  بتاريخ  اهتّموا  القرآنيّة  العلوم  مجال  ففي  القدم؛  منذ 

وكيفيّة النزول، ومصاحف الصحابة، وكُتّاب الوحي، واختالف القراءات، والحروف 

املقطّعة، وأسامء الّسور، وترجمة القرآن، وإعداد الفهارس واملعاجم، وبالغة القرآن 

أّما يف مجال معارف  القرآنيّة...،  القدمية  اآلثار  القرآن، والتحقيق يف  ومعرفة لغة 

القرآن فقد تناولوا املواضيع اآلتية: األصول والعقائد يف القرآن، الوحي، القصص، 

األديان، األنبياء وتفسري بعض اآليات]]]، وغريها من املباحث املوضوعيّة يف القرآن.

واإلسالميّة  القرآنيّة  اآلثار  يف  –بدايًة-  املسترشقني  نشاطات  هدف  وكان 

املسيحيّة.  أوربا  إىل  اإلسالم  نفوذ  دون  الحيلولة  هو  القرآن  وترجمة  ومصادرها 

وعليه، فإّن آثار هذه املرحلة ومؤلّفاتها تعرض صورًة ناقصًة وُمغرضًة عن الّنصوص 

اإلسالميّة. إاّل أّن اتجاه املسترشقني يف عرص الّنهضة بدأ يتّجه ليصبح أكرث توّسًعا 

وعمًقا يف الّدراسات والعلوم واملعارف القرآنيّة، ولكن رسعان ما توّسعت أهدافهم 

فامتدت هذه الّدراسات إىل الجامعات لتأخذ شكالً مغايرًا للبحث العلمي بالطعن 

يف القرآن، ونبي اإلسالم، والدين اإلسالمي...، فمنذ الّنصف الثاين من القرن التاسع 

اتّساًعا  وأكرث  وموّجهٍة  ممنهجٍة  بصورٍة  لتكون  تتّجه  تحقيقاتهم  أصبحت  عرش 

للطعن يف الّنصوص واملصادر األصليّة للرّتاث اإلسالمّي.

)Corpus Coranicum(  https://corpuscoranicum.de. انظر: املوقع اإللكرتوين  لـ-[[[

]2] صادقی، تقی: رويكرد خاورشناسان به قرآن، ال.ط، ال.م،  فرهنگ گسرت، 379]هـ.ش، ص 47].



29

املدخل

ونشري فيام يأيت إىل أهّم التأليفات القرآنيّة للمسترشقني منذ أوائل القرن التاسع 

عرش إىل أواخر القرن العرشين:

القرآن لغوستاف  أّول معجم أللفاظ  القرآن، وهو  الفرقان يف أطراف  - نجوم 

فلوغل )GustanFlagal( من أملانيا.

- تفصيل آيات القرآن الكريم، وهو أّول معجم موضوعّي للقرآن لجولس البوم 

)Jules Labum( من فرنسا.

- تاريخ القرآن لثيودور نولدك )Theodor Noldeke( من أملانيا.

- املناهج التفسرييّة للقرآن لغولدزيهر )Ignaz Gold Ziher( من املجر.

- ترجمة القرآن آلرتور ربري )Avthur John Arbery( من بريطانيا.

من   )RegisBlacheve( بالرش  لريجس  للقرآن،  القرآن ومدخل  أعتاب  علی   -

فرنسا.

- الكلامت الّدخيلة يف القرآن، الرتور جفري )AvtorJeffri( من أمريكا.

- مقّدمة القرآن لريتشارد بل )Richard Bell( من بريطانيا.

- مقّدمة القرآن ملونتغمري وات )Montogomery Watt( من بريطانيا.

- جمع وتدوين القرآن لجان برتون )John Berton( من بريطانيا.

- الله واإلنسان يف القرآن، اليزوتسو )T.Izutsu( من اليابان. 

عرص  بعد  للقرآن  األكادمييّة  »التحقيقات  مدخل  -يف  شولر]]]  ماركو  وذكر 

عرش  التاسع  القرنني  يف  تأثريًا  القرآنيّة  اآلثار  أكرث  القرآن-  موسوعة  يف  النهضة« 

)لغوستاف  القرآن«  علی  نقديّة  تاريخيّة-  »مقّدمة  كتاب  إّن  فقال:  والعرشين، 

يف   )Theodor Noldeke( لنولدكيه  القرآن«  و»تاريخ   )Gustav Weil( ويل 

[[[- Scholer,Marco2004, Post- Enlighenment Academic Study Of the Quran, Eo, Vol, 4Leiden P.[87
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أواسط القرن التاسع عرش منحا رونًقا أكرب للتحقيقات القرآنيّة األكادمييّة، ووَضعا 

أُسًسا جديدًة للتحقيقات بعدهام، كام كتب بالرش )R.Blachere( وريتشارد بل 

تنظيم  إعادة  مع  مصحوبة  القرآن  ترجامت  األسس  تلك  علی   )Richard Bill(

برگشرتُ  شوالی،  إضافات  مع  لنولدكه  القرآن  »تاريخ  إّن  انتقاديٍّة.  بنظرٍة  الّسور 

يُعّد -إىل  أربعة مجلّدات، والذي  قيايّس ومطمنئ يف  تبّدل إىل منت  ارس، وپرتسل 

الثاين  النصف  يف  ذكر شولر  وقد  القرآن.  تاريخ  يف  املراجع  أهّم  من  زماننا هذا- 

غرميه   ،)A.Rodwell( ورادول   ،)W. Muiv( موير  آثار  عرش  التاسع  القرن  من 

إنّهم -من خالل أخذ األسس  )H Grimme(، وهرشفلد )HHirchfeld(، وقال: 

التحقيقيّة للمسترشقني األملان- كتبوا تاريًخا جديًدا للسور بجزئيّات أكرث وتنظيم 

جديد ملنت القرآن برتتيبهم االفرتايّض والذي بدا أنّه غري مقنع؛ وذلك لعدم وجود 

شاهد قاطع علی اعتبار هذه الرتتيبات الفرضيّة]]].

وقد ذكر املؤلّف أّن الخصوصيّة األساسيّة للتحقيقات القرآنيّة يف القرن التّاسع 

عرش هي التوّجه نحو التعامل مبعرفة اللغات مع منت القرآن، وعنارصها الخاّصة، 

والتوّجه نحو املعنی، ومنشأ املفاهيم القرآنيّة.

ثّم ذكر أّن التحقيقات القرآنيّة يف القرن العرشين تشّكلت ضمن إطار الخطوط 

اآلتية: جوانب معرفة اللغات للبيان القرآيّن، القراءات املختلفة، املفردات الدخيلة، 

 )j. Horovitz( ترتيب أجزاء املنت وتاريخه]]]. وقد كتب يف هذا العرص هرويتس

ومنغانا )A. Minganq( وآرنز )K.Ahrens( وجفري )A. Jeffery( بعض الكتب. 

بدأ النصف الثاين للقرن العرشين بكتب عّدة مؤثّرة لبالرش )R.Blachere(، جفري 

)AJeffery(، بل )R.Bell(، وواط )M.Watt( حيث جمعوا فيها نتائج مختلفة يف 

التحقيق القرآيّن منذ العقود األولی للقرن العرشين وإلی ذلك الزمان.

وذكر شولر أّن من الخصائص البديعة لهذا العرص هي: الحّب املتجّدد للمحتوی 

القرآنيّة  النظرة بشأن معاين املصطلحات واملفاهيم  القرآن، وتغيري  الحقيقّي ملنت 

[[[- Scholer, Ibid, [9[.

[2[-Scholler, Marco, Op, Citp.[90.
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وكشف النسيج العمومّي للبيان القرآيّن، وإّن أّول نتيجة فعليّة لهذه التغيريات هي 

الرغبة نحو التفاسري. وميكن لنا أن نذكر يف هذا املجال آثار بعض املسترشقني، من 

 ،)CI.Gilliot( جيليو ،)T.Izatsu( ايزوتسو ،)T.O Shaughaessy( قبيل: اشاونس

راشل )W.Reuschel(، تاملن )R. Talmon( وغريهم]]].

ويذكر ماركو شولر -أيًضا- يف مدخل التحقيقات القرآنيّة ما بعد عرص النهضة 

آثار املسترشقني منذ أواخر القرن العرشين، والتي كتبت حول منشأ القرآن ومصدره. 

وعّد شولر ثالثة آثار مهّمة لجان برتن )J. Burton(، مايكل كوك وپاتريشيا كرونه 

)M. Cook and P.crone(، وونزبرو )J.Wansbvough( بعّدها نقطة عطف يف 

أنّها  القرآن -مع  أّن فرضيّة ونزبرو بشأن منشأ  القرآيّن الجديد، ويعتقد  التحقيق 

العلمّي،  املجتمع  اهتامم  أنّها صارت موضع  إاّل  أنّها رُّدت مطلًقا-  أو  ترّدٍد  محّل 

وقد دافع بعض األفراد، مثل: اندرو ريپني )A.Rippin(، عن االمتيازات التي حصل 

عليها ونزبرو.

القرآنيّة«  »التحقيقات  كتاب  حول   )A.Neuwirth( نويورت  أنجليكا  تقول 

ًها لجميع التحقيقات املتطرّفة الاّلحقة حول  لنزبرو: »لقد كان هذا الكتاب موجِّ

القرآن. والشخص املذكور أشاع هذا الرأي ونرشه، وهو أّن القرآن ال أساس له، وأّن 

متنه مورد شّك وترّدد. ورمّبا أنّه يعود إىل األزمنة املتأّخرة )قرون عّدة بعد ظهور 

كان هذا  ولقد  فائدة...  من  تخلو  ال  املنت  مثل هذا  دراسة  فإّن  وعليه،  اإلسالم(. 

أمريكا  يف  الجامعيّة  األجواء  ويف  واليوم،  املتابعني.  عىل  تأثريه  يف  كالربكان  الكتاب 

يؤمن الجميع بأّن كالم ونزبرو صحيح«]]].

لهذين  إّن  القرآيّن:  التحقيق  حول  ونزبرو  برتن  جان  كتايَب  بشأن  شولر  وذكر 

الحاصلة من  النتائج  أّن  القرآنيّة، وال سيّام  التحقيقات  أهّميًّة خاّصًة يف  الكتابنَي 

التحقيقات التي قام بها هذان العاملان -اللذان يتكلاّمن باللغة اإلنجليزيّة- متضاّدة 

[[[-Scholer, Marco, Ibido P. [93.

]2]- نويورث، انجليكا: هفت آسامن، العدد 34، صيف سنة 386]هـ.ش، ص 22.
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بشكٍل كامٍل، فبحسب رأي ونزبرو فإّن القرآن الرسمّي -يعني املنت بشكله الحايل- 

مل يكن قد اتّخذ هذه الصورة إىل أواخر القرن الثاين الهجرّي وال يرجع بتاممه إىل 

زمان النبّي )صىّل الله عليه وآله(. ومن ناحية أخری، فإنّه يظهر من تحقيق برتن 

أّن تاريخ تدوين املنت الرسمّي للقرآن يعود إىل ما قبل وفاة النبّي، ومنذ ذلك 

الوقت فام بعد انترش بتلك الصورة وبذلك الشكل.

إطاللة عىل موسوعة ليدن: الهويّة والخصائص

أّن  املعارصة،  الغربيّة  القرآنيّة  للموسوعات  املوجز  االستعراض  تبنّي من خالل 

أغلب هذه املشاريع صدرت بعد أحداث ]] أيلول ]200، وما أعقب ذلك الحدث 

من تفاقم اإلسالمفوبيا يف الغرب، وتوّجه أقوى لدراسة اإلسالم والقرآن، واهتامم 

أوسع بالحضارة اإلسالميّة ونصوصها التأسيسيّة.

للمسلمني،  املقّدس  الكتاب  البحث عن حقيقة  الكثريين عىل  ما شّجع  وهذا 

بعيًدا عن شيطنة اإلعالم، وتزويرات السياسيني.

وموسوعة ليدن صدرت فعاًل سنة ]200 يف نفس السياق التاريخي للعديد من 

األعامل التي عرّفنا بها سابًقا، وإن كان العمل إلعدادها بدأ سنة 993]م، يف مدينة 

ليدن الهولنديّة املشهورة بجامعتها ودار نرشها التاريخيتني.

 Jane Dammen Mc( العمل عىل يد السيدة جني دمن ماك اوليف انطلق 

Auliffe(]]] مبساعدة أربعة من الباحثني املتخّصصني يف تاريخ األديان والّدراسات 

الفرنيس كلود جيلوت، واألمرييك وليام براهام، واللبنانية األصل  القرآنيّة، وهم:  

استشاريٌّ  فريٌق  وللموسوعة  روبني.  أندرو  )اإلرسائييل(  واليهودي  القايض،  وداد 

]]] - من مواليد )944](، متخّصصة يف الّدراسات الالّهوتيّة والبحوث القرآنيّة واإلسالميّة، حائزة عىل باكلوريوس يف الفلسفة 

بجامعة  اإلسالميّة  الّدراسات  الدكتوراه يف  تابعت  الّدينيّة،  الّدراسات  بواشنطن، وماجستري يف  ترينيتي  والاّلهوت من جامعة 

تورنتو. وعملت مدرّسة يف جامعة تورنتو، وجامعة إميوري.

وتقلّدت منصب عميد كليّة العلوم واآلداب جورج تاون، يف جامعة جورج تاون )بني 999]_2008(، وعملت خالل هذه املّدة 

عميًدا  وعملت   ،)20[3-2008( ماور  برين  كلية  رئيسة  واإلسالميّة، وهي  العربيّة  الّدراسات  وقسم  التّاريخ  قسم  أستاذة يف 

مشاركًا لكليّة الاّلهوت يف كاندر، وأحد أعضاء مكتبة الكونغرس، ورئيسة مكتب الربامج العلميّة باملكتبة...
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من شخصيات عّدة من بلدان مختلفة: نرص حامد أبو زيد )مرص(، محمد أركون 

فريد  )انجلرتا(،  هاوتنج  جرالد  املتحدة(،  )الواليات  يورينفر  جريهارد  )الجزائر(، 

ليمهاوس )هولندا(، انجليك نويروث )أملانيا(. وتشكلّت الهيئة التحريرية من 278 

باحثًا، حوايل 20% منهم فقط من املسلمني، حّرروا مقاالت املوسوعة.

ويالحظ أّن أغلب املقاالت املرتبطة باملفاهيم النبويّة )كمقالة محمد، واملقاالت 

عن األنبياء جميًعا، عن نساء أهل النبوة،..( كتبها باحثون غري مسلمني. وقد اعتمدوا 

غالبًا يف اإلحالة عىل اآليات القرآنيّة عىل ترجمٍة انجليزيٍّة للقرآن الكريم )القاهرة 

924](. )مل يلزموا املحّررين برتجمة بعينها كام سيأيت التوضيح(.

املداخل  األّول: ويحوي  املجلّد  تباًعا:  املوسوعة يف 6 مجلّداٍت صدرت  جاءت 

التي تبدأ من الحرف A إىل الحرف D وصدر يف أيلول سنة ]200. املجلد الثاين: 

ويحتوي املداخل من الحرف E إىل الحرف I وصدر يف أيلول سنة 2002. املجلد 

J إىل الحرف O وصدر يف  ترشين األول سنة 2003. املجلد  الثالث: من الحرف 

املجلد   .2004 سنة  الثاين  كانون  يف  وصدر   Sh الحرف  إىل   P الحرف  من  الرابع: 

الخامس: من الحرف Si إىل الحرف Z وصدر يف كانون الثاين 2005. املجلد السادس: 

وخصص للفهارس وصدر يف أكتوبر 2006.

وقد بلغت املداخل يف األجزاء الخمسة حوايل 690 مدخاًل.

الهيكليّة( فهي تتشّكل  وأما إذا أردنا أن نقّسم املوسوعة موضوعيًّا )أقسامها 

من املوضوعات اآلتية:

أّواًل: مقدمة املوسوعة بقلم )دمن ماك اوليف(.

ثانًيا: املداخل املتعلّقة باألعالم واملفاهيم، واألماكن، والوقائع، واألعامل، والقيم 

التي نجدها يف القرآن ولها صلة وثيقة بالنص.

ثالًثا: املداخل ذات الصلة بقضايا الّدراسات واألبحاث القرآنيّة من قبيل تاريخ 

القرآن، العلم يف القرآن.....

رابًعا: الفهارس: وهي متنّوعة:
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املؤلف  إليها  ينتمي  التي  األكادمييّة  للمؤّسسة  بيان  وفيه  املؤلفني:  فهرس  أ- 

وعناوين املقاالت التي شارك بها، مع تحديد رقم املجلد التي جاءت فيه املقالة.  

ب- فهرس املقاالت: مرتبة ترتيبًا أبجديًا مع بيان اسم الكاتب أمام كل عنوان. 

كّل  عىل  ويحوي  املؤسسات....(:  الوقائع،  املدن،  )األعالم،  األسامء  فهرس  ج- 

األسامء التي جاء ذكرها يف املوسوعة مع بيان الجزء والصفحة والعمود لكّل اسم. 

د-  فهرس األلفاظ والجمل العربيّة والتي كتبت باألبجدية اإلنجليزية والواردة 

يف املوسوعة مع تعيني املجلّد والصفحة لكّل عبارة أو جملة.

ترتيب  حسب  الكريم  القرآن  لسور  تتبع  وفيه  القرآنيّة:  اآليات  فهرس  ه- 

املصحف ولكّل آياته آية أية وبيان عنوان املقالة التي وردت فيه اآلية ورقم املجلد 

ورقم الصفحة والعمود.

ونّوهت محّررة املوسوعة ألهميّة هذه الفهارس: »آمُل أن يكون هذا املجلُّد 

األخرُي من موسوعة القرآن EQ، مساعًدا لقارئيها لتحصيل االستفادة القصوى من 

املجلّدات الخمسة التي سبقته. آمل أن يعينهم عىل فتح الّسبل لتحقيقاٍت حاذقٍة 

ن أولئك  وبحوٍث منتجٍة يف مجال الّدراسات القرآنيّة وأكرث. ويف النهاية آمل أن مُيكِّ

يقاربونه  الذين  وأولئك  الحياة،  يرشد  ا مقّدًسا  نصًّ القرآن بصفته  الذين يحرتمون 

نهم من تعميق فهمهم وتقديرهم  كإنجاٍز ثقايفٍّ عىل مستوًى بالغ األهميّة، أن ميكِّ

لهذا الكتاب املقّدس ذو األهميّة االستثنائيّة«]]].

أقدم  من  وهي  الهولنديّة:  املدينة  بليدن  بريل  مؤّسسة  فهي  النرش:  دار  أّما 

املطابع األوروبيّة التي تخّصصت بنرش كتب الرّتاث العريب واإلسالمي التي كانت 

كاألملانيّة،  الحيّة  األوروبيّة  اللّغات  إىل  الحًقا  ثّم  الالتينيّة  إىل  البدايات  يف  ترتجم 

واإلنجليزيّة، والفرنسيّة، تأّسست سنة 683]م، وتعاونت مع جامعة ليدن )تأّسست 

ليدن  مكتبة  وتعّد  ونرشه.  واإلسالمي  العريب  الرتاث  تحقيق  عىل  578]م(،  سنة 

ix موسوعة القرآن، ليدن، م.س، ج6 ص-[[[
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من أهم عرش مكتبات يف العامل من حيث عدد املخطوطات العربيّة التي مل يتم 

تحقيقها بعد.

والظّاهر أّن فريق موسوعة القرآن ليدن، باختياره مكتبة بريل، يطمح ملكانٍة 

مامثلٍة ملوسوعتهم يف تاريخ التصنيف العلمّي األورويّب عن اإلسالم عموًما والقرآن 

بالخصوص.

االستفادة من التفاسري دون تحويل املوسوعة إىل موسوعٍة تفسرييٍّة:

من الطبيعي أن يكون للامدة التفسرييّة للقرآن حضوًرا يف موسوعٍة قرآنيٍّة، ولكن 

الهيئة العلميّة حرصت أن يكون للتفسري حضوٌر ولكن دون أن تتحّول املوسوعة 

إىل دائرة تفسري. أي أن يستعني الباحثون بآراء املفرّسين وظيفيًّا، ويف سياق تنقيح 

العناوين القرآنيّة، أو تحليل املفاهيم املرتبطة بالّدراسات القرآنيّة. جاء يف مقّدمة 

املوسوعة: »كل مقالة يف املوسوعة تستفيد بشكٍل مبارٍش أو غري مبارٍش من دائرة 

املؤلّفات يف تفسري القرآن، فقد تطلّب احتواء املرشوع الرتكيز عىل القرآن وحده، 

وعليه فإّن قرّاء املوسوعة لن يجدوا مقالًة مستقلًّة حول الطربي أو الفخر الرازي، 

ولكنهم سيجدون إحاالٍت متكّررًة إىل كتب هؤالء املفرسين«]]].

اعتامد اللّغة األنجليزية يف عنونة املداخل:

عىل خالف املوسوعة اإلسالميّة )EI(، التي تعتمد يف مداخلها األلفاظ والكلامت 

اعتمدت  )الليام(،   Lemmata يعرف  ما  الالتينية،  بالحروف  املكتوبة  العربيّة 

موسوعة القرآن األلفاظ اإلنجليزية، أي طريقة أخرى: التصنيف املعجمي حسب  

ترتيب اللغة اإلنجليزية، ويبدو أّن السبب يف هذا العدول هو أّن املوسوعة تتوّجه 

إىل القارئ الغريب، والطريقة التي تعتمدها املوسوعة اإلسالميّة قد تجعله يُواجه 

مشكلًة يف الوصول إىل بعض املفردات، بينام ال يُواجهها يف املوسوعة القرآنيّة ليدن: 

»عىل سبيل املثال ال توجد كلمة عربية موازية بالدقّة لكلمة prayer. تدّل كلمة 

.ix موسوعة القرآن، ليدن، م.س، ج6 ص -[[[
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الصالة عىل العبادة التي يؤّديها املسلم امللتزم خمس مرّات يوميًّا، بينام تشري كلمة 

املصطلح  فهو  الذكر،  أما  رسميًّا.  وأقّل  تشّفعيًّا  يكون  العبادة  من  نوٍع  إىل  دعاء 

املستخدم للداللة عىل نطاٍق واسعٍ لآلية من املامرسات الصوفيّة، وهكذا تتضّمن 

موسوعة  تورد  املتّصلة.  املفردات  من  واملعارصة، وغريها  الفصحى  العربيّة  اللغة 

الثالث، ولكن ترد فقرة تحت  اإلسالم مقاالت عن كّل مفردة من هذه املفردات 

يريد  الذي  العريب  غري  التلميذ  أو  الباحث  إّن  وعليه   ،"prayer" املفتاح  الكلمة 

البحث يف موسوعة  العام سيجد صعوبًة يف  املوضوع  اكتساب معلومة عن هذا 

اإلسالم، يف حني أّن هذه العوائق لن تواجهه مع )موسوعة القرآن("]]].

ومل تستنِث املوسوعة من هذه القاعدة يف اعتامد األلفاظ اإلنجليزية إاّل املفردات 

وبسملة....  وبرزخ،  كزقّوم،  اإلنجليزيّة،  اللّغة  يف  مرادف  لها  ليس  التي  العربية 

.Barzakhk,  Zaqqum,Basmala فنجدها ترد تحت عنوان

اعتامد التخّصص إىل الحّد األقىص:

أكّدت السيدة )ماك اوليف( عىل التخّصص العلمّي للمحّررين وكتّاب املقاالت، 

وسعت املوسوعة لعدم االكتفاء بالتّخّصص العام يف الّدراسات اإلسالميّة والقرآنيّة، 

سبيل  فعىل  يكتبونها:  التي  املقاالت  موضوعات  يف  حتى  أمكن  ما  التّخّصص  بل 

املثال مدخل "النساء والقرآن" كتبته السيدة روت رادد التي تخّصصت يف مجال 

الّدراسات اإلسالميّة مبوضوع الّنساء يف اإلسالم.

ومدخل "جمع وتدوين القرآن" كتبه جان برتن مؤلّف كتاب )تدوين القرآن( 

سنة 977] الذي يعترب إىل جانب كتاب )التحقيقات القرآنيّة( لونز برو عالمة فارقًة 

يف التحقيق القرآين الحديث. 

]]]- موسوعة القرآن، ليدن، م.س، ج6، ص2].
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الضوابط الّشكلّية 

حرصت املوسوعة عىل تحديد الّضوابط الّشكليّة وااللتزام بالرّشوط األكادمييّة 

للكتابة العلميّة، فاشرتطت كام يتّضح جليًا يف املقاالت عىل الباحثني تقديم قامئة 

بيبليوغرافيّة باملراجع واملصادر.

جاء يف مقّدمة املوسوعة: »ومبا أّن موسوعة القرآن قد تّم تأليفها لتقديم فهٍم 

معريفٍّ للقرآن وترويجه، فقد حّث جميع املؤلفني عىل تقديم قامئة املراجع التي 

دراسة  يف  تفيدهم  اإلضافة  هذه  أّن  القرّاء  يجد  وسوف  أبحاثهم،  يف  اعتمدوها 

موضوٍع معنّيٍ بشكٍل أكرب، فضاًل عن ذلك فإّن االستشهادات داخل النّص باملصادر 

األوليّة والثانوية تساعد الباحثني يف ميدان الّدراسات اإلسالميّة مع قيامهم بتتبّع 

املزيد من الّدراسات املفّصلة حول املواضيع التي تناولتها املوسوعة«]]].

ويف ترقيم اآليات اعتمدت املوسوعة الطريقة املتعارفة يف الّدراسات االسترشاقيّة 

واملوسوعات الغربيّة: االكتفاء برقم السورة ورقم اآلية، عوًضا عن كتابة اسم السورة 

ورقم اآلية كام هو متعارٌف يف األدبيات اإلسالميّة، وتعليل ذلك، وبحسب مديرة 

املرشوع أّن هذا يسّهل مهّمة أغلب القرّاء الذين ال يعرفون أسامء الّسور. 

ومل تلزم املوسوعة كتّاب املقاالت اعتامد ترجمة بعينها، وفسحت لهم املجال 

الختيار الرتجمة التي يريدونها لآليات القرآنيّة، والتي يستشهدون بها يف مقاالتهم، 

بل مّكنتهم حتّى من اعتامد الرتجمة الشخصيّة لآليات. وكذلك ال توجد معياريّة 

والتفسري  الحديث  ككتب  األساسيّة:  العربيّة  املصادر  عىل  اإلحالة  يف  متشّددة 

العربية األساسية، فرغم أّن ورقة تنظيم »نط املوسوعة« والتي عّممت للباحثني 

كتعليامٍت للمؤلفني أوردت الطبعات املفّضل اتّباعها، ولكن عمليًّا مل تكن هي دامئًا 

املعتمدة، فلم تكن هذه الطبعات هي املتاحة للباحثني.

]]]- موسوعة القرآن، ليدن، م.س، ج6، ص3].
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املوسوعة بني الجدل املرتّقب والقابلّية للتطّور:

نختم هذه الّنقاط األساسيّة يف التعريف باملوسوعة وأسسها البحثيّة، باإلشارة 

إىل مسألٍة مهّمٍة وردت يف مقّدمة املوسوعة: االستعداد للمراجعة والتطوير، هذا 

االستعداد يستند إىل قناعٍة موضوعيٍّة: أّن هذا العمل لن يخلو قطًعا من نقائص، 

وثغرات سيسعون إىل تداركها يف الطبعات أو الّنسخ الاّلحقة، خاّصة وأّن املرشوع 

يف نظرهم: »املحاولة األوىل لتأليف مرجعٍ هاٍم يحتوي القليل من املصادر فقط«]]].

ويف هذا السياق: النقد واملراجعة، تؤكد السيدة )ماك أوليف(: »لقد علم محّررو 

موسوعة القرآن عند إطالق هذا املرشوع املعريف، أنّه ال ميكن لهم اّدعاء الّشموليّة 

التاّمة يف الطبعة األوىل، وال بّد من أّن العديد من القرّاء واملراجعني ميلكون مواضيع، 

ومباحث إضافيّة يقرتحون إضافتها، وهذا ما يرّحب به كّل من النارش واملحّررون«. 

وتؤكّد أنّه سيكون هناك طبعة أخرى موّسعة ومحّسنة باالستفادة من املقرتحات.

ترجامت املوسوعة:

 ترجمت إىل اللّغة الفارسيّة سنة 3]20، ساهم يف ترجمتها عرشون مرتجاًم، وقد 

كتبت عنها عرشات املقاالت الّنقديّة يف املجاّلت القرآنيّة واالسترشاقيّة املختّصة.

حقائق وأرقام عن املقاالت واملؤلفني:

التي يجب ذكرها عن طبيعة املقاالت يف هذه  فيام ييل نورد بعض الحقائق 

عموم  يف  التوّجهات  من  العديد  فهم  عىل  تساعدنا  حقائق   وهي  املوسوعة، 

املوسوعة: 

]. عدد املقاالت: بلغ عدد املقاالت حوايل 695 مقالة وعدد املؤلفني 279 باحثًا، 

أغلبهم ساهم بعدد من املقاالت ال يتجاوز الثالث، وعدد قليل منهم ساهم بأربع 

مقاالت فأكرث: 33 باحثًا فقط كتبوا خمس مقاالت فأكرث، تسع منهم فقط كتبوا 

]]]- موسوعة القرآن، ليدن، م.س، ج6، ص4].
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0] مقاالت فأكرث، منهم املسترشق اندرو ربني )Andrew    Rippin( واملسترشق 

 )Angelika Neuwirth( واملسترشقة انجليكا نويفرث )Uri Rubin( اوري ربني

.)Roberto  Tottoli( واملسترشق

الباحثني  أغلب  كتبها  التي  للمقاالت  القليلة  والنسبة  املؤلِّفني  يف  التّنّوع  هذا 

بإيجابيّة  توحي  قد  باحثًا(   [23 واحدة حوايل  مقالة  كتبوا  الذين  الباحثني  )عدد 

أخرى  جهة  من  تنعكس  قد  ولكن  جهة،  من  واآلراء  األفكار  يف  والتّعّدد  التّنّوع، 

مشكلة عىل صعيد التناغم واالنسجام بني مضامني املقاالت وحفظ الّروح العلميّة 

املوّحدة للموسوعة. وهذا ما سنعود إليه يف القراءة الّنقديّة. كام يتفاوت حجم 

املقاالت فبعضها ال يتجاوز الصفحة الواحدة وبعضها اآلخر قد يتعّدى العرشين 

صفحة، وعدد املقاالت التي بلغت صفحاتها عرش فأكرث حوايل: 55 مقالة. 

ختاًما 

إّن هذا املرشوع العلمّي املوسوعّي املتمحور حول القرآن الكريم واملوضوعات 

الغربيّني  تأليفه بأقالم مجموعٍة من املسترشقني  تّم  والقضايا املرتبطة به، والذي 

املستشارين  من  فريق  مع  بالتعاون  الغريّب؛  العامل  دول  مختلف  من  املعارصين 

واملحّررين؛ منهم بعض العرب واملسلمني، وإصداره باسم »موسوعة القرآن« )ليدن( 

)Encyclopaedia of the Quran(، يستلزم بذل الجهود العلميّة والبحثيّة لنقد 

وإزالة  أخرى وتوجيهها،  دراسات  فيه، وتصويب  الواردة  واملقاالت  البحوث  هذه 

التباسات وشبهات تفرزها دراسات من نوع ثالٍث اهتّمت بها املوسوعة.

والحمد لله رّب العاملني

مدير التحرير





القرآن الكريم يف الّدراسات االستشراقّية املعاصرة
)موسوعة ليدن القرآنّي�ة يف ضوء حتليل املضمون(

د.جميل حمداوي]]]

ملّخص البحث:

لقد آثرنا البحث يف موضوع )القرآن الكريم يف الّدراسات االسترشاقّية املعارصة/ 

دراستي إىل  تهدف  ثّم،  ومن  القرآنّية يف ضوء تحليل املضمون(.  موسوعة ليدن 

التعريف مبوسوعة ليدن أو دائرة ليدن القرآنية، ثم تبيان املواضيع التي تناولتها 

بتوصيفها،  املوسوعة،  موضوعات  مختلف  بجرد  االسترشاقية،  املوسوعة  هذه 

وتصنيفها، وتحليلها، وتقوميها. 

كام اهتّم هذا املوضوع بنقد تفاسري املسترشقني للقرآن الكريم، كام ورد ذلك 

يف موسوعة القرآن بليدن، وذلك باستكشاف مجمل اآلليات التحليليّة والتأويليّة، 

الّدارسون  إليها  استند  التي  االسترشاقيّة  املنهجيّة  املقاربات  مختلف  واستكشاف 

الغربيّون يف تفسريهم للقرآن الكريم ودراسته، مبيًّنا الّدراسات املنصفة والّدراسات 

الجدل،  تثري  التي  القرآنيّة  املحاور  من  مجموعٍة  عند  بالتّوقّف  منها،  املغرضة 

إليه  ارتأينا أن نوظّف تحليل املضمون لتقويض ما ذهب  والّنقاش، والّنظر. وقد 

كتّاب املوسوعة القرآنيّة من آراء وافرتاضاٍت واحتامالٍت، مبحاججتهم ومقارعتهم 

باألدلّة والرباهني املقنعة.

]]]- باحث ومتخّصص يف الدراسات األدبيّة واأللسنيّات من املغرب.
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تصميم الّدراسة:

مقّدمة البحث وفرضيّته وإشكاالته.

أّواًل: التعريف مبوسوعة القرآن بليدن.

ثانًيا: مفهوم تحليل املضمون ومنهجيّته

ثالًثا: تفسري القرآن الكريم حسب مقّدمة موسوعة ليدن

رابًعا: شبهات موسوعة ليدن ملعارف القرآن

خامتة: خالصات ونتائج

الفرضّية واملنهج

تنطلق دراستي البحثيّة والّنقديّة من فرضيٍّة رئيسٍة أال وهي أّن موسوعة ليدن 

للقرآن قد تضّمنت دراساٍت وأبحاثًا علميًّة وأكادمييًّة موضوعيًّة ومنصفًة، حّررها 

وأساتذة  جهة،  من  متنّوعٍة  جامعاٍت  من  غربيون  ودارسون  وعلامء  مسترشقون 

توفّرت،  قد  القرآنيّة  املوسوعة  أّن هذه  بيد  أخرى.  جهٍة  من  مسلمون  وباحثون 

الجدال  تثري  التي  املوضوعيّة  غري  األبحاث  من  مجموعٍة  عىل  نفسه،  الوقت  يف 

املوسوعة؛  مواضيع  يف  واملنّقبني  والباحثني  القرّاء  تشكيك  يف  وتُسهم  والخالف، 

بسبب ما تحتوي عليها من شبهاٍت مغرضٍة ومضلّلٍة. 

هو  ما  عند  بالتّوقّف  للقرآن،  ليدن  موسوعة  نقد  يف  هديف  يتمثّل  هنا،  ومن 

أّن  أساس  فيها، عىل  املوسوعة، وما هو مشّكٌك ومضلٌّل ومغرٌض  علميٌّ يف هذه 

واملعطيات  والبيانات  الحقائق  من  العديد  جمعت  قد  للقرآن  ليدن  موسوعة 

 ، علميٍّ توصيٍف  إىل  تحتاج  ومباحثه،  وعلومه  القرآن  حول  البحثيّة  واملعلومات 

نقديٍّ  منهٍج  وفق  وتقوميها  موادها،  وتصنيف  املوضوعات،  وجرد   ، نيصٍّ وتحليٍل 

. أكادمييٍّ وموضوعيٍّ

Content ana�( املضمون  تحليل  مبنهجيّة استعّنا  فقد  أخرى،  ناحيٍة   ومن 
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واإلعالميّة  الّدينيّة  واإلرساليات  الوثائق  دراسة  تقنيًة وصفيًّة يف  باعتبارها   )lysis

والخطابات املختلفة بغية فهمها وتفسريها يف ضوء املعالجة اإلحصائيّة. 

تحليل مضامني  يُستخدم يف   ، أسلوٌب كيفيٌّ وكميٌّ املضمون  تحليل  أّن  مبعنى 

وبياناتها،  ومعطياتها  محتوياتها  باستكشاف  واملصّورة؛  واملكتوبة  الّشفويّة  املواد 

وجردها يف مؤرّشات دالليٍّة وسيميائيٍّة، وتجميعها يف تيامٍت معيّنٍة، بتصنيفها يف 

فئاٍت جامعٍة وموّحدٍة ومشرتكٍة. ثّم، معالجة املضامني الّدالليّة نوًعا وقياًسا لتعقبها 

ثّم  تفّندها،  أو  الفرضيّة  تثبت  التي  النتائج  فاستخالص  والتفسري،  الفهم  مرحلة 

تحديد مختلف االقرتاحات والتوصيات للعمل بها آنيًّا ومستقبليًّا، تنظريًا، تطبيًقا. 

وإذا كان تحليل املضمون قد استخدم منهجيًّة أو تقنيًّة أو أسلوبًا يف تحليل املواد 

واألخبار واإلرساليات يف علوم اإلعالم والّدعاية واإلشهار، وكذلك يف العلوم القانونيّة، 

والسياسيّة، واالقتصاديّة، واالجتامعيّة، والّنفسيّة؛ فقد استعمل هذا املنهج، بشكٍل 

أو بآخر، يف مجال الاّلهوت والّدين وتأويل الخطابات الّدينيّة والعقديّة والاّلهوتّية 

تفكيًكا وتركيبًا من أجل معرفة التيامت واملضامني واملواضيع والخطابات والقيم 

تتضّمنها  التي  والتّوّجهات  والترّصّفات  والّسلوكيات  وامليول  والّرغبات  واملواقف 

الكتب الّسامويّة، وتأويل خطاباتها الظّاهرة واملضمرة، وتبيان مواقف هذه الكتب 

من مجموعة من املواقف والقضايا اإلنسانيّة واملجتمعيّة.

دائرة  أو  للقرآن،   )Leiden( ليدن  بحثنا هذا عىل موسوعة  لذا، سنشتغل يف 

معارف ليدن القرآنيّة، بالتّوقّف أّواًل عند مفهوم املوسوعة، وتعريف موسوعة ليدن 

للقرآن، وذكر املواضيع التي تناولتها تلك املوسوعة، بجردها، وتصنيفها، وتحليلها، 

مشّكٌك  هو  وما  املوسوعة،  تلك  يف  موضوعيٌّ  علميٌّ  هو  ما  تبيان  ثّم،  وتقوميها. 

ومضلٌّل ومغرٌض فيها. دون أن ننىس التّوقّف عند موضوع تفسري القرآن من خالل 

مقّدمة املوسوعة، وما يتضّمن ذلك التفسري التّحلييّل من شبهاٍت جليٍّة وواضحٍة.
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أّواًل: الّتعريف مبوسوعة ليدن القرآنّية 

القرآنية، عام 993]م. وتتضّمن  ليدن  دائرة معارف  أو  ليدن،  لقد ظهرت موسوعة 

الكتّاب  من  مجموعة  حّررها  التي  الرئيسة  باملوضوعات  قامئة  ثّم  مقّدمة،  املوسوعة 

الجامعات  وأساتذة  أكادمييون  وأغلبهم  العامل،  أنحاء  مختلف  من  والّدارسني  والباحثني 

Jane Dam- )الغربيّة عىل حّد سواء. وقد تكلّف مبقّدمة املوسوعة جان دامني أواليف 

العلوم  وظهور  القرآن،  تفسري  عن  عاّمًة  نظرًة  املقّدمة  وتتضّمن   ،)men McAuliffe

تجمع  شاملٌة،  وإسالميٌّة  قرآنيٌّة  موسوعٌة  ليدن  موسوعة  أّن  يعني  وهذا  اإلسالميّة...]]]، 

متنّوعٍة  غربيٍّة  جامعاٍت  من  مسلمني  وباحثني  ملسترشقني  ومختلفًة  متنّوعًة  دراساٍت 

القرآنيّة  املواضيع  تناولت مختلف  وقد   ، وتطبيقيٌّ نظريٌّ  ما هو  بني  تتأرجح  ومتباينٍة، 

وفق منهجيٍّة علميٍّة موضوعيٍّة توفّرت فيها صفتان رئيستان، هام: األكادمييّة من جهة، 

العلميّة من جهٍة أخرى. كام تضّمنت املوسوعة معلوماٍت وافرًة ومستفيضًة  والرّصانة 

حول املفرسين والعلامء املسلمني يف منت الّدراسة وهوامشها اإلحاليّة عىل حدٍّ سواء.

ثانًيا: منهجّية تحليل املضمون 

Re-( الكيفي  التحليل  أو   ،)L’analyse de contenu املضمون  بتحليل  )يُقصد 

Qualitative  research- cherches qualitatives(، القيام بدراسٍة موضوعاتيٍّة كيفيٍّة 

أو  الّدالالت املوضوعاتيّة ضمن فئاٍت رئيسٍة  أو املضامني، بتصنيف  للمحتويات  وكّميٍّة 

فرعيٍّة، أو ضمن مقوالٍت تصنيفيٍّة، وتجميعها تحت تيمٍة أو فكرٍة معيّنٍة. 

وهناك من يعرّف تحليل املضمون بأنّه منهٌج يُتيح بصفٍة عاّمٍة تحليل سلوك األفراد 

دراسة  يتيح  يقولونها.كام  أو  يكتبونها  التي  املواد  خالل  من  ومواقفهم  والّشخصيات، 

موقف الهيئات واملؤّسسات وسلوكها، كتحليل توّجهات ومواقف حزٍب سيايسٍّ -مثاًل- من 

خالل افتتاحيّة الجريدة التّابعة له«]]].

]]]- تم حذف التعريف باملوسوعة من البحث حرًصا عىل عدم التكرار حيث أوردنا ذلك يف مدخل الكتاب. )التحرير(

]2]- لؤي عبد الفتاح، زين العابدين حمزاوي: أساسيات يف تقنيات ومناهج البحث، جامعة محمد األول، كلية العلوم القانونية 

واالقتصادية واالجتامعية، وجدة، املغرب، السنة الجامعية 0]20-]]20م، مطبوع جامعي، ص28-27.
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وهكذا، يعّد تحليل املضمون أداًة وصفيًّة لدراسة محتويات اإلرساليات والخطابات 

كّميٍّة  بطريقٍة  وإّما  كيفيٍّة،  بطريقٍة  إّما  واملكتوبة،  الّشفويّة  وامللفوظات  والّنصوص 

الّدالليّة  املحتويات  من  عيّناته  اختيار  إىل  يهدف  املضمون  تحليل  أّن  مبعنى  رمزيٍّة. 

اإلعالميّة أو الّدينيّة أو السياسيّة أو االجتامعيّة أو القانونيّة أو األدبيّة أو الرتبويّة بغية 

ثّم،  ومن  وثانويٍّة.  أساسيٍّة  فئاٍت  إىل  وتفريعها  رئيسٍة،  تيامٍت  إىل  وتصنيفها  توصيفها 

املعطيات  وتحليل  الريايّض،  والرتميز  القياس  باستخدام  اإلحصائيّة،  املعالجة  دور  يأيت 

املضمونيّة داللًة، وشكاًل، ومقصديًّة. ثّم استخالص الّنتائج وتأويلها، ثّم تقديم التّوصيات 

واالقرتاحات.

ومن جهٍة أخرى، هناك من يُعرّف تحليل املضمون بأنّه دراسٌة إحصائيٌّة وكميٌّة ورمزيٌّة 

للمعاين واملضامني التي تتضّمنها املاّدة األساسيّة. وميكن القول: إّن تحليل املضمون هو 

تصنيف املحتويات واملواد الّدالليّة ضمن فئاٍت وتيامٍت مقوالتيٍّة، بل إنّه مبثابة تحليٍل 

الحقول، واملعارف، والعلوم. وقد  للامّدة املضمونيّة يف مختلف  علميٍّ دقيٍق وممنهٍج 

ارتبط تحليل املضمون يف البداية بعلوم الّدين، واإلعالم، والّسياسة، واإلشهار. 

اإلعالميّة  الرّسائل  بدراسة  يهتّم  الذي  املضمون هو  تحليل  إّن  أيًضا:  القول  وميكن 

والخطابات االجتامعيّة، وتحويلها إىل فئاٍت وعيّناٍت قابلة للتلخيص، واملقارنة، والتحليل، 

واملعالجة، واالستنتاج، والتأويل. عالوة عىل استخالص العالقات االرتباطيّة بني الخصائص 

املعرّب عنها يف أّي مادٍة اتّصاليٍّة.

الخطابات  بها  تتميّز  التي  املميّزات  استكشاف  عىل  املضمون  تحليل  ويعمل 

ويضاف  والّسياقيّة.  والّشكليّة،  املوضوعيّة،  خصائصها  بتبيان  والاّلهوتيّة،  الّدينيّة 

إىل هذا أّن تحليل املضمون يدرس اإلرساليات الّدينيّة واإلعالميّة يف سياقها الزّماين 

، ويف  واملكاين. ومن ثّم، فتحليل املضمون هو وصٌف علميٌّ ملا يُقال يف موضوٍع معنّيٍ

زمان ومكان معيّنني. أي: تسعى هذه األداة والتقنيّة إىل وصف املحتوى الظّاهري 

وصالحٌة  ناجعٌة  أداٌة  أنّها  كام  والّسياقي.  الّنيّص  مضمرها  باستكشاف  لإلرساليّة، 

للمالحظة غري املبارشة، والوصف، والتحليل، والفهم، والتفسري، والرتميز، والتأويل. 
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الّدينيّة أو غريها من  عالوة عىل ذلك، يعمل تحليل املضمون عىل تحويل املاّدة 

املواد إىل مفهوٍم كميٍّ بغية فهمها، وتفسريها، وتأويلها.

يرتكز تحليل املضمون، باعتباره أداًة عمليًّة، ومنهًجا تحليليًّا، وتقنيًة وصفيًّة، 

عىل مجموعٍة من املقّومات واملرتكزات اإلجرائيّة التي تتمثّل يف ما ييل:

 يعتمد تحليل املضمون عىل دراسة املحتويات الّدالليّة للخطابات الّشفويّة 
أو املكتوبة.

بتبيان تيامتها املوضوعاتيّة، وتصنيفها يف  املراد دراستها،  امللفوظات   جرد 
فئاٍت مقوالتيٍّة جامعٍة.

  الرتكيز عىل تكرار الكلامت أو الجمل أو املعاين أو الرموز التي يتضّمنها 
الّنّص أو الرّسالة االتّصاليّة.

 رصد الجوانب املوضوعاتيّة والّشكليّة والوظيفيّة.

 يرتبط تحليل املضمون بشكٍل من األشكال بالرّسالة اإلعالميّة أو االتّصاليّة.

 يجمع تحليل املضمون يف دراسته للرّسائل االتّصاليّة واإلعالميّة والخطابيّة 
بني التحليلني: الكيفّي والكمّي.

االتّصايل،  بعده  يف  ظاهرًا  املحتوى  استقراء  عىل  املضمون  تحليل  ينكّب   
املبارشة وغري  املقاصد  الثّانويّة؛ برصد  املعاين  باطنه ومضمره الكتشاف  ثّم يحلّل 

املبارشة.

 ربط مضمون الرّسالة بآثارها الّسياقيّة، وبكاتبها، وبظروفها الخاّصة والعاّمة.

التعامل  يف  املبارشة  املالحظة  عىل  يعتمد  التجريبّي  املنهج  كان  إذا  وعليه، 

املبارشة؛  غري  املالحظة  إىل  يستند  املضمون  تحليل  فإّن  امليداين،  املعطى  مع 

)ترميز  الكّمّي  بالتحليل  يُعنى  أنّه  كام  واإلرساليات.  الوثائق  عىل  يعتمد  ألنّه 

الفئات واملحتويات، وترقيم التيامت(، والتحليل الكيفّي )رصد الصفات الحارضة 
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والغائبة(. ويهتّم أيًضا باستكشاف املحتوى الظاهرّي والّضمنّي لإلرساليّة.

ومن ثّم، يسعف تحليل املضمون، سواء أكان كميًّا أم كيفيًّا، يف دراسة خطابات 

كذلك  املنهج  هذا  ويسمح  رسميّة.  غري  أم  أكانت  رسميّة  الجامعات،  أو  األفراد 

بدراسة التّطّورات والتّغرّيات للفرد نفسه أو للمجموعة نفسها. وهكذا، يقوم تحليل 

املضمون عىل وضع الفرضيات، واختيار العيّنة املالمئة للبحث، وتفريع املحتويات 

إىل فئاٍت وتيامٍت أساسيٍّة وفرعيٍّة، وإبراز املؤرّشات املضمونيّة، وتجريد وحدات 

القياس، واستثامر اإلحصاء، ومتثل اختبار الصدق والثّبات.

عاّمٍة]]]،  بصفٍة  اإلنسان  بظهور  وزمنيًّا-  -تاريخيًّا  املضمون  تحليل  ارتبط  وقد 

يتبلور  مل  املضمون  تحليل  أّن  بيد  خاّصٍة.  بصفٍة  البرشّي  بالتّواصل  أيًضا  واقرتن 

الّساموية وتأويلها،  الكتب  التفسري والرّشح، وال سيام تفسري  إجرائيًّا إال مع علم 

ومحكاٍت  معايري  ضوء  يف  وتوثيقها  وتفسريًا،  فهاًم  والخطابات  الّنصوص  وتحليل 

الثّقافة  يف  الحديث  علامء  أّن  جيًّدا  ونعلم  وخارجيٍّة.  داخليٍّة  نقديٍّة  ومؤرّشاٍت 

العربية كانوا يدرسون الحديث يف ضوء منهج الجرح والتعديل، بنقد الّسند واملنت 

مًعا استعداًدا لتفسريه ورشحه وتأويله، واستخراج منطوقه ومفهومه بغية العمل 

بالحديث الرّشيف، ومتثّل دالالته وتوجيهاته ونصائحه. 

كام اهتّم علامء القرآن بدراسة مضامني القرآن، واستكشاف مواضيعه وقضاياه 

ومباحثه عىل حّد سواء. ومن ثّم، ميكن القول: لقد اهتّمت الثّقافة العربيّة كثريًا 

بتحليل املضمون، كام يتجىّل ذلك واضًحا يف تفاسري الّنصوص والّدواوين الّشعريّة، 

وتفسري القرآن الكريم، واستنطاق الخطابات الفلسفيّة والعرفانيّة والكالميّة. وقد 

اهتّم العرب كثريًا بعلوم اآللة من أجل توظيفها يف تحليل املضامني، وتسخريها يف 

تأويل املحتويات، واستنطاق بيانات الوثائق ومعطياتها ظاهرًا وباطًنا. 

وقد عملت الثّقافة الغربيّة، بدورها، عىل استكشاف مضامني الكتب السامويّة، 

وال سيّام التوراة واإلنجيل، بتحليل دالالت الّنصوص والخطابات املختلفة واملتنّوعة، 

[[[ - Mucchielli, R : L’analyse de contenu des documents et des communications.E.S.F.Paris.[977, p : [[.
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سواء أكان ذلك التّعامل مع املضامني ذاتيًّا أم موضوعيًّا. ويف القرن التّاسع عرش، 

رين  بجامعة  الجامعيني  األساتذة  أحد  قام  بفرنسا،  888]م  سنة  »وبالّضبط 

تحليل  باتّباع   )Benyamin Boudon( بودون  بنيامني  وهو  بفرنسا،   )Rennes(

مضمون محتوى اإلنجيل، ويف سبيل ذلك، اختار سورًة متثّلت يف سورة )الهجرة(، 

وشّكلت بذلك عيّنًة لتحليل املضمون. وبعد ذلك، حاول إعادة إنتاج الّنّص وفق 

أسلوٍب تليغرايفٍّ، ومل يحافظ سوى عىل الكلامت األساسيّة، والحاملة ملغزى. ثّم بعد 

التي  املضمون،  لتحليل  طريقٍة  بروز  واضٍح  بشكٍل  نالحظ  تيامٍت؛  وفق  تصنيٍف 

رغب فيها الباحث أن تكون علميًّة وموضوعيًّة«]]].

بالواليات  ذلك  وكان  االتّصايل،  باإلعالم  املضمون  تحليل  ارتبط  ذلك،  وبعد 

االجتامعيّة  الّدراسات  مجال  إىل  انتقل  ثم  945]م،  سنة  األمريكية  املتحدة 

والّنفسيّة، بدراسة اآلراء واملواقف والسلوكات. وقد تبلور تحليل املضمون فعليًّا 

أثناء دراستهام  مع السويل )Lasswell( وهارولد دويت )Harold Dwight( يف 

لإلعالم الّصحفي يف بدايات القرن العرشين. ويعني هذا كلّه أّن تحليل املضمون 

قد اقرتن بتطّور منظومة االتّصال اإلعالمي، فقد »كان للتطّور الذي عرفته وسائل 

اإلعالم واالتّصال منذ منتصف القرن املايض، الّدور األبرز يف ظهور تحليل املضمون 

إلجراء البحوث االجتامعيّة، باالعتامد عىل املضامني املختلفة، ملا ينقل عرب وسائل 

اإلعالم املكتوبة واملرئيّة واملسموعة، من مواّد مختلفٍة ومتنّوعة املجاالت«]]].

وعىل أّي حاٍل، فقد طبّقت منهجيّة تحليل املضمون يف دراسة الّنصوص الّدينيّة 

والكتب الّسامويّة، باستجالء مضامينها ظاهرًا وباطًنا، يف معظم الجامعات الغربية، 

فقد كان الرتكيز عىل اإلنجيل، والتوراة، والقرآن الكريم. وقد طبّقت مناهج نصيّة 

ونقديّة متنّوعة كاألنرثوبولوجيا، والبنيويّة، والسيميوطيقا، والهريمينوطيقا، وتحليل 

]]]- غريب، عبد الكريم: منهج البحث العلمي يف علوم الرتبية والعلوم اإلنسانية، ط]، الدار البيضاء، منشورات عامل الرتبية، 

مطبعة النجاح الجديدة، 2]20م، ص227.

]2]-  لؤي عبد الفتاح، زين العابدين حمزاوي، أساسيات يف تقنيات ومناهج البحث، م.س، ص27.



49

القرآن الكريم يف الّدراسات االستشراقّية املعاصرة

الظّاهرة  حول  دقيقة  أكادمييّة  علميّة  وأبحاث  دراساٍت  تقديم  بغية  املضمون... 

الّدينيّة يف مختلف امليادين واملجاالت.

وعىل العموم، فقد اهتّم تحليل املضمون برتجمة القرآن داللًة ومعًنى من جهة، 

كام اعتنى بدراسة قضايا القرآن ومعارفه من جهٍة أخرى. 

الفرع األّول: ترجمة القرآن الكريم:

  لقد انكّب املسترشقون الغربيون كثريًا عىل تقويم القرآن الكريم، من حيث 

وانسجامه،  واتّساقه،  ولغته،  وأسلوبه،  ومضامينه،  وبنيته،  وترجمته،  تاريخه، 

واختلفوا  وتأويله،  وتفسريه  القرآن  قراءة  تقنيات  وتبيان مختلف  وترتيب سوره، 

يف ذلك بني باحٍث مدافعٍ موضوعّي، وباحٍث جاحٍد منكٍر يخدم األغراض الّدينيّة، 

والتّبشرييّة، واالستعامريّة. ومن هنا، فام خلّفه املسترشقون من ترجامٍت قرآنيٍّة 

الكريم،  القرآن  ملعاين  ورشوٍح  وتأويالٍت  تفسرياٍت  عن  عبارة  الحقيقة،  يف  هي، 

ترجمٍة  عن  الحديث  الّصعب  من  ألنّه  الكتاب؛  لهذا  حقيقيًّة  ترجامٍت  وليست 

مثاليٍّة أمينٍة وصادقٍة للقرآن الكريم.

ومقاصده  ومعناه  بلفظه  معجٌز  كتاٌب  الكريم  القرآن  أّن  ذلك  إىل  أضف   

ألّن  اللّفظ؛  دون  املعنى  وفق  الكريم  القرآن  ترجمة  يستحيل  لذا،  الترشيعيّة. 

اإلعجاز البيايّن القرآيّن يكمن يف حرفه، وصوته، ومقطعه، وكلمته، ونظمه، وتركيبه، 

نسبيًّة  املسترشقني  ترجامت  تبقى  لذا،  ومعانيه.  ومقاصده،  وتنغيمه،  وإيقاعه، 

وناقصًة وعاجزًة عن املامثلة الكليّة للّنّص األصيل. لذا، من الّصعب مبكان الحديث 

عن  الحديث  ميكن  ما  بقدر  املقّدس،  للّنّص  ومامثلٍة  وأمينٍة  وفيٍّة  ترجامٍت  عن 

الترّصّف، والحذف، والّنقص،  تفسرياٍت وتأويالٍت ورشوٍح مبترسٍة، خضعت ملقّص 

والّزيادة، والتّغيري، والتّلخيص، والتّحشية، والتّقديم، والتّعليق.

 ومن ثّم، ميكن الحديث عن تفسرياٍت معنويٍّة شائبٍة ومغرضٍة ومضلّلٍة. بيد أّن 

هناك تفسرياٍت معنويًّة موضوعيًّة لبعض املسترشقني الذين ترجموا القرآن الكريم 

ببالغة  لإلحاطة  كافيٍة  غري  الرتجامت  تلك  تبقى  ولكن  معيّنٍة،  أجنبيٍّة  لغاٍت  إىل 
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القرآن الكريم ونظمه، والتعبري عن جاملياته الفّنيّة والبيانيّة من خالل التأثري يف 

املتلقي بغية إثارته، وإبهاره، وإدهاشه.

القيم  ومنبع  الدين،  عامد  للمسلمني،  بالّنسبة  الكريم،  القرآن  يشّكل  إًذا، 

استنباط  أجل  من  إليه  نرجع  الذي  األّول  واملصدر  الترّشيع،  وأساس  واألخالق، 

األحكام األصليّة والفرعيّة، وهو دستور املسلمني يف الدنيا واآلخرة. وقد وصل إلينا 

ڳ  ڳ  ڳ   تعاىل:  لقوله  مصداقًا  العرش  أو  الّسبع  بقراءاته  متواترًا  محفوظًا 

.[[[ڱ      ڱ  ڱ   ڱ
وتتمثّل وظيفة القرآن الكريم يف هداية الّناس كافّة، وتبيان رشيعة الله، وإخراج 

الناس من الوثنيّة والّضالل إىل اإلميان والتّوحيد، مصداقًا لقوله تعاىل: ٺ  ٺ  

ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   تعاىل:  وقوله   ،[[[ٿ ٿ   ٿ   ٿ   ٺ  
.[[[ڄ  ڄ  ڄ

ويتميّز القرآن الكريم بأنّه كتاٌب متّسٌق ومنسجٌم ال تجد فيه اختالفًا أو تناقًضا 

ڌ   ڍ    ڍ   ڇ     ڇ       ڇ     چڇ   چ   چ   تعاىل:  لقوله  مصداقًا  باطاًل  كالًما  أو 

ڌ   ڎ  ڎ  ڈ. وقوله تعاىل أيًضا: گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    
.[[[ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ

من  وخاليًا  الّشوائب،  من  معصوًما  طاهرًا  مقّدًسا  كتابًا  الكريم  القرآن  يعّد 

املنطقّي،  التناقض واالختالف واالضطراب  فيه  نوعها، وينعدم  األخطاء مهام كان 

بنظمه،  كتابًا معجزًا  كونه  أصيل. فضاًل عن  ربّاينٍّ  منهٍج  كتاٌب محكٌم وفق  وهو 

وبالغته، وسياقه، وترشيعه، وعامليته، وأخالقياته الرفيعة...

وفضائله  العليا،  ومثله  النبيلة،  بقيمه  حقيقيًّة  حداثًة  الكريم  القرآن  وميثّل 

]]] - سورة الحجر، اآلية 9، القرآن الكريم برواية ورش عن نافع عن األزرق.

]2] - سورة اإلرساء، اآلية 9.

]3] - سورة النحل، اآلية 89.

]4] - سورة فصلت، اآلية 42.
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الّنور، ويخلّصهم  إىل  الظّلامت  الّناس من  ليُخرج  الكتاب  السامية. وقد جاء هذا 

يتضّمن  ثّم،  والتّسامح. ومن  والّنور،  الهداية،  نحو  والعصبيّة  الوثنيّة والجهل  من 

ويحوي  وأخالقيّة،  ومعرفيّة  وعلميّة  كونيّة  مبادئ  طيّاته،  يف  اإلسالمّي،  الوحي 

أسس الحداثة الّدينيّة واألخالقيّة والعلميّة واملعرفيّة، ويحّث عىل استخدام العقل 

إىل  ويدعو  ويكرمه،  باإلنسان  ويسمو  وتنبّؤًا،  وتفسريًا  فهاًم  الطبيعة  الستكشاف 

الّربا  ويحرّم  الرشيف،  والكسب  العمل  عىل  ويحّث  والحريّة،  والعدالة  املساواة 

واملوبقات واملفاسد. كام يحّث عىل التّعاون والتّضامن والتّآزر بني أفراد املجتمع 

الفرقة والحروب  التّفاهم والتّسامح والتّعايش، وينبذ  اإلنساين. ويدعو كذلك إىل 

والعداوة. 

وعليه، ومبا أّن القرآن الكريم هو كتاُب إمياٍن وهدايٍة وعلٍم وثقافٍة وترشيعٍ، 

فقد اعتنى العلامء املسلمون برشحه وتفسريه وتأويله وفق أسباب الّنزول من جهة، 

ووفق مقاصد الرّشيعة اإلسالميّة من جهٍة أخرى. كام انكّب العلامء املسلمون عىل 

دراسة هذه اللغة نحًوا، ورصفًا، وفقًها، ولسانًا، وإعرابًا، ومعجاًم، وتصويتًا، وبالغًة، 

وتداواًل. وقد ارتأوا أّن فهم اللغة العربيّة هو الذي سيساعدهم عىل فهم القرآن 

وتفسريه وتأويله وترجمته إىل اآلخرين، بتوضيح معاين الكتاب، وتبيان محتوياته، 

واستجالء مقاصده القريبة والبعيدة، واستكشاف بناه الترشيعيّة والّدينيّة والعلميّة 

والثّقافيّة. لذا، كانت علوم اآللة وعلوم العربيّة يف خدمة تفسري القرآن وتأويله.

القرآن  معاين  ترجمة  إىل  الغربيون  املسترشقون  سارع  فقد  أخرى،  ومن جهٍة 

الكريم للتعرّف إىل هذا الكتاب، وفهم رشائعه وقوانينه، واستكشاف عظمة الّدين 

تأرجحت ترجامتهم ملعاين  األندلس بصفٍة خاصٍة، وقد  انتشاره يف  بعد  اإلسالمّي 

القرآن الكريم بني أعامٍل مشّوهٍة وضيعٍة ومغرضٍة بنوايا دينيّة صليبيّة من جهة، 

وأعامٍل تفسرييٍّة وتأويليٍّة تبحث عن الحقيقة العلميّة من جهٍة أخرى.

عاّمٍة،  بصفٍة  الغربيني  املسترشقني  عند  القرآن  ترجمة  كانت  فقد  هنا،  ومن 

باإلسالم  واملّس  التّشكيك  بغرض  خاّصٍة،  بصفٍة  القرآنيّة  ليدن  موسوعة  ومحّرري 
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ومنحرفٌة  مضلّلٌة  ترجمٌة  فهي  ثّم،  ومن  الكريم.  القرآن  يف  والطّعن  واملسلمني، 

ومبتدعٌة تخرج عن ضوابط املنهج العلمّي الّصحيح. وبالتايل، فقد كان املسترشق 

خاضًعا لتعاليم الكنيسة والاّلهوت واالستعامر والتّبشري عىل حّد سواء. 

وينطبق هذا الحكم عىل الرّتجامت الاّلتينيّة األوىل للقرآن الكريم التي كانت 

الّسيّئة؛  بالّنوايا  ومسمومًة  ومبيّتًة  مدسوسًة  ترجامٍت  وكانت  الفاتيكان،  بطلب 

ما  ينسخ  برشيٍّ  كتاٍب  مجرّد  القرآن  وتعترب   ،محمد إىل  القرآن  تنسب  حيث 

يوجد يف التّوراة واإلنجيل لوجود مضامني ومحتويات متشابهٍة. وبالتّايل، فالقرآن 

يعوق التّقّدم واالزدهار، وأنّه ال يعرف شيئًا عن املسيحيّة، وما كتب يف القرآن عن 

املسيح هو منقوٌل عن الرّاهب الّنرصاين املرتد بحريا الذي لقي الرسول بالشام.

أّما القصص التي تضّمنها القرآن، فهي منقولٌة عن األحبار اليهود باملدينة. لذا، 

تتّسم هذه الرتجامت االسترشاقيّة الاّلتينيّة للقرآن الكريم بكونها ترجامت مضلّلة 

محمد؛  والّنبّي  للقرآن  وكارهٍة  عدوانيٍّة  حاقدٍة  نفوٍس  عن  تصدر  ومغرضة 

بسبب ما حّققه اإلسالم من منجزاٍت وتقّدٍم وازدهاٍر رشقًا وغربًا، وأيًضا بسبب 

. انتشاره برسعة، ومنافسته الشديدة للمسيحيّة التي بدأت ترتاجع بشكٍل تدريجيٍّ

ومتتاز هذه الرّتجمة االسترشاقيّة الحقودة ملعاين القرآن الكريم بتكريس الّنزعة 

املعريّف  املستوى  عىل  قيمتها  من  والغّض  الّسامية،  العقليّة  ومعاداة  االستعامريّة، 

والعلمّي، وترجيح كّفة العقليّة اآلريّة. ويتجىّل هذا واضًحا يف عدم اعرتاف بعض 

املسترشقني بالفلسفة اإلسالميّة، واالنتقاص من علم الكالم والتّصّوف اإلسالمي، عىل 

أساس أّن العقليّة السامية غري قادرٍة عىل التجريد والرتكيب، وبناء األنساق الفلسفيّة 

الكربى وجوًدا، ومعرفًة، وأخالقًا، كام يذهب إىل ذلك املسترشق األملاين رينان.

 ومن جهٍة أخرى، فقد متّسك املسترشقون الغربيون، منذ القرن التّاسع عرش 

وبدايات القرن العرشين، بالّدفاع عن املركزيّة األوروبيّة، باعتبارها نوذًجا للمعرفة، 

والعلم، والحقيقة. وقد انطلق هؤالء الّدارسون من مناهج فيلولوجيّة، أو تاريخيّة، 

أو ذاتيّة. ويعني هذا أّن املسترشق، صاحب املنهج التاريخي، حسب محمد عابد 
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الجابري،« يفّكر شموليًّا يف الفلسفة اإلسالميّة ال بوصفها جزًءا من كياٍن ثقايفٍّ عام، 

للفلسفة  مشّوًها  أو  منحرفًا  امتداًدا  بوصفها  بل  اإلسالميّة،  العربيّة  الثّقافة  هو 

اليونانيّة. وباملثل، يفّكر يف النحو العريب ومدارسه، يوّجهه هاجس ربطها مبدارس 

النحو اليونانيّة يف اإلسكندريّة أو برغام وبيان تأثّرها باملنطق األرسطي، كام ال يرتّدد 

يف ربط الفقه اإلسالمي، نوًعا من الّربط، بالقانون الّروماين وما خلّفه يف املنطقة 

العربيّة من آثاٍر وأعراف«]]].

كام تعكس أيًضا دراسات الباحثني العرب ذات الطابع االسترشاقي مدى التّبعيّة 

الخارجي  الفهم  عىل  الّصورة  هذه  تعتمد  ثّم،  ومن  للغرب.  والفكريّة  الثّقافيّة 

ملفهوم الرّتاث بصفٍة عاّمٍة. ويف هذا الصدد، يقول محمد عابد الجابري: »فالصورة 

الرّتاث  عن  الرّاهنة  العربيّة  الفكريّة  الّساحة  يف  الرّائجة  االسترشاقويّة  العرصيّة 

العريب اإلسالمي، سواء منها ما كُتب بأقالم املسترشقني أو ما صّنف بأقالم من سار 

من  مظهرًا  تعكس  إنّها  تابعة.  العرب، صورة  والكتّاب  الباحثني  من  نهجهم  عىل 

مظاهر التّبعيّة الثّقافيّة، عىل األقل عىل صعيد املنهج والرؤية«]]].

أّما املسترشق الفيلولوجي الغريب، فيبحث عن جذور جينيالوجيّة )البحث عن 

األصول( للثّقافة العربيّة اإلسالميّة، فيعيدها إىل مصادر يونانيّة أو هندوأوروبيّة. 

إىل  يتّجه  عندما  فهو  الفيلولوجي،  بالتحليل  املغرم  »املسترشق  أّن  هذا  ويعني 

الثّقافة العربيّة اإلسالميّة، بنظرته التجزيئيّة، ال يعمل عىل رّد فروعها وعنارصها إىل 

جذوٍر وأصوٍل تقع داخلها، أو عىل األقل مقروءة بتوجيٍه من همومها الخاّصة، بل 

هو يجتهد كّل االجتهاد يف رّد تلك الفروع والعنارص إىل أصوٍل يونانيٍّة، أو عندما 

تعوزه الحّجة إىل أصوٍل هندوأوروبيّة، اليشء الذي يعني املساهمة، ولو بطريقٍة 

غري مبارشة، يف العمليّة نفسها، عمليّة خدمة »النهر الخالد«، نهر الفكر األورويب 

الذي نبع أّول مرّة من بالد اليونان«]]].

البيضاء، دار توبقال  الدار  املنهج(، املنهجية يف األدب والعلوم اإلنسانية، ط]،  الجابري، محمد عابد: )الرتاث ومشكل   - [[[

للنرش، 986]م، ص80.

]2] - م.ن، ص]8.

]3] - م.ن، ص80-]8.
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إىل  فيميل  وأبحاثه،  دراساته  الذاتوي يف  املنهج  يستخدم  الذي  املسترشق  أّما 

يف  يُديل  أن  دون  من  ومآزرًة،  ومنارصًة  دفاًعا  معها  فيتعاطف  معيّنٍة،  شخصيّاٍت 

ذلك بحجٍج موضوعيٍّة ترّجح وجهة نظره الصائبة، وتقنعنا بأطروحته الفكريّة، أو 

تصّوراته الحجاجيّة. ويف هذا الّسياق، يقول محمد عابد الجابري: »أّما املسترشق 

صاحب املنهج الذاتوي فإنّه، عىل الّرغم من تعاطفه مع بعض الّشخصيات اإلسالميّة، 

كتعاطف ماسينيون مع الحاّلج، أو هرني كوربان مع الّسهروردي، فإنّه يبقى مع 

ذلك موّجًها من داخل إطاره املرجعي األصيل، إطار املركزيّة األوروبيّة، مشدوًدا 

إليه، غري قادر وال راغب يف الخروج عنه، أو القطيعة معه. إنّه يتمرّد عىل حارضه 

األورويب، يتمّسك مباضيه، فيعيشه رومانسيًّا عرب تجربة هذه الّشخصيّة أو تلك من 

الّشخصيات الّروحانيّة يف الثّقافة العربيّة اإلسالميّة. وقد يذهب إىل أبعد من هذا 

فيطالب، من خالل تلك التجربة، استعادة روحانيّة الغرب مام لدى الرّشق«]]].

ويعني هذا أّن املسترشق الغريب عندما يطبّق املنهج الّذاتوي يف ترجمته ملعاين 

القرآن الكريم، أو  يف أثناء تعامله مع الرّتاث العريب اإلسالمي، فإنّه ينطلق من رؤيٍة 

الهوتيٍّة مسيحيٍّة محرّفٍة، أو من رؤيٍة رومانسيٍّة ساذجٍة ومثاليٍّة قامئة عىل االنبهار 

بسحر الرّشق، واالندهاش بعجائبه الخارقة، كام تتعشعش يف مخيّلته اإلثنوغرافيّة 

أو الفانطاستيكيّة سواء تعجيبًا أو تغريبًا.

ترجم  الذي   )George Sale( سيل  اإلنجليزي جورج  املسترشق  نجد  وهكذا، 

القرآن الكريم إىل اللغة اإلنجليزية يقول: »أما محمد، فقد كان يف الحقيقة مؤلف 

القرآن واملخرتع الرئيس له أمر ال يقبل الجدل«]]].

إًذا، ينطلق هذا املسترشق من نزعٍة دينيٍّة عرقيٍّة وصليبيٍّة والهوتيٍّة لتشويه 

اإلسالم واملسلمني، بالطّعن يف القرآن الكريم، ونسبة القرآن إىل محمد، عىل أساس 

أنّه كتاٌب برشّي، وليس كتابًا ُمنزاًل.

]]]- الجابري، محمد عابد: )الرتاث ومشكل املنهج(، املنهجية يف األدب والعلوم اإلنسانية، ط]، الدار البيضاء، دار توبقال للنرش، 

986]م، ص]8.

]2]- عبد الخالق، أحمد عامر عبد الجليل: االسترشاق وصناعة الفكر الهدام، دار آمنة للنرش والتوزيع، طبعة 6]20، ص]2].
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ويرى ريجيس بالشري )R.Blachère(، يف مقّدمة كتابه عن القرآن، أّن الرتجمة 

كانت بدافع الحقد الّصليبي: »من املرّجح أّن بطرس املوقر -الذي رحل إىل إسبانيا 

بني ]4]] و43]]م- هو الذي فّكر بتأثريٍ من روما ومن البابا يف ترجمة القرآن إىل 

الاّلتينيّة، فأوعز بذلك إىل روبريد ريتني )R.de Tetines( الذي توىّل عمل الرتجمة 

تدّل  صليبيٍّة  روٍح  من  بدافع  البادرة  هذه  جاءت  وقد  الرّهبان،  بعض  مبساعدة 

عىل ذلك رسالة بطرس املوقّر املوّجهة إىل )القديس برنار( مع نسخة من الرتجمة 

نفوس  اإلميان من  أثر  إىل محو  الحاجة  العمل  إىل هذا  الّداعي  كان  املنجزة كام 

معتنقي اإلميان«]]].

ويعني هذا أّن الرتجمة الاّلتينيّة ملعاين القرآن الكريم كانت بدافعٍ الهويتٍّ كنيسٍّ 

باسم  املقّدس،  املسلمني، والطّعن يف دينهم وعقيدتهم وكتابهم  تفريق  من أجل 

البابويّة الحقودة التي غرضها طمس الحقيقة عن اإلنسان األورويب، وتقييده برتّهات 

الرّهبان الذين حرّفوا اإلنجيل من أجل خدمة أهوائهم ومصالحهم الّشخصيّة.

والتبشري،  والتشويه،  بالتشكيك،  املغرضة  االسترشاقيّة  الرتجمة  تتّسم  وعليه، 

واألدلجة، والتفكيك الهدام، والتطرف، وإثارة ما يسّمى بالرّصاع الّديني والحضاري.

الفرع الثاين: الّدراسات القرآنّية: 

لقد ظهرت يف الغرب مجموعة من الكليات والجامعات واملؤّسسات واملعاهد 

واملراكز التي تُعنى بدراسة الاّلهوت الّديني بصفٍة عاّمٍة، ودراسة الكتب الّسامويّة 

بصفٍة خاّصٍة، مبا فيها القرآن الكريم، وكانت تطبّق مناهج نصيّة ونقديّة يف دراسة 

التحقيق والتوثيق،  الغربيون بعلم  الباحثون  الّدينيّة؛ حيث استعان  الكتب  هذه 

ودراسة الكتابة والطباعة، والبحث عن مصادر هذه الكتب الّسامويّة، وما تتضّمنها 

عالقتها  عن  والبحث  واألسلوب،  اللغة  ودراسة  وخرافات،  وأساطري  حقائق  من 

]]]- نقال عن محمد خروبات: االسترشاق والعلوم اإلسالمية بني نقالنية التأصيل وعقالنية التأويل، ط]، مراكش-املغرب، املطبعة 

والوراقة الوطنية، 7]20م، ص354-353.
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والفلسفة،  والتاريخ،  واالقتصاد،  واملجتمع،  والفّن،  واألدب،  واإلعالم،  بالّسياسة، 

والبيولوجيا، وغريها من العلوم واملعارف. 

ومل يقترص البحث القرآين عىل املسترشقني واملوسوعيني الغربيني فحسب، بل 

ساهم يف ذلك مجموعٌة من الباحثني املسلمني الذين طبّقوا املناهج العلميّة عىل 

الكتب الّسامويّة مبا فيها القرآن الكريم، كام هو حال محمد أركون، ونرص حامد 

زهرة،  أبو  ونادية  ربيع،  أبو  وإبراهيم  الفضل،  أبو  وخالد  أسد،  وطالل  زيد،  أبو 

وأحمد سليم دالل، وسلوى العوا، وأمرية الزين، وتوفيق فهد، وغريهم... وكان هؤالء 

يطبّقون منهجيّة تحليل املضمون، كام يدّل عىل ذلك فهرس موسوعة ليدن للقرآن؛ 

كموضوع  املنهجّي  االتّجاه  هذا  ضمن  تندرج  التي  الّدراسات  بعض  نجد  حيث 

)التطبيقات الّنقديّة املعارصة والقرآن( ملحمد أركون، بالرتكيز عىل عالقة اإلسالم 

 )James.A.Bellamy( بيالمي  لجيمس  النيص(  )النقد  موضوع  وهناك  بالعنف. 

أستاذ بجامعة ميشيغان األمريكيّة، و)البنى األدبّية  يف القرآن( لعيىس بالطة ...

والّدينيّة  القرآنيّة  بالّدراسات  تعتني  بالغرب  كثريٌة  مؤّسساٌت  انترشت  وقد 

والاّلهوتيّة يف ضوء تحليل املضمون منذ القرن الخامس عرش امليالدي إىل يومنا 

سْت كُلّيّاٍت مكرَّسة لهذه الّدراسات يف أماكن؛ مثل: ليدن 593]،  هذا، فقد »أُسِّ

وروما 627]، وأوكسفورد 638]. وبعد ذلك، افتُتحْت كلّيّاٌت يف جامعاٍت أوروبيٍّة 

من  لغات؛  واتّخذْت  أيًضا.  الشامليّة  أمريكا  جامعات  بعض  ويف  أخرى،  رئيسٍة 

قبيل العربيّة وغريها من اللغات اإلسالميّة - كالفارسيّة، والرتكية - أهّميًّة مركزيًّة 

يف التعليم؛ ألّن التمكُّن من هذه اللغات كان ُمقّدمًة رضوريّة لدراسة الّنصوص 

للّدراسات  املعريّف  الحقل  تشّكل  فقد  وعليه؛  التّاريخيّة،  املصادر  من  وغريها 

اإلسالميّة الحديثة؛ وفًقا لنموذج الّدراسات الكالسيكيّة عىل الّنحو الذي تطّورْت 

يف عرص الّنهضة وبعده، وأصبح )فقه اللّغة( الذي يُعترب دراسًة للثّقافة عرب عدسة 

الّنصوص التي تُنتجها هذه الثّقافة - هو املنهجيّة السائدة. وانطالقًا من اإلدراك 

بأّن القرآن هو محور هويّة اإلسالم وتطوُّره التاريخّي، ُمنح القرآن اهتامًما دقيًقا، 
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وانبثقت الّدراسات القرآنيّة؛ بوصفها فرًعا معرفيًّا رئيًسا ضمن دراسة اإلسالم.

هذا، وقد تأثَّرت الّدراسة غري اإلسالميّة للقرآن أو »الغربيّة« بشكٍل كبري بنظريها: 

حقل الّدراسات اإلنجيليّة، حيث إّن الّنقد اإلنجييّل يف القرنني الثامن عرش والتّاسع 

عرش -عىل األقّل ذاك الّنقد الذي انتقل من املحيط الحاخامّي أو الرُّهبايّن إىل املحيط 

الجامعّي- قد وضَع االعتقاَد بالطابع اإللهّي للكتابني املقّدسني اليهودّي واملسيحّي 

بني قوسني، كام اتّسع االستعداد الذي برز يف عرص النهضة لتطبيق مبادئ النقد 

األديّب والتاريخّي عىل النصوص اليونانيّة والالتينيّة القدمية، ليشمل أحد النصوص 

إىل  فسعى  عقليّة؛  نظرًة  الباحثني  بعُض  تبّنى  وقد  اإلنجيل.  أي  األخرى؛  القدمية 

التوفيق بني التعليامت اإلنجيليّة واألوامر العقليّة، بينام ركّز آخرون عىل التناقضات 

مع  الّسياقيّة  التحقيقات  تضاعفت  كام  العلميّة.  االستقامة  وقوانني  اإلنجيل  بني 

ومع  اإلنجيليّة،  للنصوص  والتاريخيّة  الثقافيّة  الخلفيّة  يف  بالتنقيب  العلامء  قيام 

تتبُّعهم للرتاث األديّب الذي نْت منه هذه النصوص، مضافًا إىل عمليّة الصياغة التي 

أخرجت النصوص يف شكلها النهايّئ.

ه العلامء املختّصني بفقه اللغة الساميّة واملتعّمقني بالدراسة التاريخيّة- ومع توجُّ

النقديّة للكتاب املقّدس العربّي والعهد الجديد إىل كتاٍب قديٍم آخر -القرآن-  فقد 

أهملوا -كام السابق- االفرتاضات العقديّة، ُمعتربين أنّها غري ُمرتبطٍة مبهام البحث 

العلمّي، وعليه؛ تعرّض الباحثون يف القرآن -كام اإلنجيل-  للتحليل النيص واللغوّي. 

تؤثّر يف ميدان  زالت  ما  التي  املهّمة  الكتب  التاسع عرش بعض  القرن  وأُلِّفْت يف 

 ،)Gustav Weil( البحث القرآيّن املعارِص، فربزت أسامء؛ من قبيل: كوستاف ويل

 ،)Abraham Geiger( نولدكه )Theodor Noldke(، وأبراهام جايجر  وتيودور 

.)Hartwig Hirschfeld( وهارتويغ هارشفيلد

ت إليها أسامء أقرانهم يف القرن العرشين؛ من أمثال: أجناتس   ورُسعان ما انضمَّ

 Gotthelf Bergstra( وغوستاف برجسرتارس ،)Ignaz Goldziher( جولدتسيهر

sser(، وأوتو بريتزل )Otto Pretzl(، وريشتارد بيل )Richard Bel(، وأرثر جيفري 
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بعَض  أّن  إىل  اإلشارة  وتجدُر   .)Rudi Paret( بارت  ورودي   ،)Arthur Jeffery(

هؤالء الباحثني قد تعامل مع القرآن؛ بوصفه أوثق مصدر إلعادة بيان حياة محمد 

وتاريخ املجتمع اإلسالمّي األّول]]]«.

ويعني هذا أّن الّدارسني واملسترشقني الغربيني قد تعاملوا مع الكتب الّسامويّة، 

العربيّة وغريها من  باللّغة  الكريم، مستعينني  التوارة، واإلنجيل، والقرآن  مبا فيها 

التّاريخ،  وعلوم  اللّغة،  فقه  عىل  باالطاّلع  والفارسيّة،  كالرتكيّة  اإلسالميّة  اللّغات 

وعلوم الثّقافة، وعلوم اآللة، وعلم اآلثار، واألنرثوبولوجيا.

وكان الهدف من ذلك هو البحث عن مقاصد هذه الكتب الّساموية وتحليلها 

وفق املناهج الّنقديّة املعارصة كتحليل املضمون الذي يبدو جليًا يف مقاالت موسوعة 

ليدن القرآنيّة، والّنقد الّنيّص يف كثري من الّدراسات اإلنجيليّة يف الجامعات الفرنسيّة، 

والّنقد السيميايئ كام عند جامعة أنرتوفرين]]]، والّنقد التأوييل الهريمونيطيقي عند 

بول ريكور]]]، والّنقد التّاريخي كام عند طه حسني يف كتابه )يف الشعر الجاهيل(]]]، 

عىل  الرتكيز  كان  فقد  ثم،  أركون...ومن  محمد  عند  كام  التّطبيقّي  الّنيّص  والّنقد 

والاّلهويتّ،  الّدينّي  الّنّص  خلفيات  يف  والبحث  الّنيّص،  والتّحليل  اللّغوّي،  التحليل 

وعقد املقارنات الّنصيّة بني الُكتب الّسامويّة، والتنقيب عن التناقضات واملختلف 

فيه، أو استكشاف وحدة الّنّص الّدينّي...

القرآن  بدراسة  بدورها،  بليدن،  املعارف  دائرة  اعتنت  فقد  أخرى،  جهٍة  ومن 

مقّدمة  تقول  هذا،  ويف  وتقوميًا.  وتحلياًل،  توصيًفا،  املضمون  تحليل  وفق  الكريم 

للقرآن ملن ال ميلكون  م وصًفا موجزًا  نُقدِّ أن  املفيد  للقرآن: »من  ليدن  موسوعة 

سة ككتاٍب أقرص من غريه؛  معرفًة ُمسبقًة به. يربُز القرآن يف مكتبة الكتب املقدَّ

فحينام نُقارُن طول القرآن مع كتاب الرشيعة البوذية »بايل« أو مع املخطوطات 

[[[-Janne Dammen MC Auliffe: Encyclopedia of the Quran, Leiden, Brill, Hollande, 200[. 

[2[ - Groupe D’entrevernes:Analyse sémiotique des textes.ED.Toubkal, Casablanca, [987.

]3] - ريكور، بول: الوجود والزمان والرسد، ترجمة: سعيد الغاني، ط]، الدار البيضاء، املغرب، املركز الثقايف العريب، 999]م.

]4] - حسني، طه: يف الشعر الجاهيل، ط]، القاهرة، دار الكتب املرصية، 962].
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كذلك،  كبرية.  الطول  من حيث  االختالفات  أّن  ناُلحظ  الصينيّة،  أو  السنسكريتيّة 

س العربّي والعهدان القديم والجديد يف املسيحيّة أسفاًرا أطول  يضّم الكتاب املقدَّ

، حيث يتألّف من 4]] قساًم،  ًدا بحقٍّ ا موحَّ ُل القرآن نصًّ بكثري من القرآن. ويُشكِّ

 ،ٱ ٻ ٻ بـ  تقريبًا  تبدأ جميعها  الفصول  أو  األقسام  وهذه 

وتُسّمى »ُسوًرا«. تتألُّف السور -بدورها-  من اآليات، وقد تضمُّ سورٌة ما بضع آياٍت 

أو مئات منها. هذا االختالف يف طول الّسور جديٌر باملالحظة؛ ألّن القرآن يعتمُد 

التنازيّل يف  تُرتَّب سوره -تقريبًا- وفًقا للرتتيب  عىل الطول معياًرا تنظيميًّا، حيث 

حجم السور. بعبارٍة أخرى: تأيت الّسور األطول يف مقّدمة القرآن، بينام تأيت السور 

األقرص يف نهايته. 

ُمنظَّمة  ليست  وهي  بسهولة،  تبويبها  مُيكن  وال  عة،  متنوِّ القرآن  مواضيُع 

لها العقول املنهجيّة املعارِصة. عىل سبيل املثال: ال تجد سوًرا  بالطريقة التي تُفضِّ

منفصلة تتناوُل كلُّ واحدٍة منها عىل حدة البيانات الاّلهوتيّة، أو ضوابط السلوك 

الشخيّص واالجتامعّي، أو األحكام املخّصصة للصالة والطقوس الدينيّة، أو قصص 

يات الجدليّة  األنبياء، أو التحذير من يوم الحساب ووْصف الجّنة والنار، أو التحدِّ

هة إىل أصحاب العقائد األخرى؛ ولكّنك تجُد جميَع هذه املواضيع -مضافًا إىل  املوجَّ

غريها- منسوجًة يف السور املختلفة للنصِّ القرآيّن. يف الواقع، فقد ساهم التعقيد 

املوضوعّي للقرآن يف حثِّ املؤلّفني عىل إنتاج قسٍم من الكتب اإلسالميّة؛ بهدف 

استخالص هذه املواضيع وتبويبها، تروُم بعض هذه املؤلّفات تقديَم تصنيٍف شامل 

دة، بينام يهدُف بعُضها اآلخر إىل  للامّدة القرآنيّة تحت عناوين رئيسة وفرعيّة متعدِّ

د. وعليه؛ يُكمننا أْن نعرث يف املكتبات اإلسالميّة عىل كُتب  الرتكيز عىل موضوٍع ُمحدَّ

بعنوان »املرأة يف القرآن«، أو »املجتمع العادل يف القرآن« . 

ٌع موضوعٌي يف القرآن، ومثّة تنّوٌع يف األسلوب أيًضا؛ فعىل الّرغم  وكام يوجد تنوُّ

قُرّاُء  يألفه  الذي  الرسدّي  األسلوب  نسبيًّا من  قلياًل  يُوظُِّف مقداًرا  القرآن  أّن  من 

الكتاب املقّدس العربّي والعهد الجديد املسيحّي، إذ تشّكل الّسورة الثانية عرشة 

الحالة الوحيدة لذلك؛ فإّن لغة القرآن قويّة ودراماتيكيّة يف أغلب األحيان، وهي 
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 ،محّمد النبي  إىل  ًها  ُموجَّ أكان  سواًء  املبارَش؛  اإللهّي  الخطاب  مع  والحوارات 

أم إىل املؤمنني برسالته، أم إىل أولئك الذين يرفضونها. تتعاقُب الفقرات املقتََضبة 

والتنبُّؤات مع أحكام  الّدعوات  األطول، ومتتزُج  االعتياديّة  النصوص  واملوَجزة مع 

التحريم واإلرشادات الهادية لكلِّ األفعال البرشيّة.

ع البالغّي ُمتاحة ألولئك الذين   قد ال تكوُن القّوة العارمة الكامنة يف هذا التنوُّ

يقرؤون القرآن ُمرتجاًم، فالقرآُن يف اإلسالم هو القرآن باللغة العربيّة فقط، وحينام 

العريّب  للنّص  تفسريٍ  مجرّد  يُصبُح  وإّنا  الفعيّل«؛  الله  »كالَم  يبقى  ال  فإنّه  يرُتَجم 

األخرى  الشعائر  أو  الصالة  خالل  القرآن  املسلمون  يقرأُ  الّسبب،  ولهذا  األصيّل. 

باللغة العربيّة دامئًا، عىل الّرغم من وجود ترجامٍت قرآنيٍّة عّدة إىل أغلب اللّغات 

الرئيسة يف العامل؛ ومن ضمنها اللغة اإلنكليزيّة«]]].

ومن هنا، يتبنّي لنا أّن موسوعة ليدن القرآنيّة قد التجأت إىل تحليل املضمون 

يف دراسة القرآن الكريم، كام يتبنّي يف ما تتضّمنه من دراسات وأبحاث ومقاالت 

مجموعٍة  عند  املوسوعة  توقّفت  فقد  سواء.  حّد  عىل  وغربيني  مسلمني  لباحثني 

من املفردات املرتبة، وعند مجموعٍة من املواضيع القرآنيّة، والّشخصيات املقّدسة 

كاألنبياء والرّسل واألولياء الّصالحني والقديسني وصحابة الرّسل واألنبياء. فضاًل عن 

األمكنة املقّدسة، ومواضيع الفقه والعقيدة والتاريخ اإلسالمي، والّدراسات الّنصيّة 

والتّطبيقيّة.

القرآن  قضايا  من  كثري  عىل  القرآنيّة  ليدن  موسوعة  انكبّت  فقد  هنا،  ومن 

الكريم ومباحثه وعلومه يف ضوء املقاربة املوضوعاتيّة، أو تحليل املضمون، مثل: 

الحياة اليوميّة يف القرآن، والحواسيب والقرآن، وتعّدد املعاين يف القرآن، والتّقيّة 

وترجامت  القرآن،  وطباعة  القرآن،  وقرّاء  والقرآن،  والّنسويّة  والقرآن،  والتّشيّع 

القرآن،  وتقليد  عرش،  الثامن  القرن  قبل  القرآنيّة  الّدراسات  ومواضيع  القرآن، 

[[[-Janne Dammen MC Auliffe: Encyclopedia of the Quran, Leiden, Brill, Hollande, 200[.  
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والتّسلسل الزّمني والقرآن، وجمع القرآن ونسخه، والعلم والقرآن...]]].

علوم  مباحث  يف  املسلمون  يتناولها  مل  مباحث  ليدن  موسوعة  تناولت  ولقد 

ومواضيع  القرآنيّة،  واملخطوطات  والتوثيق  الكتابة  مواضيع  مثل  ومعارفه  القرآن 

األساطري  وموضوع  الّديني،  التّعّدد  وقضايا  السوسيولوجيّة،  واملواضيع  الجندر، 

والّسحر والشعوذة والدواء...

القرآن  ليدن يف توسيع موضوعات ومباحث علوم  ومن هنا، تسهم موسوعة 

املعارصة، باالنفتاح عىل قضايا الرّاهن؛ بتجريب مناهج ومقاربات نصيّة ووصفيّة 

احتوت عىل دراساٍت وأبحاث  ليدن قد  أّن موسوعة  لنا  يتبنّي  ثّم،  جديدة. ومن 

علميّة أكادمييّة دقيقة خاضعة لعلم التّوثيق، تستعني باإلحاالت الّنصيّة والهوامش 

املفيدة واملثمرة.

 ويف الوقت نفسه، هناك دراساٌت استرشاقيٌّة مشبوهٌة من خالل املوضوعات 

التي عالجتها؛ حيث تثري الّشّك والتّضليل يف مصدريّة القرآن الكريم كتنزيل القرآن، 

وحفظه،  جمعه  طرائق  واستكشاف  مخطوطاته،  عن  والبحث  سوره،  وترتيب 

موضوع  عند  والتّوقّف  والتدوين،  الّشفهي  ثنائيّة  وفق  الكريم  القرآن  ودراسة 

الحرب والجهاد. 

طرحها  كام  اإلسالم  يف  املرأة  ووضعيّة  والرقيق،  العبوديّة  قضيّة  عن  ناهيك 

والتّشيّع  التّقيّة  إىل  واإلشارة  القرآن،  يف  املاّديّة  الثّقافة  عن  والبحث  املصحف، 

]]]- ومنها الوهابية والقرآن، والجامعة واملجتمع يف القرآن، والنسخ املخطوطة من القرآن، والتعليم والتبليغ يف القرآن، والعلوم 

وتفسري  القرآن،  وتالوة  آسيا،  رشق  جنوب  يف  القرآنية  واملؤلفات  والقرآن،  والفلسفة  القرآن،  يف  والتنبؤ  والقرآن،  االجتامعية 

القرآن يف الحقبة القدمية والعصور الوسطى، ولغة القرآن وأسلوبه، واملعارف التقليدية يف الدراسات القرآنية، والفن والهندسة 

يف القرآن، والكتب املقدسة والقرآن، والقانون والقرآن، والجزيرة العربية زمن الجاهلية والقرآن، والسياسة والقرآن، واإلعالم 

والقرآن، والحديث والقرآن، واألدب والقرآن، والصوفية والقرآن، ومخطوطات القرآن، وقراءات القرآن، واألدب الفاريس والقرآن، 

والقرآن،  والالهوت  واملصحف،  القرآين،  النص  القرآن، ووحدة  وأسامء  واإللهام،  والوحي  املحفوظ،  واللوح  والفرقان،  والكتاب 

وهيئة القرآن وبنيته، واألساطري يف القرآن، والخطابة والقرآن، والسور واآليات، واالستخدامات الشعبية والسحرية للقرآن، والدواء 

والقرآن، والسرية والقرآن، واألخالق والقرآن، وأسباب النزول، واألدوات البحثية للقرآن، والنساء والقرآن، وعلم اآلثار والقرآن، 

والدراسة األكادميية حول القرآن بعد عرص التنوير، واألدب الرتيك والقرآن، والثقافة املادية والقرآن، وتفسري القرآن يف مطلع 

العهد الحديث واملعارص، والتعددية الدينية والقرآن... 



62

والقرآن، والرتكيز عىل مخطوطات القرآن، وتناول موضوع الوهابيّة والقرآن، وتبيان 

الّدينيّة  التّعّدديّة  موضوع  والبحث يف  للقرآن،  والّسحريّة  الّشعبيّة  االستخدامات 

والقرآن، والوحي واإللهام، والّصوفيّة والقرآن، والكتب املقّدسة والقرآن...

املتعلّقة  األخرى  القضايا  من  وغريها  املوضوعات  هذه  لنا  تُظهر  هنا،  ومن 

فقد  كبري.  حّد  إىل  وعلميّة  موضوعيّة  تكن  مل  ليدن  موسوعة  أّن  الكريم  بالقرآن 

تناول محّرروها مواضيع خطرية والفتة لالنتباه، عىل الّرغم من اّدعائهم للعلميّة 

والحياد واإلنصاف، كالتوقف عند موضوع تنزيل القرآن وترتيب الّسور الذي فيه 

اختالف وجدال حول عمليّة الرتتيب. وما يرتتّب عن ذلك من طعن يف مصداقيّة 

الّرواية  صّحة الكتاب.ناهيك عن عمليّة نقل الكتاب هل تحّقق ذلك عن طريق 

املرحلة  يف  إال  تاريخيًّا  يتحّقق  مل  الكتاب  تدوين  أّن  علاًم  التدوين،  أم  الّشفهيّة 

املتأّخرة؟ 

ويعني هذا أّن القرآن مشكوٌك يف صّحته وروايته ونقله، ما دام مل يدّون يف لحظات 

نزول الوحي. بيد أّن الواقع يكّذب ترّهات املسترشقني؛ إذ كان هناك رواة ثقات، 

وحفظة أكفاء. ويف الوقت نفسه، كان هناك مدّونون وكتبة القرآن؛ والدليل عىل ذلك 

الّنسخ العديدة التي رجع إليها عثامن بن عفان لتوحيد القراءة القرآنيّة من جهة، 

وتوحيد املصحف يف جميع األمصار واألقطار العربية واإلسالمية من جهة أخرى.

وخرافات  أساطري  يحوي  الكريم  القرآن  أّن  املسترشقون  يرى  ذلك  إىل  أضف 

وترهات، ويُستخدم من قبل املسلمني يف الّسحر والشعوذة والطب الّشعبي، وهذا 

ييسء -فعاًل- إىل اإلسالم. 

وهنا، يجب التمييز بني القرآن باعتباره نًصا ربّانيًّا سلياًم من الرتّهات والتناقضات 

املخلّة، وواقع املسلمني املعارص الذي يندى له الجبني؛ بسبب ترصّفاتهم املشينة. 

من  اإلسالمي  الّدين  يتضّمنه  وما  القرآن،  عىل  هؤالء  واقع  نقيس  أن  ينبغي  فال 

تعاليم رشعيّة نّصيّة وعقالنيّة، ووصايا سمحة ومثالية، وما يحويه من أخالقياٍت 

دمثٍة  كونيّة. 
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ويرى هؤالء املسترشقون أيًضا أّن اإلسالم يشّجع العبوديّة؛ والدليل عىل ذلك 

وهناك  متواٍن.  بشكٍل  ذلك  يف  تدّرج  بل   ، جذريٍّ بشكٍل  العبوديّة  يحارب  مل  أنّه 

إشارات مضمرة إىل وضعيّة املرأة الّسيّئة يف اإلسالم؛ إذ مل تبلغ درجة التحّرر كام يف 

املجتمعات الغربية.

 وميكن الرّّد عىل ذلك أّن اإلسالم قد سّوى بني العبيد واألحرار، فقد كان بالل 

املؤّذن صحابيًا مقّربًا من الرسول. وبالتايل، فقد نفر اإلسالم من العبودية مبختلف 

 .أشكالها وأنواعها، كام يتبنّي ذلك جليًّا يف القرآن الكريم وأحاديث الرسول

ا، وأختًا، وبنتًا، وزوجًة،  وفيام يخّص املرأة، فقد كرّمها اإلسالم باعتبارها أنثى، وأُمًّ

وعّمًة، وخالًة، وجّدًة. وقد أعطى لها جميع الحقوق، وفرض عليها مجموعة من 

الواجبات، وقد رّشفها بحجابها الّساتر، ودينها الحامي، ومل يجعلها عرضة االستغالل 

يتلّذذون  الّناس،  املتاجر عاريًة عرضًة ألعني  البشع، ومل يرتكها يف واجهات  املادي 

بها اشتهاًء واستهواًء وغريزًة حتى أصبحت املرأة الغربيّة كائًنا القيمة له، يباع يف 

األسواق مثل الّسلع املاّديّة الرّخيصة.

ويعني هذا كلّه أن مثّة دراساٍت وأبحاثًا كثريًة يف موسوعة ليدن القرآنيّة تتّصف 

باملوضوعيّة والعلميّة من جهة، وهناك دراساٌت مغرضٌة ومضلّلٌة ومشّوهٌة للقرآن 

واإلسالم عىل حدٍّ سواء.

ثالًثا: تفسري القرآن حسب مقّدمة موسوعة ليدن

استهلّت موسوعة ليدن للقرآن مبقّدمة متهيديّة تناولت تفسري القرآن الكريم، 

فيها بعض الّشبهات التي تتعلّق مبصدريّة القرآن الكريم، وما أثار ذلك من جداٍل 

القرآن  سور  ترتيب  بقضيّة  يتعلّق  فيام  سيام  وال  املسلمني،  العلامء  بني  وخالٍف 

الكريم وآياته الرشيفة. ومن هنا، فقد عرف تفسري القرآن الكريم -حسب موسوعة 

ليدن للقرآن الكريم- مجموعة من املراحل التي ميكن حرصها فيام ييل:
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ترشح  أن   محمد الّنبّي  عىل  أنزل  الذي  الكريم  القرآن  استوجب  لقد 

مضامينه، وتفرّس آياته، فكان من الواجب عىل املفرّسين والرّشّاح وعلامء الّدين 

والحديث التّوقّف عند سور القرآن الكريم وآياته بالرّشح اللّغوّي. ومن هنا، فقد 

شّكل رشح املفردات، وتفسري الكلامت الصعبة، املهّمة األوىل التي ينبغي أن يقوم 

الّشعر الجاهيل الذي كان يتضّمن معاين لغة العرب  بالرّجوع إىل  بها املفرّسون، 

األصيلة. فضاًل عن جمع القواميس واملعاجم لتسهيل عمليّة الرّشح والتفسري. ويف 

من  طوياًل  تُراثًا  القرآن  »أنتج  بليدن:  القرآنيّة  املعارف  دائرة  تقول  الّصدد،  هذا 

املعرفة، وهذا بحّد ذاته إشارٌة أخرى إىل التبجيل الذي يُحيُط بهذا النّص. وعىل 

الّرغم من أّن تاريخ اإلعالن عن النّص ونقله -مضافًا إىل عالقة هذا التّاريخ بأوىل 

النّص  األسئلة عن  أّن  فال شكَّ يف  علمّي؛  زال محلَّ جداٍل  ما  التفسري-  محاوالت 

نفسه والتدبُّر يف معناه كانا حارَضيْن يف البيئة القرآنيّة منذ والدته. وكذلك من غري 

املفاجئ أْن ناُلحظ أّن القضايا اللغويّة قد تصّدرت األولويّة، ومتثّلْت أوىل الجهود 

الرّامية إىل التحليل أو التفسري بتقديم معاين الكلامت الغامضة ورشحها؛ كام هو 

املتنامي  عددها  وأّدى  عّدة،  قراءاٌت  برزْت  حيث  املقروءة؛  الّنصوص  مع  الحال 

وتنّوعها يف الّنهاية إىل اتّخاذ خطواٍت نحو تنظيمها؛ إذ مل يكْن جميُع املستِمعني 

األوائل ُمجهَّزين بنحٍو ُمتساٍو لفهم طبيعة الخطاب القرآيّن اإلضامريّة أحيانًا، والتي 

تطلَّبْت يف بعض اآليات تعليقاٍت تفسرييّة؛ كام يف الفقرات األخرى ذات الطبيعة 

التلميحيّة«]]].

عىل  قائٍم  وإضامريٍّ  تلميحيٍّ  بخطاٍب  يتّسم  الكريم  القرآن  أّن  هذا  ويعني 

التّكثيف واإليجاز، ويتطلّب هذا معرفًة مبضامني القرآن ومعانيه. لذا، يستوجب أن 

تُفّكك لغته البيانيّة، وترُشح معانيه بدقٍّة جليٍّة. لذلك، اتّجه تفسري القرآن الكريم، 

أّواًل، إىل املشكل اللّغوّي، بكشف مفردات القرآن، واستجالء معانيها. وهنا، ظهر ما 

يُسّمى برشح لغة القرآن الكريم.

[[[ -Janne Dammen MC Auliffe: Encyclopedia of the Quran, Leiden, Brill, Hollande, 200[.
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الفرع الثاين: مرحلة التعليق عىل اآليات القرآنّية

مل يكتِف املفرّسون برشح الكلامت القرآنيّة الّصعبة يف سياقها اللّغوّي والتّداويّل 

عند العرب، بل كانوا يعلّقون عىل اآليات ويُفرّسونها ببعض املالحظات والتعليقات 

ويعني  والّسياقيّة.  التّاريخيّة  حيثيّاته  وترشح  القرآيّن،  الّنّص  تيُضء  التي  املهّمة 

يكن »جميُع  ومل   . وتنبيهيٍّ تفسرييٍّ  بشكٍل  اآلية  تقديم مالحظات حول  التعليق 

املستِمعني األوائل ُمجهَّزين بنحٍو ُمتساٍو لفهم طبيعة الخطاب القرآيّن اإلضامريّة 

أحيانًا، والتي تطلَّبْت يف بعض اآليات تعليقاٍت تفسرييّة؛ كام يف الفقرات األخرى 

ذات الطبيعة التلميحيّة«]]]. 

تفسريية،  وتعليقات  الرشوح،  طبيعة  من  تعليقات  هناك  أن  هذا  ويعني 

وتعليقات تلميحية يف شكل مالحظات، وتلميحات، وتوضيحات.

الفرع الثالث: مرحلة التفسري العلمي

الكربى  األسئلة  عن  باإلجابة  الكريم  للقرآن  العلمي  التفسري  مرحلة  ظهرت 

املتعلقة بالقرآن الكريم، بالتّوقّف عند أسباب نزول الّسور واآليات، ودراسة العالقة 

الّنّص القرآيّن، وفهم املعاين  التّداويّل، ودراسة لسانيات  التناسبيّة بني اآلية واملقام 

الظّاهرة واملضمرة، والبحث عن مدلوالت اآليات ومقاصدها املبارشة وغري املبارشة، 

والتّوقّف عند الّسياق القرآيّن، واالهتامم بالبالغة اإلعجازيّة للقرآن الكريم.

»ورُسعان ما برزْت أسئلٌة أخرى؛ منها: متى نزلت بعض اآليات ويف أّي ظروف؟ 

َمْن )أو  الغامضة؟ إىل  العبارات  الكلامت أو  َمْن )أو ما هو( املقصود من إحدى 

د؟ َمْن هو املخاطَب يف فقرٍة معيَّنٍة، وعىل َمْن تنطبق  إىل ماذا( يُشرُي ضمرٌي محدَّ

مجموعٍة  عىل  أم  واملستقبل،  الحارض  يف  املؤمنني  جميع  عىل  هل  الفقرة؛  هذه 

ينبغي فهمه حرفيًّا؟ هل جميُع  أم  اآلية مجازّي  األفراد؟ هل معنى  دة من  محدَّ

الن يف  وااللتباس متأصِّ الغموض  إّن  أم  متساٍو،  بشكٍل  للفهم  قابلة  القرآن  أقسام 

بعضها؟ هل مثّة ِصالٌت بني اآليات داخل السورة أو بني اآليات املنثورة يف مواضع 

[[[-  Janne Dammen MC Auliffe: Encyclopedia of the Quran, Leiden, Brill, Hollande, 200[.
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ُمختلفة من القرآن؟ هل يُكن لفقرٍة يف مكاٍن آخر من النصِّ القرآين أْن تُساعدنا 

يف فهم الفقرة التي نبحثها حاليًا؟ هل مثّة مستوياٌت أو طبقاٌت للمعنى يف النّص، 

وهل هي ُمتاحة لألفراد الذين خضعوا لتدريٍب فكرّي أو روحّي خاّص فقط؟ من 

د األسئلة يف ميدان التفسري مل يكْن مجرَّد اهتامٍم علميٍّ  الواضح أّن الدافع وراء تعدُّ

ه اإللحاح إىل أصحاب املعرفة الكلّيّة أو الدقيقة  س؛ ولذا، فقد ُوجِّ بالكتاب املقدَّ

بالقرآن؛ لتقديم إجاباٍت عن األسئلة املهّمة املتعلّقة بالّسلوك الفردّي واالجتامعّي. 

لقد فُهمت آيات القرآن عىل أنّها كالم الله املبارش، وعليه؛ فقد كانت الهادية إىل 

الفهم  جعل  ما  الوليد؛  اإلسالمّي  املجتمع  داخل  والّدينيّة  االجتامعيّة  املامرسات 

الصحيح للنّص القرآيّن أمرًا رضوريًّا؛ من أجل تطبيقه بشكٍل مناسب، عىل الرغم من 

ر ما زالت موضَع جدٍل علمّي«]]]. أّن معامل هذا التّاريخ املبكِّ

ويعني هذا كلّه أّن تفسري القرآن الكريم قد ارتبط برشح اآليات، واقرتن أيًضا 

مببحث االلتفات، واالستعانة بأصول الفقه، ودراسة أسباب النزول، والعناية بعلوم 

القرآيّن.  الّنّص  لسانيات  عند  والتّوقّف  اللّغة،  وفقه  الّنحو  عىل  والرتكيز  البالغة، 

عالوة عىل االنفتاح عىل علم الّنفس وعلم االجتامع اإلنسايّن والّسلويكّ. بيد أّن أهّم 

الفقهّي،  الترّشيع اإلسالمّي  آليات  الكريم هو وضع  القرآن  علم يستوجبه تفسري 

والعقدّي، والعميّل.

رابًعا: شبهات موسوعة ليدن القرآنّية

يف  يرون،  القرآنيّة،  ليدن  موسوعة  ومحّررو  الغربيون،  املسترشقون  كان  لقد 

دراسة القرآن الكريم، وسيلًة إجرائيًّة مهّمًة للتعرّف إىل اإلسالم واملسلمني، بعدما 

انترش اإلسالم بشكٍل كبريٍ يف معظم أصقاع العامل، مبا فيها البلدان األوروبية كإسبانيا 

يف مرحلة الّدولة األندلسيّة، ودول البلقان يف عهد الّدولة العثامنيّة. 

ومجدهم،  ورقيّهم،  نهضتهم،  مصدر  هو  الكريم  القرآن  أّن  لديهم  تأكّد  وقد 

املّد  يهّدد  وبذلك،  العامل.  يف  وانتشارهم  توّسعهم  يف  الّسبب  وأنّه  ووحدتهم. 

[[[- Janne Dammen MC Auliffe: Encyclopedia of the Quran, Leiden, Brill, Hollande, 200[.
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قّرر  لذا،  دارها.  عقر  يف  حتى  املسيحيّة  يهّدد  بل  املسيحي،  التّوّسع  اإلسالمي 

بالّنبش يف  الكريم من مختلف جوانبه،  القرآن  الغربيون أن يدرسوا  املسترشقون 

معارفه املتنّوعة، وبحوثه املتعّددة، ومعامله الواسعة، بالتّشكيك يف القرآن الكريم، 

إاّل يف  يدّون  نقل شفاهيًّا من جيل آلخر، ومل  الذي  الكتاب  والطّعن يف مصدريّة 

مرحلٍة تاريخيٍّة متأّخرٍة عىل غرار أحاديث الّنبي. ثم، الّسعي الجاد إىل دراسة 

القرآن الكريم يف ضوء دراساٍت مقارنٍة باملصادر اليهوديّة واملسيحيّة والبوذيّة، أو 

مقارنة الترّشيع القرآين بالقوانني الّرومانيّة.

الكريم،  القرآن  الّنظر يف  إعادة  القرآنيّة يف  ليدن  لذا، يكمن هدف موسوعة   

كلّه  ذلك  من  والغرض  والتوراتيّة،  اإلنجيليّة  للمؤثّرات  خاضًعا  تفسريًا  وتفسريه 

العرب،  وحدة  عىل  القضاء  أجل  من  والتبشري  واالستعامر  الاّلهوت  خدمة  هو 

ومتزيق لحمة األّمة، واستغالل ثروات املسلمني بغية تعريضهم للهيمنة والتّكالب 

االستعامري املبارش وغري املبارش.

الكريم  القرآن  مواضيع  دراسة  يف  الغربيون  املسترشقون  بدأ  فقد  هنا،  ومن 

تحت »يافطة« العلميّة واألكادمييّة املوضوعيّة، وإن كانت أغراضهم يف ذلك مسيئًة 

ومعيبًة ومضلّلًة ومغرضًة، تحرّكهم األهواء الصليبيّة الحاقدة، وكراهيتهم لإلسالم 

املوضوعيّة  تّدعي  ذاتيّة،  استرشاقيّة  منهجيّة  يتعمدون  جعلهم  مام  واملسلمني؛ 

كانت  نواياهم  أّن  بيد  والتفكيك.  التحليل  املعارصة يف  املناهج  واعتامد  العلميّة، 

عدوانيًّة مقيتًة. 

القرآنيّة  ليدن  التي نرشتها موسوعة  الّدراسات واملقاالت واألبحاث  أّن  ويبدو 

ليست كلّها بكتابات علميٍّة منصفٍة حقيقيٍّة، بل هي تأويالٌت وتفسرياٌت وتعليقاٌت 

وانتقاداٌت مغرضٌة ملا يتضّمنه القرآن الكريم من محتويات ومضامني. مبعنى أنّها 

ليست دراسات علميّة أمينة للقرآن الكريم؛ ألّن محّرري املوسوعة  كانوا يفرّسون 

القرآن ويؤّولونه حسب أهوائهم وأغراضهم.

وينطبق هذا كلّه عىل ترجامتهم ملعاين القرآن الكريم وتفسريها؛ حيث يصعب 
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الحديث عن إعجاز القرآن الكريم، إذا كّنا نركّز عىل املعنى دون الصياغة األسلوبيّة 

والبيانيّة املعجزة. لذلك، يبدو أّن عناوين تلك الرتجامت القرآنيّة فيها مغالطات كبرية، 

وبعيدة كّل البُعد عن ترجمة القرآن الكريم. ويف هذا، يقول محمد خروبات: »فمن 

جهة البحث العلمي يكون ذلك العمل من قبيل الّترصّف يف املعاين التي جاء بها 

القرآن الكريم، خاّصة وأّن الرتجمة ال تراعي شيئًا سوى املعنى، وحني يستحرض هذا 

املعنى بطرٍق معيّنٍة يتّم البحث يف لغة من اللغات عن األلفاظ التي تتحمل ذلك 

أّن هذه األعامل هي ترصٌّف يف معاين  أّوليًّا هو  استنتاًجا  املعنى، إىل هنا نستنتج 

القرآن الكريم باسم الرتجمة، وأّن الرتجمة يف النهاية هي ترجمة ملعاين القرآن وليست 

ترجمة للقرآن، إذا سلّمنا مبدئيًّا بأّن هذه الظاهرة التي تزّعمها املسترشقون ترجمة 

ملعاين القرآن وليست هي القرآن، فإّن هذا يتناىف مع البحث العلمي الّدقيق، ذلك أّن 

محاوالت الترّصّف يف معاين قرآن املسلمني قد قيّد بضوابط وقواعد من قبل علامء 

املسلمني حتى يكون الترّصّف يف معنى القرآن مضبوطًا، ألّن اإلخالل بهذه الوسائل 

من شأنه أن ييُسء إىل هذه املعاين بداًل من خدمتها، وقد سبقت تجارب متعّددة 

من قبل أهل األهواء واملذاهب والتيّارات والفرق املشبوهة واملنحرفة، كلّها ترصّفت 

يف املعنى، واستعملت وسائل تتامىش مع أهدافها وغاياتها يف الوجود كانت كلّها 

محاوالت للهدم، ومل تستطع أن تؤثّر يف القرآن الكريم ال من قريب وال من بعيد؛ ألّن 

املسلمني تعاملوا مع هذا اإلنتاج مبنطق الرّفض والرّد، وصّنفوه ضمن خانٍة جاهزٍة يف 

علم التّفسري، وهي خانة )التفسري العقيل غري املقبول(«]]].

ويعني هذا كلّه أّن ترجامت املسترشقني، أو تفسريات محّرري موسوعة ليدن 

للقرآن الكريم، ليست ترجامت باملعنى الحقيقي لكلمة الرتجمة؛ ألنها مجرّد ترصّف 

يف املعاين، وليست باألحرى ترجمًة حرفيًّة أو لفظيًّة. مبعنى أنّها مقارباٌت أو قراءاٌت 

بدورها،  تخضع،  التي  املسترشق  ذات  من  تنطلق  الكريم،  القرآن  ملعاين  تأويليٌّة 

لألهواء واالقتناعات واالعتقادات التي تشبّع بها املسترشق الغريب جزئيًّا أو كليًّا.

لذلك، نجد بعض املسترشقني يكتفون ببعض الّسور، فيقومون بقراءتها وتأويلها 

]]] - خروبات، محمد، االسترشاق والعلوم اإلسالمية بني نقالنية التأصيل وعقالنية التأويل، م.س، ص356.
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مبناهج مختلفة، أنرثوبولوجية، ونقديّة، وسوسيولوجيّة، وسيميائيّة، وموضوعاتيّة، 

والهوتيّة، ويرتّبونها حسب أهوائهم ترتيبًا موضوعاتيًّا، أو ترتيبًا تاريخيًّا، أو ترتيبًا 

حسب الّنزول، وليس كالرّتتيب الذي يوجد يف القرآن الكريم، وهدفهم من ذلك هو 

زعزعة املسلمني. بيد أّن تلك املقاربات التأويليّة ليست برتجامٍت للقرآن الكريم، 

يتعارض  املعنى مقيًّدا برشوٍط محّددٍة عند املسلمني، كأن ال  الترّصّف يف  ما دام 

ذلك الترّصّف واالجتهاد مع مقاصد الرّشع الّربّاين، وأاّل يخّل باملعنى الكيّلّ لآلية أو 

الّسورة أو الهدف الكيل للرّشيعة الّربّانيّة.

تقريب  هي  بل  ترجامت،  الكريم  للقرآن  االسترشاقية  الرتجامت  تكن  مل  إًذا، 

واإلسهاب  التحشية  بطريقة  وإّما  ومبترسة،  مخترصة  بطريقة  إّما  القرآن  ملعاين 

بتزييف  القرآن،  عىل  الاّلهوت  كّفة  ترّجح  التي  املقارنات  طريق  عن  والتعليق 

الحقائق املعطاة، وتشويه صورة اإلسالم، والحكم عىل القرآن انطالقًا من املصادر 

املسيحيّة واليهوديّة املحرّفة واملزّورة واملشّوهة.

ومن جهٍة أخرى، ال تكشف هذه الرتجامت ملعاين الكتاب، يف الواقع، عن حقيقة 

اإلعجاز القرآين الذي يتمثّل يف بيانه، وبالغته، وتداوليته، وإيقاعه، وتنغيمه، وتأثريه 

املدهش بخطاب الرتغيب والرتهيب. بل تكتفي الرّتجمة االسترشاقيّة، بإيراد املعنى 

الحقيقي للقرآن دون املعنى املجازي، بعزله عن سياقه املرجعي، وفصله عن سبب 

نزوله، وتجريده من مقامه الترشيعي الكيل.

ومن ثّم، فقد كانت الرتجمة االسترشاقيّة مغرضًة ومنحرفًة ومضلّلًة، يراد بها 

خدمة الاّلهوت والكنيسة الرّهبانيّة التي حرّفت اإلنجيل لخدمة األغراض الشخصيّة 

الحرفيّة  الرّتجامت  الرّتجمة االسترشاقيّة عن  الخاّصة. ومن هنا، مل تخرج  واملآرب 

واللّفظيّة والقاموسيّة والتّفسرييّة التي تقف عند ظواهر الّنصوص واآليات والّسور، 

املبارشة وغري  رسائلها  متثّل  بغية  واألخالقيّة  اإلميانيّة  أبعادها  تتعّمق يف  أن  دون 

الّناس  املوّجهة إىل  التبشري  الهداية ورسالة  إنّها مل تقف عند لحظة  املبارشة. أي: 

كافّة، بل كانت هذه الرّتجامت تقف عقبًة أمام هذه الرّسالة الّنرّية الرّشيدة، لتمنع 
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رحيقها العذب عن املسيحيني املغّرر بهم ليك ال يذوقوا مثرتها الحلوة، عىل أساس 

أّن اإلسالم هو آخر ديٍن سامويٍّ ينبغي أن يتمثّله كّل إنساٍن فوق هذه البسيطة 

ليك ينال رضا الله وجّنته العالية.

قد  التفسرييّة  الحركة  أّن  القرآن  ملعارف  ليدن  موسوعة  ترى  ذلك،  عالوة عىل 

نشطت يف القرن األّول والقرن الثاين للهجرة، وكان التفسري شفهيًّا، يعتمد عىل الرّواية 

والّسامع. وقد أثار التفسري جدااًل إشكاليًّا يف هذه الفرتة الزّمنيّة يخّص ترتيل القرآن، 

واختالف القراءات، وترتيب الّسور واآليات، والتشكيك يف مصدريّة الكتاب لوجود 

املوسوعة أن تشّكك يف  تريد  التوراة واإلنجيل. وبالتايل،  مادة رسديّة تشبه رسديّة 

مصداقيّة القرآن الكريم بإثارة هذا الجدال واالختالف حول هذه املسائل.

اإلنجيل،  من  واملستنسخات  املقتبسات  من  سجالًّ  القرآن  كون  عن  ناهيك 

الكريم  القرآن  بأّن  املوسوعة  تقول  وعندما  واألساطري.  القديسني،  وسري  والتوراة، 

أنّه كتاب فيه خرافات، وأوهام، وكالم باطل. وبالتايل،  كتاُب أساطري، فإنّها تعني 

يرّدد الكتاب ما قاله اإلنجيل. وبالتايل، فاإلنجيل أصل، والقرآن فرع. وأكرث من هذا، 

فاإلنجيل كتاب حق، والقرآن كالم باطل. ويف هذا، تقول موسوعة ليدن ملعارف 

رة التي شهدت اإلعالن عن القرآن  القرآن: »حينام نعرُض بشكٍل موَجٍز املراحل املبكِّ

يعتقُد  مبارش.  بشكٍل  تناولها  وعدم  الجدليّات  إىل  اإلشارة  إال  تسعنا  ال  وتفسريه، 

عديٌد من الباحثني أّن املراحل األوىل لإلعالن والتفسري القرآيّن كانت شفهيًّة، وأنّها 

كانت مرتبطًة بعضها ببعض«.

للنّص  ترتيله  خالل  يتوقُّف  كان  القارئ  أّن  املحتمل  من  املثال،  سبيل  عىل 

م معاين الكلامت التي يجهلها املستمعون، وقد يربط بني قسٍم من القرآن  ويُقدِّ

تبدو  التي  الفقرات  بتوضيحاٍت قصرية من أجل تفسري  أو ينطق  -أيًضا-،  وغريه 

الرائجة خالل  العادات  القصص إحدى  أو إضامريًّة. كانت عمليُّة رسد  تلميحيًّة 

القرون األوىل، ويبدو أّن التالوة القرآنيّة ترافقْت بشكٍل مكثَّف مع رسد رواياٍت 
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تستنُد إىل مخزوٍن ُمشرتك من املاّدة اإلنجيليّة وِسرَي القّديسني واألساطري«]]]. 

القرآن  أّن  أساس  عىل  والتّدوين،  الشفهيّة  إشكال  املوسوعة  تثري  ذلك،  وبعد 

إاّل  الّشفهيّة، ومل يدّون  الّرواية  إاّل يف مرحلٍة متأّخرٍة، وأنّه نقل بطريقة  مل يدّون 

القرآين،  الّنّص  مصداقيّة  يف  وجيلٌّ  واضٌح  الطّعن  وهنا،  متأخرٍة.  زمنيٍّة  مرحلٍة  يف 

والتّشكيك يف روايته. يف حني، كان هناك من يدّون القرآن. وبالتايل، فقد ُجمع أوراقًا 

يف مجموعٍة من املصاحف يف عهد أيب بكر، وعمر بن الخطاب، وعثامن بن عفان. 

وأكرث من هذا فقد كانت رواية القرآن الكريم متواترًة جامعًة عن جامعٍة. وقد متيّز 

القرآن بقداسة الحفظ من الله تعاىل مصداقًا لقوله تعاىل: ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      

.[[[ڱ  ڱ   ڱ
إًذا، يثري البحث »عن الّصلة بني مرحلتي الّنقل الّشفهّي-الفعيّل وبني التّدوين، 

االهتامم  نقاط  جميَع  متتالية؛  أم  ُمتزامنًة  العمليّة  كانت  إذا  عّم  الّسؤال  وطرح 

املذكورة آنًفا، حيث إّن أغلب املعرفة التّقليديّة حول هذه الحقبة تُستخرج من 

التي  املدّونة  املاّدة  يف  النُّدرة  هو  أكرث  األمر  ُب  يُصعِّ وما  زمنيًّا،  رٍة  متأخِّ مصادر 

إىل  الباحثني  بعُض  وينظُر  األّول.  اإلسالمّي  القرن  إىل  قاطعٍ  بشكٍل  نسبتُها  مُيكن 

دينيّة-سياسيّة  تغيرياٍت  لالهتامم، حيث شهدْت  ُمثريًة  فرتًة  بصفتها  الحقبة  هذه 

رون بشكٍل واٍف وُمعتَمد، بينام يعترُب  رسيعة وقد ذكرها املؤرّخون املسلمون املتأخِّ

باحثون آخرون أنّها كانْت حقبًة طُبعت باالقتتال الطائفّي الّشديد، وال مُيكن الّنظر 

إىل تفاصيلها الزّمنيّة والجغرافيّة إال بشكٍل ضبايّب، بينام هناك مجموعٌة من اآلراء 

البحثيّة التي تقُع بني هذين الطرفني«]]].

من  مجموعة  ليدن  موسوعة  وتفاسري  ودراسات  مقاالت  احتوت  فقد  وعليه، 

إاّل  بسهولٍة  إدراكها  الّصعب  من  حيث  األنظار؛  عن  املتوارية  الّذكيّة  الشبهات 

، وفحصها مبنهاٍج علميٍّ صارٍم ودقيٍق  بالتّوقّف عند الكلامت والعبارات بشكٍل متأنٍّ

[[[ -Janne Dammen MC Auliffe: Encyclopedia of the Quran, Leiden, Brill, Hollande, 200[.

]2] - سورة الحجر، اآلية 9، القرآن الكريم برواية ورش عن نافع عن األزرق.

[3[-  Janne Dammen MC Auliffe: Encyclopedia of the Quran, Leiden, Brill, Hollande, 200[.
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من  واالهم  ومن  الغربيني،  املسترشقني  افرتاءات  يف  والطّعن  الّشبهات،  رّد  بغية 

الباحثني املسلمني الذين كانوا يتزايدون عىل اإلسالم، ويفرتون األكاذيب واألوهام 

عند  واضًحا  ذلك  نجد  كام  والتّطبيقيّة،  الّنصيّة  العلميّة  املناهج  باسم  والرتّهات 

محمد أركون]]] وسلامن رشدي]]] عىل سبيل التمثيل، ال الحرص.

[[[- Mohammed Arkoun : L’Islam : religion et société. Interviews dirigées par Mario Arosio. 

Traduit de l’italien par Maurice Borrmans )Paris, Éditions du Cerf. [970( ; Essais sur la pensée 

islamique )Paris, Maisonneuve et Larose, [973; 2e éd. [984( ; La Pensée arabe, )Paris, Que sais-

je ? PUF, [975; 7e édition, Paris, Quadrige, PUF, 2008(; Lectures du Coran )Paris, Maisonneuve et 

Larose, [982; 2e éd. Tunis, Alif, [99[; 3e éd. Paris, Albin Michel, 20[6( ; Pour une critique de la raison 

islamique )Paris, Maisonneuve et Larose, [984(.

 .2] - استهدف سلامن رشدي، يف روايته )آيات شيطانية( )988](، اإلساءة إىل رسول الله محمد[



73

القرآن الكريم يف الّدراسات االستشراقّية املعاصرة

اخلاتمة
الكريم يف  القرآن  اتّجهت دائرة معارف ليدن إىل دراسة  وخالصة القول، لقد 

والتيامت  واملوضوعات  املضامني  باستكشاف  يُعنى  الذي  املضمون  تحليل  ضوء 

خاّصٍة،  بصفٍة  القرآين  والخطاب  عاّمٍة،  بصفٍة  الاّلهويت  الخطاب  يتضّمنها  التي 

بالتّوقّف عند مختلف املواضيع والقضايا التي تناولها القرآن عىل مستوياٍت عّدٍة: 

دينيّة، وسياسيّة، واجتامعيّة، واقتصاديّة، وتاريخيّة، وعلميّة، وثقافيّة، وحضاريّة، 

وجامليّة،  وفّنيّة،  وأدبيّة،  وعقديّة،  وترشيعيّة،  وقانونيّة،  وبحثيّة،  وعمرانيّة، 

وإنسانيّة، وجندريّة، وتوثيقيّة...

أكادمييًّة واضحًة،  للقرآن منهجيًّة  ليدن  ومن هنا، فقد متثّل محّررو موسوعة 

تتأرجح بني الّنظريّة والتّطبيق، باستعامل مقاربات نصيّة وعمليّة لتحليل الخطاب 

القرآين يف عالقٍة وثيقٍة بالّنّص يف حّد ذاته من جهة، ويف عالقته الوطيدة باإلنسان 

واملجتمع والدين من جهٍة أخرى.

الّدراسات  هذه  معظم  يف  والرّتكيب  والتقويض  التفكيك  يحرض  وبذلك،   

بطريقٍة  القرآنيّة،  املوسوعة  تتضّمن  كام  والقيّمة.  الوازنة  األكادمييّة  االسترشاقيّة 

ديريدا،  وجاك  فوكو،  مليشل  تعزى  وإحاليّة،  تناصيّة  آراء  مبارشة،  وغري  مبارشٍة 

وإدوارد سعيد، وجيل دولوز، وغريهم من فالسفة االختالف والتقويض املنهجي...

منهجيٍّة  إىل  استندت  قد  القرآنيّة  ليدن  موسوعة  أّن  لنا  تبنّي  فقد  هنا،  ومن 

والّدقيقة،  الرّصينة  املوضوعيّة  من  نوٌع  فيها  دقيقٍة،  وبحثيٍّة  وأكادمييٍّة  علميٍّة 

الكريم  والقرآن  للمسلمني  اإلنصاف  نوٌع من  أيًضا  الّنزيه، وفيها  العلمي  والحياد 

عىل حدٍّ سواء.

ويف الوقت نفسه، هناك بعض الّدراسات األكادمييّة املضلّلة واملغرضة التي تثري 
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العربية،  اللّغة  من  بعد  يتمّكنوا  مل  الذين  القرّاء  نفوس  يف  والتّشكيك  الّشبهات 

ومن ثقافة اإلسالم وحضارته، أو قد أدركوا حقيقة اإلسالم، ولكّنهم ال يستطيعون 

وإشاراتهم  تلميحاتهم  واستيعاب  والباطنة،  الظّاهرة  املسترشقني  مقصديات  فهم 

والّدارسني لإلسالم بصفٍة  الباحثني  الكثري من  املتوارية عن عقول  الّذكيّة  املغرضة 

عاّمٍة، والقرآن الكريم بصفٍة خاّصٍة.
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موسوعة القرآن)ليدن( 
-مقاربات نقدّية يف منهجّيتها ومسارات تنفيذها-

Encyclopedia of the Quran 

د. محمد عيل رضايئ إصفهاين]]]

مقدمة

نهدف من هذه املقالة الّنظر يف علميّة املوسوعة ومنهجيّتها وتقوميها؛ بوصفها 

م إىل الباحثني والطاّلب الجامعنّي  جهًدا موسوعيًّا يتمحور حول القرآن الكريم، يُقدَّ

الغربيّني عىل أنّه نتاٌج علميٌّ يحيك عن القرآن الكريم ومكانته الّدينيّة والترّشيعيّة 

العمل جني دمن ماك أوليف يف مقّدمة  ح رئيسة فريق  عند املسلمني -كام ترصِّ

منهجيٍّة  مشاكل  من  املوسوعة  هذه  منه  تُعاين  ما  مع  بذلك-،  نفسها  املوسوعة 

لنقد  والبحثيّة  العلميّة  الجهود  بذل  يستلزم  ما  بها؛  القبول  ميكن  ال  ومضمونيٍّة 

هذه الّدراسات الواردة فيها، وتصويب دراسات أخرى وتوجيهها، وإزالة التباسات 

وشبهات تفرزها دراسات من نوٍع ثالٍث اهتّمت بها املوسوعة...، ومن املناسب يف 

البداية إيجاز الكالم يف جولٍة حول املوسوعة، يليها الّنقد والتقويم ملفاصل منهجيٍّة 

هاّمٍة وأساسيٍّة يف بنية املوسوعة.

أّوالً. تعريف دائرة معارف ليدن القرآنّية:

1. املوسوعة عمٌل بحثيٌّ جديٌد للمسترشقني:

 تعّد موسوعة القرآن أحدث عمٍل علميٍّ جامعيٍّ للمسترشقني والعلامء يف جميع 

أنحاء العامل، وقد طُبعت ونرُشت يف سنة 2006م يف ستّة مجلّدات وألف مدخل 

]]]- أستاذ وباحث يف التفسري وعلوم القرآن والدراسات القرآنية املعارصة، إيران.
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من قبل دار بريل للّنرش يف هولندا. وقد قامت بتنقيحها جني دمن مك اوليف]]] 

حيث جعلتها يف ألف مدخل، وكان هناك 250 مدخاًل أُرجعت إىل املداخل الّسابقة.

يد  الهولنديّة عىل  ليدن  القرآنيّة يف مدينة  املعارف  دائرة  العمل مبرشوع  بدأ 

السيدة جني دمن ماك أوليف عام 993]م بالتّعاون مع مختلف العلامء، وطبع 

الهولنديّة. وهي  ليدن  بريل، يف  األّول منها عام ]200م من قبل دار نرش  الجزء 

تحتوي عىل الحرف )A( إىل )D(. ويشتمل الجزء الثّاين منها عىل الحرف )E( إىل 

 ،)O( إىل )J( وقد طبع عام 2002م. ويشتمل الجزء الثالث منها عىل الحرف ،)I(

سادس  مجلّد  عن  فضاًل  أجزاء،  خمسة  فی  طُبعت  فقد  2003م.  عام  طبع  وقد 

 CAULIFFE,( )لألعالم والفهرس. وقد استعرضت السيدة )جني دمين ماك أوليف

Jane Dammen( يف مقّدمة الجزء األّول إيضاحات قيّمة حول هذه املوسوعة.

2. الكادر اإلدارّي: 

جني دمن  السيدة  القرآنيّة  املوسوعة  اإلداري يف هذه  الكادر  يقف عىل رأس 

ماك أوليف األستاذة يف جامعة جورج تاون يف الواليات املتحدة األمريكية، وأربعة 

من املتخّصصني يف الّدراسات القرآنيّة املشهورين يف الغرب، وهم: الفرنيس كلود 

]]]- جني دمن مك اوليف: هي رئيسة كلّيّة العلوم االجتامعية يف جامعة جورج تاون، وكانت أستاذة التاريخ واآلداب العربيّة 

والتحقيقات اإلسالميّة، كام أنّها تحمل عنوان بروفيسور وتشغل منصب معاون الرئيس يف جامعة اميوري )Emory( ورئيسة 

التحقيقات اإلسالميّة يف قسم حضارات الرشق األوسط يف جامعة تورنتو. وقد حصلت  الدينية وبروفيسور  التحقيقات  قسم 

علی البكالوريوس يف الفلسفة يف كلّيّة التثليت يف واشنطن دي يس، واملاجستري يف التحقيقات الدينيّة، والدكتوراه يف التحقيقات 

اإلسالميّة من جامعة تورنتو.

متعّددة  والعالقات  اإلسالم  وتاريخ صدر  والتفسري،  القرآن  آثارها حول محور  وترتكّز  عامليّة،  اوليف شهرة  للدكتورة مك  كان 

الجوانب بني اإلسالم واملسيحيّة. وقد اضطلعت مبسؤوليّة رئيسة لجنة التنقيح يف موسوعة القرآن- اليدن بأجزائها الستّة منذ 

سنة 2000م، والتي تعّد من أحدث خطوات مك اوليف يف مجال األبحاث القرآنيّة. وتُعّد هذه املوسوعة أّول مرجع من نوعها 

يف اللغات الغربيّة. واملؤلِّفة هي أحد األساتذة األمريكان الخمسة يف لجنة التحقيقات األمريكيّة- الربيطانيّة يف مجال الدراسات 

العليا يف عامل العوملة، التي أّسسها غوردن براون رئيس وزراء بريطانيا الحايّل )2006م(.

للدكتورة مك اوليف حضور فّعال يف املجامع واملناظرات املتعّددة بني املسلمني واملسيحينّي، واستخدمت يف لجنة الفاتيگان 

سنة  األكادمييّة يف  ورئيسة هذه  األمريكيّة  الدينيّة  األكادمييّة  العلميّة  الهيئة  كانت عضو  وقد  املسلمني،  مع  الدينيّة  للعالقة 

2004م. وانتُخبت السيّدة مك اوليف يف متّوز عام 2008م -باتفاق اآلراء- بعنوان رئيسة كلّيّة براين ماور. واستطاعت هذه 

الكلّيّة خالل السنة املاضية -ضمن برنامج لجلب املساعدات النقديّة- أن تجمع 232 مليون دوالر أمرييك. والسيّدة مك اوليف 

هي زوجة الدكتور دنيس مك اوليف عامل اآلداب اإليطاليّة يف القرون الوسطی يف جامعة جورج تاون، ولها أربعة أوالد.
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جيليوت، واألمرييك وليم جراهام، وداد قايض من شيكاغو، واندرو ريبني من كندا، 

وفريق من املستشارين املرموقني من أمثال: نرص حامد أبو زيد، ومحمد أركون، 

وجريهارد بورينغ من أمريكا، وجريالد هاوتينج من إنجلرتا، وفريد ليمهاوس من 

هولندا، وانغليكا نويورت من أملانيا، وهيئة تحريريّة من املسلمني وغري املسلمني 

من مختلف البلدان. وتحظى هذه املوسوعة القرآنيّة بدعم من دار نرش بريل.

3. مجاالت موسوعة القرآن- اليدن وأهدافها:

من  عدد  كتبها  وقد  جامعّي،  علمّي-  أثر  أحدث  القرآن  موسوعة  متثّل   

العامل يف ستّة مجلّدات بني سنتي ]200-2006م  أنحاء  البارزين من  املسترشقني 

وطُبعت من قبل دار بريل للنرش يف مدينة اليدن يف هولندا. وكانت رئيس لجنة 

 .)Jane DammenMcauliffe( التنقيح يف هذه املوسوعة جني دمن مك اوليف

حيث طرحت برنامج كتابة موسوعة القرآن يف سنة 993]م يف مدينة اليدن بهدف 

مبعاونة  العمل  بدأت  وقد  القرآنيّة،  التحقيقات  مجال  يف  شاملة  موسوعة  عرض 

أربعة من املسترشقني البارزين.

وقد قام بكتابة مداخل هذه املوسوعة مسترشقون بارزون من جامعات مهّمة 

»النساء  مدخل  فإّن  املثال،  سبيل  وعلی  املجال.  هذا  يف  تخّصٌص  لهم  العامل  يف 

والقرآن« كتبته السيّدة روت رادد التي كان مجال تخّصصها يف التحقيقات اإلسالميّة 

هو »الّنساء يف اإلسالم«. وكتب مدخل »جمع وتدوين القرآن« جان برتن مؤلّف 

كتاب »تدوين القرآن« يف سنة 977]م، ويف هذه السنة ُعدَّ هذا الكتاب -يف مقابل 

»التحقيقات القرآنيّة« لونزبرو- نقطة تحّول يف التحقيق القرآيّن الحديث]]].

هذه  رضورة  عن  نسبيًّا  طويلة  مقّدمة  يف  اوليف  مك  دمن  جني  تتحّدث 

بال  يف  يُخِطر  القرآن  »إّن  تقول:  ومخطّطها، حيث  ودورها  وأهدافها  املوسوعة 

مليار مسلم يف أنحاء العامل كلامت رّب العاملني. وإّن سامع آياته املتلّوة والنظر 

إىل كلامته املكتوبة بخّط كبري علی جدران املساجد، ومّس الصفحات التي كتبت 

[[[- Scholler Marco, Pojt- EnlishTenmentAcade Mic Study Of The Quran, EQ. Vol. 4. Page [87.
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فيها كلامته يخلق يف أذهان املسلمني وقلوبهم شعوًرا بحضوره املقّدس...«]]].

ولقد أقدمت جني دمن مك اوليف يف سنة 993]م علی تدوين هذه املوسوعة 

ونرشها، واستطاعت مبساعدة بعض العلامء واملسترشقني من أنحاء العامل -الذين 

سنة  يف  املوسوعة  هذه  من  األّول  املجلّد  تطبع  أن  األثر-  هذا  صنع  يف  أسهموا 

]200م.

4. األهداف والغايات: 

تقول مك أوليف بشأن هدفها من تأليفها: »... صّممنا أن نكتب أثرًا مرجًعا 

ميثّل أفضل نجاح يف هذا القرن يف مجال التحقيقات القرآنيّة، ويف الوقت ذاته أردنا 

أن تكون هذه املوسوعة باعثة علی التحقيق األوسع يف مجال القرآن يف العقود 

القادمة... والهدف األهّم كان هو أن نجعل بني طبقة العلامء األكادمييّني والقرّاء 

املثّقفني كامًّ كبريًا من التحقيقات القرآنيّة«]]].

وخالصة األهداف املتوخاة:

- إبداع مؤلَّف ومصدر يحّقق أفضل نجاحات القرن يف مجال الدراسات القرآنية.

أوسع  دراسات  نحو  حافز  إىل  القادمة  العقود  املوسوعة يف  تؤّدي هذه  أن   -

بشأن القرآن.

األكادمييني والقرّاء  املفّكرين  القرآنيّة يف متناول طبقة  الدراسات  - جعل عامل 

املثّقفني، مع األخذ بنظر االعتبار الفقر العلمّي واملعلومات الناقصة وغري التامة يف 

اللغات األوروبيّة حول القرآن.

5. االتجاه:

 »وحيث إّن جميع مقاالت هذه املوسوعة -تقريبًا- ترسم بشكٍل مبارٍش أو غري 

[[[- McauliffeGaneDammen, 200[, Preface EQ Vol,I.

[2[. Mcauliffe, Ibid.
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مبارٍش مجموعًة تفسرييًّة قرآنيًّة، فمع هذا الوصف فإّن محدوديّة املرشوع تحكم 

بأن يبقی املركز هو القرآن نفسه. وعليه، فإّن قرّاء موسوعة القرآن سوف لن يجدوا 

إرجاعاٍت  أنّهم سيجدون  إاّل  الرّازي؛  الدين  فخر  أو  الطربي  قطعًة مستقلًّة حول 

متعّددًة إىل آثار هؤالء املفرّسين. وبالضمن، فإّن فهرس املواضيع املرتاكمة ملوسوعة 

القرآن سيمنح القارئني هذه الفرصة، وهي أنّه يف جميع املجلّدات يجدون هذه 

ويكون  مرجًعا  ليكون  أثرًا  نؤلّف  أن  رجائنا  مع  ويتابعونها.  ويرصدونها  املراجع 

بني يدي املفّكرين املحّققني والجامعيّني علی أساس سلسلة أصوٍل واسعٍة علميّة- 

نجمع  أن  وهو  األمل  هذا  يف  مشرتكني  زماليئ  مع  كنُت  لقد  وبرشيّة.  اجتامعيّة 

تحقيًقا علميًّا دقيًقا بشأن القرآن يف موسوعة واحدة بحيث يكون هذا التحقيق 

مشحونًا باآلراء واملباين االستدالليّة املتينة«]]].

ثانًيا: وقفة مع مقدمة دائرة معارف ليدن]]]:

ألكرث  الحقيقية  الله  كلامت  الكريم  القرآن  ميثّل  املسلمني:  عند  القرآن  مكانة   -1

من مليار نسمة من املسلمني الذين يعيشون عىل هذه الكرة األرضيّة. إّن سامع آياته 

املساجد  جدران  عىل  املكتوبة  كلامته  يف  والّنظر  وتجويًدا،  ترتياًل  بها  الرتنّم  يتّم  التي 

أذهان  يف  مقّدًسا  حضوًرا  يجّسد  فيه،  املكتوب  النّص  وملس  قشيب،  بخطٍّ  وأعمدتها 

من  مواليدها  استقبال  عىل  تحىص  ال  متعاقبٌة  أجياٌل  دأبت  لقد  وأفئدتهم.  املسلمني 

خالل تالوة كلامت القرآن يف آذانهم. وقد مضت قرون عىل افتتاح األطفال تعليمهم 

العربيّة،  الكلامت  يتحلّقون حول أطراف معلّمهم، يك يصوغوا  بالقرآن، وهم  الرسمّي 

ويكّرروا الكلامت والعبارات، متهيًدا للتقّدم يف حفظ القرآن. ويف الثّقافة الّدينيّة التي 

كبريٍ.  باحرتاٍم  القرآنيّة  الثّقافة  من  عاٍل  يتمتّعون مبستًوى  الذين  يحظى  التعلّم،  متّجد 

ويتّم التّعامل مع حافظ القرآن بكّل توقريٍ وتكريم. ويف الحقيقة فإّن هذا التكريم يضطّر 

املسلمني إىل التفاعل املستمر مع القرآن رسًّا وجهرًا]]].

[[[. Mcauliffe, Jane Dammen, EQ, Ibid, P.X.

]2]. اعتمدنا يف ترجمة هذه املقدمة عىل سامحة السيد نقي صادقي، مع االكتفاء بإجراء بعض التقوميات البسيطة.

]3]. انظر: دائرة معارف ليدن القرآنية، تحرير: جین دمن مک اولیف، ال ط، اليدن، مکتبة بریل، ال ت، ج]، املقدمة.
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املعارف القرآنية )EQ( منذ عام 993]م، عندما التقيت باملحّرر الرفيع بريي بريمن بغية 

الكبار، وهم:  العلامء  أربعة من  أعلن  ما  بهذا املرشوع. ورسعان  القيام  إمكان  دراسة 

االلتحاق  وودي كدي، وكلود جيليوت، ووليم جراهام، وأندرو ريبني موافقتهم عىل 

البداية أن ننظر يف عملنا يف هذه  بفريق إدارة املرشوع. وقد أخذنا عىل أنفسنا منذ 

وكّنا  املوسوعة.  هذه  هيكل  الوجهان  هذان  فشّكل  واملستقبل،  املايض  إىل  املوسوعة 

عازمني عىل إبداع مصدر يحّقق أكرب نجاح يف القرآن حول األبحاث والدراسات القرآنيّة. 

ويف الوقت نفسه، كّنا نروم أن تخلق هذه املوسوعة حافزًا لتحقيٍق أوسع يف حقل القرآن 

يف العقود القادمة. ويف سياق تحقيق هذه الرغبة واألُمنية املزدوجة، عقدنا العزم عىل 

توسيع قوالب الهجائيّة املطلوبة يف دائرة املعارف لتشمل سلسلة أطول وأكرث تفصياًل 

من املقاالت.

لقد أخذت وزماليئ يف إدارة املرشوع هذه األمور بوصفها تقارير مخترصة عن الوضع 

الرّاهن، للتحقيق بشأن البحوث الرئيسة يف مجال التحقيقات القرآنيّة. إّن ترتيب املداخل 

يف دائرة املعارف بأحجاٍم مختلفٍة، من قبيل: املقالة، واآلراء العابرة، والتحقيقات األصليّة 

يف حقل الّدراسات القرآنيّة، كان هو أفضل ما توّصلنا إليه مام يضمن احرتامنا ملعطيات 

القرون املنرصمة، والرتويج إلنجازات هذا القرن يف الوقت نفسه أيًضا. وعىل الّرغم من 

املوسوعة،  هذه  تأليف  بشأن  واملستقبل  املايض  إىل  الرؤية  هذه  توليها  التي  األهميّة 

طبقة  متناول  يف  القرآنيّة  والدراسات  البحوث  وهو جعل  أهّم،  آخر  أمر  هناك  يبقى 

واسعة من العلامء األكادمييني والقرّاء املثّقفني. إّن مختلف البحوث األدبيّة قد أفضت 

املفردات  رشح  من  والعديد  والتفاسري،  املعارف،  ودوائر  اللغويّة،  املعاجم  ظهور  إىل 

التي اختّصت بدراسة املراحل، واملناطق، واملؤلّفني، واألعامل املشابهة. وقد كان الحقل 

الديني والكتاب املقّدس -التوراة واإلنجيل- بشكل خاّص موضوًعا ملئات املوارد من هذه 

املؤلّفات، وبطبيعة الحال فقد تضاعف حجم هذه النسبة يف الدراسات الحديثة. وقد 

كانت هذه الكرثة التحقيقيّة بشأن الكتاب املقّدس مغايرة ملا عليه الدراسات القرآنيّة؛ 

إذ بقيت عىل ما هي عليه يف سابق عهدها. كام بقي عدد املصادر القرآنيّة املكتوبة 
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املتوفّرة  املعلومات  أكرث  وإّن  والندرة.  القلّة  من  عليه  هو  ما  عىل  األوروبيّة  باللغات 

ناقصة وغري تاّمة، أو إنّها بقيت حبيسة املصادر املعّقدة التي يصعب فهمها.

كامٍل  بشكٍل  األصيلة  العربيّة  اللغة  يفهمون  الذين  العلامء  فإّن  الحال،  وطبيعة 

ميكنهم االستفادة من آالف الكتب واملصادر املوجودة حول القرآن، ومن بينها: املفردات، 

واملعاجم اللغوية، والتفاسري. إال أّن الذين ال ميتلكون هذه الكفاءة، ال يتمتعون بهذه 

العام  إىل  تاريخه  يعود  عريّب  ـ  إنجليزّي  لغوّي  معجم  آخر  إّن  فمثاًل،  نادًرا.  إال  املزايا 

طبًقا  املرتَجم  للقرآن  املطابقة  اإلنجليزيّة  الكلامت  معنى  عىل  يحتوي  وهو  873]م، 

لنظام ترقيم اآليات الذي كان سائًدا يف القرن التاسع عرش امليالدي، والذي قلاّم يعّول 

يبحثون  الذين  اإلنجليزيّة من  باللغة  الناطقني  العلامء  إّن  الراهنة.  الرتجامت  عليه يف 

أجل  من  القرآن سواء  الحصول عىل يشء حول  أرادوا  إذا  اإلسالميّة  الدراسات  غري  يف 

تحقيقاتهم أو تعريفه إىل طاّلبهم لن يحصلوا عىل أّي معلومة تنفعهم. وحيث أخذنا 

هذه الحاجة بنظر االعتبار عقدت وزماليئ العزم عىل تأليف مداخل باللّغة اإلنجليزيّة 

يف هذه املوسوعة. وإّن زمالءنا من املختّصني يف الدراسات اإلسالميّة، سيدركون أّن هذا 

القرار مل يكن سهاًل، ومل يخُل من اإلبداع.

إّن دائرة املعارف اإلسالميّة )Ei( التي مىض عليها مّدة مديدة موضع تداول بوصفها 

باللّغة  عينها  يُنقل  مدخلية  كلامت  من  تستفيد  املجال،  هذا  يف  وشاماًل  ا  عامًّ مصدًرا 

العربيّة، أو إنّها تُستعمل مفردات املعجم، وإّن هذا االستعامل قد أُخذ بوصفه معياًرا 

علميًّا تحقيقيًّا. إّن مثل هذه املنظومة تستدعي دقًّة ضائعًة من خالل الحركة نحو لغات 

العربيّة.  اللغة  لكلمة )prayer( يف  اإلنجليزّي، فال يوجد -مثاًل- معادل دقيق  املعجم 

اليوم  فرًضا يف  مرات  يؤّدونها خمس  باملسلمني  دينيّة خاّصة  عبادة  إىل  تشري  فالصالة 

الذكر فهي  أما  أقّل.  الدعاء عبادة تحيك عن رجاء وطلب يف حدٍّ  إّن  والليلة. يف حني 

مفردة تستعمل للداللة عىل سلسلٍة واسعٍة من املامرسات الصوفيّة، وکلٌّ من العربيّة 

التقليديّة واملعارصة تشتمل عىل موارد من الكلامت ذات الصلة.

الكلامت  هذه  من  واحدة  كّل  حول  رشوح  اإلسالميّة  املعارف  دائرة  يف  وهناك 
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املثّقف  أو  الّدارس  الثالث، ولكن مل يرد أّي يشء بشأن كلمة )prayer(. وبالتايل، فإّن 

العام، سيميض وقتًا عصيبًا لإلفادة من  العنوان  أن يبحث يف هذا  أراد  إذا  العريّب  غري 

دائرة املعارف اإلسالمية. إاّل أنّه لن يواجه املشكلة ذاتها يف تعاطيه مع دائرة املعارف 

القرآنيّة. ومع ذلك، فإّن القرار اآلخر الذي كان أكرث إثارة للجدل يتعلّق بحدود هذه 

دينيّة شاملة، خلق  لعقيدة  رئيًسا  كتابًا سامويًّا  بوصفه  القرآن  إّن  املوسوعة ومجالها. 

مجموعة هائلة من القوانني؛ فقد أوجد كّل جيل من أجيال علامء املسلمني العديد من 

املجلّدات التفسرييّة حول القرآن، ويف حني إّن أكرث هذه التفاسري مكتوبة باللغة العربيّة، 

وإّن  األخرى.  اإلسالميّة  البلدان  السائدة يف  باللغات  املكتوبة  التفاسري  هناك عدد من 

اإلقبال عىل هذا النوع من التفاسري القدمية والحديثة واضح من خالل سعة انتشارها 

ورشائها املتواصل. وإنك لتشاهد عمدة مؤلّفات املفرسين القدامى من أمثال: الطربّي، 

والزمخرشّي، وابن كثري، والسيوطّي يف رفوف املكتبات الكبرية يف أسواق العامل اإلسالمّي، 

إىل جانب الكتب التفسرييّة املعتربة املعارصة من قبيل: تفاسري املودودي، وسيد قطب، 

والعاّلمة الطباطبايّئ.

وبالتايل، ال بّد من دراسة هذا السؤال، وهو: هل يجب اإلبقاء عىل هذه املوسوعة 

بوصفها دائرة معارف قرآنيّة، أو ينبغي توسيعها لتشمل تفسري القرآن أيًضا؟ وبطبيعة 

الحال ليس هناك تصنيف واضح للتمييز بني هاتني املقولتني.

إّن جميع مقاالت هذه املوسوعة بشكل مبارش أو غري مبارش هي تقريبًا عبارة عن 

سلسلة من تفسري القرآن. ومع ذلك، فإّن محدوديّة املرشوع كانت تفرض علينا التمحور 

حول القرآن. وعليه، فإّن القارئ لهذه املوسوعة سوف ال يعرث عىل نّص مستقل للطربّي أو 

فخر الدين الرازّي، ولكنه سيجد الكثري من اإلحاالت إىل أعامل ومؤلّفات هذين املفرّسين. 

عالوة عىل أّن فهرسة املوضوعات املرتاكمة يف هذه املوسوعة سيمنح املستفيدين منها 

فرصة متابعة جميع املجلّدات يف هذا املصدر. فضاًل عن الرغبة العارمة يف إنجاز أثر، 

يشّكل مصدًرا لسلسلة واسعة من األسس العلميّة واالجتامعيّة والبرشيّة، فقد أسهمُت أنا 

وزماليئ يف إنجاز تحقيق علمي دقيق حول القرآن وإضافته إىل هذه املوسوعة القرآنيّة. 

وهو تحقيق متفّرع عن كرثة املواقف والدعائم االستدالليّة يف هذا املجال.
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 .)Rigorous(و ،)Academic( :إّن الكلامت املفتاحيّة يف الجملة األخرية عبارة عن

وكام أسلفت ليس هناك اعتقاد علمّي بحت عن التحقيق القرآيّن. إّن تحقيقات املسلمني 

حول القرآن املمتدة عرب قرون من الزمن قد أوجدت مساًرا زمنيًّا متداخاًل مع التحقيق 

املنجز عىل يد األجيال الغربيّة بشأن القرآن، وال يشء من هاتني املجموعتني رغم عدم 

ا. هناك مناظرة عنيفة ومتواصلة  اكتاملهام ال ميثّل أسلوبًا منسجاًم أو أسلوبًا استثائيًّا فذًّ

بني  القرآنيّة  والدراسات  األبحاث  حول  املجموعتني  وبني  الواحدة  املجموعة  داخل 

عىل  ملحوظًا  تداخاًل  واملسلم-  -الغريب  العاملان  هذان  شهد  وقد  والغربيني.  املسلمني 

املستوى الجغرايف وعىل املستوى العقاليّن أيًضا. ومن خالل التوّسع الدميوغرايّف الرسيع 

التضاّد  هذا  أصبح  العامل،  أجزاء  من  وغريهام  الشامليّة  وأمريكا  أوروبا  يف  للمسلمني 

واالزدواج العنيف بني املسلمني والغرب أكرث إبهاًما من أّي وقٍت مىض. كام إّن تدويل 

التحقيق والحياة العلميّة قد أضاف رسعة إىل هذه الوترية. وكام تقّدم آنًفا فإّن علامء 

املسلمني وغريهم يعتلون املنابر ويتحّدثون يف املؤمترات عن القرآن بحريّة، ويرتك كّل 

واحد منهم تأثرياته عىل اآلخر، سواٌء أكان ذلك املؤمتر منعقًدا يف ليدن أو الهور. إّن 

النرشات العلميّة الراهنة قد تّم تفكيكها عىل نحو أقل مام كان عليه الواقع قبل جيل، 

التي  واألوروبيّة  األمريكيّة  املؤسسات  يف  يعملون  الذين  املسلمني  العلامء  عدد  وإّن 

البحث اإلسالمّي قد ارتفعت بشكل تصاعدّي. وإّن العمق  تخّصصت يف بعض حقول 

العلمّي اآلخر ال ميكن أن يكون مرتبطًا بالهويّة املذهبيّة، وإّن البحث الجيّد يف هذه 

األجواء الجامعيّة يف طريقه إىل النمّو واالزدهار. وقد بذل القامئون عىل دائرة املعارف 

القرآنيّة كّل سعيهم وجهدهم من أجل إثبات الصبغة الجامعيّة يف إطار صفحات هذه 

املوسوعة، ضمن إرادتهم بأن تتمّكن هذه املوسوعة من نرش واستعراض أوسع شعاع 

ممكن عن البحث العلمّي الدقيق بشأن القرآن.

3-  تطبيقات دائرة املعارف القرآنية )EQ(: لقد تّم إيراد املداخل يف دائرة املعارف 

القرآنيّة وفًقا للنظام الهجايّئ املعروف. إال أّن هذه املداخل عىل نوعني. يشغل الحيّز 

األكرب البحوث التي تتحّدث عن النصوص املتنّوعة واملشتملة عىل مسائل بشأن األشخاص 

النّص  داخل  عليها  العثور  ميكن  التي  والوقائع  واألعامل  والقيم  واألماكن  واملفاهيم 



86

 :)إبراهيم( )Abraham( القرآيّن، أو أّن لها صلة ملحوظة بالنّص. من قبيل: مدخل

یبحث عن شخصية موجودة داخل النّص القرآيّن، يف حني أّن مدخل )األدب اإلفريقّي 

والقرآن( يبحث بشأن ارتباط وُعلقة أدبيّة.

أما النوع الثاين من البحوث التي استعملت يف دائرة املعارف، فهي البحوث املتعلّقة 

باملوضوعات املهّمة يف حقل الدراسات القرآنيّة. وليك نكون قد ذكرنا أمثلة من الجزء 

األول، نشري إىل مدخل: )الفّن والعامرة يف القرآن(، و)علم التواريخ والقرآن(. وهنا طلبنا 

املوضوعات  هذه  بشأن  والحارض  املايض  عن  انعكاًسا  كتاباتهم  تكون  أن  العلامء  من 

البارزة.

فوائده  اإلنجليزيّة  املفردات  من  االستفادة  عىل  لعزمنا  كان  فقد  آنًفا،  تقّدم  كام 

ا يف املوضوعات، إال  وأرضاره، ففي الوقت الذي نضع تحت ترصّف العلامء أثرًا واسًعا جدًّ

أنّه مينع املتخّصصني باللغة العربيّة والدراسات اإلسالميّة من العثور عىل أصل املفردة 

فهرست  إضافة  إىل  عمدنا  املشكلة  هذه  عىل  وللتغلّب  الحرفيّة.  العربيّة  بصياغتها 

موضوعّي جامع يتضّمن الكلامت اإلنجليزيّة واملفردات املنقولة إىل العربيّة حرفيًّا يف 

الحال، فإّن الحكم يف تنظيم  القرآنيّة. وبطبيعة  نهاية الجزء األخري من دائرة املعارف 

قوائم املداخل بشأن األمر الذي يؤّسس للمفردة اإلنجليزيّة مل يكن ليستطيع أن يكون 

بالنسبة  سهاًل ومفهوًما بشكٍل كامل. وبشكل عام، فإّن سياسة إدارتنا ـ كام هو األمر 

إىل املعاجم اللغويّة املعارصة واملصادر العاّمة ـ قامئة عىل أساس استعامل اإلنجليزيّة 

إنجليزّي واضح، كان  له مرادف  إذا كان  الخاص،  العريّب  باالسم  يتعلّق  املتداولة. فيام 

املستعمل ذلك االسم اإلنجليزّي الواضح، وأما إذا مل يكن هناك مثل هذا املرادف الواضح، 

تكون صيغته العربيّة هي املتّبعة. ومن أمثلة الحالة األوىل: )آدم(، و)حواء(. ومن أمثلة 

الحالة الثانية: )ذو الكفل(.

عن  علميًّا  وشعوًرا  فهاًم  تستعرض  القرآنيّة يك  املعارف  لدائرة  التأسيس  تّم  حيث 

القرآن، وتعمل عىل ارتقائه، فقد طالبنا جميع الكتّاب بأن يعّدوا مدّونة مكتبيّة خاّصة 

لبحوثهم. وسيجد القارئ هذه البحوث مدخاًل نافًعا يف سياق بحث وتحقيق أكرب حول 



87
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موضوع معنّي. عالوة عىل أّن نقل األدبيّات األصليّة األوليّة والفرعيّة الثانويّة، يجب أن 

يعمل عىل تطوير العلامء يف بحوث أكرث جزئيّة من املوضوعات التي يبارشها يف هذا 

األثر، وأن تساعده يف التحقيقات اإلسالميّة.

يتم استعراض الشواهد القرآنية من خالل بيان رقم السورة يتّبعها رقم اآلية، من 

السائد بني  التقليد  القول عدول عن  نقل  النوع من  وإّن هذا   .)46 :30( املثال:  باب 

املسلمني والقائم عىل نقل اسم السورة بداًل من رقمها. وعليه يتم التمثيل بالنسبة إىل 

املثال السابق بـ )سورة الروم: 46(. إال أن العدول عن هذه الطريقة واالقتصار عىل رقم 

السورة، يسّهل األمر عىل أولئك الذين ال يعرفون أسامء السور، ويرومون العثور عىل 

عبارة يف نّص مرتجم للقرآن. وقد اعتمدنا يف ذلك عىل القرآن املطبوع يف القاهرة عام 

924]م. وإّن أكرث التفاسري اإلنجليزيّة الراهنة للقرآن تتبع هذا الرتقيم.

وهناك استثناء جدير باملالحظة، وهو أن ترجمة ا. جي. آربري تتبع ترقيم جوستاف 

فالغ املطبوع عام 384]م، وهو ترقيم ميكن أن يحتوي عدة تغيريات إيجابيّة وسلبيّة 

لآليات بالقياس إىل طبعة القاهرة.

يف  القرآنية  املفاهيم  نقل  صّحة  ضامن  أجل  من  املبذولة  الجهود  من  الرغم  عىل 

مقاالت دائرة املعارف القرآنيّة، إال أّن األسلوب الكتايّب يف هذا املرشوع مل يلزم الكتّاب 

بالتزام ترجمة بعينها، وتركت ذلك الختيار الُكتّاب أنفسهم، فلهم كامل الحرية يف اختيار 

أي ترجمة يرونها هي األنسب أو يبادروا بأنفسهم إىل ترجمة النّص القرآيّن يف مداخلهم. 

كام مل ميكن التوصل إىل أّي طريقة لضامن التوفيق الكامل للمرجع مع املصادر األصليّة 

يف العربيّة التقليديّة، من قبيل سلسلة األحاديث أو تفاسري القرآن. إّن أسلوب الكتابة 

يف دائرة املعارف القرآنيّة وإن كان قد أعّد فهرسة عن أرجح الطبعات وأغلبها، ولكنها ال 

تتوفّر دامئًا يف مكتبة الجامعة أو املكتبات الشخصيّة. وإن كانت رغبتي تقوم عىل إمكان 

تأصيل جميع املصادر من هذا النوع، إال أّن الوقت الالزم لهذا األمر سوف يعيق إصدار 

ا. هذه املوسوعة لزمن طويل جدًّ

عىل الرغم من احتامل تكرار املسائل السابقة، أرغب يف التأكيد عىل أّن دائرة 
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املعارف القرآنيّة عبارة عن خطوة أوىل. إّن هذه املوسوعة هي أول مجهود من 

أجل إيجاد أثر أصيل ومرجع يف موضوع قّل نظريه تقريبًا. ومنذ بداية العمل يف 

هذا املرشوع التحقيقّي، كان العاملون عىل هذه املوسوعة يدركون استحالة دعوى 

لديهم  سيكون  واملنتقدين  القارئني  أغلب  فإّن  األوىل.  للطبعة  بالنسبة  الجامعيّة 

كثريمن االنتقادات واملقرتحات واآلراء التي سننتظرها بفارغ الصرب. وبالتايل، فإّن 

الثانية بشكل أفضل من  الطبعة  االنتقادات واملقرتحات ستنفعنا يف إصدار  هذه 

الطبعة األوىل.

ثالًثا: تقييم ونقد وومناقشة:

متهيد

نرشع بالنقد والتقويم يف مسألة قد تبدو غريبًة يف أن يجود بها مداد مدير هذا 

املرشوع، ولكن قد يكون هناك نوٌع آخر من التحقيق العميّل الذي شاع كثريًا يف 

العقدين األخريين. وإّن ذلك املوضوع هو موضوع طاقة املرشوع املّدخرة للبحث 

والجدل.

تقول: منذ أن تسلّمت مسؤوليّة تأليف هذه املوسوعة، وأنا أتعرّض لسؤال من 

قبل الصحافة واألصدقاء واملساعدين، مفاده: أال أشعر بالقلق أو خطورة مثل هذا 

املوضوع؟ وكان جوايب عىل الدوام عن هذا السؤال بالنفي، ولكّنني كنت يف الغالب 

أقرن هذه اإلجابة بإظهار األسف من أّن املبالغة يف تصوير املشاعر اإلسالميّة عىل 

خالف ما هي عليه، هي التي تثري أمثال هذه التساؤالت؟ ولكنني يف الوقت نفسه 

ال أنكر خطورة البحث يف نّص تقّدسه ماليني النفوس. وهناك من املسلمني من 

يعتقد بحرمة حتى ملس هذا القرآن لغري املسلمني، فام ظّنك بقراءته وتفسريه؟! إال 

أّن هذا ليس رأي أكرث املسلمني. وعىل الرغم من أّن هناك بعض من مييل إىل عدم 

االهتامم والتفاعل مع دراسة غري املسلم يف القرآن؛ لعدم ارتباطه به، أو لضعفه، أو 

عدم وعيه الفطرّي به، إال أّن هناك من يرّحب مبا يكتبه العلامء من غري املسلمني 

يف هذا املجال. ومن جهة أخرى هناك علامء من غري املسلمني جهدوا يف أن يكتبوا 



89

موسوعة القرآن )ليدن( ـ مقاربات نقدية يف منهجيتها ومسارات تنفيذها ـ

عن القرآن بشكل ال يجرح مشاعر املسلمني، وال ينتهك مقّدساتهم الدينية. وهناك 

من بارش العمل بتصّوٍر، مفاده: إّن هذه املالحظات ال مجال لها يف دائرة البحث 

العلمّي.

وهناك اختالف يف الشخصيّات واالنتامءات املذهبيّة واأليديولوجيّة، واألساليب 

يف  املتواترة  واآلراء  األساليب  إدراج  إىل  عمدت  وقد  االتجاهني.  كال  يف  العلميّة 

تضاعيف دائرة املعارف القرآنيّة، إال أنّني بارشت هذا املرشوع وأنا عىل يقني من 

أّن العلامءـ  من املسلمني وغري املسلمنيـ  لن يُجمعوا عىل املوافقة عىل هذا النهج.

وهناك من املسلمني من فّضل عدم املشاركة يف هذا املرشوع مخافة أّن املساهمة 

يف دائرة املعارف القرآنيّة قد يعرّضه للتهمة وسوء الظن أو الشبهة. وهناك من غري 

املسلمني من أحجم عن املشاركة معنا للسبب ذاته. ومع ذلك، فإّن هذه املوارد 

مل تخرج عن دائرة االستثناءات. فإّن أكرث العلامء الذين متّت دعوتهم إىل اإلسهام، 

قبلوا الدعوة بكل رغبة ورسور، مبدين فرحتهم برؤية موسوعة مرجعيّة تسهم يف 

تقّدم واستمرار األبحاث والدراسات القرآنيّة.

فيام ييل مجموعة املالحظات املنهجّية والبنيويّة يف املوسوعة

يف  املؤلّفة  ذكرت  القرآنّية:  املوضوعات  تشّتت  بشأن  اوليف  مك  شبهة   .1

البنية  بشأن  املعلومات  وبعض  له  وتكرميهم  للقرآن  املسلمني  عشق  املقدمة 

يُعّد أصغر حجاًم  الكريم  القرآن  أّن  السور واآليات، كام  للقرآن وعدد  الظاهريّة 

باملقارنة مع كتب الديانات األخرى -ككتاب القانون البوذّي وإنجيل سانسكريت 

واإلنجيل الصينّي، حتی بالنسبة إىل العهدين-.

ثّم تقول الدكتورة مك أوليف يف مقّدمة موسوعة القرآن -اليدن- بشأن رضورة 

كتابة هذه املوسوعة-اآليت: »إّن محتوی القرآن ومطالبه متنّوعة ومل يتم تصنيفها، 

وكذلك فإنّه ليس مرتّبًا كام يری ذلك الّذهن الحديث الذي يتطلّب الّنظام. وعلی 

سبيل املثال، فإنّك ال تجد سورة تختّص باملعلومات املرتبطة باإللهيّات والعقائد أو 

بالقوانني الّشخصيّة واالجتامعيّة، أو تری سورة تختّص بخصائص الّدعاء يف الصالة، 



90

أو قصص األنبياء، أو إنذارات يوم القيامة، أو خصائص الجّنة والنار، أو املواجهات 

الجدليّة مع أصحاب األديان األُخری. بل إنّك تجد جميع هذه املطالب وكثريًا من 

املوضوعات األخری التي يزخر بها القرآن منترشة يف الّسور املختلفة«]]].

ويف الجواب عن شبهة مك أوليف بشأن تشتّت املوضوعات القرآنيّة، نقول:

إّن القرآن كتاٌب موحًی من الله تعالی وليس كتابًا برشيًّا، ولغة هذا املنت اإللهّي 

الدين.  لغة   خصائص  فهم  يجب  فهمه  وألجل  البرش،  لغة  عن  تختلف  الوحيايّن 

املباين  بعض  فهم  علی  يعتمد  اآليات  معاين  ارتباط  وكيفيّة  القرآن  نظم  فهم  إّن 

والظرائف واللطائف املتعلّقة بالكالم اإللهّي.

إطار  يف  موضوع  بكّل  االهتامم  من خالل  يكون  للقرآن  البيايّن  األُسلوب  وإّن 

عدم  وإّن  املوضوع،  بذلك  ومرتبطة  منسجمة  مجموعة  عن  يحيك  إطار  أوسع، 

االهتامم بهذا األمر املهّم يوحي لنا بوجود االضطراب يف الّسور القرآنيّة، والقرآن 

الكريم مشحون بهذا األسلوب]]]. فی حني أّن اأُلسلوب املتداول عند الناس يف بيان 

الرتكيز علی موضوع خاّص، وبيان جزئيّاته وتفصيلها؛  املطالب واملوضوعات هو 

تصّدی  وإذا  واملكان.  بالزمان  ومقيّدة  محدودة  اإلنسان  وعي  دائرة  ألّن  ذلك 

للمطالب املتعلّقة بذلك املوضوع فإنّه يكون يف إطار معنّي خاّص. وبالطبع فإّن 

القرآن الكريم لو كان من ترّشحات الذهن البرشّي وإنتاجه فعندها يجب أن تُطرح 

فيه املباحث بأسلوب برشّي متعارف، وألجل هذا فإّن األُسلوب البيايّن للقرآن له 

نظم متفاوت مع النظم البيايّن للنوع اإلنسايّن، ومن دون فهم مثل هذا االختالف 

وااللتفات إليه فإّن هناك أحكاًما غري صحيحة ستظهر تجاه القرآن، ومن جملتها: 

عدم النظم يف األسلوب البيايّن القرآيّن. ومثل هذه النسب إّنا تكون –عادة- للسبب 

اآليت، وهو: أّن اإلنسان يعّد النظم املختلف عن نظمه يساوي عدم النظم.

والظواهر  واملستقبل  والحال  املايض  منّصة  علی  يتحرّك  القرآيّن  البيان  إّن 

[[[- Mcauliffe, Jane Dammen Op. CitP.ii.

]2]-گلخانی امريخيز، ايرج: چشم اندازی بر سبك بيانی قرآن، ال.ط، قرآن در آينه پژوهش، دفرت سوم، ال.م، نرش هستی نا، 

380]هـ.ش، ص 88.
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واملوضوعات املتعّددة من ناحية الزمان واملكان، ولكّنها علی بساط الوجود ترتبط 

فيام بينها ارتباطًا وثيًقا. ومتام منت القرآن يُظهر هذه الحقيقة ويبيّنها]]].

ومن األُصول األساسيّة للتعرّف علی معاين القرآن هو أّن القرآن شبكٌة مرتابطٌة 

مع بعضها، حيث إّن كّل مفردٍة من هذه الشبكة يكون لها معًنی يف ارتباطها بأجزاء 

املنظومة ومجموعتها، ورمّبا يكون معناها يف املنظومة مختلًفا مع املعنی اللغوّي 

والعريّف لها، أو هو يحتاج إىل التأويل ليكون موافًقا لها. وبحسب تعبري ايزوتسو، 

فإنّه ليس فقط مطالب القرآن بل حتی كلامته مل تستعمل لوحدها ومنعزلة عن 

غريها، بل هي استُعملت بالعالقة القريبة مع غريها، وأعطت معناها املحسوس 

وامللموس دقيًقا من مجموع الّنظام االرتباطّي الذي متتلكه]]].

رأُسه  هرٍم  مثل  القرآن  معارف  الطباطبايئ مجموعة  العاّلمة  املرحوم  عّد  لقد 

والتوحيد  للتوحيد،  تفصيل  اإللهيّة  املعارف  مجموعة  أّن  يری  فهو  »التوحيد«. 

إجامل لهذا التفصيل، ويذكر بهذا الصدد أّن اآليات القرآنيّة بهذه املعارف اإللهيّة 

التفصيليّة والحقائق الحّقة تعتمد علی حقيقٍة واحدٍة وهي أصل، وبقيّة املعارف 

غصونه وأوراقه، وهذا األصل هو توحيد الله تعالی، وهذا األصل -بجميع ما فيه 

من إجامل-يتضّمن جميع تفاصيل املعاين القرآنيّة وجزئيّاتها، وبعبارة اُخری: فإّن 

هذه  جمعنا  وإذا  التفاصيل،  هذه  يصري  فإنّه  بترشيحه  قمنا  إذا  أصل  التّوحيد 

التفاصيل فإنّها تعود إىل أصٍل واحٍد]]].

إّن وجود كثري من الحقائق -ومن جملتها مثل هذه الخصوصيّات- يؤّدي إىل 

االختالفات  البرشيّة، ومن جملة هذه  واللّغة  القرآن  لغة  بني  اختالفاٍت  وجود 

العجيب  الّنظم  يبدو  أن  عميقٍة  غري  أّوليٍّة  نظرٍة  خالل  من  املمكن  من  أنّه 

]]]- گلخانی امريخيز، ايرج: چشم اندازی بر سبك بيانی قرآن، ال.ط، قرآن در آينه پژوهش، دفرت سوم، ال.م، نرش هستی نا، 

380]هـ.ش، ص 97.

]2]-ايزوتسو، توشی هيكو: خدا وانسان در قرآن، ترجمه: أحمد آرام، ال.ط،تهران، دفرت نرش فرهنگ اسالمی، 368]هـ.ش، ص 

4؛ عباس هاممی، پژوهش در تناسب آيات وسوره های قرآن، قرآن در آينه پژوهش، ص ]8.

]3]-الطباطبايئ، محمدحسني: امليزان يف تفسري القرآن، ال.ط، قم، دفرت انتشارات اسالمی، 374]هـ.ش، ج 0]، ص 39].
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والرتابط  واملعّقد،  الهنديّس  االرتباط  وأّن  التّشتّت،  من  نوٌع  وكأنّه  لآليات 

واالنسجام يف معاين اآليات يف نظرة غري تحقيقيّة يبدو كأنّه عدم نظم ظاهرّي.

وعلی سبيل املثال، عندما يكون التوحيد والصفات واألسامء اإللهيّة لّب جميع 

حقائق كتاب الوجود وروحها، وكذلك أصل وجذور جميع حقائق الكتاب الساموّي 

املنطبق علی حقائق الوجود، فمن البديهّي عندما يبحث عن أصل أخالقّي )يتعلّق 

باألعامل الجوانحيّة( أو أصل عميّل )يتعلّق باألعامل الجوارحيّة(، فإّن أسامء الله 

وصفاته تُذكر إىل جانبها، أو أنّه إذا كان الحديث عن املجال االجتامعّي فمن ناحية 

النظر إىل العالقة العميقة لهذه املسائل مع مجال املباحث التوحيديّة فإّن الكالم 

ينجّر إىل األصل االعتقادّي املتناسب معه إىل جانبه.

إّن من ال يكون له معرفة بروح حقائق الدين وتقارب طبقاته املختلفة لعلّه 

واالعتقاديّة  التوحيديّة  البحوث  مجال  عن  االجتامعيّة  البحوث  تفكيك  أّن  يظّن 

أّن هذا  إاّل  الظاهرّي،  للنظم  يكون سببًا  وجعلها يف مجال واحٍد مستقّل ومجزّء 

بالنسبة إىل خالق  أّما  البرشيّة،  اللغة  الظاهرّي ميكن أن يكون متداواًل يف  النظم 

البرش الذي ينزل كالمه من العرش إىل الفرش ومن الاّلهوت إىل الّناسوت ينظر إىل 

جميع العالقات الباطنيّة للحقائق بحسب الظاهر متفّككة ومنفصمة، وأّن كالمه 

منطبٌق مع جميع العالقات التكوينيّة والحقيقيّة والباطنيّة.

وإّن ارتباط اآليات واالنسجام بينها -مع أنّها استمرّت بالّنزول خالل 23 سنة- يثري 

اإلعجاب، بل هو من وجوه إعجاز القرآن. إاّل أّن الوصول إىل وجوه اإلعجاز هذه يحتاج 

إىل تعّمٍق، وال يكفي فيه نظرة سطحيّة عابرة. وألجل تبيني هذا االنسجام واالرتباط 

بني اآليات ميكن اإلشارة إىل قضيّة االرتباط بني معاين اآليات يف الجمل وداخل الّسَور 

واالرتباط املوضوعّي بينها، ومن ثّم رجوع بعض اآليات إىل البعض اآلخر وانعطافها 

علی بعضها، وكذلك هدفيّة جميع اآليات واتّصافها جميًعا بوحدة الّسياق. فكّل هذه 

الخصائص تحيك الّنظم يف القرآن، وتُعّد من أبعاد إعجاز القرآن الكريم]]].

]]]-انظر: بُستي، أبو سليامن: ثالث رسائل يف إعجاز القرآن، ال.ط، القاهرة، داراملعارف، 968]م، ص 27؛ القرطبي، محمد بن 

أحمد: الجامع ألحكام القرآن، ال.ط، تهران، انتشارات نارصخرسو، 364]هـ.ش، ج ]، ص 54.
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إىل  وسوقهم  البرش،  لهداية  أُنزل  القرآن  »إّن   :الخويئ الله  آية  يقول 

سعادتهم يف األُولی واألُخری، وليس هو بكتاب تاريخ أو فقه، أو أخالق، أو ما يشبه 

. وال ريب يف أّن أسلوبه هذا أقرب  ذلك ليعقد لكلٍّ من هذه الجهات بابًا مستقالًّ

األساليب إىل حصول النتيجة املقصودة، فإّن القارئ لبعض سور القرآن ميكنه أن 

يحيط بكثري من أغراضه وأهدافه يف أقرب وقت وأقّل كلفة، فيتوّجه نظره إىل املبدأ 

الفاضلة،  األخالق  بهم، ويستفيد من  فيعترب  املاضني  أحوال  واملعاد، ويطّلع علی 

العالية، ويتعلّم جانبًا من أحكامه يف عباداته ومعامالته. كّل ذلك مع  واملعارف 

حفظ نظام الكالم، وتوفية حقوق البيان، ورعاية مقتضی الحال. وهذه الفوائد ال 

ميكن حصولها من القرآن إذا كان مبّوبًا؛ ألّن القارئ ال يحيط بأغراض القرآن إاّل حني 

يتّم تالوة القرآن جميعه«]]].

محدودة  هي  املوضوع  سعة  ناحية  من  البرشيّة  الكتب  فإّن  للقرآن،  وخالفًا 

باملوضوع أو املوضوعات الخاّصة، وكذلك من ناحية الرتتيب والتصنيف والتفصيل 

املؤلّف من  الحاكمة علی فكر  املحدوديّة  اقتضاء  أسلوب معروف؛ ذلك ألّن  لها 

ناحية، ومتايز مفاد كّل فرع من فروع العلم من ناحية أخری ال يسمح بالتصّدي 

ملوضوعات أُخری]]]. أّما القرآن فإّن أسلوبه يجب أن يتوافق مع هدفه -وهو هداية 

اإلنسان-، ماّم يتطلّب مزج املوضوعات مع اتصافها بكامل االرتباط واالنسجام.

وخالصة الكالم: فإّن الّنظم والهندسة العجيبني بني الحقائق القرآنيّة مع بعضها 

ومع العالقات التكوينيّة لعوامل الوجود تؤّدي إىل منع النظرة السطحيّة عن إدراك 

عمق تلك الحقائق.

التي يفوق عددها  القرآن  آيات  الجوادي اآلميل: »إّن جميع  العالمة  يقول 

القرآن  ألّن  ذلك  واحد؛  كالم  مبنزلة  بعضها، وهي  مع  منسجمة  آية  آالف  ستة 

]]]-الخويئ، أبوالقاسم: البيان يف تفسري القرآن، ال.ط، قم، چاپ علمية، 394]هـ.ش، ص 93.

]2]- سعيدی روشن، محمدباقر: تحليل زبان قرآن وروش شناسی فهم آن، ال.ط، ال.م، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ وانديشه 

اسالمی، 383]هـ.ش، ص374.
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تفصيله«]]]. تّم  اإلحكام وكونه حكياًم  الحكمة، وبعد  نزل من مبدأ 

مجال  يف  الظاهرّي  التطابق  عدم  -حول   أهل البيت كلامت  يف  ورد  لقد 

محتوی اآليات ومعانيها- مطالب دقيقة فيها إشارة إىل أّن االتصال الباطنّي كامن 

خلف االنفصال والتفّكك الظاهرّي لفقرات اآليات، ومن جملتها ماروي عن اإلمام 

الباقر: »إّن اآلية يكون أّولها يف يشء وأوسطها يف يشء وآخرها يف يشء وهو 

كالم متصل«.

ال ريب يف أّن القرآن الكريم -يف املجموع- له لغته الخاّصة وال ميكن قياسها 

األلفاظ  بني  االنسجام  هذا  مثل  إّن  خاّصة.  برشيّة  مجموعة  يف  الرائجة  باللغة 

واملعاين، استقالل املطالب وترابطها، الوئام التاّم يف مجموعة الكالم، االستفادة من 

األساليب املتنّوعة، واالحتواء علی املطالب واألرسار العجيبة يف عني بساطة اللغة 

ووضوح البيان الذي هو الفصاحة والبالغة يُعّد إعجازًا وفوق قدرة البرش]]].

2. دعوى الّتحقيق الّدقيق التي جاءت يف مقّدمة هذه املوسوعة:

إّن دعوى التحقيق الدقيق التي جاءت يف مقّدمة هذه املوسوعة التنسجم مع 

ما قام به الكتـّاب يف بعض املقاالت؛ حيث عمد كلود جيليوت يف مقالته »تفسري 

القرآن يف املرحلة القدمية«]]] إىل اعتبار كتاب )حقائق التأويل يف متشابه التنزيل( 

للسيّد املرتىض )م: 406هـ. ق( من تفاسري املعتزلة، كام عرّف الشيخ الطويّس )م: 

460هـ ق(، والشيخ الطربيّس )م: 548هـ ق( بوصفهام مفرّسين شيعيّني معتزليّني، 

يف حني أنّه مل يلتفت إىل أّن العامل اإلسالمّي يضّم ثالثة تيّارات كالميّة رئيسة، وهي:

لَْت ِمن لَُّدْن َحِكيٍم َخِبرٍيسورة هود، اآلية ]؛جوادی آملی، عبدالله: تفسري تسنيم، ال.ط،  ]]]- كِتَاٌب أُْحِكَمْت آيَاتُُه ثُمَّ فُصِّ

ال.م، نرش ارساء، 385]هـ.ش، ج ]، ص 394.

]2]- هادوی تهرانی، مهدی: مبانی كالمی اجتهاد در برداشت از قرآن كريم، ال.ط، قم، مؤسسه فرهنگ خانه خرد، 377]هـ.ش، 

ص 298.

 Exegesis of the Quran: Classical and Medieval, Claude( .[24 3]- دائرة معارف ليدن القرآنية، م.س، ج2، ص99 ـ[

.)Gilliot
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التّيار الكالمي األشعرّي.

التّيار الكالمي املعتزيّل.

التّيار الكالمي الشيعّي.

وإّن التيّار الثالث وإن كان ال يتقاطع مع التيّار املعتزيل يف بعض املسائل من 

قبيل: العقالنيّة، إال أّن كّل واحٍد منهام تيّاٌر مستقلٌّ عن اآلخر، وله خصائصه التي 

للمعتزلة  خالفًا  اإلمامة،  يف  النبّوة  استمرار  إىل  الشيعة  يذهب  حيث  عنه؛  متيّزه 

الذين ال يوافقون الشيعة يف هذه العقيدة الكالميّة املهّمة، أو إّن املعتزلة يذهبون 

إىل القول بـ )املنزلة بني املنزلتني( التي يرفضها الكالم الشيعّي]]].

ويبدو أّن هذا الخطأ الذي ارتكبته دائرة معارف ليدن ناتج عن كتب من قبيل: 

)التفسري واملفرّسون( للدكتور الذهبي؛ إذ سبقهم يف توجيه هذه النسبة إىل السيد 

املرتىض من كبار علامء  السيد  املرتىض]]]. يف حني ليس هناك من يشك يف كون 

الشيعة اإلماميّة.

وكذلك يف ذات املقالة )التفسري( ذهب )آندرو ريبني( إىل القول بأّن تفسري أيب 

التفاسري  أّن أضخم  الشيعيّة! يف حني  الروائيّة  التفاسري  الرازي من أضخم  الفتوح 

ونور  البحراين،  للمحّدث  والربهان  العيايش،  تفسري  عن:  عبارة  الشيعيّة  الّروائيّة 

الثّقلني للعرويس الحويزي، والصايف للفيض الكاشاين. وأّما تفسري أيب الفتوح الرّازي 

)وبطبيعة  الطويس  للشيخ  التبيان  لتفسري  تقريبًا  فارسيٍّة  ترجمٍة  عن  عبارة  فهو 

الحال فإنّه ال يخلو من بعض اإلضافات من قبل أيب الفتوح الرازي(، وإّن أسلوب 

هذين التفسريين اجتهادي، وليس روائيًا محًضا، وهذا يتّضح من خالل أدىن تدقيٍق 

يف هذين التفسريين.

]]]- ملزيد من االطالع حول مواقف الشيعة واملعتزلة واألشاعرة، راجع الكتب الكالمية من قبيل: 

أ. الحيل، الحسن بن يوسف: رشح تجريد االعتقاد، تحـ. إبراهيم الزنجاين، ط 4، قم، منشورات شكورى، 373]ه.ش.

ب. اإليجي، عبد الرحمن: املواقف، تحـ. عبد الرحمن عمرية، ط ]، بريوت، دار الجيل، 997]م.

]2]- الذهبي، محمد حسني: التفسري واملفرسون، ط 2، ال م، دار الكتب الحديث، 976]م، ج]، ص404.
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3. األخطاء املنهجّیة يف الّتعريف بالّتفاسري:

املعارصة(]]]  املرحلة  يف  القرآن  )تفسري  مقالته  يف  ويالنت  راترود  ذهب  أ. 

قبيل:  من  االجتهادّي ألشخاٍص  بالتّفسري  منحرٌص  العقاليّن  التّفسري  بأّن  القول  إىل 

السيد أحمد خان الهندّي )م: 898]م(، ومحمد عبده )م: 905]م(؛ حيث تْجَمُع 

أنّه ينسب يف  القرآن، وامللفت  الغربينّي وبني  الحضارة والعلم  التفاسري بني  هذه 

ذات املقالة كتاب )الهداية والعرفان يف تفسري القرآن بالقرآن( إىل محّمد أبو زيد 

)930]م(. يف حني إّن هذا الكتاب ليس أليب زيد، بل هو للسيد أحمد خان الهندّي، 

فضاًل عن أّن هذا الكتاب يعّد من التفاسري العلميّة وليس العقليّة، مع اإلشارة إىل 

أّن التّفسري العقيّل ال ينحرص بالتفسري االجتهادّي، بل إّن مفردة )العقل( يف املسائل 

التفسرييّة تستعمل يف معنيني:

الرباهني  توظيف  خالل  من  القرآن  تفسري  إىل  يعمد  الذي  الربهايّن،  العقل 

أَيِْديِهم]]]  بااللتفات إىل  العقليّة، كام يف تفسري قوله –تعاىل -: يَُد الله فَْوَق 

القائل باستحالة أن يكون لله جسٌم، فيتّم تأويل )اليد( يف هذه  العقيّل  الربهان 

اآلية بالقدرة، ويرصف النظر عن ظاهرها. 

 العقل الذي هو عبارة عن القّوة املدركة، وقّوة الفكر التي تدخل يف مختلف 

أساليب العمليّة التفسرييّة؛ حيث يتّم توظيف العقل للتدبّر وفهم اآليات وقرائنها 

والجمع بينها، واالستنباط منها، واالجتهاد فيها. 

النوع األخري هو الذي يسمى بالتفسري االجتهادي]]].

ـ  العقليّة ال تنحرص بتفسري محمد عبده املرصّي: )848]  التفاسري  وعليه، فإّن 

905]م(، والسيّد أحمد خان الهندّي )898]ـ  7]9]م(، بل إّن لهذا النوع من التفسري 

]]]- دائرة معارف ليدن القرآنية، م.س، ج2، ص2]. 

)Exegesis of the Quran: Early Modern and contemporary – Rotraud Wielandt(.

]2]- سورة الفتح، اآلية 0].

]3]- ملزيد من االطالع، انظر:  اصفهانی، محمدعلی رضایی: درسنامه روش ها وگرایش های تفسیر قرآن )منطق تفسیر قرآن(، ال 

ط، ال م، انتشارات مركز جهانی علوم اسالمی، 382] ش، فصل: أسلوب التفسري العقيل واالجتهادي.
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جذورًا تعود أللف سنة، حيث بدأه الشيخ الطويّس والطربيّس )م: 548 هـ ق(.

نعم، إّن تفسري الشيخ محمد عبده يحتوي عىل إبداعات، منها: االهتامم بالنزعة 

االجتامعيّة يف التفسري، وكذلك االهتامم باألسلوب العلمّي، ودور العلوم الحديثة يف 

التفسري، وهو واضح من خالل دراسة تفسري الجزء األخري من القرآن، وكذلك تفسري 

املنار لتلميذه محمد رشيد رضا.

ب. ذهب راترود ويالنت يف مقالته »تفسري القرآن يف املرحلة املعارصة« إىل 

القول بأّن التفسري العلمّي للقرآن قد بدأ بالفخر الرازّي )م: 606 هـ ق(، وذلك من 

خالل استخراج العلوم من القرآن، ثّم اآللويّس )م: 856]م( يف كتابه )روح املعاين(، 

للقرآن  العلمي  التفسري  بأّن  يعرتف  هناك  فهو  )الجواهر(.  كتابه  يف  والطنطاوّي 

مواجهة  يف  املسلمني  بيد  ماضيًّا  سالًحا  القرآن  من  ويجعل  القرآن،  إعجاز  يثبت 

الغرب، ولكّنه مل يلتفت إىل أّن هذا التفسري العلمّي للقرآن قد بدأ منذ عرص الشيخ 

الرئيس ابن سينا )370 ـ 428هـ ق(، وأنّه كان عىل نحو األساليب الثالثة اآلتية:

استخراج العلوم من القرآن اعتامًدا عىل فهٍم خاطئ لقوله –تعاىل -:   ڦ  

العلوم  جميع  أّن  ظاهره  من  يُفهم  إذ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ]]]؛ 
موجودة يف القرآن، وهو النهج الذي سار عليه الغزايل )505(]]].

إليه  مال  الذي  األسلوب  الكريم، وهو  القرآن  العلميّة عىل  النظريّات  تحميل 

املغرمون بالعلوم الحديثة، من أمثال: عبد الرزّاق نوفل املرصّي يف العديد من كتبه.

استخدام العلوم من القرآن الكريم، وهو أسلوب صحيح، وقد أراد بعضهم من 

أمثال الشيخ محمد عبده سلوكه.

4. اجرتار الُتهم التي وّجهها املسترشقون للقرآن الكريم:

األبحاث  عن  يبتعد  املوسوعة  هذه  يف  السائد  األسلوب  أّن  من  الّرغم  عىل 

]]]- سورة النحل، اآلية 89.

]2]- انظر: الغزايل، أبو حامد: إحياء علوم الدين، ال ط، بريوت، دار املعرفة، 402]ه، ج]، ص289.
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السابقة للمسترشقني إىل حدٍّ كبري، إال أّن بعض الُكتّاب فيها ينسجون عىل ذات 

املنوال الذي نسج عليه من سبقهم من املسترشقني، فكانت مقاالتهم خاليًة من 

إىل  نشري  ييل  وفيام  سابقون،  مسترشقون  قاله  ملا  تكراٌر  فهي  جديٍد،  إبداٍع  أي 

بعض النامذج من هذا النوع:

  قال أندرو ريبني يف مدخل)هارون(: »لقد أخطأ القرآن يف اعتبار أّم عيىس

أختًا لهارون يف قوله: يَا أُْخَت َهاُروَن]]]، يف حني أّن هارون قد تويف قبل قرون 

من والدة أّم عيىس، وقد جاء يف الكتاب املقّدس: كان لهارون اخت اسمها مريم، 

وإنّها كانت تعيش يف عرص هارون وموىس وليس يف عرص عيىس«]]].

لو أّن أندرو ريبني كان قد راجع تفاسري الشيعة والسنة املهّمة، ألدرك أّن هذه 

التي  األمثال  إّنا هي من  مريم،  أعداء  لسان  القرآن عىل  التي وردت يف  العبارة 

كانت سائدة بني قومها. ويف الحديث عن النبي األكرم أنّه قال: »إّن هارون 

هذا كان رجاًل صالًحا يف بني إرسائيل، يُنسب إليه كّل من ُعرَف بالصالح«]]]. إّن 

إىل  رجوعه  وعدم  القرآن،  فهم  عدم  يف  ريبني  أندرو  يرتكبها  التي  الهفوة  هذه 

يتحّملها جميع  املوسوعة  لهذه  علميًّا  تشّكل خلالً  التفسرييّة  والروايات  التفاسري 

العاملني واملحّققني واملرشفني عليها؛ إذ إنّها تحيك عن عدم متابعتهم واهتاممهم 

بتحقيقات املسترشقني املتقّدمني، وردود املسلمني عليهم، فكالم أندرو ريبني ليس 

شيئًا جديًدا، بل اجرتار ملا سبق أن ذكره املسسترشقون املتقّدمون، فإّن أّول من 

ذكر هذه الّشبهة هو شخص يدعى أدريان ريالند )676] ـ 8]7]م(، وقد رّد عليه 

املسلمون مراًرا وتكراًرا، ومن بينهم: عبد الرحمن بدوّي )988]م( يف كتابه )دفاع 

عن القرآن(]]]. والعجيب أن نرى اجرتار هذه الّشبهة يف هذه املوسوعة حتى بعد 

]]]-  سورة مريم، اآلية 28.

.)Aoron – Andrew Rippin( 22]- دائرة معارف ليدن القرآنيّة، م.س، ج]، ص] و[

اإلسالمية، 395]ه.ق،ج6، ص2]4؛  املكتبة  5، طهران،  القرآن، ط  تفسري  البيان يف  الحسن: مجمع  بن  الفضل  الطربيس،   -[3[

الحويزي، عبد عيل: تفسري نور الثقلني، ط 2، قم، املطبعة العلميّة، 383]ه.ق، ج3، ص333؛ الشريازي، نارص مكارم: األمثل يف 

تفسري القرآن املنزل، ال ط، طهران، دار الكتب اإلسالميّة، 364]ه.ش، ج3]، ص]5.

]4]- انظر: بدوي، عبد الرحمن: يف الدفاع عن القرآن، ترجمة: كامل جاد الله، ال ط، ال م، الدار العاملية للكتب والنرش، ال ت، ص]6].
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مرور أربعة عرش عاًما من صدور كتاب عبد الرحمن بدوي، دون أن تتّم اإلشارة 

إىل اإلجابة عنها.

5. التناقضات الّداخلية يف دائرة معارف ليدن القرآنّية:

يجب يف كّل كتاب أاّل يشتمل عىل أموٍر متناقضٍة، خاّصة فيام يتعلق باملسائل 

هذه  مثل  نشاهد  ولكّننا  السامويّة.  والكتب  األديان  إىل  تنسب  التي  التاريخيّة 

التناقضات أحيانًا يف دائرة معارف ليدن؛ وفق اآليت:

ـ نقل جوين بول يف مقالته »القرآن والحديث« مسائل يف تحريف القرآن، منها 

ما جاء عن السيوطّي أّن آية الرجم قد نزلت عىل النبي محمد، ولكّنها مل تدرج 

يف القرآن.

ـ إّن كلمة )أمئّة( تّم استبدالها بـ )أّمة(. وينسب إىل الشيعة أنّهم يقولون بأّن 

سورة األحزاب كانت يف األصل أطول من سورة البقرة، ولكّنها تعرّضت للتغيري.

ـ إّن الشيعة قد فرّسوا القراءات السبع للقرآن باستنباط الفتاوى الفقهية]]].

يف حني أّن يونباي عمد يف مقالته »التحريف« إىل نفي مسألة التحريف يف ذات 

هذه املوسوعة.

إّن هذه الظاهرة تثبت: 

ـ التناقض الداخيّل يف دائرة معارف ليدن، وهذه الحقيقة تضاعف من مسؤوليّة 

رئيسة التحقيق يف هذه املوسوعة؛ يك تبذل كّل ما بوسعها من أجل الحيلولة دون 

جمع البحوث املتناقضة يف موسوعة وكتاب واحد.

ـ إّن روايات التحريف قد رفضت مراًرا وتكراًرا وانتقدت من قبل الشيعة والسّنة؛ 

ألّن كثريًا منها مخالف للقرآن، وكّل ما يخالف القرآن فهو ساقط عن االعتبار، كام 

.)Hadith and the Quran – G. H. A. Juynboll( 396 دائرة معارف ليدن القرآنيّة، م.س، ج2، ص376ـ -[[[
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إّن سند هذه الروايات مخدوش أيًضا، وإّن بعضها يشري إىل املوضوعات التفسرييّة 

واختالف القراءات.

الله  آية  سامحة  املجال:  هذا  يف  الكتاب  صّنفوا  الذين  بني  من  وإّن  ـ 

العظمىالسيد أبو القاسم الخويئ يف كتابه )البيان(، وآية الله الشيخ محمد 

نجار  التحريف(، والدكتور  القرآن عن   مؤلّف كتاب )صيانة  هادي معرفة 

الكتاب  هذا  طبع  أعيد  وقد  التحريف(،  من  القرآن  كتاب)سالمة  مؤلف  زادكان 

األخري مع بعض اإلضافات.

ـ إّن مسألة زيادة أصل سورة األحزاب، وكونها أطول من سورة البقرة نسبت 

يف مصادر أهل السّنة إىل أيُّب بن كعب وعائشة]]]؛ فلامذا يعمد الكاتب إىل نسبة 

هذه التهمة إىل الشيعة؟! هذا يف حني أنّنا أسلفنا أّن أصل هذه املسألة باطل وغري 

صحيح من األساس؛ إذ يُجمع علامء الفريقني عىل رفض مسألة التحريف.

عند  مخدوشة  الروايات،  بعض  يف  حكيت  التي  للقرآن  السبع  القراءات  إّن  ـ 

الشيعة من حيث السند والداللة]]]. وحيث إنّها غري متواترة وال يثبت القرآن بها، 

ال ميكن أن تشّكل دلياًل عىل استنباط الحكم الرشعّي. نعم، هناك اهتامم بقراءة 

حفص عن عاصم لتطابقها الكبري مع القراءة املتواترة بني جمهور املسلمني، وإّن 

املصاحف الراهنة تطبع يف العامل اإلسالمّي طبًقا لهذه القراءة.

6. عدم جمع كاّفة املعلومات املهّمة يف مجاٍل واحٍد:

إّن مهّمة دائرة املعارف أن تأيت بجميع املعلومات الرضوريّة حول موضوع ما 

بشكل مخترص يغني القارئ عن الرجوع إىل الكتب األخرى، إال أّن دائرة معارف 

ليدن مل تقم بهذا األمر؛حيث جاء يف مقالة »فاطمة« للسيدة جني دمن ماك 

]]]- انظر: ابن حنبل، أحمد: مسند أحمد بن حنبل، ط 3، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، 5]4]ه.ق، ج5، ص32]؛ السيوطي، 

جالل الدين: اإلتقان يف علوم القرآن، ط ]، بريوت، دار الكتاب العريب، 424]ه.ق/2003م، ج2، ص72.

]2]- انظر: الخويئ، أبو القاسم: البيان يف تفسري القرآن، ال ط، قم، املطبعة العلمية، 394]ه.ق، ص60]؛ معرفت، محمد هادي: 

التمهيد يف علوم القرآن، ال ط، قم، مؤسسة النرش اإلسالمي، 7]4]ه.ق، ج2، ص3]] وما بعدها؛ حجتي، محمد باقر: پژوهيش 

در تاریخ قرآن كریم، ال ط،طهران، دفرت نرش فرهنگ اسالمی، 368]ش، مبحث القراءات.
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موسوعة القرآن )ليدن( ـ مقاربات نقدية يف منهجيتها ومسارات تنفيذها ـ

)آية  اآلية ]6 من سورة آل عمران  نزول  إىل  القرآن يذهبون  أّن مفرّسي  أوليف 

، ثم  السيدة فاطمة  التطهري( يف  املباهلة(، واآلية 33 من سورة األحزاب )آية 

نقلت عن تفسري الطربّي أّن املراد من )أهل البيت( يف سورة األحزاب هم: محمد 

وفاطمة وعيل والحسن والحسني ، ولكن ينقل عن عكرمة أّن املراد منه زوجات 

.[[[الّنبي األكرم

يف حني قيل: إّن اآليات املتعلقة بالسيّدة فاطمة الزهراء  ترتواح بني 60 آية 

إىل 35] آية]]]. وبطبيعة الحال فإّن بعض هذه املوارد يف شأن نزول هذه اآليات 

بحق فاطمة، ويف بعضها فرّست السيدة فاطمة عىل أنّها من مصاديقه، أو 

تأويلها، أو بطنها، أو تفسريها، وإّن بعض اآليات موضع إجامع من قبل املفرّسين 

اإلنسان  سورة  يف  النذر  وآيات  الكوثر]]]،  سورة  ذلك  من  والسّنة،  الشيعة  من 

)الدهر(]]].

السيّدة بشأن  مؤلّف  كتاب  عنوان   2400 من  أكرث  هناك  أّن  بالذكر   وجدير 

 فاطمة الزهراء]]]، وقد تحّدث الكثري منها عن اآليات القرآنيّة التي نزلت بحّق 

.السيّدة فاطمة

إّن عدم االلتفات إىل هذا الرّتاث الضخم يف مصادر أهل السّنة والشيعة فيام 

يتعلّق باآليات املرتبطة بالسيّدة فاطمة الزهراء، ال ميكن التّسامح معه خاّصة 

أنّه من ِقبل مؤلّفة بوزن رئيسة فريق املحّققني يف دائرة معارف ليدن القرآنيّة، وقد 

يعمد بعضهم من أجل ذلك إىل اتّهامها بقلّة املعرفة.

.)Fatima – Jane Dammen Mc Auliffe([93دائرة معارف ليدن القرآنية، م.س، ج2، ص92]ـ -[[[

]2]- انظر: مؤيد، عيل حيدر: فضائل فاطمة يف الذكر الحكيم، ال ط، قم، مکتبة الحیدریة، 422]ه.ق؛ الحلو، محمد عيل:ما نزل 

من القرآن يف شأن فاطمة، ط ]، ال م، ال د، ]42]ه.ق/2000م؛ الشريازي، صادق: فاطمة الزهراء يف القرآن، ط 4، ال م، هيئة 

محمد األمني، ]42]ه.ق/2000م، وغريها من الكتب.

]3]- انظر: الرازي، محمد بن عمر: مفاتیح الغیب )التفسیر الکبیر(، ال ط، بیروت، داراحیاء الرتاث العريب، 420] هـ.ق، ج 32، 

ص28]؛الطباطبايئ، محمد حسني: امليزان يف تفسري القرآن، ال ط، قم، مؤسسة إسامعيليان،393]ه.ق، ج20، ص369.

]4]- انظر: الطباطبايئ، تفسري امليزان، م.س، ج20، ص9]]؛ مكارم الشريازي، تفسري املثل، م.س، ج9]، ص243؛ الحويزي، نور 

الثقلني، م.س، ج5، ص486.

]5]-خوئيني، اسامعيل انصاري: فاطمه در آئينه كتاب، ال ط، قم، انتشارات الهادی، 7]4]ق.
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ويجب عىل كاتب دائرة املعارف أن يقّدم تقريرًا كاماًل عن اآلراء يف خصوص 

كل موضوع من املواضيع، وإذا نقل موقف شخص يجب أن ينقل إىل جانبه موقف 

املخالف له. وفيام يتعلق باملثال املذكور عندما ينقل حديث عكرمة، كان يجب أن 

يشار إىل ضعفه وضعف راويه، خاّصة وأّن كبار علامء علم الرجال من أهل السّنة 

والشيعة قد ضّعفوا عكرمة وعّدوه من الخوارج]]]. وهناك من وثّق عكرمة، ولكّنه 

مع ذلك شّكك يف إسناد هذه الرواية له]]]. ويجب عليه أيًضا اإلشارة إىل ضعف 

داللة الحديث القائل: )نزلت يف نساء النبي خاّصة(]]]؛ إذ إّن آية التطهري -كام 

أشار بعض املفرسين- تدّل علی الطهارة من جميع أنواع الذنوب، أي: إنها تدّل 

 وهذا ال ميكن أن يصّدق عىل جميع نساء النبي .[[[عىل عصمة أهل البيت

الاليت نزلت اآليات 4 ـ 6 من سورة التحريم يف مطالبتهّن بالتوبة]]].

7. نقل اإلرسائیلیات دون نقدها:

كرنليا شاك يف مدخل )آدم وحّواء( يف مسألة خلق آدم  املثال؛ قال  باب  من 

]آدم]،  واحدة  نفس  الله خلقكم من  إّن  آدم!  بني  يا  يقول:  القرآن  »إّن  وحّواء: 

وخلق منها زوجها؛ أي: إّن الله -تعاىل- قد خلق حّواء من أسفل أضالع آدم أو من 

جانبه األيرس«]]]. ويف ذلك يشري الكاتب إىل قوله -تعاىل-:  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

.[[[ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ
ـ ليس يف هذه اآلية وال يف غريها من آيات القرآن ما يرصح بخلق حواء من 

]]]- انظر: الذهبي، محمد حسني: ميزان االعتدال، ال ط، بیروت، دار الفکر، 999]م / 420]ق، ج3، ص93 - 96؛ التسرتي، 

.محمد تقي: قاموس الرجال، ال ط، طهران، ال د، ال ت، ج6، ص327. الخوارج: هم أعداء عيل)عليه السالم( وأهل البيت

]2]- انظر: الذهبي، التفسري واملفرسون، م.س، ج]، ص348 ـ ]36.

]3]- الطربي، محمد بن جرير: جامع البیان عن تاویل آي القرآن، ال ط، بريوت، دار الفكر، 408]ه.ق، ج2]، ص8.

]4]- الطباطبايئ، تفسري امليزان، م.س، ج6]، ص0]3 ـ ]]3.

]5]- البخاري، محمد بن إسامعيل: صحيح البخاري، ال ط، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، 400]ه.ق، ج3، ص4]3، ح4]49 

و5]49.

.Adam and Eve – Cornelia Schock 26 6]- دائرة معارف ليدن القرآنيّة، م.س، ج]، ص22 ـ[

]7]- سورة النساء، اآلية ].
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موسوعة القرآن )ليدن( ـ مقاربات نقدية يف منهجيتها ومسارات تنفيذها ـ

الضلع األيرس آلدم؛ من هنا فإّن نسبة هذا القول إىل القرآن الكريم مخالف لألمانة 

يف نقل املطالب.

ِمْن  َواِحَدًة  فَأََخَذ  فََناَم،  آَدَم  َعىَل  ُسبَاتًا  اإِللُه  الرَّبُّ  »فَأَْوقََع  التوراة:  يف  جاء  ـ 

اْمَرأًَة  آَدَم  ِمْن  أََخَذَها  الَِّتي  لَْع  الضِّ اإِللُه  الرَّبُّ  َوبََنى  لَْحاًم.  َمَكانََها  َوَمألَ  أَْضالَِعِه 

َوأَْحرَضََها إِىَل آَدَم. فََقاَل آَدُم: هِذِه اآلَن َعظٌْم ِمْن ِعظَاِمي َولَْحٌم ِمْن لَْحِمي. هِذِه 

تُْدَعى اْمَرأًَة ألَنََّها ِمِن اْمرٍِء أُِخَذْت«]]].

إًذا، فهذه إنا هي من قصص الكتاب املقّدس التي علقت يف ذهن )كرنليا شاك( 

الكاتب نظر يف  أّن  الكريم. ولو  القرآن  وقد عمدت إىل إسقاطها يف مقالتها عىل 

تفاسري املسلمني بشأن آيات خلق آدم، ملا سقط يف مثل هذه الهفوة؛ فإن العالمة 

الطباطبايئ قد رّصح بهذه الحقيقة يف امليزان، ورفض أن تكون الرواية التي نقلت 

هذا اليشء صحيحة، وقال بأنها ذات جذور إرسائيلية]]].

:8.  نسبة بعض األمور غري الالئقة إىل األنبياء

يتّم  أبًا إلبراهيم، كام  من قبيل ما جاء يف مدخل )إبراهيم(، حيث يعّد آزر 

الله. ويف ذات املدخل ينسب الرشك  الطيور معرتًضا عىل  بإبراهيم يف قّصة  التعريف 

وعبادة األصنام إىل أجداد النبّي األكرم وآبائه]]].

هذا يف حني أّن مفرّسي القرآن ـ وخاّصة يف مجمع البيان وامليزان واألمثل وغريها من 

املصادر املتخّصصة بتنزيه األنبياء، قد أشاروا إىل هذه املسائل يف تفسري اآليات 3]] ـ 

4]] من سورة التوبة، واآلية 4 من سورة املمتحنة، واآلية 47 من سورة مريم، واآلية 86 

من سورة الشعراء، وقاموا بتأويلها أو نفيها، وبيّنوا أّن آزر إنا هو عّم النبّي إبراهيم، 

وإّن الحديث املنسوب إىل النبي موضوع ، وإّن هناك الكثري من الشواهد التي تثبت 

إميان آباء النبّي وأجداده]]].

]]]- الكتاب املقدس، سفر التکوین، اإلصحاح 2، اآلية 22 - 24.

]2]- الطباطبايئ، تفسري امليزان، م.س، ج]، ص47].

.)Abraham – Reuven Firestone( 73]- دائرة معارف ليدن القرآنيّة، م.س، ج]، ص[

]4]. انظر: مكارم الشريازي، تفسري األمثل، م.س، ج8، ص57] ـ 59].



104

9. عدم توظیف املتخّصصني يف دراسة القرآن:

النقاط اإليجابية  العامل يعّد من  إّن توظيف مختلف املؤلفني من كافة أنحاء 
لهذه املوسوعة. ولكن هناك حاليًّا يف الرشق األوسط ـ أي: يف مرص ولبنان والعراق 
وإيران وباكستان وغريها ـ كثري من الباحثني واملتخّصصني يف الشأن القرآين، وإّن 
بعضهم قد الّف عرشات املجلّدات يف تفسري القرآن، أو إّن لهم كتابات موّسعة يف 
علوم القرآن، إال إّن أصحاب دائرة معارف ليدن القرآنيّة مل يطرقوا أبواب هؤالء 
املشهود لهم، واختاروا من إيران -مثاًل- السادة محمد عيل أمري معزّي، ومحسن 
للقرآن واملحّققني  العلمّي  ذاكري، وهام غري معروفني حتّى عىل مستوى املجمع 
القرآين  الباحثني املرموقني يف الشأن  املتخّصصني يف إيران. يف حني هناك كثري من 
يف إيران، من أمثال: آية الله الشيخ مكارم الشريازي -صاحب تفسري األمثل-، وآية 
الله معرفة -صاحب التفسري األثري الجامع والتمهيد يف علوم القرآن-، وعرشات 

العلامء اآلخرين.

ومن طبيعة الحال أن يكون بعض الباحثني يف الشأن القرآيّن يف البلدان اآلسيوية 
مكانتهم  تجاوز  ولكن، ال ميكن  ٍكامٍل.  اإلنجليزيّة بشكل  اللغة  متمّكنني من  غري 
العلميّة ومعرفتهم باملصادر األصليّة. عالوة عىل إمكان ترجمة أعاملهم، كام ترجم 

تفسري األمثل إىل لغات حيّة عّدة.

وتجدر اإلشارة إىل أّن هذه املوسوعة قد استعانت ببعض الكتّاب السائرين عىل 
خالف االتّجاه العام يف دراسة القرآن يف العامل املعارص، بل هناك كثري من املالحظات 
العلميّة يف أفكارهم وأطروحاتهم اإلسالميّة والقرآنيّة وقد نقدها املسلمون أنفسهم 

ومل يوافقوا عليها، من أمثال: نرص حامد أبو زيد، ومحمد أركون.

فكان بإمكان رئيسة املحّققني يف هذه املوسوعة أن تستعني إىل جانب هؤالء، 

باملخالفني لهم ليعملوا عىل نقد مقاالتهم وآرائهم، ونرش كافة األفكار يف موضع 

واحد أو عىل نحو تلفيقّي؛ لتكتمل الصورة، فتحافظ املوسوعة بذلك عىل حياديّتها 

وتبتعد عن االنحياز لجانب دون آخر.

وهناك إشكاالٌت جوهريٌّة أخرى عىل دائرة معارف ليدن القرآنية تناولتها أبحاث 

نخبة من املتخّصصني والباحثني يف العامل اإلسالمي.
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موسوعة القرآن )ليدن( ـ مقاربات نقدية يف منهجيتها ومسارات تنفيذها ـ

املصادر واملراجع 
املصادر واملراجع العربّية:

القرآن الكريم.. ]

بُستي، أبو سليامن: ثالث رسائل يف إعجاز القرآن، ال ط، القاهرة، دار املعارف، 968]م.. 2

الخويئ، أبو القاسم: البيان يف تفسري القرآن، ال.ط، قم، چاپ علمية، 394]هـ.ش.. 3

اسالمی، . 4 انتشارات  دفرت  قم،  ال.ط،  القرآن،  تفسري  يف  امليزان  محمدحسني:  الطباطبايئ، 

374]ه.ش.

مجمع البیان يف تفسیر القرآن، أبو عيل الفضل بن الحسن الطربيس )أمین اإلسالم(، طهران، . 5

املكتبة االسالمیة، ط الخامسة، 395] ق.

الكتب االسالمیة، . 6 املنزل، طهران، دار  الله  الشريازي، نارص: األمثل يف تفسري كتاب  مكارم 

364]ش، 27 مجلًدا.

نارصخرسو، . 7 انتشارات  تهران،  ال.ط،  القرآن،  ألحكام  الجامع  أحمد:  بن  محمد  القرطبي، 

364]هـ.ش.

نور الثقلین، عبد عيل بن جمعة الحويزي العرويس، قم، املطبعة العلمیة، الطبعة الثانیة، . 8

383] ق، 5 أجزاء.

 ابن حنبل، أحمد، مسند أحمد، دار احیاء الرتاث العريب، الطبعة الثالثة، بیروت، 5]4].9. 

 االتقان فی علوم القرآن، العالمة جالل الدین عبدالرحمن السیوطي، دارالكتاب العريب، ]0. 

بیروت، طبعة األولی، 424] ه ، 2003 م.
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احیاء العلوم )االحیاء(، غزايل، أبو حامد، 402] ق، دار املعرفة، بیروت، أربع مجلدات.. ]]

اعالم القرآن، عبد الحسني شبسرتي، مركز انتشارات دفرت تبليغات اسالمى، 379] ش.. 2]

التفسیر واملفرّسون، محمد حسین الذهبى، دار الكتب الحدیث، ط الثانية، 976]م.. 3]

التمهید ىف علوم القرآن، محمد هادي معرفت، قم، مؤّسسه النرش االسالمى، 7]4]ق، 6 . 4]

مجلدات.

الجواهر  يف  تفسیر القرآن، طنطاوى جوهري، ال مكان، دار الفكر، 3] مجلد.. 5]

دائرة املعارف، قاموس عام لكل فن ومطلب، فؤاد افرام البستانی، بیروت، 958].. 6]

دائرة املعارف القرآنیة اليدن، رئیسة املحّررین: جین دمن مک اولیف، مکتبة بریل، لیدن . 7]

ـ هولندیا.

سيد محمد عيل الحلو؛ فاطمه الزهراء ىف القرآن، سيد صادق حسینی شريازي، قم،  دلیل . 8]

ما، 390]ش.

صحیح البخاريي، محمد بن اسامعیل البخارى، بیروت، دار احیاء الرثاث العرىب، 400] ق.. 9]

الطربي(، . 20 )تفسیر  القرآن  آي  تاویل  عن  البیان  جامع  جریر،  بن  محمد  أبوجعفر  طربي، 

دارالفكر، بیروت، 408]ق.

الفخر الرازي، ابو عبدالله محمد بن عمر، مفاتیح الغیب )التفسیر الکبیر(، داراحیاء الرتاث . ]2

العريب، بیروت، 420] هـ . ق.

فضائل فاطمه يف الذكر الحكيم، شيخ عىل حيدر مؤيد؛ قم، مکتبة الحیدریة،  422]ق.. 22

قاموس الرجال، تسرتى، محمد تقی، تهران، بال تا، بال مک.. 23

مصطلحات قرآنية، صالح عضيمة، الجامعة العاملية للعلوم اإلسالمية، لندن، 994].. 24

ميزان االعتدال، الذهبى، بیروت، دارالفکر، 999]م ـ 420]ق ـ 378]ش.. 25
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موسوعة القرآن )ليدن( ـ مقاربات نقدية يف منهجيتها ومسارات تنفيذها ـ

قاموس القرآن، السيد عيل أكرب القريش، دار الكتب اإلسالمية، 378] ش.. 26

القاموس القرآين، حسن محمد موىس، مطبعة خليل ابراهيم، 966] م، مرص.. 27

املراجع الفارسّية:

ايزوتسو، توشی هيكو: خدا وانسان در قرآن، ترجمه: أحمد آرام، ال.ط،تهران، دفرت نرش . ]

فرهنگ اسالمی، 368]هـ.ش.

جوادی آملی، عبدالله: تفسري تسنيم، ال.ط، ال.م، نرش ارساء، 385]هـ.ش.. 2

خراسانی، علی؛ علوی مهر، حسني: داراملعارف های قرآنی، هفده گفتار قرآن پژوهی، ال.ط، . 3

تهران، وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی، 388]هـ.ش.

سعيدی روشن، محمدباقر: تحليل زبان قرآن وروش شناسی فهم آن، ال.ط، ال.م، انتشارات . 4

پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسالمی، 383]هـ.ش.

صادقی، تقی: رويكرد خاورشناسان به قرآن، ال.ط، ال.م،  فرهنگ گسرت، 379]هـ.ش.. 5

گلخانی امريخيز، ايرج: چشم اندازی بر سبك بيانی قرآن، ال.ط، قرآن در آينه پژوهش، دفرت . 6

سوم، ال.م، نرش هستی نا، 380]هـ.ش.

مركز فرهنگ ومعارف قرآن، دائرة املعارف قرآن كريم، بوستان كتاب، ال.ط، قم، انتشارات . 7

دفرت تبليغات اسالمی، 382]هـ.ش.

نويورث، انجليكا، هفت آسامن، شامره 34، تابستان 383]هـ.ش.. 8

هادوی تهرانی، مهدی: مبانی كالمی اجتهاد در برداشت از قرآن كريم، ال.ط، قم، مؤسسه . 9

فرهنگ خانه خرد، 377]هـ.ش.

پژوهيش در تاریخ قرآن كریم، سید محمد باقر حجتي، تهران، دفرت نرش فرهنگ اسالمی، . 0]

368]ش.

اسوه، ط . ]] انتشارات  االصفهاين،  رضایي  دكرت محمد عيل  قرآن،  علمی  تفسیر  بر  درآمدی 

األوىل، عام 375].
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محمدعلی . 2] قرآن(،  تفسیر  )منطق  قرآن  تفسیر  وگرایش های  روش ها  درسنامه 

رضایی اصفهانی، انتشارات مركز جهانی علوم اسالمی، 382] ش.

فاطمه در آئينه كتاب، اسامعيل انصاري زنجاين خوئيني، قم، انتشارات الهادی، 7]4]ق.. 3]

فرهنگ نامه قرآىن، گروه فرهنگ وادب بنياد پژوهش هاى اسالمي آستان قدس رضوي، . 4]

مشهد، 372] - 376] ش.

کتاب مقدس، انجمن کتاب مقدس ایران، 932] م، تهران )يشتمل عىل التوراة واإلنجيل . 5]

وملحقاتهام(.

لغت  نامه قرآن كريم، محمود عادل، دفرت نرش فرهنگ اسالمى، 369] ش.. 6]

لغت  نامه، علی اكرب دهخدا، تهران، مؤسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران، 373] ش.. 7]

املراجع األجنبّية:

[( Scholer, Marco  2004Post Enlightment Academic Study Of Th Quran EQ Vol. 4. Leiden



هيئ�ة القرآن وُبنيت�ه
دراسة نقدّية آلراء أجنليكا نويفرت

Form and structure of the Quran

Critical study of opinions

Angelika Neuwirth

الشيخ محمود رسائب]]]

خالصة املقال:

القرآن  »هيئة  حول  نويفرت«  »أنجيلكا  آلراء  نقديًّة  دراسًة  املقالة  تتناول 

وبُنيته«، وتعرّضنا يف بداية املقال إىل املعامل والخلفيات الفكريّة ألنجليكا نويفرت، 

متعّددة  الّسور  يف  تطّور  اآلتية:  العناوين  ضمن  لها،  القرآنيّة  لآلراء  تعرّضنا  ثّم 

قد  الّسور  بعض  أّن  وتعترب  القرآنيّة،  الّسور  بنية  بتطّور  تؤمن  فهي  املوضوعات: 

صيغت مرات عّدة، وكام هو توّجه أكرث املسترشقني تؤكّد »نويفرت« عىل اقتباس 

القرآن  القرآن، وهام:  الّسابقة. ومتيّز بني نوعني من  الّسامويّة  الكتب  القرآن من 

الشفاهي، والقرآن املدّون، واملنهج الذي اعتمدته هو منهج الّنقد األديب والّدراسة 

ا شعائريًّا، ويف دراسة لها تُحاول أن تثبت أّن  البنيويّة للّنّص القرآين. وترى القرآن نصًّ

القرآن جزٌء من الرّتاث األوريب كالكتاب املقّدس، وتحلّل نويفرت يف دراستها الّسور 

املكيّة بهدف اكتشاف بنيتها التي استخدمها الّنبّي ليكوَّن الّسورة. 

ويف املقالة مورد الّنقد وهي: »هيئة القرآن وبُنيته« تناولنا مقالتها دراسًة ونقًدا؛ 

املقالة.  نقد  وثانًيا:  وبنيته،  القرآن  هيئة  يف  أفكارها  أبرز  عرض  خالل  من  أّواًل: 

وقّسمنا الّنقد إىل ثالثة أقسام، وهي: نقد املصادر، نقد املنهج، نقد املضمون.

]]]- باحث وأستاذ متخّصص يف الدراسات القرآنية وتفسري القرآن ومناهجه، لبنان. 
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كلامت رئيسة:

الهيئة والبنية، القافية.

موضوع املقالة:

الّسورة  وتحديًدا  وتأليفه،  القرآن  بنية  فكرة  والّنقد  بالرّشح  تناولت  املقالة 

العاّم  الرتكيب  يف  نويفرت  ولنظريّة  للقرآن،  األساسيّة  الرتكيبيّة  الوحدة  باعتبارها 

للّسورة واألجزاء املكّونة لها.

  )Angelika Neuwirth( أّواًل: تعريف بأنجيلكا نويفرت

أنجليكا نويفرت )باألملانية: Angelika Neuwirth(  هي مستعربة]]] أملانية، ولدت 

األملان  الباحثني  أشهر  من  وهي  معارصة.  أملانيا-  يف  نينبورغ  يف   [943 نوفمرب   4 يف 

العربيَّة،  عّدة:  لغاٍت  تجيد  واإلسالميّة.  القرآنيّة  الّدراسات  يف  املعارصين  واألوروبيني 

يف  والعربية  الّسامية  الّدراسات  أستاذة  وهي  العربيَّة.  األملانيَّة،  الفرنسيَّة،  اإلنجليزيَّة، 

جامعة برلني الحرّة، درست الّدراسات الّسامية والعربية والفيلولوجي يف جامعات برلني 

وميونيخ وطهران، عملت كأستاذ ومحارض يف عدد من الجامعات، مثل: برلني وميونيخ 

باألردن،  عامن  جامعة  مثل:  الجامعات  بعض  يف  زائرة  كأستاذة  عملت  كام  وبامربغ، 

وجامعة عني شمس بالقاهرة. وترتكّز أبحاث »نويفرت« عىل القرآن، تفسرياته، واألدب 

والّدراسات  الكتابات  من  عدد  ولها  املتوّسط،  األبيض  البحر  رشق  يف  الحديث  العريب 

املهّمة يف مجال القرآن ودراساته]]] نذكر منها:

-  القرآن ومناهج التفسري القرآين

]]]- املستعرب هو شخص يكون متأثر بالعرب من عدة نواحي إما لغوية أو اجتامعية أو اعتقادية واملستعرب غالبا يكون من 

.»Mozárabe« أصول غري عربية يعيش يف وسط عريب. ويسمى عند اإلسبان اإلسباين

]2]- لالطالع عىل مقاالت أنجليكا نوريث ميكن الرجوع اليها عرب الروابط اآلتية :رابط موقع ويكيبيديا باللغة اإلنجليزية

https://en.wikipedia.org/wiki/Angelika_Neuwirth: 

http://www.academia-net.org/profil/prof-dr-angelika-neuwirth/[[33978: رابط موقع أكادمييا
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هيئ�ة القرآن وُبنيت�ه ـ دراسة نقدّية آلراء أجنليكا نويفرت

- القرآن كنّص من العصور القدمية املتأخرة، مقاربة أوروبية.

Der Koran als Text der Spätantike: Ein europäischer Zugang, 20[0

- دراسات حول تركيب الّسور املّكيّة.

Scripture, Poetry, and the Making of a Community: Reading the 

Qur’an as a Literary Text, 20[4

- القرآن من حيث املضمون-تحقيقات تاريخيَّة وأدبيَّة يف البيئة األدبيَّة

Neuwirth, Angelika; Sinai, Nicolai; Marx, Michael 20[0. The Quran 

in context: historical and literary investigations into the Quranic milieu. 

Leiden: Brill. ISBN 9004[76888

ا أدبيًّا س، الشعر وصناعة املجتمع: قراءة القرآن بوصفه نصًّ - النّص املقدَّ

Neuwirth, Angelika 20[4. Scripture, Poetry and the Makin of a 

Community: Reading the Qur’an as a Literary Text. Oxford: OUP. ISBN 

9780[9870[644.5-

- موقع القرآن يف الفضاء املعريّف للعصور القدمية

Location The Quran In The Epistemic Space Of LateAntiquity

 Corpus Coranicum. )وقد أرشفت »نويفرت« عىل مرشوع )كوربس كورانيكوم

للعلوم  براندنبورغ   - برلني  أكادميية  بحثي من  القرآين( وهو مرشوع  )الجسم  ومعناه 

والعلوم اإلنسانية نحو طبعة نقدية من القرآن. ويهدف هذا املرشوع إىل توثيق الّنص 

القرآين من خالل مخطوطاته، ومن خالل نقله مشافهًة )القراءات(، ويرمي إىل استقراٍء 

التي تم حفظها والتي  القرآنيّة  للقراءات  شامٍل لشهادات املخطوطات األوىل، وكذلك 

وثّقها الرّتاث اإلسالمي. ومبا أّن نظام كتابة املخطوطات القرآنيّة القدمية يتيح -بسبب 

خلّوه من النقط واإلعجام- تعّدًدا يف الداللة، فقد تم اختيار الفصل بني نتائج البحث 
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يف املخطوطات، ونتائج البحث الخاّصة بالقراءات القرآنيّة. وعىل وفق ذلك فإّن التوثيق 

تقديُم  إضافة إىل  مًعا.  للطريقتني  واملتوازي  املزدوج  العرض  يتّخذ شكل  الّنيّص سوف 

تفسريٍ مستفيٍض يضع القرآن يف سياقات ظهوره التاريخي. وباآليت يكون التفسري املروم 

، أي؛ باعتباره نّصاً نشأ بالتدريج  سيدرس القرآن من منظوٍر تاريخيٍّ )دياكروينٍّ( تعاقبيٍّ

الّشكليّة واملضمونيّة واملفهوميّة، وكذلك  التّطّورات  الزمان، باحثًا عن  عرب عقدين من 

ما طرأ عىل الّنصوص القرآنيّة األوىل من إعادة تأويٍل أو تغيريٍ يف الّداللة عرب إحاالٍت أو 

إضافاٍت الحقٍة. وهذا التفسري يعتمد عىل مقاربٍة تنظر للسورة باعتبارها وحدًة، وأّن 

الّسور املكيّة عىل األقل -يف اتّفاقها الثّابت مع األناط البنائيّة املعهودة وأشكال الخطاب 

املناسبة- هي وحداٌت أدبيٌّة. ويعتمد هذا التفسري كذلك عىل استقراٍء واسعٍ للنصوص 

املوازية، يهوديًّة كانت أم مسيحيًّة]]].

ثانًيا: الخلفيات الفكرية ألنجيلكا نويفرت:

يتّضح من خالل قراءة مقالة »هيئة القرآن وبُنيته«، باإلضافة إىل مقاالت وكتب 

املتأخرة:  ا من العصور الكالسيكية  أخرى »لنويفرت« ككتاب »القرآن بوصفه نصًّ

قراءة أوروبية« أو »دراسات حول تركيب الّسور املكية«، يتّضح أّن هذه الباحثة 

مل تحيد عن  منهج املدرسة األملانيّة االسترشاقيّة، التي وضعها املسترشق »تيودور 

نولدكه« )930]م( يف كتابه »ملحوظات نقديّة حول الرتكيب واألسلوب يف القرآن«، 

فكثريًا ما نجدها تختار سورًة محّددًة مثل سورة يوسف، أو سورة الفاتحة، أو سورة 

الرحمن، وتكتب عنها، عىلشاكلة ما دعا إليه نولدكه.

ومن الّنامذج التي توّضح مدى تأثّرها بل تبّنيها آلراء نولدكه هو ما قالته يف 

 canonization and the problem of the عنوان  الّدراسة تحت  املقالة مورد 

 form and( وضمن مقال )التقديس ومشكلة الّسورة كوحدة( [[[ Sura as unite

structure of the Quran( فاعتربت أّن املشكلة تكمن يف  تقديس ترتيب وتأليف 

الّسور واعتباره وحيانيًّا. 

Corpus Coranicum  ملزيد من االطالع حول املرشوع: يراجع: سامر رشواين:  مرشوع املوسوعة القرآنية -[[[

[2[- Neuwrith, Form and structure…, E.Q. vol.2, pp., 246 – 247.
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أّما الخلفيّة الفكريّة واآلراء املسبقة للكاتبة، فإّن كتابات إنجليكا نويفرت تصّب 

يف معظمها يف املنحى الذي ال يُؤمن باملصدريّة اإللهيّة للقرآن الكريم، بل يرجع 

القرآن الكريم إىل شخص النبي واملجتمع األّول من املؤمنني، وهذا املنهج هو 

صياغته  يف  تأثّر  القرآن  أّن  وتعترب  القرآين«،  الّنص  »تاريخيّة  اسم  عليه  يطلق  ما 

بالرتاث اليهودي واملسيحي. 

ويف الّدراسات البحثيّة القرآنيّة يالحظ بأنّها كانت تسعى إىل ترسيخ نتائج بحثيٍّة 

حول القرآن تتاميز بها عن بقية املسترشقني، -حسب نظرها- أو مل تكن متعارفة 

يف الّدراسات االسترشاقية، مثل: إنّها تعترب أّن القرآن نشأ داخل الجامعة اإلسالميّة، 

أي من خالل الحوار بني النبي واملؤمنني، فهذا الحوار أنتج الّنّص القرآين، بينام كان 

املسترشقون ينسبون القرآن إىل شخص الّنبّي أو إىل الكتب املقّدسة الّسابقة...، وأن 

ا إسالميًّا، بل هو جزٌء ال يتجزّأ -يف رأيها- من الثّقافة القدمية  القرآن ليس فقط نصًّ

املتأّخرة والّنقاش الذي كان محتدًما بني تيّاراتها املختلفة. فالّنّص القرآين عىل وفق 

هذه الرؤية هو نتاٌج لثقافة العصور املتأخرة.

وتؤمن »نويفرت« بأّن بعض الّسور قد صيغت مرات عّدة، كام يف سورة ص؛ 

حيث تعترب أّن الّسورة قد خضعت ملراجعاٍت عديدٍة وقد متّت صياغتها ال أقل من 

مرّة واحدة، فهي تعترب أّن صورة ابليس مل تكتمل فيها، وترى يف سورة ص تطّوًرا 

لفكرة ابليس ورفضه الّسجود آلدم وهذا يعني تطّوًرا يف وصول القرآن إىل 

 ٱٻ  ٻ  ٻ   قوله:  يف  كام  )قرآن(  عليه  يطلق  يزال  ما  إذ  التقنني،  مرحلة 

هذه  ففي  البقرة.  سورة  يف  إال  تكتمل  مل  الصورة  أّن  نويفرت  وتزعم   .[[[ٻ
القرآيّن من نصٍّ متلوٍّ بني  الّنّص  املقالة تحاول نويفرت الربهنة عىل كيفيّة تحّول 

الجامعة إىل نصٍّ مكتوب. فهي تريد أن تفصل بني مرحلتني للقرآن القرآن الّشفوي 

أي املنقول مشافهة، والقرآن الكتبي أي املدّون يف املصاحف.

ويف البحث نفسه، ولتُأكّد أّن بعض القرآن مقتبٌس من التوراة واإلنجيل زعمت 

]]]- سورة ص، اآلية ].
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أّن قوله تعاىل: ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ]]]. بأن املقصود 

بـ )آيات الكتاب( هو ما ذكر يف الّسورة من أموٍر مقتبسٍة من الكتاب املقّدس، أّما 

)القرآن املبني( فهو القصص املكملة والتي ليس لها وجود يف الكتاب القدس.

فاعتربت »نويفرت« أن مصطلح )القرآن املبني( هو مكّمل، بينام )آيات الكتاب( 

يُعرّب عن  القرآن نفسه ويف ثالثة مواضع  أّن  الكتب األخرى، يف حني  مقتبس من 

 ،[[[ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  :الكتاب بأنّه مبني كقوله تعاىل

فهي تحاول يف دراساتها إسقاط تصّور العهدين عىل القرآن الكريم؛ ألنّها تعترب 

القرآن  »إّن  تقول:  بلغٍة جديدٍة،  ولكن  ملا سبق،  تبليٌغ  امليّك  بعده  القرآن يف  أّن 

بحسب الّسور املكيّة ال يريد تقديم جديٍد، بل مينح ما سبق تبليغه لغًة جديدًة«]]].

اإللهية  الوعود  اإلنساين:  واملستقبل  التاريخ  رؤيتا  عنوان:  تحت  لها  مقالة  يف 

أنّه  عىل  القرآن  عن  العاّمة  رؤيتها  نويفرت  تركّز  املقدس]]]،  والكتاب  القرآن  يف 

التدوين الذي يفرتض  البداية، ولذلك فهو يجمع بني  »نّص شــعائرّي ملقى منذ 

Recitation-Text  ، االنضباط، والّشفويّة التي تحيله إىل تقليٍد حي، أو نصٍّ متلوٍّ

وتوّضح نويفرت يف بحث لها معنى الدراسة التاريخية للقرآن، فتقول »إن الدراسة 

تدوينه، ومن خالل  قبل  أي  نشأته  القرآن يف فرتة  تعني بحث  للقرآن  التاريخية 

والتعامل  الوقت  ذلك  يف  املطروحة  األسئلة  عىل  اإلجابة  توضيح  يتم  النهج  هذا 

مع املعتقدات الّدينيّة لألديان األخرى التي تم قبولها جزئيًّا أو تّم التّفاوض عليها  

عىل  وكنموذج  بأخرى«]]].  واستبدالها  أيًضا  رفضها  تم  التي  أو  جزئيًّا  وتعديلها 

]]]- سورة الحجر، اآلية ].

]2]- سورة يوسف، اآلية ]. وكذا يف اآلية الثانية من سوريت الشعراء والقصص.

]3]-  أنجليكا نويفريت. القرآن جزٌء من أوروبا؟.

[4[-  Two Views of History and Human Future: Qur’anic and Biblical Renderings of Divine Promises

] .Journal of Quranic studies, vol. 5, issue [, 2005, pp-6]. نقاًل عن موقع املجلة: 

https://www.euppublishing.com/toc/jqs/[/5

]5]- القط، طارق: هل يعد القرآن جزًءا من العصور القدمية املتأخرة ألوربا؟ قراءة يف االسترشاق اإلملاين، مجلة كلية الرشيعة 

والدراسات اإلسالمية، مجلد35، العدد 2، 439]ه، جامعة قطر، ص 22]. 
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أجزاء  املقّدسة تعطي »نويفرت« نوذًجا، وهو  الكريم والرتانيم  القرآن  شعائريّة 

من سورة العلق فتقول: تبدأ واحدة من أقدم الّسور، سورة العلق 96: اآليات: ]-5، 

عىل الشكل اآليت:

 چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  
اآليات هي  أّن هذه  فتعترب   .[[[ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ
آيات إنشاديّة، مأخوذة من مصدر املزمور؛ لقد ظهر الخلق هنا بوصفه الحدث 

اإللهي األكرث احتفااًل به]]].

وأّن  املقدس]]]:  كالكتاب  األوريب  الرّتاث  من  جزٌء  القرآن  أّن  تعترب  أنّها  كام 

نشأة القرآن هي »نتاج جدٍل الهويتٍّ مع الثّقافة أو الثّقافات التي ظهر فيها«. كام 

ا من العصور الكالسيكيّة املتأّخرة: قراءة )مقاربة(  يؤكّد كتابها »القرآن بوصفه نصًّ

القرآن يف سياقه الذي نشأ فيه، وتعني كلمة  أوروبية«. فهي قراءٌة نسقيٌّة تضع 

الّسياق هنا الثّقافة الرّشق أوسطيّة للعصور الكالسيكيّة املتأّخرة. وبلغٍة أخرى إنّها 

 ، ال تنظر إىل القرآن، كنصٍّ ينتمي إىل الرتاث اإلسالمي فحسب، ولكن كنصٍّ تاريخيٍّ

وأفكاٌر  ويهوديّة  مسيحيٌّة  أفكاٌر  تسوده  فضاء  يف  جديدٍة  لتكّون جامعة  ووثيقة 

فلسفيٌّة أخرى. وبتعبريها »كنص يشرتك فيه األورويب غري املسلم واملسلم«.

وتستنكر نويفرت الّنظرة التقليديّة األوروبيّة للّنّص القرآين التي ترى أّن الّنبّي 

محمد هو الطرف الفاعل الوحيد املسؤول عن نشاة القرآن وتشكيل األمة اإلسالمية، 

الّنّص القرآين، وهو العالقة بني  الّنظرة أغفلت جانبًا مهامًّ داخل  معتربًة أّن هذه 

املبلّغ والجامعة اإلسالميّة األوىل، وهذا البُعد هو أكرب شهادة عىل التّطّور الداخيل 

للنص القرآين وعىل الظهور التدريجي للكتاب والجامعة املصاحبة له، فالقرآن ال 

]]]- سورة العلق، اآليات: ]-5.

]2]- انظر: نويفرت، أنجليكا: القرآن بوصفه نًصا من نصوص العصور القدمية املتأخرة، ترجمة بدري الحاكيمي، مؤسسة مؤمنون 

بال حدود، ص 0-9].

]3]- انظر: بوطيب، رشيد: »آنجيليكا نويفريت والقرآن الكريم … آفاق القراءة وحدودها«، وهي قراءة يف كتابها: القرآن بوصفه 

/https://ar.qantara.de .نصاً من العصور الكالسيكية املتأخرة: قراءة أوروبية
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عن عرص  يعرّب  نقاًشا جامعيًا  بوصفه  بل  واحد،  ملؤلف  ا  نصًّ بوصفه  فهمه   ميكن 

.الّنبّي محمد

فالبحث يف الّدراسات القرآنيّة هو جزٌء من البحث يف العصور القدمية املتأّخرة 

أّن  وطاملا  واملسيحي.  اليهودي  الرّتاث  هذا  االعتبار  عني  يف  تأخذ  أن  يجب  التي 

القرآن نشأ يف بيئٍة مليئٍة بالرّتاث اليهودي واملسيحي والتي تعّد طبًقا لنويفرت إرثًا 

أوربيًّا، فإّن القرآن جزٌء من العصور القدمية املتأّخرة ألوروبا.

إىل  القرآن  انتامء  يعني  املتأخرة  القدمية  العصور  بخلفيّة  القرآن  قراءة  وإن 

الثّقافة اليهوديّة واملسيحيّة التي تُعترب أوروبيّة]]]. 

والنتيجة التي ميكن فهمها من دراسات نويفرت املختلفة أّن الّنبّي ليس وحده 

التي كانت حوله دوٌر يف  القرآين، بل للجامعة األوىل  الّنّص  املسؤول عن تشكيل 

الّنص  انعكست داخل  ذلك، وحيث كانت لهم خلفياٌت مسيحيٌّة ويهوديٌّة، فقد 

القرآين، فهي بهذه النتيجة ال تختلف عن غريها من املسترشقني يف الّنظر إىل برشيّة 

ا حواريًّا وتفاعليًّا مع الّنبّي والجامعة األوىل، فهي  الّنّص القرآين وإن كانت تعتربه نصًّ

ال تنظر إليه كنصٍّ أحادّي الطّرف كام هو سائٌد يف الّنظرة الغربيّة للّنّص القرآين.

مقالة نويفرت يف: هيئة القرآن وبُنيته:

نتناول بالبحث مقالة »هيئة القرآن وبُنيته« دراسًة ونقًدا، من خالل عرض أبرز 

أفكارها يف هيئة القرآن وبنية القرآن الكريم، ثم الّنقد واملناقشة، وسنقّسم الّنقد 

إىل ثالثة أقسام: نقد املصادر، نقد املنهج، نقد املضمون.

أّوالً: محتوى املقال: وقد تضّمنت املقالة أفكاًرا عّدة، ميكن تلخيصها بالنقاط 

اآلتية:

]. استفادت »نويفرت« من املنهجيّة املعتمدة عىل الّنقد األديب ونقد الّشكل 

النّص  الكائن يف  األديب  املقصد  التّحريري، وأبدت إرصاًرا عىل  والّنقد  الّنوع  ونقد 

]]]- القط، طارق: هل يعد القرآن جزًءا من العصور القدمية املتأخرة ألوربا؟ قراءة يف االسترشاق اإلملاين،)م.س(، صص 22]-24].
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نفسه، وعىل الباحث أن يدرس حقيقة تركيب القرآن بوصفها جزًءا ذا معًنى من 

املقصد األديب العامِّ للنّص.

2.  حّددت نويفرت الّسورة باعتبارها الوحدة الرتكيبيّة األساسيّة للقرآن، فوفًقا 

ويف  للقرآن.  الفرادة  تامِّ  أديبٍّ  كنوٍع  املكية-  الّسور  -وخاّصة  السورة  تعمل  لها، 

دراساتها يف منتصف التسيعنيات، تصف طوال الّسور بأنّها سالسل تجميعٍ آلياٍت 

منفصلٍة، وقد يكون حصل عندها تغيري يف املوقف نوًعا ما بعد أن قّدم »زاهنسري« 

حول وحدة الّسور الطوال، ولكن رغم ذلك ما زالت ترّص أّن بعض املواضع يف سورة 

البقرة حتى سورة يونس، ليست ذات بنيٍة متّسقٍة، وإّنا نتيجة جمعٍ مل يتسّن لنا 

الوصول إىل إعادة تشكيل لها حتى اآلن]]]. 

3. اعتربت أنّه ميكن عن طريق تحليل الّسورة املفردة -من ناحية كلٍّ من طولها 

للباحث  لها-  املقّدر  الخاّص  الزمني  والتسلسل  األديب  وشكلها  ومحتواها  وِبنيتها 

الحديث أن يقف عىل األناط املميّزة التي يطبّقها عىل الّسور األخرى، ولذا يتوّجب 

علينا فهم النّص من خالل النّص؛ أي استخدام النّص أداًة انعكاسيًّة لتحليِل ذاته.

القرآن  إىل  وتالوٌة شعائريٌّة، مشرية  أنّه صالٌة طقوسيٌّة  القرآن عىل  تصوير   .4

فهم  رضورة  إىل  »نويفرت«  تتّجه  ليتورجيًّا]]].  ا  نصًّ  )Rezitationstext( باعتباره 

قصار الّسور القرآنيّة عىل أنّها كلٌّ شعائريٌّ ُوضع بعنايٍة لغرض التاّلوة يف مجلٍس 

واحٍد. طبًعا هذا التّوّجه يف قبال من يرى أّن الّسور القرآنيّة باعتبارها وحداٍت كّل 

سورٍة تشّكل وحدًة خاّصًة.

5. اتِّباعها التسلسل الزّمني للّسور الذي أّسسه نولدكه )Nöldeke(، فعمدت 

مبكرة  ثالث:  مجموعاٍت  إىل  املّكيّة  الّسور  بتقسيم  تحليلها  صوغ  إىل  نويفرت 

ووسطى ومتأخرة. ثم اتّجهت إىل تحليل تقسيم اآلية، وتراكيب القافية، وتراكيب 

]]]- كالر، ماريانا: مقاربات )نقد–نصيّة( لبنية السورة القرآنية: الجمع بني القراءتني التزامنية والتعاقبية لسورة البقرة، ترجمة: 

حسام صربي، ومحمود نجاح، ص0].

]2]- الطقس أو الليتورجيّا هو التعبري الحضاري والثقايف عن إميان جامعة ما، يف زمن ما، ولحدث ما.
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اآلية، واملكّونات الّداخليّة للّسورة. حيث طرح ثيودور نولدكه تسلساًل زمنيًّا شاماًل 

ألجزاء القرآن يف كتابه »تاريخ القرآن« عام 860]م. فيه، 24 سورة مدنيّة، والباقي 

متتاليٍة  فرتاٍت  ثالث  بني  التمييز  خالل  من  املّكيّة  للّسور  تفصياًل  قّدم  ثم  ميك. 

)مكيّة مبكرة، مكيّة وسطى، مكيّة متأّخرة( بناًء عىل امليزات األسلوبيّة واملحتوى. 

جريئٍة  صوٍر  مع  القوّي  الّشعري  بشكلها  املبكرة  املّكيّة  الفرتة  يف  الّسور  وتتميّز 

وقوايف قصريٍة وإيقاعيٍّة، وكذلك عن طريق استهاللها بالقسم يف البداية. يف الفرتة 

املّكيّة الوسطى، ازدادت اآليات طواًل تدريجيًّا، وأصبح اسم الرحمن لله شائًعا. يف 

الفرتة املّكيّة املتأّخرة، تصبح اآليات أطول، ويسري اإلسلوب باتّجاه الّنرث أكرث، وبالتايل 

يقرتب من أسلوب الفرتة املدنيّة. بشكٍل عاٍم، يبدو التسلسل الزّمني لسور نولدكه 

عىل الشكل اآليت:

ــرة : 96 ، 74 ، ]]] ، 06] ، 08] ، 04] ، 07] ، 02] ، 05] ، 92 ، 90 ، 94 ،  ــة املبك ــرتة املكي الف
 ، [00 ، 84 ، 53 ، 8[ ، 82 ، 99 ، [0[ ، 73 ، 85 ، [03 ، 95 ، 87 ، 68 ، 80 ، 9[ ، 86 ، 97 ، 93

[ ، [[4 ، [[3 ، [09 ، [[2 ، 55 ، 70 ، 56 ، 52 ، 5[ ، 69 ، 83 ، 75 ، 89 ، 88 ، 78 ، 77 ، 79

الفــرتة املكيــة الوســطى: 54 ، 37 ، ]7 ، 76 ، 44 ، 50 ، 20 ، 26 ، 5] ، 9] ، 38 ، 36 ، 43 ، 72 ، 
[8 ، 27 ، [7 ، 25 ، 2[ ، 23 ، 67

ــرة: 32 ، ]4 ، 45 ، 6] ، 30 ، ]] ، 4] ، 2] ، 40 ، 28 ، 39 ، 29 ، ]3 ، 42 ،  ــة املتأخ ــرتة املكي الف
[3 ، 6 ، 46 ، 7 ، 35 ، 34 ، [0

ــة: 2 ، 98 ، 64 ، 62 ، 8 ، 47 ، 3 ، ]6 ، 57 ، 4 ، 65 ، 59 ، 33 ، 63، 24 ، 58 ، 22 ،  ــرتة املدني الف
5 ، 9 ، 49 ، [[0 ، 60 ، 66 ، 48

يف  كأقفاٍل،  الجملة  وتركيب  القافية  ترى  فإنّها  اآلية،  تقسيم  إىل  بالنسبة   .6

مفهوٍم تدعوه  )Reimpotenz(: يف بحثها حول تركيب القافية، متيّزت نويفرت عن 

أسالفها يف التّعامل مع القافية القرآنيّة كيشٍء مختلٍف كليًّا عن القافية الّشعريّة 

والّسجع، ووصلت إىل نتائج مهّمة يف هذا املجال.

ف نويفرت القوايف الخاّصة بسور الفرتة املكيّة املبكرة إىل مثانني نوًعا  7. تصنِّ

مختلًفا من القوايف، وسبع عرشة قافية للفرتة املتوّسطة، ومثاٍن للفرتة املكية املتأخرة. 

8. تتطرّق نويفرت إىل الرتكيب العاّم للسورة واألجزاء املكونة لها. وعىل الضّد 
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نويفرت  تفهم  الواحدة،  املرة  يف  آياٍت  بضَع  الوحي  لنزول  التقليدية  النظرة  من 

أنّه حتى الّسور األطول قد ُوجدت كوحدٍة تركيبيٍّة واحدٍة؛ وبالتايل ال يكون طول 

الّسورة وليد الّصدفة، بل إّن ذلك يعكس عوامل املقاصد الرتكيبيّة. وتتمثّل املعايري 

التي اقرتحتها لتحديد البنية والعنارص الرتكيبية فيام يأيت:

القافية. 	 

بنية اآلية وطولها.	 

السامت األسلوبيّة.	 

اللّغة الخاّصة. 	 

تغري الصوت أو املوضوع.	 

الرتابط املمكن بني أيٍّ من املعايري املذكورة باألعىل.	 

املعايري،  تلك  بعض  دمج  بواسطة  مالحظٍة  إىل  الوصول  يف  الفكرة  تكمن   .9

أّن  التّغايض عن  أنّه ال ميكن  للّسورة، كام  يتقّدم تحليل األجزاء املؤّسسة  وبذلك 

املقارنة ال يجب أن تقام داخل الّسورة الواحدة بل بني سوٍر عّدة. 

ثانًيا:نقد املقالة:

1. نقد املصادر: من األمور املهّمة يف املقاالت العلميّة هي املصادر التي يعتمد 

صلٍة  ذات  املصادر  هذه  تكون  أن  مبكان  البداهة  ومن  بحثه،  يف  الباحث  عليها 

بالبحث، وذات قيمٍة كونها مصادر أساسيّة، وإّن تجاهل املصادر األساسيّة واالعتامد 

عىل مصادر ثانويٍّة أو كتٍب ومقاالٍت غري عربيٍّة كام هو الّسائد يف أكرث الّدراسات 

االسترشاقيّة يضّعف البحث كام ال يخفى ويحرّفه عن الوصول إىل مبتغاه. 

وقد اعتمدت الكاتبة عىل نوعني من املصادر كام  أوضحت يف بداية مقاالتها، 

)Secondary( :واملصادر الثانويّة )preliminary( :هام: املصادر األوليّة
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أنّها  القرآن«  وبنية  »هيئة  يف  أنجليكا  دراسة  يف  الواضحة  الّضعف  نقاط  ومن 

الرتجمة  املثبت يف  األصليّة، وذلك حسب  املصادر  اقترصت عىل مصدٍر واحٍد من 

الفارسيّة للموسوعة، وهو كتاب »التبيان« البن القيم الجوزية]]]. وتّم تصنيفه تحت 

عنوان »املصدر األصيل« وباقي املصادر بعنوان »مصادر فرعيّة«. وكتاب »التبيان يف 

أقسام القرآن« هو كتاب من كتب التفسري ، ألّفه ابن قيم الجوزية )]69 هـ ]75 هـ( 

يتناول فيه جميع املواضع التي ورد فيها القسم رصيًحا أو ضمًنا يف القران الكريم، 

مبتدئًا باآليات وعرضها من آخر املصحف إىل أّوله مناقًشا ومبيًّنا تفسري اآليات يف 

الّسور القصرية التي تبتدئ بالقسم حتى نهايتها، وموّضًحا عالقة القسم يف الّسورة 

باملقسم عليه وجواب القسم، وعالقة القَسم بالّسورة نفسها وما ورد فيها من معاٍن. 

وقد ضّمن املؤلف كتابه هذا اختالفات املفرّسين واللّغويني يف اآليات املذكورة عند 

القَسم مرّجًحا بعض األوجه عىل بعض، وقد يستطرد يف بعض اآليات فيخرج إىل معاٍن 

أخرى خارجة عن القسم. ومن الواضح أّن ما صّنفته من املصادر األصليّة ال يرتبط 

بشكٍل مبارٍش ببنية القرآن وهيئته وإن أشار أحيانًا إىل ذلك.

يف  القافية  لبحث  تعرّضت  عندما  املصادر  إشكاليّة  نفس  يف  الكاتبة  ووقعت 

املقال أي فواصل اآلي، ومل تستند عىل املصادر األصليّة أيًضا يف هذا  املجال، مع 

باقي  تجاهل  ولكن  للبحث،  مفيٌد  وأنّه  بابه  يف  »التبيان«  كتاب  بأهميّة  التّنويه 

العلميّة تجاوز  الّناحية  وال يصّح من  املقالة.  املصادر يؤّدي إىل ضعٍف علميٍّ يف 

تناسب  الدرر يف  »نظم  اآليات كموسوعة  مناسبات  ألّفت يف مجال  التي  الكتب 

اآليات والسور« لربهان الدين البقاعي، أو ما كتبه فيام بعد السيوطي أو غريهام. 

بل قد طرح علم من علوم القرآن الكريم بعنوان »علم املناسبات«، وبغّض الّنظر 

بعضها  مع  وعالقاتها  الّسور  مناسبات  فإّن  املباحث  هذه  يف  العلمي  الرأي  عن 

الواحدة من  الّسورة  داخل  روابطها  أي  الّسورة  اآليات يف  مناسبات  إىل  باإلضافة 

املباحث ذات الّصلة املبارشة بهئية القرآن الكريم وبنيته، بل هناك من يذهب إىل 

أكرث من املناسبة إىل نظام القرآن الكريم كام هو رأي عبد الحميد الفراهي. فمن 

]]]- دائرة املعارف قرآن، الرتجمة الفارسية، ج3، شكل وساختار قرآن، انتشارات حكمت، ص 555.
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إىل خلٍل واضٍح يف  أّدى  املصادر  أو  الّدراسات  إىل هذه  الرّجوع  أّن عدم  الواضح 

جسم املقالة ونتائجها التي توّصلت إليها.

ومن املصادر املهّمة يف بحث »الفواصل القرآنيّة« كتاب إحكام الراي يف أحكام 

اآلي »ابن الصائغ الحنفي«، وقد أطلعنا عىل الكتاب جالل الدين السيوطي، وميكن 

القول إّن الّسيوطي نقل يف كتابه اإلتقان خالصة كتاب ابن الصائغ]]]. وهناك كتب 

ودراسات أخرى تتعلّق بعدد آي القرآن منها: كتاب »البيان يف عد آي القرآن« أبو 

عمرو الداين، وأرجوزة للشاطبي بعنوان: »ناظمة الزهر يف علم الفواصل«، وكتاب: 

»سعادة الدارين يف بيان وعّد آي معجزة الثقلني« محمد بن عيل بن خلف الحسيني.

وإذا أضفنا ما كتبه العلامء حول الفواصل القرآنية يف ثنايا كتبهم سنصل إىل 

عرشات األبحاث يف هذا املجال، عىل سبيل املثال نذكر أيًضا »معاين القرآن« للفراء 

املتوىف سنة 207 ه. ولعلّه أّول من فتح باب تغريُّ الّنطم واختالفه ملناسبة الفواصل، 

وقد ذكر ناذج متعّددة عىل ذلك. ويظهر من هذه النامذج أّن الفرّاء كان يعتقد 

أّن القرآن الكريمكأّنا كان يعمد إىل حتقيق الّنسق الّصويت بغّض الّنظر عن تسجيل 

مالحظات عىل هذه الّدراسة، ولكن الّنسق الّصويت والّنربة وما شاكل ذلك كانت 

أنكر عىل سبيل  فقد  العلامء،  بني  السنني، وهي مورد جدل  مئات  مطروحًة من 

املثال ابن قتيبة بعض كلامت الفرّاء.

ونرى بحثًا تفصيليًّا للفرق بني الفواصل القرآنية واألسجاع عند الرماين يف رسالته 

»النكت يف إعجاز القرآن«. ولعّل من أهّم األبحاث حول الفاصلة القرآنيّة ما كتبه 

واللفظي  املعنوي  الجامل  وبنّي  القرآن«  تفسري  »الكشاف يف  كتابه  الزمخرشي يف 

للفاصلة القرآنية]]].

أما السيوطي فله كالم عن الفواصل يف كتبه املتعّددة وهي: »التحبري يف علم 

]]]- انظر: السيوطي، جالل الدين: اإلتقان يف علوم القرآن، ط ]، بريوت، دار الكتاب العريب، 424]ه.ق/2003م، ج2، ص 99 

وما بعدها.

]2]- انظر: املوارد التي ذكرها الزمخرشي يف هذا املجال نذكر منها: الكشاف، ج]، ص 83]. وج2، ص 39؛ انظر: محمد أبو موىس، 

محمد: البالغة القرآنية يف تفسري الزمخرشي، ط2، مرص، مكتبة وهبة، 988]، ص 368-367.
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التفسري« و»معرتك األقران يف إعجاز القرآن« و»اإلتقان يف علوم القرآن«، وإذا أضفنا 

القرآن وبالتحديد علم  التي أهتّمت مبباحث متشابه  الكتب  الّدراسات  إىل هذه 

التنزيل  الكسايئ. درة  القرآن: عيل بن حمزة  قبيل: متشابه  اللّفظي من  املتشابه 

القرآن: محمود بن  التأويل: الخطيب اإلسكايف. والربهان يف توجيه متشابه  وغرّة 

حمزة الكرماين. هداية املرتاب وغاية الحفاظ والطالب يف متشابه الكتاب: عيل بن 

محمد السخاوي. مالك التأويل القاطع بذوي اإللحاد والتعطيل يف توجيه املتشابه 

اللفظي من آي التنزيل: أحمد بن الزبري الغرناطي. كشف املعاين يف املتشابه من 

املثاين: القايض بدر الدين بن جامعة. وغريها من الكتب يف هذا املجال، وباإلضافة 

إىل كتب املعارصىن.

والرّكون  املصادر  كّل هذه  تجاهل  تّم  ملاذا  املقال:  إىل  املوّجه  األّول  والّسؤال 

القرآن  بنية  والذي هو  البحث،  له مبورد  بنظرنا ال عالقة  واحد، وهو  إىل مصدر 

والروابط املنطقية بني اآليات والفواصل القرآنية؟ نعم الكتاب أساس يف مباحث 

»القسم يف القرآن« وهو جزء من املقالة، فقد تعرّضت الكاتبة لبحث »القَسم« يف 

 Oaths and oath clusters introductory and intra-textual( :املقال بعنوان

sections(: وهذا العنوان ال شّك أّن املصدر األصيل له هو كتاب التبيان البن القيم 

الجوزية.

2. نقد منهج املقالة:

 أ. منهج الّنقد األديب: إّن املناهج التي أفرزتها الّدراسات االسترشاقيّة وباألخص 

منهج الّنقد األديب الحديث، ونظريّة »التناص«]]]، هي من املناهج املهّمة يف مجال 

نقد وتحليل النصوص البرشيّة غري اإللهيّة، فالّنّص البرشّي يف هذه الحالة يشّكل 

مجااًل خصبًا للمامرسة الّنقديّة يف ضوء املناهج الحديثة؛ ألّن ظروف تشّكل الّنّص 

اللّساين  الّدراسات، فعىل سبيل املثال عندما نُعمل املنهج  تسمح بهكذا نوع من 

أخرى، وهذه  إىل نصوص  النص يشري  أن  يقرر  السميوطيقي«  »التحدي  كتابه  إىل »كريستيفا«. يف  تعود  التناص،  فكرة   -[[[

الخاصية يطلق عليها، »التناص«، وهي فكرة »مقرتحة من قبل »جوليا كرستيفا«، إنها تتضمن أن أي ملمح يف الخطاب يرتد 

إىل نصوص أخرى«.
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أمثال  أّن  أخرى- سنجد  إىل  بيئٍة  تختلف من  -التي  الشعبيّة  األمثال  الحديث يف 

عن  فضاًل  األخرى  العربيّة  املجتمعات  أمثال  عن  تختلف  مثالً  اللّبناين  املجتمع 

األمثال  هذه  مدلوالت  تشّكل  كيفيّة  يف  نتأّمل  وعندما  العربيّة.  غري  املجتمعات 

الّشعبيّة بناًء عىل الخلفيّة االجتامعيّة، فإنّنا سنخرج حتاًم بنتائج صحيحٍة ودقيقٍة، 

فكم من مثٍل أو عبارة أو لفظة أو جملة لها داللة إيجابيّة يف مجتمعٍ ما، بينام هي 

نفسها لها داللة سلبيّة يف مجتمع آخر، فهناك اتّفاق يف دواٍل معيّنٍة بينام يكون 

ينفك عن مؤثّرات  أن  البرشي  للّنّص  املدلوالت؛ وذلك ألنّه ال ميكن  االختالف يف 

ساعدت أو أثرت يف تشّكله أيًّا كان هذا التّأثّر.

ومن الرّشوط البديهيّة لتطبيق أّي منهٍج أن يكون الّنّص أو العيّنة مورد الّدراسة 

قابلًة لذلك، ويف مورد بحثنا ليك نطبّق منهج الّنقد األديب عىل نصٍّ معنّي ال بّد أن 

، ولكن عندما يكون البحث  يكون الّنّص يقبل بطبعه هذا املنهج كأّي نصٍّ برشيٍّ

؛ ألّن القرآن الكريم نزل بلفظه ومعناه عىل  عن الّنّص القرآين فنحن أمام نصٍّ إلهيٍّ

رسول الله كام يعتقد املسلمون أصحاب الّنّص أنفسهم، وهذا يعني أّن املنهج الذي 

ينطبق عىل الّنّص البرشي ال ينطبق عىل الّنّص القرآين بتاتًا، خاّصة وأّن إعامل منهج 

الّنقدّي هو  األديب  املنهج  فاإلشكال عىل  الّنّص،  التحميل عىل  نوع من  الّنقد هو 

إشكاٌل فلسفيٌّ معريفٌّ، مبعنى أّن طبيعة الّنّص القرآين ال تسمح بذلك، والدليل عندنا 

 عىل هذه التّفرقة بني القرآن وغريه من الّنصوص األخرى حتى نصوص الّنبّي

وأهل البيت هو اإلعجاز اللفظي والبياين للقرآن الكريم. طبًعا هذا ال يعني أنّنا 

نوافق أو ال نوافق عىل دراسة الّسّنة الّنبويّة بهذا املنهج فهذا بحث آخر.

ولذا ال يصّح الّنظر إىل القرآن والّسّنة املطّهرة عىل أنّهام جزٌء من الّنصوص األدبيّة 

املحضة، بل ال بّد من مراعاة الوضع األصيل املقّدس لكليهام، بحيث ال نحكم وال نقيّم 

أيًا منهام باملقاييس األدبيّة ذات الوضع البرشي املحدود، والتي ال ميكننا من خاللها 

الّنّص القرآين، نعم ميكن االستفادة من هذه اآلليات يف رشح وتفسري  الحكم عىل 

وتحليل وإثبات إعجاز الّنّص املقّدس دون إصدار حكم وتقييم عليه. 
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البرشي، أي الرّتاث اإلنساين أو الّنظر إليه كأحد إبداعات الّنّص األديب اإلسالمي كام 

األدبيّة  »الّدراسة  أّن  فالصحيح  املعارصين]]]،  الباحثني  بعض  دراسات  يف  بالفعل  نرى 

ذلك يف  يتّم  أن  ولكن عىل  قصوى،  الرّشيف رضورة  الّنبوّي  والحديث  الكريم  للقرآن 

املقّدس من حيث املصدر والصياغة، وأن  الخاّص من حيث مراعاة وضعهام  سياقهام 

وتراعي  الّسياق  هذا  طبيعة  مع  تتّفق  ومصطلحات  منهج  خالل  من  الّدراسة  تكون 

اإليطالية،  املسترشقة  تقول  البرشي«]]].  النتاج  وبني  بينه  تخلط  أن  دون  خصوصياته 

»لورافيشيا فتغلريي«: »ليس مثة أميا نط لهذا األسلوب )أي أسلوب القرآن( يف األدب 

العريب الذي تحدر إلينا من العصور التي سبقته، واألثر الذي يحدثه يف الّنفس البرشيّة 

إنا يتّم من غري أميا عون عريض، أو إضايف، من خالل سموه السليقي، إّن آياته كلّها عىل 

تؤثّر يف نفسها وجرسها،  أن  بد  تعالج موضوعات ال  البالغة عندما  مستوى واحد من 

كموضوع الوصايا والنواهي وما إليها«]]].

الّنظر  باختصار هو  البنيوي  املنهج  القرآن:  دراسة  البنيوي يف  املنهج  نقد  ب. 

يف التصميم الداخيل لألعامل األدبيّة مبا يشمله من عنارص رئيسٍة تتضّمن الكثري 

البنية  مفهوم  ويقوم  آَخر.  عنرًصا  عنرٍص  كّل  يتّبع  بحيث  الرّموز والّدالالت،  من 

بالّنقد  متّصلة  عّدة  قضايا  عىل  األديب  الّنقد  يف  البنيوي  املنهج  يف   :)structure(

األديب، هي حسب بياجيه: 

الوجود الكيّل: فالبنية موجودة يف الكّل ال يف األجزاء، وكان هذا التّصّور الكيّل، 

هو جوهر الّنظريّة البنيويّة. 

التحّول: أي الحركة الّداخليّة للبنية، التي تحفظ لها ثراءها داخل الّنّص األديب، 

دون حاجتها للعودة إىل عنارص خارجيّة.

]]]- ومن هذه الدراسات نذكر اآليت : األدب اإلسالمي سامته وأصوله : محمد حسن بريغش ،األدب اإلسالمي وصلته بالحياة: 

محمد الرابع الحسني الندوي، األدب اإلسالمي بني النظرية والتطبيق: صابر عبد الدايم ، خصائص القصة اإلسالمية: مأمون فريز 

جرار وغريهم من النقاد والباحثني اإلسالميني.

]2]- سيّد عبد الرازق، سيّد: املنهج اإلسالمي يف النقد األديب، ط]، بريوت، دار الفكر املعارص، 2002م، ص 45.

]3]- لورافيشيا، فاغلريي: دفاع عن اإلسالم، ترجمة: منري البعلبيك، ال ط، بريوت، دار العلم، 963]، ص56.
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الذايّت: أي التناسق يف كيان البنية، من خالل قوانني داخلية لها، تنظّم حركتها 
وتطّورها ونّوها.]]]

وقد حاول البنيويّون يف املنهج البنيوي يف النقد األديب التقليل من املعلومات 

املتصلة باملؤلف، والبيانات املحيطة به، بحيث ال تصبح نقطة االرتكاز األساسيّة 

يف دراسة األدب، إّنا عىل الدراسة األدبية االنطالق من النص ذاته، وبالنظر داخل 

النص األديب فقط، ينظر إىل النص األديب يف املنهج البنيوي يف النقد األديب عىل أنه 

نص مغلق، وهذا النص يتمتع بقيمة ذاتية، وبالتايل هو مستقل بذاته متحرر من 

التبعية الخارجية، وهو يقوم عىل نظام من االنضباط، يظهر من خالل ما تتميز به 

بنيته من نظام كيّل]]].

أن  تحاول  الجدل  عالقة  والتاريخ«:  »القرآن  بعنوان:  لنويفرت]]]  مقالة  ويف 

تكتشف العالقة الحقيقيّة بني القرآن والتاريخ، وتؤكّد أنّه ال بّد من دراسة القرآن 

دراسًة بنيويًّة، أي من داخل النص ال من خارجه؛ يك نفهم حقيقة تطّوره، وتنتقد 

ولوكسمربغ  واللينغ،  وانسربا،  أمثال:  بها  قام  التي  األخرى  االسترشاقية  املحاوالت 

التّدوين  قبل  ما  قرآن  وأّن  القرآين،  الّنّص  يف  ما  تطّور  حصول  وتؤكّد  وغريهم. 

يســتحيل علينا معرفة حقيقته، وكّل ما ميكننا فعله هو اكتشاف هذا التّطّور من 

اآلتية: هل  القضيّة  اليوم حول  يتمركز  االختالف  أّن  تؤكّد  نفسه. كام  الّنّص  بنية 

القرآن ميثل حقيقة ما قاله النبي أمام مستمعيه؟ أم أنّه كتاٌب كتب يف أزماٍن الحقٍة 

انبثقت من بيئات الفرق اإلسالميّة؟

وتعترب نويفرت أّن الّدراســة البنيويّة للّنّص هي أفضل وســيلة ملعرفة تطّوره. 

.www.alukah.net :عبد الله أحمد جاد الكريم حسن: "البنية والبنيوية"، نقاًل عن -[[[

.www.alukah.net ،2]- سلطة النص وموت املؤلف[

Journal of Qur’anic Studies .[6-[ 3]- مجلة الدراسات القرآنية ، املجلد الخامس، عدد ]، عام 2003م، ص[

Qur’an and History – a Disputed Relationship. Some Reflections on Qur’anic History and History in 

the Qur’an.Volume 5  Issue [pp. [–[8 ،April, 2003. نقاًل عن موقع املجلة: https://www.euppublishing.com.
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.CANONISTION OF THE TEXTأو  TEXT

ال يوجد دراسات نقدية بني املســلمني عن تاريخ الّنّص القرآين وتطّوره كام حدث 

الّنقديّة  األوروبيّة  الّدراسات  أّدت  إذ  أوروبا؛  املقدس يف  الكتاب  دراســة  لتاريخ 

للكتاب املقّدس إىل نرش الفكر العلامين وتخفيف قبضة الكنيســة واحتكارها لفهم 

الّنّص التورايتّ واإلنجييل. 

والّسؤال كيف ميكن أن نحلّل أو أن ندرس القرآن بواسطة الّنظريات التّاريخية 

التاريخ  ومنها:  نستخدمها  أن  يجب  عديدٌة  علوٌم  هناك  برأيي  وتقول:  الحديثة؟ 

وعلم اآلثار والاّلهوت وغريها؛ لدراسة القرآن، عىل أنّه ضمن اإلرث الهلينستي]]] 

وليس عىل  الّنّص  عىل  تركّز  أن  يجب  والّدراسة  األدىن.  الرشق  يف  السائد  واإلرث 

األحداث التــي كانت خارج الّنــّص. وهذا االتّجاه هو عكس االتّجاه الســائد الذي 

يبحث عن أصول القــرآن خارج الّنّص.

للّنّص هي أفضل وســيلة ملعرفة  البنيويّة  الّدراســة  أّن  كام تعترب »نويفرت« 

تطّوره، وما يرتبط ببحثا هي: »البنيويّة يف مجال الّنقد األديب«، يرى املنهج البنيوي 

منها  كلٍّ  هويّة  تتوقف  متامسكٍة،  عنارص  من  ٌن  مكوَّ كلٌّ  األديّب  العمل  بنية  أّن 

وفاعليّته عىل ما عداه، وال ميكن أن يكون ما هو إال بفضل عالقاته مبا عداه، هذا 

التّصّور الكيّلّ يعني أّن القصيدة عىل سبيل املثال، ليست مجموعًة من األبيات، وإّنا 

هي بنيٌة كليٌّة تركبيٌّة تتشكَّل من بنى جزئيّة هي: اإليقاعيّة، املعجميّة، الرتكبيّة، 

]]]- العرص الهلنستي فرتة يف التاريخ القديم كانت فيها الثقافة اليونانية تذخر بالكثري من مظاهر الحضارة يف ذلك الحني. 

وقد بدأت بعد وفاة اإلسكندر األكرب عام 323 ق.م، واستمرت حوايل 200 سنة يف اليونان وحوايل 300 سنة يف الرشق األوسط. 

ويستخدم اصطالح هيلينستية لتمييز هذه الفرتة عن الفرتة الهلينية وهي فرتة اإلغريقيني القدماء التي اعتربت أوج عبقرية 

وعظمة الفكر والعلوم والفلسفة اإلغريقية يف ظل االمرباطورية األثينية.

وقد استحدث مصطلح هلنستية املؤرخ يوهان جوستاف دريزن يف منتصف القرن التاسع عرش، صاغ املصطلح الهلنستي لإلشارة 

 Geschichte des« إىل الفرتة التي انترشت فيها الثقافة اليونانية يف العامل غري اليوناين بعد غزو اإلسكندر يف عمله الكالسييك

/https://ar.wikipedia.org/wiki :تاريخ الهلنستية(. نقاًل عن( »Hellenismus

وما يدعيه هوالء أن الحضارة اإلسالمية )ال الدين اإلسالمي( مدينة للرتاث الهيليني، وأن اإلبداع العلمي اإلسالمي هو صناعة 

إغريقية استوردها املسلمون من دون أي إضافة.
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املجازيّة، الرّمزيّة، ...، يف تحكُّم ذايت، تتعاضد، ويف حركة تشكٍُّل تُفيض إىل تشّكل 

بنيٍة كليٍة تنطق بالّداللة. يفيد هذا أنَّ النَّص نفسه، بوصفه بنيًة كليًة تتشكُّل من 

بنياٍت جزئيٍّة، هو موضوع الّدراسة البنيوية.

فال ميكن يف الّنقد البنيوي إعطاء أّي قيمٍة ألّي عنرٍص خارج الوضع الذي يشغله 

د موقع هذا العنرص يف هذه البنية وفاعليته  يف البنية الكليّة، فالتحليل البنيوي يحدِّ

يف تشكيلها، ويتدرَّج تحليل الّنّص الّشعرّي، عىل مستوى التّزامن كام يأيت:

ناتها.	  البنية الكليّة ومكوِّ

املكّون الصويت، وزن، تنغيم، ونرب.	 

يف، الوحدات الرّصفية وأبنيتها.	  املكوَّن الرصَّ

املكّون املعجمي: الكلامت وهوياتها وحقولها وخصائصها.	 

املكوَّن الرتكيبي: الجمل وأنواعها وخصائصها.	 

ن املجازي: مختلف أنواع املجاز، واالنزياح.	  املكوِّ

املكّون الرمزي: املدلول املفيض إىل مدلول آخر.	 

شعريَّة النص والداللة الكليّة.	 

الّنوع من  الليّة. ويفيض هذا  الدَّ الكامليّة  البنية األدبيّة  نات  تدرس هذه املكوِّ

التّحليل إىل متييز الّنّص الّشعري، يف املقام األّول، فإن هيمن املكوَّن الّداليل-املجازي 

إىل  القصد  عنرص  ن  وتضمَّ الّنوع،  هذا  بناء  أحكم  وإن  منثوًرا،  شعرًا  الّنّص  كان 

اإلحكام كان الّنّص قصيدة نرث، وإن هيمن املكوَّن الّصويت )وزن وقافية( كان الّنّص 

نظاًم، وإن هيمن املكونان الّصويت-املجازي والّداليل، كان النَّّص شعرًا]]].

تستخدم نويفرت يف املسائل املنهجيّة كالًما واضًحا غري متواٍر: »يجب أن ينصّب 

]]]- انظر: زراقط، عبد املجيد: النقد األديب ...مفهومه ومساره التَّاريخي ومناهجه، ط]، بريوت، العتبة العباسية املقدسة، املركز 

اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية، 440]ه،  صص 50]- 52].
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الدراسة  هذه  وتُويل  األول«.  املقام  يف  نفسه  القرآين  النّص  عىل  املُفرس  اهتامم 

الخصائص  من  وبالغته وغريها  وأساليبه  وتكوينه  النّص  لشكِل  اهتامًما  )األدبية( 

التي ترتكز عليها. وهي تُعارِض هذه الدراسات )التاريخية( و)اللغوية(، التي تبدأ 

خارج النّص وتفرض عليه هياكل أو قواعد غريبة، وتنتج تفسرياٍت غري دقيقٍة عىل 

أقّل تقدير.

وباختصار يقوم املنهج البنيوي عىل حرْص القيمة يف الّنّص ذاته مبا هو معطى 

وال  مقاصده  وال  وكاتبه  مؤلفه  يهم  وال  الّنّص،  هذا  يدرس  ثَمَّ  ومن  دالئل،  من 

أوضاعه التي أنتج فيها خطابه، املهم هنا الّنّص املوجود، ندرسه من خالل العالقات 

القامئة بني أجزائه وتراكيبه وُجمله.

وياُلحظ عىل املنهج البنيوي يف دراسة القرآن العديد من اإلشكاالت والسلبيات 

تجعل االستفادة منه يف فهم وتفسري القرآن الكريم غري دقيقة ومن هذه اإلشكاالت:

]. البنيويّة كام يُفهم من لفظها تعتمد عىل بنية الّنّص، وبيان العالقات التي 

تربط بني كيانه اللّفظي واملادي؛ لتصل إىل حكٍم أديبٍّ، فهي وإن كانت ال تُهمل 

وأثر  إبداعه  ودوافع  املوضوعيّة  الوحدة  تُهمل  فإنّها  لأللفاظ،  العالئقيّة  الّدراسة 

املبدع فيه، ومن هنا تقع يف خطر ميكانيكيّة التّحليل.

عدم  وتعني  الشكالنيّة(،  )املغالطة  البنيويّة  تواجهها  التي  اإلشكاالت  من   .2

االهتامم باملعنى أو املحتوى، ورفض االعرتاف بحضور العامل الثّقايف خارج العمل 

هي  ليست  املدروسة  البنية  مظاهر  بأّن  االعرتاف  عدم  من  ناتجة  وتلك  األديب، 

املظاهر الوحيدة، وال هي وحدها التي تعمل يف نظاٍم مغلٍق دون أن تتأثّر بالعامل 

الخارجي. وإّن البنيويّة يف إهاملها للمعنى، فهي تناهض وتعادي الّنظريّة التأويليّة، 

وإن كانت تسلّم بأّن الّنّص متعّدد املعاين.

3. إّن البنيويّة ليست علاًم، وإّنا هي شبه علم يستخدم لغة ومفردات معّقدة 

التّاريخ،  البنيويّة  تجاهلت  املنطلق  هذا  ومن  متشابكة،  وجداول  بيانيًّة  ورسوًما 

معالجتها  يف  تفشل  أنّها  إاّل  توصيفها،  يف  جيّدة  فاعلة  إجرائيّة  كانت  وإن  فهي 
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للظاهرة الزّمانيّة، ولهذا فقد يكون هذا مقبوالً مع الظّواهر املؤقّتة.

4. عىل الّصعيد األديب تُعرِّف البنيويّة األدب بأنّه جسٌد لغويٌّ أو مجموعٌة من 

الجمل وهذا تعريف روالن بارت، وهو تعريف يُثري كثري من التّساؤالت، ومنها أن 

كون اللّفظ مادة األدب ال يعني بحال أّن األدب هو اللّغة، فالحجر مادة التمثال 

لكن التمثال ليس مجرّد حجر.

5. ولعّل من أهم املخاطر الناتجة عن البنيوية، أنّها تُلغي التّطّور وتهتّم بالّنظام 

فإنّها تنظر إىل التّاريخ نظرًة سكونيًّة؛ إذ ترى أّن التّاريخ مسرّي مبجموعٍة من األنظمة 

التي تعجز اإلرادة اإلنسانيّة عن إحداث أّي خدش يف تشكيلها أو مسارها.

الجيّدة  األدبيّة  التّفريق بني األعامل  أمام  البنيوّي يقف عاجزًا  التحليل  إّن   .6

يهتم  أنّه تحليٌل وصفيٌّ صوريٌّ ال  القدمية والجديدة، والسبب يف ذلك  والرّديئة، 

بالقيمة، وهذا بدوره يؤّدي إىل تشويه األعامل األدبيّة وإلغاء خصوصيّتها.

الذي عرفناه من خالل  الجديد  للّنقد  البنيويّة سوى صورة محرّفة  ليست   .7

التعامل مع النص، كام لو أنّه مقطوع عن موضوعِه، مستقل عن موضوع القراءة]]].

ج. نقد منهج املزواجة بني الدياكروين والسانكروين: تطرح »نويفرت« يف دراسة 

التزامني  )السانكروين(]]]  االتجاهني  بني  املنهجيّة  املزاوجة  منهج  القرآين  الّنّص 

و)الدياكروين( التعاقبي أو التّاريخي التّطوري الذي سيطر عىل الدرس االسترشاقي 

منذ بداياته، واالتّجاه السانكروين هو الذي قّدم األفكار حول وجود بنيٍة واضحٍة 

الدياكرونيني  املتّبع من قبل  الّنظر  القرآين، تحتاج لالستكشاف، بعدما كان  للّنّص 

هو أّن الّنّص خاٍل من أّي نظام. واالتّجاه السانكروين قد وظّفه فردنانددّي سوسري 

التي  ـ  اللسانيّة  الدراسات  به  ليميّز   Ferdinand de saussure  )[9[3-[857(

]]]- املصاروة، ثامـر إبراهيم محمد: البنيوية بني النشأة والتأسيس )دراسة نظرية(، صص 52-50.

]2]- السانكروين -تزامنّي /Synchronic / Synchronique:مصطلُح تزامنّي يستخدم يف حقل الدراسات اللسانيّة، يف تقابل مع 

لفظ دیاکرويّن.فإذا كان املنهج الدياكرويّن diachronique يقوم عىل دراسة الظواهر اللسانيّة أو الوقائع التاريخيّة يف تعاقبها 

الزمنّي، أو يف صريورتها املتعاقبة، فإّن املنهج التزامنّي أو السانكرويّن هو بخالف ذلك، منهج يقارب الوقائع اللغويّة دونا اعتبار 

لرشوط تكّونها أو تطّورها التاريخّي.
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تُعنى »بالعالقات املنطقيّة والنفسيّة بني األلفاظ املتعايشة، والتي تشّكل نسًقا أو 

منظومًة«ـ وموضوع اللسانيّات السانكرونيّة. )التزامنيّة(: هو محاولُة وضع املبادئ 

لسانيّة  وضعيّة  لكّل  املشّكلة  والعوامل  لسايّن،  نسق  كّل  تنتظم  التي  األساسيّة 

محّددة، وذلك مبنأى عن حركة تشّكلها تاريخيًّا. وبذلك فالتزامنّي يحيل إىل نظام 

تجاور األلفاظ، وإىل عالقات التضايف والتزامن القامئة بينها، وليس إىل تعاقبها أو 

انتظامها يف الزمن.

وعليه فنحن أمام ثالثة اتجاهاٍت يف دراسة بنية الّسور القرآنيّة، وهي:

)السانكروين( - التزامني.	 

)الدياكروين( - التعاقبي.	 

املزواجة بني االتجاهني وهو ما يذهب إليه جملة من املسترشقني وعىل 	 

رأسهم »نويفرت«، يعني إمكانيّة الّدمج بني العنارص التّزامنيّة والتّعاقبيّة.

الّصعوبة  من  أنّه  القرآن  دراسة  يف  والتعاقبي  التزامني  املنهج  عىل  ويالحظ 

الدياكروين  )التعاقبي/  الّنقدي  التاريخي  املنهج  ألّن  املنهجني؛  بني  الجمع  مبكان 

أجزاء  من  مركَّبًا  نظرهم-  وجهة  -من  يبدو  القرآين  النّص  أّن  فرضيّة  من  انطلق 

ليست متّسقة وال مرتَّبة بذات الطريقة الخطيّة املعهودة يف الكتابات بصورٍة عاّمٍة، 

وِمن ثَّم لجؤوا لذلكم املنهج يف مقاربة القرآن باعتباره األنسب لتتبع تاريخ أجزاء 

املشاغل  دارت  هاهنا  ومن  منها؛  ُركِّبت  التي  مصادرها  عن  والكشف  الّنصوص 

البحثيّة لدراسات االسترشاق حول القرآن عىل البحث يف تاريخه ومالبسات تدوينه 

والتطّورات التي لحقت به، واالهتامم بالّنظر يف ترتيب سوره وآياته زمنيًّا، ومحاولة 

الكشف عن أصوله التي استُِقي منها، واالجتهاد يف تبنيُّ العالقات بينه وبني البيئة 

التي نزل فيها ووجوه أثرها، وكذلك الصالت بينه وبني الّنصوص الّسابقة عليه...إلخ.

ورغم الّسيطرة الكبرية للمنهج التّعاقبي يف دراسة القرآن عىل معظم مفاصل 

وعنوانًا  َعلاًَم  صارت  الّدياكرونيّة  املقاربة  هذه  إّن  حتى  للقرآن،  الغريب  الدرس 
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التّناول الغريب للقرآن بصورة عاّمة، إال أنّه ظهر مؤّخرًا  يف الّدراسة الغربيّة  عىل 

فرضيٍّة  من  ينطلق  والذي  )السانكروين(،  التزامني  التّناول  وهو  مختلف،  منهج 

معاكسٍة متاًما للفرضيّة التي ألجأَْت الستحضار املنهج التّاريخي الّنقدي لدى غالب 

املسترشقني؛ وهي القول بأّن الّنّص القرآين -كام هو موجود اآلن- نصٌّ متّسٌق وله 

بُْنيَة تحتاج للكشف عنها والبحث فيها لفهمها، وِمن ثَّم استثامر املنهج التزامني ال 

التّعاقبي يف الكشف عن هذه البنية وفهم أبعادها.

البنية  عن  الكشف  يف  توظيفهام  هو  املنهجني  بني  املزواجة  من  املراد  ولعّل 

كوحدٍة كام  الّسورة  بنية  »نويفرت« عىل  ركّزت  ولذا  القرآين،  الّنّص  املوجودة يف 

أرشنا. ولعلّه من أسباب بروز املنهج التزامني )السانكروين( وتأكيد »نويفرت« عىل 

البنيويّة  -كظهور  الغريب  الفكر  يف  ذاتها  الّنصوص  دراسة  مناهج  تطّور  هو  ذلك 

وغريها- والتي تهتم باستكشاف بَُنى الّنصوص ال دراسة أصلها ومصدرها كاملنهج 

الغرب،  يف  ذاتها  الّدينيّة  الّنصوص  دراسة  مناهج  تطّور  جانب  إىل  الدياكروين. 

ومحاولة استفادتها من املناهج التزامنيّة وتحقيقها الكثري من النتائج الاّلفتة للّنظر 

من خاللها، والتي حّفزت بالتايل املسترشقني ملحاولة تطبيقها عىل القرآن، خصوًصا 

يف إثر تنامي الّرغبة األوسع يف نقل دراسة القرآن لحقل دراسات الاّلهوت ومحاولة 

إيجاد منهٍج أكرث مالءمًة يستطيع تاليف بعض اإلشكاالت التي طاملا البست املنهج 

التّعاقبي يف دراسته القرآن.

فكرتني  تجاوز  استطاعت  للقرآن  السانكرونيّة  الّدراسة  فإّن  الّسياق،  هذا  يف 

للفكر  معتَمًدا  صارتا  حتى  للقرآن  الدياكرونيّة  الّدراسة  رافقتا  لطاملا  أساسيّتني 

االسترشاقي يف تعامله مع القرآن، وهام:

تجاوز نظريّة التأثّر والتأثري والبحث عن أصول ومصادر الّنّص القرآين والتي 	 

شّكلت إطار الّدرس لكثريٍ من الكتابات االسترشاقيّة الكالسيكيّة، عىل رأسها 

كتاب جيجر: )ماذا أخذ محمد عن اليهودية؟(، ...

تجاوز استشكال بُنية الّنّص القرآين من جهة كونها غري خطّيّة وكذلك غري 	 
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الوحيد  املفتاح  هو  للقرآن  التّاريخي  الرتتيب  اعتبار  وبالتايل  موضوعيّة، 

لفهمه عرب ربطه بواقع الدعوة، وأّن الرتتيب املوضوعي للنّص هو املفتاح 

الوحيد لجعل أفكار النّص جليًّة للقارئ الغريب، حيث انطلقت الّدراسات 

السانكرونية يف مقابل هذا من تعقد بنية النّص القرآين يف عمليات االستعادة 

والتكرار والتوظيف، وكون أسلوبه الذي رمبا ال يتفق مع األسلوب الخطي 

أو املوضوعي هو أسلوب خاّص يحتاج لالستكشاف ولدراسة أبعاده ومزاياه 

بداًل من محاولة إخضاع النّص ألسلوب ال يتفق معه]]].

ومن أهم نتائج املنهج التزامني )السانكروين( هو التحليل البالغي للقرآن ومن 

خالله يتم استكشاف نظم النّص القرآين ومعانيه]]].

أّن »نويفرت« تعتمد  الواضح  من  القرآن عند »نويفرت«:  د. مناقشة تقسيم 

عىل تقسيم »نولدكه«؛ ولهذا ميكن العمل عىل نقد مقالة »نولدكه« ومن خالله 

يتبنّي ضعف البناء الذي اعتمدت عليه »نويفرت« يف تقسيم الّسور، وذلك باإلشارة 

إىل بعض األمور التي ذكرها نولدكه وإال فالّنقد التّفصييل يحتاج إىل دراسٍة مستقلٍة. 

فقد قّسم نولدكه كام تقّدم القرآن إىل أربع طبقاٍت أو مراحل، وقد قام بتقديم 

أسلوٍب جديٍد يف ترتيب وتأريخ الّسور القرآنيّة متجاهاًل للّروايات الّصحيحة الواردة 

يف املقام واملنقولة عن صحابة النبّي والّشاهدة بنفسها عىل نزول الوحي اإللهّي 

والواضحة الّداللة عىل زمان نزوله ومكانه متجاهالً لكّل مباحث أسباب الّنزول، وال 

سيام ما صّح من هذه األسباب.

القرآن  التي سعت إىل تغيري شكل  وتعترب محاولة نولدكه من أكرث املحاوالت 

الكريم من خالل إعادة ترتيب الّسور القرآنيّة، أو محاولة تقديم ترتيب تأريخي 

نولدكه  عند  الّنّص  تاريخ  نظريّة  عن  الناتجة  املحاوالت  وهي  القرآنيّة.  لآليات 

https://tafsir.net/translation :االتجاه السانكروين )التزامني( يف دراسة القرآن -[[[

]2]- راجع:البالغة الساميَّة يف القرآن: ميشيل كويربسMichel Cuypers، ترجمة، خليل محمود اليامين.
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وفلهاوزن وجولدتسهري، وسيل، وبل، وهريشفيلد، وكاشتاليفا]]].

فذكر )نولدكه( خصائص الّسور يف ضمن طبقاٍت مختلفٍة عىل أساس النحو اآليت:

املرتبطة  الّسور  أنَّ  »فاعترب  مكة:  يف  الوحي  أوائل  الّنازلة  الّسور  خصائص  أ. 

باملرحلة األوىل من الوحي امليّك تُشري يف أغلبها إىل شّدة اضطراب الّنبّي  وتشّنجه 

الّنبّي  من  إىل حّد عدم متّكن  الشّدة  يبلغ من  التشّنج واالنفعال  كان هذا  وقد 

اختيار كلامته بل كانت تصدر من دون قصد عىل لسانه«]]]. ومن الواضح أّن هذا 

الكالم ليس إاّل مجرّد توّهم وإّدعاٍء فارٍغ من غري دليٍل، فالقرآن الكريم ذكر ثالث 

آيات فقط]]] تذكّر الّنبي بعدم االستعجال، وال يفهم منها عىل االطالق أّن الّنبّي 

مل يكن ميتلك قدرة التّسلّط عىل اختيار كلامته، وأنّه تخرج منه من فمه بشكٍل 

، بل مفاد هذه اآليات يدّل عىل أّن النبّي كان يكّرر برسعة ما يلقى إليه.  ال إراديٍّ

فام اّدعاه من أّن اضطراب الّنبي وانفعاله يف أوائل الوحي أمٌر يف غاية الّضعف وال 

ميكن القبول به.

وأّما قوله: »إّن سور تلك املرحلة من الوحي تشبه األقوال الغيبيّة للكهنة، ومل 

تكن بالّسور الطوال أبًدا، بل كانت تحوي الجمل القصرية التي طرأ عليها أسلوب 

السجع«]]]، ما هو إال إّدعاء ال صّحة لها عىل اإلطالق، بل ال ميكن إغفال االختالف 

واألباطيل  والكذب  التكلّف  فيها  الكهانة  إّن  إذ  والكهانة،  القرآن  بني  املوجود 

واألراجيف وهذا ال وجود له يف القرآن الكريم. 

واملنجمني،  الكهان  لغة  كبري  حد  إىل  تشبه  الكريم  القرآن  لغة  بأّن  فالقول 

وأسلوبهم، فهذا ما مل يقل به أحد، ومل يقبله حتى صناديد العرب القريشيني، مع 

كونهم أشّد الّناس عداوة ملحمد وأحرصهم عىل الطّعن يف القرآن الكريم، ولعّل 

قول الوليد بن املغرية خري دليٍل عىل ذلك، فقد رأينا كيف رفض بكّل حزٍم وجّديٍّة، 

]]]- محمد خليفة حسن: دراسة القرآن الكريم عند املسترشقني يف ضوء علم »نقد الكتاب املقدس«، ص ]5.

]2]- نولدكه، تيودور: تاريخ القرآن، منشورات الجمل، ]98]، ص ]5.

]3]-سورة طه، اآلية 4]]؛ سورة القيامة، اآلية 6]؛ سورة األعىل، اآلية 6.

]4]- نولدكه، تاريخ القرآن، م.س.
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أن تكون لغة القرآن عىل شاكلة لغة الكهان، وقال: »والله ما هو بكاهن، لقد رأينا 

الكهان فام هو بزمزمة الكاهن وال سجعه«]]]. وقد ذكر تخرّصات أخرى يف هذا 

املجال.

ب. خصائص الّسور يف أواسط املرحلة املكية: حيث يعترب أنّه يف هذه املرحلة 

قد »قلَّ أسلوب التخيّل بشكل محسوس«. 

االستعارة  أّن  عىل  دليل  وال  املجاز،  أنواع  من  االستفادة  هو  التخيّل  وأسلوب 

. بل  والتمثيل يف القرآن كانت يف مرتبة أعىل ثم تدنّت إىل األسفل وبشكٍل تدريجيٍّ

إّن القرآن الكريم نزل عىل أساس مقتىض الحال. وبعبارة أخرى ميكن القول بأّن 

االستفادة من أمثال هذه األمور شائٌع ومتداوٌل يف كّل األلسنة والتي من جملتها 

اللّسان العريّب الذي نزل القرآن بلغته.

ومام قاله أيًضا: »إّن هذه الّسور ورغم استمرار حالة الحامس واالندفاع فيها إال 

أنّها ومن حيث املجموع تعمل وبشكٍل ملحوٍظ عىل تخفيف حالة االضطراب عند 

النبّي«. وقد ذكر هذا الكالم من دون ذكر دليل أو شاهد عىل كالمه.

لها  امليّك وخّصص  للوحي  الوسطى  باملرحلة  الفاتحة مرتبطًا  وعدَّ نزول سورة 

ال  جزٌء  الفاتحة  سورة  بأّن  نعلم  أنّنا  مع   ،)48( الرقم  والتعداد  الرتتيب  مقام  يف 

ينفك عن الصالة ومن املسلّم به أّن الصالة من أوائل األحكام الرّشعيّة التي رّصح 

بوجوبها يف صدر اإلسالم .

ج. خصائص الّسور يف املرحلة الّنهائيّة للوحي امليك: إّن سور هذه املرحلة جاءت 

وبشكٍل كامٍل تقريبًا بشكٍل نرثيٍّ واحتوى بعضها عىل التسجيع، وشيئًا فشيئًا بدأت 

فيها  قلَّ  وقد  و»ين«،  »ون«  بـ  يختم  ما  عادة  معيًنا  وشكالً  قالبًا  لنفسها  تأخذ 

أسلوب التمثيل والخيال، واتّخذت آيات الوحي أسلوب الخطابة، وقد تكّرر فيها 

ذكر قصص األنبياء واألفكار والعقائد املاضية. وبعض هذه الّسور كبرٌي بشكٍل الفٍت، 

]]]- ابن هشام: السرية النبوية، ط]، ال م، املطبعة الخريية، 329]ه، ج]، ص 283.
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وكذلك فإنَّ بعض اآليات يف هذه الّسور أكرب باملقايسة إىل آيات الّسور يف املرحلة 

الّسابقة، وأحيانًا تربز فيها أطياف من القّوة الّشعريّة. فإنَّ هذه الطائفة من الّسور 

والتي يصل عددها إىل إحدى وعرشين سورًة أيًضا، ميكن اعتبارها مظهرًا لغضب 

النبي وتألَّمه يف مقابل رّدة فعل بعض أفراد قبيلته يف مكة عىل رسالته.

ج. خصائص الّسور يف مرحلة الوحي املدين: إّن أسلوب الّسور املدنيّة يشبه إىل 

حدٍّ بعيٍد الّسور يف املرحلة الّنهائيّة للوحي امليّك. ويف أغلب نرثها يشاهد مظاهر 

الباهرة والجّذابة وخاّصة يف  الفصاحة وجاملها بكرثة، وتحتوي عىل بعض الّصور 

تلك اآليات التي تخاطب املجاهدين املؤمنني، إّن هذه الّسور التي يصل تعدادها 

إىل أربعة وعرشين سورة  برتتيبها التاريخّي واحدة تلو األُخرى تُبنّي تعاظم القدرة 

السياسيّة للنبّي وتشكيل الّنطاق االجتامعّي لألّمة اإلسالمية. وعىل أيّة حال فقد 

أصبح النبي يف مجتمع املدينة قائًدا عىل املستوى الدينّي واالجتامعّي]]].

وإىل غريها من الكلامت التي ال أرى أّي قيمٍة علميٍّة لها، وعىل كّل األحوال ميكن 

مراجعة الكتب واملقاالت التي رّدت عىل نولدكه وأفكاره.

ثالًثا: الَقَسم يف القرآن:

تناولت نويفرت بحث الَقَسم يف املقالة، وهو نوٌع مهمٌّ من الّروابط يف الّسور، 

وسنقرص الكالم يف الّنقد عىل الّنقاط اآلتية:

األوىل: البنية والهيئة التأليفيّة للقرآن.

الثانية: القافية أو الفاصلة القرآنيّة.

الثالثة: القسم يف القرآن.

النقطة األوىل: البنية والهيئة التأليفية للقرآن 

القرآن  آي  ارتباط  إّن  التأليف(:  وهيئة  )بنية  القرآن  آي  ارتباط  كيفّية   .1

دراسات  مجلة  وتحليل(،  )نقد  املسترشقني  دراسات  يف  القرآنية  والسور  اآليات  تاريخ  جواد:  محمد  اسكندرلو،  انظر:   -[[[

إسترشاقية، عدد3، السنة الثانية - شتاء 5]20م / 436]هـ.
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بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة، يندرج تحته الفنون التالية:

املناسبات.	 

التّناسق املوضوعي.	 

الوحدة املوضوعيّة.]]]	 

أّول كّل يشء عن كونها  آيٍة أن يبحث  ينبغي يف كّل  الزركيش: »والذي  يقول 

مكّملة ملا قبلها أو مستقلّة، ثم املستقلّة ما وجه مناسبتها ملا قبلها، ففى ذلك علٌم 

، وهكذا ىف الّسور يُطلب وجه اتّصالها مبا قبلها وما سيقت له«]]]. جمٌّ

وإّن أنواع املناسبات التي تذكر يف هذا العلم داخليّة وخارجيّة:

القسم األّول: املناسبات الّداخليّة، وهي األنواع التالية:

وارتباطها 	  ببعض،  بعضها  وتعلّق  الواحدة،  الّسورة  آيات  ترتيب  مناسبات 

وتالحمها وتناسقها.

مناسبة مطلع الّسورة للمقصد الذي سيقت له، وذلك براعة االستهالل.	 

مناسبة ختام الّسورة ملطلعها.	 

مناسبة فواصل اآلي لآلية التي ختمت بها، ومنه مناسبة أسامء الله الحسنى 	 

لآلية التي ختمت بها.

مناسبة موضوع مقطع من اآليات يف الّسورة ملقطع آخر.	 

القسم الثاين: املناسبات الخارجية، وهي األنواع التالية:

مناسبة السورة ملا قبلها وملا بعدها.	 

]]]. عىل أن )التناسق املوضوعي يف السورة القرآنية(، و)الوحدة املوضوعية يف السورة القرآنية(، اصطالحان حادثان يف هذا 

العرص، مل يأتيا يف كالم املتقدمني رصاحة.

]2]. الزركيش، محمد بن عبد الله: الربهان يف علوم القرآن، بريوت، دار إحياء الكتب العربية، 376]هـ، ج]، ص 37.
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مناسبة ختام السورة ملطلع السورة التالية لها .	 

مناسبة مطلع السورة ملطلع السورة التي تليها.	 

مناسبة موضوع مجموعة من السور ملجموعة من السور، أو لسورة.	 

2. الخطوات املنهجّية لعلم املناسبة:

بيان فضائل كّل سورة، مكيّها ومدنيّها، وعدد آيها.	 

بيان مقصود كّل سورٍة ثم عالقة اسمها باألهداف واملقاصد.	 

مناسبة الّسورة للّسورة التي تليها.	 

املناسبة بني فاتحة السورة وختامها، وختام ما قبلها.	 

املناسبة بني خامتة السورة وفاتحة ما بعدها.	 

مناسبة إجامل السورة لتفصيل ما بعدها، وتفصيل السورة إلجامل ما قبلها.	 

التناسب بني موضوعات السورة ومحورها )أي املوضوع الذي ترتكز عليه 	 

السورة(.

التناسب بني القصص إن وجدت وبني موضوع السورة.	 

املناسبة تشمل الوحدة املوضوعيّة لكّل سورة؛ فضالً عن وحدة موضوعات 	 

الّسور.

هناك مناسباٌت عاّمة لكّل سورٍة ومناسباٌت خاّصة، منها ما هو ظاهٌر ومنها 	 

، وأغلبها تناسبات يحكمها الّذوق ترتاءى للمجتهد يف التفسري  ما هو خفيٌّ

القائم اجتهاده عىل التّدبّر؛ ألّن الّنظم الرتتيبي عند البقاعي أعىل من النظم 

الرتكيبي، فيدعو إىل املناسبات الّذهنيّة وليس القواعديّة.

تناسب الّسور يف مضامينها، فقد تكون إحدى الّسور مقابلة لألخرى عىل 	 
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ما ذكر الّسيوطي أّن سورة الكوثر تقابل ما قبلها من سورة املاعون، وقد 

تتناسب الّسور التّحاد املوضوع، وهناك من الّسور مام يكون معرتًضا بني 

الّسور األخرى كام يذكر الّسيوطي أّن سورة املائدة وإن جاءت بعد سورة 

بينها وبني  القويّة  املناسبة  العثامين ومع وجود  الرتتيب  الّنساء من حيث 

النساء، إاّل أّن لها اعتالقًا بسورة البقرة وآل عمران، وهذا ما ال يتحّقق يف 

التفسري املوضوعي كوجٍه من وجوه املناسبات.

املناسبة 	  مهّمة علم  وتركيبيًّا؛ ألّن  ترتيبيًّا  تناسبًا  بينها  فيام  اآليات  تناسب 

البحث عن مواطن انقطاع اآلي، وإيجاد العالقات التي تحكم املناسبات 

بني اآليات.

3. الّتناسب الّداليل بني اآليات:

أ. التّناسب يف اآلية الواحدة ويشمل:

التناسب بني صدر اآلية وخامتة ما قبلها.	 

التّناسب بني صدر اآلية وما قبلها من اآليات.	 

التّناسب بني جزء اآلية وصدرها.	 

التّناسب بني ختام اآلية وصدرها.	 

التّناسب بني ختام اآلية ومضمون ما قبلها.	 

التّناسب بني ختام اآلية وختام ما قبلها.	 

ب. الّتناسب بني اآليات يف مضامنيها ويشمل:

إجامل وتفصيل.	 

دليل وبرهان.	 

سبب ونتيجة. 	 
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احتجاج.	 

تكميل وتوضيح.	 

سؤال وجواب.	 

تأكيد.	 

اعرتاض.	 

4. التناسب يف النظم املعنوي والرتكيبي لآليات ويشمل:

التّناسب يف األلفاظ واملعاين.	 

التّناسب يف الصياغة والبناء.	 

التّناسب يف التقديم والتأخري.	 

التّناسب يف التعريف والتنكري.	 

التّناسب يف الحذف والذكر.	 

5. التناسب يف التصوير والتناسق الفني ويتناول :

تناسب هيئة التشبيه.	 

تناسب هيئة االستعارة.	 

تناسب األضداد.	 

تناسب التقابل.	 

تناسب الفواصل. 	 

تناسب التكرار.]]]	 

]]]- العبيدي، زهراء خالد: بني علم املناسبة والتفسري املوضوعي للقرآن: دراسة منهجية مقارنة، املجلة العاملية لبحوث القرآن )مجلة 

علمية إلكرتونية محكمة تعنى بنرش البحوث القرآنية، تصدر عن مركز بحوث القرآن جامعة مااليا، العدد 2، 2]20، صص77- 84.
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نظرية التناسب بني اآليات والسور:

رأي »نويفرت« يف نظريّة التناسب: تعترب أّن املشكلة هي يف تقديس الرتتيب 

شبهٍة  إىل  أنجليكا  لّوحت  املقال]]]  ففي  )العثامين(  الفعيل  املصحف  يف  املوجود 

مفادها أّن تقديس ترتيب وتأليف السور واعتباره وحيانيًّا ورسميًّا جعل من املسألة 

مشكلة. فمن جهة يعترب املسلمون الّسورة وحدة وكتلة وترنيمة دينيّة بينام هي 

من جهة أخرى تتضّمن أموًرا متفاوتًة بحيث يجعل من الّصعب اإلقرار بأنّها كتلٌة 

واحدٌة، فمن املستصعب اعتبارها واحدًة لعدم وجود الرّابط الواضح بني املواضيع، 

فهي تفتقد التواصل فيام بينها. لكّنها تقّر بأّن هذا من مواصفات الّسور املدنيّة 

الطوال فحسب.

ويف النتيجة ترى كون تقسيم الّسور بالنحو املشهور غري ذي فائدة، وال يعني 

شيئًا، فهو ليس تقسياًم موضوعيًّا. فهي بهذا تلّمح إىل أّن املشكلة تكمن يف تقديس 

وأّن  متعّددٍة.  غري  وحدًة  سورٍة  كّل  واعتبار  للقرآن  املتعارف  والتقسيم  الرتتيب 

الدراسات الحديثة ركّزت عىل مشكلة ترتيبه وتقديس هذا الرتتيب.

وأهّميته  ووزنه  الكليّة  بنيته  فإّن  ذلك  رغم   ...« تقول:  الوقت  ذات  لكّنها يف 

االجتامعيّة وكتلته املعياريّة وما استبطنه من أيديولوجيّة لتحديد الهويّة االجتامعيّة 

التّواصل  عن  خارًجا  تطّوره  إىل  تعود  التي  املتنّوعة  املجهريّة  بنيته  عىل  تفّوقت 

الّديني والتي يحومها اإلبهام...«]]].

وتقول كذلك: »حتّى اآلن حصل تقّدم قاطع بالنسبة إىل الرتتيب العثامين فيام 

املشرتك  والقاسم  الجامع  بالذكر  ويخّص  املشكلة  التطّورات  بّرزت  ببنيته،  يتعلّق 

املؤطّرة، نظريًّا تواصالت معزولة،  للرابطة وأحيانًا غري  الفاقدة  العنارص  لتصنيف 

املواضيع  املتعّددة  البنية  أّن  مع  هذا  الطوال...  املدنيّة  الّسور  مواصفات  هكذا 

أكرث  يف  نتجت  واملتوّسطة  الصغار  الّسور  تشمل  معّقدة  وقطع  الحفظ  وتقنيات 

[[[- Neuwrith, Form and structure of the Quran, E.Q. vol.2,  pp., 246 – 247

[2[-  Ibid, pp., 246
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املوارد املتعّددة الخواص واملجموعات املؤلّفة حقيقة، وهي ال تبقى دون نتيجة...

لكن  ومتقاربًة،  متالصقًة  كتلًة  لتشّكل  وتتجانس  العنارص  هذه  تجتمع  فتارة 

كتلة صّنفت ودّونت كسورٍة ذات محتوى ومكّون غري  املصحف هناك  نفس  يف 

تواكب  واحدٍة  أدبيٍّة  ككتلٍة  يفقدها  النهاية  ويف  أدبيّة...  نظر  وجهة  من  مرتابط 

رسائلها وخطاباتها وتعكس كّل واحدة من مراحل التّواصل... وعكس ذلك، أحيانًا 

بشكٍل  انتخبت  متسلسلٍة  وغري  واحدٍة  درجٍة  يف  تقع  للنّص  أجزاء  هناك  تكون 

، وبذلك تكون بعض املقاطع مفّككًة عمليًّا ومسلوبَة الرّتابط، بحيث تفقد  اعتباطيٍّ

الحقيقية، وقد تستعمل للتكرار فحسب«]]]. ويف تعليلها  الّنّص معانيها  وحدات 

الذي  الجمع هو  السياسيّة واالستعجال يف  الضغوط  ترى  للقرآن  الفعيل  للرتتيب 

جعل الرتتيب الفعيل غري مرتابٍط]]].

املسلمني  نظر  أّن من وجهة  يرُد  ملا طرحته،  الّنقاش  هنا ويف سياق  مناقشة: 

الذين يعتربون أنّه من الخصائص التي انفرد بها الّنظم القرآين عن غريه من الّنظم 

ومن  ومقاصده،  ألهدافه  جامعًة  موضوعيًّة  وحدًة  وكونه  وسوره،  آياته  تناسب 

يتدبّر خصائص هذا الّنظم يبحث عن رّس ترابط اآلية باآلية والّسورة بالّسورة ضمن 

علٍم من علوم القرآن الكريم وهو )علم املناسبة(، الذي يوقفنا عىل بيـان الّصالت 

بني اآليات بعضها ببعض، وبني الّسور جميًعا.

فعلم املناسبة إًذا من العلوم القرآنيّة التي تعني لغًة واصطالًحا »الرّابطة بني 

شيئني بأّي وجٍه من الوجوه يف كتاب الله تعاىل، وتعني ارتباط الّسورة مبا قبلها وما 

بعدها، ويف اآليات تعني وجه االرتباط يف كّل آية مبا قبلها وما بعدها«]]] .

وقد اختلف العلامء يف علم املناسبة بني اآليات والسور، ومن بني هذه االتّجاهات 

املوضوع، وهم  الذين بحثوا يف هذا  باملناسبة وميثّل جمهور  يقول  الذي  االتّجاه 

[[[- Neuwrith, Form and structure of the Quran, E.Q. vol.2,  pp., -248247

[2[-  Ibid,  pp., 247

]3]- البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن عيل بن أيب بكر: نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور، الط، القاهرة، دار 

الكتاب اإلسالمي، 984]، ج]، ص 6.
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يرون أّن هذا العلم قد خفي عىل كثريٍ من املفرسين لدقّته، يقول الفخر الرازي يف 

تفسريه: »أكرث لطائف القرآن مودعة يف الرتتيبات والّروابط«]]]. وقال الرازي أيًضا: 

أمر  وروائعه، وهو  القرآن  لطائف  أكرث  فيه  أودعت  علم عظيم  املناسبات  »علم 

معقول ، إذا عرض عىل العقول تلقته بالقبول«]]]   .

قال أبو بكر بن العريب يف رساج املريدين: »ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى 

تكون كالكلمة الواحدة متّسقة املعاين منتظمة املباين - علم عظيم مل يتعرّض له إاّل 

عامل واحد عمل فيه سورة البقرة، ثم فتح الله لنا فيه، فلام مل نجد له حملة ورأينا الخلق 

بأوصاف البطلة ختمنا عليه وجعلناه بيننا وبني الله ورددناه إليه«]]].

املقّل  فمنهم  وحديثًا،  قدميًا  املفرّسين  أكرث  عليه  درج  الذي  هو  القول  وهذا 

ومنهم املكرث، ومنهم املرّصح باملناسبة ومنهم الّذاكر ملضمونها من غري ترصيح. وقد 

قّسموا البحث فيها إىل أقساٍم مختلفٍة ووجوٍه متعّددٍة، فذكروا املناسبة بني اسم 

الّسورة وموضوعها، واملناسبة بني آياتها، واملناسبة بني اآلية وفاصلتها، واملناسبة بني 

فاتحة الّسورة وخامتتها - كّل ذلك يف إطار الّسورة الواحدة، وذكروا أيًضا املناسبات 

بني الّسور املتعّددة فجعلوها أقساًما؛ منها: املناسبة بني فاتحة الّسورة وفاتحة ما 

قبلها، واملناسبة بني فاتحة الّسورة وخامتة ما قبلها، واملناسبة بني مضمون الّسورة 

ومضمون ما قبلها، واملناسبة بني خامتة الّسورة وفاتحة ما قبلها، واملناسبة بني خامتة 

الّسورة وخامتة ما قبلها.

وهناك من يقول بأكرث من املناسبة أنّه ب  )النظام( الذي تعترب املناسبة جزًءا من 

الهندي، وقد  الفراهي  أجزائه وفرًعا من فروعه، وميثّل هذا االتّجاه عبد الحميد 

تقّدم الكالم حول منهج الفراهي.

املناسبة والنظام: »قد صّنف بعض  الفرق بني  بيان  الفراهي يف معرض  يقول 

]]]- الفخر الرازي، ابو عبد الله محمد بن عمر: مفاتیح الغیب )التفسیر الکبیر(، دار احیاء الرتاث العريب، بیروت، 420] هـ.ق.، 

ج0]، ص 40].

]2]- الزركيش، الربهان يف علوم القرآن، م.س، ج]، ص 35.

]3]- م.ن، ج]، ص 36.



143

هيئ�ة القرآن وُبنيت�ه ـ دراسة نقدّية آلراء أجنليكا نويفرت

العلامء يف تناسب اآلي والّسور وأما الكالم يف نظام القرآن فلم أطلع عليه، والفرق 

اآليات بعضها مع  التّناسب بني  فإّن  الّنظام  إّنا هو جزٌء من  التناسب  أن  بينهام 

بعض ال يكشف عن كون الكالم شيئًا واحًدا مستقالًّ بنفسه، وطالب التّناسب رمبا 

يقنع مبناسبٍة ما ورمّبا يغفل عن املناسبة التي ينتظم بها الكالم فيصري شيئًا واحًدا، 

ورمّبا يطلب املناسبة بني اآليات املتجاورة مع عدم اتّصالها، فإّن اآلية التالية رمبا 

إدراك  عن  األذكياء  عجز  ملا  ذلك  ولوال  منها  بعد  عىل  قبلها  بالتي  متّصلًة  تكون 

التناسب فأنكروه، فإّن عدم االتّصال بني آياٍت متجاورٍة يوجد كثريًا، ومنها ما ترى 

فيه اقتضابًا بيًّنا وذلك إذا كانت اآلية أو جملة من اآليات متّصلة بالتي عىل بعد 

منها، وبالجملة فمردانا بالّنظام أن تكون الّسورة كالًما واحًدا ثم تكون ذات مناسبٍة 

بالّسورة الّسابقة والاّلحقة أو بالتي قبلها أو بعدها عىل بعد ما، كام قّدمنا يف نظم 

اآليات رمبا تكون معرتضًة، فكذلك رمبا تكون  أّن  اآليات بعضها مع بعض، فكام 

الّسور معرتضًة. وعىل هذا األصل ترى القرآن كلّه كالًما واحًدا ذا مناسبٍة وترتيٍب 

يف أجزائه من األّول إىل اآلخر. فتبنّي مام تقّدم أّن الّنظام يشٌء زائٌد عىل املناسبة 

وترتيب األجزاء«]]].

ويوضح الفراهي هذه الفكرة يف كتابه الذي ألّفه لهذا الغرض واملسّمى )دالئل 

الّنظام( حيث يثبت أّن للرتتيب والّنظام حظًّا وافرًا يف كّل مركٍب ال سيّام يف الكالم 

قد  فإنّهم  ذلك  خالف  يزعمون  والذين  الكريم،  القرآن  هذا  يف  سيّام  وال  البليغ 

أخطأوا يف زعمهم ومل ينصفوا كتاب الله .

ثم رّصح بعد ذلك بأّن القرآن الحكيم كالٌم منظٌم ومرتٌّب من أّوله إىل آخره عىل 

غاية حسن الّنظم والرّتتيب وليس فيه يشٌء من االقتضاب ال يف آياته وال يف سوره، 

بل آياته مرتّبٌة يف كّل سورٍة كالفصوص يف الخواتم، وسوره منظّمة يف سلٍك واحٍد 

كالدرر يف القالئد، حتى لو قُّدم ما أُّخر أو أُّخر ما قُّدم لبطل الّنظام، وفسدت بالغة 

الكالم بل رمبا يعود إىل قريب من الهذيان.

]]]- الفراهي، عبد الحميد: دالئل النظام، ط]، الهند، الدائرة الحميدية بالهند، 388]ه، ص 75.
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الّسؤال املهم بغّض الّنظر عن النتائج التي توّصلت إليها نويفرت، ملاذا الكاتبة مل 

تتعرّض ألّي بحٍث أو فكرٍة حول نظريّة هيئة تأليف القرآن عند علامء املسلمني أو 

نظرية النظام واكتفت بعرض رأيها اعتامًدا عىل التقسيامت التي اعتمدها نولدكه 

للّسور القرآنيّة. وهي بهذا مل تقّدم أّي دليٍل عىل أّن الّسور هي أمور متناثرة أو 

ليست كتلة واحدة، ومل تتعرّض ألّي من الّنظريات األخرى يف هذا املجال، يف الوقت 

الوحدة  الذي توجد فيه دراسات متعّددة عند املسلمني يف مجال تقديم نظريّة 

القرآنيّة  الّسورة  أّن  لتبنّي  البنائيّة أو غري ذلك من اآلراء  الّنسقيّة أو  املوضوعيّة أو 

أشبة بكتلٍة واحدٍة.

وجود  يف  بل  املصحف،  يف  فعاًل  املوجود  الرتتيب  تقديس  يف  ليست  والعربة 

اآليات  وبني  ووسطها  ونهايتها  الّسورة  بداية  بني  أي  اآليات،  بني  وتناسٍب  تناسٍق 

أنفسها، فال بّد من توجيه الّنقد إىل ذلك فعاًل، فمع وجود ذلك ميكن قبول فكرة 

أّن الّسورة ليست وحدًة متكاملًة.

من  القرآنيّة  للّسورة  املوضوعيّة  بالوحدة  االهتامم  أّن  إىل  اإلشارة  مع  هذا 

تطّلع  أن  الكاتبة  عىل  وكان  أيًضا،  واملعارصين  القدماء  بها  أهتم  التي  األبحاث 

يحّق  واملتأّخرة  املتقّدمة  الّدراسات  هذه  لكّل  رفضها  حال  ويف  األمور  هذه  عىل 

لها طرح نظريّتها يف هذا البحث، أما أن تأيت وتطرح ما يحلو لها من دون االطاّلع 

والّدراسة الكافية، واعتبار أّن هذا طرح علميٌّ وعلينا التسليم بروحيّتها العلميّة 

ففي الحقيقة هذا خروٌج عن إطار وروح البحث العلمي.

فمن القدماء الذين اهتّموا بهذا النحو من البحث الزمخرشي، الفخر الرازي، 

البقاعي يف  الدين  والشاطبي، وغريهم، ويعترب من أبرزهم يف هذا املجال برهان 

النظر لإلرشاف  تفسريه »نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور«، وكتاب »مصاعد 

السورة  املراد من اسم  البقاعي: »إن من عرف  السور«، وفيه يقول  عىل مقاصد 

وجميع  وقصصها  آيها  تناسب  عرف  منها  املقصود  حقق  ومن  مقصودها  عرف 

أجزائها ...فإن كّل سورة لها مقصد واحد يدار عليه أّولها وآخرها، ويستدّل عليه 
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فيها، فرتتّب املقّدمات الّدالة عليه عىل أكمل وجه وأبدع منهج، وإذا كان فيها يشء 

يحتاج دلياًل استدّل عليه وهكذا يف دليل الدليل وهلم جرا«]]].

البقرة  »فسورة  البقرة:  سورة  يف  املوضوعية  الوحدة  بيان  يف  الشاطبي  يقول 

بّث  ما  الكالم بحسب  أنواٍع من  الّنظم]]]، واحتوت عىل  باعتبار  مثال كالم واحد 

فيها، منها ما هو كاملقدمات والتمهيدات بني يدي األمر املطلوب، ومنها ما هو 

كاملؤكّد واملتّمم، ومنها ما هو املقصود يف اإلنزال، وذلك تقرير األحكام عىل تفاصيل 

األبواب، ومنها الخواتم العائدة عىل ما قبلها بالتأكيد والتثبيت وما أشبه ذلك«]]].

أما يف العرص الحديث ممن اعتنوا بهذا الّنحو من التفسري األستاذ سعيد حوى 

يف كتابه »األساس يف التفسري«، وسيد قطب يف كتابه »يف ظالل القرآن«، وغريهام. 

البستاين  محمود  الدكتور  دراسة  هي  املجال  هذا  يف  الّدراسات  أهم  من  وتعترب 

أنّها  األخرية  الّدراسة  هذه  وأهميّة  القرآنية«.  السورة  و»عامرة  البنايئ«  »املنهج 

تبحث عن قوانني تحّدد األساس املوضوعي الذي يقوم عليه بناء الّسورة القرآنيّة 

من خالل القرآن الكريم كلّه.

وال بّد من اإلشارة إىل أّن فكرة التفسري املوضوعي للّسورة تستند إىل عدٍد من 

املفاهيم الجوهريّة التي تشّكل جوهر هذا الّنوع التفسريي وغايته، وتحّدد مجاله 

وموضوعه. والتي ال مجال للتعرض لها يف هذه املقالة.

النقطة الثانية: القافية القرآنّية.

رأي نويفرت يف القافية القرآنية: تؤكد »نويفرت« يف العديد من دراساتها عىل 

أهميّة اإليقاع )القافية( ألّي دراسٍة بنيويٍّة للّسور القرآنيّة. وسبب اختيار مصطلح 

القافية ينسجم مع الّنظرة الّشاعريّة واألدبيّة للّنّص القرآين.

]]]. البقاعي، مصاعد النظر لإلرشاف عىل مقاصد السور، م.س، ج]، ص 49]- 50].

]2]. انظر: تفصيل ذلك يف: »النبأ العظيم« ص 63] إىل آخر الكتاب، و»النظم يف سورة البقرة« لحسني الدراويش، أطروحة 

دكتوراه عن قسم اآلداب يف الجامعة األردنية.

]3]. الشاطبي، إبراهيم بن موىس بن محمد اللخمي الغرناطي )املتوىف 790هـ(: املوافقات، ج4، ص 268.



146

الّشعريّة  القرآين، وإىل األساليب  الّنّص  أّن هناك سامت شعريّة يف  فهي تعترب 

الّسابقة لإلسالم والتي تلقي الضوء عىل سامت قرآنيّة بعينها. وتشري )نويفرت( إىل 

الّشعريّة. كام  القرآن و)األطالل( يف القصيدة  الخالية( يف  الّربط بني فكرة )األمم 

أنّها تلفت االنتباه إىل غري ذلك من األمثلة، مثل: مقارنة معارضة النبّي يف السورة 

)7]-22 اإلرساء(، مع صورة شخصيّة الالئم -يف الشعر الجاهيل- الذي ينتقد البطل/ 

الصعلوك عىل املخاطرة من منظور عميل]]].

املبكرة  التصنيفات  الّدقّة يف  إىل عدم  »نويفرت« تشري  أّن  التنويه  بّد من  وال 

للقافية القرآنيّة استناًدا للمقطع األخري فقط من كّل آيٍة، وتالحظ أّن األناط التي 

تأيت مًعا، وبالتايل تتّفق يف القافية يف الّسور املّكيّة املتوّسطة ال تأيت مقرتنًة يف الّسور 

املّكيّة املبكرة وبالتايل ال تتّفق يف القافية.

وميكن تفصيل املوضوع عىل الشكل اآليت:

1. الّسور املكّية األوىل:

ترى فيها شذوًذا مفاجئًا يف السلسلة اإليقاعية )القوايف( يتزامن مع تغرّي بسيط 

املثال وحدات فرعيّة موضوعيّة دقيقة عند  املوضوع. فهي تقرتح عىل سبيل  يف 

جئ   ی   ی       ی   ی   ىئ     املعارج.  سورة  من   [[0  ،9-8[ اآليات 

.حئ  مئ      ىئ  يئ  جب   حب  خب
وكذلك يف سورة الطور ]0-9]، ]]- 2]، 3]، 4]-6]].

ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ        ۈ   ۈ  
ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ         ىئ  ىئ  ىئ   
ٿ   ٺ   ٺ   ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ       ڀ   پ    پ   پ   پ  

ٿ              ٿ  ٿ
]]]- انظر: نويفرت، أنجيليكا: النّص املقّدس، الشعر، وصناعة املجتمع قراءة القرآن كنصٍّ أديب، ترجمة أمينة أبو بكر، مركز 

تفسري للدراسات القرآنية.
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أما التحّول العابر يف النظام اإليقاعي فيدّل بالنسبة لها عىل قرب نهاية وحدة 

موضوعية.

2. السور املكية املتوسطة:

ترى أّن التّغرّيات يف الّنظام اإليقاعي الّسائد ميكن أن يتزامن أو يأيت قريبًا من 

الفواصل املوضوعيّة. ومثال عىل الّسور املكيّة املتوّسطة ]]3 و32] من سورة عبس: 

.  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ 
3. السور املكية املتأخرة:

وكمثال عليه ] 5 و6 ] من سورة الرعد:   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ          

ۉ  ې  ې  ې   ېى  ى  ائ  ائ    ەئەئ  وئ  وئ   
ٱ   ىئ    ىئ   ېئ    ېئ   ۈئېئ   ۈئ   ۆئ   ۇئۆئ   ۇئ  
ڀ   ڀ   ڀ   پڀ   پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  

.  ٺ  ٺ      ٺ  ٺٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ
وجود  هو  »نويفرت«  أوردته  الذي  التفصيل  هذا  عىل  الباحثني  بعض  ويورد 

الفواصل املوضوعيّة بشكٍل يفوق مواضع التّحّوالت يف القافية التي حّددتها، وألّن 

تعريفها ملا يشّكل تغيريًا يف نظام القافية يعتمد يف األساس عىل القافية الّسائدة، 

وهذه الشذوذات العابرة يف القافية يف سور املرحلة املكيّة املتوسطة يف تقديرها 

مجردة من أّي أهميّة بنيويّة.

وتصوغ »نويفرت« نظامها الخاّص يف التّحّقق من وجود اإليقاع القرآين استناًدا 

إىل ثالثة معايري وهي:

النربة.. 1

الوزن.. 2

النمط الصويت.. 3
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للمقاطع الثالثة األخرية يف كلمة الروي، مع مراعاة املقطع األخري يف كلمة الروي هل 

هو مقطع مفتوح أم مغلق.

كام تسري نويفرت عىل منهج نولدكه يف التمييز بني كلامت الروي عىل أساس التأثري 

املسجوع للجذر األخري، وترى أّن غالبيّة الّسور املّكيّة التي نزلت يف املرحلة األوىل أو 

املتوّسطة تفّضل نطًا سائًدا أو حتى حرصيًّا للصائت إما أن تكون انفجاريًّة أو احتكاكيًّة 

أو شبه متحرّكٍة أو شبه متحرّكٍة يف املوضع األخري وال تتبع نطًا عشوائيًا إال يف مواضع 

نادرة جًدا. 

و)تنوع  القافية(  )تغيري  وهام:  لنولدكه  متقابلني  مصطلحني  نويفرت  وتستعمل 

القافية( لوصف نوعني من التحّول الّصويت]]]. 

4. االعتبارات اإليقاعّية )القوايف( يف بنية السورة:

املسلمني يف  رأي علامء  نتعرّف عىل  املجال  نويفرت يف هذا  رأي  وبعد عرض 

مصطلح القافية الذي تطلقه نويفرت عىل نهاية اآليات؛ ليتّضح بشكٍل جيلٍّ أنّها مل 

تبحث هذه القضيّة عىل ضوء ما يطرحه علامء املسلمني، واستندت عىل تحقيقات 

املسترشقني، وهذا غاية الاّل موضوعيّة يف البحث.

وترد  القرآنيّة]]].  الفاصلة  مصطلح  اآليات  نهاية  عىل  املسلمني  علامء  يطلق 

املتجانسة، واآلخر  الحروف  الكريم عىل وجهني: أحدهام عىل  القرآن  الفاصلة يف 

عىل الحروف املتقاربة.

فالحروف املتجانسة كقوله تعاىل:  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

.[[[  چ  چ  ڇ   ڇ      ڇ
]]]- انظر: كالر، ماريانا، مقاربات )نقد–نصيّة( لبنية السورة القرآنية، م. س، ص 52 وما بعدها.

]2]- من الدراسات املهمة حول الفاصلة القرآنية: أبو حسان، محمود: »الدالالت املعنوية لفواصل اآليات القرآنية«، ط]، دار 

الفتح للدراسات، 0]20م.

]3]- سورة طه، اآليات: ]-3.
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وأما الحروف املتقاربة فكامليم من النون، كقوله تعاىل: ڀ  ڀ  ڀ  

ٺ  ٺ    ٺ  ٺ   ]]]و كالدال من الباء، نحو  ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ]]] وإنا حسن 
يف الفواصل الحروف املتقاربة؛ ألنه يكتنف الكالم من البيان ما يدل عىل املراد يف 

متييز الفواصل واملقاطع، ملا فيه من البالغة، وحسن العبارة]]].

ولقد رفض كثري من العلامء أّن يطلق وصف الّسجع عىل الفاصلة القرآنية، يقول 

أبو بكر الباقالين: »إنّه يوجد يف القرآن كالٌم عىل معنى الّسجع، وليس املراد السجع، 

ألّن معاين القرآن ال ترتبط مبواضع عقد السجع، فخرج بذلك أن يكون سجعا«]]].

وجاء يف كتاب »ثالث رسائل يف إعجاز القرآن«: أّن »الفواصل حروف متشاكلٌة 

املعاين« والفواصل بالغة، واألسجاع عيب، وذلك  إفهام  املقاطع توجب حسن  يف 

أن الفواصل تابعة للمعاين، وأما األسجاع فاملعاين تابعة لها، وهو قلب ما توجبه 

الحكمة يف الداللة«]]].

القرآنية،  الفاصلة  عىل  سجع  كلمة  إطالق  يرفضون  اإلسالم  علامء  كان  وإذا 

تشّكل  القافية  ألّن  أيًضا؛  الفاصلة  القافية عىل  كلمة  إطالق  باتًا  رفًضا  ويرفضون 

األجناس  بقيّة  عن  ويتميّز  الّشعر،  يتقّوم  بها  بل  العريب،  الّشعر  يف  هاًما  عنرًصا 

األدبيّة األخرى، ومبا أّن القرآن يف لغته يباين الّشعر يف معناه ومبناه، فقد رفض 

علامء اإلسالم إطالق القافية عىل الفاصلة القرآنيّة. ويوّضح ابن خلدون سبب هذا 

)أي  الوصفني  أنّه خارج عن  إاّل  النثور  من  كان  وإن  القرآن  »وأما  بقوله:  الرّفض 

]]]- سورة الفاتحة، اآليتان: 4-3.

]2]- سورة ق، اآليتان: ]-2.

]3]-  الرماين والخطايب والجرجاين: ثالث رسائل يف إعجاز القرآن، حققها وعلق عليها: محمد خلف الله، ومحمد زغلول سالم، 

صص 90- ]9 .

]4]- الباقالين، أبو بكر: نكت االنتصار لنقل القرآن، دراسة وتحقيق : محمد زغلول سالم، ص50.

]5]- الرماين والخطايب والجرجاين، م. س، صص89 -90.
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السجع واملرسل(، وليس يسّمى مرساًل مطلًقا وال مسجًعا، بل تفصيل آيات تنتهي 

األخرى  اآلية  يف  الكالم  يعاد  ثم  عندها،  الكالم  بانتهاء  الّذوق  يشهد  مقاطع  إىل 

بعدها، ويثني من غري التزام حرف يكون سجعا وال قافية«]]]. ويتّضح لنا من هذا 

أدبه ولغته وأسلوبه، ونظمه، وخارٌج عن  القرآن، فعاًل، جنٌس متفرٌّد يف  أّن  كلّه، 

قواعد الّشعر العريب وقيوده.

الثالثة: القسم يف القرآن:

تقوم نويفرت بتحليل سلسلة األقَْسام )جمع قََسم( يف مفتتح كثري من الّسور 

املكيّة، والتي تربط بني األفكار التي استحرضتها األقَْسام وبني األفكار املقّدمة يف 

هياكل وبُنى تلك الّسور.

تشري أنجليكا إىل ظاهرة القسم يف القرآن وبعد ما تذكر إحصائيات عن األقسام 

يف القرآن والسور التي وردت فيها األقسام، توحي إىل انعدام الرّتابط بني القسم 

وفحوى ما أقسم به وعالقته بالّسورة بنحٍو مجمٍل، حيث تقول:

من ثالثة وأربعني سورة عزاها نولدكه إىل الحقبة األوىل من مّكة تصّدر القسم 

سبعة عرشة واحدة منها، ويف مثانية منها ظهر القسم وسط السورة.

ميكن الفصل بني نوعني من القسم، أّولهام املتصّدر بواو القسم، وثانيهام: املتصّدر 

متصّدرًا  منها  مرة  مرة، خمسة عرش  مثانية عرشة  تكّرر  واألّول  أقسم(،  )ال  بعبارة 

الّسورة وثالثة مرّات ضمن الّسورة. والثاين تصّدر سورتني وخمس مرات ضمن الّسورة.

مل تُناقش األهميّة العمليّة ملا تتصّدر به الّسور يف مجمل انشائها عىل أيٍّ من 

املستويات املنهجيّة. حتّى اآلن البحوث يف مجال بدايات السور ومقّدماتها أنتجت 

األوائل  السور  بأّن  تقول  كالتي  محمد،  نبّوة  نوعية  حول  املنال  بعيدة  فرضيات 

]]]- ابن خلدون: املقدمة، تحقيق: عيل عبد الواحد وايف، ج3، ص  296].
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تكشف عن عالقة قريبة عاّم كان يتفّوه به الكهنة قبل اإلسالم، وقد تعترب الشاهد 

األكرث وثوقًا عىل كالم الكاهن نفسه]]].

ثّم تقول بإمكانيّة تصنيف القسم إىل ثالثة أصناف هي:

أ. الصنف الذي يكون عىل وزن )والفاعالت( )37: 3-] و]5: 4-]و 77: 4-]و 

79: ]-5 و6-4] و00]: ]-5( وهذا الصنف من القسم مل يرصح القرآن فيه مبرجع 

القسم ومبا أقسم به لكّنه تضّمن معنى الحركة ملا أقسم به.

وهنا تشري إىل مسألة تعزوها للمسلمني والغربيني مًعا، حيث تقول: وقد عّد 

هذا القسم من املوارد التي يصعب حلّها من قبل املفرسين املسلمني وكذا علامء 

الغرب.

القرآين.  النّص  باقي  يف  أثرناه  عاّم  تختلف  كنائيّة  لغة  هنا  القرآن  عرض  وقد 

جيء بها ألن تعرف كونها مبهمًة عمليًّا، ليس كثريًا بسبب ما تضّمنت من بعض 

االبهامات اللغوية والّنحويّة، بل بسبب الصعوبة املبدئيّة األكرث، أي أّن الترصيح 

بها يعّد نوع تدنيٍس يف مثل الحصن التي يف طريقها إىل الهجوم، أو كونها مخالفة 

لفحوى السورة كوثيقة لحديث ديني يف مثل السحب املليئة باملطر؟

ب. مجموعة األقسام التي تشري إىل املواقع واألماكن املقدسة وعظمة الخلق 

مثل: )52: ]-6، 90: ]-3، 95: ]-3( األماكن املذكورة تعود إىل تجلٍّ إلهي محّدد، 

القرآن  عنها  يتحّدث  التي  األماكن  من  مّكة   . إلهيٍّ وإرشاٍد  كرمٍز  توظّف  ولذلك 

باستمرار، فقد تطرح لوحدها كام يف السورة 90، وقد تطرح مقرتنة بطور سيناء 

كموقعٍ ثاٍن، كام يف السورة 52 و95.

الثالثة  القسم  بقولها: ويف جميع موارد  القسم  الصنف من  وتحكم عىل هذا 

[[[- Neuwrith, Form and structure of the Quran, E.Q. vol.2, p 255
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الّدالليّة املبارشيّة بني صيغة القسم والفقرة الاّلحقة لها.  املذكورة تفتقد العالقة 

ويتأّخر حّل اللغز وال ينكشف إالّ يف نهاية الّسورة، وتجيّل اإلله، كالتّواصل الّرباين 

الذي يوجب تقديم األداء يوم الحساب.

ج. مجموعة األقسام التي تعود إىل الظواهر الكونيّة واألوقات واألزمنة العباديّة 

يف الليل والنهار، ونجدها يف بدايات عدد من السور )85: ]-3، 86: ]-3، 89: ]-4، 

]9: ]-7، 92: ]-3، 93: ]-2( كام نشاهدها ضمن سورتني: )]5: 9-7، 86: ]]-2](.

ثّم تشري إىل صنف آخر من القسم وتقول: ويف سوٍر الحقٍة تطّور القسم وأصبح 

واضح الفحوى مبارشة دون التعليق عىل نهاية الّسورة أو ما شابه، وال نجد لغًوا 

املستوى  لرفع  تستفاد  وحلية  جامل  إىل  توظيفي   فاعيل  من  تحّول  لكّنه  فيه، 

الجاميل للنّص، وذلك مثل املوارد التالية: )38: ] و43: 2 و44: 2 و50: ]و 68: ](]]].

[[[. Neuwrith, Form and structure of the Quran, E.Q. vol.2, p 256- 257.
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لغة القرآن وأسلوبه يف موسوعة القرآن )ليدن( 
عرًضا ونقًدا

د. عبد الرحمن أبو املجد]]]

املقّدمة

الحمد لله، والصالة والسالم عىل رسول الله، وآله ومن واله، وبعد:

أخطاًء  فيها  يالحظ  )ليدن(،  القرآن  موسوعة  يُطالع  من  كّل  أّن  شّك  من  ما 

املؤمتر  إدارة  ونشكر  ويدقّقون.  يفحصون  الذين  املتخّصصون  سيّام  وال  عظيمًة، 

التي انتبهت لهذه املوسوعة، وخّصصت لها مؤمترًا، يتناول عرض ونقد جّل ما جاء 

فيها من أخطاٍء يجب مواجهتها، خاّصة أّن املوسوعة شهريٌة، ويُقبل عليها الباحثون 

املوسوعة  وأوجدت  بثقٍة،  القرآنيّة  الّدراسات  ودارسو  واملستعربون  الغربيون 

لنفسها مكانًة ونالت شعبيًّة عىل شبكة اإلنرتنت، وارتفعت نسبة زيارتها ارتفاًعا 

ملحوظًا يف اآلونة األخرية، واألمر -والحال كام وصفنا- يحتّم علينا دراستها وفحصها، 

ببحوٍث علميٍّة موضوعيٍّة رصينٍة؛ تقيّم نهجها وموضوعيّتها. ويف هذا البحث نتناول 

لغة القرآن وأسلوبه يف موسوعة القرآن عرًضا ونقًدا؛ حيث كّنا نتوقّع من العنوان 

بأننا سنجد يف املضامني شيئًا عن لغة القرآن معناها ومبناها، وكذا أساليبه التي 

بهرت وأعجزت أرباب الفصاحة، إاّل أنّه مل يبنّي محّررا املادة عن هذا شيئًا، ومل نجد 

لغًة وال أسلوبًا، غري أقواٍل للمسترشقني، وجداٍل بينهم، وتفضيٍل لبعضهم؛ ألجل أن 

يحسموا األمر يف مفهوٍم عاٍم، وهو أّن لغة القرآن لغٌة غري أصيلٍة، تستقي كثري من 

أصولها من لغات أخرى، وال ميكن فهمها إاّل يف ضوء اللّغات األخرى، مع تفضيل 

فهمها بالرسيانيّة، وأّن أسلوب القرآن ال يرَق إىل الدرجة الثانية، فضاًل عن التّطاول 

عىل فهم املفرسين وذم فهمهم، واعتربوهم يُضلّون ويُضلّلون يف استيعاب القرآن؛ 

]]]- باحث وأستاذ يف الفلسفة اإلسالميّة، كلية دار العلوم جامعة املنيا مرص..



156

يف  إاّل  القرآن  يُفهم  أن  ميكن  ال  التي  الرسيانيّة،  املقاصد  يفهموا  مل  ألنّهم  وذلك 

ضوئها. وعىل الّرغم من مقدرتهم العلميّة مل ينجحوا يف إخفاء ما يف صدورهم من 

غلٍّ وحقٍد وكراهيٍة للعرب واإلسالم، ففي ثنايا توضيحهم للّسياق يعملون لغة تقنع 

الطّالب أّن لغة القرآن لغٌة مرقّعٌة ومعّقدٌة، تعتمد عىل استعارة الكلامت، ويدخلها 

الّشذوذ أكرث من اعتامدها عىل القواعد، وإذا صادف وذكروا قاعدة تخّص األسلوب، 

إما أن ينالوا منه، أو يقلّلوا من أهّميته، ويُفهم يف السياق أنّهم يلّمحون عىل عدم 

جدواه، كام سنبنّي ذلك باألمثلة، ومل أعرث عىل بحث ألّفه هؤالء املسترشقني إال وفيه 

أمثال هذه الضغائن تجسدت يف كتاباتهم.

،  بالنكتة الشهرية »ملاذا      يذكرين ما أحدثه جيليو والررش من تقطيع مضلٍّل مخلٍّ

دامئًا ما يحمل ضباط رشطة رشق فريزيا مقًصا؟ لقطع طريق املجرمني«، وهكذا 

قطعوا الطريق عىل القرّاء فلم يسمحوا لهم بقراءة لغة القرآن وأسلوبه، فضاًل عن 

خطئهم يف ترتيب القصاصات]]]؛ حيث مل يرتبوا قصاصاتهم  والتي انتزعت ليس 

من خارج السياق فقط، بل اختاروا التضليل يف فهم القرآن، وهو أحد العوامل التي 

أعاقتهم يف تقييم األصوات املختلفة ومل يرتّبوها بشكٍل صحيٍح.

هناك العديد من وجهات الّنظر حول لغة القرآن وأسلوبه]]]، فضاًل عن اآلراء 

املتضاربة، فقد عرضوا مجموعًة متنّوعًة من املسترشقني، ومع ذلك مل يسمحوا إاّل 

بواحٍد من املسلمني فقط، وهو بيكثال )ت 935](، بريطاين اعتنق اإلسالم، مقابل 

ثالثة عرش مسترشقًا، وال ننكر بأّن هناك العديد من األشياء اإليجابيّة التي ينبغي 

أن تُقال عن محاولتهم يف استخدام قدٍر من املنهجيّة املتّسقة، حرًصا عىل تزويد 

إال  تزيده  ال  بحيث  القرآن،  واملحرّية حول  املتضاربة  اآلراء  من  القارئ مبجموعٍة 

حريًة وارتباكًا، منها ما نقاله عن املسترشق النمساوي بورجشتال )ت 856](: »أّن 

القرآن ليس فقط كتاب الرّشيعة اإلسالميّة، بل هو أيًضا تحفٌة من الفّن الّشعرّي 

[[[- Abul-Majd, Abdurrahman, Review of language and style of the Qur’ān in Encyclopaedia of the Qur’an. Quranic 

studies journal, hasn’t been published yet. 

[2[- Claude Gilliot and Pierre Larcher, Language and Styleof the Qur’ān in Encyclopaedia of the Qur’ān [EQ,[: 

Updated version, [st September  20[4,, )edited by Jane Dammen McAuliffe )genral editor(, Claude Gilliot, William 

A. Graham, Wadad Kadi, Andrew Rippin, 6 vols., Leiden; Brill,  200[- 2006(, III, 2003, pp. [09 -35
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العريّب«. إّن تحليل بورجشتال للجانب الّشعري للقرآن معيٌب؛ ألنّه ال ميكن وصف 

القرآن ببساطة بالشعر، فضاًل عن أّن آياته ال تتامىش مع أّي بحٍر من بحور الّشعر، 

والتي ينتظم فيها إيقاع الشعر العريب. لقد فشل جيليو والررش يف فهم أّن القرآن 

ليس شعرًا، بل إّن »القرآن ليس وزنًا شعريًا، بل آياٌت بليغٌة ساحرٌة بإيقاٍع تلقايئٍّ«، 

فليتهم سمحوا للقرآن بالتّحدث عن نفسه: ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ     ۆئ   ۈئ  

ۈئ  ېئ  ېئ، )سورة يس، اآلية 69(.

التي تبدو مرارًا وتكرارًا قلقًة بشأن  البحث نتناول تعليقاتهم،  وهكذا، يف هذا 

يقّدما  أن  عليهام  ينبغي  فكان  وخلفيّاتهم،  بافرتاضاتهم  استنتاجاتهم  تأثّر  كيفيّة 

الحقيقة حتى ولو اختلفت مع وجهة الّنظر التي حرصوا عليها بإرصاٍر شديٍد، ذلك 

لتجّنب هذا التأثري. لقد قرأُت معظم أوراقهم، والتي انعكست بشكٍل مبارٍش وغري 

مبارٍش يف املوسوعة، ويستطيع أن يؤكّد الباحث أّن جّل املادة كتبها جيليو، واستطاع 

يف الّسياق أن يلّمع بعض أوراقه وبحوثه، عىل حساب مادة املضامني، وعندما يتضّمن 

هذا التفكري يف الّسياق، ميكن للقرّاء وبأنفسهم متابعة العمليّة التفسرييّة وتقييمها 

بسهولة، ومن املستحسن تحديد نهجهم من حيث نقد إدوارد سعيد لالسترشاق، 

ويجب استخدام طريقة كانتويل سميث القائلة: »يجب عىل املرء أن يفهم األديان 

والشخصيات املؤّسسة لها يف ضوء كيف ينظر أتباعها إليها«، فقول سميث هذا هدف 

إىل كتابة عامل خارجي عن القرآن مبا يتوافق مع رؤية املسلمني، هذا املبدأ ينبغي أن 

يكون منهًجا للّدراسات االسترشاقيّة، وينبغي أن يكون شعارًا.

سبب اختيار مادة »لغة القرآن وأسلوبه« للنقد  

وقع اختيارنا ملادة »لغة القرآن وأسلوبه« لجملة أسباٍب، لعّل أهّمها: ما متثله 

املاّدة املتوقّعة من أهميٍّة يف حمل العنوان والتعبري املتوّسع ملضامني لغة القرآن 

وأسلوبه، فضاًل عن فحص ما كتبه »جيليو والررش« يف مضامني هذه املادة، يف سياق 

بحوثهام وأوراقهام، هل استمّر نهجهام كعادته أم أن هناك تغيريًا طرأ ميكن قياسه 

حقيقتها،  عىل  والوقوف  املضامني،  تقييم  ومحاولة  تحوالته  أبعاد  عىل  والوقوف 

ومعرفة مدى إيجابياتها وسلبيتها؟ 
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تساؤالت البحث:

تنبيه الباحث –بفضل الله- إىل أهميّة املوضوع، ورضورة توفّر دراسة تفصيليّة 

تهدف إىل دراسة لغة القرآن يف املوسوعة بطريقٍة وافيٍة؛ لهذا بدأ الباحث يف قراءة 

مادة هذا البحث وفحصها، ويف ضوء ما سبق ميكن أن تتحّدد مشكلة البحث من 

خالل التّساؤالت الرئيسة التالية:  

]. ما لغة القرآن وأسلوبه يف موسوعة القرآن )ليدين(؟

2.  ما مضامني مادة لغة القرآن وأسلوبه يف هذه املوسوعة؟

3. ما مدى موضوعيتها؟

أهداف البحث:

يتطلّع البحث إىل تحقيق أهداٍف رئيسٍة؛ منها:

الّنقاط  وبيان  القرآن،  لغة  مادة  الواردة يف  االسترشاقيّة  األطروحات  تقويم  أ - 

اإليجابيّة والسلبيّة مضمونًا ومنهًجا.

ب -  حرص جميع شبهات االسترشاق حول لغة القرآن وأسلوبه يف املوسوعة.

ت - بناء منهجٍ علميٍّ يف مواجهة استدالالت االسترشاق يف مادة لغة القرآن وأسلوبه.

منهج البحث: املنهج الوصفّي التّحلييّل؛ بحسبانه أفضل املناهج لطبيعة هذا البحث.

حدود البحث: يقترص البحث عىل حرص شبهات االسترشاق يف مادة لغة القرآن 

وأسلوبه ودحضها، وليته ينجح يف تغطية الّنقد؛ إذ إّن الحاجة ماّسة لبحوث وبحوث.

تبويب البحث: 

يتكّون البحث من مقّدمة، وثالثة مباحث، وخامتة. 

املقدمة: تشتمل عىل أهميّة البحث، وتساؤالته، وأهدافه، ومنهجه، وحدوده، 

وتبويبه.
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أّواًل: لغة القرآن وأسلوبه نظرًة عاّمة.

ثانيًا: لغة القرآن وأسلوبه بني التّفّوق واإلعجاز.

ثالثًا: فرضيات املسترشقني حول لغة القرآن وأسلوبه.

والخامتة: وتشتمل عىل نتائج البحث، وتوصياته.

وما  بها،  والّنفع  وقبولها  بتاممها  التوفيق  وتعاىل«  »سبحانه  الله  وأسأل  هذا، 

توفيقي إال بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب، وصىل الله عىل سيدنا محمد، وعىل 

آله، والحمد لله رب العاملني.

أّواًل: لغة القرآن وأسلوبه نظرة عامة.

راجع  الررش]]]،  وبيري  جيليو]]]  كلود  الفرنسيان  املسترشقان  املادة  كتب 

الباحث املوضوع يف املوسوعة طبعة 2003، والطبعة الحديثة 4]20 بها إضافات 

منهجيّة  وبشأن  الخدمة،  يف  تزال  ال  التي  الحديثة]]]  النسخة  نتناول  وتحديثات، 

بعض  به  أقّر  مبا  مستشهدين  بالرّّد  نبدأ  املسترشقني،  شبهات  دحض  يف  الباحث 

املسترشقني بأنفسهم، وإن تعّذر ذلك، ندحض باالستدالالت النقليّة واللّغويّة؛ إذ 

 )-Claude Gilliot[940( كلود جيليو -[[[

كان أستاًذا يف جامعة اكس AIX قرب مرسيليا جنوب فرنسا ابتداء من 989] إىل تقاعده 2006، أرشف عىل عدد من طلبة 

قسيس  بدرجة  راهب  األصل  يف  وهو  غريه،  ويف  القرآن  تفسري  يف  املتخّصصني  اإلسالمي  والعامل  فرنسا  من  العليا  الّدراسات 

دومنيكاين، ظل جيليو حريًصا عىل املؤمترات املتخّصصة بالغرب، وحرص أيًضا عىل مواكبة التّظاهرات الثّقافيّة خاّصة معرض 

القاهرة للكتاب، حيث كان ينزل ضيًفا عىل خالنه يف »معهد الرهبان الدومنيكان لألبحاث الرشقية«IDEO مبنطقة العباسية، 

التفسري، عبد  أهل  للمزيد موقع ملتقى  بالتفسري.  املتصلة  املنشورات  املعهد MIDEO حافلة مبتابعاته لجديد  ومجلة هذا 

الرزاق بن اسامعيل هرماس .

http://vb.tafsir.net/tafsir39923/#.V7yA0FsrKM8 : رابط املصدر

له بحوث كثرية منها:

»Le Coran, production littéraire de l’Antiquité tardive ou Mahomet interprète dans le »lectionnairearbe« 

de la Mecque«.

الدراسات  معهد  يف  ومعلم  وباحث  مارسيليا،  بروفانس  أون  إكس  بجامعة  اللسانيات  أستاذ  فرنيس،  باحث  الررش،  يري   -[2[

.)IREMAM( والبحوث حول العامل العريب واإلسالمي

[3[- Claude Gilliot and Pierre Larcher, Language and Style of the Qur’ān in Encyclopaedia of the Qur’ān 

[EQ, [, )edited by Jane Dammen McAuliffe )genral editor(, Claude Gilliot, William A. Graham, Wadad 

Kadi, Andrew Rippin, 6 vols., Leiden; Brill, 200[ -2006(, III, 2003, pp. [09 -35 
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تتسلسل املباحث طبًقا لرتتيب املضامني، فتناول املبحث األّول مواقف عاّمة حول 

لغة القرآن وأسلوبه وأطروحة إلهيّة لغة القرآن.

استعرض الباحثان اللّغة مبعنى طريقة التّحّدث، واتّهامها بأنّها غائبٌة متاًما يف 

القرآن؛ إذ ذُكر يف خمس آياٍت،  القرآن، وتعّمدا البحث عن الجذر »ل.غ. و« يف 

واللّغو كلُّ ما هو مطروح من الكالم وال يعتّد به، مبعنى »الحوار العبثي«، وذكر 

)اللَّْغِو( يف )سورة املؤمنون، اآلية 3(، و»الَْغْوا« يف )سورة فصلت، اآلية 26(، و»لَْغًوا« 

يف )سورة مريم، اآلية 62(، و»ِباللَّْغِو« »أي غري املقصود« يف القسم )سورة البقرة، 

اآلية 225(، و»ِباللَّْغِو« )سورة املائدة، اآلية 89(. ثم عرجا عىل الحقل الّداليل »للغة« 

حرصا  الباحثني  أّن  إىل  هنا،  باإلشارة  والجدير  ل-س-ن،  عربيٍّة:  جذوٍر  ثالثة  عرب 

معنى اللّغة يف طريقة التّحّدث، واستدال عىل ذلك من القرآن: »هذا سهل / واضح 

اللسان / خطاب عريب /  وأنه »باللغة العربية / الكالم / اللغة العربية الرصيحة 

الرتجامت،  املتّبع يف معظم  للتفسري  وفًقا  اآليات  الواضحة«، وهذا معنى هذه   /

وهي مشكلٌة عويصٌة؛ ألّن مفهوم »اللغة« باللغة العربية - كام هو الحال يف اللغة 

أّن  الباحثان  يتضّمن مظاهَر شفويًّة وكتابيًّة، وزعم  التّكافؤ،  - متعّدد  اإلنجليزية 

التّفاعل بني هذين املظهرين للغة يف تكوين سور القرآن غري مفهوم متاًما، وافرتضا 

أّن هذا املوقف يؤّدي إىل تبايٍن يف التفسري وتنافٍر لسامت معيّنة يف لغة القرآن]]].

القرآن  يف  اللغة  معنى  الباحثان  يضيّق  حيث  مجحفٌة؛  العرض  طريقة  بأّن  الحصيف  يالحظ 

ويخترصانها يف اللّغو فقط، ويتوّسعان يف الحديث عن اللغو مع ذكر كل اآليات التي تتحّدث عنه، 

ولكّنهام مل يبذال مجهوًدا لتوضيح املعاين األخرى للّغة. 

1. مواقف عاّمة متنّوعة حول لغة القرآن وأسلوبه

القرآن  لغة  حول  واملتعارضة  العديدة  الّنظر  وجهات  تباين  الباحثان  أظهر 

وأسلوبه، وذلك من خالل مجموعٍة مختارٍة من اقتباسات العلامء املسلمني وغري 

املسلمني. فقد وصف بيكثال مرتجم معاين القرآن -وهو بريطاين اعتنق اإلسالم- أّن 

[[[- Gilliot and Larcher, Language, Encyclopaedia of the Qur’ān, p.[[0
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والنشوة«،  البكاء  إىل  الرجال وتحركهم  تثري  تقهر، وأصواته  القرآن »سيمفونيّة ال 

ورأى جورج سيل، مرتجم إنجليزي )غري مسلم( أّن: »أسلوب القرآن جميٌل وعميٌق 

عموًما وخصوًصا«.

وأما الباحثان فقد اتّهام القرآن بأنّه يقلّد طريقة الّنبّوة وعبارات الكتاب املقّدس، 

إاّل أنّه مخترٌص، وغالبًا ما يكتنف عباراته الغموض، ومزيّنة بزخرفة الّذوق الرّشقّي، 

يتناول وصف  تعبرييٍّة زاهيٍة وعاطفيٍّة، وال سيّام عندما  بالحيويّة وبأناٍط  تنبض 

جالل الله »تعاىل« وصفاته؛ إذ يتناوله بسامية وروعة، واستشهدا بستينجاس الذي 

للغاية وإن كانت غري متوافقٍة عىل ما  القرآن عمٌل يستدعي مشاعر قويًّة  يرى: 

يبدو حتى للقارئ البعيد - بعيد عن زمنه، إاّل أنّه يثري العقل- عمل ال يقترص عىل 

التغلّب عىل حالة االشمئزاز الذي تستشعره عندما تبدأ يف قراءته، ولكّنه يحّول هذا 

 » الشعور املعاكس إىل دهشٍة وإعجاٍب. وحاول جاك بريك إيجاد حلٍّ »دبلومايسٍّ

يف مواجهة اللّغة واألسلوب املميّزين للقرآن، حيث تحّدث عن »شكله املتشابك«، 

والتأثريات السيمفونيّة واالرتباطات الداخليّة«، وتظهر هذه الشهادات غري العادية 

صعوبة يف التعبري عن حكٍم إيجايبٍّ دائٍم، مثل: »ليس من الرضوري أن يكون املسلم 

حّساًسا بالجامل الرّائع لهذا الّنّص، وقيمته العامليّة املدهشة«. 

ومن ناحية أخرى، الحظ بيل أّن العلامء الغربيني لفتوا االنتباه منذ فرتٍة طويلٍة 

إىل »التجاوزات الّنحويّة وانقطاع املعنى يف القرآن«، وحقيقة ألّن نولدكه باعتباره 

لغًة  »اعتربها  القرآن:  للغة  بالفعل  مؤّهاًل  كان  والّسامية  القرآنيّة  الّدراسات  عاملَ 

مصّممًة معظمها متوّسطة الحجم« عىل الرغم من أّن أجزاًء كثريًة من القرآن بال 

شّك لها قّوة بالغيّة كبرية، حتى تأثريها عىل القارئ غري املسلم، إاّل أّن الكتاب يُعترب 

ا جامليًّا، وإن كان ال يرَق بأّي حاٍل إىل الّدرجة األوىل، وكتب نولدكه أيًضا يف  نصًّ

سرتاسبورغ »تقريبًا أن املعنى اللغوي العريب السليم منعهم متاًما من تقليد نقاط 

الّضعف والوهن يف لغة القرآن«. 

ويرى  بارث ذلك بسبب »اضطراب العالقات« بني السور، واعتقد منغانا أّن 
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أدبيٍّة  بلغٍة  األوىل  املحاولة  دامئًا  متيّز  التي  اإلعاقات  من  »يعاين  القرآن  أسلوب 

املتخّصص  ثباتًا«، ويرى نيكولسون  لتأثري أدب أقدم وأكرث  جديدٍة، والتي تخضع 

يف األدب العريب و»الّصوفيّة«، يرى »أّن الرّتتيب الزائف للمصحف مسؤوٌل بشكٍل 

رئيس عن الرأي الذي يتبّناه الّنّقاد األوروبيون بأّن القرآن غامٌض ومجهٌد وغري مهم؛ 

وبه مجموعة كبرية من الروايات الطويلة التي وردت يف العهد القديم والوصايا 

املشجعة، والتي ال تستحق أن تُذكر إذا ما قورنت بكتب العهد القديم]]]«.

يستفّز  الذي  والضاغط  املنصف  غري  الجائر  أسلوبهام  يف  الباحثان  واستمّر 

القارىء ويعصف بذهنه، بحيث ال يسمح له بتكوين وجهة نظٍر غري التي يقصدها 

جيليو، ومل ينصف الباحثان؛ إذ مل يعرضا إال رأي مسلم واحد، ومل يتطرّقا ملا قاله 

القرآن واقّروا  اندهشوا من عمق لغة  املتحمسون، والذين  املسترشقون اآلخرون 

بذلك، بل وّسعا املجال آلراء املسترشقني التي جاءت يف جملتها انطباعات تضلّل 

القارئ، وال يسمحا مطالقًا بتمرير رأٍي كرأي كارن آرمسرتونغ: »القرآن جميل جًدا، 

ال ميكن ترجمة جامله، وكام تفسد أصوات شكسبري بالرتجمة إىل الفرنسية، كذلك 

القرآن«]]]. ويف ورقٍة بحثيٍّة مثل هذه، ال ميكن دحض كل الشبهات فضالً عن جلّها، 

وعليه نحاول دحض أهّم الشبهات لعّل الورقة تغطي وتطيق.   

2. التجاوزات الّنحويّة

و»اضطراب  القرآن،  يف  نحويٍّة  أخطاٍء  من  توهامه  مبا  الباحثان  »يلّمح 

وال  اإلعاقات«،  من  »يعاين  بأنّه  القرآن  أسلوب  واتّهام  السور..  بني  العالقات« 

يذكرا ما ذكره ميشيل كويربس، الذي أقّر بالتنظيم الّداخيل للّسور وأّن الرتتيب 

التزام  دون  جنب  إىل  جنبًا  الجمل  وترتب  ومرتابٌط،  صائٌب  ترتيٌب  املصحفي 

القفز  بـ »االلتفاتات«،  أيًضا  يتعلق  العطف، واألمر  تُربط بحرف  بالتزامن، وقد 

من شخص آلخر بقصد تعميق التناظر والعودة لنفس الشخص، وميكن أن متتد 

[[[.Gilliot and Larcher, Language, Encyclopaedia of the Qur’ān, p.[[[.

[2[- Neal Conan, TALK OF THE NATION, npr News, Washington, November 28, 2006[0:00 AM ET.
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لغة القرآن وأسلوبه يف موسوعة القرآن )ليدن( عرضًا ونقدًا

يف القفز من قفزة إىل أخرى دون االنتقاليّة]]]. وأفضل بحث يف االلتفات قّدمه 

محمد عبد الحليم بنّي فيه وفّصل بشكٍل يُقارب من فصل الخطاب]]].

ومل يكتفيا بذلك، بل يضيفان: يرتّدد املثّقفون الغربيون اآلخرون بني ردود أفعاٍل 

تتباين بني االشمئزاز والجاذبيّة يف قراءة القرآن، ويف هذه الفئة غوته يقوال: »القرآن 

يعيد نفسه من سورٍة إىل سورٍة بكّل ألوان الفخامة والضخامة والجموح، والتكرار 

الذي يشّكل نّص هذا الكتاب املقّدس، واتهم القرآن بالبغض، والدهشة والجاذبية، 

ويف النهاية يفرض عظمته وتبجيله، أسلوب القرآن، وفًقا ملحتوياته وهدفه، صارم، 

وفخم، ورهيب، فيه سامية حًقا]]]«.

برأي جوته، ومثة وقفة عند  التبلبل واختتم  تثري  املادة بطريقٍة  واصل محّررا 

»سامية« التي جاءت يف نهاية الفقرة، ما كان ينبغي تناولها فهي ليست يف موضع 

مدح، وجاءت يف ظّل تقسيٍم مجحٍف ال يزال يظهر عىل استحياء إن تجاوزه البحث 

التقسيم »السامية  القرن، عىل سبيل املثال ذم نيكوالي سيناي]]]  العلمي يف هذا 

وغري السامية« بأنّها من نظريات الخردة العنرصيّة التي ظهرت يف القرن التّاسع 

عرش وال يزال يرتّدد صداها يف املجال الثّقايف]]].

 ثم تناوال مفهومني للقرآن: األول: إلهي يفعل يف العامل اإلسالمي، واملفهوم اآلخر: 

إنساين »األنرثوبولوجي«، ميثّل خارج عامل اإلسالم، ويتبّناه بعض املسلمني، وإن كانوا 

املفهوم،  بهذا  يحتفظ  القرآن  أيًضا  اإلسالميّة(،  الدول  يف  يعيشون  ال  )وعادة  قلًّة 

]]]-  د. عبد الرحمن أبو املجد، حوار ميشيل كويربس وعبدالرحمن أبو املجد حول نظم القرآن املذهلة! 7]/2]/4]20 ميالدي 

- 436/2/24] هجري.

[2[- Grammatical Shift For The Rhetorical Purposes: Iltifāt And Related Features In The Qur’ān M A S 

Abdel Haleem, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, [992, Volume LV, Part 3.https://

www.islamic-awareness.org/quran/text/grammar/iltifaat

[3[- Gilliot and Larcher, Language, Encyclopaedia of the Qur’ān, p.[[2

]4]- الربوفيسور نيكوالي سيناي غني عن التعريف لشهرته يف الدراسات القرآنية، وفاز مرشوعه«التفسري »القرآين املنتظم« 

مبنحة مجلس األبحاث األورويب )ERC( بقيمة 5.] مليون جنيه اسرتليني.

[5[- NICOLAI SINAI, Review Essay: Going Round in CirclesJournal of Qur’anic Studies [9.2 )20[7(,p. 

[09 www.euppublishing.com/jqs
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والذين يحرصونه يف املفهوم األّول، يرون أّن القرآن خطاب الله األبدي، بالنسبة 

ألولئك الذين يحتفظون باملفهوم األخري، فإّن القرآن نصٌّ من شأنه أن يفّكك.

3. أطروحة الهوتّية لغة القرآن

بطريقٍة  األطروحة  تقديم هذه  أّوالً:  املفهوم، يجب  »لتوضيح  الباحثان  يقول 

عامٍة ونظريٍّة، وبإسهاب أكرث تفصياًل لبعض الّنقاط الواردة فيها، فالصياغة العامة 

نفسه  فرض  الذي  املوقف  هي  اإللهية«،  »األطروحة  بـ  يقصدا  اإللهيّة،  للرسالة 

وكان  ميالدي،  العارش   / الرّابع هجري  القرن  حوايل  منذ  اإلسالم  يف  قاطعٍ  بشكٍل 

موجوًدا بالفعل منذ نهاية القرن الثاين / الثامن وبداية القرن الثالث / التاسع، وإن 

بدأ مبثل هذا الّشكل الّنظري الرّسمي، بدأ بالتأكيد: بأّن لغة القرآن اللّغة العربيّة، 

لكن أّي لغٍة عربيٍّة؟ 

   إجابة هذا السؤال يف العقيدة اإلسالميّة؛ حيث اتّبعت طريقة القرآن يف تفسري 

ذلك: ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ   ڻ  

ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ )سورة إبراهيم، اآلية 4(. 

يستنتج املفرّسون من هذه اآلية أّن لغة القرآن لغة محمد وأصحابه، ليست 

أكرث من لهجٍة حجازيٍّة، وتحديًدا قريشيٍّة، هذا التعريف األّول، العربيّة القرآنيّة = 

الحّجة، ينشأ هذا التعريف يف النص القرآين ويف املفهوم اإلسالمي للقرآن، كام يظهر 

يف أعامل ابن فارس ويف القرآن نفسه، ليست لغة، لكنها الفصحى: »َوأَِخي َهاُروُن 

ي لَِسانًا« )سورة القصص، اآلية 34(. ومع ذلك، توّضح هذه اآلية: ُهَو أَفَْصُح ِمنِّ

أّن الفصحى نوعيّة الّشخص الذي يتحّدث.. ]

 أّن هناك درجاٍت يف ذلك.2. 

 نُقلت هذه الّنوعيّة إىل اللّغة بشكٍل مجهول الهويّة، ويف هذه الحالة من 3. 
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لغة القرآن وأسلوبه يف موسوعة القرآن )ليدن( عرضًا ونقدًا

خالل مواصفات )قواعد اللّغة العربيّة املتميّزة؛ هنا لسانًا يشري إىل البالغة 

»بشأن« اللغة(.

نجد صًدا للرتكيبة القرآنيّة يف التأكيد التايل ألحد علامء الرأي نقله ابن فارس...: 

»أّن قريًشا أفصح العرب ألسنة وأصفاهم لغة«، لهذا التأكيد ال يوجد مرّبر، باستثناء 

العرب  بني جميع  من  وانتخبهم  اختارهم   ... الله  أّن  »الّسبب   : عقديٌّ تعبرٌي  أنّه 

واصطفاهم، ومن بينهم اختار نبّي الرّحمة، ومرّة أخرى يف كتاب الّنحوّي ابن 

جّني الذي تحّدث عن لغة الحجاز: »إنّها أنقى وأرقى وأصفى وأوىف من كّل لغات 

القدمية،  العصور  أو  باألسبقيّة  األفضليّة  تربط  ثالثٌة،  فكرٌة  تظهر  العرب. صحيح، 

وهو موجود بالفعل يف كتاب سيبويه: »هي اللّغة األوىل واألقدم« بالطبع، ميكن أن 

يكون هذا اإلعالن استيفاء الحق، إنّه مؤّهل لعامل اللّغة، نظري ملفهوم »فساد اللغة« 

»اللغة عرضة للفساد«، وهو أمر معرتف به ولكن أيًضا إلدانة التغيري اللّغوّي، الذي 

يحدث كحتميٍّة تاريخيٍّة، يُنظر إىل تفّوق قريش اللّغوّي عىل أنّه نتيجة ملكانتها: 

كانوا  قريًشا  ألّن  نقاًء؛  واألكرث  األصح  العربيّة  اللّهجة  كانت  لهجتها  فإّن  »لذلك، 

بعيدين من كّل الجوانب عن أرايض غري العرب«، لكن ابن فارس يعترب هذا التّفّوق 

الذي  االختيار  وهو  املختلفة،  العربية  اللّهجات  يف  العنارص  أفضل  الختيار  نتاًجا 

أصبح مقنًعا بسبب حقيقة أّن مّكة كانت وال تزال مركزًا للحج]]]«.

هذه  بأّن  ويوهم  يتحّدث،  الذي  الّشخص  نوعيّة  الفصحى  بأّن  الررش  يجادل 

الّنوعيّة نقلت إىل - اللّغة بشكٍل مجهول الهويّة، وهذا ما يتناقض مع ما ذكره من 

متيٍّز يف مواصفات قواعد اللّغة العربيّة املتميّزة. ومن خالل هذا الطرح فإّن الباحثني 

يحاوالن حرص البالغة اللّغويّة يف لباقة الّشخص تحديًدا ال يف عمق اللّغة ومدى 

سعتها ورحابتها، ويجادل املحّرران بأّن الُفصحى وصٌف لشخٍص، والّصواب وصٌف 

لاَِم ينطق به الّشخص، فهي صفٌة للّغة، وال بّد من تحّقق رشوٍط يف اللّغة لتتّصف 

الفصاحة  الباحثان  يهاجم  إًذا  هنا.  بتناولها  يسمح  ال  البحث  وسياق  بالفصحى، 

بطريقٍة مغرضٍة، ويستشهدان مبغالطٍة مكشوفٍة، وهي فصاحة هارون، وكأنّه دليٌل 

[[[- Gilliot and Larcher, Language, Encyclopaedia of the Qur’ān, p.[[2- [[3.
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 عىل ما أقّر به القرآن، ففصاحة هارون هنا تأيت مقارنة بني لغته ولغة موىس

فقط، وهذه حالة مقصورة عليهام فقط، ال ميكن تعميمها، لخصوصيّتها.

ثانًيا: لغة القرآن بني الّتفّوق واإلعجاز.

وآيات  امتيازها  عن  فضاًل  العربيّة،  اللّغة  وتفّوق  القرآن  لغة  الباحثان  تناول 

التّفّوق  أخرى هاجام هذا  ناحيٍة  ومن  القارئ،  تستفّز  بطريقٍة  تناوالها  اإلعجاز، 

واالمتياز واعترباه شوفينيًّة زائدًة.

1. لغة القرآن وأسلوبه:

وتشّوشه،  الفكر  تبلبل  بطريقٍة  ووصفاها  االستدالالت،  بدقٍّة  الباحثان  اختار 

كارين  املثال-  سبيل  -عىل  قالته  ما  ومنها  جميعها،  اإليجابيّة  اآلراء  وتجاهال 

آرمسرتونغ: »القرآن أجمل خطاٍب مذهٍل، تعجز يف نقله الرّتجمة، لكّنه بالعربيّة 

القرآن،  األوائل  املسلمون  سمع  عندما  كبريًة،  استجاباٍت  ويحّقق  ومثرٌي  مدهٌش 

اعتنقوا رسالة الّنبّي لقّوة لفظه فضاًل عن عمق معناه]]].

ويعّد قول آرمسرتونغ هذا ردًّا عىل ما طرحه الباحثان من أسئلٍة ومحاكامٍت 

عقليٍّة: »هل القرآن »واضح«؟ لسان عريب«؟ نظرًا ألن القرآن عبارة عن نصٍّ مرجعيٍّ 

ذايتٍّ جًدا، وغالبًا ما يُقال: أنّه »وعي ذايتّ إىل حّد ما فيام يتعلّق بلغته«، حيث تقّدم 

الرأي،  لرتتيبه، ويدعم هذا  املتميّز، ورمّبا  الخاّصة، وأسلوبه  لغته  التعليقات عىل 

أّوالً وقبل كّل يشٍء، التأهيل القرآين الواضح عىل أنّه »لغٌة / خطاب / لغة عربية 

واضحة«.

ومع ذلك، يبدو أّن معظم حاالت ظهور »لسان« يف القرآن تشري إىل »اللسان« 

كجهاٍز صويتٍّ، مثل ما ذكر يف )سورة الزمر اآلية  :)28ۉ  ې   ې  ې  ې  

ى  ى، لغٌة عربيٌّة، ال تتلّوى )دون تحريف(«؛ وأقحم الباحثان يف السياق 
استدعاء موىس: »يا سيدي، أنا لسُت بليًغا، حتى اآلن، وال ألنّك تتحّدث مع عبدك، 

[[[- EXCERPTS FROM THE INTERVIEW WITH KAREN ARMSTRONG

https://www.pbs.org/muhammad/transcripts/armstrong.html
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لغة القرآن وأسلوبه يف موسوعة القرآن )ليدن( عرضًا ونقدًا

لكّنني بطيٌء يف الكالم، ولغتي بطيئة«، وقاال بأّن القرآن أيًضا يروي هذه القّصة، 

كام يتّضح من )سورة القصص، اآلية  :)34 ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      

اآلية 27(  ې  ې  ى  ىائ  ائ     ەئ  ەئ  وئ، ويف )سورة طه 
حيث يقول موىس: ۅ  ۉ  ۉ   ې      ،ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

هو  ما  عكس   ،ې  ې      ې  ې  ى  ىائ  ائ     ەئ  ەئ  وئ
موجود يف سفر الخروج 4: 4]-5: »أليس هارون أخاك؟ أعرف أنّه يستطيع التّحّدث 

جيًّدا وستتحّدث معه، وتضع كلامت يف فمه وسأكون مع فمك]]].

تناقٌض بني أعجميٍّ ومبنٍي:

معظم حاالت ظهور »لسان« يف القرآن تشري إىل »اللسان« كجهاٍز صويتٍّ، وهذا 

، وعند حرص مادة  تغليبيٍّ بأسلوٍب  الباحثان  للحقيقة، وقد صاغه  اّدعاٌء مخالٌف 

لسان ومراجعتها يف املصحف يتبنّي بأنّها: ذكرت أربع عرشة مرّة، ومل تُذكر كجهاٍز 

صويتٍّ إاّل مرّتان فقط، يف اآليتني األخريتني:

قال تعاىل: ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   

ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چَ سورة املائدة، اآلية 78.

قال تعاىل:  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ   ڻ  

ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ سورة ابراهيم، اآلية 4.

ڀ   پ      پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   تعاىل:  قال 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ سورة النحل، اآلية 03].

قال تعاىل:  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب سورة مريم، اآلية 50.

ٿ    ٺ   ٺ   ٺ    ٺ    ڀ   ڀ   ڀ   تعاىل:  قال 

ٿ  ٿ سورة مريم، اآلية 97.

[[[- Gilliot and Larcher, Language, Encyclopaedia of the Qur’ān,P.[[4
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قال تعاىل: ۅ  ۉ  ۉ   ې  سورة طه، اآلية 27.

قال تعاىل: ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ      ۆ سورة الشعراء، 

اآلية 3].

قال تعاىل: َواْجَعل ّلِ لَِساَن ِصْدٍق ِف اْلِخرِيَن سورة الشعراء، اآلية 84.

بنٍِي سورة الشعراء، اآلية 95]. قال تعاىل: بِلَِساٍن َعَرِبٍّ مُّ

ن 
َ
َخاُف أ

َ
قُِن ۖ إِّنِ أ رِْسلُْه َمِعَ رِْدًءا يَُصّدِ

َ
فَْصُح ِمّنِ لَِسانًا فَأ

َ
أ ِخ َهاُروُن ُهَو 

َ
َوأ

بُوِن سورة القصص، اآلية 34. يَُكّذِ
ُروَن سورة الدخان، اآلية 58. نَاهُ بِلَِسانَِك لََعلَُّهْم َيَتَذكَّ ْ َما يَسَّ قال تعاىل: فَإِنَّ

ّلَِسانًا  ٌق  َصّدِ ۚ َوَهَٰذا كَِتاٌب مُّ إَِماًما َورَْحًَة  َقبْلِهِ كَِتاُب ُموَسٰ  قال تعاىل: َوِمن 

ٰى لِلُْمْحِسننَِي سورة األحقاف، اآلية 2]. ِيَن َظلَُموا َوبُْشَ ُنِذَر الَّ َعَربِيًّا ّلِ
قال تعاىل: َل ُتَّرِْك بِهِ لَِسانََك ِلَْعَجَل بِهِ سورة القيامة، اآلية 6].

 سورة البلد، اآلية 9. قال تعاىل: َولَِسانًا وََشَفَتنْيِ

أقحم الباحثان يف السياق فصاحة هارون ووظّفاها مستشهدين بآيتني، ليؤكّدا 

نَاهُ  ْ يََسّ فَإَِنَّما  تعاىل:  قال  للغة،  وليست  للّشخص  صفٌة  الفصاحة  بأّن  بجدلهام 

بِلَِسانَِك سورة مريم، اآلية 97. 
نَاهُ بِلَِسانَِك سورة الدخان،  ْ َما يَسَّ تجدر اإلشارة إىل أّن التعبري نفسه يف فَإِنَّ

اآلية 58، ترجمه بيكثال -دون سبب واضح- يف اآليتني بشكٍل مختلٍف، عىل النحو 

نَا الُْقْرآَن لذِّلِْكرِ َفَهْل  ْ التايل: »سهل بلغتك«، يصبح هذا املوضوع مبثابة َولََقْد يَسَّ

كٍِر سورة القمر، اآليات 7]، 22 ، 40: »واملعنى جعلنا القرآن سهل التذكر«،  دَّ ِمن مُّ
ومثل هذه الّنصوص« ميكن أن تدعم الفرضيّة القائلة بأّن التلميحات اللّغويّة يف 

القرآن ليست باللّغة العربيّة، بل مهّمة التّواصل الّنبوّي«]]].

[[[-  Gilliot and Larcher, Language, Encyclopaedia of the Qur’ān, p.[[5.
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يطعن الباحثان طعنًة كبريًة، ويتحّمسان لفرية مهّمة التّواصل الّنبوّي، ويقصدان 

بذلك أّن لغة القرآن وأسلوبه من فعل الّنبّي، ويجعالها يف جملٍة تقريريٍّة، حتى 

يبعدان الجدال فيها، لكأنّها حقيقٌة ثابتٌة، ويقوالن بأّن األسباب التي تجعل القرآن 

يرّص عىل جودة لغته وقيمتها حالٌة جدليٌّة ودعويٌّة، يجب طرح الحّجة املتعلّقة 

بطابعها العريب، أّوالً: وقبل كل يشء، فيام يتعلق بآية سورة إبراهيم، اآلية  :4َوَما 

رَْسلَْنا ِمن رَُّسوٍل إَِلّ بِلَِساِن قَوِْمهِ، ميكن أن تفهم هذه اآلية، من خالل التأكيد 
َ
أ

عىل لغة هذا الرّسول )محمد( وهذا القوم )العرب(، كإعالٍن للطبيعة اإلثنيّة لهذه 

املهّمة الّنبويّة، ولكن أيًضا كدليٍل إلهيٍّ عىل عامليّتها، تتحّدى لغة القرآن العربيّة 

»اللغة املقّدسة األخرى«، ورمّبا أيًضا الرسيانيّة، أو بشكٍل عاٍم اآلراميّة.

األسباب التي تجعل القرآن يرّص عىل جودة لغته وقيمتها حالٌة جدليٌّة ودعويّة، 

بهذه املغالطة وهذا االختزال والتربير يحاول الباحثان جاهدين أن يسلبا القرآن 

من صفته اإللهيّة، ويحاوال فهم اآلية فهاًم خارج سياقها؛ ألّن حكمها عام، ويحاول 

الّنبويّة  باملهّمة  ويقصد  يخّصصه،  أن  الرئيس-  املحّرر  -باعتباره  »جيليو«  املحّرر 

مهّمة جهده يف تأليف القرآن، وقد كّررها ليؤكّد عليها، وسبق أن ذكرها يف الفقرة 

قبل السابقة أّن »مهّمة التّواصل الّنبوّي« ليُيرّس اإلقناع بها، وعىل الّرغم من أّن اآلية 

التي استشهد بها ليس فيها تحدٍّ للعربيّة وال لغريها من اللّغات، إاّل أّن جيليو أقحم 

التّحّدي يف الّسياق استفزازًا، وهاجم فهم القرآن عربيًّا، مّدعيًا أّن فهمه بالرسيانيّة 

َيُقولُوَن  َنُّهْم 
َ
أ َنْعلَُم  َولََقْد  تعاىل:  قال  بكلمة »يلحدون«  أعمق وأشمل، واستدّل 

بنٌِي. سورة  ْعَجِمٌّ َوَهَٰذا لَِساٌن َعَرِبٌّ ُمّ
َ
ِي يُلِْحُدوَن إَِلْهِ أ ۗ  لَِّساُن اَلّ إَِنَّما ُيَعلُِّمُه بََشٌ

النحل، اآلية 03].

هو  وهذا  الحق]]]«،  عن  بامليل  »مولع  مبعنى  »يلحدون«  املفرّسون  يرشح   

اللّغوّي  الّسياق  أّن  والتفسري، ويرى  الفهم  بذلك  يقتنع  بالعربيّة، وال  لحد  معنى 

مع  متكيًّفا  األرجح  عىل  يكون  أن  ميكن  اآلية  هذه  إليه  تشري  الذي  واالجتامعّي 

]]]-  الطباطبايئ، السيد محمد حسني: امليزان يف تفسري القرآن، ط]، بريوت، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، 7]4]هـ، ج3، ص]].
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الرسيانيّة، مبعنى: »للتحّدث بغموض« أو »للتلميح إىل«، مثل الجذر العريب لغز.

ويحاول أن يؤكّد بذلك عىل تناقض عربيّة القرآن يف قوله تعاىل: َولَْو َجَعلَْناهُ 

لَْت آيَاتُُه سورة فصلت، اآلية 44. ْعَجِمًيّا لََّقالُوا لَْوَل فُِصّ
َ
قُْرآنًا أ

وملّا رأى أّن ذلك يتناقض مع »لسان عريّب مبني«، والتي وردت يف اآليتني: يف قوله 

ِي  ِبنٍي« )سورة الشعراء، اآلية 95](؛ وقوله تعاىل: لَِساُن اَلّ تعاىل: »ِبلَِساٍن َعَريِبٍّ مُّ

ْعَجِمٌّ َوَهَذا لَِساٌن َعَرِبٌّ ُمبنٌِي )سورة النحل، اآلية 03](.
َ
يُلِْحُدوَن إَِلْهِ أ

العبارة  بالرّتجمة، فرتجامت  التفكري، متعلاًّل  الحاجة ماّسًة ملزيٍد من  بأّن  اّدعى 

أحدثت تضلياًل، من وجهة نظره، وارتباكًا يف دالالت »مبني«، وخلُص إىل أّن هناك 

تناقًضا بني أعجميٍّ التي وردت يف آية سورة النحل، اآلية 03]. والتفسري العريب لـ 

»مبني« أعجمي »بربري« أي غري العريب يتناقض مع اللّغة العربيّة الّصافية/الّنقيّة]]].

وردت »يلحدون« يف القرآن الكريم ثالث مرّات:

ْسَمائِهِ ۚ 
َ
ِيَن يُلِْحُدوَن ِف أ ْسَماُء اْلُْسَنٰ فَاْدُعوهُ بَِهاۖ  َوَذُروا الَّ

َ
ِ اْل قال تعاىل: َوِلَّ

َسُيْجَزْوَن َما َكنُوا َيْعَملُوَن )سورة األعراف، اآلية 80](.
ِي يُلِْحُدوَن إَِلْهِ  ۗ  ّلَِساُن الَّ َما ُيَعّلُِمُه بََشٌ ُهْم َيُقولُوَن إِنَّ نَّ

َ
 قال تعاىل: َولََقْد َنْعلَُم أ

بنٌِي )سورة النحل، اآلية 03](. ْعَجِمٌّ َوَهَٰذا لَِساٌن َعَرِبٌّ مُّ
َ
أ

قال تعاىل: إِنَّ الَِّذيَن يُلِْحُدوَن يِف آيَاتَِنا اَل يَْخَفْوَن َعلَيَْنا ۗ أَفََمن يُلَْقٰى يِف النَّاِر 

ن يَأيِْت آِمًنا يَْوَم الِْقيَاَمِة ۚ اْعَملُوا َما ِشئْتُْم ۖ إِنَُّه مِبَا تَْعَملُوَن بَِصرٌي )سورة  َخرْيٌ أَم مَّ

فصلت، اآلية 40(.

سبق الرّّد عىل هذه الفرية وفّندها إبراهيم عوض: يلحد مأخوذة من الكلمة 

الرسيانيّة: »l’ez« مبعنى »تكلم بإبهام«، يخلط األمور خلطًا شنيًعا، أين الدليل عىل 

أّن كلمة »يلحد« مأخوذٌة من الرسيانيّة؟ 

[[[.  Gilliot and Larcher, Language, Encyclopaedia of the Qur’ān, p.[[7.
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ىف  والزاي  العني  أّن  دليل عىل  تتطابقان صوتيًّا، وليس هناك  الكلمتني ال  إّن   

الكلمة الرّسيانيّة قد تحّولتا إىل حاء ودال ىف العربيّة، وفوق هذا فمعنى الكلمتني 

كان  بل  مبهاًم،  كان  للّنبّي  املرشكني  اتّهام  إّن  يقول  أن  يريد  ال  فالقرآن  مختلٌف، 

منحرفًا عن الحّق؛ إذ يرتكون الّصواب وينحرفون إىل مثل تلك االتّهامات الكاذبة، 

أّن »ل ح د«  لو افرتضنا  العربيّة. وحتى  اللغة  وهذا معنى »اللحد واإللحاد« يف 

موجودٌة ىف الرّسيانيّة وأّن هذا هو معنى الكلمة فيها]]].

2. سبب اختالف القراءات

عىل الّرغم من أّن القرآن أُنزل عىل سبعة أحرٍف إاّل أّن الباحثنَي حاوال الطّعن 

يف لغة قريش مّدعني بأنّه ال يوجد مجمع صويتٌّ لطريقة تحّدث لغة قريش؛ ألّن 

، واضٌح / متميٌّز، وكالم العرب املتأّخرين غري حضارّي/  خطاب /كالم قريش سلٌس، لنّيٌ

ال  الحجازيّة  للّهجة  املزعوم  التّفّوق  فإّن  والنتيجة،  غامض،  عادي/  غري  متوّحش، 

القراءات املختلفة للقرآن، ويف  الخيار عواقب وخيمة بني  أساس له، وسبّب هذا 

الواقع »مل تحتل لهجة الّنبّي أو موطنها مكانًا معيًّنا« بني القراءات القرآنيّة، 

استقالٍل علميٍّ معنّيٍ  الحفاظ عىل  النحاة واملفرّسون  بدالً من ذلك حاول  ولكن 

يف هذا الصدد، لهذا السبب، اتّهم بعض العلامء املسلمني املعارصين بـ »تشويه« 

القراءات القرآنيّة، عىل سبيل املثال الكتاب املوسوم »دفاع عن القراءات يف مواجهة 

الطربي«، كتاب أنصاري ضيفا القراءات املتواترة]]].

ومل يسبّب هذا الخيار عواقب وخيمًة بني القراءات؛ ألّن أمر القراءات مقّنٌن 

ومحسوٌم، ولو لديهام إحاطة كافية ما ذكرا هذه الفرية الّساذجة التي تدلّل عىل 

اتّهام بعض علامء  أّما  القراءات،  القريشّية فضاًل عن  باللّهجة  سطحّية معرفتهم 

املسلمني املعارصين بـ »تشويه« القراءات القرآنّية، فهو:

املوسوعة،  لألنصارّي كام ذكر محّررا  ليس  الكتاب  دقّة؛ ألّن  أّواًل: هناك عدم 

]]]. منينة، طارق: رد عىل سخافات املسترشق الفرنيس كلود جيليو عن النبي الكريم والقرآن العظيم، د. إبراهيم عوض، ملتقى 

االنتصار للقرآن الكريم، مركز تفسري، 0/24]/437] - 6/07/29]20

[2[- Gilliot and Larcher, Language, Encyclopaedia of the Qur’ān,, p. [[7.
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بل من تأليف د. لبيب السعيد »دفاع عن القراءات يف مواجهة الطربي« ورّد عليه 

مساعد الطيّار بهدم ما ذهب إليه]]].

3. تفّوق اللّغة العربّية وامتياز لغة القرآن: 

»مل يّدخر العلامء املسلمون جهًدا يف تعزيز دراسة القرآن يف مختلف علومه، 

وحتى علامء اللّغة القدماء مل يّدخروا جهًدا يف تعزيز تفّوق اللّغة العربيّة املزعوم 

ألفاظًا، وال  األلسنة مذهبًا، وأكرثها  أوسع  العرب:  األخرى: »ولسان  اللّغات  عىل 

نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غرُي نبّي، ولكّنه ال يذهب منه يشء إىل عامتها«، 

تفّوق خطاب قريش ومتيّزه، بناًء عىل الحج وقدرتهم عىل االختيار الجيّد وإضافته 

اعتادوا  العرب  ألّن  والجامل؛  القدر  جاءهم  الوهمي]  محاوره  »]قال  للهجتهم: 

القدوم إىل الحرم للحّج والعمرة، نساء ورجااًل عىل حد سواء، فاختارهم بالتعيني 

والفكر كرامة وجاماًل، وبذلك اكتسبوا تفّوقًا لغويًّا فضاًل عن الّصفات التي متيّزوا 

، ]أجاب الفراء] قلنا: بالطريقة نفسها اعتادوا عىل سامع لهجات  بها بشكٍل خاصٍّ

قبائل العرب؛ حتى متّكنوا من االختيار من بني كّل لهجٍة ما هو األفضل، وأضافوه 

إىل كالمهم وهكذا أصبح كالمهم أنيًقا ومل يختلط به أّي من أشكال الكالم املبتذلة. 

باختصار، فإّن قريًشا من خالل دقّتهم يف اختيار ما يسمعون ويضيفون للهجتهم 

هذا جعلهم أكرث متيّزًا، وكانوا عىل استعداٍد ليصبحوا »شعب الله املختار« يف اللّغة 

العربيّة.

ومعتزيل  العقيدة  علامء  من  باعتباره  الجاحظ  نجد  ذلك،  من  العكس  عىل 

وتفّوق   العريّب  الّشعر  تفّوق  عىل  أكّد  بل  قريش،  لهجة  تفّوق  يؤكّد  مل  املذهب 

العرب يف كتابة الّشعر ولسان العرب متميّز، فمن املستحيل أن يرُتجم الّشعر العريّب، 

وال ميكن نقله إىل لغٍة أخرى«؛ إذ ال مُيكن نقل ذلك عرب الرّتجمة لعمق املعنى، 

واإليقاع، والرتتيب، ولو تُرجم يدّمر كّل ذلك. بالطّبع الجميع مبا فيهم الجاحظ، 

]]]- الطيار، مساعد: »هل أنكر ابن جرير قراءة متواترة أو ردَّها؟« هدم ما ذهب إليه د. لبيب السعيد يف كتابه.

 https://vb.tafsir.net/tafsir99[/#.Xl[aGR8zbIU
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عىل درايٍة بصعوبة ترجمة الّشعر، ولكن بالّنسبة لعامل العقيدة هذا، فإّن العرب 

فقط هم من لديهم شعر مبعنى الكلمة العربيّة »القصيدة« ويتّفقون عىل قواعده، 

فالغرض هو تفوق اللغة العربية كافرتاض مسبق لتفّوق لغة القرآن. بالطبع، ميكننا 

أن نستمّر يف اقتباس كلامٍت لعدٍد من علامء اللّغة واملفرّسين وعلامء الّدين حول 

تفّوق اللّغة العربية وتفّوق لغة القرآن، وهذه املسألة مستمرٌّة وممتّدة، استمرّت 

التّاريخ اإلسالمي وال تزال قضيًّة ملّحًة حتى يومنا هذا؛ لكن هذه  يف كّل فرتات 

العيّنات كافية إللقاء نظرٍة ثاقبٍة عن الّسامت الرئيسة لهذا الخطاب الّدعوّي]]]«.

عىل الّرغم من أنّه تناول تفّوق اللّغة إاّل أنّه من ناحيٍة أخرى تناول تفّوق الّشعر 

يؤكّد عىل صعوبة  القرآن  ترجمة معاين  الذي ميكن  الوقت  الجاهيّل، ويف  العريّب 

ترجمة الّشعر العريّب، ومن خالل تأكيده هذا يريد أن يقول بأّن هذا الّشعر أعىل 

وأسمى من القرآن.

الحمد لله إذ مل يأتني أجيل حتى اتّخذت من اإلسالم رسباال.

4. آيات اإلعجاز

يرى املتخيّل الّدينّي آيات اإلعجاز التي ذُكرت يف: سورة البقرة، اآلية 23؛ وسورة 

الطور،  سورة  88؛  اآلية  اإلرساء،  وسورة  ]]؛  اآلية  هود،  وسورة  38؛  اآلية  يونس، 

اآليتان 33-34؛ يرى أنّها لعبت دوًرا رئيًسا يف صياغة مفهوم لغة األرسار املقّدسة، 

وال تزال هذه اآليات تشّكل موضوًعا مهامًّ يف علوم االنتصار للقرآن، وأفضل رشٍح 

لهذه اآليات يكون يف سياق الجدل مع اليهود، ال يف سياق اللّغة. يبدو أّن اعرتاض 

خصوم محمد هنا مل يكن له أيّة عالقة باللّغة، كام رّد القرآن يف قوله تعاىل: 

ثْلِِه«، فال تُشري اآلية أيًضا إىل اللّغة، وبفحص هذا اإلعجاز، نجد  ن مِّ »فَأْتُوا ِبُسورٍَة مِّ

ثالث آياٍت رّدت عىل اتّهام محمد بالتزوير: »افرتاه«، يف سورة يونس، اآلية 38؛ 

سورة هود، اآلية 3]؛ و»تقوله«، وردت يف سورة الطور، اآلية 33، ويشري اإلطار إىل 

نُّ  نُس َواْلِ اختبار »حكامء النبّوة«: يف سورة اإلرساء، اآلية  :88قُل لَّئِِن اْجَتَمَعِت اْلِ

[[[-Gilliot and Larcher, Language, Encyclopaedia of the Qur’ān,, p.[[8
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َولَْو َكَن َبْعُضُهْم ِلَْعٍض َظِهرًيا، مل  تُوَن بِِمثْلِهِ 
ْ
تُوا بِِمثِْل َهَٰذا الُْقْرآِن َل يَأ

ْ
ن يَأ

َ
ٰ أ َعَ

القرآن متامسًكا بشكٍل  أبًدا مبا جاء به محمد، ومل يجدوا  العرب  يتأثّر عاّمة 

َل َعلَيْهِ الُْقْرآُن ُجْلًَة َواِحَدةً ۚ  ِيَن َكَفُروا لَْوَل نُزِّ خاصٍّ كالتوراة واإلنجيل: َوقَاَل اَلّ

َِّت بِهِ فَُؤاَدَكۖ  َوَرتَّلَْناهُ تَْرتِيًل، سورة الفرقان، اآلية 32. َكَذٰلَِك ِلُثَب
5. الرتتيل مشكلٌة أهو اسٌم أصيلٌّ أم اسٌم مستعاٌر؟

 فرّس الكثري من املفرسين القدماء معنى ترتيل: تقرأ بتمّهل، تنطق نطًقا واضًحا، 

تالوة جزٍء تلو اآلخر، وفضاًل عن ذلك، ميكن فهمه يف سياق آخر عىل أنّه تالوُة أو 

ترديُد القرآن يف تالوٍة نوذجيٍّة، وترجم أربري معنى: »ورتل القرآن ترتيال« )سورة 

املزمل، اآلية 4(، أي رّدد القرآن بشكٍل متميٍّز جًدا وتالوة القرآن بطريقٍة متساويٍة.

جهد  إىل  تشري  ورمّبا  متميٌّز«،  القرآن  »وضع  أّن  عىل  أيًضا  تؤكّد  األخرية  اآلية 

محمد يف تأليف القرآن، وميكن أن تشري أيًضا إىل أسلوب القرآن: »معنى الكلمة ]يف 

سورة الفرقان، اآلية 32] غري معروٍف متاًما، لكن من املحتمل أن تشري إىل القافية 

التي ال ميكن إنكار وجودها]]]«. 

رشحها بشكٍل أفضل يكون يف سياق الجدل مع اليهوديّة ال يف سياق اللّغة.

ٰ َعبِْدنَا  ْلَا َعَ ا نَزَّ اآليات التي نّوه عليها هي: قال تعاىل: ِإَون ُكنُتْم ِف َريٍْب ّمِمَّ

ِ إِن ُكنُتْم َصادِقنَِي )سورة  تُوا بُِسوَرٍة ّمِن ّمِثْلِهِ َواْدُعوا ُشَهَداَءُكم ّمِن ُدوِن الَّ
ْ
فَأ

البقرة، اآلية 23(.

ّمِن  اْسَتَطْعُتم  َمِن  َواْدُعوا  ّمِثْلِهِ  بُِسوَرٍة  تُوا 
ْ
فَأ قُْل  اهُ ۖ  اْفَتَ َيُقولُوَن  ْم 

َ
أ قال تعاىل: 

ِ إِن ُكنُتْم َصادِقنَِي سورة يونس، اآلية 38، وقال تعاىل: إاِلَّ الَِّذيَن َصرَبُوا  ُدوِن الَّ
ْغِفرٌَة َوأَْجٌر كَِبرٌي سورة هود، اآلية ]]، وقال تعاىل:  الَِحاِت أُولَِٰئَك لَُهم مَّ َوَعِملُوا الصَّ

تُوَن بِِمثْلِهِ َولَْو 
ْ
تُوا بِِمثِْل َهَٰذا الُْقْرآِن َل يَأ

ْ
ن يَأ

َ
ٰ أ نُّ َعَ نُس َواْلِ قُل لَّئِِن اْجَتَمَعِت اْلِ

َكَن َبْعُضُهْم ِلَْعٍض َظِهرًيا )سورة اإلرساء، اآلية 88(. 
[[[- Gilliot and Larcher, Language, Encyclopaedia of the Qur’ān, p.[[6.
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َكنُوا  إِن  ّمِثْلِهِ  ِبَِديٍث  تُوا 
ْ
فَلَْيأ يُْؤِمُنوَن  لَّ  ۚبَل  َلُ  َتَقوَّ َيُقولُوَن  ْم 

َ
أ تعاىل:  قال 

َصادِقنَِي )سورة الطور، اآليتان 34-33(. 
من خالل ما أوردناه يتّضح أنّه ال يوجد دقّة يف الّنقل؛ ألّن آية سورة هود قوله 

ْجٌر َكبرٌِي )سورة 
َ
ْغفَِرةٌ َوأ وَلٰئَِك لَُهم مَّ

ُ
اِلَاِت أ وا وََعِملُوا الصَّ ِيَن َصَبُ تعاىل: إِلَّ الَّ

هود، اآلية ]](، ليست من آيات اإلعجاز.

وبتدبّر هذه اآليات التي ذكرها املحّرر غري آية سورة هود، اآلية ]]، كلّها يف 

سياق التّحّدي ألرباب الفصاحة واللّغة، وما اّدعاه من أّن الّسياق يف مقام تحدي 

اليهوديّة هو خطأٌ كبرٌي، ومل يكن اليهود ببالغة قريش حتى يتوّجه التّحّدي إليهم.

   »مل يتأثّر خصوم محمد القريشيون إطالقًا، ال بلغة القرآن وال حتى بالنبوءة: 

َشاِعٌر  ُهَو  بَْل  اهُ  اْفَتَ بَِل  ْحَلٍم 
َ
أ ْضَغاُث 

َ
أ قَالُوا  بَْل  أَْحاَلٍم؛  »أَْضَغاُث  القرآن  اعتربوا 

لُوَن )سورة األنبياء، اآلية 5(. عىل الّرغم من الّشكوك  وَّ
َ
رِْسَل اْل

ُ
تَِنا بِآيٍَة َكَما أ

ْ
فَلَْيأ

الواضحة للمدقّقني األصليني فيام يتعلّق بتفّوق اللّغة القرآنيّة، فقد فتحت تفسريات 

املسلمني وعلامء الّدين والرّشيعة والعقيدة الباب واسًعا لتوضيح املشاعر املقّدسة 

والتعايبر األسطوريّة للّغة العربيّة، والتّفّوق املزعوم وإعجاز لغة القرآن]]]«.

بقوله: »مل يتأثّر خصوم محمد القريشيون إطالقًا«، فهو يُخالف الحقيقة، فقد تأثّر 

كبارهم فضاًل عن صغارهم، عىل سبيل املثال ال الحرص: الوليد بن املغرية أىت إىل رسول 

ُمُر بِالَْعْدِل 
ْ
الله فقرأ رسول الله عليه القرآن، قرأ عليه قوله تعاىل: إَِنّ اَلَّ يَأ

َواْلِْحَساِن ِإَويَتاءِ ذِي الُْقْرَبٰ َوَينَْهٰ َعِن الَْفْحَشاءِ َوالُْمنَكرِ َواْلَْغِ ۚ يَعُِظُكْم لََعلَُّكْم 
ُروَن  فقال له أعد، فأعاد الّنبّي، فقال الوليد بن املغرية قولته: )والله إّن  تََذَكّ
له لحالوة وإّن عليه لطالوة وإّن أعاله ملثمٌر وإّن أسفله ملغدٌق وما يقول هذا برش(.

أن  يريدون  قومك  إّن  عم  يا  وقال:  فأتاه  جهل  أبا  ذلك  فبلغ  له،  رّق  فكأّنا 

لَِم؟ قال: ليعطوكه، فإنّك أتيت محمًدا لتعرض ما قبله!  يجمعوا لك ماالً، فقال: 

[[[-Gilliot and Larcher, Language, Encyclopaedia of the Qur’ān, p.[[7.
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قال: علمت قريش أيّن من أكرثها ماالً، قال: فقل يف القرآن قوالً يبلغ قومك أنّك 

منكره، قال: وماذا أقول؟ فوالله ما منكم أحد ألهم باألشعار مني، وال أعلم برجزه 

وال بقصيده مني، وال بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئًا من هذا، والله 

إّن لقوله لحالوة وإن عليه لطالوة وإنه ملثمر أعاله ومغدق أسفله وإنه ليعلو وال 

يعىل عليه، وما هو من قول البرش]]](. 

وعتبة بن ربيعة؛ كان عتبة بن ربيعة من سادة قريش، كان سيًّدا حلياًم، أرسلته 

قريش إىل رسول الله ليفاوضه، بعد إن استمع الّنبّي إىل عروضه الّسخيّة 

التي ال يقاومها إاّل نبّي، حتى إذا فرغ قال له رسول الله: أوقد فرغت يا أبا 

الوليد؟ قال: نعم قال:  فاسمع مّني، قال: أفعل، فقال رسول الله  :بسم ال 

لَْت آيَاتُُه  الرحن الرحيم، حم (1( تزَنِيٌل ّمَِن الرَّْحَمِٰن الرَِّحيِم (2( كَِتاٌب فُّصِ
ْكَثُُهْم َفُهْم َل يَْسَمُعوَن 

َ
ْعَرَض أ

َ
ّلَِقْوٍم َيْعلَُموَن (3( بَِشرًيا َونَِذيًرا فَأ قُْرآنًا َعَربِيًّا 

َوَبيْنَِك  بَيْنَِنا  َوِمن  َوقٌْر  آَذانَِنا  َوِف  إَِلْهِ  تَْدُعونَا  ا  ّمِمَّ ِكنٍَّة 
َ
أ ِف  قُلُوُبَنا  َوقَالُوا   )4)

َنا َعِملُوَن )سورة فصلت، اآليات ]-5(. ِحَجاٌب فَاْعَمْل إِنَّ
فلاّم سمعها عتبة أنصت إليه، وألقى يديه خلف ظهره معتمًدا عليهام يستمع 

منه حتى انتهى رسول الله إىل السجدة منها فسجد وسجد معه عتبة ثم قال 

له: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك. فقام عتبة إىل أصحابه، فقال 

بعضهم لبعض، لقد جاءكم أبو الوليد بغري الوجه الذي ذهب به فلاّم جلس، قالوا: 

ما وراءك، قال: ورايئ أيّن سمعت قوالً والله ما سمعت مبثله قط، وما هو بالّشعر 

وال بالّسحر وال بالكهانة، يا معرش قريش! أطيعوين، خلّوا بني الرجل وبني ما هو فيه 

فاعتزلوه، فوالله ليكونّن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم. قالوا: سحرك بلسانه، 

قال: )هذا رأيي فاصنعوا ما بدا لكم(]]]. وغري ما ذكرنا يوجد أدلّة كثرية وعظيمة، 

]]]- القرطبي، محمد بن أحمد األنصاري: الجامع ألحكام القرآن، تحقيق: عبد الله بن عبد املحسن الرتيك، ط]، بريوت، مؤسسة 

الرسالة، 2006، ج9]، ص74.

]2]- الحلبي، أبو الفرج نور الدين عيل بن برهان: السرية الحلبية، ط]، بريوت، دار املعرفة، 400] ه، ج]، ص429. 
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لكّن محّرر املادة ال يسمح بتمريرها فضاًل عن مناقشتها.

ثالًثا: فرضيات املسترشقني حول لغة القرآن:

القرآن وبإرصار عىل  العنوان، الكلامت األجنبيّة يف  تناول املحّرران تحت هذا 

تأكيدها، ثم أسهبا يف عرض بعض فرضيات املسترشقني رشًحا ومناقشًة، ثم دلفا 

عىل التأثريات الرسيانيّة يف لغة القرآن باعتبارها حقائق مسلّم بها، ثم عرجا عىل 

القضايا غري اللّغويّة، كالتأثريات املسيحيّة يف القرآن فضاًل عن الطقوس الرسيانيّة.

 .. القرآن قضيٌّة قدميٌة  الكلامت األجنبّية: »قضيّة وجود كلامٍت أجنبيٍّة يف   .1

يؤكّد املحّرران بأّن القرآن يحتوي عىل كلامٍت من جميع اللّهجات العربيّة، فضاًل 

أن  املمكن  ومن  وغريها«،  واإلثيوبيّة  والفارسيّة  اليونانيّة  األعجميّة:  اللّغات  عن 

يكون لألحاديث الّنبويّة تأثرٌي إلبراز تفّوق القرآن عىل كتب الوحي األخرى: أنزل 

القرآن عىل سبعة أحرف«]]].

يتجاهل املحّرران أّن هذه الكلامت اُستخدمت وُعّربت، وظاهرة وجود كلامٍت 

أجنبيٍّة ال تخلوا منها لغة، والعرب »كّل ما أرادوا أن يُعربوه، ألحقوه ببناء كالمهم، 

كام يُلْحقون الحروف بالحروف العربيّة]]]«، وطريقة عرض جيليو والرش طريقة 

مغرضة تريد النيل من لغة القرآن، وبطريقٍة جائرٍة ذكرا بأنّها لغٌة فقريٌة بحاجٍة 

ماّسٍة لغريها لفظًا وأسلوبًا.

2. مشاكل قواعد لغة القرآن

 »ما الذي مينعه النحويون، عىل الّرغم من استخدامه يف القرآن« .. تّم جمعها 

[[[- (Ibn AbīShayba, Muṣannaf, [ Kitāb22. Faḍā’il al- Qur’ān, bāb7], vi, 121, no. 29953; Ṭabarī, Tafsīr, i, 
14, no. 6/Eng. trans. Commentary, i, 13; Suyūṭī, Itqān, chap. 38, ed. Ibrāhīm, ii, 126; id, Muhadhdhab, 
194, ed. al-Hāshimī, 601-). The same words are also attributed to the Khurasānī exegete al-Ḍaḥḥāk b. 
Muzāḥim (d. 105723/; Ibn AbīShayba, ibid., no. 29952; Suyūṭī, Muhadhdhab, 194, ed. al-Hāshimī, 61).

]2]-  سيبويه، أبو برش عمرو بن عثامن: الكتاب، تحقيق: عبد السالم هارون، ط3، القاهرة، مكتبة الخانجي، 998]، ج4، ص304.
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امليالدي  الثامن   / الهجري  الثاين  القرن  من  الثاين  الّنصف  خالل  منهجيٍّ  بشكٍل 

والثالث ه./ التاسع م.

أخطاٍء  وجود  قضيّة  الباحثان  تناول  القرآن  لغة  قواعد  مشاكل  عنوان  تحت 

لغويٍّة نحًوا ورصفًا يف لغة القرآن، وصاال وجاال، يف محاولٍة لهّز لغة القرآن لُغويًّا، 

وإعطاء انطباٍع عامٍّ لدى القارئ بأنّها لغٌة أضعف من اللّغة العربيّة، لدرجة أنّها 

تخفق يف االلتزام بقواعدها]]]، ويؤّخرون جمع القرآن إىل الّنصف الثّاين من القرن 

الثاين الهجري / الثامن امليالدي، وهذه نظرٌة غري موضوعيٍّة وتخالف تاريخ القرآن.

».. وتكلّم اثنى عرش منهم اللّغة العربية: آدم وشيث بن آدم، وهود، وصالح، 

وإسامعيل، وشعيب، والخرض« والثالثة الذين ذكروا يف سورة يس، اآلية 4]، ويونس، 

وخالد بن سنان العبيس ومحمد، .. ويقال إّن آدم »تكلم 700000 لغة، وأفضل ما 

تحّدث به اللغة العربية]]]«]]].

إىل  وبالعودة  القرطبي]]]«،  »املؤرخ  حبيب  بن  امللك  عبد  ذكره  ما  مصدرهام 

ألسن  أنّه حرص  تبنّي  الكتاب،  ذلك، وبفحص  نجد  منه]]]، مل  استقيا  الذي  املصدر 

األنبياء يف ثالثة ألسن: العربية والرسيانيّة والعربية، األخرية لسان جميع بني إرسائيل، 

وتكلم اثنى عرش منهم اللغة العربية: آدم وشيث بن آدم، وهود وصالح، وإسامعيل، 

وشعيب، والخرض« والثالثة الذين ذكروا يف سورة يس: 4]، ويونس، وخالد بن سنان 

 Tha`labī,  Tafsīr,  ad  q  55:4, from( والبغوي  الثعلبي  السياق  يف  وجر  خطأ   700 بوجود  تسهري  لغولد  أحال   -[[[

 an anonymous source; Goldziher, Grammar, 45, quoting Baghawī, Ma`ālim, presently still only in
manuscript form; but thefigure “700” in Baghawī, Ma`ālim,  iv, 266 has to be corrected!( مل يسمح الوقت 

للباحث مبراجعة تفسريي الثعلبي والبغوي.

[2]-(Tha`labī, Tafsīr, ad q 55:4, from an anonymous source; Goldziher, Grammar, 45, quoting Baghawī, 
Ma`ālim, presently still only in manuscript form; but the figure “700” in Baghawī, Ma`ālim, iv, 266 has 
to be corrected!).

[3[- Ibid, p.[[9

[4[- (`Abd al-Malik b. Ḥabīb, Ta’rīkh, 278-; Suyūṭī, Muzhir, i, 301-/Eng. trans. Czapkiewicz, Views, 66-
7; Goldziher, Grammar, 445-; Loucel, Origine. IV,167 -8).

]5]- األندليس، عبد امللك بن حبيب السلمي: حققه: عبد الغني مستو، ط]، بريوت، املطبعة العرصية، 429]ه/2008م، ص28-27.
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العبيس ومحمد، وهؤالء ثالثة عرش شخًصا، لعلّه مل يعّد الخرض نبيًا]]]. 

أحال مصدر هذه الجملة إىل تفسري الثعلبي: »ويقال إن آدم »تكلم 700000 

لغة، وأفضل ما تحدث به اللغة العربية«؛ إذ ال تصح وال تعقل، وأراد املحّرران من 

ذكرها بأن يؤكّدا للقارئ انطباًعا بأسطوريّة املصادر العربيّة، والتنفري مام بها، فضاًل 

عن الّسخرية منها ورضورة تركها. 

خلق نبي ضد منافسيه: )الشعراء، الخطباء، ورواة القصص، إلخ.(

يتعلّق  فيام  املسلمني  العلامء  من  األوىل  واألجيال  محمد  السرتاتيجيّة  »كان 

بالّشعر والّشعراء .. تفّوق القرآن عىل الّشعر ال بّد من إظهاره ومتييزه... 

كان السرتاتيجية محمد واألجيال األوىل من العلامء املسلمني فيام يتعلق بالشعر 

منزلتها،  ننزّلها  أن  ينبغي  القرآن  لغة  مكانة  ولكن  اسرتاتيجيّة  ليست  والشعراء.. 

واتّهامهام بأّن يف القرآن عدم تناسٍق لغًة وأسلوبًا ومضمونًا«، فهذا رميوند فارين 

عىل سبيل املثال يرّد عليهام بأّن القرآن عظيم لغًة وأسلوبًا ومضمونًا، وقد أسلم 

الرجل إقراًرا بأّن القرآن كتاب الله، ولغته ميتنع تقليدها.

الذي  الّشاعر كان منافًسا خطريًا لرسول اإلسالم وللّنّص  أّن  العلامء  أدرك  وقد 

قّدمه كوحٍي .. قال يل ريتشارد رسانو أثناء مناقشة ذلك: »رفض القرآن الشعراء 

والّشعر شاذة، فهناك قصص كثرية تؤكّد عىل مصالحة محمد مع الّشعر والّشعراء، 

بقصيدٍة،  النبي جاء معتذًرا  كان عدو  الذي  بن زهري،  قّصة كعب  وأكرثها شهرًة 

وأهداه محمد عباءته]]]«.

عىل سبيل املثال، حسان بن ثابت كان من أفضل الشعراء يف عرص الجاهليّة، 

لكن عندما جاء اإلسالم، سقط شعره وفحولته »...مل يسقط شعره وال فحولته، وال 

مكانته، فكّم الّشعر الذي أنتجه يف صدر اإلسالم ووظّفه أكرث مام قاله يف الجاهليّة، 

]]]- األندليس، عبد امللك بن حبيب السلمي: حققه: عبد الغني مستو، ط]، بريوت، املطبعة العرصية، ص33.

[2[Abdelrahman Abulmajd, Richard Serrano and AbdalrahmanAbulmajd are discussing Qur’an recitation 

and Poetry reading, Published On: 2620[6/6/ A.D. - 20[437/9/ H.
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يهدي  »فأنا ومن  الّشعر وفحولته:  مكانته يف  ازدياد  يؤكّد عىل  واحًدا  بيتًا  ولعّل 

القصائد نحونا كمستبضع مترا إىل أهل خيربا]]]«.

فرضيات املستعربني 

»البيانات التي جمعها رابني)Rabin(]]]، تؤكّد أّن اللّغة العربّية قبل اإلسالم مل 

تكن متجانسًة، وميكن رؤية متايٍز إقليميٍّ فيها بني الرّشق والغرب لغويًّا ونحويًّا، 

وما يسّميه العرب »اللّغة الفصحى« ال يتزامن مع اللغة العربيّة يف املناطق الرّشقيّة 

وال الغربيّة من شبه الجزيرة العربية]]]«.  

 Chain( وقد سبقت الّدراسات العربيّة الّسابقة دراسة للمسترشق حاييم رابني 

Rabin(، عنوانها: )اللهجات العربيّة الغربية القدمية( خّص فيها )لغة أهل الحجاز( 

بأكرب نصيب منها، مل يتجاوز رابني ما جمعه بالشري، بل أعاد قراءته وتحّمس له، 

، ففكرة  وريجيس بالشري تأثّر بنهج تيودور نولدكه، فهذا خطٌّ استرشاقيٌّ هجوميٌّ

تدوين مقاطع الوحي املهّمة التي نزلت يف السنوات الّسالفة عىل مواد خشنٍة من 

الجلود واللّخاف، مل تنشأ إاّل بعد إقامة محمد يف املدينة]]]، واللغة العربيّة قبل 

اإلسالم مل تكن متجانسًة، وميكن رؤية متايٍز إقليميٍّ فيها بني الرّشق والغرب لغويًّا 

ونحويًّا. ويف الرّد عىل هذه االّدعات يكفي اإلشارة إىل تجانس اللغة، فموسم الحج 

التّجانس، فضاًل عن عكاظ وغريها، واملعلّقات كلّها استدالالت  دليٌل عىل تفعيل 

تصّب يف تأكيد التّجانس وتفّعله.

 اّدعى فريستيغ أّن األفكار اللّغويّة يف وقت الخليل وسيبويه تأثّرت بقواعد اللّغة 

اليونانيّة مبارشًة ومن خالل ترجمة بعض األعامل]]]، وتّم مناقشة هذا االّدعاء يف 

]]]- السمهودي، أبو الحسن عيل بن عبد الله الشافعي: خالصة الوفا بأخبار دار املصطفى، دراسة وتحقيق: د/ محمد األمني 

محمد محمود أحمد الجكيني طبع عىل نفقة السيد: حبيب محمود أحمد، ص450. 

see Blachère, Histoire, i, 70-5; Versteegh, Arabic.6-4. 2]- استقاها من بالشري[

[3[- Ibid, p.[22.

]4]- بالشري، ريجيس: القرآن نزوله وتدوينه وترجمته وتأثريه، ترجمة: رضا سعادة، ط]، بريوت، دار الكتاب، 974]، ص 27-29.

]5]- يقول كيس فريستيغ: »نحن ال نؤكد أن الفكر اللغوي العريب مبني عىل قواعد اللغة اليونانية، لكننا نعتقد أن تعليامت 
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ورقة صليحة حاجي يعقوب، »التأثري اليوناين عىل القواعد العربيّة فرضية فريستيغ« 

وخلصت إىل عدم صّحتها]]]، ويف دراسٍة للصوتيات العربيّة خطّأت فهم فريستيغ 

نسق  بتجاهل  واتّهمه  فريستيغ  فليش  وانتقد  اليوناين]]]،  الفكر  بتأثريات  القائل 

قواعد ابن إسحاق]]].

يرّد الباحث الغريب رميون فارين]]] عىل عدم تجانس اللّغة العربيّة؛ حيث إنّه أثبت 

تجانسها يف الجاهليّة عرب الشعر الجاهيل، فيقول: جاء اهتاممي بالّدراسات القرآنيّة 

عن طريق األدب العريب، يف كليّة الّدراسات العليا يف جامعة كاليفورنيا يف بريكيل، 

وركّزُت عىل دراسة األدب العريب الكالسييك، وكان تركيزي األسايس عىل الّشعر العريب 

الجاهيل، وبالرّغم من ذلك، فإنّه يجب عىل كّل من يدرس األدب العريّب الكالسييّك 

االنتباه إىل القرآن باعتباره الّنّص األسايّس يف اللّغة العربيّة، وكلاّم قرأت القرآن، كلاّم 

ازدادت دهشتي، بسبب سمّو لغته وعمق معانيه، وتدّرج استدالالته، بهرين وشّجعني 

واستحوذ عيلَّ إىل أن أصبح محور تركيزي الرئيس بحثًا ودراسًة]]].

الجديد اإلعراب، وجوده يف  العريب  القديم والّشعر  العريّب  الّشعر  »الفرق بني 

اللّغة العاّمة، ويختفي يف اللّهجات«.

بدأت  اليونانيّة،  كاألتيكيّة   ،koiné اليونانيّة  اللّغة  يف  يُفّكرون  للذين  بالنسبة 

قواعد اللغة اليونانية نوذج ونقطة البداية لقواعد اللغة العربية« )977]: 5](

[[[-  Dr. Solehah Haji Yaacob, Dept. of Arabic Language and Literature of Islamic Revealed Knowledgeand 

Human Sciences, International Islamic University Malaysia.

[2[- Zeki Majeed Hassan,  Barry Heselwood, Instrumental Studies in Arabic Phonetics, p.3,  20[[

[3[- Ibid, p.4

]4]- أكادميي أمرييك شهري، تخرج يف كلية اآلداب، جامعة بنسلفانيا يف الواليات املتحدة، أقام يف القاهرة زمناً طوياًل ودرس اللغة 

العربية، ثم تابع دراستها يف جامعة كاليفورنيا يف بريكيل حيث تخصص يف الشعر الجاهيل القديم، يف سنة 2006 نال شهادة 

الدكتوراه من الجامعة نفسها يف مجال دراسات الرشق األدىن، ومنذ ذلك الحني يقوم بتدريس األدب العريب يف الجامعة األمريكية 

بالكويت، ثم اتجه لدراسة القرآن، وقام ببحوث علمية قيمة يف التناظر والتناسق، جذبت إليه األضواء عامليًا.

[5[- https://www.alukah.net/culture/079776//#ixzz6GyZSnPmM

Abdur-Rahman Abul-Majd, Raymond Farrin and Abdur-Rahman AbouAlmajd around Structure and 

Quranic Interpretation, Published On: [820[4/[[/ A.D. 

https://www.alukah.net/culture/079776//#ixzz6GyZoYP5X
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هذه اللّغة العربيّة املشرتكة كلغٍة بني القبائل .. يف وسط أو شامل رشق الجزيرة 

العربيّة. بالنسبة لآلخرين الذين يعتربونها -عىل غرار نوذج هومريوس اليوناين- لغًة 

مصطنعًة »كونستسرباش« دون أّي اتّصال مع الواقع اللّغوّي، ال يوافق املستعربون 

أّن  أدركوا  لو  حتى  جملٍة،  بناء  فهو  للبعض،  بالّنسبة  اإلعراب،  تفسري  عىل  أيًضا 

وظيفته واهيٌة ضعيفٌة، ناهيك عن انعدام وجوده يف كثري من الكلامت العربيّة، 

الرتباطه بقيود األداء والقافية يف الشعر »الصيغ الّشفهيّة«]]].

إّن القول بأّن »الفرق بني الشعر العريب القديم والشعر العريب الجديد اإلعراب، 

وجوده يف اللغة العامة، ويختفي يف اللهجات«، ليس بفرٍق البتّة.

وحرص اللّغة العربية بني األتيكيّة اليونانيّة ونوذج هومريوس، فرضيٌّة ال تصح]]]. 

الفرضيّة القويّة فرضيّة فولر]]]، التي يخلص فيها إىل أّن محمًدا صّمم القرآن 

عريبٍّ  وكخطاب  اإلعراب  ميزات  بني  من  كميزٍة  العاميّة،  مّكة  بلغة  مرٍّة  ألّول 

كاهيل  وطرح   . الّشعر.  من  مشرتكٍة  لغٍة  يف  الحًقا  كتابته  إعادة  قبل  مفقوٍد، 

القرآن  أّن  عىل  يؤكّد  )ال  معّدٍل  بشكٍل  أخرى  مرّة  فولر  فرضيّة   [[[)Kahle(

القرآن »السكونتانيّة تُنسب  أعيدت كتابته(، ويعرتف بدون مناقشة بأّن تكويد 

بالّنسبة  املّكيّة، ولكن  العربيّة  اللّغة  والنسخة متثل  الخليفة`عثامن،  إىل  تقليديًّا 

للـ »قراءات« فهي تعرّب عن تأثري اللّغة الّشعريّة، .. وعىل الّرغم من أّن فرضيّة 

بني  أثارته من جداٍل  عاّم  فضاًل  اإلسالميّة،  األوساط  تسبّبت يف فضيحٍة يف  فولر 

املستعربني إاّل أّن فرضيّة كاهيل مل تستحوذ عىل كثريٍ من االهتامم]]].

مفهوم  ويؤيّدون  العربيّة،  للّغة  الوحدوي  التمثيل  اليوم  املستعربون  تجاوز   ..

[[[- Gilliot and Larcher, Language, Encyclopaedia of the Qur’ān, p.[23

]2]- مل يسعف الوقت الباحث لفحص ذلك واختبار من ناقشوه وقاموا بالرد.

[3[- )Vollers, Volkssprache, [69; Zwettler, Oral tradition, [[78-, with discussion of this thesis; Versteegh, 

Arabic, 40- [(

[4[- )Kahle, Geniza, [42( )Kahle, Qur’ān, [7[- 9(.

[5[- Ibid, p.[23- [24.



183

لغة القرآن وأسلوبه يف موسوعة القرآن )ليدن( عرضًا ونقدًا

التّعّدد اللّغوّي للّغة العربيّة، وبنّي املسترشق اوينز )Owens( مؤّخرًا أّن االندماج 

الكبري، مرتبٌط  بقراءة »أبو عمرو البرصي«، .. وهذا يعني أّن »افرتاض فولر بوجود 

تبايٍن قرآينٍّ دون إنهاء الحالة، يتلّقى دعاًم معقواًل]]]. تتهاوى فرضيّة وانسربو أمام 

دراسة سعد الرّشيد]]] املوسومة بعنوان »كتاباٍت إسالميٍّة من مّكة املكرّمة«، حيث 

برهن الباحث عىل أّن الّنقوش القرآنيّة التي ُوجدت مكتوبًة عىل الّصخور مبّكة املكرّمة 

تُسقط بشكٍل قطعيٍّ نظريّة وانسربو التي تزعم أّن القرآن الكريم مل يُنتج مبّكة]]].

3. من اللّغة إىل األسلوب

االرتباط بني اللّغة القرآنيّة واألسلوب اللّغوّي للقرآن ارتبط مبفهوم »بيان«، .. 

اآلية 4: »علّمه  الرحمن،  القرآن، يف سورة  ذُكر ثالث مرّاٍت فقط يف  االسم  وهذا 

للناس(؛ ويف سورة آل عمران،  بيان  اآلية 9]: و)هذا  القيامة،  البيان«؛ ويف سورة 

نَساَن  َعلََّمُه اْلََياَن سورة الرحمن، اآليتان  اآلية 38]، عىل سبيل املثال: َخلََق اْلِ

3-4، وذكر »تيبان« مبعنى)عرض، رشح( مرة واحدة )سورة النحل، اآلية 89(، وذكر 

»مبني« يف اثنتي عرشة مرة]]]، وسبع مرات عّدل بـ»بالغ«]]]، ومرتان »القرآن« يف 

سورة الحجر، اآلية ]، وسورة يس، اآلية 29 ]]].

تُبنّي نتائج البحث عن عبارة »مبني« بأنّها ذكرت )25]( مرّة يف القرآن، وذكرت 

»بالغ« )5]( مرّة، و»القرآن« )50( مرّة، واآلية 29 من سورة يس ليس فيها ما ذهب 

إليه، قال تعاىل: إِن َكنَْت إِلَّ َصيَْحًة َواِحَدةً فَإَِذا ُهْم َخاِمُدوَن )سورة يس، اآلية 

29(، ولكن ذكر القرآن يف اآلية الثانية وليس اآلية التاسعة والعرشون، قال تعاىل: 

َوالُْقْرآِن اْلَِكيِم )سورة يس، اآلية 2(. 
[[[- )Owens, Idġām al-kabīr, 504(.

]2]-  الراشد، سعد بن عبد العزيز: كتابات إسالمية من مكة، ال ط، الرياض، مكتبة امللك فهد، 6]4]ه/ 995].

[3[- http://alsahra.org/?p=[928[

]4]- سورة املائدة، اآلية 5]؛ األنعام، اآلية 59؛ يونس، اآلية ]6؛ سورة هود، اآلية 6؛ سورة يوسف، اآلية ]؛ سورة الحجر، اآلية ]؛ 

سورة الشعراء، اآلية 2؛ سورة النمل، اآليات ]-75؛ وسورة القصص، اآلية 2؛ سورة سبأ، اآلية 3؛ سورة الدخان، اآلية 2.

]5]- سورة املائدة:92، وسورة النحل:35-82،  وسورة النور:54، وسورة العنكبوت:8]، وسورة يس:7]، وسورة التغابن:2]

[6[- Gilliot and Larcher, Language, Encyclopaedia of the Qur’ān, p.[24- [25.



184

اللّفظيّة  الّصيغة  من  الّنشط  أنّه  عىل  »مبني«  تفسري  ميكن  السياق،  هذا  ويف 

بنّي مبعنى  الثّاين،  اللّفظي  للنموذج  مرادف  ببساطة  املستخدمة  أبان،  )الّسببيّة(، 

»صنع ]األشياء] متميّز / واضح«، ولكن ميكن أيًضا اعتبار أبان سببًا انعكاسيًّا ضمنيًّا، 

ويف هذه الحالة يتّم تفسري ُمبني عىل أنّه »يُظهر ]نفسه] متميّزًا / واضًحا«، عىل 

الّنحو الذي اُقرتح يف سورة الصافات، اآلية  :[[7ٱلِْكَتَٰب ٱلُْمْستَبنَِي أي )الكتاب 

املقّدس الواضح(. يشري ارتفاع عدد مرات ذكر الجذر »ب-ي-ن« ومشتّقاته إىل أّن 

البيان خاصيّة الكالم]]].

)يجب أن نتذكر هنا أّن »القرآن« ذكر بأنّه عريبٌّ ست مّرات. اإلشارة إىل أّن مبدأ 

عدم حتميّة القرآن ارتبط مبوضوع )البالغة التي تستمّد تقريبًا من اإلميان(]]]]]].

ينبغي التأكيد عىل نقطتني:

 األوىل: مبدأ عدم دقّة أسلوب القرآن.. نتيجة تقاطع عنرٍص نيّصٍّ )ما يسّمى 

آيات اإلعجاز( واملفهوم اإلسالمي للقرآن باعتباره خطاب الله )كالم الله(.

 الثانية: االرتباط بـ »عدم الثّبات« بالرّتتيب األسلويّب من خالل التأكيد العقدّي 

الواضح لصفات الله يف البالغة القرآنيّة: بحيث يتعطّل ويعجز ]أّي شخٍص يحاول 

الوصول لتقليده؛ إنّها ِبلُغة القرآن »النكات«، وهو من الرباهني عىل عدم حتميّة 

القرآن؛ القرآن أبعد ما يكون عن الوضوح]]]«.

4. موقف املستعربني من أسلوب القرآن: 

، والرّسد الذي يحتويه،      وصف القرآن بأنّه »خطاب« .. خطاٌب غري رسديٍّ

[[[- Gilliot and Larcher, Language, Encyclopaedia of the Qur’ān, p.[27.

[2[- Ibid,p.[27- [28.

]3]-  مع األسف مل يسعف الوقت بالبحث ومناقشة ذلك.

[4[- (see the introduction of Ṭabarī, Tafsīr, ed. Shākir, i, 8- 12/Eng. trans. in Commentary, i, 8 -12; 
Gilliot, Elt, 73- 8).
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الخرافات  غالبًا ما ال يكتمل، ميثّل نوًعا من الجدل كعالماٍت؛ فضاًل عاّم فيه من 

واألساطري.

 ، ، فضاًل عن التكرار يف القرآن، ال يُثري رّد فعٍل سلبيٍّ   إّن عدم وجود خيٍط رسديٍّ

بل يجرب املتخّصص عىل البحث عن مخطٍّط تنظيميٍّ آخر للّنّص، ومشكلة ترتيب 

الّنّص، ومشكلة بنية الّسور، عىل سبيل املثال انقطاعات النص وامتناعه.. أو غري 

آيٍة أخرى يف  املفرّس أن يُشري إىل  الحالة يحتّم عىل  أو مقطوع، يف هذه  مكتمٍل 

الّسورة نفسها أو يف سورة أخرى، يُفرتض أن يكون املقطع املقطوع »مأخوًذا منها«، 

نَْياۖ  ِإَونَُّه ِف اْلِخَرةِ  ْجَرهُ ِف ادُلّ
َ
أو ُروي بدقّة، عىل سبيل املثال: قال تعاىل: َوآتَيَْناهُ أ

َوَمن  من  ]مأخوذ]  فهمه  يجب   ،)27 اآلية  العنكبوت،  )سورة   اِلنَِي الَصّ لَِمَن 
 )سورة طه، اآلية 75(،  رََجاُت الُْعَلٰ وَلٰئَِك لَُهُم ادَلّ

ُ
اِلَاِت فَأ تِهِ ُمْؤِمًنا قَْد َعِمَل الَصّ

ْ
يَأ

وميكن أن تكون هذه الظّاهرة ذات صلٍة بالقياس املضمر]]].

قَْد  ُمْؤِمًنا  تِهِ 
ْ
يَأ َوَمن  وسياق   ،إبراهيم أجره عىل  آتيناه  سياق  ألّن  كاّل، 

 من قول السحرة لفرعون...فالّسياق  رََجاُت الُْعَلٰ وَلٰئَِك لَُهُم ادَلّ
ُ
اِلَاِت فَأ َعِمَل الَصّ

القرآن )سورة  تطبّق عىل محمد يف  أّمّي، كام  التي تحيط مبعنى  مختلٌف، وتلك 

.. يؤكّد  األعراف، اآليتان 57]، 58](؛ »األمي« رسول بدالً من رسول »املجتمع«، 

جونز أّن »فكرة« األم« تعني»أّمّي« ليست مبكرة وال دقيقة، ميكن أن تعني فقط 

»األّمة«]]]. 

وّضح جونز، عىل الرغم من ندرة املواد العربيّة القدمية املحفوظة، أّن أسلوب 

القرآن مديٌن بالكثري لألناط العربيّة الّسابقة.. دعاًم ألطروحة جونز هذه، ميكن 

القول بأّن القول املنسوب إىل محمد: »هذا الّشعر تعبري قاطع عن خطاب العرب، 

.. يجادل جونز بأّن محمًدا كان يعلم جيًدا مدى فاعليّة الّنرث املُقنع، ولهذا السبب 

استخدمه يف القرآن]]]«.

[[[- Gilliot and Larcher, Language, Encyclopaedia of the Qur’ān, p.[27- [28.

[2[- )Jones, Language, 33 -7.

[3[- )Jones,  Oral,  57(.  
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ناقشوها  ومن  جونز  فرضيّة  الختبار  الباحث  الوقت  يُسعف  مل  األسف  مع   

بأّن  يّدعي  ألنّه  صحيحٍة؛  غري  فرضيّته  أن  من  الرغم  وعىل  عليها،   اعرتضوا 

رسول الله ألّف القرآن.

4. التأثريات املسيحّية أو الرسيانّية القدمية: 

الطبقة  االنتباه إىل أهميّة  قليٌل جًدا،  الحظ، عدٌد  العلامء ولسوء  لفت بعض 

التّحتيّة اآلراميّة أو الرّسيانيّة يف تكوين القرآن، وهذا مبنيٌّ عىل فرضيّة أّن اللّغة 

الرّسيانيّة اآلراميّة أو الرّسيانيّة كانت لغة التّواصل الكتايب يف الرّشق القريب من 

توّغلت حتى  لغًة طقوسيًّة،  أيًضا  امليالدي، وكانت  السابع  القرن  إىل  الثاين  القرن 

يف الخصوصيّات األسلوبيّة للقرآن، والحظ نولدكه وشرباخ ذلك، فضاًل عن كلامٍت 

اُستعريت بعينها من الرّسيانيّة يف القرآن، وقد الحظها آخرون قبله: الحظ مينغانا 

أّن األسلوب القرآين يعاين من اإلعاقات التي متيّز دامئًا املحاولة األوىل يف كتاٍب أديبٍّ 

نولدكه]]]:  »مبدأ«  إّن  ثباتًا]]]،  واألكرث  األقدم  األدب  لتأثري  اللّغة  وتخضع  جديٍد، 

تأثّرت  لغته  أّن  إاّل  والشامل«،  واملُمل  »الّساحق  القرآن  أسلوب  من  الّرغم  عىل 

بالرّسيانيّة والتي أثّرت حتى عىل عبارات القرآن، وقّسم التأثريات يف ستة عناوين 

واإلمالء،  الّشائعة،  والكلامت  الّدينيّة،  واملصطلحات  الصحيحة،  األسامء  مميّزة: 

وبناء الجمل واملراجع التّاريخيّة األجنبيّة. ولسوء الحّظ، مل يؤخذ مبالحظاته، عىل 

أّوالً: مل يكن لدى  إليها، وبشكل عام لسببني:  العلامء أشاروا  أّن بعض  الّرغم من 

منغانا املشغول جًدا بالرسيانية وقت لتطوير فرضيّته، وقُّوضت حّجته بشكٍل أكرب 

بسبب أّن املاّدة التي جمعها يف مقالته عدمية القيمة. ثانيًا: »مبدأ« اإلسالميني حول 

، عىل الّرغم  »كالسيكيّة« لغة القرآن، وما زال مستمرًّا يف فرض نفسه كدليٍل بديهيٍّ

بشكٍل  فرضيّته  تتأثّر  أن  دون  املزعومة،  أطروحته  عىل  العديدة  االعرتاضات  من 

خاٍص مبقالة مينغانا فضاًل عن مخاوفه، وتناول لوكسنربغ أطروحة مينغانا حول 

التأثري الرّسيايّن عىل القرآن وحّدد مجريات األمور بوضوٍح بدايًة من تلك املقاطع 

[[[- Gilliot and Larcher, Language, Encyclopaedia of the Qur’ān, p.[29

[2[- )Nöldeke, Geschichte, [07(.
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غري الواضحة للمسترشقني الغربيني، وجاءت منهجيّته عىل الّنحو التايل:

هذه  وأّول  التفسري،  كتب  يف  معقوٌل  تفسرٌي  هناك  كان  إذا  عاّم  يتحّقق  أ(- 

التّفاسري تفسري الطرّبي، وقد يتجاهله إذا مل يؤّد ذلك إىل حّل املشكلة.

ب(- يتحّقق مام يف القاموس العريّب الكالسييّك، وال سيّام »لسان العرب«، فإن 

سّجل معًنى غري معروٍف، أو مل يظهر يف املعجم شيئًا، يتحّقق مام إذا كان للتعبري 

العريّب جذٌر متجانٌس يف الرّسيانيّة، ولو مبعًنى مختلٍف يناسب الّسياق. يف كثريٍ من 

الحاالت، وجد لوكسنربغ أّن الكلمة الرّسيانيّة مبعناها أكرث منطقيًّة من املصطلح 

يف  األوىل  الخطوات  هذه  أّن  إىل  اإلشارة  وتجدر  القرآن،  استخدمه  الذي  العريّب 

الخطوات،  توجد هذه  إن مل  ذلك،  القرآن، ومع  األمور يف  الكشف عن مجريات 

يُويص بتغيري عالمٍة أو أكرث من عالمات التّشكيل ملعرفة ما إذا كان ذلك يُؤّدي إىل 

تعبريٍ عريبٍّ أكرث منطقيًّة، ووجد لوكسنربغ أّن العديد من حاالت املعجم تظهر عىل 

أنّها قراءٌة خاطئٌة، وإذا مل تسفر هذه الطريقة عن نتائج، فيجب عىل املحّقق تغيري 

نقطٍة واحدٍة أو نقاط عّدة، ثّم التّحّقق ماّم إذا كان هناك جذٌر رسياينٌّ مامثٌل له 

معًنى معقول، إذا مل يكن هناك حّل حتى اآلن، فعليه أن يتحّقق عاّم إذا كانت 

اللّغة العربيّة عبارًة عن خليٍط من العبارات الرّسيانيّة، وهذه العبارات من نوعني: 

استعارٍة  عن  عبارة  املورفولوجّي  الّشكيّل  واالستخدام  ودالليًّا،  مورفولوجيًّا  شكليًا 

تحافظ عىل بنية الكلمة املصدر، ولكّنها تستخدم أشكال اللّغة املستهدفة، ويُعنّي 

لكن  سابًقا،  املعنى  لها  يكن  مل  كلمة  استعارة  إىل  املعنى  داللة   )calque( كولك 

مرادفًا للكلمة املصدر]]]. 

العلق، وتعامله مع آية سورة  أيًضا تحليل لوكسنبريغ لسورة   ميكن أن نذكر 

 :20 اآلية  الطور،  وسورة  ِعنٍي؛  ِبُوٍر  َوَزوَّْجَناُهم  َكَذٰلَِك   :54 اآلية  الدخان، 

ْصُفوفٍَة ۖ َوَزوَّْجَناُهم ِبُوٍر ِعنٍي. وبخصوص »عذراء الجنة«  ٍر مَّ ٰ ُسُ ُمتَِّكئنَِي َعَ
املزعومة قد أصاب بالفعل كام أكّد عدٌد من الذين قرأوا هذا الكتاب، بدالً من 

[[[- )Luxenberg, Lesart, 248- 5[; also discussed in the following reviews of Luxenberg’s work: Nabielek, 

WeintraubenstattJungfrauen, 72; Gilliot, Langue, § 4; Phenix and Horn, Review, § 30- 4(.
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 )سورة الرحمن،  هذه املخلوقات األسطوريّة لَْم َيْطِمثُْهنَّ إِنٌس َقبْلَُهْم َوَل َجانٌّ

اآلية 56(؛ هي العنب ..هناك أيًضا حقيقة أّن سكرتري محمد زيد بن ثابت حذق 

أخرى،  ناحيٍة  من   .. املنّورة  املدينة  إىل  محمد  هجرة  قبل  الرّسيانيّة  أو  اآلراميّة 

 ، فطريقة لكسمبورغ املطبّقة عىل نصوٍص من القرآن قد تكون غامضًة بشكٍل خاصٍّ

ال ميكن تجاهلها مبجرّد تكرار أطروحة نولدكه وأنتون شبيتالر]]]]]].

واضٌح أّن املحّررين يتحّمسان للكسمبورغ، ويضغطان بإلحاٍح للّدفع يف طريقه.

النتائج: ميكن إيجاز الّنتائج فيام ييل:

نجح البحث يف حرص كّل شبهات املوضوع غري أنّه مل يتناول جلّها بالّنقد . ]

والتّفنيد.

جّل مادة املوضوع غري موضوعيٍّة وتشّد القارئ إىل اتّجاٍه مغرٍض بعينه.. 2

جّل مادة املوضوع تتباين واملراجع اإلسالميّة، وال يستشهدون منها إال ما . 3

يعضد وجهة نظرهم ويساندها.

يف املوضوع أخطاٌء يف املصادر والّنقل عنها.. 4

إىل . 5 تعّدته  بل  وأسلوبه،  القرآن  لغة  تناول  عىل  املوضوع  مادة  تقترص  مل 

يف  والتّشكيك  الّنقد  عن  فضاًل  الرّسيانيّة،  والطّقوس  املسيحيّة  التأثريات 

املراجع العربيّة والّسخرية من بعضها.

التوصيات: يف ضوء هذه النتائج ميكن تقديم التوصيات التالية:

املؤمتر ميثّل إضافًة . ] فإّن  املوسوعة عرًضا ونقًدا،  بتناول مضامني  االستمرار 

علميًّة موضوعيًّة قيّمًة، فضاًل عن سّد العجز يف املكتبة العربيّة.

التوصية بعمل فريق يُحّرر موسوعة للقرآن الكريم عىل نفس نهج هذه . 2

[[[-  )see Spitaler, Review of Fück, `Arabīya(.

[2[- Gilliot and Larcher, Language, Encyclopaedia of the Qur’ān, p.[32
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واألملانيّة  والفرنسيّة  واإلنجليزيّة  العربيّة  باللّغات  ويتيحها  املوسوعة 

كمرحلة أوىل.

به، . 3 واالحتكاك  املُعارص،  االسترشاقّي  الّنشاط  برصد  يقوم  فريق  عمل 

واالشتباك معه اشتباكًا إيجابيًا فاعاًل، ويف الوقت الذي أويص به بذلك فإيّن 

عىل استعداد ملّد يد العون لتهيئة وتدريب الفريق تحريرًا وتفنيًدا، وإقامة 

ورش عمل ومحارضات لرفع الكفاءة وتحسني مستوى الوعي باالسترشاق 

املعارص، والله ويل التوفيق.
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املصادر واملراجع 
املصادر واملراجع العربية:

القرآن الكريم

الطباطبايئ، السيد محمد حسني: امليزان يف تفسري القرآن، ط]، بريوت، مؤسسة األعلمي . ]

للمطبوعات، 7]4]هـ.

الطيار، مساعد: »هل أنكر ابن جرير قراءة متواترة أو ردَّها؟« هدم ما ذهب إليه د.لبيب . 2

السعيد يف كتابه.

عبد . 3 بن  الله  عبد  تحقيق:  القرآن،  الجامع ألحكام  األنصاري:  أحمد  بن  محمد  القرطبي، 

املحسن الرتيك، ط]، بريوت، مؤسسة الرسالة، 2006.

املعرفة، . 4 دار  الحلبية، ط]، بريوت،  السرية  برهان:  بن  الدين عيل  نور  الفرج  أبو  الحلبي، 

400] ه.

األندليس، عبد امللك بن حبيب السلمي: حققه: عبد الغني مستو، ط]، بريوت، املطبعة . 5

العرصية، 429]ه/2008م.

املصطفى، . 6 دار  بأخبار  الوفا  الشافعي: خالصة  الله  عبد  بن  الحسن عيل  أبو  السمهودي، 

السيد:  نفقة  الجكيني طبع عىل  دراسة وتحقيق: د/ محمد األمني محمد محمود أحمد 

حبيب محمود أحمد.

الراشد، سعد بن عبد العزيز: كتابات إسالمية من مكة، ال ط، الرياض، مكتبة امللك فهد، . 7

6]4]ه/ 995].

بالشري، ريجيس: القرآن نزوله وتدوينه وترجمته وتأثريه، ترجمة: رضا سعادة، ط]، بريوت، . 8

دار الكتاب، 974].

القاهرة، . 9 هارون، ط3،  السالم  عبد  تحقيق:  الكتاب،  عثامن:  بن  عمرو  برش  أبو  سيبويه، 

مكتبة الخانجي، 998].
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نظم . 0] حول  املجد  أبو  وعبدالرحمن  كويربس  ميشيل  حوار  املجد،  أبو  عبدالرحمن 

http://albayan.co.uk/هجري  [436/2/24  - ميالدي   20[4/[2/[7 املذهلة!  القرآن 

4607=aspx?ID.MGZarticle2

منينة، طارق: رد عىل سخافات املسترشق الفرنىس كلود جيليو عن النبى الكريم والقرآن . ]]

العظيم، د. إبراهيم عوض، ملتقى االنتصار للقرآن الكريم، مركز تفسري.
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اضطراب نّص القرآن
يف كلمات أجنليكا نويفريت

الشيخ د. تحسني البدري]]]

الخالصة

تناول املقال أحد الجوانب اللّغويّة للّنّص القرآينّ، وهو االنسجام يف جانبه الّداليّل 

واملعنوّي ال اللّفظّي، أي الجانب الذي له صلة بالتّفسري. وهو جانٌب مهمٌّ يف القرآن، وقد 

كان وما زال مثار جدل املفرّسين وبعض الفرق واملذاهب اإلسالميّة يف الّسابق وحتّى 

اآلن، وبخاّصة األخباريني. كام أنّه مثار جدٍل ومحّفٍز مهمٍّ للمسترشقني ألجل نقد هذا 

الكتاب وأحيانًا الّنيل منه. وقد أشار الكثري منهم إىل هذه الّنقطة وأحيانًا رصّحوا بها.

بعض  أورده  ما  أوردنا  ثّم  تاريخها،  من  وشيئًا  الّشبهة  هذه  أرشنا ألصل  وقد 

العمل عىل  القرآن )E.Q( بعد  املسترشقني يف هذا املجال، وبخاصة يف موسوعة 

وهام  والّسورة.  باآلية  املتعلّقني  املدخلني  من  وبخاّصة  نصوصها،  بعض  ترجمة 

مقاالن للمسترشقة أنجليكا نويفريت. وبعدها أوردنا الرّدود الواردة ورأينا يف هذا 

املضامر يف نهاية املطاف.

بعض  يخّص  وفيام  القرآن.  نّص  يف  انسجاٍم  وجود  إليه هو  انتهينا  ما  ملّخص 

اآليات التي احتُمل عدم االنسجام فيها، فذلك يكون ناشئًا عن الّنظرة إىل املوارد 

املشتبه بها يف بعض تفاسريها والغفلة عن التّفاسري األخرى التي ترفع منها الّشبهة 

موضوع البحث.

سة.   ]]]- باحث وأستاذ يف التفسري وعلوم القرآن. جامعة املصطفى العامليَّة. قم املقدَّ
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أو أّن وضعها يف املكان الذي يؤّدي إىل تبلور هذه الّشبهة كان بأمٍر من الرّسول، 

فقد كان يحّدد مواقع اآليات، وكان يأمر كتّاب القرآن بأن يضعوا اآليات املحّددة 

يف محاٍل محّددٍة. 

من جانب آخر، فإّن أسلوب الخطاب القرآيّن هو يف األساس محاكاٌة لِلِسان القوم 

وألسلوب العرب آنذاك يف الخطابات الّشفويّة، وقد كان يعتمد التنّوع والتنّقل بني 

املوضوعات، وكذلك يعود إىل أموٍر أخرى أدرجناها يف الرّسالة.

الكلامت الرئيسة: الّنّص – الخطاب – انسجام  الّنّص – وحدة الّنّص.

موضوع البحث

قبيل  من  املسترشقني  من  الكثري  طرحها  التي  الّشبهة  تناولت  الّدراسة 

بالشري وكاراليل]]] أو أكرثهم كام يذهب إىل ذلك البعض]]]، وهي ما تُدعى بـ 

يف  املتَّبع  الّنظم  من حيث  القرآيّن  الّنّص  اضطراب  أي  القرآن(  نظم  )اضطراب 

 [[[)disconnectedness( التّدوين، وقد يُشار إليها أحيانًا باللّغة اإلنجليزيّة بـ

أو )incoherence(  أو )disjunction in Quranic passages( وذلك فيام 

إذا كان عدم اإلنسجام بني مقاطع آية أو آيات من القرآن، أو فوضويّة القرآن]]]، 

يف إشارٍة للبعض إىل وجود فوىض يف ترتيب اآليات والّسور واملوضوعات. وقد 

واملهّم  املسألة.  هذه  إىل  أشارت  قد  أخرى  واصطالحاٌت  عباراٌت  هناك  تكون 

حتّى  بل  فحسب،  املسترشقني  ال  أذهان  شغلت  قضيٍّة  إىل  يشريون  أنّهم  هنا 

القرآن دون اإلمعان والّرجوع إىل تفاسريه املختلفة.  بعض املسلمني مّمن يقرأ 

 the unity( والذين تصّدوا لإلجابة عىل هذه الّشبهة استعملوا أحيانًا اصطالح

]]]. زماين، محمد حسن: مسترشقان وقرآن، موسسه بوستان کتاب )مرکز چاپ ونرش دفرت تبليغات اسالمي حوزه علميه قم(، 

)مصدر فاريس(، ص 327. )بالفارسية(

[2[- Abd al-Karim Biazar, The covenant in the Quran, p. 6.

[3[- Mostansir Mir, The unity of the text of the Quran, EQ, p405.

الوطنية  املؤسسة  الجزائر، الفوميك،  نقد واجتهاد، ترجمة وتعليق: هاشم صالح، ال ط،  الفكر اإلسالمي  أركون، محمد:   .[4[

للكتاب، 989]، ص 86. 
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of the text of the Quran( كام فعل مستنرص مري]]]، ويرُتجم هذا االصطالح إىل 

وحدة الّنّص، واستعملوا أحيانًا )coherence(  أي التاّمسك واإلتّساق أو االنسجام، 

وأحيانًا أخرى اصطالحات أو مفردات أخرى]]].

أّما قدماء ومتقّدمو علامء االسالم الذين أشاروا إىل هذه الّشبهة -بنحٍو مبارٍش 

أو غري مبارٍش- فقد استعملوا مفردات مثل: تناسب ومناسبة]]]. واستعمل الطرّبيّس 

تعبري:  استعمل  حيث  الرّازي  وكذلك  املفهوم،  هذا  إىل  لإلشارة  )الّنظم(]]]  تعبري 

)وجه الّنظم(]]] واآللويس]]] وإصالحي يف تفسريه )تدبّر قرآن( بلغة األردو، بل بنى 

مجمل نظريّته عليه وعىل هذا االصطالح. كام استخدم الرّازّي تعبري: )تعلّق هذه 

اآلية مبا قبلها(]]]. واستعمل البقاعّي كأكرث املتأّخرين مفردة )مقصود( و)مقاصد(، 

من قبيل قوله: »ومقصودها )أي الفاتحة( مراقبة العباد لربّهم... وهكذا اسم كّل 

سورة مرتجم عن مقصودها؛ ألّن اسم كّل يشٍء تلحظ املناسبة بينه وبني مساّمه، 

وعنوانه الداّل باإلجامل عىل تفصيل ما فيه«]]].

قال  حيث  الغرض،  مفردة  استخدامهم  سبقوه  آخرين  عن  البقاعّي  نقل  كام 

نقالً عنهم: »األمر الكيّلّ املفيد لعرفان مناسبات اآليات يف جميع القرآن هو أنّك 

]]]. وله مقال يف دائرة معارف القرآن تحت هذا العنوان.

.The convenient in the Quran :2]. انظر: الدكتور يب ازار شريازي يف كتابه[

]3]. انظر: الزركيش، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر: الربهان يف علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل 

إبراهيم، ط]، دار إحياء الكتب العربية عيىس الباىب الحلبي، 957]، ج ]، ص 35؛ السيوطي: اإلتقان يف علوم القرآن، ال ط، 

مرص، الهيئة املرصية العامة للكتاب،  394]هـ/ 974] م، ج 2، ص 288. وغريهام من الذين تناولوا موضوع التناسب واملناسب 

يف علوم القرآن.

]4]. الطربيس، الفضل بن الحسن: مجمع البيان يف تفسري القرآن، حّققه وعلّق عليه: لجنة من العلامء واملحققني األخصائيني، 

قّدم له: السيد محسن األمني العاميل، ط]، لبنان، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، 5]4] ه، ق. 995]م، ج]، ص72 و3]] و26].

]5]. الرازي، تفسري، ج 6، ص 3 و220، ج 7، ص 72 و]0].

]6]. اآللويس، أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود اآللويس البغدادي: روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، 

ط4، بريوت، إدارة الطباعة املنريية، دار إحياء الرتاث العريب، 405] هـ، ق، 985]م، ج 5، ص 90، ج 4]، ص 77.

]7]. الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسني التيمي: التفسري الكبري، ط3، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، 

420]ه، ج 2، ص 33، ج 4، ص 76]، ج 5، ص 48]، ج 6، ص ]4، وغريها من املوارد.

]8]. البقاعي، برهان الدين أيب الحسن إبراهيم بن عمر الشافعي: مصاعد النظر باإلرشاف عىل مقاصد السور، قّدم له وحّققه 

وعلّق عليه: د. عبد السميع محمد أحمد حسنني، ط]، الرياض، مكتبة املعارف، 408] هـ، ق. 987]م، ج ]، ص 209.
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من  الغرض  ذلك  إليه  يحتاج  ما  وتنظر  السورة،  له  سيقت  الذي  الغرض  تنظر 

املقّدمات...«]]].

وما اخرتناه يف دراسة متاسك الّنّص يف هذا البحث هو ما يُدعى بوحدة الّنّص 

)the unity of the text( من وجهة نظٍر تفسرييٍّة للخروج بوحدة النّص القرآين 

يحظى  أن  بّد  ال  واحٍد  من  وصادًرا  واحًدا،  كان  إذا  الّنّص  أّن  باعتبار  وتضاّمه؛ 

مبواصفاٍت تنشأ من طبيعة وحدة املصدر، واملواصفات هي التاّمسك واالنسجام 

ووحدة املوضوع واملقصد أحيانًا.

البحث عن االنسجام الّداليّل بحٌث شمويلٌّ

ناىشٌء عن نظرٍة شموليٍّة  الّداليّل لالنسجام هو بحٌث  الجانب  البحث عن  إّن 

للقرآن عكس البحث عن الجانب اللّفظّي منه، ولذلك نجد تناول قدماء املفرّسين 

والعلامء الجانب اللّفظّي منه، بينام القليل منهم تناول الجانب الّداليّل واملفهومّي؛ 

وذلك ألّن الّنظرة الّشموليّة للقرآن كانت غري منظورٍة، فهي غري مشهودٍة عن علامء 

القرآن يف األزمنة املاضية، بينام هي منظورٌة ومشهودٌة أكرث عن متأّخري العلامء.

إّن الّدارج عن علامء القرآن ومفرّسيه يف العهود املاضية هو نظرتهم الّدقيقة 

والتجزيئيّة للقرآن، فيتناولون اآلية ويسعون للّنظرة إليها نظرًة مجهريًّة، فيتناولونها 

من الجانب الّنحوّي والبالغّي وعلوم أخرى من هذا القبيل. لكّنهم قلاّم يتناولون 

ومقاصده  القرآن  كّل  إىل  بالقياس  إليه  الّنظرة  أي  الّشموليّة،  الناحية  من  القرآن 

وأهدافه، أو بالقياس إىل اآليات والّسور األخرى بينام نجد هذا حاصالً يف دراسات 

وتفاسري العلامء املحدثني.

إّن الّنظرة الّشموليّة للقرآن ولّدت يف الربهة األخرية تفاسري غري معهودٍة بشكٍل 

واسعٍ يف األزمنة املاضية، وهي من قبيل التّفاسري املوضوعيّة، أو التّفاسري الّناظرة 

إىل جوانب خاّصة من القرآن، مثل التّفاسري العلميّة.

]]]. البقاعي، برهان الدين أيب الحسن إبراهيم بن عمر الشافعي، مصاعد النظر باإلرشاف عىل مقاصد السور، ، ص 7] – 8].
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أّواًل: اصطالحات البحث

1 - انسجام

املجال:  هذا  يف  اصطالحان  الّنيّص  اللّغة  علم  ويف  اإلنجليزية  يف  استخدم 

Coherence  ويستخدم هذا االصطالح لإلشارة إىل الّروابط الّدالليّة )املعاين( أو 

بينام  الّنّص،  يف  الجمل  معاين  أو  الخطاب  يف  األقوال  معاين  تربط  التي  العالقات 

تعريفه  وميكن  )اللّفظيّة(.  الّشكليّة  الّروابط  إىل  لإلشارة   Cohesion يستخدم 

بالّنحو اآليت:

بني  تربط  التي  )الّشكلّية(  واللّغويّة  اللّفظّية  الّربط  ألدوات  الّنّص  »احتواء 

جميع أجزائه وكذلك الّربط الّداليل بني معاين الّنّص ومفاهيمه، منتًجا معًنى أو 

معاٍن عقالئّيٍة معتدٍّ بها«.

ونريد من أدوات الّربط اللّفظيّة واللّغويّة هو اإلشارة إىل األدوات التي تُستخدم 

يف اللّغة للّربط بني أجزاء الكالم، من قبيل: واو العطف، لكن، بل، وما شابه.

ونريد من الّربط الّداليّل هو وجود عالئق معنويّة تربط بني أجزاء الّنّص، من 

قبيل وحدة املوضوع ووحدة املقام واملقصد وما شابه ذلك. 

وعليه، مفردتا التناسب واملناسبة اللّتني اُستخدمتا قدميًا من قبل علامء القرآن، 

يُعّدان جذوًرا الصطالح االنسجام الذي درج استخدامه يف هذا العرص. 

2 -  الّنّص

، وقد يكون جملًة أو جمل عّدة أو مقطًعا  الّنّص كالٌم غري مقيٍّد بحجٍم خاصٍّ

أو بحثًا كاماًل من قبيل كتاب، فهو شامٌل لجميع األحجام املتقّدمة. عىل أن يكون 

بني جمله ترابٌط وانسجاٌم معقوٌل موضع قبول العقالء من املخاِطبني واملخاطَبني.

وبتعبريٍ آخر: الّنّص هو فكرٌة مقّدمٌة بواسطة مفردات لغٍة خاّصٍة، فهو فكرٌة 

ولغٌة، ودور اللّغة هنا هو الوسيط، نحرتز بها عن وسائل التّعبري األخرى، من قبيل 
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التّمثيل والفنون التّشكيليّة وغري التّشكيليّة، فإّن بإمكانها أن تعرّب عن الفكرة لكن 

بغري اللّغة.

3 - الخطاب

ناحية علامء  الخطاب، سواء من  أُدرجت تحت عنوان  التي  البُحوث  تعّددت 

اإلسالم أو علامء املنطق أو علامء اللّسانيات، فتدارسوا يف هذا املجال أموًرا، منها: 

تعريفاته، ومنها: فرقه عن الّنّص، ومنها: مواصفاته]]].

ومع غّض الّنظر عن التّعاريف املتقّدمة وما يُراد منها بالّدقّة، فإّن املراد من 

اللّغة واللّسانيات املعارصين هو الكالم الّشفوّي الذي  الخطاب يف كلامت علامء 

يُلقى كمحاظراٍت أو ما شابه ذلك]]]. وهذا املعنى هو املراد يف بحثنا.

القرآن نصٌّ أم خطاٌب؟

ا أو خطابًا كان وما زال موضع نقاش من تعرّض لدراسة نّص  كون القرآن نصًّ

وهو  أحدهام،  استخدام  وآثر  بينهام،  الفرق  عدم  إىل  البعض  وقد ذهب  القرآن. 

الّنّص، مكان اآلخر )أي الخطاب( للداللة عىل التّحليل اللّغوّي]]]. وهناك اختالفاٌت 

أبنّي رأيي من خالل إيضاح  غري قليلٍة يف هذا املجال]]]، نحيلها إىل محالها. لكن 

أمور عّدة:

]]]. انظر: املرتىض، عيل بن الحسني املوسوي البغدادي: رسائل الرشيف املرتىض، تقديم: السيد أحمد الحسيني، إعداد: السيد 

مهدي الرجايئ، نرش: دار القرآن الكريم، قم، 405] هـ، ج 2، ص 270؛ املرتىض، عيل بن الحسني املوسوي البغدادي: الذريعة 

الطويس، محمد بن  تهران، ج]، ص8؛  دانشكاه،  انتشارات  القاسم كرجي،  أبو  الدكتور  الرشيعة، تصحيح وتقديم:  إىل أصول 

الحسن بن عيل: العدة يف أصول الفقه، تحقيق: محمد رضا األنصاري القمي، مؤسسة البعثة، قم، ط]، 7]4] هـ، ق/ 376] هـ، 

ش، ج]، ص7 ـ 8، و28 – ]4؛ اآلمدي، اإلحكام، ج]، ص95؛ الحيل، نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى الُهذيل 

املعروف باملحقق الحيل: معارج األصول، إعداد: السيد محمد حسني الرضوي الكشمريي، ط]، قم، مؤسسة آل البيت إلحياء 

الرتاث، 403] ه، ص49.

]2]. انظر: مداس، أحمد: لسانيات النص نحو منهج لتحليل الخطاب الشعري، ط2، إربد/األردن، عامل الكتب الحديث، جدارا 

للكتاب العاملي، عامن/األردن، 430] هـ / 2009م، ص0].

]3]. انظر: الفقي، صبحي إبراهيم: علم اللغة النيص بني النظرية والتطبيق دراسة تطبيقية عىل السور املكية، الط، مرص، دار 

قباء للطباعة والنرش والتوزيع، 2000م، ص36.

]4]. البدري، انسجام النص القرآين، ص 49 – 53.
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والّنّص  الّشفوّي  الخطاب  بني  الطّفيفة  االختالفات  بعض  بوجود  شّك  ال  أّواًل: 

املكتوب، وبخاّصة يف مجال التوظيفات اللّغويّة يف مثل التّعّجب واالستهزاء أو ما 

التوظيفات  فإّن  الخطاب غالبًا.  تتزامن مع  التي  شابه ذلك، واعتامد لغة اإلشارة 

املزبورة تبني يف الخطاب الّشفوّي بنحو اإلشارة أو تغيريٍ يف نربات الّصوت وتقاطيع 

الّنّص املكتوب بشكٍل آخر ومن خالل استخدام عالمة  الوجه وما شابه، بينام يف 

. ويف الّنتيجة ال نجد التأثري الواضح أو املهم فيام لو قلنا بأّن القرآن  أو تعبريٍ خاصٍّ

خطاٌب أو نصٌّ إالّ من حيث أسلوب الطّرح، فإّن الّنّص املكتوب يختلف يف أسلوب 

الطّرح عن أسلوب الخطاب، وكذلك احتامل وجود قرائن تخفى علينا، استخدمها 

الخطيب من خالل اإلشارة أو بشكٍل آخر. ومن الطبيعي أن يستدعي هذا دقّة 

املفرّس للكشف عن القرائن الحاليّة التي تحيك املراد الّنهايئ لآلية.

قواعد  غري  آخر  بنحٍو  الخطاب  تفرّس  قواعد  لوضع  حاجة  لنا  يبدو  ال  ثانًيا: 

تفسري الّنّص إالّ فيام يخّص القرينة التي ميكن أن تكون مقاليّة أو حاليّة. والقرينة 

املزبورة ميكن استكشافها من خالل بعض الّشواهد التّاريخيّة واملتزامنة مع الّنّص. 

باعتبار وجود  املزبورة، وذلك  القرائن  بالكامل  بأنّا نجهل  نقول  أن  فإنّه ال ميكن 

شواهد تاريخيّة بعضها تقرتن مع الّنّص، كام يف بعض الّروايات، ففيها حكاية بعض 

اإلشارات التي استخدمها الرّسول عند اطالقه الكالم. وأّما فيام يخّص اآليات فإّن 

بعض الّروايات حكت تلك القرائن لكّنها قد ال تكون حاكيًة لجميع تلك القرائن 

ولجميع اآليات. فهنا قد يصعب استكشافها واليقني بها.

ثالًثا: االختالف املهم الذي ميكن أن يُشهد يف التمييز بني الخطاب والّنّص هو 

الخطاب يختلف أحيانًا عن  الذي ميكن أن يستخدم يف  فالتعبري  لفظيٌّ فحسب، 

التعبري الذي يستخدم يف الّنصوص املكتوبة. وذلك االختالف جزيئٌّ وليس كليًّا، فال 

ميكن القول بأّن تعابري الخطاب تختلف بالكامل عن تعابري الّنصوص، بل تشرتك 

أحيانًا وتختلف أحيانًا أخرى.

ا فيام  رابًعا: ال شّك أّن القرآن يف بداية نزوله كان خطابًا شفويًّا ثّم تحّول نصًّ
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بعد. لكن ماّم ال شّك فيه أيًضا أّن الّسور واآليات املشهودة حاليًّا تعّد نصوًصا، وإن 

قد تكون متأثّرة بأصلها الخطايب والّشفوي، لكّن إثبات كونها خطاباٍت بحتًة وال 

ميكن عّدها نصوًصا، ماّم يحتاج إىل دليل.

خامًسا: يوجد بعض آثار خطابيّة وشفاهيّة الّنّص القرآين املعهود، وذلك مشهود 

أكرث يف اآليات التي اعتمدت يف تفسريها شأن الّنزول، ويصعب فهمها دون الّروايات 

الحاليّة  والقرائن  الّشواهد  امتالكنا  يعني  ما  الّنزول،  شأن  وّضحت  التي  واآلثار 

واملقاليّة لتفسريها وتوضيحها.

سادًسا: إّن املوارد املتأثّرة بخطابيّة القرآن غالبًا ما تتوافر لدينا يف مجالها قرائن 

من روايات أو آثار أو أدلّة عقليّة، ويرفض احتامل قرائن أخرى ليست يف متناول 

أيدينا بانعدام الّدليل عليها. وبرغم أنّا نحتمل هذا يف بعض اآليات والّسور إالّ أنّه 

ال إطالق للقول بوجود قرائن مل تصل إلينا، فهذا القول يحتاج إىل دليٍل عىل انعدام 

القرائن املذكورة. وباعتبار انعدام الّدليل عىل هذا األمر نقول بعدم وجود قرائن 

معدومٍة.

وخالصة الكالم هنا أّن القرآن نصٌّ وإن كان خطابًا يف األصل، وميكن القول بأنّه 

الّنّص والخطاب، ونتعامل مع  أنّه ال فرق مهامًّ يُذكر يف مجال تحليل كّل من  نصٌّ وخطاٌب، مع 

القرآن تعاملنا مع أي نصٍّ مع غّض الّنظر عن أصله. لكن يختلف يف شؤون من قبيل منهج الطّرح 

الذي يستخدم يف البيان عىل نط الخطاب.

 )Unity of the text( 4 - وحدة الّنّص

بأن  جديرًا  نراه  لذلك  صلٍة،  وذا  اصطالح  أهّم  االصطالح  هذا  يكون  وقد 

ذا  صغر-  -مهام  كالمهم  يكون  أن  العقالء  لدى  درج  فيه:  ونقول  هنا  يستوقفنا 

وحدٍة موضوعيٍّة، أي متمركزًا عىل موضوٍع محّدٍد غري متعّدد املواضيع واملجاالت. 

ويعّد هذا مبدأً تساملت عليه البرشيّة، ويُهمل الكالم الذي ال يحظى بهذا املبدأ.

وبناًء عىل هذا، فإّن هناك شبهاٍت طُرحت حول القرآن، تناولت هذه املسألة 
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معتربًة القرآن ال يحظى بوحدٍة موضوعيٍّة يف سوره بل يف اآلية الواحدة. وانعدام 

مصاديق  من  يُعّد  ولذلك  الاّلزم،  االنسجام  الّنّص  يسلب  حقيقته  يف  املبدأ  هذا 

البحث ومجاالته يف انسجام الّنّص. وينبغي تناوله بيشٍء من التفصيل عند البحث 

يف الّنامذج التي يُّدعى كونها فاقدًة لهذا املبدأ.

التّناسق والتّناغم يف  الّنّص اصطالٌح يشرتك مع االنسجام يف رضورة  إّن وحدة 

الّنّص، لكن يختلف يف أّن زاوية الّنظر يف كلٍّ منهام تختلف عن األخرى، فمصطلح 

وحدة الّنّص ناظٌر إىل كون األسلوب أو املنهج يف صياغة الّنّص مبجمله صدر من 

واحٍد يعتمد طريقة أو طرائق معيّنة، واالنسجام ناظٌر إىل ذلك وإىل أموٍر أخرى 

تقّدم الحديث عنها.

ال بّد يف االنسجام من رعاية وحدة الّنّص وعدم إثنينيّته أو تعّدديّته يف املستويات 

الواحد  الفكر  مواصفات  يحمل  واحٍد  من  صدوره  بنتيجة  للخروج  ذكرها،  اآليت 

واألسلوب الواحد وأمور أخرى تبدو لنا من مستلزمات وحدة الّنّص واالنسجام يف 

الّنهاية، فإّن االنسجام والتّناغم يستلزم األمور املذكورة، ودونها ال يصدق االنسجام 

أو ال يصدق مبستواه الرّفيع والكامل عىل أقّل تقدير.

إّن الّنّص إذا كتب من قبل أكرث من شخٍص واحٍد وجدنا فيه غالبًا عدم انسجاٍم 

ولو يف بعض املستويات. ومن هذا القبيل مقاالت املوسوعات التي تُكتب من قبل 

التّعّدديّة واضح فيها. لكن يف شؤوٍن  أو  فإّن االختالف واإلثنينيّة  أكرث من واحد، 

ليست مهّمة بالنسبة إىل املوسوعة، وذلك من قبيل عدم االنسجام يف الصياغات 

األدبيّة ويف طريقة التّدوين وما شابه. ومع أنّه غالبًا ما يكون هناك منّسق يسعى 

للتوفيق بني املقاالت املختلفة إالّ أّن االختالف واإلثنيّة أو التّعّدديّة تبقى فارقًا بني 

املقال واآلخر.

، مثل مقال أو كتاب، يسعى ألن يتّخذ نطًا واحًدا من  كّل كاتٍب لنصٍّ خاصٍّ

حقيقتها  الّنّص  وحدة  أّن  املضامر  هذا  يف  وتصّورايت  عديدة.  نواٍح  من  الكتابة 

عبارة عن مستوياٍت من الوحدة يراعيها الكاتب، وهي مثل: الهدف أو املقصد، 
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البحوث  ترتيب  ومنهج  خطابها،  املراد  والرشيحة  الخطاب  ومستوى  واملوضوع، 

والفصول، واملستوى األديب. 

وتتعّزز هذه املستويات من الوحدة فيام إذا كان الكاتب واحًدا، أّما إذا تعّدد 

الُكتّاب فاحتامالت تبلور االضطرابات الّنّصيّة تزداد، وأقلّها االختالف يف املستويات 

األدبيّة؛ فإنّا قد ال نجد اثنني من البرش يتّفقان يف املستوى األديب. وكأّن املستوى 

األديب والقلم مبثابة البصمة الوراثيّة التي قد ال يتّفق اثنان فيها.

ويف ما يخّص القرآن فإّن وحدة مستواه األديب أمٌر مشهوٌد، وال أتصّور هناك من 

يشّك فيه، وله مستوى خاص، بحيث ميكن للقارىء أن مييّز الّنّص ما إذا كان آية من 

ا عاديًا، وقد تحّققت هذه الوحدة من أّوله إىل آخره تقريبًا. القرآن أو نصًّ

مل نلحظ القرآن كموسوعٍة ذات موضوعاٍت وأساليَب ومناهَج وصياغاٍت أدبيٍّة 

مختلفٍة ومكتوبٍة من قبل عّدة كُتّاب، وقام بجمعها شخٌص واحٌد، فإّن هذا غري 

مشهوٍد كام هو مشهود يف املوسوعات. وهذا شاهد عىل رعاية الوحدة الّنصيّة يف 

هذا الكتاب، وعدم تدوينه من قبل أكرث من مدّوٍن وكاتٍب واحٍد؛ لكون الوحدة 

الّنصيّة قد ُروعيت عىل العموم.

 والّدليل عىل اعتبار هذه األمور من الوحدة هو كون ذلك شأن الكتاب الذي 

يصدر من اإلنسان العريّف والعقاليّئ. كام أّن انعدام هذه األمور تؤّدي إىل اضطراٍب 

يف الّنّص، فهي يف حقيقتها مناىشٌء الضطراب الّنّص واختالله.

ثانًيا: شبهة اضطراب الّنّص القرآيّن 

 1 - الّشبهة تاريخيًّا

مع  العهد  ليسوا حديثي  وأتباعه  القرآن  أّن  تدّل عىل  تاريخيّة  هناك شواهد 

شبهة اضطراب القرآن، وإن اختلف شكلها وكيفيّة طرحها.

من الّصعب تحديد بداية طرح هذه الّشبهة وأّول من طرحها، لكّن من املسلّم 

يف ذلك أنّها كانت مطروحًة يف القرون األوىل لإلسالم، بل يف القرن األّول منه، بدليل 



203

اضطراب نّص القرآن يف كلمات أجنليكا نويفريت

وجود رواياٍت تحيك مناظرًة ونقاًشا دار بني اإلمام عيل وزنديق معارص له، ورواية 

أو روايات أخرى أشارت بشكٍل ضمنيٍّ إىل هذه الّشبهة، سنوردها الحًقا.

يرى أحمد أبو زيد أّن بعض الّروايات الواردة يف تحديد شأن نزول اآليات، مثل 

املائدة وغريها من  الثّالثة من سورة  اآلية  التي وردت يف تحديد شأن نزول  تلك 

الّصحابة  تبلور شبهات يف أذهان  بنحٍو غري مبارٍش  الواقع تعكس  اآليات، هي يف 

دعتهم لالستفسار عن مثل هذه اآلية ومعرفة محتواها]]].

قبل عيل  من  بدليل طرحها  كذلك،  الرّابع  القرن  يف  مطروحًة  كانت  أنّها  كام 

السادس بدليل طرحها من قبل  القرن  القّمي يف تفسريه، وكذلك يف  إبراهيم  بن 

الّزركيش]]]. 

يف  علامء  قبل  من  القرآين  الّنّص  يف  واملناسبة  التّناسب  بحوث  نفس طرح  إّن 

القرن السادس فام بعده يكشف عن وجود مستشكٍل أو مستشكلني دعى هؤالء 

برغم  بالّدراسة. هذا  القرآن  الجانب من  وتناول هذا  البحث  العلامء لطرح هذا 

عدم تحديد املستشكل أو املستشكلني. 

أّما يف القرون األخرية فمن الواضح وجود مستشكلني يف هذا املضامر ال عىل 

مستوى املسترشقني فحسب، بل عىل مستوى املسلمني كذلك. وذلك بدليل طرح 

نظريّات تناولت تحديد مقاصد القرآن أو محوره أو أغراضه. فهذه الخطوات تُنبئ 

عن وجود شبهة عدم وجود رابٍط بني املوضوعات املطروحة يف القرآن، ما دعى 

علامء اإلسالم لدراسة هذا الكتاب من هذه الجهة.

الّروايات التي أشارت للّشبهة

هناك رواية وردت يف مناظرة جرت بني اإلمام عيل وزنديق أشار فيها إىل ما 

بدا له من اضطراب، ففيها ورد قول الزنديق بهذا النحو: »... وأجده يقول: وإن 

]]]. أبو زيد، أحمد: التناسب البياين يف القرآن دراسة يف النظم املعنوي والصويت، ال ط، الرباط، منشورات كلية اآلداب والعلوم 

اإلنسانية، مطبعة النجاح، 992]م ، ص 27 – 29.

]2]. الزركيش، الربهان، م.س، ج ]، ص 40 – 50.
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يشبه  وليس   النساء من  لكم  طاب  ما  فأنكحوا  اليتامى  يف  تقسطوا  أالّ  خفتم 

القسط يف اليتامى نكاح النساء، وال كّل النساء أيتام، فام معنى ذلك...«]]]. 

كام ميكن استفادة هذا االضطراب من روايات أخرى كذلك]]].

كلامت العلامء يف الّشبهة

أشار بعض العلامء واملفرّسين إىل هذه الّشبهة بأنحاٍء مختلفٍة.

الثالث  القرن  أعالم  من  القمي]]]  إبراهيم  بن  عيل  إىل  املنسوب  التّفسري  يف 

والرابع من الهجرة أشار إىل موارد من القرآن يبدو فيها االضطراب، مثل تقديم ما 

حّقه التأخري، فيقول: 

»وأّما التّقديم والتّأخري فإّن آية عّدة الّنساء الّناسخة مقّدمة عىل املنسوخة؛ ألّن يف 

التّأليف قد قّدمت آية عّدة الّنساء أربعة أشهر وعرشًا]]] عىل آية: عّدة سنة كاملة]]] 

وكان يجب أّوالً أن تقرأ املنسوخة التي نزلت قبل ثّم الّناسخة التي نزلت بعده«]]].

وهناك موارد أخرى أشار فيها إىل ما يبدو منه من اضطراب.]]]

ويُشري الّشيخ معرفة، وهو من العلامء املعارصين، إىل بعٍض من اآليات التي 

يبدو منها هكذا اضطراب ويقول:

باقر الخرسان، ال ط،  السيد محمد  أبو منصور أحمد بن عيل بن أيب طالب: االحتجاج، تعليقات ومالحظات:  ]]]. الطربيس، 

النجف األرشف، منشورات مطابع النعامن، 386] هـ ق/ 966] م ، ج ]، ص 366.

وتحقيقه  تصحيحه  عىل  وقف  التفسري،  كتاب  السمرقندي:  السلمي  عياش  بن  مسعود  بن  محمد  النظر  أبو  العيايش،   .[2[

والتعليق عليه: السيد هاشم الرسويل املحاليت، املكتبة العلمية اإلسالمية، ال ط، طهران، ج ]، ص 7].

]3]. هناك تشكيك يف صّحة هذه النسبة واختالف معتد به.

]4]. سورة البقرة، اآلية 234.

]5]. سورة البقرة، اآلية 240.

]6]. القمي، عيل بن إبراهيم، تفسري القمي: صححه وعلّق عليه: السيد طيب املوسوي الجزائري، ط3، قم، دار الكتاب للطباعة 

والنرش، 404] ه، ج ]، ص 8.

]7]. القمي، عيل بن إبراهيم، تفسري القمي: صححه وعلّق عليه: السيد طيب املوسوي الجزائري، ط3، قم، دار الكتاب للطباعة 

والنرش، 404] ه، ج ]، ص 2].
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»من ذلك ما نجده يف سورة املمتحنة، تبدأ هذه الّسورة بآيات )] – 9( نزلت يف 

العام الثّامن بعد الهجرة بشأن حاطب بن أيب بلتعة، كان قد كاتب قريًشا يخربهم 

بتأّهب الّنبّي لغزو مّكة، وكان الّنبي يحاول اإلخفاء.

وتتعّقب هذه اآليات آيتان بشأن سبيعة األسلميّة عام الست من الهجرة، كانت 

قد أتت الّنبي مسلمًة مهاجرًة، تاركًة زوجها الكافر، فجاء يف طلبها، فاستعصمت 

بالّنبّي. وصادف مجيؤه صلح الحديبيّة، كان الّنبّي عاهد قريًشا أن يرّد عليهم كّل 

من يأتيه من مّكة. فأخذ الزّوج يف محاججة الّنبّي قائاًل: اردد عيّل امرأيت عىل ما 

رشطت لنا وهذه طينة الكتاب مل تجف، فتحّرج الّنبّي يف أمرها، فنزلت اآليتان.

الّسنة  الفتح، وهي  عام  الّنساء  مبايعة  بشأن  نزلت  آيات  اآليتني  وبعد هاتني 

الّصدر  آيات  ترتبط مع  فإنّها  الّسورة  األخرية من  اآلية  وأّما  الهجرة.  التّاسعة من 

متاًما. ومن ثّم قالوا: إّن دراسة هذه الّسورة تعطينا خروًجا عىل الّنظم الطّبيعّي 

لآليات، من غري سبٍب معروٍف«.

 ويذكر مورًدا آخر بقوله:

»وكذلك قوله تعاىل: واتقوا يوماً ترجعون فيه إل ال...]]] قيل: إنّها آخر آية 

نزلت عىل رسول الله ومل يعش بعدها سوى بضعة أيّاٍم أو بضعة أسابيع. واآلية 

أنّها أّول سورة نزلت باملدينة بعد الهجرة، ونزلت  البقرة يف حني  مثبتٌة يف سورة 

بعدها نيف وعرشون سورة«.

ويرّبر االضطراب يف اآلية األخرية بقوله: »وروي أّن جربئيل هو الذي أشار عىل 

الّنبّي بأن يضعها موضعها من البقرة«. 

كام يذكر موارد أخرى من هذا القبيل]]].

]]]. سورة البقرة، اآلية]28.

]2]. معرفة، محمد هادي: التمهيد يف علوم القرآن، ال ط، قم، مطبعة مهر، 396] هـ.ق ، ج ]، ص 2]2 – 7]2.
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2 - كلامت املسترشقني حول هذه الّشبهة

الكثري من املسترشقني طرح هذه الّشبهة بنحٍو أو آخر، لكن قد ال يرّصح بها 

ومل يستخدم كلامت واضحة لإلشارة إليها. ومع ذلك نجدهم مل يعرضوا لنا دراسًة 

كافيًة شافيًة يف مجال إيضاح شبهتهم عىل القرآن يف هذا املجال. برغم هذا نجد 

أّن الّشبهة قد تناقلها املسترشقون دون أن نعرث عىل الّدراسات الوافية، وإذا كانت 

هناك دراسة فهي غري معّمقٍة وال تستبطن شواهد ملحوظة.

يف هذا املجال نورد كلامت بعض املسترشقني كنامذج عىل طرحهم لهذه الّشبهة.

أ- جاك بريك]]]

يقول جاك بريك )الذي ترجم القرآن إىل الفرنسية(: »الّنّص القرآين يقفز أحيانًا 

عدم وجود  أو  الّربط  عدم  إىل  ذلك  يرجع  وقد  موضوٍع آلخر،  من  مقّدماٍت  بال 

الوحدة العضويّة.... املوجود يف الّشعر العريّب«]]]. 

ويتعرّض إىل مقصد أو مقاصد الّسور، ويستند إىل تفسري الّشيخ شلتوت لسورة 

التّوحيد ويذهب إىل انعدام الوحدة يف الّنّص، ومن الّصعب ايجاد تطابٍق بني عنوان 

الّسورة ومحتواها، فإّن الّسورة وفًقا لتفسري شلتوت تتضّمن كّل أفكار القرآن من 
الرّحمة والثّواب...]]]

ب- كلامت غوستاف لوبون]]]

 وردت عن غوستاف لوبون عبارات عّدة تُشري إىل رؤيته تجاه الّنّص القرآيّن، منها قوله: 

الّناظم  الّسيايّس  واملديّن  الّدينّي  املقّدس ودستورهم  املسلمني  كتاب  »القرآن هو 

[[[ Jacques Augustin Berque.

]2]. أبو العال، محمد حسني: القرآن وأوهام مسترشق، الط، مرص، املكتب العريب للمعارف، ديسمرب ]99]، ص5] و29.

]3]. م.ن، ص4]، نقاًل عن مقدمة ترجمته.

[4[. Gustave Le Bon.
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عىل  الله  من  وحيًا  اُنزل  أنّه  مع  االرتباط  قليل  املقّدس  الكتاب  وهذا  لسريهم. 

محمد؛ وأسلوب هذا الكتاب وإن كان جديرًا بالّذكر أحيانًا خاٍل من الرّتتيب فاقد 

تبًعا  كُتب  فقد  تأليفه،  كيفيّة  إىل  الّنظر  عند  هذا  تفسري  ويسهل  كثريًا.  الّسياق 

ملقتضات الزّمن بالحقيقة؛ فإذا ما اعرتضت مشكلٌة محّمًدا أتاه جربيل بوحٍي جديٍد 

حالً لها ودّون ذلك يف القرآن...«]]].

ت- كلامت ريتشارد بل]]]

تعرّض ريتشارد بل إىل شبهة اضطراب الّنّص القرآين يف محالٍّ عّدة من كتابه، 

وبعباراٍت مختلفٍة، فيحيك انطباعه بانعدام الوحدة املوضوعيّة للّسورة، ويقول: إنّه 

يف الّسور الطّوال قضايا سياسيّة وترشيعيّة، وهام موضوعان مختلفان، ويف الوقت 

ذاته نرى ترشيعاٍت يف موضوٍع واحٍد متناثرًة يف محالٍّ مختلفٍة، كام هو الحال يف 

موضوع الطالق... ولذلك يتبلور لدينا انطباع بانعدام سورٍة تتعامل مع موضوٍع 

وفق نظام، بل نجد الّسورة تتناول مواضيع مختلفًة كام أّن املوضوع الواحد تناثرت 

أحكامه وقضاياه يف محاٍل مختلفٍة...]]].

ث- كلامت جولدتسهري]]]

الّشبهة: »فال يوجد كتاٌب ترشيعيٌّ اعرتفت  يقول جولدتسهري يف مجال هذه 

به طائفٌة دينيٌّة اعرتافًاً عقديًّا عىل أنّه نصٌّ منزٌَل أو موَحى به يقّدم نّصه يف أقدم 

الّنّص  الثّبات كام نجد يف  الّصورة من االضطراب وعدم  عصور تداوله مبثل هذه 

القرآين«]]].

]]]. لوبون، غوستاف: حضارة العرب، نقله إىل العربية: عادل زعيرت، ط3، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية لعيىس لبايب الحلبي 

ورشكاه، 375] هـ، ق/ 956]م، ص 7]].

[2[. Richard Bell.

[3[. Bill, introduction to the Quran, pp. 72 & 24 – 32.

[4[. Ignac Goldziher.

]5]. جولدتسهري، أجنيتس: مذاهب التفسري اإلسالمي، تعليق: عبد الحليم النجار، ط2، بريوت، دار إقرأ، ص 4.
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ح- كلامت كاراليل]]] ومونتغمري وات]]] وجون مرييل]]]

تعابريهم  وات  ومنتغمري  كاراليل  توماس  من  كلٍّ  عن  مري  مستنرص  ينقل 

وإشاراتهم للّشبهة املطروحة هنا. ويف هذا املجال استخدم مونتغمري وات كلامت 

مثل: عدم اعتامد الّنظام واملنهج املحّدد )Unsystematic( لتوصيف الّنّص القرآين. 

 .)Jumble( ومتخلبط )Wearisome( واستخدم كاراليل كلامت مثل: مضجر

االرتباط  انعدام  يقول:  إذ  مرييل  جون  مالحظة  كذلك  مري  مستنرص  وينقل 

املنطقّي يف الّسور... قد شعر به الكثري من الغربيني، ما أّدى إىل سلب الّدافع عنهم 

وعدم تشجيعهم عىل دراسته]]]. 

ويف فصل من كتابه قارن مستنرص مري بني فرحي ومونتغمري وات، من حيث 

ترجمة  تعكس  بينام  واضًحا،  التّناسب  بينها  يبدو  بنحٍو  لآليات  فرحي  تفسري 

مونتغمري وات لآليات املذكورة نوع اضطراٍب وعدم تناسٍب بينها.]]] 

ج- كلامت محمد أركون]]]:

الحديثة  لعقولنا  »بالّنسبة  قوله:  القرآن  مجال  أركون يف  محمد  عن  ورد  ماّم 

املحاّجة  عىل  القائم  والعرض  واإلنشاء  التّأليف  يف  معيّنٍة  منهجيٍّة  عىل  املعتادة 

املنطقيّة؛ فإّن نّص املصحف وطريقة ترتيبه تدهشنا بفوضاها«]]].

[[[. Thomas Carlyle.

[2[. Montgamery Watt.

[3[. John Merrill.

[4[. Mir, Coherence in the Quran, P., 2..

[5[. Mir, Coherence in the Quran, PP., [08 - [[6.

]6]. برغم كونه مسلاًم إاّل أّن منهجه يصّنف ضمن مناهج املسترشقني والغربيني عموماً. 

ومع الفارق طبعاً هناك كلامت ملحمد عابد الجابري استفاد منها البعض جوانب سلبية حيث تعرّض ملوضوع ترتيب القرآن 

واملشاكل املطروحة يف هذا املجال، ووردت عنه العبارة التالية: »من أجل ذلك كان من غري املمكن التعامل مع القرآن كنّص 

معامري مهيكل حسب ترتيب ما. إنّه نّص بياين من نتاج الوحي ال من إنتاج املنطق. والوحي كان ينزل حسب مقتىض األحوال، 

واألحوال تتغرّي من جيل آلخر«. وقد استفاد البعض معنى سلبياً من هذا التعبري؛ لكونه يشري ولو بنحو غري مبارش إىل أّن ترتيب 

القرآن ال يخضع ملنطق إنساين. )انظر: البكاري، بوعالم، الشبه االسترشاقية، ص 247(.

]7]. أركون، الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد، م.س، ص 86. 
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خ-  كلامت انجليكا نويفريت 

 [[[ canonization and the problem of the Sura as unite تحت عنوان

 form and structure of the( وضمن مقال )التقديس ومشكلة الّسورة كوحدة(

Quran(  لّوحت انجليكا إىل شبهٍة هي أّن تقديس ترتيب وتأليف الّسور واعتباره 

وحيانيًّا ورسميًّا جعل من املسألة مشكلًة. فمن جهٍة يعترب املسلمون الّسورة وحدة 

وكتلة وترنيمة دينيّة بينام هي من جهٍة أخرى تتضّمن أموًرا متفاوتًة بحيث يجعل 

لعدم  واحدًة  اعتبارها  املستصعب  فمن  واحدٌة،  كتلٌة  بأنّها  اإلقرار  الّصعب  من 

وجود الرّابط الواضح بني املواضيع، فهي تفتقد التّواصل فيام بينها. لكّنها تقّر بأّن 

هذا من مواصفات الّسور املدنيّة الطّوال فحسب.

ويف النتيجة ترى كون تقسيم الّسور بالّنحو املشهور غري ذي فائدٍة، وال يعني 

تقديس  تكمن يف  املشكلة  أّن  إىل  تلّمح  فهي  تقسياًم موضوعيًّا.  ليس  فهو  شيئًا، 

وأّن  متعّددٍة.  غري  وحدًة  سورٍة  كّل  واعتبار  للقرآن  املتعارف  والتّقسيم  الرّتتيب 

الّدراسات الحديثة ركّزت عىل مشكلة ترتيبه وتقديس هذا الرّتتيب.

وأهّميته  ووزنه  الكلّيّة  بنيته  فإّن  ذلك  رغم   ...« تقول:  الوقت  ذات  لكّنها يف 

االجتامعيّة وكتلته املعياريّة وما استبطنه من أيديولوجيّة لتحديد الهويّة االجتامعيّة 

التّواصل  عن  خارًجا  تطّوره  إىل  تعود  التي  املتنّوعة  املجهريّة  بنيته  عىل  تفّوقت 

الّدينّي والتي يحومها اإلبهام...«]]].

وتقول كذلك: »حتّى اآلن حصل تقّدم قاطع بالّنسبة إىل الرّتتيب العثامين فيام 

املشرتك  والقاسم  الجامع  بالّذكر  ويخّص  املشكلة  التّطّورات  بّرزت  ببنيته،  يتعلّق 

املؤطّرة، نظريًا تواصالت معزولة،  للرّابطة وأحيانًا غري  الفاقدة  العنارص  لتصنيف 

املواضيع  املتعّددة  البنية  أّن  مع  هذا  الطوال...  املدنيّة  الّسور  مواصفات  هكذا 

أكرث  يف  نتجت  واملتوّسطة  الّصغار  الّسور  تشمل  معّقدة  وقطع  الحفظ  وتقنيات 

[[[. Neuwrith, Form and structure…, E.Q. vol.2, pp. 246 – 247.

[2[. Ibid, p. 246.
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املوارد املتعّددة الخواص واملجموعات املؤلّفة حقيقة، وهي ال تبقى دون نتيجة...

فتارة تجتمع هذه العنارص وتتجانس لتشّكل كتلًة متالصقًة ومتقاربًة لكن يف 

نفس املصحف هناك كتلة صّنفت ودّونت كسورٍة ذات محتوى ومكّون غري مرتابٍط 

رسائلها  تواكب  واحدٍة  أدبيٍّة  ككتلٍة  يفقدها  الّنهاية  أدبيٍّة... ويف  نظر  من وجهة 

وخطاباتها وتعكس كّل واحدٍة من مراحل التّواصل...

وغري  واحدٍة  درجٍة  يف  تقع  للّنّص  أجزاء  هناك  تكون  أحيانًا  ذلك،  وعكس 

عمليًّا  مفّككة  املقاطع  بعض  تكون  وبذلك   ، اعتباطيٍّ بشكٍل  انتخبت  متسلسلٍة 

تستعمل  وقد  الحقيقيّة،  معانيها  الّنّص  وحدات  تفقد  بحيث  الرّتابط،  ومسلوبة 

للتكرار فحسب«]]].

يف  واالستعجال  الّسياسيّة  الّضغوط  ترى  للقرآن  الفعيل  للرتتيب  تعليلها  ويف 

رأي إىل  أنجليكا  تتعرّض  مرتابٍط]]].  غري  الفعيّل  الرّتتيب  جعل  الذي  هو  الجمع 

)فقرات(  عّدة  مقاطع  إىل  تنقسم  الّسورة  أّن  إىل  يذهب  الذي    Richard Bell

قصرية، وال يوجد حجم محّدد لكلٍّ من الفقرات، وال يبدو اتّباعها لنموذج خاص 

من حيث املقياس يف تحديد طول اآلية وقرصها، الذي هو طول املوضوع الذي 

عالجته وقرصه.

كليًا  وتتغافل  املكتوب  الّنّص  عىل  تعتمد  ألنّها  نظريّته؛  ترفض  أنجليكا  لكن 

مواصفات الّنّص الّشفوّي ملعظم اآليات املّكيّة والتّوظيف الطقويّس للّنّص القرآيّن، 
والّسهولة يف الحفظ وإعامل تقنية الحفظ يف التقطيع املشهود حاليًا...]]]

ه-  ظاهرة الَقَسم من وجهة نظر أنجليكا

تشري أنجليكا إىل ظاهرة القسم يف القرآن، وبعد ما تذكر إحصائياٍت عن األقسام 

القسم  الرّتابط بني  انعدام  التي وردت فيها األقسام توحي إىل  القرآن والّسور  يف 

[[[. Neuwrith, Form and structure…, E.Q. vol.2, pp. 247 – 248.

[2[. Ibid. p., 247

[3[. Ibid. p., 252.
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وفحوى ما أقسم به وعالقته بالّسورة بنحٍو مجمٍل، حيث تقول:

من ثالثة وأربعني سورة عزاها نولدكه إىل الحقبة األوىل من مّكة تصّدر الَقَسم 

سبعة عرشة واحدة منها، ويف مثانية منها ظهر الَقَسم وسط الّسورة.

وثانيهام:  القسم،  بواو  املتصّدر  أَولهام  الَقَسم،  من  نوعني  بني  الفصل  ميكن 

املتصّدر بعبارة )ال أقسم( واألّول تكّرر مثانية عرشة مرّة، خمسة عرش مرّة منها 

متصّدًرا الّسورة وثالثة مرّات ضمن الّسورة. والثاين تصّدر سورتني وخمس مرّات 

ضمن الّسور.

مل تُناقش األهّميّة العمليّة ملا تتصّدر به الّسور يف مجمل انشائها عىل أيٍّ من 

املستويات املنهجيّة. حتّى اآلن البحوث يف مجال بدايات الّسور ومقّدماتها أنتجت 

األوائل  الّسور  بأّن  تقول  كالتي  محمد،  نبّوة  نوعيّة  حول  املنال  بعيدَة  فرضياٍت 

تكشف عن عالقٍة قريبٍة عاّم كان يتفّوه به الكهنة قبل اإلسالم، وقد تعترب الّشاهد 

األكرث وثوقًا عىل كالم الكاهن نفسه]]].

ثّم تقول بإمكانيّة تصنيف الَقَسم إىل ثالثة أصناٍف هي:

أ – الصنف الذي يكون عىل وزن )والفاعالت( )37: 3-] و]5: 4-]و 77: 4-]و 

79: ]-5 و6-4] و00]: ]-5( وهذا الصنف من الَقَسم مل يرّصح القرآن فيه مبرجع 

القسم ومبا أقسم به لكّنه تضّمن معنى الحركة ملا أقَسم به.

وهنا تُشري إىل مسألٍة تعزوها للمسلمني والغربيني مًعا، حيث تقول: وقد عّد 

هذا الَقَسم من املوارد التي يصعب حلّها من قبل املفرّسين املسلمني وكذا علامء 

الغرب.

القرآيّن.  الّنّص  باقي  يف  أثرناه  عاّم  تختلف  كنائيًّة  لغًة  هنا  القرآن  عرض  وقد 

جيء بها ألن تعرف كونها مبهمًة عمليًّا، ليس كثريًا بسبب ما تضّمنت من بعض 

الترّصيح  أّن  أي  األكرث،  املبدئيّة  الّصعوبة  والّنحويّة بل بسبب  اللّغويّة  اإلبهامات 

[[[.  Neuwrith, Form and structure…, E.Q. vol.2, pp. 255.
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بها يعّد نوع تدنيٍس يف مثل الحصن التي يف طريقها إىل الهجوم، أو كونها مخالفًة 

لفحوى الّسورة كوثيقٍة لحديٍث دينيٍّ يف مثل الّسحب املليئة باملطر؟

ب – مجموعة األقسام التي تشري إىل املواقع واألماكن املقّدسة وعظمة الخلق 

مثل: )52: ]-6، 90: ]-3، 95: ]-3( األماكن املذكورة تعود إىل تجلٍّ إلهيٍّ محّدد، 

القرآن  عنها  يتحّدث  التي  األماكن  من  مّكة   . إلهيٍّ وإرشاٍد  كرمز  توظّف  ولذلك 

باستمرار، فقد تطرح لوحدها كام يف الّسورة 90، وقد تطرح مقرتنًة بطور سيناء 

كموقعٍ ثاٍن، كام يف الّسورة 52 و95.

الثالثة  الَقَسم  بقولها: ويف جميع موارد  الَقَسم  الصنف من  وتحكم عىل هذا 

الَقَسم والفقرة الاّلحقة لها.  الّدالليّة املبارشيّة بني صيغة  املذكورة تفتقد العالقة 

ويتأّخر حّل اللّغز وال ينكشف إالّ يف نهاية الّسورة، وتجيّل اإلله، كالتّواصل الّربّايّن 

الذي يوجب تقديم األداء يوم الحساب.

واألزمنة  واألوقات  الكونيّة  الظّواهر  إىل  تعود  التي  األقسام  مجموعة   – ج 

العباديّة يف الليل والّنهار، ونجدها يف بدايات عدد من الّسور )85: ]-3، 86: ]-3، 

89: ]-4، ]9: ]-7، 92: ]-3، 93: ]-2( كام نشاهدها ضمن سورتني: )]5: 9-7، 

.)[2-[[ :86

ثّم تُشري إىل صنٍف آخر من الَقَسم وتقول: ويف سوٍر الحقٍة تطّور الَقَسم وأصبح 

واضح الفحوى مبارشة دون التعليق عىل نهاية الّسورة أو ما شابه، وال نجد لغًوا 

املستوى  لرفع  تستفاد  وحلية  جامل  إىل  توظيفي   فاعيل  من  تحّول  لكّنه  فيه، 
الجاميل للّنّص، وذلك مثل املوارد التّالية: )38: ] و43: 2 و44: 2 و50: ]و 68:](.]]]

:)Sura( وتقول يف مقال

اسم الّسورة يُؤخذ من كلمٍة تلتقط من الّنّص، قد تكون كلمًة نادرًة يف القرآن 

مثل سورة )عبس( أو سهلة التّعلُّم أو لكونها تشّكل املوضوع األساس الذي تناولته 

[[[.  Neuwrith, Form and structure…, E.Q. vol.2, pp. 256- 257.
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اتّفاٌق  يوجد  وال  الّسورة.  بها  املستهّل  الكلمة  وأحيانًا  الّنساء،  مثل سورة  الّسورة 

كامٌل يف تسمية الّسورة، وقد يكون للّسورة أكرث من اسم؛ وذلك لوقوع الرّتتيب 

وما لحقه من تسميٍة للّسور يف وقٍت متأّخٍر، حيث نّقح الخليفة الثالث عثامن بن 

عفان القرآن]]].

بالرّضورة.  املكتوب  الّنّص  ليس  لكن  بالّنّص،  عالقٍة  ذات  الّسورة  إًذا  وتقول: 

ويبدو أّن األكرث دقًّة كونها تدّل عىل الّنّص املقروء، فهي كميٌّة من الّنّص ُعرضت 

عىل العموم يف مناسبٍة خاّصٍة. وعىل أّي حال، فإّن استخدام مفردة سورة لتدّل عىل 

كونها تعني )قسم( من القرآن ُسّمي باسم خاٍص فيام بعد عهد الرسول يعّد موضع 

تساؤٍل وشكٍّ قوّي.

يبدو أّن الّسورة يف سياق القرآن تعطي -إىل حدٍّ ما - التقسيم الوظيفي املألوف 

عن اليهوديّة واملسيحيّة.

فيام كان تصنيف الّنصوص وتقسيمها التّقليدّي ألغراٍض عباديٍّة وطقسيٍّة بعد 

االستخدام  إىل  يعود  الّنّص  ترتيب  أّن  يبدو  القرآيّن.  الّنّص  ملجمل  التّصنيف  إمتام 

الّشفوّي للّنّص الذي كان يقرأ عىل املجتمع يف العرص املتقّدم، حيث كانت القراءة 

مامرسًة متقّدمًة عىل التّدوين ككتلٍة واحدٍة.

ومتكّونة  مقصودة،  أدبيٍّة  وحداٍت  مواصفات  تعكس  الّسور  من  عدٌد  هناك 

ألغراض القراءة، وهناك عدٌد آخر من الّسور مطّولة مع استخداماٍت مكّررٍة، وهناك 

األرجح  مرتابطٍة عىل  لوحداٍت غري  تأليٍف  عبارة عن  كذلك  تبدو  منها  آخر  عدد 

تفتقد البديل يف الّنقل الّشفوّي.

هذه املشكلة املعّقدة ما زالت تنتظر التقييم والحلول. مل تدرس الّسورة بنحٍو 

كاٍف كوحدٍة كليٍّة متكّونة من وحداٍت مرتابطٍة. هذا برغم وجود توّجهاٍت جديدٍة 

حصلت مؤّخرًا مؤكّدًة عمدة عىل الّسورة الثانية عرش من القرآن، أي سورة يوسف 

[[[. Neuwrith, Sura, E.Q. Vol. 5, p., [66
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 Coherence,( التي تحيك قّصة هذا الّنبّي، من قبيل ما صدر عن مستنرص مري يف

كذلك  ودراسة    )the sura as a unity, The Quranic story of Joseph
لنيويفريت وغريها.]]]

وبعد التلميح باحتامل كون الّسور كانت تختلف عاّم كانت عليه قبل الرّتتيب 

والّنظم الفعيّل؛ باعتبار أنّها كانت تواصالٍت شفويًّة غري مكتوبٍة تقول:

الكهنة  املستخدم عند  الّنمط  متّخذًة  تكون  أن  ينبغي  مّكة  األوائل يف  الّسور 

والعرّافني قبل اإلسالم الذين يّدعون كونهم ميتلكون قدراٍت خارقًة للطبيعة. وهذه 

بإيقاٍع  علّمت  قصريًة،  تركيبيًّة  وحداٍت  وتتضّمن  سجًعا،  تُدعى  األدبيّة  الّصيغة 

تعبرييٍّ مؤكٍّد بشّدٍة.

 ثّم تشري إىل أّن الّسور املّكيّة الاّلحقة اتّخذت أناطًا متقّدمًة مختلفًة عاّم كانت 
عليه برغم بقاء بعٍض آخر قريبة لنمط الكهنة...]]]

وضمن سعيها للمقاربة بني الّسور والّنصوص اليّهوديّة واملسيحيّة وإرجاع نط 

بعض الّسور إىل ما ورد يف املسيحيّة واليهوديّة تقول أنجليكا:

الظّن بتواجٍد قويٍّ للّنرصانيّة... واليهوديّة بعد الهجرة عىل أقّل تقديٍر، واطاّلع 

الرّسول وأتباعه عىل الّنصوص اليهوديّة والّنرصانيّة ماّم ال مفّر منه ألجل فهم الّسور 

األوائل، كام أنّه ينبغي تلّقي الوثنيّة يف القرآن ال كنظاٍم محّدٍد يف االعتقاد، بل كقاسٍم 

مشرتٍك كبريٍ ومتنّوٍع وغري ثابٍت من العنارص متأثّرًة بقّوة بالفكر التّوحيدّي]]].

 وتصف الّسور النازلة يف مّكة بقولها: الّسور املتصّدرة بالَقَسم هي األكرث رجوًعا 

إىل نط الكهنة]]].

[[[. Neuwrith, Sura, E.Q. Vol. 5, p., [67.

[2[. Ibid, p., [68.

[3[. Ibid, p., [69.

[4[. Neuwrith, Sura, E.Q. Vol. 5, p, [72.



215

اضطراب نّص القرآن يف كلمات أجنليكا نويفريت

)Verse( ويف مقال

باعتبار استخدام املنهج التّوصيفّي أوردت أنجليكا الكثري من املواصفات لآليات 

القرآنيّة يف مقالها الذي حمل عنوان )verse( بعضها نقّر به مثل تقسيمها لآليات 

إىل أحاديّة املوضوع ومتعّددة املوضوع، وأّن بعض اآليات ذات فاعليٍّة توظيفيٍّة 

أخرى  وأمور  خاّصة.  وأدعية  لعبادات  اآليات  بعض  استخدام  مثل  خاّصٍة،  دينيٍّة 

كذلك.

لكّن الذي ياُلحظ يف مقالها هذا هو املقارنة الواضحة والّشاملة لآليات باألشعار 

آنذاك.  يستخدمونها  العرب  واملشعوذون  الّسحرة  كان  التي  والرتنيامت  العربيّة 

وكأنّها توحي بأّن االثنني يدخالن يف ذات اإلطار من حيث الّشكل والتّوظيف]]].

ثالًثا: إجابات عىل شبهة اضطراب الّنص

يف خضم اإلجابة عىل هذه الّشبهة هناك نقاط وبحوث عّدة ذات صلٍة باملوضوع 

تُشّكل مبجموعها إجابة عىل الّشبهة، نطرحها هنا تباًعا ويف بدايتها نورد مالحظاٍت 

إجامليًّة عىل ما ورد يف كالم انجليكا:

1. مالحظات عىل مقوالت انجليكا نويفريت

باعتبار عمق القضايا التي تعرّضت إليها أنجليكا وأهميّة ما تطرّقت إليه بيشٍء 

من التّفصيل رأينا من املناسب ذكر املالحظات اآلتية:

كثريٌة، 	  نويفريت  أنجليكا  كلامت  يف  وردت  التي  املضامني  أّن  به  املسلّم  من 

واإلجابة عن جميعها يخرجنا عن موضوع بحثنا، ونحن نقترص يف هذا املجال 

بعباراٍت  إليه  أشارت  الذي  االضطراب  وهو  عليه،  ونركّز  بحثنا  موضع  عىل 

مختلفٍة. أّما اإلجابة عىل مجمل ما ورد يف كلامتها فبحاجة إىل دراسٍة أخرى.

لقد سعت أنجليكا الستخدام املنهج التّوصيفّي وحكاية القرآن كام هو املأثور 	 

[[[. Neuwrith, Verse, E.Q. Vol. 5, pp., 4[9 – 430.
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لدينا حاليًّا واحرتام ترتيبه. وهذا أمٌر إيجايبٌّ مُتتدح عليه.

تعبريها بـ problem دون question يكشف عن رؤيتها غري اإليجابيّة تجاه 	 

مطروحًة  قضيًّة  أو  مسألًة  ليس  هنا  املوضوع  تعترب  فإنّها  الفعيّل.  الرّتتيب 

للبحث، بل مشكلة.

أي 	   canonization مثل  وغريها  املسيحيّة  لدى  دارجة  مفردات  استخدام 

التّقديس أو الرّسميّة، وهو اصطالٌح غري دارٍج لدى املدرسة اإلسالميّة يكشف 

عن نظرتها املقارنة أو الّسعي للمقارنة بني اإلسالم وغريه من األديان، مع أّن 

الكثري من األمور ال ميكن مقارنتها، ومن ضمنها املورد املتقّدم الذي تناولته.

األمور التي أوردتها كأسباٍب لالضطراب املزعوم تعّد احتامالٍت ال ميكن اإلقرار 	 

بصّحتها إالّ إذا اقرتنت بدراساٍت توثّقها وتثبّتها بنحٍو علمّي مقبوٍل، فكّل واحٍد 

من األسباب يقتيض دراسًة معّمقًة وموثّقًة بآياٍت تُرجع االضطراب فيها إىل 

واحٍد من األسباب املزعومة.

بعد إشارتها إىل الرّتتيب العثاميّن وأنّه الرّتتيب التّقليدّي املعتمد لدى املسلمني 	 

البنية،  به يف  تنّوٍع معتدٍّ  نّصيٍّة غري مرتابطٍة مع  القرآن ككتلٍة  يُعرف  تقول: 

بحيث ال يسمح بتصنيفه برسعٍة ووفق تنّوٍع أو اعتباٍر أو مبًنى واحد]]].

اآليات  يف  الرّتتيب  أي  الرّتتيب،  من  الجانبني  كال  الّنظرة  بهذه  عّممت  وقد 

ناشئٌة عن عدم  فنظرتها  الّسور  الرّتتيب يف  ُمرادها  كان  فإذا  الّسور،  والرّتتيب يف 

نظر  وجهة  يعكس  وال  وحيانيًّا،  ليس  الفعيّل   الرّتتيب  لكون  نكرانها  أو  اطاّلعها 

املسلمني جميعهم، بل هو ترتيٌب اجتهاديٌّ من وجهة نظر الكثري من علامء اإلسالم. 

وإذا كان ُمرادها الرّتتيب يف اآليات فإّن نكران التّناسب والرّتابط بني اآليات باستثناء 

موارد محدودٍة يعّد نكرانًا لواقعٍ واضٍح.

[[[. Neuwrith, Sura, E.Q. Vol. 5, p. 247
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2. موضوع الّتناسب يف القرآن

هناك قضيٌّة طُرحت من قبل علامء القرآن املتقّدمني، وهي مسألة وجود مناسبٍة 

الكثري من املدّونات والتّفاسري، وهي يف  القرآن، وقد دّونت ألجلها  أو تناسٍب يف 

الحقيقة مبتنيٌة عىل نفس الّشبهة التي يطرحها وطرحها املسترشقون من قبل، أي 

قضيّة عدم وجود تناسٍب أو انسجاٍم يف القرآن. 

األوىل: مل تطرح هذه القضيّة قبل أن يجمع القرآن، بل طُرحت بعد جمعه. 

وهذا يعني وجود عالقٍة بني جمع القرآن وترتيبه بالّنحو املشهود مع قضيّة التّناسب 

بني نصوصه. وهذا يولّد احتامالٍت كثريٍة، منها: كون ترتيب القرآن ماّم مل يرتضه 

الكثري من البرش، واحتامالت أخرى أيًضا.

الثانية: طرحت قضيّة التّناسب بعد جمعه بفرتٍة طويلٍة. وهذا يعني هناك دوٌر 

ملوضوع ابتعاد األجيال عن اللّغة العربيّة األصيلة، وهناك عالقة بني الّشؤون اللّغويّة 

يف اللّغة األصيلة وقضيّة التّناسب يف القرآن. وبذلك يقل احتامل انحصار رجوع األمر 

إىل سوء ترتيب القرآن، بل قد تكون هناك عوامل عديدة مؤثّرة يف هذا املوضوع.

الثالثة: طرح الّزركيش )ت 794 هـ( والّسيوطي )ت ]]9 هـ( لعلٍم سّموه علم 

التّناسب أو املناسبة يؤكّد وجود مشكلني وناقدين للقرآن يف عهودهام أو كون عدم 

التّناسب من الّشبهات املتبلورة يف األذهان آنذاك.

3. عدم اختصاص الّشبهة بالقرآن

انسجام  يبدو من عدم  وما  والغموض  بالقرآن،  مختّصٍة  الّشبهة غري  إّن هذه 

أمٍر غري خاصٍّ بالقرآن، بل هو شأن مجمل الّنصوص وبخاّصة القدمية منها حتّى 

من  يخلو  وقديم  تقدير-  أقّل  -عىل  طويٍل  نصٍّ  وجود  يبدو  وال  أحيانًا.  القصرية 

ا غري منسٍجم. ولذلك يُبادر  مشكلة الغموض واإلبهام الذي يجعل منه أحيانًا نصًّ

لتحقيق الّنصوص القدمية واألثريّة، ولو كانت غري مبهمٍة وال يعلوها اإلبهام وعدم 

االنسجام ملا احتاجت إىل التّحقيق...
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إّن منهج التّحشية والتّعليق سواًء عىل الّنصوص األدبيّة أو العلميّة يكشف عن 

ال  الّنصوص. وهذا  بل تشمل مجمل  بالقرآن  تختّص  والقضيّة ال  للتفسري،  حاجٍة 

لنقٍص يف املتون القدمية بل األمر يعود إىل أموٍر لغويٍّة وثقافيٍّة وغري ذلك كتبت يف 

ظلّها املتون املذكورة، واالبتعاد عن تلك الظّروف استدعى الرّشح والتّعليق.

أدبيًّة  قضايا  تكون  أن  إّما  القرآن  تضّمنها  التي  القضايا  فإّن  آخر،  جانٍب  من 

بحتًة أو ترشيعيًّة أو عقديًّة أو اجتامعيًّة أو أخالقيًّة، ومجمل هذه القضايا تعّد 

قضايا جدليّة، وطبيعتها تستدعي الجدل  والّنقاش وتظّل هكذا دامئًا مهام كانت، 

وحتّى لو صيغت بعباراٍت واضحٍة جًدا. فإّن مجمل هذه القضايا كانت وما زالت 

عرضًة للجدل والّنقاش. وهذا من أسباب اختالف املفرّسين والعلامء يف تفسريها 

وتحليلها، وميكن أن تكون الّشبهة املذكورة ناشئًة عن هذا الجدل لكن تحت غطاء 

شؤون لغويٍّة وأدبيٍّة.

من  يزيد  ماّم  الجدليّة  املواضيع  ذات  اآليات  تفسري  املفرّسين يف  اختالف  إّن 

التي  اإلبهام يف هذا املجال ويضع االنسجام املطلوب موضع شكٍّ وترديٍد. فاآلية 

تتضّمن موضوًعا جدليًّا تكون بحّد ذاتها أهالً لتفاسري عّدة قد ال تكون منسجمًة 

مع اآليات األخرى بل مع أجزاء اآلية ذاتها.

4. جزئّية شبهة اضطراب الّنّص

ال شّك أّن هذه الّشبهة اذا كانت عاكسًة لواقعٍ فهي خاّصة ببعض اآليات أو 

القرآن، وهناك اعرتاٌف رصيٌح أو ضمنيٌّ بهذا املوضوع  الّسور، وال تشمل جميع 

حتّى من قبل املسترشقني. فإّن سوًرا مثل الفاتحة التي تضّمنت البسملة والثّناء لله 

ومدحه والّدعاء بعدم الّزيغ عن طريقه، تقع يف قّمة االنسجام والتاّلحم والوحدة، 

وهي خري ما ميكن افتتاح كتاب الله بها.

كام أّن سورة االخالص تضّمنت عرض عقائد املسلمني يف مجال التّوحيد، وهي 

الّصفات  فإنّها تضّمنت بعض  املوضوع،  االنسجام من حيث وحدة  قّمة  أيًضا يف 

اإللهيّة التي ينبغي القول بها ألجل عدم العدول عن التّوحيد. وقد أقّر بهذا بعض 
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بنحٍو  انصّب  املجال  هذا  يف  بحثًا  نويفريت  أنجليكا  ملثل  فإّن  كذلك،  املسترشقني 

تطبيقيٍّ عىل سورة يوسف، وقد أقرّت باالنسجام فيها يف اإلجامل برغم نقودها 

للقرآن من هذه الحيثيّة.

ومن جانٍب آخر، فإّن املشكلة مطروحٌة يف الّسور املدنيّة أكرث من الّسور املّكيّة؛ 

باعتبار كون املدنيّة أكرث تعقيًدا من الّسور املّكيّة التي يبدو فيها البساطة املنسجمة 

مع بساطة املخاطبني آنذاك.

من املالحظ بوضوح أّن الذين طرحوا هذه الّشبهة أو أجابوا عنها من املسلمني مل 

يوردوا إالّ القليل من اآليات كنامذج عىل الّشبهة املزبورة، وكذلك فعل املسترشقون، 

ماّم يعني أّن الجميع يقّر بجزئيّة الّشبهة وعدم عموميّتها ملجمل القرآن.

5. مهارة العرب يف الّشؤون اللّغويّة

 إّن مهارة العرب بلغتهم واهتاممهم الوافر بهذا الجانب من الحياة متنع من 

آنذاك، ال ككتاٍب سامويٍّ  العربيّة  الّشعوب  به  القرآن معجزًة آمنت  اعتبار  عدم 

يتأىّت  والفصاحة، وال  البالغة  أديبٍّ ويحظى مبستًوى عاٍل من  بل ككتاٍب  فحسب، 

هذا اإلميان إالّ إذا كان ذا محتًوى عاٍل يف مجمل زواياه، ولو كان القرآن غري مرتابٍط 

وفاقًدا لالنسجام الاّلزم لكان ذلك من أفضل الّذرائع التي ميكن أن يتمّسك بها غري 

املؤمنني باإلسالم لسلب هذه الّدعوة الحديثة فاعليّتها وتأثريها عىل الّناس.

مل نأثر بنحٍو ملحوٍظ إشكاالً ورد عن عرب عرص الّنزول يتناول هذه الّشبهة، 

وحتّى الّرواية التي تحّدثت عن مناظرة بني زنديق واإلمام عيل فهي تحيك واقعًة 

يف زمٍن متأّخٍر عن عهد الّنزول. وهذا يعني أنّها ال بّد وأن تكون شبهًة طرأت فيام 

بعد لعلٍّة أخرى غري نفس الّنّص القرآيّن.

6. انفراد املسترشقني باإلشكاالت األدبّية

أدوات  بواسطة  يتّم  والذي  والجمل  الكلامت  بني  اللّفظّي  االرتباط  مجال  يف 

املسترشقني  إشكال  ذلك  يف  امللحوظ  فإّن  اإلشاريّة،  واإلرجاعات  والّضامئر  الّربط 
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حمل  مّمن  بعض  إالّ  املسترشقني  غري  إشكاالت  ملحوٍظ  بشكٍل  نشهد  ومل  فقط، 

أغراًضا تبشرييًّة أو غري ذلك، وهم قلّة نادرة. وقد ال نجد من بني مئات التّفاسري 

التي وردت عن علامء اإلسالم من أشكل يف هذا املجال، ما يكشف عن أنّها مشكلٌة 

خاّصٌة باملسترشقني. هذا مضافًا إىل وجود أكرث من دراسٍة تناولت هذا املوضوع]]].

7. عدم العلم بشأن أسباب نزول بعض اآليات

إنّا مل نأثر شأن نزول جميع اآليات، والذي أثرناه مل يخلو من كثري من االختالف 

والّضعف يف الّنقل، مع احتامل الّدّس والكذب يف بعضها، كام هو واضح.

وما يرتتّب عىل هذا أّن اآلية التي تبدو مضطربًة هي يف الحقيقة إجابٌة عن 

قضايا عّدة يف وقت واحد، أو عن شأن نزوٍل ال نعرفه أو نعرف جزًءا منه أو ما 

شابه ذلك من أمور. وماّم ميكن اعتباره دليالً أو شاهًدا عىل هذا الكالم -عىل أقّل 

تقدير- هو اختالف الّروايات والعلامء يف شأن نزول بعض اآليات. وماّم يعنيه هذا 

أّن شأن الّنزول يف بعض اآليات ليس أمرًا يقينيًّا ومحسوًما، بل هناك مجال للشّك. 

وأمثلته كثرية، وبخاصة يف املوارد التي اختلف فيها الشيعة والسنة يف هذا املضامر، 

وهي موارد واضحة. ومن هذا القبيل كذلك ما ورد يف شأن نزول اآلية الثالثة من 

سورة املائدة، فإّن التّعرّف عىل شأن نزولها يزيل االضطراب عن اآلية.

8. دراسة القرآن مبعزٍل عن علوم أخرى يقتضيها الّتفسري 

من أسباب طرح هذه الّشبهة هو عدم علم املسترشقني باللّغة العربيّة وبآدابها 

وعلومها، وكذلك عدم إملامهم بالعلوم التي يحتاجها املفرّس ليك يتسّنى له القيام 

بعمليّة التّفسري الخطرة. وقد أشار إىل هذا العامل بعض املسترشقني.

الّسّنة  عن  مبعزٍل  القرآن  دراسة  هو  كذلك  الّشبهة  هذه  طرح  أسباب  ومن 

]]]. للمزيد راجع املصدرين التاليني:

 El-Awa, Salwa M.S. Textual relations in the Qur’an, relevance, coherence and structure, Routledge, 

London and New York, first published 2006.

Mustansir Mir, Coherence in the Quran, American Trust Publications, Indianapolis, In, [986.
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دراساتهم  من  الكثري  وحتّى  للمسترشقني  القدمية  الّدراسات  فإّن  واألحاديث، 

الحديثة تتناول القرآن بالّدراسة مبعزٍل عن أّي يشٍء آخر، وهو ما يفقدهم الكثري من 

العلوم واملالبسات التي عليهم معرفتها ملعرفة خصائص القرآن ومعانيه ومفاهيمه. 

وبخاّصة أّن شأن األحاديث ذات الّصلة بالتّفسري مهّم جًدا ويختلف عن شأن باقي 

العنارص والعلوم التي ميكن أن تُلحظ يف التّفسري.

يشري ماركو شولر إىل هذه الحقيقة ويعترب هكذا دراسة مستحيلة]]].

ويرجع تاريخ إدخال عنرص التّفسري والحديث يف دراسة القرآن إىل أواخر القرن 

العنرص  العرشين كانت فاقدًة لهذا  القرن  الّدراسات قبل  أّن  العرشين. ما يعني 

املهّم والحّساس.

كام يشري إىل أهميّة العالقة بني القرآن والفقه والقانون ويعترب أّن التوّجه إليه 

يف دراسات املسترشقني حصل مؤّخرًا )أواخر القرن العرشين(]]].

9. الغفلة عن وجود شبكٍة مرتابطٍة من اإلحاالت والعنارص اإلشاريّة

إّن للقرآن شبكًة مرتابطًة متكّونًة من عنارص إحاالت وإشارات بني الّسور، ولذلك 

نجد فكرة تفسري القرآن بالقرآن آخذًة موقعها من التّفسري. وهذا نتيجٌة طبيعيٌّة 

لتامسك الّنّص ووحدة كاتبه، بالطّبع ال نقول بوجود تناسٍب بني جميع الّسور، بل 

التّناسب بني أي سورة  أّن هذا يعني  نقول بوجود هكذا شبكة وليس بالرضورة 

والحقتها.

إّن عدم متركز قصص األنبياء يف محلٍّ واحٍد من هذا القبيل، فإّن القّصة تجدها 

متناثرًة يف الكتاب، وذلك ألّن طريقة القرآن هي اإلحالة والحذف، كام هو حال جّل 

العرب يف ذلك الحني، فيتكلّمون ويرضبون األمثال لإلشارة إىل موضوع ما، والقرآن 

يتكلّم عن سنٍن إلهيٍّة تصيب البرشيّة فيذكّر بقوم آخرين سبق وأن تحّققت فيهم 

[[[. Sholer, Post-Enlightenment Academic…, Vol. 4, p., [98.

[2[. Ibid.
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وأجريت عليهم. فيحذف تفاصيل القّصة ويذكّر بنبّي ذلك القوم أو القوم ذاته.

إىل  واإلشارة  كالّضامئر  الّداخليّة،  اإلحاالت  إىل  -مضافًا  الخارجيّة  اإلحاالت  إّن 

استيعاب  يف  كثريًا  تُسهم  مهّمٌة  قضيٌّة  ذكرها-  سبق  ومفاهيَم  وقصٍص  نصوٍص 

محتوى الّنّص، ودونها ال ميكن فهم الّنّص فضالً عن انسجامه.

ميكن إدراك هذه اإلحاالت من خالل دراسة أموٍر تحوم حول الّنّص واآلية، من 

قبيل: أحاديث السّنة الواردة ذيل اآلية، وشأن نزولها، وسرية الرّسول واألصحاب، 

وتاريخ نزول اآلية والخلفيات الثّقافيّة وغري الثّقافيّة التي تستبطنها اآلية.

يف  اضطراب  وجود  تصّور  أسباب  من  هو  شبكة  وجود هكذا  عن  الغفلة  إّن 

الّنّص القرآيّن، فإّن املسترشق قد ينظر إىل نّص ما نظرًة مجهريًّة وال يأخذ بالحسبان 

الّنظرة الّشموليّة الكلّيّة. بينام املفروض الّنظر إىل أّي نصٍّ قرآينٍّ نظرتني: أحدهام: 

يف  للّنّص  الّشاملة  الّنظرة  وثانيهام:  الّنظر،  موضع  بالّنّص  خاّصة  مجهريّة  جزئيّة 

مجمل القرآن، ومالحظة اإلحاالت التي تعود إليه.

يقول محمود الهواوشة:

»عملت اإلحاالت بصفٍة رئيسيٍّة عىل ربط سور القرآن عن طريق التّبادل اإلحايل، 

وال يعني ذلك أّن كّل آيٍة أو مقطعٍ يف القرآن يحيل عىل اآلخر إحاالٍت جزئيّة، إنّه 

تبادٌل إحايلٌّ شبيكٌّ، أي أّن بعضه يحيل عىل كلّه، وسورة ما تحمل إحالًة تعود عىل 

عنرٍص أو أكرث يف سورٍة أخرى، واألخرية بدورها تُحيل عىل غريها وتعود اإلحالة من 

األخرية أو غريها عىل األوىل وهكذا، فنّص القرآن بناٌء واحد، كّل ساريٍة فيه تزيد من 

قّوة األخرى، ويف عودة العنارص اإلحاليّة عىل العنرص اإلشاري املقامي منتج الّنّص 

الله سبحانه وتعاىل، عامل اإلحالة الرئييس وحدة لنّص القرآن عدا العوامل األخرى 

الّدالليّة واللّفظيّة«]]].

]]]. الهواوشة، محمود سليامن حسني: أثر عنارص االتساق يف متاسك النص، رسالة مقدمة إىل عامدة الدراسات العليا للحصول 

عىل درجة املاجستري يف النحو والرصف، جامعة مؤتة، 2008م، ص 259.
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10.  كون األسلوب املعتمد يف القرآن هو ذاته املعتمد عند العرب عهد الّنزول

إّن منهج البيان الذي اعتمده القرآن هو يف الحقيقة محاكاة ملنهج البيان الذي 

كان العرب قد اعتمدوه عهد نزول القرآن؛ واعتامد هذا املنهج جاء بناء عىل الّرؤية 

وقد  البرش.  لهداية  الّناجح  السبيل  هو  القوم(  )لسان  اعتامد  ترى  التي  القرآنيّة 

استخدم منهج املحاكاة غري الّنبّي محمد من األنبياء، فالّنبي إبراهيم ماىش قومه يف 

التّظاهر بعبادة غري الله إلثبات سقم رؤيتهم، وهكذا الّنبي موىس وعيىس وغريهم 

منهٍج  من  يعتمدونه  كانوا  ما  وفق  وخاطبوهم  الّناس  مع  فتكلّموا  األنبياء،  من 

، واألمر غري خاصٍّ بالّنبي محمد. كالميٍّ وعميلٍّ وفكريٍّ

يقول الدكتور محمد زماين: »األسلوب املعقول والحكيم الوحيد لهداية مجتمع 

هو التاّميش معهم يف لسانهم واستخدام لسان القوم وعرض خطاب الهداية املمتزج 

والّنصائح  اإلنسان،  عىل  الله  عطف  تعكس  رحيمة  وتذكرياٍت  عاطفيّة  بقضايا 

واملواعظ، واإلرشادات األخالقيّة والّسلوكيّة، والرّتغيب والرّتهيب، والتّحليل العقيّل، 

وأخذ العرب من األقوام الّسابقة، وااللتفات إىل أرسار الكون الخفيّة واآليات الكونيّة 

منها  يعاين  التي  الّروحية  واآلالم  الفراغات  ألّن  وذلك  ذلك؛  شابه  وما  والطّبيعيّة 

املخاطبون متعّددة ومختلفة، وعالجها بحاجة إىل خلطٍة ذات عنارص متنّوعة«]]].

11. أسباب اختالل وحدة الّنّص جزئيًّا يف القرآن

املالحظ يف القرآن انعدام بعض مجاالت الوحدة املفروض رعايتها يف كّل كتاب، 

وذلك مثل: تعّدد أسلوب الخطاب، أو طفرات موضوعيّة يف الّسورة الواحدة، وقد 

يكون ذلك لألسباب اآلتية: 

أ. تعّدد الرشائح املخاطبة 

باعتبار القرآن كتابًا شاماًل يعّم يف خطابه طبقاٍت ورشائح مختلفًة من البرشيّة. 

وعىل الّرغم من صغر مجتمع العرب عرص الّنزول وبداءته إالّ أنّه كان يضّم طبقاٍت 

]]]. زماين، محمد حسن: مسترشقان وقرآن، موسسه بوستان کتاب )مرکز چاپ ونرش دفرت تبليغات اسالمي حوزه علميه قم(، 

)مصدر فاريس(، ص ]33 – 332.
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وغري  منفتحٍة  عقوٍل  ذوي  ومنهم  املتعلّمة،  غري  ومنها  املتعلّمة  فمنها  متفاوتًة، 

اليهود  خاطبت  التي  فاآليات  تصّورها.  ميكن  التي  الرّشائح  من  وكثري  املنفتحة 

خاطبت يف الحقيقة أناًسا متعلّمني قرأوا التوراة. بينام اآليات التي خاطبت قادة 

ا عكست بساطة  آيات صغرية جدًّ إّن صدور  أناًسا جهلة.  آنذاك خاطبت  العرب 

املسلمني ومستواهم من حيث التعليم، فإنّها صدرت بهذا الحجم ألجل بساطتهم 

القراءة  من  متّكنهم  وعدم  الطويلة،  للّنصوص  حفظهم  وصعوبة  تعلّمهم  وعدم 

والكتابة. بينام نزلت آيات طوال يف املدينة حيث تعلّم املسلمون وبلغوا مستوى 

يتسّنى من خالله هضم اآليات الطوال.

وأفضل ما ميكن ذكره من شواهد يف هذا املجال هو اآليات املكيّة مبجملها، فإّن 

لها مواصفات، منها: صغر حجمها، وبساطة محتوياتها، واستخدام األمور املأنوسة 

عند املكيني من الحيوانات والشؤون البسيطة، والتعابري ذات الوقع الخاص القريب 

من الشعر، واحتوائها للسجع وما شابه.

ب. تباعد أزمان نزول مقاطع القرآن

إّن تباعد أزمنة الخطاب غرّيت الكثري من شؤون الخطاب، كاملوضوع ونوعيّة 

األمثلة والتّصاوير األدبيّة املستخدمة لتقريب املفاهيم؛ وذلك بسبب تغرّي الكثري 

من األمور السياسيّة واالجتامعيّة والعلميّة، ما استدعى التّعرّض ملواضيع تنطوي يف 

هذا املجال. فعىل سبيل املثال خطابات القرآن يف مّكة كانت ذات محتًوى عقديٍّ 

وأخالقيٍّ بينام تغرّي الخطاب يف املدينة ليتّخذ طابًعا سياسيًّا أحيانًا واجتامعيًّا أحيانًا 

القراءة والكتابة وأصبح مستواهم  أّن املسلمني يف املدينة قد تعلّموا  أخرى. كام 

الثّقايف والعلمّي أرفع ماّم كانوا عليه يف مّكة. وذلك بعد تشكيل حكومة الرّسول 

هناك وتغرّيت هيكليّة املجتمع املسلم يف املدينة. ومن الطبيعي أن نشهد بعض 

التغيريات يف هذا املجال. وهذا أمر ال يختّص بالقرآن بل هو شأن أّي كتاٍب نفرض 

تدوينه يف فرتٍة دامت أكرث من عقدين، مع تحّوالت اجتامعيّة وسياسيّة وثقافيّة 

جّمة.
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ج. تعّدد شؤون الّنزول

بسعة  الّشؤون  هذه  وسعة  مختلفٍة،  لشؤون  نزلت  اآليات  أّن  الواضح  من 

مجتمعٍ كامٍل مبا يضّم من نشاطاٍت وعالقاٍت اجتامعيٍّة وغري اجتامعيٍّة ومشاكل... 

ومن الواضح كذلك أّن الخطاب يتغرّي ويتالءم وفق الّشأن الّنازل ألجله الخطاب. 

فإذا كان الشأن اجتامعيًّا كان الخطاب اجتامعيًّا واألسلوب كذلك، وإذا كان الشأن 

باقي  وهكذا  عسكريًّا،  أو  سياسيًّا  واألسلوب  الخطاب  كان  عسكريًّا  أو  سياسيًّا 

الّشؤون التي نزلت يف حّقها اآليات.

الّنّص يف بعض مستوياته ماّم ال ميكن مراعاته يف  وبناًء عىل هذا، فإّن وحدة 

القرآن مبجمله لطبيعة الّشؤون التي ذكرت. وكذلك السورة؛ لكونها شكالً مصّغرًا 

مكيّة  آيات  فيها  أّن  كام  مختلفٍة،  نزلت يف شؤوٍن  آيات  ففيها  ككل،  القرآن  عن 

ومدنيّة، وفيها شؤوٌن اجتامعيّة وعسكريّة وسياسيّة واقتصاديّة، والقضايا املطروحة 

فيها ليست من نٍط واحٍد ليك نتوقّع منها وحدة الّنّص يف جميع املستويات.

فينبغي رعاية جميع  القرآن،  التي هي أصغر مقاطع  اآليات،  إىل  بالنسبة  أّما 

مستويات الوحدة. ويُشرتط فيها ما يُشرتط يف الّنّص العقاليئ العادي؛ باعتبار أّن 

جوانب  يضّم جميع  أن  عاقل  من  كالم صدر  كّل  من  مقطع  أصغر  يف  املفروض 

اإلنسجام والوحدة الّنّصية، فضالً عن صدوره من رئيس العقالء. ومن غري الطبيعي 

أن يكون هناك مقطع صغري جًدا مبستوى آية خوطب به أكرث من رشيحة أو طبقة. 

وإذا شاهدنا آية تفتقد أحد مستويات الوحدة فعلينا البحث عن سبب ذلك.

12. مناىشء الّشبهة وأرضيات تبلورها

إّن التعرّف عىل مناىشء الّشبهة يزيل الكثري من اإلبهامات، ويعّد نوع إجابٍة 

عىل كثريٍ من التّساؤالت واملالبسات التي تحوم حول هذا املوضوع.

أّن  شّك  فال  الّشبهة.  هذه  تبلور  إىل  أّدت  عوامل  أنّها  يبدو  عّدة  أمور  هناك 

هناك ما يدعو إىل تبلور هذه الّشبهة ال يف أذهان املسترشقني فحسب بل املسلمني 



226

كذلك، واألمور التالية تبدو عوامل بلورت الّشبهة يف األذهان، عىل أّن بعضها يعود 

للنّص القرآين ذاته، وبعضها يعود إىل مفرّسي هذا الّنّص وعلامء املسلمني، وأخريها 

يعود إىل املسترشقني ذاتهم، نتناول هذه العوامل تباًعا:

أ. ما يعود إىل الّنّص القرآين

فقرات  بني  املنطقّي  واالنسجام  الرّتابط  عدم  القرآن  نصوص  بعض  من  يبدو 

الّسورة الواحدة أو اآلية الواحدة.

هناك بعض اآليات يبدو منها انعدام الرّتابط بناء عىل بعض التّفاسري، مثل اآلية 

الثالثة من سورة الّنساء واآلية الثالثة من سورة املائدة كذلك. وقد أشار إليها بعض 

علامء املسلمني كذلك، وتناولناها بالبحث يف هذا البحث]]].

الجامع  لها  نجد  ال  قد  شتّى  مواضيع  بني  تجمع  نجدها  الّسور  بعض  وهناك 

ببساطة، وهي الّسور الطّوال واملدنيّة بالخصوص، مثل البقرة التي ضّمت مواضيع 

وقصًصا كثرية.

الرّتتيب  وقد أرجع بعض املسترشقني مثل موير هذا االختالل إىل عدم رعاية 

الطبيعي للقرآن]]].

بينام أرجعه بعض آخر مثل بيل ريتشارد إىل تصحيف الّنّساخ]]].

بينام يرى البعض رجوع األمر إىل التّضحية بالجانب املعنوّي للقرآن ألجل الجانب 

البالغي، مثل السجع، يف رعاية الفواصل بني اآليات. وهو ماّم ذهب إليه املسترشق بيل 

ريتشارد]]]، وهو ما ميكن استفادته من كلامت املسترشقة أنجليكا نويفريت أيًضا]]].

]]]. انظر: القمي، تفسري القمي، م.س، ج ]، ص 8 – 2]؛ الزركيش، الربهان، م.س، ج ]، ص 40 – 50؛ معرفة، التمهيد، م.س، 

ج ]، ص 2]2 – 7]2.

[2[. The life of Mohammad, p., xxvi – xxviii..

[3[. Bill, introduction to the Quran, pp., 89 – [05.

[4[.  Bill, introduction to the Quran, pp., 89 – [05.

[5[. Neuwrith, Vers, E.Q. Vol. 5, p., [98.
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وأرجع بالرش املشكلة إىل التكرار غري املفهوم لبعض اآليات، وذكر مصداقًا له 

يف سورة الرحمن، فقد ظهر له وجود تكرار بني املقطع الذي يبدأ بـ َولَِمْن َخاَف 

وباعتبار وجود   َجَنَّتاِن ُدونِِهَما  َوِمْن  بـ  يبدأ  الذي  واملقطع   َجَنَّتاِن ِّهِ  َرب َمَقاَم 
التّشابه الكبري بني أوصاف الجّنتني يف املقطعني، فال بّد وأّن هذا ناىشء عن اختالط 

األمر عىل الّصحابة وغفلتهم ماّم جعلهم يظنون أّن املقطعني آيتان.

وأرجع  بالرش ونولدكه كذلك األمر إىل الرّتتيب غري املمنهج أو ممنهج وفق أكرث 

من منهج، ماّم دعاهام إىل الّسعي لطرح مقرتٍح خاصٍّ يف مجال إعادة ترتيب اآليات 

والّسور]]]. 

توحي  الرّشعية  األحكام  بعض  كون  الّشبهة  ويؤكّد  تشويًشا  األمر  يزيد  وماّم 

إىل هذه الّشبهة، مثل االكتفاء بقراءة آية بعد سورة الحمد يف الصالة لدى بعض 

املذاهب، أو تسمية بعض اآليات بأسامء محّددٍة مثل آية الكريس وغريها من األمور 

ماّم توحي إىل انفراد هذه اآليات وانفصالها عن مجمل الكتاب وميكن مالحظتها 

لوحدها دون باقي أجزاء القرآن.

ويف هذا املجال، ويف سياق ما ركّز عليه عبد الله محمد دراز من نظريّة حول 

وحدة الّسورة، يورد ثالثة أمور يبدو منها إشارات إىل مناىشء هذه الّشبهة، هي:

]. عنارص معنويّة مختلفة مثل اإليجاز املستخدم يف القرآن؛ باعتبار أّن االيجاز 

يوجب أحيانًا اختزال املفاهيم بعبارات موجزة وصغرية جًدا.

2. نزوله تدريجيًّا عىل مدى سنوات طويلة.

كان  ما  أمره-  جّل  -يف  القرآن  أّن  تعلم  »أَولست  يقول:  املضامر  هذا  ويف 

مفرّقة  آحاًدا  بها  ينزل  كان  بل  واحدة،  جملة  املختلفة  املعاين  بهذه  ينزل 

بينها،  الزّماين  االنفصال  هذا  وأّن  املتجّددة،  والّدواعي  الوقائع  حسب  عىل 

عنها  الحديث  النفصال  مستتبًعا  بطبيعته  كان  دواعيها،  بني  الّذايتّ  واالختالف 

[[[. Ibid.
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للتّواصل والرّتابط؟ بينها منزًعا  عىل رضب من االستقالل واالستئناف ال يدع 

وتقطيع  الكالم  وحدة  تفكيك  عىل  متظاهرتني  قّوتني  الّسببان  هذان  يكن  أمل 

أوصاله إذا أريد نظم طائفة من تلك األحاديث يف سلٍك واحٍد تحت اسم سورٍة 

واحدٍة؟«.

ثّم يورد سببًا آخر، وهو:

3. الطريقة التي اتّبعت يف ضّم نجوم القرآن بعضها إىل بعض ويف تأليف وحدات 

الّسورة من تلك الّنجوم]]]. فإنّا نعاين جهاًل بهذه الطريقة ومل تتّضح معاملها بالكامل.

ب. ما يعود إىل املفرّسين وعلامء املسلمني

تبلور هذه  أثّرت يف  املسلمني  املفرّسين وعلامء  أمور عّدة صدرت من  هناك 

الّشبهة، وهي:

األوىل: اآلراء املتطرّفة لبعض علامء اإلسالم يف مجال ترتيب القرآن أو تحريفه 

أو شؤون من هذا القبيل.

إّن آراء مثل ما ذهب إليه األخباريّة من القول بصّحة الّرواية التي قالت بحذف 

ثلثي القرآن كان محشوًرا وسط اآلية الثالثة من سورة الّنساء.

ومثل أّن الرّتتيب الحايل للقرآن هو ليس الرّتتيب الذي أراده الله ورسوله، وأّن 

الرّتتيب األصيل قد نال شيئًا من التغيري والتّحريف، وهم من قبيل:  السيد عيل 

امليالين، حيث يقول:

مثاًل  املوّدة  آية  ترون  الكريم،  القرآن  عليه  نزل  عاّم  يختلف  اآليات  »وترتيب 

اْلَوَْم  آية  ترون  التطهري وضعت يف غري موضعها،  آية  وضعت يف غري موضعها، 

ْكَملُْت لَُكْم دِيَنُكْم وضعت يف غري موضعها، سورة املائدة التي هي بإجامع 
َ
أ

الفريقني آخر ما نزل من القرآن الكريم، ترونها ليست يف آخر القرآن، بل يف أوائل 

]]]. دراز، محمد عبد الله: مدخل إىل القرآن الكريم عرض تاريخي وتحليل مقارن، ترجمة: محمد عبد العظيم عيل، مراجعة: 

د. السيد محمد بدوي، ال ط، الكويت، دار القلم، 4]4] هـ، ق/ 993]م ، ص 42] – 52].
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القرآن، ما الغرض من هذا؟ فهذا نوع من التّحريف ال ريب يف وقوعه، وقد اتّفق 

الكّل عىل وقوعه يف القرآن«]]].

املناسبة  األرضيّة  توفّر  فإنّها  الّشبهة،  هذه  تبلور  عىل  ساعدت  اآلراء  هذه 

والخصبة لتشكيل هكذا شبهة يف األذهان.

الثانية: تصوير القرآن ككتاٍب غامٍض ال ميكن فهمه إالّ بطرٍق وحيانّيٍة

لقد صّور البعض القرآن وكأنّه كتاٌب ال ميكن فهمه إالّ من خالل كالم املعصومني. 

فقد ذهب إىل هذا الرأي بعض األخباريني، وقالوا: إّن التّفسري الحّجة هو التّفسري 

الّصادر عن املعصوم، أّما باقي التّفاسري التي ميكن أن تصدر من املفرّسين فهي غري 

حّجة وال ميكن الوثوق بها. فإّن من مفاهيم هذا الكالم هو وجود عدم إنسجاٍم 

ظاهريٍّ ال يوفّر األرضيّة املناسبة للمفرّس العريف ألن يُقِدم عىل التّفسري. هذا برغم 

أّن العرف يرى إمكانيّة فهمه لنصوص القرآن ولو جزئيًّا.

املجال: »الّصواب عندي مذهب قدمائنا األخباريني  يقول االسرتابادي يف هذا 

وطريقهم، أّما مذهبهم، فهو: إّن كّل ما تحتاج إليه األّمة إىل يوم القيامة عليه داللة 

قطعيّة من قبله تعاىل حتّى أرش الخدش، وإّن كثريًا ماّم جاء به الّنبّي من األحكام، 

وتأويل مخزون  وتقييد وتخصيص  نبيه من نسخ  الله وسّنة  بكتاب  يتعلّق  وماّم 

عند العرتة الطّاهرة واّن القرآن يف األكرث ورد عىل وجه التعمية بالّنسبة إىل أذهان 

الّرعيّة، وكذلك كثري من الّسنن الّنبويّة، وأنّه ال سبيل لنا فيام ال نعلمه من األحكام 

الّصادقني، وأنّه ال يجوز  الّسامع من  إالّ  أو فرعيّة  الّنظرية أصليًّة كانت  الرّشعيّة 

استنباط األحكام الّنظريّة من ظواهر كتاب الله، وال من ظواهر الّسنن الّنبويّة ما 

مل يُعلم أحوالهام من جهة أهل الّذكر، بل يجب التّوقّف واالحتياط فيهام...«]]]. 

]]]. امليالين، السيد عيل الحسيني: عدم تحريف القرآن، ط]، العراق، مركز األبحاث العقائدية، ]42] ق، ص 3] – 4].

]2]. االسرتابادي، محمد أمني، الفوائد املدنية، وبذيله: الشواهد املكية، السيد نور الدين املوسوي العاميل، تحقيق: رحمة الله 

الرحمتي األرايك، ط]، قم، النارش: مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة لجامعة املدرسني بقم املرشفة، 424]ه، ص 04] – 05]؛ انظر: 

العيداين، مدخل أخباري، موسوعة أصول الفقه املقارن، ج ]، ص 3]2 – 224.
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بالطّبع ال يريد مجمل القرآن بل مراده األحكام واملعاين الّنظريّة، ومن املسلّم 

أّن هناك الكثري من الّنصوص يف القرآن ال حاجة لنستعني بطرٍق وحيانيٍّة وكلامت 

املعصومني لفهمها. عىل أّن يف هذا املجال الكثري من الكالم. واملهم هو أّن عبارات 

بعض األخباريني مثل ما تقّدم توحي إىل وجود إبهام. وال يبعد أن تكون هكذا آراء 

ونظريات مناىشء لبلورة الّشبهة موضع البحث هنا.

أحيانًا  والفقهاء  املفرّسين  من  الكثري  أّن  هو  املوضوع  لهذا  دعاًم  يزيد  وماّم 

استفادات عقائديّة  استفادة، فيستفيدون  أكرث من  الواحدة  اآلية  يستفيدون من 

تثري  كثريًة  احتامالٍت  يوردون  قد  أو  واحدة.  آية  من  أخرى  واستفادات  وفقهيّة 

استغراب كّل مطالع. ومن هذا القبيل ما ورد عن العالّمة الطباطبايئ يف تفسريه 

لآلية 02] من سورة البقرة. فقد ذكر هناك تفاسري واحتامالت كثرية لآلية وعّقب 

ذلك بقوله:

اآلخر،  البعض  يف  االحتامالت  من  ذكرناها  التي  األرقام  بعض  رضبت  »وإذا 

ارتقت االحتامالت إىل كميٍّة عجيبٍة، وهي ما يقرب من ألف ألف ومائتني وستني 

ألف احتامل«]]].

وقريب من هذا ما ورد يف تفسري اآلية 7] من سورة هود، فبعد ما يذكر العالّمة 

الطباطبايئ االحتامالت الواردة يف تفسريها يقول: »وأمر اآلية فيام يحتمله مفردات 

ألفاظها وضامئرها عجيب، فرضب بعضها يف بعض يرقى إىل ألوف من املحتمالت 

بعضها صحيح وبعضها خالفه«]]].

وبرغم أّن هذا يكشف عن شأن فريد يف القرآن إالّ أنّه يف الوقت ذاته يزيد من 

إبهاماته وغموضه، ماّم قد يبلور فكرة عدم االنسجام.

إكثار   ...« الّشبهة:  هذه  علل  استطراد  يف  نزال  األستاذ  يورد  املجال  هذا  ويف 

الوجوه يف التأويل وإكثار الجدل وقال وقيل، وذلك بأّن الّنظم يجري عىل وحدة، 

]]]. الطباطبايئ، محمد حسني، تفسري امليزان، ال ط، قم، منشورات جامعة املدرسني يف الحوزة العلمية يف قم املقدسة،ج ]، ص 234.

]2]. م.ن، ج 0]، ص 87].
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الوجوه  هذه  يف  نظر  فمن  الّنظم،  استنباط  ويتعّذر  الوجوه  تكرث  ما  فبحسب 

املتناقضة واألقاويل املتشاكسة تحرّي ال يدري ما يختار منها؟ وأصبح يف حجب من 

الّنظم الذي يجري من كّل جملٍة يف وجٍه واحٍد كمن سلك طريًقا يصادف يف غلوة 

طرقًا شتّى... وهو مأخذ مل يطَغ عىل الّنظام فحسب بل طغى عىل هداية القرآن 

ومقاصده كذلك«]]].

ت. تبلور مذاهب عقائديّة وفقهّية وتفسرييّة مختلفة. 

وال شّك أّن هذا يؤثّر سلبًا أو إيجابًا عىل تعّدد التّفاسري واالختالف يف املفاهيم 

القرآنيّة وتأثريها يف الّنهاية عىل االنسجام والّنظم املتوّخى يف القرآن.

إىل  ألجأهم  وشيع  فرق  يف  األّمة  »تحزّب  املجال:  هذا  يف  نزال  األستاذ  يقول 

التّمّسك مبا يؤيّدهم من الكتاب، فراق لهم تأويله الخاص، سواء كان بظاهر القول 

أو بإحدى طرق حمل الكالم عىل بعض املحتمالت...«]]].

وكمثاٍل عىل ذلك ميكن ذكر شاهد بسيط هنا، وهو آية الوضوء التي استفيد 

منها استفادات كثرية ومتضادة أحيانًا. ماّم سبّب تعّدد املسالك واملذاهب الفقهيّة 

يف هذا املجال. 

ث. ما يعود إىل املسترشقني

الّشبهات  لطرح  وسعى  حسنٍة  غري  نوايا  حمل  املسترشقني  من  الكثري  هناك 

حول القرآن ال عىل أساس مبدأ أو مبادىء علميّة بل ألجل إلقاء الّشبهة وتشكيك 

سعوا  الّشبهة  بهذه  القائلني  بعض  كون  الواضح  من  إّن  الكتاب.  بهذا  املسلمني 

إلسقاط القرآن عن محتواه األديب ومضمونه الرّفيع. فبعض املسترشقني كان يحمل 

نوايا غري طيّبٍة تجاه اإلسالم أو يستهدف التّبشري لدينه أو أفكاره غري الّدينيّة أحيانًا، 

أو كونه مدفوًعا من قبل قادة الّدول االستعامريّة. فيتشبّث مبا أمكن من شبهات، 

]]]. نزال، عمران سميح: الوحدة التاريخية للسورة القرآنية، ال ط، مأدب، األردن، دار القراء، 427] هـ ، 2006م، ص45].

]2]. م.ن، ص 46.
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سعيًا لتسفيه اإلسالم واملسلمني وتوفري األرضيّة الاّلزمة لدخول االستعامر أو البقاء 

عليه إليفاد ثقافة ومعتقدات أفضل إىل الّدول اإلسالميّة.

وإذا غضضنا الّنظر عن هذا املوضوع فإّن هناك أموًرا عّدًة افتعلها املسترشقون 

)عمًدا أو غفلًة( ساعدت عىل تبلور هذه الّشبهة، وهي من قبيل:

- عدم الّتفريق بني الّنصوص الّشفويّة ومقتضياتها والّنصوص التحريريّة ومقتضياتها. 

برغم عدم تفريق أكرث علامء اللّغة بني الّنّص والخطاب الّشفوّي، وعدم وضع 

الواضح كون  فإّن من  للبيان،  أسلوب  كّل منهام  لتفسري كلٍّ منهام، وكون  قواعد 

تحريريًّا  يكن  ومل  الحًقا،  مكتوبًا  ا  نصًّ وأصبح  حّرر  شفويًّا  ا  نصًّ األساس  يف  القرآن 

منذ البداية. وهذا األمر قد ترك بصامته عىل الّنّص القرآيّن وجعل من بعض آياته 

تبدو عالئم الخطاب فيه أكرث من الّنّص املكتوب. ومن مقتضيات الّنّص الّشفوّي يف 

بيئاٍت بدائيٍّة مثل العرب قبل اإلسالم وصدر اإلسالم، حيث كانت جلساتهم متتىلء 

بالقصص والكلامت، هو كونه غري متّحدة املوضوع.

إّن ما لدينا من نصوٍص عربيٍّة تعود إىل العهد الجاهيل عىل مستوى الّنرث قليلٌة 

جًدا، وهي مثل خطب قس بن ساعدة وأكثم بن صيفي. وهذا القليل يكفي ملعرفة 

كيفيّة وأسلوب الّنرث والخطب العربية عهد الجاهليّة، فإّن التّشابه ملحوٌظ، وخطب 

املوضوع  يف  التّنّوع  بوضوحٍ  تحيك  كثرية  حديثيّة  مصادر  نقلتها  والتي  املذكورين 

واالنتقال يف األفكار، وهي عبارة عن مواعظ متناثرٍة جمعت يف خطبة واحدة]]].

وقد تنبّه بعض املسترشقني إىل وجوه الّشبه بني الّصنفني من الّنصوص واألدب، 

ونالحظ مثل أنجليكا نويفريت أّن مقاالتها، املثبتة يف موسوعة القرآن ويف مثل مقال 

القرآن،  قّدمه  الذي  الجاهيل واألدب  العهد  أدب  باملقارنة بني  مليئة  وآية،  سورة 

]]]. انظر: الفاخوري، حنا: املوجز يف األدب العريب القديم، ط2، بريوت، دار الجيل، ]]4] هـ/ ]99]م، ج ]، ص 62 – 64، 

و72 – 88؛ الزيات، أحمد حسن: تاريخ األدب العريب، ط8، بريوت، دار املعرفة، 425]هـ/ 2004م، ص8] – 24؛ الحسيني، تاريخ 

األدب العريب، ج ]، ص 74.
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وتُرجع الكثري من أناط األدب املستخدم يف القرآن إىل العهد الجاهيل.

بعد ما يذكر الفاخوري أصناف الّنرث الجاهيل يحلّل ويقّسم الخطب يف العهد 

الجاهيل إىل أصناف عّدة، ويصف الخطب التي تعتمد العقل بالّنحو التايل: »وإنّه 

ليتجىّل لنا من الّنامذج التي أوردناها يف فاتحة هذا الفصل أّن لخطابة الجاهليني 

أسلوبني هاّمني، أحدهام يتّخذ العقل دليالً ويركب مركب الحّجة املقنعة، فيعمد 

ويعتمد  النعامن،  خطبة  يف  كام  واألدلّة،  الّشواهد  وإبراز  والتعليل  التفصيل  إىل 

العبارة املوجزة والِحكم الوافرة التي تخاطب العقل )خطبة أكثم بن صيفي( والتي 

ترسد من غري ما ترتيب أو تفسري، كأنّها آيات منزالت ال تقبل ردًّا وال شكًّا، وكأنّها 

الّدستور الذي ال يجوز الخروج عنه...«]]].

وجوه الّشبه واضحٌة يف كلامت الفاخوري، فبعض املواصفات مثل الرّسد من غري 

ترتيٍب تنطبق عىل بعض سور القرآن.

ويحلّل الفاخوري أسلوبًا آخر للخطابة الجاهليّة ويصفه كام ييل: »أّما األسلوب 

الثاين فيتّخذ العاطفة وسيلة لإلقناع فيعتمد العبارات القصرية، والّسجع املوسيقي 

والتّشبيه واالستعارة والصور الّشديدة الوقع، ويكتفي من املعنى بالقليل املكّرر، 

األسلوب  هذا  لنا  ويتجيّل  وقلبه.  الّسامع  عاطفة  عىل  ذلك  بكّل  التأثري  ويحاول 

فيها  ويكرث  الجمل،  بها  وتتقاذف  بالحياة،  تضّج  التي  ساعدة  بن  قس  خطبة  يف 

االستفهام والّنداء وما إىل ذلك، وتتواىل فيها املعاين من غري ما رابٍط حقيقيٍّ يف ثوب 

من الخيال قلاّم يروق ...«]]].

ويالحظ هنا كذلك بوضوح وجوه الّشبه بني األدب القرآيّن واألدب الجاهيّل يف 

. بالطّبع ال نقول  قوله االكتفاء بالقليل املكّرر، وتوايل املعاين من غري رابٍط حقيقيٍّ

بصّحة كّل ما ميكن قوله من مقارنٍة إالّ أّن التّشابه واضٌح وجدير باالهتامم ويوصلنا 

إىل كيفيّة محاكاة القرآن لنهج العرب يف الّنرث.

]]]. الفاخوري، املوجز يف األدب العريب القديم، م.س، ج ]، ص 86 – 87.

]2]. م.ن، ص 87.
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يقول الدكتور زماين: »إنّه )التفكيك بني الّنّص والخطاب الّشفوّي( موضوٌع مهمٌّ 

وحّساس غفل عنه املسترشقون عند تقييمهم آليات القرآن. فالخطيب الذي يلقي 

يستخدم  خاّصة  ومكانيّة  زمانيّة  وظروف  مبقتضيات  لرشيحة  مرّة  كّل  يف  خطابًا 

الّنّص  أسلوب  عن  بدقّة  يختلف  أسلوب  وهو  خطابه.  يف  ا  خاصًّ ونظاًم  أسلوبًا 

األسلوب  واستخدام  مقاله.  أو  كتابه  يف  الكاتب  يعمله  أن  ينبغي  الذي  املكتوب 

الّشفوّي يف الّنّص، أو بالعكس يعّد ذوقًا سيّئًا جًدا، ويكشف عن عدم متتّع الّشخص 

بالفّن املطلوب، فإّن كّل يشء حسن يف مقامه.

ا مكتوبًا ومل ينزل دفعًة واحدًة من قبل الله، بل هو مجاميع  القرآن ليس نصًّ

من اآليات الّنازلة عىل رسول اإلسالم مبناسباٍت مختلفٍة، وكان الرّسول يقرأها عىل 

يف  غاية  وهو  الّشفويّة،  الخطابات  من  ملجموعة  نوذج  فالقرآن  وعليه،  الّناس. 

الفصاحة والبالغة لكونه قد راعى مجمل مواصفات أسلوب الخطاب«.

الرتكيب   .2 الكالم،  اختزال   .[ كالتايل:  ويعّدها  الخطاب،  مواصفات  يورد  ثّم 

املتشابه  التّكرار   .4 املوضوعات،  بني  املزج   .3 البيان،  أصناف  ملختلف  الّصوري 

واملختلف]]]. 

بلحاظ هذا فإّن طبيعة الرّسول كصاحب رسالٍة ال يعنيه رسد القصص وإنشاد 

له أن يضّمنها عربًا  بّد  األنظار فحسب، بل ال  للفت  األدبيّة  الّنصوص  أو  األشعار 

ودعوات للتقوى وتذكريًا باآلخرة وما شابه ماّم يدخل يف صلب دعوته ورسالته.

كلامت  واحدٍة  سورٍة  يف  املرسودة  الواحدة  القّصة  ثنايا  يف  نجد  هذا  وألجل 

أمور من هذا  أو  أخرى  بقّصٍة  تذكّر  أو  التّقوى  إىل  تدعو  بعضها  عّدة  وأحاديث 

القبيل التي تدخل يف صلب الّدعوة والرسالة. فإّن رسد القصص لوحدها واإلتيان 

بالّنصوص األدبيّة العجيبة لوحدها ال يلبّي كّل متطلّبات الرسالة واإلرادة اإللهيّة.

ا، قد يكون متأثّرًا  بظروٍف  هذا مع أنّه ميكن القول بأّن للقرآن منهًجا بيانيًّا خاصًّ

]]]. زماين، مسترشقان وقرآن، م.س، ص 327 - 330.
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خاّصٍة كانت حاصلًة عهد نزول الّنّص، فإّن الواضح يف منهجه هو تجزيئيّة الّنّص، 

وكأّن الّنقطة األساس يف نصوص القرآن هو مالحظة املقصد األساس الذي نزل ألجله 

هذا الكتاب. وهذا املقصد متوافر يف كّل آية من آياته، بل أحيانًا حتّى يف جميع 

أجزاء اآلية الواحدة...

وهو منهٌج، وال ميكن األخذ عليه، فإنّه طريقٌة يف البيان، وقد يأيت يوم مييل إليه 

الُكتّاب من البرش... ألنّها قضيٌّة ذوقيٌّة ال أكرث.

 - عدم االلتفات إىل أّن الرتتيب املشهود يف القرآن مل يكن حسب النزول. 

الكتاب  هذا  يف  يُشهد  قد  الذي  االنسجام  عدم  موارد  من  الكثري  يرُّبر  وهذا 

املقّدس. ويبدو أّن هناك شبه إجامٍع عىل هذا من قبل علامء املسلمني. فإنّا نرى 

الفاصل  أّن  أو  املدينة  نزل بعضها يف مّكة وبعضها اآلخر يف  الواحدة قد  الّسورة 

مل  الّسور  بعض  أّن  املسلّم  أشهرًا. ومن  يكون  قد  واحدة  وآية من سورة  آية  بني 

تنزل يف محّل وزمان واحد. ومن املحتمل أنّه خالل هذه الفرتة قد تغرّيت بعض 

املفاهيم الّدينيّة بنسخ وما شابه أو أّن الظروف قد تغرّيت أو أّن اللّغة العربيّة قد 

أضيف إليها مفردات أو تراكيب محّددة وفدتها من مدٍن أخرى دخلها املسلمون 

وأصبحت لهم تعامالت معها.

أّما سبب عدم الرّتتيب حسب الّنزول، وملاذا حصل؟ وما هي مالبسات الجمع 

تناولت  التي  التخّصصيّة  البحوث  آخر، وهو  للقرآن؟ فمحّل ذلك مكان  املشهود 

موضوع جمع القرآن.

- عدم االلتفات إىل أّن القرآن أخذ عقليات ومستويات مخاطَبني من مختلف 

الطبقات البرشيّة، وعدم تخصيص خطابه بطبقٍة خاّصٍة.

باعتبار اختالف العقليات فإّن من الطبيعي أن يختلف منهج الخطاب وتتعّدد 

كيفيّاته. ومن جانب آخر، فإّن القرآن يف األساس نزل لغري املسلمني ويف ظروف تحدٍّ 

من الرسول وعناد ومواجهة من قبل العرب، وتدريجيًّا تحّول خطابه إىل املسلمني 
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أو ما يشمل املسلمني وغريهم، وطبيعة خطاب غري املسلمني تختلف عن طبيعة 

خطاب املسلمني، فإنّه عندما يخاطبهم يسعى لدحض حججهم وآرائهم وينظر إىل 

هذا الجانب فقط، وال يسعى ملالحظة الجوانب األدبيّة أو الخلفيّات الفكريّة التي 

يحملها املسلمون، والتي تقتيض الرّتابط وشؤون أخرى ينبغي لحاظها يف الّنصوص 

العاديّة والتي تصدر يف ظروٍف عاديٍّة وطبيعيٍّة.

يف  يؤثّر  بل  الخطاب فحسب،  من  اللّغوّي  الجانب  يؤثّر عىل  ال  الشأن  وهذا 

املواضيع املطروحة وكيفيّة طرحها، ماّم يبدو وجود نوع اضطراب.

أصبح الخطاب حاليًّا تخّصصيًّا، ويسعى املتكلّمون يف العرص الحارض ألن يكون 

خطابهم ذا طابعٍ خاصٍّ ويُنظر فيه إىل رشيحٍة محّددٍة. وكثريًا ما ينقد الّناقدون 

القرآن دون لحاظ أّن الخطاب املزبور من إفرازات هذا العرص، وال ميكن تعميمه 

إىل الخطابات التي كانت دارجًة يف العصور والقرون الّسابقة.

ج. الّنظرة غري الّشاملة للقرآن

إّن القــرآن جــزٌء مــن نظــام ترشيــع، ويضــّم مجموعــًة مــن التّعاليــم، وهنــاك الســّنة والعقــل 

ومصــادر أخــرى ينبغــي الّنظــر إليهــا للحصــول عــىل تفســريٍ صحيــٍح لآليــات والرؤيــة القرآنيّــة عــىل 

ــم  ــع والتّعالي العمــوم. والّنظــرة املقتــرصة عــىل القــرآن وغــّض الّنظــر عــن باقــي مصــادر الترّشي

ــرّس  ــة املف ــي مبثاب ــرآين. فه ــوى الق ــن املحت ــًة ع ــًة كامل ــح الّناظــر رؤي ــا أن متن اإلســالميّة ال ميكنه

ــن  ــا م ــا ويلحقه ــا يقارنه ــاظ م ــزل بلح ــرآن ن ــام أّن الق ــان، ك ــن األحي ــريٍ م ــرآيّن يف كث ــّص الق للّن

نصــوٍص تصــدر مــن الرّســول لتفســريه.

ح. عدم مالحظة عنرص الّثقافة والظّروف الزّمانّية واملكانّية الحاكمة عهد نزول 

القرآن.

مل تكتب دراسات واسعة تُعنى بتدوين الجزئيّات واملالبسات التّاريخيّة والثّقافيّة 

لآليات، فمن الواضح أّن القرآن قد نزل يف ظّل ظروٍف ثقافيٍّة خاّصٍة، وما مل يتعرّف 

عليها القارىء ال ميكنه أن يصل إىل نتيجٍة مطلوبٍة يف تفسري اآلية. ومن ذلك القبيل 

قوله: وليس الربّ بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكّن الربّ من اتّقى وأتوا البيوت 
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من أبوابها]]] فإّن الذي غفل أو جهل خلفيّة اآلية يرى فيها عدم ترابٍط واضٍح، 

فام ربط الرّب بإتيان البيوت من الخلف؟ وقد يتبادر إىل ذهنه أّن حذفًا قد حصل 

هنا أو أنّها آيتان غري مرتابطتني ربطًا دون لحاظ معانيهام. بينام خلفيّة اآلية تحيك 

قّصة أخرى.

مثل  املسترشقون  بها  يتكلّم  التي  اللّغات  إىل  للقرآن  الّضعيفة  الرتجامت  خ. 

اإلنجليزية واألملانية.

ويف هذا املجال دّونت كتب عّدة تناولت بيان جهات ضعف الرّتجامت أو تعّمد 

حرش بعض املفاهيم املغلوطة فيها؛ ألجل النيل واإلساءة إىل القرآن]]].

موريس  الدكتور  أشار  فقد  املسترشقون،  حتّى  الرتجمة  من ضعف  عاىن  وقد 

بوكاي إىل مساوىء الرتجامت قدميها وحديثها وقال: »ويطغى عىل الرتاجم األوىل 

الترصّف الواسع بالّنّص؛ ألّن هّم املرتجمني كان منرصفًا إىل )محاربة البدعة( أكرث 

من اهتاممه بدقّة الرتجمة وإخالصها ملضمون القرآن.

تصلح  ال  غالبًا  هي  هذا  الناس  يوم  حتّى  الناس  يتداولها  التي  الرتاجم  إّن 

لالستخدام، وهذا رأي شديد الخصوصيّة أحاول تدعيمه هنا.

يل  يسمح  الفصيحة  العربيّة  من  صالًحا  قدًرا  أعرف  رصُت  عندما  رأيت  لقد 

بالحديث عن قيمة هذه الرتاجم ومقدار توافقها مع املعارف اإلنسانيّة أّن كثريًا من 

املرتجمني أخفقوا كّل اإلخفاق يف فهم القرآن...«]]].

]]]. سورة البقرة، اآلية 89].

]2]. انظر املصادر التالية: العبد، عبد الحكيم: يف محاوالت تقديم القرآن الكريم وترجمته والرّد عليها، الهيئة املرصية العامة 

للكتاب، 2007م؛ العرب، د. محمود: اشكاليات ترجمة معاين القرآن الكريم واللغة واملعنى، ط]، مرص، نهضة مرص للطباعة 

والنرش، ابريل 2006م؛ البنداق، محمد صالح: املسترشقون وترجمة القرآن الكريم، بريوت، ط2، منشورات دار اآلفاق الجديدة، 

403]هـ/983]م؛ رمضان، نجدة: ترجمة القرآن وأثرها يف معانيه مع دراسة تحليلية لثامين ترجامت متداولة بست لغات هي: 

االنكليزية والفرنسية والروسية واألملانية والرتكية والرشكسية، دار املحبة، دمشق، 998]م؛ عظيم پور، عظيم: اختالف ترجمه 

حيدر، مشکالت  دکرت  وقليزاده،  ايدئولوِژيک،  منظر  از  قرآن  های  ترجمه  تفاوت  بهدخت:  حقيقی،  نژاد  کريم؛  قرأن  های 

ساختاری ترجمه قرآن کريم.

]3]. بوكاي، موريس، القرآن والعلم املعارص، ترجمه وقّدم له وعلّق عليه: د. محمد اسامعيل بصل، د. محمد خري البقاعي، ط]، 
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ريجيس  الفرنيس  واملسترشق  املشهور  الخبري  ترجمة  من  ناذج  إىل  أشار  كام 

بالشري وحّدد خطأه فيها]]].

بريك،  لسان  املرتجمون عىل  املسترشقون  منه  يعاين  ما  بعض  العال  أبو  وينقل 

حيث يقول:

»نجد بريك يؤكّد أّن االلتفات شديد التأصيل يف الّشعر العريب يف عبقريّة اللّغة 

الذين ال  املرتجمني  أمام  بالغًة  القرآن يف كّل صفحة ماّم ميثّل صعوبًة  يستخدمه 

تتّسع لغاتهم لتنويعات اللّغة العربيّة ويظهر ذلك يف سورة العنكبوت آيات 23، 

24 والصعوبة نفسها نجدها يف الفاتحة آيات ]، 2، 3، 4 حيث يذكر اسم الله يف 

صيغة الغائب ثّم يف اآليات 5، 6، 7 يف ضمري املخاطب واألمثلة كام يقول بريك ال 

حرص لها...«]]].

د. الّتفاسري املؤكّدة لالنسجام

العرب تحيك  العرب وغري  املفرسين من  كبار  فإّن كلامت  تقّدم  ما  إىل  يُضاف 

الّنظم الذي يتمتّع به القرآن الكريم، فإّن تفاسري كبرية أثرناها عن علامء متقّدمني 

مثل )التفسري الكبري( للرازي و)التبيان( للطويس، ويف التاريخ املعارص مثل: )امليزان يف 

تفسري القرآن( للعالمة الطباطبايئ و)يف ظالل القرآن( السيد قطب و)التفسري البنايئ( 

القرآن، وقد  التّناسب واالنسجام يف  تناولت موضوع  الكثري مّمن  للبستاين وغريها 

ورد بعضها يف فهرس املصادر. هذه وغريها تؤكّد إقرار كبار املحّققني والباحثني يف 

القرآن ملوضوع االنسجام، وال ميكن القول بأّن دراساتهم وتفسريهم للقرآن كان بلحاظ 

حمص، دار ملهم للطباعة والنرش، 995]م، ص 27].

]]]. م.ن، ص 29] - 34].

]2]. أبو العال، القرآن وأوهام مسترشق، م.س، ص 6].
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نظرتهم القدسيّة لهذا الكتاب دون األخذ بنظر االعتبار الجانب العلمّي فيه.

احتامالت أخرى

القرآن وشموخه غري متوقّفٍة  والكلمة األخرية يف هذا املجال هو كون عظمة 

أمرًا  ليس  والّداليل  اللّفظي  بجانبه  التّناسب  فإّن  االنسجام،  أو  التّناسب  عىل 

أساسيًّا يف الّنّص بل هو من جامليات الّنّص، والقرآن جميل حتّى عىل فرض وجود 

أو  مستقلّة  آية  كّل  تكون  بأن  أوصااًل،  القرآن  قطّعنا  أنّا  ولو  املزعوم.  االضطراب 

جزء اآلية أو اآليات شديدة االرتباط يف محّل واحٍد ملا فقد القرآن جامليته. وكذلك 

إليها  والّنظر  اآليات  إفراد  فإّن  تضّمنها،  التي  العالية  واملعاين  املحتوى  من حيث 

يفرغها  ال  القرآن  كّل  أو  املجاورة  باآليات  عالقتها  إىل  الّنظر  دون  استقاليلٍّ  بنحٍو 

من معانيها ومحتوياتها. ولذلك يكون اإلشكال عىل تناسب القرآن وإنسجامه -إن 

صّح- فهو إشكال عىل جاذبيّته وجامليّته ال عىل أصل مفاهيمه ومحتوياته. فلو 

نظرنا إىل كّل جزء من اآليات التي شّك يف انسجامها مع باقي اآليات بنحٍو مستقلٍّ 

ودون الّنظر إىل ما يجاوره من أجزاء وآيات، فإّن محتواه يبقى راقيًا وغري متأثٍّر 

باالنسجام وعدمه.

من جانب آخر، فإنّه برغم ما أشكل عىل الّنّص القرآين بشبهة اضطراب نصوصه، 

ويُضاف إليها عرشات أو مئات الّشبهات التي طرحها املسترشقون وغريهم، والتي 

سعت إىل الّنيل من هذا الكتاب والتقليل من شأنه إالّ أنّه يف الّنهاية ما زال كتاب رسالة 

سامويّة، وهو مصدر الترّشيع اإلسالمي، وتؤخذ منه أحكام الرّشيعة ويستكشف منه 

، وال  مقاصدها وأهدافها واألخالق النبيلة وكّل ما ميكن استفادته من كتاٍب سامويٍّ

يرى املسلمون بل كّل من قرأه ودرسه مشكلًة يف مجال النهل منه.
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وقد أشارت إىل هذا الجانب املسترشقة أنجليكا نويفريت، حيث قالت: »... رغم 

ذلك فإّن بنيته الكليّة ووزنه وأهّميته االجتامعيّة وكتلته املعياريّة وما استبطنه من 

التي  الهويّة االجتامعيّة تفّوقت عىل بنيته املجهريّة املتنّوعة  أيديولوجيا لتحديد 

تعود إىل تطّوره خارًجا عن التّواصل الّدينّي والتي يحومها اإلبهام ...«]]].

 وهذا يكشف عن أّن الّشبهات املطروحة يف حّقه إذا كانت حقيقيًّة فهي قد 

التقليل من  التفخيم، وأنّه كتاب تتفتّت أمامه كّل ما يُقصد منه  نالت شيئًا من 

شأنه.

[[[. Neuwrith, Form and structure…, E.Q. vol.2, p. 246.
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الّنسخ يف موسوعة القرآن الكريم )ليدن(

د. محمد جواد اسكندر لو]]]

خالصة البحث

يُعترب )الّنسخ( -Abrogation- من املسائل املهّمة واملثرية للّنقاش يف البحوث 

يف  تعارًضا  ذلك  رأوا  فقد  الّنسخ  بكرثة  يعتقدون  املسترشقون  كان  وملَّا  القرآنيّة. 

القرآن، واملالحظ يف بعض كتابات املسترشقني سعيهم إىل إظهار زيادة عدد اآليات 

الّناسخة واملنسوخة إلبراز قضيّة كرثة التّعارضات يف القرآن.

برتون )Burton( يف  ص جان  املقام. فخصَّ وبناًء عىل هذا، طرحوا شبهات يف 

املجلّد األّول من موسوعة القرآن –ليدن- مدخالً لبحث الّنسخ وقضاياه وشبهاته، 

اختالف  القرآن،  تحريف  مسألة  والفقه،  القرآن  أحكام  بني  االختالف  بينها:  ومن 

الحكم(، ونسيان  التاّلوة وبقاء  للّنسخ )وال سيَّام نسخ  الثالث  الحاالت  القراءات، 

الّنبي لوحي القرآن.

تناولنا يف هذه املقالة مفهوم الّنسخ يف اللّغة واالصطالح، ثّم تطرّقنا إىل سابقة 

. البحث، ثم تناولنا الّشبهات املذكورة ونقدها بأسلوٍب وصفيٍّ ونقديٍّ

وقد أثبتنا أّن القرآن خاٍل من أّي تناقٍض. وكذلك فإّن الّنسخ االصطالحي كانت 

ا. ثمَّ إنَّ الّنبّي مل يقع يف الّنسيان قط، بل تسلّم  مصاديقه الحقيقيّة قليلًة جدًّ

الوحي القرآين بتاممه وكامله وأبلغه وبيّنه للناس.

الكلامت املفتاحية: الّنسخـ  الّناسخـ  املنسوخـ  القرآنـ  الّنبّيـ  املسترشقون 

ـ جان برتون.

]]]. أستاذ وباحث متخّصص يف علوم القرآن والحديث. جامعة قم.  عضو الهيأة العلمية يف جامعة املصطفى العاملية بقم.
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التمهيد: 

واملؤّسسات  املراكز  اهتامم  موضع  للمسترشقني  القرآنيّة  البحوث  كانت  لقد 

املختلفة، وقد تناولوا القرآن وقضاياه أحيانًا بتأثري خلفيَّاٍت وُمْسبقاٍت تحكم نظرتهم 

إليه وإىل العامل. ومن املسائل املهّمة واملثرية للّنقاش يف البحوث القرآنيّة قضيَّة الّنسخ. 

وقد استخدم الّنسخ عند املتقّدمني عىل األغلب مبعناه اللّغوي وهو )اإلزالة(؛ ولهذا 

فقد أُطلق عىل املخّصص واملقيّد وكّل ما كان استثناًء من العمومات )ناسًخا(، يف حني 

أّن املتأّخرين اعتربوا مفهوم الّنسخ أكرث تحديًدا حيث جعلوا بني الّنسخ من جهة 

والعام والخاص واملطلق واملقيّد واالستثناء من جهٍة أخرى مائزًا واضًحا.

ويف عرصنا الحارض -وقد اتَّضح تدقيق مصطلح الّنسخ منذ قرون- فإنّه ال يُحكم 

بوجود الّنسخ إاّل يف حالة وجود االختالف العميق بني آيتني، بحيث ال ميكن الجمع 

ولكّن  للّنسخ.  جًدا  قليلة  موارد  ُعرضت  فقد  عليه  وبناًء  اآلية،  يف  الحكمني  بني 

التّخصيص  مبعنى  الّنسخ  بني  الّنسخ،  تعريف  يف  التّفكيك  دون  -من  املسترشقني 

األقىص يف  بالحدِّ  قالوا  رفعه-  أو  إبطاله  أو  الحكم  إزالة  والّنسخ مبعنى  والتّقييد 

عدد اآليات الّناسخة واملنسوخة. وحيث إنّهم يعتربون الّنسخ نتيجًة للتعارضات يف 

القرآن، والتّعارض فيه يُعّد عيبًا.

ميكنهم  مبوارد  اإلتيان  دامئًا  يحاولون  القرآن-  تخطئة  -وألجل  املسترشقني  إنَّ 

من خاللها إثبات دعوى التّناقض فيه ليثريوا الّشبهة يف كونه من الّسامء عن هذا 

الطريق؛ ولهذا فقد وجدوا يف قضيّة الّنسخ مستمسًكا لهذه الّدعوى]]].

إنَّ شبهات املسترشقني فيام يتعلّق بنسخ آيات القرآن من أكرث الّشبهات الجّديّة 

التي تحتويها مؤلّفاتهم. ولهذا بات من الرّضورّي اإلجابة العلميّة املتقنة عىل هذه 

الّشبهات للّدفاع عن حّقانيّة القرآن وصيانة معتقدات املسلمني.

]]]. معرفت، محمد هادي: شبهات وردود حول القرآن الكريم، مؤسسة التمهيد للنرش، 423]هـ ، ص0]3.
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سابقة البحث:

ميكن العثور عىل سابقة بحث الّنسخ يف األديان الّسابقة عىل اإلسالم، مع أنّه 

قد نُسب إىل اليهود أّن وقوع الّنسخ محال]]]، ولكن بعضهم مثل العنانية]]] قِبَل 

اليهوديّة  نسخ  أنكروا  أنَّهم  من  الرَّغم  عىل  وقوعه  قِبلوا  وآخرون  الّنسخ  إمكان 

املثال  الّنسخ. وعىل سبيل  والتوراة عىل وقوع  اإلنجيل  بواسطة اإلسالم]]]. ويدّل 

وأّن  الّشقيقة]]]،  غري  أخته  تزوَّج   إبراهيم أّن  ورد  املوجودة  التوراة  ففي 

 لِيَة وراحيل]]]، وأّن عمران ابنتَي اليان:  يعقوب تزوَّح يف وقٍت واحٍد 

األنواع  هذه  عن  نُهي   موىس أنّه يف رشيعة  والحال  يوكابد]]]؛  عّمته  تزّوج 

الثالثة من الزّواج]]] ، وعالوة عىل ذلك فإّن بعض أوامر التوراة نُسخت يف التوراة 

نفسها وكثري منها نُسخ يف اإلنجيل]]]. 

]]]. الشهرستاين، محمد عبد الكريم: امللل والنحل، ال ط، بريوت، دار املعرفة، 422]هـ، ج]، ص]]2.

]2].  العنانية: نسبوا إىل رجل يقال له: عنان بن داود رأس الجالوت يخالفون سائر اليهود يف السبت واألعياد، وينهون عن 

أكل الطري والظباء والسمك والجراد، ويذبحون الحيوان عىل القفا ويصدقون عيىس يف مواعظه وإشاراته. ويقولون: إنه 

مل يخالف التوراة البتة، بل قررها ودعا الناس إليها، وهو من بني إرسائيل املتعبدين بالتوراة ومن املستجيبني ملوىس، إال 

أنهم ال يقولون بنبوته ورسالته.

ومن هؤالء من يقول:

إن عيىس مل يدع أنه نبي مرسل، وليس من بني إرسائيل، وليس هو صاحب رشيعة ناسخة لرشيعة موىس، بل هو 

من أولياء الله املخلصني العارفني بأحكام التوراة، وليس اإلنجيل كتابا أنزل عليه وحيا من الله تعاىل، بل هو جمع أحواله من 

مبدئه إىل كامله، وإنا جمعه أربعة من أصحابه الحواريني فكيف يكون كتابا منزال  ؟ قالوا: واليهود ظلموه حيث كذبوه أواًل 

ومل يعرفوا بعد دعواه، وقتلوه آخرا ومل يعلموا بعد محله ومغزاه، وقد ورد يف التوراة ذكر املشيحا يف مواضع كثرية، وذلك هو 

املسيح، ولكن مل ترد له النبوة وال الرشيعة الناسخة، وورد فارقليط وهو الرجل العامل، وكذلك ورد ذكره يف اإلنجيل، فوجب 

حمله عىل ما وجد، وعىل من ادعى غري ذلك تحقيقه وحده /نقالً عن  موسوعة األديان الباب الثاين: اليهودية وما تفرع عنها: 

الفصل الثالث: الِفرَق اليهودية.

]3]. الفخر الرازي: املحصول يف علم اصول الفقه، بريوت، مؤسسة الرسالة، 2]4]هـ، ج3، ص294.

]4]. الكتاب املقدس، سفر التكوين ج20، ص3].

]5]. الكتاب املقدس، سفر التكوين، ج29، ص5]-30.

]6]. سفر الخروج، 20/60

]7]. سفر الالويِّني، 8]/2/9]/8]

]8]. الهندي، رحمت الله: اظهار الحق، القاهرة، دار الحديث، 3]4]هـ، ج3، ص680-643.
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 وكذلــك كان الّنســخ مــورد االهتــامم يف القــرآن، وقــد طُــرح يف بعــض اآليــات 

إىل جانــب )اإلنســاء(. وقــد وَعــَد اللــه -تعــاىل- أنَّــه يف حالــة نســخ آيــٍة أو إنســائها 

فإنَّــه -تعــاىل- يــأيت بخــري منهــا أو مثلهــا )ســورة البقــرة، اآليــة 06](. 

إىل  مرَّة  ألوَّل  واملنسوخ  الّناسخ  بحث  نسبة  ميكن  فإنّه  الكريم  القرآن  وبعد 

الّناسخة]]].  املنسوخة عىل  اآليات  قّدَم يف مصحفه  اإلمام عيل؛ حيث 

بن  قتادة  ألّف  ثم  القرآن]]].  يف  واملنسوخ  الّناسخ  إىل  البالغة  نهج  يف  أُشري  كام 

))الّناسخ واملنسوخ(( يف كتاب  الثاين( كتاب  الهجري  القرن  السدويس )يف  دعامه 

 الله؛ وعبد الله بن عبد الرحمن األصم املسمعي من أصحاب اإلمام الصادق

كتاب الّناسخ واملنسوخ من القرآن.

 )E.Q( ولقد أثار موضوع الّنسخ انتباه املسترشقني؛ ففي موسوعة القرآن ليدن

 )Abrogation( عنوان  تحت  مستقلٌّ  مدخٌل   )Routledge( روتلدج  وموسوعة 

يختّص به.

 Watt. Muhammads( )كام أّن كالً من منتغمري وات يف كتاب )محمد يف مّكة

Meka( وجولدسهري يف كتاب )املذاهب التفسرييّة يف اإلسالم( و)ديفيد پاوزن يف 

كتاب الّناسخ القرآن( )The Exetical Gener Naikh –AL-Quran( وردنسون 

)Rodinson( يف كتاب محمد )Mohomet( ذكروا آراءهم حول الّنسخ.

لتحليل هذا  فإّن رغبتهم  الّنسخ،  رغم وجود مصادر إسالميٍّة كثريٍة بحثت يف 

املوضوع كانت قليلًة.

)Burton, John, Abrogation, Encyclopaedia Of The Quran, Ed. 

Mcauliff, Jane Dammen, Vol.[ P.ll, Leiden: Brill, 200[ -2006(

]]]. املفيد، محمد بن محمد: املسائل الرسوية، بريوت، دار املفيد، 4]4]هـ، ص79.

]2]. نهج البالغة، الخطبة ]، ص25.
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أّواًل: معنى الّنسخ وأنواعه ورشوطه:

1. معنى الّنْسخ:

أ. املعنى اللّغوي: »النون والسني والخاء: أصل واحد؛ إال أنّه ُمختَلف يف قياسه. 

قال قوم: قياسه رفع يشء وإثبات غريه مكانه. وقال آخرون: قياسه تحويل يشٍء 

إىل يشٍء. قالوا: الّنسخ نسخ الكتاب. والّنسخ: أمر كان يُعَمل به ِمن قبل، ثّم يُنَسخ 

بحادث غريه؛ كاآلية ينزل فيها أمر، ثّم تنسخ بآية أخرى. وكّل يشٍء خلف شيئًا؛ 

بُه، فَتَارًَة يُْفَهُم منه اإلزالة، وتَارًَة  ٍء يَتََعقَّ ٍء ِبيَشْ فقد انتسخه«]]]. و»النَّْسُخ: إزالُة يَشْ

يُْفَهُم منه اإلثباُت، وتَارًَة يُْفَهم منه األَْمرَاِن«]]]. وعليه، فإّن املعنى الحقيقي للّنسخ 

هو اإلزالة، وقد استُخدم مجازًا مبعنى الّنقل والتّحويل؛ ملا فيهام من معنى اإلزالة. 

ب. املعنى االصطالحي: الّنسخ هو: رفع ترشيع]]] سابق -كان يقتيض الّدوام 

حسب ظاهره- بترشيعٍ الِحق؛ سواء أكان ذلك األمر املرتفع من األحكام التكليفيّة 

أم الوضعيّة، وسواء أكان من املناصب اإللهيّة أم من غريها من األمور التي ترجع 

إىل الله تعاىل مبا أنّه شارع، بحيث ال ميكن اجتامع الترّشيعني مًعا، إّما ذاتًا؛ إذا كان 

التّنايف بينهام بيًّنا، وإّما بدليل خاّص؛ من إجامٍع، أو نصٍّ رصيح]]].

2. إمكان الّنسخ ووقوعه:

تسامل العقالء يف ما بينهم عىل إمكان وقوع الّنسخ يف التّقنني؛ بإزالة حكم أو 

قانون واستبداله بآخر، يف ما لو كان الحكم أو القانون الثّاين الّناسخ مشتمالً عىل 

مصلحٍة ال يشتمل عليها الحكم أو القانون األّول املنسوخ، أو يف ما لو تبنّي للمقّنن 

املطلوبة؛ ما دعاه إىل  األّول مل يكن مشتمالً عىل املصلحة  القانون  أو  الحكم  أّن 

تقننٍي آخر يستويف تلك املصلحة.

]]]. انظر: ابن فارس: معجم مقاييس اللغة، ج5، ماّدة<نسخ>، ص424.

]2]. انظر: الراغب اإلصفهاين، حسني بن محمد: مفردات ألفاظ القرآن، بريوت: دار الشامية: 2]4]هـ، ماّدة<نسخ>، ص]80.

]3]. ذهب العالمة الطباطبايئ إىل أّن النسخ غري مختّص بالترشيعيات، بل يعّم التكوينيّات أيضاً. انظر: الطباطبايئ، السيد 

محمد حسني: امليزان يف تفسري القرآن، ط]، بريوت، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، 390]ه، ج]، ص252.

]4]. ملزيد من التفصيل، انظر: الطباطبايئ، امليزان يف تفسري القرآن، م.س، ج]، ص249-253؛ الخويئ، السيد أبو القاسم: البيان 

يف تفسري القرآن، دار نرش )أنوار الهدى(، ]40]هـ، ص278-277.
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وخالف يف ذلك اليهود والّنصارى يف مجال الرشعيّات والتكوينيّات؛ لوجود شبهٍة 

لديهم يف املسألة؛ حيث اّدعوا استحالة وقوع الّنسخ؛ الستلزامه عدم حكمة الّناسخ، 

أو جهله بوجه الحكمة، وكال هذين الاّلزمني مستحيل يف حّقه تعاىل. وحقيقة األمر 

يف دحض هذه الّشبهة: 

أ. أّن الحكم املجعول من ِقبَل الّشارع الحكيم قد ال يُراد منه البعث، أو الزّجر 

الحقيقيني؛ كاألوامر التي يقصد بها االمتحان، وهذا الّنوع من األحكام ميكن إثباته 

أّوالً، ثّم رفعه، وال مانع من ذلك؛ فإّن كالً من اإلثبات والرفع يف وقته قد نشأ عن 

مصلحٍة وحكمٍة، فال يلزم منه خالف الحكمة.

ب. قد يكون الحكم املجعول حكاًم حقيقيًّا، ومع ذلك يُنَسخ بعد زمان، ال مبعنى 

أّن الحكم بعد ثبوته يُرفع يف الواقع ونفس األمر؛ يك يكون مستحيالً عىل الحكيم العامل 

بالواقعيّات، بل هو مبعنى: أن يكون الحكم املجعول مقيًّدا بزمان خاّص معلوم عند 

الّشارع منذ البداية، مجهول عند الناس؛ ملصلحة مرعيّة عند الّشارع، ويكون ارتفاعه 

بعد انتهاء ذلك الزمان؛ النتهاء أمده الذي قُيَِّد به واقًعا. والّنسخ بهذا املعنى ممكن 

قطًعا؛ لبداهة دخالة خصوصيّات الزمان يف مناطات األحكام مبا ال يشّك فيه أّي عاقل. 

الزمان، وال تلزم منه مخالفة  الحقيقة تقييد إلطالق الحكم من حيث  فالّنسخ يف 

الحكمة، وال البداء باملعنى املستحيل يف حّقه تعاىل.

وال خالف بني املسلمني يف وقوع الّنسخ بني الرّشائع الّسابقة والاّلحقة؛ كنسخ 

الرّشيعة اإلسالميّة للرّشائع الّسامويّة الّسابقة عليها زمانًا، وداخل الرّشيعة الواحدة 

نفسها؛ كتحويل القبلة. 

وقد رّصح القرآن الكريم يف آياٍت عّدٍة بوقوع الّنسخ، منها: 

نَّ 
َ
لَْم َتْعلَْم أ

َ
ْو ِمثْلَِها أ

َ
رْيٍ ِمنَْها أ

ِت ِبَ
ْ
ْو نُنِْسَها نَأ

َ
- قوله تعاىل: َما نَنَْسْخ ِمْن آَيٍَة أ

 .[[[ٍء قَِديٌر ِ َشْ
َ َعَ ُكّ الَّ

]]]. سورة البقرة، اآلية 06].
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نَْت ُمْفَتٍ 
َ
َما أ ُِل قَالُوا إِنَّ ْعلَُم بَِما ُيزَنّ

َ
ُ أ ْلَا آَيًَة َمَكَن آَيٍَة َوالَّ - قوله تعاىل: ِإَوَذا بَدَّ

.[[[ْكَثُُهْم َل َيْعلَُموَن
َ
بَْل أ

.[[[مُّ الِْكَتاِب
ُ
ُ َما يََشاُء َوُيثْبُِت وَِعنَْدهُ أ - قوله تعاىل: َيْمُحوا الَّ

وعليه، فإّن الّنسخ ممكن الوقوع، وقد وقع فعالً، ولكّنه نسخ باملعنى املجازي 

ال باملعنى الحقيقي للّنسخ -أي مبعنى نشأة رأي جديد-، فهو حكٌم مؤقٌّت وترشيٌع 

محدوٌد واضٌح أمره للمرّشع منذ بداية ترشيعه، ولكن ملصلحة يف التكليف أخفى 

آخر  حكاًم  ع  أمده رشَّ انتهاء  ومع  الناس،  عن  الحكم  أمد  بيان  املقّدس  الّشارع 

مكانه. ولعّل وجه الحكمة من هذا اإلخفاء، يكمن يف حّث املكلّفني عىل االنبعاث 

المتثال الحكم؛ كام لو أنّه حكٌم مطلق األمد]]].

3. الفرق بني الّنسخ والّتخصيص: 

يكمن الفرق بني الّنسخ والتّخصيص يف الّنقاط التّالية:

أ. مقتىض الّنسخ انتهاء الترّشيع الّسابق، بعد أن َعِمل به املكلّفون لفرتٍة من 

الزمن، بينام مقتىض التّخصيص قرص الحكم العاّم عىل بعض أفراد املوضوع دون 

متامها، وإخراج بقيّة األفراد عن دائرة شمول الحكم؛ وذلك قبل أن يعَمل املكلّفون 

والتّخصيص  األزمان،  ببعض  للحكم  اختصاص  نوع  هو  فالّنسخ  التكليف.  بعموم 

نوع اختصاص له ببعض األفراد. 

الّناسخ واملنسوخ بعد استقراره بينهام، بحسب الظّهور  ب. الرافع للتنايف بني 

العاّم  للتنايف بني  الرّافع  اللّفظي؛ هو الحكمة واملصلحة املوجودة بينهام، بخالف 

والخاّص؛ فإنّه قّوة الظهور اللفظي املوجود يف الخاّص، املفرّس للعاّم بالتخصيص.

]]]. سورة النحل، اآلية ]0].

]2]. سورة الرعد، اآلية 39.

]3]. ملزيد من التفصيل، انظر: الطباطبايئ، امليزان يف تفسري القرآن، م.س، ج]، ص249-253؛ ج2]، ص345-346؛ الخويئ، البيان 

يف تفسري القرآن، م.س، ص280-279.
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ص وسيلًة للكشف عن املراد الحقيقي للمرّشع]]]. ويُعّد كّل من الّناسخ واملخصِّ

4. رشوط الّنسخ:

ذُكِرَت رشوط عّدة للّنسخ االصطالحي]]]، أهّمها:

الوقت  يف  مًعا  اجتامعهام  ميكن  ال  بحيث  الحكمني،  بني  ذايتّ  تناٍف  وجود  أ. 

نفسه؛ كام يف آيات وجوب الّصفح مع وجوب آيات القتال، أو وجود تناٍف بينهام 

بحٍكم الحٍق؛ كام يف حكم  الّسابق  الحكم  نقض  دّل عىل  دليٍل قطعيٍّ  ناتٌج عن 

ْزَواًجا 
َ
ِيَن ُيَتَوفَّْوَن ِمنُْكْم َوَيَذُروَن أ االعتداد املبنّي يف آية اإلمتاع إىل الحول: َوالَّ

َعلَيُْكْم ِف  ُجَناَح  فََل  فَإِْن َخرَْجَن  إِْخَراٍج  َغرْيَ  اْلَْوِل  إَِل  َمَتاًع  ْزَواِجِهْم 
َ
ِل َوِصيًَّة 

ُ َعزِيٌز َحِكيٌم]]]، مع حكم االعتداد املبنّي  نُْفِسِهنَّ ِمْن َمْعُروٍف َوالَّ
َ
َما َفَعلَْن ِف أ

ْزَواًجا 
َ
ِيَن ُيَتَوفَّْوَن ِمنُْكْم َوَيَذُروَن أ يف آية االعتداد بأربعة أشهر وعرشة أيام: َوالَّ

َجلَُهنَّ فََل ُجَناَح َعلَيُْكْم فِيَما 
َ
ا فَإَِذا بَلَْغَن أ ْشُهٍر وََعْشً

َ
ْرَبَعَة أ

َ
نُْفِسِهنَّ أ

َ
بَّْصَن بِأ َيَتَ

.[[[بَِما َتْعَملُوَن َخبرٌِي ُ نُْفِسِهنَّ بِالَْمْعُروِف َوالَّ
َ
َفَعلَْن ِف أ

ب. أن يكون التّنايف كلّيًّا عىل اإلطالق، ال جزئيًّا ويف بعض الجوانب؛ فإّن الثاين 

النساء:  من  القواعد  فآية  يشء؛  يف  الّنسخ  من  وليس  العاّم،  الحكم  يف  تخصيٌص 

يََضْعَن  ْن 
َ
أ ُجَناٌح  َعلَيِْهنَّ  فَلَيَْس  نَِكاًحا  يَرُْجوَن  َل  ِت  اللَّ الّنَِساءِ  ِمَن  َوالَْقَواِعُد 

ال   [[[َعلِيٌم َسِميٌع   ُ َوالَّ لَُهنَّ  َخرْيٌ  يَْسَتْعفِْفَن  ْن 
َ
َوأ بِزِيَنٍة  ُمَتَبَِّجاٍت  َغرْيَ  ثَِياَبُهنَّ 

بَْصارِهِنَّ َوَيْحَفْظَن 
َ
تصلح ناسخة آلية غّض البرص: َوقُْل لِلُْمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن أ

ِبُُمرِهِنَّ َعَ ُجُيوبِِهنَّ َوَل  َوْلَْضِبَْن  ِمنَْها  َما َظَهَر  إِلَّ  ُيبِْديَن زِينََتُهنَّ  فُُروَجُهنَّ َوَل 
بَْناءِ ُبُعوَلِِهنَّ 

َ
ْو أ

َ
بَْنائِِهنَّ أ

َ
ْو أ

َ
ْو آَبَاءِ ُبُعوَلِِهنَّ أ

َ
ْو آبَائِِهنَّ أ

َ
ُيبِْديَن زِينََتُهنَّ إِلَّ ِلُُعوَلِِهنَّ أ

]]]. انظر: الطباطبايئ، امليزان يف تفسري القرآن، م.س، ج]، ص253؛ الزرقاين، محمد عبد العظيم، مناهل العرفان يف علوم القرآن، 

بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، 367]هـ، ج2، ص45]-46]؛ معرفة، التمهيد يف علوم القرآن، م.س، ج2، ص]272-27.

]2]. انظر: الطباطبايئ، امليزان، م.س، ج]، ص252-253؛ الزرقاين، مناهل العرفان يف علوم القرآن، م.س، ج2، ص]4]؛ معرفة، 

التمهيد يف علوم القرآن، م.س، ج2، ص274-272.

]3]. سورة البقرة، اآلية 240.

]4]. سورة البقرة، اآلية 234.

]5]. سورة النور، اآلية 60.
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وِ 
َ
أ ْيَماُنُهنَّ 

َ
أ َملََكْت  َما  ْو 

َ
أ نَِسائِِهنَّ  ْو 

َ
أ َخَواتِِهنَّ 

َ
أ بَِن  ْو 

َ
أ إِْخَوانِِهنَّ  بَِن  ْو 

َ
أ إِْخَوانِِهنَّ  ْو 

َ
أ

ِيَن لَْم َيْظَهُروا َعَ َعْوَراِت الّنَِساءِ  ْفِل الَّ وِ الّطِ
َ
ْرَبةِ ِمَن الرَِّجاِل أ وِل اْلِ

ُ
الَّابِعِنَي َغرْيِ أ

َها الُْمْؤِمُنوَن  يُّ
َ
ِ َجِيًعا أ رُْجلِِهنَّ ِلُْعلََم َما ُيْفِنَي ِمْن زِينَتِِهنَّ َوتُوُبوا إَِل الَّ

َ
َوَل يَْضِبَْن بِأ

ينسخ  الثانية، والخاّص ال  األوىل أخّص من  أن كانت  بعد   ،[[[ُتْفلُِحوَن لََعلَُّكْم 
صه مبا عداه من أفراد املوضوع. العاّم، بل يخصِّ

الحكم  يرتفع  تلويًحا، حيث  أو  السابق؛ ترصيًحا  الحكم  أمد  تحديد  عدم  ج. 

بنفسه عند انتهاء أمده، من دون حاجٍة إىل نسخ؛ فقوله تعاىل: ... َفَقاتِلُوا الَِّت 

ِ(..]]] ال يصدق عليه الّنسخ عندما تفيء الفئة الباغية  ْمرِ الَّ
َ
َتبِْغ َحتَّ تَِفَء إَِل أ

وترجع إىل رشدها والتسليم لحكم الله. 

د. تعلّق الّنسخ بالترشيعيّات]]]، فال نسخ يف ما يتعلّق باألخبار. فقوله تعاىل: 

لنَِي  وَّ َْ
لنَِي  َوثُلٌَّة ِمَن اْلَِخرِيَن]]] ال يصلح ناسًخا لقوله:  ثُلٌَّة ِمَن ال وَّ

َ
ثُلٌَّة ِمَن اْل

.[[[َوقَلِيٌل ِمَن اْلَِخرِيَن )
الحكم؛ فال  تغرّي  املوضوع يستلزم  تغرّي  الحكمني؛ ألّن  املوضوع يف  وحدة  هـ. 

نسخ مع تغرّي املوضوع.

و. اشتامل الّناسخ عىل ما يف املنسوخ من كامل ومصلحة.

5. أقسام الّنسخ: 

ذكر الباحثون واملحّققون ثالثة أقسام للّنسخ، هي: 

]]]. سورة النور، اآلية ]3.

]2]. سورة الحجرات، اآلية 9.

]3]. يرى السيد الطباطبايئ  أّن النسخ يتعلّق بالتكوينيّات فضاًل عن الترشيعيّات، ولعّل ُمرَاده بالنسخ بالتكوينيّات هو 

البََداء. انظر: الطباطبايئ، امليزان يف تفسري القرآن، م.س، ج]، ص252.

]4]. سورة الواقعة، اآلية 40-39.

]5]. سورة الواقعة، اآلية 3]-4].
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 ، القرآن ذات حكٍم ترشيعيٍّ الحكم والتالوة مًعا: وهو زوال آية من  أ. نسخ 

حكمها  وتعطّل  نُِسَخت  ثّم  بحكمها،  وعملوا  وقرأوها  األوائل  املسلمون  تداولها 

وزالت من القرآن. ومن األمثلة التي أوردوها عىل وقوع هذا القسم من الّنسخ: 

ما روي عن عائشة أنّها قالت: كان يف ما أُنزَِل من القرآن )عرش رضعات معلومات 

يحرّمن(، ثّم نسخَن بخمس معلومات، فتوىف رسول الله وهّن يف ما يُقرأ من 

القرآن]]].

وهذا القسم من الّنسخ غري واقع يف القرآن لألمور التالية]]]: 

- إجامع املسلمني عىل عدم ثبوت الّنسخ بخرب الواحد.

- ابتالء أغلب هذه األخبار التي تتحّدث عن وقوعه بالّضعف واإلرسال. 

- القرآن الكريم ال يثبت بأخبار اآلحاد.

- استلزام هذا القسم من النسخ للتحريف بالّنقيصة]]]. 

ب. نْسخ التالوة دون الُحكم: وهو زوال آية من القرآن قرأها املسلمون األوائل 

وعملوا بحكمها، ثّم نُِسيَت وزالت من القرآن، مع بقاء حكمها معموالً به. ومن 

األمثلة التي أوردوها عىل هذا القسم من الّنسخ: ما رواه زر بن حبيش، قال: قال 

يل أيَُب بن كعب: كم آية تعّد سورة األحزاب؟ قلت: اثنتني وسبعني آية، أو ثالثة 

وسبعني آية. قال: إن كانت لتعدل سورة البقرة، وإنّا كّنا لنقرأ فيها آية الرجم. قلت: 

وما آية الرجم. قال: )إذا زىن الشيخ والشيخة فارجموهام البتة نكاالً من الله والله 

عزيز حكيم(]]].

]]]. انظر: النيسابوري، صحيح مسلم، ج4، ص76]؛ الزركيش، محمد بن عبد الله: الربهان يف علوم القرآن، بريوت، دار إحياء 

الكتب العربية، 376]هـ، ج2، ص39؛ السيوطي، جالل الدين: اإلتقان يف علوم القرآن، بريوت، دار الفكر، 6]4]هـ، ج2، ص58.

]2]. انظر: الخويئ، البيان يف تفسري القرآن، م.س، ص285-286؛ معرفة، التمهيد يف علوم القرآن، م.س، ج2، ص279-275.

]3]. مبعنى ضياع يشء من القرآن وعدم وصوله إلينا. والتحريف بهذا املعنى هو الذي وقع فيه الخالف، فأثبته قوم، ونفاه آخرون.

]4]. انظر: ابن حنبل: مسند أحمد، ج5، ص32]؛ الزركيش، الربهان يف علوم القرآن، م.س، ج2، ص35؛ السيوطي، اإلتقان يف 

علوم القرآن، م.س، ج2، ص66.
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وهذا القسم من النسخ غري واقع يف القرآن لألمور التالية]]]: 

- منافاة هذا الّنسخ ملصلحة نزول اآلية؛ إذ لو كانت املصلحة الّتي كانت تقتيض 

نزولها هي اشتاملها عىل حكم ترشيعّي ثابت، فلامذا تُرفَع اآلية وحدها، مع كونها 

سنًدا للحكم الرّشعّي املذكور؟

- ابتالء أغلب هذه األخبار التي تتحّدث عن وقوعه بالّضعف واإلرسال. 

- القرآن الكريم ال يثبت بأخبار اآلحاد.

- استلزام هذا القسم من الّنسخ للتحريف بالّنقيصة.

ج. نْسخ الُحكم دون التالوة: وهو بقاء اآلية ثابتًة يف القرآن يقرأها املسلمون 

عرب العصور، مع زوال حكمها بعد أن عمل بها املسلمون فرتًة من الزّمن؛ بفعل 

مجيء الّناسخ القاطع لُحكمها. 

الجميع  العلامء واملفرّسين، واتّفق  النْسخ هو املعروف بني  القسم من  وهذا 

أّن يف  إىل  البعض  فعالً، حيث ذهب  وقوعه  اختلفوا يف  وإن  إمكانًا،  عىل جوازه 

القرآن آيات ناسخة وآيات منسوخة]]].

6. أنحاء الّنسخ: 

اختُلَِف يف أنحاء نسخ القرآن عىل أقواٍل متعّددٍة، ميكن إيجازها ضمن التايل:

أ. نسخ القرآن بالقرآن: وقد اتّفق الباحثون واملحّققون يف إمكانيّة وقوع هذا 

الّنحو من الّنسخ، واختلفوا يف فعليّة وقوعه عىل أقوال]]]، ميكن إيجازها بالتايل:

]]]. انظر: الخويئ، البيان يف تفسري القرآن، م.س، ص285-286؛ معرفة، التمهيد يف علوم القرآن، م.س، ج2، ص282-279.

]2]. انظر: الزركيش، الربهان يف علوم القرآن، م.س، ج2، ص37-39؛ السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، ج2، ص58-66؛ الخويئ، 

البيان يف تفسري القرآن، م.س، ص286.

]3]. انظر: الزركيش، الربهان يف علوم القرآن، م.س، ج2، ص32؛ السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، م.س، ج2، ص56؛ الزرقاين، 

مناهل العرفان يف علوم القرآن، م.س، ج2، ص84]؛ الخويئ، البيان يف تفسري القرآن، م.س، ص286-287؛ معرفة، التمهيد يف علوم 

القرآن، م.س، ج2، ص285-283.
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ورافعة  األُوىل  إىل  ناظرة  الثانية  كون  مع  أخرى،  آية  مبفاد  آية  مفاد  نسخ   -

لُحكمها بالتّنصيص، ولوال ذلك مل يكن موقع لنزول الثانية وكانت لغًوا. مثال: آية 

ُموا َبنْيَ يََدْي َنَْواُكْم َصَدقًَة  ِيَن آََمُنوا إَِذا نَاَجيُْتُم الرَُّسوَل َفَقّدِ َها الَّ يُّ
َ
الّنجوى: يَا أ

 ،التي أوجبت التّصّدق بني يدي مناجاة الرسول [[[...ْطَهُر
َ
َذلَِك َخرْيٌ لَُكْم َوأ

ُموا َبنْيَ يََدْي َنَْواُكْم َصَدقَاٍت]]]. وهذا  ن ُتَقّدِ
َ
ْشَفْقُتْم أ

َ
أ
َ
ونَسَختها آية اإلشفاق: أ

الّنحو مل يختلف فيه أحد.

- نسخ مفاد آية مبفاد آية أخرى، من دون أن تكون إحداهام ناظرًة إىل األخرى، 

مع وجود تناٍف بينهام، بحيث مل ميكن الجْمع بينهام ترشيعيًّا؛ فتكون اآلية الثانية 

املتأّخرة نزوالً ناسخة لألُوىل. ويشرتط يف صّحة هذا الوجه من الّنسخ]]]: 

ا  * وجود نصٍّ صحيٍح وأثٍر قطعيٍّ رصيح يدعمه اإلجامع؛ إذ من الّصعب جدًّ

الوقوف عىل تاريخ نزول آية يف تقّدمها وتأّخرها. 

* وجود تناٍف عىل وجه التّباين الكيّل بني مفاد اآليتني. وهذا ال ميكن القطع 

للقرآن ظاهرًا وباطًنا ومحَكاًم  نّص معصوم؛ ألّن  آيتني قرآنيّتني سوى عن  به بني 

ومتشابًها، وليس من الّسهل الوقوف عىل كُنه آية مهام كانت محَكمة.

ب. نسخ القرآن بالسّنة: وقد اختُلَِف يف إمكانيّة وقوع هذا الّنحو من الّنسخ]]]؛ 

فذهب البعض إىل عدم إمكانيّة وقوعه؛ نظرًا لكونه مخالًفا لألخبار املتواترة بعرض 

األخبار عىل الكتاب وطرح ما خالفه والرّجوع إليه]]]. وذهب آخرون إىل إمكانيّة 

وقوعه؛ ألّن السّنة وحٌي من الله؛ كام أّن القرآن كذلك، وال مانع من نسخ وحٍي 

]]]. سورة املجادلة، اآلية 2].

]2]. سورة املجادلة، اآلية 3].

]3]. انظر: الخويئ، البيان يف تفسري القرآن، م.س، ص286-287؛ معرفة، التمهيد يف علوم القرآن، م.س، ج2، ص285-283.

]4]. انظر: الزركيش، الربهان يف علوم القرآن، م.س، ج2، ص32؛ السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، م.س، ج2، ص56؛ الزرقاين، 

مناهل العرفان يف علوم القرآن، م.س، ج2، ص84]-89].

]5]. انظر: الطباطبايئ، امليزان يف تفسري القرآن، م.س، ج5، ص276-275.
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بوحي؛ لقوله تعاىل: َوَما َينِْطُق َعِن الَْهَوى إِْن ُهَو إِلَّ وَْحٌ يُوَح]]]؛ فال مانع عقيّل 

وال رشعّي من نسخ الكتاب بالسّنة]]].

وقد اختلف القائلون بإمكانيّة وقوع هذا الّنحو من الّنسخ، ويف فعليّة وقوعه؛ 

فذهب بعضهم إىل عدم وقوعه فعالً]]]، وذهب آخرون إىل وقوعه فعاًل، من قبيل: 

وآية  تتناىف  ال  -بظاهرها-  فإنّها  زوجها؛  عنها  املتوىّف  بشأن  الَحول  إىل  اإلمتاع  آية 

الِعَدد واملواريث، غري أّن الُسّنة القطعيّة وإجامع املسلمني أثبتا نسخها بآية الِعَدد 

بآخبار آحاد غري ممكٍن يف نفسه؛ ألّن من  آية  إّن نسخ مفاد  واملواريث]]]. نعم 

رشوط الّدليل الّناسخ أن يكون مبستوى الدليل املنسوخ]]].

7. ُشبهات يف الّنسخ: 

أ. الّشبهة األوىل: إّن وجود آيٍة منسوخٍة يف القرآن رمّبا يسبّب اشتباه املكلّفني، 

إغراًء  يكون  الذي  األمر  مبفادها،  يلتزمون  أو  بها  يعملون  محَكمة  آية  فيظّنونها 

بالجْهل؛ وهو قبيح.

الجواب عنها: إّن مضاعفات جهل كّل إنسان تعود إىل نفسه، ومل يكن الجهل 

يوًما ما ُعذًرا مقبوالً لدى العقالء؛ فإذا كانت املصلحة تستدعي نْسخ ترشيعٍ سابٍق 

بترشيعٍ الِحٍق، فعىل املكلّفني أن يتنبّهوا إىل هذا االحتامل يف الترّشيع، وال سيّام 

إذا كان الترّشيع يف بْدء حركٍة إصالحيٍّة آخذة يف التّدّرج نحو الكامل. وهكذا كان 

يف القرآن: ناسخ ومنسوخ، وعاّم وخاّص، ومطلق ومقيّد، ومحَكم ومتشابه، وليس 

ألحد األخذ بآية حتّى يتحّقق من أمرها]]].

]]]. سورة النجم، اآليتان 4-3.

]2]. انظر: السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، م.س، ج2، ص56؛ الخويئ، البيان يف تفسري القرآن، م.س، ص286.

]3]. انظر: الزرقاين، مناهل العرفان يف علوم القرآن، م.س، ج2، ص88]-90].

]4]. انظر: السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، م.س، ج2، ص60؛ معرفة، التمهيد يف علوم القرآن، م.س، ج2، ص283.

]5]. انظر: معرفة، التمهيد يف علوم القرآن، م.س، ج2، ص283.

]6]. انظر: الزرقاين، مناهل العرفان يف علوم القرآن، م.س، ج2، ص70]؛ معرفة، التمهيد يف علوم القرآن، م.س، ج2، ص293-292.



262

القرآن  يف  ومنسوخٍة  ناسخٍة  آياٍت  بوجود  االلتزام  إّن  الثانية:  الّشبهة  ب. 

فََل 
َ
أ تعاىل:  قوله  يناقضه  الذي  األمر  الكرمية؛  آياته  بني  تناٍف  وجود  يستدعي 

.[[[لَوََجُدوا فِيهِ اْختَِلفًا َكثرًِيا ِ َيَتَدبَُّروَن الُْقْرآََن َولَْو َكَن ِمْن ِعنِْد َغرْيِ الَّ
الجواب عنها: إّن االختالف الذي تنفيه اآلية هو االختالف الواقعي، ال الظاهري 

نزولهام  زمن  مالحظة  بعد  واملنسوخ،  الّناسخ  مورد  يف  يرتفع  الذي  الّشكيل؛ 

واملناسبات واملصالح املستدعية لنزول األوىل ثّم الثانية]]].

الحكمة وراء ثبت آية يف املصحف هي منسوخة  الثالثة: ما هي  الّشبهة  ج. 

الحكم؛ لتبقى مجرّد ألفاظ مقروءة؟

الوقوف عىل  آياٍت منسوخٍة تكمن يف  الحكمة وراء وجود  إّن  الجواب عنها: 

مرونة الرّشيعة ومجاراتها للبيئة االجتامعيّة، عىل اختالف الزمان واملكان، يف تدّرٍج 

؛ حتى يتسّنى للّناس االلتزام بها والّسري مع تدرّجها سريًا يسريًا غري طفروّي.  تصاعديٍّ

أضف إىل ذلك أّن االستفادة من اآلية املنسوخة ليست محصورًة يف خصوص 

كونها دليالً عىل الحكم الرّشعي فقط، بل لها حقائق عظيمة وبواطن جليلة خافية 

علينا ال يعلمها إال الله والرّاسخون يف العلم]]].

8. عدد اآليات الّناسخة واملنسوخة:

تبًعا الختالف األقوال يف إمكانيّة  الّناسخة واملنسوخة؛  اختُلَِف يف عدد اآليات 

وقوع الّنسخ وفعليّة وقوعه ورشوطه وأقسامه وأنحائه؛ عىل أقوال هي:

أ. عدم وجود آياٍت ناسخٍة أو منسوخة يف القرآن]]].

]]]. سورة النساء، اآلية 82.

]2]. انظر: معرفة، التمهيد يف علوم القرآن، م.س، ج2، ص294-293.

]3]. انظر: الزرقاين، مناهل العرفان يف علوم القرآن، م.س، ج2، ص52]-53]، 69]-70]؛ معرفة، التمهيد يف علوم القرآن، م.س، 

ج2، ص295-294.

]4]. انظر: معرفة، التمهيد يف علوم القرآن، م.س، ج2، ص295.
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ب. وجود عدٍد قليٍل من اآليات الّناسخة واملنسوخة، من هذه األقوال:

- آية النجوى فقط]]].

جزاء  وآية  اإلمتاع،  وآية  املقاتلني،  عدد  وآية  النجوى،  آية  هي:  آيات،   [0  -

الفحشاء، وآية التوارث باإلميان، وآيات الصفح، وآيات املعاهدة، وآيات تدريجية 

ترشيع القتال]]].

- ]2 آية، منها: اآليات املتقّدم ِذكْرُها]]].

ج. وجود عدد كبري من اآليات الّناسخة واملنسوخة يف القرآن]]].

التعريف مبدخل الّنسخ يف موسوعة القرآن )ليدن(

 )E.Q( ،هو عنوان مدخل يف املجلّد األّول من موسوعة القرآن )Abrogation(

كتبه جان برتون )John Burton( يف مثاين صفحات )PP.]]-9]( وقد بحث يف 

هذا املدخل حول رأي الّشافعي يف مجال الّنسخ، والّنسخ والعلم اإللهي، املستندات 

القرآنيّة للّنسخ، شبهات وإشكاالت عقائديّة عىل التّفسري، القراءات املختلفة، الّنسخ 

والفقه، والّنوع الثّالث من الّنسخ )نسخ الحكم والتاّلوة( تناول )جان برتون( بيان 

مسألة الّنسخ.

يقول يف ذلك: )الّنسخ أو الّناسخ واملنسوخ( عنوان عام يشري إىل مجموعة اآلراء 

والّنظريات يف مجال التّفسري والحديث وأصول الفقه. وقد تأّسست هذه الّنظريات 

بسبب وجود تعارضاٍت كثريٍة وعاّمة بني آيتني، أو حديثني، أو حديث وآية، وكذلك 

بني القرآن والحديث أو الفقه. فالكتاب اإللهّي يحوي تناقضاٍت وال ميكنه أن يقوم 

بحّل مشاكل حياة البرش، وعليه، فال بدَّ من حلِّ هذه التّناقضات، ومفتاح حّل هذه 

]]]. انظر: الخويئ، البيان يف تفسري القرآن، م.س، ص380-373.

]2]. الصالح، صبحي: مباحث يف علوم القرآن، ط0]، بريوت، دار العلم للماليني، 977]م، ص274-273.

ج2،  م.س،  القرآن،  علوم  يف  العرفان  مناهل  الزرقاين،  ج2، ص60-65؛  م.س،  القرآن،  علوم  يف  اإلتقان  السيوطي،  انظر:   .[3[

ص99]-2]2.

]4]. انظر: السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، م.س، ج2، ص58-60؛ الزرقاين، مناهل العرفان يف علوم القرآن، م.س، ج2، ص97].



264

التّناقضات هو البحث التاريخي فيها عىل أساس الرتتيب الزماين(.

ا  فبحسب رأي كثري من املسترشقني فإّن القرآن نصٌّ فيه تناقض. وفكرة الّنسخ إنَّ

هي طريق حلٍّ لهذه املشكلة يف القرآن، والحال أنّه ال يوجد تعارض يف القرآن، كام 

أنّه ال ميكن أن تكون مسألة الّنسخ دليالً عىل وجود التّعارض.

وذكر  وبالعكس  السّنة  ينسخ  القرآن  أّن  قضيّة هل  الكالم يف  )برتون(  وفصل 

ث عن  آراء الّشافعي يف هذا املقام بالّتفصيل، ورشح األنواع الثالثة للّنسخ، وتحدَّ

نسخ التالوة وبقاء الحكم بتفصيل أكرث. وقد اعترب الفقه علّة القول بالّنسخ، ثم 

قال: وعىل سبيل املثال ففي اآلية 240 من سورة البقرة يظهر منها ترشيع مرحلة 

ًدا ويجب عليها البقاء يف  مدتها )2]( شهرًا ال تستطيع املرأة فيها رشًعا الزّواج مجدَّ

بيت زوجها املتوىّف وتكون تحت الحامية فيه. وأّما يف اآلية 234 من سورة البقرة، 

فيبدو أّن هذه املرحلة تقلّصت إىل أربعة أشهر وعرش ليال وقد طُرح هذا الحكم 

ألفاظ كلتا  أّن  أّن اآلية 234 نزلت لتنسخ اآلية 240 مع  الفقه. ومنه نستنتج  يف 

القرآن  آيٍة من  الفقه مع  تضاّد  كان  الحقيقة  املصحف. ففي  اآليتني موجودة يف 

منشأً لفكرة النسخ.

ويعتقد )برتون( أيًضا -من خالل رؤيته ألحكاٍم يف الفقه مل ترد يف القرآن- بأّن 

هذه املوارد دليٌل عىل نسخ آيٍة من القرآن، فيقول: )بالنسبة إىل بعض املوضوعات 

الخاّصة يعرض الفقه أحكاًما ليست مذكورًة يف املصحف العثامين، ويبدو أنّها أُخذت 

من السّنة... كام أّن هناك أحكاًما فقهيًَّة تعارض أحكاًما ذُكرت يف القرآن. واعترب 

بعض العلامء أّن منشأ هذه االختالفات هي السّنة. فيام اعترب بعض آخر منهم أنّه 

قد تأثّر باالستنباطات الفقهيّة، فحصل عندهم اطمئنان أّن سوًرا من القرآن نزلت 

يف مقاطع زمانيّة إاّل أنّها قد ُحذفت من جميع املصاحف وعىل سبيل املثال فإّن 

الحكم الفقهّي للرجم ال ميكن أن يتالءم مع اآلية الثّانية من سورة الّنور... ولكن 

أكرث الفقهاء قبلوا هذا الحكم، وذلك ألنّه موجوٌد يف الفقه الذي ورثوه، واستدلّوا 

عىل أّن هذا املطلب يحيك نسخ حكم املصحف بحكم السّنة. فيام ذكر آخرون أّن 



265

النسخ يف موسوعة القرآن الكريم )ليدن(

أقوال اإلنسان وأفعاله مهام كان له من منزلٍة ساميٍة ال ميكن أن تكون ناسخًة لكالم 

الّشارع، وقد وصل بهم االستدالل إىل أّن حكم الرّجم ال بّد أنه قد نشأ من وحٍي 

ٍر، فحذفت آية الرجم بهذه البساطة من املصحف الرشيف(. قرآينٍّ متأخِّ

الّنزول  عىل  دليالً  واحدة  آية  من  الفقهاء  استنباط  اختالف  موارد  اعترب  وقد 

املتعّدد بحيث نُسخ بعضه. فلقد كان )عروة( متحرّيًا يف حكم الّسعي بني الصفا 

واملروة. فاآلية 58] من سورة البقرة يظهر منها كون الّسعي عمالً اختياريًّا، يقول 

َوَّف بِِهَما. وهذا رأٌي ألهل العراق، يف حني أّن  ن َيَطّ
َ
أ -تعاىل-: فََل ُجَناَح َعلَيْهِ 

ة الحّج واعتباره يتوقّف عىل أداء الّسعي. وعندما تشاور  الفقه املدين يعترب أّن صحَّ

)عروه( مع خالته عائشة، فإنَّها قالت له بأّن رأيه يستلزم قراءة متفاوتة؛ يعني: )ال 

معصية يف عدم أداء الّسعي(، ويحاول )برتون( يف بحث نسخ التالوة وبقاء الحكم 

اإلشارة إىل تأثري بعض اآلراء األصوليّة للّشافعي يف ظهور هذا الّشكل من الّنسخ. 

فهو يُبنّي آية الرجم -التي تُعّد من مصاديق نسخ التالوة وبقاء الحكم- بالتفصيل 

ويورد بحوثًا كثريًة يف أّن مصدر عقوبة الرّجم هل هو القرآن أو السّنة.

يرى )برتون( أّن القرآن قد ُجمع يف حياة الّنبّي وأّن الّنسخ أهم سبب أّدى إىل 

انتقال جمع القرآن إىل ما بعد حياة الّنبّي. ويعتقد )جان برتون( أّن موضوعات 

نسخ التاّلوة والحكم، ونسخ التاّلوة وبقاء الحكم، واختالف قراءة الّصحابة فاقدٌة 

الذين كانوا يف مناظراتهم مع  الفقهاء  ا نشأت يف أذهان  الخارجيَّة، وإنَّ للحقيقة 

الفقهاء اآلخرين يسعون إىل التّمّسك بهذه األمور إلثبات أنَّ أحكامهم الفقهيَّة التي 

 ليس لها مدرك يف نصوص املصحف الفعيل، تستند إىل القرآن، فلو كان الّنبّي

قد جمع اآليات القرآنيّة يف مصحف، فإّن الفقهاء املذكورين مل يكونوا قادرين عىل 

إيراد القول بأّن اختالف قراءات مصاحف الصحابة وحذف الّنصوص من املصحف 

الفعيل يف إطار مشكلني من نسخ التاّلوة. وقد رأوا أّن حّل القضيّة هو يف جعل 

روايات يحذفون فيها دور الّنبّي من دائرة جمع القرآن وينقلون جمع القرآن 

إىل عهد ما بعد حياة الّنبّي وقد قاموا فعالً بذلك، وقد حىك القرن الاّلحق أّن 
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بعض الّصحابة والتّابعني كانوا يعتقدون أّن )الّسعي يف الحج( عمل اختياري.

ويقول  الطربّي: إّن رأي هؤالء ظاهٌر يف أنّه كان مبتنيًا عىل مصحف ابن مسعود 

وابن عباس. ثم استنتج برتون أّن مثل هذا الفهم واالستنباط يجعل وجود وحٍي 

مختلٍف أمرًا رضوريًّا]]].

ويعتقد )جان برتون( أّن نسيان الّنبي هو أحد منطلقات الّنسخ. وتناول 

تحت عنوان: )The Quranicevidence( يف دراسة اآليات 6و7 من سورة األعىل 

ببعض  هذا  رأيه  يؤيّد  أن  وحاول  الّنسخ،  من  نوًعا  واعتربه  )نيس(  كلمة  مفهوم 

األحاديث. وكتب يقول: »وإنَّ املعنى العام للّنسخ هو التغيري والتّبديل وقد اُضيف 

إليه الحذف واإلبطال ضمن حصيلة الّنسخ يف القرآن. ومنشأ فكرة الّنسخ يف القرآن 

واآلية 39 من  األعىل]]]،  اآليات 6و7 من سورة  لتفسري  ويبدو طبًقا  التّفسري  هو 

البقرة]]]  سورة  من   [06 واآلية  اإلرساء]]]،  سورة  من   86 واآلية  الرعد]]]،  سورة 

-حيث استعملت اآليتان األخريتان اصطالح الّنسخ ذاته- أّن هذه االحتامالت كانت 

قد طُرحت، وهي أّن بعض آيات القرآن ميكن أن يكون الّنبّي قد نسيها. وكذلك 

فإّن الّنبّي شخصيًّا ال ميكنه أن يحذف أو يبّدل اآليات، أو تتم الّسيطرة عىل 

الّنهايّئ  القرار  بها يف  املعمول  اإللهيَّة هي  اإلرادة  تكون  بحيث   الّنبّي نسيان 

بشأن نّص الكتاب«]]].

ثانًيا: الّنقد واملناقشة:

وفيام ييل نتناول مطالب جان برتون واّدعاءاته يف مجال االختالف بني أحكام 

[[[. Burton, John, )Abrogation( ,Encyclopaedia Of The Quran. Vol.[.PP.[[ -[9, Collection Of The Quran 

Vol.[ PP.352- 360.

.7) َف ْهَر َوَما َيْ ] .[2َسُنْقرِئَُك فََل تَنَْس (6( إَِل َما َشاء اُل إِنَُّه َيْعلَُم الَْ

.مُّ الِْكَتاِب
ُ
] .[3َيْمُحوا اُل َما يََشاُء َوُيثْبُِت وَِعنَْدهُ أ

.ُد لََك بِهِ َعلَيَْنا َوكِيًل َك ُثمَّ َل تَِ وَْحيَْنا إِلَْ
َ
ي أ ْذَهَبَّ بِالَِّ ] .[4َولَئِْن ِشئَْنا لََ

.ٍء قَِديٌر ِ َشْ نَّ اَل َعَ ُكّ
َ
لَْم َتْعلَْم أ

َ
ْو ِمثْلَِها أ

َ
رْيٍ ِمنَْها أ ِت بَِ

ْ
ْو نُنِْسَها نَأ

َ
] .[5َما نَنَْسْخ ِمْن آيٍَة أ

[6[. IBid.PP.[4- [5.
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القرآن والفقه، وقضيّة تحريف القرآن، واختالف القراءات، والحاالت الثالثة للّنسخ، 

ونسيان الّنبّي، والتي تُعترب أهم الّشبهات.

]ـ ال شّك أبًدا يف أّن االختالف بني أحكام القرآن والفقه أساًسا أمٌر ال معنى له؛ 

وذلك ألّن القرآن هو املصدر األساس للفقه، وهو أكرث املصادر اطمئنانًا، والذي مل 

يحصل فيه أّي تحريٍف أوتغيريٍ، هذا أّوالً. وال شّك يف كون القرآن الكريم املصدر 

األّول للرّشيعة املقّدسة، وهو الحّجة القاطعة بيننا وبني الله تعاىل، التي ال شّك وال 

ريب فيها، كالم الله الذي أنزله عىل عبده ورسوله محمد، وكان يراجعه مع 

أمني الوحي يف كّل شهر من شهور رمضان للتأكّد من سالمته مبًنى ومعًنى]]]، وقد 

بلَّغ نبيُّ اإلسالم القرآن الكريم تبليًغا كاماًل باتّفاق املسلمني، وأمر بحفظه وكتابته 

 وجمعه حال حياته، وأّن ما بني الّدفّتني واملتداول بني املسلمني منذ عهد النبي

مل يزد فيه ومل ينقص منه، وكام يقول العالمة حسن زاده آميل: »واعلم أّن الحّق 

املحّقق املربهن بالرباهني القطعيّة من العقليّة والّنقليّة أّن ما يف أيدي الناس من 

القرآن الكريم هو جميع ما أنزل الله تعاىل عىل رسوله خاتم النبيني محمد بن عبد 

الله وما تطرّق إليه زيادة ونقصان أصالً«]]].

ا كان منشؤها  وثانًيا: إنَّ األحكام املوجودة يف الفقه ومل يتم بيانها يف القرآن، إنَّ

الّروايات، وليس األمر هو أن تكون جميع جزئيّات  أّن هذه األحكام فُهمت من 

األحكام موجودة يف القرآن.

وثالًثا: إنَّ اختالف الفتاوى ناشٌئ من عوامل متعّددة، ومن املقطوع به أّن تعّدد 

الّنزول أو حذف آية من القرآن مل يكن ضمن هذه العوامل.

فتاوى  اختالف  وكذلك  والفقه  القرآن  بني  االختالَف  املسترشقني  اعتبار  وأّما 

الفقهاء من أسباب الّنسخ يف القرآن، فإنَّه يعود إىل أحد الّسببني اآلتيني:

]ـ أنَّهم مل يكونوا عىل اطالٍع كاٍف ومناسٍب بالّنسبة إىل مصادر استنباط الفقه.

]]]- يراجع: صحيح البخاري، ج6، باب كان جربيل يعرض القرآن عىل النبي.

]2]- رسالة يف فصل الخطاب يف عدم تحريف كتاب رب األرباب من مجموعة رسائل عربية، ص]. 
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2ـ أنَّهم يعتقدون بتحريف القرآن ومييلون إىل بيان شواهد عىل أن هناك آية 

أو حكاًم كان يف القرآن ثم ُحذف!

أما بالّنسبة إىل مصادر الفقه، فينبغي القول إنَّه مام الشّك فيه أنَّ أّول طريٍق 

وأهّمه لفهم األحكام اإللهيّة واستنباطها هو كتاب الله -تعاىل- وهو القرآن الكريم. 

قال تعاىل: 

 .[[[ى لِلُْمْسلِِمنَي ٍء َوُهًدى َورَْحًَة َوبُْشَ ِ َشْ
ْلَا َعلَيَْك الِْكَتاَب تِبَْياناً لُِكّ َونَزَّ

ولقد كان املسلمون منذ الّصدر األّول وما زالوا يرجعون بالّدرجة األوىل إىل القرآن 

الكريم الستنباط األحكام اإلسالميّة.

ولكن ينبغي االلتفات إىل أنّه باإلضافة إىل القرآن فإّن الّسّنة -أيًضا- هي من 

مصادر الفقه والسّنة هي قول املعصوم وفعله وتقريره، وقد أُخذت بعض األحكام 

من السّنة. ومن البديهّي أنّه لو تّم بيان حكم يف قول الرّسول األكرم أو ثبت 

ٍة أو تّم التّحّقق من أّن اآلخرين أّدوا  أنه أّدى الوظيفة الّدينيَّة عمليًّا بكيفيٍَّة خاصَّ

الوظيفة الّدينيّة يف حضوره، وقد أيَّدها وقرَّرها وأمضاها عمليًّا من خالل سكوته 

الذي يدّل عىل صّحة ذلك العمل، فإّن كّل هذه الحاالت تكفي الفقيه يك يستند 

إليها يف استنباط األحكام الرّشعيّة. ففي شأن الّسّنة وحّجيتها بشكٍل عاٍم ال يوجد 

خالف بني الفقهاء، وإّنا الخالف بينهم يف جهتني من الّسّنة: األوىل: هل أّن الحجيّة 

إّنا هي للّسّنة الّنبويّة فقط أو تشمل السّنة املرويّة عن األمئة املعصومني أيًضا؟ 

فأهل الّسّنة يعتربون الّسّنة الّنبويّة فقط حّجة، فيام يستند الشيعة –كذلك- إىل 

قول وفعل وتقرير األمئة األطهار أيًضا بحكم بعض اآليات واألحاديث املتواترة 

الّنبّي  قول  جملتها:  ومن  أيًضا،  الّسّنة  أهل  رواها  والتي   ،األكرم الّنبّي  عن 

األكرم: )إين تارك فيكم الثقلني: كتاب الله وعرتيت أهل بيتي ما إن متسكتم بهام 

لن تضلّوا أبداً(]]].

]]]. سورة النحل، اآلية 89

جري يف )ترتيب األمايل()738(. ]2]. أخرجه الرتمذي )3788(، والَفَسوي يف ))املعرفة والتاريخ(( )]/536(، والشَّ
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األحكام  الستنباط  أساٌس  مصدٌر  القرآن  أّن  هي  باالهتامم  الجديرة  والّنقطة 

الرّشعيّة والقوانني اإللهيّة، بحيث إنَّه ال ينبغي أن يكون هناك أّي حكٍم يخالف 

القرآن كام قال رسول الله: )ما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله 

فدعوه(]]].

فلقد كان املسلمون منذ صدر اإلسالم وما زالوا يرجعون يف استنباط األحكام 

اإلسالميّة إىل القرآن الكريم بالّدرجة األوىل]]].

غري  أمٌر  هو  بل  له،  معنى  ال  والقرآن  الفقه  بني  املخالفة  اّدعاء  فإنَّ  وعليه، 

. وكذلك فإّن سبب وجود بعض األحكام يف الفقه ولكّنها مل ترد يف القرآن  منطقيٍّ

واضح أيًضا، وذلك ألّن تلك األحكام أخذت من سائر املصادر األخرى غري القرآن وال 

عالقة لهذه املسألة بقضيّة الّنسخ.

2ـ رّد شبهة تحريف القرآن

إنَّ بقاء القرآن محفوظًا من التّحريف مورد تأييد علامء الفريقني، وأورد علامء 

اإلسالم عىل عدم تحريف القرآن أدلًّة نقليًّة )القرآن والّروايات( وأدلًّة عقليًّة وأدلًّة 

تاريخيًّة ومن جملة هذه األدلّة نشري فيام ييل إىل بعضها:

شهادة التّاريخ. ]

رضورة تواتر القرآن. 2

قضيّة إعجاز القرآن وبقاء التّحّدي الذي قّدمه.. 3

الضامنة اإللهيَّة يف اآلية 9 من سورة الرعد.. 4

عرض روايات التحريف عىل القرآن الكريم ورّدها.. 5

نصوص أهل البيت الّدالّة عىل عدم تحريف القرآن.. 6

]]]. الكليني، محمد: الكايف، ال ط، طهران، دار الكتب اإلسالمية، 407]هـ، ج]، ص69.

]2]. اإليازي، محمد عيل: فقه پژوهيش قرآن، قم، دار النرش يف مكتب اإلعالم اإلسالمي، 380]هـ ش، ص235.
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رّد . 7 وبيانه عىل  يدّل رشحه  والذي  الفريقني،  لكبار علامء  اإلجامعي  الّرأي 

التحريف]]].

ولكن املسترشقني قبلوا الرأي القائل بتحريف القرآن نظرًا للّدوافع التي عندهم، 

.[[[فقالوا إنَّ القرآن تعرّض للتّحريف بعد وفاة الّنبّي

وأّما مخالفة حكم الرّجم لآلية الثانية من سورة النور]]]، فإنَّا النصباب الحكم 

من كلتا اآليتني عىل موضوع مختلف، فحكم الرّجم استُنبط ونُقل من الّسّنة وهو 

خاص بالزّاين الذي كان متزّوًجا وله زوج أّوالً. 

وثانيًا: أن يكون قادًرا عىل إتيان زوجه بأن ال يكون مسافرًا أو يكون هناك عذر 

آخر يتناىف ويتعارض مع إمكان اإلتيان كالعادة الّشهريّة أو كون الزوج ناشزًا أو 

عنيًنا. 

فبعد حصول هذه الرّشوط يستحّق هذا الرّجل أو املرأة املتزّوجة بالزّوج الحالل 

وغري املمنوع منه إذا ارتكب الزنا وأقّر به أربع مرات يف جّو من الحريّة، أو شاهد 

عمليّة الزّنا بخصوصيتها أربعة شهود عدول، وشهدوا عند الحاكم بذلك وبهذا فإّن 

حكم الرّجم ال يتناىف مع اآلية الثانية من سورة الّنور وإنا هي تخّصصها.

3ـ اختالف القراءات واالستنتاج

اختالف  ألّن  وذلك  عجيٌب؛  كالٌم  فهو  االستنتاج  اختالف  بشأن  ذُكر  ما  وأّما 

االستنتاج ال ميكن أن يكون أبًدا مبعنى اختالف الّنزول، فالقرآن نصٌّ ثابٌت، وللعلامء 

والفقهاء استنباطهم، وأحيانًا يكون االستنباط مؤيًَّدا بإحدى القراءات، وهم يوردون 

اسم تلك القراءة.

َفا َوالَْمْرَوةَ ِمْن َشَعائِرِ الِ  وأّما بالنسبة إىل اآلية 58] من سورة البقرة: إِنَّ الصَّ

]]]. معرفت، محمد هادي، صيانة القرآن من التحريف، طهران، وزارة الخارجية، 379]هـ ش، ص60-35.

]2]. نولدكه، تئودور: تاريخ القرآن، املرتجم: تامر، جورج، زوريخ، دار نرش جورج أملز، 2000م، الجزء2، ص7]9-3]3.

] .[3الزَّانِيَُة َوالزَّايِن فَاْجلُِدوا كُلَّ َواِحٍد ِمْنُهامَ ِمائََة َجلَْدٍة َواَل تَأُْخْذكُْم ِبِهامَ َرأْفٌَة يِف ِديِن اللِه إِْن كُْنتُْم تُْؤِمُنوَن ِباللَِّه َوالْيَْوِم اآَلِخِر 

.َولْيَْشَهْد َعَذابَُهاَم طَائَِفٌة ِمَن الُْمْؤِمِننَي



271

النسخ يف موسوعة القرآن الكريم )ليدن(

فَإِنَّ  َع َخرْياً  َتَطوَّ َوَمْن  بِِهَما  وََّف  َيطَّ ْن 
َ
أ َعلَيْهِ  ُجَناَح  فََل  اْعَتَمَر  وِ 

َ
أ اْلَيَْت  َفَمْن َحجَّ 

اَل َشاكٌِر َعلِيٌم فمع أّن ظاهر اآلية حيث جاء فيها تعبري )ال جناح( يشري إىل أّن 
هذا العمل )السعي بني الصفاء واملروة( اختيارّي، ولكّننا إذا دقّقنا الّنظر يف شأن 

نزول اآلية يتَّضح لنا أّن هذا التعبري إّنا جاء من باب )رفع توّهم الحظر(؛ وذلك 

ألّن املسلمني يف عمرة القضاء طلبوا مهلة ثالثة أيام من املرشكني إلزالة األصنام من 

الكعبة ومن جبيل )الصفاء واملروة( ليتمّكنوا من أداء مراسم الحّج بسهولة. وبعد 

مرور ثالثة أرجع املرشكون األصنام، يف حني أّن بعض املسلمني مل يتمّكنوا من أداء 

الّسعي بني الّصفاء واملروة خالل تلك األيام ألعذاٍر كانت عندهم، ولهذا وقعوا يف 

حرج، فنزلت اآلية املذكورة لتقول لهم ال مانع من الساعني بينهام وال بأس عليهم 

حتى وإن كانت األصنام فوقهام. وبناًء عىل هذا فإّن مثل هذا التعبري )فال جناح( 

ال يتناىف مع وجوب الّسعي]]]. 

بقضيّة  له  –أيًضا- ال عالقة  آية  الفقهي من  االستنتاج  اختالف  أّن  ُعلم  وبهذا 

الّنسخ أو التّحريف.

4ـ مناقشة الحاالت الثالث للّنسخ 

يف قضيّة الّنسخ هناك ثالث حاالت ميكن تصّورها نبحثها فيام ييل:

أـ نسخ الحكم والتالوة:

ويف هذه الّصورة يُنسخ كلٌّ من الحكم والتالوة ويُّدعى أّن اآلية التي كانت من 

القرآن سابًقا فإنّها ليست فيه اآلن.

مبعنى أّن الحكم ولفظ اآلية  ُمحيا من القرآن بعد النسخ]]]. 

ويرى الزرقاين وجود هذا الّنوع من الّنسخ إجامعيًّا. وبهذا الّصدد فقد ورد خرٌب 

عن عائشة أّن آية كانت يف القرآن رصَّحت بأنَّ عرش رضعات للطفل الرضيع توجب 

]]]. الطربيس، مجمع البيان يف تفسري القرآن، م.س، ج]، ص240؛ الطباطبايئ، امليزان يف تفسري القرآن، م.س، ج]، ص388-385.

]2]. الزرقاين: مناهل العرفان يف علوم القرآن، م.س، ج2، ص0]].
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الحرمة، ثم نُسخت هذه اآلية بعد ذلك بآيٍة أخرى جاء فيها أنَّ خمس رضعات 

موجبة للحرمة]]].

كانت  دون حكم  قراءة  واملنسوخة  وحكاًم  قراءة  للعرش  الناسخة  أنَّ  وذكروا 

موجودة حتى ما بعد وفاة الّنبّي وكانت ثابتة يف الّنّص القرآين، ولكنه بعد وفاة 

الّنبّي زالت من القرآن بسبب أكل املعز لها]]]. 

االحتامالت  هذه  أّن  املجال]]]،  هذا  يف  االختصاص  أهل  من  الكثري  ذكر  وقد 

والّدعاوى غري مقبولة]]]؛ وذلك ألنّه كيف ميكن آلياٍت من القرآن التي كانت مورًدا 

لالستنساخ والتاّلوة والحفظ من ِقبَل املسلمني أن تزول كامالً من الوجود فجأة بعد 

وفاة الّنبّي بأكلها من قبل َمعز، هذا كلّه عالوة عىل أنّه يبدو أّن قبول هذه 

الّرواية يستلزم قبول تحريف القرآن أيًضا.

ب ـ نسخ الحكم وبقاء الّتالوة:

ذكر املتقّدمون موارد عديدًة إلثبات هذا الّنوع]]]، كام أنهم ألّفوا كتبًا مستقلًّة 

بهذا الّشأن، منها: الّناسخ واملنسوخ يف كتاب الله العزيز للنحاس، ونواسخ القرآن 

البن الجوزي]]].

والّدليل األصيّل للموافقني هو وجود شبهة التّنايف يف بعض اآليات، والحال أّن 

هذا االّدعاء يف أكرث موارده ناقشه العلامء املعارصون، ومن جملتهم الّسيّد الخويئ 

)ره( حيث ناقش جميع اآليات التي ذُكرت يف املقام )سورة املجادلة آية النجوى 

]]]. الرتمذي: سنن الرتمذي ج2، ص309.

]2]. ابن ماجة القزويني: سنن ابن ماجة ج] ص626.

]3]. الباقاليّن، محمد بن طيب: االنتصار للقرآن، بريوت، دار ابن حزم، 422]هـ، ج]، ص406-407؛ الزركيش، الربهان يف علوم 

القرآن، م.س، ج2، ص40-39.

]4]. انظر: معرفت: صيانة القرآن من التحريف، م.س، ص65]؛ العرييض، عيل حسن: فتح املنان يف نسخ القرآن الكريم، مرص، 

مكتبة الخانجي، 973]م، ص230-223.

]5]. انظر: السيوطي: اإلتقان، م.س، ج2، ص60-58.

]6]. انظر: السيد الخويئ: البيان يف تفسري القرآن، م.س، ص284.
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2]( واعتربها من املحكامت وأّن حكمها نافذ بسبب عدم وجود التّنايف]]]؛ وعىل 

وآيات  املرشكني(  تعرّف  عن  )الصفح  الّصفح  آيات  أّن  يعتقد  فإنَّه  املثال،  سبيل 

أّن  عىل  عالوة  هذا  الخاص.  مبقامها  منهام  كّل  وترتبط  متضاّدتني،  ليستا  الجهاد 

املسلمني رعاية  وأنّه يجب عىل  اإلسالم،  األّوليّة يف  دامئًا من األصول  يُعدُّ  الّصفح 

نسخ  فال  وعليه  الّصدر،  وضيق  والخّسة  الّشّدة  من  أكرث  والحلم  الّصفح  جانب 

بحال  والقتال  الّصفح  املسلمني وضعفهم، وعدم  بحال  يرتبط  والّصفح  املورد،  يف 

قّوتهم، وهذا من اختالف الحكم باختالف املوضوع]]].

 وأما آية الّنجوى )سورة املجادلة، اآلية 2]( فقد ادَّعى نسخها؛ وذلك ألنّه عىل 

أساس هذه اآلية فقد أمر املؤمنون يف البداية أنَّهم كلاّم أرادوا الّسؤال والحديث 

الخاّص مع الّنبّي فإّن عليهم أن يدفعوا صدقة، ثم اُلغي هذا الحكم الوجويب]]]، 

يزاحموا  لِئاّل   الّنبّي عهد  يف  املسلمني  لرتبية  كان  ا  إنَّ األمر  هذا  أّن  والحال 

ويف  اآلية]]]،  هذه  بنزول  الّنكتة  هذه  إىل  املسلمون  التَفَت  وقد  عبثًا،   الّنبّي

الوقت ذاته فإّن هذه الّنكتة قامئٌة دامئًا حتى تقترص مراجعة الرؤساء واملسؤولني 

عىل حاالت املسائل املهّمة والكبرية، وليس يف كّل مسألة حتى الصغرية منها وغري 

املهّمة. هذا وقد اعترب السيد الخويئ أّن آية النجوى )سورة املجادلة، اآلية 2]( هي 

املصداق الوحيد لهذا الّنوع من الّنسخ، ويرى أّن هذه اآلية نُسخت قطًعا وأّن اآلية 

التي نسختها هي اآلية 3] من سورة املجادلة]]].

ت ـ نسخ التالوة دون الحكم:

الّنوع من الّنسخ محي لفظ اآلية وتالوتها وبقي الحكم]]]. وقد نُقل  يف هذا 

]]]. الخويئ، البيان يف تفسري القرآن، م.س، ص286 فام بعد.

]2]. راجع: الخويئ، البيان يف تفسري القرآن، م.س، ص359-360؛ معرفت، هادي، تلخيص التمهيد.

]3]. انظر: الطويس: التبيان يف تفسري القرآن، م.س، ج9، ص552.

]4]. ر.ك: سيد قطب، يف ظالل القرآن، م.س، ج6، ص3]35؛ معرفت، التمهيد، م.س، ج2، ص300

]5]. الخويئ، البيان يف تفسري القرآن، م.س، ص286.

]6]. السيوطي: االتقان، م.س، ج2، ص66.
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بهذا الّصدد عن عمر بن الخطّاب بشأن رجم الّشيخ والّشيخة الزّانيني]]] أّن هناك 

يقرأها  عمر  وكان  سبٍب،  دون  من  ُحذفت  وقد  القرآن،  يف  موجودًة  كانت  آية 

مراًرا وكان يرُّص عىل إدراجها يف املصحف ثانية، إاّل أنَّ أحًدا مل يقبل قيامه بذلك 

العمل]]]، إال أّن البعض مل يقبل هذه الرواية ومنهم الزركيش]]]. مع أّن جمهور 

أهل الّسّنة قِبل هذه الّرواية بل جمهورهم قِبل هذا الّنوع من نسخ التالوة.

وأّما عند الشيعة فإّن مثل هذا الّنسخ محال، وذلك ألنّه يستلزم تحريف القرآن، 

 يقول السيد الخويئ: إّن نسخ التاّلوة هذا إما أن يكون قد وقع من رسول الله

وإما أن يكون ممن تصّدى للزّعامة من بعده، فإن أراد القائلون بالّنسخ وقوعه 

من رسول الله فهو أمر يحتاج إىل اإلثبات. وقد اتّفق العلامء أجمع عىل عدم 

جواز نسخ الكتاب بخرب الواحد، وقد رّصح بذلك جامعة يف كتب األصول وغريها، 

بل قطع الشافعي وأكرث أصحابه، وأكرث أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالّسّنة 

جامعة  إّن  بل  عنه،  الّروايتني  إحدى  يف  حنبل  بن  أحمد  ذهب  وإليه  املتواترة، 

فكيف  ذلك  وعىل  وقوعه.  منع  املتواترة  بالّسّنة  الكتاب  نسخ  بإمكان  قال  ممن 

إىل  الّنسخ  نسبة  أّن  مع  الّرواة؟  هؤالء  بأخبار   الّنبّي إىل  الّنسخ  نسبة  تصّح 

الّنبّي تنايف جملًة من الّروايات التي تضّمنت أّن اإلسقاط قد وقع بعده. وإن 

أرادوا أّن الّنسخ قد وقع من الذين تصّدوا للزّعامة بعد الّنبّي فهو عني القول 

بالتّحريف. وعىل ذلك فيمكن أن يُّدعى أّن القول بالتّحريف هو مذهب أكرث علامء 

أهل الّسّنة؛ ألنّهم يقولون بجواز نسخ التاّلوة. سواء أنسخ الحكم أم مل ينسخ، بل 

ترّدد األصوليون منهم يف جواز تالوة الجنب ما نسخت تالوته، ويف جواز أن ميّسه 

عدم  إىل  املعتزلة  من  طائفٌة  ذهبت  نعم  الجواز.  عدم  بعضهم  واختار  املحدث. 

الّسّنة أنكروا نسبة  التاّلوة. ومن العجيب أّن جامعة من علامء أهل  جواز نسخ 

القول بالتحريف إىل أحد من علامئهم، حتى أّن األلويس كّذب الطربيس يف نسبة 

]]]. ابن حنبل الشيباين، مسند أحمد، ج5، ص83]و32].

م.س، ج2،  اإلتقان،  الرواية،  السيوطي هذه  قبل  وقد  التحريف، م.س، ص59]-]6]؛  القرآن من  انظر: معرفت، صيانة   .[2[

ص67-66.

]3]. الزركيش، الربهان يف علوم القرآن، م.س، ج2، ص35.
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القول بالتّحريف إىل الحشويّة، وقال: »إّن أحًدا من علامء أهل الّسّنة مل يذهب 

إىل ذلك«]]].

رأي برتون:

التاّلوة وبقاء الحكم إىل اإلشارة إىل تأثري  يسعى )جان برتون( يف بحث نسخ 

بعض اآلراء األصوليَّة للشافعي فبظهور هذا الّشكل من الّنسخ وتكوُّنه فقد بنّي آية 

الرّجم بالتفصيل وذكر بهذا الصدد مطالب كثرية حول هل أّن مصدر عقوبة الرّجم 

هو القرآن أو الّسّنة.

)Burton ))Abrogation(( Encyclpaedia Of The Quran, Vol.[.P.[7(

عاء، وهو أّن  وعىل كّل حاٍل فإّن نسخ التاّلوة وبقاء الحكم يشري إىل هذا االدِّ

املنقولة  املتون  يف  األحكام  لهذه  أثر  وال  قرآيّن،  منشؤها  الفقهيّة  األحكام  بعض 

للقرآن )املصحف( عالوًة عىل أنّه يف بعض املوارد نظري عقوبة الرّجم، فإنَّ الحكم 

املُبنيَّ يف املصحف يكون عىل الضّد منها. والخالصة، فإّن هذا األسلوب من الّنسخ 

يحيك الّسعي لعرض توجيهات نظريّة من منٍت خيايلٍّ مجعول. وكام مّر سابًقا فإّن 

نسخ التاّلوة وبقاء الحكم يواجه مشاكل خاّصة، فإذا نُسخت تالوة آية واقًعا فإّن 

الحكم املستنبط منها حكم فاقد لالعتامد عىل مصدٍر موثٍّق موجود، ولهذا فإّن 

الكثري من العلامء مل يقبلوا هذا الّنوع من الّنسخ أبًدا.

5ـ نسيان الّنبّي باعتباره سبًبا لفكرة الّنسخ:

اعترب )جان برتون( نسيان الّنبّي أحد منطلقات )عوامل( الّنسخ، وتصّدى 

األعىل  سورة  من  6و7  لآليتني  بحثه  يف   The quranic evidence عنوان:  تحت 

ملفهوم كلمة )نيس( واعترب ذلك نوًعا من الّنسخ وحاول أن يُسند رأيه هذا ببعض 

إليها  التغيري والتبديل، وقد اُضيف  العام للّنسخ هو  إّن املعنى  األحاديث، فقال: 

القرآن  الّنسخ يف  فكرة  القرآن، ومنشأ  الّنسخ يف  واإلبطال ضمن حصيلة  الحذف 

البيان، م.س، ص285؛ السبحاين، جعفر: النسخ والبداء يف الكتاب والسنة، بريوت، دار الهادي، 8]4]هـ،  ]]]. راجع: الخويئ، 

ص3]-4].
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هو التفسري، ويبدو طبًقا لتفسري اآليات 6و7 من سورة األعىل، واآلية 39 من سورة 

الرعد، واآلية 86 من سورة االرساء، واآلية 06] من سورة البقرة -حيث استعملت 

اآليتان األخريتان اصطالح النسخ ذاته- أّن هذه االحتامالت كانت قد طُرحت، وهي 

أّن بعض آيات القرآن ميكن أن يكون الّنبّي قد نسيها.

تتم  أو  اآليات،  يبّدل  أو  يحذف  أن  ميكنه  ال  شخصيًّا   الّنبّي فإّن  وكذلك 

بها يف  املعمول  اإللهيّة هي  اإلرادة  الّنبّي بحيث تكون  الّسيطرة عىل نسيان 

القرار الّنهايئ بشأن نّص الكتاب.

)Burton ”Abrogation“ , Encyclopaedia Of The Quran, Vol.[.PP.[4- [5(

النقد واملناقشة:

إّن الوارد يف سورة األعىل هو )سنقرئك فال تنىس( وهو وعٌد إلهيٌّ بعدم نسيان 

ا قوله تعاىل يف اآلية )7(  عى. أمَّ الّنبّي للقرآن، يف اآلية )6( شاهد عىل خالف املدَّ

)إالَّ ما شاء الله( فال يعني نسيان رسول الله لجزٍء من القرآن، بل يعني أنَّ قدرة 

د قدرته، وأنَّ البرش مع القضاء محتاجون إىل  الله مطلقة وأنَّ قضاءه املحتوم ال يقيِّ

الله تعاىل.

عن  أجنبيٌّ  فهو  باطٌل،   الّنبّي لنسیان  معلول  الّنسخ  بأّن  االّدعاء  وإن 

بنا  باطل. ويجدر  به  والقول  التاّلوة غري مقبول،  الّنسخ؛ وذلك ألّن نسخ  مفهوم 

دراسة اآليات املذكورة بشأن نسيان الّنبّي ليتّضح األمر بقوله -تعاىل- يف اآلية 

06] من سورة البقرة: ما ننسخ من آية أو نُنسها نأِت بري منها أو مثلها ألم تعلم 

.أّن ال ع ك شء قدير
عندما ُغرّي حكم التّوّجه إىل القبلة وأوجب الله -تعاىل- عىل املسلمني التوّجه 

نحو الكعبة، قال اليهود: إذا كانت القبلة األوىل صحيحة فام الّداعي لألمر الثاين؟ 

وإذا كان األمر الثاين صحيًحا فاألعامل السابقة للمسلمني باطلة. فأراد القرآن تسلية 

قلوب املسلمني وتوضيح األمر وبيانه، فذكر أّن الله -تعاىل- ال ينسخ حكاًم أو يؤّخر 
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نسخه إاّل ويجعل مثله أو أفضل منه محلّه )التفسري األمثل )فاريس( ج] ص388(.

ا  تحّدثت اآلية عن الّنسخ واإلنساء؛ فأّما النسخ )ما ننسخ( -هنا- فليس مختصًّ

باألحكام الرّشعيّة وإنا يشمل التكوينات أيًضا]]].

ويف النتيجة فإّن قوله -تعاىل- يكون معناه: أننا إذا نسخنا آية، فسنأيت مبثلها أو 

أفضل منها وهذا إشارة إىل األحكام أو إذا نسخنا معجزة أحد األنبياء، فإنّنا سنعطي 

للّنبّي الاّلحق معجزة أجىل وأوضح.

ويجدر االنتباه إىل أنّه يف بعض الّروايات التي وردت يف تفسري اآلية املذكورة 

فإنّنا نرى أن )نسخ اآلية( فرُّس مبوت إمام ومجيء إمام آخر خلًفا له. وبالطبع فإّن 

هذا من باب بيان أحد املصاديق، وليس ألجل تحديد املفهوم الواسع لآلية]]] .

وبناء عىل هذا فإّن أحد مصاديق هذه اآلية هو نسخ اآلية، سواء أكان مبعنى 

الّنسخ االصطالحي أم مبعنى الّنسخ املرشوط، ومع أنّه ميكن ملنكري الّنسخ اّدعاء 

لها  أّن هذه اآلية هي بشأن نسخ أحكاٍم رشعيٍّة بأحكاٍم رشعيٍّة أخرى وال عالقة 

ة الّنسخ يف اآليات. بحجَّ

وأما اإلنساء يف قوله -تعاىل-: نُنسها فاإلنساء يف اللغة من مادة نََسأ مبعنى 

التأخري]]] أو من مادة نىس مبعنى اإلجبار عىل الرتك]]]، أو اإلزالة من الّذهن]]]. 

إذا  أنّه  هنا  واملقصود  فقال:  التأخري  اإلنساء مبعنى  األمثل  تفسري  واعترب صاحب 

نسخنا آية أو أّخرنا نسخها استناًدا ملصالح، فإنّنا نأيت بأفضل منها أو مثلها. وعليه، 

فإنَّ )ننسخ( إشارة إىل الّنسخ عىل املدى القصري، و)نُنسها( إشارة إىل الّنسخ عىل 

املدى البعيد]]].

]]]. الطباطبايئ، امليزان يف تفسري القرآن، م.س، ج]، ص252.

]2]. مكارم الشريازي، نارص: التفسري األمثل )فاريس(، طهران، دار الكتب اإلسالمية، ]37]هـ ش، ج]، ص393.

]3]. ابن منظور، محمد بن مكرم: لسان العرب، قم، دار نرش )أدب الحوزة(، 405]هـ، ج]، ص67]

]4]. الفيومي، أحمد بن محمد: املصباح املنري، قم، مؤسسة دار الهجرة، من دون تاريخ، ج2، ص604.

]5]. الراغب االصفهاين، مفردات الفاظ القرآن، م.س، ص804.

]6]. الشريازي، التفسري االمثل، م.س، ج] ص393.
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الّنسيان  مادة  )نُنسها( من  فعدَّ  الرّتك،  اإلنساء مبعنى  املفرّسين  وجعل بعض 

مبعنى الرّتك وليس الغفلة، يعني نرتكها من دون تغيري وتبديل ونرتكها كام هي]]].

وبحسب هذين الرأيني فال يُطرح يف البني الّنسيان أصالً، ويكون اّدعاء املسترشقني 

باطالً متاًما. واعترب بعض املفرّسين اإلنساء مبعنى )اإلذهاب عن العلم والنسيان(؛ 

يقول العالمة الطباطبايئ: )واإلنساء إفعال من النسيان وهو اإلذهاب عن العلم كام 

أّن الّنسخ هو اإلذهاب عن العني، فيكون املعنى: ما نُْذِهب بآية عن العني أو عن 

العلم، نأت بخري منها أو مثلها(]]].

وتجدر اإلشارة إىل أّن رأي العاّلمة الطباطبايئ يبتني عىل املقّدمات التالية:

]ـ إّن كلمة )آية( يف هذه اآلية ال تختص باآليات الترشيعيّة، أي: آيات القرآن، 

بل تشتمل اآليات التكوينيّة أيًضا.

من   املعصومي واألمئّة   الّنبّي وجود  جملتها:  ومن  األمور  بعض  إنَّ  2ـ 

اآليات الكبرية لله تعاىل.

3ـ إّن املقصود من نسخ اآلية إزالة اآليات التّكوينيّة والترّشيعيّة، وهو معنى 

أعم من الّنسخ االصطالحي، وعليه فيكون معنى اآلية: عندما يزيل الله -تعاىل- 

وعلم  ذهن  من  يخرجها  أو  آية،  كونها  من  املنت  من  اآلية  فتخرج  آياته  من  آية 

املعنى ال يشمل  بهذا  أو مثلها. واإلنساء  بأفضل منها  يأيت  -تعاىل-  فإنَّه  اإلنسان، 

ْو 
َ
أ نَْها  ِمّ رْيٍ 

ِت ِبَ
ْ
ْو نُنِسَها نَأ

َ
أ الّنبّي وذلك ألّن قوله -تعاىل: َما نَنَسْخ ِمْن آيٍَة 

ِمثْلَِها مدين. يف حني أّن الله -تعاىل- أنزل قوله: َسُنْقرِئَُك فَل تَنَْس إِل َما َشاَء 
)سورة األعىل، اآليتان 6-7( يف مكة، وقد ضمنت اآلية ووعدت بعدم نسيان  اَلُّ
رسول الله، وال شّك أّن وعد الله ال يختلف. وتجدر اإلشارة إىل أّن االستثناء يف 

 ليس دليالً عىل وقوع النسيان عند رسول الله  قوله -تعاىل-: إِل َما َشاَء اَلُّ

وإنا يعطي هذا االستثناء إمكان النسيان عند الّنبّي إذا شاءت اإلرادة اإللهيّة. 

]]]. مغنية، محمد جواد، تفسري القرآن الكريم، م.س، ج]، ص70].

]2]. الطبطبايئ، امليزان، م.س، ج]، ص250.
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وبعبارة أخرى فإنّها تشري إىل قدرة الله -تعاىل- بجعل الّنبّي ينىس]]].

ويف الحقيقة إنَّ الله -تعاىل- يف مقام االمتنان عىل الّنبّي األكرم يف سورة األعىل، 

 .واالستثناء إّنا كان فقط إلثبات القدرة اإللهيّة وإاّل مل يكن هناك امتنان عىل الّنبّي

ويف النتيجة فإّن اآلية ال تنسب الّنسيان إىل الّنبّي األكرم بأّي وجٍه كان.

وأّما اآلية التّاسعة والثالثون من سورة الرعد: َيْمُحو اَلُّ َما يََشاُء َوُيثْبُِتۖ  وَِعنَدهُ 

ُمّ الِْكَتاِب فإنّها وردت بشأن نزول املعجزات أو الكتب الّساموية عىل األنبياء، ويف 
ُ
أ

الوقت ذاته تطرح قضيّة عموم املحو واإلثبات ونسخ الرّشائع مصداقًا لها]]].

وعليه فال داللة فيها عىل أّن النبي يُصاب بالّنسيان وأّن هذا الّنسيان سبب 

للنسخ.

ِي  بِاَلّ َلَْذَهَبَّ  ِشئَْنا  َولَئِن  اإلرساء:  سورة  من  والثامنون  السادسة  اآلية  وأّما 

لسَت  أنَت   :للّنبّي تقول  فهي   ،َوكِيًل َعلَيَْنا  بِهِ  لََك  َتُِد  َل  ُثَمّ  إَِلَْك  وَْحيَْنا 
َ
أ

مستقالً يف اإلتيان بهذا القرآن وإنا نحن الذين أتيناك به، وإذا أردنا فإننا نسرتجعه 

منك. وبعبارة أخرى هي ال تدل عىل أّن من املمكن أن يأخذ الله -تعاىل- هذه 

الرحمة من الّنبّي عمليًّا، وإّنا تدّل عىل أّن الّنبّي ليس له من ذاته يشء، 

وإّنا علمه والوحي الّساموي كلّه من ِقبَل الله -تعاىل-، ويرتبط مبشيئته تعاىل]]].

السادسة  اآليتان  لها بدعوى املسترشقني. وأّما  أيًضا ال عالقة  اآلية  وعليه فهذه 

والسابعة من سورة األعىل: َسُنْقرِئَُك فََل تَنَْس 6 إَِلّ َما َشاَء اَلُّ إِنَُّه َيْعلَُم اْلَْهَر 

َوَما َيَْف فهي يف الحقيقة تدّل عىل بيان ِمّنٍة إلهيّة للنبي األكرم، وكلُّ تفسريٍ 
يخالف هذا األمر ليس صحيًحا. وتقول اآلية: أّن الذي أرسلك لهداية الّناس بهذه 

يبّت نقش هذه اآليات يف صدرك  الذي  الذي يحفظها ويحرسها، وهو  اآليات هو 

]]]. الطبطبايئ، امليزان، م.س، ج]، ص254.

]2]. الشريازي، التفسري األمثل، م.س، ج]، ص]24.

]3]. م.ن، ج2]، ص272.
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الطّاهر بحيث لن يصيبها أبًدا غبار النسيان، فهي تعد الّنبّي بعدم الّنسيان. وأّما 

االستثناء فهو يف مقام بيان عموم القدرة اإللهيّة وإطالقها كاالستثناٍء يف اآلية السابقة 

َنّةِ َخادِلِيَن  ِيَن ُسعُِدوا فَِف اْلَ ا اَلّ َمّ
َ
متاًما، وكاالستثناء يف اآلية 08] من سورة هود: َوأ

 .رُْض إَِلّ َما َشاَء َرُبَّكۖ  َعَطاًء َغرْيَ َمُْذوٍذ
َ
َماَواُت َواْل فِيَها َما َداَمِت الَسّ

وعىل كّل حال فإنَّ اآليتني املذكورتني تبيّنان ثبوت قدرة الله -تعاىل- يف جميع 

األحوال مع أنّه -تعاىل- ذكر عموم قدرته يف بعض املوارد. يقول العاّلمة الطباطبايئ 

بهذا الصدد: قوله: َسُنْقرِئَُك فََل تَنَْسوعٌد من الله -تعاىل- لنبيّه أن مُيّكنه 

من العلم بالقرآن وحفظه عىل ما اُنزل بحيث يرتفع عنه النسيان فيقرؤه كام أُنزل 

استثناء    اَلُّ َشاَء  َما  إَِلّ    إليه. وقوله:  الوحي كام أوحي  تبليغ  املالك يف  وهو 

مفيد لبقاء القدرة اإللهيّة عىل إطالقها، وأّن هذه العطّية وهي اإلقراء بحيث ال 

إنسائك، بل هو  بعُد عىل  يقدر  باإلعطاء بحيث ال  ينقطع عنه سبحانه  تنىس ال 

باٍق عىل إطالق قدرته له أن يشاء إنساءك متى شاء وإن كان ال يشاء ذلك فهو 

َنّةِ َخادِلِيَن فِيَها َما َداَمِت  ِيَن ُسعُِدوا فَِف اْلَ ا اَلّ َمّ
َ
نظري االستثناء الذي يف قوله: َوأ

َرُبَّك ۖ َعَطاًء َغرْيَ َمُْذوٍذ. وليس املراد باالستثناء  َما َشاَء  إَِلّ  رُْض 
َ
َواْل َماَواُت  الَسّ

إخراج بعض أفراد النسيان من عموم النفي، واملعنى سنقرئك فال تنىس شيئاً إاّل ما 

شاء الله أن تنساه وذلك أّن كل إنسان عىل هذه الحال يحفظ أشياء وينىس أشياء 

بينه وبني غريه،  فال معنى الختصاصه بالنبي بلحن االمتنان مع كونه مشرتكاً 

فالوجه ما قّدمناه]]].

الّنبّي  نسيان  عىل  ن  تدالَّ ال  فإنَّهام  لآليتني  الّصحيح  التّفسري  فبحسب  وعليه، 

األكرم، بل إنّها تنفيان بشكٍل واضٍح وأكيٍد احتامل الّنسيان أيًضا. وعليه فإذا 

كان لشخٍص فهٌم خاطٌئ لآلية، فإنّه ال ينبغي نسبة ذلك إىل القرآن.

]]]. الطبطبايئ، امليزان، م.س، ج20 ص443.
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الخالصة واالستنتاج

لقد ورد املسترشقون هذا البحث من دون التّوّجه إىل معنى الّنسخ، بل عىل 

أساس األفكار املسبقة يف أذهانهم والّدوافع الخاّصة لديهم. وجعلوا مسألة الّنسخ 

ُمرّبًرا ومستنًدا لهم ألجل طرح الّشبهات املختلفة. 

إنَّ البحث والّنقد الذي ذُكر يحيك عن أّن بعض املسترشقني مل يكونوا واقفني 

القرآن وموضوعاته  يلتفتوا جيًّدا إىل  القرآن، ومل  الّنسخ يف  عىل جزئيّات موضوع 

بعمٍق، بل كانوا يقيسونه إىل سائر الكتب البرشيّة، والحال أّن القرآن كتاٌب إلهيٌّ 

وصل إلينا من دون نقٍص وعيٍب وتناقٍض.

وحيث إّن القرآن هو املصدر األساس للفقه، فإنّه ال معنى لتصّور االختالف بني 

الفقه والقرآن، وبالطّبع فإّن بعض األحكام تّم استنباطها من املصادر األخرى للفقه. 

وكذلك، فإّن املصداق الخارجّي للّنسخ االصطالحي قليٌل جًدا، وحصل تبديل الحكم 

يف هذه املوارد عىل أساس حكمٍة وضابطة خاّصتني.

الّنسيان وجوازه عند  إمكان  متاًما  تنفي  الّنبويّة  والعصمة  اإللهيّة  الحكمة  إّن 

الّنبّي األكرم ليتمّكن من تلّقي القرآن بتاممه وكامله.

وكذلك فإّن املسترشقني حيث مل يهتّموا بآراء علامء الّشيعة، فإنّهم من الطبيعي 

الّنسخ شاهًدا عىل وجود  القليلة بني أيديهم- فكرة  أن يعتربوا -من خالل اآلثار 

ينشأ من  الرأي  القرآن ثم يفكرون يف طريق لعالج ذلك. ومثل هذا  التّناقض يف 

الّنظرة الّسطحيّة يف تفسري اآليات والذي ينشأ من عدم التّوّجه واملعرفة باألسلوب 

الخاّص للقرآن وكيفيّة ارتباطه بالّسّنة.
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نقد مقالة 
»تفسري القرآن يف مطلع العصر احلديث واملعاصر«

)RotraudWielandt لراترود ويلنت(
د. أحمد عطية]]]

يف التقديم:

تناول ويالنت يف مقالته التي حملت عنوان »تفسري القرآن: مطلع العرص الحديث 

واملعارص« جهود علامء املسلمني التّفسرييّة وآراءهم حول أسلوب تفسري القرآن، منذ 

أواسط القرن الثّالث عرش الهجري/ التاسع عرش امليالدي حتى يومنا هذا.

الحديث  العرص  )مطلع  الزّمنيّة  الفرتة  لهذه  اختياره  أسباب  ويالنت  ويبني 

واملعارص( عىل فرضيّة أنَّ هذه املرحلة الزّمنيّة متتّعت بخصائص يف مجال تفسري 

القرآن الكريم متيّزها عامَّ سبقها بشكٍل ملموٍس، وهذا صحيٌح يؤيّده واقع هذه 

التّفاسري التي حاولت التّخلّص من ربقة االتّجاه التّقليدّي يف التّفسري، والذي ظّل 

مسيطرًا عىل الحياة العلميّة الخاّصة بعلم التّفسري لقروٍن طويلٍة. إاّل أنَّ »ويالنت« 

بعد بنائه لهذه الفرضيّة التي أكّد من خاللها أنَّ مناهج التّفسري يف العرص الحديث 

اتّسمت بخصائص تختلف عن تلك التي سبقتها يعود ويعرض ألمرين مهّمني:  

العرص  يف  التّفسري  مناهج  بها  اتّسمت  التي  الخصائص  هذه  إنَّ  األّول:  األمر 

الحديث ال يصّح إسقاطها بأّي شكٍل من األشكال عىل كافة جهود املؤلّفني املسلمني 

التّفسرييّة يف أواخر القرن التّاسع عرش والقرن العرشين. 

العرص  يف  التي ظهرت  التّفسري  فمناهج  عقاًل،  مقبوٌل  الحقيقة  يف  كالٌم  وهذا 

]]]. باحث ودكتور يف األدب العريب مبرتبة الرشف األوىل، وكبري الباحثني مبركز املخطوطات- مبكتبة اإلسكندرية.



286

إنَّ  نقول  أن  خاللها  من  ميكن  عاّمة  مالمح  أو  عاّمًة  اتّجاهاٍت  حملت  الحديث 

التّفسري ينتمي إىل هذا املنهج أو ذاك، ولكّنه ليس انتامًء رصفًا تتوافق كّل  هذا 

أجزاء التّفسري فيه مع ما قّرره مؤّسسو هذا املنهج، ولكن من املمكن أن يتداخل 

مؤلٌَّف واحٌد مع أكرث من منهج، فام أُثر من تفاسري عن الّشيخ اإلمام محمد عبده 

-عىل سبيل املثال- ميكن أن تندرج تحت اللّون األديّب االجتامعّي للتّفسري، وميكن 

أن يدخل بعضها تحت منهج املدرسة العقليّة يف التّفسري، وبعض ثالث تحت ما 

يُسّمى بالتّفسري البيايّن للقرآن الكريم... إىل غري ذلك.

دامئًا  تحاشوا  الحديث  العرص  مطلع  التّفاسري يف  تلك  مؤلّفي  إنَّ  الّثاين:  األمر 

الّشطح بعيًدا عن الّنامذج واملقاربات التّقليديّة، هذا ما يُقّرره ويالنت يف بداية 

عن  املرحلة  تلك  تفاسري  يتاميز  أن  يندر  إذ  فيقول:  يكمل  ثم  الّسابقة،  مقالته 

نظائرها القدمية من حيث األساليب املستعملة والتّوضيحات املقّدمة، فقد اعتمد 

أغلب مؤلّفي تلك التّفاسري كثريًا عىل املصادر الكالسيكيّة من قبيل كتب الزّمخرشي 

)املتوىّف 538 هـ( والفخر الرازي )ت 606 هجرية( وابن كثري )ت 774 هـ( دون 

أن يضيفوا جديًدا عليها، األمر الذي يدعو دامئًا إىل وجود تيّاٍر واسعٍ من التّقليديّة 

املستمرّة يف تفسري القرآن والتي استمرّت حتى اليوم«.

إنَّ ما يقصده ويالنت هنا باختصار أنَّ تلك التّفاسري التي مل تدخل تحت الخصائص 

املميّزة ملناهج التّفسري الحديثة ظلّت تدور يف فلك التّفاسري التّقليديّة أو الكالسيكيّة، 

وبالتّايل ينشأ عندنا -حديثًا- قسامن أو اتّجاهان كبريان للتفسري؛ اتّجاه يدخل تحت 

ما يُسّمى بالتّفاسري الحديثة بخصائصه العاّمة املميّزة له، واتّجاه ال يدخل تحت هذه 

الخصائص بل ما زال ينسج عىل منوال املدرسة التّقليديّة يف التّفسري.

وهذا يف الحقيقة وهٌم ال أساس له من الواقع، فمعظم التّفاسري التي نشأت 

يف العرص الحديث تندرج تحت مناهج التّفسري الحديثة، حتى وإن توزّعت البنية 

املعرفيّة لتفسريٍ ما من هذه التّفاسري بني هذه املناهج، ولكّنه يبقى يف الّنهاية أنّه 

يدور يف فلكها، ثم إنَّ املصادر التّقليديّة يف التّفسري مل تنقطع حتى مع التّفاسري 
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نقد مقالة »تفسري القرآن يف مطلع العصر احلديث واملعاصر«

الحديثة، بل ظّل املفرّس يف ترّدٍد عليها بني الحني واآلخر، فاملعنى اللّغوّي للّفظة 

القرآنيّة، وبعض إيحاءاتها البالغيّة يعدُّ قاساًم مشرتكًا بني كّل التّفاسري عىل الّسواء، 

حتى يف أكرث التّفاسري متثياًل ملبادئ منٍهج ما من مناهج التّفاسري الحديثة، فكتاب 

أحد  وهو  التّفسري،  يف  العلمّي  املنهج  ميثّل  الكريم«  القرآن  تفسري  يف  »الجواهر 

املناهج الحديثة يف تفسري القرآن الكريم، ال يستطيع فيه مؤلّفه الّشيخ طنطاوي 

جوهري -عىل األقل يف تناول املعنى اللّغوّي للّفظة القرآنيّة وبيان معناها- التحرّك 

الكالسيكيّة حتى وإن شطح بعيًدا بعد ذلك يف قضايا أخرى،  بعيًدا عن املصادر 

ثم إنَّ علينا  القيامة:  املثال- يف تفسري قوله تعاىل من سورة  يقول -عىل سبيل 

بَيانه ]سورة القيامة، اآلية 9]] فإنَّ البيان املذكور يف سورة القيامة فرّس مبعنى إنّنا 
نبينه بلسانك فتقرأه كام أقراك جربيل، ومبعنى إذا أشكل يشٌء من معانيه فنحن 

نبينه لك، وعلينا بيان ما فيه من األحكام والعجائب«]]].

وهكذا تبقى أثر املصادر الكالسيكيّة يف التّفسري باقية يف داخل التّفسري الحديث 

حتى وإن مل يرِش املفرّس إىل ذلك.

يقول  كام  هذا  يومنا  إىل  املستمر  التّفسري  يف  التّقليديّة  من  الواسع  التّيّار  إّن 

وحتى  الحديثة،  التّفسري  مناهج  مقابل  يف  تياًرا  ميثّل  وال  له،  أساس  ال  ويالنت، 

الغرض  تدخل تحت  كونه محاوالٍت  يزيد عن  ال  الحارض  العرص  منه يف  بقي  ما 

التّعليمّي للّشباب يف املعاهد التعليميّة واملدارس، ولعّل »التّفسري الوسيط« للشيخ 

محمد سيد طنطاوي شيخ األزهر الّسابق يدخل تحت هذا اللّون.

التّيّارات  عىل  اهتاممه  سريكّز  أنّه  الّسابقة  مقالته  بداية  يف  ويالنت  يقّرر  ثم 

التّجديديّة يف التّفسري، هكذا مبصطلح »تيّار« ولو قال »املناهج« لكان أوىل، فثّمة 

فرق بني التّيّار واملنهج.

ثم يقول ويالنت: »تتضّمن عنارص التّجديد كاًل من املحتوى واألساليب التّفسرييّة، 

الّنّص  معنى  حول  الجديدة  األفكار  بأنَّ  كّل يشٍء  قبل  القول  يجب  املحتوى  ا  أمَّ

]]]. جوهري، طنطاوي: الجواهر يف تفسري القرآن الكريم، ج25، ص40.
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القرآيّن غالبًا ما أتت ردًّا عىل األسئلة املستحدثة التي أفرزتها التّحّوالت الّسياسيّة، 

املجتمع اإلسالمّي«، وهذا  الغربيّة يف  الحضارة  تأثري  نتيجة  والثّقافيّة،  االجتامعيّة 

األفكار  أنَّ  ويالنت  يقّرر  حيث  سابقه،  من  خطورًة  أكرث  كبرٌي  وهٌم  الحقيقة  يف 

الجديدة حول محتوى الّنّص القرآيّن جاءت بسبب تأثري الحضارة الغربيّة يف املجتمع 

اإلسالمي، وهذا جهٌل يف الحقيقة مبناهج التّفسري الحديثة التي تتابعت عىل الّنّص 

القرآيّن، ولو صّح جزٌء من هذا الكالم لكان أوىل به أن يحرصه يف املنهج العلمّي يف 

التّفسري، فوقفٌة بسيطٌة مع مبادئ اللّون األديّب واالجتامعّي يف التّفسري تفّند هذا 

الكالم متاًما، فلم ينشأ هذا اللّون من التّفسري بسبب التّأثري الّنايشء من الحضارة 

االستطرادات  كّل هذه  من  »التّخلّص  بهدف  وإّنا  اإلسالمّي،  املجتمع  الغربيّة يف 

العلميّة التي ُحرشت يف التّفسري حرًشا، وُمزجت به عىل غري رضورٍة الزمٍة، والعمل 

عىل تنقية التّفسري من القصص اإلرسائييّل الذي كاد يذهب بجامل القرآن وجالله، 

ومتحيص ما جاء فيه من األحاديث الّضعيفة واملوضوعة عىل رسول الله، أو 

عىل أصحابه عليهم رضوان الله تعاىل، وإلباس التّفسري ثوبًا أدبيًّا اجتامعيًّا يُظهر 

روعة القرآن، ويكشف عن مراميه الّدقيقة وأهدافه الّسامية«]]].

ثم يقّرر ويالنت أنّه نتج عن عمليّة تأثري الحضارة الغربيّة يف املجتمع اإلسالمّي 

مسألتان فرضتا نفسيهام يف هذه املعمة –عىل حّد قوله- وال أدري ماذا يقصد بهذه 

الحديثة،  التّفسري  مناهج  فيها  التي نشأت  األجواء  تلك  بها  يقصد  املعمة، ولعلّه 

وتشابكها يف أموٍر وافرتاقها يف أموٍر أخرى، وهذا التّداخل بينها يف بعض التّفاسري، 

فإن كان يقصد ذلك فهذا وهٌم ثالٌث وِهمه »ويالنت« يف مقالته هذه، فمصطلح 

املعمة يحمل يف طيّاته بعًضا من االضطراب الذي تتيه فيه املعامل والحدود، وليس 

هذا هو الوصف الّدقيق لتلك املرحلة التي نشأت فيها مناهج التّفسري يف مطلع 

الحديثة  املناهج  هذه  فنشأة  متاًما،  ذلك  من  العكس  عىل  بل  الحديث،  العرص 

يعكس مدى خصوبة العقليّة العربيّة وانفتاحها يف تلك الفرتة، التي تخلّصت فيها 

من سيطرة املناهج التّقليديّة عىل تفكريها.

]]]. انظر: الذهبي، محمد حسني: التفسري واملفرسون، ال ط، القاهرة، مكتبة وهبة، بدون تاريخ نرش، ج2، ص363- 364.
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عىل أيّة حاٍل، إنَّ املسألة األوىل التي نشأت بسبب عمليّة التأثري هذه متثَّلت يف: 

اتّساق رؤية القرآن الكونيّة مع اكتشافات العلم الحديث. واملسألة الثّانية: الّنظام 

ن املسلمني من  الّسيايّس االجتامعّي املناسب عىل أساس األصول القرآنيّة والذي ميكِّ

التّخلّص من الهيمنة الغربيّة.

العقليّة  يف  واضطرابًا  خلاًل  أحدثتا  أنّهام  املسألتني  بهاتني  »ويالنت«  ويقصد 

العربيّة يف مطلع العرص الحديث، ما دفعها إىل سلوك طريق آخر يف فهم الّنّص 

القرآيّن وتناوله غري الطريق التّقليدي، وهذا قصور فهٍم ألسباب نشأة هذه املناهج 

التّفسرييّة، فاكتشافات الحضارة الغربيّة للعلم الحديث ليست وحدها الهدف يف 

نشأة اتّجاه التّفسري العلمّي للقرآن الكريم، بل كان »يرمي إىل جعل القرآن مشتماًل 

عىل إشاراٍت عابرٍة إىل كثريٍ من أرسار الطّبيعة التي كشف عنها العلم الحديث«]]]، 

وليس البحث عن توافٍق للقرآن مع نظريات العلم الحديث، وشتّان بني األمرين.

إنَّ الهدف األكرب ملنهج التّفسري العلمّي للقرآن الكريم، هو البحث عن اإلشارت 

العلميّة التي تُؤكّد سبْق القرآن الكريم لكّل تلك الّنظريات الحديثة، التي وصلت 

من خالل التّجربة إىل هذه االكتشافات العلميّة، وليس البحث عن موافقات القرآن 

للعلم الحديث، وتلك حقيقٌة كربى سّجلتها املؤلّفات التي تحّدثت عن هذا املنهج.

بل أكرث من ذلك لقد أُخذ عىل هؤالء الذين فتحوا الباب واسًعا أمام التّفسري 

يفرّسون  الحديث، وراحوا  العلم  نظريات  تفاسريهم  للقرآن، ووضعوا يف  العلمّي 

من خاللها بعض آيات القرآن، أُخذ عليهم هذا الّشطط يف التّفسري، فام هذا مقصد 

املثّقفني  هؤالء  أنَّ  شلتوت  محمود  الّشيخ  »فريى  اإلطالق،  عىل  العلمّي  التّفسري 

الذين أخذوا بطرٍف من العلم الحديث نظروا يف القرآن فوجدوا الله سبحانه وتعاىل 

ْطَنا ف الِكتاب من َشء]]]، فتأّولوها عىل نحٍو زيَّن لهم أن يفتحوا  يقول: َما فَرَّ

املستحدثة،  العلميّة  الّنظريات  من  أساٍس  عىل  ففرّسوه  جديًدا،  فتًحا  القرآن  يف 

]]]. انظر: معرفة، محمد هادي: التفسري واملفرسون يف ثوبه القشيب، ط2، مشهد، الجامعة الرضوية للعلوم اإلسالمية، 425] 

ق/ 383] ش، ص ]00].

]2]. سورة األنعام، اآلية 38.
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بذلك  أنّهم  وظّنوا  الكونيّة  العلوم  قواعد  من  عليه  وقعوا  ما  عىل  آياته  وطبّقوا 

أبلغ دعاية يف األوساط  له  القرآن، ويرفعون من شأن اإلسالم، ويدعون  يخدمون 

العلميّة والثّقافيّة. نظروا يف القرآن عىل هذا األساس فأفسد عليهم أمر عالقتهم 

بالقرآن«]]].

املجتمع  يف  واالجتامعّي  الّسيايّس  الّنظام  أنَّ  يف  فتتمثّل  الثانية،  املسألة  ا  أمَّ

أخرى  رؤية  تقديم  املفرّسين  عىل  فرض  الغربيّة  الهيمنة  وطأة  تحت  اإلسالمي 

كاشفة عن الّنظام االجتامعي يف القرآن، بحيث ميكن اتّخاذه بدياًل قويًّا بداًل من 

تلك الهيمنة الغربيّة، وهو يف ظاهره يبدو صحيًحا، ولكن الحقيقة أنَّ االتّجاه نحو 

الّنزعة االجتامعيّة يف القرآن وتفسريها مل ترتبط يف أساسها بهيمنٍة غربيٍّة وغريها، 

الّشيخ  كتبه  ما  بعض  عىل  يقف  من  وإنَّ  األّمة،  داخل  ذاتيًّة  نشأًة  نشأت  وإّنا 

محمد عبده يف تفاسريه ليدرك ذلك البُعد االجتامعي الذي نشأ من قبيل الفهم عن 

القرآن الكريم، يقول الشيخ محمد عبده يف تفسري قوله تعاىل: »وتَواَصوا بالصرب«]]]  

»والصرُب ملكة يف الّنفس يتيرّس معها احتامل ما يشّق احتامله، والرّضا مبا يكره يف 

سبيل الحّق، وهو ُخلٌق يتعلّق به، بل يتوقّف عليه كامل كّل خلق، وما أيُت الّناس 

نفوس  يف  الّصرب  أّمٍة ضُعف  كلُّ  أو ضعفه.  الّصرب  فقد  من  أوتوا  مثلام  من يشٍء 

أفرادها، ضعف فيها كّل يشٍء، وذهبت منها كّل قّوة«]]].

إنَّ البُعد االجتامعّي هنا عند الّشيخ محمد عبده يف تفسريه هذا يبدو واضًحا 

القرآن  من  انطالقًا  وإّنا  الغربيّة،  بالهيمنة  التّأثّر  نتيجة  ينشأ  ومل  الوضوح،  متام 

. الكريم الذي حملت آياتُه مقصًدا اجتامعيًّا مهامًّ

للتّفسري  الحاوية  الكتب  أنواع  عن  الّسابقة  مقالته  يف  »ويالنت«  يتحّدث  ثم 

القرآيّن، ويُقّسمها إىل أنواٍع عّدٍة بحسب آليّة التّناول وليس آليّه املعالجة، فالّنوع 

األّول هو التّفسري الرّتتيبّي، الذي يعتمد عىل تناول القرآن آية آية، وغالبًا ما تبدأ 

]]]. شلتوت، محمود: تفسري القرآن الكريم، ص ]].

]2]. سورة العرص، اآلية 3.

]3]. رضا، محمد رشيد: تفسري الفاتحة وست سور من خواتيم القرآن، ال ط، القاهرة، دار املنار، 947]-948]، ص 96.
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تلك التفاسري -كام يقول ويالنت- من بداية الّسورة األوىل -اللهم إاّل يف التّفاسري غري 

املكتملة- وتستمّر بشكٍل متتاٍل حتى نهاية آخر سورة من القرآن. وشذَّ عن تلك 

القاعدة »التّفسري الحديث« ملؤلّفه العامل الفلسطيني محمد عزة دروزه الذي فرّس 

الّسور فيه حسب ترتيب الّنزول.

الّشيخ  تفسري  مثل  القرآن،  أجزاء  من  بجزٍء  يختّص  ما  الرّتتيبيّة  التّفاسري  ومن 

. ومنها ما يختّص باختيار بعض الّسور فحسب لغرض إثبات  محمد عبده لجزء عمَّ

للقرآن  البيايّن  »التّفسري  يف  الّشاطئ  بنت  فعلته  ما  مثل  جديٍد  تفسرييٍّ  منهٍج 

الكريم«.

والّنوع الثاين من التّفاسري هو ما يندرج تحت ُمْشكل القرآن، أي يختّص بتناول 

القرآن، البن قتيبة، املتوىف  الكريم، مثل »تأويل مشكل  القرآن  آياٍت مشكلٍة من 

276 هجرية«.

للقرآن  املوضوعّي  »التّفسري  هو  القرآنيّة  التّفاسري  من  ثالٌث  نوٌع  هناك  ثم 

الكريم«، والذي رتِّبت فيه أقساٌم مهّمٌة من القرآن عىل أساس موضوعاٍت أصليٍّة، 

ودراسة اآليات ذات الّصلة بكّل موضوٍع بإيجاز، ومن األمثلة عىل هذا الّنوع من 

التّفسري ما عمله الّشيخ محمود شلتوت يف تفسري األجزاء العرشة األوىل من القرآن 

الكريم.

الّدراسات  أناط  من  ونطني  املوضوعّي  التّفسري  بني  »ويالنت«  يسوي  ثم 

قضايا  من  قضيّة  بدراسة  اختّصت  التي  الّدراسات  تلك  وهي  والفكريّة،  القرآنيّة 

القرآن العقائديّة األساسيّة، أو التي أُلّفت يف حقل الكالم أو الفقه اإلسالمي والتي 

م استدالالتها عىل أساس الّنصوص القرآنيّة. تقدِّ

هذا ما ذكره »ويالنت« يف تقسيمه الثاّليّث ألنواع التّفاسري يف آليٍّة تناولها للّنّص 

القرآيّن )التّفسري الرتتيبي بأنواعه - مشكل القرآن - التّفسري املوضوعي( وهو تقسيم 

مقبوٌل من ناحية الرّصد العام للتّفاسري القرآنيّة، ولكن تبدو عليه املالحظات التالية:
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من  مانعًة  حدوًدا  ليست  الثاّليث  التّقسيم  هذا  بني  الفاصلة  الحدود  إنَّ  أّواًل: 

التّفسري  وهو  األّول،  الّنوع  ففي  التّفاسري،  من  الثالثة  األنواع  هذه  بني  التّداخل 

الرّتتيبي الذي يدور مع كّل آية من آيات القرآن الكريم ال نعدم التّناول املوضوعّي 

يف بعض القضايا القرآنيّة، ففي تفسري املنار -عىل سبيل املثال- وهو من التّفاسري 

الرّتتيبيّة التي تناولت القرآن الكريم آية آية، نجد أثرًا واضًحا لدراسة قضيّة قرآنيّة 

من خالل الوقوف عىل اآلية املثرية لها، ففي سورة البقرة عىل سبيل املثال يُعالج 

التّفسري قضيّة قرآنيّة مهّمة، وهي قضيّة اإلميان بالغيب من خالل الوقوف مع اآلية 

َلةَ  ِيَن يُْؤِمُنوَن بِالَْغيِْب َوُيقِيُموَن الصَّ الثّالثة من سورة البقرة، وهي قوله تعاىل الَّ

ا َرزَْقَناُهْم ُينْفُِقوَن(، فيعرض المفّس لمفهوم اليمان بالغيب، ورأي أستاذه  َوِممَّ
يَماُن  (َواْلِ المنار(  تفسري  صاحب  يقول  القضّية،  هذه  ف  عبده  حممد  الشيخ 
ِف  َماُم  اْلِ ْسَتاُذ 

ُ
اْل َكَتَب  َوقَْد  الَْمْحُسوِس،  َوَراَء  بَِموُْجوٍد  اِلْعتَِقاُد  ُهَو  بِالَْغيِْب( 

ِل  وَّ
َ
أ َعَ  َوقَائٌِم  الرََّشادِ  َطرِيِق  َعَ  َواقٌِف  اِلْعتَِقادِ  َهَذا  َوَصاِحُب  ُه(  نَصَّ َما  َصاِحبِهِ 

ُخُذهُ بَِيِدهِ إَِل الَْغايَةِ، فَإِنَّ َمْن 
ْ
ُ َعَ الَْمْسلَِك، َوَيأ الَّْهِج، َل َيَْتاُج إِلَّ إَِل َمْن يَُدلُّ

ِت َعلَيَْها 
ْ
ُق بَِها الَْعْقُل (ِإَوْن َكنَْت َل يَأ نَّ َوَراَء الَْمْحُسوَساِت َموُْجوَداٍت يَُصّدِ

َ
َيْعَتقُِد بِأ

ةِ  رِْض الُْمْسَتْعِل َعِن الَْمادَّ
َ
َماَواِت َواْل ِلَل َعَ وُُجودِ فَاِطرِ السَّ َقْمَت َلُ ادلَّ

َ
( إَِذا أ اْلِسُّ

لِْسَنةِ رُُسلِهِ، َسُهَل َعلَيْهِ الَّْصِديُق 
َ
َولََواِحقَِها، الُْمتَِّصِف بَِما َوَصَف بِهِ َنْفَسُه َعَ أ

َماِت وََخفِّيَِها، ِإَوَذا َجاَء الرَُّسوُل بِوَْصِف اْلَوِْم اْلِخرِ  ِ الُْمَقّدِ وََخفَّ َعلَيْهِ الََّظُر ِف َجِلّ
ثََر اُل بِعِلِْمَها، َكَعالَِم الَْمَلئَِكةِ (َمَثًل( لَْم يَُشقَّ 

ْ
ْو بِِذْكرِ َعلٍَم ِمَن الَْعَوالِِم الَِّت اْسَتأ

َ
أ

َعَ َنْفِسهِ تَْصِديُق َما َجاَء بِهِ اْلََبُ َبْعَد ُثُبوِت الُُّبوَّةِ، لَِهَذا َجَعَل اُل ُسبَْحانَُه َهَذا 
.[[[ِيَن َيُِدوَن ِف الُْقْرآِن ُهًدى لَُهْم وَْصاِف الُْمتَّقِنَي الَّ

َ
َمةِ أ الْوَْصَف ِف ُمَقّدِ

وهذا أمثاله كثري يف بعض التّفاسري الرتتيبيّة التي تناولت الّنّص القرآيّن آية آية، 

فاآليات تثري عدًدا من القضايا القرآنيّة التي تستحّق معالجاتها أثناء عمليّة التّفسري، 

ئ تلك املعالجة أن تكون يف مضمونها لونًا من ألوان التّفسري املوضوعّي  مام يهيّ

للقرآن الكريم.

]]]. رضا، محمد رشيد: تفسري القرآن الحكيم )تفسري املنار(، ال ط، مرص، الهيئة املرصية العامة للكتاب، 990]، ج]، ص07].
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التّناول  آليات  أقسام  من  بقسٍم وحده  القرآن  اختصاص مشكل  إنَّ  ثم  ثانًيا: 

األوىل  البذور  ميثّل  أن  املمكن  من  القسم  فهذا  نظر،  فيه  الكريم  القرآن  آليات 

للتفسري املوضوعي، فاملشكل موضوع يتعلّق بالقرآن الكريم أثاره ظاهر الفهم آلية 

أو بعض اآليات القرآنيّة، ففي تأويل مشكل القرآن البن قتيبة -عىل سبيل املثال- 

فمصطلح  املختلفة،  للمعاين  الواحد  اللّفظ  مجيء  حول  كاماًل  بابًا  املؤلف  يورد 

ومبعنى صنع،  حتم،  فقىض مبعنى  مختلفٍة؛  مبعاٍن  الكريم  القرآن  يف  يأيت  القضاء 

ومبعنى عمل، ثم يورد ابن قتيبة اآليات القرآنيّة الّدالّة عىل كّل معنى من هذه 

املعاين، ويؤيّد كالمه مبا ورد يف الّشعر العريب]]].

وهذا وأمثاله إّنا كان الباعث عليه معالجة اللّفظة القرآنيّة معالجًة تفسرييًّة، 

عمليّة  واضطرّت  البعض،  عند  القرآيّن  الّنّص  فهم  يف  ما  إشكااًل  مثَّلت  التي  تلك 

املعالجة لتصل إىل نتيجٍة مرجّوٍة أن تقف عىل كّل اآليات القرآنيّة التي وردت فيها 

اللّفظة القرآنيّة وتحديد معانيها املختلفة، وهذا عني التّفسري املوضوعّي للقرآن.

ثالًثا: ثم إنَّ التّفسري املوضوعّي يدور بطبيعته حول آياٍت قرآنيٍّة عّدة تتضّمن 

يُعالجها  قرآنيًّة  اآليات يطرح قضيًّة  تتضّمنه  الذي  املوضوع  معيًّنا، هذا  موضوًعا 

القرآن. إًذا، فالقضيّة التي يتّم معالجتها مرجعيّتها القرآن الكريم وليس املفاهيم 

األساسيّة التي تحظى بأهميٍّة خاّصٍة لدى املفرّس كام يقول ويالنت.

التّفسري املوضوعّي ال تبدو واضحًة متاًما يف ذهن  رابًعا: إّن الفكرة العاّمة عن 

وألوانه  وغاياته  وأهدافه  التّفسري  بهذا  املقصود  بيان  من حيث  ويالنت«  »راترود 

املختلفه، فغاية ما ذكره عنه يف مقالته الّسابقة هو أنّه »مع العقود األخرية من القرن 

العرشين ساد عدٌد متزايٌد من تفاسري القرآن التي رتّبت فيها أقسام مهّمة من القرآن 

عىل أساس موضوعاٍت أصليٍّة، ودراسة اآليات ذات الّصلة بكّل موضوٍع بإيجاز«.

ثم قال: »إنَّ املرتكزات الّنظريّة لهذا الّنوع من التّفسري املعروف بـ »التّفسري 

املوضوعي« والتّوضيحات الّنظريّة لآليات ذات الّصلة يف تلك التّفاسري قد تختلف 

]]]. ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن، ال ط، بريوت، دار الكتب العلمية، ال ت، ص 276.
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ٍّ من مؤلٍّف آلخر كام سرنى الحًقا. كام أنَّ أساليب تحديد معنى آيٍة ما  بشكٍل كيلِّ

يف التّفاسري املوضوعيّة تختلف قلياًل مع األساليب املتّبعة يف التّفاسري الرتتيبيّة«.

إنَّ غياب مفهوم هذا اللّون من التّفسري يف مقالة ويالنت مثَّل إشكاليًّة يف فهم 

الغرض منه، حتى عند القارئ املتلّقي لهذه املقالة، وقد أثَّر ذلك عىل تناوله املوجز 

لهذا اللّون من التّفسري، والذي يُعرف بأنّه البحث وراء الحصول عىل نظرياٍت قرآنيٍّة 

ذات محوريٍّة خاّصٍة مبواضيع متّس جوانب الحياة الفكريّة الثّقافيّة واالجتامعيّة...

بحثًا من زاويٍة قرآنيٍّة للخروج بنظريٍّة قرآنيٍّة بشأن تلك املواضيع«]]].

من  اللّون  هذا  أنحاء  متثِّل  أناٍط  ثالثة  حول  املوضوعّي  التّفسري  هذا  ويدور 

التّفسري؛ فمنه املندرج ضمن التّفسري الرّتتيبّي الّشامل يف شكل حقوٍل مودعٍة أثناء 

ٍة  بلُمَّ ، ومكلِّاًل كّل حقٍل من حقوله  ر يف كّل بحٍث إسالميٍّ التّفسري... ومنه املصدَّ

من آياٍت مرتابطٍة ومرتبطٍة بصميم البحث، مام تعارفت عليه الكتب الباحثة عن 

املعارف واألخالق واآلداب والسنن... ومنه املستقّل بالبحث والتّنقيب بحثًا وراء 

أو عىل قدر  ا بصورٍة مستوعبٍة  إمَّ آيات تجمعها وحدات موضوعيّة،  العثور عىل 

الحاجة ومدى إلحاح الرضورة]]].

وأبرز  التّفسرييّة  املناهج  يف  األصليّة  التّيارات  ذلك  بعد  »ويالنت«  يذكر  ثم 

شخصيّاتها، وحتى ال تبتعد الّدراسة الّنقديّة عن دراسة راترود ويالنت يف صورتها 

األوىل املنشورة يف موسوعة ليدن للّدراسات القرآنيّة، فسوف تسري هذه الّدراسة 

الّنقديّة وفق الرّتتيب الذي ارتضاه »ويالنت« يف دراسته، وستبدأ بعرض ما ذكره 

ثم  اإلجامل،  سبيل  عىل  التّفسرييّة  االتّجاهات  تلك  من  اتّجاه  كّل  يف  »ويالنت« 

مناقشة ذلك والرّّد عليه وبيان مواطن االضطراب والخلل.

مالمح املنهج املّتبع يف نقد دراسة »ويالنت«

إّن مالمح املنهج املتّبع يف الّدراسة الّنقديّة ميكن حرصها فيام ييل:

]]]. معرفة، محمد هادي، التفسري واملفرسون يف ثوبه القشيب، م.س، ج2، ص037].

]2]. م.ن، ج2، ص]04].
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التي عرضها ويالنت عىل  االتّجاهات  تلك  تفسريّي من  اتّجاه  كّل  تناول  أّواًل: 

حدة، مع التزام ما أورده من ترتيٍب يف مقالته الّسابقة.

ثانًيا: عرض مجمل ملا ذكره »ويالنت« حول هذا االتّجاه، والذي ميثّل يف عمومه 

وجهة نظره.

ثالًثا: مناقشة تلك اآلراء والرّّد عليها.

أّواًل: تفسري القرآن من منظور الّنزعة العقلّية لعرص التنوير:

ويالنت«  »راترود  أوردها  التي  التّفسري  اتّجاهات  من  األّول  االتّجاه  هو  هذا 

تحت قوله: التّيّارات األصليّة يف املناهج التّفسرييّة وأبرز شخصيّاتها، ويذكر ويالنت 

يف هذا االتّجاه أنَّ الّسيد أحمد خان الهندي )ت 898]م( ومحمد عبده املرصي 

)ت 905]م( إميانًا منهام بفلسفة عرص التنوير قد صنعا مقاربًة بني الّنّص القرآيّن 

ومنجزات الحضارة األوروبيّة يف العرص الحديث، وقامت هذه املقاربة يف األساس 

عىل الّنزعة العقليّة يف تفسري القرآن الكريم، أي إنَّ الّنزعة العقليّة يف محاولة فهم 

الّنّص القرآين وتفسريه قامت يف األساس تلبية لفلسفة عرص التّنوير ولصنع مقاربٍة 

بني الّنّص القرآيّن واملنجز الحضاري الحديث، خاّصة املنجز األورويب.

ثم ذكر »ويالنت« أنَّ الّسبب الذي دفع الّسيد أحمد خان إىل القول بهذا االتّجاه 

يتمثّل يف أمرين؛ األّول: تجربة الثّورة الهنديّة املريرة التي دفعته إىل القول إنّه ال 

يوجد يف الّدين اإلسالمي ما يحول دون التّعايش الّسلمي والتّعاون بني مسلمي الهند 

واإلنجليز. والثّاين: تأثّره باملفّكرين اإلنجليز املقيمني يف الهند، الذي جعله يتبّنى فهاًم 

حديثًا عن الطبيعة والعامل، والذي دعاه للعمل عىل إثبات عدم وجود أّي تناقٍض 

بني العلوم الطبيعيّة الحديثة وكتاب املسلمني املقّدس. فالقرآن ال يتعارض مع العلم 

الحديث، ومنشأ التّعارض هو سلوك املفرّسين طريًقا خاطئًا يف مناهجهم التّفسرييّة.

ثم الذي دفع »ويالنت« إىل القول بدخول محمد عبده ضمن االتّجاه العقالين 

يف تفسري القرآن الكريم هو قوله: »إنّه الستيعاب ما يريده الله من هدايته للبرش 
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يجب تفسري الّنّص القرآيّن وفًقا للمعنى الذي كان يفهمه معارصو الرّسول أي 

املتناقضة مع  الوحي، وأنّه عىل املفرّسين تنقية تلك اإلرسائليات  أوائل مخاطبي 

العقل والوحي وتنقيحها«]]].

زيد  أيب  تفسري محمد  العقاليّن  التّفسري  اتّجاهات  يُدخل »ويالنت« ضمن  ثم 

بالقرآن«  القرآن  تفسري  يف  والعرفان  »الهداية  عنوان  تحت  والذي صدر  املرصي، 

-بحسب ما قاله ويالنت- والذي بذل فيه قصارى جهده يك يوّجه معجزات األنبياء 

 . كافّة والحوادث ما فوق الطبيعة معهم، والتي ورد ذكرها يف القرآن بشكٍل طبيعيٍّ

بالتّفسري  يختّص  فيام  ويالنت«  »راترود  آراء  االضطراب يف  تحديد مالمح  وميكن 

العقيّل فيام ييل:

والّتفسري  االجتهادي  والّتفسري  العقيل  الّتفسري  بني  الّتفرقة  يف  اضطراب   :1

بالرأي: إنَّ مثة اضطرابًا يف ذهن »ويالنت« بني ثالثة أنواع من مناهج تفسري للقرآن 

ر  الكريم هي: التّفسري العقيل، والتّفسري االجتهادي، والتّفسري بالرأي، حيث يُصدِّ

منظور  من  القرآن  »تفسري  بقوله:  العقيل  التّفسري  منهج  عن  حديثه  عند  كالمه 

الّنزعة العقليّة«، ما يوحي أنّه سيُقرص كالمه عىل االتّجاه العقيل يف التّفسري الذي 

ميكن أن ميثّله املنجز التّفسريي للسيد أحمد خان الهندي، وبعض من منجز الّشيخ 

اإلمام محمد عبده.

يُراعي فيه صاحبه  الذي  بالّرأي  التّفسري  اتّجاه  أنّه يقرتب كثريًا من  يبدو   ثم 

القرائن العقليّة والّنقليّة عند حديثه عن منهج محمد عبده يف تناول الّنّص القرآيّن 

تناواًل تفسرييًّا، حيث يقول: »لقد انعكست أبرز معامل رؤية عبده التّفسرييّة بشكٍل 

ٍّ يف تفسريه متعّدد األجزاء املعروف باسم تفسري املنار، والذي تحّول إىل معياٍر  َجيلِّ

استند إليه كثرٌي من املؤلّفني بعده إىل جانب التّفاسري الكالسيكيّة«.

ثم تبدو مالمح التّفسري االجتهادّي الذي يستند إىل رأي صاحبه فقط، واضحة 

للدراسات  ليدن  موسوعة  يف  منشورة  مقالة  واملعارص،  الحديث  العرص  مطلع  يف  القرآن  تفسري  راترود:  ويالنت،  انظر:   .[[[

املقتبس منها بني عالمتي تنصيص دون اإلشارة إىل  النص  بأن أضع  لذا سأكتفي  العربية؛  القرآنية، وقد وصلتني مرتجمة إىل 

توثيقها يف نصها اإلنجليزي فليس بني يدي.
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العقيّل،  التّفسري  عنده  مثَّلت  التي  الثّالثة  الّشخصيّة  عن  »ويالنت«  عند حديث 

وهو الكاتب املرصي محمد أبو زيد، حيث يقول: »ويبدو أنَّ ما دعا معاريض محمد 

أكرث من منهجيّته، فقد كان يسعى لرتويج  لنظرياته  أبو زيد لالستياء منه يعود 

منهجه بتطبيق نظريّاته بطريقٍة انتقائيٍّة متاًما، لقد كان يستدّل بأنّه استناًدا ألصول 

الفقه اإلسالمي التقليديّة يعترب االجتهاد الواسع جائزًا«.

التّفسري )التّفسري بالرأي  الثالثة يف  الّدقيقة بني هذه املناهج  ومعلوم الفروق 

التّفسري االجتهادّي أحد هذه  اعتربنا  إن  التّفسري االجتهادي(   - العقيل  التّفسري   -

املناهج، ونقصد به ذلك الذي يلتزم فيه صاحبه بالقرائن الّنقليّة والعقليّة، وليس 

االجتهاد املنفلت من هذه القرآئن، والذي يدخل عند بعضهم ما يسّمى بالتّفسري 

اإللحادي]]].

م شخصيّة املفرّس عىل التّفسري، وذلك عىل أساس الّذوق  »فالتّفاسري بالرأي تُقدَّ

التّفسري  إىل  بالّنسبة  ا  أمَّ والعقليّة،  الّنقليّة  القرآئن  مراعاة  دون  الّشخيص  والّنظر 

وكذلك  التّفسري،  يف  والعقليّة  الّنقليّة  القرائن  باالعتبار  يأخذ  املفرّس  فإنَّ  العقيل، 

األّول: هو  نوعني؛  االجتهاد عىل  أنَّ  اتّضح  االجتهادي، حيث  التّفسري  إىل  بالّنسبة 

االستنباط دون مراجعة القرائن العقليّة والّنقليّة، وهو ما يعترب نوًعا من التّفسري 

القرائن  باالعتبار  الذي يأخذ  الّصحيح واملعترب، وهو  بالرأي. والثاين: هو االجتهاد 

الّنقليّة والعقليّة، وهذا التّفسري ال يعترب من التّفسري بالرأي«]]].

ويف هذا السياق نفسه، يفرّق محمد نوري يف دراسته التي بعنوان: »االتّجاهات 

العاّمة يف تفسري القرآن« بني األنواع الثالثة من التّفسري )التّفسري بالرأي - التّفسري 

هنا  به  واملقصود  بالّرأي:  »التّفسري  يقول:  حيث  االجتهادي(  التّفسري   - العقيل 

قناعاته  من خالل  املجرّد  رأيه  القرآنيّة عىل  اآليات  تفسري  يف  اإلنسان  يعتمد  أن 

الّشخصيّة املسبقة فيوّجه أو يؤّول اآليات القرآنيّة مبا ينسجم معها. وقد تضّمنت 

]]]. انظر: الذهبي، محمد حسن، التفسري واملفرسون، م.س، ج2، ص283.

]2]. انظر: أصفهاين، محمد عيل رضايئ: مناهج التفسري واتجاهاته )دراسة مقارنة يف مناهج تفسري القرآن(، ط3، بريوت، مركز 

الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي، ]]20، ص ]5].
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من  كثريًا  أن  ونالحظ  منه.  والتّحذير  التّفسري  هذا  عن  الّنهي  الكثرية  الّنصوص 

املفرّسين وقعوا يف هذا املأزق حيث أقحموا قناعاتهم املسبقة يف تفسري اآليات 

مبا  اآلية  يفرّس  فاملعتزيّل  وتوّجهاتهم؛  الخاّصة  آراءهم  الكرمية  اآليات  وحّملوا 

اآليات إىل دعم  االعتزايل، واألشعري كذلك، والفيلسوف يجّر  ينسجم مع منهجه 

آرائه الفلسفيّة،  والعرفاء واملتصّوفة حوَّلوا القرآن إىل رموٍز وإشاراٍت وفق أذواقهم، 

وهكذا. ومن أمثلة التّفاسري اإلشاريّة: تفسري ابن عريب،  تأليف محيي الدين بن 

عريب - تفسري التّسرتي تأليف سهل بن عبد الله التّسرتي. وقد يطلق التّفسري بالرأي 

القرآنيّة  اآليات  لتفسري  واجتهاديٍّ  عقيلٍّ  جهٍد  كلِّ  عىل  العلامء  بعض  كلامت  يف 

الّنظر يف  إليه، وهو يقوم عىل  بالرأي املنهجّي عنه الذي أرشنا  التّفسري  وهو غري 

القرآن واستنطاق اآلية الكرمية ومالحظة اآليات األخرى املرتبطة بها مع الرّجوع إىل 

الّنصوص الواردة يف املقام، ويُسّمى هذا التّفسري بالتّفسري االجتهادي]]]«.

ا الدكتور خالد عبد الرحمن العك يف كتابه »أصول التفسري وقواعده« فيعترب  أمَّ

التّفسري العقيّل هو نفسه التّفسري بالّرأي، حيث يقول: »وللعلامء تسمية للتفسري 

العقيّل هي التّفسري بالّرأي، ويطلق الّرأي يف اللّغة عىل: االعتقاد والعقل والتّدبّر، 

كام يطلق الّرأي يف االصطالح عىل االجتهاد، ومنه أطلق عىل أهل الفقه أصحاب 

الرأي، وعىل ما تقدم فإنَّ التّفسري بالرأي هو التّفسري بالعقل واالجتهاد]]]«.

به يف رأيه إىل التقسيم  ولكّنه يأيت بعد ذلك ويضع ضابطًا للتفسري بالرأي مام يقرِّ

العرب  موافقة كالم  قسٌم جاٍر عىل  »الرأي قسامن:  يقول:  الّسابق، حيث  الثاليث 

التّفسري،  الكتاب والسنة، ومراعاة لسائر رشوط  القول، مع موافقة  ومناحيهم يف 

فهذا القسم جائز ال شّك فيه، وعليه يُحمل كالم املجيزين للتّفسري بالرأي. وقسم 

غري جاٍر عىل قوانني العربيّة، ولكن ليس موافًقا لألدلّة الرّشعيّة وال مستوفيًا لرشوط 

التّفسري، وهذا هو مورد الّنهي ومحّط الّذم]]]«.

]]]. انظر: املكاصييص، محمد نوري محمد: االتجاهات العامة يف تفسري القرآن، كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية، جامعة بابل، 8]20 

http://www.uobabylon.edu.iq/UOBCOLEGES/ الرابط:  هذا  تحت  للجامعة  اإللكرتوين  املوقع  عىل  منشورة  )دراسة 

7[694=lcid&3=depid&[0=lecture_view.aspx?fid

]2]. انظر: العك، خالد عبد الرحمن: أصول التفسري وقواعده، ط2، بريوت، دار النفائس، بريوت، 406] هجرية، ص 67].

]3].  انظر: العك، خالد عبد الرحمن: أصول التفسري وقواعده، ط2، بريوت، دار النفائس، بريوت، 406] هجرية، ص ]7].



299

نقد مقالة »تفسري القرآن يف مطلع العصر احلديث واملعاصر«

واملقصود مبوافقة كالم العرب ومناحيهم يف القول ومرعاة رشائط التّفسري تلك 

القرائن الّنقليّة والعقليّة التي ينبغي أن يلتزم بها املفرّس الذي يسلك مسلك الّنزعة 

العقليّة يف التّفسري، وقد حّددها الّدكتور الّذهبي يف كتابه »التفسري واملفرسون« 

حيث يقول: »فالتّفسري بالرأي عبارة عن تفسري القرآن باالجتهاد بعد معرفة املفرّس 

لكالم العرب ومناحيهم للقول، ومعرفته لأللفاظ العربيّة ووجوه داللتها، واستعانته 

يف ذلك بالشعر الجاهيل، ووقوفه عىل أسباب الّنزول، ومعرفته بالّناسخ واملنسوخ 

من آيات القرآن الكريم، وغري ذلك من األدوات التي يحتاج إليها املفرّس]]]«.

بالتّفسري االجتهادي، بل إنَّ مفردة  التّعقيّل ال ينحرص  العقاليّن أو  التّفسري  إّن 

العقل يف املسائل التّفسرييّة تستعمل يف معنيني؛ األّول العقل الربهايّن الذي يعمد 

إىل تفسري القرآن من خالل توظيف الرباهني العقليّة... والثّاين: العقل الذي هو عبارة 

عن القّوة املدركة وقّوة الفكر التي تدخل يف مختلف أساليب العمليّة التّفسرييّة، 

حيث يتّم توظيف العقل للتدبّر وفهم اآليات وقرائنها والجمع بينها واالستنباط 

منها واالجتهاد فيها، والّنوع األخري هو الذي يسّمى بالتفسري االجتهادي«]]].

2: الخلل يف تحديد بداية اتّجاه الّنزعة العقلّية يف تفسري القرآن الكريم: 

بدأ  أنّه  يوحي  ما  التّفسريي  االتّجاه  هذا  عن  حديثه  بداية  يف  ويالنت  ذكر 

املرصي  عبده  محمد  والشيخ  898]م(  )ت  الهندي  خان  أحمد  السيد  مبحاولتي 

)ت 905]م( فقد قّدما باكورة مهّمة -عىل حد تعبري ويالنت- يف تجديد األساليب 

التّفسرييّة التي كانت متداولًة لقرون، حيث اتَّخذا مقاربًة تقوم أساًسا عىل الّنزعة 

العقليّة لتفسري القرآن.

والوقوف بهذا االتّجاه التفسريي القائم عىل الّنزعة العقليّة يف فهم القرآن عند 

هاتني املحاولتني فيه خطأ كبري، إذ إنَّ »لهذا الّنوع من التّفسري جذوًرا تعود أللف 

سنة، حيث بدأه الشيخ الطويس )ت 460 هجرية( والطربيس )م: 548 ه(]]].

]]]. انظر: الذهبي، محمد حسن، التفسري واملفرسون، م.س، ج]، ص83].

]2]. انظر: أصفهاين، محمد عيل رضايئ: جولة يف دائرة معارف ليدن القرآنية، مجلة دراسات استرشاقية، العدد األول، صيف 

4]20، ص 9]2.

]3]. انظر: أصفهاين، محمد عيل رضايئ: جولة يف دائرة معارف ليدن القرآنية، مجلة دراسات استرشاقية، العدد األول، صيف 
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بالتّفسري  معرفة  هادي  محمد  الشيخ  عند  التّفسري  من  الّنوع  هذا  ويسّمى 

االجتهادي، حيث يقول: »وهذه التّفاسري االجتهاديّة الجامعة من أقدم أنواع التّفسري 

بعد التّفسري باملأثور، وتشمل الكالم يف جوانب مختلفة من التفسري لغة وأدبًا وفقًها 

وكالًما، حسب تنّوع العلوم واملعارف التي كانت دارجة ذلك العهد، نعم كان قد يغلب 

عىل بعض هذه التّفاسري لون التّخّصص الذي كان يتخّصص فيه صاحب التّفسري، من 

براعة يف أدٍب أو فقه أو كالم، غري أنَّ ذلك مل يكد يخرج بالتّفسري عن كونه من التّفسري 

االجتهادي الجامع، وليس من طابع ذي لون واحد«]]].

ثم يعرض الشيخ محمد هادي معرفة ملثالني من هذا الّنوع من التفسري هام: 

التبيان يف تفسري القرآن أليب جعفر الطويس )ت 460 هجرية(، ومجمع البيان يف 

تفسري القرآن أليب عيل الطربيس )ت 548 هجرية(]]].

ويف الحقيقة، إّن مسألة جذور االتّجاه التّفسريّي القائم عىل العقل تحتاج إىل 

مزيد توضيٍح ودراسٍة للرّّد عىل ما قّرره »راترود ويالنت« يف مقالته الّسابقة، وميكن 

تلخيص ذلك فيام ييل:

التّفسريّي القائم عىل العقل إىل املعتزلة،  -لقد ردَّ البعض جذور هذا االتّجاه 

وقد اشتمل منهجهم يف ذلك عىل خطوتني:

 »أّما األوىل فقصدوا بها تطهري الفكر، ورضورة تجرّده عن األلفة والعادة وعن 

الّصواب  فيها  يتوّخى  أحكاًما  يصدر  أن  أراد  من  لكّل  بالّنسبة  األهواء  مختلف 

واإلخالص للحّق، ويف هذا هدم لنظريّة التّقليد. 

ا الثّانية فتحكيم العقل تحكياًم مطلًقا، فقد آمن املعتزلة بالعقل ورفعوا شأنه  أمَّ

ونّوهوا به أمّيا تنويٍه، وصدعوا مببادئه، وقالوا ُخلق العقل ليعرف، وهو قادٌر عىل 

4]20. ص 9]2.

]]]. انظر: معرفة، محمد هادي، التفسري واملفرسون يف ثوبه القشيب، م.س، ج2، ص849.

]2]. انظر: م.ن، ص849 وص856.



301

نقد مقالة »تفسري القرآن يف مطلع العصر احلديث واملعاصر«

أن يعرف كّل يشء؛ املنظور وغري املنظور، وجعلوه الحكم الذي يحكم يف كلِّ يشٍء، 

والّنور الذي يجيل كّل ظلمة«]]].

وبهذا نجد أنّه إذا  كان االتّجاه الّنقيّل هو الغالب يف القرون األوىل -وهو أمر 

طبيعي- فإّن االتّجاه العقيل مل يتأّخر كثريًا عن ذلك، وهو وإن ُوجدت بذوره منذ 

القرن األّول إاّل أنّه مل يطَغ عىل مسار البحث يف التّفسري إال عند ظهور الفرق اإلسالميّة 

والنحل واألهواء املذهبيّة، وخاّصة عند بزوغ االتّجاه املعتزيل يف التفسري«]]].

االتّجاه  يرّد أصول هذا  أنفسهم -وهو جولدزيهر- من  ونجد من املسترشقني 

العقيّل يف التّفسري إىل مجاهد بن جرب امليك )املتوىف حوايل 04] هجرية(، وهو قول 

»وليست هذه  اإلسالمي«:  التفسري  »مذاهب  كتابه  يقول يف  عليه، حيث  مردود 

بحالة مفردة يواجهنا فيها مجاهد ترجامنًا لتفسري القرآن باملعقول، فقد سبق أن 

الذي يرفضه مع ذلك أحيانًا، يف سياق مثل هذه  الطربي  أنّه ذكر عند  أرشنا إىل 

الوجوه من التّفسري، وهو يبدي عن ميله إىل التّفسري بالرأي أيًضا يف تفسري اآلية 

65 من سورة البقرة مثاًل«]]]. 

ُعرف  قد  مجاهد  كان  فإذا  قبل-  من  بينَّا  -كام  عليه  مردود  القول  وهذا 

باملجاز،  بعد  فيام  ُعرف  ما  إطار  يف  التأويل  تتجاوز  مل  محدودٍة  عقليٍّة  بنزعٍة 

الكريم،  القرآن  يف  وروًدا  املجازيّة  املصطلحات  أكرث  من  »املثل«  ويعترب مصطلح 

أساًسا  مجاهد  تأويالت  من  يجعل  أن  أراد  الذي  جولدزيهر  مع  نتّفق  ال  فإنّنا 

يف  كثريٍة  مسائل  يف  لهم  رائًدا  ليعّده  حتى  التّفسري  يف  االعتزايل  للمنحى  وأصاًل 

تناول  من  أكرثوا  والسدي  كقتادة  التابعني  بعض  مثل  مثله  فمجاهد،  التأويل. 

املقبول«]]]. التأويل  حدود  بها  يتجاوزوا  ومل  تفسرياتهم  يف  »املثل«   مصطلح 

]]]. انظر: الرومي، فهد بن عبد الرحمن بن سليامن: منهج املدرسة العقلية الحديثة يف التفسري، ط2، 403]ه،ج]، ص53.

]2]. انظر: عزوزي، حسن: تفسري النص القرآين بني النقل والعقل، مجلة دعوة الحق، العدد 335 محرم-صفر 9]4]/مايو-يونيو 

.)[998

]3]. انظر: جولدتسهر: مذاهب التفسري اإلسالمي، ترجمة: د. عبد الحليم النجار، ال ط، مرص، مكتبة الخانجي مبرص، ومكتبة 

املثنى ببغداد، 374] هجرية، ص 29].

]4]. انظر: عزوزي، حسن، تفسري النص القرآين بني النقل والعقل، م.س، ص 3.
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ال أريد أن أطيل يف مناقشة هذه القضيّة أكرث من ذلك، فغاية األمر أّن لهذا االتّجاه 

العريب،  تراثنا  يف  جذوًرا  التّفسري  يف  العقليّة  الّنزعة  عىل  يعتمد  الذي  التّفسريي 

تتخطّى بكثري مجرّد قرصه عىل بعض محاوالت املدرسة العقليّة الحديثة يف التّفسري.

3: الُبعد االجتامعي يف تفسري محمد عبده: إّن تفسري محمد عبده )ت 905]( 

التّعبري- بل فيه إشاراٌت  القرآن -إن صّح  العقليّة يف تفسري  للّنزعة  مل يكن خالًصا 

اجتامعيٌّة مهّمٌة، األمر الذي حدا بالّشيخ محمد هادي معرفة أن يُدخل اتّجاهه يف 

التّفسري تحت اللّون األديب االجتامعّي، حيث يقول: »قد رسم محمد عبده يف تفسريه 

منهًجا تربويًا لألّمة اإلسالميّة، يبعث مقوماتها ويثري أمجادها، وينادي بآداب القرآن 

من الّشجاعة والكرامة والحفاظ، قد حارب جمود الفقهاء وتقليدهم...ومن خصائص 

هذا التّفسري العناية مبشاكل املسلمني الحارضة، والتّوّجه إىل معالجة أسباب تأّخر 

املجتمع اإلسالمي، وإىل إمكان بناء مجتمع قوّي، وعودة األّمة إىل ثورة حقيقيٍّة قرآنيٍّة 

عىل أوضاعها املتخلّفة، ومواجهة الحياة مواجهًة علميًّة صحيحًة، والعناية التّاّمة إىل 

األخذ بأسباب الحضارة اإلسالميّة من جديد، ومواجهة أعدائها، ورّد الغزوات الفكريّة 

ومناقشتها  ورجااًل،  وحضارًة  وتاريًخا  عقيدًة  اإلسالم  عىل  ُشنَّت  التي  االستعامريّة، 

باألدلّة العلميّة والوقائع التاريخيّة، وتفنيدها وإثبات بطالنها من ذاتها«]]].

الوجهة  الذهبي يف كتابه »التفسري واملفرسون« فقد أدخل  الدكتور  وكذلك فعل 

التّفسرييّة للشيخ محمد عبده تحت ما سامه »اللّون األديب االجتامعّي للتفسري يف 

عرصنا الحارض«، حيث يقول: »وإذا كان هذا اللون األديب االجتامعي يعترب يف نظرنا 

الحديث،  العرص  إىل مفرّسي هذا  فضله  يرجع  وابتكاًرا  التفسري،  عماًل جديًدا يف 

فإنّنا نستطيع أن نقول بحق: إنَّ الفضل يف هذا اللّون التّفسريي يرجع إىل مدرسة 

األستاذ اإلمام الشيخ محمد عبده للتفسري. هذه املدرسة التي قام زعيمها -ورجالها 

من بعده- مبجهوٍد كبريٍ يف تفسري كتاب الله تعاىل، وهداية الّناس إىل ما فيه من 

خري الدنيا واآلخرة«]]].

]]]. انظر: معرفة، التفسري واملفرسون يف ثوبه القشيب، م.س، ج2، ص2]0].

]2]. انظر: الذهبي، محمد حسن، التفسري واملفرسون، م.س، ج2، ص]40.
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إّن حمل محاولة الشيخ محمد عبده يف تفسري القرآن الكريم كاملًة عىل االتّجاه 

العقيل يف التّفسري فيه إهدار لجوانب أخرى حملها هذا التّفسري بني طيّاته، بل أكرث 

من ذلك قصدها مؤلّفه قصًدا.

4: الخطأ يف  نسبة كتاب »الهداية والعرفان يف تفسري القرآن بالقرآن«إىل مدرسة 

الّنزعة العقلية يف الّتفسري:

يقول »راترود ويالنت« يف مقالته موطن الّدراسة )تفسري القرآن يف مطلع العرص 

زيد  أبو  ]يعني  زيد  أبو  محمد  املرصي  الكاتب  واملعارص(: ميكن جعل  الحديث 

نزعٍة  يستلهم من نط  كان  والذي  العقيل،  التّفسري  الدمنهوري] يف عداد ممثيّل 

عاّمٍة لعرص التّنوير األورويب، وقد أثار تفسريه »الهداية والعرفان يف تفسري القرآن 

بالقرآن« الذي طبع يف العام 930] م كثريًا من الجدل، ليصار إىل منعه من التداول 

من قبل الحكومة، نتيجة لتحرّكات جامعة األزهر«.

لقد نسب الدكتور محمد عيل رضايئ إصفهاين هذا الكتاب )الهداية والعرفان 

الهندي]]]، وخطَّأ »ويالنت« يف  السيد أحمد خان  بالقرآن( إىل  القرآن  إىل تفسري 

نسبته الكتاب ملحمد أبو زيد املرصي، ولكن مل يقّدم أدلًّة عىل ذلك.

دائرة  إىل  بالقرآن(  القرآن  تفسري  إىل  والعرفان  )الهداية  الكتاب  هذا  وإدخال 

التّفسري العقيل الذي يلتزم فيه صاحبه بالقرائن الّنقليّة والعقليّة فيه خطأ كبري، 

ويالنت«،  »راترود  عقليّة  يف  املختلفة  التّفسري  اتّجاهات  اضطراب  عىل  ودليٌل 

وقد أدخل الدكتور الذهبي هذا الكتاب تحت اللّون اإللحادي للتفسري يف عرصنا 

الحارض، وإن مل يذكر اسم صاحبه، وذلك حسب منهجه يف الرّّد عىل أصحاب هذا 

االتّجاه، حيث يقول: »ووجدنا غري هؤالء جميًعا رجاًل نكس عىل رأسه، فطّوعت 

له نفسه أن يخوض يف تفسري كتاب الله عىل ما به من غواية وعامية، وأخريًا طلع 

الناس بكتاٍب مخترص يف تفسري القرآن الكريم، تفسريًا جمع فيه الكثري من  عىل 

]]]. انظر: أصفهاين، جولة يف دائرة معارف ليدن القرآنية، م.س، ص 9]2.
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وساوسه وأوهامه، ثم سّول له الغرور أن يسّميه )الهداية والعرفان يف تفسري القرآن 

بالقرآن(]]].

ثم يقول الدكتور الذهبي: »أحدث هذا التفسري -يعني الهداية والعرفان- ضّجًة 

كربى يف املحيط العلمّي، وقام رجال األزهر وقعدوا من أجله، ثم ألِّفت لجنة من 

بعض العلامء لتنظر يف هذا الكتاب، ثم لتحكم عليه مبا ترى فيه، ثم رفعت اللّجنُة 

»أفاك  بأنه  عليه  الرجل وحكم  آلراء  تفنيد  وفيه  ذاك،  إذ  األزهر  لشيخ  تقريرها 

يَر وسيلًة أهون عليه وأوىف بغرضه من اإللحاد يف  خرَّاص اشتهى أن يُعرف فلم 

الدين بتحريف كالم الله عن مواضعه، ليستفز الكثري من الّناس إىل الحديث يف 

شأنه وترديد سريته«]]]..

ثم يعرض لنا الدكتور الذهبي ألوانًا من هذا التّفسري الذي قّدمه صاحبه تحت 

ما أسامه الهداية والعرفان، لتؤكد لنا تلك األمثلة أنَّ هذا التّفسري بعيٌد كّل البعد 

عن منهج املدرسة العقليّة يف التّفسري.

ثانًيا: ما يدعى بالّتفسري العلمي للقرآن:

التّفسري العلمّي للقرآن منهٌج من مناهج تفسري القرآن الكريم، التي يرى »ويالنت« 

أنها أطلَّت برأسها بقّوٍة يف مطلع العرص الحديث واملعارص، وإن كان يقّرر أنَّ مثّة 

إشارات يف املايض تُشري إىل هذا االتّجاه التّفسريي كام عند الفخر الرازي.

التّفسريّي  االتّجاه  انطلق منها هذا  التي  الكربى  الفرضيّة  أنَّ  ويرى »ويالنت« 

حديثًا تتمثّل يف »أنَّ كافّة ما توّصلت إليه العلوم الطبيعيّة الحديثة ورد ذكره يف 

أنَّ  إثبات  التّفسريّي هو  االتّجاه  بهذا  القائلون  يتغيّاه  الذي  الهدف  القرآن«، وأنَّ 

القرآن سبق علامء الغرب بقرون عّدة؛ ألنّه يشري إىل أموٍر مل يكتشفها علامء الغرب 

إاّل يف العرص الحديث.

]]]. انظر: الذهبي، محمد حسن، التفسري واملفرسون، م.س، ج2، ص390.

]2]. انظر: م. ن.
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ثم إنَّ تفاسري محمد عبده املرصي مل تكن بعيدًة عن الّسعي الكتشاف العلوم 

املدافعني عن هذا  الّسعي عن هدف  اختلف هدفه يف  القرآن، وإن  الحديثة يف 

مع  تتعارض  ال  القرآن  آيات  بأنَّ  لقرّائه  يبنيِّ  أن  يتوّخى  فهو  التّفسريي،  االتّجاه 

حقيقة املعايري العلميّة الحديثة.

الحديث  العرص  مطلع  يف  القرآن  »تفسري  هذه  مقالته  يف  ويالنت  يقّدم  ثم 

واملعارص« قامئًة ببعض َمن مثّلو اتّجاه التّفسري العلمّي للقرآن الكريم من أمثال 

محمد بن أحمد بن اإلسكندراين يف مؤلَّفه »كشف األرسار النورانيّة القرآنيّة فيام 

املعدنيّة«،  والجواهر  والّنبات  والحيوانات  واألرضيّة  الّسامويّة  باألجرام  يتعلّق 

والّشيخ الطنطاوي الجوهري يف كتابه »الجواهر يف تفسري القرآن الكريم«، وعبد 

كتابه  يف  أحمد  وحنفي  والحديث«،  والطب  »اإلسالم  كتابه  يف  إسامعيل  العزيز 

»معجزة القرآن يف وصف الكائنات« وعبد الرازق نوفل يف مؤلفه »القرآن والعلم 

الحديث«.

هذه مجمل آراء ويالنت التي عرضها تعليًقا عىل اتّجاه التّفسري العلمي للقرآن 

الكريم، وميكن مناقشتها والرّّد عليها فيام ييل:

1- الخلط بني الّتفسري العلمي واإلعجاز العلمي للقرآن:

هذا أمٌر واضٌح متام الوضوح فيام كتبه »ويالنت« يف هذا املقام؛ إذ يقول: »بينام 

يسعى املدافعون عن التّفسري العلمّي سبق علامء الغرب بقرون عّدة؛ ألنّه يشري 

ألموٍر مل يكتشفها علامء الغرب إاّل يف العرص الحديث«. وهذا –يف الحقيقة- من 

مقاصد اإلعجاز العلمّي يف القرآن، وليس التفسري العلمي، ومثّة فروق بني األمرين 

تتّضح من خالل ما أورده العلامء من فروٍق بينهام، »فالتّفسري العلمّي كشف عن 

ا اإلعجاز العلمّي، فهو إخبار القرآن الكريم  معاين اآلية ومراد الله -تعاىل- منها، أمَّ

أو السّنة الّنبويّة بحقيقٍة علميٍّة أثبتها العلم أخريًا، وثبت عدم إدراكها بالوسائل 

.»[[[البرشيّة يف زمن الرسول

]]]. انظر: الوعالن، عبد املجيد بن محمد: اآليات الكونية دراسة عقدية رسالة: مقدمة لنيل درجة املاجستري، قسم العقيدة 
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واإلعجاز  العلمّي  التّفسري  بني  الّدقيقة  التّفرقة  هذه  بشأن  ذلك  من  وقريب 

فيها:  والتي جاء  والسنة،  القرآن  العلمي يف  اإلعجاز  ما ذكرته »موسوعة  العلمّي 

»والفرق بني التفسري العلمي واإلعجاز العلمي هو أنَّ التفسري العلمي كشٌف عن 

ا  معاين اآلية أو الحديث، يف ضوء ما ترّجحت صّحته من حقائق العلوم الكونيّة، أمَّ

العلم  أثبتها  الّنبويّة بحقيقة  الّسّنة  أو  الكريم  القرآن  العلمي فهو إخبار  اإلعجاز 

.[[[»التّجريبّي أخريًا وثبت عدم إدراكها بالوسائل البرشيّة يف زمن الرّسول

ملناهج  لوا  أصَّ َمْن  أوردها  التي  التّعريفات  تلك  يف  أكرث  التّفرقة  تلك  وتتّضح 

التّفسري يف العرص الحديث، فيقول الّدكتور الّذهبي يف كتابه »التّفسري واملفرّسون« يف 

م االصطالحات  تعريف التّفسري العلمّي: »نريد بالتّفسري العلمّي التّفسري الذي يَُحكِّ

العلميّة يف عبارات القرآن، ويجتهد يف استخراج مختلف العلوم واآلراء الفلسفيّة 

منها«]]].

ولعّل فيام ذكره الّدكتور أمني الخويل يف كتابه »مناهج التّجديد« من تعريٍف 

الخويل  الّصحيح، خاّصة وأنَّ د.  العلمي، يضع هذا املصطلح يف موضعه  للتفسري 

صاحب مدرسة لها منهج يف تفسري القرآن الكريم،  حيث يقول: »هو التّفسري الذي 

م االصطالحات العلميّة يف عبارة القرآن، ويجتهد يف استخراج مختلف العلوم  يُحكِّ

واآلراء الفلسفيّة منها«]]].

العلمّي يف  العلمّي واإلعجاز  التّفسري  إنَّ كّل ما سبق يؤكّد عمليّة الخلط بني 

ذهن ويالنت، حيث يسوقهام يف املساق نفسه، بل ويبني عليهام أحكاًما يف حديثه.

2-اضطراب يف فهم الهدف من الّتفسري العلمّي للقرآن الكريم:

إليه  يسعى  الذي  الهدف  -محّدًدا  الّسابقة  مقالته  يف  ويالنت«  »راترود  قال 

الكريم بن محمد  الرياض، إرشاف: عبد  الدين، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية –  واملذاهب املعارصة، كلية أصول 

الحميدي، األستاذ املشارك العام الجامعي: 432] هـ / 433] هـ.

]]]. انظر: النابليس، محمد راتب: موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، دار املكتبي للطباعة والنرش والتوزيع، 4]:].

]2]. انظر: الذهبي، محمد حسني: التفسري واملفرسون، م.س، ج2، ص474.

]3]. انظر: الخويل، أمني: مناهج التجديد يف النحو والبالغة والتفسري واألدب، مكتبة األرسة، 2003م، ص 7]2.



307

نقد مقالة »تفسري القرآن يف مطلع العصر احلديث واملعاصر«

املدافعون عن التّفسري العلمّي- وهو يتمثّل يف وجهة نظره يف »إثبات أنَّ القرآن 

سبق علامء الغرب بقرون عّدة؛ ألنّه يشري إىل أموٍر مل يكتشفها علامء الغرب إاّل يف 

العرص الحديث«.

وهذا كالٌم عاٍر عن الصحة متاًما، أو لعلَّ ما أورده هنا ال ميثّل إاّل نقطًة بسيطًة 

من الهدف األسمى الذي نشأ من أجله هذا االتّجاه التّفسريّي، ولعّل دراسة جذور 

»محمد عيل  الدكتور  يربطها  والتي  ذلك،  تؤكّد  العريب  تراثنا  العلمّي يف  التّفسري 

رضايئ« بعمليّة الرّتجمة حيث يقول: »وقد أفضت عمليّة ترجمة بعض أفكار غري 

املسلمني يف مجال مختلف العلوم ونقلها إىل البالد اإلسالميّة مرتامية األطراف إىل 

حصول ما يبدو تعارًضا بني ظاهر بعض آيات القرآن والعلوم الحديثة. وقد اختار 

األوىل لإلسالم سلوك طريقني؛ من أجل رفع هذه  القرون  املسلمون منذ  العلامء 

املعضلة: 

األّول: الرّد عىل املطالب الباطلة يف هذه العلوم يف إطار إرشاد الّناس وهدايتهم؛ 

إذ كان الكثري من املباين الفلسفيّة والعلميّة املستوردة من اإلغريقيني قاباًل للطعن 

لدين  معارضًة  أخرى  جهٍة  من  كانت  املطالب  هذه  أنَّ  األمر  وفاقم  واإلشكال. 

اإلسالم. ومن هنا تمَّ تأليف كتب من قبيل: تهافت الفالسفة أليب حامد الغزايل، 

ومفاتيح الغيب للفخر الرازي.

الّثاين: تطبيق آيات القرآن عىل العلوم التّجريبيّة اإلغريقيّة؛ إلثبات أنَّ القرآن 

عىل حّق، وأنَّ ما جاء به من املفاهيم العلميّة صحيح. من هنا تمَّ تطبيق اآليات 

القرآنيّة من قبيل: حمل )السموات السبع( عىل الّسيّارات الّسبع يف علم الّنجوم 

عند اإلغريق. ومن هنا ظهر أسلوب التّفسري العلمي، وبدأ بالتّطّور التّدريجّي«]]].

ثم لعّل بعض التّعريفات املقّدمة ملصطلح »التّفسري العلمّي« تحمل يف طيّاتها 

الّرومي يف  األستاذ فهد  أورده  ما  التّفسري من مثل  الّنوع من  بعض أهداف هذا 

]]]. انظر: إصفهاين، محمد عيل رضايئ: اإلعجاز والتفسري العلمي، ترجمة: حسن عيل مطر، مجلة نصوص معارصة، السنة الثانية 

عرشة، العدد السابع واألربعون، صيف 7]20، 438] هجرية، ص 49.
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تعريفه ملصطلح التّفسري العلمّي؛ حيث يقول: »والذي يظهر يل -والله أعلم- أنَّ 

العلمّي هو  بالتّفسري  يُقال: املراد  التعريف األقرب إىل أن يكون جامًعا مانًعا أن 

اجتهاد املفرّس يف كشف الّصلة بني آيات القرآن الكريم الكونيّة ومكتشفات العلم 

التّجريبّي عىل وجٍه يُظهر به إعجازًا للقرآن يدّل عىل مصدره وصالحيّته لكّل زماٍن 

ومكاٍن«]]].

إنَّ الهدف هنا هو إثبات إعجاز القرآن الكريم، وليس إثبات أنَّ القرآن سبق 

علامء الغرب بقرون عّدة، كام يقّرر »راترود ويالنت« يف مقالته الّسابقة.

للقرآن  العلمّي  التّفسري  باب  يف  كُتب  ما  جلَّ  فإنَّ  الحديث  العرص  يف  وحتى 

الكريم مل يكن املقصد منه إثبات تفّوق القرآن وسبقه ملا توّصلت إليه الحضارة 

الغربيّة من مكتشفاٍت، بقدر ما يهدف إىل إثبات االنسجام بني العلم والّدين، وأنّه 

ال شبهة تعارٍض بني آيات القرآن والعلم الحديث، »بل إنّها عىل العكس من ذلك 

تثبت املعطيات العلميّة، األمر الذي من شأنه أن يؤكّد اشتامل القرآن عىل اإلعجاز 

العلمي أيًضا. من هنا فقد عملوا عىل توظيف العلوم يف فهم القرآن، وألّفوا الكتب 

يف موضوع التّفسري العلمي«]]].

3- خطأ يف فرضّية أنَّ الّتفسري العلمّي قائٌم عىل أساس أنَّ القرآن يشتمل عىل 

العلوم كاّفة:

لقد بدأ »ويالنت« كالمه عن التّفسري العلمّي للقرآن الكريم بافرتاض فرضيّة 

ناقصة، مل تشمل كّل الرؤى التي دارت حول هذا االتّجاه من التّفسري، وهي تلك 

الفرضيّة التي تقول باشتامل القرآن عىل جميع العلوم، يقول »ويالنت«: »ينبغي 

فهم التّفسري العلمّي يف ضوء الفرضيّة القامئة عىل أساس أنَّ كافّة ما توّصلت إليه 

العلوم الطبيعيّة الحديثة ورد ذكرها يف القرآن، وميكن العثور عىل إشاراٍت رصيحٍة 

لها يف كثريٍ من اآليات«.

]]]. انظر: الرومي، فهد: اتجاهات التفسري يف القرن الرابع عرش، ط3، مؤسسة الرسالة، 8]4] هجرية، ج2، ص 549.

]2]. انظر: أصفهاين، محمد عيل رضايئ، اإلعجاز والتفسري العلمي، م.س، ص 40.
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فهذه فرضيّة ال يُؤيّدها الواقع وال متثّل إاّل طائفًة بسيطًة ممن قال بهذا األمر 

قدميًا، وال تنسجم إطالقًا مع الهدف من التّفسري العلمي للقرآن الكريم يف العرص 

الحديث، والذي انطلق من مقصد البحث عن االنسجام بني القرآن والعلم الحديث 

ردًّا عىل موجات اإللحاد التي غزت األّمة اإلسالميّة.

إنَّ موقف العلامء تجاه التّفسري العلمّي للقرآن متفاوٌت تفاوتًا كبريًا، فمنهم من 

عارض هذا االتّجاه معارضًة مطلقًة، مثل أيب إسحاق الشاطبي صاحب املوافقات، 

من  وليس  أميني،  قوٍم  يف  نزلت  ألنّها  أميّة؛  تكون  أن  ينبغي  نظره  يف  فالرّشيعة 

الحكمة أن يُخاطب القوم مبا ال يفهمون، وأن يكلّفوا ما ال يعقلون]]].

وتبع الّشاطبّي يف الّرأي عدًدا من العلامء املعارصين، إاّل أنّهم وإن عارضوا القول 

بالتّفسري العلمي، فقد أكّدوا عىل عدم وجود تضارٍب بني حقائق العلم وحقائق 

القرآن، ومن أمثال هؤالء العلامء: الشيخ محمد حسني الذهبي، والشيخ محمود 

أمني  واألستاذ  الصدر،  باقر  محمد  د  والسيِّ الرشبايص،  أحمد  والدكتور  شلتوت، 

الخويل، والدكتورة بنت الشاطئ، والدكتور عبد املجيد عبد السالم املحتسب]]].

التي تلت مرحلة  صحيح أنَّ ما قاله »ويالنت« ميكن أن ينطبق عىل املرحلة 

ابن سينا عند التأريخ لجذور هذا االتّجاه التّفسريّي، وكان أبو حامد الغزايل )ت 

505هـ( عىل رأس القائلني بهذا الرأي، وتبعه عىل ذلك الّسيوطي )املتوىّف ]]9هـ(، 

ولكن تبقى بعد ذلك طائفٌة مّمن رفض التّفسري العلميَّ رفًضا ال ينكر اإلشارات 

العلميّة يف القرآن الكريم، ويثبت يف الوقت نفسه أنّه ال تعارض بني القرآن والعلم، 

وطائفة ثانية حاولت من خالل هذا اللّون من التّفسري البحث عن االنسجام بني 

اللّون من  بهذا  قالت  ثالثة  طائفة  ثم  الحديث،  العلم  القرآيّن ومكتشفات  الّنّص 

التّفسري –التفسري العلمي- إلثبات قضيّة إعجاز القرآن الكريم، من أمثال محمد 

عبده، والطاهر بن عاشور، ومحمد متويل الشعراوي. 

]]]. انظر: شلبي، هند: التفسري العلمي للقرآن الكريم بني النظريات والتطبيق، ط]، تونس، مطبعة تونس قرطاج، 985]، ص 20.

]2]. انظر: شلبي، هند، التفسري العلمي للقرآن الكريم بني النظريات والتطبيق، م.س، ص 36.
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عىل  القرآيّن  الّنص  باشتامل  الثاّلث  الطّوائف  أصحاب  من  أحٌد  يقل  مل  ولكن 

العلوم كافّة، وهي الفرضيّة التي بدأ بها »ويالنت« حديثه يف مقالته الّسابقة تحت 

قوله: ما يدعى بالتّفسري العلمّي.

4: خطأ يف تحديد الجذور األوىل ملنهج الّتفسري العلمّي:

لقد أخطأ ويالنت يف تحديد الجذور األوىل لهذا االتّجاه التّفسريي، حيث ردَّها 

إىل الفخر الرازي املتوىف )606ه( حيث يقول: »طبًعا إنَّ الّنموذج األصيّل للتفسري 

التّفاسري الكالسيكيّة، ال  ا متاًما: فقد سبق لعدد من مؤلّفي  العلمي ليس مستجدًّ

سيّام الفخر الرازي، أن طرحوا فكرة أنَّ القرآن يتضّمن العلوم كافّة، ونتيجة لذلك 

عملوا عىل استخراج علوم فلك عرصهم من نّص القرآن... وقد تابع هذا الّنوع من 

التّفسري شهاب الدين األلويس )ت 856]م( يف »روح املعاين«، إاّل أنّه مل يظهر من 

هذا التّفسري أيُّ معرفٍة من العلم الغريب الحديث حتى اآلن«. انتهى كالمه.

التّفسريّي  اللّون  لهذا  األوىل  البدايات  أنَّ  الّسابق  »ويالنت«  وواضح من كالم 

تعود إىل الفخر الرازي )606 هجرية( وهذا غري صحيٍح، فبعض مؤلّفات ابن سينا 

)املتوىف 428هـ( نرى فيها ناذج من تدوين التّفسري العلمي، يقول الدكتور محمد 

م مراحل التّفسري العلمي  إىل ثالث مراحل رئيسة- املرحلة  عيل رضايئ –بعد أن قسَّ

األوىل تبدأ من القرن الثاين تقريبًا، وتستمّر إىل القرن الهجري الخامس، حيث بدأت 

برتجمة الرّتاث اإلغريقي إىل اللّغة العربيّة، وسعى عدٌد من املسلمني إىل تطبيق 

آيات القرآن عىل علم الهيئة البطليموسية من أمثال ابن سينا، حيث نرى ناذج من 

تدوين التّفسري العلمّي يف مؤلّفات ابن سينا )370- 428 هـ(]]]«.

ثالًثا: تفسري القرآن يف ضوء الّدراسات األدبّية:

يرصد »ويالنت« يف هذا الجزء من مقالته تلك األراء التي دارت حول التّفسري 

األديّب للقرآن الكريم، وذكر أنَّ هذا االتّجاه التّفسريّي -إن كان يصّح أن نطلق عليه 

]]]. انظر: أصفهاين، محمد عيل رضايئ، اإلعجاز والتفسري العلمي، م.س، ص 40.
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اتّجاها- بدأ مع الّشيخ أمني الخويل، وانعكس يف عدٍد من مؤلّفاته، يأيت عىل رأسها 

»مناهج التجديد«، ثم يعود »ويالنت« ويقّرر أنَّ طه حسني يف كتابه »الصيف« 

سبق أمني الخويل يف اإلشارة إىل أنَّ الكتب املقّدسة إرٌث أديبٌّ مشرتٌك.

ثم يذكر ويالنت أنَّ من تالمذة أمني الخويل الذين اقتنعوا مبنهجه وساروا عىل 

دربه: شكري عياد -محمد أحمد خلف الله- بنت الشاطئ، ويقف عند »التفسري 

البياين للقرآن الكريم« لبنت الشاطئ ويرى أّن منهج أمني الخويل واضح يف هذا 

التّفسري. 

ثم يعرض راترود ويالنت لتلك اإلشكاليّة التي طرحها تلميذ أمني الخويل )محمد 

أحمد خلف الله( يف رسالته الجامعيّة التي دارت حول )الفّن القصيص يف القرآن 

الكريم(.

وميكن مناقشة اآلراء الّسابقة لـ»ويالنت« فيام ييل:

أن  بينَّا  وأن  سبق  الّتفسريي:  االتّجاه  لهذا  األوىل  البدايات  تحديد  1-خلٌل يف 

»راترود ويالنت« يرى أنَّ هذا االتّجاه التّفسريي بدأ مع أمني الخويل، فقد قال يف 

مقالته موطن الّدراسة الّنقدية »تفسري القرآن يف مطلع العرص الحديث واملعارص«: 

»بدأ استخدام أساليب الّدراسات األدبيّة يف تفسري القرآن أساًسا مع أمني الخويل 

للمواضيع  محارضاته  أنّه خّصص  إاّل  تفسرييًّا،  كتابًا  يؤلّف  مل  وهو   ...)[967 )ت 

التّفسرييّة، ليتناول يف مؤلّفاته التي طُبعت يف أعقاب العام 940] تاريخ التّفسري 

والوضع الرّاهن ملقّدمات مناهجه«.

ولكن الّدراسة التّاريخيّة لهذا اللّون من التفسري -التفسري األديب للقرآن الكريم- 

تثبت أنَّ جذوره أعمق من أمني الخويل ومعارصه طه حسني، »فقد بدأت بذور هذا 

االتّجاه يف التّفسري تظهر يف تفسري محّمد عبده، ومحّمد رشيد رضا، ومحّمد مصطفى 

املراغي، لكّن جهودهم يف هذا الصدد ال تتعّدى اإلشارات واللمحات العابرة«]]]. 

]]]. انظر: الرشقاوي، عفت: اتجاهات التفسري يف مرص يف العرص الحديث، ال ط، مرص، جامعة عني شمس،972]، ص 278.
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البدايات  ولكن بالّرغم من ذلك تبقى إشارتهم يف تفسرياتهم املختلفة ممثلًة 

ذلك  من  أقدم  األوىل  فبذوره  وإال  الحديث،  العرص  مطلع  يف  املنهج  لهذا  األوىل 

بكثري كام سنبيّنه فيام بعد، ويؤكّد متثيلها لتلك البدايات شهادة الشيخ أمني الخويل 

نفسه، فعندما احتدمت املعركة بينه وبني املعارضني لهذا االتّجاه الذي تبلور يف 

رسالة تلميذه محمد أحمد خلف الله، وكانت تحت إرشافه، فقال بعد أن رُفضت 

الشيخ محمد عبده بني جدران األزهر منذ  اليوم ما كان يقّرره  الرّسالة: »ترفض 

اثنني وأربعني عاًما]]]«.

وهذا ما يقّرره الدكتور الذهبي عند حديثه عن هذه املدرسة يف كتابه »التفسري 

واملفرسون«، حيث يقول تحت عنوان: »اللون األديب االجتامعي للتفسري يف عرصنا 

الحارض«: »ميتاز التّفسري يف هذا العرص بأنّه يتلّون باللّون األديّب االجتامعّي، ونعني 

بذلك أنَّ التّفسري مل يعد يظهر عليه يف هذا العرص ذلك الطّابع الجاف الذي يرصف 

يكاد  بلوٍن  وتلّون  آخر،  طابٌع  عليه  ظهر  وإّنا  الكريم،  القرآن  هداية  عن  الّناس 

يكون جديًدا وطارئًا عىل التّفسري، ذلك هو معالجة الّنصوص القرآنيّة معالجًة تقوم 

أّواًل وقبل كّل يشٍء عىل إظهار مواضع الّدقّة يف التّعبري القرآيّن، ثم بعد ذلك تُصاغ 

املعاين التي يهدف القرآن إليها يف أسلوٍب شيٍق أّخاٍذ، ثم يُطبّق الّنّص القرآيّن عىل 

ما يف الكون من سنن االجتامع ونظم العمران... وإذا كان هذا اللّون االجتامعّي 

يعترب يف نظرنا عماًل جديًدا يف التّفسري، وابتكاًرا يرجع فضله إىل مفرّسي هذا العرص 

الحديث، فإنّنا نستطيع أن نقول بحّق: إنَّ الفضل يف هذا اللّون التّفسريّي يرجع إىل 

مدرسة األستاذ اإلمام الشيخ محمد عبده للتفسري. هذه املدرسة التي قام زعيمها 

ورجالها من بعده مبجهوٍد كبريٍ يف تفسري كتاب الله تعاىل، وهداية الّناس إىل ما فيه 

من خري الدنيا وخري اآلخرة«]]].

بل أكرث من ذلك فقد ردَّ البعض جذور هذا االتّجاه األديّب يف التّفسري إىل اتّجاه 

]]]. انظر: خلف الله، محمد أحمد: الفن القصيص يف القرآن الكريم، رشح وتعليق: خليل عبدالكريم، ال ط، بريوت، االنتشار 

العريب، 999]، مقدمة أمني الخويل ص]. 

]2]. انظر: الذهبي، محمد حسن، التفسري واملفرسون، م.س، ج2، ص]40.
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التّفسري البيايّن للقرآن الكريم، والذي يعدُّ أحد االتّجاهات الكربى يف علم التّفسري، 

والذي يستند إىل دعامتي اللّغة والصورة البيانيّة ليثبت من خاللهام إعجاز القرآن 

يف هذا الجانب، فقد »بدأت حركة التأليف يف التّفسري يف القرن الثاين الهجري، وبدأ 

معها جنبًا إىل جنب التّفسري اللغويِّ للقرآن، وليس معنى هذا أنَّ املعاين البيانيّة 

للقرآن مل تظهر إاّل يف هذا الوقت، فالعرب الذين نزل القرآن بلغتهم كان البيان 

فيهم سجيّة ولهم طبًعا، واملطّلع عىل تفسرياتهم يجد أنَّ فيها حظًا وافرًا من هذا 

االتجاه... ومهام يكن من أمٍر، فإّن حركة التّدوين اللّغوي للقرآن الكريم واكبت 

حركة التّفسري باملأثور كام أسلفت، وأّول من أسهم يف تلك الحركة اللّغويّون والّنحاة، 

حيث ظهر كتاب »مجاز القرآن« أليب عبيدة... وظهر كتاب »معاين القرآن« للفرّاء، 

أبو عبيدة فيكفينا أن نقف مع  ا  أمَّ الكوفيني...  الّنحو  أمئّة  والفرّاء كام نعلم من 

كتابه »مجاز القرآن« وسنجد يف هذا الكتاب كثريًا من األساليب البالغيّة واملباحث 

البيانيّة التي كانت أساًسا أفاد منه كّل أولئك الذين جاءوا من بعده، والتي تدّل 

كذلك عىل أصالة نشأة البالغة العربيّة«]]].

وميتّد ذلك الّدرس البياين للقرآن الكريم، والذي يعدُّ أحد الجذور األساسية لهذا 

اللّون من التّفسري األديب يف كتايب »دالئل اإلعجاز« و»أرسار البالغة« للجرجاين.

إًذا، مل يبدأ استخدام أساليب الّدراسات األدبيّة يف تفسري القرآن الكريم بالشيخ 

أمني الخويل، كام زعم »ويالنت« يف صدر حديثه عن هذا االتّجاه يف مقالته الّسابقة.

2- استقاء املالمح العاّمة للتفسري األديب للقرآن الكريم من مدرسة الشيخ أمني 

الخويل فقط:

إنَّ املالمح العاّمة التّجاه التّفسري األديبِّ عند أمني الخويل ميكن الوقوف عليها 

عليها  ستبني  التي  للتفسري،  ضوابط  من  الشاطئ  بنت  الدكتورة  وضعته  فيام 

اعتمد  والّضوابط  املرتكزات  هذه  وعىل  الكريم«،  للقرآن  البياين  »التفسري  كتابها 

]]]. انظر: عباس، فضل حسن: التفسري واملفرسون )أساسياته واتجاهاته ومناهجه يف العرص الحديث، ط]، عامن، دار النفائس 

للنرش والتوزيع، 437] هجرية، ج]، ص406-405.
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راترود ويالنت يف فهم املالمح العاّمة لهذا االتّجاه، والتي يأيت عىل رأسها »التّناول 

املوضوعّي لاَِم يُراد فهمه من القرآن، ويبدأ بجمع كّل ما يف الكتاب من سور وآيات 

يف املوضوع املدروس«]]] .

العرص  مطلع  يف  القرآن  »تفسري  هذه  مقالته  يف  يقول  »ويالنت«  نجد  لذلك 

الشاطئ بصورٍة مقصودٍة عدًدا من قصار  بنت  انتقت  الحديث واملعارص«: وقد 

ل كل من تلك  سور القرآن يك تُظهر مثرات تبّنيها ملنهج خويل بصورٍة جليٍّة، إذ تُشكِّ

الّسور وحدة موضوعيّة«.

الوحدة  قضيّة  من  األساس  يف  ينطلق  وتالمذته  الخويل  أمني  منهج  إنَّ  أي 

املوضوعيّة التي تعالجها قضيٌّة معيّنٌة تثريها بعض اآليات القرآنيّة، ويقوم منهج 

املفرّس يف هذا االتّجاه عىل تحديد املوضوع القرآين، ثم جمع اآليات من مختلف 

الّسور القرآنيّة التي تتّفق يف املوضوع نفسه، ودراسة تراكيبها اللّغويّة واألسلوبيّة 

ودراسة أسباب نزولها... إىل غري ذلك من املالمح العاّمة لهذا املنهج.

أمني  الشيخ  تتّفق مع تجربة  األديب  التّفسري  باب   ولكن مثة تجربة أخرى يف 

الخوىل يف املقصد العام وهو بيان اإلعجاز البياين للقرآن من خالل دراسة املوضوع 

الذي عرّب عنه القرآن الكريم، ولكّنها تختلف معها يف آليّه التّطبيق، وفهم املقصود 

الله دراز،  الشيخ محمد عبد  الوحدة املوضوعيّة للقرآن، وهي تجربة  من قضيّة 

وهذا مام مل يرُش إليه »ويالنت« ولو عىل سبيل اإلجامل.

فقد اهتّمت محاولة الشيخ أمني الخويل وتالمذته يف باب التّفسري األديب للقرآن 

الكريم بتتبّع املوضوع يف آيات القرآن كلّه، بينام نجد الشيخ دراز يرصد الوحدة 

عن  يختلف  آخر  تناول  وهو  وحدها،  القرآنيّة  الّسورة  مستوى  عىل  املوضوعيّة 

الّتناول األّول، حيث يرى الشيخ دراز أنَّ الّسورة »بُنيٌة متامسكٌة،  قد بُنيت من 

وفصول،   ُشعٌب  منها  أصل  كّل  عىل  وأُقيم  وأُصول،   أُسس  عىل  الكلّية  املقاصد 

]]]. انظر: االتجاهات الحديثة يف تفسري القرآن )التفسري األديب، بحث منشور يف موسسة تبيان الثقافية واملعلوماتية، إعداد سيد 

268642=https://arabic.tebyan.net/index.aspx?pid مرتىض محمدي. تحت هذا الرابط
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وامتّد من كلِّ شعبٍة فروع تقرص أو تطول، فال تزال تنتقل بني أجزائها كام تنتقل 

بني ُحُجراٍت وأفنيٍة، يف بنياٍن واحٍد، قد وضع رسمه مرّة واحدة …بل إنّها تلتحم 

كام تلتحم األعضاء يف جسم اإلنسان، فبني كّل قطعٍة وجارتها رباٌط موضعيٌّ من 

أنفسهام، كام يلتقي العظامن عند املفصل، ومن فوقهام متتّد شبكة من الوشائج 

بالرشايني والعروق واألعصاب، ومن  العضوان  تحيط بهام عن كثب، كام يشتبك 

ا،  ، وتؤّدي مبجموعها غرًضا خاصًّ وراء ذلك كلّه يرسي يف جملة الّسورة اتجاٌه معنّيٌ

كام يأخذ الجسم قواًما واحًدا، ويتعاون بجملته عىل أداء غرٍض واحٍد، مع اختالف 

وظائفه العضويّة«]]].

يف  درَّاز  الشيخ  سلكه  الذي  الّنهج  نفس  عىل  الغزايل  محمد  الشيخ  سار  وقد 

التّفسري، حيث طبّق منهجه يف التّفسري املوضوعي للقرآن الكريم يف كتابه »نحو 

تفسري موضوعي لسور القرآن الكريم« حيث يقول يف مقّدمته: »لقد عنيت عنايًة 

يُت يف ذلك بالّشيخ  شديدًة بوحدة املوضوع يف الّسورة وإن كرثت قضاياها، وتأسَّ

محمد عبد الله دراز عندما تناول سورة البقرة -وهي أطول سورة يف القرآن الكريم- 

الّنبأ العظيم،  فجعل منها باقًة واحدًة ملّونًة نضيدًة، ويعرف ذلك من قرأ كتابه 

وهو أّول تفسريٍ موضوعيٍّ لسورٍة كاملٍة، فيام أعتقد«]]].

إًذا، هذا اتّجاه تفسرييٌّ آخر يتّفق مع املقصد نفسه الذي قصده الشيخ أمني 

الخويل يف تناوله األسلوب األديب يف تفسري القرآن الكريم، وإن اختلف معه يف آليّة 

التّطبيق، وهو حرّي أن يُشار إليه عند التأريخ التّجاه التّفسري األديب للقرآن الكريم.

3: اضطراب يف فهم املالمح العاّمة للتفسري األديب للقرآن الكريم:

فهم  يف  اضطراٍب  عن  يُنبئ  الّسابقة  ويالت«  »راترود  مقالة  الوقوف عىل  إّن 

مالمح االتّجاه األديّب يف التّفسري، والذي اتّضحت معامله الكربى فيام دّونته تلميذة 

للقرآن  البياين  »التفسري  كتابها  يف  الشاطئ  بنت  الدكتورة  الخوىل  أمني  الّشيخ 

]]]. انظر: دراز، محمد عبد الله: النبأ العظيم، ال ط، الكويت، دار القلم، ال ت، ص 55].

]2]. انظر: الغزايل، محمد: نحو تفسري موضوعي لسور القرآن الكريم، ط4، القاهرة، دار الرشوق، 420] هجرية، ص5.
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الكريم«، والذي استهلّته بالحديث عن املنهج الذي ستسلكه يف كتابها هذا، وأقرَّت 

خه الّشيخ أمني الخويل يف كتابه »مناهج التجديد« والذي  بأنّه نفس املنهج الذي رسَّ

تتلّخص ضوابطه فيام ييل:

1-األصل يف املنهج: التّناول املوضوعّي لاَِم يُراد فهمه من القرآن، ويبدأ بجمع 

كلِّ ما يف الكتاب من سوٍر وآياٍت يف املوضوع املدروس .

2 ـ يف فهم ما حول الّنّص: ترتّب اآليات فيه عىل حسب نزولها، ملعرفة ظروف 

قرائن  هي  حيث  من  الّنزول  أسباب  يف  باملرويّات  يستأنس  كام  واملكان،  الزّمان 

البََسْت نزوَل اآلية، دون ما يفوتنا ما تكون العربة فيه بعموم اللّفظ ال بخصوص 

الّسبب الذي نزلت فيه اآلية.

ر أنَّ العربيّة هي لغة القرآن، فنلتمس الّداللة  3 ـ يف فهم دالالت األلفاظ: نقدِّ

اللّغويّة األصيلة، التي تُعطي حسَّ العربيّة للامدَّة يف مختلف استعامالتها الحّسيّة 

ِصيَغ  من  القرآن  يف  ما  كّل  باستقراء  القرآنيّة  الّداللة  لِلَْمح  يخلص  ثّم  واملجازيّة، 

اللّفظ، وتدبّر سياقها الخاّص يف اآلية والّسورة، وسياقها العاّم يف القرآن كلّه.

4 ـ يف فهم أرسار الّتعبري: يُحتكم إىل سياق الّنّص يف القرآن، بااللتزام مبا يحتمله 

ين، فيقبل منها ما يقبله الّنّص، ويتحاىش  ا وروًحا. وتعرض عليه أقوال املفرسِّ نصًّ

ما أُقِحم عىل كتب التّفسري من مدسوس اإلرسائيليات، وشوائب األهواء املذهبيّة، 

وبدع التأويل«]]].

هذا هو ملّخص املالمح العاّمة ملدرسة التّفسري األديّب للقرآن الكريم وفق منهج 

أمني الخويل وتالمذته وعىل رأسهم بنت الشاطئ، ولكن بالتّأّمل فيام كتبه »ويالنت« 

يف مقالته الّسابقة يتّضح مدى االضطراب يف فهم ذلك املنهج، حيث يقول: »من 

تفسريها  ألّفت  والتي  الرحمن،  عبد  عائشة  زوجته  كانت  اآلخرين  خويل  طالب 

»التّفسري البياين للقرآن الكريم« وفق املعامل األساسيّة لفكر منهجيّة الخويل، حيث 

]]]. انظر: عبد الرحمن، عائشة: التفسري البياين للقرآن الكريم، ط7، مرص، دار املعارف، ال ت، ص0]، ]].
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انتقت  فيه، وقد  اعتمدتها  التي  املقّدمة رصاحًة آلراء خويل ونظرياته  أشارت يف 

بنت الشاطي بصورٍة مقصودٍة عدًدا من قصار سور القرآن؛ يك تُظهر مثرات تبّنيها 

الّسور وحدًة موضوعيًّة، وبعد  ملنهج خويل بصورٍة جليٍّة؛ إذ تشّكل كلٌّ من تلك 

أن استعرضت بشكٍل مجمٍل ترتيب نزول كّل سورٍة بيّنت أهميّة موضوعها زمن 

نزولها مقارنًة مع باقي مراحل الرّسالة الّنبويّة، ولتوضيح تلك الّنقطة أشارت إىل 

باقي الّسور أو األقسام ذات الّصلة منها، وبحثت يف أسباب نزولها، وهنا تسعى 

الستعراض قسٍم عىل األقّل من الجّو العام للخلفيّة التّاريخيّة للّسورة التي تبحث 

فيها. وتربز أكرث الخصائص األسلوبيّة جذبًا للّسورة...لتعمل عىل خلق صلٍة خاّصٍة 

بني موضوع الّسورة وتلك الخصائص، استناًدا لآليات املشابهة يف الّسور التي تهتّم 

باملوضوع نفسه أو تحمل الخصائص املوضوعيّة نفسها«.

الّسورة  يف  املوضوعيّة  الوحدة  من  يكن  مل  الشاطئ  بنت  عند  االنطالق  إّن 

بينها وبني غريها من اآليات، ولكن  الشبه املوضوعي  الواحدة ثم محاولة تلمس 

التي  القرآنيّة  اآليات  ثم محاولة جمع  أّواًل،  القرآين  املوضوع  املنطلق هو تحديد 

تدخل تحت هذا املوضوع، وشتّان ما بني املنطلقني، ففي املنهج األّول الذي ينطلق 

من الّسورة لتحديد املوضوع، رمّبا نصل إىل موضوعاٍت ال حرص لها، وال نجد لبعضها 

موضوًعا  الواحدة  اآلية  تحمل  قد  األحيان  بعض  ففي  القرآن،  آيات  يف  انعكاًسا 

تلّقيته عن  التّفسري- كام  الشاطئ: »واألصل يف منهج هذا  بنت  تقول  بها،  ا  خاصًّ

أستاذي- هو التّناول املوضوعّي الذي يفرغ لدراسة املوضوع الواحد فيه، فيجمع 

كّل ما يف القرآن منه، ويهتدي مبألوف استعامله لأللفاظ واألساليب، بعد تحديد 

الّداللة اللّغويّة لكّل ذاك...وهو منهٌج يختلف والطريقة املعروفة يف تفسري القرآن 

سورًة سورًة، يؤخذ اللّفظ أو اآلية فيه مقتطًعا من سياقه العام يف القرآن كلّه، مام 

ال سبيل معه إىل االهتداء إىل الّداللة القرآنيّة أللفاظه، أو ملح ظواهره األسلوبيّة 

وخصائصه البيانيّة«]]].

رابًعا: دراسة القصص القرآين ال تفيض إىل نتيجٍة واحدٍة يف األحوال كلّها:

]]]. انظر: عبد الرحمن، عائشة، التفسري البياين للقرآن الكريم، م.س، ص7]، 8].
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يقول »ويالنت« يف نهاية حديثه عن تفسري القرآن يف ضوء الّدراسات األدبيّة: 

»وقد ظهر يف الّسنوات األخرية مؤلّفون تناولوا هذا املوضوع -يعني دراسة القصص 

القرآين- إاّل أنّهم كانوا حذرين نسبيًّا يف استنباط نتائجهم خوفًا من أن يلقوا مصري 

خلف الله«.

الله  أحمد خلف  محمد  القاه  الذي  املصري  من  الخوف  لوال  أنّه  هذا  ومعنى 

نتيجة دراسته للقصص القرآين لخرجت نتائج هؤالء الّدارسني متّفقًة مع ما وصل 

إليه خلف الله يف دراسته، وهذا وهم ال أساس له، وال ميكن إثباته من قبل ويالنت، 

بل هو افرتاض ناقٌص ال أساس له، فآراء خلف الله تّم مناقشتها والرّّد عليها، كام أنَّ 

الكثري من الّدراسات التي دارت حول القصص القرآين مل تصل إىل تلك الّنيجة التي 

وصل إليها خلف الله من القول بأنّه ال يشرتط الّصدق التّاريخّي يف القّصة القرآنيّة، 

القرآن قصًدا، بل  اللذان قصدهام  الّنفس  املوعظة والتأثري يف  ويكفي منها جانبا 

عىل العكس من ذلك إنَّ معظم الذين درسوا القصص القرآين أكّدوا عىل الّصدق 

التّاريخّي للقّصة القرآنيّة، ومل يجدوا تعارًضا بني وظيفة القّصة يف القرآن وصدقها 

ذكرها  التي  املؤلّفات  أسامء  من  اإلطالة-  -خشية  واحًدا  مثااًل  ولنأخذ  التّاريخّي، 

القرآين يف منطوقه  »القصص  كتاب  السابق، وهو من  مقاله  نفسه يف  »ويالنت« 

نهج  القرآين  »فالقصص  يقول:  حيث  الخطيب،  الكريم  عبد  للدكتور  ومفهومه« 

وحده يف موضوعه، ويف أسلوب آدائه، ويف مقاصده وغاياته، فهو يف موضوعه نسيج 

وهم،  من  شائبة  تشوبه  ال  املصفاة،  الحقيقة  من  وعصارة  الخالص،  الّصدق  من 

أو خيال، إنّه يُبنى من لبنات الواقع، بال تزويٍق وال متويه. وهذا الواقع ال يتغرّي 

وجهه حني يعرض هذا العرض املعجز يف ذلك األسلوب القرآيّن الرّائع... فاإلعجاز 

رسائر  من  به  تلبّس  وما  الواقع  نقل  ويف  اآلداء،  صدق  يف  يتجلّيان  إّنا  والّروعة 

الّنفوس وخلجات الّصدور... وإنّه ليس الّنقل »الفوتغرايف« الذي يقف عند الّسطح 

نقٌل حيٌّ لألحداث، حتى  أبعاٍد وأعامٍق. بل هو  يتجاوز شيئًا مام وراءه من  وال 
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ألنّها تتجّسد يف الزّمان واملكان اللّذين حمالها، فتظهر وكأنّها يف ساعة ميالدها...

منها  مام شهده  شيئًا  اليوم  يشهدها  من  يفقد  وال  أمسها،  عن  يومها  يختلف  ال 

الّشاهدون باألمس من صوٍر وأشكاٍل، ومن مشاعر وأحاسيس، وهذا هو اإلعجاز 

الذي نشهده يف كلامت القرآن، وهو أيًضا الّروعة التي تطلع علينا من عبقريات 

الفّن وآياته«]]].

الخامتة:

»راترود ويالنت«  مقالة  نقد  دارت حول  التي  الّدراسة  نهاية هذه  نحاول يف 

التي حملت عنوان: »تفسري القرآن: مطلع العرص الحديث واملعارص« أن نورد عىل 

سبيل اإلجامل أوجه هذا الّنقد عىل شكل نتائج أسفر عنها هذا البحث يف رحلته 

الّنقديّة التي رصدنا من خاللها عدًدا من األوهام التي وقع فيها »راترود ويالنت« 

يف مقالته الّسابقة، وهي أوهام لعلّها ناتجٌة عن جهله مبناهج التّفسري املختلفة يف 

العرص الحديث ما جعلة يقع يف أنواٍع من الخلط واالضطراب، ونُجمل هذه الّنتائج 

فيام ييل:

-  بنى »راترود ويالنت« أسباب اختياره دراسة مناهج التّفسري يف فرتة مطلع 

العرص الحديث واملعارص أنَّ هذه الفرتة الزّمنيّة متتَّعت بخصائص يف مجال تفسري 

القرآن متيّزها عامَّ سبقها بشكٍل ملحوٍظ، ولكّنه قّرر فيام بعد أنَّ هذه الخصائص ال 

ميكن أن تنسحب بأّي حاٍل من األحوال عىل كّل محاوالت التّفسري يف هذه الفرتة.

-  إنَّ هذه الخصائص التي ميَّزت مناهج التّفسري يف العرص الحديث واملعارص، 

املختلفة،  املناهج  بني  التّداخل  ليست حدوًدا صاّمء متنع  بها ويالنت  قال  والتي 

املناهج، وإاّل  العام كّل منهٍج من هذه  وإّنا هي خصائص عاّمة متيّز يف املجمل 

]]]. انظر: الخطيب، عبد الكريم: القصص القرآين يف منطوقه ومفهومه )مع دراسة تطبيقية لقصتي آدم ويوسف(، ط2، بريوت، 

دار املعرفة للطباعة والنرش، 395] هجرية، ص9.
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فقضيّة التّداخل بني املناهج املختلفة يف التّفسري الواحد مطروحة، ولعّل خري مثال 

عىل ذلك ما ورد فيام أُثر من تفاسري عن الشيخ محمد عبده.

- يرى ويالنت أنَّ املدرسة التّقليديّة يف التّفسري ما زال لها امتداٌد واسٌع حتى 

يومنا هذا، وقد مثَّلت قاساًم مشرتكًا مع املناهج الحديثة يف التّفسري، وهذا ما مل 

يؤيّده واقع علم التّفسري يف العرص الحديث، فمعظم التّفاسري التي نشأت يف العرص 

الحديث تندرج تحت مناهج التّفسري الحديثة، حتى وإن توزّعت البنية املعرفيّة 

لتفسريٍ ما من هذه التّفاسري بني هذه املناهج، ولكّنه يبقى يف الّنهاية أنّه يدور يف 

فلكها، ثم إنَّ املصادر التّقليديّة يف التّفسري مل تنقطع حتى مع التّفاسري الحديثة، 

ا قامئًا بذاته. ولكّنها ال متثّل اتّجاًها عامًّ

الّنّص  معنى  حول  الجديدة  األفكار  إنَّ  قوله:  يف  ويالنت  راترود  وهم  لقد   -

القرآيّن غالبًا ما أتت ردًّا عىل األسئلة املستحدثة التي أفرزتها التّحّوالت الّسياسيّة، 

االجتامعيّة والثّقافيّة نتيجة تأثري الحضارة الغربيّة يف املجتمع اإلسالمي، فلو صّح 

جزٌء من هذا الكالم لكان أوىل به أن يحرصه يف املنهج العلمي يف التّفسري، فوقفة 

بسيطة مع مبادئ اللّون األديّب واالجتامعّي يف التّفسري يفّند هذا الكالم متاًما.

الغربيّة يف املجتمع  الحضارة  تأثري  أنَّه نتج عن عمليّة  يقّرر راترود ويالنت   -

كانت  التي  التّقليديّة  التّفسري  مناهج  عىل  نفسيهام  فرضت  مسألتان،  اإلسالمّي 

العرص  مطلع  يف  الحديثة  التّفسري  مناهج  نشأة  إىل  أّدت  الفرتة  تلك  يف  سائدًة 

الحديث؛ املسألة األوىل: اتّساق رؤية القرآن الكونيّة مع اكتشافات العلم الحديث. 

واملسألة الثانية: الّنظام الّسيايّس االجتامعّي املناسب عىل أساس األصول القرآنيّة، 

ن املسلمني من التّخلّص من الهيمنة الغربيّة. وهذا قصور فهٍم ألسباب  والذي ميكِّ

نشأة هذه املناهج التّفسرييّة، فاكتشافات الحضارة الغربيّة للعلم الحديث ليست 

وحدها الهدف يف نشأة اتّجاه التّفسري العلمّي للقرآن الكريم، بل كان »يرمي إىل 
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جعل القرآن مشتماًل عىل إشاراٍت عابرٍة إىل كثري من أرسار الطبيعة التي كشف 

عنها العلم الحديث، ثم إنَّ االتّجاه نحو الّنزعة االجتامعيّة يف القرآن وتفسريها مل 

ترتبط يف أساسها بهيمنٍة غربيٍّة وغريها، وإّنا نشأت نشأًة ذاتيًّة داخل األّمة.

إىل  التّناول  آليّة  بحسب  القرآين  للتفسري  الحاوية  الكتب  »ويالنت«  م  يقسِّ  -

أنواٍع عّدة؛ التفسري الرتتيبي الذي يعتمد عىل تناول القرآن آيًة آيًة، ومشكل القرآن، 

أساس  عىل  القرآن  من  مهّمٌة  أقساٌم  فيه  رتّبت  الذي  وهو  املوضوعي؛  والتّفسري 

موضوعاٍت أصليٍّة، إاّل أنَّ الحدود الفاصلة بني هذا التّقسيم الثاّليث، ليست حدوًدا 

مانعًة من التّداخل بني هذه األنواع الثالثة من التفاسري، كام أنَّ اختصاص مشكل 

القرآن بقسٍم وحده من أقسام آليّات التّناول آليات القرآن الكريم فيه نظر.

التّفسري  من  مناهج  ثالثة  بني  ويالنت«  »راترود  ذهن  يف  اضطرابًا  مثة  إنَّ   -

)التّفسري العقيّل- التّفسري بالّرأي- التّفسري االجتهادّي( انعكس ذلك عىل آرائه يف 

مقالته الّسابقة.

من  بكثريٍ  أقدم  الكريم  القرآن  تفسري  يف  العقليّة  الّنزعة  منهج  جذور  إنَّ   -

املرصي  عبده  محمد  والشيخ  898]م(  )ت  الهندي  خان  أحمد  السيد  محاولتي 

)ت 905]م( إذ إنَّ لهذا الّنوع من التّفسري جذوًرا تعود أللف سنة مع أيب جعفر 

الطويس )ت 460 هجرية( يف كتابه »التبيان يف تفسري القرآن«، وأيب عيل الطربيس 

)ت 548 ه( يف كتابه »مجمع البيان يف تفسري القرآن«.

- إنَّ ما أُثر من تفاسري للشيخ محمد عبده )ت 905] م( ليست خالصًة للّنزعة 

العقليّة يف تفسري القرآن الكريم، وإّنا يدخل بعضها تحت اللّون األديّب االجتامعّي 

يف التّفسري.

املؤلّفات  بعض  إدخال  إىل  الّسابقة  مقالته  يف  ويالنت  أوهام  امتّدت  لقد   -

التّفسرييّة تحت أحد املناهج بشكٍل ال ينسجم إطالقًا واملالمح أو الخصائص العاّمة 
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لهذا املنهج، فقد أدخل كتاب »الهداية والعرفان يف تفسري القرآن بالقرآن« تحت 

العقيّل  التّفسري  ممثيّل  عداد  يف  جعله  حيث  التّفسري،  يف  العقليّة  الّنزعة  منهج 

بحسب تعبريه، وهو يف الحقيقة ينتمي للّون اإللحادي يف التّفسري يف عرصنا الحارض.

يبدو واضًحا يف مقالة  للقرآن  العلمّي  العلمّي واإلعجاز  التّفسري  الخلط بني   -

ويالنت الّسابقة.

- َوِهم ويالنت يف فرضيّة أنَّ التّفسري العلمّي قائٌم عىل أساس أنَّ القرآن يشتمل 

عىل العلوم كافّة.

- إنَّ الجذور األوىل ملنهج التّفسري العلمّي أقدم بكثري من الفخر الرازي )املتوىف 

تدوين  من  ناذج  فيها  نرى  428هـ(  )املتوىف  سينا  ابن  مؤلّفات  فبعض  606ه( 

التّفسري العلمّي.
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نقد مقالة »تفسري القرآن يف مطلع العصر احلديث واملعاصر«

املصادر واملراجع:
د. محمد حسني الذهبي، التفسري واملفرسون، مكتبة وهبة، القاهرة، بدون تاريخ نرش.. ]

د. فهد الرومي، اتجاهات التفسري يف القرن الرابع عرش، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 8]4] . 2

هجرية.

الثقافية . 3 تبيان  موسسة  يف  منشور  بحث  األديب،  )التفسري  القرآن  تفسري  يف  الحديثة  االتجاهات 

https://arabic.tebyan.net/index. واملعلوماتية، إعداد سيد مرتىض محمدي. تحت هذا الرابط

268642=aspx?pid

للعلوم . 4 الرتبية  كلية  القرآن،  تفسري  يف  العامة  االتجاهات  املكاصييص،  محمد  نوري  محمد 

تحت  للجامعة  اإللكرتوين  املوقع  عىل  منشورة  )دراسة   20[8 بابل،  جامعة  اإلنسانية، 

http://www.uobabylon.edu.iq/UOBCOLEGES/lecture_view. الرابط:  هذا 

7[694=lcid&3=depid&[0=aspx?fid

د. خالد عبد الرحمن العك، أصول التفسري وقواعده، دار النفائس، بريوت، الطبعة الثانية، 406] . 5

هجرية.

نصوص . 6 مجلة  مطر،  ترجمة حسن عيل  العلمي،  والتفسري  اإلعجاز  إصفهاين،  رضايئ  محمد عيل 

معارصة، السنة الثانية عرشة، العدد السابع واألربعون، صيف 7]20، 438] هجرية.

واملذاهب . 7 العقيدة  قسم  املاجستري،  درجة  لنيل  مقدمة  رسالة:  عقدية  دراسة  الكونية  اآليات 

املعارصة، كلية أصول الدين، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية - الرياض إعداد: عبد املجيد 

الجامعي:  العام  املشارك  األستاذ  الحميدي،  محمد  بن  الكريم  عبد  إرشاف:  الوعالن  محمد  بن 

432]هـ/ 433]هـ.

الدكتورة عائشة عبد الرحمن، التفسري البياين للقرآن الكريم، دار املعارف، مرص، الطبعة السابعة.. 8

قرطاج، . 9 تونس،  مطبعة  والتطبيق،  النظريات  بني  الكريم  للقرآن  العلمي  التفسري  شلبي،  هند 

الطبعة األوىل، 985]م.

 راترود ويالنت، تفسري القرآن يف مطلع العرص الحديث واملعارص، مقالة منشورة يف موسوعة ليدن ]0. 

للدراسات القرآنية
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حسن عزوزي، تفسري النص القرآين بني النقل والعقل، مجلة دعوة الحق، العدد 335 محرم-صفر . ]]

9]4]/ مايو-يونيو 998](.

 د. فضل حسن عباس، التفسري واملفرسون )أساسياته واتجاهاته ومناهجه يف العرص الحديث، دار ]2. 

النفائس للنرش والتوزيع، عامن، الطبعة األوىل، 437] هجرية.

للعلوم . 3] الرضوية  الجامعة  القشيب،  ثوبه  يف  واملفرسون  التفسري  معرفة،  هادي  محمد  الشيخ 

اإلسالمية، الطبعة الثانية.

د. محمد عيل رضايئ أصفهاين، جولة يف دائرة معارف ليدن القرآنية، مجلة دراسات استرشاقية، . 4]

العدد األول، صيف 4]20.

محمد أحمد خلف الله، الفن القصيص يف القرآن الكريم، رشح وتعليق: خليل عبدالكريم، ال ط، . 5]

بريوت، االنتشار العريب، 999] )مقدمة أمني الخويل(، ص ].

آدم . 6] لقصتي  تطبيقية  دراسة  )مع  ومفهومه  منطوقه  يف  القرآين  القصص  الخطيب،  الكريم  عبد 

ويوسف(، دار املعرفة للطباعة والنرش، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية، 395].

مبرص، . 7] الخانجي  مكتبة  النجار،  الحليم  عبد  د.  ترجمة  اإلسالمي،  التفسري  مذاهب  جولدتسهر، 

ومكتبة املثنى ببغداد، 374] هجرية.

أمني الخويل، مناهج التجديد يف النحو والبالغة والتفسري واألدب، مكتبة األرسة، 2003م.. 8]

محمد عيل رضايئ أصفهاين، مناهج التفسري واتجاهاته )دراسة مقارنة يف مناهج تفسري القرآن(، . 9]

مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي، الطبعة الثالثة، بريوت، ]]20.

الطبعة . 20 التفسري،  يف  الحديثة  العقلية  املدرسة  منهج  الرومي،  بن سليامن  الرحمن  عبد  بن  فهد 

الثانية، 403] هجرية.

د. محمد عبد الله دراز، النبأ العظيم، دار القلم، الكويت.. ]2

محمد الغزايل، نحو تفسري موضوعي لسور القرآن الكريم، دار الرشوق، القاهرة، الطبعة الرابعة، . 22

420] هجرية.



االعتقادات يف موسوعة القرآن ليدن 
)مدخل اإليمان والكفر نموذًجا(

د. نور الدين أبو لحية]]]

ملّخص املداخلة

 CAMILLA( يتناول هذا املقال مقاربًة نقديًّة ملا طرحته املسترشقة كميال آدنج
 )BELIEF AND UNBELIEF( "يف مقالتها الخاّصة بـ  "اإلميان والكفر )ADANG
يف موسوعة القرآن )ليدن(، والتي وردت يف الجزء األّول منها يف حوايل تسع صفحات 

]ص8]2-226]، وهذا عرٌض مخترٌص ملا ورد فيها، ولالنتقادات املوّجهة لها:

] ـ عرض مقالة ]كميال آدنج]

2 ـ الّنقد املوّجه لها: قّسمنا الّنقد املوّجه للمقالة إىل قسمني:

األّول: نقد الجانب املنهجي يف املقالة

الّثاين: نقد أربعة قضايا كربى، لصلتها الّشديدة مبوضوع اإلميان والكفر، ولكون 
الرّّد عليها كافيًا يف الرّّد عىل الفروع املرتبطة بها، باإلضافة إىل نقد بعض املضامني 

أثناء الّنقد املنهجي وعند ذكر األمثلة، وهذه القضايا هي:

] ـ نقد املغالطات املرتبطة بالجرب واالختيار يف القرآن الكريم.

2 ـ املغالطات املرتبطة بالتّسامح يف القرآن الكريم.

3 ـ املغالطات املرتبطة بالجهاد يف سبيل الله.

4 ـ املغالطات املرتبطة بالوالء والرباء.

، الجزائر. ]]]. كاتٌب، وأستاٌذ جامعيٌّ
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املقّدمة:

مل يتوقّف اهتامم املسترشقني عند دراستهم لإلسالم، مبا يرتبط بتاريخه ونظمه 

وما أنتجه املسلمون، من أدٍب وثقافٍة وعلوٍم، وإّنا راحوا يدرسون القرآن الكريم 

والعلوم، وذلك  واألدب  التّاريخ  به  الذي درسوا  واملنهج  األسلوب  وبنفس  نفسه، 

بالرّتاث  املرتبطة  الّدراسات  ما جعلهم يقعون يف أخطاء منهجيٍّة كبريٍة؛ ذلك ألّن 

أو  األدباء،  من  بأديٍب  تتعلّق  قد  فهي  الُجهد؛  من  الكثري  إىل  تحتاج  ال  والتّاريخ 

 ،
[[[

فيلسوٍف من الفالسفة، أو فرتٍة تاريخيٍّة، تتوفر فيها املراجع لدراستها، أو نقدها

لكن القرآن الكريم يحتاج يف معرفته ومعرفة لغته ومنهجه يف طرح القضايا، يحتاج 

إىل معارف وعلوٍم كثريٍة، يفتقر إليها املسترشقون، أو ال يهتّمون بها.

لألديان؛  املقّدسة  املصادر  بكّل  بل  فقط،  الكريم  بالقرآن  ا  خاصًّ ليس  وذلك 

فاملعارف التي يحتاجها من يريد أن يُؤّرخ لألدب الفرنيّس أو الفلسفة األملانيّة، أقل 

بكثري من املعارف التي يحتاجها من يريد أن يدرس الكتاب املقّدس، أو يقّدم أّي 

انتقاداٍت تتعلّق به.

شخصيٍّة  أو  فرتٍة  ألّي  املسترشقني  تقييم  سوء  أن  ذلك  من  األكرب  والخطورة 

تاريخيٍّة، قد يكون تأثريه محدوًدا وبسيطًا، ورمّبا ال وجود له، بخالف تلك األحكام 

يعتربونه  الذين  املسلمني  الكبري يف جميع  تأثريها  فلها  الكريم،  القرآن  التي متّس 

كتابًا مقّدًسا، ويبنون عىل كّل آيٍة منه معارفهم وقيمهم وحياتهم.

ولهذا حاولنا يف هذا املقال عرض ما كتبه بعض املسترشقني، وهي كميال آدنج 

 BELIEF AND( يف مقالتها الخاّصة باإلميان والكفر )CAMILLA ADANG(

UNBELIEF( يف موسوعة القرآن )ليدن(، لرنى كيف طرحت هذا املوضوع؟ وهل 

استعملت فيه املنهج العلمّي املوضوعّي الحيادّي، أم إنّها استعملت ما يستعمله 

املسترشقون الحداثيون عادًة من مناهج؟

]]]. وطبعا هذا ال يعني توهيننا من األبحاث املرتبطة بهذا، أو الرضر الذي تحدثه، ولكنه أقل بكثري من الرضر الذي تحدثه املواقف من 

املصادر املقدسة.
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االعتقادات يف موسوعة القرآن ليدن )مدخل اإليمان والكفر نموذجًا(

وقد رأينا -عند الجواب عن هذه التّساؤالت- أنها -نتيجًة لعدم التّحقيق وبذل 

الجهد الكايف يف املوضوع أو ألسباٍب أخرى- وقعت يف أخطاء كثريٍة، منها ما يتعلّق 

بالجانب املنهجّي، ومنها ما يتعلّق باملضامني واملوضوعات املطروحة.

وبناًء عىل ذلك قّسمنا هذا املقال إىل قسمني:

أّولهام: حول املالحظات واالنتقادات املوّجهة للجانب املنهجي.

ثانيهام: حول االنتقادات املوّجهة للمضامني واملواضيع املطروحة.

وقبل أن نرشع يف طرح هذه املالحظات واالنتقادات نحب أن نذكر بأّن هذه 

املسترشقة )كاميال أدانج 960](، هي مسترشقٌة هولنديٌّة متخّصصٌة يف الّدراسات 

وهي  أبيب،  تل  بجامعة  عملت  اإلسبانيّة،  واللّغة  الّساميّة  والّدراسات  اإلسالميّة 

الُوسطى  القرون  خالل  واليهود  املسلمني  بني  الحاصل  بالجدال  خصوًصا  مهتّمٌة 

 .
[[[

، ولذلك اهتّمت بشخصيّة ابن َحزْم القرطبّي ومؤلّفاته
[[[

والحقبة العثامنيّة

ونحب أن نشري إىل أّن لها ثالث مقاالٍت يف موسوعة ليدن: ]التوراة]، ]النفاق 

وقوعها  -مع  أنّها  اإلنصاف  باب  من  كذلك  ونشري  والكفر]،  ]اإلميان  واملنافقون]، 

فيام وقع فيه أغلب املسترشقني من األحكام املسبقة واملترّسعة- إاّل أّن لها بعض 

املواقف اإليجابيّة، مثل استغرابها من موقف أهل الكتاب ورفضهم لنبوَّة رسول 

الله مع أنَّه مذكوٌر يف كتبهم.

]]]. من مؤلفاتها التي اشرتكت فيها مع غريها مام يتعلق بهذا الجانب ]املعتزلة يف اليهودية واإلسالم] والذي يتناوُل مذهب االعتزال الذي 

تأثر به علامء الهوت اليهود واملسيحيون، وكتاب ]تفاعالت وخالفات]، وهو ذو طابعٍ جديل ويضّم مجموعًة من املقاالت التي تتناوُل نصوصاً 

جدلية ألفها مسلمون ضّد اليهودية.

ومن كتبها يف هذا: ]اآلراء اإلسالمية حول الكتاب املقّدس وكيفية تلّقيه]، و]مؤلّفون مسلمون حول اليهودية والتوراة: من ابن ربّان إىل ابن 

َحزم]، و]التفاعالت والخالفات بني املسلمني واليهود واملسيحيني يف الدولة العثامنية وإيران قدمياً]

]2]. من أبحاثها يف هذا الجانب: ]أبو محمد القرطبي يف مقابل أبو عيل الرُندي: جداٌل حول أناط نقل القرآن]، و]قراءة القرآن مع ابن 

حزم: عصمة األنبياء]، و]إعادة ُسلطة النبّي ورفض التقليد: رسالة ابن حزم إىل من يصيُح من بعيد]، و]حّجة الوداع: القصة الحقيقية وفقاً 

البن حزم]
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أّواًل ـ مالحظات وانتقادات حول املنهجّية املّتبعة:

تبّني  عىل  عادًة  يحرصون  املعارف  ودوائر  املوسوعات  عىل  املرشفني  أّن  مع 

أخطاًء  نجد  لألسف  أنّنا  إاّل  للمقاالت،  تحكيمهم  يف  الّصارمة  العلميّة  املنهجيّة 

منهجيًّة كبريًة يف مقالة كميال آدنج، رمّبا يكون الّسبب فيها عدم وجود محّكمني 

من علامء املسلمني الذين لهم خربة باملواضيع املطروحة، ورمّبا يكون ذلك مقصوًدا 

من أصحاب املوسوعة، بناًء عىل توّجهها األيديولوجي.

وقد رأينا أنّه ميكن تلخيص ما خالف املنهجيّة العلميّة يف املقالة يف ثالثة جوانب، 

نرشحها مع أمثلتها يف العناوين التالية:

1 ـ التلخيص املخل واالنتقائّية يف عرض املسائل:

عىل الّرغم من أّن الطّابع الذي تُكتب به املقاالت يف دوائر املعارف مييل عادًة 

إىل االختصار، لكّنه مرشوٌط بعدم التّأثري يف املعاين املطروحة؛ فاالختصار املخّل من 

أخطر العيوب؛ ألنّه يشّوه الحقائق، وييُسء إليها. وعندما نتأّمل ما كُتب يف مقالة 

]كميال آدنج] نجد طروحاٍت كثريًة جًدا، تُعرض وكأنّها عناويٌن وليست تحليالٍت 

أو أفكاًرا، ذلك أنّها ذكرت أكرث املقوالت املرتبطة باإلميان والكفر، والعالقة بينهام، 

يف صفحاٍت محدودٍة، وهو ما يرّس عليها طرح ما تشاء من شبٍه من غري مناقشتها 

مناقشًة علميًّة.

املسائل  كّل  عن  يتحّدث  الذي  هو  املنصف  الباحث  فإّن  ذلك؛  إىل  باإلضافة 

املطروحة بدقّة وموضوعيّة وأمانة، لكّن املالحظ من خالل املقالة تلك االنتقائيّة يف 

طرح املواضيع، وخاّصة تلك التي تُثري الّشبه لدى القرّاء. وسنذكر هنا مثالني عىل 

هذا املنهج، أحدهام يتعلّق بالتلخيص املخل، والثاين باالنتقائيّة يف عرض املسائل:

املثال األّول: من األمثلة عىل التلخيص املخل قول ]كميال آدنج] عند الحديث 

مجتمع  تالحم  أهميّة  عىل  تُشّدد  املدنيّة  )فالسور  بالعمل:  اإلميان  عالقة  عن 

فاملؤمنون إخوة )ق 49: 0]؛  القرآن(.  الجامعة واملجتمع يف  إىل  )انظر  املسلمني 
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االعتقادات يف موسوعة القرآن ليدن )مدخل اإليمان والكفر نموذجًا(

انظر إىل أخوة وأخّوة(، وينبغي أن يساعدوا وأن يحموا بعضهم البعض )ق 8: 72، 

74؛ 9: ]7(. ويجب أن يوطّد السالم فيام بينهم يف حال اقتتلوا )ق 49: 9 – 0](، 

وينبغي أن يظهروا الرحمة تجاه بعضهم )ق 48: 29(. كام وأّن إيذاء مؤمن آخر 

هو سيّئة )ق 48: 29؛ انظر إىل سيّئة، كبائر وصغائر(. جميع هذه اآليات تُظهر 

عرضيًا بأّن الوضع العام مل يكن بحاٍل جيّدة وعىل انسجام بني املؤمنني يف املدينة؛ 

بل كان هناك أحكاٌم خاّصة تحكم سلوكهم الّسليم تجاه الّنبّي وزوجاته )عىل سبيل 
.[[[

املثال: ق 33: 53؛ 49 – 2 – 5؛ 58 – 2] – 3]؛ انظر إىل زوجات الرّسول(

من خالل هذا الّنص نالحظ ما ييل:

أّواًل:  لو قمنا بحذف اإلحاالت الواردة بني قوسني يف الّنص، وهي كثريٌة، يصبح 

الّنّص مجرّد عناوين قد يُساء فهمها، مثل قوله: )بل كان هناك أحكاٌم خاّصٌة تحكم 

من  باملوضوع  له  عالقة  ال  العنوان  فهذا  وزوجاته(؛  الّنبّي  تجاه  الّسليم  سلوكهم 

جهٍة، وهو يثري يف الوقت نفسه حساسيًّة لدى القرّاء من غري املسلمني خصوًصا.

ثانًيا: نالحظ أّن ]كميال آدنج] تتعّمد يف الّنّص كسائر نصوص املقالة عدم ذكر 

اآليات القرآنيّة، بل تكتفي بتوثيقها، وهو نفس ما يقوم به أكرث املسترشقني يف هذه 

املوسوعة وغريها، ورمّبا يتصّور القارئ أّن ذلك من باب االختصار، لكن الحقيقة 

هي أّن القارئ عندما يعود للمصدر يجد أّن اآليات ال تتوافق متاًما مع املوضوع 

الذي يطرحونه، باإلضافة إىل أنّها تتكاسل عادًة عن العودة للمصحف يك تبحث 

عن تلك اآليات.

 ومن األمثلة عىل ذلك أّن اآلية التي أشارت إليها عند ذكر زوجات رسول الله

لَُكْم  يُْؤَذَن  ْن 
َ
أ إِلَّ   ِ الَِّبّ ُبُيوَت  تَْدُخلُوا  َل  آَمُنوا  ِيَن  الَّ َها  يُّ

َ
يَاأ تعاىل:  قوله  هي 

َوَل  وا  فَانْتَِشُ َطعِْمُتْم  فَإَِذا  فَاْدُخلُوا  ُدِعيُتْم  إَِذا  َولَِكْن  إِنَاهُ  نَاِظرِيَن  َغرْيَ  َطَعاٍم  إَِل 
ُ َل يَْسَتْحِي  نِِسنَي ِلَِديٍث إِنَّ َذلُِكْم َكَن يُْؤذِي الَِّبَّ فََيْسَتْحِي ِمنُْكْم َوالَّ

ْ
ُمْسَتأ

ْطَهُر لُِقلُوبُِكْم 
َ
لُوُهنَّ ِمْن َوَراءِ ِحَجاٍب َذلُِكْم أ

َ
ْلُُموُهنَّ َمَتاًع فَاْسأ

َ
ِمَن اْلَّقِ ِإَوَذا َسأ

]]]. موسوعة القرآن )ليدن(، ج]، ص9]2.
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بًَدا 
َ
ْزَواَجُه ِمْن َبْعِدهِ أ

َ
ْن َتنِْكُحوا أ

َ
ِ َوَل أ ْن تُْؤُذوا رَُسوَل الَّ

َ
َوقُلُوبِِهنَّ َوَما َكَن لَُكْم أ

ِ َعِظيًما ]سورة األحزاب، اآلية 53]. إِنَّ َذلُِكْم َكَن ِعنَْد الَّ
فاآلية الكرمية تشري إىل الكثري من املعاين األخالقيّة واآلداب الرّفيعة التي يجب 

 فقط، وإّنا يف كّل محّل، لكّنها  الله  التزامها، ال يف بيت رسول  عىل املؤمنني 

مل تلتفت إاّل إىل ما يرتبط بزوجات رسول الله  مع عدم وجود أّي عالقٍة لها 

مبفهوم اإلميان.

باإلضافة إىل أّن اآليات التي تحتوي عىل قوله تعاىل: يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا يف 

ا؛ حيث تبلغ 89 آية، وكان يف إمكانها أن تذكر الكثري من  القرآن الكريم كثريٌة جدًّ

تعاىل:  كقوله  أوصافهم،  وتذكر  املؤمنني  تُعرّف  التي  تلك  خاّصة  عنها،  الّشواهد 

ُ وَِجلَْت قُلُوُبُهْم ِإَوَذا تُلَِيْت َعلَيِْهْم آيَاتُُه َزاَدتُْهْم  ِيَن إَِذا ُذكَِر الَّ َما الُْمْؤِمُنوَن الَّ إِنَّ
ا َرزَْقَناُهْم ُينْفُِقوَن (3(  َلةَ َوِممَّ ِيَن يُقِيُموَن الصَّ ُوَن (2( الَّ إِيَمانًا َوَعَ َرّبِِهْم َيَتَوكَّ
]سورة    َكرِيٌم  َورِْزٌق  َوَمْغفَِرةٌ  َرّبِِهْم  ِعنَْد  َدرََجاٌت  لَُهْم  ا  َحقًّ الُْمْؤِمُنوَن  ُهُم  ولَئَِك 

ُ
أ

، والتي لها عالقة مبارشة 
[[[

األنفال، اآليات 2 - 4]، وغريها من اآليات الّشبيهة لها

مبفهوم اإلميان وصفات املؤمنني.

لكن ]كميال آدنج] تركتها إىل هذه اآلية -مع عدم وجود أّي عالقٍة لها باملوضوع-؛ 

ألّن املعاين املرتبطة بها تخدم األهداف االسترشاقيّة أكرث من تلك اآليات.

املثال الّثاين: من األمثلة عىل االنتقائيّة ما قامت به ]كميال آدنج] عند الحديث 

عن الوثنيني؛ حيث مل تتطرّق إىل مامرساتهم الجاهليّة املتعلّقة باملرأة واملستضعفني 

وغريها، مام ورد ذكره يف القرآن الكريم، وإّنا أوردت هذا الّنص املمتلئ باملغالطات، 

فقد قالت عنهم: )كام وأنّهم ليسوا متأثّرين برسالٍة آتيٍة من شخٍص برشيٍّ مثلهم، 

)للمعرفة  التي يطلبونها كربهاٍن  )انظر إىل معجزات(  املعجزات  شخص ال يصنع 

أكرث حول ذلك ميكن العودة إليه؛ ق 7]: 90ــ93؛ قارن ق 74: 52(، وألنّهم كانوا 

يعتربونه ممسوًسا كام اعتربت األمم الّسابقة املنذرين اآلخرين، فينادون محمًدا 

ا الُْمْؤِمُنوَن  ، وكلها توضح مفهوم اإلميان، وتوضح مصاديقه. ]]]. يف القرآن الكريم خمس آيات تتصدر بهذه العبارة إِنََّ
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االعتقادات يف موسوعة القرآن ليدن )مدخل اإليمان والكفر نموذجًا(

وبسبب  إالهيٍّة.  كإيحاءاٍت  خارجيٍّة  جهٍة  من  تلّقاها  قصًصا  ميثّل  ألنّه  بالكاذب 

رفضهم، كانت هذه األمم قد تعرّضت للعقاب بشّدة )انظر إىل قصص العقاب( يف 

كلٍّ من الحياة الدنيا والحياة اآلخرة، وهذا هو ما ينتظر العرب الوثنيني ما مل يتوبوا 
.[[[

ويعودوا إىل الله وإىل محمد(

ففي هذا الّنّص ناُلحظ أّن ]كميال آدنج] تحاول أن تسوق بطريقٍة غري مبارشٍة 

شبهتني تعّود املبرّشون واملسترشقون تسويقها بطرٍق شتّى:

األوىل: خلّو نبّوة رسول الله  من املعجزات والرباهني الّدالة عليها، مع أّن 

رِْض 
َ
اآليات املذكورة، وهي قوله تعاىل: َوقَالُوا لَْن نُْؤِمَن لََك َحتَّ َتْفُجَر َلَا ِمَن اْل

َتْفِجرًيا  ِخَللََها  نَْهاَر 
َ
اْل َر  َفُتَفّجِ وَِعَنٍب  َنِيٍل  ِمْن  َجنٌَّة  لََك  تَُكوَن  ْو 

َ
يَنُْبوًع (90(أ

ْو 
َ
ِ َوالَْمَلئَِكةِ قَبِيًل 92 أ ِتَ بِالَّ

ْ
ْو تَأ

َ
َماَء َكَما زََعْمَت َعلَيَْنا كَِسًفا أ ْو تُْسقَِط السَّ

َ
91 أ

َِل َعلَيَْنا  َماءِ َولَْن نُْؤِمَن لُِرقِّيَِك َحتَّ ُتزَنّ ْو تَْرَق ِف السَّ
َ
يَُكوَن لََك َبيٌْت ِمْن زُْخُرٍف أ

ا رَُسوًل ]سورة اإلرساء، اآليات 90 - 93]  كَِتابًا َنْقَرُؤهُ قُْل ُسبَْحاَن َرّبِ َهْل ُكنُْت إِلَّ بََشً
ال تدل عىل ذلك، بل هي تُشري إىل أنّه يف حال تحّقق املعجزة؛ فإّن الله تعاىل هو 

. الذي يفعل ذلك، ال رسول الله

ولو أنّهم رجعوا إىل اآليات الّسابقة لتلك اآليات التي أوردوها، لوجدوا التّحدي 

ْن 
َ
نُّ َعَ أ نُْس َواْلِ القرآيّن واضًحا جليًّا، فقد قال الله تعاىل: قُْل لَئِِن اْجَتَمَعِت اْلِ

]سورة    َظِهرًيا  ِلَْعٍض  َبْعُضُهْم  َكَن  َولَْو  بِِمثْلِهِ  تُوَن 
ْ
يَأ َل  الُْقْرآِن  َهَذا  بِِمثِْل  تُوا 

ْ
يَأ

اإلرساء، اآلية 88].

ومثل ذلك غريها من اآليات التي تتحّدى املرشكني، وتذكر أنواع املعجزات التي 

تعاىل:  قوله  ومنها  لها،  للمعارضني  نبّوته  بها  ليثبت    لنبيّه  تعاىل  الله  وفّرها 

  اَعُة َوانَْشقَّ الَْقَمُر (1( ِإَوْن يََرْوا آيًَة ُيْعرُِضوا َوَيُقولُوا ِسْحٌر ُمْسَتِمرٌّ َبِت السَّ اْقَتَ
]سورة القمر، اآليتان ]، 2].

]]]. موسوعة القرآن )ليدن(، ج]، ص]22.
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الّثانية: هي ما كان املرشكون يرمون به رسول الله  من كونه ممسوًسا، وهو 

مام يحرص املسترشقون وغريهم عىل إثارته، إّما بطريقٍة غري مبارشٍة، مثلام فعلت 

 من زعمه أّن الوحي القرآيّن 
[[[

]كميال آدنج]، أو بطريقٍة مبارشٍة مثلام فعل نولدكه

الحالة  الوحي  أّن مصدر  أو   ، للرسول  الشيطان  ناتٌج عن إمالء  وحٌي شيطاينٌّ 

املرضيّة والهسترييّة، كام عرّب عن ذلك جولد تسيهر بقوله: )خالل الّنصف األّول من 

حياته اضطرته مشاغله إىل االتّصال بأوساٍط استقى منها أفكاًرا أخذ يجرتّها يف قرارة 

نفسه وهو منطٍو يف تأّمالته أثناء عزلته، ومليل إدراكه وشعوره للتأّمالت املجرّدة 

واألخالقيّة  الّدينيّة  العقليّة  ضّد  ينساق  نراه  املرضيّة،  حالته  أثر  فيها  يلمح  التي 

.
[[[

لقومه األقربني واألبعدين(

ومثله املسترشق درمنغ الذي عرّب عن هذه الّشبهة بقوله: )ملا كانت سنة 0]6م 

كانت الحالة الّنفسيّة التي يعانيها محمد عىل أشّدها... ووجد يف وحدة غار حراء 

.
[[[

)...
[[[

مرسّة تزداد كّل يوم عمًقا

2 ـ تاريخّية القرآن الكريم وتطّور مواقفه:

بذاته  قامئًا  ا  نصًّ أو  مقّدًسا،  ا  نصًّ باعتباره  ال  القرآيّن،  الّنّص  دراسة  بها  ونقصد 

عىل األقل، وإّنا باعتباره نتاًجا لواقعٍ تاريخيٍّ محّدٍد، ولذلك ال يُعرّب عن الحقيقة 

بحّد ذاتها، وإّنا يُعرّب عن حالٍة نفسيٍّة أو موقٍف مرتبٍط بها. وهو من أبرز املناهج 

املستعملة يف الّدراسات االسترشاقيّة والحداثيّة، كام عرّب عن ذلك نرص حامد أبو 

زيد بقوله يف تعريف ]التاريخية]: )هي لحظة الفصل بني الوجود املطلق واملتعايل 

.
-الوجود اإللهي- والوجود املرشوط الزّماين(]]]

]]].  نولدكه، تيودور: تاريخ القرآن، ترجمة: جورج تامر، ال ط، أملانيا-بغداد، منشورات الجمل، 2008م، ص89.. 

]2].  جولدتسيهر، إجناس: العقيدة والرشيعة يف اإلسالم، ترجمة وتحقيق: مجموعة مرتجمني، دار الرائد العريب، ص 3] . 

]3].  بناء عىل أن املسترشق درمنغ من املسترشقني الذين أنصفوا إىل حدٍّ ما رسول الله ؛ فقد فسري بعض الباحثني العبارة التي أوردها 

يف هذا أنه يقصد منها اللذة املعنويَّة التي كان يجدها رسول الله  وهو يتحّنث يف غار حراء، وهذا مام ال حرج فيه. 

]4].  درمنغم، اميل: حياة محمد، ترجمة: عادل زعيرت، ط2، مرص، دار إحياء الكتاب العريب، 949]م، ص 389. 

]5].  أبو زيد، نرص حامد: النص والسلطة والحقيقة، ط4، بريوت، املركز الثقايف العريب، 2000م، ص ]7. 
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وهي تقوم عىل مجموعة أسٍس منها]]]:

أ. األنسنة: الّنزعة اإلنسيّة التي ظهرت مع الحداثة الغربيّة، والحركة اإلنسيّة، 

التي تجعل اإلنسان سيًّدا للكون، بداًل من كونه سيًّدا يف الكون.

، فالكّل نسبّي. ب. الّنسبّية: وُمفادها أنّه ال وجود ليشٍء مطلٍق وحقيقيٍّ ويقينيٍّ

د. التّفسري املادّي للتاريخ، بعيًدا عن كّل مفاهيم الغيب والوحي.

هـ . الهريمينوطيقا: القامئة عىل البنيويّة والتّفكيك، والذي يخضع لذاتيّة القارئ، 

دون أّي اعتباٍر ملقاصد املتكلّم أو الكاتب )موت املؤلّف(.

بناء عىل هذا، نرى أّن ]كميال آدنج] تستعمل هذا املنهج يف املقالة كلّها؛ لتوهم 

القارئ أّن املفاهيم املرتبطة باإلميان والكفر بدأت سليمًة متسامحًة يف الفرتة املّكيّة، 

لكّنها رسعان ما استبدلت املسامحة بالّشّدة، وقامت بإلغاء اآلخر، بل املواجهة معه 

يف الفرتة املدنيّة خصوًصا، ومن األمثلة الّدالة عىل ذلك:

املثال األّول:

ما ورد يف املقالة من تغرّي موقف القرآن الكريم من اليهود بني االعرتاف بهم 

والدعوة إىل االقتداء بتوحيدهم يف الّسور املّكيّة إىل التّشّدد معهم يف الّسور املدنيّة، 

تقول  املدينة.  يف  املسلمون  بها  مّر  التي  السياسيّة  والظروف  مواقفهم  عىل  بناء 

]كميال آدنج] يف ذلك: )إّن الّسور املدنيّة تتضّمن القليل من اإلشارة الجدليّة املبارشة 

ضّد اليهوديّة أو الّنرصانيّة. وعىل العكس من ذلك، يُقّدم كّل من اإلرسائيليني أو 

اليهود والّنصارى كمثٍل ليك يُتّبع. هذا ألنّهم يعرتفون بأنّه يوجد إلٌه واحٌد، خالق 

الكون الذي يجعل نفسه معروفًا للبرشيّة من خالل التنزيالت.. يف الفرتة املكيّة، 

عون عىل أن يسعوا إىل األخذ بنصح أهل الكتاب، الذين  كان ال زال املؤمنون يُشجَّ

كونهم كانوا منغمسني وال زالوا يف التقليد التّوحيدي، والذين كان ميكن أن يكونوا 

يتغرّي بعد أن  قادرين عىل توضيح قضايا ال يفهموها.. هذا املوقف األّويل الخريِّ 

]]].  ادريس الطعان، أحمد: العلامنيون والقرآن - تاريخية النص، ط]، الرياض، دار ابن حزم، 2008، ص 305. 
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ينتقل محمد إىل املدينة.. حيث يصبح عىل معرفٍة وثيقٍة بأتباع األديان التوحيديّة، 

ال سيّام اليهود. مع أّن بعض اليهود قد تحّولوا إىل الدين الجديد، ورفضت األكرثيّة 

اّدعاء محمد بالّنبّوة. هذا األمر مرفًقا بعوامل سياسيٍّة أّدى إىل تدهور العالقات بني 

محمد ويهود املدينة، كام انعكس يف كثري من الّسور يف الفرتة املدنيّة؛ فاليهود اآلن 
قد جمعوا مع الوثنيني عىل أنّهم هم الذين األكرث عداوًة تجاه املؤمنني(]]].

وتذكر املوقف نفسه عند ذكر املصري الذي ينتظر أهل الكتاب يف اآلخرة، فتقول: 

هم  ممن  بينهم  الذين  فإّن  الّسابقني،  للموّحدين  األرفع  املكانة  احتامل  )رغم 

مذنبني بالكفر سوف يشرتكون مع الوثنيني مبصريٍ مؤمٍل ما مل يصلحوا طرق عيشهم، 

كام يراها سورًة مدنيًّة]]] تضع الكافرين بني أهل الكتاب عىل نفس املستوى مثل 

املرشكني واصًفا إيّاهم بأنّهم ُهْم َشُّ الَْبِيَّةِ يف مواجهة املؤمنني الذين ُهْم َخرْيُ 

.
[[[)الرَْبِيَّة

وتذكر املوقف نفسه من الّنصارى بأّن ما ورد حولهم يف قوله تعاىل: َوَلَِجَدنَّ 

َورُْهَبانًا  يِسنَي  قِّسِ ِمنُْهْم  نَّ 
َ
بِأ َذلَِك  نََصاَرى  إِنَّا  قَالُوا  ِيَن  الَّ آَمُنوا  ِيَن  لذِلَّ ةً  َمَودَّ قَْرَبُهْم 

َ
أ

ْعُيَنُهْم تَفِيُض ِمَن 
َ
نْزَِل إَِل الرَُّسوِل تََرى أ

ُ
وَن (82( ِإَوَذا َسِمُعوا َما أ ُهْم َل يَْسَتْكِبُ نَّ

َ
َوأ

اهِِديَن ]سورة املائدة،  ا َعَرفُوا ِمَن اْلَّقِ َيُقولُوَن َربََّنا آَمنَّا فَاْكُتبَْنا َمَع الشَّ ْمِع ِممَّ ادلَّ
القرآن الكريم عن رقّة قلوبهم وتواضعهم،  اآليتان 82، 83] ليس معلاًّل مبا ذكره 

وإّنا لكون الّنصارى كانوا يشّكلون خطرًا أقل من خطر اليهود.

نَْزْلَا 
َ
أ ا  ِممَّ َشّكٍ  فَإِْن ُكنَْت ِف  لتغرّي هذا املوقف بقوله تعاىل:  وهي تستدّل 

فََل  َرّبَِك  ِمْن  اْلَقُّ  َجاَءَك  لََقْد  َقبْلَِك  ِمْن  الِْكَتاَب  َيْقَرُءوَن  ِيَن  الَّ ِل 
َ
فَاْسأ إَِلَْك 

املكية،  يونس  اآلية 94]، وهي من سورة  يونس،  الُْمْمَتِيَن ]سورة  ِمَن  تَُكوَننَّ 
 ، يحكم من خاللها عىل إميان أهل الكتاب، ولو من دون اتّباعهم لرسول الله

]]]. موسوعة القرآن )ليدن(، ج]، ص222.

]2]. سورة البينة من السور التي وقع الخالف يف كونها مكية أو مدنية، والكثري يذهب إىل أنها مكية، ويدّل عىل ذلك إيقاع آياتها وطبيعة 

مضامينها، قال سيّد قطب عنها: )نسق السورة تتضح فيه سامت القرآن امليك(، انظر: السيد قطب: يف ظالل القرآن، ج27، ص668.

]3]. موسوعة القرآن )ليدن(، ج]، ص222.
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مع أّن املراد من هذه اآلية هو ما نّص عليه قوله تعاىل يف سورة البقرة املدنيّة: 

ٌق لَِما َمَعُهْم َوَكنُوا ِمْن َقبُْل يَْسَتْفتُِحوَن َعَ  ِ ُمَصّدِ ا َجاَءُهْم كَِتاٌب ِمْن ِعنِْد الَّ َولَمَّ
ِ َعَ الَْكفِرِيَن ]سورة  فَلَْعَنُة الَّ ا َجاَءُهْم َما َعَرفُوا َكَفُروا بِهِ  ِيَن َكَفُروا فَلَمَّ الَّ
بَْناَءُهْم ِإَونَّ 

َ
ِيَن آتَيَْناُهُم الِْكَتاَب َيْعرِفُونَُه َكَما َيْعرِفُوَن أ البقرة، اآلية 89]، وقوله: الَّ

َيْعلَُموَن ]سورة البقرة، اآلية 46]]، وغريها من  فَرِيًقا ِمنُْهْم َلَْكُتُموَن اْلَقَّ َوُهْم 
اآليات الكرمية، والتي تذكر أّن أهل الكتاب كانوا يعرفون رسول الله  من خالل 

البشارات الواردة عنه يف كتبهم، ولذلك ُدعي املرشكون إىل سؤالهم حتى يتأكّدوا 

من ذلك، وليس يف ذلك دلياًل عىل إميانهم؛ ألّن اإلميان يعني اإلذعان والتّسليم ال 

مجرّد االعرتاف.

املثال الّثاين:

الكريم من املرشكني قبل فتح مّكة  القرآن  املقالة من تغرّي موقف  ما ورد يف 

وبعدها، حيث تقول: )مع أّن محمًدا قد حاول حفظ عالقة وّدية مع الكّفار، فقد 

فََل  َنٌَس  الُْمْشُِكوَن  َما  إِنَّ آَمُنوا  ِيَن  الَّ َها  يُّ
َ
يَاأ تغرّي هذا بعد إخضاع مّكة، فاآلية 

َيْقَرُبوا الَْمْسِجَد اْلََراَم َبْعَد َعِمِهْم َهَذا ]سورة التوبة، اآلية 28] تُعلن أّن املرشكني 
.
نجسون، وتحرِّم عليهم الّدنّو من الحرم امليّكّ(]]]

ولو أنّها طبّقت املنهج القرآيّن يف التّعامل مع الحقائق والقيم، والذي نّص عليه 

ِيَن َكَفُروا لَْوَل نُّزَِل َعلَيْهِ الُْقْرآُن ُجْلًَة َواِحَدةً َكَذلَِك ِلُثَّبَِت  قوله تعاىل: َوقَاَل الَّ

القرآنيّة  أّن اآليات  الفرقان، اآلية 32]، لعلمت  تَْرتِيًل ]سورة  َوَرتَّلَْناهُ  فَُؤاَدَك  بِهِ 
تتنزّل بحسب املواقف والحاجات املختلفة.

ومبا أّن املسجد الحرام كان يف الفرتة املّكيّة وأكرث الفرتة املدنيّة، قبل فتح مّكة، 

كان بيد املرشكني، ال بيد املسلمني؛ فإّن إنزال هذا الحكم الرّشعي يف ذلك الحني، 

سيكون محّل سخريٍة منهم؛ فكيف ينهاهم عن القرب من املسجد الحرام، وهو 

تحت سيطرتهم، بل إّن املسلمني هم املحرومون من االقرتاب منه.

]]]. موسوعة القرآن )ليدن(، ج]، ص224.
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ديٍن  أهل  فلكّل  فهي واضحٌة،  به،  املرتبطة  والحكمة  الحكم،  ذلك  تعليل  أّما 

شعائرهم الخاّصة بهم، ولذلك ال يصّح أن يدخل املسجد الحرام من مل يؤمن بتلك 

الرّشائع، أو يّسلم لها، مثلام ال يقبل املسيحيون واليهود وغريهم أن يدخل أحد 

أماكنهم املقّدسة ليؤّدي فيها شعائره الخاّصة به.

املثال الثالث:

ما ورد يف املقالة من تغرّي مفهوم ]املؤمن] يف القرآن الكريم بني شموله لجميع 

من تحّقق باإلميان يف عرص رسول الله  أو ما قبله، وبني انحصاره يف املؤمنني 

برسول الله  فقط، كام عرّبت عن ذلك ]كميال آدنج] بقولها: )مع أنّه من حيث 

املبدأ كلمة ]مؤمن] يف معناها املطلق تُستعمل لوصف أّي فرٍد من أتباع الّدين 

الذي أّسسه محمد -يجب التّشديد يف البدء بأّن كلمة ]مؤمن] يف القرآن ليس لها 

أولئك  أي  فرتة محمد،  الذين سبقوا  املؤمنني  تشمل  فهي  الحرصي-  املعنى  ذلك 

الذين آمنوا باألنبياء والرّسل الذين أرسلهم الله قبل ظهور محمد؛ واملثال األكرث 

وضوًحا هو ]مؤمن] املذكورة يف ]سورة غافر] الذي كان داعاًم ملوىس يف محكمة 

فرعون ومجموعة ثانية من غري املؤمنني تتكون من أفراد بني أهل الكتاب الذين 

لني إىل اإلسالم.  يوصفون يف القرآن كمؤمنني مع أّن أكرث املفرّسين يعتربونهم متحوِّ

لذلك إذا تحّدثنا بشكٍل صارٍم، فإّن كلمة ]مؤمن] وكلمة ]مسلم] ليستا قابلتني أن 

تكونا مرتادفتني. ولكن مبا يتلو بعده، فإّن كلمة ]مؤمن] سوف تُستعمل مبا يعني 

.
تابع ملتزم بدين محمد(]]]

وما ذكرته ]كميال آدنج] من تطّور لفظة ]املؤمن] غري صحيح؛ فالقرآن الكريم 

يف جميع مراحل نزوله يقّر بإميان من كانوا قبل رسول الله  ما داموا يتّبعون 

يف ذلك من أرسل إليهم من األنبياء، بل يوجب عىل املؤمنني من أتباع رسول الله 

 أن يؤمنوا مبا آمن به من قبلهم، كام قال تعاىل يف سورة البقرة املدنيّة: قُولُوا 
ْسَباِط 

َ
نْزَِل إَِل إِبَْراهِيَم ِإَوْسَماِعيَل ِإَوْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواْل

ُ
نْزَِل إَِلَْنا َوَما أ

ُ
ِ َوَما أ آَمنَّا بِالَّ

]]]. موسوعة القرآن )ليدن(، ج]، ص8]2.
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َحٍد ِمنُْهْم َوَنُْن َلُ 
َ
وِتَ الَّبِيُّوَن ِمْن َرّبِِهْم َل ُنَفّرُِق َبنْيَ أ

ُ
وِتَ ُموَس وَِعيَس َوَما أ

ُ
َوَما أ

َّْوا فَإِنََّما ُهْم ِف ِشَقاٍق  ُمْسلُِموَن (136( فَإِْن آَمُنوا بِِمثِْل َما آَمنُْتْم بِهِ َفَقِد اْهَتَدْوا ِإَوْن تََول
ِميُع الَْعلِيُم ]سورة البقرة، اآليات 36]، 37]]. ُ َوُهَو السَّ فََسَيْكفِيَكُهُم الَّ

وقال يف سورة املائدة املدنية، والتي هي من أواخر ما نزل من القرآن الكريم: 

نْزَِل ِمْن 
ُ
نْزَِل إَِلَْنا َوَما أ

ُ
ِ َوَما أ ْن آَمنَّا بِالَّ

َ
ْهَل الِْكَتاِب َهْل َتنْقُِموَن ِمنَّا إِلَّ أ

َ
قُْل يَاأ

ُكْم فَاِسُقوَن ]سورة املائدة، اآلية 59]. ْكَثَ
َ
نَّ أ

َ
َقبُْل َوأ

أما وجوب اتباع رسول الله  والحكم بالكفر عىل من مل يتّبعه؛ فهذا وارد 

يف جميع القرآن الكريم مكيّه ومدنيّه، فكلّها متّفقة عىل عامليّة رسالة رسول الله 

ْكَثَ 
َ
أ َولَِكنَّ  َونَِذيًرا  بَِشرًيا  لِلنَّاِس  َكفًَّة  إِلَّ  رَْسلَْناَك 

َ
أ َوَما  تعاىل:  قال  كام   ،

 ِ َها الَّاُس إِّنِ رَُسوُل الَّ يُّ
َ
الَّاِس َل َيْعلَُمون ]سورة سبأ، اآلية28]، وقال: قُْل يَا أ

إَِلَ إِلَّ ُهَو ُيِْي َوُيِميُت فَآِمُنوا  رِْض ل 
َ
َماَواِت َواْل َلُ ُملُْك السَّ ِي  الَّ إَِلُْكْم َجِيعاً 

ِ َوَكَِماتِهِ َواتَّبُِعوهُ لََعلَُّكْم َتْهَتُدوَن )سورة  ِي يُْؤِمُن بِالَّ ِّ الَّ ّمِ
ُ
ِ اْل ِ َورَُسوِلِ الَِّبّ بِالَّ

لِلَْعالَِمنَي  ِلَُكوَن  الُْفْرقَاَن َعَ َعبِْدهِ  َل  نَزَّ ِي  َتَباَرَك الَّ األعراف، اآلية58](، وقال: 

نَِذيراً )سورة الفرقان، اآلية](، وقال: إِْن ُهَو إِلَّ ذِْكَرى لِلَْعالَِمنَي )سورة األنعام، 
اآلية90(، وقال: َوَما ُهَو إِلَّ ذِْكٌر لِلَْعالَِمنَي )سورة القلم، اآلية52(، وقال: َوَما 

رَْسلَْناَك إِلَّ رَْحًَة لِلَْعالَِمنَي ]سورة األنبياء، اآلية07]]
َ
أ

وكل هذه اآليات واردة يف الّسور املّكيّة، وهي تدّل عىل أّن وجوب اتّباع رسول 

الله ، ومن كّل البرش سواء كانوا وثنيني أو أهل كتاب، مل تبدأ الّدعوة إليه من 

املدينة املنّورة، وإّنا ابتدأت من مّكة املكرّمة، بل مع أوائل ما نزل فيها من القرآن 

الكريم، كام ورد يف سورة القلم.

3 ـ إثارة الخالفات املذهبّية من غري حاجٍة لها:

وهو أسلوب استخدمه ]كميال آدنج] يف محاٍل مختلفٍة، ومن غري دواٍع علميٍّة تدعو 

إىل ذلك، باإلضافة إىل أنّه مل يطبّق يف ذلك املنهج العلمّي الذي يستدعي التّحقيق 
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يف الخالف وحقيقته وموضع الّنزاع، ولذلك وقع يف التّدليس، ومن األمثلة عىل ذلك:

املثال األّول:

إيرادها للخالف الوارد بني املدارس اإلسالميّة حول التّقيّة، كام عرّبت عن ذلك 

املفرّسون  مييل  حني  يف  ]تقية]،  تعبري  استعامل  يجري  السياق،  هذا  )يف  بقولها: 

السّنة إىل اعتبار ]التقية] كخياٍر، يعترب نظراؤهم من الشيعة عىل أنها واجب عند 

.
[[[

مواجهة خطر تهديد الحياة(

وهي مل تذكر مراجعها من التّفاسري الّسنيّة، بل اكتفت بذكر التّفاسري الّشيعيّة، 

كالتبيان وامليزان وغريهام، فالخطأ الذي وقعت فيه هو عدم عودتها للمصادر الّسنيّة، 

وخصوًصا الفقهيّة منها؛ ألنّها هي املحال التي توضع فيها أمثال هذه املسائل.

وعند العودة إليها نجد اتّفاقًا كبريًا بني أكرث املذاهب الّسنيّة والّشيعة يف هذا 

الكفر،  الّدالة عىل  باأللفاظ  التّلّفظ  املكره عىل  أّن  يتّفقون عىل  فكلّهم  الجانب؛ 

الحنفي )املتوىف:  ميكنه أن يفعل ذلك، كام عرّب عن ذلك شمس األمئة الرسخيس 

كان يضمر  العقوبة مبا يظهره، وإن  نفسه من  يقي  أن  )والتقيّة  بقوله:  483هـ( 

خالفه، وقد كان بعض الناس يأىب ذلك، ويقول: إنه من الّنفاق، والصحيح أّن ذلك 

 ]سورة آل عمران، اآلية 28]، وإجراء  ْن َتتَُّقوا ِمنُْهْم ُتَقاةً
َ
جائز لقوله تعاىل: إِلَّ أ

كلمة الرّشك عىل اللّسان مكرًها مع طأمنينة القلب باإلميان من باب التّقيّة، وقد 

.
[[[

بيّنا أّن رسول الله  رّخص فيه لعامر بن يارس(

 ]سورة آل عمران، اآلية 28]  ْن َتتَُّقوا ِمنُْهْم ُتَقاةً
َ
وقال ابن كثري: )وقوله: إِلَّ أ

أي: إال من خاف يف بعض البلدان أو األوقات من رشّهم، فله أن يتّقيهم بظاهره ال 

بباطنه ونيّته، كام حكاه البخاري عن أيب الدرداء أنّه قال: إنّا لنكرّش يف وجوه أقوام 

.
[[[

وقلوبنا تلعنهم(

]]]. موسوعة القرآن )ليدن(، ج]، ص223.

]2].  الرسخيس، محمد بن أحمد بن أيب سهل شمس األمئة )املتوىف: 483هـ(: املبسوط، ال ط، بريوت، دار املعرفة، 4]4]هـ - 993]م، ج24، ص45. 

]3].  ابن كثري، أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش البرصي ثم الدمشقي )املتوىف: 774هـ(: تفسري القرآن العظيم، املحقق: سامي 
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االعتقادات يف موسوعة القرآن ليدن )مدخل اإليمان والكفر نموذجًا(

عىل  دليٌل  اآلية  )ويف  لآلية:  تفسريه  عند  270]هـ(  )املتوىف:  األلويس  وقال 

األعداء،  املال من رّش  أو  الِعرض،  أو  النفس،  التّقيّة وعرّفوها مبحافظة  مرشوعيّة 

والعدو قسامن: األّول من كانت عداوته مبنيّة عىل اختالف الّدين كالكافر واملسلم، 

والثّاين من كانت عداوته مبنيّة عىل أغراٍض دنيويٍّة كاملال واملتاع وامللك واإلمارة، 

ومن هنا صارت التّقيّة قسمني: أّما القسم األّول فالحكم الرّشعّي فيه أّن كّل مؤمٍن 

وقع يف محٍل ال ميكن له أن يظهر دينه لتعرّض املخالفني وجب عليه الهجرة إىل 

محٍل يقدر فيه عىل إظهار دينه.. إن كان ممن لهم عذر رشعّي يف ترك الهجرة.. 

.
[[[

فإنّه يجوز له املكث مع املخالف واملوافقة بقدر الرضورة(

ليس  بينهام  والخالف  الّشيعة،  الّسّنة مع  فيها  يتّفق  التي  األقوال  وغريها من 

تبّناها  التي  املذهبيّة  بالخصوصيات  املرتبطة  الّنواحي  يف  وإّنا  الّناحية،  هذه  يف 

املسلمني  عالقات  يف  التأثري  يف  سببًا  تكون  أاّل  عىل  أمئّتهم  حرص  والتي  الّشيعة، 

بعضهم ببعض، ولذلك أوجبوا عىل أتباعهم أن يستعملوا التّقيّة، ال للحيلة والخداع، 

وإّنا لتحقيق األلفة واملوّدة بينهم وبني سائر املسلمني، باإلضافة إىل عدم التّعرّض 

لألذى الذي ميارسه املتطرّفون.

وهو أمر متوافق مع ما ورد يف املصادر الّسنيّة من ترك رسول الله  لبعض 

األمور حرًصا عىل الّناس، كام ورد يف الحديث عن عائشة أنّها قالت: سألت رسول 

اللّه  عن الِحجِر، فقال: هو من البيت، قلت: ما منعهم أن يدخلوه فيه؟ قال: 

عجزت بهم الّنفقة، قلت: فام شأن بابه مرتفًعا، ال يُصعد إليه إال بسلّم؟ قال: )ذلك 

فعل قومك، ليدخلوه من شاءوا ومينعوه من شاءوا، ولوال أّن قومك حديثو عهٍد 

بكفر مخافة أن تنفر قلوبهم، لنظرت هل أغرّيه فأدخل فيه ما انتقص منه، وجعلت 

.
[[[

بابه باألرض(

بن محمد سالمة، ط2، النارش: دار طيبة للنرش والتوزيع، 420]هـ - 999]م، ج2، ص30. 

]]].  األلويس، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني: روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، املحقق: عيل عبد الباري 

عطية، ]، بريوت، دار الكتب العلمية، 5]4] هـ، ج2، ص7]].

]2].  البخاري، محمد بن إسامعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي: الجامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول الله ā وسننه وأيامه 

صحيح البخاري، املحقق: محمد زهري بن نارص النارص، ط]، دار طوق النجاة، 422]ه، ج2، ص79]. 
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الّناس خشية رشّهم، كام ُروَي عن عروة بن   ومثله ما وري يف مداراة بعض 

فقال:   ، الّنبّي  إىل منزل  الّدخول  استأذن يف  أّن رجاًل  أّن عائشة أخربته  الّزبري 

)ائذنوا له فبئس ابن العشرية، أو بئس أخو العشرية(؛ فلاّم دخل أآلن له الكالم. 

فقلت له: يا رسول اللّه قلت ما قلت ثّم ألنت له يف القول؟ فقال: )إّن رّش الناس 

، فقد رّصح رسول الله 
[[[

منزلة عند اللّه من تركه -أو وَدَعُه الناس- اتّقاء فُحشه(

 يف هذا الحديث بأنّه ترك مصارحة ذلك الّشخص، اتقاء لفحشه، مع أّن رسول 

الله  مل يخف عىل نفسه منه، وإّنا حرص عىل الوحدة وتآلف القلوب، ولو يف 

الظاهر.

بل ذلك ما يدّل عليه ما ورد يف القرآن الكريم عىل لسان هارون يف حواره 

ْن 
َ
ِس إِّنِ َخِشيُت أ

ْ
ُخْذ بِلِْحَيِت َوَل بَِرأ

ْ
مع أخيه موىس، فقد قال له: َل تَأ

ائِيَل َولَْم تَْرقُْب قَْوِل ]سورة طه، اآلية94]، وهذا جواب  َتُقوَل فَرَّقَْت َبنْيَ بَِن إِْسَ
عن ذلك العتاب الذي تلّقاه من أخيه بسبب عدم شّدته مع الّسامري وأصحابه.

أتباعهم، فعن أيب عيل قال:  به  الّشيعة جميعهم، وأوصوا  أمئة  وهذا ما ذكره 

قلت أليب عبدالله الصادق: إن لنا إماًما مخالًفا، وهو يبغض أصحابنا كلهم؟ فقال: 

)ما عليك من قوله، والله لنئ كنت صادقًا ألنت أحق باملسجد منه، فُكْن أول داخل 

.
[[[

وآخر خارج، وأحسن خلقك مع الناس، وقُْل خريًا(

وعن إسحاق بن عامر، قال: قال يل أبو عبد الله الصادق: )يا إسحاق، أتصيل 

معهم يف املسجد؟ قلت: نعم، قال: )صلِّ معهم؛ فإن املصيل معهم يف الصف األول 

.
[[[

كالشاهر سيفه يف سبيل الله(

]]].  صحيح البخاري، م.س، ج8، ص38، ورواه محّدثو الشيعة باختالف يسري، انظر: الكليني، محّمد بن يعقوب: أُصول الكايف، ط6، طهران، 

دار الكتب اإلسالمية، 375] هـ ش، ج2، ص245. 

]2].  الحر العاميل، الشيخ محمد بن الحسن: وسائل الشيعة إىل تحصيل مسائل الرشيعة، )آل البيت ـ نرش مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث 

ـ قم املرشفة سنة 4]4] ه ( و)اإلسالمية ـ نرش دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت. ـ لبنان سنة 403] ه  ـ 983] م(، حديث رقم ]072]. 

]3].  م.ن، حديث رقم 0723].. 
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االعتقادات يف موسوعة القرآن ليدن )مدخل اإليمان والكفر نموذجًا(

املثال الّثاين:

ما ورد يف املقالة من أّن هناك خالفًا بني املدارس اإلسالميّة حول الجزم والتأكيد 

بعض  ذلك،  )فوق  قولها:  يف  وذلك  املقلّد،  بإميان  للمسألة  وربطها  اإلميان،  يف 

املفرّسين يرُصّحون بأنّه حتى يكون اإلميان صحيًحا، ينبغي أن يكون تأكيًدا حقيقيًّا 

وليس مجرّد موقٍف ُمكتسٍب عن طريق الذي مييّز بني اإلميان التقليدي واإلميان 

.
التّحقيقّي(]]]

بالجزم  يرتبط  ال  لكّنه  اإلسالميّة صحيٌح،  املدارس  بني  الخالف  من  ذكرته  وما 

واليقني والتّأكّد، ذلك أّن الجمع متّفٌق عىل وجوب اليقني وعدم الّشّك والّريب يف 

 َا الُْمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا ِباللَِّه َورَُسولِِه ثُمَّ لَْم يَرْتَابُوا اإلميان، بدليل قوله تعاىل: إِنَّ

]سورة الحجرات، اآلية5]]، فاآلية الكرمية تشرتط يف صدق اإلميان أاّل يتخلّله ريٌب 

. أو شكٌّ

ِيَن َل  ذِنَُك الَّ
ْ
َما يَْسَتأ بل إّن الله تعاىل اعترب املرتاب والّشاك منافًقا، فقال: إِنَّ

ُدوَن ]سورة التوبة،  ِ َواْلَوِْم اْلِخرِ َواْرتَابَْت قُلُوُبُهْم َفُهْم ِف َريْبِِهْم َيَتَدَّ يُْؤِمُنوَن بِالَّ
اآلية45].

يوجبونه-  ال  أو  االجتهاد  يوجبون  الذي  أولئك  -سواء  العلامء  كّل  فإّن  ولهذا؛ 

السبيك  الدين  تقي  قال  كام  والّريب،  الّشك  وعدم  الجزم  اشرتاط  عىل  متّفقون 

)ت756هـ(: )وتارة يكون الجزم من غري رضورٍة، وال دليل خاص، كإميان العوام، أو 

كثري منهم: فهو إميان صحيح عند جميع العلامء، خالفًا أليب هاشم. ويسمى علاًم يف 

.
[[[

عرف كثري من الناس، وإن كان بعض املتكلّمني ال يسّميه علاًم(

من  الّسّنة  أهل  )واتّفق  فقال:  ذلك،  عىل  املتكلّمني  اتّفاق  النووي  حىك  وقد 

املحدثني والفقهاء واملتكلّمني عىل أّن املؤمن الذي يحكم بأنّه من أهل القبلة وال 

اعتقاًدا جازًما خاليًا من  بقلبه دين اإلسالم  اعتقد  إاّل من  الّنار ال يكون  يُخلّد يف 

]]]. موسوعة القرآن )ليدن(، ج]، ص9]2.

]2].  السبيك، أبو الحسن تقي الدين عيل بن عبد الكايف )املتوىف: 756هـ(: فتاوى السبيك، دار املعارف، ج2، ص366.
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الّشكوك، ونطق بالشهادتني، فإن اقترص عىل إحداهام مل يكن من أهل القبلة أصاًل 

إاّل إذا عجز عن الّنطق لخلٍل يف لسانه أو لعدم التّمّكن منه ملعاجلة املنية أو لغري 

.
[[[

ذلك فإنّه يكون مؤمًنا(

واعترب الغزايل -وهو من املجيزين إلميان املقلد- أّن اليقني يف اإلميان، وأنّه قد 

بالطريق  باليقني وليس  العربة  فإّن  أدلٍّة معلومة ظاهرة، ولذلك  يتحّقق من غري 

املؤّدي إليه، فقال: )من ظّن أّن مدرك اإلميان الكالم واألدلّة املحرزة والتقسيامت 

املرتّبة فقد أبعد، ال بل اإلميان نور يقذفه الله يف قلوب عباده عطيًة وهديًّة من 

عنده، تارًة بتنبيٍه يف الباطن ال ميكن التّعبري عنه، وتارًة بسبب رؤيا يف املنام، وتارًة 

بقرينة حال رجٍل متديٍّن ورساية نوره إليه عند صحبته ومجالسته، وتارة بقرينة 

حال.. وأمثالهم أكرث من أن تحىص، ومل يشتغل واحد منهم قط بكالم وتعلّم األدلّة، 

بل كان يبدو نور اإلميان أّواًل مبثل هذه القرائن يف قلوبهم ملعة بيضاء ثم ال يزال 

وتصفية  القرآن،  وبتالوة  العظيمة،  األحوال  تلك  وإرشاقًا مبشاهدة  يزداد وضًوحا 

القلوب.. والحق الرصيح أّن كّل من اعتقد أّن كّل ما جاء به الرسول واشتمل عليه 

.
[[[

القرآن حّق، اعتقاًدا جازًما، فهو مؤمن، وإن مل يعرف أدلّته(

املثال الثالث:

ما ورد يف املقالة من إقحامها ملسألة غياب اإلمام املهدي واالختالف فيها من غري 

حاجٍة إىل ذلك، وذلك يف قولها عند الحديث عن اإلميان بالغيب: )ورشط مستقّل 

عن اإلميان هو اإلميان بالغيب.. إّن الّنظرة املقبولة بشكٍل شائعٍ هي التي تُشري إىل 

أشياء غري منظورٍة، وهي معرفٌة مخفيٌّة عن الجنس البرشي.. وملفرسِّ شيعي مثل 

الطويس )املتوىف عام 460هـ/ 067]م.؛ التبيان، ]، 55( يشمل الغيب )أي املجهول( 

.
[[[

الفرتة الحتجاب اإلمام املُنتظر ومجيء املهدي(

]]].  النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن رشف )املتوىف: 676هـ(: املنهاج رشح صحيح مسلم بن حجاج، ال ط، بريوت، دار الكتاب 

العريب، 407] ه  ـ 987] م، ج]، ص49. 

التفرقة بني اإلسالم والزندقة )ضمن القصور العوايل(، ال ط،  ]2].  الطويس، أبو حامد محمد بن محمد الغزايل )املتوىف: 505هـ(: فيصل 

بريوت، دار املعرفة، ص 60].. 

]3]. موسوعة القرآن )ليدن(، ج]، ص9]2.
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يف  املسلمني  بني  كبريًا  خالفًا  هناك  أّن  يوهم  الطريقة  بهذه  املسألة  وطرحها 

هذا الشأن، وهذا غري صحيح؛ فاملسلمون بفرقهم جميًعا، يؤمنون باإلمام املهدي، 

 ُ الَّ وََعَد  تعاىل:  قوله  عليها  نّص  والتي  بها،  برُّشوا  التي  البشائر  ويعتربونه من 

ِيَن  رِْض َكَما اْسَتْخلََف الَّ
َ
اِلَاِت لََيْسَتْخلَِفنَُّهْم ِف اْل ِيَن آَمُنوا ِمنُْكْم وََعِملُوا الصَّ الَّ

ْمًنا 
َ
أ َخوْفِِهْم  َبْعِد  ِمْن  َلَُّهْم  َوَلَُبّدِ لَُهْم  اْرتََض  ِي  الَّ دِيَنُهُم  لَُهْم  َوَلَُمّكَِنَّ  َقبْلِِهْم  ِمْن 

َيْعُبُدونَِن َل يُْشُِكوَن ِب َشيًْئا ]سورة النور، اآلية 55].
وغريها من اآليات الكرمية التي تعد املؤمنني بتمكني دينه يف األرض، وهيمنته 

رَْسَل رَُسوَلُ بِالُْهَدى َودِيِن اْلَّقِ ِلُْظِهَرهُ 
َ
ِي أ عىل الدين كلّه، كام قال تعاىل: ُهَو الَّ

ِ َشِهيًدا ]سورة الفتح، اآلية28]. َعَ ادّلِيِن ُكِّهِ َوَكَف بِالَّ
يف  تتّفق  والتي  والشيعة،  السنة  مصادر  املتواترة يف  الكثرية  األحاديث  ومثلها 

التّفاصيل، واالختالف بينها ال يعدو يف املصداق الذي وردت فيه تلك  الكثري من 

أولئك  سواء  الفريقني،  لدى  غيبًا  املهدي  باإلمام  اإلميان  يكون  وبذلك  األحاديث، 

الذين يقولون بوالدته واحتجابه، أو أولئك الذين يؤمنون بتأّخر والدته؛ فكالهام 

متّفقان عىل رضورة اإلميان به، وإن اختلفوا يف درجة تفعيل ذلك اإلميان يف الحياة.

باإلضافة إىل ذلك؛ فإّن اإلميان بالغيب يقصد به كّل الحقائق العقديّة الواردة يف 

 :القرآن الكريم، مام غاب عّنا حضورها، كام قال تعاىل بعد إيراده لقّصة نوح

نَْت َوَل قَْوُمَك ِمْن َقبِْل َهَذا 
َ
نَْباءِ الَْغيِْب نُوِحيَها إَِلَْك َما ُكنَْت َتْعلَُمَها أ

َ
تِلَْك ِمْن أ

فَاْصِبْ إِنَّ الَْعاقَِبَة لِلُْمتَّقِنَي ]سورة هود، اآلية49].
نَْباءِ الَْغيِْب نُوِحيهِ إَِلَْك َوَما 

َ
وقال بعد إيراده لقّصة يوسف  :َذلَِك ِمْن أ

ْمَرُهْم َوُهْم َيْمُكُروَن ]سورة يوسف، اآلية02]].
َ
ْجَُعوا أ

َ
يِْهْم إِذْ أ ُكنَْت دَلَ

نَْباءِ الَْغيِْب نُوِحيهِ إَِلَْك 
َ
وقال بعد إيراده لقّصة مريم عليها السالم: َذلَِك ِمْن أ

 يِْهْم إِذْ َيَْتِصُموَن ُهْم يَْكُفُل َمْرَيَم َوَما ُكنَْت دَلَ يُّ
َ
قَْلَمُهْم أ

َ
يِْهْم إِذْ يُلُْقوَن أ َوَما ُكنَْت دَلَ

]سورة آل عمران، اآلية 44].
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وبذلك يكون إقحامها لذكر اإلمام املهدي وغيابه يف هذا املوضع خصوًصا نوًعا 

من إثارة الخالف يف غري محلّه، ومن غري دراسٍة علميٍّة واعيٍة له، قد تزيل الّشبه 

املرتبطة به.

لكن -مع ذلك، ومن باب اإلنصاف- قد يكون لذكرها له يف هذا املحّل نوع من 

الوجاهة، باعتبار أّن لهذه القضيّة تأثريها الكبري يف املوقف من اإلمام  املهدي بني 

الزمان،  آخر  يقع يف  عابٍر وعادّي  يعتربونه مجرّد حدٍث  فالّسّنة  والشيعة؛  السنة 

بينام يعتربه الشيعة إمامهم وصاحب عرصهم، ولذلك تتأثّر حياتهم جميًعا بهذا 

االعتقاد.

املثال الرابع:

إّن مع قرص املقالة، وعظم املوضوع املرتبط بها، إاّل أّن ]كميال آدنج] تخوض 

أحيانًا كثريًة يف قضايا فرعيٍّة جدليٍّة ال عالقة لها باملوضوع، وتحتّل فوق ذلك مساحًة 

كبريًة من املقال، والقصد منها ليس سوى بيان اختالف املسلمني، ولو من غري داٍع 

يدعو إىل ذلك.

نجاسة  من  الكريم  القرآن  يف  ورد  ما  ذكر  عند  قولها  ذلك  عىل  األمثلة  ومن 

املرشكني: )لقد فرَّس كل من املدرسة الرشعيّة املالكيّة واملدرسة الرّشعيّة الجعفريّة 

هذه اآلية عىل أنّها منع غري املسلمني جميًعا من دخول أماكن عبادة املسلمني، 

وأّدى ذلك إىل أبحاٍث حول طبيعة الّنجاسة عند الكّفار: هل كانوا بالحرف فعاًل 

قذرين أو طقوسيًّا نجسني ألنّهم ال يتوضؤون؟ هل أّن نجاستهم حكاًم أو مفهوًما 

.
[[[

يف عقول املؤمنني؟ أو أنّهم نجسون بطبيعتهم وباعثون عىل االتّساخ...(

إىل آخر الّنّص الطويل، وهو ما يُبنّي أّن الغرض من املقال يتجاوز التّعرّف عىل 

حقيقة اإلميان والكفر، والعالقة بينهام يف القرآن الكريم، وإّنا البحث عن أّي يشٍء 

قد يجعل القارئ نافرًا من الحقائق القرآنيّة.

]]]- موسوعة القرآن )ليدن(، ج]، ص224.
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ولو أنّها تركت أقوال الفقهاء، وراحت تبحث يف معنى الّنجاسة يف القرآن الكريم، 

ورّس وصم املرشكني بها، أو راحت تبحث يف كتب التّاريخ لتعرف مدى تنزّه املرشكني 

عن القاذورات واألخالق املنحرفة، ملا احتاجت لكّل التّفاصيل الفقهيّة التي ذكرتها 

يف غري املوضع املناسب لها.

ثانًيا ـ مالحظات وانتقادات حول القضايا املطروحة:

العلميّة من رشوط  املنهجيّة  تقتضيه  ملا  آدنج]  ]كميال  امتثال  عدم  بناء عىل 

وسؤال  املختلفة،  بأنواعها  اإلسالميّة  املصادر  يف  البحث  وأّولها  العلمي؛  البحث 

املتخّصصني من املسلمني عن ذلك؛ فقد وقعت يف مغالطاٍت أو أخطاء موضوعيّة 

كثرية، رمبا يكون سببها األكرب اعتامدها عىل ما كتبه املسترشقون قبلها، وخصوًصا 

يف نفس املوسوعة التي كتبت فيها مقالتها، ولذلك تُحيل عليها وعليهم كثريًا.

ومبا أّن هذا املقال ال يتّسع لنقد كّل املغالطات التي طرحتها بتفصيل؛ فسنكتفي 

هنا بذكر أربعة ناذج عنها، وهي كلّها مام له عالقة باإلميان، أو بآثاره.

1 ـ املغالطات املرتبطة بالجرب واالختيار يف القرآن الكريم:

القرآن  لتشويه  إثارتها  عادة  املسترشقون  يتعّمد  التي  املغالطات  من  وهي 

الكريم والحقائق العقديّة اإلسالميّة، ولهم يف ذلك مسلكان:

أ. إما الطرح املبارش للشبهة عرب اختيار ما ينتقونه من اآليات الّدالة عىل علم 

الله الواسع وإرادته الّنافذة يف كّل يشٍء، والتي هي من مقتضيات األلوهيّة، ليصلوا 

من خاللها إىل أّن القرآن الكريم ينفي الحريّة اإلنسانيّة، ويقّرر عقيدة الجرب، مبا 

تحمله من الظلم والجور والتكليف مبا ال يطاق ومعاقبة من ال يستحق العقوبة.

ب. الطرح غري املبارش للّشبهة، وذلك بالجمع بني اآليات التي يعتمدها املنهج 

بعد  إال  أحًدا  يعاقب  ال  الله  وأّن  اإلنسانيّة،  الحريّة  عىل  الّدالة  باآليات  الّسابق 

املتاحة له، ولكّنهم بدل أن يوفّقوا بني هذه اآليات  الحريّة  استحقاقه لذلك عرب 

جميًعا يدعون التّناقض بينها.
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للقرآن  )وفًقا  قالت:  آدنج] حني  ]كميال  استعملته  الذي  هو  الثّاين  واألسلوب 

ميكن تقسيم البرشيّة إىل قسمني أساسيني، أولئك الذين يؤمنون وأولئك الذين ال 

يؤمنون. ولكن إىل أّي مدى البرش أحرار باالختيار بني اإلميان والكفر؟ يف الوقت 

الذي تشري آيات عّدة يف القرآن إىل أّن الّناس يُعطَون الخيار ألن يختاروا ما إذا كانوا 

الّنهايئ  يريدون اإلستجابة أم ال لدعوة رسول الله أو رسله، وعىل أنّه يف التحليل 

يعتمد مصري الّشخص يف الحياة اآلخرة عىل ذلك الّشخص حرًصا )ق 7]: 5]، 54؛ 

8]: 29؛ 20: 82؛ 27: 92؛ 34: 50؛ 39: ]4( هناك عدد أكرب من اآليات التي تعطي 

اإلنطباع أو ال ترتك شكًّا بأّن الله هو من يقّرر ضالل من يشاء وهداية من يشاء. 

بكالم آخر، إنّه هو من يقّرر قدر اإلنسان )ق 6: 25]؛ 7: 78]، 86]؛ 0]: 96، 97، 

99؛ 3]: 33؛ 28: 50؛ 39: 23، 36، 37؛ 45: 23؛ 74: ]3( هذا التّناقض الظّاهر سمح 

للجدل يف العلوم الدينيّة يف اإلسالم الحًقا حول قضيّة الاّلحتميّة )أي اإلرادة الحرّة( 
.[[[

أو القدريّة )القضاء والقدر(

- الكثري من املغالطات املرتبطة مبوقف الفرق اإلسالميّة  ثم تذكر -باختصاٍر مخلٍّ

الخالف  ذلك  ليس  منها  ومقصدها  الحقيقة،  تجايف  والتي  واالختيار،  الجرب  من 

الحاصل، وإّنا كون التّناقض الذي تزعمه للقرآن الكريم هو السبب يف ذلك.

القرآن  )يصف  فتقول:  الكريم،  القرآن  يف  جربًا  تتوّهمه  عاّم  أمثلة  تذكر  ثم 

الكافرين عىل أنّهم أناس يف آذانهم وقر )ق ]4: 5]، 44؛ قارن 6]: 08](، الذين 

أغلق الله عىل قلوبهم أكّنة وجعل يف أسامعهم وقرًا )ق 45: 23؛ 63: 3( كام جعل 

بينهم وبينه حجاب )ق 6: 25؛ 7]: 46؛ 8]: 57؛ ]4: 5(. كام أن قلوبهم قد قست 

أو صدأت )ق 39: 22؛ 83: 4] وقارن 47: 24(. فيقارن الكافرين بأناس صٌم بكٌم 

.
[[[

وعمٌي )ق 2: 8]، ]7]، 6: 39؛ 8: 22( وقد وضع الله أصفاًدا عىل أعناقهم(

وحتى تبدو موضوعيّة، تذكر االختالف يف التّفسريات التي فرّست بها تلك اآليات 

]]]- موسوعة القرآن )ليدن(، ج]، ص224.

]2]. م.ن.
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التي أوردتها، فتقول: )ما إذا كان ينبغي أن يُنظر إىل هذا عىل أنّه الّسبب أم إنّه 

عىل  تعتمد  أجوبتهم  إّن  حيث  املفرّسين،  بني  خالف  قضيّة  هو  للكفر  النتيجة 

.
[[[

توّجهاتهم الفقهيّة. انظر كذلك الحريّة والقدريّة(

األشاعرة  حتى  مدارسهم  اختلفت  -مهام  فاملفرّسون  صحيٍح،  غري  ذلك  وكّل 

منهم- يتّفقون عىل أّن كّل ما حصل للمرشكني من الطبع عىل القلوب ونحوها ليس 

سوى نتيجة للران واملعايص والكرب الذي مأل قلوبهم، وبذلك هم يعرتفون بالحريّة 

اإلنسانيّة، وال يقولون بالجرب املطلق كام تزعم ]كميال آدنج]. 

يف  يقول  الجرب-  عىل  آدنج]  ]كميال  به  استدلت  -الذي  مثاًل  الرازي  فالفخر 

تفسري قوله تعاىل: )فاملعنى ليس األمر كام يقوله من أّن ذلك أساطري األولني، بل 

، وبذلك يعرتف بأّن الرين 
[[[

أفعالهم املاضية صارت سببًا لحصول الرين يف قلوبهم(

ومثله الختم والطبع مل يكن ليحصل للمستكربين املعاندين إال بسبب استكبارهم 

وعنادهم.

علامء  أو  املفرّسون  قاله  مبا  تستنري  أن  آدنج]  ]كميال  إمكان  يف  كان  ولذلك 

الكالم الذين أوضحوا املراد من تلك الّنصوص، وجمعوا بينها، لتحّل التّناقض الذي 

توّهمته، لكّنها لألسف مل تفعل؛ ألّن الغرض ليس فهم عقائد القضاء والقدر -كام 

وردت يف القرآن الكريم- وإّنا إثارة الّشبه حولها.

وقد ال يكون ذلك هو الّدافع والّسبب -بناء عىل حسن الظن- وحينها يكون 

الّدافع هو تصّوراتها املرتبطة بالله تعاىل، والتي تتبّناها الّديانات املحرّفة، ولذلك 

تجعل علم الله تعاىل وإرادته وقدرته مثل علم البرش وإرادتهم وقدرتهم؛ وذلك ما 

يُعرس فهم ما ورد يف القرآن الكريم من الجمع بني إرادة الله املطلقة، وإرادة البرش 

املحدودة، وعدم التّنايف بني اإلرادتني.

]]]. موسوعة القرآن )ليدن(، ج]، ص224..

]2]. أبو عبد الله محمد بن عمر امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )املتوىف: 606هـ(: مفاتيح الغيب )تفسري الرازي، التفسري الكبري(، 

ط]، بريوت، لبنان، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، ]40] هـ/]98]م، ج]3، ص88. 
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وقد أشار القرآن الكريم إىل تلك التّصّورات التي انحرفت بها األديان يف هذا 

ِ َمْغلُولٌَة )سورة املائدة، اآلية64( أي بخيلة، ثم رد  الجانب يف ذكره مقالة: يَُد الَّ

يِْديِهْم َولُعُِنوا بَِما قَالُوا بَْل يََداهُ َمبُْسوَطَتاِن ُينْفُِق َكيَْف 
َ
عليهم بقوله تعاىل: ُغلَّْت أ

الذي ما من  العطاء  الجزيل  الواسع،  املائدة، اآلية64(، أي بل هو  يََشاُء )سورة 
يشء إال عنده خزائنه.

والتي  تعاىل،  الله  لصفات  القرآنيّة  الّرؤية  بني  الفرق  نرى  املنطلق  هذا  ومن 

تتّسم بالتّنزيه والكامل املطلق، وبني الّرؤية التي تبّنتها األديان نتيجة التّحريفات 

التي أصابت كتبها، ولهذا فإّن القرآن الكريم يذكر أّن يد الله مبسوطة، تترصّف 

الله  يف الكون ترصّفًا ال تحّده الحدود، بل ال يحدث يف الكون يشء إاّل بعد إذن 

ومشيئته وإرادته.

عىل خالف تلك الّصورة التي يصّور بها الكتاب املقّدس الله تعاىل، وكمثاٍل عىل 

ذلك ما ورد يف سفر التكوين )6/ ] - 8(: )وحدث ملا ابتدأ الّناس يكرثون عىل األرض 

فاتّخذوا ألنفسهم  أنهّن حسنات.  الناس  بنات  رأوا  الله  ابناء  أّن  بنات  لهم  وولد 

نساء من كل ما اختاروا... فحزن الرب أنه عمل اإلنسان يف األرض، وتأّسف يف قلبه 

فقال الرب امحو عن وجه األرض اإلنسان الذي خلقته، اإلنسان مع بهائم ودبابات 

وطيور السامء، ألين حزنت أين عملتهم(. 

ويذكر أنّه بعد أن محا الرب الحياة من عىل وجه األرض بالطوفان -ما عدا نوح 

الذي كان من نسل )أبناء الله وبنات الله!( ومل يكن من نسل بنات الناس- ندم 

الرب مرة أخرى، )وقال الرب يف قلبه: ال أعود ألعن األرض أيضا من أجل اإلنسان 

ألن تصور قلب اإلنسان رشير منذ حداثته وال أعود أيًضا أميت كل حي كام فعلت( 

)سفر التكوين: 8/ 20 - 22(

وحتى ال ينىس الله عهده مع نوح -كام يذكر الكتاب املقدس- وضع قوسه يف 

السحاب، فعندما يرى املطر هاطاًل يضع قوس قزح، فيذكر أنه قد عقد عقًدا مع 

نوح أال يُغرق األرض فيكّف املطر.
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التي  هي  املقّدس  الكتاب  يف  وصفاته  بالله  املرتبطة  الّصورة  هذه  أّن  ونرى 

مل  الذين  من  وغريهم  املسترشقني  عند  والقدر  القضاء  من  املواقف  يف  تتحّكم 

تستطع عقولهم الجمع بني صفات الله املتّسمة بالكامل املطلق، وما أتيح للبرش 

من حريّة االختيار واإلرادة والقدرة، والتي ال تخرج عن إرادة الله وال عن علمه 

وقدرته، أو كام عرّب عن ذلك اإلمام عيل بقوله -ملن سأله عن القدر-: )إنّه أمٌر 

بني أمرين ال جرب وال تفويض(، فقيل له: يا أمري املؤمنني إّن فالنًا يقول باالستطاعة 

وهو حارض، فقال: )االستطاعة متلكها مع الله أو من دون الله؟ وإياك أن تقول 

واحدة منهام فرتتد(، فقال: وما أقول يا أمري املؤمنني؟ قال: )قل: أملكها بالله الذي 

.
[[[

أنشأ ملكتها(

2 ـ املغالطات املرتبطة بالّتسامح يف القرآن الكريم:

وقد ورد ذلك يف نصوٍص كثريٍة يف املقالة، ورمّبا تكون هي الّنتيجة الكربى، أو 

آدنج]  ]كميال  استعامل  ذكر  عند  ذلك  إىل  أرشنا  كام  جميًعا،  منها  األكرب  الهدف 

للقراءة التّاريخيّة عند ذكرها للقيم القرآنيّة، وكيفيّة تطّورها بحسب الظّروف التي 

ميّر بها املسلمون.

وسنكتفي هنا مبا ذكرته من الفهام املرتبطة باملوقف من املرشكني، وجربهم عىل 

اإلسالم، أو قتلهم يف حال عدم إسالمهم، فقد قالت: )إّن التّسامح الذي كان ممنوًحا 

ألهل الكتاب مل يكن ممنوًحا للمرشكني. بالّنسبة لهم كان الخيار بني اإلسالم واملوت؛ 

فاآلية التي تقول: َل إِْكَراهَ ِف ادّلِيِن ]سورة البقرة، اآلية256] والتي يف األوقات 

الحاليّة غالبًا ما يدىل بها كحّجٍة عن تسامح املسلمني تجاه األديان األخرى، يعترب 

ْشُهُر اْلُُرُم 
َ
من قبل أكرثيّة املفرّسين أنّه قد أُبطل مبقولة الّسيف فَإَِذا انَْسلََخ اْل

َمرَْصٍد  ُكَّ  لَُهْم  َواْقُعُدوا  وُهْم  َواْحُصُ وَُخُذوُهْم  وََجْدُتُموُهْم  َحيُْث  الُْمْشِكنَِي  فَاْقُتلُوا 
َغُفوٌر رَِحيٌم ]سورة   َ إِنَّ الَّ َسبِيلَُهْم  فََخلُّوا  َكةَ  الزَّ َوآتَُوا  َلةَ  الصَّ قَاُموا 

َ
َوأ تَابُوا  فَإِْن 

]]].  العالمة املجليس)ت 0]]] هـ(: بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األمئة األطهار، تحقيق: عدة من األفاضل، ال ط، طهران، دار 

الكتب اإلسالمية، ج5، ص57. 



350

التوبة، اآلية5] ومقاطع أخرى تدعو إىل شّن حرٍب عىل املرشكني ُكتَِب َعلَيُْكُم 

ُتِبُّوا  ْن 
َ
أ لَُكْم وََعَس  َخرْيٌ  َوُهَو  َشيًْئا  تَْكَرُهوا  ْن 

َ
أ لَُكْم وََعَس  ُكْرهٌ  َوُهَو  الْقَِتاُل 

نُْتْم َل َتْعلَُموَن ]سورة البقرة، اآلية6]2]، وهناك 
َ
ُ َيْعلَُم َوأ َشيًْئا َوُهَو َشٌّ لَُكْم َوالَّ

مقطع آخر غالبًا ما يُعترب برهانًا للتسامح وهو لَُكْم دِيُنُكْم َوِلَ دِيِن ]سورة 

الكافرون، اآلية6] حيث تفرّس كلمة دين إما عىل أنّها تعني دين أو عىل أنّها جزاٌء 

إلميان الّشخص، ومعظم املفرّسين يفرّسون هذه اآلية عىل أنّها إيقاٌف جذريٌّ مع 

.
الوثنيني من قبل أولئك الذين قبلوا نبّوة محمد(]]]

أن  املقال  لصاحبة  كان  أنّه  ذلك  واالنتقائيّة؛  باملغالطات  ممتلٌئ  الّنّص  وهذا 

تختار أحد أمرين: 

أ. إّما دراسة اآليات من خالل نّصها الوارد يف القرآن الكريم بعد جمع كّل ما 

يتعلّق بها، للوصول إىل معناها الحقيقي.

التّفاسري والتّمييز بني اآلراء املختلفة الواردة فيها،  ب. أو استقراء ما كتب يف 

وهو يحتاج بحثًا أكرث تفصياًل.

التّسامح  إنكار  غايتها يف  إىل خدمة  وإّنا عمدت  األمرين،  تفعل كال  لكّنها مل 

بعض  واختيار  الّصحيح،  سياقها  يف  تضعها  مل  التي  اآليات  بعض  باختيار  القرآين، 

التّفاسري التي رأت أنّها تخدم هدفها.

نفسه،  املصدر  هو  معانيه  ويوّضح  مصدٍر  أّي  عن  يعرّب  من  أحسن  أّن  ومبا 

فسنحاول الرّّد عىل ما طرحته من خالل القرآن الكريم، واآلية التي أوردتها، والتي 

فَاْقُتلُوا  اْلُُرُم  ْشُهُر 
َ
اْل انَْسلََخ  فَإَِذا  تعاىل:  قوله  وهي  السيف،  آية  عليها  يطلق 

وُهْم َواْقُعُدوا لَُهْم ُكَّ َمرَْصٍد فَإِْن تَابُوا  الُْمْشِكنَِي َحيُْث وََجْدُتُموُهْم وَُخُذوُهْم َواْحُصُ
التوبة،  ]سورة   رَِحيٌم َغُفوٌر   َ الَّ إِنَّ  َسبِيلَُهْم  فََخلُّوا  َكةَ  الزَّ َوآتَُوا  َلةَ  الصَّ قَاُموا 

َ
َوأ

آيات  كّل  نسخت  أنّها  املفرّسين  من  املتشّددون  ذكر  التي  اآلية  وهي  اآلية5]، 

الرحمة والحكمة واإلحسان يف القرآن الكريم.

]]]. موسوعة القرآن )ليدن(، ج]، ص223.
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لكّننا لو عدنا إىل اآلية والّسياق الذي وردت فيه من بداية سورة التّوبة، فسرناها 

الخلق  مع  التّسامح  إىل  الّدعوة  من  الكريم  القرآن  يف  ورد  ما  كّل  مع  منسجمًة 

الّنهي عن  بأّي حاٍل من األحوال مع  تتناقض  جميًعا، مؤمنهم وكافرهم، وأنّها ال 

اإلكراه يف الّدين.

ذلك أنّها ال تتحّدث عن املرشكني جميًعا، ويف كّل العصور والبيئات، وإّنا تتحّدث 

عن نوٍع خاصٍّ منهم، كانوا محاربني لرسول الله ، وأقيمت معهم العهود، لكّنهم 

نكثوها، مثلام يفعل املنافقون الذين يرتبّصون الفرص، ويظاهرون عىل املؤمنني.

فسورة التّوبة التي وردت فيها تلك اآلية الكرمية تبدأ بقوله تعاىل: بََراَءةٌ ِمَن 

ِيَن َعَهْدُتْم ِمَن الُْمْشِكنَِي ]سورة التوبة، اآلية األوىل]، وبذلك  ِ َورَُسوِلِ إَِل الَّ الَّ
فإنّها تتحّدث عن نوٍع خاصٍّ من املرشكني، وليست من اآليات الني تسّن قانونًا عاًما 

َ َل ُيِبُّ  ِيَن ُيَقاتِلُونَُكْم َوَل َتْعَتُدوا إِنَّ الَّ ِ الَّ كقوله تعاىل: َوقَاتِلُوا ِف َسبِيِل الَّ

الُْمْعَتِديَن ]سورة البقرة، اآلية90]].
باإلضافة إىل هذا فإّن الّسياق الذي وردت فيه تدّل عىل األمر بإجارة املستجريين 

يتّم إيصالهم إىل مأمنهم، أي  الله، ثم  من املرشكني املحاربني حتى يسمعوا كالم 

ال  أنّه  عىل  فيه  الّداللة  يف  ظاهٌر  وهو  املحاربني،  املرشكني  قومهم  إىل  يصلوا  أن 

وجود لإلكراه يف الدين، وإّنا سبب القتال هو املحاربة والعداوة، وإاّل فكيف يُجار 

املرشك، ثم تتّم حاميته إىل أن يبلغ مأمنه، فلو كان الكفر سبب القتال ملا كانت 

هذه اإلجارة والحامية.

وهذا املعنى هو الذي يتّسق مع كّل ما ورد يف القرآن الكريم من آياٍت حول 

القتال، والذي ال يتناقض أبًدا مع التّسامح؛ ذلك أنّه ال يتوّجه إاّل للمعتدين؛ فال 

توجد آية تدعو إىل القتال إال ونجد بجانبها ما ينهى عن االعتداء، أو يبنّي أّن القتال 

خاّص باملعتدين]]].

]]]. للمزيد من التفصيل حول اآليات الواردة يف القتال وتوجيهها انظر كتاب )حرية االعتقاد يف القرآن الكريم والسنة النبوية للشيخ حسن 

بن فرحان املاليك(
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ُيَقاتِلُونَُكْم  ِيَن  الَّ  ِ الَّ َسبِيِل  ِف  َوقَاتِلُوا  تعاىل:  قوله  ذلك  عىل  األمثلة  ومن 

ْخرُِجوُهْم 
َ
َوأ ثَقِْفُتُموُهْم  َحيُْث  190(َواْقُتلُوُهْم  الُْمْعَتِديَن  ُيِبُّ  َل   َ الَّ إِنَّ  َتْعَتُدوا  َوَل 

َشدُّ ِمَن الَْقتِْل َوَل ُتَقاتِلُوُهْم ِعنَْد الَْمْسِجِد اْلََراِم َحتَّ 
َ
ْخرَُجوُكْم َوالْفِتَْنُة أ

َ
ِمْن َحيُْث أ

 َ ُيَقاتِلُوُكْم فِيهِ فَإِْن قَاتَلُوُكْم فَاْقُتلُوُهْم َكَذلَِك َجَزاُء الَْكفِرِيَن 191 فَإِِن انَْتَهْوا فَإِنَّ الَّ
فََل  انَْتَهْوا  فَإِِن   ِ ادّلِيُن ِلَّ َوَيُكوَن  فِتَْنٌة  َوقَاتِلُوُهْم َحتَّ َل تَُكوَن  َغُفوٌر رَِحيٌم 192 
َفَمِن  قَِصاٌص  َواْلُُرَماُت  اْلََراِم  ْهرِ  بِالشَّ اْلََراُم  ْهُر  الشَّ الِِمنَي 193  الظَّ إِلَّ َعَ  ُعْدَواَن 
نَّ 

َ
أ َواْعلَُموا   َ َواتَُّقوا الَّ اْعَتَدى َعلَيُْكْم  َما  بِِمثِْل  فَاْعَتُدوا َعلَيْهِ  اْعَتَدى َعلَيُْكْم 

َ َمَع الُْمتَّقِنَي 194 ]سورة البقرة، اآليات 90] - 94]]. الَّ
فاآليات رصيحٌة بأنّه ال يجوز قتال املرشك لرشكه، وال الكافر لكفره، وإّنا يقاتل 

وأراد  املسلمني  اضطهد  إذا  الكافر  قتال  يرُشع  املسلمني، كام  لعداوته ومحاربته 

فتنتهم عن دينهم.

َما  لَُهْم  ُيْغَفْر  يَنَْتُهوا  إِْن  ِيَن َكَفُروا  لذِلَّ قُْل  ومثل ذلك ما ورد يف قوله تعاىل: 

لنَِي 38 َوقَاتِلُوُهْم َحتَّ َل تَُكوَن فِتَْنٌة  وَّ
َ
قَْد َسلََف ِإَوْن َيُعوُدوا َفَقْد َمَضْت ُسنَُّت اْل

َّْوا فَاْعلَُموا  َ بَِما َيْعَملُوَن بَِصرٌي 39 ِإَوْن تََول ِ فَإِِن انَْتَهْوا فَإِنَّ الَّ َوَيُكوَن ادّلِيُن ُكُُّه ِلَّ
َ َمْوَلُكْم نِْعَم الَْمْوَل َونِْعَم الَِّصرُي 40 ]سورة األنفال، اآليات 38 - 40]. نَّ الَّ

َ
أ

فهذه اآليات آيات سالٍم ال حرب؛ فهي تأمر بقتال املرشكني الذين يضطهدون 

من أسلم منهم لريّدوهم عن دينهم عن طريق اإلكراه، واألحاديث والّسري متواترة 

يف الّداللة عىل هذا املعنى، وقد عرّبت عنهم بكونهم كفارا، ومل تعرّب عنهم بكونهم 

معتدين، كام عرّبت عن ذلك آيات أخرى، لتبنّي أّن كفرهم وعدم إميانهم بالله واليوم 

اآلخر هو الّسبب يف ذلك الطغيان والعدوان الذي ميارسونه عىل املستضعفني.

ِيَن َكَفُروا َفُهْم  ِ الَّ َواّبِ ِعنَْد الَّ ومثل ذلك ما ورد يف قوله تعاىل: إِنَّ َشَّ ادلَّ

ٍة َوُهْم َل َيتَُّقوَن  ِ َمرَّ
ِيَن َعَهْدَت ِمنُْهْم ُثمَّ َينُْقُضوَن َعْهَدُهْم ِف ُكّ َل يُْؤِمُنوَن 55 الَّ

ا َتَاَفنَّ  ُروَن(57 ِإَومَّ كَّ ِْد بِِهْم َمْن َخلَْفُهْم لََعلَُّهْم يَذَّ ا َتثَْقَفنَُّهْم ِف اْلَرِْب فََشّ 56 فَإِمَّ
ِيَن  َ َل ُيِبُّ اْلَائِننَِي 58 َوَل َيَْسَبَّ الَّ ِمْن قَْوٍم ِخَيانًَة فَانْبِْذ إَِلِْهْم َعَ َسَواٍء إِنَّ الَّ
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رَِباِط  َوِمْن  ٍة  قُوَّ ِمْن  اْسَتَطْعُتْم  َما  لَُهْم  وا  ِعدُّ
َ
َوأ ُيْعِجُزوَن 59  َل  ُهْم  إِنَّ َسَبُقوا  َكَفُروا 

ُ َيْعلَُمُهْم  ِ وََعُدوَُّكْم َوآَخرِيَن ِمْن ُدونِِهْم َل َتْعلَُموَنُهُم الَّ اْلَيِْل تُرْهُِبوَن بِهِ َعُدوَّ الَّ
نُْتْم َل ُتْظلَُموَن (60( ِإَوْن َجَنُحوا 

َ
ِ يُوَفَّ إَِلُْكْم َوأ ٍء ِف َسبِيِل الَّ َوَما ُتنْفُِقوا ِمْن َشْ

ِميُع الَْعلِيُم 61 ]سورة األنفال، اآليات  ِ إِنَُّه ُهَو السَّ ْ َعَ الَّ لِْم فَاْجَنْح لََها َوتََوكَّ لِلسَّ
.[6[ - 55

فهذه اآليات الكرمية واضحٌة يف الّداللة عىل أّن الجهاد ال يرشع إاّل يف حّق أولئك 

املعتدين من الكّفار الذين ينقضون عهودهم، وليس بعد الّنقض إاّل القتال، وما 

تواتر من الّسرية يدّل عىل ذلك.

ِيَن آَمُنوا َل َتتَِّخُذوا َعُدّوِي وََعُدوَُّكْم  َها الَّ يُّ
َ
ومثل ذلك ما ورد يف قوله تعاىل: يَاأ

الرَُّسوَل  ُيْرُِجوَن  اْلَّقِ  ِمَن  َجاَءُكْم  بَِما  َكَفُروا  َوقَْد  ةِ  بِالَْمَودَّ إَِلِْهْم  تُلُْقوَن  ْوِلَاَء 
َ
أ

ِ َرّبُِكْم إِْن ُكنُْتْم َخرَْجُتْم ِجَهاًدا ِف َسبِيِل َوابْتَِغاَء َمرَْضاِت  ْن تُْؤِمُنوا بِالَّ
َ
ِإَويَّاُكْم أ

َفَقْد  ِمنُْكْم  َيْفَعلُْه  َوَمْن  ْعلَنُْتْم 
َ
أ َوَما  ْخَفيُْتْم 

َ
أ بَِما  ْعلَُم 

َ
أ نَا 

َ
َوأ ةِ  بِالَْمَودَّ إَِلِْهْم  وَن  تُِسُّ

يِْدَيُهْم 
َ
ْعَداًء َوَيبُْسُطوا إَِلُْكْم أ

َ
أ بِيِل 1 إِْن َيثَْقُفوُكْم يَُكونُوا لَُكْم  َضلَّ َسَواَء السَّ

ْوَلُدُكْم يَوَْم 
َ
رَْحاُمُكْم َوَل أ

َ
وا لَْو تَْكُفُروَن2 لَْن َتنَْفَعُكْم أ وءِ َوَودُّ لِْسنََتُهْم بِالسُّ

َ
َوأ

ُ بَِما َتْعَملُوَن بَِصرٌي 3 ]سورة املمتحنة، اآليات ] - 3]. الْقَِياَمةِ َيْفِصُل بَيَْنُكْم َوالَّ
فهذه اآليات الكرمية ذكرت األسباب املوجبة لقتال الكفار، وهي محاربة من 

أراد إخراج الرسول  واملسلمني من ديارهم، ومن استعدادهم لقتال املسلمني 

إذا ثقفوهم يف أّي مكان، فهم أعداء رصحاء، ومحاربون أصليون، وقتالهم ليس من 

باب القتال عىل الدين والعقيدة، وإّنا ملحاربتهم. 

ِيَن لَْم ُيَقاتِلُوُكْم ِف  ُ َعِن الَّ ومثل ذلك ما ورد يف قوله تعاىل: َل َينَْهاُكُم الَّ

َ ُيِبُّ الُْمْقِسِطنَي  وُهْم َوُتْقِسُطوا إَِلِْهْم إِنَّ الَّ ْن َتَبُّ
َ
ادّلِيِن َولَْم ُيْرُِجوُكْم ِمْن دِيَارُِكْم أ

ْخرَُجوُكْم ِمْن دِيَارُِكْم َوَظاَهُروا 
َ
ِيَن قَاتَلُوُكْم ِف ادّلِيِن َوأ ُ َعِن الَّ َما َينَْهاُكُم الَّ 8 إِنَّ

الُِموَن 9 ]سورة املمتحنة،  ولَئَِك ُهُم الظَّ
ُ
َُّهْم فَأ َّوُْهْم َوَمْن َيَتَول ْن تََول

َ
َعَ إِْخَراِجُكْم أ

اآليتان 8، 9].



354

فهذه اآليات من أرصح اآليات التي تذكر أسباب مرشوعيّة الجهاد، وأنّه فقط يف 

حّق الذين يقاتلون املسلمني عىل دينهم لريّدوهم عنه، ويخرجونهم من ديارهم، 

أو يف حّق الذين يظاهرون املرشكني ويساعدونهم عىل هذه األمور.. بل اآليات تأمر 

بالرّب واإلحسان للمرشكني والكّفار الذين مل يظاهروا عليهم عدًوا ومل يحاربوهم ومل 

يخرجوهم من ديارهم.

وَن اْلََياةَ  ِيَن يَْشُ ِ الَّ ومثل ذلك ما ورد يف قوله تعاىل: فَلُْيَقاتِْل ِف َسبِيِل الَّ

ْجًرا َعِظيًما 
َ
ْو َيْغلِْب فََسوَْف نُْؤتِيهِ أ

َ
ِ َفُيْقَتْل أ نَْيا بِاْلِخَرةِ َوَمْن ُيَقاتِْل ِف َسبِيِل الَّ ادلُّ

اِن  ِ َوالُْمْسَتْضَعفِنَي ِمَن الرَِّجاِل َوالّنَِساءِ َوالْودِْلَ 74(َوَما لَُكْم َل ُتَقاتِلُوَن ِف َسبِيِل الَّ
نَْك َوِلًّا  ْهلَُها َواْجَعْل َلَا ِمْن دَلُ

َ
الِِم أ الظَّ الَْقْرَيةِ  ْخرِْجَنا ِمْن َهِذهِ 

َ
ِيَن َيُقولُوَن َربََّنا أ الَّ

نَْك نَِصرًيا ]سورة النساء، اآليتان 75-74]. َواْجَعْل َلَا ِمْن دَلُ
فهذه اآليات واضحٌة يف الّداللة عىل أّن من أسباب ترشيع الجهاد محاربة االضطهاد 

الديني؛ فكفار قريش أو غريهم إذا اضطهدوا املسلمني دينيًّا، فالواجب نرصة املستضعفني 

الذين يجدون أقىس أنواع العذاب ألنّهم اختاروا اإلميان باإلسالم ديًنا.

باإلضافة إىل أّن هناك آياٍت قرآنيًّة أخرى تُبنّي أّن الجهاد يجب أن يكون ضّد كّل 

ْخرُِجوا 
ُ
ِيَن أ مضطهٍد حتى الذين يضطهدون اليهود والنصارى، كام قال تعاىل: الَّ

الَّاَس َبْعَضُهْم بَِبْعٍض   ِ ُ َولَْوَل َدْفُع الَّ ْن َيُقولُوا َربَُّنا الَّ
َ
أ ِمْن دِيَارِهِْم بَِغرْيِ َحّقٍ إِلَّ 

 ُ نَّ الَّ ِ َكثرًِيا َوَلَنُْصَ َمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصلََواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر فِيَها اْسُم الَّ لَُهّدِ
َ لََقوِيٌّ َعزِيٌز ]سورة الحج، اآلية40]. هُ إِنَّ الَّ َمْن َينُْصُ

ْعَراِب َسُتْدَعْوَن إَِل قَْوٍم 
َ
ومثل ذلك ما ورد يف قوله تعاىل: قُْل لِلُْمَخلَّفِنَي ِمَن اْل

َحَسًنا ِإَوْن  ْجًرا 
َ
أ  ُ يُْؤتُِكُم الَّ تُِطيُعوا  فَإِْن  يُْسلُِموَن  ْو 

َ
أ ُتَقاتِلُوَنُهْم  َشِديٍد  ٍس 

ْ
بَأ وِل 

ُ
أ

ِلًما ]سورة الفتح، اآلية 6]].
َ
بُْكْم َعَذابًا أ ُْتْم ِمْن َقبُْل ُيَعّذِ َّْوا َكَما تََولَّ َتَتَول

فهذه اآلية ال تحمل أي داللٍة عىل مرشوعيّة اإلكراه الّدينّي، ومبادأة اآلخرين 

بالقتال إلدخالهم يف اإلسالم، ذلك أّن املراد باإلسالم هنا -كام هو معهود يف اللغة 

العربية- )اإلنقياد(.. أي: أو ينقادون. 
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ْعَراُب آَمنَّا قُْل لَْم 
َ
وهذه اآلية تشبه اآلية التي تتحّدث عن األعراب قَالَِت اْل

َ َورَُسوَلُ  يَماُن ِف قُلُوبُِكْم ِإَوْن تُِطيُعوا الَّ ا يَْدُخِل اْلِ ْسلَْمَنا َولَمَّ
َ
تُْؤِمُنوا َولَِكْن قُولُوا أ

َ َغُفوٌر رَِحيٌم ]سورة الحجرات، اآلية 4]]،  ْعَمالُِكْم َشيًْئا إِنَّ الَّ
َ
َل يَلِتُْكْم ِمْن أ

أي: استسلمنا وانقدنا إىل نظام الدولة العادلة، فإّن اإلميان يعني القناعة الّداخلية، 

فيدخل يف  نظامها  والتزم  العادلة،  الّدولة  نظام  فكّل من دخل تحت  اإلسالم  أّما 

مسّمى اإلسالم باملعنى العام الذي هو )االنقياد( 

3 ـ املغالطات املرتبطة بالجهاد يف سبيل الله:

مل  ولو  مناسبة،  كّل  يف  إثارتها  املسترشقون  يتعّمد  التي  املغالطات  من  وهي 

أقحمت  عندما  هنا  آدنج]  ]كميال  فعلت  مثلام  عنها،  الحديث  املوضوع  يستدع 

موضوع الجهاد عند حديثها عن اإلميان والكفر.

التي  الكريم لتلك اآليات  التّاريخيّة للقرآن  القراءة  وقد استعملت منهجها يف 

تأمر بالجهاد، مّدعيًة أنّها تتناقض مع السامحة التي دعا إليها يف مكة املكرّمة، وقد 

قالت يف ذلك: )اآليات املرسودة حتى اآلن تقرتح تبّني موقًفا هامًدا تجاه الكافرين، 

ولكن آيات أخرى ميكن أن تُواجه يف أّي بحث حول الجهاد.. تأكيًدا عىل أّن واجب 

املؤمنني بذل جهٍد يف سبيل الله يف خضم رصاعهم يف مواجهة الكفر أو أن يفرضون 

.
القتال ضد الكافرين.. ولكن يف ظروف معيّنة، ميكن مساملتهم(]]]

ثم علّقت عىل ذلك بقولها: )وذلك ليس باملستغرب؛ فجميع هذه اآليات هي 

من الفرتة املدينيّة عندما كان محمد يف موقع القّوة ومل يعد الواعظ املْضطهد الذي 

.
كان يف مكة سابًقا(]]]

وهي ترّدد نفس ما يرّدده غريها من املسترشقني، مثل املسترشق بالرش الفرنيس 

الذي قّسم الّسور القرآنيّة إىل أربعة أقسام: ثالث مراحل يف مّكة، واملرحلة الرابعة 

]]]. موسوعة القرآن )ليدن(، ج]، ص223.

]2]. موسوعة القرآن )ليدن(، ج]، ص223.
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كلّها يف املدينة، ثم قال عن املرحلة املدنية: )واختلف دور محمد يف هذه املرحلة 

بحيث مل يعد ذلك الّنبّي الذي اصطفاه الله لنرش رسالته يف الصحراء، ولكّنه أصبح 

مظهرها  يف  تتميّز  أن  بها  املحيطة  الظّروف  عليها  فرضت  دينيٍّة  لجامعة  رئيًسا 

وسلوكها وعبادتها. هذه الجامعة التي عليها مواجهة ليس املرشكني فحسب، ولكن 

العديد من  لنبيّها  املدينة، وخلقت  دقيًقا يف  تنظياًم  منظّمة  يهوديّة  قبائل  ثالث 

املشاكل الّدينيّة والّدنيويّة عىل حدٍّ سواء. كام أّن عالقة هذه الجامعة مع مرشيك 

كانت  ثّم  أّوالً،  فيه حليفها  الّنرص  كان  نزاٍع مسلٍّح  إىل  تحّولت  أن  تلبث  مل  مكة 

إىل  انتهت  أّن  إىل  الحروب سجاالً  توالت  ثم  أحد،  نصيبها يف معركة  الهزمية من 

.
غايتها، وهي عودة النبي إىل مسقط رأسه فاتًحا مكلاّلً بالغار(]]]

ثم ختمت وصفها للّسور املدنيّة بقولها: )كانت العالقة بني الجامعة اإلسالميّة 

الّناشئة وبني نصارى الجزيرة العربيّة جيّدة يف بدايتها، ومل تسّجل الفرتة األوىل من 

املسيح، وعبادة  القرآن أللوهيّة  إنكار  بالّرغم من  بينهام،  أّي عداٍء  املرحلة  هذه 

التثليث، ولكن تغرّي األمر عندما اصطدمت هذه الجامعة باإلمرباطورية البيزنطيّة، 

وخاّصة بعد واقعة )مؤتة(، واندلع بينهام ذلك الّنزاع املسلّح الذي انتهى هو اآلخر 

.
إىل غايته بعد حني(]]]

ومثلها املسترشق شري المانس، الذي مل يكتِف بذكر التّطور يف املواقف، وإّنا راح 

يشري إىل ما مل يذكره بلغاء العرب يف جميع فرتات التّاريخ من التّفاوت بني الّسور 

املّكيّة واملدنيّة من حيث الفصاحة والبالغة، حيث قال: )إنّه من الّسهل التّعرف 

إىل الّسور املدنيّة ومتييزها عن الّسور املّكيّة يف عهديها، سواء من حيث الّشكل أو 

املوضوع، فمن حيث الّشكل أصبح أُسلوبها يقرتب إىل الّنرث العادي، كام أّن الّنغم 

قد تغرّي عاّم كان عليه مبّكة، فأصبح أكرث ثقًة وأكرث تناسًقا، كام أصبحت مجادلة 

الكّفار نادرًة، إالّ أّن الهجوم قد انصّب يف هذه الفرتة عىل اليهود واملنافقني والذين 

]]].  الحاج، سايس سامل: نقد الخطاب االسترشاقي: الظاهرة االسترشاقية وأثرها يف الدراسات اإلسالمية، ط]، بريوت، دار املدار اإلسالمي، 

2002م، ج]، ص350.

]2].  الحاج، سايس سامل، نقد الخطاب االسترشاقي، م.س، ج]، ص350.. 
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االعتقادات يف موسوعة القرآن ليدن )مدخل اإليمان والكفر نموذجًا(

.
يف قلوبهم مرض، كام أصبحت الخطب واألوامر العسكريّة تحتّل مكانًا بارزًا(]]]

الحربيّة مع  املواقف  تأثّر يف  واملديّن  امليّكّ  بقسميه  الكريم  القرآن  )إّن  وقال: 

حتى  تطّوًرا  أكرث  جعله  مام  والوثنيني،  والّنصارى  اليهود  وخاّصة  األخرى،  األمم 

.
بالّنسبة أللفاظه ومفاهيمه ونصوصه(]]]

)العقيدة  كتابه  ]جولدسيهر] يف  املواقف موقف  لكّل هذه  األساس  كان  وقد 

تأخذ  تأّمالت محمد  فيه: )يف بدء رسالته كانت  قال  الذي  والرّشيعة يف اإلسالم( 

طريقها إىل الخارج يف شكل أمثاٍل مرضوبٍة للحياة األخرى، فكانت تفرض نفسها 

الفكرة  التي كّونت  التّأّمالت هي  يوم. وهذه  بعد  يوًما  تزداد  بقّوة  عىل مخيّلته 

األساسيّة التي بنى عليها تبشريه، ولكن إذا كان محمد يف حالته الجديدة قد استمّر 

يف الّشعور برسالته وبوجوب تأديتها، فإّن تبشريه قد اتّخذ إىل جانب هذا اتّجاًها 

جديًدا، فلم يصبح حديثه حديَث من استولت عليه الّرؤى املشبعة بالّدار اآلخرة 

وما يكون فيها، بل إّن تلك الحالة الجديدة جعلت منه أيًضا مجاهًدا غازيًا، ورجل 

.
دولٍة، ومنظّم جامعاٍت جديدٍة أصبحت تتّسع وتنمو شيئًا فشيئًا(]]]

وكّل هذه املواقف ناتجٌة عن عدم القراءة الجاّدة واملوضوعيّة والحياديّة للقرآن 

الكريم، والذي ورد فيه متجيد الجهاد يف الفرتة املّكيّة قبل الفرتة املدنيّة؛ فقد قال 

الله تعاىل يف سورة املزمل وهي من أوائل الّسور املّكيّة يذكر فضل الجهاد يف سبيل 

ِمْن  يَبَْتُغوَن  رِْض 
َ
اْل ِف  يَْضُِبوَن  َوآَخُروَن  َمرَْض  ِمنُْكْم  َسَيُكوُن  ْن 

َ
أ َعلَِم  الله: 

َلةَ َوآتُوا  قِيُموا الصَّ
َ
َ ِمنُْه َوأ ِ فَاقَْرُءوا َما تََيسَّ ِ َوآَخُروَن ُيَقاتِلُوَن ِف َسبِيِل الَّ فَْضِل الَّ

ِ ُهَو  نُْفِسُكْم ِمْن َخرْيٍ َتُِدوهُ ِعنَْد الَّ
َ
ُموا ِل َ قَرًْضا َحَسًنا َوَما ُتَقّدِ قْرُِضوا الَّ

َ
َكةَ َوأ الزَّ

َ َغُفوٌر رَِحيٌم ]سورة املزمل، اآلية 20]. َ إِنَّ الَّ ْجًرا َواْسَتْغفُِروا الَّ
َ
ْعَظَم أ

َ
ا َوأ َخرْيً

باإلضافة إىل أّن تلك املفاهيم التي يحملها هؤالء املسترشقون عن الجهاد قد 

]]].  الحاج، سايس سامل، نقد الخطاب االسترشاقي، م.س، ج]، ص349.. 

]2].  عنايت، غازي: شبهات حول القرآن وتفنيدها، ال ط، بريوت، دار ومكتبة الهالل، ]42]ق/ 2000م، ص07].

]3].  أغناطوس جولدزيهر: العقيدة والرشيعة يف اإلسالم: تاريخ التطور العقدي والترشيعي يف الدين اإلسالمي، ترجمة: محمد يوسف موىس 

وعيل حسن عبد القادر وعبد العزيز عبد الحق، ط2، دار الكتب الحديثة مبرص، ومكتبة املثنى ببغداد، ص 4].
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تتناسب مع الّنزعة االستعامريّة الغربيّة، ولكّنه ال يتناسب أبًدا مع ما طرحه القرآن 

الكريم حوله وحول دوافعه.

الظّلم  الله، هو ذلك  بالجهاد يف سبيل  اإلذن  أّن دوافع  الكريم يذكر  فالقرآن 

فإّن  ولهذا  عليهم،  املعتدين  جميع  تكالب  نتيجة  للمسلمني  حصل  الذي  الكبري 

استئصال  يريدون  الذين  واملستكربين  الظّلمة  مقاومة  ليست سوى  الجهاد  غاية 

 َ ُهْم ُظلُِموا ِإَونَّ الَّ نَّ
َ
ِيَن ُيَقاتَلُوَن بِأ ذَِن لذِلَّ

ُ
املؤمنني واملستضعفني، كام قال تعاىل: أ

ُ َولَْول  ْن َيُقولُوا َربَُّنا الَّ
َ
ْخرُِجوا ِمْن دِيَارِهِْم بَِغرْيِ َحّقٍ إِلَّ أ

ُ
ِيَن أ َعَ نَْصِهِْم لََقِديٌر الَّ

َمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصلََواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر فِيَها  ِ الَّاَس َبْعَضُهْم بَِبْعٍض لَُهّدِ َدْفُع الَّ
َ لََقوِيٌّ َعزِيٌز )سورة الحج، اآليتان  هُ إِنَّ الَّ ُ َمْن َينُْصُ نَّ الَّ ِ َكثرِياً َوَلَنُْصَ اْسُم الَّ

39 و40(.

فهاتان اآليتان الكرميتان ال ترّبران فقط حّق املؤمنني يف الجهاد ملواجهة الظلمة، 

الّنفس، وإّنا تبينان مرشوعيّة املقاومة يف كّل األديان، وهو ما يدّل  والّدفاع عن 

عليه الكتاب املقّدس نفسه، والذي ميتلئ بالّدعوة للمواجهة املسلّحة مع الذين 

يحاربون اليهود.

فقط،  املستضعفني  املسلمني  لحامية  ليس  بالجهاد،  يأمر  تعاىل  الله  إّن  بل 

 ِ الَّ َسبِيِل  ِف  ُتَقاتِلُوَن  ل  لَُكْم  َوَما  تعاىل:  قال  كام  أيًضا،  لحامية غريهم  وإّنا 

َهِذهِ  ِمْن  ْخرِْجَنا 
َ
أ َربََّنا  َيُقولُوَن  ِيَن  الَّ اِن  َوالْودِْلَ َوالّنَِساءِ  الرَِّجاِل  ِمَن  َوالُْمْسَتْضَعفِنَي 

نَْك نَِصرياً )سورة  نَْك َوِلّاً َواْجَعْل َلَا ِمْن دَلُ ْهلَُها َواْجَعْل َلَا ِمْن دَلُ
َ
الِِم أ الَْقْرَيةِ الظَّ

النساء، اآلية75(.

أّما سبب ورود الجهاد وأحكامه بالتفصيل يف الّسور املدنيّة خالفًا للّسور املّكيّة؛ 

؛ ذلك أّن القرآن الكريم يتنزّل لتوجيه املؤمنني، ويف الظروف املختلفة،  فيشٌء طبيعيٌّ

حتى يتسّنى لهم تطبيق رشيعة الله يف األحوال كلّها.

ولذلك كان املوقف القرآين من املعتدين يف حال االستضعاف هو الّصرب وعدم 

املواجهة، لكّنه يف حال حصول القّوة، ومتّكن املؤمنني؛ فإّن عليهم أن يقاوموا الظّلم 
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املسلّط عليهم، وهو ما تعتقده جميع العقول، ويفعله جميع البرش، ولذلك دعا 

الّنفس واملؤمنني  وإّنا لحامية  والتّوّسع،  اإلعداد، ال لالستعامر  إىل  الكريم  القرآن 

ٍة َوِمْن رَِباِط  وا لَُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قُوَّ ِعدُّ
َ
من هجامت الظّاملني، كام قال تعاىل: َوأ

ِ وََعُدوَُّكْم ]سورة األنفال، اآلية 60]. اْلَيِْل تُرْهُِبوَن بِهِ َعُدوَّ الَّ
َها  يُّ

َ
بل إنّه ذكر العدد الذي ميكنه أن يواجه املستكربين، ويقاومهم، فقال: يَاأ

وَن َصابُِروَن َيْغلُِبوا ِمائَتنَْيِ  الَِّبُّ َحّرِِض الُْمْؤِمننَِي َعَ الْقَِتاِل إِْن يَُكْن ِمنُْكْم ِعْشُ
ُهْم قَوٌْم َل َيْفَقُهوَن65 اْلَن  نَّ

َ
ِيَن َكَفُروا بِأ لًْفا ِمَن الَّ

َ
ِإَوْن يَُكْن ِمنُْكْم ِمائٌَة َيْغلُِبوا أ

َيْغلُِبوا  نَّ فِيُكْم َضْعًفا فَإِْن يَُكْن ِمنُْكْم ِمائٌَة َصابَِرةٌ 
َ
ُ َعنُْكْم وََعلَِم أ َف الَّ َخفَّ

ابِرِيَن ]سورة  ُ َمَع الصَّ ِ َوالَّ لَْفنْيِ بِإِذِْن الَّ
َ
لٌْف َيْغلُِبوا أ

َ
ِمائَتنَْيِ ِإَوْن يَُكْن ِمنُْكْم أ

األنفال، اآليتان 65، 66].

وبذلك كان املوقف الطبيعّي يف مّكة املكرّمة، والتي كان املسلمون فيها قلًّة 

ذلك،  فعلوا  إن  ألنّهم  املواجهة؛  وعدم  بالّصرب،  يؤمروا  أن  مستضعفًة  محدودًة 

املدينة، وكانت لهم  فسيلقون مواجهًة كبريًة تستأصلهم، لكّنهم عندما متّكنوا يف 

املرتبطة  اآليات  فإّن  وبذلك  أنفسهم،  عن  دفاًعا  القتال  يف  لهم  أذن  وشوكة  قّوة 

بالجهاد متناسقًة فيام بينها ال يعارض بعضها بعًضا.

4 ـ املغالطات املرتبطة بالوالء والرباء:

وهي من املغالطات التي تعّمدت ]كميال آدنج] ذكرها والتّفصيل فيها بطريقٍة 

له، وهي  ، يقف موقًفا سلبيًّا من اآلخر املخالف  بأّن اإلسالم ديٌن عنرصيٌّ تُوحي 

بذلك تطبّق املفهوم الخاطئ لـ ]الوالء والرباء]، ال كام ورد يف القرآن الكريم، وإّنا 

كام تطبّقه الجامعات التكفرييّة.

تتحّدث عن  القرآن  يف  مختلفٌة  )آياٌت  املغالطة:  لهذه  تقريرها  قالت يف  وقد 

مع  الوثيقة  العالقات  من  إيّاهم  محّذرين  الكّفار  تجاه  املؤمنون  ليتبّناه  موقٍف 

اآلخرين الذين ليسوا يف مقامهم. فأّي من يرتبط بهم هو واحد منهم.. فالذين كفروا 

هم أولياء بعضهم لبعض.. أما الجلوس مع من يهزأ من القرآن فهو محرّم.. كام أّن 
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الّنفقات من الكّفار الذين يستهزئون ال تُقبل.. وكذلك الصالة عليهم واإلقامة عىل 

الوثنيني  قبورهم ممنوعة.. بعض اآليات متنع بوضوح إقامة العالقات مع العرب 

حتى لو كانوا من أقارب املرء الخاصني. إّن سبب الّنزول )انظر إىل مناسبة الّنزول( 

ليس واضًحا يف كّل حالة من الحاالت، وليس هو واضح أّي صنٍف من الكّفار الذين 

تتّم اإلشارة إليهم: هل هم الوثنيون، أم أهل الكتاب أم املنافقني. ليس باملستغرب 

إًذا أن يقّدم أدب التّفسري حلواًل مختلفًة عديدًة. فالكّفار يف )ق 3: 28( عىل سبيل 

.
املثال يُعرّفون مرّة كيهود ومرّة أخرى كوثنيي مّكة )إبن الجوزي، الزاد، ]، ]37(]]]

ومل تكتِف بذلك، بل راحت إىل اآليات التي تصف تلك املواقف العدائيّة من 

الغرض،  هذا  لخدمة  لتستثمرها  املؤمنني  من  الّسلميّة  املواقف  مقابل  املرشكني 

يحاولون  وسوف  املؤمنني..  عىل  ويتغامزون  يضحكون  سوف  )الكافرون  فقالت: 

إفسادهم.. لذا ينبغي عىل املؤمن أن يتجاهلهم وال يُِعر لغوهم انتباًها. ويف حاالت 

السياق،  هذا  يف  الكافرين..  مع  املخالطة  ميكن  املؤمن  حياة  عىل  حرًصا  الخوف 
 
.
يجري استعامل تعبري ]تقية](]]]

وسنجيب عىل ما طرحته من خالل الّنقاط التّالية:

]. لو أّن ]كميال آدنج] استعملت القراءة التّاريخيّة للقرآن الكريم التي تعّودت 

لفهمت  استعرضتها،  التي  الكرمية  اآليات  تلك  تطبّقها عىل  ثّم راحت  استعاملها، 

املراد منها بسهولٍة تاّمٍة، ذلك أّن تلك اآليات الكرمية تدعو إىل استبدال العالقات 

املبنيّة عىل أسٍس جاهليٍّة، بالعالقات املبنيّة عىل أسس اإلميان.

عىل  والرباء  الوالء  كان  ولذلك  القبيلة،  عىل  مبنيًّة  كانت  الجاهليّة  فالعالقات 

أساسها؛ كام عرّب عن ذلك شاعرهم بقوله: 

وما أنا إال من ُغَزيََّة إن غَوْت... غويُت وإن ترُشْد غزيُة أرشِد

]]]. موسوعة القرآن )ليدن(، ج]، ص223.

]2]. م.ن.
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رَْسلَْنا ِمْن َقبْلَِك ِف 
َ
أ بل كام أشار القرآن الكريم إىل ذلك، فقال: َوَكَذلَِك َما 

 ٍة ِإَونَّا َعَ آثَارِهِْم ُمْقَتُدوَن مَّ
ُ
قَْرَيٍة ِمْن نَِذيٍر إِلَّ قَاَل ُمْتَفُوَها إِنَّا وََجْدنَا آبَاَءنَا َعَ أ

]سورة الزخرف، اآلية23].

وقد كان لهذا الّنوع من العالقة آثاره الّسلبيّة يف الحياة الجاهليّة، حيث مألها 

بالرّصاع والحروب والعنرصيّة، فلاّم جاء اإلسالم أزال ذلك جميًعا، ودعا إىل األخّوة 

بني جميع املؤمنني مهام اختلفت أعراقهم وألوانهم وأوطانهم، كام قال تعاىل: إِنََّما 

َلةَ َوآتَُوا  قَاُموا الصَّ
َ
الُْمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ ]سورة الحجرات، اآلية 0]]، وقال: فَإِْن تَابُوا َوأ

َكةَ فَإِْخَوانُُكْم ِف ادّلِيِن ]سورة التوبة، اآلية]]]. الزَّ
تلك  يوقف  أن  املنّورة،  املدينة  دخل  عندما    الله  رسول  استطاع  ولهذا 

الحروب التي كانت تحدث كّل حني بني األوس والخزرج، والتي امتّدت قرابة 20] 

سنة بدأت بيوم سمري، وانتهت بيوم بعاث قبل الهجرة الّنبويّة بخمس سنوات]]].

2. إن عالقة ]الوالء والرباء] بالكفر ليس كام فهمتها ]كميال آدنج] وغريها من 

به  يُراد  وقد  االعتقاد،  به  يُراد  قد  الكريم  القرآن  يف  الكفر  أّن  ذلك  املسترشقني، 

االعتداء، وذلك ما يدّل عليه قوله تعاىل يف اآلية الكرمية التي تضع قانون التّعامل 

ِيَن لَْم  ُ َعِن الَّ مع املخالف يف الدين أيًّا كان كتابيًّا أو غري كتايّب: َل َينَْهاُكُم الَّ

َ ُيِبُّ  وُهْم َوُتْقِسُطوا إَِلِْهْم إِنَّ الَّ ْن َتَبُّ
َ
ُيَقاتِلُوُكْم ِف ادّلِيِن َولَْم ُيْرُِجوُكْم ِمْن دِيَارُِكْم أ

الُْمْقِسِطنَي ]سورة املمتحنة، اآلية 8].
فاآلية الكرمية من سورة املمتحنة، وهي من أواخر ما نزل من القرآن الكريم، تدعو 

إىل الرّب والقسط بني املسلمني وغريهم من أهل األديان املختلفة، بل حتى مع امللحدين 

منهم؛ ألّن القيد فيها مرتبٌط باملحاربة، وال عالقة له بالّدين، وهي بذلك تقّسم الّناس 

إىل معتدين ومساملني، كام تقّسمهم آيات أخرى إىل مستضعفني ومستكربين.

]]]. الشامي، محمد بن يوسف الصالحي )املتوىف: 942هـ(: سبل الهدى والرشاد، يف سرية خري العباد، وذكر فضائله وأعالم نبوته وأفعاله 

وأحواله يف املبدأ واملعاد، تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد املوجود، الشيخ عيل محمد معوض، ط]، بريوت، دار الكتب العلمية، 

4]4] هـ - 993] م، ج3، ص92].
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تفرّس  آدنج]  ]كميال  إليها  استندت  التي  والرباء  الوالء  آيات  كّل  فإّن  وبذلك؛ 

عىل هذا األساس؛ فاملقصود منها -كام توّضح اآلية الكرمية- هي الّنهي عن مواالة 

املعتدين الذين يقاتلون املؤمنني بسبب دينهم، ويخرجوهم من ديارهم.

ولذلك يرد يف القرآن الكريم ربط الكفر باالعتداء، ليبنّي أنّه هو سبب االعتداء 

 قال:  الله  الحديث أن رسول  له، فاملؤمن إنساٌن مساملٌ، كام ورد يف  والّدافع 

)املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده، واملؤمن: من أمنه الناس عىل دمائهم 

.
وأموالهم(]]]

وقال اإلمام عيل يف عهده ملالك األشرت ملّا واله مرص: )وأشعر قلبك الرحمة 

أكلهم،  تغتنم  ضاريًا  سبًعا  عليهم  تكونن  وال  بهم،  واللّطف  لهم  واملحبّة  للّرعيّة 

.
فإنّهم صنفان إما أخ لك يف الدين، أو نظري لك يف الخلق(]]]

3 ـ إّن القرآن الكريم ميلٌء باآليات التي تتحّدث عن تلك املشاعر الطيّبة التي 

يحملها رسول الله  لغري املؤمنني، والتي تجعله حزيًنا عليهم بسبب إعراضهم، 

 اٍت حتى نهاه الله تعاىل عن ذلك، قال تعاىل: فََل تَْذَهْب َنْفُسَك َعلَيِْهْم َحَسَ

نْزَِل إَِلَْك ِمْن َرّبَِك ُطْغَيانًا 
ُ
]سورة فاطر، اآلية8]، وقال: َولََيِيَدنَّ َكثرًِيا ِمنُْهْم َما أ

َس َعَ الَْقوِْم الَْكفِرِيَن ]سورة املائدة، اآلية 68].
ْ
َوُكْفًرا فََل تَأ

بل إّن القرآن الكريم شبّه حال رسول الله  وحزنه عليهم بحال الذي يهلك 

]سورة   ُمْؤِمننَِي يَُكونُوا  لَّ 
َ
أ َنْفَسَك  بَاِخٌع  لََعلََّك  فقال:  األسف،  من  نفسه 

الشعراء، اآلية3] وقال: فَلََعلََّك بَاِخٌع َنْفَسَك َعَ آثَارِهِْم إِْن لَْم يُْؤِمُنوا بَِهَذا اْلَِديِث 

َسًفا ]سورة الكهف، اآلية 6].
َ
أ

بل إنّه ذكر أن حرصه الّشديد عليهم، بلغ إىل درجة وّد فيها لو يجابون لكّل آية 

يطلبونها، حتى لو كانوا متعّنتني يف طلبهم، فقال: ِإَوْن َكَن َكُبَ َعلَيَْك إِْعَراُضُهْم 

]]]. أبو عيىس، محمد بن عيىس بن َسْورة بن موىس بن الضحاك، الرتمذي )املتوىف: 279هـ(: الجامع الكبري - سنن الرتمذي، املحقق: بشار 

عواد معروف، ال ط، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، 998]، رقم 2629. 

]2]. الرشيف الريض: نهج البالغة لالمام عيل بن أيب طالب، رشح: االستاذ محمد عبده، ال ط، بريوت، دار املعرفة للطباعة، ص 53. 
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 ُ تَِيُهْم بِآيٍَة َولَْو َشاَء الَّ
ْ
َماءِ َفَتأ ْو ُسلًَّما ِف السَّ

َ
رِْض أ

َ
ْن تَبَْتِغَ َنَفًقا ِف اْل

َ
فَإِِن اْسَتَطْعَت أ

َلََمَعُهْم َعَ الُْهَدى فََل تَُكوَننَّ ِمَن اْلَاهِلنَِي ]سورة األنعام، اآلية 35]. 
قومه  إسالم  بيان حرصه عىل  )واملراد  بقوله:  اآلية  عىل  الزّمخرشّي  علّق  وقد 

وتهالكه عليه، وأنّه لو استطاع أن يأتيهم بآية من تحت األرض أو من فوق السامء 

إليها  يجابوا  أن  يوّد  فكان  اآليات  يقرتحون  كانوا  وقيل:  إميانهم.  رجاء  بها  ألىت 

لتامدى حرصه عىل إميانهم. فقيل له: إن استطعت ذلك فافعل، داللة عىل أنّه بلغ 

أنّه لو استطاع ذلك لفعله حتى يأتيهم مبا اقرتحوا من اآليات لعلهم  من حرصه 

.
يؤمنون(]]]

4 ـ إّن ما ورد من الّنهي عن مجاراتهم يف الّسّب ونحوه، أو اإلعراض عنهم تدّل 

عىل أّن مفهوم الوالء والرباء ليس كام فهمته ]كميال آدنج]، بل هي تدّل عىل أّن 

الكّفار ميكن أن يعيشوا مع املؤمنني بصفٍة طبيعيٍّة، وأن تكون العالقات بينهم وبني 

الّسّب والجهل؛  إذا تحّولوا إىل  إاّل  الّسلمي،  التّعايش  املؤمنني عالقاٍت مبنيًّة عىل 

فحينها مل يؤمر املؤمنون بقتالهم، وإّنا باإلعراض عنهم.

وكان يف إمكان ]كميال آدنج] أن تستنتج من هذه اآليات أنّه يف حال عدم وقوع 

الكّفار يف تلك املخالفات، واحرتامهم للمؤمنني أن يعاملهم املؤمنون بنفس املعاملة 

املبنيّة عىل الرّب واملوّدة وتأليف القلوب، لكّنها نتيجة تصّوراتها الخاطئة املرتبطة 

للتعايش  ال  للمفاصلة  دعوًة  عنهم  اإلعراض  إىل  الّدعوة  اعتربت  والرباء،  بالوالء 

الّسلمي.

5 ـ إّن ]كميال آدنج] غفلت عن ذكر تلك اآليات الكرمية التي تدعو إىل تأليف 

ا، منها قوله تعاىل:  القلوب وإقامة حوار بني املؤمنني وغريهم، وهي آياٌت كثريٌة جدًّ

ِلََعاَرفُوا  َوَقَبائَِل  ُشُعوًبا  وََجَعلَْناُكْم  نَْث 
ُ
َوأ َذَكٍر  ِمْن  َخلَْقَناُكْم  إِنَّا  الَّاُس  َها  يُّ

َ
يَاأ

َ َعلِيٌم َخبرٌِي ]سورة الحجرات، اآلية3]]. تَْقاُكْم إِنَّ الَّ
َ
ِ أ ْكَرَمُكْم ِعنَْد الَّ

َ
إِنَّ أ

]]].  الزمخرشي، الكشاف، م.س، ج2، ص9].
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وهي اآلية التي تُبنّي أّن أساس العالقات بني الخلق هي التّعارف، ال العداوة أو 

الرصاع، مع العلم أّن هذه الّسورة مدنيّة، وهي تخالف بذلك تلك األوهام التي 

يتصّورها املسترشقون حول الّسور املدنيّة.

ْهَل الِْكَتاِب إِلَّ بِالَِّت 
َ
ومنها قوله تعاىل يف سورة العنكبوت املكية: َوَل ُتَادِلُوا أ

نْزَِل إَِلُْكْم ِإَولَُهَنا 
ُ
نْزَِل إَِلَْنا َوأ

ُ
ِي أ ِيَن َظلَُموا ِمنُْهْم َوقُولُوا آَمنَّا بِالَّ ْحَسُن إِلَّ الَّ

َ
ِهَ أ

نفس  يف  وقوله  اآلية46]،  العنكبوت،  ]سورة   ُمْسلُِموَن َلُ  َوَنُْن  َواِحٌد  ِإَولَُهُكْم 
ْهَل الِْكَتاِب َتَعالَْوا إَِل َكَِمٍة َسَواٍء بَيَْنَنا 

َ
املعنى يف سورة آل عمران املدنية: قُْل يَاأ

ْرَبابًا ِمْن ُدوِن 
َ
َ َوَل نُْشَِك بِهِ َشيًْئا َوَل َيتَِّخَذ َبْعُضَنا َبْعًضا أ لَّ َنْعُبَد إِلَّ الَّ

َ
َوَبيَْنُكْم أ

نَّا ُمْسلُِموَن ]سورة آل عمران، اآلية64].
َ
َّْوا َفُقولُوا اْشَهُدوا بِأ ِ فَإِْن تََول الَّ

بل إّن القرآن الكريم دعا إىل إعطاء غري املسلمني نصيبًا من الّزكاة ـ يف حال 

الحاجة إليها ـ لتأليف قلوبهم، وبّث قيم املوّدة بينهم وبني املؤمنني، قال تعاىل: 

]سورة   قُلُوُبُهْم َوالُْمَؤلََّفةِ  َعلَيَْها  َوالَْعاِملنَِي  َوالَْمَساكنِِي  لِلُْفَقَراءِ  َدقَاُت  الصَّ إِنََّما 
التوبة، اآلية60].

ومثل هذا ال يوجد يف أّي ديٍن من األديان، وال يف أّي كتاٍب مقّدٍس، بل ال يوجد 

حتى يف القوانني الوضعيّة الحاليّة، وألكرث الدول دميقراطيّة وسامحة.

6 ـ إّن نهي املسلمني عن الّصالة عىل املنافقني وغريهم من الّشعائر التّعبّديّة، 

والتي يوجد مثلها يف كّل األديان، باإلضافة إىل أّن الكافر واملنافق ال يؤمن بصالة 

املسلمني أصاًل، وهو يذكر عدم حاجته لدعائهم؛ فلذلك ال معنى لصالتهم عليه.

وهذا ال يُطبّق يف األديان فقط، بل يف كّل املحال واملؤّسسات، ذلك أّن الصالة 

عىل امليّت هي نوع من التكريم الخاّص به، والتّكريم يف الواقع ال يتّم إاّل من الجهة 

التي ينتمي إليها من يراد تكرميه، فاألستاذ يف الجامعة ال يكرّم إاّل من الجامعة التي 

ينتمى إليها، وهكذا كّل جهٍة تكرّم من ينتسب لها دون غريهم.
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الخامتة: 

من خالل هذا العرض ملا ورد يف مقالة ]كميال آدنج] واالنتقادات املوّجهة لها 

نخرج بالّنتائج التالية:

ـ إّن مقالة ]كميال آدنج] حول اإلميان والكفر مع محدوديّة عدد صفحاتها إاّل 

أنّها حوت الكثري من املغالطات والّشبهات التي تعّود املسترشقون إثارتها بطرٍق 

مبارشٍة وغري مبارشٍة.

ـ إّن ]كميال آدنج] حاولت -عرب استعاملها للقراءة التّاريخيّة للقرآن الكريم- أن 

أكرث  األّول  واعتبار  املديّن،  والقرآن  امليّكّ  القرآن  بني  تناقٍض  بوجود  القارئ  توهم 

لحامية  املدينة  الجهاد يف  فتقرير  الواقع؛  عنًفا، وهو خالف  أكرث  والثّاين  سامحًة، 

املستضعفني ليس مخالًفا للسامحة، بل هو ركٌن من أركانها.

ـ إّن ]كميال آدنج] طرحت الكثري من القضايا الفرعيّة التي ال عالقة لها مبوضوع 

املقالة، مثل تعّدد زوجات رسول الله ، أو عدم وجود معجزات حّسيّة له، وكّل 

ذلك مخالٌف للمنهج العلمّي يف طرح القضايا يف محالها املناسبة لها.

ـ إّن ]كميال آدنج] أوهمت القارئ أنّه يعود للمصادر اإلسالميّة، مع أّن عودته 

ا، وانتقائيّة، باإلضافة إىل أنّها تفهم من الّنصوص خالف ما يرد فيها. لها محدودة جدًّ

العلميّة،  للموضوعيّة  تفتقر  االسترشاقيّة  املقاالت  أكرث  مثل  املقالة  إّن هذه  ـ 

إّما بسبب رجوع املسترشقني لبعضهم بعًضا، بدل العودة إىل املصادر اإلسالميّة، أو 

نتيجة األهداف املبيّتة، والتي تخالف املوضوعيّة العلميّة.

ـ بناء عىل النتائج املطروحة نرى رضورة االهتامم مبا يطرحه املسترشقون والرّّد 

التّفصييّل عليه، وخاّصة ما ارتبط باملوسوعات ودوائر املعارف، والتي كثريًا ما يرجع 

إليها الباحثون عادة باعتبارها أكرث علميًّة.
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اإلجنيل يف القرآن
 الشيخ د. حاتم إسامعيل]]]

مقدمة

الحمد لله رّب العاملني والّصالة والّسالم عىل سيّدنا ونبيّنا محمد وآله الطيّبني 

الطّاهرين.

الكريم  القرآن  ونظرة  اإلنجيل  عن  مقااًل  والّنقد  بالّدراسة  البحث  هذا  يُعالج 

إليه، وضعه الباحث سيدين ه. غريفيث يف دائرة املعارف القرآنيّة، التي وضعها 

عدٌد من املسترشقني، زعموا فيها البحث املوضوعّي حول مدى مصداقيّة القرآن 

أّن هذه  لوحظ  املسلمني، وقد  الكتّاب  فيها عدٌد من  البحث  تناول  الكريم، كام 

املقالة مليئٌة باملغالطات، وبعيدٌة عن املوضوعيّة والبحث العلمّي الرّصني والهادف 

عىل  البحث  هذا  فعزم  ومكثًّفا،  مخترًصا  بحثًا  كونها  رغم  الحقيقة،  إىل  للوصول 

بيانًا للحقيقة  الكشف عن هذه املغالطات املقصودة وغري املقصودة فيه، فكان 

وانتصاًرا للّدين الحنيف.

مدخل

الفكريّة  البنية  يف  خلٍل  إيجاد  عن  جّديًّا  الغربيني  عند  البحث  يتوقّف  مل 

واالجتامعيّة يف اإلسالم ألجل إبطاله وتزييفه، تارًة بالحديث عن الخطأ يف عقائده 

الهادئ  العلمّي  والبحث  املوضوعيّة  اّدعاء  خالل  من  وأخرى  الفكريّة،  وأسسه 

والهادف، بدعوى الوصول إىل الحقيقة، ولكّنه يستبطن محاولة إسقاطه والقضاء 

عليه، يف نفوس املسلمني قبل غريهم. وقد بدأت هذه الحمالت الفكريّة والعلميّة 

الحركات  مع  والبطش،  بالقّوة  عليه  القضاء  يف  األّولون  فشل  بعدما  املزعومة، 

]]]. أستاذ جامعي وحوزوي، محّقق وباحث يف تاريخ األديان، لبنان.
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تحت  املسلمني  بالد  غزو  أرادت  التي  الّصليبيّة  الحروب  مع  املسيحيّة  التّبشرييّة 

التّضليل  بكّل عنٍف وشّدٍة، وعرب  املسلمني،  املقّدسة« من  األرايض  شعار »تحرير 

الفكرّي، تارة باملجازر والقتل يف املسلمني، وأخرى مبحاولة نرش املسيحيّة بينهم.

وملّا تبنّي للغرب عدم جدوى هذا الّنوع من الحرب يف ثني املسلمني عن التّمّسك 

بدينهم، والذود عنه بكّل ما أوتوا من قّوٍة وبأٍس، بدأت مرحلٌة جديدٌة من الحرب 

عىل اإلسالم، من خالل حركة االسترشاق، التي بدأت يف حدود القرن الحادي عرش 

امليالدي، وبلغت الّذروة يف القرن الثّامن عرش، حيث نشطت البعثات االسترشاقيّة 

نفوس  تأثريها يف  اإلسالميّة، وشّدة  والعقائد  املفاهيم  الرّشق، ودراسة  إىل  تتوافد 

إىل  ونقلها  والّدينيّة  العلميّة  املخطوطات  برسقة  لذلك  استعانوا  وقد  املسلمني. 

متاحف الغرب ومكتباته العاّمة، إضافة إىل نهب كّل ما يرتبط بهذه املنطقة، من 

تراٍث وأثرياٍت، رمّبا تنفعهم يف تحصيل الغاية التي رجوها من سيطرٍة وغلبٍة عىل 

املسلمني.

وملا فشلت األساليب القدمية والتّقليديّة يف إيصالهم إىل هذه الغاية والهدف 

عمدوا إىل محاولة تزييف اإلسالم، وهدم أركانه، وأهّمها إسقاط القداسة عن القرآن 

الكريم، وإسقاط شخصيّة الرّسول األعظم يف نفوس املسلمني، من خالل إثارة 

بعض املرويّات التي وردت يف كتب الحديث، وأغلبها من اإلرسائيليات، والتحاليل 

يقرّها العقل الحديث، وال تنسجم مع الفطرة اإلنسانيّة، وميقتها الوجدان الحديث 

واملعارص.

وقد ُشّكلت لجاٌن وهيئاٌت من املفّكرين والباحثني الغربيني لتنفيذ هذه املهّمة، 

األبحاث  هذه  جملة  من  وكان  كافّة،  املجاالت  يف  اإلسالميّة  بالّدراسات  وبدؤوا 

والّدراسات -العلميّة املوضوعيّة- بزعمهم، ما يسّمى بدائرة املعارف القرآنيّة. إاّل 

أّن ذلك ال يعني خلّوها من بعض الّدراسات املوضوعيّة، والتي تكتسب أهّميًّة يف 

مجال البحث العلمي.
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اإلنجيل :

ه.  »سيدين  كتبه  الذي  »اإلنجيل«،  بحث  املنشورة  األبحاث  هذه  جملة  من 

غرنفيث« الذي حاول فيه تخطئة القرآن الكريم، وإثبات زيف املعلومات الواردة 

وأهل  املسيحيون  بها  يؤمن  التي  واالعتقادات  األربعة  األناجيل  إىل  استناًدا  فيه 

إىل  الهادف  واملوضوعّي  العلمّي  البحث  يُسّمى  ما  عنوان  تحت  عموًما،  الكتاب 

كشف الحقائق، والوصول إىل النتائج الّسليمة التي ينبغي قبولها، والرّكون إليها. 

تزعم  كونها  رغم  »اإلنجيل«  البحث  هذا  طيّات  من  تربز  التي  الحقيقة  أّن  إاّل 

املوضوعيّة، والبحث املجرّد، تظهر مبا ال يدع مجال للّشّك أنّها تنطلق من خلفيّاٍت 

دينيٍّة، ومسلاّمٍت عقائديٍّة عند الكاتب، وال تقارب البحث املوضوعي الذي غلّفت 

به واسترتت وراءه.

رشوط البحث العلمي:

إّن من أهّم رشوط البحث العلمّي، التّجرّد من الخلفيّات واملسلاّمت املسبقة، 

والّدراسة املوضوعيّة مبعنى دراسة املوضوع محّل البحث من حيث هو موضوع 

الحكم، خصوًصا يف  واإلنصاف يف  املسبقة،  األفكار  وتحميله  الّذاتيات  مبعزٍل عن 

األمور العقائديّة والقوانني واملسائل االعتباريّة التي ترتبط بحياة اإلنسان يف عاجله 

وهذه  الّسليم.  االستنتاج  ليصّح  الّذهن  سالمة  عىل  موقوف  ذلك  وكّل  وآجله، 

إذا  ليس مبستحيٍل،  أّن ذلك  إاّل  البعض،  عند  التّحّقق  كانت صعبة  وإن  الرّشوط 

حاول أن يدرس الظّاهرة بإنصاٍف وحاول التّجرّد من هذه الخلفيّات.

وبعبارٍة أخرى: يدرس الظّاهرة مبا هي ظاهرة، أي ينظر إليها مبا هي موضوٌع 

خارجيٌّ بالّنسبة إليه، ويُحلّلها استناًدا إىل األصول العقليّة التي شّكلت شخصيّته 

الّدينيّة،  خلفيّاته  عن  بعيًدا  العقالء،  عليها  يتفق  التي  طينته،  عليها  وجبلت 

ومسلاّمته الثّقافيّة التي اكتسبها من البيئة واملحيط الذي نشأ عليه أو يعيش فيه.

وسنحاول يف هذا املقام أن ندرس موضوع البحث بتجرٍّد من خالل تساؤالٍت منطقيٍّة، 
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ومعالجتها بعيًدا عن الخلفيّة الّدينيّة التي ننتسب إليها، ونؤمن بها وأنّها الحّق.

أّواًل: معنى اإلنجيل:

يقول الكاتب -بحّق- إّن كلمة اإلنجيل يف املفهوم املسيحّي هو إعالن البشارة 

الّسعيدة يف داخل الجامعة اإلنسانيّة، إاّل أنّه قد خّصص -تبًعا لعاّمة املسيحيني- أنّه 

عبارة عن الخالص الذي أمتّه الله تعاىل بيسوع. وهنا ال بّد من االحتكام إىل نصوص 

إّن  أم  وتقرّها،  الدعوى  هذه  تُؤيّد  كانت  إذا  ما  لرنى  نفسها،  القانونيّة  األناجيل 

لهذه الّنصوص داللًة أخرى. ذلك أّن الوثائق األساسيّة لكّل مدرسٍة فكريٍّة أو دينيٍّة، 

هي التي يجب أن يرتكز البحث عليها، ليصل إىل الهدف الذي يُراد منها. وال يصح 

االعتامد عىل األذواق، واالستئناس بآراء الّناس، بعيًدا عن هذه الوثائق، فإنّه يضيع 

الهدف والغاية املرجّوة من البحث والّدراسة.

فنقول: إّن الّسيد املسيح قد أُرسل إىل خصوص بني إرسائيل، ومل يرسل 

إىل غريهم بحسب الّنصوص اإلنجيليّة. فقد جاءته امرأٌة كنعانيٌّة ورجته أن يشفي 

ابنتها املجنونة ... فقال: »إيّن مل أرسل إاّل إىل خراف بيت إرسائيل الضالة«]]]. وشهد 

كاتب إنجيل يوحنا بذلك، حيث قال: »إىل خاصته جاء وخاصته مل تقبله«]]].

الذين أرسلهم للوعظ واإلرشاد قائاًل لهم:  أنّه أوىص تالميذه االثني عرش  كام 

»إىل طريق أمم ال متضوا وإىل مدينة للسامريني ال تدخلوا، بل اذهبوا بالحري إىل 

خراف بيت إرسائيل الضالة«]]].

وهذه الّنصوص تدّل برصاحٍة عىل أنّه  مل يكن خالًصا لإلنسانيّة كلّها، بل 

.هو رسوٌل لبني إرسائيل دون سواهم كام رّصح هو بنفسه

وبعد  الّنهاية  يف  أنّه  إاّل  دعوته،  بداية  يف  صحيٌح  الكالم  هذا  إّن  يُقال:  وقد 

السامء وعىل  يف  سلطان  كّل  إيل  »دفع  لهم:  وقال  لتالميذه  تجىّل  وقيامته  صلبه 

]]].  إنجيل متى: 5]/ 24.

]2]. إنجيل يوحنا: ]/]].

]3]. إنجيل متى: 0]/ 6.
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األرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع األمم وعمدوهم باسم اآلب واالبن والّروح القدس، 

وعلّموهم جميع ما أوصيتكم به«]]]، وهذا يعني أّن الخالص لجميع الّناس وليس 

لبني إرسائيل خاّصة.

فيه، والذي  العقائدّي  الّنظر عن اإلشكال  األمر، ومع غّض  إّن هذا  والجواب: 

الرّشيفة]]]، مضافًا إىل معارضتها مع  التثليث املعارضة ملجمل دعوته  هو مقولة 

ترصيحه بوظيفته ووصيّته لتالميذه املتقّدمة، بل ترصيحاته املتتالية يف أنّه مجرّد 

رسول، وأنّه من نفسه ال يقدر أن يفعل شيئًا، بل يتبع ما أوصاه به الله تعاىل، فإّن 

صدورها منه حني التّجيّل وبعد الّصلب والقيامة املزعومني، يدّل عىل تجاوزه حدود 

الخطبة  الّصلب وبعدما خطب يف تالميذه  قبل حادثة  فإنّه  بها،  املكلّف  الّدعوة 

األخرية حتى توّجه يف نهايتها إىل الله تعاىل قائاًل: »وهذه هي الحياة األبديّة أن 

يعرفوك أنت اإلله الحقيقّي وحدك ويعرفوا يسوع املسيح الذي أرسلته، أنا مّجدتك 

عىل األرض. العمل الذي أعطيتني ألعمل قد أكملته«]]]. وهذا يدّل عىل أّن مهّمته 

قد انتهت وما يحدث بعدها خارٌج عن مهّمته وتجاوٌز ملا قد أنيط به؛ إذ لو كانت 

من مهّمته وحّقه مل يكن إلكامل العمل املوكل إليه أّي معنى. 

وإن كان ميكن حمل العبارة عىل معًنى آخر، وهو تذكريهم باملهّمة األساسيّة 

التي بعث من أجلها، وهي البشارة مبلكوت الله اآليت بعد حني.

ما  جميع  يحفظوا  أن  »وعلّموهم  لتالميذه:   قوله املعنى  هذا  ويُؤيّد 

أوصيتكم به«، مام يدّل عىل أّن مهّمة التاّلميذ فضاًل عن مهّمته هي التّعليم 

امللكوت، فقد رصّحت  الّسموات، وبيان خصائص هذا  باقرتاب ملكوت  والبشارة 

أنّه: »كان يطوف املجامع كلّها ويعظ ويكرز ويبرّش باقرتاب ملكوت الّسموات«]]].

فمهّمة الّسيد املسيح كانت تعليميًّة ووعظيًّة وتبشرييًّة، ومل تكن خالصيّة 

]]].  إنجيل متى: 28/ 4-3.

]2].  تعرضنا لهذه املسألة يف كتاب املسيح يف اإلنجيل- بحث يف الهوته وناسوته، فلرياجع مثة.

]3].  إنجيل يوحنا: 7]/ 4-3.

]4].  إنجيل متى: 4/23
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كّل  ملك  بل  اليهود،  ملك  أنّه  يزعمون  فإنّهم  املسيحيون،  يزعمه  الذي  باملعنى 

العامل. مع أنّه قد نفى هذه الّدعوى عن نفسه حني املحاكمة املزعومة، فقد سأله 

بيالطس إن كان ملك اليهود فأجابه يسوع: »مملكتي ليست من هذا العامل. لو 

كانت مملكتي من هذا العامل لكان خدامي يجاهدون ليك ال أسلم لليهود. لكن 

اآلن ليست مملكتي من هنا«]]].

ولو فرضت صّحة هذه الّدعوى، فإّن الواقع يكذبها؛ إذ مل ميلك الّسيد املسيح 

عىل اليهود وال عىل غريهم. فإّن موته قبل تحّقق حاكميّته كاشٌف عن عدم صّحة 

هذه الّدعوى. بل إّن هروبه من اليهود، بعدما صنع معجزة الطعام، عندما علم 

أنّهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملًكا وذهابه إىل الجليل وحده]]]، داٌل 

عىل عدم دعواه أنّه ملك اليهود.

ثانًيا: إنجيل أو أناجيل: 

عاّمة  ورائهم  ومن  الغربيّون،  الباحثون  يذكرها  التي  املطاعن  جملة  من 

املسيحيني، أّن القرآن الكريم يتعرّض إىل اإلنجيل بلفظ املفرد، وأنّه موحى به من 

الله تعاىل إىل الّسيد املسيح، وال يتعرّض إىل الحقيقة التي توارثها املسيحيون 

، وإّنا  جياًل بعد جيٍل، وهي أنّه قد كان تعليمه شفويًّا، ومل يأِت بكتاٍب خاصٍّ

تالميذه هم الذين كتبوا هذه األناجيل األربعة التي اعتمدتها الكنيسة واعتربتها 

قانونيًّة، أي رشعيّة وصحيحة، فقد جانب القرآن الكريم الحقيقة من جهتني: إنّه 

كتاٌب موحى به من الّسامء، إىل الّسيد املسيح، وإنّه كتاٌب واحٌد، وليس أربعة 

كتٍب أنشأها تالميذه بإلهاٍم من الله تعاىل.

ونقول:

أّواًل: إّن القول بأنّه مل يأِت بكتاٍب منزٍل وأّن تعليمه كان شفويًّا، يعني أنّه 

كغريه من الوّعاظ والكهنة الذين مّروا يف التّاريخ، ويف أحسن األحوال يكون كسائر 

]]].  إنجيل يوحنا: 8]/ 33-36، وقد عالجنا هذه املسألة يف كتاب »صلب املسيح يف اإلنجيل«.

]2]. ]إنجيل يوحنا: 6/ 5].
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األنبياء اآلخرين، وأنّه ليس له أيّة خصوصيٍّة زائدٍة عليهم، بل رمّبا يكون األنبياء 

فإّن  بخالفه،  الزّمان  لهم  خلّدها  بتعاليم  جاؤوا  ألنّهم  منه؛  حااًل  أفضل  اآلخرون 

الفضل يعود إىل الّذين دّونوا سريته وأعامله، ولوال هؤالء النتهت دعوته واندرست. 

فتخصيصه بالّذكر دون غريه يبقى بال مرّبٍر معقوٍل.

مؤقّتًة  تبقى  ثبوتها-  فرض  -عىل  رسالته  أّن  ذلك  معنى  أّن  إىل  باإلضافة  هذا 

إىل  ووصولها  لالستمرار  مقتىض  لها  يبقى  ال  إذ  زمانه؛  وهو   ، معنّيٍ بزماٍن 

.األجيال الاّلحقة لزمانه

هذا باإلضافة إىل أّن األفضليّة تستلزم أن يكون ما يأيت به أفضل وأعظم مّمن 

 ،سبقه. وما جاء به، بحسب األناجيل، ال ميكن أن يصل إىل ما جاء به موىس

فإنّه قد جاء برشيعٍة وقوانني، تنظّم حياة الّناس من بني إرسائيل، وهو ما تفتقده 

دعوة الّسيد املسيح بحسب األناجيل األربعة.

كام أنّه ال ميكن أن يكون غاية الرّشيعة املوسويّة، فإنّه قد أكّد أّن التّوراة 

غري قابلٍة للتغيري والتّبديل إىل أن تزول الّسامء واألرض.

مع أّن القول بأّن تالميذه هم الذين دّونوا تعاليمه يف كتب األناجيل ال يخلو 

.من أن يكون ذلك بإذنه أو بدون إذنه

فإن كان بإذنه فقد كان األحرى به أن يبادر بنفسه إىل الكتابة، إاّل إذا فرضنا 

أنّه مل يكن يعرف القراءة والكتابة، وهو مخالٌف ملا ورد يف األناجيل، فقد »جاء 

إىل الّنارصة حيث كان ترىّب. ودخل املجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ، 

فدفع إليه سفر أشعياء الّنبّي. وملّا فتح السفر وجد املوضع الذي كان مكتوبًا فيه 

القراءة والكتابة. فرتكه لهذا األمر ال يعدو  أنّه كان يعرف  إلخ..«]]]، وهذا يعني 

كونه تفريطًا بالرّسالة التي جاء من أجلها.

وعىل فرض أنّه قد أمرهم بكتابة هذه األناجيل، فإّن الّصحيح أن يأمرهم بكتابة 

]]]. إنجيل لوقا: 4/ 6]-]2.
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األناجيل أمام عينيه، حتى ال يقع خطأٌ أو تعارٌض بينها، كام هو حاصل فعاًل، بل 

حتى ال يحصل تالعب أو تحريف فيام دعا إليه. خصوًصا وأنّهم غري معصومني عن 

الخطأ، فإنّه قد منح تالميذه ذلك دون غريهم.

وإن كانت كتابة األناجيل بعد ارتفاعه ونهاية دعوته الرّشيفة، فال بّد أن يكون 

كتّابها من التاّلميذ الذين حّملهم األمانة دون سواهم، فقد ورد عنه أنّه قال 

لتالميذه اإلثني عرش: »الحق أقول لكم كّل ما تربطونه عىل األرض يكون مربوطا 

يف السامء. وكل ما تحلونه عىل األرض يكون محلوال يف السامء«]]].

كام أنّه خّصص بطرس بهذا الوسام الرّفيع أيًضا وجعله وصيًّا له، حني قال له: 

وأعطيك  عليها.  تقوى  لن  الجحيم  وأبواب  كنيستي.  أبني  الّصخرة  هذه  »وعىل 

مفاتيح السموات. فكل ما تربطه عىل األرض يكون مربوطا يف السموات. وكل ما 

تحله عىل األرض يكون محلوال يف السموات«]]]. هذا من حيث القدرة.

وأّما من حيث العلم واملعرفة، فقد قال لتالميذه: »أعطي لكم أن تعرفوا أرسار 

ملكوت السموات. وأما ألولئك فلم يعط، فإن من له سيعطى ويزاد. وأما من ليس 

له فالذي عنده سيؤخذ منه«]]].

واألناجيل  الّزيادة.  أو  بالّنقص  بالتّعاليم  التاّلعب  عىل  يؤمن  فال  غريهم  وأّما 

األربعة مل يثبت تاريخ كتابتها ومن هو كاتبها فعاًل، بل من املعلوم أّن كتّابها ليسوا 

من التاّلميذ. وأنّها كتبت بعد ارتفاعه بزمٍن ليس بالقصري.

ثانيًا: إّن من املعلوم واملتسامل عليه بني املسيحيني أّن هذه األناجيل قد كُتبت 

جميعها باللّغة اليونانيّة، مع أّن لغة الّسيد املسيح ومخاطبيه اليهود كانت 

الّدعوة  توجيه  عدم  عىل  يحرصون  تالميذه  كان  وقد  العربانيّة.  باللّهجة  اآلراميّة 

إىل غري اليهود، الذين كانوا يرّصون عىل استخدام لغتهم حفاظًا عىل الخصوصيّة 

]]]. إنجيل متى: 8]/8].

]2].  إنجيل متى: 6]/ 7]-9].

]3]. إنجيل متى: 3]/ ]]-2]؛ إنجيل مرقس: 4/ 0]-2].
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التي يزعمون أنّهم يتمتّعون بها. ومل تدخل اليونانيّة إليهم، إاّل بعدما أعلن بولس 

اهتداءه إىل الّدين الجديد، بعد ارتفاع الّسيد املسيح سنة 35 للميالد، أي بعد 

اليونانيني، خالفًا  يبرّش بني  بلد نشأته، وأخذ  أنطاكيّة  خمس سنوات، وذهب إىل 

املسيح  الّسيد  تالميذ  وبني  بينه  والجدل  الخالف  أثار  مام  املسيح،  الّسيد  لوصيّة 

ا للمسيح ودعوته، كام رّصح أّن اإلنجيل  والقطيعة بينهم، وقد رّصح أنّه كان عدوًّ

الذي يبرّش به مل يتعلّمه من أحد وإنا أعطاه املسيح إيّاه]]]، مع أنّه مل يَر املسيح 

ومل يقبله يف حياته. ومعنى ذلك أّن اللّغة اليونانيّة قد انترشت بني املسيحيني بعد 

هذه الفرتة بزمن، أي حني دخل قسٌم منهم يف الدين الجديد عىل طريقة بولس.

فاألناجيل قد كتبت إىل اليونانيني، من أتباع بولس، ال إىل العربانيني من تالميذه 

وغريهم من املهتدين. وعليه فمن غري املنطقي أاّل يكون لإلنجيل أو األناجيل أصواًل 

آراميًّة أو عربانيًّة، وقد تُرجمت إىل اليونانيّة، مع أنّه ال نجد لهذه األصول عيًنا وال 

أثرًا يف التّاريخ املسيحي.

كانت  مهام  الرّتجمة  أّن  والثّابت  املعلوم  فمن  الرّتجمة،  حصول  فرض  وعىل 

دقيقًة، وكان املرتجم عاملًا بكال اللّغتني، وباملوضوع املرتجم، إاّل أنّه من غري املمكن 

وهذا  عنه،  املرتجم  األصل  لغة  يف  املوجودة  الخصوصيات  كافّة  عىل  تحافظ  أن 

يستلزم حصول التاّلعب باملعنى املنشأ، سواء عن حسن نيٍّة أو سوء نيٍّة، وهو ما 

اعرتف به اآلباء اليسوعيّون يف »املدخل إىل العهد الجديد«]]].

هذا مضافًا إىل أّن الكنيسة مل تسمح برتجمة أّي سفٍر من أسفار الكتاب املقّدس 

من اليونانيّة إىل أّي لغة من اللّغات، قبل حركة اإلصالح الكنيس التي قام بها مارتن 

لوثر، يف القرن الخامس عرش امليالدي. وقد كان الحرّي بها أن تُحافظ عىل الّنسخة 

األصليّة، أي اآلراميّة أو الرّسيانيّة، التي هي لغة الّسيد املسيح، للحفاظ عىل 

أن  املفروض  ألّن  ؛  إلهيٍّ بإلهاٍم  ليست  األناجيل  أّن  يعني  الواقعيّة. وهذا  مراداته 

يكون قد ألهمهم بلغة األصل. 

]]]. الرسالة إىل غالطية: ]/ ]]-4].

]2]. العهد الجديد، طبعة دار املرشق، بريوت، 988]،  ص 3].
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إنجيل متى،  أي:  منها،  االزائيّة  األناجيل  األربعة، وخصوًصا  األناجيل  إّن  ثالثًا: 

لبعض  أصحابها  تعرّض  سرية،  كتب  عن  عبارة  الحقيقة  يف  هي  ولوقا،  مرقس، 

أعامل الّسيد املسيح، دون أن تستوعبها، فهي قّصة أو رواية مخترصة، ذكر 

الّسيد  حياة  تستوعب  أن  دون  إليه،  ويدعو  يبيّنه  أن  يريد  الكاتب  كان  ما  فيها 

املسيح. وليست كتب تعاليم أو مواعظ أو دعوة، إنا تشمل بالعرض خطبتني 

أّن دعوته استمرّت ثالث سنوات، فمن  للّسيد املسيح. مع  أو ثالثة خطب 

غري الطبيعي أن ال يوّجه للناس إال موعظتني أو ثالثة يف هذه املّدة، والتّأكيد عىل 

خصوص املعجزات التي اجرتحها، من دون أن تبنّي الغاية من اجرتاحها. مع ما فيها 

من االختالف والتّعارض، بل التّناقض يف مضامينها.

هذا مع العلم أّن هذه األناجيل مل تكتب إاّل للذكرى، كام رّصح لوقا يف بداية 

املتيّقنة  األمور  قّصة يف  بتأليف  اخذوا  قد  كثريون  كان  »إذ  يقول:  إنجيله، حيث 

عندنا.كام سلّمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينني وخّداًما للكلمة، رأيت أنا أيًضا 

إذ قد تتبّعت كّل يشء من األّول بتدقيق أن اكتب عىل التّوايل إليك أيّها العزيز 

ثاوفيلس، لتعرف صّحة الكالم الذي علمت به«]]].

فهو إًذا قّصة أرسلت إىل رجٍل من بني قومه -اليونانيني- عاّم سمعه وتعلّمه من 

غريه برسائل متالحقٍة، ومل يكتب ليكون كتابًا مقّدًسا كام هو رصيحه. وقد اتّفق 

رجال الكنيسة واملؤرّخون أنّه كان طبيبًا يونانيًّا، اهتدى عىل يد بولس وأخذ عنه 

وتأثّر به.

الّسيد  يف  البولسيّة  للرؤية  انعكاًسا  كتابه  يكون  أن  املنطقّي  فمن  وعليه، 

املسيح، أو تكون عبارة عن إعجابه وانبهاره باملعجزات التي صنعها الّسيد 

املسيح، من جهة كونه طبيبًا، فرأى أّن تلك املعجزات من سنخ علم الطب التي 

عجز األطباء عن تحقيقها يف حينه، فإّن مجمل اإلنجيل يسلّط الّضوء عليها أكرث من 

.تعرضه لتعاليمه ومواعظه

كام أّن مرقس هو اآلخر كان من تالميذ بولس، ومل يكن من تالميذ املسيح، وإن 

]]]. إنجيل لوقا: ]/ ]-4.
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اختلفا يف ما بعد أواخر الرّحالت التّبشرييّة، حيث امتنع بولس عن أخذه معه يف 

رحلته.

املؤرّخني من رجال  أكرث  إنجيل مرقس، كام عليه  أخذ من  كان متى قد  وإذا 

الكنيسة، ظهر أّن األناجيل القانونيّة تابعٌة لتلك املدرسة.

ثالًثا: هل األناجيل أربعة؟

إّن ماّم ال شّك فيه أّن األناجيل كانت تزيد عىل األربعني إنجياًل. بعضها منسوٌب 

إىل تالميذ املسيح، وبعضها اآلخر منسوٌب إىل غريهم، وقد كشفت اآلثار قساًم منها، 

بعدما ظلّت قرونًا ال تُعرف إاّل أسامؤها، من خالل الرّدود التي كان رجال الكنيسة 

يناقشونها ويعملون عىل نقض مضامينها.

إاّل أّن ذلك ال يعني عدم انتشارها يف القرون األوىل للمسيحيّة، فإّن شّدة الرّدود 

ومحاوالت إبطال مضامينها، تكشف عن مدى انتشارها بني الناس، وتأثريها فيهم، 

حتى اضطّر البابا جيالسيوس األّول سنة 492م. إىل إصدار أمٍر مينع فيه قراءة بعض 

الكتب التي كانت معروفًة ومنترشًة بني الّناس حينها، وقد ذكر من هذه الكتب 

القرن  أوائل  يف  العربيّة  إىل  ترجمته  بعد  واسعًة  شهرًة  أخذ  الذي  برنابا،  إنجيل 

العرشين امليالدي.

كام تُرجم إىل العربيّة عدٌد من هذه األناجيل بعد اكتشافها، ونرشه دير سيدة النرص 

عام 2004 م، تحت عنوان »األناجيل املنحولة«، وبقي عدٌد منها غري معروٍف إال بعض 

شذرات منها، نقلها رجال الكنيسة أنفسهم للرّّد عليها، وقد ذكرها مرتجم األناجيل 

املنحولة تحت عنوان »أناجيل ضائعة« منها إنجيل العربانيني وإنجيل اإلبيونيني.

وقد ظلّت هذه األناجيل معمواًل بها حتى عام 325م. حني أقّر مجمع نيقية، 

وهو املؤمتر األّول الذي انعقد بأمٍر من اإلمرباطور قسطنطني األّول وأقّر أّن األناجيل 

أنّها  رغم  وقانونيّتها.  الكنيسة برشعيّتها  تعرتف  التي  فعاًل هي  املعتمدة  األربعة 

متأّخرٌة عن بعض األناجيل من الّناحية التّاريخيّة.
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الكنيسة هذه  اختارت  ملاذا  أنّه  له جواٌب شاٍف، هو  الذي ال يوجد  والّسؤال 

األناجيل األربعة دون سواها. مع أّن غريها أوىل باالتّباع، خصوًصا تلك املنسوبة إىل 

التاّلميذ أنفسهم. وقد أقّر رجال الكنيسة أّن بعض هذه األناجيل عىل األقّل أسبق 

من األناجيل األربعة من الّناحية التّاريخيّة.

ثم ملاذا تّم اختيارها يف القرن الرّابع بعد سيطرة الكنيسة عىل مقاليد األمور 

تنفيًذا  االختيار  هذا  كان  وهل  تنرّصه،  بعد  قسطنطني  اإلمرباطور  بأمر  الّدينيّة 

ألوامره، وللعقائد التي تناسب خلفيّاته الوثنيّة.

رابًعا: اإلنجيل يف األناجيل:

رغم كرثة األناجيل واختالفها، إاّل أّن ما يُهّمنا فعاًل يف املقام األناجيل القانونيّة 

األربعة، فإنّها التي أقرّتها الكنيسة واعتمدتها، وتابعها عىل ذلك عاّمة املسيحيني 

الذي  الحّق  بيان  يف  إليها  االحتكام  من  بّد  فال  ومذاهبهم،  انتامءاتهم  مبختلف 

يعتمدونه، لرنى ما هي حقيقة اإلنجيل من خاللها.

فنقول:

مل ترد كلمة اإلنجيل يف مختلف أسفار العهد الجديد بصيغة الجمع أصاًل، فقد 

املقام ورودها يف  املفرد، وما يهّمنا يف  وردت فيه ستّة وأربعني مرّة كلّها بصيغة 

األناجيل األربعة؛ ألّن املفروض أنّها تذكر كلامت املسيح أو تتحّدث عنه، فقد ورد 

عىل لسانه قوله يف قّصة مريم املجدلية: »الحّق أقول لكم حيثام يكرز بهذا 

اإلنجيل يف كّل العامل يخرب أيًضا مبا فعلته هذه تذكاًرا لها«]]].

ببشارة  يكرز  الجليل  إىل  يسوع  جاء  يوحنا  أسلم  »وبعدما  أيًضا:   وقال

ملكوت الله، ويقول قد كمل الزّمان واقرتب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا باإلنجيل«]]].

]]]. إنجيل متى: 3/26]؛ إنجيل مرقس: 4]/].

]2].  إنجيل مرقس: ]/4]-5]
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وكذلك قال لتالميذه: »فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك 

نفسه من أجيل ومن أجل اإلنجيل فهو يخلصها«]]].

وقال: »الحق أقول لكم ليس أحد ترك بيتا أو إخوة أو أخوات أو آباء أو 

 :أما أو امرأة أو أوالدا أو حقوال ألجيل وألجل اإلنجيل إال... إلخ«]]]. كام قال

»وينبغي أن يكرز أّواًل باإلنجيل يف جميع األمم«]]]. وورد عنه قوله كذلك: 

»اذهبوا إىل العامل اجمع واكرزوا باإلنجيل للخليقة كلها« ]]].

الّنصوص  وكذلك   ،املسيح الّسيد  لسان  عىل  الواردة  الّنصوص  هذه  إّن 

األخرى الواردة يف رسائل القّديسني، تدّل عىل أنّه ال يوجد أكرث من إنجيٍل واحٍد، 

فال معنى ألن يُعرّب باألناجيل بصيغة الجمع.

واألمر الجدير باالهتامم أنّه قد عرّب عن اإلنجيل باسم اإلشارة القريب، وهو ما 

ال يصّح إاّل أن يكون املشار إليه ماثاًل بني يديه، فقال: »حيثام يكرز بهذا اإلنجيل، 

بزمن. وهو  بعده  املكتوبة  األربعني  أو  األربعة  إىل واحٍد من  أن يشري  يعقل  وال 

تصديٌق ملا ورد يف القرآن الكريم. والزم ذلك أن يكون اإلنجيل الذي يتحّدث عنه 

ويُبرّش به قد أنزل عليه ال محالة. ثم ملاذا حافظ املرتجمون عىل لفظة اإلنجيل التي 

يقولون إنّها كلمٌة يونانيٌّة، مع أّن ديدنهم يف الرّتجمة حتى ألسامء األعالم، حيث 

يرتجمونها مبعانيها اللّغويّة، وال ينقلونها بألفاظها كام تقتضيه األمانة يف الرّتجمة.

خامًسا: بشارة اإلنجيل:

الّسيد  به  برّش  الذي  اإلنجيل  مضمون  عن  وهو  املهّم،  الّسؤال  يرد  وهنا 

االعتقادات  عىل  حافظ  بل  يأِت  مل  أو  جديٍد،  بديٍن  أىت  أنّه  وهل   ،املسيح

.األساسيّة يف رسالة موىس

]]].  م.ن، 35/8.

]2].  م.ن، 0]/ 30-29.

]3].  م.ن، 3]/ 0].

]4].  م.ن، 6]/5].
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بداية ال بّد من اإلشارة إىل أّن القرآن الكريم قد بنّي بشٍكل رصيٍح وواضٍح أّن 

مهّمة الّسيد املسيح كانت عبارة عن إرجاع بني إرسائيل إىل جاّدة الّصواب، 

بخاتم  البشارة  إىل  مضافًا  اتّبعوها.  إذا  لهم  ونوٌر  هًدى  فيها  التي  التّوراة  واتّباع 

ائِيَل إِّنِ رَُسوُل  األنبياء محمد، قال تعاىل : ِإَوذْ قَاَل ِعيَس ابُْن َمْرَيَم يَا بَِن إِْسَ

ِت ِمن َبْعِدي اْسُمُه 
ْ
ا بِرَُسوٍل يَأ ً َوُمبَّشِ قًا لَِّما َبنْيَ يََديَّ ِمَن الَّْوَراةِ  َصّدِ إَِلُْكم مُّ  ِ الَّ

.[[[ بنٌِي ا َجاَءُهم بِاْلَّيَِناِت قَالُوا َهَٰذا ِسْحٌر مُّ ْحَُدۖ  فَلَمَّ
َ
أ

إّن األناجيل األربعة تقّر هذه الحقيقة القرآنيّة بكال املهّمتني املذكورتني، والتي 

 جاء بها القرآن الحًقا؛ وهام التّصديق مبا جاء يف القرآن الكريم، حيث نقل عنه

قوله: »ال تظّنوا أيّن جئت ألنقض الّناموس أو األنبياء، ما جئت ألنقض بل ألكّمل 

أو نقطة  الحّق أقول لكم إىل أن تزول السامء واألرض ال يزول حرف واحد  فإيّن 

واحدة حتى يكون الكل«]]].

الّضالة«،  بني إرسائيل  إال إىل خراف  أرسل  الكنعانيّة: »مل  للمرأة  وتقّدم قوله 

وهذا تصديٌق للمهّمة األوىل التي رّصح بها القرآن الكريم.

:1. البشارة بالّنبّي األعظم

خاتم  وهو  بعده،  من  يأيت  الذي  بالرّسول  البشارة  وهي  الثّانية،  املهّمة  وأّما 

الرّشيفة. وهذه تحتاج إىل  املحور األسايّس لدعوته  أنّها كانت  األنبياء فيبدو 

بعض التّوضيح]]]، فنقول:

إّن األناجيل األربعة -وخصوًصا االزائيّة منها- تتحّدث يف مختلف إصحاحاتها عن أّن 

محور دعوى الّسيد املسيح هي البشارة مبلكوت الّساموات، أو ملكوت الله تعاىل، 

وهو عبارة عن حاكميّة جميع العامل بواسطة رسوٍل يأيت ليدعو العامل إىل الله تعاىل.

]]]. سورة الصف، اآلية 6.

]2].  إنجيل متى: 7/5]-8].

]3].  لقد بحثنا هذه املهمة أكرث تفصيال، يف مقالة خاصة، بعنوان »بشارة امللكوت يف دعوة املسيح«، ضمن كتاب »مقاالت يف 

الدين والفكر، ج2، ص5«.
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]ـ لقد كان هذا الّنبّي معروفًا باسمه وصفته عند بني إرسائيل، كام تدّل عليه 

بعض العبارات الواردة، مثل قول اإلنجيل: »وهذه هي شهادة يوحنا حني أرسل 

إيّن  وأقّر  ينكر  ومل  فاعرتف  أنت،  من  ليسألوه  والويني  كهنة  أورشليم  من  اليهود 

لست أنا املسيح، فسألوه إذا ماذا. إيليا أنت. فقال لست أنا. النبي أنت. فأجاب 

ال... فسألوه وقالوا له فام بالك تعمد أن كنت لست املسيح وال إيليا وال النبي«]]].

ومن الواضح أّن هذا الحوار يكشف عن وجود ثالثة أشخاٍص موعودين ينتظرهم 

الّناس، وهم: املسيح وإيليا والّنبّي، وأنّهم مل يكونوا قد أتوا بعد.

2ـ إنّه بعدما صنع معجزة الطّعام وما حصل فيها »فلام رأى الناس اآلية التي 

صنعها يسوع قالوا إّن هذا هو بالحقيقة النبي اآليت إىل العامل«]]]. 

3- بعدما خطب بالّناس وانتهى قال كثري من الناس: »هذا بالحقيقة هو النبي، 

آخرون قالوا هذا هو املسيح. وآخرون قالوا ألعل املسيح من الجليل يأيت«]]]. ومن 

الظّاهر أّن كلمة »الّنبّي« جاءت معرّفًة بـ »أل« العهديّة، الّدالّة عىل أنّه كان معروفًا 

عندهم. إاّل أنّهم كانوا يظّنون أنّه من بني إرسائيل، فأراد الّسيد املسيح أن 

يظهر لهم الحقيقة، وأنّه ليس إرسائيليًّا، بل هو من نسل إسامعيل. إاّل أّن ذلك مل 

يكن سهاًل عليهم، وال مقبواًل عندهم، فإنّهم ال يستطيعون أن يتصّوروا أن يسود 

 ،عليهم نسل األّمة، وهم أبناء الحرّة، ولعلّهم لهذا الّسبب عملوا عىل قتله

بعدما أيقنوا بالحقيقة التي كشفها لهم يف نهاية املطاف، بعدما تبعه الكثريون يف 

البداية، ملّا رأوا من اآليات واملعجزات الكثرية التي اجرتحها. ولعّل هذا هو الّسبب 

للمجتمع  وتهديٍد  األمر من خطورٍة  لهذا  لاِم  لهم،  اجرتحها  التي  اآليات  تنّوع  يف 

اإلرسائييل بزعمهم. ولذلك »ذهب الفريسيون وتشاوروا ليصطادوه بكلمة، فأرسلوا 

تالميذهم والهريدوسيني قائلني... إلخ«]]].

]]].  إنجيل يوحنا: ]/ 9]-25.

]2].  م.ن، 6/ 4].

]3].  م.ن، 7/ 40-]4.

]4].  إنجيل متى: 5/22]-6]؛ مرقس: 2]/ 3].



384

كام »جمع رؤساء الكهنة والفريسيون مجمًعا وقالوا ماذا نصنع فإّن هذا اإلنسان 

الرومانيون ويأخذون  يعمل آيات كثرية، إن تركناه هكذا يؤمن الجميع به فيأيت 

موضعنا وامتنا، فقال لهم واحد منهم وهو قيافا، كان رئيًسا للكهنة يف تلك السنة: 

انتم لستم تعرفون شيئًا، وال تفكرون أنه خري لنا أن ميوت إنسان واحد عن الشعب 

وال تهلك األمة كلها«]]].

كان  التي  الكثرية  اآليات  بدليل  الحّق،  يقول  وأنّه  صدقه،  يعرفون  إًذا  فهم 

يصنعها لهم، وإقرارهم بصّحتها. إاّل أنّهم حرًصا منهم عىل رئاستهم ونفوذهم بني 

الّناس، خافوا عىل سلطانهم، حتى ال يأيت الرومانيون ويأخذوا املكانة التي حصلوا 

عليها من الرومانيني أنفسهم، فصدق عليهم قوله تعاىل: وََجَحُدوا بَِها َواْستَيَْقَنتَْها 

.[[[نُفُسُهْم
َ
أ

املهّمة الّصعبة:

أمام هذا الخطر الّداهم، الذي يُهّدد مصري الّدعوة كلّها، فضاًل عن حياة الّسيد 

إىل  اآليت  الّنبّي  بحقيقة  لهم  يرّصح  أن  الحكمة  من  يكن  مل  نفسه،   املسيح

رأوا من  بعدما  الّنبّي  بهذا  املراد  أنّه هو  واعتقادهم  له  الّناس  قبول  العامل، رغم 

اآليات ما أبهر عقولهم، فإّن من الطبيعي، وهو ما يقتضيه العقل والحكمة أن ميّهد 

لهم األمر، ويحاول التّخفيف من وقع الّصدمة عىل قلوبهم ونفوسهم.

فابتدأ يف بيان ذلك عرب استخدام األمثال والتّشبيهات والكنايات، لتقريب فكرة 

امللكوت إىل أذهانهم، وهو ما حفلت به األناجيل يف كثريٍ من إصحاحاتها، حتى إذا 

أوضح ذلك، وقرنه باآليات واملعجزات الخارقة، التي مل تبِق مجااًل للّشّك يف صدقه 

وصّحة كالمه، رّصح لهم بالحقيقة املرّة، التي كانت أوىل بشائرها كناية عن 

مقيم امللكوت، فإنّه بعدما ذكر لهم تشبيًها للملكوت، وحاول تقريبه إىل أذهانهم 

بصوٍر وطرٍق مختلفٍة. وبعدما أحّس أنّه قادٌر عىل بيان هذه الحقيقة، بعدما طرد 

]]].  إنجيل يوحنا: 47/ 5؛ متى: 26/ 4-3.

]2]. سورة النمل، اآلية 4].
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الباعة والصيارفة من الهيكل، قال للناس: »أما قرأتم قط يف الكتب الحجر الذي 

رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا وهو عجيب يف 

أعيننا، لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى ألمة تعمل أمثاره، ومن 

سقط عىل هذا الحجر يرتضض، ومن سقط عليه هو يسحقه«]]].

والحجر الذي رفضه البناؤون وصار رأس الزاوية هو إسامعيل الذي حاول 

اليهود إزاحته من طريق تسلّطهم وحرمانه من حق البكوريّة يف العهد القديم، مع 

أنّه كان رجاًل باًرا، وسيجعل الله من نسله أّمًة عظيمًة، فإّن العهد القديم يرّصح 

بأّن الرّب قال إلبراهيم: »وأما إسامعيل فقد سمعت لك فيه. ها أنا أباركه 

وأمثره وأكرثه كثريا جدا. اثني عرش رئيسا يلد. وأجعله أمة كبرية«]]].

وما ذلك إاّل ألنّه ابن الجارية وهم أبناء الّسيدة كام يزعمون، وقد عالجنا هذه 

 املسألة يف كتاب »وعد التوراة ملن -قراءة مختلفة«. لذلك أنهى الّسيد املسيح

الوقوف بوجهه يعني  الله سيعطى ألّمة تعمل أمثاره، وإّن  بأّن ملكوت  كّل هذا 

الهالك. ثم ما لبث أن بنّي لهم حقيقة املوعود يف جملٍة من الّنصوص، وأنّه الّنبّي 

الخاتم، حني أطلق عليه اسم »البارقليط«، أو »الفارقليط«، والتي تعني أحمد. 

إاّل أنّهم ترجموها إىل العربيّة بكلمة املعزّي، أو الّشفيع.

2. ملاذا أحمد وليس محمًدا:

وقد يقال: ملاذا أطلق اإلنجيل عليه اسم »أحمد« مع أّن اسمه الذي ُعرف به 

هو »محمد«، واألمر الطّبيعّي أن يُسّمى املرء باسمه، بل رمّبا أّدى ذلك إىل التّضليل 

وضياع الحقيقة، ويف أقّل الفروض إىل االلتباس. مع أّن القرآن الكريم ينسب إىل 

مكتوبًا  »يجدونه  وأنّهم  أبناءهم«]]]،  يعرفون  كام  »يعرفونه  أنّهم  الكتاب  أهل 

عندهم يف التوراة واإلنجيل«]]].

]]].  إنجيل متى: ]2/ 44-42.

]2]. سفر التكوين: 7]/ 20.

]3]. سورة البقرة، اآلية: 46]؛ سورة األنعام، اآلية: 20.

]4]. سورة األعراف، اآلية: 57].
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 وميكن الجواب بأنّه ال فرق بني محمد وأحمد من حيث الّداللة اللّغويّة، فإنّهام 

مشتّقان من الحمد، والفرق بينهام أّن محمًدا أو محمود صيغتان للمفعول. وأّما 

لفظ أحمد فهي صيغة أفعل التّفضيل، أي أّن الصيغتني األوليني تداّلن عىل من وقع 

عليه الحمد، أما الّصيغة الثالثة فتدّل عىل من أكرث حمد الله تعاىل.

فالتّعبري عنه بأحمد أنسب من الّناحية اللغويّة؛ ألّن صيغة اسم املفعول 

ال يحسن استعاملها، إاّل ملن تلبّس بالوجود فعاًل ليقع عليه الحمد، بخالف صيغة 

التّفضيل، فإنّها يصّح أن تستعمل يف املتلبّس بالوجود ويف غريه. وملّا كان املراد هو 

البشارة بالّنبّي اآليت مستقباًل، وليس متلبًّسا بالوجود الخارجّي بعد، كان األنسب 

التعبري عنه بأحمد.

مضافًا إىل أنّها تكشف عن الّذات من حيث هي اسم علم، وعىل الّصفة التي 

تلبّس ومتيّز بها الّنبّي األعظم، خصوًصا وأّن من املعهود عند أهل الكتاب كثريًا 

ما كانوا يرتجمون أسامء األعالم إىل معانيها الّصفتيّة، ماّم يفقد الّداللة الواقعيّة عىل 

املعنى  التّعبري عنه يحافظ عىل  لفظة أحمد يف  املقصودة، فاستخدام  الّذات 

املراد بأّي لغٍة كانت، حتى يف حالة تحريف االسم. هذا مع أن اسم »أحمد« كان 

من أسامئه املشهورة، فال مجال لالستشكال عىل تسميته بذلك.

والذي يدلّنا عىل ذلك أّن اآلية الكرمية التي عرّبت عن اسمه الرّشيف أحمد 

هي من اآليات املدنيّة، فإنّها قد وردت يف سورة الصف املدنيّة باتّفاق العلامء، 

أي أنّها نزلت بعد هجرة الرسول إىل املدينة املنورة، مع أّن اسم أحمد كان يطلق 

عليه قبل ذلك بزمن. فقد ورد عن أيب طالب، الذي تُويّف قبل الهجرة 

أنّه قال فيه شعرًا وأسامه »أحمد«، حيث يقول من جملة قصيدة: 

 فَلَسنا َورَبِّ البَيِت نُسلُِم أَحَمداً       لَِعزّاَء ِمن َعضِّ الزَماِن َوال كَرِب

وورد عنه قوله:

يا شاِهَد اللَِه َعيَلَّ فَاِشَهِد            أيَّن َعىل ديِن الَنِبيِّ أَحَمِد
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وكذلك قال:

أمل ترين من بعد هّم هممته       بفرقة حر الوالدين حرام

بأحمد ملا أن شددت مطيتي      برحيل وقد ودعته بسالم

هذه  من  إشكال  فال  به،  ومشتهرا  االسم،  بهذا  معروفا  كان  انه  ذلك  ومعنى 

الجهة.

3. ورقة بن نوفل ودوره:

نزول  إىل  يطمنئ  مل   األعظم الّنبّي  أّن  والباحثني  املؤرّخني  بني  اشتهر  لقد 

إاّل بعد أن طأمنه ورقة بن نوفل، وهّون عليه  نبيًّا،  الوحي عليه، وأنّه قد بعث 

لبيان  به   الّنبّي وزوج  عّمه  ابنة  بنت خويلد  استعانت خديجة  األمر، حينام 

فيها،  شبهة  ال  ثابتٍة  كحقيقٍة  واستخدمت  عائشة،  عن  رواية  وردت  فقد  األمر. 

وحاصلها:

»أّن امللك جاء إىل الّنبّي وهو يف غار حراء، فقال له: اقرأ. فقال: ما أنا 

بقارئ. قال: فأخذين فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني. فقال: اقرأ. فقلت: 

ما أنا بقارئ. فأخذين الثانية حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني. فقال: اقرأ. فقلت: 

ما أنا بقارئ. فأخذين فغطني الثالثة ثم أرسلني. فقال: »اقرأ باسم ربك الذي خلق، 

خلق اإلنسان من علق، اقرأ وربك األكرم«.

فرجع بها رسول الله يرجف فؤاده. فدخل عىل خديجة بنت خويلد، فقال 

لقد  الخرب-  أخربها  -وقد  لخديجة  فقال  الّروع،  عنه  ذهب  حتى  زّملوين،  زّملوين 

خشيت عىل نفيس.

فقالت خديجة كاّل والله، ما يخزيك الله أبًدا، إنّك لتصل الرّحم، وتحمل الكل، 

وتكسب املعدوم، وتقري الّضيف، وتعني عىل نوائب الحق، فانطلقت به خديجة، 

حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان امرًءا 

قد تنرّص يف الجاهليّة، وكان يكتب الكتاب العربايّن، فيكتب من اإلنجيل بالعربانيّة 
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ما شاء الله أن يكتب، وكان شيًخا كبريًا قد عمي، فقالت خديجة: يا ابن عم اسمع 

من ابن أخيك. فقال له ورقة ماذا ترى؟ فأخربه رسول الله خرب ما رأى.

فقال له ورقة: هذا الّناموس الذي أنزل الله عىل موىس، يا ليتني فيها جذًعا، 

ليتني أكون حيًّا إذ يخرجك قومك.

الله: أو مخرجي هم؟ فقال: نعم، مل يأت رجل قط مبثل ما  فقال رسول 

جئت به إال عودي، وإن يدركني يومك أنرصك نرصا مؤزرا. ثم مل ينشب ورقة أن 

تويف وفرت الوحي«]]].

تساؤالت حول الّرواية:

وقد صارت هذه الّرواية من املسلاّمت بني الباحثني واملؤرّخني، بل لقد استفاد 

التقليديني  املسلمني  بعض  أّن  غريبًة، وهي  استفادًة  غريفيث«  هـ  منها »سيدين 

يعتقدون أّن ورقة قد ترجم اإلنجيل إىل العربيّة، مع أنّه رّصح أّن الرّتجمة العربيّة 

لإلنجيل تعود إىل القرن الثامن امليالدي حسب الوثائق املسيحيّة. وكيف كان، فال 

بّد من الوقوف عند محطّاٍت عّدٍة يف هذه الّرواية، من خالل مضمونها ودالالتها؛ 

إذ هي مليئٌة باإلشكاالت والتّساؤالت.

من هذه التّساؤالت: أمل يكن الّنبّي يعلم أّن الذي أىت إليه هو امللك؟

وملاذا غطّه امللك؟ )أي عرصه ثالث مرات(، وهل هكذا ينزل الوحي؟

وهل جربائيل بهذه الخشونة والغلظة الّشديدة؟

وملاذا فزع الّنبّي لهذه الّدرجة، أم مل يكن يتمتّع بالّشجاعة الكافية ليدافع 

عن نفسه، حينام عرصه امللك وكادت نفسه تزهق؟

ثم ملاذا استغاث بخديجة، حتى هّدأت من روعه أّواًل؟

ثم ملاذا أخذته إىل ابن عمها ليطمئنه ويعلمه أنّه نبي، وهل عجزت عن إقناعه 

مبا قالته له؟

]]]. البخاري، محمد بن إسامعيل: صحيح البخاري، دار الكتب العلمية، بريوت، كتاب بدء الوحي، ج 3، ص3].
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وهل عجز -والعياذ بالله- أن يدرك هذه الحقيقة بنفسه، وكيف تتحّقق فيه 

الّنبّوة إذن؟

ثم ما هي حقيقة ورقة بن نوفل هذا وما هو دوره؟

أ.  لقاء النبي وامللك:

ليس من املعروف وال املألوف أن يحّل الّضيف ثقياًل عن من يتلّقاه، خصوًصا 

إذا كانت مهّمته املكلّف بها مهّمًة خطريًة وشاقّة؛ ألنّها ترتبط باملجتمع اإلنساين 

كلّه، خصوًصا إذا كان الّضيف من املالئكة املكرّمني، وأنّه حامل رسالٍة كربى من الله 

تعاىل إىل عبٍد من عباده الّصالحني أرسله رحمًة للعاملني، وهل مثل هذا الّسلوك 

الّضاغط والعنيف والقايس من مصاديق الرّحمة، وإذا كان الله تعاىل يأمره بالرّحمة 

ا  ِ ِلَت لَُهْمۖ  َولَْو ُكنَت َفًظّ َن اَلّ واللنّي مع الّناس، حينام قال له تعاىل: فَبَِما رَْحٍَة ِمّ

.[[[ وا ِمْن َحْولَِك َغلِيَظ الَْقلِْب َلنَفُضّ
التي ميكن  الهداية،  الحّق عرب سلوك طريق  إىل  بالّدعوة  تعاىل  الله  أمره  كام 

بِاْلِْكَمةِ  َِّك  َرب َسبِيِل  إَِلٰ  اْدُع  تعاىل:  فقال  به،  واالقتداء  اتّباعه  إىل  أن تجذبهم 

.[[[َِوالَْموِْعَظةِ اْلََسَنة
وكذلك أمر املسلمني باتّباع الّنبّي واالقتداء به، فقال تعاىل: لََقْد َكَن لَُكْم 

.[[[ ْسَوةٌ َحَسَنٌة
ُ
ِ أ ِف رَُسوِل اَلّ

 .[[[ِإَونََّك لََعل ُخلٍُق َعِظيٍم :هذا كلّه فضاًل عن مدح الله تعاىل له بقوله تعاىل

وإذا كان كذلك، فال يتصّور، وال ميكن تصديق حصول اللّقاء بني الّنبّي وامللك 

املرسل إليه بهذه الّصفة الفّجة واملنّفرة للناس، بل وللّنبّي. إذ هذه الطريقة ال 

تصدر إاّل من األعداء والخصوم، ال لألولياء واألحباب املصطفني، ومثل هذا الترّصّف 

ليس عقالنيًّا كام هو ظاهر.

]]]. سورة آل عمران، اآلية 59].

]2].  سورة النحل، اآلية 25].

]3].  سورة األحزاب، اآلية ]2.

]4].  سورة القلم، اآلية 4.
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ب. أمر الّنبّي بالقراءة ومتّنعه:

إّن أمر جربائيل -كام تقول الرواية- الّنبّي بالقراءة ومتّنع الّنبّي من ذلك، ال 

يخلو من أن يكون جربائيل عاملًا بعدم معرفة الّنبّي بالقراءة أو ال يعلم. فإن 

كان عاملًا بذلك يكون أمره للّنبي عبثيًّا، وتكليًفا له بغري املقدور، وكالهام غري 

يتمتّع  أنّه  يعني  تعاىل، وهو  الله  من  مرسٌل  أنّه  املفروض  فإّن  بحّقه،  متصّورين 

معرفته  مع  عنه  صدوره  وفرض  العبث.  منه  يصدر  فال  والحكمة،  العقل  بتامم 

وتكليفه بغري املقدور ينعكس سلبًا عىل معرفة الله وحكمته نعوذ بالله من ذلك.

وأّما إذا مل يكن عاملًا بذلك فيكون العبث صادًرا من الله عّز وجل عن ذلك؛ ألنّه 

بعث رسواًل ال يعرف املهّمة، التي أرسل بها، وهي كلّها محاذيٌر مستحيلٌة بحّقه 

تعاىل. هذا بالّنسبة إىل أمر جربائيل للّنبي بالقراءة.

وأّما بالّنسبة لتمّنع رسول الله عن ذلك، فال يخلو أمره أيًضا من أن يكون 

قادًرا عىل القراءة، ومع ذلك متّنع عن االمتثال، أو ال يكون قادًرا عىل ذلك. فإن 

كان عاملًا بالقراءة ومع ذلك متّنع ومل ميتثل ألمره، الذي هو أمر الله تعاىل، فال 

رَْسلَْنا ِمن رَُّسوٍل إِلَّ 
َ
يستحّق أن يكون نبيًّا من األساس؛ ألّن الله تعاىل يقول: َوَما أ

َ َواْسَتْغَفَر لَُهُم  نُفَسُهْم َجاُءوَك فَاْسَتْغَفُروا الَّ
َ
لَُموا أ ُهْم إِذ ظَّ نَّ

َ
ۚ َولَْو أ  ِ ِلَُطاَع بِإِذِْن الَّ

.[[[ابًا رَِّحيًما َ تَوَّ الرَُّسوُل لَوََجُدوا الَّ
فإذا مل يكن الرّسول نفسه مطيًعا فكيف نتصّور أن يعده الله تعاىل أن يكون 

تعاىل  بإطاعته  الّناس  يأمر  كيف  بل  لهم؟  استغفر  إذا  له  يستجيب  بل  ُمطاًعا، 

تعاىل:  قال  التّعّقل حني  بعدم  يفعل ذلك  تعاىل يصف من  أوامره، وهو  وامتثال 

 .[[[فََل َتْعقِلُوَن
َ
نُتْم َتتْلُوَن الِْكَتاَب ۚ أ

َ
نُفَسُكْم َوأ

َ
ِ َوتَنَسْوَن أ ُمُروَن الَّاَس بِالِْبّ

ْ
تَأ

َ
أ

ثّم ما هو املرّبر لتمّنعه عن القراءة ثالث مرات إذا كان قادًرا عليها، إاّل إذا مل 

يكن يعلم أن ضيفه هو امللك جربائيل. وأّما إذا مل يكن عاملًا بالقراءة يف املرّتني 

]]].  سورة النساء، اآلية 64.

]2]. سورة البقرة، اآلية 44.
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األوليني، كيف متّكن من ذلك بعدما كتم جربائيل أنفاسه يف املرّة الثّالثة، فإّن ذلك 

يُعيد املشكلة من أساسها حول متتّع الله تعاىل وامللك بالحكمة وحسن التّدبري.

ثّم إّن الّسؤال املهم: هل أىت جربائيل بكتاب وأعطاه إيّاه، ثّم أمره بقراءة 

وُح  ما يحتويه أم ال؟ مع أنّه تعاىل يقول: ِإَونَُّه َلَزْنِيُل َرِبّ الَْعالَِمنَي 192 نََزَل بِهِ الُرّ

.[[[195ُمبنٍِي ّ ِمنُي 193 َعَ قَلْبَِك ِلَُكوَن ِمَن الُْمنِْذرِيَن 194 بِلَِساٍن َعَرِبٍ
َ
اْل

.[[[وقرآنا فرقناه لتقرأه للناس عىل مكث ونزلناه تنزيال :وقال تعاىل

تنزياًل أي  الرّشيف، ونزّله  الّروح األمني عىل قلبه  به  القرآن قد نزل  فإذا كان 

متفرّقًا وعىل دفعات، فكيف يتصّور لقاؤه معه، وجذبه وكتم أنفاسه؟

:له د. طأمنة خديجة

املنزل  الله، عاد إىل  أّن رسول  أمرًا غريبًا آخر، وهو  الّرواية ذكرت  إّن  ثّم 

وفؤاده يرتجف، وأخرب خديجة بنت خويلد ما جرى معه، ثّم قال: »لقد خشيت 

عىل نفيس«، وطلب منها أن تزّمله، فأخربته أّن ذلك مام ال يُخيف، وأظهرت ثقتها 

العالية بالله تعاىل، وحسن ظّنها به، وأبرزت للّنبّي حسن شامئله.

وهذه تدعو إىل التّساؤل واالستغراب كذلك، فام معنى أن يخىش الرّسول عىل 

نفسه، إاّل أن يكون يف شكٍّ يف أمره، وأّن خديجة كانت أحسن ثقًة بالله منه، أم إّن 

لقاء امللك كان موحًشا إىل هذا الحّد، وهو الذي كان يتعبّد لله تعاىل يف غار حراء 

مّدًة طويلًة لوحده، أم إنّه كان يكره لقاء املالئكة، حاشاه!؟

من  التّزّمل  أّما  الربد.  شّدة  من  يكون  إّنا  التّزّمل  فإّن  تزّمله؟  معنى  وما 

 الخشية والخوف فليس له معًنى إاّل االختباء من الخطر القادم، فهل كان الّنبّي

يخىش من أن يلحق به امللك، أم إّن الرّجفة من الخوف تُعالج بالتّزّمل؟!. إّن هذا 

الفعل ال يصدر من عاقٍل كام هو واضح. فال معنى لهذا الفعل الذي تذكره الّرواية 

 .سوى االنتقاص من مقام الّنبّي األعظم

]]].  سورة الشعراء، اآليات 92]-95].

]2].  سورة اإلرساء، اآلية 06].
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ثم من أين حّصلت خديجة هذه الثّقة بالله، ألعلّها كانت أعلم منه، وأقرب 

إىل الله تعاىل، حتى علمت أّن األوصاف التي يتّصف بها الرسول، تعني عناية 

الله تعاىل به دونه.

مع أّن لقاءه مع امللك بنفسه يجب أن يكون مطمئنًّا له، فإنّه أنهى اللّقاء 

ْكَرُم 
َ
 َوَرُبَّك اْل

ْ
نَْساَن ِمْن َعلٍَق 2 اقَْرأ ِي َخلََق 1 َخلََق اْلِ َِّك اَلّ  بِاْسِم َرب

ْ
بقوله: اقَْرأ

يُطيل  الذي كان  َيْعلَْم 5]]]. وهو  لَْم  َما  نَْساَن  اْلِ َعلََّم  بِالَْقلَِم 4  َعلََّم  ِي  اَلّ  3
التّعبّد كام مّر. ثّم ما معنى أن تأخذه إىل ورقة بن نوفل، بعدما زّملته وهّدأت من 

روعه، وهل مل يطمنئ لكالمها حتى اضطرّت إىل أخذه، وقد كان يحتاج إىل نرصاينٍّ 

يُعرّفه معنى اللّقاء ويُبنّي له حقيقة الّنبّوة!؟ بل إّن قومه سيخرجونه من موطنه.

 ماذا عن ورقة بن نوفل؟

أّما عن قّصته مع ورقة بن نوفل فقد ورد فيها مجموعة أموٍر ال ميكن قبولها 

وال تصديقها: منها ما يتعلّق بنفس الحادثة وما جرى بينهام، ومنها ما يتعلّق بحقيقة 

معرفته بالعربانيّة والكتاب وتنرّصه. ومنها ما يتعلّق بحقيقة وجوده وعدمها.

بني ورقة والّنبي:

أّما يف ما يتعلّق باملسألة األوىل، وهي يف ما جرى بينه وبني الّنبّي، فنقول:

إّن يف هذه القّصة عدٌد من األمور ال بّد من كشف حقيقتها ومعرفة خلفيّاتها:

]ـ إنّه كان قد تنرّص يف الجاهليّة.

2ـ إنّه كان يكتب من اإلنجيل بالعربانيّة.

3ـ إنّه كان شيًخا كبريًا قد عمي.

.أّن ما رآه هو الّناموس الذي نزل عىل موىس 4ـ إنّه أخرب رسول الله

]]].  سورة العلق، اآليات ]-5.
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5ـ إخباره الرّسوَل بأّن قومه سيخرجونه من دياره، وأنّه متّنى أن يكون حيًّا 

حني يخرجونه فينرصه نرًصا مؤّزًرا.

إّن ورقة ما لبث أن مات وفرت الوحي.

أّما كونه قد تنرّص من الجاهليّة ويقرأ الكتاب ويكتب اإلنجيل بالعربانيّة فسيأيت 

الكالم فيه.

 بأّن ما رآه هو الّناموس الذي أنزل عىل موىس، فهو  وأّما إخباره الّنبيَّ

 ،أمٌر مريٌب؛ إذ لو كان نرصانيًّا فعاًل فلامذا مل يتحّدث عاّم نزل عىل عيىس

ناموس  ونسخ  جاء  قد   املسيح الّسيد  أّن  يعتقدون  الّنصارى  وأّن  خصوًصا 

موىس، وأنّه هو الغاية والخالص به، فكان األجدر به أن يقرّب املسألة بالّسيد 

املسيح بناًء عىل ذلك، إذ التّوراة ال تعني شيئًا عند الّنصارى )املسيحيني(. وقد 

بالرّشيعة  القديم واالعتقاد  العهد  بآراء آريوس، من اعتامد  إنّه كان يعتقد  يُقال 

لناموس  ذكره  فيكون  املجاز،  عىل  الله  ابن  وأنّه   ،املسيح الّسيد  وببرشيّة 

موىس طبيعيًّا ومنطقيًّا.

والجواب: إّن كونه من أتباع آريوس يستلزم أاّل يقول بأّن الّسيد املسيح ابن الله 

 ،به ال مبوىس تعاىل عن ذلك، وأنّه نبّي مرسٌل، فيكون أحّق أن يشبّه الّنبّي

فإنّه األقرب عهًدا إليه. مضافًا إىل أّن إرساله ناموس موىس إرسال املسلاّمت، 

يعني أنّه كان عىل اطاّلٍع ومعرفٍة برسالة موىس، مع أنّه تعاىل يخاطبه يف 

ْمرِنَاۚ  َما ُكنَت تَْدرِي َما 
َ
وَْحيَْنا إَِلَْك ُروًحا ّمِْن أ

َ
القرآن الكريم بقوله تعاىل: َوَكَذٰلَِك أ

ََّشاُء ِمْن ِعَبادِنَاۚ  ِإَونََّك َلَْهِدي  يَماُن َوَلِٰكن َجَعلَْناهُ نُوًرا نَّْهِدي بِهِ َمن ن الِْكَتاُب َوَل اْلِ
ْدَراُكم 

َ
َّْو َشاَء الَُّ َما تَلَْوتُُه َعلَيُْكْم َوَل أ ْسَتقِيٍم]]]. وقال تعاىل: قُل ل اٍط مُّ إَِلٰ ِصَ

فََل َتْعقِلُوَن]]]. وإذا كان كذلك، فإّن من غري 
َ
بِهِۖ  َفَقْد َلِثُْت فِيُكْم ُعُمًرا ّمِن َقبْلِهِۚ  أ

.املمكن أن يرسل ورقة كالمه، دون أن يعرتض عليه رسول الله

]]].  سورة الشورى، اآلية 52.

]2].  سورة يونس، اآلية 6].
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هذا باإلضافة إىل أّن كون ورقة من أتباع آريوس أو املتأثّرين به، يستلزم القول 

بعدم قدرة الكنيسة، التي كانت مسيطرًة عىل شؤون اإلمرباطوريّة البيزنطيّة من 

عىل  الكنسية  الحرم  ألقت  فقد  آريوس،  حركة  عىل  القضاء  يف  الّدينيّة،  الّناحية 

يف  هرطقًة  واعتربتها  بدعوته،  تدعو  التي  الكتب  كّل  وأحرقت  وأتباعه،  آريوس 

عن  فانتفت  قرون،  أربعة  بحوايل   الّنبي بعثة  قبل  وذلك  املسيحيّة،  الّديانة 

صفحة الوجود باملرّة.

وأّما إخباره الّنبّي بأّن قومه سيخرجونه من مّكة، ومتّنيه أن يكون حينها عىل 

قيد الحياة، فأمٌر غريٌب يف نفسه هو اآلخر؛ ألنّه ال يخلو من أن يكون قد أوحي 

إليه بذلك، أو يكون قد قرأه يف أسفار أهل الكتاب.

ينقل ذلك أحد عنه،  نبيًّا، ومل  أنّه كان  إليه، فمعنى ذلك  أُوحي  فإن كان قد 

مع أنّه كان األحرى به أن يكون هو الرسول، دون رسول الله؛ إذ هو من بني 

أسد، أي أنّه عريبٌّ سريسل إىل بني قومه العرب، وطبًقا للرواية فقد كان ذا مقاٍم 

ساٍم بينهم. وإن كان قد قرأه يف أسفار أهل الكتاب، فلامذا مل يُبنّي لنا يف أّي سفر 

أّن هذه  أّن املسيحيني يعتقدون  أو كتاب قرأه واستفاده، بل جزم بحصوله، مع 

.األسفار املوجودة بني أيدينا هي التي كانت يف عهد الرّسول

ُمونََك وَِعنَْدُهُم الَّْوَراةُ  ويُؤيّد ذلك القرآن الكريم، حيث قال تعاىل: َوَكيَْف ُيَِكّ

]]] وال يوجد ما يدّل عىل ذلك فيها، خصوًصا األناجيل األربعة،  فِيَها ُحْكُم اَلّ
التي يعتمدونها.

وأّما متّنيه أن يكون عىل قيد الحياة حني إخراج الرّسول من دياره لينرصه نرصًا 

مؤّزرًا، فال ميكن أن يصّح هو اآلخر؛ ألّن الرّواية رصيحٌة بأنّه كان قد شاخ وكّف برصه، 

وكال األمرين مينعان من تحّقق ذلك، كام هو ظاهر، فال ميكن قبول هذا األمر.

هذا بالّنسبة للحوار الذي جرى بينهام.

]]].  سورة املائدة، اآلية 43. 
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معرفته بالعربانّية:

وتقول الّرواية أّن ورقة بن نوفل »كان يكتب الكتاب العربايّن وكان يكتب من 

اإلنجيل بالعربانيّة ما شاء الله أن يكتب«.

ونقول: إنّه مبعزٍل عن ضعف الرّتكيب يف العبارة املذكورة من الّناحية اللّغويّة، 

فإّن مضمونها يكشف عن أّن الرّاوي، أو أحد الّرواة، كان جاهاًل بالكتاب املقّدس 

وأهله، فإنّه مل يكن موجوًدا باللّغة العربانيّة أصاًل، فإّن الثّابت أّن العهدين قد كانا 

باللّغة اليونانيّة. أّما العهد القديم فال يوجد منه سوى الرّتجمة السبعينيّة، وهي 

ترجمة العهد القديم يف القرن الثاين قبل امليالد، كام أنّه ال توجد منها أيّة نسخة. 

وأّما الّنسخة العربانيّة املوجودة فقد نقلت عن الّنسخة السبعينيّة يف القرن العارش 

امليالدي.

باللّغة  األخص-  عىل  األربعة  -واألناجيل  أكرثه  كُتب  فقد  الجديد  العهد  وأّما 

اليونانيّة، وليس بالعربانيّة أصاًل، وهذا يعني أّن ورقة مل يكن يقرأ يف الكتاب املقّدس 

العربانيّة أصاًل، ما دام عربيًّا من بني  اللّغة  أساًسا. ثّم ما هي حاجته إىل معرفة 

أسد، وكان يعيش يف مّكة املكرّمة، حسب املفروض من الّرواية، ومل يذكر التّاريخ 

أنّه غادرها، أو كان فيها قوم من اليهود ليتعلّمها منهم. ولو فرض وجود اليهود أو 

بعضهم يف مّكة املكرمة، مل يكن من فائدٍة ترجى من تعلّمه لغتهم، طاملا أنّه كان 

نرصانيًّا، أي معاٍد لليهود، فقد كان يحتاج إىل اللّغة اليونانيّة؛ ألّن املفروض أنّها لغة 

الّدين الذي ينتمي إليه.

هل تنرّص ورقة؟

وأّما كونه قد تنرّص يف الجاهليّة، وأنّه كان يُلّقب بالقّس، كام يذكر بعض علامء 

الرّجال، فلم يظهر له وجه ميكن أن يُستند إليه أو يُعتمد عليه، وذلك:

وأن  اإلسالم،  قبل  مّكة  للنرصانيّة وجوٌد يف  يكون  أن  متفّرٌع عن  تنرّصه  فإّن   

يكون قد تعلّمها من الكهنة، فإّن املسيحيّة مبنيٌّة عىل الّدعوة والبشارة، التي كانت 
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منحرصًة بالكهنة ورجال الكنيسة حينها، وهو مستنٌد إىل حدٍّ كبريٍ خصوًصا يف مايض 

األيّام إىل التّبشري الكنيس، وهو يقتيض وجود معابد وكنس للمسيحيني فيها، وهو 

ما ال عني له وال أثر يف مّكة أو محيطها، فمن أين تعلّم الّنرصانيّة وآمن بها؟

واحتامل أن يكون قد أخذها من خالل هجرته إىل بالد الّروم، حيث الّنرصانيّة، 

وإن كان ممكًنا يف نفسه، إاّل أنّه مجرّد احتامٍل ال شاهد له؛ إذ مل يتعرّض املؤرّخون 

إىل حياته، وال إىل ترّحله وسفره يف بالد العرب، فضاًل عن الّروم، بل إّن كّل علامء 

الرّجال، من الّشيعة والّسّنة قد حكموا عليه بالجهالة، ملن راجع كتبهم املختّصة. 

الّدعوة  هي  الكاهن  أو  القّس  وظائف  أوىل  فإّن  بالقّس،  وصفه  عن  فضاًل  هذا 

والتّبشري باملسيحيّة، إضافًة إىل إقامة القداديس، وهذا يعني أنّه ال بّد من وجود 

كنيسٍة يعمل فيها، ومل يحّدثنا التّاريخ عن أيّة كنيسٍة يف تلك الديار.

وهل ميكن أن يتقبّل أهل مّكة دعوته أم يحاربونها؟ وال ذكر ليشٍء من ذلك عند 

املؤرّخني أو املحّدثني والّرواة، مع ما نراه من محاربتهم لرسول الله، ومحاولتهم 

إّن  أم  يُهّدد مصالحهم بزعمهم،  الرّشيفة؛ ألنّهم رأوا فيها ما  القضاء عىل دعوته 

دعوة ورقة كانت متطابقًة مع ما يزعمونه ألنفسهم.

الدنيا،  وترك  الفقر  إىل  وتدعو  الغنى  تحارب  اإلنجيليّة  الّدعوة  أّن  إىل  مضافًا 

فقد نُسب إىل الّسيد املسيح قوله: »الحق أقول لكم أنه يعرس أن يدخل غني إىل 

أن  أيرس من  ابرة  أن مرور جمل من ثقب  أيًضا  لكم  الساموات، وأقول  ملكوت 

يدخل غني إىل ملكوت الله«]]].

فال بّد أن يكون لهذه الّدعوة منافسٌة شديدٌة من قبل أهل مّكة، ويحاربونها 

بكّل ما أوتوا من قّوة، وهو يقتيض أن يصل إلينا يشٌء من ذلك، مهام كان بسيطًا. 

إاّل أنّنا مل نجد شيئًا من هذا القبيل.

ودعوى أّن الّدولة اإلسالميّة التي حكمت يف تلك الفرتة، منعت من ذلك، باطلٌة، 

]]].  إنجيل متى: 9]/ 24-23.
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فإّن أهل الكتاب عاشوا فرتًة ذهبيًّة يف العرص اإلسالمي، سواء يف الّدعوة إىل دينهم، 

يوحنا  أّن  وهو  ذلك،  عىل  واحًدا  شاهًدا  نذكر  أن  ويكفي  العاّمة.  الحياة  يف  أو 

الّدمشقي كان أمني املال، أي كان وزيرًا للامليّة، يف دولة معاوية بن أيب سفيان، يف 

بداية العرص األموي. 

وكذلك ورد عنه قوله: »خبزنا كفافنا أعطنا اليوم«]]].

مدى اعتبار الّرواية: إّن كّل ما تقّدم يدعونا إىل عدم اعتبار الّرواية املذكورة، ملا 

فيها من توهنٍي وتصغرٍي لشخص الّنبّي وحكمته وتعّقله، نعوذ بالله من ذلك. 

مضافًا ملناقضتها لرصيح القرآن الكريم، وملا فيها من تحقريٍ للذات اإللهيّة املقّدسة 

.واملالئكة وخصوًصا جربائيل

هذا باإلضافة إىل ضعف سندها، رغم ورودها يف صحيح البخاري، فإّن رّواتها 

كلّهم متّهمون يف نقل الحديث، فقد ذكرها البخاري بقوله: »حدثنا يحيى بن بكري 

عن  الزبري  بن  عروة  عن  )الزهري(  شهاب  ابن  عن  عقيل  عن  الليث  حدثنا  قال 

عائشة أم املؤمنني، قال: أّول ما بدأ به رسول...«

مع أّن عائشة مل تُبنّي لنا من الذي أخربها بذلك، فإنّها مل تكن موجودًة حينها؛ 

ألنّها إذا كانت قد تزّوجها رسول الله يف املدينة املنّورة، وهي بنت تسع سنني، 

كام يقولون، فتكون والدتها بعد السنة الثالثة أو الرابعة من البعثة، وال ندري من 

أخربها بهذه القّصة إن مل تكن قد ولدت يومها.

إاّل أن يقال إّن الّرواية قد نُسبت إليها من قبل بعض الوّضاعني، من مسلمة أهل 

الكتاب، ووضع هذا الّسند والقّصة، ليقبلها الناس بعد ذلك، وهذا ليس بغريٍب 

 ،الله إىل رسول  األحاديث وأسانيدها، ونسبوها  كثريًا من  عنهم، فقد وضعوا 

خصوًصا وأّن الّرواية تجعل من أهل الكتاب حّجًة ومرجًعا للّنبّي يعتمد عليه، 

.وإاّل مل تصدق نبّوته، وكفى بذلك تعظياًم لهم وانتقاًصا من مقامه الرّشيف

]]].  إنجيل متى: 6/]].
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، أم هو شخٌص  بقي الكالم حول شخصيّة ورقة بن نوفل، وأنّه موجوٌد واقعيٌّ

مختلٌق، أبدعته املخيّلة اإلنسانيّة لغايٍة ما.

يظهرون عىل صفحات  التّاريخ،  عظامء  أّن  واملشاهد  املعلوم  من  إّن  فنقول: 

وتحاك  قدسيٍّة،  بصورٍة  يقّدمونهم  موالون،  لهم  يظهر  كام  واضٍح،  بشكٍل  الزّمن 

حولهم القصص والحكايات الخياليّة والواقعيّة، ويربزونهم عىل أنّهم صانعوا مجٍد 

وحضارٍة وبطولٍة ونحو ذلك. يف مقابل هؤالء نجد فئة أخرى تخاصمهم بل تعاديهم، 

وتربز لهم املثالب والخطايا، ويحاربونهم بكّل ما أوتوا من قّوٍة وبأٍس، بل دهاء 

وكذب، ألجل إسقاطهم وتزييف إنجازاتهم، بل إسقاط ما يعملون له ويدعون إليه، 

خصوًصا إذا كان يرتبط باآلخرين، وبالواقع االجتامعي للناس ومستقبلهم.

غري أنّنا مل نجد لورقة بن نوفل هذا أّي موقٍف أو عمٍل ميكن أن يخلّد له، مع 

ئ عن أهّميته وخطره يف التّاريخ، غري هذه  ما منحه الّرواة من األوصاف، التي تنبّ

القّصة التي تقّدم ذكرها والحديث عنها. خصوًصا وأّن الّرواية تظهره شيًخا عجوزًا 

قد أرّض برصه وعمي، وال بّد أن يكون ذلك بعد تاريٍخ طويٍل، حافل باالنجازات، 

وعىل األخّص قضيّة تنرّصه ومعرفته العربانيّة والكتاب، فلم يذكر التّاريخ شيئًا منها. 

بل إّن كّل من ترجم له من علامء الرّجال أكّد عىل أنّه مجهوٌل، ال يعرف عنه شيئًا، 

سوى هذه الّرواية املختلقة. واألدهى من ذلك أّن الّرواية املذكورة نفسها قد ذكرت 

أنّه ما لبث أن مات وفرت الوحي. وهنا ال بّد من إثارة بعض التّساؤالت:

فلامذا مل يعلن إميانه برسول الله قبل موته، مع أنّه كان رصيًحا يف إعالن 

نبّوته؟ ثّم ملاذا فرت الوحي بعد موته؟ وهل كان الوحي مرتبطًا به أو بحياته، 

أم أّن الّنبّي كان محتاًجا إىل تفسري الوحي له ملرٍّة واحدٍة فقط؟ واألسئلة كثريٌة 

يف هذا املجال!.

الّشخص يف زمان  الّشّك يف حقيقة وجود هذا  إىل  يدعونا  كّل ذلك وغريه  إّن 

الّنبّي، وأنّه شخصيٌّة مختلقٌة ال واقع لها.
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خامًسا: القرآن والّنصوص املسيحّية:

يذكر غريفيث يف مقام املقارنة بني الّنّص القرآيّن والّنصوص اإلنجيليّة، مجموعة 

نقاٍط تُشري إىل عدم دقّة الّنقل القرآيّن ملعلوماته، أو عدم أمانته يف نقلها، وعدم 

دقّته يف بيان عقائد املسيحيني، ما خالصته:

 ،إّن القرآن الكريم يذكر بعض القضايا والقصص التي تتعلّق بالّسيد املسيح

وعقائد املسيحيني عىل ثالثة أنحاء: منها ما يناظر املعلومات والرّسديات الواردة يف 

اإلنجيل الرّشعي )القانوين(. ومنها ما يناظر املعلومات الواردة يف األناجيل املنحولة 

املبكرة.  املسيحيّة  التّقاليد  يف  متوافرًة  كانت  التي  واملعلومات  فيها(،  )املشكوك 

ومنها ما ليس له ما يناظره يف الّنصوص املسيحيّة. ويخلص من ذلك إىل أّن بعض 

املسلمني، بل عاّمتهم، يتّهمون املسيحيني بتحريف اإلنجيل األصيل، الذي يتحّدث 

عنه القرآن. وال بّد من معالجة هذه اإلشكاليات الثالثة، مبا يتيحه املقام والوقت، 

لنتبنّي مدى صّحتها أو عدمه، وبيان الحق فيها، فنقول:

التّغيري يف  يعني  التّحريف  بأّن  أّواًل،  القول  بّد من  ال  اإلنجيل:  1. يف تحريف 

اللّفظ أو يف املعنى. وهذا يستلزم وجود األصل ليمكن القول بتحّقق التّحريف، 

فإذا مل يكن األصل موجوًدا فال معنى للقول بوقوع التّحريف، وإّنا هو تبديٌل أو 

حذٌف وإلغاٌء.

والتّحريف تارًة يكون بالّزيادة والّنقيصة يف الكالم فيتغرّي املعنى تبًعا له. وأخرى 

يكون تحريًفا يف مراد املتكلّم، مع املحافظة عىل األصل من حيث تركيبه اللّغوي.

أ. ثبوت الّتحريف:

أخرى  مقابل  ومسلّمًة، يف  وفرضها صحيحًة  أناجيل رشعيٍّة،  بوجود  القول  إّن 

غري رشعيٍّة أو مشكوٍك فيها، ال يخلو من مصادرة عىل املطلوب، ومجانبة للحقيقة.

قد  األربعة  األسفار  هذه  أّن  املسيحيون،  عليه  تسامل  والذي  املعلوم  من  فإّن 

كُتبت بعد ارتفاع الّسيد املسيح بزمن. ويقول املسيحيون إنّها دّونت يف أواخر 
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القرن األّول وأوائل القرن الثاين للميالد. إاّل أّن هذه الّدعوى تفتقر إىل الّدليل، أو 

القرائن املثبتة لها، فإّن الوثائق واألدلّة املوجودة تدّل عىل عدم وجود أّي أثٍر منها، 

يعود إىل ما قبل القرن الثالث للميالد، أي أنّها ترجع إىل فرتة ما قبل مجمع نيقيا، 

الذي انعقد يف سنة 325م بقليٍل أو أثناءها. وهو الذي أقّر رشعيّة هذه األناجيل 

دون غريها.

كام أّن أقدم مخطوطة اكتشفت لها هي املخطوطة السينائيّة، التي اكتشفت 

يف دير القّديسة كاترينا يف صحراء سيناء، ويرجع تاريخ كتابتها إىل القرن الخامس 

امليالدي]]]، وفيها اختالٌف كثرٌي عن الّنسخ املوجودة، من حيث الّزيادة والّنقيصة. 

هذا مع إقرار اآلباء أّن األناجيل كانت تزيد عىل األربعني إنجياًل، منع العمل بها 

واقتناؤها، وأّن تاريخ كتابة بعضها يعود إىل القرن األّول امليالدي، أي أنّها أسبق زمًنا 

من األناجيل األربعة املعرتف بها.

املسيحيني  التّحريف، من كتابات  إثبات  تارًة يكون حول  فالكالم  وكيف كان، 

أنفسهم. وأخرى عن نسبة التّحريف إىل القرآن الكريم.

ب. اعرتاف الكهنة بالّتحريف:

الكتب  هذه  مؤلّفي  بأّن  اإلقرار  إىل  فمضافًا  األوىل،  املسألة  إىل  بالنسبة  أّما 

مجهولون]]]، فيكفي أن نذكر نّصني لهم يف إثبات ذلك:

أنفسهم، حني  املؤلّفني  قبل  من  بالتّحريف  بسرتس  سليم  األب  اعرتف  ]-لقد 

رّصح بأّن إنجيل مرقس هم أقدم األناجيل، وأّن متى استند إليه يف كتابة إنجيله، 

وقد ورد فيه أّن بطرس قال للّسيد املسيح: »أنت املسيح«، فزاد فيها متى 

قوله: »ابن الله الحي«، وإّن إضافة متى لهذه العبارة كانت ليعلن أّن ليس إميان 

بألوهيّة  األوىل  والكنيسة  والرسل  بطرس  إميان  بل  يسوع،  حياة  أثناء  يف  بطرس 

املسيح من بعد قيامته]]].

]]]. راجع: إسامعيل، حاتم: صلب املسيح يف اإلنجيل، ال ط، بريوت، املركز اإلسالمي للدراسات، 999]، ص 4]-5].

]2]. تعرضنا لهذا البحث يف كتاب »صلب املسيح يف اإلنجيل«، ص 3] وما يعدها. 

]3]. بسرتس، سليم: الالهوت املسيحي واإلنسان املعارص، الطبعة الثانية، منشورات املكتبة البولسية، بريوت، 989]، ج]، ص32].
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وهذا الترّصيح وإن كان جزئيًّا ويف مورٍد واحٍد، إاّل أنّه يدّل رصاحًة عىل وقوع 

معتقٍد  أهّم  إىل  ناظٌر  ألنّه  فيه؛  تحريٍف  أخطر  التّحريف، كام يكشف عن  أصل 

الّدعوة  مبا هو مضمون  بالجهل  للتالميذ  اتّهاًما  يتضّمن  أنّه  كام  املسيحيني.  عند 

املسيحيّة، بل األساس فيها، وهو أنّهم مل يعلموا أّن الّسيد املسيح ابٌن لله تعاىل، 

إاّل بعد صلبه وقيامته، التي مل تثبت يقيًنا، إذ التي جاءت بها مريم املجدلية، ومل 

يصّدقها التاّلميذ أّول األمر واتّهموها بالهذيان. وهو مناٍف لألوسمة التي منحهم 

إيّاها الّسيد املسيح يف حياته.

2- وقال اآلباء اليسوعيون يف املدخل إىل العهد الجديد، إنّه قد زيد فيه وأنقص 

منه مرّات عديدة عىل يد الّنّساخ، حتى »كان الّنّص الذي وصل إىل عهد الطّباعة 

مثقاًل مبختلف ألوان التّبديل ظهرت يف عدٍد كبريٍ من القراءات«. وخلصوا إىل القول 

ا  الوصول أن يقيموا نصًّ الّنصوص، هو محاولة  إليه علم نقد  بأّن غاية ما يهدف 

أقرب ما يكون إىل الّنص األصيّل، وال يرجى بحاٍل من األحوال الوصول إىل الّنّص 

املّقدس،  الكتاب  تحريف  يف  املسيحيني  الالّهوتيني  وشهادات  نفسه]]].  األصيّل 

إسكات  محاولة  يف  ذلك،  يف  بعضهم  جادل  وإن  جًدا،  كثرية  بنصوصه  والتاّلعب 

الّنّقاد، واملسلمني منهم عىل وجه الخصوص.

2. القرآن وتحريف اإلنجيل:

الكريم  للقرآن  اإلنجيل  تحريف  نسبة  وهي  الثانية،  للمسألة  بالّنسبة  وأّما 

واملسلمني، فنقول:

 ،املسيح الّسيد  عىل  أُنزل  الذي  اإلنجيل  عن  يتحّدث  الكريم  القرآن  إّن 

واملسيحيون ال يعتقدون بنزول كتاٍب باسم اإلنجيل عىل الّسيد املسيح، وإّنا 

يقولون كام تقّدم أّن تعليمه كان شفويًّا، وأّن الذين كتبوا اإلنجيل أناٌس آخرون 

غريه، وهذا التّوصيف ينطبق عىل األناجيل األربعة، كام عىل األناجيل األخرى.

]]].  العهد الجديد، الطبعة الثالثة، بريوت، دار املرشق، 994]، ص 3].
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وليس معنى ذلك أّن هذه األناجيل خاليٌة من تعاليم الّسيد املسيح، التي 

أُنزلت عليه، وأراد إيصالها إىل بني إرسائيل، وتصحيح ترشيعات التّوراة يف أذهانهم. 

بعض  تشتمل عىل  أنّها  إاّل  الرّجال،  إىل غريه من  نسبتها  الّرغم من  بل هي عىل 

الترّشيعيّة، حيث  تعاليمه ووصاياه األخالقيّة، رغم خلوها من األحكام والقوانني 

اكتفت بالتّعاليم التّوراتيّة.

يتحّدث  الذي  لإلنجيل  مغايٌر  الكريم  القرآن  عنه  يتحّدث  الذي  فاإلنجيل 

بتحريف  الكريم يصفهم  القرآن  بأّن  للقول  أّي معنى  يبقى  املسيحيّون عنه، فال 

اإلنجيل يف  إىل  االستناد  الكريم يطلب منهم  القرآن  أّن  يّدعون. مع  اإلنجيل كام 

َّْم  ل َوَمن   ۚ فِيهِ   ُ الَّ نَزَل 
َ
أ بَِما  ِنيِل  اْلِ ْهُل 

َ
أ َوْلَْحُكْم  تعاىل:  قال  كافّة،  شؤونهم 

.[[[ وَلٰئَِك ُهُم الَْفاِسُقوَن
ُ
ُ فَأ نَزَل الَّ

َ
َيُْكم بَِما أ

الّسيد  اإلنجيل عىل  بنزول  يعرفون  كهنتهم  أّن  تدّل عىل  املباركة  اآلية  وهذه 

يَْنا  املسيح من عند الله تعاىل، بدليل اآلية السابقة عليها، وهي قوله تعاىل: َوَقفَّ

ِنيَل فِيهِ  قًا لَِّما َبنْيَ يََديْهِ ِمَن الَّْوَراةِ ۖ َوآتَيَْناهُ اْلِ ٰ آثَارِهِم بِعِيَس ابِْن َمْرَيَم ُمَصّدِ َعَ
.[[[قًا لَِّما َبنْيَ يََديْهِ ِمَن الَّْوَراةِ َوُهًدى َوَموِْعَظًة ّلِلُْمتَّقِنَي ُهًدى َونُوٌر َوُمَصّدِ

أنّه  فيه  شّك  ال  ماّم  فإّن  اإلنجيل،  حرّفوا  بأنّهم  القول  عليهم  ينطبق  مل  وإذا 

يصدق عليهم أنّهم أخفوه، وكتبوا أسفاًرا أخرى أطلقوا عليها اسم اإلنجيل ونسبوها 

إىل الله تعاىل؛ إذ يعتقد املسيحيون أّن مؤلّفي تلك األناجيل حّرروها بإلهاٍم من 

الله تعاىل، أي بوحٍي منه تعاىل. وفرٌق واضٌح بني القول بالتّحريف والقول بنفي 

نزول كتاٍب عىل الّسيد املسيح أصاًل، وأّن تعليمه كان شفويًّا، معرًّضا للزّوال لوال 

ِيَن  هؤالء الكتبة، والذي ميكن أن يقال فيهم إنّهم مصداٌق لقوله تعاىل: فََويٌْل ّلذِلَّ

قَلِيًل ۖ  َثَمًنا  بِهِ  وا  لَِيْشَتُ  ِ ِعنِد الَّ ِمْن  َهَٰذا  َيُقولُوَن  ُثمَّ  يِْديِهْم 
َ
بِأ الِْكَتاَب  يَْكُتُبوَن 

.[[[ا يَْكِسُبوَن َُّهم ّمِمَّ يِْديِهْم َوَويٌْل ل
َ
ا َكَتَبْت أ َُّهم ّمِمَّ فََويٌْل ل

]]].  سورة املائدة، اآلية 47.

]2].  سورة املائدة، اآلية 46.

]3].  سورة البقرة، آية 79.
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وماذا عن إنجيل برنابا]]]؟

إىل  تاريخه  يرجع  اإلنجيل  هذا  إّن  وقال  برنابا،  إلنجيل  غريفيث  تعرّض  ثّم 

القرن الّسادس عرش؛ حيث وجدت نسخٌة منه باللّغة اإليطاليّة، ثم زعم أّن بعض 

املسلمني يّدعون أنّه حافظ عىل اإلنجيل األصيل الذي تحّدث عنه القرآن، مع أنّه 

ليس له أصٌل قديٌم.

ونقول: إّن أحًدا من املسلمني مل يكن يعرف شيئًا عن هذا اإلنجيل، وال ورد اسمه 

عىل لسان أّي منهم، قبل أن يرتجمه إىل العربيّة الدكتور خليل سعادة ويطبع يف 

مرص يف أوائل القرن العرشين امليالدي. ومع أّن الكتاب كان منشوًرا ومشتهرًا باللّغة 

االنكليزية وغريها، إاّل أنّه مل ترصد أيّة رّدة فعٍل ضّده من قبل املسيحيني. حتى إذا 

صدرت الرّتجمة العربية ثارت ثائرة املسيحيني العرب، وحملوا عليه حملًة شعواء، 

الكتاب، نرصًة لدينه ومعتقده،  أّن بعض املسلمني قد كتب هذا  وأخذت مقولة 

تشّق طريقها إىل الوجود، فانترشت بني الباحثني منهم.

والترّبير األهم لهذا القول، أّن نسخته قد اكتشفت يف القرن السادس عرش، يف 

مكتبة البابا سكتس الخامس يف الفاتيكان، ثم اختلست منه، وقد وجد عليها بعض 

التّعليقات باللّغة العربية، بأسلوٍب رديٍء، يكشف عن قلّة معرفة بالعربيّة. فجعل 

الباحثون املسيحيون ذلك دلياًل عىل أّن كاتب اإلنجيل رجٌل مسلٌم، خصوًصا وأنّه مل 

توجد نسخٌة أخرى من هذا اإلنجيل بغري اإليطاليّة، سوى نسخٍة وجدت يف القرن 

له  وليس  العهد،  حديث  كتاٌب  أنّه  ذلك  من  فاستنبطوا  أسبانيا،  يف  الثّامن عرش 

جذور تاريخيّة. إاّل أّن هذا االستدالل واالستنتاج مجانٌب للحقيقة التّاريخيّة. فقد 

ورد أّن البابا جيالسيوس األّول، والذي تربّع عىل عرش البابويّة سنة 492 ميالديّة، 

أصدر أمرًا منع فيه قراءة بعض الكتب، وذكر من جملتها »إنجيل برنابا«]]].

]]].  لقد بحثنا هذا املوضوع يف ندوة بحثية يف كلية الالهوت يف الرشق األدىن يف بريوت، بتاريخ 24 شباط ]]20م، وطبع يف 

كتاب مقاالت يف الفكر والدين، ج 2، ص 85]، تحت عنوان »إنجيل برنابا يف ميزان االعتبار.

]2].  د. خليل سعادة، مقدمة ترجمة إنجيل برنابا، ص: ل.
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وهذا إن دّل عىل يشٍء، فإّنا يدّل عىل وجود األصل القديم لهذا اإلنجيل، أي 

أنّه يرجع إىل ما قبل اإلسالم بأكرث من قرن من الزمن، فال ميكن أن يكتبه مسلٌم 

يف الخامس عرش أو السادس عرش، وهذا واضح. والاّلفت أّن بعض آباء الكنيسة، 

أنّه  إاّل  البابوي،  األمر  لهذا  تعرّض  اإلنجيل،  لهذا  القديم  األصل  تزييف  مقام  ويف 

علّق عليه بقوله: »ولكّنه مجرّد اسٍم فقط. فليس أحد من املسيحيني أو املسلمني 

أو اليهود، يذكر هذا اإلنجيل أو يستشهد به... والّدليل أيًضا عىل أّن ذكر إنجيل 

برنابا يف قرار البابا جيالسيوس مدسوٌس أّن تحريم املطالعة لكتاٍب يدّل عىل شهرته 

وخطره، وال أحد يعرفه يف زمن جيالسيوس أو قبل القرآن أو بعده، حتى زمن األخ 

مارينو –أي مكتشف اإلنجيل ومختلسه من مكتبة البابا سكتس الخامس- يف أواخر 

القرن السادس عرش، فأين خطره لتحرميه«]]].

أّي عاقٍل ال ميكن أن يتصّور أن  الحقيقة من غريب االستدالل، فإّن  وهذا يف 

يكون جيالسيوس قد حرّم قراءة كتاٍب ال وجود له، بل ال يعرف أحٌد عنه شيئًا يف 

حينه. إاّل أن يكون قد تنبّأ بحدوثه بعد أكرث من عرشة قرون، وهو أمٌر غري محتمٍل. 

إاّل أن يكون هذا البابا مبثّل هذه البساطة والّسذاجة.

بل إّن ذكره كتابًا عىل فرض وجوده، ال يتمتّع بأهميٍّة وخطٍر خاّصني، ال يُحتمل 

أن يصدر أمرًا مبنعه؛ ألّن ذلك مدعاة إىل البحث عنه والتّأّمل فيه، وهو يعني انقالب 

التّحذير إىل دافعٍ للبحث عنه، ورمّبا إىل العمل به، وهو يف غري مصلحة الكنيسة، كام 

؛ ألّن هذه  ال يخفى. مضافًا إىل كونه ال يعرف أحد عنه شيئًا، فهو أمٌر طبيعيٌّ ومنطقيٌّ

األمور والقرارات، تشّكل رسًّا من األرسار الكنسية، التي ال يتاح االطاّلع عليها، إاّل لرجال 

الكنيسة أنفسهم، فإنّه بعد مجمع نيقيا سنة 325 ميالدية، أحرقت ومنعت كثرٌي من 

الكتب واألسفار، وألقيت الحرم الكنسية عىل العاملني بها واملرّوجني لها.

ولهذا كشفت اآلثار من مقابر الكهنة كثريًا من هذه الكتب املمنوعة واملحرّم 

]]].  الحداد، األب يوسف: إنجيل برنابا شهادة زور عىل القرآن الكريم، ط2، بريوت، املكتبة البولسية، 990]، ص26.
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قراءتها والتّداول بها، إذ كانت تدفن معهم عند موتهم، خوفًا من بطش الكنيسة.

وأّما كونه مدسوًسا يف قرار البابا، فهو أشّد غرابًة، وأكرث سخًفا مام سبق؛ ألّن 

معناه أن يكون الذي دّس مثل هذا االسم الذي مل يكن له وجود حتى فرتٍة متأّخرٍة، 

وإّما أن يكون أحد البابوات، أو أحد أمناء رّس الكنيسة قام بذلك، ملا تقدم من أنّها 

أرساٌر ليس ألحٍد أن يطّلع عليها من خارج الجهاز الكنيس.

يُضاف إىل ما تقّدم، ما ذكرته صحيفة السفري اللّبنانيّة، يف العدد 2]2]، والصادر 

يوم االثنني بتاريخ 27 شباط 2]20م. املوافق 5 ربيع الثاين سنة 433]هـ.: أنّه تّم 

تاريخها إىل ما قبل  الرّسيانيّة، يرجع  باللّغة  العثور عىل نسخٍة من هذا اإلنجيل 

تتّفق يف  الزّمان، وهي  اإلسالم بحوايل قرن من  قبل  أنّها نسخت  أي  500] سنة، 

مضامينها مع الّنسخة املعروفة منه. وهذا ما دعا البابا بنديكتوس السادس عرش 

إىل املطالبة بفحص الّنسخة املكتشفة.

وهذا يدّل عىل أّن الّنسخة أصيّلٌة؛ ألنّها محّررٌة باللّغة الرّسيانيّة اآلراميّة التي 

كان الّسيد املسيح يتكلّم بها، كام اعرتف بذلك بعض آباء الكنيسة؛ حيث قال 

إنّه كان يدعو الّناس باللّغة اآلراميّة بلهجتها الغربيّة أو الرّسيانيّة]]]. إالّ أّن ذلك ال 

يعني االلتزام بوثاقتها، أو قبول ما فيها عىل أنّه الحّق، فإّن شأن هذا اإلنجيل شأن 

سائر األناجيل األخرى من جهة الوثاقة؛ ألنّه ليس الكتاب الذي أنزل عىل الّسيد 

املسيح من عند الله تعاىل، بل هو واحٌد من األناجيل األربعني التي كتبت 

سرية الّسيد املسيح وبعض أعامله وعظاته ومعجزاته، والتي ال يختلف عن غريه 

الّسيد  أنّه أقرب إىل روح دعوة  إاّل مبا ميكن أن يكون أقرب إىل الحقيقة، مبعنى 

املسيح، وليس إنجيل املسيح نفسه.

3. اإلنجيل يف القرآن:

وهنا يرد الّسؤال املهّم، وهو أنّه طاملا أّن األناجيل املوجودة -سواء منها املعرتف بها 

]]].  الحداد، يوسف درة: القرآن دعوة نرصانية، بريوت، املكتبة البولسية، ص 94.
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أو املنحولة واملكتشفة- مغايرٌة إلنجيل الّسيد املسيح، فأين هو اإلنجيل الذي أنزل 

عليه، وما هو مصريه، وهل هو محفوظ أم زال عن صفحة الوجود؟ وإذا مل يكن محفوظًا 

فكيف تقوم الحّجة عىل املسيحيني، والكالم نفسه يجري بالّنسبة إىل اليهود والتّوراة؟

ويف مقام اإلجابة عن ذلك نقول: إّن حقيقة اإلنجيل ومضمونه، وكذلك ما يتعلّق 

 ودعوته، قد ذُكرت يف القرآن الكريم؛ ذلك أّن دعوته بحياة الّسيد املسيح

ككّل دعوٍة دينيٍّة، ال بّد وأن تشتمل عىل عقيدٍة ورشيعٍة وأخالٍق، وال بّد من االلتزام بها، 

ليصّح وصف املرء أنّه منتٍم إليها. وملّا كان دين الله واحًدا منذ بدء الخليقة، وإليه دعا 

وَْحيَْنآ 
َ
ِٓى أ ٰ بِهِۦ نُوًحا َوٱلَّ َع لَُكم ّمَِن ٱدّلِيِن َما َوصَّ كّل األنبياء، كام قال تعاىل: َشَ

 ،[[[ِقُواْ فِيه قِيُمواْ ٱدّلِيَن َوَل َتَتَفرَّ
َ
ْن أ

َ
ۖ  أ يَْنا بِهِۦٓ إِبَْرٰهِيَم َوُموَسٰ وَِعيَسٰٓ إَِلَْك َوَما َوصَّ

فإّن مضمون دعوة الّسيد املسيح موجودة يف القرآن الكريم.

بيان ذلك:

إّن العقيدة واحدٌة عند جميع األنبياء، وهي اإلقرار لله تعاىل باأللوهيّة والّربوبيّة 

للعاملني، وأنّه سبحانه خالُق كّل يشء، واإلميان بالرّسل واليوم اآلخر. قال تعاىل: آَمَن 

ِ َوَمَلئَِكتِهِ َوُكُتبِهِ َورُُسلِهِ َل  ّبِهِ َوالُْمْؤِمُنوَن ۚ ُكٌّ آَمَن بِالَّ نزَِل إَِلْهِ ِمن رَّ
ُ
الرَُّسوُل بَِما أ

.[[[َطْعَناۖ  ُغْفَرانََك َربََّنا ِإَوَلَْك الَْمِصرُي
َ
َحٍد ّمِن رُُّسلِهِۚ  َوقَالُوا َسِمْعَنا َوأ

َ
ُنَفّرُِق َبنْيَ أ

وأّما الرّشيعة فيمكن أن تختلف وتتغرّي تبًعا لتغرّي املجتمع الذي تنزّل إليه، فإّن لكّل 

مجتمعٍ عاداٍت وتقاليَد خاّصًة به، فيُنزّل الله تعاىل لهم ما يُصلح حالهم وينسجم مع 

عقلهم وثقافتهم.

للّسيد املسيح فإنّه ملّا أرسل إىل بني إرسائيل، وهم يرون أنفسهم  وبالّنسبة 

مرتبطني مبوىس، فقد جاء مصّدقًا ملا ورد فيها من تعاليم وقوانني، دون أن ينسخها 

ائِيُل  َم إِْسَ ائِيَل إِلَّ َما َحرَّ َِن إِْسَ َعاِم َكَن ِحلًّ ّلِ إاّل بعض أحكامها، قال تعاىل: ُكُّ الطَّ

.[[[تُوا بِالَّْوَراةِ فَاتْلُوَها إِن ُكنُتْم َصادِقنَِي
ْ
َل الَّْوَراةُۗ  قُْل فَأ ن ُتزَنَّ

َ
ٰ َنْفِسهِ ِمن َقبِْل أ َعَ
]]]. سورة الشورى، اآلية 3].

]2].  سورة البقرة، اآلية 285.

]3].  سورة آل عمران، اآلية 93.
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بعض  بتحريم  تعاىل،  الله  عاقبهم  الحّق  جاّدة  عن  إرسائيل  بنو  انحرف  ملّا  أنّه  إاّل 

الطيّبات عليهم، وهي التي كانت يف األصل حالاًل لهم، تبًعا ملا التزم به إرسائيل، قال 

َعن  هِْم  َوبَِصّدِ لَُهْم  ِحلَّْت 
ُ
أ َطّيَِباٍت  َعلَيِْهْم  ْمَنا  َحرَّ َهاُدوا  ِيَن  الَّ ّمَِن  فَبُِظلٍْم  تعاىل: 

.[[[ َكثرًِيا ِ َسبِيِل الَّ
ثم إنّه تعاىل ملّا أرسل الّسيد املسيح إليهم، وأراد أن يُخّفف عنهم ويرحمهم، 

فجاء لهم باآليات والبيّنات، ورفع عنهم حرمة بعض الطيّبات التي كانت ُحرّمت عليهم 

ِي  ِحلَّ لَُكم َبْعَض الَّ
ُ
َوِل لَِّما َبنْيَ يََديَّ ِمَن الَّْوَراةِ  قًا  بظلمهم، قال تعاىل: َوُمَصّدِ

ِطيُعوِن]]]. وال تخلو هذه 
َ
َ َوأ ّبُِكْم فَاتَُّقوا الَّ ُحّرَِم َعلَيُْكْم ۚ وَِجئُْتُكم بِآيٍَة ّمِن رَّ

اآلية الرّشيفة من اإلشارة إىل إقناعهم مبا يدعوهم إليه من انتظار ملكوت الله بالّنبّي 

املوعود. وهكذا تحّقق دين الله الواحد والثّابت. وأّما األخالق والّسلوكيات األخالقيّة، 

.فقد حفظت عرب الّسّنة الّنبويّة الرّشيفة عن الّنبّي األعظم

4. املسيحّيون والقرآن:

ولكّن املسيحيني ال يؤمنون بالقرآن الكريم، فال ميكنهم الرّجوع إليه واالحتكام 

عنده يف قضايا الّسيد املسيح، فقد يقال بناء عىل ذلك إنّه ال حّجة عليهم يف 

إثبات الحّق والرّكون إليه، مام يفقده االحتجاج عليهم.

والجواب: إّن عدم إميانهم وعدم قبولهم للقرآن الكريم، ال يعني سقوط الحّجة 

عنهم؛ ألّن امليزان يف إثبات الحّق هو العقل. وقد خاطب القرآن الكريم العقل أّواًل 

وبالّذات، ودعا إىل تحكيمه، للوصول إىل الحّق، مضافًا إىل الفطرة التي فطر الناس 

أيّة نتيجٍة مرضيٍّة. يُضاف إىل ذلك مالحظة  عليها، ولوالهام مل ميكن الوصول إىل 

الظّروف واملالبسات التي رافقت الّدعوة اإلسالميّة، والتي تُؤكّد صّحة املعلومات 

القرآنيّة املتعلّقة بالّشؤون كافّة. فإّن نزول القرآن الكريم يف بيئة وقوم ال يعرفون 

الواقع  يبنّي  التي  العلوم  مستقبل  عن  وال  الّسابقة،  والحضارات  األمم  عن  شيئًا 

]]]. سورة النساء، اآلية 60].

]2]. سورة آل عمران، اآلية 50.
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صدقها مع األيّام، بل مطابقتها مع ما هو موجوٌد عند أهل الكتاب كاٍف يف إثبات 

الّناظر إىل اإلسالم وعدمه.  انتامء  الّنظر عن  إليها، بغّض  الرّجوع  صدقها وإمكان 

 ،وقد ذكر القرآن الكريم كثريًا من األمور التي أحاطت ببعثة الّسيد املسيح

وكثرٌي منها مبثوٌث يف مختلف األناجيل القانونيّة وغريها، وكّل ذلك مل يكن معروفًا، 

النحصار هذه املعرفة بالكهنة ورجال الكنيسة. إذ كانت ترجمة األناجيل محظورًة 

حينها، وخصوًصا تلك األناجيل املساّمة »منحولة«، والتي كانت مخفيًّة أو ضائعًة، 

فإّن فرض عدم صّحتها ال يعني عدم صّحة كّل ما احتوته من معلومات، سواء عن 

القانونيّة مل تتعرّض ليشٍء من  الّسيد املسيح أو غريها. فإّن األناجيل  دعوة 

طفولة الّسيد املسيح وحياته قبل بعثته الرّشيفة، ووالدته اإلعجازيّة، بل مل 

الحّق  عن  الباحث  إليها  يحتاج  أموٌر  وهي   .العذراء الّسيدة  لحياة  تتعرّض 

القضايا،  لهذه  الكريم  القرآن  ذكر  فإّن  وصّحتها.  الّدعوى  صدق  مدى  إثبات  يف 

وتفصيلها، رغم إخفائها منذ قروٍن، وكشفه الّنقاب عنها، لهو دليٌل كاٍف عىل صّحة 

ما ورد فيه، ملن أعمل عقله، وتأّمل يف ذلك.

ومع ذلك يكفي يف البحث عن الحقيقة تأّمل األناجيل القانونيّة بعني العقل 

بحقيقة  تصديقهم  ولزوم  عليهم،  الحّجة  إلقاء  يف  العاطفي،  االنحياز  وعدم 

دعوته، وأنّها تخالف معتقدات املسيحيني يف املسائل العقائديّة، التي اعتقد 

بها ودعا إليها.
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خالصة واستنتاج:

بعد هذه الجولة القصرية تتبنّي لنا حقائق مهّمة عّدة ملن تأّمل بها، وهي عىل نحو 

العموم:

األوىل: إّن القرآن الكريم حني يتحّدث عن اإلنجيل، إّنا يتحّدث عن اإلنجيل الذي 

أناٌس  كتبها  التي  األناجيل  عن  يتحّدث  وال   ،املسيح الّسيد  عىل  تعاىل  الله  أنزله 

مجهولون بأشخاصهم وهوياتهم، وتاريخ كتابتهم لهذه الكتب، التي أطلقوا عليها اسم 

اإلنجيل.

الّثانية: إّن هذه األناجيل املنسوبة إىل أشخاٍص آخرين غري املسيح من أناٍس 

ينتسبون إليه، ويّدعون أنّهم يؤرّخون له، قد احتفظت ببعض الحقيقة، وبالتايل فهي 

أريد  التي  العقائد  تعاليمه ومعجزاته وأعامله، كتبت إلثبات بعض  ليست خاليًة من 

 سريته لكّل  تتعرّض  ومل  الحق.  أنّها  عىل  بها  ويعتقدوا  يعتنقوها  أن  للمسيحيني 

أخر كثرية صنع  يوحنا: »وآيات  إنجيل  كاتب  به وبأعامله، فقد كتب  يرتبط  ما  ولكّل 

املسيح قدام تالميذه مل تكتب يف هذا الكتاب، وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع 

هو املسيح ابن الله وليك تكون لكم إذ آمنتم حياة باسمه«]]].

يف  الكريم  القرآن  تصّدق  الكنيسة  أقرّتها  والتي  نفسها،  األناجيل  هذه  إّن  الّثالثة: 

الّشبيه والرّشيك،  تعاىل، وتنزيهه هن  الله  للدين، وهي: توحيد  الكلّيّة  إثبات األصول 

وأنّه  سبقوه،  الذين  باألنبياء  والتّصديق  الّنبّوة  تثبت  كام  املخلوقني.  كّل صفات  وعن 

رسوٌل أرسله الله تعاىل إىل بني إرسائيل، مصّدقًا ملا بني يديه من التّوراة، وأنّه مل يخرج 

عن تعاليم التّوراة يف أصول العقائد، وإرجاع بني إرسائيل إىل جاّدة الّصواب من خالل 

]]].  إنجيل يوحنا: 20/ 30-]3.
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تأكيده عىل  الترّشيعيّة. كذلك جاء  التّوراة، وإن تغرّيت بعض أحكامها  تعاليم  تطبيق 

اإلميان بالحياة اآلخرة والحّث عىل العمل من أجل الوصول إليها والحصول عليها.

الرّابعة: ولعلّها األصل يف دعوته املباركة، وهي البشارة بالرّسول اآليت من بعده، تارة 

باإلشارة والتلميح، وأخرى بالكناية، وثالثة بالترّصيح باسمه الرشيف »أحمد«. فتارة عرّب 

عنه مبلكوت الله تعاىل، وبيان مواصفات هذا امللكوت وتقريبه إىل أذهانهم، وثالثة بذكر 

اسمه الرّشيف بعدما بنّي لهم أنّهم ليسوا هم الذين يقيمون امللكوت، بل نسل إسامعيل 

الذين حاول اليهود أن يبعدوه عن دائرة األحداث، فعرّب عنه بالحجر الذي رفضه البّناؤون 

وصار رأس الزّاوية، حتى وصل به الحال إىل الترّصيح باسمه، مام دفعهم إىل العمل عىل 

.قتله والخالص منه. وذلك تصديٌق ملا جاء به القرآن الكريم يف الحديث عنه

يكن  فإنّه مل  الكريم،  القرآن  نقٍض عىل  اإلسالم من  أعداء  افرتضه  ما  إّن  الخامسة: 

دقيًقا وال أميًنا يف الحديث عن الّسيد املسيح وهو ناشٌئ عن رؤيٍة سابقٍة، وغري 

موضوعيٍّة عن اإلسالم، وتشتمل عىل تضليٍل مستنٍد إىل مسلاّمٍت ال تثبت أمام البحث 

إليه،  يسعون  الذي  للهدف  خدمًة  الكذب،  تعّمد  باب  من  ذلك  كّل  ولعّل  العلمي. 

ويعملون ألجله مبختلف الوسائل التي ميكنهم استخدامها، إلبطال الّدين الحق، وتضليل 

الّناس وإبعادهم عنه.

فإذا كان الكذب مدعاًة للفخر من أجل الوصول إىل الغاية املرجّوة والهدف املنشود 

عندهم، سواء من قبل قديسيهم، أو من قبل املفكرين منهم، فال ميكن االطمئنان إىل ما 

يزعمونه من املوضوعيّة والبحث العلمي ألجل الوصول إىل الحقيقة. اللّهّم إاّل القليلني 

الخارج،  من  إليها  ونظروا  املسيحيّة،  التّعاليم  عن  ابتعدوا  الذين  من  وخاّصة  منهم، 

فأخذوا يبحثون عن الحقيقة بصدق، وهم قلّة.

بل كيف تطمنئ الّنفس إىل اهتداء بولس املزعوم، بعد ما رّصح بأنّه مل يأخذ اإلنجيل 
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الذي يُبرّش به من أحٍد من التالميذ، وال رأى الّسيد املسيح قبل ارتفاعه، وزعم أّن 

املسيح تجىّل له بعد رحيله بسنوات.

أال ميكن أن يكون ذلك من جملة أكاذيبه من أجل الهدف الذي سعى إليه جاهًدا 

من مالحقة املهتدين من بني إرسائيل؟

والحمد لله رب العاملني.
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التحّي املعريف يف موسوعة ليدن القرآنّي�ة 
)مداخل األنبي�اء أنموذًجا(

السيد يعقوب امليايل]]]

ملّخص البحث

إّن املراد من التحيّز املبحوث عنه هنا، هو محاولة الكاتب سوق القارئ إىل فكرٍة 

معيّنٍة، هو يريدها ويسوقها من دون أن يشعر القارئ واملتلّقي بذلك. فالكاتب 

يفهم األشياء وفق ما مُتليه عليه منظومته املعرفيّة، وال يستطيع أن يتخلّص من 

املرجعيّة الثّقافيّة واملعرفيّة التي ينتمي إليها يف فهم األشياء واألفكار، ويحاول من 

جهٍة أخرى أن يقّدم هذا الفهم عىل أنّه فهٌم محايٌد، وهو خالف الواقع، بل هو 

متحيٌّز إىل بيئٍة معرفيٍّة ومنهٍج معريفٍّ محّدٍد.

ومثل هذا التحيّز يربز بشكٍل واضٍح يف الّنتاج الثّقايّف الغريّب يف نظرته إىل الثّقافة 

، وليست موسوعة ليدن  الثّقافة اإلسالميّة بشكٍل خاصٍّ الرّشقيّة بشكٍل عام وإىل 

تتّسم  القرآنيّة  ليدن  موسوعة  أّن  فرغم  التّحيّز،  هذا  من  استثناٍء  محّل  القرآنيّة 

القرآن  الغربيّة يف مجال  الكتابات  باملقارنة مع غريها من  ما  بشكٍل  باملوضوعيّة 

الكريم، إاّل أنّها مل تخلوا من تحيٍّز يف كثريٍ من املوارد، بل نجدها متحيّزًة إىل البيئة 

الثّقافيّة الغربيّة يف فهم القرآن الكريم وبشكٍل واضٍح. 

وقد اتّخذ التّحيّز املعريّف يف موسوعة ليدن القرآنيّة أنحاًء عّدة:

التحيّز يف توظيف املعلومات. ]

]]]. باحث، ومدرس يف الحوزة العلمية يف النجف األرشف يف التفسري وعلوم القرآن.
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 التحيّز للمعلومة الخطأ2. 

التحيّز للرؤية االسترشاقيّة. 3

التأكيد عىل نظريّة التّناص بني القرآن والكتاب املقّدس. 4

التحيّز للرؤية اليهوديّة واملسيحيّة. 5

التحيّز يف استعامل املصطلح. 6

املقدمة

تركّزت  وقد  اإلسالميّة،  واملعارف  للترشيعات  األسايّس  املصدر  القرآن  يعّد 

الّدراسات يف الرّشق والغرب عىل هذا الكتاب اإللهي؛ من أجل الوصول إىل فهمه 

وإدراك مضامينه.

وال شّك أّن تأليف املوسوعات أو دوائر املعارف حول القرآن الكريم عامٌل مهمٌّ 

يف نرش الثّقافة القرآنيّة، كام ويُسّهل األمر عىل الّدارسني والباحثني يف الحصول عىل 

املعلومة التي تخّص القرآن الكريم.

وموسوعة ليدن القرآنيّة إحدى هذه املوسوعات التي حاولت أن تقّدم للباحثني 

بشكٍل عام وللغربيني بشكٍل خاص صورًة مغايرًة من االسترشاق نوًعا ما، من جهة 

املوضوعيّة يف تناول املوضوعات التي متّت دراستها يف هذه املوسوعة. وقد شارك 

يف كتابة هذه املوسوعة العديد من الكتّاب الكبار من املسلمني وغري املسلمني.

باملوضوعيّة  االتّصاف  أصحابها  اّدعى  -وإن  املوسوعة  هذه  يف  جاء  ما  أّن  إاّل 

مقارنًة بكتابات املسترشقني واملنهج االسترشاقي السابق لها- مل يخلو من ترّسباٍت 

استرشاقيٍّة متحيّزة للفكر االسترشاقي عىل مستوى املنهج  واملضمون واملصطلح. 

فعىل مستوى املنهج من الواضح أّن التّعامل كان مع القرآن ومعارفه ال عىل أنّه 

، بل كانت الّنظرة التّاريخانيّة للنّص القرآيّن حارضًة يف عموم املوضوعات  نصٌّ إلهيٌّ
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التحّي املعريف يف موسوعة ليدن القرآنّي�ة )مداخل األنبي�اء أنموذجًا(

االسترشاق  يحّكمه  منهٌج  هي  القرآيّن  الّنّص  وتاريخيّة  املوسوعة،  تناولتها  التي 

واملسترشقون يف دراسة الّنّص القرآيّن.

الفكريّة  خلفيّاتهم  فيها  الباحثون  أسقط  فقد  املضمون  مستوى  عىل  أّما 

والفلسفيّة عىل الكثري من مضامني املوسوعة. أّما عىل مستوى املصطلح فاملفروض 

أن يستعمل املصطلح القرآيّن ألّي معنى ذكره القرآن، إاّل أنّنا نجد يف كثريٍ من املوارد 

استعامل مصطلحات ال تنتمي إىل فكر القرآن، والتّعويض عنها مبصطلحاٍت تنتمي 

إىل بيئٍة أخرى، وعىل سبيل املثال: القّصة يف القرآن الكريم فالتّعريف املناسب لها 

أن يقال: القصص القرآيّن أو القّصة يف القرآن، إاّل أّن التّعبري عن هذا املعنى جاء 

باألسطورة؟!!]]].

والتّعبري باألسطورة عن القصص القرآيّن تعبرٌي متحيٌّز يكشف عن الّنظرة املسبقة 

للقرآن والقصص القرآين، ويحمل رسالًة سلبيًّة للقارئ أو املتلّقي بشكٍل عام عن 

موضوع القصص القرآين بشكٍل خاّص، والقرآن كلّه بشكٍل عام.

أو تعريف األنبياء عىل أنّهم ملوٌك، كام جاء يف تعريف الّنبّي داوود]]]، والّنبّي 

سليامن]]]، وتعريف الّنبّي عيىس عىل أنّه مرشٌد روحيٌّ وصاحب كراماٍت يهودّي]]]، 

وغريها من املصطلحات التي مل ترد يف القرآن الكريم.  

  وكّل هذا نتاج البيئة الثّقافيّة التي كتبت فيها هذه املوسوعة، وهي البيئة 

فهم  املوسوعة  هذه  كتابة  يف  املسلمني  من  املشاركون  وحتّى  الغربيّة،  الثّقافيّة 

هذه  يف  للمشاركة  الّدعوات  توّجه  ومل  الحداثوي،  الفكر  إىل  ينتمون  الغالب  يف 

املوسوعة للكثري من العلامء املسلمني الكبار، ومن أصحاب االختصاص يف الّدراسات 

القرآنيّة الذين ال ينتمون إىل الفكر الحداثوي.

]]]. دائرة املعارف قرآن، ترجمة للفارسية مؤسسة التبليغ اإلسالمي، ط]، طهران، مؤسسة انتشارات حكمت التابعة ملؤسسة 

التبليغ اإلسالمي، 392]ه. ش/ 434]ه. ق، ج]، ص253 وما بعدها.

]2]. م.ن، ج3، ص9.

]3]. م.ن، ج3، 368.

]4]. م.ن، ج3، ص79].
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الذي  املعريّف  التّحيّز  ظاهرة  عىل  الّضوء  نسلّط  أن  البحث  هذا  يف  ونحاول 

اشتملت عليه موسوعة ليدن، ومقترصين البحث عىل املداخل التي تناولت قصص 

األنبياء، ومل نتناول بالبحث كّل قصص األنبياء]]]. 

مفهوم الّتحّيز

املعرفيّة  الّنامذج  يف  املسترتة  الكامنة  القيم  من  مجموعة  التحيّز:  من  املراد 

والوسائل واملناهج البحثيّة التي توّجه الباحث دون أن يشعر بها، وإن شعر بها 

إنّها مجموعٌة من  أي  التخلّص منها.  باملنهج لدرجٍة يصعب معه  وجدها لصيقًة 

القيم التي تحّدد مجال الّرؤية ومسار البحث، وتقّرر كثريًا من الّنتائج عند املتلّقي 

أو الباحث من دون أن يشعر]]].

أو هو تكوين صورٍة أو خريطٍة معرفيٍّة من خالل حذف بعض العنارص، وتضخيم 

البعض اآلخر ومنحها مركزيّة، واستبعاد أو حذف العنارص األخرى، من أجل خدمة 

نوذٍج معريفٍّ يتبّناه الكاتب]]].

وبعبارٍة أخرى إّن الكاتب يحاول أن يسوق القارئ إىل فكرٍة معيّنٍة هو يريدها، 

ويسوقها من دون أن يشعر القارئ واملتلّقي بذلك. 

املعرفيّة وال يستطيع أن  فالكاتب يفهم األشياء وفق ما متليه عليه منظومته 

يتخلّص من املرجعيّة الثّقافيّة واملعرفيّة التي ينتمي إليها يف فهم األشياء واألفكار، 

وهو خالف  محايٌد،  فهٌم  أنّه  عىل  الفهم  هذا  يقّدم  أن  أخرى  جهٍة  من  ويحاول 

الواقع، بل هو متحيٌّز إىل بيئٍة معرفيٍّة ومنهٍج معريفٍّ محّدٍد.

]]]. وذلك ألنّا اعتمدنا عىل الرتجمة الفارسية ملوسوعة ليدن القرآنية، التي جاءت تحت عنوان )دائرة املعارف قرآن(، والتي متت 

ترجمتها من قبل مؤسسة التبليغ اإلسالمي يف إيران يف خمس مجلدات، وقد صدر منها الطبعة األوىل يف أربع مجلدات فقط يف 

سنة 438]ه ، دون املجلد الخامس، وسنتناول مداخل األنبياء التي وردت يف املجلدات األربع دون املداخل األخرى التي احتوى 

عليها املجلد الخامس. وهي املوضوعات واملداخل التي تبدأ بالحروف )ل، م، ن، ه، و، ي(.

]2]. املسريي، عبدالوهاب: إشكالية التحيّز رؤية معرفية ودعوة لالجتهاد، ط2، هريندن فريجينيا- الواليات املتحدة األمريكية، 

املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، 7]4]ه – 996]م، ج] ، ص5 – 6.

]3]. املسريي، عبد الوهاب: العامل من منظور غريب، ال ط، القاهرة، دار الهالل، ]200م، ص20 – ]2.
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ومثل هذا التّحيّز يربز بشكٍل واضٍح يف الّنتاج الثّقايف الغريب يف نظرته إىل الثّقافة 

ليدن  موسوعة  وليس  خاص،  بشكٍل  اإلسالميّة  الثّقافة  وإىل  عام  بشكٍل  الرّشقيّة 

تتّسم  القرآنيّة  ليدن  موسوعة  أّن  فرغم  التحيّز،  هذا  من  استثناٍء  محّل  القرآنيّة 

القرآن  الغربيّة يف مجال  الكتابات  باملقارنة مع غريها من  ما  بشكٍل  باملوضوعيّة 

إىل  متحيّزًة  نجدها  بل  املوارد،  من  كثريٍ  يف  تحيٍّز  من  تخلوا  مل  أنّها  إاّل  الكريم، 

البيئة الثّقافيّة الغربيّة يف فهم القرآن، وذلك عىل مستوى املنهج واالصطالح وكذلك 

األخبار واألفكار.

والتحيّز الذي تّم رصده يف موسوعة ليدن القرآنيّة اتّخذ أشكااًل عّدة، وسنحاول 

بها املوسوعة، وبالخصوص يف  التي جاءت  املتحيّزة  املوارد  نبنّي مجموعًة من  أن 

 . املداخل التي تناولت األنبياء

أّواًل: التحّيز يف توظيف املعلومات 

يف بعض األحيان تكون معلوماتنا صحيحًة، ولكّنها تحتاج إىل التوظيف الصحيح؛ 

ألّن عدم التّوظيف الّصحيح يُذهب الغرض املفيد من هذه املعلومات.

فلقد جاء يف موسوعة ليدن القرآنيّة مجموعًة من املعلومات الّصحيحة حول 

بعض املداخل القرآنيّة، ولكّن توظيفها كان متحيّزًا لخدمة الرؤية اليهوديّة، وهي 

أفكاٌر ال يريدها القرآن الكريم وليست غرًضا له، وإن كانت مطابقًة للواقع، وهو 

ما يُبنّي دور البيئة الثّقافيّة التي كتبت فيها هذه املوسوعة، واألهداف التي وضعها 

القامئون عليها.

أّول  ويف   إبراهيم النبّي  عن  الحديث  يتناول  الذي  املدخل  يف  فمثاًل 

الكالم عنه عرّفت موسوعة ليدن القرآنيّة إبراهيم بأنّه جدُّ إرسائيل )النبّي 

يعقوب(]]].

وهذه املعلومة وإن كانت صحيحًة ومطابقًة للواقع، لكّنها ليست غرًضا للقرآن؛ 

]]]. دائرة املعارف قرآن ،  م.س، ج]، ص 08].
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ألّن القرآن يعرِّف إبراهيم عىل أنّه أحد أنبياء أويل العزم، وهو أبو األنبياء، 

 النبّي محّمد به  ينادي  الذي  بأنّه حنيٌف مسلٌم، واإلسالم  القرآن  وقد وصفه 

امتداٌد لذلك الّدين الذي جاء به إبراهيم. 

يعقوب  إّن  يُقال:  بأن  بإبراهيم  يُعرّف  الذي  يعقوب هو  الّنبّي  أّن  فاملفروض 

حفيد إبراهيم ال العكس كام جاءت به موسوعة ليدن القرآنيّة، حيث إنّهم عرّفوا 

إبراهيم من خالل حفيده يعقوب )إرسائيل(. وهذا يكشف عن الّنظرة املتحيّزة 

من خالل توظيف هذه املعلومة بشكٍل متحيٍّز توهم القارئ وتوّجهه من دون أن 

النبّي إبراهيم، يف حني أّن القرآن  الّنبّي يعقوب أفضل من  أّن  يشعر، فتوحي له 

يحرتم يعقوب النبّي ويعرِّفه عىل أنّه أحد األنبياء، ولكّنه ال يقّدمه عىل إبراهيم من 

حيث األفضليّة، بل يرى أفضليّة إبراهيم عىل الّنبّي يعقوب؛ ألّن إبراهيم من أنبياء 

أويل العزم، وليس يعقوب منهم.

النبّي  خالل  من  يكون  إلبراهيم  الطبيعي  االمتداد  أّن  يرى  القرآن  أّن  كام 

محّمد وليس من خالل يعقوب، كام حاولت املوسوعة اإلشارة إىل هذا اليّشء 

من خالل تعريف النبّي إبراهيم بأنّه جّد إرسائيل. ومن هذه اآليات:

ْسلًِما َوَما 	  انِيًّا َولَِكن َكَن َحنِيًفا مُّ قال تعاىل: َما َكَن إِبَْراهِيُم َيُهودِيًّا َوَل نَْصَ

ِيَن آَمُنواْ  َبُعوهُ َوَهَذا الَِّبُّ َوالَّ ِيَن اتَّ ْوَل الَّاِس بِإِبَْراهِيَم لذَلَّ
َ
َكَن ِمَن الُْمْشِكنَِي  إِنَّ أ

ُ َوِلُّ الُْمْؤِمننَِي )سورة آل عمران، اآليتان 67 – 68( َوالَّ
َوَما َجَعَل َعلَيُْكْم 	  اْجَتَباُكْم  ُهَو  َحقَّ ِجَهادِهِ   ِ وقال تعاىل: وََجاهُِدوا ِف الَّ

اُكُم الُْمْسلِمنَي)سورة الحج،  بِيُكْم إِبَْراهِيَم ُهَو َسمَّ
َ
ِف ادّلِيِن ِمْن َحَرٍج ّمِلََّة أ

اآلية 78(

يف  داخلٌة  إبراهيم  ملّة  ألّن  دينه؛  أي:  إبراهيم(  أبيكم  )ملّة  من  واملراد 

.[[[ملّة محمد

]]]. الطربيس: مجمع البيان، ط]، بريوت، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، 5]4]ه – 995]م، ج7، ص 73].
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الخاص  املدخل  يف  يعقوب،  النبّي  جّد  إبراهيم  أّن  عن  الحديث  وبعد 

املقّدس هي  الكتاب  تحّدث عنها  التي  الّشخصيات  أكرث  أّن  يُذكر   بإبراهيم

اللذان رّصح  النبيّان  فقط هام  وموىس  إبراهيم  فإّن  القرآن  ويف  موىس،  شخصيّة 

القرآن عنهام بأنّهام أصحاب كتاب]]].

نقول هنا: صحيح أّن القرآن ذكر أّن إبراهيم عنده كتاب وكذلك موىس )عليهام 

السالم(، ولكّنه ذكر أنبياء آخرين نزلت عليهم كتب من الّسامء، كام يف اإلنجيل 

قًا  يَْنا َعَ آثَارِهِم بِعِيَس ابِْن َمْرَيَم ُمَصّدِ أنزله عىل النبّي عيىس، قال تعاىل: َوَقفَّ

قًا لَِّما َبنْيَ يََديْهِ ِمَن  لَِّما َبنْيَ يََديْهِ ِمَن الَّْوَراةِ َوآتَيَْناهُ اِلِنيَل فِيهِ ُهًدى َونُوٌر َوُمَصّدِ
الَّْوَراةِ َوُهًدى َوَموِْعَظًة ّلِلُْمتَّقِنَي )سورة املائدة، اآلية 46(.

يَْنا بِعِيَس ابِْن َمْرَيَم َوآتَيَْناهُ اِلِنيَل  يَْنا َعَ آثَارِهِم بِرُُسلَِنا َوَقفَّ وقال تعاىل:ُثمَّ َقفَّ

فًَة َورَْحَة )سورة الحديد، اآلية 27(.
ْ
َبُعوهُ َرأ ِيَن اتَّ وََجَعلَْنا ِف قُلُوِب الَّ

وَْحيَْنا إَِل 
َ
وَْحيَْنا إَِلَْك َكَما أ

َ
 والزبور أنزله عىل النبّي داوود. قال تعاىل: إِنَّا أ

ْسَباِط 
َ
وَْحيَْنا إَِل إِبَْراهِيَم ِإَوْسَماِعيَل ِإَوْسَحاَق َوَيْعُقوَب َوال

َ
نُوٍح َوالَّبِّينَِي ِمن َبْعِدهِ َوأ

يُّوَب َوُيونَُس َوَهاُروَن وَُسلَيَْماَن َوآتَيَْنا َداُووَد َزُبوًرا )سورة النساء، اآلية 63](.
َ
وَِعيَس َوأ

َولََقْد  رِْض 
َ
َماَواِت َوال ْعلَُم بَِمن ِف السَّ

َ
أ َوَربَُّك  ويف سورة اإلرساء قال تعاىل:  

لَْنا َبْعَض الَّبِّينَِي َعَ َبْعٍض َوآتَيَْنا َداُووَد َزُبوًرا )سورة اإلرساء، اآلية 55(. فَضَّ
ولكن ما جاءت به موسوعة ليدن حول من ذكرهم القرآن من أصحاب الكتب 

الّساموية، هو توظيٌف ناقٌص من جهة عدم ذكر كّل الكتب الّساموية التي أشار 

إليها القرآن، والرتكيز عىل تبيني اثنني وهام إبراهيم وموىس عليهام السالم، وهذا 

التّوظيف جاء من أجل خدمة وجهة الّنظر اليهوديّة، التي تؤكّد عىل أّن االمتداد 

الحقيقّي إلبراهيم هو عن طريق موىس، وهو مناقٌض للغرض القرآين الذي يعرّب عن 

إبراهيم بأنّه حنيف مسلم، ومل يكن يهوديًّا أو نرصانيًّا، قال تعاىل: َما َكَن إِبَْراهِيُم 

]]]. دائرة املعارف قرآن، م.س، ج]، ص 08].
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ْسلًِما َوَما َكَن ِمَن الُْمْشِكنَِي )سورة آل  انِيًّا َولَِكن َكَن َحنِيًفا مُّ َيُهودِيًّا َوَل نَْصَ
عمران، اآلية 67(. 

ثّم ينتقل الكالم عن االشرتاك الكبري بني القرآن والكتاب املقّدس وكذلك املتون 

التفسرييّة لليهود]]]. 

القرآن والكتاب املقّدس يف بعض  وهذا الكالم يبدو صحيًحا، أي االشرتاك بني 

ما احتواه القرآن، وإن تعرّضت التوراة واإلنجيل للتحريف، ولكّن موسوعة ليدن 

الكتاب  من  اقتبس  القرآن  إّن  للقول:  املعلومة  توظّف هذه  أن  القرآنيّة حاولت 

املقّدس، وهو ما يعرّبون عنه بالتّناص أو التّعالق الّنيّص، وهو ما سنتناوله يف مطلٍب 

خاص.  

  والحال أّن هذا االشرتاك بني القرآن من جهٍة والكتاب املقّدس من جهٍة أخرى 

يكشف عن أّن مصدرهام واحٌد وهو الوحي، وهذا ما عرّب عنه القرآن، قال تعاىل: 

نَزَل الَّْوَراةَ َواِلِنيَل )سورة 
َ
قًا لَِّما َبنْيَ يََديْهِ َوأ َل َعلَيَْك الِْكَتاَب بِاْلَّقِ ُمَصّدِ نَزَّ

آل عمران، اآلية 3( وليس أّن القرآن اقتبس من الكتب السابقة.

واملالحظ هنا يف تعريف النبّي إبراهيم بعد ذكر هذه املقدمات الثالث 

وهي: )إبراهيم جد إرسائيل، وإّن يف القرآن اهتامًما كبريًا مبوىس وإبراهيم كام اهتم 

الكتاب املقّدس مبوىس، والتأكيد عىل املشرتكات الكثرية بني القرآن والكتاب املقّدس 

واملتون التّفسرييّة لليهود ينتقل الكالم عن إشارة القرآن إىل أّن الّنبّي محّمد امتداٌد 

بها  يتمّسك  التي  الحج  وآداب  شعرية  مؤّسس  هو  إبراهيم  وإّن   ،إلبراهيم

املسلمون]]].

فهنا نالحظ التّحيّز الواضح يف ترتيب املعلومات لخدمة غرٍض غري الغرض القرآيّن، 

فالقارئ حني يبدأ بقراءة أّن إبراهيم جّد إرسائيل، وأّن موىس هو فقط من ذُكر يف 

]]]. دائرة املعارف قرآن، م.س، ج]، ص 08].
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التحّي املعريف يف موسوعة ليدن القرآنّي�ة )مداخل األنبي�اء أنموذجًا(

القرآن من األنبياء عىل أنّه صاحب كتاٍب، ويشاركه يف ذلك إبراهيم، والحديث عن 

املشرتكات بني الكتاب املقّدس واملتون التّفسرييّة اليهوديّة واملسيحيّة من جهة مع 

القرآن من الجهة الثانية، كّل هذه األفكار تزرع يف ذهن املتلّقي الّنظرة اليهوديّة 

للقرآن الكريم، أو ما يُعرّب عنه باإلرسائيليات يف الثّقافة اإلسالميّة. وكذلك تحاول أن 

تؤكّد عىل أفضليّة اليهود ومركزيّة الكتاب املقّدس يف الثّقافة الّدينيّة، سواء أكانت 

كّل هذه  املتلّقي  تزرع يف ذهن  فهي  أو غريها،  إسالميًّة  أم  أم مسيحيًّة  يهوديًّة 

األفكار من دون أن يشعر املتلّقي بها.

 وكّل هذه األشياء تكشف عن التحيّز للمرجعيّة الثّقافيّة التي تتبّناها موسوعة 

ليدن القرآنيّة من خالل الرّتكيز عىل الّنظرة اليهوديّة واملسيحيّة للقرآن.

ثانًيا: الّتحّيز للمعلومة الخطأ

كثريًا ما نجد الخالف بني الّرؤية القرآنيّة مع ما جاء به الكتاب املقّدس، وباعتبار 

أّن موسوعة ليدن القرآنيّة تبحث عن الّرؤية القرآنيّة ال بّد أن تقّدم للقارئ ما يراه 

القرآن، وبغّض الّنظر عن قبول هذه الرؤية أو عدم قبولها بالّنسبة لكتّاب هذه 

مون ما جاء يف الكتاب املقّدس عىل  املوسوعة أو القامئني عليها. ولكن نجدهم يقدِّ

الرؤية القرآنيّة يف كثريٍ من املوارد.

أّن  القرآنيّة  ليدن  موسوعة  تذكر  إبراهيم  ولد  من  الذبيح  عن  الحديث  ففي 

الّذبيح من ولد إبراهيم، وهو النبّي إسحاق من بطن سارة، وليس إسامعيل. 

وقد جاء الكالم كالتايل: لقد وقع الخالف بني املفرّسين املسلمني يف أّن الّذبيح 

الذبيح  هو  إسحاق  بأّن  والقول  إسحاق؟  أم  إسامعيل  هو  هل  إبراهيم  ولد  من 

يتالءم مع ما جاء به الكتاب املقّدس]]].

بل إّن أكرث مفرّسي القرآن يف أواسط القرن الثاين الهجري كانوا يرون أّن إسحاق 

هو القربان الذي قّدمه إبراهيم وليس إسامعيل]]].

]]]. دائرة املعارف قرآن، م.س، ج]، ص 09]-0]].
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إاّل يف  املسلمني،  أكرث  به  الّذبيح فلم يقل  بأّن إسامعيل هو  القائل:  الرأي  أّما 

أوائل القرن الرابع الهجري]]].

الكريم نفسه دّل يف  القرآن  أّن  الكريم نجد  القرآن  آيات  ولكن عند مراجعة 

موضعني عىل أّن الذبيح هو إسامعيل وليس إسحاق:

الّداللة عىل أّن  املوضع األّول: يف سورة الصافات، وسياق اآليات فيها واضح   

الذبيح هو إسامعيل، وإليضاح هذا الكالم، فإّن الله تعاىل قال عن نبيه إبراهيم: 

نَاهُ بُِغَلٍم َحلِيٍم   ْ اِلنَِي  فَبََشّ َوقَاَل إِِنّ َذاهٌِب إَِل َرِبّ َسَيْهِديِن  َرِبّ َهْب ِل ِمَن الَصّ
ذَْبَُك فَانُْظْر َماَذا تََرى قَاَل 

َ
ِنّ أ

َ
َرى ِف الَْمَناِم أ

َ
ْعَ قَاَل يَا ُبَنَّ إِِنّ أ ا بَلََغ َمَعُه الَسّ فَلََمّ

ْسلََما َوتَلَُّه لِلَْجبنِِي  
َ
ا أ ابِرِيَن فَلََمّ بَِت اْفَعْل َما تُْؤَمُر َسَتِجُدِن إِْن َشاَء اَلُّ ِمَن الَصّ

َ
يَا أ

ْؤَيا إِنَّا َكَذلَِك َنْزِي الُْمْحِسننَِي  إَِنّ َهَذا لَُهَو  قَْت الُرّ ْن يَا إِبَْراهِيُم  قَْد َصَدّ
َ
َونَاَدْيَناهُ أ

بِِذبٍْح َعِظيٍم  َوتََرْكَنا َعلَيْهِ ِف اْلِخرِيَن َسَلٌم َعَ إِبَْراهِيَم (  اْلََلُء الُْمبنُِي َوفََدْيَناهُ 
َكَذلَِك َنْزِي الُْمْحِسننَِي  إِنَُّه ِمْن ِعَبادِنَا الُْمْؤِمننَِي )سورة الصافات، اآليات 99 – 
ِمَن  نَبًِيّا  بِإِْسَحاَق  نَاهُ  ْ َوبََشّ األوىل:  البشارة  عىل  عاطًفا  ذلك  بعد  قال  ثّم   )[[[

اِلنَِي )سورة الصافات، اآلية 2]](  الَصّ
فهنا بشارتان، البشارة الثانية مرّصح املراد منها وهو إسحاق، وعطف املُبَرّش به 

يف البشارة الثانية عىل املبرّش به يف البشارة األوىل، وهذا يدّل عىل أّن املبرّش به أّواًل 

غري املبرّش به ثانيًا؛ ألّن العطف يقتيض املغايرة يف العربية، واملبرّش به يف البشارة 

الثّانية مذكوٌر وهو إسحاق، فيتعنّي األّول إسامعيل؛ ألنّه لو كان املُبرّش به يف األوىل 

هو إسحاق لكان معناه: فبرّشناه بإسحاق، ثّم بعد انتهاء قّصة ذبحه يقول أيًضا: 

وبرّشناه بإسحاق، فهذا تكرار ال فائدة فيه ينزّه عنه كالم الله. وهو واضٌح يف أّن 

الغالم املُبّرشَّ به أّواًل الذي فُدي بالِذبح العظيم هو إسامعيل، وإّن البشارة بإسحاق 

نّص عليها الله بعد ذلك مستقلّة عن األوىل.

]]]. دائرة املعارف قرآن، م.س، ج]، ص ]25.
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وقد يُقال: إّن البشارة الثانية بإسحاق هي من باب التأكيد عىل البشارة األوىل، 

واملقصود يف البشارتني هو إسحاق، ونقول يف جوابه: هنا يُحتمل التّأكيد ويُحتمل 

التّأسيس، ولكّن الّنّص يف كتاب الله إذا احتُِمَل فيه التّأكيد والتّأسيس وجب حمله 

، والّدليل الخاّص  عىل التّأسيس، وال يجوز حمله عىل التّأكيد، إاّل إذا دّل دليٌل خاصٌّ

هنا مفقوٌد، فيقّدم التأسيس عىل التّأكيد. 

فََضِحَكْت  قَائَِمٌة  تُُه 
َ
َواْمَرأ تعاىل:  قال  هود،  سورة  يف  جاء  ما  الّثاين:  املوضع 

إِْسَحاَق َيْعُقوَب )سورة هود، اآلية ]7( فرُسل الله  نَاَها بِإِْسَحاَق َوِمن َوَراءِ  ْ فَبَشَّ
برّشتها بإسحاق، وإّن إسحاق يلد يعقوب، فكيف يُعقل أن يُؤمر إبراهيم بذبحه 

وهو صغري، وهو عنده علٌم يقينيٌّ بأنّه يعيش حتّى يلد يعقوب. فلو كان إسحاق 

؛ ألنّه يعلم أّن إسحاق سيكرب وسيولد  هو الّذبيح لعلم إبراهيم أّن الّذبح أمٌر صوريٌّ

عنده يعقوب، والحال أّن الّذبح ليس صوريًّا، فلو كان صوريًّا لذهبت قيمة الذبح.

وقد ورد عن اإلمام الصادق قال: وكان بني بشارة الله إلبراهيم بإسامعيل 

وبني بشارته بإسحاق خمس سنني]]]. 

كام ونُسب يف موسوعة ليدن إىل بعض مفرّسي الّشيعة القول بأّن إسحاق هو 

الّذبيح وليس إسامعيل]]].

وهذا القول الذي تنسبه املوسوعة إىل الّشيعة مل يُذكر مصدره؟! وهذا يرتقي 

إىل مرتبة التّدليس املعريّف منه إىل التحيّز املعريّف. فضاًل عن أّن الّروايات الّشيعيّة 

أشارت إىل أّن الّذبيح هو إسامعيل وليس إسحاق، ونذكر منها روايات عّدة:

عن ابن فّضال عن الرضا أنّه سأله عن معنى قول النبّي: )أنا ابن 	 

الذبيحني(. فقال: يعني إسامعيل بن إبراهيم الخليل، وعبد الله بن 

عبد املطلب، أّما إسامعيل فهو الغالم الحليم الذي برّش الله به إبراهيم]]].

]]]. املجليس: بحار األنوار، ط2، مؤسسة الوفاء، ج2]، ص30].

]2]. دائرة املعارف قرآن، م.س،  ج]، ص 4]].

]3]. الشاهرودي، اشيخ عيل النامزي: مستدرك سفينة البحار، تحقيق: الشيخ حسني بن عيل النامزي، ال ط، قم، مؤسسة النرش 

اإلسالمي التابعة لجامعة املدرسني، 9]4]ه، ج3، ص425.
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صاحب 	  عن  سألناه  قال:   الصادق الله  عبد  أيب  عن  سنان  ابن  عن 

ابن  أنا  قال:  أنه   الله رسول  وروي عن   .إسامعيل فقال:  الذبح، 

الذبيحني يعني إسامعيل وعبد الله بن عبد املطلب]]]..

الحسن 	  أبا  أسباط  بن  الحسني  قال: سأل  فضال  بن  بن عيل  الحسن  عن 

الرضا، وأنا أسمع، عن الذبيح إسامعيل أو إسحاق؟ فقال: إسامعيل 

نَاهُ بِإِْسَحاَق]]]؟ ْ أما سمعت قول الله تبارك وتعاىل: َوبََشّ

بالكبش، كام هو  افتداء إسامعيل  بإسحاق جاءت بعد عمليّة  البرشى  إّن  أي 

معلوٌم يف تسلسل آيات سورة الصافات.  

عن ابن عقدة عن جعفر بن عنبسة بن عمرو عن سليامن ابن يزيد عن 	 

الرضا عن آبائه عن عيل قال: الذبيح إسامعيل]]].

عن داود ابن كثري الرقي قال: قلت أليب عبد الله عليه  السالم  أيهام كان 	 

أكرب إسامعيل أو إسحاق؟ وأيهام كان الذبيح؟ فقال: كان إسامعيل أكرب من 

إسحاق بخمس سنني، وكان الذبيح إسامعيل، وكانت مكة منزل إسامعيل، 

بني  وكان  قال:  مبنى.  املوسم  أيام  إسامعيل  يذبح  أن  إبراهيم  أراد  وإنا 

أما  سنني،  خمس  بإسحاق  بشارته  وبني  بإسامعيل  إلبراهيم  الله  بشارة 

اِلنَِي إّنا  تسمع لقول إبراهيم حيث يقول: َرِبّ َهْب ِل ِمَن الَصّ

سأل الله عزَّ وجل أن يرزقه غالًما من الّصالحني، وقال يف سورة الصافات: 

نَاهُ بُِغَلٍم َحلِيٍم يعني إسامعيل من هاجر، قال: ففدي إسامعيل  ْ فَبََشّ
َن  نَاهُ بِإِْسَحاَق نَبًِيّا ِمّ ْ بكبش عظيم، فقال أبو عبد الله: ثم قال َوبََشّ

ٰ إِْسَحاَق  يعني بذلك إسامعيل قبل البشارة  اِلنَِي َوَباَرْكَنا َعلَيْهِ َوَعَ الَصّ
بإسحاق، فمن زعم أّن إسحاق أكرب من إسامعيل وأّن الذبيح إسحاق فقد 

]]]. املجليس، بحار األنوار، .س، ج2]، ص27].

]2]. م.ن، ص29].

]3]. م.ن.
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كذب مبا أنزل الله عزَّ وجل يف القرآن من نبئهام]]].

وُسئل الصادق عن الذبيح من كان؟ فقال: إسامعيل؛ ألّن الله 	 

.[[[ اِلنَِي َن الَصّ نَاهُ بِإِْسَحاَق نَبًِيّا ِمّ ْ ذكر قّصته يف كتابه، ثّم قال: َوبََشّ

كام أّن الّشواهد التّاريخيّة تُشري إىل أّن حادثة الّذبح كانت يف مّكة، وإسامعيل 

هو الذي عاش يف مّكة وليس إسحاق، فعن اإلمام الباقر قال: أراد أن يذبحه 

يزل مرضبهم  فلم  الوسطى،  الجمرة  عند  الله  أّم رسول  الذي حملت  املوضع  يف 

يتوارثونه كابرا عن كابر حتّى كان آخر من ارتحل منه عيل بن الحسني يف 

يشء كان بني بني هاشم وبني أميّة]]].

الذبيح، وليس  إسحاق هو  بأّن  القول  تبّنت  ليدن  أّن موسوعة  فاملالحظ هنا 

إسامعيل، اعتامًدا عىل رواية الكتاب املقّدس، والّروايات اإلرسائيليّة الواردة يف بعض 

املصادر اإلسالميّة، وهو ما يخالف الّنّص القرآيّن، والّروايات اإلسالميّة الّصحيحة.

ثالًثا: الّتحّيز للرؤية االسترشاقّية

رغم أّن موسوعة ليدن القرآنيّة حاولت أن تخرج من الرؤية االسترشاقيّة للقرآن 

الكريم، إاّل أنّها مل تكرس قيود االسترشاق واملسترشقني بشكٍل كامٍل، بل ظّل القامئون 

عليها يف كثريٍ من املداخل ضمن اإلطار والّنظرة االسترشاقيّة يف فهم القرآن الكريم. 

فعند الحديث عن النبّي إدريس تصف دائرة املعارف هذا النبّي بأنّه كان 

منّجاًم، بل هو أّول املنّجمني عىل هذه األرض! وتنسب هذا االّدعاء إىل األحاديث 

اإلسالميّة]]].

وهذه هي الّرؤية االسترشاقيّة لألنبياء؛ حيث تارة ينسبونهم إىل التّنجيم، وتارة 

إىل الّسحر، وأخرى إىل الشعبذة.

]]]. بحار األنوار، م.س، ج2]، ص30].

]2]. الشيخ الصدوق: من ال يحرضه الفقيه، ط]، بريوت، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، 406]ه – 986]م، ج2، ص52].

]3]. الشاهرودي، مستدرك سفينة البحار، م.س، ج3، ص326.

]4]. دائرة املعارف قرآن، م.س، ج]، ص99].
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ويف الكالم عن حزقيال الّنبّي تنقل موسوعة ليدن القرآنيّة عن بعض التّفاسري 

الغربيّة الحديثة للقرآن الكريم: »إّن القرآن من صناعة الّنبّي وليس وحيًا سامويًّا، 

وإنّه حاول أن يحرّف تاريخ بني إرسائيل؛ وذلك بسبب اقتباسه غري الّدقيق من 

الّسنن اليهوديّة«]]].

وهذه الّرؤية ملحتوى القرآن مخالفٌة لدعوى الّنبّوة التي تنسب القرآن إىل الله 

تعاىل، وأنّه وحٌي إلهيٌّ أوحاه الله إىل رسوله محّمد. وهذا ما نراه جليًّا عند 

املسترشقني، فإذا ما رجعنا إىل املسترشق جولدزهري وكغريه من املسترشقني، الذين 

يرفضون ارتباط الّنبّي باللّه تعاىل، ويُرجعون القرآن إىل مصادر داخليّة وخارجيّة، 

حيث يرى جولدزهري: أّن القرآن عبارة عن معارف دينيٍّة استقاها محّمد بسبب 

تأثّرًا وصل إىل  اليهوديّة واملسيحيّة، وغريها، وتأثّر بهذه األفكار  بالعنارص  اتّصاله 

أعامق نفسه فصارت عقيدًة انطوى عليها قلبه، كام صار يعترب هذه التّعاليم وحيًا 

إلهيًّا، فأصبح –بإخالص- عىل يقنٍي بأنّه أداٌة لهذا الوحي]]].

أو نظريّة الّنبوغ التي يتبّناها املسترشق األملاين ثيودور نولدكه، حيث يقول: إّن 

محّمدا حمل طوياًل يف وحدته ما تسلّمه من الغرباء، وجعله يتفاعل وتفكريه، ثّم 

أعاد صياغته بحسب فكره، حتّى أجربه أخريًا الصوت الّداخيل الحازم عىل أن يربز 

لبني قومه]]].

فهنا نالحظ توافق بني ما جاءت به موسوعة ليدن القرآنيّة والّرؤية االسترشاقيّة، 

من جهة أّن القرآن صناعة الّنبّي وليس وحيًا إلهيًّا.

من  الّرؤية، ويؤكّد وحيانيّته، وذلك يف كثريٍ  القرآن نفسه يخالف هذه  ولكن 

آياته نذكر منها:

]]]. دائرة املعارف قرآن، ج3، ص373.

]2]. جولدزهري: العقيدة والرشيعة يف اإلسالم، ص6.

]3]. ثيودور نولدكه: تاريخ القرآن، ترجمة: جورج تامر، ط]، بريوت، مؤسسة كونراد ــ أدناور، 2004م، ص4.
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النجم، 	  )سورة   إِلَّ وَْحٌ يُوَح ُهَو  إِْن  الَْهَوى   َعِن  يَنِطُق  َوَما  قال تعاىل: 

اآليتان4-3(

نَباء الَْغيِْب نُوِحيهِ إَِلَْك )سورة آل عمران، اآلية44(	 
َ
قال تعاىل: َذلَِك ِمْن أ

وَْحيَْنا 	 
َ
وَْحيَْنا إَِل نُوٍح َوالَّبِّينَِي ِمن َبْعِدهِ َوأ

َ
وَْحيَْنا إَِلَْك َكَما أ

َ
قال تعاىل:  إِنَّا أ

يُّوَب َوُيونَُس 
َ
ْسَباِط وَِعيَس َوأ

َ
إَِل إِبَْراهِيَم ِإَوْسَماِعيَل ِإَوْسَحاَق َوَيْعُقوَب َوال

َوَهاُروَن وَُسلَيَْماَن َوآتَيَْنا َداُووَد َزُبوًرا )سورة النساء، اآلية63](
نِذَرُكم بِهِ َوَمن بَلََغ )سورة األنعام، 	 

ُ
وِحَ إَِلَّ َهَذا الُْقْرآُن ل

ُ
قال تعاىل: َوأ

اآلية9](

َعِن 	  ْعرِْض 
َ
َوأ ُهَو  إِلَّ  إَِلَ  ل  ّبَِك  رَّ ِمن  إَِلَْك  وِحَ 

ُ
أ َما  اتَّبِْع  تعاىل:  قال 

الُْمْشِكنَِي )سورة األنعام، اآلية06](
نَت َوَل 	 

َ
نَباء الَْغيِْب نُوِحيَها إَِلَْك َما ُكنَت َتْعلَُمَها أ

َ
قال تعاىل: تِلَك ِمْن أ

قَْوُمَك ِمن َقبِْل َهَذا فَاْصِبْ إِنَّ الَْعاقَِبَة لِلُْمتَّقِنَي )سورة هود، اآلية49(
وَْحيَْنا إَِلَْك َهَذا الُْقْرآَن 	 

َ
ْحَسَن الَْقَصِص بَِما أ

َ
قال تعاىل: َنُْن َنُقصُّ َعلَيَْك أ

ِإَون ُكنَت ِمن َقبْلِهِ لَِمَن الَْغافِلنَِي )سورة يوسف، اآلية3(
موسوعة  ولكّن  الكريم،  القرآن  وحيانيّة  عىل  تؤكّد  وغريها  اآليات  هذه  فكّل 

ليدن القرآنيّة تركت هذه اآليات. 

رابًعا: الّتأكيد عىل نظريّة الّتناص بني القرآن والكتاب املقّدس

بسبب  املعلومة،  توظيف  يف  التحيّز  ضمن  يدخل  املطلب  هذا  يف  والبحث 

أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  املقّدس  الكتاب  مع  القرآن  به  جاء  ما  بعض  تطابق 

يدخل ضمن التّحيّز للرؤية االسترشاقيّة والحداثويّة التي نادت بوجود التّناص بني 

القرآن والكتب الّسابقة له، وبالتّايل هو صناعٌة برشيٌّة.

الّنيّص( مفاهيٌم يُراد  واملراد بالتّناص: إّن )التّناص( و)البني الّنصيّة( و)التّعالق 
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ولكّنها  نفسها،  ومنكفئًة عىل  مغلقًة  بنيًة  ليس  الّنّص  أّن  الحدايث  التأويل  يف  بها 

تحمل -أراد منشئها أم مل يرد- بصامت نصوٍص سابقٍة، وآثار مبدعني آخرين، تسهم 

يف تشكيلها وتعميق رمزيّتها]]].

خالصٌة  نّص-  -أّي  الّنّص  وأّن  سابقٍة،  نصوٍص  من  جديٍد  نصٍّ  تشكيُل  هو  أو 

لنصوٍص متاهت فيام بينها فلم يبَق منها إالّ األثر، وال ميكن إاّل للقارئ الّنموذجّي أن 

يكتشف األصل، فهو الّدخول يف عالقٍة مع نصوٍص بطرٍق مختلفٍة يتفاعل بواسطتها 

الّنّص مع املايض والحارض واملستقبل، وتفاعله مع القرّاء والّنصوص األخرى]]].

وعند الرّجوع إىل موسوعة ليدن القرآنيّة نجد الكثري من املداخل التي تناولتها 

تؤكّد عىل وجود التّناص والتّعالق الّنيّص بني القرآن الكريم والكتب الّسابقة.

ل بها عىل وجود التّناص بني القرآن  وميكن ذكر مجموعٍة من املوارد التي استُدِّ

والكتب الّسابقة وبالخصوص الكتاب املقّدس:

 التّأكيد عىل أّن هناك مشرتكاٍت كثريًة بني الرؤية القرآنيّة إلبراهيم من جهة ]. 

من جهة  لليهود  التّفسرييّة  املتون  وكذلك  إلبراهيم،  املقّدس  الكتاب  ورؤية 

أخرى]]].

التّأكيد عىل أّن إسحاق هو الذبيح من ولد إبراهيم، وأّن هذه الرؤية تتالءم . 2

مع ما جاء به الكتاب املقّدس]]].

ذكروا أّن بعض الّروايات اإلسالميّة غري الرّسميّة وتبًعا لروايات الكتاب املقّدس . 3

ذكرت أّن إلياس النبّي أرسله الله بعد موت حزقيال النبّي]]].

]]]. انظر: قطب، الريسوين: النص القرآين من تهافت القراء إىل أفق التدبري، ال ط، املغرب، منشورات وزارة األوقاف والشؤون 

اإلسالمية، ص267.

]2]. عزّام، محمد: النقد والداللة نحو تحليل سيميايئ لألدب، ال ط، منشورات وزارة الثقافة، 996]م، ص48].

]3]. دائرة املعارف قرآن، م.س، ج]، ص08]. 

]4]. م.ن، ج]، ص09]-0]].

]5]. م.ن، ج]، ص]35.
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التحّي املعريف يف موسوعة ليدن القرآنّي�ة )مداخل األنبي�اء أنموذجًا(

ويف باب التّفريق بني النبّي والرسول نجد الكالم التايل: إّن القرآن يعطي مقاًما . 4

أعىل للرسول من النبّي وهو كام جاء يف الكتاب املقّدس]]]. 

 عند الحديث عن احرتام القرآن الكريم للكتب السابقة أشارت موسوعة ليدن 5. 

القرآنية إىل أّن هذا املعنى قد جاء يف العهد الجديد )اإلنجيل(، وإّن بولس كان 

يؤمن بكّل ما هو موجود يف التوراة وكذلك كتب األنبياء السابقة]]].

القرآنيّة عىل . 6 ليدن  تؤكّد موسوعة  القرآن  األنبياء يف  الحديث عن قصص  يف 

بشكٍل  بعضها جاءت  املقّدس،  الكتاب  استفيدت من  القصص  أكرث هذه  أّن 

مضغوٍط ومخترٍص، وبعضها اآلخر بشكٍل مطّوٍل]]].

أحد . 7 أيوب  إّن  القرآنية:  ليدن  موسوعة  ذكرت   أيوب عن  الحديث  يف 

األنبياء، ويشرتك بهذا االعتقاد الّسنن اليهوديّة واملسيحيّة واإلسالميّة]]].

يف املدخل الذي جاء تحت عنوان )بني إرسائيل( فقد ذكروا أّن تسمية القرآن . 8

ليعقوب بـ )إرسائيل( وأبناءه بـ )بني إرسائيل( تناولوا البحث هناك عن إطالق 

هذه التّسمية عىل بني إرسائيل يف العهد الجديد، وكذلك يف العهد القديم، 

وهكذا جاء يف سفر التثنية]]].

يف . 9 تعريفه  جاء  هكذا  ورحيل  يعقوب  وابن  يوسف  أخو  بنيامني  أّن  ذكروا 

الكتاب املقّدس]]].

وذكروا أّن حزقيال أحد األنبياء الذين جاء ذكرهم يف الكتاب املقّدس كام جاء . 0]

يف الّروايات اإلسالميّة، ومل يرد ذكره يف القرآن]]].

]]]. دائرة املعارف قرآن، م.س، ج]، ص392.

]2]. م.ن، ج]، ص]40.

]3]. م.ن، ج]، ص405-404.

]4]. م.ن، ج]، ص468.

]5]. م.ن، ج]، ص559-558.

]6]. م.ن، ج]، ص563.

]7]. م.ن، ج2، ص488.
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وقد اخرتنا هذه الّنامذج العرشة التي يالحظ فيها تأكيد موسوعة ليدن القرآنيّة 

عىل رؤية الكتاب املقّدس يف املسائل التي ذكرناها، والسؤال هنا: ملاذا هذا اإلرصار 

عىل إقحام غري الّرؤية القرآنيّة؟! وبالخصوص الّرؤية اليهوديّة والنرصانيّة؟!!

 فاملفروض هو بيان الّرؤية القرآنيّة وبغّض الّنظر عن موقفهم منها من جهة 

القبول أو الرّفض، إاّل أنّنا نالحظ اإلقحام غري املرّبر ملا جاء به الكتاب املقّدس، وهذا 

القرآن-   -وهو  منهام  الاّلحق  أّن  يشعر  ال  حيث  من  القارئ  عند  يزرع  األسلوب 

التحيّز املعريّف الذي سارت  متأثٌّر بالّسابق )الكتاب املقّدس(، وهذا أحد أساليب 

عليه موسوعة ليدن القرآنيّة.

خامًسا: الّتحّيز للرؤية اليهوديّة واملسيحّية

عند مراجعة موسوعة ليدن القرآنيّة نجدها كثريًا ما تقحم فيها الّنظرة اليهوديّة 

أو املسيحيّة وبشكٍل رصيٍح يف كثريٍ من املداخل البحثيّة، ويف بعض األحيان يُقام 

االستشهاد  خالل  من  القرآنيّة  الّرؤية  عىل  اليهوديّة  الّرؤية  أرجحيّة  عىل  الدليل 

ببعض األدلّة. ونذكر هنا بعض األمثلة.

وصاحب  مرشٌد  أنّه:  عىل   عيىس الّنبّي  القرآنيّة  ليدن  موسوعة  تُعرِّف 

كراماٍت يهودي عاش يف القرن األّول امليالدي، وهو عند املسيحيني ابن الله، ثّم بعد 

ذلك  يقولون هو يف القرآن من األنبياء]]].

أويل  أنبياء  الله، ومن  قبل  نبيٌّ مرسٌل من  أنّه   القرآنيّة لعيىس فالرؤية   

العزم، وليس مرشًدا يهوديًّا.

ومثله ما تذهب إليه موسوعة ليدن القرآنيّة إىل أّن رؤية القرآن يف مسألة موت 

عيىس ليست قطعيًّة وليست واضحًة]]].

تضعيف  خاللها  من  يحاولون  عّدة،  وأدلّة  شواهد  املجال  هذا  يف  ويسوقون 

]]]. دائرة املعارف قرآن، م.س، ج4، ص79].

]2]. م.ن، ج4، ص93].
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التحّي املعريف يف موسوعة ليدن القرآنّي�ة )مداخل األنبي�اء أنموذجًا(

القول بنجاة عيىس من الصلب، ويحاولون من خاللها إثبات صّحة القّصة املرويّة 

يف الكتاب املقّدس بأّن عيىس قد ُصلب]]].

ولكن الرؤية القرآنيّة لعيىس قطعيّة وواضحة، حيث إّن الله تعاىل أخربنا 

بأنّه مل ميت بل رفعه إليه، قال تعاىل: َوقَْولِِهْم إِنَّا َقَتلَْنا الَْمِسيَح ِعيَس ابَْن َمْرَيَم 

ِيَن اْخَتلَُفوا فِيهِ لَِف َشٍكّ  ِ َوَما َقَتلُوهُ َوَما َصلَُبوهُ َولَِكْن ُشبَِّه لَُهْم ِإَوَنّ اَلّ رَُسوَل اَلّ
ِنّ َوَما َقَتلُوهُ يَقِيًنا ( بَْل َرَفَعُه اَلُّ إَِلْهِ َوَكَن اَلُّ  ِمنُْه َما لَُهْم بِهِ ِمْن ِعلٍْم إَِلّ اتَِّباَع الَظّ

َعزِيًزا َحِكيًما )سورة النساء، اآليتان57]-58](
ويف موضعٍ آخر عرّفت موسوعة ليدن القرآنيّة النبّي داوود بأنّه ملك بني 

إرسائيل، ومل يأِت ذكر الّنبّي داوود باعتباره ملَك بني إرسائيل كإشارٍة عابرٍة، بل أّول 

جملٍة ذكرت عن النبّي داوود يف املدخل الخاّص بالنبّي داوود كانت عبارة 

عن تعريفه: بأنّه ملك بني إرسائيل]]].

كام عرّبت عن سليامن: بأنّه ابن داوود امللك، والذي ورث امللوكيّة عن أبيه]]].

للنبّي  القرآنيّة  الرؤية  ألّن  القرآنيّة؛  دون  اليهوديّة  للرؤية  واضٌح  تحيٌّز  وهذا 

داوود وسليامن أنّهام نبيّان مرسالن من الله تعاىل وليسا ملكني.

بأنّهام  سليامن  والنبي  داوود  النبّي  عن  املوسوعة  عرّبت  إّنا  هنا:  يُقال  وقد 

املسيحيني  من  وأكرثهم  املوسوعة،  تخاطبهم  الذين  للمخاطبني  مراعاًة  ملكان 

واليهود. نقول: إّن املفروض أّن هذه املوسوعة مختّصٌة بالقرآن، فالكتابة عن داوود 

أو سليامن ليس بشكٍل عام، بل مبا حملت الّرؤية القرآنيّة لهذين الّنبيني. فيجب 

االهتامم بالرؤية القرآنية دون غريها.   

وجاء يف تعريف زكريا التايل: والد يحيى املعمدان يف الكتاب املقّدس والقرآن]]]. 

]]]. دائرة املعارف قرآن، م.س، ج4، ص90]-94].

]2]. دائرة املعارف قرآن، م.ن، ج3، ص9.

]3]. م.ن، ج3، ص368.

]4]. م.ن، ج3، ص255.
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وهذا إقحاٌم واضٌح للكتاب املقّدس يف تعريف شخصيّة النبّي زكريا، وهو 

دليٌل عىل التحيّز يف بيان األفكار وبيان املنظومة املعرفيّة التي تنتمي إليها موسوعة 

ليدن القرآنيّة، فزكريا وإن كان والًدا ليحيى الّنبّي كام يف القرآن والثّقافة اإلسالميّة، 

إاّل أّن املعمدان مصطلٌح ليس له عالقة بالثّقافة اإلسالميّة، حيث يُنسب إليه مسألة 

املسيحيّة  الطقوس  من  طقٌس  والتّعميد  املسيحيّة.  الثّقافة  يف  الّسائدة  التّعميد 

أّول  أّن  ويعتقدون  الكنيسة،  كاهن  قبل  من  باملاء  األطفال  رأس  مبسح  يقومون 

لهذا يسّمونه  املسيح، وهو صغري،  الّنبّي يحيى عندما عّمد  العمل  بهذا  قام  من 

باملعمدان، واسمه عندهم يوحنا]]].

واملثال اآلخر الذي نستطيع أن نقّدمه يف هذا املجال هو اإلشارة إىل قّصة داوود 

مع زوجة أوريا، فقد جاء الكالم عىل نحو أّن القرآن مل يرش إىل هذه الحادثة مطلًقا، 

وهو عىل خالف ما جاء يف التوراة، كام مل يتطرّق القرآن إىل ذكر آبشالوم أو أي أحٍد 

من أبناء داوود ماخال سليامن]]].

وإنّه  لداوود،  اليهوديّة  الرؤية  م  يقدِّ أن  يحاول  املقطع  أّن هذا  يجد  واملتأّمل 

ارتكب املعصية مع زوجة أوريا، بعد أن أرسله للحرب، وبعبارة أخرى يسّوق هذه 

الحادثة وكأنّها من املسلاّمت التي يجب أن تذكر ولكّن القرآن أغفلها.!

 وقد حاولت موسوعة ليدن القرآنيّة أن تستشهد للقّصة املزعومة بني داوود 

وأوريا ببعض تفاسري املسلمني كام نقلوا ذلك عن الطربي]]]. وهو مخالٌف لنّص 

القرآن؛ ألّن األنبياء مطّهرون من الرذيلة واملعصية، وهذا من اإلرسائيليات.

ويف موضع آخر يف املدخل الذي يتكلّم عن نبّي الله إبراهيم، املتكّون من سّت 

صفحات، ورد ذكر اليهود واليهوديّة سبعة عرش مرّة، وذُكر الكتاب املقّدس تسع 

مرّات، والعهد الجديد مرّة واحدة، ذُكر من خاللها ما ال يقّل عن اثنتي عرشة فكرًة 

]]]. إنجيل مرقص، ]: 4.

]2]. دائرة املعارف قرآن، م.س، ج3، ص0].

]3]. م.ن، ج3، ص0].
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التحّي املعريف يف موسوعة ليدن القرآنّي�ة )مداخل األنبي�اء أنموذجًا(

.من األفكار واآلراء التي تخّص الّرؤية اليهوديّة حول إبراهيم

فمثاًل عند الكالم عن إبراهيم الخليل ذُكر بأنّه مؤّسس اليهوديّة من وجهة 

نظر اليهود، وإّن املسيحيّة مرتبطٌة ومتفّرعٌة عن اليهوديّة، وهم كذلك يعتقدون 

بأّن مرشوعيّة دينهم من إبراهيم، ثّم بعد ذلك ينتقل الكالم إىل أّن إبراهيم 

يف الرؤية القرآنيّة ليس بيهوديٍّ وال مسيحّي، بل كان حنيف مسلم]]].

وهذا اإلقحام للرؤية اليهوديّة واملسيحيّة إلبراهيم نوع من أنواع التحيّز 

 املعريّف، ففي حني أّن املفروض أن يركّز الكالم عىل الّرؤية القرآنيّة إلبراهيم

دون غريها، والكالم عن الرؤى األخرى إلبراهيم يجب االبتعاد عنها، ولو من باب 

االستطراد؛ ألّن املفروض أّن البحث ليس بحثًا ُمقارنًا تذكر فيه الّرؤى املختلفة، بل 

البحث منصبٌّ باألساس عىل بيان الّرؤية القرآنيّة.

 واألدهى من ذلك هو أاّل تُقّدم الّرؤية القرآنيّة يف تسلسل البحث، بل تذكر 

الّرؤية اليهوديّة واملسيحيّة ثّم يؤىت بالرؤية القرآنيّة عىل أّن إبراهيم مل يكن يهوديًّا 

اليهوديّة  الرؤية  حول  منصبٌّ  الكالم  وكأّن  مسلاًم،  حنيًفا  كان  بل  مسيحيًّا،  وال 

باب  من  جاء  ذكرها  فإّن  إلبراهيم  القرآنيّة  الّنظرة  وأّما  إلبراهيم،  واملسيحيّة 

االستطراد؛ لذا جاء ذكرها متأخرًا يف سياق البحث، وهذا التّسلسل له تأثرٌي كبرٌي 

عىل املتلّقي.

ويف بعض األحيان يُذكر ما جاء بالكتاب املقّدس كدليٍل وقوٍل فصٍل يف ترجيح 

ما وقع الخالف فيه عند املسلمني، فمثاًل عند الكالم عن ذي الكفل ذكرت موسوعة 

ليدن القرآنيّة: أّن الخالف قد وقع بني املفرّسين املسلمني يف ذي الكفل: هل هو 

من األنبياء، أم هو عبد صالح؟ ثم يأيت الخرب عىل أّن ذي الكفل مل يرد ذكره يف 

الكتاب املقّدس! وكأنّه جواٌب وحلٌّ للّنزاع الحاصل بني املفرّسين املسلمني]]].

عىل  املقّدس  الكتاب  يحملها  التي  الّرؤية  تسويق  أساليب  من  أسلوٌب  وهذا 

حساب الّرؤية القرآنيّة، وهو ما نعربِّ عنه بالتحيّز املعريّف.

]]]. دائرة املعارف قرآن، م.س، ج]، ص0]].

]2]. م.ن، ج3، ص92.
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سادًسا: الّتحّيز يف استعامل املصطلح

عرّبت موسوعة ليدن القرآنيّة عن بعض القصص القرآيّن باألسطورة، وهذا التّعبري 

يدخل ضمن التّحيّز املعريّف يف املصطلح، فبينام التّعبري القرآيّن يعرّب عنها بالقصص 

يأيت تعبريهم عنها بأنّها أسطورٌة، وقد جاء أحد املداخل يف هذه املوسوعة تحت 

عنوان )األسطورة(. وقد كتبوا لهذا املدخل حوايل عرشين صفحة، وهو ما يكشف 

عن نوٍع من االهتامم بهذا املدخل، وهو ما يضع أكرث من سؤال وتعّجب.

أنّها  عىل  القرآنيّة  القصص  من  الكثري  القرآنيّة  ليدن  موسوعة  ذكرت  حيث 

مجموعٌة من األساطري، كام يف قّصة آدم وخروجه من الجّنة وبداية نشأة الخليقة، 

وداوود وسليامن وملكهام األسطوري، وخروج موىس مع قومه وهروبه من فرعون، 

إبراهيم لألصنام، كّل هذه  العزيز، وقّصة تحطيم  وقّصة يوسف مع زوجة 

املوضوعات جاءت ضمن مدخل األسطورة يف القرآن]]].

 والسبب الذي دعاهم إىل هذا االعتقاد، هو نظرتهم املاديّة للّنص القرآين، من 

جهة أّن القرآن ابن ثقافة العرص الذي نشأ فيه، فال بّد من سلب القداسة عنه، 

والقول بأنسنته، وهي مجموعة األفكار التي نادت بها مدرسة الحداثة.

يقول الدكتور نرص حامد أبو زيد، وهو من رّواد الحداثويني يف البالد اإلسالميّة، 

وهو أحد الكتّاب يف هذه املوسوعة: لقد كان محّمد -املستقبل األّول للنّص ومبلّغه- 

جزًءا من الواقع واملجتمع، كان ابن املجتمع ونتاجه]]].

وهذا هو شعار الحداثويّة يف قراءة الّنصوص الّدينيّة، وهو يعني فصل القرآن 

خرافٍة  مجرّد  هو  إّنا  عاملنا  غري  آخر  بعامٍل  االتّصال  إّن  بل  اإللهي،  مصدره  عن 

وأسطورٍة، ولهذا فهم يرون أّن األساس الثّقايّف لظاهرة الوحي نابٌع من اعتقاد العرب 

بإمكانيّة االتّصال بالعامل اآلخر، كاالتّصال بني البرش والجن، ويتّم هذا االتّصال من 

خالل ظاهريت الّشعر والكهانة]]].

]]]. انظر: دائرة املعارف قرآن، م.س، ج]، ص254-253.

]2]. أبو زيد، نرص حامد: مفهوم النص دراسة يف علوم القرآن، ال ط، مرص، الهيئة املرصية للكتاب، 990]م، ص67.

]3]. انظر: م.ن، ص34-33.
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التحّي املعريف يف موسوعة ليدن القرآنّي�ة )مداخل األنبي�اء أنموذجًا(

أو  للواقع،  مفارقًة  تكن  مل  -القرآن-  الوحي  ظاهرة  أّن  عىل  بهذا  ويستدلّون 

متثّل وثبًا عليه وتجاوزًا لقوانينه، بل كانت جزًءا من مفاهيم الثّقافة، ونابعًة من 

مواضعاتها وتصّوراتها. وإّن العريّب الذي يدرك أّن الجّني يخاطب الّشاعر ويلهمه 

شعره، ويدرك أّن العرّاف والكاهن يستمّدان الّنبوءة من الجّن، ال يستحيل عليه أن 

يصّدق مبلٍك ينزل بكالٍم عىل برش. 

ولكّن  القرآين،  القصص  بعض  عن  باألسطورة  يعرّبوا  أن  إىل  دعاهم  ما  وهذا 

القرآن نصٌّ ُمعِجٌز، وليس مرتبطًا بالبيئة التي نزل بها، بل عامٌّ لكّل زماٍن ومكاٍن، 

ولكّن تفسريه وفهمه يخضع للزمان واملكان دون الّنّص األصيل.

هناك  ألّن  الكريم؛  للقرآن  الحداثويّة  الّرؤية  نحو  االنحياز  واضًحا  يبدو  وهنا 

نظرتني للنص القرآين: األوىل: ترى أّن الّنّص القرآيّن نصٌّ إلهيٌّ ُمعِجٌز ال يأتيه الباطل 

من بني يديه وال من خلفه صالٌح لكّل زماٍن ومكاٍن.

، بل تنظر إليه عىل أنّه نصٌّ برشيٌّ   والّثانية: تنظر للقرآن ال عىل أنّه نصٌّ إلهيٌّ

مرتبٌط بالزّمان واملكان الذي نزل فيه. 

القرآيّن،  للّنّص  الثانية  الّرؤية  القرآنيّة  ليدن  موسوعة  القامئون عىل  اتّخذ  وقد 

وهذا ما انعكس عىل محتويات الكثري من املداخل القرآنيّة، ومن ضمنها املداخل 

قد  القرآن  وأّن  أساطري،  مجرّد  أنّها  عىل  ونعتها  وقصصهم،  األنبياء  تناولت  التي 

اقتبس من الكتب الّسابقة له كالتّوراة واإلنجيل، والواقع أّن هذه املقوالت متحيّزٌة 

للواقع الثّقايّف الغريّب، الذي سيطر عليه املنهج التّجريبّي، واملنهج التجريبّي يفرض 

عليهم أن يُفرّسوا كّل األشياء تفسريًا ماديًّا، فام ال يكون خاضًعا للحّس والتّجربة 

يجب نفيه وعدم االعرتاف به إن مل ميكن تأويله وفق مناهج الفلسفة الوضعيّة 

املاديّة. وهم يرُصّحون بهذا األمر، يقول محّمد أركون: إّن كّل يشٍء يتجاوز املاديات 

إاّل  التي ال تعرتف  الوضعيّة  العقالنيّة  لها، وهذه هي  يُعترب ميتافيزيقيًّا ال معنى 

باملاديات]]].

]]]. أركون، محمد: القرآن من التفسري املوروث إىل تحليل الخطاب الديني، ط2، بريوت، دار الطليعة، 2005م، هامش صفحة72].
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ولست   ، منهجيٌّ وضعيٌّ  وأقصد   ، وضعيٌّ مفّكٌر  أنا  فيقول:  حنفي  حسن  أّما 

بني  أضعه  والتّحليل  واملادة  الحّس  نطاق  عن  يخرج  ما  كّل  إّن  مذهبيًّا.  وضعيًّا 

قوسني، لذلك أنتسب كثريًا إىل الظاهريات )الفينومينولوجيا( .... والوحي بالّنسبة 

يل فإنّني آخذه عىل سبيل االفرتاض، فالوحي افرتاٌض يف البحث العلمي، والتّحّقق 

من صدقه، أي التّحّقق تجريبيًّا وليس صوريًّا]]].

الخامتة

إّن موسوعة ليدن القرآنيّة وإن كانت تّدعي املوضوعيّة خالفًا لغريها يف ما . ]

كُتب عن القرآن الكريم إاّل أنّها اشتملت عىل الكثري األخطاء من جهة وقوع 

مون رؤيًة معرفيًّة ال تنفصل عن  القامئني عليها يف التحيّز املعريّف، فهم يقدِّ

واقعهم الثّقايّف والبيئة املعرفيّة التي ينتمون إليها يف فهم القرآن.

التحيّز املعريف يف موسوعة ليدن القرآنيّة عىل أشكاٍل عّدة: منها ماهو عىل . 2

مستوى االصطالح، ومنها يف املنهج، ويف توظيف املعلومات.

يف املداخل الخاّصة يف الحديث عن األنبياء تقّدم موسوعة ليدن القرآنيّة . 3

الرؤية اليهوديّة واملسيحيّة عىل الرؤية القرآنيّة، وهذا يدخل ضمن التحيّز 

املعريّف.

واملوضوعات . 4 املداخل  كتابة  يف  والحداثويّة  االسترشاقيّة  للرؤية  التحيّز 

القرآنيّة، ظاهرٌة واضحٌة وخاّصة يف املداخل الخاّصة باألنبياء. 

التحيّز يف استعامل املصطلح كإطالق لقب امللك عىل بعض األنبياء متاشيًا . 5

مع الثّقافة غري اإلسالميّة كام يف الّنبّي داوود وسليامن عليهام السالم، أو 

كإطالق لقب املرشد الّروحي عىل النبّي عيىس، بينام القرآن يسميهم 

أنبياء.

]]]. حسن حنفي ومجموعة مؤلفني: اإلسالم والحداثة، ال ط، بريوت، دار الساقي، 990]م، ص9]2.
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املصادر واملراجع
القرآن الكريم. ]

للكتاب، . 2 الهيئة املرصية  القرآن،  النص دراسة يف علوم  أبو زيد، نرص حامد، مفهوم 

990]م.

أركون، محمد، القرآن من التفسري املوروث إىل تحليل الخطاب الديني، دار الطليعة، . 3

بريوت، ط2، 2005م.

املسريي، عبد الوهاب، إشكالية التحيّز رؤية معرفية ودعوة لالجتهاد، املعهد العاملي . 4

للفكر اإلسالمي، 7]4]ه – 996]م.

املسريي، عبد الوهاب، العامل من منظور غريب، دار الهالل، القاهرة، ]200م.. 5

6 . – 5]4]ه  ط]،  بريوت،  للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة  البيان،  مجمع  الطربيس، 

995]م.

العالمة املجليس، بحار األنوار، مؤسسة الوفاء، ط2.. 7

الشاهرودي، الشيخ عيل النامزي، مستدرك سفينة البحار، تحقيق: الشيخ حسني بن . 8

عيل النامزي، مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة لجامعة املدرسني، قم، 9]4]ه.

الشيخ الصدوق، من ال يحرضه الفقيه، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت – لبنان، . 9

ط]، 406]ه – 986]م.

التدبري، منشورات وزارة . 0] أفق  القراء إىل  تهافت  القرآين من  النص  الريسوين، قطب، 

األوقاف والشؤون اإلسالمية، اململكة املغربية.

إنجيل مرقص، ]: 4. ]]

جولد زهري، العقيدة والرشيعة يف اإلسالم.. 2]
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دائرة املعارف قرآن، ترجمة للفارسية مؤسسة التبليغ اإلسالمي ، مؤسسة انتشارات . 3]

 ، ش  392]ه.   ، ط]  طهران،   – إيران   ، اإلسالمي  التبليغ  ملؤسسة  التابعة  حكمت 

434]ه. ق.

حسن حنفي ومجموعة مؤلفني، اإلسالم والحداثة، دار الساقي، بريوت، 990]م.. 4]

ثيودور نولدكه، تاريخ القرآن، ترجمة: جورج تامر، مؤسسة كونراد ــ أدناور، بريوت، . 5]

ط]، 2004م.

الثقافة، . 6] وزارة  منشورات  لألدب،  تحليل سيميايئ  نحو  والداللة  النقد  عزام، محمد، 

996]م.



احلضارة والعمران يف موسوعة القرآن..
مقاربة حتليلّية ونقدّية

د. زيك امليالد]]]

املقّدمة

مثَّل القرآن الكريم حقاًل دراسيًّا واسًعا يف منظومة املعارف االسترشاقيّة، وظّل 

هذا الحقل محافظًا عىل ديناميّته وتراكمه بحثًا وتحقيًقا وتنقيبًا وتصنيًفا وترجمًة، 

ا بني مجتمعاٍت  عابرًا بني أزمنٍة طويلٍة يف أوروبا، متعاقبًا بني أجياٍل متتاليٍة، ممتدًّ

مختلفٍة، مسّجاًل أثرًا بارزًا يف املدارس االسترشاقيّة املتعّددة بحسب بلدانها: األملانيّة 

ارتبط هذا  والهولنديّة واإلسبانيّة وغريها. وقد  والفرنسيّة واإلنجليزيّة واإليطاليّة 

الحقل من ناحية األشخاص بأسامء المعٍة وكبريٍة، ظلّت حارضًة ومؤثّرًة يف ساحة 

املسترشقني املشتغلني بهذا الحقل، يربز من هؤالء ويتقّدم األملانيون الثالثة:

 األّول: جوستاف فلوجل )802]-870]م( الذي صّنف أّول معجم لفهرسة ألفاظ 

القرآن الكريم، صدر سنة 842]م، بعنوان: )نجوم الفرقان يف أطراف القرآن(، وقد 

خّصه الدكتور عبدالرحمن بدوي )7]9]-2002م( يف موسوعته بالثّناء والتّبجيل، 

واساًم الكتاب بالّدقّة واالستيعاب، مادًحا صاحبه قائاًل: »وقد أسدى فلوجل بهذا 

الفهرس للقرآن خدمًة جىّل للجميع من الباحثني وعامة الناس«]]].

الّثاين: الدكتور تيودور نولدكه )836]-930]م( الذي اشتهر بكتابه عن تاريخ 

القرآن الكريم، مقّدًما رسالة للدكتوراه يف هذا املوضوع، ناقشها سنة 856]م بعنوان: 

القرآن(، نال عليها مرتبة الرّشف األوىل يف جامعة جوتنجن،  )أصل وتركيب سور 

]]]. كاتب وباحث يف الفكر اإلسالمّي واإلسالميَّات املعارصة، ورئيس تحرير مجلَّة الكلمة، اململكة العربية السعودية.

]2]- بدوي، عبدالرحمن: موسوعة املسترشقني، ط4، بريوت، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، 2003م، ص2]4.
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وطّورها الحًقا ونرشها يف كتاب سنة 860]م بعنوان: )تاريخ النص القرآين(، مسّجاًل 

به أثرًا بات يؤّرخ له يف تاريخ تطّور الّدراسات التّاريخيّة للقرآن يف الفكر األورويب، 

ويف ساحة املسترشقني بصورٍة خاّصٍة.

الكاملة  األملانيّة  برتجمته  عرف  الذي  )]90]-983]م(  بارت  رودي  الّثالث: 

للقرآن الكريم، صدرت هذه الرتجمة يف مجلّد وعلّق عليها يف مجلد ثاٍن، ظهرت 

خالل الفرتة ما بني )963]-966]م(، جاءت حسب قول بارت: »مثرة اشتغال عميق 

بالّنّص القرآيّن استمرّت سنوات طويلة«]]]، قاصًدا منها املساعدة عىل فهم القرآن 

فهاًم تاريخيًّا.

جولدتسهري  أجناتس  املجري  املسترشق  كذلك،  األشخاص  هؤالء  من  ويربز 

)850]-]92]م( صاحب كتاب )مذاهب التفسري اإلسالمي( الصادر سنة 920]م، 

الكتاب الذي عّده مؤلّفه بأنّه فلذة كبده، وميّزه املرتجم املرصي عبدالحليم النجار 

)ت 383]هـ/ 964]م( يف ترجمته العربية للكتاب الصادرة سنة 955]م، قائاًل يف 

املقدمة: »وكتاب مذاهب التفسري اإلسالمي عمٌل مبتكٌر من حيث املنهج وأسلوب 

البحث، طريف يف عرض مناحي الّدراسات القرآنيّة«]]]. 

وختم املسترشق األملاين يوهان فوك )894]-974]م( الحديث عن جولدتسهري 

كاشًفا عن أثره وتأثريه قائاًل: »لقد مارس عىل درب الّدراسات اإلسالمية تأثريًا عظياًم 

أكرث ماّم أثّر أيُّ معارص له، كام رسم مسار وتطّور البحث العلمي بصورة حاسمة«]]]. 

يُضاف إىل هؤالء األشخاص األسرتايل آرثر جفري )892]-959]م(، والفرنيس ريجيس 

بالشري )900]-973]م(، إىل جانب آخرين كذلك.

]]]-  بارت، رودي: الدراسات العربية واإلسالمية يف الجامعات األملانية، ترجمة: مصطفى ماهر، ط]، القاهرة، املركز القومي 

للرتجمة، ]]20م، ص9]].

]2]-  جولدتسيهر، أجناتس: مذاهب التفسري اإلسالمي، ترجمة: عبدالحليم النجار، ال ط، القاهرة، الهيئة املرصية العامة للكتاب، 

3]20م، ص3.

]3]-  فوك، يوهان: تاريخ حركة االسترشاق الدراسات العربية واإلسالمية يف أوروبا حتى بداية القرن العرشين، تعريب: عمر 

لطفي العامل، ال ط، دمشق، دار قتيبة، 996]م، ص248.
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ر الّدراسات القرآنّية أّواًل: االسترشاق وتطوَّ

يف  وتدعيمه  القرآنيّة  الّدراسات  ترسيخ حقل  األعالم وغريهم يف  أسهم هؤالء 

األعالم  موقعيّة  متمثّلني  االسترشاقيّة،  املعارف  منظومة  ويف  األوروبية  الجامعات 

األوروبيني الكبار لهذا الحقل وقد أكسبه جّدية وتتابًعا، بخالف الوضع لو كان هذا 

الحقل بال أعالم كبار من األوروبيني أنفسهم، فاالرتباط بهذا الحقل يسهم يف تأكيد 

االرتباط بهؤالء األشخاص، كام أّن االرتباط بهؤالء األشخاص يسهم كذلك يف تأكيد 

االرتباط بهذا الحقل، وذلك من خالل عالقٍة تفاعليٍّة تبادليٍّة.

كذلك  أسهم  مرتاكٍم  تراٍث  من  األشخاص  هؤالء  تركه  ما  إّن  آخر،  جانب  من 

يف ترسيخ هذا الحقل وتدعيمه، فلم يكن حقاًل بال سند من تراث، أو يفتقر إىل 

وضعيّة  له  لكانت  الرّتاث  هذا  بال  الحقل  هذا  كان  ولو  داخله،  من  مميٍّز  تراٍث 

املعريّف يف أيِّ مجاٍل من  فالحقل  عليه،  ملا هي  أدبيّة ومعرفيّة مختلفة ومغايرة 

مجاالت املعرفة عىل أقسامها االجتامعيّة واإلنسانيّة والطبيعيّة، يزداد قّوًة وتألًُّقا 

بقّوة الرّتاث املتّصل به.

االسترشاقيّة،  املعارف  منظومة  يف  وانكشفت  الحقل  هذا  أهميّة  برزت  وقد 

جوانبه  معظم  أو  جميع  وشملت  غطّت  التي  موضوعاته  ع  تنوُّ يف  ذلك  متجلّيًا 

تقريبًا، وبقي هذا الحقل متميّزًا بهذه الّسمة الجاّدة ومتفرًّدا بها، فقد غطّت هذه 

املوضوعات وشملت الجوانب التّاريخيّة والكالميّة واللّغويّة والبالغيّة، وامتّدت إىل 

وبات  والفهرسة،  والتّبويب  والتّصنيف  بالرّتجمة  تعلّقت  وتطبيقيٍّة  فّنيٍّة  جوانب 

ا ومرتاكاًم، له أزمنته  كّل جانٍب من هذه الجوانب ميثّل حقاًل دراسيًّا واسًعا وممتدًّ

وأطواره وتحقيباته من جهة، وله أعالمه ورجاله ورموزه من جهٍة ثانيٍة، وله تأليفاته 

ومصّنفاته ومصادره من جهٍة ثالثٍة.

ويكفي أن نأخذ الجانب التّاريخي مثااًل عىل ذلك وبرهانًا، فقد استقطب هذا 

الجانب اهتامم املسترشقني وعنايتهم وفضولهم، ومثَّل لهم حقاًل دراسيًّا جادًّا ومثريًا، 

امتدَّ يف أزمنته وأطواره وتحقيباته من أوائل القرن التاسع عرش إىل املنتصف الثاين 
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من القرن العرشين]]]، وتجّدد بعد ذلك وامتدَّ عابرًا إىل القرن الحادي والعرشين.

وُعرف هذا الحقل الّدرايّس التّاريخّي للقرآن بأعالم ورجال يربز منهم: املسترشق 

الفرنيس بوتيه )800]-873]م( صاحب كتاب )تاريخ القرآن(، واملسترشق اإلنجليزي 

إدوارد سيل صاحب كتاب )التطّور التاريخي للقرآن(، واملسترشق األملاين جوستاف 

القرآن(، وهكذا  إىل  نقدي  تاريخي  )مدخل  كتاب  )808]-889]م( صاحب  فايل 

املسترشق األملاين تيودور نولدكه صاحب كتاب )تاريخ النص القرآين(، واملسترشق 

إىل  القرآن(،  )تاريخ  كتاب  صاحب  )886]-933]م(  جوتهلفربجشرتيرس  األملاين 

جانب آخرين.

الحادي والعرشين تجّدد االهتامم بهذا الحقل وشهد تطّوًرا  القرن  مع مطلع 

، جاء مستفيًدا من حصيلة الرّتاكامت املعرفيّة املمتّدة لسنواٍت طويلٍة  وازهاًرا مهامًّ

خارجيٍّ  موضوعيٍّ  بعامٍل  ومتأثّرًا  األورويب،  املجال  يف  الزمان  من  قرن  عىل  تزيد 

متمثاًّل يف ديناميات الظّواهر اإلسالميّة بأناطها املختلفة املعتدلة واملتطّرفة التي 

املجتمعات  اهتامم  شغلت  التي  الظّواهر  تلك  خاّصة  بشّدة،  العامل  انتباه  أثارت 

الغربية وظلّت محتّكًة بها يف داخلها متحّسسًة منها ومنفعلة، مصّوبة الّنظر عىل 

ما بات يعرف بالظّاهر اإلسالميّة األوروبيّة.

وتعدُّ )موسوعة القرآن( املنسوبة مكانيًّا إىل مدينة ليدن الهولنديّة أهّم تطّوٍر 

معريفٍّ يف حقل الّدراسات القرآنيّة حدث يف العامل الغريب مع بداية األلفيّة الجديدة، 

حدثًا سوف يُؤّرخ له يف تاريخ تطّور هذه الّدراسات القرآنية هناك، فقد مثّلت أّول 

موسوعة من نوعها متخّصصة يف املعارف القرآنيّة، تكّونت من ستة أجزاء، شملت 

)694( مادة، صدر الجزء األول سنة ]200م، واكتملت أجزاؤها سنة 2006م.

بداعي  االتّجاهات  بعض  عن  نفسها  املوسوعة  فارقت  الوراء  إىل  بالعودة 

فارقت  االتّصال.  بداعي  األخرى  االتّجاهات  بعض  مع  نفسها  وقاربت  االنفصال، 

نفسها عن اتّجاهات املعرفة بالقرآن يف أوروبا القرون الوسطى، تلك التي تشّكلت 

]]]-  انظر: الصغري، محمد حسني: املسترشقون والدراسات القرآنية، ط]، بريوت، دار املؤرخ العريب،)د. ت(، ص]2.
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عىل خلفيّة ترجامت القرآن وما أثارت من ردوٍد من املؤلّفني اليهود واملسيحيني؛ إذ 

كانوا متحيّزين إىل اتّجاهني وصفتهام املوسوعة بالجديّل والّدفاعّي.

وبداعي االتّصال قاربت املوسوعة نفسها مع اتّجاه الّدراسات االسترشاقيّة، الذي 

املوسوعة،  أكادمييًّا متميّزًا عىل حدِّ وصف  التنوير، بوصفه حقاًل  ظهر بعد عرص 

وبهذا اللّحاظ اعتربت املوسوعة أن أكرث ما ورد فيها يبتني عىل العمل الذي بدأ 

ت بالّدراسة العلميّة للثقافات واألديان غري الغربية. يف املراكز األكادمييّة التي تصدَّ

باملعرفة  يتعلّق  األّول،  بُعدين:  الّنقدّي يف  الّنقاش  إىل  ما يدعو  الكالم  يف هذا 

االسترشاقيّة وتصويبها كليًّا وإعطائها صفة الحقل األكادميّي املتميّز. والثاين، يتعلّق 

بإعالن املوسوعة انتسابها إىل املعرفة االسترشاقيّة بذريعة الّصفة األكادمييّة. 

بشأن األمر األّول، إذا كانت املعرفة االسترشاقيّة بعد عرص التنوير قد متايزت عن 

نظريتها املعرفة الّدينيّة اليهوديّة واملسيحيّة الوسيطيّة -نسبة إىل العصور الوسطى- 

إالَّ أّن هذه املعرفة االسترشاقيّة بكلّيّتها ال ميكن إعطاؤها صفة األكادمييّة وإضافة 

البحث  وضوابط  مبعايري  والتزامها  املعرفة  هذه  تقيّد  مبعنى  إليها،  التميّز  صفة 

العلمّي الّصارم، فقد ظهر عىل قسٍم كبريٍ منها مالمح التّحيّز بدل التّجرّد، والتّعّصب 

بدل اإلنصاف، والتّعايل بدل التّواضع، واإلجحاف بدل اإلخالص إىل الحقيقة.

من  وجٍه  بأيِّ  انتسابها  املوسوعة  إعالن  املثري  من  كان  الثاين،  األمر  وبشأن 

الوجوه إىل املعرفة االسترشاقيّة، لكونها معرفًة أحاطت بها إشكاليّات والتباسات، 

وانقسمت حولها وتباينت وجهات الّنظر، ومثّلت محطّة خالٍف ونزاٍع بني العاملني 

بنفسها  تنأى  أن  إّما  لها  للموسوعة واألسلم  األجدى  والغريب، وكان من  اإلسالمي 

عن هذا األمر، أو تتَّخذ موقف الّصمت تجاه هذه املعرفة، أو اإلعالن عن تجاوزها 

والقطيعة معها؛ لاِم لها من سريٍة ملتبسٍة مع التّبشري الّديني الّصدامي من جهة، 

ومع االستعامر اإلمربيايّل من جهٍة أخرى، ومع نزعة التفّوق الحضاري الغريب من 

جهٍة ثالثة.

القامئون عىل هذه املوسوعة أن ترتقي ملستوى الكتاب  من جانب آخر، أراد 
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املرجعّي مشّددين عىل هذه الّصفة ومؤكّدين عليها، قاصدين إنتاج كتاٍب مرجعيٍّ 

يحتوي -يف نظرهم- عىل أفضل إنجازات القرن يف مجال الّدراسات القرآنيّة، متأّملني 

من هذا العمل أن يستثري مزيًدا من الجهد البحثي حول القرآن خالل العقود اآلتية، 

األكادمييني،  الباحثني  من  واسعٍة  ملجموعٍة  متاًحا  القرآنيّة  الّدراسات  عامل  ليكون 

واالجتامعيّة،  اإلنسانيّة  العلوم  يف  املتخّصصني  العلم  وطاّلب  املثّقفني،  والقرّاء 

معتربين أّن املؤلّفات املرجعيّة املتعلّقة بالقرآن املكتوبة باللغات األوروبية قليلة 

إّما منحازة أو غري كاملٍة أو مخفيّة يف مصادر  للغاية، وأغلب املعلومات املتاحة 

يصعب الوصول إليها.

هناك جانٌب آخر جدير بااللتفات يتعلّق برمزية املكان، فقد عرّفت املوسوعة 

نفسها قاصدًة اإلشارة إىل جهة املكان، منتسبًة إىل مدينة ليدن الواقعة عىل ضفاف 

الراين جنوب هولندا، املدينة التي لها سرية وإرث يف تاريخ حركة االسترشاق، فمن 

جهٍة تعدُّ جامعة ليدن من أقدم جامعات أوروبا، وجاءت املوسوعة عىل ذكرها 

بوصفها املدينة التي تأّسست فيها أسبق الكليات املعنيّة بدراسة الثقافات واألديان 

غري الغربية، فكلّيتها ترجع يف تأسيسها إىل سنة 593]م، متقّدمة عىل روما 627]م، 

وعىل أوكسفورد 638]م.

بدوي  عبدالرحمن  ذلك  إىل  وأشار  العربيّة،  املخطوطات  بوفرة  ليدن  عرفت 

عند ترجمته لتيودور نولدكه الذي أقام يف ليدن ما بني خريف 857]م إىل ربيع 

858]م، وتحّدث قائاًل: »وهنا يف ليدن حيث املخطوطات العربيّة الوفرية، واألساتذة 

الشاب  نولدكه  عقد  وكونن،  فريس  ودي  دوزيويونبول  املمتازون:  املسترشقون 

أوارص صداقة قويّة مع هؤالء املسترشقني، وعكف عىل قراءة املخطوطات العربية 

الثمينة«]]].

ويذكر يف سرية املسترشق املجري جولدتسيهر أّن ليدن مثّلت محطًّة يف سريته 

واكتشف  كونن،  أبراهام  محارضات  وحرض  ليدن  »جامعة  قصد  فقد  الفكريّة، 

]]]-  بدوي، عبد الرحمن، موسوعة املسترشقني، م.س، ص596.
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الظاهريّة  األّول عن  بنى عليها عمله  التي  بالجامعة  الرّشقية  املخطوطات  هناك 

سنة 884]م، ويف مدينة ليدن أيًضا كّون صداقته التي دامت طوياًل مع األستاذين 

املسترشقني الهولنديني: رينهارتدوزي وميشيل يان دي خويه«]]].

يضاف إىل ذلك أّن أّول دائرة معارف إسالميّة استرشاقيّة ظهرت يف ليدن خالل 

الفرتة ما بني 3]9]-938]م، وصدرت من دار نرش بريل وهي الدار نفسها التي 

مقصوًدا،  األمر  هذا  يكون  أن  مستبعًدا  وليس  القرآنيّة،  املوسوعة  هذه  أصدرت 

فالّدار التي عرفت بدائرة املعارف اإلسالميّة الشهرية يقع االختيار عليها إلصدار أّول 

موسوعة قرآنيّة استرشاقيّة!

فقد  الغريب،  املجال  يف  وديناميّته  القرآنيّة  الّدراسات  حقل  لتطّورات  وتتابًعا 

صدرت يف الواليات املتحدة األمريكية سنة 2005م موسوعة قرآنيّة أخرى، تكّونت 

من مجلٍّد واحد فقط، أرشف عىل تحريرها الدكتور أوليفر ليمن أستاذ الّدراسات 

الفلسفيّة يف جامعة كنتايك األمريكيّة.

ويف سياق هذه التطّورات أيًضا، أعلنت هيئة األبحاث األوروبية التي تأّسست 

األورويب:  )القرآن  بعنوان:  الكريم  القرآن  حول  مرشوع  إطالق  عن  2007م  سنة 

يهدف  50]]-850]م(،  األوروبية  والثّقافة  الدين  يف  املقّدس  اإلسالمي  الكتاب 

املرشوع بحسب إعالن الهيئة »إىل إجراء أبحاٍث حول نط ترجمة القرآن وتفسريه 

واقتباسه يف أوروبا املسيحيّة خالل القرون الوسطى، مروًرا مبطلع العرص الحديث، 

أوروبا، ويتناول  الثقافة والدين يف  املقّدس عىل  الكتاب  تأثري هذا  من أجل فهم 

املرشوع دور القرآن يف التّفاعالت املتبادلة مع اإلسالم، والجداالت بني املسيحيني 

من ذوي العقائد املختلفة، والنقد املوّجه إىل الدين املسيحي خالل عهد التنوير«]]].

ُحّددت مّدة إنجاز املرشوع بست سنوات، يرُشف عليه أربعة باحثني ينتمون 

]]]-  أجناتس جولدتسيهر، مذاهب التفسري اإلسالمي، م.س،، ص0].

]2]-  انظر: مرشوع القرآن األورويب، نرشة القرآن واالسترشاق املعارص )فصلية تُعنى باالسترشاق املعارص حول القرآن الكريم، 

تصدر عن املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية بريوت(، العدد األول، السنة األوىل، شتاء 9]20م، ص56.
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ألربع جامعات أوروبية، هم: جوهان توالن من جامعة نانت الفرنسيّة، جان لوب 

من جامعة كنت الربيطانيّة، روبرتو توتويل من جامعة نابويل الرّشقيّة اإليطاليّة، 

العاصمة  يف  واالجتامعيّة  اإلنسانيّة  العلوم  مركز  من  آرينال  غارسيا  مرسيدس 

اإلسبانيّة مدريد.

هذه ملحٌة موجزٌة عن بعض تطّورات حقل الّدراسات القرآنيّة عند املسترشقني، 

د االهتامم  ويف املجال الغريب بصورٍة عاّمٍة، وقد كشفت هذه التطّورات عن تجدُّ

بهذا الحقل الذي احتفظ بنشاطه وديناميّته إىل ما بعد الولوج إىل القرن الحادي 

والعرشين.

ثانًيا: املعرفة االسترشاقّية والقرآن.. إشكالّيات والتباسات

العربيّة  الّدراسات  لتاريخ  يؤّرخ  وهو  فوك،  يوهان  األملاين  املسترشق  أوضح 

كانت  الكريم  بالقرآن  األوروبيّة  املعرفة  بدايات  أّن  كيف  أوروبا،  يف  واإلسالميّة 

متأثّرًة بذهنيّة الّصدام الّدينّي املسيحّي-اإلسالمي زمن الحروب الصليبيّة، ومتحّفزًة 

ا تاريخيًّا صافيًا وموثًّقا، ال بّد من التوقّف  بدافع التّبشري الّدينّي املسيحي، مقّدًما نصًّ

عنده فحًصا وتأّماًل ملن يريد أن يتتبّع تاريخ تطّور املعرفة االسترشاقيّة تجاه القرآن، 

أو ملن يريد أن يستكشف أوىل املحطّات يف تاريخ تطّور هذه املعرفة األوروبيّة 

واالسترشاقيّة.

مدخاًل  ميثّل  وكونه  والتاريخيّة،  الفكريّة  الناحيتني  من  الّنّص  هذا  ألهميّة 

له  سنعرض  القرآن،  تجاه  واالسترشاقيّة  األوروبيّة  املعرفة  بدايات  عن  للحديث 

كاماًل، فقد أورده فوك قائاًل: »ولقد كانت فكرة التّبشري هي الّدافع الحقيقّي خلف 

انشغال الكنيسة برتجمة القرآن واللغة العربية، فكلاّم تالىش األمل يف تحقيق نرٍص 

نهايئٍّ بقّوة الّسالح، بدا واضًحا أّن احتالل البقاع املقّدسة مل يؤدِّ إىل ثني املسلمني 

بحضارة  الصليبيني  املقاتلني  تأثّر  ذلك، وهو  إىل عكس  أّدى  ما  بقدر  دينهم،  عن 

املسلمني وتقاليدهم ومعيشتهم يف حلبات الفكر. وقبل حدوث واقعة إيديساس 

يف شهر ديسمرب من سنة 43]]، وهي السنة التي رّد فيها الصليبيون عىل أعقابهم، 
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األب  مؤلّفها  إىل  نُسبت  وقد   .[[43 سنة  يف  للقرآن  التينيّة  ترجمة  أّول  ظهرت 

بطرس املبّجل، رئيس دير كالين الذي ولد يف سنة 092] أو 094] ومات يف سنة 

]4]]، حيث  سنة  يف  إسبانيا  إىل  عمل  رحلة  أقلته  قد  هذا  بطرس  وكان   .[[57

الثاين  الّسلم بني ألفون  مل يكتِف باإلرشاف عىل أتباع طائفته والتوّسط الستتباب 

ملك قشتالة وألفون األول األراجوين، بل وجدها فرصًة سانحًة للتعرّف عىل الحوار 

والّشعار  واإلسبان،  املسلمني  بني  الّدائرة  واملعارك  واملسيحيّة،  اإلسالم  بني  القائم 

املرفوع السرتداد بيت املقدس كام جاء يف أحد األناشيد، وسياسة املوّحدين الّدينيّة 

الذين شّنوا هجامتهم عىل إسبانيا يف تلك السنوات. وقد خرج من ذلك كلّه بقناعة، 

بأّن ال سبيل إىل مكافحة هرطقة محمد بعنف الّسالح األعمى، وإّنا بقّوة الكلمة، 

ودحضها بروح املنطق الحكيم للمحبّة املسيحيّة. لكن تحقيق هذا املطلب كان 

يشرتط املعرفة املتعّمقة برأي الخصم أّواًل، وهكذا وضع خطًّة للعمل عىل ترجمة 

اإليربيّة  الجزيرة  شبه  ضواحي  إحدى  يف  تقابل  أن  وحدث  الاّلتينيّة،  إىل  القرآن 

يُدعى هريمان  واآلخر  روبرتوسكيتينيسيس،  يُدعى  إنجليزي  أحدهام  راهبني،  مع 

الداملايت، كانا ملّمني باللّغة العربية، ويعكفان عىل دراسة مؤلّفات عربيّة فلكيّة، 

وافَقا عىل ترجمة الكتاب مقابل مبلع مغٍر من املال، وبحسب ما جاء يف مقّدمة 

الرّتجمة، فقد كان روبرتوس مسؤواًل عن ترجمة القرآن، يف حني قام اآلخر برتجمة 

النبذ املخترصة«]]].

ه الباحث اللّبناين الدكتور ميشال جحا أنّه آخر املسترشقني األملان  فوك الذي عدَّ

الكبار الذين ولدوا قبل بداية القرن العرشين]]]، كشف يف الّنّص املذكور عن نٍط 

من أناط املعرفة املتّشكل تجاه القرآن الكريم، نٌط تكّونت له بنيته املفاهيميّة، 

ونظمه املناهجيّة، وتحّددت له غاياته ومقاصده.

الوسطى  العصور  طيلة  ومهيمًنا  األوروبيّة  املعرفة  يف  سائًدا  الّنمط  هذا  بقي 

املعرفة  عىل  الكنيسة  وتحّكم  املسيحيني،  الدين  رجال  سيطرة  ظّل  يف  تقريبًا، 

]]]-  فوك، يوهان، تاريخ حركة االسترشاق، م.س، ص4].

]2]-  جحا، ميشال: الدراسات العربية واإلسالمية يف أوروبا، ط]، بريوت، معهد اإلناء العريب، 982]م، ص4]2.
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د ترجامت القرآن  األوروبيّة، ومعظم التغرّيات التي حدثت بعد ذلك من قبيل تعدُّ

مل تخرج عن نسقيّة هذا الّنمط من املعرفة امللتبسة.

ومع تحّوالت املعرفة يف أوروبا بعد العصور الوسطى، تشّكل نطًا معرفيًّا جديًدا 

تجاه القرآن الكريم، مرتكّزًا بصورٍة رئيسٍة عىل البحثني اللّغوّي والتّاريخّي، متّخًذا 

من الّنقدين األديب والتاريخي منهًجا، متأثّرًا بحقل دراسات الكتاب املقّدس بعهديه 

القديم والجديد.

تأثّرت  »وقد  قائلة:  املوسوعة  مقّدمة  يف  أوليف  ذكرت جني  التأثّر  هذا  وعن 

الّدراسات  حقل  بنظريها  كبريٍ  بشكٍل  الغربية،  أو  للقرآن  اإلسالميّة  غري  الّدراسة 

اإلنجيليّة؛ حيث إّن الّنقد اإلنجييّل يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش عىل األقّل، 

ذاك الّنقد الذي انتقل من املحيط الحاخامي أو الرّهبايّن إىل املحيط الجامعّي، قد 

وضع االعتقاد بالطابع اإللهي للكتابني املقّدسني اليهودّي واملسيحّي بني قوسني، كام 

اتّسع االستعداد الذي برز يف عرص الّنهضة لتطبيق مبادئ الّنقد األديب والتاريخي 

عىل الّنصوص اليونانيّة والاّلتينيّة القدمية، ليشمل أحد الّنصوص القدمية األخرى؛ أي 

اإلنجيل. وقد تبّنى بعض الباحثني نظرًة عقليًّة؛ فسعى إىل التّوفيق بني التّعليامت 

اإلنجيليّة واألوامر العقليّة، بينام ركّز آخرون عىل التّناقضات بني اإلنجيل وقوانني 

االستقامة العلميّة. كام تضاعفت التّحقيقات الّسياقيّة مع قيام العلامء بالتّنقيب 

يف الخلفيّة الثّقافيّة والتّاريخيّة للنصوص اإلنجيليّة، ومع تتبّعهم للرّتاث األديب الذي 

نت منه هذه الّنصوص، مضافًا إىل عمليّة الصياغة التي أخرجت الّنصوص يف شكلها 

بالّدراسة  واملتعّمقني  السامية،  اللغة  بفقه  املختّصني  العلامء  توّجه  ومع  الّنهايئ. 

التاريخيّة - الّنقديّة للكتاب املقّدس العربي والعهد الجديد إىل كتاب قديم آخر 

-القرآن- فقد أهملوا االفرتاضات العقدية، معتربين أنّها غري مرتبطٍة مبهام البحث 

العلمي، وعليه تعرّض الباحثون يف القرآن كام يف اإلنجيل للتحليل الّنيّص واللّغوّي«.

القرآن دينيًّا يف املقام األّول، مندفًعا  التّعامل مع  القديم كان دافع  الّنمط  يف 

حقيقيًّا  تهديًدا  مثّل  اإلسالم  أّن  اعتبار  من  منطلًقا  واملواجهة،  التّبشري  بذهنيّة 



449

احلضارة والعمران يف موسوعة القرآن.. مقاربة حتليلّية ونقدّية

للمسيحيّة مؤثّرًا عىل وجودها يف الرّشق، وعىل امتدادها يف العامل.

املقام  بحثيًّا ونقديًّا يف  القرآن كان  التّعامل مع  الحديث فدافع  الّنمط  أّما يف 

األّول، مندمًجا يف حقل دراسات الكتب املقّدسة إىل جانب التّوراة واإلنجيل، مطبًقا 

املوسوعة-  مقّدمة  ذكرت  -كام  بوصفه  والتّاريخّي،  األديب  الّنقد  منهجيّات  عليه 

محور هويّة اإلسالم وتطّوره التّاريخّي، وكونه أوثق مصدر إلعادة بيان حياة محمد 

وتاريخ املجتمع اإلسالمي األّول.

القرآنيّة  الّدراسات  اليوم يف حقل  الّنمط الحديث سائًدا ومؤثّرًا إىل  بقي هذا 

ا إىل  الغربيّة، منبعثًا من القرن التاسع عرش امليالدي، عابرًا القرن العرشين، ممتدًّ

القرن الحادي والعرشين، فقد مثّل رجاالت هذا الّنمط جيل الّرّواد الكبار، وُعّدت 

تأليفاتهم من املصادر املهّمة وامللهمة.

وأشارت إىل هذا املعنى مقّدمة املوسوعة قائلًة: »وأُلّفت يف القرن التاسع عرش 

بعض الكتب املهّمة التي ما زالت تؤثّر عىل ميدان البحث القرآيّن املعارص، فربزت 

 Theodor( نولدكه  تيودور   ،)Gustav Weil( ويل  كوستاف  قبيل:  من  أسامء 

 Hartwig( هارتويغ هارشفيلد ،)Abraham Geiger( أبراهام جايجر ،)Noldke

Hirschfeld(، ورسعان ما انضّمت إليها أسامُء أقرانهم يف القرن العرشين من أمثال: 

 Gotthelf( برجسرتارس  غوستاف   ،)Ignaz Goldziher( جولدتسيهر  أجناتس 

Bergstrasser(، أوتوبريتزل )Otto Pretzl(، ريتشارد بيل )Richard Bel(، آرثر 

.»)Rudi Paret( رودي بارت ،)Arthur Jeffery( جيفري

زمًنا  واملتطاولة  املمتّدة  وتأثرياته  وانعكاساته  الحديث  الّنمط  هذا  ظالل  مع 

ومكانًا يف املجال الغريب، مع ذلك حاولت املوسوعة القرآنيّة أن متيّز نفسها معلنًة 

كلمتني  و»أكادمييّة«  »صارمة«  كلمتي  من  جاعلًة  الصارمة،  باألكادمييّة  متّسكها 

مفتاحيّتني لها وللدراسات التي تضّمها.

وأرادت من هذه الرّصامة األكادمييّة التّأكيد عىل ثالثة أمور هي:
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هنا  األكادمييّة  الرصامة  من  ويُراد  املوسوعة،  مبحتوى  عالقة  له  األّول:  األمر 

-حسب رؤية املوسوعة- أن تنبثق الّدراسات من تنّوٍع يف اآلراء واالفرتاضات.

األبحاث  مجال  يف  والغريب  اإلسالمي  املاضيني  اثني  بالرتُّ عالقة  له  الثاين:  األمر 

القرآنيّة، ويراد من الرّصامة األكادميية هنا تخطّي هذين الرّتاثني املختلفني لخلّوهام 

من الّدقة، وعدم متتّعهام مبنهجيٍّة فريدٍة، وحسب رأي املوسوعة: »فال يوجد تراٌث 

أكادمييٌّ واحٌد يف مجال األبحاث القرآنيّة، وإّنا تشّكل القرون املتامدية من الّدراسة 

اإلسالميّة للقرآن مساًرا زمنيًّا يتداخل مع أجيال الّدراسة الغربيّة للنص، وال تشّكل 

أّي واحدٍة من هاتني الفئتني اللّتني تخلوان من الّدقّة، مقاربة موّحدة أو منهجيّة 

فريدة تتمتّع باألفضليّة«.

األمر الثالث: له عالقة بعاملي الّدراسات القرآنيّة اإلسالميّة والغربيّة املعارصة، 

ويُراد من الرّصامة األكادمييّة هنا، تخطّي الجداالت الحاّدة حسب وصف املوسوعة، 

وذلك يف ظّل تزايد التّداخل الجغرايّف والفكرّي بني العاملني املذكورين، واالستفادة 

من هذا التنّوع وثرائه بعيًدا عن االستقطاب الحاد. وهذا ما عرّبت عنه املوسوعة 

قائلة: »يف عاملي الّدراسة القرآنيّة اإلسالميّة والغربية ميكن أن نجد جداالت حاّدة، 

الّنّمو  ومع  وفكريًّا،  جغرافيًّا  مًعا  متزايٍد  نحٍو  عىل  العاملان  هذان  يتداخل  حيث 

العامل،  من  األخرى  واملناطق  أمريكا  وشامل  أوروبا  يف  املسلمني  للسكان  الرّسيع 

فإّن القطبيّة الحاّدة لإلسالمي والغريب تصبح ضبابيًّة أكرث، وعوملة األبحاث والحياة 

األكادمييّة ترّسع هذا االتّجاه... وأخذت األبحاث ذات الجودة باالزدهار يف هذه 

هذا  التقاط  إىل  القرآن  موسوعة  محّررو  سعى  فقد  وعليه  برثاء،  املتنّوعة  البيئة 

نطاق  أكرب  الكتاب  أن يشّكل هذا  إىل  املوسوعة، هادفني  التنّوع ضمن صفحات 

ممكن من الدراسة األكادميية الصارمة حول القرآن«.

هذا ما سعت إليه املوسوعة حسب تقديرها لنفسها، لكّنها مل تسلم من الجدل 

والتحفُّظ وإثارة القلق، وقد تنبّهت سلًفا إلمكانيّة حدوث مثل هذا األمر الجديّل 

واإلشكايّل، وتطرّقت املوسوعة عىل لسان جني أوليف يف خامتة مقّدمة املوسوعة 
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حول  الجدل  وقوع  احتامليّة  »هو  موضوع  إىل  التّطرّق  أريد  قائلة:  الشأن  لهذا 

القرآن، سألني الصحفيون والزمالء  املرشوع، فمنذ أن حملت مسؤوليّة موسوعة 

هذا  يف  انخراطي  بسبب  الخطر  أو  بالقلق  أشعر  كنت  إذا  عامَّ  مراًرا  واملعارف 

املرشوع. كان جوايب عىل الّدوام هو ال، وغالبًا ما ترافق مع تعبريي عن األسف بأّن 

التحريف املتكّرر ملشاعر املسلمني قد يثري هذا الّسؤال، ومع ذلك فإّن دراسة نصٍّ 

الذين  الزّمالء املسلمني  املاليني مقّدًسا هو وظيفة حّساسة... هناك بعض  يعتربه 

بتعريض  القرآن  مبوسوعة  ارتباطهم  يتسبّب  أن  من  خوفًا  املشاركة،  عدم  فّضلوا 

نزاهتهم للخطر، وهناك بعض الزمالء غري املسلمني الذين رفضوا املشاركة للسبب 

نفسه. ولكن مع غّض الّنظر عن ذلك، فهذه مجرّد استثناءات، وقد وافق أغلب 

مرجعيٍّ  كتاٍب  برؤية  فرحني  ونشاط،  بحامس  املشاركة  إىل  دعوا  الذين  الباحثني 

يعّزز الّنمو املستمر يف ميدان الّدراسات القرآنيّة«.

هذه -بصورٍة عاّمة- هي وضعيّات املعرفة االسترشاقيّة املتشّكلة حول القرآن 

والقلق،  الحساسيّة  تثري  معرفًة  اليوم  إىل  بدايتها  منذ  زالت  وما  كانت  الكريم، 

والّشّك،  الّريبة  من  بنوٍع  معها  التّعامل  ويجري  وااللتباس،  اإلشكاليّة  بها  وتحيط 

هذا ما حدث عند املسلمني يف جميع أجيالهم وأزمنتهم وأمكنتهم، وعىل اختالف 

طبقاتهم ودرجاتهم العلميّة والفكريّة.

علاًم أّن هذا املوقف من املسلمني علامء وأدباء ومفّكرين ومؤّرخني ومفرّسين 

مل يأِت من فراٍغ أو بدافع العناد، وال نتيجة وهٍم وانفعال، وال بضغط الخصومة 

واملواجهات، وال بتأثري االختالف يف الثّقافة والّدين، وال عالقة له مبعايري التقّدم 

الطعون  إثارة  من  وسريٍة  وتاريٍخ  طويٍل  إرٍث  إىل  مستنًدا  جاء  وإنا  والتأّخر، 

ونبيًّا  ديًنا  اإلسالم  طالت  التي  واملغالطات  والتّهّجامت  والتّشكيكات  والّشبهات 

وكتابًا وتاريًخا وحضارة.

لكن، من وجٍه آخر، يسّجل لهذه املعرفة االسترشاقيّة أنّها حّفزت املسلمني عىل 

البحث والتحقيق والتّنقيب الّدينّي والفكرّي والتّاريخّي ويف باقي امليادين األخرى، 



452

وجعلتهم يقفون عىل مسائل وقضايا ما كان باإلمكان التّنبّه لها، وااللتفات إليها، 

واالقرتاب منها، واالشتغال عليها، لوال هذه املعرفة االسترشاقيّة الّصادمة واملستفزّة 

بطعونها وشبهاتها وإشكالياتها.

وإذا كانت املعرفة االسترشاقيّة قد خلّفت إرثًا معرفيًّا كبريًا بقي مرتاكاًم لسنني 

طويلة، فإّن املعرفة اإلسالميّة خلّفت كذلك إرثًا معرفيًّا موازيًا بقي وما زال مرتاكاًم، 

وجود  من  املصاحب  اإلسالمّي  اإلرث  لهذا  كان  ملا  االسترشاقي  اإلرث  ذلك  ولوال 

وبقاء ودميومة، مع ما بينهام من فارٍق يضع املعرفة االسترشاقيّة يف موقعيّة الفعل 

ومنزلة الّسبق، بينام يضع املعرفة اإلسالميّة يف موقعيّة رّد الفعل ومنزلة متابعة 

الّسابق!

ثالًثا: الحضارة والعمران.. ثالث مطالعات

تحّددت يف محور الحضارة والعمران ثالث مقاالٍت منتخبٍة من مقاالت املوسوعة 

القرآنيّة، هي:

]- الجامعة واملجتمع يف القرآن، إعداد الباحث األمرييك فريدريك ماثيوسون 

ديني، وردت يف املجلّد األّول، الصادر سنة ]200م.

2- الحياة اليوميّة يف القرآن، إعداد الباحث املرصي الدكتور نرص حامد أبو زيد 

)943]-0]20م( وردت يف املجلّد الثّاين، الصادر سنة 2002م.

3- الفّن والهندسة يف القرآن، إعداد الباحث األمرييك من أصل فرنيس الدكتور 

أوليغغرابار )929]-]]20م(، وردت يف املجلّد األّول.

اتّبعت هذه املقاالت الثالث طريقًة موّحدًة من جهة املنهج، متحّددًة يف املنهج 

الظّواهر املندرجة يف  تتبّع  اللذين يقوم عملهام عىل  املزدوج الوصفي والتحلييّل 

موضوع البحث وتناولها بالوصف والتحليل، الوصف الذي يتناول الظاهرة ضبطًا 

وتحديًدا من جهة الّشكل والظاهر، والتّحليل الذي يتناول الظّاهرة تفسريًا وتحلياًل 

من جهة املحتوى والباطن، وهام املنهجان املتّبعان عادًة يف املوسوعات العلميّة 
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واألكادمييّة، واملفّضالن كذلك يف هذا الّنمط من األعامل املوسوعيّة.

الثالثة من جهة  املقاالت  انتامءات هذه  تعّددت  فقد  التّصنيف،  ناحية  ومن 

حقل  إىل  تنتمي  القرآن(  يف  واملجتمع  )الجامعة  األوىل:  فاملقالة  املعريّف،  الحقل 

الّدراسات االجتامعيّة، وتحديًدا إىل علم االجتامع الّدينّي، واملقالة الثانية: )الحياة 

إىل  وتحديًدا  األنرثوبولوجيّة،  الّدراسات  حقل  إىل  تنتمي  القرآن(  يف  اليوميّة 

األنرثوبولوجيّة الّدينيّة، أما املقالة الثالثة: )الفن والهندسة يف القرآن( فتنتمي إىل 

حقل الّدراسات الفّنيّة، وتحديًدا إىل الفّن الّديني أو الفّن اإلسالمي.

ومن ناحية اإلطار املوضوعي، فإّن هذه املقاالت الثالثة ميكن أن تندرج ضمن 

إطاٍر متّحٍد، متحّدًدا يف موضوع الحضارة والعمران يف القرآن الكريم، متناولًة هذا 

املوضوع من ثالثة مداخل هي: 

مفاهيم  دراسة  حاولت  التي  األوىل  املقالة  به  وتعلّقت  االجتامعي،  املدخل 

الجامعة واملجتمع واألمة يف القرآن، ومعرفة ما إذا كان القرآن قد أحدث تحّواًل 

جوهريًّا يف بنية هذه املفاهيم، إىل جانب العناية مبعرفة أثر القرآن يف تغيري وجهة 

األمة اإلسالمية!.

دراسة  التي حاولت  الثانية  املقالة  به  وتعلّقت  األنرثوبولوجي،  املدخل  ثانًيا: 

عالقة الناس العاديني يف حياتهم اليوميّة بالقرآن، وهل تكشف هذه العالقة عن أثر 

القرآن يف ازدهار الحياة اليوميّة للناس يف املجتمعات اإلسالميّة! 

ثالًثا: املدخل الفّني، وتعلّقت به املقالة الثالثة التي حاولت دراسة عالقة الفّن 

والهندسة بالقرآن عمرانًا وازدهاًرا.

هذا فيام يتعلّق بجانب الرّتكيب لهذه املقاالت الثالث وما بينها من اتّصاٍل، أّما 

جانب التّحليل فيتعلّق بفحص هذه املقاالت الثالث بطريقٍة مفّككٍة كّل واحدٍة 

عىل حدة، باعتبار أّن كّل واحدٍة منها لها بنيتها ونسقها وحكمتها وحقلها الّداليل.
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أ. املقالة األوىل: الجامعة واملجتمع يف القرآن 

القرآن  نظر  لوجهات  األساسيّة  األبعاد  مقالته غطّت  أّن  ديني  فريدريك  يرى 

بشأن الجامعة واملجتمع، وحاولت وضعهام يف الّسياق االجتامعي والثّقايف لجزيرة 

العرب قبل اإلسالم، مع أّن القرآن -يف نظر الباحث- ليس كتابًا يفرّس علم االجتامع 

لجزيرة العرب القدمية، معتربًا أّن هذا املوضوع تحتاج دراسته العودة إىل مصادر 

أدبيٍّة عّدة من بينها القرآن، متطرّقًا إىل سبعة أعامل أدبيّة معارصة، من بينها كتاب 

الباحث اللبناين الدكتور رضوان السيد )مفاهيم الجامعات يف اإلسالم( الصادر سنة 

985]م، واصًفا له أنّه ميثّل دراسًة شاملًة يف موضوعه.

التي أشار  الّسبعة  الكتاب العريب من بني األعامل  الكتاب لكونه  نّوهت بهذا 

إليها الباحث.

افتتح ديني مقالته الفتًا االنتباه إىل مفارقتني: املفارقة األوىل، رأى فيها أّن القرآن 

بوصفه مصدًرا بارزًا للحقائق واملعلومات حول الله، فإنّه أيًضا ميثّل مصدًرا توجيهيًّا 

يف تكوين الجامعة واملجتمع التّقينّي وذلك عىل الّصعيدين الّنظري والعميّل.

املفارقة الثانية: رأى فيها ديني أّن غاية الخطاب القرآيّن بشأن األبعاد االجتامعيّة 

للتجربة اإلنسانيّة، مع أنّها تنطوي بشكٍل أسايسٍّ عىل توجيه املسلمني وإلهامهم 

وتنظيمهم نحو التّقرّب من الله وخدمته، إالَّ أنّه أيًضا يقّدم وفرًة من املعلومات 

املتنّوعة حول املجموعات اإلنسانيّة التي ينظر إليها من منظوراٍت دينيٍّة.

تكّونت املقالة من ثالثة محاور أساسيّة هي:

]- الّسياق العريب القديم لألفكار واملؤّسسات الّدينيّة القرآنيّة.

2- املصطلحات واألفكار الّدينيّة - املجتمعيّة يف القرآن.

3- تشكيل الفئة ذات الشأن يف القرآن.

وصًفا  الباحث  فيه  توقّف  متهيديٍّ  تاريخيٍّ  مبدخٍل  أشبه  هو  األّول:  املحور 
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وتحلياًل لتكوين املعرفة مبا أطلق عليه الّسياق العريب القديم لألفكار والتّشّكالت 

االجتامعيّة ما قبل اإلسالم، وتزامًنا مع ظهوره، استند فيه بصورٍة رئيسٍة إىل ثالث 

دراساٍت، هي: 

التّاريخي ملرحلة ما قبل اإلسالم، استند الباحث إىل املسترشق  التّحليل  ]- يف 

اإلنجليزي مونتجمري وات )909]-2006م( بالعودة إىل كتابيه: )محمد يف مكة( 

الصادر سنة 953]م، و)محمد يف املدينة( الصادر سنة 956]م، واصًفا لهام بالدراسة 

املثرية واملؤثّرة، وأنّها وفّرت تحليالٍت مفّصلًة عن القبائل والعشائر العربيّة، التي 

كان لها دور يف املراحل التأسيسيّة لتطّور األّمة اإلسالميّة.

2- ويف التّحليل التّاريخي ملرحلة اإلسالم استند إىل الكاتب ريد أم. دونر.

3- ويف التّحليل التّاريخي لتطّور األفكار بشأن األّمة واملجتمع ما قبل اإلسالم 

وعند ظهوره، استند إىل الدكتور رضوان السيد بالعودة إىل كتابه: )األمة والجامعة 

984]م،  سنة  الصادر  واإلسالمي(  العريب  السيايس  الفكر  يف  دراسات  والسلطة.. 

وقد وصف الباحث هذا الكتاب بالّدراسة الغنيّة، وعّده مثااًل الفتًا لالنتباه لعلم 

االجتامع املرتكز عىل أرضيٍّة الهوتيٍّة؛ إذ ال يلجأ إىل القرآن والوثائق املعارصة األخرى 

وحسب، بل يستشهد أيًضا باألحاديث والتّفسري القرآين والّشعر والتّاريخ والّسرية 

الّنبويّة، إضافة إىل العلوم القرآنيّة ونقاشات التّفسري إلظهار كيف أّن األّمة تطّورت 

مع الوقت إىل جامعة كاريزماتيّة متعّددة األبعاد.

مثَّل  القرآن(، فقد  الدينيّة–املجتمعيّة يف  )املصطلحات واألفكار  الثاين:  املحور 

جوهر موضوع البحث ولبّه، تتبّع فيه الباحث وصًفا وتحليالً املفاهيم واملصطلحات 

التي تتّصل بالجامعة واملجتمع يف القرآن، متوقًّفا عند مفاهيم: األمة، امللة، حنيف، 

املسلمني واملؤمنني، عباد الله، مركّزًا عىل مفهوم األمة باعتباره املفهوم القرآيّن األكرث 

تطّوًرا للتعبري عن جامعة املسلمني.

املحور الثالث: )تشكيل الفئة ذات الشأن يف القرآن(، فهو أشبه بتتّمة للبحث 

عّده الباحث استطراًدا، تتبّع فيه بعض املفاهيم واملصطلحات مثل: أهل الكتاب 
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اليهود واملسيحيني األسالف الفوريني لإلسالم من ناحية التوحيد الّديني، معتربًا أّن 

انتقاد القرآن لليهود وعىل نحٍو أقل املسيحيني يكشف عن مسًعى لإلسالم املبكر 

لتحديد نفسه أعىل شأنًا من أخويه الّسابقني يف املعتقد اإلبراهيمي، مع تأكيده 

عىل أّن الخالفات بني اإلسالم والديانتني اليهوديّة واملسيحيّة ال تُشبه الجدل األسايس 

القسم  التوحيديّة، ويف  مع املرشكني؛ ألن مثّة أسس مشرتكة رئيسة يف املعتقدات 

بالحديث عامَّ  والعائلة، وختمها  الزواج  لقضيّة  الباحث  تطرّق  املقالة  من  األخري 

أطلق عليه املجتمع الكامل، ويقصد به نوذج مجتمع اآلخرة.

هذا من جهة التّوصيف، أّما من جهة التّقويم فيمكن تسجيل املالحظات اآلتية:

الهادئ،  والطرح  باالعتدال  إجاماًل  املقالة  اتّسمت  الخطاب،  ناحية  من  أّواًل: 

بًة إثارة الّشبهات واإلشكاليات  وجاءت خاليًة من التشنُّجات واملواقف الحادَّة، متجنِّ

زة واملؤدلجة التي ميّزت نسًقا كبريًا يف منظومة املعرفة االسترشاقيّة، لكّنها  املتحيِّ

بقيت متّصلًة بهذه املعرفة االسترشاقيّة مل تخرج عليها أو تتجاوزها، منتظمًة يف 

نسقها، منسجمًة مع روحها، مستندًة إىل أعالمها ومراجعها، فهي من هذه الجهة 

تنتمي إىل ما ميكن تسميته باالسترشاق املعتدل.

الكايف من اإلحكام  بالقدر  تتَّسم  أّن املقالة ال  ثانًيا: من ناحية املنهج، بدا يل 

املنهجّي، ومل تكن بذلك الرّتابط واالتِّساق يف تناول القضايا واملوضوعات، ومل تقّدم 

واألمة،  واملجتمع  الجامعة  كمفاهيم:  املعالجة  األساسيّة  للمفاهيم  معرفيًّا  ضبطًا 

ومل تكن بذلك الرتكيز، فقد اعتنت ببعض القضايا واملفاهيم التي مل تكن أساسيّة 

بالنسبة للموضوع، مثل الحديث عن »الحنيف« و»عباد الله«، وأهملت يف املقابل 

الكلامت  من  تعّد  التي  »الناس«  كلمة  مثل  األساسيّة،  واملفاهيم  القضايا  بعض 

البالغيّة املهّمة يف القرآن، الدالّة عىل الجانب اإلنساين العام الذي يتّسع إىل الّناس 

كافّة بغّض الّنظر عن مللهم وأديانهم، كام أهملت الحديث عن فكرة الجامعات 

متمثّلة يف أقوام األنبياء التي أخذت حيّزًا كبريًا يف بنية الخطاب القرآين.

ثالًثا: من ناحية املعرفة، مل تقّدم املقالة جديًدا عىل مستوى املعرفة بالّنسبة 
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إىل املوضوع املعالج، ومل تتَّسم باالبتكار والتجديد، وكّل ما ورد فيها هو من نط 

املعرفة املتداولة يف دراسات وتأليفات اآلخرين عربًا ومسلمني، والتي من الّسهولة 

أّن ال  إليها، والقبض عليها، والحديث عنها، وهذا ال يعني عىل اإلطالق  الوصول 

قيمة لهذه املقالة من أيِّ وجه من الوجوه.

رابًعا: من ناحية البدائل عىل مستوى املنهج، من املمكن أن نقّدم منهًجا بدياًل يف 

دراسة مفاهيم الجامعة واملجتمع واألمة يف القرآن الكريم، وهناك منهجان يف هذا 

الصدد: منهج يتَّصل باملجال اإلسالمي الخاص، ومنهج يتَّصل باملجال اإلنساين العام.

 1. املجال األّول: من املمكن الحديث عن املفاهيم الثالثة املذكورة يف إطار 

ثالثة أطوار اجتامعيّة وتاريخيّة حدثت يف االجتامع اإلسالمي.

جاء  الطور  هذا  يف  الجامعة،  مفهوم  وانبثاق  املكيّة  املرحلة  األّول:  الطور   

الخطاب القرآين واملسلمون متشّكلون يف جامعٍة هي أول جامعة يف تاريخ اإلسالم. 

جاء  الطّور  هذا  يف  املجتمع،  مفهوم  وانبثاق  املدنيّة  املرحلة  الثاين:  الطور 

الخطاب القرآين واملسلمون متشّكلون يف مجتمع هو أّول مجتمع يف تاريخ اإلسالم.

الطور الثالث: املرحلة املكيّة واملدنيّة وانبثاق مفهوم األّمة، يف هذا الطور جاء 

الخطاب القرآين واملسلمون متشّكلون يف أّمة هي أّول أمة يف تاريخ اإلسالم.

القرآن  يف  العام  اإلنساين  االجتامع  عن  الحديث  املمكن  من  الثاين:  املجال   .2

الكريم من خالل ثالثة أطوار كربى هي: 

الطور األّول: ويتّصل بعامل الفرد، باعتبار أّن االجتامع اإلنساين بدأ يف صورة فرٍد 

د القرآن لفت االنتباه  ومل يبدأ يف صورة جامعٍة أو مجتمعٍ، ويف هذا الطور تقصَّ

إىل ثالث خطيئات مؤثّرة هي: خطيئة إبليس متمثّلة يف خطيئة التكربُّ التي جعلته 

َب 
َ
من الكافرين، قال تعاىل: ِإَوذْ قُلَْنا لِلَْمَلئَِكةِ اْسُجُدوا ِلَدَم فََسَجُدوا إِلَّ إِبْلِيَس أ

.[[[َواْسَتْكَبَ َوَكَن ِمَن الَْكفِرِيَن
]]]-  سورة البقرة، اآلية 34.
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وخطيئة آدم متمثّلة يف خطيئة حس التّملّك والخلود التي تقود اإلنسان ألن 

نَْت َوَزوُْجَك اْلَنََّة َوُكَ ِمنَْها 
َ
يكون من الظاملني، قال تعاىل: َوقُلَْنا يَا آَدُم اْسُكْن أ

يَْطاُن  َُّهَما الشَّ َزل
َ
الِِمنَي ( فَأ َجَرةَ َفَتُكونَا ِمَن الظَّ رََغًدا َحيُْث ِشئُْتَما َوَل َتْقَرَبا َهِذهِ الشَّ

رِْض 
َ
ا َكنَا فِيهِ َوقُلَْنا اْهبُِطوا َبْعُضُكْم ِلَْعٍض َعُدوٌّ َولَُكْم ِف اْل ْخرََجُهَما ِممَّ

َ
َعنَْها فَأ

.[[[ُمْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع إَِل ِحنٍي
وخطيئة قابيل متمثّلة يف الحسد التي قادته إىل قتل أخيه فأصبح من الخارسين، 

َحِدهَِما 
َ
أ ِمْن  َفُتُقّبَِل  قُْرَبانًا  َبا  قَرَّ إِذْ  بِاْلَّقِ  آََدَم  ابَْنْ   

َ
َنَبأ َعلَيِْهْم  َواتُْل  تعاىل:  قال 

ُ ِمَن الُمتَّقِنَي ( لَئِْن بََسْطَت  َما َيَتَقبَُّل الَّ ْقُتلَنََّك قَاَل إِنَّ
َ
َولَْم ُيَتَقبَّْل ِمَن اْلََخرِ قَاَل َل

َ َربَّ الَْعالَِمنَي (  َخاُف الَّ
َ
ْقُتلََك إِّنِ أ

َ
نَا بَِباِسٍط يَِدَي إَِلَْك ِل

َ
إَِلَّ يََدَك ِلَْقُتلَِن َما أ

الِِمنَي (  َوَذلَِك َجَزاُء الظَّ ْصَحاِب الَّارِ 
َ
ْن َتُبوَء بِإِثِْم ِإَوثِْمَك َفَتُكوَن ِمْن أ

َ
رِيُد أ

ُ
إِّنِ أ

.[[[ْصَبَح ِمَن اْلَاِسِيَن
َ
ِخيهِ َفَقَتلَُه فَأ

َ
َفَطوََّعْت َلُ َنْفُسُه َقتَْل أ

الطور الثاين: ويتَّصل بعامل الجامعة وتحّدد باستخدام القرآن الكريم لفظ القوم، 

لفت  قاصًدا  األنبياء،  أقوام  عن  متحّدثًا  الجامعة،  عامل  إىل  الفرد  عامل  من  منتقاًل 

والجامعات،  الجامعة  بحال  تتَّصل  ومتعّددة  مهّمة  ومشكالت  قضايا  إىل  االنتباه 

فمع قوم شعيب تحّدث القرآن عن مشكلة اقتصادية متمثّلة يف نقصان املكيال 

وامليزان، وقوم لوط تحّدث القرآن عن مشكلة أخالقية متمثّلة يف إتيان الفاحشة، 

وقوم إبراهيم تحّدث القرآن عن مشكلة عقائديّة متمثّلة يف عبادة األصنام، وقوم 

موىس تحّدث القرآن عن مشكلة سياسية متمثّلة يف طغيان فرعون، وهكذا يف باقي 

األقوام األخرى.

الطور الثالث: ويتّصل بعامل األمة وجاء مع نزول القرآن الكريم بوصفه خامتة 

الّنبّي  ومع  التوحيديّة،  الديانات  خاتم  بوصفه  اإلسالم  وظهور  الّسامويّة،  الكتب 

األكرم  بوصفه خاتم األنبياء والرسل. يف هذا الطور انبثق مفهوم األّمة وجاء 

َخرْيَ  ُكنُْتْم  تعاىل:  قوله  يف  ذلك  عىل  الكريم  القرآن  ونصَّ  اإلسالم،  بعامل  متّصاًل 

]]]-  سورة البقرة، اآليتان 36-35.

]2]-  سورة املائدة، اآليات: 30-27.
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تعاىل:  وقوله   ،[[[ِالُمنَْكر َعِن  َوَتنَْهْوَن  بِالَمْعُروِف  ُمُروَن 
ْ
تَأ لِلنَّاِس  ْخرَِجْت 

ُ
أ ٍة  مَّ

ُ
أ

ًة وََسًطا ِلَُكونُوا ُشَهَداَء َعَ الَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعلَيُْكْم  مَّ
ُ
َوَكَذلَِك َجَعلَْناُكْم أ

.[[[َشِهيًدا
وجدير باإلشارة أّن مفهوم األّمة الذي تحّدث عنه القرآن الكريم يف هذا الطور 

من  العديد  يف  وردت  التي  األمة  ملفهوم  األخرى  االستعامالت  باقي  عن  يختلف 

تحّددت  التي  الكبرية  البرشيّة  الكتلة  تلك  املفهوم  بهذا  ويراد  القرآنيّة،  اآليات 

هويّتها وشخصيّتها ورسالتها، وتحّملت تبليغ دين اإلسالم إىل الناس كافّة.

ب. املقالة الثانية: القرآن يف الحياة اليومّية

أّن  فيها  يرى  مفارقة  إىل  منبًّها  مقالته  زيد  أبو  حامد  نرص  الدكتور  افتتح 

موضوع الدين يف الحياة اليوميّة حظي باهتامٍم متزايٍد من قبل املؤرّخني والباحثني 

االجتامعيني، بينام مل يخضع دور الّنّص املقّدس يف الحياة اليوميّة للدراسة إالَّ نادًرا، 

منّوًها أّن الحياة اليوميّة ال ميكن استيعابها بذلك املستوى من الوضوح املتصّور، 

ضمن  املعّقدة  واالجتامعيّة  الفرديّة  الّنشاطات  من  واسًعا  طيًفا  تغطّي  لكونها 

اليوميّة متحّدًدا  الحياة  ه مقبواًل عن  ثقايفٍّ محّدٍد، مستنًدا إىل تعريٍف عدَّ نطاٍق 

الذين ال  األفراد  أولئك  العباديّة، قاصًدا  اليوميّة غري  العاديني  الّناس  يف: نشاطات 

يتمتّعون بأهميّة أو شهرة، وال يتبّوؤون مناصب يف مجتمعهم.

أو  اليوميّة  الحياة  تصنيف ظواهر  أّن مسألة  الباحث  يرى  املنهج،  ناحية  من 

بشكل  املستحصلة  املعلومات  قلّة  يف  تتمثّل  مشكلًة  ستواجه  منهجيًّا  توثيقها 

عام حول عاّمة املسلمني أو نط حياتهم اليوميّة من خالل دراسة كمٍّ هائل من 

ملقاربة  نظره-  األنرثوبولوجية -يف  الّدراسات  إذ متيل  والّدينيّة؛  التّاريخيّة  املراجع 

االجتامعيّة  والهياكل  بالبنى  الّصلة  ذات  الّدينيّة  الّنشاطات  من  املجموعة  تلك 

والجمعيّة، من قبيل الشعائر واملناسك، السلوكيات العبادية، االحتفاالت باألولياء، 

الّنادر  ما يجعل من  التعامل مع مضامينها،  أكرث من  وأمثالها،  املواعظ والخطب 

]]]- سورة آل عمران، اآلية 0]].

]2]- سورة البقرة، اآلية 43].



460

اهتامم تلك الّدراسات بدور القرآن أو وظيفته يف أمثال تلك الّنشاطات الّدينيّة.

البداية إلعادة  انربى منذ  القرآن  أّن  الباحث  ومن ناحية فكرة املوضوع، يرى 

بلورة حياة الّنبّي وأتباعه وتشكيلها من جديد، ما يفرض رضورة االهتامم بجوانب 

الحياة اليوميّة التي نظّمت حسب تعاليم القرآن، ومن جهٍة أخرى زاد دور القرآن 

يف الحياة اليوميّة بالتّدّرج يف أعقاب وفاة الّنبّي، واتّسعت مكانته مع انتشار اإلسالم 

فتطّورت  تاريخيّة ودينيّة وثقافيّة مختلفة  بتقاليد  تتمتّع  كانت  التي  املناطق  يف 

ه، وأصبحت أكرب بكثري مام كانت عليه يف عهد املجتمع اإلسالمي  وظيفته ومهامُّ

األّول، األمر الذي يستدعي يف نظر الباحث فهم دور القرآن يف بلورة حياة املسلمني 

األوائل كأرضيٍّة الزمٍة الستيعاب وظيفته املشابهة يف العهود املتأّخرة.

ومن ناحية الّسياق، تتبّع الباحث كيف نفذ القرآن وأعاد تشكيل الحياة اليوميّة 

للمسلمني خصوًصا من خالل نظام العبادات، ابتداًء من الصالة باعتبارها فريضًة 

يوميًّة تُؤدَّى خمس مرات يف اليوم، ويحرض فيها القرآن تالوة، لذا فهي من أكرث 

الفرائض التي جعلت القرآن حارًضا يف حياة املسلمني اليوميّة، وهكذا من خالل 

فريضة الصيام يف شهر رمضان الذي يعتني فيه املسلمون بتالوة القرآن، يضاف إىل 

ذلك فريضة الحج ومعها العمرة حيث يحرض فيهام القرآن تالوة وتعلًُّقا.

الحياة  يف  تعّززت  قد  القرآن  مكانة  أّن  الباحث  يضيف  السياق،  لهذا  وتتّمًة 

مصدًرا  الّنبويّة  الّسّنة  جانب  إىل  القرآن  أصبح  أن  بعد  وذلك  للمسلمني  اليوميّة 

أمثال  الفقهاء  أكّده  ما  وهذا  واملجتمع،  للفرد  والّدنيويّة  الّدينيّة  املعارف  لكافّة 

الشافعي وغريه، وأذعن له أيًضا املتكلمون وفالسفة املسلمني يف سعيهم العقالين 

ة. للعثور عىل مرتكزات املعرفة الحقَّ

نظر  يف  يبقى  للمسلمني،  اليوميّة  الحياة  يف  القرآن  حضور  صور  تعّدد  ومع 

املتكّررة  املشاهد  من  بعًضا  متتبًّعا  تالوته،  يتمثّل يف  له  أبرز حضور  أّن  الباحث 

املوىت،  مراسيم  إحياء  مناسبات  مثل  وتقليًدا  طقًسا  القرآن  تالوة  من  تتّخذ  التي 

ومناسبات عقود الزواج، إىل جانب مناسبات أخرى، تطرّق لها الباحث عاكًسا فيها 

خربته الّذاتيّة ومشاهداته اليوميّة.
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وختم الباحث مقالته ملّخًصا مطالعته قائاًل: إّن القرآن استطاع الّنفوذ لكافّة 

أبعاد الحياة اليوميّة من خالل تنظيم وإعادة بلورة حياة مجتمع املسلمني األوائل 

اليوميّة ماديًّا ومعنويًا، وأدَّى انتشار اإلسالم خالل فرتٍة قصريٍة من الزمن لتقديم 

القرآن إىل بيئاٍت مختلفٍة ثقافيًّا واجتامعيًّا ليصار إىل تَبوُّؤ ذلك الكتاب الّساموي 

اللّغة العربيّة  البيئات، وكام نفذ القرآن بالتّدريج يف نسيج  مكانًة مميّزًة يف تلك 

وأمثالها، استطاع أن يرتك تأثريه يف كافّة اللّغات األخرى التي ينطق بها املسلمون 

من غري العرب، وكان التأثري األوسع للقرآن يف كافّة أبعاد الحياة اليوميّة للمسلمني 

عىل مستوى اللّغة التي تشّكل حجر أساس الفكر واملجتمع، سواء كانت واسطة 

، وسواء عىل شكل قراءة القرآن أو إسقاط  -برصيٍّ اللغة ذات جانٍب ماديٍّ أو سمعيٍّ

تجلّياتها عىل الحرف اليدويّة.

املالحظات  التّقويم فيمكن تسجيل  ناحية  أما من  التّوصيف،  ناحية  هذا من 

اآلتية:

أّواًل: من ناحية الخطاب، اتّسمت هذه املقالة كذلك باالعتدال والطرح الهادئ، 

انسجاًما عىل ما يبدو بنهج املوسوعة والتزاًما بضوابطها ومعايريها. وتتأكَّد هذه 

املالحظة عند معرفة أّن الباحث كانت له سرية يف إثارة الجدل حول الّنّص القرآين، 

وطاملا لقيت آراؤوه معارضًة شديدًة يف األوساط الّدينيّة، انتهت به ألن يكون الجئًا 

خارج بلده.

املعرفة،  املقالة كذلك جديًدا عىل مستوى  تقّدم  مل  املعرفة،  ناحية  ثانًيا: من 

قد يكون فيها ما يثري انتباه الغربيني خصوًصا من جهة املقارنة الفارقة بني مكانة 

الكتاب املقّدس يف حياتهم اليوميّة الذي شهد تقلًُّصا وتراجًعا إن مل يكن غيابًا، وبني 

مكانة القرآن الكريم عند املسلمني يف حياتهم اليوميّة الذي شهد حضوًرا واتّساًعا. 

انتباه  يثري  ما  فيها  فليس  ودهشتهم،  الغربيني  انتباه  يثري  ما  املقالة  يف  كان  فإذا 

املسلمني ودهشتهم؛ ألنّها من املعرفة املألوفة لهم واملشاهدة يف حياتهم العامة.

ثالًثا: من ناحية املصادر، استند الباحث كلّيًّا إىل مصادر املدرسة اإلسالميّة الّسنيّة 

اإلسالميّة  املدرسة  مصادر  إىل  العودة  كلّيًّا  وأغفل  والفقه،  والتّفسري  الحديث  يف 
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ناتها واجتهاداتها املؤتلفة واملختلفة مع غريها من املدارس  الشيعيّة التي لها مدوَّ

اإلسالميّة األخرى. وهذا ما يعرفه الباحث قبل غريه، ويدرك ما لهذه املالحظة من 

تأثريٍ واعتباٍر يف الّدراسات العلمية واألكادمييّة.

كان بإمكان الباحث أن يتجاوز هذه املالحظة ويتخطّاها، لو أنّه أشار منبّها سلًفا 

بتقيُّده بإطار املدرسة اإلسالميّة الّسنيّة لرضورات وحيّثيّات منهجيّة أو العتباراٍت 

رة،  أخرى، ومعرتفًا يف الوقت نفسه للمدرسة اإلسالميّة الشيعيّة باجتهاداتها املقدَّ

ه بهذه املالحظة، وال أدري إن كان متنبًّها لها أم ال، وهل سقطت سهًوا  لكّنه مل ينبِّ

أم تغافاًل! األمر الذي اقتىض تسجيل هذه املالحظة والتنويه بها.

وتربز هذه املالحظة وتتأكّد عند اإلشارة إىل بعض املسائل املتفرّقة التي تعّددت 

الّنظر بني املدرستني اإلسالميتني، وبعيًدا عن االستغراق يف  فيها وتباينت وجهات 

هذا الخالف سنكتفي باإلشارة إىل مسألتني هام:

استحباب  يف  السنة  املسلمني  رأي  ناقاًل  الرتاويح،  صالة  إىل  الباحث  أشار   -[

التّسمية  بهذه  الصالة  أّن هذه  ليلٍة يف شهر رمضان، يف حني  كّل  إقامتها جامعة 

وبتلك الهيئة والكيفيّة يف األداء مل تثبت عند املسلمني الشيعة، ومل يثبت لديهم أّن 

الصلوات املستحبّة تقام جامعة.

2- أشار الباحث إىل ليلة القدر، ناقاًل كذلك رأي املسلمني السنة قائاًل: إّن عاّمة 

املسلمني يعتقدون بأّن ليلة القدر هي ليلة السابع والعرشين من شهر رمضان، 

يف  املسلمني  مدارس  باقي  مع  يتّفقون  الذين  الشيعة  املسلمني  رأي  عن  متغافاًل 

تعيُّنها يف العرش األواخر من شهر رمضان، لكنهم -استناًدا إىل مروياتهم عن أمئة 

حة ليلة الثالث والعرشين، مع االلتفات كذلك إىل  أهل البيت يلتمسونها مرجَّ

ليلتني هام ليلة التاسع عرش والحادي والعرشين.

ج. املقالة الثالثة: الفّن والهندسة يف القرآن

ثالثة  أوليغغرابار  الدكتور  فرنيس  أصل  من  األمرييك  الباحث  مقالة  ناقشت 

محاور أساسية هي:
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أّواًل: اإلشارات أو التّلميحات القرآنيّة إىل الفّن والهندسة، يف هذا املحور يرى 

الباحث أّن دراسة الفّن والهندسة يف القرآن ال يؤّدي إىل نتيجٍة كلّيٍّة، بل إىل سلسلٍة 

إىل  املبارشة  اإلشارات  األوىل،  مجموعتني:  إىل  قّسمها  املنفصلة،  املالحظات  من 

األشياء املصنوعة أو األبنية. والثانية، الّدالالت غري املبارشة املرتبطة بصناعة األشياء 

وهندسة املساحات. 

الّنبّي سليامن وقصة ملكة  الباحث بشأن املجموعة األوىل عند قّصة  وتوقّف 

سبأ كام قّصهام القرآن، وكيف أنّهام تحمالن العديد من الّدالالت املتعلّقة بالفنون.

بشأن املجموعة الثانية: توقّف الباحث ملتفتًا إىل بعض املفردات القرآنيّة التي 

العمرانيّة  التّجّمعات  عىل  الدالّة  الكلامت  منها  عليها،  تنطبق  أو  بالفنون  تتّصل 

مثل كلامت: )قرية، مدينة مساكن، البلد األمني، بيت، دار، قرص، مثوى، مصانع، 

مسجد، محراب(، من بني هذه الكلامت اعترب الباحث أّن املسجد واملحراب أصبحا 

مصطلحني يداّلن عىل أمرين بالغي األهميّة يف الهندسة اإلسالميّة.

ويرى الباحث كذلك أّن يف القرآن توجد فئٌة من اإلشارات إىل األشياء القابلة 

للرؤية، لكّنها مل تُشاهد مع االعتقاد بوجودها، قاصًدا بذلك البيانات املتعّددة عن 

الجّنة وما فيها من إشاراٍت تقع يف خانة الهندسة والتصميم، وكيف أنّها أثّرت -يف 

نظر الباحث- يف تصميم الحدائق خصوًصا يف الهند املغوليّة كام يف رضيح السلطان 

أكرب يف سيكاندارا وتاج محل يف أغرا.

الفّنيّة  األعامل  صناعة  عمليّة  يف  لالقتباسات  مصدًرا  القرآن  استخدم  ثانًيا: 

العهد  يف  الثانية  الوصيّة  خالف  عىل  أّن  الباحث  يرى  املحور  هذا  يف  وزخرفتها، 

أنّه ليس  التّصوير، كام  أو  الفّن  أيَّة معارضة تجاه  القرآن  القديم، ليس هناك يف 

 ، هناك دعوة إىل صناعة األعامل الفّنيّة أو تأسيس ثقافة ماديّة ذات طابعٍ إسالميٍّ

هذا عىل املستوى الّنظري.

ت عىل  أما عىل املستوى التّطبيقي فريى الباحث أّن الثّقافة اإلسالميّة حينام امتدَّ

أراٍض شاسعٍة اضطرّت للتعامل مع التّقاليد الفّنيّة الغنيّة واملتنّوعة للثقافات األجنبيّة 

التي قابلتها، ومن ثم لجأت إىل القرآن بقصد الحصول عىل أجوبٍة مبارشٍة عن رشعيّة 



464

األنشطة الفّنيّة أو عىل األقل إشارات ميكن أن تقود إىل هذه األجوبة. وليس هناك 

شّك يف نظر الباحث من تواصل التّنقيب يف القرآن للعثور عىل أجوبٍة عن الحاجات 

الجامليّة واالجتامعيّة للمجتمعات والثّقافات اإلسالميّة أثناء تطّورها مع الوقت.

ثالًثا: تعزيز القرآن عرب الفّن، يف هذا املحور يرى الباحث أّن القرآن تعّزز يف 

مجتمعات املسلمني منذ األزمنة القدمية إىل هذه األزمنة الحديثة عرب الفّن، وذلك 

يف  مزخرفٍة  صغريٍة  معامل  إضافة  ويف  الّصحف،  كتابة  أنواع  يف  ع  التنوُّ خالل  من 

منتصف الّنّص أو يف الحوايش، وغالبًا ما تكون مجرّدًة أو عىل هيئة األزهار، كام 

وضعت عناوين كبرية بني الّسور واكتسب بعضها تصاميم تزيينيّة، وهكذا من خالل 

ع يف أحجام املصحف الصغرية والكبرية، ويف أنواع التّجليد الفّني والفاخر. التنوُّ

متامسكًة  املقالة  جاءت  التّقويم،  ناحية  من  أّما  التّوصيف،  ناحية  من  هذا 

ومحكمًة من جهة املنهج، متمّكنًة ومتضلّعًة من جهة املعرفة، عكس فيها الباحث 

خربته ودرايته الواسعة والّناضجة بهذا الحقل، فهو يعّد من كبار الخرباء واملتخّصصني 

يف مجال الفّن والعامرة اإلسالميني، وله سريٌة طويلٌة وحافلٌة يف هذا الشأن تدريًسا 

وتأليًفا وتنقيبًا، جامًعا بني املعرفة الّنظريّة والخربة التطبيقيّة.

الجامعات  أعرق  يف  األكادمييّة  بسريته  غرابار  عرف  التّدريس،  مستوى  عىل 

األمريكية، فقد كان أستاذ العامرة والفن اإلسالميني يف جامعة هارفارد طيلة عرش 

سنوات تقريبًا، امتدت خالل الفرتة ما بني )980]-990]م(.

عّدت  املتخّصصة  املؤلّفات  من  مجموعًة  غرابار  نرش  التّأليف،  مستوى  وعىل 

يف  )التفكري  منها:  يربز  اإلسالميني،  والعامرة  الفن  حقل  يف  املهّمة  املراجع  من 

األشكال  )الزخرفة..  اإلسالمي(،  الفن  )تكوين  الزخرفة(،  جامليّة  اإلسالمي..  الفن 

والوظائف يف الفن اإلسالمي(، )بناء ودراسة الفن اإلسالمي( تكون هذا الكتاب من 

أربعة أجزاء جمعت ثالثة ومثانني مقالة، إىل جانب تأليفات أخرى.

عىل مستوى التنقيب، فقد كان غرابار -كام وصف- رجاًل ميدانيًّا، أدار وشارك 

يف العديد من البعثات األثريّة التنقيبيّة شملت مناطق متفرّقة من البلدان العربيّة 

واإلسالميّة.
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 الخامتة
الحضارة والعمران.. مالحظات وإضاءات:

عن  للحديث  وتجليًة  تتّمًة  واإلضاءات  املالحظات  لبعض  نشري  الخامتة  يف 

مسألة الحضارة والعمران يف القرآن الكريم، فهذه املسألة بحاجٍة فعليٍّة الستظهار 

واستجالء، والعناية بها بحثًا ودراسة، من هذه املالحظات واإلضاءات: 

أّواًل: احتوت املوسوعة القرآنيّة عىل )694( عنوانًا ومدخاًل شملت العديد من 

القضايا واملسائل العاّمة والخاّصة، واتّصلت مبختلف الجوانب واألبعاد، وتفاوتت 

جهة  من  تفاوتت  كام  القرآنيّة،  الّدراسات  حقل  يف  والقيمة  األهميّة  حيث  من 

القرب والبعد، ومع هذه الّسعة التّفصيليّة يف العناوين واملداخل كان من الاّلفت 

غياب عنواين الحضارة والعمران، فلم يكونا مشمولني يف قامئة عناوين املوسوعة 

عىل وفرتها وكرثتها، وال نعلم عىل وجه التّحديد هل حدث هذا األمر عن قصٍد أم 

عن غري قصد! وعىل كال الحالتني فقد مثَّل هذا األمر نقًصا يف املوسوعة، وترك فراًغا، 

وسّجل عليها مالحظة.

ثانًيا: إّن القرآن الكريم هو الذي كشف للفكر اإلنساين نظريّة السنن والقوانني 

التّاريخيّة واالجتامعيّة الكليّة والثابتة واملطّردة، التي تحكم حركة التّاريخ بكلّيته يف كّل 

أزمنته وعصوره، وتوّجه سري املجتمعات والحضارات تقّدًما وتراجًعا، صعوًدا وهبوطًا.

وحني توقّف الشيخ محمد عبده )266]-323]هـ/ 849]-905]م(، أمام أّول 

آيٍة جاءت عىل ذكر الّسنن اإللهيّة، يف قوله تعاىل: قَْد َخلَْت ِمْن َقبْلُِكْم ُسَنٌ 

محمد  الشيخ  اعترب   ،[[[بنَِي الُْمَكّذِ َعقَِبُة  َكَن  َكيَْف  فَانُْظروا  رِْض 
َ
اْل ِف  فَِسرُيوا 

عبده أّن هذه اإلشارة من القرآن الكريم لفكرة السنن هي »إرشاد إلهي، مل يعهد 

يف كتاب ساموّي، ولعلّه أُرجئ إىل أن يبلغ اإلنسان كامل استعداده االجتامعي، فلم 

يرد إالَّ يف القرآن الذي ختم الله به األديان«]]].

وعىل ضوء هذا البيان اإللهي دعا الشيخ محمد عبده تحويل هذه السنن إىل 

]]]- سورة آل عمران، اآلية 37].

]2]- رضا، محمد رشيد: تفسري املنار، ط]، بريوت، دار الكتب العلمية، 999]م، ج4، ص5]].
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أو علم  أو علم االجتامع،  اإللهيّة،  السنن  علٍم ميكن تسميته -حسب قوله- علم 

السياسة الّدينيّة، أو أيَّة تسمية أخرى ال ضري عنده يف ذلك، معتربًا »أن إرشاد الله 

َنن علاًم من العلوم،  إيّانا إىل أّن له يف خلقه ُسَنًنا، يوجب علينا أن نجعل هذه السُّ

لنستديم ما فيها من الهداية واملوعظة عىل أكمل وجه... والعلم بسنن الله تعاىل 

من أهم العلوم وأنفعها«]]].

م أعظم فتح علمي وحضاري وعمراين  وبهذا الكشف يكون القرآن الكريم قد قدَّ

نن تستطيع األمم املجتمعات أن تتقّدم أو تتأّخر، ويكون  للمجتمعات، وبهذه السُّ

نن ملا استطاعت األمم  رها، ولوال هذه السُّ مها أو تأخُّ بإمكانها أن تدرك وتفرّس تقدُّ

واملجتمعات أن تنجز خطوة واحدة نحو الحضارة والعمران، وليس بإمكان األمم 

نن وتتحرّك بدونها، كام ليس بإمكانها مقاومتها  واملجتمعات أن تخرج عىل هذه السُّ

أو التخيّل عنها، وتبديلها أو تحويلها، وهذا ما نصَّ عليه القرآن يف قوله تعاىل: فَلَْن 

 .[[[َتْوِيًل ِ ِ َتبِْديًل َولَْن َتَِد لُِسنَّةِ الَّ َتَِد لُِسنَّةِ الَّ
ثالًثا: جاء القرآن الكريم لتأكيد الطبيعة املدنية والحرضية لالجتامع اإلسالمي، 

كفرًا  أشد  أنهم  لهم  مصّوًرا  األعراب  لظاهرة  الصارم  ورفضه  الشديد  ه  ذمَّ معلًنا 

الصعيد االجتامعي، كام يف قوله  العقيدي، ونفاقًا عىل  الصعيد  ونفاقًا، كفرًا عىل 

ُ َعَ رَُسوِلِ  نَْزَل الَّ
َ
لَّ َيْعلَُموا ُحُدوَد َما أ

َ
ْجَدُر أ

َ
َشدُّ ُكْفًرا َونَِفاقًا َوأ

َ
ْعَراُب أ

َ
تعاىل: اْل

َوائَِر  بَُّص بُِكُم ادلَّ ْعَراِب َمْن َيتَِّخُذ َما ُينْفُِق َمْغَرًما َوَيَتَ
َ
ُ َعلِيٌم َحِكيٌم  َوِمَن اْل َوالَّ

.[[[َسِميٌع َعلِيٌم ُ وْءِ َوالَّ َعلَيِْهْم َدائَِرةُ السَّ
وقد أتاحت هذه اآليات مجااًل للمفرّسين والعلامء لتكوين تحليالت مقارنة من 

جهات متعّددة بني نط أهل البدو ونط أهل الحرض، ومن هذه التحليالت املبكرة 

ما ذكره الفخر الرازي )544-604هـ( يف تفسريه الكبري، شارًحا ملاذا األعراب أشد 

كفرًا ونفاقًا معلاًّل ذلك قائاًل: »إنهم أشد كفرًا ونفاقًا، والسبب فيه وجوه: األول: 

أن أهل البدو يشبهون الوحوش. والثاين: استيالء الهواء الحار اليابس عليهم، وذلك 

]]]- رضا، محمد رشيد، تفسري املنار، م.س، ج4، ص4]].

]2]- سورة فاطر، اآلية 43.

]3]- سورة التوبة، اآلية 98-97.
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يوجب مزيد التيه والتكرّب والنخوة والفخر والطيش عليهم. والثالث: أنهم ما كانوا 

تحت سياسة سائس، وال تأديب مؤّدب، وال ضبط ضابط فنشؤوا كام شاؤوا، ومن 

كان كذلك خرج عىل أشد الجهات فساًدا. والرابع: أن من أصبح وأمىس مشاهًدا 

لوعظ رسول الله وبياناته الشافية وتأديباته الكاملة، كيف يكون مساويًا ملن 

بالفواكه  الجبليّة  الفواكه  قابل  والخامس:  خربه.  يسمع  ومل  الخري،  هذا  يؤاثر  مل 

البستانيّة لتعرف الفرق بني أهل الحرض والبادية«]]].

عىل  السابقة  األقوام  عن  واملتعّدد  الواسع  الكريم  القرآن  حديث  إن  رابًعا: 

اختالف أزمنتها وعصورها، وتنّوع قضاياها ومشكالتها، هو حديث يف صلب مسألة 

الحضارة والعمران؛ ألنّه يتّصل بالكشف عن سنن قيام الحضارات وسقوطها.

وحني توقّف الدكتور محمد إقبال )294]-357]هـ/ 877]-938]م( متأّماًل أمام 

األحكام  أمثلة  َمثَل من  اآلية  قائالً: »وهذه  َجٌل]]] ذكر 
َ
أ ٍة  مَّ

ُ
أ  ِ

َولُِكّ تعاىل:  قوله 

التّاريخيّة العاّمة يتجىّل فيه التعيني والتّحديد، وهي يف صيغتها البالغة اإليجاز توحي 

بإمكان دراسة حياة الجامعات البرشيّة دراسة علمية باعتبارها كائناٍت عضويًّة، وعىل 

هذا فمن يزعم أّن القرآن يخلو من بذور املذهب التّاريخي يكون عىل ضالل مبني«]]].

وقد اعترب إقبال أّن مقّدمة ابن خلدون تدين بالجانب األكرب من روحها إىل ما 

استوحاه املؤلّف من القرآن، وهي املقّدمة التي تعّد من أسبق املحاوالت يف بناء 

املعرفة املنظّمة لعلم االجتامع أو علم العمران البرشي كام أسامه ابن خلدون.

هذه بعض اإلضاءات املهّمة التي تُتمم الحديث عن مسألة الحضارة والعمران 

يف القرآن الكريم.

]]]-  الفخر الرازي: التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب، بريوت، دار الكتب العلمية، 2004م، ج6]، ص32].

]2]-  سورة األعراف، اآلية 34.

]3]-  إقبال، محمد: تجديد التفكري الديني يف اإلسالم، ال ط، دمشق، دار وحي القلم، 5]20م، ص76].
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التشريعات العبادّية يف موسوعة القرآن ـ ليدن

د. سعد الغنامي]]]

الخالصة

  إنَّ البحث يف تعاليم اإلسالم ومعارفه أخذ دائرًة كبريًة، ومساحًة واسعًة، يف 

اهتاممات الكتّاب والباحثني واملحّققني من غري املسلمني، كاملسترشقني والغربيني، 

كبريٍة،  موسوعاٍت  إىل  ودراسات  وكتب  وأبحاث  مقاالت  خالل  من  برزت  وقد 

وجديدها ما نراه يف موسوعة القرآن الكريم -ليدن-؛ حيث تناولت مجموعة من 

املقاالت والعناوين واملداخل التي تطرّقت للترشيعات العباديّة يف القرآن الكريم، 

وقد دّونت هذه املداخل وفق فرضيّاٍت ومباٍن وأسٍس حملها أصحابها عن سلفهم 

للوصول إىل  تعدُّ منشأ طبيعيًّا  الكريم وعدم وحيانيّته، والتي  القرآن  من برشيّة 

نتائج بعيدٍة عن الّرؤية والّنظرة اإلسالميّة الّصحيحة.

إنَّ فرض برشيّة القرآن ونظريّة تطّور األديان يف املجتمعات، إذا اجتمعتا أعطتنا 

نتيجًة واحدًة هي التّشكيك يف تعاليم القرآن واإلسالم.

نقاط  الّرغم من وجود  لنا عىل  العناوين واملداخل سيظهر  وعند عرض هذه 

قّوٍة يف بعضها إاّل أنَّ الكثري منها جانب الّصواب، وميكن وضع عالمة استفهاٍم كبريٍة 

عليه. وقد تناولنا يف هذه املقالة تحليل بعض املقاالت التي تناولت الترّشيعات 

العباديّة، وهي كالتايل:

Charles j. Adams البلوغ، وهي للكاتب: ترشلز ج. آدامز .[

]]]. وباحث وأستاذ يف علوم القرآن والحديث العراق.
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Joseph E. Lowry 2. املباح واملحرّم، وهي للكاتب: جوزيف إ. لوري

Michael Cook 3. األمر والنهي، وهي للكاتب: مايكل كوك

Angelika Neuwirth 4. رمضان، وهي للكاتبة: أنجليكا نويفريت

وقد عرضنا نقاط القّوة والّضعف فيها مع بيان محّل اإلشكال فيها والرّّد عليها.

املقّدمة

يومنا هذا، وقد حاولوا  الوحي إىل  أعداء كرثَ مذ بزوغ  الّدين اإلسالمّي  واجه 

دينه،  وينرص  وعده،  يتمَّ  أن  إاّل  الله  ويأىب  بأفواههم،  الله  نور  إطفاء  ويحاولون 

فّسخر له رجاالً صدقوا ما عاهدوا الله عليه، عىل مّر العصور واألزمان.

ة، من خالل التّشكيك  اتّخذ أسلوب العداء وتزييف الحقائق –قدميًا- مناحي عدَّ

يف معارف اإلسالم والقرآن الكريم، والتلبيس عىل الّناس، فحرَّفوا الكلم عن مواضعه، 

إىل  الهجمة  وصلت  أن  إىل  واالختالف،  الّنظم  وفساد  بالتّناقض  عليه  حكموا  ثم 

عرصنا الحارض، والهجمة املعارصة عىل القرآن الكريم أشدُّ رضاوًة من كلِّ ما سبق، 

يف  وسوَّقوها  زائفٍة،  بتهٍم  فجاءوا  اإلنرتنت،  ومواقع  الفضائيات  خالل  من  وذلك 

مقاالٍت ودراساٍت وكتب وموسوعات، ومن خالل اإلعالم املريّئ واملسموع.

إنَّ دائرة معارف املعارف -ليدن- هي أحدث األعامل املوسوعيّة التي تناولت 

العناوين  تلك  بني  ومن  غربيٍّة،  نظرٍة  وفق  وعرضها  الكريم  القرآن  معارف  بيان 

واملداخل التي أدرجت يف هذه املوسوعة موضوع الترّشيعات والعبادات يف القرآن 

الكريم، فوّجهوا سهام الطّعن والتّجريح والتّشكيك والتّزييف، وزعموا أنّها أخذت 

أو اقتبست عن اليهود والّنصارى وعن الوثنيّة يف عرص الجاهليّة.

ويف هذا استخفاٌف وخيانٌة للعلم واملعرفة؛ ألنَّ مقتىض الّنظر العلمّي أاّل يدخل 

بفساد مدخله، وفسدت  وإال فسد مخرجه  بفكرٍة سابقٍة  املوضوع  اإلنسان عىل 

نتائجه بفساد مقّدماته، وهو آفة العلم الكربى التي ال عالج لها.
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ال نريد أن نكون يف بعٍد عن اإلنصاف، بل ال ميكن فرض ذلك عىل نحو املوجبة 

مداخل  لهم  الذين  إىل  ناظٌر  البحث  وهذا  وغريه،  املنصف  هناك  وإّنا  الكلّيّة، 

وعناوين يف هذه املوسوعة -موسوعة دائرة املعارف ليدن- وقد جانبوا اإلنصاف 

والّصواب والحقيقة.

اإلسالميّة  الترّشيعات  تأثّر  عىل  يُجمع  يكاد  واالسترشاقي  الغريب  الفكر  إنَّ 

والعبادات الّدينيّة بالقانون الّروماين أو التلمود اليهودّي أو غريهام، وإن كان هناك 

اختالٌف يف مقدار هذا التّأثّر، فالبعض يذهب إىل أّن املسلمني نقلوا القواعد العاّمة 

ومنهج التّدوين وبعض املصطلحات من القانون الّرومي أو التلمود، والبعض اآلخر 

من املسترشقني يذهب إىل أّن الفقهاء املسلمني تأثّروا بهذا التلمود وذلك القانون 

يف طرف مام كتبوا]]].

فام ينكر أحد أنَّ الفكر اإلسالمي ساملٌ من التّأثّر عىل نحٍو ما مبا يشيع يف البيئة 

من مفاهيم ونظٍم، وأنَّ هذا اللّون من التّأثّر مظهٌر من مظاهر الفطرة يف انفعالها 

مبا يحيط بها، ومن ثم يرثي الّذاتيّة أو األصالة وال يقيض عليها، ولكن التّأثّر الذي 

يراه االسترشاق يف حديثه عن اإلسالم والقرآن، ويف حديثه عن الترّشيعات العباديّة 

والفقه اإلسالمّي، هو التّأثّر الذي يعني التّبعيّة.

إنَّ التّشابه يف بعض القواعد واألفكار واأللفاظ ال يدّل بحاٍل عىل أّن الاّلحق قد 

نقل عن الّسابق؛ ألنَّ مثل هذا التّشابه يف بعض هذه األمور أمٌر طبيعيٌّ بني األمم 

جميًعا، ال فرق بني املسلمني وغريهم، وبذلك ال نستطيع ملجرّد هذا التّشابه الحكم 

بأّن هذه األّمة أخذت عن تلك، بل قد يكون مرجعه إىل ما هو معروٌف من أّن 

العقل اإلنسايّن الّسليم يتشابه يف كثريٍ من ألوان التفكري ونتائجه دون الحاجة إىل 

تفسري هذه الظاهرة، مضافًا إىل أّن مصدر جميع األديان الّسامويّة ومرجعها واحٌد، 

وهو الله رب العاملني.

]]]. انظر: الدسوقي، محمد: االسترشاق والفقه اإلسالمي، مجلة حولية  تصدر عن كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية، جامعة 

قطر، العدد ]5]، 407] هـ - 987] م، ص707.
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ومن جوانب خطورة هذه املوسوعة -موسوعة ليدن القرآنيّة-  التّصوير املشّوه، 

والتّحريف املتعمد من قبل البعض لحقيقة العبادات اإلسالميّة فيها، وإدراك أهميّة 

الكشف عن املنطلقات والخلفيّات التي ساقت العديد من الغربيني واملسترشقني 

إىل هـذا املوقف املعادي لإلسالم؛ إذ برز من خالل بعض هذه العناوين واملداخل 

الطّعن يف اإلسالم،  الّدينيّة والفكريّة املختلفة، والتي ينطلقون منها يف  خلفيّاتهم 

العبادات يف اإلسالم من أصوٍل مختلفٍة،  بأّن  فنجدهم كثريًا ما يُرّددون مزاعمهم 

جاهليًّة ويهوديًّة ونرصانيًّة، وأنّها قد مرّت مبراحل تطّورت فيها عرب األزمان، متأثّرين 

يف ذلك بنظرتهم إىل دياناتهم املحرّفة، والتي ساهمت أجياٌل عديدٌة يف تطويرها 

وتكوينها، وخضعت لتأثرياٍت مختلفٍة عرب العصور]]].

ترشيع  تناولت  التي  واملداخل  العناوين  بعض  إىل  البحث  هذا  يف  وسنعرض 

العبادات يف موسوعة دائرة املعارف القرآنيّة -ليدن-، وهي كالتايل:

Charles j. Adams البلوغ«، وهي للكاتب: ترشلز ج. آدامز« .[

Joseph E. Lowry 2. »املباح واملحرّم«، وهي للكاتب: جوزيف إ. لوري

Michael Cook 3. »األمر والنهي«، وهي للكاتب: مايكل كوك

Angelika Neuwirth 4. »رمضان«، وهي للكاتبة: أنجليكا نويفريت

وقد عرضنا نقاط القّوة والّضعف فيها مع بيان محّل اإلشكال فيها والرّّد عليه.

الّدراسات الّسابقة

تناول العلامء والباحثون املسلمون موضوع الترّشيعات العباديّة وأهّميتها يف 

تأليفاٍت  نجد  مل  ولكن  عن حرصها،  املقام  يضيق  وفرًة  ونجد  مستقلٍّة،  مؤلّفاٍت 

مستقلًّة يف الرّّد عىل كتّاب املوسوعة القرآنيّة ـ ليدن، فيام تناولوه من الطّعن يف 

الترّشيعات العباديّة إاّل عىل نحو مقاالت، وما قد يدرج يف ضمن بعض املقاالت 

]]]. انظر: الندوي، أبو الحسن عيل الحسني: األركان األربعة )الصالة، الزكاة، الصوم الحج( يف ضوء الكتاب والسنة مقارنة مع 

الديانات األخرى، ط3، الكويت، دار القلم، 974]م ص63.
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والكتب التي تناولت الرّّد عىل املسترشقني والغربيني عىل نحو العموم.

أّواًل: نظرة يف موسوعة القرآن ـ ليدن

صدر عن املسترشقني الكثري من الكتب واملقاالت، فيام يتعلّق بقراءة التّعاليم 

العباديّة والترّشيعات يف اإلسالم والقرآن الكريم، عىل نحو مقاالت يف مجاّلت أو 

مقاالت تّم إدراجها يف املوسوعات مثل املوسوعة الربيطانيّة، وتبدأ هذه املقاالت من 

خالل عرض الترّشيعات العباديّة وتوصيفها إىل التّشكيك فيها ونقدها وإسقاطها.

حتى طالعتنا موسوعة ليدن القرآنيّة مبقاالٍت وعناوين ومداخل حول الترّشيعات 

العباديّة جانبت فيها الّصواب مع اتّهامات ودعاوي مل تسند بشاهٍد أو دليٍل.

ونريد هنا بيان نقاط القّوة ونقاط الّضعف يف هذه املوسوعة وفق نظرٍة شاملٍة 

، ومن أهم نقاط القّوة يف هذه املوسوعة، هي كالتايل: ال يف خصوص محوٍر خاصٍّ

مراعاة اإلنصاف يف بعض املقاالت تجاه املسلمني، وحتى الشيعة، كام يف   .[

بحث االنجيل وفاطمة عليها السالم.

االستعانة ببعض الكتّاب املسلمني.  .2

الّدفاع عن القرآن كام يف بعض املقاالت كام يف مسألة تحريف القرآن.  .3

تتبّع املصادر اإلسالميّة بنسٍب مختلفٍة حسب املقاالت والعناوين املطروحة.  .4

اللّجوء إىل املقارنة، مثال اإلسالم والغرب أو القرآن والعهدين  .5

وأّما أهّم نقاط الّضعف العاّمة يف هذه املوسوعة، فهي كالتايل:

مع  تنسجم  ال  املوسوعة  مقّدمة  يف  املذكورة  الّدقيق  التّحقيق  دعوى  إنَّ   .[

املقاالت واملداخل والعناوين التي ابتعد الكثري منها عن هذه الدعوى.

2. الّضعف العلمّي لبعض كتّاب موسوعة ليدن، وعدم توظيف األخصائيني يف 

القرآن الكريم، والّنظرة الّسلبيّة لبعضهم وعدم اإلنصاف.
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ودعوى تأثّر القرآن الكريم بالعهدين.

4. وجود بعض العناوين واملداخل يف هذه املوسوعة ال ارتباط لها بالقرآن مثل 

ال  ذلك  قبال  ويف  وغريها،  والطريان  والبهائيّة  واألباضيّة  اإلفريقي  واألدب  العراق 

نجد عناوين ومداخل حول لفظ الله عز وجل وال التوحيد والحال هي لبَّ القرآن 

الكريم. وكذلك االقتصار عىل بعض املفاهيم دون غريها مثل ذكر النخل وإغفال 

ذكر  وكذلك  الحصان،  وإغفال  والجمل  للكلب  التّعرّض  وكذلك  والزيتون،  العنب 

ملكة سبأ وإهامل ذكر الهدهد.

5. إثارة التّناقضات التي يتصّورها الكتّاب الغربيني يف القرآن الكريم.

6. االستفادات الخاطئة من القرآن الكريم، ورشح األلفاظ دون بيان املعارف.

7. الّنظرة املاّديّة إىل القرآن، وأنّه كتاب تاريخ، والتّعامل مع ظاهره فقط.

8. التّناقضات الّداخليّة يف املقالة الواحدة وبينها وبني غريها من املقاالت.

9. االعتامد عىل االرسائليات ونقلها دون نقدها.

اإلسالميّة  املعارف  دائرة  من  واالقتباس  الغربيني  الكتّاب  عىل  االعتامد   .[0

الربيطانيّة.

]]. تغليب الثّقافة اإلسالميّة الّسّنيّة عىل الّشيعيّة، وعدم االلتفات آلراء الّشيعة 

وكتبهم مبا يتناسب مع حجم هذه املوسوعة.

2]. الخلط بني اإلسالم والقرآن وثقافة املسلمني، واتّهام القرآن والثّقافة اإلسالميّة 

بالتّأثّر بثقافة اليهود والّنصارى وغريهم كاليونانيني والصينيني.

3]. من مجموع )278( كاتبًا يشّكل عدد الكتّاب املسلمني 20 باملئة فقط، وهم 

يشّكلون إحدى طوائف املسلمني، وباقي الكتّاب فهم من الغربيني واملسترشقني 

املحّملني ببرشيّة القرآن وتاريخيّة الّنّص القرآين.
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4]. إنَّ حجم املقاالت غري متناسٍق فبعضها صفحتني وبعض أكرث.

ثانًيا: التقييم العلمي للعناوين األربعة

إجابٍة  وتقديم  األربع،  املقاالت  لهذه  العلمي  املحتوى  تقييم  من  هنا  بّد  ال 

إجامليٍّة وشاملٍة، ثم ندخل يف بيان اإلجابة التّفصيليّة يف كّل مقالة عىل حدة.

املتكّررة يف هذه  لتقديم إجابٍة شاملٍة هو وجود اإلشكاالت  الّداعي  والّسبب 

املقاالت، والتي اعتمدها كتّابها، وإن انفرد أحدهم عن اآلخر يف بعضها اآلخر، وهي 

كلّها ظنوٌن وأوهاٌم ساقوها بلباس الحقيقة، وهي بعيدٌة كّل البعد عن ذلك.

مع  تنسجم  ال  املوسوعة  مقّدمة  يف  املذكورة  الّدقيق  التّحقيق  دعوى  إنَّ   .[

املقاالت واملداخل والعناوين التي ابتعد عنها يف هذه العناوين األربعة.

2. الّضعف العلمي لكتّاب هذه العناوين، والّنظرة الّسلبيّة لبعض الكتّاب وعدم 

اإلنصاف.

الكريم،  القرآن  عىل  للعهدين  والكتابة  التّحليل  يف  الغربيّة  الّرؤية  إسقاط   .3

ودعوى تأثّر القرآن الكريم بالعهدين.

4. إثارة التّناقضات التي يتصّورها الكتّاب الغربيني يف القرآن الكريم.

5. االستفادات الخاطئة من القرآن الكريم، ورشح األلفاظ دون بيان املعارف.

6. االعتامد عىل االرسائليات ونقلها دون نقدها.

7. االعتامد عىل الكتّاب الغربيني واالقتباس من أبناء جلدتهم.

8. تغليب الثّقافة اإلسالمية الّسنيّة عىل الّشيعيّة وعدم االلتفات آلراء الّشيعة 

وكتبهم مبا يتناسب مع حجم هذه املوسوعة.

وأّما نقاط القّوة يف هذه العناوين األربع، فقد أرشنا إليها كام تقّدم، ويجمعها: 

تتبع املفردة القرآنيّة يف سائر آيات الكتاب الكريم، ومن املعلوم أّن التّتبّع اللّفظّي 
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رأٍي  ذا  من صاحبه  من  يجعل  وال  الواضحة،  الّصورة  يعطي  ال  القرآنيّة  للمفردة 

ورؤيٍة وصاحب رأٍي يف القرآن الكريم.

اإلجابة اإلجاملّية

وأّما اإلجابة اإلجامليّة التي ميكن تقدميها يف خصوص هذه العناوين األربع 

فهي:

إّن اإلشكال األصيّل عىل هذه العناوين -بل وسائر العناوين يف هذه املوسوعة- 	 

يصّب عىل الفرضيّات التي قامت عليها، واملبتنية عىل عدم االعتقاد برسالة 

الّنبّي وعدم وحيانيّة القرآن الكريم، والّنظر إىل القرآن الكريم كنتاٍج برشيٍّ 

جاء يف حقبٍة من التّاريخ.

وال شّك أنَّ هذه املواقف التي حملها أصحاب هذه املقاالت ال تُعطي أكرث من 

الكريم، وهذا  القرآن  العباديّة يف  الترّشيعات  الّنتيجة املضلّلة والباطلة عن  هذه 

املحمول معهم -سواء كانوا عىل علٍم به أم ال- ال يعدُّ ُمرّبًرا لألخطاء التي وقعوا 

فيها؛ وهو نتاج عداٍء سافٍر لإلسالم، وال غرابة يف ذلك، فقد حملت مقاالتهم العديد 

من األخطاء واملطاعـن والّشبهات التي تُظهر مدى حقدهم الّدفني لإلسالم وأهله؛ 

وقد كانت كتاباتهم تَُسرّيها خلفيّاتهم، وتَقوُدها أحقادهم، وهذا ما ظهر جليًّا يف 

عناوينهم.

إنَّ نفي الحقائق، واخرتاع املغالطة، وبَثَّ الُشبهات، يقع فيها كّل مغالٍط، وال 

وكّل  اإلسالم،  بنور  بصريته  الله  أنار  من  عنها  ينأى  وإّنا  مكابر،  كّل  عنها  يعجز 

منصف وصادق مع نفسه ومع اآلخرين. 

لقد حملَّهم املوقف الّسابق مزالق وأخطاء واضحًة يتوّرع عن الوقوع فيها من 

كان له أدىن علٍم ومعرفٍة وإنصاٍف، فضالً عّمن نّصب نفسه ليكتب يف موسوعة 

تحمل اسم القرآن الكريم.

إنَّ بعض هؤالء الكتّاب يفرتضون ما يفرتضون من دون أن يقّدموا دليالً واحًدا 	 

يعنيه  أن  دون  نظرهم  لوجهة  االنتصار  يريدون  إنّهم  يرونه،  ما  صّحة  عىل 
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موضوعيّة الّدليل أو سالمته من الوهم أو الخلط أو االضطراب، ثم يّدعون 

دراسة القضايا وفق منهٍج علميٍّ مدروٍس يتّسم باألمانة والبعد عن األهواء. 

مّدعياٍت،  عبارة عن  مقاالتهم هي  الكتّاب يف  قّدمه هؤالء  ما  إنَّ جميع 

ومجرّد ظنوٍن وأوهاٍم مل يحفها دليٌل معترٌب أو شاهٌد يؤيّد املّدعى، واعتمدوا 

عىل كتب سلفهم من الغربيني أو اإلرجاع إىل كتب املسلمني وإغفال الرّتاث 

الّشيعي.

الكتَّاب وأصحاب املقاالت 	  التي ميكن أن تؤخذ عىل  إنَّ من أهّم اإلشكاالت 

واملداخل التي كتبت يف هذه املوسوعة، وخاّصة املحور الخامس -الترشيعات 

العباديّة- أنّهم حذفوا حديث الّنبّي وسّنته عن االستدالل وفَصلوها عن 

القرآن الكريم، وفرضوا ال بّديّة وجود التّفاصيل الّدقيقة يف القرآن يف خصوص 

والترّشيعات  اإلسالمي  الدين  ألّن  له؛  صّحة  ال  الفرض  وهذا  موضوع،  كّل 

.العباديّة نأخذها من القرآن الكريم وحديث النبي وأوصيائه

لكّل  يتعرّض  أاّل  يقتيض  لإلسالم  األساس  القانون  هو  الكريم  القرآن  كون  إنَّ 

، بل ميكن القول إّن مثل هذا الكتاب ذي  مسألٍة رشعيٍّة وفقهيٍّة وكّل حكٍم دينيٍّ

الخصائص العامليّة الجامعة والخالدة، وكتاب الهداية لكّل زمان ومكان، عليه فقط 

أن يرسم الّسياسة العاّمة وأهداف الرّشيعة، وأّما بيان األحكام كامًّ وكيًفا فهو ملًقى 

 َ ْكَر ِلُبنَِيّ نَزْلَا إَِلَْك اِلّ
َ
عىل عاتق الّنبّي ، كام رصح به القرآن الكريم نفسه َوأ

ُرون )سورة النحل، اآلية 44(، وكذلك يف قوله  َل إَِلِْهْم َولََعلَُّهْم َيَتَفَكّ لِلَنّاِس َما نُزِّ
تعاىل: َوَما آتَاُكُم الَرُّسوُل فَُخُذوهُ َوَما َنَهاُكْم َعنُْه فَانَتُهوا )سورة الحرش اآلية 

7(. وقد أكمل الّنبّي املهّمة التي أوكلت إليه، ونصب املرجع بعده من خالل 

حديث الثّقلني.

نعم قد نجد الكاتب كراد هاوتينك قد خالفهم يف ذلك، فقال مرصًّحا يف مقالته 

املعنونة بـ )العبادة(: من الّنادر أن نجد القرآن يتعرّض لتفاصيل األعامل العباديّة.

إنَّ الّصوم وما يتعلّق به، وشعرية األمر باملعروف، والحالل والحرام، واصطالح 	 
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الّسحت، رسوٌم وعباداٌت رُشّعت قبل اإلسالم، كام يرصح القرآن بذلك، وعليه 

فال مجال لالّدعاء عندما نلبس هذه الّشعرية والعبادة اساًم ولفظًا عربيًّا ليأيت 

قائٌل ليقول إنّها أخذت من اليهود أو اليونان أو الصني.

إنَّ التّشابه بني اإلسالم واألديان اإللهيّة الّسابقة يف األلفاظ والكلامت ليس 

دليالً عىل الّنقل أو االقتباس، بل هو من دالئل نبّوة محمد، النتفاء تلّقيه 

معلومات من البرش، ولعدم معرفته بالقراءة حتى ينقل عن الكتب الّسابقة؛ 

وإّن التّشابه دليٌل عىل تصحيح اإلسالم ملسار الترّشيع اإللهّي، الذي َحرَّفَه أهل 

قًا لاِم قبله ومهيمًنا عليه. الديانات الّسابقة، وقد جاء اإلسالم ُمَصدِّ

وبنظرٍة عقليٍّة ونقليٍّة، نجد الكثري من األحكام لها أّس وأساس يف الرشائع 

بتبليغه   الّنبّي وأمر  بصبغته  صبغه  القرآن  ولكن  اإلسالم،  عىل  الّسابقة 

للمسلمني، وهذا اليّشء ال ينكر، فاإلسالم رّمم رشوط وأجزاء الكثري من األحكام 

، ورّشع ترشيعاٍت جديدًة مستقلًّة. وبيّنها بعنوان حكٍم إسالميٍّ

اعتمد الكثري من كتّاب هؤالء املوسوعة عىل أبناء جلدتهم يف الّنقل واالقتباس، 	 

والحال أّن القيمة العلميّة ألّي بحٍث أو مقالٍة مرتبٌط بعوامل عّدة، منها وهو 

أّن  األساسيّة واملعتربة، كام  املصادر  الّنقل واالقتباس من  العوامل:  أهّم  أحد 

الحديث عن معارف وأفكار التّابعني ألحد األديان ال بّد أن يكون وفق الكتب 

املعتربة لديهم، ال أن يأيت أحدهم مبصادر أعدائهم وكتب الغرباء التي ال قيمة 

وال اعتبار لها.

القرآن-ليدن، 	  موسوعة  يف  املقاالت  بعض  أصحاب  أّن  نجد  لألسف  ولكن 

ومن  الرأي،  يشاركونهم  ممن  والغربيني  املسترشقني  كتب  عىل  يعتمدون 

البديهي أّن مثل هذه العناوين واملداخل واملقاالت ال ميكن ضّمها إىل دائرة 

)بحث علمي( وإّنا هو نقٌل ملوقف أبناء سلفهم من اإلسالم والقرآن الكريم.

اإلجابة التفصيلّية
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وسنعرض هنا فقرات املقالة التي جانب فيها الكاتب الحقيقة، وميكن أن تُؤخذ 

عليه كإشكاٍل علميٍّ ال بّد أن يلتفت إليه ويُصّححه. ونبدأ باملقاالت وفق التّسلسل 

املتّبع يف هذا البحث:

Charles j. Adams 1. مقالة البلوغ: وهي للكاتب: ترشلز ج. آدامز

1.1. نقاط قّوة املقالة: تتضّمن تتبًّعا للموارد بشكٍل جيٍّد، ويعّد تقسيمها علميًّا.

2.1. نقاط ضعف املقالة: عدم اإلملام باملوضوع بشكٍل كامٍل، مع نقٍص يف رسد 

املعلومات.

3.1. اإلشكاالت الواردة عىل املقالة

اإلشكال األّول: عدم الّتفريق والخلط بني بلوغ الذكر وبلوغ األنثى

فيه  يتحّقق  الذي  العمر  الفقهيّة حول  املدارس  بني  )مثة خالٌف  الكاتب:  قال 

البلوغ يف حالة غياب العالمات الجسديّة املعتادة، ففي حني ترى األغلبيّة أّن بلوغ 

سّن الخامسة عرش يعني تخطّي البلوغ. وإذا كانت عالمات البلوغ ظاهرًة، فإّن 

البعض يقّدم سّن البلوغ إىل ما قد يصل إىل سّن التسع سنوات، ولكن ليس قبل 

ذلك(.

والجواب عن ذلك:

من الواضح للعيان الخلط يف هذه العبارات؛ حيث مل يفرّق الكاتب بني البلوغ 

عند الّذكر والبلوغ عند األنثى، وقد اجتمعت كلمة املسلمني عىل التّفريق بني الذكر 

واألنثى يف البلوغ الرّشعي، وأدىن مراجعة لرتاث املسلمني ميكن التّثبّت من ذلك.

وقد ثبت عن أهل البيت  أّن سنَّ البلوغ يف الذكر خمس عرشة سنة قمريّة، 

ويف األنثى تسع سنني قمرية]]].

الكاتب:  قال  الّسابعة:  سن  بلغ  من  عىل  دينّية  واجبات  ال  الثاين:  اإلشكال 

]]]. انظر: مغنية، محمد جواد: فقه اإلمام جعفر الصادق، ط5، قم، مؤسسة الصادق، 427]ه، ج5، ص93.
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)والسابع هو السّن الذي يجب أن يبدأ فيه األوالد يف أداء الواجبات الّدينيّة، مثل 

الصالة )راجع ما ييل(، التي تجب عىل جميع املسلمني البالغني(.

والجواب عن ذلك: اشتبه عىل الكاتب التّفريق بني الواجب واملستحّب، أو لعلّه 

مل يدرك التّفريق بني املصطلحني، وذهب عليه الحّق، وهذا نتيجة طبيعيّة لعدم 

الكايف، وبالتايل  العباديّة، وعدم اإلطالع  الفقهيّة والترّشيعات  التّخّصص يف األمور 

قلّة بضاعة الكاتب.

إنَّ سنَّ الّسابعة هو سنُّ التّمييز لدى الولد الذكر واألنثى بالغالب، ويستحّب 

يف هذا العمر اإلتيان بالصالة وغريها من العبادات ال مبعنى وجوبها عليهام، وإّنا 

مبعنى أن يتدّربا عىل اإلتيان بها، وإذا أتيا بها يحصال عىل األجر والثواب اإللهي. 

قال الشيخ الطويس يف كتاب النهاية ونكتها: )ويؤمر الصبي بالصالة إذا بلغ ست 

سنني تأديبًا، ويؤخذ به إذا بلغ تسع سنني سّنًة وفضيلًة، وألزم إلزاًما إذا بلغ حد 

الكامل فرًضا ووجوبًا(]]].

اإلشكال الثالث: الّتسوية بني الذكر واألنثى بحكٍم واحٍد يف حّق الحضانة: قال 

بلغ  الذي  الطفل  عىل  الوصاية  حول  الوالدين  بني  نزاٍع  وقوع  حال  )يف  الكاتب: 

السبع سنوات، يُعترب أّن الطفل قد أصبح قادًرا مبا فيه الكفاية للتمييز بني أيٍّ من 

الوالدين يريد أن يعيش(.

والجواب عن ذلك: وهذا أيًضا من قلّة بضاعة الكاتب وعدم اإلملام باملوضوع، 

أكرث  لفتاوى  طبًقا  فإنّه  البنت،  يف  الحضانة  عن  تختلف  الذكر  يف  الحضانة  فإّن 

الفقهاء إذا افرتق األب واألم تكون الحضانة لألم يف البنت حتى السنة السابعة، ويف 

الذكر حتى السنة الثانية]]].

]]]. انظر: الطويس، محمد بن الحسن: النهاية ونكتها، ط]، قم، مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة لجامعة املدرسني بقم املقدسة، 

2]4]هـ ، ج]، ص299.

]2]. انظر: الحيل، جامل الدين أيب منصور الحسن بن يوسف بن املطهر: تحرير األحكام، تحقيق: إبراهيم البهادري، ط]، قم، 

مؤسسة اإلمام الصادق، ]42]هـ، ج4، ص2].
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Joseph E. Lowry 2. مقالة املباح واملحرّم: وهي للكاتب: جوزيف إ. لوري

1.2. قّوة املقالة

تتبّع مفردة الحالل والحرام يف القرآن الكريم.

2.2. نقاط ضعف املقالة

: بساطة معلومات الكاتب وعدم االطاّلع الكامل. أّوالً

ثانًيا: االعتامد عىل املصادر الغربيّة وكتب املسترشقني.

ثالًثا: عدم االطاّلع عىل الرّتاث العلمي للمسلمني.

رابًعا: اإلسقاطات املسبقة عىل القرآن الكريم.

خامًسا: الجهل باملرّشع األصيل لألحكام الفقهيّة.

3.2. اإلشكاالت الواردة عىل املقالة

اإلشكال األّول: القرآن ال يتناول جميع املحرّمات 

قليٍل  عدٍد  عىل  الحرمة  أو  الحلّية  عن  القرآنيّة  التّعابري  )تقترص  الكاتب:  قال 

نسبيًّا من املسائل الرّشعيّة، كام يتّضح لنا الحًقا بحسب الفقهاء املسلمني: فهي يف 

الغالب محصورٌة بالّشعائر، وقانون األرسة، واملأكل واملرشب(.

وقال أيًضا: )كام أرشنا سابًقا، تقترص اإلشارة إىل الحالل والحرام يف القرآن بشكٍل 

كبريٍ عىل الّشعائر وأحكام املأكل واملرشب وأحكام العائلة(.

والجواب عن ذلك:

ملا صار هؤالء الكتّاب ومن سبقهم من سلفهم بصدد إنكار وحيانيّة القرآن، وأّن 

كالم الّنبّي وحٌي يوحى، فال ميكن الخروج بنتيجٍة أفضل من ذلك، وهو الفصل 

عن  وسّنته   النبي حديث  حذفوا  ولهذا   ،النبي وكالم  الكريم  القرآن  بني 
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االستدالل وفصلوها عن القرآن الكريم، وفرضوا ال بديّة وجود التفاصيل الّدقيقة 

يف القرآن يف خصوص كّل موضوع، وهذا الفرض ال صّحة له؛ ألّن الدين اإلسالمي 

. والترّشيعات العباديّة نأخذها من القرآن الكريم وحديث النبي وأهل بيته

إنَّ عامليّة القرآن وخلوده يناسب اإلشارة إىل الكلّيات العاّمة والقوانني املهّمة 

والرّضوريّة، ومن غري املعقول االبتالء بالجزئيّات املتعلّقة مبسائل خاّصة؛ ألنَّ مصادر 

األحكام العباديّة والترّشيعات يف اإلسالم غري مقترصٍة عىل القرآن الكريم، بل هناك 

حديث الّنبّي واألمئّة من أهل البيت ، فهي تُبنّي القرآن وتفرّسه لنا.

اإلشكال الثاين: عدم االطّالع عىل الرّتاث العلمي للمسلمني

امللتزم  الفكر  يف  أهميتهام  عىل  املصطلحان  هذان  حافظ  )فقد  الكاتب:  قال 

دينيًّا )انظر ASCETICISM  الزهد( وبرزا مؤّخرًا يف الكتيبات املنترشة التي تُعنى 

بالفقه اإلسالمي(.

والجواب عن ذلك: ال أعلم ماذا يقصد الكاتب من قوله )وبرزا مؤّخرًا يف الكتيبات 

املنترشة التي تعنى بالفقه اإلسالمي( بشكٍل دقيق، ولكن بحسب ظاهر كالمه، فهو 

ينمُّ عن شّحة معرفة الكاتب برتاث اإلسالم، وال ينقيض العجب ملن يّدعي التّحقيق 

والبحث العلمّي املنصف أن يغفل الرّتاث اإلسالمي لريى تداول هذين املصطلحني 

يف الرّتاث الّروايئ والحديثي للّنبّي واألمئّة  والصحابة وكتب العلامء األوائل ومن 

تبعهم، ومن البديهي أّن مثل هذه العناوين واملداخل واملقاالت ال يصلح أن توسم 

أو توصف أو تجعل ضمن دائرة )بحث علمي(، وإّنا هي اجرتار ملقاالٍت أصحابها 

. معرفون مبواقفهم من اإلسالم والقرآن الكريم ورسوله الكريم

اإلشكال الثالث: الحالل والحرام يف األكل ليس موازيًا للطاهر والنجس

التقديس والتدنيس عىل  أيًضا عىل  الكاتب: )يدّل مصطلحا حالل وحرام  قال 

التوايل، ما يُشري إىل وجود رابٍط مربٍك بني ما هو مقّدس وما هو نجس(.



483

الدراسات الفقهّية يف موسوعة القرآن ـ ليدن ـ مقاربات نقدّية

والجواب عن ذلك:

الكنيسة  دعوات  من  وهو  الغريب،  الفكر  إسقاطات  من  الكاتب هو  ذكره  ما 

يف العصور الوسطى للمجتمع األورويب مبا يعرف بثنائيّة املقّدس واملدنّس؛ حيث 

يُبتعد  أن  يجب  مدنّسة  أموٌر  والدنيا  بالجسد  يتّصل  ما  كّل  أّن  الكنيسة  اعتربت 

ويرُتفّع عنها، كام أنّها اعتربت كّل ما يتصل بالله واآلخرة مقّدًسا يجب التّمّسك به، 

وعليه فال يجتمع املقّدس واملدنّس]]].

إىل  املدنّس  من  به  ينتقل  الذي  الطريق  وهي  للرهبنة،  الّدعوة  ظهرت  ولذا 

املقّدس  تدنيس  إىل  املسري  به  معانٌد وصل  تيّاٌر  ذلك  قبال  يف  برز  وقد  املقّدس. 

وتقديس املدنّس، كام تعيشه اآلن الحضارة الغربيّة يف العصور الحديثة.

أقول: من الواضح أّن كال التّيارين خالف الفطرة اإلنسانيّة، وهام بني اإلفراط 

والتفريط؛ إذ مل يخلق الله سبحانه وتعاىل هذه الّشهوات عبثًا، وإّنا هي حاجاٌت 

أساسيٌّة وطبيعيٌّة يجب إعطاؤها حّقها من اإلشباع واإلرواء؛ ألّن هذا هو الهدف 

من خلقها، كام ال ينبغي أن تعطى متام الحريّة يف مامرسة ما تشتهيه، بحيث يؤّدي 

إىل هالكها وخرق نظام املجتمع.

اجتامع  علم  يف  ومتداوالن  حديثان  واملدنّس-  -املقّدس  املصطلحان  وهذان 

من  بدًءا  الغريب،  الفكر  يف  ومتناقضة  عديدة  نتائج  أظهرا  وقد  الغرب،  يف  الّدين 

محّررها األّول دور كهايم يف كتابه )األشكال األّوليّة للحياة الّدينيّة(.

إنَّ القداسة يف اإلسالم عىل نحوين: قداسة لذاتها وقداسة لغريها، واألوىل هي 

قداسٌة  هي  واألخرى  وتعاىل،  سبحانه  بالخالق  مختّصة  وهي  املطلقة،  القداسة 

حادثٌة نسبيٌّة، وهذا يعني أّن املقّدس ال يتعارض مع الّدنيوّي أو املخلوقات كام 

]]]. انظر: دوركهايم، اميل: األشكال األولية للحياة الدينية، ترجمة: رندة بعث، ط]، الدوحة، املركز العريب لألبحاث ودراسة 

السياسات، 9]20، ص65؛ إليا، مرسيا: املقدس واملدنس، ترجمة عبدالهادي عباس، ط]، دمشق، دار دمشق للطباعة والنرش، 

988]، ص3]؛ الزاهي، نور الدين: املقدس اإلسالمي، ط]، املغرب، دار توبقال للنرش، 2005، ص3].
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ذهب الفكر الغريب، بأّن هناك تعارًضا بني املقّدس والّدنيوّي املدنّس؛ ألّن املقّدس 

واملدنّس يف اإلسالم يرتبطان بالوجود الّروحي ال بالوجود الطبيعي كام يزعم الفكر 

الغريب، وهذا املقّدس مبفهومه اإلسالمي ال ميتلك تلك القداسة إاّل ملكانٍة معيّنٍة عند 

الله عز وجل، ترتبط بالعالقة بني الخالق واملخلوقات، أي كونه وسيلة الذي يجعل 

معنى املقّدس ليس معبوًدا يف هذه الحالة]]].

إنَّ املقّدس واملدنّس يف الكائن عارضان، فالّدنيوّي هو املجال الذي تلتقي ضمنه 

وتحته كّل الحدود، أي أنّه حارٌض بحدوٍد متحرّكٍة داخل املقّدس واملدنّس، لذلك 

يحمل وضعه املتميّز يف اإلسالم، لذلك ال ميكن القول إّن تعريف املقّدس وتحديده 

يتّم بالتعارض والتّوازي مع الّدنيوّي، وال ميكن حلول القداسة املطلقة يف الّدنيوّي 

املحدود كام ذهب إليه الفكر الغريب يف تصّوره الزدواجيّة املقّدس]]].

اإلشكال الّرابع: القرآن مل يأخذ الحالل والحرام من اليهود

قال الكاتب: )من املمكن أن تكون املصطلحات القرآنيّة قد توازت إىل حدٍّ ما 

مع املصطلحني العربيني »موتر وأسور« الذين يعنيان مباح )هو مرادف للجذر ح 

.))[74 ،QS ،ل ل من الناحية السيميائيّة(، وُمحرّم )راجع ما ييل؛ واسربوغ

والجواب عن ذلك:

إنَّ ما يقّدمه الكاتب هنا زعٌم باطٌل ال يقوم عىل دليٍل واضٍح أو شاهٍد سانٍد، 

وإّنا يرسل الكالم عىل عواهنه مستدالًّ بكالم سلفه، والحال أّن ما يطرحه ال يعدُّ إاّل 

تشابًها يف األلفاظ بعد الرتجمة. 

، وإّنا هو اسم للدين املشرتك الذي  إنَّ اإلسالم يف لغة القرآن ليس اساًم لديٍن خاصٍّ

هتف به كّل األنبياء؛ فاإلسالم شعاٌر عامٌّ كان يدور عىل ألسنة األنبياء وأتباعهم منذ 

أقدم العصور التاريخيّة إىل عرص الّنبّوة املحمديّة، فأصل الترّشيعات السامويّة واحد.

 gjat. June 20[4. vol 4 الوجودي للمقدس واملدنس يف اإلسالم، ص23].  النارص سلطان: املفهوم  انظر: محسن، عبد   .[[[

issue. [[7

]2]. انظر: م.ن.
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والحالل والحرام معروٌف يف كّل أّمة، وإن اختلفوا يف مقدار املحرّمات ويف نوعها 

والحرام  الحالل  عن  ووصايا  بترشيعاٍت  السامويّة  الرشائع  جاءت  وقد  وأسبابها، 

ارتفعت باإلنسان من مستوى الخرافات واألساطري إىل مستوى إنساينٍّ كريٍم.

ذكر  جاء  وقد  والحرام،  للحالل  تأسيسه  يدع  مل  الكريم  القرآن  أّن  أرشنا  وكام 

الحالل والحرام يف آياٍت كثريٍة من القرآن الكريم منسوبة إىل من سبقه من اليهود 

والنصارى، وعليه فال مجال لالّدعاء عندما نتطرّق الصطالح الحالل والحرام اساًم 

ولفظًا عربيًّا ليأيت قائٌل ليقول إنّها أُخذت من اليهود.

 اإلشكال الخامس: واضع األحكام هو القرآن والّنبّي

قال الكاتب: )لقد أّدى التّأّمل يف األحكام الترّشيعيّة التي وضعها الكثريون، يف 

متباينًة،  تكون  رمبا  التي  الفقهيّة  نتائجها  والتفّكر يف  املُنزلة  بالّنصوص  يتعلّق  ما 

بعلامء الفقه إىل تبّني نظريّة التّتابع يف الواجبات الرّشعيّة(.

وقال أيًضا:

بيرٍس وبلغاٍت  القرضاوي، متوفّرًة  بينها كتاب  املؤلّفات، ومن  باتت هذه  لقد 

أخرى عدا العربيّة. إىل أّن محتواها مستنبٌط من تصنيفات الفقه اإلسالمي التقليدي 

التي ظهرت يف وقٍت الحٍق، وبالتايل فهي تذهب أبعد بكثري من الترّصيح القرآين 

بالحالل والحرام، حتى إنّها تتناول مجموعًة واسعًة من األعامل التي قد نصادفها 

يف الزمن املعارص.

والجواب عن ذلك:

ميكن أن تسّجل هنا مالحظات عىل كالم الكاتب:

)الكثريون(  هو  العباديّة  والترّشيعات  األحكام  واضع  أّن  الكاتب  يعتقد  أّوالً: 

حسب تعبريه، وهؤالء الكثريون ال ميكن أن يكون غري العلامء، والحال أّن واضعها 

هو القرآن الكريم والرّسول واألمئة من أهل البيت. ودور العلامء هو االجتهاد 

  واستنباط األحكام الرّشعيّة من مصادرها املعتربة، وهي القرآن وحديث النبي
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وروايات أمئة أهل البيت، والعقل واإلجامع.

برتاث  وجهله  املسلمني،  عند  الفقهّي  االجتهاد  بعمليّة  الكاتب  جهل  ثانًيا: 

املسلمني بشكل عام وتراث الّشيعة اإلمامية االثنى عرشيّة بشكٍل خاّص.

يُشري السيد محمد باقر الصدر يف  مقّدمة كتابه »الفتاوى الواضحة«، إىل وجه 

الحاجة إىل االجتهاد، فيقول: »واملصدر األساس للرشيعة هو الكتاب الكريم والسّنة 

والسّنة  الكتاب  كلّها من خالل  أُعطيت  قد  الرّشيعة  أحكام  كانت  ولو  الرّشيفة، 

أّي شّك أو غموٍض لكانت عمليّة  وعبائر واضحة رصيحة ال يشوبها  ضمن صيغٍ 

استخراج الحكم الرشعي من الكتاب والسّنة ميسورة لكثري من الناس، ولكّنها يف 

الحقيقة مل تعَط بهذه الّصورة املحّددة املتميّزة الرّصيحة، وإّنا أعطيت منثورًة يف 

املجموع الكيّل للكتاب والسّنة، وبصورٍة تفرض الحاجة إىل جهٍد علميٍّ يف دراستها 

واملقارنة بينها، واستخراج النتائج النهائيّة منها، ويزداد هذا الجهد العلمّي رضورة، 

وتتنّوع وتتعّمق أكرث فأكرث متطلّباته وحاجاته كلاّم ابتعد الّشخص عن زمن صدور 

الّنّص، وامتّد الفاصل الزّمنّي بينه وبني عرص الكتاب والسّنة بكّل ما يحمله هذا 

االمتداد من مضاعفاٍت، كضياع جملٍة من األحاديث ولزوم متحيص األسانيد وتغرّي 

التي تكتنف الكالم ودخول  التّفهيم واملالبسات  التّعبري وقرائن  كثري من أساليب 

يشٍء كثري من الّدّس واالفرتاء يف مجاميع الّروايات، األمر الذي يتطلّب عنايًة بالغًة 

يف التّمحيص والتّدقيق، إضافة إىل أّن تطّور الحياة يفرض عدًدا كثريًا من الوقائع 

والحوادث الجديدة مل يرد فيها نّص خاّص، فال بّد من استنباط حكمها عىل ضوء 

القواعد العاّمة، ومجموعة ما أعطي من أصول وترشيعات... كّل ذلك جعل التعرّف 

جهٍد  إىل  وبحاجة  معّقًدا،  علميًّا  عمالً  الحاالت  من  كثري  يف  الرشعي  الحكم  عىل 

وبحٍث وعناٍء، وإن مل يكن كذلك يف جملٍة من الحاالت األخرى التي يكون الحكم 

األحكام  يف  االجتهاد  باب  فتح  فقد  ولهذا  الوضوح«]]].  كّل  واضًحا  فيها  الرشعي 

الفرعيّة ـ الرشعيّة ـ واالجتهاد هو بذل الوسع والطاقة يف تحصيل الحكم الرّشعي 

]]]. الصدر، محمد باقر: مقدمة الفتاوى الواضحة.
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من األدلّة الواردة يف القرآن الكريم والسنة الّنبوية واإلجامع والعقل، وال بّد من 

توفّر رشوط محّددة يف املجتهد تؤّهله للقيام بهذه املهّمة]]].

وعليه فال عجب لقولك أيّها الكاتب: )تذهب أبعد بكثري من الترّصيح القرآين 

بالحالل والحرام، حتى إنّها تتناول مجموعًة واسعًة من األعامل التي قد نصادفها 

يف الزمن املعارص(؛ ألّن رسالة اإلسالم تجري مع األجيال واملجتمعات، وهو خاتم 

ونظرٍة  رسيعٍة  مراجعٍة  إىل  املحرتم  الكاتب  وأُرشد  كافّة.  للناس  ورسالته  األديان 

كتب  من  الهائل  الكّم  لريى  اإلماميّة  الّشيعة  وخاّصة  املسلمني  تراث  يف  خاطفٍة 

أصول الفقه والتأسيس لعمليّة االجتهاد الفقهي. 

Michael Cook 3. مقالة األمر والنهي: وهي للكاتب: مايكل كوك 

1.3. نقاط قّوة املقالة: 

أّوالً: تتبّع اآليات القرآنيّة الوارد فيها ذكر األمر باملعروف والنهي عن املنكر.

ثانيًا: ذكر املوارد التي جاء يف سياقها األمر بها أو النهي عنها.

ثالثًا: أشار بشكٍل مفّصٍل إىل بحث األمر باملعروف والّنهي عن املنكر يف تفاسري 

املسلمني، بل وتعّدى إىل ذكر علامء الشيعة.

2.3. نقاط ضعف املقالة: 

أّوالً: الرّواسب القبليّة التي يحملها الكاتب حول القرآن الكريم من دعوى التّناقض.

ثانًيا: االعتامد عىل مصادر كُتبت بأقالم مسترشقني وغربيني.

ثالًثا: نسب الكاتب الشيخ الطويس إىل املعتزلة.

رابًعا: االستشهاد بحديث عمر بن الخطاب وترك حديث الّنبي واألمئّة من أهل 

.البيت

]]]. انظر: الرشيف املرتىض: رسائل الرشيف املرتىض، تحقيق: السيد أحمد الحسيني، ال ط، قم، دار القرآن الكريم، 405]ه، 

ج2، ص262.
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3.3. اإلشكاالت الواردة عىل املقالة

اإلشكال األّول: اّدعاء الّتناقض يف اآليات القرآنّية

قّسم الكاتب القامئني باألمر باملعروف والناهني عن املنكر، إىل األّمة وإىل األفراد، 

فتصّور وجود تناقٍض، فبعد بيان دور األّمة يف القيام باألمر باملعروف والنهي عن 

املنكر، قال: )عىل الّنقيض من هذه املوارد تشري آيتان إىل األمر باملعروف والنهي 

عن املنكر باعتباره مهّمًة يقوم بها األفراد(.

والجواب عن ذلك:

ال أعلم أين موضع التّناقض الذي يتكلّم عنه الكاتب، فإذا كانت مهّمة األمر 

فأين  األفراد،  وأخرى  املجتمع  تارة  فئتان،  بها  يقوم  املنكر  والّنهي عن  باملعروف 

التّناقض؟!

منها  يستفاد  فإنّه  الجواب،  لنا  يوّضح  اآليات  هذه  مجموعة  يف  اإلمعان  إّن 

أّن األمر باملعروف والّنهي عن املنكر واجٌب عىل جميع أفراد املجتمع اإلسالمي 

وترك ذلك من الذنوب الكبرية، وتصبح هذه املسؤوليّة مضاعفًة عىل رجال الدين 

واملبلّغني واملؤّسسات. ويف الحقيقة ال مجال لالنفكاك بني التبليغ واألمر باملعروف 

والنهي عن املنكر. التّبليغ هو املجال العميل والواقعي لهاتني الفريضتني الكبريتني، 

واملبلغون هم دعاة الناس إىل املعروف ومحّذروهم من املنكرات.

الظّروف  واملجتمع كمجتمع، وذلك بحسب  كأفراد،  األفراد  يؤّديها  أن  وميكن 

وتحّقق الرشوط املعتربة، فيجب عىل كّل فرٍد القيام بها مبفرده مع تحّقق الرّشوط 

يعترب  الذي  املجتمع  عىل  يجب  كام  واملجتمعات.  األفراد  من  اآلخرين  تجاه 

مسؤوالً عن املجتمع مبكوناته؛ حيث يجب عليه القيام مبعالجة كّل االعوجاجات 

ا لها، بالتعاون بني أفرادها وأعضائها كافّة. واالنحرافات االجتامعيّة، ويضع حدًّ

الفرد  إمكانات  إّن  األفراد، فرًدا فرًدا، وحيث  األّول من وظيفة  القسم  ويُعترب 

وقدراته محدودٌة، لذلك فإّن إطار هذا القسم يتحّدد مبقدار هذه اإلمكانات. وأّما 
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القسم الثاين، فإنّه يعترب واجبًا كفائيًّا، وحيث إنّه من واجب األّمة مبا هي أّمة، فإّن 

حدوده يتّسع، ولهذا يكون من واجبات الحكومة اإلسالميّة وشؤونها بطبيعة الحال.

ومع وجود مثل هذه الجامعة مبا لها من القّوة الواسعة ال يوجد أّي تناٍف بني 

شمول فريضة األمر باملعروف والّنهي عن املنكر عليها وعىل الفرد مبا له من القدرة 

املحدودة؛ إذ يكون األمر والّنهي الواسعان من واجب الدولة اإلسالميّة ال الفرد]]].

تحّدث الّشهيد مطهري حول قيمة ورضورة هاتني الفريضتني اإللهيّتني، يقول: 

يُعرّب  كام  الفرائض  سائر  أساس  املنكر هو  عن  والّنهي  باملعروف  األمر  أصل  »إّن 

الباقر. ويجعل هذا األصُل املسلمني يعيشون بشكٍل دائٍم حالَة  عنه اإلمام 

أيًضا:  وقال  الفساد«]]].  مع  متواصلٍة  ومواجهٍة  مستمرٍّ  وإصالٍح  فكريٍّ  انقالٍب 

»األمر باملعروف والّنهي عن املنكر هو األصل الوحيد الذي يضمن بقاء اإلسالم. ويف 

االصطالح هو العلّة »املبعثية«. ويف الواقع لو مل يكن هذا األصل موجوًدا، مل يكن 

العزّة، ورغبتم أن يحسب لكم اآلخرون الحساب، فال  لإلسالم وجود. وإذا أردتم 

ترتكوا األمر باملعروف والنهي عن املنكر«]]].

موجوٌد  فهو  الزّوال،  يقبل  موضوًعا  املنكر  عن  والّنهي  باملعروف  األمر  »ليس 

بشكٍل دائٍم، وينبغي أن يكون عىل رأس األمور. يجب أن يُطرح بشكٍل دائٍم حتى 

ال يعرتيه النسيان.

واألمر باملعروف والنهي عن املنكر أصٌل يخاطب اإلنسان: أيّها الّشخص أنت 

مسؤوٌل أمام الله تعاىل من الّناحية الّشخصيّة والفرديّة، بل أنت مسؤوٌل أمامه فيام 

يتعلّق باملجتمع«]]].

]]]. انظر: مكارم الشريازي، نارص: األمثل يف تفسري كتاب الله املنزل، ط]، قم، مطبعة أمري املؤمنني، ]42]ه، ج2، ص630-]63.

]2]. مطهري، مرتىض: مجموعة اآلثار، ج2، ص248.

]3]. مطهري، مرتىض: امللحمة الحسينية، ج2، ص76-45.

]4]. م.ن، ج2، ص]5 و53.
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اإلشكال الثاين: عمومّية األمر باملعروف والّنهي عن املنكر

قال الكاتب: )مثة آية واحدة تخربنا عن الفئة املستهدفة من األمر باملعروف 

والنهي عن املنكر، أال وهي اليهود أو النصارى الذين يتّبعون الّنبّي األمي(.

والجواب عن ذلك:

أمئة  وحديث   النبي حديث  وفصل  الكريم،  للقرآن  املتجزّئة  القراءة   إنَّ 

أهل البيت، ال شّك ال تعطي أكرث من هذه النتائج، وكأن الكاتب مل يطالع القرآن 

الكريم لريى أّن القرآن يقول وما آتاكم الرسول فخذوه... فنجد عدم علٍم وعدم 

إملاٍم باملوضوع فساق اآليات فقط وكأنّه يقول حسبنا كتاب الله.

ها وفق هواه ليدلّل لنا  ل اآلية الكرمية هذا التحميل وفرسَّ وال أعلم كيف حمَّ

أّن األمر باملعروف والنهي عن املنكر يستهدف اليهود والنصارى فقط، والحال أّن 

اآلية الكرمية تريد اإلشارة إىل أموٍر خمسة وصف بها الّنبّي األكرم ، وهي مع 

ذلك من مختّصات الّنبّي وملّته البيضاء، فإّن األمم الصالحة وإن كانوا يقومون 

يف  الكتاب  أهل  من  تعاىل  ذكره  كام  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  بوظيفة 

ُمُروَن بِالَْمْعُروِف 
ْ
ٌة قَائَِمٌة -إىل أن قال- َوَيأ ّمَ

ُ
ْهِل الِْكَتاِب أ

َ
قوله: لَيُْسوا َسَواًء ۗ ّمِْن أ

اِلنَِي)آل عمران، اآلية  وَلٰئَِك ِمَن الصَّ
ُ
َوَينَْهْوَن َعِن الُْمنَكرِ َويَُسارُِعوَن ِف اْلَرْيَاِت َوأ

4]](. وكذلك تحليل الطيّبات وتحريم الخبائث يف الجملة من جملة الفطريات 

اّلَتِي   ِ اّلَ زِيَنَة  َحّرََم  َمْن  قُْل  تعاىل:  قال  وقد  اإللهية،  األديان  عليها  أجمع  التي 

ّيَِباِت ِمَن الّرِْزِق )سورة األعراف، اآلية 32(. وكذلك وضع اإلرص  ْخَرَج لِعَِبادِهِ َوالّطَ
َ
أ

واألغالل وإن كان مام يوجد يف الجملة يف رشيعة عيىس، كام يدّل عليه قوله 

ِحّلَ 
ُ
قًا لَِّما َبيَْن يََدّيَ ِمَن الّتَْوَراةِ َولِأ فيام حىك الله عنه يف القرآن الكريم: َوُمَصّدِ

َعلَيُْكْم )سورة آل عمران، اآلية 50( ويشعر به قوله  ُحّرَِم  اّلَِذي  َبْعَض  لَُكم 
َبّيَِن لَُكم َبْعَض اّلَِذي تَْخَتلُِفوَن 

ُ
خطابًا لبني إرسائيل: قَْد ِجئُْتُكم بِالِْحْكَمةِ َولِأ

فِيهِ )سورة الزخرف، اآلية 63(.
من  بكتاب   محمد به  جاء  الذي  الّدين  أّن  يف  ريٍب  ذو  يرتاب  ال  أنّه  إاّل 
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عندالله مصّدق ملا بني يديه من الكتب الساموية -وهو دين اإلسالم- هو الدين 

الوحيد الذي نفخ يف جثامن األمر باملعروف والنهي عن املنكر كّل ما يسعه من 

روح الحياة، وبلغ به من حّد الّدعوة الخالية إىل درجة الجهاد يف سبيل الله باألموال 

واألنفس، وهو الدين الوحيد الذي أحىص جميع ما يتعلّق به حياة اإلنسان من 

الشؤون واألعامل ثّم قّسمها إىل طيّباٍت فأحلّها، وإىل خبائث فحرّمها، وال يعادله 

، وهو الدين الذي  يف تفصيل القوانني املرّشعة أّي رشيعٍة دينيٍّة وقانوٍن اجتامعيٍّ

نسخ جميع األحكام الّشاقة املوضوعة عىل أهل الكتاب واليهود خاّصة، وما تكلّفها 

علامؤهم، وابتدعها أحبارهم ورهبانهم.

Angelika Neuwirth 4. مقالة رمضان: وهي للكاتبة: أنجليكا نويفريت

4.]. نقاط قّوة املقالة

]. تظهر قّوة املقالة يف كرثة تزييف الحقائق واالتّهامات والّدعاوي الباطلة من 

دون دليٍل أو شاهٍد.

2. التّفريق بني املعتقد السّني وبني املعتقد الّشيعّي يف صوم عاشوراء.

2.4. نقاط ضعف املقالة

: تفسري اآليات القرآنيّة وفق آراءه الخاّصة ومن دون دليل. أّوالً

ثانًيا: دعاوي بال دليل.

ثالًثا: إرجاع معارف القرآن إىل اليهود.

رابًعا: ربط الشعائر واملناسبات الّدينيّة باليهود.

خامًسا: الجهل بتاريخ املسلمني، ورسدها اعتامًدا عىل كتب الغربيني.

سادًسا: رسد االرسائليات واألخذ بها.

بتعّصبه  النقوالت وهو معروٌف  الكاتب عىل أحد معارصيه يف  اعتمد  سابًعا: 

وحقده وهو واغتندونك.
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3.4. اإلشكاالت الواردة عىل املقالة

اإلشكال األّول: يبدأ الصوم من الفجر ال من رشوق الشمس

قالت الكاتبة: )هو الشهر التاسع يف التقويم اإلسالمي، الذي يصومه املسلمون 

من رشوق الشمس إىل مغيبها ويحتفلون فيه بنزول القرآن عىل محمد(.

الفجر  مع  الصوم  بدء  )حكم  آخر:  موضع  يف  نفسها  مناقضة  الكاتبة  وقالت 

يكشف بوضوح أصله اليهودي(.

والجواب عن ذلك

مل تُتعب الكاتبة نفسها لرتى التّناقض يف كالمها، فتارًة تقول إّن بدء الّصوم يكون 

من رشوق الّشمس وأخرى ترّصح أنّه يبدأ من الفجر. كام مل تُتعب الكاتبة نفسها 

لتضع كتَب أبناء سلفها إىل جنب وتذهب إىل كتب وتراث املسلمني لرتى أّن الصوم 

عندهم متى يبدأ.

فام أىت به الكاتب هنا ال ميكن إاّل أن يكون التدليس والكذب عىل أبناء جلدته 

ممن يكتبون لهم، ونقله ممن سبقوه يف ذلك. وكان من املفرتض أن يرّد عىل سلفه 

املدلّسني نراه ينساق معهم.

 فهل يعقل أن يكون هذا املقال من أّول سطر فيه علميًّا محايًدا لتحّري الحقيقة 

وبيانها؟! وهنا ألف هل وهل سنغّض الطّرف عنها.

اإلشكال الثاين: ال ربط لرمضان وليلة القدر بأعياد املسيح

قالت الكاتبة: )من الواضح أّن ثالثة أعياد مرتابطٌة تاريخيًّا -عيد الفصح اليهودي 

)البيسح(، وعيد الفصح املسيحي )إيسرت(، ورمضان- تكشف عالقًة وثيقًة بأعامل 

العنف؛ إذ إّن يف كّل عيد يُحتفل بخالص جامعة ما من تهديد اإلبادة(.

وللرّد عىل االّدعاء الذي يكفينا مؤنته الكاتب نفسه حيث يقول: )العالقة بني 

عيد الفصح ورمضان أقل وضوًحا. فال وجود لخط عالقة وراثيّة ميكن استنباطها 
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عىل نحٍو قاطعٍ، وليس مثّة رواية أسطوريّة عن حصول العيد األّول يف الثاين؛ بل 

العالقة عبارة عن تشابٍه جزيئٍّ(.

اإلشكال الثالث: الصوم مل يؤخذ من اليهود 

التي  املدينة هي  اليهود يف  مارسها  التي  الّصوم  سابقة  )كانت  الكاتبة:  قالت 

أثارت عمليّة دخول الصوم يف األحكام الشعائرية للمجتمع املسلم األّول(.

وقالت أيًضا: )الشكل األّول للصوم املفروض دينيًّا يف اإلسالم كان يف األصل عادًة 

مشرتكًة مع اليهود. ولكن بقي االنصهار اإلسالمي بالّشعرية اليهوديّة محدوًدا(.

والجواب عن ذلك:

واقًعا  والتّخياّلت  االفرتاضات   ومن  حقيقًة،  الوهم  من  يجعل  أن  تُريد  كيف 

اللغات حكاًم عىل اإلسالم  األلفاظ يف عدٍد من  التّشابه بني  ملموًسا، ومن مجرّد 

بتأثره باليهوديّة؟

التخمينات  تُبنى األحكام والحقائق عىل مجرّد  العلميّة أن  املنهجيّة  فهل من 

والفرضيّات؟! 

وإذا ُوِجد التّشابه يف بعض األلفاظ يف عدٍد من اللّغات؛ فهل مجرّد هذا التّشابه 

يكون دلياًل قاطًعا عىل أّن الاّلحق أخذ عن الّسابق؟ 

وهل كان الصوم حكرًا عىل اليهود؟ 

أمل تعرف األديان الّسابقة عىل اليهوديّة الّصيام؟ 

إّن مثل هذه الكاتبة وسلفها يدرسون اإلسالم َوفَْق خلفيّاٍت ومنطلقاٍت سابقٍة؛ 

وإاّل  لإلسالم،  الّسابقة  العدائيّة  نظرتهم  لتأكيد  الواهية  استدالالتهم  يجمعون  ثم 

كيف يتجاهلون املصدر اإللهي ملرشوعيّة الصيام يف اإلسالم؟ وكيف ينكرون األمر 

اإللهي بفرض الصيام عىل املسلمني؟ وكيف يتجاهلون املصادر اإلسالميّة التي تُبنَيِّ 

ربّانيّة الترّشيع اإلسالمّي، ويعتمدون عىل مزاعم أقرانهم.
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مام ال شّك فيه هو عموميّة مرشوعيّة الصيام يف جميع الرّشايع الّسامويّة وذلك 

بسبب وحدة مصدرها، وهذا ما رّصح به القرآن الكريم نفسه، حيث أشار إىل أّن 

ِيَن آَمُنوا ُكتَِب  َها الَّ يُّ
َ
الّصوم قد كتب عىل الّسابقني عىل اإلسالم، قال تعاىل: يَا أ

ِيَن ِمن َقبْلُِكْم لََعلَُّكْم َتتَُّقوَن )سورة البقرة،  َياُم َكَما ُكتَِب َعَ الَّ َعلَيُْكُم الّصِ
اآلية 83](.

إنَّ الله تعاىل قد أوجب الصيام عىل من قبلنا، سواًء كان صيامهم مشابًها لصيام 

املسلمني لشهر رمضان، أو أّن التّشابه يف أصل وجوب الّصيام، وسواء كان املقصود 

بهم أهل الكتاب، أو جميع األمم. وإْن ورد اختالف فإّنا هو مبا أحدثته تلك األمم 

من التّحريف والتّغيري، وأما أصل الصيام فهو واجٌب عىل األمم جميعها.

وبهذا تشرتك األديان اإللهيّة يف هذا الترّشيع؛ فالصيام يف اإلسالم ترشيٌع ربّاينٌّ، 

فالّشارع الذي رّشع الصيام يف اليهوديّة والنرصانيّة، قبل تحريفهام، هو الله جّل 

وعال، الذي رّشع الصيام يف اإلسالم.

املسلمني  كتب  مراجعة  ميكن  حيث  محلّه  يف  ليس  تساؤل  الّرابع:  اإلشكال 

لتعرف ذلك

َعلَيُْكُم  ُكتَِب  آَمُنوا  ِيَن  الَّ َها  يُّ
َ
أ يَا  الكرمية:  اآلية  عىل  معلّقًة  الكاتبة  قالت 

اآلية  البقرة،  )سورة   َتتَُّقوَن لََعلَُّكْم  َقبْلُِكْم  ِمن  ِيَن  الَّ َعَ  ُكتَِب  َكَما  َياُم  الّصِ
.)[83

ليس معلوًما ما إذا كان هذا الحكم طُبّق فورًا مع هجرة محمد من مكة إىل املدينة.

والجواب عن ذلك:

ملاذا غري معلوم عندك أيّها الكاتب املحرتم؟ هل طالعت واطّلعت عىل تراث 

املسلمني حتى وصلت إىل قولك ليس معلوًما؟

تاريخ  فيها  تناولوا  التي  املسلمني  كتب  من  كتاٍب  أّي  تصّفحت  قد  كنت  لو 

مرشوعيّة الّصوم ملا تجّرأت وقلت هذا الكالم.
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إّن تاريخ مرشوعيّة الصوم وتحديده كان يف السنة الثانية من الهجرة، وهو مام 

املصادر  املقام عن رسد  يضيق  وقد  اإلسالميّة]]].  األّمة  علامء  كلمة  عليه  اتفقت 

وحرصها.

اإلشكال الخامس: رسد األحداث التاريخّية اعتامًدا عىل مصادر غري املسلمني

قالت الكاتبة: )حيث إّن حدوثه التقوميي -وصول الّنبي وصحابته )انظر صحابة 

الذي  الصوم  اليهودي، يوم  الغفران  يتزامن مع يوم  إنّه  يُقال  املدينة-  النبي( إىل 

يأيت يف اليوم العارش من الشهر األّول )ترشي( يف التقويم اليهودي )سفر الالويني 

.)[6:29

والجواب عن ذلك:

إّن ترشيع الّصوم كان يف السنة الثانية من الهجرة كام تقّدم ذكره، وعليه فال 

  صّحة للوهم والتّخمني وتسطري كالم بال علٍم وال درايٍة من أّن وصول الّنبّي

وصحابته للمدينة كان متزامًنا مع يوم الغفران اليهودي.

ثم إذا كانت الحقيقة والحوادث تثبت بـ )يقال( فال يبقى حجر عىل حجر، أين 

الدليل وأين الشاهد أيها الكاتب املحرتم؟

ويوم  التّوابني  ثورة  بني  )العالقة  الخيال  نسج  من  دعوى  السادس:  اإلشكال 

الغفران اليهودي( 

فإّن جامعة التّوابني من الشيعة البدائيني -الذين يعتربون أّن التوبة والتكفري 

، وثاروا يف عام 65ه/ 685م ضّد األمويني من أجل التكفري  عن الذنب أمٌر أسايسٌّ

عن ذنبهم لعدم نرصة الحسني- من املمكن أنّها، حينام ضّحى أفرادها بأنفسهم، 

كانت تحت تأثري الجّو املهيب لليوم البارز يف التقويم اليهودي.

]]]. انظر: مغنية، محمد جواد، الفقه عىل املذاهب الخمسة، م.س، ص49].
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والجواب عن ذلك:

طرح اآلراء واألفكار وتفسري الحوادث التأريخيّة ال تثبت بكلمة )من املمكن( أو 

يجوز ويحتمل وغريها من الكلامت، ومثل هذا التّحليل لثورة التّوابني عىل حكومة 

بني أميّة ال ميّت للحقيقة بصلة.

من أين لك هذا أيّها الكتاب؟ ومن قال لك بوجود جّو مهيٍب لليوم اليهودي 

عىل املسلمني وعىل شيعة أمئة أهل البيت يف ذلك الوقت؟ ومن أخربك بوجود 

أبناء  أضلوا  الذين  سلفك  قبلك  ومن  لنفسك  صنعتها  أوهام  إال  هي  ما  التأثري؟ 

جلدتك.

اإلشكال السابع: دعوى بال دليل أّن ليلة القدر هي 27 رجب

)أيام  عّدة  أليام  يكون  الصوم  أّن  األويّل  القرآين  األمر  )يؤكّد  الكاتبة:  قالت 

يُذكر  أيام لكن مل  الثانية( -عىل األغلب عرشة  السورة  معدودات، اآلية 84] من 

الشهر بشكٍل واضٍح(.

وقال أيًضا: )ويقول واغتندونك )الصوم( إّن فرتة االعتكاف يف رجب »اختريت 

لصوم األيام املعدودة ألّن ليلة القدر التي يرتبط بها نزول القرآن حصلت يف تلك 

املدة. وتلك الليلة، التي تقع أصالً يف السابع والعرشين من رجب(.

والجواب عن ذلك:

صار الكاتب هنا بصدد تفسري اآلية الكرمية وتفسري األيّام املعدودات بقّوة قوله 

)عىل األغلب(، وال شك يف بطالن زعمه بـ )أّن املسلمني فُرض عليهم صيام عرشة 

أيام قبل فرض صيام شهر رمضان(، وقد ساقه خياله إىل الوقوع يف خطأ آخر بزعمه 

أّن األيّام املعدودات هي عرشة، ثم نقل قول أحد معارصيه وأبناء جلدته، من أّن 

االعتكاف يف رجب واختريت لصوم األيام املعدودة وهي العرشة أيام. وال أعلم ما 

عالقة ليايل االعتكاف يف اإلسالم بليلة القدر؟ إنّه التّخبّط الذي سار عليه من أّول 

بحثه إىل آخره.
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واأليام املعدودات هي أيام رمضان؛ ألن الله مل يكتب علينا غريها]]]، ومن اّدعى 

أّن صوًما كان قد لزم املسلمني فرُضه غري صوم شهر رمضان الذي هم مجمعون عىل 

وجوب فرض صومه -ثم نسخ ذلك- سئل الربهان عىل ذلك من خرب تقوم به ُحجة، 

إذا كان ال يعلم ذلك إال بخرب يقطع العذر.

أما العرش األواخر من رمضان فهي ليايل عبادة، ويَُسنُّ فيها االعتكاف، ويقيض 

فيها املسلم نهاره صامئًا، وقد كان الرسول  يجتهد فيها بالعبادة، وأما ليلة القدر 

وليلة هي خري  الدنيا،  السامء  إىل  الكريم  القرآن  فيها  الله  أنزل  التي  الليلة  فهي 

من ألف شهر يف قيامها، وليلة تتنزل فيها املالئكة لكرثة بركتها. وليلة القدر عند 

املسلمني تقع يف العرشة األخرية من شهر رمضان املبارك، ال كام ذهب إليه الكاتب.

اإلشكال الثامن: أين الغموض يف اآليات

يَّاًما 
َ
قال الكتاب ناقالً كالم أمثاله من أبناء جلدته يف تعليقه عىل قوله تعاىل: أ

ِيَن  الَّ َوَعَ  َخَر 
ُ
أ يَّاٍم 

َ
أ ِمْن  ةٌ  فَعِدَّ َسَفٍر   ٰ َعَ ْو 

َ
أ َمرِيًضا  ِمنُْكْم  َكَن  َفَمْن  َمْعُدوَداٍت 

ْن تَُصوُموا َخرْيٌ لَُكْم 
َ
ا َفُهَو َخرْيٌ َلُ َوأ َع َخرْيً يُِطيُقونَُه فِْديٌَة َطَعاُم ِمْسِكنٍي َفَمْن َتَطوَّ

إِْن ُكنُْتْم َتْعلَُموَن )اآلية 84] من السورة البقرة(.
غموض  »عىل  النص  ينطوي   ،)[82 )الصوم، ص  واغتندونك  نظر  وجهة  من   

مامثل ارتبط بتغيري القبلة«(.

والجواب عن ذلك: 

يا ليت الكاتب يوّضح لنا نقطة الغموض التي يراها -هو أو صاحبه- يف اآلية 

الكرمية لريشدنا إليها، ويبنّي لنا العالقة بني من وضع عنه الصوم وبني تغيري القبلة، 

ولكن عمليّة إلقاء األلغاز ال تجعل من األوهام حقيقًة، كام أنّها ال تحجب الحقيقة 

ملن يطلبها. 

]]]. انظر: مغنية، محمد جواد: تفسري الكاشف، ط3، بريوت، دار العلم للماليني، ]98]م، ج]، ص282.
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اإلشكال التاسع: االعتامد عىل االرسائليات

متييز  يستطيعوا  إن  ما  الصيام  املؤمنني  من  الطلب  )فيعكس  الكاتبة:  قالت 

الصوم:  بدء  لتحديد وقت  يهودي  األسود وهو سلوك  الخيط  األبيض من  الخيط 

من خالل استخدام الخيوط السوداء والبيضاء يف شال صالة العابد الذكر كمعيار(.

والجواب عن ذلك:

الغربيني  ألسنة  وعىل  الكتب،  من  كثريٍ  يف  يرتّدد  واالقتباس  املّدعى  هذا 

كثريًا  له  رّوج  التلمود، وقد  الّنقل عن  وإثبات  منهجهم،  واملسترشقني ومن سلك 

ولكن مع تدليس:

أّوالً: التمييز يف التلمود يتحّدث عن اللّون األبيض واألزرق. والّنّص كام يف مشنا 

التلمود )بركوت: ].2( هو: )من أي وقت بإمكان املرء أن يقرأ الشمع يف الصباح؟ 

من الوقت الذي باإلمكان أن مييز املرء بني األزرق واألبيض(، واختلفوا يف تحديد 

األلوان وتفسريها، والحال أّن القرآن الكريم يتكلم عن متييز سواد الليل من بياضه.

ثانًيا: إّن هذا التمييز كان ملعرفة بداية الصالة وليس الصوم.

الكونيّة،  العبادات يف اإلسالم قائٌم عىل أساس مالحظة الظواهر  ثالًثا: توقيت 

ورشوق الّشمس وغروبها والفجر، وهي لغة عامليّة يف جميع الرشايع، ولو قلنا جدالً 

بوجود التّشابه بني القرآن الكريم والتلمود فإّن ذلك ال يدّل عىل مقتبٍس ومقتبٍس 

منه؛ ألنّها لغٌة عامليٌّة.
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الخامتة

الترّشيعات  تناولت  التي  املقاالت  بعض  تحليل  املقالة  هذه  يف  تناولنا  لقد 

العباديّة، مثل: البلوغ، املباح واملحرّم، األمر والنهي، رمضان، وقد عرضنا نقاط القّوة 

والّضعف فيها مع بيان محّل اإلشكال فيها والرّّد عليها.

أدرجت موسوعة ليدن موضوع الترّشيعات والعبادات يف القرآن الكريم، فوّجهوا 

سهام الطّعن والتّجريح والتّشكيك والتّزييف، وزعموا أنّها أخذت أو اقتبست عن 

اليهود والّنصارى وعن الوثنيّة يف عرص الجاهليّة.

إّن القضية األكرث شبهًة وتحريفاً يف الفكر الغريب واالسترشاقي، والتي يكادون 

يجمعون عليها، هي تأثّر الترّشيعات اإلسالميّة والعبادات الّدينيّة بالقانون الّروماين 

القواعد  بعض  يف  التّشابه  أّن  أكرثهم  يدرك  ومل  غريهام،  أو  اليهودّي  التلمود  أو 

واألفكار واأللفاظ ال يدّل بحاٍل عىل أّن الاّلحق قد نقل عن الّسابق.

املتعمد من  والتّحريف  املشّوه،  التّصوير  املوسوعة  من جوانب خطورة هذه 

قبل البعض لحقيقة العبادات اإلسالميّة فيها، فنجدهم كثريًا ما يُرّددون مزاعمهم 

بأّن العبادات يف اإلسالم من أصوٍل مختلفٍة، جاهليًّة ويهوديًّة ونرصانيًّة... 

ال بّد هنا من تقييم املحتوى العلمي لهذه املقاالت األربع، وإنَّ دعوى التّحقيق 

املقاالت  معالجة  كيفية  مع  تنسجم  ال  املوسوعة  مقّدمة  يف  املذكورة  الّدقيق 

األمر  واملحرّم،  املباح  البلوغ،  املبحوثة وهي:  املوضوعات  والعناوين يف  واملداخل 

والنهي، رمضان، إذ يؤخذ عليها الّضعف العلمي لكتّاب هذه املوضوعات، والّنظرة 

الّسلبيّة لبعض الكتّاب وعدم اإلنصاف، واالستفادات الخاطئة من القرآن الكريم، 

ورشح األلفاظ دون بيان املعارف.

الغربيّة يف  الّرؤية  الكبرية عىل هذه املقاالت، إسقاط  من اإلشكاالت املنهجية 

التّحليل والكتابة للعهدين عىل القرآن الكريم، ودعوى تأثّر القرآن الكريم بالعهدين، 
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وإثارة التّناقضات التي يتصّورها الكتّاب الغربيني يف القرآن الكريم، واالعتامد عىل 

اإلرسائيليّات ونقلها دون نقدها.

عدم املوضوعية هي األخرى من الثغرات املالحظة يف البحث واالستشهاد، إذ 

يربز تغليب الثّقافة اإلسالمية الّسنيّة عىل الّشيعيّة، وعدم االلتفات آلراء الّشيعة 

وكتبهم مبا يتناسب مع حجم هذه املوسوعة.

إنَّ بعض هؤالء الكتّاب يفرتضون ما يفرتضون من دون أن يقّدموا دليالً واحًدا 

عىل صّحة ما يرونه، إنّهم يريدون االنتصار لوجهة نظرهم دون أن يعنيه موضوعيّة 

القضايا  الّدليل أو سالمته من الوهم أو الخلط أو االضطراب، ثم يّدعون دراسة 

وفق منهٍج علميٍّ مدروٍس يتّسم باألمانة والبعد عن األهواء. 

املقاالت  وأصحاب  الكتَّاب  عىل  تؤخذ  أن  ميكن  التي  اإلشكاالت  أهّم  من  إنَّ 

واملداخل التي كتبت يف هذه املوسوعة، وخاّصة الترشيعات العباديّة، أنّهم حذفوا 

الكريم، وفرضوا ال  القرآن  االستدالل وفَصلوها عن  الّنبّي وسّنته عن  حديث 

الفرض  كّل موضوع، وهذا  القرآن يف خصوص  الّدقيقة يف  التّفاصيل  بّديّة وجود 

ال صّحة له؛ ألّن الدين اإلسالمي والترّشيعات العباديّة نأخذها من القرآن الكريم 

.وحديث النبي وأوصيائه
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الشيخ األسعد بن عيل القيدارة]]]

املقدمة: 

النبيني،  وخاتم  املرسلني،  سيد  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رّب  لله  الحمد 

املبعوث رحمة للعاملني سيّدنا محمد وعىل آله الطيبني الطاهرين، مصابيح 

الّدجى، والعروة الوثقى وكلمة التّقوى.

التّاريخ  بدخول  إيذانًا  محمد  األكرم  الرّسول  عىل  الكريم  القرآن  نزول  كان 

تباشري  وأّن  انبلج،  قد  الخامتة  الرّسالة  زمن  أّن  سامويًّا  وإعالنًا  جديًدا،  عرًصا 

حضارٍة جديدٍة تقطع مع الفصام الّنكد بني األرض والسامء، بني العقل والوحي، 

َِّك الَِّذي   بِاْسِم َرب
ْ
بني الطبيعة والشهادة، بني التّاريخ وامللكوت، قد الحت اقَْرأ

ْكَرُم الَِّذي َعلََّم بِالَْقلَِم َعلََّم الْإِنَْساَن 
َ
 َوَرُبَّك الْأ

ْ
َخلََق َخلََق الْإِنَْساَن ِمْن َعلٍَق اقَْرأ

َما لَْم َيْعلَْم)سورة العلق، اآليات ]-5(. ومنذ نزول آياته األوىل غدا القرآن مركز 
البرشية يف الخالص، مبا برّش به من عاقبٍة للمتّقني،  الّناس ومعقد آمال  اهتامم 

البرشّي صنع  التّاريخ  يف  كتابًا  نعرف  ال  ولذلك  املظلومني؛  للمستضعفني  ونرصٍة 

الكتاب،  كهذا  للمستقبل  فعليًّا  ويهّيء  الحارض،  يف  ويُؤثّر  فيه،  وأثّر  التّاريخ، 

أو علميًّة... وقعت موضوع بحٍث ودراسٍة يف  أدبيًّة  أو  وال نعرف مّدونًة دينيًّة 

التّاريخ، كالقرآن الكريم!

واالستعامريّة،  )التّبشرييّة،  أطواره:  مختلف  ويف  االسترشاق،  حركة  كانت  وملاّ 

]]]. أستاذ حوزوي وباحث يف الفكر والكالم اإلسالمي/ من تونس، باحث يف املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية )العتبة 

العباسية املقّدسة( بريوت.
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دراسٍة  كموضوع  الرّشق  تطويع  تستهدف  الجديد...(  واالسترشاق  العلميّة، 

ألغراٍض وغاياٍت يفرضها االنتامء املدريس، أو القومي، أو االستخبارايت، أو السيايس 

للمسترشق، فإّن الرّتاث اإلسالمي عموًما والقرآن الكريم بالخصوص شّكال ثابتًة من 

ثوابت الهواجس االسترشاقيّة واهتاممات املسترشقني يف شتّى املراحل، فالقرآن منذ 

الرّتاجم االسترشاقيّة األوىل بطرس املبجل )092]-56]]م( وقع موضوًعا للبحث من 

جهاٍت عّدٍة: تاريًخا، وتفسريًا، وعلوًما، وترجمًة...

القرن  سبعينيات  يف  االسترشاقيّة  الحركة  عرفتها  التي  الكربى  التّحّوالت  ومع 

آسيا  حول  اإلنسانيّة  للّدراسات  العاملي  املؤمتر  باريس973]:  )مؤمتر  العرشين 

وشامل إفريقيا( مل تخبو جذوة هذا التّوّجه، بل نراها تتأّجج، خاّصة مع تصاعد 

الّصحوة اإلسالميّة يف تلك الفرتة، واحتدام الرّصاع بني الرّشق والغرب، وصواًل إىل 

العقدين األّولني من القرن العرشين؛ حيث اتّخذ هذا الّصدام أبعاًدا دراماتيكيًّة، 

مثّلت أحداث ]] أيلول ]200 نوذًجا له.

عن  الغربيّة  الّدراسات  من  مهمٌّ  عدٌد  صدر  األّولني  العقدين  هذين  وخالل 

القرآن: معاجم، موسوعات ترجمة، مخطوطات، تاريخ... واعتربت موسوعة القرآن 

ليدن من أهّم هذه األعامل واإلنجازات.

املوسوعة  هذه  مقاالت  إحدى  لدراسة  محاولٍة  سياق  يف  يأيت  البحث  وهذا 

بعنوان: )الّتعّدديّة الّدينّية والقرآن(، وهو عبارة عن قراءٍة تحليليٍّة نقديٍّة للمقالة.

وحرًصا عىل املوضوعيّة العلميّة، وعىل املعالجة التّحليليّة الرّصينة التي تأخذ 

بأبعاد القضيّة من جميع جوانبها، قّسمنا البحث  إىل متهيٍد وفصلني، تضّمن كّل 

فصٍل مباحث عّدة: تصّدى التّمهيد لتعريٍف إجاميلٍّ مبقالة التّعّدديّة ومكانتها من 

قراءًة  قّدمنا  األّول  الفصل  ويف  املقالة.  ألّفتا  اللّتني  وبالكاتبتني  املوسوعة،  نسيج 

تحليليًّة لنّص املقالة، فأسلوب الكاتبتني اتّسم بنوٍع من التّعقيد والتّداخل اقتيض 

تفكيك املقالة وإعادة عرضها بطريقٍة قريبٍة لذهن القارئ حتى ال نظلم الباحثتني 

أّما الفصل  القارئ سياقاتها.  الّنقد إسقاطاٍت ال يفهم  من جهة، وال تكون عمليّة 
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الثالثة  املباحث  املقالة يف  فانتقدنا معالجات  الّنقديّة،  القراءة  فيه  الثّاين فعرضنا 

الّدينيّة  وللمجتمعات  األّول،  املبحث  يف  الدين  حول  القرآنيّة  للمفردات  األوىل: 

وتفاعلها يف املبحث الثاين، وإمكانيّة بناء نظريٍّة قرآنيٍّة حول التّعّدديّة يف املبحث 

الثالث، ويف املبحث الرّابع انتقدنا الفرضيّات االسترشاقيّة التي بُنيت عليها املقالة. 

وأدرجنا الّنتائج واالستخالصات يف خامتة البحث. 

وهذه الّدراسة، ال تخلو قطًعا من هنات، ونقائص، رغم الّسعي الّدؤوب من 

الّنقاش، والتّجرّد عن محموالتنا  التزام الحياديّة واملوضوعيّة يف  قبل الكاتب عىل 

الفكريّة والّنفسيّة املسبقة الّسلبيّة عادة عن االسترشاق.

أسأل الله عز وجل أن يتقبّل هذا العمل، خدمًة لكتابه املنزل هدى للعاملني، 

ونرجو أن تكون هذه املشاريع يف نقد املوسوعات القرآنيّة الغربيّة، خطوًة حضاريًّة 

متقّدمًة يف تجسيد ثقافتنا القرآنيّة العظيمة التي تؤمن باآلخر وال تلغيه وتدعوه 

ّلَا َنْعُبَد 
َ
ْهَل الِْكَتاِب َتَعالَْوا إِلَٰي َكلَِمٍة َسَواٍء بَيَْنَنا َوَبيَْنُكْم أ

َ
إىل كلمة سواء: قُْل يَا أ

تََوّلَْوا  ۚفَإِن   ِ اّلَ ُدوِن  ّمِن  ْرَبابًا 
َ
أ َبْعًضا  َبْعُضَنا  َيّتَِخَذ  َولَا  َشيًْئا  بِهِ  نُْشرَِك  َولَا   َ اّلَ إِّلَا 

نَّا ُمْسلُِموَن... )سورة آل عمران، اآلية 64(
َ
َفُقولُوا اْشَهُدوا بِأ

أوليس القرآن هو الكلمة الّسواء لو كانوا يعقلون؟

.نَّا ُمْسلُِموَن
َ
َّْوا َفُقولُوا اْشَهُدوا بِأ فَإِن تََول
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الّتمهيد

تعريٌف إجاميلٌّ مبقالة الّتعّدديّة ومكانتها من نسيج املوسوعة

من الاّلفت أن يكون أحد عناوين مقاالت موسوعة قرآنيّة: التّعّدديّة الّدينيّة، 

الاّلهوتيّة  واملراجعات  للحداثة  الغربيّة  الّسياقات  أفرزته  املصطلح حديٌث،  فهذا 

يف الفكر الغريب. ومن هنا فطبيعة املوضوع، خاّصة مع إميان الكاتبتني]]] بالتّنّوع 

الّدينّي والحوار بني األديان كام اتّضح لنا من سريتهام العلميّة، يجعلنا نتوقّع أن 

تكون املعالجة رصينًة وهادئًة وموضوعيًّة، وتتجاوز الّنزعة  االسترشاقيّة التّقليديّة 

وما فيها من عدائيٍّة وتعّصٍب وتعاٍل.

محور  متثّل  والتي  الّدينيّة،  التّعّدديّة  ملقالة  التّحليليّة  القراءة  قبل  بنا  يجدر 

وعالقتها  وأهّميتها  املوسوعة،  من  وموقعها  باملقالة،  نعرّف  أن  هذه،  دراستنا 

باملوضوعات األخرى، يف عمٍل توصيفيٍّ رصف، مبنأى عن القراءة التّحليليّة العميقة 

والقراءة الّنقديّة للّشكل واملنهج واملضمون، التي نرجئها للفصل الثاين. ونكتفي هنا 

بالتّعريف اإلجاميّل باملقالة.

فقد جاءت املقالة يف 22 صفحة، يف التمهيد أشارت الكاتبتان إىل تضّمن الّنّص 

 Jane Dammen( »أوليف الّسيدة »جني دمني مك  تأليٍف مشرتٍك بني  نتاج  التّعّدديّة  املقالة: مقالة  بكاتبتي  التّعريف   .[[[

الّسيدة  انفردت  بينهام، يف حني  املشرتكة  الوحيدة  املقالة هي  )Clare Wilde(، وهذه  وايلد«  والّسيدة »كلري   )McAuliffe

اوليف باملقاالت: أبرهة، واإلنجيل، واملراء والجدال، يف الجزء األّول. وفاطمة، والقلب، يف الجزء الثاين. ومل تُساهم الّسيدة »كلري 

بالكاتبتني، فرياجع  التعريف  وأما  »الثناء«.  بعنوان:  الرابع  الجزء  أخرى من مقاالت  املشرتكة، ومقالة  املقالة  بهذه  إاّل  وايلد« 

 )Clare Wilde( وايلد«  ايلينا  »كلري  الّسيدة  ودرست  الكتاب.  هذا  مدخل  أوليف  مك  دمني  جني  بالّسيدة  التّعريف  حول 

الّدراسات الّدينيّة يف جامعة برينستون، والّدراسات العربيّة واإلسالميّة يف املعهد البابوي لدراسة اللّغة العربيّة واإلسالم يف روما، 

وحصلت عىل درجة الدكتوراه يف تاريخ الكنيسة )الرسيانيّة والعربيّة والاّلتينيّة( من الجامعة الكاثوليكيّة األمريكيّة يف واشنطن 

وذلك   )[258-750( املسيحيّة  العربيّة  الّنصوص  يف  القرآن  أطروحتها:  وكانت  الّدينيّة(،  والّدراسات  الاّلهوت  )كليّة  العاصمة 

سنة ]]20م. وهي تشغل منصب أستاذ مساعد يف كليّة الاّلهوت والّدراسات الّدينيّة بجامعة )جرونينجن( بهوالندا منذ العام 

الّدرايس )4]20-5]20( إىل يومنا الحارض. وترتكز بحوثها عىل القرآن والّنصوص القدمية، والعالقات بني املسلمني وغري املسلمني، 

ونصوص اإلرهاب، وتاريخ املسيحيّة، وتاريخ العالقات اإلسالميّة املسيحيّة ....واإلسالم املبكر، ولها العديد من املقاالت )انظر 

صفحة األستاذة عىل موقع الجامعة(. ومن أحدث كتاباتها )8]20(: تبادل وخفاء املعرفة الّدينيّة يف اليهوديّة املبكرة واملسيحيّة 

واإلسالم: وهو تأليٌف مشرتٌك مع باحثني آخرين. وفيام يرتبط باملوسوعة القرآنيّة ليدن، فقد ساهمت مبقالتني: مقالة بعنوان: 

»الثناء«، يف املجلّد الرّابع، وتتألّف من 4 صفحات، واملقالة الثانية: هي التّعّدديّة الّدينيّة والقرآن باالشرتاك مع رئيسة تحرير 

املوسوعة السيدة ماك اوليف.
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اعتقاد  ورغم  نزوله،  زمن  يف  سائدًة  كانت  التي  لألديان  عديدة  إشاراٍت  القرآيّن 

املسلمني أّن الّنبّي محمد هو خاتم الّنبيني، إاّل أّن الّنّص القرآيّن يتحّدث عن 

فئاٍت مختلفٍة، بل يُعرّب بواقعيٍّة عن خصوٍم وقفوا ضّده كدين: كاملنافقني...وتؤكّد 

عىل التّصنيف املتعّدد واملختلف للفئات الّدينيّة..

عىل  أو  الدين  عىل  الّدالة  القرآنيّة  للمفردات  استعراٌض  األّول:  املطلب  يف 

الجامعات الّدينيّة املختلفة: وقد توزّعت هذه املفردات إىل: 

أ- مصطلحات عاّمة: دين، وملّة، وعبادة. 

ب- مصطلحات يستحسنها القرآن: إسالم، حنيف، رشيعة...

ج- مصطلحات تعرّب عن التّسامح القرآيّن: أهل الكتاب، أهل الذّمة..

د- مصطلحات تّعرب عن التّجاذبات واالنقسامات: األحزاب، الّشيع..

اليهود  القرآن:  لها  تعرّض  التي  الّدينيّة  للمجتمعات  دراسٌة  الثاين:  املطلب  يف 

والنصارى واملجوس، الصابئة والحنفاء، املرشكون والوثنيون.

من  األديان  بني  للتفاعل  القرآنيّة  املؤرّشات  املقالة  تعالج  الثالث:  املطلب  يف 

خالل رصد:

أ- الوقائع: الحبشة، نجران 

ب- الخطابة: الجدل والّدفاع

ويف املطلب الرابع: محاولٌة الستخالص املوقف القرآيّن من التّعّدديّة الّدينيّة 

املسلمني مع اآلخر  لتعاطي  التّاريخيّة  الّسياقات  تنبيٌه إىل بعض  الخامتة:  ويف 

فهم  تشّكل  عىل  التّاريخيّة  الظروف  أثّرت  وكيف  األخرى،  األديان  من  وموقفهم 

املسلمني للنظرية القرآنيّة يف التّعّدد.

هكذا تجلّت لنا خطّة املقالة، ووفقها، ستكون القراءة التّحليليّة التي يتصّدى 

لها هذا البحث بإذنه تعاىل.
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متهيد 

ملّا كانت املوسوعة تتصّدى للتعريف بالقرآن وترشيح مضامينه ومقوالته، فال 

مناّص من بحث املوقف القرآيّن من الدين عموًما، ونظرته إىل األديان األخرى، وهو 

التي  املتعاقبة  ومراحلها  الّدعوة،  أطوار  التّنجيمّي  نزوله  يف  واكب  الذي  الكتاب 

واجه فيها  الدين الجديد والرّسالة العتيدة، فئاٍت مختلفًة من مرشكني، وأحناف، 

البيئة املكيّة وأهل كتاب، ومنافقني إلخ... يف بيئة املدينة. وهو الكتاب الذي  يف 

ميثّل يف هويّته اإللهيّة الواقعيّة، ويف معتقد املسلمني الوحي الّساموي الذي يحّدد 

للمسلمني منهجهم يف التّعاطي مع مختلف األديان وامللل.

لدراستها  الفصل،  هذا  يف  نسعى   التي  املقالة،  هذه  أهميّة  تكمن  هنا  ومن 

الّنقد العلمّي واملوضوعّي )الذي نخّصص له الفصل  دراسًة تحليليًّة وصفيًّة؛ ألّن 

الثاين( ال ميكن أن يُنجز بدون قراءٍة تحليليٍّة دقيقٍة تسبقه. وحتى ال نقع يف شباك 

االنطباعيّة، واملواقف املسبقة، والتّحيّز، وغريها من آفات البحث العلمّي.

التّميّش الذي سلكته املقالة: ففي املبحث األّول  وراعت مباحث هذا الفصل 

الثاين  املبحث  ويف  بالّدين،  املتعلّقة  القرآنيّة  املفردات  املقالة  رصدت  كيف  بيّّنا 

توقّفنا عند التّعبريات القرآنيّة عن املجتمعات الّدينيّة، وأّما املبحث الثالث فكان 

محوره التّفاعل بني املجتمعات الّدينيّة، ويف املبحث الرابع عرٌض إلجابة املقالة عن  

إمكانيّة بناء موقٍف قرآينٍّ من التّعّدديّة الّدينيّة. 

التّحلييّل  الطّابع  رغم  نقديٍّة،  إشاراٍت  من  الفصل  هذا  يف  الخطاب  يخلو  وال 

الطّاغي، وذلك للرضورات املنهجيّة أحيانًا، أو لتهيئة القارئ لعمليّة الّنقد يف الفصل 

قبل  عندها  الوقوف  بنا  يجدر  مهّمًة  أفكاًرا  املقالة  مقّدمة   تضّمنت  وقد  اآليت. 

الرّشوع يف مبحث املفردات: 

ختم  يف  املسلمني  عقيدة  عىل  بالتّنصيص  افتتحت  أنّها  املفارقات  فمن     
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فهذه  الّسابقني،  األنبياء  لرساالت  للنبوات، ونسخ رسالته   الّنبّي محمد رسالة 

الفكرة التي تعّد يف حّد ذاتها إشكااًل يثريه أنصار التّعّدديّة الّدينيّة، يف وجه الفكر 

اإلسالمي التّقليدّي، ويعتربونها دلياًل عىل أّن القرآن ال يؤمن بالتّعّددية وأنّه ينادي 

باالنحصاريّة الّدينيّة.  

لكن فكرة الخامتيّة هذه كانت مدخاًل للمقالة، واعتربت دلياًل عىل أّن »القرآن 

يعرّب عن وعٍي بالرّساالت الّسابقة، أو ببعضها عىل األقل، ويُظهر معرفًة بعدٍد من 

الجامعات الّدينيّة يف بيئته]]]«. 

 وربطت الكاتبتان جهود املفرّسين يف تحديد الهويّات التّاريخيّة لتلك اإلشارات 

القرآنيّة لألديان املوجودة زمن التّنزيل القرآين، بانخراط علامء املسلمني يف تأسيس 

ما سّمي بعلم أسباب الّنزول.

بعد هذه اإلشارة العابرة أوردت املقالة خمسة مداخل أخرى للتربير العلمي 

لهذه األطروحة وجعلها جزًءا من موسوعة القرآن: 

أ. الفكرة األوىل: حديث القرآن الكريم عن األفراد والجامعات الذين مل يؤمنوا 

بنبّوة الّنبّي محمد وتصنيفه لهذه الفئات كاملرشكني والوثنيني، وال يفوتها هنا 

أيًضا أن تدّس نقًدا غري مبارٍش لهذه املناقشات القرآنيّة للمرشكني العرب باالستشهاد 

أّن القرآن ال يجادل  بهاوتنغ )Hawting( وكتابه )idia of idolatry( الذي يرى 

الوثني  بالّدين  الرّتاث اإلسالمّي ال يعكس معرفًة واقعيًّة  فعاًل عبدة األوثان! وأّن 

العريب، وإّنا يكشف الجدل القرآين عن رصاٍع مع املوّحدين!!.

ب- الفكرة الّثانية: ما جاء عىل لسان الباحثني الغربيني منذ قرن ونصف )هكذا جاء 

يف املقالة( من تأثّر القرآن الكريم بالرّتاث املسيحي واليهودي، ومن الاّلفت التّعبري الذي 

 monotheistic( )اُستخدم لتوصيف هذا التّأثّر أو باألحرى هذا التّأثري )التّأثري التوحيدي

.[[[)influence

]]]. ترجمة مقالة التعددية الدينية والقرآن: )وثيقة رسمية من وثائق املؤمتر(، ص].

]2]. موسوعة القرآن، م.س، ج4، ص 399، العمود )ب( 
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ب. الفكرة الثالثة: التي تسوقها املقالة كإحدى محّددات التّمهيد ملقاربة فكرة 

التّعّدديّة الّدينيّة يف القرآن الكريم، هي: ما انشغلت به بعض الّدراسات الغربيّة 

لتشخيص الفئات الّدينيّة التي كانت متواجدًة يف بيئة الّدعوة األوىل، وما ذهبت 

إليه من وجوٍد محتمٍل لجامعاٍت دينيٍّة مسيحيٍّة، ويهوديٍّة، أو مسيحيّة-يهوديّة، 

وما خّمنته يف تشخيص هويّة زنادقة مّكة من أنّهم املانويون أو املزدكيون.. وأكّدت 

الباحثتان يف هذا الّسياق عىل التّشابه وااللتقاء بني اإلسالم واملسيحيّة واليهوديّة، 

واستشهدت هنا بأعامل DONNER للتدليل عىل هذا التّشابه بني الطوائف.

د- الفكرة الّرابعة: اطّراد الحديث القرآيّن عن الجامعات املختلفة التي كانت 

واملرشكون،  واملسيحيّة،  اليهوديّة،  مختلفٍة:  بطرٍق  إيّاها  وتصنيفه  بيئته،  تسكن 

والحنفاء. وتُحيلنا هنا أيًضا الباحثتان إىل روبني Rubin  للتعرف عىل الجامعات 

الّدينيّة التي كانت يف جنوب الجزيرة العربيّة قبل اإلسالم.

اإلميان  لفظ  الّداليل عن  واختالفها  الّدين،  لفظ  معاين  تعّدد  الخامسة:  الفكرة  ه- 

وكذلك عن لفظ االعتقاد.

وعىل قاعدة هذا األفكار واإلشارات، تسوق الباحثتان هدف املقالة: »لذا جاء هذا 

أّواًل إىل  الّنظر  الّدينيّة من خالل  التّعّدديّة  القرآيّن تجاه  ليناقش تطّور املوقف  البحث 

األديان، بني محمد وأتباعه من  املواجهة بني  القرآن... ناذج  استعملها  التي  املفردات 

جهة، وبني غري املسلمني من جهة أخرى... كام سيطرّق القسم األخري إىل اآليات القرآنيّة 

التي صاغت املواقف )هكذا بصيغة الجمع( اإلسالميّة تجاه تعّدديّة األديان راهنا«]]].

املبحث األّول: الّدين واملفردات القرآنّية 

بعد هذا التّقديم رشعت الباحثتان يف رسد املفردات القرآنيّة: وهي كام أرشنا 

سابًقا جّمعت يف خمس دوائر: 

]]]-  انظر: ترجمة املقالة، ص3.
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أّواًل: مصطلحات عاّمة: دين، ملّة، عبادة:  

الغربيّة  الّدراسات  أرباب  عند  مسلّمٍة  لقبول  القارئ  ذهنيّة  املقالة  ئ  تهيّ

فتذكر  القدمية،  اللّغات  يف  األلفاظ  بعض  مرجعيّة  الكريم:  للقرآن  واالسترشاقيّة 

أّن القرآن استخدم حقاًل واسًعا من املفردات العربيّة وغري العربيّة التي تعرّب عاّم 

يسّميه املعارصون )دينا(.

”The Qur an uses a  range of wordsboth Arabic and Arabized non-

arabic…to signify what contemporary readers understand as ”religion[[[

واعتربت لفظ الدين: أهم املصطلحات العاّمة التي استخدمها القرآن الكريم، 

وأشارت إىل تكرار هذا اللفظ أكرث من 90 مرّة]]]، ويف محاولٍة إلرجاع أصل الّدين 

إىل جذوٍر يف البيئة الجاهليّة استشهدت املقالة بجهود Goldziher، والتّأكيد عىل 

مفهوم املروءة القبليّة وأهّميتها األخالقيّة والّروحيّة، والتي تجعلها تشبه إىل حدٍّ 

بعيٍد الّدين، وأّن العرص اإلسالمي كان يقّدر الفضيلة واألخالق الّذكوريّة يف العرص 

الجاهيل، ولكّنه أضاف إليها صفاٍت دينيًّة.

وتعرتف الباحثتان بالتّنّوع الّداليل للفظ الّدين يف العربيّة، ولكّنهام يعودان إىل 

األصل الفاريس واألكادي للفظ، فتستنتجان أّن املعنيني األساسني للفظ الّدين هام: 

العبادة )األصل الفاريس(، والحكم )األصل األكادي(. وتشريان إىل أّن األصل الرّسياين 

يف الكتابات املسيحيّة لهذه اللّفظة أيًضا يدّل عىل هذين املعنيني.

استعمل  القرآن  أّن  اّدعى  الذي   )Gardet( املسترشقني  أحد  رأي  تسوقان  بل 

مبعنى  واستعمله  املّكيّة،  املرحلة  يف   األكادي(  )الجذر  الحكم  مبعنى  دين  لفظ 

العبادة والجوانب العمليّة )الجذر الفاريس( يف املرحلة املدنيّة !!!

عىل  وإطالقه  اتّساعه  )الدين(  للفظ  الّداليّل  الحقل  إىل  الباحثتان  وأضافت 

]]]-  املوسوعة، م.س، ج4، ص400 العمود )أ(.

]2]-  املوسوعة، م.س، ص 400، العمود )ب(.
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املؤمنني وغري املؤمنني، بالّنظر إىل اآلية األخرية من سورة الكافرون لَُكْم دِيُنُكْم 

َوِلَ دِيِن )سورة الكافرون، اآلية 6(.
ين )بكرس  ومن اإلضافات الّدالليّة التي تحتاج إىل تأّمٍل: تفسري داللة لفظ الدِّ

ين( بفتح الداء debt؛ ألّن  الداء( إىل معنى العبادة باالشرتاك الجذري مع لفظ )الدَّ

ه، أي الفرائض والُسنن التي نصَّ عليها القرآن. يف العبادة إرجاع لله حقَّ

ومن املصطلحات العاّمة لفظ امللّة الذي اعتربته املقالة مصطلًحا قرآنيًّا مل يكن 

له أسبقيّة دالليّة يف اللّغة العربيّة، وبناء عىل ذلك تُرجعه إىل جذٍر رسياينٍّ، والتي 

تدّل عىل معنى )لوغوس(. وقد استخدم كمصطلٍح تقنيٍّ للداللة عىل الّدين.                                                                  

للتعبري  منها 8 مرّات  مرّة،  القرآن 5]  امللّة ورد يف  لفظ  فإّن  املقالة،  وحسب 

عن عقيدة إبراهيم. ولفظ امللّة غري مختصٍّ باإلسالم واملسلمني، فهو يُطلق 

وا ِمن قَوِْمهِ  ِيَن اْسَتْكَبُ أيًضا عىل املرشكني والكافرين كام يف اآلتيتني:  قَاَل الَْمَلُ الَّ

َولَْو ُكنَّا 
َ
ْو َلَُعوُدنَّ ِف ِملَّتَِناۚ  قَاَل أ

َ
ِيَن آَمُنوا َمَعَك ِمن قَْرَيتَِنا أ َلُْخرَِجنََّك يَا ُشَعيُْب َوالَّ

ُ ِمنَْهاۚ  َوَما  ِ َكِذبًا إِْن ُعْدنَا ِف ِملَّتُِكم َبْعَد إِذْ َنَّانَا الَّ يَْنا َعَ الَّ َكرِهنَِي 88 قَِد اْفَتَ
 ِ ٍء ِعلًْما ۚ َعَ الَّ ُ َربَُّنا ۚ وَِسَع َربَُّنا ُكَّ َشْ ن يََشاَء الَّ

َ
ن نَُّعوَد فِيَها إِلَّ أ

َ
يَُكوُن َلَا أ

نَت َخرْيُ الَْفاِتنَِي 89. )سورة األعراف، 
َ
َْنا ۚ َربََّنا اْفَتْح بَيَْنَنا َوَبنْيَ قَوِْمَنا بِاْلَّقِ َوأ تََوكَّ

اآليتان 88 و89( وكام يف قوله تعاىل عىل لسان يوسف :إِنِّي تََرْكُت ِمّلََة قَْوٍم 

ِ َوُهم بِالْآِخَرةِ ُهْم َكافُِروَن. )سورة يوسف، اآلية 37(. ّلَا يُْؤِمُنوَن بِاّلَ
واستعملت للداللة عىل أديان األنبياء السابقني، كاآلية 38 من سورة يوسف: 

ِ ِمن َشْيٍء  ن نُّْشرَِك بِاّلَ
َ
َواّتََبْعُت ِمّلََة آبَائِي إِبَْراهِيَم ِإَوْسَحاَق َوَيْعُقوَبۚ  َما َكاَن لََنا أ

. ْكَثَر الّنَاِس لَا يَْشُكُروَن
َ
ِ َعلَيَْنا وََعلَي الّنَاِس َوَلِٰكّنَ أ ۚ َذٰلَِك ِمن فَْضِل اّلَ

كام استعملت للداللة عىل اليهود والّنصارى كام يف قوله تعاىل: َولَن تَرَْضٰي 

َولَئِِن  الُْهَدٰى ۗ  ُهَو   ِ اّلَ ُهَدى  إِّنَ  قُْل  ِمّلََتُهْم ۗ  تَّتَبَِع  َحّتَٰي  الّنََصاَرٰى  َولَا  الَْيُهوُد  َعنَك 
 .َولَا نَِصيٍر ٍ َوِلّ ِمن   ِ الْعِلِْم ۙ َما لََك ِمَن اّلَ َبْعَد اّلَِذي َجاَءَك ِمَن  ْهَواَءُهم 

َ
أ اّتََبْعَت 

)سورة البقرة، اآلية 20](.
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وأرجعت املقالة اآليات اآلتية يف استخدامها لفظ ملّة إىل دين شعيب، واآليات 

هي كام أحيلت يف نّص املقالة]]]: 

- اآلية 37 من سورة يوسف.

- اآلية 3] من سورة إبراهيم. 

- اآلية 20 من سورة الكهف.

- اآلية 7 من سورة ص.

ولنا كالم حول هذه الّداللة يف الفصل الاّلحق إن شاء الله.

غري  عىل  الّداللة  من حيث صالحيّة  أّمة  ولفظ  ملّة  لفظ  بني  املقالة  وقارنت 

جامعة املسلمني واملؤمنني، فقد استخدمت لفظ األّمة للداللة عىل الجامعات غري 

املسلمة، بل أطلقت حتّى عىل الطيور والحيوانات واستشهدت باآلية: »وما من 

دابّة يف األرض وال طائر يطري بجناحيه إالّ أمم أمثالكم، ما فرّطنا يف الكتاب من 

يشءثّم إىل ربّهم يحرشون«. )سورة األنعام، اآلية 38(.

التّطبيق  اعترب  والذي  العبادة  مصطلح  هو  الّدائرة،  هذه  يف  األخري  املصطلح 

أّما  الكريم،  القرآن  يف  مرّات   9 )عبادة(  االسميّة  صيغته  وتكّررت  للدين  العميّل 

إىل  اإلحصاء  هذا  ويحتاج  جًدا.  فعديدة  ومشتّقاته  عبد  لفعل  الفعليّة  الّصيغة 

منه  اشتّق  والذي  وفعل،  وعمل،  صنع،  إىل  عبد  معنى  املقالة  وأرجعت  تدقيق. 

معنى خدم، ولفظ خادم. 

وأشارت إىل أّن كلمة عبادة، حالها حال مفردة ملّة، ودين: تستعمل أيًضا لإلشارة 

،ا وتسوق  إىل عبادة اإلله الواحد الحّق، وكذلك لإلشارة إىل عبادة ما ليس إلًها حقًّ

أدلًّة من القرآن عىل ذلك: 

ُ وََغِضَب َعلَيْهِ  ِ ۚ َمن ّلََعَنُه اّلَ نَّبُِئُكم بَِشّرٍ ّمِن َذٰلَِك َمُثوَبًة ِعنَد اّلَ
ُ
قُْل َهْل أ

]]]-انظر: املوسوعة، ج4، ص ]40 العمود )ب(
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َضّلُ َعن َسَواءِ 
َ
َكانًا َوأ وَلٰئَِك َشّرٌ ّمَ

ُ
اُغوَت ۚ أ وََجَعَل ِمنُْهُم الْقَِرَدةَ َوالَْخَنازِيَر وََعَبَد الّطَ

بِيِل. )سورة املائدة، اآلية 60(. الّسَ
ِميُع  ُ ُهَو الّسَ ا َولَا َنْفًعا ۚ َواّلَ ِ َما لَا َيْملُِك لَُكْم َضّرً َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اّلَ

َ
قُْل أ

الَْعلِيُم )سورة البقرة، اآلية 76(.
ْعُبُد اّلَِذيَن َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن 

َ
َها الّنَاُس إِن ُكنُتْم فِي َشّكٍ ّمِن دِينِي فَلَا أ ّيُ

َ
قُْل يَا أ

ُكوَن ِمَن الُْمْؤِمنِيَن. )سورة 
َ
ْن أ

َ
ِمرُْت أ

ُ
َ اّلَِذي َيَتَوّفَاُكْمۖ  َوأ ْعُبُد اّلَ

َ
ِ َوَلِٰكْن أ اّلَ

يونس، اآلية 04](.

ويف تلميٍح يكشف الخلط بني العبادة واملعاملة، جاء يف ذيل البحث عن مفردة 

العبادة: »فالكلمة يف الفكر اإلسالمي املتأّخر، كام فرّست، تشمل عبادة اإلله الواحد 

واألركان الخمسة لإلميان اإلسالمي، مع أّن الفرائض األخرى أحيانًا كالزّواج والختان 

موجودٌة يف كتب الرّشيعة.!!!! 

ثانًيا- املصطلحات املستحسنة من القرآن الكريم: 

للمجال  تنتمي  والتي  قرآنيًّا،  املستحسنة  املصطلحات  أّن  الباحثتان  اعتربت 

الّداليل ملفردة »الدين«، هي: إسالم، وحنفية، ورشيعة.

1. لفظ اإلسالم: حسب املقالة تتكّرر عبارة إسالم يف القرآن الكريم 8 مرّات، 

نِْعَمتِي َورَِضيُت لَُكُم  تَْمْمُت َعلَيُْكْم 
َ
َوأ ْكَملُْت لَُكْم دِيَنُكْم 

َ
أ أبرزها: الَْيوَْم 

الْإِْسلَاُم )سورة   ِ يَن ِعنَد اّلَ الْإِْسلَاَم دِيًنا. )سورة آل عمران، اآلية  .)5إِّنَ الّدِ
آل عمران، اآلية 9](.

وتزعم املقالة أّن معنى اإلسالم غري واضح يف القرآن، كام أّن التّمييز بني اإلسالم 

واإلميان يف القرآن ليس سهاًل! وتحاول الباحثتان الخروج من هذه املعضلة املدعاة 

بالرّجوع إىل املصادر الغربيّة التي لن تزيدها إال حرية! أو الرّكون إىل ترجمة بعض 

برافمن  نظريّة  إىل  تلجأ  األخري  ويف  بلبلًة!!!!  إال  تزيده  فلن  املقام،  يف  املرويّات 
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والتي   )Spiritual background( الّروحيّة  الخلفيّة  كتابه  يف   )BRAVMAN(

األعداء!  مع  الرّصاع  وجه  يف  املوت  بتحّدي  اإلميان:  يسبق  كمعًنى  اإلسالم  تفرّس 

.)fate( !!بينام يدّل اإلميان عىل األمن  واالحتامء من القدر واملصري

وال تكتفي املقالة بهذه الفذلكات، بل تعترب أّن غموض اللّغة القرآنيّة هي سبب 

الّسجاالت الالهوتيّة الحاصلة حول حكم غري املسلمني، وخاّصة اليهود، واملسيحيني، 

وهل هم مؤمنون؟

 ويف تحديٍد غامٍض ملعنى اإلسالم، تبّنت املقالة رأي Smith من أّن عبادة اإلسالم 

تدّل عىل أمرين اثنني: 

العالقة الّشخصّية بني اإلنسان والله.

املجتمع الذي يؤمن بهذه العالقة.

ومل تستوعب الباحثتان كيف ينّص القرآن من جهٍة عىل إسالم األنبياء الّسابقني 

وبالخصوص إبراهيم، ومن جهة أخرى يرّص عىل أّن طاعة الله ال تتحّقق إال 

بطاعة الرسول محمد يف كّل ما أمر به القرآن من حالل، ونهى عنه من حرام، 

كام يف قوله تعاىل: فَلَا َوَرّبَِك لَا يُْؤِمُنوَن َحّتَٰي يَُحّكُِموَك فِيَما َشَجَر بَيَْنُهْم ُثّمَ لَا 

ا قََضيَْت َويَُسّلُِموا تَْسلِيًما «.)سورة النساء، اآلية 65(.  نُفِسِهْم َحرًَجا ّمِّمَ
َ
يَِجُدوا فِي أ

ن يَُكوَن لَُهُم الِْخَيَرةُ ِمْن 
َ
ْمًرا أ

َ
ُ َورَُسولُُه أ َوَما َكاَن لُِمْؤِمٍن َولَا ُمْؤِمَنٍة إَِذا قََضي اّلَ

بِيًنا. )سورة األحزاب، اآلية 36(. َ َورَُسولَُه َفَقْد َضّلَ َضلَالًا ّمُ ْمرِهِْمۗ  َوَمن َيْعِص اّلَ
َ
أ

ويف ذلك غفلة عن أبسط املفاهيم العقيديّة اإلسالميّة يف التّفريق بني اإلسالم 

باملعنى العام واإلسالم باملعنى الخاص! )ولنا عودة يف الفصل اآليت(.

الباحثتني- 2] مرّة، وقد  تتبّع  املفردة -حسب  2. كلمة حنيف: تكّررت هذه 

حنيف  لفظ  داللة  وضوح  ومع  املخلص،  املوّحد  املؤمن  عىل  للداللة  استعملت 

الواضحة، بالعود إىل  الّداللة  الباحثتان للتشكيك يف هذه  العربية تنربي  اللّغة  يف 

الجذور الرسيانيّة، والقول بأّن الجذر الرّسياين للفظ )حنف( ال يخلو من دالالٍت 
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وثنيٍّة!! وتعرض املقالة املناقشات الّدائرة بني املسترشقني الغربيني أنفسهم، حول 

ترجيح الجذر العريب )مال( كام هو حال روبني )Robin(، والّتأكيد عىل معنى 

التّخيّل عن الّدين الّسائد وامليل إىل الّدين الذي يريد اعتناقه، ومن يريد أن يربز 

.)Hawting( التّعارض بني املعنى القرآين وبني الجذر الرّسياين، كام هو حال

 )Cook( وكووك )Crone( ويف هذا الّسياق اإلشكايّل، تورد املقالة مناقشة كرون

للمصطلح الهاجريّة )Hagarism(، الذين يذهبان إىل أّن الهاجرين هم مجموعة 

من اليهود العرب، الذين هاجروا من شبه الجزيرة العربيّة، وأّن هؤالء الهاجرين 

استعاروا لفظ الحنيف من األصل الرّسياين، لكّنهم استعملوه للداللة عىل التّمّسك 

بالتّوحيد اإلبراهيمّي غري املتطّور، كوسيلٍة لخلق فضيلٍة دينيٍّة من وصمة الوثنيّة 

التي لّوثت ماضيهم]]].

مجموعٍة  عىل  حنيف  لفظ  داللة  عىل  علميٍّ  إجامٍع  وجود  الباحثتان  وتنفي 

دينيٍّة سابقٍة لإلسالم، وتحيل القارئ إىل ممثلني لهذين االتّجاهني: املثبت، والنايف، 

.)idea of idolatry( يف كتابه )Hawting(و )eye( يف کتابه )Rubin(

ويف تأخريٍ يبدو مقصوًدا، تُرجئ املقالة رأَي ايزتسو، املعروف ببحوثه اللّغويّة 

الّدقيقة، والذي يرى أّن عبارة حنيف تشمل ثالث دالالٍت مهّمٍة: وهي: الّدين الحّق 

واحٍد  بإلٍه  لإلميان  تدفعها  التي  برشيٍّة  نفٍس  كّل  يف  الطبيعيّة  الفطرة  يف  الرّاسخ 

)أّواًل(، والتّسليم املطلق لهذا اإلله الواحد )ثانيًا(، والّنقيض لعبادة األصنام )ثالثًا(.

3. الرّشيعة: رغم أهميّة هذا املصطلح وحضوره القوّي يف األدبيات املعارصة، 

واختزانه دالالٍت كبريًة يف منظومة ما يُسّمى باإلسالم الّسيايس، فإّن املقالة مل تخّصص 

لهذه املفردة إاّل أسطرًا قليلًة يف خامتة هذه الفقرة، التي تتحّدث عن املصطلحات 

املستحبّة يف اإلسالم. واعتربت أّن إطالق الرّشيعة يف األدبيات اإلسالميّة عىل الفقه 

يوازي إطالق الطّريق عىل الّدين يف املسيحيّة!! 

]]]- انظر: موسوعة القرآن، م.س، ج4 ص 402، العمود )ب(.
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وذكرت أّن لفظ الرّشيعة مل يذكر إاّل مرًّة واحدًة يف القرآن الكريم: ُثّمَ َجَعلَْناَك 

ْهَواَء اّلَِذيَن لَا َيْعلَُموَن. )سورة الجاثية، 
َ
فَاتَّبِْعَها َولَا تَّتَبِْع أ ْمرِ 

َ
َعلَٰي َشرِيَعٍة ّمَِن الْأ

والطريق  املفتوح  الطّريق  الله وضع محمد عىل  أّن  اآلية 8]( وفرّست ذلك 

الواضح والطريق الحق.

وبالعود إىل مداخل املوسوعة، ال نجد مدخاًل بعنوان )الرّشيعة(، يف الوقت الذي 

نجد ألفاظًا أقّل أهّميّة وأقّل ارتباطًا بالقرآن الكريم: كاآلداب اإلفريقيّة، الّنسويّة، 

التّعّري، الّزراعة، األعشاب، الطنّي....

ثالًثا- مصطلحات تدّل عىل الّتسامح القرآيّن أو الرّصاع: 

يف هذه الفقرة تُحاول الباحثتان تسليط الّضوء عىل املصطلحات القرآنيّة، التي 

تعرّب عن التّسامح مع اآلخرين، من جهة، واأللفاظ الّدالة عىل التّجاذب والرّصاع 

من جهٍة أخرى: ففي الجهة األوىل تعرضان املفردتان: أهل الكتاب، وأهل الذّمة، 

ويف الجهة املقابلة تسوقان لفظ األحزاب، والّشيع.

1. أهل الكتاب وأهل الذّمة: اعتربت املقالة عنوان »أهل الكتاب« أو »الذين 

أوتوا الكتاب« أكرث التّسميات عموميًّة وشموليًّة، فيندرج تحته اليهود واملسيحيون، 

ولكن كذلك املجوس، والصابئة، الذين يظهران يف القرآن مرتبطني مع شعوب أهل 

ِ َوالَْيوِْم  ابِئِيَن َمْن آَمَن بِاّلَ الكتاب: إِّنَ اّلَِذيَن آَمُنوا َواّلَِذيَن َهاُدوا َوالّنََصاَرٰى َوالّصَ

 .ْجُرُهْم ِعنَد َرّبِِهْم َولَا َخوٌْف َعلَيِْهْم َولَا ُهْم يَْحَزنُوَن
َ
الْآِخرِ وََعِمَل َصالًِحا فَلَُهْم أ

)سورة البقرة، اآلية 62(. فكّل هذه الفئات متثّل أقلّياٍت دينيًّة يف الّدولة اإلسالميّة. 

لفظ  مرّة، وجاء  تكّرر 30  القرآن،  الكتاب يف  أهل  اطّراد مصطلح  املقالة  وترصد 

اإلنجيل 2] مرّة. 

وتذهب إىل أّن لفظ أهل الكتاب، وبعد الحقبة القرآنيّة غدا مرادفًا ألهل الذّمة، 

وأهل الذّمة وهم األشخاص املحميون الذين يعيشون يف كنف الّدولة اإلسالميّة، 

مع أّن لفظ الّذّمة يف القرآن ال يدّل إال عىل العهد وامليثاق: َكيَْف ِإَون َيْظَهُروا 
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فِي  يَْرُقُبوَن  لَا   .)8 اآلية  التوبة،  )سورة   ًة ذِّمَ َولَا  إِّلًا  فِيُكْم  يَْرُقُبوا  لَا  َعلَيُْكْم 
وَلٰئَِك ُهُم الُْمْعَتُدوَن )سورة التوبة، اآلية 0](.

ُ
ًةۚ  َوأ ُمْؤِمٍن إِّلًا َولَا ذِّمَ

وتشري إىل أّن القرآن الكريم ال يحّدد من ينطبق عليه هذان املصطلحان بالّضبط )أهل 

الكتاب وأهل الذّمة(. ولكن الرّتاث اإلسالمي، طّور داللة هذين املصطلحني وقيودهام 

ليصبح لفظ الذّميني يطلق عىل املجموعات غري اإلسالميّة التي تعيش يف البالد اإلسالميّة.

الكتب  الّدينيّة من أصحاب  الجامعات  لهذه  القرآن  أّن تسمية  املقالة  وتعترب 

متييزًا  يتضّمن  كام  املقّدسة،  الكتب  لهذه  القرآن  باحرتام  يوحي  الّسامويّة، 

للمجتمعات أو املجموعات التي تنتمي إىل كتاٍب سامويٍّ مّدعى، عن غريها من 

املجموعات.

بل يرتقّى التاّميز لهؤالء إىل الّدرجة التي يرفعهم القرآن إىل مرتبة االستشارة يف 

معاين الكتاب املنزل عىل الرّسول:

َقبْلَِك  ِمْن  الِْكَتاَب  َيْقَرُءوَن  ِيَن  ِل الَّ
َ
إَِلَْك فَاْسأ نَْزْلَا 

َ
أ ا  ِممَّ فَإِْن ُكنَْت ِف َشّكٍ 

ۚ لََقْد َجاَءَك اْلَقُّ ِمْن َرّبَِك فََل تَُكوَننَّ ِمَن الُْمْمَتِيَن )سورة يونس، اآلية 94(.
وتختم املقالة هذه الفقرة بأّن القرآن، ورغم املكانة املميّزة التي مينحها ألهل 

الكتاب، إاّل أنّه ال يفتأ يعرّب عنهم باملختلفني يف الكتاب، كام هو الحال يف خالفهم 

الكلمة  حول  وااللتقاء  الخالف،  هذا  عن  الخروج  إىل  ويدعوهم  إبراهيم،  حول 

السواء: 

َ َوَل  لَّ َنْعُبَد إِلَّ الَّ
َ
ْهَل الِْكَتاِب َتَعالَْوا إَِلٰ َكَِمٍة َسَواٍء بَيَْنَنا َوَبيَْنُكْم أ

َ
قُل يَا أ

َّْوا َفُقولُوا اْشَهُدوا  ِ ۚ فَإِْن تََول ْرَبابًا ِمْن ُدوِن الَّ
َ
نُْشَِك بِهِ َشيًْئا َوَل َيتَِّخَذ َبْعُضَنا َبْعًضا أ

ْنِيُل إِلَّ  نْزِلَِت الَّْوَراةُ َواْلِ
ُ
وَن ِف إِبَْراهِيَم َوَما أ ْهَل الِْكَتاِب لَِم ُتَاجُّ

َ
نَّا ُمْسلُِموَن  يَا أ

َ
بِأ

فََل َتْعقِلُوَن )سورة آل عمران، اآليتان 64 و 65(.
َ
ِمْن َبْعِدهِۚ  أ

2. األحزاب/الّشيع: التّنّوع االصطالحّي عىل مستوى األلفاظ القرآنيّة، للداللة عىل 

الّدين يأخذ مداه حينام يتخطّى الخطاب القرآيّن املستويات املعهودة، فنجد فيه: 
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األلفاظ الّدالة عىل االلتزام الّديني: أهل كتايب، حنيف، مسلم، مؤمن....

األلفاظ الّدالة عىل الّسلبّية يف االلتزام الّديني: مرشك 

األلفاظ املحايدة من جهة االلتزام وعدمه: ذّمة، ملّة...

األلفاظ الّدالة عىل الجامعات الّدينّية: اليهود، الّنصارى، املجوس، الصابئة.

ونراه يطرح مصطلحات تعرّب عن االنقسامات بني أتباع الّدين الواحد: كأحزاب، 

وطائفة، وفريق، وشيعة، وزبر، وطرق، وطريقة. ومن الغريب أن توّصف الباحثتان 

العلاميّن )secular divisions( يف إسقاٍط  بأنّها تدّل عىل االنقسام  هذه األلفاظ 

واضٍح ملصطلح معارص عىل االستعامالت القرآنيّة! ولنقف عند كّل  واحدٍة من هذه 

املفردات، ونتأّمل يف شواهدها القرآنيّة كام جاءت يف املقالة: 

قُوا دِيَنُهْم َوَكنُوا ِشَيًعا  ِيَن فَرَّ 3. لفظ »حزب«: َوَل تَُكونُوا ِمَن الُْمْشِكنَِي  ِمَن الَّ

يِْهْم فَرُِحوَن )سورة الروم، اآليتان ]3 و32(. ومل تذكر أّي شاهٍد  ۖ ُكُّ ِحزٍْب بَِما دَلَ
قرآينٍّ آخر للفظ »حزب«، رغم ورود لفظ حزب مفرًدا 0] مرّات، وجاء يف صيغة 

الجمع ]] مرة!!!

4. لفظ: »فرق« واشتقاقاتها: باإلضافة إىل الّشاهد الّسابق املشرتك )سورة الروم، 

اآلية 32(، هناك شواهد أخرى ذكرت منها: 

ِ ُثمَّ  ْمُرُهْم إَِل الَّ
َ
َما أ ٍء ۚ إِنَّ قُوا دِيَنُهْم َوَكنُوا ِشَيًعا لَْسَت ِمنُْهْم ِف َشْ ِيَن فَرَّ إِنَّ الَّ

يُنَّبُِئُهْم بَِما َكنُوا َيْفَعلُوَن )سورة األنعام، 59](.
ْن َتُقوَل فَرَّقَْت َبنْيَ بَِن 

َ
ِسۖ  إِّنِ َخِشيُت أ

ْ
ُخْذ بِلِْحَيِت َوَل بَِرأ

ْ
مَّ َل تَأ

ُ
قَاَل يَا ابَْن أ

ائِيَل َولَْم تَْرقُْب قَْوِل )سورة طه، اآلية 94(. إِْسَ
اًرا َوُكْفًرا َوَتْفرِيًقا َبنْيَ الُْمْؤِمننَِي ِإَورَْصاًدا لَِمْن َحاَرَب  َُذوا َمْسِجًدا ِضَ ِيَن اتَّ َوالَّ
 لََكذِبُوَن ُهْم  إِنَّ يَْشَهُد   ُ إِلَّ اْلُْسَنٰ ۖ َوالَّ َرْدنَا 

َ
أ إِْن  َوَلَْحلُِفنَّ   ۚ َ َورَُسوَلُ ِمْن َقبُْل  الَّ

)سورة التوبة، اآلية 07](.
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5. لفظ »شيع« واشتقاقاتها: وذكرت الّشواهد اآلتية: 

- الّشاهد الّسابق )سورة األنعام، اآلية 59](.

لِنَي )سورة الحجر، اآلية 0]( - َولََقْد أَْرَسلَْنا ِمْن َقْبلَِك يِف ِشَيعِ اأْلَوَّ

ْهلَِها فَوََجَد فِيَها رَُجلنَْيِ َيْقَتتَِلِن َهَٰذا ِمْن 
َ
ٰ ِحنِي َغْفلٍَة ِمْن أ - َوَدَخَل الَْمِديَنَة َعَ

ِي ِمْن َعُدّوِهِ فََوَكَزهُ ُموَسٰ  ِي ِمْن ِشيَعتِهِ َعَ الَّ ِشيَعتِهِ َوَهَٰذا ِمْن َعُدّوِهِۖ  فَاْسَتَغاثَُه الَّ
يَْطاِنۖ  إِنَُّه َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمبنٌِي )سورة القصص،  َفَقَضٰ َعلَيْهِۖ  قَاَل َهَٰذا ِمْن َعَمِل الشَّ

اآلية 5](.

وهذا استقراٌء ناقٌص للفظ »شيع« واشتقاقاتها يف القرآن الكريم.

يِْهْم  دَلَ بَِما  ِحزٍْب  ُكُّ  ُزُبًرا ۖ  بَيَْنُهْم  ْمَرُهْم 
َ
أ ُعوا  َفَتَقطَّ والّشاهد:  »زبر«:  لفظ   .7

فَرُِحوَن )سورة املؤمنون، اآلية 53(.
ْو يَْكبَِتُهْم 

َ
ِيَن َكَفُروا أ 8.لفظ »طرف«: والّشاهد عليه: ِلَْقَطَع َطَرفًا ِمَن الَّ

َفَينَْقلُِبوا َخائِبنَِي )سورة آل عمران، اآلية 27](
ِمنَّا  نَّا 

َ
َوأ واحًدا:  شاهًدا  املقالة  وساقت  واشتقاقاتها:  »طريقة«  لفظ   .9

اِلُوَن َوِمنَّا ُدوَن َذٰلَِكۖ  ُكنَّا َطَرائَِق قَِدًدا )سورة الجن، اآلية ]](، واكتفت بهذا  الصَّ
الّشاهد مع وجود موارد أخرى ذكر فيها لفظ طريقة.

وأكّدت املقالة أّن هذه األلفاظ تُرجمت عادًة بطرٍق مختلفٍة إىل ما يدّل عىل 

الجامعة، والحزب، والفئة، والطائفة محملّة بدالالت سلبيّة تؤرّش عىل االنقسام الّديني.

وتضيف الباحثتان أّن تهمة االنقسام الطّائفي كثريًا ما توّجه إىل بني إرسائيل، 

ذلك  يوازي  اإلسالمي  املجتمع  يف صفوف  املنافقني  عن  الحديث  تعتربان  لكّنهام 

االنقسام عند اليهود!!!! وتحيالن القارئ عىل بحث )املنافقون والنفاق( لروبني يف 

املوسوعة نفسها. وغدا هذا االتّهام باالنقسام أحد موضوعات الجدل الاّلهويتّ بني 

املسلمني واملسيحيني أيًضا.
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وكاستخالٍص لهذا الرّصد للمفردات املتعلّقة بالّدين يف القرآن: تسّجل الباحثتان 

الّنتائج اآلتية: 

أّواًل: إّن مفهوم الّدين يف القرآن مفهوٌم معّقٌد.

ثانًيا: ال يرسم القرآن خريطًة للفهم الغريب املعارص للتّعّدديّة الّدينيّة.

ثالًثا: ميثّل اإلسالم يف املنظور القرآيّن أكرث من إعالن اإلميان، بل يتطلّب أسلوب 

والجامعي.  الفردي  املستويني  يف  العبادات(  ونظام  الرّشيعة  تقتضيه  )كام  حياة 

املفهوم  من  لألّمة،  القرآيّن  املفهوم  إىل  أقرب  الّديني هو  االلتزام  يجعل  ما  وهذا 

الفقهي أو القانوين أو الطقويس الذي تألّفه أكرث املجتمعات األوروبيّة واألمريكيّة 

املعارصة.

رابًعا: القرآن مع إقراره بتعّدد األديان، فهو يربط هذا التّعّدد باإلرادة اإللهيّة، 

وَْحيَْنا إَِلَْك قُْرآنًا َعَربِيًّا ِلُنِْذَر 
َ
وأنّه لو شاء الله لجعل الّناس أّمًة واحدًة. َوَكَذٰلَِك أ

عِريِ   مَّ الُْقَرٰى َوَمْن َحْولََها َوُتنِْذَر يَوَْم اْلَْمِع َل َريَْب فِيهِۚ  فَرِيٌق ِف اْلَنَّةِ َوفَرِيٌق ِف السَّ
ُ
أ

الُِموَن َما  ۚ َوالظَّ َوَلِٰكْن يُْدِخُل َمْن يََشاُء ِف رَْحَتِهِ  ًة َواِحَدةً  مَّ
ُ
ُ َلََعلَُهْم أ َولَْو َشاَء الَّ

ٍ َوَل نَِصرٍي )سورة الشورى، اآليتان 7 و8(. لَُهْم ِمْن َوِلّ
املبحث الثاين: املجتمعات الّدينّية يف القرآن: 

وهذه  دينيٍّة،  ومجتمعاٍت  جامعاٍت،  عىل  أطلقت  عديدٌة  أسامٌء  القرآن  يف 

الّناس، والبنى املاديّة،  التّجريديّة، وإّنا تُشري إىل  التّسميات ال تعرّب عن املفاهيم 

نَْزْلَا الَّْوَراةَ فِيَها ُهًدى َونُوٌر ۚ 
َ
واالجتامعيّة، لهذه الفئات، فمثاًل نقرأ يف اآلية: إِنَّا أ

ْحَباُر بَِما اْسُتْحفُِظوا ِمْن 
َ
بَّانِيُّوَن َواْل ِيَن َهاُدوا َوالرَّ ْسلَُموا لذِلَّ

َ
ِيَن أ َيُْكُم بَِها الَّبِيُّوَن الَّ

وا بِآيَاِت َثَمًنا  ُشَهَداَء ۚ فََل َتَْشُوا الَّاَس َواْخَشْوِن َوَل تَْشَتُ َوَكنُوا َعلَيْهِ   ِ كَِتاِب الَّ
وَلٰئَِك ُهُم الَْكفُِروَن )سورة املائدة، اآلية 44(.

ُ
ُ فَأ نَْزَل الَّ

َ
قَلِيًلۚ  َوَمْن لَْم َيُْكْم بَِما أ

تتحّدث  املؤّسسات،  مستوى  وعىل  والقّسيسني،  الرّهبان  إىل  اآليات  تشري  كام 

اآليات عن األديرة والّصوامع والّصلوات، والبيع واملساجد....
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ويف الّسياق تشري الباحثتان إىل أّن القرآن الكريم يتحّدث عن الّنصارى، ولكّنه 

ابِئنَِي َمْن  ِيَن َهاُدوا َوالََّصاَرٰى َوالصَّ ِيَن آَمُنوا َوالَّ اليستخدم مفردًة مسيحيًّة!: إِنَّ الَّ

ْجُرُهْم ِعنَْد َرّبِِهْم َوَل َخوٌْف َعلَيِْهْم َوَل 
َ
ِ َواْلَوِْم اْلِخرِ وََعِمَل َصاِلًا فَلَُهْم أ آَمَن بِالَّ

ُهْم َيَْزنُوَن، )سورة البقرة، اآلية 62(.كام تشريان إىل أّن القرآن ال يربط اإلسالم 
ين دامئًا وتستشهدان باآليات:  بالدِّ

وتُوا الِْكَتاَب إِلَّ ِمْن َبْعِد َما 
ُ
أ ِيَن  اْلِْسَلُم ۗ َوَما اْخَتلََف الَّ  ِ إِنَّ ادّلِيَن ِعنَْد الَّ

َ َسِيُع اْلَِساِب، )سورة  ِ فَإِنَّ الَّ َجاَءُهُم الْعِلُْم َبْغًيا بَيَْنُهْمۗ  َوَمْن يَْكُفْر بِآيَاِت الَّ
آل عمران، اآلية 9](.

 ،اْلَاِسِيَن ِمَن  اْلِخَرةِ  ِف  َوُهَو  ِمنُْه  ُيْقَبَل  فَلَْن  دِيًنا  اْلِْسَلِم  َغرْيَ  يَبَْتِغ  َوَمْن 
)سورة آل عمران، اآلية 85(.

ْكَملُْت 
َ
ِيَن َكَفُروا ِمْن دِينُِكْم فََل َتَْشوُْهْم َواْخَشْوِن ۚ اْلَوَْم أ اْلَوَْم يَئَِس الَّ

تَْمْمُت َعلَيُْكْم نِْعَمِت َورَِضيُت لَُكُم اْلِْسَلَم دِيًناۚ  َفَمِن اْضُطرَّ ِف 
َ
لَُكْم دِيَنُكْم َوأ

َ َغُفوٌر رَِحيٌم، )سورة املائدة، اآلية3(.  ثٍْمۙ  فَإِنَّ الَّ َمَْمَصٍة َغرْيَ ُمَتَجانٍِف ِلِ
مع أّن الّنصوص القرآنيّة التي تتحّدث عن اإلسالم ال تخلو من اإلشارة إىل العالقة 

بني الله واإلنسان: 

َل   ُ َوالَّ  ۚ اْلِْسَلِم  إَِل  يُْدَعٰ  َوُهَو  الَْكِذَب   ِ الَّ َعَ  ٰى  اْفَتَ ِن  ِممَّ ْظلَُم 
َ
أ َوَمْن   -

الِِمنَي، )سورة الصف، اآلية 7( َيْهِدي الَْقوَْم الظَّ
وا بَِما  ِ َما قَالُوا َولََقْد قَالُوا َكَِمَة الُْكْفرِ َوَكَفُروا َبْعَد إِْسَلِمِهْم َوَهمُّ َيْلُِفوَن بِالَّ
ا لَُهْمۖ   ُ َورَُسوُلُ ِمْن فَْضلِهِ ۚ فَإِْن َيُتوُبوا يَُك َخرْيً ْغَناُهُم الَّ

َ
ْن أ

َ
لَْم َيَنالُوا ۚ َوَما َنَقُموا إِلَّ أ

ٍ َوَل  رِْض ِمْن َوِلّ
َ
نَْيا َواْلِخَرةِۚ  َوَما لَُهْم ِف اْل ِلًما ِف ادلُّ

َ
ُ َعَذابًا أ بُْهُم الَّ َّْوا ُيَعّذِ ِإَوْن َيَتَول

نَِصرٍي، )سورة التوبة، اآلية 74(.
»يمّنون عليكم أم أسلموا قل لتمّنوا ّع إسلمكم بل ال يمّن عليكم أن 

هداكم لإليمان إن كنتم صادقني«، )سورة الحجرات، اآلية 7](.
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ويف سياقاٍت مشّوشٍة، ومبعرثٍة، ومضطربٍة، تشري الباحثتان إىل جملٍة من الّنقاط: 

الذي  الخاص،  باملعنى  املتميّز عن اإلسالم  العام  باملعنى  ظهور مفهوم اإلسالم 

تعرّض لتغرّياٍت دقيقٍة يف أوضاٍع مختلفٍة.

للمسيحيّة  املرجعيّة  املؤرّشات  تحديد  عن  نعجز  أن  املستغرب  من  ليس 

واليهوديّة؛ ألّن اليهوديّة واملسيحيّة يف العصور القدمية املتأّخرة مل تكونا محّددتني.

يطّرد ذكر بعض الجامعات الّدينيّة كثريًا يف القرآن، كاليهود والّنصارى واملرشكني، 

بينام ال تذكر بعض الجامعات إالّ نادًرا: كالصابئة )سورة البقرة، اآلية 26( و)سورة 

املائدة، اآلية 69( و)سورة الحج، اآلية 7](، واملجوس )سورة الحج، اآلية 7](.

اإلشارات القرآنيّة لبعض املجتمعات غامضٌة، وال نعرف إذا كان املفهوم القرآين 

يشري إىل جامعٍة دينيٍّة قامئة فعاًل ومعارصة للّنّص، أو تتحّدث عن جامعٍة سابقٍة 
[[[)the enigmatic hanif(! لإلسالم، أو إىل مجرّد مفهوٍم الهويتٍّ غامٍض، كحنيف

محمد  للّنبّي  استجاب  الذي  الجديد،  املسلم  املجتمع  بني  الواضح  التاّميز 

الّدينيّة األخرى، ومتايزها هي األخرى بعضها عن  الجامعات  ورسالته، وبني سائر 

بعض. ورغم ذلك فإّن طبيعة هذه املجتمعات غري واضحٍة.

يف القرآن أحكاٌم تتعلّق بهذه املجتمعات الّدينيّة، وخاّصة باليهود والّنصارى.

اليهود  من  املألوفة  واملفاهيم  الّشخصيات  من  كبريًا  عدًدا  نجد  القرآن  يف 

بني هذه  القرآنيّة  البيئة  يف  التاّميز  عمليّة  يعّقد  املقالة  بنظر  وهذا  واملسيحيني، 

املجتمعات.

القرآنيّة  الّشهادات  انتشار  اسمته  مثااًل:  املقالة  تسوق  التّحليل  لهذا  وكمؤيٍّد 

للمؤمنني، حني متتزج صفة اإلميان مع صفة اإلسالم، ففي اآلية 35 من سورة األحزاب 

)إّن املسلمني واملسلامت واملؤمنني واملؤمنات...( يُذكر املؤمنون واملسلمون وترى 

]]]- انظر: نص املوسوعة باللغة اإلنجليزية، ج 4، ص404 العمود )ب(
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املؤلّفتان أنّه ليس واضًحا إن كانت الّصفتان تتحّدثان عن فئٍة واحدٍة أم عن فئتني 

مختلفتني.!!

وانطالقًا من هذه اإلشارة تحيلنا املقالة إىل آراء بعض املسترشقني حول املوضوع 

األخري، والعالقة بني صفة اإلسالم واإلميان، وتساؤالتهم حول إمكانيّة اعتبار القرآن 

قرة  أبو  ثاودورس  املسيحّي  الاّلهويتّ  عن  فتنقل  املؤمنني.  من  والّنصارى  اليهوَد 

)ت4]2ه /م4]8م(: »فهل ميكن أن يعترب اليهود والّنصارى وعىل الخصوص الذين 

ال يعادون اإلسالم مؤمنني«؟

عىل  الّدالّة  املصطلحات  تنّوع  أّن،  الفقرة  هذه  نهاية  يف  الباحثان  وترّصح 

التّمييز القرآيّن فيام  اليهود والّنصارى واملسلمني تؤكّد  الّدينيّة وخاّصة  الجامعات 

بينها. وتوّضحان أّن تاريخ التّفاسري عّقد أكرث فأكرث تحديد املجموعات، واملوقف 

منها، وطبيعة الّسلوك الذي يجب عىل املسلمني سلوكه يف عالقتهم بهذه املجموعات 

املعارصة.

وقسّمت املقالة املجتمعات الّدينيّة كام تحّدث عنها القرآن إىل ثالث فئاٍت: 

- اليهود والّنصارى.

- املجوس والصابئة والحنفاء.

- املرشكون والوثنيون.

تعرض  والّنصارى  باليهود  ومعرفته  القرآن  حديث  عن  والّنصارى:  اليهود   .1

املقالة مجموعًة من األفكار املضطربة واملتداخلة، وسُنحاول عرضها يف شكل نقاٍط، 

الكاتبيتني  قويًّا بني مالحظات  رابطًا منطقيًّا  نجد  الغالب ال  لفهمها، ففي  تيسريًا 

واستنتاجاتهام حول اآليات القرآنيّة املعنيّة باملوضوع: 

- ينطلق الّنّص من التّذكري مبا مّر بنا يف مبحث املصطلحات القرآنيّة، واستخدام 

القرآن عبارة أهل الكتاب وبني إرسائيل  للداللة عىل اليهود والنصارى، وإن كانت 

داللة بني إرسائيل عىل املسيحيني أقل.
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- استخدم القرآن لفظ اليهود يف صيغة الجمع، ومل يستخدمه يف صيغة املفرد، 

إاّل يف سياق الجدل مع اليهود عىل نفي يهوديّة إبراهيم: َما َكَن إِبَْراهِيُم َيُهودِيًّا 

انِيًّا َوَلِٰكْن َكَن َحنِيًفا ُمْسلًِما َوَما َكَن ِمَن الُْمْشِكنَِي، )سورة آل عمران،  َوَل نَْصَ
اآلية 67(.

ويُذكر لفظ اليهود يف صيغة الجمع محّمال عادًة بدالالٍت سلبيٍّة: 

 ٰ ٍء َوقَالَِت الََّصاَرٰى لَيَْسِت اْلَُهوُد َعَ ٰ َشْ َوقَالَِت اْلَُهوُد لَيَْسِت الََّصاَرٰى َعَ
ُ َيُْكُم  َيْعلَُموَن ِمثَْل قَْولِِهْم ۚ فَالَّ ِيَن َل  ٍء َوُهْم َيتْلُوَن الِْكَتاَب ۗ َكَذٰلَِك قَاَل الَّ َشْ

بَيَْنُهْم يَوَْم الْقَِياَمةِ فِيَما َكنُوا فِيهِ َيَْتلُِفوَن.)سورة البقرة، اآلية 3]](.
ُهَو   ِ ٰ تَتَّبَِع ِملََّتُهْم ۗ قُْل إِنَّ ُهَدى الَّ لَْن تَرَْضٰ َعنَْك اْلَُهوُد َوَل الََّصاَرٰى َحتَّ
ٍ َوَل  ِ ِمْن َوِلّ ِي َجاَءَك ِمَن الْعِلِْمۙ  َما لََك ِمَن الَّ ْهَواَءُهْم َبْعَد الَّ

َ
َبْعَت أ الُْهَدٰىۗ  َولَئِِن اتَّ

نَِصرٍي، )سورة البقرة، اآلية 20](.
بُُكْم بُِذنُوبُِكْم  ِحبَّاُؤهُ ۚ قُْل فَلَِم ُيَعّذِ

َ
ِ َوأ بَْناُء الَّ

َ
َوقَالَِت اْلَُهوُد َوالََّصاَرٰى َنُْن أ

َماَواِت  ِ ُملُْك السَّ ُب َمْن يََشاُء ۚ َوِلَّ ْن َخلََق ۚ َيْغفُِر لَِمْن يََشاُء َوُيَعّذِ نُْتْم بََشٌ ِممَّ
َ
ۖ بَْل أ

رِْض َوَما بَيَْنُهَماۖ  ِإَوَلْهِ الَْمِصرُي، )سورة املائدة، املائدة 8](.
َ
َواْل

ْوِلَاُء َبْعٍض ۚ 
َ
ْوِلَاَء ۘ َبْعُضُهْم أ

َ
ِيَن آَمُنوا َل َتتَِّخُذوا اْلَُهوَد َوالََّصاَرٰى أ َها الَّ يُّ

َ
يَا أ

الِِمنَي، )سورة املائدة،  َ َل َيْهِدي الَْقوَْم الظَّ َُّهْم ِمنُْكْم فَإِنَُّه ِمنُْهْم ۗ إِنَّ الَّ َوَمْن َيَتَول
اآلية ]5(.

يِْديِهْم َولُعُِنوا بَِما قَالُواۘ  بَْل يََداهُ َمبُْسوَطَتاِن 
َ
ِ َمْغلُولٌَةۚ  ُغلَّْت أ َوقَالَِت اْلَُهوُد يَُد الَّ

 ۚ َوُكْفًرا  ُطْغَيانًا  َرّبَِك  ِمْن  إَِلَْك  نْزَِل 
ُ
أ َما  ِمنُْهْم  َكثرًِيا  َولََيِيَدنَّ   ۚ يََشاُء  َكيَْف  ُينْفُِق 

 ُ َها الَّ
َ
ْطَفأ

َ
ْوقَُدوا نَاًرا لِلَْحرِْب أ

َ
لَْقيَْنا بَيَْنُهُم الَْعَداَوةَ َواْلَْغَضاَء إَِلٰ يَوِْم الْقَِياَمةِۚ  ُكََّما أ

َ
َوأ

ُ َل ُيِبُّ الُْمْفِسِديَن، )سورة املائدة، اآلية 64(. رِْض فََساًداۚ  َوالَّ
َ
ۚ َويَْسَعْوَن ِف اْل

قَْرَبُهْم 
َ
ُكواۖ  َوَلَِجَدنَّ أ ْشَ

َ
ِيَن أ ِيَن آَمُنوا اْلَُهوَد َوالَّ َشدَّ الَّاِس َعَداَوةً لذِلَّ

َ
َلَِجَدنَّ أ

ُهْم َل  نَّ
َ
يِسنَي َورُْهَبانًا َوأ نَّ ِمنُْهْم قِّسِ

َ
ِيَن قَالُوا إِنَّا نََصاَرٰى ۚ َذٰلَِك بِأ ِيَن آَمُنوا الَّ ةً لذِلَّ َمَودَّ
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وَن، )سورة املائدة، اآلية 82(. يَْسَتْكِبُ
قَْولُُهْم  َذٰلَِك   ۖ ِ ابُْن الَّ الَْمِسيُح  الََّصاَرى  َوقَالَِت   ِ ابُْن الَّ ُعَزيٌْر  اْلَُهوُد  َوقَالَِت 
ٰ يُْؤفَُكوَن، )سورة  نَّ

َ
ۚ  أ ُ ِيَن َكَفُروا ِمْن َقبُْلۚ  قَاتَلَُهُم الَّ فَْواهِِهْمۖ  يَُضاهُِئوَن قَْوَل الَّ

َ
بِأ

التوبة، اآلية 30(

ُكوا إِنَّ  ْشَ
َ
ِيَن أ ابِئنَِي َوالََّصاَرٰى َوالَْمُجوَس َوالَّ ِيَن َهاُدوا َوالصَّ ِيَن آَمُنوا َوالَّ إِنَّ الَّ

ٍء َشِهيٌد، )سورة الحج، اآلية7](. ِ َشْ
ٰ ُكّ َ َعَ َ َيْفِصُل بَيَْنُهْم يَوَْم الْقَِياَمةِۚ  إِنَّ الَّ الَّ

تكتفي الكاتبتان بهذه اآليات عن اليهود، وتُضيفان أّن الّشعائر وأصول عقائد 

أنّه ال  إاّل  موثّقًة،  تكن  اإلسالميّة، مل  الرّسالة  بيئة  يعيشون يف  كانوا  الذين  اليهود 

جدال يف تواجد املجتمعات اليهوديّة يف الجزيرة العربيّة يف القرن الّسابع امليالدي. 

وهذا تؤكّده إىل جانب نصوص القرآن، الحديث والسرية. وتذكّرنا املقالة بتحديد 

القرآن للشخصيّة التي شّجعت اليهود عىل صنع العجل من الّذهب )السامري(: 

انظر اآليات )85-90 من سورة طه(، وتسوق احتامل إىل أّن هذه التّسمية قد تكون 

إشارًة إىل نسبته إىل طائفة الّسامريني.

وأّما عبارة الّنصارى وردت مرّات كثرية بصيغة الجمع، لكّنها وردت مرّة واحدًة 

بصيغة املفرد )نرصانيّا( يف سياق نفي يهوديّة إبراهيم  ومسيحيته: انظر اآلية 

السابقة الواردة يف فقرة اليهود )سورة آل عمران، اآلية 67(.

اليهوديّة  من  املوقف  عن  الّنرصانيّة  من  القرآين  املوقف  لتمييز  محاولة  -يف 

تذهب الكاتبتان إىل أّن اإلدانة للمسيحيّة ليست كاإلدانة املتكّررة لليهود، بل إّن 

ِيَن قَالُوا إِنَّا  ِيَن آَمُنوا الَّ ةً لذِلَّ قَْرَبُهْم َمَودَّ
َ
القرآن يف بعض اآليات ميدحهم: َوَلَِجَدنَّ أ

نََصاَرٰى، )سورة املائدة، اآلية 82(.
ويف سياق االستشهاد القرآيّن عىل ذلك، تسوق املقالة اآليتني 37 و38 من سورة 

 ِ الَّ ذِْكرِ  َعْن  َبيٌْع  َوَل  ِتَاَرةٌ  تُلِْهيِهْم  َل  رَِجاٌل  املقام:  أجنبيّتان عن  النور، وهام 

 ُ بَْصاُرة ِلَْجزَِيُهُم الَّ
َ
َكةِۙ  َيَافُوَن يَوًْما َتَتَقلَُّب فِيهِ الُْقلُوُب َواْل َلةِ ِإَويَتاءِ الزَّ ِإَوقَاِم الصَّ
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ُ يَْرُزُق َمْن يََشاُء بَِغرْيِ ِحَساٍب ورمّبا كان  ْحَسَن َما َعِملُوا َوَيزِيَدُهْم ِمْن فَْضلِهِۗ  َوالَّ
َ
أ

ْعُيَنُهْم تَفِيُض 
َ
نْزَِل إَِل الرَُّسوِل تََرٰى أ

ُ
األوىل االستشهاد بقوله تعاىل: ِإَوَذا َسِمُعوا َما أ

)سورة   اهِِديَن الشَّ َمَع  فَاْكُتبَْنا  آَمنَّا  َربََّنا  َيُقولُوَن  اْلَّقِ ۖ  ِمَن  َعَرفُوا  ا  ِممَّ ْمِع  ادلَّ ِمَن 
املائدة، اآلية 83(.

– إّن القرآن رغم اطّراد إشاراته  للّنصارى ال نجد فيه  وضوًحا فيام يتحّدث به 

عن طبيعة املسيحيّة العربيّة، التي كانت سائدًة يف الجزيرة العربيّة يف القرن الّسابع 

امليالدي. وتُحيلنا املقالة هنا إىل بعض الّدراسات الغربيّة حول تاريخ املسيحيّة يف 

الجزيرة العربيّة، من ذلك رأي هويالند )Hoyland( الذي يؤكّد أّن:

 in the fourth to sixth centuries Christianity  Made major inroads  

into Arabia…it was  particularly the inhabitant of north Arabia who 

were won over to Christianity in large numbers[[].

»املسيحيّة التي سادت من القرن الرّابع إىل القرن الّسادس قامت بغزواٍت كربى 

يف الجزيرة العربيّة...وكان سّكان شامل الجزيرة العربيّة بشكٍل خاّص قد اعتنقوا 

املسيحيّة بشكٍل كبريٍ«.

قبيل  العربيّة  للجزيرة  الّديني  التّاريخ  املصادر عن  قلّة  الكاتبتان من  وتشكو 

اإلسالم، وترى أّن الّشواهد عن هذا التّاريخ قليلٌة، باستثناء الحوليّات اإلسالميّة التي 

كُتبت يف بدايات القرن الثاين أو الثالث للهجرة.

عن  موجٍز  تاريٍخ  رسد  املقالة  تحاول  املزعوم،  الّنقص  هذا  لسّد  محاولٍة  ويف 

هذا  عن  مختزلًة  نبذًة  فتقّدم  العربيّة.  الجزيرة  يف  واملسيحّي  اليهودّي  الوجود 

بنصوٍص  مستشهدًة  غربيٍّة،  مصادر  عىل  معتمدًة  واملسيحي  اليهودي  الوجود 

إسالميٍّة أحيانًا لتدعيم مقوالت هذه املصادر الغربيّة، وأهم األفكار التي ساقتها 

حول هذا التّاريخ، هي: 

]]]- املوسوعة، م.س، ج4، ص405، العمود )ب (
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الوجود اليهودي ترّسخ يف الجزيرة العربية منذ القرن األّول للميالد، ويف القرن 

املقالة  تُحيلنا  وهنا  قصريٍة،  لفرتٍة  ازدهرت  التي  مملكة، حمري  تأّسست  السادس 

إىل Hoyland واملسترشق اليهودي ميخائيل ليكر Lecker، كام أّن بعض القبائل 

الّنبي  املدينة ومحيطها يف حياة  بالعربيّة كانت موجودًة حول  الّناطقة  اليهوديّة 

محمد . وتُشري الباحثتان إىل الّدور البارز الذي لعبته هذه القبائل يف »الرّصاع 

مع محمد من أجل تأسيس كياٍن سيايسٍّ يف املدينة بعد هجرته من مّكة، وقد ارتبط 

عدٌد من اآليات القرآنيّة تقليديًّا باملراحل املختلفة لهذا الرّصاع اليهودي اإلسالمي«.

”These Jewish tribes figure prominentlyin Muhammad s 

struggle for the establishment of a political entity in medina after 

his emigration )hijra( from Mecca. And various quranic verses are 

traditionally associated with the different stages of this early Muslim-

Jewish conflict“[[].

 وتورد اآلية 5] من سوة املائدة، واآليات من 2 إىل 5] من سورة الحرش، التي 

لها صلٌة بإخراج قبيلة بني نضري من املدينة، واآلية 26 من سورة األحزاب وقتال 

الذين  قريظة  بني  ذكور  إبادة  عن  الحديث  عن  املقالة  تغفل  وال  قريظة،  بني 

شاركوا يف الحرب عىل املسلمني..

ب- الوجود املسيحي يف جنوب الجزيرة العربية له شواهٌد تاريخيٌّة كثريٌة، وإن 

كان أقّل متركزًا ومتاسًكا من الوجود اليهودي.

وتؤكّد املقالة أّن الطبيعة الّدقيقة للمعتقدات والطّقوس املسيحيّة غري معروفٍة. 

ومن هنا اختلفت الّدراسات حول هذا املوضوع وأشارت الباحثتان إىل وجهتي نظر 

حول طبيعة انتشار املسيحيّة ومجالها يف الجزيرة العربية قبل انتشار اإلسالم.

]]]- نص املقالة، ج4، ص 406، العمود) أ(
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مجموعاٍت؛  ثالث  إىل  منقسمني  كانوا  الرّشقيني  املسيحيني  أّن  أكّدتا  ولكّنهام 

يف  بالاّلهوت(  الّناسوت  وعالقة  يسوع  )طبيعة  الكرستولوجيّة  املناظرات  نتيجة 

منتصف القرن الخامس امليالدي.

وهذه املجموعات الثالث هي: 

املجموعة األوىل: الذين التزموا بقرارات مجمع خلق دونيا )]45م(: يقولون بأّن 

املسيح شخٌص واحٌد ذو طبيعتني برشيّة وإلهيّة.

وهم  دونيا،  خلق  مجّمع  مبقّررات  يلتزموا  مل  دونيني:  خلق  غري  مجموعتان 

النسطوريون: القائلون بالطبيعة الواحدة.

قبل  العربيّة  الجزيرة  جنوب  يف  وجوٌد  لها  كان  الثالث  املجموعات  وهذه 

بعثة الرسول. ولكّن القائلني بالطّبيعة الواحدة كانوا املهيمنني سياسيًّا بفضل 

عالقتهم مع الحبشة، وتذكر كشاهٍد عىل ذلك قّصة نجران وشهدائها الذين تحّدث 

عنهم القرآن باختصار )أصحاب األخدود(، ويف فقرة الوقائع الّدالة عىل التّفاعل بني 

األديان ستسوق املقالة شواهد أخرى.

استخدم القرآن لفظ »أهل الكتاب« ولفظ بني إرسائيل للّداللة عىل املسيحيني، 

 Christian وتسّجل املقالة أّن القرآن مل يستخدم الرّتجمة الحرفيّة للعبارة اليونانيّة

أي مسيحيّة بالعربيّة، بل استخدم مصطلح نصارى، وترّجح أّن هذه التّسمية نسبة 

إىل املسيح الّنارصي، وترى الباحثتان أّن هذه العبارة التي تفرّد بها القرآن، والتّوصيف 

القرآيّن ملعتقدات الّنصارى جعلت البعض يتأّمل يف الطبيعة الحقيقيّة للمسيحيني 

الذين كانوا متواجدين يف البيئة القرآنيّة! وهل كانوا نرصانيّة- يهوديّة؟؟!!!

الّنصارى  وجود  نفي  عىل  املقالة  تزعم  كام  الخارجي  الّدليل  إىل  باإلضافة  د- 

اآليات  للقرآن، يف  الجديل  املقصد  التّأّمل يف  فإنّه يجب  القرآنيّة،  البيئة  اليهود يف 

التي تتحّدث عن املوّحدين اآلخرين، حيث إّن هذه الخطابات مع افرتاضها علم 

املخاطبني بالفئات التي تتحّدث عنها، فسيكون لها حسب اّدعاء الكاتبتني، حرية 
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املبالغة والتّحريف !!!! وحتى إطالق األلقاب من أجل إقناع مخاطبيها !!!! ويف هذا 

الّسياق تأيت اإلشارات القرآنيّة للترشيعات املخالفة لليهود والّنصارى: تغيري القبلة، 

محّددات الصوم الخاّصة،...والتي جاءت بعد أن اتّضح أّن اليهود والّنصارى يرفضون 

وكإجراءاٍت  وموىس وعيىس!!!  إبراهيم  لنبّوة  كامتداٍد  الّنبّي محمد  بنبّوة  القبول 

ملموسٍة إلبعاد أتباع القرآن عن أهل الكتاب!!

 Body يف كتابها Marion Holmes Katz وتُحيلنا املقالة هنا إىل املسترشقة

of text والذي عالجت فيه املنظومة الترّشيعيّة الطقوسيّة لإلسالم املبكر، خاّصة 

الطّهارة والوضوء، للوقوف عىل ما أسمته الباحثتان: الحجج التّاريخيّة عىل االختالط 

املسموح أو االنفصال املفروض عىل املجتمعات!!!

ه- بناء عىل ما سبق، تقّرر املقالة أنّه ال ميكن اعتبار اإلشارات املرجعيّة املخترصة 

لعقائد اليهود والّنصارى يف القرآن شهاداٍت واضحًة عىل عقائد وأعامل معيّنٍة لهذه 

املجتمعات. ولكن باملقابل هام تعتربان أّن الّسجاالت التي ينقلها القرآن وحججهم 

حول إبراهيم، والسبت، ميكن أن تكون عاكسًة فعاًل للّنزاع يف بيئة محمد!!

و- يف نقطٍة أخريٍة تُشري املقالة إىل أدلٍّة من الحديث والّسرية عىل احتكاك املجتمع 

اإلسالمي األّول مع اليهود والّنصارى، ففي هذا املخزون الّروايئ، ويف رسديات الّسرية 

املسيحّي،  التّلمودي  النبّوة  علم  فيها مالمح  نلمس  نبّوة محمد  احتجاجاٌت عىل 

يهوديٍّة:  أو  مسيحيٍّة  نصوٍص  إىل  تستند  واستدالالٍت  مناقشاٍت  فيها  نرصد  وكام 

)الفارقليط، النبي األمي، أحمد...(.

آَمُنوا  ِيَن  الَّ إِنَّ  اآلية:  إىل  الكاتبتان  تستند  والحنفاء:  والصابئة  املجوس   .2

َ َيْفِصُل بَيَْنُهْم  ُكوا إِنَّ الَّ ْشَ
َ
ِيَن أ ابِئنَِي َوالََّصاَرٰى َوالَْمُجوَس َوالَّ ِيَن َهاُدوا َوالصَّ َوالَّ

ٍء َشِهيٌد، )سورة الحج، اآلية 7](؛ لتستداّل عىل أّن  ِ َشْ
ٰ ُكّ َ َعَ يَوَْم الْقَِياَمةِۚ  إِنَّ الَّ

املجوس، وهم يف نظرهام الّزردشتيني عموًما، ألحقوا بالئحة أهل الكتاب يف املرحلة 

املدينيّة املتأّخرة.
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وشّكلت هذه الّنسبة )نسبة املجوس إىل أهل الكتاب( موضوع جدٍل كبريٍ يف 

الّدول  دينيّة محميّة( يف  )أقليّة  ذّمة  تقليديًّا كأهل  اإلسالمي، وإن عوملوا  الفقه 

اإلسالميّة املتعاقبة.

وتضيف املقالة أّن املجوس يف األصل هم طبقٌة كهنوتيٌّة إيرانيٌّة قدميٌة، كانت 

تربطها صلٌة وثيقٌة بالّنخبة الساسانيّة الحاكمة، ولكن لفظ مجوس يف القرآن يدّل 

عىل الّزردشتني والّديانة الّزرادشتية املعروفة باحتفاالت الّنار، وقرابني الحيوانات، 

والتالوات الطقسيّة.

التّداعيات  إىل  املقالة  تُشري  املجوسيّة،  تاريخ  عن  ا  جدًّ مخترصٍة  عباراٍت  ويف 

وكيف  األخرى،  بالّديانات  احتكاكها  مع  الّديانة  هذه  شهدتها  التي  التّاريخيّة 

ساهمت املانويّة والبوذيّة وكذلك املسيحيّة يف إضعاف الّديانة الّزردشتيّة ومكانتها 

يف املناطق الفارسيّة إبّان الحكم الّساساين.

أّما تأثري اإلسالم فبدأ منذ حياة الرّسول ، حيث اعتنق إبّان حياة الّنبي أحفاد 

الجنود الفرس اإلسالم يف اليمن، ويف العام 30ه/]65م سقطت فارس الّساسانيّة بيد 

املسلمني، ومنح املجوس وضع أهل الّذّمة.

ويف طيّات هذه القراءة الرّسيعة للمجوسيّة يف القرآن، تغمز املقالة من قناة 

املفرّسين وتتّهمهم بالتشّدد يف تكريس التاّميز بني هذه الفئات، وكأنّها تريد أن 

تقول إّن حركة املفرّسين وتوّجهاتهم يف التّفريق بني هذه املجموعات يتعاكس مع 

منحى القرآن يف الجمع والتّوفيق بينها.

بقتادة  واستشهاده  )ت0]3ه/932م(  الطربي  رأي  تسوق  ذلك  وكشاهٍد عىل 

باعتبار املجوس عبدة الّشمس والقمر والنار.

أما لفظ الصابئة فقد ورد يف ثالث آيات: 

ِ َواْلَوِْم اْلِخرِ  ابِئنَِي َمْن آَمَن بِالَّ ِيَن َهاُدوا َوالََّصاَرٰى َوالصَّ ِيَن آَمُنوا َوالَّ - إِنَّ الَّ

ْجُرُهْم ِعنَْد َرّبِِهْم َوَل َخوٌْف َعلَيِْهْم َوَل ُهْم َيَْزنُوَن، )سورة 
َ
وََعِمَل َصاِلًا فَلَُهْم أ

البقرة، اآلية 62(.
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ِ َواْلَوِْم اْلِخرِ  ابُِئوَن َوالََّصاَرٰى َمْن آَمَن بِالَّ ِيَن َهاُدوا َوالصَّ ِيَن آَمُنوا َوالَّ - إِنَّ الَّ

وََعِمَل َصاِلًا فََل َخوٌْف َعلَيِْهْم َوَل ُهْم َيَْزنُوَن، )سورة املائدة، اآلية 69(.
ُكوا  ْشَ

َ
ِيَن أ ابِئنَِي َوالََّصاَرٰى َوالَْمُجوَس َوالَّ ِيَن َهاُدوا َوالصَّ ِيَن آَمُنوا َوالَّ - إِنَّ الَّ

ٍء َشِهيٌد، )سورة الحج، اآلية 7](. ِ َشْ
ٰ ُكّ َ َعَ َ َيْفِصُل بَيَْنُهْم يَوَْم الْقَِياَمةِۚ  إِنَّ الَّ إِنَّ الَّ

)هم  آمنوا،  بالذين  دامئًا  القرآين  الّسياق  يف  الّصابئة  عبارة  اقرتان  ويالحظ 

مع  مقرتنًة  واحدة  مرّة  وجاءت  املفرّسين(،  عند  بالقرآن  آمنوا  الذين  املسلمون 

املجوس. وترى الباحثتان أّن املراد من الّصابئة يف القرآن غري واضٍح، ولذا اختلفت 

القراءات يف تحديد املراد، وتحيلنا عىل املوسوعة اإلسالميّة )EI( واآلراء املختلفة 

تحديد  يف  األقوال  ومن  والصابئة:  الّصابئ،  حول   )Bosworth(و  )DeBlois(ل

هويّتهم: أنّهم املندائيون أو الكوشطيون )طائفة مسيحيّة يهوديّة سكنت جنوب 

العراق( أو املانويون، ويف  كّل األحوال فقد اعتربوا مجموعًة منفصلًة عن اليهود 

والّنصارى واملرشكني واملجوس )الزردشتيني(. ويبدو أنّهم كانوا ظاهرين ومعروفني، 

مبا يكفي لذكرهم يف القرآن.

وتنبّه املقالة من الخلط بني الصابئة والسبئيني أي سكان سبأ، وعدم الخلط بني 

صابئة القرآن وبني مرشيك حرّان الذين تبّنوا مصطلح الصابئة للتدليل عىل أنفسهم 

للحصول عىل وضع  منهم  محاولة  ميالدي، يف  التاسع   / للهجرة  الثالث  القرن  يف 

الذميني يف الدولة اإلسالميّة.

أّما اللّفظ األخري: الحنفاء، فقد سبقت اإلشارة إىل أّن الّنبي إبراهيم  هو 

املقالة، وما  تعرّب صاحبتا  الحقيقي كام  املوّحد  املؤمن  أو  للحنيف  الرئيس  املثال 

كان يهوديًّا وال نرصانيًّا، وتلفت الباحثتان االنتباه إىل أّن لفظ الحنفاء وحنيف مل 

ا  يأِت يف القرآن يف سياق تعداد املجموعات الّدينيّة، واعترب مصطلح حنيف مختصًّ

بالعرب املوّحدين الذين خالفوا ديانات آبائهم الرشكيّة. وإن كان املرشكون العرب 

الذين مل يأخذوا إاّل بعض الطقوس من دينات آبائهم قد استعملوا املصطلح. وتُشري 

قبل  الجزيرة  يف  إبراهيم  ملّة  عىل  طائفٍة  أو  ديانٍة  وجود  إىل  اإلسالمية  املصادر 



533

التعّددّية الدينّي�ة والقرآن الكريم

اإلسالم، ويبدو أّن هناك تواجًدا لهؤالء اإلبراهميني يف البيئة املحّمدية كورقة بن 

بن إسحاق  املقالة بسرية  الّنبي. وتستشهد  السيدة خديجة زوجة  ابن عم  نوفل 

)ت50]هم767م( )الرتجمة اإلنجليزية( لتنقل وصًفا لألحناف وأنّهم املائلون عن 

عبادة األصنام التي عكف عليها آباؤهم واتبعوا دين إبراهيم، ولّكنهم مل يكونوا 

مسلمني بالرضورة. »وبقطع الّنظر عن األحناف قبل اإلسالم، فإّن املطابقة القرآنيّة 

بني الحنفاء واملؤمنني الحقيقني، وليس بالرضورة املسلمني، استمرّت عىل مّر التّاريخ 

اإلسالمي فيام بعد، رغم أنّهم غري اليهود والّنصارى والّصابئة واملجوس، فإّن القرآن 

آل  67 من سورة  اآلية  انظر  املسلم،  مع  يتطابق  أن  الحنيف ميكن  أّن  إىل  يشري 

َكَن  َوَما  ُمْسلًِما  َحنِيًفا  َوَلِٰكْن َكَن  انِيًّا  نَْصَ َوَل  َيُهودِيًّا  إِبَْراهِيُم  َكَن  َما  عمران: 

.ِمَن الُْمْشِكنَِي
بعد  ما  مرحلة  يف  صابئة  أنفسهم  يسمون  مّمن  زعم جامعٌة  فقد  ذلك  ومع 

القرآن أنّهم حنفاء.

أنّها  عنوانها  حسب  يفرتض  التي  الفقرة  هذه  يف  والوثنيون:  املرشكون   .3

ومعالجة  هؤالء،  من  القرآين  املوقف  قي  تبحث  وأنّها  والوثنيني،  املرشكني  تخّص 

اآليات لشؤون هذه الفئة، تجنح املقالة إىل خلط املوضوعات كالعادة وتشبيكها، 

واالستطراد يف قضايا أخرى: ولذا طغى موضوع أهل الكتاب وهل هم من أقسام 

الكفار أم ال؟ مع أّن املقالة كام رأينا خّصصت فقرة ألهل الكتاب.

يبدأ هذا املقطع باإلشارة إىل التّسمية القرآنيّة للوثنيني وعبدة األصنام يف مّكة، 

والذين مل يكونوا يهوًدا وال نصارى بل مرشكني، »فاملرشكون ومهام كان توّجههم 

يقبلوا  أو  الله،  قبل  من  مرساًل  نبيًّا  يعرتفوا مبحمد  مل  الذين  املكيّون  الّديني هم 

دعوته لعبادة اإلله الواحد«]]].

وتفرّس املقالة موقف املرشكني هذا الرّافض لرسالة الّنبي محّمد بأنّه يتأرجح بني 

رغبتهم يف الّسيطرة عىل مركز الرّشك يف مّكة، وبني حامية موقعهم االجتامعي الذي 

تحّقق بفضل تجارة القوافل.

]]]- موسوعة القرآن ليدن، م. س، ج4 ص 409، العمود )أ(
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وتورد املقالة إحدى القراءات لنشوء اإلسالم، والتي تُؤكّد عىل البُعد االقتصادي: 

فالّنبي محمد حسب هذه القراءة وّجه رسالًة إىل املهّمشني يف مجتمعٍ فاحش الرّثاء 

وشديد التّفاوت بني أغنيائه وفقرائه.

الّنبي  لرسالة  االجتامعي  املكّون  من  الخشية  من  للمّكيني  داعيًا  كان  وهذا 

 radical social( وهنا تطلق عليه املقالة املكّون االجتامعي األصويل محمد

component( ]]] أن يضعف سيطرتهم عىل اقتصاد البالد، وأّن التّخلّص من األصنام 

من شأنه أن يعطّل الحّج الذي كان يدّر عىل املّكيني أرباًحا طائلًة.

وتّدعي املقالة أّن النبي محمد يف األخري اعتمد نفس اآلليّة التي أّسسها التّّجار 

املّكيون لتسهيل نرش اإلسالم معتمدًة عىل رأي كلٍّ من املسترشقني: Watt يف كتابه 

)محمد يف مكة( واملسترشق Crone يف مقالته بهذه املوسوعة )التجارة يف مّكة(.

ويف محاولٍة لتعميق الرّشخ بني القرآن واملفرّسين تتساءل الكاتبتان عن صّحة 

تصنيف اليهود والّنصارى كمرشكني؛ حيث تعرتفان بأّن املفرّسين املتأّخرين صّنفوهم 

كذلك، رغم وضعهم كأهل كتاب، بل هذه التّسمية قد تعود إىل مراحَل مبكرٍة منذ 

القرن الثاين للهجرة فتستشهد عىل  ذلك بيوحّنا الّدمشقي )ت35]ه/753م(.

من  لهم  كتاب  ال  ومن  الكتاب،  أهل  بني  متييزه  رغم  املقالة  بحسب  فالقرآن 

والنصارى،  اليهود  من  القرآين  املوقف  بني  متايز  ورغم  العرب،  والوثنيني  املرشكني 

وموقف املفرّسين املتأّخرين، فإّن الذين يرفضون الّنبي محمدا والقرآن سواء كانوا 

التي  اآليات  وتسوق  والجحود،  الكفر  خانة  يف  يصّنفون  كتاب  أهل  أو  مرشكني، 

يستشهد بها يف هذا الّسياق: 

ِمْن  َل َعلَيُْكْم  ُيزَنَّ ْن 
َ
أ الُْمْشِكنَِي  َوَل  الِْكَتاِب  ْهِل 

َ
أ ِمْن  ِيَن َكَفُروا  يََودُّ الَّ َما 

ُ ُذو الَْفْضِل الَْعِظيِم، )سورة  ُ َيَْتصُّ بِرَْحَتِهِ َمْن يََشاُء ۚ َوالَّ َخرْيٍ ِمْن َرّبُِكْم ۗ َوالَّ
البقرة، اآلية 05](.

]]]-  موسوعة القرآن ليدن، م. س،، ج4، ص 409، العمود )أ(
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تَِيُهُم 
ْ
تَأ  ٰ َحتَّ ُمنَْفّكِنَي  َوالُْمْشِكنَِي  الِْكَتاِب  ْهِل 

َ
أ ِمْن  َكَفُروا  ِيَن  الَّ يَُكِن  لَْم 

اْلَّيَِنُة، )سورة البينة، اآلية ](.
ِمُروا إِلَّ 

ُ
ِ َوالَْمِسيَح ابَْن َمْرَيَم َوَما أ ْرَبابًا ِمْن ُدوِن الَّ

َ
ْحَبارَُهْم َورُْهَباَنُهْم أ

َ
َُذوا أ اتَّ

ا يُْشُِكوَن، )سورة التوبة، اآلية ]3(. ِلَْعُبُدوا إَِلًٰها َواِحًداۖ  َل إَِلَٰه إِلَّ ُهَوۚ  ُسبَْحانَُه َعمَّ
ويف األخري تستخلص صاحبتا املقالة أنّه ال يوجد موقًفا واحًدا يف القرآن يف طرق 

التّعامل مع غري املسلمني أو تصنيفهم، وكذلك الحال يف حياة املسلمني عرب الزمن، 

خاّصة يف التّاريخ اإلسالمي املتأّخر.

وتضيفان أّن املفاهيم القرآنيّة ليست وحدها هي التي حّددت موقف املسلمني 

pr( من معاملة غري املسلمني، بل أثّر يف ذلك أيًضا املخاوف العمليّة والعقائديّة

 agmatic,aswell,asdoctrinal,concerns affected the treatment of those

الّداللة  ورغم  أنّه  ذلك:  عىل  الكاتبتان  وتستدل   [[[)who were not muslims

التّقليديّة آليات الّسيف: والتي تحّض املرشكني عىل اإلسالم وتدعو إىل التّسامح مع 

أهل الكتاب:  

وَُخُذوُهْم  وََجْدُتُموُهْم  َحيُْث  الُْمْشِكنَِي  فَاْقُتلُوا  اْلُُرُم  ْشُهُر 
َ
اْل انَْسلََخ  فَإَِذا 

فََخلُّوا  َكةَ  الزَّ َوآتَُوا  َلةَ  الصَّ قَاُموا 
َ
َوأ تَابُوا  فَإِْن   ۚ َمرَْصٍد  ُكَّ  لَُهْم  َواْقُعُدوا  وُهْم  َواْحُصُ

َ َغُفوٌر رَِحيٌم، )سورة التوبة، اآلية 5(. َسبِيلَُهْمۚ  إِنَّ الَّ
ُ َورَُسوُلُ  َم الَّ ِ َوَل بِاْلَوِْم اْلِخرِ َوَل ُيَّرُِموَن َما َحرَّ ِيَن َل يُْؤِمُنوَن بِالَّ قَاتِلُوا الَّ
َوُهْم  يٍَد  َعْن  ْزَيَة  اْلِ ُيْعُطوا   ٰ َحتَّ الِْكَتاَب  وتُوا 

ُ
أ ِيَن  الَّ ِمَن  اْلَّقِ  دِيَن  يَِديُنوَن  َوَل 

َصاِغُروَن، )سورة التوبة، اآلية 29(.
فإنّه قد سمح للهندوس الذين هم ليسوا من أهل الكتاب مبامرسة طقوسهم 

ما داموا يدفعون الجزية.

]]]- موسوعة القرآن، م.س، ج4، ص 409، العمود )ب(
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املبحث الثالث: املؤرّشات القرآنّية عىل الّتفاعل بني األديان: 

يف هذا املقطع من املقالة، تبحث الكاتبتان عن املؤرّشات القرآنيّة عىل التّفاعل 

بني األديان وعالقة املسلمني بغري املسلمني منذ املراحل املبكرة للدعوة. وبالفعل 

يف  األخرى  الّديانات  مع  لإلسالم  التّفاعليّة  املسرية  هذه  عىل  الباحثتان  أكّدت 

الحديث  يتنزّل  هنا  ومن  املسيحي،  اإلسالمي  للتّفاعل  األولويّة  ومنحت  محيطه، 

القائلني  املسيحيني  مع  وخصوًصا  املسيحيّة،  مع  مبكرًا  حصل  الذي  التّفاعل  عن 

وُم  بالطبيعة الواحدة للمسيح. واالستشهاد باإلشارة القرآنيّة إىل بيزنطة: ُغلَِبِت الرُّ

رِْض َوُهْم ِمْن َبْعِد َغلَبِِهْم َسَيْغلُِبوَن، )سورة الروم، اآليتان 2و3(، وإىل 
َ
ْدَن اْل

َ
ِف أ

مدينتني مسيحيتني محّددتني: الحبشة ونجران وترى الباحثتان أّن املصادر اإلسالميّة 

التّقليديّة تقول بوجود تبادٍل سيايسٍّ والهويتٍّ بني املدينتني، من جهة وبني الّنبي 

محمد، واملجتمع اإلسالمي، من جهٍة ثانيٍة.

)بلغة  املتأّخرة  اإلسالميّة  املصادر  تزعمه  ما  املسيحيّة:  مع  اللّقاء  وقائع  ومن 

الباحثتني( مع الرّهبان املسيحيني الذين أقّروا بوجود عالمات الّنبّوة عىل محمد، 

للحديث عن  تجنح  املقالة  نرى  وأبعاده،  اللّقاء  الرّتكيز عىل طبيعة هذا  وعوض 

طائفة هؤالء الرهبان: النسطوريني، ادعاء أّن طائفة املبلغ عن الوحي املقّدس )أي 

الراهب( تختلف باختالف الجامعة التي ترتبط بها الرواية !!

»يرّجح أّن روايات النسطوري رسجيس بحريا قد راجت يف بيئٍة يعقوبيٍّة سوريٍّة: 

اي القائلني بالطبيعة الواحدة للمسيح«]]].

بـ )بحريا  الّشخصيّة املحوريّة للقاء اإلسالمي املسيحي قد حّددت  وإذا كانت 

الراهب(، فهناك شخصيّة غامضة مّدعاة للقاء اإلسالمي اليهودي: ووجود روايات 

ألحد الّنّساخ اليهود الذين كتبوا عن الّنبي، والذي علّم محمد العقيدة اليهودية أو 

أثبت نبّوة محمد.!!!

]]]-  موسوعة القرآن ليدن، م. س، ص0]4، العمود )ب(
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ويف سياق هذه الوقائع القامئة عىل ترّدداٍت غريبٍة، تّدعي الكاتبتان أنّه تبنّي أّن 

أفراًدا من أرسة محمد األوىل )خديجة( كانوا مسيحيني أو عىل األقل موّحدين عىل 

ملّة إبراهيم وأنّهم أكّدوا صّحة نبّوته.

من الوقائع التي تسوقها املقالة، اللّقاءات املبارشة بني املجتمع اإلسالمي الّناشئ 

والّنصارى، والجدال حول طبيعة املسيح، ويف هذا املجال تورد مرويّات تستحرض 

آياٍت قرآنيًّة تدعم هذه اللّقاءات.

ومن الوقائع أيًضا: الهجرة إىل الحبشة حيث شّجع الّنبي محمد بعض أتباعه 

إىل اللّجوء إليها )سنة 5]6م( نتيجة االضطهاد الذي القوه، وتنقل الباحثتان اعتامًدا 

عىل ترجمة سرية ابن إسحاق أّن الّنجايش ملك الحبشة آوى هذه الفئة من املسلمني 

بعد أن استمع إىل قول املسلمني يف عيىس بن مريم، واستمع إىل اآليات من  6]  

إىل ]2 من سورة مريم.

اللقاء اإلسالمي املبكر مع وفد من مسيحي نجران )مدينة  أيًضا:  الوقائع  من 

الشهداء(، وتؤكد املقالة أن القرآن مل يسّم املدينة وإّنا أشار إليها يف بعض اآليات: 

رْيَ   ْرنَا فِيَها السَّ َوقَدَّ - وََجَعلَْنا بَيَْنُهْم َوَبنْيَ الُْقَرى الَِّت بَاَرْكَنا فِيَها قًُرى َظاهَِرةً 

يف  حتى  نظر  ذلك  ويف   ،)[8 اآلية  سبأ،  )سورة   ،آِمننَِي يَّاًما 
َ
َوأ َلَاِلَ  فِيَها  ِسرُيوا 

التّفاسري التي اعتمدت عليها كتفسري الطربي.

َولَُهْم  َجَهنََّم  َعَذاُب  فَلَُهْم  َيُتوُبوا  لَْم  ُثمَّ  َوالُْمْؤِمَناِت  الُْمْؤِمننَِي  َفَتُنوا  ِيَن  الَّ إِنَّ   -

َعَذاُب اْلَرِيِق، )سورة الربوج، اآلية 0](.
هؤالء  الرّسول  تحّدى  حيث  املباهلة،  قّصة  غامئٍة  بعباراٍت  الكاتبتان  وتنقل 

ودعاهم إىل املباهلة؛ لتمييز صاحب القول الّصحيح يف الّنبي عيىس من صاحب 

القول الكاذب، وكيف انسحب وفد نجران وتجّنبوا املباهلة دون توضيح أسباب 

هذا الرّتاجع، ودون تشخيص وفد الّنبي ومن معه ووفد الّنصارى، ويف هذا اإلعراض 

عن تفاصيل الواقعة دالالٌت ميكن أن ترتبط مبركزيّة الفهم الرّسمي لإلسالم الّسّني!!
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ومقابل هذا اإلعراض عن تفاصيل واقعة املباهلة، باعتبار أنّها من الوقائع التي 

تشهد لهذا اللّقاء اإلسالمي املسيحي نجد الباحثتان تخوضان يف تفاصيل املعتقد 

املنطقة  تلك  يف  سائدًة  كانت  التي  النسطورية  والخلفيّة  نجران  لوفد  املسيحي 

والجذور التّاريخية لهذا االنتشار ؟؟؟!!!!

1. العالقة مع اليهود: للعالقة مع اليهود رغم قرصها )متركزت يف املراحل املكيّة 

الّصدام  احتدم  فقد  املقالة،  كاتبتي  حسب  خصوصيٌّة  املبكرة(  واملدنيّة  املتأّخرة 

اليهوديّة مع خصوم  القبائل  بني املجتمع املسلم واليهود، خاّصة حينام تحالفت 

وقتال  بل  القبائل،  هذه  بعض  ترحيل  إىل  العداء  وتصاعد  املكيني،  من  املسلمني 

رجال بني قريظة وسبي نسائهم وأطفالهم سنة 727م.

غرار  عىل  تصالحيٍّ  موقٍف  أّي  دون  املواجهة،  يف  التّصاعد  هذا  حال  وهكذا 

املوقف التّصالحي مع الّنصارى.

ويف إشارٍة خفيٍّة إىل أّن املوقف من اليهود مل يكن منذ البداية عىل هذه الّشاكلة: 

ففي بداية الّدعوة أسلم بعض اليهود، كام أّن واحدًة من زوجات الرّسول من بني 

بعد  ستُذكر  لفرضيّة،  القارئ  ذهنيّة  ئ  تهيّ أن  تريد  اإلشارة  بهذه  وهي  قريضة، 

قليل، وهي أّن املوقف من األديان األخرى عموًما، واليهود خصوًصا، تطّور حسب 

الظّروف الّسياسيّة. إّن هذا املوقف تحّول من املساملة واالنفتاح يف البدايات، ولكن 

مع متّكن املسلمني من عنارص القّوة يف املدينة أضحى املوقف منهم متشّدًدا.

ومع  كّل هذه الوقائع من فصول اللّقاء اإلسالمّي واملسيحّي من جهة، واإلسالمّي 

الّديانتني،  لكلتا  شديٍد  نقٍد  من  القرآيّن  املوقف  اليخلو  أخرى،  جهٍة  من  اليهودّي 

وباإلضافة إىل نقد أهل الكتاب وبني إرسائيل )التي تزيد اإلشارة إليهام عن اإلشارة 

وكيف  هؤالء  اعتقادات  عن  يحّدثنا  الكريم  القرآن  يفتأ  فال  والّنصارى(،  لليهود 

»ضلّوا عن رسالة الوحي«. وتعتقد الكاتبنان أّن هذه التّعليقات القرآنيّة أنتجت 

تعليقاٍت كثريًة من املفرّسين وحّفز فيام بعد اليهود واملسيحيني الذين يعيشون يف 
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ديار املسلمني عىل كتابة مقاالٍت دفاعيٍّة. أّما املجوس والّصابئة، فمع ورود ذكرهام 

للقرآن فال يوجد تواصٌل للرسول محمد معهم.

2. الخطابات القرآنّية واملوقف من األديان: بعد الوقائع، تنتقل املؤلّفتان لرصد 

اليهود والّنصارى. لتؤّسس لكربى خطريٍة تطرحها  القرآنيّة حيال  بعض الخطابات 

للوضع  يتغرّي وفًقا  القرآيّن تجاه هذه املجموعات كان  طرح املسلاّمت: »املوقف 

الّسيايّس ملحمد واملجتمع اإلسالمي ولقبول هذه الجامعات أو رفضها للرسالة«]]].

تحاول الكاتبتان أن تبّدد االنطباع األّويل الذي ينطبع يف ذهن املتابع للوهلة 

األوىل بأّن حّدة العداء لليهود أشّد وطأًة من املوقف من املسيحيني، فالقرآن يصف 

ِيَن  َوالَّ اْلَُهوَد  آَمُنوا  ِيَن  لذِلَّ َعَداَوةً  الَّاِس  َشدَّ 
َ
أ َلَِجَدنَّ  مميّزة:  بعبارات  اليهود 

نَّ ِمنُْهْم 
َ
إِنَّا نََصاَرٰى ۚ َذٰلَِك بِأ ِيَن قَالُوا  ِيَن آَمُنوا الَّ لذِلَّ ةً  قَْرَبُهْم َمَودَّ

َ
أ ُكوا ۖ َوَلَِجَدنَّ  ْشَ

َ
أ

وَن، )سورة املائدة، اآلية 82(. ومن جهٍة أخرى  ُهْم َل يَْسَتْكِبُ نَّ
َ
يِسنَي َورُْهَبانًا َوأ قِّسِ

يُدافع عن عيىس، ويرّد طعن اليهود فيه ويف أّمه: َوقَْولِِهْم إِنَّا َقَتلَْنا الَْمِسيَح ِعيَس 

ِيَن اْخَتلَُفوا فِيهِ  ِ َوَما َقَتلُوهُ َوَما َصلَُبوهُ َوَلِٰكْن ُشّبَِه لَُهْم ۚ ِإَونَّ الَّ ابَْن َمْرَيَم رَُسوَل الَّ
ۚ  َوَما َقَتلُوهُ يَقِيًنا،  )سورة النساء،  ّنِ لَِف َشّكٍ ِمنُْهۚ  َما لَُهْم بِهِ ِمْن ِعلٍْم إِلَّ اّتَِباَع الظَّ
اآليات57](. ولكن القرآن حسب رأي الكاتبتني رغم ذلك نراه يتّخذ موقًفا نقديًّا 

من املسيحيني أيًضا، فيوبّخهم عىل الغلّو ويتّهمهم بابتداع الرّهبانيّة: 

َما الَْمِسيُح  ِ إِلَّ اْلَقَّ ۚ إِنَّ ْهَل الِْكَتاِب َل َتْغلُوا ِف دِينُِكْم َوَل َتُقولُوا َعَ الَّ
َ
يَا أ

النساء،  )سورة   ،ِمنُْه َوُروٌح  َمْرَيَم  إَِلٰ  لَْقاَها 
َ
أ َوَكَِمُتُه   ِ َمْرَيَم رَُسوُل الَّ ابُْن  ِعيَس 

اآلية ]7](.

ِ َكَمَثِل آَدَمۖ  َخلََقُه ِمْن تَُراٍب، )سورة آل عمران، اآلية 59(.  إِنَّ َمَثَل ِعيَسٰ ِعنَْد الَّ
ْنِيَل وََجَعلَْنا  اْلِ يَْنا بِعِيَس ابِْن َمْرَيَم َوآتَيَْناهُ  ٰ آثَارِهِْم بِرُُسلَِنا َوَقفَّ يَْنا َعَ ُثمَّ َقفَّ
فًَة َورَْحًَة َورَْهَبانِيًَّة ابَْتَدُعوَها َما َكَتبَْناَها َعلَيِْهْم إِلَّ ابْتَِغاَء 

ْ
َبُعوهُ َرأ ِيَن اتَّ ِف قُلُوِب الَّ

]]]- موسوعة القرآن، ليدن، ج4، ص 2]4، العمود )ب(
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ِمنُْهْم  َوَكثرٌِي  ْجَرُهْم ۖ 
َ
أ ِمنُْهْم  آَمُنوا  ِيَن  الَّ فَآتَيَْنا  َفَما رََعوَْها َحقَّ رَِعيَتَِها ۖ   ِ رِْضَواِن الَّ

فَاِسُقوَن، )سورة الحديد، اآلية 27(. 
ومع اعرتاف الباحثتني بأّن جدال القرآن مع املسيحيني أقّل رضاوًة من الجدل 

مع اليهود، إاّل أنّه يف األخري ينهى املؤمنني عن اتّخاذهم جميًعا أولياء، فالنصارى 

واليهود أولياء بعض.

ْوِلَاُء َبْعٍض ۚ 
َ
ْوِلَاَء ۘ َبْعُضُهْم أ

َ
ِيَن آَمُنوا َل َتتَِّخُذوا اْلَُهوَد َوالََّصاَرٰى أ َها الَّ يُّ

َ
يَا أ

الِِمنَي، )سورة املائدة،  َ َل َيْهِدي الَْقوَْم الظَّ َُّهْم ِمنُْكْم فَإِنَُّه ِمنُْهْم ۗ إِنَّ الَّ َوَمْن َيَتَول
اآلية ]5(.

الوجه الثاين للخطابات القرآنية إزاء اليهود والنصارى هو الّدفاع: فالقرآن تضّمن 

يف آيات عّدة املعاين اآلتية: 

- التأكيد عىل نبّوة محمد والرّد عىل تحّديات اليهود والنصارى: فمن ذلك رّده 

عىل اّدعاء اليهود من أّن محمداً ال ميكن أن يكون عرقيًّا نبيًّا؛ ألنّه ال نبّي خارج 

انِيًّا  بني إرسائيل، فرّد عليهم القرآن بنبّوة إبراهيم: َما َكَن إِبَْراهِيُم َيُهودِيًّا َوَل نَْصَ

َوَلِٰكْن َكَن َحنِيًفا ُمْسلًِما َوَما َكَن ِمَن الُْمْشِكنَِي، )سورة آل عمران، اآلية 67(.
رّد الحّجة القائلة بأّن محمداً خالف تعاليم الكتاب املقّدس: وبيان أّن اليهود 

هم الذين نقضوا عهد الله وّحرفوا الكتاب، ومن اآليات التي تستشهد بها املقالة: 

ْن 
َ
أ بِهِ   ُ الَّ َمَر 

َ
أ َما  َوَيْقَطُعوَن  ِميَثاقِهِ  َبْعِد  ِمْن   ِ الَّ َعْهَد  َينُْقُضوَن  ِيَن  الَّ

.)27 اآلية  البقرة،  )سورة   ،وَن اْلَاِسُ ُهُم  وَلٰئَِك 
ُ
أ  ۚ رِْض 

َ
اْل ِف  َوُيْفِسُدوَن   يُوَصَل 

 ،َخاِسئنَِي قَِرَدةً  ُكونُوا  لَُهْم  َفُقلَْنا  بِْت  السَّ ِف  ِمنُْكْم  اْعَتَدْوا  ِيَن  الَّ َعلِْمُتُم  َولََقْد 
)سورة البقرة، اآلية 65(.

ويف هذا الّسياق تعترب الباحثتان أّن تغيري القبلة هو جاء يف توّجٍه قرآينٍّ للتاميز 

الترّشيعّي عن اليهود، ورفض مبطّن ملامرساتهم !!ولنا عودة لهذه املسألة يف الفصل 

الاّلحق.
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وكذلك ترشيع صيام شهر رمضان )سورة البقرة، اآلية 83]( جاء كتبديٍل لصيام 

عاشوراء الذي كان يتّبع فيه الّنبّي محمد  اليهود!! وهذه شنشنٌة مطّردة يف كتب 

املسترشقني ودراساتهم !!!

- إن أهّم موضوع مسيحّي ركّز القرآن ردوده عليه هو التّثليث: لََقْد َكَفَر 

تربيريٍّ  استطراٍد  اآلية 73(. ويف  املائدة،  )سورة   ،ثََلثٍَة ثَالُِث   َ الَّ إِنَّ  قَالُوا  ِيَن  الَّ
عجيٍب ترجع بنا املقالة إىل الجذر الرّسياين لعبارة ثالث ثالثة أي )ثليثايا(، والقول 

بأنّها لقٌب للمسيح!!!.

النبي محمد تسوقه املقالة  بنبّوة  الكتاب املقّدس  القرآن عىل بشارة  - تأكيد 

اتّفاٍق  أو  القرآنيّة، وتعترب اإلشارة دلياًل عىل تعاوٍن  الّدفاعيّة  الخطابات  يف خامتة 

مسيحّي –إسالمّي، وتسوق آية سورة الصف شاهًدا عىل ذلك: ِإَوذْ قَاَل ِعيَس ابُْن 

ا  ً قًا لَِما َبنْيَ يََديَّ ِمَن الَّْوَراةِ َوُمبَّشِ ِ إَِلُْكْم ُمَصّدِ ائِيَل إِّنِ رَُسوُل الَّ َمْرَيَم يَا بَِن إِْسَ
 ،ا َجاَءُهْم بِاْلَّيَِناِت قَالُوا َهَٰذا ِسْحٌر ُمبنٌِي ْحَُد ۖ فَلَمَّ

َ
ِت ِمْن َبْعِدي اْسُمُه أ

ْ
بِرَُسوٍل يَأ

)سورة الصف، اآلية 6(.

3. الجدل الّديني يف العرص اإلسالمي: 

تختم الباحثتان هذا املقطع من املقالة ببعض تجلّيات الجدل اإلسالمي املسيحي 

يف التّاريخ اإلسالمي، وخاّصة يف العرص العبايس: فتسّجالن للمسلمني مزيد معرفٍة 

وعمٍق يف اإلحاطة بالفرق املسيحيّة، واملذاهب اليهوديّة،كام أّن املسيحيني واليهود 

كتبوا عدًدا من الرسائل تدافع عن دينهم.

األنبياء  قصص  يف  منها  الكثري  ُدمج  التي  اإلرسائيليات  إىل  الباحثتان  وأشارت 

بالكتابات  العميقة  اعتربتا ذلك شاهًدا عىل االهتامم واملعرفة  الّسابقني، ولكّنهام 

املسيحيّة واليهوديّة، وإملاًما ملؤلّفي املسلمني باملعارف اليهوديّة واملسيحيّة!!!!

ورأت أّن التّفاعل بني املسلمني واملسيحيني هو أحد أسباب تطّور علم الكالم 

والتّصّوف؛ حيث ظهرت الكتابات الجدليّة واملناظرات حول خلق القرآن واإلعجاز 
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ودالئل الّنبّوة يف بيئٍة تعّدديٍّة دينيٍّة شارك فيها املسيحيون خاّصة.

الدينية  التعددية  عىل  الكالسييك  اإلسالمي  الرّد  أن  إىل  الباحثتان  وتذهب 

العلم،  هذا  ملصنفات  أمثلة  وتسوق  والنحل  وامللل  الفرق  علم  تطور  يف  ظهر 

بني  كالفرق  سلبية:  نظرة  خارجه  من  أو  الدين  داخل  من  لآلخر  نظرت  والتي 

الفرق لعبد القاهر البغدادي )ت 429ه/037]م( والفصل يف امللل والنحل البن 

الشهرستاين  عبدالكريم  ملحمد  والنحل  وامللل  )ت456ه/064]م(  األندليس  حزم 

)ت548ه/53]]م(.

املبحث الّرابع: هل يحوي القرآن نظريًّة يف الّتعّدديّة الّدينّية؟: 

عن  قرآينٍّ  موقٍف  استنتاج  إمكانيّة  عن  املقالة:  طرحته  الذي  األخري  الّسؤال 

التّعّدديّة الّدينيّة.

وتؤكّد املقالة مرّة أخرى، صعوبة فهم املوقف القرآين من التّعّدديّة، وأنّه ال يوجد 

موقٌف واحٌد من األديان األخرى، وأّن املفرّسين أنفسهم دّونوا هذه االختالفات يف 

املوقف من أتباع الّديانات األخرى حتّى يف حياة الّنبي.

هذا  املتأّخرين  واملفّكرين  التّعبري(  )بهذا  املفرّسين  اغتنام  ذلك  عىل  وتبني 

التّنّوع يف املواقف؛ لبناء آرائهم تأييًدا، أو معارضًة، ملعتقدات وأفعال غري املسلمني 

يف املجال اإلسالمي، بل املوقف من أصل وجودهم.

و ملعالجة الّسؤال األخري املطروح عن املوقف القرآين: تعرض قضيتني اثنتني: 

أّواًل. مختارات من املواقف اإلسالميّة الحديثة من القضيّة وبعض اآليات التي 

استخدمها املسلمون بشكٍل مطّرٍد حول األديان األخرى. 

ثانًيا. اإلرشادات القرآنيّة املمكنة لسلوك املسلم تجاه غري املسلمني. 

القضّية األوىل: تعرض الكاتبتان موقفني مختلفني من األديان األخرى وأتباعها: 

األديان  مع  ويتسامح  الّدينيّة  بالتّعّدديّة  يسمح  الذي  القرضاوي  رأي  فتسوقان 
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األخرى ما دامت الّدولة اإلسالمية بيدها القرار واملسلمون يسيطرون عىل دوائر 

القرار، واألقلّيات تلتزم بأحكام الرّشيعة لسلوكات غري املسلمني.

تيمية  كابن  الرّتاثيني  املفرّسين  لبعض  املقابل  الرأي  تعرض  أخرى  جهة  ومن 

املعارصين،  باملتطرّفني  أسمتهم  وما  )ت966]م(  قطب  وسيد  )ت728ه/328]( 

غري  عىل  سلبيٍّة  بطريقٍة  والحاكم  الّدينيّة  للتعّدديّة  والرّافض  الدن،  بن  كأسامة 

املسلمني.

وتّدعي املقالة أنّه يف هذه القراءة: ليس هناك حلٌّ رشعيٌّ وسط أو تعاوٌن مع 

غري املسلمني أو حتّى مع املسلمني الفاسدين.

املسلمني،  لغري  اآلخرة  كعقاب  القرآنيّة،  املواضيع  أّن  الباحثتان  وتعتقد 

ومعارضتهم ملحمد واعتبار اإلسالم الّدين الّصحيح الوحيد بنظر الله، وأّن اليهود 

والّنصارى غالوا يف دينهم، كّل ذلك يشّكل قراءًة مجرّحًة باألديان األخرى ورفًضا 

لرشعيّة التّعّدديّة الّدينيّة.

الباحثتان، يطرح سؤاٌل نفسه:  للتعّدديّة كام رصّحت أخريًا  القرآن  ومع رفض 

ماذا ينصح القرآن املسلمني أن يفعلوا يف وجه تعّدد األديان ؟؟ هذا ما تجيب عنه 

املقالة يف القضيّة الثّانية.

نحو  اإلسالمي  والّسلوك  املوقف  توجيه  املهّمة يف  اآليات  من  الّثانية:  القضّية 

اآلخر الديني: اآلية: لَُكْم دِيُنُكْم َوِلَ دِيِن، )سورة الكافرون، اآلية 6(، واآلية: 

، )سورة البقرة، اآلية 256( والتي عادة  ِ َ الرُّْشُد ِمَن الَْغّ َل إِْكَراهَ ِف ادّلِيِنۖ  قَْد تَبنَيَّ
ما تساق لالستدالل عىل التّسامح الّديني يف اإلسالم مع غري املسلمني.

مع اعرتاف الباحثتني بهذه الحقيقة نراهام كعادتهام تشّككان يف ذلك، باإلحالة 

الذين  القرشيني  إىل  موّجهٌة  وأنّها  مختلفٍة،  بطريٍقة  اآليات  فرّست  تفاسري  عىل 

استهزؤوا بتوحيد محمد كتفسري مقاتل، وتفسري ابن كثري، ومن املراجع التي تحيلنا 
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ويف  أحمد]]]،  لشهاب  شيطانية(  )آيات  بعنوان  نفسها  املوسوعة  يف  مقالة  إليها 

إلحدى  كعنوان  الشيطانية(  )اآليات  رشدي  سلامن  املدعو  كتاب  عنوان  اعتامد 

مقاالت املوسوعة، فيه ما فيه!!!

 وتستنتج الباحثتان: »أّن إحصاء التّفاسري اإلسالميّة يكشف أّن تعّدد املعتقدات 

اإلنساين. وعمًوما  للوجود  لكّنه مقبوٌل كسمٍة ال غًنى عنها  ليس مقبواًل،  الّدينيّة 

ال يرى املفرّسون أّن القرآن يدعو إىل دخول اإلسالم بالقّوة، لكن من جهٍة أخرى 

بالعقاب  وعدوا  القرآن  برسالة  يبالون  ال  الذين  للسالم:  مزيّفٌة  دعوٌة  يوجد  ال 

باآلخرة.«]]]«

الّدين  باعتباره  لإلسالم،  دعوتها  يف  الّداللة  واضحَة  آياٍت  هناك  أّن  وتؤكّدان 

الّصحيح وتنبيهها بالبقاء عىل مسافٍة من أتباع األديان األخرى!

وتسوق املقالة آياٍت تعتربها األكرث شهرًة يف تحديد الّسلوك املناسب تجاه غري 

بْلِْغُه 
َ
ِ ُثمَّ أ َم الَّ ٰ يَْسَمَع َكَ ِجْرهُ َحتَّ

َ
َحٌد ِمَن الُْمْشِكنَِي اْسَتَجاَرَك فَأ

َ
املسلمني: ِإَوْن أ

ُهْم قَوٌْم َل َيْعلَُموَن، )سورة التوبة، اآلية 6(. نَّ
َ
َمَنُهۚ  َذٰلَِك بِأ

ْ
َمأ

ُ َورَُسوُلُ  َم الَّ ِ َوَل بِاْلَوِْم اْلِخرِ َوَل ُيَّرُِموَن َما َحرَّ ِيَن َل يُْؤِمُنوَن بِالَّ قَاتِلُوا الَّ
َوُهْم  يٍَد  َعْن  ْزَيَة  اْلِ ُيْعُطوا   ٰ َحتَّ الِْكَتاَب  وتُوا 

ُ
أ ِيَن  الَّ ِمَن  اْلَّقِ  دِيَن  يَِديُنوَن  َوَل 

َصاِغُروَن، )سورة التوبة، اآلية 29(.
أما اآليات التي اعتربت أقل تكراًرا يف االستشهاد: 

.َورَِضيُت لَُكُم اْلِْسَلَم دِيًنا :)3 سورة املائدة، اآلية( 

.َذٰلَِك ادّلِيُن الَْقّيُِم :)30 سورة الروم، اآلية(

ِتَ يَوٌْم َل َمَردَّ 
ْ
ْن يَأ

َ
قِْم وَْجَهَك لدِّلِيِن الَْقّيِِم ِمْن َقبِْل أ

َ
 )سورة الروم، اآلية  :)43فَأ

.ُعوَن دَّ ِۖ  يَوَْمئٍِذ يَصَّ َلُ ِمَن الَّ

]]]- انظر موسوعة القرآن ليدن، م.س، ج4، صص ]536-53

]2]- موسوعة القرآن ليدن، م.س، ج4، ص5]4 العمود )ب (
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يُن الَْخالُِصۚ  َوالَِّذيَن اتََّخُذوا ِمْن ُدونِِه أَْولَِياَء   )سورة الزمر، اآلية  :)3أاََل لِلَِّه الدِّ

بُونَا إىَِل اللَِّه ُزلَْفٰى إِنَّ اللََّه يَْحكُُم بَْيَنُهْم يِف َما ُهْم ِفيِه يَْخَتلُِفوَن  َما نَْعُبُدُهْم إِالَّ لُِيَقرِّ

.اٌر ۗ إِنَّ اللََّه اَل يَْهِدي َمْن ُهَو كَاِذٌب كَفَّ
بَِما  ِشَيًعا ۖ ُكُّ ِحزٍْب  َوَكنُوا  قُوا دِيَنُهْم  فَرَّ ِيَن  ِمَن الَّ الروم، اآلية 32(:    )سورة 

.يِْهْم فَرُِحوَن دَلَ
 .ِ ٰ َل تَُكوَن فِتَْنٌة َوَيُكوَن ادّلِيُن ِلَّ  )سورة البقرة، اآلية  :)[93َوقَاتِلُوُهْم َحتَّ

ْهَل الِْكَتاِب َل َتْغلُوا ِف دِينُِكْم َوَل َتُقولُوا َعَ 
َ
 )سورة النساء، اآلية ] :)[7يَا أ

. ِ إِلَّ اْلَقَّ الَّ
ْهَل الِْكَتاِب َل َتْغلُوا ِف دِينُِكْم َغرْيَ اْلَّقِ َوَل 

َ
)سورة املائدة، اآلية  :)77قُْل يَا أ

.بِيِل َضلُّوا َكثرًِيا َوَضلُّوا َعْن َسَواءِ السَّ
َ
ْهَواَء قَْوٍم قَْد َضلُّوا ِمْن َقبُْل َوأ

َ
تَتَّبُِعوا أ

وتذكر بعض اآليات التي يتوقّف عند داللتها عىل هذا املّدعى من ذلك: 

ِ!!! )فام عالقة  فٌَة ِف دِيِن الَّ
ْ
ُخْذُكْم بِِهَما َرأ

ْ
 )سورة النور، اآلية  :)2َوَل تَأ

اآلية باملوقف من اآلخر!!

لسان  عىل  وهذه   ،دِيَنُكْم َل  ُيَبّدِ ْن 
َ
أ َخاُف 

َ
أ إِّنِ   :)26 اآلية  غافر،  )سورة 

فرعون يف التّحريض عىل الّنبي موىس! 

عن  يفصح  القرآن  أّن  اآليات  هذه  من  الكاتبتان  تنستنج  األحوال،  كّل  يف  و 

يحّث  كتبهم، وهو  وّحرفوا  دينهم  غالوا يف  فهم  الكتاب،  أهل  موقٍف سلبيٍّ من 

املسلمني عىل البقاء عىل مسافٍة منهم، بل محاربتهم عند الرّضورة. واملوقف هو 

املوقف، مع اآلخرين من غري املسلمني.

مبثابة  كانا  الّنسخ(  ومبدأ  املتأّخرة  )التّفاسري  اثني  عاملني  أّن  الباحثتان  وتعترب 

العدسات التي ينظر من خاللهام إىل القرآن، وتكرّس بذلك املوقف التّقليدّي تجاه 

غري املسلمني، ورّوجت هذه الثّقافة يف أوساط املسلمني.
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وهنا تؤكّد الباحثتان عىل البون الفاصل بني أحكام القرآن والتّفاسري: وترضب 

لذلك مثااًل وهو تنصيص القرآن عىل أّن غري املؤمنني يف اآلخرة هم الذين يعاقبون، 

وإرصار املفرسيني املتأّخرين عىل تصنيف كّل غري املسلمني يف هذه الخانة، حتّى 

أهل الكتاب، ماّم شّجع عىل تحميل القرآن موقًفا عدائيًّا من غري املسلمني عموًما، 

بل ومن املسلمني غري الصالحني. 

أمام  نفسه  سيجد  أنّه  يظّن  حينام  القارئ،  توقّع  يخيب  املقال  خامتة  ويف 

طغت  التي   والرتّددات  الغموض  أنهكه  أن  بعد  واضحٍة،  ونتائج  استخالصاٍت 

عىل البحث كلّه، وبعد أن أرهقته تداخالت املواضيع وتشابكها، وبعد أن حرّيته 

خطوات الباحثتني بني إقدام، وإعراض، بني نفي فكرة يف مكان وإثباتها يف مكان 

آخر، والتّوقّف يف محطّة ثالثة !! 

ولكن، يا خيبة املسعى !! حتى الخامتة التي كّنا نأمل فيها كّل هذا  االنقشاع، 

والتي  الجديدة،  القضايا  من  مزيٍد  عىل  إالّ  فيها  نعرث  مل  واملوقف،  الّرأي،  وجالء 

الخامتة لقضيّة  املرتّدد والغامض والجديل: فقد تعرّضت  بنفس األسلوب  عولجت 

اعتبار اإلسالم دين العرب، وربطتها بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب بناء 

َما الُْمْشُِكوَن َنٌَس فََل َيْقَرُبوا الَْمْسِجَد  ِيَن آَمُنوا إِنَّ َها الَّ يُّ
َ
عىل نجاسة املرشكني: يَا أ

ُ ِمْن فَْضلِهِ إِْن َشاَء ۚ  اْلََراَم َبْعَد َعِمِهْم َهَٰذا ۚ ِإَوْن ِخْفُتْم َعيْلًَة فََسوَْف ُيْغنِيُكُم الَّ
َ َعلِيٌم َحِكيٌم، )سورة التوبة، اآلية 28(.!!!! إِنَّ الَّ

كام تطرّقت إىل قضيٍّة جديدٍة ثالثٍة: املسيحيون العرب والّنظرة إليهم، وكيف 

الذي حصل بني  التاّمهي  بناًء عىل  الجزية؛ ألنّهم عرُب  العرب  املسيحيون  رفض 

عريب ومسلم.

ويف األخري تُعيد الفكرة نفسها عن تواجد اليهود والّنصارى يف املناطق اإلسالميّة 

املانويني،  ما،  حّد  وإىل  ذّمة،  أهل  محميٍّة:  دينيٍّة  كأقلّياٍت  بالعربية،  الّناطقة 

والزرادشتيني.
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أّما بالنسبة لوضع غري املسلمني يف البالد غري العربية، فتُعيد الباحثتان الحديث 

عن تجربة الهندوس، وكيف وّسع املسلمون حامية الّدولة لهم، مقابل دفع الجزية. 

وتستنج املقالة، إنّه ووفًقا  للتمييز القرآين بني املسلمني وغري املسلمني وللتوصية 

اإلسالميّة،  البالد  يعيشوا يف  أن  لهؤالء  املسلمن، سمح  بالتّسامح مع غري  القرآنيّة 

ولكن بصفة مواطنني من الّدرجة الثّانية: 

In keeping with the quranic differrntiaion between Muslims and 

non Muslims,

and also with the q u ranic   injunctions of tolerance for non-

Muslims, these non-Muslims have been allowed to live in Islamic 

lands ,albeit as ”second class“citizens[[[.

التّاريخ ما زال مسستمرّا يف تشكيل  الباحثتان املقالة بالتّأكيد عىل أّن  وتنهي 

فهم القرآن وتفسريه، وأن األحداث الكربى التي شهدها العامل اإلسالمي، كالحروب 

الصليبيّة، واالستعامر، وقيام دولة إرسائيل، والهجمة االمربياليّة الغربيّة... تؤثّر يف 

توّجهات املفرّسين املسلمني املعارصين، فيعتربون أّن اآليات التي تبدي تسامًحا 

مع غري املسلمني منسوخٌة باآليات التي تتضّمن أحكاًما أشّد قسوًة.

]]]- موسوعة القرآن، م.س، ج4، ص 7]4 العمود )أ(



548
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متهيد

هذا الفصل مخّصٌص للّنقد، والّنقد عمليٌّة تتطلّب رؤيًة واضحًة يف التّعاطي مع 

ا موسوعيًّا انبنى عىل خلفيٍّة غربيٍّة يف دراسة  الّنّص بني أيدينا، خاّصة إذا كان نصًّ

»تبعرث  هي  الّنقديّة،  القراءة  هذه  يف  تواجهنا  التي  والّصعوبة  القرآين.  املضمون 

املقالة وتشتّتها« رغم التّناسق األّويل الذي يبدو للوهلة األوىل، فقد يتوّهم القارئ 

يف قراءٍة أوىل أنّه أمام نصٍّ محكٍم، تشّد مفاصله وحدٌة  منطقيٌّة، ورؤيٌة واضحٌة، 

ومساٌر تسلسيلٌّ يقود إىل الّنظريّة القرآنيّة حول املوضوع )التّعّدديّة الّدينيّة(. 

وتنّوع  البيبليوغرايف،  الرّثاء  إىل  االلتفات  مع  االنطباع،  هذا  أكرث  يغريه  وقد 

املصادر، فقد عّجت الئحة املراجع بعرشات املنابع األّوليّة والثّانويّة. 

فاملقالة كام رأينا يف الفصل الثاين تبدأ من دراسة املفردات املرتبطة بالّدين يف 

القرآن، ثّم استعراض للمجتمعات الّدينيّة التي تحّدث عنها، فتحليٌل للعالقات بني 

التّعّدديّة  حول  القرآنيّة  الّنظريّة  فاستكشاُف  الّدينّي،  وتفاعلها  املجتمعات  هذه 

وكيفيّة توجيه سلوك املسلم نحو املوقف من األديان األخرى. 

لكن القراءة الفاحصة للمقالة، تجعل القارئ يتفاجأ بالكّم الهائل من املشكالت 

يستبّد  الذي  والتاّليش،  التّشتّت  واملنهجيّة، ويصطدم بحجم  الّشكليّة واملضمونيّة 

العديدة، واألفكار  ّالرّتّددات  !!!، وكم  املقالة مرّة بعد أخرى  يُعيد قراءة  به وهو 

الكثرية عىل مصادر غربيٍّة  املقالة. واإلحاالت  أكرث من مقطع من  تتكّرر يف  التي 

بالخصوص، والتي تشّوش ذهن القارئ أكرث مامّ تساعده عىل فهم املطالب، ومام 

إىل  مسألٍة  من  الفجائيّة  واالنتقاالت  الكثرية،  االستطرادات  هو  تعقيًدا  األمر  زاد 

أخرى، مبناسبٍة وبدونها، والتي تعقد بدورها عمليّة الفهم واملتابعة. 

هذا الكّم الهائل من املشاكل التي يتحّسسها القارئ بعد القراءة التّحليليّة للمقالة، 

تبعث إىل الحرية والتّساؤل: هل نستطيع فعاًل أن ننقد املقالة نقًدا علميًّا موضوعيًّا؟؟
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قد يبدو الّسؤال مستغربًا، يف سياق الّرؤية التّقليديّة لدراسة اإلرث االسترشاقي، 

والّدراسات القرآنيّة الغربيّة؛ ألّن هذا اإلرباك الّشكيّل عىل األقل يف هذه األعامل، 

ميثّل فرصًة لالنقضاض الّنقدّي، وإبطال هذه الطروحات، والتّشهري به،ا ومبجانبتها 

للمعايري العلميّة التي تّدعيها.

األكادمييّة،  واملصداقيّة  الّنقاش،  يف  العلميّة  الّضوابط  عىل  حرصنا  ولكن   

واألخالق البحثيّة، التي قد يكون اآلخر مل يلتزم بها، هي التي تدعونا إىل التّساؤل، 

ُكونُوا  آَمُنوا  ِيَن  الَّ َها  يُّ
َ
أ يَا  ثقافتنا اإلسالميّة:  أدٌب قرآينٌّ رفيٌع قامت عليه  وهو 

لَّ َتْعِدلُوا ۚ اْعِدلُوا ُهَو 
َ
ٰ أ ِ ُشَهَداَء بِالْقِْسِط ۖ َوَل َيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَْوٍم َعَ اِمنَي ِلَّ قَوَّ

َ َخبرٌِي بَِما َتْعَملُوَن، )سورة املائدة، اآلية 8(. َ ۚ إِنَّ الَّ قَْرُب لِلتَّْقَوٰىۖ  َواتَُّقوا الَّ
َ
أ

إّن الّدعاية الكبرية لهذه املوسوعة، والّصدى الكبري الذي القته، واعتبارها أهّم 

عمٍل أكادمييٍّ غريبٍّ أُنجز حول القرآن الكريم يف مرحلتنا املعارصة، يدعونا ملقاربة 

الّنقد بحذٍر ودقٍّة، خاّصة وأّن إحدى كاتبتي املقالة: رئيسة تحرير املوسوعة. وما 

اشتهرت به من تخّصٍص يف الّدراسات القرآنيّة وسمعة أكادمييّة يف هذا املجال. 

وال نريد أن نعطي  يف هذا التّمهيد انطباًعا سلبيًّا للقارئ، فاملقالة التخلو من 

هذا  سياق  يف  عليها  الّضوء  وتسليط  إبرازها  املوضوعيّة  علينا  تفرض  قّوة،  نقاط 

الفصل. ولكن أردنا أن، نضع القارئ أمام بعض الّصعوبات الّشعوريّة والعلميّة التي 

لنا فيام  الّنقديّة، لعّل ذلك يكون عذًرا  القراءة  واجهتنا، ونحن عىل أعتاب هذه 

أخطأنا، أو قرصنا، أو أغفلنا.

عن  مبنأًى  التقييم،  هذا  لعرض  مّنا  ومحاولة  الّنقديّة،  القراءة  لهذه  وتنظياًم 

التّشابك، والتّداخل الذي اتّسمت به املقالة نفسها، وحتى النقع يف املحذور نفسه، 

واألكادميّي:  العلمّي  الّنقد  أبعاد  االعتبار جميع  بعني  يأخذ  نقديًّا  مساًرا  اعتمدنا 

الّشكل، واملضمون، واملنهج، من جهة، ويُراعي التّسلسل الذي قامت عليه املقالة 

وتقويم  لنقد  األّول  املبحث  فكان  أجزائها،  وتوازن  وبنيتها،  األربع،  خطواتها  يف 

بحث املفردات، واملبحث الثاين لنقد وتقويم أطروحات الباحثتني حول املجتمعات 
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الّدينيّة وتفاعالتها، وخّصص املبحث الثالث لتقويم اإلجابة عن الّسؤال: هل ميكن 

أن نستنتج من القرآن موقًفا من التّعّدديّة الّدينيّة؟ وأّما املبحث الرّابع فيتصّدى 

والّسياقات االسترشاقيّة  املقالة  التي قامت عليها  املتوارية  الفرضيّات  الستكشاف 

ملنهجها. 

املبحث األول: نقد وتقويم بحث املفردات القرآنّية

مّر بنا يف املباحث السابقة أّن مقالة التّعّدديّة الّدينيّة تتألّف، إضافة إىل املقّدمة 

والخامتة، من أربعة أجزاٍء أساسيٍّة )املفردات القرآنيّة، املجتمعات الّدينيّة، التّفاعل 

بني املجتمعات، نظريّة القرآن وتوجيه سلوك املسلم اتّجاه األديان األخرى(.

يف هذا املبحث: نسوق الرّدود واإلشكاالت التي سّجلناها عىل األفكار والنتائج 

التي أوردتها الباحثتان حول املفردات القرآنيّة. 

يف البداية، ال بّد من اإلشارة إىل أّن مقّدمة املقالة تضمّنت نقاطًا عّدة تستوجب 

التّوقّف والتّأّمل: 

أّواًل: فمن املفارقات أن تبدأ املقالة حول التّعّدديّة بالحديث عن خامتيّة اإلسالم، 

واٍع  »إدراٌك  ذلك  وترى يف  املسلمني،  عقيدة  الّديانات يف  تختم  نبّوة محمد  وأّن 

بالرّساالت الّسابقة«، مع أّن أنصار التّعّدديّة يرون )والباحثتان من الواضح أنّهام 

تتبّنيان التّعّدديّة الّدينيّة وتدافعان عنها( يف فكرة الخامتيّة رفًضا للتّعّدديّة وتكريًسا 

لالنحصاريّة الّدينيّة. 

ثانًيا: الفكرة الثّانية التي نسّجل احرتازنا ضّدها، الّربط املّدعى بني علم أسباب 

القرآن،  إليها  أشار  التي  األديان  مصاديق  تحديد  املفرّسين  ومحاوالت  الّنزول 

يعلم  وكلّنا  الكريم.  القرآن  يف  ذكرها  جاء  التي  للجامعات  االجتامعيّة  والهويّات 

أّن علم أسباب الّنزول ال يرتبط تأسيسه حرًصا بهذه القضيّة، وإّنا تطّور يف أجواء 

التّفسري واملفرّسين الذين كانوا يبحثون عن املناسبات التي نزلت فيها اآليات؛ ألّن 

تحديد املعنى الّدقيق لها يتوقّف عىل معرفة الّنزول، وقد اهتّم الفقهاء بهذا الفّن 
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الرتباط االجتهاد بأسباب الّنزول، وتحديد هل املراد من األحكام الواردة يف القرآن 

عموم اللّفظ أم خصوص الّسبب؟

ويذهب الّسيوطي يف تعريفه ألسباب الّنزول إىل إخراج الوقائع التّاريخيّة التي 

تحّدث عنها القرآن، ويحرص األسباب يف العلل املبارشة لنزول اآليات، يقول: »والذي 

يتحّرر يف سبب الّنزول أنّه ما نزلت اآلية أيّام وقوعه، ليخرج ما ذكره الواحدي يف 

سورة الفيل من أّن سببها قّصة قدوم الحبشة به، فإّن ذلك ليس من أسباب الّنزول 

يف يشٍء، بل هو من باب اإلخبار عن الوقائع املاضية،كذكر قّصة قوم نوح، وعاد، 

ومثود، وبناء البيت، ونحو ذلك.«]]] ولذلك ذكر يف فوائد أسباب الّنزول فوائد تعود 

نجد  وال  األحكام،  استنباط  يف  وللفقهاء  اآليات،  فهم  يف  املفرسين  لعموم  أساًسا 

فائدًة تعود لعلامء األديان يف هذا الّسياق. 

مجرى  لجريانه  الفّن،  هذا  وراء  من  طائل  ال  أّن  زاعٌم  زعم  السيوطي:  يقول 

التاريخ، وأخطأ يف ذلك، بل له فوائد: 

منها: معرفة وجه الحكمة الباعثة عىل ترشيع الحكم، 

منها: تخصيص الحكم عند من يرى العربة بخصوص السبب 

ميكن  ال  الواحدي  قال  اإلشكال.  وإزالة  املعنى  عىل  الوقوف  ومنها:  ومنها.... 

تفسري اآلية دون الوقوف عىل قّصتها وبيان نزولها «]]].

التّعّدديّة،  عن  البحث  مرّبرات  لتقديم  الباحثتان  سعت  أيًضا  املقّدمة  ويف 

فطرحتا خمس مرّبراٍت، مل تعرضاها عرًضا حياديًّا، بل ضمن إشاراٍت خطريٍة بعيدٍة 

كّل البُعد عن روحيّة باحٍث يريد أن يستكشف الّنظريّة القرآنيّة، وال يوّجه اآليات 

ألفكاره املسبقة، فهذه التضمينات ال نجد لها تفسريًا يف مقّدمة املقالة سوى أنّها 

محموالٌت، يُلقى بها عىل كاهل القارئ لتوجيه مساره يف فهم اآليات واستنطاقها، 

]]] -  السيوطي، جالل الدين: اإلتقان يف علوم القرآن، ط]، دمشق، مؤسسة الرسالة نارشون، 2008، ص 76.               

]2]- م.ن، ص ]7. 
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وهي من جهٍة ثانيٍة تفضح االنحياز املسبق لتوّجهاٍت تفسرييٍّة محّددٍة يف التّعاطي 

مع اآليات القرآنيّة.

عىل  بالتّنبيه  ونكتفي  )راجع(،  السابق  الفصل  يف  الخمس  املرّبرات  ذكرنا 

التّضمينات الخطرية التي ستنعكس عىل تحليالت املقالة ونتائجها: 

أ- الرّتاث اإلسالمي ال يعرف معرفًة واقعيًّة بالّدين الوثني العريب، بل القرآن ال 

يجادل فعاًل وثنيني، بل هم عىل درجٍة ما من التّوحيد.

ب- تأثّر القرآن الكريم بالرّتاث املسيحي واليهودي )التأثري التوحيدي(.

التي يتحّدث  الفئات املسيحيّة واليهوديّة  الكبري بني اإلسالم وبني  التّشابه  ج- 

عنها القرآن يف بيئته 

كانت  التي  الّدينيّة،  املجموعات  عن  كافيًة  معلوماٍت  القرآن  لنا  يقّدم  ال  د- 

تسكن بيئته، ولذا علينا أن نعالج هذا الّنقص بالعود إىل بعض الّدراسات يف هذا 

ولنا   .Rubin كاملسترشق املسترشقني،  دراسات  بالطّبع عىل  تحيلنا  املجال، وهي 

عودة لهذه األسس التي بنيت عليها الكثري من أفكار املقالة.

1. تنويع املصطلحات: شكليًّا، يعّد العمل االستقصايئ ملفردات القرآن الكريم 

املرتبطة باإلسالم واألديان، خطوًة مهّمًة يف سياق البحث عن املوقف القرآين من 

املفردات  بكّل  اإلحاطة  يف  املقالة  نجحت  مدى  أّي  إىل  الّدينيّة.ولكن  التّعّدديّة 

القرآنيّة؟ وهل ّصنفتها تصنيًفا علميًّا دقيًقا؟ وهل ُوفّقت يف استنطاق دالالت هذه 

األديان  من  القرآين  املوقف  تقريب  يف  العمل  هذا  فعاًل  ساعد  وهل  املفردات؟ 

األخرى والتّعّدديّة الّدينيّة؟

ال يوجد أساٌس واضٌح يف تصنيف املصطلحات القرآنيّة، وإّنا وزّعتها الباحثتان 

إىل أربع مجموعات: 
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- املصطلحات العاّمة: دين، ملّة، عبادة

- املصطلحات املستحسنة من القرآن: إسالم، حنيف، رشيعة. 

الّذّمة من  الكتاب وأهل  الرّصاع: أهل  الّتسامح أو  - املصطلحات املّعربة عن 

جهة، وحزب وشيع من جهة أخرى.

يف  البحث  ففي  التّصنيف،  بهذا  األخري  إىل  متمّسكتني  تبدوان  ال  والباحثتان 

مصطلح: )األحزاب، الشيع( نراهام تعرضان تصنيًفا آخر، قد يبدو منطقيًّا أكرث من 

التّصنيف الذي اعتمدتا عليه أّواًل: وهو ما أشارت إليه بالقول: »باإلضافة إىل دالئل 

والّسلبيّة  مؤمن(،  مسلم،  حنيف،  كتاب،  )أهل  عموًما  اإليجابيّة  بالدين  االلتزام 

)مرشك(، واملحايدة )ذمة، ملة(، وكذلك الجامعات الّدينيّة التي يسّمى أتباعها يف 

القرآن )اليهود، النصارى، املجوس، الصابئة(، ومثّة عدٌد قليل من املصطلحات التي 
تشري إىل انقسامٍت بني أتباع الدين الواحد...]]]

عالقة  بيان  يف  خاّصًة  تكراًرا،  كثريًة  وأحيانًا  املطالب  يف  تشابًكا  سرنى  ولذلك 

هذه املفردات بعضها ببعض، وكذلك  تداخلها مع مسائل املقطع الثاين من املقالة 

)املجتمعات الّدينيّة(، فكان األحرى بالكاتبتني أن تدقّقا أكرث يف العنونة والتّقسيم 

حتى ال نقع يف هذا املحذور.

2. دالالت املفردات وغياب مصادرها: إذا دقّقنا يف مصادر املقالة، ال نعرث عىل 

القرآنيّة  املكتبة  ثراء  القرآين، فرغم  القرآن، واالصطالح  مصادَر أصيلٍة يف مفردات 

عىل هذا الّصعيد، مل تعتمد الباحثتان عىل املعاجم، وكتب املفردات املعهودة يف 

تنقيح دالالت املفردات، فقد التفت العلامء من بواكري تاريخ التّدوين والتّصنيف 

العلمّي ألهميّة البحث يف املصطلح القرآين: معاجم، مفردات، فرائد، غريب،... فهي 

رضوريٌّة لفهم اآليات واستنطاقها. 

ومن هنا ال يخلو تفسري من تفاسري القرآن )مهام كان االتّجاه التّفسريي أو املنهج 

]]]- موسوعة القرآن ليدن، م.س، ج4 ص403، العمود )ب(    
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التفسريي املعتمد( من بحٍث لغويٍّ أو اصطالحيٍّ أللفاظ القرآن الكريم، فهي الزمٌة 

وخزّانها،  املعاين  أوعية  فاأللفاظ هي  معانيها،  واستنطاق  اآليات  لوازم رشح  من 

باإلضافة إىل  املّفرس  اآليات، ولذلك كان من رشوط  وفهم دالالتها مقّدمة ملعاين 

إتقان اللغة العربيّة، يشرتط فيه اإلملام بغريب القرآن. وقد شبّه الرّاغب االصفهاين 

أّول  أّن  البناء: »وذكرت  اللنّب يف  إىل  كالحاجة  القرآن  إىل معاين مفردات  الحاجة 

اللّفظيّة،  العلوم  اللّفظيّة. ومن  العلوم  القرآن  ما يحتاج أن يشتغل به من علوم 

تحقيق األلفاظ املفردة، فتحصيل معاين مفرداته ألفاظه يف كونه من أوائل املعاون 

ملن يريد أن يدرك معانيه، كتحصيل اللنّب يف كونه من أوائل املعاون يف بناء ما يريد 

يرتبط  الحديثة، كالتّفسري املوضوعي،  التّفسرييّة  االتّجاهات  يبنيه«]]]. وحتى  أن 

ارتباطًا عضويًّا باملصطلح القرآين، ودالالت املفردات القرآنيّة.

وتستمّد هذه التّصنيفات جذورها ومرشوعيّتها من املأثور الّنبوّي حول رشح 

بعض املصطلحات أو تيسري معاين بعض األلفاظ: من ذلك: 

لََواِت  الصَّ َعَ  َحافُِظوا  تعاىل:  قوله  تفسري  يف  أقواٍل  من  الطربي  ذكره  ما   -

َلةِ الْوُْسَطٰي، )سورة البقرة، اآلية 238(. وما رواه من رواياٍت يف املقام، حيث  َوالصَّ
أورد فيام أورده أّن الّنبّي  قال: الصالة الوسطى صالة العرص«]]].

- ما جاء يف الدر املنثور: أخرج الطرباين عن ابن عباس: سأل رجل رسول الله 

نَْزْلَا َعَ الُْمْقتَِسِمنَي، )سورة الحجر، اآلية 90( 
َ
 أرأيت قول الله تعاىل: َكَما أ

اآلية  الحجر،  )سورة   ،ِعِضنَي الُْقْرآَن  َجَعلُوا  ِيَن  الَّ قال  والنصارى،  اليهود  قال 

]9(. ما عضني؟ قال: »آمنوا ببعض وكفروا ببعض«]]].

وقد يتساءل البعض كيف احتاج العرب إىل هذا البحث يف املفردات القرآنيّة، 

]]]- الراغب األصفهاين، ابو القاسم الحسني بن محمد : املفردات يف غريب القرآن، ال ط، ال م، مكتبة نزار مصطفى الباز، ال ت، ص4.    

]2]-  الطربي، محمد بن جرير: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تح: عبد الله الرتيك، ط]، القاهرة، هجر للطباعة، ]200، 

ج4، ص350.   

]3] - السيوطي، عبد الرحمن جالل الدين: الدر املنثور يف التفسري باملأثور، ال ط، بريوت، دار الفكر، 993]م، 4]4]هـ، ج5، ص 98.
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لََعلَُّكْم  َعَربِيًّا  قُْرآنًا  نَْزْلَاهُ 
َ
أ إِنَّا  مبنٍي؟  عريبٍّ  وبلساٍن  بلغتهم،  القرآن  نزل  وقد 

َتْعقِلُوَن، )سورة يوسف، اآلية 2(. 
والجواب عن هذا التّساؤل يكمن يف التّنبيه ملسألتني: 

أ_ »إّن عرب الجزيرة مل يكونوا متساوين يف فهم ألفاظ القرآن الكريم، الذي نزل 

بلغتهم، لتعّدد لهجاتهم، وتباعد قبائلهم، كام أومأ بذلك ابن قتيبة )ت276ه( فقال 

إّن العرب ال تستوي يف املعرفة بجميع ما يف القرآن الكريم من الغريب واملتشابه، بل 

 ،اِسُخوَن ِف الْعِلِْم ۗ  َوالرَّ ُ وِيلَُه إِلَّ الَّ
ْ
لبعضها الفضل يف ذلك عىل بعض َوَما َيْعلَُم تَأ

)سورة آل عمران، اآلية 7(، ويدّل عليه قول بعضهم: يا رسول الله إنّك لتأتينا بالكالم 

ا؟ فقال: إّن ريب علّمني فتعلّمت«]]]. عن كالم العرب ما ال نعرفه ونحن العرب حقًّ

ابتعدنا عن عرص  فكلاّم  الحاجة،  والتّاريخيّة عّمقت  االجتامعيّة  العوامل  ب- 

انفتاح املسلمني األوائل  أّن  الغموض. كام  املزيد من  الّنّص  الّنّص، واكتنف داللة 

الّسليقة  أثّر عىل  واللّغات األخرى،  والثّقافات  الّشعوب األخرى  مع إخوانهم من 

اللّغويّة، وأبعد الّناس أكرث عن جذور اللّغة األّم وبالغتها، ولذا نرى أّن التّصنيف 

ملعاجم القرآن وقواميسه تتصاعد وتريتها عرب األجيال، ومل تتوقّف إىل حّد اليوم.

ومن أشهر هذه املصّنفات يف تسلسلها التّاريخي، والتي تعود بداياتها الفعليّة 

إىل الّنصف األّول من القرن الثاين للهجرة، مع أوىل بوادر حركة التّدوين يف تاريخنا 

اإلسالمي، وتذكر املصادر بعض املصّنفات التي مل تصل إلينا كمسائل ابن العباس: 

- تفسري غريب القرآن لزيد بن عيل بن الحسني بن عيل بن أيب طالب )20]ه(: 

وهو يرتّب األلفاظ حسب ورودها يف املصحف.

- غريب القرآن ألبان بن تغلب )ت]4]ه(.

]]]- الحجييل، عبد الرحامن: املعاجم املفهرسة أللفاظ القرآن الكريم، الط، املدينة املنورة، الجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، 

ال ت، ص 266.     
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- تفسري غريب القرآن لعبدالله محمد بن مسلم بن قتيبة )286ه( وهو مرتّب 

أيًضا حسب ترتيب الّسور يف القرآن.

- غريب القرآن ملحمد بن عبد العزيز السجستاين)ت330ه( ويسّمى الكتاب 

بنزهة القلوب، وهو يرتّب األلفاظ ترتيبًا هجائيًّا دون تجريد الكلامت من الزّوائد.

- املفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين )ت502ه( وهو يرتّب الكلامت 

هجائيًّا  بحسب أصولها.

- تفسري غريب القرآن الكريم: ملحمد بن  أيب بكر الرازي )ت668ه(.

- مجمع البحرين ومطلع النريين يف تفسري غريب القرآن والحديث الرشيفني 

لفخر الدين محمد بن عيل الطريحي )ت058]ه(.

- غريب القرآن للشيخ نديم الجرس )ت 980]م(.

معجم  وهو  الزين.  عاطف  لسميح  الكريم  القرآن  ألفاظ  مفردات  رشح   -

ولذلك  له،  أساًسا  )468-548ه(  للطربيس  البيان  مجمع  تفسري  اعتمد  للمفردات 

سامه »مجمع البيان الحديث«.

أعدادها  فإّن  وإاّل  العصور،  عرب  القرآن  مفردات  مصّنفات  من  ناذج  وهذه 

بالعرشات إن مل تكن باملئات.

ويف العقود األخرية تنّوعت التّصنيفات، يف الفهارس والكّشافات لأللفاظ واآليات 

القرآنيّة، واتّخذت أشكااًل عديدًة أحىص أهّمها بعض املؤلّفني واملصّنفني]]].

ولقد تعّمقت الحاجة وازدادت إىل وضع فهارس أللفاظ القرآن ومعانيها، وإىل 

كّشافات موضوعيٍّة آليات القرآن الكريم،  تسّهل للباحثني الوصول إىل آيات الكتاب 

بسهولٍة يف مختلف املوضوعات، فاتّجهت عناية املسلمني واملسترشقني يف الثلث 

آياته، وتطّور  القرآن وأطراف  القرن العرشين إىل وضع فهارس أللفاظ  األّول من 

]]]- انظر: مختار عمر، أحمد: مقدمة املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن وقراءاته، ط]، سطور، 2002.
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عينها،  املجاالت  تخّصصيٍّة يف  كّشافاٍت  تأليف  بلوغ  إىل  املجال  التّصنيف يف هذا 

كاألعداد والنباتات واصطالحات االقتصاد، وسنن التاريخ واملجتمع،....

الفهارس  التألفيّة، وتطوير منهجيّات  الحركة  وقد ساهم املسترشقون يف هذه 

واملوضوعي:  اللّفظي  بنوعيها  القرآنيّة  الكشافات  مجال  يف  خاّصة  القرآنيّة، 

يف  الفرقان  نجوم  كتابه  يف   )[870-[802( فلوجل  جوستاف  األملاين  كاملسترشق 

أطراف القرآن، وهو كشاف لفظي، وقد وقع صاحبه يف أخطاء كثريٍة نتيجة اعتامده 

عىل نسخٍة من القرآن فيها أخطاء يف ترقيم اآليات ورؤوسها، حتى إّن األستاذ محمد 

فؤاد عبد الباقي )882]-967](، عندما أراد أن يرتجم كتاب نجوم الفرقان وجد 

فيه اضطرابًا كبريًا يف الرّتقيم، فاستعاض عن ذلك بتأليف كتابه املشهور »املعجم 

املفهرس أللفاظ القرآن الكريم«. 

     ومن أعامل املسترشقني املهّمة يف كشافات القرآن حسب املوضوعات كتاب 

تفصيل آيات القرآن الحكيم  للمسترشق الفريس جول البوم )806]-876](، وقد 

ترجمه للعربية محمد فؤاد عبد الباقي أيًضا.

3. معاين املفردات واالختالطات: يسّجل املتابع للبحث الّداليل ملفردات القرآن 

ومصطلحات  واملستحسنة،  )العاّمة،  األوىل  الثاّلث  املجموعات  مصطلحات  حول 

التّسامح أوالرّصاع( التي تضّمنتها مقالة التّعّدديّة الّدينيّة، يسّجل مالحظاٍت عديدًة: 

-لفظ الدين: من أكرث األلفاظ العاّمة شيوًعا يف الّنّص القرآيّن، ويبدو أّن الباحثتني، 

وإن اعرتفتا بالتّنّوع الّداليّل ملفردة الدين يف اللغة العربيّة، فقد اتّسمت دراستهام 

املعاجم  الواسع يف  التّنّوع  نتيجة  لهام عذًرا  كّنا قد نجد  والتّجزئة، وإن  باالنتقاء 

القاموس  إىل  يرجع  »فالذي  ذلك:  إىل  دراز  الله  عبد  الّشيخ  أشار  وقد  اللّغويّة، 

الكلمة  أّن هذه  إليه  بيداء، ويخيّل  أو غريهام يضّل يف  العرب  أو لسان  املحيط، 

فالدين  املتناقضة:  بل  املتباعدة،  املعاين  فيام شئت من  استعاملها  يصّح  الواحدة 

هو امللك، وهو الخدمة، وهو العز، وهو الذل، وهو اإلكراه، وهو اإلحسان، وهو 

العادة، وهو العبادة، وهو القهر والسلطان، وهو التّذلّل والخضوع، وهو الطاعة، 
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وهو املعصية، وهو اإلسالم والتّوحيد، وهو اسم لكّل ما يعتقد به، أو كل ما يتعبّد 

الله به«]]]. ولحّل املشكلة أرجع الّدالالت اللغويّة إىل ثالثة اشتقاقاٍت لغويٍّة: دانه، 

ودان له، ودان به: 

_فإذا قلنا دانه: ديًنا: كان معناه ملكه وحكمه وساسه، ومن هذا القبيل قوله 

تعاىل: َمالِِك يَوِْم ادّلِيِن، )سورة الفاتحة، اآلية 4(، ويف الحديث »الكيّس من دان 

نفسه«، )الرتمذي(، أي حكمها وضبطها، ومنه اشتّق الديّان: الحكم والقايض.

-دان له: معناه أطاعه، فالدين هنا هو الخضوع، والطاعة، والعبادة، والورع، 

وكلمة الدين لله يصّح أن منها  كال املعنيني: الحكم لله أو الخضوع لله.

-دان به: ومعنى دان باليشء: ومعناه اتخذه ديًنا ومذهبًا أي اعتقده أو اعتاده، 

أو تخلّق به، فالدين عىل هذا هو املذهب أو الطريقة التي يلتزم بها املرء نظريًّا أو 

عمليًّا، ومن هنا يطلق عىل العقيدة، وكذلك عىل الّسلوك: نقول هذا دينّي وديديّن.

وبالتّدقيق يف هذا األصول االشتقاقيّة الثالثة للفظ، يالحظ التاّلزم بينها، فاملعنى 

الثّاين مالزٌم لألّول ومطاوع له: نقول: دانه فدان له أي قهره عىل الطّاعة فخضع وأطاع.

وكذلك املعنى الثالث ومالزمته للمعنيني األّولني: ألّن العقيدة أو العادة التي 

يُدان بها لها من الّسلطان عىل صاحبها ما يجعله ينقاد لها ويلتزم اتّباعها«]]].

اللّغويّة  للمدلوالت  االستقصائيّة  املحاولة  من هذه  نستخلصها  التي  والّنتيجة 

للفظ الدين: »إّن كلمة الدين عند العرب تشري إىل عالقة بني طرفني يعظّم أحدهام 

اآلخر ويخضعله، فإذا وصف به الطرف األّول كان خضوًعا وانقياًدا، وإذا وصف 

به الطرف الثاين كانت أمرًا وسلطانًا، وإذا نظر بها إىل الّرباط الجامع بني الطّرفني، 

]]]- دراز، محمد عبدالله: الدين، الط، مرص، الهنداوي، 6]20، ص 23.

]2]-انظر: الدراز، محمد عبدالله، الدين، م.س. 
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كانت هي الدستور املنظم لتلك العالقة أو املظهر الذي يعرب عنها«]]].

وغياب هذا الفهم العميق ملدلوالت لفظ »دين« واشتقاقاته يف اللّغة العربيّة، 

أوقع املقالة يف اشتباهات: 

إرجاع بعض معاين لفظ الّدين املمّحضة يف أصول اشتقاقها العريب، كام أرشنا 

إىل جذوٍر فارسيٍّة )العبادة( أو جذوٍر أكاديٍّة )الحكم( أو جذوٍر رسيانيٍّة )املعنني 

االثنني(!!! فقد أثبتنا أّن مادة )دين( بكّل استعامالتها عربيّة و«أّن ما ظّنه بعض 

املسترشقني من أنّها دخيلٌة معّربٌة عن العربيّة أو الفارسيّة يف كّل استعامالتها، أو 

العرب من كّل فضيلٍة  البُعد، ولعلّها نزعٌة شعوبيٌّة تريد تجريد  أكرثها بعيٌد كّل 

حتى فضيلة البيان التي هي أعّز مفاخرهم«]]].

يف  جذوٍر  إىل  العربيّة  األلفاظ  إرجاع  يف  املبنى  هذا  أصل  ملناقشة  عودة  ولنا 

اللّغات الرّشقيّة القدمية.

ب( من ذلك تعليل الّربط بني لفظ الدين )بكرس الدال( والدين )بفتح الدال( 

ين  بحمل معنى الدين عىل العبادة، وأّن العبادة هي إرجاع حّق الله، كام أن الدَّ

)بفتح الدال( يقتيض إرجاع املدين حّق الّدائن.

وهذا ينّم عن جهٍل بأصول االشتقاق يف اللّغة العربيّة، فكام بنّي الشيخ دراز أّن 

، والّدين )بفتح الدال( إلزاٌم والتزاٌم  الّدين )بكرس الدال( فيه إلزاٌم والتزاٌم معنويٌّ

الحّسيات  بني  التّفريق  تريد  حني  أنّها  التّصاريف  يف  سننها  من  والعربيّة   ، ماديٌّ

بقاء  مع  الكلمة  شكل  يف  بسيٍط  بتغيريٍ  تكتفي  قد  واحٍد  جنٍس  من  واملعنويات 

مادتها كام هي، مثل: العوج )بفتح العني( والِعوج )بكرس العني(؛ والخلق )بفتح 

والكرب  والباء(  الكاء  )بفتح  والكرب  والرؤيا؛  والرؤية  الخاء(؛  )بضم  والُخلق  الخاء( 

)بكرس الكاف وسكون الباء(]]].

]]]-انظر: الدراز، محمد عبدالله، الدين، م.س، ص32.

]2]-م.ن، ص.ن.

]3]- دراز، محمد عبدالله، الدين، م.س.
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ج_ الّربط بني الّدين واملروءة الجاهليّة: منساقتان مع هذا الهاجس االسترشاقي 

تربط  اإلسالم،  يف  اإليجابيّة  املعاين  لكّل  أخرى  مرجعيّة  عن  البحث  يف  املوروث 

الدين عموًما  لفظ  بني  هنا  الّربط  كان  )وإن  الجاهليّة  باملروءة  الّدين  الباحثتان 

لتهيئة  نخال ذلك متهيًدا  ولكّننا  واملروءة،  اإلسالمي خاّصة  الّدين  بني  واملروءة ال 

الخصوصيّة  عن  غافلتني  باألساس(،  املقصود  الثّاين  الّربط  لتّقبل  القارئ  ذهن 

اإلميانيّة واألخالقيّة للدين الجديد، الذي مل ينسف القيم العربيّة اإليجابيّة، كالّصرب 

والكرم والّشجاعة...ولكّنه أعاد بناءها ضمن رؤيته الكونيّة التّوحيديّة، ويف سياق 

رسالٍة عامليٍّة إميانيٍّة تخطّت الّنزعة القبليّة الّضيّقة واالستغراق الحيّس، يف متطلّبات 

الجسد والّشهوة، ومل ينكر اإلسالم هذا االستيعاب اإليجايب للمروءة العربيّة، ولكّنه 

أكّد باملقابل أنّه جاء ليتّممها »إّنا بُعثت ألمّتم مكارم األخالق«، ولذا قاد اإلسالم 

ثورًة ضّد القيم والعادات الجاهليّة املنكرة، وقد التفت املسترشق الياباين توشيهيكو 

إيزوتسو لهذه الخصوصيّة القرآنيّة للمفاهيم األخالقيّة، وأدرك طبيعة العالقة بني 

هذه املنظومة القرآنيّة وبني املروءة العربيّة يف زمن الجاهليّة: »رمّبا يتمثّل امللّمح 

أعلن  اإلسالم  أّن  القدمية يف  العرب  األخالقي يف جزيرة  الفكر  لتطّور  بروزًا  األكرث 

أخالقيًّة جديدًة مبنيًّة متاًما عىل اإلرادة املطلقة لله، بينام متثّل املبدأ الرّئيس للحياة 

األخالقيّة الجاهليّة يف التّقليد القبيل أو عادة أجدادنا«]]].

األلفاظ:  بقيّة  والحال ال يختلف كثريًا مع   4. اشتبهات يف سائر املصطلحات: 

 أّواًل: فلفظ »ملّة« أيًضا تبحث له الكاتبتان عن مرجعيٍّة رسيانيٍّة ليغدو دااًل عىل 

للوغس  معًنى  نجد  ال  املختّصة  املعاجم  إىل  بالعود  لكن  اليونانيّة!  يف  )لوغوس( 

تُشري  املعنى  واسعة  يونانيٌّة  كلمٌة  »فلوغوس  »ملّة«،  لفظ  ظاهر  مع  يستقيم 

أساًسا يف  سياق الّنقاش الفلسفّي إىل املبدأ أو البنية أو الّنظام العقالين، املفهوم 

الذي يُهيمن عىل يشٍء ما، أو مصدر ذلك الّنظام، الكلمة القريبة تعني »يقول«، 

»يخرب«، »يعترب«، لذا فإّن الكلمة التي كانت يف البدء كام ترد يف مستهّل إنجيل 

]]] -إيزوتستو، توشيهوكو: املفهومات األخالقية الدينية يف القرآن، تر: عيىس عيل العاكوب، ال ط، دمشق، دارنينوى، 6]20، 

ج2، ص09].
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القّديس يوحنا تعّد أيًضا لوجس. يرد الجذر يف الكثري من املركّبات اإلنجليزية، مثل: 
Biologie وEpisomologie وغريهام..]]]

القرآن:  اللّغويّة ومعاجم  املعاجم  واضًحا يف  معناها  نجد  ملّة  لفظ  وباملقابل 

ففي اللّغة: حّقق علامء اللّغة الجذر اللّغوي للفظ ملّة، فرأوا أّن األصل االشتقاقي 

ملفردة »ملّة« ميكن أن يكون:

- قول العرب هذا طريق  ممّل: أي مسلوك ومعلوم ]]].

الكتاب،  أمللت  امللّة  »وأصل  األصفهاين:  الراغب  يقول  الكتاب،  أمللت  من   -

ِي  ، )سورة البقرة، اآلية  ،)282فَإِْن َكَن الَّ ِي َعلَيْهِ اْلَقُّ قال تعاىل: َوْلُْملِِل الَّ

ْن يُِملَّ ُهَو فَلُْيْملِْل َوِلُُّه بِالَْعْدِل، )سورة 
َ
ْو َل يَْسَتِطيُع أ

َ
ْو َضعِيًفا أ

َ
َعلَيْهِ اْلَقُّ َسفِيًها أ

البقرة، اآلية 282(«]]].

ء رضبا من الَْعدو  ئْب عىل يَشْ -   أصل امللَّة يِف الَْعَربيَّة املّل َوُهَو أَن يعدو الذِّ

فسميت امللة ِملَّة الستمرار أَهلَها َعلَيَْها]]]،

ويف القرآن الكريم استخدام للجذر اللّغوي للفظ ملّة، من ذلك: 

َما ُنْمِل لَُهْم لَِيَْداُدوا  نُْفِسِهْم ۚ إِنَّ
َ
َما ُنْمِل لَُهْم َخرْيٌ ِل نَّ

َ
ِيَن َكَفُروا أ َوَل َيَْسَبَّ الَّ

إِثًْماۚ  َولَُهْم َعَذاٌب ُمِهنٌي، )سورة آل عمران، اآلية 78](.
ِصيًل، )سورة الفرقان، اآلية 5(.

َ
لنَِي اْكَتتََبَها فَِهَ ُتْمَلٰ َعلَيْهِ بُْكَرةً َوأ وَّ

َ
َساِطرُي اْل

َ
َوقَالُوا أ

َواْهُجْرِن َملِيًّا، )سورة مريم، اآلية 46( أي دهرًا وزمانًا طوياًل]]].

]]]- هودنرشد، تد: دليل اكسفورد  للفلسفة، تر: نجيب الحصادي، ال ط، ليبيا، املكتب الوطني للبحث والتطوير، ال ت، ج3، ص838.  

]2]- انظر: ابن منظور، )جامل الدين محمد بن مكرم (: لسان العرب، ال ط، بريوت، دارصادر، ال ت، مادة ملل.

]3]- الراغب األصفهاين، )ابو القاسم الحسني بن محمد (: املفردات يف غريب القرآن، ال ط، ال م، مكتبة نزار مصطفى الباز، ال 

ت، م.س، ص0]6.

]4]- قاله أبو الهالل العسكري يف الفروق

]5]- انظر: تفسري الطربي، وابن كثري، وامليزان.
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وأّما معاين االستعامل القرآين لنفس لفظ )ملّة(، فقد ذكرت املقالة أّن اللّفظ 

ورد يف القرآن 5] مرّة، منها 8 مرّات للحديث عن دين إبراهيم . ولنئ أصابت 

يف إحصاء عدد مرّات ورود اللّفظ يف القرآن، فقد وقعت يف اشتباٍه يف تعداد موارد 

الحديث عن ملّة إبراهيم، فقد ورد ذلك يف 7 آيات وهي: 

)سورة البقرة، اآلية 30]( _)سورة البقرة، اآلية 35](-)سورة آل عمران، اآلية 

اآلية  النحل،  ]6](-)سورة  اآلية  االنعام،  )سورة   -)[25 اآلية  النساء،  95(-)سورة 

23]( –)سورة الحج، اآلية 78(.

وأّما املوارد األخرى: فهي كاآليت: 

- ملّة قوم شعيب: فقط يف موردين ال يف أربعة مواضع كام جاء يف نّص املقالة]]]، 

وهام )سورة األعراف، اآلية 88( – )سورة األعراف، اآلية 89(.

- ملّة املرشكني زمن يوسف: وردت مرة: يف سورة يوسف، اآلية 37.

- ملّة آباء يوسف من األنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب: سورة يوسف، اآلية 38.

- ملّة اليهود والّنصارى: مورد واحد يف سورة البقرة، اآلية 20].

- ملّة قوم أصحاب الكهف: جاءت يف آية واحدة يف سورة الكهف، اآلية 20.

سورة  يف  واحد  مورد  يف  ومثود:  وعاد  نوح  السابقني:  األنبياء  قوم  ملل   -

.[3 إبراهيم، اآلية 

- ملّة كفار قريش: يف آية واحدة يف سورة ص، اآلية 7.

استخدم  امللّة  »لفظ  أّن  اّدعت  فاملقالة  والّدين:  امللّة  معنى  بني  الفرق  وأّما 

كمصطلٍح تقنيٍّ للداللة عىل الّدين«]]]، ولعلّها تقصد الجانب الطقويس والعميل يف 

الدين، بينام يقود التّدقيق يف الّدالالت اللّغويّة واالستعامالت القرآنيّة إىل فوارق 

]]]-راجع الفصل الثاين 

]2]-انظر: موسوعة القرآن، ليدن ج4، ص]40.
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أخرى أشار إليها بعض األعالم من ذلك: ما ذكره الجرجاين يف التّعريفات من أنّهام 

متّحدان ذاتًا ومختلفان باالعتبار، فإّن الرّشيعة من حيث إنّها تطاع تسّمى ديًنا، 

إليها يسّمى مذهب«  إنّها يرجع  إنّها تجمع تسمى ملّة، ومن حيث  ومن حيث 

]]]، وهو من أفضل وجوه التّفريق ومن مؤيّدات هذا الّرأي الّصلة االشتقاقيّة بني 

امللّة واملأل، هو جامعة من الّناس يجتمعون عىل رأي  فيمألون العيون رواء.«]]]، 

املأل،  امللّة يف سياٍق مشرتٍك مع لفظ  ويف بعض اآليات مام ذكرنا سابًقا جاء ذكر 

وا ِمْن قَوِْمهِ َلُْخرَِجنََّك  ِيَن اْسَتْكَبُ كاآلية )سورة األعراف، اآلية  :)88قَاَل الَْمَلُ الَّ

.َولَْو ُكنَّا َكرِهنَِي
َ
ْو َلَُعوُدنَّ ِف ِملَّتَِناۚ  قَاَل أ

َ
ِيَن آَمُنوا َمَعَك ِمْن قَْرَيتَِنا أ يَا ُشَعيُْب َوالَّ

ثانًيا: لفظ »األمة« يرد ذكره استطراًدا، مع أنّه من املفاهيم املركزيّة يف الثّقافة 

املستغرب  اإلغفال  املوسوعة؟؟؟ وهذا  له مدخاًل يف  نجد  ال  إنّنا  )حتى  اإلسالميّة 

ملصطلح األّمة شمل مفرداٍت ومصطلحاٍت قرآنيًّة مركزيًّة: كالتوحيد، والله، اإلمام، 

الشهادة، الطاغوت،...  وغريها من املفاهيم القرآنيّة الجوهريّة.

القرآن حول  املصطلحات يف  )دراسة  املطلب  املقالة ستنتهي يف ختام  أّن  مع 

الدين( إىل مركزيّة مفهوم األّمة يف املوقف القرآين من التّعّدديّة الّدينيّة: »ورغم 

أن القرآن يقّر بواقع تعّدد األديان فهو يؤكد أن هذا ما أراده الله ولو شاء الله 

لجعلهم أمة واحدة«، )سورة الشورى، اآليات 9-6(]]].

العبارات  كإحدى  العبادة،  عن  حديثهام  معرض  يف  الباحثتان  ذكرت  ثالًثا: 

الفكر  يف  العبادة  كلمة  أّن  الّدين،  للفظ  الّداليل  بالحقل  وثيًقا  ارتباطًا  املرتبطة 

اإلسالمي املتأّخر فرّست بعبادة اإلله الواحد واألركان الخمسة لإلميان اإلسالمي«]]]. 

واستشكلت عىل ذلك بالقول: »مع أّن الفرائض األخرى كالزواج والختان موجودة 

]]]-الجرجاين، عيل بن محمد: التعريفات، تح: ابراهيم األنباري، دار الريان للرتاث، الم، الت، مادة دين.  

]2]- الراغب األصفهاين، املفردات، م.س، ص 2]6.

]3]- موسوعة ليدن: م.س ج4 ص404.

]4]-، م.ن، ص.ن.
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يف كتب الرّشيعة«]]]. ويف هذه اإلشارة شهادة عىل الجهل الفاضح يف التّفريق بني 

العبادات والعقود واإليقاعات واألحكام، كام يقّسم الفقهاء الرّشائع اإلسالميّة«]]]. 

وخلط بني األعامل العباديّة الحّقة واألعامل التي فيها شائبة العبادة.

رابًعا: من االّدعاءات الغريبة للمقالة أّن معنى اإلسالم غري واضٍح، وأّن الحدود 

بني اإلسالم واإلميان غري بيّنٍة! ولذا تلجأ للمصادر االسترشاقيّة وإىل كتاب الخلفيّة 

الّروحيّة لربافمن لعلّها تجد ضالّتها، فتصل إىل تفسري اإلسالم بتحّدي املوت يف وجه 

الرّصاع مع األعداء، بينام يدّل اإلميان عىل األمن واالحتامء من القدر واملصري !! 

بهذه املحاولة الفّجة يحّول Bravmann لفظ اإلسالم من كلمٍة مفعمٍة مبعاين 

الّسالم والتّسليم لله إىل التّحّدي والرّصاع، ويلبس اإلميان معاين الخوف واالحتامء 

من املجهول، مع أّن اإلميان طريُق الطأمنينة: 

ِ َتْطَمئِنُّ الُْقلُوُب، )سورة  َل بِِذْكرِ الَّ
َ
ِۗ  أ ِيَن آَمُنوا َوَتْطَمئِنُّ قُلُوُبُهْم بِِذْكرِ الَّ الَّ

الرعد، اآلية 28(.

ولعّل األسباب التي أّدت إىل هذا الخلط العجيب: 

- االستناد إىل املصادر االسترشاقيّة يف تحقيق مفاهيم قرآنيٍّة أصيلٍة.

- عدم امتالك ثقافة قرآنيّة تفسرييّة عميقة. 

- عدم اعتامد املنهج املوضوعي الستكشاف الّدالالت القرآنيّة.

والخلط بني اإلسالم واإلميان: واإليهام بأّن املؤمن ميكن أن يقصد به كّل من آمن 

بالله، مبا فيهم أهل الكتاب. ولو عدنا لكتب املفرّسين، خاّصة تلك التي اعتمدت 

منهجيّة تفسري القرآن بالقرآن، وسعت للجمع بني مدلوالت اآليات والخروج يف جّل 

املوضوعات واملصطلحات بنظريٍّة متكاملٍة موّحدٍة، ملَا وقعت الباحثتان يف هذه 

]]]- موسوعة ليدن: م.س ج4 ص404.

]2]-انظر: كتاب رشائع اإلسالم: املحقق الحيل. 



565

التعّددّية الدينّي�ة والقرآن الكريم

الحرية واالضطراب والهتدتا إىل بياٍن واضٍح لحقيقة اإلسالم والفرق بينه وبني اإلميان، 

وقد يكون سبب هذا اإلرباك الخلط بني املنهجيّة التّفسرييّة واملنهجيّة الكالميّة، فال 

يخفى الجدال الواسع الذي حصل يف تاريخ الكالم حول حقيقة اإلميان، وهل أّن 

العمل جزٌء منه؟ وما حكم مرتكب الكبرية وهل تخرجه املعصية من حّد اإلميان؟ 

فكان االنقسام الحاّد بني املرجئة الذين ال يرون للعمل مدخليًّا يف اإلميان والخوارج 

الذين كّفروا مرتكب الكبرية، وقول املعتزلة باملنزلة بني املنزلتني، وذهب اإلماميّة 

واألشاعرة إىل فسق مرتكب الكبرية ال كفره.

يقول الّسيد الطبطبايئ: »..فإسالم اإلنسان له تعاىل هو وصف االنقياد والقبول 

منه ملا يرد عليه من الله سبحانه وتعاىل من حكٍم تكوينيٍّ من قدر، وقضاء، أو 

ترتّب  بحسب  مراتب  له  كانت  هنا  ومن  ذلك،  غري  أو  ونهٍي  أمٍر  من  ترشيعيٍّ 

اإلميان  من  لكلٍّ  »..إّن  قائاًل:  املراتب  هذه  إجامال  ويرشح  مبراتبها«]]]:  الواردات 

واإلسالم وكذا الرّشك والكفر مراتب مختلفة بعضها فوق بعض، فاملرتبة األوىل من 

اإلميان،  األوىل من  املرتبة  وتليه  والتّسليم ظاهرًا،  لسانًا،  الّشهادتني  إجراء  اإلسالم 

وهو اإلذعان مبؤّدى الّشهادتني قلبًا، وإجاماًل وإن مل يرِس إىل جميع ما يعتقد يف 

بعض  الرّشك من  مع  يجتمع  أن  الجائز  من  كان  ولذا  الحق،  االعتقاد  من  الدين 

ِ إِلَّ َوُهْم ُمْشُِكوَن، )سورة يوسف،  ْكَثُُهْم بِالَّ
َ
الجهات، قال تعاىل: َوَما يُْؤِمُن أ

اآلية 06](. وال يزال سالم العبد يصفو وينمو حتى يستوعب تسليمه لله سبحانه 

يف كّل ما يرجع إليه وإليه مصري كّل أمٍر، وكلاّم ارتفع اإلسالم درجًة ورقى مرتبًة كان 

اإلميان املناسب له اإلذعان بلوازم تلك املرتبة حتى سلم العبد لربّه حقيقة معنى 

وقضاء،  أمر،  من  ليشٍء  يسخط  فال  واالعرتاض،  الّسخط،  عنه  وينقطع  األلوهيّة، 

بالله  باليقني  اإلميان  إرادته، وبإزاء ذلك  وقدر، وحكم، وال يعرتض عىل يشٍء من 

وجميع ما يرجع إليه من أمر، وهو اإلميان الكامل الذي تتّم به للعبد عبوديّته«]]].

منها  مرتبة  كّل  وإزاء  لإلسالم  األربع  املراتب  هذه  امليزان  صاحب  فصل  وقد 

]]] - الطباطبايئ، محمد حسني: امليزان يف تفسريالقرآن، ط]، بريوت، دار التعارف، 997]، ج]، ص 296

]2]-م.ن، ج0]، ص85-84.
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هناك مرتبة لإلميان، يف تفسري اآلية 30] من سورة البقرة، واستعرض هذه املراتب 

مفّصاًل مبا يرفع هذا االلتباس الحاصل من الّنظرة التّجزيئيّة لآليات والتي يتداخل 
فيها معنى اإلسالم واإلميان، وهذا ما حصل للباحثتني عىل ما يبدو!]]]

إىل  املقالة  تحيلنا  »حنيف«  ملفردة  دراستها  يف  والرّسيانيّة:  الحنيف  خامًسا: 

 )Robin( املرجعيّة الرّسيانيّة. وتعرّب عن قلٍق وترّدٍد بني ترجيح املسترشق روبني

للجذر العريب )مال(، وبني محاولة )Hawting( يف إبراز التّعارض بني املعنى القرآين 

والجذر الرّسياين ]]].

وتجد ضالّتها يف مناقشة كرون )Crone( وكووك )Cook( ملصطلح الهاجريّة؛ 

إليجاد تفسري موضوعي بني األصل الرّسياين املزعوم للفظ )حنيف( وبني التّوحيد 

الجزيرة  الذين هاجروا من  الهاجرين هم يهوٌد عرٌب،  أّن  اإلبراهيمي]]]، فتّدعي 

العربية، وقد استعاروا لفظ الحنيف من األصل الرّسياين واستعملوه للّداللة عىل 

التّمسك بالدين اإلبراهيمي كوسيلٍة إلبراز فضيلٍة دينيٍّة تعرّب عن تخلّصهم من لوثة 

الذي  املبنى  أصل  يف  الكربويّة  املناقشة  ونؤّجل  تاريخهم]]].  سادت  التي  الوثنيّة 

الله(،  )إن شاء  الرابع  املبحث  إىل  الرّسيانيّة  اللّغة  اإلحالة عىل  املقالة يف  سلكته 

ونكتفي هنا باملناقشة الّصغرويّة بإثارة سؤالني فقط روًما لالختصار: 

التي أصابت يف إحصائها،  الباحثتان مليًّا يف اآليات االثنتي عرشة،  هل دقّقت 

(؛  املرشكني  من  أنا  )وما  الزمة  إىل  والتفتت  وحنفاء،  لفظ حنيف  تتضّمن  والتي 

حيث تكّررت هذه الاّلزمة يف 7 موارد من بني املوارد الثامنية التي جاءت يف سياق 

 : الحديث عن النبي إبراهيم

ْو نََصاَرٰى َتْهَتُدوا ۗ قُْل بَْل ِملََّة 
َ
-)سورة البقرة، اآلية  :)[35َوقَالُوا ُكونُوا ُهوًدا أ

.إِبَْراهِيَم َحنِيًفاۖ  َوَما َكَن ِمَن الُْمْشِكنَِي

]]]-انظر: الطباطبايئ، محمد حسني: امليزان يف تفسريالقرآن، ط]، بريوت، دار التعارف، ص298-296.

]2]-انظر: موسوعة ليدن، م.س، ص402 العمود) أ( 

]3]-انظر: موسوعة ليدن، م.س. ص.ن.

]4]-م.ن.
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انِيًّا َوَلِٰكْن َكَن  -)سورة آل عمران، اآلية  :)67َما َكَن إِبَْراهِيُم َيُهودِيًّا َوَل نَْصَ

.َحنِيًفا ُمْسلًِما َوَما َكَن ِمَن الُْمْشِكنَِي
ُ ۗ فَاتَّبُِعوا ِملََّة إِبَْراهِيَم َحنِيًفا َوَما  -)سورة آل عمران، اآلية  :)95قُْل َصَدَق الَّ

.َكَن ِمَن الُْمْشِكنَِي
ْهُت  ا تُْشُِكوَن إِّنِ وَجَّ -)سورة األنعام، اآلية 78 و  :)79قَاَل يَا قَوِْم إِّنِ بَرِيٌء ِممَّ

.نَا ِمَن الُْمْشِكنَِي
َ
رَْض َحنِيًفاۖ  َوَما أ

َ
َماَواِت َواْل ِي َفَطَر السَّ وَْجِهَ لذِلَّ

اٍط ُمْسَتقِيٍم دِيًنا قَِيًما  -)سورة األنعام، اآلية ] :)[6قُْل إِنَِّن َهَداِن َرّبِ إَِلٰ ِصَ

.ِملََّة إِبَْراهِيَم َحنِيًفاۚ  َوَما َكَن ِمَن الُْمْشِكنَِي
َحنِيًفا َولَْم يَُك ِمَن   ِ ًة قَانًِتا ِلَّ مَّ

ُ
-)سورة النحل، اآلية  :)[20إِنَّ إِبَْراهِيَم َكَن أ

.الُْمْشِكنَِي
ِن اتَّبِْع ِملََّة إِبَْراهِيَم َحنِيًفا ۖ َوَما 

َ
وَْحيَْنا إَِلَْك أ

َ
-)سورة النحل، اآلية  :)[23ُثمَّ أ

.َكَن ِمَن الُْمْشِكنَِي
وقد التفت توشيهوكو إيزوتسو إىل هذا التّضاد املفهومي بني الحنيف واملرشك، 

دالالت  تحديد  يف  واقعيًّا]]]  منًحى  نحى  ولذلك  الكريم،  القرآن  عليه  أكّد  الذي 

الحنفيّة، وقد ساقت الباحثتان رأيه يف نهاية الفقرة املتعلّقة مبصطلح حنيف. كام 

قّدم إيزتسو قراءًة تفصيليًّة لعالقة الحنفيّة بالّدين اإلبراهيمي يف الفصل الرّابع من 

كتابه "الله واإلنسان يف القرآن"]]].

فلامذا تجاهلت الباحثتان إجامع اللّغويني عرب التّاريخ واملفرّسين يف مختلف 

طبقاتهم عىل املعنى التّوحيدي للحنفيّة املنسجم مع الحقل الّداليل لآليات وبحثتا 

عن فرضيّاٍت غريبٍة كفرضيّة الهاجرية: 

وسنكتفي باإلحالة عىل أحد املعاجم املعارصة للمفردات القرآنيّة، والذي يتميّز 

]]]- إيزوتستو، توشيهوكو، املفهومات األخالقية الدينية يف القرآن، م.س. ص5]3.

]2] - إيزتسو، توشيهوكو، الله واإلنسان يف القرآن، تر: هالل محمد الجهاد، ط]، بريوت، املنظمة العربية للرتجمة، 2007.
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باالستقصاء يف كتب اللّغة والتّفسري للمفردات القرآنيّة: املعجم يف فقه لغة القرآن 

ورّس بالغته]]]، ففي الجزء الرّابع عرش من هذه املوسوعة )صدر منها إىل حّد اآلن 36 

جزًءا(، ويف مادة حنف نجد بحثًا مميّزًا، بداية من الصفحة 5]]، أكّد تأّصل مفهوم 

الحنفيّة يف املعجم العريب وإطباق التّفاسري عىل امليل إىل الحّق واالستقامة عليه]]].

سادًسا: لفظ الرّشيعة: مل تخّصص له املوسوعة مدخاًل رغم خطورته، واملحموالت 

الكثري من  الذي مارسته  اإليديولوجي  التّوظيف  تحتها؛ بسبب  ينوء  التي  الكثرية 

التي  املتطرّفة  للجامعات  الّسيايس  والتّوظيف  بالخصوص،  اإلسالمية  األدبيات 

اتّخذت من تطبيق الرّشيعة شعاًرا لها، والتّشويه اإلعالمي لهذا املصطلح الذي غدا 

التي  الّدينيّة  للدولة  املتخلفة  القوانني  يُرادف منظومة  الغريب  اإلنسان  يف ذهنيّة 

ينادي بها املتطرّفون، وما تعنيه من إلغاء الحّريات، وقطع األيادي، ورجم النساء، 

وجلد كّل مخالٍف ومعاض، واإللزام بالصالة والحجاب وسائر الطقوس!!!!

فهناك  املوسوعة،  يف  الرّشيعة  مفردة  تهميش  عن  اإلشكال  هذا  تخطّينا  إذا 

مالحظات أخرى ندّونها عىل تقريب املقالة ملصطلح: »الرشيعة«:  

القرآن، ليس دقيًقا،  إاّل مرًّة واحدًة يف  إّن لفظ »الرشيعة« مل يرد  أ(- فالقول 

نعم كصيغٍة اسميٍّة بهذه الرّتكيبة الخاّصة جاء يف آية )سورة الجاثية، اآلية 8](: 

ِيَن َل َيْعلَُموَن، ولكن  ْهَواَء الَّ
َ
ْمرِ فَاتَّبِْعَها َوَل تَتَّبِْع أ

َ
ٰ َشِيَعٍة ِمَن اْل ُثمَّ َجَعلَْناَك َعَ

الكلمة وردت بجذرها يف صيغٍ فعليٍّة، كرشع يف )سورة الشورى، اآلية 3](، ورشعوا 

يف )سورة الشورى، اآلية ]2(. وورد اللفظ يف صيغٍة اسميٍّة أخرى أيًضا »رشعة« يف 

)سورة املائدة، اآلية 48(.

]]]- هذاالكتاب هوحصيلة جهود املرحوم آية اهللا واعظ  زاده الخراسان وعدد من زمالئه. قام مؤلّف هذا الكتاب برتتيب 

مفردات القرآن وفق الحروف األبجدية وأورد رشح كل مفردة ضمن أقسام أربعة، يف البداية يقدم الكاتب رشحا مخترصا حول 

تركيبة كّل مفردة وعدد املرّات التي تّم استخدامها يف مختلف الّسور. ثّم يتعرض ملعنى املفردة يف املصادر اللّغويّة - حسب 

ترتيب تاريخ التأليف-. ثّم بعد ذلك يتّم التطرّق إىل آراء مختلف املفرّسين -منذ صدر اإلسالم حتّى الزّمن املعارص- حول تلك 

املفردة ومن ثّم يتّم تحليل تلك املفردة وتأصيلها وبيان املعنى الحقيقي واملجازي لها من الناحية األدبيّة. ويف القسم األخري 

الذي هو أهم األقسام يتّم إطالع القارئ عىل االستعامالت القرآنية لتلك املفردة بناء عىل تأّمل الكاتب وتحليله للمعلومات. 

]2]- زادة، محمد واعظ )الخرسان(: املعجم يف فقه القرآن ورس بالغته، ط2، مشهد، مجمع البحوث اإلسالمية، 427]ه.
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ب(- كيف تربط الكاتبتان بني معنى الرّشيعة يف اإلسالم والطريقة يف املسيحيّة، 

مستفيدتني ذلك من داللة اآلية الّسابقة من سورة الجاثية؟ خاّصة وأّن مصطلح 

طريق استخدمه القرآن، فهو اليرادف الرّشيعة: فقد استعمله القرآن يف حّق الّنبّي 

نْزَِل ِمْن 
ُ
محمد : )سورة األحقاف، اآلية  :)30قَالُوا يَا قَوَْمَنا إِنَّا َسِمْعَنا كَِتابًا أ

قًا لَِما َبنْيَ يََديْهِ َيْهِدي إَِل اْلَّقِ ِإَوَلٰ َطرِيٍق ُمْسَتقِيٍم، وكذلك يف  َبْعِد ُموَسٰ ُمَصّدِ
.ْسَقيَْناُهْم َماًء َغَدقًا

َ
رِيَقةِ َل ْن لَوِ اْسَتَقاُموا َعَ الطَّ

َ
)سورة الجن، اآلية  )[6َوأ

وورد اللّفظ للداللة عىل طريقة أهل الكفر والضالل )سورة النساء، اآليتان 68] 

ُ ِلَْغفَِر لَُهْم َوَل ِلَْهِدَيُهْم َطرِيًقا إِلَّ  ِيَن َكَفُروا َوَظلَُموا لَْم يَُكِن الَّ و :)[69إِنَّ الَّ

يَِسرًيا، ويف اآلية )سورة طه،   ِ بًَدا ۚ َوَكَن َذٰلَِك َعَ الَّ
َ
َطرِيَق َجَهنََّم َخادِلِيَن فِيَها أ

رِْضُكْم بِِسْحرِهَِما 
َ
ْن ُيْرَِجاُكْم ِمْن أ

َ
اآلية  :)63قَالُوا إِْن َهَٰذاِن لََساِحَراِن يُرِيَداِن أ

.َٰوَيْذَهَبا بَِطرِيَقتُِكُم الُْمثَْل
ومن جهة أخرى، إذا كان ال بّد من إيجاد اإلطار املفاهيمي األوسع للمفردات 

امللتصقة بالرّشيعة، فالذي يتبادر إىل الذهن ثالثيّة: الرّشيعة والطريقة والحقيقة، 

ولكّن الكاتبتني مرصّتان عىل الّربط دامئًا بني املفاهيم اإلسالميّة والاّلهوت املسيحي 

واليهودي. 

املقالة  خّصصتهام  الذين  الّسطرين  هذين  يف  الفقه:  ليست  الرشيعة  ج( 

للحديث عن الرّشيعة كمفردة يستحسنها القرآن، وبقطع الّنظر عن عدم وضوح 

مالك االستحسان القرآين لهذا املصطلح، أبت الباحثتان إاّل أن تختم هذه األسطر 

القليلة بإثارة قضيٍّة أخرى من خالل الخلط بني الفقه والرشيعة !!

وهذا يُؤكّد عدم اإلحاطة باللّغة العربيّة ومبعجم املصطلحات القرآنيّة والرّشعيّة 

عموًما!!!

العلامين: يف فقرة  التّعّصب واالنقسام  أو  التّسامح  املعرّبة عن  األلفاظ  سابًعا: 

األلفاظ التي تعرّب عن التّسامح أو تعرّب عن التّعّصب أوردت املقالة مفردات أهل 

هذين  دراسة  عىل  الّنقديّة  املالحظات  وسنحيل  جهة،  من  الذّمة  وأهل  الكتاب 
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الّدينيّة والتّفاعل بينها يف القرآن،  املصطلحني للمبحث اآليت املتعلّق باملجتمعات 

فسيعود الحديث هناك عن أهل الكتاب، ومن جهٍة ثانيٍة أوردت يف املصطلحات 

القارئ،  التّعّصب لفظ حزب، وفرق، وشيع، واشتقاقاتها. وال ميلك  التي تعرّب عن 

وهو يتأّمل معالجة الباحثني لهذا القسم من املفردات القرآنيّة، إاّل أن يتوقّف عند 

العديد من املؤرّشات: 

- إسقاط مصطلح االنقسام العلامين )secular divisions(: فمن الغريب أن 

توّصف املقالة بهذا املصطلح الحديث القرآين التّجزئة داخل الّدين نفسه، وهذا 

يؤكّد مرّة أخرى الخلفيّة املؤدلجة التي تنطلق منها الباحثتان يف دراسة املفردات 

القرآنيّة، وانعدام الفهم الّدقيق لالصطالح القرآين، وموارد استعامله، فلفظ الحزب 

ال يُستعمل يف القرآن للداللة عىل الّنزاع والتّناحر االجتامعي والسيايس، بل استخدم 

مرّات عّدة للداللة عىل فئة املؤمنني املخلصني الذين كام يف اآلية )سورة املائدة، 

اآلية 56( و)سورة املجادلة، اآلية 22(.

القرآنيّة، ففي لفظ »حزب« اكتفت  الّشواهد  - االنتقائيّة والتّجزئة يف اختيار 

الّشواهد، ففي صيغة  الروم، اآلية ]3(، وأغفلت الكثري من  بشاهٍد واحٍد )سورة 

املفرد ورد لفظ »حزب« 0] مرّات، وبصيغة الجمع )أحزاب( ورد ]] مرّة. وكذلك 

الّشواهد، دون  ببعض  الباحثتان  تكتفي  فرق، وشيع،  املفردات:  دراسة  الحال يف 

اإلحاطة بجميع املوارد، والحال ال يختلف يف لفظ طريقة واشتقاقاتها؛ إذ تكتفيان 

أيًضا بشاهٍد واحٍد. )راجع الفصل األّول(.

يف  الطائفي  االنقسام  وبني  اإلسالمي  املجتع  يف  الّنفاق  ظاهرة  بني  الّربط   -

ا من انتقاد اللّهجة  املجتمعات اليهوديّة، وهو ربٌط ييش بنزعٍة تربيريٍّة مل تجد بدًّ

وجعل  وانقسامهم  وتشذرمهم  اإلسالمي،  الّديني  الخطاب  يف  لليهود  الّنقديّة 

االنقسام!!  هذا  من  يعاين  اآلخر  هو  بأنّه  املسلم  املجتمع  فذكرت  شيًعا،  دينهم 

ولكّن امللفت أّن ظاهرة الّنفاق يف املجتمع املسلم تعرّب عن فئٍة اجتامعيٍّة تتّصف 

بازدواجيّة املواقف، ومل تحمل الرّسالة وإن كانت تتظاهر بذلك، وال متثّل طائفًة 
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دينيًّة منشّقًة عن املجتمع، أو عن األّمة، استناًدا ملقوالٍت دينيٍّة محّددٍة ومختلفٍة، 

أو تفسريٍ مخالٍف للّنّص الّديني. 

املبحث الثاين: املجتمعات الدينية وتفاعالتها يف القرآن يف ميزان النقد: 

مع  أكرث  تتامهى  مقارباٍت  املقالة  من  املقطع  يجد يف هذا  أن  القارئ  يتوقّع 

روح القرآن الكريم يف بيان املوقف من املجتعات الّدينيّة واملجموعات العقائديّة، 

يف  الكاتبتني  نسبيًّا  أعذر  أن  بعد  األديان،  بني  التّفاعل  عىل  القرآنيّة  واملؤرّشات 

تُحيط  التي  التّعقيدات  نتيجة  املفردات،  مقطع  يف  فيها  وقعتا  التي  االلتباسات 

بالبحث االصطالحي.

االسترشاقيّة  الّنزعة  الفرض،  حسب  تخطّتا  باحثتني،  من  القارئ  ويتوقّع 

الّدينيّة،  للتّعّدديّة  كمنارصتني  واملنهجيّة،  املعرفيّة،  بالعّدة  وتسلّحتا  الكالسيكيّة، 

والتزمتا الّنظرة اإليجابيّة لعموم األديان والرّتكيز عىل املشرتك بني األديان وتهميش 

نقاط االختالف، بل رمّبا الترّبير العلمّي اإليجايّب للنصوص املتحيّزة أو الظاهرة يف 

اآلحاديّة العقيديّة واالنحصاريّة الّدينيّة.

بعض  يف  نافٍر  بشكٍل  أحيانًا  تربز  التي  االشتباهات  بكّم  يتفاجأ  القارئ  ولكن 

املواضع، وتتوارى أحيانًا أخرى وراء عباراٍت منّمقٍة، مقّنعة، متظاهرة باملوضوعيّة 

والحياديّة!!: 

أّواًل: القرآن ال يُوّضح بدقّة هويّة أهل الكتاب وال محّددات املسيحيّة واليهوديّة: 

أكرث  الكتاب«  »أوتوا  الذين  أو  الكتاب«]]]  »أهل  عنوان  أّن  املقالة  اعتربت 

والصابئة،  املجوس،  ولكن  واملسيحيون،  اليهود،  يندرج  فتحته  شموليًّة،  العناوين 

22(،كام  اآلية  الحج،  )سورة  اآلية  من  يظهر  الكتاب.كام  بأهل  مرتبطني  يبدوان 

اعرتفت املقالة باملكانة املميّزة التي مينحها القرآن للمجموعات أو املجتمعات التي 

]]]- جاء يف املقالة املوسوعة ج4، ص 403 العمود )أ( أن  لفظ أهل الكتاب والذين أوتوا الكتاب وأهل اإلنجيل تتكّرر أكرث من  

30 مرة يف القرآن الكريم واألصح أن لفظ اهل الكتاب ورد ]3 مرة، ولفظ الذين اوتوا الكتاب فقد تكرر 6] مرّة ولفظ اإلنجيل 

4 مرات، أما أهل االنجيل فقد وردت مرة واحدة يف القرآن الكريم 
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  ولكّنها تفرّس احتجاج القرآن عىل نبّوة الّنبّي محمد ، تنتمي إىل كتاٍب سامويٍّ

ِيَن َيْقَرُءوَن الِْكَتاَب ِمْن  ِل الَّ
َ
نَْزْلَا إَِلَْك فَاْسأ

َ
ا أ يف قوله تعاىل: فَإِْن ُكنَْت ِف َشّكٍ ِممَّ

َقبْلَِك ۚ لََقْد َجاَءَك اْلَقُّ ِمْن َرّبَِك فََل تَُكوَننَّ ِمَن الُْمْمَتِيَن، )سورة يونس، اآلية 
94(، عىل أنّها رفٌع ملكانة أهل الكتاب إىل مرتبة االستشارة يف معاين الكتاب املنزل 

عىل الّنبّي محمد . »إن تسمية مجموعة معيّنة من أصحاب كتاٍب موحى يدّل 

ا  عىل أّن الكتب املقّدسة لقيت احرتاًما، وأّن املجتمعات التي أعلنت بأّن لديها نصًّ

الكتاب ميكن أن يُستشاروا يف معاين  موًحى مدّونًا كانت ميزًة عن غريها، فأهل 

الكتاب، انظر اآلية: )سورة يونس، اآلية 94(«]]].

ولكن اآلية ال متنح فعاًل أهل الكتاب هذه املنزلة: وإّنا هي من باب االحتجاج 

املقصود هو  لكن  للّنبي،  موّجًها  كان  وإن  فالخطاب  أنفسهم،  الكتاب  أهل  عىل 

غريه، من باب )إياك أعني واسمعي يا جارة(، وهو باٌب وسيٌع يف البالغة القرآنيّة 

واألدبيات العربيّة«.

واملعنى »فإن كنت« أيّها الّنبّي »يف شّك« وريب »ماّم أنزلنا إليك« من املعارف 

الرّاجعة إىل املبدإ واملعاد وما قصصنا عليك إجاماًل من قصص األنبياء الحاكية لسّنة 

الكتاب  أهل  »فاسأل«  بالحّق  القضاء  ثّم  أّواًل  الدعوة  من  خلقه  الجارية يف  الله 

»الذين« ال يزالون »يقرؤون« جنس »الكتاب« منزاًل من الّسامء »من قبلك« أقسم 

»لقد جاءك الحّق من ربّك فال تكونّن من املمرتين« املرتّددين.

وهذا ال يستلزم وجود ريٍب يف قلب الّنبّي، وال تحّقق شكٍّ منه، فإّن هذا 

الّنوع من الخطاب كام يصّح أن يخاطب من يجوز عليه الّريب والّشك، كذلك يصّح 

أن يخاطب به من هو عىل يقنٍي من القول وبينه من األمر عىل نحو التّكنية عن 

كون املعنى الذي أخرب به املخرب، مام تعاضدت عليه الحجج وتجّمعت عليه اآليات، 

فإن فرض من املخاطب أو الّسامع شّك يف واحدٍة منها كان له أن يأخذ باألخرى.

وهذه طريقٌة شائعٌة يف عرف التّخاطب والتّفاهم يأخذ بها العقالء فيام بينهم 

]]]- موسوعة القرآن ليدن، م.س، ج4 ص 403 العمود )أ(
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جريًا عىل ما تدعوهم إليه قرائحهم، ترى الواحد منهم يُقيم الحّجة عىل أمٍر من 

األمور، ثم يقول: فإن شككت يف ذلك أو سلّمنا أنّها ال توجب املطلوب، فهناك حّجٌة 

أخرى عىل ذلك، وهي أّن كذا كذا، وذلك كناية عن أّن الحجج متوفّرٌة ومتعاضدٌة 

من  الغرض  لكن  منها،  واحٍد  من  أزيد  إىل  يحتاج  ال  ما  عىل  املرضوبة  كالّدعائم 

تكثريها هو أن تكون العريشة قامئًة عليها عىل تقدير قيام الكّل والبعض«]]].

فكيف يُعقل أن يكون نبيٌّ من األنبياء شاكًّا يف معتقده ويعتمد أرباب األديان 

الّسابقة كمستشارين ليُؤكّدوا له صّحة كتبه!، هذا املعنى تكّرر يف العديد من اآليات: 

ائِيَل، )سورة الشعراء، اآلية 97](. ْن َيْعلََمُه ُعلََماُء بَِن إِْسَ
َ
َولَْم يَُكْن لَُهْم آيًَة أ

َ
- أ

ْهَل اّلِْكرِ إِْن ُكنُْتْم َل 
َ
لُوا أ

َ
رَْسلَْنا ِمْن َقبْلَِك إِلَّ رَِجاًل نُوِح إَِلِْهْم ۚ فَاْسأ

َ
- َوَما أ

َتْعلَُموَن، )سورة النحل، اآلية 43(.
َل  ُكنُْتْم  إِْن  اّلِْكرِ  ْهَل 

َ
أ لُوا 

َ
فَاْسأ إَِلِْهْم ۖ  نُوِح  رَِجاًل  إِلَّ  َقبْلََك  رَْسلَْنا 

َ
أ َوَما   -

َتْعلَُموَن، )سورة األنبياء، اآلية 7( 
ِمنُْهْم  فَرِيًقا  ِإَونَّ   ۖ بَْناَءُهْم 

َ
أ َيْعرِفُوَن  َكَما  َيْعرِفُونَُه  الِْكَتاَب  آتَيَْناُهُم  ِيَن  الَّ  -

َلَْكُتُموَن اْلَقَّ َوُهْم َيْعلَُموَن اْلَقُّ ِمْن َرّبَِك ۖ فََل تَُكوَننَّ ِمَن الُْمْمَتِيَن، )سورة 
البقرة، اآلية 46]و47](

نُْفَسُهْم 
َ
وا أ ِيَن َخِسُ بَْناَءُهُمۘ  الَّ

َ
ِيَن آتَيَْناُهُم الِْكَتاَب َيْعرِفُونَُه َكَما َيْعرِفُوَن أ - الَّ

َفُهْم َل يُْؤِمُنوَن، )سورة األنعام، اآلية 20(
ولكن، هل فعاًل مل يحّدد القرآن هويّة هذه املجموعات الّدينيّة؟ ومل يشّخص 

مصاديق هذه العناوين )اليهود، والنصارى، واملجوس، والصابئة...(؟

إّن الكاتبتني، تتعامالن مع القرآن، وكأنّه مصدٌر يف تاريخ األديان أو تاريخ األمم، 

وإّن تفرّد أسلوب القرآن، ومتيّز بنيته، وشموليّة اهتامماته، َما فََرّْطَنا ِف الِْكَتاِب 

]]]- الطبطبايئ، محمد حسني، تفسري امليزان، م.س، ج 0]،ص7]].
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فرضيّاٍت  يف  وأوقعهم  املسترشقني  أربك   ،)38 اآلية  األنعام،  )سورة   ٍء َشْ ِمْن 
بعيدٍة!!، فهل تتوقّع الكاتبتان أن تجدا يف القرآن دراسًة لتاريخ اليهوديّة ومذاهبها، 

والفرقة التي كانت متواجدًة زمن الرّسالة يف جزيرة العرب؟! 

هل تنتظر الباحثتان أن يحّدثها عن تاريح االفرتاق املسيحي وتاريخ األناجيل 

واملقوالت  اليعاقبة؟؟  وبني  النسطوريني  بني  الّدائر  الاّلهويت  الجدل  وطبيعة 

تكون  قد  التوقّعات  الرسالة؟ هذه  الّنصارى زمن  بها  يؤمن  كان  التي  املسيحيّة 

ولكّنها  املعارصة،  العلميّة  بالّضوابط  خّط  آخر  كتاٍب  يف  يبحث  ملن  مرشوعًة 

خارج مدارات البحث القرآين بلحاظ هويّة الّنّص القرآين وطبيعة أهدافه، وسنخ 

أسلوبه. وهل أحاطت الباحثتان فعليًّا بكّل املقاطع القرآنيّة املوزّعة يف عرشات 

الّسور الكرمية، حتى تقيّام الطرح القرآين وتُصدرا أحكاًما عليه؟، فإصدار الحكم 

عىل هذا املوقف أو ذاك فرُع بلوغ الّرؤية القرآنيّة حول هذا املوضوع أو ذاك.

ولو دقّقنا يف املاّدة القرآنيّة التي تتحّدث عن أهل الكتاب )اليهود والنصارى( 

نجدها تُغطّي مئات اآليات يف عرشات الّسور القرآنيّة، ومل تستوعب الباحثتان يف 

مقالتيهام إاّل بضعة آيات يف املوضوع]]].

ولو راجعنا فهرسة املوضوعات التي تحّدثت عنها اآليات القرآنيّة واملتعلّقة بأهل 

الكتاب وبني إرسائيل، لوجدنا عرشات العناوين من ذلك: عداؤهم للمسلمني، يف 

بعضهم إميان وأمانة وخري، كفرهم وإعراضهم عن الحق، مثوبة الصالحني منهم، 

عرشات  من  عليهم،.....وغريها  الله  نعم  الحقيقة،  وإخفائهم  للكتاب  تحريفهم 

املوضوعات والعناوين ]]]...  

ثانًيا: املوقف الّسلبي من اليهوديّة ميكن تعميمه للمسيحيّة رغم ثنائه عليها أحيانًا

]]]- راجع: البوم، جول: تفصيل آيات القرآن الكريم، تر: محمد عبد الباقي، ال ط، بريوت، دارالكتاب العريب، ال ت، حيث قسم 

املسترشق البوم فهرسه ىل 8] بابا من ضمنها 3 أبواب تتعلق مبارشة بأهل الكتاب بنو ارسائيل، التوراة، النصارى، وتضمن كل 

باب عدة فروع وتحت كل فرع العديد من اآليات.

]2]- انظر: مرزوق، عبد الرؤوف: معجم املوضوعات واألعالم يف القرآن الكريم، ط]، القاهرة، دار الرشوق، 995]، ج2، ص0]3-

.3[8
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ساقت املقالة آياٍت قرآنيًّة تنتقد اليهود، وهو موقٌف قرآينٌّ ال يخفى من اليهود 

الّنبّي  هذا  حقيقة  وإخفائهم  الجديد،  والدين  الرّسالة  ضّد  الطويلة  ومؤامراتهم 

الذي يجدونه مكتوبًا عندهم يف التوراة، بل كانوا ينتظرون ظهروه ولكّنهم ملّا صدع 

الّنبّي محمد  برسالته كّذبوه وأنكروا دعوته.

ويبدو أّن الباحثتني تتفّهامن هذا املوقف القرآيّن الّنقدّي لليهود، فليس القرآن 

وحده، واملسلمون وحدهم يقفون هذا املوقف الّسلبي من اليهود، فأغلب شعوب 

العامل ترتاب منهم، وتدرك خطورة األدوار التي لعبوها يف التآمر عىل األمم، والجميع 

تقريبًا يطبق عىل رفض عنرصيّتهم ونظريّتهم الّدونيّة لآلخر. 

ولكّن الباحثتني تستغربان من تعميم الخطاب الّنقدّي للمسيحيّة؛ حيث مل متنع 

للمسيحيني  والّنقد  بالعتاب  القرآن  يتوّجه  أن  للنصارى،  املادحة  الخطابات  بعض 

)راجع الفصل األّول(: »ورغم أّن الجدل مع املسيحيني أقّل انتشاًرا وإىل حّد ما أقّل 

اليهود والّنصارى بعضهم  الّنهايئ، يعترب  التّحليل  اليهود يف  الجدل مع  رضاوًة من 

أولياء بعض، وال ينبغي للمؤمنني أن يتّخذوهم أولياء )سورة املائدة، اآلية ]5(«]]].

ولكن ملاذا نريد من القرآن أن يقف موقًفا مغايرًا من املسيحيّة؟: 

فالقرآن أنصفهم جميًعا، فمدحهم وأثنى عليهم حيث استحقوا ذلك اإلطراء، 

من ذلك قوله تعاىل: 

قَْرَبُهْم 
َ
ُكواۖ  َوَلَِجَدنَّ أ ْشَ

َ
ِيَن أ ِيَن آَمُنوا اْلَُهوَد َوالَّ َشدَّ الَّاِس َعَداَوةً لذِلَّ

َ
َلَِجَدنَّ أ

ُهْم َل  نَّ
َ
يِسنَي َورُْهَبانًا َوأ نَّ ِمنُْهْم قِّسِ

َ
ِيَن قَالُوا إِنَّا نََصاَرٰى ۚ َذٰلَِك بِأ ِيَن آَمُنوا الَّ ةً لذِلَّ َمَودَّ

وَن، )سورة املائدة، اآلية 82( يَْسَتْكِبُ
َوُهْم  اللَّيِْل  آنَاَء   ِ الَّ آيَاِت  َيتْلُوَن  قَائَِمٌة  ٌة  مَّ

ُ
أ الِْكَتاِب  ْهِل 

َ
أ ِمْن   ۗ َسَواًء  لَيُْسوا 

يَْسُجُدوَن، )سورة آل عمران، اآلية 3]](
وَلٰئَِك يُْؤِمُنوَن بِهِ، )سورة البقرة، اآلية ]2](.

ُ
ِيَن آتَيَْناُهُم الِْكَتاَب َيتْلُونَُه َحقَّ تَِلَوتِهِ أ الَّ

]]]- موسوعة القرآن، م.س، ج4، ص3]4، العمود )أ(
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ونصحهم فذكرهم جميًعا، وأمرهم، ونهاهم، ودعا الجميع إىل كلمٍة سواء. فهل 

يُنصفوا  إنّهم مل  ؟  الّنبّي محمد  اليهود من  الّنصارى موقًفا غري موقف  وقف 

اليهود  حكم  حكمهم  فكان  وأعدائه،  خصومه  مع  وتحالفوا  واإلسالم،  الرّسول 

َها  يُّ
َ
أ ]]]: بعضهم أولياء بعض، ولذا وجب عىل املؤمنني أاّل يتّخذوهم أولياء: يَا 

َُّهْم  ْوِلَاُء َبْعٍض ۚ َوَمْن َيَتَول
َ
ْوِلَاَء ۘ َبْعُضُهْم أ

َ
ِيَن آَمُنوا َل َتتَِّخُذوا اْلَُهوَد َوالََّصاَرٰى أ الَّ

اآلية]5(.  املائدة،  )سورة   ،الِِمنَي الظَّ الَْقوَْم  َيْهِدي  َل   َ الَّ إِنَّ  ِمنُْهْم ۗ  فَإِنَُّه  ِمنُْكْم 
إّن القرآن الكريم ويف ضوء هذه املعادالت االجتامعيّة يكون قد أكّد أّن مواقفه 

من املجموعات الّدينيّة ال تحكمها العواطف وال االنفعاالت، وال املصالح واملنافع، 

ِ ُشَهَداَء  اِمنَي ِلَّ ِيَن آَمُنوا ُكونُوا قَوَّ َها الَّ يُّ
َ
وإّنا األساس موازين الحّق والعدل: يَا أ

قَْرُب لِلتَّْقَوٰىۖ  َواتَُّقوا 
َ
لَّ َتْعِدلُواۚ  اْعِدلُوا ُهَو أ

َ
ٰ أ بِالْقِْسِطۖ  َوَل َيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَْوٍم َعَ

َ َخبرٌِي بَِما َتْعَملُوَن )سورة املائدة، اآلية 8(.                                                                            ۚ  إِنَّ الَّ َ الَّ
ثالًثا: كيف يكون األنبياء الّسابقون مسلمني وال يتحّقق إسالم امرٍء إاّل مبتابعة 

رشيعة محّمد ؟: 

يف الّدراسات االسترشاقيّة تجاذٌب حول انطباق مفهوم اإلميان عىل عموم أهل 

الكتاب، لقد سعت الكاتبتان إىل التّمهيد لهذا الطّرح من خالل مجموعٍة من اإلشارات: 

وامتزاج  واإلميان  اإلسالم  بني  الّنسبة  وضوح  وعدم  اإلسالم،  مفهوم  غموض 

املفهومني مًعا، )وقد وّضحنا سابًقا ذلك(. 

إىل  أّدت  واإلسالم  اإلميان  بني  الفاصلة  الحدود  بيان  القرآنيّة يف  اللّغة  غموض 

اليهود والنصارى وهل هم  الكتاب، وبالخصوص  سجاالٍت قويٍّة حول حكم أهل 

مؤمنون؟

 ،وموىس  ،كنوح الّسابقني  األنبياء  إسالم  عىل  القرآن  تأكيد   

.وبالخصوص إبراهيم ،وعيىس

]]]- ملعرفة الشواهد القرآنية راجع معجم املوضوعات واألعالم يف القرآن الكريم، م.س. مادة أهل الكتاب. 
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ويف ضوء هذه املقّدمات تطرح الكاتبتان إشكااًل: كيف ينّص القرآن من جهٍة عىل 

الّسابقني، وبالخصوص إبراهيم، ومن جهٍة أخرى يرّص عىل أّن  إسالم األنبياء 

طاعة الله التتحّقق إاّل بطاعة الرّسول محمد  يف كّل ما يأمر به وما ينهى عنه؟ 

ٰ ُيَّكُِموَك فِيَما َشَجَر بَيَْنُهْم ُثمَّ َل َيُِدوا ِف  كقوله تعاىل: فََل َوَرّبَِك َل يُْؤِمُنوَن َحتَّ

ا قََضيَْت َويَُسّلُِموا تَْسلِيًما، )سورة النساء، اآلية 65(، وقوله تعاىل:  نُْفِسِهْم َحرًَجا ِممَّ
َ
أ

ْمرِهِْم 
َ
ْن يَُكوَن لَُهُم اْلرَِيَةُ ِمْن أ

َ
ْمًرا أ

َ
ُ َورَُسوُلُ أ َوَما َكَن لُِمْؤِمٍن َوَل ُمْؤِمَنٍة إَِذا قََض الَّ

َ َورَُسوَلُ َفَقْد َضلَّ َضَلًل ُمبِيًنا، )سورة األحزاب، اآلية 36(.  ۗ َوَمْن َيْعِص الَّ
جاء يف املقالة )الّنّص املرتجم(: »كام يجدر بنا أن نذكر أنّه رغم القول إّن بعض 

الناّس الّسابقني ملحمد )منهم إبراهيم( كانوا مسلمني )اسم الفاعل من اإلسالم(، 

فإّن القرآن واضٌح يف إرصاره عىل أّن طاعة الله تستلزم طاعة رسوله محمد«]]].

ويف هذه املقاربة، غفلٌة عن مفهوٍم أسايسٍّ يف الثّقافة القرآنيّة واإلسالميّة عموًما، 

وهو التّمييز بني اإلسالم باملعنى العام واإلسالم باملعنى الخاص، فالقرآن الكريم تارًة 

يستخدم لفظ اإلسالم للّداللة عىل الّدين الخاتم والرّسالة الخامتة التي جاء بها الّنبّي 

محمد  ليميّز بينها وبني سائر الرّساالت وسائر الّديانات كقوله تعاىل: اْلَوَْم 

 ،اْلِْسَلَم دِيًنا لَُكُم  نِْعَمِت َورَِضيُت  تَْمْمُت َعلَيُْكْم 
َ
َوأ لَُكْم دِيَنُكْم  ْكَملُْت 

َ
أ

ِ الَْكِذَب َوُهَو  ٰى َعَ الَّ ِن اْفَتَ ْظلَُم ِممَّ
َ
)سورة املائدة، اآلية 3(، وقوله تعاىل: َوَمْن أ

الِِمنَي، )سورة الصف، اآلية 7(. وقوله  ُ َل َيْهِدي الَْقوَْم الظَّ يُْدَعٰ إَِل اْلِْسَلِم ۚ َوالَّ
 ،َوَمْن يَبَْتِغ َغرْيَ اْلِْسَلِم دِيًنا فَلَْن ُيْقَبَل ِمنُْه َوُهَو ِف اْلِخَرةِ ِمَن اْلَاِسِيَن :تعاىل

)سورة آل عمران، اآلية 85(.

وهناك آياٌت عديدٌة تتحّدث عن اإلسالم باملعنى العام، وهو الذي ينطبق عىل 

كّل الّدين اإللهّي املشرتك بني جميع الّنبّوات الّسامويّة، فالّدين يف جوهره عند الله 

وتُوا الِْكَتاَب إِلَّ ِمْن َبْعِد َما 
ُ
ِيَن أ واحٌد، وهو التّسليم لله سبحانه: َوَما اْخَتلََف الَّ

َ َسِيُع اْلَِساِب، )سورة  ِ فَإِنَّ الَّ َجاَءُهُم الْعِلُْم َبْغًيا بَيَْنُهْمۗ  َوَمْن يَْكُفْر بِآيَاِت الَّ

]]]- موسوعة القرآن، ليدن، م.س. ن ج4، ص 402، العمود )أ(
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آل عمران، اآلية 9](، وجاء يف تفسري هذه اآلية األخرية: »إّن الّدين عند الله سبحانه 

واحٌد ال اختالف فيه ومل يأمر عباده إال به، ومل يبنّي لهم فيام أنزله من الكتاب عىل 

أنبيائه إال إيّاه، ومل ينصب اآليات الّدالة إاّل له، وهو اإلسالم الذي هو التّسليم للحق 

الذي هو حّق االعتقاد وحّق العمل. وبعبارٍة أخرى هو التّسليم للبيان الّصادر عن 

مقام الّربوبيّة يف املعارف واألحكام، وهو وإن اختلف كامًّ وكيًفا يف رشائع أنبيائه 

أمرًا  إاّل  الحقيقة  يف  ليس  أنّه  غري  كتابه،  يف  سبحانه  الله  يحكيه  ما  عىل  ورسله 

واحًدا وإّنا اختالف الرّشائع بالكامل والّنقص دون التّضاد والتّنايف، والتّفاضل بينها 

بالّدرجات، ويجمع الجميع أنّها تسليٌم وإطاعٌة لله سبحانه فيام يريده من عباده 

لهم، والزمه  وبيّنه  عباده  الله من  أراده  الذي  الدين  فهذا هو  لسان رسله،  عىل 

أن يأخذ اإلنسان مبا تبنّي له من معارفه حّق التّبنّي، ويقف عند الّشبهات وقوف 

التّسليم من غري ترصٍّف فيها من عند نفسه، وأّما اختالف أهل الكتاب من اليهود 

والّنصارى يف الّدين مع نزول الكتاب اإللهّي عليهم، وبيانه تعاىل ملا هو عنده دين، 

الدين واحًدا، بل  وهو اإلسالم له، فلم يكن عن جهٍل منهم بحقيقة األمر وكون 

كانوا عاملني بذلك، وإّنا حملهم عىل ذلك بغيهم وظلمهم من غري عذٍر. وذلك كفٌر 

منهم بآيات الله املبيّنة لهم حّق األمر وحقيقته، ال بالله، فإنّهم يعرتفون به، ومن 

يكفر بآيات الله فإّن الله رسيع الحساب، يحاسبه رسيًعا يف دنياه وآخرته: أّما يف 

الدنيا فبالخزي وسلب سعادة الحياة عنه، وأّما يف اآلخرة فبأليم عذاب النار«]]].

وبهذا املعنى كان وصف األنبياء الّسابقني باإلسالم ووصيّة أقوامهم أن يكونوا 

مسلمني: 

فََل  ادّلِيَن  لَُكُم  اْصَطَفٰ   َ الَّ إِنَّ  بَِنَّ  يَا  َوَيْعُقوُب  بَنِيهِ  إِبَْراهِيُم  بَِها   ٰ َوَوصَّ  -

نُْتْم ُمْسلُِموَن، )سورة البقرة، اآلية 32](.
َ
َتُموُتنَّ إِلَّ َوأ

ْم ُكنُْتْم ُشَهَداَء إِذْ َحَضَ َيْعُقوَب الَْموُْت إِذْ قَاَل ِلَنِيهِ َما َتْعُبُدوَن ِمْن َبْعِدي 
َ
-  أ

َلُ  َوَنُْن  َواِحًدا  إَِلًٰها  ِإَوْسَحاَق  ِإَوْسَماِعيَل  إِبَْراهِيَم  آبَائَِك  ِإَوَلَٰه  إَِلَٰهَك  َنْعُبُد  قَالُوا 
ُمْسلُِموَن، )سورة البقرة، اآلية 33](.

]]]- موسوعة القرآن، ليدن، م.س. ن ج4، ص 402، العمود )أ(.
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ِإَوْسَحاَق  ِإَوْسَماِعيَل  إِبَْراهِيَم  إَِلٰ  نْزَِل 
ُ
أ َوَما  إَِلَْنا  نْزَِل 

ُ
أ َوَما   ِ بِالَّ آَمنَّا  قُولُوا   -

وِتَ الَّبِيُّوَن ِمْن َرّبِِهْم َل ُنَفّرُِق َبنْيَ 
ُ
وِتَ ُموَسٰ وَِعيَسٰ َوَما أ

ُ
ْسَباِط َوَما أ

َ
َوَيْعُقوَب َواْل

َحٍد ِمنُْهْم َوَنُْن َلُ ُمْسلُِموَن، )سورة البقرة، اآلية 36](.
َ
أ

ِ ۖ قَاَل اْلََوارِيُّوَن  نَْصارِي إَِل الَّ
َ
َحسَّ ِعيَسٰ ِمنُْهُم الُْكْفَر قَاَل َمْن أ

َ
ا أ - فَلَمَّ

نَّا ُمْسلُِموَن، )سورة آل عمران، اآلية 52(.
َ
ِ َواْشَهْد بِأ ِ آَمنَّا بِالَّ نَْصاُر الَّ

َ
َنُْن أ

كونيٍّة  كحقيقٍة  القرآن  إليه  ينظر  لله:  والتّسليم  لإلسالم  العام  املفهوم  وهذا 

ِ َيبُْغوَن َوَلُ  َفَغرْيَ دِيِن الَّ
َ
وجوديٍّة تقّر بها كّل املوجودات وتعرتف، يقول تعاىل: أ

آل عمران،  يُرَْجُعوَن، )سورة  َوَكرًْها ِإَوَلْهِ  َطوًْع  رِْض 
َ
َواْل َماَواِت  السَّ ِف  َمْن  ْسلََم 

َ
أ

اآلية 83(. ولنا عودة إىل هذه القضيّة يف املبحث الثالث من هذا الفصل ملا نقارب 

الّنظرية القرآنيّة يف التّعّدديّة الّدينيّة.  

حصل  تاريخيًّا:  واالنحياز  االنتقائيّة  بني  املسيحّي  اإلسالمّي  االلتحام  رابًعا: 

التّفاعل األّول بني املسلمني ومرشيك مّكة، ولكن املقالة قّدمت التّفاعل اإلسالمّي 

املسيحّي، وخاضت فيه وأرجأت البحث يف التّفاعل مع املرشكني لنهاية املقطع، بل 

وجرّيت البحث يف هذا االلتحام مع املرشكني ملناقشة إشكاليّة اعتبار أهل الكتاب 

التّاريخ، ويف  املسيحي اإلسالمي، يف  الجدل  إشارٌة ألهميّة  من املرشكني، ويف ذلك 

للحوار اإلسالمّي  املقالة  الذي قّدمته  التّحلييّل  الجهد  الباحثتني. ولكن هذا  نظرة 

من  فيه  نفسيهام  الباحثتان  حبست  التي  الّضيّقة  األطر  من  يخرج  مل  املسيحّي، 

البداية، فمع االّدعاء أنّهام تنظران للتفاعل الّديني من بابه االنرثبولوجي الواسع، 

انتقائيًّة واضحًة يف اختيار  الذي يشمل األعالم واملؤّسسات، والبيئة...، لكّننا نرى 

املدارات  وتلك  الوقائع  تلك  تفسري  يف  واضًحا  انحيازًا  وأيًضا  واألشخاص،  الوقائع 

لبعض هذه  باإلشارة  نكتفي  لالختصار  وروًما  عليها.  أطلقتا  والدفاع، كام  للجدل 

التحيّزات واملقاربات التخمينيّة فاقدة الّدقّة: 

ا من االعرتاف بأّن هناك سجاالٍت دّونها القرآن قد دارت  أ. ال تجد الباحثتان بدًّ

مع املسيحيني، مع تأكيدها كالعادة أّن القرآن ال يقّدم صورًة واضحًة عن مسيحيي 

الجزيرة: »وبالتّايل ال حاجة العتبار اإلشارات املرجعيّة املخترصة إىل عقائد الّنصارى 
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املجتمعات،  لهذه  أو أعامل معيّنة  واليهود شهادات واضحة ودقيقة عىل عقائد 

رغم أّن املؤرّشات القرآنيّة عىل الحجج اليهوديّة واملسيحيّة حول إبراهيم والسبت 

املسيحيّة  فهم  عىل  قارٌص  دامًئا  فالقرآن  الّنزاع«]]]،  لهذا  عاكسًة  تكون  أن  ميكن 

وطرح أصولها طرًحا محايًدا، بل هذه التّعمية عّمن يقصدهم من أتباع الّنرصانية 

واليهوديّة هي غطاٌء يسمح له أن يزّور أو يبّدل كيفام يشاء!!! جاء يف املقالة: »عدا 

عن االفتقار إىل دليٍل خارجيٍّ عىل وجود الّنصارى اليهود يف البيئة القرآنيّة، يجب 

التّأّمل يف املقصد الجديل للقرآن عند قراءة اآليات التي تُشري إىل املوّحدين اآلخرين؛ 

إذ افرتضت املواعظ القرآنيّة للّنبي وجود علم لدى الجمهور بالظاهرة التي تتحّدث 

عنها، فسيكون لها حريّة املبالغة والتّحريف حتى إطالق األلقاب يف جهدها إلقناع 

مستمعيها«]]].

التي جاءت يف نفس املوسوعة لسيدين  ولكّن مقالة »املسيحيون واملسيحيّة« 

غريفيت )Griffith H .Sidny( فّندت هذا الطّرح: »وغالبًا ما كان العلامء، الغربيون 

منهم بالخصوص، يقومون بتفسري بعض أجزاء الخطاب القرآين الّنقدّي واالعرتايض، 

للعقائد املسيحيّة التّقليديّة بشكٍل خاطٍئ، حيث يرى هؤالء أّن الخلل الكامن يف 

موقف القرآن من املسيحيني ناتٌج عن سوء فهم بعض العقائد املسيحيّة، أو بكونه، 

بجامعاٍت مغمورٍة....إّن  الخاّصة  العقائد  بعض  أرجع صدى  القرآين،  الخطاب  أي 

هذه التّفسريات كانت ناتجًة يف الغالب عن نهٍج انفعايلٍّ أو اعتذاريٍّ حيال القرآن، 

وهي ليست ناتجًة عن فحٍص تاريخيٍّ دقيٍق للبيئة التي ظهر فيها الّنّص، أو للذين 

توّجه إليهم يف املقام األّول«]]].

ب. إطالق تسمية الّنصارى عىل املسيح: بشكٍل خفيٍّ تعرّب الباحثتان عن نوٍع 

من االمتعاض إلرصار القرآن عىل استخدام اسم الّنصارى وعدم استعامل الرّتجمة 

الحرفيّة للعبارة اليونانيّة: Christian أي مسيحيّة بالعربيّة، وترجع أصل االشتقاق 

]]]- موسوعة القرآن ليدن، م.س.، ج4، ص 407، عمود )أ(.

]2]- م.ن.

]3]- انظر: م.ن: مقالة املسيحيون واملسيحية، ج]، صص6-307]3 .
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يف عبارة الّنصارى إىل الّنسبة إىل مدينة الّنارصة يف الجليل، التي نشأ فيها املسيح. 

إليه  أن يستدّل عليه، مل ترش  البعض  التّسمية حاول  رأٍي آخر ألصل  ومع وجود 

تعاىل:  قوله  الله يف  إىل  أنصاري  التّسمية: من عبارة  تكون أصل  أن  املقالة، وهو 

َمْن  لِلَْحَوارِّينَِي  َمْرَيَم  ابُْن  ِعيَس  قَاَل  َكَما   ِ الَّ نَْصاَر 
َ
أ ُكونُوا  آَمُنوا  ِيَن  الَّ َها  يُّ

َ
أ يَا 

ائِيَل  ِ ۖ فَآَمَنْت َطائَِفٌة ِمْن بَِن إِْسَ نَْصاُر الَّ
َ
ِ ۖ قَاَل اْلََوارِيُّوَن َنُْن أ نَْصارِي إَِل الَّ

َ
أ

ْصَبُحوا َظاهِرِيَن، )سورة الصف، 
َ
ٰ َعُدّوِهِْم فَأ ِيَن آَمُنوا َعَ يَّْدنَا الَّ

َ
َوَكَفَرْت َطائَِفٌةۖ  فَأ

اآلية 4](. وقد ذكره صاحب املفردات كأحد وجهي التّسمية: »والنصارى قيل سّموا 

بذلك لقوله تعاىل »كونوا أنصار الله.....« وقيل سّموا  بذلك انتسابًا إىل قرية يُقال 

لها نرصان، فيقال نرصايّن وجمعه نصارى«]]].

يصعب  ألنّه  املكانيّة؛  الّنسبة  وتقريب  للتسمية،  القرآين  الوجه  تضعيف  ومع 

ناشئًة  التّسمية  تكون  أن  بّد  فال  آخر،  دينيٍّ  أو  لغويٍّ  أصٍل  من  التّسمية  تربير 

وشائعًة  معروفًة  كانت  الّنهاية  يف  التّسمية  هذه  ولكن  األصليّة،  القوم  بيئة  من 

بني العرب، ونجدها ماثلًة يف الّشعر الجاهيّل، وكان املسيحيون يف البيئة العربيّة 

يطلقون عىل أنفسهم هذا االسم، والقرآن خاطب العرب بلغتهم ومفرداتهم، وإىل 

فرتٍة تاريخيٍّة قريبٍة كان املسيحيون يف الرّشق يتمّسكون بهذه التّسمية.

وبناًء عىل ذلك ال بّد أن يكون إطالق القرآن لهذا االسم دلياًل يُستدّل به عىل 

تسمية  يف  يلتزم  أن  القرآن  فديدن  لألديان،  واحرتامه  الكريم  القرآن  موضوعيّة 

األديان ما سّمت به نفسها، وهذا حال القرآن مع سائر األديان وامللل والنحل التي 

ذكرها: كاليهوديّة، واملجوسيّة، والصابئة....

ومن جهٍة أخرى، ملاذا يتحّسس البعض من هذه التّسمية، فإن كان املسيح قد 

ارتىض لنفسه هذه التّسمية، فلامذا ال نقبلها يف حّق أتباعه؟. 

ففي األناجيل، جاء اسم يسوع الّنارصي يف مثانية عرش موضًعا: نكتفي بذكر بعضها: 

- وهكذا كان يسوع النارصي، انجيل متى )]7: 26(

]]]- الراغب األصفهاين، املفردات، م. س، ص 640.  
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- »فسألهم  من تطلبون ؟ قالوا: يسوع النارصي«، إنجيل يوحنا )7: 8] (

َداُوَد،  ابَْن  يَُسوُع  »يَا  َويَُقوُل:  ُخ  يرَْصُ ابْتََدأَ   ، النَّارِصِيُّ يَُسوُع  أَنَُّه  َسِمَع  فَلاَمَّ   -

ارَْحْمِني!«، إنجيل مرقس )47: 0](

- فَأَْخرَبُوُه أَنَّ يَُسوَع النَّارِصِيَّ ُمْجتَاز، إنجيل لوقا )37: 8](.

وتغيب عن الكثريين خصوصيّة الّنظرة القرآنيّة لألديان وموقفه منها: فالقرآن 

مسألًة  ليست  ومآالتها:  كينونتها  يف   األديان  لتقويم  الجوهريّة  املسألة  أّن  يرى 

قرشيًّة تعود إىل األسامء واأللقاب، بل األساس هي املبادئ واملضامني يقول تعاىل: 

َهاتُوا  قُْل   ۗ َمانِيُُّهْم 
َ
أ تِلَْك   ۗ نََصاَرٰى  ْو 

َ
أ ُهوًدا  َكَن  َمْن  إِلَّ  اْلَنََّة  يَْدُخَل  لَْن  َوقَالُوا 

ْجُرهُ ِعنَْد َرّبِهِ 
َ
ِ َوُهَو حُمِْسٌن فَلَُه أ ْسلََم وَْجَهُه ِلَّ

َ
بُرَْهانَُكْم إِْن ُكنُْتْم َصادِقنَِي بََلٰ َمْن أ

ٍء َوقَالَِت  ٰ َشْ َوَل َخوٌْف َعلَيِْهْم َوَل ُهْم َيَْزنُوَن َوقَالَِت اْلَُهوُد لَيَْسِت الََّصاَرٰى َعَ
ِيَن َل َيْعلَُموَن  ٍء َوُهْم َيتْلُوَن الِْكَتاَبۗ  َكَذٰلَِك قَاَل الَّ ٰ َشْ الََّصاَرٰى لَيَْسِت اْلَُهوُد َعَ
ُ َيُْكُم بَيَْنُهْم يَوَْم الْقَِياَمةِ فِيَما َكنُوا فِيهِ َيَْتلُِفوَن، )سورة البقرة،  ِمثَْل قَْولِِهْمۚ  فَالَّ
اآليات ]]]-3]](. فالقرآن الكريم يرفض هذا املنطق الذي كان سائًدا بني األديان 

يف نفي بعضها البعض واّدعاء انحصار الّنجاة والخالص يف الّذات دون اآلخرين.

ج. تطّور املوقف القرآين من املسيحيّة واليهوديّة تحكمه املواقف السياسيّة: يف 

أكرث من موضعٍ أثارت املقالة هذه املسألة ]]]  بل فرّست ترشيع بعض الترّشيعات، 

كتطّور يف منحى العالقة مع األديان األخرى، ومحاولة لتكريس التّباعد واالنفصال 

بعض  من  استفادت  الصوم...بل  محّددات  وتبديل  القبلة،  كتغيري  أتباعها:  عن 

الطهارة  وبالخصوص  لإلسالم،  الطقوسية  املنظومة  حول  االسترشاقيّة  الّدراسات 

والوضوء كمحّدٍد من محّددات االتّصال أو االنفصال مع اآلخر]]].

الترّشيعات  فهذه  اإلسالم،  يف  الترّشيع  فلسفة  فهم  يف  قصوٍر  عن  يعرّب  وهذا 

الرّشيعة، واملصالح  إىل مقاصد  تعود  التي  تحكمها منظومٌة متكاملٌة من األسس 

واملفاسد، ورضورات الزمان واملكان، كام راعى الترّشيع زمن الرّسالة منطق التّدّرج 

]]]- انظر موسوعة القرآن، م.س،: ، ج4، ص 2]4، العمود )ب(.

]2]- م.ن، ج4، ص 407، العمود )أ( .
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يف تبليغ األحكام لقرب الّناس من الجاهليّة، واحتياج االنتقال من منظومٍة قيميٍّة 

وقانونيٍّة إىل منظومٍة جديدٍة إىل تدّرٍج ومرونٍة، خاّصة إذا كانت املنظومة الجديدة 

منظومًة قامئًة عىل رؤيٍة كونيٍّة مغايرٍة وتصّوٍر كوينٍّ جديٍد.

أّما أصل املوقف القرآين من األديان، فهو موقٌف يستند إىل أسٍس ثابتٍة، فالقرآن 

حافظ عىل رؤيٍة موّحدٍة من أهل الكتاب، وأّسس عليها منظومة أحكاٍم من حلّيّة 

وناكثو  منهم  املحاربون  أّما  الجزية،...إلخ،  ودفع  منهم،  الزّواج  وحلّيّة  طعامهم، 

العهود فلهم أحكامهم الخاّصة أيًضا... وهكذا فإّن الترّشيعات التي سّنها اإلسالم 

امليّك وتشّددت  العرص  براغامتيٍّة، تسامحت يف  نزعٍة  انفعاليًّة، وتنبع من  ليست 

يف العرص املدين، وإّنا بعض األحكام مل يكن لها موضوعيّة يف املرحلة املكيّة أو يف 

الفرتة املبكرة من العرص املدين.

د: توجيه الحوادث والوقائع: يتجىّل االنحياز يف سياقات بعض الّشواهد، التي 

جاء ذكرها يف املقالة كنامذج عىل التّفاعل اإلسالمّي املسيحّي يف  القرآن. ولكن، 

ما ياُلحظه القارئ، أّن هذه الرّسديات لتلك الوقائع، يف كثريٍ من األحيان تعاين من 

خللني بارزين: 

- إهامل أو تجاهل تفاصيل مهّمة يف الواقعة من شأنها أن تخدم الفكرة والهدف 

من البحث، وإغراق القارئ يف هوامش جانبيٍّة.

- تغليب الّدور املسيحّي يف العالقة التّفاعليّة، وإعطاؤه الحيّز األكرب. 

ولنقف رسيًعا عند شواهد هذين الخللني يف شكل نقاٍط: 

 ،الّنبّي محمد * تعظيم الّدور الذي لعبه الرّاهب بحريا يف اإلخبار بنبّوة 
وشهادته بتحّقق العالمات فيه، وكذلك ال تغفل عن دور ورقة بن نوفل املزعوم يف 

طأمنة خديجة والرّسول بأّن ما عاشه محمد يف غار حراء هو الناموس األكرب الذي 

.جاء ملوىس

املسلمني  وهجرة  الحبشة  عن  الباحثتان  تُحّدثنا  ملّا  أخرى  جهٍة  ومن   *
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األوائل إليها، نراهام ال تحاوالن تفسري األثر الحاصل وراء هذا اللّقاء املسيحي 

للسيدة  القرآن  كتقديس  املهّمة،  التّفاصيل  من  كثريٍ  عن  وتغفالن  اإلسالمي، 

واألقوال  القرآين،  املوقف  بهذا  الّنجايش  وتأثّر   ،وللمسيح  مريم

الّنجايش... الحوار مع  الطيّار يف  الّنجايش، ودور جعفر  التّاريخية يف إسالم 

* من الوقائع التي تنقلها املقالة: قضيّة املباهلة مع نصارى نجران، فمع أّن 
طبيعة  حول  املسيحي  اإلسالمي  الجدل  يف  مركزيًّة  قضيًّة  ميثّل  املباهلة  موضوع 

املباهلة،  املسيح، نرى اختزااًل لألحداث وإغفااًل لسبب انسحاب وفد نجران عن 

وإعراًضا عن الحديث عن أشخاص وفد الرسول ، والتي متثّل الواقعة فضيلًة 

ومنزلًة إلهيًّة، خاّصة بهؤالء )أصحاب الكساء(، وباملقابل تغرق املقالة القارئ يف 

التّحقيق حول معتقد وفد نجران والخلفيّة النسطوريّة للوفد !!!!

ه: املفارقة الكربى: ملا تكون الحنيفيّة فيها شائبة الرّشك والتّثليث هو اإلميان 

باملسيح: ملّا يوازن القارئ املدقّق بني مناقشة املقالة لدالالت مصطلح حنيف، كام 

مّر بنا )يف املبحث السابق(، وربط هذا املصطلح املمّحض قرآنيًّا يف اإلخالص  ونفي 

استناًدا إىل مقاربٍة فيلولوجيٍّة مع أصوٍل لغويٍّة  الهاجريّة، وذلك  الرّشك مبصطلح 

رسيانيٍّة، ويف أحسن األحوال تعتربه مفهوًما الهوتيًّا غامًضا، ومن جهة أخرى نراها 

تُرجع لفظ التّثليث لََقْد كََفَر الَِّذيَن َقالُوا إِنَّ اللََّه ثَالُِث ثثاََلثٍَة، )سورة املائدة، 

اآلية 73(، إىل أصوٍل رسيانيٍّة؛ ليكون معناها: لقب املسيح !!!جاء يف املقالة: »وتركّز 

الرّّد عىل املسيحيني بشكٍل رئييسٍّ عىل مسألة الثّالوث أو املوضوعات املسيحانيّة 

اآلية )5: 73( وراجع Griffith الرسيانيات من أجل الحّجة القائلة إّن هذه ترجمة 

عربية لكلمة رسيانية، وهي وفًقا للسانيات الحديثة تفقد معناها األصيل، أي أّن 

الّصفة ثليثايا لقب للمسيح«]]].

إنّنا إزاء هذه املفارقة يف االستخالصات والنتائج التي تقود إليها هذه املعالجات 

الفيلولوجيّة املزعومة، ال نلك إالّ أن نرتّحم عىل الحياد والتّجرّد العلميني !! 

]]]- موسوعة القرآن ليدن، م.س.،ج4، ص 3]4 العمود )أ(.



585

التعّددّية الدينّي�ة والقرآن الكريم

خامًسا- اللّقاء اإلسالمّي اليهودّي: بني تكرار منظومة األوهام وهفوات املنهج: 

مل تختلف كثريًا معالجة اللّقاء اإلسالمي اليهودي عن نظريه اإلسالمي املسيحي، 

بلحاظ املشرتكات العديدة يف القرآن يف الّنظرة إىل الّديانتني )أهل الكتاب(، ولكّننا 

سنقترص يف بيان الهنات املضمونيّة واملنهجيّة عىل نقاٍط ثالث:

أ. اإلسالم ال يعرف اليهوديّة جيًّدا!: تعترب الباحثتان أّن القرآن يف عرضه للعقائد 

بنا مع املسيحيّة!:  اليهوديّة كام مّر  اليهوديّة، هو ال يُبدي معرفًة دقيقًة بأصول 

»ورغم أّن أصول وشعائر الجامعات اليهوديّة يف بيئة محمد مل تكن موثّقة جيًدا، 

تواجد  إىل  تُشري  والسرية،  كالحديث  األخرى،  املصادر  القرآين، وكذلك  الّدليل  فإن 

عىل  رددنا  وقد  السابع«]]].  القرن  يف  العربية  الجزيرة  يف  اليهوديّة  املجتمعات 

األساس املنهجي لهذا اإلشكال سابًقا )يف إنكار معرفة اإلسالم لعقائد أهل الكتاب 

عموًما(. لكن نضيف هنا ما جاء يف مقالة اليهود واليهوديّة للمسترشق أوري روبني 

الذي قّدم قراءًة واضحًة لليهود واليهوديّة يف القرآن، وبنّي تاريخ العالقة، وكشف 

حقيقة هذا االّدعاء املزعوم يف تقريب القرآن لعقائد اليهود واملوقف منهم؛ إذ عزاه  

للتشكيك الذي حصل يف تاريخ القرآن، وإرجاع تشّكل القرآن إىل مرحلٍة متأّخرٍة عىل 

نزوله وتدوينه، كام يعتقد املسلمون، »لكن يف ضوء الّشّك الذي أثاره بعض العلامء 

حديثًا، والذين أشاروا إىل أّن القرآن اتّخذ صيتغه الّنهائيّة يف وقٍت متأّخٍر جًدا عن 

أيّام محمد، وحتى رمّبا ليس يف الجزيرة العربيّة. انظر: Q.S,Wansbrough؛ وانظر 

أيًضا: دراسة أكادمييّة ما بعد تنويريّة للقرآن(، مل يعد تاريخ العالقات املفرتضة بني 

محمد واليهود واضًحا«]]].

ب. البحث عن جذر يهودي لإلسالم: يف اللقاء اإلسالمي املسيحي، جمعت كّل 

القرائن التي تدعم الفرضيّة االسترشاقيّة برجوع أصول اإلسالم إىل ديانات أهل 

اللقاء  نرى يف  ذلك  الرّاهب، وعىل  بحريا  قّصة  بالخصوص عىل  وأكّدت  الكتاب، 

]]]-  موسوعة القرآن ليدن، م.س، ج4، ص 405، العمود )أ(.

]2]- انظر: مقالة اليهود واليهودية ألوري روبني، ج3 من املوسوعة، صص]34-2.
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اإلسالمي اليهودي الدعوى تتكرر، ويف هذا الّسياق تقول الباحثتان: »الّشخصيّة 

بحريا...توجد  الرّاهب  هي  الّسواء  عىل  املسيحيّة  اإلسالميّة  الّروايات  يف  األبرز 

روايات ألحد الّنّساخ اليهود الذين كتبوا عن محمد، الذي وفًقا لرأي الرّاوي إّما 

أنّه علّم محمًدا العقيدة اليهوديّة أو أثبت نبّوة محمد«]]].

الّدراسات االسترشاقيّة قد  املنهجي يف  التّطّور  أّن  بائسٌة خلنا  وهذه فرضيّات 

تجاوزها، ولكن يبدو أّن وهم: )ماذا أخذ محمد من اليهود؟( للحرب اليهودي أبراهام 

 !! الحداثيني  جيجر )0]8]-874]م( ال يزال مهيمًنا حتى عىل هؤالء املسترشقني 

ولنا عود للموضوع يف نقد الفرضيّات )املبحث الرابع(.

ج.  تهميش وثيقة املدينة وتجاهلها: تعترب وثيقة املدينة، أبرز واقعة يف تنظيم 

العالقات مع األطراف الّدينيّة والّسياسيّة يف مجتمع املدينة، وهي وثيقٌة وضعها 

الرّسول يف الّسنة األوىل للهجرة )الشهر الخامس أو الثامن( وتتألّف من الكثري من 

البنود فعّدها البعض 47 بنًدا، وبعضهم أرجعها إىل أكرث من خمسني بندا، جاء يف 

سرية ابن هشام: »وكتب الرسول  كتابًا بني املهاجرين واألنصار وادع فيه اليهود 

وعاهدهم، وأقرّهم عىل دينهم وأموالهم، ورشط لهم، واشرتط عليهم: باسمه الله 

املؤمنني، واملسلمني، من  بني    الّنبي  كتاب من محمد  الرحيم، هذا  الرحامن 

دون  واحدة  أمة  إنهم  معهم،  وجاهد  بهم  فلحق  تبعهم،  ومن  ويرثب،  قريش 

الناس....«]]]. ثم يفّصل بنود هذا العهد، ومن البنود التي يجب الوقوف عندها 

يف هذه الّصحيفة، والتي تفرّس لنا ما حدث من إخراٍج ليهود بني الّنضري يف الّسنة 

السنة  قريظة يف  بني  يهود  مقاتلة  ثم  قينقاع،  بني  يهود  وإجالء  للهجرة  الرابعة 

الخامسة للهجرة. ومن تلك البنود: 

- »إنّه من تبعنا من يهود فله النرص واألسوة غري مظلومني وال متنارصين عليهم«.

.»وإنكم مهام اختلفتم فيه من يشء فإّن مرّده إىل الله عز وجل وإىل محمد«-

]]]- موسوعة القرآن ليدن، م.س.، ج 4، ص 0]4، العمود )ب(

]2]- الحمريي، عبد امللك )ابن هشام (: السرية النبوية، تح: مصطفى السقا، ال ط، بريوت، دار حياء الرتاث العريب، ال ت، ج2، 

ص47].



587

التعّددّية الدينّي�ة والقرآن الكريم

- »وإن اليهود ينفقون مع املؤمنني ما داموا محاربني«.

دينهم  وللمسلمني  دينهم  لليهود  املؤمنني:  مع  أمة  عوف  بني  يهود  »وإن   -

ومواليهم وأنفسهم إال من ظلم وأثم فإنه ال يوتغ )يهلك( إال نفسه وأهل بيته«.

- »وإّن عىل اليهود نفقتهم وعىل املسلمني نفقتهم، وإن بينهم النرص عىل من 

حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة والرب دون االثم، وإنه مل 

يأثم امرؤ بحليفه وإن النرص للمظلوم«.

- »وإن اليهود ينفقون مع املؤمنني ما داموا محاربني«.

- »وإنّه ال تجار قريش وال من نرصها«.

- »وإنه ما كان بني أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده 

فإّن مرّده إىل الله عز وجل وإىل محمد رسول الله وإن الله عىل أتقى ما يف هذه 

الصحيفة وأبرّه«]]].

ومع  املنافقني،  مع  فتآمروا  مواثيقها  وخانوا  العهد  هذا  نقضوا  اليهود  ولكّن 

مرشيك قريش، بل أّسسوا تحالًفا لغزو املدينة، والقضاء عىل اإلسالم، فكانت العقوبة 

العادلة إخراجهم من املدينة، ولكن بعد ما تبنّي للمسلمني أّن مجرّد إخرارج الّنضري 

وقنيقاع مل يردعهام عن التآمر عىل املسلمني والتّحالف مع قريش يف غزوة األحزاب 

قريظة  بني  أّن  ثبت  أن  وبعد  للهجرة،  الخامسة  السنة  يف  املدينة  عىل  للهجوم 

انضّموا لألحزاب وشّكلوا تهديًدا للمسلمني ولظهر املدينة بعد أن ظّن املسلمون 

أّن تلك الجبهة آمنة من جهتهم للعهد بينهم، لذلك كانت عقوبة هؤالء أشّد بعد 

أن حّكم الرسول فيهم حليفهم من الخزرج سعد بن معاذ، فكان جزاؤهم قتل 

رجالهم املحاربني وسبي نسائهم وغنيمة ممتلكاتهم، كام تنّص تعاليم التّوراة، وكام 

هي رشائع الحرب يف العالقات الّدوليّة الّسائدة أنذاك.

سورة  ففي  اليهود،  طرف  من  الخيانات  هذه  كّل  الكريم  القرآن  سّجل  ولقد 

]]]- انظر: ابن هشام، السرية الحلبيّة، م.س، ج2، ص42].
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الحرش )اآليتان ]]و2]( حّدثنا القرآن الكريم عن طرد بني الّنضري، ويف اآليات 58 

و59 و60 من سورة األعراف يحّدثنا عن بني قينقاع، ويف سورة األحزاب )26 و27( 

يحّدثنا عن قضيّة بني قريظة. 

لقد أغفلت املقالة، أو تغافلت عن أهّم وثيقٍة يف الفكر الّسيايّس اإلنسايّن القديم، 

سيايسٍّ واحٍد، وعن  الّدينيّة ضمن مجتمعٍ  بالتّعّدديّة  إمياٍن عميٍق  تعرّب عن  التي 

التّسامح والتّعايش بني الطّوائف واملذاهب، ولكن »علينا أن نؤكّد أّن فشل هذه 

التّجربة بسبب اليهود، مل يلغِ الفكرة املركزيّة التي أنشئت لهذه الصحيفة، وهي 

املجتمع،  لهذا  الّديني، وإقامة دولة  االنتامء  املتنّوع يف  السيايس  املجتمع  تكوين 

قامئًا،  يزال  السيايس اإلسالمي ال  الترّشيعي  املبدأ  إّن هذا  عىل أساس اإلسالم، بل 

وميكن العمل به دامئًا يف كّل عرص ويف نطاق أّي جامعة برشية«]]].

سادًسا: االلتحام مع املرشكني: قضيّتان نكتفي بهام يف مدار العالقة والتّفاعل 

بني املسلمني واملرشكني، وكّل واحدٍة تؤرّش إىل مكمٍن من مكامن الّنهج املعتمد يف 

املقالة: 

الكريم  القرآن  تأثّر  عن  املقالة  تحّدثت  سابقٍة،  إشارٍة  يف  األوىل:  القضّية  أ. 

  mono theistic( بالرّتاث املسيحي واليهودي]]]، ما أطلقت عليه التّأثري التّوحيدي

الّديانات الثالث،  الّدراسة املوضوعيّة لألصول االعتقاديّة يف  أّن  influence(، مع 

والتوحيد  الكريم  القرآن  عنه  عرّب  الذي  التّوحيدي  التّنزيه  بأّن  اإلقرار  إىل  تقود 

الخالص الذي دعا إليه ال ميكن أن ترقى إليه الرؤية الاّلهوتيّة يف املسيحيّة )املسيح 

ابن الله( والاّلهوت اليهودي )اليهود شعب الله املختار(، فالله يف املسيحيّة هو 

، ولكّنه سبحانه يف عقيدة املسلمني رّب  أب اإلنسان، والله يف اليهوديّة إلٌه قوميٌّ

املوجودات نسبة  كّل  الخلق وإىل  كّل  إىل  الّناس أجمعني، ونسبته  وإله  العاملني 

واحدة، وهو منزّه عن كّل شائبة ونقص، لَيَْس َكِمثْلِهِ َشْيٌء، )سورة الشورى، 

]]]- شمس الدين، محمد مهدي: يف االجتامع السيايس اإلسالمي، ط]، بريوت، املؤسسة الدولية للدراسات والنرش، 992]، ص4]3.

]2]- موسوعة القرآن، ليدن، م.س. ج4، ص 399، العمود )ب(.
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َ َحَقّ قَْدرِهِ، )سورة الزمر، اآلية 67(. اآلية ]](، َوَما قََدُروا اَلّ

امتداٌد  اإلسالم هو  التّوحيد يف  أّن  الكريم عىل  القرآن  يؤكّد  آياٍت عديدٍة  ويف 

الذي  وهو  املخلصة،  الحنفيّة  ممثّل  هو   إبراهيم وأّن  اإلبراهميّة،  للدعوة 

البقرة من اآلية 24] إىل اآلية ]4]  سّمى املوّحدين باملسلمني، واآليات يف سورة 

الحرام،  الله  بيت  وتشييد  الّسمحاء،  للحنفيّة  اإلبراهيمي  التّأسيس  عن  تحدثّنا 

يُرسل  بأن  لله  والّدعاء   بالّنبّي محمد التّبشري  وأيًضا  الحّج،  إىل  الّناس  ودعوة 

َوُيَعّلُِمُهُم  آيَاتَِك  َعلَيِْهْم  َيتْلُو  ِمنُْهْم  رَُسوًل  فِيِهْم  َوابَْعْث  َربََّنا  نبيًّا:  األمة  يف هذه 

نَْت الَْعزِيُز اْلَِكيُم، )سورة البقرة، اآلية 29](.
َ
الِْكَتاَب َواْلِْكَمَة َوُيَزّكِيِهْمۚ  إِنََّك أ

»فلقد قيل كّل يشء يف هذا املقطع الرّائع، فإبراهيم هو الذي أقام البيت بأمر 

من الله، وساعده ولده إسامعيل، جّد العرب، وهو املسلم األّول ذاك الذي أسلم 

لله وجهه، آمن به، وبه وثق، وسلّم أمره إىل مشيئة الله... وتختم صالة الجّدين 

املؤّسسني بالتّمّني عىل الله بأن يُرسل من ذّريّتهام نبيًّا يعلّمه الحّق، وهذه إشارٌة 

واضحٌة ملحمد«]]].

وتتواىل اآليات لتؤكّد هذه الحقيقة: التجديد اإلبراهي للتوحيد اإللهي وإعادة 

إقامة البيت الحرام وتجديد قواعده، وانتساب الّدعوة املحّمديّة إىل تلك الرّسالة 

الكتاب  وأهل  خاّصة  اليهود  يحاجج  الّنبّي  كان  هنا  ومن  العظيمة،  األّمة  وتلك 

فكيف  واإلنجيل،  التّوراة  من  أسبق   وأنّه إبراهيم،  من  أوىل  أنّه  يف  عموًما 

يحاججون رسول الله فيه، وهو الذي ينتمي إليه نسبًا وعقيدًة!!! وهذا املقطع من 

سورة آل عمران يعلن املوقف ويضع األمور يف نصابها: 

ِمْن  إِلَّ  ْنِيُل  َواْلِ الَّْوَراةُ  نْزِلَِت 
ُ
أ َوَما  إِبَْراهِيَم  ِف  وَن  ُتَاجُّ لَِم  الِْكَتاِب  ْهَل 

َ
أ يَا 

وَن فِيَما  نُْتْم َهُٰؤَلءِ َحاَجْجُتْم فِيَما لَُكْم بِهِ ِعلٌْم فَلَِم ُتَاجُّ
َ
فََل َتْعقِلُوَن َها أ

َ
َبْعِدهِ ۚ أ

انِيًّا  نُْتْم َل َتْعلَُموَن َما َكَن إِبَْراهِيُم َيُهودِيًّا َوَل نَْصَ
َ
ُ َيْعلَُم َوأ لَيَْس لَُكْم بِهِ ِعلٌْمۚ  َوالَّ

]]]- جعيط، هشام، مسرية محمد يف املدينة وانتصار اإلسالم، الط،دار الطليعة للنرش، بريوت، ال.ت، ص76.
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ِيَن  لذَلَّ بِإِبَْراهِيَم  الَّاِس  ْوَل 
َ
أ إِنَّ  الُْمْشِكنَِي  ِمَن  َكَن  َوَما  ُمْسلًِما  َحنِيًفا  َكَن  َوَلِٰكْن 

ُ َوِلُّ الُْمْؤِمننَِي )آل عمران، 68-65(.  ِيَن آَمُنواۗ  َوالَّ َبُعوهُ َوَهَٰذا الَِّبُّ َوالَّ اتَّ
ولكن الغريب أن تحاول الباحثتان من تخفيف حّدة نزعة الرّشك والوثنيّة عند 

الجدل  أّن   ،)idia of idolatry( كتابه  يف   Hawting عن  وتنقل  قريش،  مرشيك 
معهم يكشف عن رصاٍع مع موحدين !!!]]]

الذي حصل يف عقيدة  الواقع يعود إىل االختالط واالمتزاج   وهذا االشتباه يف 

كتاب  يف  »جاء  األوثان:  عبادة  وبني  التّوحيدّي  اإلبراهيمي  اإلرث  بني  املرشكني 

األصنام: »وكان الذي سلخ بهم )أهل مكة(، إىل عبادة األوثان والحجارة أنّه كان ال 

يظعن من مكة ظاعن إال احتمل حجارة من حجارة الحرم، تعظياًم للحرم وصبابًة 

مبكة، فحيثام حلّوا، وضعوه، وطافوا به كطوفهم بالكعبة، تيّمًنا منهم بها وصبابًة 

بالحرم، وحبًّا له. وهم بعد يعظّمون الكعبة ومكة، ويحّجون ويعتمرون عىل إرث 

إبراهيم وإسامعيل. ثم سلخ  ذلك بهم  إىل أن عبدوا ما استحبّوا، ونسوا ما 

كانوا عليه، واستبدلوا بدين إبراهيم وإسامعيل غريه فعبدوا األوثان، وصاروا عىل ما 

كانت عليه األمم من قبلهم، وانتجثوا )استخرجوا( ما كان يعبد قوم نوح منها، 

عىل إرث ما فيهم من ذكرها، وفيهم عىل ذلك بقايا من عهد إبراهيم وإسامعيل، 

يتنّسكون بها: من تعظيم البيت، والطواف به، والحج والعمرة، والوقوف عىل عرفة 

واملزدلفة، وإهداء البدن، واإلهالل بالحج والعمرة، مع إدخالهم ما ليس منه«]]].

تحليل  املقالة يف  تتّخذها  التي  االقتصاديّة  املاديّة  الّنزعة  الّثانية:  القضّية  ب. 

أسباب الّصدام بني املسلمني واملرشكني، وأّن رفض املرشكني لرسالة اإلسالم، ناشٌئ 

من خشيتهم عىل مركز الرّشك وموسم الحج وعىل مكتسباتهم االقتصاديّة، ومن 

جهته تحرّك الرّسول يف معادلة الرّصاع هذه من منطلق استقطاب الفقراء، والعبيد، 

والّضعفاء، الذين هّمشهم التّفاوت وطبقيّة النظام االجتامعي القبيل امليك.

]]]- موسوعة القرآن ليدن، م.س.، ص 399، العمود )أ(.

]2]- ابن السائب الكلبي، هشام بن محمد: األصنام، تح: أحمد زيك باشا، ط3، مرص، دار الكتب املرصية، 995]، ص6.
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التّحليل الذي يتامهى مع العديد من  الّنقاش يف مثل هذا  وال نريد أن نطيل 

املسائل التي جاءت يف املقالة، والتي تجانب التّفسري الواقعّي لجوهر الرّسالة املحمديّة 

)األخذ بعني االعتبار العامل الغيبي والتّاريخي واالجتامعي...(، وتسقط يف تفسرياٍت 

وضعيٍّة تستغرق يف أغلب األحيان يف نظريّة العامل الواحد، التي أثبت الفكر اإلسالمي 

بطالنها وقصورها عن تفسري الظواهر االجتامعية والتاريخية، »فقد جنح جمهوٌر من 

الكتّاب واملفّكرين إىل تفسري املجتمع والتّاريخ بعامٍل واحٍد، من العوامل املؤثّرة يف 

دنيا اإلنسان؛ إذ يعتربونه املفتاح الّسحري الذي يفتح مغاليق األرسار، وميتلك املوقف 

الرّئييس يف عمليّات التّاريخ، ويفرّسون العوامل األخرى عىل أنّها مؤثّراٌت ثانويّة، تتبع 

العامل الرئييس يف وجودها وتطّورها وتقلّبها واستمرارها]]]. 

املبحث الثالث: النظريّة القرآنّية يف الّتعّدديّة الّدينّية بني الوهم والحقيقة: 

الّدينيّة  واملجتمعات  املفردات،  بحث  يف  طوياًل،  الباحثتان  استغرقت  أن  بعد 

اإلشكال  عن  لإلجابة  املقالة  من  األصغر  القسم  خّصصت  القرآن،  يف  وتفاعالتها 

الرئييس للمقالة: هل للقرآن موقف من التّعّدديّة الّدينيّة؟ وما هو؟ 

وملاّ كانت النتائج دامئًا تتبع أخّص املقّدمات، فمن الطّبيعي أن نصل يف نهاية 

املطاف إىل طريٍق مسدوٍد: ففي ضوء التّميّش الذي سلكته الباحثتان يف القسمني 

الفّنيّة،  اإلشكاالت  من  الرّكام  ذلك  كّل  إىل  وبالّنظر  الّدراسة،  من  والثاين  األّول 

دقيقًة  نتيجًة  نبلغ  أاّل  الطبيعي  من  رصدناها،كان  التي  واملضمونيّة،  واملنهجيّة، 

وحاسمًة. وهذا يتجىّل بوضوٍح يف الرّتّددات والتّناقضات التي تضّمنها هذا املقطع: 

فمرّة ترّصح الكاتبتان: »ال يوجد موقٌف قرآينٌّ واحٌد من األديان األخرى]]]«، ومرة 

تعترب  ثالثة  الّدينيّة«]]]. ومرّة  التّعّدديّة  قرآينٌّ حيال  يوجد حكٌم  ترّصح »ال  ثانية 

تعرّب عن »رفٍض لرشعيّة  األخرى  باألديان  املرتبطة  القرآنيّة  املوضوعات  أّن بعض 

التّعّدديّة الّدينيّة الّناتجة عنها«]]].

]]]- انظر  الصدر، محمد باقر: اقتصادنا، ط20، بريوت، دار التعارف للمطبوعات، 987]، ص39.

]2]- موسوعة القرآن ليدن، م.س.، ج4، ص 4]4، العمود )أ(.

]3]- م. ن، ص.ن. العمود )ب(.

]4]- موسوعة القرآن ليدن، م.س.، ج4، ص.5]4.، العمود)أ(.
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ويبدو أّن الذي عّقد مهّمة الباحثتني أكرث، أّن جوهر إشكاليّة املقالة تنبع من 

املسيحي  والاّلهوت  الغريب،  الفكر  تبلور حديثًا يف  معارٍص،  ملفهوٍم  قرآنيٍّة  دراسٍة 

الّنّص،  سياقات  فهم  يف  التّدقيق  من  الكثري  تتطلّب  دراسة  وهكذا  بالخصوص، 

وحقوله الّدالليّة، وتنقيح منهج واضح يف فهم اآليات القرآنيّة واستنطاقها، وتفسري 

بعضها يف ضوء البعض اآلخر، )فالقرآن يصّدق بعضه بعًضا ويفرّس بعضه بعًضا( 

الستكشاف املوقف القرآيّن، حتى ال نتورّط يف إسقاطاٍت بعيدٍة عن روح الّنّص، أو 

رؤية تجزيئيّة تّضيق الّرؤية القرآنيّة يف دائرة دالالت بعض آياته يف املوضوع دون 

غريها، أو نتورّط يف توّهم التّناقض والتّهافت بني ظواهر اآليات كام حصل للباحثتني 

عىل ما يبدو.

وهذا املوقف التّقييمّي القلق واملضطرب للنظريّة القرآنيّة يف التّعّدديّة الّدينيّة، 

امللل  االتّهاميّة ملصّنفي  كالّنظرة  االشتبهات واملصادرات  بالكثري من  جاء محفوفًا 

والنحل، والّنظرة االتّهاميّة للمفرّسين وتكريسهم لرؤيٍة بعيدٍة عن القرآن، موقف 

القرآن من العقاب األخروي لغري املسلمني ...

وتّوج املسار أيًضا بقراءٍة خاطئٍة للموقف العميل الذي يوّجه اإلسالم املسلمني له 

يف التّعاطي مع األديان األخرى؛ حيث يبلغ الوهم مداه: »فإّن املفرّسين املتأّخرين 

مييلون لتصنيف غري املسلمني، كلّهم حتى أهل الكتاب، يف هذه الخانة مام شّجع 

عىل تفسري القرآن عىل أنّه ميكن أن يؤيّد موقًفا عدائيّا تجاه غري املسلمني، وحتى 

املعالجة  تكون  يعتربون مسلمني صالحني«]]]. ومن هنا  الذين ال  املسلمني  تجاه 

التي نطرحها يف هذا املبحث قامئًة عىل ركنني: 

الركن األّول: ملحٌة عن الرؤية القرآنيّة حول التّعّدديّة الّدينيّة. 

الركن الثاين: الرّّد عىل أهم املصادرات املعتمدة 

الّتعّدديّة: ملّا كان املقام ال يسمح بالطّرح  القرآنّية حول  الركن األّول: الرؤية 

]]]- موسوعة القرآن، ليدن، م.س. ج4، ص 4]4 العمود )ب(.
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التّفصييل، سنكتفي بعرض أصول الّرؤية القرآنيّة ومحّددات الّنظرية القرآنيّة لألديان 

والتّعّدد الّديني، وأسس منظومته األخالقيّة والّسلوكيّة يف التّعامل مع اآلخر.

عن  ونبذٍة  الّدينيّة  التّعّدديّة  أطروحة  حول  بتوضيحاٍت  كلّه  لذلك  وسنمّهد 

فاستكشاف   : منهجيٍّ خلٍل  من  املقالة  فيه  وقعت  فيام  نقع  ال  حتى  تاريخها، 

املعارصة  بالقضيّة  إحاطٍة  ينطلق من  املوضوعات  مثل هذه  القرآنيّة يف  الّنظريّة 

القرآن  عىل  القدوم  ثم  واقعها،  يفرضها  التي  وأسئلتها  ألبعادها  الّدقيق  والفهم 

الكريم لنعرض تلك التّساؤالت محاولني استنطاقه ومحاورته حول كّل تلك القضايا 

واإلشكاالت، ونسعى لإلنصات يف حياٍد لكّل املضامني القرآنيّة، عسانا ندرك جوابه !

ولكلمة  والتّكرّث،  التّنّوع  تعني  التّعّدديّة  والجذور:  التعريف  الّتعّدديّة:   .1

التّعّدديّة معاٍن كثريٌة ومختلفٌة، تختلف باختالف متعلّقها: فهناك تعّدديّة فلسفيّة، 

تعّدديّة سياسيّة، تعّدديّة ثقافيّة، تعّدديّة دينيّة... ويف الجملة هو املذهب الذي 

كائناٍت  بوجود  القول  عىل  التّعّدديّة  تطلق  الفلسفة  ويف  والكرثة.  التّنّوع  يتقبّل 

متعّددٍة يتكّون منها العامل، متناقضًة يف ذلك مع الواحديّة )nomism(، التي ترّد 

كل الكائنات إىل جوهٍر أو مبدأٍ واحٍد، وضّد الثّنائيّة التي تُرجع العامل إىل مبدأين.

ا التّعّدديّة الّسياسيّة: فهو مفهوٌم كرّسته الليرباليّة، وهو يتجىّل يف التّكتاّلت  أمَّ

أو  الرئاسيّة  مستوياتها  مختلف  يف  االنتخابات  يف  املتنّوعة  الحزبيّة  والتّشكيالت 

الربملانيّة أو املحليّة، بحيث تتشّكل الحكومات واملجالس املحليّة: بهيئاٍت متثّل كّل 

االتّجاهات..

2. الّتعّدديّة الّدينّية: باستقراء األديان، نرى أّن االنحصاريّة يف الحّقانيّة والخالص 

هي الفكرة الطّاغية عىل جميع املتديّنيني،  فاالعتقاد الّشائع بأّن الحقيقة والخالص 

يف الدنيا واآلخرة يتحّققان يف ديٍن واحٍد فقط، هو الرّصاط املستقيم، ورمّبا استوحى 

ِ اْلِْسَلُم، )سورة  البعض من القرآن هذا املعنى: كقوله تعاىل: إِنَّ ادّلِيَن ِعنَْد الَّ

)سورة آل   ،ِمنُْه ُيْقَبَل  فَلَْن  اْلِْسَلِم دِيًنا  يَبَْتِغ َغرْيَ  َوَمْن  آل عمران، اآلية 9](، 

عمران، اآلية 85(. ومن املسيحيّة: ما جاء عىل لسان يسوع يف إنجيل يوحنا: إذ 
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)إنجيل  يأيت إىل األب إال يب«،  الطريق والحّق والحياة. ليس أحٌد  يقول: »أنا هو 

الكنيسة  وخصوًصا  عموًما،  والكنائس  املسيحي  الاّلهوت  وظّل   .)[4  :6 يوحنا: 

الكنيسة« إىل أن تجاوزت هذه  الّرؤية »ال خالص خارج  تلتزم هذه  الكاثوليكيّة، 

انعقد )بني سنة  962] و 965]( حني  الذي  الثاين،  الفاتيكاين  املجمع  الّنظرة يف 

أعلنت الكنيسة أنّه ميكن تعلّم الحقائق األساسيّة من دياناٍت أخرى، وبّرأت يف هذا 

املجمع اليهود من دم املسيح.

وساند  عّمق  األخرى،  األديان  من  الرسمّي  الكنيّس  املوقف  يف  التّطّور  وهذا 

جهود العديد من املفّكرين وفالسفة الدين  ورجاالت الاّلهوت الذين بادروا بطرح 

تصّوراٍت جديدٍة يف تفسري التّنّوع الّدينّي، ومصري املخالفني، وطبيعة املوقف منهم. 

بناء  لبنًة يف  منهم وضع  وكّل  الغريب،  الاّلهوت  ة من رجال  عدَّ رموٌز  برز  وهكذا 

عقيدة الهوت األديان، مساوين بني املسيحيّة وبقيّة األديان، نذكر منهم: إرنست 

ترولتش، وهو صاحب فكرة »أّن املسيحيّة ال متتلك فكرة الحقيقة املطلقة« )865]-

923](؛ كارل بارت )886]-968]( هو صاحب فكرة أّن الدين ميثل جهًدا برشيًّا 

ملعرفة الله، ولذلك كّل ديٍن يحوي صوًرا مشّوهًة وأصناًما بعيدًة عن الله؛ كارل 

أّن األديان األخرى تحتوي عىل قيٍم أخالقيٍّة،  راهرن )904]-984]( صاحب فكرة 

وهو  ديبوي،  جاك  أتباعها؛  لخالص  طريًقا  تكون  أن  فيمكن  وثقافيٍّة،  وروحيٍّة، 

صاحب فكرة أّن السيد املسيح حارٌض وفاعٌل يف كّل األديان، فهو يخّص كّل األديان، 

بل  كّل األديان خاّصته؛ وأشهر هؤالء جان هيك )934]_2]20( الذي يرى لكّل 

أّن هدف  الّسعادة، ولكن مبا  الوصول إىل  املستقلّة يف  ديٍن خصوصيّته وطريقته 

جميع األديان واحٌد، وجميعها تسعى للوصول إىل الحقيقة، ومقصدها واحد، لذلك 

فجميع األديان ميكن أن تكون عىل حق، فاألديان هي طرٌق ومسالٌك ومشارٌب إىل 

نبعٍ واحٍد: ويقرّب الفكرة من خالل مثال يف علم الفلك: األرض كانت عىل مدى 

قروٍن طويلٍة هي املحور الذي يدور حولها العامل وفق الّنظريّة البطلوميّة القدمية، 

بينام الحقيقة خالف ذلك، وذلك كان مجرّد تصّوٍر إنساينٍّ للقضيّة، ومن ثم ظهر 

أّن املحور يشء آخر، واألرض جزء من منظومٍة تدور حول هذا املحور. ويف مجال 
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الدين األمر كذلك، كان املتديّنون وعىل مدى قروٍن يتصّورون أّن دينهم هو محور 

الحقيقة، وأنّه الّسبيل الوحيد للوصول إليها، وأّن الّسبل األخرى ال بّد أن تدور يف 

فلك دينهم، ووجدنا اآلن أّن املحور هو أمٌر آخر، هو الحقيقة ذاتها )الله(، التي 

تسعى جميع األديان واملذاهب للوصول إليها.

كام استفاد جون هيك يف مقاربته للتعّدديّة الّدينيّة من نسبيّة الفيلسوف كانت 

)724]-804]( التي متيّز بني اليّشء يف ذاته واليّشء لذاتنا، وبناء عليه فالحقيقة 

الّدينيّة واحدٌة، لكّنها تتمظهر لدى كّل فرٍد وجامعٍة بشكٍل يختلف عن اآلخرين.

الفكريّة  الّساحة  يف  وتبّناها  العامليّة،  الّساحات  يف  األطروحة  هذه  وتفاعلت 

اإلسالميّة مناصورن وعاداها مخالفون، ودارت سجاالٌت بني هؤالء، سعى كّل طرٍف 

ذلك  من  الّنظريّة،  تدعم هذه  قرآنيٌّة  قراءاٌت  وقُّدمت  لرأيه،  ينترص  أن  إىل  فيها 

جامل البّنا يف مرص، وعبد الكريم رسوش يف إيران )نظريّة الرصاطات املستقيمة(، 

والدكتور حسني نرص، باملقابل أدىل املعارضون بدلوهم وقّدموا احتجاجاٍت قرآنيًّة 

إلبطال هذه الّنظريّة كالّشيخ الّسبحاين، والشيخ جوادي آميل، يف الّساحة اإليرانية، 

واملدرسة اإلسالميّة التقليديّة يف مرص...

ونحن يف هذه الّدراسة الّنقديّة، لسنا بصدد استكشاف الّنظريّة وعرضها عرًضا 

ومنهجيّتها  القرآنيّة  الّرؤية  خصوصيّات  إىل  األنظار  نلفت  أن  أردنا  وإّنا  كاماًل، 

املغايرة. ولذلك سنكتفي ببيان بعض الّنقاط: 

األوىل: اإلطار الفكرّي العام: القاعدة الفكريّة األساسيّة )األصول الكونيّة(

الّثانية: األسس العقائديّة للتعّدديّة يف القرآن  

الثالثة: الّضوابط الترّشيعيّة واألخالقيّة 

الّنقطة األوىل: اإلطار العام للموقف من األديان يف القرآن: فالقرآن ال يتعامل 

وانفعاالٍت  بخّفة  األديان  كاملوقف من  التّاريخ،  الكربى يف  القضايا  مع مثل هذه 

تتغرّي وفق الظّروف الّسياسيّة، كام أشارت املقالة. للقرآن رؤيته الوجوديّة ومفهومه 
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الفلسفي للكون والحياة واإلنسان والتّاريخ، وهو يقّدم موقفه من التّنّوع الّديني 

يف سياق هذه الّرؤية الكونيّة وعىل أساس فلسفته للتاريخ والحضارة.

نفٌس  أصلهم  البرش  أّن  أكّدت  كثريٌة  فآيات  الواحد:  املشرتك  اإلنساين  األصل   -

واحدٌة، ينحدون من أٍب وأمٍّ واحدٍة، وهم أخوة يف الخلق واإلنسانيّة، وينتمون إىل 

إلٍه واحٍد: ُهَو الَِّذي أَنَْشأَكُْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة، )سورة األنعام، اآلية 98(.

نَْثٰ وََجَعلَْناُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائَِل ِلََعاَرفُوا 
ُ
َها الَّاُس إِنَّا َخلَْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوأ يُّ

َ
يَا أ

تَْقاُكْم، )سورة الحجرات، اآلية 3](.  
َ
ِ أ ْكَرَمُكْم ِعنَْد الَّ

َ
ۚ إِنَّ أ

ِي َخلََقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة وََخلََق ِمنَْها َزوَْجَها  َها الَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَّ يُّ
َ
يَا أ

َ َكَن  رَْحاَم ۚ إِنَّ الَّ
َ
ِي تََساَءلُوَن بِهِ َواْل َ الَّ َوَبثَّ ِمنُْهَما رَِجاًل َكثرًِيا َونَِساًء ۚ َواتَُّقوا الَّ

َعلَيُْكْم َرقِيًبا، )سورة النساء، اآلية ](.
ومن ذلك اآليات )سورة األعراف، اآلية 89](، )سورة الزمر، اآلية 6(..

إِنَّ  الواحدة:  األّمة  تحّدثت عن  بآياٍت  املشرتك  األصل  القرآن عن هذا  وعرّب 

نَا َربُُّكْم فَاْعُبُدوِن )سورة األنبياء، اآلية 92(، و »األمة 
َ
ًة َواِحَدةً َوأ مَّ

ُ
ُتُكْم أ مَّ

ُ
َهِٰذهِ أ

اآليات  به سياق  يشهد  ما  اآلية عىل  والخطاب يف  واحٌد،  يجمعها مقصٌد  جامعة 

خطاٌب عامٌّ يشمل جميع األفراد املكلّفني من اإلنسان، واملراد باألّمة الّنوع اإلنساين 

الذي هو نوٌع واحٌد، وتأنيث اإلشارة يف قوله »هذه أمتكم« لتأنيث الخرب«]]].

َخلُْق  آيَاتِهِ  َوِمْن  واللّسان:  اللّون  يف  والتّعّدديّة  البرشّي  التّنّوع  قانون  أ. 

 ،لَْوانُِكْم ۚ إِنَّ ِف َذٰلَِك َليَاٍت لِلَْعالِِمنَي
َ
لِْسنَتُِكْم َوأ

َ
رِْض َواْختَِلُف أ

َ
َماَواِت َواْل السَّ

)سورة الروم، اآلية 22(.

كخلق  اإللهّي،  اإلبداع  آيات  من  وآية  واإليجاد،  الخلق  سنن  من  سّنة  وهذه 

 ،)[90 اآلية  عمران،  آل  )سورة  انظر:  والنهار،  الليل  واختالف  واألرض  الّسموات 

)سورة يونس، اآلية 6(، )سورة الجاثية، اآلية 5(.

]]]- نظر: الطباطبايئ، تفسري امليزان، م.س.
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ًة  مَّ
ُ
ب. وحدة املجتمع الّديني اإلنساين األّول وحتميّة االختالف: َكَن الَّاُس أ

نَْزَل َمَعُهُم الِْكَتاَب بِاْلَّقِ ِلَْحُكَم 
َ
ِيَن َوُمنِْذرِيَن َوأ ُ الَّبِّينَِي ُمبَّشِ َواِحَدةً َفَبَعَث الَّ

وتُوهُ ِمْن َبْعِد َما َجاَءتُْهُم 
ُ
ِيَن أ َبنْيَ الَّاِس فِيَما اْخَتلَُفوا فِيهِ ۚ َوَما اْخَتلََف فِيهِ إِلَّ الَّ

 ُ ِمَن اْلَّقِ بِإِذْنِهِ ۗ َوالَّ ِيَن آَمُنوا لَِما اْخَتلَُفوا فِيهِ  ُ الَّ اْلَّيَِناُت َبْغًيا بَيَْنُهْم ۖ َفَهَدى الَّ
اٍط ُمْسَتقِيٍم، )سورة البقرة، اآلية 3]2(.   َيْهِدي َمْن يََشاُء إَِلٰ ِصَ

وهذه اآلية مركزيّة يف توضيح فلسفة الوحدة الّدينيّة األصليّة للمجتمع اإلنساين، 

أّمة واحدة: عىل دين التّوحيد كام جاء يف الّروايات، وإّن االختالفات ليس منها فكاك، 

فهي حتميٌّة تفرضها طبيعة اإلنسان ككائٍن عاقٍل ومريٍد ومختاٍر، وكائٍن اجتامعيٍّ 

تفرض عليه الحياة االجتامعيّة تضارب املصالح، مام يتطلّب تنظيم الّصدام الذي 

يقود إليه هذا التّناقض ورشعنته. وعرّبت آيات عّدة عن سننيّة االختالف الّديني، 

والحكمة منه: 

ۚ َولَْوَل َكَِمٌة َسَبَقْت ِمْن َرّبَِك لَُقِضَ  ًة َواِحَدةً فَاْخَتلَُفوا  مَّ
ُ
أ َوَما َكَن الَّاُس إِلَّ 

بَيَْنُهْم فِيَما فِيهِ َيَْتلُِفوَن، )سورة يونس، اآلية 9](.
ًة َواِحَدةًۖ  َوَل يََزالُوَن ُمَْتلِفِنَي إِلَّ َمْن رَِحَم َربَُّك ۚ  مَّ

ُ
َولَْو َشاَء َربَُّك َلََعَل الَّاَس أ

ْجَعِنَي، )سورة 
َ
نَّةِ َوالَّاِس أ نَّ َجَهنََّم ِمَن اْلِ

َ
ْمَل

َ
ْت َكَِمُة َرّبَِك َل َولَِذٰلَِك َخلََقُهْمۗ  َوَتمَّ

هود، اآليتان 8]] و9]](.

ًة َواِحَدةً َوَلِٰكْن يُِضلُّ َمْن يََشاُء َوَيْهِدي َمْن يََشاُء ۚ  مَّ
ُ
ُ َلََعلَُكْم أ َولَْو َشاَء الَّ

ا ُكنُْتْم َتْعَملُوَن، )سورة النحل، اآلية 93(. لُنَّ َعمَّ
َ
َولَتُْسأ

الُِموَن  ًة َواِحَدةً َوَلِٰكْن يُْدِخُل َمْن يََشاُء ِف رَْحَتِهِۚ  َوالظَّ مَّ
ُ
ُ َلََعلَُهْم أ  َولَْو َشاَء الَّ

ٍ َوَل نَِصرٍي، )سورة الشورى، اآلية 8(. َما لَُهْم ِمْن َوِلّ
التّعّدديّة  التّحتيّة ألطروحة  البنية  أغفلت هذه  أنّها  املقالة  وإحدى مشكالت 

الّدينيّة يف القرآن الكريم.
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الّنقطة الّثانية: األصول العقائديّة لتعّدد األديان: 

- اإلميان بالرسل: من أركان العقيدة اإلسالميّة التي برّش بها القرآن: اإلميان بالرّسل 

واألنبياء وعدم التّفريق بينهم، كام نّصت اآليات عىل أّن دين الله واحٌد، وأنّه اإلسالم: 

اْلِْسَلُم، )سورة آل عمران، اآلية 9](، وأّن رساالت األنيبياء   ِ ادّلِيَن ِعنَْد الَّ إِنَّ 
هي  والقبليّة،  االجتامعيّة  وانتامءاتهم  التّاريخيّة  تسمياتهم  اختلفت  مهام  جميًعا 

ْسلََم َمْن ِف 
َ
ِ َيبُْغوَن َوَلُ أ َفَغرْيَ دِيِن الَّ

َ
اإلسالم الذي يتناغم مع تسليم الكون كلّه: أ

رِْض َطوًْع َوَكرًْها ِإَوَلْهِ يُرَْجُعوَن، )سورة آل عمران، اآلية 83(. 
َ
َماَواِت َواْل السَّ

وقد مّر بنا استعراض اآليات املرتبطة بهذا األصل، عند مناقشة املقالة يف تعريف 

اإلسالم والتمييز بني اإلسالم العام والخاص. ولكّننا نورد هنا فقط اآليات الّناهية عن 

التّفريق بني الرّسل: 

ِ َوَمَلئَِكتِهِ َوُكُتبِهِ  نْزَِل إَِلْهِ ِمْن َرّبِهِ َوالُْمْؤِمُنوَن ۚ ُكٌّ آَمَن بِالَّ
ُ
آَمَن الرَُّسوُل بَِما أ

ِإَوَلَْك  َربََّنا  ُغْفَرانََك  َطْعَنا ۖ 
َ
َوأ َسِمْعَنا  َوقَالُوا   ۚ رُُسلِهِ  ِمْن  َحٍد 

َ
أ َبنْيَ  ُنَفّرُِق  َل  َورُُسلِهِ 

الَْمِصرُي، )سورة البقرة، اآلية 285(.
يُْؤتِيِهْم  َسوَْف  وَلٰئَِك 

ُ
أ ِمنُْهْم  َحٍد 

َ
أ َبنْيَ  ُيَفّرِقُوا  َولَْم  َورُُسلِهِ   ِ بِالَّ آَمُنوا  ِيَن  َوالَّ

ُ َغُفوًرا رَِحيًما، )سورة النساء، اآلية 52](. ُجورَُهْمۗ  َوَكَن الَّ
ُ
أ

ِ َورُُسلِهِ َوَيُقولُوَن  ْن ُيَفّرِقُوا َبنْيَ الَّ
َ
ِ َورُُسلِهِ َوُيرِيُدوَن أ ِيَن يَْكُفُروَن بِالَّ إِنَّ الَّ

ُهُم  وَلٰئَِك 
ُ
أ َسبِيًل  َذٰلَِك  َبنْيَ  َيتَِّخُذوا  ْن 

َ
أ َوُيرِيُدوَن  بَِبْعٍض  َونَْكُفُر  بَِبْعٍض  نُْؤِمُن 

ْعَتْدنَا لِلَْكفِرِيَن َعَذابًا ُمِهيًنا، )سورة النساء، اآليتان 50] و]5](. 
َ
اۚ  َوأ الَْكفُِروَن َحقًّ

- عامليّة اإلسالم عموديّة وأفقيّة: اآليات التي أكّدت عىل كونيّة اإلسالم وعامليّته: 

تعني متّحض الّنبّوات الّسابقة يف اإلسالم فكّل األنياء دعوا إىل التّسليم لله واإلقرار 

له بالوحدانيّة والعبوديّة، ويدّل أيًضا عىل عموميّة رسالة اإلسالم أنّه الّدين اإللهي 

األخري لكّل البرش، وأّن الّنبّي محمد  وريث الّنبّوات وخاتم األنبياء، وأّن القرآن 

كتاٌب عامليٌّ مهيمٌن عىل الرّساالت الّسابقة: 
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ِ إَِلُْكْم َجِيًعا، )سورة األعراف، اآلية 58](. َها الَّاُس إِّنِ رَُسوُل الَّ يُّ
َ
قُْل يَا أ

 ،ْكَثَ الَّاِس َل َيْعلَُموَن
َ
رَْسلَْناَك إِلَّ َكفًَّة لِلنَّاِس بَِشرًيا َونَِذيًرا َوَلِٰكنَّ أ

َ
َوَما أ

)سورة سبأ، اآلية 28(.

رَْسلَْناَك إِلَّ رَْحًَة لِلَْعالَِمنَي، )سورة األنبياء، اآلية 07](.
َ
َوَما أ

وكذلك اآليات )سورة النساء، اآلية 79(، )سورة الحج، اآلية 49(،...

أّما اآليات الّدالّة عىل عامليّة القرآن الكريم فمنها: 

لَُماِت إَِل الُّورِ بِإِذِْن َرّبِِهْم إَِلٰ  نَْزْلَاهُ إَِلَْك ِلُْخرَِج الَّاَس ِمَن الظُّ
َ
الر ۚ كَِتاٌب أ

اِط الَْعزِيزِ اْلَِميِد، )سورة إبراهيم، اآلية ](. ِصَ
َهَٰذا َبَياٌن لِلنَّاِس َوُهًدى َوَموِْعَظٌة لِلُْمتَّقِنَي، )سورة آل عمران، اآلية 38](.

إِْن ُهَو إِلَّ ذِْكٌر لِلَْعالَِمنَي،  )سورة ص، اآلية 87( وآيات أخرى...
- وحدة الّدين وتنّوع الرّشائع: االلتقاء عرب التاريخ بني األمم حول دين واحٍد، ال 

يلغي تعّدد املناهج والرّشائع، وهذا ما نّص عليه القرآن يف آياٍت عديدٍة: 

ٍ َجَعلَْنا ِمنُْكْم ِشَْعًة َوِمنَْهاًجا، )سورة املائدة، اآلية 48(.
لُِكّ

ٍة َجَعلَْنا َمنَْسًك، )سورة الحج، اآلية 67(. مَّ
ُ
ِ أ

لُِكّ
َهاۖ  فَاْستَبُِقوا اْلَرْيَاِت، )سورة البقرة، اآلية 48](. ٍ وِْجَهٌة ُهَو ُمَوّلِ

َولُِكّ
- األمم الغابرة أتباع الّديانات الّسابقة عىل سبيل نجاة: يف ضوء هذا املعتقد الرّاسخ 

ملفهوم اإلسالم: تكون الّديانات الّسابقة  يف عرصها حّقانيّة وأتباعها عىل سبيل نجاة، 

وقد دلّت عىل ذلك آياٌت عديدٌة، منها اآليات التي مرّت سابًقا يف بحث املفردات، 

)سورة البقرة، اآلية 63( و )سورة املائدة، اآلية ]6( و )سورة الحج، اآلية 7](.

يّدعيها  التي  الهداية  انحصاريّة  الكريم منطق  القرآن  الّسياق يرفض  ويف هذا 
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بعض أتباع الّديانات، كام يرفض منطق انحصاريّة الّنجاة والخالص، ويؤكّد أّن الله 

وحده سبحانه هو الذي يفصل بني الّناس يوم القيامة: 

 ٰ ٍء َوقَالَِت الََّصاَرٰى لَيَْسِت اْلَُهوُد َعَ ٰ َشْ - َوقَالَِت اْلَُهوُد لَيَْسِت الََّصاَرٰى َعَ

ُ َيُْكُم  َيْعلَُموَن ِمثَْل قَْولِِهْم ۚ فَالَّ ِيَن َل  ٍء َوُهْم َيتْلُوَن الِْكَتاَب ۗ َكَذٰلَِك قَاَل الَّ َشْ
بَيَْنُهْم يَوَْم الْقَِياَمةِ فِيَما َكنُوا فِيهِ َيَْتلُِفوَن، )سورة البقرة، اآلية 3]](.

َمانِيُُّهْم ۗ قُْل َهاتُوا 
َ
أ ْو نََصاَرٰى ۗ تِلَْك 

َ
أ َوقَالُوا لَْن يَْدُخَل اْلَنََّة إِلَّ َمْن َكَن ُهوًدا 

ْجُرهُ ِعنَْد َرّبِهِ 
َ
ِ َوُهَو حُمِْسٌن فَلَُه أ ْسلََم وَْجَهُه ِلَّ

َ
بُرَْهانَُكْم إِْن ُكنُْتْم َصادِقنَِي بََلٰ َمْن أ

َوَل َخوٌْف َعلَيِْهْم َوَل ُهْم َيَْزنُوَن، )سورة البقرة، اآليتان ]]] و2]](.
ِ َخالَِصًة ِمْن ُدوِن الَّاِس َفَتَمنَُّوا الَْموَْت  اُر اْلِخَرةُ ِعنَْد الَّ قُْل إِْن َكنَْت لَُكُم ادلَّ

إِْن ُكنُْتْم َصادِقنَِي، )سورة البقرة، اآلية 94(  
النقطة الثالثة: الّضوابط الّسلوكّية األخالقّية والّترشيعات القانونّية: 

تتفّرع  االعتقاديّة،  وأصولها  للتعّدديّة  املركزيّة  الفكريّة  القاعدة  من  وانطالقًا 

مجموعٌة من الّضوابط الّسلوكيّة األخالقيّة والترّشيعات العمليّة الفرديّة واملجتمعيّة 

التي نادى بها القرآن، ومن أهّمها: 

- حريّة العقيدة ،كقوله تعاىل:

 ِ اُغوِت َوُيْؤِمْن بِالَّ ۚ  َفَمْن يَْكُفْر بِالطَّ ِ َ الرُّْشُد ِمَن الَْغّ  َل إِْكَراهَ ِف ادّلِيِنۖ  قَْد تَبنَيَّ

، )سورة البقرة، اآلية 256(. َفَقِد اْسَتْمَسَك بِالُْعْرَوةِ الُْوثَْقٰ
 ٰ َحتَّ الَّاَس  تُْكرِهُ  نَْت 

َ
فَأ

َ
أ  ۚ َجِيًعا  ُكُُّهْم  رِْض 

َ
اْل ِف  َمْن  َلَمَن  َربَُّك  َشاَء  َولَْو 

يَُكونُوا ُمْؤِمننَِي، )سورة يونس، اآلية 99(.
َوقُِل اْلَقُّ ِمْن َرّبُِكْمۖ  َفَمْن َشاَء فَلُْيْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَلَْيْكُفْر، )سورة الكهف، اآلية 29(.

- الدعوة إىل الحوار: يف مخطابة اآلخر يدعو القرآن العتامد اسرتاتيجيّة الحوار 
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والجدال بالتي هي أحسن: 

َ َوَل  لَّ َنْعُبَد إِلَّ الَّ
َ
ْهَل الِْكَتاِب َتَعالَْوا إَِلٰ َكَِمٍة َسَواٍء بَيَْنَنا َوَبيَْنُكْم أ

َ
قُْل يَا أ

َّْوا َفُقولُوا اْشَهُدوا  ِ ۚ فَإِْن تََول ْرَبابًا ِمْن ُدوِن الَّ
َ
نُْشَِك بِهِ َشيًْئا َوَل َيتَِّخَذ َبْعُضَنا َبْعًضا أ

نَّا ُمْسلُِموَن، )سورة آل عمران، اآلية 64(.
َ
بِأ

ِيَن َظلَُموا ِمنُْهْمۖ  َوقُولُوا آَمنَّا  ْحَسُن إِلَّ الَّ
َ
ْهَل الِْكَتاِب إِلَّ بِالَِّت ِهَ أ

َ
َوَل ُتَادِلُوا أ

نْزَِل إَِلُْكْم ِإَوَلُٰهَنا ِإَوَلُٰهُكْم َواِحٌد َوَنُْن َلُ ُمْسلُِموَن، )سورة 
ُ
نْزَِل إَِلَْنا َوأ

ُ
ِي أ بِالَّ

العنكبوت، اآلية 46(.

 ۚ ْحَسُن 
َ
أ بِالَِّت ِهَ  اْلََسَنةِ ۖ وََجادِلُْهْم  َوالَْموِْعَظةِ  بِاْلِْكَمةِ  َرّبَِك  إَِلٰ َسبِيِل  اْدُع 

ْعلَُم بِالُْمْهَتِديَن، )سورة النحل، اآلية 
َ
ْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيلِهِۖ  َوُهَو أ

َ
إِنَّ َربََّك ُهَو أ

.)[25

ويتجىّل واضًحا من اآليتني األوليني، التّوجيه نحو االلتقاء عىل املشرتك الّديني 

لتوسيع قاعدة الحوار )الكلمة السواء: وعبادة الله الواحد األحد( يف اآلية األوىل، 

ويف اآلية الثانية اإلميان باملشرتك الرسويل )أنزل إلينا وأنزل إليكم(، واإلله الواحد.

ُهَو  إِنَُّه   ۚ  ِ الَّ َعَ   ْ َوتََوكَّ لََها  فَاْجَنْح  لِْم  لِلسَّ َجَنُحوا  ِإَوْن  الّسلم:  إىل  الدعوة   -

ِميُع الَْعلِيُم، )سورة األنفال، اآلية ]6( السَّ
يَْطاِنۚ  إِنَُّه لَُكْم  لِْم َكفًَّة َوَل تَتَّبُِعوا ُخُطَواِت الشَّ ِيَن آَمُنوا اْدُخلُوا ِف الّسِ َها الَّ يُّ

َ
يَا أ

َعُدوٌّ ُمبنٌِي، )سورة البقرة، اآلية 208(
ُ لَُكْم َعلَيِْهْم  لََم َفَما َجَعَل الَّ لَْقْوا إَِلُْكُم السَّ

َ
لُوُكْم فَلَْم ُيَقاتِلُوُكْم َوأ فَإِِن اْعَتَ

َسبِيًل، )سورة النساء، اآلية 90(
 ِ ِيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن الَّ تَُسبُّوا الَّ الّنهي عن سّب مقّدسات اآلخرين: َوَل   -

َمرِْجُعُهْم  َرّبِِهْم  إَِلٰ  ُثمَّ  َعَملَُهْم  ٍة  مَّ
ُ
أ  ِ

لُِكّ َزيَّنَّا  َكَذٰلَِك  ِعلٍْم ۗ  بَِغرْيِ  َعْدًوا   َ الَّ فََيُسبُّوا 
َفُينَّبُِئُهْم بَِما َكنُوا َيْعَملُوَن، )سورة األنعام، اآلية 08](.
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ُكوا إِنَّ  ْشَ
َ
ِيَن أ ابِئنَِي َوالََّصاَرٰى َوالَْمُجوَس َوالَّ ِيَن َهاُدوا َوالصَّ ِيَن آَمُنوا َوالَّ إِنَّ الَّ

ٍء َشِهيٌد، )سورة الحج، اآلية 7](. ِ َشْ
ٰ ُكّ َ َعَ َ َيْفِصُل بَيَْنُهْم يَوَْم الْقَِياَمةِۚ  إِنَّ الَّ الَّ

 ٰ َع لَُكْم ِمَن ادّلِيِن َما َوصَّ - الّدعوة إىل الوحدة وعدم التّفريق يف الدين: َشَ

قِيُموا ادّلِيَن 
َ
ْن أ

َ
ۖ  أ يَْنا بِهِ إِبَْراهِيَم َوُموَسٰ وَِعيَسٰ وَْحيَْنا إَِلَْك َوَما َوصَّ

َ
ِي أ بِهِ نُوًحا َوالَّ

قُوا فِيهِ، )سورة الشورى، اآلية 3](. َوَل َتَتَفرَّ
ِ ُثمَّ  ْمُرُهْم إَِل الَّ

َ
َما أ ٍء ۚ إِنَّ قُوا دِيَنُهْم َوَكنُوا ِشَيًعا لَْسَت ِمنُْهْم ِف َشْ ِيَن فَرَّ  إِنَّ الَّ

يُنَّبُِئُهْم بَِما َكنُوا َيْفَعلُوَن، )سورة األنعام، اآلية 59](.
قُوا  ِيَن فَرَّ َلةَ َوَل تَُكونُوا ِمَن الُْمْشِكنَِي ِمَن الَّ قِيُموا الصَّ

َ
ُمنِيبنَِي إَِلْهِ َواتَُّقوهُ َوأ

يِْهْم فَرُِحوَن، )سورة الروم، اآليتان ]3 و32(. دِيَنُهْم َوَكنُوا ِشَيًعاۖ  ُكُّ ِحزٍْب بَِما دَلَ
 َ واۚ  إِنَّ الَّ َ َورَُسوَلُ َوَل َتَنازَُعوا َفَتْفَشلُوا َوتَْذَهَب رِيُحُكْمۖ  َواْصِبُ ِطيُعوا الَّ

َ
َوأ

ابِرِيَن، )سورة األنفال، اآلية 46(. َمَع الصَّ
الركن الثاين: املصادرات واالشتباهات 

الّسلويكّ  والتّوجيه  للتعّدديّة  القرآنيّة  الّنظرة  استعراض  خالل  املقالة  تخلو  مل 

للمسلمني من أحكاٍم، وأفكاٍر مسبقٍة، بحاجٍة إىل مراجعٍة عميقٍة، وروًما لالختصار 

وحتى ال يطول بنا املقام أكرث، نرّد بعجالٍة عىل هذه األحكام واملواقف: 

ففي  املتوازنة،  والّرؤية  باملوضوعيّة  يُطيح  أخرى  مرّة  التّعميم  الّتعميم:  أ- 

نقدها للّنزعة الجدليّة يف كتب امللل والّنحل تطلق الباحثتان حكاًم عاًما، يتّهم كّل 

مصّنفات امللل والّنحل برفض، ال اآلخر الديني فقط، ولكن اآلخر املذهبي أيًضا.

لكّن  والّنحل،  امللل  مصّنفات  من  كثريٍ  عىل  يغلب  املذهبي  التّحيّز  كان  وإن 

الباحث املنصف ال ميكن إاّل أن يشيد بجهود علامء الكالم اإلسالمي ومساهمتهم 

التّأسيسيّة لعلم األديان املقارن، وقد اعرتف الكثري من املسترشقني بهذه الجهود، 

عىل  وغلب  الجديل،  األسلوب  عن  بنفسها  نأت  التي  املميّزة  باملصّنفات  ونّوهوا 
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طابعها املنهج الوصفي، وجاء يف املوسوعة الربيطانية: إشادة بجهود املسلمني يف 

دراسة األديان: 

Meanwhile, Islamic theology had an impact on western 

Christianity, notably upon medieval Scholastic philosophy, in which 

the values of both reason and revelation were maintained. Muslim 

knowledge of other religions was in advance of European knowledge[[]

العقل  بني  وبالجمع  األديان،  لدراسة  املسلمني  بسبق  املوسوعة  تنّوه  حيث 

الّدراسات  الذي تفتقده  الّدراسة، األمر  املتكلمني املسلمني يف هذه  والوحي عند 

الغربيّة لألديان، وها هو املسترشق آدم  متز )Adam Mez( يرى أّن الحسن بن 

التّاريخ  رائًدا يف  والديانات(  )اآلراء  كتاب  النوبختي )ت 202 ه( صاحب  موىس 

اإلنساين يف حقل دراسة األديان ويقول عنه: »مؤلّف أّول كتاب له شأٌن يف اآلراء 

والّديانات«]]].

ككتاب  املجال:  هذا  يف  املميّزة  املصّنفات  بعض  بجهود  املسترشقون  وأشاد 

وكتاب  الّنرصانيّة،  دراسة  يف  )ت5]4ه(  املعتزيل  الجبار  عبد  للقايض  )التثبيت( 

عيىس  أليب  املقاالت  وكتاب  )ت346ه(،  للمسعودي  الديانات  أصول  يف  املقاالت 

الريحان  أليب  مرذولة(  أو  العقل  يف  مقبولة  مقولة  من  للهند  )ما  وكتاب  الوراق، 

)اآلثار  باليهودية  خاص  كتاب  وله  الهند  بديانات  خاص  وهو  )ت440(  البريوين 

الباقية عن القرون الخالية(، وأطرى آدم متز كتاب ما للهند قائاًل: »وجعله كتاب 

حكاية ملذاهب الهند عىل وجهها ال كتاب حجاج وجدال، ولذلك مل يناقض الخصوم، 

بحٍث  كتاب  الكتاب  هذا  فكان  الحّق،  باين  وإن  كالمهم  حكاية  من  يتحّرج  ومل 

[[[- The new Encyclopedia Britannica: ”study of religion“. Vol.[5. p.6[5. by Safra, S.Yannias, James E.Goulka. [5th 

ed.[998.Chicag

http: //iswy.co/e[[mmt :رابط املادة

]2]- متز، آدم: الحضارة اإلسالمية يف القرن الرابع الهجري، تر: محمد عبد الهادي أبو ريدة، ط5، بريوت، دار الكتاب اللبناين، 

ال ت، ج]، ص384.
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علميٍّ نزيٍه«]]]. وغري هؤالء كثريون، وقد تصّدى يف الّساحة اإلسالمية العديد من 

األقالم منافحني عن دور املتكلمني املسلمني يف تأسيس هذا العلم وأنّه انتقل فيام 

بعد إىل أوروبا]]].

ب- تخطئة املفرّسين: كام تقع هنا املقالة يف التّعميم، فتصدر حكاًم يعّم كّل 

املفرّسين الذين اتّهمتهم بالتّذّرع بأّن اآليات الّدالة عىل حريّة املعتقد، واملؤيّدة 

نسخ هذه  أّن  الباحثتني  تذكر  وبإيجاٍز  الّسيف.  بآيات  منسوخة  التّسامح  لثقافة 

، مسألة خالفيّة  َ الرُّْشُد ِمَن الَْغيِّ يِن ۖ َقد تََّبنيَّ اآليات وخاّصة آية: اَل إِكَْراَه يِف الدِّ

بني املفرّسين، وقد ذهب عدٌد منهم إىل أّن هذه اآلية والعديد من اآليات املشابهة 

هي أبيٌّة عن الّنسخ، وليس لها القابليّة أن تكون منسوخًة إىل جانب وجود بعض 

العلامء مّمن أنكر أصل الّنسخ يف القرآن الكريم، كأيب مسلم األصفهاين )ت 322ه( 

من املعتزلة، ابن جنيد الفقيه اإلمامي )ت]38ه(، ومن العلامء املعارصين: الشيخ 

محمد عبده )323]ه(، والشيخ هبة الدين الشهرستاين )386]ه،(، والشيح محمد 

العسكري  مرتىض  والسيد  )2006م(،  معرفة  هادي  والشيخ  )395]ه(،  زهرة  أبو 

)2007م(، والشيخ محمد الغزايل )996]م(، وغريهم...

ومن جهٍة أخرى، ومن منظور أصول الّرؤية القرآنيّة لتنّوع األديان وتعّددها، 

كام طرحناها، ال تعترب آيات الّسيف ناسفًة لتلك الّرؤية، وكيف تنسفها، وقد شيّدت 

أساس  وعىل  والحياة،  واإلنسان،  والوجود،  للكون،  التّوحيديّة  الّرؤية  قاعدة  عىل 

املقاصد العليا للدين والرّشيعة؟ وبالتّايل فهذه اآليات تكّمل الّصورة التي عرضناها، 

الكافرة املحاربة، وهذا رأي قسٍم كبريٍ من  القوى  وتحّدد للمسلمني املوقف من 

املفرّسين والفقهاء، فقد اعتربوا أّن حكم مقاتلة الكّفار مالكه املحاربة ال الكفر.

القرآن  أّن  نذكّر  أن  املهم  ومن  الّنفس،  عن  للدفاع  باألصل  الجهاد  فقد رشع 

الكريم مل يرّشعه يف بداية الّدعوة، بل كانت اآليات يف فجر الرسالة، تأمر املسلمني 

]]]- متز، آدم: الحضارة اإلسالمية يف القرن الرابع الهجري، تر: محمد عبد الهادي أبو ريدة، ط5، بريوت، دار الكتاب اللبناين، 

ال ت، ص 385.

]2]- انظر: شلبي، أحمد: اليهودية، ط2]، القاهرة، مكتبة النهضة، 997]، ص33-27.
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ٰ َما َيُقولُوَن  بالكّف عن القتال والّصرب عىل أذى املرشكني، يقول تعاىل: َواْصِبْ َعَ

َواْهُجرُْهْم َهْجًرا َجِيًل، )سورة املزمل، اآلية 0](، وتدعو املسلمني إلعالن املوقف 
)سورة   ،دِيِن َوِلَ  دِيُنُكْم  لَُكْم  مواجهة:  أو  صداٍم  دون  الواضح  العقائدي 

الكافرون، اآلية 6(، ولكّن املرشكني حاربوا املسلمني وحارصوهم وآذوهم، وحاولوا 

مامرسة كّل الّضغوط؛ إلرجاعهم عن دينهم، باستنفاذ كّل ما ميلكون من نفوٍذ قبيلٍّ 

، ومايلٍّ، ما اضطّر املسلمني للهجرة مرّتني إىل الحبشة، وخروج  ، وسلطويٍّ وعشائريٍّ

رسول الله إىل الطائف نارًشا رسالته، طالبًا الّنرصة، وتُّوجت يف األخري املرحلة املكيّة 

آمًنا يحميهم من بطش قريش،  املؤمنون مالًذا  ليجد هؤالء  املدينة،  إىل  بالهجرة 

ِيَن  لذِلَّ ذَِن 
ُ
أ والجهاد:  بالقتال  اإلذن  نزل  املدنيّة  املرحلة  ويف  بهم،  واستبدادها 

ْخرُِجوا ِمْن دِيَارِهِْم بَِغرْيِ َحّقٍ 
ُ
ِيَن أ ٰ نَْصِهِْم لََقِديٌر الَّ َ َعَ ُهْم ُظلُِمواۚ  ِإَونَّ الَّ نَّ

َ
ُيَقاتَلُوَن بِأ

، )سورة الحج، اآلية 39 و 40(، فأصل ترشيع الجهاد، كان  ُ ْن َيُقولُوا َربَُّنا الَّ
َ
إِلَّ أ

للدفاع عن الّنفس ورّد عادية الظاملني، وحتى ال يفنت هؤالء املستضعفون املهّجرون 

ٰ َل تَُكوَن فِتَْنٌة َوَيُكوَن ادّلِيُن  عن دينهم وعن الحق الذي أصابوه: قَاتِلُوُهْم َحتَّ

َ بَِما َيْعَملُوَن بَِصرٌي، )سورة األنفال، اآلية 39(، وملّا كان  ِۚ  فَإِِن انَْتَهْوا فَإِنَّ الَّ ُكُُّه ِلَّ
هذا الجهاد الّدفاعّي مقصده األساس إحقاق الحّق وإنصاف املظلومني نهى القرآن 

َ َل ُيِبُّ  ِيَن ُيَقاتِلُونَُكْم َوَل َتْعَتُدوا ۚ إِنَّ الَّ ِ الَّ عن االعتداء: َوقَاتِلُوا ِف َسبِيِل الَّ

الذين مل  الكتاب  البقرة، اآلية 90](، وحتى املوقف من أهل  الُْمْعَتِديَن، )سورة 
املعادي  املعسكر  إىل  وانضّموا  العهود  نكثوا  أن  بعد  إاّل  مبواجهتهم  القرآن  يأمر 

ُسُهْم بَيَْنُهْم 
ْ
ْو ِمْن َوَراءِ ُجُدٍرۚ  بَأ

َ
َنٍة أ املحارب: َل ُيَقاتِلُونَُكْم َجِيًعا إِلَّ ِف قًُرى حُمَصَّ

ُهْم قَوٌْم َل َيْعقِلُوَن، )سورة الحرش،  نَّ
َ
ٰ ۚ َذٰلَِك بِأ َشِديٌد ۚ َتَْسُبُهْم َجِيًعا َوقُلُوُبُهْم َشتَّ

اآلية 4](.

وملّا كان مقصد الجهاد كام ذكرنا الّدفاع عن املظلومني، ال نجد البتّة يف تتبّع 

اآليات التّعليليّة للجهاد مورًدا واحًدا ينّص عىل أّن من هدف الجهاد إخراج اآلخرين 

عن دينهم وإدخالهم عنوًة وبحّد الّسيف يف اإلسالم، فاألهداف التي نّصت عليها 

اآليات القرآنيّة هي: 
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- الّدفاع عن الحرمات ورّد العدوان: كام يف قوله تعاىل يف )سورة الحج، اآلية 

َ َل  ِيَن ُيَقاتِلُونَُكْم َوَل َتْعَتُدوا ۚ إِنَّ الَّ ِ الَّ 39(، وقوله تعاىل: َوقَاتِلُوا ِف َسبِيِل الَّ

ْخرَُجوُكْم ۚ َوالْفِتَْنُة 
َ
ْخرُِجوُهْم ِمْن َحيُْث أ

َ
ُيِبُّ الُْمْعَتِديَن َواْقُتلُوُهْم َحيُْث ثَقِْفُتُموُهْم َوأ

يف  األخرية رصيحٌة  واآلية   ،)[9[ و   [90 اآليتان  البقرة،  )سورة   ،الَْقتِْل ِمَن  َشدُّ 
َ
أ

وعن  والّديار،  األعراض  عن  والّدفاع  املرشكني  اعتداءات  عىل  الرّد  هو  القتال  أّن 

حّق املؤمنني أن يعيشوا يف كنف دينهم يف أمٍن وسالٍم، وعدم السامح للمرشكني 

أن يفتنوهم عن دينهم، فالفتنة أشّد من القتل؛ ألّن مقصد حفظ الّدين أوىل يف 

منظومة اإلسالم الترّشيعيّة من حفظ الّنفس.

ِف  ُتَقاتِلُوَن  َل  لَُكْم  َوَما  تعاىل:  يقول  واملستضعفني:  للمظلومني  االنتصار   -

ْخرِْجَنا 
َ
أ ِيَن َيُقولُوَن َربََّنا  اِن الَّ َوالُْمْسَتْضَعفِنَي ِمَن الرَِّجاِل َوالّنَِساءِ َوالْودِْلَ  ِ َسبِيِل الَّ

 ،نَْك نَِصرًيا نَْك َوِلًّا َواْجَعْل َلَا ِمْن دَلُ ْهلَُها َواْجَعْل َلَا ِمْن دَلُ
َ
الِِم أ ِمْن َهِٰذهِ الَْقْرَيةِ الظَّ

ِمْن  لَُكْم  َما  ُيَهاِجُروا  َولَْم  آَمُنوا  ِيَن  َوالَّ أيًضا:  اآلية 75(، ويقول  النساء،  )سورة 

 ٰ وُكْم ِف ادّلِيِن َفَعلَيُْكُم الَّْصُ إِلَّ َعَ ٰ ُيَهاِجُروا ۚ ِإَوِن اْستَنَْصُ ٍء َحتَّ َوَليَتِِهْم ِمْن َشْ
ُ بَِما َتْعَملُوَن بَِصرٌي، )سورة األنفال، اآلية 72(. قَْوٍم بَيَْنُكْم َوَبيَْنُهْم ِميَثاٌقۗ  َوالَّ

ْيَماَنُهْم 
َ
أ نََكُثوا  ِإَوْن  تعاىل:  يقول  املواثيق:  ونقض  العهود  نكث  عىل  الرّّد   -

ْيَماَن لَُهْم لََعلَُّهْم 
َ
ُهْم َل أ َة الُْكْفرِ ۙ إِنَّ ئِمَّ

َ
ِمْن َبْعِد َعْهِدهِْم َوَطَعُنوا ِف دِينُِكْم َفَقاتِلُوا أ

ٍة  َل َمرَّ وَّ
َ
وا بِإِْخَراِج الرَُّسوِل وَُهْم بََدُءوُكْم أ ْيَماَنُهْم وََهمُّ

َ
َل ُتَقاتِلُوَن قَوًْما نََكُثوا أ

َ
يَنَْتُهوَن أ

ْن َتَْشوْهُ إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننَِي، )سورة التوبة، اآليتان 2]و3](.
َ
َحقُّ أ

َ
ُ أ َتَْشْوَنُهْمۚ  فَالَّ

َ
ۚ أ

يََزالُوَن  َوَل  تعاىل:  يقول  املحتمل:  العدوان  ورّد  املسلمني  ثغور  حامية   -

وُكْم َعْن دِينُِكْم إِِن اْسَتَطاُعوا، )سورة البقرة، اآلية 7]2(. ٰ يَُردُّ ُيَقاتِلُونَُكْم َحتَّ
َوْلَِجُدوا  ارِ  الُْكفَّ ِمَن  يَلُونَُكْم  ِيَن  الَّ قَاتِلُوا  آَمُنوا  ِيَن  الَّ َها  يُّ

َ
أ يَا  أيًضا:  ويقول 

َ َمَع الُْمتَّقِنَي، )سورة التوبة، اآلية 23](. نَّ الَّ
َ
فِيُكْم ِغلَْظًةۚ  َواْعلَُموا أ

- الّدفاع عن أهّم حقٍّ فطريٍّ من حقوق اإلنسان: يعلّل الّسيد الطبطبايئ ترشيع 

القتال: فريى »أّن اإلسالم دين التوحيد، وهو مبـنّي عىل أساس الفطرة، وهو القيّم 
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الَّاَس  َفَطَر  الَِّت   ِ الَّ فِْطَرَت   ۚ َحنِيًفا  لدِّلِيِن  وَْجَهَك  قِْم 
َ
فَأ اإلنسانيّة:  إصالح  عىل 

 ،ْكَثَ الَّاِس َل َيْعلَُموَن
َ
ِ ۚ َذٰلَِك ادّلِيُن الَْقّيُِم َوَلِٰكنَّ أ َعلَيَْها ۚ َل َتبِْديَل ِلَلِْق الَّ

)سورة الروم، اآلية 30(، فأهم الحقوق الفطريّة اإلنسانيّة: هو إقامة هذا الدين 

ِ الَّاَس  والتّحّفظ عليه. وبالتايل يكون الّدفاع عنه حّق فطريٌّ آخر: َولَْوَل َدْفُع الَّ

ِ َكثرًِيا  َمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصلََواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر فِيَها اْسُم الَّ َبْعَضُهْم بَِبْعٍض لَُهّدِ
َ لََقوِيٌّ َعزِيٌز، )سورة الحج، اآلية 40(؛ َولَْوَل  هُ ۗ إِنَّ الَّ ُ َمْن َينُْصُ نَّ الَّ ۗ َوَلَنُْصَ
رُْض، )سورة البقرة، اآلية ]25(. وقال 

َ
ِ الَّاَس َبْعَضُهْم بَِبْعٍض لََفَسَدِت اْل َدْفُع الَّ

الله تعاىل يف ضمن آيات القتال من سورة األنفال: ِلُِحقَّ اْلَقَّ َوُيبِْطَل اْلَاِطَل َولَْو 

ِيَن  َها الَّ يُّ
َ
َكرِهَ الُْمْجرُِموَن، )سورة األنفال، اآلية 8(، ثم قال بعد آياٍت عّدة: يَا أ

ِ َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَعُكْم لَِما ُيْيِيُكْم، )سورة األنفال، اآلية 24(،  آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ِلَّ
فُسّمي الجهاد والقتال الذي يُدعى له املؤمنون محييًا لهم، ومعناه أّن القتال سواء 

كّل  ابتدائيًّا،  قتااًل  كان  أو  اإلسالم  بيضة  أو عن  املسلمني  الّدفاع عن  بعنوان  كان 

ذلك بالحقيقة دفاٌع عن حّق اإلنسانيّة يف حياتها، ففي الرّشك بالله سبحانه هالك 

اإلنسانيّة وموت الفطرة، ويف القتال وهو دفاع عن حّقها إعادة لحياتها وإحيائها 

بعد املوت«]]].

وبناًء عىل هذا التّحليل يغدو الجهاد أقرب إىل الّسّنة التّاريخيّة الجارية، التي 

تضطّر إليه الكثري من املجتمعات اإلميانيّة، حينام تواجه تحدي الفتنة عن الدين، 

ّيِْن 
َ
والتّهجري واملطاردة، وحينام توصد يف وجهها أبواب الّدعوة للرسالة اإللهيّة: َوَكأ

ِ َوَما َضُعُفوا َوَما  َصاَبُهْم ِف َسبِيِل الَّ
َ
ِمْن نَِبٍّ قَاتََل َمَعُه رِّبِيُّوَن َكثرٌِي َفَما َوَهُنوا لَِما أ

ُذنُوَبَنا  َلَا  اْغفِْر  َربََّنا  قَالُوا  ْن 
َ
أ إِلَّ  قَْولَُهْم  َكَن  َوَما  ابِرِيَن  الصَّ ُيِبُّ   ُ َوالَّ  ۗ اْسَتَكنُوا 

نَا َعَ الَْقوِْم الَْكفِرِينَ، )سورة آل عمران،  قَْداَمَنا َوانُْصْ
َ
ْمرِنَا َوَثّبِْت أ

َ
اَفَنا ِف أ ِإَوْسَ

اآليتان 46] و 47](. 

لتفسري  اإلسالمي  العامل  يف  إشكاليٍّة  شخصيّاٍت  آراء  اعتامد  إشكالّية:  آراء  ج- 

املواقف املتناقضة من اآلخر الّديني: 

]]]- الطباطبايئ، تفسري امليزان، م.س، ج2، ص67.
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مل توفّق ماك أوليف ومساعدتها، يف اختيار األعالم الذين استشهدتا بآرائهم يف 

اإلسالمي؟ فمن  للطرح  يكون عنوانًا  اآلخر: فمن هو بن الدن حتى  املوقف من 

ا أن نستشهد به يف دراسٍة علميٍّة، والظّاهر أّن شهرته اإلعالميّة خاّصة  العجيب حقًّ

وسائر األشخاص عموًما يف الغرب ويف العامل اإلسالمي، وراء االنتقاء، فقد كان )البن 

الدن( يف فرتة إعداد املوسوعة وصدورها حضوًرا إعالميًّا الفتًا، خاّصة بعد أحداث 

)]] أيلول ]200م(، املنسوبة لجامعة القاعدة التي يتزّعمها، أّما شهرة القرضاوي 

التّسعينيات  يف  الّديني  واالعتدال  اإلسالميّة،  للصحوة  كرمٍز  له  الرّتويج  فسبهها 

والسنوات األوىل بعد األلفني، حني بلغت شهرته أوجهها، وقد أّدت قناة الجزيرة 

القطريّة دوًرا مهامًّ يف تلميع صورته وإبرازه كزعيٍم إسالميٍّ ال يُضاهى، ففي تلك 

والحياة(، ولكن  )الرّشيعة  برنامج  أسبوعيٌّة مبارشٌة يف  له إطاللٌة  كانت  السنوات 

له، فقد  ُمنحت  التي  املوقعيّة  العريب، فقَد هذه  بالّربيع  تداعيات ما سّمي  بعد 

البلدان اإلسالميّة،  الّدينيّة يف  الفئات واملذاهب  إزاء بعض  اتّخذ مواقف متطرّفة 

القتاليّة اإلجراميّة، وأصدر فتاوى بقتل زعامء  التّكفريّة  وأيّد توّجهات الجامعات 

سياسيني يف بعض البلدان، بل أفتى بجواز كّل من يعمل ملصلحة الّنظام السوري 

من مدنيني وعسكريني وحتى علامء الدين! وربط الكثريون بني هذه الفتوى وبني 

استشهاد الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، عاّلمة بالد الشام، يف أحد مساجد 

دمشق. لقد انقلب القرضاوي عىل مقوالت الوحدة والتّسامح واالنفتاح إبّان الربيع 

العريب، حتى أطلق عليه خصومه لقب )شيخ الفتنة(.

املقالة، هو سيد قطب،  تعاطت معها  التي  احرتاًما  األكرث  الفكريّة   الّشخصيّة 

ولكن بتصنيٍف خاطٍئ، اعتمدت فيه عىل مشهوراٍت سادت عن فكره، فقد ظُلم كثريًا 

يف تفسري أطروحاته، ونسبت إليه الكثري من املقوالت واآلراء، ماّم مل يقله رصاحة، 

لقد وظّفت أفكاره بعض الجامعات ملصلحة توّجهاتها التّكفرييّة القتاليّة )وال نقول 

الجهاديّة؛ ألّن مفهوم الجهاد بريء منهم(. ويف كّل األحوال، فإّن شخصيّة سيد قطب 

هي شخصيٌّة جدليٌّة اُختلف جوهريًّا يف تفسري تراثه وتوّجهاته، ومن جهٍة أخرى، 

تُحاكم املقالة الرّجل دون االستشهاد ولو بنصٍّ واحٍد له يدلّل عىل زعمها فيه.
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املبحث الّرابع: الفرضّيات املتوارية والّسياقات االسترشاقّية: 

الواردة،  اإلشكاالت  حجم  املقالة:  لهذه  دراستنا  يف  اآلن،  حّد  إىل  لنا،  تجىّل 

العديد من  اآلراء، وجّديّة  الكثري من  التي تفرض نفسها عن واقعيّة  والتّساؤالت 

املواقف، وصّحة الكثري من األفكار، ولكن يبدو أّن ما تورارى من »هنات ما وراء 

الخطاب«، ال يقّل خطبًا!! 

فنحن إزاء خطاٍب بُني عىل فرضيّاٍت متواريٍة، مل يرُّصح ببعضها، وزّوق بعضها 

قراءتنا  األخري من  املرقى  مواربًة.! ويف هذا  ممّوًها  بعضها  ورُسّب  للقارئ،  اآلخر 

املتخّفي  املنطوق إىل املسكوت عنه، ونسعى لكشف املستور  الّنقديّة، سنتجاوز 

واملنطلقات  الفرضيّات،  هذه  عن  بالكشف  ومصادره؛  منابعه  ووراء  الّنّص،  وراء 

يف  والتّأّمل  الجدد،  املسترشقني  عىل  مهيمنًة  تزال  ال  لألسف  التي  االسترشاقيّة، 

مّديات أثرها عىل معالجات القضيّة ومضامينها: 

أّواًل: اعتامد املنهج الفيلولوجي يف رشح معاين القرآن. 

ثانًيا: الجذور الرّسيانيّة واآلراميّة للغة العربية، واستخدام القرآن مفردات من 

اللغات القدمية.

ثالًثا: للقرآن مرجعيٌّة الهوتيٌّة مسيحيٌّة ويهوديٌّة.

رابًعا: الّنزعة الوضعيّة واالنسياق وراء األبعاد التّاريخيّة وإنكار املصدر املتعايل للّنّص.

خامًسا: االعتامد األسايّس عىل القراءة الّسنيّة لإلسالم 

سادًسا: املراوحة بني املناهج االسترشاقيّة القدمية والتّنّكب عن الفهم !

سابًعا: مركزيّة العقل الغريب )يف فهم التّعّدديّة( وإخضاع القرآن لهذه املركزيّة.

وهي فرضيّاٌت خلنا أنّه يف ضوء فشل الكثري منها، واعرتاف املسترشقني الذين 

اعتمدوها  أنفسهم بفشلها]]]، خلنا أّن  الّدراسات القرآنيّة الحديثة قد تحّررت منها، 

]]]- كمثال عىل ذلك ميكن أن نذكر تجربة نولدكة )ت930]( وكتابه تاريخ القرآن حيث اعترب منهجه الفيلولوجي يف كتابه 
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لقد تهاوى الكثري منها، يف ضوء الكشوفات الحديثة والبحوث الجديدة، وبعضها 

اآلخر لن يصمد طوياًل أمام منطق التّاريخ وتكامل الوعي البرشّي: َسُنِيِهْم آيَاتَِنا 

ٍء  ِ َشْ
ٰ ُكّ نَُّه َعَ

َ
َولَْم يَْكِف بَِرّبَِك أ

َ
ۗ  أ نَُّه اْلَقُّ

َ
َ لَُهْم أ ٰ يَتََبنيَّ نُْفِسِهْم َحتَّ

َ
ِف اْلفَاِق َوِف أ

َشِهيٌد، )سورة فصلت، اآلية 53(. 
وملّا كان الوقوف مفّصاًل عند هذه الفرضيّات واإلحاطة بها، ماّم يخرج بنا عن 

الحّد الذي يسمح به املقام، نكتفي باإلشارة إليها، والّنقد العابر، والنقض املختزل: 

]. الفرضّيتان األوىل والثانية: لقد ملسنا حضور هذا املنهج  يف مقالة )التّعّدديّة 

الّدينيّة والقرآن( خاّصة يف بحث املفردات، ومحاولة إرجاع بعض األلفاظ القرآنيّة 

الكتاب  نقد  أّواًل يف  املنهج طبّق  أكاديّة... هذا  أو  آراميٍّة،  أو  إىل أصوٍل رسيانيٍّة، 

القرآن،  عىل  لتعميمه  املسترشقون  له  وتحّمس  واملسيحيّة،  اليهود  عند  املقّدس 

هو  بل  واملسيحي،  التّورايت  الّنّص  عن  كثريًا  يختلف  ال  أيًضا،  أدبيًّا  ا  نصًّ باعتباره 

العهدين  نقد  يف  بها  خرجوا  التي  الّنتائج  عّمموا  ولذلك  منهام!  مقتبس  عندهم 

املنهج: املسترشق  الذين سلكوا هذا  أوائل املسترشقني  الكريم. ومن  القرآن  عىل 

االسرتايل آرثر جيفري )892]-959]( يف كتابه املفردات الّدخيلة يف القرآن، والتي 

األملاين غونرتلولينغ  الّدعوى املسترشق  املقالة يف مصادرها، وجّدد هذه  اعتمدته 

)928]-4]9]( يف كتابه )القرآن األصيل(، ولكن سطوة هذا املنهج ضُعفت وتعرّض 

النتقاداٍت من املسترشقني أنفسهم، وكشفت دراساٌت عديدٌة تهافت األسس التي 

قام عليها. ورغم كّل املراجعات الّنقديّة لهذا املنهج، والتّحّوالت إىل مناهج أخرى 

يف الّدراسات االسترشاقيّة ال يزال البعض يرّص عىل التّمّسك به، وينادي بالعود إليه، 

كام هو حال جاك بريك املسترشق الفرنيس يف كتابه )إعادة قراءة القرآن(، واملدعو 

)كرستوف لوكسنبورغ( يف دراسته )قراءة رسيانية آرامية للقرآن مساهمة يف تحليل 

اللّغة القرآنية(؛ حيث اّدعى وجود قرآٍن أصيلٍّ باللّغة الرّسيانيّة اآلراميّة، وأّن القرآن 

هذا حامقة صبيانية، حيث جاء يف مقدمة الطبعة الثانية لكتاب تاريخ القرآن، منوها بجهود صيقه شفايل الذي تصّدى إلعادة 

النظر يف نسخة كتابه: »قد قام بقدر اإلمكان بجعل الكتاب الذي أنجزته برسعة قبل نصف قرن...أقول بقدر اإلمكان ألن آثار 

الوقاحة الصبيانية لن ميكن محوها بالكلّية، من دون أن يعاد تأليف الكتاب من جديد بعض ما قلته حينذاك بقليل أو بكثري 

من الثقة انعدمت ثقتي به الحقا«.
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املتدوال قد اقتبست فقراته من ذلك القرآن األصيل، ولذلك كان مزيًجا من الكلامت 

العربيّة واآلراميّة. وتعّسف الباحث يف إثبات هذه الفرضيّة عرب تفسري جملٍة من 

اآليات القرآنيّة شّكك يف عربيّة مفرداتها واعترب أّن معانيها ال تستقيم إاّل بإرجاع 

الكلامت إىل األصل الرّسياين أو اآلرامّي، وهذه املزاعم ال تقوى أمام الّنقد العلمي 

القرآنيّة  والّسياقات  الجاهيّل  الّشعر  أساس  عىل  الّدعاوى  لهذه  الداخيل  الصارم 

نفسها، وكذلك الّنقد الخارجي والذي يعتمد فيه عىل تاريخ اللّغات واشتقاقاتها، 

اللّغة العربيّة هي أم اللغات]]]، وأّن الرّسيانيّة واآلراميّة  أّن  والذي تؤكّد بعضها 

ومل  استعملها  القرآن  أّن  يُظّن  التي  املفردات  وأّن  منها،  انبثقت  واآلكاديّة..كلّها 

تُعرف عند العرب، هي يف الواقع من الكلامت العربيّة األم، ولّكنها ُهجرت يف البيئة 

العربيّة، واُستخدمت يف بيئاٍت أخرى]]]. ومن القرائن الّدالّة عىل أّن اللغة العربيّة 

هي أّم اللّغات، عدد املفردات يف اللغة العربيّة التي يفوق ما سواها وال ميكن أن 

يُقارن بني العربية وغريها]]]. 

2. الفرضّية الثالثة: إّن أوهام مرجعيّة الاّلهوت املسيحي واليهودي للّنّص القرآيّن 

وللدين اإلسالمّي، هي أسخف من أن نقف عندها مطّواًل، فأساطري مثل أسطورة 

]]]- انظر: مقالة الرد عىل من يزعم أن العربية أصلها من اآلرامية أو الرسيانية أو العربية ملحمد عبد الله األنصار عىل موقع 

https: //www.m-a-arabia.com/site               :مجمع اللغة العربية عىل الشبكة العاملية

الكنعانية،اللهجة  العمرية  اللهجة  البابيل واآلشوري،  العربية اآلكادية بفرعيها  ا لعدة لهجات: كاللهجة  أمًّ العربية  ]2]- تعترب 

العربية السبئية، واللهجة العربية النبطية، واللهجة العربية الرسيانية، واللهجة العربية اآلرامية، واللهجة العربية االرببرية ....

انظر مازن محمد حسن، األصول اللغوية املشرتكة بني العربية واآلرامية والرسيانية، مجلة العلوم اإلنسانية كلية الرتبية، جامعة 

بابل،املجلد 22، العدد]،آذار 5]20،ص456.

النحو الرسيان بأن اصل تالعربية هي األصل: من ذلك ما يقوله املطران أقليمس يوسف داود يف  كام يشكل اعرتاف فقهاء 

كتابه )اللمعة الشهية يف  نحو اللغة الرسيانية (الصادر سنة 896]م،: » وأشهر اللغات السامية العربية،والعربانية والرسيانية 

والحبشية بفروعها الكثرية..ونا ذكرنا العربية أوال بني اللغات الجزيرية ألن العربية باعرتاف جميع املحّققني هي أرشف اللغات 

السامية، من حيث هي لغة وأقدمهن وأغناهن ومعرفتها الزمة ملن يريد أن يتقن تقانا حسنا معرفة سائر اللغات السامية 

والسيام الرسيانية.«وأضاف: إننا النعتقد أن اآلرامية هي أقدم اللغات السامية كام زعم قوم وأقل من ذلك أنها أقدم لغات 

العامل كام زعم غريهم بال بينة وال أساس، بل نثبت مع العلامء املحّققني أن العربية هي التي تقرب إىل ام اللغات السامية 

https: //www. أكرث من أخواتها.«نقال عن مقالة للدكتورأحمد سعد الدين: هل اللة العربية مشتقة من الرسيانية؟ عن موقع

/civgrds.com

]3]- يف إحصائية ألحد الباحثني تبلغ عدد كلامت العربية )املفردات املعجمية( 2]23029]، بينام تبلغ عدد كلامت اإلنجليزية 

600000 فقط والفرنسية 50000] والروسية 30000]. ومتثل مفردات الرسيانية واآلرامية 0,007 % من كلامت العربية !!
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ورقة بن نوفل، والرّاهب بحريا، واملعلم اليهودي، الذي علّم  الرسول محمد، تُضحك 

إنّها تعود  الّدراسات.  املتبّقي يف بعض  الثّكىل، ولكّنها تستمّد شيئًا من حضورها 

إىل الّدوافع التّبشرييّة لحركة االسترشاق األوىل، التي كانت متتزج أهدافها بالتّبشري 

للحروب  امتداًدا  أنذاك  االسترشاق  كان  فقد  اإلسالمي،  للعامل  االستعامر  وخدمة 

مؤّسس  املبّجل  بطرس  يُعرّب  كام  الكلامت  سالح  جديٍد،  بسالٍح  ولكن  الصليبيّة، 

الاّلتينيّة، وهكذا فقد قامت  اللّغة  الكريم إىل  للقرآن  بائسة ومشّوه  أّول ترجمة 

الرتجمتات األوىل للقرآن والّدراسات األوىل للسرية الّنبويّة عىل هذه القناعة، ولكن 

يبدو أّن »هذه التقاليد االسترشاقيّة« ال تزال ساريًة، وأّن ظالل هذه األوهام ال تزال 

تُغطّي قامات حتّى بعض املسترشقني الحداثيني!!! 

3. الفرضّية الّرابعة: هي أّس الكثري من املزالق واالنحرافات يف الفهم والتّحليل، 

رسول  قلب  عىل  األمني  الّروح  به  نزل  إلهيٌّ  وحٌي  املسلمني  عقيدة  يف  فالقرآن 

الله ، واملسلمون يتعاطون معه عىل هذا األساس، ولكّن املسترشقني ونتيجًة 

فرضيّاٍت  وراء  وينساقون  الوحي،  نظريّة  ويكّذبون  ينكرون  الوضعيّة،  لنزعتهم 

الّصادق،  الفجر  كانبالج  املنبلجة  الحقيقة  عن  البُعد  كّل  بعيدٍة  أخرى  ونظريّاٍت 

من ذلك الّنظريات التّاريخيّة يف تفسري ظهور القرآن وتطّوره أيًضا، كام يزعمون، 

إىل  باألساس  يعود  ومضامينها،  وإيقاعها،  القرآنيّة  اآليات  أسلوب  فإّن  ولذلك 

الظّروف التّاريخيّة التي عاشها الرّسول يف مختلف مراحل الّدعوة، ويف الواقع فإّن 

املسترشقيني املعارصين ضلّوا أوفياء لهذه الفرضيّة، كّل ما يف األمر أنّهم اليرصّحون 

بلوازمها، وهي إنكار األصل اإللهي للقرآن، فنحن نسأل هؤالء، أّي املنهجني يعّد 

علميًّا وموضوعيًّا أكرث: أن نأخذ بعني االعتبار البُعدين امليتافيزيقي للقرآن )يف ضوء 

ما يّدعيه املؤمنون بالقرآن من جهة( والبُعد التّاريخي والزّمني، أو أن نقرص فهمنا 

لآليات عىل العوامل الزّمنيّة والتّاريخية؟ 

عدم  يرّبر  هل  املعطيات؟  هذه  بكّل  االعرتاف  العلميّة  املوضوعيّة  تفرض  أال 

تصديقيهم بنظريّة الوحي إنكار العامل امليتافيزيفي؟ أين التّجرّد وأين املوضوعيّة 

العلميّة التي يّدعونها إذن؟ وهل سيلغي فعاًل هذا اإلنكار دور هذا العامل؟!
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للقرآن  الزّمّني  البُعد  يُنكر  الّنظر: فالذي  ولذلك فالواقعيّة تفرض علينا إعادة 

الكريم يجايف حقيقًة واضحًة يف ارتباط آياٍت عديدٍة ببيئة الّنزول ومسرية الّدعوة 

وتكاملها، وتعلّق موضوعاتها بنمط حياة الناس وظروفهم، ولكّننا من جهٍة أخرى 

ال ميكن أن ننكر الجنبة الغيبيّة املتعالية والطّاغية أكرث عىل الّنّص، فهو يتعاطى مع 

الزّمنيّة، من حرب، وسلم، وعالقات دوليّة، وترشيعات عباديّة،  كّل هذه القضايا 

ومعاملتيّة، وأحكام، يف فضاٍء غارٍق بالحقائق عن الله، وامللكوت، واملالئكة، واآلخرة، 

والّسموات، والعرش، والخزائن،  والجّنة، والّنار....

أكرث من موضعٍ، من ذلك ربط  املتوارية يف  الفرضيّة  تجلّت هذه  املقالة  ويف 

القوى حرًصا، وربط بعض  وتبّدل موازين  الزّمنيّة  بالظّروف  الكتاب  املوقف من 

الترّشيعات األوىل كاالتّجاه إىل بيت املقدس، وصيام عاشوراء )كام تقول املقالة( 

مبرحلة التّقرّب من اليهود، أّما بعد تبنّي موقفهم الرّافض لنبّوة الّنبّي محمد، فقد 

رشع صيام رمضان وتغرّي اتّجاه قبلة املسلمني )راجع الفصل األّول(!!    

استنادهم  األوائل معذورين يف  املسترشقون  يكون  قد  الخامسة:  الفرضّية   .4

إىل مركزيّة اإلسالم الّسّني يف تنقيح األطروحات اإلسالميّة، فقد تبّنى أولئك القراءة 

الّسّنيّة الرّسميّة، التي تعتقد أّن املذاهب اإلسالمية األخرى، الفقهيّة منها، والكالميّة، 

هي مذاهب عىل هامش اإلسالم املركزي الّسّني، ولكن مع التّطّورات العميقة التي 

حصلت يف العامل اإلسالمي وبروز مذاهب إسالميّة أخرى، احتلّت مكانًة بارزًة يف 

كان ال  اإلسالمي،  للعامل  الّسياسيّة  املعادالت  اإلسالميّة، ويف  لألّمة  الفكريّة  الحياة 

الّسنيّة  املصادر  االنغالق عىل  التّحّول ويتجاوزوا  لهذا  يلتفت املسترشقون  أن  بّد 

واالنفتاح، خاّصة عىل اإلسالم الّشيعي، وهذا الذي دعا محمد عيل أمري معزّي إىل 

الّدعوة إىل رضورة االعتناء باملصادر الّشيعيّة يف دراسات القرآن الكريم: فأطلق ما 

الّصامت اإلهامل  بالقرآن  الّناطق]]]، قاصًدا  القرآن  الصامت مقابل  القرآن  أسامه 

الذي تلقاه املصادر التّفسرييّة الّشيعيّة يف الّدراسات القرآنيّة الغربيّة.

Le coran silencieux et le coran parlant :له كتاب بعنوان -[[[
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ويف املقالة طغى يف مقاربة الطروحات القرآنيّة واإلسالميّة، منطق اإلسالم السّني 

املهيمن، وبدت مقوالته وآراء علامئه هي الحارضة، ولن يشفع تعزيز قامئة املصادر 

بتفسري امليزان للسيد الطبطبايئ )رغم مكانته وأهّميته(، لالّدعاء بأّن املعالجة هي 

أكرث توازنًا وأقّل تحيّزًا لإلسالم الّناطق، بل إّن إهامل الكثري من القضايا وتهميشها رمّبا 

يعود لهذا الّسبب )راجع الفصل األّول: مثال ذلك: قّصة املباهلة(، وقد لوحظ هذا 

التّحيّز حتّى يف املقاالت األخرى التي كتبتها الّسيدة جني ماك دومنيك للموسوعة، 

ومن ذلك مقالة فاطمة عن السيدة الزهراء؛ حيث تحرص اآليات الّنازلة يف حّق 

الزهراء يف حدود املشهور السّني يف املباهلة والتّطهري، )حتى الكوثر ال تعرتف 

بنزولها فيها(، وترفض مقولة الكثري من العلامء وبالخصوص الّشيعة منهم بأفضليّة 

.[[[)عىل مريم البتول الّسيدة الزهراء

ا أّن مقالة التّعّدديّة تعكس تنّوًعا مناهجيًّا،  5. الفرضّية السادسة: من املثري حقًّ

القراءة  يف  االنتقايئ  واملنهج  املفردات،  تحليل  يف  الفيلولوجي  املنهج  لنا  فيرتاءى 

عىل  معارصة  مفاهيم  إسقاط  يف  اإلسقاطي  واملنهج  القرآنيّة،  لآليات  التّجزيئيّة 

اآليات )كتفسري مصطلح حزب وفرقة مثال،(، ومنهج التّأثري والتّأثّر يف التّأكيد عىل 

تأثّر القرآن بالعهدين....

نجد كّل هذه املنهجيّات، ولكن لألسف ال نرى ملنهج الفهم، وقد كّنا نظّن أنّه 

الحداثيني، وتحّررهم  املسترشقني  اإلنسانيّة واالنرثبولوجيّة عند  الّنزعة  تنامي  مع 

الفهم سيقوى  أّن منهج  التّبعيّة االستعامريّة واالستخباريّة، كّنا نظّن  الّنسبّي من 

ملسألة  هي  املعالجة  وأّن  خاّصة  رضورّي  حضوره  يبدو  املنهج  وهذا  ويتعّزز، 

التّعّدديّة الّدينيّة واملوقف من اآلخر يف الّدين واملعتقد، وهذا املنهج يُنسب ملؤّرخ 

األديان األملاين يواكيم فاخ )898]-955]م(، ونظرًا لطبيعة موضوع تاريخ الّديانات 

التي تستوجب عىل الباحث أن يحاول أن يفهم الدين كام يفهمه أصحابه.

الاّلهوت مهتّم  »أّن علم  األديان، فريى:  الاّلهوت وعلم  فاخ بني علم  ويُقارن 

]]]- انظر: موسوعة القرآن، م.س، ج2، ص92]-94].
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بفهم وتثبيت اإلميان، أّما علم األديان فيهتّم بدراسة وفهم األديان األخرى وهو ال 

التي توّسع  الّدينيّة  القيم  الدينية، أو يهملها، ولكّنه يسعى إىل  القيم  يقيض عىل 

الّشعور الّديني وتعّمق الفهم الديني«]]].

وهكذا نادت هذه الّنظريّة برضورة االتّصاف بسعة األفق، والرّتكيز عىل املشرتك 

واالفرتاضات  االيديولوجيات،  كل  وتجاوز  بالدين  اإلحساس  ومحاولة  الّديني، 

املسبقة، وأن نفهم ظواهر الّديانات وندرسها يف واقعها. ولكن لألسف هذا املنهج 

من  العظمى  الغالبيّة  إّن  »إذ  االسترشاقيّة؛  الّدراسات  عنه  تنّكبت  أهّميته  عىل 

القرآنية من دون محاولٍة منهم لفهم اإلسالم  الّدراسات  املسترشقني تخّصصوا يف 

من داخله، أو فهم اإلسالم والقرآن الكريم كام فهمه املسلمون، ومحاولة تفسريه 

وتحليله من خالل مصادره األصليّة واملعتمدة إىل الحّد الذي ميكن القول معه إنّه 

بات هناك فهامن للقرآن الكريم، األّول فهاًم إسالميًّا يتبعه املسلون، والثاين فهاًم 

استرشاقيًّا مغايرًا طّوره املسترشقون«]]].

للدراسات  بالّنسبة  إشكاليًّة  أو  قضيًّة  الفهم  نظرية  متثّل  مل  لألسف  وهكذا 

االسترشاقيّة، وهذه مفارقٌة عجيبٌة، فكيف ملن يتصّدى لدراسة اإلسالم وحضارته 

والقرآن وقضاياه دون أن تكون إشكاليّة الفهم حارضة؟؟؟ ولكن إذا عرفنا جذور 

يظّل  لكن  العجب  انقىض  وارتباطاتها...  وأهدافها  التاريخ  االسترشاقيّة يف  الحركة 

الّسؤال مطروًحا إزاء الّدراسات الغربيّة املعارصة للقرآن، والتي تّدعي أنّها قطعت 

مع االسترشاقي االستعامري والتّنصريي واملخابرايت !!!!

ا أرادت الباحثتان  6. الفرضّية الّسابعة: ونُقاربها من خالل هذا الّسؤال: هل حقًّ

انطلقتا من موقٍف مسبٍق ورؤيٍة ناجزٍة  إنّهام  القرآنيّة للتعّدديّة؟ أم  الّرؤية  بناء 

حول التّعّدديّة كام تفهامنها وحاكمتا القرآن يف ضوء ذلك؟ قد تعيب الباحثتان عىل 

املؤمنني عقيدتهم بعصمة القرآن، وأنّنا ال نعدو قوله يف االعتقاد، والترشيع، لكّنهام 

دراسات  مجلة  أنوذجا(،  اإلرسائييل  )االسترشاق  االسترشاقية  الدراسات  يف  القرآين  النص  فهم  إشكال  أحمد:  البهنيس،   -[[[

استرشاقية، العددالثاين، خريف 4]20، ص 25 و26.

]2]- البهنيس، أحمد، إشكال فهم النص القرآين يف الدراسات االسترشاقية، م.س، ص27.
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تغفالن أنّهام أيًضا تتسلّحان برؤيٍة مطلقٍة متثّل ميزان الّصواب والخطأ، وتحاكامن 

القرآن، واملفرّسين واملتكلّمني عىل أساس التّعّدديّة الّنسبيّة التي آمنتا بها، والتي 

تعتقد بنسبيّة الحقيقة وصوابيّة كّل األديان وحّقانيتها، وأّن كّل األتباع هي عىل 

سبيل نجاة )راجع الفصل األّول(، لكن ملاذا ال يكون للقرآن تفسريه الخاّص لتنّوع 

األديان؟ وملاذا ال يكون للقرآن موقفه من التّعّدد؟ وملاذا مل تسعيا بجدٍّ لفهم نظريّة 

القرآن ال محاكمتها يف ضوء القبليّات؟؟

هل جّربتا أن تفهام الّرأي القرآين؟ هل جّربتا أن تصغيا لقول القرآن؟؟

التي  القرآنيّة  األطروحة  ألدركتا عظمة  االتّجاه  هذا  بسيطًا يف  جهًدا  بذلتا  لو 

جمعت يف رؤيتها للتعّدديّة بني العنارص اآلتية: 

الّنسبيّة، واإلميان بوجود حقيقٍة موضوعيٍّة يف  - الواقعّية املعرفّية: أي بطالن 

الواقع، ويف نفس األمر، وميكن للناس أن يدركوها وميكن أن يخطئوها، أّما االّدعاء 

بأّن كّل ما أصابه الّناس من مفاهيم وعقائد شتّى هي صحيحة، فهذا ال يقود يف 

الّنهاية إاّل إىل الّسفسطة وهدم أساس كّل علم وكّل معرفة. ففي املنطق القرآين 

.بنٍِي ْو ِف َضَلٍل ُمّ
َ
ْو إِيَّاُكْم لََعَلٰ ُهًدى أ

َ
ليس بعد الحّق إالّ الضالل. (ِإَونَّا أ

العام( ومرشوعيّتها، وخامتيّة  )اإلسالم  التاريخيّة  الّسامويّة  الّديانات  - حّقانيّة 

الّديانات )اإلسالم الخاص(: وهذا ما تّم االستدالل عليه آنًفا بآياٍت عديدٍة. فالّدين 

اإللهّي يف املنظور القرآين، هو مساٌر تاريخيٌّ تلبّس نبّوة األنبياء يف تسلسلهم الزّمني، 

حتى تّوج بنبّوة الّنبّي محمد ، فالّدين اإللهّي عرب التّاريخ روٌح واحدٌة: ساريٌة 

.من آدم إىل محمد

- وعدم املالزمة بني املرشوعيّة والّنجاة: أو عدم املالزمة بني الحّقانيّة والخالص: 

مترّد  عميل،  )كفر  بآخر  أو  بسبٍب  مرشوعٍة  ديانٍة  صاحب  يكون  من  يهلك  فقد 

وعصيان(، وقد ينجو صاحب عقيدٍة فاسدٍة لقصوره.

- التّمييز بني القارص واملقرّص: فالّناس منهم مقرّصٌ مبعنى أنّه ميلك كّل املؤّهالت 
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أخطأ  إن  فهذا  الصحيح،  الّدين  وبلوغ  الحّق  إلدراك  واملاديّة  والّنفسيّة  العقليّة 

الطريق اإللهي يحاسب، وال يكون من أهل الخالص، أّما من كان قارًصا مبعنى ال 

ميكن حسب طبيعة إمكاناته وظروفه املحيطة به أن يصل إىل الحقيقة، فهذا معذوٌر 

)كاملستضعفني الذين ال ميلكون حيلة(. ويذهب الكثري من العلامء إىل أّن أغلب 

  الكّفار هم من القارصين، عوامهم بل وعلامئهم، وهذا رأي اإلمام الخميني

ورأي الشيخ بهاء الدين العاميل )ت 033]ه(، والشيخ جواد مغنيّة )ت979]م(]]].

ولكن لألسف تقف املقالة عىل مسافٍة من منهج الفهم، ولوال أن نسيئ الظّّن، 

بجهود الباحثتني لقلنا: »وكأّن املطلوب هو عدم الفهم ال الفهم !!!«.

إّن هذه املعضلة، ستبقى تتواىل، ما دامت مركزيّة العقل الغريب مهيمنة، وما 

دام املسترشق يأيت للقرآن يف مسًعى لإلسقاط واملحاكمة، عندما يأيت هؤالء بقصد 

الفهم واإلنصات الواعي والحيادي للقرآن وإيحاءته الفكريّة يف فضائه الخاص، قد 

يحّققون هدفهم.

]]]- انظر: الخشن، حسني: أصول االجتهاد الكالمي، ط]، بريوت، املركز اإلسالمي الثقايف، 5]20، ص83]-86]. 



618

الخامتة

يف مرفأ الّنهايات، وعقيب هذه الرّحلة التي بدت يف إرهاصاتها األوىل مرشقًة 

اآلفاق،  إىل منتهى  آفاقيٍّ  الحدود،  أبعد  إىل  إنساينٍّ   ، ومشّوقًة مع موضوٍع حيويٍّ

َولَْم يَْكِف بَِرّبَِك 
َ
ۗ  أ نَُّه اْلَقُّ

َ
َ لَُهْم أ ٰ يَتََبنيَّ نُْفِسِهْم َحتَّ

َ
َسُنِيِهْم آيَاتَِنا ِف اْلفَاِق َوِف أ

ٍء َشِهيٌد، )سورة فصلت، اآلية 53(، يّحط مسار القراءة التّحليليّة  ِ َشْ
ٰ ُكّ نَُّه َعَ

َ
أ

الّنقديّة رحلته عىل استخالصاٍت ونتائج ال تتامهى إىل حدٍّ بعيٍد مع تلك التّوقّعات 

الرّائقة!! فرغم الّنجاحات التي حّققتها املقالة إىل حدٍّ ما عىل مستوى الّشكليّات 

وتقنيات الكتابة العلميّة، لكّنها ال تخلو من نقائص جوهريٍّة عىل مستوى املضمون، 

وإشكاالٍت أساسيٍّة عىل مستوى املنهج: 

املوسوعي  العمل  خصائص  بكّل  العام،  املستوى  عىل  املوسوعة  متيّزت  أّواًل: 

تخطيٍط،  من  والتّحرير،  العمل  وإدارة  الّشكليّات  مستوى  خاّصة عىل  األكادميي، 

املصادر  االلفبايئ،  الرّتتيب  الباحثني،  وتخّصص  للمحررين،  واسعٍة  ومشاركٍة 

الكشافات.، 

للموسوعة  العلمّي  املضمون  نقد  البحث يف  نتجاوز حدود  أن  ال ميكن  ثانًيا: 

ككل، إاّل يف حدود املقالة املعنيّة، وإن كان دراسة مقالة التّعّدديّة تطلّبت االطاّلع 

عىل بعض املقاالت األخرى، خاّصة تلك التي لها عالقة موضوعيّة بها، وما ميكن 

القول إزاء هذا االطاّلع الجزيئ عىل املوسوعة، إّن هناك تفاوت يف املستوى وأسلوب 

الباحثني  أطروحات  والتّنايف بني  املضامني  االنسجام يف  املقاالت، كام نسّجل عدم 

الفكري بني   االنسجام  يُتوقّع تحقيق  لذلك(، وكان  بحثنا ناذج  أحيانًا )سجلنا يف 

املقاالت ما أمكن، وال جدال أّن هناك مقاالٍت منصفًة إىل حّد ما، ومنضبطًة علميًّا 

سة.  وموضوعيًّا، وتحّررت من التّبعيّة ملشهورات االسترشاق القديم وأساطريه املؤسِّ

وباملقابل توجد مقاالت غارقة يف أوهام االسترشاق.

ثالًثا: متيّزت املقالة مبوضوعها الاّلفت: التّعّدديّة الّدينيّة الذي حّمل الباحثتني 
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يحمل:  ما  وخطرٍة  مهّمٍة  أبعاٍد  من  يحمل  موضوع  فهكذا  مضاعفًة،  مسؤوليًّة 

التي درستها  املوضوعات  العديد من  القرآن من  الخطأ يف مقاربة موقف  فليس 

املوسوعة: كبعض املفاهيم األخالقيّة، أو بعض الّشخصيّات، أو حتّى بعض املفاهيم 

االجتامعيّة، كالخطأ أو االشتباه يف تحديد موقف القرآن من األديان ورؤيته للتعّدد، 

املزالق  والغرب، وأحد  الرّشق  األنا واآلخر، بني  األزيل بني بني  الجدل  وهو محور 

الكربى لالسترشاق.

رابًعا: متيّزت املقالة بوفرة املصادر وتنّوعها حتى خلنا أّن وراء كّل جملٍة إحالة، 

وهذا كام يُعرّب عن الرّثاء الببليوغرايف من جهة، ولكّنه من جهٍة أخرى، ومع حرص 

القارئ، ويحول  يشّوش ذهن  اإلحاالت،  كّل هذه  تحشيد  الواضح عىل  الباحثتني 

دون وحدة نسيج املقالة.

كام شّكلت هذه التّعزيزات من خارج املقالة بدراساٍت غربيٍة يف املوضوع أو 

مقاالٍت يف نفس املوسوعة حاجزًا دون فهم الّرؤية القرآنيّة مبنأًى عن إسقاطاٍت 

من اليمني واليسار !!

خامًسا: يف العديد من األحيان تستشهد املقالة بآياٍت قرآنيٍّة دون إيراد نّصها، 

وتكتفي بذكر الّسورة ورقم اآلية، وهذا من جهٍة ال يساعد القارئ عىل فهم الّسياق 

والتّأكّد من الترّبير، الذي تقّدمه املقالة للفكرة، ومن جهٍة أخرى الحظنا، يف بعض 

صلب  يف  لذلك  )وأرشنا  الّسياق  وخارج  املقام  عن  أجنبيّة  اآليات  تكون  املوارد، 

البحث(.

رصد  مناسبًا:  كان  ما  حّد  إىل  املقالة  سلكته  الذي  املنطقي  التّميّش  سادًسا: 

وتفاعالتها،  القرآن  عنها  تحّدث  التي  الّدينيّة  املجتمعات  ثّم  الّدينيّة  املفردات 

فالّنظريّة القرآنية حول التّعّدديّة والتّوجيه الّسلويك للموقف من األديان األخرى.

لكن املقالة استغرقت كثريًا يف بحث املفردات، ومل تخّصص لإلشكاليّة األساسيّة 

يف البحث إاّل صفحات قليلة.
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سادًسا: أسلوب املقالة يفتقد إىل الّسالسة واالنسيابيّة، كام يفتقد إىل جامليّة 

الّنّص املرتجم(، وزادت  اإلنجليزية وتبًعا لذلك  اللغة  الحبكة، )يف  التّعبري وجودة 

االستطرادات واالنتقاالت من موضوع إىل آخر وكرثة اإلحاالت الوضع سوًءا، ولذلك 

خّصصنا فصاًل كاماًل أعدنا فيه عرض املقالة عرًضا منظاًّم لعلّنا نخّفف من وطأة 

التّشتّت يف معالجات املقالة، وكان ذلك خطوًة رضوريًّة لقراءٍة نقديٍّة موضوعيٍّة.

القرآين  املعجم  فهم  يف  قصوٍر  عن  ينبئ  املفردات  بحث  يف  ملسناه  ما  سابًعا: 

بني  الّربط  القدرة عىل  غياب  القرآن، كام الحظنا  الّدالليّة ملصطلحات  واملجاالت 

مع  التّعاطي  إشكاليّة  املقالة:  مفاصل  سائر  يف  ترسي  التي  والعقبة  املفردات. 

الرّتجامت القرآنيّة، فالتّعامل مع ترجمٍة للقرآن باللغة اإلنجليزية مهام كانت دقّة 

الرتجمة ميثّل حائاًل دون الفهم العميق آليات الكتاب، فهذه الرتجامت كام قيل هي 

من قبيل )ترجمة ما ال يرُتجم!(. 

ثامًنا: كام كانت معالجة املفردات تتّسم بالتّجزئة وعدم الّدقّة، ومل يكن بحث 

املجتمعات وتفاعلها أحسن حااًل: الّنظرة التّجزيئيّة، إسقاطات عىل الّنّص القرآين، 

االنحياز لالنتامء املسيحي بالخصوص، التّأكيد عىل تأثري املسيحيّة واليهوديّة بدرجٍة 

أقل عىل الّنبي محمد ، وعىل اإلسالم، وعىل املفرّسين واملتكلّمني أيًضا!.

تاسًعا: لقد صدقت الّسيدة جن ماك أوليف حني نسبت الفضل إىل الثالوث يف 

اهتامتها يف مجال الاّلهوت وفلسفة الدين، »فلقد بدت منحازًة لعقيدتها، وهّمشت 

الّشخصيّات  القّوة عىل مستوى  ونقاط  اإلسالمي،  املوقف  تفّوق  إىل  يرمز  ما  كّل 

والوقائع والجدل، بل سعت لتربير حتّى نقاط الّضعف يف املوقف املسيحي )مثال 

ذلك تفسريها للتثليث مبرجعيّة رسيانية(

عارًشا: انساقت الباحثتان مع الفرضيّات االسترشاقيّة، والتي شّكلت لحوايل قرنني 

من الزّمان العقليّة االسترشاقيّة الواهمة: كالتّحليل الفيلولوجي بإرجاع القرآن إىل 

لغاٍت رسيانيٍّة وآراميٍّة أو إرجاع الوحي اإللهي إىل مرجعيّاٍت يهوديٍّة ومسيحيٍّة !!! 

ما زالت لألسف الّدراسات تكّرر هذه الخرافات واألساطري )وقد فّندنا ذلك(، وكّنا 
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نخال موسوعًة قرآنيًّة يف مطلع القرن ]2 ستتجاوز هذه الخرافات أو الوقاحات 

الصبيانيّة بتعبري املسترشق األملاين نولدكة.

أحد عرش: مل تخلو املقالة من التّفسريات الوضعيّة الغارقة يف األبعاد املاديّة أو 

الزّمنيّة للظواهر والتي ال تنسجم مع منطق القرآن وروحيّته فكيف نطبّق منهجا 

ال ينسجم مع موضوع الدراسة ؟.

اثنا عرش: أهملت أو تجاهلت املقالة منهج املقارنة يف مقام استكشاف موقف 

من  األخرى  الّديانات  موقف  نعرض  أن  يقتيض  فاملقام  الّديني،  اآلخر  من  اإلسالم 

اإلسالم، يف نصوص اليهوديّة وسلوكات أتباعها، وكذلك يف نصوص املسيحيّة وسلوك 

أتباعها، أّما عن اليهود فنصوصهم يف احتقار األمم األخرى والّدعوة لقتلهم وترشيدهم 

أشهر من أن تُذكر، وأدوار اليهوديّة املتحالفة مع الّصهيونيّة واملاسونيّة يف العامل ضّد 

اإلنسانيّة، وليس ضّد املسلمني فقط ال تخفى عىل عاقل. أّما املسيحيّة فنذكّر الباحثتني 

بتاريخ الحروب الصليبيّة، ودور الكنيسة يف قيادة هذه الحروب، وكيف كانت مؤّسسة 

االسترشاق االمتداد املعريفّ لهذه الحروب والغطاء اإليديولوجي للتبشري واالستعامر، 

وكيف أّن الكنيسة الكاثوليكيّة مل تتجاوز موقفها العدايئ الرّصيح لألديان األخرى إالّ يف 

املجمع الفاتيكاين الثاين )سنة 963]_965]( حني أصدرت اعرتافًا محتشاًم بالّديانات 

األخرى، وبرّأت اليهود من دم املسيح ! فهل يُقاس موقف املسيحيّة هذا مبوقف 

القرآن الذي ال نجد كتابًا دينيًّا يف التّاريخ يتحّدث عن األديان األخرى أكرث من تاريخه، 

ويفّصل تاريخ األنبياء اآلخرين أكرث من تاريخ نبيّه، ال نجد كتابًا يعرتف باآلخرين 

ويدعو للحوار والجدل بالتي هي أحسن، والسلم، والكلمة السواء، وحتى موقف 

القّوة والقتال، فهو يؤّسسه عىل منطق الّدفاع عن أهم حقوق البرشيّة: التّوحيد، 

وانطالقًا من أصل العدل والّدفاع عن املستضعفني.

ثالث عرش: سّجلنا أيًضا تغييب منهج الفهم، وعدم اعتامد مركزيّة الّنّص القرآين، 

فاملقالة يف أكرث املوضوعات مل ترتك القرآن يعرّب عن مقاصده، بل تسلّحت بعّدٍة 

استرشاقيٍّة شّكلت عائًقا آخر أمام الفهم. ورمّبا هذا التّغييب هو الذي يجيبنا عن 
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سؤاٍل حرّي الكثري من الباحثني يف مجال الّدراسات االسترشاقيّة: ملاذا نجح االسترشاق 

يف فهم ديانات الرّشق األقىص  رغم أنّها دياناٌت معّقدٌة جّدا ولكّنه فشل يف فهم 

اإلسالم رغم بساطته وعقالنيّته؟؟؟ 

عملهم  أّن  املوسوعة  مقّدمة  يف  أوليف  ماك  جني  الّسيدة  أكّدت  عرش:  رابع 

قام عىل ازدواجيّة تجمع بني املايض واملستقبل، كأفٍق جديٍد للّدراسات القرآنيّة، 

ولكن يبدو لألسف أّن سلطة املايض مبا تختزنه من إرٍث استرشاقيٍّ ثقيٍل أبعدت 

املوسوعة أو عىل األقل املقالة عن آفاق املستقبل.

هذه حصيلة قراءتنا التّقومييّة ملقالة التعّدديّة الّدينيّة، وهي كام ترتاءى أمام 

الّناظر تستوجب مراجعًة عميقًة وإعادة نظٍر يف العديد من األسس والقواعد، فضاًل 

عن األفكار واملواقف، ولكن مع تأكيد السيدة ماك أوليف عىل االستعداد الّدائم 

للتطوير واملراجعة يف الطّبعات الاّلحقة، فإّن املوسوعة مدعّوٌة فعاًل لهذه املراجعة، 

لعلّها تُحّقق هدفها يف جعل القرآن متاًحا لفهم اإلنسان عموًما ويف الغرب خصوًصا 

مبا ينفع فعاًل هذا اإلنسان بتقريب الحقائق منه وإبعاد األوهام عنه، وإاّل فإّن هذا 

العمل لن يكون له نفع يف منطق القرآن نفسه:

َينَْفُع  َما  ا  مَّ
َ
َوأ ُجَفاًء ۖ  َفَيْذَهُب  َبُد  الزَّ ا  مَّ

َ
فَأ  ۚ َواْلَاِطَل  اْلَقَّ   ُ الَّ يَْضُِب  َكَذٰلَِك 

رِْض، )سورة الرعد، اآلية 7](.
َ
الَّاَس َفَيْمُكُث ِف اْل

                                        

  وآخر دعوانا أن الحمد لله رّب العاملني
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االختي�ار االنتقايّئ والبي�ان الالمتوازن للمعلومات يف موسوعة القرآن )ليدن(

االختیار االنتقايّئ والبیان الّلمتوازن 
للمعلومات يف موسوعة القرآن )لیدن(

د. حسین لطیفي]]]

امللخص

تُعدُّ موسوعة القرآن )الصادرة عن دار بريل يف اليدن( واحدًة من أحدث الجهود 

الغربيّة التي تصبُّ يف دائرة األبحاث اإلسالميّة واالسترشاق. بناًء عىل ذلك، تظهُر يف 

هذا العمل الخصائص املعهودة التي تطبُع هذا الحقل البحثّي القديم نِسبياً. رُغم 

ع الباحثني الذين ساهموا يف تأليف هذه املوسوعة، إال أنّه مُيكن تحديد األُطُر  تنوُّ

املنهجيّة العاّمة التي تُشّكل املضمون وتقوُد التحليل يف العديد من املقاطع البحثية. 

االنتقايئّ"  "الجمع  لتحقيق ذلك من خالل تقديم ناذج عن  الدراسة  تهدُف هذه 

و"العرض غري املتوازن للمعلومات" املؤديَّنْي غالباً إىل "صياغة تحليالٍت ُمضلِّلة". تحتجُّ 

الدراسة بعدها أّن تطبيق هذه املعايري يف مقاربة أي نٍص وفهمه –سواء كان نصاً دينياً 

قدمياً، منظومًة قانونية لدولٍة علامنية معارِصة، أو حتى نصاً ناتجاً عن مدرسٍة فلسفية 

ذي توجه إلحادي- سوف يُنتُج مفاهيَم خاطئة أو سخيفة. مبا أّن هذه الخصائص –

ه ضّدها- تعوُد لقروٍن خلْت وتظهُر يف النقاشات حول االسترشاق الغريّب،  والنقد املوجُّ

تسعى هذه الدراسة أن تطرح الفرضيّة الشهرية بأّن "النمط العلمّي يقوُد البحث" 

كأحد التفاسري األساسية التي تُبنّي ملاذا يقاوم هذا الحقل )الدراسات اإلسالمية يف 

الغرب( بعَض التغيريات أو التصحيحات.

الكلامت املفتاحية: موسوعة القرآن، الدراسات اإلسالميّة، الدراسات القرآنية، 

االسترشاق، املنهجيّة االنتقائيّة، املوضوعية العلميّة، االفرتاضات الالواعية.

]]]- باحث، وأستاذ يف الفلسفة الغربية جامعة طهران، وأستاذ زائر يف الدراسات اإلسالمية يف جامعة زميبابوي وجامعة أروبة 

اليسوعية، وأستاذ يف الدراسات الحوزويّة.
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Selective Collection and Unbalanced Presentation of 
Data in the Encyclopedia of Qur’an )Leiden(

Hossein Latifi[[[

Abstract

The Encyclopedia of Qur’an )Leiden( is among the latest efforts in the West-

ern tradition of Islamic Studies and Orientalism. As such, it displays typi-

cal characteristics common in this relatively old field of studies. Despite the 

diversity of the Encyclopedia’s authors, general methodological frameworks 

that shape the content and guide the analysis in many of its entries can be 

outlined. Present study aims at doing so by bringing into light cases of ”selec-

tive data collection“ and ”unbalanced data presentation“ which often result 

in ”formation of misleading analyses.“ The study then argues the applica-

tion of such measures in approaching and understanding any literature, be 

it a religious tradition of the past, legal system of a modern secular country, 

or even a philosophical school with atheistic orientation, will only produce 

wrong, or rather ridiculous misconceptions. Since these characteristics -and 

criticism against them- are as old as centuries in discussions about Western 

orientalism, the study then tries to suggest the famous hypothesis ”scientific 

paradigm leads the research“ as one major explanation of why this discipline 

)Islamic Studies in the West( resists against certain changes or corrections.

Keywords: Encyclopedia of Qur’an, Islamic Studies, Qur’anic Studies, Ori-

entalism, Selective Methodology, Scientific Objectivism, Subconscious Pre-

suppositions

[[[. Visiting lecturer of Islamic Studies in the University of Zimbabwe
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Introduction

The old tradition of western orientalism in general and Islamic studies in partic-

ular, has received-almost since its birth-mixed reactions by Muslims; from those 

who deem the field as the most scientific endeavor ever to understand Islamic 

tradition which must be adopted and followed by Muslim thinkers too, as the 

ultimate example of true scientific research method; to those who regard it as 

a tool and necessary component in the western imperialistic and dominative 

colonial and post-colonial policies. By examining some of the key methodolog-

ical frameworks in the Encyclopedia of Qur’an, the present study argues that 

beyond political agendas or sincere individual motivations, this field of study, 

exemplified now in EQ, suffers from serious deficiencies. As it is common with 

scientific fields, deficiencies exist and so are critical and peer reviewed approach 

to rectify them; yet aforementioned deficiencies are difficult to be cured, partly 

because they are seen by the field’s practitioners as values and not problems. The 

study comprises of two sections and a conclusion. In the first section, random 

examples of selective data collection in EQ are listed. In the second section, 

cases of unbalanced date presentation in EQ are discussed and finally, the study 

arrives at its main conclusion, which is an answer to the question concerning 

the origin and cause; simply put, why such partial blindness keeps repeating 

itselffrequently –and against all the long standing criticism- in what is primarily 

supposed to bea scientific discipline?

What is meant Selective Collection and Unbalanced Presentation?

In brief and simple words, in this paper selective collection of research ma-

terials means when a researcher, mainly due to her presuppositions, either 
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intentionally or subconsciously, ignores certain facts which are contrary to 

her pre-established theory. For example, if a noticeable number of Muslim 

scholars have a certain opinion, but a researcher turns a blind eye on them; 

a common case with the exegetical opinions of Shia scholars in EQ, as these 

opinions are ignored as if they never exist )while the authors remember to 

bring into light opinions from even the cult-like groups(.

Unbalanced date presentation means when different elements of a theological 

or philosophical system, or different accounts in a historical narrative, are not 

given their due weight in the overall depiction. For example,the weight of the 

monotheistic doctrine )Tawhid( with its profound and multilayered applica-

tion in the Islamic theology is not similar to anything in other theological 

systems;to put it beside other elements just like another religious teaching 

is an unbalanced depiction of Tawhid. Of if there are nine traditionally au-

thentic and objectively reliable accounts which narrate a historical incident 

in a certain way, but there’s one remote and suspicious report which has a 

different approach, to present the one single unreliable report as the most 

significant and fundamental constituent of one’s historical analysis is nothing 

but unbalanced data presentation. 

Cases of Selective Data Collection

Apparition )1:124(

After being defined as ”preternatural appearance of a specter or vision“ it is 

stated ”There is no specific qur’ānic term for apparition.“ Simply ignoring the 

clear and explicit Qur’anic term ”tamaththul“ )[9:[7( and all its subsequent 
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exegetical and philosophical elaborations; not to mention its widespread us-

age in Hadith. )Tabatabaei, [4[7, p. [4:36( However, the author then takes two 

other words ‘burhan’ )proof( and ‘Aya’ )sign( to trace ”apparition“ in Qur’an. 

Since these two have completely different lexical senses from ‘apparition,’ one 

might wonder why? Then it turns out according to one interpretation based 

on Isra’iliyat, the word ‘burhan’ in [2:24 alludes to something in the form of 

apparition. This interpretation has precedence in Babylonian Talmud, hence 

fits the theory of Qur’an’s inauthenticity; such a strange negligence of ‘ta-

maththul’ and vivid divergence from ‘apparition’ to ‘proof,’ just to spotlight an 

interpretation with precedence in biblical tradition. Then the author goes on 

to discuss cases of illusions and optical errors in the same entry, whereupon 

giving the picture that there’s no clear distinction between Prophetic visions 

and Satanic hallucinations in Qur’an; another Westernpopular theory about 

Qur’an and the Messenger who brought it.

Al-Aqsa Mosque )1:25(

”Within Muhammad’s life-time … ”the farthest )al-aqsā( place ofprayer“ 

might have been in heaven, in Jerusalem )q.v.( or perhaps in a locale near 

Mecca.“ according to the author, there’s nothing in Islamic exegetical tradi-

tion to interpret thequr’anic title ”Masjid al-aqsa;“ not even enough evidence 

to determinethe approximate time from which Muslim writers started to as-

sociate ‘Masjid al-aqsa’ to Jerusalem: ”Only at a later, unknown time did the 

topographical attribution become the proper name of the Aqsā Mosque.“ 

then she goes on ”No Muslim source records the Haram’s first mosque …but 

the Gallic pilgrim Arculf saw that the ”Saracens“ had a rough prayer house, 
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unnamed, in its eastern part … That mosque has been attributed to Umar b. 

al-Khaāb“ )[:[25( and then she lists the renovations and expansions of that 

building throughout history and who exactly is to be credited for details of 

the building )or buildings( at each historical stage. 

She also makes sure to state that Muslim historians and geographers’ de-

tailed descriptions of al-aqsa are ”sometimes contradictory … while Hamil-

ton’s study provides the most complete archaeological record.“)[:[26( to sum 

up, since no building called ”Masjid“ existed in Jerusalem during the reve-

lation of Qur’an, this qur’anic term is originally vague; only later–the date 

and source remain unknown- it has been used to refer to a building that is 

attributed to the second caliph. Simply put, this part of Qur’an was vague 

and meaningless for Muslims )or even the Prophet )s( himself( it could mean 

anywhere in heaven or earth, in Arabia or the Levant, until some Muslims 

)was it during the second Caliph? Who knows, it’s just an attribution!( erect-

ed a building in Jerusalem. 

One is left wondering whether this masterpiece issimply the result of a petty, 

unwitting mistake between ‘mosque as a building’ and ‘mosque as a piece of 

land.’ A quick survey in early Islamic tradition reveals that ”Masjid“ is occa-

sionally associated with ‘a piece of land’ and not necessarily a ‘building;’ thus, 

the absence of a building called Masjid in Jerusalem, does not render verse 

[7:[ and countless other Hadith that contain the title ‘Masjid al-aqsa’ orig-

inally vague. Not to mention the fact that in Islamic historical perspective, 

places of worship that were built by prophets, are truly Masjids; Adam )a( 

built Ka’ba, David)a( specified a piece of land as Masjid al-aqsa )later built by 
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Solomon )a( and known in the biblical tradition as Solomon’s temple(, and 

Muhammad )s( built the Masjid in Medina. In fact, the plural title ‘Masajid 

al-anbiya’ )Mosques of the Prophets( is applied to the three in early Islamic 

tradition, in recognition of their historical divine origin. )al-Jassas, [405, p. 

[:302(

Abrogation )1:11(

In a reversed and negative definition, instead of defining it as the natural re-

sult of any flexible any gradual legislative process, ”Abrogation“ is defined, at 

the beginning of its entry as ”a concept … which allowed the harmonization 

of apparent contradictions in legal rulings.“ Giving the picture that Qur’an 

had initial contradictions and only later Muslim thinkers came up with a 

concept called ”Naskh“ to reconcile them. It is true that from a later perspec-

tive, abrogation has that function, but to define abrogation mainly as a kind 

of justification for discrepancy in a legal text is not a firsthand definition of 

the concept.

Azar )1:192(

Completely ignoring –either deliberately or unintentionally- the strong Shia in-

terpretation of the verses related to Azar, which reject him as Ibrahim’s father, 

the author tries to reconcile the discrepancy between the name of Ibrahim’s 

father in biblical tradition, Terah; and the one in Qur’an, Azar -according to 

non-Shia interpretation- and states: ”The most widely-acceptedview …is that-

the name derives from the Hebrew Ely’ezer,the name of Abraham’s servant in 

Gen[5:2.“ And then the reader is notified ”it also suggests an inability among 
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early Muslims to differentiate Abraham’s father from his servant in the biblical 

account.“ Clearly, had the author only considered Shia views in this regard he 

could have saved at least some early –and also later- Muslims from such inabil-

ities.Ignoring Shia views in this particular case seems more questionable when 

we see in other cases, the authors normally spare no effort to find the remotest 

ideas and present them as mainstream, orthodox Shia beliefs, e.g. the case with 

the Shia views on Tahrif )Distortion of the Holy Qur’an(.[[[

Cain and Abel )1:270(

It is surprising how the clear difference between Qur’anic and biblical narra-

tives of Abel’s burial is ignored. The fact that God’s sending a raven to teach 

Cain how to bury his brother’s body, isuniquely Qur’anic -and is absent in all 

biblical tradition- such a fact is nothing worthy of the author’s attention, yet 

he feels free to define with full certainty, the passivity of Abel in )Q 5:28( as 

a Christian element, without any implicit or explicit reference to such a link 

from Muslim sources. ”Abel’s inaction and passivity )cf. q 5:28( is evidently a 

Christian element since, according to Christian tradition, the murder )q.v.( 

of Abel is considered a prefiguration of the crucifixion of Jesus.“ )[:27[( Ac-

cording to this passage, )Qur’an 5:28( contains an evident Christian element, 

not because there’s noteven the slightest clue for such a link from Muslim 

sources, but only because Christians believe Abel’s murder was a foregoing 

example of Jesus’ crucifixion; not to remind the author and his respected 

readers that Qur’an explicitly denies the latter )crucifixion story( elsewhere 

)Q 4:[57( altogether.

[[[.  Entry: ‘Shi’ism and the Qur’an’ )4:593( introduces the belief in textual alteration )omission from and 

addition to Qur’an( as an early orthodox Shia belief. For a short and simple refutation of such allegation, 

see: )Ja’fariyan, 2003(.
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Friday Prayer )2:271(

Jum’a )Friday( is introduced as the sixth day of the week )whose week? Mus-

lim or Jewish?(; then it is claimedthat the name ”Jum’a“ or ”Assembly“ drives 

from a Jewish custom of market-gathering on Fridays. Thus,designation of 

Friday as a day for congregational prayer for Muslims was a ”juxtaposition 

of market activity and collective religious duty.“ As we continue, we realize 

that Friday was not set apart as a day of rest, and there is no evidence that its 

establishment as a day of communal prayer was of a polemical intent; it’s only 

in later developments that Friday has emerged as a religious rival to Saturday 

or Sunday.

To address the above claims by order, first it might be useful to know that the 

pre-Islamic name of Friday, was not Jum’a or Assembly, for the sake of Jewish 

market-gathering, rather the day was known as yawm al-uruba, the day of 

Arabism. Oldest fragments of Ancient Arab poetry use the name al-‘Uru-

ba[[[, rather than Jum’a[[[; in fact, it has been explicitly stated by early Arab 

lexical experts and writers that prior to Islam, ”no one used the name Jum’a 

for Friday.“[[[

Also, earliest and oldest surviving accounts accompanying this verse, explic-

itly state the ‘polemical intent’ of this day in comparison to Jewish Saturday 

[[[.  Jawad Ali believes this name comes from ”EribShebat“ meaning the eve before Saturday in Hebrew. 

-this displays clear pre-Islamic Jewish influence, yet no sense of assembly or market )8:468 ،993] علی( 

gathering is there.

]2]- نفيس الفداء ألقواٍم همو خلطوا ... يوم الَعُروبة أزواداً بأزواِد.  )الشافعی 2006، 356]:3؛ علی 993]، 8:465(

ع يوم الَعُروبِة، ومل تسمَّ الَعروبُة الُجمعة إاِل ُمذ جاء اإِلسالم .  ]3]-  ذكر السهييل يف الرَّْوض اأُلنُف أَنَّ كعب بن لؤّي أَّوُل من َجمَّ

 )ابن منظور 4]4]، 8:58(



636

or Christian Sunday.[[[ It is noteworthy that Friday was not set apart as a day 

of rest, for there’s no concept of ”day of rest“ in Islam. The belief that God 

took rest on a special day after six day creation is directly rejected by Qur’an 

)50:38(. So to expect holiday/rest-day link is rather a wrong expectation in 

Islamic tradition. Still, Muslims are encouraged to leave work for the sake of 

worship-and not rest- on Friday. )62:9(

The author then cites the verse encouraging Muslims to spread and look for 

the bounty of God after the prayer, as an evidence for the ritual’s occurrence 

in the proximity of commercial and social pursuits. Just there, he admits 

that historical observations confirm that in Arabia, market-gathering would 

normally diminish by noon. He seems not to notice the discrepancy in his 

analysis; if market-gathering diminishes before prayer )noon(, then how can 

encouraging Muslims to look for bounty of God afternoon prayer have any-

thing to do with the claimed market-gathering?

Finally we finish the entry with a masterpiece of chronological analysis. The 

verse indicating Muslims left Prophet )s( standing, can’t be a reference to 

the sermon and the speech before prayer in Friday –as it has been stated in 

traditional interpretation of the verse- because a Hadith used in such inter-

pretation, contains the word ‘Minbar’ or ceremonial pulpit, and such a thing 

did not exist at that time; as clear and as genius as that.

Any reader with slightest familiarity with Islam and its history would wonder 

 Jews“)70 ،[400 الشافعی(  ”you and your nation have been preferred over other nations by Friday“  -[[[

 and  ” God written [commemoration of[ Friday upon previous )5:75 ،[994 ابن اثیر(  ”envied us for Friday

 get ready for Friday from“ )[:[25 ،[99[ راهویه nations, they disagreed, but we were guided to it”  )ابن 

Thursday eve, like the way Jews get ready for Saturday from Friday eve.”  )مجلسی 403]، ]]54:2، 97]:86(
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what the source of such a claim is; that minbar did not exit during the time 

of Prophet )s(. Then a minbar-related source catches your eyes in the bibliog-

raphy; ”The Pulpit in Islam“ by ”S. M. Zwemer.“ a [3 page paper which cites 

historical and traditional accounts about the existence and use of minbar 

during the life of Prophet )s(. )Zwemer, [933( Where does it state minbar did 

not exit during the life of Prophet )s(? Nobody seems to know. References 

to minber during the life of Prophet )s( are too many and too diverse[[[ to 

easily fit under the usual label of ”later-Muslim-fabrication“ by typical west-

ern orientalists; this particular subject is not one of those. And besides, one 

account in the exegesis of the verse )62:[[( containing the word ‘minbar’ 

)which the author, erroneously, believes indulges anachronism( should not 

permit him to ignore and disregard other accounts and Hadith that present 

similar interpretation of that verse )i.e. delivering sermon while standing( 

without mentioning minbar.[[[

Exegesis of the Qurān: Classical and Medieval )2:99(

In this entry we somehow learn that the technical sense of word ”Tafsir“ has 

no origin in Qur’an itself and like almost everything else in early Islamic 

literature, it has been plagiarized from Judo-Christian tradition. And why is 

that? Because the word ”tafsir“ occurs as ‘hapaxlegomenon’ in Qur’an and is 

mostly linked with ”unveiling“ or ”uncovering;“ the author replies. An aver-

age reader is left wondering what the basis for the claim of ‘hapaxlegomenon’ 

]]]. - s( include: ”whoever makes a false oath on my minbar( Direct quotes by Prophet …”  )مالک بن انس 

 my minbar is a garden of paradise“ or ”my minbar is based on paradise.“ or ”between my“ )[4:[052 ،2004

 I had the vision that a“ )3:[82 ،[403 عبدالرزاق الصنعانی( ”house and my minbar is a garden from paradise

Tyrant from among Umayyad steps on my minbar”  )أحمد بن حنبل ]200، 4:547](

]see - .[2:  )أحمد بن حنبل ]200، ۲۲:۲۵۶( )مسلم 2]4]، ۲:۵۹۰، ۲:۵۹۱( )الرتمذی 9]4]، ۵:۲۵۰( )القمی 404]، ۲:۳۶۷(
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is, and more importantly, why the clear connection between the original ety-

mological sense )unveiling and uncovering( and the technical one )interpre-

tation( is easily ignored.

Then we go on to know about ”ta’wil“ as well. This one has been used in 

Qur’an several times. But again, like any typical contribution in Islamic lit-

erature, its meaning and contrast to tafsir is nothing but an echo of Jewish 

and patristic discussions of fourfold ways of interpretation. The space does 

not allow us to mention in detail the great differences between tafsir/ta’wil 

dichotomy and the fourfold interpretation of scripture mainly initiated by 

Alexandrian theologians, but a quick survey of the usage of ‘ta’wil’ in Qur’an 

and later Muslim exegetical tradition, reveals the unique dimensions of its Is-

lamic conception and consolidation. Let’s just treat one example. The author 

states ”It has recently been definitively shown that the verb ta’awwala, from 

which the term tawī�l is formed, originally meant ”to apply a verse to a given 

situation,“ before it came to mean allegorical interpretation“ )2:[00(

One of the very usages of ta’wil in Qur’an, not only reveals the author’s ‘re-

cent discovery’ to be pretty old, but also facilitates the consistency of ta’wil’s 

etymological and technical senses and proves the great difference between 

ta’wil )both in etymological sense and technical practice( and ‘the allegori-

cal interpretation’ as understood in Judo-Christian tradition. As the author 

has passingly quoted from early Arab lexicons, ta’wil etymologically means 

”returning to the beginning.“ What he failed to note is that ‘beginning’ in 

this definition is best understood in the sense of Greek Arche, the first or 

beginning not just in the temporal or spatial sense, but more in the sense of 
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prototype. 

A clear and classic example of both the etymological and technical sense of 

ta’wil is in Qur’an [2:[00, when Yusuf )Joseph( eventually finds himself on 

the throne and his family members bowing in respect, he says as quoted in 

Qur’an ”this is the ta’wil )realization( of my dream from before; indeed my 

Lord has made it a true one.“ Ta’wil meanswhen you have a hint, a sign or 

a signifier )in this case an old dream( and you try to find the prototype or 

origin from which it had been taken. Once the two match, it’s called correct 

ta’wil.In exegesis of Qur’an, a Muslim who believes Qur’anic verses )again, 

bad translation, there is no ‘verse’ in original Arabic, it’s Aya meaning ‘sign’( 

so a Muslim who believes these ‘signs’ were taken from a high position )[[:[( 

essentially tries to find out the particular prototype matches for those signs. 

Once the match is found, he claims possessing the correct ta’wil of that sign 

and returns )applies( the sign to its original prototype. Sometimes the pro-

totype match seems so distanced and different from the initial sign, that the 

process fits under the description of allegory, that is, to treat an unmentioned 

subject under the guise of another similar; but this is only how it looks to an 

ignorant eye, from the standpoint of the one who does the ta’wil, the practice 

is more of match finding and application, not a simple metaphorical assim-

ilation.[[[

Of course discussions and complications about ta’wil and its different senses 

do not end here, present paper only allows us to know that explicit traces of 

this explanation about ta’wil and the connection between its etymological 

]]]. - for more elaboration, see:  )طباطبایی 7]4]، ]3:3–43(
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and technical senses can be found in the earliest Muslim traditional and ex-

egetical literature.[[[It remains unknown how the author not just claims the 

sense of ”application of a verse to a situation“to be just a ‘recent discovery’ but 

also why he ignores such classical explanation on their consistency and insists 

on the disjunction between the etymological and technical senses.

Ambiguous )1:70(

We read in this entry that ”Al-Zarkashī� )d. 794⁄[392(, on the authority of 

Nisaburi argues that these passages )Qur’an 3:7; 39:23 & [[:[( present three 

different statements on the nature of the Qur’ān.“ This meansZarkashi has 

accepted the contradiction of these verses, and then ”He characterizes the 

verse that supports the idea of the compound nature.“ It is present as Zarkashi 

arbitrarily takes side with one particular verse in this triple contradiction. 

In sum, the picture is this: Qur’anic verses are contradictory and a Muslim 

commentator just randomly takes side with one verse.

Here we won’t go into details of how Muslim exegetical writers dealt with 

these verses by noting different senses of the word ‘Mutashabih,’ but let’s just 

see in particular what Zarkashi has written. Does he believe these verses pres-

ent different statements and then he choose one?

He writes ”Nisaburi quotes three opinions in this issue: first: all of Qur’an is 

unambiguous because of the verse )[[:[(; the second: all of it is ambiguous, 

because of the verse )39:23(; and third [opinion[ -which is the right one-: 

some of Qur’an is unambiguous and some of it is ambiguous, because of the 

]]]. - see:  )القمی 404]، 4]:](  )جصاص 405]، ]9]:](
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verse )3:7(.[[[

Clearly, Zarkashi and Nisaburi are quoting different ‘opinions’ based on these 

verses, and they defend and support the exegetical opinion they regard as 

the correct one, not ‘characterize the verse that supports’ one idea, giving the 

false picture that they refute or dismiss other two verses. They dismiss and 

refute other two exegetical opinions, not Qur’anic verses.  

Unbalanced Data Presentation

Unbalanced data presentation means the non-proportionate distribution of 

attention to different elements in an attempted analysis; to treat a marginal 

piece of data as central and neglect the mainstream, pivotal narrative. In 

certain fields and areas, such an approach might not be bad in itself, as it 

gives way to more creative perspectives, nonetheless, in some other areas 

of research, researchers do not have the liberty to ignore the weight of each 

element in its original context. Like if I want to study Christianity as a his-

torical phenomenon with different social, political, spiritual etc. dimensions, 

I simply can’t treat some lines from apocryphal sources as mainstream Chris-

tian beliefs and later claim I have depicted an objective and unbiased pic-

ture of Christianity. And the pseudo-scientific saying that ”practitioners of 

Christianity were and are biased in their treatment of their religion, but my 

approach to Christianity is objective“ does not give credit to my caricatured 

picture; simply because my research is supposed to give a coherent picture 

of that phenomenon based on what is mainstream and what is apocryphal 

ِد بِْن َحِبيٍب النَّيَْسابُوِريُّ يِف َهِذِه الَْمْسأَلَِة ثثاَلَثََة أَقَْواٍل: أََحُدَها: أَنَّ الُْقرْآَن كُلَُّه ُمْحَكٌم لقوله تعاىل:  ]]]. -َوقَْد َحىَك الُْحَسنْيُ بُْن ُمَحمَّ

ِحيُح- أَنَّ  كتاب أحكمت آياته َوالثَّايِن: كُلُُّه ُمتََشاِبٌه لَِقْولِِه تََعاىَل: اللَُّه نَزََّل أحسن الحديث كتابا متشابها َوالثَّالُِث: -َوُهَو الصَّ
ِمْنُه ُمْحَكاًم َوِمْنُه ُمتََشاِبًها لَِقْولِِه تََعاىَل: ِمْنُه آيَاٌت ُمْحَكاَمٌت ُهنَّ أم الكتاب )الزرکيش 957]، ۲:۶۸(
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in the view of Christians themselves. By dragging the marginal to the central 

and pushing the central to the marginal, not only I’m betraying the initial 

goal of my research, but –most probably- I’m also tipping the original balance 

among the elements of that phenomenon in favor of my own, pre-established 

theories. 

After a quick survey of the encyclopedia, we realize that some major topics 

and decisive discussions are almost completely ignored, while other minor 

and marginal ones are discussed rather lengthily. For example, in the entry 

of Hadith and the Qur’an)2:376( we learn that according to ‘western inves-

tigators,’ the Isnads )chain of transmitters and one of the main means of 

authentication or falsification of early Islamic tradition( ”are better left alone, 

inasmuch as not only a good number — as is generally admitted — but, 

conceivably, all of them may be forged.“ However, the writer gives us a break 

by stating that his article will only be ‘less radically skeptical.’ Then we have 

long discussions on some of the typical favorite topics of orientalists, like 

the beginning of the revelation and traditions of ‘the Seven Letters.’Despite 

questioning the isnads of all Islamic traditions and considering them as mass 

fabrication and forgery, orientalists regard some of the reports in these two 

particular topics as ultimate historical truths, why? Simply because it fits their 

theory; sometimes painstakingly, they could find implicit and indirect traces 

of non-divine origins of Qur’an in them. 

And then there’s no discussion about Isra’iliyat, the topic under which Mus-

lim scholars discuss biblical narratives infiltrating their tradition; a topic that 

shows an early awareness by Muslims about the originality of their tradition 
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and its borders with Judo-Christian teachings. This topic does not deserve 

discussion in this voluminous encyclopedia –which has independent, and 

rather long, entries on dog and donkey and Daruz- simply because it does 

not fit in western and orientalist narrative about Islam. Islam must be intro-

duced as a bad copy of biblical tradition, plagiarized by some Bedouin, desert 

living Arabs who were not aware of what they were doing; Arabs in their 

tribal society, who only knew war, wine and women, then all of a sudden, in 

less than some decades, not just found interest in biblical tradition and pla-

giarized its main themes, but also could forge out complete and independent 

systems of theology, historiography, literature review and so on; and most 

importantly were aware and conscious about the borders of their tradition 

with other traditions and would block the infiltration of other traditions by 

introducing subjects like Isra’ilyat. 

The unique thing about Islamic tradition is that unlike Judo-Christian tra-

dition, which decides about Canonical and Apocryphal in remote corners 

of history and in secret sessions behind closed doors, Islamic tradition and 

Muslim scholars from the earliest time have put forward the ways and meth-

ods of authentication and falsification of religious teachings’ reports )Hadith( 

in their books. Their debates took place in phrases of transmitted oral ac-

counts or written paragraphs in circulating books, not behind closed doors. 

Although there has not been an ultimate Church-like authority in Islam, there 

definitely have been clear technics and methodologies for systematic authen-

tication or rejection of traditional accounts by Muslim scholars. To ignorethe 

distinction between authentic and fabricated, canonical and apocryphal, and 

try to produce so-called genuine and objective researches thereupon, will re-
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sult in something which is neither a picture of a traditional religion nor that 

of a historical phenomenon. What happens if we apply the same methods in 

studying Christianity?to mix canonical and apocryphal texts and come up 

with a belief system; is that a real, objective picture of Christianity? or just a 

mixture of narratives that fit our pre-established theory about Christianity? 

Conclusion

So far, some cases of selective data collection and unbalanced data presen-

tation have been discussed, but what are the consequences of applying these 

methodological frameworks in approaching and understanding any given 

theological, philosophical or legal system? Particular illustrations of how any 

thought-system, be it Christian theology, Buddhist tradition, Kantian phi-

losophy, or American legal system look like after applying similar methods 

would make the aforementioned deficiencies more visible for a western mind. 

What would be the result if, exactly like a gossip columnist, a researcher 

dedicates major parts of his analysis to problematic marginal issues in these 

thought systems and depicts them as mainstream? To a large extent, we ob-

serve similar attitudes in the tradition of western orientalism and Islamic 

Studies; an old fond for controversial, or remote ideas, and at the same time, 

negligence of mainstream and coherent theological or philosophical systems. 

There might be various reasons for such behavior in different levels of its 

application; however, one particular condition seems to have the most share 

of effectiveness. Philosopher of science, Thomas Kuhn has rightly written 

”Paradigms guide research by direct modeling as well as through abstracted 

rules“ )Kuhn, [996, p. 47(. This is much true when it comes to Western-de-

veloped Studies of foreign cultures and religions, including Islam. Since its 
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emergence, Islam received heavily negative and biased reactions from The 

West, mostly due to religious motivations common in medieval Europe; how-

ever, the strange thing is that, the exact initial biased attitude continued after 

renaissance and enlightenment throughout colonial and post-colonial period 

in just different clothing. The main lines of medieval views on Islam, that it 

has nothing original worthy of attention and it is just a bad and incoherent 

plagiarism of other traditions, lived passed all the European social, political, 

and cultural revolutions and became the main conscious or subconscious 

guidelines for any research about Islam in the modern West. Hence, the 

process of data collection or data presentation in western-developed Islamic 

studies follows certain general patterns we observed in this paper. And this is 

dangerous for two reasons; first: like the way selectiveness in western journal-

ism plays major role in giving a wrong picture of Muslims to general western 

minds and further deepens the divisions and paves the way for stereotypes 

and the reactive radicalism, also selectiveness in academic researches on Is-

lam and its systematic theology or historiography only bears the same fruits 

on both sides. Additionally, the persistence of this mentality that survived 

throughout different changes in the West and even gained more strength in 

colonial period, makes scientific corrections and scholarly modifications very 

difficult and time-consuming, specially that its practitioners deeply believe 

they are being unbiased and objective in their approach. Obviously, the prac-

tical result of such belief is feeling the liberty to approach Islamic heritage 

almost like a gossip columnist. 
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