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وصل الله عىل سيدنا مح ّمد وعىل آله
الحمد لله رب العاملنيّ ،
الطاهرين ،وبعد...
يكتسب البحث يف أثر االسترشاق يف الفهم الحدا ّيث ملباحث تأريخ القرآن
وعلومه أهم ّيته من مركزيّة املجال املعر ّيف الذي اشتغل عليه الحداث ّيون
واملسترشقون ،وهو ال ّن ّص القرآ ّين.
اقي يف الفهم الحدا ّيث لل ّن ّص القرآ ّين،
وتربز أهم ّية البحث يف األثر االسترش ّ
أ َّن تأث ّر الحداث ّيني مبناهج املسترشقني يلزم منه وقوع الحداث ّيني يف األخطاء
التي وقع بها املسترشقون ،الذين ابتعدوا عن املسلّامت والعقائد الدينيّة،
وط ّبقوا املناهج الغرب ّية؛ ليصلوا إىل العديد من النتائج ،أه ّمها؛ القول بأ َّن
برشي من خالل نفي مصدريّته اإلله ّية ،وطرحهم لشبهات
مصدر القرآن
ٌّ
تتعلّق بتأريخ القرآن وعلومه ،كطرحهم ملسائل :جمع القرآن ،وأسباب
القصيص ،وغريها من املسائل.
والنص
النزولّ ّ ،
واملك واملد ّينّ ،
ّ
فقد عمل املسترشقون مب ّكرا ً عىل تحديد وتأسيس اآلل ّيات النظريّة
اإلسالمي بشكل عام ،وعىل ال ّن ّص القرآ ّين
الحديثة ،وط ّبقوها عىل الرتاث
ّ
بشكل خاص ،منطلقني من املناهج الغربيّة يف قراءاة وفهم الدين واملق ّدسات،
ونتج عن ذلك طعن أغلب املسترشقني يف القرآن الكريم ،ويف قدس ّيته ،ويف
مصدريّته اإلله ّية.

وظهر يف املقلب اآلخر شخص ّيات عرب ّية حداث ّية سعت إىل تطبيق املناهج
توصل إليها الغرب يف فهم ال ّنصوص الدين ّية عىل مجمل الخطاب القرآ ّين،
التي ّ
وقامت بنقد اآلل ّيات التي وضعها املسلمون لفهم ال ّن ّص القرآ ّين ،ودعت إىل رضورة
استبدالها مبناهج غرب ّية بح ّجة أ َّن تلك اآلل ّيات هي السبب يف التخلّف الذي تعيشه
األ ّمة اإلسالم ّية.
والحساس ّية؛ حيثُ َع َ َب بني
وقد عالج الباحث يف هذا الكتاب قض ّي ًة يف غاية ال ّدقّة
ّ
ٍ
ٍ
ومقاربات بحث ّية ،وتحليل ّية ونقديّة؛ للوصول
مبعالجات
دفتي االسترشاق والحداثة
إىل مبتغاه وهدفه البحثي .ولهذا ،فقد اقتحم املحاولة الحداث ّية التي تهدف إىل
تطبيق املناهح الغرب ّية عىل القرآن الكريم ،ما ولّد إشكال ّية يف فهم دالالته؛ البتعاد
اآلل ّيات الغرب ّية ومناهجها عن األصول والضوابط واملبادئ اإلسالم ّية للفهم ،وأيضاً
فإ َّن مآالت هذا التطبيق تتّفق مع الهدف الذي أراده املسترشقون من إخضاع
القرآن الكريم ملناهجهم وآل ّياتهم ،وهذا االتّفاق يف الهدف دعا الكثري من الباحثني
ٍ
جديد يف مجال فهم نصوص القرآن الكريم،
إىل القول بأ َّن الحداث ّيني مل يأتوا بيش ٍء
بل هم تأث ّروا بآراء املسترشقني السابقني لهم يف هذا املجال ،وقاموا بتطبيق اآلل ّيات
االسترشاق ّية نفسها عىل القرآن الكريم.
هذا الكتاب هو الكتاب الثالث عرش من سلسلة القرآن يف ال ّدراسات الغربيّة
التي يصدرها املركز ،وقد عالج الباحث فيه هذه القضيّة عرب متهيد وثالثة فصول
وكل فصل يحتوي عىل مباحث ومطالب.
مرتابطة تؤدي بعضها إىل بعض تدريجيّاًّ ،
توصل إليها الباحث ،ثم
ثم تلت هذه الفصول الثالثة خامتة بأه ّم النتائج التي ّ
أُردفت الخامتة مبجموع ٍة من التوصيات التي انبثقت من البحث ،وأخريا ً إدراج
قامئة ملصادر البحث ومراجعه التي اعتمد عليها الباحث.
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ِّ
مقدمة المركز

إ َّن أُوىل خطوات البحث هي التعريف برؤية املسترشقني للقرآن الكريم ،فكان
الفصل األ ّول بعنوان (القرآن الكريم من منظور االسترشاق عرض ونقد) .فكانت
الغاية من املبحث األ ّول من الفصل األ ّول تكوين صورة إجامليّة عن مفهوم
االسترشاق ودوافعه ،ثم بيان مراحل دراسة املسترشقني للقرآن الكريم .وتكفّل
نقدي ،وكان
املبحث الثاين بذكر أساليب املسترشقني يف فهم القرآن الكريم وبإطار ّ
التأريخي
الفيلولوجي
ختام الفصل يف املبحث الثالث ،وت ّم فيه التعريف باملنهج
ّ
ّ
عند املسترشقني.
أ ّما الفصل الثاين فت ّم فيه استعراض (الفهم الحدا ّيث للقرآن الكريم وعالقته
باالسترشاق عرض ونقد) ،وكان الرتكيز فيه عىل بيان منهج الحداث ّيني يف التعامل مع
نقدي
يل ّ
ال ّن ّص القرآ ّين ،وعرض نظريّاتهم وآلياتهم التحليليّة وأدواتها ،ثم بيان تحلي ّ
لنامذج تطبيق ّية لنصوص قرآن ّية وأثر االسترشاق فيها .فتكفّل املبحث األ ّول ببيان
الفهم الحدا ّيث للقرآن الكريم ،ويف املبحث الثاين ت ّم البحث عن أسس الحداث ّيني
النص القرآ ّين ونقدها ،ويف املبحث الثالث كان الكالم يف طبيعة العالقة بني
يف فهم ّ
نقدي ،ويف
االسترشاق والحداثة مع بيان جهات االلتقاء واالفرتاق بينهام وبطابع
ّ
كل مبحث من هذه املباحث متّت دراسة الخلف ّيات املعرف ّية واملنطلقات الفكريّة
ّ
التي ساعدت الحداث ّيني عىل دراسة ال ّن ّص القرآ ّين ،ثم الرتكيز عىل املناهج التي
يل لتلك املناهج ،وت ّم
وظّفوها يف عمل ّية الفهم ،ثم إبراز الجانب
التطبيقي التحلي ّ
ّ
ذلك كلّه بصور ٍة منظّمة عرب مطالب تلك املباحث.
وبحسب رأي أغلب الحداث ّيني ،فإ ّن كون ال ّن ّص القرآ ّين مركزا ً للحضارة يتطلّب
علمي بالرتاث ،وهذا األمر ال ميكن أن يت ّم مبعز ٍل عن قراءة مباحث
وعي
تحقيق ٍ
ٍّ
الحضاري والحداثة
النص ،وهي مباحث تأريخ القرآن وعلومه وفق التط ّور
تشكّل ّ
ّ
الغرب ّية وباإلفادة من املناهج املعارصة لتقديم رؤي ٍة حداث ّي ٍة ،ولذا كان جهد
9

الحداث ّيني منص ّباً عىل هذا الجانب ،فجاء الفصل الثالث بعنوان( :مناذج تطبيق ّية
لتأثّر الفهم الحدا ّيث باالسسترشاق يف مباحث تأريخ القرآن وعلومه «تحليل
اقي فيها جليّاً ،وهي:
ونقد») ،واستعرض الفصل أربعة مناذج كان األثر االسترش ّ
املك واملد ّين ،جمع القرآن وتدوينه ،النسخ ،مع تقييمها ونقدها.
الوحيّ ّ ،
العلمي
وال يسعنا ّإل تقديم الشّ كر للباحث كاظم جواد الحكيم ،عىل جهده
ّ
والبحثي أ ّوالً يف هذه الرسالة التي تق ّدم بها إىل مجلس كليّة الفقه  /جامعة الكوفة،
ّ
وهي جزء من متطلّبات شهادة املاجستري يف الرشيعة والعلوم اإلسالم ّية.
والحمد لله رب العاملني
املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيج ّية

10

ْ

َّ

بسم اهلل الرمحن الرحيم

َ َ ََ

ْ

َ َ ْ َ

ع َعبْ ِده ِ الك َِت َ
َ 
ال ْم ُد ِ َّلِ الِي أن ْ َزل ٰ
اب َول ْم يْ َعل ُل ع َِو ًجا ،والصالة
َ ًَْ ْ َ
حة ل ِل َعال ِم َني ،وعىل أهل بيته الط ّيبني
والسالم عىل نب ّيه املرسل ر
الطاهرين ،وأصحابه املنتجبني امليامني ،وبعد...

َْ ً ُّ َ ْ َ ُ ً َ َ ًَْ
حة
ِك ش ٍء وهدى ور
ن ّزل الله سبحانه وتعاىل القرآن الكريم ت ِبيانا ل ِ
ش َع ًة َومِنْ َه ً
ى ل ِلْ ُم ْسلِم َ
ني ،وجعله ْ ِ 
َوب ُ ْ َ
ش ٰ
اجا ،ثم أوكل مه ّمة رشح
ِ
َََْ َْ َْ َ
النبي ،بداللة قوله تعاىل :وأنزلا إِلك
ألفاظه ،وبيان معانيه ،إىل ّ
ّ
اذل ِْك َر لِ ُبَ ّ َ
ي ل َِّلن ِ َ ُ ّ َ َ ْ
النبي األكرم هو
ِ
اس ما ن ِزل إِلْ ِهم ،وهذا يعني أ َّن ّ

املرجع األ ّول لأل ّمة يف فهم القرآن الكريم .ثـ ّم دعا سبحانه وتعالـى إلـى
َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ
التدبّر يف آيات القـرآن الكريم بقـوله :أفل يتدبرون القر
آن ،وهذه
الدعوة ّ
النبي
تدل عىل مركزيّة العقل ومرجعيّته للفهم ،مع مرجعيّة ّ
األكرم .وقد ّبي القرآن الكريم الـمرجع ّيات الـمركزيّة لفـهـم دالالت
نصوصه ،وأشار إىل جـمـلة أصـول وقواعد للفهم .وهكذا انتظمت عمل ّية
الفهم ،واكتملت أركانها بتحديد املرجع ّيات واألصول ،وبدأ املسلمون
فس
النبي ليُ ّبي لهم املضامني العظيمة للقرآن الكريم ،وليُ ِّ
بالرجوع إىل ّ
اإللهي بأ ْن يويص
لهم ما أُشكل عليهم فهمه .وقبل وفاته جاءه األمر
ّ
بأهل بيته وعرتته من بعده؛ ليشكّلوا مع القرآن الكريم ضامنًا لأل ّمة من
الوقوع يف الضالل والعمى ،ولريجع الناس إليهم يف فهم ما أُشكل عليهم
فهمه من نصوص القرآن الكريم بعد رحيله.

النبي عىل مستوى
وبسبب املستج ّدات
ّ
والتغيات التي حصلت بعد وفاة ّ
الواقع واملعرفة ،ظهرت الحاجة املل ّحة لوضع أُسس تضبط عمليّة فهم العلوم
التأسييس من خالل وضع أسس منهج ّية
اإلسالم ّية ،وقام أمئّة أهل البيت بدورهم
ّ
والتغيات التي
تضبط عمل ّية فهم ال ّن ّص القرآ ّين .ومبرور الزمن ونتيجة للتط ّورات
ّ
حصلت بعد االبتعاد عن عرص املعصومني ،قام العلامء ببذل جهود عظيمة يف
التأسييس ،ونتج عن ذلك ظهور مص ّنفات يف علوم القرآن
الحفاظ عىل ذلك الرتاث
ّ
والتفسري؛ من أجل الحفاظ عىل هذا الرتاث من الضياع.
وإذا ما ت ّم البحث عن رشوط التعامل مع ال ّن ّص القرآ ّين عند املسلمني ،أمكن
إلهي،
وضع جملة من املسلّامت االعتقاديّة ،أه ّمها حقيقة أ َّن القرآن الكريم وحي ّ
وهذا األساس تتف ّرع عنه األساسات األخرى كإعجازه ،وقد ّبي القرآن الكريم هذه
الحقائق عن نفسه.
ويف زمن الحق ،ويف مرحلة القرون الوسطى تحدي ًدا ،أث ّرت التح ّوالت واالختالفات
الديني بشكل عام ،وعىل
والرصاعات السياس ّية بني الرشق والغرب ،عىل الجانب
ّ
التأسييس األ ّول لإلسالم من جهة،
النص
القرآن الكريم بشكل خاص؛ ألنَّه ميثّل ّ
ّ
كل العلوم اإلسالم ّية من جهة أخرى .بدأ االهتامم
وميثّل املحور الذي تدور حوله ّ
الغر ّيب بالقرآن الكريم من خالل محاولة ترجمته والتع ّرف عىل مضامينه ،ومتثّل
هذا االهتامم باملسترشقني من أتباع الكنيسة الذين أٌسندت إليهم هذه امله ّمة.
ويف مرحلة تالية ،حصلت تح ّوالت سياس ّية وفكريّة يف الغرب ،متثّلت بالثورة
الالديني املا ّد ّي الثائر عىل الكنيسة ،وبرز االتّجاه
الفرنس ّية ،ثم تشكَّل النسق
ّ
التنويري ،وظهرت فلسفة الحداثة الغرب ّية ،ثم ظهرت مناهج للعلوم اإلنسان ّية
ّ
واالجتامعيّة ،ونظريّات وآليّات معارصة لفهم النصوص الدينيّة.
هذه التح ّوالت يف الغرب انعكست عىل دراسة الرشق ،وبدأت مالمحها بالظهور
عندما استبدل كث ٌري من املسترشقني آل ّياتهم القدمية يف فهم ال ّن ّص القرآين بآل ّيات
حديثة غرب ّية ومناهج معارصة.
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لقد وجد املسترشقون يف اآلل ّيات النظريّة الحديثة وسيل ًة لتحقيق أهدافهم
اإلسالمي بشكل عام ،وعىل ال ّن ّص القرآ ّين
بتع ّددها ،فقاموا بتطبيقها عىل الرتاث
ّ
بشكلٍ خاص ،منطلقني من املاديّة الغربيّة التي تنبذ الدين واملق ّدسات ،ونتج عن
ذلك طعن أغلب املسترشقني يف القرآن الكريم ،ويف قدس ّيته ،ويف مصدريّته اإلله ّية.
وبزيادة االحتكاك بني الرشق والغرب ،وبسبب تر ّدي األوضاع يف بعض
العلمي الغر ّيب من جهة أخرى ،ظهرت
املجتمعات اإلسالم ّية من جهة ،والتط ّور
ّ
فئات من داخل البيئة اإلسالم ّية انبهرت من التط ّور الغر ّيب وما وصل إليه ،ودعت
إىل اإلفادة من منجزاته ،وكان مركز االهتامم هو القرآن الكريم؛ ألنّه ميثّل ال ّن ّص
الرئيس لأل ّمة اإلسالم ّية.
من بني تلك الفئات ظهرت شخص ّيات عرب ّية حداث ّية دعت إىل القطيعة مع
توصل إليها الغرب يف فهم ال ّنصوص الدين ّية
الرتاث ،وسعت إىل تطبيق املناهج التي ّ
عىل مجمل الخطاب القرآ ّين ،وقامت بنقد اآلل ّيات التي وضعها املسلمون لفهم
ال ّن ّص القرآ ّين ،ودعت إىل رضورة استبدالها مبناهج غربيّة بحجة أ َّن تلك اآلليّات هي
السبب يف التخلّف الذي تعيشه األ ّمة اإلسالمية.
ِ
للنص
تكتف بالقطيعة مع الرتاث
إ َّن الشخصيات الحداث ّية مل
اإلسالمي املُف َِّس ّ
ّ
األ ّول ،بل دعت إىل العمل عىل ال ّن ّص القرآ ّين نفسه ،وعلّلت سبب تلك الدعوى بأ َّن
النص القرآ ّين هو محور الحضارة اإلسالم ّية ،فال ب َّد أ ْن تتع ّدد تفسرياته وتأويالته،
ّ
وأيضً ا ال ب َّد من تن ّوع اآلليّات املنهجيّة املتّبعة يف فهم نصوصه.
إ َّن القول بإمكانيّة تع ّدد التفسري والتأويل آليات القرآن الكريم ساعد الحداثيّني
عىل محاولة تجديد آل ّيات التفسري والتأويل من خالل محاولة تطبيق اآلل ّيات
الغرب ّية امل ُط ّبقة عىل النصوص الدين ّية يف الغرب ،والتي -بحسب قول الحداث ّيني-
ش ّجعت عىل الوصول لفهم متق ّدم ومتط ّور لتلك النصوص.
وقد تناولت يف هذا الكتاب املحاولة الحداث ّية التي تهدف إىل تطبيق املناهح
الغربيّة عىل القرآن الكريم ،ما ولّد إشكاليّة يف فهم دالالته؛ البتعاد اآلليّات الغربيّة
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ومناهجها عن األصول والضوابط واملبادئ اإلسالم ّية للفهم .وأيضً ا ،فإ َّن مآالت
هذا التطبيق تتّفق مع الهدف الذي أراده املسترشقون من إخضاع القرآن الكريم
ملناهجهم وآليّاتهم ،وهذا االتّفاق يف الهدف دعا الكثري من الباحثني إىل القول بأ َّن
ٍ
جديد يف مجال فهم نصوص القرآن الكريم ،بل هم تأث ّروا
الحداث ّيني مل يأتوا بيش ٍء
بآراء املسترشقني السابقني لهم يف هذا املجال ،وقاموا بتطبيق اآلل ّيات االسترشاق ّية
نفسها عىل القرآن الكريم.
من املعطيات املتق ّدمة تولّدت فكرة البحث؛ إذ ميكن صياغة إشكال ّية البحث
عىل شكل أسئل ٍة علم ّي ٍة.
إ َّن منهج ال ّدراسة قائ ٌم ليجيب عىل السؤال الرئيس عن مدى األثر الذي تركه
املسترشقون يف الحداث ّيني يف فهمهم للقرآن الكريم؟ وتتفرع عن اإلشكال الرئيس
التساؤالت اآلتية:
ما هي نظرة الحداثيّني إىل املناهج االسترشاقيّة يف فهم ال ّن ّص القرآ ّين؟ هل
ع ّدوها مناهج نافعة أم قاموا بنقدها وتجاوزها؟
هل ميكن أن نع ّد االسترشاق راف ًدا من روافد الحداثيني العرب يف فهمهم ال ّن ّص
اقي عند الحداثيّني ،هل
القرآ ّين؟ وإذا كان كذلك ،فامهي طبيعة الحضور االسترش ّ
كان مبثابة مرجع ّية لهم ،أم اكتفى بالتأثري؟ وإذا ُوجد التأثري ،فام هي نسبته؟
ويف مقام التحقّق من مواطن التأثري نسأل:
التفسريي
يل
ّ
1.1ما هي املوارد التي تأث ّروا بها؟ هل كان التأثري يف الجانب التحلي ّ
للنص القرآ ّين؟ أم يف جوانب أخرى كمناهج تحليل ال ّن ّص ،أو يف جانب
ّ
كل
تشكّل ال ّن ّص وتكوينه واملتعلّق مبباحث تأريخ القرآن وعلومه؟ أم يف ّ
ذلك م ًعا؟
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2.2أتأث ّروا باالسترشاق القديم أم باالسترشاق املعارص أم بكليهام؟
3.3كيف طبّق الحداثيّون واملسترشقون املناهج واآلليّات الغربيّة عىل ال ّن ّص
القرآين؟ وما جهات االلتقاء واالفرتاق بني االسترشاق والحداثة؟ وما هي
للنص القرآ ّين؟
توصلوا إليها يف فهمهم ّ
النتائج التي ّ
كل هذه األسئلة املتق ّدمة ص ّورت فكرة البحث ،وكانت باعثًا ملعالجة إشكاليّته،
ّ
ومن دا ِف ْع البحث عن أجوبتها وتحليلها ،وعىل ضوء املعطيات التي توفّرت ،متّت
صياغة عنوان البحث ،وكانت أجوبة هذه األسئلة مبثابة اإلطار العام لفصول البحث.
إ َّن إشكاليّة البحث قادتنا إىل تتبّع هذا املوضوع ،ونظ ًرا لتن ّوع اتّجاهات دراسة
الحداث ّيني للقرآن الكريم لزم تخصيص إشكال ّية البحث بـ (مباحث تأريخ القرآن
كل
تطبيقي للدراسة؛ إذ ال ميكن توسيع مجال الدراسة لتشمل ّ
وعلومه) كنموذج
ّ
ما يتعلّق بدراسة املسترشقني والحداث ّيني للقرآن الكريم؛ أل َّن ذلك متعذّر كام ال
يخفى.
كل املعطيات التي تق ّدمت ميكن صياغة عنوان البحث بـ «أثر
وعىل أساس ّ
االسترشاق يف الفهم الحدا ّيث ملباحث تأريخ القرآن وعلومه»؛ إذ إ َّن فصول البحث
ستتكفّل مبحاولة الحصول عىل أجوب ٍة لألسئلة املتق ّدمة وغريها من اإلشكاالت
املطروحة واملرتبطة ببيان العالقة بني املسترشقني والحداثيني ،ويت ّم ذلك اعتام ًدا
اقي للقرآن الكريم.
عىل طرح مناذج حداث ّية تأث ّرت بالفهم االسترش ّ

أهم ّية البحث
وعىل هذا األساس فإ َّن إشكال ّية البحث املتق ّدمة إذا متّت معالجتها ،فإنّه ميكنها
اقي يف
أن تق ّدم لنا الفائدة املعرف ّية التي ميكن الحصول عليها إذا أثبتنا األثر االسترش ّ
وبخاصة قلّة الدراسات التحليل ّية لهذا املوضوع املهم.
للنص القرآ ّين،
ّ
الفهم الحدا ّيث ّ
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املنهج والخطة
إ َّن املق ّدمات واملعطيات التي وردت يف إشكال ّية البحث تُحتّم السري يف منحى
النقدي.
الدراسة الوصف ّية التحليل ّية ذات البعد
ّ
وإذا كان نوع املنهج الذي تفرضه الدراسة أن يكون تحليل ًّيا نقديًّا ،فإنّه
يُلزمنا االنفتاح عىل آل ّيات ومناهج فهم ال ّن ّص القرآ ّين عند مختلف اتّجاهات
االسترشاق والحداثة ،ثم مالحظة الشخص ّيات الحداث ّية التي بحث حول ال ّن ّص
القرآ ّين وتأث ّرت باملسترشقني ،ويت ّم ذلك من خالل البحث يف منطلقات وركائز
منهجي يُجيب
للنص القرآ ّين ،ثم ترتيبها يف نسق
ومرجع ّيات الحداث ّيني يف فهمهم ّ
ّ
اقي يف كل
عىل إشكال ّية البحث املتق ّدمة واملتمثّلة ببيان مقدار التأثري االسترش ّ
كل تلك املناهج واآلليّات ت ّم من خالل
مسألة من مسائل البحث ،عىل أ َّن رصد ّ
االعتامد عىل ما يقوله الحداث ّيون واملسترشقون يف كتبهم ،ويق ّرون بأنَّها متثّل
أفكارهم وتو ّجهاتهم ،واعتمد البحث يف إجراءاته عىل ع ّينات منهم ميكن لها أن
حل إشكال ّية البحث.
تساهم يف ّ
املوضوعي
العلمي والتحليل
املنهجي القائم عىل الوصف
واستجاب ًة للمسعى
ّ
ّ
ّ
النقدي ،فقد سلكت يف فصول هذه الرسالة ومباحثها مسلكًا؛ إذ كنت أبدأ بتحليل
ّ
لكل مسألة من مسائل البحث ،ث َّم محاولة
اقي ،يتبعه الرأي الحدا ّيث ّ
التص ّور االسترش ّ
علمي
اقي يف الفهم الحدا ّيث لتلك املسألة ،مع خالصة وتقييم
ّ
بيان األثر االسترش ّ
موضوعي.
يتبعه نقد
ّ

وختا ًما...

فإنَّه وإن كانت رحلة اإلملام بأسس ومناهج االسترشاق والحداثة شاقّ ًة ،إلّ أنّها
كانت رحل ًة علم ّي ًة فكريّ ًة ،ش ّيق ًة وممتع ًة ،هذا ما حاولته يف هذه السطور مع
بكل ما يتعلّق باملوضوع ،فرمبا
اعرتايف املسبق بالقصور؛ إذ ال أ ّدعي َّأن أحطت ّ
فاتني يشء بسبب ضيق الوقت ،أو عدم الرجوع إىل مصدر مهم لجهل أو عجلة،
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وحسبي ّأن ما زلت يف بداية الطريق أصيب حي ًنا وأخطأ أحيانًا أخرى.
ولذا ألتمس من إخواين املؤمنني ال س ّيام أهل العلم والبحث والفكر أن ين ّبهوين
عىل ما قد يجدونه من الخطأ غري املقصود والكامل لله تعاىل والعصمة ألهلها ،كام
أرجو من أخواين من ذوي االختصاص يف االسترشاق والحداثة أن ينقدوا هذه الدراسة
ويص ّححوا أخطاءها فهو األساس يف نجاحها ،عىس أن نُوفّق لتحقيق الغاية منها.
ال يسعني يف هذا املقام ّإل أ ْن أتو ّجه بخالص الشكر ووافر االمتنان للعتبة
اإلسالمي لل ّدراسات االسرتاتيج ّية  -فرع بريوت)
العباس ّية املق ّدسة ممثّلة بـ (املركز
ّ
عىل رعايتهم هذه الرسالة ،وجهودهم الكرمية يف مراجعتها وإبداء املالحظات
العلميّة القيّمة عليها.
كام ال يفوتني أ ْن أق ّدم عظيم التقدير وبالغ الشكر إىل ك ُّل من م ّد يل يد العون
واملساعدة ،ولو بدعا ٍء أو تشجيعٍ أو نصيح ٍة أو معلوم ٍة بسيط ٍة سا َعدَتْ يف إخراج
كل من ساهم يف تذليل ما اعرتضتني من صعاب
البحث بصورته النهائ ّية ،كام أشكر ّ
سائل
كل هؤالء األفاضل أق ّدم شكري املتواصلً ،
وأنا أخوض غامر هذا البحث ،إىل ّ
الله (ع ّز وجل) أن يجزيهم ع ّني خري الجزاء ،ويوفّقهم لخدمة املسرية العلميّة.
يل القدير أن أكون قد وفّقت يف هذا البحث ولو بيشء يسري
آمل من الله الع ّ
منه ،راج ًيا منه تعاىل أن يتق ّبل هذا الجهد املتواضع بقبو ٍل حسن ،وأن يجعله ِعل ًْم
للميض يف
يُنتفع به ،وأسأله تعاىل أن يشملني بتوفيقه ورعايته وفضله ،ويوفّقني
ّ
رب العاملني.
خدمة العلم ،وآخر دعوانا أن الحمد لله ِّ

الباحث
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الفصل األ ّول
االستشراق
منظور
بالقصور
منالعرب َّية
الكريملّغة
القرآن اتِّهام ال

ّ
ويتضمن هذا الفصل ثالثة مباحث:
ّ
تأريخية يف االستشراق ومراحل دراسته للقرآن الكريم
املبحث األول :توطئة
املبحث الثاين :نقد أساليب املستشرقني ومنطلقاتهم يف فهم القرآن الكريم
ّ
الفيلولويج عند املستشرقني
املبحث الثالث :املنهج

المبحث األول

ّ
تأريخية يف االستشراق
توطئة
ومراحل دراسته للقرآن الكريم
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :مفهوم االستشراق
املطلب الثاين :دوافع االستشراق
املطلب الثالث :مراحل دراسة املستشرقني للقرآن الكريم

املطلب األ ّول :مفهوم االسترشاق
كانت العالقة قدميًا بني الرشق والغرب ال تتع ّدى الرحالت السياح ّية والتجاريّة،
وشكّلت تلك الرحالت املصادر األول ّية لرؤية الغرب للرشق ،وكانت أغلب املعلومات
مم
التي ُد ّونت يف ذلك الوقت تعكس حال الكتّاب ودوافعهم واتّجاهاتهم أكرث ّ
تعكس الواقع املكتوب عنه.
وتوسع نشاطها
ومع ظهور اإلسالم وبناء الدولة اإلسالميّة ،ازدادت تلك الرحالتّ ،
التجاري والثقا ّيف ،وحصلت عالقات مبارشة بني املسلمني والغرب ّيني ،وتأث ّر الغرب
ّ
بالحضارة العرب ّية اإلسالم ّية ،ما أ ّدى إىل ترجمة الكثري من األعامل الفكريّة والثقاف ّية
لعلامء املسلمني إىل اللغة الالتين ّية ،ورافق حركة الرتجمة تشكيل مجموعة تض ّم
بعض العلامء الغربيّني وبعض أهل االختصاص يف مجال العلوم اإلسالميّة وظيفتهم
اإلسالمي.
االطّالع عىل الرتاث
ّ
ويف هذه امل ّدة أيضً ا ،بدأ االهتامم برتجمة القرآن الكريمّ ،إل أ َّن الرتجامت ظلّت
قليل ًة ومل تنجح  ،وكان الهدف العام منها االطّالع عىل مبادئ اإلسالم ،ليتّضح أ َّن
الباعث األ ّول من تلك الحركة هو باعثٌ
ديني ،وميكن ع ّد هذه الحركة متهي ًدا
ٌّ
لظهور االسترشاق.
[[[

وبعد م ّدة من الزمن ،ونتيجة للكتابات الس ّيئة لبعض الر ّحالة عن اإلسالم
واملسلمني ،التي ص ّورت خطورة اإلسالم عىل املسيح ّية ،برزت الحروب الصليب ّية،
كل املستويات ،وعىل طول م ّدة الحرب كان املسيح ّيون يستولون
وانعكست عىل ّ
مهم
عىل اآلالف من املخطوطات العربيّة واإلسالميّة والتي شكّلت مصد ًرا علميًّا ًّ
للمسترشقني.
ولزم من تلك الحروب ازدياد ال ّنظرة الس ّيئة عن املسلمني يف أذهان الكثري
علمي قام بعضهم برتجمة بعض
من الغرب ّيني عدا القليل منهم؛ إذ وبدافع
ّ
[[[ -ظ :الحيدري ،إبراهيم ،صورة الرشق يف عيون الغرب ،دار الساقي ،طبعة 1996 ،1م ،ص.24-11
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وبخاصة يف ميدان الفلسفة والعلوم ،ليبقى هدف تلك املرحلة
املؤلّفات العرب ّية
ّ
هو التبشري الديني وغايته ر ّد املسلمني عن ديانتهم ،وهدم اإلسالم يف عقائده
تتجل أهداف التبشري يف تشويه صورة األ ّمة اإلسالميّة
وعباداته ونظمه ...كام ّ
رضا. 
ماض ًيا وحا ً
[[[

تنظيم،
ويف مرحلة عرص النهضة ،ازداد اهتامم الغرب بالرشق ،وأصبح أكرث
ً
وظهرت بعض املحاوالت األكادمييّة الساعية لتغيري الصورة السيّئة يف ذهن الغربيّني
عن اإلسالم والتي سادت أوروبا يف تلك امل ّدةّ ،إل أنَّها ظلّت محاوالت محدودة،
العلمي الذي أحدثته
وبقيت تلك الصورة السلب ّية قامئة عىل الرغم من التط ّور
ّ
النهضة األوروب ّية.
إ َّن هذه املرحلة التأريخ ّية املتق ّدمة الشاملة لبدايات العالقة بني الرشق والغرب
منذ استناد الغرب عىل معلومات الر ّحالة ع ّدها بعض الباحثني بداية لظهور مفهوم
االسترشاق ؛ إذ إ َّن البحث عن املنطلقات التأريخ ّية لحركة االسترشاق يُحيلنا
كعلم
إىل البدايات التي سبقت ظهور االسترشاق التقليدي ...ذلك أ َّن االسترشاق ٍ
عم سبقه من ر ًؤى كانت قد حصلتها مشاهدات الر ّحالة. 
ّ
متخص ٍص ال ينفصل ّ
[[[

[[[

ويف مقابل هذا الرأي ،تربز آراء أخرى ال تع ّد نشاط تلك املرحلة استرشاقًا باملعنى
العلمي املتعارف عليه ،وإنَّ ا ع ّدتها مساهامت أث ّرت يف ظهور الحركة االسترشاقيّة،
ّ
امليالدي ،وذهب
فذهب بعضهم إىل أ َّن االسترشاق برز يف القرن السادس عرش
ّ
امليالدي ،وقال
علمي يف القرن السابع عرش
آخرون إىل أ َّن االسترشاق ظهر
ٍ
ّ
كمفهوم ٍّ
الهجري ،واستندوا يف اختيارهم عىل
قسم ثالث :إنَّه بدأ يف القرن الثامن عرش
ّ
دخول لفظة االسترشاق إىل املعاجم األورب ّية يف النصف الثاين من هذا القرن.
اإلسالمي ،الطبعة األوىل ،بريوت – 2002م ،ج ،1ص.55
اقي ،دار املدار
ّ
[[[ -الحاج ،سايس سامل ،نقد الخطاب االسترش ّ
[[[ -عبد الحميد ،عرفان ،املسترشقون يف اإلسالم ،مطبعة اإلرشاد ،بغداد – 1969م ،ص.6-4
العريب املعارص ،دار الفارايب( ،بريوت – 2005م) ،ص.73
[[[ -نجدي ،د .نديم ،أثر االسترشاق يف الفكر ّ
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إ َّن لفظة (االسترشاق) مرتجمة من املصطلح الغر ّيب ( ،)Orientalismوهي
تعني معرفة الرشق .
[[[

واستُعمل هذا املصطلح للم ّرة األوىل يف عام 1766م ،وشاع استعامله عند
الغرب ّيني ،إىل أ ْن أُدرج يف معجم أكسفورد عام 1812م .
[[[

إ َّن املتتبّع لظاهرة االسترشاق منذ والدتها إىل نشأتها ،وحتى عرصنا الحارض ،يجد
ٍ
تعريف مح ّدد شامل لها ،الت ّساع هذا املفهوم وغموضه،
أ َّن من الصعوبة إعطاء
وتع ّدد اتّجاهاته ومدارسه ،فك ُّل قد ع ّرف االسترشاق بحسب فهمه له .
[[[

عامل مؤث ّ ًرا يف حصول اضطراب
ويرى البحث أ َّن من األسباب التي ميكن ع ّدها ً
يف بيان تأريخ لفظة االسترشاق هو وجود ثالث جهات متداخلة ميكن النظر إليها
عند التع ّرف عىل تأريخ االسترشاق:
أ ّولها :البحث عن تأريخ األبحاث االسترشاق ّية ،أي قبل ظهور لفظة االسترشاق.
وثانيها :تأريخ استعامل هذا اللفظ ،مع مالحظة األبعاد اللغويّة الستعامله.
وثالثها :البحث عن أه ّم االتّجاهات االسترشاق ّية والبحث عن األرض ّيات التي
ساعدت عىل نشأة االسترشاق.
وعىل ال ّرغم من صعوبة تعريف االسترشاق تعريفًا جام ًعا مان ًعا كام يقول علامء
املنطق ،إال أنّه ميكن أ ْن نصفه بتعبري موجز بأنّه« :دراسة يقوم بها الغرب ّيون لرتاث الرشق
كل ما يتعلّق بتأريخه ،ولغاته ،وآدابه ،وفنونه ،وعلومه ،وتقاليده ،وعاداته»
وبخاصة ّ
ّ
وكل ما يتعلّق
«واملسترشق بهذا االعتبار هو الغر ّيب الذي يدرس تراث الرشقّ ،

[[[

[[[ -ظ :سعيد ،إدوارد ،االسترشاق املعرفة السلطة اإلنشاء ،مؤسسة األبحاث العربية ،ص.20
[[[ -ظ :فوزي ،فاروق عمر ،االسترشاق والتاريخ االسالمي ،دار األهلية للنرش ،األردن – 1998م ،ص.16
اقي الظاهرة االسترشاقيّة وأثرها يف الدراسات اإلسالميّة ،دار املدار
[[[ -ظ :الحاج ،الدكتور سايس سامل ،نقد الخطاب االسترش ّ
اإلسالمي ،الطبعة األوىل ،ليبيا – 2002م ،ج ،1ص.18-15
ّ
[[[ -عبد النور ،جبور ،املعجم األديب ،دار العلم للماليني ،بريوت – 1979م ،ص.17
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بتأريخه ،ولغاته ،وآدابه ،وفنونه ،وعلومه وتقاليده ،وعاداته» .
[[[

وقال بعض الباحثني« :إ َّن االسترشاق اشتغال غري املسلمني بعلوم املسلمني
بغض ال ّنظر عن وجهة املشتغل الجغراف ّية وانتامءاته الدين ّية والثقاف ّية والفكريّة
ّ
ولو مل يكونوا غربيّني» .
[[[

ويُفهم منه أ َّن االسترشاق يشمل بعض الباحثني الرشقيّني كدول اليابان والهند
وغريها ،ألنَّهم وإ ْن كانوا ال ينتمون للرقعة الجغراف ّية الغرب ّية ّإل أنَّهم يلتقون يف
أهدافهم لدراسة القرآن الكريم مع األهداف االسترشاق ّية الغرب ّية.
لقد ّبي (إدوارد سعيد) أ َّن هناك ثالث دالالت ملفهوم االسترشاق:
«أ ّولها :داللة أكادمي ّية تشمل كل من يقوم بدراسة الرشق أو الكتابة عنه ميكن أ ْن
نس ّميه مسترشقًا ،وثانيها :داللة أكرث عموم ّية من األوىل ّ
تدل عىل متييز معر ّيف بني الرشق
والغرب ،وثالثها :إ َّن االسترشاق أسلوب غر ّيب يهدف إىل السيطرة عىل الرشق» .
[[[

والباحث عن موضوع االسترشاق يجد أنّه يتع ّدد بتع ّدد اتّجاهات املسترشقني
وانتامءاتهم ومدارسهم ،فبعضهم بحث عن الـمعلومات الـجغراف ّية والتأريـخ ّية
للرشق ،ككتب ال ّرحالة ،وبعضهم اتّخذ من اللغة والفن موضو ًعا لالسترشاق ،
كل العلوم والفنون والحضارة الرشق ّية،
وسع الدائرة ليشمل البحث عن ّ
وقسم ثالث ّ
حتى ع ّرفه البعض يف كتب اللغة بأنّه العلم باللغات واآلداب والعلوم الرشق ّية ،
وهذا املفهوم هو األوسع واألشمل ،ويوجد قسم رابع من املسترشقني ركّزوا يف
أبحاثهم عىل دراسة اإلسالم بشكل خاص.
[[[

[[[

[[[ -الصغري ،الدكتور محمد حسني عيل ،املسترشقون والدراسات القرآنية ،ط ،1دار املؤرخ العريب ،بريوت 1999 -م ،ص.11
[[[ -النملة ،حمد بن إبراهيم ،االسترشاق والدراسات اإلسالم ّية ،مكتبة التوبة ،الطبعة األوىل ،الرياض 1998 -م ،ص.24
[[[ -سعيد ،إدوارد ،االسترشاق املعرفة السلطة اإلنشاء ،م.س ،ص.39-37
[[[ -ظ :زماين ،محمد حسن ،االسترشاق تأريخه ومراحله ،مجلة دراسات استرشاق ّية فصلية محكمة تعنى بالرتاث االسترشاقي
عرضً ا ونقدًا تصدر عن املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية ،العدد األول 2014 -م ،ص.180-178
[[[ -ظ :البستاين ،كرم ،املنجد يف اللغة واألعالم ،املطبعة الكاثوليكية1974 ،م ،ص384؛ ظ :البعلبيك ،منري ،املورد قاموس إنكليزي
 عريب ،دار العلم للماليني ،لبنان 1994 -م ،ص.63825

ولعل التعريف الدقيق الذي ير ّجحه البحث هو ما قاله املسترشق األملا ّين رودي
ّ
كل عامل غر ّيب
بارت (1983 – 1901م)« :واملسترشق باملعنى العام تطلق عىل ّ
يشتغل بدراسة الرشق كلّه ،أقصاه ووسطه وأدناه ،يف لغاته ،وآدابه ،وحضارته،
وأديانه ،واملسترشق باملعنى الخاص هو الذي يُعنى بالدراسات الغرب ّية املتعلّقة
اإلسالمي ،يف لغاته ،وآدابه ،وتأريخه ،وعقائده ،وترشيعاته ،وحضارته» .
بالرشق
ّ
وفيام يتعلّق بهذه الدراسة ،فالقسم الرابع هو الذي يدور مدار البحث عليه،
أي :الشخص ّيات االسترشاق ّية التي بحثت حول القرآن الكريم.
[[[

املطلب الثاين :دوافع االسترشاق
تبي أ َّن الدافع
من خالل تت ّبع ظهور مصطلح االسترشاق يف املطلب السابقّ ،
األ ّول لظهور االسترشاق هو معرفة اآلخر ،واالطّالع عىل الثقافة الرشق ّية ،ثم مبرور
الصعب
الزمن زادت الدوافع واألهداف ،واملتت ّبع لتلك الحركة االسترشاق ّية يجد من ّ
حرص أهدافها لتع ّددها وتداخلها مع بعضها ،وهي أيضً ا تتعلّق أحيانًا بـ أسباب
شخص ّية مزاج ّية عند بعض الذين ته ّيأ لهم الفراغ واملال واتّخذوا االسترشاق
الخاصة يف السفر والرتحال ،أو يف االطّالع عىل ثقافات
وسيل ًة إلشباع رغباتهم
ّ
العامل القديم ،ويبدو كذلك أ َّن فريقًا من الناس دخلوا ميدان االسترشاق طل ًبا
للرزق عندما ضاقت بهم سبل العيش العادية ،أو دخلوه تخل ًّصا من مسؤوليّاتهم
الدين ّية املبارشة يف مجتمعاتهم املسيح ّية ، وعىل هذا األساس ستت ّم اإلشارة يف
هذا املطلب إىل ال ّدوافع العا ّمة التي ات ّفق عىل إدراجها الباحثون يف كتبهم،
الديني
والتي لها عالقة بدوافع دراسة املسترشقني للقرآن الكريم ،وهي :الدافع
ّ
العلمي ،وقبل التفصيل يف هذه
السيايس االستعامري ،الدافع
التبشريي ،الدافع
ّ
ّ
ّ
الدوافع ينبغي التنبيه عىل أمرين:
[[[

[[[ -الدراسات العربيّة اإلسالميّة يف الجامعات األملانيّة ،ترجمة :مصطفى ماهر ،بدون نارش ،بدون مكان – 1967م ،ص.11
[[[ -البهي ،محمد ،الفكر اإلسالمي الحديث وصلته باالستعامر الغريب ،مكتبة وهبة ،الطبعة الثالثة ،بدون مكان – بدون تاريخ،
ص.534-533
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األ ّول :إ َّن دوافع االسترشاق تلتقي مع أهدافه ،فـ إذا كان الدافع دين ًّيا كان
وإل
الهدف هو إخراج املسلمني عن دينهم ،فإ ْن أمكن تنصريهم فذاك املقصود ّ
فإبقاءهم بال دين مطلقًا ، وعىل هذا ميكن لنا أ ْن نع َّد هذه الدوافع أهدافًا
استرشاق ّية لدراستهم للرشق.
الثاين :إ َّن دوافع االسترشاق تختلف تب ًعا الختالف املراحل الزمنيّة التي م ّر بها،
كل مرحلة تتن ّوع ال ّدوافع واألهداف بلحاظ طبيعة الظروف التي تحكمها،
ففي ّ
كل املسترشقني
وكذلك هي متعلّقة بطبيعة كل مسترشق وأهدافه وغاياته ،فليس ّ
منط ٍ
عىل ٍ
واحد ،وميكن القول إ َّن الغايات والدوافع متداخلة وأحدهام يك ّمل اآلخر
يف أغلب أدوار االسترشاق.
[[[

أ ّما تفصيل دوافع االسترشاق وأهدافه فبيانها اآليت:
أساسا ومنطلقًا لظهور
أ ّو ًل :الدافع
الديني :ع ّد الكثري من الباحثني هذا الدافع ً
ّ
التبشريي يف القرون الوسطى نظ ًرا لسيطرة الكنيسة
االسترشاق؛ إذ برز الدافع
ّ
عىل الغرب ،وشعور بعضهم بخطر اإلسالم عىل املسيح ّية ،يقول املسترشق األملا ّين
الحقيقي خلف
يوهان فوك (1974-1894م) :ولقد كانت فكرة التبشري هي الدافع
ّ
انشغال الكنيسة برتجمة القرآن واللغة العرب ّية .فكلّام تالىش األمل يف تحقيق نرص
نها ّيئ بق ّوة السالح بدا واض ًحا أ َّن احتالل البقاع املق ّدسة مل يؤ ِّد إىل ثني املسلمني
عن دينهم ،بقدر ما أ ّدى إىل عكس ذلك ،وهو تأث ّر املقاتلني الصليب ّيني بحضارة
املسلمني وتقاليدهم ومعيشتهم يف حلبات الفكر. 
[[[

ويراد بالتبشري الديني :إقناع املسلمني بلغتهم ببطالن اإلسالم ،واجتذابهم إىل
الدين املسيحي ، ويهدف املسترشقون من خالله إىل تشويه سمعة اإلسالم ،وبثّ
[[[

اإلسالمي ،مجلة دراسات استرشاقية ،املركز اإلسالمي
[[[ -بو زيد ،لخرض ،الدراسات االسترشاق ّية وخطرها عىل العقيدة والفكر
ّ
للدراسات االسرتاتيجية ،العدد الخامس عرش2018 -م ،ص.22
[[[ -فوك ،يوهان ،تاريخ حركة االسترشاق الدراسات العربية واإلسالمية يف أوروبا حتى بداية القرن العرشين ،نقله :عمر لطفي
اإلسالمي ،الطبعة الثانية ،ليبيا – 2001م ،ص.17-16
العامل ،دار املدار
ّ
[[[ -بارت ،رودي ،الدراسات العربية واإلسالمية يف الجامعات األملانية ،ترجمة :مصطفى ماهر ،بدون دار نرش ،بدون مكان
1967م ،ص.1127

اإلسالمي ،وقام مجموعة من املسترشقني بطرح
معلومات غري صحيحة عن الرتاث
ّ
اإللهي ومصدريّة القرآن الكريم ،باإلضافة إىل
أفكا ٍر خاطئ ٍة عن حقيقة الوحي
ّ
كل ذلك من أجل خدمة هدفهم.
الطعن مبباحث تأريخ القرآن وعلومهّ ،
التبشريي يسري يف اتّجاهات ثالثة متوازية جن ًبا إىل جنب،
الديني
كان الدافع
ّ
ّ
وهي :محاربة اإلسالم ،وحامية النصارى ،وتنصري املسلمني  ،ولغرض تحقيق هذا
الهدف قاموا بعقد املؤمترات وإنشاء املجالت ،وأكرثوا من التأليف عن اإلسالم بكتب
كل املسترشقني قط ًعا ،بل يوجد
العلمي عىل أ َّن ذلك ال يشمل ّ
فقدت روح البحث
ّ
فيهم من لهم دوافع دين ّية علم ّيةّ ،إل أ َّن السمة الغالبة للكتابات االسترشاق ّية ذات
وبخاصة يف بدايات نشوء االسترشاق قبل
الديني ات ّصفت بتلك الصفات،
الدافع
ّ
ّ
الحروب الصليب ّية وبعدها ،ويف العرص الحديث ظهرت دوافع أخرى لالسترشاق،
وتالشت الدوافع الدين ّية.
االستعامري
السيايس
ثان ًيا :الدافع
ّ
ّ
[[[

[[[

اإلسالمي،
بعد انتهاء الحروب الصليب ّية استوىل املسترشقون عىل بعض الرتاث
ّ
وقاموا بتحليله وفهم مضامينه ،فك ّونوا معارف واسعة عن الرشق وق ّدموها إىل
الحكومات الغرب ّية ،والتي بدورها طمعت يف ثروات الرشق وسعت إىل االستيالء
عليها ،فاستعانت باملسترشقني ليق ّدموا لها املعلومات الكاف ّية ،ثم قاموا بإرسال
الكشّ افة وال ّرحالة ومعظمهم من املسترشقني ،وهكذا ُس ّخر االسترشاق يف تلك
املرحلة لخدمة األغراض السياس ّية .
ويف الوقت نفسه ،استعانت تلك الحكومات برجال الدين الذين اتّخذوا
التبشري وسيلة ظاهريّة لتحقيق أهداف سياس ّية واستعامريّة بعيدة عن األغراض
السيايس أحدهام مك ّملً لآلخر.
الديني والدافع
الدين ّية ، فأصبح الدافع
ّ
ّ
[[[

[[[

[[[ -ظ :زقزوق ،محمود حميد ،االسترشاق والخلفية الفكرية للرصاع الحضاري ،دار املنار ،الطّبعة الثانية ،القاهرة 1989 -م ،ص.86
[[[ -ظ :رضوان ،عمر إبراهيم ،آراء املسترشقني حول القرآن الكريم وتفسريه ،دراسة ونقد ،دار طيبة ،الطبعة الثانية ،الرياض
 بدون تاريخ ،ج ،1ص.31اقي ،م.س ،ص.57-56
[[[ -ظ :الحاج ،سايس سامل ،نقد الخطاب االسترش ّ
[[[ -م.ن ،ص.77
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العلمي
ثالثًا :الدافع
ّ
يوجد عد ٌد من املسترشقني وعىل طول خط الحركة االسترشاق ّية درسوا الرشق
بحب االطّالع عىل الحضارات واألديان والثقافات األخرى ،ومل
علمي يتمثّل ّ
بدافعٍ ٍّ
يكن غرض جميع املسترشقني هو التبشري واالستعامر ،بل يوجد منهم من اتّصف
العلمي مقصد من ظهروا يف عرص
بالحياديّة لغرض طلب العلم ،وكان هذا الدافع
ّ
التنوير يف أوروبا ،فمنهم من قرأ الكتب الدين ّية وفحصها وأدرك أ َّن رسالة اإلسالم
قريبة من الرساالت السامويّة ومؤيّدة ملا جاء يف كتبها من إميان بالله وكتبه ورسله
الحق والخري والصالح. 
ودعوة إىل ّ
[[[

وكذلك فإ َّن كث ًريا من هؤالء املسترشقني ملسوا يف اللغة العربيّة لغة ثقافة وأدب
علمي
وحضارة ،ووجدوا القرآن يف الذروة من هذه اللغة ،فحدبوا عىل دراسته بدافعٍ ٍّ
محض تحدو به املعرفة ،وتصاحبه اللذّة ،فأبقوا لنا جهو ًدا عظيمة مشكورة. 
[[[

عىل أ َّن هذا العدد القليل من املسترشقني مع إخالصهم يف البحث والدراسة مل
يسلموا من األخطاء واالستنتاجات البعيدة عن الحق :إ ّما لجهلهم بأساليب اللغة
العربيّة ،وإما لجهلهم باألجواء التأريخيّة اإلسالميّة عىل حقيقتها ...ومن استطاع
من هؤالء أن يعيش بقلبه وفكره ويتج ّرد من ج ّو البيئة التي كان يعيش فيها أىت
بنتائج توافق الحق والصدق. 
[[[

وقد ح ّدد املسترشق (رودي بارت) منتصف القرن التاسع عرش موع ًدا أصبح
علم بعد أن تخلّص الكثري من املسترشقني من اآلراء القدمية،
فيه االسترشاق ً
وصول
ً
العلمي لدراستهم للرشق
واستم ّرت جهود املسترشقني لتثبيت الدافع
ّ
لتاريخنا املعارص .
[[[

[[[ -زقزوق ،محمود حميد ،االسترشاق والخلفية الفكرية للرصاع الحضاري ،م.س ،ص.89-88
[[[ -الصغري ،الدكتور محمد حسني عيل ،املسترشقون والدراسات القرآنيّة ،م.س ،ص.18
[[[ -رضوان ،عمر إبراهيم ،آراء املسترشقني حول القرآن الكريم وتفسريه ،دراسة ونقد ،م.س ،ج ،1ص.37-36
[[[ -ظ :بارت ،رودي ،الدراسات العربية واإلسالمية يف الجامعات األملانيّة ،م.س ،ص17؛ ظ :الخربوطيل ،عيل حسن ،املسترشقون
اإلسالمي ،الهيئة املرصيّة العا ّمة للكتاب ،القاهرة – 1988م ،ص.82
والتاريخ
ّ
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املطلب الثالث :مراحل دراسة املسترشقني للقرآن الكريم
ميكن أن نضع عمل املسترشقني عىل فهم القرآن الكريم يف أربع مراحل:

املرحلة األوىل:
أ ّول خطوة يف طريق التع ّرف عىل القرآن الكريم هو ترجمته؛ إذ بدأ اهتامم
املسترشقني بالقرآن الكريم من خالل أ ّول ترجمة له إىل اللغة الالتينيّة ،وتشري
أغلب املصادر األجنب ّية إىل أ َّن الرتجمة متّت برعاية بطرس املب ّجل رئيس دير كلّوين
(1156 -1092م) ،واستغرقت الرتجمة ثالث سنوات من (1141م 1143 -م) ،وكانت
الرتجمة عبارة عن تعليقات شابها تحريف ونقد .
[[[

وميكن اعتبار هذه الرتجمة الركيزة األساس ّية للبدء باالهتامم بالقرآن الكريم
من الغرب ،وكان الهدف منها نقض القرآن الكريم ومنع املسيحيني من االعتقاد
العلمي
مببادئه  ،وتوالت بعد ذلك ترجامت أخرى إ ّل أنّها مل ترا ِع الجانب
ّ
املوضوعي يف الرتجمة .
ّ
[[[

[[[

املرحلة الثانية:
ثم توالت الرتجامت خالل القرنني السابع عرش والثامن عرش ،ومن أبرز تلك
الرتجامت ترجمة املسترشق جورج سيل (1736-1697م) اإلنكليزيّة للقرآن الكريم
عام (1734م) ،وهي من أشهر الرتجامت بسبب أسلوبها الواضح واحتوائها عىل
مم جعل منها مادة أساس ّية عند الق ّراء الغرب ّيني .
مالحظات تفسرييّة ّ
[[[

[[[ -ظ :الشدّي ،الدكتور عادل بن عيل ،الرتجامت االسترشاقيّة ملعاين القرآن الكريم عرض ونقد وتحليل ،مدار الوطن للنرش،
الطبعة األوىل ،الرياض – 2010م ،ص.18
[[[ -ظ :الحاج ،سامل سايس ،نقد الخطاب االسترشاقي ،م.س ،ج ،1ص259؛ ظ :بدوي ،عبد الرحمن ،موسوعة املسترشقني ،دار
العلم للماليني ،الطبعة الثالثة ،بريوت – 1993م ،ص110؛ ظ :البنداق ،محمد صالح ،املسترشقون وترجمة القرآن الكريم ،دار
اآلفاق الجديدة ،الطبعة األوىل ،بريوت – 1980م ،ص.95
[[[ -ظ :الشدّي ،الدكتور عادل بن عيل ،الرتجامت االسترشاق ّية ملعاين القرآن الكريم عرض ونقد وتحليل ،م .س ،ص22-18؛ ظ:
عوض ،الدكتور إبراهيم ،املسترشقون والقرآن دراسة لرتجامت نفر من املسترشقني الفرنسيني للقرآن وآراؤهم فيه ،دار زهراء
للرشق ،الطبعة األوىل ،القاهرة 2003-م ،ص.263-147
[[[ -ظ :الغزايل ،مشتاق بشري ،القرآن الكريم يف دراسات املسترشقني ،دار النفائس ،الطبعة األوىل ،دمشق – 2008م ،ص.29
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واملالحظ أ َّن املسترشقني طوال تلك امل ّدة اقترصوا عىل ترجمة معاين ال ّن ّص
التفسريي وما يتض ّمنه من أصول وقواعد
القرآ ّين ،من دون االهتامم بالرتاث
ّ
ولعل السبب يف ذلك «هو حجم الرتاث املرتاكم واستحالة استقصاء
النصّ ،
لفهم ّ
املسترشقني له ،وأيضً ا صعوبة إملام املسترشقني بضوابط علميّة تعينهم عىل فهم
ال ّن ّص القرآ ّين ».
[[[

الدس والتقطيع والخطأ يف معاين األلفاظ،
إ َّن أغلب الرتجامت كان يشوبها ّ
واتّهمت بعض الرتجامت القرآن الكريم بأنّه يفتقر إىل البنية واالنسجام والرتابط
يل ،وميكن القول :إ ّن رافد الرتجمة لفهم ال ّن ّص القرآ ّين تعوزه الدقة يف إيصال
الداخ ّ
املعاين الدقيقة .
[[[

التعصب ،وامليول الذات ّية ،واإلخالل باألمانة
ومن أسباب الخطأ يف الرتجمة
ّ
العلميّة ،والتأث ّر بعقائد أهل الكتاب ،وغريها من األسباب .
[[[

مم تق ّدم أ َّن يف تلك امل ّدة كانت أوروبا تحت سيطرة الكنيسة ،وكانت
ونلحظ ّ
املجتمعات األوروب ّية تعانـي التخلّف ،وكانت الكنيسة الفرنس ّية األكرث دمويّة،
وهذا األمر أ ّدى إلـى ظهور الثورة الفرنس ّية.

املرحلة الثالثة:
الالديني نتيجة للحركة التنويريّة
يل يسود أوروبا وتَشَ كَّل النسق
بدأ االتّجاه العق ّ
ّ
األوروبيّة ،فكان القسم األكرب من املسترشقني هو نتاج لتلك الحركة« ،فهم ينطلقون
للنص القرآ ّين من مرجع ّية غرب ّية ماديّة تنبذ الدين ،ولذا عندما درسوا
يف فهمهم ّ
اإلسالمي امليلء باملق ّدسات الدين ّية ».
اإلسالمي اصطدموا بالرتاث
الرشق وتراثه
ّ
ّ
[[[

[[[ -هرماس ،عبد الرزاق ،دعوى فهم القرآن الكريم يف ضوء مناهج العلوم اإلنسانيّة الغربيّة منطلقاتها حقيقتها آفاقها ،بحث
مقدّم للمؤمتر الدويل لتطوير الدراسات القرآنيّة  -جامعة امللك سعود ،السعودية – 2013م ،ص.14
القرآين عند املسترشقني ،دار الرافدين ،بريوت – 2016م ،ص.88
ّ
[[[ -ظ :النرصاوي ،الدكتور عادل عباس ،إشكاليّة فهم ال ّنص
[[[ -ظ :الشدّي ،الدكتور عادل بن عيل ،الرتجامت االسترشاقيّة ملعاين القرآن الكريم عرض ونقد وتحليل ،م.س ،ص.54-24
القرآين عند املسترشقني ،م.س ،ص.36-35
ّ
النص
[[[ -النرصاوي ،الدكتور عادل عباس ،إشكاليّة فهم ّ
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إ َّن املواجهة بني الثقافة العرب ّية والغرب ّية يف بداية عرص النهضة أتاحت منظو ًرا
مغاي ًرا يف استقبال الخطاب القرآ ّين؛ إذ وقع التعارض تا ًما بني الرؤية الرتاث ّية لطبيعة
التأريخي الذي اقرتن بإعامل االسترشاق
ال ّن ّص ووظيفته ،وبني املنظور الفيللوجي
ّ
وشكّل مق ّدمة الت ّدخل الثقا ّيف الغر ّيب إلعادة النظر يف مناهج قراءة الرتاث العر ّيب
اإلسالمي .
ّ
إ َّن املرحلتني السابقتني املتمثّلتان برتجمة معاين القرآن الكريم ع ّرفت الغرب ّيني
مبضمون ال ّن ّص القرآ ّين وما يحمله من دالالت ومفاهيم ،وبدأت تساؤالت الغرب ّيني
عن مصدر القرآن الكريم ،وعن ظاهرة الوحي ،وعن كيف ّية جمع القرآن وتدوينه،
وغريها من األسئلة املتعلّقة بتأريخ القرآن وعلومه.
[[[

لكل تلك التساؤالت برزت يف القرن التّاسع عرش دراسات استرشاقيّة
واستجابة ّ
وتركّزت حول مباحث تأريخ القرآن الكريم وعلومه.
امليالدي إىل املنتصف الثاين
بدأت تلك ال ّدراسات من أوائل القرن التاسع عرش
ّ
من القرن العرشين.
الفرنيس بوتيه ( ، )1883-1800إذ بحث فيها
أ ّول تلك الدراسات للمسترشق
ّ
تأث ّر القرآن مبا تق ّدمه من ديانات وظروف أحاطت بنزوله وغايته  ،ثم تلتها دراسة
للمسترشق األملا ّين جوستاف فايل ( )1889-1808ومتيّزت بشموليّتها وسعتها .
[[[

[[[

[[[

كان املسترشق (فايل) أ ّول من ط ّبق فكرة تقسيم السور الـم ّك ّية إلـى ثالث
مجموعات ،ثم جاء نولدكه (1931-1836م) ليق ّدم فت ًحا عميقًا يف الدراسات
التأريخ ّية للقرآن ،وق ّدم كتابه (تأريخ القرآن) ،وتكمن شهرته بفضل محاولة
(نولدكه) معالجة مشكلة تأريخ السور واآليات القرآن ّية .
[[[

القرآين وإشكاليّة القراءة الحداثيّة ،رؤية للنرش والتوزيع ،القاهرة –2017م ،ص.8
ّ
[[[ -ظ :قراش ،محمد ،الخطاب
[[[ -ظ :العقيقي ،نجيب ،املسترشقون ،م.س ،ص.194
[[[ -ظ :بوتيه ،تأريخ القرآن ،بال مطبعة ،بريوت 1980 -م.
[[[ -ظ :فايل ،جوستاف ،مقدّمة تأريخيّة نقديّة إىل القرآن ،بال مطبعة ،بريوت 1980 -م.
[[[ -ظ :الصغري ،الدكتور محمد حسني ،املسترشقون والدراسات القرآنية ،م.س ،ص.22-21
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ّ ف
ش
االست�اق ومراحل دراسته للقرآن الكريم
تأريخية ي�
توطئة

الفرنيس ريجيس بالشري (1973-1900م)،
ويف القرن العرشين ،برز املسترشق
ّ
وأصدر دراسات ع ّدة تتعلّق بالدراسات القرآن ّية « ،وعىل ما يبدو فإ ّن بالشري مل
يخرج يف كتاباته خارج نطاق التأث ّر بنولدكه ،فقد سايره واتّفق معه يف الكثري من
آرائِ ِه وتحليالته ».
[[[

[[[

املرحلة الرابعة:
يف القرن التاسع عرش ،برزت يف أملانيا حمل ٌة لسلب حق تفسري ال ّنصوص الدين ّية
من رجال الكنيسة وجعلها بيد علامء الفلسفة والتأريخ واآلداب ،ووضع األسس
النظريّة لذلك الفيلسوف الغر ّيب (شاليرماخر) الذي اقترصت دعواه عىل ال ّنصوص
املسيح ّية  ،ثم نقلها املسترشق فيلهاوزن (1918-1844م) إىل القرآن الكريم .
الربوتستانتي الذي
باللهوت
ويف منتصف القرن العرشين ،برز اتّجاه آخر تأث ّر ّ
ّ
دعا إلخضاع ال ّنصوص الدين ّية للمناهج االنسان ّية املتع ّددة للتخلّص من الكنيسة،
وتب ّنى هذا الرأي عدد من املسترشقني وحاولوا التخلّص من أصول التفسري وقواعده
التي تضبط الفهم ،واستبدالها بآل ّيات جديدة لفهم ال ّنصوص الدين ّية.
[[[

[[[

[[[ -ظ :بالشري ،ريجيس ،تأريخ القرآن.
[[[ -الغزايل ،مشتاق بشري ،القرآن الكريم يف دراسات املسترشقني ،م.س ،ص.36
[[[ -ظ :الرومي ،فهد ،منهج املدرسة العقليّة الحديثة يف التفسري ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثانية ،الرياض1983-م ،ص.981
[[[ -ظ :السيد ،رضوان ،املسترشقون األملان النشوء والتأثري واملصائر ،ص.50
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خالصة:
اقي بالقرآن الكريم:
ّ
مم تق ّدم من مراحل ،نلحظ بروز اتّجاهني حول االهتامم االسترش ّ
االتّجاه األ ّول :يهتم بال ّدراسات التّأريخ ّية النقديّة؛ ألنَّه تأث ّر بال ّدراسات التقليديّة
وانتهى إىل نتيجة تأث ّر القرآن الكريم بنتاج البيئات اليهوديّة واملسيح ّية.
االتجاه الثاين :دعا إىل إخضاع ال ّن ّص القرآ ّين ملناهج العلوم اإلنسان ّية ،بعد أن
شعر بتخلّف املناهج السابقة التي طُبِّقت عىل ال ّن ّص القرآ ّين.
كل ما تق ّدم أ َّن حركة االسترشاق ُولدت من رحم تناقضات الغرب،
ويتّضح من ّ
وهذه األجواء انعكست عىل املسترشقني ،فربزت لديهم اتّجاهات متع ّددة متناقضة
اإلسالمي؛ ولذلك كانت النتائج التي حصدوها متناقضة أيضً ا ،وق ّدم
يف قراءة الرتاث
ّ
املسترشقون من خاللها إسال ًما مش ّوها إىل الغرب.
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نقد أساليب املستشرقني ومنطلقاتهم
يف فهم القرآن الكريم

النص القرآ ّين ،بتن ّوع أهدافهم
تن ّوعت طرق املسترشقني وأساليبهم يف دراسة ّ
لكل مدرسة استرشاق ّية أسلوبها
وتو ّجهاتهم ومنطلقاتهم الفكريّة والثقاف ّية ،وكان ّ
الخاص تتميّز به عن املدارس األخرى ،وأحيانًا ميكن مالحظة أساليب ع ّدة يف
الصعب حرص تلك الطرق
داخل املدرسة الواحدة ،وعىل هذا األساس فإنَّه من ّ
واألساليب ،إلّ أ َّن املتت ّبع لكتابات املسترشقني يلحظ وجود أساليب مشرتكة ات ّبعها
للنص القرآ ّين ،ومت ّيزت أغلب تلك األساليب بطابع
أغلب املسترشقني عند دراستهم ّ
املوضوعي ،وتستند عىل مضامني مسيح ّية
العلمي
االنحياز واالبتعاد عن الجانب
ّ
ّ
تارة أو متأث ّرة بالتط ّور الذي حصل يف أوروبا بعد فرتة العصور الوسطى تارة أخرى.
لقد استند الـمسترشقون عىل مـجموع ٍة من املنطلقات واألساليب يف فـهـم
القـرآنـي ،وبيانها اآليت:
ال ّن ّص
ّ
اإلسالمي وتشويهه؛ إذ اتّخذ بعضهم من
أ ّو ًل :محاولة التقليل من قيمة الرتاث
ّ
تشويه الرتاث وسيل ًة لتشويه الفهم عند املتلقّي الغر ّيب من خالل التشكيك برتاث
وبخاصة مناهج العلوم اإلنسان ّية
املسلمني ،وت ّم ذلك باستعامل مناهج متع ّددة
ّ
بكل
التي نشأت يف الغرب  ،إذ قاموا بالتشكيك بالوقائع التأريخ ّية وإثارة الشكوك ّ
ما يتعلّق بتأريخ القرآن وعلومه  ،وكان هدف املسترشقني من التشكيك بالرتاث
هو جعل املسلمني يفقدون الثقة بأنفسهم وبحضارتهم وعلومهم.
[[[

[[[

وكان أسلوبهم يف التشكيك من خالل إحالل مفاهيم جاهليّة ماتت منذ انتشار
اإلسالم كالقوم ّيات ،وكذلك قاموا بإحالل الفنت الطائف ّية بني السكّان وإشعال
كبري عىل الحداث ّيني؛ إذ مل ينكروا جهود
الحروب  .وهذا األساس أث ّر بشكلٍ ٍ
املسترشقني يف فتح باب التشكيك.
[[[

القرآين عند املسترشقني ،م.س ،ص.62
ّ
النص
[[[ -ظ :النرصاوي ،الدكتور عادل عباس ،أساس ّيات فهم ّ
[[[ -ظ :النملة ،عيل بن إبراهيم ،االسترشاق والدراسات اإلسالم ّية ،م.س ،ص15؛ ظ :الطريحي ،سحر جاسم عبد املنعم،
الدراسات القرآنيّة يف االسترشاق األملا ّين ،اطروحة دكتوراه ،إرشاف :أ.د .محمد حسني عيل الصغري ،جامعة الكوفة – كلية الفقه،
العراق 2012م ،ص.32-30
[[[ -ظ :رضوان ،عمر إبراهيم ،آراء املسترشقني حول القرآن الكريم وتفسريه دراسة ونقد ،م.س ،ص.34
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اإلسقاطي :إ َّن تفسري الحوادث وفهم األمور التأريخ ّية باإلسقاط
ثان ًيا :األسلوب
ّ
يل يف دراسة املسترشقني للقرآن الكريم ،ويقصد بهذا األسلوب «إسقاط
أم ٌر ج ٌّ
الواقع املعيش عىل الحوادث والوقائع التأريخيّة ،إنَّه تص ّور الذات يف الحدث أو
الواقعة التأريخ ّية  ...فاملسترشق الباحث عندما يضع يف ذهنه صور ًة مع ّين ًة يحاول
إسقاطها عىل صور ووقائع مع ّينة يخضعها إىل ما ارتضته مخ ّيلته وانطباعاته ».
اإلسقاطي إخضاع املسترشق جولدتسيهر ال ّنصوص الدين ّية
من أمثلة املنهج
ّ
التأريخي ،ويهدف
سمه مبنهج النقد
والترشيع ّية اإلسالم ّية للدراسة داخل إطار ما ّ
ّ
فيه إىل إسقاط صفات الديانتني اليهوديّة واملسيحيّة عىل اإلسالم .
[[[

[[[

ثالثًا :األسلوب االنتقا ّيئ :ويتمثّل بتوظيف املسترشقني للروايات التي تنفعهم يف
وبخاصة ما يتعلّق بفهم اآليات القرآن ّية  ،أو اقتصارهم
اإلسالمي،
بحثهم يف الرتاث
ّ
ّ
عىل مصادر أُحادية يف فهم القرآن الكريم ،وإهاملهم ملصادر الشيعة وفرق إسالم ّية
أخرى .
[[[

[[[

من أمثلة هذا األسلوب ما بحثه نولدكه وتبعه بالشري وجولدتسيهر حول
إشكال ّية (جمع القرآن)؛ إذ استند إىل «الرأي املشهور عند الجمهور ،والتي ُرويت
يف كتبهم الحديثيّة من قبل الحشويّة ال إىل الروايات املوجودة يف كتب الشيعة
اإلمام ّية ...فاملسترشقون حني يتساءلون أو يشكّكون يف بعض تلك ال ّنصوص
واألقوال ،إنَّ ا مستندهم هو تلك الروايات املوجودة يف كتب اآلخرين واملخالفة
كل باحث » ،وهذا ليس دفا ًعا عن املسترشقني ،بل
للعقل والفطرة والتي يدركها ّ
هو بيان ألسلوبهم الخاطئ املتمثّل بانتقاء بعض الروايات التي تنفعهم يف جمع
كل الروايات اإلسالم ّية يف هذا املجال ثم
العلمي يشرتط جمع ّ
القرآن ،والبحث
ّ
[[[

[[[ -عزوزي ،حسن ،مناهج املسترشقني البحثية يف دراسة القرآن الكريم ،ص.34
[[[ -ظ :عزوزي ،حسن ،دراسة القرآن الكريم عند املسترشقني يف ضوء علم نقد (الكتاب املقدس) ،ص.32
[[[ -ظ :مراد ،يحيى ،افرتاءات املسترشقني عىل اإلسالم ،دار الكتب العلمية ،بريوت – 2004م ،ص.258
القرآين عند املسترشقني ،م.س ،ص.54
ّ
النص
[[[ -ظ :النرصاوي ،الدكتور عادل عباس ،أساسيّات فهم ّ
الشهرستاين ،عيل ،جمع القرآن نقد الوثائق وعرض الحقائق ،دار الكفيل ،كربالء – بدون تأريخ ،ص.9-8
ّ
[[[-
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اإلحاطة العلم ّية التا ّمة بها ،وترجيح ما هو موافق للعقل والفطرة السليمة.
راب ًعا :عدم اعتامدهم عىل املصادر اإلسالم ّية القدمية ،وإمنّا كانوا يعتمدون عىل
خاصة نولدكه ،وع ّدوه مصد ًرا ملعلوماتهم،
كتابات من سبقهم من املسترشقني ّ
مم جعل أغلب دراساته متّسمة بالتقليد ،والنقص ،والتشويه ،والبعد عن املنهج
ّ
العلمي  ،ومن أبرز املسترشقني الذين استندوا عىل آراء نولدكه :جولدتسيهر ،
ّ
وكانون سيل  ،وكارل بروكلامن .
[[[

[[[

[[[

[[[

خامسا :ومن جملة أساليب بعض املسترشقني عند دراسة القرآن الكريم
ً
أسلوب التأثري والتأث ّر ،واملقصود به نسبة بعض نصوص القرآن الكريم إىل الكتب
ولعل
املق ّدسة (التوراة واإلنجيل) ،أو نسبتها إىل أصول يونانيّة أو رومانيّة وغريهاّ ،
الزمني ملجيء اإلسالم بعد اليهوديّة
الباعث عىل هذه النسبة هو التأث ّر بالتسلسل
ّ
واملسيح ّية ،وهذا ما الحظه البحث من خالل تتبع كلامت أغلب املسترشقني؛ إذ
حاولوا إبراز أوجه التّشابه بني تعاليم األديان الثالثة ثم إثبات أ َّن القرآن الكريم
الزمني.
أخذ منها بهذا اللحاظ
ّ
ومرجع هذا القول ،هو ثقافة بعض املسترشقني املسيحيّة ،ومحاولتهم فرض تبعيّة
خاصة قبل عرص التنوير ،وأ ّما بعده فحاولوا إفراغ القرآن الكريم من
اإلسالم للمسيح ّيةّ ،
والفكري وإلغاء قدس ّيته ،كام حصل مع الكتب املقدسة يف الغرب .
محتواه املعر ّيف
ّ
من أمثلة ذلك قول نولدكه« :إ َّن اإلسالم يف جوهره دين يقتفي آثار املسيح ّية ،أو
بعبارة أخرى :إ َّن اإلسالم هو الصيغة التي دخلت بها املسيح ّية إىل بالد العرب كلّها ».
[[[

[[[

القرآين عند املسترشقني ،م.س ،ص56؛ ظ :الهاشمي ،عيل حسن
ّ
النص
[[[ -ظ :النرصاوي ،الدكتور عادل عباس ،أساسيّات فهم ّ
مطر ،قراءة نقديّة يف تأريخ القرآن للمسترشق ثيودور نولدكه ،دار الكفيل ،كربالء-العراق2014 -م ،ص.82
اإلسالمي ،ص.7
[[[ -جولدتسيهر ،مذاهب التفسري
ّ
[[[ -سيل ،كانون ،تط ّور القرآن
التأريخي ،الطبعة الرابعة ،لندن – 1923م ،ص.4
ّ
اإلسالمي ،ترجمة :عبد الحليم النجار ،بدون مكان – 2005م ،ج،1
العريب ،دار الكتاب
[[[ -بروكلامن ،كارل ،تأريخ األدب
ّ
ّ
ص.140-137
القرآين عند املسترشقني ،م.س ،ص.62
ّ
[[[ -ظ :النرصاوي ،الدكتور عادل عباس ،أساسيات فهم ال ّنص
[[[ -نولدكه ،تيودور ،تاريخ القرآن ،نقله إىل العربية :جورج تامر ،دار نرش جورج إملز ،الطبعة األوىل ،بدون مكان2004 -م ،ص.8
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سادسا :من منطلقات املسترشقني يف فهم القرآن الكريم القول ببرشيّته وإزالة
ً
يل ،وهذا يرجع
جانب القدس ّية عنه ،والتعامل مع ال ّن ّص القرآ ّين من منظور عق ّ
إىل طبيعة املناهج الغرب ّية التي ولدت بعد عرص التنوير  ،وأبرز من قال ببرشيّة
القرآن املسترشق (نولدكه ) واملسترشق (كانون سيل ).
[[[

[[[

[[[

ومن األساس ّيات التي اعتمدها بعض املسترشقني لفهم القرآن الكريم تعاملهم
برشي ،وهذا التغليب املا ّدي يرجع إىل بيئتهم
مع ال ّن ّص القرآ ّين عىل أنَّه ٌّ
لغوي ٌّ
نص ٌّ
الغرب ّية التي تنبذ الدين بعد الثورة الفرنس ّية .
هذه أبرز املنطلقات واألساليب التي ارتكز عليها املسترشقون عند دراستهم
للنصوص القرآن ّية ،ويالحظ عىل أغلبها األخطاء املنهج ّية الواضحة ،واألحكام
املسبقة غري املستندة إىل دليل وبرهان.
[[[

القرآين عند املسترشقني ،م.س ،ص.58
ّ
النص
[[[ -ظ :النرصاوي ،الدكتور عادل عباس ،أساسيّات فهم ّ
[[[ -ظ :نولدكه ،تأريخ القرآن ،م.س ،ص.343
[[[ -ظ :سيل ،كانون ،تط ّور القرآن التاريخي ،م.س ،ص.7
القرآين عند املسترشقني ،م.س ،ص.76
ّ
[[[ -ظ :النرصاوي ،الدكتور عادل عباس ،أساسيات فهم ال ّنص
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ّ
الفيلولويج عند املستشرقني
املنهج
وفيه مطلبان:
املطلب األول :مفهوم الفيلولوجيا

االستشراقية ّ
ّ
ّ
ّ
القرآين
للنص
الفيلولويج يف الدراسات
املطلب الثاين :املنهج

املطلب األ ّول :مفهوم الفيلولوجيا
التغيات اللغويّة عرب التأريخ  ،أو مبعنى آخر هو
مصطلح غر ّيب ،يقوم بدراسة ّ
علم التحليل الثّقايف للنصوص اللغويّة املبكّرة ،إذ يقوم عىل أساس دراسة النصوص
املكتوبة ،وتحليل محتواها ،واستكشاف عالقتها مبا سبقها من نصوص .
[[[

[[[

و ُع ّرف هذا املفهوم بأنَّه «دراسة لغة من اللغات من حيث قواعدها ،وتأريخ
أدبها ،ونقد نصوصها ».
[[[

مم تق ّدم أ ّن الفيلولوجيا عند الغرب هي ف ٌّن يشتغل عىل ال ّنصوص
يتبي ّ
ّ
يل ،وموضوعها تحقيق ال ّنصوص القدمية
املكتوبة ،وتسعى للوصول إىل ال ّن ّص األص ّ
التأريخي والثقا ّيف.
ودراستها حسب سياقها
ّ
إ َّن مصطلح الفيلولوجيا فيه «مشكلة عىل مستوى التعريف ،فاختالف تعاريفه
من اختالف معرفته من حيث اختصاصاتهم العلم ّية واختالف نظرتهم إىل هذا
اللغوي
تخصصه ،وكذلك
العلم ،فاملهتم بتأريخ الحضارة سيعطيه تعريفًا قري ًبا من ّ
ّ
واللسا ّين وغريهم ».
[[[

املختصني بتعريب مصطلح الفيلولوجيا إىل (فقه اللغة) ،لكن يظهر
وقام بعض
ّ
«أ ّن هناك مثة تباين بني مدلول فقه اللغة عند علامء اللغة العرب ّية ،وبني مدلوله
تطبيقي يتناول جميع املباحث
عند املسترشقني ،فإنّه عند علامء العربيّة علم
ّ
التي متت إىل اللغة بسبب سواء أكان ذلك يف أصولها أم يف فروعها أم يف تأريخها،
أ ّما املسترشقون فإن فقه اللغة الذي يسمونه ( )philologyمقترص عندهم عىل
تبي أصل اللغة ونشأتها وتطورها والعوامل التي أدت إىل
املباحث التأريخ ّية التي ّ
[[[ -ظ :الصالح ،صبحي ،دراسات يف فقه اللغة ،دار العلم للماليني ،الطبعة األوىل ،بدون مكان1960-م ،ص.20
ّ
الحدايث للرتاث التقنيات واالستمدادات ،دار الحضارة للنرش والتوزيع ،الطبعة
[[[ -ظ :السكران ،إبراهيم بن عمر ،التأويل
األوىل ،الرياض – 2014م ،ص.23
[[[ -وايف ،عيل ،علم اللغة ،نهضة مرص للطباعة والتوزيع ،الطبعة التاسعة ،القاهرة – 2004م ،ص.14
[[[ -الكالم ،يوسف ،تاريخ وعقائد الكتاب املقدّس ،دار صفحات للدراسات والنرش ،دمشق 2009-م ،ص.39
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علم نظريًّا بعي ًدا عن التطبيق ».
ارتقائها ونهوضها ،فهم بذلك جعلوا منه ً
[[[

للنص القرآ ّين
املطلب الثاين :املنهج
الفيلولوجي يف الدّ راسات االسترشاق ّية ّ
ّ

بسبب تط ّور هذا العلم يف الغرب قام املسترشقون بتوظيف أدوات هذا املنهج
وبخاصة ال ّن ّص القرآ ّين ،وجزء من هدفهم هو
وآل ّياته يف دراستهم لرتاث اإلسالم
ّ
اإلسالمي إىل ثقافات وديانات سابقة ،فقاموا بدراسة القرآن الكريم
إعادة املوروث
ّ
عىل وفق ما ت ّم يف الغرب من تطبيق هذا املنهج عىل ال ّنصوص الدين ّية الغرب ّية،
وهو ما يس ّمى بعلم نقد الكتاب املق ّدس.
واملتتبّع لل ّدراسات االسترشاقيّة يُالحظ «أنّه ليس كل الـمسترشقني الـمهت ّمني
بال ّدراسات القرآن ّية قد طبقوا اتّجاهات نقد الكتاب املق ّدس عىل القرآن الكريم،
املتخصص فيها إىل
املتخصصة ،وحاجة
وذلك لصعوبة هذه االتّجاهات النقديّة
ّ
ّ
التأ ّهل يف عد ٍد من العلوم مثل :معرفة اللغات واآلداب السامية ،ومعرفة العلوم
اإلنسانيّة واالجتامعيّة ومناهجها ،ومعرفة اتّجاهات نقد الكتاب املق ّدس ».
[[[

وسنشري بإيجاز إىل أبرز الشخصيّات التي طبّقت الفيلولوجيا عىل ال ّن ّص القرآ ّين .
[[[

أ .املسترشق األملا ّين نولدكه (1930 – 1836م)

ط ّبق نولدكه هذا املنهج يف كتابه (تأريخ القرآن)؛ إذ قام بتقسيم السور القرآن ّية
إىل أربع فرتات ثالث منها يف مكة ،وواحدة يف املدينة.
إ َّن األساس الذي اعتمد عليه نولدكه يف هذا التقسيم عامالن :
[[[

األ ّول :االعتامد عىل الروايات التأريخ ّية وكتب أسباب النزول.
[[[ -الثعالبي ،عبد امللك بن محمد ،فقه اللغة ورس العرب ّية ،املكتبة العرصيّة ،الطبعة الثانية( ،بريوت – 2000م) ،ص.11-10
[[[ -حسن ،محمد خليفة ،دراسة القرآن الكريم عند املسترشقني يف ضوء علم نقد الكتاب املقدّس ،عني للدراسات والبحوث،
الطبعة األوىل( ،القاهرة – 1997م) ،ص.6
[[[ -ظ :رجب ،الدكتور عبد الرزاق أحمد ،الظاهرة الفيلولوجيّ ّة يف الدراسات القرآنيّة عند املسترشقني عرض وتحليل ونقد،
مجلة الجامعة اإلسالميّة للدراسات اإلسالميّة2015 ،م ،ص.14-9
[[[ -ظ :الهاشمي ،عيل حسن مطر ،قراءة نقديّة يف تأريخ القرآن لنولدكه ،م.س ،ص.312
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الثاين :عن طريق العقل وذلك بالنظر يف األسلوب القرآ ّين ،وخصوص ّيات األلفاظ،
النبي من اليهوديّة واملسيح ّية.
وموقف ّ
لكل الدراسات االسترشاق ّية
إ َّن كتاب (تأريخ القرآن) لنولدكه يُع ّد مصد ًرا أساس ًّيا ّ
الالحقة له ،ويتض ّمن الخطوط العا ّمة ملنهج املسترشقني يف دراستهم للقرآن
القرآين له تأريخ ،وأنه يتط ّور
ّ
وكل ذلك يهدف إىل إثبات نظريّة أ ّن ال ّن ّص
الكريم ّ ،
مبرور الزمن.
[[[

اإلنجليزي وليام موير (1905 – 1819م)
ب .املسترشق
ّ
قام بتطبيق هذا املنهج يف كتابيه (حياة مح ّمد) و (القرآن :نظمه وتعاليمه،
وشهادته للكتب املقدسة)؛ إذ قام بتقسيم الفرتات الزمنية إىل ست فرتات ،خمسة
يف مكّة وواحدة يف املدينة .
[[[

املجري إجناس جولدتسيهر (1921 - 1850م)
ج .املسترشق
ّ
التأريخي يف كتابه (العقيدة والرشيعة يف اإلسالم ).
ط ّبق هذا املنهج
ّ
[[[

الفرنيس ريجيس بالشري (1973 - 1900م)
د .املسترشق
ّ
ط ّبق املنهج الفيلولوجي يف كتابيه (القرآن نزوله تدوينه ترجمته وتأثريه) و
رصح بأ ّن الفيلولوجيا تعني عىل اكتشاف معامل القرآن
(تأريخ األدب العر ّيب)؛ إذ ّ
النبي األكرم .
الذي ميثّل
ً
انعكاسا لسرية ّ
[[[

[[[ -ظ :العقيقي ،نجيب ،املسترشقون ،م.س ،ج ،2ص380؛ ظ :حسني ،محمد توفيق ،اإلسالم يف الكتابات الغرب ّية ،مجلة عامل
الفكر ،العدد الخاص دراسات إسالمية ،الكويت ص41-40؛ ظ :الهاشمي ،عيل حسن مطر ،قراءة نقديّة يف تأريخ القرآن لنولدكه،
م.س ،ص.320- 314
[[[ -ظ :رجب ،الدكتور عبد الرزاق أحمد ،الظاهرة الفيلولوجيّ ّة يف الدراسات القرآنيّة عند املسترشقني عرض وتحليل ونقد،
م.س ،ص.14
[[[ -ظ :حسن ،محمد خليفة ،دراسة القرآن الكريم عند املسترشقني يف ضوء علم نقد الكتاب املقدّس ،م.س ،ص.26
[[[ -ظ :بالشري ،املسترشق ريجيس ،القرآن نزوله تدوينه ترجمته وتأثريه ،ترجمة :رضا سعادة ،بريوت 1974 -م ،ص.25
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هـ .املسترشق الربيطا ّين ريتشارد بيل (1952 - 1876م)
الفيلولوجي يف كتابه (املدخل إىل
استعرض (بيل) محاولة نولدكه ،وطبّق املنهج
ّ
القرآن ).
[[[

و .املسترشق األملا ّين برجشرتارس(1933 - 1886م)
الفيلولوجي للمسترشق برجشرتارس عىل القرآن
من أهم تطبيقات املنهج
ّ
الكريم رسالته للدكتوراة بعنوان (حروف النفي يف القرآن ).
[[[

ز .املسترشقون املعارصون
ويف العرص الحديث ،يقول املعارصون برضورة العودة إىل الفيلولوجيا وعىل
الفرنيس جاك بريك يف كتابه (إعادة قراءة القرآن)؛ أل َّن هذا املنهج
رأسهم املسترشق
ّ
هو الذي ساعد عىل التمييز بني الفرتة املكية واملدنية .
[[[

وقسم آخر من املعارصين دعا إىل رضورة اإلفادة من مناهج العلوم اإلنسان ّية
الحديثة .ففي عام 2007م ،ت ّم إطالق مرشوع يهدف إىل اكتشاف ال ّنصوص القرآن ّية
التأريخي والثقايف الذي
التأريخ ّية القدمية وجمعها لربط تلك ال ّنصوص بالسياق
ّ
نزلت فيه ،وهذا الهدف ّرصحت به مديرة املرشوع املسترشقة األملان ّية (أنجليكا
نيوفريث)
املتخصصة بالدراسات القرآن ّية بجامعة برلني  ،وهذا املرشوع يرتبط
ّ
بالرؤية االسترشاق ّية للقرآن الكريم ويختلف عنها من حيث املنهج ،إذ يعتمد عىل
النتاجات الحديثة للعلوم اإلنسان ّية يف مجال التأويل والتحليل .
[[[

[[[

[[[ -ظ :الهاشمي ،عيل حسن مطر ،قراءة نقديّة يف تأريخ القرآن لنولدكه ،م.س ،ص.316
الهاشمي ،عيل حسن مطر ،قراءة نقديّة يف تأريخ القرآن لنولدكه ،م.س ،ص.316
[[[ -ظ :م.ن ،ص318؛ ظ:
ّ
[[[ -ظ :بريك ،جاك ،إعادة قراءة القرآن ،ترجمة :وائل غايل شكري ،دار النديم ،الطبعة األوىل ،مرص 1994 -م ،ص.36
[[[ -ظ :م.ن ،ص.2
[[[ -ظ :م.ن ،ص.4
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وينبغي إلفات ال ّنظر إىل أ ّن الكثري من املسترشقني مل يأخذوا بدعوى اإلفادة من
املناهج املعارصة يف فهم القرآن ،منهم :أغلب املسترشقني األملان واإلنكليز وتبعهم
مسترشقو أمريكا الشامل ّية.
أ ّما املسترشقون الفرنس ّيون ،فقد تب ّنوا هذه الدعوة وتأث ّر بهم مسترشقو بلجيكا
املؤسسات التي احتضنت هذه الدعوة (معهد الدراسات العرب ّية
وهولندا ،ومن أبرز ّ
واإلسالم ّية) يف باريس ،وكان لهذا املعهد األثر الكبري يف استقطاب الحداث ّيني العرب
وتدريسهم لتلك النظريّات الحديثة وحثّهم عىل تطبيقها عىل ال ّن ّص القرآ ّين .
[[[

مم تق ّدم أ َّن االسترشاق املعارص ينفرد عن القديم بتب ّني بعض أفراده
ونلحظ ّ
دعوى إخضاع ال ّن ّص القرآ ّين ملناهج العلوم اإلنسان ّية الحديثة ،ويشرتك معه بدراسة
التأريخي الذي يهدف إىل ربط ال ّنصوص الدين ّية بسياقها
القرآن وفق املنهج
ّ
للنص القرآ ّين ،وهذا األمر أخذه الحداث ّيون من
أساسا ألي دارس ّ
التأريخي ويع ّدانه ً
ّ
املسترشقني كمنطلق وأساس لفهم ال ّن ّص القرآ ّين كام سيتّضح الحقًا.

[[[ -ظ :هرماس ،عبد الرزاق ،دعوى فهم القرآن يف ضوء مناهج العلوم اإلنسانيّة الغربيّة ،م.س ،ص.42-37
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الفصل األ ّول
ّ
للقرآن الكريم
احلدايث
الفهم
اتِّهام اللّغة العرب َّية بالقصور
وعالقته باالستشراق
عرض ونقد

ّ
ويتضمن هذا الفصل ثالثة مباحث:
ّ
احلدايث للقرآن الكريم
املبحث األول : :الفهم
ّ
احلداثيني يف فهم القرآن الكريم
املبحث الثاين :نقد األسس املعتمدة لدى
املبحث الثالث :العالقة بني االستشراق واحلداثة
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المبحث األول

ّ
احلدايث للقرآن الكريم
الفهم
وفيه تمهيد وأربعة مطالب:
تمهيد :مفهوم احلداثة
املطلب األول :فهم القرآن الكريم عند محمد أركون
املطلب الثاين :فهم القرآن الكريم عند نصر حامد أبو زيد

ّ
اجلابري
املطلب الثالث :فهم القرآن الكريم عند محمد عابد
املطلب الرابع :فهم القرآن الكريم عند ّ
ّ
تزييين
طيب

متهيد :مفهوم الحداثة
اقي للقرآن الكريم ،ويف مرحلة
تق ّدم الكالم يف الفصل السابق عن الفهم االسترش ّ
بالنص القرآ ّين ،وتط ّورت أدوات فهمه
الحقة يف بداية الفكر املعارص استم ّر االهتامم ّ
وآل ّيات قراءته بحسب املستج ّدات التي طرأت عىل واقع األ ّمة اإلسالم ّية ،وما رافق
ذلك من تط ّور يف املناهج الغرب ّية التي طُ ّبقت عىل ال ّنصوص الدين ّية بعد عرص
التنوير وظهور الحداثية الغرب ّية.
فإىل جانب ظهور ال ّدراسات االسترشاقيّة ذات املرجعيّة الغربيّة ظهرت دراسات
حداثيّة من داخل البيئة العربيّة اإلسالميّة تهدف إىل تطوير الواقع ،وكانت نقطة
النص القرآ ّين ،وتأث ّرت بعض تلك الدراسات بالنظريّات الغربيّة
انطالقها تطوير فهم ّ
النص.
واملنجزات االسترشاقيّة يف مجال فهم ّ

توصل املعنيّون إىل أنَّها
فـ «بعد أن أ ّدت ال ّدراسات االسترشاقيّة دورها إىل ح ّد ماّ ،
ليست األداة املنتجة لألهداف املخطّط لها لسبب بسيط ،وهو أ َّن هذه ال ّدراسات
ال تحظى بالثّقة من املسلمني ،فتح ّول الهدف إىل أن تُنرش أفكار االسترشاق بأقالم
تحمل صفة املواطنة لتعميق الشكوك بالعقيدة والفكر والنظم اإلسالميّة ».
[[[

شهد مفهوم الحداثة حضو ًرا واس ًعا يف الساحة املعرف ّية بعد التح ّوالت الفكريّة
والحضاريّة التي شهدها الغرب ،وأصبح هذا املفهوم ميثّل أغلب املشاريع الجديدة
التي دعت إىل إعادة قراءة الرتاث القديم وبثّ روح التجديد فيه ،وسيتكفّل هذا
التمهيد ببيان هذا املفهوم عند الغرب ّيني ومن تبعهم من الحداث ّيني العرب.

اللغوي للحداثة
أ ّو ًل :املدلول
ّ

بحسب قواميس اللغة العربية ،فإ َّن (الحداثة) يف اللغة مصدر الفعل ( َح َدثَ )،
وهي تعني أ َّن اليشء وقع بعد أن مل يكن ،فـ «الحاء والدال والثاء أصل واحد ،وهو
كون اليشء مل يكن .يقال :حدث أمر بعد أن مل يكن ».
[[[

اإلسالمي املعارص ،دار الضياء ،النجف –  ،2008ص.32
[[[ -زاهد ،عبد األمري كاظم ،قراءات يف الفكر
ّ
[[[ -ابن فارس ،أبو الحسني ،أحمد بن فارس بن زكريا القزويني ،ت 395هـ ،معجم مقاييس اللغة ،ت :عبد السالم هارون ،دار
العلم للماليني ،الطبعة الخامسة ،بريوت –  ،2002ج ،1ص.193
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ويف لسان العرب« :الحديث :نقيض القديم ،حدث اليشء يحدث حدوث ًا وحداثة
وأحدثه ...والحدوث كون يشء مل يكن ».
[[[

نسبي؛ ومن ث َّم يبقى مفهو ًما مرنًا
ّ
ومم تق ّدم ،يتّضح أ َّن مفهوم الحداثة ّ
متغي ّ
غري منضبط.

ثان ًيا :املعنى االصطالحي للحداثة

اللغوي للحداثة نتجت عنها أفهام متع ّددة لهذا الفهم،
إ َّن النسب ّية يف املعنى
ّ
ومل يت ّم الحصول عىل تعريف جامع مانع لها ،فـ «الحداثة األوروب ّية ليست فكر ًة
رصا معيّ ًنا حتى نستطيع تعريفها بسهولة ،بل هي
أو أيدلوجيا أو حدث ًا تأريخيًّا أو ع ً
وصف زمني للقرون الخمسة األخرية ،أي إنَّها نتيجة تأريخ طويل وبطيء ،وهو يف
الوقت نفسه تأريخ ميلء باألحداث الفكريّة والسياس ّية واالقتصاديّة ».
[[[

«تحل فكرة (العلم) بدل فكرة (الله) يف
فبعض الغرب ّيني وصف الحداثة بأنَّهاّ :
بـكـل فرد ،هذا
الخاصة ّ
قلب الـمجتمع ،وتقرص االعتقادات الدين ّية عىل الـحياة
ّ
من جهة ،ومن جهة ثانية ،فإنَّه ال يكفي أن تكون هناك تطبيقات تكنولوجيّة للعلم
يل من الدعايات
يك نتكلّم عن مجتمع حديث ،ينبغي أيضً ا حامية النشاط العق ّ
السياس ّية أو من االعتقادات الدين ّية ».
ديني ،ويُقصد بالنسق
ويتّضح من هذا التعريف أ َّن الحداثة ٌ
نسق معر ٌّيف ال ّ
الالديني تغييب املركزيّة اإلله ّية.
ّ
لكل مناحي الحياة السياس ّية،
شامل ّ
ٌ
يتبي منه أ َّن مفهوم الحداثة
كام ّ
عامل آخر يف غموض مفهوم
يشكل ً
واالجتامعيّة ،وال ّدينيّة ،واالقتصاديّة ،وهذا األمر ّ
لكل تلك الحداثات السياس ّية والدين ّية ..إلخ.
يل للحداثة الشامل ّ
املصطلح الك ّ
[[[

[[[ -ابن منظور ،لسان العرب ، ،دار الكتب العلميّة ،بريوت – 2005م ،ج ،1ص( 582مادة حدث).
والنص والحقيقة :قراءة تحليليّة يف فكر محمد أركون ،الشبكة العربيّة لألبحاث والنرش ،الطبعة
[[[ -الحسن ،مصطفى ،الدين ّ
األوىل ،بريوت – 2012م ،ص.14
[[[ -تورين ،آالن ،نقد الحداثة ،ترجمة :أنور مغيث ،املجلس األعىل للثقافة ،مرص – 1997م ،ص.31-30
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وميكن القول :إ َّن الحداثة مبا هي ظاهرة يف تأريخ الفكر اإلنسا ّين حملت معنى
مح ّد ًدا يف وعي من استق ّر رأيهم نعتها بالحداثة ،وأنَّه حصل متييز يف ذلك الوعي
بني منظومتها الفكريّة وما سبقها من لحظات فكرية ،مثل اإلصالح والنهضة ...وأ َّن
معي:
معي :أوروبا ،ويف زمن ّ
هذه املنظومة نشأت واكتملت مالمحها يف مكان ّ
العهد الحديث ،لتأخذ هيئتها النهائ ّية يف القرن التاسع عرش. 
وإذا ما أردنا تقريب مفهوم الحداثة الغرب ّية للمتلقّني ،فيمكن أن نصفها بأنّها
مفهوم ذو داللتني:
[[[

[[[

األوىل :داللة تأريخ ّية :وهي تلك املرحلة املمت ّدة من (القرن الخامس عرش إىل
القرن التاسع عرش) ،وما صاحب تلك امل ّدة من أحداث مه ّمة شكّلت انعطافة كربى
يف التأريخ ،منها :اكتشاف العامل الجديد ،وعرص النهضة وعرص التنوير.
الثانية :داللة فلسف ّية :إذ يشري مصطلح الحداثة إىل بني ٍة فلسف ّي ٍة فكريّ ٍة يف
الغرب ،تُعطي لإلنسان قيم ًة مركزيّ ًة يف الكون ،وأيضً ا بروز نزعة عقالن ّية نشأت
عىل أساسها العلوم اإلنسانيّة الحديثة.
واإلسالمي ،ال نجد تعريفًا منضبطًا للحداثة العربيّة ،بسبب
ويف عاملنا العر ّيب
ّ
لكل مناحي
األصول الغرب ّية للمصطلح ،وما تق ّدم من غموضه من جهة ،وشمول ّيته ّ
الحياة من جهة آخرى ،وسبب آخر هو وجود تداخلٍ بني مفهوم الحداثة ومفاهيم
أخرى ،كاملعارصة ،والتجديد ،والتنوير ،وغريها من املصطلحات التي تتداخل فيام
بينها ،ما زاد األمر تعقي ًدا.
يعبون عن الحداثة بأنَّها
وعندما نطالع مؤلّفات الحداثيّني العرب نجدهم ّ
حضاري
«ليست مفهو ًما إجرائ ًّيا اجتامع ًّيا أو سياس ًّيا أو تأريخ ًّيا .إنّها بإيجاز منط
ّ
يختلف جذريًّا عن األمناط املاضية أو التقليديّة ».
[[[

[[[ -بلقزيز ،عبد اإلله ،من النهضة إىل الحداثة ،مركز دراسات الوحدة العربيّة ،بريوت 2016 -م ،ص.9
[[[ -ظ :سبيال ،محمد ،دفا ًعا عن العقل والحداثة ،مركز دراسات فلسفة الدين ،بغداد  ،2004 -ص.27
ّ
الرشيف ،عبد املجيد ،اإلسالم والحداثة ،الدار التونسية للنرش ،الطبعة الثانية ،تونس – 1991م ،ص.28
[[[-
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ويقول آخر :إ َّن «الحداثة كام نس ّميها اآلن ،وقد تجلّت وأينعت منذ عام 1600م،
ليست فقط مسألة بروز ومنو وازدهار حضارة جديدة أخرى ب ّزت غريها من الحضارات
وسيطرت عليها ،بل هي تح ّول عميق يف تط ّور اإلنسانيّة»  ،والحداثة بهذا املعنى
تعنى القطيعة مع املايض ،وإنشاء نظام معر ّيف جديد ،يكون اإلنسان فيه سلطانًا يف
مقابل سلطة الدين ،ويكون العلم سلطانًا عىل سلطان التأويل الديني .
[[[

[[[

والحضاري للحداثة
مم تق ّدم أ ّن الحداث ّيني العرب التزموا بالسياق الثقا ّيف
ويتبي ّ
ّ
ّ
الغرب ّية ،ودعوا إىل «تب ّني املق ّومات الفلسف ّية التي ش ّيد عليها هذا النمط الحضاري
الذي ُس ّمي حداثة» .
[[[

إ َّن املطالعة الدقيقة يف كتب الحداث ّيني العرب تفيد أنَّهم حاولوا تطبيق األصول
النص القرآ ّين،
والقواعد واملناهج التي ط ّبقت عىل ال ّنصوص الدين ّية يف الغرب عىل ّ
ومن هنا تكمن أهم ّية دراسة املشاريع الحداث ّية بسبب مركزيّة املجال املعريف
الذي اشتغلت عليه وهو القرآن الكريم ،وما ميتلكه من تأسيس وفاعل ّية وأثر يف
الثقافة العرب ّية.
مم يش ّجع عىل أهم ّية دراسة هذه املشاريع هو انتشارها بشكلٍ ٍ
الفت
وكذلك ّ
بني األوساط الثقافيّة والعلميّة والبحثيّة.
إ َّن األسباب التي دعت إىل ظهور هذه املشاريع لها عالقة بالتح ّوالت السياس ّية
واالجتامع ّية املرتبطة بعرص النهضة؛ إذ املواجهة األوىل مع املجتمع الغر ّيب شكّلت
اإلسالمي ،وميكن أن نضع عوامل ع ّدة كان لها األثر الكبري يف ظهور
صدمة للمجتمع
ّ
هذه املشاريع الحداث ّية:
[[[

[[[ -جعيط ،هشام ،أزمة الثقافة اإلسالم ّية ،دار الطليعة ،بريوت – 2000م ،ص.27
[[[ -ظ :بلقزيز ،عبد اإلله ،من النهضة إىل الحداثة ،م.س ،ص.239-238
ّ
الرشيف ،عبد املجيد ،اإلسالم والحداثة ،م.س ،ص.11
[[[-
اإلسالمي ،بريوت –
[[[ -ظ :مصطفوي ،مح ّمد ،أساس ّيات املنهج والخطاب يف درس القرآن وتفسريه ،مركز الحضارة لتنم ّية الفكر
ّ
النص القرآ ّين دراسة بنيوية ،رسالة ماجستري ،إرشاف :الجياليل سلطاين ،الطعان
2009م ،ص252-251؛ ظ :نور الدين ،باب العياطّ ،
جامعة وهران  -كلية العلوم اإلنسانية واإلسالمية ،2015 ،ص.147
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أ ّولها :إ َّن ظهور هذه املشاريع هو استجابة للتح ّدي الحضاري املتولّد من خالل
االحتكاك بالحضارة الغرب ّية مبقوالتها ونظريّاتها ومناهجها؛ إذ أُصيب الحداث ّيون
بصدم ٍة سببها االنبهار من التط ّور الغر ّيب يف ميادين العلوم االجتامع ّية واإلنسان ّية،
والذي رافقه ظهور الدراسات التي تدعو إىل إعادة تقييم الكتب الدين ّية عند
الغرب ،ونجحت تلك الدراسات يف كشف التناقضات املوجودة يف كتب العهدين،
مم ش ّجع الحداث ّيني عىل تطبيقها عىل القرآن الكريم.
ّ
وثانيها :ال ّدراسات االسترشاق ّية ،فنتاجات املسترشقني حول القرآن الكريم كانت
مبثابة دراسات تطبيق ّية ملعطيات العلوم واملعارف البرشيّة يف الغرب ،وساهمت
يف نشوء الحداثة.
وثالثها :البعثات الدراس ّية إىل الغرب والتي ساهمت يف تأث ّر عدد كبري من
املبتعثني باملناهج الغربيّة.
رابعها :عامال الزمان واملكان حيث بسببهام ع ّد الكثري من الباحثني ال ّداعني
أصلها القدماء من مخلّفات املايض ،وهذا يتطلّب
للتجديد النتاجات الفكريّة التي ّ
بحسب قولهم -النظرة التأريخ ّية للدين.إ َّن املتت ّبع لخطاب الحداثة يف الفكر العر ّيب املعارص يجده قد م ّر بلحظتني
فكريّتني :
[[[

األوىل :مرحلة النهضة :وتبدأ منذ ثالثينيات القرن التاسع عرش ومتت ّد حتى
ويعب عنها بعض الباحثني باملرحلة املوصولة.
منتصف القرن العرشينّ ،
عب عنها باملرحلة املقطوعة ،وتبدأ منذ عقد
الثانية :مرحلة الحداثة :أو كام يُ َّ
الخمسينيات والستينيات ،وأبرز تلك القراءات هي قراءة :محمد أركون ،ونرص
الجابري ،وعبد املجيد الرشيف ،وغريهم،
حامد أبو زيد ،وطيّب تيزيني ،ومحمد عابد
ّ
وهذه القراءات هي موضوع البحث.
[[[ -ظ :بلقزيز ،عبد اإلله ،من النهضة إىل الحداثة ،م.س ،ص.12
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قام الحداث ّيون مبحاولة تطبيق أُسس الحداثة الغرب ّية وآل ّياتها يف فهم النصوص
عىل ال ّن ّص القرآ ّين؛ «بحجة املامثلة بني ال ّن ّص القرآ ّين والنصوص األخرى ليكون القرآن
مجرد نتاج لسياق ثقايف معني»  ،ولذا ميكن أن نس ّمي قراءة بعض الشخص ّيات
للنص القرآ ّين بأنّها قراءة حداث ّية؛ ألنها التزمت بالحداثة الغرب ّية وأسسها ،وميكن
ّ
للنص القرآ ّين بأنَّها تلك القراءة التي تتّخذ من املناهج
أن نع ّرف القراءة الحداث ّية ّ
النص القرآ ّين وتفسريه.
الغرب ّية والفلسف ّية منه ًجا وطريقًا لفهم ّ
[[[

كأي نسق معر ّيف -تحتويإ َّن املتتبع للقراءات الحداثيّة للقرآن الكريم يجدها ّ
ٍ
ٍ
وأهداف تصبو إليها ،وتستند عىل جمل ٍة من املرجع ّيات
تضمينات أيدلوج ّي ٍة
عىل
تستم ّد منها املقوالت األساسيّة واملنطلقات املعرفيّة ،وتحوز أدوات وآليّات توظّفها
وكل ذلك يتم ضمن اسرتاتيج ّية معرف ّية ترتكز عىل مناهج
يف التفسري والتحليلّ ،
ونظريّات.
واملتأ ّمل يف القراءة الحداث ّية يجد أصحابها ينطلقون من منهج ّية واحدة ،وهذه
املنهج ّية ترتكز عىل أسس الحداثة الغرب ّية« ،وينحرص االختالف بينهم يف املنهج ّية
اإلجرائ ّية التي يختارها كل واحد منهم يف توظيف األفكار الحداث ّية التي ميكن من
اإلسالمي وهو يف الحقيقة اختالف يف االسرتاتيج ّية
خاللها تبيئتها يف الفكر العر ّيب
ّ
مبعنى النظرة التي ينظر من خاللها كل واحد منهم يف اإلجراء الناجع الذي يراه يف
تقديره يجمع بني التالؤم مع املرحلة والتالؤم مع تحقيق هدف املرشوع الحدا ّيث» .
[[[

س ُيسلِّط هذا املبحث الضوء عىل تلك القراءات ،من خالل تت ّبع الخلف ّيات
الفكري ،وبيان مبانيها ونظريّاتها
واملنطلقات الفكريّة التي أث ّرت يف من ّو مرشوعها
ّ
اقي فيها.
التي اعتمدت عليها ،مع بيان األثر االسترش ّ
وكان املعيار يف اختيار هذه املشاريع دون غريها هو مالحظة وجود نزع ٍة
[[[ -عبد الرحمن ،طه ،روح الحداثة ،منشورات املركز الثقايف العريب ،الطبعة األوىل ،املغرب 2006 -م ،ص.180
ّ
العريب من أصول االستدالل يف اإلسالم ،دراسة تحليليّة نقديّة ،مجلة البيان،
القرين ،محمد بن حجر ،موقف الفكر
[[[ّ -
الحدايث ّ
الطبعة األوىل ،الرياض 1434 -هـ ،ص.25
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استرشاق ّية يف فهمها ملباحث تأريخ القرآن وعلومه ،ويخرج عن البحث املشاريع
النص
التي تأث ّرت باالسترشاق ولكن مل تتع ّرض لفهم القرآن الكريم ،أو التي درست ّ
القرآ ّين ولكن مل يلحظ البحث أث ًرا استرشاقيًّا فيها.

* املطلب األ ّول :فهم القرآن الكريم عند محمد أركون
وسيت ّم بيان ذلك ،بعد التعريف به.
والدته ونشأته
ً
ُولِد محمد أركون عام 1928م يف أرسة فقرية ،بدأ بالدراسة االبتدائ ّية
وصول
للجامعة يف بلده الجزائر ،ونال شهادة البكالوريوس من كل ّية اآلداب يف اللغة
العربيّة ،ويف عام 1952م ش ّد أركون الرحال للسوربون يف باريس ملواصلة دراسته
العليا ،ف َد َرس ود ّرس فيها وأصبح أستاذًا يف جامعات ومعاهد أوروب ّية ع ّدة إىل أن
ّ
توف عام 2010م .
[[[

دروسا يف الفلسفة ،وعلم االجتامع ،وق ّدم أطروحته
وأثناء تواجده يف فرنسا حرض ً
والتوحيدي ).
بعنوان (نزعة األنسنة يف الفكر العر ّيب جيل مسكويه
ّ
[[[

مؤلّفاته
اإلسالمي نقد واجتهاد ،القرآن من التفسري
له م ّؤلفات ع ّدة أبرزها :الفكر
ّ
الديني ،الفكر األصو ّيل واستحالة التأصيل ،قضايا يف
املوروث إىل تحليل الخطاب
ّ
الديني .
نقد العقل
ّ
وقبل الدخول يف بيان مرشوع فهم محمد أركون إلعادة قراءة القرآن الكريم،
يجدر بنا بيان األهداف والخلفيات التي دعت إىل ظهوره ،ومن ث َّم بيان األهداف
[[[

[[[ -ظ :أيب نادر ،نايلة ،الرتاث واملنهج بني أركون والجابري ،،الشبكة العربية لألبحاث والنرش ،الطبعة األوىل ،بريوت – 2008م،
456-451؛ ظ :هاليرب ،رون ،العقل اإلسالمي أمام تراث عرص األنوار يف الغرب ،ص( .63مقابلة مع محمد أركون).
والجابري ،م.س ،ص.456
[[[ -ظ :أيب نادر ،نايلة ،الرتاث واملنهج بني أركون
ّ
اإلسالمي ،الطبعة األوىل،
السعدي ،أحمد فاضل ،القراءة األركونيّة للقرآن دراسة نقديّة ،مركز الحضارة لتنمية الفكر
[[[ -ظ:
ّ
ّ
بريوت 2012 -م ،ص.47-46
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للنص القرآ ّين ،وسيت ّم ذلك عرب النقاط
التي يطمح إليها أركون وصولً لبيان فهمه ّ
اآلتية:

النقدي)
أ ّو ًل( :خلف ّيات مرشوعه  -أهدافه ومنهجه  -مرشوعه
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
الفكري ملحمد أركون
املعرفية للمشروع
املعرفية وغري
اخللفيات
.1

الفكري ،ينبغي الكشف عن
قبل البدء يف تعريف مرشوع محمد أركون ومنهجه
ّ
الفكري ،وما هي األسباب
املحطّات األوىل التي انطلق منها أركون لبدء مرشوعه
ّ
التي دعته إىل إطالق هذا املرشوع ،وهذا األمر يتطلّب مراجع ًة رسيع ًة للخلف ّيات
الفكري.
التي أث ّرت يف من ّو مرشوعه
ّ
وهذه الخلف ّيات منها :معرف ّية ،كتأث ّره مبذاهب ومدارس وشخص ّيات غرب ّية،
ومنها :غري معرف ّية ،كتأث ّره بالعوامل السياس ّية واالقتصاديّة واالجتامع ّية ،وتفصيلها
اآليت:
أ .الخلف ّيات املعرف ّية :أ ّما الخلفيّات املعرفيّة ،فقد تأث ّر أركون مبجموعة من
املذاهب واملدارس والشخص ّيات ،وكان لها األثر الواضح يف بناء مرشوعه ومنهجه
الفكري ،ومن أه ّمها:
ّ
تأسست عام 1929م،
ـ مدرسة الحول ّيات الفرنس ّية :مدرسة تأريخ ّية حديثة ّ
التأريخي ،وأفاد
وقامت بنقد النزعة التأريخ ّية ،وعملت عىل تغيري منهج األسلوب
ّ
الفكري.
أركون من معطيات هذه املدرسة ليوظّفها يف مرشوعه
ّ
[[[

ـ االسترشاق :ميثّل االسترشاق خلفيّ ًة معرفيّ ًة مه ّم ًة ألركون؛ ألنَّه درس يف معهد
وجل أساتذته من املسترشقني ،وتع ّرف أركون عىل
ُّ
االسترشاق يف السوربون،
مؤسساتها:
املناهج الغرب ّية خالل دراسته يف الغرب وبالتحديد يف السوربون ،ومن ّ
[[[

العريب املعارص ،دار الطليعة للطباعة والنرش ،الطبعة الثانية ،بريوت
[[[ -ظ :بغوره ،الدكتور الزواوي ،ميشيل فوكو يف الفكر ّ
 2007م ،ص.69املغريب والحضارة
اإلسالمي
تأسست عام 1253م ،عني معهد اآلداب فيها بتأريخ الفن
ّ
[[[ -ظ :جامعة فرنسيّة ،تقع يف باريسّ ،
ّ
اإلسالمي .ظ :العقيقي ،نجيب ،موسوعة املسترشقني ،م.س ،ج ،1ص.140
العربيّة ،واملجتمع
ّ
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معهد الدراسات اإلسالم ّية الذي كان يضم كبار املسترشقني كـ (شارل بيال) و (كلود
كاهني) و (جاك بريك) وكلّهم كانوا يدعون إلخضاع القرآن للمناهج الغرب ّية.
وانقسمت السوربون إىل خمس جامعات مستقلّة ،وأحد أقسامها املعهد الذي
أحدثوه بباريس الثالثة سنة  1970وكان يرتأسه املسترشق برونشفيج ،ثم أُسند فيام
بعد ملحمد أركون ،فانطلق أركون داع ًيا إلخضاع القرآن ملناهج العلوم اإلنسان ّية .
يك ومنهجه
وبخاصة االسترشاق الكالسي ّ
وأيضً ا ترك هذا االتجاه أث ًرا سلب ًّيا عليه،
ّ
الفيلولوجي ،والذي نشأ يف مرحلة الحداثة الغرب ّية التي ترى أفضل ّية الغرب وتف ّوقه
يف العلوم واملعارف اإلنسان ّية ،وعىل الرغم من تأث ّر أركون باملدارس واالتّجاهات
الغربيّة ّإل أنّه تأث ّر ببعض الشخصيّات التي أفاد منها يف تشكّل وتطوير آرائه
الفكريّة ،وأبرز تلك الشخص ّيات :ميشيل فوكو ،وجاك دريدا ،ومجموعة من
املسترشقني ،وغريهم .
[[[

[[[

ب .الخلف ّيات غري املعرف ّية :إ َّن الخلف ّيات غري املعرف ّية تع ّد داف ًعا نفس ًّيا مؤث ّ ًرا يف
نشوء املشاريع الفكريّة ،وميكن أن نضع الخلف ّيات غري املعرف ّية التي أث ّرت يف أركون يف
نقطتني :
[[[

ـ عوامل سياس ّية :عاش محمد أركون يف فرتة االستعامر ،وأمىض دراسته الجامعيّة
يف هذه الفرتة.
السيايس عاش أركون مرحلة املواجهة
ـ عوامل ثقاف ّية :يف أثناء فرتة االستعامر
ّ
السياس ّية والثقاف ّية بني اإلسالم والغرب ،وكان الغرب ينظر إىل اإلسالم بإنّه يعيش
الفكري ،وأ َّن العرب مل يشهدوا الحداثة.
حالة من االنحطاط والتخلّف
ّ
العلمي الغر ّيب يف مختلف املجاالت ،كانت املجتمعات
فإىل جانب التط ّور
ّ
[[[ -ظ :هرماس ،عبد الرزاق ،دعوى فهم القرآن يف ضوء مناهج العلوم اإلنسانيّة الغربيّة ،م.س ،ص 43-42وص.47
اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجيّة ،الطبعة األوىل،
[[[ -ظ :مجموعة مؤلّفني ،محمد أركون دراسة النظريّات ونقدها ،املركز
ّ
العراق 2019 -م ،ص.26-24
[[[ -ظ :أركون ،محمد ،قضايا يف نقد العقل الديني ،ص.23
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ٍ
نصوص كثري ٍة
عب أركون عن ذلك األمر يف
اإلسالم ّية تعاين املشاكل الثقاف ّية ،وقد ّ
يف كتبه.
[[[

 .2أهداف املشروع ومنهجه

تبي من النقطة السابقة أ َّن محمد أركون م ّر بظروف سياس ّية وثقاف ّية وعلم ّية
ّ
ساهمت يف تبلور خلف ّية نظريّة ملرشوعه ،وبعد ذلك حاول تكوين مرشوعه
التطبيقي ،وذلك باإلفادة من الخلف ّيات املعرف ّية وغري املعرف ّية التي م ّر بها،
الفكري
ّ
ّ
وسنبحث يف هذه النقطة عن األهداف التي وضعها أركون ملرشوعه ،ومن ث ّم بيان
منهجه يف ذلك املرشوع.
أ .أهداف محمد أركون
ملحمد أركون أهداف عديدة ميكن أن نجمعها يف هدفني:
[[[

الفكري القديم .
اإلسالمي من النظام
ـ تحرير الفكر
ّ
ّ
[[[

ويت ّم ذلك بتجاوز املنهج ّيات القدمية  ،وزحزحة املسائل التقليديّة  ،ورضورة
التمييز بني املفكّر فيه واملستحيل التفكري فيه  ،وغريها من األهداف التي تدخل
يف هذا الهدف العام .
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[ -ظ :أركون ،مـحمد ،اإلسـالم أوربـا الغـرب ،ترجمة :هاشم صالح ،دار الساقي ،الطبعة األوىل ،بدون مكان – 1995م ،ص45
وص103؛ ظ :أركـون ،مـحمد ،العلمنة والدين ،دار الساقي ،الطبعة الثالثة ،بريوت 1996 -م ،ص15؛ ظ :أركون ،محمد ،الفكر
األصو ّيل واستحالة التأصيل ،ترجمة :هاشم صالح ،دار الساقي ،الطبعة الثانية ،بريوت 2002 -م ،ص.149
السعدي ،أحمد فاضل ،القراءة األركونية للقرآن ،م.س ،ص.59-57
[[[ -لالطالع عىل للمزيد :ظ:
ّ
العريب ،الطبعة الثانية ،بريوت 1996-م،
[[[ -أركون ،محمد ،الفكر
اإلسالمي قراءة علميّة ، ،ترجمة :هاشم صالح ،املركز الثقايف ّ
ّ
ص229؛ ظ :أركون ،محمد ،القرآن من التفسري املوروث إىل تحليل الخطاب الديني ،ترجمة :هاشم صالح ،دار الطليعة ،بريوت
اإلسالمي ،ص.35
 2001م ،ص27؛ ظ :أركون ،محمد ،أين هو الفكرّ
اإلسالمي ،ص.31
[[[ -ظ :أركون ،محمد ،قضايا يف نقد العقل
ّ
الديني ، ،ترجمة :هاشم صالح ،دار الطليعة ،بريوت
[[[ -ظ :أركون ،محمد ،القرآن من التفسري املوروث إىل تحليل الخطاب
ّ
 2001م ،ص.28[[[ -ظ :أركون ،محمد ،اإلسالم أوربا الغرب ،م.س ،ص.44
اإلسالمي نقد واجتهاد ،ترجمة :هاشم صالح ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر  -بدون تأريخ،
[[[ -ظ :أركون ،محمد ،الفكر
ّ
ص296؛ ظ :أركون ،محمد ،الفكر األصو ّيل واستحالة التأصيل.256 ،
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إسالمي وفق رشوط الحداثة ،ويتم ذلك باعتامد املنهج ّيات
ـ إقامة نظام
ّ
الغرب ّية ،واإلفادة من أدواتها وآل ّياتها .
[[[

ب .املنهج
ولتحقيق أهدافه ،قام أركون بنقد املناهج اإلسالم ّية والكالسيك ّية ،واتّخذ منه ًجا
أسامه اإلسالميّات التطبيقيّة باإلفادة من املناهج الغربيّة  ،وبيان ذلك اآليت:
[[[

اإلسالمي
ـ نقد املنهج
ّ
اإلسالمي أ ّن أركون «يرفض املنهج
ميكن القول إ َّن خالصة نظرة أركون للمنهج
ّ
التقليدي مبسلّامته ،ودوغامئ ّيته ،وإسقاطاته ،وتقديساته ،ويعتربه منه ًجا ال ميكن
ّ
أساسا لبناء مرشوع عليه ،فهو تجميدي ثابت ال يتسم بالحيويّة ».
جعله ً
[[[

اقي
ـ نقد املنهج االسترش ّ
اقي بأمرين :
ميكن أن نل ّخص إشكال ّية أركون عىل املنهج االسترش ّ
[[[

الوصفي ،وال يتجاوز هذه املرحلة من
رص عىل عمله
األ ّول :إ َّن االسترشاق ي ُّ
ّ
خالل القيام بتصحيح املفاهيم اإلسالم ّية ،فهو قام بنقد املنهج ّية االسترشاق ّية التي
ط ّبقت مناهج العلوم اإلنسان ّية عىل ال ّن ّص القرآ ّين ،وزاوية النقد متثّلت بأ َّن املنهج ّية
رصة عىل املنهج ّية الوضع ّية التي ال تهتم إال بالكشف عن الوقائع
االسترشاق ّية م ّ
الثابتة واملاديّة ،وتهمل الجانب اآلخر من التأريخ ،وهو تأريخ الخياالت والتص ّورات
واألوهام .
[[[

والجابري ،م.س ،ص.23
[[[ -ظ :أيب نادر ،نايلة ،الرتاث واملنهج بني أركون
ّ
[[[ -ظ :أركون ،محمد ،الفكر األصويل واستحالة التأصيل ،ص222؛ قضايا يف نقد العقل الديني ،ص32؛ اإلسالم أوروبا الغرب ،ص.44
[[[ -السعدي ،أحمد فاضل ،القراءة األركونية للقرآن ،م.س ،ص.68
[[[ -الحسن ،الدكتور مصطفى ،الدين والنص والحقيقة دراسة تحليلية يف فكر محمد أركون ،م.س ،ص.85
[[[ -ظ :أركون ،محمد ،قضايا يف نقد العقل الديني ،ص ،139وص.152-143
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العلمي يف دراسة التأريخ ،فهو ما
الثاين :إ َّن االسترشاق ال يلتفت إىل التق ّدم
ّ
الفيلولوجي
اللغوي
متمسكًا باملنهج
يتمسك بالبنية
ّ
زال ّ
والتأريخي  ،ومن ث َّم فهو ّ
ّ
ّ
الخطي .
الداخل ّية للنصوص ويتش ّبث بتأريخ األفكار
ّ
[[[

[[[

اإلسالمي وللمسترشقني ،وال ب َّد أن نشري
مم تق ّدم زاوية نقد أركون للرتاث
تبي ّ
ّ
ّ
إىل نظرة أركون لبعض املناهج اإلسالم ّية القدمية وإىل الحداثة الغرب ّية.
ع َّد أركون موقف املعتزلة من قض ّية خلق القرآن «موقف حداثة يف عز القرن
الهجري ».
الثاين
ّ
[[[

لك ّن أركون «مل يتت ّبع الدواعي واللوازم لتلك املقولة ،بل اكتفى باستحضار
التأريخي ،واعترب ذلك كاف ًيا ملنحها بُع ًدا نقديًّا
داللتها األول ّية عىل معنى الحدوث
ّ
تأريخ ًّيا ».
[[[

يخص الفلسفة الغرب ّية ،فإ َّن أركون أفاد من عقل التنوير ومكتسباته
أ ّما ما ّ
وأفاد من منجزاته ومناهجه ،وع َّد أركون فلسفة عقل األنوار أمنوذ ًجا يف مرشوع
اإلسالمي ،ألنّها قطعت عالقتها مع أنظمة التفكري الالهو ّيت يف أوروبا.
نقد العقل
ّ
فلسفي لرؤيته
التنويري كأصل
وعىل ال ّرغم من اعتامد أركون عىل العقل
ّ
ّ
النقديّة إلّ أنّه ال يقف عند تلك األصول ،وهو بهذا «يفصل بني مبدأ األنسنة
كمنطلق عقال ّين للبحث عن املعنى أنجزه عقل التنوير ،وبني املامرسات واألطر
التطبيقي يف الوسط
التأريخي
السياس ّية والثقاف ّية التي انتهى إليها وشكّلت منحاها
ّ
ّ
املسيحي» .
ّ
[[[

[[[ -ظ :أركون ،محمد ،تأريخيّة الفكر العريب اإلسالمي ،ترجمة :هاشم صالح ،مركز اإلمناء ،الطبعة الثانية ،بريوت 1996-م،
ص.203
[[[ -السعدي ،أحمد فاضل ،القراءة األركونية للقرآن ،م.س ،ص.71
[[[ -أركون ،محمد ،الدين والعلمنة ،م.س ،ص.60
القرآين وإشكآليّات القراءة الحداثية ،م.س ،ص.98
ّ
[[[ -قراش ،محمد ،الخطاب
القرآين وإشكآليّات القراءة الحداثية ،م.س ،ص.122
ّ
[[[ -قراش ،محمد ،الخطاب
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ـ تقديم اإلسالم ّيات التطبيق ّية

لعلّه من الصعب «تحديد مفهوم إجرا ّيئ لإلسالم ّيات التطبيق ّية لتعقّد هذا
املصطلح من الناحية النظريّة والتأويل ّية ،وكذلك لتش ّعب املهام التي يضطلع بها
وامليادين التي يقتحمها ».
[[[

يف نظر أركون إ َّن املناهج الكالسيك ّية «متأ ّخرة عىل مستوى طرق البحث
التحليل  ...وإذا كانت هذه هي وضع ّية اإلسالم ّيات الكالسيك ّية ،فإ ّن اإلسالم ّيات
التطبيق ّية تريد أن تتجاوز هذه املناهج بواسطة استثامرها وتوظيفها لنتائج العلوم
اإلنسان ّية وطرائقها ،وإخضاع ال ّن ّص القرآ ّين بشكلٍ خاص ّ
التأريخي
ملحك النقد
ّ
الفلسفي املتعلّق بإنتاج املعنى ».
األلسني التفكييكّ ،وللتأ ّمل
املقارن ،وللتحليل
ّ
ّ
والعقائدي
الديني
كل املوروث
وعب عن منهجه يف موضع آخر بقوله« :إ َّن ّ
ّ
ّ
ّ
واختالف املذاهب والطوائف ينبغي أن يُع ّرض ألكرب عمل ّية غربلة من خالل تطبيق
مناهج علم األلسن ّيات الحديثة ،وعلم التأريخ الحديث ،وعلم االجتامع ،وعلم
التأريخي ،وعلم األنرثوبولوجيا ،وبالطبع علوم األديان املقارنة األنرثوبولوجيا
النفس
ّ
والالهوت املقارن ».
[[[

[[[

كل املفاهيم ،واآلليّات،
إ َّن املالحظ من ال ّن ّص املتق ّدم أ َّن أركون يسعى الستثامر ّ
واألدوات ،واملناهج ،التي تتيحها العلوم اإلنسان ّية ،واالجتامع ّية ،وتطبيقها عىل
وبخاصة مركز هذا الرتاث وهو ال ّن ّص القرآ ّين.
الرتاث اإلسالمي،
ّ
ويُفهم من كالمه :أنَّه إذا قبل املسلمون «أن ينفتحوا عىل املنهج ّيات والعلوم الحديثة،
فإنَّهم يستطيعون زحزحة الصخرة من مكانها وتجديد نظرتهم للظاهرة الدين ّية ،وأعتقد
أ َّن تحرير املجتمعات اإلسالميّة عربيّة كانت أم غري عربيّة سوف يبدأ من هنا ».
[[[

[[[ -مداقني ،هشام ،املقاربة السيميائية يف تحليل الخطاب القرآين عند محمد أركون سورة الفاتحة أمنوذ ًجا ،رسالة ماجستري،
إرشاف عباس بن يحيى ،جامعة املسيلة – كليّة اآلداب والعلوم االجتامعية2010 ،م ،ص.31
العريب املعارص ،م.س ،ص.68-67
[[[ -بغوره ،الدكتور الزواوي ،ميشيل فوكو يف الفكر ّ
[[[ -أركون ،محمد ،اإلسالم ،أوربا ،الغرب ،م.س ،ص.201-200
[[[ -أركون ،محمد ،اإلسالم ،أوربا ،الغرب ،م.س ،ص.196
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اإلسالمي
ـ مرشوع نقد العقل
ّ

أعلن أركون عن مرشوعه عام 1984م يف كتابه تأريخ ّية الفكر العر ّيب
اإلسالمي .
ّ
وميكن القول إ َّن منهج محمد أركون هو (اإلسالم ّيات التطبيق ّية) أ ّما مرشوعه
اإلسالمي) ،واملنهج هو الذي يح ّدد مسار املرشوع .
فهو (نقد العقل
ّ
[[[

[[[

بديل أسامه
عقل ً
اإلسالمي ،وق ّدم ً
كانت أوىل خطوات مرشوعه :نقد العقل
ّ
العقل املنبثق ،ثم تلت ذلك خطوة أخرى ،وهي النظر مبسائل الرتاث من خالل
ديني وال ميكن الفصل
هذا العقل ،عىل أساس أ َّن العقل
الديني جاء نتيجة لرتاث ّ
ّ
بينهام  ،ثم وجد أ َّن محور الرتاث هو القرآن الكريم ،ولذا احتل القرآن مساح ًة
واسع ًة يف دراسة أركون للرتاث
اإلسالمي  ،وميكن تفصيل الكالم يف هذه النقطة
ّ
علمي:
عىل شكل سؤا ٍل ٍّ
[[[

[[[

ما هو العقل الذي قصده أركون؟ وماذا يقصد بالنقد؟
يُع ّرف أركون العقل بأنّه« :ليس جوه ًرا ثابتًا يخرج عن كل تأريخيّة  ...فللعقل
كل ما يع ّب عنه
تأريخه أيضً ا » ويضيف يف موضع آخر «هو املصدر والعامل يف ّ
اإلنسان ،ويبلغه بلغة من اللغات ،وهو املسؤول عن عمليّة تركيب املعاين وإنتاج
جميع املنظومات واألنساق السيميائ ّية ».
[[[

[[[

التغي املستمر ،فهو ليس
ونلحظ من هذا أ ّن مفهوم العقل عند أركون يعني ّ
ألي مرجع ّية ،وإذا ع ّرف أركون العقل بأنّه املسؤول
جوه ًرا ثابتًا ،وهو حاك ٌم ال يخضع ّ
عن تركيب املعاين وإنتاج املنظومات ،ف ُيفهم منه أ ّن العمل ّية النقديّة ستتّجه لكل ما
العريب املعارص ،م.س ،ص.20
[[[ -ظ :أركون ،محمد ،أين هو الفكر ّ
[[[ -ظ :السعدي ،احمد فاضل ،القراءة األركونية للقرآن ،م.س ،ص.72
[[[ -ظ :أركون ،محمد ،قضايا يف نقد العقل الديني ،م.س ،ص.234
[[[ -ظ :أركون ،محمد ،تاريخية الفكر العريب اإلسالمي ،م.س ،ص.10
اإلسالمي نقد واجتهاد ،م.س ،ص.240
[[[ -الفكر
ّ
اإلسالمي املعارص ،ص.15
[[[ -من فيصل التفرقة إىل فصل املقال أين هو الفكر
ّ
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اإلسالمي قابل للنقد والتجديد ،وقد
أفرزه املسلمون ،وإذا كان كذلك ،فام أنتجه الفكر
ّ
حصل ذلك يف علوم القرآن واألصول والحديث وغريها ،فام هو الجديد الذي قصده
أركون؟! يظهر أ ّن قصد أركون هو نقد ال ّن ّص القرآ ّين نفسه .
[[[

اإلسالمي من
وأ ّما مقصوده من النقد ،فــإ ّن أركون ليس هدفه إسقاط العقل
ّ
التأريـخي عن كيف ّيـة تبـلور هــذا العقــل
االعتبار ،وإنّ ا يـهدف إلـى الكشف
ّ
التأريـخي ،وكيفيّة نشاطه وتأثريه فـي الـمجتمعات العربيّة واإلسالميّة منذ تبلوره
ّ
وإلـى هذه اللحظة .
[[[

إ َّن محمد أركون درس قسمني:
اإلسالمي ،ولذا
اإلسالمي الفكر
اإلسالمي :قصد أركون بالعقل
األول :الرتاث
ّ
ّ
ّ
اإلسالمي وهو الرتاث ،وكيف ظهرت املدارس واملذاهب
قام بدراسة نتاج الفكر
ّ
اإلسالميّة.
كل التفاسري حول القرآن هي نتاج العقل
الثاين :القرآن الكريم :اعترب أركون أ ّن ّ
املؤسس
يف القرآن ،ولذا درس العقل يف القرآن ،وبحسب تعبري أركون فالعقل ِّ
اإلسالمي هو القرآن الكريم ،فالعقل
ملختلف العقول الفرع ّية داخل الفضاء
ّ
كل العقول اإلسالم ّية ،ولذلك يعترب
التأسييس هو النواة األوىل التي انبجست عنها ّ
ّ
اإلسالمي كلّه .
البحث يف طبيعة العقل القرآ ّين أهم منطلق لإلمساك بناصية العقل
ّ
إ َّن جميع العلوم اإلسالم ّية ذات مرجع ّية قرآن ّية ،وهذا ما جعل أركون يتو ّجه إىل
ال ّن ّص القرآ ّين ،وبتحريكه لألصل تتزعزع الفروع األخرى املنبثقة عنه.
[[[

قسم محمد أركون ال ّنصوص الدين ّية التي تك ّون الرتاث إىل :نصوص تأسيس ّية،
ّ
العريب املعارص ، ،صفحات للدراسات والنرش ،الطبعة األوىل،
ّ
[[[ -ظ :علواش ،محمد ،مناهج تحليل الخطاب
القرآين يف الفكر ّ
دمشق – 2017م ،ص120-1109؛ ظ :العباقي ،الحسن ،القرآن الكريم والقراءة الحداثيّة ،دار صفحات ،الطبعة األوىل ،بدون
مكان 2009 -م ،ص.31
اإلسالمي نقد واجتهاد ،م.س ،ص.247
[[[ -ظ :أركون ،محمد ،الفكر
ّ
[[[ -ظ :الفجاري ،مختار ،نقد العقل اإلسالمي عند محمد أركون ،دار الطليعة ،الطبعة الثانية ،بريوت 2005 -م ،ص.74
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وهي القرآن وأضيف إليها الحديث الحقًا ،ونصوص تفسرييّة ترشح ال ّنصوص
األوىل .
[[[

يرى أركون أنّه من الرضوري تطبيق املناهج املعارصة عىل القرآن الكريم ،فهو طرح
النقدي ليصل إىل نتيجة تطبيق املناهج واآلليّات الغربيّة عىل ال ّن ّص القرآ ّين.
مرشوعه
ّ

ثان ًيا :مناهج وآل ّيات فهم ال ّن ّص القرآ ّين عند أركون

النقدي إلعادة قراءة ال ّن ّص القرآ ّين باالعتامد عىل
قام أركون بتقديم مرشوعه
ّ
مناهج العلوم اإلنسان ّية ،وهو ما أسامه اإلسالم ّيات التطبيق ّية ،مع استثامر بعض
األصول املنهج ّية التي طرحها فالسفة الحداثة الغرب ّية ،واملسترشقون ،وبعض الفرق
اإلسالم ّية كاملعتزلة.
ط ّبق محمد أركون املناهج الحديثة يف فهم القرآن الكريم ،واعتمد عىل مناهج
متع ّددة ،قسم منها يختص بعلوم اإلنسان ،وقسم آخر بدراسة األديان ،وقسم ثالث
يختص بدراسة ال ّنصوص الدين ّية.
وميكن أن نل ّخص مرشوع محمد أركون يف تو ّجهني:
األ ّول :العمل عىل «تأريخ ال ّن ّص القرآ ّين من جهة تكوينه وجمعه وتدوينه،
والهدف من ذلك التشكيك يف صحته ،ونزع قداسته ،ثم املطالبة بإعادة تشكيله
الفيلولوجي واللسان ّيات الحديثة.
توصل إليها النقد
وفق النتائج التي ّ
ّ
الثاين :إعادة قراءة القرآن الكريم وذلك بإخضاعه ملناهج العلوم اإلنسان ّية
الحديثة ».
املنهجي عند أركون نجده هدفًا أساسيًّا يف مرشوع املسترشقني عند
هذا التو ّجه
ّ
دراستهم للقرآن الكريم.
[[[

[[[ -السعدي ،أحمد فاضل ،القراءة األركونية للقرآن ،م.س ،ص.106
النص يف القرآن بني تأويل القدامى واملحدثني دراسة تحليليّة ،اطروحة دكتوراه ،إرشاف :محمد عباس،
[[[ -بو عاممة ،نجديّ ،
جامعة أيب بكر بلقايد /كلية اآلداب واللغات2014 ،م ،ص.434
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إ َّن مرشوع املسترشقني ميكن أن نفهمه من خالل ما قاله املسترشق كلّود جيليو
«إ َّن تط ّور الدراسات القرآنيّة بالغرب منذ منتصف القرن العرشين تحقّق بفعل
تأثري التق ّدم امللحوظ يف مجال الدراسات اإلنجيل ّية ونظريات النقد األد ّيب  ...وميكننا
أن من ّيز بني تو ّجهني رئيسني يف هذه الدراسات:
األول :يشتغل عىل تأريخ ال ّن ّص القرآ ّين من حيث تكوينه وجمعه وتدوينه.
الثاين :يهتم بإعادة فهم القرآن انطالقًا من الوسائل التي توفّرها العلوم
اإلنسانيّة ».
[[[

مم تق ّدم التشابه الكبري والواضح بني هديف املرشوعني ،عىل الرغم من
ونالحظ ّ
محاولة أركون تجاوز املنهج الفيلولوجي للمسترشقني ،من خالل نقد ما أسامه
اإلسالم ّيات الكالسيك ّية ،وق ّدم اإلسالم ّيات التطبيق ّية كبديلٍ لها.
الفيلولوجي ،ثم حاول تجاوزه باالعتامد عىل
فأركون استفاد أ ّو ًل من املنهج
ّ
مناهج العلوم اإلنسان ّية.
لقد تلقّف أركون فكرة تطبيق منهج الفيلولوجيا عىل لفظة (كاللة) من
املسترشق األمرييك دافيد باورس.
رصح أركون بذلك بقوله« :لقد فعلت كام فعل باورس ،حيث عرضت عليه
لقد ّ
هذه اآلية غري املشكلة عىل الناطقني بالعربية أي الذين يجيدون اإلعراب والعربية
ومل يقرؤوا هذه اآلية ،فاكتشف اليشء املدهش اآليت :إ َّن أولئك الذين حفظوا
القرآن عن ظهر قلب يتلون اآلية كام هي التي قد اعتمدت بعد طول نقاش من
الطربي عىل األقل،
الرسمي منذ
قبل التفسري الكالسييكّ ،ثم فرضت يف املصحف
ّ
ّ
ولكن أولئك الذين ال يحفظون عن ظهر قلب ويخضعون فقط للكفاءة القواعديّة
واللغويّة يختارون دامئًا القراءات األخرى ».
[[[

[[[ -جيليو ،كلّود ،مبحث الدراسات املعارصة النرشة الفرنسية ،ص.547
[[[ -أركون ،محمد ،من االجتهاد إىل نقد العقل اإلسالمي ،هاشم صالح ،دار الساقي ،بريوت – 1997م ،ص.36
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نجد أ ّن أركون ر ّجح القراءة الشاذّة عىل املتواترة من خالل استعامل املنهج
الفيلولوجي ،وذهب أركون إىل ما ذهب إليه املسترشق باورس من تقديم القراءة
ّ
الشاذّة عىل املتواترة .
[[[

أ ّما ما يتعلّق باآلل ّيات املنهج ّية واألدوات التحليل ّية التي وظّفها أركون يف فهمه
للنص القرآ ّين ،فبيانها اآليت:
ّ
لقد ح ّدد أركون منذ البدء هدف مرشوعه باستكشاف اآلل ّيات التي يتشكّل
بها الخطاب القرآ ّين حتى ميكن من خاللها فهم بنية ال ّن ّص القرآ ّين ،ثم الدخول يف
يل الدال ّيل.
املستوى التحلي ّ
ظل يرتاوح
ويجب التنبيه إىل أ ّن «مرشوع أركون إلعادة تفسري القرآن أو قراءته ّ
بني مختلف النظريّات والـمناهج ،فقد دعا إلـى األخذ بالبنيويّة ،ثم انتقل إىل
اللسان ّيات ،ثم السيميائيات ،ثم انتقل إلـى علم األناسة أو األنرثوبولوجيا ،وأحيانًا
يدعو إلـى النظر فـي القرآن اعتمـا ًدا عىل سديم من املناهج الـمتع ّددة ».
[[[

وعىل الرغم من أ ّن أركون قام بنقد املنهج ّية االسترشاق ّية يف فهم الخطاب
الفيلولوجي ،إال أنّه ال يستغني عن هذا املنهج بحسب
القرآ ّين ،والّتي تأخذ باملنحى
ّ
مقتضيات الفهم التي يتطلبها البحث ،يقول يف ذلك« :فأمام مجمل عبارات
التحري األو ّيل الذي يفرض نفسه منهج ًيا وإبستومولوج ًيا
اإلميان ونصوصه ،فإ ّن
ّ
التأريخي الذي ميزج بني األداة الفيلولوج ّية واأللسن ّية والنفس ّية
 ...هو التح ّري
ّ
واالجتامع ّية والسيميائ ّية واالنتولوج ّية السوسيولوج ّية واألنرثبولوج ّية لفهم النواة
الصلبة لالعتقاد
اإلسالمي وتفكيكها من الداخل ».
ّ
[[[

[[[ -ظ :عيل ،عمر زهري ،القراءة الحداثيّة املعارصة للقرآن الكريم وأثر االسترشاق فيها ،دار العصامء ،الطبعة األوىل( ،دمشق
– 2017م) ،ص. 193-190
العريب املعارص ،م.س ،ص.142-141
ّ
[[[ -علواش ،محمد ،مناهج تحليل الخطاب
القرآين يف الفكر ّ
ّ
[[[ -أركون ،محمد ،الفكر
األصويل واستحالة التأصيل ،م.س ،ص.333
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وبحسب رأي أركون ،فبام أ ّن الظاهرة القرآن ّية ظاهرة تأريخ ّية فيجب إعادة
التأريخي .
قراءة ال ّن ّص القرآ ّين وفق املنظور
ّ
يف «بداية القرن التاسع عرش اهتم العلامء بدراسة أصل اللغة ونشأتها وكـان
ري السبق فـي
وبخاصة أصحاب االت ّـجاه
لعلامء األنرثبولوجيا
ّ
التأريـخي والتط ّو ّ
ّ
وبخاصة اللغة ،ولكن الـمدرسة
لكل األشياء
ذلـك بقصد التعرف عىل األصول األولـى ّ
ّ
البنيويّة الفرنس ّية فتحت بابًا جدي ًدا لالهتمـام باللغويّات حني اعتربت دراسة اللغة
األسايس الذي ميكن أن تقوم عليه نظريّاتها األنرثبولوج ّية واألدب ّية
هي الـمـدخل
ّ
والفلسـف ّية ».
[[[

[[[

إ َّن «اللغة عند أركون عبارة عن بنيات مستقرة ومتغرية يف نفس الوقت،
حيـث إنَّها يف تركيبها وصياغاتها تتعلّق بالفكر ،من حيث هو جملة أفكار تفرزه
ويفرزهـا ،تشكّله ويشكّلها ،كام تتعلّق بالعقل الذي أبدع هذه اللغة وتط ّور يف
كنفها واملفـروض أ ْن تتط ّور يف كنفه أيضً ا ».
[[[

نصا لغويًا ال يختلف عن النصوص البرشيّة ،وتت ّم
فالهدف جعل ال ّن ّص القرآ ّين ًّ
معاملته وفق املناهج واآلل ّيات الحديثة.
كل ما تق ّدم ميكن أ ْن نقول إ َّن أركون ارتكز عىل املنهج التفكييك يف دراسته
من ّ
النص ،هام :املنهج
للنص القرآ ّين ،ووظّف آل ّيتني أو منهجني أساس ّيني لتفكيك ّ
ّ
األنرثوبولوجي ،وبيانهام اآليت:
التأريخي
األلسني السيميا ّيئ واملنهج
ّ
ّ
ّ

 .1مناهج اللسان ّيات والسيميائ ّيات:

تُع ّرف اللسان ّيات بأنّها علم يدرس« :اللغة اإلنسان ّية دراسة علم ّية تقوم عىل

اإلسالمي ،قراءة علميّة ،م.س ،ص.71
[[[ -ظ :أركون ،محمد ،الفكر
ّ
الدويل الثالث يف
القرآين واملناهج الحديثة يف تحليله دراسة نقديّة ،بحث مقدّم إىل امللتقى ّ
ّ
[[[ -بن عاشوراء ،صليحة ،الخطاب
تحليل الخطاب ،مجلة األثر ،ص.223
[[[ -م.ن ،ص.229
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الوصف ومعاينة الواقع بعي ًدا عن ال ّنزعات التعليم ّية واألحكام املعياريّة » .وميكن
املحصلة نتائج ونظريّات متثّل مبجموعها أدوات بحث
القول :إ َّن اللسان ّيات هي يف ّ
وآل ّيات تحليل .
يقول أركون« :لقد رشعت يف تطبيق إشكال ّيات ومناهج اللسان ّيات
والسيميائ ّيات لتحليل الخطاب القرآين منذ أوائل السبعينيات من القرن املايض »؛
إذ قام بتطبيقهام عىل سوريت الفاتحة والكهف.
[[[

[[[

[[[

يهدف أركون من توظيف السيميائيّة واأللسنيّة إىل فهم اللحظة اللغويّة التي
تبلور فيها ال ّن ّص القرآ ّين.
«إن أحاول أن أرى كيف يشتغل ال ّن ّص القرآ ّين وكيف يولّد
يقول أركونّ :
املعنى ».
[[[

وسبب اختياره للتحليل السيميا ّيئ؛ ألنّه «يق ّدم لنا فرصة ذهب ّية ليك منارس
تدري ًبا منهج ًّيا ممتازًا يهدف إىل فهم كل املستويات التي تشكّل املعنى أو يتولّد
من خاللها ».
[[[

فهو يستعني بالسيميائ ّية لكشف هدفني :
[[[

ً
أول :تأريخ ّية اللغة القرآن ّية.
ثان ًيا :إظهار الكيف ّية التي ميكن الحصول عىل املعنى الجديد من خاللها.
فأركون يعتقد أنّه وفق املقاربة السيميائ ّية ميكن العودة إىل األصول التي تشكّل
[[[ -قدور ،أحمد ،مبادئ اللسانيّات العا ّمة ،جامعة حلب ،سوريا – 2006م ،ص.15
اقبي وليد محمد ،األلسنيّة مفهومها،
[[[ -لالطّالع عىل تأريخ اللسانيّات ومناهجها ومدارسها ومستوياتها التحليليّة ،ظ :الرس ّ
مبانيها املعرفيّة ،ومدارسها ،املركز
اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجيّة ،الطبعة األوىل ،العراق – 2019م.
ّ
الديني ،م.س ،ص.5
[[[ -أركون ،محمد ،القرآن من التفسري املوروث إىل تحليل الخطاب
ّ
[[[ -م.ن ،ص.10
الديني ،م.س ،ص.6
[[[ -أركون  ،محمد ،القرآن من التفسري املوروث إىل تحليل الخطاب
ّ
[[[ -مجموعة مؤلّفني ،محمد أركون دراسة النظريّات ونقدها ،م.س ،ص.309
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من خاللها الخطاب القرآ ّين ،وكذلك ميكن فهم مكوناته وعباراته بصور ٍة حديث ٍة
معارص ٍة تتجاوز النمط القديم ،ويت ّم ذلك باملزاوجة بني السيامئ ّية واأللسن ّية ،إذ
يقوم فهم ال ّن ّص وتأويله عىل األطر األلسنيّة التي تشمل «علم السيميائيّات ،وعلم
املعاين ،وعلم الدالالت  ...وكلّها علوم متقاربة ومتداخلة ،ويصعب التمييز بينها
أحيانًا ».
[[[

األلسني كنقطة انطالق لفهم ال ّن ّص القرآ ّين؛
وعلّل أركون سبب اختياره للتحليل
ّ
للنص  ،وتكمن
بأي تفسري أو تأويل ّ
بأنّه ميثّل مرحل ًة منهج ّي ًة مه ّم ًة قبل القيام ّ
نص الوحي،
للنص ،مبا يف ذلك ّ
أهم ّيتها «إ ّن هذه املنهج ّية تذكر باملرشوط ّية اللغويّة ّ
فهو مكتوب بلغة برشيّة مع ّينة ،وخاضع إلكراهاتها النحويّة والرصف ّية واللفظ ّية
والبالغيّة كام أنّه خاضع لإلكراهات السوسيولوجيّة والثقافيّة للبيئة التي ظهر فيها ».
[[[

[[[

أي
نجد أ ّن األلسن ّية لها أهم ّية كربى عند أركون؛ ألنّه إذا أراد أن يتقن قراءة ّ
نص وجب عليه تفكيكه ألسن ًيا ليك يعرف كيف ّية تشكّله.
ّ
كنص
للنص القرآ ّين ّ
وميكن أن نقول :إ َّن الدراسة السيميائ ّية األلسن ّية تنظر ّ
لغوي متك ّون من جمل وكلامت بعي ًدا عن القداسة ،وهو ما أراده أركون عند
ّ
تطبيقه لهام.

واألنرثبولوجي
التأريخي
 .2منهج ال ّنقد
ّ
ّ

التأريخي يف أكرث من مناسبة  ،وطُ ّبق هذا املنهج
عب أركون عن تب ّنيه للمنهج
ّ
ّ
ألول م ّرة يف الغرب ،إذ قام الغربيّون بتطبيقه عىل ال ّنصوص املسيحيّة.
[[[

[[[ -مجموعة مؤلّفني ،محمد أركون دراسة النظريّات ونقدها ،م.س ،ص.36
الديني ،م.س ،ص.10-5
[[[ -ظ :أركون ،محمد ،القرآن من التفسري املوروث إىل تحليل الخطاب
ّ
الفكري ،ص.115
[[[ -األندليس ،محمد ،قراءات يف مرشوع محمد أركون
ّ
اإلسالمي نقد واجتهاد ،م.س ،ص.231
[[[ -ظ :أركون ،محمد ،الفكر
ّ
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التأريخي ،يقول
تبي لنا مرادهم من منهج ال ّنقد
إ َّن املطالعة يف كتب الحداث ّيني ّ
ّ
أحد الحداث ّيني« :فحينام يُقال النقد التأريخي يُراد به عادة خمسة رضوب من
النقد :نقد الوثيقة التأريخيّة التي بني أيدينا ،والنقد األديب لهذه الوثيقة التأريخية،
التأريخي ،ونقد ذلك ال ّن ّص شكل ًّيا ،ونقد املؤلِّف
ونقد املضامني املدرجة يف ال ّن ّص
ّ
النص ».
أو نقد مبدع ّ
[[[

فالخطوة األوىل ألصحاب هذا املنهج هو البحث عن درجة اعتبار هذا الكتاب
املراد تطبيق هذا املنهج عليه ،وإىل أي قرنٍ ينتمي هذا الكتاب؟
وثاين تلك الخطوات هي البحث عن مصدر محتويات الكتاب ومدى ص ّحة
نقلها.
وثالث تلك الخطوات البحث عن ص ّحة املضامني واألفكار الواردة يف الكتاب.
ورابع خطوة هي نقد األسلوب ،والخطوة األخرية هي نقد مؤلّف الكتاب؛ إذ
ال ميكن فهم ال ّن ّص دون معرفة صاحبه .وهذه الخطوات -بحسب نظر الحداث ّيني-
نص ،وكانت مبثابة أصول لفهم نصوص الكتاب املق ّدس يف
ألي ّ
هي منهج فهم ّ
الغرب .
[[[

التأريخي ،فهو ال يستبعد ال ّنصوص الدين ّية ،بل
وعندما يتح ّدث أركون عن النقد
ّ
يعتربها األَوىل بال ّنقد؛ أل َّن القرآن حادث ٌة تأريخ ّي ٌة يجب أ ْن تُفهم بحسب تسلسها
القرآين ،حتى أصبحت التأريخ ّية
ّ
الزمني  ،فهو يوظّف التأريخ كآل ّي ٍة لفهم ال ّن ّص
ّ
أساسا لفهم ال ّن ّص القرآ ّين عند أركون وغريه من الحداث ّيني ،وترتتّب عنها أسس
ً
أخرى .
[[[

[[[

شبسرتي ،محمد مجتهد ،الهرمنيوطيقا الكتاب والسنة ،ترجمة :حيدر نجف ،مركز دراسات فلسفة الدين ،الطبعة األوىل،
[[[-
ّ
بغداد – 2013م ،ص.149
[[[ -ظ :م.ن.150-149 ،
الديني عند محمد أركون ،مجلة العلوم اإلنسانيّة
للنص
[[[ -ظ :خنوس ،نور الدين ،الخلفيّة االسترشاقيّة ملنهج النقد
التأريخي ّ
ّ
ّ
واالجتامعيّة ،العدد  ،21الجزائر  ،2015 -ص.156
[[[ -ظ :م.ن.233 ،
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إ َّن التأريخ ّية أصبحت منطلقًا لربط البحث يف فهم ال ّن ّص القرآ ّين بتأريخ األديان
النفيس واألنرثوبولوجيا الدين ّية.
وعلم االجتامع والتحليل
ّ
للنص القرآ ّين يحاول
تكمن أهم ّية هذا املنهج عند أركون يف أ َّن ال ّنقد
التأريخي ّ
ّ
قصة تشكّل القرآن الكريم  ،ومن ث ّم فهو يُعترب املنهج األخطر واألكرث
إعادة ّ
حساس ّي ًة يف مجال فهم ال ّن ّص القرآ ّين.
يؤكّد أركون عىل أ َّن املنهج ّية األنرثوبولوج ّية ال تهتم بالوقائع واألسامء واألحداث
التي تحصل يف وضح النهار ،وإنّ ا تهتم بالجوانب الغامضة واملخف ّية من التأريخ
املقارن لألديان ،والثقافات والحضارات ،إنّها تهتم بالوظائف الرمزيّة وعمل ّيات
اإلبداع املجازي ،واألسطرة ،واملخاتلة ،واألدلجة ،والتقديس والتعايل .
[[[

[[[

ديني سابق عىل ال ّن ّص
إ َّن النقد
التأريخي يف مفهوم أركون ال يُسلّم ّ
بأي معطى ّ
ّ
يُفهم ال ّن ّص من خالله ،وإنّ ا يتّضح ال ّن ّص ويُفهم من خالل إخضاعه لحركة التأريخ
والنص خاضع لهذا الواقع ،ويعتقد أركون
النص،
ّ
واالجتامع ،فالواقع سابق عىل ّ
التأريخي هو الكفيل بإخراج النصوص من السياقات األيديولوج ّية التي
أ َّن النقد
ّ
سجنت ال ّن ّص وحبسته يف القراءة اآلحاديّة .
[[[

إضافة ملا تق ّدم نجد أ َّن أركون وظّف مجموعة مفاهيم «لزحزحة القناعات مثل:
مفهوم األسطورة ،إنتاج املعنى ،وغريها من املفاهيم التي يرى أركون رضورة إدخالها
خاصة أنَّها صارت متداولة يف مجال العلوم اإلنسان ّية ».
وتوظيفها كآل ّيات قرائ ّيةّ ،
وعىل أيّة حال ،نجد أركون يُ ّبي أولويّة املناهج التي وظّفها يف فهم ال ّن ّص القرآ ّين،
–اللغوي -له مرتبة األولويّة وخاصة
األلسني
يقول يف هذا الصدد« :إ َّن التحليل
ّ
ّ
[[[

[[[ -كيحل ،مصطفى ،األنسنة والتأويل يف فكر محمد أركون ،أطروحة دكتوراه ،جامعة منتوري ،الجزائر2008 ،م ،ص.260
الديني ،م.س ،ص.5
[[[ -أركون ،قضايا يف نقد العقل
ّ
األصويل دراسة تحليل ّية ونقديّة مقارنة ملناهج التأويل ّية املعارص،
ّ
[[[ -ظ :نقاز ،الدكتور إسامعيل ،مناهج التأويل يف الفكر
مركز مناء للبحوث والدراسات ،الطبعة األوىل ،بريوت 2017 -م ،ص262؛ ظ :مصطفى ،كيحل ،األنسنة والتأويل يف فكر محمد
أركون ،م.س ،ص.243
الديني ،منشورات ضفاف ،الطبعة األوىل ،الجزائر 2012 -م ،ص.157
[[[ -العمري ،مرزوق ،إشكالية تأريخيّة ال ّن ّص
ّ
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ٍ
التأريخي
بعدئذ يجيء دور التحليل
عندما يتعلّق األمر بالنصوص القدمية ...
ّ
واألنرثوبولوجي إلضاءة ال ّن ّص والكشف عن مرشوط ّيته التأريخ ّية ».
واالجتامعي
ّ
ّ
للنص القرآ ّين يف مستويات ع ّدة :
وميكن أن نل ّخص خطوات أركون التحليل ّية ّ
[[[

[[[

األلسني والسيميا ّيئ ،وهام يبحثان عن املعاين اللغويّة
اللغوي
األ ّول :التحليل
ّ
ّ
وغري اللغويّة.
التأريخي؛ إذ يساهم يف تحديد منشأ الحقيقة ورابطها.
الثاين :التحليل
ّ
االجتامعي؛ ألنّه انعكاس ملا يجري من رصاعات داخل
الثالث :التحليل
ّ
الجامعات.
األنرثوبولوجي؛ ألنّه يدخل يف مقارنة الثقافات البرشيّة بعضها
الرابع :التحليل
ّ
ببعض.
الفلسفي؛ ألنّه يبحث عن عالقة الحقيقة بالكائن املاورايئ
الخامس :التحليل
ّ
للذات البرشيّة.
لكل انغالق عىل اليقين ّيات
يل؛ أل ّن فيه محاربة ّ
السادس :التحليل الالهو ّيت التأوي ّ
الثابتة ،وكل أنواع التبجيل.

للنص القرآ ّين وفق املناهج
ثالثاً :مناذج تطبيق ّية لتحليل محمد أركون ّ
الحديثة وأثر االسترشاق يف ذلك
للنص القرآ ّين ودعوتهم
عىل ال ّرغم من تع ّدد القراءات التي ق ّدمها الحداث ّيون ّ
كامل
لتوظيف املناهج املعارصة يف فهمه ،إلّ أنّهم مل يستطيعوا أ ْن يق ّدموا تفس ًريا ً
للقرآن الكريم ،بل ظلّوا يق ّدمون املشاريع النظريّة ويتنقّلون بني مختلف املناهج،
ومنهم محمد أركون.
اإلسالمي املعارص ،م.س ،ص.13
[[[ -أركون ،أين هو الفكر
ّ
والجابري ،م.س ،ص.110
[[[ -ظ :أيب نادر ،نايلة ،الرتاث واملنهج بني أركون
ّ
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النقدي يجد سيطرة املناهج واألدوات عىل الجانب
إ َّن املتت ّبع ألركون يف مرشوعه
ّ
ولعل السبب يف وجود الكثافة املنهج ّية عىل حساب الجانب
للنص القرآ ّينّ ،
يل ّ
التحلي ّ
الديني وثانيها :الحذر
التطبيقي أمران «أولهام :ظهور نتائج تفكيكيّة صادمة للوعي
ّ
ّ
من محدوديّة النتائج التحليل ّية نفسها إزاء التوقّعات واآلفاق املنهج ّية املعلنة »،
فنجد أ َّن هناك محدوديّة يف الدراسة التطبيق ّية.
التطبيقي عند أركون ،إلّ أنّه قام بدراس ٍة
وعىل ال ّرغم من محدوديّة الجانب
ّ
ٍ
لنصوص قرآنيّ ٍة ،منها :دراسة سورة الفاتحة ،وسورة التوبة،
جزئيّ ٍة تحليليّ ٍة لنامذج
وسورة الكهف.
[[[

األلسني ،أ ّما يف سورة التوبة
واستند يف دراسته لسورة الفاتحة عىل املنهج
ّ
األنرثوبولوجي ،ويف تحليل سورة الكهف ذهب باتجاه املنجز
فاعتمد عىل املنهج
ّ
اقي يف هذا املجال ،وتفصيل ذلك يف النقاط اآلتية:
االسترش ّ

األلسني لسورة الفاتحة
 .1التحليل
ّ

سمه بروتوكولً ألسن ًيا نقديًّا  ،واتّخذ
ط ّبق محمد أركون يف سورة الفاتحة ما ّ
األلسني،
مسار أركون مراحل ثالث ،هي :طبيعة اليشء املقروء ،ومرحلة التطبيق
ّ
ومرحلة العالقة النقديّة .
[[[

[[[

املرحلة األوىل :مرحلة تحديد اليشء املقروء أو مرحلة املفهوم
األلسني أشار إىل أ َّن هذا املنهج مل يكتمل وما
قبل أن يبدأ أركون بتطبيق املنهج
ّ
زال يتط ّور ،ولذا فهو مل يعتمد عىل مدرسة لسانيّة مح ّددة  ،ثم ب ّي مسألة البنية
وقسم سورة الفاتحة إىل ثالثة بروتوكوالت هي :
األسطوريّة للقرآنّ ،
[[[

[[[

القرآين وإشكاليّات القراءة الحداثيّة ،م.س ،ص.358
ّ
[[[ -قراش ،محمد ،الخطاب
الديني ،م.س ،ص.121
[[[ -ظ :أركون ،محمد ،القرآن من التفسري املوروث إىل تحليل الخطاب
ّ
[[[ -ظ :م.ن ،ص.112
الديني ،م.س ،ص.113
[[[ -ظ ، :أركون ،محمد ،القرآن من التفسري املوروث إىل تحليل الخطاب
ّ
[[[ -ظ :م.ن.120-116 ،
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 .1بروتوكول القراءة الطقس ّية الشعائريّة :وهي القراءة التي تتك ّرر سبعة عرش
مرة يف الصالة.
املفسون
 .2بروتوكول القراءة التفسري ّية :وتشمل الرتاث التفسريي الذي كتبه ّ
حول سورة الفاتحة ،وهذه كلّها -بنظره -ينبغي أن تخضع لتح ٍّر طويل وصعب.
النقدي :وهذه القراءة غاية أركون ،إذ يحاول فيها بيان
األلسني
 .3الربوتوكول
ّ
ّ
للنص.
القيم اللغويّة ّ
ث ّم ّبي أركون مراده من ال ّن ّص القرآ ّين وف ّرق بينه وبني الخطاب القرآ ّين ،وهذه
تبي فيام سبق مفهوم ال ّن ّص القرآ ّين
املرحلة األوىل مرحلة املفهوم ميكن تجاوزها ،إذ ّ
يل مبارشة.
عند أركون ،ويجدر بنا االنتقال إىل مرحلة التطبيق
األلسني التحلي ّ
ّ

األلسني
املرحلة الثانية :مرحلة التطبيق
ّ

وهي الخطوة األهم ،واشتملت القراءة األركون ّية لسورة الفاتحة وفق املنهج
األلسني عىل سبعة مستويات تناولها باختصار ،وهي :
ّ
[[[

 .1النطق :يقول أركون« :تستعمل عمل ّية النطق بعض العنارص اللغويّة التي
ندعوها بصائغات الخطاب أو مشكالته التي تصوغه عىل هيئة معينة وهكذا
ندرس بشكل متتابع املح ّددات واملع ّرفات (من أدوات تعريف وتنكري وصفات
االسمي ،ثم البنى النحويّة ،وأخ ًريا النظم
يل ،ثم النظام
وضامئر) ،ثم النظام الفع ّ
ّ
واإليقاع إ ْن مل نقل األوزان والعروض ».
[[[

 .2أدوات التعريف
يفتتح أركون تحليله بإثارة مشكلة بارزة هي ظاهرة التعريف والتنكري؛ إذ الحظ
الديني ،م.س ،ص.125
[[[ -ظ ، :أركون ،محمد ،القرآن من التفسري املوروث إىل تحليل الخطاب
ّ
[[[ -م.ن ،ص.125
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سيطرتها عىل سورة الفاتحة ،سواء باأللف والالم أو بواسطة التكملة التعريف ّية ،
وأشار إىل أ َّن للمع ّرفات وظيفتني :األوىل :التعميم يف الزمان واملكان ،وهذا أخذه
من الفخر الرازي ،والوظيفة الثانية :هي التصنيف يف الرتاكيب اللغويّة .
[[[

[[[

وأشار أركون إىل أ َّن سبب تسمية الفاتحة بهذا االسم هو لوجودها يف رأس
املصحف ،أ ّما ترتيبها فهي يف املرتبة الــ ( ،)46واعترب هذا الرتتيب متأ ّخر ،فتعريف
مبهم من السورة األوىل وإىل السورة
(إله) غري متبلور كث ًريا يف النصوصّ ،
وظل ً
اقي؛ إذ «يستعيد
الخامسة واألربعني  ،ويف هذه النقطة يربز أثر املنهج االسترش ّ
التأريخي لسور القرآن  ...وبذلك
أركون اختصاص الفيلولوجي مستن ًدا إىل الرتتيب
ّ
فقد نقض منهج ّيا املنطلق اللساين الذي قطعه عىل نفسه بتحليل الفاتحة ضمن
يرص عىل إعادة تشكّل املصحف ،مشي ًدا
وضعها
البنيوي يف ال ّن ّص القرآ ّين » ،فهو ّ
ّ
مبنجزات املسترشق (نولدكه) واملسترشق (بالشري).
[[[

[[[

 .3الضامئر
خاصا بها،
ومع أ َّن الضامئر تع ّد أحد املح ّددات ،إال أ ّن أركون أفرد لها مستوى ًّ
ووضع أركون الضامئر يف قسمني؛ إذ يقول :إ ّن هناك ع ّدة ضامئر ،ففي (أنعمت
 واهدنا) الضمري فاعل نحوي ّيدل عىل منعم املخلوقني ،عىل عكس الضامئر
املجهولة يف الصيغ األخرى .
[[[

 .4األفعال
يعب أركون عن األفعال بأنّها ّ
تدل عىل التوت ّر ،وهي جهد يبذله العامل رقم ()2
ّ
القرآين عند محمد أركون -سورة الفاتحة أمنوذ ًجا ،-م.س ،ص.71
ّ
[[[ -ظ :مداقني ،هشام ،املقاربة السيميائية يف تحليل الخطاب
[[[ -ظ :عباس ،حامد رجب ،املقاربة الحداثيّة األركونيّة للوحي ،فاتحة الكتاب أمنوذ ًجا ،مجلة العمدة يف اللسانيات وتحليل
الخطاب ،العدد الثاين ،الجزائر – 2017م ،ص.14
الديني ،م.س ،ص.118-117
[[[ -أركون ،محمد ،القرآن من التفسري املوروث إىل تحليل الخطاب
ّ
ّ
[[[ -قراش ،محمد ،الخطاب
القرآين وإشكاليّات القراءة الحداثيّة ،م.س ،ص.457
الديني ،م.س ،ص..127-126
[[[ -ظ :أركون ،محمد ،القرآن من التفسري املوروث إىل تحليل الخطاب
ّ
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ليصل إىل العامل رقم ( )1ودميومة الجهد تكون لس ّد الفجوة بني متكلّم يعرتف
بصفته خاد ًما ومخاطب بصفته الرشيك األعىل .
[[[

 .5األسامء
وقسم األسامء عىل قسمني :األ ّول األسامء األصل ّية« ،وهي اسم ،أل -اله ،حمد،
ّ
رب ،يوم ،دين ،رصاط » ،والقسم الثاين هام اسمي الفاعل (مالك  -ضالني) واسم
يفصل الكالم فيها ،بل أشار لها بإشارات بسيطة،
املفعول (املغضوب عليهم)  .ومل ّ
األلسني؟!
فأين التحليل
ّ
 .6البنيات النحو ّية
[[[

[[[

قام أركون بتقسيم سورة الفاتحة إىل أربع وحدات ،هي( :بسم الله ،والحمد
رب العاملني ،الرحمن الرحيم ،مالك يوم الدين) و (إيّاك
لله) و(الرحمن الرحيمّ ،
نعبد وإيّاك نستعني ،إهدنا الرصاط املستقيم) و (رصاط الذين أنعمت عليهم ،غري
املغضوب عليهم وال الضالني)  ،وذكر أ ّن الهدف من هذا التقسيم أنّه «يتيح لنا
املركزي للفاعل املقصود بكلمة الله أو بعمل ّية
النحوي
أن نوضّ ح أفضل ذلك الدور
ّ
ّ
املعنوي لهذا الفاعل نفسه ».
التوسع
ّ
القول :الله ،وكذلك يتيح لنا أ َّن نفهم كيف ّية ّ
[[[

[[[

 .7النظم واإليقاع
وبهذا املستوى تنتهي رحلة أركون مع القراءة األلسنيّة ،وحاول يف أسط ٍر قليل ٍة
يبي أهم ّية النظم األلسن ّية ،ويقول« :سأكتفي بالتنبيه عىل املالحظة البسيطة
أن ّ
التالية ،وهي وجود قافلة (إيم) متناوبة مع قافلة (إين) يف سورة الفاتحة ».
[[[

الديني ،م.س ،ص.130
[[[ -ظ :أركون ،محمد ،القرآن من التفسري املوروث إىل تحليل الخطاب
ّ
[[[ -م.ن ،ص.131
[[[ -م.ن ،ص.131
[[[ -م.ن ،ص.133
[[[ -م.ن ،ص.133
[[[ -م.ن ،ص.134
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املرحلة الثالثة :مرحلة العالقة النقد ّية.

من خالل العالقة النقديّة حاول أركون إعادة ضبط العالقة بني ال ّن ّص واملتلقّي
باستشكال ظاهرة الوحي وربطها بالتأريخ ّية.
اقي يف فهم أركون لسورة
اقي :ميكن أن نجد الحضور االسترش ّ
 .1األثر االسترش ّ
الفيلولوجي -من خالل مناقشته
الفاتحة -إضافة ملا تق ّدم يف (التعريفات) من بحثه
ّ
لرتتيب نزول الفاتحة ضمن سور القرآن ،فعىل الرغم من وجود اختالف بني
املسلمني يف نزولها مبكّة أو باملدينة أو نصفها مبكّة ونصفها باملدينة ،فإنّنا نجد
أركون مل يبحث فيها ،بل تب ّنى الرتتيب الذي وضعه املسترشق األملا ّين نولدكه يف
كتابه تأريخ القرآن.

األنرثوبولوجي لسورة التوبة
 .2التحليل
ّ

األنرثوبولوجي وتطبيقه عىل سورة
التأريخي
إ َّن سبب اختيار أركون للمنهج
ّ
ّ
التوبة يعود إىل أمريـن :
[[[

األ ّول :موضوعها االجتامعي والسيايس.
الثاين :تجسيدها ملرشوع ّية العنف وعالقته بالتقديس كمعطى أنرثوبولوجي.
وأيضً ا فقد «فكّك اآلية الخامسة من سورة التوبة باستخدام املنهج ّية السيميائ ّية
واأللسن ّية التي تسعى إىل كشف العالقة بني الله والنبي واملؤمنني؛ إذ يهدف من
خالل ذلك إىل تحرير املسلم من هيمنة القراءة املغلقة ،ليك يفهم العالقات
بكل حياديّة وموضوع ّية ،فيكتشف عند ذاك العالقة التي تربط
للنص ّ
الداخل ّية ّ
ال ّن ّص بالتأريخ ».
[[[

واأللسني ،ومل يلحظ
األنرثوبولوجي
واستند يف تحليل سورة التوبة إىل املنهج
ّ
ّ
البحث تأث ّ ًرا مبناهج املسترشقني.
الديني،م.س ،ص.50
[[[ -أركون ،محمد ،القرآن من التفسري املوروث إىل تحليل الخطاب
ّ
والجابري ،م.س ،ص.108
[[[ -أيب نادر ،نايلة ،الرتاث واملنهج بني أركون
ّ
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 .3تحليل سورة الكهف
الفيلولوجي،
قام أركون مبامرسته التحليل ّية لسورة الكهف باالعتامد عىل املنهج
ّ
توصل إليها املسترشق األملا ّين نولدكه.
معتم ًدا عىل النتائج التي ّ
قام أركون بعرض قصة أصحاب الكهف ،وحاول أن يتجاوز يف تفكيكه املنهج
التأريخي ،ويف هذا السياق
األنرثوبولوجي
الفيلولوجي الذي اعتمده إىل املدخل
ّ
ّ
الفرنيس ماسينون (1962-1883م).
أبدى إعجابه باملسترشق
ّ
قسم أركون سورة الكهف إىل وحدات رسديّة ،ال يجمع بينهام موضوع واحد،
ّ
فجمع اآليات من األوىل إىل الثامنة يف وحدة ،ومن التاسعة إىل الخامسة والعرشين
يف وحدة ،ومن الرابعة والعرشين إىل التاسعة والخمسني يف وحدة .
[[[

الوحدة األوىل :مؤلّفة من مثاين آيات ،وهي ال تشكّل مقدمة للسورة من وجهة
التأريخي ألنّ:
نظر البحث
ّ
ـ موضوعها يختلف؛ إذ تتكلّم عن عناوين عا ّمة.
ـ نزولها يختلف؛ إذ إنّها نزلت باملدينة ،بينام بق ّية آيات السورة نزلت مبكّة.
التأريخي
الفيلولوجي
وهنا نلحظ أركون يستند يف هذا التحليل إىل املنهج
ّ
ّ
اقي للسورة ،ولذلك يتبنى أركون النتائج التي أق ّرتها مدرسة نولدكة.
االسترش ّ
لقد قام بالشري برتجمة سورة الكهف؛ ألنّها نالت أهم ّي ًة كرب ًة يف اإلسالم،
خصصها كسورة مكيّة
وبحسب كالمه فهي تتىل يف املساجد يوم الجمعة والتفسري ّ
مع إضافات مدن ّية وليس من السهل إيجاد الربط بني البداية والنهاية للربط بني
يل  ،وهذا الرأي وافقه عليه أركون؛ إذ زعم أ ّن
األجزاء الرسديّة املق ّومة للهيكل الك ّ
مم تتمفصل مع ال ّن ّص
اآليات الثامين األوىل «تق ّوي وحدة ال ّن ّص الكيل للقرآن أكرث َّ
[[[

[[[ -ظ :أركون ،محمد ،من التفسري املوروث إىل تحليل الخطاب الديني ،م.س ،ص.149
[[[ -ظ :بالشري ،ريجيس ،القرآن ،نزوله تدوينه ،ترجمته ،تأثريه ،م.س ،ص.317
79

ككل ومحاولة إيجاد مق ّدمة وخامتة
الجزيئ » ،ونلحظ التشابه بني النظر إىل اآليات ّ
للسورة ،إىل أن وصل أركون إىل نتيجة تفيد بعدم وجود رابط بني أجزاء السورة.
[[[

* املطلب الثاين :فهم القرآن الكريم عند نرص حامد أبو زيد
متهيد
للقرآن الكريم أهم ّي ٌة بالغ ٌة يف بناء الحضارة اإلسالم ّية ،وانطالقًا من تلك األه ّمية
حاول نرص حامد أبو زيد إعادة قراءة ال ّن ّص القرآ ّين وفق اآلل ّيات واملناهج الغرب ّية؛
الستخراج معانيه ومدلوالته ،وميكن التعريف بنرص حامد أبو زيد ونشأته ومؤلّفاته
عرب النقاط اآلتية:
مرصي،
ـ التعريف به :نرص حامد أبو زيد (2010 – 1943م) مفكّر وباحث
ّ
الديني ،والرتاث،
تخصص بالدراسات اإلسالميّة ،له مجموعة مؤلّفات حول الفكر
ّ
ّ
والحداثة ،حاول من خاللها تقديم رؤية نقديّة تجديديّة يهدف من خاللها إىل
الديني .
إعادة النظر يف الرتاث
ّ
[[[

الديني
ـ مؤلّفاته :ميكن أن نضع مؤلّفات نرص حامد أبو زيد املتعلّقة بال ّنص
ّ
يف مجموعتني:
املجموعة األوىل :هي املؤلّفات التي احتوت عىل التأسيسات النظريّة ،واآلليّات
يل يف
املنهج ّية الحداث ّية لتأويل ال ّن ّص
الديني ،وهذه املؤلّفات هي( :االتّجاه العق ّ
ّ
التفسري) ،و (التأويل عند ابن عريب) ،و (مفهوم ال ّن ّص :دراسة يف علوم القرآن) ،و
(إشكاليّة القراءة والتأويل ).
[[[

[[[ -أركون ،محمد ،من التفسري املوروث إىل تحليل الخطاب الديني ،م.س ،ص.147
[[[ -ظ :أبو زيد ،نرص حامد ،الخطاب والتأويل ،مؤمنون بال حدود ،الطبعة األوىل ،بريوت 2014 -م ،ص252؛ ظ :مؤلّفني ،أعالم
تجديد الفكر العريب ،ص.97
[[[ -ظ :مقدّمات هذه الكتب املذكورة.
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املجموعة الثانية :كان الهدف من تآليفها نقد التفكري الرتا ّيث يف نظرته إىل ال ّن ّص،
الديني) ،و (ال ّنص والسلطة
ونقد آل ّيات التأويل املتّبعة ،أه ّمها( :نقد الخطاب
ّ
والحقيقة :إرادة املعرفة وإرادة الهيمنة ).
[[[

يل لنرص حامد أبو زيد (املقدّ مات واملنطلقات)
أوالً :املرشوع التأوي ّ
توطئة

يل قام أبو زيد بتوظيف املناهج
لتحقيق غايته وهدفه من مرشوعه التأوي ّ
الغرب ّية املعارصة التي وظّفها الغرب يف فهم نصوصهم الدين ّية ،واستند يف ذلك
النقدي
عىل مناهج اللسانيّات وعىل نظريّات تحليل الخطاب ،وركيزة مرشوعه
ّ
هي التأويل ّية.

 .1املقدّ مات
يل يف نقطتني :األوىل :نظرته إىل التأويالت
ميكن أن نضع مرشوع أيب زيد التأوي ّ
السابقة ،الثان ّية :طرحه لتأويل ّيته يف فهم ال ّن ّص القرآ ّين ،وبيانهام اآليت:
أ .االنطالق من التأويالت الرتاث ّية واملعارصة
اإلسالمي ،ثم
قبل الرشوع يف التأويل ّية املعارصة تت ّبع أبو زيد (التأويل) يف الرتاث
ّ
قام بربطه بالتأويل املعارص ،وبيان ذلك:
ـ التأويل يف الرتاث :يقول أبو زيد :إ َّن التأويل موجود يف جميع الفرتات التي
م ّرت ،ومنها:
يل يف التفسري)،
 .التأويل
الكالمي :وتح ّدث عنه يف كتابه (االت ّجاه العق ّ
ّ
وسعى يف هذا الكتاب إىل تأصيل التأويل عند املعتزلة ،ليفيد منه يف نظريّته
التي ّأسسها واملتعلّقة يف فهم ال ّن ّص القرآ ّين وفق جدل ّية ال ّن ّص والواقع.
 .التأويل الصويفّ :وتح ّدث عنه يف كتابه (فلسفة التأويل دراسة يف تأويل
[[[ -ظ :مقدّمات هذه الكتب املذكورة.
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النص
القرآن عند محي الدين ابن عريب) ،وبحث فيه أفكار ابن عريب حول ّ
للنص القرآ ّين.
القرآ ّين ،وميكن ع ّد هذه األفكار من أساس ّيات أيب زيد يف تأويله ّ
ـ التأويل املعارص :تط ّرق أبو زيد يف كتبه إىل التأويالت املعارصة وأشار إىل التأويل
يل عندهم .
وبخاصة املنهج
عند محمد عبده وأمني الخويل وغريهم،
ّ
ّ
اللغوي التحلي ّ
[[[

ب .طرحه لتأويل ّيته املعارصة

النص
بحث نرص حامد أبو زيد عن قراءة جديدة له تقوم عىل استخراج معاين ّ
ومدلوالته باإلفادة من املناهج واآلل ّيات الغرب ّية ،وذلك بـ«إعادة ربط الدراسات
القرآن ّية مبجال الدراسات األدب ّية والنقديّة بعد أن انفصلت عنها يف الوعي الحديث
واملعارص نتيجة لعوامل كثرية أ ّدت إىل الفصل بني محتوى الرتاث ومناهج الدرس
العلمي ».
ّ
برز منهج أبو زيد يف تعامله مع ال ّن ّص القرآ ّين يف كتابه (مفهوم ال ّن ّص :دراسة يف
علوم القرآن).
[[[

 .2املنطلقات

يرتكز مرشوع نرص حامد أبو زيد عىل تأويل الفكر الديني ونقده واعتباره
خطابًا تأريخ ًيا كالخطابات األخرى ،ووضع أبو زيد منطلقني يستدعيان تأويل الفكر
الديني ،هام:
أ .منطلق الحاكم ّية :ويفيد منها يف أ َّن «دعوة اإلسالم يف جوهرها دعوة لتأسيس
االجتامعي ،وذلك بوصفهام نقيضني
العقل يف مجال الفكر ،والعدل يف مجال السلوك
ّ
للجهل والظلم ،وهام ركيزتا الواقع يف املجتمع العر ّيب الذي خاطبه الوحي أ ّولً ».
[[[

ظل «حريصاً عىل
الديني ّ
ويضيف يف سياق كالمه عن هذا املنطلق بأ َّن الخطاب
ّ
نفي أي تعارض ميكن أن ينشأ -بحكم حركة الواقع املستمر وثبات النصوص -بني
[[[ -ظ :أبو زيد ،نرص حامد ،التجديد والتحريم والتأويل ،م.س ،ص.192
النص ، ،مؤمنون بال حدود ،الطبعة األوىل ،بريوت – 2014م ،ص.18
[[[ -أبو زيد ،نرص حامد ،مفهوم ّ
[[[ -أبو زيد ،نرص حامد ،نقد الخطاب الديني ،مؤمنون بال حدود ،الطبعة األوىل ،بريوت – 2014م ،ص.62
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الوحي والعقل .واتفق الجميع تقري ًبا عىل أ َّن النقل إنَّ ا يثبت بالعقل ،والعكس
ليس صحيحاً ،العقل هو األساس يف تق ّبل الوحي ».
النص :يؤكّد أبو زيد عىل أ ّن الخطاب الديني يتّفق عىل «أ ّن ال ّنصوص
ب .منطلق ّ
الدين ّية قابلة لتج ّدد الفهم واختالف االجتهاد يف الزمان واملكان ».
[[[

[[[

ويضيف «إ َّن النصوص دين ّية كانت أم برشيّة محكومة بقوانني ثابتة ،واملصدر
تجسدت
اإللهي للنصوص الدينيّة ال يخرجها عن هذه القوانني؛ ألنَّها (تأنسنت) منذ ّ
ّ
تأريخي مح ّدد،
يف التأريخ واللغة وتو ّجهت مبنطوقها ومدلولها إىل البرش يف واقع
ّ
متغية
إنَّها محكومة بجدليّة الثابت
واملتغي ،فالنصوص ثابتة يف املنطوق متح ّركة ّ
ّ
يف املفهوم ».
[[[

والنص منطلقني
ونفهم من النصوص املتق ّدمة أليب زيد أنّه يجعل الحاكم ّية
ّ
التأريخي والثقا ّيف لهذه
يل ،مع مالحظة تركيزه عىل البعد
ملرشوعه
ّ
النقدي التأوي ّ
ّ
النصوص.
الديني
ومم يجب التنبيه عليه أ َّن تأكيد نرص حامد أبو زيد عىل تأريخيّة الخطاب
ّ
ّ
لغوي ومنتج ثقا ّيف يلزم منه التح ّرر من سلطة النصوص حتى
وأ َّن ال ّن ّص القرآ ّين ّ
نص ّ
تتحقّق -بنظره -عمليّة حريّة العقل والتجديد واإلصالح يف فهم ال ّنصوص وأ ّولها
ٍ
نص يخضع للمناقشة والتحليل والتأويل.
ال ّن ّص القرآ ّين ،فهو يصبح
حينئذ كأي ّ

ثان ًيا :تأويل ال ّن ّص القرآ ّين عند نرص حامد أبو زيد

اإلسالمي يف فهم ال ّن ّص
يذكر أبو زيد بأنّه يزاوج بني املناهج التقليديّة يف الرتاث
ّ
القرآ ّين من خالل علوم اللغة والبالغة وبني املناهج املعارصة يف تحليل النصوص ،
[[[

[[[ -أبو زيد ،نرص حامد ،نقد الخطاب الديني ،مؤمنون بال حدود ،الطبعة األوىل ،بريوت – 2014م ،ص.62
الديني ،م.س ،ص.88
[[[ -أبو زيد ،نرص حامد ،نقد الخطاب
ّ
[[[ -م.ن ،ص.89
النص السلطة ،الحقيقة ،م.س ،ص.8
[[[ -ظ :أبو زيد ،نرص حامدّ ،
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فهو مل يقطع صلته بالتأويالت السابقة له ،بل إ َّن قراءته التأويل ّية لها جذور يف الرتاث
اإلسالمي ،ويف الوقت نفسه أفاد من التق ّدم الحاصل يف الغرب فيام يتعلّق باملناهج،
ّ
وهو بذلك يعيد قراءة ال ّن ّص القرآ ّين بنا ًء عىل مرجعيّاته الفكريّة ورؤيته النقديّة.
للنص القرآ ّين تستند عىل
إ َّن منهج ّية أبو زيد اإلجرائ ّية لتحقيق فهم حدا ّيث ّ
املناهج الحديثة «كاللسان ّيات ،والسيمولوجيا ،وتـحليل الخطاب ،وأهم مقاربة
يني
ع ّول عليها أبو زيد هي الـمقاربة التأويل ّية » ،فهو ينطلق يف دراسته ّ
للنص ال ّد ّ
اللغوي املعتمد يف الهرمنيوطيقا ويع ّده الـمنهج الوحيد فـي إنتـاج
من التحليل
ّ
بالنص.
الفهم  ،إذ يسعى إىل تأويل الرتاث
س ّ
الديني من خالل بيان عالقة الـمـف ّ
ّ
[[[

[[[

وسيتكفّل هذا القسم ببيان مفهوم الهرمنيوطيقا الغرب ّية ،وأسسها التحليل ّية،
وكيف استفاد منها أبو زيد يف فهم ال ّن ّص القرآ ّين.

التأريخي للهرمنيوطيقا الغرب ّية (مفهومها  -نشأتها)
 .1اإلطار
ّ

يرجع مفهوم الهرمنيوطيقا إىل األصل اليونا ّين ( )hermeneutiqueويعني:
التفسري ،أي :تفسري نصوص فلسف ّية ودين ّية وبنحو خاص رشح الكتاب املق ّدس ،
ويف االصطالح تعني «املدرسة الفلسف ّية التي تشري لتط ّور دراسات نظريّات تفسري
ودراسة وفهم ال ّنصوص يف الدراسات الدين ّية » ،وتستهدف الهرمنيوطيقا بيان
تبي عالقة املؤلِّف بالنص،
املفس ّ
عالقة ّ
بالنص ،إذ كانت النظريّات السابقة لها إ ّما ّ
النص ،أو تركّز عىل ال ّن ّص فقط ،وبقيت العالقة بني
تبي عالقة املؤلِّف ببيئة ّ
أو ّ
املفس وبني ال ّن ّص مفقودة إىل حني ظهور الهرمنيوطيقا (التأويل ّية ).
ّ
[[[

[[[

[[[

[[[ -مجموعة مؤلّفني ،أعالم الفكر الديني ،ص.103
[[[ -ظ :أبو زيد ،مفهوم ال ّنص ،م.س ،ص.24
[[[ -ظ :الالند ،أندريه ،موسوعة الالند الفلسفية ،منشورات عويدات ،تعريب :خليل أحمد خليل ،الطبعة الثانية( ،بريوت –
2001م) ،ص.555
[[[ -عادل ،مصطفى ،فهم الفهم مدخل إىل الهرمنيوطيقا ،مؤسسة هنداوي ،اململكة املتحدة – 2017م ،ص.144
بالنص قراءة يف منطلقات تأويليّة نرص أبو زيد ،مجلة فتوحات،
س ّ
[[[ -ظ :هيكل ،عبد الباسط سالمة ،الضلع املفقود عالقة املف ّ
(الجزائر – 2015م) ،ص.3
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متتد جذور هذا املصطلح إىل عام 1654م ،إذ ظهر يف الدراسات الالهوت ّية ليشري
الديني يف الغرب ،ثم ات ّسع هذا املفهوم
إىل مجموعة قواعد ومعايري لفهم ال ّن ّص
ّ
لينتقل إىل العلوم اإلنسان ّية كافّة.
التأريخي للهرمنيوطيقا التأويل ّية
وميكن أن نوجز -باختصار شديد -التسلسل
ّ
عرب النقاط التالية:
 .1بدأت عند شاليرماخر (1843م) ،وانتقلت من خالله التأويل ّية من الدرس
الالهويت إىل التقعيد واملنهج ّية ووضع معايري لعمل ّية تفسري النصوص.
 .2جاء ديلثي (1911م) ليكمل ما بدأه شاليرماخر وأضاف مفهوم التجربة
النص.
اإلنسانية يف الحياة لتقوم التأويليّة عىل معنى أوسع من ّ
 .3ذهب هايدغر (1976م) إىل استنطاق ال ّن ّص خارج مراد املتكلّم.
 .4ق ّدم غادامري قراءة نفس ّية ال تعتمد عىل املنهج.

النص.
 .5بول ريكور استقالل ّية املتلقّي مبعنى ّ
أهم أسس الهرمنيوطيقا الغرب ّية
ّ .2

[[[

للنص ،وتق ّبله ملختلف
النص املفتوح وال نهائ ّية املعنى ،أي انفتاح الداللة ّ
أّ .
التأويالت .
[[[

فالنص ال يرتبط بفهم واحد وال بقراءة
للنص،
ّ
ب .عدم وجود قراءة بريئة ّ
واحدة ،وكل قراءة محتملة وال توجد قراءة تا ّمة .
[[[

ت .موت املؤلّف .
[[[

القرآين عىل ضوء املنهج الهرمنيوطيقي نرص حامد أبو زيد أمنوذ ًجا ،مجلة
ّ
النص
[[[ -ظ :تاج ،بالطري ومصطفى ،بلعباس ،قراءة ّ
قراءات ،الجزائر ،العدد الـ ،7ص.100-95
[[[ -ظ :ريكور ،بول ،من النص إىل الفعل أبحاث التأويليّة ،ترجمة :برادة محمد حسن ،عني للدراسات والبحوث ،مرص ،ص.158
[[[ -أبو زيد ،نرص حامد ،النص السلطة الحقيقة إرادة املعرفة وإرادة الهيمنة ،ص.91
النص،
[[[ -ظ :ريكور ،بول ،من النص إىل الفعل أبحاث التأويليّة ،ترجمة :برادة محمد حسن ،ص106؛ ظ :بارت ،روالن ،لذة ّ
ترجمة :منذر العيايش ،ص.87
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ث .إلغاء مقصد ال ّن ّص وداللته وانتقالها إىل القارئ  ،وإ ّن نسبة ال ّن ّص إىل مؤلفه
معناها :إيقاف ال ّن ّص وحرصه وإعطائه مدلولً نهائ ًّيا .
[[[

[[[

 .3مفهوم الهرمنيوطيقا عند نرص حامد أبو زيد
يع ّرف نرص حامد أبو زيد التأويل بقوله« :التأويل هو الذي ميثّل الوجه اآلخر
للنص يف فهمنا املعارص » ،وهذا التعريف مشابه لتعريف الغربيني للهرمنيوطيقا.
ّ
[[[

وينبغي االلتفات إىل أ ّن مفهوم التأويل عنده انتقل من معنى إىل آخر ،يقول
يف ذلك عن نفسه« :لقد بدأ الباحث دراسته األوىل من خالل املفهوم الشائع يف
الديني والفلسفي املعارص ،والذي يرى التأويل جه ًدا عقل ًيا ذات ًيا إلخضاع
فكرنا
ّ
املفس ومفاهميمه وأفكاره ،وهي نظر ٌة تغفل دور ال ّن ّص
ال ّن ّص
الديني لتص ّورات ّ
ّ
وما يرتبط به من تراث
املفس ».
ّ
تفسريي وتأثريه عىل فكر ّ
[[[

ثم ينتقل يف موضع آخر إىل مفهوم يختلف عن املفهوم السابق بقوله« :إ ّن
املفس وخضوع من
املفس
ّ
والنص ليست عالقة إخضاع من جانب ّ
العالقة بني ّ
النص ،واألحرى القول بأنّها عالقة جدل ّية قامئة عىل التفاعل املتبادل ».
جانب ّ
[[[

للمفس ،ويف الثاين تكون العالقة جدل ّية بينهام.
فهو يف األ ّول يُخضع ال ّن ّص
ّ
أ ّما أسس التأويل عند أيب زيد ،فهي ال تبتعد عن أسس الهرمنيوطيقا الغرب ّية؛
إذ يعتمد عىل ثالث مبادئ لفهم النصوص الدينية وتأويلها ،وهي :مبدأ العقالن ّية،
ومبدأ الحريّة ،ومبدأ العدل .
[[[

[[[ -إيكو ،أمربتو ،التأويل بني السيميائيات والتفكيكية ،ترجمة :سعيد بنكراد ،املركز الثقايف العريب ،بريوت ،ص.43
النص ،ترجمة :منذر العيايش ،مركز اإلمناء الحضاري ،سوريا ،ص.86
[[[ -بارت ،روالن ،لذة ّ
النص السلطة الحقيقة إرادة املعرفة وإرادة الهيمنة ،ص.159
[[[ -أبو زيد ،نرص حامدّ ،
[[[ -أبو زيد ،نرص حامد ،فلسفة التأويل ،ص.5
[[[ -أبو زيد ،نرص حامد ،فلسفة التأويل ،م.س ،ص.6
[[[ -أبو زيد ،نرص حامد ،الخطاب والتأويل ،مؤمنون بال حدود ،الطبعة األوىل ،بريوت – 2014م ،ص.208-207
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 .4تطبيق الهرمنيوطيقا عىل ال ّن ّص القرآ ّين

سعى أبو زيد إىل تطبيق املناهج املعارصة يف العلوم اإلنسانيّة وفلسفات
لغوي يستجيب آلل ّيات التحليل
خطاب
التأويل عىل ال ّن ّص القرآ ّين ،من جهة أنّه
ٌّ
ٌ
التي طُبّقت عىل مختلف النصوص.
النص،
يرى أبو زيد أ ّن الخطوة األوىل يف فهم ال ّن ّص القرآ ّين هي تحديد ماه ّية ّ
لغوي ميكن أن نصفه بأنّه ميثّل يف تأريخ الثقافة
ويصف ال ّن ّص القرآ ّين بأنّه ّ
«نص ّ
نصا محوريًّا » ،وأيضً ا هو «يف حقيقته وجوهره منتج ثقايف» .
العرب ّية ًّ
[[[

[[[

وتأريخي ومنتج
لغوي
فال ّن ّص القرآ ّين بحسب ال ّن ّص املتق ّدم أليب زيد ،هو ّ
نص ّ
ّ
ثقا ّيف ،وأكّد عىل هذا الكالم مرة أخرى بقوله« :يستمد مرجعيّته من اللغة  ...وإذا
انتقلنا إىل الثقافة قلنا :إ ّن هذا ال ّن ّص منتج ثقا ّيف ».
[[[

إ َّن أبا زيد جمع بني «دراسة ال ّن ّص من الداخل بوصفه بني ًة لغويّ ًة قامئ ًة بذاتها،
تجس ًدا بنائ ًّيا يعيد بناء معطيات الواقع والثقافة العربيتني يف نسق جديد،
أو ُّ
بكل ما ينتظم هذا الواقع
ودراسة من الخارج بوصفه منت ًجا ثقاف ًّيا من نتاج الواقع ّ
من أبنية اقتصاديّة واجتامع ّية وسياس ّية وثقاف ّية ».
[[[

اللغوي ،ينطلق أبو زيد من مرجع ّية غرب ّية ط ّبقت ال ّدراسات
ولفهم هذا ال ّن ّص
ّ
األدبيّة واللغويّة عىل نصوصها الدينيّة ،وهو يحاول استنساخ تلك التجربة عىل
ال ّن ّص القرآ ّين ،والهدف من إعادة ربط الدراسات القرآن ّية مبجال الدراسات األدبية
اإليديولوجي السائد يف
علمي ،يتجاوز موقف التوجيه
ّ
النقديّة هو «تحقيق وعي ّ
ثقافتنا وفكرنا ».
[[[

[[[ -أبو زيد ،مفهوم ال ّنص ،م.س ،ص.9
[[[ -م.ن ،ص.24
الديني ،م.س ،ص.87
[[[ -أبو زيد ،نرص حامد ،نقد الخطاب
ّ
القرآين دراسة بنيوية ،رسالة ماجستري ،م.س ،ص.137
ّ
[[[ -نور الدين ،باب العياط ،ال ّنص
[[[ -أبو زيد ،مفهوم ال ّنص ،م.س ،ص.11
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ويت ّم ذلك «بإعادة قراءة علوم القرآن قراءة جديدة تتجاوز ات ّجاهات الفكر
والسيوطي ،وعند املحدثني ،وذلك بتب ّني
كالزركيش،
السلفي عند القدماء،
الرجعي
ّ
ّ
ّ
ّ
منهج ّية لغويّة تأويل ّية ،تتخذ من املادة الجدل ّية وبعض االت ّجاهات التأويل ّية أساسها
النظري ».
ّ
[[[

للنص القرآ ّين ،فــإنّه لـم
وبحسب تت ّبع البـحث لدراسة أيب زيــد التأويل ّية ّ
يلحظ فيه أث ًرا استرشاق ًيا ،بل نجده أخذ تأويل ّيته من فالســفــة الغرب ،أضف إلـى
ــص عىل مباحث تأريخ القرآن وعلومه،
ذلك أ َّن أبا زيد ركّز يف دراسته لـمفهوم ال ّن ّ
اقي فيها من عدمه.
وعند التط ّرق إليها فـي الفصـل الثــالث سيتّضح األثر االسترش ّ

الجابري
* املطلب الثّالث :فهم القرآن الكريم عند محمد عابد
ّ
مدخل

تق ّدم الكالم يف أ َّن املتت ّبع للمشاريع الحداث ّية يجد أنّهم ظلّوا يط ّبقون مختلف
املناهج عىل ال ّن ّص القرآ ّين دون البحث عند مدى صالح ّيتها ،وبقيت جهودهم
كامل للقرآن الكريم وفق املناهج املعارصة.
مشاريع مل تنتج تفس ًريا ً
وأكرث من دعا إلخضاع ال ّن ّص القرآ ّين للمناهج الحديثة هام :محمد أركون -
ونرص حامد أبو زيد ،سواء عىل مستوى الـمناهج واآلليّات أو عىل مستوى الـجانب
يخصص جه ًدا كب ًريا للبحث عن
التطبيقي ،أ ّما بق ّية الحداث ّيني فإ َّن أغلبهم لـم ّ
الجابري ،وط ّيب تيزيني ،وهشام جعيط ،وعبد املجيد الرش ّيف،
ذلك كمحمد عابد
ّ
وغريهم .ويف هذا املطلب نتع ّرض إىل محمد عابد الجابري من خالل التعريف به
النص القرآين.
ومبرشوعه ومبنهجيّته يف فهم ّ

بالجابري
أ ّو ًل :ال ّتعريف
ّ

ولد عام 1936م يف مدينة فجيج يف جنوب رشق املغرب ،تد ّرج يف الدراسة
[[[ -أبو زيد ،نرص حامد ،مفهوم النص ،م.س ،ص.12
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إىل أن حصل عىل دبلوم الدراسات العليا يف الفلسفة عام 1967م ،ث ّم حصل عىل
الدكتوراه يف الفلسفة عام 1970م من كل ّية اآلداب بالرباط ،ويع ّد من أساتذة
الفلسفة والفكر العر ّيب يف املغربّ ،
وتوف عام 2010م ،ويع ّد كتاب (حفريّات يف
الذاكرة من بعيد) كتاب سرية ،ذكر فيه الجابري محطات حياته املتع ّددة .
[[[

الجابري يف فهم ال ّن ّص القرآ ّين
ثان ًيا :مرشوع
ّ

ق ّدم الجابري مرشوعه بعنوان (نقد العقل العر ّيب) ،وهذا املرشوع يتألّف من
رباع ّيته املشهورة ،وهي:
أ ّولها( :تكوين العقل العر ّيب) ،ثانيها( :بنية العقل العر ّيب) ،ثالثها( :العقل
األخالقي العر ّيب).
السيايس العر ّيب) ،رابعها( :العقل
ّ
ّ
الجابري من بحثه يف الرتاث من خالل رباع ّية نقد العقل العر ّيب،
وبعد أن انتهى
ّ
ح ّول السؤال عن القرآن ،عىل اعتبار أن القرآن ال يع ّد من الرتاث.
أصدر يف سنة (2006م) كتاب (مدخل إىل القرآن) ،ثم تال ذلك أجزاء ثالثة
بعنوان( :فهم القرآن الحكيم التفسري الواضح حسب ترتيب النزول).
النقدي ،وهي
الجابري عن غريه يف مرشوعه
وميكن أن نشري إلـى نقطة امنا َز بها
ّ
ّ
مـحاولته توظيف ما ميكن استثامره من نظريات الـمـايض فـي الحداثة الـمعارصة
كنظريات ابن رشد ،وهذه النقطة محل إشكال عند بعض الحداث ّيني؛ كون فكرة
التوظيف للاميض تخالف روح الحداثة ،وعىل الرغم من معارضة بعض الـحداثيني
لـها إال أنّها جعلت من الجابري أكرث الـمنظّرين الـحداث ّيني تأث ًريا علـى الـمتن ّوريني
اإلسالم ّيني .
يتخل
فهو «ال يدعو إىل قطيعة مع الرتاث باملعنى اللغوي الشائع ،إنّ ا يريد أن ّ
ويقطع مع الفهم الرتا ّيث للرتاث ».
[[[

[[[

الجابري ،محمد عابد ،حفريّات يف الذاكرة من بعيد ،مركز دراسات الوحدة العربيّة ،الطبعة األوىل ،بريوت – 1997م.
[[[ -ظ:
ّ
[[[ -ظ :القرين ،محمد بن حجر ،موقف الفكر الحدايث من أصول االستدالل يف اإلسالم ،م.س ،ص.31-30
[[[ -أيب نادر ،نايلة ،الرتاث واملنهج بني أركون والجابري ،م.س ،ص.246
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ثالثاً :منهجية الجابري يف فهم النص القرآين
النقدي بجميع مراحله عىل املزاوجة بني
تقوم منهج ّية الجابري يف مرشوعه
ّ
مستويات ثالثة :
[[[

املستوى األول :املعالجة البنيو ّية :والتي تنادي بفكرة موت مؤلف ال ّن ّص بشكلٍ
عام« ،والقاعدة الذهبية يف املعالجة البنيويّة تكمن يف االبتعاد عن قراءة املعنى
قبل القيام بقراءة األلفاظ ،إن ذلك من شأنه أن يسهم يف التحرر من الفهم املؤسس
عىل املسبقات الرتاث ّية ...ويف هذا املنهج وسيلة الستنتاج معنى ال ّن ّص من ال ّن ّص
نفسه ».
[[[

التأريخي :وتقوم عىل فكرة ربط فكر املؤلف وصاحب
املستوى الثاين :التحليل
ّ
التأريخي ،من أجل فهم تأريخ ّية الفكر وفهم تكوينه ،ومن أجل
ال ّن ّص بإطاره
ّ
اختبار صحة املعالجة البنيويّة التي سبقت التحليل
التأريخي .
ّ
[[[

التأريخي
الجابري أ َّن التحليل
األيديولوجي :يرى
املستوى الثالث :الطرح
ّ
ّ
ّ
يبقى صوريًا يف حال مل يُستكمل بالطرح األيديولوجي ،أي :الكشف عن الوظيفة
املعني الذي ينتمي إليه،
األيديولوج ّية (االجتامعية  -السياسية) التي أ ّداها الفكر
ّ
فعل
األيديولوجي لفكر ما هو الوسيلة الوحيدة لجعله ً
إ َّن الكشف عن املضمون
ّ
رصا لنفسه ،مرتبطًا بعامله .
معا ً
الجابري بتوظيف جميع هذه املستويات يف تعاطيه مع القرآن الكريم
قام
ّ
نصا يشكّل قاعدة وأرض ّية للرتاث ،وانتقل الجابري من الفلسفة إىل االشتغال
بوصفه ًّ
بالقرآن الكريم ،وما يرتبط به من مفاهيم وعلوم.
[[[

[[[ -ظ :الجابري ،محمد عابد ،نحن والرتاث ،مركز دراسات الوحدة العرب ّية ،بريوت – 1993م ،ص29-28؛ الرتاث والحداثة،
ص.332
[[[ -أيب نادر ،نايلة ،الرتاث واملنهج بني أركون والجابري ،م.س،ص250؛ ظ :الجابري ،محمد عابد ،نحن والرتاث ،مركز دراسات
الوحدة العربيّة ،بريوت 1991 -م ،ص21؛ ظ :بغوره ،الزواوي ميشيل فوكو يف الفكر العر ّيب املعارص ،م.س ،ص.45
[[[ -ظ :أيب نادر ،نايلة ،الرتاث واملنهج بني أركون والجابري ،م.س ،ص.250
الجابري ،محمد عابد ،نحن والرتاث ،م.س ،ص.24
[[[ -ظ:
ّ
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م ّيز الجابري بني مستويني هام :ال ّن ّص القرآ ّين كام هو موجود ومجموع يف
املصحف ،والقرآن كام نزل مف ّرقًا بحسب ترتيب أسباب النزول ،فإذا وجدناه ينتمي
لكل القرآن عرضناه عليه .
للتأريخي أرجعناه ألسباب النزول ،وإن كان ّ
ّ
الجابري يف فهم القرآن الكريم حسب ترتيب النزول سبقها إليه
إ َّن منهج ّية
ّ
املسترشق األملا ّين نولدكه وذلك يف كتابه تأريخ القرآن.
[[[

تيزيني
* املطلب الرابع :فهم القرآن الكريم عند ط ّيب
ّ
أ ّو ًل :التعريف بالط ّيب تيزيني

سوري ،ولد يف مدينة حمص عام 1934م ،وغادر إىل تركيا ث ّم
فيلسوف وباحث
ّ
بريطانيا ث ّم أملانيا وحصل فيها عىل شهادة الدكتوراه يف الفلسفة عام 1967م .
[[[

تيزيني ومنهجه يف فهم ال ّن ّص القرآ ّين
ثان ًيا :مرشوع
ّ

(النص القرآ ّين
برز مرشوع الطيّب تيزيني يف فهم ال ّن ّص القرآ ّين من خالل كتابه ّ
أمام إشكال ّية البنية والقراءة) ،وقام بتوظيف مجموعة من األدوات واآلل ّيات
املنهج ّية إلعادة قراءة ال ّن ّص القرآ ّين وفق منظور حدا ّيث ،ومن أه ّم تلك املناهج:
تيزيني يف مرشوعه عىل «الوضعيّة االجتامعيّة
التأريخي) :إذ يعتمد
(املنهج
ّ
ّ
املش ّخصة املرافقة لنزول تفسري املفردات دون النظر إىل سياق الكالم وذلك بإعادة
لغوي جديد يحيل
تفسري الكل ّيات الدين ّية (الدين ،اإلسالم ،الرسول ،النبي) بتفسري ّ
إىل معانٍ جديدة ،ثم توليد معاين جديدة من هذه الكل ّيات لتفسري فرع ّيات
الدين » ،ويرتكز يف هذا املنهج عىل مجموعة أسس منها :األنسنة ،واملاركسيّة .
[[[

[[[

الجابري ،محمد عابد ،مدخل إىل القرآن الكريم ،مركز دراسات الوحدة العرب ّية ،بريوت – 2006م ،ج ،1ص.24
[[[-
ّ
تيزيني عىل شبكة االنرتنت.
الرسمي لط ّيب
[[[ -ظ :املوقع
ّ
ّ
القرآين ،ص.75
ّ
النص
[[[ -رحامين ،أحمد ،قض ّية قراءة ّ
الدويل
القرآين منهج الطيب تيزيني أمنو ًجا ،بحث مقدّم إىل امللتقى ّ
ّ
النص
[[[ -ظ :لزعر ،سليمة ،من املناهج الحديثة يف قراءة ّ
الثالث بعنوان القراءات الحداثيّة للعلوم اإلسالميّة رؤية نقديّة ،ص.12
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تيزيني إىل إعادة قراءة ال ّن ّص القرآ ّين وتأويله وفق التط ّورات
لقد دعا طيّب
ّ
واملستج ّدات الحاصلة ،وإن اقتىض األمر تعطيل بعض اآليات واألحكام ويقول يف
ذلك:
«قد جرى تعليق مجموع ٍة من األحكام والقواعد القرآن ّية عىل مدى قرونٍ
طويلة ،كانت بداياته األوىل (أي :التعليق) قد متثّلت بصيغة (الناسخ واملنسوخ)،
تبي لـ ُمح ّمد الرسول أ َّن ٍ
آيات معيّن ًة أصبحت دون إمكانية االستجابة لواقع
حني ّ
الـحال الـمش ّخص الـمعني فـي حينه ،وقد اكتسب هذا األمر طاب ًعا قرآنـ ًّيا ،أي
حكم ،والسؤال اآلن يفصح عن نفسه علـى النحو التالـي :إذا كان النبي
مقـ ًرا به ً
يصح ذلك
نفسه قد ارتأى -عرب الوحي -رضورة إعادة النظر يف آيات مع ّينة ،فلِ َم ال ّ
عىل أيدي الناس املؤمنني الخاضعني للتّغري االجتامعي م ًّدا وجز ًرا ،وكذلك -وهنا
الداللة البليغة -التي جاء ال ّن ّص من أجلها (لل ّناس كافّة)؟
لقد أُوقف زواج الـمتعة ،وحكم الـمؤلّفة قلوبهمّ ،
مــم عنى –ويعني-
والرقَّ ،
أ َّن الوضع ّية االجتمـاعية الـمش ّخصة هي التي تـمثل األمر الذي يُـحتـكم إليه يف
خفي أو عىل سبيل الـمداورة ».
ذلك ،وإن ت ّم عىل نح ٍو ّ
[[[

ويف موضع آخر ،شكّك تيزيني يف إعجاز القرآن مك ّر ًرا أقوال املسترشقني ،يقول
اإلسالمي
تيزيني« :نشكّك برتجيح حاسم يف التص ّور الذي نشأ يف سياق بروز الفكر
ّ
وتبلوره الحقًا بعد محمد ،والذي يرى اإلعجاز يكمن يف أحد أوجهه الكربى يف أن
محم ًدا مل يكتب ومل يقرأ ،أي :يف أنّه كان أم ًّيا ».
هذا كالم تيزيني ،وهو مشاب ٌه لكالم املسترشق مونتغمري وات (-1909
التقليدي يقول بأ ّن محم ًدا مل يكن يقرأ وال
2006م) ،يقول وات« :إ ّن اإلسالم
ّ
مم يرتاب فيه الباحث الغر ّيب الحديث؛ ألنّه قد يقال
يكتب ،ولكن هذا ال ّزعم ّ
لتأكيد االعتقاد بأن إخراجه للقرآن كان معج ًزا ،وبالعكس لقد كان كث ٌري من املك ّيني
[[[

القرآين أمام إشكاليّة البنية والقراءة ،دار الينابيع ،دمشق – 1997م ،ص.363
ّ
النص
[[[ -تيزيني ،طيّبّ ،
[[[ -م.ن ،ص.295
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يقرؤون ويكتبون ،ولذلك يفرتض أن تاج ًرا ناج ًحا كمحمد ال ب ّد أن يكون قد عرف
شيئًا من هذه الفنون ».
[[[

وسيتبي
مم تق ّدم وغريه هو إثبات تأريخ ّية القرآن،
إ َّن هدف ط ّيب تيزيني ّ
ّ
اقي
الكالم أكرث حول تطبيقاته يف الفصل الثالث إن شاء الله ،واملتعلّق باألثر االسترش ّ
تيزيني.
يف فهم الحداث ّيني ملباحث تأريخ القرآن وعلومه ومنهم ط ّيب
ّ

[[[ -وات ،مونتغمري ،محمد يف مكّة ،تعريب :شعبان بركات ،منشورات املكتبة العرصيّة ،بريوت – بدون تأريخ ،ص.43
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المبحث الثاني

ّ
احلداثيني يف فهم القرآن الكريم
نقد األسس املعتمدة لدى
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :أرخنة القرآن الكريم
املطلب الثاين :أنسنة القرآن الكريم
املطلب الثالث :عقلنة القرآن الكريم

متهيد
تبي يف املبحث السابق فهم الحداث ّيني للقرآن الكريم ،وسنكمل البحث يف
ّ
النظري يف هذا املبحث من خالل استخالص األسس الحداث ّية لفهم ال ّن ّص
الجانب
ّ
القرآ ّين؛ إذ ال ميكن الحديث عن تلقّي القرآن الكريم وفهمه من املعارصين دون
يؤسس ألغلب القراءات
بيان األسس الحداث ّية للفهم؛ وذلك أل َّن مفهوم الحداثة ّ
للنص القرآ ّين.
املعارصة ّ
الديني
إ َّن توظيف الحداث ّيني لتلك املناهج الغرب ّية املستعملة يف دراسة ال ّن ّص
ّ
ك ّون عندهم رؤي ًة تابع ًة لتلك املناهج ،وهذه الرؤية بعيدة عن الرؤية اإلسالم ّية،
بل هي امتداد للمركزيّة الغرب ّية.
إ َّن رؤية الحداث ّيني تقوم عىل مجموع ٍة من األسس ،سعى الحداث ُّيون لتثبيتها
قبل الدخول يف عملية فهم ال ّن ّص القرآ ّين ،أ ّول تلك األسس :أرخنة ال ّن ّص القرآ ّين،
وثانيها :أنسنة ال ّن ّص القرآ ّين ،وثالثها :عقلنة ال ّن ّص القرآ ّين  ،وسيتكفّل هذا املبحث
ببيانها عرب املطالب اآلتية:
[[[

* املطلب األ ّول :أرخنة القرآن الكريم

متهيد

الديني
شكّلت التأريخ ّية املقولة األساس ّية للفكر الغر ّيب يف إقصاء املوروث
ّ
واستبداله مبعرفة جديدة ،وم ّرت التأريخ ّية عند الغرب مبراحل تط ّور امت ّدت إىل
قرون ،وطوال تلك القرون تشكّلت آل ّياتها املنهج ّية وتأسيساتها املعرف ّية الفلسف ّية
وصول ملرحلة الفلسفة الحديثة  ،ومن خالل تت ّبع تلك املراحل نجد أ َّن املفهوم
ً
[[[

[[[ -ظ :عبد الرحمن ،طه ،روح الحداثة :املدخل إىل تأسيس الحداثة اإلسالم ّية ،منشورات املركز الثقايف العريب ،الطبعة األوىل،
املغرب – 2006م ،ص.194-178
[[[ -لإلطالع عىل التط ّور التأريخي ملفهوم التاريخية ظ :الالند ،أندريه ،موسوعة الالند الفلسفية ،م.س ،ج ،2ص561؛ ظ :صليبا،
جميل ،املعجم الفلسفي ،منشورات ذوي القرىب ،مطبعة :سليامن زاده ،الطبعة األوىل ،بدون مكان – 1385هــ ،ج ،1ص229؛
ظ :وهبة ،مراد ،املعجم الفلسفي ،مكتبة األرسة ،بدون مكان –2016م ،ص155-154؛ ظ :برتراند رسل ،حكمة الغرب ،،ترجمة:
فؤاد زكريا ،من إصدارات املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت 1983-م ،ج ،1ص .234ظ :برتراند رسل ،تاريخ
الفلسفة الغربيّة ،ترجمة :زيك نجيب محفوظ ،الهيئة العامة املرصية للكتاب ،القاهرة – 2010م ،ص .264ظ :سبيال ،محمد،
مدارات الحداثة ،م.س ،ص.128
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الحدا ّيث للتأريخ ّية الغرب ّية انتهى إىل نتيجتني ،األوىل :نفي وجود الحقيقة املتعالية
واملطلقة ،والثانية :القطيعة املعرف ّية مع تراث املايض ،فالتأريخ ّية عند الغرب
رشط الحداثة ،والحداثة نتاج التأريخ ّية  ،وجرى تداول هذا املفهوم يف الغرب
واإلسالمي عن طريق القراءة
بشكل واسع ،ثم انتقل هذا املفهوم إىل الفكر العر ّيب
ّ
الحداث ّية املعارصة.
اإلسالمي
قام الحداثيون العرب واملسلمني بتطبيق التأريخ ّية الغرب ّية عىل الرتاث
ّ
من أجل إعادة النظر يف هذا املفهوم الغر ّيب للتأريخ ّية ،وهذا ما أكّد عليها مح ّمد
ّ
الحدايث برفض سلطة ال ّن ّص .
أركون  .وهذه القطيعة املعرف ّية يع ّب عنها الفكر
«وبعد أن قىض املفهوم الحدا ّيث للتأريخيّة عىل مبدأ الحقيقة املطلقة واملتعالية،
أصبحت مه ّمة املنهجيّة التأريخيّة هي تأسيس منهج يف النظر والتأويل والتساؤل
املفتوح املتش ّعب املستم ّر وحسب .فليس ه ّمها بناء الحقائق أو الكشف عنها ،بل
رصد اإلشكاالت وصياغتها ».
[[[

[[[

[[[

[[[

إ َّن األساس األ ّول الذي سعى الحداث ّيون لتأسيسه هو إثبات التأريخ ّية؛ أل َّن
إثباتها يؤ ّدي إىل النسب ّية ونفي الحقيقة املطلقة ،ومن ث َّم ميكنهم البدء بالقراءة
اإلسالمي هو القرآن الكريم ،فكان أ ّول ما
النقديّة للرتاث ،ومبا أ َّن مركز الرتاث
ّ
ولعل الفكر الحدا ّيث ينظر
اشتغل الحداث ّيون عىل إثبات تأريخ ّيته هو ال ّن ّص القرآ ّينَّ ،
إىل التأريخ ّية عىل أنَّها األساس األقوى الذي يستندون عليه يف القول برضورة فهم
رصا.
القرآن الكريم ً
فهم حداث ًّيا معا ً

أ ّو ًل :حقيقة التأريخ ّية

إ َّن مصطلحات (التأريخ ّية ،األرخنة ،التاريخان ّية ،النزعة التأريخ ّية) تعود بنا
يعب عن رؤي ٍة فلسف ّي ٍة ويتجاوز املعنى الشائع ،وهذه
إىل مصطلح التأريخ ،وهو ّ
[[[ -ظ :كيحل ،مصطفى ،األنسنة والتأويل يف فكر محمد أركون ،م.س ،ص.264
[[[ -ظ :أركون ،محمد ،نقد العقل اإلسالمي ،م.س ،ص.135
[[[ -ظ :الجابري ،محمد عابد ،بنية العقل العريب ،م.س ،ص.125-113
[[[ -القرين ،محمد بن حجر ،موقف الفكر الحدايث العريب من أصول االستدالل يف اإلسالم ،م.س ،ص.127
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املفردة التي تحمل هذه الداللة تعود إىل أصل غري عر ّيب ،فهي ترجمة ملصطلح
(.)Historicism
تأريخي« ،فإ َّن ذلك يعني أ َّن ذلك اليشء له وجود
عندما يوصف اليشء بأنَّه
ّ
فعل وجو ًدا تأريخيًا يتح ّدد بالزمان واملكان ،وليس مج ّرد
حقيقي ،أي أنَّه وجد ً
أسطوري ،والتأريخ ّية هنا هي إحدى املقوالت التي ارتبطت
ايض أو
ّ
وجود افرت ّ
بالتق ّدم باعتبارها وصفًا للحضارة املاديّة ».
[[[

«فالتأريخ والتأريخ ّية هي من العناوين والصفات التي إذا أضيفت إىل يشء
آخر ،فإنَّها كناية عن زمان ّية ذلك اليشء وعرض ّيته ،من حيث إنَّه وليد ظروف
وأوضاع معيّنة ،وأثره وفاعليّته تكون ضمن تلك الظروف .أ ّما يف غري تلك الظروف
واألوضاع واألزمان األخرى ،فإ ّما أن ال يكون له أثر وفاعل ّية البتّة ،وإما أ ْن يفتقد
فاعل ّيته يف زمانه وتتح ّول ماهيته إىل ماه ّية أخرى مختلفة ».
ومن هذا الكالم املتق ّدم ،نفهم مراد القائلني بالتأريخ ّية بأ َّن القرآن الكريم نتج
لظروف مع ّينة ،ولذا فإ َّن الدين أو بعض تعاليمه ذات زمن مح ّدد.
النص
ومنه يتّضح سبب تأكيد الحداث ّيني عىل رضورة توظيف التأريخ ّية يف فهم ّ
القرآ ّين؛ إذ أكّ َّد هشام جعيط عىل مركزيّة التأريخيّة بقوله« :إ َّن أه ّم يشء أىت به
العلم الحديث بخصوص القرآن هو تورخته ،إ َّن هذه التورخة تُ ِعني كث ًريا عىل فهم
تط ّور املعاين التي أتت بها الدعوة املح ّمدية ».
[[[

[[[

شبسرتي إ َّن عمل ّية فهم النصوص الدين ّية يجب أن
ويقول الحدا ّيث اإليرا ّين
ّ
تأريخي ،وإذا
التأريخي« ،وأساس ذلك أل ّن اإلنسان موجود
تفهم وفق السياق
ّ
ّ
فكل معارفه تأريخ ّية ،ومعنى قولنا :إنّه موجود
كان اإلنسان موجو ًدا تأريخ ًّيا ّ
[[[ -الرشيف ،عادل محمد ،تاريخية النص الديني ،مؤسسة الدليل للدراسات والبحوث العقديّة ،الطبعة األوىل ،كربالء –
2019م ،ص.21
[[[ -م.ن ،ص.24-23
[[[ -جعيط ،هشام ،تاريخية الدعوة املحمدية يف مكة ،دار الطليعة ،بريوت – بدون تأريخ  ،ص185؛ أركون ،محمد ،تاريخية
الفكر العريب اإلسالمي ،م.س ،ص.229
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تأريخي :أ َّن اإلنسان يتحقّق بوجود املايض ،ويتّخذ الحارض معناه عرب وجود املايض
ّ
واملستقبل ،فتكون معرفته تأريخ ّية ».
النص هو أ َّن كل قول أو كتابة تظهر يف ظروف
ويضيف« :معنى تأريخ ّية مفهوم ّ
تأريخ ّية مع ّينة ...فإ َّن إفادته للمعنى مرشوطة بتلك الظروف وذلك العامل ...فلو أ َّن
يتغي وال يكون ثابتًا ،وإ َّن
تلك الظروف والعامل
تغي ،فإ َّن ذلك املعنى ّ
التأريخي قد ّ
ّ
النص املكتوب سيكون له معنى آخر ».
ذلك القول أو ّ
ويبي مرتجم كتب أركون (هاشم صالح) مفهوم التأريخ ّية بقوله« :نقصد
ّ
باألرخنة هنا الكشف عن تأريخ ّية الخطاب القرآ ّين عن طريق ربطه بالبيئة
التأريخي
الجغراف ّية والطبيع ّية والبرشيّة لقبائل شبه الجزيرة العربية ...والبحث
ّ
يثبت أ َّن القرآن مرتبط بظروف عرصه وبيئته ،فألفاظه ومرجع ّياته الجغراف ّية
والتأريخ ّية ّ
تدل عىل ذلك ».
كلم الحداث ّيني حول تأريخ ّية ال ّن ّص القرآ ّين ،أنّهم ال يحاولون
مم تق ّدم من ّ
ويتبي ّ
ّ
تطبيق التأريخ ّية عىل التفاسري البرشيّة التي مورست عىل ال ّن ّص القرآ ّين ،بل عىل
ال ّن ّص القرآ ّين نفسه ،والبحث يف كيف ّية تشكّله.
[[[

[[[

[[[

بشكل واضح هو محمد
ّ
إ َّن أ ّول من تح ّدث من الحداث ّيني عن تأريخ ّية القرآن
أركون ،إذ قال« :أريد لقراءيت هذه أن تطرح مشكلة مل تطرح عمليًّا قط بهذا
اإلسالمي أال وهي تأريخ ّية القرآن ،وتأريخ ّية ارتباطه بلحظة
الشكل من قبل الفكر
ّ
ّ
زمن ّية وتأريخ ّية مع ّينة ،حيث كان العقل ميارس آل ّيته وعمله بطريقة مح ّددة ».
ويضيف أركون «وهذه األرخنة سوف تكون نقطة االنطالق إلعادة تحديد
واحتامل الالهوتيّة للوحي ».
ً
املكانة اللغويّة ،والدالليّة ،واالنرثوبولوجيّة
[[[

[[[

[[[ -شبسرتي ،محمد مجتهد ،مدخل إىل علم الكالم الجديد ،دار الهادي ،الطبعة األوىل ،بريوت  ،2000-ص.144-143
[[[ -شبسرتي ،محمد مجتهد ،القراءة النبويّة للعامل ،مجلة قضايا إسالميّة معارصة ،العدد الــ( ،)60-59بغداد –  ،2014ص.298-297
[[[ -هاشم صالح معلقًا عىل كتاب أركون ،القرآن من التفسري املوروث إىل نقد الخطاب الديني ،ص.21-14
[[[ -أركون ،الفكر اإلسالمي قراءة علمية ،م.س ،ص.212
[[[ -أركون ،قضايا يف نقد العقل الديني ،م.س ،ص.53
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وتع ّددت املداخل إىل القول بتأريخ ّية ال ّن ّص القرآ ّين بني الحداث ّيني ،فأركون
تعلّق مبباحث علوم القرآن إلثبات التأريخيّة ،كالقول بال ّنسخ ،وأسباب النزول،
والقراءات .
[[[

يف كالم محمد أركون عن التأريخ ّية نلمس إعجابًا وتأث ّ ًرا بعمل املسترشقة
يل املحسوس عىل إمكان ّية تحقيق
جاكلني شايب ،فكتابها بنظره «يق ّدم املثل العم ّ
طفرة نوع ّية ،ابستامئ ّية وإبستمولوج ّية ،يف الكتابة التأريخ ّية عن القرآن ».
[[[

ويؤكّد هذا اإلعجاب يف مؤلّف آخر بقوله« :وسوف أغتنم فرصة صدور كتاب
زميلتي جاكلني شايب ليك أقوم بهذا العمل ،فقد أصدرت يف العام املايض كتابًا
رب القبائل إسالم محمد  ...وحاولت أن تقرأ بطريق ٍة تأريخيّ ٍة محضة
بعنوانّ :
املكّ ...إ َّن تطبيق التأريخ ّية املحضة عىل الكالم
وصارمة ما كانت دعته بالقرآن ّ
ومؤس ًسا أل ّمة واسعة من املؤمنني أقصد أمة املسلمني ،ميثّل
الذي أصبح ًّ
نصا مق ّد ًسا ّ
تح ّديًا معرف ًّيا ».
[[[

[[[

التأريخي
ثم يضيف« :إ َّن املثقّفني املغاربة املعروفني بانفتاحهم عىل النقد
ّ
كل النتائج والدروس الناتجة عن املكتسبات اإليجاب ّية
الحديث مل يستخلصوا بعد ّ
لهذه األبحاث االسترشاق ّية الكربى » ،فهو يدعو إىل االستفادة من منجزات
املسترشقة شايب والتي تعتقد بأرخنة ال ّن ّص القرآ ّين ،أي ارتباطه بالقرن السابع
امليالدي ،وبيئة شبه الجزيرة العرب ّية .
ّ
ثم يستمر أركون يف مدح املسترشقني ،وبيان دورهم يف تفسري القرآن يف ضوء
[[[

[[[

القرآين من تهافت القراءة إىل أفق التدبر ،منشورات وزارة األوقاف ،بدون مكان – 2010م،
ّ
[[[ -ظ :الريسوين ،قطب ،ال ّنص
ص.244-236
[[[ -أركون ،محمد ،الفكر األصويل واستحالة التأصيل ،م.س ،ص.50-49
القرآين حصلت حتى اآلن.
ّ
[[[ -ميثّل هذا الكتاب أكرب عملية أرخنة للنص
[[[ -أركون ،قضايا يف نقد العقل الديني ،م.س ،ص.54
الديني ،م.س ،ص.54
[[[ -أركون ،محمد ،قضايا يف نقد العقل
ّ
[[[ -ظ :م.ن ،ص.50
100

ّ ن ف
� ي� فهم القرآن الكريم
نقد األسس المعتمدة لدى الحداثي ي

يظل
كنص ّ
املناهج الحديثة،
وبخاصة التأريخ ّية ،يقول« :ولكننا نعلم أ ّن القرآن ّ
ّ
تخص ًصا وتب ّح ًرا
مستغلقًا وغري مفهوم حتى بالنسبة للمؤ ّرخني أو املثقّفني األكرث ّ
يف العلم فام بالك بجمهور املؤمنني! ...وال أحد يفكّر يف رشحه أو تفسريه يف ضوء
املناهج الحديثة من أجل تقريبه من األذهان والعقول ،ولكن ها هو اإلنقاذ يجيء
م ّرة أخرى من الغرب ال من الرشق ،من البيئات األكادمي ّية االسترشاق ّية ،ال من
البيئات األكادمي ّية العرب ّية أو اإلسالم ّية ،لقد جاءت هذه املبادرة العلم ّية التي طال
انتظارها من جامعة تورنتو يف كندا وهكذا ابتدأ مرشوع انسكلوبيديا القرآن أو
املوسوعة القرآن ّية ».
لكل كلمة من
إ َّن هذا املرشوع الذي أشاد به أركون يهدف لدراسة تأريخ ّية ّ
كل كلمة وعالقتها بالزمان واملكان ،وهو «سيلقي
كلامت القرآن ،ومعرفة جذور ّ
أضواء تأريخ ّية رائعة عىل ال ّن ّص القرآ ّين ».
النص
أ ّما نرص حامد أبو زيد ،فتبتني رؤيته عىل أ َّن التص ّور
التقليدي يفصل ّ
ّ
نصاً لغويًا ونتا ًجا ثقافيًا وتاريخيًا ،ويُح ِّوله إىل أمر
القرآ ّين عن طبيعته بوصفه ّ
القرآين يؤ ّدي -بحسب
ّ
للنص
التأريخي
مق َّدس وروحا ّين  ،وتجاهل البعد
واللغوي ّ
ّ
ّ
النص ،ومن ث َّم فهو يق ّدم رؤية عرصيّة
زعمه -إىل عدم الفهم
العلمي لدالالت هذا ّ
ّ
لفهم مضمون القرآن تنسجم مع طبيعة لغة عرص القارئ وثقافته وهذا يت ّم
التاريخي هو تاريخيّة املفاهيم مبعنى أ َّن
وفق البعد التاريخي ،ومراده من البعد
ّ
تأريخي بسبب تأريخ ّية اللغة املستعملة يف
النص القرآ ّين ومفهومه هو
مضمون ّ
ّ
الخارجي والثقا ّيف لعرص النزول .
الوحي ،وهي ممتزجة بالواقع
ّ
إ َّن نقطة ارتكاز أبو زيد يف استدالله عىل تأريخ ّية ال ّن ّص القرآ ّين هو اللغة
ونظامها الدال ّيل من جهة ،وعالقتها بالثقافة من جهة أخرى ،يقول« :إذا كانت
[[[

[[[

[[[

[[[

الديني ،م.س ،ص.60-59
[[[ -أركون ،محمد ،قضايا يف نقد العقل
ّ
[[[ -م.ن ،ص.60
[[[ -أركون ،محمد ،نقد الخطاب الديني ،م.س ،ص.198
[[[ -ظ :أبو زيد ،نرص حامد ،نقد الخطاب الديني ،م.س ،ص.83-82
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ال ّنصوص الدين ّية نصوصاً برشيّة بحكم انتامئها للغة والثقافة يف فرتة تأريخ ّية
مح ّددة ،هي فرتة تشكّلها وإنتاجها ،فهي بالرضورة نصوص تأريخ ّية مبعنى أ َّن
اللغوي الثقا ّيف الذي تُع ّد جز ًءا منه ،من هذه الزاوية
داللتها ال تنفك عن النظام
ّ
متثّل اللغة ومحيطها الثقا ّيف مرجع التفسري والتأويل ».
(نتاج ثقا ّيف) ،وعىل هذا
وميكن تلخيص رأي أيب زيد بـ«أنَّه يرى أ َّن القرآن
ٌ
األساس يكون (مفهوم القرآن) مفهو ًما تأريخ ًّيا ،وعليه يجب تفسريه انطالقًا من
هذه الحقيقة .إ ّن الدالالت اللغويّة املوجودة يف القرآن لها قابل ّية االنضواء تحت
للمفس إمكان أن يُعيد صياغتها طبقًا
دائرة (التأويل الخالّق) ،األمر الذي يتيح
ِّ
للواقعيات االجتامع ّية واللغويّة لعرصه ».
يسعى أبو زيد يف توظيفه للتأريخ ّية إىل الحصول عىل نتائج تختلف عن النتائج
التي يق ّدمها ما يس ّميه بـ (الخطاب الديني) ،وهذه النتائج ميكن ع ّدها أهدافًا
تغي داللة
لتأريخ ّية القرآن ،وأه ّم تلك النتائج :رضورة التفكيك بني املعنى واملغزىّ ،
النص وعدم ثبات معنى النصوص.
ّ
[[[

[[[

الديني
يقول يف هذا الصدد« :ليس معنى القول بتأريخيّة الداللة تثبيت املعنى
ّ
املرجعي للتفسري والتأويل-
عند مرحلة تشكّل النصوص ،ذلك أ َّن اللغة -اإلطار
ّ
ليست ساكنة ثابتة ،بل تتح ّرك وتتط ّور مع الثقافة والواقع ».
إ َّن بداية عمل الحداث ّيني إلثبات تأريخ ّية القرآن الكريم يبدأ من البحث يف
«كيف ّية تشكّله أل ّول مرة ،وضمن أي ظروف ،وما عالقته بالظروف التأريخ ّية التي
القرآين منتج
ّ
ظهر فيها » ،وهو ما بحثه نرص حامد أبو زيد ،وانتهى إىل أ َّن ال ّن ّص
ثقا ّيف .
[[[

[[[

[[[

[[[ -ظ :أبو زيد ،نرص حامد ،نقد الخطاب الديني ،م.س ،ص.198
[[[ -واعظي ،أحمد ،تأريخيّة القرآن عند نرص حامد أبو زيد ،مجلة نصوص معارصة ،العدد .27
[[[ -أبو زيد ،نرص حامد ،نقد الخطاب الديني ،م.س ،ص.198
[[[ -أركون ،محمد ،القرآن من التفسري املوروث إىل نقد الخطاب الديني ،م.س ،ص.53
[[[ -ظ :أبو زيد ،نرص حامد ،مفهوم النص ،م.س ،ص.25-24
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الهدف والغاية« :وإ ّن الغاية من تأويل القرآن يجب أن تقوم عىل فهم (املغزى)،
دون (املعنى) املتعلِّق بعرص النزول .يرتتَّب عىل هذه النظريّة أ ْن تكون هناك يف
واللغوي املعارص ،ويجب اعتبارها
القرآن أجزاء ال ميكن تطبيقها عىل الواقع الثقا ّيف
ّ
مج َّرد (شواهد تاريخيّة)».

ثان ًيا :مآالت القول بالتأريخ ّية

إ َّن القول بتأريخ ّية القرآن الكريم ترتتّب عليه مجموعة لوازم باطلة ،أه ّمها:

 .1من أبرز النتائج املرتتبة عىل القول بالتأريخيّة هي القول بأ َّن األحكام التي
نزل بها القرآن الكريم قابلة للخطأ ،وهذا يعني عدم قطعيّة األحكام التي جاء بها،
النص القرآ ّين مرجعيّته يف فهم الحقائق ،وهذا بدوره يقود إىل القول
ومن ث ّم يفقد ّ
مم ين ّزل هذه النصوص اإللهيّة إىل شواهد تأريخيّة.
بعدم قدسيّة ّ
النص القرآ ّينّ ،

للنص القرآ ّين؛
 .2إ َّن القول بالتأريخ ّية ممكن أن يؤ ّدي إىل نفي الفهم الصحيح ّ
النص ّإل من قبل من عاش يف تلك
أل َّن ّ
نص متأثر ببيئته ،وال ميكن فهم ذلك ّ
كل ّ
الفرتة التأريخ ّية.
كل الحقائق التي جاء بها القرآن الكريم
 .3بنا ًء عىل القول بالتأريخ ّية ،فإ َّن ّ
تبقى رهينة البيئة التي نزل بها وال ميكن تعميمها إىل البيئات األخرى ،ومن ث ّم
فالقول بالتأريخ ّية يعني نقض مسلّمة صالحية القرآن الكريم لكل زمان ومكان.
ثالثًا :نقد التأريخ ّية
أساسا يستند عليها
بعد أن تق ّدم الكالم فيام سبق عن التأريخيّة بع ّدها ً
الحداث ّيون يف فهمهم للقرآن الكريم وجب تقييم هذه النظريّة واإلشارة إىل أبرز
املالحظات عليها ،وهي كاآليت:

 .1نقد األسس املعرف ّية للتأريخ ّية

يرتكز الحداثيّون عىل مجموعة أسس ومبانٍ معرفيّة يحاولون من خاللها إثبات
تأريخ ّية القرآن الكريم ،وهي:
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العقائدي :إذ تب ّنى نرص حامد أبو زيد نظريّة (حدوث القرآن) التي قال
أ .األساس
ّ
اإللهي
ويعب نرص حامد أبو زيد بهذا الصدد بقوله بأنَّه إذا كان الكالم
بها املعتزلةّ ،
ّ
كل األفعال اإلله ّية أفعال تقع
فعل من أفعال الله تعاىل ،فإنَّه يع ّد ظاهرة تأريخ ّية ،أل َّن َّ
ً
يف العامل ويف الظروف الزمانيّة واملكانيّة ،فهي مخلوقة محدثة تأريخيّة ،والقرآن كذلك
اإللهي .
ظاهرة تأريخ ّية من حيث إنَّه واحد من تجلّيات الكالم
ّ
[[[

ويجاب عنه :إ َّن مسألة حدوث القرآن وقدمه من املسائل الخالف ّية بني املسلمني،
فقالت األشاعرة بقدم القرآن ،مبعنى أ َّن كالم الله هو إحدى صفاته الذات ّية ،بينام ذهب
املعتزلة إىل القول بحدوث القرآن ،أي :إ َّن التكلم من صفات الله الفعل ّية ،أ ّما اإلمام ّية
فقد كان أمئّة أهل البيت عليهم السالم يحذّرون أصحابهم من الخوض يف هذه املسألة؛
مم تحمل الجنبة العقائديّة ،والرأي املعتز ّيل هو الذي
ألنَّها تحوي عىل طابعٍ
سيايس أكرث ّ
ٍّ
تب ّناه نرص حامد أبو زيد ،واستند عليه كأساس معر ّيف للقول بتأريخ ّية القرآن الكريم.
والحقيقة أ َّن هناك فرقًا بني بحث الحدوث وال ِقدم وبني بحث تأث ّر القرآن بثقافة
عرص النزول ،وهذا البحث مل يت ّم التط ّرق له يف العصور السابقة ،وكان املعتزلة يع ّدون
القرآن كالم الله وأنَّه يف مأمن من تد ّخل العنارص غري اإللهيّة ،والقول بأنَّه حادث ال يلزم
منه القول مبا قاله نرص حامد أبو زيد .
[[[

اللغوي :ومل ّخص فكرة استناد الحداثيّني عىل هذا األساس ،هو قولهم إ َّن
ب .األساس
ّ
فالنص القرآ ّين ما دام يستم ّد مرجع ّيته من
هناك عالقة وثيقة وتا ّمة بني اللغة والثقافةّ ،
اللغة ،فهو يستم ّد مرجعيّته من الثقافة ،فهو منتج ثقا ّيف .
[[[

ويجاب عنه :بأ َّن تفسري الوحي بأنَّه مجموعة نصوص عرب ّية مستم ّدة من ثقافة
تأريخي ،لكن الوحي هو «حالة
جزيرة العرب ينتج منه القول إ َّن الوحي نتاج ظرف
ّ
إله ّية غيب ّية يدرك بها اإلنسان املعارف اإلله ّية الدالّة عىل سعادته الحقيق ّية ،فهذا
[[[ -أبو زيد ،نرص حامد ،النص السلطة الحقيقة ،م.س ،ص.75
[[[ -ظ :مجموعة مؤلّفني ،نرص حامد أبو زيد دراسة النظريات ونقدها ،م.س ،ص.76-75
[[[ -أبو زيد ،نرص حامد ،النص السلطة الحقيقة ،م.س ،ص.86
104

ّ ن ف
� ي� فهم القرآن الكريم
نقد األسس المعتمدة لدى الحداثي ي

اإلدراك والتلقّي من الغيب هو املس ّمى يف لسان القرآن بالوحي ».
[[[

كام أ َّن هذا القول بالعالقة بني اللغة والثقافة يلزم منه الدور الباطل؛ إذ إ َّن إدراك
اللغة يتوقّف عىل إدراك الثقافة السائدة يف ذلك العرص الذي تك ّونت فيه اللغة ،ومن
جهة أخرى فإ ّن إدراك الثقافة وفهمها متوقف عىل إدراك اللغة وفهمها .
[[[

ج .مباحث تأريخ القرآن وعلومه :أفاد بعض الحداثيّني من مباحث (أسباب النزول)
النص القرآ ّين ،فنوع الخطاب القرآ ّين يف
و (النسخ) و ّ ّ
(املك واملد ّين) يف القول بتأريخيّة ّ
مكّة يختلف عن نوع الخطاب يف املدينة وهذا يكشف عن تأريخ ّيته ،كام أ َّن الكثري من
السور لها ارتباط بأحداث ووقائع تأريخ ّية أو نزلت لحاجة رضوريّة ،وعىل هذا األساس
فهي تأريخيّة.
ويجاب عنه :بأ َّن الخصوصيات التي الحظها العلامء للتمييز بني اآليات امل ّكيّة
واملدنيّة ليست تا ّمة ِّ
لكل اآليات ،بل هي خصوصيّات جزئيّة إذ نجد بعض اآليات املدنيّة
فيها نوع من الش ّدة عىل أ َّن األغلب هو يف اآليات املك ّية وغري ذلك.
النص القرآ ّين نتاج ثقا ّيف ،أي:
 .2إ َّن األساس الذي يستند عليه أبو زيد هو القول بأ َّن ّ
التأريخي لعرص نزول الوحي.
إ َّن القرآن الكريم متأث ّر بالواقع
ّ
نص ينظر بشكل أو بآخر إىل الواقع الثقا ّيف واالجتامعي لعرصه،
أي ّ
وير ّد عليه :إ َّن ّ
الساموي ،إذ إنَّه ناظر إىل أحداث عرص النزول ثقافيًّا
النص
وهذا األمر موجود أيضً ا يف ّ
ّ
بالنص إىل جانب الكثري من العنارص األخرى
واجتامع ًّيا« ،فالتعاطي مع الواقع املحيط ّ
النص
النص بحثٌ  ،واعتبار الثقافة والواقع املحيط بوصفه املدخل الوحيد لفهم ّ
لفهم ّ
نص إنَّا هو يف األساس
بحث آخر » والثاين هو مراد أيب زيد ،فبحسب زعمه إ َّن َّ
كل ّ
النص،
انعكاس للعالقات الثقافيّة واملعتقدات السائدة يف املرحلة التأريخيّة لحدوث ّ
أي دليل،
وأ َّن ّ
النص ال ميكن أن يكون غري نتاج ثقايف لعرصه ،وهذا الرأي مل يُس ِّجل عليه ّ
[[[

اإلسالمي التابعة لجامعة املد ّرسني بقم املقدسة ،ج ،2ص.132
[[[ -الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،منشورات مؤسسة النرش
ّ
[[[ -ظ :عزيزي ،مصطفى ،تاريخيّة النص الديني ،عرض ونقد ،مجلة الدليل ،العدد العارش السنة الثالثة ،ص.168
[[[ -ظ :مجموعة مؤلّفني ،نرص حامد أبو زيد دراسة النظريات ونقدها ،م.س ،ص.70
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وكذلك فأبو زيد مل يح ّدد تأثري العنارص التأريخ ّية والثقاف ّية ،بل اكتفى بانتقاء بعض
األمثلة من قبيل السحر والحسد  ،كام أنَّه «ال يح ّدد معيا ًرا أسلوب ًّيا لتعيني حجم التأثري
النص والواقع » ،وأيضً ا فهو مل يذكر أيّة ضوابط ومعايري يف رأيه هذا لبيان
والتأث ّر بني ّ
منهجي ،فعىل سبيل املثال تعامل مع
مدى تأثري العنارص التأريخ ّية والثقاف ّية بشكل
ّ
املوضوع بانتقائ ّية ومبا يف ذلك اعتباره بعض املفاهيم القرآن ّية مج ّرد انعكاس للواقع
الثقا ّيف السائد يف عرص نزول الوحي ،لك ّنه مل يذكر السبب يف عدم انعكاس الكثري من
املفاهيم األخرى ومعتقدات عرب الجاهل ّية يف القرآن ،حيث اكتفى باإلشارة إىل جانب
النبي
منها مثل :الله ،والرب ،والعبادة ،معت ًربا إياها من معتقدات املجتمع الذي نشأ ّ
مح ّمد يف كنفه. 
[[[

[[[

[[[

لكل وجود يف
يل ،وهو أ َّن ّ
 .3إ َّن القول بتأريخ ّية الوحي يشتمل عىل محذور عق ّ
نشأة املادة مراتب وجوديّة أعىل وأسمى يف عامل املثال والعقل والوجود األسام ّيئ،
يل هناك للقرآن
ويت ّم التعبري عنها بتطابق عامل الوجود .وطبقًا لهذا املبنى العق ّ
بدوره مراتب ووجودات أسمى وأعىل ميكن تص ّورها ،وهي التي تشكّل الحقائق
كل فإ َّن اال ّدعاء القائل بأ َّن القرآن الكريم بأرسه عبارة
املتعالية للقرآن النازل .وعىل ّ
أي هويّة
عن منتج لألحداث والوقائع الثقاف ّية واالجتامع ّية لعرص النزول وليس له ّ
سابقة مخالف لرصيح العقل .
[[[

معي ال ميكن
 .4إ َّن هذه النظريّة تناقض نفسها بنفسها ،فهي بح ّد ذاتها وليدة واقع ّ
أن تتع ّداه ،ونشأت نتيجة لظروف زمان ّية ومكان ّية مع ّينة  ،فإذا كانت التأريخ ّية ت ّدعي
كل املفاهيم غري ثابتة ،فإ َّن مفهومها يبقى نسب ًّيا أيضً ا.
أ َّن ّ
[[[

[[[ -ظ :الواعظي ،أحمد ،تاريخية القرآن عند نرص حامد أبو زيد قراءة نقدية فاحصة ،مجلة نصوص معارصة2012 ،م العدد
السابع والعرشين ،ص.254-244
[[[ -مجموعة مؤلّفني ،نرص حامد أبو زيد دراسة النظريات ونقدها ،م.س ،ص.70
[[[ -ظ :سلسلة الالهوت املعارص دراسات نقديّة الصادرة عن املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجة ،ج ،6ص.580
[[[ -ظ :م.ن ،ص.223
[[[ -ظ :الرشيف ،عادل محمد ،تاريخية النص الديني ،م.س ،ص.75
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املطلب الثّاين :أنـسنة القرآن الكريم
أ ّو ًل :مفهوم األنسنة
ظهر مصطلح األنسنة بعد عرص النهضة األوروب ّية ،وكان هدف الغرب ّيني منها
كل نظرة الهوتيّة قروسطية ،صادرت كيان اإلنسان
إعالن «قطيعة حاسمة مع ّ
تحل
تأسيسا لفلسفة جديدة -لرؤية جديدةّ -
باسم اإلميان ،ومتثّل يف الوقت نفسه
ً
محل املركز من الوجود بعد أن كان من الوجود عىل هامشه » ،وهذا ما
اإلنسان ّ
سعى إليه الحداث ّيون العرب من القول بأنسنة القرآن الكريم.
النص القرآ ّين إىل آراء ثالثة :
لقد تن ّوعت آراء الحداث ّيني يف حقيقة هوية ّ
[[[

[[[

النص وإله ّية معناه ،وأبرز من قال بذلك من
الرأي األول :يقول ببرش ّية ّ
الحداث ّيني :نرص حامد أبوزيد ،ومحمد أركون ،وحسن حنفي ،وعبد املجيد الرش ّيف،
النبي األكرم
ومرادهم من برشيّة ّ
النص وإله ّية معناه ،أ َّن هناك معنى وصل إىل ّ
وهو قام بتبليغه بصياغته وألفاظه.
النص وإله ّية معنى األفعال اإلله ّية ،وقال به شبسرتي ،ومعنى
الرأي الثاين :برش ّية ّ
إلهي يراد تبليغه بعينه ،وإنَّ ا هي تجربة عاشها
كالمه أنَّه ليس هناك ّ
نص أو معنى ّ
النبي قاد ًرا عىل إبداع مثل هذه اآليات.
النبي ،وفيها تأثري من الله ليكون ّ
ّ
النص وخيال املعنى واستشعاره ،وهذه الرؤية تنفي
الرأي الثالث :برش ّية ّ
عمل ّية الوحي ،وأبرز من قال بها عبد الكريم رسوش وس ّيد القمني.
هذه اآلراء عىل اختالفها تص ّور لنا مفهوم أنسنة القرآن الكريم الذي أراده
برشي ،إ َّن القرآن الكريم بحسب كالم نرص
النص
الحداث ّيون ،وهي تتفق عىل أ َّن ّ
ّ
حامد أبو زيد:
[[[ -مصطفى ،كيحل ،األنسنة والتأويل يف فكر محمد أركون ،م.س ،ص.56
[[[ -ظ :الصغري ،عمّر عبد الرزاق ،األسس املنهجية للقراءة التأويلية املعارصة للنص القرآين دراسة نقدية ،أطروحة دكتوراه،
كلية الفقه جامعة الكوفة 2021م ص.64 – 61
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ديني ثابت من حيث منطوقه ،لك َّنه من حيث يتع ّرض له العقل اإلنسا ّين
ّ
«نص ّ
ويصبح مفهو ًما يفقد صفة الثبات ،إنَّه يتح ّرك وتتع ّدد داللته .إ َّن الثبات من صفات
نص مق ّدس من ناحية
املطلق املق ّدس ،أ ّما اإلنسا ّين فهو
متغي ،والقرآن ّ
نسبي ّ
ّ
واملتغي ،أي من جهة اإلنسان ويتح ّول إىل
بالنسبي
منطوقه ،لكنه يصبح مفهو ًما
ّ
ّ
النبي له
نص إنسا ّين (يتأنسن)ّ ...
ّ
النص من منذ لحظة نزوله األوىل -أي مع قراءة ّ
(نصا إنسان ًّيا) ،ألنّه تح ّول من
فهم ًّ
لحظة الوحي -تح ّول من كونه ًّ
(نصا إله ًّيا) وصار ً
للنص ميثّل أوىل مراحل حركة ال ّن ّص يف تفاعله
النبي ّ
التنزيل إىل التأويل .إ َّن فهم ّ
البرشي ».
بالعقل
ّ
[[[

فدافع أبو زيد للقول باألنسنة -بحسب الكالم املتق ّدم -هو إلمكان الحصول
النص القرآ ّين -بحسب زعمه-
للنص القرآ ّين ،وعدم القول ببرشيّة ّ
عىل فهم صحيح ّ
يؤ ّدي إىل عدم فهم دالالته ،وهذا يع ّد سب ًبا أساس ًّيا للقول باألنسنة.
ومن األسباب األخرى للقول باألنسنة هو أ َّن عدم القول بها مينع من تطبيق
النص القرآ ّين
النص القرآ ّين ،فالحداثيّون أرادوا إثبات أ َّن فهم ّ
املناهج الحديثة عىل ّ
فهم إنسان ًّيا غري مق ّدس ،ورفع عائق التقديس ميثّل الهدف
منذ لحظة نزوله يع ّد ً
األ ّول من تب ّني الحداث ّيني لألنسنة كأساس للفهم.
وسلك الحداثيون مسالك ع ّدة إلثبات األنسنة ،منها :
[[[

برشي،
نص
مم يُشعر املتلقّي أنّه يتعامل مع ّ
رفع عبارات التقديس والتعظيم ّ
ّ
الغيبي فيه.
وال حضور للجانب
ّ
النبوي) بدل (الخطاب
وكذلك وضع عبارات ومصطلحات جديدة كـ (الخطاب
ّ
اإللهي) ،ومصطلح (املدونة الكربى) بدل (القرآن الكريم).
ّ
وكذلك القول بأ َّن ال ّن ّص القرآ ّين ُمشكَّل من معتقدات وثقافات أخرى كالتوراة،
[[[ -أركون  ،محمد ،نقد الخطاب الديني ،م.س ،ص.100
القرآين من تهافت القراءة إىل أفق
ّ
[[[ -ظ :عبد الرحمن ،طه ،روح الحداثة ،م.س ،ص181 -178؛ ظ :الريسوين ،قطب ،ال ّنص
التدبر ،م.س ،ص.272-271
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نصا إله ًّيا ويجعله
يل  ،وهذا يبعده عن كونه ًّ
واإلنجيل ،والسجع ،والشعر الجاه ّ
نصا برشيًّا.
ًّ
[[[

ثان ًيا :مآالت األنسنة
إ َّن من النتائج الخطرية التي ترتتب عىل القول باألنسنة هي :نقض مفهوم
«بكل ما تعنيه اللغة من ارتباط بالزمان
نصا لغويًّا ّ
الوحي؛ وذلك يع ّد ال ّن ّص القرآ ّين ًّ
ميت إلينا
التأريخي
واملكان
واالجتامعي ،وما هو خارج عن اللغة وسابق عليها ال ّ
ّ
ّ
اإللهي خارج اللغة من شأنه أن يجذبنا
أي حديث عن الكالم
نحن البرش بصلةّ ،
ّ
.
شئنا أم أبينا -إىل دائرة الخرافة أو األسطورة »[[[

برشي،
نص
نصا لغويًّا كأي ّ
وبحسب الكالم املتق ّدم ،فإ َّن ال ّن ّص القرآ ّين يصبح ًّ
ّ
تك ّون يف ثقافة معيّنة ،وال ميكن فهمه إال بالرجوع إىل تلك الثقافة.
ويؤكّد عىل ذلك بقوله« :إ َّن ال ّنصوص الدين ّية ليست يف التحليل سوى نصوص
لغويّة ،مبعنى أنَّها تنتمي إىل بنية ثقاف ّية مح ّددة ،ت ّم إنتاجها طبقًا لقوانني تلك
الثقافة التي تع ّد اللغة نظامها الدال ّيل
املركزي » ،وهذا يؤ ّدي إىل انفتاح ال ّن ّص
ّ
القرآ ّين عىل تأويالت غري متناهية .
[[[

[[[

ومن نتائج القول باألنسنة :نفي الحقائق الثابتة لل ّن ّص القرآ ّين وفتح باب
النسبيّة ،ومنها عزل الوحي عن مصدريّته وربطه باملتلقّي .
[[[

وقد ل ّخص محمد أركون النتيجة التي يبتغيها من األنسنة ،إىل أمرين :
[[[

[[[ -ظ :أبو زيد ،نرص حامد ،مفهوم النص ،م.س ،ص.38
[[[ -أبو زيد ،نرص حامد ،النص ،السلطة ،الحقيقة ،م.س ،ص.92
[[[ -أبو زيد ،نرص حامد ،نقد الخطاب الديني ،م.س ،ص.203
[[[ -ظ :تيزيني ،طيب ،ال ّنص القرآين أمام إشكالية البنية والقراءة ،م.س ،ص.183
القرآين من تهافت القراءة إىل أفق التدبر ،م.س ،ص.277
ّ
[[[ -ظ :الريسوين ،قطب ،ال ّنص
اإلسالمي قراءة علميّة ،م.س ،ص.37
[[[ -ظ :أركون ،محمد ،الفكر
ّ
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كل العمل ّيات الثقاف ّية واملامرسات العمل ّية التي يندمج الكتاب
األ ّول :تأريخ ّية ّ
االجتامعي وميارس دوره فيه.
املق ّدس بواسطتها داخل الجسد
ّ
الثاين :سوسيولوجيا التلقي أو االستقبال ،أي الكيفية التي تتلقى بها الفئات
االجتامعية أو اإلثنية للرتاث.
النص إذا اندرج يف الحياة البرشيّة يفقد الكثري من سامته
ومعنى ذلك أ َّن ّ
النص القرآ ّين خاض ًعا للزمن  ،وهذا بدوره يقود إىل تعطيل
املطلقة ،وهذا يجعل ّ
األحكام الترشيع ّية .
[[[

ثالثًا :نقد األنسنة
برشي ،ومتّت
تبي يف بيان مفهوم األنسنة أ َّن أغلب الحداثيّني اتفقوا عىل أ َّن ّ
النص ّ
ّ .1
النبي صياغة نصوص القرآن
النبي ،وميكن أن نتسائل أنَّه لو أمكن ّ
صياغته من قبل ّ
وبخاصة
الكريم ألمكن قريش ذلك أيضً ا ،كونهم من البيئة الثقافية واالجتامعية نفسها،
ّ
مع تح ّديهم بالصياغة وليس فقط يف املعنى واملحتوى ،وهناك شواهد قرآن ّية كثرية ّ
تدل
النص ولغة البرش
عىل هذا األمر  ،وهذا التح ّدي ما كان ليتم لو كان االختالف بني لغة ّ
يف الرصانة مع بقاء الجنس ،وإمنا هو اختالف يف ماهية النظم البنيوية والداللية ومبادئ
لتغي اللفظ بتطور رسم
النبي ّ
التأليف وهو جوهر اإلعجاز ،وكذا لو كانت الصياغة من ّ
وتغي الرسم دليل عىل إله ّية اللفظ .
الكتابة ،يف حني أ َّن ثبوت اللفظ ّ
[[[

[[[

 .2إ َّن الفصل بني اللفظ واملعنى ،يثري جملة مشكالت يتعلّق بعضها بإمكانية فصل
املعنى عن اللفظ يف أي عمليّة تواصل حتى لو كانت بني الله والنبي ،فاللغة ليست
نظام تعبري فقط ،بل هي فضاء لتشكّل املعنى ،وال ميكن للمعنى أن يحرض يف الذهن
بدون لفظه أو عالمته ،وتظهر أهم ّية هذا الكالم حني نجد بعض وظائف الوحي القرآ ّين
األصويل دراسة تحليلية ونقدية مقارنة ملناهج التأويليّة املعارصة ،ص.260
ّ
[[[ -ظ :نقاز ،إسامعيل ،مناهج التأويل يف الفكر
[[[ -ظ :سورة البقرة23 ،؛ سورة يونس38 ،؛ سورة إبراهيم.4 ،
[[[ -ظ :الصغري ،عمّر عبد الرزاق ،األسس املنهجية للقراءة التأويلية املعارصة للنص القرآين دراسة نقدية ،أطروحة دكتوراه،
كلية الفقه جامعة الكوفة 2021م ص.101
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هي وظائف لغويّة تتعلّق ببنية وتركيبة اللفظ نفسه مهام كان املعنى الذي ّ
يدل عليه .
[[[

اإللهي بأنَّه نوع من الرشك ،
النبي مع القصد
ّ
 .3وصف أبو زيد تطابق فهم ّ
اإللهي ،وهذا الكالم
للنبي أن يدرك حقيقة القصد
النبي ّ
ّ
برشي ،وال ميكن ّ
ومن ث ّم فكالم ّ
النبي مكلّف من الله تعاىل بنقل رسالته بحذافريها وبالشكل الذي كُلّف
مردود أل َّن ّ
شخيص أو تأويل؛ أل َّن هذا هو
به من قبل صاحبها دون أي تغيري وبدون إقحام أي رأي
ّ
مقتىض النبوة الحقيقية ،وهكذا تقتيض الحكمة اإلله ّية ...إذ الرشك ميكن أن يُتص ّور
البديهي أ َّن كذا حالة مل تتحقق
مستقل عن الله ...ومن
ّ
فيام لو ا ّدعى حامل الرسالة أنَّه
ّ
مطلقًا يف رسالة خاتم األنبياء واملرسلني محمد. 
[[[

[[[

* املطلب الثّالث :عقلنة القرآن الكريم
أ ّو ًل :مفهوم العقلنة

أساسا ومبد ًءا من مبادئ املرشوع الحدا ّيث الغر ّيب ،وت ّم بثّ
شكّلت العقلنة ً
هذا املفهوم يف مجاالت الحياة كلها ،حتى ارتبطت «فكرة الحداثة ارتباطًا وثيقًا
والتخل عن إحداها يعني استبعاد األخرى » ،حتى وصل األمر إىل س ّد
ّ
بالعقلنة.
العقل مس ّد الوحي اإللهي من خالل دمج اإلنسان بالطبيعة ،وهو ما اصطلحوا
عليه بعقلنة الدين ،ومنه تولّدت ثنائية جدل ّية بني الوحي والعقل.
[[[

والحداثة العربيّة سعت إىل توظيف هذا املفهوم الغر ّيب ،وات ّخذت من العقل
النص القرآ ّين ،وحاولت إخضاع القرآن الكريم إىل املنهج ّية
املرتكز
األسايس يف فهم ّ
ّ
العقالنيّة ،دون مالحظة الظروف التي بسببها نشأت العقالنيّة الغربيّة ،ومدى
صالح ّية تطبيقها عىل القرآن الكريم ،وهذا أ ّدى إىل التزام الحداث ّيني العرب بنتائج
العقالنيّة الغربيّة ،والتي منها تغيري النظرة التقديسيّة إىل الوحي ،فكان هدف
الديني يف اإلسالم من التفسري إىل التلقّي ،دار الفارايب ،الطبعة األوىل ،بريوت – 2011م ،ص.77
النص
[[[ -قانصو ،وجيهّ ،
ّ
الديني ،م.س ،ص.64
[[[ -ظ :أبو زيد ،نرص حامد ،نقد الخطاب
ّ
[[[ -ظ :سلسلة الالهوت املعارص دراسات نقديّة الصادرة عن املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجة ،ج ،6ص.574-573
[[[ -تورين ،آالن ،نقد الحداثة ،م.س ،ص.16
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العقلنة الحداث ّية «رفع عائق الغيب ّية ،ويتمثّل هذا العائق يف اعتقاد أ ّن القرآن وحي
ورد عن عامل الغيب ».
[[[

وتتم عمل ّية العقلنة بأمور ،منها:
ّ
1.1نقد علوم القرآن؛ إذ يعتقد نرص حامد أبو زيد أ َّن علوم القرآن متنع الحقائق،
وترصفنا عن الرجوع إىل نفس ال ّن ّص القرآ ّين .
[[[

2.2تطبيق مناهج علوم األديان عىل ال ّن ّص القرآ ّين ،كعلم مقارنة األديان ،وتأريخ
التفسري ،وتأريخ الالهوت .
[[[

3.3تطبيق مناهج علوم اإلنسان واملجتمع ،كاللسانيات ،والسيميائ ّيات ،وعلم التأريخ،
وعلم االجتامع ،وعلم النفس ،وغريها من العلوم املق ّررة يف هذا املجال .
[[[

4.4وكذلك تتم العقلنة من خالل االستعانة بالنظريّات النقديّة الغرب ّية ،كالبنيويّة،
والتأويل ّية ،والتفكيك ّية .
[[[

املاركيس،
5.5ومنها االستعانة باملنهج
وبخاصة عند أيب زيد .
ّ
ّ
[[[

ووضع شبسرتي تسعة مستويات ومراتب للفهم التفسريي العقال ّيئ ،وقبل
التفسريي العقال ّين للمكتوب يتك ّون عىل هيئة مسار
بيانها أشار إىل «أ َّن الفهم
ّ
ميكن توضيح مستوياته ومراتبه املختلفة ...وإ َّن بعض هذه املستويات واملراتب
يرتبط بالحقائق الفيزيق ّية ،وبعضها يرتبط بذهن املتف ّهم وبعضها يرتبط بالقواعد
[[[ -عبد الرحمن ،طه ،روح الحداثة ،م.س ،ص.181
[[[ -ظ :أبو زيد ،نرص حامد ،مفهوم النص ،م.س ،ص.12
القرآين من تهافت القراءة إىل أفق
ّ
[[[ -ظ :عبد الرحمن ،طه ،روح الحداثة ،م.س ،ص182-181؛ ظ :الريسوين ،قطب ،ال ّنص
التدبر ،م.س ،ص.280 -279
[[[ -ظ :م.ن ،ص.281
[[[ -ظ :م.ن ،ص.282
[[[ -ظ :أبو زيد ،نرص حامد ،مفهوم النص ،م.س ،ص72؛ ظ :أبو زيد ،نرص حامد ،ال ّنص والسلطة والحقيقة ،م.س ،ص.61
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والتعاقد يف الحياة االجتامع ّية والظروف الخارج ّية الحاصلة منها ،التي يعيشها
املتكلّم واملخاطب عىل السواء ».
[[[

التفسريي العقال ّين ،وبيان إيجازه :
ثم أوجز القول يف مستويات الفهم
ّ
[[[

1.1الفهم اإلدرايك لجملة أو جمل مرتابطة.
مثل عىل الورقة يشكّل سلسلة من العالمات
2.2فهم ما يُسمع أو يُرى بالعني ً
ذات الداللة.
3.3إ َّن ما يفهم بوصفه من العالمات إنّ ا هو عالمة من اللغة اإلنسان ّية ،وهي
عالمات تَوافق الناس عىل استعاملها للتواصل فيام بينهم.
4.4فهم هذه العالمات ميثّل منوذ ًجا عن اللغة البرشيّة كالعرب ّية والفارس ّية ،فالذي
يسمعه الشخص ميثّل كال ًما بتلك اللغة.
5.5وهي مرحلة علم دالالت األلفاظ وتط ّورها ،وتربز فيها مرحلة فهم املعنى.
6.6إ ّن الفهم ال يت ّم بسهولة دو ًما ،فإذا ابتىل السامع بعدم الفهم وجب القيام
بج ّد للحصول عىل الفهم.
7.7وهي مرحلة فهم الجزئ ّيات؛ إذ يف بعض األحيان يكون الرتكيز عىل الكل ّيات
دون الجزئ ّيات.
كل متكلّم يقوم بالعديد من األفعال أثناء كالمه،
8.8فهم ( ِف ْعل) قائل الكالم؛ إذ ّ
وهذا الفعل يع ّد من أجزاء فهم الكالم.
تحريري وإ ْن كان إطار
يل من قول شفهي أو
ّ
9.9مرحلة الفهم عىل املستوى العم ّ
الكالم ال ّ
يدل عليه.
[[[ -شبسرتي ،محمد مجتهد ،القراءة النبويّة للعامل ،مجلة قضايا إسالميّة معارصة ،العدد الــ ( ،)58-57بريوت – 2014م ،ص.342
[[[ -شبسرتي ،محمد مجتهد ،القراءة النبويّة للعامل ،مجلة قضايا إسالميّة معارصة ،العدد الــ ( ،)58-57بريوت ،ص.346 - 343
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الديني
أي نقد حقيقي للعقل
1.1تغيري مفهوم الوحي :يقول أركون« :لك ّننا نعتقد أ ّن َّ
ّ
كل مصادر املعقول ّية والتفكري التي ت ُق ّدمها لنا علوم
ينبغي أن يتمثّل يف استخدام ّ
الفكري » ،ويقول
اإلنسان واملجتمع من أجل زحزحة إشكال ّية الوحي من النظام
ّ
يف موضع آخر« :نحن نهدف من خالل هذه الدراسة إىل زحزحة مفهوم الوحي
وتجاوزه » ،وباإلضافة إىل تغيري مفهوم الوحي سعى الحداث ّيون إىل عزله عن إطاره
العام وعقلنته ،وذلك بإبعاد الجانب الغيبي عنه.
[[[

[[[

النص القرآ ّين وربطه بالواقع ،وإلغاء القداسة عنه.
2.2إزالة صفة التعايل عن ّ
3.3ومن مآالتها أيضً ا التسوية بني القرآن وغريه من الكتب املق ّدسة ،ويعني ذلك :أ ّن
كل ما يجري عىل التوراة واإلنجيل يجري عىل القرآن كالتحريف  ،ويؤكّد أبو زيد
ّ
كل الخطابات تتساوى من حيث هي خطابات ،وليس
عىل هذا املعنى بقوله« :إ ّن ّ
من حق واحد منها أن يزعم امتالك الحقيقة؛ ألنّه حني يفعل ذلك ،يحكم عىل
نفسه بأنّه خطاب زائف ».
[[[

[[[

4.4ومن املآالت األخرى للقول بعقلنة ال ّن ّص القرآ ّين ،عدم اتّساق نصوصه ،مبعنى أ َّن
املنطقي ،وهذا يؤدي إىل
سور القرآن وآياته وردت برتتيب يخلو من االتساق
ّ
تناقضات يف فهم مقاصد القرآن الكريم.
النص
5.5ومنها :غلبة االستعارة يف ال ّن ّص القرآ ّين عىل األدلة والرباهني؛ أل َّن عقل هذا ّ
األسطوري من العقل االستدال ّيل.
أقرب إىل العقل
ّ
 6.6ومنها :تجاوز اآليات الصادمة للعقل ،وع ّدها شواهد تأريخ ّية ت ّم تجاوزها .
[[[

[[[ -من التفسري املوروث إىل تحليل الخطاب الديني ،م.س ،ص.58
[[[ -م.ن ،ص.76
القرآين من تهافت القراءة إىل أفق التدبر ،م.س ،ص.284
ّ
[[[ -ظ :الريسوين ،قطب ،ال ّنص
[[[ -أركون ،النص ،السلطة ،الحقيقة ،م.س ،ص.206
[[[ -ظ :عبد الرحمن ،طه ،روح الحداثة ،م.س ،ص.184
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 .1إ َّن أحد األسباب التي دعت الحداث ّيني إىل تب ّني العقالن ّية كأساس لفهم الوحي
القرآ ّين هو نظرتهم إىل عقيدة األشاعرة املتط ّرفة ،التي سعت إىل تعطيل العقل بالكامل،
يف حني هم غفلوا عن الرؤية املعتدلة التي نلتمسها يف كلامت النبي وأهل البيت
عليهم السالم .ففي ضمن هذه الرؤية ،ميكن للعقل امليض قد ًما ما دام ميكنه الوصول
إىل النتائج القطع ّية بواسطة الدليل والربهان ،أ ّما حني ال يدخل األمر يف قدرة العقل
يجب التمسك بالعقل الوحيا ّين ،ذلك أ َّن التسليم لحكم العقل املحض يوقع يف الجهل
املركّب .
[[[

 .2إ َّن املقارنة بني اإلسالم والغرب يف هذه املسألة غري صحيحة ،فالعقل والوحي
يف اإلسالم ال يفرتقان ،فالذي ساد يف الغرب هو العقل املحض الذي يعارض الدين ،يف
حني أ َّن العقل الديني يف اإلسالم يدعو إىل التفكّر والتدبّر والتعقّل ،فإذا كانت الحداثة
تعتمد عىل العقل القائم بالذات ،فإ َّن العقالنيّة اإلسالميّة ترتكز عىل ما يس ّميه بعضهم
النظري  ،كام أ َّن
النظري يف الحقل
بالعقل املستقل الذي يعتمد عىل بديهيات العقل
ّ
ّ
األسايس يف
العقل يع ّد أحد األدلّة األربعة الستنباط الحكم الرشعي باإلضافة إىل دوره
ّ
املسائل العقائديّة ،إذ ال ميكن اإلميان بعقيدة إال بعد إثباتها بالعقل .
[[[

[[[

 .3إ َّن العقالن ّية الغرب ّية التي استند عليها الحداث ّيون العرب أخذت ترتاجع مبرور
الزمن ،وبخاصة بعد بطالن مبادئ الحداثة فانهارت أسسها نتيجة تهديم ذاتها بذاتها،
ألنَّها قامت عىل املعرفة الحس ّية والتجريب ّية وهذا ولّد مشكالت معرف ّية من قبيل
النسب ّية واالفتقار إىل رؤية كونية صحيحة ومعمقة .
[[[

[[[ -ظ :مجموعة مؤلّفني ،محمد أركون دراسة النظريّات ونقدها ،م.س ،ص.143-142
ّ
الحدايث ،مؤسسة الدليل للدراسات والبحوث العقدية ،الطبعة الثانية كربالء العراق
املوسوي ،روح الله ،القرآن والعقل
[[[-
ّ
– 2019م ،ص.25-24
[[[ -ظ :مجموعة مؤلّفني ،محمد أركون دراسة النظريّات ونقدها ،م.س ،ص.146-145
ّ
الحدايث ،م.س ،ص.25-24
املوسوي ،روح الله ،القرآن والعقل
[[[ -ظ:
ّ
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المبحث الثالث

العالقة بني االستشراق واحلداثة
وفيه مطلبان:
ّ
احلدايث لالستشراق
املطلب األول :النقد
املطلب الثاين :جهات االلتقاء واالختالف بني االستشراق واحلداثة

تق ّدم الكالم فيام سبق عن فهم املسترشقني للقرآن الكريم ،وتبعه الكالم عن
وتبي الكالم يف مباحث
أساليب املسترشقني ومناهجهم يف دراستهم للقرآن الكريمّ ،
هذا الفصل عن الفهم الحدا ّيث للقرآن الكريم وأسسه التي ارتكزوا عليها ،ويتكفّل
هذا املبحث ببيان طبيعة العالقة بني االسترشاق والحداثة ،ويت ّم ذلك من خالل
بيان الرؤية الحداث ّية الناقدة لالسترشاق ،ث ّم بيان جهات االلتقاء واالختالف بني
االسترشاق والحداثة عند دراستهم للقرآن الكريم.

* املطلب األ ّول :النقد الحدا ّيث لالسترشاق
النص القرآ ّين؛ وكان
سعى الحداث ّيون إىل توظيف أدوات النقد الحديثة يف فهم ّ
الهدف من ذلك تقديم فهم جديد ومعارص للقرآن الكريم يستند إىل األسس
واملناهج الغرب ّية ،وهذا ما جعل بعضهم يلتفت يف أثناء دراسته للقرآن الكريم إىل
الجهود االسترشاقيّة يف هذا املجال ،إذ إ َّن الحداثيّني يقاسمون املسترشقني كث ًريا
من املرجع ّيات واملنطلقات املعرف ّية واملناهج  ،وكان الغرض من ذلك االلتفات
إىل االسترشاق -بحسب تعبريهم -نقد تلك املنظومةّ ،إل أ َّن هذا النقد سواء كان
العلمي
بالسخط عىل ما اختلقه بعض املسترشقني من افرتاءات ،أم بتقدير املجهود
ّ
بنيوي لالسترشاق عىل منطلقات الر ّد
للبعض اآلخر ،ففي كلتا الحالتني مث ّة أثر وتأثري
ّ
عليه عند مختلف ات ّجاهات الفكر العر ّيب املعارص .
[[[

[[[

وكذلك فإ َّن مجرد انغامس نقّاد االسترشاق يف دراسة الرتاث قرينة عىل أ َّن عمل
التأسييس يف ميدان الدراسات اإلسالم ّية نجح يف توليد قضية فكريّة
املسترشقني
ّ
كبرية مل يتوقف العرب واملسلمون عن التفكري فيها منذ ما يزيد عىل قرن وهي
قضية الرتاث .
[[[

َع َرف الحداثيّون االسترشاق يف لحظة ازدهاره ،وهذه اللحظة شكّلت صدمة
[[[ -بلقزيز ،عبد اإلله ،نقد الثقافة الغربيّة يف االسترشاق واملركزيّة األوروبيّة ،ص.14
العريب املعارص ،م.س ،ص.9
[[[ -نجدي ،نديم ،أثر االسترشاق يف الفكر ّ
[[[ -بلقزيز ،عبد اإلله ،نقد الرتاث ،مركز دراسات الوحدة العربيّة ،بريوت 2016 -م ،ص.31
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وانبها ًرا بالغرب ،وكان لالسترشاق أثر عىل أفكار منظّري هذه املدارس ،وهذا التأثري
تارة يكون بصورة مبارشة من خالل اطّالع الكثري من رجالها عىل كتابات املسترشقني
وبخاصة ما يتعلّق بالقرآن الكريم ،أو من خالل التلمذة املبارشة
اإلسالمي
يف الرتاث
ّ
ّ
وبخاصة عند التحاق بعضهم بالجامعات الغرب ّية.
عىل يد املسترشقني
ّ
وتارة يكون بصورة غري مبارشة من خالل توفري املا ّدة التي ميكن أن يشتغلوا بها،
إذ قام املسترشقون بتحقيق ونرش أ ّمات الكتب واملخطوطات.
ومن أبرز الذين نقدوا االسترشاق من جهة ،وتأث ّروا به من جهة أخرى ،هو
تخصص
الحدا ّيث (محمد أركون)؛ إذ يلتقي أركون مع االسترشاق كحقل غر ّيب ّ
بدراسة تراث الرشق ،والذي أصبح مرجعيّة علميّة ومنهجيّة ألركون ولغريه من
الحداث ّيني ،وذلك من خالل عمل أركون بتأريخ القرآن وما أنجزه نولدكه يف هذا
املجال.
يخصص مؤلّفًا
وأركون كث ًريا ما كتب عن االسترشاق يف مؤلّفاته ،لك ّنه مل ّ
بكل اتّجاهاته وت ّياراته ويحلّلها وينقدهاّ ،إل أنَّه
يستعرض فيه أفكار االسترشاق ّ
كان يع ّرج كث ًريا عىل إسهامات املسترشقني ،واملتتبّع لنقد محمد أركون لالسترشاق
يلحظ وجود مسألتني كان البحث يدور حولها ،وهي:
املسألة األوىل :اإلشادة بالجهود املعرف ّية للمسترشقني يف مجال الدراسات
اإلسالم ّية :وتنتمي هذه النزعة إىل النزعة العا ّمة وهي االنبهار باملجتمع األورويب
الحديث وأدواته ،ففي كالم محمد أركون عن التأريخ ّية نلمس إعجابًا وتأث ّ ًرا بعمل
يل املحسوس عىل إمكانيّة
املسترشقة جاكلني شايب ،فكتابها بنظره «يق ّدم املثل العم ّ
تحقيق طفرة نوع ّية ،ابستامئ ّية وإبستمولوج ّية ،يف الكتابة التأريخ ّية عن القرآن ».
ويؤكّد هذه اإلعجاب يف مؤلّف آخر بقوله« :وسوف أغتنم فرصة صدور كتاب
زميلتي جاكلني شايب ليك أقوم بهذا العمل فقد أصدرت يف العام املايض كتابًا
[[[

[[[ -أركون ،محمد ،الفكر األصويل واستحالة التأصيل ،ص.50-49
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رب القبائل إسالم مح ّمد  ...وحاولت أن تقرأ بطريقة تأريخ ّية محضة
بعنوانّ :
املكّ ...إ َّن تطبيق التأريخيّة املحضة عىل الكالم
وصارمة ما كانت دعته بالقرآن ّ
ومؤس ًسا أل ّمة واسعة من املؤمنني أقصد أمة املسلمني ،ميثّل
الذي أصبح ًّ
نصا مق ّد ًسا ّ
تح ّديًا معرفيًّا ».
[[[

[[[

الهولندي والذي كان يهدف إىل دراسة
اقي
ّ
وأشاد أركون باملرشوع االسترش ّ
تأريخ ّية ِّ
عب أركون عن املسترشق نولدكه بأنَّه طرح
لكل كلمة من القرآن ،كام ّ
النقدي لل ّن ّص القرآ ّين ».
ألول مرة «السؤال الذي ال مف َّر منه والخاص بالتأريخ
ّ
[[[

اقي :ميكن أن نل ّخص إشكال ّية محمد أركون
املسألة الثانية :نقد املنهج االسترش ّ
اقي بأمرين :
عىل قصور املنهج االسترش ّ
[[[

رص عىل عمله الوصفي ،وال يتجاوز هذه املرحلة من
األ ّول :إ َّن االسترشاق ي ُّ
خالل القيام بتصحيح املفاهيم اإلسالم ّية ،فهو قام بنقد املنهج ّية االسترشاق ّية التي
ط ّبقت مناهج العلوم اإلنسان ّية عىل ال ّن ّص القرآ ّين ،وزاوية النقد متثّلت بأ َّن املنهج ّية
رصة عىل املنهج ّية الوضع ّية التي ال تهتم إال بالكشف عن الوقائع
االسترشاق ّية م ّ
الثابتة واملاديّة ،وتهمل الجانب اآلخر من التأريخ ،وهو تأريخ الخياالت والتص ّورات
واألوهام .
[[[

العلمي يف دراسة التأريخ ،فهو ما
الثاين :إ َّن االسترشاق ال يلتفت إىل التق ّدم
ّ
يتمسك بالبنية
زال متمسكاً باملنهج
ّ
اللغوي الفليولوجي والتأريخي  ،ومن ث َّم فهو ّ
الداخليّة للنصوص ويتشبّث بتأريخ األفكار
الخطي  ،وهذا يجعل االسترشاق
ّ
[[[

[[[

القرآين حصلت حتى اآلن.
ّ
[[[ -ميثّل هذا الكتاب أكرب عملية أرخنة للنص
[[[ -أركون ،قضايا يف نقد العقل الديني ،م.س ،ص.54
[[[ -أركون ،محمد ،الفكر األصويل واستحالة التأصيل ،ص.264
[[[ -الحسن ،الدكتور مصطفى ،الدين والنص والحقيقة دراسة تحليلية يف فكر محمد أركون ،ص.85
[[[ -ظ :أركون ،محمد ،قضايا يف نقد العقل الديني ،م.س ،ص139؛ ص.152-143
[[[ -ظ :أركون ،محمد ،تأريخيّة الفكر العريب اإلسالمي ،م.س ،ص.203
[[[ -السعدي ،احمد فاضل ،القراءة األركونية للقرآن ،م.س ،ص.71
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«محصو ًرا بالتأريخ للوقائع الخام للرتاث أو استعادتها عن طريق املنهج ّية
الفيلولوج ّية من نحو ورصف ومعاجم ودراسة تركيب الجملة .»...
[[[

التاريخي هو أ َّن النظرة الفيلولوجية
الفيلولوجي
ومن أسباب نقد أركون للمنهج
ّ
ّ
«متارس اختزالً مزدو ًجا ،فهي من جهة ال تأخذ بعني االعتبار األساطري  ...والتصورات
لكل وجود
الجامعي ،وتفتقر بذلك للمضامني الحقيق ّية ّ
التي يتخ ّيلها املخيال
ّ
تأريخي كام تفتقر إىل آل ّيات إنتاجه ،ومن جهة ثانية تنتقي الوقائع
اجتامعي
ّ
ّ
زمني صحيح لها ومعرفة مؤلّفيها ».
املمكن السيطرة عليها وتحديد تأريخ ّ
ثم يضيف سب ًبا آخر بقوله« :الدوافع العاطف ّية واأليدلوج ّية لدى املسترشقني
بشكل واضح عىل املرشوع الثقا ّيف الضخم الذي ينبغي إنجازه الذي يتمثل
ّ
تغلب
ابتكاري أصيل ».
علمي
ّ
اإلسالمي
باستكشاف املجال العر ّيب
ّ
بشكل منتظم ّ
ّ
وعىل الرغم من هذه اإلشكال ّية إال أنّنا نجد أركون ير ّجح هذا املنهج عىل
الدراسات اإلسالم ّية ،ويدعو إىل تكملته باإلسالم ّيات التطبيق ّية  ،ويعترب أن بفضله
تق ّدمت الدراسات القرآن ّية « ،ويرى أركون أنَّه ال يجوز اليوم تطبيق املناهج
الفيلولوجي  ...لكن يف الوقت عينه ال
الحديثة والبنيويّة من غري املرور باملنهج
ّ
يجوز أن يتوقف املؤ ّرخ الباحث عند هذا املنهج؛ ألنّه يق ّدم قراءة محدودة ».
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

وبحسب هذا الكالم ميكن القول إ ّن منهج اإلسالم ّيات التطبيق ّية متأث ّر مبنهج
اإلسال ّمات الكالسيك ّية ،عىل الرغم من املالحظات التي يبديها عىل ذلك املنهج.
ومن الحداث ّيني الذين كثّفوا من نقدهم لالسترشاق هو (هشام جعيط)؛ إذ
حاول أن يتخلّص من تهمة تبع ّية االسترشاق كنوع من الدفاع عن مت ّيز أبحاثه
األصويل واستحالة التأصيل ،م.س ،ص.30
ّ
[[[ -ظ :أركون ،محمد ،الفكر
[[[ -ظ :أركون ،محمد ،تاريخية الفكر العريب اإلسالمي ،م.س ،ص.259
اإلسالمي ،م.س ،ص.250
[[[ -أركون ،محمد ،تاريخية الفكر العريب
ّ
اإلسالمي قراءة علميّة ،م.س ،ص.37
[[[ -أركون ،محمد ،اإلسالم أوربا الغرب ،م.س ،ص178؛ أركون ،محمد ،الفكر
ّ
األصويل واستحالة التأصيل ،م.س ،ص.70
ّ
[[[ -أركون ،محمد ،الفكر
والجابري ،م.س ،ص.98
[[[ -أيب نادر ،نايلة ،الرتاث واملنهج بني أركون
ّ
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وأصالتها ،ويظهر ذلك جل ًيا يف ثالث ّية السرية النبويّة التي عكف عىل دراستها سنني
وعب يف مق ّدمتها عن تجاوزه لالسترشاق ومناهجه ،إال أنَّه يف الواقع مل ِ
يأت
ع ّدةّ ،
بجديد ،بل قام بإعادة أفكار االسترشاق .
[[[

واملالحظ أ َّن أركون وجعيط وغريهام من الحداثيّني عندما ينقدون االسترشاق،
فإنَّهم ال ينقدون األسس واملناهج التي انطلق منها االسترشاق ،بل يس ّجلون
مالحظاتهم عىل بعض النتائج االسترشاق ّية ،يف حني هم يشرتكون مع املسترشقني
يف كثري من األسس واآلل ّيات التي وظّفوها لفهم القرآن الكريم ،وسيتضح ذلك أكرث
يف املطلب القادم.

* املطلب الثاين :جهات االلتقاء واالختالف بني االسترشاق والحداثة
النظري
كل ما سبق من مباحث هذه الدراسة كان عن اإلطار
إ َّن الكالم يف ّ
ّ
لالسترشاق والحداثة ،وت ّم ذلك ببيان املنطلقات واألسس واملناهج التي ات ّبعها
املسترشقون والحداثيّون يف دراستهم للقرآن الكريم ،وسيُختم البحث يف اإلطار
النظري ببيان جهات االلتقاء واالفرتاق بني االسترشاق والحداثة ،عىل أ َّن جهات
ّ
االلتقاء واالختالف يف كل مسألة من مسائل تأريخ القرآن وعلومه ستتّضح يف
التطبيقي واملتكفّل ببيانه الفصل الثالث.
الجانب
ّ
وجهات االلتقاء واالختالف ،هي:
اقي عند دراسته للقرآن الكريم مبراحل ع ّدة،
الجهة األوىل :م ّر الفكر االسترش ّ
بالنص ،ث ّم تط ّورت إىل مرحلة
وبها م ّر الفكر الحدا ّيث تقريبًا ،أ ّولها مرحلة التشكيك ّ
يل ،ث ّم مرحلة صناعة أقالم عرب ّية موالية
املؤسس عىل ّ
التشكيك ّ
بالنص ّ
النص األص ّ
بالنص ،ث ّم تط ّور إىل
لذلك الفكر وإبرازها .أ ّما الفكر الحدا ّيث ،فبدأ من التشكيك ّ
النص ،ففي املرحلة األوىل دعوة الستبعاد الدين متا ًما ،ويف الثانية
التشكيك بفقه ّ
النص
املؤسس عىل ّ
دعوة لعدم تقبّل ثقافة ّ
النص ،ويف الثالثة دعوة لتجديد الفكر ّ
[[[ -ظ :بن السايح ،خديجة ،الرؤية واملناهج االسترشاقيّة يف قراءة هشام جعيط للسرية النبوية ،مجلة دراسات استرشاقيّة،
املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجيّة2021 ،م ،العدد ،26ص.78-75
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يف ضوء املصالح املعارصة والعقالن ّية ،وواضح ما يلحظ من متاثل يف بعض الحلقات
وتكامل يف الحلقات املتتابعة يف النشأتني ومساري التط ّور واألهداف واملقاصد،
النص القرآ ّين ،ثم مهاجمة
فاالسترشاق والحداثة سعيًا إىل التقليل من قيمة ّ
النص واستبدالها مبناهج غرب ّية ،فخطاب
األصول والقواعد التي تضبط عمل ّية فهم ّ
النص
االسترشاق -وتبعه خطاب الحداثة يف ذلك -يعتمد عىل عدم التفريق بني ّ
للنص ،ويوظّف أسوء االجتهادات
املؤسسة عىل فهم
برشي ّ
ّ
املؤسس وبني الثقافة ّ
ّ
البرشيّة لينسبها إىل األصل املؤسس .
[[[

الجهة الثانية :وتتعلّق باألسلوب :إذ إ َّن جهات االلتقاء بينهام ميكن أن تُلحظ يف
تبي سابقًا -وظّفوا أساليب
األساليب املتّبعة لفهم ّ
النص القرآ ّين ،فاملسترشقون -كام ّ
التشكيك واإلسقاط واالنتقاء وغريها من األساليب يف فهمهم للقرآن الكريم ،وهذه
األساليب تك ّررت عند الحداث ّيني أيضً ا فقاموا بالتشكيك بالوقائع التأريخ ّية وإثارة
بكل ما يتعلّق مبباحث تأريخ القرآن وعلومه.
الشكوك ّ
اإلسالمي،
وكذلك قاموا بانتقاء الروايات التي تنفعهم يف بحثهم يف الرتاث
ّ
وبخاصة ما يتعلّق بفهم اآليات القرآن ّية ،أو اقتصارهم يف
شأنهم شأن املسترشقني،
ّ
الغالب عىل مصادر أُحادية يف فهم القرآن الكريم ،وإهاملهم ملصادر الشيعة وفرق
إسالم ّية أخرى.
ومن أمثلة ذلك ما نجده يف تفسري
كذلك ط ّبق الحداث ّيون األسلوب اإلسقاطي،
َ
ْ
ْ
َ ُ ًّ َ ُ ُّ َ َ ْ َ
ك م ِْن أنْ َباءِ ُّ
الر ُس ِل َوذِك َر ٰى ل ِل ُم ْؤ ِمن ِني، 
محمد أركون لقوله تعاىل :وك نقص علي
األسطوري للتاريخ ،واستخدام
عب عن اآلية بأنَّها «تحيل إىل نوع من االستخدام
ّ
إذ ّ
القرآين هو
ّ
النص
تاريخي لألسطورة » وسبب ميل أركون إىل الفهم
الحس لهذا ّ
ّ
«الصدمة الثقاف ّية التي تع ّرض لها إ ْن علمنا أنَّه تأث ّر كث ًريا بالظروف التي م ّر بها
والتي انعكست عىل تو ّجهاته الفكريّة حيث الظروف االجتامعيّة الصعبة وباعتباره
[[[

[[[

اإلسالمي املعارص ،م.س ،ص 25وص 38وص 97وص.199
[[[ -ظ :زاهد ،عبد األمري كاظم ،قراءات يف الفكر
ّ
[[[ -سورة هود ،اآلية.120
اإلسالمي :قراءة علميّة ،م.س ،ص.130
[[[ -أركون ،مح ّمد ،الفكر
ّ
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شخصا غري مرغوب به يف بلده وحتى يف فرنسا التي سافر إليها فيام بعد كونه
ً
للنص
شخصا
مسلم » ومنه يتّضح إسقاطه للواقع الذي يعيش فيه عىل فهمه ّ
ً
ً
القرآ ّين.
[[[

الجهة الثالثة :يشرتك الحدا ّيث مع املسترشق يف أنَّهام ينظران إىل الرشق بعيون
اإلسالمي يتعامل معها
غرب ّية ،وكذلك فإ َّن أغلب نتائج االسترشاق الغرب ّية يف الرتاث
ّ
مثل عىل الرغم استطاعته التخلّص من فوق ّية
الحدا ّيث بأنَّها مسلّمة فكريّة ،فأركون ً
ظل أسري العنرصيّة الثقاف ّية ،فهو يعتقد أ َّن الرتاث
الغرب ودون ّية الرشق ،إلّ أنَّه ّ
اإلسالمي متخلّف عن الغر ّيب يف أغلبه .
[[[

النص القرآ ّين ،فإنَّهم يهدفون إىل
الجهة الرابعة :إنَّ املسترشقني عندما يدرسون ّ
نقده وتقديم األحكام عليه من حيث حقّان ّيته وبطالنه .أ ّما الحداث ّيون ،فباإلضافة
النص القرآ ّين وآل ّيات فهمه ،يف حني يبدو أ َّن
إىل ذلك الهدف يحاولون دراسة معنى ّ
املسترشقني مل يبحثوا يف دالالت وتفسري القرآن الكريم.
الجهة الخامسة :ما مي ّيز بينهام أ َّن الحداثة حركة فكريّة نشأت من داخل
اإلسالمي .أ ّما االسترشاق ،فهو حالة خارجة عن املنظومة اإلسالميّة،
املجتمع
ّ
والحركة الداخلية يجب أن تلتزم باملسلّامت التي يرتكز عليها املسلمون؛ إذ
يجب عىل الحدا ّيث االلتزام باملنظومة املعرف ّية وأصولها ومنابعها لإلسالم ،وعىل
هذا األساس فإ َّن ابتعاد الحدا ّيث عن هذه املنظومة ومنابعها واقرتابه من املناهج
يتوصل إليها.
الغربيّة وآليّاتها ،سيلزم منه انعكاس وتأثري عىل النتائج التي ّ
الجهة السادسة :وتتعلّق باملنهج ،إذ وظّف املسترشقون عند دراستهم للقرآن
التجريبي ،واملنهج
الفيلولوجي ،واملنهج
الكريم مجموعة مناهج أه ّمها :املنهج
ّ
ّ
التأريخي ،وكان املالحظ أ َّن غاية املسترشق بتطبيق هذه املناهج
الوصفي ،واملنهج
ّ
ّ
القرآين ،إرشاف :أ.د .ستّار األعرجي وحيدر اليعقويب،
ّ
النص
[[[ -الدروغي ،إيناس طالب ،التطبيق واإلسقاط وأثرهام يف فهم ّ
جامعة الكوفة – كلية الفقه ،العراق 2018م ،ص.206
والنص والحقيقة :قراءة تحليليّة يف فكر محمد أركون ،م.س ،ص.79-77
[[[ -ظ :الحسن ،مصطفى ،الدين ّ
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مل تكن تفسرييّة بقدر ما كانت دوافع تشكيك ّية بالنصوص التي ط ّبق عليها تلك
املناهج ،أما الحداث ّيون فإنَّهم أفادوا من تلك املناهج بنسبة مع ّينة ،إلّ أنَّهم
تجاوزوها من خالل االستعانة باملناهج املعارصة كالبنيوية ،والتفكيكية ،واأللسنيّة،
والوجودية ،والتأويلية.
فلسفي فاستخدم يف األكرث أساليب
فاالسترشاق مل يتأثر مبناهج ذات طابع
ّ
مختلفة؛ إذ أغلب املسترشقني مل تتبلور لديهم األسس العامة للمنهج ،فبعضهم كان
منهجي وعىل ضوء عمله يص ّنف منهجه ،وبعضهم كان تأ ّمل ًّيا ،أي
تلقائ ًيا وذا اتّجاه
ّ
للنص.
لديه رؤية مسبقة حول املنهج الذي سيتبعه ويسلّطه يف قراءته ّ
الجهة السابعة :وتتعلّق بالدوافع ،فاملسترشق دوافعه كثرية وبعضها خارج
واالقتصادي وغريها ،أ ّما الحدايث
واالستعامري
السيايس
العلمي ،كالدافع
النطاق
ّ
ّ
ّ
ّ
علمي بالدرجة
فرمبا يفيد من الغرب ويتأثر بأهدافه ،ولكن املالحظ أ َّن دافعه
ّ
األوىل.
الجهة الثامنة :وتتعلّق بالزمن ،فكالهام نشأ يف ظروف مختلفة ،والبعد
التأريخي يختلف بينهام فاالسترشاق أقدم من الحداثة ،أ ّما الحداثة العربيّة مل
تتجاوز الـ 50عا ًما األخرية.
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ّالفصل ّ
األ ّول
الفهم احلدايث
لتأثر
نماذج تطبيقية
اتِّهام اللّغة العرب َّية بالقصور
باالستشراق يف مباحث تأريخ القرآن وعلومه
عرض ونقد

ّ
ويتضمن هذا الفصل أربعة مباحث:
ّ
احلدايث ملباحث (الويح)
املبحث األول :أثر االستشراق يف الفهم
ّ
ّ
ّ
واملدين)
احلدايث ملباحث (املك ّي
املبحث الثاين :أثر االستشراق يف الفهم
ّ
احلدايث ملباحث (جمع القرآن وتدوين�ه)
املبحث الثالث :أثر االستشراق يف الفهم
ّ
احلدايث ملباحث (النسخ)
املبحث الرابع :أثر االستشراق يف الفهم

مـدخـل
تكمن أهميّة البحث يف تأريخ القرآن وعلومه -من وجهة نظر الحداثيّني -يف أ َّن
هذه املباحث مبجموعها متثّل «إطا ًرا من املعطيات والخلف ّيات التكوين ّية املتصلة
النص القرآ ّين ،فالسمة الغالبة عىل هذا اإلطار أنّه يحيل عىل صنفني من
بتشكّل ّ
واقعي يتمثّل يف األسباب والسياقات الزمن ّية واملكان ّية التي
املعطيات ،أولهام:
ّ
اقرتنت بظرفيّات التنزيل ومناسباته ،وثانيهام :من طبيعة خارقة ،ويتض ّمن كل ما
اإللهي للوحي ،والطرق والكيف ّيات التي أُلقي بها
يرجع من معطيات إىل املنشأ
ّ
عىل الرسول» .
[[[

وبنا ًء عىل هذا الكالم املتق ّدم ،فهم يرون أنّه ال ميكن الوصول إىل فهم مقبول
للنص القرآ ّين دون البحث يف األبعاد التكوين ّية؛ ألنّها مبثابة املفاصل العامة التي
ّ
بالنص،
يتمحور حولها التفكري يف ال ّن ّص القرآ ّين ،وما من مبحث إال وهو مرتبط ّ
وميكن ع ّد هذه املباحث مبثابة ما ّدة تستمد منها املعايري والرشوط املوضوعية
النص.
لفهم ّ
وفصلوا
وعىل هذا األساس واألهم ّية ،ركّز الحداث ّيون جهدهم عىل هذه املباحثّ ،
الكالم فيها ،ولن يخوض البحث يف تفاصيل رؤيتهم لهذه املباحث ،وإمنَّا سيكتفي
بالتأشري عىل ما فيه أث ًرا استرشاقيًّا ،فام بحثوه ومل يلحظ له البحث أث ًرا استرشاقيًا
فهو خارج عن موضوع البحث ،وبهذا اللحاظ املتق ّدم فإ َّن اختيار البحث وقع عىل
واملك واملد ّين ،وجمع القرآن وتدوينه ،والنسخ كنامذج تطبيق ّية،
مباحث :الوحيّ ّ ،
نقدي لكل مسألة من مسائل البحث.
ثم يتبع ذلك تعقيب
تقوميي ّ
ّ

النص وآليّات الفهم يف علوم القرآن ،دار الكتاب الجديد ،الطبعة األوىل ،بريوت – 2013م ،ص.193
[[[-الحريش ،محمدّ ،
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المبحث األول

ّ
احلدايث ملباحث (الويح)
أثر االستشراق يف الفهم
وفيه ثالثة مطالب:
ّ
اإلساليم
املطلب األول :الويح يف اللغة والفكر
ّ
ّ
واالستشرايق
الغريب
املطلب الثاين :الويح يف املفهوم
احلداثي�ة لفهم ّ
ّ
ماهية (الويح)
املطلب الثالث :الرؤية
واألثر االستشرايق فيها

اإلسالمي
املطلب األ ّول :الوحي يف اللغة والفكر
ّ
أ ّو ًل :الوحي لغة
الوحي لفظ عر ّيب أصيل ،واختلف علامء اللغة العربيّة يف بيان أصله ،وميكن
القول :إنَّه يرت ّدد بني معنيني هام :الخفاء والرسعة.
فقد ورد يف لسان العرب« :أصل الوحي يف اللغة كلّها :إعالم يف خفاء ،ولذلك
ُس ّمي اإللهام وحيًا» .
[[[

أ ّما الراغب االصفها ّين فاختار معنى الرسعة ،فقال« :أصل الوحي :اإلشارة
الرسيعة ،ولتض ّمن الرسعة قيل :أمر وحي عىل سبيل الرمز والتعريض ،وقد يكون
بصوت مجرد عن الرتكيب وبإشارة بعض الجوارح وبالكتابة ».
[[[

آبادي عن الوحي بأنَّه« :اإلشارة والكتابة واملكتوب والرسالة
وعب الفريوز
ّ
ّ
الخفيّ ،
واإللهام والكالم
وكل ما ألقيته إىل غريك .وأوحى إليه :بعثه وألهمه ».
ّ
[[[

يعب عنه بـ
و«باالتّجاه إىل اللغة الالتين ّية نجد أ َّن الوحي باملعنى الالتيني األصل ّ
( )Revealationمن الفعل ( )Revealوهو مبعنى كشف الغطاء عن أمر مجهول
بقوة غيب ّية إله ّية» .
[[[

اإلسالمي)
اإلسالمي (القرآن والفكر
ثان ًيا :الوحي يف املفهوم
ّ
ّ

وبي أنواعه،
تناول القرآن الكريم مفهوم الوحي بكرثة ،وتح ّدث عن طبيعتهّ ،
فصل يف املتلقّني له.
وأشار ملصدره ،ثم ّ
[[[ -ابن منظور ،لسان العرب ،م.س ،ص.320
الداودي ،النارش :دار القلم ،الدار الشام ّية ،الطبعة األوىل،
[[[ -األصفهاين ،الراغب ،مفردات القرآن ،تحقيق :صفوان عدنان
ّ
بريوت 1412 -هـ ،ص.210
الهوريني ،ت 1291هـ ،دار العلم للجميع – بريوت ،ص.250
[[[ -الفريوز آبادي ،القاموس املحيط ،بحوايش نرص بن نرص يونُس
ّ
األعرجي ،ستار ،الوحي ودالالته يف القرآن الكريم والفكر اإلسالمي ،منشورات محمد عيل بيضون ،دار الكتب العلميّة،
[[[-
ّ
الطبعة األوىل ،بريوت – 2001م ،ص.21
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وقد ورد لفظ الوحي مبا ّدته الرصيحة ،وبصيغه املتع ّددة ،يف مثانية وسبعني
موض ًعا يف القرآن الكريم .
[[[

و ُع ِّرف الوحي اصطال ًحا بأنَّه «عبارة عن فكرة يدركها اإلنسان ،مصحوبة بالشعور
الواضح ،بأنها ملقاة من طرف أعىل منفصل عن الذات اإلنسان ّية ،وشعور واضح
بالطريقة التي ت ّم فيها اإللقاء ،مع وجود عنرص الغيب والخفاء يف هذه العملية،
ولذا تس ّمى بالوحي ».
[[[

واالصطالحي إذ
اللغوي
مم تق ّدم أ ّن هناك صلة واضحة بني التعريف
ونلحظ ّ
ّ
ّ
اللغوي يف خصوصيّة اإلرسار واإلعالم
الرشعي منحدر عن األصل
«يبدو أ َّن التعريف
ّ
ّ
الرسيع وما يُصاحب ذلك من اإلشارة والرمز اللذين يخفيان عىل اآلخرين ».
[[[

إنَّ مفهوم الوحي له خصائص متعدّ دة ،أه ّمها:
مادي ليس للحواس الظاهريّة والعقل أن تصل إليه »،
إنّه «كالم
ساموي غري ّ
ّ
ولهذا السبب تع ّددت اآلراء حول فهم ظاهرة الوحي ،وشكّلت هذه الظاهرة ما ّدة
للجدل والنقاش ،إذ إ ّن عجز عقول البرش عن الوصول إىل فهمها ،جعلهم يتّهمون
النبي واألنبياء بالجنون والسحر وغريها من االتهامات الباطلة.
ّ
«كم،
املحمدي بجمعه ّ
ومت ّيز الوحي
لكل صور الوحي لألنبياء ،واحتل الصدارة ًّ
ّ
ألي
ومرتبة ،وأفضلية ،بخصائصه وأشكاله ،واألكرث من هذا أ َّن ِذكْر القرآن الكريم ِّ
خامتة للداللة
املحمدي أو
مدخل للوحي
ً
وحي إىل األنبياء اآلخرين يرد دامئًا إ ّما
ّ
َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َٰ
عليه » ،وهذا املعنى بيّنه الله سبحانه وتعاىل :إِنا أوحينا إِلك كما أوحينا إِل
َ
َ
[[[

[[[

ُ َ َّ ّ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ٰ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ
ن ٍ
اط
وح وانلبِيِني مِن بع ِده ِ وأوحينا إِل إِبراهِيم ِإَوسماعِيل ِإَوسحاق ويعق
وب َوال ْس َب ِ
[[[ -ظ :عبد الباقي ،محمد فؤاد ،املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم ،دار الكتب املرصية ،القاهرة – بدون تأريخ ،مادة
وحي ،ص.747-746
العاملي ألهل البيت ،الطبعة الرابعة ،قم –1425هـ ،ص.151
[[[ -الحكيم ،السيد محمد باقر ،علوم القرآن ،املجمع
ّ
[[[ -الصغري ،الدكتور محمد حسني ،تأريخ القرآن ،م.س ،ص.25
[[[ -الطباطبايئ ،السيد محمد حسني ،القرآن يف اإلسالم ،دار الوالء للطباعة والنرش ،الطبعة األوىل ،بريوت – 2001م ،ص.98
اإلسالمي ،م.س ،ص.123
األعرجي ،ستار ،الوحي وداللته يف القرآن الكريم والفكر
[[[-
ّ
ّ
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ُ

َ

َ َ ٰ َ ُّ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ
ود َز ُب ً
ورا. 
وعِيس وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داو
[[[

النبي
ومعنى الوحي الذي نحن بصدده يف هذا البحث هو وحي الله سبحانه إىل ّ
عىل
محمد ،وقد ورد هذا النحو من الوحي يف أكرث من سبعني موضعا ويتحقَّق
َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ ّ َ ُ ً َّ ُ َّ َ ْ ً َْ
ش أن يكل ِمه الل إِل وحيا أو
أنحاء ثالثة ،كام َجاء يف اآلية ًالكرمية :وم ْا كن ل ِب ٍ
َ
َّ
َ
ْ ُْ َ َُ
ْ َ َ
ع َحك ٌ
وح بإذنِهِ َما ي َ َش ُ
َُ َ
اء إِن ُه ِ ٌّ
ِيم. 
اب أو يرسِل رسول في ِ ِ ِ
مِن وراءِ حِج ٍ
[[[

اقي
املطلب الثاين :الوحي يف املفهوم الغر ّيب واالسترش ّ
أ ّو ًل :مفهوم الوحي عند الغرب ّيني واملسترشقني

«فلم جاء العلم الجديد
كان الغرب قبل عرص النهضة يؤمنون بالوحي اإللهي ّ
بشكوكه وماديّاته ذهبت الفلسفة الغربيّة إىل أ َّن مسألة الوحي من بقايا الخرافات
القدمية حتى أنكرت الخالق والروح م ًعا» .
[[[

وعلّلت ما ورد يف الكتب القدمية عن الوحي بأنّه «إ ّما اختالق من املتن ّبئة
مريض يعرتي بعض
أنفسهم لجذب الناس إليهم وتسخريهم ملشيئتهم ،وإ ّما هذيان ّ
املتعصبني ،فيخ ّيل إليهم أنهم يرون أشباحاً تكلّمهم وهم ال يرون يف الواقع شيئًا ».
ِّ
[[[

وملا ظهرت آية األرواح يف أمريكا عام (1846م) وسادت املجتمعات الغرب ّية ،أعاد
الديني.
التجريبي ال وفق املفهوم
علامء الغرب البحث يف مسألة الوحي وفق العلم
ّ
ّ
واستق ّر مفهوم الوحي عند العلامء الباحثني يف الروح بأ َّن «الوحي ال يكون
تجل روح
بنزول ملك من السامء عىل الرسول فيبلغه كال ًما عن الله ،بل يكون يف ّ
اإلنسان عليه بواسطة شخصيته الباطنة فتعلمه وتهديه إىل الخري ».
[[[

[[[ -سورة النساء ،اآلية .163
[[[ -سورة الشورى ،اآلية.51
[[[ -وجدي ،محمد فريد ،دائرة معارف القرن العرشين ،ج ،10ص.12
[[[ -م.ن ،ج 10ص.713-712
[[[ -م.ن ،ج ،10ص.715
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رسب إىل القرآن الكريم ،وظهرت
وبعد ظهور حركة االسترشاق بدأ التشكيك يت ّ
املادي ،وذهب
تفسريات جديدة لظاهرة الوحي ،معتمدة عىل املفهوم الغر ّيب
ّ
املسترشقون مذاهب شتّى يف تفسري ظاهرة الوحي ،إال أ ّن الغالبية منهم أنكروا
الوحي والنبوة ،وأثاروا الشبهات حول الحقائق اإلسالم ّية.
فقسم منهم يتش ّبث باملاديّات وال يرى إمكان الوحي ،وبعضهم يؤمن بوجود
كل نبي معلوماته ،ويرجعونها إىل تأريخ
الله ،فيبحث له عن مصادر استقى منها ّ
نبي ،ومنهم من يرى أنه إلهام يفيض من نفس املوحى
األمم التي اتصل بها ّ
كل ّ
إليه ال من الخارج.

ثان ًيا :شبهات املسترشقني حول الوحي
تع ّددت شبهات املسترشقني حول الوحي بتع ّدد اتجاهاتهم وانتامءاتهم ،وميكن
الشكل اآليت:
ّ
الزمني عىل
أن نشري ألبرز الشبهات بحسب تتبعها
ّ

الشبهة األوىل :الوحي عبارة عن نوبات من الرصع والهوس
وصفت بعض الروايات اإلسالم ّية وكتب التفسري الحالة التي كانت تصيب
النبي أثناء تلقّي الوحي ،فبحسب الروايات كانت تحصل أعراض خارجية تظهر
ّ
النبي األكرم كالتع ّرق واالحتقان .
عىل جسم ّ
[[[

وبعد اطالع املسترشقني عىل هذه الروايات قالوا :إن تلك الحالة هي نوبات من
الرصع والهوس ،وأبرز من قال بها املسترشق غوستاف لوبون (1931 – 1841م)،
عب عن رأيه بطريقة غري علم ّية ،فقال« :ويجب ع ُّد محمد من فصيلة املته ّوسني
إذ ّ
مؤسيس الديانات  ...فأهل الهوس
من الناحية العلميّة ،كام هو واضح ،وذلك كأكرث ّ
وحدهم  ...هم الذين ينشئون الديانات ».
[[[

[[[ -ظ :ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،3ص.21
[[[ -غوستاف لوبون ،حضارة العرب ،ترجمة :عادل زعيرت ،الهيئة املرصية للكتاب ،القاهرة – 2012م ،ص.114
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والحاجة إىل الر ّد عىل هذه املزاعم ،بل يكتفي البحث باإلشارة إىل أ َّن الرد عىل
هذه الشبهة ت ّم من داخل البيئة االسترشاقيّة نفسها .
[[[

النبي أخذ تعاليمه من ديانات سابقة
الشبهة الثانية :إن ّ
قال بعض املسترشقني :إ َّن مصدر الوحي هو الديانة اليهوديّة والنرصان ّية ،من
خالل لقاءه ببعض اليهود والنصارى.
وأبرز من قال بهذه الشبهة املسترشق موير (1905-1819م)  ،واملسترشق
نولدكه  ،واملسترشق بروكلامن  ،وكذلك قال بها املسترشق املعارص أوري روبني،
واملسيحي يف القصص القرآ ّين.
اليهودي
والذي ركّز عىل التأثري
ّ
ّ
[[[

[[[

[[[

وهذه الشبهة ك ّررها بعض الحداث ّيني أيضً ا تب ًعا ملقوالت بعض املسترشقني ،ويرد
عليها:
 .1إ َّن املوقف العام للقرآن الكريم تجاه الديانتني اليهوديّة واملسيح ّية هو موقف
اإللهي لهاتني الديانتني ،ولك ّنه يف الوقت
املص ّدق لهام ،فقد ص ّدق القرآن الكريم املصدر
ّ
حاكم عىل ما فيهام من ضالالت ،وهذه الرقابة كانت شاملة ودقيقة ،وال
نفسه جاء ً
ميكن أن نتص ّور أ َّن النبي األكرم صىل الله عليه وآله وهو يأخذ عن أهل الكتاب ويراهم
اإللهي ،ومع ذلك يتمكن من أن يصفهم بالجهل والتحريف ،ويف
أخذوا عن الوحي
ّ
اإللهي الذي
كل ذلك عن الوحي
الحقيقة فالنبي األكرم مل يأخذ منهم شيئًا ،بل تلقّى ّ
ّ
جاء مصداقًا ملا سبقه من الوحي ومهيم ًنا عىل االنحراف والتحريف م ًعا .
[[[

يل للقرآن الكريم يخالف التوراة واإلنجيل يف بعض املواضع
 .2إ َّن املحتوى الداخ ّ
[[[ -ظ :ميور ،املسترشق وليام ،حياة محمد وتأريخ اإلسالم ،ص14؛ ظ :بوديل ،حياة محمد الرسول ،ترجمة :عبد الحميد جودة
السحار  -محمد فرج ،منشورات مكتبة مرص ،الطبعة األوىل ،القاهرة – 1989م ،ص.52
[[[ -ظ :ميور ،املسترشق وليام ،حياة محمد وتأريخ اإلسالم ،ص.19
[[[ -ظ :نولدكه ،املسترشق تيودور ،تأريخ القرآن ،م.س ،ص.120
[[[ -ظ :بروكلامن ،املسترشق كارل ،تأريخ األدب العريب ،م.س ،ص.67
[[[ -الحكيم ،السيد محمد باقر ،علوم القرآن ،م.س ،ص.157-156
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ويتمسك بها ،يف الوقت الذي كان بإمكانه أن يتجاهل
التأريخية ،فيذكرها بدقّة متناهية
ّ
بعضها عىل األقل تفاديًا لالصطدام بالتوراة واإلنجيل .
[[[

كل الفكرة أو االقتصار عىل جزء
 .3إ َّن االقتباس يحصل عندما يقوم املقتبس بنقل ّ
منها لتتحقّق عمل ّية االقتباس ،وعند تت ّبع موارد التشابه التي ا ّدعى املسترشقون أنَّها
عم يف التوراة ،إذ إ َّن
مقتبسة نجد أ َّن القرآن الكريم قام بعرض الوقائع بطريقة تختلف ّ
يف القرآن الكريم آيات تخالف ما هو موجود يف الديانتني اليهوديّة واملسيح ّية ،كام أ َّن
القرآن الكريم جاء بأفكار جديدة غري موجودة فيام سبقه ،وكذلك قام بتصحيح أخطاء
كل ما يف القرآن مقتبس منهام ؟!.
عديدة وردت يف التوراة ،فكيف ي ّدعى أ َّن ّ
[[[

 .4إ َّن هذه الدعوى بُنيت عىل مق ّدمة خاطئة مفادها( :ما دامت التوراة واإلنجيل
سابقة عىل اإلسالم فقد أفاد واقتبس القرآن الكريم منهام) ،وبخاصة بوجود مواضع
اإللهي ،ومبا أ َّن كل
تشابه بينهام ،والحق إ َّن األديان الساموية أصلها واحد وهو الوحي
ّ
هذه األديان جاءت لتدعو إىل التوحيد وتنذر البرش باملعاد والقيامة ،حتى أصبحت سمة
ساموي يفرتق بها عن األديان الوثن ّية ،لذلك فإ َّن هذين األساسني هام من
لكل دين
بارزة ّ
ّ
قيم ثابتة يف عقيدة البرش ،أل َّن هذا يكشف عن
أهم األسس التي أراد األنبياء أن تسود ً
إرادة الخالق يف توحيده وقدرته ،ومن هنا فعندما يتّفق القرآن الكريم يف هذه األسس
ال يعني أنَّه مقتبس منها ،بل يكشف عن أ َّن املنشأ واحد واملصدر واحد .
[[[

النفيس
الشبهة الثالثة :شبهة الوحي
ّ
من أهم وأخطر الشبهات التي طرحها املسترشقون وتبعهم الحداثيون يف األخذ
بها ،هي شبهة الوحي النفيس ،ومل ّخصها« :إ َّن القرآن فيض من خاطر مح ّمد ،أو
انطباع إللهامه ،أي :إنّه ناتج عن تأ ّمالته الشخص ّية ،وخواطره الفكريّة ،وسبحاته
الروحيّة» .
[[[

[[[ -الحكيم ،السيد محمد باقر ،علوم القرآن ،م.س ،ص.157
العاملي ،دار الوفاء ،مرص– 1987م ،ص.549
املطعني ،عبد العظيم ،اإلسالم يف مواجهة االسترشاق
[[[ -ظ:
ّ
ّ
[[[ -العكييل ،سعيد ،مقوالت الحداثة قراءة يف الجذور ومناقشة يف النتائج ،مطبعة الكوثر ،الطبعة االوىل ،إيران – 2014م ،ص.48
القرآين يف املنظور االسترشاقي ونقده ،دار الدعوة للطبع والنرش والتوزيع ،الطبعة األوىل ،مرص –
ّ
[[[ -مايض ،محمود ،الوحي
1996م ،ص.123
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وفصلها املسترشق (إميل درمنغهام)،
هذه الشبهة قال بها املسترشق (مونتيه)ّ ،
وسيأيت تفصيل الكالم يف تحليلها ومن ث ّم نقدها يف املطلب القادم.
املطلب الثّالث :الرؤية الحداث ّية لفهم ماه ّية (الوحي) واألثر االسترشاقي فيها
اقي ،إذ اتّفق أغلب
مل يختلف الفهم الحدا ّيث ملفهوم الوحي عن الفهم االسترش ّ
املسترشقني قد ًميا وحديثًا عىل أ ّن الوحي ال ميكن أن يكون واقعة مستقلّة عن كيان
الرسول ونفس ّيته أو شعوره ،وإ ْن اختلفت تعبرياتهم وصياغاتهم.
واملتأمل يف الرؤيتني الحداث ّية واالسترشاق ّية يجد أنَّهام انعكاس للفلسفة املادة
الوضعيّة التي ك ّرسها فالسفة النهضة األوربيّني.
فبعد دراسة الـمسترشقني والحداث ّيني ملفهوم الوحي عند املسلمني ،تولّدت
القرآنـي ،وحاولت النظرة الـجديدة
نظرة أخرى غـري النظرة الـتـي تـقـ ّدس الوحي
ّ
أن تدرس هذا الـمفهوم من خالل تطبيق اآلل ّيات واألدوات الغرب ّية الـمتع ّددة
الـمعتمدة فـي قراءة النصوص الديـن ّيـة ،فكانت أوىل الخطوات التي سبقت
رصا
دراسة الوحي عند الحداث ّيني هي ع ّد الوحي القرآ ّين ّ
نصاً ،لتق ّدم مفهو ًما معا ً
لظاهرة الوحي-بحسب زعمهم.-
إ َّن موقف الفكر الحدا ّيث من الوحي يتحدد «من خالل الكشف عن تص ّوره
للمح ّددات الثالثة ملفهوم الوحي :التص ّور الذي يجعله ملفهوم (الله /اإلله املتعا ّيل)،
وتصوره ملفهوم مبدأ التعا ّيل والتنزيل ،والتصور الذي يجعله ملفهوم النب ّوة ».
[[[

ويحاول بعد ذلك أن يق ّدم قراءة حداثية وفق مناهج العلوم اإلنسان ّية
واالجتامعيّة وبالتحديد منهج ّية املقاربة التأريخيّة ،ومقارنة األديان ،واملنهج
األنرثوبولوجي.
ّ
وميكن اإلشارة إىل أبرز اآلراء الحداث ّية يف ظاهرة الوحي:
القرين ،محمد بن حجر ،موقف الفكر الحدايث من أصول االستدالل يف اإلسالم ،م.س ،ص.247
[[[ّ -
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أ ّو ًل :ماه ّية الوحي عند محمد أركون
قام أركون بربط الوحي مبفهوم جديد ،وهذا املفهوم يكون مبثابة نقطة االنطالق
للقراءة الجديدة لنصوصه ،من خالل اإلفادة من ميادين العلوم اإلنسان ّية يف مجال
فهم النصوص.
يشري أركون إىل أن «الفكر الحديث قد قىض عمل ًيا عىل إشكال ّية الكتاب
اإللهي ،مع النظرة إىل العامل واملامرسات الشعائريّة
العلوي ،أو
الساموي ،أو
ّ
ّ
ّ
واألخالق ّية والسياس ّية ،التي تنطوي عليها ،ولكن هذا الفكر مل يقم حتى اآلن بتقييم
الوظيفة النفسان ّية االجتامع ّية الثقاف ّية التي تلعبها هذه اإلشكال ّية يف مجتمعات
الكتاب املقدس ».
[[[

فأركون يعتقد بأ ّن الفكر الحديث قىض عىل ظاهرة الوحي ،إال أنّه مل يكمل
البحث يف دراسة مفهوم الوحي ضمن مناهج العلوم اإلنسانيّة ،ولذا قام أركون
يك للوحي ،ومن ثم إعادة دراسته وفق
مبهمة أشكلة ما يس ّميه املفهوم الكالسي ّ
املناهج الحديثة.
ومن أجل إنجاز هذه املهمة قام أركون بثالث خطوات:

يك للوحي ،ثم تأسيس مفهوم جديد له.
الخطوة األوىل :نقد املفهوم الكالسي ّ
إ َّن مفهوم الوحي غري واضح عند أركون ويشوبه الغموض ،ولذا سعى إىل نقله
من دائرة املستحيل التفكري فيه إىل إمكانية التفكري فيه ،من خالل تطبيق أدوات
وآل ّيات غرب ّية لتفكيكه ودراسته .
وهذا األمر يتطلّب مراجعة شاملة ملفاهيم الوحي ،من تقديس وهيبة وتعا ٍل ،
وضمن اإلطار املعر ّيف ملناهج الحداثة الغرب ّية .
[[[

[[[

[[[

[[[ -القرآن من التفسري املوروث إىل تحليل الخطاب الديني ،ص.96
[[[ -ظ :أركون ،محمد ،القرآن من التفسري املوروث إىل تحليل الخطاب الديني ،م.س ،ص.12
[[[ -ظ :أركون ،محمد ،اإلسالم ،أوربا ،الغرب ،م.س ،ص.78
[[[ -ظ :أركون ،محمد ،نافذة عىل اإلسالم ،م.س ،ص.23
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اقي عىل الرغم من
إ َّن أركون ّ
عب أكرث من مرة عن عدم تجاوزه املنهج االسترش ّ
اتّخاذه من مناهج علوم اإلنسان منطلقًا لقراءته لل ّن ّص القرآ ّين ،إذ يقول يف هذا
الصدد« :إ َّن التح ّري األول الذي يفرض نفسه منهجيًّا وأبستمولوجيًّا  ...هو التح ّري
التأريخي الذي ميزج بني األداة الفيلولوج ّية واأللسن ّية والنفس ّية واالجتامع ّية
ّ
والسيميائ ّية واالنتولوج ّية والسوسيولوج ّية واألنرثوبولوج ّية لفهم النواة الصلبة
اإلسالمي وتفكيكها من الداخل ».
لالعتقاد
ّ
اقي يف تفكيك ما يس ّميه النواة
فهو ال يستغني عن املنهج
الفيلولوجي االسترش ّ
ّ
اإلسالمي ،ويقصد بالنواة الصلبة:
الصلبة لالعتقاد
ّ
[[[

اإلسالمي املشرتك ،ميكن
«إ َّن السياق الدوغام ّيئ الذي انغلق داخله الخطاب
ّ
ال ّن ّص عليه كام يأيت :يوجد إله واحد ،حي ،خالق ،اتخذ اإلنسان كخليفة له عىل
األرض ،وقد تكلّم إىل البرش عدة مرات أو عىل مراحل متالحقة ،من خالل األنبياء
الذين اختارهم ،وكانت آخر مرة تكلّم فيها إىل البرش من خالل محمد (أو الرسول
بكل تقوى وورع
مح ّمد) .وقد استمع صحابة مح ّمد إىل هذا الكالم املوصل ّ
وحفظوه يف ذاكرتهم ونقلوه ثم د ّونوه كتابة يف مجموعة نص ّية دعوها باملصحف
واملفس وامل ُعاش
كلم الله املتل ّو شعائريًا واملقروء
التي تشكّل القرآن .والقرآن يعني ّ
ّ
لكل زمان
ميس والصالح ّ
اإللهي
بصفته القانون
ّ
األبدي الذي ال ّ
يتغي وال يتبدل وال ّ
ّ
بشكل حر ّيف إنَّه ميثّل النواة
اإلسالمي كثّفناه هنا ّ
ومكان  ...هذا هو مل ّخص االعتقاد
ّ
اإلسالمي ».
الصلبة لالعتقاد
ّ
وباإلضافة إىل اعتامده عىل املناهج الغرب ّية واالسترشاق ّية ،قام أركون بتوظيف
واملتجسد،
نظريّة خلق القرآن للمعتزلة ليثبت وجود مستويني من الوحي :املتعايل
ّ
ومن ث َّم يُستفاد من النظريّة االعتزال ّية لتفكيك مفهوم التعا ّيل .
[[[

[[[

[[[ -الفكر األصويل واستحالة التأصيل ،ص.333
[[[ -م.ن.333-330 ،
[[[ -ظ :أركون ،محمد ،القرآن من التفسري املوروث إىل تحليل الخطاب الديني ،م.س ،ص.22
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الخطوة الثانية :قام بنقد املبادئ التي وضعت لفهم ظاهرة الوحي القرآ ّين.

يعتقد أركون أ َّن من أسباب التخلّف التي تعانيه األ ّمة اإلسالم ّية ،هي عدم
مقدرتها عىل «إعادة التفكري جذريًّا مبسألة األسس أو األصول عن طريق تفكيك
مجمل املبادئ والقيم ».
[[[

النص القرآ ّين ميثّل خطابًا متعال ًيا مق ّد ًسا  ،وكذلك قام
قام أركون بنقد فكرة ع ّد ّ
بنقد املبدأ الرافض إلخضاع الوحي للدراسة والتحليل .
[[[

[[[

الخطوة الثالثة :تقديم مفهوم جديد للوحي يخضع للمناهج الحديثة
فـي العلوم اإلنسان ّية واالجتامع ّية.

األلسني ليؤكد
وأفاد أركون من املناهج الغرب ّية إلثبات دعواه ،فاستعان باملنهج
ّ
االختالف بني الوحي كظاهرة وبني الوحي كمصحف.
التأريخي حيث حاول تقديم فهم أعمق بتحليل الوقائع يف فرتة
وأفاد النقد
ّ
نزوله.
األلسني والسيميا ّيئ لفهم الخطاب القرآ ّين ويحاول
وأفاد من معطيات التحليل
ّ
فهم الوحي كمفهوم شامل يف األديان الثالثة ،واملقارنة بينهام.
يل
ق ّدم مفاهيم عديدة للوحي منها :بأنّه «حدوث معنى جديد يف الفضاء الداخ ّ
لإلنسان ،وهو معنى يفتح إمكانيات ال نهائ ّية أو متواترة من املعاين بالنسبة إىل
البرشي ».
الوجود
ّ
[[[

وهذا التعريف يلتقي مع الشبهة االسترشاق ّية حول الوحي (شبهة الوحي
النفيس).
ّ
[[[ -أركون ،محمد ،الفكر األصول واستحالة التأصيل ،م.س ،ص.254
[[[ -ظ :أركون ،محمد ،أين هو الفكر اإلسالمي املعارص ،م.س ،ص.93
[[[ -ظ :أركون ،محمد ،القرآن من التفسري املوروث إىل تحليل الخطاب الديني ،م.س ،ص.11
[[[ -أركون ،محمد ،الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد ،م.س ،ص.79
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ثان ًيا :ماهية الوحي عند نرص حامد أبو زيد
 .1مفهوم الوحي
نصا ثقاف ًّيا إله ًّيا له ارتباط
يف املرحلة األوىل من حياته اعترب أبو زيد الوحي ًّ
بالواقع ،بحيث يتأثر به ويؤث ّر عليه ،ويف املرحلة الثانيّة تب ّنى رأيًا جدي ًدا با ّدعائه
أ َّن القرآن الكريم ليس من كالم الله تعاىل .
[[[

املركزي
انطلق أبو زيد يف كالمه حول الوحي من أ َّن «مفهوم الوحي هو املفهوم
ّ
لل ّن ّص عن ذاته حيث يشري إىل نفسه بهذا االسم يف كثري من املواضع ،وإذا كان مثة
أسامء أخرى لل ّن ّص وردت بها اإلشارة مثل القرآن والذكر والكتاب ،فإ َّن اسم الوحي
ميكن أ ْن يستوعبها جمي ًعا بوصفه مفهو ًما دالًّ يف الثقافة سواء قبل تشكّل ال ّن ّص
أم بعد تشكّله ».
[[[

يؤسس
فحقيقة الوحي ،هي كونه ًّ
نصا تشكّل يف الثقافة العرب ّية ،وهو بذلك ّ
ملنهج جديد يف التعامل مع ال ّن ّص القرآ ّين ،ويع ّده ظاهر ًة غري متعالي ٍة تشكّلت يف
الثقافة البرشيّة ،وتهدف إىل حل مشاكلّها.
ومن أجل بيان عالقة الوحي بالواقع انطلق من مفهوم اإلعالم بقوله« :إ َّن
الوحي عالقة اتصال بني طرفني تتض َّمن إعال ًما  -رسالة  -خف ًّيا رسيًّا ».
[[[

ويضيف أبو زيد« :وإذا كان اإلعالم ال يتحقّق يف أي عملية اتصال ّإل من خالل
شفرة خاصة ،فمن الرضوري أن يكون مفهوم الشفرة متض ّم ًنا يف مفهوم الوحي ».
[[[

فاإلعالم يحقّق االتصال بشفرة مشرتكة بني املرسل واملتلقِّي كطريف لعملية
الوحي ،وهذا االتصال ال يختلف عن عمليات االتصال األخرى ،و «هذا املفهوم
[[[ -ظ :مجموعة باحثني ،نرص حامد أبو زيد ،دراسة النظريّات ونقدها ،م.س ،ص .236-235
[[[ -أبو زيد ،نرص حامد ،مفهوم النص ،م.س ،ص.31
[[[ -م.ن.32-31 ،
[[[ -م.ن.32 ،
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للوحي ميكن أن نجده يف الشعر ويف القرآن نفسه»  .واالختالف يكمن يف أن طريف
االتصال يف القرآن الكريم ال ينتميان إىل مرتبة وجوديّة واحدة كام هو الحال يف
األنواع األخرى من االتصال.
[[[

اإلسالمي عن الوحي؛ ألنّه تص ّو ٌر يعزل ال ّن ّص عن
فهو يحاول تجاوز التص ّور
ّ
نصا
سياق ظروفه املوضوع ّية والتأريخ ّية بحيث يتباعد عن طبيعته األصل ّية بوصفه ًّ
لغويًّا ويح ّوله إىل يشء له قداسته.
التأريخي
بكل ما تعنيه اللغة من ارتباط بالزمان واملكان
لغوي ّ
فــ «القرآن ّ
نص ّ
ّ
ميت إلينا نحن البرش بصلة؛
واالجتامعي ،وما هو خارج عن اللغة وسابق عليها ال ّ
ّ
اإللهي خارج اللغة من شأنه أن يجذبنا شئنا أم أَبينا إىل دائرة
أي :حديث الكالم
ّ
الخرافة أو األسطورة ».
[[[

لغوي أُنتج يف سياق الثقافة التي تنتسب إليها
فيغدو ال ّن ّص القرآ ّين مجرد ّ
نص ّ
الخاص.
يتأت فهمه أو تأويله إال يف هذا املجال الثقا ّيف
لغته وال ّ
ّ

 .2تجديد فهم الوحي عند أبو زيد
نصا لغويًّا ،بدأ مبحاولة تجديد
بعد أن ّبي أبو زيد ماهيّة الوحي القرآ ّين بكونه ًّ
علوم القرآن الكريم انطالقًا من العالقة بني الوحي (أو ال ّن ّص) القرآ ّين مع الواقع،
وسعى إىل فهمها يف إطار واحد هو عالقة ال ّن ّص بالواقع.
رص عىل رضورة تفسري القرآن الكريم بنا ًء عىل الظروف التأريخ ّية التي نزل
أ َّ
الديني (الوحي) يفقد قدرته عىل إنتاج
فيها أ ّو ًل ،وهذا يعني يف نظره أ َّن ال ّن ّص
ّ
األحكام ،ألنَّه ارتبط بتأريخ زائل.

ثالثاً :ماهية الوحي عند هشام جعيط
يقول :إ َّن كلّمة «وحي ،موجودة ع ّدة مرات يف القرآن لوصف ماه ّية الخطاب
[[[ -أبو زيد ،نرص حامد ،مفهوم النص ،م.س ،ص.32
[[[ -أبو زيد ،نرص حامد ،ال ّنص السلطة الحقيقة ،م.س ،ص.2
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بالنبي محمد ،واإللهامات املو ّجهة إىل األنبياء من قبله ،ويبدو
القرآ ّين وعالقة الله
ّ
اإللهي إىل هؤالء يجري بصفة داخل ّية وبدون وعي كامل،
من القرآن أ َّن الوحي
ّ
نفيس » ،ونجد أ َّن هشام جعيط يلتقي مع شبهات املسترشقني القائلة
أي :كتأثري ّ
النفيس.
بالوحي
ّ
[[[

رابعاً .ماهية الوحي عند عبد املجيد الرشيفّ

النبي ،أي :تلك الحالة االستثنائ ّية التي يغيب
يصف الوحي بأنّه« :مصدر علم ّ
فيها الوعي ،وتتعطّل امللكات املكتسبة ،ليربز املخزون املدفون يف أعامق الالوعي
النبي عىل دفعها ،وال تتحكّم فيها إرداته » .وهو مشابه آلراء
بقوة خارقة ال يقدر ّ
النفيس ،وال س ّيام شبهة مونتغمري وات.
املسترشقني القائلني بالوحي
ّ
[[[

نقدي
خامساً :تعقيب ّ

مم تق ّدم يف بيان مفهوم الوحي أ َّن أغلب املسترشقني وتبعهم كث ٌري من الحداثيّني
تبي ّ
ّ
النفيس) وسيحاول البحث هنا تحليل هذه الشبهة ونقدها.
يقولون بـ (الوحي
ّ
دي بقوله:
 .1تحليل الشبهة :ل ّخصها (مح ّمد رشيد رضا) يف كتابه الوحي املح ّم ّ
النبياملوحى إليه
«خالصة رأي املاديّني ،أ َّن الوحي إلهام يفيض من نفس ّ
ال من الخارج ،ذلك أنَّه منازع نفسه العالية ،وسريته الطاهرة ،وقوة إميانه بالله
وبوجوب عبادته وترك ما سواها من عبادة وثنية ،وتقاليد وراثية رديئة ،يكون لها
يتجل يف ذهنه ،ويحدث يف عقله الباطن الرؤى واألحوال
يف جملتها من التأثري ما ّ
نازل عليه من السامء بدون واسطة،
الروح ّية ،فيتصور ما يعتقد وجوبه إرشا ًدا إله ًّيا ً
أو يتمثل له رجل يلقّنه ذلك يعتقد أنه ملك من عامل الغيب ،وقد يسمعه يقول
ذلك ،وإمنا يسمع ما يعتقده يف اليقظة ،كام يرى ويسمع مثل ذلك يف املنام الذي
كلم
النبي من ّ
هو مظهر من مظاهر الوحي عند جميع األنبياءّ ،
فكل ما يخرب به ّ
[[[ -جعيط ،هشام ،الوحي والقرآن والنبوة ،م.س ،ص.17
[[[ -الرشيف ،عبد املجيد ،اإلسالم بني الرسالة والتاريخ ،دار الطليعة ،الطبعة األوىل ،بريوت – 2001م ،ص.42
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أُل ِقي يف روعه ،أو عن ملك ألقاه يف سمعه ،فهو خرب صادق عنده ».
[[[

ويتابع مح ّمد رشيد رضا نقله عن الـمسترشقني قولهم« :نحن ال ّ
نشك يف صدق
عم رأى وسمع ،وإنّ ا نقول :إ َّن منبع ذلك من نفسه ،وليس فيه
مـح ّمد فـي خربه ّ
يشء جاء من عامل الغيب الذي يقال إنّه وراء عامل الـمـادة والطبــيعة الذي يعــرفه
جـميع الناس ،فــإ َّن هذا (الغيب) يشء لـم يثبت عندنا وجوده ،كمـا أنَّه لـم يثبت
نفس الظواهر غري الـمعتادة بـمـا عرفنا
عندنا ما ينفيه ويلحقه بالـمحال ،وإنّ ا ّ
وثبت عندنا دون ما لـم يثبت ».
[[[

وميكن القول إ َّن األساس املشرتك بني أغلب الحداث ّيني وبعض املسترشقني والذي
النفيس هو منطلقاتهم املاديّة ،التي تنكر الحقائق املتعالية
دعاهم إىل القول بالوحي
ّ
العلمة الطباطبايئ عن ذلك بقوله :وما ذكره هؤالء هو يف
وعب ّ
وما وراء الطبيعةّ ،
يفسون جميع الحقائق
الحقيقة تط ّور جديد فيام كان يذكره آخرون فقد كانوا ّ
ففسوا البيانات الدين ّية مبا أخرجوها عن مقاصدها الب ّينة
املأثورة يف الدين باملا ّدةّ ...
الواضحة ،وط ّبقوها عىل حقائق ماديّة ينالها الحس وتص ّدقها التجربة مع أنَّها ليست
مبقصودة ،وال البيانات اللفظ ّية تنطبق عىل يشء منها. 
[[[

النفيس
 .2نقد شبهة الوحي
ّ

النفيس[[[ ،ألسباب عدّ ة ،أه ّمها:
أ .إنَّ الدالئل التأريخ ّية تناقض نظريّة الوحي
ّ

ـ إ َّن املق ّدمات التي بنى عليها املسترشقون والحداث ّيون نظريّتهم تستند إىل
تأريخي ،فبعضها آراء متخ ّيلة ،وبعضها دعاوى باطلة ،وغري
قضايا ليس لها مصدر
ّ
قصة لقاء الراهب
ذلك ،وإذا بطلت املق ِّدمات بطلت النتائج لها ،ومن تلك األمثلةّ :
النبي مح ّمد ،ومن األمثلة األخرى :أنَّه سمع من نصارى الشام
بحريا مع ّ
[[[ -رضا ،محمد رشيد ،الوحي املحمدي ،مؤسسة العز الدين2008 - ( ،م) ،ص.119
[[[ -م.ن.
[[[ -الطباطبايئ ،محمد حسني ،امليزان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،1ص.88-87
املحمدي ،م.س ،ص.151
[[[ -ظ :رضا ،محمد رشيد ،الوحي
ّ
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خرب أ َّن الروم سيغلبون الفرس بعد بضع سنني ،وهذا مردود بدالئل التأريخ والعقل،
إذ أخربنا التأريخ أ َّن دولة الروم كانت مختلّة وال أحد كان يتوقع أن تعود لها الك ّرة
وتنترص عىل الفرس.
يل ،فإ َّن املسترشقني ق ّدموا لهذه الشبهة ما مضمونه أ َّن
ـ أ ّما من الجانب العق ّ
للنبي األكرم
النبي ميتاز بالذكاء والفطنة ،وعىل أساس قولهم هذا فال ميكن ً
عقل ّ
ّ
إذا كان الوحي من نفسه -أن يجزم بأ َّن الغلب سيعود للروم عىل الفرس يف بضعسنني قليلة مع الحالة التي كان عليها الروم.
النبي تلقّى عن علامء النصارى يف الشام شيئًا لكان أوىل باملرشكني
ـ لو كان ّ
اإللهي ،وهم الذين عارصوا النبي
النبي يف نسبته الرسالة إىل الوحي
ّ
أن يحاججوا ّ
املتحي املرت ّدد من ذلك.
وعرفوا أخبارة وسفراته ،يف حني أ َّن املرشكني وقفوا موقف
ّ
النبي األكرم كان ينتظر أن يُفاجأ بالوحي،
ـ مل يرد يف األخبار التأريخيّة أ َّن ّ
النبي املنتظر الذي تح ّدث عنه علامء اليهود والنصارى قبل بعثته ،ولو
أو يكون هو ّ
حصل ذلك لوجدناه مد ّونًا يف كتب السرية النبويّة.
النفيس تفرض أ َّن إعالن النب ّوة والنتيجة يأيت بعد مرحلة طويلة
ـ إ َّن نظريّة الوحي
ّ
من املعاناة والتفكري وصولً ملرحلة تكامل ّية عقل ّية ونفس ّية ،وهذا يلزم منه أن ينطلق
النبي منذ اللحظة األوىل إلعالن دعوته إىل طرح مفاهيمه ونظريّاته عن جميع
مفاصل الحياة ،يف حني أثبت لنا التأريخ أ َّن أسلوب الدعوة بدأ بالخوف واالضطراب.

النفيس
ب .موقف النبي من الظاهرة القرآن ّية يناقض نظر ّية الوحي
ّ

[[[

النبي يدرك بشكل واضح االنفصال التام بني ذاته املتلقّية والذات
كان ّ
النبي هذا األمر للمسلمني ،وقد انعكس هذا الشعور
اإللهيّة العليا ،وقد ص ّور ّ
الواعي باالنفصال يف الوحي ،بني الذات اإلله ّية اآلمرة املعطية والذات املح ّمديّة
بترصف عن :الحكيم ،السيد محمد باقر ،علوم القرآن ،م.س ،ص160-159؛ ظ :الصالح ،صبحي ،مباحث يف علوم
[[[ -ظ :نقلناه ّ
القرآن ،م.س ،ص.36-29
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املخاطبة املتلقّية عىل الظاهرة القرآن ّية ونصوص القرآن الكريم ،وكان له مظاهر
عديدة نذكر منها األشكال اآلتية:
الشكل األ ّول :من يطالع بعض اآليات القرآن ّية يجد بعض الصور التي يبدو فيها
النبي من خالل الظاهرة القرآن ّية عب ًدا ضعيفًا لله سبحانه وتعاىل ،إذ وقف بني
ّ
يدي مواله يستم ّد منه العون ويطلب منه املغفرة وميتثل أوامره ،ونواهيه ،ويتلقّى
منه العقاب مبختلف مراتبه وأشكاله ،واألمثلة القرآن ّية عىل ذلك كثرية ،منها:
النبي صورة اإلنسان املطيع الذي ال ميلك لنفسه شيئاً ،ويعرتف بعجزه
 .1تصوير ّ
َ
املطلق عن تبديل حرف من كتاب الله ،ومن اآليات الدالّة عىل ذلك :قوله تعاىلِ :إَوذا

َ ْ َٰ َ َ ْ َ ّ ُْ ُ ْ
ُ ْ َ ٰ َ َ ْ ْ َ ُ َ َ ّ َ َ َ َّ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ
ت ب ُق ْ
غ
آن
ر
ات قال الِين ل يرجون ل ِقاءنا ائ
ِل قل
ي هذا أو بد
ِ
تتل علي ِهم آياتنا بيِن ٍ
ِ
ٍ
َ ِ
َ
َّ
َ
ْ
ّ
ُ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ َ ُ ُ
َّ
َ
َ
َ
ِل م ِْن ت ِلقاءِ نف ِس إن أتب ُع إل َما يُ
وح إ َّل إن أخاف إن ع َصيْ ُ
ون ل أَ ْن ُأبَ ّد َ ُ
ٰ
ت
ِ
ِ ِ ِ
ِ َِِ
ما يك ِ
ُ ْ َ ْ َ َ َّ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ
َر ّب َع َذ َ
اك ْم بهِ َف َق ْد َلثْ ُ
ت
يم قل لو شاء الل ما تلوته عليكم ول أدر
اب يَ ْو ٍم َع ِظ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ْ َْ َ
َ
ُ
َ
ُ ْ َّ َ َ َ َ ٌ َ ْ ُ ُ ْ ُ ٰ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
ُ
ً
وحَ
فِيكم عمرا مِن قبلِهِ أفل تعقِلون [[[وقوله تعاىل :قل إِنما أنا بش مِثلكم ي
َ َ َّ َ ُ َ
َّ
َ
ْ
ُْ َ َُ ُ َ ُ
إ ِ َّل أن َما إِل ٰ ُهك ْم إِل ٰ ٌه َواح ٌِد ، [[[...وقوله تعاىل :قل ل أقول لك ْم عِندِي خ َزائ ِ ُن ِالل
َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ َ ُ ْ ّ َ َ ٌ ْ َ َّ ُ َّ َ ُ َ َ
ول أعلم الغيب ول أقول لكم إ ِ ِن ملك إِن أتبِع إِل ما ي ٰ
وح إ ِ َّل ، [[[...واملتأ ّمل يف

هذه اآليات يلحظ الفرق بني الذات اإلله ّية اآلمرة والذات املح ّمديّة املتلقّية املطيعة.

 .2ويزداد الفرق وضوحاً بني ذات الله املتكلم وذات النبي يف آيات العتاب ،أو يف
َ َ َّ ُ َ ْ َ
الل عنك
آيات يُعلِمه فيها بعفوه عنه وغفرانه ،ومن أمثلة ذلك :قوله تعاىل :عفا
َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َّ ٰ َ َ َ َّ َ َ َ
ِين َص َدقُوا َو َت ْعلَ َم الْ َكذِب َ
ك َّال َ
ني ، أو يف موضع آخر حني
ل ِم أذِنت لهم حت يتبي ل
ِ
َ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َّ َ َ ُ َّ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ
يقولِ  :لغفِر لك الل ما تقدم مِن ذنبِك وما تأخر ويتِم ن ِعمته عليك ويهدِيك
ص ًاطا ُم ْس َت ِق ً
ِ َ
يما. 
[[[

[[[

[[[ -سورة يونس ،اآليتان.16-15
[[[ -سورة الكهف ،اآلية.110
[[[ -سورة األنعام ،اآلية.50
[[[ -سورة التوبة ،اآلية.43
[[[ -سورة الفتح ،اآلية.2
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 .3ويبدو لنا أيضً ا :كامل الوعي للفرق بني ذاته املأمورة وذات الله اآلمرة ،وبوعيه الكامل
يعب
هذا كانيف ّرق بوضوح بني الوحي الذي ينزل عليه وبني أحاديثه ّ
الخاصة التي كان ّ
خاصة ،وما كان يجول يف نفسه من
عنها بإلهام من الله ،لذلك كان يتعامل مع القرآن بطريقة ّ
اإللهي.
خواطر وأفكار كان ذا صفة إنسانيّة محضة ال تختلط بالكالم ّ
الشكل الثاين :يبدو النبي يف القرآن الكريم مبظهر الخائف من ضياع بعض اآليات
القرآن ّية ونسيانها ،األمر الذي كان يدعوه إىل أن يعجل بقراءة القرآن ،قبل أن يقىض إليه
وحيه ويأخذ برتديده ويجهد نفسه وفكره من أجل أن ال يفوته يشء من ذلك ،ويتّضح
ْ َْ َ ْ ُْ َ ٰ َْ َ
ك َو ْ
ح ُي ُه َوقُ ْل َربّ
ََ َ ْ َ ْ ُْ ْ
آن مِن قب ِل أن يقض إِل
هذا يف قوله تعاىل ... :ول تعجل بِالقر ِ
ِ
ْ
ْ
َ َ ْ
زِد ِن عِل ًما ، ومن أجل ذلك يطمئنه سبحانه ويتعهد له بحفظه وجمعه :ال تُ ّ ِرك بِهِ
َ
َ
ُ
َ َ َ ْ َ
َ
ُ
ُ
ل َِسانَ َك لِ َ ْع َجل بِهِ إ ِ َّن َعليْ َنا َجْ َع ُه َوق ْرآنَ ُه فإِذا ق َرأنَاهُ فاتَّب ِ ْع ق ْرآنَ ُه ث َّم إ ِ َّن َعليْ َنا َب َيانَ ُه، 
استقالل
ً
النبي
وال يسعنا إزاء هذه الحقيقة إال أن نعرتف باستقالل ظاهرة الوحي عن ذات ّ
فالنبي ال ميلك حتى استخدام ذاكرته يف
كامل،
مطلقًا ،وتف ّردها عن العوامل النفسيّة تف ّر ًدا ً
ّ
حفظ القرآن ،بل الله سبحانه يتكفّل بتحفيظه إيّاه ،وقانون التذكّر نفسه بطل اآلن سحره
النبي- بعد هذا كله -الفرق العظيم بني ذاته
وعفا أثره اتجاه إرادة الله ،فكيف ال يعي ّ
املأمورة وذات الله اآلمرة ،وهو يرى بنفسه أنَّه ال ميلك من أمر نفسه شيئًا؟!.
[[[

[[[

الشكل الثالث :يبدو النبي من خالل تأريخ نزول القرآن أنَّه كان مقتن ًعا بأ َّن
التنزيل القرآ ّين مصحوب بامنحاء إرادته الشخصيّة ،وأنَّه منسلخ عن الطبيعة البرشيّة
حتى ما بقي له عليه الصالة والسالم اختيار فيام ينزل إليه أو ينقطع عنه ،فقد يتتابع
الوحي ويحمي حتى يشعر أنَّه يكرث عليه ،وقد يفرت عنه ،بل وينقطع وهو يشعر أنَّه
أحوج ما يكون إليه.
ألي تر ّدد
وحني نلتفت إىل هذه األشكال الثالثة بصورها املختلفة ال يبقى لدينا مجال ّ
يف شأن حقيقة الظاهرة القرآنيّة ،وانفصالها عن الذات املح ّمديّة ،وبطالن نظريّة الوحي
النفيس التي ر ّددها املسترشقون وتبعهم الحداث ّيون يف ذلك.
ّ
[[[ -سورة طه ،اآلية.114
[[[ -سورة القيامة ،اآليات.19-16
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المبحث الثاني

ّ
احلدايث
أثر االستشراق يف الفهم
ّ
ّ
واملدين)
ملباحث (املك ّي
وفيه ثالثة مطالب:

ّ
ّ
ّ
واملدين
اإلسالمية للمك ّي
املطلب األول :الرؤية
ّ
ّ
ّ
واملدين
االستشراقية للمك ّي
املطلب الثاين :الرؤية

ّ
احلداثي�ة لفهم ّ
ّ
ّ
واملدين
ماهية املك ّي
املطلب الثالث :الرؤية
ّ
االستشرايق فيها
واألثر
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متهيد
املك واملد ّين اهتام ًما شدي ًدا ملا له من صلة كبرية
اهت ّم علامء املسلمني مببحث ّ ّ
بعملية فهم ال ّن ّص القرآ ّين وبيان دالالته ،وهذه األهمية مل يغفل عنها املسترشقون
والحداثيّون يف محاولتهم لفهم ال ّن ّص القرآ ّين.
وقد بذل العلامء جهو ًدا كبرية يف رصد اآليات املكيّة واملدنيّة؛ وذلك أل َّن التمييز
املك واملد ّين له أهم ّية كبرية يف التمييز بني دالالت ال ّن ّص ،ولذا مل تكن هذه
بني ّ ّ
التفرقة متعلّقة بظاهرة خارج ّية فقط تتمثّل بتت ّبع مواقع النزول ،بل لها ارتابط
وبخاصة املعايري التي وضعوها للتفريق واملستم ّدة من داخل
وثيق بدالالت ال ّن ّص،
ّ
ص السورة ولغتها.
ال ّن ّص ك ِق َ ِ
إ َّن لتحديد مكان نزول السورة وزمانها أث ًرا كب ًريا يف عمليّة فهم ال ّن ّص القرآ ّين،
وبخاصة
وعدم التمييز بينهام قد يؤ ّدي لعدم فهم داللة بعض النصوص القرآن ّية،
ّ
يف اآليات املتعلقة بالترشيع والفقه ،ومن هنا تتضح الغاية التفسرييّة من دراسة
املك واملد ّين.
مباحث ّ
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يك واملد ّين
املطلب األ ّول :الرؤية اإلسالم ّية للم ّ

سيتت ّبع البحث بنظرة إجاملية الجهد الذي بذله املفرسون يف هذا الجانب،
حيث قاموا برصد منازل الوحي ،وهي كاآليت:

املك واملد ّين
أ ّو ًل :اآلراء يف ّ ّ

قسم العلامء اآليات القرآن ّية إىل آيات مكّية وآيات مدن ّية،
ّ

مك ومد ّين:
وتوجد ثالثة آراء يف معيار تقسيم القرآن الكريم إىل ّ ّ
الرأي األول :إ َّن املعيار هو املكان ،فاآليات امل ّكيّة هي التي نزلت يف مكّة،
واآليات املدنيّة هي التي نزلت يف املدينة.

الرأي الثاين :إ َّن املعيار هو املخاطَب ،فاآليات التي فيها خطاب ألهل مكة فهي
مك ّية ،وما كان فيها خطاب ألهل املدينة فهي مدن ّية.
الرأي الثالث :إ َّن املعيار هو الزمان ،وهو االت ّجاه السائد ،فاآليات النازلة قبل
الهجرة فهي مك ّية ،واآليات النازلة بعد الهجرة فهي مدن ّية .
ولكل رأي من هذه اآلراء م ّربراته وسبب ترجيحه عىل الرأيَني اآلخ َرين ،واملشهور
ّ
بني العلامء هو ترجيح الرأي الثالث ،وذلك ألسباب ع ّدة ،منها:
[[[

فاملك ما نزل قبلها وإ ْن خوطب
 .1إ َّن الهجرة متثّل الحدث األبرز يف تأريخ الرسالةّ ّ ،
به أهل املدينة ،أو نزل حواليها كامل ُنزل مبنى وعرفات ،واملد ّين ما نزل بعد الهجرة وإ ْن
خوطب به أهل مكّة ،أو نزل يف حجة الوداع .
[[[

 .2إ َّن تقسيم اآليات إىل مك ّية ومدن ّية بلحاظ التمييز الزمني له مثرة فقه ّية ،فهو
يساعد عىل متييز الناسخ واملنسوخ؛ ألن الناسخ متأخر بطبيعته عن املنسوخ زمانًا ،وهذه
النقطة مه ّمة ملن يقول بالنسخ .
[[[

[[[ -ظ :الصالح ،صبحي ،مباحث يف علوم القرآن ،م.س ،ص.168-167
[[[ -ظ :الصغري ،الدكتور محمد حسني ،تأريخ القرآن ،م.س ،ص.47
[[[ -ظ :الحكيم ،محمد باقر ،علوم القرآن ،م.س ،ص.75
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املك واملد ّين
ثان ًيا :خصائص ّ ّ

[[[

ح ّدد العلامء خصائص وعالمات مت ّيز اآليات املك ّية من اآليات املدن ّية ،وهي
ليست عالمات قطع ّية ،وإنَّ ا هي استقرائ ّية اجتهاديّة ،ومن تلك الخصائص:

املك
خصائص ّ ّ
1.1قرص اآليات والسور.
2.2الدعوة إىل أصول اإلميان بالله واليوم اآلخر.
3.3السور التي فيها سجدة.
4.4فيها عبارة (يا أيها الناس).
5.5فيها قصة آدم وإبليس.
6.6مجادلة املرشكني.
7.7كرثة القسم.
التمسك باألخالق.
8.8الدعوة إىل ّ

خصائص املد ّين

1.1طول السور واآليات.
2.2مجادلة أهل الكتاب.
3.3ذكر املنافقني.
4.4ذكر األحكام والترشيعات.
5.5تفصيل الرباهني الدالة عىل الحقائق الدينيّة .
[[[

[[[ -ظ :الحكيم ،محمد باقر ،علوم القرآن ،م.س ،ص.79-76
[[[ -ظ :الصالح ،صبحي ،مباحث يف علوم القرآن ،م.س ،ص170؛ ظ :الحكيم ،محمد باقر ،علوم القرآن ،م.س ،ص93-73؛ ظ:
الصغري ،الدكتور محمد حسني ،تأريخ القرآن ،م.س ،ص.52-51
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للمك واملد ّين
املطلب الثاين :الرؤية االسترشاق ّية ّ ّ
اختلف املسترشقون يف األساس الذي جرى عىل أساسه تقسيم القرآن الكريم إىل
مك ومد ّين ،وأهم محاولة يف ترتيب سور القرآن بحسب نزولها قام بها املسترشق
ّّ
مك وقسم مد ّين ،بل قام
األملا ّين نولدكه ،فهو مل يقم بتقسيم سور القرآن إىل قسم ّ ّ
نولدكه بابتكار تقسيم جديد للقرآن الكريم؛ إذ قام بتقسيم السور القرآنيّة نسبة
للمكان إىل مكيّة ومدنيّة ،وملضمونها إىل مجموعات داخل هذا التقسيم ،فجعل
ولكل قسم منها مميّزاته وأ ّما العهد املد ّين فهو
املك ينقسم عىل ثالثة أقسامّ ،
من ّ ّ
قسم واحد قائم بذاته  ،وتفصيل هذه املراحل كاآليت :
[[[

[[[

املرحلة األوىل :تبدأ بنزول القرآن وحتى السنة الخامسة من البعثة ،ومت ّيز هذا
األسلوب بطابع الحامسة ،وغموض املعنى ،وقرص اآليات ،مع تنويع
شعري .
ّ
[[[

املرحلة الثانية :يف السنتني الخامسة والسادسة من البعثة ،وامتازت هذه
املرحلة بالهدوء الكبري ،ويعلّل نولدكه ذلك بأ َّن الرسول أراد إبعاد أكذوبة أنَّه شاعر
أو ساحر .
[[[

النبي ،يرى نولدكه أ َّن
املرحلة الثالثة :تبدأ من السنة السابعة وحتى هجرة ّ
هذه املرحلة اختلفت عن املرحلتني السابقتني ،ككرثة اإلطناب وقلَّة القصص،
وطول اآليات مقارنة بالسابق .
[[[

كل السور املدن ّيةّ ،بي نولدكه يف هذه املرحلة أ َّن الطابع
املرحلة الرابعة :تشمل ّ
القرآين عند املسترشقني ،م.س ،ص.157
ّ
النص
[[[ -النرصاوي ،عادل عباس ،إشكاليّة فهم ّ
[[[ -ظ :نولدكه ،املسترشق تيودور ،تأريخ القرآن ،م.س ،ص.69
[[[ -ظ :م.ن ،ص.71
[[[ -ظ :م.ن ،ص.106
[[[ -ظ :م.ن ،ص.128
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العام للسور املدن ّية كان طول السور ،وكرثة الترشيعات ،وتط ّور يف اللغة ،مع قوة
يف املفردات .
[[[

الـخارجي فهو
يل ،أ ّما
واعتمد نولدكه يف تقسيمه عىل عاملني:
خارجي وداخ ّ
ّ
ّ
يل فهو النظر يف األسلوب
يعتمد الروايات التأريخ ّية وكتب أسباب النزول ،وأ ّما الداخ ّ
القرآ ّين ،واأللفاظ الواردة يف القرآن الكريم .
[[[

وقد أيّد كثري من املسترشقني هذا التقسيم الذي قام به نولدكه ،يقول املسترشق
(مونتغمري وات)« :وقد قبل الباحثون الغرب ّيون هذا التقسيم الذي ق ّدمه نولدكه
دليل لدراستهم » ،وع َّد املسترشق كانون سيل تقسيم نولدكه
بشكل عام واعتربوه ً
كثريا عن تقسيم
األفضل يف هذه املجال  ،أ ّما املسترشق جولدتسهري فلم يبتعد ً
نولدكه ،إذ تب ّناه مع قليل من االختالف .
[[[

[[[

[[[

أ ّما املسترشق رودنسون فلم يأخذ بتقسيم نولدكه ،ومل يقم بالتقسيم الزماين
املك الذي
واملكا ّين واملوضوعي ،غري أنه أشار يف سياق الحديث عن خصائص القرآن ّ ّ
ميتاز –حسب رأيه -بأسلوب من النرث مل يكن معهو ًدا لدى العرب قبل اإلسالم...
وحينام يتعرض إىل سرية النبي بعد الهجرة يشري إىل خصائص القرآن يف هذه املرحلة
التي يصفها إجاملً بأنَّها انعكاس جيل لحياة الرسول يف موطنه الجديد .
[[[

وعىل الرغم من اختالف معيار التقسيم بني املسترشقني إال أنَّهم اتّخذوا من
املك واملد ّين وسيلة للقول ببرشيّة القرآن ،ذلك بأ َّن القرآن –بحسب زعمهم-
مبحث ّ ّ
صنعه الواقع واألحداث التي حصلت يف ذلك الزمن.
[[[ -ظ :نولدكه ،املسترشق تيودور ،تأريخ القرآن ،م.س ،ص.154
[[[ -ظ :الهاشمي ،عيل حسن مطر ،قراءة نقدية يف تأريخ القرآن للمسترشق تيودور نولدكه ،م.س ،ص.311
[[[ -منتغمري وات ،محمد يف مكة ،م.س ،ص.134
التأريخي ،م.س ،ص.4
[[[ -ظ :سيل ،كانون ،تط ّور القرآن
ّ
القومي للرتجمة ،القاهرة 2013 -م ،ص.14
[[[ -ظ :جولدتسيهر ،العقيدة والرشيعة يف اإلسالم ،ترجمة ونرش :املركز
ّ
اقي ،م.س ،ج ،1ص.362-361
[[[ -الحاج ،سايس سامل ،نقد الخطاب االسترش ّ
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املك واملد ّين واألثر
املطلب الثالث :الرؤية الحداث ّية لفهم ماه ّية ّ ّ
اقي فيها
االسترش ّ
أ ّو ًل :نرص حامد أبو زيد

املك واملد ّين يف ال ّن ّص تفرقة بني مرحلتني هامتني
يرى أبو زيد أ َّن «التفرقة بني ّ ّ
ساهمتا يف تشكيل ال ّن ّص ،سواء عىل مستوى املضمون أم عىل مستوى الرتكيب
النص مثرة للتفاعل مع الواقع الحي
والبناء ،وليس لذلك من داللة سوى أ َّن ّ
التأريخي ».
ّ
املك واملد ّين ،يبدأ أبو زيد كالمه بإشكال ّية يس ّجلها
ويف إطار معيار التصنيف بني ّ ّ
النص من حيث
عىل املعايري التي وضعها العلامء كونها ال تعطي اعتبا ًرا ألثر ذلك يف ّ
املضمون أو من حيث الشكل.
[[[

ث َّم يضع أبو زيد معيا ًرا مزدو ًجا يستند للواقع من جهة ،وإىل ال ّن ّص من جهة
أخرى ،إىل الواقع من حيث إ َّن حركة ال ّن ّص ارتبطت بحركته ،وإىل ال ّن ّص من حيث
مضمونه وبنائه ».
[[[

وبحسب كالم أيب زيد ،فإذا تأملنا الواقع نجد أ َّن مرحلة الهجرة مل تكن مجرد
انتقال ،بل هي مرحلة تجاوز للواقع القديم وتأسيس ملجتمع جديد  ،ويرى أ َّن
النص ،وعىل هذا األساس ف ّرق أبو زيد بني ما أسامه
الواقع يتد ّخل يف عمليّة ّ
تشكل ّ
مك وما هو مد ّين بلحاظ الواقع.
ونص الرسالة ،أي :بني ما هو ّ ّ
نص اإلنذار ّ
ّ
[[[

هذا الرأي الذي اختاره أبو زيد نجده بوضوح يف أقوال املسترشقني ،وبالتحديد
املسترشق األملاين نولدكه ،إذ قام نولدكه بالنظر إىل الواقع كأساس يف تقسيم السور
القرآن ّية إىل م ّك ّية ومدن ّية.
[[[ -أبو زيد ،نرص حامد ،مفهوم ال ّنص ،م.س ،ص.75
[[[ -م.ن ،ص.77
[[[ -ظ :م.ن ،ص.77
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النبي ;يف مكة ،ودوره يف املدينة ،يقول
قام نولدكه بالنظر للواقع وم ّيز بني دور ّ
النبي الذي مل يحسد عليه كث ًريا إذ مل يتبعه
نولدكه« :ففي مكّة أ ّدى مح ّمد دور ّ
ّإل قليل من الناس معظمهم من الطبقة االجتامعيّة الدنيا  ...وها هو يصبح دفعة
واحدة بواسطة الهجرة رجل دين مرموقًا وقائ ًدا عامل ًّيا بكيان كبري ».
[[[

نقد كالم (نرص حامد أبو زيد) و (تيودور نولدكه)
النص ،وأ َّن
إ َّن كالم أيب زيد ومن قبله نولدكه بأ َّن الواقع يتد ّخل يف عمل ّية تشكّل ّ
املك واملد ّين تدعو إىل االعتقاد بأ َّن القرآن خضع لظروف برشيّة أث ّرت
الفروق بني ّ ّ
عىل أسلوب القرآن وطريقة عرضه ،ت ّم «وفق معطيات منهج ّية متثّلت باملنهج
الوضعي الذي اتّبعه أغلب املسترشقني يف دراسة القرآن الكريم ...وقادهم إىل
ّ
القول ببرشيّة القرآن  ...أي أنّه من تأليف محمد ; وأ َّن ال ّن ّص القرآ ّين قد صنعته
األحداث والوقائع » ،وهم يسعون بذلك إلثبات تأريخيّة القرآن الكريم ،ويرد
عليهم :بأمرين :
[[[

[[[

 .1يجب التفريق بني فكرة تأث ّر القرآن الكريم بالظروف املوضوع ّية كالبيئة
وغريها ،وبني فكرة مراعاة القرآن الكريم لهذه الظروف بقصد التأثري فيها ،واإلفادة
منها يف نرش الدعوة اإلسالم ّية ،واالعتقاد بالفكرة األوىل يؤ ّدي إىل القول ببرشيّة
القرآن ،إذ تفرض أ َّن القرآن يتأث ّر بالبيئة التي نزل بها كام يؤث ّر فيها ،يف حني
النص القرآ ّين يهدف إىل التغيري،
أ َّن الفكرة الثانية ال تعني برشيّة القرآن ،إذ إ َّن ّ
ولتحقيق الهدف والغاية ينبغي مراعاة األسلوب القرآ ّين أو املادة املعروضة فيه.
 .2إ َّن هذه الشبهة وغريها من الشبهات التي أُثريت حول امليك واملدين هي
برشي ،ومن ث َّم فهي ترتبط
بالحقيقة تستند عىل أساس أ َّن القرآن الكريم نتاج
ّ
النفيس.
موضوعيًّا مببحث الوحي ،وقد تق ّدم الكالم يف نقد شبهة الوحي
ّ
[[[ -نولدكه ،تأريخ القرآن ،م.س ،ص.148
القرآين عند املسترشقني ،م.س ،ص 157وص.166
ّ
[[[ -النرصاوي ،عادل عباس ،إشكالية فهم ال ّنص
[[[ -ظ :الحكيم ،السيد محمد باقر ،علوم القرآن ،م.س ،ص.81-80
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مك ومد ّين،
 .3ذهب أبو زيد إىل أ َّن املعيار األسلويب هو األساس يف التقسيم إىل ّ
يف حني نجد أ َّن أسلوب اآليات املدنية يف بعض اآليات امل ّكيّة وبالعكس .
[[[

ثان ًيا :ط ّيب تيزيني

أضاف ط ّيب تيزيني رأيًا آخر مك ّم ًل لرأي أيب زيد ،إذ ا ّدعى وجود تناقض بني
اآليات يف املرحلة الواحدة.
نتبي أنَّه يف املرحلة الواحدة
يقول
تيزيني« :إذ كيف سيكون املوقف حني ّ
ّ
توجد آيات متناقضة متعارضة تناقضً ا وتعارضً ا ال ميكن التشكيك فيهام من قبل من
اللغوي العر ّيب؟ بل كيف سيكون املوقف حني نواجه
امتلك ح ًّدا رضوريًّا يف الفهم
ّ
نصني متناقضني ».
يف السورة الواحدة بل يف اآليتني املتتاليتني ّ
[[[

هذا الرأي لتيزيني وأيب زيد ،سبقهام إليه املسترشق جولد تسيهر بقوله« :من
متجانسا وخال ًيا من
العسري أن نستخلص من القرآن نفسه مذه ًبا عقيديًّا مو ّح ًدا
ً
التناقضات ،ومل يصلنا من املعارف الدين ّية األكرث أهم ّي ًة وخط ًرا إلّ آثار عا ّمة نجد
بينها إذا بحثناها يف تفاصيلها أحيانًا تعاليم متناقضة ».
[[[

وورد يف املوسوعة الربيطانية« :يصعب ج ًّدا تصنيف محتويات القرآن ،حيث
إنَّه إذا ُص ّنفت محتوياته حسب الفرتة الزمنيّة فإ َّن هذا يؤ ّدي إىل تناقض ،حيث إ َّن
املوضوع املعالج لبعض املواد يختلف باختالف الفرتة الزمن ّية ».
تيزيني مناذج تطبيق ّية آليات من مرحلة واحدة يرى أنّها متناقضة ،من
وذكر
ّ
ذلك :
[[[

[[[

[[[ -ظ :مجموعة مؤلفني ،نرص حامد أبو زيد دراسة النظريّات ونقدها ،م.س ،ص.63
القرآين أمام إشكاليّة البنية والقراءة ،م.س ،ص.250-249
ّ
النص
[[[ -تزينيّ ،
[[[ -جولدتسيهر ،العقيدة والرشيعة يف اإلسالم ،م.س ،ص.78
[[[ -عباس ،فضل ،قضايا قرآنية يف املوسوعة الربيطانية ،دار البشري للنرش والتوزيع ،األدرن – بدون تأريخ ،ص.99
العلامين املعارص يف علوم القرآن ،دراسة ونقد ،مركز الناقد الثقايف ،الطبعة األوىل،
ّ
[[[ -ظ :الفاضل ،أحمد محمد ،االتّجاه
دمشق 2008 -م ،ص.294
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النموذج األول :اآليتان من نفس املرحلة (مكّ ّيتان)

َّ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َّ
َ ُ
ضل ُه
قوله تعاىل :ف َم ْن ي ِردِ الل أن يهدِيه يشح صدره ل ِِلسل ِم ومن ي ِرد أن ي ِ
َ ْ
يْ َعل َص ْد َرهُ َض ّي ِ ًقا َح َر ًجا ،[[[فاآلية تنفي حريّة اإلنسان يف االختيار.
ُ ْ َ َ ُّ َ َّ ُ َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ُّ ْ َ ّ ُ ْ َ َ ْ
اه َت َد ٰ
ى
أ ّما يف قوله تعاىل :قل يا أيها انلاس قد جاءكم الق مِن ربِكم فم ِن
ْ
َ َّ
َ َ ْ َ َّ َ َّ َ َ ُّ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ
َْ
ك ْم ب ِ َوك ٍِيل ،[[[فاآلية
ضل عليها وما أنا علي
فإِن َما َيهتدِي لِ َف ِ
سهِ ومن ضل فإِنما ي ِ

تثبت حرية اإلنسان يف االختيار .فهنا تناقض من نفس املرحلة بحسب رأي طيب
تيزيني .
[[[

هذا القول بالتعارض نجده قد ورد بكرثة يف مقوالت املسترشقني ،وورد يف
املوسوعة الربيطانية «إ َّن مصري اإلنسان كلّه بيد خالقه ،كام أ ّن إميانه وكفره
يعتمدان عىل إرادة خالقه ،فاآلية تقول :إنَّهم ال يؤمنون إال إذا شاء الله ،كام أنه
ليس هناك حرية اإلرادة لإلنسان ،وال يُالم الرسول عىل كفرهم ،أل َّن األمر كلّه
سيعود إىل خالقهم الذي ق ّدر لهم أزل ًّيا إال أ َّن هنالك بعض اآليات التي تركت
النبي وهو بعدها يقوم باختيار طريق
لإلنسان بعض الحريّة أ ْن يستمع ملا يقوله ّ
الحق أو الضالل ،فدور محمد كنذير لهم قد أُكد يف اآليات ».
ّ
[[[

نقد شبهة التعارض بني اآليتني:
تيزيني ،وسبقه إليه
 .1عند ال ّنظر يف النموذج األ ّول الذي ذكره ط ّيب
ّ
املسترشقون نجد أ َّن الكالم بوجود تعارض بني اآليات املذكورة راجع إىل إشكاليّة
عقائديّة غاص فيها علامء الكالم والفلسفة ،وهذه اإلشكال ّية تتعلّق مبسألة حريّة
اختيار اإلنسان ،فاألشاعرة قالوا بالجرب وأ َّن اإلنسان مسلوب االختيار ،يف حني قال
املعتزلة بالتفويض ،أ ّما اإلمام ّية فطرحوا مذهب األمر بني األمرين دف ًعا لبطالن
[[[ -سورة األنعام ،اآلية.125
[[[ -سورة يونس ،اآلية.108
القرآين أمام إشكالية البنية والقراءة ،م.س ،ص.250-249
ّ
تيزيني ،طيّب ،ال ّنص
[[[ -ظ:
ّ
[[[ -عباس ،فضل ،قضايا قرآنية يف املوسوعة الربيطانية ،م.س ،ص.146
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البعث والتكليف عند القول بالجرب ،وما يلزم من القول بالتفويض الثنوية والرشك،
لئل يقعوا
وهذا املذهب حثّ أمئة أهل البيت عليهم السالم شيعتهم عىل اتّباعهّ ،
فيام وقع فيه اآلخرون.
حل التعارض الذي ا ّدعاه طيّب
وعىل أساس مذهب األمر بني األمرين ميكن ّ
تيزيني واملتعلّق بهداية اإلنسان ،وتحليل كالمه أنَّه يرى يف اآلية األوىل أ َّن الهداية
ّ
والضالل من الله تعاىل وال اختيار لإلنسان ،يف حني أ ّن اآلية الثانية تثبت حرية
االختيار لإلنسان ،وهنا تعارض بحسب زعمه.
ويُر ّد السيد الطباطبا ّيئ عىل هذا امل ّدعى بنقاط ع ّدة  ،نل ّخصها يف نقطتني:
[[[

إ َّن اآلية الكرمية بصدد بيان حقيقة الهدى والضالل اللذين من الله ،ونوع
تعريف لهام وتحديد ،ال يف مقام بيان انحصارها فيه وانتفائهام عن غريه ،فهي يف
بيان ما يصنع الله بعبده إذا أراد الله هدايته أو ضالله وأما أ َّن كل هداية أو ضاللة
أجنبي عن غرض اآلية.
فهي من الله تعاىل دون غريه فذلك أمر
ّ
إ َّن انتساب اليشء إىل الله تعاىل من جهة خلقه أسباب وجوده ومقدماته ال يوجب
انتفاء نسبته إىل غريه تعاىل وإلّ أوجب ذلك بطالن قانون العل ّية العام ،وببطالنه
يل من رأس ،فمن املمكن أن تستند الهداية والضالل إىل غريه تعاىل
يبطل القضاء العق ّ
استنا ًدا حقيق ًّيا يف حني أنّهام يستندان إليه تعاىل استنا ًدا حقيق ًّيا من غري تناقض.

َ
َّ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ
شح
ومم تق ّدم من بيان عدم سلب داللة قوله تعاىل :ف َم ْن يُ ِردِ الل أن يهدِيه ي
ّ
َ
ْ
َّ
َ
ْ
َ
ْ
ً
ْ
ْ
َ
َص ْد َرهُ ل ِِل ْسل ِم َو َم ْن يُ ِرد أن يُ ِضل ُه ي َعل َص ْد َرهُ ض ّيِقا َح َر ًجا ،[[[لحريّة اإلنسان
ُ ْ َ َ ُّ َ َّ ُ َ ْ َ َ ُ
القُّ
ك ُم ْ َ
واختياره يرتفع التعارض بينها وبني قوله تعاىل :قل يا أيها انلاس قد جاء
َ َ ْ َ َّ َ َّ َ َ ُّ َ َ ْ َ َ َ ََ
ْ
ْ َ ّ ُ ْ َ َ ْ َ َ ٰ َ َّ
َْ
ضل عليها وما أنا
مِن ربِكم فم ِن اهتد
ى فإِن َما َيهتدِي لِ َف ِ
سهِ ومن ضل فإِنما ي ِ
َ َْ ُ ْ َ
ِيل.[[[
عليكم بِوك ٍ
الطباطبايئ ،السيد محمد حسني ،امليزان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،8ص.343
ّ
[[[-
[[[ -سورة األنعام ،اآلية.125
[[[ -سورة يونس ،اآلية.108
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قوله تعاىل :إِنَّ َٰه ِذ ِه تَ ْذ ِك َر ٌة َف َم ْن شَ ا َء اتَّ َخ َذ إِ َ ٰل َربِّ ِه َسب ًِيل ، فاآلية هنا تشري
إىل مشيئة اإلنسان وح ّريته.
َ
ََ ََ ُ َ
الل إ َّن َّ َ
اء َّ ُ
ِيما َحك ً
الل َك َن َعل ً
ون إ َّل أ ْن ي َ َش َ
ِيما، 
ِ
أ ّما يف قوله تعاىل :وما تشاء ِ
فاآلية تشري إىل أن مشيئة اإلنسان مرشوطة مبشيئة الله ،وهنا تناقض أيضً ا بحسب
رأي تيزيني .
[[[

[[[

[[[

نقد شبهة التعارض بني اآليتني:

َ َ َ َ ُ َ َّ َ ْ َ َ َ َّ ُ َّ
الل إِن
يقول الشيخ الطويس يف تفسريه لقوله تعاىل :وما تشاءون إِل أن يشاء
َّ َ
ِيما َحك ً
الل َك َن َعل ً
ِيما:[[[

وليس املراد أن يشاء كل ما يشاؤه العبد من املعايص واملباحات ،أل َّن الحكيم
ال يجوز أن يريد القبائح وال املباح ،أل َّن ذلك صفة نقص ويتعاىل الله عن ذلك .وقد
ُ ُ َّ ُ ُ ُ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ُ ُ
ك ُم الْ ُع ْ َ
س واملعصية والكفر من
قال تعاىل :ي ِريد الل بِكم اليس ول ي ِريد ب ِ
أعظم العرس فكيف يكون الله تعاىل مشيئًا له وهل ذلك إال تناقض ظاهر .
[[[

[[[

وبهذا يرتفع التعارض بني اآليتني.

[[[ -سورة اإلنسان ،اآلية.29
[[[ -سورة اإلنسان ،اآلية.30
القرآين أمام إشكالية البنية والقراءة ،م.س ،ص.250
ّ
تيزيني ،طيّب ،ال ّنص
[[[-
ّ
[[[ -سورة اإلنسان ،اآلية.30
[[[ -سورة البقرة ،اآلية.185
[[[ -الشيخ الطويس ،التبيان يف تفسري القرآن ،ج ،10ص.221
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المبحث الثالث

ّ
احلدايث
أثر االستشراق يف الفهم
ُ
ملباحث (جمع القرآن وتدوين�ه)
وفيه ثالثة مطالب:

ّ
ّ
واالستشراقية فـي مسـألة
اإلسالمية
املطلب األول :اآلراء
ُ
جمع القـرآن وتـدوين�ه
ّ
احلداثي�ة يف مسألة جمع القرآن وتدوين�ه
املطلب الثاين :الرؤية
ّ
ّ
احلدايث
االستشرايق يف الفهم
املطلب الثالث :األثر
ُ
جلمع القرآن وتدوين�ه

159

متهيد
تع ّد قض ّية جمع القرآن وتدوينه من القضايا التي كانت مح ّط االهتامم قد ًميا
وحديثًا ،عند املسلمني واملسترشقني والحداثيّني.
يُسلَّط الضوء يف هذا املبحث عىل طبيعة الفهم الحدا ّيث لهذه القضية ،وما لها
اقي يف فهم الحداث ّيني
من تأثري كبري يف عمل ّية فهم ال ّن ّص القرآ ّين وبيان األثر االسترش ّ
لها ،وقبل ذلك يُ ّبي املقصود من (جمع القرآن) ،مع اإلشارة إىل أبرز اآلراء اإلسالم ّية
واالسترشاق ّية لهذا املفهوم.
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املطلب األ ّول :اآلراء اإلسالم ّية واالسترشاق ّية يف مسألة جمع القُرآن وتدوينه
أ ّو ًل :معنى جمع القرآن وتدوينه

عب الراغب األصفها ّين عن الجمع بأنّه «ض ّم اليشء بتقريب بعضه من بعض،
ّ
يُقال :جمعته فاجتمع ».
وأ ّما فيام يتعلّق بجمع القرآن الكريم ،فاملقصود ض ّم آياته إىل بعضها.
[[[

أ ّما التدوين لغة :فهو «مشتق من الديوان وهو مجتمع الصحف ».
[[[

ويف االصطالح ،لعبارة جمع القرآن معنيان :
[[[

األ ّول :جمعه يف األذهان ،وحفظه يف الصدور عن ظهر قلب ،واستيعاب جميع
آياته ،وكانوا يطلقون عىل حفظة القرآن ُج ّمع القرآن.
الثّاين :املراد بجمع القرآن :تدوينه ،وكتابته وتسجيله يف أوراق بشكل كامل.
وعند ذكر الباحثني لكلمة جمع القرآن ،فإ ّن املعنى املراد منه هو الثاين ال األ ّول.

ثان ًيا :اآلراء يف جمع القرآن
يف قض ّية جمع القرآن رؤيتان :
[[[

النبي األكرم ،بل تتحقَّقت عمل ّية الجمع
األوىل :إ َّن القرآن مل يجمع يف عهد ّ
يف عهد الخلفاء .وهذه الرؤية تب ّنتها مدرسة الخالفة ،وهي املشهورة عند أتباع تلك
املدرسة واستندوا إىل روايات كثرية نجدها يف كتبهم الحديث ّية .
[[[

[[[

[[[ -الراغب األصفهاين ،مفردات غريب القرآن ،م.س ،باب الجيم ،ص.96
[[[ -الفريوز آبادي ،القاموس املحيط ،م.س ،ص1197؛ ظ :املعجم الوسيط ،ج ،634 ،1مادة (دون).
[[[ -ظ :الحكيم ،السيد محمد باقر ،علوم القرآن ،م.س ،ص.111
[[[ -ظ :الشهرستاين ،عيل ،جمع القرآن نقد الوثائق وعرض الحقائق قراءة تحليلية جديدة ،م.س ،ج ،1ص ،9وص.24-23
[[[ -ظ :الزركيش ،بدر الدين محمد ،الربهان يف علوم القرآن ،تحقيقُ :مح ّمد أبو الفضل إبراهيم ،منشورات :دار أحياء ال ُكتُب
الحلبي ورشكائه ،الطّبعة األُوىل ،القاهرة  1376 -هـ ،ج ،1ص233؛ ظ :السيوطي ،االتقان يف علوم القرآن،
العرب ّية عيىس الباىب
ّ
تحقيق :محمد أيب الفضل إبراهيم ،الهيئة املرصية العامة للكتاب ،القاهرة 1975 -م ،ج ،1ص.58
[[[ -ظ :صحيح البخاري ،ج ،4ص.1911
161

وسار عىل هذا الرأي أغلب املسترشقني ،أبرزهم املسترشق األملا ّين تيودور
املجري جولدتسهر يف كتابه (مذاهب
نولدكه يف كتابه (تأريخ القرآن) واملسترشق
ّ
الفرنيس بالشري يف كتابه (القرآن نزوله تدوينه
اإلسالمي) ،واملسترشق
التفسري
ّ
ّ
جمعه وتأثريه) ،واملسترشق الفرنيس غوستاف لوبون يف كتابه (حضارة اإلسالم)،
وقد استندوا يف قولهم عىل الروايات املوجودة يف كتب الصحاح.
النبي األكرم ،وهذه الرؤية تب ّنتها ودافعت
الثانية :إ َّن القرآن ُجمع يف عهد ّ
عنها مدرسة أهل البيت وأتباعهم .
[[[

ومن املسترشقني القائلني بهذ الرأي املسترشق الربيطا ّين جان بورتن يف كتابه
(جمع القرآن)  ،وانتهى يف آخر الكتاب إىل القول بأ َّن القرآن الذي هو موجود بني
النبي محمد الذي جمعه قبل وفاته .
أيدينا هو مصحف ّ
وقام علامء مدرسة أهل البيت بتصحيح تلك الفكرة الخاطئة عن جمع القرآن،
مستدلّني بأدلة عديدة .
[[[

[[[

[[[

لقد تع ّددت املصادر التي اعتمد عليها املسترشقون للقول بجمع القرآن بعد
النبي األكرم ،وكان املصدر األساس املعتمد عندهم هو الروايات اإلسالم ّية وما
وفاة ّ
تحمله من الغثّ والسمني.

ثالثًا :اآلراء يف تدوين القرآن الكريم
إ َّن ملوضوع التدوين عالقة وثيقة مبوضوع جمع القرآن ،ولذا نجد بعض
املسترشقني بحثها مع جمع القرآن ،وأبرز اآلراء التي قيلت يف التدوين:
[[[ -ظ :الخويئ أبو القاسم ،البيان يف تفسري القرآن ،منشورات دار الزهراء (ع) ،الطبعة الرابعة ،بريوت  1395 -هـ ،ص259-239؛
ظ :الشريازي ،نارص مكارم ،تفسري األمثل ج ،8ص16؛ ظ :الكوراين ،عيل ،تدوين القرآن ،منشورات دار القرآن الكريم ،الطبعة
األوىل ،إيران – بدون تأريخ ،ص238؛ ظ :الصغري ،محمد حسني عيل ،تاريخ القرآن ،م.س ،ص.68-65
[[[ -ظ :مجموعة باحثني ،علوم القرآن يف اإلبستميّة املعارصة مقاربة تفكيكيّة نقديّة ،ص.45
[[[ -ظ :الشهرستاين ،عيل ،جمع القرآن نقد الوثائق وعرض الحقائق قراءة تحليلية جديدة ،م.س ،ج ،1ص.9
[[[ -م.ن ،ج ،1ص.145-125
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يقول املسترشق الفرنيس بالشري:
«ال ّ
رضا يف أذهان املهتدين امل ّك ّيني األُول
شك أ َّن مفهوم ال ّن ّص املكتوب كان حا ً
الذين مل يتجاوز عددهم املائة إبان الهجرة سنة 622م ،ولقد أم ّدهم بذلك املفهوم
ما كانوا يعرفون من التوراة التي كانت بني أيدي املسيحيّني واليهود يف املدينة ،أو
أناجيل نصارى نجران والحبشة الذين كانوا عىل عالقات تجاريّة بهم ،ومع ذلك فإ َّن
أنصار محمد مل يشعروا برضورة تدوين الرسالة الجديدة ».
[[[

وذهب إىل الرأي نفسه املسترشق األملا ّين كارل بروكلامن واملسترشق كانون سيل .
[[[

[[[

النبي األكرم املسترشق الفرنيس موريس
وم ّمن يقول بتدوين القرآن يف زمن ّ
بوكاي ،إذ يرى أ َّن «من غري املعقول أن يشري القرآن إىل أمور ال تتفق مع الواقع،
النبي ،وهناك أربع
عىل حني ميكن التحقق منها لدى كتبة ال ّن ّص من صحب ّ
النبي مكّة عام 622م» .
سور تشري إىل تسجيل القرآن قبل أن يغادر ّ
الفرنيس جاك بريك ،واملسترشق
النبي املسترشق
ّ
وم ّمن قال بالتدوين يف زمن ّ
بوديل .
[[[

[[[

أ ّما الحداث ّيون فأغلبهم مييلون للرؤية األوىل القائلة :بأ َّن القرآن ُج ِم َع و ُد ِّو َن بعد
النبي ،وسيأيت تفصيل رؤيتهم يف املطلب القادم.
وفاة ّ

املطلب الثاين :الرؤية الحداث ّية ملسألة جمع القرآن وتدوينه
الشفوي واملكتوب
أ ّو ًل :التفريق بني
ّ

أوىل خطوات الحداث ّيني التمييز بني املرحلة الشفويّة واملرحلة الكتاب ّية؛ أل َّن
[[[ -بالشري ،ريجيس ،القرآن ،نزوله ،تدوينه ،ترجمته وتأثريه ،م.س ،ص.28
[[[ -ظ :بروكلّامن ،املسترشق كارل ،تاريخ األدب العريب ،م.س ،ج ،ص.139
[[[ -ظ :سيل ،املسترشق كانون ،تدوين القرآن ،م.س ،ص.4
[[[ -بوكاي ،املسترشق موريس ،القرآن والتوراة واإلنجيل والعلم ،ص.160
[[[ -ظ :بوديل ،حياة محمد ،م.س ،ص.10
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عملية االنتقال بني املرحلتني تستوجب إحداث تغيري يف ال ّن ّص القرآ ّين .
[[[

واستند الحداثيون يف التفريق بني املرحلتني عىل القول بأ َّن القرآن ال يعني
الكتابة ،ومل تكن هناك إرادة أل ْن يكون القرآن كتابًا مد ّونًا  ،وعىل هذا األساس فإ َّن
الحقيقي هو الخطاب القرآ ّين
القرآن
الشفوي وليس ال ّن ّص املد ّون .
ّ
ّ
[[[

[[[

وف ّرق أركون بني القرآن واملصحف بقوله« :قلت :املصحف ،ومل أقل :القرآن،
ألنّه ّ
املادي الذي منسكه بأيدينا يوميًّا ،وألنَّه يقابل التوراة واإلنجيل
يدل عىل اليشء
ّ
بالضبط ،فهو كتاب مؤلّف من صفحات ُس ّجل فيها الخطاب القرآ ّين بالخط
املعروف ».
[[[

يصح أ ْن يطلق
وي ّؤكد الرش ّيف عىل ما تق ّدم بخصوص لفظ القرآن بقوله« :ال ّ
حقيقة إال عىل الرسالة الشفويّة التي بلغها الرسول إىل الجامعة التي عارصته .أ ّما
ما جمع بعد وفاته يف ترتيب مخصوص ود ّون بني دفتني ،فمن املعروف أ َّن الصحابة
أنفسهم مل يكونوا يف البداية متّفقني حول مرشوع ّية هذا الجمع الذي مل يقم به
النبي ومل يأمر به» .
ّ
[[[

وحاول أركون املقارنة بني الكتب السامويّة التوارة واإلنجيل والقرآن ،بقوله:
الشفهي إىل مرحلة الخطاب املكتوب،
«إ َّن عمل ّية االنتقال من مرحلة الخطاب
ّ
مل تتم إال بعد حصول الكثري من عمليات الحذف واالنتخاب والتالعبات اللغويّة
شفوي يد ّون ،وإنَّ ا
كل خطاب
التي تحصل دامئًا يف مثل هذه الحاالت ،فليس ّ
ّ
الجابري ،محمد عابد ،مدخل إىل القرآن ،ص.29
[[[ -ظ:
ّ
[[[ -ظ :م.ن ،ص150-149؛ أبو زيد ،نرص حامد ،مفهوم النص ،م.س ،ص.54-52
[[[ -ظ :أركون ،محمد ،الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد ،م.س ،ص77؛ ظ :الجابري ،محمد عابد ،مدخل إىل القرآن ،م.س ،ص.214
ّ
الرشيف ،عبد املجيد ،اإلسالم بني الرسالة والتأريخ ،م.س ،ص.49-47
[[[ -أركون ،الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد ،م.س ،ص81؛ ظ:
[[[ -الرشيف ،اإلسالم بني الرسالة والتأريخ ،م.س ،ص.49
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هناك أشياء تفقد أثناء الطريق؛ وذلك ألن عمل ّية الجمع متّت يف ظروف حامية من
الرصاع عىل السلطة واملرشوعية» .
[[[

ويف هذا الصدد يؤكِّد هشام جعيط عىل «أ َّن القرآن بذاته مل يكن مكتوبًا ،بل
شفوي ،وأراد لنفسه ذلك ،وعاب عىل اليهود أنَّهم يخطّون الكتاب بأيديهم،
هو أثر
ّ
شفوي » ،والذي نفهمه من ال ّن ّص املتقدم أ َّن أركون يقول:
واملفرتض أ َّن التوراة أثر
ّ
بتحريف القرآن بداللة ما وقع من اليهود.
[[[

أ ّما موقف طيب تيزيني فهو كغريه من الحداثيّني يقول« :إ َّن القرآن والحديث
اللفظي املتداول
كلهام مبرحلة القول
نصني مكتوبني ،بل م ّر ّ
مل يكونا منذ البدء ّ
ّ
شفهيًّا عن طريق العنعنة ،وهذا يعني أنَّهام خضعا لعمليّة نقل من حالة الخطاب
املنصص الـ ُمفقَّه املكتوب ».
الح ّر املرسل إىل حالة الخطاب ّ
[[[

ثان ًيا :تدوين القرآن

يتّضح من النصوص السابقة أ َّن أركون اعتمد عىل مجموعة مسلّامت عند
تع ّرضه لقض ّية التدوين ،منها :وجود تحريف يف ظل الواقع الذي رافق عمل ّية
التدوين ،ومنها :تأكيده عىل وجود مسافة زمن ّية بني التنزيل والتدوين.
وميكن أ ّن نل ّخص كالم أركون عن هذه املرحلة التي م ّر بها القرآن بقوله« :هو
عبارة عن مجموعة من العبارات الشفهية يف البداية ،ولك ّنها د ّونت كتابة ضمن
ظروف تأريخيّة مل توضّ ح حتى اآلن ومل يكشف عنها النقاب ،ثم رفعت هذه
املدونة إىل مستوى الكتاب املق ّدس بواسطة العمل الجبّار واملتواصل ألجيال من
اإللهي املتعايل لله
الفاعلني التأريخ ّيني ،واعترب هذا الكتاب مبثابة الحافظ للكالم
ّ
كل أعامل
والذي يشكّل املرجع ّية املطلقة واإلجباريّة التي ينبغي أن تتق ّيد بها ّ
رصفاتهم وأفكارهم ».
املؤمنني وت ّ
[[[

[[[ -أركون ،قضايا يف نقد العقل الديني ،م.س ،ص.188
[[[ -جعيط ،هشام ،الوحي والقرآن والنبوة ،م.س ،ص.45
القرآين أمام إشكالية البنية والقراءة ،م.س ،ص.52-51
ّ
[[[ -تزيني ،ال ّن ّص
األصويل واستحالة التأصيل ،م.س ،ص.41
ّ
[[[ -أركون ،الفكر
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النبي األكرم
ويرى ط ّيب
تيزيني أ َّن عمل ّية جمع القرآن بدأت بعد وفاة ّ
ّ
ببضع سنني ،وواجهت عمل ّية الجمع ظروفًا صعبة بسبب األوضاع السياس ّية آنذاك .
[[[

اقي يف الفهم الحدا ّيث لجمع القُرآن وتدوينه
املطلب الثّالث :األثر االسترش ّ

إ َّن مسألة بحث الحداث ّيني لحقيقة القرآن بني الشفاه ّية والكتاب ّية ،ميكن أن
هاجسا استرشاق ًّيا بدأه املسترشق األملا ّين نولدكه يف كتابه (تأريخ
نلمس فيها
ً
الفيلولوجي ،وعىل الرغم من
القرآن) ،وأفاد منه املسترشقون من منطلق البحث
ّ
اقي إال أنَّه أفاد منه فـي
تأكيد أركون علـى قصور املنهج
الفيلولوجي االسترش ّ
ّ
خاصة ما تعلّق بصحة املصحف.
عملية التدوينّ ،
الشفهي وبني القرآن املكتوب
تبي فيام سبق أ ّن أركون حاول التفريق بني القرآن
ّ
ّ
بعد عمليّة التدوين.
الفيلولوجي لنقد
ومعالجة أركون لعمل ّية التدوين «تر ّددت بني املستوى
ّ
األنرثوبولوجي لعمل ّية
التوثيقي للقرآن وبني البعد
املصحف أو سالمة الرشط
ّ
ّ
يل إىل الكتابة
التدوين باعتبارها انتقالً من الشفاه ّية برشطها
ّ
اللغوي التواص ّ
الرسمي ».
اللغوي
برشطها
ّ
ّ
[[[

الفيلولوجي من خالل إثارة ّ
الشك بعملية التدوين،
وأفاد أركون من التحليل
ّ
وإنكار الروايات اإلسالم ّية عن تدوين القرآن.
يقول أركون« :إ َّن القرآن مد ّونة منتهية ومفتوحة عىل معانٍ باللغة العرب ّية
الهجري/
ال نستطيع الوصول إليها ّإل عرب ال ّن ّص املثبت تدوي ًنا بعد القرن الرابع
ّ
رص هذا التحديد عىل االنتقال من الكالم إلـى ال ّن ّص ويلفت
العارش
ّ
امليالدي ،وي ّ
اإلسالمي ».
العربـي
الشكل الـمتوارث الذي أ ّدى إلـى نشوء الفكر
ّ
االنتباه إلـى
ّ
ّ
[[[

القرآين أمام إشكالية البنية والقراءة ،م.س ،ص.147
ّ
تيزيني ،طيّب ،ال ّنص
[[[ -ظ:
ّ
القرآين وإشكاليّة القراءة الحداثيّة ،م.س ،ص.329
ّ
[[[ -قراش ،محمد ،الخطاب
[[[ -أركون ،محمد ،القرآن من التفسري املوروث إىل تحليل الخطاب الديني ،م.س ،ص.114-113
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وقوله« :تلك النسخة الرسم ّية التي تشكّلت يف ظل الخليفة عثامن ،والتي ث ُبتت
امليالدي ».
الهجري ،العارش
نهائ ًّيا بعد القرن الرابع
ّ
ّ
اقي يف كالم أركون من خالل ما كتبه املسترشق
وميكن أ ْن نجد األثر االسترش ّ
مقبول لدينا أن نتكلّم
ً
الفرنيس« :هكذا صار
الفرنيس بالشري ،إذ يقول املسترشق
ّ
ّ
نص قانو ّين للمصحف كان قد وضع ،واعتمد نهائ ًّيا يف منتصف القرن العارش ».
عن ّ
[[[

[[[

ويضيف بالشري يف موضع آخر« :إ َّن هذا التدوين كان جزئ ًّيا ومثا ًرا لالختالف،
األخص بسبب عدم ثبات املواد والطرائق املستعملة لذلك
كام كان متخلّفًا عىل
ّ
التدوين ».
[[[

النبي كان قد أمر بتدوين بعض
وهو ما أخذه عنه أركون بقوله« :صحيح أ َّن ّ
اآليات ».
[[[

نقدي
تعقيب ّ
أ ّو ًل :إ َّن أركون مل يبتعد عن إثارات املسترشقني وشكوكهم حول عمل ّية التدوين،
الفيلولوجي ،ومل يبحث بصور ٍة تحليل ّي ٍة علم ّي ٍة هذا املوضوع ،ومل يستند
ومنهجهم
ّ
إىل مناهج العلوم اإلنسان ّية ،ومل يبحث قض ّية التدوين يف إطار مرشوعه الذي أسامه
اإلسالم ّيات التطبيق ّية ،وهو املرشوع الذي طرحه كبديل عن اإلسالم ّيات الكالسيك ّية
توصل إليها املسترشق بالشري.
(مناهج املسترشقني) ،بل اعتمد عىل النتيجة التي ّ
ثان ًيا :إ َّن هذه الشبهة التي طرحها بعض املسترشقني والحداث ّيني مستندة عىل
روايات العا ّمة ،ومل يأخذوا بروايات الشيعة اإلمام ّية التي ق ّدمت رؤي ًة عن الجمع
يف عهد النبي األكرم صىل الله عليه وآله ،ولذا كان أسلوب أغلب املسترشقني يف
فهم عمليّة جمع القرآن وتدوينه أحاديًّا من خالل االعتامد عىل نصوص إسالميّة
[[[ -أركون ،محمد ،القرآن من التفسري املوروث إىل تحليل الخطاب الديني ،م.س ،ص.119
[[[ -بالشري ،القرآن ،نزوله ،تدوينه ،ترجمته ،تأثريه ،م.س ،ص.34
[[[ -م.ن ،ص.29
[[[ -العجيب والغريب يف إسالم العرص الوسيط ،ص.25
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مع ّينة ،وانتقائ ًّيا من خالل توظيف الروايات التي تنفعهم يف بحثهم ،وتنسجم مع
وبخاصة الروايات الكاذبة واملدسوسة ،ليلزم من ذلك القول بتحريف
أهدافهم،
ّ
القرآن؛ إذ استند أغلب املسترشقني إىل «الرأي املشهور عند الجمهور ،والتي رويت
يف كتبهم الحديث ّية من قبل الحشوية ال إىل الروايات املوجودة يف كتب الشيعة
اإلمام ّية ...فاملسترشقون حني يتساءلون أو يشكّكون يف بعض تلك النصوص
واألقوال ،إمنا مستندهم هو تلك الروايات املوجودة يف كتب اآلخرين واملخالفة
للعقل والفطرة والتي يدركها كل باحث » ،وهذا ليس دفا ًعا عن املسترشقني ،بل
هو بيان ألسلوب خاطئ متثّل يف انتقاء بعض الروايات التي تنفعهم يف جمع القرآن،
العلمي يحتّم جمع كل الروايات اإلسالم ّية يف هذا املجال ثم اإلحاطة
والجانب
ّ
العلم ّية التا ّمة بها ،وترجيح ما هو موافق للعقل والفطرة السليمة.
وقدّ م السيد الخو ّيئ ردو ًدا علم ّية نقد ّية عىل روايات العا ّمة ،ملخّصها :
[[[

[[[

تنص عىل أ َّن الجمع مل يت ّم يف عهد النبي متناقضة
إ َّن تلك الروايات التي ّ
كل مجموعة منها إىل أ َّن الجمع ت ّم يف مرحلة
فيام بينها؛ إذ تشري بعضها إىل أ َّن ّ
مع ّينة وبطريقة مختلفة ،فهي ليست متفقة عىل مع ًنى واحد وطريقة واحدة،
فكيف ميكن االعتامد عليها واألخذ بداللتها؟!

تنص عىل أ َّن
إ َّن هذه الروايات معارضة لروايات أخرى وردت يف كتب العا ّمة ّ
النبي األكرم صىل الله عليه وآله.
القرآن جمع يف عهد ّ
إنَّها معارضة بالكتاب؛ إذ إ َّن كث ًريا من اآليات دلّت عىل أ َّن سور القرآن وآياته
النبي تح ّدى الكفار واملرشكني عىل
كانت متميّزة يف الخارج بعضها عن بعض ،وأ َّن ّ
اإلتيان مبثل القرآن ،ومعنى هذا أ َّن سور القرآن كانت يف متناول أيديهم.
مخالفة هذه األحاديث لحكم العقل ،وبيان ذلك أ َّن عظمة القرآن يف نفسه
واهتامم النبي واملسلمني بحفظه وقراءته ينايف الجمع املذكور يف تلك الروايات ،فإ َّن يف
الشهرستاين ،عيل ،جمع القرآن نقد الوثائق وعرض الحقائق ،م.س ،ص.9-8
ّ
[[[-
[[[ -الخويئ ،السيد أبو القاسم ،البيان يف تفسري القرآن ،م.س ،ص.255 – 247
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القرآن جهات عديدة كل واحدة منها تكفي ألن يكون القرآن موضوع عناية املسلمني،
النبي رغبته بحفظ القرآن ،وإ ّن حفظ القرآن كان سب ًبا الرتفاع
منها :بالغته ،وإظهار ّ
شأن الحافظ بني الناس ،وكذلك األجر والثواب الذي يستحقه الحافظ ،وهذه العوامل
وغريها شكّلت باعثًا قويًّا عىل حفظ القرآن الكريم ،ومع هذا االهتامم كيف ميكن
النبي األكرم؟!
القول بأ َّن جمع القرآن الكريم قد تأ ّخر إىل زمن بعد ّ
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المبحث الرابع

ّ
ّ
احلدايث ملباحث (النسخ)
أثر االستشراق يف الفهم

وفيه ثالثة مطالب:

ّ
املطلب األول :مفهوم النسخ عند املسلمني
ّ
االستشرايق
املطلب الثاين :النسخ يف الفهم
ّ
احلدايث وأثر االستشراق فيه
املطلب الثالث :النسخ يف الفهم

متهيد
يع ّد موضوع النسخ من املواضيع امله ّمة يف مجال البحث القرآ ّين ،و ُخ ّصصت
له الكثري من املباحث يف كتب علوم القرآن ،والتفسري ،والفقه ،واألصول ،ولذا نجد
كل عـالـم من العـلـمـاء بـحـثـه حسب اختصاصه ،ومن الزاوية العلم ّية التي
أ َّن ّ
وبخاصة ما
يـحتاج إليها ،وذلك لـام له من أهـ ّمـيّة يف فهم نصوص القرآن الكريم
ّ
الترشيعي.
يتعلّق بالجانب
ّ
املتخصصني
ونظ ًرا ملا يرتت ّب عنه من أمور خطرية ،مل يعد االهتامم به من قبل
ّ
من علامء الفقه وأصوله ،والقرآن وعلومه فحسب ،بل تع ّدى ذلك االهتامم إىل
وكل واحد منهم نظر له من زاوية الرتاث ،وأثار بعضهم
املسترشقني والحداثينيّ ،
شبهات حوله للطعن بال ّنص القرآ ّين.
وهدف الحداث ّيني من دراسة النسخ هو تثبيت األساس الذي وضعوه ،وهو
القول بتأريخ ّية ال ّن ّص القرآ ّين.
وسيتكفّل هذا املبحث ببيان املفهوم الذي وضعه علامء املسلمني للنسخ،
اقي له للطعن بال ّن ّص القرآ ّين ،وبيان التوظيف الحدا ّيث
ثم بيان التوظيف االسترش ّ
للنسخ للقول بتأريخيّة ال ّن ّص القرآ ّين.
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املطلب األ ّول :مفهوم ال ّنسخ عند املسلمني
اللغوي لل ّنسخ
أ ّو ًل :املدلول
ّ

وردت لفظة (النسخ) يف قواميس اللغة بأكرث من معنى ،إذ وردت مبعنى
اإلزالة  ،قال الراغب« :النسخ :إزالة يشء بيشء يتعقّبه ».
[[[

[[[

فعب عن النسخ باإلبطال ،قال« :النسخ :إبطال اليشء وإقامة
أ ّما ابن منظور ّ
آخر مقامه ».
[[[

ومن املعاين األخرى التي وردت للنسخ يف اللغة« :نقل اليشء وتحويله مع
بقائه ».
[[[

خصوصا إذا
ولعل «اإلزالة هي أوفق املعاين اللغوية انسجا ًما مع فكرة النسخ،
ّ
ً
الحظنا أ ّن فكرة النسخ يف القرآن الكريم ورد التعبري عنها مبواد مختلفة تنسجم
الرشعي ،فإذا أُزيل حكم
كل واقعة ال ميكن أن تخلو من الحكم
كلّها مع اإلزالة ،أل َّن ّ
ّ
يحل محلّه حكم آخر ».
فال ب ّد أن ّ
[[[

فقد جاءت لفظة النسخ ومشتقاتها أربع مرات يف القرآن الكريم ،وهي:
َ

ْ

َ

ُْ
َ
َ َْ ْ
َ
ب ْ ٍي مِنْ َها أ ْو مِثْل َِها. 
ما نن َسخ م ِْن آيَ ٍة أ ْو ننس َِها نأ ِ
ت ِ
[[[

َّ
َ َ َ ّ َّ َ َ َ َّ ٰ َ ْ َ
ُ ُْ
َ و َما أَ ْر َسلْ َنا م ِْن َقبْل َِك م ِْن َر ُ
ب إِل إِذا تم
ن
ل
و
ول
س
ن ألق الشيْ َطان ِف أمن َِّيتِهِ
ٍ
ٍِ
ْ
َّ ْ َ ُ
َف َينْ َس ُخ َّ ُ
الل َما يُل ِق الشيط
ان.[[[
الطريحي ،فخر الدين بن محمد ،مجمع البحرين ،،تحقيق :أحمد
[[[ -ظ :ابن منظور ،لسان العرب ،م.س ،ج ،3ص61؛ ظ:
ّ
اإلسالمي ،الطّبعة الثّانية ،بدون مكان  1408 -هـ ،ج ،2ص.302
سيني ،منشورات :مكتب نرش الثّقافة
ّ
ال ُح ّ
[[[ -الراغب األصفهاين ،مفردات ألفاظ القرآن ،م.س ،ص.490
[[[ -ابن منظور ،لسان العرب ،م.س ،ج ،3ص.61
[[[ -ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،ج ،5ص425؛ ظ :األزهري ،معجم تهذيب اللغة ،ج ،4ص.3558
[[[ -الحكيم ،محمد باقر ،علوم القرآن ،م.س ،ص.193
[[[ -سورة البقرة ،اآلية.106
[[[ -سورة الحج ،اآلية.52
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َ َ َّ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ
خت َها ُه ًدى َو َر ْ َ
ح ٌة ل َِّل َ
ِين
ولما سكت عن موس الغضب أخذ اللواح و ِف نس ِ
ُ ْ َّ ْ ََُْ َ
ون.[[[
هم ل ِرب ِ ِهم يرهب
ُ
ُ
ُ َ
َٰ َ َ َُ َ ْ ُ َ َْ ُ
ك ْم ب ْ َ
هذا كِتابنا ين ِطق علي
ال ّ ِق إِنَّا ك َّنا ن ْس َتنْس ُِخ َما كنْ ُت ْم َت ْع َملونَ.[[[
ِ

الترشيعي
بشكل أع ّم من النسخ
ّ
وميكن القول :إ ّن النسخ يف القرآن ورد
ّ
والتكويني.
ّ

االصطالحي لل ّنسخ
ثان ًيا :املعنى
ّ

التأريخي لكلمة (النسخ) يجد أنّها تختلف من زمن آلخر،
إ َّن املتت ّبع للتط ّور
ّ
ففي العرص القديم كان للنسخ مفهوم عام شامل ألدىن تغيري يف بيان الحكم
الرشعي ،وحتّى تخصيص العام ،وتقييد املطلق ،كان يُس ّمى نس ًخا ،ومل يكن هناك
ّ
اللغوي للنسخ ،وبني استخدام القرآن الكريم له ،وبني معناه
اختالف بني املعنى
ّ
االصطالحي.
ّ
ولعل هذا اإلطالق والسعة يف اللفظ بسبب االختالف بني علامء القرآن يف تعيني
ّ
اآليات الناسخة واملنسوخة .
[[[

وميكن ع ّد املفهوم الحايل للنسخ أحد مصاديق املعنى السابق العام للنسخ.
وفـي فرتة الحقة وبعد تط ّور الكتابة فـي علوم القـرآن الكريم ،قـ ّدم العلامء
تعاريف جديدة ع ّدة للنسخ ،منها:
رشعي متأ ّخر ».
رشعي متق ّدم عن املكلّف بحكم
«هو رفع حكم
ّ
ّ
[[[

النسخ« :هو رفع أمر ثابت يف الرشيعة املق َّدسة بارتفاع أمده وزمانه ،سواء أكان
ذلك األمر املرتفع من األحكام التكلّيفية أم من األحكام الوضع ّية ،وسواء أكان من
[[[ -سورة األعراف ،اآلية.154
[[[ -سورة الجاثية ،اآلية.29
[[[ -ظ :الحكيم ،السيد محمد باقر ،علوم القرآن ،م.س ،ص.193
[[[ -الزركيش ،البحر املحيط يف أصول الفقه ،ج ،4ص.63
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املناصب اإلله ّية أم من غريها من األمور التي ترجع إىل الله تعاىل مبا أنّه شارع ».
[[[

والذي يتّضح من هذا التعريف أمران:
إ ّن النسخ يكون برفع حكم ثابت يف أصل الرشيعة.
إ ّن النسخ ال يكون ألمر مجهول إىل الله تعاىل ،بل مجرد رفع الحكم النتهاء
أمده وزمانه.
ّ
عقل ورش ًعا عىل إمكان ّية وقوع النسخ يف الرشيعة  ،كام
استدل العلامء ً
وقد
َ
ُْ
َْ ْ
أكّد القرآن الكريم عىل وقوع النسخ فيه ،قال تعاىلَ  :ما نن َسخ م ِْن آيَ ٍة أ ْو ننس َِها
َْ
َ
َ
ت
ب ْ ٍي مِنْ َها أ ْو مِثْل َِها. 
نأ ِ ِ
[[[

[[[

ثالثًا :أنواع ال ّنسخ
ذكر العلامء ثالثة أنواع للنسخ :
[[[

األول :نسخ ال ّتالوة من دون الحكم :ويقصد به :أن ترفع من القرآن مع بقاء حكمها.
واستدل القائلون بهذا القول بآية الرجم ،ويعلّلون بأنَّها سقطت من غري سبب .
[[[

وهذا النوع ال ميكن القبول به؛ ألنّه يؤ ّدي بنا إىل القول بتحريف القرآن ،وهو
مل يصلنا إال بطريق روايات اآلحاد .
[[[

حكم آخر،
الثّاين :نسخ الحكم وال ّتالوة :ويقصد به :نزول آية بحكم ينايف ً
فحذفت اآلية وانتهى حكمها.
[[[ -الخويئ ،السيد أبو القاسم ،البيان يف تفسري القرآن ،م.س.278 ،
[[[ -ظ :م.ن ،ص279؛ ظ :الحكيم ،السيد محمد باقر ،علوم القرآن ،م.س ،ص196-195؛ ظ :الصالح ،صبحي ،مباحث علوم
القرآن ،م.س ،ص.263
[[[ -سورة البقرة.106 ،
[[[ -ظ :الخويئ ،أبو القاسم ،البيان يف تفسري القرآن ،م.س ،ص285؛ ظ :الصالح ،صبحي ،مباحث علوم القرآن ،م.س ،ص.265
[[[ -ظ :صحيح مسلم ،ج ،5ص116؛ ظ :صحيح البخاري ،ج ،8ص.113
[[[ -ظ :الخويئ ،أبو القاسم ،البيان يف تفسري القرآن ،م.س ،ص.285
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ّ
واستدل القائلون بهذا ال ّنوع من النسخ ،بأدلّة عديدة ،منها :ما ُر ِوي عن عائشة
النبي آية بهذا ال ّن ّص( :عرش رضعات معلومات يحرمن) ،ثم نسخت
أنّه نزلت عىل ّ
ٍ
ٍ
معلومات) .
(بخمس
بآية أخرى:
[[[

واإلشكال عىل هذا النوع كاإلشكال عىل النوع السابق ،من أنَّه يؤ ّدي إىل القول
بالتحريف إضافة إىل أ ّن النامذج التي وردت إلينا لهذا النوع من النسخ ،وردت عرب
روايات غري معتربة ال ميكن األخذ بها.
الثّالث :نسخ الحكم من دون ال ّتالوة :ويقصد به أ َّن اآلية موجودة يف القرآن
الكريم وتبقى عىل صياغتها وهيئتها إال أ ّن حكمها الرشعي قد رفع.
وذكر العلامء أقسا ًما ثالثة له .
[[[

واملفسين ،إال أ ّن
وهذ النوع متّفق عىل إمكان وقوعه عند علامء املسلمني
ّ
كل اآليات امل ّدعى
االختالف حصل يف عدد اآليات املنسوخة ،وقد ناقش العلامء ّ
نسخها .
[[[

وميكن أن نلخّص ما سبق باآليت:
إ ّن مفهوم النسخ وارد يف القرآن الكريم ،وإ ّن االختالف الذي حصل هو بسبب
اللغوي للفظة النسخ ،وما تبع ذلك من اختالف يف تحديد
االختالف يف بيان املدلول
ّ
االصطالحي ،ونتج عنه وضع أنواع للنسخ ،هذا من جهة.
املعنى
ّ
ومن جهة أخرى ،فإ َّن سبب االختالف يعود إىل االختالف بني الروايات اإلسالم ّية
التي أشارت إىل اآليات الناسخة واملنسوخة.
هذان السببان األساس ّيان ولّدا إشكال ّية يف فهم النسخ يف آيات القرآن الكريم
[[[ -ظ :مسلم ،صحيح مسلم ،ج ،4ص.167
[[[ -ظ :الخويئ ،السيد أبو القاسم ،البيان يف تفسري القرآن ،م.س ،ص.286
[[[ -ظ :السيوطي ،االتقان ،م.س ،ج ،2ص38- 37؛ ظ :الخويئ ،السيد أبو القاسم ،البيان يف تفسري القرآن ،م.س ،ص.381-287
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ي

املتخصصني بدراسة القرآن الكريم وعلومه طوال تلك العصور،
من قبل العلامء
ّ
وهذه اإلشكالية أفاد منها املسترشقون للقول بتأريخيّة ال ّن ّص القرآ ّين ،وتبعهم يف
سيتبي يف املطالب القادمة من هذا املبحث.
ذلك الحداث ّيون ،وهو ما
ّ

اقي
املطلب الثّاين :ال ّنسخ يف الفهم االسترش ّ

اتّخذ املسترشقون من النسخ وسيلة للقول ببرشية القرآن.
من املسترشقني الذي بحثوا النسخ املسترشق مونتغمري وات.

النبي بألوه ّية الوحي املنزل عليه لـم مينعه من تنظيم هذا
يقول« :إ َّن ثقة ّ
الوحي وترتيبه زيادة ونقصانًا ،ونجد يف القرآن إشارة إىل أ َّن الله قد أنىس نب ّيه بعض
مجال ّ
للشك يف االعتقاد بأ َّن هناك كلامت
اآليات ،وأ َّن دراسة عميقة لل ّن ّص ال تدع ً
الطبيعي أ َّن هذه الزيادات ليست من
وجمل ومقاطع أضيفت إىل القرآن ،ومن
ّ
صنع محمد ،ومن املؤكد أ َّن لديه طريقة مع ّينة لإلصغاء إىل الوحي الذي يكشف
له ما يفكّر فيه ،وال يص ّحح ال ّن ّص إال بعد تلقّيه الوحي الذي يص ّوبه ،وقد اعرتف
املسلمون منذ البداية باشتامل القرآن عىل العديد من اآليات املنسوخة وإبطال
أحكامها ،وقصة اآليات الشيطان ّية تق ّدم لنا أكرب دليل عىل ذلك ».
يل
النبي (ص) أُرغم عىل النسخ بسبب «تط ّوره الداخ ّ
أ ّما جولدتسهري ،فيقول :إ ّن ّ
الخاص وبحكم الظروف التي أحاطت به إىل تجاوز بعض الوحي القرآ ّين إىل وحي
جديد يف الحقيقة ،وإىل أ ْن يعرتف أنّه ينسخ بأمر الله ما سبق أ ْن أوحاه إليه ».
[[[

[[[

ويرى املسترشق (روبري برونشنج) أ َّن سبب النسخ هو وجود تناقض يف النصوص
القرآن ّية .
[[[

[[[ -وات ،املسترشق مونتغمري ،محمد يف املدينة ،م.س ،ص.18
[[[ -جولدتسيهر ،العقيدة والرشيعة يف اإلسالم ،م.س ،ص.33
اقي ،م.س ،ص.347
[[[ -ظ :الحاج ،سايس سامل ،نقد الخطاب االسترش ّ
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املطلب الثّالث :ال ّنسخ يف الفهم الحدا ّيث وأثر االسترشاق فيه
أ ّو ًل :محمد أركون

يقول محمد أركون« :وأ ّما املعنى الثالث لكلمة النسخ ،والذي يعني :استبدال
بنص سابق ،فهو ناتج عن مناقشات األصول ّيني الذين وجدوا
نص الحق ّ
بنص أو ّ
نص ّ
ّ
ٍ
نصوص متناقض ٍة ،ومن ث َّم فقد اضطروا الختيار ال ّن ّص الذي
أنفسهم يف مواجهة
يتناسب أكرث مع التوفيق وتحقيق االنسجام بني األحكام الرشع ّية التي كانت قد
حظيت بتثبيت الفقهاء األوائل  ...وهذا أكرب دليل عىل كيف ّية احتيال الفقهاء عىل
اآليات القرآن ّية التي ال تـتناسب مع مقاصدهم فيقومون بتحييدها ».
ويضيف« :مل يعد بإمكان الفقهاء حذف هذه اآليات بعد أن أصبحت متض ّمنة
الرسمي الذي شُ كّل أيام عثامن ،وبالتايل فقد راحوا يشجعون عىل
يف املصحف
ّ
تأسيس علم أسباب النزول من أجل القول بأ ّن اآلية املنسوخة قد نزلت قبل اآلية
الناسخة ،وبالتايل فمن املرشوع إبطال العمل بها ».
[[[

[[[

هذا االتّهام من أركون للفقهاء بأنَّهم اخرتعوا النسخ لدفع التناقض ،نجده عند
املسترشق يوسف شاخت (1969-1902م)؛ إذ قال« :وكان ه ّم الـمفرسين الـمتأ ّخرين
التخلّص من الـمتناقضات العديدة الواردة فـي القرآن والتي تص ّور لنا تدرج مح ّمد
يف نبوته ،إ ّما بـمـا عمدوا إليـه من التوفيق بينها ،وإ ّما باالعرتاف بأ َّن اآليات املتأ ّخرة
تنسخ ما قبلها ،وذلك يف الحاالت التي يشت ّد فيها التناقض بني تلك اآليات ».
[[[

كام نُقل عن املسترشق (روبري برونشفج) قوله :إ َّن بعض النصوص القرآنيّة
تتّسم أحيانًا بالتناقض .ومن هنا ،فإ َّن األمر يقتيض إيجاد معايري قانونيّة إلزالة هذا
التناقض .ويف هذا الخصوص أىت القرآن مبفهوم النسخ .
[[[

[[[ -أركون ،محمد ،من االجتهاد إىل نقد العقل اإلسالمي ،م.س ،ص.69
[[[ -م.ن ،ص.74
[[[ -أصول الفقه ،ترجمة :إبراهيم خورشيد ،دار الكتاب اللبناين للطباعة والنرش ،الطبعة األوىل ،بريوت 1981 -م ،ص.39
[[[ -ظ :الحاج ،سايس سامل ،نقد الخطاب االسترشاقي ،م.س ،ج ،1ص.386
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إ َّن أغلب آراء املسترشقني يف قض ّية النسخ -وتبعهم أركون يف ذلك -يرون أ َّن
فقهاء املسلمني قد ابتدعوا قض ّية النسخ لرفع التناقض بني اآليات ،وير ّد عليهم:
 .1ات ّضح عند بيان مفهوم النسخ عند املسترشقني أنَّهم فهموا أ َّن سبب النسخ يف
القرآن الكريم هو التد ّرج يف نزول األحكام للموضوع الواحد ،يف حني أ َّن النسخ مل يكن
معي ،وإحالل حكم آخر
معي مح ّدد بزمان ّ
فيه إزالة لحكم بقدر ما كان انتهاء لحكم ّ
امتدا ًدا له ليعالج القضايا املستجدة التي ال يقوى الحكم السابق عىل حلّها  ،وهذا
الفهم الخاطئ أ ّدى إىل قولهم إ َّن اآلية الناسخة تناقض اآلية املنسوخة ومنافية لها؛ أل َّن
وتبي الرد عليهم بأ َّن اآلية الناسخة
وقوع النسخ يناقض مراد الله تعاىل من اآلية األوىلّ ،
ليست منافية للمنسوخة بل هي امتداد لها ،فال تناقض بينهام.
[[[

فصلها علامء املنطق منها:
 .2يشرتط يف االختالف الحقيقي (التناقض) أمور ع ّدة ّ
وحدة الزمان ووحدة املالك والرشط ،وإذا تخلّف أحدها فال تنايف وال اختالف ،والناسخ
ظرفه متأخر ومالكه مصلحة أخرى ،تب ّدلت عن مصلحة سابقة كان مستدعية لذلك
ظاهري وبعد التأ ّمل والتع ّمق يرتفع متا ًما .
الحكم املنسوخ ،فالتنايف
ّ
[[[

[[[

ثان ًيا :ط ّيب تيزيني
النبي الذايتّ« ،فهناك حالة من الرهافة
ع ّد ط ّيب تيزيني النسخ جز ًءا من عامل ّ
والخصوص ّية بالنسبة إىل تص ّور الوحي وعالقة الرسول به .إنّها الحالة التي تتمثّل
يل ،دومنا تد ّخل مبارش من
يف أ َّن النسخ لسورة ما يت ّم ضمن عامله الذايتّ الداخ ّ
يتبي -بإحالة من
خارج ،وقد يكمن وراء ذلك أ َّن الرسول الداعية والفاعل اجتامع ًيا ّ
[[[ -ظ :النرصاوي ،عادل عباس ،إشكالية فهم النص القرآين عند املسترشقني ،م.س.
اإلسالمي( ،قم إيران – بال تأريخ) ،ج ،2ص.42
[[[ -ظ :املظفر ،الشيخ محمد رضا ،املنطق ،مؤسسة النرش
ّ
[[[ -ظ :معرفة ،الشيخ محمد هادي ،تلخيص التمهيد ،مؤسسة التمهيد ،الطبعة الثانية ،قم إيران – 2012م ،ج ،1ص.400
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وحيه -أ َّن سورة ما جاءته من هذا األخري ال تستجيب الحتياجات البرش املق ّدمة
إليهم ،فتُلغى وتنسخ ».
[[[

النفيس الذا ّيت الذي قال به
إ َّن القول بالنسخ الذا ّيت هو نفسه القول بالوحي
ّ
املسترشقون وتق ّدم نقده يف مبحث الوحي.

ّ
الحدايث لتفسري
القرآين أمام إشكالية البنية والقراءة ،م.س ،ص396-395؛ ظ :الغزاوي ،إميان ،التوظيف
ّ
تيزيني ،طيّب ،ال ّنص
[[[-
ّ
القرآن الكريم وإشكال ّياته ،دار غيداء ،الطبعة األوىل ،بريوت – 2016م.
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الفصل األ ّول
اخلاتمة
اتِّهام اللّغة العرب َّية بالقصور

يف رحل ٍة علم ّي ٍة ش ّيـقة ،توزّعت منابعها الـمعرف ّية عىل األصول اإلسالم ّية،
كل محطّاتها الفكريّة
والـمناهج الحداث ّية ،واآلل ّيات االسترشاق ّية ،سعت الدراسة يف ّ
وبكل ج ّد واجتهاد وصرب إىل تتبّع مدى (أثر االسترشاق يف الفهم الحدا ّيث ملباحث
ّ
تأريخ القرآن وعلومه).
التوصل إىل جملة مثرات ميكن ع ّدها نتائج للبحث ،وهذه
واستطاع البحث
ّ
النتائج حصيلة محاولة علم ّية شاكر ًة لفضل السابقني عليها ،عىل أمل أن يفيد منها
الباحثون وطلبة العلم يف املستقبل.
من مجموع ما تق ّدم من مباحث ومطالب تتّضح اإلجابة عىل إشكال ّية البحث
تبي أ َّن هناك أث ًرا لالسترشاق يف الفهم الحدا ّيث للقرآن الكريم ،وهذا
األساس؛ إذ ّ
النص القرآ ّين وعىل مباحث تك ّون
األثر كان مو ّز ًعا عىل املناهج النظريّة لتحليل ّ
النص وتشكّله ،أي :مباحث تأريخ القرآن وعلومه.
ّ
تتغي نسبته تب ًعا للشخص ّية الحداث ّية ،فـ
اقي ّ
ونتج من البحث أ َّن األثر االسترش ّ
(محمد أركون) و (ط ّيب تيزيني) من أكرث الشخص ّيات الحداث ّية تأث ّ ًرا باملسترشقني
وبخاصة املسترشقني املعارصين ،بينام نلحظ أ ّن (نرص حامد أبو زيد) و (محمد
ّ
الجابري) تأثّرا بالفالسفة الغرب ّيني أكرث من تأث ّرهم باملسترشقني ،وكانت نسبة
عابد
ّ
اقي فيهم قليلة بحسب تت ّبع البحث.
األثر االسترش ّ
أ ّما اإلجابة عن األسئلة الفرع ّية املتولّدة من إشكال ّية البحث ،فيمكن تفصيلها
عىل شكل نتائج ،عىل أ َّن أبرز ما ميكن استخالصه من نتائج -والتي نضعها هنا عىل
شكل خالصة -ال تُغني عن التفاصيل التي وصلت إليها الدراسة عرب امتداد فصول
البحث.
إ َّن دراستنا ألثر املسترشقني يف الحداثيني يف فهم ال ّن ّص القرآ ّين أفضت بنا إىل
مجموعة من االستنتاجات ،هي:
 .1الحظ البحث أ َّن أ ّول أثر للمسترشقني عىل الحداثيني تولّد من خالل اطّالع
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الخاتمة

مهم للحداث ّيني يف فهم القرآن
العرب عىل التط ّور الغر ّيب ،فأصبح االسترشاق راف ًدا ً
اقي:
الكريم ،وأ َّن التأثري االسترش ّ
أ .تارة يكون بصور ٍة مبارش ٍة من خالل اطّالع الكثري من الحداث ّيني عىل كتابات
اإلسالمي ،أو من خالل التلمذة املبارشة عىل يد املسترشقني.
املسترشقني حول الرتاث
ّ

ب .وتارة يكون بصور ٍة غري مبارشة من خالل توفري املسترشقني املا ّدة التي
ميكن أ ْن يشتغل بها الحداث ّيون؛ إذ قام املسترشقون بتحقيق ونرش أ ّمات الكتب
واملخطوطات.
 .2يف أسس الفهم الحدا ّيث ،رصد البحث يف أرخنة ال ّن ّص القرآ ّين أث ًرا استرشاق ًّيا،
رصح الحدا ّيث (محمد أركون) بإعجابه بكتاب املسترشقة املعارصة (جاكلني
إذ ّ
شايب) وأفاد منه يف قراءتها التأريخيّة للقرآن الكريم ،كام رصد البحث تأييد أركون
لكل كلمة من القرآن ،وموارد
هولندي يهدف لدراسة تأريخ ّية ِّ
اقي
ّ
ملرشوع استرش ّ
اقي حضو ًرا يف تأريخ ّية ال ّن ّص القرآ ّين عند الحداث ّيني.
أخرى نلحظ لألثر االسترش ّ
أ ّما فيام يتعلّق باألسس األخرى لفهم القرآن الكريم عند الحداث ّيني ،فلم يلحظ
البحث أث ًرا استرشاق ًيا ،بل كانت املرجع ّيات الحداث ّية الغرب ّية حارضة بق ّوة يف
كتابات الحداثيّني يف هذا الباب ،كاملاركسيّة ،والبنويّة ،والتأويليّة ،والتفكيكيّة.
اقي بالقرآن
 .3خلص البحث إىل بروز اتّجاهني يف طبيعة االهتامم االسترش ّ
الكريم:
االتّجاه األول :يهتم بال ّدراسات التّأريخ ّية النقديّة؛ ألنَّه تأث ّر بال ّدراسات التقليديّة
وانتهى إىل نتيجة تأث ّر القرآن الكريم بنتاج البيئات اليهوديّة واملسيح ّية ،إذ برزت
للنص
املرجعيّات الكتابيّة (اليهوديّة والنرصانيّة) الصحاب هذا االتجاه يف فهمهم ّ
القرآ ّين.
االتّجاه الثاين :دعا إىل إخضاع ال ّن ّص القرآ ّين ملناهج العلوم اإلنسان ّية ،بعد أن
شعر بتخلّف املناهج االسترشاق ّية السابقة التي طُ ِّبقت عىل ال ّن ّص القرآ ّين.
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اقي أخذه منهم الحدا ّيث (محمد أركون) ،فقال برضورة
وهذا التو ّجه االسترش ّ
التأريخي أ ّو ًل ،ثم
الفيلولوجي
توصل إليها النقد
دراسة القرآن وفق النتائج التي ّ
ّ
ّ
تجاوزه من خالل إخضاع ال ّن ّص القرآ ّين للمناهج الحديثة.
 .4إ َّن االسترشاق املعارص ينفرد عن القديم بتب ّني بعض أفراده لدعوى إخضاع
ال ّن ّص القرآ ّين ملناهج العلوم اإلنسان ّية الحديثة ،ويشرتك معه بدراسة القرآن وفق
التأريخي ويع ّدانه
التأريخي الذي يهدف إىل ربط ال ّنصوص الدين ّية بسياقها
املنهج
ّ
ّ
للنص القرآ ّين ،وهذا األمر أخذه الحداث ّيون من املسترشقني
ألي دارس ّ
أساسا ّ
ً
كمنطلق وأساس لفهم ال ّن ّص القرآ ّين.
فام الحظه البحث أ َّن الحداثيّني تأث ّروا باالسترشاق القديم واملعارص م ًعا؛ إذ
التأريخي للقرآن الكريم،
وظّفوا مكتسبات االسترشاق القديم يف فهم الجانب
ّ
واستندوا إىل االسترشاق املعارص يف العلوم واملناهج الحديثة.
تبي من البحث أ َّن االسترشاق ميثّل خلف ّي ًة معرف ّي ًة مه ّم ًة (ألركون) ،وكان
ّ .5
جل أساتذته من املسترشقني؛ ألنَّه درس يف معهد االسترشاق يف السوربون ،ومن
ُّ
مؤسساتها :معهد الدراسات اإلسالميّة الذي كان يضم كبار املسترشقني ،وكلّهم كانوا
ّ
يدعون إلخضاع القرآن للمناهج الغرب ّية.
رصون
 .6الحظ البحث أ َّن (أركون) عىل ال ّرغم من نقده للمسترشقني بأنّهم ي ُّ
عىل عملهم الوصفي ،إال أنّه يقول بأنّنا ال ميكننا أن نتجاوز جهود املكتسبات
االسترشاق ّية يف مجال نقد ال ّن ّص القرآ ّين ،فهو يدعو إىل االستفادة من االسترشاق يف
هذا املجال ثم تجاوزه إىل مرحلة املناهج املعارصة.
التأريخي،
الفيلولوجي
اقي يف الحداثيّني تركّز يف املنهج
ّ
ّ
 .7إ َّن األثر االسترش ّ
للنص.
التفسريي
دون األثر الكبري يف الجانب
التطبيقي ّ
ّ
ّ
يل لسورة الفاتحة عند (أركون) الحظ البحث
 .8يف الجانب
التطبيقي التحلي ّ
ّ
الفيلولوجي يف دراسة الرتتيب
اقي؛ إذ استعان أركون باملنهج
ّ
وجود أث ٍر استرش ٍّ
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الخاتمة

رص عىل إعادة تشكيل املصحف وفق رؤية املسترشق
التأريخي لسور القرآن ،وأ ّ
ّ
الفرنيس (بالشري).
األملا ّين (نولدكة) ،واملسترشق
ّ
يل لسورة التوبة عند (أركون) مل يجد البحث
 .9يف الجانب
التطبيقي التحلي ّ
ّ
األلسني.
األنرثوبولوجي واملنهج
أث ًرا استرشاقيًّا ،بل استند إىل املنهج
ّ
ّ
 .10الحظ البحث أ َّن الحداثيّني يشرتكون مع املسترشقني يف الرؤية الغربيّة
النص القرآ ّين ،وكذلك يشرتكون
للقرآن الكريم ،ويف مراحل اإلجراءات التطبيق ّية عىل ّ
معهم يف أغلب األساليب التي اتّبعوها يف فهمهم للقرآن الكريم ،ويختلفون عنهم
يف توظيف بعض املناهج ،كام يختلف الحدا ّيث عن االسترشاق يف النشأة الزمن ّية
والدوافع.
اقي يف فهم الحداثيّني ملباحث تأريخ
 .11نتج عن البحث وجود أثر استرش ّ
النفيس التي
القرآن وعلومه ،ففي مبحث الوحي ت ّبني تأث ّر الحداث ّيني بشبهة الوحي
ّ
وفصلها املسترشق (درمنغهام) ،وأبرز من قال بهذه
قال بها املسترشق (مونتيه) ّ
الشبهة من الحداث ّيني( :محمد أركون) و (هشام جعيط) و (عبد املجيد الرش ّيف).
 .12رصد البحث أث ًرا استرشاق ًيا يف تصنيف نرص حامد أبو زيد لآليات امل ّك ّية
واملدنيّة؛ إذ استند أبو زيد إىل املعايري التي وضعها املسترشق (نولدكه) يف التفريق
املك واملد ّين ،باإلضافة إىل ذلك فقد ر ّدد الحداث ّيان (نرص أبو زيد) و (ط ّيب
بني ّ ّ
تيزيني) مقولة الـمسترشق (جولدتسيهر) القائلة بوجود تعارض بني آيات املرحلة
الواحدة.
(تيزيني) نصوصاً من نفس املرحلة املك ّية
ويف الجانب التطبيقي ،فقد حلّل
ّ
محاول إثبات تعارض فيها ومعتم ًدا عىل رأي املسترشقني ،ومن اآلثار االسترشاقيّة
ً
للمك واملد ّين ما ورد يف املوسوعة الربيطانية يف التعبري عن
يف رؤية (ط ّيب تيزيني) ّ ّ
أسلوب القرآن يف اآليات املك ّية.
 .13ويف قضية تدوين القرآن مل يط ّبق (محمد أركون) منهجه الذي أسامه
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باإلسالم ّيات التطبيق ّية ،ومل يوظّف املناهج الغرب ّية املعارصة ،بل ر ّدد آراء
الفيلولوجي واعتمد
املسترشقني وشكوكهم حول عمل ّية التدوين وأفاد من منهجهم
ّ
توصل إليها املسترشق (بالشري).
عىل النتيجة التي ّ
 .14يف مبحث النسخ الحظ البحث أ ّن أركون تأث ّر باملسترشق األملا ّين (يوسف
شاخت)؛ إذ ر ّدد (أركون) قول (شاخت) بأ َّن العلامء اخرتعوا النسخ دف ًعا للتناقض
النفيس
تيزيني) فقد قال بالنسخ الذا ّيت ،وهو شبيه بالوحي
بني اآليات ،أ ّما (ط ّيب
ّ
ّ
الذي قال به املسترشقون.
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مجري غزير اإلنتاج،
1.1إجناس جولدتسيهر (1921 – 1850م) مسترشق
ّ
أشهر كتبه :محارضات يف اإلسالم ،وكتاب :العقيدة والرشيعة يف اإلسالم .
[[[

فلسطيني ،نال شهرة واسعة
2.2إدوارد سعيد (2003 -1935م) ،منظّر أد ّيب
ّ
يف كتابه االسترشاق املنشور عام 1978م ،إذ قام بوصف االسترشاق بعدم
الدقة وأنّه تح ّيز مستم ّر .
3.3أنجليكا نيوفريث (1943م  ،)...-مسترشقة أملان ّية معارصة ،تعمل أستاذة
للدراسات القرآن ّية يف جامعة فراي يف برلني بأملانيا ،ركّزت يف أبحاثها عىل
القرآن وتفسريه واألدب العر ّيب الحديث .
[[[

[[[

فرنيس ،قام بدراسة القرآن الكريم ،إذ
4.4بوتيه ( ،)1883-1800مسترشق
ّ
قسم الديانات الرشق ّية إىل أربعة أقسام :فبدأ دراسته بحياة العرب قبل
ّ
تنصهم ،ثم عكف عىل القرآن ودرس تأثره
اإلسالم ثم درس حياتهم قبل ّ
بالديانات السابقة ،ثم املذاهب التي نشأت لدى املسلمني .
[[[

فرنيس ،ولد عام 1913م،
5.5بول ريكور (2005-1913م) ،فيلسوف
ّ
ميثّل يف الفلسفة الفرنس ّية املعارصة محاولة أصيلة تستلهم الوجوديّة
والفينومينولوجيا وتريد باإلضافة إىل التيارات البنيويّة والعقالن ّية أن تحرص
نفسها مبسألة التأويل .
[[[

6.6تيودور نولدكه (1931-1836م) ،شيخ املسترشقني األملان ،تنقّل بني العديد
من الدول األورب ّية باحثاً عن املخطوطات العرب ّية ليدرسها ،أه ّم مؤلّفاته
كتاب تأريخ القرآن نرشه عام 1860م ،وهو رسالته للدكتوراه ،وفيه تناول
ترتيب سور القرآن وحاول أن يبتدع ترتي ًبا جدي ًدا .
[[[

[[[ -ظ :حمدان ،عبد الحميد صالح ،طبقات املسترشقني ،ص.116
اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجيّة ،قسم االسترشاق .)https://www.iicss.iq/?id=14&sid=30
[[[ -ظ :موقع املركز
ّ
[[[ -ظ :الوائيل ،عامر عبد زيد ،دراسة القرآن عند أنجليكا نيوفريت (من رهانات الالهوت إىل تحليل الخطاب) ،مجلة دراسات
استرشاقيّة ،العدد الثامن عرش ،العراق – 2019م ،ص.2
[[[ -ظ :مراد ،يحيى ،معجم أسامء املسترشقني ،ص278؛ ظ :العقيقي ،نجيب :االسترشاق واملسترشقون ،ج ،2ص.95
[[[ -ظ :طرابييش ،جورج ،معجم الفالسفة ،ص.338
[[[ -ظ :حمدان ،عبد الحميد صالح ،طبقات املسترشقني ،ص130؛ ظ :مجموعة مؤلّفني ،االسترشاق ،ص.338
188

ملحق ترجمة األعالم

7.7جاك بريك (1995 -1910م) ،شيخ املسترشقني الفرنس ّيني وعميدهم ،أه ّم
إنتاجاته هو محاولة لرتجمة معاين القرآن الكريم ،وكتابه :إعادة قراءة
القرآن ،وهو عبارة عن مجموعة محارضات ألقاها يف معهد العامل العر ّيب
بباريس مبناسبة صدور ترجمته للقرآن عام 1993م .
[[[

فرنيس ،نادى برضورة تفكيك بناء
8.8جاك دريدا (2004-1930م) ،فيلسوف
ّ
الفلسفة واملذاهب الفلسف ّية ،من أبرز مؤلّفاته :الكتابة واالختالف ،فـي
علم القواعد أو هدم الفلسفة .
[[[

9.9جاكلني شايب (1943م ،)... -مسترشقة فرنسية ،أستاذة رشفية يف مجموعة
تخصصت يف دراسة التاريخ الوسيط للعامل اإلسالمي،
من الجامعاتّ ،
ودرست أصول اإلسالم مبقاربة أنرثوبولوجية تاريخية ،أستاذة مربزة يف
العربية وحاصلة عىل الدكتوراه يف اآلداب ،لديها مجموعة من املؤلفات
رب القبائل إسالم محمد .
حول اإلسالم ،منها ّ :
[[[

1010جان بورتن (2005-1921م) ،مسترشق بريطاين ،اهت ّم بالتأريخ اإلسالمي،
محارض يف الفن والعامرة يف كلية الدراسات الرشقية واإلفريقية .
[[[

1111جورج سيل (1736-1697م) ،مسترشق بريطا ّين ،ولد يف لندن والتحق
بالتعليم الالهويت ،من أبرز أعامله ترجمته ملعاين القرآن الكريم .
[[[

1212جوستاف فايل( ،)1889-1808مسترشق أملا ّين ،كان يُد ّرس الالهوت ثم
اتّجه إىل الدراسات التأريخ ّية والفيلولوج ّية ،من أه ّم مؤلّفاته :مق ّدمة
تأريخيّة نقديّة للقرآن ،وكتابه :النبي محمد حياته ومذهبه .
[[[

[[[ -ظ :حمدان ،عبد الحميد صالح ،طبقات املسترشقني ،ص.107
[[[ -ظ :طرابييش ،جورج ،معجم الفالسفة ،ص.283
[[[ -ظ :موقع مجلة هسربيس االلكرتونية –املغرب https -غ.)www.hespress.com/orbites/256584.html//:
اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجيّة ،قسم االسترشاق .)https://www.iicss.iq/?id=14&sid=30
[[[ -ظ :موقع املركز
ّ
[[[ -ظ :مجموعة مؤلّفني ،االسترشاق ،ص.326
[[[ -ظ :حمدان ،عبد الحميد صالح ،طبقات املسترشقني ،ص.56
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فرنيس ،قام مبحاولة ترجمة القرآن مع راهبني
1313دير كلوين ،راهب وال هو ّيت
ّ
آخريني ،وأنجز الرتجمة عام 1143م ،ومتّت طباعة الكتاب املرتجم يف
طبعات ع ّدة ( ).
[[[

فرنيس ،أستاذ اللغة العرب ّية
1414روبريت برونشفيج (1990-1901م) ،مسترشق
ّ
وتول مع املسترشق (شاخت) اإلرشاف عىل
يف جامعات فرنس ّية ع ّدةّ ،
مجلّة الدراسات اإلسالميّة التابعة للسوربون ،له مؤلّفات غزيرة متن ّوعة يف
الفقه
اإلسالمي .
ّ
[[[

1515رودي بارت (1983 – 1901م) ،مسترشق أملا ّين ،د ّرس السام ّيات
واإلسالميّات يف جامعة توبنجن ،عمل عىل ترجمة القرآن إىل اللغة األملانيّة،
وكتب رسائل صغرية عن القرآن ،وكان متعاطفًا مع اإلسالم ،وحاول تعريف
األوروب ّيني بحقيقة رسالة النبي األكرم( ).
[[[

1616ريتشارد بل (1952 – 1876م) ،مسترشق بريطاين ،أستاذ اللغة العربية
ورجل دين ،درس تأريخ القرآن ،قام برتجمة القرآن( ).
[[[

	 17.ريجيس بالشري(1973-1900م) ،مسترشق
فرنيس مشهور ،شغل كريس
ّ
اللغة واألدب العربيني يف السوربون ،من أبرز كتبه :تأريخ األدب العر ّيب
ومل يت ّمه وظهر منه  3أجزاء ،وترجمة القرآن إىل الفرنسية وقد رتّب القرآن
يف هذه الرتجمة وفقًا ملا ظ ّنه أنّه ترتيب نزول السور واآليات ،وله مؤلّف
ل ّخص فيه أبحاث املسترشقني الذين كتبوا عن النبي األكرم .
[[[

[[[ -ظ :بدوي ،عبد الرحمن ،موسوعة املسترشقني ،ص.110
[[[ -ظ :مراد ،يحيى ،معجم أسامء املسترشقني ،ص.247
اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجيّة ،قسم االسترشاق .)https://www.iicss.iq/?id=14&sid=30
[[[ -ظ :موقع املركز
ّ
اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجيّة ،قسم االسترشاق .)https://www.iicss.iq/?id=14&sid=30
[[[ -ظ :موقع املركز
ّ
[[[ -ظ :حمدان ،عبد الحميد صالح ،طبقات املسترشقني ،ص102-101م.
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فرنيس ،ولد يف الجزائر ،وألقى
1818شارل بيل (1914م ،)1992-مسترشق
ّ
محارضات يف دول عرب ّية ع ّدة ،اهت ّم بأدب العرب ،وله مؤلّفات يف هذا
املجال .
[[[

سوري ،ولد يف مدينة
1919الط ّيب تيزيني (1934م 2019-م) ،فيلسوف وباحث
ّ
حمص ،وغادر إىل تركيا ث ّم بريطانيا ث ّم أملانيا وحصل فيها عىل شهادة
الدكتوراة يف الفلسفة عام 1967م .
[[[

2020عبد املجيد الرشيف (1942م ،)...-أستاذ الحضارة اإلسالمية يف الجامعة
التونسية يف سبعينيات القرن العرشين ،يحاول فهم النص القرآين باالعتامد
عىل مناهج العلوم اإلنسانية ،من أبرز مؤلفاته :اإلسالم والحداثة ،اإلسالم
بني الرسالة والتأريخ .
[[[

2121غوتليف برجشرتيرس (1933 – 1886م) ،مسترشق أملا ّين ،حاصل عىل
الدكتوراه يف اللغات السام ّية والعلوم اإلسالم ّية ،ودرس يف هذا املجال يف
عدد من الجامعات ،من أبرز مؤلّفاته :حروف النفي يف القرآن ،ومعجم
ق ّراء القرآن وتراجمهم .
[[[

فرنيس ،عني بالحضارات،
2222غوستاف لوبون (1931 – 1841م) ،مسترشق
ّ
من أبرز مؤلّفاته كتابه :حضارة العرب .
[[[

2323فريدريك شاليرماخر ( ،)1834-1768الهويت أملا ّين ،واعظ وفيلسوف ،د ّرس
مؤسس الهِر ِمي ِنوطي ِقا
الالهوت يف ع ّدة جامعات آخرها جامعة برلني ،يع ّد ّ
الحديثة .
[[[

[[[ -ظ :مراد ،يحيى ،معجم أسامء املسترشقني ،ص.336-330
تيزيني عىل شبكة االنرتنت.
الرسمي لطيّب
[[[ -ظ :املوقع
ّ
ّ

ttps://ar.wikipedia.org/wiki/ويكيبديا [3]-

[[[ -ظ :مراد ،يحيى ،معجم أسامء املسترشقني ،ص.236-235
اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجيّة ،قسم االسترشاق.)https://www.iicss.iq/?id=14&sid=421 ،
[[[ -ظ :موقع املركز
ّ
[[[ -ظ :براهييه ،أميل ،تأريخ الفلسفة ،ترجمة :جورج طرابييش ،دار الطليعة( ،بريوت – 1985م) ،ج ،6ص.274
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2424فيلهلم ديلتاي (1911-1833م) ،فيلسوف أملا ّين ،سعى يف دراسته التي
منهجي
بعنوان (مدخل إىل دراسة العلوم اإلنسان ّية) إىل تأمني استقالل
ّ
لعلوم اإلنسان ،وقد أنشأ نظريّة يف علوم الروح تستند إىل مبادئ ثالثة :إ َّن
املعرفة التأريخ ّية تأ ّمل يف الذات ،والتفهم ليس تفس ًريا أو وظيفة عقل ّية بل
يت ّم بواسطة كل القوى االنفعال ّية للنفس ،وهو حركة من الحياة إىل الحياة،
وبهذه الفلسفة أث ّر ديلثي بنسبة كبرية عىل الفلسفة املعارصة .
[[[

2525كارل بروكلامن ( 1956 -1868م) ،مسترشق أملا ّين ترك بصامته الواضحة
عىل االسترشاق ،غزير اإلنتاج ،أبرز مؤلّفاته مجلّد كبري بعنوان :تأريخ
الشعوب والدول اإلسالم ّية ،إذ وصف فيه الشعوب اإلسالم ّية منذ بداية
اإلسالم وحتى عام ّ ،1939
توف عام 1956م .
[[[

2626كانون سيل (1932-1839م) مسترشق بريطا ّين ،حاصل عىل الدكتوراه يف
الالهوت ،من جامعة ادنربا ،من آثاره :تط ّور القرآن
التأريخي .
ّ
[[[

فرنيس معارص ،ولد عام 1940م،
2727كلود جيليو (1940م  ،)... -مسترشق
ّ
الطربي ،وأرشف عىل عدد
كانت رسالتيه للامجستري والدكتوراه عن تفسري
ّ
اإلسالمي ،وتف ّرغ للدراسات
من طلبة الدراسات العليا يف فرنسا والعامل
ّ
القرآن ّية .
فرنيس ،تخ ّرج من السوربون
2828كلود كاهني (1991-1909م) ،مسترشق
ّ
ود ّرس يف عدد من الجامعات األورب ّية ،غزير اإلنتاج ،نرش ع ّدة دراسات عن
اإلسالمي .
التأريخ
ّ
[[[

[[[

[[[ -ظ :طرابييش ،جورج ،معجم الفالسفة ،ص.306
[[[ -ظ :حمدان ،عبد الحميد صالح ،طبقات املسترشقني ،ص.98-97
[[[ -ظ :العقيقي ،نجيب ،املسترشقون ،ج.492 ،2
[[[ -ظ :موقع ملتقى أهل التفسري عبد الرزاق هرماس.http://vb.tafsir.net/tafsir /
[[[ -ظ :مراد ،يحيى ،معجم أسامء املسترشقني ،ص.866
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2929مارتن هايدغر (1976-1889م) ،فيلسوف أملاين ،ويع ّد من أه ّم فالسفة
القرن العرشين ،بدأ مرشوعه عام 1927م يف البحث عن الوجود والزمان .
[[[

فرنيس ،تن ّوعت أعامله يف الدراسات
3030ماسينون (1962 -1883م) ،مسترشق
ّ
اإلسالميّة ،وكان شغله الشاغل يف السنوات األخرية بأهل الكهف ،إذ ألقى
بحوثاً كثرية عنهم يف مؤمترات املسترشقني ،ونرش بحوثاً حول قصة أهل
الكهف يف مجلة الدراسات اإلسالم ّية يف أكرث من عدد .
3131محمد أركون (2010-1928م)ُ ،ولِد محمد أركون يف أرسة فقرية ،بدأ بالدراسة
االبتدائيّة وصولً للجامعة يف بلده الجزائر ،ونال شهادة البكالوريوس من
كل ّية اآلداب يف اللغة العرب ّية ،ويف عام 1952م ش ّد أركون الرحال للسوربون
يف باريس ملواصلة دراسته العليا ،ف َد َرس ود ّرس فيها وأصبح أستاذا ً يف ع ّدة
جامعات ومعاهد أوروب ّية إىل أن ّ
توف  ،وأثناء تواجده يف فرنسا حرض
دروسا يف الفلسفة ،وعلم االجتامع ،وق ّدم أطروحته بعنوان (نزعة األنسنة
ً
يف الفكر العر ّيب جيل مسكويه
والتوحيدي) .
ّ
[[[

[[[

[[[

3232محمد عابد الجابري (2010 - 1936م) ،ولد يف مدينة فجيج يف جنوب
رشق املغرب ،تد ّرج يف الدراسة إىل أن حصل عىل دبلوم الدراسات العليا يف
الفلسفة عام 1967م ،ث ّم حصل عىل الدكتوراه يف الفلسفة عام 1970م من
كل ّية اآلداب بالرباط ،ويع ّد من أساتذة الفلسفة والفكر العر ّيب يف املغرب،
ويع ّد كتاب (حفريّات يف الذاكرة من بعيد) كتاب سرية ،ذكر فيه الجابري
محطات حياته املتع ّددة .
[[[

[[[ -ظ :طرابييش ،جورج ،معجم الفالسفة ،ص.695
[[[ -ظ :حمدان ،عبد الحميد صالح ،طبقات املسترشقني ،ص.193
[[[ -ظ :أيب نادر ،نايلة ،الرتاث واملنهج بني أركون والجابري456-451 ،؛ ظ :هاليرب ،رون ،العقل اإلسالمي أمام تراث عرص األنوار
يف الغرب ،ص( .63مقابلة مع محمد أركون).
والجابري ،ص.456
[[[ -ظ :أيب نادر ،نايلة ،الرتاث واملنهج بني أركون
ّ
الجابري ،محمد عابد ،حفريّات يف الذاكرة من بعيد ،مركز دراسات الوحدة العربيّة ،الطبعة األوىل( ،بريوت – 1997م).
[[[ -ظ:
ّ
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3333محمد مجتهد شبسرتي1934( ،م ،)...-فيلسوف إيراين ،وباحث يف مجال
العلوم القرآنية ،عمل أستاذا ً يف كلية اإللهيات يف جامعة طهران ،من أبرز
مؤلفاته :نقد الفهم الرسمي للدين ،قراءة برشية للدين ،الهرمنيوطيقا
الكتاب والسنة .
[[[

فرنيس ،ولد عام 1920م،
3434موريس بوكاي (1998 -1920م) ،مسترشق
ّ
له كتاب بعنوان التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم الحديث املنشور عام
العلمي
1976م ،وكان يُشار له بأمانة البحث
واملوضوعي .
ّ
ّ
[[[

3535مونتغمري وات (2006 -1909م) ،مسترشق بريطا ّين ،له العديد من
املؤلّفات أبرزها :محمد يف مكّة ،ومحمد يف املدينة ،وموجز تأريخ اإلسالم،
وغريها كثري .
[[[

فـرنيس حاصل عىل شهادة التـربيز
3636ميشيل فوكو (1984-1926م) ،مفـكّر
ّ
فـي الفلسفة ،مـن أبرز مـؤلّفـاته :أركيولوجيا الـمعرفـة ،وإرادة الـمعـرفة .
[[[

تخصص
3737نرص حامد أبو زيد (2010 – 1943م) ،مفكّر وباحث
مرصيّ ،
ّ
الديني ،والرتاث،
بالدراسات اإلسالم ّية ،له مجموعة مؤلّفات حول الفكر
ّ
والحداثة ،حاول من خاللها تقديم رؤية نقديّة تجديديّة يهدف من خاللها
إىل إعادة النظر يف الرتاث
الديني .
ّ
[[[

3838هانز جورج غادامري (2002 – 1900م) ،فيلسوف أملا ّين ،ولد عام 1900م،
الفلسفي ،حاول طلب
من أبرز مؤلّفاته :الحقيقة واملنهج مالمح التفسري
ّ
الحقيقة خارج ميدان العلوم الطبيع ّية ،وق ّدم عرضً ا تأريخ ًيا ملعنى التفسري،
[[[ -ويكيبيديا https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9
اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجيّة قسم االسترشاق .)https://www.iicss.iq/?id=14&sid=502
[[[ -ظ :موقع املركز
ّ
[[[ -ظ :مجموعة مؤلّفني ،االسترشاق ،ص.329
[[[ -ظ :طرابييش ،جورج ،معجم الفالسفة ،ص.470-469
[[[ -ظ :أبو زيد ،نرص حامد ،الخطاب والتأويل ،ص252؛ ظ :مؤلّفني ،أعالم تجديد الفكر العريب ،ص.97
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وم ّيز بني التفسري الالهويت والتفسري القانوين .
[[[

3939هشام جعيط (1935م )...-مفكّر تونيس ،وأستاذ يف جامعة تونس ،د ّرس
بعدة جامعات أوروبية ،من أبرز مؤلفاته :الوحي والقرآن والنبوة ،تاريخية
الدعوة املحمدية ،مسرية محمد يف املدينة وانتصار اإلسالم .
[[[

ومبش إنكليزي ،نرش ع ّدة مقاالت
4040وليام موير (1905 – 1819م) مسترشق ّ
تناول فيها تأريخ العرب قبل اإلسالم ومصادر السرية النبويّة ،ثم أصدر كتابني
حول اإلسالم ،هام :القرآن تأليفه وتعاليمه ،والثاين :الجدال مع اإلسالم .
[[[

متخصص يف الفقه
4141يوسف شاخت (1969-1902م) ،مسترشق أملا ّين
ّ
اإلسالمي ،درس الفيلولوجيا والالهوت واللغات الرشق ّية يف جامعتي برسالو
ّ
وليبتسك ،توزّعت أعامله بني دراسة املخطوطات ،وبني دراسات يف علم
اإلسالمي ،وبني دراسات يف الفلسفة اإلسالم ّية .
الكالم والفقه
ّ
تخصص يف دراسة
4242يوليوس فيلهاوزن (1918-1844م) ،مسترشق أملا ّينّ ،
اإلسالمي ،أبرز مؤلّفاته :تحقيق تأريخ الطربي ،وتنظيم محمد
التأريخ
ّ
للجامعة يف املدينة ،ومحمد والسفارات التي وجهت إليه .
[[[

[[[

4343يوهان فوك (1974-1894م) ،مسترشق أملا ّين ،من آثاره :العرب ّية :دراسات
يف اللغة واللهجات واألساليب .
[[[

[[[ -ظ :بدوي ،عبد الرحمن ،موسوعة الفلسفة ،ص.102-101
[[[ -ويكيبيديا
[[[ -ظ :حمدان ،عبد الحميد صالح ،طبقات املسترشقني ،ص.208
[[[ -ظ :حمدان ،عبد الحميد صالح ،طبقات املسترشقني ،ص.)154-152
[[[ -ظ :مجموعة مؤلّفني ،االسترشاق ،ص.338
[[[ -ويكيبدياttps://ar.wikipedia.org/wiki
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 القرآن الكريم.حرف األلف
 أركون ،محمد (2010م)
 .1اإلسالم ،أوروبا ،الغرب ،ترجمة :هاشم صالح ،دار الساقي ،الطبعة األوىل،
(بدون مكان – 1995م).
اإلسالمي ،ترجمة :هاشم صالح ،مركز اإلمناء ،الطبعة
 .2تأريخ ّية الفكر العر ّيب
ّ
الثانية( ،بريوت – 1996م).
 .3العلمنة والدين اإلسالم املسيح ّية الغرب ،دار الساقي ،الطبعة الثالثة،
(بريوت – 1996م).
اإلسالمي ،قراءة علميّة ،ترجمة :هاشم صالح ،املركز الثقايف العر ّيب،
 .4الفكر
ّ
الطبعة الثانية( ،بريوت – 1996م).
 .5الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد ،ترجمة :هاشم صالح ،املؤسسة الوطنية
للكتاب( ،الجزائر – بدون تأريخ ).
 .6الفكر األصو ّيل واستحالة التأصيل ،ترجمة :هاشم صالح ،دار الساقي،
الطبعة الثانية( ،بريوت – 2002م).
الديني ،ترجمة :هاشم
 .7القرآن من التفسري املوروث إىل نقد الخطاب
ّ
صالح ،دار الطليعة( ،بريوت – 2001م).
الديني ،ترجمة :هاشم صالح ،دار الساقي،
 .8من االجتهاد إىل نقد العقل
ّ
(بريوت – 1997م).
األزهري ،محمد بن أحمد أبو منصور (ت  370هـ)

ّ

 .9تهذيب اللغة ،تحقيق :محمد عوض مرعب ،دار إحياء الرتاث العر ّيب،
الطبعة األوىل( ،بريوت – 2001م).
 األعرجي ،ستار جرب حمود
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اإلسالمي للدراسات
 .10مناهج املتكلّمني يف فهم ال ّن ّص القرآ ّين ،منشورات :املركز
ّ
االسرتاتيج ّية ،الطبعة األوىل( ،العراق – 2017م).
اإلسالمي املعارص ،منشورات
 .11الوحي ودالالته يف القرآن الكريم والفكر
ّ
محمد عيل بيضون ،دار الكتب العلميّة ،الطبعة األوىل( ،بريوت – 2001م).
 أمامة ،عدنان محمد
اإلسالمي ،منشورات ابن الجوزي ،الطبعة األوىل،
 .12التجديد يف الفكر
ّ
(السعوديّة – 1424هـ)( .أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراة).
 ايكو ،أمربتو
 .13التأويل بني السيميائ ّيات والتفكيك ّية ،ترجمة :سعيد بنكراد ،املركز الثقا ّيف
العر ّيب( ،بريوت – بدون تأريخ ).
حــرف الـبــاء
 بارت ،رودي
 .14الدراسات العرب ّية اإلسالم ّية يف الجامعات األملان ّية ،ترجمة :مصطفى ماهر،
بدون دار نرش( ،بدون مكان –1967م).
 بارت ،روالن
النص ،ترجمة :منذر العيايش ،مركز اإلمناء
الحضاري( ،سوريا – بدون تأريخ ).
 .15لذّة ّ
ّ
 بدوي ،عبد الرحمن
 .16موسوعة املسترشقني ،دار العلم للماليني ،الطبعة الثالثة( ،بريوت –
1993م).
 .17موسوعة الفلسفة ،املؤسسة العرب ّية للدراسات والنرش ،الطبعة األوىل،
(بريوت – 1984م).
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 براهييه ،أميل
 .18تأريخ الفلسفة ،ترجمة :جورج طرابييش ،دار الطليعة( ،بريوت – 1985م)
 بروكلامن ،كارل (املسترشق)
 .19تأريخ األدب العريب ،ترجمة :عبد الحليم النجار ،دار الكتاب
اإلسالمي،
ّ
(بدون مكان – 2005م).
 البستا ّين ،كرم
 .20املنجد يف اللغة واألعالم ،املطبعة الكاثوليك ّية( ،بدون مكان – 1974م).
 البعلبيكّ ،منري
 .21املورد قاموس إنكليزي ــــ عريب ،دار العلم للماليني( ،لبنان –1994م).
الزواوي
 بغورة ،الدكتور
ّ
 .22ميشيل فوكو يف الفكر العر ّيب املعارص ،دار الطليعة للطباعة والنرش،
الطبعة الثانية( ،بريوت – 2007م).
 بالشري ،ريجيس (املسترشق)
 .23القرآن نزوله تدوينه ترجمته تأثريه ،ترجمة :رضا سعادة( ،بريوت –
1974م).
 بلقزيز ،عبد اإلله
 .24نقد االسترشاق واملركزيّة األوروبيّة ،مركز دراسات الوحدة العربيّة( ،بريوت
 2016م). .25نقد الرتاث ،مركز دراسات الوحدة العرب ّية( ،بريوت 2016 -م).
 البنداق ،محمد صالح
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 .26املسترشقون وترجمة القرآن الكريم ،دار اآلفاق الجديدة ،الطبعة األوىل،
(بريوت – 1980م).
 البهي ،محمد
 .27الفكر
اإلسالمي الحديث وصلته باالستعامر الغر ّيب ،مكتبة وهبة ،الطبعة
ّ
الثالثة( ،بدون مكان – بدون تاريخ).
 بوتيه( ،املسترشق)
 .28تأريخ القرآن ،بال مطبعة( ،بريوت – 1980م).
 بوديل ،رونالد فيكتور (املسترشق)
 .29الرسول – حياة محمد ،ترجمة :عبد الحميد جودة السحار  -محمد فرج،
منشورات مكتبة مرص ،الطبعة األوىل( ،القاهرة – 1989م).
 بريك ،جاك
 .30إعادة قراءة القرآن ،ترجمة :وائل غايل شكري ،دار النديم ،الطبعة األوىل،
(مرص – 1994م).
حــرف الـ ّتـــاء
 تورين ،آالن
 .31نقد الحداثة ،ترجمة :أنور مغيث ،املجلس األعىل للثقافة( ،مرص –
1997م).
 تيزيني ،طيّب
النص القرآ ّين أمام إشكال ّية البنية والقراءة ،دار الينابيع( ،دمشق – 1997م).
ّ .32
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حــرف الـثّـــاء
 الثعالبي ،عبد امللك بن محمد (ت 429هـ)
رس العرب ّية ،املكتبة العرصيّة ،الطبعة الثانية( ،بريوت – 2000م).
 .33فقه اللغة و ّ
حــرف الـجـيـــم

الجابري ،محمد عابد
ّ
 .34بنية العقل العر ّيب ،مركز دراسات الوحدة العرب ّية( ،بريوت – 1993م).
 .35الرتاث والحداثة ،مركز دراسات الوحدة العرب ّية( ،بريوت – 1991م).
 .36حفريّات يف الذاكرة من بعيد ،مركز دراسات الوحدة العرب ّية( ،بريوت – 1997م).
 .37الخطاب العريب املعارص ،مركز دراسات الوحدة العرب ّية( ،بريوت –
1993م).
 .38فهم القرآن الكريم التفسري الواضح حسب أسباب النزول ،مركز دراسات
الوحدة العرب ّية ،الطبعة األوىل( ،بريوت – 2008م).
 .39مدخل إىل القرآن الكريم ،مركز دراسات الوحدة العرب ّية( ،بريوت –
2006م).
 .40نحن والرتاث ،مركز دراسات الوحدة العرب ّية( ،بريوت – 1993م).
 الجراد ،الدكتور سفري أحمد
 .41االسترشاق واملسترشقون ،دار العصامء ،الطبعة األوىل( ،دمشق – 2012م).
 الجرجا ّين ،عيل بن محمد (ت  816هـ)
 .42التعريفات ،دار الكتب العلم ّية ،الطبعة الثانية( ،بريوت – 2003م).
 جعيط ،هشام
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 .43أوروبا واإلسالم ،ترجمة :طالل عرتييس ،دار الحقيقة( ،بريوت – 1980م).
 .44الوحي ،والقرآن والنبوة ،دار الطليعة ،الطبعة األوىل( ،بريوت – بدون
تأريخ ).
 .45تأريخ ّية الدعوة املحمديّة يف مكّة ،دار الطليعة( ،بريوت – بدون تأريخ ).
 جولد تسيهر ،إجناس (املسترشق – ت 1921م)
القومي للرتجمة،
 .46العقيدة والرشيعة يف اإلسالم ،ترجمة ونرش :املركز
ّ
(القاهرة –2013م).
الجوهري ،إسامعيل بن حامد

ّ
 .47الصحاح تاج اللغة وصحاح العرب ّية ،تحقيق :أحمد عبد الغفور ،دار العلم
للماليني ،الطبعة الرابعة( ،بريوت –1987م).
حــرف الـحـــاء
 الحاج ،سايس سامل
اإلسالمي ،الطبعة األوىل( ،بريوت –
اقي ،دار املدار
ّ
 .48نقد الخطاب االسترش ّ
2002م).
 الحجار ،عدي
األعلمي للمطبوعات ،الطبعة األوىل،
 .49األسس املنهج ّية لتفسري ال ّن ّص القرآ ّين،
ّ
(بريوت – 2012م).
 حرب ،عيل
 .50نقد ال ّن ّص ،املركز الثقا ّيف العر ّيب ،الطبعة األوىل( ،بريوت – 2002م).
 حسن ،خليفة محمد
203

اقي يف املجتمعات اإلسالم ّية ،عني للدراسات والبحوث،
 .51آثار الفكر االسترش ّ
الطبعة األوىل( ،القاهرة – 1997م).
 الحسن ،مصطفى
والنص والحقيقة دراسة تحليل ّية يف فكر محمد أركون ،الشبكة
 .52الدين
ّ
العربيّة لألبحاث والنرش ،الطبعة األوىل( ،بريوت – 2012م).
 الحكيم ،السيد محمد باقر
العاملي ألهل البيت ،الطبعة الرابعة( ،قم –1425هـ).
 .53علوم القرآن ،املجمع
ّ
حلق ،وائل
ّ 
 .54قصور االسترشاق منهج يف نقد العلم الحدا ّيث ،الشبكة العربية لألبحاث،
الطبعة األوىل( ،بريوت – 2019م).
 حمدان ،عبد الحميد صالح
 .55طبقات املسترشقني ،مكتبة مدبويل( ،بدون مكان – بدون تأريخ ).

الحيدري ،إبراهيم
ّ
الساقي ،الطبعة األوىل( ،بدون مكان –
 .56صورة الرشق يف عيون الغرب ،دار
ّ
1996م).
 الحريش ،محمد
النص وآل ّيات الفهم يف علوم القرآن يف ضوء التأويل ّيات املعارصة ،دار
ّ .57
الكتاب الجديد ،الطبعة األوىل( ،بريوت – 2013م).
حــرف الـخــــاء
 الخربوطيل ،الدكتور عيل حسني
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اإلسالمي ،الهيئة املرصيّة العا ّمة للكتاب( ،القاهرة –
 .58املسترشقون والتأريخ
ّ
1988م).
 الخطيب ،مواهب
 .59تع ّدد القراءات يف فهم ال ّن ّص القرآ ّين دراسة نقديّة ،دار الوالء( ،بريوت –
2016م).
 الخو ّيئ ،أبو القاسم (ت  1413هـ).
 .60البيان يف تفسري القرآن ،منشورات دار الزهراء  ،الطبعة الرابعة( ،بريوت
  1395هـ). الخو ّيل ،أمني
 .61التفسري معامل حياته ومنهجه ،مكتبة األرسة (بدون مكان – 2003م).
حــــرف الــــدال
 درمنغهام ،إميل (املسترشق)
 .62حياة محمد ،ترجمة :خالد زعرت ،املؤسسة العرب ّية للدراسات والنرش،
الطبعة الثانية( ،بريوت – 1988م).
حــــرف الـــــ ّذال

الذهبي ،محمد حسني
ّ
 .63التفسري واملفرسون ،دار الكتب الحديثة( ،القاهرة – 1961م).
حـــــرف الـــــ ّراء
 الراغب األصفها ّين ،أبو القاسم الحسني بن مح ّمد (ت  502هـ)
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الداودي ،النارش :دار
 .64املفردات يف غريب القرآن ،تحقيق :صفوان عدنان
ّ
القلم ،الدار الشام ّية ،الطبعة األوىل( ،بريوت  1412 -هـ).
 رسل ،برتراند (الفيلسوف الغريب)
 .65تاريخ الفلسفة الغربية ،ترجمة :زيك نجيب محفوظ ،الهيئة العامة املرصية
للكتاب( ،القاهرة – 2010م).
 .66حكمة الغرب ،ترجمة :فؤاد زكريا ،من إصدارات املجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب( ،الكويت 1983-م).
 رضا ،محمد رشيد
 .67تفسري املنار ،دار املنار ،الطبعة الثانية( ،القاهرة 1947-م).
دي ،مؤسسة العز الدين2008 - ( ،م).
 .68الوحي املح ّم ّ
 رضوان ،عمر بن إبراهيم
 .69آراء املسترشقني حول القرآن الكريم وتفسريه (دراسة ونقد) ،دار طيبة،
الطبعة الثانية( ،الرياض -بدون تاريخ).
 الرومي ،فهد بن عبد الرحمن
 .70منهج املدرسة العقل ّية الحديثة يف التفسري ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة
الثانية( ،الرياض  1983 -م).
 الريسوين ،قطب
 .71النص القرآين من تهافت القراءة إىل أفق التدبّر ،منشورات وزارة األوقاف،
(بدون مكان – 2010م).
 ريكور ،بول
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 .72من ال ّن ّص إىل الفعل أبحاث التأويل ّية ،ترجمة :برادة محمد حسن.
حــــرف الـــــ ّزاي
 زاهد ،عبد األمري كاظم
اإلسالمي املعارص ،دار الضياء( ،النجف – .)2008
 .73قراءات يف الفكر
ّ
ركيش ،مح ّمد بن عبد الله (ت  794هـ)
 ال ّز ّ
البهان يف ُعلوم القُرآن ،تحقيقُ :مح ّمد أبو الفضل إبراهيم ،منشورات:
ُ .74
الحلبي ورشكائه ،الطّبعة األُوىل( ،القاهرة -
دار أحياء ال ُكتُب العرب ّية عيىس الباىب
ّ
 1376هـ).
 زقزوق ،محمود حمدي
الحضاري ،دار املنار ،الطّبعة الثانية،
 .75االسترشاق والخلفية الفكرية للرصاع
ّ
(القاهرة – 1989م).
 أبو زيد ،نرص حامد
 .76إشكاليات القراءة وآليات التأويل ،مؤمنون بال حدود ،الطبعة األوىل،
(بريوت – 2014م).
 .77االتجاه العقيل يف التأويل ،مؤمنون بال حدود ،الطبعة األوىل( ،بريوت –
2014م).
 .78الخطاب والتأويل ،مؤمنون بال حدود ،الطبعة األوىل( ،بريوت – 2014م).
 .79مفهوم ال ّن ّص دراسة يف علوم القرآن ،مؤمنون بال حدود ،الطبعة األوىل،
(بريوت – 2014م).
 .80النص السلطة الحقيقة ،مؤمنون بال حدود ،الطبعة األوىل( ،بريوت –
2014م).
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 .81نقد الخطاب الديني ،مؤمنون بال حدود ،الطبعة األوىل( ،بريوت – 2014م).
الـســيـن
حـــرف ّ
 سبيال ،محمد
 .82مدارات الحداثة ،الشبكة العربية لألبحاث ،الطبعة األوىل( ،بريوت –
2009م).
 .83الحداثة وما بعد الحداثة ،دار توبقال ،الطبعة األوىل( ،الدار البيضاء –
2000م).
اقبي ،وليد محمد.
 الرس ّ
اإلسالمي للدراسات
 .84األلسن ّية مفهومها مبانيها املعرف ّية ،ومدارسها ،املركز
ّ
االسرتاتيج ّية ،الطبعة األوىل( ،العراق – 2019م).
 رسوش ،عبد الكريم.
 .85بسط التجربة النبوية ،ترجمة :أحمد القبانجي ،دار الفكر الجديد( ،العراق
– 2006م).
 السعدي ،أحمد فاضل.
اإلسالمي ،الطبعة
 .86القراءة األركونية للقرآن ،مركز الحضارة لتنمية الفكر
ّ
األوىل( ،بريوت – 2012م).
 سعيد ،إدوارد.
 .87االسترشاق املفاهيم الغربية للرشق ،ترجمة :محمد عناين ،رؤية للنرش
والتوزيع( ،القاهرة – 2006م).
 السكران ،إبراهيم بن عمر.
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 .88التأويل الحدا ّيث للرتاث التقنيات واالستمدادات ،دار الحضارة للنرش
والتوزيع ،الطبعة األوىل( ،الرياض – 2014م).
 سيل ،كانون (املسترشق).
 .89تط ّور القرآن التاريخي ،ترجمة :مالك سلامين ،الطبعة الرابعة( ،لندن –
1923م).
 السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن بن أيب بكر (ت  911هـ)
 .90اإلتقان يف علوم القرآن ،تحقيق :محمد أيب الفضل إبراهيم ،الهيئة املرصية
العامة للكتاب( ،القاهرة 1975 -م).
حـــرف الـشّ ــيـن
 شاخت ،يوسف (املسترشق)
 .91أصول الفقه ،ترجمة إبراهيم خورشيد ،دار الكتاب اللبناين للطباعة والنرش،
الطبعة األوىل( ،بريوت 1981 -م) ،ص.39
 شبسرتي ،محمد مجتهد
 .92الهرمنيوطيقا الكتاب والسنة ،ترجمة :حيدر نجف ،مركز دراسات فلسفة
الدين ،الطبعة األوىل ،بغداد – 2013م.
 .93مدخل إىل علم الكالم الجديد ،دار الهادي ،الطبعة األوىل( ،بريوت .)2000-
الشدي ،عادل بن عيل

ّ
 .94الرتجامت االسترشاقيّة ملعاين القرآن الكريم عرض ونقد ،مدار الوطن
للنرش ،الطبعة األوىل( ،الرياض – 2010م).
 الرشيف ،عبد املجيد
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 .95اإلسالم بني الرسالة والتاريخ ،دار الطليعة ،الطبعة األوىل( ،بريوت –
2001م).
 .96اإلسالم والحداثة ،الدار التونسية للنرش ،الطبعة الثانية( ،تونس – 1991م).
 .97يف قراءة ال ّن ّص الديني ،الدار التونسية للنرش ،الطبعة الثانية (بدون مكان
 1990م). الرشيف ،عادل محمد
الديني ،مؤسسة الدليل للدراسات والبحوث العقديّة،
النص
 .98تأريخيّة ّ
ّ
الطبعة األوىل( ،كربالء – 2019م).
 الشهرستاين ،عيل
 .99جمع القرآن؛ نقد الوثائق وعرض الحقائق (قراءة تحليل ّية جديدة) ،دار
الكفيل( ،كربالء – بدون تأريخ ).
الـصــــاد
حــــرف ّ
 الصالح ،صبحي
 .100مباحث يف علوم القرآن ،بال مطبعة ،الطبعة العارشة( ،بريوت – 1977م).
 .101دراسات يف فقه اللغة ،دار العلم للماليني ،الطبعة األوىل( ،بدون مكان –
1960م).
 الصدر ،السيد محمد باقر
 .102املدرسة القرآنية ،منشورات مؤسسة الهدى ،الطبعة األوىل( ،قم –
1421هـ).
 الصغري ،الدكتور محمد حسني
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 .103تأريخ القرآن ،دار املؤرخ العريب ،الطبعة األوىل( ،لبنان – 1999م).
 .104املسترشقون والدراسات القرآنية ،دار املؤرخ العريب( ،بريوت – 1999م).
 .105املبادئ العامة لتفسري القرآن الكريم بني النظرية والتطبيق ،دار املؤرخ
العريب ،الطبعة األوىل( ،بريوت – 2000م).
 صليبا ،جميل
 .106املعجم
الفلسفي ،منشورات ذوي القرىب ،مطبعة :سليامن زاده ،الطبعة
ّ
األوىل( ،بدون مكان – 1385هــ).
حــــرف الـ ّطــــاء
 الطباطبا ّيئُ ،مح ّمد حسني (ت  1402هـ)

 .107امليزان يف تفسري القرآن ،منشورات مؤسسة النرش
اإلسالمي التابعة لجامعة
ّ
املد ّرسني بقم املقدسة.
 .108القرآن يف اإلسالم ،دار الوالء للطباعة والنرش ،الطبعة األوىل( ،بريوت –
2001م).
ّربيس ،أمني اإلسالم أيب عيل الفضل بن الحسن (ت  548هـ)
 الط ّ

 .109مجمع البيان يف تفسري القرآن ،منشورات مؤسسة
األعلمي( ،بريوت –
ّ
1995م).
ّربيُ ،مح ّمد بن جرير (ت  310هـ)
 الط ّ

 .110جامع البيان عن تأويل آي القُرآن ،تحقيق :صدقي جميل العطّار ،منشورات
دار الفكر للطّباعة وال ّنرش والتّوزيع( ،بريوت – 1995م).
 طرابييش ،جورج
 .111معجم الفالسفة ،دار الطليعة للطباعة والنرش ،الطبعة الثالثة املفهرسة،
(بريوت –2006م).
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يل بن أحمد (ت  1085هـ)
ّريحي ،فخر ال ّدين بن ُمح ّمد ع ّ
 الط ّ

سيني ،منشورات :مكتب نرش الثّقافة
َ .112مج َم ُع ال َبح َرينِ  ،تحقيق :أحمد ال ُح ّ
اإلسالمي ،الطّبعة الثّانية( ،بدون مكان  1408 -هـ).
ّ
 الط ّعان ،أحمد إدريس.
 .113العلامنيون والقرآن الكريم (تاريخية النص) ،منشورات ابن حزم ،الطّبعة
األوىل( ،الرياض – 2007م).
 الطويسُ ،مح ّمد بن الحسن (ت  460هـ)
 .114التبيان يف تفسري القرآن ،دار إحياء الرتاث العريب( ،بريوت – 1995م).
حـــرف الـعـيـــن
 العامل ،عمر لطفي
 .115املسترشقون والقرآن دراسة نقديّة ملناهج املسترشقني ،مركز دراسات
اإلسالمي ،الطبعة األوىل( ،بدون مكان – 1991م).
العامل
ّ
 عادل ،مصطفى

 .116فهم الفهم مدخل إىل الهرمنيوطيقا ،مؤسسة هنداوي( ،اململكة املتحدة –
2017م).
 عباس ،فضل
 .117قضايا قرآنية يف املوسوعة الربيطانية ،دار البشري للنرش والتوزيع( ،األدرن
– بدون تأريخ ).
 العباقي ،الحسن
 .118القرآن الكريم والقراءة الحداثية ،دراسة تحليلية نقدية إلشكالية ال ّن ّص
عند محمد أركون ،دار صفحات ،الطبعة األوىل( ،بدون مكان – 2009م).
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 عبد الباقي ،محمد فؤاد
 .119املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم ،دار الكتب املرصية( ،القاهرة –
بدون تأريخ ).
 عبد الرحمن ،طه.
 .120روح الحداثة  -املدخل إىل تأسيس الحداثة اإلسالمية ،منشورات املركز
الثقايف العريب ،الطبعة األوىل( ،املغرب – 2006م).
 عبد النور ،جبور.
 .121املعجم األديب ،دار العلم للماليني( ،بريوت – 1979م).
 عبده ،محمد
 .122اإلسالم والنرصانية مع العلم واملدنية ،دار الحداثة ،الطبعة الثالثة( ،بريوت
– 1988م).
 عرفان ،عبد الحميد
 .123املسترشقون يف اإلسالم ،مطبعة اإلرشاد( ،بغداد –1969م).
 عزوزي  ،حسن.
اقي يف الدراسات اإلسالميّة ،مطبعة آنفو( ،املغرب –
 .124آليّات املنهج االسترش ّ
2007م).
 العقيقي ،نجيب
 .125املسترشقون ،دار املعارف ،الطبعة الثالثة( ،مرص – 1964م).
 العكييل ،الشيخ سعيد
 .126مقوالت الحداثة قراءة يف الجذور ومناقشة يف النتائج ،مطبعة الكوثر،
الطبعة االوىل( ،إيران – 2014م).
 علواش ،محمد
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 .127قضية التأويل يف الفكر العريب املعارص نرص حامد أبو زيد أمنوذ ًجا،
صفحات للدراسات والنرش ،الطبعة األوىل( ،دمشق – 2017م).
 .128مناهج تحليل الخطاب القرآين يف الفكر العريب املعارص ،صفحات للدراسات
والنرش ،الطبعة األوىل( ،دمشق – 2017م).
 عيل ،عمر زهري
 .129القراءة الحداثية املعارصة للقرآن الكريم وأثر االسترشاق فيها ،دار
العصامء ،الطبعة االوىل( ،دمشق – 2017م).
 العمري ،مرزوق
 .130إشكالية تاريخية ال ّن ّص القرآ ّين يف الخطاب الحدايث العريب املعارص،
منشورات ضفاف ،الطبعة األوىل( ،الجزائر – 2012م).
 عوض ،الدكتور إبراهيم
 .131املسترشقون والقرآن دراسة لرتجامت نفر من املسترشقني الفرنسيني
للقرآن وأراؤهم فيه ،دار زهراء للرشق ،الطبعة األوىل( ،القاهرة 2003-م).
حـــرف الـغـيـــن
 الغزايل ،مشتاق بشري
 .132القرآن الكريم يف دراسات املسترشقني ،دار النفائس ،الطبعة األوىل،
(دمشق – 2008م).
 الغزاوي ،إميان أحمد خليل
 .133التوظيف الحدايث لتفسري القرآن الكريم وإشكالياته ،دار غيداء ،الطبعة
األوىل( ،بريوت – 2016م).
 غوستاف لوبون (املسترشق)
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 .134حضارة العرب ،ترجمة :عادل زعيرت ،الهيئة املرصية للكتاب( ،القاهرة –
2012م).
حـــرف الـفـــــاء
ازي (ت  395ﻫـ)
 ابن فارس ،أحمد بن فارس بن زكريا
القزويني ال ّر ّ
ّ

السالم ُمح ّمد هارون ،منشورات دار
 .135معجم مقاييس اللُغة ،تحقيق :عبد ّ
التاث العر ّيب  -عيىس البايب ورشكاه ،الطّبعة األُوىل ،القاهرة  1366ﻫـ.
إحياء ُّ
 الفاضل ،أحمد محمد
 .136االتجاه العلامين املعارص يف علوم القرآن دراسة ونقد ،مركز الناقد الثقايف،
الطبعة األوىل( ،دمشق 2008 -م).
 فايل ،جوستاف (املسترشق)
نقدي إىل القرآن ،بال مطبعة( ،بريوت – 1980م).
 .137مدخل
تأريخي ّ
ّ
 الفجاري ،مختار

اإلسالمي عند محمد أركون ،دار الطليعة ،الطبعة الثانية،
 .138نقد العقل
ّ
(بريوت – 2005م).
اهيدي ،أبو عبد ال ّرحمن الخليل بن أحمد (ت  175هـ)
 الفر
ّ
الصدر،
 .139كتاب العني ،تحقيق :مهدي
السامرا ّيئ ،املطبعةّ :
املخزومي ،إبراهيم ّ
ّ
ؤسسة دار الهجرة ،الطّبعة الثّاين  1409هـ.
ال ّنارشُ :م ّ
 الفضيل ،الشيخ عبد الهادي
اإلسالمي ،الطبعة الثانية( ،بدون
 .140خالصة علم الكالم ،مؤسسة دار الكتاب
ّ
مكان – 2007م).
 فوزي ،فاروق عمر
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اإلسالمي ،دار األهل ّية للنرش( ،األردن – 1998م).
 .141االسترشاق والتأريخ
ّ
 فوك ،يوهان
 .142تأريخ حركة االسترشاق (الدراسات العربية واإلسالمية يف أوروبا حتى
اإلسالمي ،الطبعة الثانية،
بداية القرن العرشين ،نقله :عمر لطفي العامل ،دار املدار
ّ
(ليبيا – 2001م).
آباديُ ،مح ّمد بن يعقوب بن ُمح ّمد بن إبراهيم (ت  817هـ)
 الفريوز ّ
الهوريني (ت  1291هـ)،
 .143القاموس املحيط ،بحوايش نرص بن نرص يونُس
ّ
دار العلم للجميع  -بريوت.
حـــرف الـقــــاف
 القايض ،عبد ال ّجبار املعتز ّيل (ت  405ﻫـ)
 .144رشح األصول الخمسة ،تحقيق :عبد الكريم عثامن ،مكتبة وهبة( ،بدون
مكان – بال زمان).
 قانصو ،وجيه
الديني يف اإلسالم من التفسري إىل التلقّي ،دار الفارايب ،الطبعة األوىل،
النص
ّ .145
ّ
(بريوت – 2011م).
 قدور ،أحمد
 .146مبادئ اللسانيّات العا ّمة ،جامعة حلب( ،سوريا – 2006م).
 القرين ،محمد بن حجر
 .147موقف الفكر الحدايث العريب من أصول االستدالل يف اإلسالم ،مجلة البيان،
الطبعة االوىل( ،الرياض – 1434هـ).
 قراش ،محمد
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 .148الخطاب القرآ ّين وإشكالية القراءة الحداثية ،رؤية للنرش والتوزيع( ،القاهرة
–2017م).
حـــرف الـكــاف
مشقي (ت
 ابن كثري ،عامد ال ّدين أبو الفداء إسامعيل بن كثري
ّ
القريش ال ّد ّ
 774ﻫـ)
 .149تفسري القُرآن العظيم (تفسري بن كثري) ،املطبعة :دار املعرفة-بريوت،
الطّبعة 1412ﻫـ.
 الكالم ،يوسف
 .150تأريخ وعقائد الكتاب املق ّدس ،دار صفحات للدراسات والنرش( ،دمشق –
2009م).
 الكوراين ،عيل
 .151تدوين القرآن ،منشورات دار القرآن الكريم ،الطبعة األوىل( ،إيران – بدون
تأريخ).
 كيشانه ،محمود
 .152القصص القرآ ّين يف مرآة االسترشاق دراسة نقديّة ،العتبة العباسية املقدسة
اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجيّة ،الطبعة األوىل( ،النجف ،العراق– 2020م).
املركزّ
حـــرف الـالم
 الالند ،أندريه
 .153موسوعة الالند الفلسف ّية ،منشورات عويدات ،تعريب :خليل أحمد خليل،
الطبعة الثانية( ،بريوت – 2001م).
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حـرف الـميـم
 مايض ،محمود
اقي ونقده ،دار الدعوة للطبع والنرش
 .154الوحي القرآ ّين يف املنظور االسترش ّ
والتوزيع ،الطبعة األوىل( ،مرص – 1996م).
 مجموعة باحثني
اإلسالمي للدراسات
 .155نرص حامد أبو زيد دراسة النظريّات ونقدها ،املركز
ّ
االسرتاتيجيّة ،الطبعة األوىل( ،العراق – 2019م).
 مجموعة باحثني
 .156علوم القرآن يف اإلبستم ّية املعارصة مقاربة تفكيكية نقدية ،مؤمنون بال
حدود ،الطبعة األوىل( ،بريوت – 2018م).
 مجموعة مؤلّفني
العامري،
 .157االسترشاق إدوارد سعيد صورة قلم ّية منحازة ،ترجمة :كامل عويد
ّ
دار نينوى للدراسات والنرش والتوزيع ،الطبعة األوىل( ،دمشق – 2017م).
 مجموعة مؤلّفني
اإلسالمي
 .158سلسلة الالهوت املعارص دراسة نقديّة (الهرمنيوطيقا) ،املركز
ّ
للدراسات االسرتاتيجيّة ،الطبعة األوىل( ،العراق – 2020م).
 مجموعة مؤلّفني
اإلسالمي للدراسات
 .159محمد أركون دراسة النظريّات ونقدها ،املركز
ّ
االسرتاتيج ّية ،الطبعة األوىل( ،العراق – 2019م).
 مجموعة مؤلّفني
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اإلسالمي للدراسات
 .160نرص حامد أبو زيد دراسة النظريّات ونقدها ،املركز
ّ
االسرتاتيج ّية ،الطبعة األوىل( ،العراق – 2019م).
 مراد ،يحيى
 .161افرتاءات املسترشقني عىل اإلسالم والرد عليها ،دار الكتب العلمية( ،بريوت
– 2004م).
 .162معجم أسامء املسترشقني ،دار كتب عربيّة( ،بدون مكان – بدون تأريخ ).
 مصطفوي ،محمد

 .163أساس ّيات املنهج والخطاب يف درس القرآن وتفسريه ،مركز الحضارة لتنم ّية
اإلسالمي( ،بريوت – 2009م).
الفكر
ّ
 املطعني ،عبد العظيم
 .164اإلسالم يف مواجهة االسترشاق
العاملي ،دار الوفاء( ،مرص– 1987م).
ّ
 املظفّر ،مح ّمد رضا

اإلسالمي( ،قم إيران – بال تأريخ).
 .165املنطق ،مؤسسة النرش
ّ
 معرفة ،مح ّمد هادي

 .166تلخيص التمهيد ،مؤسسة التمهيد ،الطبعة الثانية( ،قم إيران – 2012م).
املرصي (ت
اإلفريقي
 ابن منظور ،أبو الفضل جامل ال ّدين ُمح ّمد بن مكرم
ّ
ّ
 711ﻫـ)
 .167لسان العرب ،دار الكتب العلم ّية( ،بريوت – 2005م).
املوسوي ،روح الله

ّ

 .168القرآن والعقل الحدا ّيث مؤسسة الدليل للدراسات والبحوث العقدية،
الطبعة الثانية (كربالء العراق – 2019م).
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حـرف الـ ّنـون
 أيب نادر ،نايلة
 .169الرتاث واملنهج بني أركون والجابري ،الشبكة العربية لألبحاث والنرش،
الطبعة االوىل( ،بريوت – 2008م).
 نجدي ،نديم
 .170أثر االسترشاق يف الفكر العريب املعارص ،دار الفارايب( ،بريوت – 2005م).
 النشار ،عيل سامي
 .171نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسالم ،دار املعارف( ،مرص – 1965م).
 النرصاوي ،عادل عباس
 .172إشكالية فهم ال ّن ّص القرآين عند املسترشقني ،دار الرافدين( ،بريوت –
2016م).
 نقاز ،الدكتور إسامعيل
 .173مناهج التأويل يف الفكر األصو ّيل دراسة تحليل ّية ونقديّة مقارنة ملناهج
التأويل ّية املعارصة ،مركز مناء للبحوث والدراسات ،الطبعة األوىل( ،بريوت –
2017م).
 النملة ،عيل بن إبراهيم
 .174االسترشاق والدراسات اإلسالم ّية ،مكتبة التوبة ،الطبعة األوىل( ،الرياض –
1998م).
 نولدكه ،تيودور (املسترشق)
 .175تاريخ القرآن ،نقله إىل العربية :جورج تامر ،دار نرش جورج إملز ،الطبعة
االوىل( ،بدون مكان – 2004م).
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حـرف الهـاء
 الهاشمي ،عيل حسن مطر
 .176قراءة نقدية يف تأريخ القرآن للمسترشق تيودور نولدكه ،دار الكفيل،
(كربالء-العراق2014 -م).
حـرف الواو
 وايف ،عيل عبد الواحد
 .177علم اللغة ،نهضة مرص للطباعة والتوزيع ،الطبعة التاسعة( ،القاهرة –
2004م).
 وهبة ،مراد
 .178املعجم الفلسفي ،مكتبة األرسة( ،بدون مكان –2016م).
 وات ،مونتغمري (املسترشق) (2006م)
 .179محمد يف املدينة ،تعريب :شعبان بركات ،منشورات املكتبة العرصيّة،
(بريوت – بدون تأريخ ).
 .180محمد يف مكّة ،تعريب :عبد الرحمن الشيخ ،منشورات الهيئة العا ّمة
املرصيّة للكتاب( ،القاهرة – 1415هـ).
 بو عاممة ،نجادي
النص يف القرآن بني تأويل القدامى واملحدثني دراسة تحليل ّية ،اطروحة
ّ .181
دكتوراه ،إرشاف :د .محمد عباس( ،كلية اآلداب واللغات  -جامعة أيب بكر بلقايد)،
(2014م).
 الدروغي ،إيناس جاسم
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 .182التطبيق واإلسقاط وأثرهام يف فهم ال ّن ّص القرآ ّين ،رسالة ماجستري ،إرشاف:
أ.د .ستار األعرجي وأ.د .حيدر اليعقويب( ،جامعة الكوفة  -كلية الفقه) ،العراق،
2018م.
 الطريحي ،سحر جاسم عبد املنعم
 .183الدراسات القرآنيّة يف االسترشاق األملا ّين ،أطروحة دكتوراه ،إرشاف :أ.د.
محمد حسني عيل الصغري( ،جامعة الكوفة  -كلية الفقه) ،العراق 2012م.
عمر عبد الرزاق
 الصغريّ ،
للنص القرآ ّين دراسة نقدية،
 .184األسس املنهج ّية للقراءة التأويل ّية املعارصة ّ
أطروحة دكتوراه ،إرشاف :أ.د .عيل كاظم سميسم( ،جامعة الكوفة  -كلية الفقه)،
العراق2021 ،م.
 مداقني ،هشام
 .185املقاربة السيميائية يف تحليل الخطاب القرآ ّين عند محمد أركون سورة
الفاتحة أمنوذ ًجا ،رسال ماجستري ،إرشاف عباس بن يحيى( ،جامعة املسيلة – كل ّية
اآلداب والعلوم االجتامعية)2010 ،
 مصطفى كحيل
 .186األنسنة والتأويل يف فكر محمد أركون ،اطروحة دكتوراة ،جامعة منتوري،
الجزائر2008( ،م).
 مهدي ،حميد
 .187فهم ال ّن ّص القرآ ّين بني القدامى والحداث ّيني ،رسالة ماجستري ،إرشاف :أ.د.
رساج( ،جامعة الكوفة – كل ّية الفقه) ،العراق2015( ،م).
كريم شايت ال ّ
 هواري ،حامدي
النص القرآ ّين وآليّات الفهم املعارص ،اطروحة دكتوراه ،إرشاف :بومدين
ّ .188
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بوزيد( ،جامعة وهران – كل ّية العلوم االجتامعية) ،الجزائر2013( ،م).
 نور الدين ،باب العياط

النص القرآ ّين دراسة بنيويّة ،رسالة ماجستري ،إرشاف :الجياليل سلطاين،
ّ .189
الطعان (جامعة وهران  -كلية العلوم اإلنسانية واإلسالمية).)2015( ،
 بلعباس ،مصطفى
 .190قراءة ال ّن ّص القرآين عىل ضوء املنهج اللساين  -املقاربة األلسنية السيميائية
ملحمد أركون أمنوذ ًجا  ،-مجلة الخطاب والتواصل ،العدد الــ(( ،)3الجزائر –
2017م) .
 بو دربالة ،عيل
 .191قراءة ال ّن ّص القرآ ّين عند الحداثيني العرب املعارصين (الخلفيات الفكرية
واالسرتاتيجيات املعرفية) ،مجلة املدونة ،املجلد ال( ،)6العدد ال(( ،)2الجزائر – 2019م).
 تاج ،بالطري – بلعباس ،مصطفى
 .192قراءة ال ّن ّص القرآ ّين عىل ضوء املنهج الهرمنيوطيقي نرص حامد أبو زيد
أمنوذ ًجا ،مجلة قراءات ،العدد الــ(( ،)7الجزائر – 2017م).
 بن تونيس ،عادل
النص القرآ ّين بني تأويل القدامى واملحدثني – قراءة يف الضوابط واملفاهيم،
ّ .193
مجلة املدونة ،املجلد الـ( ،)6العدد الــ(( ،)2الجزائر – 2019م).
 جرادي ،شفيق
 .194النص القرآ ّين بني قداسة املعنى وتاريخانية املعرفة ،مجلة البصائر ،العدد
الــ(( ،)51بريوت – .)2006
 جيليو ،كلود
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 .195مبحث الدراسات املعارصة ،النرشة الفرنسية ،بحث عىل االنرتنت.
 حسن ،محمد خليفة
 .196دراسة القرآن الكريم عند املسترشقني يف ضوء علم نقد الكتاب املق ّدس،
بحث عىل االنرتنت2012 ،م.
 حسني ،محمد توفيق
 .197اإلسالم يف الكتابات الغرب ّية ،مجلة عامل الفكر ،العدد الخاص دراسات
إسالميّة ،الكويت.
 حميدي ،خالد كاظم
 .198فهم ال ّن ّص القرآ ّين يف ضوء املنهج السيميايئ دراسة تنظريية وتطبيقية،
مجلة املعيار ،املجلد الـ( ،)17العدد الــ(( ،)33الجزائر – 2013م).
 خالدي ،محمد األمني
 .199قراءة ال ّن ّص القرآ ّين بني الضوابط ومناهج الدراسة املعارصة ،مجلة علوم
اللغة العرب ّية ،املجلد ال 7العدد ال( ،7الجزائر – 2015م).
 خنوس ،نور الدين
الديني عند محمد
للنص
 .200الخلف ّية االسترشاق ّية ملنهج النقد
التأريخي ّ
ّ
ّ
أركون ،مجلة العلوم اإلنسانيّة واالجتامعيّة ،العدد ( ،21الجزائر – .)2015
 رجب ،الدكتور عبد الرزاق أحمد
 .201الظاهرة الفيلولوجيّة يف الدراسات القرآنيّة عند املسترشقني عرض وتحليل
ونقد ،مجلة الجامعة اإلسالم ّية للدراسات اإلسالم ّية2015 ،م.
 رحامين ،أحمد
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 .202قض ّية قراءة ال ّن ّص القرآ ّين ،بحث منشور عىل شبكة االنرتنت.
 رشيدي ،محمود
 .203مناهج املسترشقني األملان يف دراسة القرآن الكريم يف ضوء نظريات
الرتجمة الحديثة ،بحث عىل االنرتنت2012 ،م.
 روابح ،سعاد – جيدل ،عامر
 .204فقه ال ّن ّص القرآ ّين بني خصوص ّية التأويل وقصديّة االنفتاح الداليل عند
الحداثيّني ،حث مقدم إىل امللتقى الدويل الثالث بعنوان القراءات الحداثية للعلوم
اإلسالمية رؤية نقدية( ،الجزائر – 2018م).
 زماين ،محمد حسن
اإلسالمي
 .205االسترشاق تأريخه ومراحله ،مجلة دراسات استرشاق ّية ،املركز
ّ
للدراسات االسرتاتيج ّية ،العدد األول( ،العراق – 2014م).
 شبسرتي ،محمد مجتهد
 .206القراءة النبويّة للعامل ،مجلة قضايا إسالم ّية معارصة ،العدد الــ(،)58-57
(بغداد – 2014م).
 .207القراءة النبويّة للعامل ،مجلة قضايا إسالم ّية معارصة ،العدد الــ(،)60-59
(بغداد – .)2014
 بن عاشوراء ،صليحة
 .208الخطاب القرآ ّين واملناهج الحديثة يف تحليله دراسة نقديّة ،بحث مق ّدم
إىل امللتفى الدو ّيل الثالث يف تحليل الخطاب ،مجلة األثر ،املجلد الــ( ،)10العدد
الــ(( ،)11الجزائر – 2011م).
 بو زيد ،لخرض
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اإلسالمي ،مجلة
 .209الدراسات االسترشاق ّية وخطرها عىل العقيدة والفكر
ّ
دراسات استرشاق ّية – املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية ،العدد الــ(،)15
(العراق – 2018م).
 عباس ،حامد رجب
 .210املقاربة الحداثيّة األركونيّة للوحي ،فاتحة الكتاب أمنوذ ًجا ،مجلة العمدة
يف اللسانيات وتحليل الخطاب ،العدد الثاين( ،الجزائر – 2017م).
 عزوزي ،حسن
 .211مناهج املسترشقني البحثية يف دراسة القرآن الكريم ،بحث منشور عىل
االنرتنت.
 عزيزي ،مصطفى
الديني عرض ونقد ،مجلة الدليل ،العدد الـ( )8السنة
النص
 .212تأريخ ّية ّ
ّ
الثالثة( ،كربالء – 2020م)
 علوي ،حيدر
التأريخي ،تعريب :أحمد القزويني ،مجلة البصائر،
 .213فهم ال ّن ّص يف سياقه
ّ
العدد الــ(( ،)39بريوت – .)2006
 لزعر ،سليمة
 .214من املناهج الحديثة يف قراءة ال ّن ّص القرآ ّين منهج الطيب تيزيني أمنو ًجا،
بحث مق ّدم إىل امللتقى الدو ّيل الثالث بعنوان القراءات الحداثيّة للعلوم اإلسالميّة
رؤية نقديّة( ،الجزائر – 2018م).
 املحسن ،عبد الرايض محمد
 .215مناهج املسترشقني يف ترجمة معاين القرآن دراسة تأريخية نقدية( ،بحث
مق ّدم لندوة ترجمة معاين القرآن الكريم باملدينة املنورة)1423 ،هـ.
 محمد ،ضياء الدين
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يل ،مجلة
 .216القرآن من ال ّن ّص إىل الخطاب قراءة يف مرشوع نرص أبو زيد التأوي ّ
دراسات وأبحاث ،العدد الــ(( ،)27الجزائر – 2017م).
 هاليرب ،رون
 .217العقل
اإلسالمي أمام تراث عرص األنوار يف الغرب( ،مقابلة مع محمد
ّ
أركون).
 هرماس ،عبد الرزاق
 .218دعوى فهم القرآن الكريم يف ضوء مناهج العلوم اإلنسانيّة منطلقاتها
حقيقتها آفاقها ،املؤمتر الدو ّيل األول لتطوير الدراسات القرآن ّية  -جامعة امللك
سعود( ،السعودية – 2013م).
 .219القرآن الكريم ومناهج تحليل الخطاب ،بحث منشور عىل االنرتنت،
(املغرب – بدون تأريخ ).
يل ،عامر عبد زيد
 الوائ ّ
بالنص قراءة يف منطلقات تأويل ّية نرص أبو
املفس ّ
 .220الضلع املفقود عالقة ّ
زيد ،مجلة فتوحات( ،الجزائر – 2015م).

واعظي ،أحمد
ّ
 .221تأريخ ّية القرآن عند نرص حامد أبو زيد قراءة نقديّة فاحصة ،مجلة نصوص
معارصة ،العدد الـ(( ،)28بريوت – 2012م).
 هيكل ،عبد الباسط سالمة
 .222دراسة القرآن عند أنجليكا نيوفريت (من رهانات الالهوت إىل تحليل
الخطاب) ،مجلة دراسات استرشاقيّة ،العدد الثامن عرش ،العراق – 2019م.
227

املواقع اإللكرتون ّية
تيزيني.
الرسمي لط ّيب
 .223املوقع
ّ
ّ
 .224موقع مجلّة هسربيس االلكرتونية – املغرب
https://www.hespress.com/orbites/256584.html
 .225موقع املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيج ّية – قسم االسترشاق /
مسترشقون
https://www.iicss.iq/?id=2
 .226موقع ملتقى أهل التفسري – الباحث عبد الرزاق هرماس -
https://vb.tafsir.net/.
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