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رب العاملني ،وسالم عىل رسول اإلسالم؛ مح ّمد وآله
الحمد لله ّ
الطاهرينوعىل جميع األنبياء واملرسلني ،وبعد...
إ ّن حقيقة القرآن أسمى من أن تدركها العقول ،وأوسع من أن تحيطها
قوالب األلفاظ؛ أل ّن األلفاظ موضوع ٌة بإزاء معانٍ مجعولة و ُمد َركَة من ِق َبل
البرش ،يف حني أ ّن حقيقة القرآن حقيق ٌة إله ّي ٌة تنطوي عىل أعمق املعارف
املعنويّة .وقد قىض الله تعاىل أن يُلب َِس هذه الحقيقة لباس األلفاظ؛ ليتس ّنى
للناس فهم القرآن .ذكر العالمة الطباطبايئ يف صدد تفسريه لقوله تعاىل:
ِﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ [[[أنّ« :الضمري مرجعه للكتاب ،وﮇ ﮈ؛
أي مقر ًؤا باللغة العربية ،وﮉ ﮊ؛ غاية الجعل وغرضه.
و َج ْعل رجاء تعقّله غاي ًة للجعل املذكور يشهد بأ ّن له مرحلة من الكينونة
فكري وإن
كل أم ٍر
والوجود ال ينالها عقول الناس ،ومن شأن العقل أن ينال ّ
ٍّ
بلغ من اللّطافة والدقّة ما بلغ .فمفاد اآلية :أ ّن الكتاب بحسب موطنه الذي
أجنبي عن العقول البرشيّة ،وإنّ ا جعله الله
له يف نفسه أم ٌر وراء الفكر،
ٌّ
قرآنًا عرب ًّيا وألبسه هذا اللباس؛ رجاء أن يستأنس به عقول الناس فيعقلوه...
وقوله تعاىل :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ تأكيد
وتبيني ملا ّ
تدل عليه اآلية السابقة من أ ّن الكتاب يف موطنه األصيل وراء
تعقّل العقول .والضمري للكتاب ،واملراد بأ ّم الكتاب :اللوح املحفوظ؛ كام قال
تعاىل  :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ،[[[وتسميته بأ ّم الكتاب
[[[ .سورة الزخرف ،اآليتان .4-3
[[[ -سورة الربوج ،اآليتان .22-21

نسخ منه غريه ،والتقييد بأ ّم الكتاب ولَدَ يْ َنا
لكونه أصل الكتب السامويّة؛ يُستَ َ
لعل
للتوضيح ال لالحرتاز ،واملعنى :أنّه حال كونه يف أ ّم الكتاب لدينا  -حاالً الزم ًة ّ -
حكيم ...واملراد بكونه عليًّا عىل ما يُ ِ
عطه مفاد اآلية السابقة أنّه رفيع القدر واملنزلة
مفصل وال مج ّزأ إىل سو ٍر
من أن تناله العقول ،وبكونه
حكيم أنّه هناك محكم غري ّ
ً
ٍ
ٍ
وآيات وجملٍ
وكلامت؛ كام هو كذلك بعد جعله قرآنًا عرب ًّيا؛ كام يستفاد -أيضً ا -من
[[[
قوله تعاىل ... :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞٍ . وهذان
حكيم -هام املوجبان لكونه وراء العقول البرشية؛ فإ ّن
النعتان -أعني كونه عليًّا
ً
العقل يف فكرته ال ينال إال ما كان من قبيل املفاهيم واأللفاظ أوالً ،وكان مؤلّفًا من
مق ّد ٍ
مات تصديق ّي ٍة يرتتّب بعضها عىل بعضها اآلخر؛ كام يف اآليات والجمل القرآن ّية،
وأ ّما إذا كان األمر وراء املفاهيم واأللفاظ ،وكان غري متج ّز ٍء إىل أجزا ٍء وفصو ٍل؛ فال
فمحصل معنى اآليتني« :أ ّن الكتاب عندنا يف اللّوح املحفوظ
طريق للعقل إىل نيله.
ّ
وإحكام ال تناله العقول لذينك الوصفني ،وإنّ ا أنزلناه بجعله مقروأً
ٍ
ذو ٍ
مقام رفيعٍ
عرب ًّيا رجاء أن يعقله الناس»[[[.
وبنا ًء عليه من الرضورة مبكان أن تركّز األُ ّمة اإلسالميّة اليوم عىل هذا التعريف الذي
ق ّدمه نبي اإلسالم للقرآن؛ ليبقى القرآن هو الكتاب املق ّدس ،والنور ،والهدى ،والفرقان
الحق والباطل ،والحياة ،وامليزان والشفاء ،و ِ
الذكْر ،الذي ال تت ّم له هذه الخصال بشكلٍ
بني ّ
فهم ،وتطبيقه؛ عمالً .ولهذا كان َح َملَة القرآن،
عميل؛ إالّ إذا ت ّم قبل ّ
كل يشء استيعابه؛ ً
يتمتّعون مبكانة مرموقة يف املجتمع ،حيث أعطى الرسول األ ّمة التعليم القائل:
«أرشاف أُ ّمتيَ :ح َملَة القرآن ،وأصحاب الليل»[[[؛ فكان استيعاب القرآن؛ علمً وعم ًل
لكل مشكل ٍة حيات ّي ٍة يجب ال ّرجوع إىل القرآن.
حل ّ
يشكّل قيم ًة واقع ّي ًة .وللعثور عىل ٍّ
ولقد سعى الغربيّون منذ القدم إلبعاد كالم الله عن ميدان الحياة ،وإيجاد
الفصل بني الدين والحياة االجتامع ّية ،والتفريق بني الدنيا واآلخرة ،...فإ ّن جامعة
من املسترشقني قد دأبوا منذ زمنٍ حتى عرصنا الحارض عىل وصف القرآن بأنّه
[[[ -سورة هود ،اآلية .1
[[[ -انظر :الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن ، ،ط ،1بريوت ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات1417 ،هـ ،ج ،18ص.84-83
[[[ -ابن بابويه ،محمد بن عيل بن الحسني(الصدوق) :معاين األخبار ،تصحيح وتعليق :عيل أكرب الغفاري ،الط ،قم املقدّسة،
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة لجامعة املد ّرسني بقم املقدّسة1379 ،هـ.ق1338 /هـ.ش ،باب معنى أرشاف األ ّمة ،ح ،1ص.178
ّ
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مقدمة املركز

السخافات ،وبأ ّن اإلسالم مجموع ٌة من البدع ،وكان منوذج ذلك من
نسيج من ّ
ٌ
املشرتقني« :نيكوال دكيز ،وفيفش ،وفراتيش ،وهو تنجر ،ويلياندر ،وبريدو »،
الغض من مكانة القرآن واإلسالم ،لتقليل أه ّميتهام
وغريهم[[[ .فسعى هؤالء إىل ّ
وزعزعة ال ّنفوس عنهام ،وقد عمد قس ٌم من املسترشقني األملان واليهود ،أمثال:
«فيل ،وجولد سهري ،وبول» ،وغريهم إىل القول بأ ّن القرآن ُح ّرف وبُ ّدل بعد وفاة
كل ذلك بهدف عزل اإلسالم عن الحياة بإخراج
ال ّنبي ويف صدر اإلسالم األ ّولّ ،...
القرآن عن املجال الذّهني والقلبي والعميل لألُ ّمة اإلسالم ّية.
ويف هذا الزمن امليلء بالشّ بهات واالنزالقات الفكريّة تربز أهميّة
العودة إىل القرآن ،واالهتامم العلمي والبحثي والتحقيقي به ،وبالعلوم
والدراسات املرتبطة به .وهي امله ّمة امل ُلقَاة عىل عاتق املؤمنني بالقرآن،
ويف طليعتهم العارفون به ،والعلامء ،واملبلّغون الدين ُّيون ،روي عن
رسول الله« :إذا التبست عليكم الفنت كقطع الليل املظلم؛ فعليكم بالقرآن؛
فإنَّه شافع مشفع ،وماحل مصدّ قَ ،من جعله أمامه قاده إىل الج ّنة ،ومن جعله
خلفه ساقه إىل النار ،وهو الدليل ُّ
تفصيل
ٌ
يدل عىل خري سبيل ،وهو كتاب فيه
وبيانٌ وتحصيل ،وهو الفصل ليس بالهزل ،وله ظهر وبطن ،فظاهره حكم ،وباطنه
علم ،ظاهره أنيق ،وباطنه عميق ،له تخوم ،وعىل تخومه تخوم ،ال تحىص عجائبه
وال تبىل غرائبه ،فيه مصابيح الهدى ومنار الحكمة ،ودليل عىل املعرفة ملن عرف
ينج من عطب ،ويتخل ُّص من
الصفة ،فل ُيجِ ْل جال برصه ،وليبلغ الصفة نظره؛ ُ
نشب؛ فإنّ التفكّر حياة قلب البصري؛ كام مييش املستنري يف الظلامت بالنور،
فعليكم بحسن التخلّص وقلّة الرتبّص»[[[.
ومن هذا املنطلق سعى املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية إىل استنفار الجهود
والطاقات إلصدار سلسلة در ٍ
متخصص ٍة ت ُعنى بدراسة كل ما أنتجه الغربيون من
اسات
ّ
موسوعات وكتب وبحوث ودراسات حول القرآن الكريم وعلومه ،للتع ّرف عىل أهدافه
وغاياته ومناهجه يف قراءة اإلسالم ،وأهم مصادره املتمثّلة يف القرآن الكريم ،ومناقشة
[[[ -بكري ،أمني :التعبري الفني يف القرآن ،الط ،بريوت ،دار الرشوق ،1972 ،ص.18
[[[ -الكليني ،محمد بن يعقوب :الكايف ،تصحيح وتعليق :عيل أكرب الغفاري ،ط ،4طهران ،دار الكتب اإلسالمية؛ مطبعة حيدري،
1365هـ.ش ،ج ،2كتاب فضل القرآن ،باب يف متثّل القرآن وشفاعته ألهله ،ح ،2ص.599
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كل الشّ بهات التي
بكل أطروحاته غري املوضوعيّة أو العلميّة ونقده ودحض ّ
هذا الفكر ّ
أثاروها حوله؛ لتقديم الصورة الحقيق ّية والواقع ّية عن اإلسالم والقرآن للغربيني واملتغربنني
قوي متنيٍ.
م ًعا .وذلك
ٍ
علمي ٍّ
بأسلوب ومنه ٍج ٍّ
وهذا الكتاب هو جز ٌء من هذا املرشوع الذي صدر منه كتب ودراسات
ٍ
موضوعات حيويّ ٍة ومعارص ٍة .وهو جه ُد مجموع ٍة من الباحثني الذين
ع ّدة يف
شاركوا يف املؤمتر ،الذي عقده املركز تحت عنوان :املـؤمتر الدويل األ ّول« ،القرآن
اقي املعارص -مقاربات نقديّة ملوسوعة القرآن (ليدن)
الكريم يف الفكر االسترش ّ
»-Encyclopaedia of the Quran
موسوعي يحوي مجموع ًة من البحوث وال ّدراسات
علمي
ّ
ّ
واملخصص لنقد مرشوع ّ
املتمحورة حول القرآن الكريم واملوضوعات والقضايا املرتبطة به .وقد ت ّم تأليفه
بأقالم مجموعة من املسترشقني الغربيّني املعارصين من مختلف دول العامل الغر ّيب؛
وإصداره باسم «موسوعة القرآن»(ليدن)(.)Encyclopaedia of the Quran
والهدف من هذا املؤمتر ال ّنظر يف علم ّية املوسوعة ومنهج ّيتها وتقوميها؛ بوصفها
الجامعي
والطلب
جه ًدا موسوعيًّا يتمحور حول القرآن الكريم ،يق َّدم إىل الباحثني ّ
ّ
علمي يحيك عن القرآن الكريم ومكانته الدين ّية والترشيع ّية
الغرب ّيني عىل أنّه ٌ
نتاج ٌّ
مشاكل منهج ّي ٍة ومضمون ّي ٍة ال
َ
عند املسلمني ،مع ما تعاين منه هذه املوسوعة من
ميكن القبول بها؛ ما يستلزم بذل الجهود العلم ّية والبحث ّية لنقد هذه ال ّدراسات
الواردة فيها ،وتصويب دراسات أخرى وتوجيهها ،وإزالة التباسات وشبهات تفرزها
دراسات من نوع ثالث اهت ّمت بها املوسوعة.
العلمي واإلداري الذي تابع كل خطوات
وال يسعنا إال أن نتق ّدم من الفريق
ّ
املؤمتر ومراحله بخالص الشكر والتقدير ،وال سيام اإلخوة ،الشيخ لبنان الزين،
السيد مصطفى مكة يف بريوت ،واألخوة يف دار الرسول األعظم يف كربالء وال
سيام أ.د .عادل نذير بريي (حفظه املوىل) وجميع اإلخوة يف اللجان العلم ّية ،وفريق
العمل اإلداري .والسيد حسن عيل املرسومي.
والحمد لله رب العاملني
املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية
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القرآن والدّ راسات القرآن ّية يف املوسوعات الغرب ّية

[[[

املوسوعي ،ف ٌّن مم ّي ٌز من فنون الكتابة ،ظهر
ال جدال أ ّن التصنيف
ّ
متأ ّخ ًرا زمانًا عن الفنون األخرى ،وهو ميلك من املواصفات ما يجعله
مهم
أساسا ًّ
حاج ًة مل ّح ًة للباحثني ،واملجتمعات والثقافات ،كام يشكّل ً
لحوار الثّقافات والحضارات ..فام هي املوسوعة؟ وما مق ّومات التصنيف
املوسوعي؟ وما هي أشكال املوسوعات وأنواعها؟
ّ
وكلمة «املوسوعة» هي ترجمة للكلمة  encyclopaediaواملشتقّة
تعليم كاملٍ
من الكلمة اليونان ّية  ،enkyklopaidaوالتي تعني نظام
ٍ
يُغطّي الرياضيات والعلوم والفلسفة واألدب؛ ولذلك أطلق عليها:
«املوسوعة ،املعلمة ،دائرة املعارف ،وهو مؤل ٌّف ضخ ٌم عادة ،يشتمل
ٍ
مقاالت يف مختلف العلوم والفنون ،مرتّبة عىل حروف املعجم يف
عىل
كل ما ينبغي أن يعرفه القارئ
معظم األحيان ،وقد تقترص املوسوعة عىل ّ
علم من العلوم أو ف ٍّن من الفنون ،كاملوسوعة الطب ّية واملوسوعة
عن ٍ
املوسيقيّة وهكذا»[[[.
وتع ّد املوسوعة كتابًا مرج ًعا يحوي خالصة املعارف البرشيّة يف فر ٍع أو
مم
فرو ٍع ع ّد ٍة ،يت ّم تنظيمها علی أساس املوضوعات أو حروف األلفباءّ ،
مي ّهد لعموم ال ّناس الوصول إىل العلوم املختلفة بسهولة .ومن بني أوائل
[[[ -الشيخ حسن أحمد الهادي.

يُشار إىل أ ّن بعض فقرات املدخل ،مستلّة من املقاالت ،بهدف عدم الوقوع يف تكرار املضافني بني البحوث.
[[[ -البعلبيك ،منري :قاموس املورد ،ط ،1دار العلم للماليني ،بريوت ،1981 ،ص.57

للخوارزمي ،جامع العلوم للفخر
املوسوعات :إحصاء العلوم للفارا ّيب ،مفاتيح العلوم
ّ
[[[
يل  .وت ّم تأليف أ ّول موسوع ٍة
الر ّ
ازي ،مفاتيح العلوم للسكّايكّ ،ونفائس الفنون لآلم ّ
الهجري ،وكان هدفها األساس تلخيص
باللّغة الفارس ّية يف بداية القرن الخامس
ّ
املتون العرب ّية وتبديلها إىل آثا ٍر يستطيع الناطقون باللّغة الفارس ّية فهمها[[[.
أ ّما باملعنى الحديث ،فإ ّن أ ّول موسوع ٍة عرب ّي ٍة هي “دائرة املعارف” للمعلم
بطرس البستاين ،وقد عمل عىل نرش األجزاء الستّة األوىل منها ثم بعد ذلك حاول
مجموعة من آل البستاين إكاملها وتجديدها .ولعل بطرس البستا ّين هو أ ّول من أدخل
مصطلح دائرة املعارف ( )Encyclopediaإىل اللغة العرب ّية وحقل العلوم اإلسالم ّية،
حوايل عام 1876م؛ حیث یقول« :اإلنسكلوبيديا ( :)aedio-Encyclopediaلفظة
يونانيّة ،معناها دائرة التعليم ،وهي يف األصل اس ٌم ملجموع الفنون والعلوم التعليميّة
السبعة التي كان أعيان الناس يتعلّمونها يف القديم ،وهي :الغراماتيق ،والحساب،
والهندسة ،واملوسيقى ،والهيئة ،واملنطق ،والبيان .وقد ذكرها كونتلياوس ،فقال:
هي حدقة أو دائرة املعارف الكاملة .أما كلمة انسكلوبيديا يف أيّامنا هذه ،فمعناها
مل ّخص املعرفة البرشيّة يف باب ٍ
واحد أو األبواب كلّها ،وهي إ ّما أن تكون مرتّب ًة
ترتي ًبا نظام ًّيا موافقًا لالرتباط املنطقي بني املواضيع ،أو ترتي ًبا قاموس ًّيا موافقًا لنظام
خاصة ،وعا ّمة ،نظام ّية
األحرف الهجائ ّية ،ولذلك كانت االنسكلوبيديا عىل نوعنيّ :
بحسب املواضيع ،أو قاموس ّية بحسب األحرف»[[[.
العلمة ده خدا[[[ بشأن مفردة دائرة املعارف اآليت« :حاوي العلوم :كتاب
وقال ّ
يشتمل عىل مجموع املعارف اإلنسانيّة ،والفنون ،والثقافات ،والعلوم ،وخالصة
[[[-مركز فرهنگ ومعارف قرآن ،دائرة املعارف قرآن كريم ،بوستان كتاب ،ال.ط ،قم ،انتشارات دفرت تبليغات اسالمی،
1382هـ.ش ،ص 10؛انظر :دائرة املعارف بزرگ اسالمی ،زيرنظر :كاظم موسوی بجنوردی ،ص ( 8املقدّمة).
[[[ -انظر :مركز فرهنگ ومعارف قرآن،دائرة املعارف قرآن كريم ،م.س ،ص  14و17؛ رضائی اصفهانی ،مجله مسترشقان وقرآن،
ال.م1427 ،هـ.ق ،العدد ،1ص 45؛خراسانی ،علی؛ علوی مهر ،حسني :داراملعارفهای قرآنی ،هفده گفتار قرآنپژوهی(سعيد
بهمنی) ،ال.ط ،تهران ،وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی1388 ،هـ.ش ،ص .625
[[[ -البستاين ،فؤاد :دائرة املعارف (قاموس عام لكل ف ٍّن ومطلب) ،ال ط ،بريوت ،ال د1958 ،م ،ج ،4ص.500
[[[ -عامل کبیر يف اللغة الفارس ّیة ،ص ّنف أوسع قاموس فی اللغة الفارس ّیة.
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مبسطة للمعارف البرشيّة ،املشتملة عىل مختلف املجاالت العلميّة ،ويت ّم ترتيبها
ّ
يف الغالب طبقًا للتسلسل الهجا ّيئ ،من قبيل :دائرة املعارف الربيطان ّية ،التي طبعت
للم ّرة األوىل عام 1768م .وقد تقترص دائرة املعارف عىل علم بعينه ،كام هو الحال
بالنسبة إىل دائرة املعارف الكاثوليك ّية ،وما إىل ذلك»[[[.
وقد بدأت كتابة املوسوعات يف أوروبا يف القرن السادس عرش بآثار فرانسيس
بيكن ،كام انترشت أ ّول موسوع ٍة منظّم ٍة عىل أساس حروف األلفباء –وليس
التاريخي الكبري
عىل أساس املوضوعات -يف القرن السابع عرش .وكان القاموس
ّ
لـ لويئ موري يف سنة 1674م أ ّول أثر يف هذا املجال ،وقد ذكروا أ ّن للموسوعة
مهم يف تكامل املوسوعات
األلفبائ ّية لجمربز باللغة اإلنجليزيّة يف سنة 1728م دو ًرا ًّ
األلفبائيّة[[[.
يل من املعاجم والقواميس ،ث ّم
ولقد بدأت املوسوعات القرآنيّة يف سريها التكام ّ
وصلت إىل مجموعات من املقاالت يف املوضوعات القرآن ّية وموسوعات موضوع ّية
ث ّم ألفبائ ّية ،وقد تص ّدی املسترشقون -إضافة ملجاالت املعلومات العا ّمة -لتدوين
مجال علوم القرآن ومعارفه مب ّك ًرا.
املوسوعات يف َ
توسع ال ّنشاطات العلم ّية التحقيق ّية للمسترشقني،
ويف بداية القرن العرشين ،ومع ّ
تحت عنوان :التحقيقات اإلسالميّة ،فقد ت ّم طبع موسوعة اإلسالم ونرشها[[[ من
قبل دار بريل للنرش يف اليدن .وقد تُرجمت خالل ربع قرنٍ إىل ٍ
لغات ع ّد ٍة مثل
التك ّية واألورديّة ،وإىل الحرف «ع» باللغة العرب ّية.
الفرنس ّية واألملان ّية ّ
ويف التاريخ الغريب يُرجعون الكتابات املوسوع ّية األوىل إىل اليونان ،وأ ّن أوىل
موسوعاتهم تلك التي تُنسب إىل أحد تالميذ أفالطون :سبوسيبوس  Speusippusيف
القرن الرابع قبل امليالد ،ولكنها مل تصل إلينا .كام اهت ّم الرومان باألعامل املوسوعيّة،
[[[ -دهخدا ،عيل أكرب :لغت نامه ،ال ط ،طهران ،مؤسسه انتشارات وچاپ دانشگاه1373 ،ه.ش ،ج ،24ص.4
[[[ -م.ن ،ص.9
[3]-EncycloPedia Of Islam.
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وأقدم عملٍ عىل هذا الصعيد وصل إلينا التي وضعها بلينوس األرشد يف القرن األ ّول
للميالد  :Plinty the Edderحول «التاريخ الطبيعي»  .Historia Naturalisوأما
املصطلح نفسه فقد تأ ّخرت والدته ،ويذهب عبد الوهاب املسريي إىل أ ّن األديب
الفرنيس فرنسوا رابليه (م )François Rabelais1490-1553هو أ ّول من استخدم
اللفظ مبعنى تعليم .وأ ّما أ ّول من استخدمها باملعنى االصطالحي الدقيق األملاين
بول سكالينس ( )Paul scalishفأطلق اللفظ عىل عنوان موسوعته سنة 1559م.
وظلّت الكلمة غري شائع ٍة إىل أن استخدمها ديدرو يف موسوعته[[[ ،وهو يشري بذلك
إىل املوسوعة الفرنس ّية الضخمة :املوسوعة أو املعجم العقالين للعلوم والفنون
والحرف:
Encyclopedie ou dictionnaire raisonne des sciences des arts et des
métiers.
وقد ظهرت ما بني عام  1768و ،1771وقد شارك فيها من رواد النهضة فولتري
ومنتسكيو وداملبري.
وفيام بني عام  1768و 1771صدرت املوسوعة الربيطان ّية Encyclopoedia
 Britanicaيف ثالثة مجل ٍ
ّدات ،ثم توالت أجزاؤها وطبعاتها إىل أن بلغ عدد
مجلّداتها  32مجل ًدا يف طبعاتها األخرية (وقد ق ّررت دائرة املوسوعة التّوقّف عن
ٍ
طبعات ورق ّي ٍة واالكتفاء بال ّنسخة ال ّرقم ّية بعد طبعة 2010م) .ث ّم صدرت
إصدار
موسوعات أخرى عامل ّية مثل املوسوعة األمريكية (1833-1829م) واملوسوعة
اإليطال ّية للعلوم واألدب والفن ( )1939-1929واملوسوعة السوفيات ّية الكربى
(1947-1926م).....
ويف تاريخنا العريب اإلسالمي ،نرصد مص ّن ٍ
فات موسوعيّ ًة ع ّد ًة وإن مل تسم بذلك:
منها كتاب األغاين أليب الفرج األصفهاين ،والحيوان للجاحظ ،وإحصاء العلوم للفارايب،
وفهرس ابن النديم ،ورسائل إخوان الصفاء ،والعقد الفريد البن عبد ربه.....،
[[[ -املسريي ،عبد الوهاب :موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،ط ،1األردن ،دار الرشوق ،1994 ،ص .31
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ومن األعامل املوسوعيّة الحديثة ،ويعترب من األعامل ال ّرائدة أيضً ا دائرة معارف
القرن العرشين وهي من إعداد محمد فريد وجدي ،صدرت عن دار املعرفة
(بريوت) بال تاريخ ،وتقع يف عرشة أجزاء.
ومام يجدر التنبيه له ،هو الخلط الحاصل عند الكثريين بني مصطلح موسوعة
كل ٍ
صنف من هذه
ومعجم ودائرة معارف ،مع اختالف منط الكتابة وغاياتها يف ّ
مهم يف تحديد مدى محافظة املوسوعة
وتتجل أهميّة ذلك يف كونه ً
ّ
األصناف،
عامل ًّ
عىل روحها املوسوع ّية وعدم انجرارها إىل الطابع املعجمي القامويس.
واملوسوعة قد يُطلق عليها تسام ًحا لفظ معجم؛ ألنّها تشرتك يف جهة ترتيبها
األلفبايئ ،ولكن املعجم ال يشار إليه بلفظ موسوعة ،فاملوسوعة يف عرضها للمعارف
ال تكتفي ببيان معاين املفردات ودالالتها ،وإنّ ا تسعى الستقصاء املعارف حول تلك
املفردة.
كام تختلف املوسوعة عن دائرة املعارف ،فهذه األخرية ميكن اعتبارها موسوع ًة
تخصص ّي ٍة تغطّى أهم مجاالت املعارف أو بعضها ،أما املوسوعة باملعنى
عا ّم ًة غري ّ
املتخصصون يف مجا ٍل معر ٍّيف بعينه.
توصل إليه
ّ
الخاص «فهي تلخيص ما ّ
وتتم ّيز املوسوعات عمو ًما ،بأنّها جامع ٌة ومحكم ٌة ومتع ّدد ُة الكتّاب واملساهمني،
تخصصه الدقيق ،وإن كان الواقع ال يخلو
وأن يكتب ّ
كل واحد فيهم يف مجال ّ
أشخاص فرادى ،كام تتميّز عادة بهيئة تحرير منسجمة،
من «موسوعات» ألّفها
ٌ
تعمل عىل تقرير املقاالت لتخرجها منسجمة ،ومتناسقة ومتكاملة ،تحافظ عىل
الروح الكلية للموسوعة ،كام تتم ّيز عادة بالتوثيق الدقيق للمعلومات التي توردها
وتعزيز املقاالت بإحاالت بيبليوغرافية تُرشد القارئ الذي يريد أن يستزيد يف
املطالب ويتوسع يف املوضوعات .كام تحرص املوسوعات العلميّة ال ّرصينة عىل
كل املداخل التي
مستقل أو أكرث ،فيها ّ
ٍّ
إعداد كشّ افات وفهارس ترد عاد ًة يف مجل ٍّد
تساعد الباحثني للوصول إىل مصادر املوسوعة ومؤلفيها ،وموضوعاتها ،ومفرداتها...
كام تحرص املوسوعات ال ّرصينة لتجديد معلوماتها وإصدار مالحق بشكلٍ
دوري
ٍّ
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كل ما هو جديد ،يف مجال اختصاص املوسوعة.
كل ما فاتها ،ورصد ّ
لتدارك ّ
ويعتقد الكثري من الباحثني ،أ ّن ضوابط الكتابة املوسوعيّة تقتيض االلتزام باملنهج
ٍ
معلومات كامل ٍة للقارئ يف هذا املجال ،أو ذاك ،دون تشويش
الوصفي لتقديم
بالسجاالت واملناقشات وإيراد النقود والطروحات املضادة ،وإن كان
ذهن القارئ ّ
كامل وإيصال مراميه للقارئ.
ذلك رضوريًّا أحيانًا ،فليكن بعد طرح املوضوع ً
وهذا ما اعتمد عليه بعض املختصني يف ال ّدراسات االسترشاق ّية لل ّر ّد عىل بعض
املوسوعات التي يتخطّى الكتّاب فيها املنهج الوصفي يف معالجة املوضوعات
والقضايا؛ ليق ّدم الباحثون فرضيات هم يتبنونها« :ورغم أ ّن األسس العلم ّية املتّبعة
كم
لكتابة وتحرير املوسوعات ،تقيض برضورة ات ّباع منه ٍج
«وصفي» بحت ،يق ّدم ًّ
ٍّ
معلومات ًّيا رسديًّا للقارئ دون تقديم ٍ
معي إالّ أ ّن املقاالت حول
رأي ّ ٍ
نقد أو طرح ٍ
القرآن الكريم الواردة يف املوسوعات اليهوديّة ،احتوت عىل كثري من الفرضيات
االسترشاق ّية حول القرآن الكريم وعلومه ،ومصادره ،وألفاظه ،ومواقفه من اليهوديّة
والنرصان ّية»[[[.
القرآن يف املوسوعات الغرب ّية الحديثة:

بدأ االهتامم الغر ّيب باإلسالم مبك ًرا ،منذ االحتكاكات الحضاريّة األوىل ،يف بدايات
تشكّل الدولة اإلسالم ّية الكربى زمن الفتوحات ،وتنامى هذا االهتامم مع تنامي
خاصة خالل الحروب الصليب ّية ،وسقوط
الصدام بني املعسكرين
اإلسالمي والغر ّيبّ ،
ّ
ّ
األندلس ،وحملة نابليون عىل مرص ،واالستعامر الغريب الحديث للعامل اإلسالمي..
الشق عمو ًما والعامل اإلسالمي
ويف العصور الحديثة والراهنة ،ال يزال يشكّل ّ
اهتامم للغربيني ،وال تزال إشكاليّة «اإلسالم والغرب» متثّل معضل ًة
خصوصا موضوع
ٍ
ّ
لكال العقلني الغريب واإلسالمي ..وال تزال هذه املعضلة تدفع بأفكار ومشاريع ورؤى
السطح.
إىل ّ
[[[ -البهنيس ،أحمد :القرآن الكريم وعلومه يف املوسوعات اليهودية ،ط ،2الرياض ،مركز تفسري للدراسات القرآنية،2015 ،
ص  14و.15
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خصوصا،
الشق عمو ًما ،واإلسالم
ويو ًما بعد آخر تتنامى القناعة لديهم أ ّن هذا ّ
ً
الذي ت ّم تطويعه واحتالل بالده لعقود ،وهم اليوم يهيمنون عليه ثقاف ًّيا ،واقتصاديًّا،
واملؤسسات
وسياس ًّيا ،...ورغم هذا الرتاكم الكبري للبحوث وال ّدراسات وال ّرحالت
ّ
وفهم!
االسترشاق ّية واملراكز
التخصص ّية والجهود األكادمي ّية ،ال يزال بحاج ٍة إىل قراء ٍة ٍ
ّ
وألجل ذلك لن تتوقف حركة البحث العلمي والدراسات عن اإلسالم وتراثه
ونصوصه ،ولن نتوقع أن تنحرس هذه املوجة من االنهامم باإلسالم والقرآن
وقضاياهام!! بل نتوقّع أن تتصاعد وتزداد ،مع تنامي مكانة املسلمني ودورهم
سيل
يف التأثري يف السياسات الدولية .ويف هذا السياق نرصد يف العقود األخرية ً
من ال ّدراسات وال ّنتاجات العلم ّية عن القرآن الكريم ،ومن بني هذه النتاجات
نذكر التايل:
أ ّوالً :دائرة املعارف اإلسالم ّية:

ال تزال تع ّد أه ّم عملٍ
ومرجعي غر ّيب عن اإلسالم ،صدرت الطبعة
موسوعي
ٍّ
ٍّ
األوىل منها ما بني ( 1913و1938م) باللغة األملانية ،والفرنسية ،واإلنجليزية ،لدى
داري النرش بريل (هوالندا) وبيكار (فرنسا) ،وذلك تحت إرشاف املسترشق :مارتني
تيودور هوستيام (1943-1851م) ،وصدرت طبعتها الثانية ما بني ( 1954و2005م)،
ونرشت باللغة الفرنسية واإلنجليزية فقط بعد أن نقّحت موادها القدمية ،وج ّددت
معلوماتها يف ضوء ما استج ّد يف مجال اإلسالم ّيات .ومنذ سنة 2007م ،بدأت بإصدار
نسخة رقميّة .ونشري هنا ،أنّه ويف سنة  1953صدرت نسخ ٌة مخترص ٌة للموسوعة،
( )A Shorter Encyclopedia of Islamاخترصت عىل املوضوعات العقديّة
والفقه ّية .ترجمت إىل اللّغة العربية الطبعة األوىل سنة 1969م ،والطبعة الثانية
سنة 1998م ،كام تُرجمت إىل الفارسية والرتكية واألوردية ،لِ َم القته من استحسانٍ
يف العامل اإلسالمي رغم وجود مآخذ كثري ٍة عليها.
اإلسالمي لل ّر ّد عليها بعد أن
ويف السنوات األخرية ،أنشئت موسوعاتٌ يف العامل
ّ
اتّضحت أكرث فأكرث الخلف ّية االسترشاق ّية ملقاالت هذه املوسوعة :فقد اعرتف بعض
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تعب ّإل عن ال ّنظرة واملفهوم األوروبيني للحضارة
املسترشقني أنفسهم بأنّها :ال ّ
اإلسالم ّية .وت ُناقض هذه املفاهيم وتختلف اختالفًا كب ًريا عن املفاهيم التي يُؤمن
بها ويتّبعها املسلمون أنفسهم .وما ذُكر يف هذه املوسوعة ال يتوافق مع التعاليم
واملبادئ اإلسالم ّية للمراجع اإلسالم ّية[[[.
فتأسست دائرة املعارف اإلسالم ّية الكربى يف إيران سنة (1983م) ،ومرشوع
ّ
دائرة املعارف اإلسالميّة يف تركيا سنة (1988م).

ٍ
مقاالت عن أعالم املسلمني
وأ ّما عن مضامني املوسوعة الربيطانية :فقد حوت
واملؤسسات السياس ّية،
وعن البلدان ،والقبائل والسالالت ،والحرف ،والعلوم،
ّ
وال ّدين ّية ،والجغرافيا ،والتاريخ ،واألعراق ،والنباتات ،والحيوانات ،وتضاريس املدن،
والبلدات الرئيسة ،واآلثار الرئيسية ،وسعت هذه الدائرة الضخمة (أكرث من ثالثة
عرش ألف صفحة) إىل استقصاء املداخل التعريفيّة التي تشكّل نسيج الثّقافة
حسب األلفباء الالتيني؛ حيث
اإلسالمية ،ومق ّوماتها الحضاريّةُ ،رتّبت املواد فيها
َ
تنسخ املفردات العرب ّية بحروفه ،وفق ُم ٍ
قابالت إمالئ ّي ٍة بني أحرف اللغات اإلسالم ّية
ونظائرها األوروب ّية .فمثالً ،تكتب كلمة «خالفة» هكذا « ،»Khilāfaوتوضع مادتها
يف باب « .»Kوهذا ما شكّل عائقًا وحاج ًزا حقيقيًّا أمام مستعميل املوسوعة .وهذا
اللحقة تداركه واعتامد مداخل انجليزيّة ،ومن ذلك
ما سعت بعض املوسوعات ّ
موسوعة ليدن كام سيأيت.
وقد أوكلت كتابة مقاالتها يف الطبعة األوىل إىل نخب ٍة من املسترشقني األوروبيني
واألمريكيني من أهمهم:
لويس ماسينيون ( )1962_1883أكرب مسترشقي فرنسا املتأخرين.
جوزيف شخت ( )1970_1902مسترشق هولندي من أعضاء املجمع العلمي
العريب بدمشق.

[[[-انظر :ستيفن همفري  Stephen Humphreysيف كتابه “التاريخ اإلسالمي :اطار البحث” Islamic History: A
Framework for Inquir
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هرني المنس اليسوعي ( )1937_1862مسترشق بلجييك املولد فرنيس الجنسية،
من علامء الرهبان اليسوعيني.
تخصص
رينولد نيكلسون ( )1945 - 1868من أكرب مسترشقي إنجلرتا املتأخرينّ ،
يف التّص ّوف اإلسالمي والفلسفة.
دافيد صموئيل مرجليوث ( )1940_1858من كبار املسترشقني ،من أعضاء
املجمع العلمي العريب بدمشق.
دانكن بالك ماكدونلد ( )1943_1863مسترشق أمرييك.
كارل بروكلامن ( )1956_1868مسترشق أملاين يعترب أحد أبرز املسترشقني يف
العرص الحديث .عامل بتاريخ األدب العريب.
فرانتس بوهل ( )1932_1850مسترشق دمناريك من أعضاء املجمع العلمي العريب
أدوينكا لفريل ،مسترشق أمرييك ،رئيس تحرير مجلة «العامل اإلسالمي» األمريكية
فرتة من الزمن ،وساهم يف بعض مواد الطبعة الثانية بعض الباحثني املسلمني،
الذين يتفقون يف الرؤية النقدية والتاريخية لإلسالم مع نظرائهم الغربيني.
إجامل :إ ّن ما تطرحه
ً
وعىل مستوى املنهج وأسلوب املعالجة ميكن القول
عم يطرحه املسلمون عادة ،وأ ّن املنهج
املوسوعة يف موضوعاتها من أسئلة ،يختلف ّ
االسترشاقي مبختلف اتّجاهاته هي املتبعة :املنهج الفيلولوجي ،املنهج التاريخاين،
اإلسقاطي ،الوصفي....،
رصان عىل
وبدت ال ّنزعة الوضع ّية والغريبية الشك ّية اللتان تنكران الظواهر وت ّ
خاصة يف أغلب املقاالت التي تتعلّق بالعقائد:
نفيها دون ح ّج ٍة ودليلٍ ،بدتا جل ّيتني ّ
كاأللوهيّة ،والنب ّوة ،والوحي ،والقرآن ...بل غدا إنكار نبوة النبي محمد ،وإنكار
ساموية اإلسالم مسلمتان ينطلق منهام املسترشقون يف كتابة هذه املقاالت وبالتايل
لجأوا للبحث عن مصد ٍر آخر لهذه الظواهر فأرجعوها للرتاث اليهودي واملسيحي !!!!
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وقد كُتبت ردو ٌد كثري ٌة عىل هذه املوسوعة[[[.
عمل مرجعيًّا أثرى أغلب املوسوعات التي أنجزت
فقد شكّلت هذه املوسوعة ً
بعدها :من جهة املضمون واملنهج مبا فيها موسوعة ليدن.
ثان ًيا :املعجم القرآينDictionnaire du Coran :

ومن مشاريع املوسوعات واملعاجم القرآن ّية املنجزة حديثًا ،أو التي هي قيد
اإلنجاز نذكر:
معجم تاريخي نقدي للقرآن الكريم ،باللّغة الفرنسيّة ،عمل عىل إعداده 27
التاث اإلسالمي من بلدانٍ مختلف ٍة :إيران ،فرنسا ،بلجيكا ،إيطاليا،
باحثًا
مختصا يف ّ
ًّ
تونس ،الجزائر ،دولة الكيان الغاصب ...،أرشف عىل العمل الربوفوسور محمد عيل
أمري معزي ،وهو فرنيس من أصلٍ إيراين .وله العديد من ال ّدراسات حول التش ّيع،
والتّص ّوف.
دام العمل فيه حوايل  5سنوات ،واشتمل عىل أكرث من  500مقالة ،وصدر سنة
 2007باللّغة الفرنس ّية يف  1028صفحة .وت ُرجم إىل اللّغة اإليطال ّية ( ،)2007وإىل
اللغة اإلنجليزية (.)2008
ٍ
موضوعات شتّى يف التفسري ،واألدب والتاريخ ،والعقيدة والقانون
تناول
والتصوف....
عصب،
ومن عناوين هذه املوضوعات نجد :مادة الحرب والسالم ،والتسامح والتّ ّ
والتجربة الروحيّة للنبي ،اآليات املحكامت واآليات املتشابهات ،والتفسري الصويف
للقرآن ،والتفسري السني والشيعي ،كام يحتوي القاموس عىل مواد تتح ّدث عن
األخالق يف القرآن ،وعن فضل القرآن ،وعن مكانة غري املسلمني يف القرآن ،وعن
مخطوطات القرآن ،وعن تاريخ العلوم القرآن ّية ،وعن قصص األنبياء ،كام تض ّمن
[[[ -انظر مثال :عوض ،إبراهيم :املوسوعة اإلسالمية أباطيل وأضاليل ،محمد أركون يف كتابه نقد العقل اإلسالمي ،د .زينب عبد
العزيز ومقالتها يف مؤمترالقراءة الغربية للقرآن الكريم (كلية الدعوة اإلسالمية ليبيا ديسمرب .)2005
20

املدخل

ٍ
مفردات قرآنيّ ًة :حنيف ،وموىس ،وعيىس ،ومثود ،وعاد ،اإلرساء واملعراج،
املعجم
رشيعة ،مريم ،هارون ،الخرض ،يوسف ،نوح ،ياجوج وماجوج ،مكة ،غار حراء ،أهل
لكل مادة من هذه املواد
ويخصص القاموس ّ
الكهف ،أهل الكتاب ،قابيل وهابيل...
ّ
صفحات ع ّد ٍة لرشحها وإضاءتها من وجهة نظ ٍر تاريخ ّي ٍة محض ٍة بالدرجة األوىل.
ولقي املعجم ترحي ًبا كب ًريا يف الدوائر الغرب ّية ،أ ّما يف الساحة العربية واإلسالم ّية
تباينت املواقف ،فر ّحب البعض باملرشوع معت ًربا إيّاه خطو ًة عىل طريق التجديد
والتحرير الفكري ،يقول الباحث هاشم صالح« :القاموس يساعد عىل تصحيح
وموضوعي عن
الصورة عن اإلسالم واملسلمني من خالل تقديم تفسريٍ صحي ٍح
ٍّ
الصعبة واملحرجة التي قد تصدم الوعي
القرآن الكريم ،ولك ّنه يتحاشا املسائل ّ
الفكري مي ّر من هنا وال ب ّد من دفع مثنه ،ومثنه سوف
اإلسالمي التقليدي ،فالتحرير
ّ
يكون انهيار العديد من اليقينيات ال ّراسخة يف الوعي الجامعي منذ مئات السنني
والتي ينقضها البحث التاريخي ال ّرصني الذي يق ّدمه لنا هذا القاموس العتيد»[[[.
وانتقده البعض اآلخر بش ّد ٍة معت ًربا إيّاه حلق ًة من حلقات التآمر االسترشاقي
الغريب ،والذي تحالف هذه املرة مع الغنوص ّية الشيع ّية (إشارة إىل تشيع رئيس
تحرير املعجم محمد عيل أمري املعزي) للنيل من القرآن والتشكيك فيه.
ثالثًا :دليل أكسفورد حول الدّ راسات القرآن ّية:

ومتخصصان
وهو من تأليف باحثني مسلمني يعمالن يف مراكز بحث ّي ٍة أوروب ّي ٍة،
ّ
يف ال ّدراسات القرآن ّية الغرب ّية ،وهام :مصطفى شاه ومحمد عبد الحليم.
املعجم يتوقع صدورة يف نيسان  2020يف حوايل  900صفحة ،وهو باإلنجليزيّة،
وجاء يف تعريف املعجم:
اإلسالمي ،ويُنظر إليه منذ ال ِق َدم
األسايس يف الدين
«القرآن هو ال ّن ّص املق َّدس
ّ
ّ
أساس املعتقدات والتعاليم
عىل أنَّه كلمة الله الحرف َّية ،وتُ ث ُِّل أحكامه وبياناته َ
[[[ -قاموس القرآن الكريم بالفرنسية حدث فكري مهم ،جريدة الرشق األوسط ،العدد  11 ،11214أغسطس .2009
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اإلسالميَّة .إىل جانب أه ِّميَّته الدينيَّة وكونه الكتاب املق َّدس ألكرث من مليار ُمسلم
ويكن مالحظة
حول العامل ،يُعترب القرآن تحف ًة ُمنقطعة ال ّنظري يف اللّغة العرب َّية ُ
كنص يف جميع أبعاد الرتاث األد ّيب العر ّيب.
أثره
التاريخي ٍّ
ّ
األكادميي حول القرآن خالل العقود األخرية مجموع ًة مثري ًة لإلعجاب
أنتج البحث
ّ
للنص
اوح بني ال ّدراسات التفصيل َّية للُّغة الفريدة ّ
من النتاجات الفكريَّة التي ترت ُ
وأسلوبه وبُنيته مرو ًرا باملعالجات الدقيقة ملحتواه ومفاهيمه وسياقاته التاريخيَّة.
لكل من ُ
ميلك اهتام ًما أكادمي ًّيا
يُع ُّد هذا الدليل مرج ًعا جوهريًّا ونقط َة انطالقٍ ّ
بالقرآن ،ويُق ِّد ُم مر ٍ
فصل ًة عن مواضيع مؤث ِّر ٍة يف هذا امليدان ،باإلضافة
اجعات ُم َّ
يستكشف هذا
البحثي.
إىل نظر ٍة نقديَّ ٍة إىل التط ُّورات التي يشهدها الخطاب
ُ
ّ
شامل لدراسة
الكتاب التفسري والهرمنيوطيقا القرآنيَّة ،ما يجعله مصد ًرا أكادمييًّا ً
كتاب واحد ُمك َّر ٌس لهكذا دائرة واسعة من
القرآن .تجد ُر اإلشارة إىل أنّه ليس هناك ٌ
الدراسة األكادمي َّية للقرآن[[[.
مدخل ،ومن املوضوعات التي يُعالجها املعجم:
ً
جاء يف الفهرس 57
األصول اإلسالمية والقرآن ،الدراسات القرآنية :املسح الببليوغرايف ،السياق العريب
للقرآن :التاريخ والنص.
املشهد اللغوي يف شبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم :السياق يف القرآن ،القرآن
واليهودية ،القرآن واملسيحية ،لغة القرآن ،مفردات القرآن :املعنى يف السياق ،بناء
الجملة القرآنية ،التسلسل الزمني الداخيل للقرآن ،هيكل القرآن :الديناميكية
الداخلية للسورة ،الوحي والنبوءة يف القرآن ،القانون والقرآن ،األخالق القرآنية،
أنبياء وشخصيات القرآن ،السياسة والقرآن ،الجهاد والقرآن :التفسري الكالسييك
والحديث ،املرأة والقرآن ترجامت القرآن الكريم :اللغات الغربية ،ترجامت القرآن
الكريم :اللغات اإلسالمية ،تقديم القرآن خارج السياق ،الثقافة الشعبية والقرآن:
السياق الكالسييك والحديث ،التفسري القرآين املبكر :من التفسري النيص إىل التحليل
[[[-انظر :موقع الدليل عىل النت.
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اللغوي ،التفسري املبكر يف القرون الوسطى ( ،)1000-800التفسري يف العصور
الوسطى :العرص الذهبي للتفسري ،التفسري املعارص :صعود علم الالهوت الكتايب،
التفسري الشيعي اإلثني عرشي ،املنحا اإلسامعييل يف التفسري ،تفسري الصوف ّية:
اللحقة ،التأويل القرآين الحديث :االسرتاتيجيات
الفرتات التكوين ّية والفرتات ّ
والتطوير.
راب ًعا :القرآن :كموسوعةThe Quran - An encyclopedia :
صدرت عام  2005يف مجلد واحد ،جاءت يف حوايل  800صفحة ،وساهم فيها
مختصا يف ال ّدراسات القرآن ّية والرتاث ّية منهم املسلمون وغري املسلمني ،وترأّس
43
ًّ
تحريرها :الدكتور اوليفر ليامن Oliver Leaman :وهو أستاذ الفلسفة وأستاذ
للدراسات اليهودية منذ عام  ،2000بجامعة كنتايك (الواليات املتحدة األمريكية)،
والشق ّية.
وهو يدرس تاريخ الفلسفة اإلسالم ّية واليهوديّة ّ
وجاء يف تعريف املوسوعة« :القرآن هو مصدر إلهام إحدى الديانات الرئيس ّية
يف العامل ،يتبعه اليوم أكرث من مليار شخص .إنّه يلعب دو ًرا رئيس ًّيا يف اإلسالم ،ومنذ
ظهوره قبل أربعة عرش مئة عام كان موضوع نقاش حاد .وقد ت ّم تنفيذ بعض هذا
من قبل املسلمني والبعض اآلخر من قبل جهات معادية أو غري مبالي ٍة باإلسالم ،مام
أ ّدى إىل مجموعة واسعة ج ًدا من وجهات ال ّنظر.
والهدف من إعداد القرآن الكريم :كموسوع ٍة ،هو تقديم هذا التن ّوع يف الفكر
قوي ملدى االستجابة التي
واملقاربة واملدارس دون أولويّ ٍة ،من أجل إعطاء تقدي ٍر ٍّ
أثارها ال ّن ّص طوال الوقت .وتزويد الطالب والباحثني مبصدر واحد متني يغطي
جميع جوانب النص وتلقّيه:
“Authored by 43 international experts, the objective of The
Quran: An Encyclopediais to present this diversity ofthought,
approach and school in orderto give a strong appreciation of the
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range of response that the text has provoked throughout its history.
It provides students and researchers with a powerful one volume
resource covering all aspects of the text and its reception”[1].
مدخل.
ً
وحوت هذه املوسوعة حوايل 600
خامسا :املوسوعة التكامل ّية للقرآن الكريمIntergrated Encyclopedia :
ً
of the Qur an
يع ّد من األعامل املوسوع ّية التي كُتبت بعد موسوعة ليدن ،وأرشف عىل
إعدادها باحثون مسلمون مل يستسيغوا منهجيّة موسوعة ليدن وطريقة تعاطيها
مع املحتوى القرآين ،واعتربوا أنه من الرضوري تقديم عملٍ
موسوعي باللّغة
ٍّ
تكامل وموضوع ّي ًة.
االنجليزيّة أكرث ً
يدير الهيئة العلم ّية للموسوعة الدكتور الباكستاين مظفر إقبال ،وهو معروف
بش ّدة انتقاداته ملوسوعة ليدن.
وأ ّما املوسوعة نفسها :فريأس تحريرها الربوفوسور الباكستاين مظفر إقبال ،وهو
متخصص يف ال ّدراسات اإلسالميّة ،وله مؤلّفات يف نقد ال ّدراسات الغربية عن اإلسالم،
ّ
يعيش يف كندا منذ  ،1973وبعد حصوله عىل شهادة الدكتوراة يف الكيمياء (جامعة
للتخصص يف ال ّدراسات
ساسكا تشيوان  ،Saskatchewanكندا )1983 ،تو ّجه
ّ
القرآن ّية وعالقة الدين بالعلوم الطبيع ّية واإلنسان ّية ،من مؤلّفاته :اإلسالم والعلم،
مؤسيس مركز اإلسالم بكندا
فلسفة العلم والدين يف اإلسالم واملسيحيّة ،وهو أحد ّ
ويتول رئاسة التحرير ملجلة اإلسالم والعلوم ()Science & Islam
ّ
ورئيسه الحايل،
وهي مجلة نصف سنويّة تبحث يف الرؤية اإلسالم ّية للعلوم.
قائل« :ستُق ّدم املوسوعة القرآن ّية املتكاملة للناطقني
ي ّعرف إقبال املوسوعة ً
اإلسالمي
العلمي
التاث
باإلنجليزيّة بإذن الله تعاىل ،مرج ًعا علم ًّيا مستم ًدا من ّ
ّ
ّ
[1]- Oliver Leama, An encyclopedia, The Quran, pix, 2006.
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املمتد عىل مدى أربعة عرش قرنًا من الزمن ،وستمثّل املوسوعة ،إن شاء الله تعاىل،
مزي ًجا علم ًّيا ناد ًرا من ال ّدراسات والبحوث القرآن ّية اإلسالم ّية القدمية واملعارصة
بأسلوب يتناوله الق ّراء بسهولة .تُو ّجه املوسوعة خطابها للمسلمني وغريهم ممن
ٍ
علمي معتمد للحصول عىل معرفة القرآن ورسالته بشكلٍ
بحثي
ٍّ
يحتاج إىل مرجع ّ
املتخصصني يف
دقيقٍ  ،كام تخاطب املوسوعة الباحثني األكادمييني سواء أكانوا من
ّ
ال ّدراسات القرآن ّية أم يعملون يف مجاالت أخرى أكرث شمولً »[[[.
مدخل ،صدر الجزء
ً
تتكون املوسوعة من سبع مجلدات ،وح ّدد فيها حوايل 556
األ ّول سنة  2013يف  409صفحة ،وحسب املوقع اإللكرتوين للموسوعة مل يصدر
أي جز ٍء آخر إىل ح ّد اآلن .الجزء األول يحوي املفردات التي تبدأ ب  :A,Bوفيه
ّ
مدخل منها :وريد ( ،)Artery and veinضالل ( ،)Astrayذرة ( ،)Atomأولو
ً
47
األمر ،بخل ،خشية الله ،أيوب ،آزر ،بابل ،بسملة ،األسامء الحسنى ،االله ،أحمد،
زهد ،أبو بكر ،أبو لهب ،عاد.....،
سادسا :قرآن املؤرخنيLe coran des historiens :
ً

من األعامل القرآنيّة املوسوعيّة الجديدة :مرشوع قرآن املؤ ّرخني ،والذي صدر يف
ترشين الثاين  ،2019يف ثالث مجلدات و 3450صفحة.
فريق من الباحثني يتألّف من  26باحثًا يف ال ّدراسات
أنجز هذا العمل
ٌ
القرآن ّية الغرب ّية من مختلف الجامعات األوروب ّية ،وبإرشاف األستاذ محمد عيل
أمري معزي (سبق التعريف به عند الحديث عن املعجم القرآين) وغيوم دي
( )Guillaume Dyeأستاذ الدراسات اإلسالميّة يف جامعة بروكسل الحرة (بلجيكا).
ودام إنجاز هذا العمل  5سنوات.
يف املجلد األ ّول عرشون مقال ًة تدور حول املحاور اآلتية:
 القرآن والسياقات التاريخيّة والجغرافيّة لبدايات اإلسالم.[[[ -ترجمة ملقالة كتبها :إقبال ،مظفر :املوسوعة التكاملية للقرآن ،مجلة االسالم والعلم ،عدد ،8صيف .2010
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 القرآن والتقاليد ال ّدينيّة للعصور القدمية (القرآن واليهوديّة ،القرآن واملسيحيّة،املانوية.....
 تكوين القرآن :املخطوطات الغرب ّية واملخطوطات القدمية ،وال ّنقوش القرآن ّيةالحجريّة ،القرآن والتش ّيع....
يف املجلد الثاين :دراس ٌة تحليل ّي ٌة تفصيل ّي ٌة لسور القرآن من السورة األوىل إىل
السورة  26حسب ترتيب املصحف.
للسور املتبقّية من السورة  27إىل السورة  114برتتيب
يف املجلد الثالث :دراسة ّ
املصحف.
ويف هذه ال ّدراسة التحليليّة آليات القرآن آية آية ،حسب موضعها يف املصحف،
اعتمد الباحثون عىل ال ّدراسة األثريّة والتاريخ ّية والفيلولوج ّية ملدلوالت اآليات.
وميكن القول إ ّن هذا العمل اهت ّم بفرتة ما قبل القرآن ،والتي أث ّرت يف تشكّل القرآن
ولعل هذا السبب يف تسميته بقرآن املؤرخني.
وظهوره واكتسابه ملعانيهّ ،
ساب ًعا :مرشوع املوسوعة القرآنية برلني corpus coranicum
بحثي من أكادمي ّية بالدنبورغ برلني ،للعلوم والعلوم اإلنسان ّية،
وهو مرشو ٌع
ٌّ
الخاصة برتاث العامل القديم ،والقرون
وهو يدخل يف إطار املشاريع املوسوع ّية
ّ
الوسطى .وانطلق سنة  2007تحت إرشاف األستاذة أنجليكا نويفرت (Angelika
 ،)Neuwirthوهي أستاذة مبعهد الدراسات العربية والسامية يف جامعة برلني
الح ّرة .ويشارك فيه اثنا عرش باحثًا من أهل االختصاص .ويُتوقّع االنتهاء من
املرشوع سنة 2025م.
ويف تعريف املرشوع جاء يف املوقع اإللكرتوين للموسوعة« :إ ّن مرشوع املوسوعة
يستهدف تحقيق مطلبني أساسيني:
أ ّو ًل :توثيق ال ّن ّص القرآين من خالل مخطوطاته ومن خالل نقله الشفهي (القراءات).
26

املدخل

ثان ًيا :تقديم تفسري مستفيض يضع القرآن يف سياق ظهوره التاريخي :أما
اﻟﺘﻔﺴير فإنّه:
نصا نشأ
زمني دياكرو ّين
تعاقبي ،أي باعتباره ًّ
ّ
أ) :سيتناول القرآن من منظو ٍر ٍّ
بالتدريج يف عقدين من الزمن ،باحثًا يف التط ّورات الشّ كل ّية واملضمون ّية واملفهوم ّية،
ٍ
حاالت
وكذلك ما نشأ عىل ال ّنصوص األوىل من إعادة تأويل أو تغيري يف الداللة عرب
ٍ
إضافات الحق ٍة.
أو
السور املكيّة عىل
ب) :يعتمد مقارب ًة تنظر إىل السورة باعتبارها وحدة ،وأ ّن ّ
األقل يف ات ّفاقها الثابت مع األمناط البنائ ّية املعهودة وأشكال الخطاب املناسبة ،هي
وحدات أدب ّية.
ج) يعتمد التفسري عىل استقرا ٍء واسعٍ لل ّنصوص املوازية يهوديّة كانت أو
مسيح ّية»[[[.
وحسب املرشفني عىل املرشوع ،فهذا التفسري سيتجاوز الفيلولوج ّية التقليديّة
التي قامت عىل مقولة خضوع القرآن لتأثريات ال ّنصوص ال ّدينيّة السابقة عليه،
إىل رؤية تقوم عىل أ ّن القرآن مل يقطع مع ال ّنصوص ال ّدين ّية القدمية ،بل انتقى
وربا أقام مع هذا
منها أشيا ًء وع ّدلها وأعاد عرضها مبا يتناسب مع بيئته القرآن ّيةّ ،
جدل نقديًّا.
املوروث للكتب القدمية ً
وس ُيالحظ املراجع للموقع اإللكرتوين أ ّن املرشوع «يُتيح إمكان ّية الوصول
بالصور وال ّنصوص .بالتوازي مع نقل ال ّن ّص املكتوب ،يت ّم
للمخطوطات املبكّرة ّ
عرض أدبيات القراءة اإلسالم ّية بشكلٍ
منهجي .هذه هي املرة األوىل التي توفّر فيها
ٍّ
نص ّي ًة آمن ًة تاريخ ًّيا .بنا ًء عىل الفهرسة التاريخ ّية
 Corpus Coranicumقاعد ًة ّ
زمني أد ٍّيب باستخدام قاعدة
الها ّمة لتاريخ ال ّنص ،يقوم املرشوع بإنشاء تعليقٍ
ٍّ
بيانات «نصوص من بيئة القرآن» ()TUK؛ أل ّول م ّرة ،يت ّم إعادة بناء تط ّور املجتمع
[[[ -انظر :املوقع اإللكرتوين لـ (Corpus Coranicum) https://corpuscoranicum.de
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بي وأولئك املرسل إليهم يف مكة واملدينة»[[[.
اإلسالمي األصيل كتفاعلٍ بني ال ّن ّ
االسترشاق والتحقيق القرآ ّين:
نظ ًرا لزيادة آثار التحقيق القرآ ّين للمسترشقني وانتشارها وتن ّوعها ،وحدوث
املسائل والشبهات يف هذا املجال ،فإ ّن معرفة آرائهم ومواقفهم وكذلك معرفة
سوابقهم يف التحقيق القرآ ّين ووضعهم الحا ّيل فيه والعمل عىل تحليلها ومناقشتها
ونقده تُع ّد رضور ًة بحث ّي ًة وعلم ّي ًة ال ب ّد منها.
مجال التفسري والعلوم واملعارف القرآن ّية
فقد تص ّدى املسترشقون للتحقيق يف َ
منذ القدم؛ ففي مجال العلوم القرآنيّة اهت ّموا بتاريخ القرآن وتأليفه وتدوينه،
وكيف ّية النزول ،ومصاحف الصحابة ،وكُتّاب الوحي ،واختالف القراءات ،والحروف
السور ،وترجمة القرآن ،وإعداد الفهارس واملعاجم ،وبالغة القرآن
املقطّعة ،وأسامء ّ
ومعرفة لغة القرآن ،والتحقيق يف اآلثار القدمية القرآن ّية ،...أ ّما يف مجال معارف
القرآن فقد تناولوا املواضيع اآلتية :األصول والعقائد يف القرآن ،الوحي ،القصص،
األديان ،األنبياء وتفسري بعض اآليات[[[ ،وغريها من املباحث املوضوع ّية يف القرآن.
وكان هدف نشاطات املسترشقني –بداي ًة -يف اآلثار القرآن ّية واإلسالم ّية
ومصادرها وترجمة القرآن هو الحيلولة دون نفوذ اإلسالم إىل أوربا املسيح ّية.
وعليه ،فإ ّن آثار هذه املرحلة ومؤلّفاتها تعرض صور ًة ناقص ًة و ُمغرض ًة عن ال ّنصوص
توس ًعا
اإلسالميّة .إلّ أ ّن اتجاه املسترشقني يف عرص ال ّنهضة بدأ يتّجه ليصبح أكرث ّ
توسعت أهدافهم
وعمقًا يف ال ّدراسات والعلوم واملعارف القرآن ّية ،ولكن رسعان ما ّ
فامتدت هذه ال ّدراسات إىل الجامعات لتأخذ شكالً مغاي ًرا للبحث العلمي بالطعن
يف القرآن ،ونبي اإلسالم ،والدين اإلسالمي ،...فمنذ ال ّنصف الثاين من القرن التاسع
عرش أصبحت تحقيقاتهم تتّجه لتكون بصور ٍة ممنهج ٍة ومو ّجه ٍة وأكرث اتّسا ًعا
اإلسالمي.
للتاث
للطعن يف ال ّنصوص واملصادر األصل ّية ّ
ّ
[[[-انظر :املوقع اإللكرتوين لـ (Corpus Coranicum) https://corpuscoranicum.de.
[[[ صادقی ،تقی :رويكرد خاورشناسان به قرآن ،ال.ط ،ال.م ،فرهنگگسرت1379 ،هـ.ش ،ص .147
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ونشري فيام يأيت إىل أه ّم التأليفات القرآنيّة للمسترشقني منذ أوائل القرن التاسع
عرش إىل أواخر القرن العرشين:
 نجوم الفرقان يف أطراف القرآن ،وهو أ ّول معجم أللفاظ القرآن لغوستاففلوغل ( )GustanFlagalمن أملانيا.
موضوعي للقرآن لجولس البوم
 تفصيل آيات القرآن الكريم ،وهو أ ّول معجمّ
( )Jules Labumمن فرنسا.
 تاريخ القرآن لثيودور نولدك ( )Theodor Noldekeمن أملانيا. املناهج التفسرييّة للقرآن لغولدزيهر ( )Ignaz Gold Ziherمن املجر. ترجمة القرآن آلرتور ربري ( )Avthur John Arberyمن بريطانيا. علی أعتاب القرآن ومدخل للقرآن ،لريجس بالرش ( )RegisBlacheveمنفرنسا.
 الكلامت ال ّدخيلة يف القرآن ،الرتور جفري ( )AvtorJeffriمن أمريكا. مق ّدمة القرآن لريتشارد بل ( )Richard Bellمن بريطانيا. مق ّدمة القرآن ملونتغمري وات ( )Montogomery Wattمن بريطانيا. جمع وتدوين القرآن لجان برتون ( )John Bertonمن بريطانيا. الله واإلنسان يف القرآن ،اليزوتسو ( )T.Izutsuمن اليابان.وذكر ماركو شولر[[[ -يف مدخل «التحقيقات األكادمي ّية للقرآن بعد عرص
النهضة» يف موسوعة القرآن -أكرث اآلثار القرآن ّية تأث ًريا يف القرنني التاسع عرش
والعرشين ،فقال :إ ّن كتاب «مق ّدمة تاريخ ّية -نقديّة علی القرآن» (لغوستاف
ويل ( )Gustav Weilو«تاريخ القرآن» لنولدكيه ( )Theodor Noldekeيف
[1]- Scholer,Marco2004, Post- Enlighenment Academic Study Of the Quran, Eo, Vol, 4Leiden P.187
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أواسط القرن التاسع عرش منحا رونقًا أكرب للتحقيقات القرآنيّة األكادمييّة ،ووضَ عا
سسا جديد ًة للتحقيقات بعدهام ،كام كتب بالرش ( )R.Blachereوريتشارد بل
أُ ً
( )Richard Billعلی تلك األسس ترجامت القرآن مصحوبة مع إعادة تنظيم
السور بنظر ٍة انتقاديّ ٍة .إ ّن «تاريخ القرآن لنولدكه مع إضافات شوالی ،برگش ُرت
ّ
قيايس ومطمنئ يف أربعة مجلّدات ،والذي يُع ّد -إىل
ارس ،وپرتسل تب ّدل إىل منت
ّ
زماننا هذا -من أه ّم املراجع يف تاريخ القرآن .وقد ذكر شولر يف النصف الثاين
من القرن التاسع عرش آثار موير ( ،)W. Muivورادول ( ،)A.Rodwellغرميه
( ،)H Grimmeوهرشفلد ( ،)HHirchfeldوقال :إنّهم -من خالل أخذ األسس
التحقيقيّة للمسترشقني األملان -كتبوا تاري ًخا جدي ًدا للسور بجزئيّات أكرث وتنظيم
ايض والذي بدا أنّه غري مقنع؛ وذلك لعدم وجود
جديد ملنت القرآن برتتيبهم االفرت ّ
شاهد قاطع علی اعتبار هذه الرتتيبات الفرض ّية[[[.
وقد ذكر املؤلّف أ ّن الخصوص ّية األساس ّية للتحقيقات القرآن ّية يف القرن التّاسع
الخاصة،
عرش هي التو ّجه نحو التعامل مبعرفة اللغات مع منت القرآن ،وعنارصها
ّ
والتو ّجه نحو املعنی ،ومنشأ املفاهيم القرآنيّة.
ث ّم ذكر أ ّن التحقيقات القرآنيّة يف القرن العرشين تشكّلت ضمن إطار الخطوط
اآلتية :جوانب معرفة اللغات للبيان القرآ ّين ،القراءات املختلفة ،املفردات الدخيلة،
ترتيب أجزاء املنت وتاريخه[[[ .وقد كتب يف هذا العرص هرويتس ()j. Horovitz
ومنغانا ( )A. Minganqوآرنز ( )K.Ahrensوجفري ( )A. Jefferyبعض الكتب.
بدأ النصف الثاين للقرن العرشين بكتب ع ّدة مؤث ّرة لبالرش ( ،)R.Blachereجفري
( ،)AJefferyبل ( ،)R.Bellوواط ( )M.Wattحيث جمعوا فيها نتائج مختلفة يف
التحقيق القرآ ّين منذ العقود األولی للقرن العرشين وإلی ذلك الزمان.
الحب املتج ّدد للمحتوی
وذكر شولر أ ّن من الخصائص البديعة لهذا العرص هيّ :
الحقيقي ملنت القرآن ،وتغيري النظرة بشأن معاين املصطلحات واملفاهيم القرآن ّية
ّ

[1]- Scholer, Ibid, 191.
[2]-Scholler, Marco, Op, Citp.190.
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العمومي للبيان القرآ ّين ،وإ ّن أ ّول نتيجة فعليّة لهذه التغيريات هي
وكشف النسيج
ّ
الرغبة نحو التفاسري .وميكن لنا أن نذكر يف هذا املجال آثار بعض املسترشقني ،من
قبيل :اشاونس ( ،)T.O Shaughaessyايزوتسو ( ،)T.Izatsuجيليو (،)CI.Gilliot
راشل ( ،)W.Reuschelتاملن ( )R. Talmonوغريهم[[[.
ويذكر ماركو شولر -أيضً ا -يف مدخل التحقيقات القرآن ّية ما بعد عرص النهضة
آثار املسترشقني منذ أواخر القرن العرشين ،والتي كتبت حول منشأ القرآن ومصدره.
وع ّد شولر ثالثة آثار مه ّمة لجان برتن ( ،)J. Burtonمايكل كوك وپاتريشيا كرونه
( ،)M. Cook and P.croneوونزبرو ( )J.Wansbvoughبع ّدها نقطة عطف يف
التحقيق القرآ ّين الجديد ،ويعتقد أ ّن فرض ّية ونزبرو بشأن منشأ القرآن -مع أنّها
العلمي،
محل تر ّد ٍد أو أنّها ُر ّدت مطلقًاّ -إل أنّها صارت موضع اهتامم املجتمع
ّ
ّ
وقد دافع بعض األفراد ،مثل :اندرو ريپني ( ،)A.Rippinعن االمتيازات التي حصل
عليها ونزبرو.
تقول أنجليكا نويورت ( )A.Neuwirthحول كتاب «التحقيقات القرآن ّية»
اللحقة حول
لنزبرو« :لقد كان هذا الكتاب مو ِّج ًها لجميع التحقيقات املتط ّرفة ّ
القرآن .والشخص املذكور أشاع هذا الرأي ونرشه ،وهو أ ّن القرآن ال أساس له ،وأ ّن
متنه مورد ّ
وربا أنّه يعود إىل األزمنة املتأ ّخرة (قرون ع ّدة بعد ظهور
شك وتر ّددّ .
اإلسالم) .وعليه ،فإ ّن دراسة مثل هذا املنت ال تخلو من فائدة ...ولقد كان هذا
الكتاب كالربكان يف تأثريه عىل املتابعني .واليوم ،ويف األجواء الجامع ّية يف أمريكا
يؤمن الجميع بأ ّن كالم ونزبرو صحيح»[[[.
كتاب جان برتن ونزبرو حول التحقيق القرآ ّين :إ ّن لهذين
وذكر شولر بشأن َ
خاص ًة يف التحقيقات القرآن ّية ،وال س ّيام أ ّن النتائج الحاصلة من
الكتابَني أه ّم ّي ًة ّ
التحقيقات التي قام بها هذان العاملان -اللذان يتكلّامن باللغة اإلنجليزيّة -متضا ّدة
[1]-Scholer, Marco, Ibido P. 193.

[[[ -نويورث ،انجليكا :هفت آسامن ،العدد  ،34صيف سنة 1386هـ.ش ،ص .22
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الرسمي -يعني املنت بشكله الحايل-
بشكلٍ كاملٍ  ،فبحسب رأي ونزبرو فإ ّن القرآن
ّ
الهجري وال يرجع بتاممه إىل
مل يكن قد ات ّخذ هذه الصورة إىل أواخر القرن الثاين
ّ
(صل الله عليه وآله) .ومن ناحية أخری ،فإنّه يظهر من تحقيق برتن
النبي ّ
زمان ّ
النبي ،ومنذ ذلك
أ ّن تاريخ تدوين املنت
الرسمي للقرآن يعود إىل ما قبل وفاة ّ
ّ
الوقت فام بعد انترش بتلك الصورة وبذلك الشكل.
إطاللة عىل موسوعة ليدن :الهو ّية والخصائص
تبي من خالل االستعراض املوجز للموسوعات القرآن ّية الغرب ّية املعارصة ،أ ّن
ّ
أغلب هذه املشاريع صدرت بعد أحداث  11أيلول  ،2001وما أعقب ذلك الحدث
من تفاقم اإلسالمفوبيا يف الغرب ،وتو ّجه أقوى لدراسة اإلسالم والقرآن ،واهتامم
أوسع بالحضارة اإلسالم ّية ونصوصها التأسيس ّية.
وهذا ما ش ّجع الكثريين عىل البحث عن حقيقة الكتاب املق ّدس للمسلمني،
بعي ًدا عن شيطنة اإلعالم ،وتزويرات السياسيني.
وموسوعة ليدن صدرت ً
فعل سنة  2001يف نفس السياق التاريخي للعديد من
األعامل التي ع ّرفنا بها سابقًا ،وإن كان العمل إلعدادها بدأ سنة 1993م ،يف مدينة
ليدن الهولنديّة املشهورة بجامعتها ودار نرشها التاريخيتني.
انطلق العمل عىل يد السيدة جني دمن ماك اوليف (Jane Dammen Mc
املتخصصني يف تاريخ األديان وال ّدراسات
 [[[)Auliffeمبساعدة أربعة من الباحثني
ّ
القرآن ّية ،وهم :الفرنيس كلود جيلوت ،واألمرييك وليام براهام ،واللبنانية األصل
استشاري
فريق
وداد القايض ،واليهودي (اإلرسائييل) أندرو روبني .وللموسوعة ٌ
ٌّ
متخصصة يف ال ّدراسات اللّهوتيّة والبحوث القرآنيّة واإلسالميّة ،حائزة عىل باكلوريوس يف الفلسفة
[[[  -من مواليد (،)1944
ّ
واللهوت من جامعة ترينيتي بواشنطن ،وماجستري يف ال ّدراسات الدّين ّية ،تابعت الدكتوراه يف ال ّدراسات اإلسالم ّية بجامعة
ّ
تورنتو .وعملت مد ّرسة يف جامعة تورنتو ،وجامعة إميوري.
وتقلّدت منصب عميد كليّة العلوم واآلداب جورج تاون ،يف جامعة جورج تاون (بني  ،)2008_1999وعملت خالل هذه املدّة
أستاذة يف قسم التّاريخ وقسم ال ّدراسات العربيّة واإلسالميّة ،وهي رئيسة كلية برين ماور ( ،)2013-2008وعملت عميدًا
اللهوت يف كاندر ،وأحد أعضاء مكتبة الكونغرس ،ورئيسة مكتب الربامج العلم ّية باملكتبة...
مشاركًا لكل ّية ّ
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من شخصيات ع ّدة من بلدان مختلفة :نرص حامد أبو زيد (مرص) ،محمد أركون
(الجزائر) ،جريهارد يورينفر (الواليات املتحدة) ،جرالد هاوتنج (انجلرتا) ،فريد
ليمهاوس (هولندا) ،انجليك نويروث (أملانيا) .وتشكلّت الهيئة التحريرية من 278
باحثًا ،حوايل  %20منهم فقط من املسلمني ،ح ّرروا مقاالت املوسوعة.
ويالحظ أ ّن أغلب املقاالت املرتبطة باملفاهيم النبويّة (كمقالة محمد ،واملقاالت
عن األنبياء جمي ًعا ،عن نساء أهل النبوة )..،كتبها باحثون غري مسلمني .وقد اعتمدوا
غال ًبا يف اإلحالة عىل اآليات القرآن ّية عىل ترجم ٍة انجليزيّ ٍة للقرآن الكريم (القاهرة
( .)1924مل يلزموا املح ّررين برتجمة بعينها كام سيأيت التوضيح).
جاءت املوسوعة يف  6مجل ٍ
ّدات صدرت تبا ًعا :املجلّد األ ّول :ويحوي املداخل
التي تبدأ من الحرف  Aإىل الحرف  Dوصدر يف أيلول سنة  .2001املجلد الثاين:
ويحتوي املداخل من الحرف  Eإىل الحرف  Iوصدر يف أيلول سنة  .2002املجلد
الثالث :من الحرف  Jإىل الحرف  Oوصدر يف ترشين األول سنة  .2003املجلد
الرابع :من الحرف  Pإىل الحرف  Shوصدر يف كانون الثاين سنة  .2004املجلد
الخامس :من الحرف  Siإىل الحرف  Zوصدر يف كانون الثاين  .2005املجلد السادس:
وخصص للفهارس وصدر يف أكتوبر .2006
مدخل.
ً
وقد بلغت املداخل يف األجزاء الخمسة حوايل 690
نقسم املوسوعة موضوعيًّا (أقسامها الهيكليّة) فهي تتشكّل
وأما إذا أردنا أن ّ
من املوضوعات اآلتية:
أ ّو ًل :مقدمة املوسوعة بقلم (دمن ماك اوليف).
ثان ًيا :املداخل املتعلّقة باألعالم واملفاهيم ،واألماكن ،والوقائع ،واألعامل ،والقيم
التي نجدها يف القرآن ولها صلة وثيقة بالنص.
ثالثًا :املداخل ذات الصلة بقضايا ال ّدراسات واألبحاث القرآن ّية من قبيل تاريخ
القرآن ،العلم يف القرآن.....
راب ًعا :الفهارس :وهي متن ّوعة:
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للمؤسسة األكادمييّة التي ينتمي إليها املؤلف
أ -فهرس املؤلفني :وفيه بيان
ّ
وعناوين املقاالت التي شارك بها ،مع تحديد رقم املجلد التي جاءت فيه املقالة.
ب -فهرس املقاالت :مرتبة ترتي ًبا أبجديًا مع بيان اسم الكاتب أمام كل عنوان.
كل
ج -فهرس األسامء (األعالم ،املدن ،الوقائع ،املؤسسات :)....ويحوي عىل ّ
لكل اسم.
األسامء التي جاء ذكرها يف املوسوعة مع بيان الجزء والصفحة والعمود ّ
د -فهرس األلفاظ والجمل العرب ّية والتي كتبت باألبجدية اإلنجليزية والواردة
لكل عبارة أو جملة.
يف املوسوعة مع تعيني املجلّد والصفحة ّ
ه -فهرس اآليات القرآن ّية :وفيه تتبع لسور القرآن الكريم حسب ترتيب
ولكل آياته آية أية وبيان عنوان املقالة التي وردت فيه اآلية ورقم املجلد
املصحف ّ
ورقم الصفحة والعمود.
«آمل أن يكون هذا املجلّ ُد
ون ّوهت مح ّررة املوسوعة ألهم ّية هذه الفهارسُ :
األخ ُري من موسوعة القرآن  ،EQمساع ًدا لقارئيها لتحصيل االستفادة القصوى من
ٍ
لتحقيقات حاذق ٍة
السبل
املجلّدات الخمسة التي سبقته .آمل أن يعينهم عىل فتح ّ
ٍ
وبحوث منتج ٍة يف مجال ال ّدراسات القرآنيّة وأكرث .ويف النهاية آمل أن ُيكِّن أولئك
نصا مق ّد ًسا يرشد الحياة ،وأولئك الذين يقاربونه
الذين يحرتمون القرآن بصفته ًّ
مستوى بالغ األهم ّية ،أن ميكِّنهم من تعميق فهمهم وتقديرهم
كإنجا ٍز ثقا ٍّيف عىل
ً
لهذا الكتاب املق ّدس ذو األهم ّية االستثنائ ّية»[[[.
مؤسسة بريل بليدن املدينة الهولنديّة :وهي من أقدم
أ ّما دار النرش :فهي ّ
التاث العريب واإلسالمي التي كانت
تخصصت بنرش كتب ّ
املطابع األوروبيّة التي ّ
ترتجم يف البدايات إىل الالتين ّية ث ّم الحقًا إىل اللّغات األوروب ّية الح ّية كاألملان ّية،
(تأسست
تأسست سنة 1683م ،وتعاونت مع جامعة ليدن ّ
واإلنجليزيّة ،والفرنس ّيةّ ،
سنة 1578م) ،عىل تحقيق الرتاث العريب واإلسالمي ونرشه .وتع ّد مكتبة ليدن
[[[-موسوعة القرآن ،ليدن ،م.س ،ج 6ص ix
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من أهم عرش مكتبات يف العامل من حيث عدد املخطوطات العربيّة التي مل يتم
تحقيقها بعد.
والظّاهر أ ّن فريق موسوعة القرآن ليدن ،باختياره مكتبة بريل ،يطمح ملكان ٍة
العلمي األورو ّيب عن اإلسالم عمو ًما والقرآن
مامثل ٍة ملوسوعتهم يف تاريخ التصنيف
ّ
بالخصوص.
االستفادة من التفاسري دون تحويل املوسوعة إىل موسوع ٍة تفسرييّ ٍة:
من الطبيعي أن يكون للامدة التفسرييّة للقرآن حضو ًرا يف موسوع ٍة قرآن ّي ٍة ،ولكن
الهيئة العلميّة حرصت أن يكون للتفسري حضو ٌر ولكن دون أن تتح ّول املوسوعة
املفسين وظيف ًّيا ،ويف سياق تنقيح
إىل دائرة تفسري .أي أن يستعني الباحثون بآراء ّ
العناوين القرآنيّة ،أو تحليل املفاهيم املرتبطة بال ّدراسات القرآنيّة .جاء يف مق ّدمة
رش من دائرة
رش أو غري مبا ٍ
املوسوعة« :كل مقالة يف املوسوعة تستفيد بشكلٍ مبا ٍ
املؤلّفات يف تفسري القرآن ،فقد تطلّب احتواء املرشوع الرتكيز عىل القرآن وحده،
وعليه فإ ّن ق ّراء املوسوعة لن يجدوا مقال ًة مستقلّ ًة حول الطربي أو الفخر الرازي،
ٍ
إحاالت متك ّرر ًة إىل كتب هؤالء املفرسين»[[[.
ولكنهم سيجدون
اعتامد اللّغة األنجليزية يف عنونة املداخل:
عىل خالف املوسوعة اإلسالم ّية ( ،)EIالتي تعتمد يف مداخلها األلفاظ والكلامت
العرب ّية املكتوبة بالحروف الالتينية ،ما يعرف ( Lemmataالليام) ،اعتمدت
موسوعة القرآن األلفاظ اإلنجليزية ،أي طريقة أخرى :التصنيف املعجمي حسب
ترتيب اللغة اإلنجليزية ،ويبدو أ ّن السبب يف هذا العدول هو أ ّن املوسوعة تتو ّجه
إىل القارئ الغريب ،والطريقة التي تعتمدها املوسوعة اإلسالم ّية قد تجعله يُواجه
مشكل ًة يف الوصول إىل بعض املفردات ،بينام ال يُواجهها يف املوسوعة القرآن ّية ليدن:
«عىل سبيل املثال ال توجد كلمة عربية موازية بالدقّة لكلمة ّ .prayer
تدل كلمة
[[[ -موسوعة القرآن ،ليدن ،م.س ،ج 6ص .ix
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الصالة عىل العبادة التي يؤ ّديها املسلم امللتزم خمس م ّرات يوميًّا ،بينام تشري كلمة
وأقل رسم ًّيا .أما الذكر ،فهو املصطلح
دعاء إىل نو ٍع من العبادة يكون تشفّع ًّيا ّ
املستخدم للداللة عىل نطاقٍ واسعٍ لآلية من املامرسات الصوفيّة ،وهكذا تتض ّمن
اللغة العرب ّية الفصحى واملعارصة ،وغريها من املفردات املتّصلة .تورد موسوعة
كل مفردة من هذه املفردات الثالث ،ولكن ترد فقرة تحت
اإلسالم مقاالت عن ّ
الكلمة املفتاح " ،"prayerوعليه إ ّن الباحث أو التلميذ غري العريب الذي يريد
اكتساب معلومة عن هذا املوضوع العام سيجد صعوب ًة يف البحث يف موسوعة
اإلسالم ،يف حني أ ّن هذه العوائق لن تواجهه مع (موسوعة القرآن)"[[[.
ومل تست ِنث املوسوعة من هذه القاعدة يف اعتامد األلفاظ اإلنجليزية ّإل املفردات
العربية التي ليس لها مرادف يف اللّغة اإلنجليزيّة ،كزقّوم ،وبرزخ ،وبسملة....
فنجدها ترد تحت عنوان .Barzakhk, Zaqqum,Basmala
التخصص إىل الحدّ األقىص:
اعتامد
ّ
العلمي للمح ّررين وكتّاب املقاالت،
التخصص
أكّدت السيدة (ماك اوليف) عىل
ّ
ّ
خصص العام يف ال ّدراسات اإلسالميّة والقرآنيّة،
وسعت املوسوعة لعدم االكتفاء بالتّ ّ
خصص ما أمكن حتى يف موضوعات املقاالت التي يكتبونها :فعىل سبيل
بل التّ ّ
تخصصت يف مجال
املثال مدخل "النساء والقرآن" كتبته السيدة روت رادد التي ّ
ال ّدراسات اإلسالم ّية مبوضوع ال ّنساء يف اإلسالم.
ومدخل "جمع وتدوين القرآن" كتبه جان برتن مؤلّف كتاب (تدوين القرآن)
سنة  1977الذي يعترب إىل جانب كتاب (التحقيقات القرآن ّية) لونز برو عالمة فارق ًة
يف التحقيق القرآين الحديث.

[[[ -موسوعة القرآن ،ليدن ،م.س ،ج ،6ص.12
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الضوابط الشّ كل ّية
بالشوط األكادمي ّية
حرصت املوسوعة عىل تحديد الضّ وابط الشّ كل ّية وااللتزام ّ
للكتابة العلميّة ،فاشرتطت كام يتّضح جليًا يف املقاالت عىل الباحثني تقديم قامئة
بيبليوغراف ّية باملراجع واملصادر.
فهم
جاء يف مق ّدمة املوسوعة« :ومبا أ ّن موسوعة القرآن قد ت ّم تأليفها لتقديم ٍ
معر ٍّيف للقرآن وترويجه ،فقد حثّ جميع املؤلفني عىل تقديم قامئة املراجع التي
اعتمدوها يف أبحاثهم ،وسوف يجد الق ّراء أ ّن هذه اإلضافة تفيدهم يف دراسة
موضو ٍع ّ ٍ
النص باملصادر
معي بشكلٍ أكربً ،
فضل عن ذلك فإ ّن االستشهادات داخل ّ
األول ّية والثانوية تساعد الباحثني يف ميدان ال ّدراسات اإلسالم ّية مع قيامهم بتت ّبع
املفصلة حول املواضيع التي تناولتها املوسوعة»[[[.
املزيد من ال ّدراسات ّ
ويف ترقيم اآليات اعتمدت املوسوعة الطريقة املتعارفة يف ال ّدراسات االسترشاق ّية
واملوسوعات الغرب ّية :االكتفاء برقم السورة ورقم اآلية ،عوضً ا عن كتابة اسم السورة
ٌ
متعارف يف األدبيات اإلسالميّة ،وتعليل ذلك ،وبحسب مديرة
ورقم اآلية كام هو
السور.
املرشوع أ ّن هذا يس ّهل مه ّمة أغلب الق ّراء الذين ال يعرفون أسامء ّ
ومل تلزم املوسوعة كتّاب املقاالت اعتامد ترجمة بعينها ،وفسحت لهم املجال
الختيار الرتجمة التي يريدونها لآليات القرآنيّة ،والتي يستشهدون بها يف مقاالتهم،
بل مكّنتهم حتّى من اعتامد الرتجمة الشخص ّية لآليات .وكذلك ال توجد معياريّة
متش ّددة يف اإلحالة عىل املصادر العرب ّية األساس ّية :ككتب الحديث والتفسري
العربية األساسية ،فرغم أ ّن ورقة تنظيم «منط املوسوعة» والتي ع ّممت للباحثني
ٍ
كتعليامت للمؤلفني أوردت الطبعات املفضّ ل اتّباعها ،ولكن عمليًّا مل تكن هي دامئًا
املعتمدة ،فلم تكن هذه الطبعات هي املتاحة للباحثني.
[[[ -موسوعة القرآن ،ليدن ،م.س ،ج ،6ص.13
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املوسوعة بني الجدل املرت ّقب والقابل ّية للتط ّور:
نختم هذه ال ّنقاط األساسيّة يف التعريف باملوسوعة وأسسها البحثيّة ،باإلشارة
إىل مسأل ٍة مه ّم ٍة وردت يف مق ّدمة املوسوعة :االستعداد للمراجعة والتطوير ،هذا
االستعداد يستند إىل قناع ٍة موضوعيّ ٍة :أ ّن هذا العمل لن يخلو قط ًعا من نقائص،
خاصة وأ ّن املرشوع
وثغرات سيسعون إىل تداركها يف الطبعات أو ال ّنسخ ّ
اللحقةّ ،
هام يحتوي القليل من املصادر فقط»[[[.
يف نظرهم« :املحاولة األوىل لتأليف مرجعٍ ٍ
ويف هذا السياق :النقد واملراجعة ،تؤكد السيدة (ماك أوليف)« :لقد علم مح ّررو
موسوعة القرآن عند إطالق هذا املرشوع املعريف ،أنّه ال ميكن لهم ا ّدعاء الشّ مول ّية
التا ّمة يف الطبعة األوىل ،وال ب ّد من أ ّن العديد من الق ّراء واملراجعني ميلكون مواضيع،
كل من النارش واملح ّررون».
ومباحث إضاف ّية يقرتحون إضافتها ،وهذا ما ير ّحب به ّ
ومحسنة باالستفادة من املقرتحات.
موسعة
ّ
وتؤكّد أنّه سيكون هناك طبعة أخرى ّ
ترجامت املوسوعة:
مرتجم ،وقد
ترجمت إىل اللّغة الفارس ّية سنة  ،2013ساهم يف ترجمتها عرشون
ً
املختصة.
املجلت القرآن ّية واالسترشاق ّية
كتبت عنها عرشات املقاالت ال ّنقديّة يف ّ
ّ
حقائق وأرقام عن املقاالت واملؤلفني:
فيام ييل نورد بعض الحقائق التي يجب ذكرها عن طبيعة املقاالت يف هذه
املوسوعة ،وهي حقائق تساعدنا عىل فهم العديد من التو ّجهات يف عموم
املوسوعة:
 .1عدد املقاالت :بلغ عدد املقاالت حوايل  695مقالة وعدد املؤلفني  279باحثًا،
أغلبهم ساهم بعدد من املقاالت ال يتجاوز الثالث ،وعدد قليل منهم ساهم بأربع
مقاالت فأكرث 33 :باحثًا فقط كتبوا خمس مقاالت فأكرث ،تسع منهم فقط كتبوا
[[[ -موسوعة القرآن ،ليدن ،م.س ،ج ،6ص.14
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 10مقاالت فأكرث ،منهم املسترشق اندرو ربني ( )Andrew Rippinواملسترشق
اوري ربني ( )Uri Rubinواملسترشقة انجليكا نويفرث ()Angelika Neuwirth
واملسترشق (.)Roberto Tottoli
هذا التّن ّوع يف املؤلِّفني والنسبة القليلة للمقاالت التي كتبها أغلب الباحثني
(عدد الباحثني الذين كتبوا مقالة واحدة حوايل  123باحثًا) قد توحي بإيجاب ّية
التّن ّوع ،والتّع ّدد يف األفكار واآلراء من جهة ،ولكن قد تنعكس من جهة أخرى
مشكلة عىل صعيد التناغم واالنسجام بني مضامني املقاالت وحفظ ال ّروح العلم ّية
املو ّحدة للموسوعة .وهذا ما سنعود إليه يف القراءة ال ّنقديّة .كام يتفاوت حجم
املقاالت فبعضها ال يتجاوز الصفحة الواحدة وبعضها اآلخر قد يتع ّدى العرشين
صفحة ،وعدد املقاالت التي بلغت صفحاتها عرش فأكرث حوايل 55 :مقالة.
ختا ًما
املوسوعي املتمحور حول القرآن الكريم واملوضوعات
العلمي
إ ّن هذا املرشوع
ّ
ّ
والقضايا املرتبطة به ،والذي ت ّم تأليفه بأقالم مجموع ٍة من املسترشقني الغرب ّيني
املعارصين من مختلف دول العامل الغر ّيب؛ بالتعاون مع فريق من املستشارين
واملح ّررين؛ منهم بعض العرب واملسلمني ،وإصداره باسم «موسوعة القرآن» (ليدن)
( ،)Encyclopaedia of the Quranيستلزم بذل الجهود العلم ّية والبحث ّية لنقد
هذه البحوث واملقاالت الواردة فيه ،وتصويب دراسات أخرى وتوجيهها ،وإزالة
التباسات وشبهات تفرزها دراسات من نوع ٍ
ثالث اهت ّمت بها املوسوعة.
رب العاملني
والحمد لله ّ
مدير التحرير
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ّ
القرآني�ة يف ضوء حتليل املضمون)
(موسوعة ليدن
د.جميل حمداوي

[[[

ملخّص البحث:
لقد آثرنا البحث يف موضوع (القرآن الكريم يف الدّ راسات االسترشاق ّية املعارصة/
موسوعة ليدن القرآن ّية يف ضوء تحليل املضمون) .ومن ث ّم ،تهدف دراستي إىل
التعريف مبوسوعة ليدن أو دائرة ليدن القرآنية ،ثم تبيان املواضيع التي تناولتها
هذه املوسوعة االسترشاقية ،بجرد مختلف موضوعات املوسوعة ،بتوصيفها،
وتصنيفها ،وتحليلها ،وتقوميها.
كام اهت ّم هذا املوضوع بنقد تفاسري املسترشقني للقرآن الكريم ،كام ورد ذلك
يف موسوعة القرآن بليدن ،وذلك باستكشاف مجمل اآلليات التحليليّة والتأويليّة،
واستكشاف مختلف املقاربات املنهجيّة االسترشاقيّة التي استند إليها ال ّدارسون
الغربيّون يف تفسريهم للقرآن الكريم ودراسته ،مبيّ ًنا ال ّدراسات املنصفة وال ّدراسات
املغرضة منها ،بالتّوقّف عند مجموع ٍة من املحاور القرآنيّة التي تثري الجدل،
وال ّنقاش ،وال ّنظر .وقد ارتأينا أن نوظّف تحليل املضمون لتقويض ما ذهب إليه
ٍ
كتّاب املوسوعة القرآنيّة من آراء وافرت ٍ
واحتامالت ،مبحاججتهم ومقارعتهم
اضات
باألدلّة والرباهني املقنعة.
ومتخصص يف الدراسات األدب ّية واأللسن ّيات من املغرب.
[[[ -باحث
ّ

تصميم الدّ راسة:
مق ّدمة البحث وفرض ّيته وإشكاالته.
أ ّو ًل :التعريف مبوسوعة القرآن بليدن.
ثان ًيا :مفهوم تحليل املضمون ومنهج ّيته
ثالثًا :تفسري القرآن الكريم حسب مق ّدمة موسوعة ليدن
راب ًعا :شبهات موسوعة ليدن ملعارف القرآن
خامتة :خالصات ونتائج

الفرض ّية واملنهج

تنطلق دراستي البحث ّية وال ّنقديّة من فرض ّي ٍة رئيس ٍة أال وهي أ ّن موسوعة ليدن
للقرآن قد تض ّمنت در ٍ
اسات وأبحاث ًا علم ّي ًة وأكادمي ّي ًة موضوع ّي ًة ومنصف ًة ،ح ّررها
ٍ
جامعات متن ّوع ٍة من جهة ،وأساتذة
مسترشقون وعلامء ودارسون غربيون من
وباحثون مسلمون من جه ٍة أخرى .بيد أ ّن هذه املوسوعة القرآن ّية قد توفّرت،
يف الوقت نفسه ،عىل مجموع ٍة من األبحاث غري املوضوع ّية التي تثري الجدال
والخالف ،وت ُسهم يف تشكيك الق ّراء والباحثني واملنقّبني يف مواضيع املوسوعة؛
ٍ
شبهات مغرض ٍة ومضلّل ٍة.
بسبب ما تحتوي عليها من
ومن هنا ،يتمثّل هديف يف نقد موسوعة ليدن للقرآن ،بالتّوقّف عند ما هو
ومغرض فيها ،عىل أساس أ ّن
علمي يف هذه املوسوعة ،وما هو مشك ٌّك ومضل ٌّل
ٌ
ٌّ
موسوعة ليدن للقرآن قد جمعت العديد من الحقائق والبيانات واملعطيات
ٍ
علمي،
توصيف
واملعلومات البحث ّية حول القرآن وعلومه ومباحثه ،تحتاج إىل
ٍّ
نقدي
نيص ،وجرد املوضوعات ،وتصنيف موادها ،وتقوميها وفق منه ٍج
ٍّ
وتحليلٍ ٍّ
وموضوعي.
أكادميي
ٍّ
ٍّ
ومن ناحي ٍة أخرى ،فقد استع ّنا مبنهج ّي ة تحليل املضمون (�Content ana
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 )lysisباعتبارها تقني ًة وصفيّ ًة يف دراسة الوثائق واإلرساليات ال ّدينيّة واإلعالميّة
والخطابات املختلفة بغية فهمها وتفسريها يف ضوء املعالجة اإلحصائ ّية.
وكمي ،يُستخدم يف تحليل مضامني
كيفي
مبعنى أ ّن تحليل املضمون
ٌ
ٌّ
أسلوب ٌّ
املواد الشّ فويّة واملكتوبة واملص ّورة؛ باستكشاف محتوياتها ومعطياتها وبياناتها،
ٍ
تيامت مع ّين ٍة ،بتصنيفها يف
مؤشات دالل ّي ٍة وسيميائ ّي ٍة ،وتجميعها يف
وجردها يف ّ
ٍ
وقياسا لتعقبها
فئات جامع ٍة ومو ّحد ٍة ومشرتك ٍة .ث ّم ،معالجة املضامني ال ّدالليّة نو ًعا ً
مرحلة الفهم والتفسري ،فاستخالص النتائج التي تثبت الفرض ّية أو تف ّندها ،ث ّم
تحديد مختلف االقرتاحات والتوصيات للعمل بها آن ًّيا ومستقبل ًّيا ،تنظ ًريا ،تطبيقًا.
وإذا كان تحليل املضمون قد استخدم منهج ّي ًة أو تقن ّي ًة أو أسلوبًا يف تحليل املواد
واألخبار واإلرساليات يف علوم اإلعالم وال ّدعاية واإلشهار ،وكذلك يف العلوم القانون ّية،
والسياسيّة ،واالقتصاديّة ،واالجتامعيّة ،وال ّنفسيّة؛ فقد استعمل هذا املنهج ،بشكلٍ
واللهوتّية
اللهوت وال ّدين وتأويل الخطابات ال ّدين ّية والعقديّة ّ
أو بآخر ،يف مجال ّ
تفكيكًا وتركي ًبا من أجل معرفة التيامت واملضامني واملواضيع والخطابات والقيم
رصفات والتّو ّجهات التي تتض ّمنها
واملواقف وال ّرغبات وامليول ّ
والسلوكيات والتّ ّ
السامويّة ،وتأويل خطاباتها الظّاهرة واملضمرة ،وتبيان مواقف هذه الكتب
الكتب ّ
من مجموعة من املواقف والقضايا اإلنسان ّية واملجتمع ّية.
لذا ،سنشتغل يف بحثنا هذا عىل موسوعة ليدن ( )Leidenللقرآن ،أو دائرة
معارف ليدن القرآن ّية ،بالتّوقّف أ ّولً عند مفهوم املوسوعة ،وتعريف موسوعة ليدن
للقرآن ،وذكر املواضيع التي تناولتها تلك املوسوعة ،بجردها ،وتصنيفها ،وتحليلها،
موضوعي يف تلك املوسوعة ،وما هو مشك ٌّك
علمي
وتقوميها .ث ّم ،تبيان ما هو
ٌّ
ٌّ
ومغرض فيها .دون أن ننىس التّوقّف عند موضوع تفسري القرآن من خالل
ومضل ٌّل
ٌ
ٍ
شبهات جل ّي ٍة وواضح ٍة.
يل من
مق ّدمة املوسوعة ،وما يتض ّمن ذلك التفسري التّحلي ّ
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لقد ظهرت موسوعة ليدن ،أو دائرة معارف ليدن القرآنية ،عام 1993م .وتتض ّمن
املوسوعة مق ّدمة ،ث ّم قامئة باملوضوعات الرئيسة التي ح ّررها مجموعة من الكتّاب
والباحثني وال ّدارسني من مختلف أنحاء العامل ،وأغلبهم أكادمييون وأساتذة الجامعات
الغرب ّية عىل ح ّد سواء .وقد تكلّف مبق ّدمة املوسوعة جان دامني أواليف( (�Jane Dam
 ،)men McAuliffeوتتض ّمن املق ّدمة نظر ًة عا ّم ًة عن تفسري القرآن ،وظهور العلوم
اإلسالم ّية ، ...وهذا يعني أ ّن موسوعة ليدن موسوع ٌة قرآن ّي ٌة وإسالم ّي ٌة شامل ٌة ،تجمع
ٍ
در ٍ
جامعات غربيّ ٍة متن ّوع ٍة
اسات متن ّوع ًة ومختلف ًة ملسترشقني وباحثني مسلمني من
وتطبيقي ،وقد تناولت مختلف املواضيع القرآن ّية
نظري
ومتباين ٍة ،تتأرجح بني ما هو
ٌّ
ٌّ
وفق منهجيّ ٍة علميّ ٍة موضوعيّ ٍة توفّرت فيها صفتان رئيستان ،هام :األكادمييّة من جهة،
ٍ
معلومات وافر ًة ومستفيض ًة
وال ّرصانة العلم ّية من جه ٍة أخرى .كام تض ّمنت املوسوعة
حول املفرسين والعلامء املسلمني يف منت ال ّدراسة وهوامشها اإلحاليّة عىل ح ٍّد سواء.
[[[

ثان ًيا :منهج ّية تحليل املضمون
يُقصد بتحليل املضمون(  ( ،)L’analyse de contenuأو التحليل الكيفي (�Re
 ،)Qualitative research- cherches qualitativesالقيام بدراس ٍة موضوعات ّي ٍة كيف ّي ٍة
وك ّم ّي ٍة للمحتويات أو املضامني ،بتصنيف ال ّدالالت املوضوعات ّية ضمن ٍ
فئات رئيس ٍة أو
ٍ
مقوالت تصنيف ّي ٍة ،وتجميعها تحت تيم ٍة أو فكر ٍة مع ّين ٍة.
فرع ّي ٍة ،أو ضمن
منهج يُتيح بصف ٍة عا ّم ٍة تحليل سلوك األفراد
وهناك من يع ّرف تحليل املضمون بأنّه ٌ
والشّ خصيات ،ومواقفهم من خالل املواد التي يكتبونها أو يقولونها.كام يتيح دراسة
مثل -منسيايس ً
حزب
موقف الهيئات
واملؤسسات وسلوكها ،كتحليل تو ّجهات ومواقف ٍ
ّ
ٍّ
خالل افتتاح ّية الجريدة التّابعة له» .
[[[

حرصا عىل عدم التكرار حيث أوردنا ذلك يف مدخل الكتاب( .التحرير)
[[[ -تم حذف التعريف باملوسوعة من البحث ً
[[[ -لؤي عبد الفتاح ،زين العابدين حمزاوي :أساسيات يف تقنيات ومناهج البحث ،جامعة محمد األول ،كلية العلوم القانونية
واالقتصادية واالجتامعية ،وجدة ،املغرب ،السنة الجامعية 2011-2010م ،مطبوع جامعي ،ص.28-27
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وهكذا ،يع ّد تحليل املضمون أدا ًة وصف ّي ًة لدراسة محتويات اإلرساليات والخطابات
وال ّنصوص وامللفوظات الشّ فويّة واملكتوبة ،إ ّما بطريق ٍة كيفيّ ٍة ،وإ ّما بطريق ٍة ك ّميّ ٍة
رمزيّ ٍة .مبعنى أ ّن تحليل املضمون يهدف إىل اختيار ع ّيناته من املحتويات ال ّدالل ّية
اإلعالم ّية أو ال ّدين ّية أو السياس ّية أو االجتامع ّية أو القانون ّية أو األدب ّية أو الرتبويّة بغية
تيامت رئيس ٍة ،وتفريعها إىل ٍ
ٍ
فئات أساس ّي ٍة وثانويّ ٍة .ومن ث ّم،
توصيفها وتصنيفها إىل
الريايض ،وتحليل املعطيات
يأيت دور املعالجة اإلحصائيّة ،باستخدام القياس والرتميز
ّ
وشكل ،ومقصديّ ًة .ث ّم استخالص ال ّنتائج وتأويلها ،ث ّم تقديم التّوصيات
ً
املضمون ّية دالل ًة،
واالقرتاحات.
ومن جه ٍة أخرى ،هناك من يُع ّرف تحليل املضمون بأنّه دراس ٌة إحصائ ّي ٌة وكم ّي ٌة ورمزيّ ٌة
للمعاين واملضامني التي تتض ّمنها املا ّدة األساس ّية .وميكن القول :إ ّن تحليل املضمون هو
ٍ
تصنيف املحتويات واملواد ال ّدالليّة ضمن ٍ
وتيامت مقوالتيّ ٍة ،بل إنّه مبثابة تحليلٍ
فئات
علمي دقيقٍ وممنه ٍج للام ّدة املضمون ّية يف مختلف الحقول ،واملعارف ،والعلوم .وقد
ٍّ
والسياسة ،واإلشهار.
ارتبط تحليل املضمون يف البداية بعلوم ال ّدين ،واإلعالمّ ،
وميكن القول أيضً ا :إ ّن تحليل املضمون هو الذي يهت ّم بدراسة ال ّرسائل اإلعالم ّية
فئات وع ّي ٍ
والخطابات االجتامع ّية ،وتحويلها إىل ٍ
نات قابلة للتلخيص ،واملقارنة ،والتحليل،
واملعالجة ،واالستنتاج ،والتأويل .عالوة عىل استخالص العالقات االرتباطيّة بني الخصائص
أي ماد ٍة ات ّصال ّي ٍة.
املعب عنها يف ّ
ّ

ويعمل تحليل املضمون عىل استكشاف املم ّيزات التي تتم ّيز بها الخطابات
والسياق ّية .ويضاف
ال ّدين ّية ّ
واللهوت ّية ،بتبيان خصائصها املوضوع ّية ،والشّ كل ّيةّ ،
إىل هذا أ ّن تحليل املضمون يدرس اإلرساليات ال ّدين ّية واإلعالم ّية يف سياقها ال ّزماين
معيٍ ،ويف
واملكاين .ومن ث ّم ،فتحليل املضمون هو ٌ
علمي ملا يُقال يف موضو ٍع ّ
وصف ٌّ
زمان ومكان مع ّينني .أي :تسعى هذه األداة والتقن ّية إىل وصف املحتوى الظّاهري
والسياقي .كام أنّها أدا ٌة ناجع ٌة وصالح ٌة
لإلرسال ّية ،باستكشاف مضمرها ال ّن ّص ّ
للمالحظة غري املبارشة ،والوصف ،والتحليل ،والفهم ،والتفسري ،والرتميز ،والتأويل.
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عالوة عىل ذلك ،يعمل تحليل املضمون عىل تحويل املا ّدة ال ّدينيّة أو غريها من
كمي بغية فهمها ،وتفسريها ،وتأويلها.
املواد إىل
ٍ
مفهوم ٍّ
يرتكز تحليل املضمون ،باعتباره أدا ًة عمل ّي ًة ،ومنه ًجا تحليل ًّيا ،وتقني ًة وصف ّي ًة،
عىل مجموع ٍة من املق ّومات واملرتكزات اإلجرائ ّية التي تتمثّل يف ما ييل:
 يعتمد تحليل املضمون عىل دراسة املحتويات ال ّدالل ّية للخطابات الشّ فويّة
أو املكتوبة.
 جرد امللفوظات املراد دراستها ،بتبيان تيامتها املوضوعات ّية ،وتصنيفها يف
ٍ
فئات مقوالتيّ ٍة جامع ٍة.
 الرتكيز عىل تكرار الكلامت أو الجمل أو املعاين أو الرموز التي يتض ّمنها
ال ّن ّص أو ال ّرسالة االتّصال ّية.
 رصد الجوانب املوضوعات ّية والشّ كل ّية والوظيف ّية.
 يرتبط تحليل املضمون بشكلٍ من األشكال بال ّرسالة اإلعالم ّية أو االت ّصال ّية.
 يجمع تحليل املضمون يف دراسته لل ّرسائل االتّصال ّية واإلعالم ّية والخطاب ّية
والكمي.
الكيفي
بني التحليلني:
ّ
ّ
ينكب تحليل املضمون عىل استقراء املحتوى ظاه ًرا يف بعده االتّصايل،

ّ
ث ّم يحلّل باطنه ومضمره الكتشاف املعاين الثّانويّة؛ برصد املقاصد املبارشة وغري
املبارشة.
الخاصة والعا ّمة.
السياق ّية ،وبكاتبها ،وبظروفها ّ
 ربط مضمون ال ّرسالة بآثارها ّ
التجريبي يعتمد عىل املالحظة املبارشة يف التعامل
وعليه ،إذا كان املنهج
ّ
مع املعطى امليداين ،فإ ّن تحليل املضمون يستند إىل املالحظة غري املبارشة؛
ألنّه يعتمد عىل الوثائق واإلرساليات .كام أنّه يُعنى بالتحليل الك ّم ّي (ترميز
الكيفي (رصد الصفات الحارضة
الفئات واملحتويات ،وترقيم التيامت) ،والتحليل
ّ
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مني لإلرساليّة.
والغائبة) .ويهت ّم أيضً ا باستكشاف املحتوى
ّ
الظاهري والضّ ّ
ومن ث ّم ،يسعف تحليل املضمون ،سواء أكان كميًّا أم كيفيًّا ،يف دراسة خطابات
األفراد أو الجامعات ،رسم ّية أكانت أم غري رسم ّية .ويسمح هذا املنهج كذلك
غيات للفرد نفسه أو للمجموعة نفسها .وهكذا ،يقوم تحليل
بدراسة التّط ّورات والتّ ّ
املضمون عىل وضع الفرضيات ،واختيار الع ّينة املالمئة للبحث ،وتفريع املحتويات
ٍ
إىل ٍ
املؤشات املضمونيّة ،وتجريد وحدات
فئات
وتيامت أساسيّ ٍة وفرعيّ ٍة ،وإبراز ّ
القياس ،واستثامر اإلحصاء ،ومتثل اختبار الصدق والثّبات.
وقد ارتبط تحليل املضمون -تاريخ ًّيا وزمن ًّيا -بظهور اإلنسان بصف ٍة عا ّم ٍة[[[،
خاص ٍة .بيد أ ّن تحليل املضمون مل يتبلور
واقرتن أيضً ا بالتّواصل
البرشي بصف ٍة ّ
ّ
الساموية وتأويلها،
إجرائ ًّيا إال مع علم التفسري ّ
والشح ،وال سيام تفسري الكتب ّ
ٍ
ومحكات
فهم وتفس ًريا ،وتوثيقها يف ضوء معايري
وتحليل ال ّنصوص والخطابات ً
ومؤش ٍ
ات نقديّ ٍة داخل ّي ٍة وخارج ّي ٍة .ونعلم ج ّي ًدا أ ّن علامء الحديث يف الثّقافة
ّ
السند واملنت
العربية كانوا يدرسون الحديث يف ضوء منهج الجرح والتعديل ،بنقد ّ
م ًعا استعدا ًدا لتفسريه ورشحه وتأويله ،واستخراج منطوقه ومفهومه بغية العمل
الشيف ،ومتثّل دالالته وتوجيهاته ونصائحه.
بالحديث ّ
كام اهت ّم علامء القرآن بدراسة مضامني القرآن ،واستكشاف مواضيعه وقضاياه
ومباحثه عىل ح ّد سواء .ومن ث ّم ،ميكن القول :لقد اهت ّمت الثّقافة العرب ّية كث ًريا
يتجل ذلك واض ًحا يف تفاسري ال ّنصوص وال ّدواوين الشّ عريّة،
بتحليل املضمون ،كام ّ
وتفسري القرآن الكريم ،واستنطاق الخطابات الفلسف ّية والعرفان ّية والكالم ّية .وقد
اهت ّم العرب كث ًريا بعلوم اآللة من أجل توظيفها يف تحليل املضامني ،وتسخريها يف
تأويل املحتويات ،واستنطاق بيانات الوثائق ومعطياتها ظاه ًرا وباط ًنا.
وقد عملت الثّقافة الغرب ّية ،بدورها ،عىل استكشاف مضامني الكتب السامويّة،
وال س ّيام التوراة واإلنجيل ،بتحليل دالالت ال ّنصوص والخطابات املختلفة واملتن ّوعة،
[1] - Mucchielli, R : L’analyse de contenu des documents et des communications.E.S.F.Paris.1977, p : 11.
47

سواء أكان ذلك التّعامل مع املضامني ذاتيًّا أم موضوعيًّا .ويف القرن التّاسع عرش،
«وبالضّ بط سنة 1888م بفرنسا ،قام أحد األساتذة الجامعيني بجامعة رين
( )Rennesبفرنسا ،وهو بنيامني بودون ( )Benyamin Boudonبات ّباع تحليل
مضمون محتوى اإلنجيل ،ويف سبيل ذلك ،اختار سور ًة متثّلت يف سورة (الهجرة)،
وشكّلت بذلك عيّن ًة لتحليل املضمون .وبعد ذلك ،حاول إعادة إنتاج ال ّن ّص وفق
أسلوب تليغرا ٍّيف ،ومل يحافظ سوى عىل الكلامت األساس ّية ،والحاملة ملغزى .ث ّم بعد
ٍ
ٍ
ٍ
تيامت؛ نالحظ بشكلٍ واض ٍح بروز طريق ٍة لتحليل املضمون ،التي
تصنيف وفق
رغب فيها الباحث أن تكون علم ّي ًة وموضوع ّي ًة»[[[.
وبعد ذلك ،ارتبط تحليل املضمون باإلعالم االتّصايل ،وكان ذلك بالواليات
املتحدة األمريكية سنة 1945م ،ثم انتقل إىل مجال ال ّدراسات االجتامع ّية
وال ّنفس ّية ،بدراسة اآلراء واملواقف والسلوكات .وقد تبلور تحليل املضمون فعل ًّيا
مع السويل ( )Lasswellوهارولد دويت ( )Harold Dwightيف أثناء دراستهام
الصحفي يف بدايات القرن العرشين .ويعني هذا كلّه أ ّن تحليل املضمون
لإلعالم ّ
قد اقرتن بتط ّور منظومة االتّصال اإلعالمي ،فقد «كان للتط ّور الذي عرفته وسائل
اإلعالم واالتّصال منذ منتصف القرن املايض ،ال ّدور األبرز يف ظهور تحليل املضمون
إلجراء البحوث االجتامع ّية ،باالعتامد عىل املضامني املختلفة ،ملا ينقل عرب وسائل
اإلعالم املكتوبة واملرئ ّية واملسموعة ،من موا ّد مختلف ٍة ومتن ّوعة املجاالت»[[[.
أي حا ٍل ،فقد طبّقت منهجيّة تحليل املضمون يف دراسة ال ّنصوص ال ّدينيّة
وعىل ّ
السامويّة ،باستجالء مضامينها ظاه ًرا وباط ًنا ،يف معظم الجامعات الغربية،
والكتب ّ
فقد كان الرتكيز عىل اإلنجيل ،والتوراة ،والقرآن الكريم .وقد طبّقت مناهج نصيّة
ونقديّة متن ّوعة كاألنرثوبولوجيا ،والبنيويّة ،والسيميوطيقا ،والهريمينوطيقا ،وتحليل
[[[ -غريب ،عبد الكريم :منهج البحث العلمي يف علوم الرتبية والعلوم اإلنسانية ،ط ،1الدار البيضاء ،منشورات عامل الرتبية،
مطبعة النجاح الجديدة2012 ،م ،ص.227
[[[ -لؤي عبد الفتاح ،زين العابدين حمزاوي ،أساسيات يف تقنيات ومناهج البحث ،م.س ،ص.27
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املضمون ...بغية تقديم در ٍ
اسات وأبحاث علميّة أكادمييّة دقيقة حول الظّاهرة
ال ّدين ّية يف مختلف امليادين واملجاالت.
وعىل العموم ،فقد اهت ّم تحليل املضمون برتجمة القرآن دالل ًة ومع ًنى من جهة،
كام اعتنى بدراسة قضايا القرآن ومعارفه من جه ٍة أخرى.

الفرع األ ّول :ترجمة القرآن الكريم:
انكب املسترشقون الغربيون كث ًريا عىل تقويم القرآن الكريم ،من حيث
لقد ّ
تاريخه ،وترجمته ،وبنيته ،ومضامينه ،وأسلوبه ،ولغته ،واتّساقه ،وانسجامه،
وترتيب سوره ،وتبيان مختلف تقنيات قراءة القرآن وتفسريه وتأويله ،واختلفوا
ٍ
ٍ
ٍ
جاحد منك ٍر يخدم األغراض ال ّدين ّية،
وباحث
موضوعي،
يف ذلك بني
باحث مدافعٍ
ّ
ٍ
ترجامت قرآن ّي ٍة
والتّبشرييّة ،واالستعامريّة .ومن هنا ،فام خلّفه املسترشقون من
ٍ
هي ،يف الحقيقة ،عبارة عن تفسري ٍ
وتأويالت ورشو ٍح ملعاين القرآن الكريم،
ات
ٍ
الصعب الحديث عن ترجم ٍة
وليست
ترجامت حقيقيّ ًة لهذا الكتاب؛ ألنّه من ّ
مثال ّي ٍة أمين ٍة وصادق ٍة للقرآن الكريم.
كتاب معج ٌز بلفظه ومعناه ومقاصده
أضف إىل ذلك أ ّن القرآن الكريم ٌ
الترشيع ّية .لذا ،يستحيل ترجمة القرآن الكريم وفق املعنى دون اللّفظ؛ أل ّن
اإلعجاز البيا ّين القرآ ّين يكمن يف حرفه ،وصوته ،ومقطعه ،وكلمته ،ونظمه ،وتركيبه،
وإيقاعه ،وتنغيمه ،ومقاصده ،ومعانيه .لذا ،تبقى ترجامت املسترشقني نسبيّ ًة
الصعب مبكان الحديث
وناقص ًة وعاجز ًة عن املامثلة الكل ّية لل ّن ّص األصيل .لذا ،من ّ
ٍ
ترجامت وف ّي ٍة وأمين ٍة ومامثل ٍة لل ّن ّص املق ّدس ،بقدر ما ميكن الحديث عن
عن
ٍ
تفسري ٍ
رصف ،والحذف ،وال ّنقص،
ات
وتأويالت ورشو ٍح مبترس ٍة ،خضعت ّ
ملقص التّ ّ
وال ّزيادة ،والتّغيري ،والتّلخيص ،والتّحشية ،والتّقديم ،والتّعليق.
ومن ث ّم ،ميكن الحديث عن تفسري ٍ
ات معنويّ ٍة شائب ٍة ومغرض ٍة ومضلّل ٍة .بيد أ ّن
هناك تفسري ٍ
ات معنويّ ًة موضوع ّي ًة لبعض املسترشقني الذين ترجموا القرآن الكريم
إىل ٍ
لغات أجنب ّي ٍة مع ّين ٍة ،ولكن تبقى تلك الرتجامت غري كافي ٍة لإلحاطة ببالغة
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القرآن الكريم ونظمه ،والتعبري عن جاملياته الف ّنيّة والبيانيّة من خالل التأثري يف
املتلقي بغية إثارته ،وإبهاره ،وإدهاشه.
إذًا ،يشكّل القرآن الكريم ،بال ّنسبة للمسلمني ،عامد الدين ،ومنبع القيم
واألخالق ،وأساس التّرشيع ،واملصدر األ ّول الذي نرجع إليه من أجل استنباط
األحكام األصل ّية والفرع ّية ،وهو دستور املسلمني يف الدنيا واآلخرة .وقد وصل إلينا
السبع أو العرش مصداقًا لقوله تعاىل :ﮗ ﮘ ﮙ
محفوظًا متوات ًرا بقراءاته ّ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ.[[[
وتتمثّل وظيفة القرآن الكريم يف هداية ال ّناس كافّة ،وتبيان رشيعة الله ،وإخراج
الناس من الوثن ّية والضّ الل إىل اإلميان والتّوحيد ،مصداقًا لقوله تعاىل :ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ،[[[وقوله تعاىل :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ.[[[
سق ومنسج ٌم ال تجد فيه اختالفًا أو تناقضً ا
كتاب متّ ٌ
ويتميّز القرآن الكريم بأنّه ٌ
باطل مصداقًا لقوله تعاىل :ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
أو كال ًما ً
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ .وقوله تعاىل أيضً ا :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ.[[[
يع ّد القرآن الكريم كتابًا مق ّد ًسا طاه ًرا معصو ًما من الشّ وائب ،وخال ًيا من
املنطقي،
األخطاء مهام كان نوعها ،وينعدم فيه التناقض واالختالف واالضطراب
ّ
فضل عن كونه كتابًا معج ًزا بنظمه،
كتاب محك ٌم وفق منه ٍج ربّا ٍّين أصيلً .
وهو ٌ
وبالغته ،وسياقه ،وترشيعه ،وعامليته ،وأخالقياته الرفيعة...
وميثّل القرآن الكريم حداث ًة حقيق ّي ًة بقيمه النبيلة ،ومثله العليا ،وفضائله
[[[  -سورة الحجر ،اآلية  ،9القرآن الكريم برواية ورش عن نافع عن األزرق.
[[[  -سورة اإلرساء ،اآلية .9
[[[  -سورة النحل ،اآلية .89
[[[  -سورة فصلت ،اآلية .42
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السامية .وقد جاء هذا الكتاب ليُخرج ال ّناس من الظّلامت إىل ال ّنور ،ويخلّصهم
من الوثن ّية والجهل والعصب ّية نحو الهداية ،وال ّنور ،والتّسامح .ومن ث ّم ،يتض ّمن
اإلسالمي ،يف ط ّياته ،مبادئ كون ّية وعلم ّية ومعرف ّية وأخالق ّية ،ويحوي
الوحي
ّ
أسس الحداثة ال ّدين ّية واألخالق ّية والعلم ّية واملعرف ّية ،ويحثّ عىل استخدام العقل
فهم وتفس ًريا وتنبّ ًؤا ،ويسمو باإلنسان ويكرمه ،ويدعو إىل
الستكشاف الطبيعة ً
املساواة والعدالة والحريّة ،ويحثّ عىل العمل والكسب الرشيف ،ويح ّرم ال ّربا
واملوبقات واملفاسد .كام يحثّ عىل التّعاون والتّضامن والتّآزر بني أفراد املجتمع
اإلنساين .ويدعو كذلك إىل التّفاهم والتّسامح والتّعايش ،وينبذ الفرقة والحروب
والعداوة.
وعلم وثقاف ٍة وترشيعٍ،
كتاب إميانٍ وهداي ٍة ٍ
وعليه ،ومبا أ ّن القرآن الكريم هو ُ
فقد اعتنى العلامء املسلمون برشحه وتفسريه وتأويله وفق أسباب ال ّنزول من جهة،
انكب العلامء املسلمون عىل
ووفق مقاصد ّ
الشيعة اإلسالم ّية من جه ٍة أخرى .كام ّ
ومعجم ،وتصويتًا ،وبالغ ًة،
دراسة هذه اللغة نح ًوا ،ورصفًا ،وفق ًها ،ولسانًا ،وإعرابًا،
ً
وتداول .وقد ارتأوا أ ّن فهم اللغة العربيّة هو الذي سيساعدهم عىل فهم القرآن
ً
وتفسريه وتأويله وترجمته إىل اآلخرين ،بتوضيح معاين الكتاب ،وتبيان محتوياته،
واستجالء مقاصده القريبة والبعيدة ،واستكشاف بناه الترشيع ّية وال ّدين ّية والعلم ّية
والثّقاف ّية .لذا ،كانت علوم اآللة وعلوم العرب ّية يف خدمة تفسري القرآن وتأويله.
ومن جه ٍة أخرى ،فقد سارع املسترشقون الغربيون إىل ترجمة معاين القرآن
الكريم للتع ّرف إىل هذا الكتاب ،وفهم رشائعه وقوانينه ،واستكشاف عظمة ال ّدين
اإلسالمي بعد انتشاره يف األندلس بصف ٍة خاص ٍة ،وقد تأرجحت ترجامتهم ملعاين
ّ
القرآن الكريم بني أعام ٍل مش ّوه ٍة وضيع ٍة ومغرض ٍة بنوايا دين ّية صليب ّية من جهة،
وأعام ٍل تفسرييّ ٍة وتأويل ّي ٍة تبحث عن الحقيقة العلم ّية من جه ٍة أخرى.
ومن هنا ،فقد كانت ترجمة القرآن عند املسترشقني الغربيني بصف ٍة عا ّم ٍة،
واملس باإلسالم
خاص ٍة ،بغرض التّشكيك
ومح ّرري موسوعة ليدن القرآنيّة بصف ٍة ّ
ّ
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واملسلمني ،والطّعن يف القرآن الكريم .ومن ث ّم ،فهي ترجم ٌة مضلّل ٌة ومنحرف ٌة
الصحيح .وبالتايل ،فقد كان املسترشق
ومبتدع ٌة تخرج عن ضوابط املنهج
العلمي ّ
ّ
واللهوت واالستعامر والتّبشري عىل ح ّد سواء.
خاض ًعا لتعاليم الكنيسة ّ
اللتين ّية األوىل للقرآن الكريم التي كانت
التجامت ّ
وينطبق هذا الحكم عىل ّ
ٍ
الس ّيئة؛
بطلب الفاتيكان ،وكانت
ترجامت مدسوس ًة ومب ّيت ًة ومسموم ًة بال ّنوايا ّ
برشي ينسخ ما
كتاب
حيث تنسب القرآن إىل محمد ،وتعترب القرآن مج ّرد ٍ
ٍّ
يوجد يف التّوراة واإلنجيل لوجود مضامني ومحتويات متشابه ٍة .وبالتّايل ،فالقرآن
يعوق التّق ّدم واالزدهار ،وأنّه ال يعرف شيئًا عن املسيح ّية ،وما كتب يف القرآن عن
ٌ
منقول عن ال ّراهب ال ّنرصاين املرتد بحريا الذي لقي الرسول بالشام.
املسيح هو
أ ّما القصص التي تض ّمنها القرآن ،فهي منقول ٌة عن األحبار اليهود باملدينة .لذا،
اللتينيّة للقرآن الكريم بكونها ترجامت مضلّلة
تتّسم هذه الرتجامت االسترشاقيّة ّ
ٍ
بي محمد؛
ومغرضة تصدر عن
نفوس حاقد ٍة عدوان ّي ٍة وكاره ٍة للقرآن وال ّن ّ
بسبب ما حقّقه اإلسالم من منجز ٍ
ات وتق ّد ٍم وازدها ٍر رشقًا وغربًا ،وأيضً ا بسبب
انتشاره برسعة ،ومنافسته الشديدة للمسيح ّية التي بدأت ترتاجع بشكلٍ
تدريجي.
ٍّ
التجمة االسترشاق ّية الحقودة ملعاين القرآن الكريم بتكريس ال ّنزعة
ومتتاز هذه ّ
والغض من قيمتها عىل املستوى املعر ّيف
السامية،
ّ
االستعامريّة ،ومعاداة العقليّة ّ
ويتجل هذا واض ًحا يف عدم اعرتاف بعض
ّ
والعلمي ،وترجيح كفّة العقل ّية اآلريّة.
ّ
املسترشقني بالفلسفة اإلسالم ّية ،واالنتقاص من علم الكالم والتّص ّوف اإلسالمي ،عىل
أساس أ ّن العقل ّية السامية غري قادر ٍة عىل التجريد والرتكيب ،وبناء األنساق الفلسف ّية
الكربى وجو ًدا ،ومعرف ًة ،وأخالقًا ،كام يذهب إىل ذلك املسترشق األملاين رينان.
متسك املسترشقون الغربيون ،منذ القرن التّاسع عرش
ومن جه ٍة أخرى ،فقد ّ
وبدايات القرن العرشين ،بال ّدفاع عن املركزيّة األوروبيّة ،باعتبارها منوذ ًجا للمعرفة،
والعلم ،والحقيقة .وقد انطلق هؤالء ال ّدارسون من مناهج فيلولوجيّة ،أو تاريخيّة،
أو ذاتيّة .ويعني هذا أ ّن املسترشق ،صاحب املنهج التاريخي ،حسب محمد عابد
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الجابري »،يفكّر شموليًّا يف الفلسفة اإلسالميّة ال بوصفها جز ًءا من كيانٍ ثقا ٍّيف عام،
هو الثّقافة العربيّة اإلسالميّة ،بل بوصفها امتدا ًدا منحرفًا أو مش ّو ًها للفلسفة
اليونانيّة .وباملثل ،يفكّر يف النحو العريب ومدارسه ،يو ّجهه هاجس ربطها مبدارس
النحو اليونانيّة يف اإلسكندريّة أو برغام وبيان تأث ّرها باملنطق األرسطي ،كام ال يرت ّدد
يف ربط الفقه اإلسالمي ،نو ًعا من ال ّربط ،بالقانون ال ّروماين وما خلّفه يف املنطقة
العربيّة من آثا ٍر وأعراف»[[[.

كام تعكس أيضً ا دراسات الباحثني العرب ذات الطابع االسترشاقي مدى التّبع ّية
الصورة عىل الفهم الخارجي
الثّقاف ّية والفكريّة للغرب .ومن ث ّم ،تعتمد هذه ّ
التاث بصف ٍة عا ّم ٍة .ويف هذا الصدد ،يقول محمد عابد الجابري« :فالصورة
ملفهوم ّ
التاث
الساحة الفكريّة العرب ّية ال ّراهنة عن ّ
العرصيّة االسترشاقويّة ال ّرائجة يف ّ
العريب اإلسالمي ،سواء منها ما كُتب بأقالم املسترشقني أو ما ص ّنف بأقالم من سار
عىل نهجهم من الباحثني والكتّاب العرب ،صورة تابعة .إنّها تعكس مظه ًرا من
مظاهر التّبع ّية الثّقاف ّية ،عىل األقل عىل صعيد املنهج والرؤية»[[[.

أ ّما املسترشق الفيلولوجي الغريب ،فيبحث عن جذور جينيالوج ّية (البحث عن
األصول) للثّقافة العرب ّية اإلسالم ّية ،فيعيدها إىل مصادر يونان ّية أو هندوأوروب ّية.
ويعني هذا أ ّن «املسترشق املغرم بالتحليل الفيلولوجي ،فهو عندما يتّجه إىل
الثّقافة العرب ّية اإلسالم ّية ،بنظرته التجزيئ ّية ،ال يعمل عىل ر ّد فروعها وعنارصها إىل
الخاصة ،بل
جذو ٍر وأصو ٍل تقع داخلها ،أو عىل األقل مقروءة بتوجي ٍه من همومها
ّ
كل االجتهاد يف ر ّد تلك الفروع والعنارص إىل أصو ٍل يونان ّي ٍة ،أو عندما
هو يجتهد ّ
تعوزه الح ّجة إىل أصو ٍل هندوأوروب ّية ،اليشء الذي يعني املساهمة ،ولو بطريق ٍة
غري مبارشة ،يف العمل ّية نفسها ،عمل ّية خدمة «النهر الخالد» ،نهر الفكر األورويب
الذي نبع أ ّول م ّرة من بالد اليونان»[[[.

[[[  -الجابري ،محمد عابد( :الرتاث ومشكل املنهج) ،املنهجية يف األدب والعلوم اإلنسانية ،ط ،1الدار البيضاء ،دار توبقال
للنرش1986 ،م ،ص.80
[[[  -م.ن ،ص.81
[[[  -م.ن ،ص.81-80
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أ ّما املسترشق الذي يستخدم املنهج الذاتوي يف دراساته وأبحاثه ،فيميل إىل
شخص ّي ٍ
ات مع ّين ٍة ،فيتعاطف معها دفا ًعا ومنارص ًة ومآزرةً ،من دون أن يُديل يف
ذلك بحج ٍج موضوع ّي ٍة تر ّجح وجهة نظره الصائبة ،وتقنعنا بأطروحته الفكريّة ،أو
السياق ،يقول محمد عابد الجابري« :أ ّما املسترشق
تص ّوراته الحجاج ّية .ويف هذا ّ
صاحب املنهج الذاتوي فإنّه ،عىل ال ّرغم من تعاطفه مع بعض الشّ خصيات اإلسالميّة،
السهروردي ،فإنّه يبقى مع
كتعاطف ماسينيون مع ّ
الحلج ،أو هرني كوربان مع ّ
ذلك مو ّج ًها من داخل إطاره املرجعي األصيل ،إطار املركزيّة األوروب ّية ،مشدو ًدا
إليه ،غري قادر وال راغب يف الخروج عنه ،أو القطيعة معه .إنّه يتم ّرد عىل حارضه
يتمسك مباضيه ،فيعيشه رومانسيًّا عرب تجربة هذه الشّ خصيّة أو تلك من
األورويبّ ،
الشّ خصيات ال ّروحان ّية يف الثّقافة العرب ّية اإلسالم ّية .وقد يذهب إىل أبعد من هذا
الشق»[[[.
فيطالب ،من خالل تلك التجربة ،استعادة روحان ّية الغرب مام لدى ّ
ويعني هذا أ ّن املسترشق الغريب عندما يط ّبق املنهج الذّاتوي يف ترجمته ملعاين
التاث العريب اإلسالمي ،فإنّه ينطلق من رؤي ٍة
القرآن الكريم ،أو يف أثناء تعامله مع ّ
الهوتيّ ٍة مسيحيّ ٍة مح ّرف ٍة ،أو من رؤي ٍة رومانسيّ ٍة ساذج ٍة ومثاليّ ٍة قامئة عىل االنبهار
الشق ،واالندهاش بعجائبه الخارقة ،كام تتعشعش يف مخ ّيلته اإلثنوغراف ّية
بسحر ّ
أو الفانطاستيك ّية سواء تعجي ًبا أو تغري ًبا.
وهكذا ،نجد املسترشق اإلنجليزي جورج سيل ( )George Saleالذي ترجم
القرآن الكريم إىل اللغة اإلنجليزية يقول« :أما محمد ،فقد كان يف الحقيقة مؤلف
القرآن واملخرتع الرئيس له أمر ال يقبل الجدل»[[[.
إذًا ،ينطلق هذا املسترشق من نزع ٍة دينيّ ٍة عرقيّ ٍة وصليبيّ ٍة والهوتيّ ٍة لتشويه
اإلسالم واملسلمني ،بالطّعن يف القرآن الكريم ،ونسبة القرآن إىل محمد ،عىل أساس
نزل.
برشي ،وليس كتابًا ُم ً
كتاب ّ
أنّه ٌ
[[[ -الجابري ،محمد عابد( :الرتاث ومشكل املنهج) ،املنهجية يف األدب والعلوم اإلنسانية ،ط ،1الدار البيضاء ،دار توبقال للنرش،
1986م ،ص.81
[[[ -عبد الخالق ،أحمد عامر عبد الجليل :االسترشاق وصناعة الفكر الهدام ،دار آمنة للنرش والتوزيع ،طبعة  ،2016ص.121
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ويرى ريجيس بالشري ( ،)R.Blachèreيف مق ّدمة كتابه عن القرآن ،أ ّن الرتجمة
الصليبي« :من املر ّجح أ ّن بطرس املوقر -الذي رحل إىل إسبانيا
كانت بدافع الحقد ّ
بني  1141و1143م -هو الذي فكّر بتأثريٍ من روما ومن البابا يف ترجمة القرآن إىل
تول عمل الرتجمة
اللتين ّية ،فأوعز بذلك إىل روبريد ريتني ( )R.de Tetinesالذي ّ
ّ
مبساعدة بعض ال ّرهبان ،وقد جاءت هذه البادرة بدافع من رو ٍح صليبيّ ٍة ّ
تدل
عىل ذلك رسالة بطرس املوقّر املو ّجهة إىل (القديس برنار) مع نسخة من الرتجمة
املنجزة كام كان ال ّداعي إىل هذا العمل الحاجة إىل محو أثر اإلميان من نفوس
معتنقي اإلميان»[[[.
كنيس
ويعني هذا أ ّن الرتجمة ّ
اللتين ّية ملعاين القرآن الكريم كانت بدافعٍ الهو ٍّيت ٍّ
من أجل تفريق املسلمني ،والطّعن يف دينهم وعقيدتهم وكتابهم املق ّدس ،باسم
البابويّة الحقودة التي غرضها طمس الحقيقة عن اإلنسان األورويب ،وتقييده ب ّرتهات
ال ّرهبان الذين ح ّرفوا اإلنجيل من أجل خدمة أهوائهم ومصالحهم الشّ خص ّية.
وعليه ،تتّسم الرتجمة االسترشاق ّية املغرضة بالتشكيك ،والتشويه ،والتبشري،
بالصاع ال ّديني والحضاري.
واألدلجة ،والتفكيك الهدام ،والتطرف ،وإثارة ما يس ّمى ّ

الفرع الثاين :الدّ راسات القرآن ّية:

واملؤسسات واملعاهد
لقد ظهرت يف الغرب مجموعة من الكليات والجامعات
ّ
السامويّة
واملراكز التي ت ُعنى بدراسة ّ
اللهوت ال ّديني بصف ٍة عا ّم ٍة ،ودراسة الكتب ّ
خاص ٍة ،مبا فيها القرآن الكريم ،وكانت تط ّبق مناهج نص ّية ونقديّة يف دراسة
بصف ٍة ّ
هذه الكتب ال ّدين ّية؛ حيث استعان الباحثون الغربيون بعلم التحقيق والتوثيق،
السامويّة ،وما تتض ّمنها
ودراسة الكتابة والطباعة ،والبحث عن مصادر هذه الكتب ّ
من حقائق وأساطري وخرافات ،ودراسة اللغة واألسلوب ،والبحث عن عالقتها
[[[ -نقال عن محمد خروبات :االسترشاق والعلوم اإلسالمية بني نقالنية التأصيل وعقالنية التأويل ،ط ،1مراكش-املغرب ،املطبعة
والوراقة الوطنية2017 ،م ،ص.354-353
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بالسياسة ،واإلعالم ،واألدب ،والف ّن ،واملجتمع ،واالقتصاد ،والتاريخ ،والفلسفة،
ّ
والبيولوجيا ،وغريها من العلوم واملعارف.
ومل يقترص البحث القرآين عىل املسترشقني واملوسوعيني الغربيني فحسب ،بل
ساهم يف ذلك مجموع ٌة من الباحثني املسلمني الذين ط ّبقوا املناهج العلم ّية عىل
السامويّة مبا فيها القرآن الكريم ،كام هو حال محمد أركون ،ونرص حامد
الكتب ّ
أبو زيد ،وطالل أسد ،وخالد أبو الفضل ،وإبراهيم أبو ربيع ،ونادية أبو زهرة،
وأحمد سليم دالل ،وسلوى العوا ،وأمرية الزين ،وتوفيق فهد ،وغريهم ...وكان هؤالء
يط ّبقون منهج ّية تحليل املضمون ،كام ّ
يدل عىل ذلك فهرس موسوعة ليدن للقرآن؛
املنهجي كموضوع
حيث نجد بعض ال ّدراسات التي تندرج ضمن هذا االتّجاه
ّ
(التطبيقات ال ّنقديّة املعارصة والقرآن) ملحمد أركون ،بالرتكيز عىل عالقة اإلسالم
بالعنف .وهناك موضوع (النقد النيص) لجيمس بيالمي ()James.A.Bellamy
أستاذ بجامعة ميشيغان األمريك ّية ،و(البنى األدب ّية يف القرآن) لعيىس بالطة ...
مؤسساتٌ كثري ٌة بالغرب تعتني بال ّدراسات القرآن ّية وال ّدين ّية
وقد انترشت ّ
واللهوتيّة يف ضوء تحليل املضمون منذ القرن الخامس عرش امليالدي إىل يومنا
ّ
ست كُلّ ّي ٍ
ات مك َّرسة لهذه ال ّدراسات يف أماكن؛ مثل :ليدن ،1593
هذا ،فقد «أُ ِّس ْ
ٍ
جامعات أوروب ّي ٍة
تحت كلّ ّياتٌ يف
وروما  ،1627وأوكسفورد  .1638وبعد ذلك ،افتُ ْ
رئيس ٍة أخرى ،ويف بعض جامعات أمريكا الشامل ّية أيضً ا .واتّخذتْ لغات؛ من
قبيل العربيّة وغريها من اللغات اإلسالميّة  -كالفارسيّة ،والرتكية  -أه ّميّ ًة مركزيّ ًة
يف التعليم؛ أل ّن التمكُّن من هذه اللغات كان ُمق ّدم ًة رضوريّة لدراسة ال ّنصوص
وغريها من املصادر التّاريخ ّية ،وعليه؛ فقد تشكّل الحقل املعر ّيف لل ّدراسات
اإلسالم ّية الحديثة؛ وفقًا لنموذج ال ّدراسات الكالسيك ّية عىل ال ّنحو الذي تط ّورتْ
يف عرص ال ّنهضة وبعده ،وأصبح (فقه اللّغة) الذي يُعترب دراس ًة للثّقافة عرب عدسة
ال ّنصوص التي تُنتجها هذه الثّقافة  -هو املنهج ّية السائدة .وانطالقًا من اإلدراك
التاريخيُ ،منح القرآن اهتام ًما دقيقًا،
بأ ّن القرآن هو محور هويّة اإلسالم وتط ُّوره
ّ
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رئيسا ضمن دراسة اإلسالم.
وانبثقت ال ّدراسات القرآنيّة؛ بوصفها فر ًعا معرفيًّا ً
هذا ،وقد تأث َّرت ال ّدراسة غري اإلسالميّة للقرآن أو «الغربيّة» بشكلٍ كبري بنظريها:
يل يف القرنني الثامن عرش والتّاسع
حقل ال ّدراسات اإلنجيل ّية ،حيث إ ّن ال ّنقد اإلنجي ّ
الحاخامي أو ال ُّرهبا ّين إىل املحيط
األقل ذاك ال ّنقد الذي انتقل من املحيط
عرش -عىل ّ
ّ
واملسيحي
اليهودي
اإللهي للكتابني املق ّدسني
الجامعي -قد وض َع االعتقا َد بالطابع
ّ
ّ
ّ
ّ
بني قوسني ،كام اتّسع االستعداد الذي برز يف عرص النهضة لتطبيق مبادئ النقد
والتاريخي عىل النصوص اليونان ّية والالتين ّية القدمية ،ليشمل أحد النصوص
األد ّيب
ّ
بعض الباحثني نظر ًة عقل ّية؛ فسعى إىل
القدمية األخرى؛ أي اإلنجيل .وقد تب ّنى ُ
التوفيق بني التعليامت اإلنجيل ّية واألوامر العقل ّية ،بينام ركّز آخرون عىل التناقضات
السياقيّة مع
بني اإلنجيل وقوانني االستقامة العلميّة .كام تضاعفت التحقيقات ّ
قيام العلامء بالتنقيب يف الخلف ّية الثقاف ّية والتاريخ ّية للنصوص اإلنجيل ّية ،ومع
منت منه هذه النصوص ،مضافًا إىل عمل ّية الصياغة التي
تت ُّبعهم للرتاث األد ّيب الذي ْ
أخرجت النصوص يف شكلها النها ّيئ.
املختصني بفقه اللغة السام ّية واملتع ّمقني بالدراسة التاريخ ّية-
ومع تو ُّجه العلامء
ّ
قديم آخر -القرآن -فقد
النقديّة للكتاب املق ّدس
العربي والعهد الجديد إىل ٍ
كتاب ٍ
ّ
أهملوا -كام السابق -االفرتاضات العقديّةُ ،معتربين أنّها غري ُمرتبط ٍة مبهام البحث
واللغوي.
العلمي ،وعليه؛ تع ّرض الباحثون يف القرآن -كام اإلنجيل -للتحليل النيص
ّ
ّ
ِّفت يف القرن التاسع عرش بعض الكتب امله ّمة التي ما زالت تؤث ّر يف ميدان
وأُل ْ
ِ
املعاص ،فربزت أسامء؛ من قبيل :كوستاف ويل (،)Gustav Weil
البحث القرآ ّين
وتيودور نولدكه ( ،)Theodor Noldkeوأبراهام جايجر (،)Abraham Geiger
وهارتويغ هارشفيلد (.)Hartwig Hirschfeld
وسعان ما انض َّمت إليها أسامء أقرانهم يف القرن العرشين؛ من أمثال :أجناتس
ُ
جولدتسيهر ( ،)Ignaz Goldziherوغوستاف برجسرتارس (Gotthelf Bergstra
 ،)sserوأوتو بريتزل ( ،)Otto Pretzlوريشتارد بيل ( ،)Richard Belوأرثر جيفري
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بعض
( ،)Arthur Jefferyورودي بارت ( .)Rudi Paretوتجد ُر اإلشارة إىل أ ّن َ
هؤالء الباحثني قد تعامل مع القرآن؛ بوصفه أوثق مصدر إلعادة بيان حياة محمد
اإلسالمي األ ّول[[[».
وتاريخ املجتمع
ّ
السامويّة،
ويعني هذا أ ّن ال ّدارسني واملسترشقني الغربيني قد تعاملوا مع الكتب ّ
مبا فيها التوارة ،واإلنجيل ،والقرآن الكريم ،مستعينني باللّغة العرب ّية وغريها من
اللّغات اإلسالميّة كالرتكيّة والفارسيّة ،باالطّالع عىل فقه اللّغة ،وعلوم التّاريخ،
وعلوم الثّقافة ،وعلوم اآللة ،وعلم اآلثار ،واألنرثوبولوجيا.
الساموية وتحليلها
وكان الهدف من ذلك هو البحث عن مقاصد هذه الكتب ّ
وفق املناهج ال ّنقديّة املعارصة كتحليل املضمون الذي يبدو جل ًيا يف مقاالت موسوعة
ليدن القرآن ّية ،وال ّنقد ال ّن ّص يف كثري من ال ّدراسات اإلنجيل ّية يف الجامعات الفرنس ّية،
وال ّنقد السيميايئ كام عند جامعة أنرتوفرين[[[ ،وال ّنقد التأوييل الهريمونيطيقي عند
بول ريكور[[[ ،وال ّنقد التّاريخي كام عند طه حسني يف كتابه (يف الشعر الجاهيل)[[[،
طبيقي كام عند محمد أركون...ومن ثم ،فقد كان الرتكيز عىل
وال ّنقد ال ّن ّص التّ
ّ
واللهو ّيت،
يني ّ
التحليل الل ّ
ّغوي ،والتّحليل ال ّن ّ
يص ،والبحث يف خلفيات ال ّن ّص ال ّد ّ
السامويّة ،والتنقيب عن التناقضات واملختلف
وعقد املقارنات ال ّنصيّة بني الكُتب ّ
يني...
فيه ،أو استكشاف وحدة ال ّن ّص ال ّد ّ
ومن جه ٍة أخرى ،فقد اعتنت دائرة املعارف بليدن ،بدورها ،بدراسة القرآن
وتحليل ،وتقو ًميا .ويف هذا ،تقول مق ّدمة
ً
الكريم وفق تحليل املضمون توصيفًا،
موسوعة ليدن للقرآن« :من املفيد أن نُق ِّدم وصفًا موج ًزا للقرآن ملن ال ميلكون
ككتاب أقرص من غريه؛
معرف ًة ُمسبق ًة به .يرب ُز القرآن يف مكتبة الكتب املق َّدسة
ٍ
فحينام نُقار ُن طول القرآن مع كتاب الرشيعة البوذية «بايل» أو مع املخطوطات
[1]-Janne Dammen MC Auliffe: Encyclopedia of the Quran, Leiden, Brill, Hollande, 2001.
[2] - Groupe D’entrevernes:Analyse sémiotique des textes.ED.Toubkal, Casablanca, 1987.

[[[  -ريكور ،بول :الوجود والزمان والرسد ،ترجمة :سعيد الغامني ،ط ،1الدار البيضاء ،املغرب ،املركز الثقايف العريب1999 ،م.
[[[  -حسني ،طه :يف الشعر الجاهيل ،ط ،1القاهرة ،دار الكتب املرصية.1962 ،
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السنسكريتيّة أو الصينيّة ،نُالحظ أ ّن االختالفات من حيث الطول كبرية .كذلك،
العربي والعهدان القديم والجديد يف املسيح ّية أسفا ًرا أطول
يض ّم الكتاب املق َّدس
ّ
قسم،
نصا مو َّح ًدا ٍّ
بكثري من القرآن .ويُشك ُِّل القرآن ًّ
بحق ،حيث يتألّف من ً 114
وهذه األقسام أو الفصول تبدأ جميعها تقري ًبا بـ ﭑ ﭒ ﭓ،
«سو ًرا» .تتأل ُّف السور -بدورها -من اآليات ،وقد تض ُّم سور ٌة ما بضع ٍ
آيات
وتُس ّمى ُ
السور جدي ٌر باملالحظة؛ أل ّن القرآن يعتم ُد
أو مئات منها .هذا االختالف يف طول ّ
عىل الطول معيا ًرا تنظيم ًّيا ،حيث تُرت َّب سوره -تقري ًبا -وفقًا للرتتيب التناز ّيل يف
السور األطول يف مق ّدمة القرآن ،بينام تأيت السور
حجم السور .بعبار ٍة أخرى :تأيت ّ
األقرص يف نهايته.
مواضي ُع القرآن متن ِّوعة ،وال ُيكن تبويبها بسهولة ،وهي ليست ُمنظَّمة
ِ
املعاصة .عىل سبيل املثال :ال تجد سو ًرا
بالطريقة التي تُفضِّ لها العقول املنهج ّية
ُ
اللهوت ّية ،أو ضوابط السلوك
كل واحد ٍة منها عىل حدة البيانات ّ
تتناول ُّ
منفصلة
املخصصة للصالة والطقوس الدين ّية ،أو قصص
واالجتامعي ،أو األحكام
الشخيص
ّ
ّ
ّ
ووصف الج ّنة والنار ،أو التح ِّديات الجدليّة
األنبياء ،أو التحذير من يوم الحساب ْ
املو َّجهة إىل أصحاب العقائد األخرى؛ ولك ّنك تج ُد جمي َع هذه املواضيع -مضافًا إىل
للنص القرآ ّين .يف الواقع ،فقد ساهم التعقيد
غريها -منسوج ًة يف السور املختلفة ِّ
قسم من الكتب اإلسالم ّية؛ بهدف
املوضوعي للقرآن يف حثِّ املؤلّفني عىل إنتاج ٍ
ّ
ٍ
تصنيف شامل
استخالص هذه املواضيع وتبويبها ،ترو ُم بعض هذه املؤلّفات تقدي َم
للام ّدة القرآن ّية تحت عناوين رئيسة وفرع ّية متع ِّددة ،بينام ُ
يهدف بعضُ ها اآلخر إىل
الرتكيز عىل موضو ٍع ُمح َّدد .وعليه؛ يُكمننا أ ْن نعرث يف املكتبات اإلسالم ّية عىل كُتب
بعنوان «املرأة يف القرآن» ،أو «املجتمع العادل يف القرآن» .
موضوعي يف القرآن ،ومث ّة تن ّو ٌع يف األسلوب أيضً ا؛ فعىل ال ّرغم
وكام يوجد تن ُّو ٌع
ٌ
الرسدي الذي يألفه قُ ّرا ُء
قليل نسبيًّا من األسلوب
من أ ّن القرآن يُوظ ُِّف مقدا ًرا ً
ّ
السورة الثانية عرشة
العربي والعهد الجديد
الكتاب املق ّدس
ّ
املسيحي ،إذ تشكّل ّ
ّ
الحالة الوحيدة لذلك؛ فإ ّن لغة القرآن قويّة ودراماتيك ّية يف أغلب األحيان ،وهي
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تزخ ُر بالصور املفعمة بالحيويّة والتشبيهات املثرية للعواطف ،حيث يجتم ُع الق ََسم
املباش؛ سوا ًء أكان ُمو َّج ًها إىل النبي مح ّمد،
والحوارات مع الخطاب
اإللهي َ
ّ
تتعاقب الفقرات املقتَضَ بة
أم إىل املؤمنني برسالته ،أم إىل أولئك الذين يرفضونها.
ُ
ومتتزج ال ّدعوات والتن ُّبؤات مع أحكام
واملو َجزة مع النصوص االعتياديّة األطول،
ُ
لكل األفعال البرشيّة.
التحريم واإلرشادات الهادية ِّ
البالغي ُمتاحة ألولئك الذين
قد ال تكو ُن الق ّوة العارمة الكامنة يف هذا التن ُّوع
ّ
رتجم ،فالقرآ ُن يف اإلسالم هو القرآن باللغة العرب ّية فقط ،وحينام
يقرؤون القرآن ُم ً
للنص العر ّيب
صبح مج ّرد تفسريٍ ّ
يل»؛ وإنّ ا يُ ُ
يُرت َجم فإنّه ال يبقى «كال َم الله الفع ّ
السبب ،يقرأُ املسلمون القرآن خالل الصالة أو الشعائر األخرى
يل .ولهذا ّ
األص ّ
ٍ
ترجامت قرآنيّ ٍة ع ّدة إىل أغلب اللّغات
باللغة العربيّة دامئًا ،عىل ال ّرغم من وجود
[[[
الرئيسة يف العامل؛ ومن ضمنها اللغة اإلنكليزيّة» .
يتبي لنا أ ّن موسوعة ليدن القرآن ّية قد التجأت إىل تحليل املضمون
ومن هناّ ،
يتبي يف ما تتض ّمنه من دراسات وأبحاث ومقاالت
يف دراسة القرآن الكريم ،كام ّ
لباحثني مسلمني وغربيني عىل ح ّد سواء .فقد توقّفت املوسوعة عند مجموع ٍة
من املفردات املرتبة ،وعند مجموع ٍة من املواضيع القرآنيّة ،والشّ خصيات املق ّدسة
فضل عن
الصالحني والقديسني وصحابة ال ّرسل واألنبياءً .
كاألنبياء وال ّرسل واألولياء ّ
األمكنة املق ّدسة ،ومواضيع الفقه والعقيدة والتاريخ اإلسالمي ،وال ّدراسات ال ّنص ّية
والتّطبيق ّية.
ومن هنا ،فقد انك ّبت موسوعة ليدن القرآن ّية عىل كثري من قضايا القرآن
الكريم ومباحثه وعلومه يف ضوء املقاربة املوضوعاتيّة ،أو تحليل املضمون ،مثل:
الحياة اليوم ّية يف القرآن ،والحواسيب والقرآن ،وتع ّدد املعاين يف القرآن ،والتّق ّية
والتّش ّيع والقرآن ،وال ّنسويّة والقرآن ،وق ّراء القرآن ،وطباعة القرآن ،وترجامت
القرآن ،ومواضيع ال ّدراسات القرآن ّية قبل القرن الثامن عرش ،وتقليد القرآن،
[1]-Janne Dammen MC Auliffe: Encyclopedia of the Quran, Leiden, Brill, Hollande, 2001.
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والتّسلسل ال ّزمني والقرآن ،وجمع القرآن ونسخه ،والعلم والقرآن.[[[...
ولقد تناولت موسوعة ليدن مباحث مل يتناولها املسلمون يف مباحث علوم
القرآن ومعارفه مثل مواضيع الكتابة والتوثيق واملخطوطات القرآن ّية ،ومواضيع
الجندر ،واملواضيع السوسيولوج ّية ،وقضايا التّع ّدد ال ّديني ،وموضوع األساطري
والسحر والشعوذة والدواء...
ّ
ومن هنا ،تسهم موسوعة ليدن يف توسيع موضوعات ومباحث علوم القرآن
املعارصة ،باالنفتاح عىل قضايا ال ّراهن؛ بتجريب مناهج ومقاربات نصيّة ووصفيّة
يتبي لنا أ ّن موسوعة ليدن قد احتوت عىل در ٍ
اسات وأبحاث
جديدة .ومن ث ّمّ ،
علم ّية أكادمي ّية دقيقة خاضعة لعلم التّوثيق ،تستعني باإلحاالت ال ّنص ّية والهوامش
املفيدة واملثمرة.
ويف الوقت نفسه ،هناك دراساتٌ استرشاق ّي ٌة مشبوه ٌة من خالل املوضوعات
التي عالجتها؛ حيث تثري الشّ ّك والتّضليل يف مصدريّة القرآن الكريم كتنزيل القرآن،
وترتيب سوره ،والبحث عن مخطوطاته ،واستكشاف طرائق جمعه وحفظه،
ودراسة القرآن الكريم وفق ثنائ ّية الشّ فهي والتدوين ،والتّوقّف عند موضوع
الحرب والجهاد.
ناهيك عن قض ّية العبوديّة والرقيق ،ووضع ّية املرأة يف اإلسالم كام طرحها
املصحف ،والبحث عن الثّقافة املا ّديّة يف القرآن ،واإلشارة إىل التّقيّة والتّشيّع
[[[ -ومنها الوهابية والقرآن ،والجامعة واملجتمع يف القرآن ،والنسخ املخطوطة من القرآن ،والتعليم والتبليغ يف القرآن ،والعلوم
االجتامعية والقرآن ،والتنبؤ يف القرآن ،والفلسفة والقرآن ،واملؤلفات القرآنية يف جنوب رشق آسيا ،وتالوة القرآن ،وتفسري
القرآن يف الحقبة القدمية والعصور الوسطى ،ولغة القرآن وأسلوبه ،واملعارف التقليدية يف الدراسات القرآنية ،والفن والهندسة
يف القرآن ،والكتب املقدسة والقرآن ،والقانون والقرآن ،والجزيرة العربية زمن الجاهلية والقرآن ،والسياسة والقرآن ،واإلعالم
والقرآن ،والحديث والقرآن ،واألدب والقرآن ،والصوفية والقرآن ،ومخطوطات القرآن ،وقراءات القرآن ،واألدب الفاريس والقرآن،
والكتاب والفرقان ،واللوح املحفوظ ،والوحي واإللهام ،وأسامء القرآن ،ووحدة النص القرآين ،واملصحف ،والالهوت والقرآن،
وهيئة القرآن وبنيته ،واألساطري يف القرآن ،والخطابة والقرآن ،والسور واآليات ،واالستخدامات الشعبية والسحرية للقرآن ،والدواء
والقرآن ،والسرية والقرآن ،واألخالق والقرآن ،وأسباب النزول ،واألدوات البحثية للقرآن ،والنساء والقرآن ،وعلم اآلثار والقرآن،
والدراسة األكادميية حول القرآن بعد عرص التنوير ،واألدب الرتيك والقرآن ،والثقافة املادية والقرآن ،وتفسري القرآن يف مطلع
العهد الحديث واملعارص ،والتعددية الدينية والقرآن...
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والقرآن ،والرتكيز عىل مخطوطات القرآن ،وتناول موضوع الوهابيّة والقرآن ،وتبيان
والسحريّة للقرآن ،والبحث يف موضوع التّع ّدديّة ال ّدين ّية
االستخدامات الشّ عب ّية ّ
والصوف ّية والقرآن ،والكتب املق ّدسة والقرآن...
والقرآن ،والوحي واإللهامّ ،
ومن هنا ،تُظهر لنا هذه املوضوعات وغريها من القضايا األخرى املتعلّقة
بالقرآن الكريم أ ّن موسوعة ليدن مل تكن موضوع ّية وعلم ّية إىل ح ّد كبري .فقد
تناول مح ّرروها مواضيع خطرية والفتة لالنتباه ،عىل ال ّرغم من ا ّدعائهم للعلميّة
السور الذي فيه
والحياد واإلنصاف ،كالتوقف عند موضوع تنزيل القرآن وترتيب ّ
اختالف وجدال حول عمل ّية الرتتيب .وما يرتتّب عن ذلك من طعن يف مصداق ّية
ص ّحة الكتاب.ناهيك عن عمل ّية نقل الكتاب هل تحقّق ذلك عن طريق ال ّرواية
علم أ ّن تدوين الكتاب مل يتحقّق تاريخيًّا إال يف املرحلة
الشّ فهيّة أم التدوينً ،
املتأ ّخرة؟
ٌ
مشكوك يف ص ّحته وروايته ونقله ،ما دام مل يد ّون يف لحظات
ويعني هذا أ ّن القرآن
نزول الوحي .بيد أ ّن الواقع يكذّب ت ّرهات املسترشقني؛ إذ كان هناك رواة ثقات،
وحفظة أكفاء .ويف الوقت نفسه ،كان هناك مد ّونون وكتبة القرآن؛ والدليل عىل ذلك
ال ّنسخ العديدة التي رجع إليها عثامن بن عفان لتوحيد القراءة القرآنيّة من جهة،
وتوحيد املصحف يف جميع األمصار واألقطار العربية واإلسالمية من جهة أخرى.
أضف إىل ذلك يرى املسترشقون أ ّن القرآن الكريم يحوي أساطري وخرافات
السحر والشعوذة والطب الشّ عبي ،وهذا
وترهات ،ويُستخدم من قبل املسلمني يف ّ
فعل -إىل اإلسالم.ييسء ً
سليم من ال ّرتهات والتناقضات
وهنا ،يجب التمييز بني القرآن باعتباره ً
نصا ربّان ًّيا ً
رصفاتهم املشينة.
املخلّة ،وواقع املسلمني املعارص الذي يندى له الجبني؛ بسبب ت ّ
فال ينبغي أن نقيس واقع هؤالء عىل القرآن ،وما يتض ّمنه ال ّدين اإلسالمي من
ٍ
أخالقيات
نص ّية وعقالن ّية ،ووصايا سمحة ومثالية ،وما يحويه من
تعاليم رشع ّية ّ
دمث ٍة كون ّية.
62

ّ
ّ
االستشراقية املعاصرة
القرآن الكريم يف الدراسات

ويرى هؤالء املسترشقون أيضً ا أ ّن اإلسالم يش ّجع العبوديّة؛ والدليل عىل ذلك
أنّه مل يحارب العبوديّة بشكلٍ
جذري ،بل تد ّرج يف ذلك بشكلٍ متوانٍ  .وهناك
ٍّ
السيّئة يف اإلسالم؛ إذ مل تبلغ درجة التح ّرر كام يف
إشارات مضمرة إىل وضعيّة املرأة ّ
املجتمعات الغربية.
وميكن ال ّر ّد عىل ذلك أ ّن اإلسالم قد س ّوى بني العبيد واألحرار ،فقد كان بالل
املؤذّن صحاب ًيا مق ّربًا من الرسول .وبالتايل ،فقد نفر اإلسالم من العبودية مبختلف
يتبي ذلك جل ًّيا يف القرآن الكريم وأحاديث الرسول.
أشكالها وأنواعها ،كام ّ
يخص املرأة ،فقد ك ّرمها اإلسالم باعتبارها أنثى ،وأُ ًّما ،وأختًا ،وبنتًا ،وزوج ًة،
وفيام ّ
وع ّم ًة ،وخال ًة ،وج ّدةً .وقد أعطى لها جميع الحقوق ،وفرض عليها مجموعة من
الساتر ،ودينها الحامي ،ومل يجعلها عرضة االستغالل
رشفها بحجابها ّ
الواجبات ،وقد ّ
املادي البشع ،ومل يرتكها يف واجهات املتاجر عاري ًة عرض ًة ألعني ال ّناس ،يتلذّذون
بها اشتها ًء واستهوا ًء وغريز ًة حتى أصبحت املرأة الغربيّة كائ ًنا القيمة له ،يباع يف
السلع املا ّديّة ال ّرخيصة.
األسواق مثل ّ
ويعني هذا كلّه أن مث ّة در ٍ
اسات وأبحاث ًا كثري ًة يف موسوعة ليدن القرآن ّية تتّصف
باملوضوع ّية والعلم ّية من جهة ،وهناك دراساتٌ مغرض ٌة ومضلّل ٌة ومش ّوه ٌة للقرآن
واإلسالم عىل ح ٍّد سواء.

ثالثًا :تفسري القرآن حسب مقدّ مة موسوعة ليدن
استهلّت موسوعة ليدن للقرآن مبق ّدمة متهيديّة تناولت تفسري القرآن الكريم،
فيها بعض الشّ بهات التي تتعلّق مبصدريّة القرآن الكريم ،وما أثار ذلك من جدا ٍل
ٍ
وخالف بني العلامء املسلمني ،وال سيام فيام يتعلّق بقضيّة ترتيب سور القرآن
الكريم وآياته الرشيفة .ومن هنا ،فقد عرف تفسري القرآن الكريم -حسب موسوعة
ليدن للقرآن الكريم -مجموعة من املراحل التي ميكن حرصها فيام ييل:
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الفرع األ ّول :مرحلة رشح الكلامت واملفردات

بي محمد أن ترشح
لقد استوجب القرآن الكريم الذي أنزل عىل ال ّن ّ
والشاح وعلامء ال ّدين
وتفس آياته ،فكان من الواجب عىل ّ
مضامينهّ ،
املفسين ّ ّ
ّغوي .ومن هنا ،فقد
والحديث التّوقّف عند سور القرآن الكريم وآياته ّ
بالشح الل ّ
شكّل رشح املفردات ،وتفسري الكلامت الصعبة ،امله ّمة األوىل التي ينبغي أن يقوم
املفسون ،بال ّرجوع إىل الشّ عر الجاهيل الذي كان يتض ّمن معاين لغة العرب
بها ّ
الشح والتفسري .ويف
األصيلةً .
فضل عن جمع القواميس واملعاجم لتسهيل عمليّة ّ
طويل من
ً
الصدد ،تقول دائرة املعارف القرآن ّية بليدن« :أنتج القرآن تُراث ًا
هذا ّ
النص .وعىل
املعرفة ،وهذا بح ّد ذاته إشار ٌة أخرى إىل التبجيل الذي يُحي ُط بهذا ّ
النص ونقله -مضافًا إىل عالقة هذا التّاريخ بأوىل
ال ّرغم من أ ّن تاريخ اإلعالن عن ّ
علمي؛ فال َّ
النص
محل جدا ٍل
محاوالت التفسري -ما زال َّ
شك يف أ ّن األسئلة عن ّ
ّ
رضيْن يف البيئة القرآن ّية منذ والدته .وكذلك من غري
نفسه والتدبُّر يف معناه كانا حا َ
ّلت أوىل الجهود
املفاجئ أ ْن نُالحظ أ ّن القضايا اللغويّة قد تص ّدرت األولويّة ،ومتث ْ
ال ّرامية إىل التحليل أو التفسري بتقديم معاين الكلامت الغامضة ورشحها؛ كام هو
الحال مع ال ّنصوص املقروءة؛ حيث برزتْ قراءاتٌ ع ّدة ،وأ ّدى عددها املتنامي
ٍ
خطوات نحو تنظيمها؛ إذ مل يك ْن جمي ُع املست ِمعني
وتن ّوعها يف ال ّنهاية إىل اتّخاذ
األوائل ُمج َّهزين بنح ٍو ُمتسا ٍو لفهم طبيعة الخطاب القرآ ّين اإلضامريّة أحيانًا ،والتي
ٍ
تعليقات تفسرييّة؛ كام يف الفقرات األخرى ذات الطبيعة
َّبت يف بعض اآليات
تطل ْ
التلميحيّة»[[[.
قائم عىل
تلميحي
بخطاب
ويعني هذا أ ّن القرآن الكريم يتّسم
ٍ
وإضامري ٍ
ٍّ
ٍّ
التّكثيف واإليجاز ،ويتطلّب هذا معرف ًة مبضامني القرآن ومعانيه .لذا ،يستوجب أن
تُفكّك لغته البيان ّية ،وتُرشح معانيه بدقّ ٍة جل ّي ٍة .لذلك ،اتّجه تفسري القرآن الكريم،
ّغوي ،بكشف مفردات القرآن ،واستجالء معانيها .وهنا ،ظهر ما
أ ّولً  ،إىل املشكل الل ّ
يُس ّمى برشح لغة القرآن الكريم.
[1] -Janne Dammen MC Auliffe: Encyclopedia of the Quran, Leiden, Brill, Hollande, 2001.
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الفرع الثاين :مرحلة التعليق عىل اآليات القرآن ّية

مل ِ
ّغوي والتّداو ّيل
املفسون برشح الكلامت القرآن ّية ّ
الصعبة يف سياقها الل ّ
يكتف ّ
فسونها ببعض املالحظات والتعليقات
عند العرب ،بل كانوا يعلّقون عىل اآليات ويُ ّ
والسياق ّية .ويعني
امله ّمة التي تُيضء ال ّن ّص القرآ ّين ،وترشح حيث ّياته التّاريخ ّية ّ
التعليق تقديم مالحظات حول اآلية بشكلٍ
وتنبيهي .ومل يكن «جمي ُع
تفسريي
ٍّ
ٍّ
املست ِمعني األوائل ُمج َّهزين بنح ٍو ُمتسا ٍو لفهم طبيعة الخطاب القرآ ّين اإلضامريّة
ٍ
تعليقات تفسرييّة؛ كام يف الفقرات األخرى
َّبت يف بعض اآليات
أحيانًا ،والتي تطل ْ
ذات الطبيعة التلميح ّية»[[[.
ويعني هذا أن هناك تعليقات من طبيعة الرشوح ،وتعليقات تفسريية،
وتعليقات تلميحية يف شكل مالحظات ،وتلميحات ،وتوضيحات.

الفرع الثالث :مرحلة التفسري العلمي
ظهرت مرحلة التفسري العلمي للقرآن الكريم باإلجابة عن األسئلة الكربى
السور واآليات ،ودراسة العالقة
املتعلقة بالقرآن الكريم ،بالتّوقّف عند أسباب نزول ّ
التناسب ّية بني اآلية واملقام التّداو ّيل ،ودراسة لسانيات ال ّن ّص القرآ ّين ،وفهم املعاين
الظّاهرة واملضمرة ،والبحث عن مدلوالت اآليات ومقاصدها املبارشة وغري املبارشة،
السياق القرآ ّين ،واالهتامم بالبالغة اإلعجازيّة للقرآن الكريم.
والتّوقّف عند ّ
أي ظروف؟
«وسعان ما برزتْ أسئل ٌة أخرى؛ منها :متى نزلت بعض اآليات ويف ّ
ُ
َم ْن (أو ما هو) املقصود من إحدى الكلامت أو العبارات الغامضة؟ إىل َم ْن (أو
إىل ماذا) يُش ُري ضم ٌري مح َّدد؟ َم ْن هو املخاطَب يف فقر ٍة مع َّين ٍة ،وعىل َم ْن تنطبق
هذه الفقرة؛ هل عىل جميع املؤمنني يف الحارض واملستقبل ،أم عىل مجموع ٍة
مجازي أم ينبغي فهمه حرفيًّا؟ هل جمي ُع
مح َّددة من األفراد؟ هل معنى اآلية
ّ
متأصالن يف
أقسام القرآن قابلة للفهم بشكلٍ متسا ٍو ،أم إ ّن الغموض وااللتباس ِّ
بعضها؟ هل مث ّة ِصالتٌ بني اآليات داخل السورة أو بني اآليات املنثورة يف مواضع
[1]- Janne Dammen MC Auliffe: Encyclopedia of the Quran, Leiden, Brill, Hollande, 2001.
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النص القرآين أ ْن تُساعدنا
ُمختلفة من القرآن؟ هل يُكن لفقر ٍة يف مكانٍ آخر من ِّ
النص،
يف فهم الفقرة التي نبحثها حال ًيا؟ هل مث ّة مستوياتٌ أو طبقاتٌ للمعنى يف ّ
خاص فقط؟ من
فكري أو
لتدريب
وهل هي ُمتاحة لألفراد الذين خضعوا
ٍ
روحي ّ
ّ
ّ
علمي
الواضح أ ّن الدافع وراء تع ُّدد األسئلة يف ميدان التفسري مل يك ْن مج َّرد
ٍ
اهتامم ٍّ
بالكتاب املق َّدس؛ ولذا ،فقد ُو ِّجه اإللحاح إىل أصحاب املعرفة الكلّيّة أو الدقيقة
ٍ
واالجتامعي.
الفردي
بالسلوك
بالقرآن؛ لتقديم
ّ
إجابات عن األسئلة امله ّمة املتعلّقة ّ
ّ
لقد فُهمت آيات القرآن عىل أنّها كالم الله املبارش ،وعليه؛ فقد كانت الهادية إىل
اإلسالمي الوليد؛ ما جعل الفهم
املامرسات االجتامع ّية وال ّدين ّية داخل املجتمع
ّ
للنص القرآ ّين أم ًرا رضوريًّا؛ من أجل تطبيقه بشكلٍ مناسب ،عىل الرغم من
الصحيح ّ
[[[
علمي» .
أ ّن معامل هذا التّاريخ املبكِّر ما زالت موض َع جد ٍل ّ
ويعني هذا كلّه أ ّن تفسري القرآن الكريم قد ارتبط برشح اآليات ،واقرتن أيضً ا
مببحث االلتفات ،واالستعانة بأصول الفقه ،ودراسة أسباب النزول ،والعناية بعلوم
البالغة ،والرتكيز عىل ال ّنحو وفقه اللّغة ،والتّوقّف عند لسانيات ال ّن ّص القرآ ّين.
والسلويكّ .بيد أ ّن أه ّم
عالوة عىل االنفتاح عىل علم ال ّنفس وعلم االجتامع اإلنسا ّين ّ
الفقهي،
اإلسالمي
علم يستوجبه تفسري القرآن الكريم هو وضع آليات التّرشيع
ّ
ّ
يل.
ّ
والعقدي ،والعم ّ

راب ًعا :شبهات موسوعة ليدن القرآن ّية

لقد كان املسترشقون الغربيون ،ومح ّررو موسوعة ليدن القرآن ّية ،يرون ،يف
دراسة القرآن الكريم ،وسيل ًة إجرائ ّي ًة مه ّم ًة للتع ّرف إىل اإلسالم واملسلمني ،بعدما
انترش اإلسالم بشكلٍ كبريٍ يف معظم أصقاع العامل ،مبا فيها البلدان األوروبية كإسبانيا
يف مرحلة ال ّدولة األندلسيّة ،ودول البلقان يف عهد ال ّدولة العثامنيّة.
وقد تأكّد لديهم أ ّن القرآن الكريم هو مصدر نهضتهم ،ورقيّهم ،ومجدهم،
توسعهم وانتشارهم يف العامل .وبذلك ،يه ّدد امل ّد
السبب يف ّ
ووحدتهم .وأنّه ّ
[1]- Janne Dammen MC Auliffe: Encyclopedia of the Quran, Leiden, Brill, Hollande, 2001.
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وسع املسيحي ،بل يه ّدد املسيحيّة حتى يف عقر دارها .لذا ،ق ّرر
اإلسالمي التّ ّ
املسترشقون الغربيون أن يدرسوا القرآن الكريم من مختلف جوانبه ،بال ّنبش يف
معارفه املتن ّوعة ،وبحوثه املتع ّددة ،ومعامله الواسعة ،بالتّشكيك يف القرآن الكريم،
والطّعن يف مصدريّة الكتاب الذي نقل شفاه ًّيا من جيل آلخر ،ومل يد ّون ّإل يف
السعي الجاد إىل دراسة
مرحل ٍة تاريخيّ ٍة متأ ّخر ٍة عىل غرار أحاديث ال ّنبي .ثمّ ،
القرآن الكريم يف ضوء در ٍ
اسات مقارن ٍة باملصادر اليهوديّة واملسيح ّية والبوذيّة ،أو
مقارنة التّرشيع القرآين بالقوانني ال ّرومان ّية.
لذا ،يكمن هدف موسوعة ليدن القرآن ّية يف إعادة ال ّنظر يف القرآن الكريم،
وتفسريه تفس ًريا خاض ًعا للمؤثّرات اإلنجيل ّية والتورات ّية ،والغرض من ذلك كلّه
اللهوت واالستعامر والتبشري من أجل القضاء عىل وحدة العرب،
هو خدمة ّ
ومتزيق لحمة األ ّمة ،واستغالل ثروات املسلمني بغية تعريضهم للهيمنة والتّكالب
االستعامري املبارش وغري املبارش.
ومن هنا ،فقد بدأ املسترشقون الغربيون يف دراسة مواضيع القرآن الكريم
تحت «يافطة» العلم ّية واألكادمي ّية املوضوع ّية ،وإن كانت أغراضهم يف ذلك مسيئ ًة
ومعيب ًة ومضلّل ًة ومغرض ًة ،تح ّركهم األهواء الصليبيّة الحاقدة ،وكراهيتهم لإلسالم
واملسلمني؛ مام جعلهم يتعمدون منهج ّية استرشاق ّية ذات ّية ،ت ّدعي املوضوع ّية
العلم ّية ،واعتامد املناهج املعارصة يف التحليل والتفكيك .بيد أ ّن نواياهم كانت
عدوان ّي ًة مقيت ًة.
ويبدو أ ّن ال ّدراسات واملقاالت واألبحاث التي نرشتها موسوعة ليدن القرآن ّية
ليست كلّها بكتابات علميّ ٍة منصف ٍة حقيقيّ ٍة ،بل هي تأويالتٌ وتفسرياتٌ وتعليقاتٌ
وانتقاداتٌ مغرض ٌة ملا يتض ّمنه القرآن الكريم من محتويات ومضامني .مبعنى أنّها
يفسون
ليست دراسات علم ّية أمينة للقرآن الكريم؛ أل ّن مح ّرري املوسوعة كانوا ّ
القرآن ويؤ ّولونه حسب أهوائهم وأغراضهم.
وينطبق هذا كلّه عىل ترجامتهم ملعاين القرآن الكريم وتفسريها؛ حيث يصعب
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الحديث عن إعجاز القرآن الكريم ،إذا ك ّنا نركّز عىل املعنى دون الصياغة األسلوبيّة
والبيان ّية املعجزة .لذلك ،يبدو أ ّن عناوين تلك الرتجامت القرآن ّية فيها مغالطات كبرية،
كل ال ُبعد عن ترجمة القرآن الكريم .ويف هذا ،يقول محمد خروبات« :فمن
وبعيدة ّ
رصف يف املعاين التي جاء بها
جهة البحث العلمي يكون ذلك العمل من قبيل ال ّت ّ
خاصة وأ ّن الرتجمة ال تراعي شيئًا سوى املعنى ،وحني يستحرض هذا
القرآن الكريمّ ،
املعنى بطرقٍ مع ّين ٍة يت ّم البحث يف لغة من اللغات عن األلفاظ التي تتحمل ذلك
رص ٌف يف معاين
املعنى ،إىل هنا نستنتج استنتا ًجا أ ّول ًّيا هو أ ّن هذه األعامل هي ت ّ
القرآن الكريم باسم الرتجمة ،وأ ّن الرتجمة يف النهاية هي ترجمة ملعاين القرآن وليست
ترجمة للقرآن ،إذا سلّمنا مبدئيًّا بأ ّن هذه الظاهرة التي تز ّعمها املسترشقون ترجمة
ملعاين القرآن وليست هي القرآن ،فإ ّن هذا يتناىف مع البحث العلمي ال ّدقيق ،ذلك أ ّن
رصف يف معاين قرآن املسلمني قد ق ّيد بضوابط وقواعد من قبل علامء
محاوالت التّ ّ
رصف يف معنى القرآن مضبوطًا ،أل ّن اإلخالل بهذه الوسائل
املسلمني حتى يكون التّ ّ
من شأنه أن يُيسء إىل هذه املعاين بدلً من خدمتها ،وقد سبقت تجارب متع ّددة
رصفت
من قبل أهل األهواء واملذاهب والت ّيارات والفرق املشبوهة واملنحرفة ،كلّها ت ّ
يف املعنى ،واستعملت وسائل تتامىش مع أهدافها وغاياتها يف الوجود كانت كلّها
محاوالت للهدم ،ومل تستطع أن تؤث ّر يف القرآن الكريم ال من قريب وال من بعيد؛ أل ّن
املسلمني تعاملوا مع هذا اإلنتاج مبنطق ال ّرفض وال ّرد ،وص ّنفوه ضمن خان ٍة جاهز ٍة يف
علم التّفسري ،وهي خانة (التفسري العقيل غري املقبول)»[[[.
ويعني هذا كلّه أ ّن ترجامت املسترشقني ،أو تفسريات مح ّرري موسوعة ليدن
رصف
للقرآن الكريم ،ليست ترجامت باملعنى الحقيقي لكلمة الرتجمة؛ ألنها مج ّرد ت ّ
يف املعاين ،وليست باألحرى ترجم ًة حرف ّي ًة أو لفظ ّي ًة .مبعنى أنّها مقارباتٌ أو قراءاتٌ
تأويليّ ٌة ملعاين القرآن الكريم ،تنطلق من ذات املسترشق التي تخضع ،بدورها،
لألهواء واالقتناعات واالعتقادات التي تش ّبع بها املسترشق الغريب جزئ ًّيا أو كل ًّيا.
السور ،فيقومون بقراءتها وتأويلها
لذلك ،نجد بعض املسترشقني يكتفون ببعض ّ
[[[  -خروبات ،محمد ،االسترشاق والعلوم اإلسالمية بني نقالنية التأصيل وعقالنية التأويل ،م.س ،ص.356
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مبناهج مختلفة ،أنرثوبولوجية ،ونقديّة ،وسوسيولوجيّة ،وسيميائيّة ،وموضوعاتيّة،
والهوت ّية ،ويرت ّبونها حسب أهوائهم ترتي ًبا موضوعات ًّيا ،أو ترتي ًبا تاريخ ًّيا ،أو ترتي ًبا
كالتتيب الذي يوجد يف القرآن الكريم ،وهدفهم من ذلك هو
حسب ال ّنزول ،وليس ّ
ٍ
برتجامت للقرآن الكريم،
زعزعة املسلمني .بيد أ ّن تلك املقاربات التأويل ّية ليست
ٍ
برشوط مح ّدد ٍة عند املسلمني ،كأن ال يتعارض
رصف يف املعنى مقيّ ًدا
ما دام التّ ّ
الكل لآلية أو
رشع ال ّربّاين ،وألّ ّ
يخل باملعنى ّ ّ
رصف واالجتهاد مع مقاصد ال ّ
ذلك التّ ّ
للشيعة ال ّربّان ّية.
السورة أو الهدف الكيل ّ
ّ
إذًا ،مل تكن الرتجامت االسترشاقية للقرآن الكريم ترجامت ،بل هي تقريب
ملعاين القرآن إ ّما بطريقة مخترصة ومبترسة ،وإ ّما بطريقة التحشية واإلسهاب
اللهوت عىل القرآن ،بتزييف
والتعليق عن طريق املقارنات التي تر ّجح كفّة ّ
الحقائق املعطاة ،وتشويه صورة اإلسالم ،والحكم عىل القرآن انطالقًا من املصادر
املسيح ّية واليهوديّة املح ّرفة واملز ّورة واملش ّوهة.
ومن جه ٍة أخرى ،ال تكشف هذه الرتجامت ملعاين الكتاب ،يف الواقع ،عن حقيقة
اإلعجاز القرآين الذي يتمثّل يف بيانه ،وبالغته ،وتداوليته ،وإيقاعه ،وتنغيمه ،وتأثريه
التجمة االسترشاقيّة ،بإيراد املعنى
املدهش بخطاب الرتغيب والرتهيب .بل تكتفي ّ
الحقيقي للقرآن دون املعنى املجازي ،بعزله عن سياقه املرجعي ،وفصله عن سبب
نزوله ،وتجريده من مقامه الترشيعي الكيل.
ومن ث ّم ،فقد كانت الرتجمة االسترشاق ّية مغرض ًة ومنحرف ًة ومضلّل ًة ،يراد بها
اللهوت والكنيسة ال ّرهبان ّية التي ح ّرفت اإلنجيل لخدمة األغراض الشخص ّية
خدمة ّ
التجامت الحرفيّة
واملآرب
التجمة االسترشاقيّة عن ّ
الخاصة .ومن هنا ،مل تخرج ّ
ّ
والسور،
واللّفظ ّية والقاموس ّية والتّفسرييّة التي تقف عند ظواهر ال ّنصوص واآليات ّ
دون أن تتع ّمق يف أبعادها اإلميان ّية واألخالق ّية بغية متثّل رسائلها املبارشة وغري
املبارشة .أي :إنّها مل تقف عند لحظة الهداية ورسالة التبشري املو ّجهة إىل ال ّناس
التجامت تقف عقب ًة أمام هذه ال ّرسالة ال ّن ّية ال ّرشيدة ،لتمنع
كافّة ،بل كانت هذه ّ
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رحيقها العذب عن املسيحيني املغ ّرر بهم ليك ال يذوقوا مثرتها الحلوة ،عىل أساس
كل إنسانٍ فوق هذه البسيطة
ساموي ينبغي أن يتمثّله ّ
أ ّن اإلسالم هو آخر دينٍ
ٍّ
ليك ينال رضا الله وج ّنته العالية.
عالوة عىل ذلك ،ترى موسوعة ليدن ملعارف القرآن أ ّن الحركة التفسرييّة قد
نشطت يف القرن األ ّول والقرن الثاين للهجرة ،وكان التفسري شفه ًّيا ،يعتمد عىل ال ّرواية
يخص ترتيل القرآن،
والسامع .وقد أثار التفسري جدالً إشكاليًّا يف هذه الفرتة ال ّزمنيّة ّ
ّ
السور واآليات ،والتشكيك يف مصدريّة الكتاب لوجود
واختالف القراءات ،وترتيب ّ
مادة رسديّة تشبه رسديّة التوراة واإلنجيل .وبالتايل ،تريد املوسوعة أن تشكّك يف
مصداق ّية القرآن الكريم بإثارة هذا الجدال واالختالف حول هذه املسائل.
سجل من املقتبسات واملستنسخات من اإلنجيل،
ناهيك عن كون القرآن ًّ
والتوراة ،وسري القديسني ،واألساطري .وعندما تقول املوسوعة بأ ّن القرآن الكريم
كتاب أساطري ،فإنّها تعني أنّه كتاب فيه خرافات ،وأوهام ،وكالم باطل .وبالتايل،
ُ
ير ّدد الكتاب ما قاله اإلنجيل .وبالتايل ،فاإلنجيل أصل ،والقرآن فرع .وأكرث من هذا،
فاإلنجيل كتاب حق ،والقرآن كالم باطل .ويف هذا ،تقول موسوعة ليدن ملعارف
نعرض بشكلٍ مو َج ٍز املراحل املبكِّرة التي شهدت اإلعالن عن القرآن
القرآن« :حينام ُ
وتفسريه ،ال تسعنا إال اإلشارة إىل الجدل ّيات وعدم تناولها بشكلٍ مبارش .يعتق ُد
عدي ٌد من الباحثني أ ّن املراحل األوىل لإلعالن والتفسري القرآ ّين كانت شفه ّي ًة ،وأنّها
كانت مرتبط ًة بعضها ببعض».
للنص
عىل سبيل املثال ،من املحتمل أ ّن القارئ كان يتوق ُّف خالل ترتيله ّ
قسم من القرآن
ويُق ِّدم معاين الكلامت التي يجهلها املستمعون ،وقد يربط بني ٍ
ٍ
بتوضيحات قصرية من أجل تفسري الفقرات التي تبدو
وغريه -أيضً ا ،-أو ينطق
تلميح ّي ًة أو إضامريّ ًة .كانت عمل ّي ُة رسد القصص إحدى العادات الرائجة خالل
ٍ
روايات
افقت بشكلٍ مكثَّف مع رسد
القرون األوىل ،ويبدو أ ّن التالوة القرآن ّية تر ْ
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تستن ُد إىل مخزونٍ ُمشرتك من املا ّدة اإلنجيليّة ِ
وس َي الق ّديسني واألساطري»[[[.
وبعد ذلك ،تثري املوسوعة إشكال الشفهيّة والتّدوين ،عىل أساس أ ّن القرآن
مل يد ّون ّإل يف مرحل ٍة متأ ّخر ٍة ،وأنّه نقل بطريقة ال ّرواية الشّ فه ّية ،ومل يد ّون ّإل
يل يف مصداق ّية ال ّن ّص القرآين،
يف مرحل ٍة زمن ّي ٍة متأخر ٍة .وهنا ،الطّعن
ٌ
واضح وج ٌّ
والتّشكيك يف روايته .يف حني ،كان هناك من يد ّون القرآن .وبالتايل ،فقد ُجمع أوراقًا
يف مجموع ٍة من املصاحف يف عهد أيب بكر ،وعمر بن الخطاب ،وعثامن بن عفان.
وأكرث من هذا فقد كانت رواية القرآن الكريم متواتر ًة جامع ًة عن جامع ٍة .وقد مت ّيز
القرآن بقداسة الحفظ من الله تعاىل مصداقًا لقوله تعاىل :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ.[[[
يل وبني التّدوين،
إذًا ،يثري البحث «عن ّ
فهي-الفع ّ
الصلة بني مرحلتي ال ّنقل الشّ ّ
السؤال ع ّم إذا كانت العمليّة ُمتزامن ًة أم متتالية؛ جمي َع نقاط االهتامم
وطرح ّ
املذكورة آنفًا ،حيث إ ّن أغلب املعرفة التّقليديّة حول هذه الحقبة تُستخرج من
مصادر متأ ِّخر ٍة زمن ًّيا ،وما يُص ِّع ُب األمر أكرث هو ال ُّندرة يف املا ّدة املد ّونة التي
بعض الباحثني إىل
ُيكن نسبتُها بشكلٍ قاطعٍ إىل القرن
اإلسالمي األ ّول .وينظ ُر ُ
ّ
هذه الحقبة بصفتها فرت ًة ُمثري ًة لالهتامم ،حيث شهدتْ تغيري ٍ
ات دينيّة-سياسيّة
رسيعة وقد ذكرها املؤ ّرخون املسلمون املتأ ِّخرون بشكلٍ ٍ
واف و ُمعت َمد ،بينام يعت ُرب
الطائفي الشّ ديد ،وال ُيكن ال ّنظر
كانت حقب ًة طُبعت باالقتتال
باحثون آخرون أنّها ْ
ّ
إىل تفاصيلها ال ّزمن ّية والجغراف ّية إال بشكلٍ ضبا ّيب ،بينام هناك مجموع ٌة من اآلراء
البحثيّة التي تق ُع بني هذين الطرفني»[[[.
وعليه ،فقد احتوت مقاالت ودراسات وتفاسري موسوعة ليدن مجموعة من
الصعب إدراكها بسهول ٍة ّإل
الشبهات الذّك ّية املتوارية عن األنظار؛ حيث من ّ
صارم ودقيقٍ
علمي ٍ
بالتّوقّف عند الكلامت والعبارات بشكلٍ متأنٍّ ،وفحصها مبنها ٍج ٍّ
[1] -Janne Dammen MC Auliffe: Encyclopedia of the Quran, Leiden, Brill, Hollande, 2001.

[[[  -سورة الحجر ،اآلية  ،9القرآن الكريم برواية ورش عن نافع عن األزرق.
[3]- Janne Dammen MC Auliffe: Encyclopedia of the Quran, Leiden, Brill, Hollande, 2001.
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 ومن واالهم من، والطّعن يف افرتاءات املسترشقني الغربيني،بغية ر ّد الشّ بهات
 ويفرتون األكاذيب واألوهام،الباحثني املسلمني الذين كانوا يتزايدون عىل اإلسالم
 كام نجد ذلك واض ًحا عند،وال ّرتهات باسم املناهج العلم ّية ال ّنص ّية والتّطبيق ّية
. ال الحرص،محمد أركون[[[ وسلامن رشدي[[[ عىل سبيل التمثيل

[1]- Mohammed Arkoun : L’Islam : religion et société. Interviews dirigées par Mario Arosio.
Traduit de l’italien par Maurice Borrmans (Paris, Éditions du Cerf. 1970) ; Essais sur la pensée
islamique (Paris, Maisonneuve et Larose, 1973; 2e éd. 1984) ; La Pensée arabe, (Paris, Que saisje ? PUF, 1975; 7e édition, Paris, Quadrige, PUF, 2008); Lectures du Coran (Paris, Maisonneuve et
Larose, 1982; 2e éd. Tunis, Alif, 1991; 3e éd. Paris, Albin Michel, 2016) ; Pour une critique de la raison
islamique (Paris, Maisonneuve et Larose, 1984).
. اإلساءة إىل رسول الله محمد،)1988( ) يف روايته (آيات شيطانية، استهدف سلامن رشدي- [[[
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اخلاتمة
وخالصة القول ،لقد اتّجهت دائرة معارف ليدن إىل دراسة القرآن الكريم يف
ضوء تحليل املضمون الذي يُعنى باستكشاف املضامني واملوضوعات والتيامت
خاص ٍة،
التي يتض ّمنها الخطاب ّ
اللهويت بصف ٍة عا ّم ٍة ،والخطاب القرآين بصف ٍة ّ
ٍ
مستويات ع ّد ٍة:
بالتّوقّف عند مختلف املواضيع والقضايا التي تناولها القرآن عىل
دين ّية ،وسياس ّية ،واجتامع ّية ،واقتصاديّة ،وتاريخ ّية ،وعلم ّية ،وثقاف ّية ،وحضاريّة،
وعمران ّية ،وبحث ّية ،وقانون ّية ،وترشيع ّية ،وعقديّة ،وأدب ّية ،وف ّن ّية ،وجامل ّية،
وإنسانيّة ،وجندريّة ،وتوثيقيّة...
ومن هنا ،فقد متثّل مح ّررو موسوعة ليدن للقرآن منهجيّ ًة أكادمييّ ًة واضح ًة،
تتأرجح بني ال ّنظريّة والتّطبيق ،باستعامل مقاربات نص ّية وعمل ّية لتحليل الخطاب
القرآين يف عالق ٍة وثيق ٍة بال ّن ّص يف ح ّد ذاته من جهة ،ويف عالقته الوطيدة باإلنسان
واملجتمع والدين من جه ٍة أخرى.
والتكيب يف معظم هذه ال ّدراسات
وبذلك ،يحرض التفكيك والتقويض ّ
االسترشاقيّة األكادمييّة الوازنة والقيّمة .كام تتض ّمن املوسوعة القرآنيّة ،بطريق ٍة
مبارش ٍة وغري مبارشة ،آراء تناص ّية وإحال ّية ،تعزى مليشل فوكو ،وجاك ديريدا،
وإدوارد سعيد ،وجيل دولوز ،وغريهم من فالسفة االختالف والتقويض املنهجي...
تبي لنا أ ّن موسوعة ليدن القرآن ّية قد استندت إىل منهج ّي ٍة
ومن هنا ،فقد ّ
علم ّي ٍة وأكادمي ّي ٍة وبحث ّي ٍة دقيق ٍة ،فيها نو ٌع من املوضوع ّية ال ّرصينة وال ّدقيقة،
والحياد العلمي ال ّنزيه ،وفيها أيضً ا نو ٌع من اإلنصاف للمسلمني والقرآن الكريم
عىل ح ٍّد سواء.
ويف الوقت نفسه ،هناك بعض ال ّدراسات األكادمي ّية املضلّلة واملغرضة التي تثري
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الشّ بهات والتّشكيك يف نفوس الق ّراء الذين مل يتمكّنوا بعد من اللّغة العربية،
ومن ثقافة اإلسالم وحضارته ،أو قد أدركوا حقيقة اإلسالم ،ولك ّنهم ال يستطيعون
فهم مقصديات املسترشقني الظّاهرة والباطنة ،واستيعاب تلميحاتهم وإشاراتهم
املغرضة الذّك ّية املتوارية عن عقول الكثري من الباحثني وال ّدارسني لإلسالم بصف ٍة
خاص ٍة.
عا ّم ٍة ،والقرآن الكريم بصف ٍة ّ
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موسوعة القرآن(ليدن)
ّ
مقاربات ّمنهجيتها ومسارات تنفيذها-
نقدية يف
Encyclopedia of the Quran
د .محمد عيل رضايئ إصفهاين

[[[

مقدمة
نهدف من هذه املقالة ال ّنظر يف علم ّية املوسوعة ومنهج ّيتها وتقوميها؛ بوصفها
الجامعي
والطلب
جه ًدا موسوع ًّيا يتمحور حول القرآن الكريم ،يُق َّدم إىل الباحثني ّ
ّ
علمي يحيك عن القرآن الكريم ومكانته ال ّدينيّة والتّرشيعيّة
الغربيّني عىل أنّه ٌ
نتاج ٌّ
رصح رئيسة فريق العمل جني دمن ماك أوليف يف مق ّدمة
عند املسلمني -كام ت ِّ
املوسوعة نفسها بذلك ،-مع ما تُعاين منه هذه املوسوعة من مشاكل منهج ّي ٍة
ومضمون ّي ٍة ال ميكن القبول بها؛ ما يستلزم بذل الجهود العلم ّية والبحث ّية لنقد
هذه ال ّدراسات الواردة فيها ،وتصويب دراسات أخرى وتوجيهها ،وإزالة التباسات
وشبهات تفرزها دراسات من نو ٍع ٍ
ثالث اهت ّمت بها املوسوعة ،...ومن املناسب يف
البداية إيجاز الكالم يف جول ٍة حول املوسوعة ،يليها ال ّنقد والتقويم ملفاصل منهج ّي ٍة
ها ّم ٍة وأساس ّي ٍة يف بنية املوسوعة.

أ ّوالً .تعريف دائرة معارف ليدن القرآن ّية:

بحثي جديدٌ للمسترشقني:
 .1املوسوعة ٌ
عمل ٌّ
تع ّد موسوعة القرآن أحدث عملٍ
جامعي للمسترشقني والعلامء يف جميع
علمي
ٍّ
ٍّ
أنحاء العامل ،وقد طُبعت ونُرشت يف سنة 2006م يف ستّة مجلّدات وألف مدخل
[[[ -أستاذ وباحث يف التفسري وعلوم القرآن والدراسات القرآنية املعارصة ،إيران.

[[[

من قبل دار بريل لل ّنرش يف هولندا .وقد قامت بتنقيحها جني دمن مك اوليف
السابقة.
ً
حيث جعلتها يف ألف مدخل ،وكان هناك 250
مدخل أُرجعت إىل املداخل ّ
بدأ العمل مبرشوع دائرة املعارف القرآن ّية يف مدينة ليدن الهولنديّة عىل يد
السيدة جني دمن ماك أوليف عام 1993م بالتّعاون مع مختلف العلامء ،وطبع
الجزء األ ّول منها عام 2001م من قبل دار نرش بريل ،يف ليدن الهولنديّة .وهي
تحتوي عىل الحرف ( )Aإىل ( .)Dويشتمل الجزء الثّاين منها عىل الحرف ( )Eإىل
( ،)Iوقد طبع عام 2002م .ويشتمل الجزء الثالث منها عىل الحرف ( )Jإىل (،)O
فضل عن مجلّد سادس
وقد طبع عام 2003م .فقد طُبعت فی خمسة أجزاءً ،
لألعالم والفهرس .وقد استعرضت السيدة (جني دمين ماك أوليف) (CAULIFFE,
 )Jane Dammenيف مق ّدمة الجزء األ ّول إيضاحات قيّمة حول هذه املوسوعة.
اإلداري:
 .2الكادر
ّ
يقف عىل رأس الكادر اإلداري يف هذه املوسوعة القرآنيّة السيدة جني دمن
ماك أوليف األستاذة يف جامعة جورج تاون يف الواليات املتحدة األمريكية ،وأربعة
املتخصصني يف ال ّدراسات القرآن ّية املشهورين يف الغرب ،وهم :الفرنيس كلود
من
ّ
[[[ -جني دمن مك اوليف :هي رئيسة كلّيّة العلوم االجتامعية يف جامعة جورج تاون ،وكانت أستاذة التاريخ واآلداب العربيّة
والتحقيقات اإلسالم ّية ،كام أنّها تحمل عنوان بروفيسور وتشغل منصب معاون الرئيس يف جامعة اميوري ( )Emoryورئيسة
قسم التحقيقات الدينية وبروفيسور التحقيقات اإلسالم ّية يف قسم حضارات الرشق األوسط يف جامعة تورنتو .وقد حصلت
علی البكالوريوس يف الفلسفة يف كلّيّة التثليت يف واشنطن دي يس ،واملاجستري يف التحقيقات الدينيّة ،والدكتوراه يف التحقيقات
اإلسالميّة من جامعة تورنتو.
كان للدكتورة مك اوليف شهرة عامل ّية ،وترتكّز آثارها حول محور القرآن والتفسري ،وتاريخ صدر اإلسالم والعالقات متعدّدة
الجوانب بني اإلسالم واملسيح ّية .وقد اضطلعت مبسؤول ّية رئيسة لجنة التنقيح يف موسوعة القرآن -اليدن بأجزائها الستّة منذ
سنة 2000م ،والتي تع ّد من أحدث خطوات مك اوليف يف مجال األبحاث القرآنيّة .وتُع ّد هذه املوسوعة أ ّول مرجع من نوعها
يف اللغات الغربيّة .واملؤلِّفة هي أحد األساتذة األمريكان الخمسة يف لجنة التحقيقات األمريكيّة -الربيطانيّة يف مجال الدراسات
العليا يف عامل العوملة ،التي ّأسسها غوردن براون رئيس وزراء بريطانيا الحا ّيل (2006م).
للدكتورة مك اوليف حضور ف ّعال يف املجامع واملناظرات املتعدّدة بني املسلمني واملسيح ّيني ،واستخدمت يف لجنة الفاتيگان
للعالقة الدينيّة مع املسلمني ،وقد كانت عضو الهيئة العلميّة األكادمييّة الدينيّة األمريكيّة ورئيسة هذه األكادمييّة يف سنة
2004م .وانتُخبت السيّدة مك اوليف يف متّوز عام 2008م -باتفاق اآلراء -بعنوان رئيسة كلّيّة براين ماور .واستطاعت هذه
الكلّ ّية خالل السنة املاضية -ضمن برنامج لجلب املساعدات النقديّة -أن تجمع  232مليون دوالر أمرييك .والس ّيدة مك اوليف
هي زوجة الدكتور دنيس مك اوليف عامل اآلداب اإليطال ّية يف القرون الوسطی يف جامعة جورج تاون ،ولها أربعة أوالد.
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جيليوت ،واألمرييك وليم جراهام ،وداد قايض من شيكاغو ،واندرو ريبني من كندا،
وفريق من املستشارين املرموقني من أمثال :نرص حامد أبو زيد ،ومحمد أركون،
وجريهارد بورينغ من أمريكا ،وجريالد هاوتينج من إنجلرتا ،وفريد ليمهاوس من
هولندا ،وانغليكا نويورت من أملانيا ،وهيئة تحريريّة من املسلمني وغري املسلمني
من مختلف البلدان .وتحظى هذه املوسوعة القرآنيّة بدعم من دار نرش بريل.
 .3مجاالت موسوعة القرآن -اليدن وأهدافها:
جامعي ،وقد كتبها عدد من
علمي-
متثّل موسوعة القرآن أحدث أثر
ّ
ّ
املسترشقني البارزين من أنحاء العامل يف ستّة مجلّدات بني سنتي 2006-2001م
وطُبعت من قبل دار بريل للنرش يف مدينة اليدن يف هولندا .وكانت رئيس لجنة
التنقيح يف هذه املوسوعة جني دمن مك اوليف (.)Jane DammenMcauliffe
حيث طرحت برنامج كتابة موسوعة القرآن يف سنة 1993م يف مدينة اليدن بهدف
عرض موسوعة شاملة يف مجال التحقيقات القرآن ّية ،وقد بدأت العمل مبعاونة
أربعة من املسترشقني البارزين.
وقد قام بكتابة مداخل هذه املوسوعة مسترشقون بارزون من جامعات مه ّمة
تخص ٌص يف هذا املجال .وعلی سبيل املثال ،فإ ّن مدخل «النساء
يف العامل لهم ّ
تخصصها يف التحقيقات اإلسالميّة
والقرآن» كتبته السيّدة روت رادد التي كان مجال ّ
هو «ال ّنساء يف اإلسالم» .وكتب مدخل «جمع وتدوين القرآن» جان برتن مؤلّف
كتاب «تدوين القرآن» يف سنة 1977م ،ويف هذه السنة ُع َّد هذا الكتاب -يف مقابل
«التحقيقات القرآن ّية» لونزبرو -نقطة تح ّول يف التحقيق القرآ ّين الحديث[[[.
تتح ّدث جني دمن مك اوليف يف مق ّدمة طويلة نسب ًّيا عن رضورة هذه
املوسوعة وأهدافها ودورها ومخطّطها ،حيث تقول« :إ ّن القرآن يُ ِ
خطر يف بال
رب العاملني .وإ ّن سامع آياته املتل ّوة والنظر
مليار مسلم يف أنحاء العامل كلامت ّ
ومس الصفحات التي كتبت
إىل كلامته املكتوبة بخ ّط كبري علی جدران املساجدّ ،
[1]- Scholler Marco, Pojt- EnlishTenmentAcade Mic Study Of The Quran, EQ. Vol. 4. Page 187.
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فيها كلامته يخلق يف أذهان املسلمني وقلوبهم شعو ًرا بحضوره املق ّدس.[[[»...
ولقد أقدمت جني دمن مك اوليف يف سنة 1993م علی تدوين هذه املوسوعة
ونرشها ،واستطاعت مبساعدة بعض العلامء واملسترشقني من أنحاء العامل -الذين
أسهموا يف صنع هذا األثر -أن تطبع املجلّد األ ّول من هذه املوسوعة يف سنة
2001م.
 .4األهداف والغايات:
تقول مك أوليف بشأن هدفها من تأليفها ...« :ص ّممنا أن نكتب أث ًرا مرج ًعا
ميثّل أفضل نجاح يف هذا القرن يف مجال التحقيقات القرآنيّة ،ويف الوقت ذاته أردنا
أن تكون هذه املوسوعة باعثة علی التحقيق األوسع يف مجال القرآن يف العقود
القادمة ...والهدف األه ّم كان هو أن نجعل بني طبقة العلامء األكادمي ّيني والق ّراء
كم كب ًريا من التحقيقات القرآن ّية»[[[.
املثقّفني ًّ
وخالصة األهداف املتوخاة:
 إبداع مؤلَّف ومصدر يحقّق أفضل نجاحات القرن يف مجال الدراسات القرآنية. أن تؤ ّدي هذه املوسوعة يف العقود القادمة إىل حافز نحو دراسات أوسعبشأن القرآن.
 جعل عامل الدراسات القرآن ّية يف متناول طبقة املفكّرين األكادمييني والق ّراءالعلمي واملعلومات الناقصة وغري التامة يف
املثقّفني ،مع األخذ بنظر االعتبار الفقر
ّ
اللغات األوروب ّية حول القرآن.
 .5االتجاه:
رش أو غري
«وحيث إ ّن جميع مقاالت هذه املوسوعة -تقري ًبا -ترسم بشكلٍ مبا ٍ
[1]- McauliffeGaneDammen, 2001, Preface EQ Vol,I.

[2]. Mcauliffe, Ibid.
80

موسوعة القرآن (ليدن) ـ مقاربات نقدية يف منهجيتها ومسارات تنفيذها ـ

رش مجموع ًة تفسرييّ ًة قرآنيّ ًة ،فمع هذا الوصف فإ ّن محدوديّة املرشوع تحكم
مبا ٍ
بأن يبقی املركز هو القرآن نفسه .وعليه ،فإ ّن ق ّراء موسوعة القرآن سوف لن يجدوا
ٍ
إرجاعات
قطع ًة مستقلّ ًة حول الطربي أو فخر الدين ال ّرازي؛ إلّ أنّهم سيجدون
املفسين .وبالضمن ،فإ ّن فهرس املواضيع املرتاكمة ملوسوعة
متع ّدد ًة إىل آثار هؤالء ّ
القرآن سيمنح القارئني هذه الفرصة ،وهي أنّه يف جميع املجلّدات يجدون هذه
املراجع ويرصدونها ويتابعونها .مع رجائنا أن نؤلّف أث ًرا ليكون مرج ًعا ويكون
بني يدي املفكّرين املحقّقني والجامع ّيني علی أساس سلسلة أصو ٍل واسع ٍة علم ّية-
كنت مع زماليئ مشرتكني يف هذا األمل وهو أن نجمع
اجتامع ّية وبرشيّة .لقد ُ
تحقيقًا علميًّا دقيقًا بشأن القرآن يف موسوعة واحدة بحيث يكون هذا التحقيق
مشحونًا باآلراء واملباين االستدالل ّية املتينة»[[[.
ثان ًيا :وقفة مع مقدمة دائرة معارف ليدن :
[[[

 -1مكانة القرآن عند املسلمني :ميثّل القرآن الكريم كلامت الله الحقيقية ألكرث
من مليار نسمة من املسلمني الذين يعيشون عىل هذه الكرة األرضيّة .إ ّن سامع آياته
ترتيل وتجوي ًدا ،وال ّنظر يف كلامته املكتوبة عىل جدران املساجد
التي يت ّم الرتنّم بها ً
يجسد حضو ًرا مق ّد ًسا يف أذهان
وأعمدتها بخ ٍّط قشيب ،وملس ّ
النص املكتوب فيهّ ،
ٌ
أجيال متعاقب ٌة ال تحىص عىل استقبال مواليدها من
املسلمني وأفئدتهم .لقد دأبت
خالل تالوة كلامت القرآن يف آذانهم .وقد مضت قرون عىل افتتاح األطفال تعليمهم
الرسمي بالقرآن ،وهم يتحلّقون حول أطراف معلّمهم ،يك يصوغوا الكلامت العرب ّية،
ّ
ويك ّرروا الكلامت والعبارات ،متهي ًدا للتق ّدم يف حفظ القرآن .ويف الثّقافة ال ّدين ّية التي
مت ّجد التعلّم ،يحظى الذين يتمتّعون مبست ًوى عا ٍل من الثّقافة القرآنيّة باحرت ٍام كبريٍ.
بكل توقريٍ وتكريم .ويف الحقيقة فإ ّن هذا التكريم يضط ّر
ويت ّم التّعامل مع حافظ القرآن ّ
رسا وجه ًرا[[[.
املسلمني إىل التفاعل املستمر مع القرآن ًّ
[1]. Mcauliffe, Jane Dammen, EQ, Ibid, P.X.
[[[ .اعتمدنا يف ترجمة هذه املقدمة عىل سامحة السيد نقي صادقي ،مع االكتفاء بإجراء بعض التقوميات البسيطة.
[[[ .انظر :دائرة معارف ليدن القرآنية ،تحرير :جین دمن مک اولیف ،ال ط ،اليدن ،مکتبة بریل ،ال ت ،ج ،1املقدمة.
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 -2بداية العمل يف دائرة املعارف القرآنية :لقد بدأ مرشوع العمل عىل دائرة
املعارف القرآنية ( )EQمنذ عام 1993م ،عندما التقيت باملح ّرر الرفيع بريي بريمن بغية
دراسة إمكان القيام بهذا املرشوع .ورسعان ما أعلن أربعة من العلامء الكبار ،وهم:
وودي كدي ،وكلود جيليوت ،ووليم جراهام ،وأندرو ريبني موافقتهم عىل االلتحاق
بفريق إدارة املرشوع .وقد أخذنا عىل أنفسنا منذ البداية أن ننظر يف عملنا يف هذه
املوسوعة إىل املايض واملستقبل ،فشكّل هذان الوجهان هيكل هذه املوسوعة .وك ّنا
عازمني عىل إبداع مصدر يحقّق أكرب نجاح يف القرآن حول األبحاث والدراسات القرآن ّية.
ويف الوقت نفسه ،ك ّنا نروم أن تخلق هذه املوسوعة حاف ًزا لتحقيقٍ أوسع يف حقل القرآن
يف العقود القادمة .ويف سياق تحقيق هذه الرغبة واألُمنية املزدوجة ،عقدنا العزم عىل
تفصيل
ً
توسيع قوالب الهجائيّة املطلوبة يف دائرة املعارف لتشمل سلسلة أطول وأكرث
من املقاالت.
لقد أخذت وزماليئ يف إدارة املرشوع هذه األمور بوصفها تقارير مخترصة عن الوضع
ال ّراهن ،للتحقيق بشأن البحوث الرئيسة يف مجال التحقيقات القرآن ّية .إ ّن ترتيب املداخل
بأحجام مختلف ٍة ،من قبيل :املقالة ،واآلراء العابرة ،والتحقيقات األصل ّية
يف دائرة املعارف
ٍ
توصلنا إليه مام يضمن احرتامنا ملعطيات
يف حقل ال ّدراسات القرآنيّة ،كان هو أفضل ما ّ
القرون املنرصمة ،والرتويج إلنجازات هذا القرن يف الوقت نفسه أيضً ا .وعىل ال ّرغم من
األهم ّية التي توليها هذه الرؤية إىل املايض واملستقبل بشأن تأليف هذه املوسوعة،
يبقى هناك أمر آخر أه ّم ،وهو جعل البحوث والدراسات القرآن ّية يف متناول طبقة
واسعة من العلامء األكادمييني والق ّراء املثقّفني .إ ّن مختلف البحوث األدبيّة قد أفضت
إىل ظهور املعاجم اللغويّة ،ودوائر املعارف ،والتفاسري ،والعديد من رشح املفردات
اختصت بدراسة املراحل ،واملناطق ،واملؤلّفني ،واألعامل املشابهة .وقد كان الحقل
التي ّ
خاص موضو ًعا ملئات املوارد من هذه
الديني والكتاب املق ّدس -التوراة واإلنجيل -بشكل ّ
املؤلّفات ،وبطبيعة الحال فقد تضاعف حجم هذه النسبة يف الدراسات الحديثة .وقد
كانت هذه الكرثة التحقيق ّية بشأن الكتاب املق ّدس مغايرة ملا عليه الدراسات القرآن ّية؛
إذ بقيت عىل ما هي عليه يف سابق عهدها .كام بقي عدد املصادر القرآن ّية املكتوبة
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باللغات األوروب ّية عىل ما هو عليه من القلّة والندرة .وإ ّن أكرث املعلومات املتوفّرة
ناقصة وغري تا ّمة ،أو إنّها بقيت حبيسة املصادر املعقّدة التي يصعب فهمها.
وطبيعة الحال ،فإ ّن العلامء الذين يفهمون اللغة العربيّة األصيلة بشكلٍ كاملٍ
ميكنهم االستفادة من آالف الكتب واملصادر املوجودة حول القرآن ،ومن بينها :املفردات،
واملعاجم اللغوية ،والتفاسري .إال أ ّن الذين ال ميتلكون هذه الكفاءة ،ال يتمتعون بهذه
إنجليزي ـ عر ّيب يعود تاريخه إىل العام
لغوي
فمثل ،إ ّن آخر معجم
املزايا إال ناد ًراً .
ّ
ّ
1873م ،وهو يحتوي عىل معنى الكلامت اإلنجليزيّة املطابقة للقرآن املرت َجم طبقًا
لنظام ترقيم اآليات الذي كان سائ ًدا يف القرن التاسع عرش امليالدي ،والذي قلّام يع ّول
عليه يف الرتجامت الراهنة .إ ّن العلامء الناطقني باللغة اإلنجليزيّة من الذين يبحثون
يف غري الدراسات اإلسالم ّية إذا أرادوا الحصول عىل يشء حول القرآن سواء من أجل
أي معلومة تنفعهم .وحيث أخذنا
تحقيقاتهم أو تعريفه إىل ّ
طلبهم لن يحصلوا عىل ّ
هذه الحاجة بنظر االعتبار عقدت وزماليئ العزم عىل تأليف مداخل باللّغة اإلنجليزيّة
املختصني يف الدراسات اإلسالم ّية ،سيدركون أ ّن هذا
يف هذه املوسوعة .وإ ّن زمالءنا من
ّ
يخل من اإلبداع.
سهل ،ومل ُ
القرار مل يكن ً
إ ّن دائرة املعارف اإلسالم ّية ( )Eiالتي مىض عليها م ّدة مديدة موضع تداول بوصفها
وشامل يف هذا املجال ،تستفيد من كلامت مدخلية يُنقل عينها باللّغة
ً
مصد ًرا عا ًّما
العرب ّية ،أو إنّها ت ُستعمل مفردات املعجم ،وإ ّن هذا االستعامل قد أُخذ بوصفه معيا ًرا
علم ًّيا تحقيق ًّيا .إ ّن مثل هذه املنظومة تستدعي دقّ ًة ضائع ًة من خالل الحركة نحو لغات
مثل -معادل دقيق لكلمة ( )prayerيف اللغة العرب ّية.اإلنجليزي ،فال يوجد ً
املعجم
ّ
خاصة باملسلمني يؤ ّدونها خمس مرات فرضً ا يف اليوم
فالصالة تشري إىل عبادة دينيّة ّ
أقل .أما الذكر فهي
والليلة .يف حني إ ّن الدعاء عبادة تحيك عن رجاء وطلب يف ح ٍّد ّ
وکل من العرب ّية
مفردة تستعمل للداللة عىل سلسل ٍة واسع ٍة من املامرسات الصوف ّيةٌّ ،
التقليديّة واملعارصة تشتمل عىل موارد من الكلامت ذات الصلة.
كل واحدة من هذه الكلامت
وهناك يف دائرة املعارف اإلسالم ّية رشوح حول ّ
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أي يشء بشأن كلمة ( .)prayerوبالتايل ،فإ ّن ال ّدارس أو املثقّف
الثالث ،ولكن مل يرد ّ
غري العر ّيب إذا أراد أن يبحث يف هذا العنوان العام ،سيميض وقتًا عصيبًا لإلفادة من
دائرة املعارف اإلسالميةّ .إل أنّه لن يواجه املشكلة ذاتها يف تعاطيه مع دائرة املعارف
القرآن ّية .ومع ذلك ،فإ ّن القرار اآلخر الذي كان أكرث إثارة للجدل يتعلّق بحدود هذه
رئيسا لعقيدة دين ّية شاملة ،خلق
املوسوعة ومجالها .إ ّن القرآن بوصفه كتابًا سامويًّا ً
كل جيل من أجيال علامء املسلمني العديد من
مجموعة هائلة من القوانني؛ فقد أوجد ّ
املجلّدات التفسرييّة حول القرآن ،ويف حني إ ّن أكرث هذه التفاسري مكتوبة باللغة العرب ّية،
هناك عدد من التفاسري املكتوبة باللغات السائدة يف البلدان اإلسالم ّية األخرى .وإ ّن
اإلقبال عىل هذا النوع من التفاسري القدمية والحديثة واضح من خالل سعة انتشارها
الطربي،
ورشائها املتواصل .وإنك لتشاهد عمدة مؤلّفات املفرسين القدامى من أمثال:
ّ
اإلسالمي،
والسيوطي يف رفوف املكتبات الكبرية يف أسواق العامل
والزمخرشي ،وابن كثري،
ّ
ّ
ّ
إىل جانب الكتب التفسرييّة املعتربة املعارصة من قبيل :تفاسري املودودي ،وسيد قطب،
والعلمة الطباطبا ّيئ.
ّ
وبالتايل ،ال ب ّد من دراسة هذا السؤال ،وهو :هل يجب اإلبقاء عىل هذه املوسوعة
بوصفها دائرة معارف قرآنيّة ،أو ينبغي توسيعها لتشمل تفسري القرآن أيضً ا؟ وبطبيعة
الحال ليس هناك تصنيف واضح للتمييز بني هاتني املقولتني.
إ ّن جميع مقاالت هذه املوسوعة بشكل مبارش أو غري مبارش هي تقري ًبا عبارة عن
سلسلة من تفسري القرآن .ومع ذلك ،فإ ّن محدوديّة املرشوع كانت تفرض علينا التمحور
للطربي أو
نص مستقل
حول القرآن .وعليه ،فإ ّن القارئ لهذه املوسوعة سوف ال يعرث عىل ّ
ّ
املفسين.
فخر الدين الر ّ
ازي ،ولكنه سيجد الكثري من اإلحاالت إىل أعامل ومؤلّفات هذين ّ
عالوة عىل أ ّن فهرسة املوضوعات املرتاكمة يف هذه املوسوعة سيمنح املستفيدين منها
فضل عن الرغبة العارمة يف إنجاز أثر،
فرصة متابعة جميع املجلّدات يف هذا املصدرً .
أسهمت أنا
يشكّل مصد ًرا لسلسلة واسعة من األسس العلم ّية واالجتامع ّية والبرشيّة ،فقد
ُ
وزماليئ يف إنجاز تحقيق علمي دقيق حول القرآن وإضافته إىل هذه املوسوعة القرآنيّة.
وهو تحقيق متف ّرع عن كرثة املواقف والدعائم االستدالل ّية يف هذا املجال.
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إ ّن الكلامت املفتاح ّية يف الجملة األخرية عبارة عن ،)Academic( :و(.)Rigorous
علمي بحت عن التحقيق القرآ ّين .إ ّن تحقيقات املسلمني
وكام أسلفت ليس هناك اعتقاد ّ
متداخل مع التحقيق
ً
حول القرآن املمتدة عرب قرون من الزمن قد أوجدت مسا ًرا زمن ًّيا
املنجز عىل يد األجيال الغرب ّية بشأن القرآن ،وال يشء من هاتني املجموعتني رغم عدم
منسجم أو أسلوبًا استثائ ًّيا فذًّا .هناك مناظرة عنيفة ومتواصلة
اكتاملهام ال ميثّل أسلوبًا
ً
داخل املجموعة الواحدة وبني املجموعتني حول األبحاث والدراسات القرآنيّة بني
تداخل ملحوظًا عىل
ً
املسلمني والغربيني .وقد شهد هذان العاملان -الغريب واملسلم-
التوسع الدميوغرا ّيف الرسيع
املستوى الجغرايف وعىل املستوى العقال ّين أيضً ا .ومن خالل ّ
للمسلمني يف أوروبا وأمريكا الشامل ّية وغريهام من أجزاء العامل ،أصبح هذا التضا ّد
أي ٍ
وقت مىض .كام إ ّن تدويل
واالزدواج العنيف بني املسلمني والغرب أكرث إبها ًما من ّ
التحقيق والحياة العلم ّية قد أضاف رسعة إىل هذه الوترية .وكام تق ّدم آنفًا فإ ّن علامء
كل
املسلمني وغريهم يعتلون املنابر ويتح ّدثون يف املؤمترات عن القرآن بحريّة ،ويرتك ّ
واحد منهم تأثرياته عىل اآلخر ،سوا ٌء أكان ذلك املؤمتر منعق ًدا يف ليدن أو الهور .إ ّن
النرشات العلميّة الراهنة قد ت ّم تفكيكها عىل نحو أقل مام كان عليه الواقع قبل جيل،
وإ ّن عدد العلامء املسلمني الذين يعملون يف املؤسسات األمريك ّية واألوروب ّية التي
تصاعدي .وإ ّن العمق
اإلسالمي قد ارتفعت بشكل
تخصصت يف بعض حقول البحث
ّ
ّ
ّ
العلمي اآلخر ال ميكن أن يكون مرتبطًا بالهويّة املذهب ّية ،وإ ّن البحث الج ّيد يف هذه
ّ
األجواء الجامعيّة يف طريقه إىل النم ّو واالزدهار .وقد بذل القامئون عىل دائرة املعارف
كل سعيهم وجهدهم من أجل إثبات الصبغة الجامع ّية يف إطار صفحات هذه
القرآن ّية ّ
املوسوعة ،ضمن إرادتهم بأن تتمكّن هذه املوسوعة من نرش واستعراض أوسع شعاع
العلمي الدقيق بشأن القرآن.
ممكن عن البحث
ّ
 -3تطبيقات دائرة املعارف القرآنية ( :)EQلقد ت ّم إيراد املداخل يف دائرة املعارف
القرآنيّة وفقًا للنظام الهجا ّيئ املعروف .إال أ ّن هذه املداخل عىل نوعني .يشغل الحيّز
األكرب البحوث التي تتح ّدث عن النصوص املتن ّوعة واملشتملة عىل مسائل بشأن األشخاص
النص
واملفاهيم واألماكن والقيم واألعامل والوقائع التي ميكن العثور عليها داخل ّ
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بالنص .من قبيل :مدخل (( )Abrahamإبراهيم:)
القرآ ّين ،أو أ ّن لها صلة ملحوظة ّ
اإلفريقي
النص القرآ ّين ،يف حني أ ّن مدخل (األدب
یبحث عن شخصية موجودة داخل ّ
ّ
والقرآن) يبحث بشأن ارتباط و ُعلقة أدب ّية.
أما النوع الثاين من البحوث التي استعملت يف دائرة املعارف ،فهي البحوث املتعلّقة
باملوضوعات امله ّمة يف حقل الدراسات القرآن ّية .وليك نكون قد ذكرنا أمثلة من الجزء
األول ،نشري إىل مدخل( :الف ّن والعامرة يف القرآن) ،و(علم التواريخ والقرآن) .وهنا طلبنا
انعكاسا عن املايض والحارض بشأن هذه املوضوعات
من العلامء أن تكون كتاباتهم
ً
البارزة.
كام تق ّدم آنفًا ،فقد كان لعزمنا عىل االستفادة من املفردات اإلنجليزيّة فوائده
رصف العلامء أث ًرا واس ًعا ج ًّدا يف املوضوعات ،إال
وأرضاره ،ففي الوقت الذي نضع تحت ت ّ
املتخصصني باللغة العربيّة والدراسات اإلسالميّة من العثور عىل أصل املفردة
أنّه مينع
ّ
بصياغتها العرب ّية الحرف ّية .وللتغلّب عىل هذه املشكلة عمدنا إىل إضافة فهرست
موضوعي جامع يتض ّمن الكلامت اإلنجليزيّة واملفردات املنقولة إىل العرب ّية حرف ًّيا يف
ّ
نهاية الجزء األخري من دائرة املعارف القرآن ّية .وبطبيعة الحال ،فإ ّن الحكم يف تنظيم
يؤسس للمفردة اإلنجليزيّة مل يكن ليستطيع أن يكون
قوائم املداخل بشأن األمر الذي ّ
سهل ومفهو ًما بشكلٍ كامل .وبشكل عام ،فإ ّن سياسة إدارتنا ـ كام هو األمر بالنسبة
ً
إىل املعاجم اللغويّة املعارصة واملصادر العا ّمة ـ قامئة عىل أساس استعامل اإلنجليزيّة
إنجليزي واضح ،كان
املتداولة .فيام يتعلّق باالسم العر ّيب الخاص ،إذا كان له مرادف
ّ
اإلنجليزي الواضح ،وأما إذا مل يكن هناك مثل هذا املرادف الواضح،
املستعمل ذلك االسم
ّ
تكون صيغته العرب ّية هي املتّبعة .ومن أمثلة الحالة األوىل( :آدم) ،و(حواء) .ومن أمثلة
الحالة الثانية( :ذو الكفل).
فهم وشعو ًرا علم ًّيا عن
حيث ت ّم التأسيس لدائرة املعارف القرآن ّية يك تستعرض ً
خاصة
القرآن ،وتعمل عىل ارتقائه ،فقد طالبنا جميع الكتّاب بأن يع ّدوا مد ّونة مكتب ّية ّ
مدخل ناف ًعا يف سياق بحث وتحقيق أكرب حول
ً
لبحوثهم .وسيجد القارئ هذه البحوث
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معي .عالوة عىل أ ّن نقل األدب ّيات األصل ّية األول ّية والفرع ّية الثانويّة ،يجب أن
موضوع ّ
يعمل عىل تطوير العلامء يف بحوث أكرث جزئيّة من املوضوعات التي يبارشها يف هذا
األثر ،وأن تساعده يف التحقيقات اإلسالم ّية.
يتم استعراض الشواهد القرآنية من خالل بيان رقم السورة يتّبعها رقم اآلية ،من
باب املثال .)46 :30( :وإ ّن هذا النوع من نقل القول عدول عن التقليد السائد بني
املسلمني والقائم عىل نقل اسم السورة بدلً من رقمها .وعليه يتم التمثيل بالنسبة إىل
املثال السابق بـ (سورة الروم .)46 :إال أن العدول عن هذه الطريقة واالقتصار عىل رقم
السورة ،يس ّهل األمر عىل أولئك الذين ال يعرفون أسامء السور ،ويرومون العثور عىل
نص مرتجم للقرآن .وقد اعتمدنا يف ذلك عىل القرآن املطبوع يف القاهرة عام
عبارة يف ّ
1924م .وإ ّن أكرث التفاسري اإلنجليزيّة الراهنة للقرآن تتبع هذا الرتقيم.
وهناك استثناء جدير باملالحظة ،وهو أن ترجمة ا .جي .آربري تتبع ترقيم جوستاف
فالغ املطبوع عام 1384م ،وهو ترقيم ميكن أن يحتوي عدة تغيريات إيجابيّة وسلبيّة
لآليات بالقياس إىل طبعة القاهرة.
عىل الرغم من الجهود املبذولة من أجل ضامن ص ّحة نقل املفاهيم القرآنية يف
مقاالت دائرة املعارف القرآن ّية ،إال أ ّن األسلوب الكتا ّيب يف هذا املرشوع مل يلزم الكتّاب
بالتزام ترجمة بعينها ،وتركت ذلك الختيار ال ُكتّاب أنفسهم ،فلهم كامل الحرية يف اختيار
النص القرآ ّين يف مداخلهم.
أي ترجمة يرونها هي األنسب أو يبادروا بأنفسهم إىل ترجمة ّ
أي طريقة لضامن التوفيق الكامل للمرجع مع املصادر األصل ّية
كام مل ميكن التوصل إىل ّ
يف العرب ّية التقليديّة ،من قبيل سلسلة األحاديث أو تفاسري القرآن .إ ّن أسلوب الكتابة
يف دائرة املعارف القرآن ّية وإن كان قد أع ّد فهرسة عن أرجح الطبعات وأغلبها ،ولكنها ال
تتوفّر دامئًا يف مكتبة الجامعة أو املكتبات الشخصيّة .وإن كانت رغبتي تقوم عىل إمكان
تأصيل جميع املصادر من هذا النوع ،إال أ ّن الوقت الالزم لهذا األمر سوف يعيق إصدار
هذه املوسوعة لزمن طويل ج ًّدا.

عىل الرغم من احتامل تكرار املسائل السابقة ،أرغب يف التأكيد عىل أ ّن دائرة
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املعارف القرآنيّة عبارة عن خطوة أوىل .إ ّن هذه املوسوعة هي أول مجهود من
قل نظريه تقري ًبا .ومنذ بداية العمل يف
أجل إيجاد أثر أصيل ومرجع يف موضوع ّ
التحقيقي ،كان العاملون عىل هذه املوسوعة يدركون استحالة دعوى
هذا املرشوع
ّ
الجامع ّية بالنسبة للطبعة األوىل .فإ ّن أغلب القارئني واملنتقدين سيكون لديهم
كثريمن االنتقادات واملقرتحات واآلراء التي سننتظرها بفارغ الصرب .وبالتايل ،فإ ّن
هذه االنتقادات واملقرتحات ستنفعنا يف إصدار الطبعة الثانية بشكل أفضل من
الطبعة األوىل.

ثالثًا :تقييم ونقد وومناقشة:
متهيد
نرشع بالنقد والتقويم يف مسألة قد تبدو غريب ًة يف أن يجود بها مداد مدير هذا
يل الذي شاع كث ًريا يف
املرشوع ،ولكن قد يكون هناك نو ٌع آخر من التحقيق العم ّ
العقدين األخريين .وإ ّن ذلك املوضوع هو موضوع طاقة املرشوع امل ّدخرة للبحث
والجدل.
تقول :منذ أن تسلّمت مسؤوليّة تأليف هذه املوسوعة ،وأنا أتع ّرض لسؤال من
قبل الصحافة واألصدقاء واملساعدين ،مفاده :أال أشعر بالقلق أو خطورة مثل هذا
املوضوع؟ وكان جوايب عىل الدوام عن هذا السؤال بالنفي ،ولك ّنني كنت يف الغالب
أقرن هذه اإلجابة بإظهار األسف من أ ّن املبالغة يف تصوير املشاعر اإلسالم ّية عىل
خالف ما هي عليه ،هي التي تثري أمثال هذه التساؤالت؟ ولكنني يف الوقت نفسه
نص تقدّ سه ماليني النفوس .وهناك من املسلمني من
ال أنكر خطورة البحث يف ّ
يعتقد بحرمة حتى ملس هذا القرآن لغري املسلمني ،فام ظ ّنك بقراءته وتفسريه؟! إال
أ ّن هذا ليس رأي أكرث املسلمني .وعىل الرغم من أ ّن هناك بعض من مييل إىل عدم
االهتامم والتفاعل مع دراسة غري املسلم يف القرآن؛ لعدم ارتباطه به ،أو لضعفه ،أو
الفطري به ،إال أ ّن هناك من ير ّحب مبا يكتبه العلامء من غري املسلمني
عدم وعيه
ّ
يف هذا املجال .ومن جهة أخرى هناك علامء من غري املسلمني جهدوا يف أن يكتبوا
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عن القرآن بشكل ال يجرح مشاعر املسلمني ،وال ينتهك مق ّدساتهم الدينية .وهناك
من بارش العمل بتص ّورٍ ،مفاده :إ ّن هذه املالحظات ال مجال لها يف دائرة البحث
العلمي.
ّ
وهناك اختالف يف الشخص ّيات واالنتامءات املذهب ّية واأليديولوج ّية ،واألساليب
العلم ّية يف كال االتجاهني .وقد عمدت إىل إدراج األساليب واآلراء املتواترة يف
تضاعيف دائرة املعارف القرآنيّة ،إال أنّني بارشت هذا املرشوع وأنا عىل يقني من
أ ّن العلامء ـ من املسلمني وغري املسلمني ـ لن يُجمعوا عىل املوافقة عىل هذا النهج.
وهناك من املسلمني من فضّ ل عدم املشاركة يف هذا املرشوع مخافة أ ّن املساهمة
يف دائرة املعارف القرآن ّية قد يع ّرضه للتهمة وسوء الظن أو الشبهة .وهناك من غري
املسلمني من أحجم عن املشاركة معنا للسبب ذاته .ومع ذلك ،فإ ّن هذه املوارد
مل تخرج عن دائرة االستثناءات .فإ ّن أكرث العلامء الذين متّت دعوتهم إىل اإلسهام،
قبلوا الدعوة بكل رغبة ورسور ،مبدين فرحتهم برؤية موسوعة مرجع ّية تسهم يف
تق ّدم واستمرار األبحاث والدراسات القرآن ّية.
فيام ييل مجموعة املالحظات املنهج ّية والبنيو ّية يف املوسوعة
 .1شبهة مك اوليف بشأن تش ّتت املوضوعات القرآن ّية :ذكرت املؤلّفة يف
املقدمة عشق املسلمني للقرآن وتكرميهم له وبعض املعلومات بشأن البنية
حجم
الظاهريّة للقرآن وعدد السور واآليات ،كام أ ّن القرآن الكريم يُع ّد أصغر ً
البوذي وإنجيل سانسكريت
باملقارنة مع كتب الديانات األخرى -ككتاب القانون
ّ
الصيني ،حتی بالنسبة إىل العهدين.-
واإلنجيل
ّ
ث ّم تقول الدكتورة مك أوليف يف مق ّدمة موسوعة القرآن -اليدن -بشأن رضورة
كتابة هذه املوسوعة-اآليت« :إ ّن محتوی القرآن ومطالبه متن ّوعة ومل يتم تصنيفها،
وكذلك فإنّه ليس مرتّبًا كام يری ذلك الذّهن الحديث الذي يتطلّب ال ّنظام .وعلی
تختص باملعلومات املرتبطة باإلله ّيات والعقائد أو
سبيل املثال ،فإنّك ال تجد سورة ّ
تختص بخصائص ال ّدعاء يف الصالة،
بالقوانني الشّ خص ّية واالجتامع ّية ،أو تری سورة ّ
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أو قصص األنبياء ،أو إنذارات يوم القيامة ،أو خصائص الج ّنة والنار ،أو املواجهات
الجدل ّية مع أصحاب األديان األُخری .بل إنّك تجد جميع هذه املطالب وكث ًريا من
السور املختلفة»[[[.
املوضوعات األخری التي يزخر بها القرآن منترشة يف ّ
ويف الجواب عن شبهة مك أوليف بشأن تشتّت املوضوعات القرآن ّية ،نقول:
اإللهي
موحی من الله تعالی وليس كتابًا برشيًّا ،ولغة هذا املنت
كتاب
إ ّن القرآن ٌ
ّ
ً
الوحيا ّين تختلف عن لغة البرش ،وألجل فهمه يجب فهم خصائص لغة الدين.
إ ّن فهم نظم القرآن وكيفيّة ارتباط معاين اآليات يعتمد علی فهم بعض املباين
اإللهي.
والظرائف واللطائف املتعلّقة بالكالم
ّ
بكل موضوع يف إطار
وإ ّن األُسلوب البيا ّين للقرآن يكون من خالل االهتامم ّ
أوسع ،إطار يحيك عن مجموعة منسجمة ومرتبطة بذلك املوضوع ،وإ ّن عدم
السور القرآن ّية ،والقرآن
االهتامم بهذا األمر امله ّم يوحي لنا بوجود االضطراب يف ّ
الكريم مشحون بهذا األسلوب[[[ .فی حني أ ّن ُاألسلوب املتداول عند الناس يف بيان
خاص ،وبيان جزئ ّياته وتفصيلها؛
املطالب واملوضوعات هو الرتكيز علی موضوع ّ
ذلك أل ّن دائرة وعي اإلنسان محدودة ومق ّيدة بالزمان واملكان .وإذا تص ّدی
خاص .وبالطبع فإ ّن
معي ّ
للمطالب املتعلّقة بذلك املوضوع فإنّه يكون يف إطار ّ
البرشي وإنتاجه فعندها يجب أن تُطرح
القرآن الكريم لو كان من ترشّ حات الذهن
ّ
برشي متعارف ،وألجل هذا فإ ّن األُسلوب البيا ّين للقرآن له
فيه املباحث بأسلوب
ّ
نظم متفاوت مع النظم البيا ّين للنوع اإلنسا ّين ،ومن دون فهم مثل هذا االختالف
وااللتفات إليه فإ ّن هناك أحكا ًما غري صحيحة ستظهر تجاه القرآن ،ومن جملتها:
عدم النظم يف األسلوب البيا ّين القرآ ّين .ومثل هذه النسب إنّ ا تكون –عادة -للسبب
اآليت ،وهو :أ ّن اإلنسان يع ّد النظم املختلف عن نظمه يساوي عدم النظم.
منصة املايض والحال واملستقبل والظواهر
إ ّن البيان القرآ ّين يتح ّرك علی ّ
[1]- Mcauliffe, Jane Dammen Op. CitP.ii.

[[[-گلخانی امريخيز ،ايرج :چشماندازی بر سبك بيانی قرآن ،ال.ط ،قرآن در آينه پژوهش ،دفرت سوم ،ال.م ،نرش هستیمنا،
1380هـ.ش ،ص .88
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واملوضوعات املتع ّددة من ناحية الزمان واملكان ،ولك ّنها علی بساط الوجود ترتبط
فيام بينها ارتباطًا وثيقًا .ومتام منت القرآن يُظهر هذه الحقيقة ويب ّينها[[[.
ومن األُصول األساس ّية للتع ّرف علی معاين القرآن هو أ ّن القرآن شبك ٌة مرتابط ٌة
كل مفرد ٍة من هذه الشبكة يكون لها مع ًنی يف ارتباطها بأجزاء
مع بعضها ،حيث إ ّن ّ
اللغوي
وربا يكون معناها يف املنظومة مختلفًا مع املعنی
ّ
املنظومة ومجموعتهاّ ،
والعر ّيف لها ،أو هو يحتاج إىل التأويل ليكون موافقًا لها .وبحسب تعبري ايزوتسو،
فإنّه ليس فقط مطالب القرآن بل حتی كلامته مل تستعمل لوحدها ومنعزلة عن
غريها ،بل هي استُعملت بالعالقة القريبة مع غريها ،وأعطت معناها املحسوس
االرتباطي الذي متتلكه[[[.
وامللموس دقيقًا من مجموع ال ّنظام
ّ
رأسه
لقد ع ّد املرحوم ّ
العلمة الطباطبايئ مجموعة معارف القرآن مثل ٍ
هرم ُ
«التوحيد» .فهو يری أ ّن مجموعة املعارف اإللهيّة تفصيل للتوحيد ،والتوحيد
إجامل لهذا التفصيل ،ويذكر بهذا الصدد أ ّن اآليات القرآن ّية بهذه املعارف اإلله ّية
التفصيل ّية والحقائق الحقّة تعتمد علی حقيق ٍة واحد ٍة وهي أصل ،وبق ّية املعارف
غصونه وأوراقه ،وهذا األصل هو توحيد الله تعالی ،وهذا األصل -بجميع ما فيه
من إجامل-يتض ّمن جميع تفاصيل املعاين القرآنيّة وجزئيّاتها ،وبعبارة ا ُخری :فإ ّن
التّوحيد أصل إذا قمنا بترشيحه فإنّه يصري هذه التفاصيل ،وإذا جمعنا هذه
التفاصيل فإنّها تعود إىل أصلٍ ٍ
واحد[[[.
إ ّن وجود كثري من الحقائق -ومن جملتها مثل هذه الخصوص ّيات -يؤ ّدي إىل
ٍ
اختالفات بني لغة القرآن واللّغة البرشيّة ،ومن جملة هذه االختالفات
وجود
أنّه من املمكن من خالل نظر ٍة أ ّوليّ ٍة غري عميق ٍة أن يبدو ال ّنظم العجيب
[[[ -گلخانی امريخيز ،ايرج :چشماندازی بر سبك بيانی قرآن ،ال.ط ،قرآن در آينه پژوهش ،دفرت سوم ،ال.م ،نرش هستیمنا،
1380هـ.ش ،ص .97
[[[-ايزوتسو ،توشی هيكو :خدا وانسان در قرآن ،ترجمه :أحمد آرام ،ال.ط،تهران ،دفرت نرش فرهنگ اسالمی1368 ،هـ.ش ،ص
4؛ عباس هاممی ،پژوهش در تناسب آيات وسورههای قرآن ،قرآن در آينه پژوهش ،ص .81
[[[-الطباطبايئ ،محمدحسني :امليزان يف تفسري القرآن ،ال.ط ،قم ،دفرت انتشارات اسالمی1374 ،هـ.ش ،ج  ،10ص .139
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الهنديس واملعقّد ،والرتابط
لآليات وكأنّه نو ٌع من التّشتّت ،وأ ّن االرتباط
ّ
ظاهري.
واالنسجام يف معاين اآليات يف نظرة غري تحقيق ّية يبدو كأنّه عدم نظم
ّ
لب جميع
وعلی سبيل املثال ،عندما يكون التوحيد والصفات واألسامء اإلله ّية ّ
الساموي
حقائق كتاب الوجود وروحها ،وكذلك أصل وجذور جميع حقائق الكتاب
ّ
أخالقي (يتعلّق
البديهي عندما يبحث عن أصل
املنطبق علی حقائق الوجود ،فمن
ّ
ّ
يل (يتعلّق باألعامل الجوارحيّة) ،فإ ّن أسامء الله
باألعامل الجوانحيّة) أو أصل عم ّ
االجتامعي فمن ناحية
وصفاته ت ُذكر إىل جانبها ،أو أنّه إذا كان الحديث عن املجال
ّ
النظر إىل العالقة العميقة لهذه املسائل مع مجال املباحث التوحيديّة فإ ّن الكالم
االعتقادي املتناسب معه إىل جانبه.
ينج ّر إىل األصل
ّ
إ ّن من ال يكون له معرفة بروح حقائق الدين وتقارب طبقاته املختلفة لعلّه
يظ ّن أ ّن تفكيك البحوث االجتامعيّة عن مجال البحوث التوحيديّة واالعتقاديّة
وجعلها يف مجال ٍ
الظاهريّ ،إل أ ّن هذا
مستقل ومج ّزء يكون سب ًبا للنظم
ّ
واحد
ّ
متداول يف اللغة البرشيّة ،أ ّما بالنسبة إىل خالق
ً
الظاهري ميكن أن يكون
النظم
ّ
اللهوت إىل ال ّناسوت ينظر إىل
البرش الذي ينزل كالمه من العرش إىل الفرش ومن ّ
جميع العالقات الباطنيّة للحقائق بحسب الظاهر متفكّكة ومنفصمة ،وأ ّن كالمه
منطبق مع جميع العالقات التكوين ّية والحقيق ّية والباطن ّية.
ٌ
وإ ّن ارتباط اآليات واالنسجام بينها -مع أنّها استم ّرت بال ّنزول خالل  23سنة -يثري
اإلعجاب ،بل هو من وجوه إعجاز القرآنّ .إل أ ّن الوصول إىل وجوه اإلعجاز هذه يحتاج
إىل تع ّمقٍ  ،وال يكفي فيه نظرة سطح ّية عابرة .وألجل تبيني هذا االنسجام واالرتباط
الس َور
بني اآليات ميكن اإلشارة إىل قضيّة االرتباط بني معاين اآليات يف الجمل وداخل ّ
املوضوعي بينها ،ومن ث ّم رجوع بعض اآليات إىل البعض اآلخر وانعطافها
واالرتباط
ّ
فكل هذه
السياقّ .
علی بعضها ،وكذلك هدف ّية جميع اآليات وات ّصافها جمي ًعا بوحدة ّ
الخصائص تحيك ال ّنظم يف القرآن ،وتُع ّد من أبعاد إعجاز القرآن الكريم[[[.
[[[-انظر :بُستي ،أبو سليامن :ثالث رسائل يف إعجاز القرآن ،ال.ط ،القاهرة ،داراملعارف1968 ،م ،ص 27؛ القرطبي ،محمد بن
أحمد :الجامع ألحكام القرآن ،ال.ط ،تهران ،انتشارات نارصخرسو1364 ،هـ.ش ،ج  ،1ص .54
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يقول آية الله الخويئ« :إ ّن القرآن أُنزل لهداية البرش ،وسوقهم إىل
سعادتهم يف األُولی واألُخری ،وليس هو بكتاب تاريخ أو فقه ،أو أخالق ،أو ما يشبه
مستقل .وال ريب يف أ ّن أسلوبه هذا أقرب
ًّ
لكل من هذه الجهات بابًا
ذلك ليعقد ٍّ
األساليب إىل حصول النتيجة املقصودة ،فإ ّن القارئ لبعض سور القرآن ميكنه أن
وأقل كلفة ،فيتو ّجه نظره إىل املبدأ
يحيط بكثري من أغراضه وأهدافه يف أقرب وقت ّ
واملعاد ،ويطّلع علی أحوال املاضني فيعترب بهم ،ويستفيد من األخالق الفاضلة،
كل ذلك مع
واملعارف العالية ،ويتعلّم جان ًبا من أحكامه يف عباداته ومعامالتهّ .
حفظ نظام الكالم ،وتوفية حقوق البيان ،ورعاية مقتضی الحال .وهذه الفوائد ال
ميكن حصولها من القرآن إذا كان مب ّوبًا؛ أل ّن القارئ ال يحيط بأغراض القرآن ّإل حني
يت ّم تالوة القرآن جميعه»[[[.
وخالفًا للقرآن ،فإ ّن الكتب البرشيّة من ناحية سعة املوضوع هي محدودة
الخاصة ،وكذلك من ناحية الرتتيب والتصنيف والتفصيل
باملوضوع أو املوضوعات
ّ
لها أسلوب معروف؛ ذلك أل ّن اقتضاء املحدوديّة الحاكمة علی فكر املؤلّف من
كل فرع من فروع العلم من ناحية أخری ال يسمح بالتص ّدي
ناحية ،ومتايز مفاد ّ
ملوضوعات أُخری[[[ .أ ّما القرآن فإ ّن أسلوبه يجب أن يتوافق مع هدفه -وهو هداية
مم يتطلّب مزج املوضوعات مع اتصافها بكامل االرتباط واالنسجام.
اإلنسانّ ،-
وخالصة الكالم :فإ ّن ال ّنظم والهندسة العجيبني بني الحقائق القرآن ّية مع بعضها
ومع العالقات التكوينيّة لعوامل الوجود تؤ ّدي إىل منع النظرة السطحيّة عن إدراك
عمق تلك الحقائق.
يقول العالمة الجوادي اآلميل« :إ ّن جميع آيات القرآن التي يفوق عددها
ستة آالف آية منسجمة مع بعضها ،وهي مبنزلة كالم واحد؛ ذلك أل ّن القرآن
[[[-الخويئ ،أبوالقاسم :البيان يف تفسري القرآن ،ال.ط ،قم ،چاپ علمية1394 ،هـ.ش ،ص .93
[[[ -سعيدی روشن ،محمدباقر :تحليل زبان قرآن وروششناسی فهم آن ،ال.ط ،ال.م ،انتشارات پژوهشگاه فرهنگ وانديشه
اسالمی1383 ،هـ.ش ،ص.374
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حكيم ت ّم تفصيله»[[[.
نزل من مبدأ الحكمة ،وبعد اإلحكام وكونه
ً
الظاهري يف مجال
لقد ورد يف كلامت أهلالبيت- حول عدم التطابق
ّ
الباطني كامن
محتوی اآليات ومعانيها -مطالب دقيقة فيها إشارة إىل أ ّن االتصال
ّ
الظاهري لفقرات اآليات ،ومن جملتها ماروي عن اإلمام
خلف االنفصال والتفكّك
ّ
الباقر« :إ ّن اآلية يكون أ ّولها يف يشء وأوسطها يف يشء وآخرها يف يشء وهو
كالم متصل».
الخاصة وال ميكن قياسها
ال ريب يف أ ّن القرآن الكريم -يف املجموع -له لغته
ّ
خاصة .إ ّن مثل هذا االنسجام بني األلفاظ
باللغة الرائجة يف مجموعة برشيّة ّ
واملعاين ،استقالل املطالب وترابطها ،الوئام التا ّم يف مجموعة الكالم ،االستفادة من
األساليب املتن ّوعة ،واالحتواء علی املطالب واألرسار العجيبة يف عني بساطة اللغة
ووضوح البيان الذي هو الفصاحة والبالغة يُع ّد إعجازًا وفوق قدرة البرش[[[.
 .2دعوى ال ّتحقيق الدّ قيق التي جاءت يف مقدّ مة هذه املوسوعة:
إ ّن دعوى التحقيق الدقيق التي جاءت يف مق ّدمة هذه املوسوعة التنسجم مع
ما قام به الكت ّـاب يف بعض املقاالت؛ حيث عمد كلود جيليوت يف مقالته «تفسري
القرآن يف املرحلة القدمية»[[[ إىل اعتبار كتاب (حقائق التأويل يف متشابه التنزيل)
الطويس (م:
للس ّيد املرتىض (م406 :هـ .ق) من تفاسري املعتزلة ،كام ع ّرف الشيخ
ّ
مفسين شيعيّني معتزليّني،
460هـ ق) ،والشيخ
الطربيس (م548 :هـ ق) بوصفهام ّ
ّ
اإلسالمي يض ّم ثالثة ت ّيارات كالم ّية رئيسة ،وهي:
يف حني أنّه مل يلتفت إىل أ ّن العامل
ّ
اب أُ ْح ِك َم ْت آيَاتُ ُه ث ُ َّم ف ُِّصل َْت ِمن لَّ ُد ْن َح ِكيمٍ َخب ٍِريسورة هود ،اآلية 1؛جوادی آملی ،عبدالله :تفسري تسنيم ،ال.ط،
[[[ -كِتَ ٌ
ال.م ،نرش ارساء1385 ،هـ.ش ،ج  ،1ص .394
[[[ -هادوی تهرانی ،مهدی :مبانی كالمی اجتهاد در برداشت از قرآن كريم ،ال.ط ،قم ،مؤسسه فرهنگخانه خرد1377 ،هـ.ش،
ص .298
[[[ -دائرة معارف ليدن القرآنية ،م.س ،ج ،2ص 99ـ Exegesis of the Quran: Classical and Medieval, Claude( .124
.)Gilliot
94

موسوعة القرآن (ليدن) ـ مقاربات نقدية يف منهجيتها ومسارات تنفيذها ـ

األشعري.
الت ّيار الكالمي
ّ
الت ّيار الكالمي املعتز ّيل.
الشيعي.
الت ّيار الكالمي
ّ
وإ ّن التيّار الثالث وإن كان ال يتقاطع مع التيّار املعتزيل يف بعض املسائل من
كل ٍ
مستقل عن اآلخر ،وله خصائصه التي
ٌّ
واحد منهام ت ّيا ٌر
قبيل :العقالن ّية ،إال أ ّن ّ
مت ّيزه عنه؛ حيث يذهب الشيعة إىل استمرار النب ّوة يف اإلمامة ،خالفًا للمعتزلة
الذين ال يوافقون الشيعة يف هذه العقيدة الكالم ّية امله ّمة ،أو إ ّن املعتزلة يذهبون
الشيعي[[[.
إىل القول بـ (املنزلة بني املنزلتني) التي يرفضها الكالم
ّ
ويبدو أ ّن هذا الخطأ الذي ارتكبته دائرة معارف ليدن ناتج عن كتب من قبيل:
واملفسون) للدكتور الذهبي؛ إذ سبقهم يف توجيه هذه النسبة إىل السيد
(التفسري
ّ
املرتىض[[[ .يف حني ليس هناك من يشك يف كون السيد املرتىض من كبار علامء
الشيعة اإلمام ّية.
وكذلك يف ذات املقالة (التفسري) ذهب (آندرو ريبني) إىل القول بأ ّن تفسري أيب
الفتوح الرازي من أضخم التفاسري الروائيّة الشيعيّة! يف حني أ ّن أضخم التفاسري
ال ّروائ ّية الشيع ّية عبارة عن :تفسري العيايش ،والربهان للمح ّدث البحراين ،ونور
الثّقلني للعرويس الحويزي ،والصايف للفيض الكاشاين .وأ ّما تفسري أيب الفتوح ال ّرازي
فهو عبارة عن ترجم ٍة فارس ّي ٍة تقري ًبا لتفسري التبيان للشيخ الطويس (وبطبيعة
الحال فإنّه ال يخلو من بعض اإلضافات من قبل أيب الفتوح الرازي) ،وإ ّن أسلوب
هذين التفسريين اجتهادي ،وليس روائ ًيا محضً ا ،وهذا يتّضح من خالل أدىن تدقيقٍ
يف هذين التفسريين.
[[[ -ملزيد من االطالع حول مواقف الشيعة واملعتزلة واألشاعرة ،راجع الكتب الكالمية من قبيل:
أ .الحيل ،الحسن بن يوسف :رشح تجريد االعتقاد ،تحـ .إبراهيم الزنجاين ،ط  ،4قم ،منشورات شكورى1373 ،ه.ش.
ب .اإليجي ،عبد الرحمن :املواقف ،تحـ .عبد الرحمن عمرية ،ط  ،1بريوت ،دار الجيل1997 ،م.
[[[ -الذهبي ،محمد حسني :التفسري واملفرسون ،ط  ،2ال م ،دار الكتب الحديث1976 ،م ،ج ،1ص.404
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 .3األخطاء املنهج ّیة يف ال ّتعريف بال ّتفاسري:

[[[

أ .ذهب راترود ويالنت يف مقالته (تفسري القرآن يف املرحلة املعارصة)
ٍ
ألشخاص من قبيل:
االجتهادي
رص بالتّفسري
ّ
إىل القول بأ ّن التّفسري العقال ّين منح ٌ
الهندي (م1898 :م) ،ومحمد عبده (م1905 :م)؛ حيث ت ْج َم ُع
السيد أحمد خان
ّ
هذه التفاسري بني الحضارة والعلم الغرب ّيني وبني القرآن ،وامللفت أنّه ينسب يف
ذات املقالة كتاب (الهداية والعرفان يف تفسري القرآن بالقرآن) إىل مح ّمد أبو زيد
الهندي،
(1930م) .يف حني إ ّن هذا الكتاب ليس أليب زيد ،بل هو للسيد أحمد خان
ّ
فضل عن أ ّن هذا الكتاب يع ّد من التفاسري العلم ّية وليس العقل ّية ،مع اإلشارة إىل
ً
االجتهادي ،بل إ ّن مفردة (العقل) يف املسائل
يل ال ينحرص بالتفسري
ّ
أ ّن التّفسري العق ّ
التفسرييّة تستعمل يف معنيني:
العقل الربها ّين ،الذي يعمد إىل تفسري القرآن من خالل توظيف الرباهني
العقل ّية ،كام يف تفسري قوله –تعاىل  :-يَ ُد الله فَ ْو َق أَيْ ِديهِم [[[بااللتفات إىل
يل القائل باستحالة أن يكون لله جس ٌم ،فيت ّم تأويل (اليد) يف هذه
الربهان العق ّ
اآلية بالقدرة ،ويرصف النظر عن ظاهرها.
العقل الذي هو عبارة عن الق ّوة املدركة ،وق ّوة الفكر التي تدخل يف مختلف
أساليب العمليّة التفسرييّة؛ حيث يت ّم توظيف العقل للتدبّر وفهم اآليات وقرائنها
والجمع بينها ،واالستنباط منها ،واالجتهاد فيها.
النوع األخري هو الذي يسمى بالتفسري االجتهادي[[[.
املرصي 1848( :ـ
وعليه ،فإ ّن التفاسري العقل ّية ال تنحرص بتفسري محمد عبده
ّ
الهندي ( 1898ـ 1917م) ،بل إ ّن لهذا النوع من التفسري
1905م) ،والس ّيد أحمد خان
ّ
[[[ -دائرة معارف ليدن القرآنية ،م.س ،ج ،2ص.12
(Exegesis of the Quran: Early Modern and contemporary – Rotraud Wielandt).
[[[ -سورة الفتح ،اآلية .10
[[[ -ملزيد من االطالع ،انظر:اصفهانی ،محمدعلی رضایی :درسنامه روشها وگرایشهای تفسیر قرآن (منطق تفسیر قرآن) ،ال
ط ،ال م ،انتشارات مركز جهانی علوم اسالمی 1382 ،ش ،فصل :أسلوب التفسري العقيل واالجتهادي.
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والطربيس (م 548 :هـ ق).
الطويس
جذو ًرا تعود أللف سنة ،حيث بدأه الشيخ
ّ
ّ
نعم ،إ ّن تفسري الشيخ محمد عبده يحتوي عىل إبداعات ،منها :االهتامم بالنزعة
العلمي ،ودور العلوم الحديثة يف
االجتامع ّية يف التفسري ،وكذلك االهتامم باألسلوب
ّ
التفسري ،وهو واضح من خالل دراسة تفسري الجزء األخري من القرآن ،وكذلك تفسري
املنار لتلميذه محمد رشيد رضا.
ب .ذهب راترود ويالنت يف مقالته «تفسري القرآن يف املرحلة املعارصة» إىل
ازي (م 606 :هـ ق) ،وذلك من
القول بأ ّن التفسري
العلمي للقرآن قد بدأ بالفخر الر ّ
ّ
اآللويس (م1856 :م) يف كتابه (روح املعاين)،
خالل استخراج العلوم من القرآن ،ث ّم
ّ
والطنطاوي يف كتابه (الجواهر) .فهو هناك يعرتف بأ ّن التفسري العلمي للقرآن
ّ
يثبت إعجاز القرآن ،ويجعل من القرآن سال ًحا ماض ًّيا بيد املسلمني يف مواجهة
العلمي للقرآن قد بدأ منذ عرص الشيخ
الغرب ،ولك ّنه مل يلتفت إىل أ ّن هذا التفسري
ّ
الرئيس ابن سينا ( 370ـ 428هـ ق) ،وأنّه كان عىل نحو األساليب الثالثة اآلتية:
فهم خاطئ لقوله –تعاىل   :-ﭯ
استخراج العلوم من القرآن اعتام ًدا عىل ٍ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ[[[؛ إذ يُفهم من ظاهره أ ّن جميع العلوم

موجودة يف القرآن ،وهو النهج الذي سار عليه الغزايل (.[[[)505

تحميل النظريّات العلم ّية عىل القرآن الكريم ،وهو األسلوب الذي مال إليه
املرصي يف العديد من كتبه.
املغرمون بالعلوم الحديثة ،من أمثال :عبد الرزّاق نوفل
ّ
استخدام العلوم من القرآن الكريم ،وهو أسلوب صحيح ،وقد أراد بعضهم من
أمثال الشيخ محمد عبده سلوكه.
 .4اجرتار ال ُتهم التي و ّجهها املسترشقون للقرآن الكريم:
عىل ال ّرغم من أ ّن األسلوب السائد يف هذه املوسوعة يبتعد عن األبحاث
[[[ -سورة النحل ،اآلية .89
[[[ -انظر :الغزايل ،أبو حامد :إحياء علوم الدين ،ال ط ،بريوت ،دار املعرفة1402 ،ه ،ج ،1ص.289
97

السابقة للمسترشقني إىل ح ٍّد كبري ،إال أ ّن بعض ال ُكتّاب فيها ينسجون عىل ذات
املنوال الذي نسج عليه من سبقهم من املسترشقني ،فكانت مقاالتهم خالي ًة من
ٍ
جديد ،فهي تكرا ٌر ملا قاله مسترشقون سابقون ،وفيام ييل نشري إىل
أي إبدا ٍع
بعض النامذج من هذا النوع:
قال أندرو ريبني يف مدخل(هارون)« :لقد أخطأ القرآن يف اعتبار أ ّم عيىس 
أختًا لهارون يف قوله :يَا أُ ْخ َت َها ُرونَ ،[[[يف حني أ ّن هارون قد تويف قبل قرون
من والدة أ ّم عيىس ،وقد جاء يف الكتاب املق ّدس :كان لهارون اخت اسمها مريم،
وإنّها كانت تعيش يف عرص هارون وموىس وليس يف عرص عيىس»[[[.
لو أ ّن أندرو ريبني كان قد راجع تفاسري الشيعة والسنة امله ّمة ،ألدرك أ ّن هذه
العبارة التي وردت يف القرآن عىل لسان أعداء مريم ،إنّ ا هي من األمثال التي
كانت سائدة بني قومها .ويف الحديث عن النبي األكرم أنّه قال« :إ ّن هارون
كل من ُع َ
رف بالصالح»[[[ .إ ّن
رجل صال ًحا يف بني إرسائيل ،يُنسب إليه ّ
هذا كان ً
هذه الهفوة التي يرتكبها أندرو ريبني يف عدم فهم القرآن ،وعدم رجوعه إىل
التفاسري والروايات التفسرييّة تشكّل خلالً علم ًّيا لهذه املوسوعة يتح ّملها جميع
العاملني واملحقّقني واملرشفني عليها؛ إذ إنّها تحيك عن عدم متابعتهم واهتاممهم
بتحقيقات املسترشقني املتق ّدمني ،وردود املسلمني عليهم ،فكالم أندرو ريبني ليس
شيئًا جدي ًدا ،بل اجرتار ملا سبق أن ذكره املسسترشقون املتق ّدمون ،فإ ّن أ ّول من
ذكر هذه الشّ بهة هو شخص يدعى أدريان ريالند ( 1676ـ 1718م) ،وقد ر ّد عليه
بدوي (1988م) يف كتابه (دفاع
املسلمون مرا ًرا وتكرا ًرا ،ومن بينهم :عبد الرحمن
ّ
عن القرآن)[[[ .والعجيب أن نرى اجرتار هذه الشّ بهة يف هذه املوسوعة حتى بعد
[[[ -سورة مريم ،اآلية .28
[[[ -دائرة معارف ليدن القرآنيّة ،م.س ،ج ،1ص 1و.)Aoron – Andrew Rippin( 2
[[[ -الطربيس ،الفضل بن الحسن :مجمع البيان يف تفسري القرآن ،ط  ،5طهران ،املكتبة اإلسالمية1395 ،ه.ق،ج ،6ص412؛
الحويزي ،عبد عيل :تفسري نور الثقلني ،ط  ،2قم ،املطبعة العلم ّية1383 ،ه.ق ،ج ،3ص333؛ الشريازي ،نارص مكارم :األمثل يف
تفسري القرآن املنزل ،ال ط ،طهران ،دار الكتب اإلسالم ّية1364 ،ه.ش ،ج ،13ص.51
[[[ -انظر :بدوي ،عبد الرحمن :يف الدفاع عن القرآن ،ترجمة :كامل جاد الله ،ال ط ،ال م ،الدار العاملية للكتب والنرش ،ال ت ،ص.161
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مرور أربعة عرش عا ًما من صدور كتاب عبد الرحمن بدوي ،دون أن تت ّم اإلشارة
إىل اإلجابة عنها.
 .5التناقضات الدّ اخلية يف دائرة معارف ليدن القرآن ّية:
خاصة فيام يتعلق باملسائل
يجب يف ّ
كل كتاب ألّ يشتمل عىل أمو ٍر متناقض ٍةّ ،
التاريخ ّية التي تنسب إىل األديان والكتب السامويّة .ولك ّننا نشاهد مثل هذه
التناقضات أحيانًا يف دائرة معارف ليدن؛ وفق اآليت:
ـ نقل جوين بول يف مقالته «القرآن والحديث» مسائل يف تحريف القرآن ،منها
السيوطي أ ّن آية الرجم قد نزلت عىل النبي محمد ،ولك ّنها مل تدرج
ما جاء عن
ّ
يف القرآن.
ـ إ ّن كلمة (أمئّة) ت ّم استبدالها بـ (أ ّمة) .وينسب إىل الشيعة أنّهم يقولون بأ ّن
سورة األحزاب كانت يف األصل أطول من سورة البقرة ،ولك ّنها تع ّرضت للتغيري.
فسوا القراءات السبع للقرآن باستنباط الفتاوى الفقهية[[[.
ـ إ ّن الشيعة قد ّ
يف حني أ ّن يونباي عمد يف مقالته «التحريف» إىل نفي مسألة التحريف يف ذات
هذه املوسوعة.
إ ّن هذه الظاهرة تثبت:
يل يف دائرة معارف ليدن ،وهذه الحقيقة تضاعف من مسؤول ّية
ـ التناقض الداخ ّ
كل ما بوسعها من أجل الحيلولة دون
رئيسة التحقيق يف هذه املوسوعة؛ يك تبذل ّ
جمع البحوث املتناقضة يف موسوعة وكتاب واحد.
ـ إ ّن روايات التحريف قد رفضت مرا ًرا وتكرا ًرا وانتقدت من قبل الشيعة والس ّنة؛
وكل ما يخالف القرآن فهو ساقط عن االعتبار ،كام
أل ّن كث ًريا منها مخالف للقرآنّ ،
[[[ -دائرة معارف ليدن القرآن ّية ،م.س ،ج ،2ص376ـ .)Hadith and the Quran – G. H. A. Juynboll( 396
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إ ّن سند هذه الروايات مخدوش أيضً ا ،وإ ّن بعضها يشري إىل املوضوعات التفسرييّة
واختالف القراءات.
ـ وإ ّن من بني الذين ص ّنفوا الكتاب يف هذا املجال :سامحة آية الله
العظمىالسيد أبو القاسم الخويئ يف كتابه (البيان) ،وآية الله الشيخ محمد
هادي معرفة  مؤلّف كتاب (صيانة القرآن عن التحريف) ،والدكتور نجار
زادكان مؤلف كتاب(سالمة القرآن من التحريف) ،وقد أعيد طبع هذا الكتاب
األخري مع بعض اإلضافات.
ـ إ ّن مسألة زيادة أصل سورة األحزاب ،وكونها أطول من سورة البقرة نسبت
يف مصادر أهل الس ّنة إىل أُ ّيب بن كعب وعائشة[[[؛ فلامذا يعمد الكاتب إىل نسبة
هذه التهمة إىل الشيعة؟! هذا يف حني أنّنا أسلفنا أ ّن أصل هذه املسألة باطل وغري
صحيح من األساس؛ إذ يُجمع علامء الفريقني عىل رفض مسألة التحريف.
ـ إ ّن القراءات السبع للقرآن التي حكيت يف بعض الروايات ،مخدوشة عند
الشيعة من حيث السند والداللة[[[ .وحيث إنّها غري متواترة وال يثبت القرآن بها،
الرشعي .نعم ،هناك اهتامم بقراءة
دليل عىل استنباط الحكم
ال ميكن أن تشكّل ً
ّ
حفص عن عاصم لتطابقها الكبري مع القراءة املتواترة بني جمهور املسلمني ،وإ ّن
اإلسالمي طبقًا لهذه القراءة.
املصاحف الراهنة تطبع يف العامل
ّ
 .6عدم جمع كافّة املعلومات امله ّمة يف مجالٍ واح ٍد:
إ ّن مه ّمة دائرة املعارف أن تأيت بجميع املعلومات الرضوريّة حول موضوع ما
بشكل مخترص يغني القارئ عن الرجوع إىل الكتب األخرى ،إال أ ّن دائرة معارف
ليدن مل تقم بهذا األمر؛حيث جاء يف مقالة «فاطمة »للسيدة جني دمن ماك
[[[ -انظر :ابن حنبل ،أحمد :مسند أحمد بن حنبل ،ط  ،3بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب1415 ،ه.ق ،ج ،5ص132؛ السيوطي،
جالل الدين :اإلتقان يف علوم القرآن ،ط  ،1بريوت ،دار الكتاب العريب1424 ،ه.ق2003/م ،ج ،2ص.72
[[[ -انظر :الخويئ ،أبو القاسم :البيان يف تفسري القرآن ،ال ط ،قم ،املطبعة العلمية1394 ،ه.ق ،ص160؛ معرفت ،محمد هادي:
التمهيد يف علوم القرآن ،ال ط ،قم ،مؤسسة النرش اإلسالمي1417 ،ه.ق ،ج ،2ص 113وما بعدها؛ حجتي ،محمد باقر :پژوهيش
در تاریخ قرآن كریم ،ال ط،طهران ،دفرت نرش فرهنگ اسالمی1368 ،ش ،مبحث القراءات.
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مفسي القرآن يذهبون إىل نزول اآلية  61من سورة آل عمران (آية
أوليف أ ّن ّ
املباهلة) ،واآلية  33من سورة األحزاب (آية التطهري) يف السيدة فاطمة  ،ثم
الطربي أ ّن املراد من (أهل البيت) يف سورة األحزاب هم :محمد
نقلت عن تفسري
ّ
وفاطمة وعيل والحسن والحسني  ،ولكن ينقل عن عكرمة أ ّن املراد منه زوجات
ال ّنبي األكرم.[[[
يف حني قيل :إ ّن اآليات املتعلقة بالسيّدة فاطمة الزهراء  ترتواح بني  60آية
إىل  135آية[[[ .وبطبيعة الحال فإ ّن بعض هذه املوارد يف شأن نزول هذه اآليات
فست السيدة فاطمة عىل أنّها من مصاديقه ،أو
بحق فاطمة ،ويف بعضها ّ
املفسين
تأويلها ،أو بطنها ،أو تفسريها ،وإ ّن بعض اآليات موضع إجامع من قبل ّ
من الشيعة والس ّنة ،من ذلك سورة الكوثر[[[ ،وآيات النذر يف سورة اإلنسان
(الدهر)[[[.
وجدير بالذكر أ ّن هناك أكرث من  2400عنوان كتاب مؤلّف بشأن الس ّيدة
بحق
فاطمة الزهراء ،[[[وقد تح ّدث الكثري منها عن اآليات القرآن ّية التي نزلت ّ
الس ّيدة فاطمة.
التاث الضخم يف مصادر أهل الس ّنة والشيعة فيام
إ ّن عدم االلتفات إىل هذا ّ
خاصة
يتعلّق باآليات املرتبطة بالسيّدة فاطمة الزهراء ،ال ميكن التّسامح معه ّ
أنّه من ِقبل مؤلّفة بوزن رئيسة فريق املحقّقني يف دائرة معارف ليدن القرآن ّية ،وقد
يعمد بعضهم من أجل ذلك إىل اتّهامها بقلّة املعرفة.
[[[ -دائرة معارف ليدن القرآنية ،م.س ،ج ،2ص192ـ.)Fatima – Jane Dammen Mc Auliffe(193
[[[ -انظر :مؤيد ،عيل حيدر :فضائل فاطمة يف الذكر الحكيم ،ال ط ،قم ،مکتبة الحیدریة1422،ه.ق؛ الحلو ،محمد عيل:ما نزل
من القرآن يف شأن فاطمة ،ط  ،1ال م ،ال د1421 ،ه.ق2000/م؛ الشريازي ،صادق :فاطمة الزهراء يف القرآن ،ط  ،4ال م ،هيئة
محمد األمني1421 ،ه.ق2000/م ،وغريها من الكتب.
[[[ -انظر :الرازي ،محمد بن عمر :مفاتیح الغیب (التفسیر الکبیر) ،ال ط ،بیروت ،داراحیاء الرتاث العريب 1420 ،هـ.ق ،ج ،32
ص128؛الطباطبايئ ،محمد حسني :امليزان يف تفسري القرآن ،ال ط ،قم ،مؤسسة إسامعيليان1393،ه.ق ،ج ،20ص.369
[[[ -انظر :الطباطبايئ ،تفسري امليزان ،م.س ،ج ،20ص119؛ مكارم الشريازي ،تفسري املثل ،م.س ،ج ،19ص243؛ الحويزي ،نور
الثقلني ،م.س ،ج ،5ص.486
[[[-خوئيني ،اسامعيل انصاري :فاطمه در آئينه كتاب ،ال ط ،قم ،انتشارات الهادی1417 ،ق.
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كامل عن اآلراء يف خصوص
ويجب عىل كاتب دائرة املعارف أن يق ّدم تقري ًرا ً
كل موضوع من املواضيع ،وإذا نقل موقف شخص يجب أن ينقل إىل جانبه موقف
املخالف له .وفيام يتعلق باملثال املذكور عندما ينقل حديث عكرمة ،كان يجب أن
خاصة وأ ّن كبار علامء علم الرجال من أهل الس ّنة
يشار إىل ضعفه وضعف راويهّ ،
والشيعة قد ض ّعفوا عكرمة وع ّدوه من الخوارج[[[ .وهناك من وث ّق عكرمة ،ولك ّنه
مع ذلك شكّك يف إسناد هذه الرواية له[[[ .ويجب عليه أيضً ا اإلشارة إىل ضعف
خاصة)[[[؛ إذ إ ّن آية التطهري -كام
داللة الحديث القائل( :نزلت يف نساء النبيّ 
تدل علی الطهارة من جميع أنواع الذنوب ،أي :إنها ّ
أشار بعض املفرسينّ -
تدل
عىل عصمة أهل البيت .[[[وهذا ال ميكن أن يص ّدق عىل جميع نساء النبي
الاليت نزلت اآليات  4ـ  6من سورة التحريم يف مطالبته ّن بالتوبة[[[.
 .7نقل اإلرسائیلیات دون نقدها:
من باب املثال؛ قال كرنليا شاك يف مدخل (آدم وح ّواء) يف مسألة خلق آدم
وح ّواء« :إ ّن القرآن يقول :يا بني آدم! إ ّن الله خلقكم من نفس واحدة [آدم]،
وخلق منها زوجها؛ أي :إ ّن الله -تعاىل -قد خلق ح ّواء من أسفل أضالع آدم أو من
جانبه األيرس»[[[ .ويف ذلك يشري الكاتب إىل قوله -تعاىل  :-ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ.[[[
ـ ليس يف هذه اآلية وال يف غريها من آيات القرآن ما يرصح بخلق حواء من
[[[ -انظر :الذهبي ،محمد حسني :ميزان االعتدال ،ال ط ،بیروت ،دار الفکر1999 ،م 1420 /ق ،ج ،3ص96 - 93؛ التسرتي،
محمد تقي :قاموس الرجال ،ال ط ،طهران ،ال د ،ال ت ،ج ،6ص .327الخوارج :هم أعداء عيل(عليه السالم) وأهل البيت.
[[[ -انظر :الذهبي ،التفسري واملفرسون ،م.س ،ج ،1ص 348ـ .361
[[[ -الطربي ،محمد بن جرير :جامع البیان عن تاویل آي القرآن ،ال ط ،بريوت ،دار الفكر1408 ،ه.ق ،ج ،12ص.8
[[[ -الطباطبايئ ،تفسري امليزان ،م.س ،ج ،16ص 310ـ .311
[[[ -البخاري ،محمد بن إسامعيل :صحيح البخاري ،ال ط ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب1400 ،ه.ق ،ج ،3ص ،314ح4914
و.4915
[[[ -دائرة معارف ليدن القرآن ّية ،م.س ،ج ،1ص 22ـ .Adam and Eve – Cornelia Schock 26
[[[ -سورة النساء ،اآلية .1
102

موسوعة القرآن (ليدن) ـ مقاربات نقدية يف منهجيتها ومسارات تنفيذها ـ

الضلع األيرس آلدم؛ من هنا فإ ّن نسبة هذا القول إىل القرآن الكريم مخالف لألمانة
يف نقل املطالب.
ـ جاء يف التوراة« :فَأَ ْوقَ َع ال َّر ُّب ا ِإلل ُه ُسبَاتًا َع َل آ َد َم فَ َنا َم ،فَأَ َخ َذ َو ِ
اح َد ًة ِم ْن
أَضْ الَ ِع ِه َو َمألَ َمكَانَ َها لَ ْح ًمَ .وبَ َنى ال َّر ُّب ا ِإلل ُه الضِّ لْ َع الَّ ِتي أَ َخ َذ َها ِم ْن آ َد َم ا ْم َرأَ ًة
هذ ِه اآل َن َعظْ ٌم ِم ْن ِعظَا ِمي َولَ ْح ٌم ِم ْن لَ ْح ِميِ .
ض َها إِ َل آ َد َم .فَق ََال آ َد ُمِ :
هذ ِه
َوأَ ْح َ َ
تُ ْد َعى ا ْم َرأَ ًة ألَنَّ َها ِمنِ ا ْم ِر ٍء أُ ِخ َذتْ »[[[.
إذًا ،فهذه إمنا هي من قصص الكتاب املق ّدس التي علقت يف ذهن (كرنليا شاك)
وقد عمدت إىل إسقاطها يف مقالتها عىل القرآن الكريم .ولو أ ّن الكاتب نظر يف
تفاسري املسلمني بشأن آيات خلق آدم ،ملا سقط يف مثل هذه الهفوة؛ فإن العالمة
رصح بهذه الحقيقة يف امليزان ،ورفض أن تكون الرواية التي نقلت
الطباطبايئ قد ّ
هذا اليشء صحيحة ،وقال بأنها ذات جذور إرسائيلية[[[.
 .8نسبة بعض األمور غري الالئقة إىل األنبياء:
من قبيل ما جاء يف مدخل (إبراهيم) ،حيث يع ّد آزر أبًا إلبراهيم ،كام يت ّم
قصة الطيور معرتضً ا عىل الله .ويف ذات املدخل ينسب الرشك
التعريف بإبراهيم يف ّ
النبي األكرم وآبائه .
وعبادة األصنام إىل أجداد ّ
[[[

وخاصة يف مجمع البيان وامليزان واألمثل وغريها من
مفسي القرآن ـ ّ
هذا يف حني أ ّن ّ
املتخصصة بتنزيه األنبياء ،قد أشاروا إىل هذه املسائل يف تفسري اآليات  113ـ
املصادر
ّ
 114من سورة التوبة ،واآلية  4من سورة املمتحنة ،واآلية  47من سورة مريم ،واآلية 86
النبي إبراهيم،
من سورة الشعراء ،وقاموا بتأويلها أو نفيها ،وبيّنوا أ ّن آزر إمنا هو ع ّم ّ
وإ ّن الحديث املنسوب إىل النبي موضوع  ،وإ ّن هناك الكثري من الشواهد التي تثبت
النبي وأجداده .
إميان آباء ّ
[[[

[[[ -الكتاب املقدس ،سفر التکوین ،اإلصحاح  ،2اآلية .24 - 22
[[[ -الطباطبايئ ،تفسري امليزان ،م.س ،ج ،1ص.147
[[[ -دائرة معارف ليدن القرآن ّية ،م.س ،ج ،1ص.)Abraham – Reuven Firestone( 7
[[[ .انظر :مكارم الشريازي ،تفسري األمثل ،م.س ،ج ،8ص 157ـ .159
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املتخصصني يف دراسة القرآن:
 .9عدم توظیف
ّ
إ ّن توظيف مختلف املؤلفني من كافة أنحاء العامل يع ّد من النقاط اإليجابية
لهذه املوسوعة .ولكن هناك حال ًّيا يف الرشق األوسط ـ أي :يف مرص ولبنان والعراق
واملتخصصني يف الشأن القرآين ،وإ ّن
وإيران وباكستان وغريها ـ كثري من الباحثني
ّ
موسعة يف
بعضهم قد الّف عرشات املجلّدات يف تفسري القرآن ،أو إ ّن لهم كتابات ّ
علوم القرآن ،إال إ ّن أصحاب دائرة معارف ليدن القرآن ّية مل يطرقوا أبواب هؤالء
مثل -السادة محمد عيل أمري مع ّزي ،ومحسناملشهود لهم ،واختاروا من إيران ً
العلمي للقرآن واملحقّقني
ذاكري ،وهام غري معروفني حتّى عىل مستوى املجمع
ّ
املتخصصني يف إيران .يف حني هناك كثري من الباحثني املرموقني يف الشأن القرآين
ّ
يف إيران ،من أمثال :آية الله الشيخ مكارم الشريازي -صاحب تفسري األمثل ،-وآية
الله معرفة -صاحب التفسري األثري الجامع والتمهيد يف علوم القرآن ،-وعرشات
العلامء اآلخرين.
ومن طبيعة الحال أن يكون بعض الباحثني يف الشأن القرآ ّين يف البلدان اآلسيوية
غري متمكّنني من اللغة اإلنجليزيّة بشكل ٍكاملٍ  .ولكن ،ال ميكن تجاوز مكانتهم
العلميّة ومعرفتهم باملصادر األصليّة .عالوة عىل إمكان ترجمة أعاملهم ،كام ترجم
تفسري األمثل إىل لغات ح ّية ع ّدة.
وتجدر اإلشارة إىل أ ّن هذه املوسوعة قد استعانت ببعض الكتّاب السائرين عىل
خالف االتّجاه العام يف دراسة القرآن يف العامل املعارص ،بل هناك كثري من املالحظات
العلم ّية يف أفكارهم وأطروحاتهم اإلسالم ّية والقرآن ّية وقد نقدها املسلمون أنفسهم
ومل يوافقوا عليها ،من أمثال :نرص حامد أبو زيد ،ومحمد أركون.
فكان بإمكان رئيسة املحقّقني يف هذه املوسوعة أن تستعني إىل جانب هؤالء،
باملخالفني لهم ليعملوا عىل نقد مقاالتهم وآرائهم ،ونرش كافة األفكار يف موضع
تلفيقي؛ لتكتمل الصورة ،فتحافظ املوسوعة بذلك عىل حياديّتها
واحد أو عىل نحو
ّ
وتبتعد عن االنحياز لجانب دون آخر.
وهناك إشكاالتٌ جوهريّ ٌة أخرى عىل دائرة معارف ليدن القرآنية تناولتها أبحاث
املتخصصني والباحثني يف العامل اإلسالمي.
نخبة من
ّ
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املصادر واملراجع
املصادر واملراجع العرب ّية:
1.1القرآن الكريم.
2.2بُستي ،أبو سليامن :ثالث رسائل يف إعجاز القرآن ،ال ط ،القاهرة ،دار املعارف1968 ،م.
3.3الخويئ ،أبو القاسم :البيان يف تفسري القرآن ،ال.ط ،قم ،چاپ علمية1394 ،هـ.ش.
4.4الطباطبايئ ،محمدحسني :امليزان يف تفسري القرآن ،ال.ط ،قم ،دفرت انتشارات اسالمی،
1374ه.ش.
5.5مجمع البیان يف تفسیر القرآن ،أبو عيل الفضل بن الحسن الطربيس (أمین اإلسالم) ،طهران،
املكتبة االسالمیة ،ط الخامسة 1395 ،ق.
6.6مكارم الشريازي ،نارص :األمثل يف تفسري كتاب الله املنزل ،طهران ،دار الكتب االسالمیة،
1364ش 27 ،مجل ًدا.
7.7القرطبي ،محمد بن أحمد :الجامع ألحكام القرآن ،ال.ط ،تهران ،انتشارات نارصخرسو،
1364هـ.ش.
8.8نور الثقلین ،عبد عيل بن جمعة الحويزي العرويس ،قم ،املطبعة العلمیة ،الطبعة الثانیة،
 1383ق 5 ،أجزاء.
 9.ابن حنبل ،أحمد ،مسند أحمد ،دار احیاء الرتاث العريب ،الطبعة الثالثة ،بیروت.1415 ،
	 10.االتقان فی علوم القرآن ،العالمة جالل الدین عبدالرحمن السیوطي ،دارالكتاب العريب،
بیروت ،طبعة األولی 1424 ،ه 2003 ،م.
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1111احیاء العلوم (االحیاء) ،غزايل ،أبو حامد 1402 ،ق ،دار املعرفة ،بیروت ،أربع مجلدات.
1212اعالم القرآن ،عبد الحسني شبسرتي ،مركز انتشارات دفرت تبليغات اسالمى 1379 ،ش.
واملفسون ،محمد حسین الذهبى ،دار الكتب الحدیث ،ط الثانية1976 ،م.
1313التفسیر
ّ
مؤسسه النرش االسالمى1417 ،ق6 ،
1414التمهید ىف علوم القرآن ،محمد هادي معرفت ،قمّ ،
مجلدات.

1515الجواهريفتفسیر القرآن ،طنطاوى جوهري ،ال مكان ،دار الفكر 13 ،مجلد.
1616دائرة املعارف ،قاموس عام لكل فن ومطلب ،فؤاد افرام البستانی ،بیروت.1958 ،
1717دائرة املعارف القرآنیة اليدن ،رئیسة املح ّررین :جین دمن مک اولیف ،مکتبة بریل ،لیدن
ـ هولندیا.

1818سيد محمد عيل الحلو؛ فاطمه الزهراء ىف القرآن ،سيد صادق حسینی شريازي ،قم ،دلیل
ما1390 ،ش.
1919صحیح البخاريي ،محمد بن اسامعیل البخارى ،بیروت ،دار احیاء الرثاث العرىب 1400 ،ق.
2020طربي ،أبوجعفر محمد بن جریر ،جامع البیان عن تاویل آي القرآن (تفسیر الطربي)،
دارالفكر ،بیروت1408 ،ق.
2121الفخر الرازي ،ابو عبدالله محمد بن عمر ،مفاتیح الغیب (التفسیر الکبیر) ،داراحیاء الرتاث
العريب ،بیروت 1420 ،هـ  .ق.
2222فضائل فاطمه يف الذكر الحكيم ،شيخ عىل حيدر مؤيد؛ قم ،مکتبة الحیدریة1422،ق.
2323قاموس الرجال ،تسرتى ،محمد تقی ،تهران ،بالتا ،بالمک.
2424مصطلحات قرآنية ،صالح عضيمة ،الجامعة العاملية للعلوم اإلسالمية ،لندن.1994 ،
2525ميزان االعتدال ،الذهبى ،بیروت ،دارالفکر1999 ،م ـ 1420ق ـ 1378ش.
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2626قاموس القرآن ،السيد عيل أكرب القريش ،دار الكتب اإلسالمية 1378 ،ش.
2727القاموس القرآين ،حسن محمد موىس ،مطبعة خليل ابراهيم 1966 ،م ،مرص.

املراجع الفارس ّية:
1.1ايزوتسو ،توشی هيكو :خدا وانسان در قرآن ،ترجمه :أحمد آرام ،ال.ط،تهران ،دفرت نرش
فرهنگ اسالمی1368 ،هـ.ش.
2.2جوادی آملی ،عبدالله :تفسري تسنيم ،ال.ط ،ال.م ،نرش ارساء1385 ،هـ.ش.
3.3خراسانی ،علی؛ علوی مهر ،حسني :داراملعارفهای قرآنی ،هفده گفتار قرآنپژوهی ،ال.ط،
تهران ،وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی1388 ،هـ.ش.
4.4سعيدی روشن ،محمدباقر :تحليل زبان قرآن وروششناسی فهم آن ،ال.ط ،ال.م ،انتشارات
پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسالمی1383 ،هـ.ش.
5.5صادقی ،تقی :رويكرد خاورشناسان به قرآن ،ال.ط ،ال.م ،فرهنگگسرت1379 ،هـ.ش.
6.6گلخانی امريخيز ،ايرج :چشماندازی بر سبك بيانی قرآن ،ال.ط ،قرآن در آينه پژوهش ،دفرت
سوم ،ال.م ،نرش هستیمنا1380 ،هـ.ش.
7.7مركز فرهنگ ومعارف قرآن ،دائرة املعارف قرآن كريم ،بوستان كتاب ،ال.ط ،قم ،انتشارات
دفرت تبليغات اسالمی1382 ،هـ.ش.
8.8نويورث ،انجليكا ،هفت آسامن ،شامره  ،34تابستان 1383هـ.ش.
9.9هادوی تهرانی ،مهدی :مبانی كالمی اجتهاد در برداشت از قرآن كريم ،ال.ط ،قم ،مؤسسه
فرهنگخانه خرد1377 ،هـ.ش.
1010پژوهيش در تاریخ قرآن كریم ،سید محمد باقر حجتي ،تهران ،دفرت نرش فرهنگ اسالمی،
1368ش.
1111درآمدی بر تفسیر علمی قرآن ،دكرت محمد عيل رضایي االصفهاين ،انتشارات اسوه ،ط
األوىل ،عام .1375
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1212درسنامه روشها وگرایشهای تفسیر قرآن (منطق تفسیر قرآن) ،محمدعلی
رضاییاصفهانی ،انتشارات مركز جهانی علوم اسالمی 1382 ،ش.
1313فاطمه در آئينه كتاب ،اسامعيل انصاري زنجاين خوئيني ،قم ،انتشارات الهادی1417 ،ق.
1414فرهنگ نامه قرآىن ،گروه فرهنگ وادب بنياد پژوهشهاى اسالمي آستان قدس رضوي،
مشهد 1376 - 1372 ،ش.
1515کتاب مقدس ،انجمن کتاب مقدس ایران 1932 ،م ،تهران (يشتمل عىل التوراة واإلنجيل
وملحقاتهام).
1616لغت نامه قرآن كريم ،محمود عادل ،دفرت نرش فرهنگ اسالمى 1369 ،ش.
1717لغت نامه ،علی اكرب دهخدا ،تهران ،مؤسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران 1373 ،ش.

املراجع األجنب ّية:
1( Scholer, Marco 2004Post Enlightment Academic Study Of Th Quran EQ Vol. 4. Leiden
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هيئ�ة القرآن ُوبنيت�ه
دراسة ّ
نقدية آلراء أجنليكا نويفرت
Form and structure of the Quran
Critical study of opinions
Angelika Neuwirth
الشيخ محمود رسائب

[[[

خالصة املقال:
تتناول املقالة دراس ًة نقديّ ًة آلراء «أنجيلكا نويفرت» حول «هيئة القرآن
وبُنيته» ،وتع ّرضنا يف بداية املقال إىل املعامل والخلفيات الفكريّة ألنجليكا نويفرت،
السور متع ّددة
ث ّم تع ّرضنا لآلراء القرآن ّية لها ،ضمن العناوين اآلتية :تط ّور يف ّ
السور قد
السور القرآنيّة ،وتعترب أ ّن بعض ّ
املوضوعات :فهي تؤمن بتط ّور بنية ّ
صيغت مرات ع ّدة ،وكام هو تو ّجه أكرث املسترشقني تؤكّد «نويفرت» عىل اقتباس
السابقة .ومت ّيز بني نوعني من القرآن ،وهام :القرآن
السامويّة ّ
القرآن من الكتب ّ
الشفاهي ،والقرآن املد ّون ،واملنهج الذي اعتمدته هو منهج ال ّنقد األديب وال ّدراسة
نصا شعائريًّا ،ويف دراسة لها ت ُحاول أن تثبت أ ّن
البنيويّة لل ّن ّص القرآين .وترى القرآن ًّ
السور
القرآن جز ٌء من ّ
التاث األوريب كالكتاب املق ّدس ،وتحلّل نويفرت يف دراستها ّ
السورة.
بي ليك َّون ّ
املك ّية بهدف اكتشاف بنيتها التي استخدمها ال ّن ّ
ويف املقالة مورد ال ّنقد وهي« :هيئة القرآن وبُنيته» تناولنا مقالتها دراس ًة ونق ًدا؛
أ ّو ًل :من خالل عرض أبرز أفكارها يف هيئة القرآن وبنيته ،وثان ًيا :نقد املقالة.
وقسمنا ال ّنقد إىل ثالثة أقسام ،وهي :نقد املصادر ،نقد املنهج ،نقد املضمون.
ّ
متخصص يف الدراسات القرآنية وتفسري القرآن ومناهجه ،لبنان.
[[[ -باحث وأستاذ
ّ

كلامت رئيسة:
الهيئة والبنية ،القافية.

موضوع املقالة:
السورة
املقالة تناولت ّ
بالشح وال ّنقد فكرة بنية القرآن وتأليفه ،وتحدي ًدا ّ
باعتبارها الوحدة الرتكيب ّية األساس ّية للقرآن ،ولنظريّة نويفرت يف الرتكيب العا ّم
للسورة واألجزاء املك ّونة لها.
ّ

أ ّو ًل :تعريف بأنجيلكا نويفرت ()Angelika Neuwirth
أنجليكا نويفرت (باألملانية Angelika Neuwirth :) هي مستعربة أملانية ،ولدت
يف  4نوفمرب  1943يف نينبورغ يف أملانيا -معارصة .وهي من أشهر الباحثني األملان
واألوروبيني املعارصين يف ال ّدراسات القرآن ّية واإلسالم ّية .تجيد ٍ
لغات ع ّدة :العرب َّية،
السامية والعربية يف
اإلنجليزيَّة ،الفرنس َّية ،األملان َّية ،العربيَّة .وهي أستاذة ال ّدراسات ّ
السامية والعربية والفيلولوجي يف جامعات برلني
جامعة برلني الح ّرة ،درست ال ّدراسات ّ
وميونيخ وطهران ،عملت كأستاذ ومحارض يف عدد من الجامعات ،مثل :برلني وميونيخ
وبامربغ ،كام عملت كأستاذة زائرة يف بعض الجامعات مثل :جامعة عامن باألردن،
وجامعة عني شمس بالقاهرة .وترتكّز أبحاث «نويفرت» عىل القرآن ،تفسرياته ،واألدب
املتوسط ،ولها عدد من الكتابات وال ّدراسات
العريب الحديث يف رشق البحر األبيض
ّ
امله ّمة يف مجال القرآن ودراساته نذكر منها:
[[[

[[[

 القرآن ومناهج التفسري القرآين[[[ -املستعرب هو شخص يكون متأثر بالعرب من عدة نواحي إما لغوية أو اجتامعية أو اعتقادية واملستعرب غالبا يكون من
أصول غري عربية يعيش يف وسط عريب .ويسمى عند اإلسبان اإلسباين «.»Mozárabe
[[[ -لالطالع عىل مقاالت أنجليكا نوريث ميكن الرجوع اليها عرب الروابط اآلتية :رابط موقع ويكيبيديا باللغة اإلنجليزية
https://en.wikipedia.org/wiki/Angelika_Neuwirth:
رابط موقع أكادمييا http://www.academia-net.org/profil/prof-dr-angelika-neuwirth/1133978:
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كنص من العصور القدمية املتأخرة ،مقاربة أوروبية.
 القرآن ّDer Koran als Text der Spätantike: Ein europäischer Zugang, 2010
السور امل ّك ّية.
 دراسات حول تركيب ّScripture, Poetry, and the Making of a Community: Reading the
Qur’an as a Literary Text, 2014
 القرآن من حيث املضمون-تحقيقات تاريخيَّة وأدبيَّة يف البيئة األدبيَّةNeuwirth, Angelika; Sinai, Nicolai; Marx, Michael 2010. The Quran
in context: historical and literary investigations into the Quranic milieu.
Leiden: Brill. ISBN 9004176888

نصا أدب ًّيا
النص املق َّدس ،الشعر وصناعة املجتمع :قراءة القرآن بوصفه ًّ
 ّNeuwirth, Angelika 2014. Scripture, Poetry and the Makin of a
Community: Reading the Qur’an as a Literary Text. Oxford: OUP. ISBN
9780198701644.5 موقع القرآن يف الفضاء املعر ّيف للعصور القدميةLocation The Quran In The Epistemic Space Of LateAntiquity
وقد أرشفت «نويفرت» عىل مرشوع (كوربس كورانيكوم) Corpus Coranicum.
ومعناه (الجسم القرآين) وهو مرشوع بحثي من أكادميية برلني  -براندنبورغ للعلوم
والعلوم اإلنسانية نحو طبعة نقدية من القرآن .ويهدف هذا املرشوع إىل توثيق ال ّنص
القرآين من خالل مخطوطاته ،ومن خالل نقله مشافه ًة (القراءات) ،ويرمي إىل استقرا ٍء
شاملٍ لشهادات املخطوطات األوىل ،وكذلك للقراءات القرآن ّية التي تم حفظها والتي
التاث اإلسالمي .ومبا أ ّن نظام كتابة املخطوطات القرآن ّية القدمية يتيح -بسبب
وث ّقها ّ
خل ّوه من النقط واإلعجام -تع ّد ًدا يف الداللة ،فقد تم اختيار الفصل بني نتائج البحث
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الخاصة بالقراءات القرآن ّية .وعىل وفق ذلك فإ ّن التوثيق
يف املخطوطات ،ونتائج البحث
ّ
ال ّن ّص سوف يتّخذ شكل العرض املزدوج واملتوازي للطريقتني م ًعا .إضافة إىل تقدي ُم
ٍ
تفسريٍ
مستفيض يضع القرآن يف سياقات ظهوره التاريخي .وباآليت يكون التفسري املروم
نصاً نشأ بالتدريج
تاريخي (دياكرو ٍّين)
سيدرس القرآن من منظو ٍر
تعاقبي ،أي؛ باعتباره ّ
ٍّ
ٍّ
عرب عقدين من الزمان ،باحثًا عن التّط ّورات الشّ كل ّية واملضمون ّية واملفهوم ّية ،وكذلك
ٍ
إحاالت أو
ما طرأ عىل ال ّنصوص القرآنيّة األوىل من إعادة تأويلٍ أو تغيريٍ يف ال ّداللة عرب
ٍ
إضافات الحق ٍة .وهذا التفسري يعتمد عىل مقارب ٍة تنظر للسورة باعتبارها وحدةً ،وأ ّن
السور املك ّية عىل األقل -يف اتّفاقها الثّابت مع األمناط البنائ ّية املعهودة وأشكال الخطاب
ّ
املناسبة -هي وحداتٌ أدب ّي ٌة .ويعتمد هذا التفسري كذلك عىل استقرا ٍء واسعٍ للنصوص
املوازية ،يهوديّ ًة كانت أم مسيحيّ ًة[[[.

ثان ًيا :الخلفيات الفكرية ألنجيلكا نويفرت:

يتّضح من خالل قراءة مقالة «هيئة القرآن وبُنيته» ،باإلضافة إىل مقاالت وكتب
نصا من العصور الكالسيكية املتأخرة:
أخرى «لنويفرت» ككتاب «القرآن بوصفه ًّ
السور املكية» ،يتّضح أ ّن هذه الباحثة
قراءة أوروبية» أو «دراسات حول تركيب ّ
مل تحيد عن منهج املدرسة األملان ّية االسترشاق ّية ،التي وضعها املسترشق «تيودور
نولدكه» (1930م) يف كتابه «ملحوظات نقديّة حول الرتكيب واألسلوب يف القرآن»،
ﻣﺤﺪﺩ ًﺓ ﻣﺜﻞ ﺳﻮﺭﺓ ﻳﻮﺳﻒ ،ﺃﻭ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ،ﺃﻭ ﺳﻮﺭﺓ
فكث ًريا ما نجدها تختار ﺳﻮﺭ ًﺓ ّ
ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﻭﺗﻜﺘﺐ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻋﻰﻠﺷﺎﻛﻠﺔ ﻣﺎ ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻧﻮﻟﺪﻛﻪ.
ومن ال ّنامذج التي توضّ ح مدى تأث ّرها بل تب ّنيها آلراء نولدكه هو ما قالته يف
املقالة مورد ال ّدراسة تحت عنوان canonization and the problem of the
السورة كوحدة) وضمن مقال (form and
( [[[ Sura as uniteالتقديس ومشكلة ّ
 )structure of the Quranفاعتربت أ ّن املشكلة تكمن يف تقديس ترتيب وتأليف
السور واعتباره وحيان ًّيا.
ّ
[[[ -ملزيد من االطالع حول املرشوع :يراجع :سامر رشواين :مرشوع املوسوعة القرآنية Corpus Coranicum
[2]- Neuwrith, Form and structure…, E.Q. vol.2, pp., 246 – 247.
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تصب
أ ّما الخلفيّة الفكريّة واآلراء املسبقة للكاتبة ،فإ ّن كتابات إنجليكا نويفرت ّ
يف معظمها يف املنحى الذي ال يُؤمن باملصدريّة اإلله ّية للقرآن الكريم ،بل يرجع
القرآن الكريم إىل شخص النبي واملجتمع األ ّول من املؤمنني ،وهذا املنهج هو
ما يطلق عليه اسم «تاريخ ّية ال ّنص القرآين» ،وتعترب أ ّن القرآن تأث ّر يف صياغته
بالرتاث اليهودي واملسيحي.
ويف ال ّدراسات البحثيّة القرآنيّة يالحظ بأنّها كانت تسعى إىل ترسيخ نتائج بحثيّ ٍة
حول القرآن تتاميز بها عن بقية املسترشقني- ،حسب نظرها -أو مل تكن متعارفة
يف ال ّدراسات االسترشاقية ،مثل :إنّها تعترب أ ّن القرآن نشأ داخل الجامعة اإلسالم ّية،
أي من خالل الحوار بني النبي واملؤمنني ،فهذا الحوار أنتج ال ّن ّص القرآين ،بينام كان
السابقة ،...وأن
بي أو إىل الكتب املق ّدسة ّ
املسترشقون ينسبون القرآن إىل شخص ال ّن ّ
نصا إسالم ًّيا ،بل هو جز ٌء ال يتج ّزأ -يف رأيها -من الثّقافة القدمية
القرآن ليس فقط ًّ
املتأ ّخرة وال ّنقاش الذي كان محتد ًما بني ت ّياراتها املختلفة .فال ّن ّص القرآين عىل وفق
نتاج لثقافة العصور املتأخرة.
هذه الرؤية هو ٌ
السور قد صيغت مرات ع ّدة ،كام يف سورة ص؛
وتؤمن «نويفرت» بأ ّن بعض ّ
السورة قد خضعت ملر ٍ
اجعات عديد ٍة وقد متّت صياغتها ال أقل من
حيث تعترب أ ّن ّ
م ّرة واحدة ،فهي تعترب أ ّن صورة ابليس مل تكتمل فيها ،وترى يف سورة ص تط ّو ًرا
السجود آلدم وهذا يعني تط ّو ًرا يف وصول القرآن إىل
لفكرة ابليس ورفضه ّ
مرحلة التقنني ،إذ ما يزال يطلق عليه (قرآن) كام يف قوله  :ﭑﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ .[[[وتزعم نويفرت أ ّن الصورة مل تكتمل إال يف سورة البقرة .ففي هذه
نص متل ٍّو بني
املقالة تحاول نويفرت الربهنة عىل كيف ّية تح ّول ال ّن ّص القرآ ّين من ٍّ
نص مكتوب .فهي تريد أن تفصل بني مرحلتني للقرآن القرآن الشّ فوي
الجامعة إىل ٍّ
أي املنقول مشافهة ،والقرآن الكتبي أي املد ّون يف املصاحف.
مقتبس من التوراة واإلنجيل زعمت
ويف البحث نفسه ،ولتُأكّد أ ّن بعض القرآن
ٌ
[[[ -سورة ص ،اآلية .1
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أ ّن قوله تعاىل :ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ .[[[بأن املقصود
السورة من أمو ٍر مقتبس ٍة من الكتاب املق ّدس ،أ ّما
بـ (آيات الكتاب) هو ما ذكر يف ّ
(القرآن املبني) فهو القصص املكملة والتي ليس لها وجود يف الكتاب القدس.
فاعتربت «نويفرت» أن مصطلح (القرآن املبني) هو مك ّمل ،بينام (آيات الكتاب)
عب عن
مقتبس من الكتب األخرى ،يف حني أ ّن القرآن نفسه ويف ثالثة مواضع يُ ّ
الكتاب بأنّه مبني كقوله تعاىل  :ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ،[[[
فهي تحاول يف دراساتها إسقاط تص ّور العهدين عىل القرآن الكريم؛ ألنّها تعترب
املك تبلي ٌغ ملا سبق ،ولكن بلغ ٍة جديد ٍة ،تقول« :إ ّن القرآن
أ ّن القرآن يف بعده ّ
السور املكيّة ال يريد تقديم ٍ
جديد ،بل مينح ما سبق تبليغه لغ ًة جديدةً»[[[.
بحسب ّ
يف مقالة لها تحت عنوان :رؤيتا التاريخ واملستقبل اإلنساين :الوعود اإللهية
يف القرآن والكتاب املقدس[[[ ،تركّز نويفرت رؤيتها العا ّمة عن القرآن عىل أنّه
شــعائري ملقى منذ البداية ،ولذلك فهو يجمع بني التدوين الذي يفرتض
«نص
ّ
ّ
االنضباط ،والشّ فويّة التي تحيله إىل ٍ
نص متل ٍّوRecitation-Text ،
تقليد حي ،أو ٍّ
وتوضّ ح نويفرت يف بحث لها معنى الدراسة التاريخية للقرآن ،فتقول «إن الدراسة
التاريخية للقرآن تعني بحث القرآن يف فرتة نشأته أي قبل تدوينه ،ومن خالل
هذا النهج يتم توضيح اإلجابة عىل األسئلة املطروحة يف ذلك الوقت والتعامل
مع املعتقدات ال ّدين ّية لألديان األخرى التي تم قبولها جزئ ًّيا أو ت ّم التّفاوض عليها
وتعديلها جزئيًّا أو التي تم رفضها أيضً ا واستبدالها بأخرى»[[[ .وكنموذج عىل
[[[ -سورة الحجر ،اآلية .1
[[[ -سورة يوسف ،اآلية  .1وكذا يف اآلية الثانية من سوريت الشعراء والقصص.
[[[ -أنجليكا نويفريت .القرآن جز ٌء من أوروبا؟.
[4]- Two Views of History and Human Future: Qur’anic and Biblical Renderings of Divine Promises
نقل عن موقع املجلة:
ً .16-Journal of Quranic studies, vol. 5, issue 1, 2005, pp. 1
https://www.euppublishing.com/toc/jqs/1/5
[[[ -القط ،طارق :هل يعد القرآن جز ًءا من العصور القدمية املتأخرة ألوربا؟ قراءة يف االسترشاق اإلملاين ،مجلة كلية الرشيعة
والدراسات اإلسالمية ،مجلد ،35العدد 1439 ،2ه ،جامعة قطر ،ص .122
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شعائريّة القرآن الكريم والرتانيم املق ّدسة تعطي «نويفرت» منوذ ًجا ،وهو أجزاء
السور ،سورة العلق  :96اآليات،5-1 :
من سورة العلق فتقول :تبدأ واحدة من أقدم ّ
عىل الشكل اآليت:
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ .[[[فتعترب أ ّن هذه اآليات هي
آيات إنشاديّة ،مأخوذة من مصدر املزمور؛ لقد ظهر الخلق هنا بوصفه الحدث
احتفال به[[[.
ً
اإللهي األكرث
التاث األوريب كالكتاب املقدس[[[ :وأ ّن
كام أنّها تعترب أ ّن القرآن جز ٌء من ّ
نشأة القرآن هي «نتاج جد ٍل الهو ٍّيت مع الثّقافة أو الثّقافات التي ظهر فيها» .كام
نصا من العصور الكالسيك ّية املتأ ّخرة :قراءة (مقاربة)
يؤكّد كتابها «القرآن بوصفه ًّ
أوروبية» .فهي قراء ٌة نسقيّ ٌة تضع القرآن يف سياقه الذي نشأ فيه ،وتعني كلمة
الشق أوسط ّية للعصور الكالسيك ّية املتأ ّخرة .وبلغ ٍة أخرى إنّها
السياق هنا الثّقافة ّ
ّ
تاريخي،
كنص
كنص ينتمي إىل الرتاث اإلسالمي فحسب ،ولكن ٍّ
ال تنظر إىل القرآنٍّ ،
ٍّ
ووثيقة لتك ّون جامعة جديد ٍة يف فضاء تسوده أفكا ٌر مسيح ّي ٌة ويهوديّة وأفكا ٌر
فلسفيّ ٌة أخرى .وبتعبريها «كنص يشرتك فيه األورويب غري املسلم واملسلم».
بي
وتستنكر نويفرت ال ّنظرة التقليديّة األوروبيّة لل ّن ّص القرآين التي ترى أ ّن ال ّن ّ
محمد هو الطرف الفاعل الوحيد املسؤول عن نشاة القرآن وتشكيل األمة اإلسالمية،
معترب ًة أ ّن هذه ال ّنظرة أغفلت جان ًبا مهمًّ داخل ال ّن ّص القرآين ،وهو العالقة بني
املبلّغ والجامعة اإلسالم ّية األوىل ،وهذا ال ُبعد هو أكرب شهادة عىل التّط ّور الداخيل
للنص القرآين وعىل الظهور التدريجي للكتاب والجامعة املصاحبة له ،فالقرآن ال
[[[ -سورة العلق ،اآليات.5-1 :
نصا من نصوص العصور القدمية املتأخرة ،ترجمة بدري الحاكيمي ،مؤسسة مؤمنون
[[[ -انظر :نويفرت ،أنجليكا :القرآن بوصفه ً
بال حدود ،ص .10-9
[[[ -انظر :بوطيب ،رشيد« :آنجيليكا نويفريت والقرآن الكريم … آفاق القراءة وحدودها» ،وهي قراءة يف كتابها :القرآن بوصفه
نصاً من العصور الكالسيكية املتأخرة :قراءة أوروبية/https://ar.qantara.de .
115

يعب عن عرص
ميكن فهمه بوصفه ًّ
نصا ملؤلف واحد ،بل بوصفه نقاشً ا جامعيًا ّ
بي محمد.
ال ّن ّ
فالبحث يف ال ّدراسات القرآن ّية هو جز ٌء من البحث يف العصور القدمية املتأ ّخرة
التي يجب أن تأخذ يف عني االعتبار هذا الّرتاث اليهودي واملسيحي .وطاملا أ ّن
بالتاث اليهودي واملسيحي والتي تع ّد طبقًا لنويفرت إرث ًا
القرآن نشأ يف بيئ ٍة مليئ ٍة ّ
أوربيًّا ،فإ ّن القرآن جز ٌء من العصور القدمية املتأ ّخرة ألوروبا.
وإن قراءة القرآن بخلفيّة العصور القدمية املتأخرة يعني انتامء القرآن إىل
الثّقافة اليهوديّة واملسيح ّية التي تُعترب أوروب ّية[[[.
بي ليس وحده
والنتيجة التي ميكن فهمها من دراسات نويفرت املختلفة أ ّن ال ّن ّ
املسؤول عن تشكيل ال ّن ّص القرآين ،بل للجامعة األوىل التي كانت حوله دو ٌر يف
ذلك ،وحيث كانت لهم خلفياتٌ مسيح ّي ٌة ويهوديّ ٌة ،فقد انعكست داخل ال ّنص
القرآين ،فهي بهذه النتيجة ال تختلف عن غريها من املسترشقني يف ال ّنظر إىل برشيّة
بي والجامعة األوىل ،فهي
ال ّن ّص القرآين وإن كانت تعتربه ًّ
نصا حواريًّا وتفاعل ًّيا مع ال ّن ّ
أحادي الطّرف كام هو سائ ٌد يف ال ّنظرة الغرب ّية لل ّن ّص القرآين.
كنص
ال تنظر إليه ٍّ
ّ

مقالة نويفرت يف :هيئة القرآن و ُبنيته:

نتناول بالبحث مقالة «هيئة القرآن وبُنيته» دراس ًة ونق ًدا ،من خالل عرض أبرز
وسنقسم ال ّنقد
أفكارها يف هيئة القرآن وبنية القرآن الكريم ،ثم ال ّنقد واملناقشة،
ّ
إىل ثالثة أقسام :نقد املصادر ،نقد املنهج ،نقد املضمون.
أ ّوالً :محتوى املقال :وقد تض ّمنت املقالة أفكا ًرا ع ّدة ،ميكن تلخيصها بالنقاط
اآلتية:
 .1استفادت «نويفرت» من املنهجيّة املعتمدة عىل ال ّنقد األديب ونقد الشّ كل
النص
ونقد ال ّنوع وال ّنقد التّحريري ،وأبدت إرصا ًرا عىل املقصد األديب الكائن يف ّ
[[[ -القط ،طارق :هل يعد القرآن جز ًءا من العصور القدمية املتأخرة ألوربا؟ قراءة يف االسترشاق اإلملاين(،م.س) ،صص .124-122
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نفسه ،وعىل الباحث أن يدرس حقيقة تركيب القرآن بوصفها جز ًءا ذا مع ًنى من
للنص.
املقصد األديب العا ِّم ّ
السورة باعتبارها الوحدة الرتكيب ّية األساس ّية للقرآن ،فوفقًا
 .2ح ّددت نويفرت ّ
السور املكية -كنو ٍع أد ٍّيب تا ِّم الفرادة للقرآن .ويف
لها ،تعمل السورة
ّ
وخاصة ّالسور بأنّها سالسل تجميعٍ ٍ
آليات
دراساتها يف منتصف التسيعنيات ،تصف طوال ّ
منفصل ٍة ،وقد يكون حصل عندها تغيري يف املوقف نو ًعا ما بعد أن ق ّدم «زاهنسري»
رص أ ّن بعض املواضع يف سورة
حول وحدة ّ
السور الطوال ،ولكن رغم ذلك ما زالت ت ّ
البقرة حتى سورة يونس ،ليست ذات بني ٍة متّسق ٍة ،وإنّ ا نتيجة جمعٍ مل يتس ّن لنا
الوصول إىل إعادة تشكيل لها حتى اآلن[[[.
كل من طولها
السورة املفردة -من ناحية ٍّ
 .3اعتربت أنّه ميكن عن طريق تحليل ّ
الخاص املق ّدر لها -للباحث
وبِنيتها ومحتواها وشكلها األديب والتسلسل الزمني
ّ
السور األخرى ،ولذا يتو ّجب
الحديث أن يقف عىل األمناط املم ّيزة التي يط ّبقها عىل ّ
النص أدا ًة انعكاس ّي ًة لتحليلِ ذاته.
النص؛ أي استخدام ّ
النص من خالل ّ
علينا فهم ّ
 .4تصوير القرآن عىل أنّه صال ٌة طقوس ّي ٌة وتالو ٌة شعائريّ ٌة ،مشرية إىل القرآن
نصا ليتورج ًّيا[[[ .تتّجه «نويفرت» إىل رضورة فهم
باعتباره (ًّ )Rezitationstext
ٍ
مجلس
شعائري ُوضع بعناي ٍة لغرض التّالوة يف
كل
السور القرآنيّة عىل أنّها ٌّ
ٌّ
قصار ّ
ٍ
ٍ
كل
وحدات ّ
السور القرآن ّية باعتبارها
واحد .طب ًعا هذا التّو ّجه يف قبال من يرى أ ّن ّ
خاص ًة.
سور ٍة تشكّل وحد ًة ّ
للسور الذي ّأسسه نولدكه ( ،)Nöldekeفعمدت
 .5اتِّباعها التسلسل ال ّزمني ّ
ٍ
مجموعات ثالث :مبكرة
السور امل ّك ّية إىل
نويفرت إىل صوغ تحليلها بتقسيم ّ
ووسطى ومتأخرة .ثم اتّجهت إىل تحليل تقسيم اآلية ،وتراكيب القافية ،وتراكيب
[[[ -كالر ،ماريانا :مقاربات (نقد–نص ّية) لبنية السورة القرآنية :الجمع بني القراءتني التزامنية والتعاقبية لسورة البقرة ،ترجمة:
حسام صربي ،ومحمود نجاح ،ص.10
[[[ -الطقس أو الليتورج ّيا هو التعبري الحضاري والثقايف عن إميان جامعة ما ،يف زمن ما ،ولحدث ما.
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شامل
تسلسل زمنيًّا ً
ً
للسورة .حيث طرح ثيودور نولدكه
اآلية ،واملك ّونات ال ّداخليّة ّ
ألجزاء القرآن يف كتابه «تاريخ القرآن» عام 1860م .فيه 24 ،سورة مدن ّية ،والباقي
للسور امل ّك ّية من خالل التمييز بني ثالث فرت ٍ
ات متتالي ٍة
ً
ميك .ثم ق ّدم
تفصيل ّ
(مك ّية مبكرة ،مك ّية وسطى ،مك ّية متأ ّخرة) بنا ًء عىل امليزات األسلوب ّية واملحتوى.
القوي مع صو ٍر جريئ ٍة
السور يف الفرتة امل ّكيّة املبكرة بشكلها الشّ عري
ّ
وتتميّز ّ
وقوايف قصري ٍة وإيقاع ّي ٍة ،وكذلك عن طريق استهاللها بالقسم يف البداية .يف الفرتة
طول تدريج ًّيا ،وأصبح اسم الرحمن لله شائ ًعا .يف
امل ّك ّية الوسطى ،ازدادت اآليات ً
الفرتة امل ّك ّية املتأ ّخرة ،تصبح اآليات أطول ،ويسري اإلسلوب باتّجاه ال ّنرث أكرث ،وبالتايل
عام ،يبدو التسلسل ال ّزمني لسور نولدكه
يقرتب من أسلوب الفرتة املدنيّة .بشكلٍ ٍ
عىل الشكل اآليت:
الفــرة املكيــة املبكــرة ، 94 ، 90 ، 92 ، 105 ، 102 ، 107 ، 104 ، 108 ، 106 ، 111 ، 74 ، 96 :
، 100 ، 84 ، 53 ، 81 ، 82 ، 99 ، 101 ، 73 ، 85 ، 103 ، 95 ، 87 ، 68 ، 80 ، 91 ، 86 ، 97 ، 93
1 ، 114 ، 113 ، 109 ، 112 ، 55 ، 70 ، 56 ، 52 ، 51 ، 69 ، 83 ، 75 ، 89 ، 88 ، 78 ، 77 ، 79
الفــرة املكيــة الوســطى، 72 ، 43 ، 36 ، 38 ، 19 ، 15 ، 26 ، 20 ، 50 ، 44 ، 76 ، 71 ، 37 ، 54 :
18 ، 27 ، 17 ، 25 ، 21 ، 23 ، 67
الفــرة املكيــة املتأخــرة، 42 ، 31 ، 29 ، 39 ، 28 ، 40 ، 12 ، 14 ، 11 ، 30 ، 16 ، 45 ، 41 ، 32 :
13 ، 6 ، 46 ، 7 ، 35 ، 34 ، 10
الفــرة املدنيــة، 22 ، 58 ، 24 ،63 ، 33 ، 59 ، 65 ، 4 ، 57 ، 61 ، 3 ، 47 ، 8 ، 62 ، 64 ، 98 ، 2 :
5 ، 9 ، 49 ، 110 ، 60 ، 66 ، 48

 .6بالنسبة إىل تقسيم اآلية ،فإنّها ترى القافية وتركيب الجملة كأقفا ٍل ،يف
مفهوم تدعوه ( :)Reimpotenzيف بحثها حول تركيب القافية ،متيّزت نويفرت عن
ٍ
ٍ
مختلف كل ًّيا عن القافية الشّ عريّة
أسالفها يف التّعامل مع القافية القرآن ّية كيش ٍء
والسجع ،ووصلت إىل نتائج مه ّمة يف هذا املجال.
ّ
الخاصة بسور الفرتة املك ّية املبكرة إىل مثانني نو ًعا
 .7تص ِّنف نويفرت القوايف
ّ
املتوسطة ،ومثانٍ للفرتة املكية املتأخرة.
مختلفًا من القوايف ،وسبع عرشة قافية للفرتة ّ
 .8تتط ّرق نويفرت إىل الرتكيب العا ّم للسورة واألجزاء املكونة لها .وعىل الض ّد
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من النظرة التقليدية لنزول الوحي بض َع ٍ
آيات يف املرة الواحدة ،تفهم نويفرت
السور األطول قد ُوجدت كوحد ٍة تركيب ّي ٍة واحد ٍة؛ وبالتايل ال يكون طول
أنّه حتى ّ
الصدفة ،بل إ ّن ذلك يعكس عوامل املقاصد الرتكيب ّية .وتتمثّل املعايري
السورة وليد ّ
ّ
التي اقرتحتها لتحديد البنية والعنارص الرتكيبية فيام يأيت:
•القافية.
•بنية اآلية وطولها.
•السامت األسلوب ّية.
الخاصة.
•اللّغة
ّ
•تغري الصوت أو املوضوع.
أي من املعايري املذكورة باألعىل.
•الرتابط املمكن بني ٍّ
 .9تكمن الفكرة يف الوصول إىل مالحظ ٍة بواسطة دمج بعض تلك املعايري،
للسورة ،كام أنّه ال ميكن التّغايض عن أ ّن
املؤسسة ّ
وبذلك يتق ّدم تحليل األجزاء ّ
السورة الواحدة بل بني سو ٍر ع ّدة.
املقارنة ال يجب أن تقام داخل ّ
ثان ًيا:نقد املقالة:
 .1نقد املصادر :من األمور امله ّمة يف املقاالت العلم ّية هي املصادر التي يعتمد
عليها الباحث يف بحثه ،ومن البداهة مبكان أن تكون هذه املصادر ذات صل ٍة
بالبحث ،وذات قيم ٍة كونها مصادر أساسيّة ،وإ ّن تجاهل املصادر األساسيّة واالعتامد
ٍ
السائد يف أكرث ال ّدراسات
كتب
عىل مصادر ثانويّ ٍة أو ٍ
ومقاالت غري عرب ّي ٍة كام هو ّ
االسترشاق ّية يض ّعف البحث كام ال يخفى ويح ّرفه عن الوصول إىل مبتغاه.
وقد اعتمدت الكاتبة عىل نوعني من املصادر كام أوضحت يف بداية مقاالتها،
هام :املصادر األول ّية )preliminary( :واملصادر الثانويّة)Secondary( :
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ومن نقاط الضّ عف الواضحة يف دراسة أنجليكا يف «هيئة وبنية القرآن» أنّها
اقترصت عىل مصد ٍر ٍ
واحد من املصادر األصل ّية ،وذلك حسب املثبت يف الرتجمة
الفارس ّية للموسوعة ،وهو كتاب «التبيان» البن القيم الجوزية[[[ .وت ّم تصنيفه تحت
عنوان «املصدر األصيل» وباقي املصادر بعنوان «مصادر فرع ّية» .وكتاب «التبيان يف
أقسام القرآن» هو كتاب من كتب التفسري  ،ألّفه ابن قيم الجوزية ( 691هـ  751هـ)
يتناول فيه جميع املواضع التي ورد فيها القسم رصي ًحا أو ضم ًنا يف القران الكريم،
مبتدئًا باآليات وعرضها من آخر املصحف إىل أ ّوله مناقشً ا ومب ّي ًنا تفسري اآليات يف
السورة
السور القصرية التي تبتدئ بالقسم حتى نهايتها ،وموضّ ًحا عالقة القسم يف ّ
ّ
بالسورة نفسها وما ورد فيها من معانٍ .
القسم ّ
باملقسم عليه وجواب القسم ،وعالقة َ
املفسين واللّغويني يف اآليات املذكورة عند
وقد ض ّمن املؤلف كتابه هذا اختالفات ّ
القسم مر ّج ًحا بعض األوجه عىل بعض ،وقد يستطرد يف بعض اآليات فيخرج إىل معانٍ
َ
أخرى خارجة عن القسم .ومن الواضح أ ّن ما ص ّنفته من املصادر األصل ّية ال يرتبط
رش ببنية القرآن وهيئته وإن أشار أحيانًا إىل ذلك.
بشكلٍ مبا ٍ
ووقعت الكاتبة يف نفس إشكاليّة املصادر عندما تع ّرضت لبحث القافية يف
املقال أي فواصل اآلي ،ومل تستند عىل املصادر األصل ّية أيضً ا يف هذا املجال ،مع
التّنويه بأهم ّية كتاب «التبيان» يف بابه وأنّه مفي ٌد للبحث ،ولكن تجاهل باقي
ٍ
يصح من ال ّناحية العلم ّية تجاوز
ضعف
املصادر يؤ ّدي إىل
علمي يف املقالة .وال ّ
ٍّ
الكتب التي ألّفت يف مجال مناسبات اآليات كموسوعة «نظم الدرر يف تناسب
اآليات والسور» لربهان الدين البقاعي ،أو ما كتبه فيام بعد السيوطي أو غريهام.
وبغض ال ّنظر
بل قد طرح علم من علوم القرآن الكريم بعنوان «علم املناسبات»ّ ،
السور وعالقاتها مع بعضها
عن الرأي العلمي يف هذه املباحث فإ ّن مناسبات ّ
السورة الواحدة من
السورة أي روابطها داخل ّ
باإلضافة إىل مناسبات اآليات يف ّ
الصلة املبارشة بهئية القرآن الكريم وبنيته ،بل هناك من يذهب إىل
املباحث ذات ّ
أكرث من املناسبة إىل نظام القرآن الكريم كام هو رأي عبد الحميد الفراهي .فمن
[[[ -دائرة املعارف قرآن ،الرتجمة الفارسية ،ج ،3شكل وساختار قرآن ،انتشارات حكمت ،ص .555
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الواضح أ ّن عدم ال ّرجوع إىل هذه ال ّدراسات أو املصادر أ ّدى إىل خللٍ واض ٍح يف
توصلت إليها.
جسم املقالة ونتائجها التي ّ
ومن املصادر امله ّمة يف بحث «الفواصل القرآن ّية» كتاب إحكام الراي يف أحكام
اآلي «ابن الصائغ الحنفي» ،وقد أطلعنا عىل الكتاب جالل الدين السيوطي ،وميكن
السيوطي نقل يف كتابه اإلتقان خالصة كتاب ابن الصائغ[[[ .وهناك كتب
القول إ ّن ّ
ودراسات أخرى تتعلّق بعدد آي القرآن منها :كتاب «البيان يف عد آي القرآن» أبو
عمرو الداين ،وأرجوزة للشاطبي بعنوان« :ناظمة الزهر يف علم الفواصل» ،وكتاب:
«سعادة الدارين يف بيان وع ّد آي معجزة الثقلني» محمد بن عيل بن خلف الحسيني.
وإذا أضفنا ما كتبه العلامء حول الفواصل القرآنية يف ثنايا كتبهم سنصل إىل
عرشات األبحاث يف هذا املجال ،عىل سبيل املثال نذكر أيضً ا «معاين القرآن» للفراء
تغي ال ّنطم واختالفه ملناسبة الفواصل،
املتوىف سنة  207ه .ولعلّه أ ّول من فتح باب ُّ
وقد ذكر مناذج متع ّددة عىل ذلك .ويظهر من هذه النامذج أ ّن الف ّراء كان يعتقد
بغض ال ّنظر عن تسجيل
الصويت ّ
أ ّن اﻟﻘﺮآﻥ اﻟﻜﺮﻳﻢﻛﺄنّ ا ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻤﺪ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ا ّﻟﻨﺴﻖ ّ
الصويت وال ّنربة وما شاكل ذلك كانت
مالحظات عىل هذه ال ّدراسة ،ولكن ال ّنسق ّ
مطروح ًة من مئات السنني ،وهي مورد جدل بني العلامء ،فقد أنكر عىل سبيل
املثال ابن قتيبة بعض كلامت الف ّراء.
ونرى بحثًا تفصيل ًّيا للفرق بني الفواصل القرآنية واألسجاع عند الرماين يف رسالته
ولعل من أه ّم األبحاث حول الفاصلة القرآن ّية ما كتبه
«النكت يف إعجاز القرآن»ّ .
وبي الجامل املعنوي واللفظي
الزمخرشي يف كتابه «الكشاف يف تفسري القرآن» ّ
للفاصلة القرآنية[[[.
أما السيوطي فله كالم عن الفواصل يف كتبه املتع ّددة وهي« :التحبري يف علم
[[[ -انظر :السيوطي ،جالل الدين :اإلتقان يف علوم القرآن ،ط  ،1بريوت ،دار الكتاب العريب1424 ،ه.ق2003/م ،ج ،2ص 99
وما بعدها.
[[[ -انظر :املوارد التي ذكرها الزمخرشي يف هذا املجال نذكر منها :الكشاف ،ج ،1ص  .183وج ،2ص 39؛ انظر :محمد أبو موىس،
محمد :البالغة القرآنية يف تفسري الزمخرشي ،ط ،2مرص ،مكتبة وهبة ،1988 ،ص .368-367
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التفسري» و«معرتك األقران يف إعجاز القرآن» و«اإلتقان يف علوم القرآن» ،وإذا أضفنا
إىل هذه ال ّدراسات الكتب التي أهت ّمت مبباحث متشابه القرآن وبالتحديد علم
املتشابه اللّفظي من قبيل :متشابه القرآن :عيل بن حمزة الكسايئ .درة التنزيل
وغ ّرة التأويل :الخطيب اإلسكايف .والربهان يف توجيه متشابه القرآن :محمود بن
حمزة الكرماين .هداية املرتاب وغاية الحفاظ والطالب يف متشابه الكتاب :عيل بن
محمد السخاوي .مالك التأويل القاطع بذوي اإللحاد والتعطيل يف توجيه املتشابه
اللفظي من آي التنزيل :أحمد بن الزبري الغرناطي .كشف املعاين يف املتشابه من
املثاين :القايض بدر الدين بن جامعة .وغريها من الكتب يف هذا املجال ،وباإلضافة
إىل كتب املعارصىن.
كل هذه املصادر وال ّركون
والسؤال األ ّول املو ّجه إىل املقال :ملاذا ت ّم تجاهل ّ
ّ
إىل مصدر واحد ،وهو بنظرنا ال عالقة له مبورد البحث ،والذي هو بنية القرآن
والروابط املنطقية بني اآليات والفواصل القرآنية؟ نعم الكتاب أساس يف مباحث
«القسم» يف
«القسم يف القرآن» وهو جزء من املقالة ،فقد تع ّرضت الكاتبة لبحث
َ
املقال بعنوانOaths and oath clusters introductory and intra-textual( :
 :)sectionsوهذا العنوان ال ّ
شك أ ّن املصدر األصيل له هو كتاب التبيان البن القيم
الجوزية.
 .2نقد منهج املقالة:
أ .منهج ال ّنقد األديب :إ ّن املناهج التي أفرزتها ال ّدراسات االسترشاق ّية وباألخص
منهج ال ّنقد األديب الحديث ،ونظريّة «التناص»[[[ ،هي من املناهج امله ّمة يف مجال
البرشي يف هذه الحالة يشكّل
نقد وتحليل النصوص البرشيّة غري اإللهيّة ،فال ّن ّص
ّ
مجالً خص ًبا للمامرسة ال ّنقديّة يف ضوء املناهج الحديثة؛ أل ّن ظروف تشكّل ال ّن ّص
تسمح بهكذا نوع من ال ّدراسات ،فعىل سبيل املثال عندما نُعمل املنهج اللّساين
[[[ -فكرة التناص ،تعود إىل «كريستيفا» .يف كتابه «التحدي السميوطيقي» يقرر أن النص يشري إىل نصوص أخرى ،وهذه
الخاصية يطلق عليها« ،التناص» ،وهي فكرة «مقرتحة من قبل «جوليا كرستيفا» ،إنها تتضمن أن أي ملمح يف الخطاب يرتد
إىل نصوص أخرى».
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الحديث يف األمثال الشعبيّة -التي تختلف من بيئ ٍة إىل أخرى -سنجد أ ّن أمثال
فضل عن
املجتمع اللّبناين مثالً تختلف عن أمثال املجتمعات العرب ّية األخرى ً
املجتمعات غري العرب ّية .وعندما نتأ ّمل يف كيف ّية تشكّل مدلوالت هذه األمثال
حتم بنتائج صحيح ٍة ودقيق ٍة،
الشّ عب ّية بنا ًء عىل الخلف ّية االجتامع ّية ،فإنّنا سنخرج ً
فكم من مثلٍ أو عبارة أو لفظة أو جملة لها داللة إيجابيّة يف مجتمعٍ ما ،بينام هي
نفسها لها داللة سلب ّية يف مجتمع آخر ،فهناك اتّفاق يف دوا ٍل مع ّين ٍة بينام يكون
االختالف يف املدلوالت؛ وذلك ألنّه ال ميكن لل ّن ّص البرشي أن ينفك عن مؤثّرات
ساعدت أو أثرت يف تشكّله أيًّا كان هذا التّأث ّر.
أي منه ٍج أن يكون ال ّن ّص أو الع ّينة مورد ال ّدراسة
ومن ّ
الشوط البديه ّية لتطبيق ّ
معي ال ب ّد أن
قابل ًة لذلك ،ويف مورد بحثنا ليك نطبّق منهج ال ّنقد األديب عىل ٍّ
نص ّ
برشي ،ولكن عندما يكون البحث
نص
كأي ٍّ
ٍّ
يكون ال ّن ّص يقبل بطبعه هذا املنهج ّ
إلهي؛ أل ّن القرآن الكريم نزل بلفظه ومعناه عىل
عن ال ّن ّص القرآين فنحن أمام ٍّ
نص ٍّ
رسول الله كام يعتقد املسلمون أصحاب ال ّن ّص أنفسهم ،وهذا يعني أ ّن املنهج الذي
خاصة وأ ّن إعامل منهج
ينطبق عىل ال ّن ّص البرشي ال ينطبق عىل ال ّن ّص القرآين بتاتًاّ ،
قدي هو
ال ّنقد هو نوع من التحميل عىل ال ّن ّص ،فاإلشكال عىل املنهج األديب ال ّن ّ
ٌ
فلسفي معر ٌّيف ،مبعنى أ ّن طبيعة ال ّن ّص القرآين ال تسمح بذلك ،والدليل عندنا
إشكال
ٌّ
بي
عىل هذه التّفرقة بني القرآن وغريه من ال ّنصوص األخرى حتى نصوص ال ّن ّ
وأهل البيت هو اإلعجاز اللفظي والبياين للقرآن الكريم .طب ًعا هذا ال يعني أنّنا
الس ّنة ال ّنبويّة بهذا املنهج فهذا بحث آخر.
نوافق أو ال نوافق عىل دراسة ّ
والس ّنة املط ّهرة عىل أنّهام جز ٌء من ال ّنصوص األدب ّية
يصح ال ّنظر إىل القرآن ّ
ولذا ال ّ
املحضة ،بل ال ب ّد من مراعاة الوضع األصيل املق ّدس لكليهام ،بحيث ال نحكم وال نق ّيم
أيًا منهام باملقاييس األدب ّية ذات الوضع البرشي املحدود ،والتي ال ميكننا من خاللها
الحكم عىل ال ّن ّص القرآين ،نعم ميكن االستفادة من هذه اآلليات يف رشح وتفسري
وتحليل وإثبات إعجاز ال ّن ّص املق ّدس دون إصدار حكم وتقييم عليه.
123

ومن الخلط املنهجي والخطورة مبكان اعتبار دراسة ال ّن ّص القرآين ضمن الناتج
التاث اإلنساين أو ال ّنظر إليه كأحد إبداعات ال ّن ّص األديب اإلسالمي كام
البرشي ،أي ّ

نرى بالفعل يف دراسات بعض الباحثني املعارصين  ،فالصحيح أ ّن «ال ّدراسة األدبيّة
الشيف رضورة قصوى ،ولكن عىل أن يت ّم ذلك يف
بوي ّ
للقرآن الكريم والحديث ال ّن ّ
الخاص من حيث مراعاة وضعهام املق ّدس من حيث املصدر والصياغة ،وأن
سياقهام
ّ
السياق وتراعي
تكون ال ّدراسة من خالل منهج ومصطلحات تتّفق مع طبيعة هذا ّ
خصوصياته دون أن تخلط بينه وبني النتاج البرشي»  .تقول املسترشقة اإليطالية،
«لورافيشيا فتغلريي»« :ليس مثة أميا منط لهذا األسلوب (أي أسلوب القرآن) يف األدب
العريب الذي تحدر إلينا من العصور التي سبقته ،واألثر الذي يحدثه يف ال ّنفس البرشيّة
إمنا يت ّم من غري أميا عون عريض ،أو إضايف ،من خالل سموه السليقي ،إ ّن آياته كلّها عىل
مستوى واحد من البالغة عندما تعالج موضوعات ال بد أن تؤث ّر يف نفسها وجرسها،
كموضوع الوصايا والنواهي وما إليها» .
[[[

[[[

[[[

ب .نقد املنهج البنيوي يف دراسة القرآن :املنهج البنيوي باختصار هو ال ّنظر
يف التصميم الداخيل لألعامل األدب ّية مبا يشمله من عنارص رئيس ٍة تتض ّمن الكثري
رصا آ َخر .ويقوم مفهوم البنية
من ال ّرموز وال ّدالالت ،بحيث يتّبع ّ
كل عن ٍ
رص عن ً
( :)structureيف املنهج البنيوي يف ال ّنقد األديب عىل قضايا ع ّدة متّصلة بال ّنقد
األديب ،هي حسب بياجيه:
يل،
يل :فالبنية موجودة يف ّ
الوجود الك ّ
الكل ال يف األجزاء ،وكان هذا التّص ّور الك ّ
هو جوهر ال ّنظريّة البنيويّة.
التح ّول :أي الحركة ال ّداخل ّية للبنية ،التي تحفظ لها ثراءها داخل ال ّن ّص األديب،
دون حاجتها للعودة إىل عنارص خارج ّية.
[[[ -ومن هذه الدراسات نذكر اآليت  :األدب اإلسالمي سامته وأصوله  :محمد حسن بريغش ،األدب اإلسالمي وصلته بالحياة:
محمد الرابع الحسني الندوي ،األدب اإلسالمي بني النظرية والتطبيق :صابر عبد الدايم  ،خصائص القصة اإلسالمية :مأمون فريز
جرار وغريهم من النقاد والباحثني اإلسالميني.
[[[ -س ّيد عبد الرازق ،س ّيد :املنهج اإلسالمي يف النقد األديب ،ط ،1بريوت ،دار الفكر املعارص2002 ،م ،ص .45
[[[ -لورافيشيا ،فاغلريي :دفاع عن اإلسالم ،ترجمة :منري البعلبيك ،ال ط ،بريوت ،دار العلم ،1963 ،ص.56
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الذا ّيت :أي التناسق يف كيان البنية ،من خالل قوانني داخلية لها ،تنظّم حركتها
[[[
وتط ّورها ومن ّوها.
وقد حاول البنيويّون يف املنهج البنيوي يف النقد األديب التقليل من املعلومات
املتصلة باملؤلف ،والبيانات املحيطة به ،بحيث ال تصبح نقطة االرتكاز األساس ّية
يف دراسة األدب ،إنّ ا عىل الدراسة األدبية االنطالق من النص ذاته ،وبالنظر داخل
النص األديب فقط ،ينظر إىل النص األديب يف املنهج البنيوي يف النقد األديب عىل أنه
نص مغلق ،وهذا النص يتمتع بقيمة ذاتية ،وبالتايل هو مستقل بذاته متحرر من
التبعية الخارجية ،وهو يقوم عىل نظام من االنضباط ،يظهر من خالل ما تتميز به
يل[[[.
بنيته من نظام ك ّ
ويف مقالة لنويفرت[[[ بعنوان« :القرآن والتاريخ» :عالقة الجدل تحاول أن
تكتشف العالقة الحقيق ّية بني القرآن والتاريخ ،وتؤكّد أنّه ال ب ّد من دراسة القرآن
دراس ًة بنيويّ ًة ،أي من داخل النص ال من خارجه؛ يك نفهم حقيقة تط ّوره ،وتنتقد
املحاوالت االسترشاقية األخرى التي قام بها أمثال :وانسربا ،واللينغ ،ولوكسمربغ
وغريهم .وتؤكّد حصول تط ّور ما يف ال ّن ّص القرآين ،وأ ّن قرآن ما قبل التّدوين
وكل ما ميكننا فعله هو اكتشاف هذا التّط ّور من
يســتحيل علينا معرفة حقيقتهّ ،
بنية ال ّن ّص نفسه .كام تؤكّد أ ّن االختالف يتمركز اليوم حول القض ّية اآلتية :هل
كتاب كتب يف أزمانٍ الحق ٍة
القرآن ميثل حقيقة ما قاله النبي أمام مستمعيه؟ أم أنّه ٌ
انبثقت من بيئات الفرق اإلسالم ّية؟
وتعترب نويفرت أ ّن ال ّدراســة البنيويّة لل ّن ّص هي أفضل وســيلة ملعرفة تط ّوره.
[[[ -عبد الله أحمد جاد الكريم حسن" :البنية والبنيوية" ،نق ًل عن.www.alukah.net :
[[[ -سلطة النص وموت املؤلف.www.alukah.net ،
[[[ -مجلة الدراسات القرآنية  ،املجلد الخامس ،عدد  ،1عام 2003م ،ص Journal of Qur’anic Studies .16-1
Qur’an and History – a Disputed Relationship. Some Reflections on Qur’anic History and History in
:نقل عن موقع املجلة the Qur’an.Volume 5 Issue 1pp. 1–18 ،April, 2003.
ً https://www.euppublishing.com.
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وبهــذه الطريقة ميكن معرفة مرحلة ما قبل PREHISTORY OF QURANIC.
 TEXTأو.CANONISTION OF THE TEXT
ال يوجد دراسات نقدية بني املســلمني عن تاريخ ال ّن ّص القرآين وتط ّوره كام حدث
لتاريخ دراســة الكتاب املقدس يف أوروبا؛ إذ أ ّدت ال ّدراسات األوروب ّية ال ّنقديّة
للكتاب املق ّدس إىل نرش الفكر العلامين وتخفيف قبضة الكنيســة واحتكارها لفهم
ال ّن ّص التورايتّ واإلنجييل.
والسؤال كيف ميكن أن نحلّل أو أن ندرس القرآن بواسطة ال ّنظريات التّاريخية
ّ
الحديثة؟ وتقول :برأيي هناك علو ٌم عديد ٌة يجب أن نستخدمها ومنها :التاريخ
[[[
واللهوت وغريها؛ لدراسة القرآن ،عىل أنّه ضمن اإلرث الهلينستي
وعلم اآلثار ّ
واإلرث السائد يف الرشق األدىن .وال ّدراسة يجب أن تركّز عىل ال ّن ّص وليس عىل
ــص .وهذا االتّجاه هو عكس االت ّجاه الســائد الذي
األحداث التــي كانت خارج ال ّن ّ
يبحث عن أصول القــرآن خارج ال ّن ّص.
كام تعترب «نويفرت» أ ّن ال ّدراســة البنيويّة لل ّن ّص هي أفضل وســيلة ملعرفة
تط ّوره ،وما يرتبط ببحثا هي« :البنيويّة يف مجال ال ّنقد األديب» ،يرى املنهج البنيوي
كل منها
كل مك َّو ٌن من عنارص متامسك ٍة ،تتوقف هويّة ٍّ
أ ّن بنية العمل األد ّيب ٌّ
وفاعليّته عىل ما عداه ،وال ميكن أن يكون ما هو إال بفضل عالقاته مبا عداه ،هذا
الكل يعني أ ّن القصيدة عىل سبيل املثال ،ليست مجموع ًة من األبيات ،وإنّ ا
التّص ّور ّ ّ
هي بني ٌة كل ّي ٌة تركب ّي ٌة تتشكَّل من بنى جزئ ّية هي :اإليقاع ّية ،املعجم ّية ،الرتكب ّية،
[[[ -العرص الهلنستي فرتة يف التاريخ القديم كانت فيها الثقافة اليونانية تذخر بالكثري من مظاهر الحضارة يف ذلك الحني.
وقد بدأت بعد وفاة اإلسكندر األكرب عام  323ق.م ،واستمرت حوايل  200سنة يف اليونان وحوايل  300سنة يف الرشق األوسط.
ويستخدم اصطالح هيلينستية لتمييز هذه الفرتة عن الفرتة الهلينية وهي فرتة اإلغريقيني القدماء التي اعتربت أوج عبقرية
وعظمة الفكر والعلوم والفلسفة اإلغريقية يف ظل االمرباطورية األثينية.
وقد استحدث مصطلح هلنستية املؤرخ يوهان جوستاف دريزن يف منتصف القرن التاسع عرش ،صاغ املصطلح الهلنستي لإلشارة
إىل الفرتة التي انترشت فيها الثقافة اليونانية يف العامل غري اليوناين بعد غزو اإلسكندر يف عمله الكالسييك «Geschichte des
نقل عن/https://ar.wikipedia.org/wiki :
( »Hellenismusتاريخ الهلنستية)ً .
وما يدعيه هوالء أن الحضارة اإلسالمية (ال الدين اإلسالمي) مدينة للرتاث الهيليني ،وأن اإلبداع العلمي اإلسالمي هو صناعة
إغريقية استوردها املسلمون من دون أي إضافة.
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املجازيّة ،ال ّرمزيّة ،... ،يف تحكُّم ذايت ،تتعاضد ،ويف حركة تشكُّلٍ ت ُفيض إىل تشكّل
بني ٍة كلي ٍة تنطق بال ّداللة .يفيد هذا أ َّن ال َّنص نفسه ،بوصفه بني ًة كلي ًة تتشكُّل من
ٍ
بنيات جزئ ّي ٍة ،هو موضوع ال ّدراسة البنيوية.
رص خارج الوضع الذي يشغله
ألي عن ٍ
أي قيم ٍة ّ
فال ميكن يف ال ّنقد البنيوي إعطاء ّ
يف البنية الكل ّية ،فالتحليل البنيوي يح ِّدد موقع هذا العنرص يف هذه البنية وفاعليته
عري ،عىل مستوى التّزامن كام يأيت:
يف تشكيلها ،ويتد َّرج تحليل ال ّن ّص الشّ ّ
•البنية الكليّة ومك ِّوناتها.
•املك ّون الصويت ،وزن ،تنغيم ،ونرب.
الصفية وأبنيتها.
الصيف ،الوحدات ّ
•املك َّون َّ
•املك ّون املعجمي :الكلامت وهوياتها وحقولها وخصائصها.
•املك َّون الرتكيبي :الجمل وأنواعها وخصائصها.
•املك ِّون املجازي :مختلف أنواع املجاز ،واالنزياح.
•املك ّون الرمزي :املدلول املفيض إىل مدلول آخر.
•شعريَّة النص والداللة الكل ّية.
تدرس هذه املك ِّونات البنية األدب ّية الكامل ّية ال َّدالل ّية .ويفيض هذا ال ّنوع من
التّحليل إىل متييز ال ّن ّص الشّ عري ،يف املقام األ ّول ،فإن هيمن املك َّون ال ّداليل-املجازي
كان ال ّن ّص شع ًرا منثو ًرا ،وإن أحكم بناء هذا ال ّنوع ،وتض َّمن عنرص القصد إىل
الصويت (وزن وقافية) كان ال ّن ّص
اإلحكام كان ال ّن ّص قصيدة نرث ،وإن هيمن املك َّون ّ
[[[
الصويت-املجازي وال ّداليل ،كان ال َّن ّص شع ًرا .
نظم ،وإن هيمن املكونان ّ
ً
ينصب
تستخدم نويفرت يف املسائل املنهج ّية كال ًما واض ًحا غري متوارٍ« :يجب أن
ّ
[[[ -انظر :زراقط ،عبد املجيد :النقد األديب ...مفهومه ومساره التَّاريخي ومناهجه ،ط ،1بريوت ،العتبة العباسية املقدسة ،املركز
اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية1440 ،ه ،صص .152 -150
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النص القرآين نفسه يف املقام األول» .وت ُويل هذه الدراسة
اهتامم امل ُفرس عىل ّ
النص وتكوينه وأساليبه وبالغته وغريها من الخصائص
(األدبية) اهتام ًما لشكلِ ّ
التي ترتكز عليها .وهي تُعارِض هذه الدراسات (التاريخية) و(اللغوية) ،التي تبدأ
النص وتفرض عليه هياكل أو قواعد غريبة ،وتنتج تفسري ٍ
ات غري دقيق ٍة عىل
خارج ّ
أقل تقدير.
ّ
حص القيمة يف ال ّن ّص ذاته مبا هو معطى
وباختصار يقوم املنهج البنيوي عىل ْ
من دالئل ،ومن ث َ َّم يدرس هذا ال ّن ّص ،وال يهم مؤلفه وكاتبه وال مقاصده وال
أوضاعه التي أنتج فيها خطابه ،املهم هنا ال ّن ّص املوجود ،ندرسه من خالل العالقات
القامئة بني أجزائه وتراكيبه و ُجمله.
ويُالحظ عىل املنهج البنيوي يف دراسة القرآن العديد من اإلشكاالت والسلبيات
تجعل االستفادة منه يف فهم وتفسري القرآن الكريم غري دقيقة ومن هذه اإلشكاالت:
 .1البنيويّة كام يُفهم من لفظها تعتمد عىل بنية ال ّن ّص ،وبيان العالقات التي
حكم أد ٍّيب ،فهي وإن كانت ال ت ُهمل
تربط بني كيانه اللّفظي واملادي؛ لتصل إىل ٍ
ال ّدراسة العالئق ّية لأللفاظ ،فإنّها تُهمل الوحدة املوضوع ّية ودوافع إبداعه وأثر
املبدع فيه ،ومن هنا تقع يف خطر ميكانيك ّية التّحليل.
 .2من اإلشكاالت التي تواجهها البنيويّة (املغالطة الشكالن ّية) ،وتعني عدم
االهتامم باملعنى أو املحتوى ،ورفض االعرتاف بحضور العامل الثّقايف خارج العمل
األديب ،وتلك ناتجة من عدم االعرتاف بأ ّن مظاهر البنية املدروسة ليست هي
نظام مغلقٍ دون أن تتأث ّر بالعامل
املظاهر الوحيدة ،وال هي وحدها التي تعمل يف ٍ
الخارجي .وإ ّن البنيويّة يف إهاملها للمعنى ،فهي تناهض وتعادي ال ّنظريّة التأويل ّية،
وإن كانت تسلّم بأ ّن ال ّن ّص متع ّدد املعاين.
علم ،وإنّ ا هي شبه علم يستخدم لغة ومفردات معقّدة
 .3إ ّن البنيويّة ليست ً
ورسو ًما بيان ّي ًة وجداول متشابكة ،ومن هذا املنطلق تجاهلت البنيويّة التّاريخ،
فهي وإن كانت إجرائ ّية فاعلة ج ّيدة يف توصيفهاّ ،إل أنّها تفشل يف معالجتها
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للظاهرة ال ّزمانيّة ،ولهذا فقد يكون هذا مقبوالً مع الظّواهر املؤقّتة.
لغوي أو مجموع ٌة من
 .4عىل ّ
الصعيد األديب تُع ِّرف البنيويّة األدب بأنّه جس ٌد ٌّ
الجمل وهذا تعريف روالن بارت ،وهو تعريف يُثري كثري من التّساؤالت ،ومنها أن
كون اللّفظ مادة األدب ال يعني بحال أ ّن األدب هو اللّغة ،فالحجر مادة التمثال
لكن التمثال ليس مج ّرد حجر.
ّ .5
ولعل من أهم املخاطر الناتجة عن البنيوية ،أنّها تُلغي التّط ّور وتهت ّم بال ّنظام
مسي مبجموع ٍة من األنظمة
فإنّها تنظر إىل التّاريخ نظر ًة سكونيّ ًة؛ إذ ترى أ ّن التّاريخ ّ
أي خدش يف تشكيلها أو مسارها.
التي تعجز اإلرادة اإلنسان ّية عن إحداث ّ
البنيوي يقف عاج ًزا أمام التّفريق بني األعامل األدب ّية الج ّيدة
 .6إ ّن التحليل
ّ
صوري ال يهتم
وصفي
تحليل
ٌ
وال ّرديئة ،القدمية والجديدة ،والسبب يف ذلك أنّه
ٌّ
ٌّ
بالقيمة ،وهذا بدوره يؤ ّدي إىل تشويه األعامل األدب ّية وإلغاء خصوص ّيتها.
 .7ليست البنيويّة سوى صورة مح ّرفة لل ّنقد الجديد الذي عرفناه من خالل
التعامل مع النص ،كام لو أنّه مقطوع عن موضوع ِه ،مستقل عن موضوع القراءة[[[.
ج .نقد منهج املزواجة بني الدياكروين والسانكروين :تطرح «نويفرت» يف دراسة
ال ّن ّص القرآين منهج املزاوجة املنهج ّية بني االتجاهني (السانكروين)[[[ التزامني
و(الدياكروين) التعاقبي أو التّاريخي التّطوري الذي سيطر عىل الدرس االسترشاقي
منذ بداياته ،واالتّجاه السانكروين هو الذي ق ّدم األفكار حول وجود بني ٍة واضح ٍة
لل ّن ّص القرآين ،تحتاج لالستكشاف ،بعدما كان ال ّنظر املتّبع من قبل الدياكرونيني
فردنانددي سوسري
أي نظام .واالتّجاه السانكروين قد وظّفه
ّ
هو أ ّن ال ّن ّص خا ٍل من ّ
( Ferdinand de saussure )1913-1857ليم ّيز به الدراسات اللسان ّية ـ التي
[[[ -املصاروة ،ثامـر إبراهيم محمد :البنيوية بني النشأة والتأسيس (دراسة نظرية) ،صص .52-50
امني يستخدم يف حقل الدراسات اللسانيّة ،يف تقابل مع
امني / Synchronique/
ُ
:Synchronicمصطلح تز ّ
[[[ -السانكروين -تز ّ
لفظ دیاکرو ّين.فإذا كان املنهج الدياكرو ّين  diachroniqueيقوم عىل دراسة الظواهر اللسانيّة أو الوقائع التاريخيّة يف تعاقبها
امني أو السانكرو ّين هو بخالف ذلك ،منهج يقارب الوقائع اللغويّة دومنا اعتبار
الزمني ،أو يف صريورتها املتعاقبة ،فإ ّن املنهج التز ّ
ّ
التاريخي.
لرشوط تك ّونها أو تط ّورها
ّ
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ت ُعنى «بالعالقات املنطقيّة والنفسيّة بني األلفاظ املتعايشة ،والتي تشكّل نسقًا أو
منظوم ًة»ـ وموضوع اللسان ّيات السانكرون ّية( .التزامن ّية) :هو محاول ُة وضع املبادئ
لكل وضع ّية لسان ّية
كل نسق لسا ّين ،والعوامل املشكّلة ّ
األساس ّية التي تنتظم ّ
امني يحيل إىل نظام
مح ّددة ،وذلك مبنأى عن حركة تشكّلها تاريخ ًّيا .وبذلك فالتز ّ
تجاور األلفاظ ،وإىل عالقات التضايف والتزامن القامئة بينها ،وليس إىل تعاقبها أو
انتظامها يف الزمن.
ٍ
السور القرآن ّية ،وهي:
وعليه فنحن أمام ثالثة
اتجاهات يف دراسة بنية ّ
•(السانكروين)  -التزامني.
•(الدياكروين)  -التعاقبي.
•املزواجة بني االتجاهني وهو ما يذهب إليه جملة من املسترشقني وعىل
رأسهم «نويفرت» ،يعني إمكان ّية ال ّدمج بني العنارص التّزامن ّية والتّعاقب ّية.
الصعوبة
ويالحظ عىل املنهج التزامني والتعاقبي يف دراسة القرآن أنّه من ّ
مبكان الجمع بني املنهجني؛ أل ّن املنهج التاريخي ال ّنقدي (التعاقبي /الدياكروين
النص القرآين يبدو -من وجهة نظرهم -مركَّبًا من أجزاء
انطلق من فرضيّة أ ّن ّ
ليست متّسقة وال مرتَّبة بذات الطريقة الخط ّية املعهودة يف الكتابات بصور ٍة عا ّم ٍة،
و ِمن ث َ ّم لجؤوا لذلكم املنهج يف مقاربة القرآن باعتباره األنسب لتتبع تاريخ أجزاء
ال ّنصوص والكشف عن مصادرها التي ُركِّبت منها؛ ومن هاهنا دارت املشاغل
البحثيّة لدراسات االسترشاق حول القرآن عىل البحث يف تاريخه ومالبسات تدوينه
والتط ّورات التي لحقت به ،واالهتامم بال ّنظر يف ترتيب سوره وآياته زمن ًّيا ،ومحاولة
تبي العالقات بينه وبني البيئة
الكشف عن أصوله التي استُ ِقي منها ،واالجتهاد يف ُّ
السابقة عليه...إلخ.
التي نزل فيها ووجوه أثرها ،وكذلك الصالت بينه وبني ال ّنصوص ّ
السيطرة الكبرية للمنهج التّعاقبي يف دراسة القرآن عىل معظم مفاصل
ورغم ّ
الدرس الغريب للقرآن ،حتى إ ّن هذه املقاربة ال ّدياكرونيّة صارت َعل ًَم وعنوانًا
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عىل التّناول الغريب للقرآن بصورة عا ّمة ،إال أنّه ظهر مؤ ّخ ًرا يف ال ّدراسة الغربيّة
منهج مختلف ،وهو التّناول التزامني (السانكروين) ،والذي ينطلق من فرض ّي ٍة
معاكس ٍة متا ًما للفرض ّية التي ألجأَتْ الستحضار املنهج التّاريخي ال ّنقدي لدى غالب
سق وله
نص متّ ٌ
املسترشقني؛ وهي القول بأ ّن ال ّن ّص القرآين -كام هو موجود اآلنٌّ -
بُ ْنيَة تحتاج للكشف عنها والبحث فيها لفهمها ،و ِمن ث َ ّم استثامر املنهج التزامني ال
التّعاقبي يف الكشف عن هذه البنية وفهم أبعادها.
ولعل املراد من املزواجة بني املنهجني هو توظيفهام يف الكشف عن البنية
ّ
السورة كوحد ٍة كام
املوجودة يف ال ّن ّص القرآين ،ولذا ركّزت «نويفرت» عىل بنية ّ
أرشنا .ولعلّه من أسباب بروز املنهج التزامني (السانكروين) وتأكيد «نويفرت» عىل
ذلك هو تط ّور مناهج دراسة ال ّنصوص ذاتها يف الفكر الغريب -كظهور البنيويّة
وغريها -والتي تهتم باستكشاف بُ َنى ال ّنصوص ال دراسة أصلها ومصدرها كاملنهج
الدياكروين .إىل جانب تط ّور مناهج دراسة ال ّنصوص ال ّدين ّية ذاتها يف الغرب،
اللفتة لل ّنظر
ومحاولة استفادتها من املناهج التزامن ّية وتحقيقها الكثري من النتائج ّ
خصوصا
من خاللها ،والتي حفّزت بالتايل املسترشقني ملحاولة تطبيقها عىل القرآن،
ً
اللهوت ومحاولة
يف إثر تنامي ال ّرغبة األوسع يف نقل دراسة القرآن لحقل دراسات ّ
إيجاد منه ٍج أكرث مالءم ًة يستطيع تاليف بعض اإلشكاالت التي طاملا البست املنهج
التّعاقبي يف دراسته القرآن.
السياق ،فإ ّن ال ّدراسة السانكرون ّية للقرآن استطاعت تجاوز فكرتني
يف هذا ّ
أساسيّتني لطاملا رافقتا ال ّدراسة الدياكرونيّة للقرآن حتى صارتا معت َم ًدا للفكر
االسترشاقي يف تعامله مع القرآن ،وهام:
•تجاوز نظريّة التأث ّر والتأثري والبحث عن أصول ومصادر ال ّن ّص القرآين والتي
شكّلت إطار ال ّدرس لكثريٍ من الكتابات االسترشاق ّية الكالسيك ّية ،عىل رأسها
كتاب جيجر( :ماذا أخذ محمد عن اليهودية؟)... ،
•تجاوز استشكال بُنية ال ّن ّص القرآين من جهة كونها غري خطّ ّية وكذلك غري
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موضوعيّة ،وبالتايل اعتبار الرتتيب التّاريخي للقرآن هو املفتاح الوحيد
للنص هو املفتاح
لفهمه عرب ربطه بواقع الدعوة ،وأ ّن الرتتيب املوضوعي ّ
النص جل ّي ًة للقارئ الغريب ،حيث انطلقت ال ّدراسات
الوحيد لجعل أفكار ّ
النص القرآين يف عمليات االستعادة
السانكرونية يف مقابل هذا من تعقد بنية ّ
والتكرار والتوظيف ،وكون أسلوبه الذي رمبا ال يتفق مع األسلوب الخطي
خاص يحتاج لالستكشاف ولدراسة أبعاده ومزاياه
أو املوضوعي هو أسلوب ّ
النص ألسلوب ال يتفق معه[[[.
ً
بدل من محاولة إخضاع ّ
ومن أهم نتائج املنهج التزامني (السانكروين) هو التحليل البالغي للقرآن ومن
النص القرآين ومعانيه[[[.
خالله يتم استكشاف نظم ّ
د .مناقشة تقسيم القرآن عند «نويفرت» :من الواضح أ ّن «نويفرت» تعتمد
عىل تقسيم «نولدكه»؛ ولهذا ميكن العمل عىل نقد مقالة «نولدكه» ومن خالله
السور ،وذلك باإلشارة
يتبي ضعف البناء الذي اعتمدت عليه «نويفرت» يف تقسيم ّ
ّ
إىل بعض األمور التي ذكرها نولدكه وإال فال ّنقد التّفصييل يحتاج إىل دراس ٍة مستقل ٍة.
ٍ
طبقات أو مراحل ،وقد قام بتقديم
قسم نولدكه كام تق ّدم القرآن إىل أربع
فقد ّ
أسلوب ٍ
الصحيحة الواردة
ً
السور القرآن ّية
ٍ
متجاهل لل ّروايات ّ
جديد يف ترتيب وتأريخ ّ
اإللهي
النبي والشّ اهدة بنفسها عىل نزول الوحي
ّ
يف املقام واملنقولة عن صحابة ّ
لكل مباحث أسباب ال ّنزول ،وال
والواضحة ال ّداللة عىل زمان نزوله ومكانه متجاهالً ّ
صح من هذه األسباب.
سيام ما ّ
وتعترب محاولة نولدكه من أكرث املحاوالت التي سعت إىل تغيري شكل القرآن
السور القرآن ّية ،أو محاولة تقديم ترتيب تأريخي
الكريم من خالل إعادة ترتيب ّ
لآليات القرآنيّة .وهي املحاوالت الناتجة عن نظريّة تاريخ ال ّن ّص عند نولدكه
[[[ -االتجاه السانكروين (التزامني) يف دراسة القرآنhttps://tafsir.net/translation :
[[[ -راجع:البالغة السام َّية يف القرآن :ميشيل كويربس ،Michel Cuypersترجمة ،خليل محمود اليامين.
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وفلهاوزن وجولدتسهري ،وسيل ،وبل ،وهريشفيلد ،وكاشتاليفا[[[.
ٍ
طبقات مختلف ٍة عىل أساس النحو اآليت:
السور يف ضمن
فذكر (نولدكه) خصائص ّ
السور املرتبطة
السور ال ّنازلة أوائل الوحي يف مكة« :فاعترب أ َّن ّ
أ .خصائص ّ
بي وتش ّنجه
باملرحلة األوىل من الوحي امل ّ
يك تُشري يف أغلبها إىل ش ّدة اضطراب ال ّن ّ
بي من
وقد كان هذا التش ّنج واالنفعال يبلغ من الش ّدة إىل ح ّد عدم متكّن ال ّن ّ
اختيار كلامته بل كانت تصدر من دون قصد عىل لسانه»[[[ .ومن الواضح أ ّن هذا
الكالم ليس ّإل مج ّرد تو ّهم وإ ّدعا ٍء فار ٍغ من غري دليلٍ  ،فالقرآن الكريم ذكر ثالث
[[[
بي
آيات فقط تذكّر ال ّنبي بعدم االستعجال ،وال يفهم منها عىل االطالق أ ّن ال ّن ّ
مل يكن ميتلك قدرة التّسلّط عىل اختيار كلامته ،وأنّه تخرج منه من فمه بشكلٍ
ادي ،بل مفاد هذه اآليات ّ
النبي كان يك ّرر برسعة ما يلقى إليه.
ال إر ٍّ
يدل عىل أ ّن ّ
فام ا ّدعاه من أ ّن اضطراب ال ّنبي وانفعاله يف أوائل الوحي أم ٌر يف غاية الضّ عف وال
ميكن القبول به.
وأ ّما قوله« :إ ّن سور تلك املرحلة من الوحي تشبه األقوال الغيب ّية للكهنة ،ومل
بالسور الطوال أب ًدا ،بل كانت تحوي الجمل القصرية التي طرأ عليها أسلوب
تكن ّ
السجع»[[[ ،ما هو إال إ ّدعاء ال ص ّحة لها عىل اإلطالق ،بل ال ميكن إغفال االختالف
املوجود بني القرآن والكهانة ،إذ إ ّن الكهانة فيها التكلّف والكذب واألباطيل
واألراجيف وهذا ال وجود له يف القرآن الكريم.
فالقول بأ ّن لغة القرآن الكريم تشبه إىل حد كبري لغة الكهان واملنجمني،
وأسلوبهم ،فهذا ما مل يقل به أحد ،ومل يقبله حتى صناديد العرب القريشيني ،مع
ولعل
كونهم أش ّد ال ّناس عداوة ملحمد وأحرصهم عىل الطّعن يف القرآن الكريمّ ،
حزم وج ّديّ ٍة،
قول الوليد بن املغرية خري دليلٍ عىل ذلك ،فقد رأينا كيف رفض ّ
بكل ٍ
[[[ -محمد خليفة حسن :دراسة القرآن الكريم عند املسترشقني يف ضوء علم «نقد الكتاب املقدس» ،ص .51
[[[ -نولدكه ،تيودور :تاريخ القرآن ،منشورات الجمل ،1981 ،ص .51
[[[-سورة طه ،اآلية 114؛ سورة القيامة ،اآلية 16؛ سورة األعىل ،اآلية .6
[[[ -نولدكه ،تاريخ القرآن ،م.س.
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أن تكون لغة القرآن عىل شاكلة لغة الكهان ،وقال« :والله ما هو بكاهن ،لقد رأينا
الكهان فام هو بزمزمة الكاهن وال سجعه»[[[ .وقد ذكر تخ ّرصات أخرى يف هذا
املجال.
السور يف أواسط املرحلة املكية :حيث يعترب أنّه يف هذه املرحلة
ب .خصائص ّ
«قل أسلوب التخ ّيل بشكل محسوس».
قد َّ
وأسلوب التخ ّيل هو االستفادة من أنواع املجاز ،وال دليل عىل أ ّن االستعارة
والتمثيل يف القرآن كانت يف مرتبة أعىل ثم تدنّت إىل األسفل وبشكلٍ
تدريجي .بل
ٍّ
إ ّن القرآن الكريم نزل عىل أساس مقتىض الحال .وبعبارة أخرى ميكن القول بأ ّن
ٌ
كل األلسنة والتي من جملتها
ومتداول يف ّ
االستفادة من أمثال هذه األمور شائ ٌع
اللّسان العر ّيب الذي نزل القرآن بلغته.
السور ورغم استمرار حالة الحامس واالندفاع فيها إال
ومام قاله أيضً ا« :إ ّن هذه ّ
ٍ
أنّها ومن حيث املجموع تعمل وبشكلٍ
ملحوظ عىل تخفيف حالة االضطراب عند
النبي» .وقد ذكر هذا الكالم من دون ذكر دليل أو شاهد عىل كالمه.
ّ
وخصص لها
وع َّد نزول سورة الفاتحة مرتبطًا باملرحلة الوسطى للوحي امل ّ
يك ّ
يف مقام الرتتيب والتعداد الرقم ( ،)48مع أنّنا نعلم بأ ّن سورة الفاتحة جز ٌء ال
رصح
ينفك عن الصالة ومن املسلّم به أ ّن الصالة من أوائل األحكام ّ
الشع ّية التي ّ
بوجوبها يف صدر اإلسالم .
السور يف املرحلة ال ّنهائيّة للوحي امليك :إ ّن سور هذه املرحلة جاءت
ج .خصائص ّ
نرثي واحتوى بعضها عىل التسجيع ،وشيئًا فشيئًا بدأت
وبشكلٍ كاملٍ تقري ًبا بشكلٍ ٍّ
قل فيها
تأخذ لنفسها قال ًبا وشكالً معي ًنا عادة ما يختم بـ «ون» و«ين» ،وقد َّ
أسلوب التمثيل والخيال ،واتّخذت آيات الوحي أسلوب الخطابة ،وقد تك ّرر فيها
السور كب ٌري بشكلٍ ٍ
الفت،
ذكر قصص األنبياء واألفكار والعقائد املاضية .وبعض هذه ّ
[[[ -ابن هشام :السرية النبوية ،ط ،1ال م ،املطبعة الخريية1329 ،ه ،ج ،1ص .283
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السور يف املرحلة
السور أكرب باملقايسة إىل آيات ّ
وكذلك فإ َّن بعض اآليات يف هذه ّ
السور
السابقة ،وأحيانًا تربز فيها أطياف من الق ّوة الشّ عريّة .فإ َّن هذه الطائفة من ّ
ّ
والتي يصل عددها إىل إحدى وعرشين سور ًة أيضً ا ،ميكن اعتبارها مظه ًرا لغضب
النبي وتألَّمه يف مقابل ر ّدة فعل بعض أفراد قبيلته يف مكة عىل رسالته.
السور املدن ّية يشبه إىل
السور يف مرحلة الوحي املدين :إ ّن أسلوب ّ
ج .خصائص ّ
ح ٍّد ٍ
السور يف املرحلة ال ّنهائيّة للوحي امليكّ .ويف أغلب نرثها يشاهد مظاهر
بعيد ّ
وخاصة يف
الصور الباهرة والجذّابة
ّ
الفصاحة وجاملها بكرثة ،وتحتوي عىل بعض ّ
السور التي يصل تعدادها
تلك اآليات التي تخاطب املجاهدين املؤمنني ،إ ّن هذه ّ
التاريخي واحدة تلو األُخرى ت ُّبي تعاظم القدرة
إىل أربعة وعرشين سورة برتتيبها
ّ
االجتامعي لأل ّمة اإلسالمية .وعىل أيّة حال فقد
للنبي وتشكيل ال ّنطاق
ّ
السياسيّة ّ
[[[
واالجتامعي .
الديني
أصبح النبي يف مجتمع املدينة قائ ًدا عىل املستوى
ّ
ّ
كل األحوال ميكن
أي قيم ٍة علم ّي ٍة لها ،وعىل ّ
وإىل غريها من الكلامت التي ال أرى ّ
مراجعة الكتب واملقاالت التي ر ّدت عىل نولدكه وأفكاره.
ثالثًا :الق ََسم يف القرآن:
السور،
تناولت نويفرت بحث الق ََسم يف املقالة ،وهو نو ٌع مه ٌّم من ال ّروابط يف ّ
وسنقرص الكالم يف ال ّنقد عىل ال ّنقاط اآلتية:
األوىل :البنية والهيئة التأليف ّية للقرآن.
الثانية :القافية أو الفاصلة القرآن ّية.
الثالثة :القسم يف القرآن.
النقطة األوىل :البنية والهيئة التأليفية للقرآن
 .1كيف ّية ارتباط آي القرآن (بنية وهيئة التأليف) :إ ّن ارتباط آي القرآن
[[[ -انظر :اسكندرلو ،محمد جواد :تاريخ اآليات والسور القرآنية يف دراسات املسترشقني (نقد وتحليل) ،مجلة دراسات
إسترشاقية ،عدد ،3السنة الثانية  -شتاء 2015م 1436 /هـ.
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بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة ،يندرج تحته الفنون التالية:
•املناسبات.
•التّناسق املوضوعي.
•الوحدة املوضوعيّة.

[[[

كل يشء عن كونها
كل آي ٍة أن يبحث أ ّول ّ
يقول الزركيش« :والذي ينبغي يف ّ
مك ّملة ملا قبلها أو مستقلّة ،ثم املستقلّة ما وجه مناسبتها ملا قبلها ،ففى ذلك عل ٌم
السور يُطلب وجه ات ّصالها مبا قبلها وما سيقت له»[[[.
ج ٌّم ،وهكذا ىف ّ
وإ ّن أنواع املناسبات التي تذكر يف هذا العلم داخل ّية وخارج ّية:
القسم األ ّول :املناسبات ال ّداخل ّية ،وهي األنواع التالية:
السورة الواحدة ،وتعلّق بعضها ببعض ،وارتباطها
•مناسبات ترتيب آيات ّ
وتالحمها وتناسقها.
السورة للمقصد الذي سيقت له ،وذلك براعة االستهالل.
•مناسبة مطلع ّ
السورة ملطلعها.
•مناسبة ختام ّ
•مناسبة فواصل اآلي لآلية التي ختمت بها ،ومنه مناسبة أسامء الله الحسنى
لآلية التي ختمت بها.
السورة ملقطع آخر.
•مناسبة موضوع مقطع من اآليات يف ّ
القسم الثاين :املناسبات الخارجية ،وهي األنواع التالية:
•مناسبة السورة ملا قبلها وملا بعدها.
[[[ .عىل أن (التناسق املوضوعي يف السورة القرآنية) ،و(الوحدة املوضوعية يف السورة القرآنية) ،اصطالحان حادثان يف هذا
العرص ،مل يأتيا يف كالم املتقدمني رصاحة.
[[[ .الزركيش ،محمد بن عبد الله :الربهان يف علوم القرآن ،بريوت ،دار إحياء الكتب العربية1376 ،هـ ،ج ،1ص .37
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•مناسبة ختام السورة ملطلع السورة التالية لها .
•مناسبة مطلع السورة ملطلع السورة التي تليها.
•مناسبة موضوع مجموعة من السور ملجموعة من السور ،أو لسورة.
 .2الخطوات املنهج ّية لعلم املناسبة:
كل سورة ،مكيّها ومدنيّها ،وعدد آيها.
•بيان فضائل ّ

كل سور ٍة ثم عالقة اسمها باألهداف واملقاصد.
•بيان مقصود ّ
للسورة التي تليها.
السورة ّ
•مناسبة ّ
•املناسبة بني فاتحة السورة وختامها ،وختام ما قبلها.
•املناسبة بني خامتة السورة وفاتحة ما بعدها.
•مناسبة إجامل السورة لتفصيل ما بعدها ،وتفصيل السورة إلجامل ما قبلها.
•التناسب بني موضوعات السورة ومحورها (أي املوضوع الذي ترتكز عليه
السورة).
•التناسب بني القصص إن وجدت وبني موضوع السورة.
لكل سورة؛ فضالً عن وحدة موضوعات
•املناسبة تشمل الوحدة املوضوع ّية ّ
السور.
ّ
خاصة ،منها ما هو ظاه ٌر ومنها
•هناك مناسباتٌ عا ّمة ّ
لكل سور ٍة ومناسباتٌ ّ
خفي ،وأغلبها تناسبات يحكمها الذّوق ترتاءى للمجتهد يف التفسري
ما هو ٌّ
القائم اجتهاده عىل التّدبّر؛ أل ّن ال ّنظم الرتتيبي عند البقاعي أعىل من النظم
الرتكيبي ،فيدعو إىل املناسبات الذّهن ّية وليس القواعديّة.
السور مقابلة لألخرى عىل
السور يف مضامينها ،فقد تكون إحدى ّ
•تناسب ّ
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السيوطي أ ّن سورة الكوثر تقابل ما قبلها من سورة املاعون ،وقد
ما ذكر ّ
السور مام يكون معرتضً ا بني
السور التّحاد املوضوع ،وهناك من ّ
تتناسب ّ
السيوطي أ ّن سورة املائدة وإن جاءت بعد سورة
السور األخرى كام يذكر ّ
ّ
ال ّنساء من حيث الرتتيب العثامين ومع وجود املناسبة القويّة بينها وبني
النساءّ ،إل أ ّن لها اعتالقًا بسورة البقرة وآل عمران ،وهذا ما ال يتحقّق يف
التفسري املوضوعي كوج ٍه من وجوه املناسبات.
•تناسب اآليات فيام بينها تناس ًبا ترتيب ًّيا وتركيب ًّيا؛ أل ّن مه ّمة علم املناسبة
البحث عن مواطن انقطاع اآلي ،وإيجاد العالقات التي تحكم املناسبات
بني اآليات.
 .3ال ّتناسب الدّاليل بني اآليات:
أ .التّناسب يف اآلية الواحدة ويشمل:
•التناسب بني صدر اآلية وخامتة ما قبلها.
•التّناسب بني صدر اآلية وما قبلها من اآليات.
•التّناسب بني جزء اآلية وصدرها.
•التّناسب بني ختام اآلية وصدرها.
•التّناسب بني ختام اآلية ومضمون ما قبلها.
•التّناسب بني ختام اآلية وختام ما قبلها.
ب .ال ّتناسب بني اآليات يف مضامنيها ويشمل:
•إجامل وتفصيل.
•دليل وبرهان.
•سبب ونتيجة.
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•احتجاج.
•تكميل وتوضيح.
•سؤال وجواب.
•تأكيد.
•اعرتاض.
 .4التناسب يف النظم املعنوي والرتكيبي لآليات ويشمل:
•التّناسب يف األلفاظ واملعاين.
•التّناسب يف الصياغة والبناء.
•التّناسب يف التقديم والتأخري.
•التّناسب يف التعريف والتنكري.
•التّناسب يف الحذف والذكر.
 .5التناسب يف التصوير والتناسق الفني ويتناول :
•تناسب هيئة التشبيه.
•تناسب هيئة االستعارة.
•تناسب األضداد.
•تناسب التقابل.
•تناسب الفواصل.
•تناسب التكرار.

[[[

[[[ -العبيدي ،زهراء خالد :بني علم املناسبة والتفسري املوضوعي للقرآن :دراسة منهجية مقارنة ،املجلة العاملية لبحوث القرآن (مجلة
علمية إلكرتونية محكمة تعنى بنرش البحوث القرآنية ،تصدر عن مركز بحوث القرآن جامعة مااليا ،العدد  ،2012 ،2صص.84 -77
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نظرية التناسب بني اآليات والسور:
رأي «نويفرت» يف نظر ّية التناسب :تعترب أ ّن املشكلة هي يف تقديس الرتتيب
املوجود يف املصحف الفعيل (العثامين) ففي املقال[[[ ل ّوحت أنجليكا إىل شبه ٍة
مفادها أ ّن تقديس ترتيب وتأليف السور واعتباره وحيان ًّيا ورسم ًّيا جعل من املسألة
السورة وحدة وكتلة وترنيمة دين ّية بينام هي
مشكلة .فمن جهة يعترب املسلمون ّ
الصعب اإلقرار بأنّها كتل ٌة
من جهة أخرى تتض ّمن أمو ًرا متفاوت ًة بحيث يجعل من ّ
واحدةٌ ،فمن املستصعب اعتبارها واحد ًة لعدم وجود ال ّرابط الواضح بني املواضيع،
السور املدن ّية
فهي تفتقد التواصل فيام بينها .لك ّنها تق ّر بأ ّن هذا من مواصفات ّ
الطوال فحسب.
السور بالنحو املشهور غري ذي فائدة ،وال يعني
ويف النتيجة ترى كون تقسيم ّ
تقسيم موضوع ًّيا .فهي بهذا تل ّمح إىل أ ّن املشكلة تكمن يف تقديس
شيئًا ،فهو ليس
ً
كل سور ٍة وحد ًة غري متع ّدد ٍة .وأ ّن
الرتتيب والتقسيم املتعارف للقرآن واعتبار ّ
الدراسات الحديثة ركّزت عىل مشكلة ترتيبه وتقديس هذا الرتتيب.
لك ّنها يف ذات الوقت تقول ...« :رغم ذلك فإ ّن بنيته الكل ّية ووزنه وأه ّميته
االجتامع ّية وكتلته املعياريّة وما استبطنه من أيديولوج ّية لتحديد الهويّة االجتامع ّية
تف ّوقت عىل بنيته املجهريّة املتن ّوعة التي تعود إىل تط ّوره خار ًجا عن التّواصل
ال ّديني والتي يحومها اإلبهام.[[[»...
وتقول كذلك« :حتّى اآلن حصل تق ّدم قاطع بالنسبة إىل الرتتيب العثامين فيام
ويخص بالذكر الجامع والقاسم املشرتك
يتعلّق ببنيته ،ب ّرزت التط ّورات املشكلة
ّ
لتصنيف العنارص الفاقدة للرابطة وأحيانًا غري املؤطّرة ،نظريًّا تواصالت معزولة،
السور املدن ّية الطوال ...هذا مع أ ّن البنية املتع ّددة املواضيع
هكذا مواصفات ّ
واملتوسطة نتجت يف أكرث
السور الصغار
ّ
وتقنيات الحفظ وقطع معقّدة تشمل ّ
[1]- Neuwrith, Form and structure of the Quran, E.Q. vol.2, pp., 246 – 247
[2]- Ibid, pp., 246
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املوارد املتع ّددة الخواص واملجموعات املؤلّفة حقيقة ،وهي ال تبقى دون نتيجة...
فتارة تجتمع هذه العنارص وتتجانس لتشكّل كتل ًة متالصق ًة ومتقارب ًة ،لكن
يف نفس املصحف هناك كتلة ص ّنفت ود ّونت كسور ٍة ذات محتوى ومك ّون غري
مرتابط من وجهة نظر أدب ّية ...ويف النهاية يفقدها ككتل ٍة أدب ّي ٍة واحد ٍة تواكب
كل واحدة من مراحل التّواصل ...وعكس ذلك ،أحيانًا
رسائلها وخطاباتها وتعكس ّ
للنص تقع يف درج ٍة واحد ٍة وغري متسلسل ٍة انتخبت بشكلٍ
تكون هناك أجزاء ّ
التابط ،بحيث تفقد
اعتباطي ،وبذلك تكون بعض املقاطع مفكّك ًة عمل ًّيا ومسلوب َة ّ
ٍّ
[[[
وحدات ال ّن ّص معانيها الحقيقية ،وقد تستعمل للتكرار فحسب»  .ويف تعليلها
للرتتيب الفعيل للقرآن ترى الضغوط السياس ّية واالستعجال يف الجمع هو الذي
جعل الرتتيب الفعيل غري مرت ٍ
ابط[[[.
مناقشة :هنا ويف سياق ال ّنقاش ملا طرحته ،ير ُد أ ّن من وجهة نظر املسلمني
الذين يعتربون أنّه من الخصائص التي انفرد بها ال ّنظم القرآين عن غريه من ال ّنظم
تناسب آياته وسوره ،وكونه وحد ًة موضوع ّي ًة جامع ًة ألهدافه ومقاصده ،ومن
بالسورة ضمن
والسورة ّ
رس ترابط اآلية باآلية ّ
يتدبّر خصائص هذا ال ّنظم يبحث عن ّ
الصالت
ٍ
علم من علوم القرآن الكريم وهو (علم املناسبة) ،الذي يوقفنا عىل بيـان ّ
السور جمي ًعا.
بني اآليات بعضها ببعض ،وبني ّ
فعلم املناسبة إذًا من العلوم القرآن ّية التي تعني لغ ًة واصطال ًحا «ال ّرابطة بني
السورة مبا قبلها وما
شيئني ّ
بأي وج ٍه من الوجوه يف كتاب الله تعاىل ،وتعني ارتباط ّ
كل آية مبا قبلها وما بعدها»[[[ .
بعدها ،ويف اآليات تعني وجه االرتباط يف ّ
وقد اختلف العلامء يف علم املناسبة بني اآليات والسور ،ومن بني هذه االت ّجاهات
االتّجاه الذي يقول باملناسبة وميثّل جمهور الذين بحثوا يف هذا املوضوع ،وهم
[1]- Neuwrith, Form and structure of the Quran, E.Q. vol.2, pp., -248247
[2]- Ibid, pp., 247
[[[ -البقاعي ،إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن عيل بن أيب بكر :نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ،الط ،القاهرة ،دار
الكتاب اإلسالمي ،1984 ،ج ،1ص .6
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يرون أ ّن هذا العلم قد خفي عىل كثريٍ من املفرسين لدقّته ،يقول الفخر الرازي يف
تفسريه« :أكرث لطائف القرآن مودعة يف الرتتيبات وال ّروابط»[[[ .وقال الرازي أيضً ا:
«علم املناسبات علم عظيم أودعت فيه أكرث لطائف القرآن وروائعه ،وهو أمر
معقول  ،إذا عرض عىل العقول تلقته بالقبول»[[[ .
قال أبو بكر بن العريب يف رساج املريدين« :ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى
تكون كالكلمة الواحدة متّسقة املعاين منتظمة املباين  -علم عظيم مل يتع ّرض له ّإل

عامل واحد عمل فيه سورة البقرة ،ثم فتح الله لنا فيه ،فلام مل نجد له حملة ورأينا الخلق
بأوصاف البطلة ختمنا عليه وجعلناه بيننا وبني الله ورددناه إليه» .
[[[

املقل
املفسين قد ًميا وحديثًا ،فمنهم ّ
وهذا القول هو الذي درج عليه أكرث ّ
رصح باملناسبة ومنهم الذّاكر ملضمونها من غري ترصيح .وقد
ومنهم املكرث ،ومنهم امل ّ
أقسام مختلف ٍة ووجو ٍه متع ّدد ٍة ،فذكروا املناسبة بني اسم
قسموا البحث فيها إىل
ٍ
ّ
السورة وموضوعها ،واملناسبة بني آياتها ،واملناسبة بني اآلية وفاصلتها ،واملناسبة بني
ّ
السورة الواحدة ،وذكروا أيضً ا املناسبات
السورة وخامتتها ّ -
كل ذلك يف إطار ّ
فاتحة ّ
السورة وفاتحة ما
السور املتع ّددة فجعلوها أقسا ًما؛ منها :املناسبة بني فاتحة ّ
بني ّ
السورة
السورة وخامتة ما قبلها ،واملناسبة بني مضمون ّ
قبلها ،واملناسبة بني فاتحة ّ
السورة وفاتحة ما قبلها ،واملناسبة بني خامتة
ومضمون ما قبلها ،واملناسبة بني خامتة ّ
السورة وخامتة ما قبلها.
ّ
وهناك من يقول بأكرث من املناسبة أنّه ب (النظام) الذي تعترب املناسبة جز ًءا من
أجزائه وفر ًعا من فروعه ،وميثّل هذا االتّجاه عبد الحميد الفراهي الهندي ،وقد
تق ّدم الكالم حول منهج الفراهي.
يقول الفراهي يف معرض بيان الفرق بني املناسبة والنظام« :قد ص ّنف بعض
[[[ -الفخر الرازي ،ابو عبد الله محمد بن عمر :مفاتیح الغیب (التفسیر الکبیر) ،دار احیاء الرتاث العريب ،بیروت 1420 ،هـ.ق،.
ج ،10ص .140
[[[ -الزركيش ،الربهان يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،1ص .35
[[[ -م.ن ،ج ،1ص .36
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والسور وأما الكالم يف نظام القرآن فلم أطلع عليه ،والفرق
العلامء يف تناسب اآلي ّ
بينهام أن التناسب إنّ ا هو جز ٌء من ال ّنظام فإ ّن التّناسب بني اآليات بعضها مع
مستقل بنفسه ،وطالب التّناسب رمبا
ًّ
بعض ال يكشف عن كون الكالم شيئًا واح ًدا
وربا يغفل عن املناسبة التي ينتظم بها الكالم فيصري شيئًا واح ًدا،
يقنع مبناسب ٍة ما ّ
وربا يطلب املناسبة بني اآليات املتجاورة مع عدم اتّصالها ،فإ ّن اآلية التالية رمبا
ّ
تكون متّصل ًة بالتي قبلها عىل بعد منها ولوال ذلك ملا عجز األذكياء عن إدراك
التناسب فأنكروه ،فإ ّن عدم االتّصال بني ٍ
آيات متجاور ٍة يوجد كث ًريا ،ومنها ما ترى
فيه اقتضابًا ب ّي ًنا وذلك إذا كانت اآلية أو جملة من اآليات متّصلة بالتي عىل بعد
السورة كال ًما واح ًدا ثم تكون ذات مناسب ٍة
منها ،وبالجملة فمردانا بال ّنظام أن تكون ّ
واللحقة أو بالتي قبلها أو بعدها عىل بعد ما ،كام ق ّدمنا يف نظم
السابقة ّ
بالسورة ّ
ّ
اآليات بعضها مع بعض ،فكام أ ّن اآليات رمبا تكون معرتض ًة ،فكذلك رمبا تكون
وترتيب
السور معرتض ًة .وعىل هذا األصل ترى القرآن كلّه كال ًما واح ًدا ذا مناسب ٍة
ٍ
ّ
فتبي مام تق ّدم أ ّن ال ّنظام يش ٌء زائ ٌد عىل املناسبة
يف أجزائه من األ ّول إىل اآلخرّ .
وترتيب األجزاء»[[[.
ويوضح الفراهي هذه الفكرة يف كتابه الذي ألّفه لهذا الغرض واملس ّمى (دالئل
مركب ال س ّيام يف الكالم
ال ّنظام) حيث يثبت أ ّن للرتتيب وال ّنظام حظًّا واف ًرا يف ّ
كل ٍ
البليغ وال س ّيام يف هذا القرآن الكريم ،والذين يزعمون خالف ذلك فإنّهم قد
أخطأوا يف زعمهم ومل ينصفوا كتاب الله .
رصح بعد ذلك بأ ّن القرآن الحكيم كال ٌم منظ ٌم ومرت ٌّب من أ ّوله إىل آخره عىل
ثم ّ
والتتيب وليس فيه يش ٌء من االقتضاب ال يف آياته وال يف سوره،
غاية حسن ال ّنظم ّ
سلك ٍ
كل سور ٍة كالفصوص يف الخواتم ،وسوره منظّمة يف ٍ
واحد
بل آياته مرتّب ٌة يف ّ
كالدرر يف القالئد ،حتى لو قُ ّدم ما أُ ّخر أو أُ ّخر ما قُ ّدم لبطل ال ّنظام ،وفسدت بالغة
الكالم بل رمبا يعود إىل قريب من الهذيان.
[[[ -الفراهي ،عبد الحميد :دالئل النظام ،ط ،1الهند ،الدائرة الحميدية بالهند1388 ،ه ،ص .75
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توصلت إليها نويفرت ،ملاذا الكاتبة مل
السؤال املهم ّ
بغض ال ّنظر عن النتائج التي ّ
ّ
ألي ٍ
بحث أو فكر ٍة حول نظريّة هيئة تأليف القرآن عند علامء املسلمني أو
تتع ّرض ّ
نظرية النظام واكتفت بعرض رأيها اعتام ًدا عىل التقسيامت التي اعتمدها نولدكه
السور هي أمور متناثرة أو
للسور القرآن ّية .وهي بهذا مل تق ّدم ّ
أي دليلٍ عىل أ ّن ّ
ّ
ألي من ال ّنظريات األخرى يف هذا املجال ،يف الوقت
ليست كتلة واحدة ،ومل تتع ّرض ّ
الذي توجد فيه دراسات متع ّددة عند املسلمني يف مجال تقديم نظريّة الوحدة
السورة القرآن ّية
لتبي أ ّن ّ
املوضوع ّية أو ال ّنسق ّية أو البنائ ّية أو غري ذلك من اآلراء ّ

أشبة بكتل ٍة واحد ٍة.

فعل يف املصحف ،بل يف وجود
والعربة ليست يف تقديس الرتتيب املوجود ً
السورة ونهايتها ووسطها وبني اآليات
ٍ
تناسقٍ
وتناسب بني اآليات ،أي بني بداية ّ
فعل ،فمع وجود ذلك ميكن قبول فكرة
أنفسها ،فال ب ّد من توجيه ال ّنقد إىل ذلك ً
السورة ليست وحد ًة متكامل ًة.
أ ّن ّ
للسورة القرآن ّية من
هذا مع اإلشارة إىل أ ّن االهتامم بالوحدة املوضوع ّية ّ
األبحاث التي أهتم بها القدماء واملعارصين أيضً ا ،وكان عىل الكاتبة أن تطّلع
يحق
عىل هذه األمور ويف حال رفضها ّ
لكل هذه ال ّدراسات املتق ّدمة واملتأ ّخرة ّ
لها طرح نظريّتها يف هذا البحث ،أما أن تأيت وتطرح ما يحلو لها من دون االطّالع
علمي وعلينا التسليم بروح ّيتها العلم ّية
وال ّدراسة الكافية ،واعتبار أ ّن هذا طرح
ٌّ
خروج عن إطار وروح البحث العلمي.
ففي الحقيقة هذا
ٌ
فمن القدماء الذين اهت ّموا بهذا النحو من البحث الزمخرشي ،الفخر الرازي،
والشاطبي ،وغريهم ،ويعترب من أبرزهم يف هذا املجال برهان الدين البقاعي يف
تفسريه «نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور» ،وكتاب «مصاعد النظر لإلرشاف
عىل مقاصد السور» ،وفيه يقول البقاعي« :إن من عرف املراد من اسم السورة
عرف مقصودها ومن حقق املقصود منها عرف تناسب آيها وقصصها وجميع
ّ
ويستدل عليه
كل سورة لها مقصد واحد يدار عليه أ ّولها وآخرها،
أجزائها ...فإن ّ
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فيها ،فرتتّب املق ّدمات ال ّدالة عليه عىل أكمل وجه وأبدع منهج ،وإذا كان فيها يشء
ّ
استدل عليه وهكذا يف دليل الدليل وهلم جرا»[[[.
دليل
يحتاج ً
يقول الشاطبي يف بيان الوحدة املوضوعية يف سورة البقرة« :فسورة البقرة
مثال كالم واحد باعتبار ال ّنظم[[[ ،واحتوت عىل أنوا ٍع من الكالم بحسب ما بثّ
فيها ،منها ما هو كاملقدمات والتمهيدات بني يدي األمر املطلوب ،ومنها ما هو
كاملؤكّد واملت ّمم ،ومنها ما هو املقصود يف اإلنزال ،وذلك تقرير األحكام عىل تفاصيل
األبواب ،ومنها الخواتم العائدة عىل ما قبلها بالتأكيد والتثبيت وما أشبه ذلك»[[[.
أما يف العرص الحديث ممن اعتنوا بهذا ال ّنحو من التفسري األستاذ سعيد حوى
يف كتابه «األساس يف التفسري» ،وسيد قطب يف كتابه «يف ظالل القرآن» ،وغريهام.
وتعترب من أهم ال ّدراسات يف هذا املجال هي دراسة الدكتور محمود البستاين
«املنهج البنايئ» و«عامرة السورة القرآنية» .وأهم ّية هذه ال ّدراسة األخرية أنّها
السورة القرآن ّية
تبحث عن قوانني تح ّدد األساس املوضوعي الذي يقوم عليه بناء ّ
من خالل القرآن الكريم كلّه.
للسورة تستند إىل عد ٍد من
وال ب ّد من اإلشارة إىل أ ّن فكرة التفسري املوضوعي ّ
املفاهيم الجوهريّة التي تشكّل جوهر هذا ال ّنوع التفسريي وغايته ،وتح ّدد مجاله
وموضوعه .والتي ال مجال للتعرض لها يف هذه املقالة.

النقطة الثانية :القافية القرآن ّية.

رأي نويفرت يف القافية القرآنية :تؤكد «نويفرت» يف العديد من دراساتها عىل
للسور القرآن ّية .وسبب اختيار مصطلح
أهم ّية اإليقاع (القافية) ّ
ألي دراس ٍة بنيويّ ٍة ّ
القافية ينسجم مع ال ّنظرة الشّ اعريّة واألدب ّية لل ّن ّص القرآين.
[[[ .البقاعي ،مصاعد النظر لإلرشاف عىل مقاصد السور ،م.س ،ج ،1ص .150 -149
[[[ .انظر :تفصيل ذلك يف« :النبأ العظيم» ص  163إىل آخر الكتاب ،و«النظم يف سورة البقرة» لحسني الدراويش ،أطروحة
دكتوراه عن قسم اآلداب يف الجامعة األردنية.
[[[ .الشاطبي ،إبراهيم بن موىس بن محمد اللخمي الغرناطي (املتوىف 790هـ) :املوافقات ،ج ،4ص .268
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فهي تعترب أ ّن هناك سامت شعريّة يف ال ّن ّص القرآين ،وإىل األساليب الشّ عريّة
السابقة لإلسالم والتي تلقي الضوء عىل سامت قرآن ّية بعينها .وتشري (نويفرت) إىل
ّ
ال ّربط بني فكرة (األمم الخالية) يف القرآن و(األطالل) يف القصيدة الشّ عريّة .كام
النبي يف السورة
أنّها تلفت االنتباه إىل غري ذلك من األمثلة ،مثل :مقارنة معارضة ّ
( 22-17اإلرساء) ،مع صورة شخصيّة الالئم -يف الشعر الجاهيل -الذي ينتقد البطل/
الصعلوك عىل املخاطرة من منظور عميل .
[[[

وال ب ّد من التنويه أ ّن «نويفرت» تشري إىل عدم ال ّدقّة يف التصنيفات املبكرة
كل آي ٍة ،وتالحظ أ ّن األمناط التي
للقافية القرآن ّية استنا ًدا للمقطع األخري فقط من ّ
السور
املتوسطة ال تأيت مقرتن ًة يف ّ
السور امل ّك ّية ّ
تأيت م ًعا ،وبالتايل تتّفق يف القافية يف ّ
امل ّكيّة املبكرة وبالتايل ال تتّفق يف القافية.
وميكن تفصيل املوضوع عىل الشكل اآليت:
السور املك ّية األوىل:
ّ .1
تغي بسيط
ترى فيها شذوذًا مفاجئًا يف السلسلة اإليقاعية (القوايف) يتزامن مع ّ
يف املوضوع .فهي تقرتح عىل سبيل املثال وحدات فرع ّية موضوع ّية دقيقة عند
اآليات [ ]10 ،9-8من سورة املعارج  .ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ.
وكذلك يف سورة الطور [.]16-14 ،13 ،12 -11 ،10-9
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲ
ﯳﯴﯵﯶﯷﯸ ﯹﯺﯻ ﭑﭒﭓﭔﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ
كنص أديب ،ترجمة أمينة أبو بكر ،مركز
النص املقدّس ،الشعر ،وصناعة املجتمع قراءة القرآن ٍّ
[[[ -انظر :نويفرت ،أنجيليكاّ :
تفسري للدراسات القرآنية.
146

هيئ�ة القرآن ُوبنيت�ه ـ دراسة ّ
نقدية آلراء أجنليكا نويفرت

أما التح ّول العابر يف النظام اإليقاعي ّ
فيدل بالنسبة لها عىل قرب نهاية وحدة
موضوعية.
 .2السور املكية املتوسطة:
السائد ميكن أن يتزامن أو يأيت قري ًبا من
غيات يف ال ّنظام اإليقاعي ّ
ترى أ ّن التّ ّ
املتوسطة [ 31و ]32من سورة عبس:
السور املك ّية ّ
الفواصل املوضوع ّية .ومثال عىل ّ
 ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ .
 .3السور املكية املتأخرة:

وكمثال عليه [  5و ] 6من سورة الرعد  :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ .
ويورد بعض الباحثني عىل هذا التفصيل الذي أوردته «نويفرت» هو وجود
الفواصل املوضوعيّة بشكلٍ يفوق مواضع التّح ّوالت يف القافية التي ح ّددتها ،وأل ّن
السائدة،
تعريفها ملا يشكّل تغي ًريا يف نظام القافية يعتمد يف األساس عىل القافية ّ
وهذه الشذوذات العابرة يف القافية يف سور املرحلة املك ّية املتوسطة يف تقديرها
أي أهم ّية بنيويّة.
مجردة من ّ
الخاص يف التّحقّق من وجود اإليقاع القرآين استنا ًدا
وتصوغ «نويفرت» نظامها
ّ
إىل ثالثة معايري وهي:
1.1النربة.
2.2الوزن.
3.3النمط الصويت.
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للمقاطع الثالثة األخرية يف كلمة الروي ،مع مراعاة املقطع األخري يف كلمة الروي هل
هو مقطع مفتوح أم مغلق.
كام تسري نويفرت عىل منهج نولدكه يف التمييز بني كلامت الروي عىل أساس التأثري
السور امل ّكيّة التي نزلت يف املرحلة األوىل أو
املسجوع للجذر األخري ،وترى أ ّن غالبيّة ّ
املتوسطة تفضّ ل منطًا سائ ًدا أو حتى حرصيًّا للصائت إما أن تكون انفجاريّ ًة أو احتكاك ّي ًة
ّ
أو شبه متح ّرك ٍة أو شبه متح ّرك ٍة يف املوضع األخري وال تتبع منطًا عشوائيًا إال يف مواضع
نادرة ج ًدا.
وتستعمل نويفرت مصطلحني متقابلني لنولدكه وهام( :تغيري القافية) و(تنوع
الصويت .
القافية) لوصف نوعني من التح ّول ّ
[[[

 .4االعتبارات اإليقاع ّية (القوايف) يف بنية السورة:
وبعد عرض رأي نويفرت يف هذا املجال نتع ّرف عىل رأي علامء املسلمني يف
يل أنّها مل
مصطلح القافية الذي تطلقه نويفرت عىل نهاية اآليات؛ ليتّضح بشكلٍ ج ٍّ
تبحث هذه القضيّة عىل ضوء ما يطرحه علامء املسلمني ،واستندت عىل تحقيقات
الل موضوع ّية يف البحث.
املسترشقني ،وهذا غاية ّ
يطلق علامء املسلمني عىل نهاية اآليات مصطلح الفاصلة القرآن ّية[[[ .وترد
الفاصلة يف القرآن الكريم عىل وجهني :أحدهام عىل الحروف املتجانسة ،واآلخر
عىل الحروف املتقاربة.
فالحروف املتجانسة كقوله تعاىل  :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ .[[[
[[[ -انظر :كالر ،ماريانا ،مقاربات (نقد–نص ّية) لبنية السورة القرآنية ،م .س ،ص  52وما بعدها.
[[[ -من الدراسات املهمة حول الفاصلة القرآنية :أبو حسان ،محمود« :الدالالت املعنوية لفواصل اآليات القرآنية» ،ط ،1دار
الفتح للدراسات2010 ،م.
[[[ -سورة طه ،اآليات.3-1 :
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وأما الحروف املتقاربة فكامليم من النون ،كقوله تعاىل :ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ [[[و كالدال من الباء ،نحو  ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ [[[وإمنا حسن
يف الفواصل الحروف املتقاربة؛ ألنه يكتنف الكالم من البيان ما يدل عىل املراد يف
متييز الفواصل واملقاطع ،ملا فيه من البالغة ،وحسن العبارة[[[.
السجع عىل الفاصلة القرآنية ،يقول
ولقد رفض كثري من العلامء أ ّن يطلق وصف ّ
السجع ،وليس املراد السجع،
أبو بكر الباقالين« :إنّه يوجد يف القرآن كال ٌم عىل معنى ّ
أل ّن معاين القرآن ال ترتبط مبواضع عقد السجع ،فخرج بذلك أن يكون سجعا»[[[.
وجاء يف كتاب «ثالث رسائل يف إعجاز القرآن» :أ ّن «الفواصل حروف متشاكل ٌة
يف املقاطع توجب حسن إفهام املعاين» والفواصل بالغة ،واألسجاع عيب ،وذلك
أن الفواصل تابعة للمعاين ،وأما األسجاع فاملعاين تابعة لها ،وهو قلب ما توجبه
الحكمة يف الداللة»[[[.
وإذا كان علامء اإلسالم يرفضون إطالق كلمة سجع عىل الفاصلة القرآنية،
ويرفضون رفضً ا باتًا إطالق كلمة القافية عىل الفاصلة أيضً ا؛ أل ّن القافية تشكّل
رصا ها ًما يف الشّ عر العريب ،بل بها يتق ّوم الشّ عر ،ويتم ّيز عن بق ّية األجناس
عن ً
األدب ّية األخرى ،ومبا أ ّن القرآن يف لغته يباين الشّ عر يف معناه ومبناه ،فقد رفض
علامء اإلسالم إطالق القافية عىل الفاصلة القرآنيّة .ويوضّ ح ابن خلدون سبب هذا
ال ّرفض بقوله« :وأما القرآن وإن كان من النثور ّإل أنّه خارج عن الوصفني (أي
[[[ -سورة الفاتحة ،اآليتان.4-3 :
[[[ -سورة ق ،اآليتان.2-1 :
[[[ -الرماين والخطايب والجرجاين :ثالث رسائل يف إعجاز القرآن ،حققها وعلق عليها :محمد خلف الله ،ومحمد زغلول سالم،
صص . 91 -90
[[[ -الباقالين ،أبو بكر :نكت االنتصار لنقل القرآن ،دراسة وتحقيق  :محمد زغلول سالم ،ص.50
[[[ -الرماين والخطايب والجرجاين ،م .س ،صص.90- 89
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مرسل مطلقًا وال مسج ًعا ،بل تفصيل آيات تنتهي
السجع واملرسل) ،وليس يس ّمى ً
إىل مقاطع يشهد الذّوق بانتهاء الكالم عندها ،ثم يعاد الكالم يف اآلية األخرى
بعدها ،ويثني من غري التزام حرف يكون سجعا وال قافية»[[[ .ويتّضح لنا من هذا
وخارج عن
جنس متف ّر ٌد يف أدبه ولغته وأسلوبه ،ونظمه،
كلّه ،أ ّن القرآنً ،
ٌ
فعلٌ ،
قواعد الشّ عر العريب وقيوده.
الثالثة :القسم يف القرآن:
السور
تقوم نويفرت بتحليل سلسلة األق َْسام (جمع ق ََسم) يف مفتتح كثري من ّ
املك ّية ،والتي تربط بني األفكار التي استحرضتها األق َْسام وبني األفكار املق ّدمة يف
السور.
هياكل وبُنى تلك ّ
تشري أنجليكا إىل ظاهرة القسم يف القرآن وبعد ما تذكر إحصائيات عن األقسام
التابط بني القسم
يف القرآن والسور التي وردت فيها األقسام ،توحي إىل انعدام ّ
بالسورة بنح ٍو مجملٍ  ،حيث تقول:
وفحوى ما أقسم به وعالقته ّ
من ثالثة وأربعني سورة عزاها نولدكه إىل الحقبة األوىل من مكّة تص ّدر القسم
سبعة عرشة واحدة منها ،ويف مثانية منها ظهر القسم وسط السورة.
ميكن الفصل بني نوعني من القسم ،أ ّولهام املتص ّدر بواو القسم ،وثانيهام :املتص ّدر
بعبارة (ال أقسم) ،واأل ّول تك ّرر مثانية عرشة مرة ،خمسة عرش مرة منها متص ّد ًرا
السورة.
السورة .والثاين تص ّدر سورتني وخمس مرات ضمن ّ
السورة وثالثة م ّرات ضمن ّ
ّ
أي من
السور يف مجمل انشائها عىل ٍّ
مل تُناقش األهم ّية العمل ّية ملا تتص ّدر به ّ
املستويات املنهجيّة .حتّى اآلن البحوث يف مجال بدايات السور ومق ّدماتها أنتجت
فرضيات بعيدة املنال حول نوعية نب ّوة محمد ،كالتي تقول بأ ّن السور األوائل
[[[ -ابن خلدون :املقدمة ،تحقيق :عيل عبد الواحد وايف ،ج ،3ص .1296
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عم كان يتف ّوه به الكهنة قبل اإلسالم ،وقد تعترب الشاهد
تكشف عن عالقة قريبة ّ
األكرث وثوقًا عىل كالم الكاهن نفسه[[[.
ث ّم تقول بإمكان ّية تصنيف القسم إىل ثالثة أصناف هي:
أ .الصنف الذي يكون عىل وزن (والفاعالت) ( 1-3 :37و1-4 :51و 1-4 :77و
 5-1 :79و 14-6و )5-1 :100وهذا الصنف من القسم مل يرصح القرآن فيه مبرجع
القسم ومبا أقسم به لك ّنه تض ّمن معنى الحركة ملا أقسم به.
وهنا تشري إىل مسألة تعزوها للمسلمني والغربيني م ًعا ،حيث تقول :وقد ع ّد
هذا القسم من املوارد التي يصعب حلّها من قبل املفرسين املسلمني وكذا علامء
الغرب.
النص القرآين.
عم أثرناه يف باقي ّ
وقد عرض القرآن هنا لغة كنائ ّية تختلف ّ
جيء بها ألن تعرف كونها مبهم ًة عمل ًّيا ،ليس كث ًريا بسبب ما تض ّمنت من بعض
االبهامات اللغوية وال ّنحويّة ،بل بسبب الصعوبة املبدئ ّية األكرث ،أي أ ّن الترصيح
ٍ
تدنيس يف مثل الحصن التي يف طريقها إىل الهجوم ،أو كونها مخالفة
بها يع ّد نوع
لفحوى السورة كوثيقة لحديث ديني يف مثل السحب املليئة باملطر؟
ب .مجموعة األقسام التي تشري إىل املواقع واألماكن املقدسة وعظمة الخلق
تجل إلهي مح ّدد،
مثل )3-1 :95 ،3-1 :90 ،6-1 :52( :األماكن املذكورة تعود إىل ٍّ
إلهي .مكّة من األماكن التي يتح ّدث عنها القرآن
ولذلك توظّف كرم ٍز وإرشا ٍد ٍّ
باستمرار ،فقد تطرح لوحدها كام يف السورة  ،90وقد تطرح مقرتنة بطور سيناء
كموقعٍ ثانٍ  ،كام يف السورة  52و.95
وتحكم عىل هذا الصنف من القسم بقولها :ويف جميع موارد القسم الثالثة
[1]- Neuwrith, Form and structure of the Quran, E.Q. vol.2, p 255
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اللحقة لها.
املذكورة تفتقد العالقة ال ّدالليّة املبارشيّة بني صيغة القسم والفقرة ّ
وتجل اإلله ،كالتّواصل ال ّرباين
السورةّ ،
ويتأ ّخر ّ
حل اللغز وال ينكشف إالّ يف نهاية ّ
الذي يوجب تقديم األداء يوم الحساب.
ج .مجموعة األقسام التي تعود إىل الظواهر الكونيّة واألوقات واألزمنة العباديّة
يف الليل والنهار ،ونجدها يف بدايات عدد من السور (،4-1 :89 ،3-1 :86 ،3-1 :85
 )2-1 :93 ،3-1 :92 ،7-1 :91كام نشاهدها ضمن سورتني.)12-11 :86 ،9-7 :51( :
ث ّم تشري إىل صنف آخر من القسم وتقول :ويف سو ٍر الحق ٍة تط ّور القسم وأصبح
السورة أو ما شابه ،وال نجد لغ ًوا
واضح الفحوى مبارشة دون التعليق عىل نهاية ّ
فيه ،لك ّنه تح ّول من فاعيل توظيفي إىل جامل وحلية تستفاد لرفع املستوى
للنص ،وذلك مثل املوارد التالية 1 :38( :و 2 :43و 2 :44و1 :50و .[[[)1 :68
الجاميل ّ

[1]. Neuwrith, Form and structure of the Quran, E.Q. vol.2, p 256- 257.
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لغة القرآن وأسلوبه يف موسوعة القرآن (ليدن)
ً
ً
عرضا ونقدا
د .عبد الرحمن أبو املجد

[[[

املقدّ مة
الحمد لله ،والصالة والسالم عىل رسول الله ،وآله ومن واله ،وبعد:
ما من ّ
كل من يُطالع موسوعة القرآن (ليدن) ،يالحظ فيها أخطا ًء
شك أ ّن ّ
املتخصصون الذين يفحصون ويدقّقون .ونشكر إدارة املؤمتر
عظيم ًة ،وال س ّيام
ّ
جل ما جاء
وخصصت لها مؤمت ًرا ،يتناول عرض ونقد ّ
التي انتبهت لهذه املوسوعةّ ،
خاصة أ ّن املوسوعة شهريةٌ ،ويُقبل عليها الباحثون
فيها من أخطا ٍء يجب مواجهتهاّ ،
الغربيون واملستعربون ودارسو ال ّدراسات القرآنيّة بثق ٍة ،وأوجدت املوسوعة
لنفسها مكان ًة ونالت شعب ّي ًة عىل شبكة اإلنرتنت ،وارتفعت نسبة زيارتها ارتفا ًعا
ملحوظًا يف اآلونة األخرية ،واألمر -والحال كام وصفنا -يحتّم علينا دراستها وفحصها،
ٍ
ببحوث علم ّي ٍة موضوع ّي ٍة رصين ٍة؛ تق ّيم نهجها وموضوع ّيتها .ويف هذا البحث نتناول
لغة القرآن وأسلوبه يف موسوعة القرآن عرضً ا ونق ًدا؛ حيث ك ّنا نتوقّع من العنوان
بأننا سنجد يف املضامني شيئًا عن لغة القرآن معناها ومبناها ،وكذا أساليبه التي
يبي مح ّررا املادة عن هذا شيئًا ،ومل نجد
بهرت وأعجزت أرباب الفصاحةّ ،إل أنّه مل ّ
لغ ًة وال أسلوبًا ،غري أقوا ٍل للمسترشقني ،وجدا ٍل بينهم ،وتفضيلٍ لبعضهم؛ ألجل أن
عام ،وهو أ ّن لغة القرآن لغ ٌة غري أصيل ٍة ،تستقي كثري من
يحسموا األمر يف
مفهوم ٍ
ٍ
أصولها من لغات أخرى ،وال ميكن فهمها ّإل يف ضوء اللّغات األخرى ،مع تفضيل
فهمها بالرسيان ّية ،وأ ّن أسلوب القرآن ال َ
فضل عن التّطاول
يرق إىل الدرجة الثانيةً ،
عىل فهم املفرسين وذم فهمهم ،واعتربوهم يُضلّون ويُضلّلون يف استيعاب القرآن؛
[[[ -باحث وأستاذ يف الفلسفة اإلسالم ّية ،كلية دار العلوم جامعة املنيا مرص..

وذلك ألنّهم مل يفهموا املقاصد الرسيانيّة ،التي ال ميكن أن يُفهم القرآن إلّ يف
ضوئها .وعىل ال ّرغم من مقدرتهم العلميّة مل ينجحوا يف إخفاء ما يف صدورهم من
ٍ
للسياق يعملون لغة تقنع
غل
ٍّ
وحقد وكراهي ٍة للعرب واإلسالم ،ففي ثنايا توضيحهم ّ
الطّالب أ ّن لغة القرآن لغ ٌة مرقّع ٌة ومعقّدةٌ ،تعتمد عىل استعارة الكلامت ،ويدخلها
تخص األسلوب،
الشّ ذوذ أكرث من اعتامدها عىل القواعد ،وإذا صادف وذكروا قاعدة ّ
إما أن ينالوا منه ،أو يقلّلوا من أه ّميته ،ويُفهم يف السياق أنّهم يل ّمحون عىل عدم
سنبي ذلك باألمثلة ،ومل أعرث عىل بحث ألّفه هؤالء املسترشقني إال وفيه
جدواه ،كام ّ
أمثال هذه الضغائن تجسدت يف كتاباتهم.
مخل ،بالنكتة الشهرية «ملاذا
يذكرين ما أحدثه جيليو والررش من تقطيع مضلّلٍ ٍّ
مقصا؟ لقطع طريق املجرمني» ،وهكذا
دامئًا ما يحمل ضباط رشطة رشق فريزيا ً
فضل عن
قطعوا الطريق عىل الق ّراء فلم يسمحوا لهم بقراءة لغة القرآن وأسلوبهً ،
خطئهم يف ترتيب القصاصات[[[؛ حيث مل يرتبوا قصاصاتهم والتي انتزعت ليس
من خارج السياق فقط ،بل اختاروا التضليل يف فهم القرآن ،وهو أحد العوامل التي
أعاقتهم يف تقييم األصوات املختلفة ومل يرت ّبوها بشكلٍ صحي ٍح.
هناك العديد من وجهات ال ّنظر حول لغة القرآن وأسلوبه[[[ ،فض ًل عن اآلراء
املتضاربة ،فقد عرضوا مجموع ًة متن ّوع ًة من املسترشقني ،ومع ذلك مل يسمحوا ّإل
ٍ
بواحد من املسلمني فقط ،وهو بيكثال (ت  ،)1935بريطاين اعتنق اإلسالم ،مقابل
ثالثة عرش مسترشقًا ،وال ننكر بأ ّن هناك العديد من األشياء اإليجاب ّية التي ينبغي
حرصا عىل تزويد
أن تُقال عن محاولتهم يف استخدام قد ٍر من املنهج ّية املتّسقةً ،
واملحية حول القرآن ،بحيث ال تزيده إال
القارئ مبجموع ٍة من اآلراء املتضاربة
ّ
حري ًة وارتباكًا ،منها ما نقاله عن املسترشق النمساوي بورجشتال (ت « :)1856أ ّن
عري
القرآن ليس فقط كتاب ّ
الشيعة اإلسالم ّية ،بل هو أيضً ا تحف ٌة من الف ّن الشّ ّ
[1]- Abul-Majd, Abdurrahman, Review of language and style of the Qur’ān in Encyclopaedia of the Qur’an. Quranic
studies journal, hasn’t been published yet.
[2]- Claude Gilliot and Pierre Larcher, Language and Styleof the Qur’ān in Encyclopaedia of the Qur’ān [EQ,]:
Updated version, 1st September 2014,, (edited by Jane Dammen McAuliffe (genral editor), Claude Gilliot, William
A. Graham, Wadad Kadi, Andrew Rippin, 6 vols., Leiden; Brill, 2001- 2006), III, 2003, pp. 109 -35
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معيب؛ ألنّه ال ميكن وصف
العر ّيب» .إ ّن تحليل بورجشتال للجانب الشّ عري للقرآن
ٌ
أي بح ٍر من بحور الشّ عر،
القرآن ببساطة بالشعرً ،
فضل عن أ ّن آياته ال تتامىش مع ّ
والتي ينتظم فيها إيقاع الشعر العريب .لقد فشل جيليو والررش يف فهم أ ّن القرآن
ليس شع ًرا ،بل إ ّن «القرآن ليس وزنًا شعريًا ،بل آياتٌ بليغ ٌة ساحر ٌة بإيقا ٍع تلقا ٍّيئ»،
فليتهم سمحوا للقرآن بالتّحدث عن نفسه :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ( ،سورة يس ،اآلية .)69
وهكذا ،يف هذا البحث نتناول تعليقاتهم ،التي تبدو مرا ًرا وتكرا ًرا قلق ًة بشأن
كيف ّية تأث ّر استنتاجاتهم بافرتاضاتهم وخلف ّياتهم ،فكان ينبغي عليهام أن يق ّدما
الحقيقة حتى ولو اختلفت مع وجهة ال ّنظر التي حرصوا عليها بإرصا ٍر ٍ
شديد ،ذلك
رش وغري
لتج ّنب هذا التأثري .لقد قرأتُ معظم أوراقهم ،والتي انعكست بشكلٍ مبا ٍ
جل املادة كتبها جيليو ،واستطاع
رش يف املوسوعة ،ويستطيع أن يؤكّد الباحث أ ّن ّ
مبا ٍ
السياق أن يل ّمع بعض أوراقه وبحوثه ،عىل حساب مادة املضامني ،وعندما يتض ّمن
يف ّ
السياق ،ميكن للق ّراء وبأنفسهم متابعة العمل ّية التفسرييّة وتقييمها
هذا التفكري يف ّ
بسهولة ،ومن املستحسن تحديد نهجهم من حيث نقد إدوارد سعيد لالسترشاق،
ويجب استخدام طريقة كانتويل سميث القائلة« :يجب عىل املرء أن يفهم األديان
املؤسسة لها يف ضوء كيف ينظر أتباعها إليها» ،فقول سميث هذا هدف
والشخصيات ّ
إىل كتابة عامل خارجي عن القرآن مبا يتوافق مع رؤية املسلمني ،هذا املبدأ ينبغي أن
يكون منه ًجا لل ّدراسات االسترشاق ّية ،وينبغي أن يكون شعا ًرا.

سبب اختيار مادة «لغة القرآن وأسلوبه» للنقد
لعل أه ّمها :ما متثله
أسبابّ ،
وقع اختيارنا ملادة «لغة القرآن وأسلوبه» لجملة
ٍ
املتوسع ملضامني لغة القرآن
املا ّدة املتوقّعة من أهم ّي ٍة يف حمل العنوان والتعبري
ّ
فضل عن فحص ما كتبه «جيليو والررش» يف مضامني هذه املادة ،يف سياق
وأسلوبهً ،
بحوثهام وأوراقهام ،هل استم ّر نهجهام كعادته أم أن هناك تغي ًريا طرأ ميكن قياسه
والوقوف عىل أبعاد تحوالته ومحاولة تقييم املضامني ،والوقوف عىل حقيقتها،
ومعرفة مدى إيجابياتها وسلبيتها؟
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تساؤالت البحث:
تنبيه الباحث –بفضل الله -إىل أهم ّية املوضوع ،ورضورة توفّر دراسة تفصيل ّية
تهدف إىل دراسة لغة القرآن يف املوسوعة بطريق ٍة وافي ٍة؛ لهذا بدأ الباحث يف قراءة
مادة هذا البحث وفحصها ،ويف ضوء ما سبق ميكن أن تتح ّدد مشكلة البحث من
خالل التّساؤالت الرئيسة التالية:
 .1ما لغة القرآن وأسلوبه يف موسوعة القرآن (ليدين)؟
 .2ما مضامني مادة لغة القرآن وأسلوبه يف هذه املوسوعة؟
 .3ما مدى موضوعيتها؟

أهداف البحث:
ٍ
أهداف رئيس ٍة؛ منها:
يتطلّع البحث إىل تحقيق
أ -تقويم األطروحات االسترشاق ّية الواردة يف مادة لغة القرآن ،وبيان ال ّنقاط
اإليجاب ّية والسلب ّية مضمونًا ومنه ًجا.
ب -حرص جميع شبهات االسترشاق حول لغة القرآن وأسلوبه يف املوسوعة.
علمي يف مواجهة استدالالت االسترشاق يف مادة لغة القرآن وأسلوبه.
ت -بناء منه ٍج ٍّ
يل؛ بحسبانه أفضل املناهج لطبيعة هذا البحث.
منهج البحث :املنهج
الوصفي التّحلي ّ
ّ
حدود البحث :يقترص البحث عىل حرص شبهات االسترشاق يف مادة لغة القرآن
ماسة لبحوث وبحوث.
وأسلوبه ودحضها ،وليته ينجح يف تغطية ال ّنقد؛ إذ إ ّن الحاجة ّ

تبويب البحث:

يتك ّون البحث من مق ّدمة ،وثالثة مباحث ،وخامتة.
املقدمة :تشتمل عىل أهميّة البحث ،وتساؤالته ،وأهدافه ،ومنهجه ،وحدوده،
وتبويبه.
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أ ّو ًل :لغة القرآن وأسلوبه نظر ًة عا ّمة.
ثان ًيا :لغة القرآن وأسلوبه بني التّف ّوق واإلعجاز.

ثالثًا :فرضيات املسترشقني حول لغة القرآن وأسلوبه.
والخامتة :وتشتمل عىل نتائج البحث ،وتوصياته.
هذا ،وأسأل الله «سبحانه وتعاىل» التوفيق بتاممها وقبولها وال ّنفع بها ،وما
توفيقي إال بالله ،عليه توكلت ،وإليه أنيب ،وصىل الله عىل سيدنا محمد ،وعىل
آله ،والحمد لله رب العاملني.
أ ّو ًل :لغة القرآن وأسلوبه نظرة عامة.
كتب املادة املسترشقان الفرنسيان كلود جيليو[[[ وبيري الررش[[[ ،راجع
الباحث املوضوع يف املوسوعة طبعة  ،2003والطبعة الحديثة  2014بها إضافات
وتحديثات ،نتناول النسخة الحديثة[[[ التي ال تزال يف الخدمة ،وبشأن منهج ّية
الباحث يف دحض شبهات املسترشقني ،نبدأ بال ّر ّد مستشهدين مبا أق ّر به بعض
املسترشقني بأنفسهم ،وإن تعذّر ذلك ،ندحض باالستدالالت النقل ّية واللّغويّة؛ إذ
[[[ -كلود جيليو ()-Claude Gilliot1940
كان أستاذًا يف جامعة اكس  AIXقرب مرسيليا جنوب فرنسا ابتداء من  1989إىل تقاعده  ،2006أرشف عىل عدد من طلبة
املتخصصني يف تفسري القرآن ويف غريه ،وهو يف األصل راهب بدرجة قسيس
ال ّدراسات العليا من فرنسا والعامل اإلسالمي
ّ
خاصة معرض
حريصا عىل املؤمترات
دومنيكاين ،ظل جيليو
املتخصصة بالغرب ،وحرص أيضً ا عىل مواكبة التّظاهرات الثّقافيّة ّ
ّ
ً
القاهرة للكتاب ،حيث كان ينزل ضيفًا عىل خالنه يف «معهد الرهبان الدومنيكان لألبحاث الرشقية» IDEOمبنطقة العباسية،
ومجلة هذا املعهد  MIDEOحافلة مبتابعاته لجديد املنشورات املتصلة بالتفسري .للمزيد موقع ملتقى أهل التفسري ،عبد
الرزاق بن اسامعيل هرماس .
رابط املصدر http://vb.tafsir.net/tafsir39923/#.V7yA0FsrKM8 :
له بحوث كثرية منها:
»«Le Coran, production littéraire de l’Antiquité tardive ou Mahomet interprète dans le «lectionnairearbe
de la Mecque».
[[[ -يري الررش ،باحث فرنيس ،أستاذ اللسانيات بجامعة إكس أون بروفانس مارسيليا ،وباحث ومعلم يف معهد الدراسات
والبحوث حول العامل العريب واإلسالمي (.)IREMAM
[3]- Claude Gilliot and Pierre Larcher, Language and Style of the Qur’ān in Encyclopaedia of the Qur’ān
[EQ, ], (edited by Jane Dammen McAuliffe (genral editor), Claude Gilliot, William A. Graham, Wadad
Kadi, Andrew Rippin, 6 vols., Leiden; Brill, 2001 -2006), III, 2003, pp. 109 -35
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تتسلسل املباحث طبقًا لرتتيب املضامني ،فتناول املبحث األ ّول مواقف عا ّمة حول
لغة القرآن وأسلوبه وأطروحة إله ّية لغة القرآن.
استعرض الباحثان اللّغة مبعنى طريقة التّح ّدث ،وات ّهامها بأنّها غائب ٌة متا ًما يف
القرآن ،وتع ّمدا البحث عن الجذر «ل.غ .و» يف القرآن؛ إذ ذُكر يف خمس ٍ
آيات،
كل ما هو مطروح من الكالم وال يعت ّد به ،مبعنى «الحوار العبثي» ،وذكر
واللّغو ُّ
(اللَّ ْغوِ) يف (سورة املؤمنون ،اآلية  ،)3و«الْ َغ ْوا» يف (سورة فصلت ،اآلية  ،)26و«لَ ْغ ًوا»
يف (سورة مريم ،اآلية  ،)62و«بِاللَّ ْغوِ» «أي غري املقصود» يف القسم (سورة البقرة،
اآلية  ،)225و«بِاللَّ ْغوِ» (سورة املائدة ،اآلية  .)89ثم عرجا عىل الحقل ال ّداليل «للغة»
عرب ثالثة جذو ٍر عرب ّي ٍة :ل-س-ن ،والجدير باإلشارة هنا ،إىل أ ّن الباحثني حرصا
معنى اللّغة يف طريقة التّح ّدث ،واستدال عىل ذلك من القرآن« :هذا سهل  /واضح
اللسان  /خطاب عريب  /وأنه «باللغة العربية  /الكالم  /اللغة العربية الرصيحة
 /الواضحة» ،وهذا معنى هذه اآليات وفقًا للتفسري املتّبع يف معظم الرتجامت،
وهي مشكل ٌة عويص ٌة؛ أل ّن مفهوم «اللغة» باللغة العربية  -كام هو الحال يف اللغة
اإلنجليزية  -متع ّدد التّكافؤ ،يتض ّمن مظاه َر شفويّ ًة وكتابيّ ًة ،وزعم الباحثان أ ّن
التّفاعل بني هذين املظهرين للغة يف تكوين سور القرآن غري مفهوم متا ًما ،وافرتضا
أ ّن هذا املوقف يؤ ّدي إىل تباينٍ يف التفسري وتناف ٍر لسامت مع ّينة يف لغة القرآن[[[.
يالحظ الحصيف بأ ّن طريقة العرض مجحفةٌ؛ حيث يض ّيق الباحثان معنى اللغة يف القرآن
ويتوسعان يف الحديث عن اللغو مع ذكر كل اآليات التي تتح ّدث عنه،
ويخترصانها يف اللّغو فقط،
ّ
ولك ّنهام مل يبذال مجهو ًدا لتوضيح املعاين األخرى للّغة.

 .1مواقف عا ّمة متن ّوعة حول لغة القرآن وأسلوبه
أظهر الباحثان تباين وجهات ال ّنظر العديدة واملتعارضة حول لغة القرآن
وأسلوبه ،وذلك من خالل مجموع ٍة مختار ٍة من اقتباسات العلامء املسلمني وغري
املسلمني .فقد وصف بيكثال مرتجم معاين القرآن -وهو بريطاين اعتنق اإلسالم -أ ّن
[1]- Gilliot and Larcher, Language, Encyclopaedia of the Qur’ān, p.110
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القرآن «سيمفونيّة ال تقهر ،وأصواته تثري الرجال وتحركهم إىل البكاء والنشوة»،
وعميق
جميل
ورأى جورج سيل ،مرتجم إنجليزي (غري مسلم) أنّ« :أسلوب القرآن ٌ
ٌ
وخصوصا».
عمو ًما
ً
وأما الباحثان فقد اتّهام القرآن بأنّه يقلّد طريقة ال ّنب ّوة وعبارات الكتاب املق ّدس،
قي،
رص ،وغال ًبا ما يكتنف عباراته الغموض ،ومزيّنة بزخرفة الذّوق ّ
ّإل أنّه مخت ٌ
الش ّ
ٍ
وبأمناط تعبرييّ ٍة زاهي ٍة وعاطفيّ ٍة ،وال سيّام عندما يتناول وصف
تنبض بالحيويّة
جالل الله «تعاىل» وصفاته؛ إذ يتناوله بسامية وروعة ،واستشهدا بستينجاس الذي
عمل يستدعي مشاعر قويّ ًة للغاية وإن كانت غري متوافق ٍة عىل ما
يرى :القرآن ٌ
يبدو حتى للقارئ البعيد  -بعيد عن زمنه ،إلّ أنّه يثري العقل -عمل ال يقترص عىل
التغلّب عىل حالة االشمئزاز الذي تستشعره عندما تبدأ يف قراءته ،ولك ّنه يح ّول هذا
«دبلومايس»
حل
وإعجاب .وحاول جاك بريك إيجاد ٍّ
الشعور املعاكس إىل دهش ٍة
ٍ
ٍّ
يف مواجهة اللّغة واألسلوب املم ّيزين للقرآن ،حيث تح ّدث عن «شكله املتشابك»،
والتأثريات السيمفون ّية واالرتباطات الداخل ّية» ،وتظهر هذه الشهادات غري العادية
دائم ،مثل« :ليس من الرضوري أن يكون املسلم
حكم إيجا ٍّيب ٍ
صعوبة يف التعبري عن ٍ
حس ًاسا بالجامل ال ّرائع لهذا ال ّن ّص ،وقيمته العامل ّية املدهشة».
ّ
ومن ناحية أخرى ،الحظ بيل أ ّن العلامء الغربيني لفتوا االنتباه منذ فرت ٍة طويل ٍة
إىل «التجاوزات ال ّنحويّة وانقطاع املعنى يف القرآن» ،وحقيقة أل ّن نولدكه باعتباره
والسامية كان مؤ ّه ًل بالفعل للغة القرآن« :اعتربها لغ ًة
عاملَ ال ّدراسات القرآن ّية ّ
متوسطة الحجم» عىل الرغم من أ ّن أجزا ًء كثري ًة من القرآن بال
مص ّمم ًة معظمها ّ
ّ
شك لها ق ّوة بالغ ّية كبرية ،حتى تأثريها عىل القارئ غري املسلمّ ،إل أ ّن الكتاب يُعترب
بأي حا ٍل إىل ال ّدرجة األوىل ،وكتب نولدكه أيضً ا يف
ًّ
نصا جامل ًّيا ،وإن كان ال ي َرق ّ
سرتاسبورغ «تقري ًبا أن املعنى اللغوي العريب السليم منعهم متا ًما من تقليد نقاط
الضّ عف والوهن يف لغة القرآن».
ويرى بارث ذلك بسبب «اضطراب العالقات» بني السور ،واعتقد منغانا أ ّن
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أسلوب القرآن «يعاين من اإلعاقات التي متيّز دامئًا املحاولة األوىل بلغ ٍة أدبيّ ٍة
املتخصص
جديد ٍة ،والتي تخضع لتأثري أدب أقدم وأكرث ثبات ًا» ،ويرى نيكولسون
ّ
ٌ
مسؤول بشكلٍ
التتيب الزائف للمصحف
يف األدب العريب
و«الصوف ّية» ،يرى «أ ّن ّ
ّ
غامض ومجه ٌد وغري مهم؛
رئيس عن الرأي الذي يتب ّناه ال ّنقّاد األوروبيون بأ ّن القرآن ٌ
وبه مجموعة كبرية من الروايات الطويلة التي وردت يف العهد القديم والوصايا
املشجعة ،والتي ال تستحق أن تُذكر إذا ما قورنت بكتب العهد القديم[[[».
واستم ّر الباحثان يف أسلوبهام الجائر غري املنصف والضاغط الذي يستف ّز
القارىء ويعصف بذهنه ،بحيث ال يسمح له بتكوين وجهة نظ ٍر غري التي يقصدها
جيليو ،ومل ينصف الباحثان؛ إذ مل يعرضا إال رأي مسلم واحد ،ومل يتط ّرقا ملا قاله
املسترشقون اآلخرون املتحمسون ،والذين اندهشوا من عمق لغة القرآن واق ّروا
وسعا املجال آلراء املسترشقني التي جاءت يف جملتها انطباعات تضلّل
بذلك ،بل ّ
رأي كرأي كارن آرمسرتونغ« :القرآن جميل ج ًدا،
القارئ ،وال يسمحا مطالقًا بتمرير ٍ
ال ميكن ترجمة جامله ،وكام تفسد أصوات شكسبري بالرتجمة إىل الفرنسية ،كذلك
القرآن»[[[ .ويف ورق ٍة بحثيّ ٍة مثل هذه ،ال ميكن دحض كل الشبهات فضلً عن جلّها،
لعل الورقة تغطي وتطيق.
وعليه نحاول دحض أه ّم الشبهات ّ
 .2التجاوزات ال ّنحويّة

«يل ّمح الباحثان مبا توهامه من أخطا ٍء نحويّ ٍة يف القرآن ،و«اضطراب
العالقات» بني السور ..واتّهام أسلوب القرآن بأنّه «يعاين من اإلعاقات» ،وال
للسور وأ ّن الرتتيب
يذكرا ما ذكره ميشيل كويربس ،الذي أق ّر بالتنظيم ال ّداخيل ّ
صائب ومرتاب ٌط ،وترتب الجمل جنبًا إىل جنب دون التزام
ترتيب
املصحفي
ٌ
ٌ
بالتزامن ،وقد ت ُربط بحرف العطف ،واألمر يتعلق أيضً ا بـ «االلتفاتات» ،القفز
من شخص آلخر بقصد تعميق التناظر والعودة لنفس الشخص ،وميكن أن متتد
[1].Gilliot and Larcher, Language, Encyclopaedia of the Qur’ān, p.111.

[2]- Neal Conan, TALK OF THE NATION, npr News, Washington, November 28, 200610:00 AM ET.
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يف القفز من قفزة إىل أخرى دون االنتقاليّة[[[ .وأفضل بحث يف االلتفات ق ّدمه
وفصل بشكلٍ يُقارب من فصل الخطاب[[[.
محمد عبد الحليم ّبي فيه ّ
ومل يكتفيا بذلك ،بل يضيفان :يرت ّدد املثقّفون الغربيون اآلخرون بني ردود أفعا ٍل
تتباين بني االشمئزاز والجاذب ّية يف قراءة القرآن ،ويف هذه الفئة غوته يقوال« :القرآن
بكل ألوان الفخامة والضخامة والجموح ،والتكرار
يعيد نفسه من سور ٍة إىل سور ٍة ّ
نص هذا الكتاب املق ّدس ،واتهم القرآن بالبغض ،والدهشة والجاذبية،
الذي يشكّل ّ
ويف النهاية يفرض عظمته وتبجيله ،أسلوب القرآن ،وفقًا ملحتوياته وهدفه ،صارم،
وفخم ،ورهيب ،فيه سامية حقًا ».
[[[

واصل مح ّررا املادة بطريق ٍة تثري التبلبل واختتم برأي جوته ،ومثة وقفة عند
«سامية» التي جاءت يف نهاية الفقرة ،ما كان ينبغي تناولها فهي ليست يف موضع
ٍ
مجحف ال يزال يظهر عىل استحياء إن تجاوزه البحث
تقسيم
ظل
مدح ،وجاءت يف ّ
ٍ
العلمي يف هذا القرن ،عىل سبيل املثال ذم نيكوالي سيناي التقسيم «السامية
وغري السامية» بأنّها من نظريات الخردة العنرصيّة التي ظهرت يف القرن التّاسع
عرش وال يزال يرت ّدد صداها يف املجال الثّقايف .
[[[

[[[

ثم تناوال مفهومني للقرآن :األول :إلهي يفعل يف العامل اإلسالمي ،واملفهوم اآلخر:
إنساين «األنرثوبولوجي» ،ميثّل خارج عامل اإلسالم ،ويتب ّناه بعض املسلمني ،وإن كانوا
قلّ ًة (وعادة ال يعيشون يف الدول اإلسالم ّية) ،أيضً ا القرآن يحتفظ بهذا املفهوم،
[[[ -د .عبد الرحمن أبو املجد ،حوار ميشيل كويربس وعبدالرحمن أبو املجد حول نظم القرآن املذهلة!  2014/12/17ميالدي
  1436/2/24هجري.[2]- Grammatical Shift For The Rhetorical Purposes: Iltifāt And Related Features In The Qur’ān M A S
Abdel Haleem, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 1992, Volume LV, Part 3.https://
www.islamic-awareness.org/quran/text/grammar/iltifaat
[3]- Gilliot and Larcher, Language, Encyclopaedia of the Qur’ān, p.112

[[[ -الربوفيسور نيكوالي سيناي غني عن التعريف لشهرته يف الدراسات القرآنية ،وفاز مرشوعه»التفسري «القرآين املنتظم»
مبنحة مجلس األبحاث األورويب ( )ERCبقيمة  1.5مليون جنيه اسرتليني.
[5]- NICOLAI SINAI, Review Essay: Going Round in CirclesJournal of Qur’anic Studies 19.2 (2017),p.
109 www.euppublishing.com/jqs
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والذين يحرصونه يف املفهوم األ ّول ،يرون أ ّن القرآن خطاب الله األبدي ،بالنسبة
نص من شأنه أن يفكّك.
ألولئك الذين يحتفظون باملفهوم األخري ،فإ ّن القرآن ٌّ
 .3أطروحة الهوت ّية لغة القرآن
يقول الباحثان «لتوضيح املفهوم ،يجب أ ّوالً :تقديم هذه األطروحة بطريق ٍة
تفصيل لبعض ال ّنقاط الواردة فيها ،فالصياغة العامة
ً
عام ٍة ونظريّ ٍة ،وبإسهاب أكرث
للرسالة اإلله ّية ،يقصدا بـ «األطروحة اإللهية» ،هي املوقف الذي فرض نفسه
بشكلٍ قاطعٍ يف اإلسالم منذ حوايل القرن ال ّرابع هجري  /العارش ميالدي ،وكان
موجو ًدا بالفعل منذ نهاية القرن الثاين  /الثامن وبداية القرن الثالث  /التاسع ،وإن
بدأ مبثل هذا الشّ كل ال ّنظري ال ّرسمي ،بدأ بالتأكيد :بأ ّن لغة القرآن اللّغة العرب ّية،
أي لغ ٍة عرب ّي ٍة؟
لكن ّ
إجابة هذا السؤال يف العقيدة اإلسالم ّية؛ حيث اتّبعت طريقة القرآن يف تفسري
ذلك :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ( سورة إبراهيم ،اآلية .)4
املفسون من هذه اآلية أ ّن لغة القرآن لغة محمد وأصحابه ،ليست
يستنتج ّ
أكرث من لهج ٍة حجازيّ ٍة ،وتحدي ًدا قريش ّي ٍة ،هذا التعريف األ ّول ،العرب ّية القرآن ّية =
الح ّجة ،ينشأ هذا التعريف يف النص القرآين ويف املفهوم اإلسالمي للقرآن ،كام يظهر
يف أعامل ابن فارس ويف القرآن نفسه ،ليست لغة ،لكنها الفصحىَ « :وأَ ِخي َها ُرو ُن
ُه َو أَف َْص ُح ِم ِّني لِ َسانًا» (سورة القصص ،اآلية  .)34ومع ذلك ،توضّ ح هذه اآلية:
1.1أ ّن الفصحى نوع ّية الشّ خص الذي يتح ّدث.
ٍ
درجات يف ذلك.
 2.أ ّن هناك

 3.نُقلت هذه ال ّنوع ّية إىل اللّغة بشكلٍ مجهول الهويّة ،ويف هذه الحالة من
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خالل مواصفات (قواعد اللّغة العربيّة املتميّزة؛ هنا لسانًا يشري إىل البالغة
«بشأن» اللغة).
نجد ص ًدا للرتكيبة القرآن ّية يف التأكيد التايل ألحد علامء الرأي نقله ابن فارس:...
«أ ّن قريشً ا أفصح العرب ألسنة وأصفاهم لغة» ،لهذا التأكيد ال يوجد م ّربر ،باستثناء
«السبب أ ّن الله  ...اختارهم وانتخبهم من بني جميع العرب
أنّه تعب ٌري
ٌّ
عقديّ :
حوي ابن
نبي ال ّرحمة ،وم ّرة أخرى يف كتاب ال ّن ّ
واصطفاهم ،ومن بينهم اختار ّ
كل لغات
ج ّني الذي تح ّدث عن لغة الحجاز« :إنّها أنقى وأرقى وأصفى وأوىف من ّ
العرب .صحيح ،تظهر فكر ٌة ثالث ٌة ،تربط األفضل ّية باألسبق ّية أو العصور القدمية،
وهو موجود بالفعل يف كتاب سيبويه« :هي اللّغة األوىل واألقدم» بالطبع ،ميكن أن
يكون هذا اإلعالن استيفاء الحق ،إنّه مؤ ّهل لعامل اللّغة ،نظري ملفهوم «فساد اللغة»
ّغوي ،الذي
«اللغة عرضة للفساد» ،وهو أمر معرتف به ولكن أيضً ا إلدانة التغيري الل ّ
ّغوي عىل أنّه نتيجة ملكانتها:
يحدث كحتم ّي ٍة تاريخ ّي ٍة ،يُنظر إىل تف ّوق قريش الل ّ
«لذلك ،فإ ّن لهجتها كانت اللّهجة العرب ّية األصح واألكرث نقا ًء؛ أل ّن قريشً ا كانوا
كل الجوانب عن أرايض غري العرب» ،لكن ابن فارس يعترب هذا التّف ّوق
بعيدين من ّ
نتا ًجا الختيار أفضل العنارص يف اللّهجات العربية املختلفة ،وهو االختيار الذي
أصبح مقن ًعا بسبب حقيقة أ ّن مكّة كانت وال تزال مرك ًزا للحج[[[».
يجادل الررش بأ ّن الفصحى نوع ّية الشّ خص الذي يتح ّدث ،ويوهم بأ ّن هذه
ال ّنوع ّية نقلت إىل  -اللّغة بشكلٍ مجهول الهويّة ،وهذا ما يتناقض مع ما ذكره من
متيّ ٍز يف مواصفات قواعد اللّغة العربيّة املتميّزة .ومن خالل هذا الطرح فإ ّن الباحثني
يحاوالن حرص البالغة اللّغويّة يف لباقة الشّ خص تحدي ًدا ال يف عمق اللّغة ومدى
ٍ
وصف
وصف
والصواب ٌ
سعتها ورحابتها ،ويجادل املح ّرران بأ ّن الفُصحى ٌ
لشخصّ ،
ٍ
رشوط يف اللّغة لتتّصف
لِ َم ينطق به الشّ خص ،فهي صف ٌة للّغة ،وال ب ّد من تحقّق
بالفصحى ،وسياق البحث ال يسمح بتناولها هنا .إذًا يهاجم الباحثان الفصاحة
دليل
بطريق ٍة مغرض ٍة ،ويستشهدان مبغالط ٍة مكشوف ٍة ،وهي فصاحة هارون ،وكأنّه ٌ
[1]- Gilliot and Larcher, Language, Encyclopaedia of the Qur’ān, p.112- 113.
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عىل ما أق ّر به القرآن ،ففصاحة هارون هنا تأيت مقارنة بني لغته ولغة موىس
فقط ،وهذه حالة مقصورة عليهام فقط ،ال ميكن تعميمها ،لخصوص ّيتها.
ثان ًيا :لغة القرآن بني ال ّتف ّوق واإلعجاز.
فضل عن امتيازها وآيات
تناول الباحثان لغة القرآن وتف ّوق اللّغة العرب ّيةً ،
اإلعجاز ،تناوالها بطريق ٍة تستف ّز القارئ ،ومن ناحي ٍة أخرى هاجام هذا التّف ّوق
واالمتياز واعترباه شوفينيّ ًة زائدةً.
 .1لغة القرآن وأسلوبه:
اختار الباحثان بدقّ ٍة االستدالالت ،ووصفاها بطريق ٍة تبلبل الفكر وتش ّوشه،
وتجاهال اآلراء اإليجاب ّية جميعها ،ومنها ما قالته -عىل سبيل املثال -كارين
التجمة ،لك ّنه بالعرب ّية
آرمسرتونغ« :القرآن أجمل
ٍ
خطاب مذهلٍ  ،تعجز يف نقله ّ
ٍ
استجابات كبريةً ،عندما سمع املسلمون األوائل القرآن،
مدهش ومث ٌري ويحقّق
ٌ
فضل عن عمق معناه[[[.
بي لق ّوة لفظه ً
اعتنقوا رسالة ال ّن ّ

ٍ
ومحاكامت
ويع ّد قول آرمسرتونغ هذا ر ًّدا عىل ما طرحه الباحثان من أسئل ٍة
مرجعي
نص
عقل ّي ٍة« :هل القرآن «واضح»؟ لسان عريب»؟ نظ ًرا ألن القرآن عبارة عن ٍّ
ٍّ
ذا ٍّيت ج ًدا ،وغال ًبا ما يُقال :أنّه «وعي ذا ّيت إىل ح ّد ما فيام يتعلّق بلغته» ،حيث تق ّدم
وربا لرتتيبه ،ويدعم هذا الرأي،
التعليقات عىل لغته
ّ
الخاصة ،وأسلوبه املتم ّيزّ ،
كل يش ٍء ،التأهيل القرآين الواضح عىل أنّه «لغ ٌة  /خطاب  /لغة عربية
أ ّوالً وقبل ّ
واضحة».
ومع ذلك ،يبدو أ ّن معظم حاالت ظهور «لسان» يف القرآن تشري إىل «اللسان»
يت ،مثل ما ذكر يف (سورة الزمر اآلية  :)28ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
كجها ٍز صو ٍّ
ﯨ ﯩ ،لغ ٌة عرب ّي ٌة ،ال تتل ّوى (دون تحريف)»؛ وأقحم الباحثان يف السياق
لست بليغًا ،حتى اآلن ،وال ألنّك تتح ّدث مع عبدك،
استدعاء موىس« :يا سيدي ،أنا ُ
[1]- EXCERPTS FROM THE INTERVIEW WITH KAREN ARMSTRONG

https://www.pbs.org/muhammad/transcripts/armstrong.html
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القصة،
لك ّنني بطي ٌء يف الكالم ،ولغتي بطيئة» ،وقاال بأ ّن القرآن أيضً ا يروي هذه ّ
كام يتّضح من (سورة القصص ،اآلية   :)34ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ،ويف (سورة طه اآلية )27
حيث يقول موىس :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ  ،ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ،عكس ما هو
موجود يف سفر الخروج « :5-14 :4أليس هارون أخاك؟ أعرف أنّه يستطيع التّح ّدث
جيّ ًدا وستتح ّدث معه ،وتضع كلامت يف فمه وسأكون مع فمك[[[.
أعجمي ومبنيٍ:
تناقض بني
ٌ
ٍّ
معظم حاالت ظهور «لسان» يف القرآن تشري إىل «اللسان» كجها ٍز صويتٍّ ،وهذا
تغليبي ،وعند حرص مادة
بأسلوب
مخالف للحقيقة ،وقد صاغه الباحثان
ا ّدعا ٌء
ٌ
ٍ
ٍّ
يتبي بأنّها :ذكرت أربع عرشة م ّرة ،ومل ت ُذكر كجها ٍز
لسان ومراجعتها يف املصحف ّ
صو ٍّيت إلّ م ّرتان فقط ،يف اآليتني األخريتني:

قال تعاىل :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺَ سورة املائدة ،اآلية .78

قال تعاىل  :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ سورة ابراهيم ،اآلية .4

قال تعاىل :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ سورة النحل ،اآلية .103

قال تعاىل :ﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊ سورة مريم ،اآلية .50
قال تعاىل :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ سورة مريم ،اآلية .97
[1]- Gilliot and Larcher, Language, Encyclopaedia of the Qur’ān,P.114
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قال تعاىل :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ  سورة طه ،اآلية .27
قال تعاىل :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ سورة الشعراء،
اآلية .13
ّ

ْ

َ َ
َ ْ َ
ص ْدق ف الخِر َ
ين سورة الشعراء ،اآلية .84
قال تعاىل :واجعل ِل ل ِسان ِ ٍ ِ
ِ

قال تعاىل :بِل َِس ٍان َع َر ِ ٍّب ُّمب ِ ٍني سورة الشعراء ،اآلية .195

ّ َ َ ُ َ
ََ
ُ
َ ُ ُ َُ َْ َ ُ ّ َ ً ََْ ُْ َ َ ْ
ِ
ع رِد ًءا يُ َص ّدِق ِن ۖ إ ِ ِن أخاف أن
م
ه
ِل
س
ر
أ
ف
ا
ان
ِس
ل
ِن
م
ح
ص
ف
أ
و
ه
ون
ار
ه
خ
وأ
ِ
ِ
ُ َ ُّ
ون سورة القصص ،اآلية .34
يكذِب ِ
َ َّ َ َ َّ ْ َ ُ َ َ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ َّ ُ َ
قال تعاىل :فإِنما يسناه بِل ِسان ِك لعلهم يتذكر
ون سورة الدخان ،اآلية .58
ٌ ّ ً
اما َو َر ْ َ
َ ُ ُ َ
َْ
وس إ َم ً
ح ًة ۚ َو َهٰ َذا ك َِت ٌ
َ
اب ُّم َص ّدِق ل َِسانا
قال تعاىل :ومِن قبلِهِ كِتاب م ٰ ِ
ْ
َع َرب ًّيا ّ ِلُنذ َِر َّال َ
ِين َظلَ ُموا َوب ُ ْ َ
ش ٰى ل ِل ُم ْح ِسن ِ َني سورة األحقاف ،اآلية .12
ِ
َ ُ
َ
قال تعاىل :ل تَ ّ ِر ْك بِهِ ل َِسانَ َك لِ َ ْع َجل بِهِ سورة القيامة ،اآلية .16
َ َ ً ََ ََْ
ي سورة البلد ،اآلية .9
قال تعاىل :ول ِسانا وشفت ِ

أقحم الباحثان يف السياق فصاحة هارون ووظّفاها مستشهدين بآيتني ،ليؤكّدا
بجدلهام بأ ّن الفصاحة صف ٌة للشّ خص وليست للغة ،قال تعاىل :فَإ َّن َما ي َ َّ ْ
سنَاهُ
ِ
بِل َِسان َِك سورة مريم ،اآلية .97
َ

تجدر اإلشارة إىل أ ّن التعبري نفسه يف فإ َّن َما ي َ َّ ْ
سنَاهُ بِل َِسان َِك سورة الدخان،
ِ
ٍ
اآلية  ،58ترجمه بيكثال -دون سبب واضح -يف اآليتني بشكلٍ
مختلف ،عىل النحو
َ َ َ ْ َ َّ ْ َ ْ ُ ْ َ ّ ْ َ َ ْ
التايل« :سهل بلغتك» ،يصبح هذا املوضوع مبثابة ولقد يسنا القرآن ل ِذلِكرِ فهل
مِن ُّم َّدك ٍِر سورة القمر ،اآليات « :40 ، 22 ،17واملعنى جعلنا القرآن سهل التذكر»،
ومثل هذه ال ّنصوص» ميكن أن تدعم الفرض ّية القائلة بأ ّن التلميحات اللّغويّة يف
بوي»[[[.
القرآن ليست باللّغة العرب ّية ،بل مه ّمة التّواصل ال ّن ّ
[1]- Gilliot and Larcher, Language, Encyclopaedia of the Qur’ān, p.115.
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بوي ،ويقصدان
يطعن الباحثان طعن ًة كبريةً ،ويتح ّمسان لفرية مه ّمة التّواصل ال ّن ّ
بي ،ويجعالها يف جمل ٍة تقريريّ ٍة ،حتى
بذلك أ ّن لغة القرآن وأسلوبه من فعل ال ّن ّ
يبعدان الجدال فيها ،لكأنّها حقيق ٌة ثابت ٌة ،ويقوالن بأ ّن األسباب التي تجعل القرآن
رص عىل جودة لغته وقيمتها حال ٌة جدل ّي ٌة ودعويّ ٌة ،يجب طرح الح ّجة املتعلّقة
ي ّ
بطابعها العريب ،أ ّوالً :وقبل كل يشء ،فيام يتعلق بآية سورة إبراهيم ،اآلية َ  :4و َما
َ
أَ ْر َسلْ َنا مِن َّر ُسول إ َّل بل َ
ان ق ْو ِمهِ ،ميكن أن تفهم هذه اآلية ،من خالل التأكيد
ِس
ِ
ٍ ِ ِ
عىل لغة هذا ال ّرسول (محمد) وهذا القوم (العرب) ،كإعالنٍ للطبيعة اإلثنيّة لهذه
إلهي عىل عامل ّيتها ،تتح ّدى لغة القرآن العربيّة
امله ّمة ال ّنبويّة ،ولكن أيضً ا كدليلٍ ٍّ
عام اآلراميّة.
وربا أيضً ا الرسيانيّة ،أو بشكلٍ ٍ
«اللغة املق ّدسة األخرى»ّ ،
رص عىل جودة لغته وقيمتها حال ٌة جدل ّي ٌة ودعويّة،
األسباب التي تجعل القرآن ي ّ
بهذه املغالطة وهذا االختزال والتربير يحاول الباحثان جاهدين أن يسلبا القرآن
فهم خارج سياقها؛ أل ّن حكمها عام ،ويحاول
من صفته اإلله ّية ،ويحاوال فهم اآلية ً
يخصصه ،ويقصد بامله ّمة ال ّنبويّة
املح ّرر «جيليو» -باعتباره املح ّرر الرئيس -أن ّ
مه ّمة جهده يف تأليف القرآن ،وقد ك ّررها ليؤكّد عليها ،وسبق أن ذكرها يف الفقرة
يس اإلقناع بها ،وعىل ال ّرغم من أ ّن اآلية
قبل السابقة أ ّن «مه ّمة التّواصل ال ّن ّ
بوي» ل ُي ّ
التي استشهد بها ليس فيها تح ٍّد للعربيّة وال لغريها من اللّغاتّ ،إل أ ّن جيليو أقحم
فهمه بالرسيان ّية
السياق استفزازًا ،وهاجم فهم القرآن عرب ًّيا ،م ّدع ًيا أ ّن
التّح ّدي يف ّ
َ
ُ
َ
َ
َّ
ُ َ
َ ْ َْ
ّ
واستدل بكلمة «يلحدون» قال تعاىلَ  :ولقد نعل ُم أن ُه ْم َيقولون
أعمق وأشمل،
َّ َ ُ َ ّ ُ ُ َ َ ّ َ ُ َّ ُ ْ ُ َ َ َ
َ
َ
ْ
ٌ
َ
ّ
َ
ُ
ٌ
َ
َ
إِنما يعل ِمه ب ٌ
حدون إِلْهِ أعج ِ ٌّ
م وهٰذا ل ِسان ع َر ِ ٌّب مبِني .سورة
ش ۗ ل ِسان الِي يل ِ
النحل ،اآلية .103
املفسون «يلحدون» مبعنى «مولع بامليل عن الحق[[[» ،وهذا هو
يرشح ّ
ّغوي
السياق الل ّ
معنى لحد بالعرب ّية ،وال يقتنع بذلك الفهم والتفسري ،ويرى أ ّن ّ
واالجتامعي الذي تشري إليه هذه اآلية ميكن أن يكون عىل األرجح متكيّفًا مع
ّ
[[[ -الطباطبايئ ،السيد محمد حسني :امليزان يف تفسري القرآن ،ط ،1بريوت ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات1417 ،هـ ،ج ،3ص.11
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الرسيانيّة ،مبعنى« :للتح ّدث بغموض» أو «للتلميح إىل» ،مثل الجذر العريب لغز.

ويحاول أن يؤكّد بذلك عىل تناقض عربية القرآن يف قوله تعاىلَ  :ول َ ْو َج َعلْ َناهُ
ّ
َ
َّ ُ َ َ
َ
قُ ْرآنًا أ ْع َج ِم ًّيا ل َقالوا ل ْول فُ ّ ِصل ْت آيَاتُ ُه سورة فصلت ،اآلية .44

ومل ّا رأى أ ّن ذلك يتناقض مع «لسان عر ّيب مبني» ،والتي وردت يف اآليتني :يف قوله
ُ َّ
ب ُّم ِبنيٍ» (سورة الشعراء ،اآلية )195؛ وقوله تعاىل :ل َِسان الِي
تعاىلِ « :بلِ َسانٍ َ َع َر ِ ٍّ
َ
َ ٌ
ُ ْ ُ َ َ ْ ْ َ ٌّ َ
م َوهذا ل ِس
ان َع َر ِ ٌّب ُمب ِ ٌني( سورة النحل ،اآلية .)103
يل ِ
حدون إِلهِ أعج ِ

ماس ًة ٍ
بالتجمة ،فرتجامت العبارة
ملزيد من التفكري ،متعل ًّل ّ
ا ّدعى بأ ّن الحاجة ّ
تضليل ،من وجهة نظره ،وارتباكًا يف دالالت «مبني» ،وخلُص إىل أ ّن هناك
ً
أحدثت
أعجمي التي وردت يف آية سورة النحل ،اآلية  .103والتفسري العريب لـ
تناقضً ا بني
ٍّ
الصافية/ال ّنق ّية[[[.
«مبني» أعجمي «بربري» أي غري العريب يتناقض مع اللّغة العرب ّية ّ
وردت «يلحدون» يف القرآن الكريم ثالث م ّرات:

َ َ
َ َّ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ُ َّ َ ْ
قال تعاىل :و ِلِ السماء الس ٰ
ح ُدون ِف أ ْس َمائِهِ ۚ
ن فادعوه بِها ۖ وذروا ال
ِين يُل ِ
َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ َُْ َ
ون( سورة األعراف ،اآلية .)180
سيجزون ما كنوا يعمل
َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َّ ُ ْ َ ُ ُ َ َّ َ ُ َ ّ ُ ُ َ َ ٌ ّ َ ُ َّ ُ ْ
َ َ
ح ُدون إِلْهِ
قال تعاىل :ولقد نعلم أنهم يقولون إِنما يعل ِمه بش ۗ ل ِسان الِي يل ِ
َ ْ َ ٌّ َ َ ٰ َ َ ٌ
ان َع َر ِ ٌّب ُّمب ِ ٌني( سورة النحل ،اآلية .)103
أعج ِم وهذا ل ِس

قال تعاىل :إِ َّن ال َِّذي َن يُل ِْح ُدو َن ِف آيَاتِ َنا َل يَ ْخ َف ْو َن َعلَ ْي َنا ۗ أَفَ َمن يُلْق َٰى ِف ال َّنا ِر
َخ ْ ٌي أَم َّمن يَأْ ِت آ ِم ًنا يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة ۚ ا ْع َملُوا َما ِشئْتُ ْم ۖ إِنَّ ُه بِ َا تَ ْع َملُو َن بَ ِص ٌري( سورة
فصلت ،اآلية .)40
سبق ال ّر ّد عىل هذه الفرية وف ّندها إبراهيم عوض :يلحد مأخوذة من الكلمة
الرسيان ّية »l’ez« :مبعنى «تكلم بإبهام» ،يخلط األمور خلطًا شني ًعا ،أين الدليل عىل
أ ّن كلمة «يلحد» مأخوذ ٌة من الرسيان ّية؟
[1]. Gilliot and Larcher, Language, Encyclopaedia of the Qur’ān, p.117.
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إ ّن الكلمتني ال تتطابقان صوتيًّا ،وليس هناك دليل عىل أ ّن العني والزاي ىف
السيانيّة قد تح ّولتا إىل حاء ودال ىف العربيّة ،وفوق هذا فمعنى الكلمتني
الكلمة ّ
مبهم ،بل كان
ٌ
بي كان ً
مختلف ،فالقرآن ال يريد أن يقول إ ّن اتّهام املرشكني لل ّن ّ
الصواب وينحرفون إىل مثل تلك االتّهامات الكاذبة،
منحرفًا عن ّ
الحق؛ إذ يرتكون ّ
وهذا معنى «اللحد واإللحاد» يف اللغة العربيّة .وحتى لو افرتضنا أ ّن «ل ح د»
السيانيّة وأ ّن هذا هو معنى الكلمة فيها[[[.
موجود ٌة ىف ّ
 .2سبب اختالف القراءات

ٍ
أحرف ّإل أ ّن الباحثَني حاوال الطّعن
عىل ال ّرغم من أ ّن القرآن أُنزل عىل سبعة
يف لغة قريش م ّدعني بأنّه ال يوجد مجمع صو ٌّيت لطريقة تح ّدث لغة قريش؛ أل ّن
حضاري/
واضح  /متم ّي ٌز ،وكالم العرب املتأ ّخرين غري
سلسٌ ّ ،
ّ
ليٌ ،
خطاب /كالم قريش ٌ
متو ّحش ،غري عادي /غامض ،والنتيجة ،فإ ّن التّف ّوق املزعوم للّهجة الحجازيّة ال
أساس له ،وس ّبب هذا الخيار عواقب وخيمة بني القراءات املختلفة للقرآن ،ويف
بي أو موطنها مكانًا مع ّي ًنا» بني القراءات القرآن ّية،
الواقع «مل تحتل لهجة ال ّن ّ
معي
واملفسون الحفاظ عىل استقال ٍل
ولكن بدالً من ذلك حاول النحاة
علمي ّ ٍ
ّ
ٍّ
يف هذا الصدد ،لهذا السبب ،اتّهم بعض العلامء املسلمني املعارصين بـ «تشويه»
القراءات القرآن ّية ،عىل سبيل املثال الكتاب املوسوم «دفاع عن القراءات يف مواجهة
الطربي» ،كتاب أنصاري ضيفا القراءات املتواترة[[[.
ومل يسبّب هذا الخيار عواقب وخيم ًة بني القراءات؛ أل ّن أمر القراءات مق ّن ٌن
الساذجة التي تدلّل عىل
ومحسو ٌم ،ولو لديهام إحاطة كافية ما ذكرا هذه الفرية ّ
سطح ّية معرفتهم باللّهجة القريش ّية ً
فضل عن القراءات ،أ ّما اتّهام بعض علامء
املسلمني املعارصين بـ «تشويه» القراءات القرآن ّية ،فهو:
لألنصاري كام ذكر مح ّررا املوسوعة،
أ ّو ًل :هناك عدم دقّة؛ أل ّن الكتاب ليس
ّ
[[[ .منينة ،طارق :رد عىل سخافات املسترشق الفرنيس كلود جيليو عن النبي الكريم والقرآن العظيم ،د .إبراهيم عوض ،ملتقى
االنتصار للقرآن الكريم ،مركز تفسري2016/07/29 - 1437/10/24 ،
[2]- Gilliot and Larcher, Language, Encyclopaedia of the Qur’ān,, p. 117.
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بل من تأليف د .لبيب السعيد «دفاع عن القراءات يف مواجهة الطربي» ور ّد عليه
مساعد الط ّيار بهدم ما ذهب إليه[[[.
 .3تف ّوق اللّغة العرب ّية وامتياز لغة القرآن:
«مل ي ّدخر العلامء املسلمون جه ًدا يف تعزيز دراسة القرآن يف مختلف علومه،
وحتى علامء اللّغة القدماء مل ي ّدخروا جه ًدا يف تعزيز تف ّوق اللّغة العربيّة املزعوم
عىل اللّغات األخرى« :ولسان العرب :أوسع األلسنة مذه ًبا ،وأكرثها ألفاظًا ،وال
نبي ،ولك ّنه ال يذهب منه يشء إىل عامتها»،
نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غ ُري ّ
تف ّوق خطاب قريش ومت ّيزه ،بنا ًء عىل الحج وقدرتهم عىل االختيار الج ّيد وإضافته
للهجتهم[« :قال محاوره الوهمي] جاءهم القدر والجامل؛ أل ّن العرب اعتادوا
للحج والعمرة ،نساء ورجالً عىل حد سواء ،فاختارهم بالتعيني
القدوم إىل الحرم ّ
الصفات التي متيّزوا
والفكر كرامة وجاملً  ،وبذلك اكتسبوا تف ّوقًا لغويًّا ً
فضل عن ّ
خاص[ ،أجاب الفراء] قلنا :بالطريقة نفسها اعتادوا عىل سامع لهجات
بها بشكلٍ ٍّ
كل لهج ٍة ما هو األفضل ،وأضافوه
قبائل العرب؛ حتى متكّنوا من االختيار من بني ّ
أي من أشكال الكالم املبتذلة.
إىل كالمهم وهكذا أصبح كالمهم أنيقًا ومل يختلط به ّ
باختصار ،فإ ّن قريشً ا من خالل دقّتهم يف اختيار ما يسمعون ويضيفون للهجتهم
هذا جعلهم أكرث مت ّي ًزا ،وكانوا عىل استعدا ٍد ليصبحوا «شعب الله املختار» يف اللّغة
العربيّة.
عىل العكس من ذلك ،نجد الجاحظ باعتباره من علامء العقيدة ومعتزيل
املذهب مل يؤكّد تف ّوق لهجة قريش ،بل أكّد عىل تف ّوق الشّ عر العر ّيب وتف ّوق
العرب يف كتابة الشّ عر ولسان العرب متم ّيز ،فمن املستحيل أن يُرتجم الشّ عر العر ّيب،
التجمة لعمق املعنى،
وال ميكن نقله إىل لغ ٍة أخرى»؛ إذ ال ُيكن نقل ذلك عرب ّ
كل ذلك .بالطّبع الجميع مبا فيهم الجاحظ،
واإليقاع ،والرتتيب ،ولو تُرجم يد ّمر ّ
[[[ -الطيار ،مساعد« :هل أنكر ابن جرير قراءة متواترة أو ردَّها؟» هدم ما ذهب إليه د .لبيب السعيد يف كتابه.
https://vb.tafsir.net/tafsir991/#.Xl1aGR8zbIU
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عىل دراي ٍة بصعوبة ترجمة الشّ عر ،ولكن بال ّنسبة لعامل العقيدة هذا ،فإ ّن العرب
فقط هم من لديهم شعر مبعنى الكلمة العرب ّية «القصيدة» ويتّفقون عىل قواعده،
فالغرض هو تفوق اللغة العربية كافرتاض مسبق لتف ّوق لغة القرآن .بالطبع ،ميكننا
ٍ
واملفسين وعلامء ال ّدين حول
كلامت لعد ٍد من علامء اللّغة
أن نستم ّر يف اقتباس
ّ
تف ّوق اللّغة العربية وتف ّوق لغة القرآن ،وهذه املسألة مستم ّر ٌة وممت ّدة ،استم ّرت
كل فرتات التّاريخ اإلسالمي وال تزال قض ّي ًة مل ّح ًة حتى يومنا هذا؛ لكن هذه
يف ّ
عوي[[[».
السامت الرئيسة لهذا الخطاب ال ّد ّ
الع ّينات كافية إللقاء نظر ٍة ثاقب ٍة عن ّ
عىل ال ّرغم من أنّه تناول تف ّوق اللّغة إلّ أنّه من ناحي ٍة أخرى تناول تف ّوق الشّ عر
يل ،ويف الوقت الذي ميكن ترجمة معاين القرآن يؤكّد عىل صعوبة
العر ّيب الجاه ّ
ترجمة الشّ عر العر ّيب ،ومن خالل تأكيده هذا يريد أن يقول بأ ّن هذا الشّ عر أعىل
وأسمى من القرآن.
الحمد لله إذ مل يأتني أجيل حتى اتّخذت من اإلسالم رسباال.
 .4آيات اإلعجاز
يني آيات اإلعجاز التي ذُكرت يف :سورة البقرة ،اآلية 23؛ وسورة
يرى املتخ ّيل ال ّد ّ
يونس ،اآلية 38؛ وسورة هود ،اآلية 11؛ وسورة اإلرساء ،اآلية 88؛ سورة الطور،
رئيسا يف صياغة مفهوم لغة األرسار املق ّدسة،
اآليتان 34-33؛ يرى أنّها لعبت دو ًرا ً
وال تزال هذه اآليات تشكّل موضو ًعا مهمًّ يف علوم االنتصار للقرآن ،وأفضل رش ٍح
لهذه اآليات يكون يف سياق الجدل مع اليهود ،ال يف سياق اللّغة .يبدو أ ّن اعرتاض
خصوم محمد هنا مل يكن له أيّة عالقة باللّغة ،كام ر ّد القرآن يف قوله تعاىل:
«فَأْت ُوا ب ُِسو َر ٍة ِّمن ِّمثْلِ ِه» ،فال تُشري اآلية أيضً ا إىل اللّغة ،وبفحص هذا اإلعجاز ،نجد
ثالث ٍ
آيات ر ّدت عىل اتّهام محمد بالتزوير« :افرتاه» ،يف سورة يونس ،اآلية 38؛
سورة هود ،اآلية 13؛ و«تقوله» ،وردت يف سورة الطور ،اآلية  ،33ويشري اإلطار إىل
َََْ ْ ُ َ ْ
ُ َّ
ال ُّن
اختبار «حكامء النب ّوة» :يف سورة اإلرساء ،اآلية  :88قل لئ ِ ِن اجتمع ِ
النس و ِ
ت ِ
[1]-Gilliot and Larcher, Language, Encyclopaedia of the Qur’ān,, p.118
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ََ َ

ْ

َ ْ

َ

ْ

َ َ

َ ُ َ
ْ َ
َ ُ
ُ ْ
ٰ
آن ل يأت
ون ب ِ ِمثْلِهِ َول ْو ك َن َب ْع ُض ُه ْم لِ َ ْع ٍض َظ ِه ًريا ،مل
ع أن يأتوا ب ِ ِمث ِل هٰذا القر ِ
يتأث ّر عا ّمة العرب أب ًدا مبا جاء به محمد ،ومل يجدوا القرآن متامسكًا بشكلٍ
َ َ َ َّ َ َ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ً
ِين كف ُروا ل ْول ن ّ ِزل َعليْهِ الق ْرآن جلة َواح َِدةً ۚ
خاص كالتوراة واإلنجيل :وقال ال
ٍّ
ُ َ َ َ َ َ َّ ْ َ ُ َ ْ ً
َ َٰ َ ُ َ
ّ
َ
كذل ِك لِ ثب ِت بِهِ فؤادك ۖ ورتلناه ترتِيل ،سورة الفرقان ،اآلية .32

اسم مستعا ٌر؟
يل أم ٌ
 .5الرتتيل مشكل ٌة أهو ٌ
اسم أص ٌّ
فس الكثري من املفرسين القدماء معنى ترتيل :تقرأ بتم ّهل ،تنطق نطقًا واض ًحا،
ّ
وفضل عن ذلك ،ميكن فهمه يف سياق آخر عىل أنّه تالو ُة أو
ً
تالوة جز ٍء تلو اآلخر،
تردي ُد القرآن يف تالو ٍة منوذج ّي ٍة ،وترجم أربري معنى« :ورتل القرآن ترتيال» (سورة
املزمل ،اآلية  ،)4أي ر ّدد القرآن بشكلٍ متم ّي ٍز ج ًدا وتالوة القرآن بطريق ٍة متساوي ٍة.
وربا تشري إىل جهد
اآلية األخرية تؤكّد أيضً ا عىل أ ّن «وضع القرآن متم ّي ٌز»ّ ،
محمد يف تأليف القرآن ،وميكن أن تشري أيضً ا إىل أسلوب القرآن« :معنى الكلمة [يف
ٍ
معروف متا ًما ،لكن من املحتمل أن تشري إىل القافية
سورة الفرقان ،اآلية  ]32غري
التي ال ميكن إنكار وجودها[[[».
رشحها بشكلٍ أفضل يكون يف سياق الجدل مع اليهوديّة ال يف سياق اللّغة.

ُ ُ ْ َ ْ ّ َّ َ َّ ْ َ َ َ ٰ َ َ
ع عبْدِنا
ب مِما نزلا
ْ اآليات التي ن ّوه عليها هي :قال تعاىلِ :إَون كنتم ِف ري ٍ
ُ
َّ
َ ُ ُ َ ّ ّْ َ ْ ُ ُ َ َ َ ُ ّ ُ
اللِ إِن ك ُنت ْم َصا ِدق َِني( سورة
ون
فأتوا بِسور ٍة مِن مِثلِهِ وادعوا شهداءكم مِن د ِ

البقرة ،اآلية .)23

َْ َُ ُ َ ََْ ُ ُْ َُْ ُ َ ّ ْ َ ْ
ْ
ُ
ّ
َ
ْ
ُ
َ
َ
قال تعاىل :أم يقولون افتاه ۖ قل فأتوا بِسور ٍة مِثلِهِ وادعوا م ِن استطعتم مِن
ُ
َّ
ُ
اللِ إِن ك ُنت ْم َصا ِدق َِني سورة يونس ،اآلية  ،38وقال تعاىل :إِ َّل ال َِّذي َن َص َ ُبوا
ون
د ِ

الصالِ َح ِ
ات أُولَٰ ِئ َك لَ ُهم َّم ْغ ِف َر ٌة ََوأَ ْج ٌر ْ كَ ِب ٌري سورة هود ،اآلية ْ ،11وقال تعاىل:
َو َع ِملُوا َّ
ْ
ْ
َ
ُ َّ
ْ َ ٰ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ َْ
َ
َ ُ
َْ َ
ُ َ
ال ُّن ٰ
آن ل يأتون ب ِ ِمثلِهِ ولو
قل لئ ِ ِن اجت َمع ِ
ع أن يأتوا ب ِ ِمث ِل هذا القر ِ
النس و ِ
ت ِ
َ
ك َن َب ْع ُض ُه ْم لِ َ ْع ٍض َظ ِه ًريا( سورة اإلرساء ،اآلية .)88
[1]- Gilliot and Larcher, Language, Encyclopaedia of the Qur’ān, p.116.
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ّْ
َ ُ
َ ْ َ ُ ُ َ َ َ َّ َ ُ َ َّ ُ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ُ
َ
ِيث مِثلِهِ إِن كنوا
أم يقولون تقول ۚبل ل يؤمِنون فليأتوا ِبد ٍ

قال تعاىل:
َصادِق َِني( سورة الطور ،اآليتان .)34-33

من خالل ما أوردناه يتّضح أنّه ال يوجد ُدقّة يف ال ّنقل؛ أل ّن َآية سورة هود قوله
َ
َ
َ
بوا َو َعملُوا َّ
ِين َص َ ُ
تعاىل :إ َّل َّال َ
الص ِ َ
ات أولٰئ ِ َك ل ُهم َّم ْغفِ َرةٌ َوأ ْج ٌر كب ِ ٌري( سورة
ال ِ
ِ
ِ
هود ،اآلية  ،)11ليست من آيات اإلعجاز.
وبتدبّر هذه اآليات التي ذكرها املح ّرر غري آية سورة هود ،اآلية  ،11كلّها يف
السياق يف مقام تحدي
سياق التّح ّدي ألرباب الفصاحة واللّغة ،وما ا ّدعاه من أ ّن ّ
اليهوديّة هو خطأٌ كب ٌري ،ومل يكن اليهود ببالغة قريش حتى يتو ّجه التّح ّدي إليهم.
«مل يتأث ّر خصوم محمد القريشيون َإطالقًا ،ال َبلغة القرآن وال حتى بالنبوءة:
َْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ََْ ْ ُ َ
تاهُ بَل ه َو شاع ٌِر
اعتربوا القرآن «أَضْ َغاثُ أَ ْح َل ٍم؛ بل قالوا أضغاث أحل ٍم ب ِل اف
َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َّ ُ َ
ون( سورة األنبياء ،اآلية  .)5عىل ال ّرغم من الشّ كوك
فليأت ِنا بِآي ٍة كما أرسِل الول
الواضحة للمدقّقني األصليني فيام يتعلّق بتف ّوق اللّغة القرآنيّة ،فقد فتحت تفسريات
والشيعة والعقيدة الباب واس ًعا لتوضيح املشاعر املق ّدسة
املسلمني وعلامء ال ّدين ّ
والتعايبر األسطوريّة للّغة العرب ّية ،والتّف ّوق املزعوم وإعجاز لغة القرآن ».
[[[

بقوله« :مل يتأث ّر خصوم محمد القريشيون إطالقًا» ،فهو يُخالف الحقيقة ،فقد تأث ّر
أىت إىل رسول
فضل عن صغارهم ،عىل سبيل املثال ال الحرص :الوليد بن املغرية
كبارهم ً
ْ
ْ
َّ ّ َ
الله فقرأ رسول الله عليه القرآن ،قرأ عليه قوله تعاىل :إِن الل يَأ ُم ُر بِال َع ْد ِل

ُْ ْ َٰ َ َ ْ َ ٰ َ َْ ْ َ َ ُْ َ َ َْ ْ
ُ ُ َ َّ ُ
َو ْال ْ
ح َسان َ
ِ
ِ
غ ۚ يَعِظك ْم ل َعلك ْم
ال
و
ر
نك
م
ال
و
ء
ا
ش
ح
ف
ال
ن
ع
ه
ن
ي
و
ب
ر
ق
ال
ِي
ذ
ء
ا
ِإَويت
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َّ ُ َ
بي ،فقال الوليد بن املغرية قولته( :والله إ ّن
تذكرون  فقال له أعد ،فأعاد ال ّن ّ

ٌ
ملغدق وما يقول هذا برش).
له لحالوة وإ ّن عليه لطالوة وإ ّن أعاله ملثم ٌر وإ ّن أسفله

فكأنّ ا ّ
رق له ،فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه وقال :يا عم إ ّن قومك يريدون أن
يجمعوا لك ماالً ،فقال :لِ َم؟ قال :ليعطوكه ،فإنّك أتيت محم ًدا لتعرض ما قبله!
[1]-Gilliot and Larcher, Language, Encyclopaedia of the Qur’ān, p.117.
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قال :علمت قريش ّأن من أكرثها ماالً ،قال :فقل يف القرآن قوالً يبلغ قومك أنّك
منكره ،قال :وماذا أقول؟ فوالله ما منكم أحد ألهم باألشعار مني ،وال أعلم برجزه
وال بقصيده مني ،وال بأشعار الجن ،والله ما يشبه الذي يقول شيئًا من هذا ،والله
إ ّن لقوله لحالوة وإن عليه لطالوة وإنه ملثمر أعاله ومغدق أسفله وإنه ليعلو وال
يعىل عليه ،وما هو من قول البرش[[[).
حليم ،أرسلته
وعتبة بن ربيعة؛ كان عتبة بن ربيعة من سادة قريش ،كان سيّ ًدا ً
السخ ّية
بي إىل عروضه ّ
قريش إىل رسول الله ليفاوضه ،بعد إن استمع ال ّن ّ
نبي ،حتى إذا فرغ قال له رسول الله :أوقد فرغت يا أبا
التي ال يقاومها ّإل ّ
الوليد؟ قال :نعم قال :فاسمع م ّني ،قال :أفعل ،فقال رسول الله :بسم اهلل
َ ٌ
ُ
الر ْ
اب فُ ّصلَ ْ
َ
يل ّم َِن َّ
ح َمٰن َّ
ت آيَات ُه
الرحِي ِم ( )2كِت ٌ ِ
الرمحن الرحيم ،حم ( )1تزنِ
ِ
َّ
َ ً ََ ً ََ َْ َ َ ْ َُ ُ ْ َُ ْ َ َْ َ ُ َ
َ َ
ُ ً
ق ْرآنا َع َرب ِ ًّيا ل ِق ْو ٍم َي ْعل ُمون ( )3بشِ ريا ونذِيرا فأعرض أكثهم فهم ل يسمعون
َ
َ َ
ْ
َ
َ
َ
(َ )4وقَالُوا قُلُ ُ َ
ك َّن ٍة ّم َِّما ت ْد ُعونا إِلْهِ َو ِف آذان َِنا َوق ٌر َومِن بَيْن َِنا َو َبيْن ِك
وبنا ِف أ ِ
َ ٌ َ ْ َ ْ َّ َ َ ُ َ
حِجاب فاعمل إِننا عمِل
ون( سورة فصلت ،اآليات .)5-1

فلم سمعها عتبة أنصت إليه ،وألقى يديه خلف ظهره معتم ًدا عليهام يستمع
ّ
منه حتى انتهى رسول الله إىل السجدة منها فسجد وسجد معه عتبة ثم قال
له :قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك .فقام عتبة إىل أصحابه ،فقال
بعضهم لبعض ،لقد جاءكم أبو الوليد بغري الوجه الذي ذهب به فلّام جلس ،قالوا:
ما وراءك ،قال :ورايئ ّأن سمعت قوالً والله ما سمعت مبثله قط ،وما هو بالشّ عر
بالسحر وال بالكهانة ،يا معرش قريش! أطيعوين ،خلّوا بني الرجل وبني ما هو فيه
وال ّ
فاعتزلوه ،فوالله ليكون ّن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم .قالوا :سحرك بلسانه،
قال( :هذا رأيي فاصنعوا ما بدا لكم)[[[ .وغري ما ذكرنا يوجد أدلّة كثرية وعظيمة،
[[[ -القرطبي ،محمد بن أحمد األنصاري :الجامع ألحكام القرآن ،تحقيق :عبد الله بن عبد املحسن الرتيك ،ط ،1بريوت ،مؤسسة
الرسالة ،2006 ،ج ،19ص.74
[[[ -الحلبي ،أبو الفرج نور الدين عيل بن برهان :السرية الحلبية ،ط ،1بريوت ،دار املعرفة 1400 ،ه ،ج ،1ص.429
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فضل عن مناقشتها.
لك ّن مح ّرر املادة ال يسمح بتمريرها ً
ثالثًا :فرضيات املسترشقني حول لغة القرآن:
تناول املح ّرران تحت هذا العنوان ،الكلامت األجنبيّة يف القرآن وبإرصار عىل
تأكيدها ،ثم أسهبا يف عرض بعض فرضيات املسترشقني رش ًحا ومناقش ًة ،ثم دلفا
عىل التأثريات الرسيان ّية يف لغة القرآن باعتبارها حقائق مسلّم بها ،ثم عرجا عىل
فضل عن الطقوس الرسيان ّية.
القضايا غري اللّغويّة ،كالتأثريات املسيح ّية يف القرآن ً
ٍ
كلامت أجنب ّي ٍة يف القرآن قض ّي ٌة قدمي ٌة ..
 .1الكلامت األجنب ّية« :قض ّية وجود
ٍ
فضل
كلامت من جميع اللّهجات العرب ّيةً ،
يؤكّد املح ّرران بأ ّن القرآن يحتوي عىل
عن اللّغات األعجم ّية :اليونان ّية والفارس ّية واإلثيوب ّية وغريها» ،ومن املمكن أن
يكون لألحاديث ال ّنبويّة تأث ٌري إلبراز تف ّوق القرآن عىل كتب الوحي األخرى :أنزل
القرآن عىل سبعة أحرف»[[[.
ٍ
كلامت
يتجاهل املح ّرران أ ّن هذه الكلامت ا ُستخدمت و ُع ّربت ،وظاهرة وجود
«كل ما أرادوا أن يُعربوه ،ألحقوه ببناء كالمهم،
أجنبيّ ٍة ال تخلوا منها لغة ،والعرب ّ
كام يُلْحقون الحروف بالحروف العرب ّية[[[» ،وطريقة عرض جيليو والرش طريقة
مغرضة تريد النيل من لغة القرآن ،وبطريق ٍة جائر ٍة ذكرا بأنّها لغ ٌة فقري ٌة بحاج ٍة
ماس ٍة لغريها لفظًا وأسلوبًا.
ّ
 .2مشاكل قواعد لغة القرآن
«ما الذي مينعه النحويون ،عىل ال ّرغم من استخدامه يف القرآن»  ..ت ّم جمعها
[1]- (Ibn AbīShayba, Muṣannaf, [ Kitāb22. Faḍā’il al- Qur’ān, bāb7], vi, 121, no. 29953; Ṭabarī, Tafsīr, i,
14, no. 6/Eng. trans. Commentary, i, 13; Suyūṭī, Itqān, chap. 38, ed. Ibrāhīm, ii, 126; id, Muhadhdhab,
194, ed. al-Hāshimī, 601-). The same words are also attributed to the Khurasānī exegete al-Ḍaḥḥāk b.
Muzāḥim (d. 105723/; Ibn AbīShayba, ibid., no. 29952; Suyūṭī, Muhadhdhab, 194, ed. al-Hāshimī, 61).

[[[ -سيبويه ،أبو برش عمرو بن عثامن :الكتاب ،تحقيق :عبد السالم هارون ،ط ،3القاهرة ،مكتبة الخانجي ،1998 ،ج ،4ص.304
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بشكلٍ
منهجي خالل ال ّنصف الثاين من القرن الثاين الهجري  /الثامن امليالدي
ٍّ
والثالث ه /.التاسع م.
تحت عنوان مشاكل قواعد لغة القرآن تناول الباحثان قض ّية وجود أخطا ٍء
لغويّ ٍة نح ًوا ورصفًا يف لغة القرآن ،وصاال وجاال ،يف محاول ٍة له ّز لغة القرآن لُغويًّا،
وإعطاء انطبا ٍع عا ٍّم لدى القارئ بأنّها لغ ٌة أضعف من اللّغة العرب ّية ،لدرجة أنّها
تخفق يف االلتزام بقواعدها[[[ ،ويؤ ّخرون جمع القرآن إىل ال ّنصف الثّاين من القرن
الثاين الهجري  /الثامن امليالدي ،وهذه نظر ٌة غري موضوع ّي ٍة وتخالف تاريخ القرآن.
« ..وتكلّم اثنى عرش منهم اللّغة العربية :آدم وشيث بن آدم ،وهود ،وصالح،
وإسامعيل ،وشعيب ،والخرض» والثالثة الذين ذكروا يف سورة يس ،اآلية  ،14ويونس،
وخالد بن سنان العبيس ومحمد .. ،ويقال إ ّن آدم «تكلم  700000لغة ،وأفضل ما
تح ّدث به اللغة العربية[[[»[[[.
مصدرهام ما ذكره عبد امللك بن حبيب «املؤرخ القرطبي[[[» ،وبالعودة إىل
املصدر الذي استقيا منه[[[ ،مل نجد ذلك ،وبفحص الكتاب ،تب ّي أنّه حرص ألسن
األنبياء يف ثالثة ألسن :العربية والرسيان ّية والعربية ،األخرية لسان جميع بني إرسائيل،
وتكلم اثنى عرش منهم اللغة العربية :آدم وشيث بن آدم ،وهود وصالح ،وإسامعيل،
وشعيب ،والخرض» والثالثة الذين ذكروا يف سورة يس ،14 :ويونس ،وخالد بن سنان
[[[ -أحال لغولد تسهري بوجود  700خطأ وجر يف السياق الثعلبي والبغوي

(Tha`labī, Tafsīr, ad q 55:4, from

an anonymous source; Goldziher, Grammar, 45, quoting Baghawī, Ma`ālim, presently still only in

 )!manuscript form; but thefigure “700” in Baghawī, Ma`ālim, iv, 266 has to be correctedمل يسمح الوقت
للباحث مبراجعة تفسريي الثعلبي والبغوي.
[2]-(Tha`labī, Tafsīr, ad q 55:4, from an anonymous source; Goldziher, Grammar, 45, quoting Baghawī,

Ma`ālim, presently still only in manuscript form; but the figure “700” in Baghawī, Ma`ālim, iv, 266 has
to be corrected!).

[3]- Ibid, p.119
[4]- (`Abd al-Malik b. Ḥabīb, Ta’rīkh, 278-; Suyūṭī, Muzhir, i, 301-/Eng. trans. Czapkiewicz, Views, 667; Goldziher, Grammar, 445-; Loucel, Origine. IV,167 -8).

[[[ -األندليس ،عبد امللك بن حبيب السلمي :حققه :عبد الغني مستو ،ط ،1بريوت ،املطبعة العرصية1429 ،ه2008/م ،ص.28-27
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شخصا ،لعلّه مل يع ّد الخرض نب ًيا[[[.
العبيس ومحمد ،وهؤالء ثالثة عرش ً
أحال مصدر هذه الجملة إىل تفسري الثعلبي« :ويقال إن آدم «تكلم 700000
لغة ،وأفضل ما تحدث به اللغة العربية»؛ إذ ال تصح وال تعقل ،وأراد املح ّرران من
ذكرها بأن يؤكّدا للقارئ انطبا ًعا بأسطوريّة املصادر العرب ّية ،والتنفري مام بهاً ،
فضل
السخرية منها ورضورة تركها.
عن ّ
خلق نبي ضد منافسيه( :الشعراء ،الخطباء ،ورواة القصص ،إلخ).
«كان السرتاتيجيّة محمد واألجيال األوىل من العلامء املسلمني فيام يتعلّق
بالشّ عر والشّ عراء  ..تف ّوق القرآن عىل الشّ عر ال ب ّد من إظهاره ومتييزه...
كان السرتاتيجية محمد واألجيال األوىل من العلامء املسلمني فيام يتعلق بالشعر
والشعراء ..ليست اسرتاتيج ّية ولكن مكانة لغة القرآن ينبغي أن نن ّزلها منزلتها،
وات ّهامهام بأ ّن يف القرآن عدم تناسقٍ لغ ًة وأسلوبًا ومضمونًا» ،فهذا رميوند فارين
عىل سبيل املثال ير ّد عليهام بأ ّن القرآن عظيم لغ ًة وأسلوبًا ومضمونًا ،وقد أسلم
الرجل إقرا ًرا بأ ّن القرآن كتاب الله ،ولغته ميتنع تقليدها.
منافسا خط ًريا لرسول اإلسالم ولل ّن ّص الذي
وقد أدرك العلامء أ ّن الشّ اعر كان
ً
كوحي  ..قال يل ريتشارد رسانو أثناء مناقشة ذلك« :رفض القرآن الشعراء
ق ّدمه
ٍ
والشّ عر شاذة ،فهناك قصص كثرية تؤكّد عىل مصالحة محمد مع الشّ عر والشّ عراء،
قصة كعب بن زهري ،الذي كان عدو النبي جاء معتذ ًرا بقصيد ٍة،
وأكرثها شهر ًة ّ
وأهداه محمد عباءته[[[».
عىل سبيل املثال ،حسان بن ثابت كان من أفضل الشعراء يف عرص الجاهل ّية،
لكن عندما جاء اإلسالم ،سقط شعره وفحولته «...مل يسقط شعره وال فحولته ،وال
مكانته ،فك ّم الشّ عر الذي أنتجه يف صدر اإلسالم ووظّفه أكرث مام قاله يف الجاهل ّية،
[[[ -األندليس ،عبد امللك بن حبيب السلمي :حققه :عبد الغني مستو ،ط ،1بريوت ،املطبعة العرصية ،ص.33
[2]Abdelrahman Abulmajd, Richard Serrano and AbdalrahmanAbulmajd are discussing Qur’an recitation
and Poetry reading, Published On: 262016/6/ A.D. - 201437/9/ H.
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ولعل بيتًا واح ًدا يؤكّد عىل ازدياد مكانته يف الشّ عر وفحولته« :فأنا ومن يهدي
ّ
[[[
القصائد نحونا كمستبضع مترا إىل أهل خيربا ».

فرضيات املستعربني

«البيانات التي جمعها رابني( ،[[[)Rabinتؤكّد أنّ اللّغة العرب ّية قبل اإلسالم مل
الشق والغرب لغويًّا ونحويًّا،
إقليمي فيها بني ّ
تكن متجانس ًة ،وميكن رؤية متاي ٍز
ٍّ
الشق ّية
وما يس ّميه العرب «اللّغة الفصحى» ال يتزامن مع اللغة العرب ّية يف املناطق ّ
وال الغرب ّية من شبه الجزيرة العربية[[[».
السابقة دراسة للمسترشق حاييم رابني (Chain
وقد سبقت ال ّدراسات العربيّة ّ
خص فيها (لغة أهل الحجاز)
 ،)Rabinعنوانها( :اللهجات العرب ّية الغربية القدمية) ّ
بأكرب نصيب منها ،مل يتجاوز رابني ما جمعه بالشري ،بل أعاد قراءته وتح ّمس له،
هجومي ،ففكرة
اقي
ٌّ
وريجيس بالشري تأث ّر بنهج تيودور نولدكه ،فهذا خ ٌّط استرش ٌّ
السالفة عىل مواد خشن ٍة من
تدوين مقاطع الوحي امله ّمة التي نزلت يف السنوات ّ
الجلود واللّخاف ،مل تنشأ إلّ بعد إقامة محمد يف املدينة[[[ ،واللغة العرب ّية قبل
الشق والغرب لغويًّا
اإلسالم مل تكن متجانس ًة ،وميكن رؤية متاي ٍز
إقليمي فيها بني ّ
ٍّ
ونحويًّا .ويف الر ّد عىل هذه اال ّدعات يكفي اإلشارة إىل تجانس اللغة ،فموسم الحج
فضل عن عكاظ وغريها ،واملعلّقات كلّها استدالالت
دليل عىل تفعيل التّجانسً ،
ٌ
تصب يف تأكيد التّجانس وتف ّعله.
ّ
ا ّدعى فريستيغ أ ّن األفكار اللّغويّة يف وقت الخليل وسيبويه تأث ّرت بقواعد اللّغة
اليونان ّية مبارش ًة ومن خالل ترجمة بعض األعامل[[[ ،وت ّم مناقشة هذا اال ّدعاء يف
[[[ -السمهودي ،أبو الحسن عيل بن عبد الله الشافعي :خالصة الوفا بأخبار دار املصطفى ،دراسة وتحقيق :د /محمد األمني
محمد محمود أحمد الجكيني طبع عىل نفقة السيد :حبيب محمود أحمد ،ص.450
[[[ -استقاها من بالشري see Blachère, Histoire, i, 70-5; Versteegh, Arabic.6-4.
[3]- Ibid, p.122.
[[[ -بالشري ،ريجيس :القرآن نزوله وتدوينه وترجمته وتأثريه ،ترجمة :رضا سعادة ،ط ،1بريوت ،دار الكتاب ،1974 ،ص .27-29
[[[ -يقول كيس فريستيغ« :نحن ال نؤكد أن الفكر اللغوي العريب مبني عىل قواعد اللغة اليونانية ،لكننا نعتقد أن تعليامت
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ورقة صليحة حاجي يعقوب« ،التأثري اليوناين عىل القواعد العربيّة فرضية فريستيغ»
وخلصت إىل عدم ص ّحتها[[[ ،ويف دراس ٍة للصوتيات العرب ّية خطّأت فهم فريستيغ
القائل بتأثريات الفكر اليوناين[[[ ،وانتقد فليش فريستيغ واتّهمه بتجاهل نسق
قواعد ابن إسحاق[[[.
ير ّد الباحث الغريب رميون فارين[[[ عىل عدم تجانس اللّغة العرب ّية؛ حيث إنّه أثبت
تجانسها يف الجاهليّة عرب الشعر الجاهيل ،فيقول :جاء اهتاممي بال ّدراسات القرآنيّة
عن طريق األدب العريب ،يف كل ّية ال ّدراسات العليا يف جامعة كاليفورنيا يف بريكيل،
وركّزتُ عىل دراسة األدب العريب الكالسييك ،وكان تركيزي األسايس عىل الشّ عر العريب
يك
كل من يدرس األدب العر ّيب الكالسي ّ
الجاهيل ،وبال ّرغم من ذلك ،فإنّه يجب عىل ّ
األسايس يف اللّغة العربيّة ،وكلّام قرأت القرآن ،كلّام
االنتباه إىل القرآن باعتباره ال ّن ّص
ّ
ازدادت دهشتي ،بسبب سم ّو لغته وعمق معانيه ،وتد ّرج استدالالته ،بهرين وش ّجعني
يل إىل أن أصبح محور تركيزي الرئيس بحثًا ودراس ًة[[[.
واستحوذ ع َّ
«الفرق بني الشّ عر العر ّيب القديم والشّ عر العريب الجديد اإلعراب ،وجوده يف
اللّغة العا ّمة ،ويختفي يف اللّهجات».
بالنسبة للذين يُفكّرون يف اللّغة اليونان ّية  ،koinéكاألتيك ّية اليونان ّية ،بدأت
قواعد اللغة اليونانية منوذج ونقطة البداية لقواعد اللغة العربية» ()15 :1977
[1]- Dr. Solehah Haji Yaacob, Dept. of Arabic Language and Literature of Islamic Revealed Knowledgeand
Human Sciences, International Islamic University Malaysia.
[2]- Zeki Majeed Hassan, Barry Heselwood, Instrumental Studies in Arabic Phonetics, p.3, 2011
[3]- Ibid, p.4
[[[ -أكادميي أمرييك شهري ،تخرج يف كلية اآلداب ،جامعة بنسلفانيا يف الواليات املتحدة ،أقام يف القاهرة زمناً طوي ًل ودرس اللغة
العربية ،ثم تابع دراستها يف جامعة كاليفورنيا يف بريكيل حيث تخصص يف الشعر الجاهيل القديم ،يف سنة  2006نال شهادة
الدكتوراه من الجامعة نفسها يف مجال دراسات الرشق األدىن ،ومنذ ذلك الحني يقوم بتدريس األدب العريب يف الجامعة األمريكية
بالكويت ،ثم اتجه لدراسة القرآن ،وقام ببحوث علمية قيمة يف التناظر والتناسق ،جذبت إليه األضواء عامليًا.
[5]- https://www.alukah.net/culture/079776//#ixzz6GyZSnPmM
Abdur-Rahman Abul-Majd, Raymond Farrin and Abdur-Rahman AbouAlmajd around Structure and
Quranic Interpretation, Published On: 182014/11/ A.D.
https://www.alukah.net/culture/079776//#ixzz6GyZoYP5X
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هذه اللّغة العربيّة املشرتكة كلغ ٍة بني القبائل  ..يف وسط أو شامل رشق الجزيرة
العرب ّية .بالنسبة لآلخرين الذين يعتربونها -عىل غرار منوذج هومريوس اليوناين -لغ ًة
ّغوي ،ال يوافق املستعربون
أي اتّصال مع الواقع الل ّ
مصطنع ًة «كونستسرباش» دون ّ
أيضً ا عىل تفسري اإلعراب ،بال ّنسبة للبعض ،فهو بناء جمل ٍة ،حتى لو أدركوا أ ّن
وظيفته واهي ٌة ضعيف ٌة ،ناهيك عن انعدام وجوده يف كثري من الكلامت العربيّة،
الرتباطه بقيود األداء والقافية يف الشعر «الصيغ الشّ فه ّية»[[[.
إ ّن القول بأ ّن «الفرق بني الشعر العريب القديم والشعر العريب الجديد اإلعراب،
وجوده يف اللغة العامة ،ويختفي يف اللهجات» ،ليس بفرقٍ البتّة.
وحرص اللّغة العربية بني األتيك ّية اليونان ّية ومنوذج هومريوس ،فرض ّي ٌة ال تصح[[[.

الفرض ّية القويّة فرض ّية فولر[[[ ،التي يخلص فيها إىل أ ّن محم ًدا ص ّمم القرآن
أل ّول م ّر ٍة بلغة مكّة العام ّية ،كميز ٍة من بني ميزات اإلعراب وكخطاب عر ٍّيب
مفقو ٍد ،قبل إعادة كتابته الحقًا يف لغ ٍة مشرتك ٍة من الشّ عر . .وطرح كاهيل
( [[[)Kahleفرض ّية فولر م ّرة أخرى بشكلٍ مع ّد ٍل (ال يؤكّد عىل أ ّن القرآن
أعيدت كتابته) ،ويعرتف بدون مناقشة بأ ّن تكويد القرآن «السكونتان ّية تُنسب
تقليديًّا إىل الخليفة`عثامن ،والنسخة متثل اللّغة العرب ّية امل ّك ّية ،ولكن بال ّنسبة
تعب عن تأثري اللّغة الشّ عريّة .. ،وعىل ال ّرغم من أ ّن فرضيّة
للـ «قراءات» فهي ّ
عم أثارته من جدا ٍل بني
فولر تس ّببت يف فضيح ٍة يف األوساط اإلسالم ّيةً ،
فضل ّ
املستعربني ّإل أ ّن فرض ّية كاهيل مل تستحوذ عىل كثريٍ من االهتامم[[[.
 ..تجاوز املستعربون اليوم التمثيل الوحدوي للّغة العرب ّية ،ويؤيّدون مفهوم
[1]- Gilliot and Larcher, Language, Encyclopaedia of the Qur’ān, p.123
[[[ -مل يسعف الوقت الباحث لفحص ذلك واختبار من ناقشوه وقاموا بالرد.
[3]- (Vollers, Volkssprache, 169; Zwettler, Oral tradition, 1178-, with discussion of this thesis; Versteegh,
)Arabic, 40- 1
[4]- (Kahle, Geniza, 142) (Kahle, Qur’ān, 171- 9).
[5]- Ibid, p.123- 124.
182

ً
ً
لغة القرآن وأسلوبه يف موسوعة القرآن (ليدن) عرضا ونقدا

ّغوي للّغة العربيّة ،وبّني املسترشق اوينز ( )Owensمؤ ّخ ًرا أ ّن االندماج
التّع ّدد الل ّ
الكبري ،مرتب ٌط بقراءة «أبو عمرو البرصي» .. ،وهذا يعني أ ّن «افرتاض فولر بوجود
دعم معقولً [[[ .تتهاوى فرض ّية وانسربو أمام
تباينٍ قرآ ٍّين دون إنهاء الحالة ،يتلقّى ً
ٍ
«كتابات إسالم ّي ٍة من مكّة املك ّرمة» ،حيث
دراسة سعد ال ّرشيد[[[ املوسومة بعنوان
الصخور مبكّة املك ّرمة
برهن الباحث عىل أ ّن ال ّنقوش القرآنيّة التي ُوجدت مكتوب ًة عىل ّ
تُسقط بشكلٍ
قطعي نظريّة وانسربو التي تزعم أ ّن القرآن الكريم مل يُنتج مبكّة[[[.
ٍّ
 .3من اللّغة إىل األسلوب
ّغوي للقرآن ارتبط مبفهوم «بيان».. ،
االرتباط بني اللّغة القرآن ّية واألسلوب الل ّ
وهذا االسم ذُكر ثالث م ّر ٍ
ات فقط يف القرآن ،يف سورة الرحمن ،اآلية « :4علّمه
البيان»؛ ويف سورة القيامة ،اآلية  :19و(هذا بيان للناس)؛ ويف سورة آل عمران،
َ َ َ ْ َ َ َ َّ َ ُ ْ َ َ َ
ان سورة الرحمن ،اآليتان
النسان علمه الي
اآلية  ،138عىل سبيل املثال :خلق ِ
 ،4-3وذكر «تيبان» مبعنى(عرض ،رشح) مرة واحدة (سورة النحل ،اآلية  ،)89وذكر
«مبني» يف اثنتي عرشة مرة[[[ ،وسبع مرات ع ّدل بـ«بالغ»[[[ ،ومرتان «القرآن» يف
سورة الحجر ،اآلية  ،1وسورة يس ،اآلية .[[[ 29
ت ُّبي نتائج البحث عن عبارة «مبني» بأنّها ذكرت ( )125م ّرة يف القرآن ،وذكرت
«بالغ» ( )15م ّرة ،و«القرآن» ( )50م ّرة ،واآلية  29من سورة يس ليس فيها ما ذهب
َ َ ْ َّ َ ْ َ ً َ َ ً َ َ ُ ْ َ ُ َ
ون( سورة يس ،اآلية
إليه ،قال تعاىل :إِن كنت إِال صيحة واحِدة فإِذا هم خامِد
 ،)29ولكن ذكر القرآن يف اآلية الثانية وليس اآلية التاسعة والعرشون ،قال تعاىل:
َ ُْ ْ
آن ْ َ
الكِيمِ( سورة يس ،اآلية .)2
والقر ِ
[1]- (Owens, Idġām al-kabīr, 504).
[[[ -الراشد ،سعد بن عبد العزيز :كتابات إسالمية من مكة ،ال ط ،الرياض ،مكتبة امللك فهد1416 ،ه.1995 /
[3]- http://alsahra.org/?p=19281
[[[ -سورة املائدة ،اآلية 15؛ األنعام ،اآلية 59؛ يونس ،اآلية 61؛ سورة هود ،اآلية 6؛ سورة يوسف ،اآلية 1؛ سورة الحجر ،اآلية 1؛
سورة الشعراء ،اآلية 2؛ سورة النمل ،اآليات 75-1؛ وسورة القصص ،اآلية 2؛ سورة سبأ ،اآلية 3؛ سورة الدخان ،اآلية .2
[[[ -سورة املائدة ،92:وسورة النحل ،82-35:وسورة النور ،54:وسورة العنكبوت ،18:وسورة يس ،17:وسورة التغابن12:
[6]- Gilliot and Larcher, Language, Encyclopaedia of the Qur’ān, p.124- 125.
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الصيغة اللّفظيّة
ويف هذا السياق ،ميكن تفسري «مبني» عىل أنّه ال ّنشط من ّ
(السبب ّية) ،أبان ،املستخدمة ببساطة مرادف للنموذج اللّفظي الثّاينّ ،بي مبعنى
ّ
«صنع [األشياء] متم ّيز  /واضح» ،ولكن ميكن أيضً ا اعتبار أبان سب ًبا انعكاس ًّيا ضمن ًّيا،
ويف هذه الحالة يت ّم تفسري ُمبني عىل أنّه «يُظهر [نفسه] متم ّي ًزا  /واض ًحا» ،عىل
ْ
ْ
ال ّنحو الذي ا ُقرتح يف سورة الصافات ،اآلية  :117ٱلك َِتٰ َب ٱل ُم ْستَب ِ َني أي (الكتاب
املق ّدس الواضح) .يشري ارتفاع عدد مرات ذكر الجذر «ب-ي-ن» ومشتقّاته إىل أ ّن
البيان خاص ّية الكالم[[[.
(يجب أن نتذكر هنا أ ّن «القرآن» ذكر بأنّه عر ٌّيب ست م ّرات .اإلشارة إىل أ ّن مبدأ
عدم حتم ّية القرآن ارتبط مبوضوع (البالغة التي تستم ّد تقري ًبا من اإلميان)[[[[[[.
ينبغي التأكيد عىل نقطتني:
نص (ما يس ّمى
األوىل :مبدأ عدم دقّة أسلوب القرآن ..نتيجة تقاطع عن ٍ
رص ّ ٍّ
آيات اإلعجاز) واملفهوم اإلسالمي للقرآن باعتباره خطاب الله (كالم الله).
العقدي
بالتتيب األسلو ّيب من خالل التأكيد
الثانية :االرتباط بـ «عدم الثّبات» ّ
ّ
[أي ٍ
شخص يحاول
الواضح لصفات الله يف البالغة القرآن ّية :بحيث يتعطّل ويعجز ّ
الوصول لتقليده؛ إنّها ِبلُغة القرآن «النكات» ،وهو من الرباهني عىل عدم حتم ّية
القرآن؛ القرآن أبعد ما يكون عن الوضوح ».
[[[

 .4موقف املستعربني من أسلوب القرآن:
والسد الذي يحتويه،
خطاب غري
وصف القرآن بأنّه «خطاب» ..
ٍّ
رسديّ ،
ٌ
[1]- Gilliot and Larcher, Language, Encyclopaedia of the Qur’ān, p.127.
[2]- Ibid,p.127- 128.
[[[ -مع األسف مل يسعف الوقت بالبحث ومناقشة ذلك.
;[4]- (see the introduction of Ṭabarī, Tafsīr, ed. Shākir, i, 8- 12/Eng. trans. in Commentary, i, 8 -12
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ٍ
عم فيه من الخرافات
كعالمات؛ ً
غالبًا ما ال يكتمل ،ميثّل نو ًعا من الجدل
فضل ّ
واألساطري.
إ ّن عدم وجود ٍ
سلبي،
رسديً ،
خيط
ٍّ
فضل عن التكرار يف القرآن ،ال يُثري ر ّد فعلٍ ٍّ
تنظيمي آخر لل ّن ّص ،ومشكلة ترتيب
املتخصص عىل البحث عن مخط ٍّط
بل يجرب
ّ
ٍّ
السور ،عىل سبيل املثال انقطاعات النص وامتناعه ..أو غري
ال ّن ّص ،ومشكلة بنية ّ
املفس أن يُشري إىل آي ٍة أخرى يف
مكتملٍ أو مقطوع ،يف هذه الحالة يحتّم عىل ّ
املقطع املقطوع «مأخوذًا منها»،
السورة نفسها أو يف سورة أخرى ،يُفرتض أن يكون
ّ
َ
ْ
ْ
ّ
َ
َ
ْ
ْ
َ
أو روي بدقّة ،عىل سبيل املثال :قال تعاىلَ  :وآتيناهُ أج َرهُ ف ُّ
ادلن َيا ۖ ِإَون ُه ِف الخ َِرة ِ
ِ
ُ
َ
ّ
َ
َ
َ
َ
ل ِم َن الص ِ
ال ِني( سورة العنكبوت ،اآلية  ،)27يجب فهمه [مأخوذ] من ومن
َ ُ َ ٰ َ َ ُ ُ َّ َ َ ُ ْ ُ َ
َْ ُ ْ ً َْ َ َ
ّ
َ
َ
ٰ
يأتِهِ مؤمِنا قد ع ِمل الص ِ
ات فأولئِك لهم ادلرجات العل( سورة طه ،اآلية ،)75
ال ِ
[[[
وميكن أن تكون هذه الظّاهرة ذات صل ٍة بالقياس املضمر .
ْ
َ
ْ
َ و َمن يَأتِهِ ُمؤم ًِنا ق ْد

كل ،أل ّن سياق ُ آتيناه أجره عىل إبراهيم ،وسياق
ّ
َ َ ٰ َ َ ُ ُ َّ َ َ ُ ْ ُ َٰ
ّ
َعم َل َ
الص ِ َ
لفرعون...فالسياق
ات فأولئِك لهم ادلرجات العل من قول السحرة
ال ِ
ِ
ّ
مختلف ،وتلك التي تحيط مبعنى أ ّم ّي ،كام تط ّبق عىل محمد يف القرآن (سورة
ٌ
األعراف ،اآليتان )158 ،157؛ «األمي» رسول بدالً من رسول «املجتمع» .. ،يؤكّد
جونز أ ّن «فكرة» األم» تعني«أ ّم ّي» ليست مبكرة وال دقيقة ،ميكن أن تعني فقط
«األ ّمة»[[[.

وضّ ح جونز ،عىل الرغم من ندرة املواد العرب ّية القدمية املحفوظة ،أ ّن أسلوب
دعم ألطروحة جونز هذه ،ميكن
السابقةً ..
القرآن مدي ٌن بالكثري لألمناط العرب ّية ّ
القول بأ ّن القول املنسوب إىل محمد« :هذا الشّ عر تعبري قاطع عن خطاب العرب،
 ..يجادل جونز بأ ّن محم ًدا كان يعلم جي ًدا مدى فاعل ّية ال ّنرث امل ُقنع ،ولهذا السبب
استخدمه يف القرآن[[[».
[1]- Gilliot and Larcher, Language, Encyclopaedia of the Qur’ān, p.127- 128.
[2]- (Jones, Language, 33 -7.
[3]- (Jones, Oral, 57).
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مع األسف مل يُسعف الوقت الباحث الختبار فرضيّة جونز ومن ناقشوها
اعرتضوا عليها ،وعىل الرغم من أن فرض ّيته غري صحيح ٍة؛ ألنّه ي ّدعي بأ ّن
رسول الله ألّف القرآن.
 .4التأثريات املسيح ّية أو الرسيان ّية القدمية:
قليل ج ًدا ،االنتباه إىل أهم ّية الطبقة
لفت بعض العلامء ولسوء الحظ ،عد ٌد ٌ
مبني عىل فرض ّية أ ّن اللّغة
التّحت ّية اآلرام ّية أو ّ
السيان ّية يف تكوين القرآن ،وهذا ٌّ
الشق القريب من
السيانيّة كانت لغة التّواصل الكتايب يف ّ
السيانيّة اآلراميّة أو ّ
ّ
القرن الثاين إىل القرن السابع امليالدي ،وكانت أيضً ا لغ ًة طقوس ّي ًة ،توغّلت حتى
ٍ
كلامت
فضل عن
يف الخصوص ّيات األسلوب ّية للقرآن ،والحظ نولدكه وشرباخ ذلكً ،
السيان ّية يف القرآن ،وقد الحظها آخرون قبله :الحظ مينغانا
ا ُستعريت بعينها من ّ
كتاب أد ٍّيب
أ ّن األسلوب القرآين يعاين من اإلعاقات التي متيّز دامئًا املحاولة األوىل يف ٍ
[[[
ٍ
جديد ،وتخضع اللّغة لتأثري األدب األقدم واألكرث ثباتًا[[[ ،إ ّن «مبدأ» نولدكه :
«الساحق وامل ُمل والشامل»ّ ،إل أ ّن لغته تأث ّرت
عىل ال ّرغم من أسلوب القرآن ّ
وقسم التأثريات يف ستة عناوين
بالسيان ّية والتي أث ّرت حتى عىل عبارات القرآنّ ،
ّ
مميّزة :األسامء الصحيحة ،واملصطلحات ال ّدينيّة ،والكلامت الشّ ائعة ،واإلمالء،
وبناء الجمل واملراجع التّاريخ ّية األجنب ّية .ولسوء الحظّ ،مل يؤخذ مبالحظاته ،عىل
ال ّرغم من أ ّن بعض العلامء أشاروا إليها ،وبشكل عام لسببني :أ ّوالً :مل يكن لدى
منغانا املشغول ج ًدا بالرسيانية وقت لتطوير فرض ّيته ،وقُ ّوضت ح ّجته بشكلٍ أكرب
بسبب أ ّن املا ّدة التي جمعها يف مقالته عدمية القيمة .ثانيًا« :مبدأ» اإلسالميني حول
«كالسيك ّية» لغة القرآن ،وما زال مستم ًّرا يف فرض نفسه كدليلٍ
بديهي ،عىل ال ّرغم
ٍّ
من االعرتاضات العديدة عىل أطروحته املزعومة ،دون أن تتأث ّر فرض ّيته بشكلٍ
ٍ
فضل عن مخاوفه ،وتناول لوكسنربغ أطروحة مينغانا حول
خاص مبقالة مينغانا ً
السيا ّين عىل القرآن وح ّدد مجريات األمور بوضو ٍح بداي ًة من تلك املقاطع
التأثري ّ
[1]- Gilliot and Larcher, Language, Encyclopaedia of the Qur’ān, p.129
[2]- (Nöldeke, Geschichte, 107).
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غري الواضحة للمسترشقني الغربيني ،وجاءت منهجيّته عىل ال ّنحو التايل:
ٌ
معقول يف كتب التفسري ،وأ ّول هذه
عم إذا كان هناك تفس ٌري
أ) -يتحقّق ّ
حل املشكلة.
التّفاسري تفسري الطّربي ،وقد يتجاهله إذا مل يؤ ّد ذلك إىل ّ
ب) -يتحقّق مام يف القاموس العر ّيب الكالسييكّ ،وال س ّيام «لسان العرب» ،فإن
ٍ
معروف ،أو مل يظهر يف املعجم شيئًا ،يتحقّق مام إذا كان للتعبري
س ّجل مع ًنى غري
ٍ
السياق .يف كثريٍ من
السيان ّية ،ولو مبع ًنى
العر ّيب جذ ٌر
مختلف يناسب ّ
متجانس يف ّ
ٌ
السيانيّة مبعناها أكرث منطقيّ ًة من املصطلح
الحاالت ،وجد لوكسنربغ أ ّن الكلمة ّ
العر ّيب الذي استخدمه القرآن ،وتجدر اإلشارة إىل أ ّن هذه الخطوات األوىل يف
الكشف عن مجريات األمور يف القرآن ،ومع ذلك ،إن مل توجد هذه الخطوات،
يُويص بتغيري عالم ٍة أو أكرث من عالمات التّشكيل ملعرفة ما إذا كان ذلك يُؤ ّدي إىل
تعبريٍ عر ٍّيب أكرث منطقيّ ًة ،ووجد لوكسنربغ أ ّن العديد من حاالت املعجم تظهر عىل
أنّها قراء ٌة خاطئ ٌة ،وإذا مل تسفر هذه الطريقة عن نتائج ،فيجب عىل املحقّق تغيري
مامثل له
مم إذا كان هناك جذ ٌر رسيا ٌّين ٌ
نقط ٍة واحد ٍة أو نقاط ع ّدة ،ث ّم التّحقّق ّ
عم إذا كانت
مع ًنى معقول ،إذا مل يكن هناك ّ
حل حتى اآلن ،فعليه أن يتحقّق ّ
اللّغة العربيّة عبار ًة عن ٍ
السيانيّة ،وهذه العبارات من نوعني:
خليط من العبارات ّ
املورفولوجي عبارة عن استعار ٍة
يل
شكل ًيا مورفولوج ًّيا ودالل ًّيا ،واالستخدام الشّ ك ّ
ّ
عي
تحافظ عىل بنية الكلمة املصدر ،ولك ّنها تستخدم أشكال اللّغة املستهدفة ،ويُ ّ
كولك ( )calqueداللة املعنى إىل استعارة كلمة مل يكن لها املعنى سابقًا ،لكن
مرادفًا للكلمة املصدر[[[.
ميكن أن نذكر أيضً ا تحليل لوكسنبريغ لسورة العلق ،وتعامله مع آية سورة
َ َ ٰ َ َ َ َّ ْ َ ُ
اهم بُ
ور ع ٍِني؛ وسورة الطور ،اآلية :20
الدخان ،اآلية  :54كذل ِك وزوجن
ِ
ٍ
ُ َّ َ َ َ ٰ ُ ُ َّ ْ ُ َ َ َ َّ ْ َ ُ
ُ
ور ع ٍِني .وبخصوص «عذراء الجنة»
مت ِ
كئِني ع س ٍر مصفوف ٍة ۖ وزوجناهم ِب ٍ
املزعومة قد أصاب بالفعل كام أكّد عد ٌد من الذين قرأوا هذا الكتاب ،بدالً من
[1]- (Luxenberg, Lesart, 248- 51; also discussed in the following reviews of Luxenberg’s work: Nabielek,
WeintraubenstattJungfrauen, 72; Gilliot, Langue, § 4; Phenix and Horn, Review, § 30- 4).
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ْ َ ْ ْ ُ َّ ٌ ْ ُ ْ َ َ ٌّ
ان( سورة الرحمن،
هذه املخلوقات األسطوريّة لم يط ِمثهن إِنس قبلهم ول ج
اآلية )56؛ هي العنب ..هناك أيضً ا حقيقة أ ّن سكرتري محمد زيد بن ثابت حذق
السيان ّية قبل هجرة محمد إىل املدينة املن ّورة  ..من ناحي ٍة أخرى،
اآلرام ّية أو ّ
ٍ
خاص،
فطريقة لكسمبورغ املط ّبقة عىل
نصوص من القرآن قد تكون غامض ًة بشكلٍ ٍّ
ال ميكن تجاهلها مبج ّرد تكرار أطروحة نولدكه وأنتون شبيتالر[[[[[[.

واضح أ ّن املح ّررين يتح ّمسان للكسمبورغ ،ويضغطان بإلحا ٍح لل ّدفع يف طريقه.
ٌ
النتائج :ميكن إيجاز ال ّنتائج فيام ييل:
كل شبهات املوضوع غري أنّه مل يتناول جلّها بال ّنقد
1.1نجح البحث يف حرص ّ
والتّفنيد.
جل مادة املوضوع غري موضوع ّي ٍة وتش ّد القارئ إىل اتّجا ٍه ٍ
مغرض بعينه.
ّ 2.2
جل مادة املوضوع تتباين واملراجع اإلسالم ّية ،وال يستشهدون منها إال ما
ّ 3.3
يعضد وجهة نظرهم ويساندها.
4.4يف املوضوع أخطا ٌء يف املصادر وال ّنقل عنها.
5.5مل تقترص مادة املوضوع عىل تناول لغة القرآن وأسلوبه ،بل تع ّدته إىل
فضل عن ال ّنقد والتّشكيك يف
السيان ّيةً ،
التأثريات املسيح ّية والطّقوس ّ
والسخرية من بعضها.
املراجع العربيّة ّ
التوصيات :يف ضوء هذه النتائج ميكن تقديم التوصيات التالية:
1.1االستمرار بتناول مضامني املوسوعة عرضً ا ونق ًدا ،فإ ّن املؤمتر ميثّل إضاف ًة
فضل عن س ّد العجز يف املكتبة العرب ّية.
علم ّي ًة موضوع ّي ًة ق ّيم ًةً ،
2.2التوصية بعمل فريق يُح ّرر موسوعة للقرآن الكريم عىل نفس نهج هذه
[1]- (see Spitaler, Review of Fück, `Arabīya).
[2]- Gilliot and Larcher, Language, Encyclopaedia of the Qur’ān, p.132
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املوسوعة ويتيحها باللّغات العربيّة واإلنجليزيّة والفرنسيّة واألملانيّة
كمرحلة أوىل.
اقي امل ُعارص ،واالحتكاك به،
3.3عمل فريق يقوم برصد ال ّنشاط االسترش ّ
فإن
فاعل ،ويف الوقت الذي أويص به بذلك ّ
واالشتباك معه اشتباكًا إيجاب ًيا ً
عىل استعداد مل ّد يد العون لتهيئة وتدريب الفريق تحري ًرا وتفني ًدا ،وإقامة
ورش عمل ومحارضات لرفع الكفاءة وتحسني مستوى الوعي باالسترشاق
املعارص ،والله ويل التوفيق.
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املصادر واملراجع
املصادر واملراجع العربية:
القرآن الكريم
1.1الطباطبايئ ،السيد محمد حسني :امليزان يف تفسري القرآن ،ط ،1بريوت ،مؤسسة األعلمي
للمطبوعات1417 ،هـ.
2.2الطيار ،مساعد« :هل أنكر ابن جرير قراءة متواترة أو ر َّدها؟» هدم ما ذهب إليه د.لبيب
السعيد يف كتابه.
3.3القرطبي ،محمد بن أحمد األنصاري :الجامع ألحكام القرآن ،تحقيق :عبد الله بن عبد
املحسن الرتيك ،ط ،1بريوت ،مؤسسة الرسالة.2006 ،
4.4الحلبي ،أبو الفرج نور الدين عيل بن برهان :السرية الحلبية ،ط ،1بريوت ،دار املعرفة،
 1400ه.
5.5األندليس ،عبد امللك بن حبيب السلمي :حققه :عبد الغني مستو ،ط ،1بريوت ،املطبعة
العرصية1429 ،ه2008/م.
6.6السمهودي ،أبو الحسن عيل بن عبد الله الشافعي :خالصة الوفا بأخبار دار املصطفى،
دراسة وتحقيق :د /محمد األمني محمد محمود أحمد الجكيني طبع عىل نفقة السيد:
حبيب محمود أحمد.
7.7الراشد ،سعد بن عبد العزيز :كتابات إسالمية من مكة ،ال ط ،الرياض ،مكتبة امللك فهد،
1416ه.1995 /
8.8بالشري ،ريجيس :القرآن نزوله وتدوينه وترجمته وتأثريه ،ترجمة :رضا سعادة ،ط ،1بريوت،
دار الكتاب.1974 ،
9.9سيبويه ،أبو برش عمرو بن عثامن :الكتاب ،تحقيق :عبد السالم هارون ،ط ،3القاهرة،
مكتبة الخانجي.1998 ،
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اضطراب ّ
نص القرآن
يف كلمات أجنليكا نويفريت
الشيخ د .تحسني البدري

[[[

الخالصة
تناول املقال أحد الجوانب اللّغويّة لل ّن ّص القرآ ّين ،وهو االنسجام يف جانبه ال ّدال ّيل
جانب مه ٌّم يف القرآن ،وقد
و
ّ
ّفظي ،أي الجانب الذي له صلة بالتّفسري .وهو ٌ
املعنوي ال الل ّ
السابق وحتّى
املفسين وبعض الفرق واملذاهب اإلسالميّة يف ّ
كان وما زال مثار جدل ّ
وبخاصة األخباريني .كام أنّه مثار جد ٍل ومح ّف ٍز مه ٍّم للمسترشقني ألجل نقد هذا
اآلن،
ّ
رصحوا بها.
الكتاب وأحيانًا ال ّنيل منه .وقد أشار الكثري منهم إىل هذه ال ّنقطة وأحيانًا ّ
وقد أرشنا ألصل هذه الشّ بهة وشيئًا من تاريخها ،ث ّم أوردنا ما أورده بعض
املسترشقني يف هذا املجال ،وبخاصة يف موسوعة القرآن ( )E.Qبعد العمل عىل
والسورة .وهام
ترجمة بعض نصوصها،
ّ
وبخاصة من املدخلني املتعلّقني باآلية ّ
مقاالن للمسترشقة أنجليكا نويفريت .وبعدها أوردنا ال ّردود الواردة ورأينا يف هذا
املضامر يف نهاية املطاف.
يخص بعض
مل ّخص ما انتهينا إليه هو وجود
ٍ
نص القرآن .وفيام ّ
انسجام يف ّ
اآليات التي احتُمل عدم االنسجام فيها ،فذلك يكون ناشئًا عن ال ّنظرة إىل املوارد
املشتبه بها يف بعض تفاسريها والغفلة عن التّفاسري األخرى التي ترفع منها الشّ بهة
موضوع البحث.
[[[ -باحث وأستاذ يف التفسري وعلوم القرآن .جامعة املصطفى العامل َّية .قم املقدَّسة.

أو أ ّن وضعها يف املكان الذي يؤ ّدي إىل تبلور هذه الشّ بهة كان بأم ٍر من ال ّرسول،
فقد كان يح ّدد مواقع اآليات ،وكان يأمر كتّاب القرآن بأن يضعوا اآليات املح ّددة
يف محا ٍل مح ّدد ٍة.
من جانب آخر ،فإ ّن أسلوب الخطاب القرآ ّين هو يف األساس محاكا ٌة لِلِسان القوم
وألسلوب العرب آنذاك يف الخطابات الشّ فويّة ،وقد كان يعتمد التن ّوع والتنقّل بني
املوضوعات ،وكذلك يعود إىل أمو ٍر أخرى أدرجناها يف ال ّرسالة.
الكلامت الرئيسة :ال ّن ّص – الخطاب – انسجام ال ّن ّص – وحدة ال ّن ّص.

موضوع البحث
ال ّدراسة تناولت الشّ بهة التي طرحها الكثري من املسترشقني من قبيل
بالشري وكاراليل[[[ أو أكرثهم كام يذهب إىل ذلك البعض[[[ ،وهي ما تُدعى بـ
القرآن من حيث ال ّنظم املتَّبع يف
ّ
(اضطراب نظم القرآن) أي اضطراب ال ّن ّص
[[[
التّدوين ،وقد يُشار إليها أحيانًا باللّغة اإلنجليزيّة بـ ()disconnectedness
أو ( )incoherenceأو ( )disjunction in Quranic passagesوذلك فيام
إذا كان عدم اإلنسجام بني مقاطع آية أو آيات من القرآن ،أو فوضويّة القرآن[[[،
والسور واملوضوعات .وقد
يف إشار ٍة للبعض إىل وجود فوىض يف ترتيب اآليات ّ
تكون هناك عباراتٌ واصطالحاتٌ أخرى قد أشارت إىل هذه املسألة .وامله ّم
هنا أنّهم يشريون إىل قض ّي ٍة شغلت أذهان ال املسترشقني فحسب ،بل حتّى
بعض املسلمني م ّمن يقرأ القرآن دون اإلمعان وال ّرجوع إىل تفاسريه املختلفة.
والذين تص ّدوا لإلجابة عىل هذه الشّ بهة استعملوا أحيانًا اصطالح (the unity
[[[ .زماين ،محمد حسن :مسترشقان وقرآن ،موسسه بوستان کتاب (مرکز چاپ ونرش دفرت تبليغات اسالمي حوزه علميه قم)،
(مصدر فاريس) ،ص ( .327بالفارسية)
[2]- Abd al-Karim Biazar, The covenant in the Quran, p. 6.
[3]- Mostansir Mir, The unity of the text of the Quran, EQ, p405.
[[[ .أركون ،محمد :الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد ،ترجمة وتعليق :هاشم صالح ،ال ط ،الجزائر ،الفوميك ،املؤسسة الوطنية
للكتاب ،1989 ،ص .86
194

اضطراب ّ
نص القرآن يف كلمات أجنليكا نويفريت

 )of the text of the Quranكام فعل مستنرص مري[[[ ،ويُرتجم هذا االصطالح إىل
وحدة ال ّن ّص ،واستعملوا أحيانًا ( )coherenceأي التّامسك واإلتّساق أو االنسجام،
وأحيانًا أخرى اصطالحات أو مفردات أخرى[[[.
رش
أ ّما قدماء ومتق ّدمو علامء االسالم الذين أشاروا إىل هذه الشّ بهة -بنح ٍو مبا ٍ
أو غري ٍ
ّربيس
مباش -فقد استعملوا مفردات مثل :تناسب ومناسبة[[[ .واستعمل الط ّ
تعبري (ال ّنظم)[[[ لإلشارة إىل هذا املفهوم ،وكذلك ال ّرازي حيث استعمل تعبري:
(وجه ال ّنظم)[[[ واآللويس[[[ وإصالحي يف تفسريه (تدبّر قرآن) بلغة األردو ،بل بنى
ازي تعبري( :تعلّق هذه
مجمل نظريّته عليه وعىل هذا االصطالح .كام استخدم ال ّر ّ
البقاعي كأكرث املتأ ّخرين مفردة (مقصود) و(مقاصد)،
اآلية مبا قبلها)[[[ .واستعمل
ّ
كل
من قبيل قوله« :ومقصودها (أي الفاتحة) مراقبة العباد لربّهم ...وهكذا اسم ّ
مسمه،
سورة مرتجم عن مقصودها؛ أل ّن اسم ّ
كل يش ٍء تلحظ املناسبة بينه وبني ّ
وعنوانه ّ
الدال باإلجامل عىل تفصيل ما فيه»[[[.
البقاعي عن آخرين سبقوه استخدامهم مفردة الغرض ،حيث قال
كام نقل
ّ
الكل املفيد لعرفان مناسبات اآليات يف جميع القرآن هو أنّك
نقالً عنهم« :األمر ّ ّ
[[[ .وله مقال يف دائرة معارف القرآن تحت هذا العنوان.
[[[ .انظر :الدكتور يب ازار شريازي يف كتابه.The convenient in the Quran :
[[[ .انظر :الزركيش ،أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر :الربهان يف علوم القرآن ،تحقيق :محمد أبو الفضل
إبراهيم ،ط ،1دار إحياء الكتب العربية عيىس الباىب الحلبي ،1957 ،ج  ،1ص 35؛ السيوطي :اإلتقان يف علوم القرآن ،ال ط،
مرص ،الهيئة املرصية العامة للكتاب1394 ،هـ 1974 /م ،ج  ،2ص  .288وغريهام من الذين تناولوا موضوع التناسب واملناسب
يف علوم القرآن.
[[[ .الطربيس ،الفضل بن الحسن :مجمع البيان يف تفسري القرآن ،حقّقه وعلّق عليه :لجنة من العلامء واملحققني األخصائيني،
قدّم له :السيد محسن األمني العاميل ،ط ،1لبنان ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات 1415 ،ه ،ق1995 .م ،ج ،1ص 72و 113و.126
[[[ .الرازي ،تفسري ،ج  ،6ص  3و ،220ج  ،7ص  72و.101
[[[ .اآللويس ،أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود اآللويس البغدادي :روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين،
ط ،4بريوت ،إدارة الطباعة املنريية ،دار إحياء الرتاث العريب 1405 ،هـ ،ق1985 ،م ،ج  ،5ص  ،90ج  ،14ص .77
[[[ .الرازي ،أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسني التيمي :التفسري الكبري ،ط ،3بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب،
1420ه ،ج  ،2ص  ،33ج  ،4ص  ،176ج  ،5ص  ،148ج  ،6ص  ،41وغريها من املوارد.
[[[ .البقاعي ،برهان الدين أيب الحسن إبراهيم بن عمر الشافعي :مصاعد النظر باإلرشاف عىل مقاصد السور ،قدّم له وحقّقه
وعلّق عليه :د .عبد السميع محمد أحمد حسنني ،ط ،1الرياض ،مكتبة املعارف 1408 ،هـ ،ق1987 .م ،ج  ،1ص .209
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تنظر الغرض الذي سيقت له السورة ،وتنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من
املق ّدمات.[[[»...
وما اخرتناه يف دراسة متاسك ال ّن ّص يف هذا البحث هو ما يُدعى بوحدة ال ّن ّص
النص القرآين
( )the unity of the textمن وجهة نظ ٍر تفسرييّ ٍة للخروج بوحدة ّ
ٍ
واحد ال ب ّد أن يحظى
وتضا ّمه؛ باعتبار أ ّن ال ّن ّص إذا كان واح ًدا ،وصاد ًرا من
ٍ
مبواصفات تنشأ من طبيعة وحدة املصدر ،واملواصفات هي التّامسك واالنسجام
ووحدة املوضوع واملقصد أحيانًا.

البحث عن االنسجام الدّال ّيل ٌ
بحث شمو ٌّيل

إ ّن البحث عن الجانب ال ّدال ّيل لالنسجام هو بحثٌ ناىش ٌء عن نظر ٍة شمول ّي ٍة
املفسين
ّفظي منه ،ولذلك نجد تناول قدماء ّ
للقرآن عكس البحث عن الجانب الل ّ
واملفهومي؛
ّفظي منه ،بينام القليل منهم تناول الجانب ال ّدال ّيل
ّ
والعلامء الجانب الل ّ
وذلك أل ّن ال ّنظرة الشّ مول ّية للقرآن كانت غري منظور ٍة ،فهي غري مشهود ٍة عن علامء
القرآن يف األزمنة املاضية ،بينام هي منظور ٌة ومشهود ٌة أكرث عن متأ ّخري العلامء.
ومفسيه يف العهود املاضية هو نظرتهم ال ّدقيقة
إ ّن ال ّدارج عن علامء القرآن
ّ
والتجزيئ ّية للقرآن ،فيتناولون اآلية ويسعون لل ّنظرة إليها نظر ًة مجهريّ ًة ،فيتناولونها
والبالغي وعلوم أخرى من هذا القبيل .لك ّنهم قلّام يتناولون
حوي
من الجانب ال ّن ّ
ّ
كل القرآن ومقاصده
القرآن من الناحية الشّ مول ّية ،أي ال ّنظرة إليه بالقياس إىل ّ
والسور األخرى بينام نجد هذا حاصالً يف دراسات
وأهدافه ،أو بالقياس إىل اآليات ّ
وتفاسري العلامء املحدثني.
إ ّن ال ّنظرة الشّ مول ّية للقرآن ولّدت يف الربهة األخرية تفاسري غري معهود ٍة بشكلٍ
واسعٍ يف األزمنة املاضية ،وهي من قبيل التّفاسري املوضوع ّية ،أو التّفاسري ال ّناظرة
خاصة من القرآن ،مثل التّفاسري العلم ّية.
إىل جوانب ّ
[[[ .البقاعي ،برهان الدين أيب الحسن إبراهيم بن عمر الشافعي ،مصاعد النظر باإلرشاف عىل مقاصد السور ، ،ص .18 – 17
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أ ّو ًل :اصطالحات البحث
 - 1انسجام
استخدم يف اإلنجليزية ويف علم اللّغة ال ّن ّص اصطالحان يف هذا املجال:
 Coherenceويستخدم هذا االصطالح لإلشارة إىل ال ّروابط ال ّدالليّة (املعاين) أو
العالقات التي تربط معاين األقوال يف الخطاب أو معاين الجمل يف ال ّن ّص ،بينام
يستخدم  Cohesionلإلشارة إىل ال ّروابط الشّ كل ّية (اللّفظ ّية) .وميكن تعريفه
بال ّنحو اآليت:
«احتواء ال ّن ّص ألدوات ال ّربط اللّفظ ّية واللّغو ّية (الشّ كل ّية) التي تربط بني
جميع أجزائه وكذلك ال ّربط الدّاليل بني معاين ال ّن ّص ومفاهيمه ،منت ًجا مع ًنى أو
معانٍ عقالئ ّي ٍة معتدٍّ بها».
ونريد من أدوات ال ّربط اللّفظ ّية واللّغويّة هو اإلشارة إىل األدوات التي تُستخدم
يف اللّغة لل ّربط بني أجزاء الكالم ،من قبيل :واو العطف ،لكن ،بل ،وما شابه.
ونريد من ال ّربط ال ّدال ّيل هو وجود عالئق معنويّة تربط بني أجزاء ال ّن ّص ،من
قبيل وحدة املوضوع ووحدة املقام واملقصد وما شابه ذلك.
وعليه ،مفردتا التناسب واملناسبة اللّتني ا ُستخدمتا قدميًا من قبل علامء القرآن،
يُع ّدان جذو ًرا الصطالح االنسجام الذي درج استخدامه يف هذا العرص.
 - 2ال ّن ّص
خاص ،وقد يكون جمل ًة أو جمل ع ّدة أو مقط ًعا
ال ّن ّص كال ٌم غري مق ّي ٍد
ٍ
بحجم ٍّ
شامل لجميع األحجام املتق ّدمة .عىل أن يكون
كامل من قبيل كتاب ،فهو ٌ
أو بحثًا ً
ِ
ٌ
املخاطبني واملخاطَبني.
معقول موضع قبول العقالء من
بني جمله تراب ٌط وانسجا ٌم
خاص ٍة ،فهو فكر ٌة
وبتعبريٍ آخر :ال ّن ّص هو فكر ٌة مق ّدم ٌة بواسطة مفردات لغ ٍة ّ
ولغ ٌة ،ودور اللّغة هنا هو الوسيط ،نحرتز بها عن وسائل التّعبري األخرى ،من قبيل
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تعب عن الفكرة لكن
التّمثيل والفنون التّشكيليّة وغري التّشكيليّة ،فإ ّن بإمكانها أن ّ
بغري اللّغة.
 - 3الخطاب
تع ّددت ال ُبحوث التي أُدرجت تحت عنوان الخطاب ،سواء من ناحية علامء
اإلسالم أو علامء املنطق أو علامء اللّسانيات ،فتدارسوا يف هذا املجال أمو ًرا ،منها:
تعريفاته ،ومنها :فرقه عن ال ّن ّص ،ومنها :مواصفاته[[[.
غض ال ّنظر عن التّعاريف املتق ّدمة وما يُراد منها بال ّدقّة ،فإ ّن املراد من
ومع ّ
فوي الذي
الخطاب يف كلامت علامء اللّغة واللّسانيات املعارصين هو الكالم الشّ ّ
يُلقى كمحاظر ٍ
ات أو ما شابه ذلك[[[ .وهذا املعنى هو املراد يف بحثنا.
خطاب؟
نص أم
القرآن ٌّ
ٌ
نص
نصا أو خطابًا كان وما زال موضع نقاش من تع ّرض لدراسة ّ
كون القرآن ًّ
القرآن .وقد ذهب البعض إىل عدم الفرق بينهام ،وآثر استخدام أحدهام ،وهو
ّغوي[[[ .وهناك اختالفاتٌ
ال ّن ّص ،مكان اآلخر (أي الخطاب) للداللة عىل التّحليل الل ّ
غري قليل ٍة يف هذا املجال[[[ ،نحيلها إىل محالها .لكن أب ّي رأيي من خالل إيضاح
أمور ع ّدة:
[[[ .انظر :املرتىض ،عيل بن الحسني املوسوي البغدادي :رسائل الرشيف املرتىض ،تقديم :السيد أحمد الحسيني ،إعداد :السيد
مهدي الرجايئ ،نرش :دار القرآن الكريم ،قم 1405 ،هـ ،ج  ،2ص 270؛ املرتىض ،عيل بن الحسني املوسوي البغدادي :الذريعة
إىل أصول الرشيعة ،تصحيح وتقديم :الدكتور أبو القاسم كرجي ،انتشارات دانشكاه ،تهران ،ج ،1ص8؛ الطويس ،محمد بن
الحسن بن عيل :العدة يف أصول الفقه ،تحقيق :محمد رضا األنصاري القمي ،مؤسسة البعثة ،قم ،ط 1417 ،1هـ ،ق 1376 /هـ،
ش ،ج ،1ص 7ـ  ،8و41 – 28؛ اآلمدي ،اإلحكام ،ج ،1ص95؛ الحيل ،نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى ال ُهذيل
املعروف باملحقق الحيل :معارج األصول ،إعداد :السيد محمد حسني الرضوي الكشمريي ،ط ،1قم ،مؤسسة آل البيت إلحياء
الرتاث 1403 ،ه ،ص.49
[[[ .انظر :مداس ،أحمد :لسانيات النص نحو منهج لتحليل الخطاب الشعري ،ط ،2إربد/األردن ،عامل الكتب الحديث ،جدارا
للكتاب العاملي ،عامن/األردن 1430 ،هـ 2009 /م ،ص.10
[[[ .انظر :الفقي ،صبحي إبراهيم :علم اللغة النيص بني النظرية والتطبيق دراسة تطبيقية عىل السور املكية ،الط ،مرص ،دار
قباء للطباعة والنرش والتوزيع2000 ،م ،ص.36
[[[ .البدري ،انسجام النص القرآين ،ص .53 – 49
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أ ّوالً :ال ّ
فوي وال ّن ّص
شك بوجود بعض االختالفات الطّفيفة بني الخطاب الشّ ّ
وبخاصة يف مجال التوظيفات اللّغويّة يف مثل التّع ّجب واالستهزاء أو ما
املكتوب،
ّ
شابه ذلك ،واعتامد لغة اإلشارة التي تتزامن مع الخطاب غال ًبا .فإ ّن التوظيفات
الصوت وتقاطيع
فوي بنحو اإلشارة أو تغيريٍ يف نربات ّ
املزبورة تبني يف الخطاب الشّ ّ
الوجه وما شابه ،بينام يف ال ّن ّص املكتوب بشكلٍ آخر ومن خالل استخدام عالمة
خاص .ويف ال ّنتيجة ال نجد التأثري الواضح أو املهم فيام لو قلنا بأ ّن القرآن
أو تعبريٍ ٍّ
نص إالّ من حيث أسلوب الطّرح ،فإ ّن ال ّن ّص املكتوب يختلف يف أسلوب
خطاب أو ٌّ
ٌ
الطّرح عن أسلوب الخطاب ،وكذلك احتامل وجود قرائن تخفى علينا ،استخدمها
الخطيب من خالل اإلشارة أو بشكلٍ آخر .ومن الطبيعي أن يستدعي هذا دقّة
املفس للكشف عن القرائن الحال ّية التي تحيك املراد ال ّنهايئ لآلية.
ّ
تفس الخطاب بنح ٍو آخر غري قواعد
ثان ًيا :ال يبدو لنا حاجة لوضع قواعد ّ
يخص القرينة التي ميكن أن تكون مقال ّية أو حال ّية .والقرينة
تفسري ال ّن ّص إالّ فيام ّ
املزبورة ميكن استكشافها من خالل بعض الشّ واهد التّاريخ ّية واملتزامنة مع ال ّن ّص.
فإنّه ال ميكن أن نقول بأنّا نجهل بالكامل القرائن املزبورة ،وذلك باعتبار وجود
شواهد تاريخ ّية بعضها تقرتن مع ال ّن ّص ،كام يف بعض ال ّروايات ،ففيها حكاية بعض
يخص اآليات فإ ّن
اإلشارات التي استخدمها ال ّرسول عند اطالقه الكالم .وأ ّما فيام ّ
بعض ال ّروايات حكت تلك القرائن لك ّنها قد ال تكون حاكي ًة لجميع تلك القرائن
ولجميع اآليات .فهنا قد يصعب استكشافها واليقني بها.
ثالثًا :االختالف املهم الذي ميكن أن يُشهد يف التمييز بني الخطاب وال ّن ّص هو
لفظي فحسب ،فالتعبري الذي ميكن أن يستخدم يف الخطاب يختلف أحيانًا عن
ٌّ
التعبري الذي يستخدم يف ال ّنصوص املكتوبة .وذلك االختالف جز ٌّيئ وليس كل ًّيا ،فال
ميكن القول بأ ّن تعابري الخطاب تختلف بالكامل عن تعابري ال ّنصوص ،بل تشرتك
أحيانًا وتختلف أحيانًا أخرى.
راب ًعا :ال ّ
نصا فيام
شك أ ّن القرآن يف بداية نزوله كان خطابًا شفويًّا ث ّم تح ّول ًّ
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مم ال ّ
نصوصا ،وإن
السور واآليات املشهودة حاليًّا تع ّد
ً
بعد .لكن ّ
شك فيه أيضً ا أ ّن ّ
ٍ
خطابات بحت ًة وال
قد تكون متأث ّرة بأصلها الخطايب والشّ فوي ،لك ّن إثبات كونها
مم يحتاج إىل دليل.
ميكن ع ّدها
ً
نصوصاّ ،
خامسا :يوجد بعض آثار خطاب ّية وشفاه ّية ال ّن ّص القرآين املعهود ،وذلك مشهود
ً
أكرث يف اآليات التي اعتمدت يف تفسريها شأن ال ّنزول ،ويصعب فهمها دون ال ّروايات
واآلثار التي وضّ حت شأن ال ّنزول ،ما يعني امتالكنا الشّ واهد والقرائن الحاليّة
واملقال ّية لتفسريها وتوضيحها.
سادسا :إ ّن املوارد املتأث ّرة بخطاب ّية القرآن غال ًبا ما تتوافر لدينا يف مجالها قرائن
ً
من روايات أو آثار أو أدلّة عقل ّية ،ويرفض احتامل قرائن أخرى ليست يف متناول
والسور إالّ أنّه
أيدينا بانعدام ال ّدليل عليها .وبرغم أنّا نحتمل هذا يف بعض اآليات ّ
ال إطالق للقول بوجود قرائن مل تصل إلينا ،فهذا القول يحتاج إىل دليلٍ عىل انعدام
القرائن املذكورة .وباعتبار انعدام ال ّدليل عىل هذا األمر نقول بعدم وجود قرائن
معدوم ٍة.
نص وإن كان خطابًا يف األصل ،وميكن القول بأنّه
وخالصة الكالم هنا أ ّن القرآن ٌّ
كل من ال ّن ّص والخطاب ،ونتعامل مع
مهم يُذكر يف مجال تحليل ّ
نص
وخطاب ،مع أنّه ال فرق ًّ
ٌّ
ٌ

غض ال ّنظر عن أصله .لكن يختلف يف شؤون من قبيل منهج الطّرح
نص مع ّ
القرآن تعاملنا مع أي ٍّ
الذي يستخدم يف البيان عىل منط الخطاب.

 - 4وحدة ال ّن ّص ()Unity of the text
وقد يكون هذا االصطالح أه ّم اصطالح وذا صل ٍة ،لذلك نراه جدي ًرا بأن
يستوقفنا هنا ونقول فيه :درج لدى العقالء أن يكون كالمهم -مهام صغر -ذا
وحد ٍة موضوع ّي ٍة ،أي متمرك ًزا عىل موضو ٍع مح ّد ٍد غري متع ّدد املواضيع واملجاالت.
ويع ّد هذا مبدأً تساملت عليه البرشيّة ،ويُهمل الكالم الذي ال يحظى بهذا املبدأ.
ٍ
شبهات طُرحت حول القرآن ،تناولت هذه املسألة
وبنا ًء عىل هذا ،فإ ّن هناك
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معترب ًة القرآن ال يحظى بوحد ٍة موضوعيّ ٍة يف سوره بل يف اآلية الواحدة .وانعدام
اللزم ،ولذلك يُع ّد من مصاديق
هذا املبدأ يف حقيقته يسلب ال ّن ّص االنسجام ّ
البحث ومجاالته يف انسجام ال ّن ّص .وينبغي تناوله بيش ٍء من التفصيل عند البحث
يف ال ّنامذج التي يُ ّدعى كونها فاقد ًة لهذا املبدأ.
اصطالح يشرتك مع االنسجام يف رضورة التّناسق والتّناغم يف
إ ّن وحدة ال ّن ّص
ٌ
كل منهام تختلف عن األخرى ،فمصطلح
ال ّن ّص ،لكن يختلف يف أ ّن زاوية ال ّنظر يف ٍّ
وحدة ال ّن ّص ناظ ٌر إىل كون األسلوب أو املنهج يف صياغة ال ّن ّص مبجمله صدر من
ٍ
واحد يعتمد طريقة أو طرائق مع ّينة ،واالنسجام ناظ ٌر إىل ذلك وإىل أمو ٍر أخرى
تق ّدم الحديث عنها.
ال ب ّد يف االنسجام من رعاية وحدة ال ّن ّص وعدم إثنين ّيته أو تع ّدديّته يف املستويات
اآليت ذكرها ،للخروج بنتيجة صدوره من ٍ
واحد يحمل مواصفات الفكر الواحد
واألسلوب الواحد وأمور أخرى تبدو لنا من مستلزمات وحدة ال ّن ّص واالنسجام يف
ال ّنهاية ،فإ ّن االنسجام والتّناغم يستلزم األمور املذكورة ،ودونها ال يصدق االنسجام
أقل تقدير.
أو ال يصدق مبستواه ال ّرفيع والكامل عىل ّ
شخص ٍ
إ ّن ال ّن ّص إذا كتب من قبل أكرث من ٍ
انسجام
واحد وجدنا فيه غال ًبا عدم
ٍ
ولو يف بعض املستويات .ومن هذا القبيل مقاالت املوسوعات التي تُكتب من قبل
أكرث من واحد ،فإ ّن االختالف واإلثنين ّية أو التّع ّدديّة واضح فيها .لكن يف شؤونٍ
ليست مه ّمة بالنسبة إىل املوسوعة ،وذلك من قبيل عدم االنسجام يف الصياغات
منسق يسعى
األدب ّية ويف طريقة التّدوين وما شابه .ومع أنّه غال ًبا ما يكون هناك ّ
للتوفيق بني املقاالت املختلفة إالّ أ ّن االختالف واإلثنيّة أو التّع ّدديّة تبقى فارقًا بني
املقال واآلخر.
خاص ،مثل مقال أو كتاب ،يسعى ألن يتّخذ منطًا واح ًدا من
ّ
كل ٍ
لنص ٍّ
كاتب ٍّ
الكتابة من نوا ٍح عديدة .وتص ّورايت يف هذا املضامر أ ّن وحدة ال ّن ّص حقيقتها
ٍ
مستويات من الوحدة يراعيها الكاتب ،وهي مثل :الهدف أو املقصد،
عبارة عن
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واملوضوع ،ومستوى الخطاب والرشيحة املراد خطابها ،ومنهج ترتيب البحوث
والفصول ،واملستوى األديب.
وتتع ّزز هذه املستويات من الوحدة فيام إذا كان الكاتب واح ًدا ،أ ّما إذا تع ّدد
ال ُكتّاب فاحتامالت تبلور االضطرابات ال ّن ّص ّية تزداد ،وأقلّها االختالف يف املستويات
األدب ّية؛ فإنّا قد ال نجد اثنني من البرش يتّفقان يف املستوى األديب .وكأ ّن املستوى
األديب والقلم مبثابة البصمة الوراثيّة التي قد ال يتّفق اثنان فيها.
يخص القرآن فإ ّن وحدة مستواه األديب أم ٌر مشهو ٌد ،وال أتص ّور هناك من
ويف ما ّ
ّ
يشك فيه ،وله مستوى خاص ،بحيث ميكن للقارىء أن مي ّيز ال ّن ّص ما إذا كان آية من
نصا عاديًا ،وقد تحقّقت هذه الوحدة من أ ّوله إىل آخره تقري ًبا.
القرآن أو ًّ
ٍ
ٍ
وصياغات أدب ّي ٍة
ومناهج
وأساليب
موضوعات
مل نلحظ القرآن كموسوع ٍة ذات
َ
َ
شخص واح ٌد ،فإ ّن هذا غري
مختلف ٍة ومكتوب ٍة من قبل ع ّدة كُتّاب ،وقام بجمعها
ٌ
مشهو ٍد كام هو مشهود يف املوسوعات .وهذا شاهد عىل رعاية الوحدة ال ّنصيّة يف
وكاتب ٍ
هذا الكتاب ،وعدم تدوينه من قبل أكرث من مد ّونٍ
واحد؛ لكون الوحدة
ٍ
ال ّنص ّية قد ُروعيت عىل العموم.
وال ّدليل عىل اعتبار هذه األمور من الوحدة هو كون ذلك شأن الكتاب الذي
اب
يصدر من اإلنسان العر ّيف والعقال ّيئ .كام أ ّن انعدام هذه األمور تؤ ّدي إىل اضطر ٍ
يف ال ّن ّص ،فهي يف حقيقتها مناىش ٌء الضطراب ال ّن ّص واختالله.

ثان ًيا :شبهة اضطراب ال ّن ّص القرآ ّين
 - 1الشّ بهة تاريخ ًّيا

هناك شواهد تاريخ ّية ّ
تدل عىل أ ّن القرآن وأتباعه ليسوا حديثي العهد مع
شبهة اضطراب القرآن ،وإن اختلف شكلها وكيفيّة طرحها.
الصعب تحديد بداية طرح هذه الشّ بهة وأ ّول من طرحها ،لك ّن من املسلّم
من ّ
يف ذلك أنّها كانت مطروح ًة يف القرون األوىل لإلسالم ،بل يف القرن األ ّول منه ،بدليل
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ٍ
روايات تحيك مناظر ًة ونقاشً ا دار بني اإلمام عيل وزنديق معارص له ،ورواية
وجود
أو روايات أخرى أشارت بشكلٍ
ضمني إىل هذه الشّ بهة ،سنوردها الحقًا.
ٍّ
يرى أحمد أبو زيد أ ّن بعض ال ّروايات الواردة يف تحديد شأن نزول اآليات ،مثل
تلك التي وردت يف تحديد شأن نزول اآلية الثّالثة من سورة املائدة وغريها من
الصحابة
اآليات ،هي يف الواقع تعكس بنح ٍو غري مبا ٍ
رش تبلور شبهات يف أذهان ّ
دعتهم لالستفسار عن مثل هذه اآلية ومعرفة محتواها[[[.
كام أنّها كانت مطروح ًة يف القرن ال ّرابع كذلك ،بدليل طرحها من قبل عيل
بن إبراهيم الق ّمي يف تفسريه ،وكذلك يف القرن السادس بدليل طرحها من قبل
ال ّزركيش[[[.
إ ّن نفس طرح بحوث التّناسب واملناسبة يف ال ّن ّص القرآين من قبل علامء يف
القرن السادس فام بعده يكشف عن وجود مستشكلٍ أو مستشكلني دعى هؤالء
العلامء لطرح هذا البحث وتناول هذا الجانب من القرآن بال ّدراسة .هذا برغم
عدم تحديد املستشكل أو املستشكلني.
أ ّما يف القرون األخرية فمن الواضح وجود مستشكلني يف هذا املضامر ال عىل
مستوى املسترشقني فحسب ،بل عىل مستوى املسلمني كذلك .وذلك بدليل طرح
نظريّات تناولت تحديد مقاصد القرآن أو محوره أو أغراضه .فهذه الخطوات ت ُنبئ
عن وجود شبهة عدم وجود ر ٍ
ابط بني املوضوعات املطروحة يف القرآن ،ما دعى
علامء اإلسالم لدراسة هذا الكتاب من هذه الجهة.
ال ّروايات التي أشارت للشّ بهة
هناك رواية وردت يف مناظرة جرت بني اإلمام عيل وزنديق أشار فيها إىل ما
بدا له من اضطراب ،ففيها ورد قول الزنديق بهذا النحو ...« :وأجده يقول :وإن
[[[ .أبو زيد ،أحمد :التناسب البياين يف القرآن دراسة يف النظم املعنوي والصويت ،ال ط ،الرباط ،منشورات كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية ،مطبعة النجاح1992 ،م  ،ص .29 – 27
[[[ .الزركيش ،الربهان ،م.س ،ج  ،1ص .50 – 40
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خفتم أالّ تقسطوا يف اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء وليس يشبه
القسط يف اليتامى نكاح النساء ،وال ّ
كل النساء أيتام ،فام معنى ذلك.[[[»...
كام ميكن استفادة هذا االضطراب من روايات أخرى كذلك[[[.
كلامت العلامء يف الشّ بهة
واملفسين إىل هذه الشّ بهة بأنحا ٍء مختلف ٍة.
أشار بعض العلامء
ّ
يف التّفسري املنسوب إىل عيل بن إبراهيم القمي[[[ من أعالم القرن الثالث
والرابع من الهجرة أشار إىل موارد من القرآن يبدو فيها االضطراب ،مثل تقديم ما
حقّه التأخري ،فيقول:
«وأ ّما التّقديم والتّأخري فإ ّن آية ع ّدة ال ّنساء ال ّناسخة مق ّدمة عىل املنسوخة؛ أل ّن يف
[[[
رشا[[[ عىل آية :ع ّدة سنة كاملة
التّأليف قد ق ّدمت آية ع ّدة ال ّنساء أربعة أشهر وع ً
وكان يجب أ ّوالً أن تقرأ املنسوخة التي نزلت قبل ث ّم ال ّناسخة التي نزلت بعده»[[[.
[[[

وهناك موارد أخرى أشار فيها إىل ما يبدو منه من اضطراب.

ويُشري الشّ يخ معرفة ،وهو من العلامء املعارصين ،إىل ٍ
بعض من اآليات التي
يبدو منها هكذا اضطراب ويقول:
[[[ .الطربيس ،أبو منصور أحمد بن عيل بن أيب طالب :االحتجاج ،تعليقات ومالحظات :السيد محمد باقر الخرسان ،ال ط،
النجف األرشف ،منشورات مطابع النعامن 1386 ،هـ ق 1966 /م  ،ج  ،1ص .366
[[[ .العيايش ،أبو النظر محمد بن مسعود بن عياش السلمي السمرقندي :كتاب التفسري ،وقف عىل تصحيحه وتحقيقه
والتعليق عليه :السيد هاشم الرسويل املحاليت ،املكتبة العلمية اإلسالمية ،ال ط ،طهران ،ج  ،1ص .17
[[[ .هناك تشكيك يف ص ّحة هذه النسبة واختالف معتد به.
[[[ .سورة البقرة ،اآلية .234
[[[ .سورة البقرة ،اآلية .240
[[[ .القمي ،عيل بن إبراهيم ،تفسري القمي :صححه وعلّق عليه :السيد طيب املوسوي الجزائري ،ط ،3قم ،دار الكتاب للطباعة
والنرش 1404 ،ه ،ج  ،1ص .8
[[[ .القمي ،عيل بن إبراهيم ،تفسري القمي :صححه وعلّق عليه :السيد طيب املوسوي الجزائري ،ط ،3قم ،دار الكتاب للطباعة
والنرش 1404 ،ه ،ج  ،1ص .12
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السورة بآيات ( )9 – 1نزلت يف
«من ذلك ما نجده يف سورة املمتحنة ،تبدأ هذه ّ
العام الثّامن بعد الهجرة بشأن حاطب بن أيب بلتعة ،كان قد كاتب قريشً ا يخربهم
بتأ ّهب ال ّنبّي لغزو مكّة ،وكان ال ّنبي يحاول اإلخفاء.
وتتعقّب هذه اآليات آيتان بشأن سبيعة األسلم ّية عام الست من الهجرة ،كانت
قد أتت ال ّنبي مسلم ًة مهاجرةً ،تارك ًة زوجها الكافر ،فجاء يف طلبها ،فاستعصمت
كل
بي عاهد قريشً ا أن ير ّد عليهم ّ
بي .وصادف مجيؤه صلح الحديب ّية ،كان ال ّن ّ
بال ّن ّ
يل امرأيت عىل ما
بي ً
قائل :اردد ع ّ
من يأتيه من مكّة .فأخذ ال ّزوج يف محاججة ال ّن ّ
بي يف أمرها ،فنزلت اآليتان.
رشطت لنا وهذه طينة الكتاب مل تجف ،فتح ّرج ال ّن ّ
السنة
وبعد هاتني اآليتني آيات نزلت بشأن مبايعة ال ّنساء عام الفتح ،وهي ّ
الصدر
السورة فإنّها ترتبط مع آيات ّ
التّاسعة من الهجرة .وأ ّما اآلية األخرية من ّ
ّبيعي
متا ًما .ومن ث ّم قالوا :إ ّن دراسة هذه ّ
السورة تعطينا خرو ًجا عىل ال ّنظم الط ّ
ٍ
معروف».
سبب
لآليات ،من غري ٍ
ويذكر مور ًدا آخر بقوله:
ً

«وكذلك قوله تعاىل :واتقوا يوما ترجعون فيه إىل اهلل [[[...قيل :إنّها آخر آية
نزلت عىل رسول الله ومل يعش بعدها سوى بضعة أيّ ٍام أو بضعة أسابيع .واآلية
مثبت ٌة يف سورة البقرة يف حني أنّها أ ّول سورة نزلت باملدينة بعد الهجرة ،ونزلت
بعدها نيف وعرشون سورة».
وي ّربر االضطراب يف اآلية األخرية بقوله« :وروي أ ّن جربئيل هو الذي أشار عىل
بي بأن يضعها موضعها من البقرة».
ال ّن ّ
كام يذكر موارد أخرى من هذا القبيل[[[.
[[[ .سورة البقرة ،اآلية.281
[[[ .معرفة ،محمد هادي :التمهيد يف علوم القرآن ،ال ط ،قم ،مطبعة مهر 1396 ،هـ.ق  ،ج  ،1ص .217 – 212
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 - 2كلامت املسترشقني حول هذه الشّ بهة
رصح بها
الكثري من املسترشقني طرح هذه الشّ بهة بنح ٍو أو آخر ،لكن قد ال ي ّ
ومل يستخدم كلامت واضحة لإلشارة إليها .ومع ذلك نجدهم مل يعرضوا لنا دراس ًة
كافي ًة شافي ًة يف مجال إيضاح شبهتهم عىل القرآن يف هذا املجال .برغم هذا نجد
أ ّن الشّ بهة قد تناقلها املسترشقون دون أن نعرث عىل ال ّدراسات الوافية ،وإذا كانت
هناك دراسة فهي غري مع ّمق ٍة وال تستبطن شواهد ملحوظة.
يف هذا املجال نورد كلامت بعض املسترشقني كنامذج عىل طرحهم لهذه الشّ بهة.
[[[

أ -جاك بريك

يقول جاك بريك (الذي ترجم القرآن إىل الفرنسية)« :ال ّن ّص القرآين يقفز أحيانًا
بال مق ّد ٍ
مات من موضو ٍع آلخر ،وقد يرجع ذلك إىل عدم ال ّربط أو عدم وجود
الوحدة العضويّة ....املوجود يف الشّ عر العر ّيب»[[[.
السور ،ويستند إىل تفسري الشّ يخ شلتوت لسورة
ويتع ّرض إىل مقصد أو مقاصد ّ
الصعب ايجاد تطابقٍ بني عنوان
التّوحيد ويذهب إىل انعدام الوحدة يف ال ّن ّص ،ومن ّ
كل أفكار القرآن من
السورة وفقًا لتفسري شلتوت تتض ّمن ّ
السورة ومحتواها ،فإ ّن ّ
ّ
[[[
ال ّرحمة والثّواب...
[[[
ب -كلامت غوستاف لوبون
وردت عن غوستاف لوبون عبارات ع ّدة تُشري إىل رؤيته تجاه ال ّن ّص القرآ ّين ،منها قوله:
يايس ال ّناظم
يني واملد ّين ّ
الس ّ
«القرآن هو كتاب املسلمني املق ّدس ودستورهم ال ّد ّ
[1] Jacques Augustin Berque.
[[[ .أبو العال ،محمد حسني :القرآن وأوهام مسترشق ،الط ،مرص ،املكتب العريب للمعارف ،ديسمرب  ،1991ص 15و.29
نقال عن مقدمة ترجمته.
[[[ .م.ن ،صً ،14
[4]. Gustave Le Bon.
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لسريهم .وهذا الكتاب املق ّدس قليل االرتباط مع أنّه ا ُنزل وحيًا من الله عىل
التتيب فاقد
محمد؛ وأسلوب هذا الكتاب وإن كان جدي ًرا بالذّكر أحيانًا خا ٍل من ّ
السياق كث ًريا .ويسهل تفسري هذا عند ال ّنظر إىل كيفيّة تأليفه ،فقد كُتب تب ًعا
ّ
بوحي ٍ
جديد
ملقتضات ال ّزمن بالحقيقة؛ فإذا ما اعرتضت مشكل ٌة مح ّم ًدا أتاه جربيل ٍ
حالً لها ود ّون ذلك يف القرآن.[[[»...
[[[

ت -كلامت ريتشارد بل

تع ّرض ريتشارد بل إىل شبهة اضطراب ال ّن ّص القرآين يف ٍّ
محال ع ّدة من كتابه،
وبعبار ٍ
للسورة ،ويقول :إنّه
ات مختلف ٍة ،فيحيك انطباعه بانعدام الوحدة املوضوعيّة ّ
السور الطّوال قضايا سياس ّية وترشيع ّية ،وهام موضوعان مختلفان ،ويف الوقت
يف ّ
ترشيعات يف موضو ٍع ٍ
ٍ
واحد متناثر ًة يف ٍّ
محال مختلف ٍة ،كام هو الحال يف
ذاته نرى
موضوع الطالق ...ولذلك يتبلور لدينا انطباع بانعدام سور ٍة تتعامل مع موضو ٍع
السورة تتناول مواضيع مختلف ًة كام أ ّن املوضوع الواحد تناثرت
وفق نظام ،بل نجد ّ
أحكامه وقضاياه يف محا ٍل مختلف ٍة.[[[...
[[[

ث -كلامت جولدتسهري

ترشيعي اعرتفت
كتاب
يقول جولدتسهري يف مجال هذه الشّ بهة« :فال يوجد ٌ
ٌّ
نصه يف أقدم
نص من َز ٌل أو مو َحى به يق ّدم ّ
به طائف ٌة دين ّي ٌة اعرتافًاً عقديًّا عىل أنّه ٌّ
الصورة من االضطراب وعدم الثّبات كام نجد يف ال ّن ّص
عصور تداوله مبثل هذه ّ
القرآين»[[[.
[[[ .لوبون ،غوستاف :حضارة العرب ،نقله إىل العربية :عادل زعيرت ،ط ،3القاهرة ،دار إحياء الكتب العربية لعيىس لبايب الحلبي
ورشكاه 1375 ،هـ ،ق1956 /م ،ص .117
[2]. Richard Bell.
[3]. Bill, introduction to the Quran, pp. 72 & 24 – 32.
[4]. Ignac Goldziher.
[[[ .جولدتسهري ،أجنيتس :مذاهب التفسري اإلسالمي ،تعليق :عبد الحليم النجار ،ط ،2بريوت ،دار إقرأ ،ص .4
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[[[

ح -كلامت كاراليل[[[ ومونتغمري وات[[[ وجون مرييل

كل من توماس كاراليل ومنتغمري وات تعابريهم
ينقل مستنرص مري عن ٍّ
وإشاراتهم للشّ بهة املطروحة هنا .ويف هذا املجال استخدم مونتغمري وات كلامت
مثل :عدم اعتامد ال ّنظام واملنهج املح ّدد ( )Unsystematicلتوصيف ال ّن ّص القرآين.
واستخدم كاراليل كلامت مثل :مضجر ( )Wearisomeومتخلبط (.)Jumble
وينقل مستنرص مري كذلك مالحظة جون مرييل إذ يقول :انعدام االرتباط
السور ...قد شعر به الكثري من الغربيني ،ما أ ّدى إىل سلب ال ّدافع عنهم
املنطقي يف ّ
ّ
[[[
وعدم تشجيعهم عىل دراسته .
ويف فصل من كتابه قارن مستنرص مري بني فرحي ومونتغمري وات ،من حيث
تفسري فرحي لآليات بنح ٍو يبدو بينها التّناسب واض ًحا ،بينام تعكس ترجمة
[[[
تناسب بينها.
اب وعدم
ٍ
مونتغمري وات لآليات املذكورة نوع اضطر ٍ
ج -كلامت محمد أركون[[[:
مم ورد عن محمد أركون يف مجال القرآن قوله« :بال ّنسبة لعقولنا الحديثة
ّ
املعتادة عىل منهجيّ ٍة معيّن ٍة يف التّأليف واإلنشاء والعرض القائم عىل املحا ّجة
نص املصحف وطريقة ترتيبه تدهشنا بفوضاها»[[[.
املنطق ّية؛ فإ ّن ّ
[1]. Thomas Carlyle.
[2]. Montgamery Watt.
[3]. John Merrill.
[4]. Mir, Coherence in the Quran, P., 2..
[5]. Mir, Coherence in the Quran, PP., 108 - 116.
مسلام ّإال أ ّن منهجه يص ّنف ضمن مناهج املسترشقني والغربيني عموماً.
[[[ .برغم كونه
ً
ومع الفارق طبعاً هناك كلامت ملحمد عابد الجابري استفاد منها البعض جوانب سلبية حيث تع ّرض ملوضوع ترتيب القرآن
كنص
واملشاكل املطروحة يف هذا املجال ،ووردت عنه العبارة التالية« :من أجل ذلك كان من غري املمكن التعامل مع القرآن ّ
نص بياين من نتاج الوحي ال من إنتاج املنطق .والوحي كان ينزل حسب مقتىض األحوال،
معامري مهيكل حسب ترتيب ما .إنّه ّ
تتغي من جيل آلخر» .وقد استفاد البعض معنى سلبياً من هذا التعبري؛ لكونه يشري ولو بنحو غري مبارش إىل أ ّن ترتيب
واألحوال ّ
القرآن ال يخضع ملنطق إنساين( .انظر :البكاري ،بوعالم ،الشبه االسترشاقية ،ص .)247
[[[ .أركون ،الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد ،م.س ،ص .86
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خ -كلامت انجليكا نويفريت
[[[

تحت عنوان canonization and the problem of the Sura as unite
السورة كوحدة) وضمن مقال (form and structure of the
(التقديس ومشكلة ّ
السور واعتباره
 )Quranل ّوحت انجليكا إىل شبه ٍة هي أ ّن تقديس ترتيب وتأليف ّ
السورة وحدة
وحيان ًّيا ورسم ًّيا جعل من املسألة مشكل ًة .فمن جه ٍة يعترب املسلمون ّ
وكتلة وترنيمة دينيّة بينام هي من جه ٍة أخرى تتض ّمن أمو ًرا متفاوت ًة بحيث يجعل
الصعب اإلقرار بأنّها كتل ٌة واحدةٌ ،فمن املستصعب اعتبارها واحد ًة لعدم
من ّ
وجود ال ّرابط الواضح بني املواضيع ،فهي تفتقد التّواصل فيام بينها .لك ّنها تق ّر بأ ّن
السور املدن ّية الطّوال فحسب.
هذا من مواصفات ّ
السور بال ّنحو املشهور غري ذي فائد ٍة ،وال يعني
ويف النتيجة ترى كون تقسيم ّ
تقسيم موضوعيًّا .فهي تل ّمح إىل أ ّن املشكلة تكمن يف تقديس
شيئًا ،فهو ليس
ً
كل سور ٍة وحد ًة غري متع ّدد ٍة .وأ ّن
التتيب والتّقسيم املتعارف للقرآن واعتبار ّ
ّ
التتيب.
ال ّدراسات الحديثة ركّزت عىل مشكلة ترتيبه وتقديس هذا ّ
لك ّنها يف ذات الوقت تقول ...« :رغم ذلك فإ ّن بنيته الكلّ ّية ووزنه وأه ّميته
االجتامع ّية وكتلته املعياريّة وما استبطنه من أيديولوج ّية لتحديد الهويّة االجتامع ّية
تف ّوقت عىل بنيته املجهريّة املتن ّوعة التي تعود إىل تط ّوره خار ًجا عن التّواصل
يني والتي يحومها اإلبهام.[[[»...
ال ّد ّ
التتيب العثامين فيام
وتقول كذلك« :حتّى اآلن حصل تق ّدم قاطع بال ّنسبة إىل ّ
ويخص بالذّكر الجامع والقاسم املشرتك
يتعلّق ببنيته ،ب ّرزت التّط ّورات املشكلة
ّ
لتصنيف العنارص الفاقدة لل ّرابطة وأحيانًا غري املؤطّرة ،نظريًا تواصالت معزولة،
السور املدنيّة الطوال ...هذا مع أ ّن البنية املتع ّددة املواضيع
هكذا مواصفات ّ
واملتوسطة نتجت يف أكرث
الصغار
السور ّ
ّ
وتقنيات الحفظ وقطع معقّدة تشمل ّ
[1]. Neuwrith, Form and structure…, E.Q. vol.2, pp. 246 – 247.
[2]. Ibid, p. 246.
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املوارد املتع ّددة الخواص واملجموعات املؤلّفة حقيقة ،وهي ال تبقى دون نتيجة...
فتارة تجتمع هذه العنارص وتتجانس لتشكّل كتل ًة متالصق ًة ومتقارب ًة لكن يف
نفس املصحف هناك كتلة ص ّنفت ود ّونت كسور ٍة ذات محتوى ومك ّون غري مرت ٍ
ابط
من وجهة نظر أدب ّي ٍة ...ويف ال ّنهاية يفقدها ككتل ٍة أدب ّي ٍة واحد ٍة تواكب رسائلها
كل واحد ٍة من مراحل التّواصل...
وخطاباتها وتعكس ّ
وعكس ذلك ،أحيانًا تكون هناك أجزاء لل ّن ّص تقع يف درج ٍة واحد ٍة وغري
متسلسل ٍة انتخبت بشكلٍ
اعتباطي ،وبذلك تكون بعض املقاطع مفكّكة عمليًّا
ٍّ
التابط ،بحيث تفقد وحدات ال ّن ّص معانيها الحقيق ّية ،وقد تستعمل
ومسلوبة ّ
للتكرار فحسب»[[[.
السياس ّية واالستعجال يف
ويف تعليلها للرتتيب الفعيل للقرآن ترى الضّ غوط ّ
يل غري مرت ٍ
ابط[[[ .تتع ّرض أنجليكا إىل رأي
الجمع هو الذي جعل ّ
التتيب الفع ّ
السورة تنقسم إىل مقاطع ع ّدة (فقرات)
 Richard Bellالذي يذهب إىل أ ّن ّ
لكل من الفقرات ،وال يبدو اتّباعها لنموذج خاص
قصرية ،وال يوجد حجم مح ّدد ٍّ
من حيث املقياس يف تحديد طول اآلية وقرصها ،الذي هو طول املوضوع الذي
عالجته وقرصه.
لكن أنجليكا ترفض نظريّته؛ ألنّها تعتمد عىل ال ّن ّص املكتوب وتتغافل كل ًيا
فوي ملعظم اآليات امل ّكيّة والتّوظيف
الطقويس لل ّن ّص القرآ ّين،
مواصفات ال ّن ّص الشّ ّ
ّ
[[[
والسهولة يف الحفظ وإعامل تقنية الحفظ يف التقطيع املشهود حال ًيا...
ّ
ه -ظاهرة الق ََسم من وجهة نظر أنجليكا
ٍ
إحصائيات عن األقسام
تشري أنجليكا إىل ظاهرة القسم يف القرآن ،وبعد ما تذكر
التابط بني القسم
والسور التي وردت فيها األقسام توحي إىل انعدام ّ
يف القرآن ّ

[1]. Neuwrith, Form and structure…, E.Q. vol.2, pp. 247 – 248.
[2]. Ibid. p., 247
[3]. Ibid. p., 252.
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بالسورة بنح ٍو مجملٍ  ،حيث تقول:
وفحوى ما أقسم به وعالقته ّ
من ثالثة وأربعني سورة عزاها نولدكه إىل الحقبة األوىل من مكّة تص ّدر الق ََسم
السورة.
سبعة عرشة واحدة منها ،ويف مثانية منها ظهر الق ََسم وسط ّ
ميكن الفصل بني نوعني من الق ََسم ،أ َولهام املتص ّدر بواو القسم ،وثانيهام:
املتص ّدر بعبارة (ال أقسم) واأل ّول تك ّرر مثانية عرشة م ّرة ،خمسة عرش م ّرة منها
السورة .والثاين تص ّدر سورتني وخمس م ّرات
السورة وثالثة م ّرات ضمن ّ
متص ّد ًرا ّ
السور.
ضمن ّ
أي من
السور يف مجمل انشائها عىل ٍّ
مل تُناقش األه ّميّة العمليّة ملا تتص ّدر به ّ
السور ومق ّدماتها أنتجت
املستويات املنهج ّية .حتّى اآلن البحوث يف مجال بدايات ّ
ٍ
السور األوائل
فرضيات بعيد َة املنال حول نوع ّية نب ّوة محمد ،كالتي تقول بأ ّن ّ
عم كان يتف ّوه به الكهنة قبل اإلسالم ،وقد تعترب الشّ اهد
تكشف عن عالق ٍة قريب ٍة ّ
األكرث وثوقًا عىل كالم الكاهن نفسه[[[.
ٍ
أصناف هي:
ث ّم تقول بإمكانيّة تصنيف الق ََسم إىل ثالثة
أ – الصنف الذي يكون عىل وزن (والفاعالت) ( 1-3 :37و1-4 :51و 1-4 :77و
رصح القرآن فيه مبرجع
 5-1 :79و 14-6و )5-1 :100وهذا الصنف من الق ََسم مل ي ّ
أقسم به.
القسم ومبا أقسم به لك ّنه تض ّمن معنى الحركة ملا َ
وهنا تُشري إىل مسأل ٍة تعزوها للمسلمني والغربيني م ًعا ،حيث تقول :وقد ع ّد
املفسين املسلمني وكذا علامء
هذا الق ََسم من املوارد التي يصعب حلّها من قبل ّ
الغرب.
عم أثرناه يف باقي ال ّن ّص القرآ ّين.
وقد عرض القرآن هنا لغ ًة كنائيّ ًة تختلف ّ
جيء بها ألن تعرف كونها مبهم ًة عمل ًّيا ،ليس كث ًريا بسبب ما تض ّمنت من بعض
الصعوبة املبدئ ّية األكرث ،أي أ ّن التّرصيح
اإلبهامات اللّغويّة وال ّنحويّة بل بسبب ّ
[1]. Neuwrith, Form and structure…, E.Q. vol.2, pp. 255.
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ٍ
تدنيس يف مثل الحصن التي يف طريقها إىل الهجوم ،أو كونها مخالف ًة
بها يع ّد نوع
ٍ
السحب املليئة باملطر؟
السورة كوثيق ٍة
ديني يف مثل ّ
لفحوى ّ
لحديث ٍّ
ب – مجموعة األقسام التي تشري إىل املواقع واألماكن املق ّدسة وعظمة الخلق
إلهي مح ّدد،
مثل )3-1 :95 ،3-1 :90 ،6-1 :52( :األماكن املذكورة تعود إىل ٍّ
تجل ٍّ
إلهي .مكّة من األماكن التي يتح ّدث عنها القرآن
ولذلك توظّف كرمز وإرشا ٍد ٍّ
السورة  ،90وقد تطرح مقرتن ًة بطور سيناء
باستمرار ،فقد تطرح لوحدها كام يف ّ
السورة  52و.95
كموقعٍ ثانٍ  ،كام يف ّ
وتحكم عىل هذا الصنف من الق ََسم بقولها :ويف جميع موارد الق ََسم الثالثة
اللحقة لها.
املذكورة تفتقد العالقة ال ّدالل ّية املبارشيّة بني صيغة الق ََسم والفقرة ّ
وتجل اإلله ،كالتّواصل ال ّربّا ّين
السورةّ ،
ويتأ ّخر ّ
حل اللّغز وال ينكشف إالّ يف نهاية ّ
الذي يوجب تقديم األداء يوم الحساب.
ج – مجموعة األقسام التي تعود إىل الظّواهر الكونيّة واألوقات واألزمنة
السور (،3-1 :86 ،3-1 :85
العباديّة يف الليل وال ّنهار ،ونجدها يف بدايات عدد من ّ
 )2-1 :93 ،3-1 :92 ،7-1 :91 ،4-1 :89كام نشاهدها ضمن سورتني،9-7 :51( :
.)12-11 :86
ث ّم تُشري إىل ٍ
صنف آخر من الق ََسم وتقول :ويف سو ٍر الحق ٍة تط ّور الق ََسم وأصبح
السورة أو ما شابه ،وال نجد لغ ًوا
واضح الفحوى مبارشة دون التعليق عىل نهاية ّ
فيه ،لك ّنه تح ّول من فاعيل توظيفي إىل جامل وحلية تستفاد لرفع املستوى
[[[
الجاميل لل ّن ّص ،وذلك مثل املوارد التّالية 1 :38( :و 2 :43و 2 :44و1 :50و .)1:68
وتقول يف مقال (:)Sura
السورة يُؤخذ من كلم ٍة تلتقط من ال ّن ّص ،قد تكون كلم ًة نادر ًة يف القرآن
اسم ّ
مثل سورة (عبس) أو سهلة التّعلُّم أو لكونها تشكّل املوضوع األساس الذي تناولته
[1]. Neuwrith, Form and structure…, E.Q. vol.2, pp. 256- 257.
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السورة .وال يوجد ات ٌ
ّفاق
ّ
السورة مثل سورة ال ّنساء ،وأحيانًا الكلمة
املستهل بها ّ
ّ
التتيب
ٌ
للسورة أكرث من اسم؛ وذلك لوقوع ّ
السورة ،وقد يكون ّ
كامل يف تسمية ّ
للسور يف ٍ
وقت متأ ّخرٍ ،حيث نقّح الخليفة الثالث عثامن بن
وما لحقه من تسمي ٍة ّ
عفان القرآن[[[.
بالضورة.
السورة ذات عالق ٍة بال ّن ّص ،لكن ليس ال ّن ّص املكتوب ّ
وتقول :إذًا ّ
ويبدو أ ّن األكرث دقّ ًة كونها ّ
تدل عىل ال ّن ّص املقروء ،فهي كميّ ٌة من ال ّن ّص ُعرضت
أي حال ،فإ ّن استخدام مفردة سورة ّ
لتدل عىل
عىل العموم يف مناسب ٍة ّ
خاص ٍة .وعىل ّ
كونها تعني (قسم) من القرآن ُس ّمي باسم ٍ
خاص فيام بعد عهد الرسول يع ّد موضع
تساؤ ٍل ٍّ
قوي.
وشك ّ
السورة يف سياق القرآن تعطي -إىل ح ٍّد ما  -التقسيم الوظيفي املألوف
يبدو أ ّن ّ
عن اليهوديّة واملسيحيّة.

قليدي ألغر ٍ
اض عباديّ ٍة وطقسيّ ٍة بعد
فيام كان تصنيف ال ّنصوص وتقسيمها التّ
ّ
إمتام التّصنيف ملجمل ال ّن ّص القرآ ّين .يبدو أ ّن ترتيب ال ّن ّص يعود إىل االستخدام
فوي لل ّن ّص الذي كان يقرأ عىل املجتمع يف العرص املتق ّدم ،حيث كانت القراءة
الشّ ّ
مامرس ًة متق ّدم ًة عىل التّدوين ككتل ٍة واحد ٍة.
ٍ
وحدات أدب ّي ٍة مقصودة ،ومتك ّونة
السور تعكس مواصفات
هناك عد ٌد من ّ
ٍ
استخدامات مك ّرر ٍة ،وهناك
السور مط ّولة مع
ألغراض القراءة ،وهناك عد ٌد آخر من ّ
ٍ
ٍ
لوحدات غري مرتابط ٍة عىل األرجح
تأليف
عدد آخر منها تبدو كذلك عبارة عن
فوي.
تفتقد البديل يف ال ّنقل الشّ ّ
السورة بنح ٍو
هذه املشكلة املعقّدة ما زالت تنتظر التقييم والحلول .مل تدرس ّ
وحدات مرتابط ٍة .هذا برغم وجود تو ّج ٍ
ٍ
ٍ
هات جديد ٍة
كاف كوحد ٍة كل ّي ٍة متك ّونة من
السورة الثانية عرش من القرآن ،أي سورة يوسف
حصلت مؤ ّخ ًرا مؤكّد ًة عمدة عىل ّ
[1]. Neuwrith, Sura, E.Q. Vol. 5, p., 166
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بي ،من قبيل ما صدر عن مستنرص مري يف (Coherence,
التي تحيك ّ
قصة هذا ال ّن ّ
 )the sura as a unity, The Quranic story of Josephودراسة كذلك
[[[
لنيويفريت وغريها.
التتيب
عم كانت عليه قبل ّ
السور كانت تختلف ّ
وبعد التلميح باحتامل كون ّ
ٍ
تواصالت شفويّ ًة غري مكتوب ٍة تقول:
يل؛ باعتبار أنّها كانت
وال ّنظم الفع ّ
السور األوائل يف مكّة ينبغي أن تكون متّخذ ًة ال ّنمط املستخدم عند الكهنة
ّ
والع ّرافني قبل اإلسالم الذين ي ّدعون كونهم ميتلكون قدر ٍ
ات خارق ًة للطبيعة .وهذه
ٍ
وحدات تركيبيّ ًة قصريةً ،علّمت بإيقا ٍع
الصيغة األدبيّة تُدعى سج ًعا ،وتتض ّمن
ّ
تعبريي مؤك ٍّد بش ّد ٍة.
ٍّ
عم كانت
السور امل ّك ّية ّ
اللحقة ات ّخذت أمناطًا متق ّدم ًة مختلف ًة ّ
ث ّم تشري إىل أ ّن ّ
[[[
عليه برغم بقاء ٍ
بعض آخر قريبة لنمط الكهنة...
السور وال ّنصوص ال ّيهوديّة واملسيح ّية وإرجاع منط
وضمن سعيها للمقاربة بني ّ
السور إىل ما ورد يف املسيحيّة واليهوديّة تقول أنجليكا:
بعض ّ
ٍ
أقل تقديرٍ ،واطّالع
قوي لل ّنرصان ّية ...واليهوديّة بعد الهجرة عىل ّ
الظ ّن
بتواجد ٍّ
السور
ال ّرسول وأتباعه عىل ال ّنصوص اليهوديّة وال ّنرصان ّية ّ
مم ال مف ّر منه ألجل فهم ّ
كقاسم
كنظام مح ّد ٍد يف االعتقاد ،بل
األوائل ،كام أنّه ينبغي تلقّي الوثن ّية يف القرآن ال
ٍ
ٍ
ٍ
مشرتك كبريٍ ومتن ّو ٍع وغري ٍ
وحيدي[[[.
ثابت من العنارص متأث ّر ًة بق ّوة بالفكر التّ
ّ
السور املتص ّدرة بالق ََسم هي األكرث رجو ًعا
السور النازلة يف مكّة بقولهاّ :
وتصف ّ
إىل منط الكهنة[[[.
[1]. Neuwrith, Sura, E.Q. Vol. 5, p., 167.
[2]. Ibid, p., 168.
[3]. Ibid, p., 169.
[4]. Neuwrith, Sura, E.Q. Vol. 5, p, 172.
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ويف مقال ()Verse
وصيفي أوردت أنجليكا الكثري من املواصفات لآليات
باعتبار استخدام املنهج التّ
ّ
القرآن ّية يف مقالها الذي حمل عنوان ( )verseبعضها نق ّر به مثل تقسيمها لآليات
إىل أحاديّة املوضوع ومتع ّددة املوضوع ،وأ ّن بعض اآليات ذات فاعل ّي ٍة توظيف ّي ٍة
خاصة .وأمور أخرى
خاص ٍة ،مثل استخدام بعض اآليات لعبادات وأدعية ّ
دين ّي ٍة ّ
كذلك.
لك ّن الذي يُالحظ يف مقالها هذا هو املقارنة الواضحة والشّ املة لآليات باألشعار
السحرة واملشعوذون العرب يستخدمونها آنذاك.
العرب ّية والرتنيامت التي كان ّ
وكأنّها توحي بأ ّن االثنني يدخالن يف ذات اإلطار من حيث الشّ كل والتّوظيف[[[.

ثالثًا :إجابات عىل شبهة اضطراب ال ّنص

يف خضم اإلجابة عىل هذه الشّ بهة هناك نقاط وبحوث ع ّدة ذات صل ٍة باملوضوع
ٍ
مالحظات
ت ُشكّل مبجموعها إجابة عىل الشّ بهة ،نطرحها هنا تبا ًعا ويف بدايتها نورد
إجامل ّي ًة عىل ما ورد يف كالم انجليكا:
 .1مالحظات عىل مقوالت انجليكا نويفريت
باعتبار عمق القضايا التي تع ّرضت إليها أنجليكا وأهم ّية ما تط ّرقت إليه بيش ٍء
من التّفصيل رأينا من املناسب ذكر املالحظات اآلتية:
•من املسلّم به أ ّن املضامني التي وردت يف كلامت أنجليكا نويفريت كثريةٌ،
واإلجابة عن جميعها يخرجنا عن موضوع بحثنا ،ونحن نقترص يف هذا املجال
عىل موضع بحثنا ونركّز عليه ،وهو االضطراب الذي أشارت إليه بعبار ٍ
ات
مختلف ٍة .أ ّما اإلجابة عىل مجمل ما ورد يف كلامتها فبحاجة إىل دراس ٍة أخرى.
وصيفي وحكاية القرآن كام هو املأثور
•لقد سعت أنجليكا الستخدام املنهج التّ
ّ
[1]. Neuwrith, Verse, E.Q. Vol. 5, pp., 419 – 430.
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لدينا حاليًّا واحرتام ترتيبه .وهذا أم ٌر إيجا ٌّيب تُ تدح عليه.
•تعبريها بـ  problemدون  questionيكشف عن رؤيتها غري اإليجاب ّية تجاه
يل .فإنّها تعترب املوضوع هنا ليس مسأل ًة أو قض ّي ًة مطروح ًة
ّ
التتيب الفع ّ
للبحث ،بل مشكلة.
•استخدام مفردات دارجة لدى املسيح ّية وغريها مثل  canonizationأي
اصطالح غري دار ٍج لدى املدرسة اإلسالميّة يكشف
التّقديس أو ال ّرسميّة ،وهو
ٌ
السعي للمقارنة بني اإلسالم وغريه من األديان ،مع أ ّن
عن نظرتها املقارنة أو ّ
الكثري من األمور ال ميكن مقارنتها ،ومن ضمنها املورد املتق ّدم الذي تناولته.
ٍ
احتامالت ال ميكن اإلقرار
كأسباب لالضطراب املزعوم تع ّد
•األمور التي أوردتها
ٍ
فكل ٍ
بص ّحتها إالّ إذا اقرتنت بدر ٍ
واحد
علمي مقبو ٍلّ ،
اسات توث ّقها وتث ّبتها بنح ٍو ّ
من األسباب يقتيض دراس ًة مع ّمق ًة وموث ّق ًة ٍ
بآيات تُرجع االضطراب فيها إىل
ٍ
واحد من األسباب املزعومة.
قليدي املعتمد لدى املسلمني
التتيب العثام ّين وأنّه ّ
•بعد إشارتها إىل ّ
التتيب التّ
ّ
نص ّي ٍة غري مرتابط ٍة مع تن ّو ٍع معت ٍّد به يف البنية،
تقول :يُعرف القرآن ككتل ٍة ّ
بحيث ال يسمح بتصنيفه برسع ٍة ووفق تن ّو ٍع أو اعتبا ٍر أو مب ًنى واحد[[[.
التتيب يف اآليات
التتيب ،أي ّ
وقد ع ّممت بهذه ال ّنظرة كال الجانبني من ّ
السور فنظرتها ناشئ ٌة عن عدم
السور ،فإذا كان ُمرادها ّ
ّ
التتيب يف ّ
والتتيب يف ّ
يل ليس وحيان ًّيا ،وال يعكس وجهة نظر
اطّالعها أو نكرانها لكون ّ
التتيب الفع ّ
اجتهادي من وجهة نظر الكثري من علامء اإلسالم.
ترتيب
ٌّ
املسلمني جميعهم ،بل هو ٌ
والتابط بني اآليات باستثناء
التتيب يف اآليات فإ ّن نكران التّناسب ّ
وإذا كان ُمرادها ّ
موارد محدود ٍة يع ّد نكرانًا لواقعٍ واض ٍح.
[1]. Neuwrith, Sura, E.Q. Vol. 5, p. 247
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 .2موضوع ال ّتناسب يف القرآن
هناك قضيّ ٌة طُرحت من قبل علامء القرآن املتق ّدمني ،وهي مسألة وجود مناسب ٍة
تناسب يف القرآن ،وقد د ّونت ألجلها الكثري من املد ّونات والتّفاسري ،وهي يف
أو
ٍ
الحقيقة مبتني ٌة عىل نفس الشّ بهة التي يطرحها وطرحها املسترشقون من قبل ،أي
انسجام يف القرآن.
تناسب أو
قض ّية عدم وجود
ٍ
ٍ
األوىل :مل تطرح هذه القض ّية قبل أن يجمع القرآن ،بل طُرحت بعد جمعه.
وهذا يعني وجود عالق ٍة بني جمع القرآن وترتيبه بال ّنحو املشهود مع قضيّة التّناسب
ٍ
مم مل يرتضه
بني نصوصه .وهذا يولّد
احتامالت كثري ٍة ،منها :كون ترتيب القرآن ّ
الكثري من البرش ،واحتامالت أخرى أيضً ا.
الثانية :طرحت قض ّية التّناسب بعد جمعه بفرت ٍة طويل ٍة .وهذا يعني هناك دو ٌر
ملوضوع ابتعاد األجيال عن اللّغة العرب ّية األصيلة ،وهناك عالقة بني الشّ ؤون اللّغويّة
يف اللّغة األصيلة وقضيّة التّناسب يف القرآن .وبذلك يقل احتامل انحصار رجوع األمر
إىل سوء ترتيب القرآن ،بل قد تكون هناك عوامل عديدة مؤث ّرة يف هذا املوضوع.
لعلم س ّموه علم
والسيوطي (ت  911هـ) ٍ
الثالثة :طرح ال ّزركيش (ت  794هـ) ّ
التّناسب أو املناسبة يؤكّد وجود مشكلني وناقدين للقرآن يف عهودهام أو كون عدم
التّناسب من الشّ بهات املتبلورة يف األذهان آنذاك.
 .3عدم اختصاص الشّ بهة بالقرآن
مختص ٍة بالقرآن ،والغموض وما يبدو من عدم انسجام
إ ّن هذه الشّ بهة غري
ّ
وبخاصة القدمية منها حتّى
خاص بالقرآن ،بل هو شأن مجمل ال ّنصوص
ّ
أم ٍر غري ٍّ
أقل تقدير -وقديم يخلو من
نص طويلٍ -عىل ّ
القصرية أحيانًا .وال يبدو وجود ٍّ
نصا غري منسجٍم .ولذلك يُبادر
مشكلة الغموض واإلبهام الذي يجعل منه أحيانًا ًّ
لتحقيق ال ّنصوص القدمية واألثريّة ،ولو كانت غري مبهم ٍة وال يعلوها اإلبهام وعدم
االنسجام ملا احتاجت إىل التّحقيق...
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إ ّن منهج التّحشية والتّعليق سوا ًء عىل ال ّنصوص األدبيّة أو العلميّة يكشف عن
تختص بالقرآن بل تشمل مجمل ال ّنصوص .وهذا ال
حاج ٍة للتفسري ،والقض ّية ال
ّ
ٍ
لنقص يف املتون القدمية بل األمر يعود إىل أمو ٍر لغويّ ٍة وثقاف ّي ٍة وغري ذلك كتبت يف
الشح والتّعليق.
ظلّها املتون املذكورة ،واالبتعاد عن تلك الظّروف استدعى ّ
جانب آخر ،فإ ّن القضايا التي تض ّمنها القرآن إ ّما أن تكون قضايا أدب ّي ًة
من
ٍ
بحت ًة أو ترشيعيّ ًة أو عقديّ ًة أو اجتامعيّ ًة أو أخالقيّ ًة ،ومجمل هذه القضايا تع ّد
وتظل هكذا دامئًا مهام كانت،
قضايا جدل ّية ،وطبيعتها تستدعي الجدل وال ّنقاش ّ
وحتّى لو صيغت بعبار ٍ
ات واضح ٍة ج ًدا .فإ ّن مجمل هذه القضايا كانت وما زالت
املفسين والعلامء يف تفسريها
عرض ًة للجدل وال ّنقاش .وهذا من أسباب اختالف ّ
وتحليلها ،وميكن أن تكون الشّ بهة املذكورة ناشئ ًة عن هذا الجدل لكن تحت غطاء
شؤون لغويّ ٍة وأدب ّي ٍة.
مم يزيد من
املفسين يف تفسري اآليات ذات املواضيع الجدل ّية ّ
إ ّن اختالف ّ
ٍ
اإلبهام يف هذا املجال ويضع االنسجام املطلوب موضع ٍّ
وترديد .فاآلية التي
شك
تتض ّمن موضو ًعا جدل ًّيا تكون بح ّد ذاتها أهالً لتفاسري ع ّدة قد ال تكون منسجم ًة
مع اآليات األخرى بل مع أجزاء اآلية ذاتها.
 .4جزئ ّية شبهة اضطراب ال ّن ّص
ال ّ
خاصة ببعض اآليات أو
شك أ ّن هذه الشّ بهة اذا كانت عاكس ًة لواقعٍ فهي ّ
ضمني بهذا املوضوع
رصيح أو
السور ،وال تشمل جميع القرآن ،وهناك اعرت ٌاف
ّ
ٌ
ٌّ
حتّى من قبل املسترشقني .فإ ّن سو ًرا مثل الفاتحة التي تض ّمنت البسملة والثّناء لله
ومدحه وال ّدعاء بعدم ال ّزيغ عن طريقه ،تقع يف ق ّمة االنسجام والتّالحم والوحدة،
وهي خري ما ميكن افتتاح كتاب الله بها.
كام أ ّن سورة االخالص تض ّمنت عرض عقائد املسلمني يف مجال التّوحيد ،وهي
الصفات
أيضً ا يف ق ّمة االنسجام من حيث وحدة املوضوع ،فإنّها تض ّمنت بعض ّ
اإلله ّية التي ينبغي القول بها ألجل عدم العدول عن التّوحيد .وقد أق ّر بهذا بعض
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انصب بنح ٍو
املسترشقني كذلك ،فإ ّن ملثل أنجليكا نويفريت بحثًا يف هذا املجال
ّ
تطبيقي عىل سورة يوسف ،وقد أق ّرت باالنسجام فيها يف اإلجامل برغم نقودها
ٍّ
للقرآن من هذه الحيث ّية.
السور امل ّك ّية؛
ومن ٍ
السور املدن ّية أكرث من ّ
جانب آخر ،فإ ّن املشكلة مطروح ٌة يف ّ
السور امل ّك ّية التي يبدو فيها البساطة املنسجمة
باعتبار كون املدن ّية أكرث تعقي ًدا من ّ
مع بساطة املخاطبني آنذاك.
من املالحظ بوضوح أ ّن الذين طرحوا هذه الشّ بهة أو أجابوا عنها من املسلمني مل
يوردوا إالّ القليل من اآليات كنامذج عىل الشّ بهة املزبورة ،وكذلك فعل املسترشقون،
مم يعني أ ّن الجميع يق ّر بجزئ ّية الشّ بهة وعدم عموم ّيتها ملجمل القرآن.
ّ
 .5مهارة العرب يف الشّ ؤون اللّغو ّية
إ ّن مهارة العرب بلغتهم واهتاممهم الوافر بهذا الجانب من الحياة متنع من
ساموي
ككتاب
عدم اعتبار القرآن معجز ًة آمنت به الشّ عوب العرب ّية آنذاك ،ال
ٍ
ٍّ
يتأت
فحسب ،بل
ككتاب أد ٍّيب ويحظى مبست ًوى عا ٍل من البالغة والفصاحة ،وال ّ
ٍ
هذا اإلميان إالّ إذا كان ذا محت ًوى عا ٍل يف مجمل زواياه ،ولو كان القرآن غري مرت ٍ
ابط
يتمسك بها غري
وفاق ًدا لالنسجام ّ
اللزم لكان ذلك من أفضل ال ّذرائع التي ميكن أن ّ
املؤمنني باإلسالم لسلب هذه ال ّدعوة الحديثة فاعل ّيتها وتأثريها عىل ال ّناس.

ٍ
ملحوظ إشكاالً ورد عن عرب عرص ال ّنزول يتناول هذه الشّ بهة،
مل نأثر بنح ٍو
وحتّى ال ّرواية التي تح ّدثت عن مناظرة بني زنديق واإلمام عيل فهي تحيك واقع ًة
يف زمنٍ متأ ّخ ٍر عن عهد ال ّنزول .وهذا يعني أنّها ال ب ّد وأن تكون شبه ًة طرأت فيام
بعد لعلّ ٍة أخرى غري نفس ال ّن ّص القرآ ّين.
 .6انفراد املسترشقني باإلشكاالت األدب ّية
ّفظي بني الكلامت والجمل والذي يت ّم بواسطة أدوات
يف مجال االرتباط الل ّ
ال ّربط والضّ امئر واإلرجاعات اإلشاريّة ،فإ ّن امللحوظ يف ذلك إشكال املسترشقني
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ٍ
فقط ،ومل نشهد بشكلٍ
ملحوظ إشكاالت غري املسترشقني إالّ بعض م ّمن حمل
أغراضً ا تبشرييّ ًة أو غري ذلك ،وهم قلّة نادرة .وقد ال نجد من بني مئات التّفاسري
التي وردت عن علامء اإلسالم من أشكل يف هذا املجال ،ما يكشف عن أنّها مشكل ٌة
خاص ٌة باملسترشقني .هذا مضافًا إىل وجود أكرث من دراس ٍة تناولت هذا املوضوع .
ّ
[[[

 .7عدم العلم بشأن أسباب نزول بعض اآليات
إنّا مل نأثر شأن نزول جميع اآليات ،والذي أثرناه مل يخلو من كثري من االختالف
والضّ عف يف ال ّنقل ،مع احتامل ال ّد ّس والكذب يف بعضها ،كام هو واضح.
وما يرتت ّب عىل هذا أ ّن اآلية التي تبدو مضطرب ًة هي يف الحقيقة إجاب ٌة عن
قضايا ع ّدة يف وقت واحد ،أو عن شأن نزو ٍل ال نعرفه أو نعرف جز ًءا منه أو ما
أقل
ومم ميكن اعتباره دليالً أو شاه ًدا عىل هذا الكالم -عىل ّ
شابه ذلك من أمورّ .
ومم يعنيه هذا
تقدير -هو اختالف ال ّروايات والعلامء يف شأن نزول بعض اآلياتّ .
أ ّن شأن ال ّنزول يف بعض اآليات ليس أم ًرا يقينيًّا ومحسو ًما ،بل هناك مجال ّ
للشك.
وأمثلته كثرية ،وبخاصة يف املوارد التي اختلف فيها الشيعة والسنة يف هذا املضامر،
وهي موارد واضحة .ومن هذا القبيل كذلك ما ورد يف شأن نزول اآلية الثالثة من
سورة املائدة ،فإ ّن التّع ّرف عىل شأن نزولها يزيل االضطراب عن اآلية.
 .8دراسة القرآن مبعزلٍ عن علوم أخرى يقتضيها ال ّتفسري
من أسباب طرح هذه الشّ بهة هو عدم علم املسترشقني باللّغة العرب ّية وبآدابها
املفس ليك يتس ّنى له القيام
وعلومها ،وكذلك عدم إملامهم بالعلوم التي يحتاجها ّ
بعمل ّية التّفسري الخطرة .وقد أشار إىل هذا العامل بعض املسترشقني.
الس ّنة
ومن أسباب طرح هذه الشّ بهة كذلك هو دراسة القرآن مبعز ٍل عن ّ
[[[ .للمزيد راجع املصدرين التاليني:
El-Awa, Salwa M.S. Textual relations in the Qur’an, relevance, coherence and structure, Routledge,
London and New York, first published 2006.
Mustansir Mir, Coherence in the Quran, American Trust Publications, Indianapolis, In, 1986.
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واألحاديث ،فإ ّن ال ّدراسات القدمية للمسترشقني وحتّى الكثري من دراساتهم
أي يش ٍء آخر ،وهو ما يفقدهم الكثري من
الحديثة تتناول القرآن بال ّدراسة مبعز ٍل عن ّ
العلوم واملالبسات التي عليهم معرفتها ملعرفة خصائص القرآن ومعانيه ومفاهيمه.
الصلة بالتّفسري مه ّم ج ًدا ويختلف عن شأن باقي
وبخاصة أ ّن شأن األحاديث ذات ّ
ّ
العنارص والعلوم التي ميكن أن تُلحظ يف التّفسري.
يشري ماركو شولر إىل هذه الحقيقة ويعترب هكذا دراسة مستحيلة[[[.
ويرجع تاريخ إدخال عنرص التّفسري والحديث يف دراسة القرآن إىل أواخر القرن
العرشين .ما يعني أ ّن ال ّدراسات قبل القرن العرشين كانت فاقد ًة لهذا العنرص
والحساس.
امله ّم
ّ
كام يشري إىل أهم ّية العالقة بني القرآن والفقه والقانون ويعترب أ ّن التو ّجه إليه
يف دراسات املسترشقني حصل مؤ ّخ ًرا (أواخر القرن العرشين)[[[.
 .9الغفلة عن وجود شبك ٍة مرتابط ٍة من اإلحاالت والعنارص اإلشار ّية

السور ،ولذلك
إ ّن للقرآن شبك ًة مرتابط ًة متك ّون ًة من عنارص إحاالت وإشارات بني ّ
نجد فكرة تفسري القرآن بالقرآن آخذ ًة موقعها من التّفسري .وهذا نتيج ٌة طبيع ّي ٌة
السور ،بل
لتامسك ال ّن ّص ووحدة كاتبه ،بالطّبع ال نقول بوجود
ٍ
تناسب بني جميع ّ
نقول بوجود هكذا شبكة وليس بالرضورة أ ّن هذا يعني التّناسب بني أي سورة
والحقتها.
محل ٍ
القصة تجدها
إ ّن عدم متركز قصص األنبياء يف ٍّ
واحد من هذا القبيل ،فإ ّن ّ
جل
متناثر ًة يف الكتاب ،وذلك أل ّن طريقة القرآن هي اإلحالة والحذف ،كام هو حال ّ
العرب يف ذلك الحني ،فيتكلّمون ويرضبون األمثال لإلشارة إىل موضوع ما ،والقرآن
يتكلّم عن سننٍ إله ّي ٍة تصيب البرشيّة فيذكّر بقوم آخرين سبق وأن تحقّقت فيهم
[1]. Sholer, Post-Enlightenment Academic…, Vol. 4, p., 198.
[2]. Ibid.
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بنبي ذلك القوم أو القوم ذاته.
وأجريت عليهم .فيحذف تفاصيل ّ
القصة ويذكّر ّ
إ ّن اإلحاالت الخارج ّية -مضافًا إىل اإلحاالت ال ّداخل ّية ،كالضّ امئر واإلشارة إىل
ٍ
ٍ
وقصص ومفاهي َم سبق ذكرها -قض ّي ٌة مه ّم ٌة تُسهم كث ًريا يف استيعاب
نصوص
محتوى ال ّن ّص ،ودونها ال ميكن فهم ال ّن ّص فضالً عن انسجامه.
ميكن إدراك هذه اإلحاالت من خالل دراسة أمو ٍر تحوم حول ال ّن ّص واآلية ،من
قبيل :أحاديث الس ّنة الواردة ذيل اآلية ،وشأن نزولها ،وسرية ال ّرسول واألصحاب،
وتاريخ نزول اآلية والخلفيات الثّقاف ّية وغري الثّقاف ّية التي تستبطنها اآلية.
إ ّن الغفلة عن وجود هكذا شبكة هو من أسباب تص ّور وجود اضطراب يف
نص ما نظر ًة مجهريّ ًة وال يأخذ بالحسبان
ال ّن ّص القرآ ّين ،فإ ّن املسترشق قد ينظر إىل ّ
نص قرآ ٍّين نظرتني :أحدهام:
أي ٍّ
ال ّنظرة الشّ مول ّية الكلّ ّية .بينام املفروض ال ّنظر إىل ّ
خاصة بال ّن ّص موضع ال ّنظر ،وثانيهام :ال ّنظرة الشّ املة لل ّن ّص يف
جزئ ّية مجهريّة ّ
مجمل القرآن ،ومالحظة اإلحاالت التي تعود إليه.
يقول محمود الهواوشة:
«عملت اإلحاالت بصف ٍة رئيس ّي ٍة عىل ربط سور القرآن عن طريق التّبادل اإلحايل،
ٍ
إحاالت جزئ ّية ،إنّه
كل آي ٍة أو مقطعٍ يف القرآن يحيل عىل اآلخر
وال يعني ذلك أ ّن ّ
ٌ
تبادل إحا ٌّيل شبيكٌّ ،أي أ ّن بعضه يحيل عىل كلّه ،وسورة ما تحمل إحال ًة تعود عىل
رص أو أكرث يف سور ٍة أخرى ،واألخرية بدورها ت ُحيل عىل غريها وتعود اإلحالة من
عن ٍ
كل ساري ٍة فيه تزيد من
فنص القرآن بنا ٌء واحدّ ،
األخرية أو غريها عىل األوىل وهكذاّ ،
ق ّوة األخرى ،ويف عودة العنارص اإلحال ّية عىل العنرص اإلشاري املقامي منتج ال ّن ّص
لنص القرآن عدا العوامل األخرى
الله سبحانه وتعاىل ،عامل اإلحالة الرئييس وحدة ّ
ال ّدالل ّية واللّفظ ّية» .
[[[

[[[ .الهواوشة ،محمود سليامن حسني :أثر عنارص االتساق يف متاسك النص ،رسالة مقدمة إىل عامدة الدراسات العليا للحصول
عىل درجة املاجستري يف النحو والرصف ،جامعة مؤتة2008 ،م ،ص .259
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 .10كون األسلوب املعتمد يف القرآن هو ذاته املعتمد عند العرب عهد ال ّنزول
إ ّن منهج البيان الذي اعتمده القرآن هو يف الحقيقة محاكاة ملنهج البيان الذي
كان العرب قد اعتمدوه عهد نزول القرآن؛ واعتامد هذا املنهج جاء بناء عىل ال ّرؤية
القرآن ّية التي ترى اعتامد (لسان القوم) هو السبيل ال ّناجح لهداية البرش .وقد
بي محمد من األنبياء ،فال ّنبي إبراهيم ماىش قومه يف
استخدم منهج املحاكاة غري ال ّن ّ
التّظاهر بعبادة غري الله إلثبات سقم رؤيتهم ،وهكذا ال ّنبي موىس وعيىس وغريهم
من األنبياء ،فتكلّموا مع ال ّناس وخاطبوهم وفق ما كانوا يعتمدونه من منه ٍج
خاص بال ّنبي محمد.
يل
وفكري ،واألمر غري ٍّ
ٍّ
كالمي وعم ٍّ
ٍّ
يقول الدكتور محمد زماين« :األسلوب املعقول والحكيم الوحيد لهداية مجتمع
هو التّاميش معهم يف لسانهم واستخدام لسان القوم وعرض خطاب الهداية املمتزج
بقضايا عاطف ّية وتذكري ٍ
ات رحيمة تعكس عطف الله عىل اإلنسان ،وال ّنصائح
يل،
والتغيب ّ
والسلوك ّيةّ ،
واملواعظ ،واإلرشادات األخالق ّية ّ
والتهيب ،والتّحليل العق ّ
السابقة ،وااللتفات إىل أرسار الكون الخف ّية واآليات الكون ّية
وأخذ العرب من األقوام ّ
والطّبيع ّية وما شابه ذلك؛ وذلك أل ّن الفراغات واآلالم ال ّروحية التي يعاين منها
املخاطبون متع ّددة ومختلفة ،وعالجها بحاجة إىل خلط ٍة ذات عنارص متن ّوعة»[[[.
 .11أسباب اختالل وحدة ال ّن ّص جزئ ًّيا يف القرآن

كل كتاب،
املالحظ يف القرآن انعدام بعض مجاالت الوحدة املفروض رعايتها يف ّ
السورة الواحدة ،وقد
وذلك مثل :تع ّدد أسلوب الخطاب ،أو طفرات موضوعيّة يف ّ
يكون ذلك لألسباب اآلتية:
أ .تعدّ د الرشائح املخاطبة
ٍ
طبقات ورشائح مختلف ًة من البرشيّة.
شامل يع ّم يف خطابه
باعتبار القرآن كتابًا ً
ٍ
طبقات
وعىل ال ّرغم من صغر مجتمع العرب عرص ال ّنزول وبداءته إالّ أنّه كان يض ّم

[[[ .زماين ،محمد حسن :مسترشقان وقرآن ،موسسه بوستان کتاب (مرکز چاپ ونرش دفرت تبليغات اسالمي حوزه علميه قم)،
(مصدر فاريس) ،ص .332 – 331
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متفاوت ًة ،فمنها املتعلّمة ومنها غري املتعلّمة ،ومنهم ذوي عقو ٍل منفتح ٍة وغري
الشائح التي ميكن تص ّورها .فاآليات التي خاطبت اليهود
املنفتحة وكثري من ّ
أناسا متعلّمني قرأوا التوراة .بينام اآليات التي خاطبت قادة
خاطبت يف الحقيقة ً
أناسا جهلة .إ ّن صدور آيات صغرية ج ًّدا عكست بساطة
العرب آنذاك خاطبت ً
املسلمني ومستواهم من حيث التعليم ،فإنّها صدرت بهذا الحجم ألجل بساطتهم
وعدم تعلّمهم وصعوبة حفظهم لل ّنصوص الطويلة ،وعدم متكّنهم من القراءة
والكتابة .بينام نزلت آيات طوال يف املدينة حيث تعلّم املسلمون وبلغوا مستوى
يتس ّنى من خالله هضم اآليات الطوال.
وأفضل ما ميكن ذكره من شواهد يف هذا املجال هو اآليات املك ّية مبجملها ،فإ ّن
لها مواصفات ،منها :صغر حجمها ،وبساطة محتوياتها ،واستخدام األمور املأنوسة
عند املكيني من الحيوانات والشؤون البسيطة ،والتعابري ذات الوقع الخاص القريب
من الشعر ،واحتوائها للسجع وما شابه.
ب .تباعد أزمان نزول مقاطع القرآن
غيت الكثري من شؤون الخطاب ،كاملوضوع ونوع ّية
إ ّن تباعد أزمنة الخطاب ّ
تغي الكثري
األمثلة والتّصاوير األدب ّية املستخدمة لتقريب املفاهيم؛ وذلك بسبب ّ
من األمور السياسيّة واالجتامعيّة والعلميّة ،ما استدعى التّع ّرض ملواضيع تنطوي يف
عقدي
هذا املجال .فعىل سبيل املثال خطابات القرآن يف مكّة كانت ذات محت ًوى
ٍّ
تغي الخطاب يف املدينة ليتّخذ طاب ًعا سياس ًّيا أحيانًا واجتامع ًّيا أحيانًا
وأخالقي بينام ّ
ٍّ
أخرى .كام أ ّن املسلمني يف املدينة قد تعلّموا القراءة والكتابة وأصبح مستواهم
مم كانوا عليه يف مكّة .وذلك بعد تشكيل حكومة ال ّرسول
الثّقايف
والعلمي أرفع ّ
ّ
وتغيت هيكل ّية املجتمع املسلم يف املدينة .ومن الطبيعي أن نشهد بعض
هناك ّ
كتاب نفرض
أي ٍ
التغيريات يف هذا املجال .وهذا أمر ال ّ
يختص بالقرآن بل هو شأن ّ
تدوينه يف فرت ٍة دامت أكرث من عقدين ،مع تح ّوالت اجتامع ّية وسياس ّية وثقاف ّية
ج ّمة.
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ج .تعدّ د شؤون ال ّنزول
من الواضح أ ّن اآليات نزلت لشؤون مختلف ٍة ،وسعة هذه الشّ ؤون بسعة
ٍ
ٍ
وعالقات اجتامع ّي ٍة وغري اجتامع ّي ٍة ومشاكل...
نشاطات
مجتمعٍ كاملٍ مبا يض ّم من
يتغي ويتالءم وفق الشّ أن ال ّنازل ألجله الخطاب.
ومن الواضح كذلك أ ّن الخطاب ّ
فإذا كان الشأن اجتامع ًّيا كان الخطاب اجتامع ًّيا واألسلوب كذلك ،وإذا كان الشأن
سياسيًّا أو عسكريًّا كان الخطاب واألسلوب سياسيًّا أو عسكريًّا ،وهكذا باقي
الشّ ؤون التي نزلت يف حقّها اآليات.
مم ال ميكن مراعاته يف
وبنا ًء عىل هذا ،فإ ّن وحدة ال ّن ّص يف بعض مستوياته ّ
القرآن مبجمله لطبيعة الشّ ؤون التي ذكرت .وكذلك السورة؛ لكونها شكالً مص ّغ ًرا
عن القرآن ككل ،ففيها آيات نزلت يف شؤونٍ مختلف ٍة ،كام أ ّن فيها آيات مك ّية
ومدنيّة ،وفيها شؤو ٌن اجتامعيّة وعسكريّة وسياسيّة واقتصاديّة ،والقضايا املطروحة
منط ٍ
فيها ليست من ٍ
واحد ليك نتوقّع منها وحدة ال ّن ّص يف جميع املستويات.
أ ّما بالنسبة إىل اآليات ،التي هي أصغر مقاطع القرآن ،فينبغي رعاية جميع
مستويات الوحدة .ويُشرتط فيها ما يُشرتط يف ال ّن ّص العقاليئ العادي؛ باعتبار أ ّن
كل كالم صدر من عاقل أن يض ّم جميع جوانب
املفروض يف أصغر مقطع من ّ
اإلنسجام والوحدة ال ّن ّصية ،فضالً عن صدوره من رئيس العقالء .ومن غري الطبيعي
أن يكون هناك مقطع صغري ج ًدا مبستوى آية خوطب به أكرث من رشيحة أو طبقة.
وإذا شاهدنا آية تفتقد أحد مستويات الوحدة فعلينا البحث عن سبب ذلك.
 .12مناىشء الشّ بهة وأرضيات تبلورها
إ ّن التع ّرف عىل مناىشء الشّ بهة يزيل الكثري من اإلبهامات ،ويع ّد نوع إجاب ٍة
عىل كثريٍ من التّساؤالت واملالبسات التي تحوم حول هذا املوضوع.
هناك أمور ع ّدة يبدو أنّها عوامل أ ّدت إىل تبلور هذه الشّ بهة .فال ّ
شك أ ّن
هناك ما يدعو إىل تبلور هذه الشّ بهة ال يف أذهان املسترشقني فحسب بل املسلمني
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كذلك ،واألمور التالية تبدو عوامل بلورت الشّ بهة يف األذهان ،عىل أ ّن بعضها يعود
مفسي هذا ال ّن ّص وعلامء املسلمني ،وأخريها
ّ
للنص القرآين ذاته ،وبعضها يعود إىل ّ
يعود إىل املسترشقني ذاتهم ،نتناول هذه العوامل تبا ًعا:
أ .ما يعود إىل ال ّن ّص القرآين
املنطقي بني فقرات
التابط واالنسجام
يبدو من بعض نصوص القرآن عدم ّ
ّ
السورة الواحدة أو اآلية الواحدة.
ّ
التابط بناء عىل بعض التّفاسري ،مثل اآلية
هناك بعض اآليات يبدو منها انعدام ّ
الثالثة من سورة ال ّنساء واآلية الثالثة من سورة املائدة كذلك .وقد أشار إليها بعض
علامء املسلمني كذلك ،وتناولناها بالبحث يف هذا البحث[[[.
السور نجدها تجمع بني مواضيع شتّى قد ال نجد لها الجامع
وهناك بعض ّ
السور الطّوال واملدن ّية بالخصوص ،مثل البقرة التي ض ّمت مواضيع
ببساطة ،وهي ّ
وقصصا كثرية.
ً
التتيب
وقد أرجع بعض املسترشقني مثل موير هذا االختالل إىل عدم رعاية ّ
الطبيعي للقرآن[[[.
بينام أرجعه بعض آخر مثل بيل ريتشارد إىل تصحيف ال ّن ّساخ[[[.
املعنوي للقرآن ألجل الجانب
بينام يرى البعض رجوع األمر إىل التّضحية بالجانب
ّ
مم ذهب إليه املسترشق بيل
البالغي ،مثل السجع ،يف رعاية الفواصل بني اآليات .وهو ّ
ريتشارد[[[ ،وهو ما ميكن استفادته من كلامت املسترشقة أنجليكا نويفريت أيضً ا[[[.
[[[ .انظر :القمي ،تفسري القمي ،م.س ،ج  ،1ص 12 – 8؛ الزركيش ،الربهان ،م.س ،ج  ،1ص 50 – 40؛ معرفة ،التمهيد ،م.س،
ج  ،1ص .217 – 212
[2]. The life of Mohammad, p., xxvi – xxviii..
[3]. Bill, introduction to the Quran, pp., 89 – 105.
[4]. Bill, introduction to the Quran, pp., 89 – 105.
[5]. Neuwrith, Vers, E.Q. Vol. 5, p., 198.
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وأرجع بالرش املشكلة إىل التكرار غري املفهوم لبعض اآليات ،وذكر مصداقًا له
َ َ
يف سورة الرحمن ،فقد ظهر له وجود تكرار بني املقطع الذي يبدأ بـ َ ول َِم ْن خاف
َ ْ ُ َ َ َّ َ
َ َ َ َ ّ َ َّ َ
ان وباعتبار وجود
ان واملقطع الذي يبدأ بـ ومِن دون ِ ِهما جنت ِ
مقام رب ِهِ جنت ِ
التّشابه الكبري بني أوصاف الج ّنتني يف املقطعني ،فال ب ّد وأ ّن هذا ناىشء عن اختالط
مم جعلهم يظنون أ ّن املقطعني آيتان.
األمر عىل ّ
الصحابة وغفلتهم ّ
التتيب غري املمنهج أو ممنهج وفق أكرث
وأرجع بالرش ونولدكه كذلك األمر إىل ّ
خاص يف مجال إعادة ترتيب اآليات
السعي لطرح مقرت ٍح ٍّ
من منهجّ ،
مم دعاهام إىل ّ
والسور[[[.
ّ
الشعية توحي
ومم يزيد األمر تشويشً ا ويؤكّد الشّ بهة كون بعض األحكام ّ
ّ
إىل هذه الشّ بهة ،مثل االكتفاء بقراءة آية بعد سورة الحمد يف الصالة لدى بعض
املذاهب ،أو تسمية بعض اآليات بأسامء مح ّدد ٍة مثل آية الكريس وغريها من األمور
مم توحي إىل انفراد هذه اآليات وانفصالها عن مجمل الكتاب وميكن مالحظتها
ّ
لوحدها دون باقي أجزاء القرآن.
ويف هذا املجال ،ويف سياق ما ركّز عليه عبد الله محمد دراز من نظريّة حول
السورة ،يورد ثالثة أمور يبدو منها إشارات إىل مناىشء هذه الشّ بهة ،هي:
وحدة ّ
 .1عنارص معنويّة مختلفة مثل اإليجاز املستخدم يف القرآن؛ باعتبار أ ّن االيجاز
يوجب أحيانًا اختزال املفاهيم بعبارات موجزة وصغرية ج ًدا.
 .2نزوله تدريجيًّا عىل مدى سنوات طويلة.
جل أمره -ما كان
ويف هذا املضامر يقول« :أ َولست تعلم أ ّن القرآن -يف ّ
ينزل بهذه املعاين املختلفة جملة واحدة ،بل كان ينزل بها آحا ًدا مف ّرقة
عىل حسب الوقائع وال ّدواعي املتج ّددة ،وأ ّن هذا االنفصال ال ّزماين بينها،
واالختالف الذّا ّيت بني دواعيها ،كان بطبيعته مستتب ًعا النفصال الحديث عنها
[1]. Ibid.
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والتابط؟
عىل رضب من االستقالل واالستئناف ال يدع بينها منز ًعا للتّواصل ّ
السببان ق ّوتني متظاهرتني عىل تفكيك وحدة الكالم وتقطيع
أمل يكن هذان ّ
سلك ٍ
أوصاله إذا أريد نظم طائفة من تلك األحاديث يف ٍ
واحد تحت اسم سور ٍة
واحد ٍة؟».
ث ّم يورد سب ًبا آخر ،وهو:
 .3الطريقة التي اتّبعت يف ض ّم نجوم القرآن بعضها إىل بعض ويف تأليف وحدات
جهال بهذه الطريقة ومل تتّضح معاملها بالكامل.
السورة من تلك ال ّنجوم  .فإنّا نعاين ً
ّ
[[[

املفسين وعلامء املسلمني
ب .ما يعود إىل ّ
املفسين وعلامء املسلمني أث ّرت يف تبلور هذه
هناك أمور ع ّدة صدرت من ّ
الشّ بهة ،وهي:
األوىل :اآلراء املتط ّرفة لبعض علامء اإلسالم يف مجال ترتيب القرآن أو تحريفه
أو شؤون من هذا القبيل.
إ ّن آراء مثل ما ذهب إليه األخباريّة من القول بص ّحة ال ّرواية التي قالت بحذف
ثلثي القرآن كان محشو ًرا وسط اآلية الثالثة من سورة ال ّنساء.
التتيب الذي أراده الله ورسوله ،وأ ّن
التتيب الحايل للقرآن هو ليس ّ
ومثل أ ّن ّ
التتيب األصيل قد نال شيئًا من التغيري والتّحريف ،وهم من قبيل :السيد عيل
ّ
امليالين ،حيث يقول:
عم نزل عليه القرآن الكريم ،ترون آية املو ّدة ً
مثل
«وترتيب اآليات يختلف ّ
وضعت يف غري موضعها ،آية التطهري وضعت يف غري موضعها ،ترون آية ْ الَ ْومَ
َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ
أكملت لكم دِين
ك ْم وضعت يف غري موضعها ،سورة املائدة التي هي بإجامع
الفريقني آخر ما نزل من القرآن الكريم ،ترونها ليست يف آخر القرآن ،بل يف أوائل
[[[ .دراز ،محمد عبد الله :مدخل إىل القرآن الكريم عرض تاريخي وتحليل مقارن ،ترجمة :محمد عبد العظيم عيل ،مراجعة:
د .السيد محمد بدوي ،ال ط ،الكويت ،دار القلم 1414 ،هـ ،ق1993 /م  ،ص .152 – 142
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القرآن ،ما الغرض من هذا؟ فهذا نوع من التّحريف ال ريب يف وقوعه ،وقد ات ّفق
الكل عىل وقوعه يف القرآن»[[[.
ّ
هذه اآلراء ساعدت عىل تبلور هذه الشّ بهة ،فإنّها توفّر األرض ّية املناسبة
والخصبة لتشكيل هكذا شبهة يف األذهان.
ككتاب ٍ
غامض ال ميكن فهمه إالّ بطرقٍ وحيان ّي ٍة
الثانية :تصوير القرآن
ٍ
كتاب ال ميكن فهمه إالّ من خالل كالم املعصومني.
لقد ص ّور البعض القرآن وكأنّه ٌ
فقد ذهب إىل هذا الرأي بعض األخباريني ،وقالوا :إ ّن التّفسري الح ّجة هو التّفسري
املفسين فهي غري
ّ
الصادر عن املعصوم ،أ ّما باقي التّفاسري التي ميكن أن تصدر من ّ
إنسجام
ح ّجة وال ميكن الوثوق بها .فإ ّن من مفاهيم هذا الكالم هو وجود عدم
ٍ
للمفس العريف ألن يُ ِ
قدم عىل التّفسري .هذا برغم
ظاهري ال يوفّر األرض ّية املناسبة
ٍّ
ّ
أ ّن العرف يرى إمكان ّية فهمه لنصوص القرآن ولو جزئ ًّيا.
«الصواب عندي مذهب قدمائنا األخباريني
يقول االسرتابادي يف هذا املجالّ :
كل ما تحتاج إليه األ ّمة إىل يوم القيامة عليه داللة
وطريقهم ،أ ّما مذهبهم ،فهو :إ ّن ّ
بي من األحكام،
قطع ّية من قبله تعاىل حتّى أرش الخدش ،وإ ّن كث ًريا ّ
مم جاء به ال ّن ّ
ومم يتعلّق بكتاب الله وس ّنة نبيه من نسخ وتقييد وتخصيص وتأويل مخزون
ّ
عند العرتة الطّاهرة وا ّن القرآن يف األكرث ورد عىل وجه التعمية بال ّنسبة إىل أذهان
السنن ال ّنبويّة ،وأنّه ال سبيل لنا فيام ال نعلمه من األحكام
ال ّرعيّة ،وكذلك كثري من ّ
الصادقني ،وأنّه ال يجوز
ّ
السامع من ّ
الشع ّية ال ّنظرية أصل ّي ًة كانت أو فرع ّية إالّ ّ
السنن ال ّنبويّة ما
استنباط األحكام ال ّنظريّة من ظواهر كتاب الله ،وال من ظواهر ّ
مل يُعلم أحوالهام من جهة أهل الذّكر ،بل يجب التّوقّف واالحتياط فيهام.[[[»...
[[[ .امليالين ،السيد عيل الحسيني :عدم تحريف القرآن ،ط ،1العراق ،مركز األبحاث العقائدية 1421 ،ق ،ص .14 – 13
[[[ .االسرتابادي ،محمد أمني ،الفوائد املدنية ،وبذيله :الشواهد املكية ،السيد نور الدين املوسوي العاميل ،تحقيق :رحمة الله
الرحمتي األرايك ،ط ،1قم ،النارش :مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة لجامعة املدرسني بقم املرشفة1424 ،ه ،ص 105 – 104؛ انظر:
العيداين ،مدخل أخباري ،موسوعة أصول الفقه املقارن ،ج  ،1ص .224 – 213
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بالطّبع ال يريد مجمل القرآن بل مراده األحكام واملعاين ال ّنظريّة ،ومن املسلّم
أ ّن هناك الكثري من ال ّنصوص يف القرآن ال حاجة لنستعني بطرقٍ وحيان ّي ٍة وكلامت
املعصومني لفهمها .عىل أ ّن يف هذا املجال الكثري من الكالم .واملهم هو أ ّن عبارات
بعض األخباريني مثل ما تق ّدم توحي إىل وجود إبهام .وال يبعد أن تكون هكذا آراء
ونظريات مناىشء لبلورة الشّ بهة موضع البحث هنا.
املفسين والفقهاء أحيانًا
ومم يزيد ً
ّ
دعم لهذا املوضوع هو أ ّن الكثري من ّ
يستفيدون من اآلية الواحدة أكرث من استفادة ،فيستفيدون استفادات عقائديّة
ٍ
احتامالت كثري ًة تثري
وفقه ّية واستفادات أخرى من آية واحدة .أو قد يوردون
كل مطالع .ومن هذا القبيل ما ورد عن العالّمة الطباطبايئ يف تفسريه
استغراب ّ
لآلية  102من سورة البقرة .فقد ذكر هناك تفاسري واحتامالت كثرية لآلية وعقّب
ذلك بقوله:
«وإذا رضبت بعض األرقام التي ذكرناها من االحتامالت يف البعض اآلخر،
ارتقت االحتامالت إىل كم ّي ٍة عجيب ٍة ،وهي ما يقرب من ألف ألف ومائتني وستني
ألف احتامل»[[[.
وقريب من هذا ما ورد يف تفسري اآلية  17من سورة هود ،فبعد ما يذكر العالّمة
الطباطبايئ االحتامالت الواردة يف تفسريها يقول« :وأمر اآلية فيام يحتمله مفردات
ألفاظها وضامئرها عجيب ،فرضب بعضها يف بعض يرقى إىل ألوف من املحتمالت
بعضها صحيح وبعضها خالفه»[[[.
وبرغم أ ّن هذا يكشف عن شأن فريد يف القرآن إالّ أنّه يف الوقت ذاته يزيد من
مم قد يبلور فكرة عدم االنسجام.
إبهاماته وغموضهّ ،
ويف هذا املجال يورد األستاذ نزال يف استطراد علل هذه الشّ بهة ...« :إكثار
الوجوه يف التأويل وإكثار الجدل وقال وقيل ،وذلك بأ ّن ال ّنظم يجري عىل وحدة،
[[[ .الطباطبايئ ،محمد حسني ،تفسري امليزان ،ال ط ،قم ،منشورات جامعة املدرسني يف الحوزة العلمية يف قم املقدسة،ج  ،1ص .234
[[[ .م.ن ،ج  ،10ص .187
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فبحسب ما تكرث الوجوه ويتعذّر استنباط ال ّنظم ،فمن نظر يف هذه الوجوه
تحي ال يدري ما يختار منها؟ وأصبح يف حجب من
املتناقضة واألقاويل املتشاكسة ّ
كل جمل ٍة يف وج ٍه ٍ
واحد كمن سلك طريقًا يصادف يف غلوة
ال ّنظم الذي يجري من ّ
طرقًا شتّى ...وهو مأخذ مل يط َغ عىل ال ّنظام فحسب بل طغى عىل هداية القرآن
ومقاصده كذلك»[[[.
ت .تبلور مذاهب عقائديّة وفقه ّية وتفسرييّة مختلفة.
وال ّ
شك أ ّن هذا يؤث ّر سلبًا أو إيجابًا عىل تع ّدد التّفاسري واالختالف يف املفاهيم
القرآن ّية وتأثريها يف ال ّنهاية عىل االنسجام وال ّنظم املتو ّخى يف القرآن.
يقول األستاذ نزال يف هذا املجال« :تح ّزب األ ّمة يف فرق وشيع ألجأهم إىل
مسك مبا يؤيّدهم من الكتاب ،فراق لهم تأويله الخاص ،سواء كان بظاهر القول
التّ ّ
أو بإحدى طرق حمل الكالم عىل بعض املحتمالت.[[[»...
وكمثا ٍل عىل ذلك ميكن ذكر شاهد بسيط هنا ،وهو آية الوضوء التي استفيد
مم سبّب تع ّدد املسالك واملذاهب الفقهيّة
منها استفادات كثرية ومتضادة أحيانًاّ .
يف هذا املجال.
ث .ما يعود إىل املسترشقني
هناك الكثري من املسترشقني حمل نوايا غري حسن ٍة وسعى لطرح الشّ بهات
حول القرآن ال عىل أساس مبدأ أو مبادىء علم ّية بل ألجل إلقاء الشّ بهة وتشكيك
املسلمني بهذا الكتاب .إ ّن من الواضح كون بعض القائلني بهذه الشّ بهة سعوا
إلسقاط القرآن عن محتواه األديب ومضمونه ال ّرفيع .فبعض املسترشقني كان يحمل
نوايا غري ط ّيب ٍة تجاه اإلسالم أو يستهدف التّبشري لدينه أو أفكاره غري ال ّدين ّية أحيانًا،
أو كونه مدفو ًعا من قبل قادة ال ّدول االستعامريّة .فيتشبّث مبا أمكن من شبهات،
[[[ .نزال ،عمران سميح :الوحدة التاريخية للسورة القرآنية ،ال ط ،مأدب ،األردن ،دار القراء 1427 ،هـ 2006 ،م ،ص.145
[[[ .م.ن ،ص .46
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اللزمة لدخول االستعامر أو البقاء
سعيًا لتسفيه اإلسالم واملسلمني وتوفري األرضيّة ّ
عليه إليفاد ثقافة ومعتقدات أفضل إىل ال ّدول اإلسالم ّية.
وإذا غضضنا ال ّنظر عن هذا املوضوع فإ ّن هناك أمو ًرا ع ّد ًة افتعلها املسترشقون
(عم ًدا أو غفل ًة) ساعدت عىل تبلور هذه الشّ بهة ،وهي من قبيل:
 -عدم ال ّتفريق بني ال ّنصوص الشّ فويّة ومقتضياتها وال ّنصوص التحريريّة ومقتضياتها.

فوي ،وعدم وضع
برغم عدم تفريق أكرث علامء اللّغة بني ال ّن ّص والخطاب الشّ ّ
كل منهام أسلوب للبيان ،فإ ّن من الواضح كون
كل منهام ،وكون ّ
قواعد لتفسري ٍّ
نصا مكتوبًا الحقًا ،ومل يكن تحريريًّا
نصا شفويًّا ح ّرر وأصبح ًّ
القرآن يف األساس ًّ
منذ البداية .وهذا األمر قد ترك بصامته عىل ال ّن ّص القرآ ّين وجعل من بعض آياته
فوي يف
تبدو عالئم الخطاب فيه أكرث من ال ّن ّص املكتوب .ومن مقتضيات ال ّن ّص الشّ ّ
ٍ
بيئات بدائ ّي ٍة مثل العرب قبل اإلسالم وصدر اإلسالم ،حيث كانت جلساتهم متتىلء
بالقصص والكلامت ،هو كونه غري متّحدة املوضوع.
ٍ
نصوص عربيّ ٍة تعود إىل العهد الجاهيل عىل مستوى ال ّنرث قليل ٌة
إ ّن ما لدينا من
ج ًدا ،وهي مثل خطب قس بن ساعدة وأكثم بن صيفي .وهذا القليل يكفي ملعرفة
كيفيّة وأسلوب ال ّنرث والخطب العربية عهد الجاهليّة ،فإ ّن التّشابه ملحوظٌ ،وخطب
املذكورين والتي نقلتها مصادر حديث ّية كثرية تحيك بوضو ٍح التّن ّوع يف املوضوع
واالنتقال يف األفكار ،وهي عبارة عن مواعظ متناثر ٍة جمعت يف خطبة واحدة[[[.
الصنفني من ال ّنصوص واألدب،
وقد تنبّه بعض املسترشقني إىل وجوه الشّ به بني ّ
ونالحظ مثل أنجليكا نويفريت أ ّن مقاالتها ،املثبتة يف موسوعة القرآن ويف مثل مقال
سورة وآية ،مليئة باملقارنة بني أدب العهد الجاهيل واألدب الذي ق ّدمه القرآن،
[[[ .انظر :الفاخوري ،حنا :املوجز يف األدب العريب القديم ،ط ،2بريوت ،دار الجيل 1411 ،هـ1991 /م ،ج  ،1ص ،64 – 62
و88 – 72؛ الزيات ،أحمد حسن :تاريخ األدب العريب ،ط ،8بريوت ،دار املعرفة1425 ،هـ2004 /م ،ص24 – 18؛ الحسيني ،تاريخ
األدب العريب ،ج  ،1ص .74
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وت ُرجع الكثري من أمناط األدب املستخدم يف القرآن إىل العهد الجاهيل.
ويقسم الخطب يف العهد
بعد ما يذكر الفاخوري أصناف ال ّنرث الجاهيل يحلّل ّ
الجاهيل إىل أصناف ع ّدة ،ويصف الخطب التي تعتمد العقل بال ّنحو التايل« :وإنّه
ليتجل لنا من ال ّنامذج التي أوردناها يف فاتحة هذا الفصل أ ّن لخطابة الجاهليني
ّ
أسلوبني ها ّمني ،أحدهام يتّخذ العقل دليالً ويركب مركب الح ّجة املقنعة ،فيعمد
إىل التفصيل والتعليل وإبراز الشّ واهد واألدلّة ،كام يف خطبة النعامن ،ويعتمد
العبارة املوجزة ِ
والحكم الوافرة التي تخاطب العقل (خطبة أكثم بن صيفي) والتي
ترسد من غري ما ترتيب أو تفسري ،كأنّها آيات منزالت ال تقبل ر ًّدا وال شكًّا ،وكأنّها
ال ّدستور الذي ال يجوز الخروج عنه.[[[»...
السد من غري
وجوه الشّ به واضح ٌة يف كلامت الفاخوري ،فبعض املواصفات مثل ّ
ترتيب تنطبق عىل بعض سور القرآن.
ٍ
ويحلّل الفاخوري أسلوبًا آخر للخطابة الجاهليّة ويصفه كام ييل« :أ ّما األسلوب
والسجع املوسيقي
الثاين فيتّخذ العاطفة وسيلة لإلقناع فيعتمد العبارات القصريةّ ،
والتّشبيه واالستعارة والصور الشّ ديدة الوقع ،ويكتفي من املعنى بالقليل املك ّرر،
ويتجل لنا هذا األسلوب
ّ
السامع وقلبه.
ويحاول التأثري ّ
بكل ذلك عىل عاطفة ّ
تضج بالحياة ،وتتقاذف بها الجمل ،ويكرث فيها
يف خطبة قس بن ساعدة التي ّ
االستفهام وال ّنداء وما إىل ذلك ،وتتواىل فيها املعاين من غري ما ر ٍ
حقيقي يف ثوب
ابط
ٍّ
من الخيال قلّام يروق .[[[»...
يل يف
ويالحظ هنا كذلك بوضوح وجوه الشّ به بني األدب القرآ ّين واألدب الجاه ّ
قوله االكتفاء بالقليل املك ّرر ،وتوايل املعاين من غري ر ٍ
حقيقي .بالطّبع ال نقول
ابط
ٍّ
واضح وجدير باالهتامم ويوصلنا
بص ّحة ّ
كل ما ميكن قوله من مقارن ٍة إالّ أ ّن التّشابه ٌ
إىل كيف ّية محاكاة القرآن لنهج العرب يف ال ّنرث.
[[[ .الفاخوري ،املوجز يف األدب العريب القديم ،م.س ،ج  ،1ص .87 – 86
[[[ .م.ن ،ص .87
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فوي) موضو ٌع مه ٌّم
يقول الدكتور زماين« :إنّه (التفكيك بني ال ّن ّص والخطاب الشّ ّ
وحساس غفل عنه املسترشقون عند تقييمهم آليات القرآن .فالخطيب الذي يلقي
ّ
خاصة يستخدم
خطابًا يف ّ
كل م ّرة لرشيحة مبقتضيات وظروف زمان ّية ومكان ّية ّ
خاصا يف خطابه .وهو أسلوب يختلف بدقّة عن أسلوب ال ّن ّص
أسلوبًا
ونظم ًّ
ً
املكتوب الذي ينبغي أن يعمله الكاتب يف كتابه أو مقاله .واستخدام األسلوب
فوي يف ال ّن ّص ،أو بالعكس يع ّد ذوقًا س ّيئًا ج ًدا ،ويكشف عن عدم متتّع الشّ خص
الشّ ّ
كل يشء حسن يف مقامه.
بالف ّن املطلوب ،فإ ّن ّ
نصا مكتوبًا ومل ينزل دفع ًة واحد ًة من قبل الله ،بل هو مجاميع
القرآن ليس ًّ
ٍ
مبناسبات مختلف ٍة ،وكان ال ّرسول يقرأها عىل
من اآليات ال ّنازلة عىل رسول اإلسالم
ال ّناس .وعليه ،فالقرآن منوذج ملجموعة من الخطابات الشّ فويّة ،وهو غاية يف
الفصاحة والبالغة لكونه قد راعى مجمل مواصفات أسلوب الخطاب».
ث ّم يورد مواصفات الخطاب ،ويع ّدها كالتايل .1 :اختزال الكالم .2 ،الرتكيب
الصوري ملختلف أصناف البيان .3 ،املزج بني املوضوعات .4 ،التّكرار املتشابه
ّ
[[[
واملختلف .
بلحاظ هذا فإ ّن طبيعة ال ّرسول كصاحب رسال ٍة ال يعنيه رسد القصص وإنشاد
األشعار أو ال ّنصوص األدبيّة للفت األنظار فحسب ،بل ال ب ّد له أن يض ّمنها ع ًربا
مم يدخل يف صلب دعوته ورسالته.
ودعوات للتقوى وتذك ًريا باآلخرة وما شابه ّ
القصة الواحدة املرسودة يف سور ٍة واحد ٍة كلامت
وألجل هذا نجد يف ثنايا ّ
بقص ٍة أخرى أو أمور من هذا
وأحاديث ع ّدة بعضها تدعو إىل التّقوى أو تذكّر ّ
القبيل التي تدخل يف صلب ال ّدعوة والرسالة .فإ ّن رسد القصص لوحدها واإلتيان
كل متطلّبات الرسالة واإلرادة اإللهيّة.
بال ّنصوص األدبيّة العجيبة لوحدها ال يلبّي ّ
ٍ
بظروف
خاصا ،قد يكون متأث ّ ًرا
هذا مع أنّه ميكن القول بأ ّن للقرآن منه ًجا بيانيًّا ًّ

[[[ .زماين ،مسترشقان وقرآن ،م.س ،ص .330 - 327
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خاص ٍة كانت حاصل ًة عهد نزول ال ّن ّص ،فإ ّن الواضح يف منهجه هو تجزيئيّة ال ّن ّص،
ّ
وكأ ّن ال ّنقطة األساس يف نصوص القرآن هو مالحظة املقصد األساس الذي نزل ألجله
كل آية من آياته ،بل أحيانًا حتّى يف جميع
هذا الكتاب .وهذا املقصد متوافر يف ّ
أجزاء اآلية الواحدة...
منهج ،وال ميكن األخذ عليه ،فإنّه طريق ٌة يف البيان ،وقد يأيت يوم مييل إليه
وهو ٌ
ال ُكتّاب من البرش ...ألنّها قضيّ ٌة ذوقيّ ٌة ال أكرث.
 عدم االلتفات إىل أنّ الرتتيب املشهود يف القرآن مل يكن حسب النزول.وهذا يُ ّربر الكثري من موارد عدم االنسجام الذي قد يُشهد يف هذا الكتاب
املق ّدس .ويبدو أ ّن هناك شبه إجام ٍع عىل هذا من قبل علامء املسلمني .فإنّا نرى
السورة الواحدة قد نزل بعضها يف مكّة وبعضها اآلخر يف املدينة أو أ ّن الفاصل
ّ
السور مل
بني آية وآية من سورة واحدة قد يكون أشه ًرا .ومن املسلّم أ ّن بعض ّ
تغيت بعض
تنزل يف ّ
محل وزمان واحد .ومن املحتمل أنّه خالل هذه الفرتة قد ّ
تغيت أو أ ّن اللّغة العرب ّية قد
املفاهيم ال ّدين ّية بنسخ وما شابه أو أ ّن الظروف قد ّ
أضيف إليها مفردات أو تراكيب مح ّددة وفدتها من مدنٍ أخرى دخلها املسلمون
وأصبحت لهم تعامالت معها.
التتيب حسب ال ّنزول ،وملاذا حصل؟ وما هي مالبسات الجمع
أ ّما سبب عدم ّ
التخصصيّة التي تناولت
فمحل ذلك مكان آخر ،وهو البحوث
ّ
املشهود للقرآن؟
ّ
موضوع جمع القرآن.
 عدم االلتفات إىل أ ّن القرآن أخذ عقليات ومستويات مخاطَبني من مختلفخاص ٍة.
الطبقات البرشيّة ،وعدم تخصيص خطابه بطبق ٍة ّ
باعتبار اختالف العقليات فإ ّن من الطبيعي أن يختلف منهج الخطاب وتتع ّدد
كيف ّياته .ومن جانب آخر ،فإ ّن القرآن يف األساس نزل لغري املسلمني ويف ظروف تح ٍّد
من الرسول وعناد ومواجهة من قبل العرب ،وتدريجيًّا تح ّول خطابه إىل املسلمني
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أو ما يشمل املسلمني وغريهم ،وطبيعة خطاب غري املسلمني تختلف عن طبيعة
خطاب املسلمني ،فإنّه عندما يخاطبهم يسعى لدحض حججهم وآرائهم وينظر إىل
هذا الجانب فقط ،وال يسعى ملالحظة الجوانب األدب ّية أو الخلف ّيات الفكريّة التي
التابط وشؤون أخرى ينبغي لحاظها يف ال ّنصوص
يحملها املسلمون ،والتي تقتيض ّ
ٍ
ظروف عاديّ ٍة وطبيعيّ ٍة.
العاديّة والتي تصدر يف
ّغوي من الخطاب فحسب ،بل يؤث ّر يف
وهذا الشأن ال يؤث ّر عىل الجانب الل ّ
مم يبدو وجود نوع اضطراب.
املواضيع املطروحة وكيف ّية طرحهاّ ،
تخصص ًّيا ،ويسعى املتكلّمون يف العرص الحارض ألن يكون
أصبح الخطاب حال ًّيا ّ
خاص وي ُنظر فيه إىل رشيح ٍة مح ّدد ٍة .وكث ًريا ما ينقد ال ّناقدون
خطابهم ذا طابعٍ ٍّ
القرآن دون لحاظ أ ّن الخطاب املزبور من إفرازات هذا العرص ،وال ميكن تعميمه
السابقة.
إىل الخطابات التي كانت دارج ًة يف العصور والقرون ّ
ج .ال ّنظرة غري الشّ املة للقرآن
إ ّن القــرآن جــز ٌء مــن نظــام ترشيــع ،ويضـ ّم مجموعـ ًة مــن التّعاليــم ،وهنــاك السـ ّنة والعقــل
ومصــادر أخــرى ينبغــي ال ّنظــر إليهــا للحصــول عــى تفسـ ٍر صحيـ ٍح لآليــات والرؤيــة القرآن ّيــة عــى
ـض ال ّنظــر عــن باقــي مصــادر التّرشيــع والتّعاليــم
العمــوم .وال ّنظــرة املقتــرة عــى القــرآن وغـ ّ
ـر
اإلســام ّية ال ميكنهــا أن متنــح ال ّناظــر رؤي ـ ًة كامل ـ ًة عــن املحتــوى القــرآين .فهــي مبثابــة املفـ ّ
ــص القــرآ ّين يف كثــرٍ مــن األحيــان ،كــا أ ّن القــرآن نــزل بلحــاظ مــا يقارنهــا ويلحقهــا مــن
لل ّن ّ
نصـ ٍ
ـوص تصــدر مــن ال ّرســول لتفســره.

ح .عدم مالحظة عنرص الثّقافة والظّروف ال ّزمان ّية واملكان ّية الحاكمة عهد نزول
القرآن.

مل تكتب دراسات واسعة تُعنى بتدوين الجزئ ّيات واملالبسات التّاريخ ّية والثّقاف ّية
ٍ
خاص ٍة ،وما مل يتع ّرف
ظل
لآليات ،فمن الواضح أ ّن القرآن قد نزل يف ّ
ظروف ثقافيّ ٍة ّ
عليها القارىء ال ميكنه أن يصل إىل نتيج ٍة مطلوب ٍة يف تفسري اآلية .ومن ذلك القبيل
قوله :وليس ال ّرب بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولك ّن ال ّرب من اتّقى وأتوا البيوت
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من أبوابها [[[فإ ّن الذي غفل أو جهل خلف ّية اآلية يرى فيها عدم تر ٍ
ابط واض ٍح،
فام ربط ال ّرب بإتيان البيوت من الخلف؟ وقد يتبادر إىل ذهنه أ ّن حذفًا قد حصل
هنا أو أنّها آيتان غري مرتابطتني ربطًا دون لحاظ معانيهام .بينام خلف ّية اآلية تحيك
قصة أخرى.
ّ
خ .الرتجامت الضّ عيفة للقرآن إىل اللّغات التي يتكلّم بها املسترشقون مثل
اإلنجليزية واألملانية.
التجامت أو تع ّمد
ويف هذا املجال د ّونت كتب ع ّدة تناولت بيان جهات ضعف ّ
حرش بعض املفاهيم املغلوطة فيها؛ ألجل النيل واإلساءة إىل القرآن[[[.
وقد عاىن من ضعف الرتجمة حتّى املسترشقون ،فقد أشار الدكتور موريس
بوكاي إىل مساوىء الرتجامت قدميها وحديثها وقال« :ويطغى عىل الرتاجم األوىل
رصف الواسع بال ّن ّص؛ أل ّن ه ّم املرتجمني كان منرصفًا إىل (محاربة البدعة) أكرث
الت ّ
من اهتاممه بدقّة الرتجمة وإخالصها ملضمون القرآن.
إ ّن الرتاجم التي يتداولها الناس حتّى يوم الناس هذا هي غال ًبا ال تصلح
لالستخدام ،وهذا رأي شديد الخصوص ّية أحاول تدعيمه هنا.
لقد رأيت عندما رصتُ أعرف قد ًرا صال ًحا من العرب ّية الفصيحة يسمح يل
بالحديث عن قيمة هذه الرتاجم ومقدار توافقها مع املعارف اإلنسان ّية أ ّن كث ًريا من
كل اإلخفاق يف فهم القرآن.[[[»...
املرتجمني أخفقوا ّ
[[[ .سورة البقرة ،اآلية .189
[[[ .انظر املصادر التالية :العبد ،عبد الحكيم :يف محاوالت تقديم القرآن الكريم وترجمته والر ّد عليها ،الهيئة املرصية العامة
للكتاب2007 ،م؛ العرب ،د .محمود :اشكاليات ترجمة معاين القرآن الكريم واللغة واملعنى ،ط ،1مرص ،نهضة مرص للطباعة
والنرش ،ابريل 2006م؛ البنداق ،محمد صالح :املسترشقون وترجمة القرآن الكريم ،بريوت ،ط ،2منشورات دار اآلفاق الجديدة،
1403هـ1983/م؛ رمضان ،نجدة :ترجمة القرآن وأثرها يف معانيه مع دراسة تحليلية لثامين ترجامت متداولة بست لغات هي:
االنكليزية والفرنسية والروسية واألملانية والرتكية والرشكسية ،دار املحبة ،دمشق1998 ،م؛ عظيم پور ،عظيم :اختالف ترجمه
های قرأن کريم؛ نژاد حقيقی ،بهدخت :تفاوت ترجمه های قرآن از منظر ايدئولوژِيک ،وقليزاده ،دکرت حيدر ،مشکالت
ساختاری ترجمه قرآن کريم.
[[[ .بوكاي ،موريس ،القرآن والعلم املعارص ،ترجمه وقدّم له وعلّق عليه :د .محمد اسامعيل بصل ،د .محمد خري البقاعي ،ط،1
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كام أشار إىل مناذج من ترجمة الخبري املشهور واملسترشق الفرنيس ريجيس
بالشري وح ّدد خطأه فيها[[[.
وينقل أبو العال بعض ما يعاين منه املسترشقون املرتجمون عىل لسان بريك،
حيث يقول:
«نجد بريك يؤكّد أ ّن االلتفات شديد التأصيل يف الشّ عر العريب يف عبقريّة اللّغة
مم ميثّل صعوب ًة بالغ ًة أمام املرتجمني الذين ال
يستخدمه القرآن يف ّ
كل صفحة ّ
تتّسع لغاتهم لتنويعات اللّغة العرب ّية ويظهر ذلك يف سورة العنكبوت آيات ،23
 24والصعوبة نفسها نجدها يف الفاتحة آيات  4 ،3 ،2 ،1حيث يذكر اسم الله يف
صيغة الغائب ث ّم يف اآليات  7 ،6 ،5يف ضمري املخاطب واألمثلة كام يقول بريك ال
حرص لها.[[[»...
د .ال ّتفاسري املؤكّدة لالنسجام
يُضاف إىل ما تق ّدم فإ ّن كلامت كبار املفرسين من العرب وغري العرب تحيك
ال ّنظم الذي يتمتّع به القرآن الكريم ،فإ ّن تفاسري كبرية أثرناها عن علامء متق ّدمني
مثل (التفسري الكبري) للرازي و(التبيان) للطويس ،ويف التاريخ املعارص مثل( :امليزان يف
تفسري القرآن) للعالمة الطباطبايئ و(يف ظالل القرآن) السيد قطب و(التفسري البنايئ)
للبستاين وغريها الكثري م ّمن تناولت موضوع التّناسب واالنسجام يف القرآن ،وقد
ورد بعضها يف فهرس املصادر .هذه وغريها تؤكّد إقرار كبار املحقّقني والباحثني يف
القرآن ملوضوع االنسجام ،وال ميكن القول بأ ّن دراساتهم وتفسريهم للقرآن كان بلحاظ
حمص ،دار ملهم للطباعة والنرش1995 ،م ،ص .127
[[[ .م.ن ،ص .134 - 129
[[[ .أبو العال ،القرآن وأوهام مسترشق ،م.س ،ص .16
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العلمي فيه.
نظرتهم القدسيّة لهذا الكتاب دون األخذ بنظر االعتبار الجانب
ّ
احتامالت أخرى
والكلمة األخرية يف هذا املجال هو كون عظمة القرآن وشموخه غري متوقّف ٍة
عىل التّناسب أو االنسجام ،فإ ّن التّناسب بجانبه اللّفظي وال ّداليل ليس أم ًرا
أساس ًّيا يف ال ّن ّص بل هو من جامليات ال ّن ّص ،والقرآن جميل حتّى عىل فرض وجود
كل آية مستقلّة أو
أوصال ،بأن تكون ّ
ً
االضطراب املزعوم .ولو أنّا قطّعنا القرآن
محل ٍ
واحد ملا فقد القرآن جامليته .وكذلك
جزء اآلية أو اآليات شديدة االرتباط يف ّ
من حيث املحتوى واملعاين العالية التي تض ّمنها ،فإ ّن إفراد اآليات وال ّنظر إليها
كل القرآن ال يفرغها
بنح ٍو استقال ٍّيل دون ال ّنظر إىل عالقتها باآليات املجاورة أو ّ
من معانيها ومحتوياتها .ولذلك يكون اإلشكال عىل تناسب القرآن وإنسجامه -إن
صح -فهو إشكال عىل جاذبيّته وجامليّته ال عىل أصل مفاهيمه ومحتوياته .فلو
ّ
كل جزء من اآليات التي ّ
مستقل
ٍّ
شك يف انسجامها مع باقي اآليات بنح ٍو
نظرنا إىل ّ
ودون ال ّنظر إىل ما يجاوره من أجزاء وآيات ،فإ ّن محتواه يبقى راق ًيا وغري متأث ّ ٍر
باالنسجام وعدمه.
من جانب آخر ،فإنّه برغم ما أشكل عىل ال ّن ّص القرآين بشبهة اضطراب نصوصه،
ويُضاف إليها عرشات أو مئات الشّ بهات التي طرحها املسترشقون وغريهم ،والتي
سعت إىل ال ّنيل من هذا الكتاب والتقليل من شأنه إالّ أنّه يف ال ّنهاية ما زال كتاب رسالة
الشيعة ويستكشف منه
سامويّة ،وهو مصدر التّرشيع اإلسالمي ،وتؤخذ منه أحكام ّ
ساموي ،وال
كتاب
مقاصدها وأهدافها واألخالق النبيلة ّ
وكل ما ميكن استفادته من ٍ
ٍّ
كل من قرأه ودرسه مشكل ًة يف مجال النهل منه.
يرى املسلمون بل ّ
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وقد أشارت إىل هذا الجانب املسترشقة أنجليكا نويفريت ،حيث قالت ...« :رغم
ذلك فإ ّن بنيته الكل ّية ووزنه وأه ّميته االجتامع ّية وكتلته املعياريّة وما استبطنه من
أيديولوجيا لتحديد الهويّة االجتامع ّية تف ّوقت عىل بنيته املجهريّة املتن ّوعة التي
يني والتي يحومها اإلبهام .[[[»...
تعود إىل تط ّوره خار ًجا عن التّواصل ال ّد ّ
وهذا يكشف عن أ ّن الشّ بهات املطروحة يف حقّه إذا كانت حقيق ّي ًة فهي قد
كل ما يُقصد منه التقليل من
نالت شيئًا من التفخيم ،وأنّه كتاب تتفتّت أمامه ّ
شأنه.

[1]. Neuwrith, Form and structure…, E.Q. vol.2, p. 246.
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املصادر واملراجع
1.1اآللويس ،أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود اآللويس البغدادي ،روح املعاين يف تفسري
القرآن العظيم والسبع املثاين ،إدارة الطباعة املنريية ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط
1405 ،4هـ ،ق1985 .م.
2.2ابن الجوزي ،أبو الفرج جامل الدين عبد الرحمن بن عيل بن محمد الجوزي القريش
البغدادي ،زاد املسري يف علم التفسري ،حققه وكتب هوامشه :د .محمد بن عبد الرحمن
عبد الله ،خرج أحاديثه :أبو هاجر السعيد بن بسيوين زغلول ،دار الفكر ،بريوت ،ط ،1
1407هـ1987 ،م.
3.3ابن فارس ،أبو الحسني أحمد بن فارس زكريا ،معجم مقاييس اللغة ،تحقيق :عبد السالم
محمد هارون ،مكتبة اإلسالمي1404 ،هـ  ،ق.
4.4ابن منظور ،أبو الفضل جامل الدين محمد بن مكرم املرصي ،لسان العرب ،نرش أدب
الحوزة ،ايران ،قم1405 ،هـ  ،ق.
5.5أبو زنيد ،عثامن ،نحو النص إطار نظري ودراسات تطبيقية ،عامل الكتب الحديث ،إربد ،ط
1431 ،1هـ 2010 .م.
6.6أبو زيد ،أحمد ،التناسب البياين يف القرآن دراسة يف النظم املعنوي والصويت ،منشورات
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،الرباط ،مطبعة النجاح1992 ،م.
7.7أبو العال ،محمد حسني ،القرآن وأوهام مسترشق ،املكتب العريب للمعارف ،ديسمرب  ،1991مرص.
8.8االسرتابادي ،محمد أمني ،الفوائد املدنية ،وبذيله :الشواهد املكية ،السيد نور الدين
املوسوي العاميل ،تحقيق :رحمة الله الرحمتي األرايك ،النارش :مؤسسة النرش اإلسالمي
التابعة لجامعة املدرسني بقم املرشفة ،ط 1424 ،1هـ.
9.9األطرش ،محمد أحمد سعيد ،الوحدة املوضوعية يف القرآن والسورة القرآنية التفسري
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املوضوعي ومنهج البحث ،دار القمة ودار اإلميان ،االسكندرية ،ط 2007 ،1م.
1010ايازی ،السيد محمد علی ،نقدی بر نظريه گفتاری بودن زبان قرآن ،مجله پژوهش های
علوم انسانی ،فصلنامه دانشگاه قم ،سال اول ،شامره چهارم 1379 ،هـ ش.
1111ايازی ،السيد محمد علی ،چهرهء پيوسته قرآن ،نرش هستی ،چاپ اول1380 ،هـ  .ش.
1212بازرگان ،عبد العلی ،نظم قرآن ،انتشارات قلم.
1313بحريي ،سعيد حسن ،علم لغة النص املفاهيم واالتجاهات ،مؤسسة املختار للنرش والتوزيع،
القاهرة ،ط 1424 ،1هـ 2004 ،م.
1414البدري ،تحسني ،معجم مفردات أصول الفقه املقارن ،املرشق للثقافة والنرش ،طهران ،ط
1428 ،1هـ  ،ق2007 .م.
1515البقاعي ،برهان الدين أيب الحسن إبراهيم بن عمر الشافعي ،مصاعد النظر باإلرشاف عىل
مقاصد السور ،ق ّدم له وحقّقه وعلّق عليه :د .عبد السميع محمد أحمد حسنني ،مكتبة
املعارف ،الرياض ،ط 1408 ،1هـ ،ق1987 .م.
1616البقاعي ،برهان الدين أيب الحسن إبراهيم بن عمر الشافعي ،نظم الدرر يف تناسب اآليات
والسور ،تحقيق :عبد الرزاق غالب املهدي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط 1415 ،1هـ،
1995م.
1717البكاري ،عبد السالم ،والصديق ،بوعالم ،الشبه االسترشاقية يف كتاب مدخل إىل القرآن
الكريم للدكتور محمد عابد الجابري ،رؤية نقدية ،دار األمان ،الرباط ،منشورات االختالف،
الجزائر ،الدار العربية للعومل نارشون ،بريوت ،ط 2006 ،1م1430 ،هـ.
1818البنداق ،محمد صالح ،املسترشقون وترجمة القرآن الكريم ،منشورات دار اآلفاق الجديدة،
بريوت ،ط 1403 ،2هـ1983 /م.
1919بوكاي ،موريس ،القرآن والعلم املعارص ،ترجمه وق ّدم له وعلّق عليه :د .محمد اسامعيل
بصل ،د .محمد خري البقاعي ،دار ملهم للطباعة والنرش ،حمص ،ط 1995 ،1م.
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2020بی آزار شريازی ،عبد الکريم ،وحجتی ،سيد محمد باقر ،ميثاق در قرآن کليد همبستگی
آيات وبخشهای مختلف قرآن ،دفرت نرش فرهنگ اسالمی ،چاپ اول ،زمستان 1364هـ  ،ش.
2121البيومي ،د .محمد رجب ،البيان القرآين ،دار النرص للطباعة ،القاهرة ،ربيع الثاين،1391 ،
مايو .1971
2222پور مطلوب ،عبد الرضا ،جلوه های خطابه در قرآن مجيد ،انتشارات جلوه کامل ،چاپ
اول ،بهار 1384هـ  ،ش.
2323الجابري ،محمد عابد ،مدخل إىل القرآن الكريم ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت،
ط 2006 ،1م.
2424جولدتسهري ،أجنيتس ،مذاهب التفسري اإلسالمي ،تعليق :عبد الحليم النجار ،دار إقرأ ،ط.2
2525الحائري ،محمد حسني بن عبد الرحيم الطهراين ،الفصول الغروية يف األصول الفقهية،
النارش :دار إحياء العلوم اإلسالمي ،مطبعة منونه ،قم 1404 ،هـ ،ق 1363 ،هـ ،ش.
2626الحسيني ،جعفر ،األدب العريب األدب الجاهيل نقد وتحليل ،دار االعتصام ،قم 1414 ،هـ
2727الحكيم ،السيد محمد باقر ،القصص القرآين ،املركز العاملي للعلوم اإلسالمية ،قم ،ط ،1
 1416هـ  .ق.
	28.الحكيم ،السيد محمد باقر ،تفسري سورة الحمد ،نرش :مجمع الفكر اإلسالمي ،قم ،ط ،1
 1420ق.
2929الحيل ،نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى ال ُهذيل املعروف باملحقق الحيل،
معارج األصول ،إعداد :السيد محمد حسني الرضوي الكشمريي ،مؤسسة آل البيت إلحياء
الرتاث ،قم ،ط 1403 ،1هـ.

3030الخراساين (اآلخوند الخراساين) ،محمد كاظم بن حسني الهروي ،الشيخ محمد عيل
الكاظمي ،فوائد األصول ،من إفادات املريزا محمد حسني الغروي النائيني ،مؤسسة النرش
اإلسالمي التابعة لجامعة املدرسني ،قم1404 ،هـ.
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3131الخراساين (اآلخوند الخراساين) ،محمد كاظم بن حسني الهروي ،الشيخ محمد عيل الكاظمي،
كفاية األصول ،تحقيق ونرش :مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث ،قم ،ط  1417 ،2هـ ،ق.
3232دراز ،محمد عبد الله ،مدخل إىل القرآن الكريم عرض تاريخي وتحليل مقارن ،ترجمة:
محمد عبد العظيم عيل ،مراجعة :د .السيد محمد بدوي ،دار القلم ،الكويت 1414 ،هـ،
ق1993 .م.
3333دراز ،محمد عبد الله ،النبأ العظيم نظرات جديدة يف القرآن ،دار القلم ،القاهرة ،ط،3
 1390هـ 1970 ،م.
3434رمضان ،نجدة ،ترجمة القرآن وأثرها يف معانيه مع دراسة تحليلية لثامين ترجامت متداولة
بست لغات هي :االنكليزية والفرنسية والروسية واألملانية والرتكية والرشكسية ،دار
املحبة ،دمشق1998 ،م.
3535الزركيش ،اإلمام بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله ،البحر املحيط يف أصول الفقه،
تحرير :د .عبد الستار أبو غدة وآخرون ،مراجعة :الشيخ عبد القادر عبد الله العاين وآخرون،
دار الصفوة ،الكويت ،ط 1413 ،2هـ ،ق1992 .م.
3636الزركيش ،اإلمام بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله ،الربهان يف علوم القرآن ،تحقيق:
محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار إحياء الكتب العربية ،ط  1376 ،1ق1957 ،م.
3737الزيات ،أحمد حسن ،تاريخ األدب العريب ،دار املعرفة ،بريوت ،ط 1425 ،8هـ2004 ،م.
كل سورة ومقاصدها يف القرآن ،الهيئة املرصية العامة للكتاب،
3838شحاتة ،د .عبد الله ،أهداف ّ
فرع الصحافة1998 ،م ،ط .4
النص ،املعهد العايل للفكر
3939صالح ،أمين ،القرائن
والنص ،دراسة يف املنهج األصويل يف فقه ّ
ّ
اإلسالمي ،فرندن فرجينيا ،الواليات املتحدة ،ط 1431 ،1هـ2010 ،م.
4040طاهري الخرم آبادي ،السيد حسن ،تحريف القرآن أسطورة أم واقع؟ نقله إىل العربية:
تحسني البدري ،نرش :مركز التحقيقات والدراسات العلمية التابع للمجمع العاملي للتقريب
بني املذاهب اإلسالمية ،قم ،ط 1427 ،1هـ  .ق2006 .م.
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4141الطباطبايئ ،محمد حسني ،القرآن يف اإلسالم ،تعريب :السيد أحمد الحسيني...
4242الطربيس ،أبو عيل الفضل بن الحسن ،تفسري جوامع الجامع ،تحقيق :مؤسسة النرش
اإلسالمي التابعة لجامعة املدرسني بقم املرشفة ،ط 1418 ،1هـ ،ق.
4343الطربيس ،الفضل بن الحسن ،مجمع البيان يف تفسري القرآن ،حقّقه وعلّق عليه :لجنة من
العلامء واملحققني األخصائيني ،ق ّدم له :السيد محسن األمني العاميل ،نرش :مؤسسة األعلمي
للمطبوعات ،لبنان ،ط 1415 ،1هـ ،ق1995 .م.
4444الطربيس ،أبو منصور أحمد بن عيل بن أيب طالب الطربيس ،االحتجاج ،تعليقات ومالحظات
السيد محمد باقر الخرسان ،منشورات مطابع النعامن ،النجف األرشف1386 ،هـ ،ق 1966 .م.
4545الطويس ،محمد بن الحسن بن عيل ،التبيان ،تحقيق :أحمد حبيب قصري العاميل ،طبع:
مكتب اإلعالم اإلسالمي ،ط ،1رمضان  1409هـ  .ق.
4646لطويس ،محمد بن الحسن بن عيل ،تهذيب األحكام يف رشح املقنعة للشيخ املفيد رضوان
الله عليه ،حققه وعلّق عليه :السيد حسن املوسوي الخرسان ،نهض مبرشوعه :الشيخ عيل
اآلخوندي ،دار الكتب اإلسالمية ،تهران 1364 ،هـ ،ش.
4747لطويس ،محمد بن الحسن بن عيل ،العدة يف أصول الفقه ،تحقيق :محمد رضا األنصاري
القمي ،مؤسسة البعثة ،قم ،ط 1417 ،1هـ ،ق1376 .هـ ،ش.
4848العاميل ،جامل الدين أبو منصور الحسن بن زين الدين بن عيل بن أحمد الجبعي ،معامل
الدين ومالذ املجتهدين ،تحقيق ونرش :مؤسسة اإلسالمي التابعة لجامعة املد ّرسني ،قم،
بدون رقم الطبعة1406 ،هـ ،ق1365 .هـ ،ش.
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5050العرب ،د .محمود ،اشكاليات ترجمة معاين القرآن الكريم واللغة واملعنى ،نهضة مرص
للطباعة والنرش ،ط  ،1ابريل 2006م.
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عمن ،األردن ،ط 1429 1هـ 2008 ،م.
الحديثة ،أربد ،األردن ،جدارا للكتاب العامليّ ،
5353العيايش ،أبو النظر محمد بن مسعود بن عياش السلمي السمرقندي ،كتاب التفسري ،وقف
عىل تصحيحه وتحقيقه والتعليق عليه :السيد هاشم الرسويل املحاليت ،املكتبة العلمية
اإلسالمية ،طهران،
5454الفاخوري ،حنا ،املوجز يف األدب العريب القديم ،دار الجيل ،بريوت ،ط 1411 ،2هـ1991 ،م.
5555الفاضل التوين ،عبد الله بن محمد البرشوي الخراساين ،الوافية ،تحقيق :السيد محمد
حسني الرضوي الكشمريي ،مجمع الفكر اإلسالمي ،قم ،ط 1412 ،1هـ،ق.
5656فقهی زاده ،پژوهشی در نظم قرآن ،انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران ،چاپ
اول 137 ،هـ ،ش.
5757الفقي ،صبحي إبراهيم ،علم اللغة النيص بني النظرية والتطبيق دراسة تطبيقية عىل
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الدكتور أبو القاسم كرجي ،انتشارات دانشكاه تهران.
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6565مركز التحقيقات والدراسات العلمية ،موسوعة أصول الفقه املقارن ،النارش :املجمع
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6767معرفة ،محمد هادي ،التمهيد يف علوم القرآن ،مطبعة مهر ،قم1396 ،هـ.ق.
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هـ 2006 ،م.
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النسخ يف موسوعة القرآن الكريم (ليدن)
د .محمد جواد اسكندر لو

[[[

خالصة البحث
يُعترب (ال ّنسخ)  -Abrogation-من املسائل امله ّمة واملثرية لل ّنقاش يف البحوث
القرآن ّية .ومل َّا كان املسترشقون يعتقدون بكرثة ال ّنسخ فقد رأوا ذلك تعارضً ا يف
القرآن ،واملالحظ يف بعض كتابات املسترشقني سعيهم إىل إظهار زيادة عدد اآليات
ال ّناسخة واملنسوخة إلبراز قض ّية كرثة التّعارضات يف القرآن.
فخصص جان برتون ( )Burtonيف
وبنا ًء عىل هذا ،طرحوا شبهات يف املقامَّ .
املجلّد األ ّول من موسوعة القرآن –ليدن -مدخالً لبحث ال ّنسخ وقضاياه وشبهاته،
ومن بينها :االختالف بني أحكام القرآن والفقه ،مسألة تحريف القرآن ،اختالف
القراءات ،الحاالت الثالث لل ّنسخ (وال س َّيام نسخ التّالوة وبقاء الحكم) ،ونسيان
ال ّنبي لوحي القرآن.
تناولنا يف هذه املقالة مفهوم ال ّنسخ يف اللّغة واالصطالح ،ث ّم تط ّرقنا إىل سابقة
ونقدي.
وصفي
بأسلوب
البحث ،ثم تناولنا الشّ بهات املذكورة ونقدها
ٍ
ٍّ
ٍّ
أي ٍ
تناقض .وكذلك فإ ّن ال ّنسخ االصطالحي كانت
وقد أثبتنا أ ّن القرآن خا ٍل من ّ
بي مل يقع يف ال ّنسيان قط ،بل تسلّم
مصاديقه الحقيق ّية قليل ًة ج ًّدا .ث َّم إ َّن ال ّن ّ
الوحي القرآين بتاممه وكامله وأبلغه وب ّينه للناس.
بي ـ املسترشقون
الكلامت املفتاحية :ال ّنسخ ـ ال ّناسخ ـ املنسوخ ـ القرآن ـ ال ّن ّ
ـ جان برتون.
متخصص يف علوم القرآن والحديث .جامعة قم .عضو الهيأة العلمية يف جامعة املصطفى العاملية بقم.
[[[ .أستاذ وباحث
ّ

التمهيد:
واملؤسسات
لقد كانت البحوث القرآن ّية للمسترشقني موضع اهتامم املراكز
ّ
ات و ُم ْس ٍ
املختلفة ،وقد تناولوا القرآن وقضاياه أحيانًا بتأثري خلفيَّ ٍ
بقات تحكم نظرتهم
إليه وإىل العامل .ومن املسائل امله ّمة واملثرية لل ّنقاش يف البحوث القرآن ّية قض َّية ال ّنسخ.
وقد استخدم ال ّنسخ عند املتق ّدمني عىل األغلب مبعناه اللّغوي وهو (اإلزالة)؛ ولهذا
وكل ما كان استثنا ًء من العمومات (ناس ًخا) ،يف حني
املخصص واملق ّيد ّ
فقد أُطلق عىل ّ
أ ّن املتأ ّخرين اعتربوا مفهوم ال ّنسخ أكرث تحدي ًدا حيث جعلوا بني ال ّنسخ من جهة
والعام والخاص واملطلق واملق ّيد واالستثناء من جه ٍة أخرى مائ ًزا واض ًحا.
ويف عرصنا الحارض -وقد اتَّضح تدقيق مصطلح ال ّنسخ منذ قرون -فإنّه ال يُحكم
بوجود ال ّنسخ ّإل يف حالة وجود االختالف العميق بني آيتني ،بحيث ال ميكن الجمع
بني الحكمني يف اآلية ،وبنا ًء عليه فقد ُعرضت موارد قليلة ج ًدا لل ّنسخ .ولك ّن
املسترشقني -من دون التّفكيك يف تعريف ال ّنسخ ،بني ال ّنسخ مبعنى التّخصيص
والتّقييد وال ّنسخ مبعنى إزالة الحكم أو إبطاله أو رفعه -قالوا بالح ِّد األقىص يف
عدد اآليات ال ّناسخة واملنسوخة .وحيث إنّهم يعتربون ال ّنسخ نتيج ًة للتعارضات يف
القرآن ،والتّعارض فيه يُع ّد عي ًبا.
إ َّن املسترشقني -وألجل تخطئة القرآن -يحاولون دامئًا اإلتيان مبوارد ميكنهم
السامء عن هذا
من خاللها إثبات دعوى التّناقض فيه ليثريوا الشّ بهة يف كونه من ّ
الطريق؛ ولهذا فقد وجدوا يف قض ّية ال ّنسخ مستمسكًا لهذه ال ّدعوى[[[.
إ َّن شبهات املسترشقني فيام يتعلّق بنسخ آيات القرآن من أكرث الشّ بهات الج ّديّة
وري اإلجابة العلميّة املتقنة عىل هذه
التي تحتويها مؤلّفاتهم .ولهذا بات من ّ
الض ّ
الشّ بهات لل ّدفاع عن حقّان ّية القرآن وصيانة معتقدات املسلمني.
[[[ .معرفت ،محمد هادي :شبهات وردود حول القرآن الكريم ،مؤسسة التمهيد للنرش1423 ،هـ  ،ص.310
250

النسخ يف موسوعة القرآن الكريم (ليدن)

سابقة البحث:
السابقة عىل اإلسالم ،مع أنّه
ميكن العثور عىل سابقة بحث ال ّنسخ يف األديان ّ
قد نُسب إىل اليهود أ ّن وقوع ال ّنسخ محال[[[ ،ولكن بعضهم مثل العنانية[[[ قب َِل
إمكان ال ّنسخ وآخرون قبِلوا وقوعه عىل ال َّرغم من أنَّهم أنكروا نسخ اليهوديّة
بواسطة اإلسالم[[[ّ .
ويدل اإلنجيل والتوراة عىل وقوع ال ّنسخ .وعىل سبيل املثال
ففي التوراة املوجودة ورد أ ّن إبراهيم تز َّوج أخته غري الشّ قيقة[[[ ،وأ ّن
وقت ٍ
يعقوب تز َّوح يف ٍ
واحد ابنتَي اليان :لِيَة وراحيل[[[ ،وأ ّن عمران
تز ّوج ع ّمته يوكابد[[[؛ والحال أنّه يف رشيعة موىس نُهي عن هذه األنواع
الثالثة من ال ّزواج[[[  ،وعالوة عىل ذلك فإ ّن بعض أوامر التوراة نُسخت يف التوراة
نفسها وكثري منها نُسخ يف اإلنجيل[[[.
[[[ .الشهرستاين ،محمد عبد الكريم :امللل والنحل ،ال ط ،بريوت ،دار املعرفة1422 ،هـ ،ج ،1ص.211
[[[ .العنانية :نسبوا إىل رجل يقال له :عنان بن داود رأس الجالوت يخالفون سائر اليهود يف السبت واألعياد ،وينهون عن
أكل الطري والظباء والسمك والجراد ،ويذبحون الحيوان عىل القفا ويصدقون عيىس يف مواعظه وإشاراته .ويقولون :إنه
مل يخالف التوراة البتة ،بل قررها ودعا الناس إليها ،وهو من بني إرسائيل املتعبدين بالتوراة ومن املستجيبني ملوىس ،إال
أنهم ال يقولون بنبوته ورسالته.
ومن هؤالء من يقول:
إن عيىس مل يدع أنه نبي مرسل ،وليس من بني إرسائيل ،وليس هو صاحب رشيعة ناسخة لرشيعة موىس ،بل هو
من أولياء الله املخلصني العارفني بأحكام التوراة ،وليس اإلنجيل كتابا أنزل عليه وحيا من الله تعاىل ،بل هو جمع أحواله من
أول
مبدئه إىل كامله ،وإمنا جمعه أربعة من أصحابه الحواريني فكيف يكون كتابا منزال ؟ قالوا :واليهود ظلموه حيث كذبوه ً
ومل يعرفوا بعد دعواه ،وقتلوه آخرا ومل يعلموا بعد محله ومغزاه ،وقد ورد يف التوراة ذكر املشيحا يف مواضع كثرية ،وذلك هو
املسيح ،ولكن مل ترد له النبوة وال الرشيعة الناسخة ،وورد فارقليط وهو الرجل العامل ،وكذلك ورد ذكره يف اإلنجيل ،فوجب
حمله عىل ما وجد ،وعىل من ادعى غري ذلك تحقيقه وحده /نقالً عن موسوعة األديان الباب الثاين :اليهودية وما تفرع عنها:
الفصل الثالث :ال ِف َرق اليهودية.
[[[ .الفخر الرازي :املحصول يف علم اصول الفقه ،بريوت ،مؤسسة الرسالة1412 ،هـ ،ج ،3ص.294
[[[ .الكتاب املقدس ،سفر التكوين ج ،20ص.13
[[[ .الكتاب املقدس ،سفر التكوين ،ج ،29ص.30-15
[[[ .سفر الخروج20/60 ،
[[[ .سفر الالويِّني18/12/9/18 ،
[[[ .الهندي ،رحمت الله :اظهار الحق ،القاهرة ،دار الحديث1413 ،هـ ،ج ،3ص.680-643
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وكذلــك كان ال ّنســخ مــورد االهتــام يف القــرآن ،وقــد طُــرح يف بعــض اآليــات
إىل جانــب (اإلنســاء) .وقــد و َعـ َد اللــه -تعــاىل -أنَّــه يف حالــة نســخ آيـ ٍة أو إنســائها
فإنَّــه -تعــاىل -يــأيت بخــر منهــا أو مثلهــا (ســورة البقــرة ،اآليــة .)106
وبعد القرآن الكريم فإنّه ميكن نسبة بحث ال ّناسخ واملنسوخ أل َّول م َّرة إىل
اإلمام عيل؛ حيث ق ّد َم يف مصحفه اآليات املنسوخة عىل ال ّناسخة[[[.
كام أُشري يف نهج البالغة إىل ال ّناسخ واملنسوخ يف القرآن[[[ .ثم ألّف قتادة بن
دعامه السدويس (يف القرن الهجري الثاين) كتاب ((ال ّناسخ واملنسوخ)) يف كتاب
الله؛ وعبد الله بن عبد الرحمن األصم املسمعي من أصحاب اإلمام الصادق
كتاب ال ّناسخ واملنسوخ من القرآن.
ولقد أثار موضوع ال ّنسخ انتباه املسترشقني؛ ففي موسوعة القرآن ليدن ()E.Q
مستقل تحت عنوان ()Abrogation
ٌّ
مدخل
ٌ
وموسوعة روتلدج ()Routledge
يختص به.
ّ
كام أ ّن كالً من منتغمري وات يف كتاب (محمد يف مكّة) (Watt. Muhammads
 )Mekaوجولدسهري يف كتاب (املذاهب التفسرييّة يف اإلسالم) و(ديفيد پاوزن يف
كتاب ال ّناسخ القرآن) ( )The Exetical Gener Naikh –AL-Quranوردنسون
( )Rodinsonيف كتاب محمد ( )Mohometذكروا آراءهم حول ال ّنسخ.
رغم وجود مصادر إسالم ّي ٍة كثري ٍة بحثت يف ال ّنسخ ،فإ ّن رغبتهم لتحليل هذا
املوضوع كانت قليل ًة.
(Burton, John, Abrogation, Encyclopaedia Of The Quran, Ed.
)Mcauliff, Jane Dammen, Vol.1 P.ll, Leiden: Brill, 2001 -2006
[[[ .املفيد ،محمد بن محمد :املسائل الرسوية ،بريوت ،دار املفيد1414 ،هـ ،ص.79
[[[ .نهج البالغة ،الخطبة  ،1ص.25
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أ ّو ًل :معنى ال ّنسخ وأنواعه ورشوطه:
 .1معنى ال ّن ْسخ:

أ .املعنى اللّغوي« :النون والسني والخاء :أصل واحد؛ إال أنّه ُمختَلف يف قياسه.
قال قوم :قياسه رفع يشء وإثبات غريه مكانه .وقال آخرون :قياسه تحويل يش ٍء
نسخ
إىل يش ٍء .قالوا :ال ّنسخ نسخ الكتاب .وال ّنسخ :أمر كان يُع َمل به ِمن قبل ،ث ّم يُ َ
وكل يش ٍء خلف شيئًا؛
بحادث غريه؛ كاآلية ينزل فيها أمر ،ث ّم تنسخ بآية أخرىّ .
[[[
ِش ٍء يَتَ َع َّق ُبه ،فَتَا َر ًة يُ ْف َه ُم منه اإلزالة ،وتَا َر ًة
فقد انتسخه»  .و«ال َّن ْسخُ :إزال ُة ْ َ
ش ٍء ب ْ َ
يُ ْف َه ُم منه اإلثباتُ  ،وت َا َر ًة يُ ْف َهم منه األَ ْم َرانِ »[[[ .وعليه ،فإ ّن املعنى الحقيقي لل ّنسخ
هو اإلزالة ،وقد استُخدم مجازًا مبعنى ال ّنقل والتّحويل؛ ملا فيهام من معنى اإلزالة.

ب .املعنى االصطالحي :ال ّنسخ هو :رفع ترشيع[[[ سابق -كان يقتيض ال ّدوام
حسب ظاهره -بترشيعٍ ِ
الحق؛ سواء أكان ذلك األمر املرتفع من األحكام التكليف ّية
أم الوضع ّية ،وسواء أكان من املناصب اإلله ّية أم من غريها من األمور التي ترجع
إىل الله تعاىل مبا أنّه شارع ،بحيث ال ميكن اجتامع التّرشيعني م ًعا ،إ ّما ذات ًا؛ إذا كان
نص رصيح[[[.
خاص؛ من إجامعٍ ،أو ٍّ
التّنايف بينهام ب ّي ًنا ،وإ ّما بدليل ّ
 .2إمكان ال ّنسخ ووقوعه:
تسامل العقالء يف ما بينهم عىل إمكان وقوع ال ّنسخ يف التّقنني؛ بإزالة حكم أو
قانون واستبداله بآخر ،يف ما لو كان الحكم أو القانون الثّاين ال ّناسخ مشتمالً عىل
تبي للمق ّنن
مصلح ٍة ال يشتمل عليها الحكم أو القانون األ ّول املنسوخ ،أو يف ما لو ّ
أ ّن الحكم أو القانون األ ّول مل يكن مشتمالً عىل املصلحة املطلوبة؛ ما دعاه إىل
تقن ٍني آخر يستويف تلك املصلحة.
[[[ .انظر :ابن فارس :معجم مقاييس اللغة ،ج ،5مادّة>نسخ< ،ص.424
[[[ .انظر :الراغب اإلصفهاين ،حسني بن محمد :مفردات ألفاظ القرآن ،بريوت :دار الشامية1412 :هـ ،مادّة>نسخ< ،ص.801
مختص بالترشيعيات ،بل يع ّم التكوينيّات أيضاً .انظر :الطباطبايئ ،السيد
[[[ .ذهب العالمة الطباطبايئ إىل أ ّن النسخ غري
ّ
محمد حسني :امليزان يف تفسري القرآن ،ط ،1بريوت ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات1390 ،ه ،ج ،1ص.252
[[[ .ملزيد من التفصيل ،انظر :الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،1ص253-249؛ الخويئ ،السيد أبو القاسم :البيان
يف تفسري القرآن ،دار نرش (أنوار الهدى)1401 ،هـ ،ص.278-277
253

وخالف يف ذلك اليهود وال ّنصارى يف مجال الرشعيّات والتكوينيّات؛ لوجود شبه ٍة
لديهم يف املسألة؛ حيث ا ّدعوا استحالة وقوع ال ّنسخ؛ الستلزامه عدم حكمة ال ّناسخ،
اللزمني مستحيل يف حقّه تعاىل .وحقيقة األمر
أو جهله بوجه الحكمة ،وكال هذين ّ
يف دحض هذه الشّ بهة:
أ .أ ّن الحكم املجعول من ِق َبل الشّ ارع الحكيم قد ال يُراد منه البعث ،أو ال ّزجر
الحقيقيني؛ كاألوامر التي يقصد بها االمتحان ،وهذا ال ّنوع من األحكام ميكن إثباته
أ ّوالً ،ث ّم رفعه ،وال مانع من ذلك؛ فإ ّن كالً من اإلثبات والرفع يف وقته قد نشأ عن
مصلح ٍة وحكم ٍة ،فال يلزم منه خالف الحكمة.
نسخ بعد زمان ،ال مبعنى
ب .قد يكون الحكم املجعول ً
حكم حقيق ًّيا ،ومع ذلك يُ َ
أ ّن الحكم بعد ثبوته يُرفع يف الواقع ونفس األمر؛ يك يكون مستحيالً عىل الحكيم العامل
خاص معلوم عند
بالواقعيّات ،بل هو مبعنى :أن يكون الحكم املجعول مقيّ ًدا بزمان ّ
الشّ ارع منذ البداية ،مجهول عند الناس؛ ملصلحة مرع ّية عند الشّ ارع ،ويكون ارتفاعه
بعد انتهاء ذلك الزمان؛ النتهاء أمده الذي قُ ِّي َد به واق ًعا .وال ّنسخ بهذا املعنى ممكن
قط ًعا؛ لبداهة دخالة خصوص ّيات الزمان يف مناطات األحكام مبا ال ّ
أي عاقل.
يشك فيه ّ
فال ّنسخ يف الحقيقة تقييد إلطالق الحكم من حيث الزمان ،وال تلزم منه مخالفة
الحكمة ،وال البداء باملعنى املستحيل يف حقّه تعاىل.
واللحقة؛ كنسخ
السابقة ّ
وال خالف بني املسلمني يف وقوع ال ّنسخ بني ّ
الشائع ّ
الشيعة الواحدة
الشيعة اإلسالم ّية ّ
ّ
السابقة عليها زمانًا ،وداخل ّ
السامويّة ّ
للشائع ّ
نفسها؛ كتحويل القبلة.
رصح القرآن الكريم يف ٍ
آيات ع ّد ٍة بوقوع ال ّنسخ ،منها:
وقد ّ

َْ
َ َْ َ ْ ْ َ َْ ُْ
َ ْ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َّ
َ
ا
ِه
س
 قوله تعاىل :ما ننسخ مِن آ َي ٍة أو ننب
ت
أ
ن
ي مِن َها أ ْو مِثل َِها أل ْم ت ْعل ْم أن
ِ ِ ٍ
َّ َ َ َ ُ ّ
ش ٍء قَد ٌ
ك َ ْ
ِير.[[[
الل ع ِ
[[[ .سورة البقرة ،اآلية .106
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َ َ َّ ْ َ َ ً َ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ َ ُ َ ُ َ ّ ُ َ ُ َّ َ َ ْ َ ُ ْ َ
ت
َ -قوله تعاىلِ :إَوذا بدلا آ َية مكن آ َي ٍة والل أعلم بِما ي ِ
نل قالوا إِنما أنت مف ٍ
ْ
ْ َُ ُ ْ َ َ َُْ َ
ون.[[[
بَل أكثهم ل يعلم
ت َوعِنْ َدهُ أُ ُّم الْك َ
 قوله تعاىلَ  :ي ْم ُاء َو ُيثْب ُ
حوا َّ ُ
الل َما ي َ َش ُ
ِت
اب.[[[
ِ
ِ

وعليه ،فإ ّن ال ّنسخ ممكن الوقوع ،وقد وقع فعالً ،ولك ّنه نسخ باملعنى املجازي
ال باملعنى الحقيقي لل ّنسخ -أي مبعنى نشأة رأي جديد ،-فهو حك ٌم مؤق ٌّت وترشي ٌع
رشع منذ بداية ترشيعه ،ولكن ملصلحة يف التكليف أخفى
محدو ٌد
ٌ
واضح أمره للم ّ
حكم آخر
رشع ً
الشّ ارع املق ّدس بيان أمد الحكم عن الناس ،ومع انتهاء أمده َّ
ولعل وجه الحكمة من هذا اإلخفاء ،يكمن يف حثّ املكلّفني عىل االنبعاث
مكانهّ .
المتثال الحكم؛ كام لو أنّه حك ٌم مطلق األمد[[[.
 .3الفرق بني ال ّنسخ وال ّتخصيص:
يكمن الفرق بني ال ّنسخ والتّخصيص يف ال ّنقاط التّالية:
السابق ،بعد أن َع ِمل به املكلّفون لفرت ٍة من
أ .مقتىض ال ّنسخ انتهاء التّرشيع ّ
الزمن ،بينام مقتىض التّخصيص قرص الحكم العا ّم عىل بعض أفراد املوضوع دون
متامها ،وإخراج بقيّة األفراد عن دائرة شمول الحكم؛ وذلك قبل أن يع َمل املكلّفون
بعموم التكليف .فال ّنسخ هو نوع اختصاص للحكم ببعض األزمان ،والتّخصيص
نوع اختصاص له ببعض األفراد.
ب .الرافع للتنايف بني ال ّناسخ واملنسوخ بعد استقراره بينهام ،بحسب الظّهور
اللّفظي؛ هو الحكمة واملصلحة املوجودة بينهام ،بخالف ال ّرافع للتنايف بني العا ّم
املفس للعا ّم بالتخصيص.
والخاص؛ فإنّه ق ّوة الظهور اللفظي املوجود يف
ّ
ّ
الخاصّ ،
[[[ .سورة النحل ،اآلية .101
[[[ .سورة الرعد ،اآلية .39
[[[ .ملزيد من التفصيل ،انظر :الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،1ص253-249؛ ج ،12ص346-345؛ الخويئ ،البيان
يف تفسري القرآن ،م.س ،ص.280-279
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رشع[[[.
كل من ال ّناسخ
ويُع ّد ّ
ِّ
واملخصص وسيل ًة للكشف عن املراد الحقيقي للم ّ
 .4رشوط ال ّنسخ:
ُذكِ َرت رشوط ع ّدة لل ّنسخ االصطالحي[[[ ،أه ّمها:

أ .وجود ٍ
تناف ذايتّ بني الحكمني ،بحيث ال ميكن اجتامعهام م ًعا يف الوقت
الصفح مع وجوب آيات القتال ،أو وجود ٍ
تناف بينهام
نفسه؛ كام يف آيات وجوب ّ
قطعي ّ
ناتج عن دليلٍ
السابق بح ٍكم الحقٍ ؛ كام يف َ حكم
دل عىل نقض الحكمَّ ّ
ٌ
ٍّ
َ
َّ
َ
َ
ْ ُ
َ
ك ْم َو َيذ ُرون أ ْز َواجاً
ُ
ْ
َ
َ
َ
املبي يف آية اإلمتاع إىل الحول :والِين يتوفون مِن
االعتداد َ ّ
َ ْ

َ ْ َ َْ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ََ ُ َ َ َ ُ
َوص َّي ًة ل ْز َوا ْ َ َ ً
اح َعليْك ْم ِف
اج فإِن خرجن فل جن
ِ ِ
ج ِهم متاع إِل الو ِل غي إِخر ٍ
َِ
َ ْ
ْ
ُ
َّ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َّ
ٌ [[[
وف والل ع ِز ٌيز حكِيم ، مع حكم االعتداد َ املب ّي
َما ف َعل َن ِف أنف ِ
س ِهن مِن مع ُر ٍ
َ َّ َ ُ َ َ َّ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َ
ون أ ْز َو ً
اجا
يف آية االعتداد بأربعة أشهر وعرشة أيام :والِين يتوفون مِنكم ويذر
َ َ َ َّ ْ َ َ ْ ُ َّ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ ً َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َّ َ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ
ك ْم ف َ
ِيما
س ِهن أربعة أشه ٍر وعشا فإِذا بلغن أجلهن فل جناح علي
يتبصن بِأنف ِ
ْ
َ ْ
ُ
َُْ
َ َّ ُ َ َ ْ َ َ
ْ
وف والل بِما تعمل
ون َخب ِ ٌري.[[[
س ِه َّن بِال َمع ُر ِ
ف َعل َن ِف أنف ِ

ب .أن يكون التّنايف كلّيًّا عىل اإلطالق ،ال جزئيًّا ويف بعض الجوانب؛ فإ ّن الثاين
من النساء:
تخصيص يف الحكم العا ّم ،وليس من ال ّنسخ يف يشء؛ فآية القواعد
ٌ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
ْ
ّ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
احا فلي َس عليْه َّن ُج َن ٌ
َ والْ َق َواع ُِد م َِن الن َساءِ اللت ل يَ ْر ُجون ن ِك ً
اح أن يَضع َن
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
ْ
ب َجات بز َ
ي ُم َت َ ّ
اب ُه َّن َغ ْ َ
ث َِي َ
ي ل ُه َّن َو َّ ُ
ين ٍة َوأن ي َ ْس َت ْع ِفف َن َخ ْ ٌ
الل َس ِم ٌ
يع َعل ٌِيم [[[ال
ٍ
ِ
ِ
ِ
َ
َّ َ َ ْ َ ْ
ْ ُ ْ
ُْ ْ ْ َ
حفظ َن
ات َيغضض َن م ِْن أب ْ َصارِهِن وي
تصلح ناسخة آلية ّ
غض البرصَ  :وقل ل ِل ُمؤمِن ِ

ََ
َ
ُ
ُ ُ َ ُ َّ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ َّ َّ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ
ضبْ َن ِب ُم ِره َِّن ع ُج ُيوب ِ ِه َّن َول
فروجهن ول يبدِين زِينتهن َإِل ما ظهَر مِنها ول ِ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
ُْ َ َ
ِين زِين َت ُه َّن إِل لِ ُ ُعول ِ ِه َّن أ ْو آبَائ ِ ِه َّن أ ْو آ َبَاءِ ُب ُعول ِ ِه َّن أ ْو أبْ َنائ ِ ِه َّن أ ْو أبْ َناءِ ُب ُعول ِ ِه َّن
يبد

[[[ .انظر :الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،1ص253؛ الزرقاين ،محمد عبد العظيم ،مناهل العرفان يف علوم القرآن،
بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب1367 ،هـ ،ج ،2ص146-145؛ معرفة ،التمهيد يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،2ص.272-271
[[[ .انظر :الطباطبايئ ،امليزان ،م.س ،ج ،1ص253-252؛ الزرقاين ،مناهل العرفان يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،2ص141؛ معرفة،
التمهيد يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،2ص.274-272
[[[ .سورة البقرة ،اآلية .240
[[[ .سورة البقرة ،اآلية .234
[[[ .سورة النور ،اآلية .60
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َّ َ ْ َ َّ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ
َ
َ
ْ
َ ْ
َ َ
ت أ ْي َمان ُه َّن أ ِو
أ ْو إِخ َوان ِ ِه َّن أ ْو بَ ِن إِخ َوان ِ ِه َّن أ ْو بَ ِن أخ َوات ِ ِهن أو ن ِسائ ِ ِهن أو ما ملك
َّ َ َ ْ ُ
ّ
ْ ْ َ َ ّ َ َ ّ ْ َّ َ َ ْ
ََ َ
ات الن ِ َساءِ
الطف ِل ال
ِن
م
ة
ب
ر
ال
ول
ِ
ِين ل ْم َيظ َه ُروا ع ع ْو َر ِ
الرجا ِل أوِ ِ
اتلابِعِني غيِ أ ِ ِ
ِ
َ َ َ ْ ْ َ َ ْ ُ َّ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َّ َ ُ ُ َ َّ َ ً َ ُّ َ ْ ُ ْ ُ َ
ضبن بِأرجل ِ ِهن ِلعلم ما ي ِفني مِن زِينت ِ ِهن وتوبوا إِل اللِ جِيعا أيها المؤمِنون
ول ي ِ
َ َ َّ ُ ْ ُ ْ ُ َ
لعلكم تفل ِح
ون ،[[[بعد أن كانت األوىل أخص من الثانية ،والخاص ال ينسخ

يخصصه مبا عداه من أفراد املوضوع.
العا ّم ،بل ِّ

ّ

ّ

ج .عدم تحديد أمد الحكم السابق؛ ترصي ًحا أو تلوي ًحا ،حيث يرتفع الحكم
َ َ ُ َّ
بنفسه عند انتهاء أمده ،من دون حاج ٍة إىل نسخ؛ فقوله تعاىل ... :فقات ِلوا ال ِت
َ ْ َ َّ َ َ َ َ ْ َّ
اللِ [[[...ال يصدق عليه ال ّنسخ عندما تفيء الفئة الباغية
تب ِغ حت ت ِفء إِل أم ِر
وترجع إىل رشدها والتسليم لحكم الله.
د .تعلّق َ ال ّنسخ بالترشيعيّات[[[ ،فال نسخ يف ما يتعلّق باألخبار .فقوله ْتعاىل:
َ
ُ َّ ٌ
ثُ َّل ٌة م َِن ْال َّول َ
ِني َوثُ َّل ٌة م َِن ْالَخِر َ
ين [[[ال يصلح ناس ًخا لقوله  :ثلة م َِن ال َّول َِني
ِ
ََ ٌ
ِيل م َِن ْالَخِر َ
ين.[[[
* وقل
ِ
تغي الحكم؛ فال
تغي املوضوع يستلزم ّ
هـ .وحدة املوضوع يف الحكمني؛ أل ّن ّ
تغي املوضوع.
نسخ مع ّ
و .اشتامل ال ّناسخ عىل ما يف املنسوخ من كامل ومصلحة.
 .5أقسام ال ّنسخ:
ذكر الباحثون واملحقّقون ثالثة أقسام لل ّنسخ ،هي:
[[[ .سورة النور ،اآلية .31
[[[ .سورة الحجرات ،اآلية .9
ولعل ُم َراده بالنسخ بالتكوين ّيات هو
فضال عن الترشيع ّياتّ ،
[[[ .يرى السيد الطباطبايئ  أ ّن النسخ يتعلّق بالتكوين ّيات ً
ال َبدَاء .انظر :الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،1ص.252
[[[ .سورة الواقعة ،اآلية .40-39
[[[ .سورة الواقعة ،اآلية .14-13
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ترشيعي،
حكم
أ .نسخ الحكم والتالوة م ًعا :وهو زوال آية من القرآن ذات ٍ
ٍّ
تداولها املسلمون األوائل وقرأوها وعملوا بحكمها ،ث ّم ن ُِس َخت وتعطّل حكمها
وزالت من القرآن .ومن األمثلة التي أوردوها عىل وقوع هذا القسم من ال ّنسخ:
ما روي عن عائشة أنّها قالت :كان يف ما أُنز َِل من القرآن (عرش رضعات معلومات
يح ّرمن) ،ث ّم نسخ َن بخمس معلومات ،فتوىف رسول الله وه ّن يف ما يُقرأ من
القرآن[[[.
وهذا القسم من ال ّنسخ غري واقع يف القرآن لألمور التالية[[[:
 إجامع املسلمني عىل عدم ثبوت ال ّنسخ بخرب الواحد. ابتالء أغلب هذه األخبار التي تتح ّدث عن وقوعه بالضّ عف واإلرسال. القرآن الكريم ال يثبت بأخبار اآلحاد. استلزام هذا القسم من النسخ للتحريف بال ّنقيصة[[[.نسخ التالوة دون ال ُحكم :وهو زوال آية من القرآن قرأها املسلمون األوائل
بْ .
وعملوا بحكمها ،ث ّم ن ُِس َيت وزالت من القرآن ،مع بقاء حكمها معموالً به .ومن
األمثلة التي أوردوها عىل هذا القسم من ال ّنسخ :ما رواه زر بن حبيش ،قال :قال
يل أُ َب بن كعب :كم آية تع ّد سورة األحزاب؟ قلت :اثنتني وسبعني آية ،أو ثالثة
وسبعني آية .قال :إن كانت لتعدل سورة البقرة ،وإنّا ك ّنا لنقرأ فيها آية الرجم .قلت:
وما آية الرجم .قال( :إذا زىن الشيخ والشيخة فارجموهام البتة نكاالً من الله والله
عزيز حكيم)[[[.
[[[ .انظر :النيسابوري ،صحيح مسلم ،ج ،4ص176؛ الزركيش ،محمد بن عبد الله :الربهان يف علوم القرآن ،بريوت ،دار إحياء
الكتب العربية1376 ،هـ ،ج ،2ص39؛ السيوطي ،جالل الدين :اإلتقان يف علوم القرآن ،بريوت ،دار الفكر1416 ،هـ ،ج ،2ص.58
[[[ .انظر :الخويئ ،البيان يف تفسري القرآن ،م.س ،ص286-285؛ معرفة ،التمهيد يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،2ص.279-275
[[[ .مبعنى ضياع يشء من القرآن وعدم وصوله إلينا .والتحريف بهذا املعنى هو الذي وقع فيه الخالف ،فأثبته قوم ،ونفاه آخرون.
[[[ .انظر :ابن حنبل :مسند أحمد ،ج ،5ص132؛ الزركيش ،الربهان يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،2ص35؛ السيوطي ،اإلتقان يف
علوم القرآن ،م.س ،ج ،2ص.66
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وهذا القسم من النسخ غري واقع يف القرآن لألمور التالية[[[:
 منافاة هذا ال ّنسخ ملصلحة نزول اآلية؛ إذ لو كانت املصلحة الّتي كانت تقتيضترشيعي ثابت ،فلامذا ت ُرفَع اآلية وحدها ،مع كونها
نزولها هي اشتاملها عىل حكم
ّ
عي املذكور؟
سن ًدا للحكم ّ
الش ّ
 ابتالء أغلب هذه األخبار التي تتح ّدث عن وقوعه بالضّ عف واإلرسال. القرآن الكريم ال يثبت بأخبار اآلحاد. استلزام هذا القسم من ال ّنسخ للتحريف بال ّنقيصة.نسخ ال ُحكم دون التالوة :وهو بقاء اآلية ثابت ًة يف القرآن يقرأها املسلمون
جْ .
عرب العصور ،مع زوال حكمها بعد أن عمل بها املسلمون فرت ًة من ال ّزمن؛ بفعل
مجيء ال ّناسخ القاطع ل ُحكمها.
واملفسين ،واتّفق الجميع
النسخ هو املعروف بني العلامء
وهذا القسم من ْ
ّ
عىل جوازه إمكانًا ،وإن اختلفوا يف وقوعه فعالً ،حيث ذهب البعض إىل أ ّن يف
القرآن آيات ناسخة وآيات منسوخة[[[.
 .6أنحاء ال ّنسخ:
اختُلِ َف يف أنحاء نسخ القرآن عىل أقوا ٍل متع ّدد ٍة ،ميكن إيجازها ضمن التايل:
أ .نسخ القرآن بالقرآن :وقد اتّفق الباحثون واملحقّقون يف إمكان ّية وقوع هذا
ال ّنحو من ال ّنسخ ،واختلفوا يف فعليّة وقوعه عىل أقوال[[[ ،ميكن إيجازها بالتايل:
[[[ .انظر :الخويئ ،البيان يف تفسري القرآن ،م.س ،ص286-285؛ معرفة ،التمهيد يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،2ص.282-279
[[[ .انظر :الزركيش ،الربهان يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،2ص39-37؛ السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،ج ،2ص66-58؛ الخويئ،
البيان يف تفسري القرآن ،م.س ،ص.286
[[[ .انظر :الزركيش ،الربهان يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،2ص32؛ السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،2ص56؛ الزرقاين،
مناهل العرفان يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،2ص184؛ الخويئ ،البيان يف تفسري القرآن ،م.س ،ص287-286؛ معرفة ،التمهيد يف علوم
القرآن ،م.س ،ج ،2ص.285-283
259

 نسخ مفاد آية مبفاد آية أخرى ،مع كون الثانية ناظرة إىل األُوىل ورافعةنصيص ،ولوال ذلك مل يكن موقع لنزول الثانية وكانت لغ ًوا .مثال :آية
ل ُحكمها بالتّ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َّ ُ َ َ َ ّ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ً
ال ّنجوى :يا أيها الِين آ َمنوا إِذا ناجيتم الرسول فقدِموا بي يدي نواكم صدقة
َ َ َ ٌْ َ ُ َ
[[[
التي أوجبت التّص ّدق بني يدي مناجاة الرسول،
ُ...
ي لك ْم َوأ ْط َهر
ذل ِك خ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ َ ُْ ْ َُ ّ ُ ََْ ََ ْ َْ ُ ْ َ َ
ات .[[[وهذا
ونَس َختها آية اإلشفاق :أأشفقتم أن تقدِموا بي يدي نواكم صدق ٍ
ال ّنحو مل يختلف فيه أحد.
 نسخ مفاد آية مبفاد آية أخرى ،من دون أن تكون إحداهام ناظر ًة إىل األخرى،مع وجود ٍ
تناف بينهام ،بحيث مل ميكن الج ْمع بينهام ترشيع ًّيا؛ فتكون اآلية الثانية
املتأ ّخرة نزوالً ناسخة لألُوىل .ويشرتط يف ص ّحة هذا الوجه من ال ّنسخ[[[:
الصعب ج ًّدا
نص صحي ٍح وأث ٍر
قطعي رصيح يدعمه اإلجامع؛ إذ من ّ
* وجود ٍّ
ٍّ
الوقوف عىل تاريخ نزول آية يف تق ّدمها وتأ ّخرها.
* وجود ٍ
الكل بني مفاد اآليتني .وهذا ال ميكن القطع
تناف عىل وجه التّباين ّ
نص معصوم؛ أل ّن للقرآن ظاه ًرا وباط ًنا ومحك ًَم
به بني آيتني قرآن ّيتني سوى عن ّ
السهل الوقوف عىل كُنه آية مهام كانت محكَمة.
ومتشاب ًها ،وليس من ّ
ب .نسخ القرآن بالس ّنة :وقد اختُ ِل َف يف إمكان ّية وقوع هذا ال ّنحو من ال ّنسخ[[[؛
فذهب البعض إىل عدم إمكان ّية وقوعه؛ نظ ًرا لكونه مخالفًا لألخبار املتواترة بعرض
األخبار عىل الكتاب وطرح ما خالفه وال ّرجوع إليه[[[ .وذهب آخرون إىل إمكان ّية
وحي
وحي من الله؛ كام أ ّن القرآن كذلك ،وال مانع من نسخ ٍ
وقوعه؛ أل ّن الس ّنة ٌ
[[[ .سورة املجادلة ،اآلية .12
[[[ .سورة املجادلة ،اآلية .13
[[[ .انظر :الخويئ ،البيان يف تفسري القرآن ،م.س ،ص287-286؛ معرفة ،التمهيد يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،2ص.285-283
[[[ .انظر :الزركيش ،الربهان يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،2ص32؛ السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،2ص56؛ الزرقاين،
مناهل العرفان يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،2ص.189-184
[[[ .انظر :الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،5ص.276-275
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ْ

َّ

ْ
َ ْ ٌ ُ َ
ْ ُ
َ
عقيل
وح[[[؛ فال مانع ّ
بوحي؛ لقوله تعاىلَ  :و َما َين ِط ُق ع ِن ال َه َوى إِن ه َو إِل وح ي
رشعي من نسخ الكتاب بالس ّنة[[[.
وال
ّ

وقد اختلف القائلون بإمكانيّة وقوع هذا ال ّنحو من ال ّنسخ ،ويف فعليّة وقوعه؛
فعال ،من قبيل:
فذهب بعضهم إىل عدم وقوعه فعالً[[[ ،وذهب آخرون إىل وقوعه ً
ّ
املتوف عنها زوجها؛ فإنّها -بظاهرها -ال تتناىف وآية
آية اإلمتاع إىل ال َحول بشأن
الس ّنة القطع ّية وإجامع املسلمني أثبتا نسخها بآية ال ِع َدد
ال ِع َدد واملواريث ،غري أ ّن ُ
واملواريث[[[ .نعم إ ّن نسخ مفاد آية بآخبار آحاد غري ممكنٍ يف نفسه؛ أل ّن من
رشوط ال ّدليل ال ّناسخ أن يكون مبستوى الدليل املنسوخ[[[.
 .7شُ بهات يف ال ّنسخ:
ربا يسبّب اشتباه املكلّفني،
أ .الشّ بهة األوىل :إ ّن وجود آي ٍة منسوخ ٍة يف القرآن ّ
فيظ ّنونها آية محكَمة يعملون بها أو يلتزمون مبفادها ،األمر الذي يكون إغرا ًء
بالج ْهل؛ وهو قبيح.
كل إنسان تعود إىل نفسه ،ومل يكن الجهل
الجواب عنها :إ ّن مضاعفات جهل ّ
نسخ ترشيعٍ سابقٍ
يو ًما ما ُعذ ًرا مقبوالً لدى العقالء؛ فإذا كانت املصلحة تستدعي ْ
بترشيعٍ ِ
الحقٍ  ،فعىل املكلّفني أن يتن ّبهوا إىل هذا االحتامل يف التّرشيع ،وال س ّيام
إذا كان التّرشيع يف ب ْدء حرك ٍة إصالح ّي ٍة آخذة يف التّد ّرج نحو الكامل .وهكذا كان
وخاص ،ومطلق ومق ّيد ،ومحكَم ومتشابه ،وليس
يف القرآن :ناسخ ومنسوخ ،وعا ّم
ّ
ألحد األخذ بآية حتّى يتحقّق من أمرها[[[.
[[[ .سورة النجم ،اآليتان .4-3
[[[ .انظر :السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،2ص56؛ الخويئ ،البيان يف تفسري القرآن ،م.س ،ص.286
[[[ .انظر :الزرقاين ،مناهل العرفان يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،2ص.190-188
[[[ .انظر :السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،2ص60؛ معرفة ،التمهيد يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،2ص.283
[[[ .انظر :معرفة ،التمهيد يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،2ص.283
[[[ .انظر :الزرقاين ،مناهل العرفان يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،2ص170؛ معرفة ،التمهيد يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،2ص.293-292
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ب .الشّ بهة الثانية :إ ّن االلتزام بوجود ٍ
آيات ناسخ ٍة ومنسوخ ٍة يف القرآن
َ
ََ
يستدعي وجود ٍ
تناف بني آياته الكرمية؛ األمر الذي يناقضه قوله تعاىل :أفل
َ
َ
َ
َ
َ
ً
ْ
ْ َّ
َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ ْ
اختِلفا كث ِ ًريا.[[[
ي اللِ ل َو َج ُدوا فِيهِ
يتدبرون القرآ َن ولو كن مِن عِن ِد غ ِ
الجواب عنها :إ ّن االختالف الذي تنفيه اآلية هو االختالف الواقعي ،ال الظاهري
الشّ كيل؛ الذي يرتفع يف مورد ال ّناسخ واملنسوخ ،بعد مالحظة زمن نزولهام
واملناسبات واملصالح املستدعية لنزول األوىل ث ّم الثانية[[[.
ج .الشّ بهة الثالثة :ما هي الحكمة وراء ثبت آية يف املصحف هي منسوخة
الحكم؛ لتبقى مج ّرد ألفاظ مقروءة؟
الجواب عنها :إ ّن الحكمة وراء وجود ٍ
آيات منسوخ ٍة تكمن يف الوقوف عىل
الشيعة ومجاراتها للبيئة االجتامع ّية ،عىل اختالف الزمان واملكان ،يف تد ّر ٍج
مرونة ّ
طفروي.
والسري مع تد ّرجها س ًريا يس ًريا غري
ّ
ٍّ
تصاعدي؛ حتى يتس ّنى لل ّناس االلتزام بها ّ
أضف إىل ذلك أ ّن االستفادة من اآلية املنسوخة ليست محصور ًة يف خصوص
الشعي فقط ،بل لها حقائق عظيمة وبواطن جليلة خافية
كونها دليالً عىل الحكم ّ
علينا ال يعلمها إال الله وال ّراسخون يف العلم[[[.
 .8عدد اآليات ال ّناسخة واملنسوخة:
اختُلِ َف يف عدد اآليات ال ّناسخة واملنسوخة؛ تب ًعا الختالف األقوال يف إمكانيّة
وقوع ال ّنسخ وفعل ّية وقوعه ورشوطه وأقسامه وأنحائه؛ عىل أقوال هي:
أ .عدم وجود ٍ
آيات ناسخ ٍة أو منسوخة يف القرآن[[[.
[[[ .سورة النساء ،اآلية .82
[[[ .انظر :معرفة ،التمهيد يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،2ص.294-293
[[[ .انظر :الزرقاين ،مناهل العرفان يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،2ص170-169 ،153-152؛ معرفة ،التمهيد يف علوم القرآن ،م.س،
ج ،2ص.295-294
[[[ .انظر :معرفة ،التمهيد يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،2ص.295
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ب .وجود عد ٍد قليلٍ من اآليات ال ّناسخة واملنسوخة ،من هذه األقوال:
 آية النجوى فقط[[[.  10آيات ،هي :آية النجوى ،وآية عدد املقاتلني ،وآية اإلمتاع ،وآية جزاءالفحشاء ،وآية التوارث باإلميان ،وآيات الصفح ،وآيات املعاهدة ،وآيات تدريجية
ترشيع القتال[[[.
 21 -آية ،منها :اآليات املتق ّدم ِذكْ ُرها[[[.

ج .وجود عدد كبري من اآليات ال ّناسخة واملنسوخة يف القرآن[[[.
التعريف مبدخل ال ّنسخ يف موسوعة القرآن (ليدن)
( )Abrogationهو عنوان مدخل يف املجلّد األ ّول من موسوعة القرآن)E.Q( ،
كتبه جان برتون ( )John Burtonيف مثاين صفحات ( )19-11.PPوقد بحث يف
هذا املدخل حول رأي الشّ افعي يف مجال ال ّنسخ ،وال ّنسخ والعلم اإللهي ،املستندات
القرآن ّية لل ّنسخ ،شبهات وإشكاالت عقائديّة عىل التّفسري ،القراءات املختلفة ،ال ّنسخ
والفقه ،وال ّنوع الثّالث من ال ّنسخ (نسخ الحكم والتّالوة) تناول (جان برتون) بيان
مسألة ال ّنسخ.
يقول يف ذلك( :ال ّنسخ أو ال ّناسخ واملنسوخ) عنوان عام يشري إىل مجموعة اآلراء
تأسست هذه ال ّنظريات
وال ّنظريات يف مجال التّفسري والحديث وأصول الفقه .وقد ّ
ٍ
تعارضات كثري ٍة وعا ّمة بني آيتني ،أو حديثني ،أو حديث وآية ،وكذلك
بسبب وجود
ٍ
تناقضات وال ميكنه أن يقوم
اإللهي يحوي
بني القرآن والحديث أو الفقه .فالكتاب
ّ
حل هذه
حل هذه التّناقضات ،ومفتاح ّ
بحل مشاكل حياة البرش ،وعليه ،فال ب َّد من ِّ
ّ
[[[ .انظر :الخويئ ،البيان يف تفسري القرآن ،م.س ،ص.380-373
[[[ .الصالح ،صبحي :مباحث يف علوم القرآن ،ط ،10بريوت ،دار العلم للماليني1977 ،م ،ص.274-273
[[[ .انظر :السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،2ص65-60؛ الزرقاين ،مناهل العرفان يف علوم القرآن ،م.س ،ج،2
ص.212-199
[[[ .انظر :السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،2ص60-58؛ الزرقاين ،مناهل العرفان يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،2ص.197
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التّناقضات هو البحث التاريخي فيها عىل أساس الرتتيب الزماين).
نص فيه تناقض .وفكرة ال ّنسخ إنَّ ا
فبحسب رأي كثري من املسترشقني فإ ّن القرآن ٌّ
حل لهذه املشكلة يف القرآن ،والحال أنّه ال يوجد تعارض يف القرآن ،كام
هي طريق ٍّ
أنّه ال ميكن أن تكون مسألة ال ّنسخ دليالً عىل وجود التّعارض.
وفصل (برتون) الكالم يف قض ّية هل أ ّن القرآن ينسخ الس ّنة وبالعكس وذكر
آراء الشّ افعي يف هذا املقام بالّتفصيل ،ورشح األنواع الثالثة لل ّنسخ ،وتح َّدث عن
نسخ التالوة وبقاء الحكم بتفصيل أكرث .وقد اعترب الفقه علّة القول بال ّنسخ ،ثم
قال :وعىل سبيل املثال ففي اآلية  240من سورة البقرة يظهر منها ترشيع مرحلة
مدتها ( )12شه ًرا ال تستطيع املرأة فيها رش ًعا ال ّزواج مج َّد ًدا ويجب عليها البقاء يف
ّ
املتوف وتكون تحت الحامية فيه .وأ ّما يف اآلية  234من سورة البقرة،
بيت زوجها
فيبدو أ ّن هذه املرحلة تقلّصت إىل أربعة أشهر وعرش ليال وقد طُرح هذا الحكم
يف الفقه .ومنه نستنتج أ ّن اآلية  234نزلت لتنسخ اآلية  240مع أ ّن ألفاظ كلتا
اآليتني موجودة يف املصحف .ففي الحقيقة كان تضا ّد الفقه مع آي ٍة من القرآن
منشأً لفكرة النسخ.
ألحكام يف الفقه مل ترد يف القرآن -بأ ّن
ويعتقد (برتون) أيضً ا -من خالل رؤيته
ٍ
دليل عىل نسخ آي ٍة من القرآن ،فيقول( :بالنسبة إىل بعض املوضوعات
هذه املوارد ٌ
الخاصة يعرض الفقه أحكا ًما ليست مذكور ًة يف املصحف العثامين ،ويبدو أنّها أُخذت
ّ
من الس ّنة ...كام أ ّن هناك أحكا ًما فقه َّي ًة تعارض أحكا ًما ذُكرت يف القرآن .واعترب
بعض العلامء أ ّن منشأ هذه االختالفات هي الس ّنة .فيام اعترب بعض آخر منهم أنّه
قد تأث ّر باالستنباطات الفقهيّة ،فحصل عندهم اطمئنان أ ّن سو ًرا من القرآن نزلت
يف مقاطع زمان ّية إلّ أنّها قد ُحذفت من جميع املصاحف وعىل سبيل املثال فإ ّن
الفقهي للرجم ال ميكن أن يتالءم مع اآلية الثّانية من سورة ال ّنور ...ولكن
الحكم
ّ
أكرث الفقهاء قبلوا هذا الحكم ،وذلك ألنّه موجو ٌد يف الفقه الذي ورثوه ،واستدلّوا
عىل أ ّن هذا املطلب يحيك نسخ حكم املصحف بحكم الس ّنة .فيام ذكر آخرون أ ّن
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أقوال اإلنسان وأفعاله مهام كان له من منزل ٍة سامي ٍة ال ميكن أن تكون ناسخ ًة لكالم
وحي
الشّ ارع ،وقد وصل بهم االستدالل إىل أ ّن حكم ال ّرجم ال ب ّد أنه قد نشأ من ٍ
قرآ ٍّين متأ ِّخرٍ ،فحذفت آية الرجم بهذه البساطة من املصحف الرشيف).
وقد اعترب موارد اختالف استنباط الفقهاء من آية واحدة دليالً عىل ال ّنزول
السعي بني الصفا
متحيا يف حكم ّ
املتع ّدد بحيث نُسخ بعضه .فلقد كان (عروة) ّ ً
السعي عمالً اختياريًّا ،يقول
واملروة .فاآلية  158من
سورة البقرة يظهر منها كون ّ
َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َّ َ
َ
رأي ألهل العراق ،يف حني أ ّن
تعاىل :-فال جناح عليهِ أن يطوف ب ِ ِهما .وهذا ٌالسعي .وعندما تشاور
الحج واعتباره يتوقّف عىل أداء ّ
الفقه املدين يعترب أ ّن ص َّحة ّ
(عروه) مع خالته عائشة ،فإنَّها قالت له بأ ّن رأيه يستلزم قراءة متفاوتة؛ يعني( :ال
السعي) ،ويحاول (برتون) يف بحث نسخ التالوة وبقاء الحكم
معصية يف عدم أداء ّ
اإلشارة إىل تأثري بعض اآلراء األصول ّية للشّ افعي يف ظهور هذا الشّ كل من ال ّنسخ.
فهو يُ ّبي آية الرجم -التي تُع ّد من مصاديق نسخ التالوة وبقاء الحكم -بالتفصيل
ويورد بحوث ًا كثري ًة يف أ ّن مصدر عقوبة ال ّرجم هل هو القرآن أو الس ّنة.
بي وأ ّن ال ّنسخ أهم سبب أ ّدى إىل
يرى (برتون) أ ّن القرآن قد ُجمع يف حياة ال ّن ّ
بي .ويعتقد (جان برتون) أ ّن موضوعات
انتقال جمع القرآن إىل ما بعد حياة ال ّن ّ
الصحابة فاقد ٌة
نسخ التّالوة والحكم ،ونسخ التّالوة وبقاء الحكم ،واختالف قراءة ّ
للحقيقة الخارج َّية ،وإنَّ ا نشأت يف أذهان الفقهاء الذين كانوا يف مناظراتهم مع
مسك بهذه األمور إلثبات أ َّن أحكامهم الفقه َّية التي
الفقهاء اآلخرين يسعون إىل التّ ّ
بي
ليس لها مدرك يف نصوص املصحف الفعيل ،تستند إىل القرآن ،فلو كان ال ّن ّ
قد جمع اآليات القرآن ّية يف مصحف ،فإ ّن الفقهاء املذكورين مل يكونوا قادرين عىل
إيراد القول بأ ّن اختالف قراءات مصاحف الصحابة وحذف ال ّنصوص من املصحف
حل القض ّية هو يف جعل
الفعيل يف إطار مشكلني من نسخ التّالوة .وقد رأوا أ ّن ّ
بي من دائرة جمع القرآن وينقلون جمع القرآن
روايات يحذفون فيها دور ال ّن ّ
اللحق أ ّن
بي وقد قاموا فعالً بذلك ،وقد حىك القرن ّ
إىل عهد ما بعد حياة ال ّن ّ
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(السعي يف الحج) عمل اختياري.
بعض ّ
الصحابة والتّابعني كانوا يعتقدون أ ّن ّ
الطربي :إ ّن رأي هؤالء ظاه ٌر يف أنّه كان مبتن ًيا عىل مصحف ابن مسعود
ويقول
ّ
وحي
وابن عباس .ثم استنتج برتون أ ّن مثل هذا الفهم واالستنباط يجعل وجود ٍ
ٍ
مختلف أم ًرا رضوريًّا[[[.
ويعتقد (جان برتون) أ ّن نسيان ال ّنبي هو أحد منطلقات ال ّنسخ .وتناول
تحت عنوان )The Quranicevidence( :يف دراسة اآليات 6و 7من سورة األعىل
مفهوم كلمة (نيس) واعتربه نو ًعا من ال ّنسخ ،وحاول أن يؤيّد رأيه هذا ببعض
األحاديث .وكتب يقول« :وإ َّن املعنى العام لل ّنسخ هو التغيري والتّبديل وقد ا ُضيف
إليه الحذف واإلبطال ضمن حصيلة ال ّنسخ يف القرآن .ومنشأ فكرة ال ّنسخ يف القرآن
هو التّفسري ويبدو طبقًا لتفسري اآليات 6و 7من سورة األعىل[[[ ،واآلية  39من
[[[
سورة الرعد[[[ ،واآلية  86من سورة اإلرساء[[[ ،واآلية  106من سورة البقرة
حيث استعملت اآليتان األخريتان اصطالح ال ّنسخ ذاته -أ ّن هذه االحتامالت كانتبي قد نسيها .وكذلك
قد طُرحت ،وهي أ ّن بعض آيات القرآن ميكن أن يكون ال ّن ّ
السيطرة عىل
بي شخصيًّا ال ميكنه أن يحذف أو يب ّدل اآليات ،أو تتم ّ
فإ ّن ال ّن ّ
بي بحيث تكون اإلرادة اإلله َّية هي املعمول بها يف القرار ال ّنها ّيئ
نسيان ال ّن ّ
نص الكتاب»[[[.
بشأن ّ

ثان ًيا :ال ّنقد واملناقشة:

وفيام ييل نتناول مطالب جان برتون وا ّدعاءاته يف مجال االختالف بني أحكام
[1]. Burton, John, (Abrogation) ,Encyclopaedia Of The Quran. Vol.1.PP.11 -19, Collection Of The Quran
Vol.1 PP.352- 360.
َ َ َ ُ َّ ُ َ ْ َ ُ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ
َ ُْ ُ َ
ك فَ َال تَنْ َ
ي َ
ف (.7
س ( )6إِال ما شاء اهلل إِنه يعلم الهر وما
[[[ .سنق ِرئ
َ ْ ُ ُ َ َ َ ُ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ُ ُ ُّ ْ
َ
اب.
[[[ .يمحوا اهلل ما يشاء ويثبِت وعِنده أم الكِت ِ
َ ََْ َ ً
َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ََّ َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ َّ َ ِ َ ُ َ َ
الي أوحينا إِلك ثم ال تد لك بِهِ علينا وك ِيال.
[[[ .ولئِن شِئنا لذهب ب ِ ِ
َ َْ َ ْ ْ َ َْ ُْ َ َْ َ ْ َْ َْ ْ َ ََْ َ َْ ْ َ
َ
ْ
ّ
ُ
َ
َّ
َ
ش ٍء قد ٌ
ع ِك َ
ت بِي مِنها أو مِثل ِها ألم تعلم أن اهلل َ
ِير.
[[[ .ما ننسخ مِن آي ٍة أو ننسِها نأ ِ ٍ
[6]. IBid.PP.14- 15.
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القرآن والفقه ،وقضيّة تحريف القرآن ،واختالف القراءات ،والحاالت الثالثة لل ّنسخ،
بي ،والتي تُعترب أهم الشّ بهات.
ونسيان ال ّن ّ
1ـ ال ّ
أساسا أم ٌر ال معنى له؛
شك أب ًدا يف أ ّن االختالف بني أحكام القرآن والفقه ً
وذلك أل ّن القرآن هو املصدر األساس للفقه ،وهو أكرث املصادر اطمئنانًا ،والذي مل
ٍ
تحريف أوتغيريٍ ،هذا أ ّوالً .وال ّ
شك يف كون القرآن الكريم املصدر
أي
يحصل فيه ّ
للشيعة املق ّدسة ،وهو الح ّجة القاطعة بيننا وبني الله تعاىل ،التي ال ّ
شك وال
األ ّول ّ
ريب فيها ،كالم الله الذي أنزله عىل عبده ورسوله محمد ،وكان يراجعه مع
كل شهر من شهور رمضان للتأكّد من سالمته مب ًنى ومع ًنى[[[ ،وقد
أمني الوحي يف ّ
كامل بات ّفاق املسلمني ،وأمر بحفظه وكتابته
نبي اإلسالم القرآن الكريم تبليغًا ً
بلَّغ ُّ
وجمعه حال حياته ،وأ ّن ما بني ال ّدفّتني واملتداول بني املسلمني منذ عهد النبي
الحق
مل يزد فيه ومل ينقص منه ،وكام يقول العالمة حسن زاده آميل« :واعلم أ ّن ّ
املحقّق املربهن بالرباهني القطع ّية من العقل ّية وال ّنقل ّية أ ّن ما يف أيدي الناس من
القرآن الكريم هو جميع ما أنزل الله تعاىل عىل رسوله خاتم النبيني محمد بن عبد
الله وما تط ّرق إليه زيادة ونقصان أصالً»[[[.
وثان ًيا :إ َّن األحكام املوجودة يف الفقه ومل يتم بيانها يف القرآن ،إنَّ ا كان منشؤها
أ ّن هذه األحكام فُهمت من ال ّروايات ،وليس األمر هو أن تكون جميع جزئ ّيات
األحكام موجودة يف القرآن.
ناشئ من عوامل متع ّددة ،ومن املقطوع به أ ّن تع ّدد
وثالثًا :إ َّن اختالف الفتاوى ٌ
ال ّنزول أو حذف آية من القرآن مل يكن ضمن هذه العوامل.
َ
االختالف بني القرآن والفقه وكذلك اختالف فتاوى
وأ ّما اعتبار املسترشقني
السببني اآلتيني:
الفقهاء من أسباب ال ّنسخ يف القرآن ،فإنَّه يعود إىل أحد ّ
1ـ أنَّهم مل يكونوا عىل اطال ٍع ٍ
ومناسب بال ّنسبة إىل مصادر استنباط الفقه.
كاف
ٍ
[[[ -يراجع :صحيح البخاري ،ج ،6باب كان جربيل يعرض القرآن عىل النبي.
[[[ -رسالة يف فصل الخطاب يف عدم تحريف كتاب رب األرباب من مجموعة رسائل عربية ،ص.1
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2ـ أنَّهم يعتقدون بتحريف القرآن ومييلون إىل بيان شواهد عىل أن هناك آية
حكم كان يف القرآن ثم ُحذف!
أو ً
أما بال ّنسبة إىل مصادر الفقه ،فينبغي القول إنَّه مام ّ
الشك فيه أ َّن أ ّول طريقٍ
وأه ّمه لفهم األحكام اإلله ّية واستنباطها هو كتاب الله -تعاىل -وهو القرآن الكريم.
قال تعاىل:
ْ

َ

ْ

ً ُّ َ

ً

ْ

َ َ َّ َ َ ْ َ
شء َو ُه ًدى َو َر ْ َ
َ َ َْ
حة َوب ُ ْ َ
شى ل ِل ُم ْسل ِ ِم َني.[[[
ِك ْ ٍ
ونزلا عليك الكِتاب ت ِبيانا ل ِ
الصدر األ ّول وما زالوا يرجعون بال ّدرجة األوىل إىل القرآن
ولقد كان املسلمون منذ ّ
الكريم الستنباط األحكام اإلسالم ّية.
الس ّنة -أيضً ا -هي من
ولكن ينبغي االلتفات إىل أنّه باإلضافة إىل القرآن فإ ّن ّ
مصادر الفقه والس ّنة هي قول املعصوم وفعله وتقريره ،وقد أُخذت بعض األحكام
البديهي أنّه لو ت ّم بيان حكم يف قول ال ّرسول األكرم أو ثبت
من الس ّنة .ومن
ّ
خاص ٍة أو ت ّم التّحقّق من أ ّن اآلخرين أ ّدوا
أنه أ ّدى الوظيفة ال ّدينيَّة عمليًّا بكيفيَّ ٍة َّ
الوظيفة ال ّدين ّية يف حضوره ،وقد أيَّدها وق َّررها وأمضاها عمل ًّيا من خالل سكوته
الذي ّ
كل هذه الحاالت تكفي الفقيه يك يستند
يدل عىل ص ّحة ذلك العمل ،فإ ّن ّ
عام ال يوجد
إليها يف استنباط األحكام ّ
الس ّنة وح ّجيتها بشكلٍ ٍ
الشع ّية .ففي شأن ّ
الس ّنة :األوىل :هل أ ّن الحجيّة
خالف بني الفقهاء ،وإنّ ا الخالف بينهم يف جهتني من ّ
للس ّنة ال ّنبويّة فقط أو تشمل الس ّنة املرويّة عن األمئة املعصومني أيضً ا؟
إنّ ا هي ّ
الس ّنة ال ّنبويّة فقط ح ّجة ،فيام يستند الشيعة –كذلك -إىل
الس ّنة يعتربون ّ
فأهل ّ
قول وفعل وتقرير األمئة األطهار أيضً ا بحكم بعض اآليات واألحاديث املتواترة
بي
بي األكرم ،والتي رواها أهل ّ
الس ّنة أيضً ا ،ومن جملتها :قول ال ّن ّ
عن ال ّن ّ
األكرم( :إين تارك فيكم الثقلني :كتاب الله وعرتيت أهل بيتي ما إن متسكتم بهام
لن تضلّوا أبدا ً)[[[.
[[[ .سورة النحل ،اآلية 89
[[[ .أخرجه الرتمذي ( ،)3788والف ََسوي يف ((املعرفة والتاريخ)) ( ،)536/1والشَّ جري يف (ترتيب األمايل)(.)738
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أساس الستنباط األحكام
وال ّنقطة الجديرة باالهتامم هي أ ّن القرآن مصد ٌر ٌ
حكم يخالف
ّ
أي ٍ
الشع ّية والقوانني اإلله ّية ،بحيث إنَّه ال ينبغي أن يكون هناك ّ
القرآن كام قال رسول الله( :ما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله
فدعوه)[[[.
فلقد كان املسلمون منذ صدر اإلسالم وما زالوا يرجعون يف استنباط األحكام
اإلسالميّة إىل القرآن الكريم بال ّدرجة األوىل[[[.
وعليه ،فإ َّن ا ّدعاء املخالفة بني الفقه والقرآن ال معنى له ،بل هو أم ٌر غري
منطقي .وكذلك فإ ّن سبب وجود بعض األحكام يف الفقه ولك ّنها مل ترد يف القرآن
ٍّ
واضح أيضً ا ،وذلك أل ّن تلك األحكام أخذت من سائر املصادر األخرى غري القرآن وال
عالقة لهذه املسألة بقض ّية ال ّنسخ.
2ـ ر ّد شبهة تحريف القرآن
إ َّن بقاء القرآن محفوظًا من التّحريف مورد تأييد علامء الفريقني ،وأورد علامء
اإلسالم عىل عدم تحريف القرآن أدلّ ًة نقليّ ًة (القرآن وال ّروايات) وأدلّ ًة عقليّ ًة وأدلّ ًة
تاريخ ّي ًة ومن جملة هذه األدلّة نشري فيام ييل إىل بعضها:
1.1شهادة التّاريخ
2.2رضورة تواتر القرآن
3.3قض ّية إعجاز القرآن وبقاء التّح ّدي الذي ق ّدمه.
4.4الضامنة اإلله َّية يف اآلية  9من سورة الرعد.
5.5عرض روايات التحريف عىل القرآن الكريم ور ّدها.
6.6نصوص أهل البيت ال ّدالّة عىل عدم تحريف القرآن.
[[[ .الكليني ،محمد :الكايف ،ال ط ،طهران ،دار الكتب اإلسالمية1407 ،هـ ،ج ،1ص.69
[[[ .اإليازي ،محمد عيل :فقه پژوهيش قرآن ،قم ،دار النرش يف مكتب اإلعالم اإلسالمي1380 ،هـ ش ،ص.235
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7.7ال ّرأي اإلجامعي لكبار علامء الفريقني ،والذي ّ
يدل رشحه وبيانه عىل ر ّد
التحريف[[[.
ولكن املسترشقني قبلوا الرأي القائل بتحريف القرآن نظ ًرا لل ّدوافع التي عندهم،
بي.[[[
فقالوا إ َّن القرآن تع ّرض للتّحريف بعد وفاة ال ّن ّ
وأ ّما مخالفة حكم ال ّرجم لآلية الثانية من سورة النور[[[ ،فإنَّا النصباب الحكم
الس ّنة وهو
من كلتا اآليتني عىل موضوع مختلف ،فحكم ال ّرجم استُنبط ونُقل من ّ
خاص بال ّزاين الذي كان متز ّو ًجا وله زوج أ ّوالً.
وثانيًا :أن يكون قاد ًرا عىل إتيان زوجه بأن ال يكون مساف ًرا أو يكون هناك عذر
آخر يتناىف ويتعارض مع إمكان اإلتيان كالعادة الشّ هريّة أو كون الزوج ناش ًزا أو
عني ًنا.
يستحق هذا ال ّرجل أو املرأة املتز ّوجة بال ّزوج الحالل
الشوط
فبعد حصول هذه ّ
ّ
وغري املمنوع منه إذا ارتكب الزنا وأق ّر به أربع مرات يف ج ّو من الحريّة ،أو شاهد
عمليّة ال ّزنا بخصوصيتها أربعة شهود عدول ،وشهدوا عند الحاكم بذلك وبهذا فإ ّن
تخصصها.
حكم ال ّرجم ال يتناىف مع اآلية الثانية من سورة ال ّنور وإمنا هي ّ
3ـ اختالف القراءات واالستنتاج
عجيب؛ وذلك أل ّن اختالف
وأ ّما ما ذُكر بشأن اختالف االستنتاج فهو كال ٌم
ٌ
ثابت ،وللعلامء
نص ٌ
االستنتاج ال ميكن أن يكون أب ًدا مبعنى اختالف ال ّنزول ،فالقرآن ٌّ
والفقهاء استنباطهم ،وأحيانًا يكون االستنباط مؤيَّ ًدا بإحدى القراءات ،وهم يوردون
اسم تلك القراءة.

َ
وأما بالنسبة إىل اآلية  158من سورة البقرة :إ َّن َّ َ ْ َ
الصفا َوال َم ْر َوة م ِْن ش َعائ ِ ِر اهللِ
ِ
ّ

[[[ .معرفت ،محمد هادي ،صيانة القرآن من التحريف ،طهران ،وزارة الخارجية1379 ،هـ ش ،ص.60-35
[[[ .نولدكه ،تئودور :تاريخ القرآن ،املرتجم :تامر ،جورج ،زوريخ ،دار نرش جورج أملز2000 ،م ،الجزء ،2ص.319-317
[[[ .ال َّزانِ َي ُة َوال َّزا ِن فَا ْجلِدُوا ك َُّل َو ِ
اح ٍد ِم ْن ُهمَ ِمائَ َة َجلْ َد ٍة َو َال تَأْ ُخ ْذكُ ْم ِب ِهمَ َرأْفَ ٌة ِف ِدينِ الل ِه إِ ْن كُ ْنتُ ْم تُ ْؤ ِم ُنو َن بِاللَّ ِه َوالْ َي ْومِ َاآل ِخ ِر
َولْ َيشْ َه ْد َعذَابَ ُه َم طَائِ َف ٌة ِم َن الْ ُم ْؤ ِم ِن َني.
270

النسخ يف موسوعة القرآن الكريم (ليدن)

َ َ ْ َ َّ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َّ َّ َ
َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ ً َ َّ
فمن حج اليت أوِ اعتمر فال جناح عليهِ أن يطوف ب ِ ِهما ومن تطوع خيا فإِن
َ
اهلل َشاك ٌِر َعل ٌِيم فمع أ ّن ظاهر اآلية حيث جاء فيها تعبري (ال جناح) يشري إىل أ ّن

اختياري ،ولك ّننا إذا دقّقنا ال ّنظر يف شأن
هذا العمل (السعي بني الصفاء واملروة)
ّ
نزول اآلية يتَّضح لنا أ ّن هذا التعبري إنّ ا جاء من باب (رفع تو ّهم الحظر)؛ وذلك
أل ّن املسلمني يف عمرة القضاء طلبوا مهلة ثالثة أيام من املرشكني إلزالة األصنام من
الحج بسهولة .وبعد
الكعبة ومن جبيل (الصفاء واملروة) ليتمكّنوا من أداء مراسم ّ
مرور ثالثة أرجع املرشكون األصنام ،يف حني أ ّن بعض املسلمني مل يتمكّنوا من أداء
الصفاء واملروة خالل تلك األيام ألعذا ٍر كانت عندهم ،ولهذا وقعوا يف
السعي بني ّ
ّ
حرج ،فنزلت اآلية املذكورة لتقول لهم ال مانع من الساعني بينهام وال بأس عليهم
حتى وإن كانت األصنام فوقهام .وبنا ًء عىل هذا فإ ّن مثل هذا التعبري (فال جناح)
السعي[[[.
ال يتناىف مع وجوب ّ
وبهذا ُعلم أ ّن اختالف االستنتاج الفقهي من آية –أيضً ا -ال عالقة له بقض ّية
ال ّنسخ أو التّحريف.
4ـ مناقشة الحاالت الثالث لل ّنسخ
يف قض ّية ال ّنسخ هناك ثالث حاالت ميكن تص ّورها نبحثها فيام ييل:
أـ نسخ الحكم والتالوة:
كل من الحكم والتالوة ويُ ّدعى أ ّن اآلية التي كانت من
الصورة يُنسخ ٌّ
ويف هذه ّ
القرآن سابقًا فإنّها ليست فيه اآلن.
مبعنى أ ّن الحكم ولفظ اآلية ُمحيا من القرآن بعد النسخ[[[.

الصدد فقد ورد خ ٌرب
ويرى الزرقاين وجود هذا ال ّنوع من ال ّنسخ إجامع ًّيا .وبهذا ّ
رصحت بأ َّن عرش رضعات للطفل الرضيع توجب
عن عائشة أ ّن آية كانت يف القرآن َّ
[[[ .الطربيس ،مجمع البيان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،1ص240؛ الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،1ص.388-385
[[[ .الزرقاين :مناهل العرفان يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،2ص.110
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الحرمة ،ثم نُسخت هذه اآلية بعد ذلك بآي ٍة أخرى جاء فيها أ َّن خمس رضعات
موجبة للحرمة[[[.
وحكم واملنسوخة قراءة دون حكم كانت
وذكروا أ َّن الناسخة للعرش قراءة
ً
بي وكانت ثابتة يف ال ّن ّص القرآين ،ولكنه بعد وفاة
موجودة حتى ما بعد وفاة ال ّن ّ
بي زالت من القرآن بسبب أكل املعز لها[[[.
ال ّن ّ

وقد ذكر الكثري من أهل االختصاص يف هذا املجال[[[ ،أ ّن هذه االحتامالت
وال ّدعاوى غري مقبولة[[[؛ وذلك ألنّه كيف ميكن ٍ
آليات من القرآن التي كانت مور ًدا
لالستنساخ والتّالوة والحفظ من ِق َبل املسلمني أن تزول كامالً من الوجود فجأة بعد
بي بأكلها من قبل َمعز ،هذا كلّه عالوة عىل أنّه يبدو أ ّن قبول هذه
وفاة ال ّن ّ
ال ّرواية يستلزم قبول تحريف القرآن أيضً ا.
ب ـ نسخ الحكم وبقاء ال ّتالوة:
ذكر املتق ّدمون موارد عديد ًة إلثبات هذا ال ّنوع[[[ ،كام أنهم ألّفوا كت ًبا مستقلّ ًة
بهذا الشّ أن ،منها :ال ّناسخ واملنسوخ يف كتاب الله العزيز للنحاس ،ونواسخ القرآن
البن الجوزي[[[.
يل للموافقني هو وجود شبهة التّنايف يف بعض اآليات ،والحال أ ّن
وال ّدليل األص ّ
الس ّيد الخويئ
هذا اال ّدعاء يف أكرث موارده ناقشه العلامء املعارصون ،ومن جملتهم ّ
(ره) حيث ناقش جميع اآليات التي ذُكرت يف املقام (سورة املجادلة آية النجوى

[[[ .الرتمذي :سنن الرتمذي ج ،2ص.309
[[[ .ابن ماجة القزويني :سنن ابن ماجة ج 1ص.626
[[[ .الباقلّين ،محمد بن طيب :االنتصار للقرآن ،بريوت ،دار ابن حزم1422 ،هـ ،ج ،1ص407-406؛ الزركيش ،الربهان يف علوم
القرآن ،م.س ،ج ،2ص.40-39
[[[ .انظر :معرفت :صيانة القرآن من التحريف ،م.س ،ص165؛ العرييض ،عيل حسن :فتح املنان يف نسخ القرآن الكريم ،مرص،
مكتبة الخانجي1973 ،م ،ص.230-223
[[[ .انظر :السيوطي :اإلتقان ،م.س ،ج ،2ص.60-58
[[[ .انظر :السيد الخويئ :البيان يف تفسري القرآن ،م.س ،ص.284
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 )12واعتربها من املحكامت وأ ّن حكمها نافذ بسبب عدم وجود التّنايف[[[؛ وعىل
الصفح (الصفح عن تع ّرف املرشكني) وآيات
سبيل املثال ،فإنَّه يعتقد أ ّن آيات ّ
كل منهام مبقامها الخاص .هذا عالوة عىل أ ّن
الجهاد ليستا متضا ّدتني ،وترتبط ّ
الصفح يُع ُّد دامئًا من األصول األ ّول ّية يف اإلسالم ،وأنّه يجب عىل املسلمني رعاية
ّ
الصدر ،وعليه فال نسخ
الصفح والحلم أكرث من الشّ ّدة
والخسة وضيق ّ
جانب ّ
ّ
الصفح والقتال بحال
والصفح يرتبط بحال املسلمني وضعفهم ،وعدم ّ
يف املوردّ ،
ق ّوتهم ،وهذا من اختالف الحكم باختالف املوضوع[[[.
وأما آية ال ّنجوى (سورة املجادلة ،اآلية  )12فقد ا َّدعى نسخها؛ وذلك ألنّه عىل
السؤال والحديث
أساس هذه اآلية فقد أمر املؤمنون يف البداية أنَّهم كلّام أرادوا ّ
بي فإ ّن عليهم أن يدفعوا صدقة ،ثم ا ُلغي هذا الحكم الوجويب[[[،
ّ
الخاص مع ال ّن ّ
بي ل ِئ ّل يزاحموا
والحال أ ّن هذا األمر إنَّ ا كان لرتبية املسلمني يف عهد ال ّن ّ
َت املسلمون إىل هذه ال ّنكتة بنزول هذه اآلية[[[ ،ويف
بي عبثًا ،وقد التف َ
ال ّن ّ
الوقت ذاته فإ ّن هذه ال ّنكتة قامئ ٌة دامئًا حتى تقترص مراجعة الرؤساء واملسؤولني
كل مسألة حتى الصغرية منها وغري
عىل حاالت املسائل امله ّمة والكبرية ،وليس يف ّ
امله ّمة .هذا وقد اعترب السيد الخويئ أ ّن آية النجوى (سورة املجادلة ،اآلية  )12هي
املصداق الوحيد لهذا ال ّنوع من ال ّنسخ ،ويرى أ ّن هذه اآلية نُسخت قط ًعا وأ ّن اآلية
التي نسختها هي اآلية  13من سورة املجادلة[[[.
ت ـ نسخ التالوة دون الحكم:
يف هذا ال ّنوع من ال ّنسخ محي لفظ اآلية وتالوتها وبقي الحكم[[[ .وقد نُقل
[[[ .الخويئ ،البيان يف تفسري القرآن ،م.س ،ص 286فام بعد.
[[[ .راجع :الخويئ ،البيان يف تفسري القرآن ،م.س ،ص360-359؛ معرفت ،هادي ،تلخيص التمهيد.
[[[ .انظر :الطويس :التبيان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،9ص.552
[[[ .ر.ك :سيد قطب ،يف ظالل القرآن ،م.س ،ج ،6ص3513؛ معرفت ،التمهيد ،م.س ،ج ،2ص300
[[[ .الخويئ ،البيان يف تفسري القرآن ،م.س ،ص.286
[[[ .السيوطي :االتقان ،م.س ،ج ،2ص.66
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الصدد عن عمر بن الخطّاب بشأن رجم الشّ يخ والشّ يخة ال ّزانيني[[[ أ ّن هناك
بهذا ّ
سبب ،وكان عمر يقرأها
آية كانت موجود ًة يف القرآن ،وقد ُحذفت من دون ٍ
رص عىل إدراجها يف املصحف ثانية ،إلّ أ َّن أح ًدا مل يقبل قيامه بذلك
مرا ًرا وكان يُ ّ
العمل[[[ ،إال أ ّن البعض مل يقبل هذه الرواية ومنهم الزركيش[[[ .مع أ ّن جمهور
الس ّنة قبِل هذه ال ّرواية بل جمهورهم قبِل هذا ال ّنوع من نسخ التالوة.
أهل ّ
وأ ّما عند الشيعة فإ ّن مثل هذا ال ّنسخ محال ،وذلك ألنّه يستلزم تحريف القرآن،
يقول السيد الخويئ :إ ّن نسخ التّالوة هذا إما أن يكون قد وقع من رسول الله
وإما أن يكون ممن تص ّدى لل ّزعامة من بعده ،فإن أراد القائلون بال ّنسخ وقوعه
من رسول الله فهو أمر يحتاج إىل اإلثبات .وقد اتّفق العلامء أجمع عىل عدم
رصح بذلك جامعة يف كتب األصول وغريها،
جواز نسخ الكتاب بخرب الواحد ،وقد ّ
بالس ّنة
بل قطع الشافعي وأكرث أصحابه ،وأكرث أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب ّ
املتواترة ،وإليه ذهب أحمد بن حنبل يف إحدى ال ّروايتني عنه ،بل إ ّن جامعة
بالس ّنة املتواترة منع وقوعه .وعىل ذلك فكيف
ممن قال بإمكان نسخ الكتاب ّ
بي بأخبار هؤالء ال ّرواة؟ مع أ ّن نسبة ال ّنسخ إىل
ّ
تصح نسبة ال ّنسخ إىل ال ّن ّ
بي تنايف جمل ًة من ال ّروايات التي تض ّمنت أ ّن اإلسقاط قد وقع بعده .وإن
ال ّن ّ
بي فهو عني القول
أرادوا أ ّن ال ّنسخ قد وقع من الذين تص ّدوا لل ّزعامة بعد ال ّن ّ
بالتّحريف .وعىل ذلك فيمكن أن يُ ّدعى أ ّن القول بالتّحريف هو مذهب أكرث علامء
الس ّنة؛ ألنّهم يقولون بجواز نسخ التّالوة .سواء أنسخ الحكم أم مل ينسخ ،بل
أهل ّ
ميسه
تر ّدد األصوليون منهم يف جواز تالوة الجنب ما نسخت تالوته ،ويف جواز أن ّ
املحدث .واختار بعضهم عدم الجواز .نعم ذهبت طائف ٌة من املعتزلة إىل عدم
الس ّنة أنكروا نسبة
جواز نسخ التّالوة .ومن العجيب أ ّن جامعة من علامء أهل ّ
القول بالتحريف إىل أحد من علامئهم ،حتى أ ّن األلويس كذّب الطربيس يف نسبة
[[[ .ابن حنبل الشيباين ،مسند أحمد ،ج ،5ص183و.132
[[[ .انظر :معرفت ،صيانة القرآن من التحريف ،م.س ،ص161-159؛ وقد قبل السيوطي هذه الرواية ،اإلتقان ،م.س ،ج،2
ص.67-66
[[[ .الزركيش ،الربهان يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،2ص.35
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الس ّنة مل يذهب
القول بالتّحريف إىل الحشويّة ،وقال« :إ ّن أح ًدا من علامء أهل ّ
إىل ذلك»[[[.
رأي برتون:
يسعى (جان برتون) يف بحث نسخ التّالوة وبقاء الحكم إىل اإلشارة إىل تأثري
بعض اآلراء األصول َّية للشافعي فبظهور هذا الشّ كل من ال ّنسخ وتك ُّونه فقد ّبي آية
ال ّرجم بالتفصيل وذكر بهذا الصدد مطالب كثرية حول هل أ ّن مصدر عقوبة ال ّرجم
الس ّنة.
هو القرآن أو ّ
)(Burton ((Abrogation)) Encyclpaedia Of The Quran, Vol.1.P.17
كل حا ٍل فإ ّن نسخ التّالوة وبقاء الحكم يشري إىل هذا اال ِّدعاء ،وهو أ ّن
وعىل ّ
بعض األحكام الفقه ّية منشؤها قرآ ّين ،وال أثر لهذه األحكام يف املتون املنقولة
للقرآن (املصحف) عالو ًة عىل أنّه يف بعض املوارد نظري عقوبة ال ّرجم ،فإ َّن الحكم
املُبيَّ يف املصحف يكون عىل الض ّد منها .والخالصة ،فإ ّن هذا األسلوب من ال ّنسخ
السعي لعرض توجيهات نظريّة من م ٍنت خيا ٍّيل مجعول .وكام م ّر سابقًا فإ ّن
يحيك ّ
خاصة ،فإذا نُسخت تالوة آية واق ًعا فإ ّن
نسخ التّالوة وبقاء الحكم يواجه مشاكل ّ
الحكم املستنبط منها حكم فاقد لالعتامد عىل مصد ٍر موثّقٍ موجود ،ولهذا فإ ّن
الكثري من العلامء مل يقبلوا هذا ال ّنوع من ال ّنسخ أب ًدا.
بي باعتباره سب ًبا لفكرة ال ّنسخ:
5ـ نسيان ال ّن ّ

بي أحد منطلقات (عوامل) ال ّنسخ ،وتص ّدى
اعترب (جان برتون) نسيان ال ّن ّ
تحت عنوان The quranic evidence :يف بحثه لآليتني 6و 7من سورة األعىل
ملفهوم كلمة (نيس) واعترب ذلك نو ًعا من ال ّنسخ وحاول أن يُسند رأيه هذا ببعض
األحاديث ،فقال :إ ّن املعنى العام لل ّنسخ هو التغيري والتبديل ،وقد ا ُضيف إليها
الحذف واإلبطال ضمن حصيلة ال ّنسخ يف القرآن ،ومنشأ فكرة ال ّنسخ يف القرآن
[[[ .راجع :الخويئ ،البيان ،م.س ،ص285؛ السبحاين ،جعفر :النسخ والبداء يف الكتاب والسنة ،بريوت ،دار الهادي1418 ،هـ،
ص.14-13
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هو التفسري ،ويبدو طبقًا لتفسري اآليات 6و 7من سورة األعىل ،واآلية  39من سورة
الرعد ،واآلية  86من سورة االرساء ،واآلية  106من سورة البقرة -حيث استعملت
اآليتان األخريتان اصطالح النسخ ذاته -أ ّن هذه االحتامالت كانت قد طُرحت ،وهي
بي قد نسيها.
أ ّن بعض آيات القرآن ميكن أن يكون ال ّن ّ

بي شخص ًّيا ال ميكنه أن يحذف أو يب ّدل اآليات ،أو تتم
وكذلك فإ ّن ال ّن ّ
بي بحيث تكون اإلرادة اإللهيّة هي املعمول بها يف
ّ
السيطرة عىل نسيان ال ّن ّ
نص الكتاب.
القرار ال ّنهايئ بشأن ّ
)(Burton “Abrogation” , Encyclopaedia Of The Quran, Vol.1.PP.14- 15

النقد واملناقشة:
إلهي بعدم نسيان
إ ّن الوارد يف سورة األعىل هو (سنقرئك فال تنىس) وهو وع ٌد ٌّ
بي للقرآن ،يف اآلية ( )6شاهد عىل خالف امل َّدعى .أ َّما قوله تعاىل يف اآلية ()7
ال ّن ّ
(إل ما شاء الله) فال يعني نسيان رسول الله لجز ٍء من القرآن ،بل يعني أ َّن قدرة
َّ
الله مطلقة وأ َّن قضاءه املحتوم ال يقيِّد قدرته ،وأ َّن البرش مع القضاء محتاجون إىل
الله تعاىل.
أجنبي عن
باطل ،فهو
بيٌ 
ٌّ
وإن اال ّدعاء بأ ّن ال ّنسخ معلول لنسیان ال ّن ّ
مفهوم ال ّنسخ؛ وذلك أل ّن نسخ التّالوة غري مقبول ،والقول به باطل .ويجدر بنا
بي ليتّضح األمر بقوله -تعاىل -يف اآلية
دراسة اآليات املذكورة بشأن نسيان ال ّن ّ
ُ
نأت خبري منها أو مثلها ألم تعلم
 106من سورة البقرة :ما ننسخ من آية أو ننسها ِ
ّأن اهلل ىلع لك يشء قدير.
عندما غ ُّي حكم التّو ّجه إىل القبلة وأوجب الله -تعاىل -عىل املسلمني التو ّجه
نحو الكعبة ،قال اليهود :إذا كانت القبلة األوىل صحيحة فام ال ّداعي لألمر الثاين؟
وإذا كان األمر الثاين صحي ًحا فاألعامل السابقة للمسلمني باطلة .فأراد القرآن تسلية
حكم أو يؤ ّخر
قلوب املسلمني وتوضيح األمر وبيانه ،فذكر أ ّن الله -تعاىل -ال ينسخ ً
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نسخه إلّ ويجعل مثله أو أفضل منه محلّه (التفسري األمثل (فاريس) ج 1ص.)388
مختصا
تح ّدثت اآلية عن ال ّنسخ واإلنساء؛ فأ ّما النسخ (ما ننسخ) -هنا -فليس
ًّ
الشع ّية وإمنا يشمل التكوينات أيضً ا[[[.
باألحكام ّ
ويف النتيجة فإ ّن قوله -تعاىل -يكون معناه :أننا إذا نسخنا آية ،فسنأيت مبثلها أو
أفضل منها وهذا إشارة إىل األحكام أو إذا نسخنا معجزة أحد األنبياء ،فإنّنا سنعطي
اللحق معجزة أجىل وأوضح.
بي ّ
لل ّن ّ
ويجدر االنتباه إىل أنّه يف بعض ال ّروايات التي وردت يف تفسري اآلية املذكورة
فإنّنا نرى أن (نسخ اآلية) ف ُّس مبوت إمام ومجيء إمام آخر خلفًا له .وبالطبع فإ ّن
هذا من باب بيان أحد املصاديق ،وليس ألجل تحديد املفهوم الواسع لآلية[[[ .
وبناء عىل هذا فإ ّن أحد مصاديق هذه اآلية هو نسخ اآلية ،سواء أكان مبعنى
ال ّنسخ االصطالحي أم مبعنى ال ّنسخ املرشوط ،ومع أنّه ميكن ملنكري ال ّنسخ ا ّدعاء
بأحكام رشع ّي ٍة أخرى وال عالقة لها
أحكام رشع ّي ٍة
أ ّن هذه اآلية هي بشأن نسخ
ٍ
ٍ
بح َّجة ال ّنسخ يف اآليات.

وأما اإلنساء يف قوله -تعاىل :-نُنسها فاإلنساء يف اللغة من مادة ن ََسأ مبعنى
التأخري[[[ أو من مادة نىس مبعنى اإلجبار عىل الرتك[[[ ،أو اإلزالة من الذّهن[[[.
واعترب صاحب تفسري األمثل اإلنساء مبعنى التأخري فقال :واملقصود هنا أنّه إذا
نسخنا آية أو أ ّخرنا نسخها استنا ًدا ملصالح ،فإنّنا نأيت بأفضل منها أو مثلها .وعليه،
فإ َّن (ننسخ) إشارة إىل ال ّنسخ عىل املدى القصري ،و(نُنسها) إشارة إىل ال ّنسخ عىل
املدى البعيد[[[.

[[[ .الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،1ص.252
[[[ .مكارم الشريازي ،نارص :التفسري األمثل (فاريس) ،طهران ،دار الكتب اإلسالمية1371 ،هـ ش ،ج ،1ص.393
[[[ .ابن منظور ،محمد بن مكرم :لسان العرب ،قم ،دار نرش (أدب الحوزة)1405 ،هـ ،ج ،1ص167
[[[ .الفيومي ،أحمد بن محمد :املصباح املنري ،قم ،مؤسسة دار الهجرة ،من دون تاريخ ،ج ،2ص.604
[[[ .الراغب االصفهاين ،مفردات الفاظ القرآن ،م.س ،ص.804
[[[ .الشريازي ،التفسري االمثل ،م.س ،ج 1ص.393
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التك ،فع َّد (نُنسها) من مادة ال ّنسيان
املفسين اإلنساء مبعنى ّ
وجعل بعض ّ
[[[
التك وليس الغفلة ،يعني نرتكها من دون تغيري وتبديل ونرتكها كام هي .
مبعنى ّ
وبحسب هذين الرأيني فال يُطرح يف البني ال ّنسيان أصالً ،ويكون ا ّدعاء املسترشقني
املفسين اإلنساء مبعنى (اإلذهاب عن العلم والنسيان)؛
باطالً متا ًما .واعترب بعض ّ
يقول العالمة الطباطبايئ( :واإلنساء إفعال من النسيان وهو اإلذهاب عن العلم كام
أ ّن ال ّنسخ هو اإلذهاب عن العني ،فيكون املعنى :ما نُ ْذ ِهب بآية عن العني أو عن
العلم ،نأت بخري منها أو مثلها)[[[.
العلمة الطباطبايئ يبتني عىل املق ّدمات التالية:
وتجدر اإلشارة إىل أ ّن رأي ّ
1ـ إ ّن كلمة (آية) يف هذه اآلية ال تختص باآليات الترشيع ّية ،أي :آيات القرآن،
بل تشتمل اآليات التكوين ّية أيضً ا.
بي واألمئّة املعصومي من
2ـ إ َّن بعض األمور ومن جملتها :وجود ال ّن ّ
اآليات الكبرية لله تعاىل.
3ـ إ ّن املقصود من نسخ اآلية إزالة اآليات التّكوين ّية والتّرشيع ّية ،وهو معنى
أعم من ال ّنسخ االصطالحي ،وعليه فيكون معنى اآلية :عندما يزيل الله -تعاىل-
آية من آياته فتخرج اآلية من املنت من كونها آية ،أو يخرجها من ذهن وعلم
يشمل
واإلنساء بهذا ْاملعنى ال
اإلنسان ،فإنَّه -تعاىل -يأيت بأفضل منها أو مثلها.
َ
َ ْ ّ ْ َ َْ
َ َ َ ْ ْ َ ْ ُ َ َ
ب
ت
أ
بي وذلك أل ّن قوله -تعاىل :ما ننسخ مِن آي ٍة أو ننسِها ن
ي ِمنها أو
ِ
ِ
ال ّن ّ
ٍ
ْ
َ ُْ ُ َ
ك فَال تَنْ َس إال َما َش َ
اء
مِثل َِها مدين .يف حني أ ّن الله -تعاىل -أنزل قوله :سنق ِرئ
ِ
َّ
الل(سورة األعىل ،اآليتان  )7-6يف مكة ،وقد ضمنت اآلية ووعدت بعدم نسيان
رسول الله ،وال ّ
شك أ ّن وعد الله ال يختلف .وتجدر اإلشارة إىل أ ّن االستثناء يف
َ
اء َّ
قوله -تعاىل :-إال َما ش َ
الل ليس دليالً عىل وقوع النسيان عند رسول الله
ِ
بي إذا شاءت اإلرادة اإللهيّة.
وإمنا يعطي هذا االستثناء إمكان النسيان عند ال ّن ّ
[[[ .مغنية ،محمد جواد ،تفسري القرآن الكريم ،م.س ،ج ،1ص.170
[[[ .الطبطبايئ ،امليزان ،م.س ،ج ،1ص.250
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بي ينىس[[[.
وبعبارة أخرى فإنّها تشري إىل قدرة الله -تعاىل -بجعل ال ّن ّ

بي األكرم يف سورة األعىل،
ويف الحقيقة إ َّن الله -تعاىل -يف مقام االمتنان عىل ال ّن ّ
بي.
واالستثناء إنّ ا كان فقط إلثبات القدرة اإلله ّية وإلّ مل يكن هناك امتنان عىل ال ّن ّ
بأي وج ٍه كان.
بي األكرمّ 
ويف النتيجة فإ ّن اآلية ال تنسب ال ّنسيان إىل ال ّن ّ
َ ْ ُ َّ
ت ۖ َوع َ
اء َو ُيثْب ُ
ِندهُ
الل َما ي َ َش ُ
وأ ّما اآلية التّاسعة والثالثون من سورة الرعد :يمحو
ِ
أُ ُّم الْك َ
الساموية عىل األنبياء ،ويف
الكتب
أو
ات
ز
املعج
نزول
بشأن
وردت
ّها
ن
فإ

اب
ِت
ّ
ِ
[[[
الشائع مصداقًا لها .
الوقت ذاته تطرح قضيّة عموم املحو واإلثبات ونسخ ّ

وعليه فال داللة فيها عىل أ ّن النبي يُصاب بال ّنسيان وأ ّن هذا ال ّنسيان سبب
للنسخ.
ْ َ َ َ ْ َ َ َّ َّ
َ
ب بِالِي
َ ولئِن شِئنا لذه

وأ ّما اآلية السادسة والثامنون من سورة اإلرساء:
َ ََْ َ ً
َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ ُ َ َ
ِيل
ك
و
ا
ن
ي
ل
ع
ه
ب
ك
لست
ن
لل
تقول
فهي
،
ِ
أنت َ
بيَ :
ّ
أوحينا إِلك ثم ل ِ
تد ل ِ
ّ
مستقالً يف اإلتيان بهذا القرآن وإمنا نحن الذين أتيناك به ،وإذا أردنا فإننا نسرتجعه
منك .وبعبارة أخرى هي ال تدل عىل أ ّن من املمكن أن يأخذ الله -تعاىل -هذه
بي عمل ًّيا ،وإنّ ا ّ
بي ليس له من ذاته يشء،
تدل عىل أ ّن ال ّن ّ
الرحمة من ال ّن ّ
الساموي كلّه من ِق َبل الله -تعاىل ،-ويرتبط مبشيئته تعاىل[[[.
وإنّ ا علمه والوحي ّ
وعليه فهذه اآلية أيضً ا ال عالقة لها بدعوى املسترشقني .وأ ّما اآليتان السادسة
َ ُْ ُ َ
اء َّ
ك فَ َل تَنْ َس  6إ َّل َما َش َ
الل إِنَّ ُه َي ْعلَ ُم ْ َ
والسابعة من سورة األعىل :سنق ِرئ
ال ْه َر
ِ
وكل تفسريٍ
َو َما َيْ َف فهي يف الحقيقة ّ
تدل عىل بيان ِم ّن ٍة إله ّية للنبي األكرمُّ ،
يخالف هذا األمر ليس صحي ًحا .وتقول اآلية :أ ّن الذي أرسلك لهداية ال ّناس بهذه
يبت نقش هذه اآليات يف صدرك
اآليات هو الذي يحفظها ويحرسها ،وهو الذي ّ
[[[ .الطبطبايئ ،امليزان ،م.س ،ج ،1ص.254
[[[ .الشريازي ،التفسري األمثل ،م.س ،ج ،1ص.241
[[[ .م.ن ،ج ،12ص.272
279

بي بعدم ال ّنسيان .وأ ّما
الطّاهر بحيث لن يصيبها أب ًدا غبار النسيان ،فهي تعد ال ّن ّ
االستثناء فهو يف مقام بيان عموم القدرة اإلله ّية وإطالقها كاالستثنا ٍء يف اآلية السابقة
َ َ َّ َّ َ ُ ُ َ
ْ َ َّ َ
الِينَ
متا ًما ،وكاالستثناء يف اآلية  108من سورة هود :وأما الِين سعِدوا ف ِف النةِ خ ِ
َّ َ َ ُ ْ َ
َّ
َ َ ُ
ف َ َ َ َ
ات َوال ْر ُض إِل َما َش َاء َر ُّب َك ۖ َع َط ًاء غ ْ َي مْذو ٍذ.
ت السماو
ِيها ما دام ِ
كل حال فإ َّن اآليتني املذكورتني تب ّينان ثبوت قدرة الله -تعاىل -يف جميع
وعىل ّ
العلمة الطباطبايئ
األحوال مع أنّه -تعاىل -ذكر عموم قدرته يف بعض املوارد .يقول ّ
ََ
بهذا الصدد :قولهَ  :س ُن ْق ِرئُ َك فل تَنْ َسوع ٌد من الله -تعاىل -لنب ّيه أن ُيكّنه
من العلم بالقرآن وحفظه عىل ما ا ُنزل بحيث يرتفع عنه النسيان فيقرؤه كام أُنزل
اء َّ
وهو املالك يف تبليغ الوحي كام أوحي إليه .وقوله  :إ َّل َما َش َ
الل استثناء
ِ
مفيد لبقاء القدرة اإلله ّية عىل إطالقها ،وأ ّن هذه العطّية وهي اإلقراء بحيث ال
تنىس ال ينقطع عنه سبحانه باإلعطاء بحيث ال يقدر بع ُد عىل إنسائك ،بل هو
باقٍ عىل إطالق قدرته له أن يشاء إنساءك متى شاء وإن كان ال يشاء ذلك فهو
َ َ َّ َّ َ ُ ُ َ
ْ َ َّ َ
ِيها َما َد َ
َ
َ
ال
ف
ت
ام
ف
ِين
ال
خ
ة
ن
ِ
ِ
ِ
نظري االستثناء َ الذي يف قوله :وأما الِين س ِعدوا ف ِ
َّ َ َ ُ ْ
َّ
َ َ ُ
ات َوال ْر ُض إِل َما َش َاء َر ُّب َك ۖ َع َط ًاء غ ْ َي مْذو ٍذ .وليس املراد باالستثناء
السماو
إخراج بعض أفراد النسيان من عموم النفي ،واملعنى سنقرئك فال تنىس شيئاً إلّ ما
شاء الله أن تنساه وذلك أ ّن كل إنسان عىل هذه الحال يحفظ أشياء وينىس أشياء
فال معنى الختصاصه بالنبي بلحن االمتنان مع كونه مشرتكاً بينه وبني غريه،
فالوجه ما ق ّدمناه[[[.
بي
الصحيح لآليتني فإنَّهام ال َّ
وعليه ،فبحسب التّفسري ّ
تدلن عىل نسيان ال ّن ّ
ٍ
وأكيد احتامل ال ّنسيان أيضً ا .وعليه فإذا
األكرم ،بل إنّها تنفيان بشكلٍ واض ٍح
ٍ
خاطئ لآلية ،فإنّه ال ينبغي نسبة ذلك إىل القرآن.
لشخص فه ٌم
كان
ٌ

[[[ .الطبطبايئ ،امليزان ،م.س ،ج 20ص.443
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الخالصة واالستنتاج
لقد ورد املسترشقون هذا البحث من دون التّو ّجه إىل معنى ال ّنسخ ،بل عىل
الخاصة لديهم .وجعلوا مسألة ال ّنسخ
أساس األفكار املسبقة يف أذهانهم وال ّدوافع
ّ
ُم ّرب ًرا ومستن ًدا لهم ألجل طرح الشّ بهات املختلفة.
إ َّن البحث وال ّنقد الذي ذُكر يحيك عن أ ّن بعض املسترشقني مل يكونوا واقفني
عىل جزئيّات موضوع ال ّنسخ يف القرآن ،ومل يلتفتوا جيّ ًدا إىل القرآن وموضوعاته
إلهي
بعمقٍ  ،بل كانوا يقيسونه إىل سائر الكتب البرشيّة ،والحال أ ّن القرآن ٌ
كتاب ٌّ
ٍ
وصل إلينا من دون ٍ
وتناقض.
وعيب
نقص
ٍ
وحيث إ ّن القرآن هو املصدر األساس للفقه ،فإنّه ال معنى لتص ّور االختالف بني
الفقه والقرآن ،وبالطّبع فإ ّن بعض األحكام ت ّم استنباطها من املصادر األخرى للفقه.
قليل ج ًدا ،وحصل تبديل الحكم
الخارجي لل ّنسخ االصطالحي ٌ
وكذلك ،فإ ّن املصداق
ّ
خاصتني.
يف هذه املوارد عىل أساس حكم ٍة وضابطة ّ
إ ّن الحكمة اإلله ّية والعصمة ال ّنبويّة تنفي متا ًما إمكان ال ّنسيان وجوازه عند
بي األكرم ليتمكّن من تلقّي القرآن بتاممه وكامله.
ال ّن ّ
وكذلك فإ ّن املسترشقني حيث مل يهت ّموا بآراء علامء الشّ يعة ،فإنّهم من الطبيعي
أن يعتربوا -من خالل اآلثار القليلة بني أيديهم -فكرة ال ّنسخ شاه ًدا عىل وجود
التّناقض يف القرآن ثم يفكرون يف طريق لعالج ذلك .ومثل هذا الرأي ينشأ من
السطح ّية يف تفسري اآليات والذي ينشأ من عدم التّو ّجه واملعرفة باألسلوب
ال ّنظرة ّ
بالس ّنة.
ّ
الخاص للقرآن وكيف ّية ارتباطه ّ

281

املصادر واملراجع
القرآن الكريم
1.1نهج البالغة
2.2ابن منظور ،محمد بن مكرم ،لسان العرب ،قم :دار نرش (أدب الحوزة)1405 ،هـ.
3.3ابن ماجة القزويني ،محمد بن يزيد ،سنن ابن ماجة ،بريوت ،دار الفكر  ،من دون تاريخ.
4.4ابن حزم األندليس ،عيل بن أحمد ،األحكام يف اصول األحكام القارصة ،مطبعة العاصمة ،من دون
تاريخ.
5.5اإليازي ،محمد عيل ،فقه پژوهيش قرآن ،قم :دار النرش يف مكتب اإلعالم اإلسالمي1380 :هـ ش.
الباقلين ،محمد بن طيب ،االنتصار للقرآن ،بريوت ،دار ابن حزم1422 :هـ.
ّ 6.6
7.7الرتمذي ،محمد بن عيىس ،سنن الرتمذي ،بريوت :دار الفكر1403 ،هـ.
8.8الخويئ ،السيد أبو القاسم ،البيان يف تفسري القرآن ،دار نرش (أنوار الهدى)1401 :هـ.
9.9الراغب اإلصفهاين ،حسني بن محمد ،مفردات ألفاظ القرآن ،بريوت :دار الشامية1412 :هـ.
1010الزبيدي ،السيد محمد مرتىض الحسيني ،تاج العروس من جواهر القاموس ،بريوت ،دار الفكر:
1414هـ.
1111الزرقاين ،محمد عبد العظيم ،مناهل العرفان يف علوم القرآن ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب:
1367هـ.
1212الزركيش ،محمد بن عبد الله ،الربهان يف علوم القرآن ،بريوت :دار إحياء الكتب العربية1376 :هـ.
1313السبحاين ،جعفر ،النسخ والبداء يف الكتاب والسنة ،بريوت ،دار الهادي1418 :هـ.
1414السيوطي ،جالل الدين ،اإلتقان يف علوم القرآن ،بريوت ،دار الفكر1416 :هـ.
282

النسخ يف موسوعة القرآن الكريم (ليدن)

1515سيد قطب ،قطب بن إبراهيم ،يف ظالل القرآن ،بريوت :دار الرشوق1412 :هـ.
1616الشهرستاين ،محمد عبد الكريم ،امللل والنحل ،بريوت ،دار املعرفة1422 :هـ.
1717الشيباين ،أحمد بن حنبل ،مسند أحمد بن حنبل ،بريوت ،دار صادر ،من دون تاريخ.
1818الطربيس ،الفضل بن الحسن ،جوامع الجوامع ،طهران :دار (دانشگاه) للنرش 1377 :هـ ش.
1919الطربيس ،الفضل بن الحسن ،مجمع البيان يف تفسري القرآن ،بريوت :مؤسسة األعلمي للمطبوعات:
1415هـ.
2020الطويس ،محمد بن الحسن ،التبيان يف تفسري القرآن ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب ،من دون
تاريخ.
2121الطباطبايئ ،السيد محمد حسني ،امليزان يف تفسري القرآن ،ط ،1بريوت ،مؤسسة األعلمي
للمطبوعات1390 :هـ.
2222العرييض ،عيل حسن ،فتح املنان يف نسخ القرآن الكريم ،مرص :مكتبة الخانجي1973 :م.
2323الفراهيدي ،الخليل بن أحمد ،العني ،قم ،مؤسسة دار الهجرة1410 :هـ.
2424الفخر الرازي ،املحصول يف علم اصول الفقه ،بريوت ،مؤسسة الرسالة1412 :هـ.
2525الفريوز آبادي ،محمد بن يعقوب ،القاموس املحيط ،بريوت :دار الكتب العلمية ،من دون تاريخ.
2626الفيومي ،أحمد بن محمد ،املصباح املنري ،قم ،مؤسسة دار الهجرة :من دون تاريخ.
2727الكليني ،محمد ،الكايف ،طهران :دار الكتب اإلسالمية1407 :هـ.
2828معرفت ،محمد هادي ،التمهيد يف علوم القرآن ،قم ،مؤسسة النرش اإلسالمي1415 :هـ.
2929معرفت ،محمد هادي ،شبهات وردود حول القرآن الكريم ،مؤسسة التمهيد للنرش1423 :هـ.
3030معرفت ،محمد هادي ،صيانة القرآن من التحريف ،طهران ،وزارة الخارجية1379 ،هـ ش.
3131املفيد ،محمد بن محمد ،املسائل الرسوية ،بريوت ،دار املفيد1414 :هـ.
283

3232مكارم الشريازي ،نارص ،التفسري األمثل (فاريس) طهران ،دار الكتب اإلسالمية1371 :هـ ش.
3333الهندي ،رحمت الله ،اظهار الحق ،القاهرة ،دار الحديث1413 :هـ.
3434نولدكه ،تئودور ،تاريخ القرآن ،املرتجم :تامر ،جورج ،زوريخ ،دار نرش جورج أملز2000 :م.
35. Burton, John, ((Abrogntion)), Encyclopaedia Of The Quran, leiden, Brill, 2001
36. Burton, John ((Collection)) Of The Quran, Encylopaedia Of The Quran, leiden,
Brill, 2001

284

نقد مقالة

«تفسري القرآن يف مطلع العصر احلديث واملعاصر»
(لراترود ويالنت )RotraudWielandt

د .أحمد عطية

[[[

يف التقديم:
تناول ويالنت يف مقالته التي حملت عنوان «تفسري القرآن :مطلع العرص الحديث
واملعارص» جهود علامء املسلمني التّفسرييّة وآراءهم حول أسلوب تفسري القرآن ،منذ
أواسط القرن الثّالث عرش الهجري /التاسع عرش امليالدي حتى يومنا هذا.
ويبني ويالنت أسباب اختياره لهذه الفرتة ال ّزمن ّية (مطلع العرص الحديث
واملعارص) عىل فرض ّية أ َّن هذه املرحلة ال ّزمن ّية متتّعت بخصائص يف مجال تفسري
ٍ
عم سبقها بشكلٍ
صحيح يؤيّده واقع هذه
ملموس ،وهذا
القرآن الكريم مت ّيزها َّ
ٌ
ظل
قليدي يف التّفسري ،والذي ّ
التّفاسري التي حاولت التّخلّص من ربقة االتّجاه التّ
ّ
الخاصة بعلم التّفسري لقرونٍ طويل ٍةّ .إل أ َّن «ويالنت»
مسيط ًرا عىل الحياة العلم ّية
ّ
بعد بنائه لهذه الفرض ّية التي أكّد من خاللها أ َّن مناهج التّفسري يف العرص الحديث
ات ّسمت بخصائص تختلف عن تلك التي سبقتها يعود ويعرض ألمرين مه ّمني:
األمر األ ّول :إ َّن هذه الخصائص التي اتّسمت بها مناهج التّفسري يف العرص
بأي شكلٍ من األشكال عىل كافة جهود املؤلّفني املسلمني
يصح إسقاطها ّ
الحديث ال ّ
التّفسرييّة يف أواخر القرن التّاسع عرش والقرن العرشين.
ٌ
عقل ،فمناهج التّفسري التي ظهرت يف العرص
مقبول ً
وهذا كال ٌم يف الحقيقة
[[[ .باحث ودكتور يف األدب العريب مبرتبة الرشف األوىل ،وكبري الباحثني مبركز املخطوطات -مبكتبة اإلسكندرية.

ٍ
ّجاهات عا ّم ًة أو مالمح عا ّمة ميكن من خاللها أن نقول إ َّن
الحديث حملت ات
كل
هذا التّفسري ينتمي إىل هذا املنهج أو ذاك ،ولك ّنه ليس انتام ًء رصفًا تتوافق ّ
مؤسسو هذا املنهج ،ولكن من املمكن أن يتداخل
أجزاء التّفسري فيه مع ما ق ّرره ّ
مؤل ٌَّف واح ٌد مع أكرث من منهج ،فام أُثر من تفاسري عن الشّ يخ اإلمام محمد عبده
االجتامعي للتّفسري ،وميكن
عىل سبيل املثال -ميكن أن تندرج تحت اللّون األد ّيبّ
أن يدخل بعضها تحت منهج املدرسة العقل ّية يف التّفسري ،وبعض ثالث تحت ما
يُس ّمى بالتّفسري البيا ّين للقرآن الكريم ...إىل غري ذلك.
األمر الثّاين :إ َّن مؤلّفي تلك التّفاسري يف مطلع العرص الحديث تحاشوا دامئًا
الشّ طح بعي ًدا عن ال ّنامذج واملقاربات التّقليديّة ،هذا ما يُق ّرره ويالنت يف بداية
السابقة ،ثم يكمل فيقول :إذ يندر أن يتاميز تفاسري تلك املرحلة عن
مقالته ّ
نظائرها القدمية من حيث األساليب املستعملة والتّوضيحات املق ّدمة ،فقد اعتمد
أغلب مؤلّفي تلك التّفاسري كث ًريا عىل املصادر الكالسيك ّية من قبيل كتب ال ّزمخرشي
ّ
(املتوف  538هـ) والفخر الرازي (ت  606هجرية) وابن كثري (ت  774هـ) دون
أن يضيفوا جدي ًدا عليها ،األمر الذي يدعو دامئًا إىل وجود تيّا ٍر واسعٍ من التّقليديّة
املستم ّرة يف تفسري القرآن والتي استم ّرت حتى اليوم».
إ َّن ما يقصده ويالنت هنا باختصار أ َّن تلك التّفاسري التي مل تدخل تحت الخصائص
املم ّيزة ملناهج التّفسري الحديثة ظلّت تدور يف فلك التّفاسري التّقليديّة أو الكالسيك ّية،
وبالتّايل ينشأ عندنا -حديثًا -قسامن أو اتّجاهان كبريان للتفسري؛ ات ّجاه يدخل تحت
ما يُس ّمى بالتّفاسري الحديثة بخصائصه العا ّمة املميّزة له ،واتّجاه ال يدخل تحت هذه
الخصائص بل ما زال ينسج عىل منوال املدرسة التّقليديّة يف التّفسري.
وهذا يف الحقيقة وه ٌم ال أساس له من الواقع ،فمعظم التّفاسري التي نشأت
يف العرص الحديث تندرج تحت مناهج التّفسري الحديثة ،حتى وإن توزّعت البنية
املعرف ّية لتفسريٍ ما من هذه التّفاسري بني هذه املناهج ،ولك ّنه يبقى يف ال ّنهاية أنّه
يدور يف فلكها ،ثم إ َّن املصادر التّقليديّة يف التّفسري مل تنقطع حتى مع التّفاسري
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ّغوي للّفظة
الحديثة ،بل ّ
املفس يف تر ّد ٍد عليها بني الحني واآلخر ،فاملعنى الل ّ
ظل ّ
السواء،
قاسم مشرتكًا بني ّ
القرآن ّية ،وبعض إيحاءاتها البالغ ّية يع ُّد ً
كل التّفاسري عىل ّ
متثيل ملبادئ منهٍج ما من مناهج التّفاسري الحديثة ،فكتاب
حتى يف أكرث التّفاسري ً
العلمي يف التّفسري ،وهو أحد
«الجواهر يف تفسري القرآن الكريم» ميثّل املنهج
ّ
املناهج الحديثة يف تفسري القرآن الكريم ،ال يستطيع فيه مؤلّفه الشّ يخ طنطاوي
ّغوي للّفظة القرآن ّية وبيان معناها -التح ّرك
جوهري -عىل األقل يف تناول املعنى الل ّ
بعي ًدا عن املصادر الكالسيك ّية حتى وإن شطح بعي ًدا بعد ذلك يف قضايا أخرى،
َّ
يقول -عىل سبيل املثال -يف تفسري قوله تعاىل من سورة القيامة :ثم إن علينا
َ
فس مبعنى إنّنا
بيانه[ سورة القيامة ،اآلية  ]19فإ َّن البيان املذكور يف سورة القيامة ّ
نبينه بلسانك فتقرأه كام أقراك جربيل ،ومبعنى إذا أشكل يش ٌء من معانيه فنحن
نبينه لك ،وعلينا بيان ما فيه من األحكام والعجائب»[[[.
وهكذا تبقى أثر املصادر الكالسيك ّية يف التّفسري باقية يف داخل التّفسري الحديث
املفس إىل ذلك.
حتى وإن مل ي ِ
رش ّ
إ ّن التّ ّيار الواسع من التّقليديّة يف التّفسري املستمر إىل يومنا هذا كام يقول
ويالنت ،ال أساس له ،وال ميثّل تيا ًرا يف مقابل مناهج التّفسري الحديثة ،وحتى
ٍ
محاوالت تدخل تحت الغرض
ما بقي منه يف العرص الحارض ال يزيد عن كونه
ولعل «التّفسري الوسيط» للشيخ
عليمي للشّ باب يف املعاهد التعليم ّية واملدارسّ ،
التّ
ّ
السابق يدخل تحت هذا اللّون.
محمد سيد طنطاوي شيخ األزهر ّ
السابقة أنّه سريكّز اهتاممه عىل التّ ّيارات
ثم يق ّرر ويالنت يف بداية مقالته ّ
التّجديديّة يف التّفسري ،هكذا مبصطلح «تيّار» ولو قال «املناهج» لكان أوىل ،فث ّمة
فرق بني التّ ّيار واملنهج.
كل من املحتوى واألساليب التّفسرييّة،
ثم يقول ويالنت« :تتض ّمن عنارص التّجديد ً
كل يش ٍء بأ َّن األفكار الجديدة حول معنى ال ّن ّص
أ َّما املحتوى يجب القول قبل ّ
[[[ .جوهري ،طنطاوي :الجواهر يف تفسري القرآن الكريم ،ج ،25ص.40
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السياسيّة،
القرآ ّين غالبًا ما أتت ر ًّدا عىل األسئلة املستحدثة التي أفرزتها التّح ّوالت ّ
اإلسالمي» ،وهذا
االجتامع ّية والثّقاف ّية ،نتيجة تأثري الحضارة الغرب ّية يف املجتمع
ّ
يف الحقيقة وه ٌم كب ٌري أكرث خطور ًة من سابقه ،حيث يق ّرر ويالنت أ َّن األفكار
الجديدة حول محتوى ال ّن ّص القرآ ّين جاءت بسبب تأثري الحضارة الغرب ّية يف املجتمع
جهل يف الحقيقة مبناهج التّفسري الحديثة التي تتابعت عىل ال ّن ّص
اإلسالمي ،وهذا ٌ
العلمي يف
صح جز ٌء من هذا الكالم لكان أوىل به أن يحرصه يف املنهج
القرآ ّين ،ولو ّ
ّ
واالجتامعي يف التّفسري تف ّند هذا
التّفسري ،فوقف ٌة بسيط ٌة مع مبادئ اللّون األد ّيب
ّ
الكالم متا ًما ،فلم ينشأ هذا اللّون من التّفسري بسبب التّأثري ال ّنايشء من الحضارة
كل هذه االستطرادات
اإلسالمي ،وإنّ ا بهدف «التّخلّص من ّ
الغربيّة يف املجتمع
ّ
رشا ،و ُمزجت به عىل غري رضور ٍة الزم ٍة ،والعمل
العلم ّية التي ُحرشت يف التّفسري ح ً
يل الذي كاد يذهب بجامل القرآن وجالله،
عىل تنقية التّفسري من القصص اإلرسائي ّ
ومتحيص ما جاء فيه من األحاديث الضّ عيفة واملوضوعة عىل رسول الله ،أو
عىل أصحابه عليهم رضوان الله تعاىل ،وإلباس التّفسري ثوبًا أدبيًّا اجتامعيًّا يُظهر
السامية»[[[.
روعة القرآن ،ويكشف عن مراميه ال ّدقيقة وأهدافه ّ
اإلسالمي
ثم يق ّرر ويالنت أنّه نتج عن عمل ّية تأثري الحضارة الغرب ّية يف املجتمع
ّ
مسألتان فرضتا نفسيهام يف هذه املعمة –عىل ح ّد قوله -وال أدري ماذا يقصد بهذه
املعمة ،ولعلّه يقصد بها تلك األجواء التي نشأت فيها مناهج التّفسري الحديثة،
وتشابكها يف أمو ٍر وافرتاقها يف أمو ٍر أخرى ،وهذا التّداخل بينها يف بعض التّفاسري،
فإن كان يقصد ذلك فهذا وه ٌم ثالثٌ و ِهمه «ويالنت» يف مقالته هذه ،فمصطلح
املعمة يحمل يف ط ّياته بعضً ا من االضطراب الذي تتيه فيه املعامل والحدود ،وليس
هذا هو الوصف ال ّدقيق لتلك املرحلة التي نشأت فيها مناهج التّفسري يف مطلع
العرص الحديث ،بل عىل العكس من ذلك متا ًما ،فنشأة هذه املناهج الحديثة
يعكس مدى خصوبة العقل ّية العرب ّية وانفتاحها يف تلك الفرتة ،التي تخلّصت فيها
من سيطرة املناهج التّقليديّة عىل تفكريها.
[[[ .انظر :الذهبي ،محمد حسني :التفسري واملفرسون ،ال ط ،القاهرة ،مكتبة وهبة ،بدون تاريخ نرش ،ج ،2ص.364 -363
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عىل أيّة حا ٍل ،إ َّن املسألة األوىل التي نشأت بسبب عمليّة التأثري هذه متثَّلت يف:
ات ّساق رؤية القرآن الكون ّية مع اكتشافات العلم الحديث .واملسألة الثّانية :ال ّنظام
االجتامعي املناسب عىل أساس األصول القرآن ّية والذي ميكِّن املسلمني من
يايس
ّ
الس ّ
ّ
التّخلّص من الهيمنة الغرب ّية.
خلل واضطرابًا يف العقل ّية
ويقصد «ويالنت» بهاتني املسألتني أنّهام أحدثتا ً
العربيّة يف مطلع العرص الحديث ،ما دفعها إىل سلوك طريق آخر يف فهم ال ّن ّص
فهم ألسباب نشأة هذه املناهج
القرآ ّين وتناوله غري الطريق التّقليدي ،وهذا قصور ٍ
التّفسرييّة ،فاكتشافات الحضارة الغرب ّية للعلم الحديث ليست وحدها الهدف يف
مشتمل
ً
العلمي للقرآن الكريم ،بل كان «يرمي إىل جعل القرآن
نشأة اتّجاه التّفسري
ّ
عىل إشار ٍ
ات عابر ٍة إىل كثريٍ من أرسار الطّبيعة التي كشف عنها العلم الحديث»[[[،
وليس البحث عن توافقٍ للقرآن مع نظريات العلم الحديث ،وشتّان بني األمرين.
العلمي للقرآن الكريم ،هو البحث عن اإلشارت
إ َّن الهدف األكرب ملنهج التّفسري
ّ
لكل تلك ال ّنظريات الحديثة ،التي وصلت
العلم ّية التي تُؤكّد س ْبق القرآن الكريم ّ
من خالل التّجربة إىل هذه االكتشافات العلم ّية ،وليس البحث عن موافقات القرآن
للعلم الحديث ،وتلك حقيق ٌة كربى س ّجلتها املؤلّفات التي تح ّدثت عن هذا املنهج.

بل أكرث من ذلك لقد أُخذ عىل هؤالء الذين فتحوا الباب واس ًعا أمام التّفسري
يفسون
العلمي للقرآن ،ووضعوا يف تفاسريهم نظريات العلم الحديث ،وراحوا ّ
ّ
من خاللها بعض آيات القرآن ،أُخذ عليهم هذا الشّ طط يف التّفسري ،فام هذا مقصد
العلمي عىل اإلطالق« ،فريى الشّ يخ محمود شلتوت أ َّن هؤالء املثقّفني
التّفسري
ّ
الذين أخذوا ٍ
بطرف من العلم الحديث نظروا يف القرآن فوجدوا الله سبحانه وتعاىل
َ
يقولَ  :ما فَ َّر ْط َنا يف الكِتاب من شء ،[[[فتأ ّولوها عىل نح ٍو زيَّن لهم أن يفتحوا
ففسوه عىل ٍ
أساس من ال ّنظريات العلم ّية املستحدثة،
يف القرآن فت ًحا جدي ًداّ ،

[[[ .انظر :معرفة ،محمد هادي :التفسري واملفرسون يف ثوبه القشيب ،ط ،2مشهد ،الجامعة الرضوية للعلوم اإلسالمية1425 ،
ق 1383 /ش ،ص .1001
[[[ .سورة األنعام ،اآلية .38
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وطبّقوا آياته عىل ما وقعوا عليه من قواعد العلوم الكونيّة وظ ّنوا أنّهم بذلك
يخدمون القرآن ،ويرفعون من شأن اإلسالم ،ويدعون له أبلغ دعاية يف األوساط
العلم ّية والثّقاف ّية .نظروا يف القرآن عىل هذا األساس فأفسد عليهم أمر عالقتهم
بالقرآن»[[[.
واالجتامعي يف املجتمع
يايس
أ َّما املسألة الثانية ،فتتمثّل يف أ َّن ال ّنظام ّ
الس ّ
ّ
املفسين تقديم رؤية أخرى
اإلسالمي تحت وطأة الهيمنة الغربيّة فرض عىل ّ
كاشفة عن ال ّنظام االجتامعي يف القرآن ،بحيث ميكن اتّخاذه ً
بدل من
بديل قويًّا ً
تلك الهيمنة الغرب ّية ،وهو يف ظاهره يبدو صحي ًحا ،ولكن الحقيقة أ َّن االتّجاه نحو
ال ّنزعة االجتامع ّية يف القرآن وتفسريها مل ترتبط يف أساسها بهيمن ٍة غرب ّي ٍة وغريها،
وإنّ ا نشأت نشأ ًة ذاتيّ ًة داخل األ ّمة ،وإ َّن من يقف عىل بعض ما كتبه الشّ يخ
محمد عبده يف تفاسريه ليدرك ذلك ال ُبعد االجتامعي الذي نشأ من قبيل الفهم عن
[[[
َواصوا بالصرب»
القرآن الكريم ،يقول الشيخ محمد عبده يف تفسري قوله تعاىل« :وت َ
يشق احتامله ،وال ّرضا مبا يكره يف
يتيس معها احتامل ما ّ
«والص ُرب ملكة يف ال ّنفس ّ
كل خلق ،وما أُيت ال ّناس
لق يتعلّق به ،بل يتوقّف عليه كامل ّ
الحق ،وهو ُخ ٌ
سبيل ّ
الصرب يف نفوس
الصرب أو ضعفهُّ .
كل أ ّم ٍة ض ُعف ّ
من يش ٍء مثلام أوتوا من فقد ّ
كل ق ّوة»[[[.
كل يش ٍء ،وذهبت منها ّ
أفرادها ،ضعف فيها ّ
االجتامعي هنا عند الشّ يخ محمد عبده يف تفسريه هذا يبدو واض ًحا
إ َّن ال ُبعد
ّ
متام الوضوح ،ومل ينشأ نتيجة التّأث ّر بالهيمنة الغرب ّية ،وإنّ ا انطالقًا من القرآن
الكريم الذي حملت آياتُه مقص ًدا اجتامعيًّا مهمًّ .
السابقة عن أنواع الكتب الحاوية للتّفسري
ثم يتح ّدث «ويالنت» يف مقالته ّ
قسمها إىل أنوا ٍع ع ّد ٍة بحسب آل ّية التّناول وليس آل ّيه املعالجة ،فال ّنوع
القرآ ّين ،ويُ ّ
تيبي ،الذي يعتمد عىل تناول القرآن آية آية ،وغال ًبا ما تبدأ
األ ّول هو التّفسري ّ
الت ّ
[[[ .شلتوت ،محمود :تفسري القرآن الكريم ،ص .11
[[[ .سورة العرص ،اآلية .3
[[[ .رضا ،محمد رشيد :تفسري الفاتحة وست سور من خواتيم القرآن ،ال ط ،القاهرة ،دار املنار ،1948-1947 ،ص .96
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السورة األوىل -اللهم ّإل يف التّفاسري غري
تلك التفاسري -كام يقول ويالنت -من بداية ّ
املكتملة -وتستم ّر بشكلٍ متتا ٍل حتى نهاية آخر سورة من القرآن .وش َّذ عن تلك
فس
القاعدة «التّفسري الحديث» ملؤلّفه العامل الفلسطيني محمد عزة دروزه الذي ّ
السور فيه حسب ترتيب ال ّنزول.
ّ
يختص بجز ٍء من أجزاء القرآن ،مثل تفسري الشّ يخ
التتيب ّية ما
ومن التّفاسري ّ
ّ
السور فحسب لغرض إثبات
محمد عبده لجزء ع َّم .ومنها ما ّ
يختص باختيار بعض ّ
ٍ
جديد مثل ما فعلته بنت الشّ اطئ يف «التّفسري البيا ّين للقرآن
تفسريي
منه ٍج
ٍّ
الكريم».
يختص بتناول
وال ّنوع الثاين من التّفاسري هو ما يندرج تحت ُمشْ كل القرآن ،أي ّ
ٍ
آيات مشكل ٍة من القرآن الكريم ،مثل «تأويل مشكل القرآن ،البن قتيبة ،املتوىف
 276هجرية».
املوضوعي للقرآن
ثم هناك نو ٌع ثالثٌ من التّفاسري القرآنيّة هو «التّفسري
ّ
ٍ
موضوعات أصل ّي ٍة،
الكريم» ،والذي رتِّبت فيه أقسا ٌم مه ّم ٌة من القرآن عىل أساس
بكل موضو ٍع بإيجاز ،ومن األمثلة عىل هذا ال ّنوع من
الصلة ّ
ودراسة اآليات ذات ّ
التّفسري ما عمله الشّ يخ محمود شلتوت يف تفسري األجزاء العرشة األوىل من القرآن
الكريم.
املوضوعي ومنطني من أمناط ال ّدراسات
ثم يسوي «ويالنت» بني التّفسري
ّ
اختصت بدراسة قض ّية من قضايا
القرآن ّية والفكريّة ،وهي تلك ال ّدراسات التي ّ
القرآن العقائديّة األساس ّية ،أو التي أُلّفت يف حقل الكالم أو الفقه اإلسالمي والتي
تق ِّدم استدالالتها عىل أساس ال ّنصوص القرآن ّية.
هذا ما ذكره «ويالنت» يف تقسيمه الثّال ّيث ألنواع التّفاسري يف آل ّي ٍة تناولها لل ّن ّص
القرآ ّين (التّفسري الرتتيبي بأنواعه  -مشكل القرآن  -التّفسري املوضوعي) وهو تقسيم
ٌ
مقبول من ناحية ال ّرصد العام للتّفاسري القرآن ّية ،ولكن تبدو عليه املالحظات التالية:
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أ ّو ًل :إ َّن الحدود الفاصلة بني هذا التّقسيم الثّاليث ليست حدو ًدا مانع ًة من
التّداخل بني هذه األنواع الثالثة من التّفاسري ،ففي ال ّنوع األ ّول ،وهو التّفسري
املوضوعي
كل آية من آيات القرآن الكريم ال نعدم التّناول
التتيبي الذي يدور مع ّ
ّ
ّ
يف بعض القضايا القرآن ّية ،ففي تفسري املنار -عىل سبيل املثال -وهو من التّفاسري
التتيبيّة التي تناولت القرآن الكريم آية آية ،نجد أث ًرا واض ًحا لدراسة قضيّة قرآنيّة
ّ
من خالل الوقوف عىل اآلية املثرية لها ،ففي سورة البقرة عىل سبيل املثال يُعالج
التّفسري قض ّية قرآن ّية مه ّمة ،وهي قض ّية اإلميان بالغيب من خالل الوقوف مع اآلية
َّ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ
الص َلةَ
ون َّ
ب ويقِيم
الثّالثة من سورة البقرة ،وهي قوله تعاىل الِين يؤمِنون بِالغي ِ

ْ ُ ْ ُ َ
ّ
المفس لمفهوم اإليمان بالغيب ،ورأي أستاذه
َوم َِّما َر َزق َناه ْم ُينفِقون» ،فيعرض
َ ْ َ ُ
ّ
يمان
ال
القضية ،يقول صاحب تفسري
الشيخ حممد عبده يف هذه
المنار« :و ِ
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حبِهِ ما نصه :وصاحِب هذا ِ
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كَ ،و َيأخذهُ ب ِ َي ِده ِ إِل الغايَةِ ،فإِن َم ْن
انلَّه ِج ،ل يتاج إِل إِل م ْن يَ ُد ُل ع ال َمسل ِ
ْ َ َ ْ َ ْ
َ
َ
ْ ُْ
ُ
َ
اء ال ْ َم ْ
ح ُس َ
َي ْع َتقِ ُد بأ َّن َو َر َ
ت ل يَأ ِت َعليْ َها
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ِيق
حقِ َها ،ال ُم َّت ِص ِف ب ِ َما َو َصف بِهِ نفسه
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وهذا أمثاله كثري يف بعض التّفاسري الرتتيب ّية التي تناولت ال ّن ّص القرآ ّين آية آية،
تستحق معالجاتها أثناء عمليّة التّفسري،
فاآليات تثري عد ًدا من القضايا القرآنيّة التي
ّ
املوضوعي
مام يه ّيئ تلك املعالجة أن تكون يف مضمونها لونًا من ألوان التّفسري
ّ
للقرآن الكريم.
[[[ .رضا ،محمد رشيد :تفسري القرآن الحكيم (تفسري املنار) ،ال ط ،مرص ،الهيئة املرصية العامة للكتاب ،1990 ،ج ،1ص.107
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بقسم وحده من أقسام آليات التّناول
ثان ًيا :ثم إ َّن اختصاص مشكل القرآن
ٍ
آليات القرآن الكريم فيه نظر ،فهذا القسم من املمكن أن ميثّل البذور األوىل
للتفسري املوضوعي ،فاملشكل موضوع يتعلّق بالقرآن الكريم أثاره ظاهر الفهم آلية
أو بعض اآليات القرآن ّية ،ففي تأويل مشكل القرآن البن قتيبة -عىل سبيل املثال-
كامل حول مجيء اللّفظ الواحد للمعاين املختلفة ،فمصطلح
يورد املؤلف بابًا ً
القضاء يأيت يف القرآن الكريم مبعانٍ مختلف ٍة؛ فقىض مبعنى حتم ،ومبعنى صنع،
كل معنى من هذه
ومبعنى عمل ،ثم يورد ابن قتيبة اآليات القرآن ّية ال ّدالّة عىل ّ
املعاين ،ويؤيّد كالمه مبا ورد يف الشّ عر العريب[[[.
وهذا وأمثاله إنّ ا كان الباعث عليه معالجة اللّفظة القرآن ّية معالج ًة تفسرييّ ًة،
إشكال ما يف فهم ال ّن ّص القرآ ّين عند البعض ،واضط ّرت عمليّة
ً
تلك التي مثَّلت
كل اآليات القرآن ّية التي وردت فيها
املعالجة لتصل إىل نتيج ٍة مرج ّو ٍة أن تقف عىل ّ
املوضوعي للقرآن.
اللّفظة القرآن ّية وتحديد معانيها املختلفة ،وهذا عني التّفسري
ّ
املوضوعي يدور بطبيعته حول ٍ
آيات قرآن ّي ٍة ع ّدة تتض ّمن
ثالثًا :ثم إ َّن التّفسري
ّ
موضو ًعا مع ّي ًنا ،هذا املوضوع الذي تتض ّمنه اآليات يطرح قض ّي ًة قرآن ّي ًة يُعالجها
القرآن .إذًا ،فالقضيّة التي يت ّم معالجتها مرجعيّتها القرآن الكريم وليس املفاهيم
املفس كام يقول ويالنت.
األساس ّية التي تحظى بأهم ّي ٍة ّ
خاص ٍة لدى ّ
املوضوعي ال تبدو واضح ًة متا ًما يف ذهن
راب ًعا :إ ّن الفكرة العا ّمة عن التّفسري
ّ
«راترود ويالنت» من حيث بيان املقصود بهذا التّفسري وأهدافه وغاياته وألوانه
السابقة هو أنّه «مع العقود األخرية من القرن
املختلفه ،فغاية ما ذكره عنه يف مقالته ّ
العرشين ساد عد ٌد متزاي ٌد من تفاسري القرآن التي رتّبت فيها أقسام مه ّمة من القرآن
ٍ
بكل موضو ٍع بإيجاز».
الصلة ّ
عىل أساس
موضوعات أصل ّي ٍة ،ودراسة اآليات ذات ّ
ثم قال« :إ َّن املرتكزات ال ّنظريّة لهذا ال ّنوع من التّفسري املعروف بـ «التّفسري
الصلة يف تلك التّفاسري قد تختلف
املوضوعي» والتّوضيحات ال ّنظريّة لآليات ذات ّ
[[[ .ابن قتيبة :تأويل مشكل القرآن ،ال ط ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ال ت ،ص .276
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كل من مؤل ٍّف آلخر كام سرنى الحقًا .كام أ َّن أساليب تحديد معنى آي ٍة ما
بشكلٍ ِّ ٍّ
قليل مع األساليب املتّبعة يف التّفاسري الرتتيب ّية».
يف التّفاسري املوضوع ّية تختلف ً
إ َّن غياب مفهوم هذا اللّون من التّفسري يف مقالة ويالنت مثَّل إشكال ّي ًة يف فهم
الغرض منه ،حتى عند القارئ املتلقّي لهذه املقالة ،وقد أث َّر ذلك عىل تناوله املوجز
ٍ
نظريات قرآن ّي ٍة
لهذا اللّون من التّفسري ،والذي يُعرف بأنّه البحث وراء الحصول عىل
متس جوانب الحياة الفكريّة الثّقافيّة واالجتامعيّة...
ذات محوريّ ٍة ّ
خاص ٍة مبواضيع ّ
بحثًا من زاوي ٍة قرآن ّي ٍة للخروج بنظريّ ٍة قرآن ّي ٍة بشأن تلك املواضيع»[[[.
املوضوعي حول ثالثة ٍ
أمناط متثِّل أنحاء هذا اللّون من
ويدور هذا التّفسري
ّ
تيبي الشّ امل يف شكل حقو ٍل مودع ٍة أثناء
التّفسري؛ فمنه املندرج ضمن التّفسري ّ
الت ّ
كل ٍ
كل حقلٍ من حقوله بلُ َّم ٍة
إسالمي ،ومكل ًِّل ّ
بحث
التّفسري ...ومنه املص َّدر يف ّ
ٍّ
من ٍ
آيات مرتابط ٍة ومرتبط ٍة بصميم البحث ،مام تعارفت عليه الكتب الباحثة عن
املستقل بالبحث والتّنقيب بحثًا وراء
ّ
املعارف واألخالق واآلداب والسنن ...ومنه
العثور عىل آيات تجمعها وحدات موضوع ّية ،إ َّما بصور ٍة مستوعب ٍة أو عىل قدر
الحاجة ومدى إلحاح الرضورة[[[.
ثم يذكر «ويالنت» بعد ذلك التّيارات األصل ّية يف املناهج التّفسرييّة وأبرز
شخصيّاتها ،وحتى ال تبتعد ال ّدراسة ال ّنقديّة عن دراسة راترود ويالنت يف صورتها
األوىل املنشورة يف موسوعة ليدن لل ّدراسات القرآن ّية ،فسوف تسري هذه ال ّدراسة
التتيب الذي ارتضاه «ويالنت» يف دراسته ،وستبدأ بعرض ما ذكره
ال ّنقديّة وفق ّ
كل اتّجاه من تلك االتّجاهات التّفسرييّة عىل سبيل اإلجامل ،ثم
«ويالنت» يف ّ
مناقشة ذلك وال ّر ّد عليه وبيان مواطن االضطراب والخلل.

مالمح املنهج امل ّتبع يف نقد دراسة «ويالنت»
إ ّن مالمح املنهج املتّبع يف ال ّدراسة ال ّنقديّة ميكن حرصها فيام ييل:
[[[ .معرفة ،محمد هادي ،التفسري واملفرسون يف ثوبه القشيب ،م.س ،ج ،2ص.1037
[[[ .م.ن ،ج ،2ص.1041
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تفسريي من تلك االتّجاهات التي عرضها ويالنت عىل
كل اتّجاه
أ ّو ًل :تناول ّ
ّ
السابقة.
حدة ،مع التزام ما أورده من
ٍ
ترتيب يف مقالته ّ
ثان ًيا :عرض مجمل ملا ذكره «ويالنت» حول هذا االتّجاه ،والذي ميثّل يف عمومه
وجهة نظره.
ثالثًا :مناقشة تلك اآلراء وال ّر ّد عليها.
أ ّو ًل :تفسري القرآن من منظور ال ّنزعة العقل ّية لعرص التنوير:
هذا هو االت ّجاه األ ّول من اتّجاهات التّفسري التي أوردها «راترود ويالنت»
تحت قوله :التّ ّيارات األصل ّية يف املناهج التّفسرييّة وأبرز شخص ّياتها ،ويذكر ويالنت
السيد أحمد خان الهندي (ت 1898م) ومحمد عبده املرصي
يف هذا االتّجاه أ َّن ّ
(ت 1905م) إميانًا منهام بفلسفة عرص التنوير قد صنعا مقارب ًة بني ال ّن ّص القرآ ّين
ومنجزات الحضارة األوروب ّية يف العرص الحديث ،وقامت هذه املقاربة يف األساس
عىل ال ّنزعة العقل ّية يف تفسري القرآن الكريم ،أي إ َّن ال ّنزعة العقل ّية يف محاولة فهم
ال ّن ّص القرآين وتفسريه قامت يف األساس تلبية لفلسفة عرص التّنوير ولصنع مقارب ٍة
خاصة املنجز األورويب.
بني ال ّن ّص القرآ ّين واملنجز الحضاري الحديثّ ،
السيد أحمد خان إىل القول بهذا االت ّجاه
السبب الذي دفع ّ
ثم ذكر «ويالنت» أ َّن ّ
يتمثّل يف أمرين؛ األ ّول :تجربة الثّورة الهنديّة املريرة التي دفعته إىل القول إنّه ال
السلمي والتّعاون بني مسلمي الهند
يوجد يف ال ّدين اإلسالمي ما يحول دون التّعايش ّ
فهم
واإلنجليز .والثّاين :تأث ّره باملفكّرين اإلنجليز املقيمني يف الهند ،الذي جعله يتب ّنى ً
أي ٍ
تناقض
حديثًا عن الطبيعة والعامل ،والذي دعاه للعمل عىل إثبات عدم وجود ّ
بني العلوم الطبيع ّية الحديثة وكتاب املسلمني املق ّدس .فالقرآن ال يتعارض مع العلم
املفسين طريقًا خاطئًا يف مناهجهم التّفسرييّة.
الحديث ،ومنشأ التّعارض هو سلوك ّ
ثم الذي دفع «ويالنت» إىل القول بدخول محمد عبده ضمن االتّجاه العقالين
يف تفسري القرآن الكريم هو قوله« :إنّه الستيعاب ما يريده الله من هدايته للبرش
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يجب تفسري ال ّن ّص القرآ ّين وفقًا للمعنى الذي كان يفهمه معارصو ال ّرسول أي
املفسين تنقية تلك اإلرسائليات املتناقضة مع
أوائل مخاطبي الوحي ،وأنّه عىل ّ
العقل والوحي وتنقيحها»[[[.
ثم يُدخل «ويالنت» ضمن اتّجاهات التّفسري العقال ّين تفسري محمد أيب زيد
املرصي ،والذي صدر تحت عنوان «الهداية والعرفان يف تفسري القرآن بالقرآن»
بحسب ما قاله ويالنت -والذي بذل فيه قصارى جهده يك يو ّجه معجزات األنبياءكافّة والحوادث ما فوق الطبيعة معهم ،والتي ورد ذكرها يف القرآن بشكلٍ
طبيعي.
ٍّ
يختص بالتّفسري
وميكن تحديد مالمح االضطراب يف آراء «راترود ويالنت» فيام
ّ
يل فيام ييل:
العق ّ
 :1اضطراب يف ال ّتفرقة بني ال ّتفسري العقيل وال ّتفسري االجتهادي وال ّتفسري
بالرأي :إ َّن مثة اضطرابًا يف ذهن «ويالنت» بني ثالثة أنواع من مناهج تفسري للقرآن
الكريم هي :التّفسري العقيل ،والتّفسري االجتهادي ،والتّفسري بالرأي ،حيث يُص ِّدر
كالمه عند حديثه عن منهج التّفسري العقيل بقوله« :تفسري القرآن من منظور
ال ّنزعة العقل ّية» ،ما يوحي أنّه س ُيقرص كالمه عىل االتّجاه العقيل يف التّفسري الذي
ميكن أن ميثّله املنجز التّفسريي للسيد أحمد خان الهندي ،وبعض من منجز الشّ يخ
اإلمام محمد عبده.
ثم يبدو أنّه يقرتب كث ًريا من اتّجاه التّفسري بال ّرأي الذي يُراعي فيه صاحبه
القرائن العقل ّية وال ّنقل ّية عند حديثه عن منهج محمد عبده يف تناول ال ّن ّص القرآ ّين
تناولً تفسرييًّا ،حيث يقول« :لقد انعكست أبرز معامل رؤية عبده التّفسرييّة بشكلٍ
ل يف تفسريه متع ّدد األجزاء املعروف باسم تفسري املنار ،والذي تح ّول إىل معيا ٍر
َج ِّ ٍّ
استند إليه كث ٌري من املؤلّفني بعده إىل جانب التّفاسري الكالسيك ّية».
االجتهادي الذي يستند إىل رأي صاحبه فقط ،واضحة
ثم تبدو مالمح التّفسري
ّ
[[[ .انظر :ويالنت ،راترود :تفسري القرآن يف مطلع العرص الحديث واملعارص ،مقالة منشورة يف موسوعة ليدن للدراسات
القرآنية ،وقد وصلتني مرتجمة إىل العربية؛ لذا سأكتفي بأن أضع النص املقتبس منها بني عالمتي تنصيص دون اإلشارة إىل
توثيقها يف نصها اإلنجليزي فليس بني يدي.
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يل،
عند حديث «ويالنت» عن الشّ خصيّة الثّالثة التي مثَّلت عنده التّفسري العق ّ
وهو الكاتب املرصي محمد أبو زيد ،حيث يقول« :ويبدو أ َّن ما دعا معاريض محمد
أبو زيد لالستياء منه يعود لنظرياته أكرث من منهج ّيته ،فقد كان يسعى لرتويج
ّ
يستدل بأنّه استنا ًدا ألصول
منهجه بتطبيق نظريّاته بطريق ٍة انتقائ ّي ٍة متا ًما ،لقد كان
الفقه اإلسالمي التقليديّة يعترب االجتهاد الواسع جائ ًزا».
ومعلوم الفروق ال ّدقيقة بني هذه املناهج الثالثة يف التّفسري (التّفسري بالرأي
االجتهادي أحد هذه
 التّفسري العقيل  -التّفسري االجتهادي) إن اعتربنا التّفسريّ
املناهج ،ونقصد به ذلك الذي يلتزم فيه صاحبه بالقرائن ال ّنقل ّية والعقل ّية ،وليس
االجتهاد املنفلت من هذه القرآئن ،والذي يدخل عند بعضهم ما يس ّمى بالتّفسري
اإللحادي[[[.
املفس عىل التّفسري ،وذلك عىل أساس الذّوق
«فالتّفاسري بالرأي تُق َّدم شخصيّة ّ
وال ّنظر الشّ خيص دون مراعاة القرآئن ال ّنقل ّية والعقل ّية ،أ َّما بال ّنسبة إىل التّفسري
املفس يأخذ باالعتبار القرائن ال ّنقل ّية والعقل ّية يف التّفسري ،وكذلك
العقيل ،فإ َّن ّ
بال ّنسبة إىل التّفسري االجتهادي ،حيث اتّضح أ َّن االجتهاد عىل نوعني؛ األ ّول :هو
االستنباط دون مراجعة القرائن العقليّة وال ّنقليّة ،وهو ما يعترب نو ًعا من التّفسري
الصحيح واملعترب ،وهو الذي يأخذ باالعتبار القرائن
بالرأي .والثاين :هو االجتهاد ّ
ال ّنقل ّية والعقل ّية ،وهذا التّفسري ال يعترب من التّفسري بالرأي»[[[.
ويف هذا السياق نفسه ،يف ّرق محمد نوري يف دراسته التي بعنوان« :االتّجاهات
العا ّمة يف تفسري القرآن» بني األنواع الثالثة من التّفسري (التّفسري بالرأي  -التّفسري
العقيل  -التّفسري االجتهادي) حيث يقول« :التّفسري بال ّرأي :واملقصود به هنا
أن يعتمد اإلنسان يف تفسري اآليات القرآن ّية عىل رأيه املج ّرد من خالل قناعاته
الشّ خص ّية املسبقة فيو ّجه أو يؤ ّول اآليات القرآن ّية مبا ينسجم معها .وقد تض ّمنت
[[[ .انظر :الذهبي ،محمد حسن ،التفسري واملفرسون ،م.س ،ج ،2ص.283
[[[ .انظر :أصفهاين ،محمد عيل رضايئ :مناهج التفسري واتجاهاته (دراسة مقارنة يف مناهج تفسري القرآن) ،ط ،3بريوت ،مركز
الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي ،2011 ،ص .151
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ال ّنصوص الكثرية ال ّنهي عن هذا التّفسري والتّحذير منه .ونالحظ أن كث ًريا من
املفسين وقعوا يف هذا املأزق حيث أقحموا قناعاتهم املسبقة يف تفسري اآليات
ّ
يفس اآلية مبا
وح ّملوا اآليات الكرمية آراءهم
ّ
الخاصة وتو ّجهاتهم؛ فاملعتز ّيل ّ
ينسجم مع منهجه االعتزايل ،واألشعري كذلك ،والفيلسوف يج ّر اآليات إىل دعم
آرائه الفلسفيّة ،والعرفاء واملتص ّوفة ح َّولوا القرآن إىل رمو ٍز وإشار ٍ
ات وفق أذواقهم،
وهكذا .ومن أمثلة التّفاسري اإلشاريّة :تفسري ابن عريب ،تأليف محيي الدين بن
عريب  -تفسري التّسرتي تأليف سهل بن عبد الله التّسرتي .وقد يطلق التّفسري بالرأي
كل ٍ
واجتهادي لتفسري اآليات القرآنيّة
يل
يف كلامت بعض العلامء عىل ِّ
ٍّ
جهد عق ٍّ
املنهجي عنه الذي أرشنا إليه ،وهو يقوم عىل ال ّنظر يف
وهو غري التّفسري بالرأي
ّ
القرآن واستنطاق اآلية الكرمية ومالحظة اآليات األخرى املرتبطة بها مع ال ّرجوع إىل
ال ّنصوص الواردة يف املقام ،ويُس ّمى هذا التّفسري بالتّفسري االجتهادي[[[».
أ َّما الدكتور خالد عبد الرحمن العك يف كتابه «أصول التفسري وقواعده» فيعترب
يل هو نفسه التّفسري بال ّرأي ،حيث يقول« :وللعلامء تسمية للتفسري
التّفسري العق ّ
يل هي التّفسري بال ّرأي ،ويطلق ال ّرأي يف اللّغة عىل :االعتقاد والعقل والتّدبّر،
العق ّ
كام يطلق ال ّرأي يف االصطالح عىل االجتهاد ،ومنه أطلق عىل أهل الفقه أصحاب
الرأي ،وعىل ما تقدم فإ َّن التّفسري بالرأي هو التّفسري بالعقل واالجتهاد[[[».
ولك ّنه يأيت بعد ذلك ويضع ضابطًا للتفسري بالرأي مام يق ِّربه يف رأيه إىل التقسيم
السابق ،حيث يقول« :الرأي قسامن :قس ٌم جا ٍر عىل موافقة كالم العرب
الثاليث ّ
ومناحيهم يف القول ،مع موافقة الكتاب والسنة ،ومراعاة لسائر رشوط التّفسري،
فهذا القسم جائز ال ّ
شك فيه ،وعليه يُحمل كالم املجيزين للتّفسري بالرأي .وقسم
الشع ّية وال مستوف ًيا لرشوط
غري جا ٍر عىل قوانني العرب ّية ،ولكن ليس موافقًا لألدلّة ّ
التّفسري ،وهذا هو مورد ال ّنهي ومح ّط الذّم[[[».
[[[ .انظر :املكاصييص ،محمد نوري محمد :االتجاهات العامة يف تفسري القرآن ،كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية ،جامعة بابل2018 ،
(دراسة منشورة عىل املوقع اإللكرتوين للجامعة تحت هذا الرابطhttp://www.uobabylon.edu.iq/UOBCOLEGES/ :
71694=lcid&3=depid&10=lecture_view.aspx?fid
[[[ .انظر :العك ،خالد عبد الرحمن :أصول التفسري وقواعده ،ط ،2بريوت ،دار النفائس ،بريوت 1406 ،هجرية ،ص .167
[[[ .انظر :العك ،خالد عبد الرحمن :أصول التفسري وقواعده ،ط ،2بريوت ،دار النفائس ،بريوت 1406 ،هجرية ،ص .171
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واملقصود مبوافقة كالم العرب ومناحيهم يف القول ومرعاة رشائط التّفسري تلك
املفس الذي يسلك مسلك ال ّنزعة
القرائن ال ّنقليّة والعقليّة التي ينبغي أن يلتزم بها ّ
العقليّة يف التّفسري ،وقد ح ّددها ال ّدكتور الذّهبي يف كتابه «التفسري واملفرسون»
املفس
حيث يقول« :فالتّفسري بالرأي عبارة عن تفسري القرآن باالجتهاد بعد معرفة ّ
لكالم العرب ومناحيهم للقول ،ومعرفته لأللفاظ العربيّة ووجوه داللتها ،واستعانته
يف ذلك بالشعر الجاهيل ،ووقوفه عىل أسباب ال ّنزول ،ومعرفته بال ّناسخ واملنسوخ
املفس[[[».
من آيات القرآن الكريم ،وغري ذلك من األدوات التي يحتاج إليها ّ
يل ال ينحرص بالتّفسري االجتهادي ،بل إ َّن مفردة
إ ّن التّفسري العقال ّين أو التّعق ّ
العقل يف املسائل التّفسرييّة تستعمل يف معنيني؛ األ ّول العقل الربها ّين الذي يعمد
إىل تفسري القرآن من خالل توظيف الرباهني العقل ّية ...والثّاين :العقل الذي هو عبارة
عن الق ّوة املدركة وق ّوة الفكر التي تدخل يف مختلف أساليب العمل ّية التّفسرييّة،
حيث يت ّم توظيف العقل للتدبّر وفهم اآليات وقرائنها والجمع بينها واالستنباط
منها واالجتهاد فيها ،وال ّنوع األخري هو الذي يس ّمى بالتفسري االجتهادي»[[[.
 :2الخلل يف تحديد بداية اتّجاه ال ّنزعة العقل ّية يف تفسري القرآن الكريم:

ذكر ويالنت يف بداية حديثه عن هذا االت ّجاه التّفسريي ما يوحي أنّه بدأ
مبحاولتي السيد أحمد خان الهندي (ت 1898م) والشيخ محمد عبده املرصي
(ت 1905م) فقد ق ّدما باكورة مه ّمة -عىل حد تعبري ويالنت -يف تجديد األساليب
أساسا عىل ال ّنزعة
التّفسرييّة التي كانت متداول ًة لقرون ،حيث اتَّخذا مقارب ًة تقوم ً
العقل ّية لتفسري القرآن.
والوقوف بهذا االتّجاه التفسريي القائم عىل ال ّنزعة العقل ّية يف فهم القرآن عند
هاتني املحاولتني فيه خطأ كبري ،إذ إ َّن «لهذا ال ّنوع من التّفسري جذو ًرا تعود أللف
سنة ،حيث بدأه الشيخ الطويس (ت  460هجرية) والطربيس (م 548 :ه)[[[.
[[[ .انظر :الذهبي ،محمد حسن ،التفسري واملفرسون ،م.س ،ج ،1ص.183
[[[ .انظر :أصفهاين ،محمد عيل رضايئ :جولة يف دائرة معارف ليدن القرآنية ،مجلة دراسات استرشاقية ،العدد األول ،صيف
 ،2014ص .219
[[[ .انظر :أصفهاين ،محمد عيل رضايئ :جولة يف دائرة معارف ليدن القرآنية ،مجلة دراسات استرشاقية ،العدد األول ،صيف
299

ويس ّمى هذا ال ّنوع من التّفسري عند الشيخ محمد هادي معرفة بالتّفسري
االجتهادي ،حيث يقول« :وهذه التّفاسري االجتهاديّة الجامعة من أقدم أنواع التّفسري
بعد التّفسري باملأثور ،وتشمل الكالم يف جوانب مختلفة من التفسري لغة وأدبًا وفق ًها
وكال ًما ،حسب تن ّوع العلوم واملعارف التي كانت دارجة ذلك العهد ،نعم كان قد يغلب
يتخصص فيه صاحب التّفسري ،من
خصص الذي كان ّ
عىل بعض هذه التّفاسري لون التّ ّ
أدب أو فقه أو كالم ،غري أ َّن ذلك مل يكد يخرج بالتّفسري عن كونه من التّفسري
براعة يف ٍ
االجتهادي الجامع ،وليس من طابع ذي لون واحد»[[[.
ثم يعرض الشيخ محمد هادي معرفة ملثالني من هذا ال ّنوع من التفسري هام:
التبيان يف تفسري القرآن أليب جعفر الطويس (ت  460هجرية) ،ومجمع البيان يف
تفسري القرآن أليب عيل الطربيس (ت  548هجرية)[[[.
فسريي القائم عىل العقل تحتاج إىل
ويف الحقيقة ،إ ّن مسألة جذور االتّجاه التّ
ّ
السابقة ،وميكن
مزيد توضي ٍح ودراس ٍة لل ّر ّد عىل ما ق ّرره «راترود ويالنت» يف مقالته ّ
تلخيص ذلك فيام ييل:
فسريي القائم عىل العقل إىل املعتزلة،
لقد ر َّد البعض جذور هذا االتّجاه التّّ
وقد اشتمل منهجهم يف ذلك عىل خطوتني:
«أ ّما األوىل فقصدوا بها تطهري الفكر ،ورضورة تج ّرده عن األلفة والعادة وعن
الصواب
مختلف األهواء بال ّنسبة ّ
لكل من أراد أن يصدر أحكا ًما يتو ّخى فيها ّ
للحق ،ويف هذا هدم لنظريّة التّقليد.
واإلخالص ّ
تحكيم مطلقًا ،فقد آمن املعتزلة بالعقل ورفعوا شأنه
أ َّما الثّانية فتحكيم العقل
ً
ون ّوهوا به ّأيا تنوي ٍه ،وصدعوا مببادئه ،وقالوا ُخلق العقل ليعرف ،وهو قاد ٌر عىل
 .2014ص .219
[[[ .انظر :معرفة ،محمد هادي ،التفسري واملفرسون يف ثوبه القشيب ،م.س ،ج ،2ص.849
[[[ .انظر :م.ن ،ص 849وص.856
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كل يش ٍء،
كل يشء؛ املنظور وغري املنظور ،وجعلوه الحكم الذي يحكم يف ِّ
أن يعرف ّ
كل ظلمة»[[[.
وال ّنور الذي يجيل ّ
يل هو الغالب يف القرون األوىل -وهو أمر
وبهذا نجد أنّه إذا كان االتّجاه ال ّنق ّ
طبيعي -فإ ّن االت ّجاه العقيل مل يتأ ّخر كث ًريا عن ذلك ،وهو وإن ُوجدت بذوره منذ
القرن األ ّول ّإل أنّه مل يط َغ عىل مسار البحث يف التّفسري إال عند ظهور الفرق اإلسالميّة
وخاصة عند بزوغ االتّجاه املعتزيل يف التفسري»[[[.
والنحل واألهواء املذهب ّية،
ّ
ونجد من املسترشقني أنفسهم -وهو جولدزيهر -من ير ّد أصول هذا االت ّجاه
يل يف التّفسري إىل مجاهد بن جرب امليك (املتوىف حوايل  104هجرية) ،وهو قول
العق ّ
مردود عليه ،حيث يقول يف كتابه «مذاهب التفسري اإلسالمي»« :وليست هذه
بحالة مفردة يواجهنا فيها مجاهد ترجامنًا لتفسري القرآن باملعقول ،فقد سبق أن
أرشنا إىل أنّه ذكر عند الطربي الذي يرفضه مع ذلك أحيانًا ،يف سياق مثل هذه
الوجوه من التّفسري ،وهو يبدي عن ميله إىل التّفسري بالرأي أيضً ا يف تفسري اآلية
مثل»[[[.
 65من سورة البقرة ً
وهذا القول مردود عليه -كام بي َّنا من قبل -فإذا كان مجاهد قد ُعرف
بنزع ٍة عقليّ ٍة محدود ٍة مل تتجاوز التأويل يف إطار ما ُعرف فيام بعد باملجاز،
ويعترب مصطلح «املثل» من أكرث املصطلحات املجازيّة ورو ًدا يف القرآن الكريم،
أساسا
فإنّنا ال نتّفق مع جولدزيهر الذي أراد أن يجعل من تأويالت مجاهد ً
وأصل للمنحى االعتزايل يف التّفسري حتى ليع ّده رائ ًدا لهم يف مسائل كثري ٍة يف
ً
التأويل .فمجاهد ،مثله مثل بعض التابعني كقتادة والسدي أكرثوا من تناول
مصطلح «املثل» يف تفسرياتهم ومل يتجاوزوا بها حدود التأويل املقبول»[[[.
[[[ .انظر :الرومي ،فهد بن عبد الرحمن بن سليامن :منهج املدرسة العقلية الحديثة يف التفسري ،ط1403 ،2ه،ج ،1ص.53
[[[ .انظر :عزوزي ،حسن :تفسري النص القرآين بني النقل والعقل ،مجلة دعوة الحق ،العدد  335محرم-صفر /1419مايو-يونيو
.)1998
[[[ .انظر :جولدتسهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ترجمة :د .عبد الحليم النجار ،ال ط ،مرص ،مكتبة الخانجي مبرص ،ومكتبة
املثنى ببغداد 1374 ،هجرية ،ص .129
[[[ .انظر :عزوزي ،حسن ،تفسري النص القرآين بني النقل والعقل ،م.س ،ص .3
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ال أريد أن أطيل يف مناقشة هذه القضيّة أكرث من ذلك ،فغاية األمر أ ّن لهذا االت ّجاه
التّفسريي الذي يعتمد عىل ال ّنزعة العقل ّية يف التّفسري جذو ًرا يف تراثنا العريب،
تتخطّى بكثري مج ّرد قرصه عىل بعض محاوالت املدرسة العقل ّية الحديثة يف التّفسري.
 :3ال ُبعد االجتامعي يف تفسري محمد عبده :إ ّن تفسري محمد عبده (ت )1905
صح التّعبري -بل فيه إشاراتٌ
مل يكن ً
خالصا لل ّنزعة العقل ّية يف تفسري القرآن -إن ّ
اجتامعيّ ٌة مه ّم ٌة ،األمر الذي حدا بالشّ يخ محمد هادي معرفة أن يُدخل اتّجاهه يف
االجتامعي ،حيث يقول« :قد رسم محمد عبده يف تفسريه
التّفسري تحت اللّون األديب
ّ
منه ًجا تربويًا لأل ّمة اإلسالم ّية ،يبعث مقوماتها ويثري أمجادها ،وينادي بآداب القرآن
من الشّ جاعة والكرامة والحفاظ ،قد حارب جمود الفقهاء وتقليدهم...ومن خصائص
هذا التّفسري العناية مبشاكل املسلمني الحارضة ،والتّو ّجه إىل معالجة أسباب تأ ّخر
قوي ،وعودة األ ّمة إىل ثورة حقيق ّي ٍة قرآن ّي ٍة
املجتمع اإلسالمي ،وإىل إمكان بناء مجتمع ّ
عىل أوضاعها املتخلّفة ،ومواجهة الحياة مواجه ًة علم ّي ًة صحيح ًة ،والعناية التّا ّمة إىل
األخذ بأسباب الحضارة اإلسالم ّية من جديد ،ومواجهة أعدائها ،ور ّد الغزوات الفكريّة
االستعامريّة ،التي شُ َّنت عىل اإلسالم عقيد ًة وتاري ًخا وحضار ًة ورجالً  ،ومناقشتها
باألدلّة العلم ّية والوقائع التاريخ ّية ،وتفنيدها وإثبات بطالنها من ذاتها»[[[.
وكذلك فعل الدكتور الذهبي يف كتابه «التفسري واملفرسون» فقد أدخل الوجهة
االجتامعي للتفسري يف
التّفسرييّة للشيخ محمد عبده تحت ما سامه «اللّون األديب
ّ
عرصنا الحارض» ،حيث يقول« :وإذا كان هذا اللون األديب االجتامعي يعترب يف نظرنا
مفسي هذا العرص الحديث،
ً
عمل جدي ًدا يف التفسري ،وابتكا ًرا يرجع فضله إىل ّ
فإنّنا نستطيع أن نقول بحق :إ َّن الفضل يف هذا اللّون التّفسريي يرجع إىل مدرسة
األستاذ اإلمام الشيخ محمد عبده للتفسري .هذه املدرسة التي قام زعيمها -ورجالها
من بعده -مبجهو ٍد كبريٍ يف تفسري كتاب الله تعاىل ،وهداية ال ّناس إىل ما فيه من
خري الدنيا واآلخرة»[[[.
[[[ .انظر :معرفة ،التفسري واملفرسون يف ثوبه القشيب ،م.س ،ج ،2ص.1012
[[[ .انظر :الذهبي ،محمد حسن ،التفسري واملفرسون ،م.س ،ج ،2ص.401
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إ ّن حمل محاولة الشيخ محمد عبده يف تفسري القرآن الكريم كامل ًة عىل االت ّجاه
العقيل يف التّفسري فيه إهدار لجوانب أخرى حملها هذا التّفسري بني ط ّياته ،بل أكرث
من ذلك قصدها مؤلّفه قص ًدا.
 :4الخطأ يف نسبة كتاب «الهداية والعرفان يف تفسري القرآن بالقرآن»إىل مدرسة
ال ّنزعة العقلية يف ال ّتفسري:
يقول «راترود ويالنت» يف مقالته موطن ال ّدراسة (تفسري القرآن يف مطلع العرص
الحديث واملعارص) :ميكن جعل الكاتب املرصي محمد أبو زيد [يعني أبو زيد
الدمنهوري] يف عداد ممثّيل التّفسري العقيل ،والذي كان يستلهم من منط نزع ٍة
عا ّم ٍة لعرص التّنوير األورويب ،وقد أثار تفسريه «الهداية والعرفان يف تفسري القرآن
بالقرآن» الذي طبع يف العام  1930م كث ًريا من الجدل ،ليصار إىل منعه من التداول
من قبل الحكومة ،نتيجة لتح ّركات جامعة األزهر».
لقد نسب الدكتور محمد عيل رضايئ إصفهاين هذا الكتاب (الهداية والعرفان
إىل تفسري القرآن بالقرآن) إىل السيد أحمد خان الهندي[[[ ،وخطَّأ «ويالنت» يف
نسبته الكتاب ملحمد أبو زيد املرصي ،ولكن مل يق ّدم أدلّ ًة عىل ذلك.
وإدخال هذا الكتاب (الهداية والعرفان إىل تفسري القرآن بالقرآن) إىل دائرة
التّفسري العقيل الذي يلتزم فيه صاحبه بالقرائن ال ّنقليّة والعقليّة فيه خطأ كبري،
ودليل عىل اضطراب اتّجاهات التّفسري املختلفة يف عقل ّية «راترود ويالنت»،
ٌ
وقد أدخل الدكتور الذهبي هذا الكتاب تحت اللّون اإللحادي للتفسري يف عرصنا
الحارض ،وإن مل يذكر اسم صاحبه ،وذلك حسب منهجه يف ال ّر ّد عىل أصحاب هذا
رجل نكس عىل رأسه ،فط ّوعت
االتّجاه ،حيث يقول« :ووجدنا غري هؤالء جمي ًعا ً
له نفسه أن يخوض يف تفسري كتاب الله عىل ما به من غواية وعامية ،وأخ ًريا طلع
بكتاب مخترص يف تفسري القرآن الكريم ،تفس ًريا جمع فيه الكثري من
عىل الناس
ٍ
[[[ .انظر :أصفهاين ،جولة يف دائرة معارف ليدن القرآنية ،م.س ،ص .219
303

وساوسه وأوهامه ،ثم س ّول له الغرور أن يس ّميه (الهداية والعرفان يف تفسري القرآن
بالقرآن)[[[.
ثم يقول الدكتور الذهبي« :أحدث هذا التفسري -يعني الهداية والعرفان -ض ّج ًة
العلمي ،وقام رجال األزهر وقعدوا من أجله ،ثم ألِّفت لجنة من
كربى يف املحيط
ّ
بعض العلامء لتنظر يف هذا الكتاب ،ثم لتحكم عليه مبا ترى فيه ،ثم رفعت اللّجن ُة
تقريرها لشيخ األزهر إذ ذاك ،وفيه تفنيد آلراء الرجل وحكم عليه بأنه «أفاك
خ َّراص اشتهى أن يُعرف فلم ي َر وسيل ًة أهون عليه وأوىف بغرضه من اإللحاد يف
الدين بتحريف كالم الله عن مواضعه ،ليستفز الكثري من ال ّناس إىل الحديث يف
شأنه وترديد سريته»[[[..
ثم يعرض لنا الدكتور الذهبي ألوانًا من هذا التّفسري الذي ق ّدمه صاحبه تحت
كل البعد
ما أسامه الهداية والعرفان ،لتؤكد لنا تلك األمثلة أ َّن هذا التّفسري بعي ٌد ّ

عن منهج املدرسة العقل ّية يف التّفسري.

ثان ًيا :ما يدعى بال ّتفسري العلمي للقرآن:
منهج من مناهج تفسري القرآن الكريم ،التي يرى «ويالنت»
التّفسري
العلمي للقرآن ٌ
ّ
أنها أطلَّت برأسها بق ّو ٍة يف مطلع العرص الحديث واملعارص ،وإن كان يق ّرر أ َّن مث ّة
إشارات يف املايض تُشري إىل هذا االتّجاه التّفسريي كام عند الفخر الرازي.
فسريي
ويرى «ويالنت» أ َّن الفرض ّية الكربى التي انطلق منها هذا االتّجاه التّ
ّ
توصلت إليه العلوم الطبيعيّة الحديثة ورد ذكره يف
حديثًا تتمثّل يف «أ َّن كافّة ما ّ
فسريي هو إثبات أ َّن
القرآن» ،وأ َّن الهدف الذي يتغ ّياه القائلون بهذا االت ّجاه التّ
ّ
القرآن سبق علامء الغرب بقرون ع ّدة؛ ألنّه يشري إىل أمو ٍر مل يكتشفها علامء الغرب
إلّ يف العرص الحديث.
[[[ .انظر :الذهبي ،محمد حسن ،التفسري واملفرسون ،م.س ،ج ،2ص.390
[[[ .انظر :م .ن.
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السعي الكتشاف العلوم
ثم إ َّن تفاسري محمد عبده املرصي مل تكن بعيد ًة عن ّ
السعي عن هدف املدافعني عن هذا
الحديثة يف القرآن ،وإن اختلف هدفه يف ّ
يبي لق ّرائه بأ َّن آيات القرآن ال تتعارض مع
االتّجاه التّفسريي ،فهو يتو ّخى أن ِّ
حقيقة املعايري العلم ّية الحديثة.
ثم يق ّدم ويالنت يف مقالته هذه «تفسري القرآن يف مطلع العرص الحديث
العلمي للقرآن الكريم من أمثال
واملعارص» قامئ ًة ببعض َمن مثّلو اتّجاه التّفسري
ّ
محمد بن أحمد بن اإلسكندراين يف مؤلَّفه «كشف األرسار النوران ّية القرآن ّية فيام
السامويّة واألرض ّية والحيوانات وال ّنبات والجواهر املعدن ّية»،
يتعلّق باألجرام ّ
والشّ يخ الطنطاوي الجوهري يف كتابه «الجواهر يف تفسري القرآن الكريم» ،وعبد
العزيز إسامعيل يف كتابه «اإلسالم والطب والحديث» ،وحنفي أحمد يف كتابه
«معجزة القرآن يف وصف الكائنات» وعبد الرازق نوفل يف مؤلفه «القرآن والعلم
الحديث».
هذه مجمل آراء ويالنت التي عرضها تعليقًا عىل ات ّجاه التّفسري العلمي للقرآن
الكريم ،وميكن مناقشتها وال ّر ّد عليها فيام ييل:
 -1الخلط بني ال ّتفسري العلمي واإلعجاز العلمي للقرآن:
واضح متام الوضوح فيام كتبه «ويالنت» يف هذا املقام؛ إذ يقول« :بينام
هذا أم ٌر ٌ
العلمي سبق علامء الغرب بقرون ع ّدة؛ ألنّه يشري
يسعى املدافعون عن التّفسري
ّ
ألمو ٍر مل يكتشفها علامء الغرب إلّ يف العرص الحديث» .وهذا –يف الحقيقة -من
العلمي يف القرآن ،وليس التفسري العلمي ،ومث ّة فروق بني األمرين
مقاصد اإلعجاز
ّ
العلمي كشف عن
تتّضح من خالل ما أورده العلامء من فروقٍ بينهام« ،فالتّفسري
ّ
العلمي ،فهو إخبار القرآن الكريم
معاين اآلية ومراد الله -تعاىل -منها ،أ َّما اإلعجاز
ّ
أو الس ّنة ال ّنبويّة بحقيق ٍة علم ّي ٍة أثبتها العلم أخ ًريا ،وثبت عدم إدراكها بالوسائل
البرشيّة يف زمن الرسول.»[[[
[[[ .انظر :الوعالن ،عبد املجيد بن محمد :اآليات الكونية دراسة عقدية رسالة :مقدمة لنيل درجة املاجستري ،قسم العقيدة
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العلمي واإلعجاز
وقريب من ذلك بشأن هذه التّفرقة ال ّدقيقة بني التّفسري
ّ
العلمي ما ذكرته «موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة ،والتي جاء فيها:
ّ
كشف عن
«والفرق بني التفسري العلمي واإلعجاز العلمي هو أ َّن التفسري العلمي ٌ
معاين اآلية أو الحديث ،يف ضوء ما تر ّجحت ص ّحته من حقائق العلوم الكون ّية ،أ َّما
الس ّنة ال ّنبويّة بحقيقة أثبتها العلم
اإلعجاز العلمي فهو إخبار القرآن الكريم أو ّ
[[[
جريبي أخ ًريا وثبت عدم إدراكها بالوسائل البرشيّة يف زمن ال ّرسول. »
التّ
ّ
أصلوا ملناهج
وتتّضح تلك التّفرقة أكرث يف تلك التّعريفات التي أوردها َم ْن َّ
واملفسون» يف
التّفسري يف العرص الحديث ،فيقول ال ّدكتور الذّهبي يف كتابه «التّفسري
ّ
العلمي التّفسري الذي يُ َحكِّم االصطالحات
العلمي« :نريد بالتّفسري
تعريف التّفسري
ّ
ّ
العلميّة يف عبارات القرآن ،ويجتهد يف استخراج مختلف العلوم واآلراء الفلسفيّة
منها»[[[.
ٍ
تعريف
ولعل فيام ذكره ال ّدكتور أمني الخويل يف كتابه «مناهج التّجديد» من
ّ
خاصة وأ َّن د .الخويل
الصحيحّ ،
للتفسري العلمي ،يضع هذا املصطلح يف موضعه ّ
صاحب مدرسة لها منهج يف تفسري القرآن الكريم ،حيث يقول« :هو التّفسري الذي
يُحكِّم االصطالحات العلميّة يف عبارة القرآن ،ويجتهد يف استخراج مختلف العلوم
واآلراء الفلسف ّية منها»[[[.
العلمي يف
العلمي واإلعجاز
كل ما سبق يؤكّد عمل ّية الخلط بني التّفسري
إ َّن ّ
ّ
ّ
ذهن ويالنت ،حيث يسوقهام يف املساق نفسه ،بل ويبني عليهام أحكا ًما يف حديثه.
العلمي للقرآن الكريم:
-2اضطراب يف فهم الهدف من ال ّتفسري
ّ
السابقة -مح ّد ًدا الهدف الذي يسعى إليه
قال «راترود ويالنت» يف مقالته ّ
واملذاهب املعارصة ،كلية أصول الدين ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية – الرياض ،إرشاف :عبد الكريم بن محمد
الحميدي ،األستاذ املشارك العام الجامعي 1432 :هـ  1433 /هـ.
[[[ .انظر :النابليس ،محمد راتب :موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة ،دار املكتبي للطباعة والنرش والتوزيع.1:14 ،
[[[ .انظر :الذهبي ،محمد حسني :التفسري واملفرسون ،م.س ،ج ،2ص.474
[[[ .انظر :الخويل ،أمني :مناهج التجديد يف النحو والبالغة والتفسري واألدب ،مكتبة األرسة2003 ،م ،ص .217
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العلمي -وهو يتمثّل يف وجهة نظره يف «إثبات أ َّن القرآن
املدافعون عن التّفسري
ّ
سبق علامء الغرب بقرون ع ّدة؛ ألنّه يشري إىل أمو ٍر مل يكتشفها علامء الغرب ّإل يف
العرص الحديث».
لعل ما أورده هنا ال ميثّل إلّ نقط ًة بسيط ًة
وهذا كال ٌم عا ٍر عن الصحة متا ًما ،أو َّ
ولعل دراسة جذور
فسرييّ ،
من الهدف األسمى الذي نشأ من أجله هذا االتّجاه التّ
ّ
العلمي يف تراثنا العريب تؤكّد ذلك ،والتي يربطها الدكتور «محمد عيل
التّفسري
ّ
التجمة حيث يقول« :وقد أفضت عمل ّية ترجمة بعض أفكار غري
رضايئ» بعمل ّية ّ
املسلمني يف مجال مختلف العلوم ونقلها إىل البالد اإلسالم ّية مرتامية األطراف إىل
حصول ما يبدو تعارضً ا بني ظاهر بعض آيات القرآن والعلوم الحديثة .وقد اختار
العلامء املسلمون منذ القرون األوىل لإلسالم سلوك طريقني؛ من أجل رفع هذه
املعضلة:
األ ّول :الر ّد عىل املطالب الباطلة يف هذه العلوم يف إطار إرشاد ال ّناس وهدايتهم؛
قابل للطعن
إذ كان الكثري من املباين الفلسف ّية والعلم ّية املستوردة من اإلغريقيني ً
واإلشكال .وفاقم األمر أ َّن هذه املطالب كانت من جه ٍة أخرى معارض ًة لدين
اإلسالم .ومن هنا ت َّم تأليف كتب من قبيل :تهافت الفالسفة أليب حامد الغزايل،
ومفاتيح الغيب للفخر الرازي.
الثّاين :تطبيق آيات القرآن عىل العلوم التّجريب ّية اإلغريق ّية؛ إلثبات أ َّن القرآن
حق ،وأ َّن ما جاء به من املفاهيم العلم ّية صحيح .من هنا ت َّم تطبيق اآليات
عىل ّ
السبع يف علم ال ّنجوم
الس ّيارات ّ
القرآن ّية من قبيل :حمل (السموات السبع) عىل ّ
دريجي»[[[.
عند اإلغريق .ومن هنا ظهر أسلوب التّفسري العلمي ،وبدأ بالتّط ّور التّ
ّ
العلمي» تحمل يف طيّاتها
لعل بعض التّعريفات املق ّدمة ملصطلح «التّفسري
ثم ّ
ّ
بعض أهداف هذا ال ّنوع من التّفسري من مثل ما أورده األستاذ فهد ال ّرومي يف
[[[ .انظر :إصفهاين ،محمد عيل رضايئ :اإلعجاز والتفسري العلمي ،ترجمة :حسن عيل مطر ،مجلة نصوص معارصة ،السنة الثانية
عرشة ،العدد السابع واألربعون ،صيف  1438 ،2017هجرية ،ص .49
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العلمي؛ حيث يقول« :والذي يظهر يل -والله أعلم -أ َّن
تعريفه ملصطلح التّفسري
ّ
العلمي هو
التعريف األقرب إىل أن يكون جام ًعا مان ًعا أن يُقال :املراد بالتّفسري
ّ
الصلة بني آيات القرآن الكريم الكون ّية ومكتشفات العلم
املفس يف كشف ّ
اجتهاد ّ
جريبي عىل وج ٍه يُظهر به إعجازًا للقرآن ّ
لكل زمانٍ
يدل عىل مصدره وصالح ّيته ّ
التّ
ّ
ومكانٍ »[[[.
إ َّن الهدف هنا هو إثبات إعجاز القرآن الكريم ،وليس إثبات أ َّن القرآن سبق
السابقة.
علامء الغرب بقرون ع ّدة ،كام يق ّرر «راترود ويالنت» يف مقالته ّ
العلمي للقرآن
جل ما كُتب يف باب التّفسري
وحتى يف العرص الحديث فإ َّن َّ
ّ
توصلت إليه الحضارة
الكريم مل يكن املقصد منه إثبات تف ّوق القرآن وسبقه ملا ّ
ٍ
مكتشفات ،بقدر ما يهدف إىل إثبات االنسجام بني العلم وال ّدين ،وأنّه
الغرب ّية من
ٍ
تعارض بني آيات القرآن والعلم الحديث« ،بل إنّها عىل العكس من ذلك
ال شبهة
تثبت املعطيات العلم ّية ،األمر الذي من شأنه أن يؤكّد اشتامل القرآن عىل اإلعجاز
العلمي أيضً ا .من هنا فقد عملوا عىل توظيف العلوم يف فهم القرآن ،وألّفوا الكتب
يف موضوع التّفسري العلمي»[[[.
قائم عىل أساس أنَّ القرآن يشتمل عىل
 -3خطأ يف فرض ّية أنَّ ال ّتفسري
العلمي ٌ
ّ
العلوم كافّة:
العلمي للقرآن الكريم بافرتاض فرضيّة
لقد بدأ «ويالنت» كالمه عن التّفسري
ّ
كل الرؤى التي دارت حول هذا االت ّجاه من التّفسري ،وهي تلك
ناقصة ،مل تشمل ّ
الفرض ّية التي تقول باشتامل القرآن عىل جميع العلوم ،يقول «ويالنت»« :ينبغي
توصلت إليه
فهم التّفسري
العلمي يف ضوء الفرض ّية القامئة عىل أساس أ َّن كافّة ما ّ
ّ
العلوم الطبيعيّة الحديثة ورد ذكرها يف القرآن ،وميكن العثور عىل إشار ٍ
ات رصيح ٍة
لها يف كثريٍ من اآليات».
[[[ .انظر :الرومي ،فهد :اتجاهات التفسري يف القرن الرابع عرش ،ط ،3مؤسسة الرسالة 1418 ،هجرية ،ج ،2ص .549
[[[ .انظر :أصفهاين ،محمد عيل رضايئ ،اإلعجاز والتفسري العلمي ،م.س ،ص .40
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فهذه فرضيّة ال يُؤيّدها الواقع وال متثّل إلّ طائف ًة بسيط ًة ممن قال بهذا األمر
قدميًا ،وال تنسجم إطالقًا مع الهدف من التّفسري العلمي للقرآن الكريم يف العرص
الحديث ،والذي انطلق من مقصد البحث عن االنسجام بني القرآن والعلم الحديث
ر ًّدا عىل موجات اإللحاد التي غزت األ ّمة اإلسالم ّية.
العلمي للقرآن متفاوتٌ تفاوتًا كب ًريا ،فمنهم من
إ َّن موقف العلامء تجاه التّفسري
ّ
عارض هذا االتّجاه معارض ًة مطلق ًة ،مثل أيب إسحاق الشاطبي صاحب املوافقات،
قوم أميني ،وليس من
ّ
فالشيعة يف نظره ينبغي أن تكون أم ّية؛ ألنّها نزلت يف ٍ
الحكمة أن يُخاطب القوم مبا ال يفهمون ،وأن يكلّفوا ما ال يعقلون[[[.
اطبي يف ال ّرأي عد ًدا من العلامء املعارصين ،إلّ أنّهم وإن عارضوا القول
وتبع الشّ ّ
تضارب بني حقائق العلم وحقائق
بالتّفسري العلمي ،فقد أكّدوا عىل عدم وجود
ٍ
القرآن ،ومن أمثال هؤالء العلامء :الشيخ محمد حسني الذهبي ،والشيخ محمود
شلتوت ،والدكتور أحمد الرشبايص ،والس ِّيد محمد باقر الصدر ،واألستاذ أمني
الخويل ،والدكتورة بنت الشاطئ ،والدكتور عبد املجيد عبد السالم املحتسب[[[.
صحيح أ َّن ما قاله «ويالنت» ميكن أن ينطبق عىل املرحلة التي تلت مرحلة
فسريي ،وكان أبو حامد الغزايل (ت
ابن سينا عند التأريخ لجذور هذا االتّجاه التّ
ّ
ّ
(املتوف 911هـ)،
السيوطي
505هـ) عىل رأس القائلني بهذا الرأي ،وتبعه عىل ذلك ّ
العلمي رفضً ا ال ينكر اإلشارات
ولكن تبقى بعد ذلك طائف ٌة م ّمن رفض التّفسري
َّ
العلم ّية يف القرآن الكريم ،ويثبت يف الوقت نفسه أنّه ال تعارض بني القرآن والعلم،
وطائفة ثانية حاولت من خالل هذا اللّون من التّفسري البحث عن االنسجام بني
ال ّن ّص القرآ ّين ومكتشفات العلم الحديث ،ثم طائفة ثالثة قالت بهذا اللّون من
التّفسري –التفسري العلمي -إلثبات قض ّية إعجاز القرآن الكريم ،من أمثال محمد
عبده ،والطاهر بن عاشور ،ومحمد متويل الشعراوي.
[[[ .انظر :شلبي ،هند :التفسري العلمي للقرآن الكريم بني النظريات والتطبيق ،ط ،1تونس ،مطبعة تونس قرطاج ،1985 ،ص .20
[[[ .انظر :شلبي ،هند ،التفسري العلمي للقرآن الكريم بني النظريات والتطبيق ،م.س ،ص .36
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ولكن مل يقل أح ٌد من أصحاب الطّوائف الثّالث باشتامل ال ّنص القرآ ّين عىل
السابقة تحت
العلوم كافّة ،وهي الفرض ّية التي بدأ بها «ويالنت» حديثه يف مقالته ّ
العلمي.
قوله :ما يدعى بالتّفسري
ّ

العلمي:
 :4خطأ يف تحديد الجذور األوىل ملنهج ال ّتفسري
ّ

لقد أخطأ ويالنت يف تحديد الجذور األوىل لهذا االت ّجاه التّفسريي ،حيث ر َّدها
يل للتفسري
إىل الفخر الرازي املتوىف (606ه) حيث يقول« :طب ًعا إ َّن ال ّنموذج األص ّ
العلمي ليس مستج ًّدا متا ًما :فقد سبق لعدد من مؤلّفي التّفاسري الكالسيك ّية ،ال
سيّام الفخر الرازي ،أن طرحوا فكرة أ َّن القرآن يتض ّمن العلوم كافّة ،ونتيجة لذلك
نص القرآن ...وقد تابع هذا ال ّنوع من
عملوا عىل استخراج علوم فلك عرصهم من ّ
التّفسري شهاب الدين األلويس (ت 1856م) يف «روح املعاين» ،إلّ أنّه مل يظهر من
أي معرف ٍة من العلم الغريب الحديث حتى اآلن» .انتهى كالمه.
هذا التّفسري ُّ

فسريي
السابق أ َّن البدايات األوىل لهذا اللّون التّ
ّ
وواضح من كالم «ويالنت» ّ
تعود إىل الفخر الرازي ( 606هجرية) وهذا غري صحي ٍح ،فبعض مؤلّفات ابن سينا
(املتوىف 428هـ) نرى فيها مناذج من تدوين التّفسري العلمي ،يقول الدكتور محمد
قسم مراحل التّفسري العلمي إىل ثالث مراحل رئيسة -املرحلة
عيل رضايئ –بعد أن َّ
األوىل تبدأ من القرن الثاين تقري ًبا ،وتستم ّر إىل القرن الهجري الخامس ،حيث بدأت
التاث اإلغريقي إىل اللّغة العربيّة ،وسعى عد ٌد من املسلمني إىل تطبيق
برتجمة ّ
آيات القرآن عىل علم الهيئة البطليموسية من أمثال ابن سينا ،حيث نرى مناذج من
العلمي يف مؤلّفات ابن سينا ( 428 -370هـ)[[[».
تدوين التّفسري
ّ
ثالثًا :تفسري القرآن يف ضوء الدّ راسات األدب ّية:
يرصد «ويالنت» يف هذا الجزء من مقالته تلك األراء التي دارت حول التّفسري
يصح أن نطلق عليه
األد ّيب للقرآن الكريم ،وذكر أ َّن هذا االت ّجاه التّ
ّ
فسريي -إن كان ّ
[[[ .انظر :أصفهاين ،محمد عيل رضايئ ،اإلعجاز والتفسري العلمي ،م.س ،ص .40
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ات ّجاها -بدأ مع الشّ يخ أمني الخويل ،وانعكس يف عد ٍد من مؤلّفاته ،يأيت عىل رأسها
«مناهج التجديد» ،ثم يعود «ويالنت» ويق ّرر أ َّن طه حسني يف كتابه «الصيف»
ٌ
مشرتك.
سبق أمني الخويل يف اإلشارة إىل أ َّن الكتب املق ّدسة إرثٌ أد ٌّيب
ثم يذكر ويالنت أ َّن من تالمذة أمني الخويل الذين اقتنعوا مبنهجه وساروا عىل
دربه :شكري عياد -محمد أحمد خلف الله -بنت الشاطئ ،ويقف عند «التفسري
البياين للقرآن الكريم» لبنت الشاطئ ويرى أ ّن منهج أمني الخويل واضح يف هذا
التّفسري.
ثم يعرض راترود ويالنت لتلك اإلشكال ّية التي طرحها تلميذ أمني الخويل (محمد
أحمد خلف الله) يف رسالته الجامع ّية التي دارت حول (الف ّن القصيص يف القرآن
الكريم).
السابقة لـ«ويالنت» فيام ييل:
وميكن مناقشة اآلراء ّ
-1خلل يف تحديد البدايات األوىل لهذا االتّجاه ال ّتفسريي :سبق وأن بي َّنا أن
ٌ
«راترود ويالنت» يرى أ َّن هذا االتّجاه التّفسريي بدأ مع أمني الخويل ،فقد قال يف
مقالته موطن ال ّدراسة ال ّنقدية «تفسري القرآن يف مطلع العرص الحديث واملعارص»:
أساسا مع أمني الخويل
«بدأ استخدام أساليب ال ّدراسات األدب ّية يف تفسري القرآن ً
خصص محارضاته للمواضيع
(ت  ...)1967وهو مل يؤلّف كتابًا تفسرييًّاّ ،إل أنّه ّ
التّفسرييّة ،ليتناول يف مؤلّفاته التي طُبعت يف أعقاب العام  1940تاريخ التّفسري
والوضع ال ّراهن ملق ّدمات مناهجه».
ولكن ال ّدراسة التّاريخ ّية لهذا اللّون من التفسري -التفسري األديب للقرآن الكريم-
تثبت أ َّن جذوره أعمق من أمني الخويل ومعارصه طه حسني« ،فقد بدأت بذور هذا
االتّجاه يف التّفسري تظهر يف تفسري مح ّمد عبده ،ومح ّمد رشيد رضا ،ومح ّمد مصطفى
املراغي ،لك ّن جهودهم يف هذا الصدد ال تتع ّدى اإلشارات واللمحات العابرة»[[[.
[[[ .انظر :الرشقاوي ،عفت :اتجاهات التفسري يف مرص يف العرص الحديث ،ال ط ،مرص ،جامعة عني شمس ،1972،ص .278
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ولكن بال ّرغم من ذلك تبقى إشارتهم يف تفسرياتهم املختلفة ممثل ًة البدايات
األوىل لهذا املنهج يف مطلع العرص الحديث ،وإال فبذوره األوىل أقدم من ذلك
بكثري كام سنب ّينه فيام بعد ،ويؤكّد متثيلها لتلك البدايات شهادة الشيخ أمني الخويل
نفسه ،فعندما احتدمت املعركة بينه وبني املعارضني لهذا االتّجاه الذي تبلور يف
رسالة تلميذه محمد أحمد خلف الله ،وكانت تحت إرشافه ،فقال بعد أن ُرفضت
ال ّرسالة« :ترفض اليوم ما كان يق ّرره الشيخ محمد عبده بني جدران األزهر منذ
اثنني وأربعني عا ًما[[[».
وهذا ما يق ّرره الدكتور الذهبي عند حديثه عن هذه املدرسة يف كتابه «التفسري
واملفرسون» ،حيث يقول تحت عنوان« :اللون األديب االجتامعي للتفسري يف عرصنا
االجتامعي ،ونعني
الحارض»« :ميتاز التّفسري يف هذا العرص بأنّه يتل ّون باللّون األد ّيب
ّ
بذلك أ َّن التّفسري مل يعد يظهر عليه يف هذا العرص ذلك الطّابع الجاف الذي يرصف
ال ّناس عن هداية القرآن الكريم ،وإنّ ا ظهر عليه طاب ٌع آخر ،وتل ّون بلونٍ يكاد
يكون جدي ًدا وطارئًا عىل التّفسري ،ذلك هو معالجة ال ّنصوص القرآن ّية معالج ًة تقوم
كل يش ٍء عىل إظهار مواضع ال ّدقّة يف التّعبري القرآ ّين ،ثم بعد ذلك تُصاغ
أ ّو ًل وقبل ّ
أسلوب شيقٍ أ ّخا ٍذ ،ثم يُط ّبق ال ّن ّص القرآ ّين عىل
املعاين التي يهدف القرآن إليها يف
ٍ
االجتامعي
ما يف الكون من سنن االجتامع ونظم العمران ...وإذا كان هذا اللّون
ّ
مفسي هذا العرص
يعترب يف نظرنا ً
عمل جدي ًدا يف التّفسري ،وابتكا ًرا يرجع فضله إىل ّ
فسريي يرجع إىل
الحديث ،فإنّنا نستطيع أن نقول ّ
بحق :إ َّن الفضل يف هذا اللّون التّ
ّ
مدرسة األستاذ اإلمام الشيخ محمد عبده للتفسري .هذه املدرسة التي قام زعيمها
ورجالها من بعده مبجهو ٍد كبريٍ يف تفسري كتاب الله تعاىل ،وهداية ال ّناس إىل ما فيه
من خري الدنيا وخري اآلخرة»[[[.
بل أكرث من ذلك فقد ر َّد البعض جذور هذا االت ّجاه األد ّيب يف التّفسري إىل اتّجاه
[[[ .انظر :خلف الله ،محمد أحمد :الفن القصيص يف القرآن الكريم ،رشح وتعليق :خليل عبدالكريم ،ال ط ،بريوت ،االنتشار
العريب ،1999 ،مقدمة أمني الخويل ص.1
[[[ .انظر :الذهبي ،محمد حسن ،التفسري واملفرسون ،م.س ،ج ،2ص.401
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التّفسري البيا ّين للقرآن الكريم ،والذي يع ُّد أحد االتّجاهات الكربى يف علم التّفسري،
والذي يستند إىل دعامتي اللّغة والصورة البيان ّية ليثبت من خاللهام إعجاز القرآن
يف هذا الجانب ،فقد «بدأت حركة التأليف يف التّفسري يف القرن الثاين الهجري ،وبدأ
اللغوي للقرآن ،وليس معنى هذا أ َّن املعاين البيان ّية
معها جن ًبا إىل جنب التّفسري
ِّ
للقرآن مل تظهر ّإل يف هذا الوقت ،فالعرب الذين نزل القرآن بلغتهم كان البيان
فيهم سج ّية ولهم طب ًعا ،واملطّلع عىل تفسرياتهم يجد أ َّن فيها حظًا واف ًرا من هذا
االتجاه ...ومهام يكن من أمرٍ ،فإ ّن حركة التّدوين اللّغوي للقرآن الكريم واكبت
حركة التّفسري باملأثور كام أسلفت ،وأ ّول من أسهم يف تلك الحركة اللّغويّون وال ّنحاة،
حيث ظهر كتاب «مجاز القرآن» أليب عبيدة ...وظهر كتاب «معاين القرآن» للف ّراء،
والف ّراء كام نعلم من أمئّة ال ّنحو الكوفيني ...أ َّما أبو عبيدة فيكفينا أن نقف مع
كتابه «مجاز القرآن» وسنجد يف هذا الكتاب كث ًريا من األساليب البالغ ّية واملباحث
كل أولئك الذين جاءوا من بعده ،والتي ّ
تدل
أساسا أفاد منه ّ
البيان ّية التي كانت ً
كذلك عىل أصالة نشأة البالغة العربيّة»[[[.
وميت ّد ذلك ال ّدرس البياين للقرآن الكريم ،والذي يع ُّد أحد الجذور األساسية لهذا
اللّون من التّفسري األديب يف كتايب «دالئل اإلعجاز» و«أرسار البالغة» للجرجاين.
إذًا ،مل يبدأ استخدام أساليب ال ّدراسات األدب ّية يف تفسري القرآن الكريم بالشيخ
السابقة.
أمني الخويل ،كام زعم «ويالنت» يف صدر حديثه عن هذا االت ّجاه يف مقالته ّ
 -2استقاء املالمح العا ّمة للتفسري األديب للقرآن الكريم من مدرسة الشيخ أمني
الخويل فقط:
إ َّن املالمح العا ّمة التّجاه التّفسري األد ِّيب عند أمني الخويل ميكن الوقوف عليها
فيام وضعته الدكتورة بنت الشاطئ من ضوابط للتفسري ،التي ستبني عليها
كتابها «التفسري البياين للقرآن الكريم» ،وعىل هذه املرتكزات والضّ وابط اعتمد
[[[ .انظر :عباس ،فضل حسن :التفسري واملفرسون (أساسياته واتجاهاته ومناهجه يف العرص الحديث ،ط ،1عامن ،دار النفائس
للنرش والتوزيع 1437 ،هجرية ،ج ،1ص.406-405
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راترود ويالنت يف فهم املالمح العا ّمة لهذا االتّجاه ،والتي يأيت عىل رأسها «التّناول
كل ما يف الكتاب من سور وآيات
املوضوعي لِ َم يُراد فهمه من القرآن ،ويبدأ بجمع ّ
ّ
[[[
يف املوضوع املدروس» .
لذلك نجد «ويالنت» يقول يف مقالته هذه «تفسري القرآن يف مطلع العرص
الحديث واملعارص» :وقد انتقت بنت الشاطئ بصور ٍة مقصود ٍة عد ًدا من قصار
سور القرآن يك تُظهر مثرات تب ّنيها ملنهج خويل بصور ٍة جليّ ٍة ،إذ تُشكِّل كل من تلك
السور وحدة موضوع ّية».
ّ
أي إ َّن منهج أمني الخويل وتالمذته ينطلق يف األساس من قض ّية الوحدة
املوضوع ّية التي تعالجها قض ّي ٌة مع ّين ٌة تثريها بعض اآليات القرآن ّية ،ويقوم منهج
املفس يف هذا االتّجاه عىل تحديد املوضوع القرآين ،ثم جمع اآليات من مختلف
ّ
السور القرآنيّة التي تتّفق يف املوضوع نفسه ،ودراسة تراكيبها اللّغويّة واألسلوبيّة
ّ
ودراسة أسباب نزولها ...إىل غري ذلك من املالمح العا ّمة لهذا املنهج.
ولكن مثة تجربة أخرى يف باب التّفسري األديب تتّفق مع تجربة الشيخ أمني
الخوىل يف املقصد العام وهو بيان اإلعجاز البياين للقرآن من خالل دراسة املوضوع
عب عنه القرآن الكريم ،ولك ّنها تختلف معها يف آل ّيه التّطبيق ،وفهم املقصود
الذي ّ
من قضيّة الوحدة املوضوعيّة للقرآن ،وهي تجربة الشيخ محمد عبد الله دراز،
وهذا مام مل يُرش إليه «ويالنت» ولو عىل سبيل اإلجامل.
فقد اهت ّمت محاولة الشيخ أمني الخويل وتالمذته يف باب التّفسري األديب للقرآن
الكريم بتت ّبع املوضوع يف آيات القرآن كلّه ،بينام نجد الشيخ دراز يرصد الوحدة
السورة القرآن ّية وحدها ،وهو تناول آخر يختلف عن
املوضوع ّية عىل مستوى ّ
السورة «بُني ٌة متامسك ٌة ،قد بُنيت من
الّتناول األ ّول ،حيث يرى الشيخ دراز أ َّن ّ
عب وفصول،
املقاصد الكلّية عىل أُسس وأُصول ،وأُقيم عىل ّ
كل أصل منها شُ ٌ
[[[ .انظر :االتجاهات الحديثة يف تفسري القرآن (التفسري األديب ،بحث منشور يف موسسة تبيان الثقافية واملعلوماتية ،إعداد سيد
مرتىض محمدي .تحت هذا الرابط 268642=https://arabic.tebyan.net/index.aspx?pid
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كل شعب ٍة فروع تقرص أو تطول ،فال تزال تنتقل بني أجزائها كام تنتقل
وامت ّد من ِّ
ٍ
بني ُح ُجر ٍ
ات وأفني ٍة ،يف بنيانٍ
واحد ،قد وضع رسمه م ّرة واحدة …بل إنّها تلتحم
موضعي من
كل قطع ٍة وجارتها ربا ٌط
كام تلتحم األعضاء يف جسم اإلنسان ،فبني ّ
ٌّ
أنفسهام ،كام يلتقي العظامن عند املفصل ،ومن فوقهام متت ّد شبكة من الوشائج
تحيط بهام عن كثب ،كام يشتبك العضوان بالرشايني والعروق واألعصاب ،ومن
خاصا،
السورة اتجا ٌه ّ ٌ
معي ،وتؤ ّدي مبجموعها غرضً ا ًّ
وراء ذلك كلّه يرسي يف جملة ّ
غرض ٍ
كام يأخذ الجسم قوا ًما واح ًدا ،ويتعاون بجملته عىل أداء ٍ
واحد ،مع اختالف
وظائفه العضويّة»[[[.
وقد سار الشيخ محمد الغزايل عىل نفس ال ّنهج الذي سلكه الشيخ د َّراز يف
التّفسري ،حيث طبّق منهجه يف التّفسري املوضوعي للقرآن الكريم يف كتابه «نحو
تفسري موضوعي لسور القرآن الكريم» حيث يقول يف مق ّدمته« :لقد عنيت عناي ًة
يت يف ذلك بالشّ يخ
وتأس ُ
السورة وإن كرثت قضاياهاَّ ،
شديد ًة بوحدة املوضوع يف ّ
محمد عبد الله دراز عندما تناول سورة البقرة -وهي أطول سورة يف القرآن الكريم-
فجعل منها باق ًة واحد ًة مل ّون ًة نضيدةً ،ويعرف ذلك من قرأ كتابه ال ّنبأ العظيم،
وهو أ ّول تفسريٍ
موضوعي لسور ٍة كامل ٍة ،فيام أعتقد»[[[.
ٍّ
تفسريي آخر يتّفق مع املقصد نفسه الذي قصده الشيخ أمني
إذًا ،هذا اتّجاه
ٌّ
الخويل يف تناوله األسلوب األديب يف تفسري القرآن الكريم ،وإن اختلف معه يف آل ّية
حري أن يُشار إليه عند التأريخ التّجاه التّفسري األديب للقرآن الكريم.
التّطبيق ،وهو ّ
 :3اضطراب يف فهم املالمح العا ّمة للتفسري األديب للقرآن الكريم:
اب يف فهم
السابقة يُنبئ عن اضطر ٍ
إ ّن الوقوف عىل مقالة «راترود ويالت» ّ
مالمح االتّجاه األد ّيب يف التّفسري ،والذي ات ّضحت معامله الكربى فيام د ّونته تلميذة
الشّ يخ أمني الخوىل الدكتورة بنت الشاطئ يف كتابها «التفسري البياين للقرآن
[[[ .انظر :دراز ،محمد عبد الله :النبأ العظيم ،ال ط ،الكويت ،دار القلم ،ال ت ،ص .155
[[[ .انظر :الغزايل ،محمد :نحو تفسري موضوعي لسور القرآن الكريم ،ط ،4القاهرة ،دار الرشوق 1420 ،هجرية ،ص.5
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الكريم» ،والذي استهلّته بالحديث عن املنهج الذي ستسلكه يف كتابها هذا ،وأق َّرت
رسخه الشّ يخ أمني الخويل يف كتابه «مناهج التجديد» والذي
بأنّه نفس املنهج الذي َّ
تتل ّخص ضوابطه فيام ييل:
املوضوعي لِ َم يُراد فهمه من القرآن ،ويبدأ بجمع
-1األصل يف املنهج :التّناول
ّ
كل ما يف الكتاب من سو ٍر ٍ
وآيات يف املوضوع املدروس .
ِّ
 2ـ يف فهم ما حول ال ّن ّص :ترتّب اآليات فيه عىل حسب نزولها ،ملعرفة ظروف
ال ّزمان واملكان ،كام يستأنس باملرويّات يف أسباب ال ّنزول من حيث هي قرائن
البَ َس ْت َ
نزول اآلية ،دون ما يفوتنا ما تكون العربة فيه بعموم اللّفظ ال بخصوص
السبب الذي نزلت فيه اآلية.
ّ
 3ـ يف فهم دالالت األلفاظ :نق ِّدر أ َّن العرب ّية هي لغة القرآن ،فنلتمس ال ّداللة
الحس ّية
حس العرب ّية للام َّدة يف مختلف استعامالتها ّ
اللّغويّة األصيلة ،التي تُعطي َّ
كل ما يف القرآن من ِصيَغ
واملجازيّة ،ث ّم يخلص لِلَ ْمح ال ّداللة القرآنيّة باستقراء ّ
والسورة ،وسياقها العا ّم يف القرآن كلّه.
اللّفظ ،وتدبّر سياقها
ّ
الخاص يف اآلية ّ
 4ـ يف فهم أرسار ال ّتعبري :يُحتكم إىل سياق ال ّن ّص يف القرآن ،بااللتزام مبا يحتمله
املفسين ،فيقبل منها ما يقبله ال ّن ّص ،ويتحاىش
ًّ
نصا ورو ًحا .وتعرض عليه أقوال ِّ
ما أُ ِ
قحم عىل كتب التّفسري من مدسوس اإلرسائيليات ،وشوائب األهواء املذهب ّية،
وبدع التأويل»[[[.
هذا هو مل ّخص املالمح العا ّمة ملدرسة التّفسري األد ّيب للقرآن الكريم وفق منهج
أمني الخويل وتالمذته وعىل رأسهم بنت الشاطئ ،ولكن بالتّأ ّمل فيام كتبه «ويالنت»
السابقة يتّضح مدى االضطراب يف فهم ذلك املنهج ،حيث يقول« :من
يف مقالته ّ
طالب خويل اآلخرين كانت زوجته عائشة عبد الرحمن ،والتي ألّفت تفسريها
«التّفسري البياين للقرآن الكريم» وفق املعامل األساسيّة لفكر منهجيّة الخويل ،حيث
[[[ .انظر :عبد الرحمن ،عائشة :التفسري البياين للقرآن الكريم ،ط ،7مرص ،دار املعارف ،ال ت ،ص.11 ،10
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أشارت يف املق ّدمة رصاح ًة آلراء خويل ونظرياته التي اعتمدتها فيه ،وقد انتقت
بنت الشاطي بصور ٍة مقصود ٍة عد ًدا من قصار سور القرآن؛ يك ت ُظهر مثرات تب ّنيها
ملنهج خويل بصور ٍة جل ّي ٍة؛ إذ تشكّل ٌّ
السور وحد ًة موضوع ّي ًة ،وبعد
كل من تلك ّ
كل سور ٍة ب ّينت أهم ّية موضوعها زمن
أن استعرضت بشكلٍ مجملٍ ترتيب نزول ّ
نزولها مقارن ًة مع باقي مراحل ال ّرسالة ال ّنبويّة ،ولتوضيح تلك ال ّنقطة أشارت إىل
الصلة منها ،وبحثت يف أسباب نزولها ،وهنا تسعى
السور أو األقسام ذات ّ
باقي ّ
للسورة التي تبحث
قسم عىل ّ
الستعراض ٍ
األقل من الج ّو العام للخلف ّية التّاريخ ّية ّ
خاص ٍة
للسورة...لتعمل عىل خلق صل ٍة ّ
فيها .وتربز أكرث الخصائص األسلوب ّية جذبًا ّ
السور التي تهت ّم
السورة وتلك الخصائص ،استنا ًدا لآليات املشابهة يف ّ
بني موضوع ّ
باملوضوع نفسه أو تحمل الخصائص املوضوع ّية نفسها».
السورة
إ ّن االنطالق عند بنت الشاطئ مل يكن من الوحدة املوضوع ّية يف ّ
الواحدة ثم محاولة تلمس الشبه املوضوعي بينها وبني غريها من اآليات ،ولكن
املنطلق هو تحديد املوضوع القرآين أ ّو ًل ،ثم محاولة جمع اآليات القرآن ّية التي
تدخل تحت هذا املوضوع ،وشتّان ما بني املنطلقني ،ففي املنهج األ ّول الذي ينطلق
ٍ
موضوعات ال حرص لها ،وال نجد لبعضها
ربا نصل إىل
السورة لتحديد املوضوعّ ،
من ّ
انعكاسا يف آيات القرآن ،ففي بعض األحيان قد تحمل اآلية الواحدة موضو ًعا
ً
خاصا بها ،تقول بنت الشاطئ« :واألصل يف منهج هذا التّفسري -كام تلقّيته عن
ًّ
املوضوعي الذي يفرغ لدراسة املوضوع الواحد فيه ،فيجمع
أستاذي -هو التّناول
ّ
كل ما يف القرآن منه ،ويهتدي مبألوف استعامله لأللفاظ واألساليب ،بعد تحديد
ّ
منهج يختلف والطريقة املعروفة يف تفسري القرآن
ال ّداللة اللّغويّة ّ
لكل ذاك...وهو ٌ
سور ًة سورةً ،يؤخذ اللّفظ أو اآلية فيه مقتط ًعا من سياقه العام يف القرآن كلّه ،مام
ال سبيل معه إىل االهتداء إىل ال ّداللة القرآنيّة أللفاظه ،أو ملح ظواهره األسلوبيّة
وخصائصه البيان ّية»[[[.
راب ًعا :دراسة القصص القرآين ال تفيض إىل نتيج ٍة واحد ٍة يف األحوال كلّها:
[[[ .انظر :عبد الرحمن ،عائشة ،التفسري البياين للقرآن الكريم ،م.س ،ص.18 ،17
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يقول «ويالنت» يف نهاية حديثه عن تفسري القرآن يف ضوء ال ّدراسات األدبيّة:
السنوات األخرية مؤلّفون تناولوا هذا املوضوع -يعني دراسة القصص
«وقد ظهر يف ّ
القرآينّ -إل أنّهم كانوا حذرين نسبيًّا يف استنباط نتائجهم خوفًا من أن يلقوا مصري
خلف الله».
ومعنى هذا أنّه لوال الخوف من املصري الذي القاه محمد أحمد خلف الله
نتيجة دراسته للقصص القرآين لخرجت نتائج هؤالء ال ّدارسني متّفق ًة مع ما وصل
إليه خلف الله يف دراسته ،وهذا وهم ال أساس له ،وال ميكن إثباته من قبل ويالنت،
ناقص ال أساس له ،فآراء خلف الله ت ّم مناقشتها وال ّر ّد عليها ،كام أ َّن
بل هو افرتاض ٌ
الكثري من ال ّدراسات التي دارت حول القصص القرآين مل تصل إىل تلك ال ّنيجة التي
القصة القرآنيّة،
اريخي يف ّ
وصل إليها خلف الله من القول بأنّه ال يشرتط ّ
الصدق التّ ّ
ويكفي منها جانبا املوعظة والتأثري يف ال ّنفس اللذان قصدهام القرآن قص ًدا ،بل
الصدق
عىل العكس من ذلك إ َّن معظم الذين درسوا القصص القرآين أكّدوا عىل ّ
القصة يف القرآن وصدقها
للقصة القرآن ّية ،ومل يجدوا تعارضً ا بني وظيفة ّ
اريخي ّ
التّ ّ
مثال واح ًدا -خشية اإلطالة -من أسامء املؤلّفات التي ذكرها
اريخي ،ولنأخذ ً
التّ ّ
«ويالنت» نفسه يف مقاله السابق ،وهو من كتاب «القصص القرآين يف منطوقه
ومفهومه» للدكتور عبد الكريم الخطيب ،حيث يقول« :فالقصص القرآين نهج
وحده يف موضوعه ،ويف أسلوب آدائه ،ويف مقاصده وغاياته ،فهو يف موضوعه نسيج
الصدق الخالص ،وعصارة من الحقيقة املصفاة ،ال تشوبه شائبة من وهم،
من ّ
يتغي
أو خيال ،إنّه يُبنى من لبنات الواقع ،بال تزويقٍ وال متويه .وهذا الواقع ال ّ
وجهه حني يعرض هذا العرض املعجز يف ذلك األسلوب القرآ ّين ال ّرائع ...فاإلعجاز
وال ّروعة إنّ ا يتجلّيان يف صدق اآلداء ،ويف نقل الواقع وما تل ّبس به من رسائر
السطح
ال ّنفوس وخلجات ّ
الصدور ...وإنّه ليس ال ّنقل «الفوتغرايف» الذي يقف عند ّ
وال يتجاوز شيئًا مام وراءه من أبعا ٍد وأعامقٍ  .بل هو ٌ
حي لألحداث ،حتى
نقل ٌّ
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تتجسد يف ال ّزمان واملكان اللّذين حمالها ،فتظهر وكأنّها يف ساعة ميالدها...
ألنّها ّ
ال يختلف يومها عن أمسها ،وال يفقد من يشهدها اليوم شيئًا مام شهده منها
الشّ اهدون باألمس من صو ٍر وأشكا ٍل ،ومن مشاعر وأحاسيس ،وهذا هو اإلعجاز
الذي نشهده يف كلامت القرآن ،وهو أيضً ا ال ّروعة التي تطلع علينا من عبقريات
الف ّن وآياته»[[[.

الخامتة:
نحاول يف نهاية هذه ال ّدراسة التي دارت حول نقد مقالة «راترود ويالنت»
التي حملت عنوان« :تفسري القرآن :مطلع العرص الحديث واملعارص» أن نورد عىل
سبيل اإلجامل أوجه هذا ال ّنقد عىل شكل نتائج أسفر عنها هذا البحث يف رحلته
ال ّنقديّة التي رصدنا من خاللها عد ًدا من األوهام التي وقع فيها «راترود ويالنت»
السابقة ،وهي أوهام لعلّها ناتج ٌة عن جهله مبناهج التّفسري املختلفة يف
يف مقالته ّ
العرص الحديث ما جعلة يقع يف أنوا ٍع من الخلط واالضطراب ،ونُجمل هذه ال ّنتائج
فيام ييل:
 بنى «راترود ويالنت» أسباب اختياره دراسة مناهج التّفسري يف فرتة مطلعالعرص الحديث واملعارص أ َّن هذه الفرتة ال ّزمن ّية متتَّعت بخصائص يف مجال تفسري
ٍ
عم سبقها بشكلٍ
ملحوظ ،ولك ّنه ق ّرر فيام بعد أ َّن هذه الخصائص ال
القرآن مت ّيزها َّ
كل محاوالت التّفسري يف هذه الفرتة.
بأي حا ٍل من األحوال عىل ّ
ميكن أن تنسحب ّ
 إ َّن هذه الخصائص التي م َّيزت مناهج التّفسري يف العرص الحديث واملعارص،صمء متنع التّداخل بني املناهج املختلفة،
والتي قال بها ويالنت ليست حدو ًدا ّ
وإل
وإنّ ا هي خصائص عا ّمة متيّز يف املجمل العام ّ
كل منه ٍج من هذه املناهجّ ،
[[[ .انظر :الخطيب ،عبد الكريم :القصص القرآين يف منطوقه ومفهومه (مع دراسة تطبيقية لقصتي آدم ويوسف) ،ط ،2بريوت،
دار املعرفة للطباعة والنرش 1395 ،هجرية ،ص.9
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ولعل خري مثال
فقضيّة التّداخل بني املناهج املختلفة يف التّفسري الواحد مطروحةّ ،
عىل ذلك ما ورد فيام أُثر من تفاسري عن الشيخ محمد عبده.
 يرى ويالنت أ َّن املدرسة التّقليديّة يف التّفسري ما زال لها امتدا ٌد واس ٌع حتىقاسم مشرتكًا مع املناهج الحديثة يف التّفسري ،وهذا ما مل
يومنا هذا ،وقد مثَّلت ً
يؤيّده واقع علم التّفسري يف العرص الحديث ،فمعظم التّفاسري التي نشأت يف العرص
الحديث تندرج تحت مناهج التّفسري الحديثة ،حتى وإن توزّعت البنية املعرف ّية
لتفسريٍ ما من هذه التّفاسري بني هذه املناهج ،ولك ّنه يبقى يف ال ّنهاية أنّه يدور يف
فلكها ،ثم إ َّن املصادر التّقليديّة يف التّفسري مل تنقطع حتى مع التّفاسري الحديثة،
ولك ّنها ال متثّل اتّجا ًها عا ًّما قامئًا بذاته.
 لقد وهم راترود ويالنت يف قوله :إ َّن األفكار الجديدة حول معنى ال ّن ّصالسياسيّة،
القرآ ّين غالبًا ما أتت ر ًّدا عىل األسئلة املستحدثة التي أفرزتها التّح ّوالت ّ
صح
االجتامع ّية والثّقاف ّية نتيجة تأثري الحضارة الغرب ّية يف املجتمع اإلسالمي ،فلو ّ
جز ٌء من هذا الكالم لكان أوىل به أن يحرصه يف املنهج العلمي يف التّفسري ،فوقفة
واالجتامعي يف التّفسري يف ّند هذا الكالم متا ًما.
بسيطة مع مبادئ اللّون األد ّيب
ّ
 يق ّرر راترود ويالنت أنَّه نتج عن عمل ّية تأثري الحضارة الغرب ّية يف املجتمعاإلسالمي مسألتان ،فرضت نفسيهام عىل مناهج التّفسري التّقليديّة التي كانت
ّ
سائد ًة يف تلك الفرتة أ ّدت إىل نشأة مناهج التّفسري الحديثة يف مطلع العرص
الحديث؛ املسألة األوىل :اتّساق رؤية القرآن الكونيّة مع اكتشافات العلم الحديث.
االجتامعي املناسب عىل أساس األصول القرآن ّية،
يايس
واملسألة الثانية :ال ّنظام ّ
الس ّ
ّ
فهم ألسباب
والذي ميكِّن املسلمني من التّخلّص من الهيمنة الغرب ّية .وهذا قصور ٍ
نشأة هذه املناهج التّفسرييّة ،فاكتشافات الحضارة الغرب ّية للعلم الحديث ليست
العلمي للقرآن الكريم ،بل كان «يرمي إىل
وحدها الهدف يف نشأة اتّجاه التّفسري
ّ
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مشتمل عىل إشار ٍ
ات عابر ٍة إىل كثري من أرسار الطبيعة التي كشف
ً
جعل القرآن
عنها العلم الحديث ،ثم إ َّن االتّجاه نحو ال ّنزعة االجتامع ّية يف القرآن وتفسريها مل
ترتبط يف أساسها بهيمن ٍة غرب ّي ٍة وغريها ،وإنّ ا نشأت نشأ ًة ذات ّي ًة داخل األ ّمة.
يقسم «ويالنت» الكتب الحاوية للتفسري القرآين بحسب آليّة التّناول إىل
 ِّأنوا ٍع ع ّدة؛ التفسري الرتتيبي الذي يعتمد عىل تناول القرآن آي ًة آي ًة ،ومشكل القرآن،
والتّفسري املوضوعي؛ وهو الذي رتّبت فيه أقسا ٌم مه ّم ٌة من القرآن عىل أساس
ٍ
موضوعات أصل ّي ٍةّ ،إل أ َّن الحدود الفاصلة بني هذا التّقسيم الثّاليث ،ليست حدو ًدا
مانع ًة من التّداخل بني هذه األنواع الثالثة من التفاسري ،كام أ َّن اختصاص مشكل
بقسم وحده من أقسام آل ّيات التّناول آليات القرآن الكريم فيه نظر.
القرآن ٍ
 إ َّن مثة اضطرابًا يف ذهن «راترود ويالنت» بني ثالثة مناهج من التّفسرياالجتهادي) انعكس ذلك عىل آرائه يف
يل -التّفسري بال ّرأي -التّفسري
ّ
(التّفسري العق ّ
السابقة.
مقالته ّ
 إ َّن جذور منهج ال ّنزعة العقل ّية يف تفسري القرآن الكريم أقدم بكثريٍ منمحاولتي السيد أحمد خان الهندي (ت 1898م) والشيخ محمد عبده املرصي
(ت 1905م) إذ إ َّن لهذا ال ّنوع من التّفسري جذو ًرا تعود أللف سنة مع أيب جعفر
الطويس (ت  460هجرية) يف كتابه «التبيان يف تفسري القرآن» ،وأيب عيل الطربيس
(ت  548ه) يف كتابه «مجمع البيان يف تفسري القرآن».
 إ َّن ما أُثر من تفاسري للشيخ محمد عبده (ت  1905م) ليست خالص ًة لل ّنزعةاالجتامعي
العقل ّية يف تفسري القرآن الكريم ،وإنّ ا يدخل بعضها تحت اللّون األد ّيب
ّ
يف التّفسري.
السابقة إىل إدخال بعض املؤلّفات
 لقد امت ّدت أوهام ويالنت يف مقالته ّالتّفسرييّة تحت أحد املناهج بشكلٍ ال ينسجم إطالقًا واملالمح أو الخصائص العا ّمة
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لهذا املنهج ،فقد أدخل كتاب «الهداية والعرفان يف تفسري القرآن بالقرآن» تحت
يل
منهج ال ّنزعة العقل ّية يف التّفسري ،حيث جعله يف عداد ممثّيل التّفسري العق ّ
بحسب تعبريه ،وهو يف الحقيقة ينتمي للّون اإللحادي يف التّفسري يف عرصنا الحارض.
العلمي للقرآن يبدو واض ًحا يف مقالة
العلمي واإلعجاز
 الخلط بني التّفسريّ
ّ
السابقة.
ويالنت ّ
العلمي قائ ٌم عىل أساس أ َّن القرآن يشتمل
 َو ِهم ويالنت يف فرض ّية أ َّن التّفسريّ
عىل العلوم كافّة.
العلمي أقدم بكثري من الفخر الرازي (املتوىف
 إ َّن الجذور األوىل ملنهج التّفسريّ
606ه) فبعض مؤلّفات ابن سينا (املتوىف 428هـ) نرى فيها مناذج من تدوين
العلمي.
التّفسري
ّ
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71694=lcid&3=depid&10=aspx?fid
5.5د .خالد عبد الرحمن العك ،أصول التفسري وقواعده ،دار النفائس ،بريوت ،الطبعة الثانية1406 ،
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بن محمد الوعالن إرشاف :عبد الكريم بن محمد الحميدي ،األستاذ املشارك العام الجامعي:
1432هـ1433 /هـ.
8.8الدكتورة عائشة عبد الرحمن ،التفسري البياين للقرآن الكريم ،دار املعارف ،مرص ،الطبعة السابعة.
9.9هند شلبي ،التفسري العلمي للقرآن الكريم بني النظريات والتطبيق ،مطبعة تونس ،قرطاج،
الطبعة األوىل1985 ،م.
	 10.راترود ويالنت ،تفسري القرآن يف مطلع العرص الحديث واملعارص ،مقالة منشورة يف موسوعة ليدن
للدراسات القرآنية
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العدد األول ،صيف .2014
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بريوت ،االنتشار العريب( 1999 ،مقدمة أمني الخويل) ،ص .1
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االعتقادات يف موسوعة القرآن ليدن
ً
نموذجا)
(مدخل اإليمان والكفر
د .نور الدين أبو لحية

[[[

ملخّص املداخلة

يتناول هذا املقال مقارب ًة نقديّ ًة ملا طرحته املسترشقة كميال آدنج (CAMILLA
الخاصة بـ "اإلميان والكفر" ()BELIEF AND UNBELIEF
 )ADANGيف مقالتها ّ
يف موسوعة القرآن (ليدن) ،والتي وردت يف الجزء األ ّول منها يف حوايل تسع صفحات
رص ملا ورد فيها ،ولالنتقادات املو ّجهة لها:
[ص ،]226-218وهذا ٌ
عرض مخت ٌ
 1ـ عرض مقالة [كميال آدنج]
قسمنا ال ّنقد املو ّجه للمقالة إىل قسمني:
 2ـ ال ّنقد املو ّجه لهاّ :
األ ّول :نقد الجانب املنهجي يف املقالة

الثّاين :نقد أربعة قضايا كربى ،لصلتها الشّ ديدة مبوضوع اإلميان والكفر ،ولكون
ال ّر ّد عليها كاف ًيا يف ال ّر ّد عىل الفروع املرتبطة بها ،باإلضافة إىل نقد بعض املضامني
أثناء ال ّنقد املنهجي وعند ذكر األمثلة ،وهذه القضايا هي:
 1ـ نقد املغالطات املرتبطة بالجرب واالختيار يف القرآن الكريم.
 2ـ املغالطات املرتبطة بالتّسامح يف القرآن الكريم.
 3ـ املغالطات املرتبطة بالجهاد يف سبيل الله.
 4ـ املغالطات املرتبطة بالوالء والرباء.
جامعي ،الجزائر.
كاتب ،وأستا ٌذ
[[[ٌ .
ٌّ

املقدّ مة:
مل يتوقّف اهتامم املسترشقني عند دراستهم لإلسالم ،مبا يرتبط بتاريخه ونظمه
وعلوم ،وإنّ ا راحوا يدرسون القرآن الكريم
أدب وثقاف ٍة
وما أنتجه املسلمون ،من ٍ
ٍ
نفسه ،وبنفس األسلوب واملنهج الذي درسوا به التّاريخ واألدب والعلوم ،وذلك
بالتاث
ما جعلهم يقعون يف أخطاء منهج ّي ٍة كبري ٍة؛ ذلك أل ّن ال ّدراسات املرتبطة ّ
بأديب من األدباء ،أو
والتّاريخ ال تحتاج إىل الكثري من ال ُجهد؛ فهي قد تتعلّق
ٍ
[[[
ٍ
فيلسوف من الفالسفة ،أو فرت ٍة تاريخيّ ٍة ،تتوفر فيها املراجع لدراستها ،أو نقدها ،
لكن القرآن الكريم يحتاج يف معرفته ومعرفة لغته ومنهجه يف طرح القضايا ،يحتاج
وعلوم كثري ٍة ،يفتقر إليها املسترشقون ،أو ال يهت ّمون بها.
إىل معارف
ٍ
بكل املصادر املق ّدسة لألديان؛
خاصا بالقرآن الكريم فقط ،بل ّ
وذلك ليس ًّ
الفرنيس أو الفلسفة األملان ّية ،أقل
فاملعارف التي يحتاجها من يريد أن يُؤ ّرخ لألدب
ّ
أي
بكثري من املعارف التي يحتاجها من يريد أن يدرس الكتاب املق ّدس ،أو يق ّدم ّ
ٍ
انتقادات تتعلّق به.
ألي فرت ٍة أو شخص ّي ٍة
والخطورة األكرب من ذلك أن سوء تقييم املسترشقني ّ
وربا ال وجود له ،بخالف تلك األحكام
تاريخ ّي ٍة ،قد يكون تأثريه محدو ًدا وبسيطًاّ ،
متس القرآن الكريم ،فلها تأثريها الكبري يف جميع املسلمني الذين يعتربونه
التي ّ
كل آي ٍة منه معارفهم وقيمهم وحياتهم.
كتابًا مق ّد ًسا ،ويبنون عىل ّ
ولهذا حاولنا يف هذا املقال عرض ما كتبه بعض املسترشقني ،وهي كميال آدنج
الخاصة باإلميان والكفر (BELIEF AND
( )CAMILLA ADANGيف مقالتها
ّ
 )UNBELIEFيف موسوعة القرآن (ليدن) ،لرنى كيف طرحت هذا املوضوع؟ وهل
الحيادي ،أم إنّها استعملت ما يستعمله
املوضوعي
العلمي
استعملت فيه املنهج
ّ
ّ
ّ
املسترشقون الحداثيون عاد ًة من مناهج؟
[[[ .وطبعا هذا ال يعني توهيننا من األبحاث املرتبطة بهذا ،أو الرضر الذي تحدثه ،ولكنه أقل بكثري من الرضر الذي تحدثه املواقف من
املصادر املقدسة.
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وقد رأينا -عند الجواب عن هذه التّساؤالت -أنها -نتيج ًة لعدم التّحقيق وبذل
ألسباب أخرى -وقعت يف أخطاء كثري ٍة ،منها ما يتعلّق
الجهد الكايف يف املوضوع أو
ٍ
املنهجي ،ومنها ما يتعلّق باملضامني واملوضوعات املطروحة.
بالجانب
ّ
قسمنا هذا املقال إىل قسمني:
وبنا ًء عىل ذلك ّ
أ ّولهام :حول املالحظات واالنتقادات املو ّجهة للجانب املنهجي.
ثانيهام :حول االنتقادات املو ّجهة للمضامني واملواضيع املطروحة.
وقبل أن نرشع يف طرح هذه املالحظات واالنتقادات نحب أن نذكر بأ ّن هذه
متخصص ٌة يف ال ّدراسات
املسترشقة (كاميال أدانج  ،)1960هي مسترشق ٌة هولنديّ ٌة
ّ
الساميّة واللّغة اإلسبانيّة ،عملت بجامعة تل أبيب ،وهي
اإلسالميّة وال ّدراسات ّ
خصوصا بالجدال الحاصل بني املسلمني واليهود خالل القرون ال ُوسطى
مهت ّم ٌة
ً
[[[
[[[
والحقبة العثامن ّية  ،ولذلك اهت ّمت بشخص ّية ابن َح ْزم
القرطبي ومؤلّفاته .
ّ
ٍ
مقاالت يف موسوعة ليدن[ :التوراة][ ،النفاق
ونحب أن نشري إىل أ ّن لها ثالث
واملنافقون][ ،اإلميان والكفر] ،ونشري كذلك من باب اإلنصاف أنّها -مع وقوعها
رسعةّ -إل أ ّن لها بعض
فيام وقع فيه أغلب املسترشقني من األحكام املسبقة واملت ّ
املواقف اإليجاب ّية ،مثل استغرابها من موقف أهل الكتاب ورفضهم لنب َّوة رسول
الله مع أنَّه مذكو ٌر يف كتبهم.
ُ
يتناول مذهب االعتزال الذي
[[[ .من مؤلفاتها التي اشرتكت فيها مع غريها مام يتعلق بهذا الجانب [املعتزلة يف اليهودية واإلسالم] والذي
ُ
تتناول نصوصاً
تأثر به علامء الهوت اليهود واملسيحيون ،وكتاب [تفاعالت وخالفات] ،وهو ذو طابعٍ جديل ويض ّم مجموع ًة من املقاالت التي
جدلية ألفها مسلمون ض ّد اليهودية.
ومن كتبها يف هذا[ :اآلراء اإلسالمية حول الكتاب املقدّس وكيفية تلقّيه] ،و[مؤلّفون مسلمون حول اليهودية والتوراة :من ابن ربّان إىل ابن
َحزم] ،و[التفاعالت والخالفات بني املسلمني واليهود واملسيحيني يف الدولة العثامنية وإيران قدمياً]
[[[ .من أبحاثها يف هذا الجانب[ :أبو محمد القرطبي يف مقابل أبو عيل ال ُرنديٌ :
جدال حول أمناط نقل القرآن] ،و[قراءة القرآن مع ابن
يصيح من بعيد] ،و[ح ّجة الوداع :القصة الحقيقية وفقاً
النبي ورفض التقليد :رسالة ابن حزم إىل من
ُ
حزم :عصمة األنبياء] ،و[إعادة ُسلطة ّ
البن حزم]
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أ ّو ًل ـ مالحظات وانتقادات حول املنهج ّية امل ّتبعة:
مع أ ّن املرشفني عىل املوسوعات ودوائر املعارف يحرصون عاد ًة عىل تب ّني
الصارمة يف تحكيمهم للمقاالتّ ،إل أنّنا لألسف نجد أخطا ًء
املنهج ّية العلم ّية ّ
السبب فيها عدم وجود محكّمني
منهج ّي ًة كبري ًة يف مقالة كميال آدنجّ ،
ربا يكون ّ
وربا يكون ذلك مقصو ًدا
من علامء املسلمني الذين لهم خربة باملواضيع املطروحةّ ،
من أصحاب املوسوعة ،بنا ًء عىل تو ّجهها األيديولوجي.
وقد رأينا أنّه ميكن تلخيص ما خالف املنهجيّة العلميّة يف املقالة يف ثالثة جوانب،
نرشحها مع أمثلتها يف العناوين التالية:
 1ـ التلخيص املخل واالنتقائ ّية يف عرض املسائل:
عىل ال ّرغم من أ ّن الطّابع الذي ت ُكتب به املقاالت يف دوائر املعارف مييل عاد ًة
املخل من
إىل االختصار ،لك ّنه مرشو ٌط بعدم التّأثري يف املعاين املطروحة؛ فاالختصار ّ
أخطر العيوب؛ ألنّه يش ّوه الحقائق ،ويُيسء إليها .وعندما نتأ ّمل ما كُتب يف مقالة
ٍ
ٍ
تحليالت
طروحات كثري ًة ج ًدا ،تُعرض وكأنّها عناوي ٌن وليست
[كميال آدنج] نجد
أو أفكا ًرا ،ذلك أنّها ذكرت أكرث املقوالت املرتبطة باإلميان والكفر ،والعالقة بينهام،
ٍ
يس عليها طرح ما تشاء من شب ٍه من غري مناقشتها
يف
صفحات محدود ٍة ،وهو ما ّ
مناقش ًة علم ّي ًة.
كل املسائل
باإلضافة إىل ذلك؛ فإ ّن الباحث املنصف هو الذي يتح ّدث عن ّ
املطروحة بدقّة وموضوعيّة وأمانة ،لك ّن املالحظ من خالل املقالة تلك االنتقائيّة يف
وخاصة تلك التي تُثري الشّ به لدى الق ّراء .وسنذكر هنا مثالني عىل
طرح املواضيع،
ّ
هذا املنهج ،أحدهام يتعلّق بالتلخيص املخل ،والثاين باالنتقائ ّية يف عرض املسائل:
املثال األ ّول :من األمثلة عىل التلخيص املخل قول [كميال آدنج] عند الحديث
عن عالقة اإلميان بالعمل( :فالسور املدن ّية ت ُش ّدد عىل أهم ّية تالحم مجتمع
املسلمني (انظر إىل الجامعة واملجتمع يف القرآن) .فاملؤمنون إخوة (ق 10 :49؛
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انظر إىل أخوة وأخ ّوة) ،وينبغي أن يساعدوا وأن يحموا بعضهم البعض (ق ،72 :8
74؛  .)71 :9ويجب أن يوطّد السالم فيام بينهم يف حال اقتتلوا (ق ،)10 – 9 :49
وينبغي أن يظهروا الرحمة تجاه بعضهم (ق  .)29 :48كام وأ ّن إيذاء مؤمن آخر
هو س ّيئة (ق 29 :48؛ انظر إىل س ّيئة ،كبائر وصغائر) .جميع هذه اآليات ت ُظهر
عرضيًا بأ ّن الوضع العام مل يكن بحا ٍل جيّدة وعىل انسجام بني املؤمنني يف املدينة؛
بي وزوجاته (عىل سبيل
بل كان هناك أحكا ٌم ّ
خاصة تحكم سلوكهم ّ
السليم تجاه ال ّن ّ
[[[
املثال :ق 53 :33؛ 5 – 2 – 49؛ 13 – 12 – 58؛ انظر إىل زوجات ال ّرسول) .
من خالل هذا ال ّنص نالحظ ما ييل:
أ ّو ًل :لو قمنا بحذف اإلحاالت الواردة بني قوسني يف ال ّنص ،وهي كثريةٌ ،يصبح
خاص ٌة تحكم
ال ّن ّص مج ّرد عناوين قد يُساء فهمها ،مثل قوله( :بل كان هناك أحكا ٌم ّ
بي وزوجاته)؛ فهذا العنوان ال عالقة له باملوضوع من
سلوكهم ّ
السليم تجاه ال ّن ّ
خصوصا.
جه ٍة ،وهو يثري يف الوقت نفسه حساس ّي ًة لدى الق ّراء من غري املسلمني
ً
ثان ًيا :نالحظ أ ّن [كميال آدنج] تتع ّمد يف ال ّن ّص كسائر نصوص املقالة عدم ذكر
اآليات القرآن ّية ،بل تكتفي بتوثيقها ،وهو نفس ما يقوم به أكرث املسترشقني يف هذه
وربا يتص ّور القارئ أ ّن ذلك من باب االختصار ،لكن الحقيقة
املوسوعة وغريهاّ ،
هي أ ّن القارئ عندما يعود للمصدر يجد أ ّن اآليات ال تتوافق متا ًما مع املوضوع
الذي يطرحونه ،باإلضافة إىل أنّها تتكاسل عاد ًة عن العودة للمصحف يك تبحث
عن تلك اآليات.
زوجات رسول الله
ومن األمثلة عىل َذلك أ ّن اآلية التي أشارت إليها عند ذكر
َ
َّ
َ
َ
ْ
ْ َ
ُ
آم ُنوا َل تَ ْد ُخلُوا ُب ُي َ
ِين َ
هي قوله تعاىل :يَاأ ُّي َها َّال َ
وت انلَّ ّ
ب إِل أن يُؤذن لك ْم
ِِ

َ
َ َ ُ ََ ْ َ ُ ُْ َ ْ
َ َ َ َ َْ َ
اد ُخلُوا فَإ َذا َطعِ ْم ُت ْم فَانْتَ ِ ُ
كن إِذا دعِيتم ف
إِل طعا ٍم غ
شوا َول
ي ناظ ِِرين إِناه ول ِ
ِ
ْ ُ ْ َ َّ ُ َ
َّ َّ َ
َّ َ ُ ْ َ َ ُ ْ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ُم ْس َتأْنِس َ
ِني ِ َ
ِيث إِن ذل ِكم كن يؤذِي انل ِب فيستح ِي مِنكم والل ل يستح ِي
لد
ٍ
َ ُ َ
ُ ُ
ُ
َ ْ َ ّ َ َ َ ْ ُ ُ ُ َّ َ َ ً َ ْ َ ُ ُ
وه َّن م ِْن َو َراءِ ح َ
اب ذل ِك ْم أ ْط َه ُر ل ِقلوبِك ْم
ِج
مِن ال ِق ِإَوذا سألموهن متاع فاسأل
ٍ
[[[ .موسوعة القرآن (ليدن) ،ج ،1ص.219
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َ
َ ُ ُ َّ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ ُ َ َّ
ِحوا أَ ْز َو َ
اللِ َو َل أَ ْن َتنْك ُ
اج ُه م ِْن َب ْع ِده ِ أبَ ًدا
وقلوب ِ ِهن وما كن لكم أن تؤذوا رسول
َّ َ ُ ْ َ َ ْ َ َّ
اللِ َع ِظ ً
يما[ سورة األحزاب ،اآلية .]53
إِن ذل ِكم كن عِند

فاآلية الكرمية تشري إىل الكثري من املعاين األخالق ّية واآلداب ال ّرفيعة التي يجب
محل ،لك ّنها
كل ّ
عىل املؤمنني التزامها ،ال يف بيت رسول الله  فقط ،وإنّ ا يف ّ
أي عالق ٍة لها
مل تلتفت ّإل إىل ما يرتبط بزوجات رسول الله  مع عدم وجود ّ
مبفهوم اإلميان.
باإلضافة إىل أ ّن اآليات التي تحتوي عىل قوله تعاىل :يَاأَيُّ َها ال َِّذي َن آ َم ُنوا يف
القرآن الكريم كثري ٌة ج ًّدا؛ حيث تبلغ  89آية ،وكان يف إمكانها أن تذكر الكثري من
خاصة تلك التي تُع ّرف املؤمنني وتذكر أوصافهم ،كقوله تعاىل:
الشّ واهد عنهاّ ،
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ُ َْ
وب ُه ْم ِإَوذا تُل َِي ْ
الل َوجل ْ
ت قُل ُ
ِين إذا ذك َِر َّ ُ
َّ َ ْ ُ ْ ُ َ َّ َ
ت َعليْ ِه ْم آيَات ُه َزادت ُه ْم
إِنما المؤمِنون ال ِ
ِ

َ ً ََ
َّ َ ُ ُ َ َّ َ
ْ ُ ْ ُ َ
َّ ُ َ
الصلةَ َوم َِّما َر َزق َناه ْم ُينفِقون ()3
يمانا َوع َر ّب ِ ِه ْم َي َت َوكون ( )2الِين يقِيمون
إ ُِ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ًّ
ٌ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
ٌ
ٌ
أولئك ه ُم ال ُمؤم ُِنون َحقا ل ُه ْم د َر َجات عِن َد َر ّبه ْم َو َمغفِ َرة َورزق كر ٌ
يم [ سورة
ِ
ِِ
ِ
ِ
[[[

األنفال ،اآليات  ،]4 - 2وغريها من اآليات الشّ بيهة لها  ،والتي لها عالقة مبارشة
مبفهوم اإلميان وصفات املؤمنني.
أي عالق ٍة لها باملوضوع-؛
لكن [كميال آدنج] تركتها إىل هذه اآلية -مع عدم وجود ّ
أل ّن املعاين املرتبطة بها تخدم األهداف االسترشاق ّية أكرث من تلك اآليات.
املثال الثّاين :من األمثلة عىل االنتقائ ّية ما قامت به [كميال آدنج] عند الحديث
عن الوثنيني؛ حيث مل تتط ّرق إىل مامرساتهم الجاهل ّية املتعلّقة باملرأة واملستضعفني
وغريها ،مام ورد ذكره يف القرآن الكريم ،وإنّ ا أوردت هذا ال ّنص املمتلئ باملغالطات،
فقد قالت عنهم( :كام وأنّهم ليسوا متأث ّرين برسال ٍة آتي ٍة من ٍ
برشي مثلهم،
شخص
ٍّ
شخص ال يصنع املعجزات (انظر إىل معجزات) التي يطلبونها كربهانٍ (للمعرفة
أكرث حول ذلك ميكن العودة إليه؛ ق 90 :17ــ93؛ قارن ق  ،)52 :74وألنّهم كانوا
السابقة املنذرين اآلخرين ،فينادون محم ًدا
يعتربونه
ممسوسا كام اعتربت األمم ّ
ً
[[[ .يف القرآن الكريم خمس آيات تتصدر بهذه العبارة إِ ََّنا الْ ُم ْؤ ِم ُنو َن  ، وكلها توضح مفهوم اإلميان ،وتوضح مصاديقه.
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ٍ
كإيحاءات إالهيّ ٍة .وبسبب
قصصا تلقّاها من جه ٍة خارجيّ ٍة
بالكاذب ألنّه ميثّل ً
رفضهم ،كانت هذه األمم قد تع ّرضت للعقاب بش ّدة (انظر إىل قصص العقاب) يف
كل من الحياة الدنيا والحياة اآلخرة ،وهذا هو ما ينتظر العرب الوثنيني ما مل يتوبوا
ٍّ
[[[
ويعودوا إىل الله وإىل محمد) .
ففي هذا ال ّن ّص نُالحظ أ ّن [كميال آدنج] تحاول أن تسوق بطريق ٍة غري مبارش ٍة
املبشون واملسترشقون تسويقها بطرقٍ شتّى:
شبهتني تع ّود ّ
األوىل :خلّو نب ّوة رسول الله  من املعجزات والرباهني ال ّدالة عليها ،مع أ ّن
َْ
َ َ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َّ َ ْ ُ َ
اآليات املذكورة ،وهي قوله تعاىل :وقالوا لن نؤمِن لك حت تف
ج َر لَا م َِن ال ْر ِض

َْ َ ُ َ َ َ
يَنْ ُب ً
ار خ َِلل َ َها َت ْفج ً
ك َج َّن ٌة م ِْن َنِيل َوع َِنب َف ُت َف ّج َر ْالَنْ َه َ
ريا
ل
ون
ك
ت
و
()90أ
وع
ِ
ِ
ٍ
ٍ
َ ْ ُ ْ َ َّ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ً َ ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ َ َ َ ً
يل  92أَوْ
 91أو تسقِط السماء كما زعمت علينا كِسفا أو تأ ِت بِاللِ والملئِكةِ قب ِ
َ
َ
َ ُ َ َ َ َْ ٌ ْ ُ ُْ َْ َْ َ
َ
َّ َ ِ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ّ َ
ك َح َّت ُت ّ
نل َعليْ َنا
ِي
ق
ِر
ل
ِن
م
ؤ
ن
ن
ل
و
ء
ا
م
الس
ف
ق
يكون لك بيت مِن زخر ٍف أو تر ِ
ِ
ِ
َ ً َ ْ َ ُ ُ ُ ْ ُ ْ َ َ َ ّ َ ْ ُ ْ ُ َّ َ َ ً َ ُ ً
كِتابا نقرؤه قل سبحان ر ِب هل كنت إِل بشا رسول[ سورة اإلرساء ،اآليات ]93 - 90

ال تدل عىل ذلك ،بل هي تُشري إىل أنّه يف حال تحقّق املعجزة؛ فإ ّن الله تعاىل هو
الذي يفعل ذلك ،ال رسول الله .

السابقة لتلك اآليات التي أوردوها ،لوجدوا التّحدي
ولو أنّهم رجعوا إىل اآليات ّ
ْ ْ ُ َ ْ ُّ َ َ َْ
َ
ْ
ُ
َْ َ
الن ع أن
ين واض ًحا جليًّا ،فقد قال الله تعاىل :قل لئ ِ ِن اجت َمع ِ
النس و ِ
ْالقرآ ّ
ت ِ
َ َْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ ُ
َ
ُ
ْ
ْ
ْ
آن ل يأتون ب ِ ِمثلِهِ َول ْو كن َبعض ُه ْم لِ َع ٍض ظ ِه ًريا [ سورة
يأتوا ب ِ ِمث ِل هذا القر ِ
اإلرساء ،اآلية .]88
ومثل ذلك غريها من اآليات التي تتح ّدى املرشكني ،وتذكر أنواع املعجزات التي
وفّرها الله تعاىل لنب ّيه  ليثبت بها نب ّوته للمعارضني لها ،ومنها قوله تعاىل:
ُ
ْ
ً
ْ
َّ َ ُ ْ َ ْ َ
اق َ َ
ِإَون يَ َر ْوا آيَة ُي ْع ِر ُضوا َو َي ُقولوا س ِْح ٌر ُم ْس َت ِم ٌّر
ت

الساعة َوانش َّق الق َم ُر ()1
ت َب ِ
[سورة القمر ،اآليتان .]2 ،1
[[[ .موسوعة القرآن (ليدن) ،ج ،1ص.221
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ممسوسا ،وهو
الثّانية :هي ما كان املرشكون يرمون به رسول الله  من كونه
ً
مام يحرص املسترشقون وغريهم عىل إثارته ،إ ّما بطريق ٍة غري مبارش ٍة ،مثلام فعلت
[[[
القرآين
ّ
[كميال آدنج] ،أو بطريق ٍة مبارش ٍة مثلام فعل نولدكه من زعمه أ ّن الوحي
ناتج عن إمالء الشيطان للرسول  ،أو أ ّن مصدر الوحي الحالة
وحي شيطا ٌّين ٌ
ٌ
عب عن ذلك جولد تسيهر بقوله( :خالل ال ّنصف األ ّول من
املرض ّية والهسترييّة ،كام ّ
ٍ
بأوساط استقى منها أفكا ًرا أخذ يج ّرتها يف قرارة
حياته اضطرته مشاغله إىل االتّصال
نفسه وهو منط ٍو يف تأ ّمالته أثناء عزلته ،ومليل إدراكه وشعوره للتأ ّمالت املج ّردة
التي يلمح فيها أثر حالته املرض ّية ،نراه ينساق ض ّد العقل ّية ال ّدين ّية واألخالق ّية
[[[
لقومه األقربني واألبعدين) .
عب عن هذه الشّ بهة بقوله( :ملا كانت سنة 610م
ومثله املسترشق درمنغ الذي ّ
كانت الحالة ال ّنفسيّة التي يعانيها محمد عىل أش ّدها ...ووجد يف وحدة غار حراء
[[[ [[[
رسة تزداد ّ
كل يوم عمقًا . )...
م ّ
 2ـ تاريخ ّية القرآن الكريم وتط ّور مواقفه:
نصا قامئًا بذاته
نصا مق ّد ًسا ،أو ًّ
ونقصد بها دراسة ال ّن ّص القرآ ّين ،ال باعتباره ًّ
عب عن الحقيقة
عىل األقل ،وإنّ ا باعتباره نتا ًجا لواقعٍ
تاريخي مح ّد ٍد ،ولذلك ال يُ ّ
ٍّ
ٍ
ٍ
مرتبط بها .وهو من أبرز املناهج
موقف
عب عن حال ٍة نفسيّ ٍة أو
بح ّد ذاتها ،وإنّ ا يُ ّ
عب عن ذلك نرص حامد أبو
املستعملة يف ال ّدراسات االسترشاق ّية والحداث ّية ،كام ّ
زيد بقوله يف تعريف [التاريخية]( :هي لحظة الفصل بني الوجود املطلق واملتعايل
[[[
الوجود اإللهي -والوجود املرشوط ال ّزماين) .[[[ .نولدكه ،تيودور :تاريخ القرآن ،ترجمة :جورج تامر ،ال ط ،أملانيا-بغداد ،منشورات الجمل2008 ،م ،ص..89
[[[ .جولدتسيهر ،إجناس :العقيدة والرشيعة يف اإلسالم ،ترجمة وتحقيق :مجموعة مرتجمني ،دار الرائد العريب ،ص . 13
[[[ .بناء عىل أن املسترشق درمنغ من املسترشقني الذين أنصفوا إىل ح ٍّد ما رسول الله ؛ فقد فسري بعض الباحثني العبارة التي أوردها
يف هذا أنه يقصد منها اللذة املعنويَّة التي كان يجدها رسول الله  وهو يتح ّنث يف غار حراء ،وهذا مام ال حرج فيه.
[[[ .درمنغم ،اميل :حياة محمد ،ترجمة :عادل زعيرت ،ط ،2مرص ،دار إحياء الكتاب العريب1949 ،م ،ص .389
[[[ .أبو زيد ،نرص حامد :النص والسلطة والحقيقة ،ط ،4بريوت ،املركز الثقايف العريب2000 ،م ،ص .71
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وهي تقوم عىل مجموعة ٍ
أسس منها[[[:
أ .األنسنة :ال ّنزعة اإلنسيّة التي ظهرت مع الحداثة الغربيّة ،والحركة اإلنسيّة،
التي تجعل اإلنسان س ّي ًدا للكون ،بدلً من كونه س ّي ًدا يف الكون.
نسبي.
ويقينيّ ،
وحقيقي
ب .ال ّنسب ّية :و ُمفادها أنّه ال وجود ليش ٍء مطلقٍ
فالكل ّ
ٍّ
ٍّ
كل مفاهيم الغيب والوحي.
املادي للتاريخ ،بعي ًدا عن ّ
د .التّفسري
ّ
هـ  .الهريمينوطيقا :القامئة عىل البنيويّة والتّفكيك ،والذي يخضع لذات ّية القارئ،
أي اعتبا ٍر ملقاصد املتكلّم أو الكاتب (موت املؤلّف).
دون ّ
بناء عىل هذا ،نرى أ ّن [كميال آدنج] تستعمل هذا املنهج يف املقالة كلّها؛ لتوهم
القارئ أ ّن املفاهيم املرتبطة باإلميان والكفر بدأت سليم ًة متسامح ًة يف الفرتة امل ّك ّية،
لك ّنها رسعان ما استبدلت املسامحة بالشّ ّدة ،وقامت بإلغاء اآلخر ،بل املواجهة معه
خصوصا ،ومن األمثلة ال ّدالة عىل ذلك:
يف الفرتة املدن ّية
ً
املثال األ ّول:
تغي موقف القرآن الكريم من اليهود بني االعرتاف بهم
ما ورد يف املقالة من ّ
السور املدن ّية،
السور امل ّك ّية إىل التّش ّدد معهم يف ّ
والدعوة إىل االقتداء بتوحيدهم يف ّ
بناء عىل مواقفهم والظروف السياس ّية التي م ّر بها املسلمون يف املدينة .تقول
السور املدنيّة تتض ّمن القليل من اإلشارة الجدليّة املبارشة
[كميال آدنج] يف ذلك( :إ ّن ّ
كل من اإلرسائيليني أو
ض ّد اليهوديّة أو ال ّنرصان ّية .وعىل العكس من ذلك ،يُق ّدم ّ
اليهود وال ّنصارى كمثلٍ ليك يُتّبع .هذا ألنّهم يعرتفون بأنّه يوجد إل ٌه واح ٌد ،خالق
الكون الذي يجعل نفسه معروفًا للبرشيّة من خالل التنزيالت ..يف الفرتة املك ّية،
كان ال زال املؤمنون يُش َّجعون عىل أن يسعوا إىل األخذ بنصح أهل الكتاب ،الذين
كونهم كانوا منغمسني وال زالوا يف التقليد التّوحيدي ،والذين كان ميكن أن يكونوا
يتغي بعد أن
الخي ّ
قادرين عىل توضيح قضايا ال يفهموها ..هذا املوقف األ ّويل ِّ
[[[ .ادريس الطعان ،أحمد :العلامنيون والقرآن  -تاريخية النص ،ط ،1الرياض ،دار ابن حزم ،2008 ،ص .305
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ينتقل محمد إىل املدينة ..حيث يصبح عىل معرف ٍة وثيق ٍة بأتباع األديان التوحيديّة،
ال س ّيام اليهود .مع أ ّن بعض اليهود قد تح ّولوا إىل الدين الجديد ،ورفضت األكرثيّة
ا ّدعاء محمد بال ّنب ّوة .هذا األمر مرفقًا بعوامل سياس ّي ٍة أ ّدى إىل تدهور العالقات بني
السور يف الفرتة املدن ّية؛ فاليهود اآلن
محمد ويهود املدينة ،كام انعكس يف كثري من ّ
قد جمعوا مع الوثنيني عىل أنّهم هم الذين األكرث عداو ًة تجاه املؤمنني)[[[.
وتذكر املوقف نفسه عند ذكر املصري الذي ينتظر أهل الكتاب يف اآلخرة ،فتقول:
السابقني ،فإ ّن الذين بينهم ممن هم
(رغم احتامل املكانة األرفع للمو ّحدين ّ
مذنبني بالكفر سوف يشرتكون مع الوثنيني مبصريٍ مؤ ٍمل ما مل يصلحوا طرق عيشهم،
كام يراها سور ًة مدن ّي ًة[[[ تضع الكافرين بني أهل الكتاب عىل نفس املستوى مثل
ُ ْ َ ُّ ْ َ
ب َّيةِ يف مواجهة املؤمنني الذين ُ ه ْم َخ ْ ُي
املرشكني واصفًا إيّاهم بأنّهم هم ش ال ِ
[[[
ال َ ِ
ْبيَّة. )

َ َ َ َّ
ج َدن
َ وتذكر املوقف نفسه من ال ّنصارى بأ ّن ما ورد حولهمَ يف قوله تعاىل :ول ِ
َ َ ُ َْ ً
ْ َ َ ُ ْ َ َ َّ ً َّ َ َ ُ َّ َ َ ُ َّ َ َ َ َ َ َّ ْ
ارى ذل ِك بِأن مِن ُه ْم ق ِّسِيسِني ورهبانا
أقربهم مودة ل ِلِين آمنوا الِين قالوا إِنا نص
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ َ َّ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ
َ
َ ُ
ِإَوذا َس ِم ُعوا َما أنزل إل َّ
الر ُسو ِل ت َرى أع ُي َن ُه ْم ت ِفيض م َِن
()82
ون
وأنهم ل يستك ِب
ِ ِ
ْ
ْ
ُ
َ ُ
َ َ ّ َ ُ َ َ َّ َ َ َّ َ ُ ْ َ َ َ َّ
َّ ْ
الشاهِد َ
ِين[ سورة املائدة،
ادلمعِ م َِّما ع َرفوا مِن ال ِق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع

اآليتان  ]83 ،82ليس معل ًّل مبا ذكره القرآن الكريم عن رقّة قلوبهم وتواضعهم،
وإنّ ا لكون ال ّنصارى كانوا يشكّلون خط ًرا أقل من خطر اليهود.
َْ ْ
َ ّ
تستدل لتغي هذا املوقف بقوله تعاىل :فَإ ْن ُكنْ َ
ت ِف ش ٍك م َِّما أن َزلَا
وهي َ ّ ّ
ِ

َ ََ
َّ َ َ ْ َ ُ َ
َْ َ
ك فَ ْ
ون الْك َِت َ
اب م ِْن َقبْل َِك لَ َق ْد َج َ
اء َك ْ َ
اسأ ِل الِين يقرء
إِل
ال ُّق م ِْن َر ّبِك فل
ْ
َ ُ َ
ون َّن م َِن ال ُم ْم َت َ
ين[ سورة يونس ،اآلية  ،]94وهي من سورة يونس املكية،
تك
ِ

يحكم من خاللها عىل إميان أهل الكتاب ،ولو من دون اتّباعهم لرسول الله ،
[[[ .موسوعة القرآن (ليدن) ،ج ،1ص.222

[[[ .سورة البينة من السور التي وقع الخالف يف كونها مكية أو مدنية ،والكثري يذهب إىل أنها مكيةّ ،
ويدل عىل ذلك إيقاع آياتها وطبيعة
مضامينها ،قال س ّيد قطب عنها( :نسق السورة تتضح فيه سامت القرآن امليك) ،انظر :السيد قطب :يف ظالل القرآن ،ج ،27ص.668
[[[ .موسوعة القرآن (ليدن) ،ج ،1ص.222
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نص عليه قوله تعاىل يف سورة البقرة املدنيّة:
مع أ ّن املراد من هذه اآلية هو ما ّ
ْ َُْ َْ َْ ُ َ ََ
َ َ َّ َ َ ُ ْ َ ٌ ْ ْ َّ ُ َ ّ ٌ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ
ولما جاءهم كِتاب مِن عِن ِد اللِ مصدِق ل ِما معهم وكنوا مِن قبل يستفتِحون ع
َ َ ْ َ ُ َّ َ َ
َّ َ َ َ ُ َ َ َّ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ
َ
ع الْ َكف ِر َ
ك َف ُ
ين[ سورة
الل
ة
ن
ع
ل
ف
ه
ب
وا
ر
وا
الِين كفروا فلما جاءهم ما عرف
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ُ َ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ُ ْ َّ
البقرة ،اآلية  ،]89وقوله :الِين آتيناهم الكِتاب يع ِرفونه كما يع ِرفون أبناءهم ِإَون
َ ً ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َّ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
ون[ سورة البقرة ،اآلية  ،]146وغريها من
ف ِريقا مِنهم لكتمون الق وهم يعلم
اآليات الكرمية ،والتي تذكر أ ّن أهل الكتاب كانوا يعرفون رسول الله  من خالل
البشارات الواردة عنه يف كتبهم ،ولذلك ُدعي املرشكون إىل سؤالهم حتى يتأكّدوا
دليل عىل إميانهم؛ أل ّن اإلميان يعني اإلذعان والتّسليم ال
من ذلك ،وليس يف ذلك ً
مج ّرد االعرتاف.
املثال الثّاين:
تغي موقف القرآن الكريم من املرشكني قبل فتح مكّة
ما ورد يف املقالة من ّ
قد حاول حفظ عالقة و ّدية مع الكفّار ،فقد
وبعدها ،حيث تقول( :مع أ ّن محم ًدا
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َّ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َ ٌ َ َ
شكون نس فل
تغي هذا بعد
ّ
إخضاع مكّة ،فاآلية ياأيها الِين آمنوا إِنما الم ِ
َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ
يقربوا المس ِجد الرام بعد ع ِم ِهم هذا[ سورة التوبة ،اآلية  ]28تُعلن أ ّن املرشكني
[[[
نجسون ،وتح ِّرم عليهم ال ّدن ّو من الحرم ّ
املكّ) .
نص عليه
ولو أنّها طبّقت املنهج القرآ ّين يف التّعامل مع الحقائق والقيم ،والذي ّ
َ َ َ َّ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ ّ َ َ َ ْ ْ ُ ْ ُ
آن ُجْلَ ًة َواح َِدةً َك َذل َِك لِ ُثَ ّبتَ
قوله تعاىل :وقال الِين كفروا لول ن ِزل عليهِ القر
ِ
ْ
ً
بِهِ فُ َؤ َاد َك َو َرتَّل َناهُ تَ ْرتِيل[ سورة الفرقان ،اآلية  ،]32لعلمت أ ّن اآليات القرآن ّية
تتن ّزل بحسب املواقف والحاجات املختلفة.
ومبا أ ّن املسجد الحرام كان يف الفرتة امل ّك ّية وأكرث الفرتة املدن ّية ،قبل فتح مكّة،
الشعي يف ذلك الحني،
كان بيد املرشكني ،ال بيد املسلمني؛ فإ ّن إنزال هذا الحكم ّ
محل سخري ٍة منهم؛ فكيف ينهاهم عن القرب من املسجد الحرام ،وهو
سيكون ّ
تحت سيطرتهم ،بل إ ّن املسلمني هم املحرومون من االقرتاب منه.
[[[ .موسوعة القرآن (ليدن) ،ج ،1ص.224
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أ ّما تعليل ذلك الحكم ،والحكمة املرتبطة به ،فهي واضح ٌةّ ،
فلكل أهل دينٍ
يصح أن يدخل املسجد الحرام من مل يؤمن بتلك
شعائرهم
ّ
الخاصة بهم ،ولذلك ال ّ
يسلم لها ،مثلام ال يقبل املسيحيون واليهود وغريهم أن يدخل أحد
ّ
الشائع ،أو ّ
الخاصة به.
أماكنهم املق ّدسة ليؤ ّدي فيها شعائره
ّ
املثال الثالث:
تغي مفهوم [املؤمن] يف القرآن الكريم بني شموله لجميع
ما ورد يف املقالة من ّ
من تحقّق باإلميان يف عرص رسول الله  أو ما قبله ،وبني انحصاره يف املؤمنني
عبت عن ذلك [كميال آدنج] بقولها( :مع أنّه من حيث
برسول الله  فقط ،كام ّ
أي فر ٍد من أتباع ال ّدين
املبدأ كلمة [مؤمن] يف معناها املطلق تُستعمل لوصف ّ
الذي ّأسسه محمد -يجب التّشديد يف البدء بأ ّن كلمة [مؤمن] يف القرآن ليس لها
ذلك املعنى الحرصي -فهي تشمل املؤمنني الذين سبقوا فرتة محمد ،أي أولئك
الذين آمنوا باألنبياء وال ّرسل الذين أرسلهم الله قبل ظهور محمد؛ واملثال األكرث
داعم ملوىس يف محكمة
وضو ًحا هو [مؤمن] املذكورة يف [سورة غافر] الذي كان ً
فرعون ومجموعة ثانية من غري املؤمنني تتكون من أفراد بني أهل الكتاب الذين
املفسين يعتربونهم متح ِّولني إىل اإلسالم.
يوصفون يف القرآن كمؤمنني مع أ ّن أكرث ّ
صارم ،فإ ّن كلمة [مؤمن] وكلمة [مسلم] ليستا قابلتني أن
لذلك إذا تح ّدثنا بشكلٍ ٍ
تكونا مرتادفتني .ولكن مبا يتلو بعده ،فإ ّن كلمة [مؤمن] سوف ت ُستعمل مبا يعني
[[[
تابع ملتزم بدين محمد) .
وما ذكرته [كميال آدنج] من تط ّور لفظة [املؤمن] غري صحيح؛ فالقرآن الكريم
يف جميع مراحل نزوله يق ّر بإميان من كانوا قبل رسول الله  ما داموا يتّبعون
يف ذلك من أرسل إليهم من األنبياء ،بل يوجب عىل املؤمنني من أتباع رسول الله
ُ ُ
 أن يؤمنوا مبا آمن به من قبلهم ،كام قال تعاىل يف سورة البقرة املدن ّية :قولوا
َْ
ُ َ َ
ُ َ َ

ْ
ْ
َْ َ ْ َ َ ْ َ َ
َّ
َ
اق َو َي ْع ُق َ
اط
آم َّنا بِاللِ َو َما أن ِزل إِلْ َنا َو َما أن ِزل إِل إِبراهِيم ِإَوسماعِيل ِإَوسح
وب َوال ْس َب ِ
[[[ .موسوعة القرآن (ليدن) ،ج ،1ص.218
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َّ ُّ َ ْ َ ّ ْ َ ُ َ ُ َ ْ َ َ
ُ
ُ
َْ َ
ْ
وت ُم َ
وس َوع َ
ِيس َو َما أ َ
َو َما أ َ
ي أ َح ٍد مِن ُه ْم َون ُن ُل
وت انلبِيون مِن رب ِ ِهم ل نف ّ ِرق ب
ِ
ِ
َ ْ
َ
ُ ْ ُ َ
ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َّ ْ َ َّ َ ُ
ُ
َ
ْ
اق
مسل ِمون ( )136فإِن آمنوا ب ِ ِمث ِل ما آمنتم بِهِ فق ِد اهتدوا ِإَون تولوا فإِنما هم ِف شِق ٍ
َ َ َ ْ َ ُ ُ َّ ُ َ ُ َ َّ ُ ْ
يع ال َعل ُِيم[ سورة البقرة ،اآليات .]137 ،136
فسيك ِفيكهم الل وهو الس ِم

وقال يف سورة املائدة املدنية ،والتي َهي من أواخر ما ُنزل من القرآن ُ الكريم:
َ

ْ َ َ
ْ َ
َْ َْ ُ َ
َّ
ُْ َ َْ ْ َ
ون م َِّنا إ َّل أ ْن َ
آم َّنا بِاللِ َو َما أن ِزل إِلْ َنا َو َما أن ِزل م ِْن
اب هل تنقِم
ِ
قل ي َاأه َل الكِت ِ
َ ْ ُ َ َّ ْ َ َ ُ ْ َ ُ َ
ون[ سورة املائدة ،اآلية .]59
قبل وأن أكثكم فاسِق

أما وجوب اتباع رسول الله  والحكم بالكفر عىل من مل يتّبعه؛ فهذا وارد
رسول الله
يف جميع القرآن الكريم مك ّي َه ومدن ّيه ،فكلّها متّفقة عىل عامل ّية رسالة
َ ً َ َ ً َ َ َّ َ ْ ََ
َ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َّ ً
اك إِل كفة ل َِّلن ِ
كن أكث
 ،كام قال تعاىل :وما أرسلن
اس بشِ ريا ونذِيرا ول ِ
َ
ّ
ُ
ْ
َّ
اس َل َي ْعلَ ُمون[ سورة سبأ ،اآلية ،]28وقال :قُل يَا أ ُّي َها انلَّ ُ
انلَّ ِ
اس إ ِ ِن َر ُسول اللِ
َ

ْ
َ ُ َ ً َّ
َ َ َّ ُ َ ُ ْ َ ُ ُ َ
َُ ُ ْ ُ
ك َّ
الس َم َ
يت فآم ُِنوا
ات َوال ْر ِض ال إِل إِل هو ي ِي وي ِم
إِلْك ْم جِيعا الِي ل مل
او ِ
َّ ّ ْ ُ ّ ّ َّ ُ ْ ُ َّ َ َ َ َ َّ ُ ُ َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
َّ
بِاللِ َو َر ُس ِ
م الِي يؤمِن بِاللِ وك ِماتِهِ واتبِعوه لعلكم تهتد
ولِ انل
ون( سورة
ب ال ِ ِ
ِ
ِ
َ َ َ َّ
َ ُ َ
َ َ ُْ َ َ ََ َ
ون ل ِلْ َعالَم َ
ني
ار َك الِي ن َّزل الف ْرقان ع عبْ ِده ِ ِلك
األعراف ،اآلية ،)158وقال :تب
ِ
َّ
ْ
ْ
َ
ً
نَذِيرا( سورة الفرقان ،اآلية ،)1وقال :إ ِ ْن ُه َو إِل ذِك َرى ل ِل َعال ِم َني( سورة األنعام،
اآلية ،)90وقالَ  :و َما ُه َو إ َّل ذ ِْك ٌر ل ِلْ َعالَم َ
ني( سورة القلم ،اآلية ،)52وقالَ  :و َما
ِ
ِ
َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ ً ْ َ
حة ل ِل َعال ِم َني[ سورة األنبياء ،اآلية]107
أرسلناك إِل ر

السور امل ّك ّية ،وهي ّ
تدل عىل أ ّن وجوب ات ّباع رسول
وكل هذه اآليات واردة يف ّ
كل البرش سواء كانوا وثنيني أو أهل كتاب ،مل تبدأ ال ّدعوة إليه من
الله  ،ومن ّ
املدينة املن ّورة ،وإنّ ا ابتدأت من مكّة املك ّرمة ،بل مع أوائل ما نزل فيها من القرآن
الكريم ،كام ورد يف سورة القلم.
 3ـ إثارة الخالفات املذهب ّية من غري حاج ٍة لها:

وهو أسلوب استخدمه [كميال آدنج] يف محا ٍل مختلف ٍة ،ومن غري دوا ٍع علم ّي ٍة تدعو
العلمي الذي يستدعي التّحقيق
إىل ذلك ،باإلضافة إىل أنّه مل يط ّبق يف ذلك املنهج
ّ
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يف الخالف وحقيقته وموضع ال ّنزاع ،ولذلك وقع يف التّدليس ،ومن األمثلة عىل ذلك:
املثال األ ّول:
عبت عن ذلك
إيرادها للخالف الوارد بني املدارس اإلسالميّة حول التّقيّة ،كام ّ
املفسون
بقولها( :يف هذا السياق ،يجري استعامل تعبري [تقية] ،يف حني مييل ّ
الس ّنة إىل اعتبار [التقية] كخيارٍ ،يعترب نظراؤهم من الشيعة عىل أنها واجب عند
[[[
مواجهة خطر تهديد الحياة) .
السن ّية ،بل اكتفت بذكر التّفاسري الشّ يع ّية،
وهي مل تذكر مراجعها من التّفاسري ّ
السنيّة،
كالتبيان وامليزان وغريهام ،فالخطأ الذي وقعت فيه هو عدم عودتها للمصادر ّ
وخصوصا الفقه ّية منها؛ ألنّها هي املحال التي توضع فيها أمثال هذه املسائل.
ً
السن ّية والشّ يعة يف هذا
وعند العودة إليها نجد اتّفاقًا كب ًريا بني أكرث املذاهب ّ
الجانب؛ فكلّهم يتّفقون عىل أ ّن املكره عىل التّلفّظ باأللفاظ ال ّدالة عىل الكفر،
عب عن ذلك شمس األمئة الرسخيس الحنفي (املتوىف:
ميكنه أن يفعل ذلك ،كام ّ
483هـ) بقوله( :والتقيّة أن يقي نفسه من العقوبة مبا يظهره ،وإن كان يضمر
خالفه ،وقد كان بعض َالناس يأىب ذلك ،ويقول :إنه من ال ّنفاق ،والصحيح أ ّن ذلك
َّ
جائز لقوله تعاىل :إِل أ ْن َت َّت ُقوا مِنْ ُه ْم ُت َقاةً[ سورة آل عمران ،اآلية  ،]28وإجراء
الشك عىل اللّسان مكر ًها مع طأمنينة القلب باإلميان من باب التّق ّية ،وقد
كلمة ّ
[[[
بيّنا أ ّن رسول الله  ر ّ
خص فيه لعامر بن يارس) .
َّ َ

وقال ابن كثري( :وقوله :إِل أ ْن َت َّت ُقوا مِنْ ُه ْم ُت َقاةً[ سورة آل عمران ،اآلية ]28
رشهم ،فله أن يتّقيهم بظاهره ال
أي :إال من خاف يف بعض البلدان أو األوقات من ّ
لنكش يف وجوه أقوام
بباطنه ون ّيته ،كام حكاه البخاري عن أيب الدرداء أنّه قال :إنّا ّ
[[[
وقلوبنا تلعنهم) .
[[[ .موسوعة القرآن (ليدن) ،ج ،1ص.223
[[[ .الرسخيس ،محمد بن أحمد بن أيب سهل شمس األمئة (املتوىف483 :هـ) :املبسوط ،ال ط ،بريوت ،دار املعرفة1414 ،هـ 1993 -م ،ج ،24ص.45
[[[ .ابن كثري ،أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش البرصي ثم الدمشقي (املتوىف774 :هـ) :تفسري القرآن العظيم ،املحقق :سامي
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دليل عىل
وقال األلويس (املتوىف1270 :هـ) عند تفسريه لآلية( :ويف اآلية ٌ
رش األعداء،
مرشوع ّية التّق ّية وع ّرفوها مبحافظة النفس ،أو ال ِعرض ،أو املال من ّ
والعدو قسامن :األ ّول من كانت عداوته مبن ّية عىل اختالف ال ّدين كالكافر واملسلم،
والثّاين من كانت عداوته مبن ّية عىل أغر ٍ
اض دنيويّ ٍة كاملال واملتاع وامللك واإلمارة،
عي فيه أ ّن ّ
كل مؤمنٍ
ومن هنا صارت التّقيّة قسمني :أ ّما القسم األ ّول فالحكم ّ
الش ّ
وقع يف محلٍ ال ميكن له أن يظهر دينه لتع ّرض املخالفني وجب عليه الهجرة إىل
رشعي يف ترك الهجرة..
محلٍ يقدر فيه عىل إظهار دينه ..إن كان ممن لهم عذر
ّ
[[[
فإنّه يجوز له املكث مع املخالف واملوافقة بقدر الرضورة) .
الس ّنة مع الشّ يعة ،والخالف بينهام ليس
وغريها من األقوال التي يتّفق فيها ّ
يف هذه ال ّناحية ،وإنّ ا يف ال ّنواحي املرتبطة بالخصوصيات املذهبيّة التي تب ّناها
الشّ يعة ،والتي حرص أمئّتهم عىل ألّ تكون سب ًبا يف التأثري يف عالقات املسلمني
بعضهم ببعض ،ولذلك أوجبوا عىل أتباعهم أن يستعملوا التّق ّية ،ال للحيلة والخداع،
وإنّ ا لتحقيق األلفة واملو ّدة بينهم وبني سائر املسلمني ،باإلضافة إىل عدم التّع ّرض
لألذى الذي ميارسه املتط ّرفون.
السنيّة من ترك رسول الله  لبعض
وهو أمر متوافق مع ما ورد يف املصادر ّ
حرصا عىل ال ّناس ،كام ورد يف الحديث عن عائشة أنّها قالت :سألت رسول
األمور ً
اللّه  عن ِ
الحجرِ ،فقال :هو من البيت ،قلت :ما منعهم أن يدخلوه فيه؟ قال:
عجزت بهم ال ّنفقة ،قلت :فام شأن بابه مرتف ًعا ،ال يُصعد إليه إال بسلّم؟ قال( :ذلك
فعل قومك ،ليدخلوه من شاءوا ومينعوه من شاءوا ،ولوال أ ّن قومك حديثو ٍ
عهد
أغيه فأدخل فيه ما انتقص منه ،وجعلت
بكفر مخافة أن تنفر قلوبهم ،لنظرت هل ّ
[[[
بابه باألرض) .
بن محمد سالمة ،ط ،2النارش :دار طيبة للنرش والتوزيع1420 ،هـ 1999 -م ،ج ،2ص.30
[[[ .األلويس ،شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني :روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،املحقق :عيل عبد الباري
عطية ،1 ،بريوت ،دار الكتب العلمية 1415 ،هـ ،ج ،2ص.117
[[[ .البخاري ،محمد بن إسامعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي :الجامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول الله  وسننه وأيامه
صحيح البخاري ،املحقق :محمد زهري بن نارص النارص ،ط ،1دار طوق النجاة1422 ،ه ،ج ،2ص.179
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وي عن عروة بن
رشهم ،كام ُر َ
ومثله ما وري يف مداراة بعض ال ّناس خشية ّ
بي  ،فقال:
ال ّزبري أ ّن عائشة أخربته أ ّن ً
رجل استأذن يف ال ّدخول إىل منزل ال ّن ّ
فلم دخل أآلن له الكالم.
(ائذنوا له فبئس ابن العشرية ،أو بئس أخو العشرية)؛ ّ
رش الناس
فقلت له :يا رسول اللّه قلت ما قلت ث ّم ألنت له يف القول؟ فقال( :إ ّن ّ
[[[
منزلة عند اللّه من تركه -أو و َد َع ُه الناس -اتّقاء فُحشه)  ،فقد ّرصح رسول الله
 يف هذا الحديث بأنّه ترك مصارحة ذلك الشّ خص ،اتقاء لفحشه ،مع أ ّن رسول
الله  مل يخف عىل نفسه منه ،وإنّ ا حرص عىل الوحدة وتآلف القلوب ،ولو يف
الظاهر.
بل ذلك ما ّ
يدل عليه ما ورد يف القرآن الكريم عىل لسان هارون يف حواره
ْ
ْ
ُ َْ
َ
َ
ّ
َ ُ ْ
َ
مع أخيه موىس ،فقد قال له :ل تأخذ بِل ِْح َي ِت َول ب ِ َرأ ِس إ ِ ِن خشِ يت أن
ْ َ َ َ
َ
َ ُ َ َ َّ ْ َ َ ْ َ َ
سائِيل َول ْم تَ ْرقُ ْب ق ْو ِل[ سورة طه ،اآلية ،]94وهذا جواب
تقول فرقت بي ب ِن إ ِ
السامري وأصحابه.
عن ذلك العتاب الذي تلقّاه من أخيه بسبب عدم ش ّدته مع ّ
وهذا ما ذكره أمئة الشّ يعة جميعهم ،وأوصوا به أتباعهم ،فعن أيب عيل قال:
قلت أليب عبدالله الصادق :إن لنا إما ًما مخالفًا ،وهو يبغض أصحابنا كلهم؟ فقال:
(ما عليك من قوله ،والله لنئ كنت صادقًا ألنت أحق باملسجد منه ،ف ُك ْن أول داخل
[[[
وآخر خارج ،وأحسن خلقك مع الناس ،وق ُْل خ ً
ريا) .
وعن إسحاق بن عامر ،قال :قال يل أبو عبد الله الصادق( :يا إسحاق ،أتصيل
(صل معهم؛ فإن املصيل معهم يف الصف األول
معهم يف املسجد؟ قلت :نعم ،قالِّ :
[[[
كالشاهر سيفه يف سبيل الله) .
[[[ .صحيح البخاري ،م.س ،ج ،8ص ،38ورواه محدّثو الشيعة باختالف يسري ،انظر :الكليني ،مح ّمد بن يعقوب :أُصول الكايف ،ط ،6طهران،
دار الكتب اإلسالمية 1375 ،هـ ش ،ج ،2ص.245
[[[ .الحر العاميل ،الشيخ محمد بن الحسن :وسائل الشيعة إىل تحصيل مسائل الرشيعة( ،آل البيت ـ نرش مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث
ـ قم املرشفة سنة  1414ه) و(اإلسالمية ـ نرش دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت .ـ لبنان سنة  1403ه ـ  1983م) ،حديث رقم .10721
[[[ .م.ن ،حديث رقم ..10723
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املثال الثّاين:
ما ورد يف املقالة من أ ّن هناك خالفًا بني املدارس اإلسالميّة حول الجزم والتأكيد
يف اإلميان ،وربطها للمسألة بإميان املقلّد ،وذلك يف قولها( :فوق ذلك ،بعض
رصحون بأنّه حتى يكون اإلميان صحي ًحا ،ينبغي أن يكون تأكي ًدا حقيق ًّيا
ّ
املفسين يُ ّ
ٍ
كتسب عن طريق الذي مي ّيز بني اإلميان التقليدي واإلميان
موقف ُم
وليس مج ّرد
ٍ
[[[
التّ
حقيقي) .
ّ
صحيح ،لك ّنه ال يرتبط بالجزم
وما ذكرته من الخالف بني املدارس اإلسالميّة
ٌ
فق عىل وجوب اليقني وعدم الشّ ّك وال ّريب يف
واليقني والتّأكّد ،ذلك أ ّن الجمع متّ ٌ
اإلميان ،بدليل قوله تعاىل :إِنَّ َا الْ ُم ْؤ ِم ُنو َن ال َِّذي َن آ َم ُنوا بِاللَّ ِه َو َر ُسولِ ِه ث ُ َّم لَ ْم يَ ْرت َابُوا
ريب
[سورة الحجرات ،اآلية ،]15فاآلية الكرمية تشرتط يف صدق اإلميان ألّ يتخلّله ٌ
أو ٌّ
شك.

َّ َ َ ْ َ ْ ُ َ َّ َ َ
بل إ ّن الله تعاىل اعترب املرتاب والشّ اك منافقًا ،فقال :إِنما يستأذِنك الِين ل
ْ
ْ َ َّ ْ
َ ْ َ َ ْ ُ ُ ُ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ ْ َ َ َ َّ ُ َ
ون[ سورة التوبة،
يُؤم ُِنون بِاللِ َوالَ ْو ِم الخ ِِر وارتابت قلوبهم فهم ِف ريب ِ ِهم يتدد

اآلية.]45

كل العلامء -سواء أولئك الذي يوجبون االجتهاد أو ال يوجبونه-
ولهذا؛ فإ ّن ّ
متّفقون عىل اشرتاط الجزم وعدم الشّ ك وال ّريب ،كام قال تقي الدين السبيك
(ت756هـ)( :وتارة يكون الجزم من غري رضور ٍة ،وال دليل خاص ،كإميان العوام ،أو
علم يف
كثري منهم :فهو إميان صحيح عند جميع العلامء ،خالفًا أليب هاشم .ويسمى ً
[[[
عرف كثري من الناس ،وإن كان بعض املتكلّمني ال يس ّميه ً
علم) .
الس ّنة من
وقد حىك النووي اتّفاق املتكلّمني عىل ذلك ،فقال( :وات ّفق أهل ّ
املحدثني والفقهاء واملتكلّمني عىل أ ّن املؤمن الذي يحكم بأنّه من أهل القبلة وال
يُخلّد يف ال ّنار ال يكون إلّ من اعتقد بقلبه دين اإلسالم اعتقا ًدا جاز ًما خاليًا من
[[[ .موسوعة القرآن (ليدن) ،ج ،1ص.219
[[[ .السبيك ،أبو الحسن تقي الدين عيل بن عبد الكايف (املتوىف756 :هـ) :فتاوى السبيك ،دار املعارف ،ج ،2ص.366
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أصل
الشّ كوك ،ونطق بالشهادتني ،فإن اقترص عىل إحداهام مل يكن من أهل القبلة ً
ّإل إذا عجز عن ال ّنطق لخللٍ يف لسانه أو لعدم التّمكّن منه ملعاجلة املنية أو لغري
[[[
ذلك فإنّه يكون مؤم ًنا) .
واعترب الغزايل -وهو من املجيزين إلميان املقلد -أ ّن اليقني يف اإلميان ،وأنّه قد
يتحقّق من غري أدلّ ٍة معلومة ظاهرة ،ولذلك فإ ّن العربة باليقني وليس بالطريق
املؤ ّدي إليه ،فقال( :من ظ ّن أ ّن مدرك اإلميان الكالم واألدلّة املحرزة والتقسيامت
املرتّبة فقد أبعد ،ال بل اإلميان نور يقذفه الله يف قلوب عباده عطي ًة وهديّ ًة من
عنده ،تار ًة بتنبي ٍه يف الباطن ال ميكن التّعبري عنه ،وتار ًة بسبب رؤيا يف املنام ،وتار ًة
بقرينة حال رجلٍ متديّنٍ ورساية نوره إليه عند صحبته ومجالسته ،وتارة بقرينة
حال ..وأمثالهم أكرث من أن تحىص ،ومل يشتغل واحد منهم قط بكالم وتعلّم األدلّة،
بل كان يبدو نور اإلميان أ ّولً مبثل هذه القرائن يف قلوبهم ملعة بيضاء ثم ال يزال
يزداد وض ًوحا وإرشاقًا مبشاهدة تلك األحوال العظيمة ،وبتالوة القرآن ،وتصفية
كل ما جاء به الرسول واشتمل عليه
كل من اعتقد أ ّن ّ
القلوب ..والحق الرصيح أ ّن ّ
[[[
حق ،اعتقا ً
القرآن ّ
دا جاز ًما ،فهو مؤمن ،وإن مل يعرف أدلّته) .
املثال الثالث:
ما ورد يف املقالة من إقحامها ملسألة غياب اإلمام املهدي واالختالف فيها من غري
مستقل
ّ
حاج ٍة إىل ذلك ،وذلك يف قولها عند الحديث عن اإلميان بالغيب( :ورشط
عن اإلميان هو اإلميان بالغيب ..إ ّن ال ّنظرة املقبولة بشكلٍ شائعٍ هي التي تُشري إىل
أشياء غري منظور ٍة ،وهي معرف ٌة مخف ّي ٌة عن الجنس البرشي..
وملفس شيعي مثل
ِّ
الطويس (املتوىف عام 460هـ1067 /م.؛ التبيان )55 ،1 ،يشمل الغيب (أي املجهول)
[[[
الفرتة الحتجاب اإلمام امل ُنتظر ومجيء املهدي) .
[[[ .النووي ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن رشف (املتوىف676 :هـ) :املنهاج رشح صحيح مسلم بن حجاج ،ال ط ،بريوت ،دار الكتاب
العريب 1407 ،ه ـ  1987م ،ج ،1ص.49
[[[ .الطويس ،أبو حامد محمد بن محمد الغزايل (املتوىف505 :هـ) :فيصل التفرقة بني اإلسالم والزندقة (ضمن القصور العوايل) ،ال ط،
بريوت ،دار املعرفة ،ص ..160
[[[ .موسوعة القرآن (ليدن) ،ج ،1ص.219
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وطرحها املسألة بهذه الطريقة يوهم أ ّن هناك خالفًا كب ًريا بني املسلمني يف
هذا الشأن ،وهذا غري صحيح؛ فاملسلمون بفرقهم جمي ًعا ،يؤمنون باإلمام املهدي،
ويعتربونه من البشائر التي ب ّشوا بها ،والتي نص عليها قوله تعاىلَ  :و َع َد َّ ُ
الل
ّ
ُ
َْ
َّ
َّ

َّ َ َ
ُ
َ َ َْ ْ
ْ َ
َ َُ ْ ُ
خلَ َف ال َ
ك ْم َو َع ِملوا الص ِ
ِين
ات ل َي ْس َتخل ِف َّن ُه ْم ِف ال ْر ِض كما است
الِين آمنوا مِن
ال ِ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
ّ
َْ َ
َ
ِن ل ُه ْم د َ
م ِْن َقبْله ْم َو َلُ َمك َ َّ
ارتض ل ُه ْم َولُ َب ّدِلَّ ُه ْم م ِْن َب ْع ِد خ ْوف ِ ِه ْم أ ْم ًنا
ِين ُه ُم الِي
ِِ
َ
َ ُُْ َ َ ُْ ُ َ
ْ
ً
شكون ِب شيئا[ سورة النور ،اآلية .]55
يعبدون ِن ل ي ِ

املؤمنني بتمكني دينه يف األرض ،وهيمنته
وغريها من اآليات الكرمية التي تعد
َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
ّ
َ
الق ِلُظه َرهُ
عىل الدين كلّه ،كام قال تعاىلُ  :ه َو َّالِي أ ْر َسل َر ُس ُ
ول بال ُهدى َودِين َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ََ ّ ُّ ََ َ
َّ
اللِ َشه ً
يدا[ سورة الفتح ،اآلية.]28
ِين كِهِ وكف ب ِ
ِ
ع ادل ِ
ومثلها األحاديث الكثرية املتواترة يف مصادر السنة والشيعة ،والتي تتّفق يف
الكثري من التّفاصيل ،واالختالف بينها ال يعدو يف املصداق الذي وردت فيه تلك
األحاديث ،وبذلك يكون اإلميان باإلمام املهدي غي ًبا لدى الفريقني ،سواء أولئك
الذين يقولون بوالدته واحتجابه ،أو أولئك الذين يؤمنون بتأ ّخر والدته؛ فكالهام
متّفقان عىل رضورة اإلميان به ،وإن اختلفوا يف درجة تفعيل ذلك اإلميان يف الحياة.
كل الحقائق العقديّة الواردة يف
باإلضافة إىل ذلك؛ فإ ّن اإلميان بالغيب يقصد به ّ
لقصة نوح:
القرآن الكريم ،مام غاب ع ّنا حضورها ،كام قال تعاىل بعد إيراده ّ
ْ َ ْ ََْ َْْ ُ َ َْ َ َ ُ ْ َ َ َُْ َ َْ َ ََ َْ ُ َ ْ َْ َ َ
ب نوحِيها إِلك ما كنت تعلمها أنت ول قومك مِن قب ِل هذا
ت ِلك مِن أنباءِ الغي ِ
ْ َ ْ
فَ ْ
اص ِ ْب إ ِ َّن ال َعاق َِبة ل ِل ُم َّتقِ َني[ سورة هود ،اآلية.]49

َ َ ْ ََْ َْْ ُ
َ َ
ب نوحِيهِ إِلْك َو َما
وقال بعد إيَراده َ ّ
لقصة يوسف  :ذل ِك مِن أنباءِ الغي ِ
ُ
ُ ْ َ ََ ْ ْ ْ َْ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ َ
ون[ سورة يوسف ،اآلية.]102
كنت لي ِهم إِذ أجعوا أمرهم وهم يمكر
َ َ ْ ََْ َْْ ُ
َ َ
ب نوحِيهِ إِلْك
وقال بعد إيراده ّ
لقص َة مريم َعليها السالم :ذل ِك مِن أنبا ِء الغي ِ
َ
ََ ُْ َ َ
َ
ُ
ْ
ْ
َ ُ ْ ُّ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ ُ َ
ْ ُْ َ
ون
ت َلي ْ ِه ْم إِذ يُلقون أقلمهم أيهم يكفل مريم وما كنت لي ِهم إِذ يت ِصم
وما كن

[سورة آل عمران ،اآلية .]44
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خصوصا نو ًعا
وبذلك يكون إقحامها لذكر اإلمام املهدي وغيابه يف هذا املوضع
ً
من إثارة الخالف يف غري محلّه ،ومن غري دراس ٍة علم ّي ٍة واعي ٍة له ،قد تزيل الشّ به
املرتبطة به.
املحل نوع من
لكن -مع ذلك ،ومن باب اإلنصاف -قد يكون لذكرها له يف هذا ّ
الوجاهة ،باعتبار أ ّن لهذه القض ّية تأثريها الكبري يف املوقف من اإلمام املهدي بني
ٍ
وعادي يقع يف آخر الزمان،
حدث عاب ٍر
فالس ّنة يعتربونه مج ّرد
ّ
السنة والشيعة؛ ّ
بينام يعتربه الشيعة إمامهم وصاحب عرصهم ،ولذلك تتأث ّر حياتهم جمي ًعا بهذا
االعتقاد.
املثال الرابع:
إ ّن مع قرص املقالة ،وعظم املوضوع املرتبط بهاّ ،إل أ ّن [كميال آدنج] تخوض
وتحتل فوق ذلك مساح ًة
ّ
أحيانًا كثري ًة يف قضايا فرع ّي ٍة جدل ّي ٍة ال عالقة لها باملوضوع،
كبري ًة من املقال ،والقصد منها ليس سوى بيان اختالف املسلمني ،ولو من غري دا ٍع
يدعو إىل ذلك.
ومن األمثلة عىل ذلك قولها عند ذكر ما ورد يف القرآن الكريم من نجاسة
الشع ّية الجعفريّة
املرشكني( :لقد ف َّس كل من املدرسة الرشع ّية املالك ّية واملدرسة ّ
هذه اآلية عىل أنّها منع غري املسلمني جمي ًعا من دخول أماكن عبادة املسلمني،
ٍ
فعل
أبحاث حول طبيعة ال ّنجاسة عند الكفّار :هل كانوا بالحرف ً
وأ ّدى ذلك إىل
حكم أو مفهو ًما
قذرين أو طقوس ًّيا نجسني ألنّهم ال يتوضؤون؟ هل أ ّن نجاستهم ً
[[[
يف عقول املؤمنني؟ أو أنّهم نجسون بطبيعتهم وباعثون عىل االت ّساخ. )...
إىل آخر ال ّن ّص الطويل ،وهو ما يُ ّبي أ ّن الغرض من املقال يتجاوز التّع ّرف عىل
أي يش ٍء
حقيقة اإلميان والكفر ،والعالقة بينهام يف القرآن الكريم ،وإنّ ا البحث عن ّ
قد يجعل القارئ ناف ًرا من الحقائق القرآنيّة.
[[[ -موسوعة القرآن (ليدن) ،ج ،1ص.224
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ولو أنّها تركت أقوال الفقهاء ،وراحت تبحث يف معنى ال ّنجاسة يف القرآن الكريم،
رس وصم املرشكني بها ،أو راحت تبحث يف كتب التّاريخ لتعرف مدى تن ّزه املرشكني
و ّ
لكل التّفاصيل الفقه ّية التي ذكرتها
عن القاذورات واألخالق املنحرفة ،ملا احتاجت ّ
يف غري املوضع املناسب لها.

ثان ًيا ـ مالحظات وانتقادات حول القضايا املطروحة:

بناء عىل عدم امتثال [كميال آدنج] ملا تقتضيه املنهج ّية العلم ّية من رشوط
البحث العلمي؛ وأ ّولها البحث يف املصادر اإلسالم ّية بأنواعها املختلفة ،وسؤال
ٍ
مغالطات أو أخطاء موضوع ّية
املتخصصني من املسلمني عن ذلك؛ فقد وقعت يف
ّ
وخصوصا
كثرية ،رمبا يكون سببها األكرب اعتامدها عىل ما كتبه املسترشقون قبلها،
ً
يف نفس املوسوعة التي كتبت فيها مقالتها ،ولذلك ت ُحيل عليها وعليهم كث ًريا.
كل املغالطات التي طرحتها بتفصيل؛ فسنكتفي
ومبا أ ّن هذا املقال ال يتّسع لنقد ّ
هنا بذكر أربعة مناذج عنها ،وهي كلّها مام له عالقة باإلميان ،أو بآثاره.
 1ـ املغالطات املرتبطة بالجرب واالختيار يف القرآن الكريم:
وهي من املغالطات التي يتع ّمد املسترشقون عادة إثارتها لتشويه القرآن
الكريم والحقائق العقديّة اإلسالم ّية ،ولهم يف ذلك مسلكان:
أ .إما الطرح املبارش للشبهة عرب اختيار ما ينتقونه من اآليات ال ّدالة عىل علم
كل يش ٍء ،والتي هي من مقتضيات األلوهيّة ،ليصلوا
الله الواسع وإرادته ال ّنافذة يف ّ
من خاللها إىل أ ّن القرآن الكريم ينفي الحريّة اإلنسان ّية ،ويق ّرر عقيدة الجرب ،مبا
تحمله من الظلم والجور والتكليف مبا ال يطاق ومعاقبة من ال يستحق العقوبة.
ب .الطرح غري املبارش للشّ بهة ،وذلك بالجمع بني اآليات التي يعتمدها املنهج
السابق باآليات ال ّدالة عىل الحريّة اإلنسان ّية ،وأ ّن الله ال يعاقب أح ًدا إال بعد
ّ
استحقاقه لذلك عرب الحريّة املتاحة له ،ولك ّنهم بدل أن يوفّقوا بني هذه اآليات
جمي ًعا يدعون التّناقض بينها.
345

واألسلوب الثّاين هو الذي استعملته [كميال آدنج] حني قالت( :وفقًا للقرآن
ميكن تقسيم البرشيّة إىل قسمني أساسيني ،أولئك الذين يؤمنون وأولئك الذين ال
أي مدى البرش أحرار باالختيار بني اإلميان والكفر؟ يف الوقت
يؤمنون .ولكن إىل ّ
الذي تشري آيات ع ّدة يف القرآن إىل أ ّن ال ّناس يُعطَون الخيار ألن يختاروا ما إذا كانوا
يريدون اإلستجابة أم ال لدعوة رسول الله أو رسله ،وعىل أنّه يف التحليل ال ّنهايئ
رصا (ق 54 ،15 :17؛
يعتمد مصري الشّ خص يف الحياة اآلخرة عىل ذلك الشّ خص ح ً
29 :18؛ 82 :20؛ 92 :27؛ 50 :34؛  )41 :39هناك عدد أكرب من اآليات التي تعطي
اإلنطباع أو ال ترتك شكًّا بأ ّن الله هو من يق ّرر ضالل من يشاء وهداية من يشاء.
بكالم آخر ،إنّه هو من يق ّرر قدر اإلنسان (ق 125 :6؛ 186 ،178 :7؛ ،97 ،96 :10
99؛ 33 :13؛ 50 :28؛ 37 ،36 ،23 :39؛ 23 :45؛  )31 :74هذا التّناقض الظّاهر سمح
اللحتم ّية (أي اإلرادة الح ّرة)
للجدل يف العلوم الدين ّية يف اإلسالم الحقًا حول قض ّية ّ
أو القدريّة (القضاء والقدر)[[[.
مخل -الكثري من املغالطات املرتبطة مبوقف الفرق اإلسالم ّية
ثم تذكر -باختصا ٍر ٍّ
من الجرب واالختيار ،والتي تجايف الحقيقة ،ومقصدها منها ليس ذلك الخالف
الحاصل ،وإنّ ا كون التّناقض الذي تزعمه للقرآن الكريم هو السبب يف ذلك.
عم تتو ّهمه ج ًربا يف القرآن الكريم ،فتقول( :يصف القرآن
ثم تذكر أمثلة ّ
الكافرين عىل أنّهم أناس يف آذانهم وقر (ق 44 ،15 :41؛ قارن  ،)108 :16الذين
أغلق الله عىل قلوبهم أك ّنة وجعل يف أسامعهم وق ًرا (ق 23 :45؛  )3 :63كام جعل
بينهم وبينه حجاب (ق 25 :6؛ 46 :17؛ 57 :18؛  .)5 :41كام أن قلوبهم قد قست
أو صدأت (ق 22 :39؛  14 :83وقارن  .)24 :47فيقارن الكافرين بأناس ص ٌم بك ٌم
[[[
وعمي (ق 39 :6 ،171 ،18 :2؛  )22 :8وقد وضع الله أصفا ً
دا عىل أعناقهم) .
ٌ
فست بها تلك اآليات
وحتى تبدو موضوع ّية ،تذكر االختالف يف التّفسريات التي ّ
[[[ -موسوعة القرآن (ليدن) ،ج ،1ص.224
[[[ .م.ن.
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السبب أم إنّه
التي أوردتها ،فتقول( :ما إذا كان ينبغي أن يُنظر إىل هذا عىل أنّه ّ
املفسين ،حيث إ ّن أجوبتهم تعتمد عىل
النتيجة للكفر هو قض ّية خالف بني ّ
[[[
تو ّ
جهاتهم الفقه ّية .انظر كذلك الحريّة والقدريّة) .
فاملفسون -مهام اختلفت مدارسهم حتى األشاعرة
وكل ذلك غري صحي ٍح،
ّ
ّ
كل ما حصل للمرشكني من الطبع عىل القلوب ونحوها ليس
منهم -يتّفقون عىل أ ّن ّ
سوى نتيجة للران واملعايص والكرب الذي مأل قلوبهم ،وبذلك هم يعرتفون بالحريّة
اإلنسان ّية ،وال يقولون بالجرب املطلق كام تزعم [كميال آدنج].
مثل -الذي استدلت به [كميال آدنج] عىل الجرب -يقول يف
فالفخر الرازي ً
تفسري قوله تعاىل( :فاملعنى ليس األمر كام يقوله من أ ّن ذلك أساطري األولني ،بل
[[[
أفعالهم املاضية صارت سب ًبا لحصول الرين يف قلوبهم)  ،وبذلك يعرتف بأ ّن الرين
ومثله الختم والطبع مل يكن ليحصل للمستكربين املعاندين إال بسبب استكبارهم
وعنادهم.
املفسون أو علامء
ولذلك كان يف إمكان [كميال آدنج] أن تستنري مبا قاله ّ
لتحل التّناقض الذي
الكالم الذين أوضحوا املراد من تلك ال ّنصوص ،وجمعوا بينهاّ ،
تو ّهمته ،لك ّنها لألسف مل تفعل؛ أل ّن الغرض ليس فهم عقائد القضاء والقدر -كام
وردت يف القرآن الكريم -وإنّ ا إثارة الشّ به حولها.
والسبب -بناء عىل حسن الظن -وحينها يكون
وقد ال يكون ذلك هو ال ّدافع ّ
ال ّدافع هو تص ّوراتها املرتبطة بالله تعاىل ،والتي تتب ّناها ال ّديانات املح ّرفة ،ولذلك
تجعل علم الله تعاىل وإرادته وقدرته مثل علم البرش وإرادتهم وقدرتهم؛ وذلك ما
يُعرس فهم ما ورد يف القرآن الكريم من الجمع بني إرادة الله املطلقة ،وإرادة البرش
املحدودة ،وعدم التّنايف بني اإلرادتني.
[[[ .موسوعة القرآن (ليدن) ،ج ،1ص..224
[[[ .أبو عبد الله محمد بن عمر امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (املتوىف606 :هـ) :مفاتيح الغيب (تفسري الرازي ،التفسري الكبري)،
ط ،1بريوت ،لبنان ،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع 1401 ،هـ1981/م ،ج ،31ص.88
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وقد أشار القرآن الكريم إىل تلك التّص ّورات التي انحرفت بها األديان يف هذا
ُ َ
َ ُ َّ
اللِ َم ْغلول ٌة( سورة املائدة ،اآلية )64أي بخيلة ،ثم رد
الجانب يف ذكره مقالة :يد
ُ َّ ْ َ ْ ْ َ ُ ُ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ ْ ُ َ َ ُ ْ ُ َ ْ َ
ان ينفِق كيف
عليهم بقوله تعاىل :غلت أيدِي ِهم ولعِنوا بِما قالوا بل يداه مبسوطت ِ
ي َ َش ُاء( سورة املائدة ،اآلية ،)64أي بل هو الواسع ،الجزيل العطاء الذي ما من
يشء إال عنده خزائنه.
ومن هذا املنطلق نرى الفرق بني ال ّرؤية القرآنيّة لصفات الله تعاىل ،والتي
تتّسم بالتّنزيه والكامل املطلق ،وبني ال ّرؤية التي تب ّنتها األديان نتيجة التّحريفات
رصف
التي أصابت كتبها ،ولهذا فإ ّن القرآن الكريم يذكر أ ّن يد الله مبسوطة ،تت ّ
رصفًا ال تح ّده الحدود ،بل ال يحدث يف الكون يشء ّإل بعد إذن الله
يف الكون ت ّ
ومشيئته وإرادته.
الصورة التي يص ّور بها الكتاب املق ّدس الله تعاىل ،وكمثا ٍل عىل
عىل خالف تلك ّ
ذلك ما ورد يف سفر التكوين (( :)8 - 1 /6وحدث ملا ابتدأ ال ّناس يكرثون عىل األرض
وولد لهم بنات أ ّن ابناء الله رأوا بنات الناس أنه ّن حسنات .فاتّخذوا ألنفسهم
وتأسف يف قلبه
نساء من كل ما اختاروا ...فحزن الرب أنه عمل اإلنسان يف األرضّ ،
فقال الرب امحو عن وجه األرض اإلنسان الذي خلقته ،اإلنسان مع بهائم ودبابات
وطيور السامء ،ألين حزنت أين عملتهم).
ويذكر أنّه بعد أن محا الرب الحياة من عىل وجه األرض بالطوفان -ما عدا نوح
الذي كان من نسل (أبناء الله وبنات الله!) ومل يكن من نسل بنات الناس -ندم
الرب مرة أخرى( ،وقال الرب يف قلبه :ال أعود ألعن األرض أيضا من أجل اإلنسان
ألن تصور قلب اإلنسان رشير منذ حداثته وال أعود أيضً ا أميت كل حي كام فعلت)
(سفر التكوين)22 - 20 /8 :
وحتى ال ينىس الله عهده مع نوح -كام يذكر الكتاب املقدس -وضع قوسه يف
هاطل يضع قوس قزح ،فيذكر أنه قد عقد عق ًدا مع
السحاب ،فعندما يرى املطر ً
فيكف املطر.
نوح أال يُغرق األرض ّ
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الصورة املرتبطة بالله وصفاته يف الكتاب املق ّدس هي التي
ونرى أ ّن هذه ّ
تتحكّم يف املواقف من القضاء والقدر عند املسترشقني وغريهم من الذين مل
تستطع عقولهم الجمع بني صفات الله املتّسمة بالكامل املطلق ،وما أتيح للبرش
من حريّة االختيار واإلرادة والقدرة ،والتي ال تخرج عن إرادة الله وال عن علمه
عب عن ذلك اإلمام عيل بقوله -ملن سأله عن القدر( :-إنّه أم ٌر
وقدرته ،أو كام ّ
بني أمرين ال جرب وال تفويض) ،فقيل له :يا أمري املؤمنني إ ّن فالنًا يقول باالستطاعة
وهو حارض ،فقال( :االستطاعة متلكها مع الله أو من دون الله؟ وإياك أن تقول
واحدة منهام فرتتد) ،فقال :وما أقول يا أمري املؤمنني؟ قال( :قل :أملكها بالله الذي
[[[
أنشأ ملكتها) .
 2ـ املغالطات املرتبطة بال ّتسامح يف القرآن الكريم:
ٍ
وربا تكون هي ال ّنتيجة الكربى ،أو
وقد ورد ذلك يف
نصوص كثري ٍة يف املقالةّ ،
الهدف األكرب منها جمي ًعا ،كام أرشنا إىل ذلك عند ذكر استعامل [كميال آدنج]
للقراءة التّاريخ ّية عند ذكرها للقيم القرآن ّية ،وكيف ّية تط ّورها بحسب الظّروف التي
مي ّر بها املسلمون.
وسنكتفي هنا مبا ذكرته من الفهام املرتبطة باملوقف من املرشكني ،وجربهم عىل
اإلسالم ،أو قتلهم يف حال عدم إسالمهم ،فقد قالت( :إ ّن التّسامح الذي كان ممنو ًحا
ألهل الكتاب مل يكن ممنو ًحا للمرشكني .بال ّنسبة لهم كان الخيار بني اإلسالم واملوت؛
ّ
َ َْ َ
ِين[ سورة البقرة ،اآلية ]256والتي يف األوقات
فاآلية التي تقول :ل إِكراه ِف ادل ِ
األخرى ،يعترب
الحال ّية غال ًبا ما يدىل بها كح ّج ٍة عن تسامح املسلمني تجاه األديان
َ
ْ
ْ
السيف فَإ َذا ان ْ َسلَ َخ ال ْش ُه ُر ُ
ال ُر ُم
املفسين أنّه قد أُبطل مبقولة ّ
من قبل أكرثيّة ّ
ِ

َ ُ َّ
ْ
َ ُْ ُ ُْ ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ُ ُ ُ ْ َ ْ ُ ُ ُ
شك ِني حيث وجدتموهم وخذوهم واح
صوه ْم َواق ُع ُدوا ل ُه ْم ك َم ْر َص ٍد
فاقتلوا الم َ ِ
ُّ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ُ
َ
َ
َّ
َ
َ
اموا َّ
فَإ ْن تَابُوا َوأقَ ُ
الزكة فخلوا َسبيل ُه ْم إن َ
الصلة َوآت ُوا َّ
الل غف ٌ
ور َرح ٌ
ِيم[ سورة
ِ
ِ
ِ
[[[ .العالمة املجليس(ت  1110هـ) :بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األمئة األطهار ،تحقيق :عدة من األفاضل ،ال ط ،طهران ،دار
الكتب اإلسالمية ،ج ،5ص.57
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ُ َ َ ُ
ب َعليْك ُم
التوبة ،اآلية ]5ومقاطع أخرى تدعو إىل ش ّن ٍ
حرب عىل املرشكني كت ِ
ْ َ ُ َ ُ َ ُ ٌْ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ً َ ُ َ َ ٌْ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ ُ
ُّ
القِتال وهو كره لكم وعس أن تكرهوا شيئا وهو خي لكم وعس أن تِبوا
َ ْ ً َ ُ َ َ ٌّ َ ُ ْ َ َّ ُ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ
شيئا وهو ش لكم والل يعلم وأنتم ل تعلم
ون[ سورة البقرة ،اآلية ،]216وهناك
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
ِين[ سورة
مقطع آخر غال ًبا ما يُعترب برهانًا للتسامح وهو لكم دِينكم و ِل د ِ

تفس كلمة دين إما عىل أنّها تعني دين أو عىل أنّها جزا ٌء
الكافرون ،اآلية ]6حيث ّ
يفسون هذه اآلية عىل أنّها ٌ
جذري مع
إيقاف
ٌّ
املفسين ّ
إلميان الشّ خص ،ومعظم ّ
[[[
الوثنيني من قبل أولئك الذين قبلوا نب ّوة محمد) .
ممتلئ باملغالطات واالنتقائيّة؛ ذلك أنّه كان لصاحبة املقال أن
وهذا ال ّن ّص
ٌ
تختار أحد أمرين:
كل ما
نصها الوارد يف القرآن الكريم بعد جمع ّ
أ .إ ّما دراسة اآليات من خالل ّ
يتعلّق بها ،للوصول إىل معناها الحقيقي.

ب .أو استقراء ما كتب يف التّفاسري والتّمييز بني اآلراء املختلفة الواردة فيها،
تفصيل.
ً
وهو يحتاج بحثًا أكرث
لك ّنها مل تفعل كال األمرين ،وإنّ ا عمدت إىل خدمة غايتها يف إنكار التّسامح
الصحيح ،واختيار بعض
القرآين ،باختيار بعض اآليات التي مل تضعها يف سياقها ّ
التّفاسري التي رأت أنّها تخدم هدفها.
أي مصد ٍر ويوضّ ح معانيه هو املصدر نفسه،
يعب عن ّ
ومبا أ ّن أحسن من ّ
فسنحاول ال ّر ّد عىل ما طرحته من خالل القرآن الكريم ،واآلية َالتي أوردتها ،والتي
َ َ ْ َ َ َ ْ ْ ُ ُ ُْ َ ْ ُ
يطلق عليها آية السيف ،وهي قوله تعاىل :فإِذا انسلخ الشهر
ال ُر ُم فاق ُتلوا

َ ُ َّ
ْ
َ ْ َ
ُْ ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ُ ُ ُ ْ َ ْ ُ ُ ُ
شك ِني حيث وجدتموهم وخذوهم واح
صوه ْم َواق ُع ُدوا ل ُه ْم ك َم ْر َص ٍد فإِن تابُوا
ال َم ِ
َ
َّ َ َ َ َ ُ َّ َ َ َ َ ُّ َ َ ُ ْ َّ َّ َ َ ُ
َ
ٌ
ٌ
َوأق ُاموا الصلة وآتوا الزكة فخلوا سبِيلهم إِن الل غفور رحِيم[ سورة التوبة،

كل آيات
املفسين أنّها نسخت ّ
اآلية ،]5وهي اآلية التي ذكر املتش ّددون من ّ
الرحمة والحكمة واإلحسان يف القرآن الكريم.
[[[ .موسوعة القرآن (ليدن) ،ج ،1ص.223
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والسياق الذي وردت فيه من بداية سورة التّوبة ،فسرناها
لك ّننا لو عدنا إىل اآلية ّ
كل ما ورد يف القرآن الكريم من ال ّدعوة إىل التّسامح مع الخلق
منسجم ًة مع ّ
بأي حا ٍل من األحوال مع ال ّنهي عن
جمي ًعا ،مؤمنهم وكافرهم ،وأنّها ال تتناقض ّ
اإلكراه يف ال ّدين.
كل العصور والبيئات ،وإنّ ا تتح ّدث
ذلك أنّها ال تتح ّدث عن املرشكني جمي ًعا ،ويف ّ
خاص منهم ،كانوا محاربني لرسول الله  ،وأقيمت معهم العهود ،لك ّنهم
عن نو ٍع ٍّ
نكثوها ،مثلام يفعل املنافقون الذين يرتبّصون الفرص ،ويظاهرون عىل املؤمنني.

فسورة التّوبة التي وردت فيها تلك اآلية الكرمية تبدأ بقوله تعاىل :بَ َر َ
اءةٌ م َِن
َ َّ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ
َّ
اللِ َو َر ُس ِ
شك َِني[ سورة التوبة ،اآلية األوىل] ،وبذلك
ولِ إِل الِين عهدتم مِن الم ِ

خاص من املرشكني ،وليست من اآليات الني تس ّن قانونًا عا ًما
فإنّها تتح ّدث عن نو ٍع ٍّ
َّ
َ
َ
ُ
ُ
َ َ
َّ
َ ُ
الل ل ي ُّ
ك ْم َول َت ْع َت ُدوا إ َّن َّ َ
كقوله تعاىلَ  :وقَات ِلُوا ف َ
ِب
ِين ُيقات ِلون
يل اللِ ال
ب
س
ِ
ِ
ِ
ِ
ال ْ ُم ْع َتد َ
ِين[ سورة البقرة ،اآلية.]190
السياق الذي وردت فيه ّ
تدل عىل األمر بإجارة املستجريين
باإلضافة إىل هذا فإ ّن ّ
من املرشكني املحاربني حتى يسمعوا كالم الله ،ثم يت ّم إيصالهم إىل مأمنهم ،أي
أن يصلوا إىل قومهم املرشكني املحاربني ،وهو ظاه ٌر يف ال ّداللة فيه عىل أنّه ال
وإل فكيف يُجار
وجود لإلكراه يف الدين ،وإنّ ا سبب القتال هو املحاربة والعداوةّ ،
املرشك ،ثم تت ّم حاميته إىل أن يبلغ مأمنه ،فلو كان الكفر سبب القتال ملا كانت
هذه اإلجارة والحامية.

كل ما ورد يف القرآن الكريم من ٍ
آيات حول
وهذا املعنى هو الذي يتّسق مع ّ
القتال ،والذي ال يتناقض أب ًدا مع التّسامح؛ ذلك أنّه ال يتو ّجه ّإل للمعتدين؛ فال
يبي أ ّن القتال
توجد آية تدعو إىل القتال إال ونجد بجانبها ما ينهى عن االعتداء ،أو ّ
خاص باملعتدين[[[.
ّ
[[[ .للمزيد من التفصيل حول اآليات الواردة يف القتال وتوجيهها انظر كتاب (حرية االعتقاد يف القرآن الكريم والسنة النبوية للشيخ حسن
بن فرحان املاليك)
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َّ َّ َ َ ُ َ ُ
ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىلَ  :وقَات ِلُوا ف َ
ِين ُيقات ِلونك ْم
يل اللِ ال
ب
س
ِ
ِ
ِ
َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ُْ
الل َل ُي ُّ
َو َل َت ْع َت ُدوا إ َّن َّ َ
ِب ال ْ ُم ْع َتد َ
ِين )190واقتلوهم حيث ثقِفتموهم وأخ ِرجوهم
ِ
ْ َ ْ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ ْ َ ُ َ َ ُّ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ُ ُ
وه ْم عِنْ َد ال ْ َمسْ
ال َر ِام َحتَّ
ج ِد ْ َ
مِن حيث أخرجوكم وال ِفتنة أشد مِن القت ِل ول تقات ِل
ِ
َُ ُ ُ
َ
َ
َ
َ ْ َ َُ ُ ْ َ ُُْ ُ
ين  191فإن انْ َت َه ْوا فإ َّن َّ َ
وك ْ
اء الْكف ِر َ
وه ْم َك َذل َِك َج َز ُ
ل
ت
اق
ف
م
وك
ل
ات
ق
ن
إ
ف
ه
ِي
ف
م
يقات ِل
الل
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ََْ ْ ََ
َ َ ُ ُ ْ َ َّ َ َ ُ َ ْ َ ٌ َ َ ُ َ ّ ُ َّ َ
َُ
َ
ٌ
ٌ
غفور رحِيم  192وقات ِلوهم حت ل تكون ف ِتنة ويكون ادلِين ِلِ فإ ِ ِن انتهوا فل
َّ ْ ُ ْ َ َ ُ َّ ْ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ ُ َ ٌ َ
ُ ْ َ َ َّ َ َ َّ
الظالِم َ
اص ف َم ِن
ني  193الشهر الرام بِالشه ِر الر ِام والرمات ق ِص
عدوان إِل ع
ِ
َ
َ
ْ
َّ َ َ ْ َ ُ َ َّ
ْ
ْ
ْ
َ َ ْ ُ ْ َ َّ ُ
َ ُ
اع َت َدى َعليْك ْم فاع َت ُدوا َعليْهِ ب ِ ِمث ِل َما اع َت َدى عليكم واتقوا الل واعلموا أن
ْ
َّ َ
الل َم َع ال ُم َّتقِ َني [ 194سورة البقرة ،اآليات .]194 - 190

فاآليات رصيح ٌة بأنّه ال يجوز قتال املرشك لرشكه ،وال الكافر لكفره ،وإنّ ا يقاتل
لعداوته ومحاربته املسلمني ،كام يُرشع قتال الكافر إذا اضطهد املسلمني وأراد
فتنتهم عن دينهم.

َْ َ
ْ ْ
ُ ْ َّ َ َ َ
ِين كف ُروا إِن يَن َت ُهوا ُيغف ْر ل ُه ْم َما
ومثل ذلك ما ورد يف قوله تعاىل :قل ل ِل
َ
َ َ ُ ُ ْ َ َّ َ َ ُ َ ْ َ ٌ
ََ
ْ َُ ُ
ودوا َف َق ْد َم َض ْ
ت ْالَ َّول َ
ت ُس َّن ُ
ِني  38وقات ِلوهم حت ل تكون ف ِتنة
ق ْد َسلف ِإَون يع
ْ َ َّ َ ْ َ
َ َ ُ َ ّ ُ ُ ُّ ُ َّ َ ْ َ َ ْ َ َّ َّ َ َ َ ْ َ ُ َ
ون بَ ِص ٌ
ري ِ 39إَون ت َول ْوا فاعل ُموا
ويكون ادلِين كه ِلِ فإ ِ ِن انتهوا فإِن الل بِما يعمل
ْ َ
َ َّ َّ َ َ ْ َ ُ
ك ْم ن ِْع َم ال َم ْول َون ِْع َم انلَّ ِص ُري [ 40سورة األنفال ،اآليات .]40 - 38
أن الل مول

سالم ال حرب؛ فهي تأمر بقتال املرشكني الذين يضطهدون
فهذه اآليات آيات ٍ
والسري متواترة
من أسلم منهم لري ّدوهم عن دينهم عن طريق اإلكراه ،واألحاديث ّ
تعب عنهم بكونهم
عبت عنهم بكونهم كفارا ،ومل ّ
يف ال ّداللة عىل هذا املعنى ،وقد ّ
لتبي أ ّن كفرهم وعدم إميانهم بالله واليوم
عبت عن ذلك آيات أخرىّ ،
معتدين ،كام ّ
السبب يف ذلك الطغيان والعدوان الذي ميارسونه عىل املستضعفني.
اآلخر هو ّ

َ
َّ َ َّ َّ َ ّ ْ َ َّ َّ َ َ َ
ِين كف ُروا ف ُه ْم
اب عِند اللِ ال
ومثل ذلك ما ورد يف قوله تعاىل :إِن ش ادلو ِ
ُ ّ َ َّ َ ُ ْ َ َ َّ ُ َ
َ ْ َ
َّ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ َّ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ ُْ
ل يُؤم ُِنون  55الِين
ك مر ٍة وهم ل يتقون
عهدت مِنهم ثم ينقضون عهدهم ِف ِ
َ ْ َ َ َّ
َّ َ َ َ
َّ َّ َ
َْ ْ َ َ ّ ْ
َ َّ َ ْ َ َ َّ ُ ْ
ِإَوما تاف َّن
شد ب ِ ِه ْم َم ْن خلف ُه ْم ل َعل ُه ْم يَذك ُرون(57
بف
 56فإِما تثقفنهم ِف الر ِ
ِ
َ ًَ َ ْ ْ َْ ْ ََ
َ
ِني َ 58و َل َيْ َس َ َّ
ِب ْ َ
الائن َ
الل َل ُي ُّ
ع َس َوا ٍء إ َّن َّ َ
ب َّال َ
ِين
م ِْن ق ْو ٍم خِيانة فانبِذ إِل ِهم
ِ
ِ
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ُ
َ َ ُ َ َ ُ َّ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ
ون َ 59وأَع ُِّدوا ل َ ُه ْم َما ْ ْ
اط
جز
اس َت َطع ُت ْم م ِْن ق َّو ٍة َوم ِْن رِ َب ِ
كفروا سبقوا إِنهم ل يع ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َْ ْ ُ ْ ُ َ
َّ
َ
َ ُ َّ َّ
ُ
ُ
ْ
ْ
َ
ين م ِْن دونِه ْم ل تعل ُمون ُه ُم ُ
اللِ َوع ُد َّوك ْم َوآخر َ
الل َيعل ُم ُه ْم
و
د
ع
ه
ب
ون
ِ
الي ِل ترهِب ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
ْ
ْ
ْ
ََ ُْ ُ
َ
ُ
َّ
ْ ُ
ك ْم َوأن ُت ْم ل تظل ُمون (ِ )60إَون َج َن ُ
َ
ْ ْ
حوا
يل اللِ يُ َوف إِل
وما تن ِفقوا مِن ش ٍء ِف سب ِ
ِ
َّ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َّ ْ َ َ َّ َّ ُ ُ َ َّ ُ ْ
يع ال َعل ُِيم [ 61سورة األنفال ،اآليات
ل ِلسل ِم فاجنح لها وتوك ع اللِ إِنه هو الس ِم

.]61 - 55

حق أولئك
فهذه اآليات الكرمية واضح ٌة يف ال ّداللة عىل أ ّن الجهاد ال يرشع إلّ يف ّ
املعتدين من الكفّار الذين ينقضون عهودهم ،وليس بعد ال ّنقض إلّ القتال ،وما
السرية ّ
يدل عىل ذلك.
تواتر من ّ

َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ َ َّ ُ
ُ
خذوا َع ُد ّوِي َو َع ُد َّوك ْم
ومثل ذلك ما ورد يف قوله تعاىل :ياأيها الِين آمنوا ل تت ِ
َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ّ ُ ْ ُ َ َّ ُ َ
َ ْ َ َ ُ ْ ُ َ َ ْ ْ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ
ُ
أو ِلاء تلقون إِل ِهم بِالمودة ِ وقد كفروا بِما جاءكم مِن ال ِق ي ِرجون الرسول
َ ْ َ َ َ ْ َ
َّ َ ّ ُ ْ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ً
َّ ُ
اك ْم أَ ْن تُ ْؤم ُ
ادا ف َ
ات
ب
س
ه
ج
م
ت
ج
ر
خ
م
ت
ن
ك
ن
إ
م
ك
ب
ر
الل
ب
وا
ِن
ِإَوي
ِ
ِ
ِ
يل وابتِغاء مرض ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ُّ َ َ ْ ْ ْ َ َ َّ ِ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ
ك ْم َف َقدْ
ت ِسون إِل ِهم بِالمودة وأنا أعلم بِما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله مِن
َ
ْ ََْ ُ ُ ْ َ ُ ُ َ ُ َ
َ ُ
اء َّ
ك ْم أ ْع َد ً
َض َّل َس َو َ
اء َو َيبْ ُس ُطوا إِلْك ْم أيْد َِي ُه ْم
يل  1إِن يثقفوكم يكونوا ل
السب
ِ
ِ
َ َ ْ َ َ ُ ْ ُّ ِ َ َ ُّ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ ُ
ك ْم يَ ْومَ
وألسِنتهم بِالسوء وودوا لو تكفرون 2لن تنفعكم أرحامكم ول أولد
ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َّ ُ َ َ ْ َ ُ َ
ون بَ ِص ٌري [ 3سورة املمتحنة ،اآليات .]3 - 1
القِيامةِ يف ِصل بينكم والل بِما تعمل

فهذه اآليات الكرمية ذكرت األسباب املوجبة لقتال الكفار ،وهي محاربة من
أراد إخراج الرسول  واملسلمني من ديارهم ،ومن استعدادهم لقتال املسلمني
أي مكان ،فهم أعداء رصحاء ،ومحاربون أصليون ،وقتالهم ليس من
إذا ثقفوهم يف ّ
باب القتال عىل الدين والعقيدة ،وإنّ ا ملحاربتهم.

َ َ ْ َ ُ ُ َّ ُ َ َّ َ َ َ ُ ُ
ِين ل ْم ُيقات ِلوك ْم ِف
ومثل ذلك ما ورد يف قوله تعاىل :ل ينهاكم الل ع ِن ال
ّ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ْ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ُّ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ ْ ْ َّ َّ َ ُ ُّ ْ ُ ْ
سطنيَ
ادل
ِين ولم ي ِرجوكم مِن دِيارِكم أن تبوهم وتقسِطوا إِل ِهم إِن الل يِب المق ِ ِ
ِ َّ َ َ ْ َ ُ ُ َّ ُ َ َّ َ َ َ ُ ُْ
ّ َ َ ْ َ ُ ُ ْ ْ َ ُ ْ َ َ َُ
ِين وأخرجوكم مِن دِيارِكم وظاهروا
 8إِنما ينهاك َم الل َّ ع ِن الِين ق َّاتلوكم ُ ِف ادل ِ
ُ ْ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ ُ َّ ُ َ
ََ ْ َ
ون [ 9سورة املمتحنة،
جكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئِك هم الظال ِم
ع إِخرا ِ

اآليتان .]9 ،8
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فهذه اآليات من أرصح اآليات التي تذكر أسباب مرشوعيّة الجهاد ،وأنّه فقط يف
حق الذين يقاتلون املسلمني عىل دينهم لري ّدوهم عنه ،ويخرجونهم من ديارهم،
ّ
حق الذين يظاهرون املرشكني ويساعدونهم عىل هذه األمور ..بل اآليات تأمر
أو يف ّ
بال ّرب واإلحسان للمرشكني والكفّار الذين مل يظاهروا عليهم عد ًوا ومل يحاربوهم ومل
يخرجوهم من ديارهم.

َّ َّ َ َ ْ ُ َ
ال َياةَ
ومثل ذلك ما ورد يف قوله تعاىل :فَلْ ُي َقات ِْل ف َ
ون ْ َ
يل اللِ الِين يش
ب
س
ِ
ِ
ِ
َّ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ
ِب فَ َس ْو َف نُ ْؤتِيه أَ ْ
ْ
ُّ
ادلنْ َيا ب ْالخ َِرة ِ َو َم ْن ُي َقات ِْل ف َ
ج ًرا َع ِظيماً
يل اللِ فيقتل أو يغل
ب
س
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ّ َ َ ّ
َ َ ُ َ َُ ُ َ
الن ِ َساءِ َوالْو ْ َ
ان
ل
الرجا ِل و
يل اللِ والمستضعفِني مِن
)74و َما لك ْم ل تقات ِلون ِف َسب
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ْ َ
َُْ
َْ
َّ
َّ َ ُ ُ َ
َ
َ ْ َ
َ ْ ْ
ال
ِين َيقولون َر َّب َنا أخ ِرج َنا م ِْن ه ِذه ِ الق ْر َيةِ الظال ِ ِم أهل َها َواج َعل لَا م ِْن ُلنك َو ِ ًّلا
َ
َ
ْ
َو ْ
اج َعل لَا م ِْن ُلن ْ َك نَ ِص ًريا[ سورة النساء ،اآليتان .]75-74

فهذه اآليات واضح ٌة يف ال ّداللة عىل أ ّن من أسباب ترشيع الجهاد محاربة االضطهاد
الديني؛ فكفار قريش أو غريهم إذا اضطهدوا املسلمني دين ًّيا ،فالواجب نرصة املستضعفني
الذين يجدون أقىس أنواع العذاب ألنّهم اختاروا اإلميان باإلسالم دي ًنا.
باإلضافة إىل أ ّن هناك ٍ
كل
آيات قرآن ّي ًة أخرى ت ُّبي أ ّن الجهاد يجب أن يكون ُض ّد ّ
َّ
ْ
مضطهد حتى الذين يضطهدون اليهود والنصارى ،كام قال تعاىل :ال َ
ٍ
ِين أخ ِر ُجوا

َ
ْ َ ْ َ ْ َ ّ َّ َ ْ َ ُ ُ َ ُّ َ َّ ُ َ َ ْ َ َ ْ ُ َّ
اللِ انلَّ َ
اس َب ْعض ُه ْم ب ِ َب ْع ٍض
ي ح ٍق إِل أن يقولوا ربنا الل ولول دفع
مِن دِيارِهِم بِغ ِ
َ ُ ّ َ ْ َ َ ُ َ َ ٌ َ َ َ َ ٌ َ َ َ ُ ُ ْ َ ُ َ ْ ُ َّ َ ً َ َ َ ْ ُ َ َّ َّ
اللُ
جد يذكر فِيها اسم اللِ كثِريا ولنصن
لهدِمت صوامِع وبِيع وصلوات ومسا ِ
َ ْ َ ْ ُ ُ ُ َّ َّ َ َ
الل ل َقوِ ٌّي َع ِز ٌيز[ سورة الحج ،اآلية.]40
من ينصه إِن
َ
َ َ َ
ُْ ْ َ
خ َّلف َ
ني م َِن ْال ْع َ
اب َس ُت ْد َع ْون إِل ق ْو ٍم
ر
ومثل ذلك ما ورد يف قوله تعاىل :قل ل ِل ُم ِ
ِ
َْ
ُ
ْ
َ
َُ ُ َُ ْ َْ ُْ ُ َ َ ْ ُ ُ ُْ ُ
الل أَ ْ
ِك ُم َّ ُ
ج ًرا َح َس ًنا ِإَون
ِيد تقات ِلونهم أو يسل ِمون فإِن ت ِطيعوا يؤت
د
ش
س
أ
ب
ول
أ ِ ٍ
ٍ
َ
َّ
ّ
َ
َ َ َ َّ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ
ك ْم َعذابًا أ ِل ًما[ سورة الفتح ،اآلية .]16
تتولوا كما تولتم مِن قبل يعذِب

يني ،ومبادأة اآلخرين
فهذه اآلية ال تحمل أي دالل ٍة عىل مرشوعيّة اإلكراه ال ّد ّ
بالقتال إلدخالهم يف اإلسالم ،ذلك أ ّن املراد باإلسالم هنا -كام هو معهود يف اللغة
العربية( -اإلنقياد) ..أي :أو ينقادون.
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َ َ ََْْ ُ َ ُْ َ
آم َّنا قل ل ْم
ت العراب
وهذه اآلية تشبه اآلية التي تتح ّدث عن األعراب قال ِ
ُ ْ ْ ُ ُ َّ َ َ َ ُ َُ
ُ ْ ُ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ ُ ْ َ ُ ُ ُ
يمان ِف قلوبِكم ِإَون ت ِطيعوا الل ورسول
ال
تؤمِنوا ول ِ
كن ق َولوا أسلمنا ولما يدخ ِل ِ
َ َ ْ ُ ْ ْ ْ َ ُ
ِك ْم َشيْ ًئا إ َّن َّ َ
الل َغ ُف ٌ
ور َرح ٌ
ِيم[ سورة الحجرات ،اآلية ،]14
ل يل ِتكم مِن أعمال
ِ

أي :استسلمنا وانقدنا إىل نظام الدولة العادلة ،فإ ّن اإلميان يعني القناعة ال ّداخلية،
فكل من دخل تحت نظام ال ّدولة العادلة ،والتزم نظامها فيدخل يف
أ ّما اإلسالم ّ
مس ّمى اإلسالم باملعنى العام الذي هو (االنقياد)
 3ـ املغالطات املرتبطة بالجهاد يف سبيل الله:

كل مناسبة ،ولو مل
وهي من املغالطات التي يتع ّمد املسترشقون إثارتها يف ّ
يستدع املوضوع الحديث عنها ،مثلام فعلت [كميال آدنج] هنا عندما أقحمت
موضوع الجهاد عند حديثها عن اإلميان والكفر.
وقد استعملت منهجها يف القراءة التّاريخ ّية للقرآن الكريم لتلك اآليات التي
تأمر بالجهاد ،م ّدعي ًة أنّها تتناقض مع السامحة التي دعا إليها يف مكة املك ّرمة ،وقد
قالت يف ذلك( :اآليات املرسودة حتى اآلن تقرتح تب ّني موقفًا هام ًدا تجاه الكافرين،
أي بحث حول الجهاد ..تأكي ًدا عىل أ ّن واجب
ولكن آيات أخرى ميكن أن تُواجه يف ّ
املؤمنني بذل ٍ
جهد يف سبيل الله يف خضم رصاعهم يف مواجهة الكفر أو أن يفرضون
[[[
القتال ضد الكافرين ..ولكن يف ظروف معيّنة ،ميكن مساملتهم) .
ثم علّقت عىل ذلك بقولها( :وذلك ليس باملستغرب؛ فجميع هذه اآليات هي
من الفرتة املدين ّية عندما كان محمد يف موقع الق ّوة ومل يعد الواعظ املضْ طهد الذي
[[[
كان يف مكة سابقًا) .
وهي تر ّدد نفس ما ير ّدده غريها من املسترشقني ،مثل املسترشق بالرش الفرنيس
السور القرآن ّية إىل أربعة أقسام :ثالث مراحل يف مكّة ،واملرحلة الرابعة
قسم ّ
الذي ّ
[[[ .موسوعة القرآن (ليدن) ،ج ،1ص.223
[[[ .موسوعة القرآن (ليدن) ،ج ،1ص.223
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كلّها يف املدينة ،ثم قال عن املرحلة املدنية( :واختلف دور محمد يف هذه املرحلة
بي الذي اصطفاه الله لنرش رسالته يف الصحراء ،ولك ّنه أصبح
بحيث مل يعد ذلك ال ّن ّ
رئيسا لجامعة دين ّي ٍة فرضت عليها الظّروف املحيطة بها أن تتم ّيز يف مظهرها
ً
وسلوكها وعبادتها .هذه الجامعة التي عليها مواجهة ليس املرشكني فحسب ،ولكن
تنظيم دقيقًا يف املدينة ،وخلقت لنبيّها العديد من
ثالث قبائل يهوديّة منظّمة
ً
املشاكل ال ّدين ّية وال ّدنيويّة عىل ح ٍّد سواء .كام أ ّن عالقة هذه الجامعة مع مرشيك
مكة مل تلبث أن تح ّولت إىل نزا ٍع مسلّ ٍح كان ال ّنرص فيه حليفها أ ّوالً ،ث ّم كانت
الهزمية من نصيبها يف معركة أحد ،ثم توالت الحروب سجاالً إىل أ ّن انتهت إىل
[[[
غايتها ،وهي عودة النبي إىل مسقط رأسه فات ً
حا مكلّالً بالغار) .
للسور املدنيّة بقولها( :كانت العالقة بني الجامعة اإلسالميّة
ثم ختمت وصفها ّ
ال ّناشئة وبني نصارى الجزيرة العرب ّية ج ّيدة يف بدايتها ،ومل تس ّجل الفرتة األوىل من
أي عدا ٍء بينهام ،بال ّرغم من إنكار القرآن أللوه ّية املسيح ،وعبادة
هذه املرحلة ّ
تغي األمر عندما اصطدمت هذه الجامعة باإلمرباطورية البيزنط ّية،
التثليث ،ولكن ّ
وخاصة بعد واقعة (مؤتة) ،واندلع بينهام ذلك ال ّنزاع املسلّح الذي انتهى هو اآلخر
ّ
[[[
إىل غايته بعد حني) .
ومثلها املسترشق شري المانس ،الذي مل ِ
يكتف بذكر التّطور يف املواقف ،وإنّ ا راح
السور
يشري إىل ما مل يذكره بلغاء العرب يف جميع فرتات التّاريخ من التّفاوت بني ّ
السهل التّعرف
امل ّك ّية واملدن ّية من حيث الفصاحة والبالغة ،حيث قال( :إنّه من ّ
السور امل ّكيّة يف عهديها ،سواء من حيث الشّ كل أو
السور املدنيّة ومتييزها عن ّ
إىل ّ
املوضوع ،فمن حيث الشّ كل أصبح أُسلوبها يقرتب إىل ال ّنرث العادي ،كام أ ّن ال ّنغم
عم كان عليه مبكّة ،فأصبح أكرث ثق ًة وأكرث تناسقًا ،كام أصبحت مجادلة
تغي ّ
قد ّ
انصب يف هذه الفرتة عىل اليهود واملنافقني والذين
الكفّار نادرةً ،إالّ أ ّن الهجوم قد
ّ
[[[ .الحاج ،سايس سامل :نقد الخطاب االسترشاقي :الظاهرة االسترشاقية وأثرها يف الدراسات اإلسالمية ،ط ،1بريوت ،دار املدار اإلسالمي،
2002م ،ج ،1ص.350
[[[ .الحاج ،سايس سامل ،نقد الخطاب االسترشاقي ،م.س ،ج ،1ص..350
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[[[

تحتل مكانًا بارزًا)
يف قلوبهم مرض ،كام أصبحت الخطب واألوامر العسكريّة ّ

.

املك واملد ّين تأث ّر يف املواقف الحربيّة مع
وقال( :إ ّن القرآن الكريم بقسميه ّ ّ
وخاصة اليهود وال ّنصارى والوثنيني ،مام جعله أكرث تط ّو ًرا حتى
األمم األخرى،
ّ
[[[
بال ّنسبة أللفاظه ومفاهيمه ونصوصه) .
لكل هذه املواقف موقف [جولدسيهر] يف كتابه (العقيدة
وقد كان األساس ّ
والشيعة يف اإلسالم) الذي قال فيه( :يف بدء رسالته كانت تأ ّمالت محمد تأخذ
ّ
طريقها إىل الخارج يف شكل أمثا ٍل مرضوب ٍة للحياة األخرى ،فكانت تفرض نفسها
عىل مخ ّيلته بق ّوة تزداد يو ًما بعد يوم .وهذه التّأ ّمالت هي التي ك ّونت الفكرة
األساس ّية التي بنى عليها تبشريه ،ولكن إذا كان محمد يف حالته الجديدة قد استم ّر
يف الشّ عور برسالته وبوجوب تأديتها ،فإ ّن تبشريه قد ات ّخذ إىل جانب هذا اتّجا ًها
جدي ًدا ،فلم يصبح حديثه حديثَ من استولت عليه ال ّرؤى املشبعة بال ّدار اآلخرة
وما يكون فيها ،بل إ ّن تلك الحالة الجديدة جعلت منه أيضً ا مجاه ًدا غازيًا ،ورجل
[[[
ٍ
دول ٍة ،ومنظّم
جامعات جديد ٍة أصبحت تتّسع وتنمو شيئًا فشيئًا) .
وكل هذه املواقف ناتج ٌة عن عدم القراءة الجا ّدة واملوضوع ّية والحياديّة للقرآن
ّ
الكريم ،والذي ورد فيه متجيد الجهاد يف الفرتة امل ّك ّية قبل الفرتة املدن ّية؛ فقد قال
فضل الجهاد يف سبيل
السور امل ّكيّة يذكر
الله تعاىل يف سورة املزمل وهي من أوائل ّ
َْ
ََْ ُ َ
َ َ َْ َ َ ُ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ َ
ْ
ون مِنْ
ضبون ِف الر ِض يبتغ
الله :عل ِم أن سيكون مِنكم مرض وآخرون ي ِ
َ

َّ َ
َ َ َ ُ َ
َ ْ
ُ
َّ
َّ
س مِنْ ُه َوأق ُ
اللِ فَاقْ َر ُءوا َما تَ َي َّ َ
الصلةَ َوآتوا
ِيموا
يل
فض ِل اللِ َوآخ ُرون ُيقات ِلون ِف َسب
ِ
ِ
ُ ْ ْ َ ْ َ
َّ َ َ ْ ً َ َ ً َ َ ُ َ ّ ُ َ ْ ُ
ْ َّ ُ
َّ َ َ َ َ ْ ُ
ت ُدوهُ عِن َد اللِ ه َو
ي
خ
ِن
م
م
ِك
س
ف
ن
ل
وا
ِم
د
ق
ت
ا
م
و
ا
ن
س
ح
ا
ض
ر
ق
الل
وا
ض
الزكة وأق ِر
ِ
ٍ ِ
َ
َ
يا َوأَ ْع َظ َم أ ْ
ج ًرا َو ْ
الل إ َّن َّ َ
اس َت ْغفِ ُروا َّ َ
َخ ْ ً
الل غ ُف ٌ
ور َرح ٌ
ِيم[ سورة املزمل ،اآلية .]20
ِ

باإلضافة إىل أ ّن تلك املفاهيم التي يحملها هؤالء املسترشقون عن الجهاد قد
[[[ .الحاج ،سايس سامل ،نقد الخطاب االسترشاقي ،م.س ،ج ،1ص..349
[[[ .عنايت ،غازي :شبهات حول القرآن وتفنيدها ،ال ط ،بريوت ،دار ومكتبة الهالل1421 ،ق2000 /م ،ص.107
[[[ .أغناطوس جولدزيهر :العقيدة والرشيعة يف اإلسالم :تاريخ التطور العقدي والترشيعي يف الدين اإلسالمي ،ترجمة :محمد يوسف موىس
وعيل حسن عبد القادر وعبد العزيز عبد الحق ،ط ،2دار الكتب الحديثة مبرص ،ومكتبة املثنى ببغداد ،ص .14
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تتناسب مع ال ّنزعة االستعامريّة الغربيّة ،ولك ّنه ال يتناسب أب ًدا مع ما طرحه القرآن
الكريم حوله وحول دوافعه.
فالقرآن الكريم يذكر أ ّن دوافع اإلذن بالجهاد يف سبيل الله ،هو ذلك الظّلم
الكبري الذي حصل للمسلمني نتيجة تكالب جميع املعتدين عليهم ،ولهذا فإ ّن
الذين يريدون استئصال
ّلمة واملستكربين
غاية الجهاد ليست سوى مقاومة الظ
َ
ُ
َّ
ُ
َّ
َ
َ َ َ َ َّ ُ
ِإَون َّ َ
الل
املؤمنني واملستضعفني ،كام قال تعاىل :أذِن ل ِل
ِين ُيقاتلون بِأن ُه ْم ظل ُِموا
َ
ُ

ْ َ ْ َ ْ َ ّ َّ ْ َ ُ ُ َ ُّ َ َّ ُ َ
َ َ َ ْ ْ َ َ ٌ َّ َ ْ
الل َول ْوال
ِين أخ ِر ُجوا مِن دِيارِهِم بِغيِ ح ٍق إِل أن يقولوا ربنا
صهِم لقدِير ال
عن ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ ْ ُ َّ
ْ
ْ
ٌ
َ
ْ
ّ
َ
َ
َ
َ
اللِ انلَّاس َبعض ُه ْم ب َبعض ل ُهدِمت ص َوام ُِع َوب َي ٌع َوصل َوات َوم َساج ُد يُذك ُر ف َ
ِيها
دفع
ِ ٍ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ً
َ
َّ
َّ
ْ ُ َّ
صهُ إن َّ َ
صن َّ ُ
اللِ كثِريا َولَنْ ُ َ
الل َم ْن َينْ ُ ُ
الل لقوِ ٌّي َع ِز ٌيز( سورة الحج ،اآليتان
اسم
ِ

 39و.)40

حق املؤمنني يف الجهاد ملواجهة الظلمة،
فهاتان اآليتان الكرميتان ال ت ّربران فقط ّ
كل األديان ،وهو ما ّ
يدل
وال ّدفاع عن ال ّنفس ،وإنّ ا تبينان مرشوع ّية املقاومة يف ّ
عليه الكتاب املق ّدس نفسه ،والذي ميتلئ بال ّدعوة للمواجهة املسلّحة مع الذين
يحاربون اليهود.
بل إ ّن الله تعاىل يأمر بالجهاد ،ليس لحامية املسلمني املستضعفني فقط،
َُ ُ َ
َّ
ََ َ ُ
ون ف َ
كْ
ب
س
ِل
ت
ا
ق
ت
ال
م
وإنّ ا لحامية غريهم أيضً ا ،كام قال تعاىل :وما ل
يل اللِ
ِ
ِ
ِ
َ

َّ َ ُ ُ َ
َ ُْ ْ َ ْ
َ
ْ ْ
ض َعف َ
ني م َِن ّ َ َ ّ َ َ ْ ْ َ
ان ال
والمست
ِين َيقولون َر َّب َنا أخ ِرج َنا م ِْن ه ِذه ِ
ِ
الرجا ِل والنِساءِ والوِل ِ
ِ
ً
ْ َ ْ َ َّ
َ ْ َُ َ ْ َ ْ ََ ْ َُ ْ َ َ ًّ َ ْ َ ْ ََ ْ َُ ْ َ َ
القريةِ الظال ِ ِم أهلها واجعل لا مِن لنك و ِلا واجعل لا مِن لنك ن ِصريا( سورة

النساء ،اآلية.)75

للسور امل ّك ّية؛
السور املدن ّية خالفًا ّ
أ ّما سبب ورود الجهاد وأحكامه بالتفصيل يف ّ
طبيعي؛ ذلك أ ّن القرآن الكريم يتن ّزل لتوجيه املؤمنني ،ويف الظروف املختلفة،
فيش ٌء
ٌّ
حتى يتس ّنى لهم تطبيق رشيعة الله يف األحوال كلّها.
الصرب وعدم
ولذلك كان املوقف القرآين من املعتدين يف حال االستضعاف هو ّ
املواجهة ،لك ّنه يف حال حصول الق ّوة ،ومتكّن املؤمنني؛ فإ ّن عليهم أن يقاوموا الظّلم
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املسلّط عليهم ،وهو ما تعتقده جميع العقول ،ويفعله جميع البرش ،ولذلك دعا
وسع ،وإنّ ا لحامية ال ّنفس واملؤمنني
القرآن الكريم إىل اإلعداد ،ال لالستعامر َ والتّ ّ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
اط
من هجامت الظّاملني ،كام قال تعاىلَ  :وأع ُِّدوا ل ُه ْم ما است َطعت ْم م ِْن ق َّو ٍة َوم ِْن رِ َب ِ
َ
َْ ُ
َ ُ َّ َّ َ َ ُ َّ ُ
اليْ ِل ت ْره ُِبون بِهِ عدو اللِ وعدو
ك ْم[ سورة األنفال ،اآلية .]60

َ
بل إنّه ذكر العدد الذي ميكنه أن يواجه املستكربين ،ويقاومهم ،فقال :يَاأ ُّي َها
ُْ ْ َ ََ ْ
ََْ
ْ َ ُ ْ ْ ُ
ك ْم ع ْ ُ َ َ ُ َ َ ْ ُ
انلَّ ُّ
ي
ِني ع القِ َتا ِل إِن يكن مِن
ب َح ّ ِر ِض المؤ ِمن
ِشون صابِرون يغل ِبوا مِائت ِ
ِ
ْ َ ُ ْ ْ ُ ْ َ ٌ َ ْ ُ َ ْ ً َ َّ َ َ َ ُ َ َّ ُ ْ َ ْ ٌ َ َ ْ َ ُ َ
ْ َ
ِإَون يكن مِنكم مِائة يغل ِبوا ألفا مِن الِين كفروا بِأنهم قوم ل يفقهون 65الن
ٌَ
ْ
َ َّ َ
َ َّ
ْ ُ
ُ َ ً َ ْ ُ
َّ ُ َ ْ ُ
الل عنك ْم َو َعل َِم أن فِيك ْم ض ْعفا فإِن يَك ْن مِنك ْم مِائة َصاب ِ َرةٌ َيغل ُِبوا
خفف
ْ َ ُ ْ ْ ُ ْ ٌَْ َ ْ ُ ََْ ْ
ََْ
ْ َّ
الل َم َع َّ
اللِ َو َّ ُ
الصابر َ
ين[ سورة
ن
ذ
إ
ب
ي
ي ِإَون يكن مِنكم ألف يغل ِبوا ألف ِ ِ ِ ِ
مِائت ِ
ِِ

األنفال ،اآليتان .]66 ،65

الطبيعي يف مكّة املك ّرمة ،والتي كان املسلمون فيها قلّ ًة
وبذلك كان املوقف
ّ
بالصرب ،وعدم املواجهة؛ ألنّهم إن فعلوا ذلك،
محدود ًة مستضعف ًة أن يؤمروا ّ
فسيلقون مواجه ًة كبري ًة تستأصلهم ،لك ّنهم عندما متكّنوا يف املدينة ،وكانت لهم
ق ّوة وشوكة أذن لهم يف القتال دفا ًعا عن أنفسهم ،وبذلك فإ ّن اآليات املرتبطة
بالجهاد متناسق ًة فيام بينها ال يعارض بعضها بعضً ا.
 4ـ املغالطات املرتبطة بالوالء والرباء:
وهي من املغالطات التي تع ّمدت [كميال آدنج] ذكرها والتّفصيل فيها بطريق ٍة
عنرصي ،يقف موقفًا سلب ًّيا من اآلخر املخالف له ،وهي
ت ُوحي بأ ّن اإلسالم دي ٌن
ٌّ
بذلك تط ّبق املفهوم الخاطئ لـ [الوالء والرباء] ،ال كام ورد يف القرآن الكريم ،وإنّ ا
كام تط ّبقه الجامعات التكفرييّة.
وقد قالت يف تقريرها لهذه املغالطة( :آياتٌ مختلف ٌة يف القرآن تتح ّدث عن
ٍ
موقف ليتب ّناه املؤمنون تجاه الكفّار محذّرين إيّاهم من العالقات الوثيقة مع
فأي من يرتبط بهم هو واحد منهم ..فالذين كفروا
اآلخرين الذين ليسوا يف مقامهمّ .
هم أولياء بعضهم لبعض ..أما الجلوس مع من يهزأ من القرآن فهو مح ّرم ..كام أ ّن
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ال ّنفقات من الكفّار الذين يستهزئون ال تُقبل ..وكذلك الصالة عليهم واإلقامة عىل
قبورهم ممنوعة ..بعض اآليات متنع بوضوح إقامة العالقات مع العرب الوثنيني
حتى لو كانوا من أقارب املرء الخاصني .إ ّن سبب ال ّنزول (انظر إىل مناسبة ال ّنزول)
أي ٍ
صنف من الكفّار الذين
ليس واض ًحا يف ّ
كل حالة من الحاالت ،وليس هو واضح ّ
تت ّم اإلشارة إليهم :هل هم الوثنيون ،أم أهل الكتاب أم املنافقني .ليس باملستغرب
إذًا أن يق ّدم أدب التّفسري حلولً مختلف ًة عديدةً .فالكفّار يف (ق  )28 :3عىل سبيل
[[[
املثال يُع ّرفون م ّرة كيهود وم ّرة أخرى كوثنيي مكّة (إبن الجوزي ،الزاد. )371 ،1 ،
ِ
تكتف بذلك ،بل راحت إىل اآليات التي تصف تلك املواقف العدائ ّية من
ومل
السلم ّية من املؤمنني لتستثمرها لخدمة هذا الغرض،
املرشكني مقابل املواقف ّ
فقالت( :الكافرون سوف يضحكون ويتغامزون عىل املؤمنني ..وسوف يحاولون
إفسادهم ..لذا ينبغي عىل املؤمن أن يتجاهلهم وال يُ ِعر لغوهم انتبا ًها .ويف حاالت
رصا عىل حياة املؤمن ميكن املخالطة مع الكافرين ..يف هذا السياق،
الخوف ح ً
[[[
يجري استعامل تعبري [تقية]) .
وسنجيب عىل ما طرحته من خالل ال ّنقاط التّالية:
 .1لو أ ّن [كميال آدنج] استعملت القراءة التّاريخ ّية للقرآن الكريم التي تع ّودت
استعاملها ،ث ّم راحت تطبّقها عىل تلك اآليات الكرمية التي استعرضتها ،لفهمت
املراد منها بسهول ٍة تا ّم ٍة ،ذلك أ ّن تلك اآليات الكرمية تدعو إىل استبدال العالقات
املبن ّية عىل ٍ
أسس جاهل ّي ٍة ،بالعالقات املبن ّية عىل أسس اإلميان.
فالعالقات الجاهل ّية كانت مبن ّي ًة عىل القبيلة ،ولذلك كان الوالء والرباء عىل
عب عن ذلك شاعرهم بقوله:
أساسها؛ كام ّ
غويت وإن ترشُ ْد غزي ُة ِ
أرشد
وما أنا إال من ُغ َزيَّ َة إن غ َوتْ ...
ُ
[[[ .موسوعة القرآن (ليدن) ،ج ،1ص.223
[[[ .م.ن.
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َ ْ
َ َ
َ َ َ
بل كام أشار القرآن الكريم إىل ذلك ،فقالَ  :وكذل ِك َما أ ْر َسل َنا م ِْن قبْل ِك ِف
َّ َ َ ُ ْ َ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ
َّ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ
قَ ْر َي ٍة م ِْن نَذِير إل قال متفوها إنا وجدنا آب َ
ون
اءنا ع أ َّم ٍة ِإَونا ع آثارِهِم مقتد
ِ
ٍ ِ

[سورة الزخرف ،اآلية.]23

السلب ّية يف الحياة الجاهل ّية ،حيث مألها
وقد كان لهذا ال ّنوع من العالقة آثاره ّ
فلم جاء اإلسالم أزال ذلك جمي ًعا ،ودعا إىل األخ ّوة
بالصاع والحروب والعنرصيّةّ ،
ّ
بني جميع املؤمنني مهام اختلفت أعراقهم وألوانهم وأوطانهم ،كام قال تعاىل :إ َّنماَ
ِ
ُْ ْ ُ َ ْ
َّ َ َ َ َُ
خ َوةٌ[ سورة الحجرات ،اآلية  ،]10وقال :فَإ ْن تَابُوا َوأَقَ ُ
اموا الصلة وآتوا
المؤمِنون إ ِ
ِ
ُ
ّ
َّ َ َ َ ْ َ ُ ْ
ِين[ سورة التوبة ،اآلية.]11
الزكة فإِخوانكم ِف ادل ِ
ولهذا استطاع رسول الله  عندما دخل املدينة املن ّورة ،أن يوقف تلك
كل حني بني األوس والخزرج ،والتي امت ّدت قرابة 120
الحروب التي كانت تحدث ّ
[[[
سنة بدأت بيوم سمري ،وانتهت بيوم بعاث قبل الهجرة ال ّنبويّة بخمس سنوات .

 .2إن عالقة [الوالء والرباء] بالكفر ليس كام فهمتها [كميال آدنج] وغريها من
املسترشقني ،ذلك أ ّن الكفر يف القرآن الكريم قد يُراد به االعتقاد ،وقد يُراد به
االعتداء ،وذلك ما ّ
يدل عليه قوله تعاىل يف اآلية الكرمية التي تضع قانون التّعامل
َ َ ْ َ ُ ُ َّ ُ َ َّ َ َْ
يب :ل ينهاكم الل ع ِن الِين لم
مع املخالف يف الدين أيًّا كان كتابيًّا أو غري َ كتا ّ

َُ ُ ُ
ّ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ْ ْ َ ُ ْ ْ َ َ ُّ ُ
الل ُي ُّ
وه ْم َو ُت ْقس ُِطوا إ َلْه ْم إ َّن َّ َ
وك ْ
ِب
ادل
ف
م
يقات ِل
ِين ولم ي ِرجوكم مِن دِيارِكم أن تب
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ْ
ال ُم ْق ِس ِطنيَ[ سورة املمتحنة ،اآلية .]8

فاآلية الكرمية من سورة املمتحنة ،وهي من أواخر ما نزل من القرآن الكريم ،تدعو
إىل ال ّرب والقسط بني املسلمني وغريهم من أهل األديان املختلفة ،بل حتى مع امللحدين
تقسم ال ّناس
منهم؛ أل ّن القيد فيها مرتب ٌط باملحاربة ،وال عالقة له بال ّدين ،وهي بذلك ّ
تقسمهم آيات أخرى إىل مستضعفني ومستكربين.
إىل معتدين ومساملني ،كام ّ
[[[ .الشامي ،محمد بن يوسف الصالحي (املتوىف942 :هـ) :سبل الهدى والرشاد ،يف سرية خري العباد ،وذكر فضائله وأعالم نبوته وأفعاله
وأحواله يف املبدأ واملعاد ،تحقيق وتعليق :الشيخ عادل أحمد عبد املوجود ،الشيخ عيل محمد معوض ،ط ،1بريوت ،دار الكتب العلمية،
 1414هـ  1993 -م ،ج ،3ص.192
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تفس
وبذلك؛ فإ ّن ّ
كل آيات الوالء والرباء التي استندت إليها [كميال آدنج] ّ
عىل هذا األساس؛ فاملقصود منها -كام توضّ ح اآلية الكرمية -هي ال ّنهي عن مواالة
املعتدين الذين يقاتلون املؤمنني بسبب دينهم ،ويخرجوهم من ديارهم.
ليبي أنّه هو سبب االعتداء
ولذلك يرد يف القرآن الكريم ربط الكفر باالعتداءّ ،
وال ّدافع له ،فاملؤمن إنسا ٌن مساملٌ ،كام ورد يف الحديث أن رسول الله  قال:
(املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده ،واملؤمن :من أمنه الناس عىل دمائهم
[[[
وأموالهم) .
وقال اإلمام عيل يف عهده ملالك األشرت مل ّا واله مرص( :وأشعر قلبك الرحمة
لل ّرع ّية واملح ّبة لهم واللّطف بهم ،وال تكونن عليهم سب ًعا ضاريًا تغتنم أكلهم،
[[[
فإنّهم صنفان إما أخ لك يف الدين ،أو نظري لك يف الخلق) .
 3ـ إ ّن القرآن الكريم ميل ٌء باآليات التي تتح ّدث عن تلك املشاعر الط ّيبة التي
يحملها رسول الله  لغري املؤمنني ،والتي تجعله حزي ًنا عليهم بسبب إعراضهم،
حتى نهاه الله تعاىل عن ذلك ،قال تعاىل :فَ َل تَ ْذ َه ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ ْ َ َ َ
ات
ب نفسك علي ِهم حس ٍ
َ ْ ً
ُْ َ َ َ
َ َ َ َ َّ َ ً ْ
ريا مِن ُه ْم َما أن ِزل إِلْك م ِْن َر ّبِك ُطغ َيانا
[سورة
ييدن كث ِ
فاطر ،اآلية ،]8وقال :ول ِ
ُ ْ َ َ َ َْ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َوكف ًرا فل تأس ع الق ْو ِم الكف ِر َ
ين[ سورة املائدة ،اآلية .]68
ِ
بل إ ّن القرآن الكريم ش ّبه حال رسول الله َ وحزنه عليهم بحال الذي يهلك
َ َ َّ َ َ ٌ َ ْ َ َ َّ َ ُ
كونُوا ُم ْؤ ِمن َِني[ سورة
نفسه من األسف ،فقال :لعلك باخِع نفسك أل ي
َ َ َ َّ َ َ ٌ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َْ
ِيث
الشعراء ،اآلية ]3وقال :فلعلك باخِع نفسك ع آثارِهِم إِن لم يؤمِنوا بِهذا الد ِ
َ
أ َس ًفا[ سورة الكهف ،اآلية .]6
لكل آية
بل إنّه ذكر أن حرصه الشّ ديد عليهم ،بلغ إىل درجة و ّد فيها لو يجابون ّ
ْ َ َ ََُ َ َ ْ ُ
ب َعليْك إِع َراض ُه ْم
يطلبونها ،حتى لو كانوا متع ّنتني يف طلبهم ،فقالِ :إَون كن ك
[[[ .أبو عيىس ،محمد بن عيىس بن َس ْورة بن موىس بن الضحاك ،الرتمذي (املتوىف279 :هـ) :الجامع الكبري  -سنن الرتمذي ،املحقق :بشار
عواد معروف ،ال ط ،بريوت ،دار الغرب اإلسالمي ،1998 ،رقم .2629
[[[ .الرشيف الريض :نهج البالغة لالمام عيل بن أيب طالب ،رشح :االستاذ محمد عبده ،ال ط ،بريوت ،دار املعرفة للطباعة ،ص .53
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ْ
ََْ ْ َ َ
َ
غ َن َف ًقا ف ْالَ ْر ِض أَ ْو ُس َّل ًما ف َّ
اء َّ ُ
الس َماءِ َف َتأت َِي ُه ْم بآيَ ٍة َول َ ْو َش َ
ت أ ْن تَبْ َت ِ َ
الل
فإ ِ ِن استطع
ِ
ِ
ِ
ََ َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ُ َ
ون َّن م َِن ْ َ
لمعهم ع الهدى فل تك
الاهِل َِني[ سورة األنعام ،اآلية .]35

مخرشي عىل اآلية بقوله( :واملراد بيان حرصه عىل إسالم قومه
وقد علّق ال ّز
ّ
وتهالكه عليه ،وأنّه لو استطاع أن يأتيهم بآية من تحت األرض أو من فوق السامء
ألىت بها رجاء إميانهم .وقيل :كانوا يقرتحون اآليات فكان يو ّد أن يجابوا إليها
لتامدى حرصه عىل إميانهم .فقيل له :إن استطعت ذلك فافعل ،داللة عىل أنّه بلغ
من حرصه أنّه لو استطاع ذلك لفعله حتى يأتيهم مبا اقرتحوا من اآليات لعلهم
[[[
يؤمنون) .
الس ّب ونحوه ،أو اإلعراض عنهم ّ
تدل
 4ـ إ ّن ما ورد من ال ّنهي عن مجاراتهم يف ّ
عىل أ ّن مفهوم الوالء والرباء ليس كام فهمته [كميال آدنج] ،بل هي ّ
تدل عىل أ ّن
الكفّار ميكن أن يعيشوا مع املؤمنني بصف ٍة طبيع ّي ٍة ،وأن تكون العالقات بينهم وبني
ٍ
الس ّب والجهل؛
املؤمنني
السلميّ ،إل إذا تح ّولوا إىل ّ
عالقات مبن ّي ًة عىل التّعايش ّ
فحينها مل يؤمر املؤمنون بقتالهم ،وإنّ ا باإلعراض عنهم.
وكان يف إمكان [كميال آدنج] أن تستنتج من هذه اآليات أنّه يف حال عدم وقوع
الكفّار يف تلك املخالفات ،واحرتامهم للمؤمنني أن يعاملهم املؤمنون بنفس املعاملة
املبن ّية عىل ال ّرب واملو ّدة وتأليف القلوب ،لك ّنها نتيجة تص ّوراتها الخاطئة املرتبطة
بالوالء والرباء ،اعتربت ال ّدعوة إىل اإلعراض عنهم دعو ًة للمفاصلة ال للتعايش
السلمي.
ّ
 5ـ إ ّن [كميال آدنج] غفلت عن ذكر تلك اآليات الكرمية التي تدعو إىل تأليف
وغريهم ،وهي آياتٌ كثري ٌة ج ًّدا ،منها قوله تعاىل:
القلوب وإقامة حوار بني املؤمنني
َ َ ُّ َ َّ ُ َّ َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ ً َ َ َ َ َ َ َ ُ
ياأيها انلاس إِنا خلقناكم مِن ذك ٍر وأنث وجعلناكم شعوبا وقبائِل لِ عارفوا
َّ َ ْ َ َ ُ ْ ْ َ َّ َ ْ َ ُ
اك ْم إ َّن َّ َ
الل َعل ٌِيم َخب ِ ٌري[ سورة الحجرات ،اآلية.]13
إِن أكرمكم عِند اللِ أتق
ِ
[[[ .الزمخرشي ،الكشاف ،م.س ،ج ،2ص.19
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وهي اآلية التي ت ُّبي أ ّن أساس العالقات بني الخلق هي التّعارف ،ال العداوة أو
السورة مدن ّية ،وهي تخالف بذلك تلك األوهام التي
الرصاع ،مع العلم أ ّن هذه ّ
السور املدن ّية.
يتص ّورها املسترشقون حول ّ

َّ َّ
ومنها قوله تعاىل يف سورة العنكبوت املكيةَ  :و َل ُتَادِلُوا أَ ْه َل الْك َ
اب إِل بِال ِت
ِت
ِ
َ َ ْ َ ُ َّ َّ َ َ َ
ْ ُ ْ َ ُ ُ َ َّ َّ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ
ك ْم ِإَول َ ُهناَ
ِين ظل ُموا مِنهم وقولوا آمنا بِالِي أن ِزل إِلنا وأن ِزل إِل
ِه أحسن إِل ال
َ
َ
َُ ُ ْ َ ٌ َ ْ ُ ُ ُ ْ ُ َ
ِإَولهكم واحِد ونن ل مسل ِم
ون[ سورة َ العنكبوت ،اآلية ،]46وقوله يف نفس
املعنى يف سورة آل عمران املدنية :قُ ْل يَاأ ْه َل الْك َِتاب َت َعال َ ْوا إ َل َك َِمة َس َواء بَيْ َنناَ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
َ ْ ً َ َ َ َّ َ َ ْ ُ َ َ ْ ً َ ْ َ ً ْ ُ
َ ََْ ُ
الل َو َل ن ُ ْش َ
ك ْم َأ َّل َن ْع ُب َد إ َّل َّ َ
ون
د
ِن
م
ا
اب
ب
ر
أ
ا
ض
ع
ب
ا
ن
ض
ع
ب
ذ
خ
ت
ي
ل
و
ا
ئ
ي
ش
ه
ب
ك
وبين
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ِ ِ
َّ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
َّ ُ ْ ُ َ
َّ
اللِ فإِن تَ َول ْوا فقولوا اش َه ُدوا بِأنا مسل ِمون[ سورة آل عمران ،اآلية.]64

بل إ ّن القرآن الكريم دعا إىل إعطاء غري املسلمني نصي ًبا من ال ّزكاة ـ يف حال
الحاجة إليها ـ لتأليف قلوبهم ،وبثّ قيم املو ّدة بينهم وبني املؤمنني ،قال تعاىل:
الص َدقَ ُ
إ َّن َما َّ
ات ل ِلْ ُف َق َراءِ َوال ْ َم َساكِني َوالْ َعا ِمل َ
ِني َعلَيْ َها َوال ْ ُم َؤ َّل َفةِ قُلُ ُ
وب ُه ْم[ سورة
ِ
ِ
التوبة ،اآلية.]60
كتاب مق ّد ٍس ،بل ال يوجد
أي ٍ
أي دينٍ من األديان ،وال يف ّ
ومثل هذا ال يوجد يف ّ
حتى يف القوانني الوضع ّية الحال ّية ،وألكرث الدول دميقراط ّية وسامحة.
الصالة عىل املنافقني وغريهم من الشّ عائر التّع ّبديّة،
 6ـ إ ّن نهي املسلمني عن ّ
كل األديان ،باإلضافة إىل أ ّن الكافر واملنافق ال يؤمن بصالة
والتي يوجد مثلها يف ّ
أصل ،وهو يذكر عدم حاجته لدعائهم؛ فلذلك ال معنى لصالتهم عليه.
املسلمني ً
واملؤسسات ،ذلك أ ّن الصالة
كل املحال
وهذا ال يُط ّبق يف األديان فقط ،بل يف ّ
ّ
الخاص به ،والتّكريم يف الواقع ال يت ّم ّإل من الجهة
عىل امل ّيت هي نوع من التكريم
ّ
التي ينتمي إليها من يراد تكرميه ،فاألستاذ يف الجامعة ال يك ّرم ّإل من الجامعة التي
كل جه ٍة تك ّرم من ينتسب لها دون غريهم.
ينتمى إليها ،وهكذا ّ
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الخامتة:
من خالل هذا العرض ملا ورد يف مقالة [كميال آدنج] واالنتقادات املو ّجهة لها
نخرج بال ّنتائج التالية:
ـ إ ّن مقالة [كميال آدنج] حول اإلميان والكفر مع محدوديّة عدد صفحاتها ّإل
أنّها حوت الكثري من املغالطات والشّ بهات التي تع ّود املسترشقون إثارتها بطرقٍ
مبارش ٍة وغري مبارش ٍة.
ـ إ ّن [كميال آدنج] حاولت -عرب استعاملها للقراءة التّاريخ ّية للقرآن الكريم -أن
ٍ
توهم القارئ بوجود
املك والقرآن املد ّين ،واعتبار األ ّول أكرث
تناقض بني القرآن ّ ّ
سامح ًة ،والثّاين أكرث عنفًا ،وهو خالف الواقع؛ فتقرير الجهاد يف املدينة لحامية
املستضعفني ليس مخالفًا للسامحة ،بل هو رك ٌن من أركانها.
ـ إ ّن [كميال آدنج] طرحت الكثري من القضايا الفرع ّية التي ال عالقة لها مبوضوع
وكل
حس ّية لهّ ،
املقالة ،مثل تع ّدد زوجات رسول الله  ،أو عدم وجود معجزات ّ
العلمي يف طرح القضايا يف محالها املناسبة لها.
مخالف للمنهج
ذلك
ٌ
ّ
ـ إ ّن [كميال آدنج] أوهمت القارئ أنّه يعود للمصادر اإلسالميّة ،مع أ ّن عودته
لها محدودة ج ًّدا ،وانتقائ ّية ،باإلضافة إىل أنّها تفهم من ال ّنصوص خالف ما يرد فيها.
ـ إ ّن هذه املقالة مثل أكرث املقاالت االسترشاق ّية تفتقر للموضوع ّية العلم ّية،
إ ّما بسبب رجوع املسترشقني لبعضهم بعضً ا ،بدل العودة إىل املصادر اإلسالم ّية ،أو
نتيجة األهداف املب ّيتة ،والتي تخالف املوضوع ّية العلم ّية.
ـ بناء عىل النتائج املطروحة نرى رضورة االهتامم مبا يطرحه املسترشقون وال ّر ّد
وخاصة ما ارتبط باملوسوعات ودوائر املعارف ،والتي كث ًريا ما يرجع
يل عليهّ ،
التّفصي ّ
إليها الباحثون عادة باعتبارها أكرث علم ّي ًة.
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املصادر واملراجع
القرآن الكريم
1.1أُصول الكايف ،مح ّمد بن يعقوب الكليني ،دار الكتب اإلسالمية ،طهران ،ط السادسة
عام 1375هـ ش.
2.2بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األمئة األطهار ، ،العالمة املجليس (ت 1110هـ)،
تحقيق عدة من األفاضل ،دار الكتب اإلسالمية ،طهران.
3.3تاريخ القرآن ،نولدكه ،تيودور ،ترجمة ،جورج تامر ،منشورات الجمل :أملانيا -بغداد،
2008م.
4.4تفسري القرآن العظيم ،أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش البرصي ثم
الدمشقي (املتوىف774 :هـ) ،املحقق :سامي بن محمد سالمة ،النارش :دار طيبة للنرش
والتوزيع ،الطبعة :الثانية 1420هـ  1999 -م.
5.5الجامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول الله  وسننه وأيامه صحيح
البخاري ،محمد بن إسامعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي ،املحقق :محمد زهري بن
نارص النارص ،دار طوق النجاة ،الطبعة :األوىل1422 ،هـ.
6.6الجامع الكبري  -سنن الرتمذي ،محمد بن عيىس بن َس ْورة بن موىس بن الضحاك،
الرتمذي ،أبو عيىس (املتوىف279 :هـ) ،املحقق :بشار عواد معروف ،دار الغرب
اإلسالمي – بريوت.1998 ،
7.7حياة محمد ،در منغم ،اميل ،ترجمة ،عادل زعيرت ،ط ،2دار إحياء الكتاب العريب،
مرص1949 ،م.
8.8روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،شهاب الدين محمود بن عبد
الله الحسيني األلويس ،املحقق :عيل عبد الباري عطية ،دار الكتب العلمية – بريوت،
الطبعة :األوىل1415 ،هـ.
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9.9سبل الهدى والرشاد ،يف سرية خري العباد ،وذكر فضائله وأعالم نبوته وأفعاله وأحواله
يف املبدأ واملعاد ،محمد بن يوسف الصالحي الشامي (املتوىف942 :هـ) ،تحقيق
وتعليق :الشيخ عادل أحمد عبد املوجود ،الشيخ عيل محمد معوض ،دار الكتب
العلمية بريوت – لبنان ،الطبعة :األوىل1414 ،هـ  1993 -م.
1010شبهات حول القرآن وتفنيدها ،غازي عنايت ،بريوت ،دار ومكتبة الهالل1421 ،ق
ـ2000م.
1111العقيدة والرشيعة يف اإلسالم :تاريخ التطور العقدي والترشيعي يف الدين اإلسالمي،
أغناطوس جولدتسيهر ،ترجمة :محمد يوسف موىس وعيل حسن عبد القادر وعبد
العزيز عبد الحق ،دار الكتب الحديثة مبرص ومكتبة املثنى ببغداد ،ط.2
1212العقيدة والرشيعة يف اإلسالم ،جولدتسيهر ،إجناس ،ترجمة ،تحقيق :مجموعة
مرتجمني .دار الرائد العريب.
1313العلامنيون والقرآن  -تاريخية النص ،إدريس الطعان ،ط ،1،2008دار ابن حزم.
1414فتاوى السبيك ،أبو الحسن تقي الدين عيل بن عبد الكايف السبيك (املتوىف756 :هـ)،
دار املعارف.
1515فيصل التفرقة بني اإلسالم والزندقة (ضمن القصور العوايل) أبو حامد محمد بن
محمد الغزايل الطويس (املتوىف505 :هـ) ،دار املعرفة – بريوت.
1616الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويلن أبو القاسم جار الله
محمود بن عمر الزمخرشي ،دار الكتاب العريب ـ بريوت ـ لبنان.
1717املبسوط ،محمد بن أحمد بن أيب سهل شمس األمئة الرسخيس (املتوىف483 :هـ) ،دار
املعرفة – بريوت1414 ،هـ 1993 -م.
1818مفاتيح الغيب (تفسري الرازي ،التفسري الكبري) ،أبو عبد الله محمد بن عمر امللقب
بفخر الدين الرازي خطيب الري (املتوىف606 :هـ) ،بريوت ،لبنان ،دار الفكر للطباعة
والنرش والتوزيع ،ط1401 ،1هـ1981 /م.
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1919املنهاج رشح صحيح مسلم بن حجاج ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن رشف النووي
(املتوىف676 :هـ) ،دار الكتاب العريب ـ بريوت ـ لبنان سنة 1407ه ـ 1987م.
2020موسوعة القرآن (ليدن)
2121النص والسلطة والحقيقة ،نرص حامد أبو زيد ،املركز الثقايف العريب ،ط)2000(4
2222نقد الخطاب االسترشاقي :الظاهرة االسترشاقية وأثرها يف الدراسات اإلسالمية ،سايس
سامل الحاج ،بريوت ،دار املدار اإلسالمي ،ط.1
2323نهج البالغة ،االمام عيل بن ايب طالب ،جمع الرشيف الريض ،رشح :االستاذ
محمد عبده ،دار املعرفة للطباعة.
2424وسائل الشيعة إىل تحصيل مسائل الرشيعة ،الشيخ محمد بن الحسن الحر العاميل
(آل البيت ـ نرش مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث ـ قم املرشفة سنة 1414ه)
و(اإلسالمية ـ نرش دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت ـ لبنان سنة 1403ه ـ 1983م).
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[[[

مقدمة
والسالم عىل س ّيدنا ونب ّينا محمد وآله الط ّيبني
رب العاملني ّ
والصالة ّ
الحمد لله ّ
الطّاهرين.
مقال عن اإلنجيل ونظرة القرآن الكريم
يُعالج هذا البحث بال ّدراسة وال ّنقد ً
إليه ،وضعه الباحث سيدين ه .غريفيث يف دائرة املعارف القرآنيّة ،التي وضعها
املوضوعي حول مدى مصداق ّية القرآن
عد ٌد من املسترشقني ،زعموا فيها البحث
ّ
الكريم ،كام تناول البحث فيها عد ٌد من الكتّاب املسلمني ،وقد لوحظ أ ّن هذه
العلمي ال ّرصني والهادف
املقالة مليئ ٌة باملغالطات ،وبعيد ٌة عن املوضوع ّية والبحث
ّ
رصا ومكثّفًا ،فعزم هذا البحث عىل
للوصول إىل الحقيقة ،رغم كونها بحثًا مخت ً
الكشف عن هذه املغالطات املقصودة وغري املقصودة فيه ،فكان بيانًا للحقيقة
وانتصا ًرا لل ّدين الحنيف.

مدخل
مل يتوقّف البحث عند الغربيني ج ّديًّا عن إيجاد خللٍ يف البنية الفكريّة
واالجتامع ّية يف اإلسالم ألجل إبطاله وتزييفه ،تار ًة بالحديث عن الخطأ يف عقائده
العلمي الهادئ
وأسسه الفكريّة ،وأخرى من خالل ا ّدعاء املوضوع ّية والبحث
ّ
والهادف ،بدعوى الوصول إىل الحقيقة ،ولك ّنه يستبطن محاولة إسقاطه والقضاء
عليه ،يف نفوس املسلمني قبل غريهم .وقد بدأت هذه الحمالت الفكريّة والعلم ّية
املزعومة ،بعدما فشل األ ّولون يف القضاء عليه بالق ّوة والبطش ،مع الحركات
[[[ .أستاذ جامعي وحوزوي ،محقّق وباحث يف تاريخ األديان ،لبنان.

الصليبيّة التي أرادت غزو بالد املسلمني تحت
التّبشرييّة املسيحيّة مع الحروب ّ
بكل ٍ
عنف وش ّد ٍة ،وعرب التّضليل
شعار «تحرير األرايض املق ّدسة» من املسلمنيّ ،
الفكري ،تارة باملجازر والقتل يف املسلمني ،وأخرى مبحاولة نرش املسيحيّة بينهم.
ّ
مسك
تبي للغرب عدم جدوى هذا ال ّنوع من الحرب يف ثني املسلمني عن التّ ّ
ومل ّا ّ
بكل ما أوتوا من ق ّو ٍة ٍ
وبأس ،بدأت مرحل ٌة جديد ٌة من الحرب
بدينهم ،والذود عنه ّ
عىل اإلسالم ،من خالل حركة االسترشاق ،التي بدأت يف حدود القرن الحادي عرش
امليالدي ،وبلغت الذّروة يف القرن الثّامن عرش ،حيث نشطت البعثات االسترشاق ّية
الشق ،ودراسة املفاهيم والعقائد اإلسالم ّية ،وش ّدة تأثريها يف نفوس
تتوافد إىل ّ
املسلمني .وقد استعانوا لذلك برسقة املخطوطات العلم ّية وال ّدين ّية ونقلها إىل
كل ما يرتبط بهذه املنطقة ،من
متاحف الغرب ومكتباته العا ّمة ،إضافة إىل نهب ّ
ٍ
تر ٍ
اث
ربا تنفعهم يف تحصيل الغاية التي رجوها من سيطر ٍة وغلب ٍة عىل
وأثرياتّ ،
املسلمني.
وملا فشلت األساليب القدمية والتّقليديّة يف إيصالهم إىل هذه الغاية والهدف
عمدوا إىل محاولة تزييف اإلسالم ،وهدم أركانه ،وأه ّمها إسقاط القداسة عن القرآن
الكريم ،وإسقاط شخص ّية ال ّرسول األعظم يف نفوس املسلمني ،من خالل إثارة
بعض املرويّات التي وردت يف كتب الحديث ،وأغلبها من اإلرسائيليات ،والتحاليل
يق ّرها العقل الحديث ،وال تنسجم مع الفطرة اإلنسان ّية ،وميقتها الوجدان الحديث
واملعارص.
وقد شُ كّلت لجا ٌن وهيئاتٌ من املفكّرين والباحثني الغربيني لتنفيذ هذه امله ّمة،
وبدؤوا بال ّدراسات اإلسالم ّية يف املجاالت كافّة ،وكان من جملة هذه األبحاث
وال ّدراسات -العلم ّية املوضوع ّية -بزعمهم ،ما يس ّمى بدائرة املعارف القرآن ّيةّ .إل
أ ّن ذلك ال يعني خل ّوها من بعض ال ّدراسات املوضوع ّية ،والتي تكتسب أه ّم ّي ًة يف
مجال البحث العلمي.
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اإلنجيل :
من جملة هذه األبحاث املنشورة بحث «اإلنجيل» ،الذي كتبه «سيدين ه.
غرنفيث» الذي حاول فيه تخطئة القرآن الكريم ،وإثبات زيف املعلومات الواردة
فيه استنا ًدا إىل األناجيل األربعة واالعتقادات التي يؤمن بها املسيحيون وأهل
واملوضوعي الهادف إىل
العلمي
الكتاب عمو ًما ،تحت عنوان ما يُس ّمى البحث
ّ
ّ
السليمة التي ينبغي قبولها ،وال ّركون إليها.
كشف الحقائق ،والوصول إىل النتائج ّ
إلّ أ ّن الحقيقة التي تربز من ط ّيات هذا البحث «اإلنجيل» رغم كونها تزعم
املوضوع ّية ،والبحث املج ّرد ،تظهر مبا ال يدع مجال للشّ ّك أنّها تنطلق من خلف ّي ٍ
ات
دين ّي ٍة ،ومسل ٍ
ّامت عقائديّ ٍة عند الكاتب ،وال تقارب البحث املوضوعي الذي غلّفت
به واسترتت وراءه.

رشوط البحث العلمي:
العلمي ،التّج ّرد من الخلفيّات واملسلّامت املسبقة،
إ ّن من أه ّم رشوط البحث
ّ
محل البحث من حيث هو موضوع
وال ّدراسة املوضوع ّية مبعنى دراسة املوضوع ّ
خصوصا يف
مبعز ٍل عن الذّاتيات وتحميله األفكار املسبقة ،واإلنصاف يف الحكم،
ً
األمور العقائديّة والقوانني واملسائل االعتباريّة التي ترتبط بحياة اإلنسان يف عاجله
السليم .وهذه
وكل ذلك موقوف عىل سالمة الذّهن
وآجلهّ ،
ليصح االستنتاج ّ
ّ
الشوط وإن كانت صعبة التّحقّق عند البعضّ ،إل أ ّن ذلك ليس مبستحيلٍ  ،إذا
ّ
ٍ
بإنصاف وحاول التّج ّرد من هذه الخلفيّات.
حاول أن يدرس الظّاهرة
وبعبار ٍة أخرى :يدرس الظّاهرة مبا هي ظاهرة ،أي ينظر إليها مبا هي موضو ٌع
خارجي بال ّنسبة إليه ،ويُحلّلها استنا ًدا إىل األصول العقل ّية التي شكّلت شخص ّيته
ٌّ
وجبلت عليها طينته ،التي يتفق عليها العقالء ،بعي ًدا عن خلف ّياته ال ّدين ّية،
ومسلّامته الثّقاف ّية التي اكتسبها من البيئة واملحيط الذي نشأ عليه أو يعيش فيه.
ٍ
تساؤالت منطقيّ ٍة،
وسنحاول يف هذا املقام أن ندرس موضوع البحث بتج ّر ٍد من خالل
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الحق.
ومعالجتها بعي ًدا عن الخلفيّة ال ّدينيّة التي ننتسب إليها ،ونؤمن بها وأنّها ّ
أ ّو ًل :معنى اإلنجيل:
املسيحي هو إعالن البشارة
بحق -إ ّن كلمة اإلنجيل يف املفهوميقول الكاتب ّ
ّ
خصص -تب ًعا لعا ّمة املسيحيني -أنّه
السعيدة يف داخل الجامعة اإلنسان ّية ،إلّ أنّه قد ّ
ّ
عبارة عن الخالص الذي أمتّه الله تعاىل بيسوع .وهنا ال ب ّد من االحتكام إىل نصوص
األناجيل القانون ّية نفسها ،لرنى ما إذا كانت تُؤيّد هذه الدعوى وتق ّرها ،أم إ ّن
لكل مدرس ٍة فكريّ ٍة أو دينيّ ٍة،
لهذه ال ّنصوص دالل ًة أخرى .ذلك أ ّن الوثائق األساسيّة ّ
هي التي يجب أن يرتكز البحث عليها ،ليصل إىل الهدف الذي يُراد منها .وال يصح
االعتامد عىل األذواق ،واالستئناس بآراء ال ّناس ،بعي ًدا عن هذه الوثائق ،فإنّه يضيع
الهدف والغاية املرج ّوة من البحث وال ّدراسة.
السيد املسيح قد أُرسل إىل خصوص بني إرسائيل ،ومل يرسل
فنقول :إ ّن ّ
إىل غريهم بحسب ال ّنصوص اإلنجيليّة .فقد جاءته امرأ ٌة كنعانيّ ٌة ورجته أن يشفي
«إن مل أرسل إلّ إىل خراف بيت إرسائيل الضالة»[[[ .وشهد
ابنتها املجنونة  ...فقالّ :
كاتب إنجيل يوحنا بذلك ،حيث قال« :إىل خاصته جاء وخاصته مل تقبله»[[[.
قائل لهم:
كام أنّه أوىص تالميذه االثني عرش الذين أرسلهم للوعظ واإلرشاد ً
«إىل طريق أمم ال متضوا وإىل مدينة للسامريني ال تدخلوا ،بل اذهبوا بالحري إىل
خراف بيت إرسائيل الضالة»[[[.
وهذه ال ّنصوص ّ
خالصا لإلنسانيّة كلّها ،بل
تدل برصاح ٍة عىل أنّه مل يكن ً
هو ٌ
رصح هو بنفسه.
رسول لبني إرسائيل دون سواهم كام ّ
صحيح يف بداية دعوتهّ ،إل أنّه يف ال ّنهاية وبعد
وقد يُقال :إ ّن هذا الكالم
ٌ
كل سلطان يف السامء وعىل
تجل لتالميذه وقال لهم« :دفع إيل ّ
صلبه وقيامته ّ
[[[ .إنجيل متى.24 /15 :
[[[ .إنجيل يوحنا.11/1 :
[[[ .إنجيل متى.6 /10 :
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األرض ،فاذهبوا وتلمذوا جميع األمم وعمدوهم باسم اآلب واالبن وال ّروح القدس،
وعلّموهم جميع ما أوصيتكم به»[[[ ،وهذا يعني أ ّن الخالص لجميع ال ّناس وليس
خاصة.
لبني إرسائيل ّ
العقائدي فيه ،والذي
غض ال ّنظر عن اإلشكال
والجواب :إ ّن هذا األمر ،ومع ّ
ّ
الشيفة[[[ ،مضافًا إىل معارضتها مع
هو مقولة التثليث املعارضة ملجمل دعوته ّ
ترصيحه بوظيفته ووصيّته لتالميذه املتق ّدمة ،بل ترصيحاته املتتالية يف أنّه مج ّرد
رسول ،وأنّه من نفسه ال يقدر أن يفعل شيئًا ،بل يتبع ما أوصاه به الله تعاىل ،فإ ّن
الصلب والقيامة املزعومنيّ ،
يدل عىل تجاوزه حدود
صدورها منه حني التّ ّ
جل وبعد ّ
الصلب وبعدما خطب يف تالميذه الخطبة
ال ّدعوة املكلّف بها ،فإنّه قبل حادثة ّ
قائل« :وهذه هي الحياة األبديّة أن
األخرية حتى تو ّجه يف نهايتها إىل الله تعاىل ً
الحقيقي وحدك ويعرفوا يسوع املسيح الذي أرسلته ،أنا م ّجدتك
يعرفوك أنت اإلله
ّ
عىل األرض .العمل الذي أعطيتني ألعمل قد أكملته»[[[ .وهذا ّ
يدل عىل أ ّن مه ّمته
خارج عن مه ّمته وتجاو ٌز ملا قد أنيط به؛ إذ لو كانت
قد انتهت وما يحدث بعدها ٌ
أي معنى.
من مه ّمته وحقّه مل يكن إلكامل العمل املوكل إليه ّ
وإن كان ميكن حمل العبارة عىل مع ًنى آخر ،وهو تذكريهم بامله ّمة األساسيّة
التي بعث من أجلها ،وهي البشارة مبلكوت الله اآليت بعد حني.
ويُؤيّد هذا املعنى قوله لتالميذه« :وعلّموهم أن يحفظوا جميع ما
أوصيتكم به» ،مام ّ
فضل عن مه ّمته هي التّعليم
يدل عىل أ ّن مه ّمة التّالميذ ً
رصحت
والبشارة باقرتاب ملكوت ّ
السموات ،وبيان خصائص هذا امللكوت ،فقد ّ
السموات»[[[.
أنّه« :كان يطوف املجامع كلّها ويعظ ويكرز ّ
ويبش باقرتاب ملكوت ّ
السيد املسيح كانت تعليميّ ًة ووعظيّ ًة وتبشرييّ ًة ،ومل تكن خالصيّة
فمه ّمة ّ
[[[.
[[[.
[[[.
[[[.

إنجيل متى.4-3 /28 :
تعرضنا لهذه املسألة يف كتاب املسيح يف اإلنجيل -بحث يف الهوته وناسوته ،فلرياجع مثة.
إنجيل يوحنا.4-3 /17 :
إنجيل متى4/23 :
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كل
باملعنى الذي يزعمه املسيحيون ،فإنّهم يزعمون أنّه ملك اليهود ،بل ملك ّ
العامل .مع أنّه قد نفى هذه ال ّدعوى عن نفسه حني املحاكمة املزعومة ،فقد سأله
بيالطس إن كان ملك اليهود فأجابه يسوع« :مملكتي ليست من هذا العامل .لو
كانت مملكتي من هذا العامل لكان خدامي يجاهدون ليك ال أسلم لليهود .لكن
اآلن ليست مملكتي من هنا»[[[.
السيد املسيح
ولو فرضت ص ّحة هذه ال ّدعوى ،فإ ّن الواقع يكذبها؛ إذ مل ميلك ّ
كاشف عن عدم ص ّحة
عىل اليهود وال عىل غريهم .فإ ّن موته قبل تحقّق حاكم ّيته ٌ
هذه ال ّدعوى .بل إ ّن هروبه من اليهود ،بعدما صنع معجزة الطعام ،عندما علم
أنّهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكًا وذهابه إىل الجليل وحده[[[ٌ ،
دال
عىل عدم دعواه أنّه ملك اليهود.
ثان ًيا :إنجيل أو أناجيل:
من جملة املطاعن التي يذكرها الباحثون الغربيّون ،ومن ورائهم عا ّمة
املسيحيني ،أ ّن القرآن الكريم يتع ّرض إىل اإلنجيل بلفظ املفرد ،وأنّه موحى به من
السيد املسيح ،وال يتع ّرض إىل الحقيقة التي توارثها املسيحيون
الله تعاىل إىل ّ
جيل بعد جيلٍ  ،وهي أنّه قد كان تعليمه شفويًّا ،ومل ِ
خاص ،وإنّ ا
يأت
ً
ٍ
بكتاب ٍّ
تالميذه هم الذين كتبوا هذه األناجيل األربعة التي اعتمدتها الكنيسة واعتربتها
قانون ّي ًة ،أي رشع ّية وصحيحة ،فقد جانب القرآن الكريم الحقيقة من جهتني :إنّه
كتاب واح ٌد ،وليس أربعة
السامء ،إىل ّ
كتاب موحى به من ّ
السيد املسيح ،وإنّه ٌ
ٌ
بإلهام من الله تعاىل.
ٍ
كتب أنشأها تالميذه ٍ
ونقول:
أ ّولً  :إ ّن القول بأنّه مل ِ
بكتاب منز ٍل وأ ّن تعليمه كان شفويًّا ،يعني أنّه
يأت
ٍ
كغريه من الو ّعاظ والكهنة الذين م ّروا يف التّاريخ ،ويف أحسن األحوال يكون كسائر
[[[ .إنجيل يوحنا ،36-33 /18 :وقد عالجنا هذه املسألة يف كتاب «صلب املسيح يف اإلنجيل».
[[[1 .إنجيل يوحنا.15 /6 :
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ربا يكون األنبياء
األنبياء اآلخرين ،وأنّه ليس له أيّة خصوصيّ ٍة زائد ٍة عليهم ،بل ّ
حال منه؛ ألنّهم جاؤوا بتعاليم خلّدها لهم ال ّزمان بخالفه ،فإ ّن
اآلخرون أفضل ً
الفضل يعود إىل الذّين د ّونوا سريته وأعامله ،ولوال هؤالء النتهت دعوته واندرست.
فتخصيصه بالذّكر دون غريه يبقى بال م ّرب ٍر معقو ٍل.
هذا باإلضافة إىل أ ّن معنى ذلك أ ّن رسالته -عىل فرض ثبوتها -تبقى مؤقّت ًة
معيٍ ،وهو زمانه؛ إذ ال يبقى لها مقتىض لالستمرار ووصولها إىل
بزمانٍ ّ
اللحقة لزمانه.
األجيال ّ
هذا باإلضافة إىل أ ّن األفضل ّية تستلزم أن يكون ما يأيت به أفضل وأعظم م ّمن
سبقه .وما جاء به ،بحسب األناجيل ،ال ميكن أن يصل إىل ما جاء به موىس،
فإنّه قد جاء برشيع ٍة وقوانني ،تنظّم حياة ال ّناس من بني إرسائيل ،وهو ما تفتقده
السيد املسيح بحسب األناجيل األربعة.
دعوة ّ
الشيعة املوسويّة ،فإنّه قد أكّد أ ّن التّوراة
كام أنّه ال ميكن أن يكون غاية ّ
السامء واألرض.
غري قابل ٍة للتغيري والتّبديل إىل أن تزول ّ
مع أ ّن القول بأ ّن تالميذه هم الذين د ّونوا تعاليمه يف كتب األناجيل ال يخلو
من أن يكون ذلك بإذنه أو بدون إذنه.
فإن كان بإذنه فقد كان األحرى به أن يبادر بنفسه إىل الكتابة ،إلّ إذا فرضنا
مخالف ملا ورد يف األناجيل ،فقد «جاء
أنّه مل يكن يعرف القراءة والكتابة ،وهو
ٌ
ترب .ودخل املجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ،
إىل ال ّنارصة حيث كان ّ
بي .ومل ّا فتح السفر وجد املوضع الذي كان مكتوبًا فيه
فدفع إليه سفر أشعياء ال ّن ّ
إلخ ،[[[»..وهذا يعني أنّه كان يعرف القراءة والكتابة .فرتكه لهذا األمر ال يعدو
كونه تفريطًا بال ّرسالة التي جاء من أجلها.
الصحيح أن يأمرهم بكتابة
وعىل فرض أنّه قد أمرهم بكتابة هذه األناجيل ،فإ ّن ّ
[[[ .إنجيل لوقا.21-16 /4 :
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فعل ،بل
تعارض بينها ،كام هو حاصل ً
األناجيل أمام عينيه ،حتى ال يقع خطأٌ أو
ٌ
خصوصا وأنّهم غري معصومني عن
حتى ال يحصل تالعب أو تحريف فيام دعا إليه.
ً
الخطأ ،فإنّه قد منح تالميذه ذلك دون غريهم.
الشيفة ،فال ب ّد أن يكون
وإن كانت كتابة األناجيل بعد ارتفاعه ونهاية دعوته ّ
كتّابها من التّالميذ الذين ح ّملهم األمانة دون سواهم ،فقد ورد عنه أنّه قال
كل ما تربطونه عىل األرض يكون مربوطا
لتالميذه اإلثني عرش« :الحق أقول لكم ّ
[[[
يف السامء .وكل ما تحلونه عىل األرض يكون محلوال يف السامء» .
خصص بطرس بهذا الوسام ال ّرفيع أيضً ا وجعله وص ًّيا له ،حني قال له:
كام أنّه ّ
الصخرة أبني كنيستي .وأبواب الجحيم لن تقوى عليها .وأعطيك
«وعىل هذه ّ
مفاتيح السموات .فكل ما تربطه عىل األرض يكون مربوطا يف السموات .وكل ما
تحله عىل األرض يكون محلوال يف السموات»[[[ .هذا من حيث القدرة.
وأ ّما من حيث العلم واملعرفة ،فقد قال لتالميذه« :أعطي لكم أن تعرفوا أرسار
ملكوت السموات .وأما ألولئك فلم يعط ،فإن من له سيعطى ويزاد .وأما من ليس
له فالذي عنده سيؤخذ منه»[[[.
وأ ّما غريهم فال يؤمن عىل التّالعب بالتّعاليم بال ّنقص أو ال ّزيادة .واألناجيل
فعل ،بل من املعلوم أ ّن كتّابها ليسوا
األربعة مل يثبت تاريخ كتابتها ومن هو كاتبها ً
من التّالميذ .وأنّها كتبت بعد ارتفاعه بزمنٍ ليس بالقصري.
ثانيًا :إ ّن من املعلوم واملتسامل عليه بني املسيحيني أ ّن هذه األناجيل قد كُتبت
السيد املسيح ومخاطبيه اليهود كانت
جميعها باللّغة اليونان ّية ،مع أ ّن لغة ّ
اآلرام ّية باللّهجة العربان ّية .وقد كان تالميذه يحرصون عىل عدم توجيه ال ّدعوة
رصون عىل استخدام لغتهم حفاظًا عىل الخصوص ّية
إىل غري اليهود ،الذين كانوا ي ّ
[[[ .إنجيل متى.18/18 :
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التي يزعمون أنّهم يتمتّعون بها .ومل تدخل اليونانيّة إليهمّ ،إل بعدما أعلن بولس
السيد املسيح سنة  35للميالد ،أي بعد
اهتداءه إىل ال ّدين الجديد ،بعد ارتفاع ّ
يبش بني اليونانيني ،خالفًا
خمس سنوات ،وذهب إىل أنطاكيّة بلد نشأته ،وأخذ ّ
السيد املسيح
السيد املسيح ،مام أثار الخالف والجدل بينه وبني تالميذ ّ
لوصيّة ّ
رصح أ ّن اإلنجيل
رصح أنّه كان عد ًّوا للمسيح ودعوته ،كام ّ
والقطيعة بينهم ،وقد ّ
[[[
يبش به مل يتعلّمه من أحد وإمنا أعطاه املسيح إيّاه  ،مع أنّه مل ي َر املسيح
الذي ّ
ومل يقبله يف حياته .ومعنى ذلك أ ّن اللّغة اليونانيّة قد انترشت بني املسيحيني بعد
هذه الفرتة بزمن ،أي حني دخل قس ٌم منهم يف الدين الجديد عىل طريقة بولس.
فاألناجيل قد كتبت إىل اليونانيني ،من أتباع بولس ،ال إىل العربانيني من تالميذه
أصول
وغريهم من املهتدين .وعليه فمن غري املنطقي ّأل يكون لإلنجيل أو األناجيل ً
آرام ّي ًة أو عربان ّي ًة ،وقد تُرجمت إىل اليونان ّية ،مع أنّه ال نجد لهذه األصول عي ًنا وال
أث ًرا يف التّاريخ املسيحي.
التجمة مهام كانت
التجمة ،فمن املعلوم والثّابت أ ّن ّ
وعىل فرض حصول ّ
دقيق ًة ،وكان املرتجم عامل ًا بكال اللّغتني ،وباملوضوع املرتجمّ ،إل أنّه من غري املمكن
أن تحافظ عىل كافّة الخصوصيات املوجودة يف لغة األصل املرتجم عنه ،وهذا
يستلزم حصول التّالعب باملعنى املنشأ ،سواء عن حسن ن ّي ٍة أو سوء ن ّي ٍة ،وهو ما
اعرتف به اآلباء اليسوع ّيون يف «املدخل إىل العهد الجديد»[[[.
أي سف ٍر من أسفار الكتاب املق ّدس
هذا مضافًا إىل أ ّن الكنيسة مل تسمح برتجمة ّ
أي لغة من اللّغات ،قبل حركة اإلصالح الكنيس التي قام بها مارتن
من اليونان ّية إىل ّ
الحري بها أن ت ُحافظ عىل ال ّنسخة
لوثر ،يف القرن الخامس عرش امليالدي .وقد كان
ّ
السيد املسيح ،للحفاظ عىل
السيان ّية ،التي هي لغة ّ
األصل ّية ،أي اآلرام ّية أو ّ
إلهي؛ أل ّن املفروض أن
مراداته الواقع ّية .وهذا يعني أ ّن األناجيل ليست
ٍ
بإلهام ٍّ
يكون قد ألهمهم بلغة األصل.
[[[ .الرسالة إىل غالطية.14-11 /1 :
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وخصوصا األناجيل االزائيّة منها ،أي :إنجيل متى،
ثالثًا :إ ّن األناجيل األربعة،
ً
مرقس ،ولوقا ،هي يف الحقيقة عبارة عن كتب سرية ،تع ّرض أصحابها لبعض
قصة أو رواية مخترصة ،ذكر
السيد املسيح ،دون أن تستوعبها ،فهي ّ
أعامل ّ
السيد
فيها ما كان الكاتب يريد أن يبيّنه ويدعو إليه ،دون أن تستوعب حياة ّ
املسيح .وليست كتب تعاليم أو مواعظ أو دعوة ،إمنا تشمل بالعرض خطبتني
للسيد املسيح .مع أ ّن دعوته استم ّرت ثالث سنوات ،فمن
أو ثالثة خطب ّ
غري الطبيعي أن ال يو ّجه للناس إال موعظتني أو ثالثة يف هذه امل ّدة ،والتّأكيد عىل
تبي الغاية من اجرتاحها .مع ما فيها
خصوص املعجزات التي اجرتحها ،من دون أن ّ
من االختالف والتّعارض ،بل التّناقض يف مضامينها.
رصح لوقا يف بداية
هذا مع العلم أ ّن هذه األناجيل مل تكتب ّإل للذكرى ،كام ّ
قصة يف األمور املتيقّنة
إنجيله ،حيث يقول« :إذ كان كثريون قد اخذوا بتأليف ّ
عندنا.كام سلّمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينني وخ ّدا ًما للكلمة ،رأيت أنا أيضً ا
كل يشء من األ ّول بتدقيق أن اكتب عىل التّوايل إليك أيّها العزيز
إذ قد تت ّبعت ّ
ثاوفيلس ،لتعرف ص ّحة الكالم الذي علمت به»[[[.
عم سمعه وتعلّمه من
فهو إذًا ّ
قصة أرسلت إىل رجلٍ من بني قومه -اليونانينيّ -
غريه برسائل متالحق ٍة ،ومل يكتب ليكون كتابًا مق ّد ًسا كام هو رصيحه .وقد ات ّفق
رجال الكنيسة واملؤ ّرخون أنّه كان طبي ًبا يونان ًّيا ،اهتدى عىل يد بولس وأخذ عنه
وتأث ّر به.
السيد
املنطقي أن يكون كتابه
وعليه ،فمن
انعكاسا للرؤية البولس ّية يف ّ
ً
ّ
السيد
املسيح ،أو تكون عبارة عن إعجابه وانبهاره باملعجزات التي صنعها ّ
املسيح ،من جهة كونه طبي ًبا ،فرأى أ ّن تلك املعجزات من سنخ علم الطب التي
عجز األطباء عن تحقيقها يف حينه ،فإ ّن مجمل اإلنجيل يسلّط الضّ وء عليها أكرث من
تعرضه لتعاليمه ومواعظه.
كام أ ّن مرقس هو اآلخر كان من تالميذ بولس ،ومل يكن من تالميذ املسيح ،وإن
[[[ .إنجيل لوقا.4-1 /1 :
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اختلفا يف ما بعد أواخر ال ّرحالت التّبشرييّة ،حيث امتنع بولس عن أخذه معه يف
رحلته.
وإذا كان متى قد أخذ من إنجيل مرقس ،كام عليه أكرث املؤ ّرخني من رجال
الكنيسة ،ظهر أ ّن األناجيل القانون ّية تابع ٌة لتلك املدرسة.
ثالثًا :هل األناجيل أربعة؟
مم ال ّ
منسوب
إنجيل .بعضها
شك فيه أ ّن األناجيل كانت تزيد عىل األربعني ً
إ ّن ّ
ٌ
قسم منها،
إىل تالميذ املسيح ،وبعضها اآلخر
منسوب إىل غريهم ،وقد كشفت اآلثار ً
ٌ
بعدما ظلّت قرونًا ال تُعرف إلّ أسامؤها ،من خالل ال ّردود التي كان رجال الكنيسة
يناقشونها ويعملون عىل نقض مضامينها.
ّإل أ ّن ذلك ال يعني عدم انتشارها يف القرون األوىل للمسيح ّية ،فإ ّن ش ّدة ال ّردود
ومحاوالت إبطال مضامينها ،تكشف عن مدى انتشارها بني الناس ،وتأثريها فيهم،
حتى اضط ّر البابا جيالسيوس األ ّول سنة 492م .إىل إصدار أم ٍر مينع فيه قراءة بعض
الكتب التي كانت معروف ًة ومنترش ًة بني ال ّناس حينها ،وقد ذكر من هذه الكتب
إنجيل برنابا ،الذي أخذ شهر ًة واسع ًة بعد ترجمته إىل العرب ّية يف أوائل القرن
العرشين امليالدي.
كام تُرجم إىل العرب ّية عد ٌد من هذه األناجيل بعد اكتشافها ،ونرشه دير سيدة النرص
ٍ
معروف إال بعض
عام  2004م ،تحت عنوان «األناجيل املنحولة» ،وبقي عد ٌد منها غري
شذرات منها ،نقلها رجال الكنيسة أنفسهم لل ّر ّد عليها ،وقد ذكرها مرتجم األناجيل
املنحولة تحت عنوان «أناجيل ضائعة» منها إنجيل العربانيني وإنجيل اإلبيونيني.
معمول بها حتى عام 325م .حني أق ّر مجمع نيقية،
ً
وقد ظلّت هذه األناجيل
وهو املؤمتر األ ّول الذي انعقد بأم ٍر من اإلمرباطور قسطنطني األ ّول وأق ّر أ ّن األناجيل
فعل هي التي تعرتف الكنيسة برشع ّيتها وقانون ّيتها .رغم أنّها
األربعة املعتمدة ً
متأ ّخر ٌة عن بعض األناجيل من ال ّناحية التّاريخيّة.
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جواب ٍ
شاف ،هو أنّه ملاذا اختارت الكنيسة هذه
والسؤال الذي ال يوجد له
ّ
ٌ
خصوصا تلك املنسوبة إىل
األناجيل األربعة دون سواها .مع أ ّن غريها أوىل باالتّباع،
ً
األقل أسبق
التّالميذ أنفسهم .وقد أق ّر رجال الكنيسة أ ّن بعض هذه األناجيل عىل ّ
من األناجيل األربعة من ال ّناحية التّاريخ ّية.
ثم ملاذا ت ّم اختيارها يف القرن ال ّرابع بعد سيطرة الكنيسة عىل مقاليد األمور
تنصه ،وهل كان هذا االختيار تنفيذًا
ال ّدين ّية بأمر اإلمرباطور قسطنطني بعد ّ
ألوامره ،وللعقائد التي تناسب خلف ّياته الوثن ّية.
راب ًعا :اإلنجيل يف األناجيل:
فعل يف املقام األناجيل القانون ّية
رغم كرثة األناجيل واختالفهاّ ،إل أ ّن ما يُه ّمنا ً
األربعة ،فإنّها التي أق ّرتها الكنيسة واعتمدتها ،وتابعها عىل ذلك عا ّمة املسيحيني
الحق الذي
مبختلف انتامءاتهم ومذاهبهم ،فال ب ّد من االحتكام إليها يف بيان ّ
يعتمدونه ،لرنى ما هي حقيقة اإلنجيل من خاللها.
فنقول:
أصل ،فقد
مل ترد كلمة اإلنجيل يف مختلف أسفار العهد الجديد بصيغة الجمع ً
وردت فيه ستّة وأربعني م ّرة كلّها بصيغة املفرد ،وما يه ّمنا يف املقام ورودها يف
األناجيل األربعة؛ أل ّن املفروض أنّها تذكر كلامت املسيح أو تتح ّدث عنه ،فقد ورد
«الحق أقول لكم حيثام يكرز بهذا
قصة مريم املجدلية:
ّ
عىل لسانه قوله يف ّ
كل العامل يخرب أيضً ا مبا فعلته هذه تذكا ًرا لها»[[[.
اإلنجيل يف ّ
وقال أيضً ا« :وبعدما أسلم يوحنا جاء يسوع إىل الجليل يكرز ببشارة
ملكوت الله ،ويقول قد كمل ال ّزمان واقرتب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا باإلنجيل»[[[.
[[[ .إنجيل متى13/26 :؛ إنجيل مرقس.1/14 :
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وكذلك قال لتالميذه« :فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك
نفسه من أجيل ومن أجل اإلنجيل فهو يخلصها»[[[.
وقال« :الحق أقول لكم ليس أحد ترك بيتا أو إخوة أو أخوات أو آباء أو
أما أو امرأة أو أوالدا أو حقوال ألجيل وألجل اإلنجيل إال ...إلخ»[[[ .كام قال:
«وينبغي أن يكرز أ ّو ًل باإلنجيل يف جميع األمم»[[[ .وورد عنه قوله كذلك:
«اذهبوا إىل العامل اجمع واكرزوا باإلنجيل للخليقة كلها» [[[.
السيد املسيح ،وكذلك ال ّنصوص
إ ّن هذه ال ّنصوص الواردة عىل لسان ّ
ٍ
األخرى الواردة يف رسائل الق ّديسنيّ ،
تدل عىل أنّه ال يوجد أكرث من إنجيلٍ
واحد،
عب باألناجيل بصيغة الجمع.
فال معنى ألن يُ ّ
عب عن اإلنجيل باسم اإلشارة القريب ،وهو ما
واألمر الجدير باالهتامم أنّه قد ّ
ماثل بني يديه ،فقال« :حيثام يكرز بهذا اإلنجيل،
يصح إلّ أن يكون املشار إليه ً
ال ّ
وال يعقل أن يشري إىل ٍ
واحد من األربعة أو األربعني املكتوبة بعده بزمن .وهو
تصديق ملا ورد يف القرآن الكريم .والزم ذلك أن يكون اإلنجيل الذي يتح ّدث عنه
ٌ
بش به قد أنزل عليه ال محالة .ثم ملاذا حافظ املرتجمون عىل لفظة اإلنجيل التي
ويُ ّ
التجمة حتى ألسامء األعالم ،حيث
يقولون إنّها كلم ٌة يونان ّي ٌة ،مع أ ّن ديدنهم يف ّ
التجمة.
يرتجمونها مبعانيها اللّغويّة ،وال ينقلونها بألفاظها كام تقتضيه األمانة يف ّ
خامسا :بشارة اإلنجيل:
ً
السيد
السؤال امله ّم ،وهو عن مضمون اإلنجيل الذي ّ
وهنا يرد ّ
بش به ّ
ٍ
جديد ،أو مل ِ
يأت بل حافظ عىل االعتقادات
املسيح ،وهل أنّه أىت بدينٍ
األساسيّة يف رسالة موىس.
[[[.
[[[.
[[[.
[[[.

م.ن.35/8 ،
م.ن.30-29 /10 ،
م.ن.10 /13 ،
م.ن.15/16 ،
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بداية ال ب ّد من اإلشارة إىل أ ّن القرآن الكريم قد ّبي بش ٍكل رصي ٍح وواض ٍح أ ّن
الصواب،
السيد املسيح كانت عبارة عن إرجاع بني إرسائيل إىل جا ّدة ّ
مه ّمة ّ
واتّباع التّوراة التي فيها ه ًدى ونو ٌر لهم إذا اتّبعوها .مضافًا إىل البشارة بخاتم
ْ َ َ ّ
ْ َ َ
ُ
َ ُْ َ ََْ َ َ
سائِيل إ ِ ِن َر ُسول
ن إِ
األنبياء محمد ،قال تعاىل ِ :إَوذ قال عِيس ابن مريم يا ب ِْ

شا ب َر ُسول يَأت مِن َب ْعدِي ْ
َّ َ ْ ُ ُّ َ ّ ً ّ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َّ ْ َ َ ُ َ ّ ً
اس ُم ُه
َاللِ إِلكم مصدِقا ل ِما بي يدي مِن اتلوراة ِ ومب ِ ِ ٍ ِ
َ ُ
َ
أ َْ
ح ُد ۖ فَلَ َّما َج َ ُ ْ ّ َ
ات قالوا َهٰذا س ِْح ٌر ُّمب ِ ٌني.[[[ 
اءهم بِالَيِن ِ

إ ّن األناجيل األربعة تق ّر هذه الحقيقة القرآن ّية بكال امله ّمتني املذكورتني ،والتي
جاء بها القرآن الحقًا؛ وهام التّصديق مبا جاء يف القرآن الكريم ،حيث نقل عنه
قوله« :ال تظ ّنوا ّأن جئت ألنقض ال ّناموس أو األنبياء ،ما جئت ألنقض بل ألك ّمل
الحق أقول لكم إىل أن تزول السامء واألرض ال يزول حرف واحد أو نقطة
ّ
فإن ّ
[[[
واحدة حتى يكون الكل» .
وتق ّدم قوله للمرأة الكنعان ّية« :مل أرسل إال إىل خراف بني إرسائيل الضّ الة»،
رصح بها القرآن الكريم.
وهذا
ٌ
تصديق للمه ّمة األوىل التي ّ
بي األعظم:
 .1البشارة بال ّن ّ
وأ ّما امله ّمة الثّانية ،وهي البشارة بال ّرسول الذي يأيت من بعده ،وهو خاتم
الشيفة .وهذه تحتاج إىل
األنبياء فيبدو أنّها كانت املحور
األسايس لدعوته ّ
ّ
بعض التّوضيح[[[ ،فنقول:
وخصوصا االزائيّة منها -تتح ّدث يف مختلف إصحاحاتها عن أ ّنإ ّن األناجيل األربعة
ً
الساموات ،أو ملكوت الله تعاىل،
السيد املسيح هي البشارة مبلكوت ّ
محور دعوى ّ
وهو عبارة عن حاكم ّية جميع العامل بواسطة رسو ٍل يأيت ليدعو العامل إىل الله تعاىل.
[[[ .سورة الصف ،اآلية .6
[[[ .إنجيل متى.18-17/5 :
[[[ .لقد بحثنا هذه املهمة أكرث تفصيال ،يف مقالة خاصة ،بعنوان «بشارة امللكوت يف دعوة املسيح» ،ضمن كتاب «مقاالت يف
الدين والفكر ،ج ،2ص.»5
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بي معروفًا باسمه وصفته عند بني إرسائيل ،كام ّ
تدل عليه
1ـ لقد كان هذا ال ّن ّ
بعض العبارات الواردة ،مثل قول اإلنجيل« :وهذه هي شهادة يوحنا حني أرسل
اليهود من أورشليم كهنة والويني ليسألوه من أنت ،فاعرتف ومل ينكر وأق ّر ّإن
لست أنا املسيح ،فسألوه إذا ماذا .إيليا أنت .فقال لست أنا .النبي أنت .فأجاب
ال ...فسألوه وقالوا له فام بالك تعمد أن كنت لست املسيح وال إيليا وال النبي»[[[.
ٍ
أشخاص موعودين ينتظرهم
ومن الواضح أ ّن هذا الحوار يكشف عن وجود ثالثة
بي ،وأنّهم مل يكونوا قد أتوا بعد.
ال ّناس ،وهم :املسيح وإيليا وال ّن ّ
2ـ إنّه بعدما صنع معجزة الطّعام وما حصل فيها «فلام رأى الناس اآلية التي
صنعها يسوع قالوا إ ّن هذا هو بالحقيقة النبي اآليت إىل العامل»[[[.
 -3بعدما خطب بال ّناس وانتهى قال كثري من الناس« :هذا بالحقيقة هو النبي،
آخرون قالوا هذا هو املسيح .وآخرون قالوا ألعل املسيح من الجليل يأيت»[[[ .ومن
بي» جاءت مع ّرف ًة بـ «أل» العهديّة ،ال ّدالّة عىل أنّه كان معروفًا
الظّاهر أ ّن كلمة «ال ّن ّ
السيد املسيح أن
عندهمّ .إل أنّهم كانوا يظ ّنون أنّه من بني إرسائيل ،فأراد ّ
يظهر لهم الحقيقة ،وأنّه ليس إرسائيل ًّيا ،بل هو من نسل إسامعيلّ .إل أ ّن ذلك مل
مقبول عندهم ،فإنّهم ال يستطيعون أن يتص ّوروا أن يسود
ً
سهل عليهم ،وال
يكن ً
السبب عملوا عىل قتله،
عليهم نسل األ ّمة ،وهم أبناء الح ّرة ،ولعلّهم لهذا ّ
بعدما أيقنوا بالحقيقة التي كشفها لهم يف نهاية املطاف ،بعدما تبعه الكثريون يف
السبب
البداية ،مل ّا رأوا من اآليات واملعجزات الكثرية التي اجرتحهاّ .
ولعل هذا هو ّ
ٍ
وتهديد للمجتمع
يف تن ّوع اآليات التي اجرتحها لهم ،لِام لهذا األمر من خطور ٍة
اإلرسائييل بزعمهم .ولذلك «ذهب الفريسيون وتشاوروا ليصطادوه بكلمة ،فأرسلوا
تالميذهم والهريدوسيني قائلني ...إلخ»[[[.
[[[.
[[[.
[[[.
[[[.

إنجيل يوحنا.25-19 /1 :
م.ن.14 /6 ،
م.ن.41-40 /7 ،
إنجيل متى16-15/22 :؛ مرقس.13 /12 :
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كام «جمع رؤساء الكهنة والفريسيون مجم ًعا وقالوا ماذا نصنع فإ ّن هذا اإلنسان
يعمل آيات كثرية ،إن تركناه هكذا يؤمن الجميع به فيأيت الرومانيون ويأخذون
رئيسا للكهنة يف تلك السنة:
موضعنا وامتنا ،فقال لهم واحد منهم وهو قيافا ،كان ً
انتم لستم تعرفون شيئًا ،وال تفكرون أنه خري لنا أن ميوت إنسان واحد عن الشعب
وال تهلك األمة كلها»[[[.
الحق ،بدليل اآليات الكثرية التي كان
فهم إذًا يعرفون صدقه ،وأنّه يقول ّ
حرصا منهم عىل رئاستهم ونفوذهم بني
يصنعها لهم ،وإقرارهم بص ّحتها .إلّ أنّهم ً
ال ّناس ،خافوا عىل سلطانهم ،حتى ال يأيت الرومانيون ويأخذوا املكانة التي حصلوا
َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ
استيْق َنت َها
عليها من الرومانيني أنفسهم ،فصدق عليهم قوله تعاىل :وجحدوا بِها و
َ
ُ ُ ُ ْ [[[
أنفسهم. 
الصعبة:
امله ّمة ّ
السيد
أمام هذا الخطر ال ّداهم ،الذي يُه ّدد مصري ال ّدعوة كلّهاً ،
فضل عن حياة ّ
بي اآليت إىل
املسيح نفسه ،مل يكن من الحكمة أن ي ّ
رصح لهم بحقيقة ال ّن ّ
بي بعدما رأوا من
العامل ،رغم قبول ال ّناس له واعتقادهم أنّه هو املراد بهذا ال ّن ّ
اآليات ما أبهر عقولهم ،فإ ّن من الطبيعي ،وهو ما يقتضيه العقل والحكمة أن مي ّهد
الصدمة عىل قلوبهم ونفوسهم.
لهم األمر ،ويحاول التّخفيف من وقع ّ
فابتدأ يف بيان ذلك عرب استخدام األمثال والتّشبيهات والكنايات ،لتقريب فكرة
امللكوت إىل أذهانهم ،وهو ما حفلت به األناجيل يف كثريٍ من إصحاحاتها ،حتى إذا
مجال للشّ ّك يف صدقه
أوضح ذلك ،وقرنه باآليات واملعجزات الخارقة ،التي مل تبقِ ً
رصح لهم بالحقيقة امل ّرة ،التي كانت أوىل بشائرها كناية عن
وص ّحة كالمهّ ،
مقيم امللكوت ،فإنّه بعدما ذكر لهم تشبي ًها للملكوت ،وحاول تقريبه إىل أذهانهم
أحس أنّه قاد ٌر عىل بيان هذه الحقيقة ،بعدما طرد
بصو ٍر وطرقٍ مختلف ٍة .وبعدما ّ
[[[ .إنجيل يوحنا5 /47 :؛ متى.4-3 /26 :
[[[ .سورة النمل ،اآلية .14
384

اإلجنيل يف القرآن

الباعة والصيارفة من الهيكل ،قال للناس« :أما قرأتم قط يف الكتب الحجر الذي
رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا وهو عجيب يف
أعيننا ،لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى ألمة تعمل أمثاره ،ومن
سقط عىل هذا الحجر يرتضض ،ومن سقط عليه هو يسحقه»[[[.
والحجر الذي رفضه البناؤون وصار رأس الزاوية هو إسامعيل الذي حاول
اليهود إزاحته من طريق تسلّطهم وحرمانه من حق البكوريّة يف العهد القديم ،مع
رصح
أنّه كان ً
رجل با ًرا ،وسيجعل الله من نسله أ ّم ًة عظيم ًة ،فإ ّن العهد القديم ي ّ
الرب قال إلبراهيم« :وأما إسامعيل فقد سمعت لك فيه .ها أنا أباركه
بأ ّن ّ
وأمثره وأكرثه كثريا جدا .اثني عرش رئيسا يلد .وأجعله أمة كبرية»[[[.
السيدة كام يزعمون ،وقد عالجنا هذه
وما ذلك ّإل ألنّه ابن الجارية وهم أبناء ّ
السيد املسيح
املسألة يف كتاب «وعد التوراة ملن -قراءة مختلفة» .لذلك أنهى ّ
كل هذا بأ ّن ملكوت الله سيعطى أل ّمة تعمل أمثاره ،وإ ّن الوقوف بوجهه يعني
ّ
بي
الهالك .ثم ما لبث أن ّبي لهم حقيقة املوعود يف جمل ٍة من ال ّنصوص ،وأنّه ال ّن ّ
الخاتم ،حني أطلق عليه اسم «البارقليط» ،أو «الفارقليط» ،والتي تعني أحمد.
ّإل أنّهم ترجموها إىل العربيّة بكلمة املع ّزي ،أو الشّ فيع.
 .2ملاذا أحمد وليس محمدً ا:
وقد يقال :ملاذا أطلق اإلنجيل عليه اسم «أحمد» مع أ ّن اسمه الذي ُعرف به
ربا أ ّدى ذلك إىل التّضليل
ّبيعي أن يُس ّمى املرء باسمه ،بل ّ
هو «محمد» ،واألمر الط ّ
أقل الفروض إىل االلتباس .مع أ ّن القرآن الكريم ينسب إىل
وضياع الحقيقة ،ويف ّ
أهل الكتاب أنّهم «يعرفونه كام يعرفون أبناءهم»[[[ ،وأنّهم «يجدونه مكتوبًا
عندهم يف التوراة واإلنجيل»[[[.
[[[ .إنجيل متى.44-42 /21 :
[[[ .سفر التكوين.20 /17 :
[[[ .سورة البقرة ،اآلية146 :؛ سورة األنعام ،اآلية.20 :
[[[ .سورة األعراف ،اآلية.157 :
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وميكن الجواب بأنّه ال فرق بني محمد وأحمد من حيث ال ّداللة اللّغويّة ،فإنّهام
مشتقّان من الحمد ،والفرق بينهام أ ّن محم ًدا أو محمود صيغتان للمفعول .وأ ّما
لفظ أحمد فهي صيغة أفعل التّفضيل ،أي أ ّن الصيغتني األوليني تدلّ ن عىل من وقع
الصيغة الثالثة ّ
فتدل عىل من أكرث حمد الله تعاىل.
عليه الحمد ،أما ّ
فالتّعبري عنه بأحمد أنسب من ال ّناحية اللغويّة؛ أل ّن صيغة اسم املفعول
فعل ليقع عليه الحمد ،بخالف صيغة
ال يحسن استعاملهاّ ،إل ملن تلبّس بالوجود ً
يصح أن تستعمل يف املتل ّبس بالوجود ويف غريه .ومل ّا كان املراد هو
التّفضيل ،فإنّها ّ
الخارجي بعد ،كان األنسب
مستقبل ،وليس متل ّب ًسا بالوجود
ً
بي اآليت
ّ
البشارة بال ّن ّ
التعبري عنه بأحمد.
الصفة التي
مضافًا إىل أنّها تكشف عن الذّات من حيث هي اسم علم ،وعىل ّ
خصوصا وأ ّن من املعهود عند أهل الكتاب كث ًريا
بي األعظم،
ً
تلبّس ومتيّز بها ال ّن ّ
مم يفقد ال ّداللة الواقع ّية عىل
ما كانوا يرتجمون أسامء األعالم إىل معانيها ّ
الصفت ّيةّ ،
الذّات املقصودة ،فاستخدام لفظة أحمد يف التّعبري عنه يحافظ عىل املعنى
بأي لغ ٍة كانت ،حتى يف حالة تحريف االسم .هذا مع أن اسم «أحمد» كان
املراد ّ
من أسامئه املشهورة ،فال مجال لالستشكال عىل تسميته بذلك.
الشيف أحمد
عبت عن اسمه ّ
والذي يدلّنا عىل ذلك أ ّن اآلية الكرمية التي ّ
هي من اآليات املدن ّية ،فإنّها قد وردت يف سورة الصف املدن ّية بات ّفاق العلامء،
أي أنّها نزلت بعد هجرة الرسول إىل املدينة املنورة ،مع أ ّن اسم أحمد كان يطلق
عليه قبل ذلك بزمن .فقد ورد عن أيب طالب ،الذي ت ّ
ُوف قبل الهجرة
أنّه قال فيه شع ًرا وأسامه «أحمد» ،حيث يقول من جملة قصيدة:
فَلَسنا َو َر ِّب البَ ِ
يت نُسلِ ُم أَح َمدا ً

َرب
لِ َع ّزا َء ِمن َع ِّض ال َزمانِ َوال ك ِ

وورد عنه قوله:
ل فَاِش َه ِد
يا شا ِه َد اللَ ِه َع َ َّ
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وكذلك قال:
أمل ترين من بعد ه ّم هممته

بفرقة حر الوالدين حرام

بأحمد ملا أن شددت مطيتي

برحيل وقد ودعته بسالم

ومعنى ذلك انه كان معروفا بهذا االسم ،ومشتهرا به ،فال إشكال من هذه
الجهة.
 .3ورقة بن نوفل ودوره:
بي األعظم مل يطمنئ إىل نزول
لقد اشتهر بني املؤ ّرخني والباحثني أ ّن ال ّن ّ
الوحي عليه ،وأنّه قد بعث نب ًّياّ ،إل بعد أن طأمنه ورقة بن نوفل ،وه ّون عليه
بي به لبيان
األمر ،حينام استعانت خديجة بنت خويلد ابنة ع ّمه وزوج ال ّن ّ
األمر .فقد وردت رواية عن عائشة ،واستخدمت كحقيق ٍة ثابت ٍة ال شبهة فيها،
وحاصلها:
بي وهو يف غار حراء ،فقال له :اقرأ .فقال :ما أنا
«أ ّن امللك جاء إىل ال ّن ّ
بقارئ .قال :فأخذين فغطني حتى بلغ مني الجهد ،ثم أرسلني .فقال :اقرأ .فقلت:
ما أنا بقارئ .فأخذين الثانية حتى بلغ مني الجهد .ثم أرسلني .فقال :اقرأ .فقلت:
ما أنا بقارئ .فأخذين فغطني الثالثة ثم أرسلني .فقال« :اقرأ باسم ربك الذي خلق،
خلق اإلنسان من علق ،اقرأ وربك األكرم».
فرجع بها رسول الله يرجف فؤاده .فدخل عىل خديجة بنت خويلد ،فقال
ز ّملوين ز ّملوين ،حتى ذهب عنه ال ّروع ،فقال لخديجة -وقد أخربها الخرب -لقد
خشيت عىل نفيس.
كل والله ،ما يخزيك الله أب ًدا ،إنّك لتصل ال ّرحم ،وتحمل الكل،
فقالت خديجة ّ
وتكسب املعدوم ،وتقري الضّ يف ،وتعني عىل نوائب الحق ،فانطلقت به خديجة،
حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة ،وكان امر ًءا
تنص يف الجاهل ّية ،وكان يكتب الكتاب العربا ّين ،فيكتب من اإلنجيل بالعربان ّية
قد ّ
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ما شاء الله أن يكتب ،وكان شي ًخا كب ًريا قد عمي ،فقالت خديجة :يا ابن عم اسمع
من ابن أخيك .فقال له ورقة ماذا ترى؟ فأخربه رسول الله خرب ما رأى.
فقال له ورقة :هذا ال ّناموس الذي أنزل الله عىل موىس ،يا ليتني فيها جذ ًعا،
ليتني أكون حيًّا إذ يخرجك قومك.

فقال رسول الله :أو مخرجي هم؟ فقال :نعم ،مل يأت رجل قط مبثل ما
جئت به إال عودي ،وإن يدركني يومك أنرصك نرصا مؤزرا .ثم مل ينشب ورقة أن
تويف وفرت الوحي»[[[.
تساؤالت حول ال ّرواية:
وقد صارت هذه ال ّرواية من املسلّامت بني الباحثني واملؤ ّرخني ،بل لقد استفاد
منها «سيدين هـ غريفيث» استفاد ًة غريب ًة ،وهي أ ّن بعض املسلمني التقليديني
التجمة العرب ّية
رصح أ ّن ّ
يعتقدون أ ّن ورقة قد ترجم اإلنجيل إىل العرب ّية ،مع أنّه ّ
لإلنجيل تعود إىل القرن الثامن امليالدي حسب الوثائق املسيح ّية .وكيف كان ،فال
ب ّد من الوقوف عند محط ٍ
ّات ع ّد ٍة يف هذه ال ّرواية ،من خالل مضمونها ودالالتها؛
إذ هي مليئ ٌة باإلشكاالت والتّساؤالت.
بي يعلم أ ّن الذي أىت إليه هو امللك؟
من هذه التّساؤالت :أمل يكن ال ّن ّ

وملاذا غطّه امللك؟ (أي عرصه ثالث مرات) ،وهل هكذا ينزل الوحي؟
وهل جربائيل بهذه الخشونة والغلظة الشّ ديدة؟
بي لهذه ال ّدرجة ،أم مل يكن يتمتّع بالشّ جاعة الكافية ليدافع
وملاذا فزع ال ّن ّ
عن نفسه ،حينام عرصه امللك وكادت نفسه تزهق؟
ثم ملاذا استغاث بخديجة ،حتى ه ّدأت من روعه أ ّولً ؟
ثم ملاذا أخذته إىل ابن عمها ليطمئنه ويعلمه أنّه نبي ،وهل عجزت عن إقناعه
مبا قالته له؟
[[[ .البخاري ،محمد بن إسامعيل :صحيح البخاري ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،كتاب بدء الوحي ،ج  ،3ص.13
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وهل عجز -والعياذ بالله -أن يدرك هذه الحقيقة بنفسه ،وكيف تتحقّق فيه
ال ّنب ّوة إذن؟
ثم ما هي حقيقة ورقة بن نوفل هذا وما هو دوره؟
أ .لقاء النبي وامللك:
خصوصا
ثقيل عن من يتلقّاه،
يحل الضّ يف ً
ليس من املعروف وال املألوف أن ّ
ً
إذا كانت مه ّمته املكلّف بها مه ّم ًة خطري ًة وشاقّة؛ ألنّها ترتبط باملجتمع اإلنساين
خصوصا إذا كان الضّ يف من املالئكة املك ّرمني ،وأنّه حامل رسال ٍة كربى من الله
كلّه،
ً
تعاىل إىل ٍ
السلوك
عبد من عباده ّ
الصالحني أرسله رحم ًة للعاملني ،وهل مثل هذا ّ
الضّ اغط والعنيف والقايس من مصاديق ال ّرحمة ،وإذا كان الله تعاىل يأمره بال ّرحمة
َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ ًّ
َّ
واللّني مع الناس ،حينام قال له تعاىل :فَب َما َر ْ َ
نت فظا
ح ٍة ّ ِم َن اللِ لِ ت لهم ۖ ولو ك
ّ
ِ
َ َ ْ َ ْ َ َ ُّ
ْ َ ْ َ [[[
غل ِيظ القل ِب لنفضوا مِن حول ِك . 
الحق عرب سلوك طريق الهداية ،التي ميكن
كام أمره الله تعاىل بال ّدعوة إىل ّ
َ
ْ َْ
ُ
ْ
َ
ٰ َ
يل َر ّب ِك بِال ِكمةِ
أن ْ تجذبهم ْإىل ات ّباعه واالقتداء به ،فقال تعاىل :ادع إِل سب ِ ِ
َوال َم ْوع َِظةِ َ
ال َس َنةِ[[[.

ََ َ َ َ ُ
بي واالقتداء به ،فقال تعاىل :لق ْد كن لك ْم
وكذلك
أمر املسلمني ٌباتّباع ال ّن ّ
ُ
ّ
َ
ٌ
ِف َر ُسو ِل اللِ أ ْس َوة َح َس َنة .[[[
َّ َ َ َ ُ ُ َ
يم.[[[
هذا كلّه ً
فضل عن مدح الله تعاىل له بقوله تعاىلِ :إَونك لعىل خل ٍق ع ِظ ٍ

بي وامللك
وإذا كان كذلك ،فال يتص ّور ،وال ميكن تصديق حصول اللّقاء بني ال ّن ّ
بي .إذ هذه الطريقة ال
املرسل إليه بهذه ّ
الصفة الف ّجة واملنفّرة للناس ،بل ولل ّن ّ
رصف
تصدر ّإل من األعداء والخصوم ،ال لألولياء واألحباب املصطفني ،ومثل هذا التّ ّ
ليس عقالن ًّيا كام هو ظاهر.

[[[ .سورة آل عمران ،اآلية .159
[[[ .سورة النحل ،اآلية .125
[[[ .سورة األحزاب ،اآلية .21
[[[ .سورة القلم ،اآلية .4
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بي بالقراءة ومت ّنعه:
ب .أمر ال ّن ّ

بي من ذلك ،ال
بي بالقراءة ومت ّنع ال ّن ّ
إ ّن أمر جربائيل -كام تقول الرواية -ال ّن ّ
بي بالقراءة أو ال يعلم .فإن
يخلو من أن يكون جربائيل عامل ًا بعدم معرفة ال ّن ّ
كان عامل ًا بذلك يكون أمره لل ّنبي عبث ًّيا ،وتكليفًا له بغري املقدور ،وكالهام غري
مرسل من الله تعاىل ،وهو يعني أنّه يتمتّع
متص ّورين بحقّه ،فإ ّن املفروض أنّه ٌ
بتامم العقل والحكمة ،فال يصدر منه العبث .وفرض صدوره عنه مع معرفته
وتكليفه بغري املقدور ينعكس سل ًبا عىل معرفة الله وحكمته نعوذ بالله من ذلك.
وأ ّما إذا مل يكن عامل ًا بذلك فيكون العبث صاد ًرا من الله ع ّز وجل عن ذلك؛ ألنّه
رسول ال يعرف امله ّمة ،التي أرسل بها ،وهي كلّها محاذي ٌر مستحيل ٌة بحقّه
بعث ً
تعاىل .هذا بال ّنسبة إىل أمر جربائيل لل ّنبي بالقراءة.
وأ ّما بال ّنسبة لتم ّنع رسول الله عن ذلك ،فال يخلو أمره أيضً ا من أن يكون
قاد ًرا عىل القراءة ،ومع ذلك مت ّنع عن االمتثال ،أو ال يكون قاد ًرا عىل ذلك .فإن
هو أمر الله تعاىل ،فال
كان عامل ًا بالقراءة ومع ذلك مت ّنع ومل ميتثل ألمره ،الذي
َ
َّ
ْ
َ
ََ َْ
َّ ُ
ول إِل
ّ
يستحق أن يكون نب ًّيا َمن األساس؛ أل ّ َن الله تعاىل يقول :وما أرسلنا مِن رس ٍ
َ
َ
َ

َّ َ َ ْ ْ َ
ُ َ ُ ْ َ ُ َ َ ْ َْ
َّ
َّ
َ ْ َّ
اس َتغف َر ل ُه ُم
اس َتغف ُروا الل و
ِلُ َطاع بِإِذ ِن اللِ ۚ َول ْو أن ُه ْم إِذ ظل ُموا أنفسهم جاءوك ف
َّ ُ ُ
ول ل َ َو َج ُدوا َّ َ
الل تَ َّوابًا َّرح ً
ِيما.[[[
الرس

فإذا مل يكن ال ّرسول نفسه مطي ًعا فكيف نتص ّور أن يعده الله تعاىل أن يكون
ُمطا ًعا ،بل يستجيب له إذا استغفر لهم؟ بل كيف يأمر ال ّناس بإطاعته تعاىل
يفعل ذلك بعدم التّعقّلَ حني قال تعاىل:
يصف من
وامتثال أوامره ،وهو تعاىل
َ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
َْ َ
َ ُ ْ َ ُْ َْ َ
َ َ ْ ُ ُ َ َّ َ ْ ّ َ َ َ َ
ون الك َِت َ
ون.[[[
اب ۚ أفل تع ِقل
نس ْون أنفسكم وأنتم تتل
ب وت
أتأمرون انلاس بِال ِ ِ
ث ّم ما هو امل ّربر لتم ّنعه عن القراءة ثالث مرات إذا كان قاد ًرا عليها ،إلّ إذا مل
يكن يعلم أن ضيفه هو امللك جربائيل .وأ ّما إذا مل يكن عامل ًا بالقراءة يف امل ّرتني
[[[ .سورة النساء ،اآلية .64
[[[ .سورة البقرة ،اآلية .44
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األوليني ،كيف متكّن من ذلك بعدما كتم جربائيل أنفاسه يف امل ّرة الثّالثة ،فإ ّن ذلك
يُعيد املشكلة من أساسها حول متتّع الله تعاىل وامللك بالحكمة وحسن التّدبري.
السؤال املهم :هل أىت جربائيل بكتاب وأعطاه إيّاه ،ث ّم أمره بقراءة
ث ّم إ ّن ّ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ّ
َ
َ
الر ُ
ما يحتويه أم ال؟ مع أنّه تعاىل يقولِ :إَون ُه لَنيل َر ّب ال َعالم َ
ني  192ن َزل بهِ ُّ
وح
ِ
ِ
ِ
ِ
ََ َْ َ َ ُ َ
َ
ُ
ْالَم ُ
َ
[[[
ون م َِن ال ْ ُمنْذِر َ
َ
ّ
ين  194بِل ِس ٍان عر ِ ٍب مب ِ ٍني. 195
ك
ك
ب
ل
ق
ع
193
ِني
لِ
ِ
ِ
وقال تعاىل :وقرآنا فرقناه لتقرأه للناس عىل مكث ونزلناه تنزيال.[[[

تنزيل أي
الشيف ،ون ّزله ً
فإذا كان القرآن قد نزل به ال ّروح األمني عىل قلبه ّ
متف ّرقًا وعىل دفعات ،فكيف يتص ّور لقاؤه معه ،وجذبه وكتم أنفاسه؟
د .طأمنة خديجة له:
ث ّم إ ّن ال ّرواية ذكرت أم ًرا غري ًبا آخر ،وهو أ ّن رسول الله ،عاد إىل املنزل
وفؤاده يرتجف ،وأخرب خديجة بنت خويلد ما جرى معه ،ث ّم قال« :لقد خشيت
عىل نفيس» ،وطلب منها أن تز ّمله ،فأخربته أ ّن ذلك مام ال يُخيف ،وأظهرت ثقتها
بي حسن شامئله.
العالية بالله تعاىل ،وحسن ظ ّنها به ،وأبرزت لل ّن ّ

وهذه تدعو إىل التّساؤل واالستغراب كذلك ،فام معنى أن يخىش ال ّرسول عىل
نفسه ،إلّ أن يكون يف ٍّ
شك يف أمره ،وأ ّن خديجة كانت أحسن ثق ًة بالله منه ،أم إ ّن
لقاء امللك كان موحشً ا إىل هذا الح ّد ،وهو الذي كان يتع ّبد لله تعاىل يف غار حراء
م ّد ًة طويل ًة لوحده ،أم إنّه كان يكره لقاء املالئكة ،حاشاه!؟

وما معنى تز ّمله؟ فإ ّن التّز ّمل إنّ ا يكون من ش ّدة الربد .أ ّما التّز ّمل من
بي
الخشية والخوف فليس له مع ًنى ّإل االختباء من الخطر القادم ،فهل كان ال ّن ّ
يخىش من أن يلحق به امللك ،أم إ ّن ال ّرجفة من الخوف ت ُعالج بالتّز ّمل؟! .إ ّن هذا
الفعل ال يصدر من عاقلٍ كام هو واضح .فال معنى لهذا الفعل الذي تذكره ال ّرواية
بي األعظم.
سوى االنتقاص من مقام ال ّن ّ
[[[ .سورة الشعراء ،اآليات .195-192
[[[ .سورة اإلرساء ،اآلية .106
391

حصلت خديجة هذه الثّقة بالله ،ألعلّها كانت أعلم منه ،وأقرب
ثم من أين ّ
إىل الله تعاىل ،حتى علمت أ ّن األوصاف التي يتّصف بها الرسول ،تعني عناية
الله تعاىل به دونه.
مع أ ّن ْلقاءه مع امللك بنفسه يجب أن يكون مطمئ ًّنا لهْ ،فإنّه أنهى َاللّقاء
ْ َ ْ َ ّ َ َّ
َ
ْ
َ ْ ْ
َ ََ ْ ْ َ
َ ََ
الن َسان م ِْن َعل ٍق  2اق َرأ َو َر ُّبك الك َر ُم
بقوله :اقرأ بِاس ِم رب ِك الِي خلق  1خلق ِ
َّ
َ
َ
َ َّ َ ْ َ َ
َ َّ َ ْ ْ َ َ
ان َما ل ْم َي ْعل ْم  .[[[5وهو الذي كان يُطيل
النس
 3الِي علم بِالقل ِم  4علم ِ
التّع ّبد كام م ّر .ث ّم ما معنى أن تأخذه إىل ورقة بن نوفل ،بعدما ز ّملته وه ّدأت من
روعه ،وهل مل يطمنئ لكالمها حتى اضط ّرت إىل أخذه ،وقد كان يحتاج إىل نرصا ٍّين
يُع ّرفه معنى اللّقاء ويُ ّبي له حقيقة ال ّنب ّوة!؟ بل إ ّن قومه سيخرجونه من موطنه.
ماذا عن ورقة بن نوفل؟
قصته مع ورقة بن نوفل فقد ورد فيها مجموعة أمو ٍر ال ميكن قبولها
أ ّما عن ّ
وال تصديقها :منها ما يتعلّق بنفس الحادثة وما جرى بينهام ،ومنها ما يتعلّق بحقيقة
وتنصه .ومنها ما يتعلّق بحقيقة وجوده وعدمها.
معرفته بالعربان ّية والكتاب ّ
بني ورقة وال ّنبي:
بي ،فنقول:
أ ّما يف ما يتعلّق باملسألة األوىل ،وهي يف ما جرى بينه وبني ال ّن ّ
القصة عد ٌد من األمور ال ب ّد من كشف حقيقتها ومعرفة خلف ّياتها:
إ ّن يف هذه ّ
تنص يف الجاهل ّية.
1ـ إنّه كان قد ّ
2ـ إنّه كان يكتب من اإلنجيل بالعربان ّية.
3ـ إنّه كان شي ًخا كب ًريا قد عمي.
4ـ إنّه أخرب رسول الله أ ّن ما رآه هو ال ّناموس الذي نزل عىل موىس.
[[[ .سورة العلق ،اآليات .5-1
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5ـ إخباره ال ّر َ
سول بأ ّن قومه سيخرجونه من دياره ،وأنّه مت ّنى أن يكون حيًّا
رصا مؤ ّز ًرا.
حني يخرجونه فينرصه ن ً
إ ّن ورقة ما لبث أن مات وفرت الوحي.
تنص من الجاهل ّية ويقرأ الكتاب ويكتب اإلنجيل بالعربان ّية فسيأيت
أ ّما كونه قد ّ
الكالم فيه.
بي بأ ّن ما رآه هو ال ّناموس الذي أنزل عىل موىس ،فهو
وأ ّما إخباره ال ّن َّ
عم نزل عىل عيىس،
مريب؛ إذ لو كان نرصان ًّيا ً
أم ٌر
فعل فلامذا مل يتح ّدث ّ
ٌ
السيد املسيح قد جاء ونسخ ناموس
ً
خصوصا وأ ّن ال ّنصارى يعتقدون أ ّن ّ
بالسيد
موىس ،وأنّه هو الغاية والخالص به ،فكان األجدر به أن يق ّرب املسألة ّ
املسيح بنا ًء عىل ذلك ،إذ التّوراة ال تعني شيئًا عند ال ّنصارى (املسيحيني) .وقد
بالشيعة
يُقال إنّه كان يعتقد بآراء آريوس ،من اعتامد العهد القديم واالعتقاد ّ
السيد املسيح ،وأنّه ابن الله عىل املجاز ،فيكون ذكره لناموس
وببرشيّة ّ
موىس طبيع ًّيا ومنطق ًّيا.
السيد املسيح ابن الله
والجواب :إ ّن كونه من أتباع آريوس يستلزم ّأل يقول بأ ّن ّ
بي به ال مبوىس،
نبي ٌ
مرسل ،فيكون ّ
أحق أن يش ّبه ال ّن ّ
تعاىل عن ذلك ،وأنّه ّ
فإنّه األقرب عه ًدا إليه .مضافًا إىل أ ّن إرساله ناموس موىس إرسال املسلّامت،
يعني أنّه كان عىل اطّال ٍع ومعرف ٍةَ برسالة موىسَ ،مع أنّه تعاىل يخاطبه يف
َ َ َٰ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ ً ّ ْ ْ َ َ ُ َ َ
نت ت ْدرِي َما
القرآن الكريم بقوله تعاىل :وكذل ِك أوحينا إِلك روحا مِن أم ِرنا ۚ ما ك

َ َّ َ َ
ْ َ ُ ََ ْ َ ُ ََ
كن َج َعلْ َناهُ نُ ً
ورا َّن ْهدِي بهِ َمن ن َّ َش ُ
ٰ
اء م ِْن ع َِبادِنا ۚ ِإَونك لَ ْهدِي
ل
اليمان و
ِ
ِ
الكِتاب ول ِ
َ
َّ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ ُ
ْ َ ُ َّ
ْ ُ
ُ
إ َ ٰل ِ َ
اء الل َما تل ْوت ُه َعليْك ْم َول أد َراكم
يم .[[[وقال تعاىل :قل لو ش
اط ُّم ْس َت ِق
ص ٍ
ِ
ٍ
ُ ْ ُ ُ ّ َْ َ
ََ ْ َ ْ
ُ
َ َ َ ْ ُ َ [[[
ً
بِهِ ۖ فقد لِثت فِيكم عمرا مِن قبلِهِ ۚ أفل تعقِلون . وإذا كان كذلك ،فإ ّن من غري

املمكن أن يرسل ورقة كالمه ،دون أن يعرتض عليه رسول الله.

[[[ .سورة الشورى ،اآلية .52
[[[ .سورة يونس ،اآلية .16
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هذا باإلضافة إىل أ ّن كون ورقة من أتباع آريوس أو املتأث ّرين به ،يستلزم القول
بعدم قدرة الكنيسة ،التي كانت مسيطر ًة عىل شؤون اإلمرباطوريّة البيزنط ّية من
ال ّناحية ال ّدين ّية ،يف القضاء عىل حركة آريوس ،فقد ألقت الحرم الكنسية عىل
كل الكتب التي تدعو بدعوته ،واعتربتها هرطق ًة يف
آريوس وأتباعه ،وأحرقت ّ
ال ّديانة املسيحيّة ،وذلك قبل بعثة ال ّنبي بحوايل أربعة قرون ،فانتفت عن
صفحة الوجود بامل ّرة.
بي بأ ّن قومه سيخرجونه من مكّة ،ومت ّنيه أن يكون حينها عىل
وأ ّما إخباره ال ّن ّ
غريب يف نفسه هو اآلخر؛ ألنّه ال يخلو من أن يكون قد أوحي
قيد الحياة ،فأم ٌر
ٌ
إليه بذلك ،أو يكون قد قرأه يف أسفار أهل الكتاب.
فإن كان قد أُوحي إليه ،فمعنى ذلك أنّه كان نب ًّيا ،ومل ينقل ذلك أحد عنه،
مع أنّه كان األحرى به أن يكون هو الرسول ،دون رسول الله؛ إذ هو من بني
مقام
أسد ،أي أنّه عر ٌّيب سريسل إىل بني قومه العرب ،وطبقًا للرواية فقد كان ذا ٍ
أي سفر
ٍ
سام بينهم .وإن كان قد قرأه يف أسفار أهل الكتاب ،فلامذا مل يُ ّبي لنا يف ّ
أو كتاب قرأه واستفاده ،بل جزم بحصوله ،مع أ ّن املسيحيني يعتقدون أ ّن هذه
األسفار املوجودة بني أيدينا هي التي كانت يف عهد ال ّرسول.
ََ َْ َُ ّ ُ َ َ
اتل ْو َراةُ
ك َوعِنْ َد ُه ُم َّ
كمون
ويُؤيّد ذلك القرآن الكريم ،حيث قال تعاىل :وكيف ي ِ
َ ُ ْ
ك ُم َّ
الل [[[وال يوجد ما ّ
فِيها ح
خصوصا األناجيل األربعة،
يدل عىل ذلك فيها،
ً

التي يعتمدونها.

رصا
وأ ّما مت ّنيه أن يكون عىل قيد الحياة حني إخراج ال ّرسول من دياره لينرصه ن ً
وكف برصه،
يصح هو اآلخر؛ أل ّن ال ّرواية رصيح ٌة بأنّه كان قد شاخ ّ
مؤ ّز ًرا ،فال ميكن أن ّ
وكال األمرين مينعان من تحقّق ذلك ،كام هو ظاهر ،فال ميكن قبول هذا األمر.
هذا بال ّنسبة للحوار الذي جرى بينهام.
[[[ .سورة املائدة ،اآلية .43
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معرفته بالعربان ّية:
وتقول ال ّرواية أ ّن ورقة بن نوفل «كان يكتب الكتاب العربا ّين وكان يكتب من
اإلنجيل بالعربان ّية ما شاء الله أن يكتب».
التكيب يف العبارة املذكورة من ال ّناحية اللّغويّة،
ونقول :إنّه مبعز ٍل عن ضعف ّ
جاهل بالكتاب املق ّدس
ً
فإ ّن مضمونها يكشف عن أ ّن ال ّراوي ،أو أحد ال ّرواة ،كان
أصل ،فإ ّن الثّابت أ ّن العهدين قد كانا
وأهله ،فإنّه مل يكن موجو ًدا باللّغة العربان ّية ً
التجمة السبعينيّة ،وهي
باللّغة اليونانيّة .أ ّما العهد القديم فال يوجد منه سوى ّ
ترجمة العهد القديم يف القرن الثاين قبل امليالد ،كام أنّه ال توجد منها أيّة نسخة.
وأ ّما ال ّنسخة العربان ّية املوجودة فقد نقلت عن ال ّنسخة السبعين ّية يف القرن العارش
امليالدي.
وأ ّما العهد الجديد فقد كُتب أكرثه -واألناجيل األربعة عىل األخص -باللّغة
أصل ،وهذا يعني أ ّن ورقة مل يكن يقرأ يف الكتاب املق ّدس
اليونانيّة ،وليس بالعربانيّة ً
أصل ،ما دام عرب ًّيا من بني
أساسا .ث ّم ما هي حاجته إىل معرفة اللّغة العربان ّية ً
ً
أسد ،وكان يعيش يف مكّة املك ّرمة ،حسب املفروض من ال ّرواية ،ومل يذكر التّاريخ
أنّه غادرها ،أو كان فيها قوم من اليهود ليتعلّمها منهم .ولو فرض وجود اليهود أو
بعضهم يف مكّة املكرمة ،مل يكن من فائد ٍة ترجى من تعلّمه لغتهم ،طاملا أنّه كان
نرصان ًّيا ،أي معا ٍد لليهود ،فقد كان يحتاج إىل اللّغة اليونان ّية؛ أل ّن املفروض أنّها لغة
ال ّدين الذي ينتمي إليه.
تنص ورقة؟
هل ّ
بالقس ،كام يذكر بعض علامء
تنص يف الجاهل ّية ،وأنّه كان يُلقّب
وأ ّما كونه قد ّ
ّ
ال ّرجال ،فلم يظهر له وجه ميكن أن يُستند إليه أو يُعتمد عليه ،وذلك:
تنصه متف ّر ٌع عن أن يكون للنرصان ّية وجو ٌد يف مكّة قبل اإلسالم ،وأن
فإ ّن ّ
يكون قد تعلّمها من الكهنة ،فإ ّن املسيحيّة مبنيّ ٌة عىل ال ّدعوة والبشارة ،التي كانت
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منحرص ًة بالكهنة ورجال الكنيسة حينها ،وهو مستن ٌد إىل ح ٍّد كبريٍ
خصوصا يف مايض
ً
األيّام إىل التّبشري الكنيس ،وهو يقتيض وجود معابد وكنس للمسيحيني فيها ،وهو
ما ال عني له وال أثر يف مكّة أو محيطها ،فمن أين تعلّم ال ّنرصانيّة وآمن بها؟
واحتامل أن يكون قد أخذها من خالل هجرته إىل بالد ال ّروم ،حيث ال ّنرصان ّية،
وإن كان ممك ًنا يف نفسه ،إلّ أنّه مج ّرد احتام ٍل ال شاهد له؛ إذ مل يتع ّرض املؤ ّرخون
كل علامء
فضل عن ال ّروم ،بل إ ّن ّ
إىل حياته ،وال إىل تر ّحله وسفره يف بالد العربً ،
املختصة.
والس ّنة قد حكموا عليه بالجهالة ،ملن راجع كتبهم
ّ
ال ّرجال ،من الشّ يعة ّ
القس أو الكاهن هي ال ّدعوة
فضل عن وصفه
هذا ً
بالقس ،فإ ّن أوىل وظائف ّ
ّ
والتّبشري باملسيح ّية ،إضاف ًة إىل إقامة القداديس ،وهذا يعني أنّه ال ب ّد من وجود
كنيس ٍة يعمل فيها ،ومل يح ّدثنا التّاريخ عن أيّة كنيس ٍة يف تلك الديار.
وهل ميكن أن يتق ّبل أهل مكّة دعوته أم يحاربونها؟ وال ذكر ليش ٍء من ذلك عند
املؤ ّرخني أو املح ّدثني وال ّرواة ،مع ما نراه من محاربتهم لرسول الله ،ومحاولتهم
الشيفة؛ ألنّهم رأوا فيها ما يُه ّدد مصالحهم بزعمهم ،أم إ ّن
القضاء عىل دعوته ّ
دعوة ورقة كانت متطابق ًة مع ما يزعمونه ألنفسهم.
مضافًا إىل أ ّن ال ّدعوة اإلنجيليّة تحارب الغنى وتدعو إىل الفقر وترك الدنيا،
السيد املسيح قوله« :الحق أقول لكم أنه يعرس أن يدخل غني إىل
فقد نُسب إىل ّ
ملكوت الساموات ،وأقول لكم أيضً ا أن مرور جمل من ثقب ابرة أيرس من أن
يدخل غني إىل ملكوت الله»[[[.
فال ب ّد أن يكون لهذه ال ّدعوة منافس ٌة شديد ٌة من قبل أهل مكّة ،ويحاربونها
بكل ما أوتوا من ق ّوة ،وهو يقتيض أن يصل إلينا يش ٌء من ذلك ،مهام كان بسيطًا.
ّ
ّإل أنّنا مل نجد شيئًا من هذا القبيل.
ودعوى أ ّن ال ّدولة اإلسالم ّية التي حكمت يف تلك الفرتة ،منعت من ذلك ،باطل ٌة،
[[[ .إنجيل متى.24-23 /19 :
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فإ ّن أهل الكتاب عاشوا فرت ًة ذهبيّ ًة يف العرص اإلسالمي ،سواء يف ال ّدعوة إىل دينهم،
أو يف الحياة العا ّمة .ويكفي أن نذكر شاه ًدا واح ًدا عىل ذلك ،وهو أ ّن يوحنا
ال ّدمشقي كان أمني املال ،أي كان وزي ًرا للامل ّية ،يف دولة معاوية بن أيب سفيان ،يف
بداية العرص األموي.
وكذلك ورد عنه قوله« :خبزنا كفافنا أعطنا اليوم»[[[.
كل ما تق ّدم يدعونا إىل عدم اعتبار ال ّرواية املذكورة ،ملا
مدى اعتبار ال ّرواية :إ ّن ّ
بي وحكمته وتعقّله ،نعوذ بالله من ذلك.
ٍ
فيها من توه ٍني
وتصغي لشخص ال ّن ّ
مضافًا ملناقضتها لرصيح القرآن الكريم ،وملا فيها من تحقريٍ للذات اإلله ّية املق ّدسة
وخصوصا جربائيل.
واملالئكة
ً
هذا باإلضافة إىل ضعف سندها ،رغم ورودها يف صحيح البخاري ،فإ ّن ر ّواتها
كلّهم متّهمون يف نقل الحديث ،فقد ذكرها البخاري بقوله« :حدثنا يحيى بن بكري
قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب (الزهري) عن عروة بن الزبري عن
عائشة أم املؤمنني ،قال :أ ّول ما بدأ به رسول»...
مع أ ّن عائشة مل ت ُّبي لنا من الذي أخربها بذلك ،فإنّها مل تكن موجود ًة حينها؛
ألنّها إذا كانت قد تز ّوجها رسول الله يف املدينة املن ّورة ،وهي بنت تسع سنني،
كام يقولون ،فتكون والدتها بعد السنة الثالثة أو الرابعة من البعثة ،وال ندري من
القصة إن مل تكن قد ولدت يومها.
أخربها بهذه ّ
ّإل أن يقال إ ّن ال ّرواية قد نُسبت إليها من قبل بعض الوضّ اعني ،من مسلمة أهل
والقصة ،ليقبلها الناس بعد ذلك ،وهذا ليس
السند
بغريب
ٍ
ّ
الكتاب ،ووضع هذا ّ
عنهم ،فقد وضعوا كث ًريا من األحاديث وأسانيدها ،ونسبوها إىل رسول الله،
بي يعتمد عليه،
ً
خصوصا وأ ّن ال ّرواية تجعل من أهل الكتاب ح ّج ًة ومرج ًعا لل ّن ّ
الشيف.
تعظيم لهم
وإل مل تصدق نب ّوته ،وكفى بذلك
ّ
وانتقاصا من مقامه ّ
ً
ً
[[[ .إنجيل متى.11/6 :
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حقيقة ورقة بن نوفل:
شخص
واقعي ،أم هو
بقي الكالم حول شخصيّة ورقة بن نوفل ،وأنّه موجو ٌد
ٌ
ٌّ
مختلق ،أبدعته املخ ّيلة اإلنسان ّية لغاي ٍة ما.
ٌ
فنقول :إ ّن من املعلوم واملشاهد أ ّن عظامء التّاريخ ،يظهرون عىل صفحات
ال ّزمن بشكلٍ واض ٍح ،كام يظهر لهم موالون ،يق ّدمونهم بصور ٍة قدس ّي ٍة ،وتحاك
حولهم القصص والحكايات الخيال ّية والواقع ّية ،ويربزونهم عىل أنّهم صانعوا ٍ
مجد
وحضار ٍة وبطول ٍة ونحو ذلك .يف مقابل هؤالء نجد فئة أخرى تخاصمهم بل تعاديهم،
بكل ما أوتوا من ق ّو ٍة ٍ
وبأس ،بل دهاء
وتربز لهم املثالب والخطايا ،ويحاربونهم ّ
وكذب ،ألجل إسقاطهم وتزييف إنجازاتهم ،بل إسقاط ما يعملون له ويدعون إليه،
خصوصا إذا كان يرتبط باآلخرين ،وبالواقع االجتامعي للناس ومستقبلهم.
ً
ٍ
موقف أو عملٍ ميكن أن يخلّد له ،مع
أي
غري أنّنا مل نجد لورقة بن نوفل هذا ّ
ما منحه ال ّرواة من األوصاف ،التي تنبّئ عن أه ّميته وخطره يف التّاريخ ،غري هذه
خصوصا وأ ّن ال ّرواية تظهره شي ًخا عجوزًا
القصة التي تق ّدم ذكرها والحديث عنها.
ً
ّ
رض برصه وعمي ،وال ب ّد أن يكون ذلك بعد تاري ٍخ طويلٍ  ،حافل باالنجازات،
قد أ ّ
تنصه ومعرفته العربان ّية والكتاب ،فلم يذكر التّاريخ شيئًا منها.
وعىل
ّ
األخص قض ّية ّ
ٌ
مجهول ،ال يعرف عنه شيئًا،
كل من ترجم له من علامء ال ّرجال أكّد عىل أنّه
بل إ ّن ّ
سوى هذه ال ّرواية املختلقة .واألدهى من ذلك أ ّن ال ّرواية املذكورة نفسها قد ذكرت
أنّه ما لبث أن مات وفرت الوحي .وهنا ال ب ّد من إثارة بعض التّساؤالت:
فلامذا مل يعلن إميانه برسول الله قبل موته ،مع أنّه كان رصي ًحا يف إعالن
نب ّوته؟ ث ّم ملاذا فرت الوحي بعد موته؟ وهل كان الوحي مرتبطًا به أو بحياته،
بي كان محتا ًجا إىل تفسري الوحي له مل ّر ٍة واحد ٍة فقط؟ واألسئلة كثري ٌة
أم أ ّن ال ّن ّ
يف هذا املجال!.
كل ذلك وغريه يدعونا إىل الشّ ّك يف حقيقة وجود هذا الشّ خص يف زمان
إ ّن ّ
بي ،وأنّه شخص ّي ٌة مختلق ٌة ال واقع لها.
ال ّن ّ
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خامسا :القرآن وال ّنصوص املسيح ّية:
ً
يذكر غريفيث يف مقام املقارنة بني ال ّن ّص القرآ ّين وال ّنصوص اإلنجيليّة ،مجموعة
ٍ
نقاط تُشري إىل عدم دقّة ال ّنقل القرآ ّين ملعلوماته ،أو عدم أمانته يف نقلها ،وعدم
دقّته يف بيان عقائد املسيحيني ،ما خالصته:
بالسيد املسيح،
إ ّن القرآن الكريم يذكر بعض القضايا والقصص التي تتعلّق ّ
والسديات الواردة يف
وعقائد املسيحيني عىل ثالثة أنحاء :منها ما يناظر املعلومات ّ
الشعي (القانوين) .ومنها ما يناظر املعلومات الواردة يف األناجيل املنحولة
اإلنجيل ّ
(املشكوك فيها) ،واملعلومات التي كانت متوافر ًة يف التّقاليد املسيح ّية املبكرة.
ومنها ما ليس له ما يناظره يف ال ّنصوص املسيح ّية .ويخلص من ذلك إىل أ ّن بعض
املسلمني ،بل عا ّمتهم ،يتّهمون املسيحيني بتحريف اإلنجيل األصيل ،الذي يتح ّدث
عنه القرآن .وال ب ّد من معالجة هذه اإلشكاليات الثالثة ،مبا يتيحه املقام والوقت،
لنتبي مدى ص ّحتها أو عدمه ،وبيان الحق فيها ،فنقول:
ّ
 .1يف تحريف اإلنجيل :ال ب ّد من القول أ ّو ًل ،بأ ّن التّحريف يعني التّغيري يف
اللّفظ أو يف املعنى .وهذا يستلزم وجود األصل ليمكن القول بتحقّق التّحريف،
تبديل أو
فإذا مل يكن األصل موجو ًدا فال معنى للقول بوقوع التّحريف ،وإنّ ا هو ٌ
ٌ
حذف وإلغا ٌء.
فيتغي املعنى تب ًعا له .وأخرى
والتّحريف تار ًة يكون بال ّزيادة وال ّنقيصة يف الكالم ّ
يكون تحريفًا يف مراد املتكلّم ،مع املحافظة عىل األصل من حيث تركيبه اللّغوي.
أ .ثبوت ال ّتحريف:
إ ّن القول بوجود أناجيل رشع ّي ٍة ،وفرضها صحيح ًة ومسلّم ًة ،يف مقابل أخرى
ٍ
مشكوك فيها ،ال يخلو من مصادرة عىل املطلوب ،ومجانبة للحقيقة.
غري رشع ّي ٍة أو
فإ ّن من املعلوم والذي تسامل عليه املسيحيون ،أ ّن هذه األسفار األربعة قد
السيد املسيح بزمن .ويقول املسيحيون إنّها د ّونت يف أواخر
كُتبت بعد ارتفاع ّ
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القرن األ ّول وأوائل القرن الثاين للميالدّ .إل أ ّن هذه ال ّدعوى تفتقر إىل ال ّدليل ،أو
القرائن املثبتة لها ،فإ ّن الوثائق واألدلّة املوجودة ّ
أي أث ٍر منها،
تدل عىل عدم وجود ّ
يعود إىل ما قبل القرن الثالث للميالد ،أي أنّها ترجع إىل فرتة ما قبل مجمع نيقيا،
الذي انعقد يف سنة 325م بقليلٍ أو أثناءها .وهو الذي أق ّر رشعيّة هذه األناجيل
دون غريها.
كام أ ّن أقدم مخطوطة اكتشفت لها هي املخطوطة السينائيّة ،التي اكتشفت
يف دير الق ّديسة كاترينا يف صحراء سيناء ،ويرجع تاريخ كتابتها إىل القرن الخامس
ٌ
كثري عن ال ّنسخ املوجودة ،من حيث ال ّزيادة وال ّنقيصة.
امليالدي[[[ ،وفيها
اختالف ٌ
إنجيل ،منع العمل بها
هذا مع إقرار اآلباء أ ّن األناجيل كانت تزيد عىل األربعني ً
واقتناؤها ،وأ ّن تاريخ كتابة بعضها يعود إىل القرن األ ّول امليالدي ،أي أنّها أسبق زم ًنا
من األناجيل األربعة املعرتف بها.
وكيف كان ،فالكالم تار ًة يكون حول إثبات التّحريف ،من كتابات املسيحيني
أنفسهم .وأخرى عن نسبة التّحريف إىل القرآن الكريم.
ب .اعرتاف الكهنة بال ّتحريف:
أ ّما بالنسبة إىل املسألة األوىل ،فمضافًا إىل اإلقرار بأ ّن مؤلّفي هذه الكتب
نصني لهم يف إثبات ذلك:
مجهولون[[[ ،فيكفي أن نذكر ّ
-1لقد اعرتف األب سليم بسرتس بالتّحريف من قبل املؤلّفني أنفسهم ،حني
رصح بأ ّن إنجيل مرقس هم أقدم األناجيل ،وأ ّن متى استند إليه يف كتابة إنجيله،
ّ
للسيد املسيح« :أنت املسيح» ،فزاد فيها متى
وقد ورد فيه أ ّن بطرس قال ّ
قوله« :ابن الله الحي» ،وإ ّن إضافة متى لهذه العبارة كانت ليعلن أ ّن ليس إميان
بطرس يف أثناء حياة يسوع ،بل إميان بطرس والرسل والكنيسة األوىل بألوهيّة
املسيح من بعد قيامته[[[.
[[[ .راجع :إسامعيل ،حاتم :صلب املسيح يف اإلنجيل ،ال ط ،بريوت ،املركز اإلسالمي للدراسات ،1999 ،ص .15-14
[[[ .تعرضنا لهذا البحث يف كتاب «صلب املسيح يف اإلنجيل» ،ص  13وما يعدها.
[[[ .بسرتس ،سليم :الالهوت املسيحي واإلنسان املعارص ،الطبعة الثانية ،منشورات املكتبة البولسية ،بريوت ،1989 ،ج ،1ص.132
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وهذا التّرصيح وإن كان جزئيًّا ويف مور ٍد ٍ
واحد ،إلّ أنّه ّ
يدل رصاح ًة عىل وقوع
ٍ
ٍ
معتقد
تحريف فيه؛ ألنّه ناظ ٌر إىل أه ّم
أصل التّحريف ،كام يكشف عن أخطر
عند املسيحيني .كام أنّه يتض ّمن اتّها ًما للتالميذ بالجهل مبا هو مضمون ال ّدعوة
السيد املسيح اب ٌن لله تعاىل،
املسيح ّية ،بل األساس فيها ،وهو أنّهم مل يعلموا أ ّن ّ
ّإل بعد صلبه وقيامته ،التي مل تثبت يقي ًنا ،إذ التي جاءت بها مريم املجدلية ،ومل
يص ّدقها التّالميذ أ ّول األمر واتّهموها بالهذيان .وهو ٍ
مناف لألوسمة التي منحهم
السيد املسيح يف حياته.
إيّاها ّ
 -2وقال اآلباء اليسوعيون يف املدخل إىل العهد الجديد ،إنّه قد زيد فيه وأنقص
منه م ّرات عديدة عىل يد ال ّن ّساخ ،حتى «كان ال ّن ّص الذي وصل إىل عهد الطّباعة
مثقل مبختلف ألوان التّبديل ظهرت يف عد ٍد كبريٍ من القراءات» .وخلصوا إىل القول
ً
نصا
بأ ّن غاية ما يهدف إليه علم نقد ال ّنصوص ،هو محاولة الوصول أن يقيموا ًّ
يل ،وال يرجى بحا ٍل من األحوال الوصول إىل ال ّن ّص
أقرب ما يكون إىل ال ّنص األص ّ
يل نفسه[[[ .وشهادات اللّهوتيني املسيحيني يف تحريف الكتاب املقّدس،
األص ّ
والتّالعب بنصوصه كثرية ج ًدا ،وإن جادل بعضهم يف ذلك ،يف محاولة إسكات
ال ّنقّاد ،واملسلمني منهم عىل وجه الخصوص.
 .2القرآن وتحريف اإلنجيل:
وأ ّما بال ّنسبة للمسألة الثانية ،وهي نسبة تحريف اإلنجيل للقرآن الكريم
واملسلمني ،فنقول:
السيد املسيح،
إ ّن القرآن الكريم يتح ّدث عن اإلنجيل الذي أُنزل عىل ّ
السيد املسيح ،وإنّ ا
واملسيحيون ال يعتقدون بنزول ٍ
كتاب باسم اإلنجيل عىل ّ
أناس آخرون
يقولون كام تق ّدم أ ّن تعليمه كان شفويًّا ،وأ ّن الذين كتبوا اإلنجيل ٌ
غريه ،وهذا التّوصيف ينطبق عىل األناجيل األربعة ،كام عىل األناجيل األخرى.
[[[ .العهد الجديد ،الطبعة الثالثة ،بريوت ،دار املرشق ،1994 ،ص .13
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السيد املسيح ،التي
وليس معنى ذلك أ ّن هذه األناجيل خالي ٌة من تعاليم ّ
أُنزلت عليه ،وأراد إيصالها إىل بني إرسائيل ،وتصحيح ترشيعات التّوراة يف أذهانهم.
بل هي عىل ال ّرغم من نسبتها إىل غريه من ال ّرجالّ ،إل أنّها تشتمل عىل بعض
تعاليمه ووصاياه األخالق ّية ،رغم خلوها من األحكام والقوانني التّرشيع ّية ،حيث
اكتفت بالتّعاليم التّوراتيّة.
فاإلنجيل الذي يتح ّدث عنه القرآن الكريم مغاي ٌر لإلنجيل الذي يتح ّدث
أي معنى للقول بأ ّن القرآن الكريم يصفهم بتحريف
املسيح ّيون عنه ،فال يبقى ّ
الكريم يطلب منهم َاالستناد إىل اإلنجيل يف
اإلنجيل كام ي ّدعون .مع أ ّن القرآن
َ
ْ
َّْ
َ
ُ
ْ
َ َْ ْ ُ
نزل َّ ُ
ك ْم أهل الجنيل ب َما أ َ
الل فِيهِ ۚ َو َمن لم
شؤونهم كافّة ،قال تعاىل :ولح
ِ ِ ِ ِ
َ ْ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ ُ َ ٰ َ ُ ُ ْ َ
ُ َ [[[
يكم بِما أنزل الل فأولئِك هم الفاسِقون . 
وهذه اآلية املباركة ّ
السيد
تدل عىل أ ّن كهنتهم يعرفون بنزول اإلنجيل عىل ّ
املسيح من عند الله تعاىل ،بدليل اآلية السابقة عليها ،وهي قوله تعاىلَ  :و َق َّفيْناَ

َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ّ ً ّ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َّ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ
َ
َ َٰ َ
ِ
ال
اه
ن
ي
آت
و
ۖ
ة
ا
ر
و
اتل
ِن
م
ه
ي
د
ي
ي
ا
ِم
ل
ا
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د
ص
م
م
ي
ر
م
ن
اب
يس
ع
ب
ِم
ه
ار
ب
جنيل فِيهِ
ِ
ِ
ِ ِ
ع آث ِ ِ
ِّ
ْ
ّ
ً
ً
ور َو ُم َص ّدِقا ل َِما َب ْ َ
ي يَ َديْهِ م َِن َّ
ُه ًدى َونُ ٌ
اتل ْو َراة ِ َو ُه ًدى َو َم ْوع َِظة ل ِل ُم َّت ِق َني.[[[

مم ال ّ
شك فيه أنّه
وإذا مل ينطبق عليهم القول بأنّهم ح ّرفوا اإلنجيل ،فإ ّن ّ
يصدق عليهم أنّهم أخفوه ،وكتبوا أسفا ًرا أخرى أطلقوا عليها اسم اإلنجيل ونسبوها
إىل الله تعاىل؛ إذ يعتقد املسيحيون أ ّن مؤلّفي تلك األناجيل ح ّرروها بإلهاٍم من
بوحي منه تعاىلٌ .
واضح بني القول بالتّحريف والقول بنفي
وفرق
الله تعاىل ،أي
ٍ
ٌ
أصل ،وأ ّن تعليمه كان شفويًّا ،مع ّرضً ا لل ّزوال لوال
السيد املسيح ً
نزول ٍ
كتاب عىل ّ
َّ
ّ
مصداق لقوله تعاىل :فَ َويْ ٌل ل ِل َ
ٌ
ِين
هؤالء الكتبة ،والذي َ ميكن أن يقال فيهم إنّهم

َ ً
َ
ُ ُ ُ َ َ َ
َ ُُْ َ
َّ
ون الْك َِت َ
اللِ ل َِي ْش َ ُ
توا بِهِ ث َم ًنا قل ِيل ۖ
يكتب
اب بِأيْدِي ِه ْم ث َّم َيقولون هٰذا م ِْن عِن ِد
َ
َّ
َّ
َ
َ
ٌ
َ
ْ
ْ
ْ
ّ
ْ
َ
ّ
ف َويْ ٌل ل ُهم م َِّما كت َبت أيدِي ِه ْم َو َويل ل ُهم م َِّما يَكس ُِبون.[[[
[[[ .سورة املائدة ،اآلية .47
[[[ .سورة املائدة ،اآلية .46
[[[ .سورة البقرة ،آية .79
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وماذا عن إنجيل برنابا ؟
[[[

ث ّم تع ّرض غريفيث إلنجيل برنابا ،وقال إ ّن هذا اإلنجيل يرجع تاريخه إىل
السادس عرش؛ حيث وجدت نسخ ٌة منه باللّغة اإليطال ّية ،ثم زعم أ ّن بعض
القرن ّ
املسلمني ي ّدعون أنّه حافظ عىل اإلنجيل األصيل الذي تح ّدث عنه القرآن ،مع أنّه
أصل قدي ٌم.
ليس له ٌ
ونقول :إ ّن أح ًدا من املسلمني مل يكن يعرف شيئًا عن هذا اإلنجيل ،وال ورد اسمه
أي منهم ،قبل أن يرتجمه إىل العربيّة الدكتور خليل سعادة ويطبع يف
عىل لسان ّ
مرص يف أوائل القرن العرشين امليالدي .ومع أ ّن الكتاب كان منشو ًرا ومشته ًرا باللّغة
االنكليزية وغريهاّ ،إل أنّه مل ترصد أيّة ر ّدة فعلٍ ض ّده من قبل املسيحيني .حتى إذا
التجمة العربية ثارت ثائرة املسيحيني العرب ،وحملوا عليه حمل ًة شعواء،
صدرت ّ
وأخذت مقولة أ ّن بعض املسلمني قد كتب هذا الكتاب ،نرص ًة لدينه ومعتقده،
تشق طريقها إىل الوجود ،فانترشت بني الباحثني منهم.
ّ
والتّربير األهم لهذا القول ،أ ّن نسخته قد اكتشفت يف القرن السادس عرش ،يف
مكتبة البابا سكتس الخامس يف الفاتيكان ،ثم اختلست منه ،وقد وجد عليها بعض
بأسلوب ردي ٍء ،يكشف عن قلّة معرفة بالعرب ّية .فجعل
التّعليقات باللّغة العربية،
ٍ
خصوصا وأنّه مل
رجل مسل ٌم،
دليل عىل أ ّن كاتب اإلنجيل ٌ
الباحثون املسيحيون ذلك ً
ً
توجد نسخ ٌة أخرى من هذا اإلنجيل بغري اإليطال ّية ،سوى نسخ ٍة وجدت يف القرن
كتاب حديث العهد ،وليس له
الثّامن عرش يف أسبانيا ،فاستنبطوا من ذلك أنّه ٌ
مجانب للحقيقة التّاريخ ّية .فقد
جذور تاريخ ّية .إلّ أ ّن هذا االستدالل واالستنتاج
ٌ
ورد أ ّن البابا جيالسيوس األ ّول ،والذي تربّع عىل عرش البابويّة سنة  492ميالديّة،
أصدر أم ًرا منع فيه قراءة بعض الكتب ،وذكر من جملتها «إنجيل برنابا»[[[.
[[[ .لقد بحثنا هذا املوضوع يف ندوة بحثية يف كلية الالهوت يف الرشق األدىن يف بريوت ،بتاريخ  24شباط 2011م ،وطبع يف
كتاب مقاالت يف الفكر والدين ،ج  ،2ص  ،185تحت عنوان «إنجيل برنابا يف ميزان االعتبار.
[[[ .د .خليل سعادة ،مقدمة ترجمة إنجيل برنابا ،ص :ل.
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دل عىل يش ٍء ،فإنّ ا ّ
وهذا إن ّ
يدل عىل وجود األصل القديم لهذا اإلنجيل ،أي
أنّه يرجع إىل ما قبل اإلسالم بأكرث من قرن من الزمن ،فال ميكن أن يكتبه مسل ٌم
واللفت أ ّن بعض آباء الكنيسة،
يف الخامس عرش أو السادس عرش ،وهذا واضحّ .
ويف مقام تزييف األصل القديم لهذا اإلنجيل ،تع ّرض لهذا األمر البابويّ ،إل أنّه
اسم فقط .فليس أحد من املسيحيني أو املسلمني
علّق عليه بقوله« :ولك ّنه مج ّرد ٍ
أو اليهود ،يذكر هذا اإلنجيل أو يستشهد به ...وال ّدليل أيضً ا عىل أ ّن ذكر إنجيل
لكتاب ّ
يدل عىل شهرته
مدسوس أ ّن تحريم املطالعة
برنابا يف قرار البابا جيالسيوس
ٍ
ٌ
وخطره ،وال أحد يعرفه يف زمن جيالسيوس أو قبل القرآن أو بعده ،حتى زمن األخ
مارينو –أي مكتشف اإلنجيل ومختلسه من مكتبة البابا سكتس الخامس -يف أواخر
القرن السادس عرش ،فأين خطره لتحرميه»[[[.
أي عاقلٍ ال ميكن أن يتص ّور أن
وهذا يف الحقيقة من غريب االستدالل ،فإ ّن ّ
كتاب ال وجود له ،بل ال يعرف أح ٌد عنه شيئًا يف
يكون جيالسيوس قد ح ّرم قراءة ٍ
حينه .إلّ أن يكون قد تن ّبأ بحدوثه بعد أكرث من عرشة قرون ،وهو أم ٌر غري محتملٍ .
والسذاجة.
ّإل أن يكون هذا البابا مبثّل هذه البساطة ّ
خاصني ،ال يُحتمل
بل إ ّن ذكره كتابًا عىل فرض وجوده ،ال يتمتّع بأهم ّي ٍة وخط ٍر ّ
أن يصدر أم ًرا مبنعه؛ أل ّن ذلك مدعاة إىل البحث عنه والتّأ ّمل فيه ،وهو يعني انقالب
وربا إىل العمل به ،وهو يف غري مصلحة الكنيسة ،كام
التّحذير إىل دافعٍ للبحث عنهّ ،
ومنطقي؛ أل ّن هذه
طبيعي
ال يخفى .مضافًا إىل كونه ال يعرف أحد عنه شيئًا ،فهو أم ٌر
ٌّ
ٌّ
رسا من األرسار الكنسية ،التي ال يتاح االطّالع عليهاّ ،إل لرجال
األمور والقرارات ،تشكّل ًّ
الكنيسة أنفسهم ،فإنّه بعد مجمع نيقيا سنة  325ميالدية ،أحرقت ومنعت كث ٌري من
الكتب واألسفار ،وألقيت الحرم الكنسية عىل العاملني بها واملر ّوجني لها.
ولهذا كشفت اآلثار من مقابر الكهنة كث ًريا من هذه الكتب املمنوعة واملح ّرم
[[[ .الحداد ،األب يوسف :إنجيل برنابا شهادة زور عىل القرآن الكريم ،ط ،2بريوت ،املكتبة البولسية ،1990 ،ص.26
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قراءتها والتّداول بها ،إذ كانت تدفن معهم عند موتهم ،خوفًا من بطش الكنيسة.
مدسوسا يف قرار البابا ،فهو أش ّد غراب ًة ،وأكرث سخفًا مام سبق؛ أل ّن
وأ ّما كونه
ً
دس مثل هذا االسم الذي مل يكن له وجود حتى فرت ٍة متأ ّخر ٍة،
معناه أن يكون الذي ّ
رس الكنيسة قام بذلك ،ملا تقدم من أنّها
وإ ّما أن يكون أحد البابوات ،أو أحد أمناء ّ
أرسا ٌر ليس ٍ
ألحد أن يطّلع عليها من خارج الجهاز الكنيس.
يُضاف إىل ما تق ّدم ،ما ذكرته صحيفة السفري اللّبنانيّة ،يف العدد  ،1212والصادر
يوم االثنني بتاريخ  27شباط 2012م .املوافق  5ربيع الثاين سنة 1433هـ :.أنّه ت ّم
السيانيّة ،يرجع تاريخها إىل ما قبل
العثور عىل نسخ ٍة من هذا اإلنجيل باللّغة ّ
 1500سنة ،أي أنّها نسخت قبل اإلسالم بحوايل قرن من ال ّزمان ،وهي تتّفق يف
مضامينها مع ال ّنسخة املعروفة منه .وهذا ما دعا البابا بنديكتوس السادس عرش
إىل املطالبة بفحص ال ّنسخة املكتشفة.
وهذا ّ
السيان ّية اآلرام ّية التي
يدل عىل أ ّن ال ّنسخة أص ّيل ٌة؛ ألنّها مح ّرر ٌة باللّغة ّ
السيد املسيح يتكلّم بها ،كام اعرتف بذلك بعض آباء الكنيسة؛ حيث قال
كان ّ
السيان ّية[[[ .إلّ أ ّن ذلك ال
إنّه كان يدعو ال ّناس باللّغة اآلرام ّية بلهجتها الغرب ّية أو ّ
الحق ،فإ ّن شأن هذا اإلنجيل شأن
يعني االلتزام بوثاقتها ،أو قبول ما فيها عىل أنّه ّ
السيد
سائر األناجيل األخرى من جهة الوثاقة؛ ألنّه ليس الكتاب الذي أنزل عىل ّ
املسيح من عند الله تعاىل ،بل هو واح ٌد من األناجيل األربعني التي كتبت
السيد املسيح وبعض أعامله وعظاته ومعجزاته ،والتي ال يختلف عن غريه
سرية ّ
السيد
إلّ مبا ميكن أن يكون أقرب إىل الحقيقة ،مبعنى أنّه أقرب إىل روح دعوة ّ
املسيح ،وليس إنجيل املسيح نفسه.
 .3اإلنجيل يف القرآن:
السؤال امله ّم ،وهو أنّه طاملا أ ّن األناجيل املوجودة -سواء منها املعرتف بها
وهنا يرد ّ
[[[ .الحداد ،يوسف درة :القرآن دعوة نرصانية ،بريوت ،املكتبة البولسية ،ص .94
405

السيد املسيح ،فأين هو اإلنجيل الذي أنزل
أو املنحولة واملكتشفة -مغاير ٌة إلنجيل ّ
عليه ،وما هو مصريه ،وهل هو محفوظ أم زال عن صفحة الوجود؟ وإذا مل يكن محفوظًا
فكيف تقوم الح ّجة عىل املسيحيني ،والكالم نفسه يجري بال ّنسبة إىل اليهود والتّوراة؟
ويف مقام اإلجابة عن ذلك نقول :إ ّن حقيقة اإلنجيل ومضمونه ،وكذلك ما يتعلّق
السيد املسيح ودعوته ،قد ذُكرت يف القرآن الكريم؛ ذلك أ ّن دعوته
بحياة ّ
ككل دعو ٍة دين ّي ٍة ،ال ب ّد وأن تشتمل عىل عقيد ٍة ورشيع ٍة وأخالقٍ  ،وال ب ّد من االلتزام بها،
ّ
منتم إليها .ومل ّا كان دين الله واح ًدا منذ بدء الخليقة ،وإليه دعا
ليصح وصف املرء أنّه ٍ
ّ
َ
ُ ً َ َّ ٓ َ ْ َ ْ َ ٓ
َ
َ
َّ
ُ
ّ
َ
ّ
َ
َ
َ
ٰ
ِين ما وص بِهِۦ نوحا وٱلِى أوحينا
ّ
كل األنبياء ،كام قال تعاىل :شع لكم مِن َٱدل َ ِ
َ
ْ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ِيموا ّ
ِيس ۖ أن أق ُ
إ َلْك َو َما َو َّصيْ َنا بهِۦٓ إب َرٰه َ
ٱدل َ
ِيم َو ُم ٰ
وس َوع َ ٰٓ
ِين َول ت َتف َّرقوا فِيهِ،[[[
ِ ِ
ِ
السيد املسيح موجودة يف القرآن الكريم.
فإ ّن مضمون دعوة ّ
بيان ذلك:
إ ّن العقيدة واحد ٌة عند جميع األنبياء ،وهي اإلقرار لله تعاىل باأللوهيّة وال ّربوبيّة
كل يشء ،واإلميان بالرسل واليوم اآلخر .قال تعاىلَ  :
آم َن
خالق ّ
للعاملني ،وأن ُّه سبحانه ُ
ّ

َ
َ َ
َّ ُ ُ
ُ
َّ ّ َ ْ ُ ْ ُ َ ُ ٌّ
َ َ
َّ
ك َ
ول ب َ
نزل إِلْهِ مِن ربِهِ والمؤمِنون ۚ
أ
ا
م
الرس
آم َن بِاللِ َو َملئِكتِهِ َوك ُتبِهِ َو ُر ُسلِهِ ل
ِ
َ ِ
ََ ُ َ َْ ََ
ْ
َ
ُ
ْ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
ّ
َّ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُّ
َ
َ
ْ
َ
ُن َف ّ ِرق بي أح ٍد مِن رسلِهِ ۚ وقالوا س ِمعنا وأطعنا ۖ غفرانك ربنا ِإَولك الم ِصري.[[[

لكل
لتغي املجتمع الذي تن ّزل إليه ،فإ ّن ّ
وأ ّما ّ
وتتغي تب ًعا ّ
الشيعة فيمكن أن تختلف ّ
ٍ
خاص ًة به ،فيُن ّزل الله تعاىل لهم ما يُصلح حالهم وينسجم مع
مجتمعٍ
عادات وتقالي َد ّ
عقلهم وثقافتهم.
للسيد املسيح فإنّه مل ّا أرسل إىل بني إرسائيل ،وهم يرون أنفسهم
وبال ّنسبة ّ
مرتبطني مبوىس ،فقد جاء مص ّدقًا ملا ورد فيها من تعاليم وقوانني ،دون أن ينسخها
ُ ُّ َّ َ َ َ ًّ ّ
ْ َ َ َّ َ َ َّ َ ْ َ ُ
ّإل بعض أحكامها ،قال تعاىل :ك الطع ِ
سائِيل
ام ْكن حِل ِلَ ِن إِسائِيل إِل ما حرم إ ِ
ُ
ُ
َ
َ
َ َٰ َ ْ
ْ
ُ
َ
اتل ْو َراة ِ فاتلوها إن ك ُ
نت ْم َصادِق َ
سهِ مِن َقبْل أَن ُت َ َّ
اتل ْو َراةُ ۗ قُ ْل فأتوا ب َّ
ن َل َّ
ِني.[[[
ع نف ِ
ِ
ِ
ِ
[[[ .سورة الشورى ،اآلية .13
[[[ .سورة البقرة ،اآلية .285
[[[ .سورة آل عمران ،اآلية .93
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الحق عاقبهم الله تعاىل ،بتحريم بعض
إلّ أنّه مل ّا انحرف بنو إرسائيل عن جا ّدة ّ
حالل لهم ،تب ًعا ملا التزم به إرسائيل ،قال
الطيّبات عليهم ،وهي التي كانت يف األصل ً
ُ َّ ْ َ
َ
ّ
َ
َ ُ ْ ّ َ َّ َ َ ُ َ َّ ْ َ َ َ ْ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
ّ
َ
ات أحِلت لهم وبِص ِدهِم عن
تعاىل :فبِظل ٍم مِن الِين هادوا حرمنا علي ِهم طيِب ٍ
َّ
اللِ َكث ِ ً
َ
ريا .[[[
يل
سب ِ ِ
السيد املسيح إليهم ،وأراد أن يُخفّف عنهم ويرحمهم،
ثم إنّه تعاىل مل ّا أرسل ّ
فجاء لهم باآليات والب ّينات ،ورفع عنهم حرمة بعض الط ّيبات التي كانت ُح ّرمت عليهم
َ َّ
ُ َّ َ ُ
بظلمهم ،قال تعاىلَ  :و ُم َص ّدِقًا ل ّ َِما َب ْ َ
ي يَ َد َّي م َِن َّ
اتل ْو َراة ِ َو ِلحِل لكم َب ْعض الِي
َ ّ َّ ّ ُ ْ َ َّ ُ
ُ ّ َ َ َْ ُ ْ َ ُْ ُ
َّ َ َ َ ُ
ون .[[[وال تخلو هذه
جئتكم بِآي ٍة مِن ربِكم فاتقوا الل وأطِيع ِ
ح ِرم عليكم ۚ و ِ
بي
اآلية ّ
الشيفة من اإلشارة إىل إقناعهم مبا يدعوهم إليه من انتظار ملكوت الله بال ّن ّ
والسلوكيات األخالق ّية،
املوعود .وهكذا تحقّق دين الله الواحد والثّابت .وأ ّما األخالق ّ
بي األعظم.
الس ّنة ال ّنبويّة ّ
فقد حفظت عرب ّ
الشيفة عن ال ّن ّ

 .4املسيح ّيون والقرآن:
ولك ّن املسيحيني ال يؤمنون بالقرآن الكريم ،فال ميكنهم ال ّرجوع إليه واالحتكام
السيد املسيح ،فقد يقال بناء عىل ذلك إنّه ال ح ّجة عليهم يف
عنده يف قضايا ّ
الحق وال ّركون إليه ،مام يفقده االحتجاج عليهم.
إثبات ّ
والجواب :إ ّن عدم إميانهم وعدم قبولهم للقرآن الكريم ،ال يعني سقوط الح ّجة
الحق هو العقل .وقد خاطب القرآن الكريم العقل أ ّو ًل
عنهم؛ أل ّن امليزان يف إثبات ّ
الحق ،مضافًا إىل الفطرة التي فطر الناس
وبالذّات ،ودعا إىل تحكيمه ،للوصول إىل ّ
عليها ،ولوالهام مل ميكن الوصول إىل أيّة نتيج ٍة مرض ّي ٍة .يُضاف إىل ذلك مالحظة
الظّروف واملالبسات التي رافقت ال ّدعوة اإلسالم ّية ،والتي تُؤكّد ص ّحة املعلومات
القرآنيّة املتعلّقة بالشّ ؤون كافّة .فإ ّن نزول القرآن الكريم يف بيئة وقوم ال يعرفون
يبي الواقع
شيئًا عن األمم والحضارات ّ
السابقة ،وال عن مستقبل العلوم التي ّ
[[[ .سورة النساء ،اآلية .160
[[[ .سورة آل عمران ،اآلية .50
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صدقها مع األيّام ،بل مطابقتها مع ما هو موجو ٌد عند أهل الكتاب ٍ
كاف يف إثبات
بغض ال ّنظر عن انتامء ال ّناظر إىل اإلسالم وعدمه.
صدقها وإمكان ال ّرجوع إليهاّ ،
السيد املسيح،
وقد ذكر القرآن الكريم كث ًريا من األمور التي أحاطت ببعثة ّ
وكل ذلك مل يكن معروفًا،
وكث ٌري منها مبثوثٌ يف مختلف األناجيل القانون ّية وغريهاّ ،
النحصار هذه املعرفة بالكهنة ورجال الكنيسة .إذ كانت ترجمة األناجيل محظور ًة
املسمة «منحولة» ،والتي كانت مخف ّي ًة أو ضائع ًة،
حينها،
ً
وخصوصا تلك األناجيل ّ
كل ما احتوته من معلومات ،سواء عن
فإ ّن فرض عدم ص ّحتها ال يعني عدم ص ّحة ّ
السيد املسيح أو غريها .فإ ّن األناجيل القانون ّية مل تتع ّرض ليش ٍء من
دعوة ّ
الشيفة ،ووالدته اإلعجازيّة ،بل مل
السيد املسيح وحياته قبل بعثته ّ
طفولة ّ
الحق
السيدة العذراء .وهي أمو ٌر يحتاج إليها الباحث عن ّ
تتع ّرض لحياة ّ
يف إثبات مدى صدق ال ّدعوى وص ّحتها .فإ ّن ذكر القرآن الكريم لهذه القضايا،
دليل ٍ
كاف عىل ص ّحة
وتفصيلها ،رغم إخفائها منذ قرونٍ  ،وكشفه ال ّنقاب عنها ،لهو ٌ
ما ورد فيه ،ملن أعمل عقله ،وتأ ّمل يف ذلك.
ومع ذلك يكفي يف البحث عن الحقيقة تأ ّمل األناجيل القانونيّة بعني العقل
وعدم االنحياز العاطفي ،يف إلقاء الح ّجة عليهم ،ولزوم تصديقهم بحقيقة
دعوته ،وأنّها تخالف معتقدات املسيحيني يف املسائل العقائديّة ،التي اعتقد
بها ودعا إليها.
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خالصة واستنتاج:
تتبي لنا حقائق مه ّمة ع ّدة ملن تأ ّمل بها ،وهي عىل نحو
بعد هذه الجولة القصرية ّ

العموم:

األوىل :إ ّن القرآن الكريم حني يتح ّدث عن اإلنجيل ،إنّ ا يتح ّدث عن اإلنجيل الذي
أناس
أنزله الله تعاىل عىل ّ
السيد املسيح ،وال يتح ّدث عن األناجيل التي كتبها ٌ
مجهولون بأشخاصهم وهوياتهم ،وتاريخ كتابتهم لهذه الكتب ،التي أطلقوا عليها اسم
اإلنجيل.
ٍ
أشخاص آخرين غري املسيح من ٍ
أناس
الثّانية :إ ّن هذه األناجيل املنسوبة إىل
ينتسبون إليه ،وي ّدعون أنّهم يؤ ّرخون له ،قد احتفظت ببعض الحقيقة ،وبالتايل فهي

ليست خالي ًة من تعاليمه ومعجزاته وأعامله ،كتبت إلثبات بعض العقائد التي أريد
لكل سريته
للمسيحيني أن يعتنقوها ويعتقدوا بها عىل أنّها الحق .ومل تتع ّرض ّ

ولكل ما يرتبط به وبأعامله ،فقد كتب كاتب إنجيل يوحنا« :وآيات أخر كثرية صنع
ّ
املسيح قدام تالميذه مل تكتب يف هذا الكتاب ،وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع
هو املسيح ابن الله وليك تكون لكم إذ آمنتم حياة باسمه» .
[[[

الثّالثة :إ ّن هذه األناجيل نفسها ،والتي أق ّرتها الكنيسة تص ّدق القرآن الكريم يف

والشيك،
إثبات األصول الكلّ ّية للدين ،وهي :توحيد الله تعاىل ،وتنزيهه هن الشّ بيه ّ

كل صفات املخلوقني .كام تثبت ال ّنب ّوة والتّصديق باألنبياء الذين سبقوه ،وأنّه
وعن ّ

ٌ
رسول أرسله الله تعاىل إىل بني إرسائيل ،مص ّدقًا ملا بني يديه من التّوراة ،وأنّه مل يخرج
الصواب من خالل
عن تعاليم التّوراة يف أصول العقائد ،وإرجاع بني إرسائيل إىل جا ّدة ّ

[[[ .إنجيل يوحنا.31-30 /20 :
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تغيت بعض أحكامها التّرشيع ّية .كذلك جاء تأكيده عىل
تطبيق تعاليم التّوراة ،وإن ّ
اإلميان بالحياة اآلخرة والحثّ عىل العمل من أجل الوصول إليها والحصول عليها.

ال ّرابعة :ولعلّها األصل يف دعوته املباركة ،وهي البشارة بال ّرسول اآليت من بعده ،تارة
عب
باإلشارة والتلميح ،وأخرى بالكناية ،وثالثة بالتّرصيح باسمه الرشيف «أحمد» .فتارة ّ
عنه مبلكوت الله تعاىل ،وبيان مواصفات هذا امللكوت وتقريبه إىل أذهانهم ،وثالثة بذكر
الشيف بعدما ّبي لهم أنّهم ليسوا هم الذين يقيمون امللكوت ،بل نسل إسامعيل
اسمه ّ
فعب عنه بالحجر الذي رفضه الب ّناؤون
الذين حاول اليهود أن يبعدوه عن دائرة األحداثّ ،
وصار رأس ال ّزاوية ،حتى وصل به الحال إىل التّرصيح باسمه ،مام دفعهم إىل العمل عىل
تصديق ملا جاء به القرآن الكريم يف الحديث عنه.
قتله والخالص منه .وذلك
ٌ

الخامسة :إ ّن ما افرتضه أعداء اإلسالم من ٍ
نقض عىل القرآن الكريم ،فإنّه مل يكن
ناشئ عن رؤي ٍة سابق ٍة ،وغري
السيد املسيح وهو ٌ
دقيقًا وال أمي ًنا يف الحديث عن ّ
ٍ
مستند إىل مسل ٍ
موضوع ّي ٍة عن اإلسالم ،وتشتمل عىل تضليلٍ
ّامت ال تثبت أمام البحث
كل ذلك من باب تع ّمد الكذب ،خدم ًة للهدف الذي يسعون إليه،
ولعل ّ
العلميّ .
ويعملون ألجله مبختلف الوسائل التي ميكنهم استخدامها ،إلبطال ال ّدين الحق ،وتضليل
ال ّناس وإبعادهم عنه.
فإذا كان الكذب مدعا ًة للفخر من أجل الوصول إىل الغاية املرج ّوة والهدف املنشود
عندهم ،سواء من قبل قديسيهم ،أو من قبل املفكرين منهم ،فال ميكن االطمئنان إىل ما
يزعمونه من املوضوع ّية والبحث العلمي ألجل الوصول إىل الحقيقة .اللّه ّم إلّ القليلني
وخاصة من الذين ابتعدوا عن التّعاليم املسيح ّية ،ونظروا إليها من الخارج،
منهم،
ّ
فأخذوا يبحثون عن الحقيقة بصدق ،وهم قلّة.
رصح بأنّه مل يأخذ اإلنجيل
بل كيف تطمنئ ال ّنفس إىل اهتداء بولس املزعوم ،بعد ما ّ
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بش به من ٍ
السيد املسيح قبل ارتفاعه ،وزعم أ ّن
الذي يُ ّ
أحد من التالميذ ،وال رأى ّ
تجل له بعد رحيله بسنوات.
املسيح ّ
أال ميكن أن يكون ذلك من جملة أكاذيبه من أجل الهدف الذي سعى إليه جاه ًدا
من مالحقة املهتدين من بني إرسائيل؟
والحمد لله رب العاملني.
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ّ
ّ
القرآني�ة
التحي املعريف يف موسوعة ليدن
ً
أنموذجا)
(مداخل األنبي�اء
السيد يعقوب امليايل

[[[

ملخّص البحث
إ ّن املراد من التحيّز املبحوث عنه هنا ،هو محاولة الكاتب سوق القارئ إىل فكر ٍة
مع ّين ٍة ،هو يريدها ويسوقها من دون أن يشعر القارئ واملتلقّي بذلك .فالكاتب
يفهم األشياء وفق ما تُ ليه عليه منظومته املعرف ّية ،وال يستطيع أن يتخلّص من
املرجع ّية الثّقاف ّية واملعرف ّية التي ينتمي إليها يف فهم األشياء واألفكار ،ويحاول من
جه ٍة أخرى أن يق ّدم هذا الفهم عىل أنّه فه ٌم محاي ٌد ،وهو خالف الواقع ،بل هو
متح ّي ٌز إىل بيئ ٍة معرف ّي ٍة ومنه ٍج معر ٍّيف مح ّد ٍد.
ومثل هذا التح ّيز يربز بشكلٍ واض ٍح يف ال ّنتاج الثّقا ّيف الغر ّيب يف نظرته إىل الثّقافة
خاص ،وليست موسوعة ليدن
ّ
الشق ّية بشكلٍ عام وإىل الثّقافة اإلسالم ّية بشكلٍ ٍّ
محل استثنا ٍء من هذا التّح ّيز ،فرغم أ ّن موسوعة ليدن القرآن ّية تتّسم
القرآن ّية ّ
باملوضوعيّة بشكلٍ ما باملقارنة مع غريها من الكتابات الغربيّة يف مجال القرآن
الكريمّ ،إل أنّها مل تخلوا من تح ّي ٍز يف كثريٍ من املوارد ،بل نجدها متح ّيز ًة إىل البيئة
الثّقاف ّية الغرب ّية يف فهم القرآن الكريم وبشكلٍ واض ٍح.
وقد اتّخذ التّح ّيز املعر ّيف يف موسوعة ليدن القرآن ّية أنحا ًء ع ّدة:
1.1التح ّيز يف توظيف املعلومات
[[[ .باحث ،ومدرس يف الحوزة العلمية يف النجف األرشف يف التفسري وعلوم القرآن.

 2.التحيّز للمعلومة الخطأ
3.3التحيّز للرؤية االسترشاقيّة
4.4التأكيد عىل نظريّة التّناص بني القرآن والكتاب املق ّدس
5.5التحيّز للرؤية اليهوديّة واملسيحيّة
6.6التحيّز يف استعامل املصطلح

املقدمة
األسايس للترشيعات واملعارف اإلسالميّة ،وقد تركّزت
يع ّد القرآن املصدر
ّ
الشق والغرب عىل هذا الكتاب اإللهي؛ من أجل الوصول إىل فهمه
ال ّدراسات يف ّ
وإدراك مضامينه.
وال ّ
عامل مه ٌّم
شك أ ّن تأليف املوسوعات أو دوائر املعارف حول القرآن الكريم ٌ
يف نرش الثّقافة القرآن ّية ،كام ويُس ّهل األمر عىل ال ّدارسني والباحثني يف الحصول عىل
تخص القرآن الكريم.
املعلومة التي ّ
وموسوعة ليدن القرآن ّية إحدى هذه املوسوعات التي حاولت أن تق ّدم للباحثني
بشكلٍ عام وللغربيني بشكلٍ خاص صور ًة مغاير ًة من االسترشاق نو ًعا ما ،من جهة
املوضوع ّية يف تناول املوضوعات التي متّت دراستها يف هذه املوسوعة .وقد شارك
يف كتابة هذه املوسوعة العديد من الكتّاب الكبار من املسلمني وغري املسلمني.
ّإل أ ّن ما جاء يف هذه املوسوعة -وإن ا ّدعى أصحابها االتّصاف باملوضوع ّية
ترس ٍ
بات
مقارن ًة بكتابات املسترشقني واملنهج االسترشاقي السابق لها -مل يخلو من ّ
استرشاق ّي ٍة متح ّيزة للفكر االسترشاقي عىل مستوى املنهج واملضمون واملصطلح.
فعىل مستوى املنهج من الواضح أ ّن التّعامل كان مع القرآن ومعارفه ال عىل أنّه
للنص القرآ ّين حارض ًة يف عموم املوضوعات
إلهي ،بل كانت ال ّنظرة التّاريخانيّة ّ
ٌّ
نص ٌّ
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منهج يحكّمه االسترشاق
التي تناولتها املوسوعة ،وتاريخيّة ال ّن ّص القرآ ّين هي
ٌ
واملسترشقون يف دراسة ال ّن ّص القرآ ّين.
أ ّما عىل مستوى املضمون فقد أسقط الباحثون فيها خلف ّياتهم الفكريّة
والفلسف ّية عىل الكثري من مضامني املوسوعة .أ ّما عىل مستوى املصطلح فاملفروض
ألي معنى ذكره القرآنّ ،إل أنّنا نجد يف كثريٍ من املوارد
أن يستعمل املصطلح القرآ ّين ّ
ٍ
مبصطلحات تنتمي
استعامل مصطلحات ال تنتمي إىل فكر القرآن ،والتّعويض عنها
القصة يف القرآن الكريم فالتّعريف املناسب لها
إىل بيئ ٍة أخرى ،وعىل سبيل املثالّ :
القصة يف القرآن ،إلّ أ ّن التّعبري عن هذا املعنى جاء
أن يقال :القصص القرآ ّين أو ّ
باألسطورة؟!![[[.
والتّعبري باألسطورة عن القصص القرآ ّين تعب ٌري متحيّ ٌز يكشف عن ال ّنظرة املسبقة
للقرآن والقصص القرآين ،ويحمل رسال ًة سلب ّي ًة للقارئ أو املتلقّي بشكلٍ عام عن
خاص ،والقرآن كلّه بشكلٍ عام.
موضوع القصص القرآين بشكلٍ ّ
[[[
أو تعريف األنبياء عىل أنّهم ٌ
بي
بي داوود  ،وال ّن ّ
ملوك ،كام جاء يف تعريف ال ّن ّ
[[[
روحي وصاحب كر ٍ
يهودي[[[،
امات
بي عيىس عىل أنّه مرش ٌد
ّ
ٌّ
سليامن  ،وتعريف ال ّن ّ
وغريها من املصطلحات التي مل ترد يف القرآن الكريم.

وكل هذا نتاج البيئة الثّقافيّة التي كتبت فيها هذه املوسوعة ،وهي البيئة
ّ
الثّقاف ّية الغرب ّية ،وحتّى املشاركون من املسلمني يف كتابة هذه املوسوعة فهم
يف الغالب ينتمون إىل الفكر الحداثوي ،ومل تو ّجه ال ّدعوات للمشاركة يف هذه
املوسوعة للكثري من العلامء املسلمني الكبار ،ومن أصحاب االختصاص يف ال ّدراسات
القرآنيّة الذين ال ينتمون إىل الفكر الحداثوي.
[[[ .دائرة املعارف قرآن ،ترجمة للفارسية مؤسسة التبليغ اإلسالمي ،ط ،1طهران ،مؤسسة انتشارات حكمت التابعة ملؤسسة
التبليغ اإلسالمي1392 ،ه .ش1434 /ه .ق ،ج ،1ص 253وما بعدها.
[[[ .م.ن ،ج ،3ص.9
[[[ .م.ن ،ج.368 ،3
[[[ .م.ن ،ج ،3ص.179
415

ونحاول يف هذا البحث أن نسلّط الضّ وء عىل ظاهرة التّحيّز املعر ّيف الذي
اشتملت عليه موسوعة ليدن ،ومقترصين البحث عىل املداخل التي تناولت قصص
كل قصص األنبياء[[[.
األنبياء ،ومل نتناول بالبحث ّ
مفهوم ال ّتح ّيز
املراد من التح ّيز :مجموعة من القيم الكامنة املسترتة يف ال ّنامذج املعرف ّية
والوسائل واملناهج البحث ّية التي تو ّجه الباحث دون أن يشعر بها ،وإن شعر بها
وجدها لصيق ًة باملنهج لدرج ٍة يصعب معه التخلّص منها .أي إنّها مجموع ٌة من
القيم التي تح ّدد مجال ال ّرؤية ومسار البحث ،وتق ّرر كث ًريا من ال ّنتائج عند املتلقّي
أو الباحث من دون أن يشعر[[[.
أو هو تكوين صور ٍة أو خريط ٍة معرف ّي ٍة من خالل حذف بعض العنارص ،وتضخيم
البعض اآلخر ومنحها مركزيّة ،واستبعاد أو حذف العنارص األخرى ،من أجل خدمة
منوذ ٍج معر ٍّيف يتب ّناه الكاتب[[[.

وبعبار ٍة أخرى إ ّن الكاتب يحاول أن يسوق القارئ إىل فكر ٍة معيّن ٍة هو يريدها،
ويسوقها من دون أن يشعر القارئ واملتلقّي بذلك.

فالكاتب يفهم األشياء وفق ما متليه عليه منظومته املعرف ّية وال يستطيع أن
يتخلّص من املرجع ّية الثّقاف ّية واملعرف ّية التي ينتمي إليها يف فهم األشياء واألفكار،
ويحاول من جه ٍة أخرى أن يق ّدم هذا الفهم عىل أنّه فه ٌم محاي ٌد ،وهو خالف
الواقع ،بل هو متحيّ ٌز إىل بيئ ٍة معرفيّ ٍة ومنه ٍج معر ٍّيف مح ّد ٍد.
[[[ .وذلك ألنّا اعتمدنا عىل الرتجمة الفارسية ملوسوعة ليدن القرآنية ،التي جاءت تحت عنوان (دائرة املعارف قرآن) ،والتي متت
ترجمتها من قبل مؤسسة التبليغ اإلسالمي يف إيران يف خمس مجلدات ،وقد صدر منها الطبعة األوىل يف أربع مجلدات فقط يف
سنة 1438ه  ،دون املجلد الخامس ،وسنتناول مداخل األنبياء التي وردت يف املجلدات األربع دون املداخل األخرى التي احتوى
عليها املجلد الخامس .وهي املوضوعات واملداخل التي تبدأ بالحروف (ل ،م ،ن ،ه ،و ،ي).
[[[ .املسريي ،عبدالوهاب :إشكالية التحيّز رؤية معرفية ودعوة لالجتهاد ،ط ،2هريندن فريجينيا -الواليات املتحدة األمريكية،
املعهد العاملي للفكر اإلسالمي1417 ،ه – 1996م ،ج ، 1ص.6 – 5
[[[ .املسريي ،عبد الوهاب :العامل من منظور غريب ،ال ط ،القاهرة ،دار الهالل2001 ،م ،ص.21 – 20
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ومثل هذا التّحيّز يربز بشكلٍ واض ٍح يف ال ّنتاج الثّقايف الغريب يف نظرته إىل الثّقافة
الشق ّية بشكلٍ عام وإىل الثّقافة اإلسالم ّية بشكلٍ خاص ،وليس موسوعة ليدن
ّ
محل استثنا ٍء من هذا التح ّيز ،فرغم أ ّن موسوعة ليدن القرآن ّية تتّسم
القرآن ّية ّ
باملوضوع ّية بشكلٍ ما باملقارنة مع غريها من الكتابات الغرب ّية يف مجال القرآن
الكريمّ ،إل أنّها مل تخلوا من تحيّ ٍز يف كثريٍ من املوارد ،بل نجدها متحيّز ًة إىل
البيئة الثّقاف ّية الغرب ّية يف فهم القرآن ،وذلك عىل مستوى املنهج واالصطالح وكذلك
األخبار واألفكار.
أشكال ع ّدة ،وسنحاول
ً
والتح ّيز الذي ت ّم رصده يف موسوعة ليدن القرآن ّية اتّخذ
نبي مجموع ًة من املوارد املتح ّيزة التي جاءت بها املوسوعة ،وبالخصوص يف
أن ّ
املداخل التي تناولت األنبياء .
أ ّو ًل :التح ّيز يف توظيف املعلومات
يف بعض األحيان تكون معلوماتنا صحيح ًة ،ولك ّنها تحتاج إىل التوظيف الصحيح؛
الصحيح يُذهب الغرض املفيد من هذه املعلومات.
أل ّن عدم التّوظيف ّ
الصحيحة حول
فلقد جاء يف موسوعة ليدن القرآن ّية مجموع ًة من املعلومات ّ
بعض املداخل القرآن ّية ،ولك ّن توظيفها كان متح ّي ًزا لخدمة الرؤية اليهوديّة ،وهي
أفكا ٌر ال يريدها القرآن الكريم وليست غرضً ا له ،وإن كانت مطابق ًة للواقع ،وهو
ما يُ ّبي دور البيئة الثّقافيّة التي كتبت فيها هذه املوسوعة ،واألهداف التي وضعها
القامئون عليها.
النبي إبراهيم ويف أ ّول
ً
فمثل يف املدخل الذي يتناول الحديث عن ّ
(النبي
الكالم عنه ع ّرفت موسوعة ليدن القرآن ّية إبراهيم بأنّه ج ُّد إرسائيل
ّ
يعقوب)[[[.
وهذه املعلومة وإن كانت صحيح ًة ومطابق ًة للواقع ،لك ّنها ليست غرضً ا للقرآن؛
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أل ّن القرآن يع ِّرف إبراهيم عىل أنّه أحد أنبياء أويل العزم ،وهو أبو األنبياء،
النبي مح ّمد
وقد وصفه القرآن بأنّه ٌ
حنيف مسل ٌم ،واإلسالم الذي ينادي به ّ
امتدا ٌد لذلك ال ّدين الذي جاء به إبراهيم.
بي يعقوب هو الذي يُع ّرف بإبراهيم بأن يُقال :إ ّن يعقوب
فاملفروض أ ّن ال ّن ّ
حفيد إبراهيم ال العكس كام جاءت به موسوعة ليدن القرآن ّية ،حيث إنّهم ع ّرفوا
إبراهيم من خالل حفيده يعقوب (إرسائيل) .وهذا يكشف عن ال ّنظرة املتح ّيزة
من خالل توظيف هذه املعلومة بشكلٍ متح ّي ٍز توهم القارئ وتو ّجهه من دون أن
النبي إبراهيم ،يف حني أ ّن القرآن
بي يعقوب أفضل من ّ
يشعر ،فتوحي له أ ّن ال ّن ّ
النبي ويع ِّرفه عىل أنّه أحد األنبياء ،ولك ّنه ال يق ّدمه عىل إبراهيم من
يحرتم يعقوب ّ
بي يعقوب؛ أل ّن إبراهيم من أنبياء
حيث األفضل ّية ،بل يرى أفضل ّية إبراهيم عىل ال ّن ّ
أويل العزم ،وليس يعقوب منهم.
النبي
كام أ ّن القرآن يرى أ ّن االمتداد الطبيعي إلبراهيم يكون من خالل ّ
الشء
مح ّمد وليس من خالل يعقوب ،كام حاولت املوسوعة اإلشارة إىل هذا ّ
النبي إبراهيم بأنّه ج ّد إرسائيل .ومن هذه اآليات:
من خالل تعريف ّ
َ َ َ ْ َ ُ َ ُ ًّ َ َ
َ
ً
َ َ
ال نَ ْ َ
•قال تعاىل :ما كن إِبراهِيم يهودِيا و
كن كن َحن ِيفا ُّم ْسل ًِما َو َما
صان ًِّيا َول ِ
َ

َ َ َ ْ ُ ْ َ َّ َ
ْ َ َ َ َّ َ َّ َ ُ ُ َ َ َ َّ ُّ َ َّ َ َ ُ ْ
ِني إِن أ ْول انلَّ ِ
اس بِإِبراهِيم للِين اتبعوه وهذا انل ِب والِين آمنوا
شك
كن مِن الم ْ ِ
َ
َو َّ ُ
الل َو ِ ُّل ال ُم ْؤ ِمن ِني( سورة آل عمران ،اآليتان )68 – 67
َّ
َ َ ُ
ُ
الل َح َّق ج َهادِه ُه َو ْ
اج َت َباك ْم َو َما َج َعل َعليْك ْم
ِ ِ
•وقال تعاىلَ  :و َجاه ُِدوا ِف ِ
ْ َ َ ّ َّ َ َ ُ ْ ْ َ َ ُ َ َ َّ ُ
اك ُم ال ْ ُم ْسل َ
ّ
ِمني(سورة الحج،
ِين مِن حر ٍج مِلة أبِيكم إِبراهِيم هو سم
ِف ادل ِ

اآلية )78

واملراد من (ملّة أبيكم إبراهيم) أي :دينه؛ أل ّن ملّة إبراهيم داخل ٌة يف
ملّة محمد.[[[
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النبي يعقوب ،يف املدخل الخاص
وبعد الحديث عن أ ّن إبراهيم ج ّد
ّ
بإبراهيم يُذكر أ ّن أكرث الشّ خصيات التي تح ّدث عنها الكتاب املق ّدس هي
رصح
شخص ّية موىس ،ويف القرآن فإ ّن إبراهيم وموىس فقط هام النب ّيان اللذان ّ
القرآن عنهام بأنّهام أصحاب كتاب[[[.
نقول هنا :صحيح أ ّن القرآن ذكر أ ّن إبراهيم عنده كتاب وكذلك موىس (عليهام
السامء ،كام يف اإلنجيل
السالم) ،ولك ّنه ذكر أنبياء آخرين نزلت عليهم َ كتب من ّ
َ ْ َ ََْ ُ َ ّ ً
َ َ
َ َّ
النبي عيىس ،قال تعاىلَ  :وقفيْ َنا ع آثارِهِم بِعِيس اب ِن مريم مصدِقا
ّأنزله عىل ّ
ّ

َ
ور َو ُم َص ّدِقًا ل َِما َب ْ َ
َ َ ْ َ َ َ ْ َ َّ ْ َ َ َ ْ َ ُ
يل فِيهِ ُه ًدى َونُ ٌ
ي يَ َديْهِ م َِن
جن
اإل ِ
ل ِما بي يديهِ مِن اتلوراة ِ وآتيناه ِ
ً ّْ
َّ
اتل ْو َراة ِ َو ُه ًدى َو َم ْوع َِظة ل ِل ُم َّت ِق َني( سورة املائدة ،اآلية .)46
َ
ُ َّ َ َّ ْ َ َ َ َ
ُ ُ َ َ َ َّ ْ َ
َ ْ َ َْ َ َ ََْ ُ
جنيل
اإل ِ
وقال تعاىل:ثم قفينا ع آث ْارِهِم بِرسل ِنا وقفينا ب ِ ِعيس اب ِن مريم وآتيناه ِ
ِين َّات َب ُعوهُ َرأفَ ًة َو َر ْ َ
َو َج َعلْ َنا ف قُلُوب َّال َ
حة( سورة الحديد ،اآلية .)27
ِ
ِ
َ َ َ َ
َّ َ
َ
النبي داوود .قال تعاىل :إِنا أ ْو َحيْ َنا إِلْك ك َما أ ْو َحيْ َنا إِل
والزبور أنزله عىل َ ّ
َ ْ َ َ ْ َ َ ََُْ َ َ َ
َ
ُ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
وح َوانلَّب ّي َ
ْ
َ
ن ٍ
اط
ني مِن َبع ِده ِ َوأ ْوحينا إِل إِب َراهِيم ِإَوسماعِيل ِإَوسحاق ويعقوب واألسب ِ
َِِ
َ َ َ ُّ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ
ود َز ُب ً
ورا( سورة النساء ،اآلية .)163
وعِيس وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داو
َ
ََ
َ َ ُّ َ
ك أَ ْعلَ ُم ب َمن ف َّ
الس َم َ
ات َواأل ْر ِض َولق ْد
ويف سورة اإلرساء قال تعاىل :ورب
او ِ
ِ ِ
َ َّ ْ َ َ ْ َ َّ ّ َ َ َ
َ ََْ َ ُ َ
ود َز ُب ً
ورا( سورة اإلرساء ،اآلية .)55
ني ع َب ْع ٍض وآتينا داو
فضلنا بعض انلبِي ِ

ولكن ما جاءت به موسوعة ليدن حول من ذكرهم القرآن من أصحاب الكتب
الساموية التي أشار
ناقص من جهة عدم ذكر ّ
الساموية ،هو
ٌ
توظيف ٌ
كل الكتب ّ
ّ
إليها القرآن ،والرتكيز عىل تبيني اثنني وهام إبراهيم وموىس عليهام السالم ،وهذا
التّوظيف جاء من أجل خدمة وجهة ال ّنظر اليهوديّة ،التي تؤكّد عىل أ ّن االمتداد
يعب عن
الحقيقي إلبراهيم هو عن طريق موىس ،وهو
ٌ
مناقض للغرض القرآين الذي ّ
ّ
َ
إبراهيم بأنّه حنيف مسلم ،ومل يكن يهوديا أو نرصانيا ،قال تعاىلَ  :ما ك َن إب ْ َراهِيمُ
ِ
ًّ
ًّ
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َ

َ

َ

َ

ْ

َ َ ُ ْ
َ َ ً ُّ ْ ً َ َ
َي ُهودِيًّا َوال نَ ْ َ
شك َِني( سورة آل
صان ًِّيا َول ِ
كن كن حن ِيفا مسل ِما وما كن مِن الم ِ
عمران ،اآلية .)67

ث ّم ينتقل الكالم عن االشرتاك الكبري بني القرآن والكتاب املق ّدس وكذلك املتون
التفسرييّة لليهود[[[.
وهذا الكالم يبدو صحي ًحا ،أي االشرتاك بني القرآن والكتاب املق ّدس يف بعض
ما احتواه القرآن ،وإن تع ّرضت التوراة واإلنجيل للتحريف ،ولك ّن موسوعة ليدن
القرآن ّية حاولت أن توظّف هذه املعلومة للقول :إ ّن القرآن اقتبس من الكتاب
مطلب
يعبون عنه بالتّناص أو التّعالق ال ّن ّص ،وهو ما سنتناوله يف
ٍ
املق ّدس ،وهو ما ّ
خاص.
والحال أ ّن هذا االشرتاك بني القرآن من جه ٍة والكتاب املق ّدس من جه ٍة أخرى
عب عنه القرآن ،قال تعاىل:
يكشف عن أ ّن ْ مصدرهام ْ واح ٌد وهو الوحي ،وهذا َما ّ
َّ ُ َ ّ ً َّ ََْ ََ ْ َ ََ
َ
َ َّ َ َ َ ْ َ
َ
ك الك َِت َ
ْ
َ
َ
َّ
جنيل( سورة
ال
ب
اب
نزل علي
ب
اتل
ي
و
اة
ر
و
ل
نز
أ
و
ه
ي
د
ي
ا
ِم
ل
ا
ِق
د
ص
م
ق
ِ
اإل ِ
ِ
ِ ِ
آل عمران ،اآلية  )3وليس أ ّن القرآن اقتبس من الكتب السابقة.
النبي إبراهيم بعد ذكر هذه املقدمات الثالث
واملالحظ هنا يف تعريف ّ
وهي( :إبراهيم جد إرسائيل ،وإ ّن يف القرآن اهتام ًما كب ًريا مبوىس وإبراهيم كام اهتم
الكتاب املق ّدس مبوىس ،والتأكيد عىل املشرتكات الكثرية بني القرآن والكتاب املق ّدس
بي مح ّمد امتدا ٌد
واملتون التّفسرييّة لليهود ينتقل الكالم عن إشارة القرآن إىل أ ّن ال ّن ّ
يتمسك بها
مؤسس شعرية وآداب الحج التي ّ
إلبراهيم ،وإ ّن إبراهيم هو ّ
املسلمون[[[.
فهنا نالحظ التّح ّيز الواضح يف ترتيب املعلومات لخدمة ٍ
غرض غري الغرض القرآ ّين،
فالقارئ حني يبدأ بقراءة أ ّن إبراهيم ج ّد إرسائيل ،وأ ّن موىس هو فقط من ذُكر يف
[[[ .دائرة املعارف قرآن ،م.س ،ج ،1ص .108
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كتاب ،ويشاركه يف ذلك إبراهيم ،والحديث عن
القرآن من األنبياء عىل أنّه صاحب ٍ
املشرتكات بني الكتاب املق ّدس واملتون التّفسرييّة اليهوديّة واملسيح ّية من جهة مع
كل هذه األفكار تزرع يف ذهن املتلقّي ال ّنظرة اليهوديّة
القرآن من الجهة الثانيةّ ،
عب عنه باإلرسائيليات يف الثّقافة اإلسالم ّية .وكذلك تحاول أن
للقرآن الكريم ،أو ما يُ ّ
تؤكّد عىل أفضل ّية اليهود ومركزيّة الكتاب املق ّدس يف الثّقافة ال ّدين ّية ،سواء أكانت
كل هذه
يهوديّ ًة أم مسيح ّي ًة أم إسالم ّي ًة أو غريها ،فهي تزرع يف ذهن املتلقّي ّ
األفكار من دون أن يشعر املتلقّي بها.
وكل هذه األشياء تكشف عن التح ّيز للمرجع ّية الثّقاف ّية التي تتب ّناها موسوعة
ّ
التكيز عىل ال ّنظرة اليهوديّة واملسيح ّية للقرآن.
ليدن القرآن ّية من خالل ّ
ثان ًيا :ال ّتح ّيز للمعلومة الخطأ
كث ًريا ما نجد الخالف بني ال ّرؤية القرآنيّة مع ما جاء به الكتاب املق ّدس ،وباعتبار
أ ّن موسوعة ليدن القرآنيّة تبحث عن ال ّرؤية القرآنيّة ال ب ّد أن تق ّدم للقارئ ما يراه
وبغض ال ّنظر عن قبول هذه الرؤية أو عدم قبولها بال ّنسبة لكتّاب هذه
القرآن،
ّ
املوسوعة أو القامئني عليها .ولكن نجدهم يق ِّدمون ما جاء يف الكتاب املق ّدس عىل
الرؤية القرآنيّة يف كثريٍ من املوارد.

ففي الحديث عن الذبيح من ولد إبراهيم تذكر موسوعة ليدن القرآن ّية أ ّن
النبي إسحاق من بطن سارة ،وليس إسامعيل.
الذّبيح من ولد إبراهيم ،وهو ّ
املفسين املسلمني يف أ ّن الذّبيح
وقد جاء الكالم كالتايل :لقد وقع الخالف بني ّ
من ولد إبراهيم هل هو إسامعيل أم إسحاق؟ والقول بأ ّن إسحاق هو الذبيح
يتالءم مع ما جاء به الكتاب املق ّدس[[[.
مفسي القرآن يف أواسط القرن الثاين الهجري كانوا يرون أ ّن إسحاق
بل إ ّن أكرث ّ
هو القربان الذي ق ّدمه إبراهيم وليس إسامعيل[[[.
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أ ّما الرأي القائل :بأ ّن إسامعيل هو الذّبيح فلم يقل به أكرث املسلمنيّ ،إل يف
أوائل القرن الرابع الهجري[[[.
ولكن عند مراجعة آيات القرآن الكريم نجد أ ّن القرآن الكريم نفسه ّ
دل يف
موضعني عىل أ ّن الذبيح هو إسامعيل وليس إسحاق:
املوضع األ ّول :يف سورة الصافات ،وسياق اآليات فيها واضح ال ّداللة عىل أ ّن
الذبيح هو إسامعيل ،وإليضاح هذا الكالم ،فإ ّن الله تعاىل قال عن نبيه إبراهيم:
ِب إ َل َر ّب َس َي ْهدِين َر ّب َه ْ
الص ِ َ َ َ َّ ْ َ ُ ُ َ َ
ب ل م َِن َّ
َ وقَ َال إ ّن َذاه ٌ
ِيم
ِ
ِِ
ال ِني فبشناه بِغل ٍم حل ٍ
ِ
ِ
ِ
َ َ
ِ َ
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َ َ
َْ َ ِ ّ ْ َ َ َ ْ ُ
َ َ
ام أ ِن أذبُك فانظ ْر َماذا ت َرى قال
ن إ ِ ِن أ َرى ِف المن
فلما بلغ معه السع قال يا ب
َ َ َ َّ َ ْ َ َ َ َ َّ ُ َْ
ْ
ْ
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ّ
َ
ّ
اء الل م َِن َ
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الص
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِِ
َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ َّ ْ
الر ْؤ َيا إنَّا َك َذل َِك َنْزي ال ْ ُمحْ
سن َ
َ
ّ
ني إ َّن َه َذا ل َ ُهوَ
ُ
ت
وناديناه أن يا إِبراهِيم قد صدق
ِ
ِ
ِ ِ
ْ ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْالَ َل ُء ال ْ ُمب ُ
ين َسل ٌم ع إب ْ َراه َ
ني َوفَ َد ْي َناهُ بذِب ْ ٍح َع ِظيم َوتَ َرك َنا َعليْهِ ف الخِر َ
ِيم *
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
َ َ
َ َّ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ
ْ
َ
ُ
كذل َِك نْ ِزي المح ِسنِني إِنه مِن عِبادِنا المؤ ِمن ِني( سورة الصافات ،اآليات – 99
َ َ َّ ْ َ ُ ْ َ َ َ
حاق نب ِ ًّيا م َِن
 )111ث ّم قال بعد ذلك عاطفًا عىل البشارة األوىل :وبشناه بِإِس
َّ
الص ِ
ال َِني( سورة الصافات ،اآلية )112

رصح املراد منها وهو إسحاق ،وعطف امل ُ َب ّش به
فهنا بشارتان ،البشارة الثانية م ّ
املبش به يف البشارة األوىل ،وهذا ّ
املبش به أ ّو ًل
يدل عىل أ ّن ّ
يف البشارة الثانية عىل ّ
واملبش به يف البشارة
املبش به ثان ًيا؛ أل ّن العطف يقتيض املغايرة يف العربية،
ّ
غري ّ
ُبش به يف األوىل
فيتعي األ ّول إسامعيل؛ ألنّه لو كان امل ّ
الثّانية مذكو ٌر وهو إسحاقّ ،
قصة ذبحه يقول أيضً ا:
هو إسحاق لكان معناهّ :
فبشناه بإسحاق ،ث ّم بعد انتهاء ّ
واضح يف أ ّن
وبشناه بإسحاق ،فهذا تكرار ال فائدة فيه ين ّزه عنه كالم الله .وهو
ّ
ٌ
الغالم امل ُ ّب َّش به أ ّو ًل الذي فُدي ِ
بالذبح العظيم هو إسامعيل ،وإ ّن البشارة بإسحاق
نص عليها الله بعد ذلك مستقلّة عن األوىل.
ّ
[[[ .دائرة املعارف قرآن ،م.س ،ج ،1ص .251
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وقد يُقال :إ ّن البشارة الثانية بإسحاق هي من باب التأكيد عىل البشارة األوىل،
واملقصود يف البشارتني هو إسحاق ،ونقول يف جوابه :هنا يُحتمل التّأكيد ويُحتمل
التّأسيس ،ولك ّن ال ّن ّص يف كتاب الله إذا احتُ ِم َل فيه التّأكيد والتّأسيس وجب حمله
عىل التّأسيس ،وال يجوز حمله عىل التّأكيدّ ،إل إذا ّ
الخاص
خاص ،وال ّدليل
دل ٌ
ّ
دليل ٌّ
هنا مفقو ٌد ،فيق ّدم التأسيس عىل التّأكيد.
َ ْ ََُُ َ َ ٌ َ َ َ
ك ْ
ت
ح
وامرأته قائِمة فض ِ

املوضع الثّاين :ما جاء يف سورة هود ،قال تعاىل:
َ َ ْ َ َ
ْ َ َ
َ َ َّ ْ َ َ
اق َي ْع ُق َ
وب( سورة هود ،اآلية  )71ف ُرسل الله
حاق َومِن وراءِ إِسح
شناها بِإِس
فب
بشتها بإسحاق ،وإ ّن إسحاق يلد يعقوب ،فكيف يُعقل أن يُؤمر إبراهيم بذبحه
ّ
يقيني بأنّه يعيش حتّى يلد يعقوب .فلو كان إسحاق
وهو صغري ،وهو عنده عل ٌم
ٌّ
صوري؛ ألنّه يعلم أ ّن إسحاق سيكرب وسيولد
هو الذّبيح لعلم إبراهيم أ ّن الذّبح أم ٌر
ٌّ
عنده يعقوب ،والحال أ ّن الذّبح ليس صوريًّا ،فلو كان صوريًّا لذهبت قيمة الذبح.
وقد ورد عن اإلمام الصادق قال :وكان بني بشارة الله إلبراهيم بإسامعيل
وبني بشارته بإسحاق خمس سنني[[[.
مفسي الشّ يعة القول بأ ّن إسحاق هو
كام ونُسب يف موسوعة ليدن إىل بعض ّ
الذّبيح وليس إسامعيل[[[.
وهذا القول الذي تنسبه املوسوعة إىل الشّ يعة مل يُذكر مصدره؟! وهذا يرتقي
فضل عن أ ّن ال ّروايات الشّ يعيّة
إىل مرتبة التّدليس املعر ّيف منه إىل التحيّز املعر ّيفً .
أشارت إىل أ ّن الذّبيح هو إسامعيل وليس إسحاق ،ونذكر منها روايات ع ّدة:
النبي( :أنا ابن
•عن ابن فضّ ال عن الرضا أنّه سأله عن معنى قول ّ
الذبيحني) .فقال :يعني إسامعيل بن إبراهيم الخليل ،وعبد الله بن
بش الله به إبراهيم[[[.
عبد املطلب ،أ ّما إسامعيل فهو الغالم الحليم الذي ّ
[[[ .املجليس :بحار األنوار ،ط ،2مؤسسة الوفاء ،ج ،12ص.130
[[[ .دائرة املعارف قرآن ،م.س ،ج ،1ص .114
[[[ .الشاهرودي ،اشيخ عيل النامزي :مستدرك سفينة البحار ،تحقيق :الشيخ حسني بن عيل النامزي ،ال ط ،قم ،مؤسسة النرش
اإلسالمي التابعة لجامعة املدرسني1419 ،ه ،ج ،3ص.425
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•عن ابن سنان عن أيب عبد الله الصادق قال :سألناه عن صاحب
الذبح ،فقال :إسامعيل .وروي عن رسول الله أنه قال :أنا ابن
الذبيحني يعني إسامعيل وعبد الله بن عبد املطلب[[[..
•عن الحسن بن عيل بن فضال قال :سأل الحسني بن أسباط أبا الحسن
الرضا ،وأنا أسمع ،عن الذبيح إسامعيل أو إسحاق؟ فقال :إسامعيل
أما سمعت قول الله تبارك وتعاىلَ  :وب َ َّ ْ
شنَاهُ بِإ ِ ْس َح َاق[[[؟
أي إ ّن البرشى بإسحاق جاءت بعد عمل ّية افتداء إسامعيل بالكبش ،كام هو
معلو ٌم يف تسلسل آيات سورة الصافات.
•عن ابن عقدة عن جعفر بن عنبسة بن عمرو عن سليامن ابن يزيد عن
الرضا عن آبائه عن عيل قال :الذبيح إسامعيل[[[.
•عن داود ابن كثري الرقي قال :قلت أليب عبد الله عليه السالم أيهام كان
أكرب إسامعيل أو إسحاق؟ وأيهام كان الذبيح؟ فقال :كان إسامعيل أكرب من
إسحاق بخمس سنني ،وكان الذبيح إسامعيل ،وكانت مكة منزل إسامعيل،
وإمنا أراد إبراهيم أن يذبح إسامعيل أيام املوسم مبنى .قال :وكان بني
بشارة الله إلبراهيم بإسامعيل وبني بشارته بإسحاق خمس سنني ،أما
تسمع لقول إبراهيم حيث يقولَ  :ر ّ َ ْ
ب ل م َِن َّ
الص ِ
ال َِني إنّ ا
به ِ
ِ
الصالحني ،وقال يف سورة الصافات:
سأل الله ع َّز وجل أن يرزقه غال ًما من ّ
َ
فَبَ َّ ْ
شنَاهُ ب ِ ُغل ٍم َحل ٍِيم يعني إسامعيل من هاجر ،قال :ففدي إسامعيل
َ َ َّ ْ َ ُ ْ َ َ َ
حاق نب ِ ًّيا ّ ِم َن
بكبش عظيم ،فقال أبو عبد الله :ثم قال وبشناه بِإِس
ال َ
َّ
ِني َو َب َ
ار ْك َنا َعلَيْهِ َو َ َ ٰ
الص ِ
ع إ ِ ْس َح َاق  يعني بذلك إسامعيل قبل البشارة
بإسحاق ،فمن زعم أ ّن إسحاق أكرب من إسامعيل وأ ّن الذبيح إسحاق فقد
[[[ .املجليس ،بحار األنوار. ،س ،ج ،12ص.127
[[[ .م.ن ،ص.129
[[[ .م.ن.
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كذب مبا أنزل الله ع َّز وجل يف القرآن من نبئهام[[[.
وسئل الصادق عن الذبيح من كان؟ فقال :إسامعيل؛ أل ّن الله
• ُ
َ َ َّ ْ َ ُ ْ َ َ َ
ّ
ّ
َ
ّ
ً
َ [[[
َ
قصته يف كتابه ،ث ّم قال :وبشناه بِإِسحاق نبِيا ِمن الص ِ
ال ِني . 
ذكر ّ
كام أ ّن الشّ واهد التّاريخ ّية تُشري إىل أ ّن حادثة الذّبح كانت يف مكّة ،وإسامعيل
هو الذي عاش يف مكّة وليس إسحاق ،فعن اإلمام الباقر قال :أراد أن يذبحه
يف املوضع الذي حملت أ ّم رسول الله عند الجمرة الوسطى ،فلم يزل مرضبهم
يتوارثونه كابرا عن كابر حتّى كان آخر من ارتحل منه عيل بن الحسني يف
يشء كان بني بني هاشم وبني أم ّية[[[.
فاملالحظ هنا أ ّن موسوعة ليدن تب ّنت القول بأ ّن إسحاق هو الذبيح ،وليس
إسامعيل ،اعتام ًدا عىل رواية الكتاب املق ّدس ،وال ّروايات اإلرسائيل ّية الواردة يف بعض
الصحيحة.
املصادر اإلسالم ّية ،وهو ما يخالف ال ّن ّص القرآ ّين ،وال ّروايات اإلسالم ّية ّ
ثالثًا :ال ّتح ّيز للرؤية االسترشاق ّية
رغم أ ّن موسوعة ليدن القرآن ّية حاولت أن تخرج من الرؤية االسترشاق ّية للقرآن
ظل القامئون
الكريمّ ،إل أنّها مل تكرس قيود االسترشاق واملسترشقني بشكلٍ كاملٍ  ،بل ّ
عليها يف كثريٍ من املداخل ضمن اإلطار وال ّنظرة االسترشاق ّية يف فهم القرآن الكريم.
النبي بأنّه كان
النبي إدريس تصف دائرة املعارف هذا ّ
فعند الحديث عن ّ
من ّج ًم ،بل هو أ ّول املن ّجمني عىل هذه األرض! وتنسب هذا اال ّدعاء إىل األحاديث
اإلسالم ّية[[[.
وهذه هي ال ّرؤية االسترشاق ّية لألنبياء؛ حيث تارة ينسبونهم إىل التّنجيم ،وتارة
السحر ،وأخرى إىل الشعبذة.
إىل ّ
[[[ .بحار األنوار ،م.س ،ج ،12ص.130
[[[ .الشيخ الصدوق :من ال يحرضه الفقيه ،ط ،1بريوت ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات1406 ،ه – 1986م ،ج ،2ص.152
[[[ .الشاهرودي ،مستدرك سفينة البحار ،م.س ،ج ،3ص.326
[[[ .دائرة املعارف قرآن ،م.س ،ج ،1ص.199
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بي تنقل موسوعة ليدن القرآنيّة عن بعض التّفاسري
ويف الكالم عن حزقيال ال ّن ّ
بي وليس وح ًيا سامويًّا،
الغرب ّية الحديثة للقرآن الكريم« :إ ّن القرآن من صناعة ال ّن ّ
وإنّه حاول أن يح ّرف تاريخ بني إرسائيل؛ وذلك بسبب اقتباسه غري ال ّدقيق من
السنن اليهوديّة»[[[.
ّ
وهذه ال ّرؤية ملحتوى القرآن مخالف ٌة لدعوى ال ّنب ّوة التي تنسب القرآن إىل الله
إلهي أوحاه الله إىل رسوله مح ّمد .وهذا ما نراه جل ًّيا عند
وحي ٌّ
تعاىل ،وأنّه ٌ
املسترشقني ،فإذا ما رجعنا إىل املسترشق جولدزهري وكغريه من املسترشقني ،الذين
بي باللّه تعاىل ،ويُرجعون القرآن إىل مصادر داخل ّية وخارج ّية،
يرفضون ارتباط ال ّن ّ
حيث يرى جولدزهري :أ ّن القرآن عبارة عن معارف دين ّي ٍة استقاها مح ّمد بسبب
اتّصاله بالعنارص اليهوديّة واملسيح ّية ،وغريها ،وتأث ّر بهذه األفكار تأث ّ ًرا وصل إىل
أعامق نفسه فصارت عقيد ًة انطوى عليها قلبه ،كام صار يعترب هذه التّعاليم وح ًيا
إله ًّيا ،فأصبح –بإخالص -عىل يق ٍني بأنّه أدا ٌة لهذا الوحي[[[.
أو نظريّة ال ّنبوغ التي يتب ّناها املسترشق األملاين ثيودور نولدكه ،حيث يقول :إ ّن
طويل يف وحدته ما تسلّمه من الغرباء ،وجعله يتفاعل وتفكريه ،ث ّم
مح ّمدا حمل ً
أعاد صياغته بحسب فكره ،حتّى أجربه أخ ًريا الصوت ال ّداخيل الحازم عىل أن يربز
لبني قومه[[[.
فهنا نالحظ توافق بني ما جاءت به موسوعة ليدن القرآن ّية وال ّرؤية االسترشاق ّية،
بي وليس وح ًيا إله ًّيا.
من جهة أ ّن القرآن صناعة ال ّن ّ
ولكن القرآن نفسه يخالف هذه ال ّرؤية ،ويؤكّد وحيانيّته ،وذلك يف كثريٍ من
آياته نذكر منها:
[[[ .دائرة املعارف قرآن ،ج ،3ص.373
[[[ .جولدزهري :العقيدة والرشيعة يف اإلسالم ،ص.6
[[[ .ثيودور نولدكه :تاريخ القرآن ،ترجمة :جورج تامر ،ط ،1بريوت ،مؤسسة كونراد ــ أدناور2004 ،م ،ص.4
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ْ

َّ

َ ْ ٌ ُ َ
ْ ُ
َ
وح( سورة النجم،
•قال تعاىلَ  :و َما يَن ِط ُق ع ِن ال َه َوى إِن ه َو إِال وح ي
اآليتان)4-3
َ

َ

ْ

َ

•قال تعاىل :ذل َِك م ِْن أ َنباء ال َغيْ ِب نُوحِيهِ إِلْ َك( سورة آل عمران ،اآلية)44

َ
َّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ
وح َوانلَّب ّي َ
ٍ
ني مِن َب ْع ِده ِ َوأ ْو َحيْ َنا
•قال تعاىل  :إِنا أوحينا إِلك كما أوحينا إِل ن
ِِ
َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُّ َ َ ُ َُ
اط وعِيس وأيوب ويونس
إِل إِبراهِيم ِإَوسماعِيل ِإَوسحاق ويعقوب واألسب ِ
َ َ ُ َ َ ُ ََْ َ َ ََْ َ ُ َ
ود َز ُب ً
ورا( سورة النساء ،اآلية)163
وهارون وسليمان وآتينا داو
َ ُ َ َ َّ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ُ
َ
•قال تعاىل :وأ ِ
وح إِل هذا القر
آن ألنذ َِركم بِهِ َو َمن بَل َغ( سورة األنعام،

اآلية)19

َ َّ ُ َ ْ ْ
َ
َّ ْ َ ُ ِ َ َ َ
وح إِلْك مِن َّر ّبِك ال إ ِ َل إِال ه َو َوأع ِرض َع ِن
اتبِع ما أ

•قال تعاىل:
ُْ ْ
شك َِني( سورة األنعام ،اآلية)106
الم ِ

َ ْ َ َ َْْ ُ َ َْ َ َ ُ َ َ َُْ َ َ َ َ
نت َوال
ب نوحِيها إِلك ما كنت تعلمها أ
•قال تعاىل :ت ِلك مِن أنباء الغي ِ
ْ
ْ
َ
َُْ َ
ك مِن َقبْل َه َذا فَ ْ
اص ِ ْب إ ِ َّن ال َعاق َِبة ل ِل ُم َّت ِق َني( سورة هود ،اآلية)49
قوم
ِ
َ
َْ
َ َ َ َ ُْ َ
َ ْ ُ َ ُ ُّ َ َ ْ َ
ك أَ ْ
ح َس َن الق َص ِص ب ِ َما أ ْو َحيْ َنا إِلْك هذا الق ْرآن
•قال تعاىل :نن نقص علي
ْ
َ َ
ِإَون ُك َ
نت مِن قبْلِهِ ل ِم َن ال َغافِل َِني( سورة يوسف ،اآلية)3

فكل هذه اآليات وغريها تؤكّد عىل وحيان ّية القرآن الكريم ،ولك ّن موسوعة
ّ
ليدن القرآن ّية تركت هذه اآليات.
راب ًعا :ال ّتأكيد عىل نظريّة ال ّتناص بني القرآن والكتاب املقدّ س
والبحث يف هذا املطلب يدخل ضمن التح ّيز يف توظيف املعلومة ،بسبب
تطابق بعض ما جاء به القرآن مع الكتاب املق ّدس من جهة ،ومن جهة أخرى
يدخل ضمن التّحيّز للرؤية االسترشاقيّة والحداثويّة التي نادت بوجود التّناص بني
السابقة له ،وبالتّايل هو صناع ٌة برشيّ ٌة.
القرآن والكتب ّ
واملراد بالتّناص :إ ّن (التّناص) و(البني ال ّنص ّية) و(التّعالق ال ّن ّص) مفاهي ٌم يُراد
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بها يف التأويل الحدايث أ ّن ال ّن ّص ليس بني ًة مغلق ًة ومنكفئ ًة عىل نفسها ،ولك ّنها
ٍ
نصوص سابق ٍة ،وآثار مبدعني آخرين ،تسهم
تحمل -أراد منشئها أم مل يرد -بصامت
يف تشكيلها وتعميق رمزيّتها[[[.
ٍ
ٍ
نص -خالص ٌة
جديد من
نص
ُ
أو هو
أي ّتشكيل ٍّ
نصوص سابق ٍة ،وأ ّن ال ّن ّص ّ
ٍ
موذجي أن
يبق منها إالّ األثر ،وال ميكن ّإل للقارئ ال ّن
لنصوص متاهت فيام بينها فلم َ
ّ
ٍ
نصوص بطرقٍ مختلف ٍة يتفاعل بواسطتها
يكتشف األصل ،فهو ال ّدخول يف عالق ٍة مع
ال ّن ّص مع املايض والحارض واملستقبل ،وتفاعله مع الق ّراء وال ّنصوص األخرى[[[.
وعند ال ّرجوع إىل موسوعة ليدن القرآن ّية نجد الكثري من املداخل التي تناولتها
السابقة.
تؤكّد عىل وجود التّناص والتّعالق ال ّن ّص بني القرآن الكريم والكتب ّ
وميكن ذكر مجموع ٍة من املوارد التي استُ ِّدل بها عىل وجود التّناص بني القرآن
السابقة وبالخصوص الكتاب املق ّدس:
والكتب ّ
ٍ
مشرتكات كثري ًة بني الرؤية القرآن ّية إلبراهيم من جهة
 1.التّأكيد عىل أ ّن هناك
ورؤية الكتاب املق ّدس إلبراهيم ،وكذلك املتون التّفسرييّة لليهود من جهة
أخرى[[[.
2.2التّأكيد عىل أ ّن إسحاق هو الذبيح من ولد إبراهيم ،وأ ّن هذه الرؤية تتالءم
مع ما جاء به الكتاب املق ّدس[[[.
3.3ذكروا أ ّن بعض ال ّروايات اإلسالم ّية غري ال ّرسم ّية وتب ًعا لروايات الكتاب املق ّدس
النبي[[[.
النبي أرسله الله بعد موت حزقيال ّ
ذكرت أ ّن إلياس ّ
[[[ .انظر :قطب ،الريسوين :النص القرآين من تهافت القراء إىل أفق التدبري ،ال ط ،املغرب ،منشورات وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية ،ص.267
[[[ .ع ّزام ،محمد :النقد والداللة نحو تحليل سيميايئ لألدب ،ال ط ،منشورات وزارة الثقافة1996 ،م ،ص.148
[[[ .دائرة املعارف قرآن ،م.س ،ج ،1ص.108
[[[ .م.ن ،ج ،1ص.110-109
[[[ .م.ن ،ج ،1ص.351
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النبي والرسول نجد الكالم التايل :إ ّن القرآن يعطي مقا ًما
4.4ويف باب التّفريق بني ّ
[[[
النبي وهو كام جاء يف الكتاب املق ّدس .
أعىل للرسول من ّ
 5.عند الحديث عن احرتام القرآن الكريم للكتب السابقة أشارت موسوعة ليدن
القرآنية إىل أ ّن هذا املعنى قد جاء يف العهد الجديد (اإلنجيل) ،وإ ّن بولس كان
بكل ما هو موجود يف التوراة وكذلك كتب األنبياء السابقة[[[.
يؤمن ّ
6.6يف الحديث عن قصص األنبياء يف القرآن تؤكّد موسوعة ليدن القرآن ّية عىل
أ ّن أكرث هذه القصص استفيدت من الكتاب املق ّدس ،بعضها جاءت بشكلٍ
ٍ
رص ،وبعضها اآلخر بشكلٍ مط ّو ٍل[[[.
مضغوط ومخت ٍ
7.7يف الحديث عن أيوب ذكرت موسوعة ليدن القرآنية :إ ّن أيوب أحد
السنن اليهوديّة واملسيح ّية واإلسالم ّية[[[.
األنبياء ،ويشرتك بهذا االعتقاد ّ
8.8يف املدخل الذي جاء تحت عنوان (بني إرسائيل) فقد ذكروا أ ّن تسمية القرآن
ليعقوب بـ (إرسائيل) وأبناءه بـ (بني إرسائيل) تناولوا البحث هناك عن إطالق
هذه التّسمية عىل بني إرسائيل يف العهد الجديد ،وكذلك يف العهد القديم،
وهكذا جاء يف سفر التثنية[[[.
9.9ذكروا أ ّن بنيامني أخو يوسف وابن يعقوب ورحيل هكذا جاء تعريفه يف
الكتاب املق ّدس[[[.
1010وذكروا أ ّن حزقيال أحد األنبياء الذين جاء ذكرهم يف الكتاب املق ّدس كام جاء
يف ال ّروايات اإلسالم ّية ،ومل يرد ذكره يف القرآن[[[.
[[[ .دائرة املعارف قرآن ،م.س ،ج ،1ص.392
[[[ .م.ن ،ج ،1ص.401
[[[ .م.ن ،ج ،1ص.405-404
[[[ .م.ن ،ج ،1ص.468
[[[ .م.ن ،ج ،1ص.559-558
[[[ .م.ن ،ج ،1ص.563
[[[ .م.ن ،ج ،2ص.488
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وقد اخرتنا هذه ال ّنامذج العرشة التي يالحظ فيها تأكيد موسوعة ليدن القرآنيّة
عىل رؤية الكتاب املق ّدس يف املسائل التي ذكرناها ،والسؤال هنا :ملاذا هذا اإلرصار
عىل إقحام غري ال ّرؤية القرآن ّية؟! وبالخصوص ال ّرؤية اليهوديّة والنرصان ّية؟!!
وبغض ال ّنظر عن موقفهم منها من جهة
فاملفروض هو بيان ال ّرؤية القرآن ّية
ّ
القبول أو ال ّرفض ،إلّ أنّنا نالحظ اإلقحام غري امل ّربر ملا جاء به الكتاب املق ّدس ،وهذا
اللحق منهام -وهو القرآن-
األسلوب يزرع عند القارئ من حيث ال يشعر أ ّن ّ
بالسابق (الكتاب املق ّدس) ،وهذا أحد أساليب التح ّيز املعر ّيف الذي سارت
متأث ّ ٌر ّ
عليه موسوعة ليدن القرآن ّية.
خامسا :ال ّتح ّيز للرؤية اليهوديّة واملسيح ّية
ً
عند مراجعة موسوعة ليدن القرآن ّية نجدها كث ًريا ما تقحم فيها ال ّنظرة اليهوديّة
أو املسيح ّية وبشكلٍ رصي ٍح يف كثريٍ من املداخل البحث ّية ،ويف بعض األحيان يُقام
الدليل عىل أرجحيّة ال ّرؤية اليهوديّة عىل ال ّرؤية القرآنيّة من خالل االستشهاد
ببعض األدلّة .ونذكر هنا بعض األمثلة.
بي عيىس عىل أنّه :مرش ٌد وصاحب
ت ُع ِّرف موسوعة ليدن القرآن ّية ال ّن ّ
كر ٍ
امات يهودي عاش يف القرن األ ّول امليالدي ،وهو عند املسيحيني ابن الله ،ث ّم بعد
ذلك يقولون هو يف القرآن من األنبياء[[[.
مرسل من قبل الله ،ومن أنبياء أويل
نبي ٌ
فالرؤية القرآن ّية لعيىس أنّه ٌّ
العزم ،وليس مرش ًدا يهوديًّا.
ومثله ما تذهب إليه موسوعة ليدن القرآنيّة إىل أ ّن رؤية القرآن يف مسألة موت
عيىس ليست قطع ّي ًة وليست واضح ًة[[[.
ويسوقون يف هذا املجال شواهد وأدلّة ع ّدة ،يحاولون من خاللها تضعيف
[[[ .دائرة املعارف قرآن ،م.س ،ج ،4ص.179
[[[ .م.ن ،ج ،4ص.193
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القصة املرويّة
القول بنجاة عيىس من الصلب ،ويحاولون من خاللها إثبات ص ّحة ّ
يف الكتاب املق ّدس بأ ّن عيىس قد ُصلب[[[.
ولكن الرؤية القرآن ّية لعيىس قطع ّية وواضحة ،حيث إ ّن الله تعاىل أخربنا
ِيح ع َ
بأنّه مل ميت بل رفعه إليه ،قال تعاىلَ  :وقَ ْولِه ْم إنَّا َق َتلْ َنا ال ْ َمس َ
ِيس ابْ َن َم ْر َي َم
ِ ِ

َ ُ َ َّ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ ُ ّ َ َ ُ ْ َّ َّ َ ْ َ ُ
َ َ ّ
ِين اخ َتلفوا فِيهِ ل ِف ش ٍك
كن شب ِه لهم ِإَون ال
رسول اللِ وما قتلوه وما صلبوه ول ِ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ْ ْ َّ ّ َ َ َّ
ينا * بَل َرف َع ُه َّ
الل إلْه َوك َن َّ
الظ ّن َو َما ق َتلوهُ يَق ً
مِنْ ُه َما ل َ ُه ْ
اع
ب
ت
ا
ل
إ
م
ِل
ع
ِن
م
ه
ب
م
الل
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
يزا َحك ً
َعز ً
ِيما( سورة النساء ،اآليتان)158-157
ِ

النبي داوود بأنّه ملك بني
ويف موضعٍ آخر ع ّرفت موسوعة ليدن القرآن ّية ّ
إرسائيل ،ومل ِ
بي داوود باعتباره َ
ملك بني إرسائيل كإشار ٍة عابر ٍة ،بل أ ّول
يأت ذكر ال ّن ّ
بالنبي داوود كانت عبارة
الخاص
النبي داوود يف املدخل
ّ
ّ
جمل ٍة ذكرت عن ّ
عن تعريفه :بأنّه ملك بني إرسائيل[[[.
عبت عن سليامن :بأنّه ابن داوود امللك ،والذي ورث امللوكيّة عن أبيه[[[.
كام ّ

للنبي
وهذا تحيّ ٌز
ٌ
واضح للرؤية اليهوديّة دون القرآنيّة؛ أل ّن الرؤية القرآنيّة ّ
داوود وسليامن أنّهام نب ّيان مرسالن من الله تعاىل وليسا ملكني.
النبي داوود والنبي سليامن بأنّهام
وقد يُقال هنا :إنّ ا ّ
عبت املوسوعة عن ّ
ملكان مراعا ًة للمخاطبني الذين تخاطبهم املوسوعة ،وأكرثهم من املسيحيني
مختص ٌة بالقرآن ،فالكتابة عن داوود
واليهود .نقول :إ ّن املفروض أ ّن هذه املوسوعة
ّ
أو سليامن ليس بشكلٍ عام ،بل مبا حملت ال ّرؤية القرآنيّة لهذين ال ّنبيني .فيجب
االهتامم بالرؤية القرآنية دون غريها.
وجاء يف تعريف زكريا التايل :والد يحيى املعمدان يف الكتاب املق ّدس والقرآن[[[.
[[[ .دائرة املعارف قرآن ،م.س ،ج ،4ص.194-190
[[[ .دائرة املعارف قرآن ،م.ن ،ج ،3ص.9
[[[ .م.ن ،ج ،3ص.368
[[[ .م.ن ،ج ،3ص.255
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النبي زكريا ،وهو
وهذا إقحا ٌم
ٌ
واضح للكتاب املق ّدس يف تعريف شخص ّية ّ
دليل عىل التح ّيز يف بيان األفكار وبيان املنظومة املعرف ّية التي تنتمي إليها موسوعة
ٌ
بي كام يف القرآن والثّقافة اإلسالم ّية،
ليدن القرآن ّية ،فزكريا وإن كان وال ًدا ليحيى ال ّن ّ
مصطلح ليس له عالقة بالثّقافة اإلسالميّة ،حيث يُنسب إليه مسألة
ّإل أ ّن املعمدان
ٌ
طقس من الطقوس املسيح ّية
السائدة يف الثّقافة املسيح ّية .والتّعميد
التّعميد ّ
ٌ
يقومون مبسح رأس األطفال باملاء من قبل كاهن الكنيسة ،ويعتقدون أ ّن أ ّول
بي يحيى عندما ع ّمد املسيح ،وهو صغري ،لهذا يس ّمونه
من قام بهذا العمل ال ّن ّ
باملعمدان ،واسمه عندهم يوحنا[[[.
قصة داوود
واملثال اآلخر الذي نستطيع أن نق ّدمه يف هذا املجال هو اإلشارة إىل ّ
مع زوجة أوريا ،فقد جاء الكالم عىل نحو أ ّن القرآن مل يرش إىل هذه الحادثة مطلقًا،
وهو عىل خالف ما جاء يف التوراة ،كام مل يتط ّرق القرآن إىل ذكر آبشالوم أو أي ٍ
أحد
من أبناء داوود ماخال سليامن[[[.
واملتأ ّمل يجد أ ّن هذا املقطع يحاول أن يق ِّدم الرؤية اليهوديّة لداوود ،وإنّه
ارتكب املعصية مع زوجة أوريا ،بعد أن أرسله للحرب ،وبعبارة أخرى يس ّوق هذه
الحادثة وكأنّها من املسلّامت التي يجب أن تذكر ولك ّن القرآن أغفلها!.
للقصة املزعومة بني داوود
وقد حاولت موسوعة ليدن القرآن ّية أن تستشهد ّ
لنص
وأوريا ببعض تفاسري املسلمني كام نقلوا ذلك عن الطربي[[[ .وهو
ٌ
مخالف ّ
القرآن؛ أل ّن األنبياء مط ّهرون من الرذيلة واملعصية ،وهذا من اإلرسائيليات.
ست
نبي الله إبراهيم ،املتك ّون من ّ
ويف موضع آخر يف املدخل الذي يتكلّم عن ّ
صفحات ،ورد ذكر اليهود واليهوديّة سبعة عرش م ّرة ،وذُكر الكتاب املق ّدس تسع
يقل عن اثنتي عرشة فكر ًة
م ّرات ،والعهد الجديد م ّرة واحدة ،ذُكر من خاللها ما ال ّ
[[[ .إنجيل مرقص.4 :1 ،
[[[ .دائرة املعارف قرآن ،م.س ،ج ،3ص.10
[[[ .م.ن ،ج ،3ص.10
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تخص ال ّرؤية اليهوديّة حول إبراهيم.
من األفكار واآلراء التي ّ

مؤسس اليهوديّة من وجهة
ً
فمثل عند الكالم عن إبراهيم الخليل ذُكر بأنّه ّ
نظر اليهود ،وإ ّن املسيحيّة مرتبط ٌة ومتف ّرع ٌة عن اليهوديّة ،وهم كذلك يعتقدون
بأ ّن مرشوعيّة دينهم من إبراهيم ،ث ّم بعد ذلك ينتقل الكالم إىل أ ّن إبراهيم
مسيحي ،بل كان حنيف مسلم[[[.
بيهودي وال
يف الرؤية القرآنيّة ليس
ٍّ
ّ

وهذا اإلقحام للرؤية اليهوديّة واملسيح ّية إلبراهيم نوع من أنواع التح ّيز
املعر ّيف ،ففي حني أ ّن املفروض أن يركّز الكالم عىل ال ّرؤية القرآن ّية إلبراهيم
دون غريها ،والكالم عن الرؤى األخرى إلبراهيم يجب االبتعاد عنها ،ولو من باب
االستطراد؛ أل ّن املفروض أ ّن البحث ليس بحثًا ُمقارنًا تذكر فيه ال ّرؤى املختلفة ،بل
منصب باألساس عىل بيان ال ّرؤية القرآن ّية.
البحث
ٌّ
واألدهى من ذلك هو ألّ تُق ّدم ال ّرؤية القرآن ّية يف تسلسل البحث ،بل تذكر
ال ّرؤية اليهوديّة واملسيح ّية ث ّم يؤىت بالرؤية القرآن ّية عىل أ ّن إبراهيم مل يكن يهوديًّا
منصب حول الرؤية اليهوديّة
مسلم ،وكأ ّن الكالم
وال مسيح ًّيا ،بل كان حنيفًا
ً
ٌّ
واملسيح ّية إلبراهيم ،وأ ّما ال ّنظرة القرآن ّية إلبراهيم فإ ّن ذكرها جاء من باب
االستطراد؛ لذا جاء ذكرها متأخ ًرا يف سياق البحث ،وهذا التّسلسل له تأث ٌري كب ٌري
عىل املتلقّي.
ويف بعض األحيان يُذكر ما جاء بالكتاب املق ّدس كدليلٍ وقو ٍل فصلٍ يف ترجيح
فمثل عند الكالم عن ذي الكفل ذكرت موسوعة
ما وقع الخالف فيه عند املسلمنيً ،
املفسين املسلمني يف ذي الكفل :هل هو
ليدن القرآن ّية :أ ّن الخالف قد وقع بني ّ
من األنبياء ،أم هو عبد صالح؟ ثم يأيت الخرب عىل أ ّن ذي الكفل مل يرد ذكره يف
املفسين املسلمني[[[.
جواب ٌّ
الكتاب املق ّدس! وكأنّه
وحل لل ّنزاع الحاصل بني ّ
ٌ
أسلوب من أساليب تسويق ال ّرؤية التي يحملها الكتاب املق ّدس عىل
وهذا
ٌ
نعب عنه بالتح ّيز املعر ّيف.
حساب ال ّرؤية القرآن ّية ،وهو ما ِّ
[[[ .دائرة املعارف قرآن ،م.س ،ج ،1ص.110
[[[ .م.ن ،ج ،3ص.92
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سادسا :ال ّتح ّيز يف استعامل املصطلح
ً

عبت موسوعة ليدن القرآن ّية عن بعض القصص القرآ ّين باألسطورة ،وهذا التّعبري
ّ
يعب عنها بالقصص
يدخل ضمن التّح ّيز املعر ّيف يف املصطلح ،فبينام التّعبري القرآ ّين ّ
يأيت تعبريهم عنها بأنّها أسطورةٌ ،وقد جاء أحد املداخل يف هذه املوسوعة تحت
عنوان (األسطورة) .وقد كتبوا لهذا املدخل حوايل عرشين صفحة ،وهو ما يكشف
عن نو ٍع من االهتامم بهذا املدخل ،وهو ما يضع أكرث من سؤال وتع ّجب.
حيث ذكرت موسوعة ليدن القرآن ّية الكثري من القصص القرآن ّية عىل أنّها
قصة آدم وخروجه من الج ّنة وبداية نشأة الخليقة،
مجموع ٌة من األساطري ،كام يف ّ
وداوود وسليامن وملكهام األسطوري ،وخروج موىس مع قومه وهروبه من فرعون،
كل هذه
وقصة تحطيم إبراهيم لألصنامّ ،
وقصة يوسف مع زوجة العزيزّ ،
ّ
[[[
املوضوعات جاءت ضمن مدخل األسطورة يف القرآن .
والسبب الذي دعاهم إىل هذا االعتقاد ،هو نظرتهم املاديّة لل ّنص القرآين ،من
جهة أ ّن القرآن ابن ثقافة العرص الذي نشأ فيه ،فال ب ّد من سلب القداسة عنه،
والقول بأنسنته ،وهي مجموعة األفكار التي نادت بها مدرسة الحداثة.
يقول الدكتور نرص حامد أبو زيد ،وهو من ر ّواد الحداثويني يف البالد اإلسالميّة،
للنص ومبلّغه-
وهو أحد الكتّاب يف هذه املوسوعة :لقد كان مح ّمد -املستقبل األ ّول ّ
جز ًءا من الواقع واملجتمع ،كان ابن املجتمع ونتاجه[[[.
وهذا هو شعار الحداثويّة يف قراءة ال ّنصوص ال ّدينيّة ،وهو يعني فصل القرآن
عن مصدره اإللهي ،بل إ ّن االتّصال بعا ٍمل آخر غري عاملنا إنّ ا هو مج ّرد خراف ٍة
وأسطور ٍة ،ولهذا فهم يرون أ ّن األساس الثّقا ّيف لظاهرة الوحي ناب ٌع من اعتقاد العرب
بإمكان ّية االتّصال بالعامل اآلخر ،كاالت ّصال بني البرش والجن ،ويت ّم هذا االت ّصال من
خالل ظاهريت الشّ عر والكهانة[[[.
[[[ .انظر :دائرة املعارف قرآن ،م.س ،ج ،1ص.254-253
[[[ .أبو زيد ،نرص حامد :مفهوم النص دراسة يف علوم القرآن ،ال ط ،مرص ،الهيئة املرصية للكتاب1990 ،م ،ص.67
[[[ .انظر :م.ن ،ص.34-33
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ويستدلّون بهذا عىل أ ّن ظاهرة الوحي -القرآن -مل تكن مفارق ًة للواقع ،أو
متثّل وث ًبا عليه وتجاوزًا لقوانينه ،بل كانت جز ًءا من مفاهيم الثّقافة ،ونابع ًة من
مواضعاتها وتص ّوراتها .وإ ّن العر ّيب الذي يدرك أ ّن الج ّني يخاطب الشّ اعر ويلهمه
شعره ،ويدرك أ ّن الع ّراف والكاهن يستم ّدان ال ّنبوءة من الج ّن ،ال يستحيل عليه أن
يص ّدق ٍ
بكالم عىل برش.
مبلك ينزل ٍ
يعبوا باألسطورة عن بعض القصص القرآين ،ولك ّن
وهذا ما دعاهم إىل أن ّ
لكل زمانٍ ومكانٍ ،
نص ُمع ِج ٌز ،وليس مرتبطًا بالبيئة التي نزل بها ،بل عا ٌّم ّ
القرآن ٌّ
ولك ّن تفسريه وفهمه يخضع للزمان واملكان دون ال ّن ّص األصيل.
وهنا يبدو واض ًحا االنحياز نحو ال ّرؤية الحداثويّة للقرآن الكريم؛ أل ّن هناك
إلهي ُمع ِج ٌز ال يأتيه الباطل
نظرتني للنص القرآين :األوىل :ترى أ ّن ال ّن ّص القرآ ّين ٌّ
نص ٌّ
لكل زمانٍ ومكانٍ .
صالح ّ
من بني يديه وال من خلفه ٌ
برشي
نص
إلهي ،بل تنظر إليه عىل أنّه ٌّ
والثّانية :تنظر للقرآن ال عىل أنّه ٌّ
ٌّ
نص ٌّ
مرتب ٌط بال ّزمان واملكان الذي نزل فيه.
وقد ات ّخذ القامئون عىل موسوعة ليدن القرآن ّية ال ّرؤية الثانية لل ّن ّص القرآ ّين،
وهذا ما انعكس عىل محتويات الكثري من املداخل القرآن ّية ،ومن ضمنها املداخل
التي تناولت األنبياء وقصصهم ،ونعتها عىل أنّها مج ّرد أساطري ،وأ ّن القرآن قد
السابقة له كالتّوراة واإلنجيل ،والواقع أ ّن هذه املقوالت متحيّز ٌة
اقتبس من الكتب ّ
التجريبي يفرض
جريبي ،واملنهج
للواقع الثّقا ّيف الغر ّيب ،الذي سيطر عليه املنهج التّ
ّ
ّ
للحس والتّجربة
كل األشياء تفس ًريا ماديًّا ،فام ال يكون خاض ًعا
رسوا ّ
ّ
عليهم أن يُف ّ
يجب نفيه وعدم االعرتاف به إن مل ميكن تأويله وفق مناهج الفلسفة الوضع ّية
كل يش ٍء يتجاوز املاديات
رصحون بهذا األمر ،يقول مح ّمد أركون :إ ّن ّ
املاديّة .وهم يُ ّ
يُعترب ميتافيزيق ًّيا ال معنى لها ،وهذه هي العقالن ّية الوضع ّية التي ال تعرتف ّإل
باملاديات[[[.
[[[ .أركون ،محمد :القرآن من التفسري املوروث إىل تحليل الخطاب الديني ،ط ،2بريوت ،دار الطليعة2005 ،م ،هامش صفحة.172
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منهجي ،ولست
وضعي
وضعي ،وأقصد
أ ّما حسن حنفي فيقول :أنا مف ّك ٌر
ٌّ
ٌّ
ٌّ
الحس واملادة والتّحليل أضعه بني
كل ما يخرج عن نطاق
وضع ًّيا مذهب ًّيا .إ ّن ّ
ّ
قوسني ،لذلك أنتسب كث ًريا إىل الظاهريات (الفينومينولوجيا)  ....والوحي بال ّنسبة
اض يف البحث العلمي ،والتّحقّق
يل فإنّني آخذه عىل سبيل االفرتاض ،فالوحي افرت ٌ
من صدقه ،أي التّحقّق تجريبيًّا وليس صوريًّا[[[.
الخامتة
1.1إ ّن موسوعة ليدن القرآنيّة وإن كانت ت ّدعي املوضوعيّة خالفًا لغريها يف ما
كُتب عن القرآن الكريم ّإل أنّها اشتملت عىل الكثري األخطاء من جهة وقوع
القامئني عليها يف التح ّيز املعر ّيف ،فهم يق ِّدمون رؤي ًة معرف ّي ًة ال تنفصل عن
واقعهم الثّقا ّيف والبيئة املعرف ّية التي ينتمون إليها يف فهم القرآن.
2.2التح ّيز املعريف يف موسوعة ليدن القرآن ّية عىل أشكا ٍل ع ّدة :منها ماهو عىل
مستوى االصطالح ،ومنها يف املنهج ،ويف توظيف املعلومات.
الخاصة يف الحديث عن األنبياء تق ّدم موسوعة ليدن القرآنيّة
3.3يف املداخل
ّ
الرؤية اليهوديّة واملسيح ّية عىل الرؤية القرآن ّية ،وهذا يدخل ضمن التح ّيز
املعر ّيف.
4.4التح ّيز للرؤية االسترشاق ّية والحداثويّة يف كتابة املداخل واملوضوعات
الخاصة باألنبياء.
وخاصة يف املداخل
القرآن ّية ،ظاهر ٌة واضح ٌة
ّ
ّ
5.5التح ّيز يف استعامل املصطلح كإطالق لقب امللك عىل بعض األنبياء متاش ًيا
بي داوود وسليامن عليهام السالم ،أو
مع الثّقافة غري اإلسالميّة كام يف ال ّن ّ
النبي عيىس ،بينام القرآن يسميهم
كإطالق لقب املرشد ال ّروحي عىل ّ
أنبياء.
[[[ .حسن حنفي ومجموعة مؤلفني :اإلسالم والحداثة ،ال ط ،بريوت ،دار الساقي1990 ،م ،ص.219
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1.1القرآن الكريم
2.2أبو زيد ،نرص حامد ،مفهوم النص دراسة يف علوم القرآن ،الهيئة املرصية للكتاب،
1990م.
3.3أركون ،محمد ،القرآن من التفسري املوروث إىل تحليل الخطاب الديني ،دار الطليعة،
بريوت ،ط2005 ،2م.
4.4املسريي ،عبد الوهاب ،إشكالية التح ّيز رؤية معرفية ودعوة لالجتهاد ،املعهد العاملي
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احلضارة والعمران يف موسوعة القرآن..
ّ
ّ
ونقدية
حتليلية
مقاربة
د .زيك امليالد

[[[

املقدّ مة
وظل
حقل دراس ًّيا واس ًعا يف منظومة املعارف االسترشاق ّيةّ ،
مثَّل القرآن الكريم ً
هذا الحقل محافظًا عىل دينام ّيته وتراكمه بحثًا وتحقيقًا وتنقي ًبا وتصنيفًا وترجم ًة،
ٍ
مجتمعات
عاب ًرا بني أزمن ٍة طويل ٍة يف أوروبا ،متعاق ًبا بني أجيا ٍل متتالي ٍة ،ممت ًّدا بني
مختلف ٍة ،مس ّج ًل أث ًرا بارزًا يف املدارس االسترشاقيّة املتع ّددة بحسب بلدانها :األملانيّة
والفرنس ّية واإلنجليزيّة واإليطال ّية والهولنديّة واإلسبان ّية وغريها .وقد ارتبط هذا
الحقل من ناحية األشخاص بأسامء المع ٍة وكبري ٍة ،ظلّت حارض ًة ومؤث ّر ًة يف ساحة
املسترشقني املشتغلني بهذا الحقل ،يربز من هؤالء ويتق ّدم األملانيون الثالثة:
األ ّول :جوستاف فلوجل (1870-1802م) الذي ص ّنف أ ّول معجم لفهرسة ألفاظ
القرآن الكريم ،صدر سنة 1842م ،بعنوان( :نجوم الفرقان يف أطراف القرآن) ،وقد
خصه الدكتور عبدالرحمن بدوي (2002-1917م) يف موسوعته بالثّناء والتّبجيل،
ّ
قائل« :وقد أسدى فلوجل بهذا
واسم الكتاب بال ّدقّة واالستيعاب ،ماد ًحا صاحبه ً
ً
[[[
جل للجميع من الباحثني وعامة الناس» .
الفهرس للقرآن خدم ًة ّ
الثّاين :الدكتور تيودور نولدكه (1930-1836م) الذي اشتهر بكتابه عن تاريخ
القرآن الكريم ،مق ّد ًما رسالة للدكتوراه يف هذا املوضوع ،ناقشها سنة 1856م بعنوان:
الشف األوىل يف جامعة جوتنجن،
(أصل وتركيب سور القرآن) ،نال عليها مرتبة ّ
اإلسالمي واإلسالم َّيات املعارصة ،ورئيس تحرير مجلَّة الكلمة ،اململكة العربية السعودية.
[[[ .كاتب وباحث يف الفكر
ّ
[[[ -بدوي ،عبدالرحمن :موسوعة املسترشقني ،ط ،4بريوت ،املؤسسة العربية للدراسات والنرش2003 ،م ،ص.412

وط ّورها الحقًا ونرشها يف كتاب سنة 1860م بعنوان( :تاريخ النص القرآين) ،مس ّج ًل
به أث ًرا بات يؤ ّرخ له يف تاريخ تط ّور ال ّدراسات التّاريخ ّية للقرآن يف الفكر األورويب،
خاص ٍة.
ويف ساحة املسترشقني بصور ٍة ّ
الثّالث :رودي بارت (1983-1901م) الذي عرف برتجمته األملان ّية الكاملة
للقرآن الكريم ،صدرت هذه الرتجمة يف مجلّد وعلّق عليها يف مجلد ثانٍ  ،ظهرت
خالل الفرتة ما بني (1966-1963م) ،جاءت حسب قول بارت« :مثرة اشتغال عميق
بال ّن ّص القرآ ّين استم ّرت سنوات طويلة»[[[ ،قاص ًدا منها املساعدة عىل فهم القرآن
فهم تاريخ ًّيا.
ً
ويربز من هؤالء األشخاص كذلك ،املسترشق املجري أجناتس جولدتسهري
(1921-1850م) صاحب كتاب (مذاهب التفسري اإلسالمي) الصادر سنة 1920م،
الكتاب الذي ع ّده مؤلّفه بأنّه فلذة كبده ،وميّزه املرتجم املرصي عبدالحليم النجار
قائل يف
(ت 1383هـ1964 /م) يف ترجمته العربية للكتاب الصادرة سنة 1955مً ،
عمل مبتك ٌر من حيث املنهج وأسلوب
املقدمة« :وكتاب مذاهب التفسري اإلسالمي ٌ
البحث ،طريف يف عرض مناحي ال ّدراسات القرآن ّية»[[[.
وختم املسترشق األملاين يوهان فوك (1974-1894م) الحديث عن جولدتسهري
عظيم
كاشفًا عن أثره وتأثريه ً
قائل« :لقد مارس عىل درب ال ّدراسات اإلسالمية تأث ًريا ً
[[[
أي معارص له ،كام رسم مسار وتط ّور البحث العلمي بصورة حاسمة» .
أكرث ّ
مم أث ّر ُّ
يُضاف إىل هؤالء األشخاص األسرتايل آرثر جفري (1959-1892م) ،والفرنيس ريجيس
بالشري (1973-1900م) ،إىل جانب آخرين كذلك.
[[[ -بارت ،رودي :الدراسات العربية واإلسالمية يف الجامعات األملانية ،ترجمة :مصطفى ماهر ،ط ،1القاهرة ،املركز القومي
للرتجمة2011 ،م ،ص.119
[[[ -جولدتسيهر ،أجناتس :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ترجمة :عبدالحليم النجار ،ال ط ،القاهرة ،الهيئة املرصية العامة للكتاب،
2013م ،ص.3
[[[ -فوك ،يوهان :تاريخ حركة االسترشاق الدراسات العربية واإلسالمية يف أوروبا حتى بداية القرن العرشين ،تعريب :عمر
لطفي العامل ،ال ط ،دمشق ،دار قتيبة1996 ،م ،ص.248
440

ّ
ّ
ونقدية
حتليلية
احلضارة والعمران يف موسوعة القرآن ..مقاربة

أ ّو ًل :االسترشاق وتط َّور الدّ راسات القرآن ّية
أسهم هؤالء األعالم وغريهم يف ترسيخ حقل ال ّدراسات القرآنيّة وتدعيمه يف
الجامعات األوروبية ويف منظومة املعارف االسترشاق ّية ،متمثّلني موقع ّية األعالم
األوروبيني الكبار لهذا الحقل وقد أكسبه ج ّدية وتتاب ًعا ،بخالف الوضع لو كان هذا
الحقل بال أعالم كبار من األوروبيني أنفسهم ،فاالرتباط بهذا الحقل يسهم يف تأكيد
االرتباط بهؤالء األشخاص ،كام أ ّن االرتباط بهؤالء األشخاص يسهم كذلك يف تأكيد
االرتباط بهذا الحقل ،وذلك من خالل عالق ٍة تفاعل ّي ٍة تبادل ّي ٍة.
من جانب آخر ،إ ّن ما تركه هؤالء األشخاص من تر ٍ
اكم أسهم كذلك
اث مرت ٍ
حقل بال سند من تراث ،أو يفتقر إىل
يف ترسيخ هذا الحقل وتدعيمه ،فلم يكن ً
تر ٍ
التاث لكانت له وضع ّية
اث مم ّي ٍز من داخله ،ولو كان هذا الحقل بال هذا ّ
أي مجا ٍل من
أدبيّة ومعرفيّة مختلفة ومغايرة ملا هي عليه ،فالحقل املعر ّيف يف ِّ
مجاالت املعرفة عىل أقسامها االجتامع ّية واإلنسان ّية والطبيع ّية ،يزداد ق ّو ًة وتألُّقًا
التاث املتّصل به.
بق ّوة ّ
وقد برزت أهم ّية هذا الحقل وانكشفت يف منظومة املعارف االسترشاق ّية،
متجلّ ًيا ذلك يف تن ُّوع موضوعاته التي غطّت وشملت جميع أو معظم جوانبه
السمة الجا ّدة ومتف ّر ًدا بها ،فقد غطّت هذه
تقريبًا ،وبقي هذا الحقل متميّ ًزا بهذه ّ
املوضوعات وشملت الجوانب التّاريخ ّية والكالم ّية واللّغويّة والبالغ ّية ،وامت ّدت إىل
بالتجمة والتّصنيف والتّبويب والفهرسة ،وبات
جوانب ف ّن ّي ٍة وتطبيق ّي ٍة تعلّقت ّ
اكم ،له أزمنته
جانب من هذه الجوانب ميثّل ً
ّ
كل ٍ
حقل دراس ًّيا واس ًعا وممت ًّدا ومرت ً
وأطواره وتحقيباته من جهة ،وله أعالمه ورجاله ورموزه من جه ٍة ثاني ٍة ،وله تأليفاته
ومص ّنفاته ومصادره من جه ٍة ثالث ٍة.
مثال عىل ذلك وبرهانًا ،فقد استقطب هذا
ويكفي أن نأخذ الجانب التّاريخي ً
حقل دراس ًّيا جا ًّدا ومث ًريا،
الجانب اهتامم املسترشقني وعنايتهم وفضولهم ،ومثَّل لهم ً
امت َّد يف أزمنته وأطواره وتحقيباته من أوائل القرن التاسع عرش إىل املنتصف الثاين
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من القرن العرشين[[[ ،وتج ّدد بعد ذلك وامت َّد عاب ًرا إىل القرن الحادي والعرشين.
اريخي للقرآن بأعالم ورجال يربز منهم :املسترشق
و ُعرف هذا الحقل ال ّدر ّ
ايس التّ ّ
الفرنيس بوتيه (1873-1800م) صاحب كتاب (تاريخ القرآن) ،واملسترشق اإلنجليزي
إدوارد سيل صاحب كتاب (التط ّور التاريخي للقرآن) ،واملسترشق األملاين جوستاف
فايل (1889-1808م) صاحب كتاب (مدخل تاريخي نقدي إىل القرآن) ،وهكذا
املسترشق األملاين تيودور نولدكه صاحب كتاب (تاريخ النص القرآين) ،واملسترشق
األملاين جوتهلفربجشرتيرس (1933-1886م) صاحب كتاب (تاريخ القرآن) ،إىل
جانب آخرين.
مع مطلع القرن الحادي والعرشين تج ّدد االهتامم بهذا الحقل وشهد تط ّو ًرا
ٍ
لسنوات طويل ٍة
التاكامت املعرف ّية املمت ّدة
مهم ،جاء مستفي ًدا من حصيلة ّ
وازها ًرا ًّ
تزيد عىل قرن من الزمان يف املجال األورويب ،ومتأث ّ ًرا بعاملٍ
خارجي
موضوعي
ٍّ
ٍّ
متمث ًّل يف ديناميات الظّواهر اإلسالم ّية بأمناطها املختلفة املعتدلة واملتطّرفة التي
خاصة تلك الظّواهر التي شغلت اهتامم املجتمعات
أثارت انتباه العامل بش ّدةّ ،
متحسس ًة منها ومنفعلة ،مص ّوبة ال ّنظر عىل
الغربية وظلّت محت ّك ًة بها يف داخلها
ّ
ما بات يعرف بالظّاهر اإلسالميّة األوروبيّة.
وتع ُّد (موسوعة القرآن) املنسوبة مكانيًّا إىل مدينة ليدن الهولنديّة أه ّم تط ّو ٍر
معر ٍّيف يف حقل ال ّدراسات القرآن ّية حدث يف العامل الغريب مع بداية األلف ّية الجديدة،
حدث ًا سوف يُؤ ّرخ له يف تاريخ تط ّور هذه ال ّدراسات القرآنية هناك ،فقد مثّلت أ ّول
متخصصة يف املعارف القرآن ّية ،تك ّونت من ستة أجزاء ،شملت
موسوعة من نوعها
ّ
( )694مادة ،صدر الجزء األول سنة 2001م ،واكتملت أجزاؤها سنة 2006م.
بالعودة إىل الوراء فارقت املوسوعة نفسها عن بعض االتّجاهات بداعي
االنفصال ،وقاربت نفسها مع بعض االت ّجاهات األخرى بداعي االتّصال .فارقت
نفسها عن ات ّجاهات املعرفة بالقرآن يف أوروبا القرون الوسطى ،تلك التي تشكّلت
[[[ -انظر :الصغري ،محمد حسني :املسترشقون والدراسات القرآنية ،ط ،1بريوت ،دار املؤرخ العريب(،د .ت) ،ص.21
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عىل خلفيّة ترجامت القرآن وما أثارت من ردو ٍد من املؤلّفني اليهود واملسيحيني؛ إذ
فاعي.
كانوا متح ّيزين إىل اتّجاهني وصفتهام املوسوعة بالجد ّيل وال ّد ّ
وبداعي االتّصال قاربت املوسوعة نفسها مع اتّجاه ال ّدراسات االسترشاق ّية ،الذي
حقل أكادمي ًّيا متم ّي ًزا عىل ح ِّد وصف املوسوعة،
ظهر بعد عرص التنوير ،بوصفه ً
وبهذا اللّحاظ اعتربت املوسوعة أن أكرث ما ورد فيها يبتني عىل العمل الذي بدأ
يف املراكز األكادمييّة التي تص َّدت بال ّدراسة العلميّة للثقافات واألديان غري الغربية.
قدي يف بُعدين :األ ّول ،يتعلّق باملعرفة
يف هذا الكالم ما يدعو إىل ال ّنقاش ال ّن ّ
األكادميي املتم ّيز .والثاين ،يتعلّق
االسترشاق ّية وتصويبها كل ًّيا وإعطائها صفة الحقل
ّ
الصفة األكادمي ّية.
بإعالن املوسوعة انتسابها إىل املعرفة االسترشاق ّية بذريعة ّ
بشأن األمر األ ّول ،إذا كانت املعرفة االسترشاق ّية بعد عرص التنوير قد متايزت عن
نظريتها املعرفة ال ّدين ّية اليهوديّة واملسيح ّية الوسيط ّية -نسبة إىل العصور الوسطى-
إلَّ أ ّن هذه املعرفة االسترشاقيّة بكلّيّتها ال ميكن إعطاؤها صفة األكادمييّة وإضافة
صفة التم ّيز إليها ،مبعنى تق ّيد هذه املعرفة والتزامها مبعايري وضوابط البحث
عصب
الصارم ،فقد ظهر عىل ٍ
قسم كبريٍ منها مالمح التّح ّيز بدل التّج ّرد ،والتّ ّ
العلمي ّ
ّ
بدل اإلنصاف ،والتّعايل بدل التّواضع ،واإلجحاف بدل اإلخالص إىل الحقيقة.
بأي وج ٍه من
وبشأن األمر الثاين ،كان من املثري إعالن املوسوعة انتسابها ِّ
الوجوه إىل املعرفة االسترشاقيّة ،لكونها معرف ًة أحاطت بها إشكاليّات والتباسات،
وانقسمت حولها وتباينت وجهات ال ّنظر ،ومثّلت محطّة ٍ
خالف ونزا ٍع بني العاملني
اإلسالمي والغريب ،وكان من األجدى للموسوعة واألسلم لها إ ّما أن تنأى بنفسها
الصمت تجاه هذه املعرفة ،أو اإلعالن عن تجاوزها
عن هذا األمر ،أو تتَّخذ موقف ّ
الصدامي من جهة،
والقطيعة معها؛ لِام لها من سري ٍة ملتبس ٍة مع التّبشري ال ّديني ّ
ومع االستعامر اإلمربيا ّيل من جه ٍة أخرى ،ومع نزعة التف ّوق الحضاري الغريب من
جه ٍة ثالثة.
من جانب آخر ،أراد القامئون عىل هذه املوسوعة أن ترتقي ملستوى الكتاب
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مرجعي
كتاب
الصفة ومؤكّدين عليها ،قاصدين إنتاج ٍ
املرجعي مش ّددين عىل هذه ّ
ٍّ
ّ
يحتوي -يف نظرهم -عىل أفضل إنجازات القرن يف مجال ال ّدراسات القرآن ّية ،متأ ّملني
من هذا العمل أن يستثري مزي ًدا من الجهد البحثي حول القرآن خالل العقود اآلتية،
ليكون عامل ال ّدراسات القرآن ّية متا ًحا ملجموع ٍة واسع ٍة من الباحثني األكادمييني،
املتخصصني يف العلوم اإلنسانيّة واالجتامعيّة،
وطلب العلم
والق ّراء املثقّفنيّ ،
ّ
معتربين أ ّن املؤلّفات املرجع ّية املتعلّقة بالقرآن املكتوبة باللغات األوروبية قليلة
للغاية ،وأغلب املعلومات املتاحة إ ّما منحازة أو غري كامل ٍة أو مخف ّية يف مصادر
يصعب الوصول إليها.
جانب آخر جدير بااللتفات يتعلّق برمزية املكان ،فقد ع ّرفت املوسوعة
هناك ٌ
نفسها قاصد ًة اإلشارة إىل جهة املكان ،منتسب ًة إىل مدينة ليدن الواقعة عىل ضفاف
الراين جنوب هولندا ،املدينة التي لها سرية وإرث يف تاريخ حركة االسترشاق ،فمن
جه ٍة تع ُّد جامعة ليدن من أقدم جامعات أوروبا ،وجاءت املوسوعة عىل ذكرها
تأسست فيها أسبق الكليات املعن ّية بدراسة الثقافات واألديان
بوصفها املدينة التي ّ
غري الغربية ،فكلّيتها ترجع يف تأسيسها إىل سنة 1593م ،متق ّدمة عىل روما 1627م،
وعىل أوكسفورد 1638م.
عرفت ليدن بوفرة املخطوطات العرب ّية ،وأشار إىل ذلك عبدالرحمن بدوي
عند ترجمته لتيودور نولدكه الذي أقام يف ليدن ما بني خريف 1857م إىل ربيع
قائل« :وهنا يف ليدن حيث املخطوطات العرب ّية الوفرية ،واألساتذة
1858م ،وتح ّدث ً
املسترشقون املمتازون :دوزيويونبول ودي فريس وكونن ،عقد نولدكه الشاب
أوارص صداقة قويّة مع هؤالء املسترشقني ،وعكف عىل قراءة املخطوطات العربية
الثمينة»[[[.
ويذكر يف سرية املسترشق املجري جولدتسيهر أ ّن ليدن مثّلت محطّ ًة يف سريته
الفكريّة ،فقد قصد «جامعة ليدن وحرض محارضات أبراهام كونن ،واكتشف
[[[ -بدوي ،عبد الرحمن ،موسوعة املسترشقني ،م.س ،ص.596
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الشقية بالجامعة التي بنى عليها عمله األ ّول عن الظاهريّة
هناك املخطوطات ّ
طويل مع األستاذين
سنة 1884م ،ويف مدينة ليدن أيضً ا ك ّون صداقته التي دامت ً
املسترشقني الهولنديني :رينهارتدوزي وميشيل يان دي خويه»[[[.
يضاف إىل ذلك أ ّن أ ّول دائرة معارف إسالم ّية استرشاق ّية ظهرت يف ليدن خالل
الفرتة ما بني 1938-1913م ،وصدرت من دار نرش بريل وهي الدار نفسها التي
أصدرت هذه املوسوعة القرآنيّة ،وليس مستبع ًدا أن يكون هذا األمر مقصو ًدا،
فال ّدار التي عرفت بدائرة املعارف اإلسالم ّية الشهرية يقع االختيار عليها إلصدار أ ّول
موسوعة قرآن ّية استرشاق ّية!
وتتاب ًعا لتط ّورات حقل ال ّدراسات القرآن ّية ودينام ّيته يف املجال الغريب ،فقد
صدرت يف الواليات املتحدة األمريكية سنة 2005م موسوعة قرآن ّية أخرى ،تك ّونت
من مجل ٍّد واحد فقط ،أرشف عىل تحريرها الدكتور أوليفر ليمن أستاذ ال ّدراسات
الفلسف ّية يف جامعة كنتايك األمريك ّية.
تأسست
ويف سياق هذه التط ّورات أيضً ا ،أعلنت هيئة األبحاث األوروبية التي ّ
سنة 2007م عن إطالق مرشوع حول القرآن الكريم بعنوان( :القرآن األورويب:
الكتاب اإلسالمي املق ّدس يف الدين والثّقافة األوروبية 1850-1150م) ،يهدف
ٍ
أبحاث حول منط ترجمة القرآن وتفسريه
املرشوع بحسب إعالن الهيئة «إىل إجراء
واقتباسه يف أوروبا املسيح ّية خالل القرون الوسطى ،مرو ًرا مبطلع العرص الحديث،
من أجل فهم تأثري هذا الكتاب املق ّدس عىل الثقافة والدين يف أوروبا ،ويتناول
املرشوع دور القرآن يف التّفاعالت املتبادلة مع اإلسالم ،والجداالت بني املسيحيني
من ذوي العقائد املختلفة ،والنقد املو ّجه إىل الدين املسيحي خالل عهد التنوير»[[[.
ُح ّددت م ّدة إنجاز املرشوع بست سنوات ،يُرشف عليه أربعة باحثني ينتمون
[[[ -أجناتس جولدتسيهر ،مذاهب التفسري اإلسالمي ،م.س ،،ص.10
[[[ -انظر :مرشوع القرآن األورويب ،نرشة القرآن واالسترشاق املعارص (فصلية تُعنى باالسترشاق املعارص حول القرآن الكريم،
تصدر عن املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية بريوت) ،العدد األول ،السنة األوىل ،شتاء 2019م ،ص.56
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ألربع جامعات أوروبية ،هم :جوهان توالن من جامعة نانت الفرنسيّة ،جان لوب
الشق ّية اإليطال ّية،
من جامعة كنت الربيطان ّية ،روبرتو توتويل من جامعة نابويل ّ
مرسيدس غارسيا آرينال من مركز العلوم اإلنسان ّية واالجتامع ّية يف العاصمة
اإلسبان ّية مدريد.
هذه ملح ٌة موجز ٌة عن بعض تط ّورات حقل ال ّدراسات القرآن ّية عند املسترشقني،
ويف املجال الغريب بصور ٍة عا ّم ٍة ،وقد كشفت هذه التط ّورات عن تج ُّدد االهتامم
بهذا الحقل الذي احتفظ بنشاطه ودينام ّيته إىل ما بعد الولوج إىل القرن الحادي
والعرشين.
ثان ًيا :املعرفة االسترشاق ّية والقرآن ..إشكال ّيات والتباسات
أوضح املسترشق األملاين يوهان فوك ،وهو يؤ ّرخ لتاريخ ال ّدراسات العرب ّية
واإلسالم ّية يف أوروبا ،كيف أ ّن بدايات املعرفة األوروب ّية بالقرآن الكريم كانت
املسيحي-اإلسالمي زمن الحروب الصليبيّة ،ومتحفّز ًة
يني
متأث ّر ًة بذهنيّة ّ
ّ
الصدام ال ّد ّ
نصا تاريخ ًّيا صاف ًيا وموثّقًا ،ال ب ّد من التوقّف
يني املسيحي ،مق ّد ًما ًّ
بدافع التّبشري ال ّد ّ
فحصا وتأ ّم ًل ملن يريد أن يتت ّبع تاريخ تط ّور املعرفة االسترشاق ّية تجاه القرآن،
عنده ً
أو ملن يريد أن يستكشف أوىل املحطّات يف تاريخ تط ّور هذه املعرفة األوروب ّية
واالسترشاقيّة.
مدخل
ألهميّة هذا ال ّن ّص من الناحيتني الفكريّة والتاريخيّة ،وكونه ميثّل
ً
للحديث عن بدايات املعرفة األوروب ّية واالسترشاق ّية تجاه القرآن ،سنعرض له
الحقيقي خلف
قائل« :ولقد كانت فكرة التّبشري هي ال ّدافع
كامل ،فقد أورده فوك ً
ً
ّ
رص
انشغال الكنيسة برتجمة القرآن واللغة العربية ،فكلّام تالىش األمل يف تحقيق ن ٍ
السالح ،بدا واض ًحا أ ّن احتالل البقاع املق ّدسة مل يؤ ِّد إىل ثني املسلمني
نها ٍّيئ بق ّوة ّ
عن دينهم ،بقدر ما أ ّدى إىل عكس ذلك ،وهو تأث ّر املقاتلني الصليبيني بحضارة
املسلمني وتقاليدهم ومعيشتهم يف حلبات الفكر .وقبل حدوث واقعة إيديساس
يف شهر ديسمرب من سنة  ،1143وهي السنة التي ر ّد فيها الصليبيون عىل أعقابهم،
446

ّ
ّ
ونقدية
حتليلية
احلضارة والعمران يف موسوعة القرآن ..مقاربة

ظهرت أ ّول ترجمة التينيّة للقرآن يف سنة  .1143وقد نُسبت إىل مؤلّفها األب
بطرس املب ّجل ،رئيس دير كالين الذي ولد يف سنة  1092أو  1094ومات يف سنة
 .1157وكان بطرس هذا قد أقلته رحلة عمل إىل إسبانيا يف سنة  ،1141حيث
ِ
السلم بني ألفون الثاين
يكتف باإلرشاف عىل أتباع طائفته
مل
والتوسط الستتباب ّ
ّ
ملك قشتالة وألفون األول األراجوين ،بل وجدها فرص ًة سانح ًة للتع ّرف عىل الحوار
القائم بني اإلسالم واملسيح ّية ،واملعارك ال ّدائرة بني املسلمني واإلسبان ،والشّ عار
املرفوع السرتداد بيت املقدس كام جاء يف أحد األناشيد ،وسياسة املو ّحدين ال ّدين ّية
الذين ش ّنوا هجامتهم عىل إسبانيا يف تلك السنوات .وقد خرج من ذلك كلّه بقناعة،
السالح األعمى ،وإنّ ا بق ّوة الكلمة،
بأ ّن ال سبيل إىل مكافحة هرطقة محمد بعنف ّ
ودحضها بروح املنطق الحكيم للمح ّبة املسيح ّية .لكن تحقيق هذا املطلب كان
يشرتط املعرفة املتع ّمقة برأي الخصم أ ّو ًل ،وهكذا وضع خطّ ًة للعمل عىل ترجمة
اللتين ّية ،وحدث أن تقابل يف إحدى ضواحي شبه الجزيرة اإليربيّة
القرآن إىل ّ
مع راهبني ،أحدهام إنجليزي يُدعى روبرتوسكيتينيسيس ،واآلخر يُدعى هريمان
الداملايت ،كانا مل ّمني باللّغة العربية ،ويعكفان عىل دراسة مؤلّفات عرب ّية فلك ّية،
وافقَا عىل ترجمة الكتاب مقابل مبلع مغ ٍر من املال ،وبحسب ما جاء يف مق ّدمة
مسؤول عن ترجمة القرآن ،يف حني قام اآلخر برتجمة
ً
التجمة ،فقد كان روبرتوس
ّ
[[[
النبذ املخترصة» .
فوك الذي ع َّده الباحث اللّبناين الدكتور ميشال جحا أنّه آخر املسترشقني األملان
الكبار الذين ولدوا قبل بداية القرن العرشين[[[ ،كشف يف ال ّن ّص املذكور عن ٍ
منط
من أمناط املعرفة املتّشكل تجاه القرآن الكريم ،من ٌط تك ّونت له بنيته املفاهيم ّية،
ونظمه املناهج ّية ،وتح ّددت له غاياته ومقاصده.
بقي هذا ال ّنمط سائ ًدا يف املعرفة األوروب ّية ومهيم ًنا طيلة العصور الوسطى
ظل سيطرة رجال الدين املسيحيني ،وتحكّم الكنيسة عىل املعرفة
تقريبًا ،يف ّ
[[[ -فوك ،يوهان ،تاريخ حركة االسترشاق ،م.س ،ص.14
[[[ -جحا ،ميشال :الدراسات العربية واإلسالمية يف أوروبا ،ط ،1بريوت ،معهد اإلمناء العريب1982 ،م ،ص.214
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التغيات التي حدثت بعد ذلك من قبيل تع ُّدد ترجامت القرآن
األوروبيّة ،ومعظم ّ
مل تخرج عن نسق ّية هذا ال ّنمط من املعرفة امللتبسة.
ومع تح ّوالت املعرفة يف أوروبا بعد العصور الوسطى ،تشكّل منطًا معرف ًّيا جدي ًدا
اريخي ،متّخذًا
تجاه القرآن الكريم ،مرتكّ ًزا بصور ٍة رئيس ٍة عىل البحثني الل ّ
ّغوي والتّ ّ
من ال ّنقدين األديب والتاريخي منه ًجا ،متأث ّ ًرا بحقل دراسات الكتاب املق ّدس بعهديه
القديم والجديد.
وعن هذا التأث ّر ذكرت جني أوليف يف مق ّدمة املوسوعة قائلة« :وقد تأث ّرت
ال ّدراسة غري اإلسالم ّية للقرآن أو الغربية ،بشكلٍ كبريٍ بنظريها حقل ال ّدراسات
األقل،
يل يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش عىل ّ
اإلنجيل ّية؛ حيث إ ّن ال ّنقد اإلنجي ّ
الجامعي ،قد
ذاك ال ّنقد الذي انتقل من املحيط الحاخامي أو ال ّرهبا ّين إىل املحيط
ّ
واملسيحي بني قوسني ،كام
اليهودي
وضع االعتقاد بالطابع اإللهي للكتابني املق ّدسني
ّ
ّ
اتّسع االستعداد الذي برز يف عرص ال ّنهضة لتطبيق مبادئ ال ّنقد األديب والتاريخي
واللتين ّية القدمية ،ليشمل أحد ال ّنصوص القدمية األخرى؛ أي
عىل ال ّنصوص اليونان ّية ّ
اإلنجيل .وقد تب ّنى بعض الباحثني نظر ًة عقل ّي ًة؛ فسعى إىل التّوفيق بني التّعليامت
اإلنجيليّة واألوامر العقليّة ،بينام ركّز آخرون عىل التّناقضات بني اإلنجيل وقوانني
السياق ّية مع قيام العلامء بالتّنقيب
االستقامة العلم ّية .كام تضاعفت التّحقيقات ّ
للتاث األديب الذي
يف الخلف ّية الثّقاف ّية والتّاريخ ّية للنصوص اإلنجيل ّية ،ومع تت ّبعهم ّ
منت منه هذه ال ّنصوص ،مضافًا إىل عمل ّية الصياغة التي أخرجت ال ّنصوص يف شكلها
ال ّنهايئ .ومع تو ّجه العلامء املختّصني بفقه اللغة السامية ،واملتع ّمقني بال ّدراسة
التاريخ ّية  -ال ّنقديّة للكتاب املق ّدس العربي والعهد الجديد إىل كتاب قديم آخر
القرآن -فقد أهملوا االفرتاضات العقدية ،معتربين أنّها غري مرتبط ٍة مبهام البحثّغوي».
العلمي ،وعليه تع ّرض الباحثون يف القرآن كام يف اإلنجيل للتحليل ال ّن ّص والل ّ
يف ال ّنمط القديم كان دافع التّعامل مع القرآن دين ًّيا يف املقام األ ّول ،مندف ًعا
بذهنيّة التّبشري واملواجهة ،منطلقًا من اعتبار أ ّن اإلسالم مثّل تهدي ًدا حقيقيًّا
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الشق ،وعىل امتدادها يف العامل.
للمسيحيّة مؤث ّ ًرا عىل وجودها يف ّ
أ ّما يف ال ّنمط الحديث فدافع التّعامل مع القرآن كان بحثيًّا ونقديًّا يف املقام
األ ّول ،مندم ًجا يف حقل دراسات الكتب املق ّدسة إىل جانب التّوراة واإلنجيل ،مطبقًا
اريخي ،بوصفه -كام ذكرت مق ّدمة املوسوعة-
عليه منهج ّيات ال ّنقد األديب والتّ ّ
اريخي ،وكونه أوثق مصدر إلعادة بيان حياة محمد
محور هويّة اإلسالم وتط ّوره التّ ّ
وتاريخ املجتمع اإلسالمي األ ّول.
بقي هذا ال ّنمط الحديث سائ ًدا ومؤث ّ ًرا إىل اليوم يف حقل ال ّدراسات القرآنيّة
الغرب ّية ،منبعثًا من القرن التاسع عرش امليالدي ،عاب ًرا القرن العرشين ،ممت ًّدا إىل
القرن الحادي والعرشين ،فقد مثّل رجاالت هذا ال ّنمط جيل ال ّر ّواد الكبار ،و ُع ّدت
تأليفاتهم من املصادر امله ّمة وامللهمة.
وأشارت إىل هذا املعنى مق ّدمة املوسوعة قائل ًة« :وأُلّفت يف القرن التاسع عرش
بعض الكتب امله ّمة التي ما زالت تؤث ّر عىل ميدان البحث القرآ ّين املعارص ،فربزت
أسامء من قبيل :كوستاف ويل ( ،)Gustav Weilتيودور نولدكه (Theodor
 ،)Noldkeأبراهام جايجر ( ،)Abraham Geigerهارتويغ هارشفيلد (Hartwig
 ،)Hirschfeldورسعان ما انض ّمت إليها أسام ُء أقرانهم يف القرن العرشين من أمثال:
أجناتس جولدتسيهر ( ،)Ignaz Goldziherغوستاف برجسرتارس (Gotthelf
 ،)Bergstrasserأوتوبريتزل ( ،)Otto Pretzlريتشارد بيل ( ،)Richard Belآرثر
جيفري ( ،)Arthur Jefferyرودي بارت (.»)Rudi Paret
مع ظالل هذا ال ّنمط الحديث وانعكاساته وتأثرياته املمت ّدة واملتطاولة زم ًنا
ومكانًا يف املجال الغريب ،مع ذلك حاولت املوسوعة القرآن ّية أن مت ّيز نفسها معلن ًة
متسكها باألكادمييّة الصارمة ،جاعل ًة من كلمتي «صارمة» و«أكادمييّة» كلمتني
ّ
مفتاح ّيتني لها وللدراسات التي تض ّمها.
الصامة األكادمي ّية التّأكيد عىل ثالثة أمور هي:
وأرادت من هذه ّ
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األمر األ ّول :له عالقة مبحتوى املوسوعة ،ويُراد من الرصامة األكادمييّة هنا
حسب رؤية املوسوعة -أن تنبثق ال ّدراسات من تن ّو ٍع يف اآلراء واالفرتاضات.بالتاثني املاضيني اإلسالمي والغريب يف مجال األبحاث
األمر الثاين :له عالقة ُّ
التاثني املختلفني لخل ّوهام
الصامة األكادميية هنا تخطّي هذين ّ
القرآن ّية ،ويراد من ّ
من ال ّدقة ،وعدم متتّعهام مبنهج ّي ٍة فريد ٍة ،وحسب رأي املوسوعة« :فال يوجد تراثٌ
أكادميي واح ٌد يف مجال األبحاث القرآنيّة ،وإنّ ا تشكّل القرون املتامدية من ال ّدراسة
ٌّ
اإلسالم ّية للقرآن مسا ًرا زمن ًّيا يتداخل مع أجيال ال ّدراسة الغرب ّية للنص ،وال تشكّل
أي واحد ٍة من هاتني الفئتني اللّتني تخلوان من ال ّدقّة ،مقاربة مو ّحدة أو منهج ّية
ّ
فريدة تتمتّع باألفضل ّية».
األمر الثالث :له عالقة بعاملي ال ّدراسات القرآن ّية اإلسالم ّية والغرب ّية املعارصة،
الصامة األكادمييّة هنا ،تخطّي الجداالت الحا ّدة حسب وصف املوسوعة،
ويُراد من ّ
والفكري بني العاملني املذكورين ،واالستفادة
ظل تزايد التّداخل الجغرا ّيف
وذلك يف ّ
ّ
عبت عنه املوسوعة
من هذا التن ّوع وثرائه بعي ًدا عن االستقطاب الحاد .وهذا ما ّ
قائلة« :يف عاملي ال ّدراسة القرآن ّية اإلسالم ّية والغربية ميكن أن نجد جداالت حا ّدة،
حيث يتداخل هذان العاملان عىل نح ٍو متز ٍ
ايد م ًعا جغرافيًّا وفكريًّا ،ومع ال ّن ّمو
السيع للسكان املسلمني يف أوروبا وشامل أمريكا واملناطق األخرى من العامل،
ّ
فإ ّن القطب ّية الحا ّدة لإلسالمي والغريب تصبح ضباب ّي ًة أكرث ،وعوملة األبحاث والحياة
رسع هذا االتّجاه ...وأخذت األبحاث ذات الجودة باالزدهار يف هذه
األكادمي ّية ت ّ
البيئة املتن ّوعة برثاء ،وعليه فقد سعى مح ّررو موسوعة القرآن إىل التقاط هذا
التن ّوع ضمن صفحات املوسوعة ،هادفني إىل أن يشكّل هذا الكتاب أكرب نطاق
ممكن من الدراسة األكادميية الصارمة حول القرآن».
هذا ما سعت إليه املوسوعة حسب تقديرها لنفسها ،لك ّنها مل تسلم من الجدل
والتحفُّظ وإثارة القلق ،وقد تن ّبهت سلفًا إلمكان ّية حدوث مثل هذا األمر الجد ّيل
واإلشكا ّيل ،وتط ّرقت املوسوعة عىل لسان جني أوليف يف خامتة مق ّدمة املوسوعة
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لهذا الشأن قائلة :أريد التّط ّرق إىل موضوع «هو احتامليّة وقوع الجدل حول
املرشوع ،فمنذ أن حملت مسؤول ّية موسوعة القرآن ،سألني الصحفيون والزمالء
عم إذا كنت أشعر بالقلق أو الخطر بسبب انخراطي يف هذا
واملعارف مرا ًرا َّ
املرشوع .كان جوايب عىل ال ّدوام هو ال ،وغال ًبا ما ترافق مع تعبريي عن األسف بأ ّن
نص
السؤال ،ومع ذلك فإ ّن دراسة ٍّ
التحريف املتك ّرر ملشاعر املسلمني قد يثري هذا ّ
حساسة ...هناك بعض ال ّزمالء املسلمني الذين
يعتربه املاليني مق ّد ًسا هو وظيفة ّ
فضّ لوا عدم املشاركة ،خوفًا من أن يتس ّبب ارتباطهم مبوسوعة القرآن بتعريض
نزاهتهم للخطر ،وهناك بعض الزمالء غري املسلمني الذين رفضوا املشاركة للسبب
غض ال ّنظر عن ذلك ،فهذه مج ّرد استثناءات ،وقد وافق أغلب
نفسه .ولكن مع ّ
مرجعي
كتاب
الباحثني الذين دعوا إىل املشاركة بحامس ونشاط ،فرحني برؤية ٍ
ٍّ
يع ّزز ال ّنمو املستمر يف ميدان ال ّدراسات القرآن ّية».
هذه -بصور ٍة عا ّمة -هي وضع ّيات املعرفة االسترشاق ّية املتشكّلة حول القرآن
الكريم ،كانت وما زالت منذ بدايتها إىل اليوم معرف ًة تثري الحساس ّية والقلق،
وتحيط بها اإلشكاليّة وااللتباس ،ويجري التّعامل معها بنو ٍع من ال ّريبة والشّ ّك،
هذا ما حدث عند املسلمني يف جميع أجيالهم وأزمنتهم وأمكنتهم ،وعىل اختالف
طبقاتهم ودرجاتهم العلم ّية والفكريّة.
ومفسين
ً
علم أ ّن هذا املوقف من املسلمني علامء وأدباء ومفكّرين ومؤ ّرخني ّ
مل ِ
وهم وانفعال ،وال بضغط الخصومة
يأت من فرا ٍغ أو بدافع العناد ،وال نتيجة ٍ
واملواجهات ،وال بتأثري االختالف يف الثّقافة وال ّدين ،وال عالقة له مبعايري التق ّدم
والتأ ّخر ،وإمنا جاء مستن ًدا إىل ٍ
إرث طويلٍ وتاري ٍخ وسري ٍة من إثارة الطعون
والشّ بهات والتّشكيكات والتّه ّجامت واملغالطات التي طالت اإلسالم دي ًنا ونب ًّيا
وكتابًا وتاري ًخا وحضارة.
لكن ،من وج ٍه آخر ،يس ّجل لهذه املعرفة االسترشاق ّية أنّها حفّزت املسلمني عىل
اريخي ويف باقي امليادين األخرى،
يني
ّ
والفكري والتّ ّ
البحث والتحقيق والتّنقيب ال ّد ّ
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وجعلتهم يقفون عىل مسائل وقضايا ما كان باإلمكان التّنبّه لها ،وااللتفات إليها،
الصادمة واملستف ّزة
واالقرتاب منها ،واالشتغال عليها ،لوال هذه املعرفة االسترشاق ّية ّ
بطعونها وشبهاتها وإشكالياتها.
اكم لسنني
وإذا كانت املعرفة االسترشاق ّية قد خلّفت إرث ًا معرف ًّيا كب ًريا بقي مرت ً
اكم،
طويلة ،فإ ّن املعرفة اإلسالم ّية خلّفت كذلك إرث ًا معرف ًّيا موازيًا بقي وما زال مرت ً
اإلسالمي املصاحب من وجود
ولوال ذلك اإلرث االسترشاقي ملا كان لهذا اإلرث
ّ
وبقاء ودميومة ،مع ما بينهام من فارقٍ يضع املعرفة االسترشاق ّية يف موقع ّية الفعل
السبق ،بينام يضع املعرفة اإلسالم ّية يف موقع ّية ر ّد الفعل ومنزلة متابعة
ومنزلة ّ
السابق!
ّ
ثالثًا :الحضارة والعمران ..ثالث مطالعات
ٍ
مقاالت منتخب ٍة من مقاالت املوسوعة
تح ّددت يف محور الحضارة والعمران ثالث
القرآنيّة ،هي:
 -1الجامعة واملجتمع يف القرآن ،إعداد الباحث األمرييك فريدريك ماثيوسون
ديني ،وردت يف املجلّد األ ّول ،الصادر سنة 2001م.
 -2الحياة اليوم ّية يف القرآن ،إعداد الباحث املرصي الدكتور نرص حامد أبو زيد
(2010-1943م) وردت يف املجلّد الثّاين ،الصادر سنة 2002م.
 -3الف ّن والهندسة يف القرآن ،إعداد الباحث األمرييك من أصل فرنيس الدكتور
أوليغغرابار (2011-1929م) ،وردت يف املجلّد األ ّول.
ات ّبعت هذه املقاالت الثالث طريق ًة مو ّحد ًة من جهة املنهج ،متح ّدد ًة يف املنهج
يل اللذين يقوم عملهام عىل تتبّع الظّواهر املندرجة يف
املزدوج الوصفي والتحلي ّ
موضوع البحث وتناولها بالوصف والتحليل ،الوصف الذي يتناول الظاهرة ضبطًا
وتحليل
ً
وتحدي ًدا من جهة الشّ كل والظاهر ،والتّحليل الذي يتناول الظّاهرة تفس ًريا
من جهة املحتوى والباطن ،وهام املنهجان املتّبعان عاد ًة يف املوسوعات العلم ّية
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واألكادمييّة ،واملفضّ الن كذلك يف هذا ال ّنمط من األعامل املوسوعيّة.
ومن ناحية التّصنيف ،فقد تع ّددت انتامءات هذه املقاالت الثالثة من جهة
الحقل املعر ّيف ،فاملقالة األوىل( :الجامعة واملجتمع يف القرآن) تنتمي إىل حقل
يني ،واملقالة الثانية( :الحياة
ال ّدراسات االجتامع ّية ،وتحدي ًدا إىل علم االجتامع ال ّد ّ
اليوم ّية يف القرآن) تنتمي إىل حقل ال ّدراسات األنرثوبولوج ّية ،وتحدي ًدا إىل
األنرثوبولوج ّية ال ّدين ّية ،أما املقالة الثالثة( :الفن والهندسة يف القرآن) فتنتمي إىل
حقل ال ّدراسات الف ّن ّية ،وتحدي ًدا إىل الف ّن ال ّديني أو الف ّن اإلسالمي.
ومن ناحية اإلطار املوضوعي ،فإ ّن هذه املقاالت الثالثة ميكن أن تندرج ضمن
إطا ٍر متّ ٍ
حد ،متح ّد ًدا يف موضوع الحضارة والعمران يف القرآن الكريم ،متناول ًة هذا
املوضوع من ثالثة مداخل هي:
املدخل االجتامعي ،وتعلّقت به املقالة األوىل التي حاولت دراسة مفاهيم
الجامعة واملجتمع واألمة يف القرآن ،ومعرفة ما إذا كان القرآن قد أحدث تح ّو ًل
جوهريًّا يف بنية هذه املفاهيم ،إىل جانب العناية مبعرفة أثر القرآن يف تغيري وجهة
األمة اإلسالمية!.
ثان ًيا :املدخل األنرثوبولوجي ،وتعلّقت به املقالة الثانية التي حاولت دراسة
عالقة الناس العاديني يف حياتهم اليوم ّية بالقرآن ،وهل تكشف هذه العالقة عن أثر
القرآن يف ازدهار الحياة اليوميّة للناس يف املجتمعات اإلسالميّة!
ثالثًا :املدخل الف ّني ،وتعلّقت به املقالة الثالثة التي حاولت دراسة عالقة الف ّن
والهندسة بالقرآن عمرانًا وازدها ًرا.
التكيب لهذه املقاالت الثالث وما بينها من ات ّصا ٍل ،أ ّما
هذا فيام يتعلّق بجانب ّ
كل واحد ٍة
جانب التّحليل فيتعلّق بفحص هذه املقاالت الثالث بطريق ٍة مفكّك ٍة ّ
كل واحد ٍة منها لها بنيتها ونسقها وحكمتها وحقلها ال ّداليل.
عىل حدة ،باعتبار أ ّن ّ
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أ .املقالة األوىل :الجامعة واملجتمع يف القرآن
يرى فريدريك ديني أ ّن مقالته غطّت األبعاد األساسيّة لوجهات نظر القرآن
السياق االجتامعي والثّقايف لجزيرة
بشأن الجامعة واملجتمع ،وحاولت وضعهام يف ّ
يفس علم االجتامع
العرب قبل اإلسالم ،مع أ ّن القرآن -يف نظر الباحث -ليس كتابًا ّ
لجزيرة العرب القدمية ،معت ًربا أ ّن هذا املوضوع تحتاج دراسته العودة إىل مصادر
أدبيّ ٍة ع ّدة من بينها القرآن ،متط ّرقًا إىل سبعة أعامل أدبيّة معارصة ،من بينها كتاب
الباحث اللبناين الدكتور رضوان السيد (مفاهيم الجامعات يف اإلسالم) الصادر سنة
1985م ،واصفًا له أنّه ميثّل دراس ًة شامل ًة يف موضوعه.
السبعة التي أشار
ن ّوهت بهذا الكتاب لكونه الكتاب العريب من بني األعامل ّ
إليها الباحث.
افتتح ديني مقالته الفتًا االنتباه إىل مفارقتني :املفارقة األوىل ،رأى فيها أ ّن القرآن
بوصفه مصد ًرا بارزًا للحقائق واملعلومات حول الله ،فإنّه أيضً ا ميثّل مصد ًرا توجيهيًّا
يل.
يف تكوين الجامعة واملجتمع التّق ّيني وذلك عىل ّ
الصعيدين ال ّنظري والعم ّ
املفارقة الثانية :رأى فيها ديني أ ّن غاية الخطاب القرآ ّين بشأن األبعاد االجتامع ّية
للتجربة اإلنسان ّية ،مع أنّها تنطوي بشكلٍ
أسايس عىل توجيه املسلمني وإلهامهم
ٍّ
وتنظيمهم نحو التّق ّرب من الله وخدمتهَّ ،إل أنّه أيضً ا يق ّدم وفر ًة من املعلومات
املتن ّوعة حول املجموعات اإلنسانيّة التي ينظر إليها من منظور ٍ
ات دينيّ ٍة.
تك ّونت املقالة من ثالثة محاور أساسيّة هي:
واملؤسسات ال ّدينيّة القرآنيّة.
السياق العريب القديم لألفكار
ّ
ّ -1
 -2املصطلحات واألفكار ال ّدينيّة  -املجتمعيّة يف القرآن.
 -3تشكيل الفئة ذات الشأن يف القرآن.
املحور األ ّول :هو أشبه مبدخلٍ
متهيدي توقّف فيه الباحث وصفًا
تاريخي
ٍّ
ٍّ
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السياق العريب القديم لألفكار والتّشكّالت
ً
وتحليل لتكوين املعرفة مبا أطلق عليه ّ
االجتامع ّية ما قبل اإلسالم ،وتزام ًنا مع ظهوره ،استند فيه بصورٍة رئيس ٍة إىل ثالث
در ٍ
اسات ،هي:
 -1يف التّحليل التّاريخي ملرحلة ما قبل اإلسالم ،استند الباحث إىل املسترشق
اإلنجليزي مونتجمري وات (2006-1909م) بالعودة إىل كتابيه( :محمد يف مكة)
الصادر سنة 1953م ،و(محمد يف املدينة) الصادر سنة 1956م ،واصفًا لهام بالدراسة
ٍ
مفصل ًة عن القبائل والعشائر العرب ّية ،التي
املثرية واملؤث ّرة ،وأنّها وفّرت
تحليالت ّ
كان لها دور يف املراحل التأسيس ّية لتط ّور األ ّمة اإلسالم ّية.
 -2ويف التّحليل التّاريخي ملرحلة اإلسالم استند إىل الكاتب ريد أم .دونر.
 -3ويف التّحليل التّاريخي لتط ّور األفكار بشأن األ ّمة واملجتمع ما قبل اإلسالم
وعند ظهوره ،استند إىل الدكتور رضوان السيد بالعودة إىل كتابه( :األمة والجامعة
والسلطة ..دراسات يف الفكر السيايس العريب واإلسالمي) الصادر سنة 1984م،
وقد وصف الباحث هذا الكتاب بال ّدراسة الغن ّية ،وع ّده مثالً الفتًا لالنتباه لعلم
االجتامع املرتكز عىل أرض ّي ٍة الهوت ّي ٍة؛ إذ ال يلجأ إىل القرآن والوثائق املعارصة األخرى
والسرية
وحسب ،بل يستشهد أيضً ا باألحاديث والتّفسري القرآين والشّ عر والتّاريخ ّ
ال ّنبويّة ،إضافة إىل العلوم القرآنيّة ونقاشات التّفسري إلظهار كيف أ ّن األ ّمة تط ّورت
مع الوقت إىل جامعة كاريزمات ّية متع ّددة األبعاد.
املحور الثاين( :املصطلحات واألفكار الدين ّية–املجتمع ّية يف القرآن) ،فقد مثَّل
جوهر موضوع البحث ول ّبه ،تت ّبع فيه الباحث وصفًا وتحليالً املفاهيم واملصطلحات
التي تتّصل بالجامعة واملجتمع يف القرآن ،متوقّفًا عند مفاهيم :األمة ،امللة ،حنيف،
املسلمني واملؤمنني ،عباد الله ،مركّ ًزا عىل مفهوم األمة باعتباره املفهوم القرآ ّين األكرث
تط ّو ًرا للتعبري عن جامعة املسلمني.
املحور الثالث( :تشكيل الفئة ذات الشأن يف القرآن) ،فهو أشبه بتت ّمة للبحث
ع ّده الباحث استطرا ًدا ،تت ّبع فيه بعض املفاهيم واملصطلحات مثل :أهل الكتاب
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اليهود واملسيحيني األسالف الفوريني لإلسالم من ناحية التوحيد ال ّديني ،معت ًربا أ ّن
انتقاد القرآن لليهود وعىل نح ٍو أقل املسيحيني يكشف عن مس ًعى لإلسالم املبكر
السابقني يف املعتقد اإلبراهيمي ،مع تأكيده
لتحديد نفسه أعىل شأنًا من أخويه ّ
عىل أ ّن الخالفات بني اإلسالم والديانتني اليهوديّة واملسيح ّية ال تُشبه الجدل األسايس
مع املرشكني؛ ألن مث ّة أسس مشرتكة رئيسة يف املعتقدات التوحيديّة ،ويف القسم
عم
األخري من املقالة تط ّرق الباحث لقض ّية الزواج والعائلة ،وختمها بالحديث َّ
أطلق عليه املجتمع الكامل ،ويقصد به منوذج مجتمع اآلخرة.
هذا من جهة التّوصيف ،أ ّما من جهة التّقويم فيمكن تسجيل املالحظات اآلتية:
أ ّو ًل :من ناحية الخطاب ،اتّسمت املقالة
إجامل باالعتدال والطرح الهادئ،
ً
وجاءت خالي ًة من التش ُّنجات واملواقف الحا َّدة ،متج ِّنب ًة إثارة الشّ بهات واإلشكاليات
املتحيِّزة واملؤدلجة التي ميّزت نسقًا كب ًريا يف منظومة املعرفة االسترشاقيّة ،لك ّنها
بقيت متّصل ًة بهذه املعرفة االسترشاق ّية مل تخرج عليها أو تتجاوزها ،منتظم ًة يف
نسقها ،منسجم ًة مع روحها ،مستند ًة إىل أعالمها ومراجعها ،فهي من هذه الجهة
تنتمي إىل ما ميكن تسميته باالسترشاق املعتدل.
ثان ًيا :من ناحية املنهج ،بدا يل أ ّن املقالة ال تتَّسم بالقدر الكايف من اإلحكام
التابط واالتِّساق يف تناول القضايا واملوضوعات ،ومل تق ّدم
املنهجي ،ومل تكن بذلك ّ
ّ
ضبطًا معرف ًّيا للمفاهيم األساس ّية املعالجة كمفاهيم :الجامعة واملجتمع واألمة،
ومل تكن بذلك الرتكيز ،فقد اعتنت ببعض القضايا واملفاهيم التي مل تكن أساس ّية
بالنسبة للموضوع ،مثل الحديث عن «الحنيف» و«عباد الله» ،وأهملت يف املقابل
بعض القضايا واملفاهيم األساسيّة ،مثل كلمة «الناس» التي تع ّد من الكلامت
البالغ ّية امله ّمة يف القرآن ،الدالّة عىل الجانب اإلنساين العام الذي يتّسع إىل ال ّناس
بغض ال ّنظر عن مللهم وأديانهم ،كام أهملت الحديث عن فكرة الجامعات
كافّة ّ
متمثّلة يف أقوام األنبياء التي أخذت ح ّي ًزا كب ًريا يف بنية الخطاب القرآين.
ثالثًا :من ناحية املعرفة ،مل تق ّدم املقالة جدي ًدا عىل مستوى املعرفة بال ّنسبة
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وكل ما ورد فيها هو من منط
إىل املوضوع املعالج ،ومل تتَّسم باالبتكار والتجديدّ ،
السهولة
املعرفة املتداولة يف دراسات وتأليفات اآلخرين عربًا ومسلمني ،والتي من ّ
الوصول إليها ،والقبض عليها ،والحديث عنها ،وهذا ال يعني عىل اإلطالق أ ّن ال
أي وجه من الوجوه.
قيمة لهذه املقالة من ِّ
بديل يف
راب ًعا :من ناحية البدائل عىل مستوى املنهج ،من املمكن أن نق ّدم منه ًجا ً
دراسة مفاهيم الجامعة واملجتمع واألمة يف القرآن الكريم ،وهناك منهجان يف هذا
الصدد :منهج يتَّصل باملجال اإلسالمي الخاص ،ومنهج يتَّصل باملجال اإلنساين العام.
 .1املجال األ ّول :من املمكن الحديث عن املفاهيم الثالثة املذكورة يف إطار
ثالثة أطوار اجتامع ّية وتاريخ ّية حدثت يف االجتامع اإلسالمي.
الطور األ ّول :املرحلة املك ّية وانبثاق مفهوم الجامعة ،يف هذا الطور جاء
الخطاب القرآين واملسلمون متشكّلون يف جامع ٍة هي أول جامعة يف تاريخ اإلسالم.
الطور الثاين :املرحلة املدن ّية وانبثاق مفهوم املجتمع ،يف هذا الطّور جاء
الخطاب القرآين واملسلمون متشكّلون يف مجتمع هو أ ّول مجتمع يف تاريخ اإلسالم.
الطور الثالث :املرحلة املكيّة واملدنيّة وانبثاق مفهوم األ ّمة ،يف هذا الطور جاء
الخطاب القرآين واملسلمون متشكّلون يف أ ّمة هي أ ّول أمة يف تاريخ اإلسالم.
 .2املجال الثاين :من املمكن الحديث عن االجتامع اإلنساين العام يف القرآن
الكريم من خالل ثالثة أطوار كربى هي:
الطور األ ّول :ويتّصل بعامل الفرد ،باعتبار أ ّن االجتامع اإلنساين بدأ يف صورة فر ٍد
تقصد القرآن لفت االنتباه
ومل يبدأ يف صورة جامع ٍة أو مجتمعٍ ،ويف هذا الطور َّ
جعلته
التكب التي
إىل ثالث خطيئات مؤث ّرة هي:
خطيئة إبليس متمثّلة يف خطيئة ُّ
ْ ُ َْ َْ َ َ
َ َ َ َ َ ُ َّ ْ َ َ َ
ْ
ُ
ُ
من الكافرين ،قال تعاىلِ :إَوذ قلنا ل ِلملئِكةِ اسجدوا ِلدم فسجدوا إِل إِبل ِيس أب
َ َْ ْ
كََ
ب َو َك َن م َِن الْ َكف ِر َ
ين.[[[
واست
ِ
[[[ -سورة البقرة ،اآلية .34
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والخلود التي تقود اإلنسان ألن
وخطيئة آدم متمثّلة يف خطيئة حس التّملّك
َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َّ َ َ ُ َ
ك مِنْهاَ
يكون من الظاملني ،قال تعاىل :وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك النة و
َ

َ َ َّ
َ
ُ ْ
َ َْ
َّ
َّ
َّ َ َ ُ َ
ُ
َ
ني * فأ َزل ُه َما الشيْ َطان
ج َرةَ ف َتكونا م َِن الظال ِ ِم
َرغ ًدا َحيْث شِئ ُت َما َول تق َر َبا ه ِذه ِ الش
َْ
ُْ ْ
َ َ
َ ْ ََ ْ
ْ ُ ُ
َ ُ
عن َها فأخ َر َج ُه َما م َِّما كنا فِيهِ َوقل َنا اهب ِ ُطوا َبعضك ْم لِ َ ْع ٍض َع ُد ٌّو َولك ْم ِف ال ْر ِض
ُ ْ َ َ ٌّ َ َ َ ٌ َ
ِني.[[[
مستقر ومتاع إِل ح ٍ

الخارسين،
وخطيئة قابيل متمثّلة يف َالحسد التي قادته إىل قتل أخيه فأصبح من
َ ُْ َ َْ ْ ََ ْ َ َ َ ْ
ال ّق إذْ قَ َّر َبا قُ ْر َبانًا َف ُت ُق ّب َل م ِْن أَ َح ِدهِماَ
قال تعاىل :واتل علي ِهم نبأ اب ْ
ن آ َدم ب ِ َ ِ ِ
ِ
َ

َ َ ْ ُ َ َ َّ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َّ َ
الم َّتق َ
ني * لَئ ْن ب َ َس ْط َ
ك قَ َال إ َّن َما َي َت َق َّب ُل َّ ُ
الل م َِن ُ
ت
ولم يتقبل مِن الَخ ِر قال لقتلن
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
ّ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ َّ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ
َّ
َ
ُ َ
َ َ ْ َ
الل َر َّب ال َعالم َ
َ
َ
ني *
اف
خ
أ
ن
إ
ك
ل
ت
ق
ل
ك
ل
إ
ِي
د
ي
ِط
س
ا
ب
ب
ا
ِ
ِ
ِ
إِل ُيدك َلِ قتل ِن ما أن ِ ٍ
ِِ
َ
ّ
ُ
ُ ْ َُ َ ْ
َ
َ
َّ َ َ َ َ ُ َّ
الظالِم َ
ْ َ َ َ ْ ْ َ
ني *
اب انلارِ وذل ِك جزاء
ِ
إ ِ ِن أرِيد أن تبوء بِإِث ِم َ ِإَوث ِمك فتك َون مِن أصح ِ
َ َ ْ َ َْ ُ ََْ
ََََُ َ ْ
َْ
اس َ
ين.[[[
ف َط َّوعت ُل نف ُسه قتل أخِيهِ فقتله فأص َب َح م َِن ال ِِ

الطور الثاين :ويتَّصل بعامل الجامعة وتح ّدد باستخدام القرآن الكريم لفظ القوم،
منتقل من عامل الفرد إىل عامل الجامعة ،متح ّدث ًا عن أقوام األنبياء ،قاص ًدا لفت
ً
االنتباه إىل قضايا ومشكالت مه ّمة ومتع ّددة تتَّصل بحال الجامعة والجامعات،
فمع قوم شعيب تح ّدث القرآن عن مشكلة اقتصادية متمثّلة يف نقصان املكيال
وامليزان ،وقوم لوط تح ّدث القرآن عن مشكلة أخالقية متمثّلة يف إتيان الفاحشة،
وقوم إبراهيم تح ّدث القرآن عن مشكلة عقائديّة متمثّلة يف عبادة األصنام ،وقوم
موىس تح ّدث القرآن عن مشكلة سياسية متمثّلة يف طغيان فرعون ،وهكذا يف باقي
األقوام األخرى.
الطور الثالث :ويتّصل بعامل األمة وجاء مع نزول القرآن الكريم بوصفه خامتة
بي
الكتب ّ
السامويّة ،وظهور اإلسالم بوصفه خاتم الديانات التوحيديّة ،ومع ال ّن ّ
األكرم  بوصفه خاتم األنبياء والرسل .يف هذا الطور انبثق مفهوم األ ّمة وجاء
صل بعامل اإلسالم ،ونص القرآن الكريم عىل ذلك يف قوله تعاىلُ  :كنْ ُت ْم َخ ْ َ
ي
متّ ً
َّ
[[[ -سورة البقرة ،اآليتان .36-35
[[[ -سورة املائدة ،اآليات.30-27 :
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ُ َ
َْ َ
َُْ ُ َ
ُ َّ ُ ْ
ون ب َ ْ
خر َج ْ
ت ل َِّلن ِ
المنْك ِر ،[[[وقوله تعاىل:
وف َوتن َه ْون َع ِن
اس تأمر
أم ٍة أ
المع ُر ِ
ِ
َ َ َ َ ِ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َّ ً َ َ ً َ ُ ُ ُ َ َ َ َ َ
َ َ ُ َ َّ ُ ُ َ َ ْ ُ
كمْ
َّ
وكذل ِك جعلناكم أمة وسطا لِ كونوا شهداء ع انل ِ
اس ويكون الرسول علي
َشه ً
يدا.[[[
ِ

وجدير باإلشارة أ ّن مفهوم األ ّمة الذي تح ّدث عنه القرآن الكريم يف هذا الطور
يختلف عن باقي االستعامالت األخرى ملفهوم األمة التي وردت يف العديد من
اآليات القرآنيّة ،ويراد بهذا املفهوم تلك الكتلة البرشيّة الكبرية التي تح ّددت
هويّتها وشخصيّتها ورسالتها ،وتح ّملت تبليغ دين اإلسالم إىل الناس كافّة.
ب .املقالة الثانية :القرآن يف الحياة اليوم ّية

افتتح الدكتور نرص حامد أبو زيد مقالته من ّب ًها إىل مفارقة يرى فيها أ ّن
باهتامم متز ٍ
ايد من قبل املؤ ّرخني والباحثني
موضوع الدين يف الحياة اليوم ّية حظي
ٍ
االجتامعيني ،بينام مل يخضع دور ال ّن ّص املق ّدس يف الحياة اليوم ّية للدراسة إلَّ ناد ًرا،
من ّو ًها أ ّن الحياة اليوم ّية ال ميكن استيعابها بذلك املستوى من الوضوح املتص ّور،
لكونها تغطّي طيفًا واس ًعا من ال ّنشاطات الفرديّة واالجتامع ّية املعقّدة ضمن
ٍ
تعريف ع َّده
نطاقٍ ثقا ٍّيف مح ّد ٍد ،مستن ًدا إىل
مقبول عن الحياة اليوم ّية متح ّد ًدا
ً
يف :نشاطات ال ّناس العاديني اليوم ّية غري العباديّة ،قاص ًدا أولئك األفراد الذين ال
يتمتّعون بأهم ّية أو شهرة ،وال يتب ّوؤون مناصب يف مجتمعهم.
من ناحية املنهج ،يرى الباحث أ ّن مسألة تصنيف ظواهر الحياة اليوم ّية أو
توثيقها منهج ًّيا ستواجه مشكل ًة تتمثّل يف قلّة املعلومات املستحصلة بشكل
عام حول عا ّمة املسلمني أو منط حياتهم اليوم ّية من خالل دراسة ك ٍّم هائل من
املراجع التّاريخ ّية وال ّدين ّية؛ إذ متيل ال ّدراسات األنرثوبولوجية -يف نظره -ملقاربة
الصلة بالبنى والهياكل االجتامع ّية
تلك املجموعة من ال ّنشاطات ال ّدين ّية ذات ّ
والجمع ّية ،من قبيل الشعائر واملناسك ،السلوكيات العبادية ،االحتفاالت باألولياء،
املواعظ والخطب وأمثالها ،أكرث من التعامل مع مضامينها ،ما يجعل من ال ّنادر
[[[ -سورة آل عمران ،اآلية .110
[[[ -سورة البقرة ،اآلية .143
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اهتامم تلك ال ّدراسات بدور القرآن أو وظيفته يف أمثال تلك ال ّنشاطات ال ّدينيّة.

ومن ناحية فكرة املوضوع ،يرى الباحث أ ّن القرآن انربى منذ البداية إلعادة
بي وأتباعه وتشكيلها من جديد ،ما يفرض رضورة االهتامم بجوانب
بلورة حياة ال ّن ّ
الحياة اليوم ّية التي نظّمت حسب تعاليم القرآن ،ومن جه ٍة أخرى زاد دور القرآن
بي ،وات ّسعت مكانته مع انتشار اإلسالم
يف الحياة اليوم ّية بالتّد ّرج يف أعقاب وفاة ال ّن ّ
يف املناطق التي كانت تتمتّع بتقاليد تاريخ ّية ودين ّية وثقاف ّية مختلفة فتط ّورت
وظيفته ومها ُّمه ،وأصبحت أكرب بكثري مام كانت عليه يف عهد املجتمع اإلسالمي
األ ّول ،األمر الذي يستدعي يف نظر الباحث فهم دور القرآن يف بلورة حياة املسلمني
األوائل كأرض ّي ٍة الزم ٍة الستيعاب وظيفته املشابهة يف العهود املتأ ّخرة.
السياق ،تت ّبع الباحث كيف نفذ القرآن وأعاد تشكيل الحياة اليوم ّية
ومن ناحية ّ
خصوصا من خالل نظام العبادات ،ابتدا ًء من الصالة باعتبارها فريض ًة
للمسلمني
ً
يوم ّي ًة تُؤ َّدى خمس مرات يف اليوم ،ويحرض فيها القرآن تالوة ،لذا فهي من أكرث
رضا يف حياة املسلمني اليوم ّية ،وهكذا من خالل
الفرائض التي جعلت القرآن حا ً
فريضة الصيام يف شهر رمضان الذي يعتني فيه املسلمون بتالوة القرآن ،يضاف إىل
ذلك فريضة الحج ومعها العمرة حيث يحرض فيهام القرآن تالوة وتعلُّقًا.
وتت ّم ًة لهذا السياق ،يضيف الباحث أ ّن مكانة القرآن قد تع ّززت يف الحياة
الس ّنة ال ّنبويّة مصد ًرا
اليوم ّية للمسلمني وذلك بعد أن أصبح القرآن إىل جانب ّ
لكافّة املعارف ال ّدين ّية وال ّدنيويّة للفرد واملجتمع ،وهذا ما أكّده الفقهاء أمثال
الشافعي وغريه ،وأذعن له أيضً ا املتكلمون وفالسفة املسلمني يف سعيهم العقالين
للعثور عىل مرتكزات املعرفة الحقَّة.
ومع تع ّدد صور حضور القرآن يف الحياة اليوميّة للمسلمني ،يبقى يف نظر
الباحث أ ّن أبرز حضور له يتمثّل يف تالوته ،متتبّ ًعا بعضً ا من املشاهد املتك ّررة
طقسا وتقلي ًدا مثل مناسبات إحياء مراسيم املوىت،
التي تتّخذ من تالوة القرآن ً
عاكسا فيها
ومناسبات عقود الزواج ،إىل جانب مناسبات أخرى ،تط ّرق لها الباحث ً
خربته الذّاتيّة ومشاهداته اليوميّة.
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قائل :إ ّن القرآن استطاع ال ّنفوذ لكافّة
وختم الباحث مقالته مل ّخ ًصا مطالعته ً
أبعاد الحياة اليوميّة من خالل تنظيم وإعادة بلورة حياة مجتمع املسلمني األوائل
اليوميّة ماديًّا ومعنويًا ،وأ َّدى انتشار اإلسالم خالل فرت ٍة قصري ٍة من الزمن لتقديم
القرآن إىل ٍ
الساموي
بيئات مختلف ٍة ثقافيًّا واجتامعيًّا ليصار إىل ت َب ُّوؤ ذلك الكتاب ّ
مكان ًة مميّز ًة يف تلك البيئات ،وكام نفذ القرآن بالتّدريج يف نسيج اللّغة العربيّة
وأمثالها ،استطاع أن يرتك تأثريه يف كافّة اللّغات األخرى التي ينطق بها املسلمون
من غري العرب ،وكان التأثري األوسع للقرآن يف كافّة أبعاد الحياة اليوميّة للمسلمني
عىل مستوى اللّغة التي تشكّل حجر أساس الفكر واملجتمع ،سواء كانت واسطة
برصي ،وسواء عىل شكل قراءة القرآن أو إسقاطسمعي
مادي أو
اللغة ذات ٍ
ٍّ
جانب ٍّ
ٍّ
تجلّياتها عىل الحرف اليدويّة.
هذا من ناحية التّوصيف ،أما من ناحية التّقويم فيمكن تسجيل املالحظات
اآلتية:
أ ّو ًل :من ناحية الخطاب ،اتّسمت هذه املقالة كذلك باالعتدال والطرح الهادئ،
انسجا ًما عىل ما يبدو بنهج املوسوعة والتزا ًما بضوابطها ومعايريها .وتتأكَّد هذه
املالحظة عند معرفة أ ّن الباحث كانت له سرية يف إثارة الجدل حول ال ّن ّص القرآين،
وطاملا لقيت آراؤوه معارض ًة شديد ًة يف األوساط ال ّدين ّية ،انتهت به ألن يكون الجئًا
خارج بلده.
ثان ًيا :من ناحية املعرفة ،مل تق ّدم املقالة كذلك جدي ًدا عىل مستوى املعرفة،
خصوصا من جهة املقارنة الفارقة بني مكانة
قد يكون فيها ما يثري انتباه الغربيني
ً
الكتاب املق ّدس يف حياتهم اليوم ّية الذي شهد تقل ًُّصا وتراج ًعا إن مل يكن غيابًا ،وبني
مكانة القرآن الكريم عند املسلمني يف حياتهم اليوم ّية الذي شهد حضو ًرا وات ّسا ًعا.
فإذا كان يف املقالة ما يثري انتباه الغربيني ودهشتهم ،فليس فيها ما يثري انتباه
املسلمني ودهشتهم؛ ألنّها من املعرفة املألوفة لهم واملشاهدة يف حياتهم العامة.
السنيّة
ثالثًا :من ناحية املصادر ،استند الباحث كلّيًّا إىل مصادر املدرسة اإلسالميّة ّ
يف الحديث والتّفسري والفقه ،وأغفل كلّيًّا العودة إىل مصادر املدرسة اإلسالميّة
461

الشيعيّة التي لها مد َّوناتها واجتهاداتها املؤتلفة واملختلفة مع غريها من املدارس
اإلسالميّة األخرى .وهذا ما يعرفه الباحث قبل غريه ،ويدرك ما لهذه املالحظة من
تأثريٍ واعتبا ٍر يف ال ّدراسات العلمية واألكادمييّة.

كان بإمكان الباحث أن يتجاوز هذه املالحظة ويتخطّاها ،لو أنّه أشار من ّبها سلفًا
السن ّية لرضورات وح ّيث ّيات منهج ّية أو العتبار ٍ
ات
بتق ُّيده بإطار املدرسة اإلسالم ّية ّ
أخرى ،ومعرتفًا يف الوقت نفسه للمدرسة اإلسالم ّية الشيع ّية باجتهاداتها املق َّدرة،
لك ّنه مل ين ِّبه بهذه املالحظة ،وال أدري إن كان متن ّب ًها لها أم ال ،وهل سقطت سه ًوا
تغافل! األمر الذي اقتىض تسجيل هذه املالحظة والتنويه بها.
أم ً
وتربز هذه املالحظة وتتأكّد عند اإلشارة إىل بعض املسائل املتف ّرقة التي تع ّددت
فيها وتباينت وجهات ال ّنظر بني املدرستني اإلسالميتني ،وبعي ًدا عن االستغراق يف
هذا الخالف سنكتفي باإلشارة إىل مسألتني هام:
ناقل رأي املسلمني السنة يف استحباب
 -1أشار الباحث إىل صالة الرتاويحً ،
كل ليل ٍة يف شهر رمضان ،يف حني أ ّن هذه الصالة بهذه التّسمية
إقامتها جامعة ّ
وبتلك الهيئة والكيف ّية يف األداء مل تثبت عند املسلمني الشيعة ،ومل يثبت لديهم أ ّن
الصلوات املستح ّبة تقام جامعة.
 -2أشار الباحث إىل ليلة القدرً ،
قائل :إ ّن عا ّمة
ناقل كذلك رأي املسلمني السنة ً
املسلمني يعتقدون بأ ّن ليلة القدر هي ليلة السابع والعرشين من شهر رمضان،
متغافل عن رأي املسلمني الشيعة الذين يتّفقون مع باقي مدارس املسلمني يف
ً
تعيُّنها يف العرش األواخر من شهر رمضان ،لكنهم -استنا ًدا إىل مروياتهم عن أمئة
أهل البيت يلتمسونها مر َّجحة ليلة الثالث والعرشين ،مع االلتفات كذلك إىل
ليلتني هام ليلة التاسع عرش والحادي والعرشين.
ج .املقالة الثالثة :الف ّن والهندسة يف القرآن
ناقشت مقالة الباحث األمرييك من أصل فرنيس الدكتور أوليغغرابار ثالثة
محاور أساسية هي:
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أ ّو ًل :اإلشارات أو التّلميحات القرآنيّة إىل الف ّن والهندسة ،يف هذا املحور يرى
الباحث أ ّن دراسة الف ّن والهندسة يف القرآن ال يؤ ّدي إىل نتيج ٍة كلّيّ ٍة ،بل إىل سلسل ٍة
قسمها إىل مجموعتني :األوىل ،اإلشارات املبارشة إىل
من املالحظات املنفصلةّ ،
األشياء املصنوعة أو األبنية .والثانية ،ال ّدالالت غري املبارشة املرتبطة بصناعة األشياء
وهندسة املساحات.
بي سليامن وقصة ملكة
وتوقّف الباحث بشأن املجموعة األوىل عند ّ
قصة ال ّن ّ
قصهام القرآن ،وكيف أنّهام تحمالن العديد من ال ّدالالت املتعلّقة بالفنون.
سبأ كام ّ
بشأن املجموعة الثانية :توقّف الباحث ملتفتًا إىل بعض املفردات القرآن ّية التي
تتّصل بالفنون أو تنطبق عليها ،منها الكلامت الدالّة عىل التّج ّمعات العمران ّية
مثل كلامت( :قرية ،مدينة مساكن ،البلد األمني ،بيت ،دار ،قرص ،مثوى ،مصانع،
مسجد ،محراب) ،من بني هذه الكلامت اعترب الباحث أ ّن املسجد واملحراب أصبحا
يدلن عىل أمرين بالغي األهم ّية يف الهندسة اإلسالم ّية.
مصطلحني ّ
ويرى الباحث كذلك أ ّن يف القرآن توجد فئ ٌة من اإلشارات إىل األشياء القابلة
للرؤية ،لك ّنها مل تُشاهد مع االعتقاد بوجودها ،قاص ًدا بذلك البيانات املتع ّددة عن
الج ّنة وما فيها من إشار ٍ
ات تقع يف خانة الهندسة والتصميم ،وكيف أنّها أث ّرت -يف
خصوصا يف الهند املغول ّية كام يف رضيح السلطان
نظر الباحث -يف تصميم الحدائق
ً
أكرب يف سيكاندارا وتاج محل يف أغرا.
ثان ًيا :استخدم القرآن مصد ًرا لالقتباسات يف عمليّة صناعة األعامل الف ّنيّة
وزخرفتها ،يف هذا املحور يرى الباحث أ ّن عىل خالف الوصيّة الثانية يف العهد
القديم ،ليس هناك يف القرآن أيَّة معارضة تجاه الف ّن أو التّصوير ،كام أنّه ليس
إسالمي،
هناك دعوة إىل صناعة األعامل الف ّنيّة أو تأسيس ثقافة ماديّة ذات طابعٍ
ٍّ
هذا عىل املستوى ال ّنظري.
أما عىل املستوى التّطبيقي فريى الباحث أ ّن الثّقافة اإلسالم ّية حينام امت َّدت عىل
أر ٍ
اض شاسع ٍة اضط ّرت للتعامل مع التّقاليد الف ّن ّية الغن ّية واملتن ّوعة للثقافات األجنب ّية
التي قابلتها ،ومن ثم لجأت إىل القرآن بقصد الحصول عىل أجوب ٍة مبارش ٍة عن رشع ّية
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األنشطة الف ّنيّة أو عىل األقل إشارات ميكن أن تقود إىل هذه األجوبة .وليس هناك
ّ
شك يف نظر الباحث من تواصل التّنقيب يف القرآن للعثور عىل أجوب ٍة عن الحاجات
الجامل ّية واالجتامع ّية للمجتمعات والثّقافات اإلسالم ّية أثناء تط ّورها مع الوقت.
ثالثًا :تعزيز القرآن عرب الف ّن ،يف هذا املحور يرى الباحث أ ّن القرآن تع ّزز يف
مجتمعات املسلمني منذ األزمنة القدمية إىل هذه األزمنة الحديثة عرب الف ّن ،وذلك
الصحف ،ويف إضافة معامل صغري ٍة مزخرف ٍة يف
من خالل التن ُّوع يف أنواع كتابة ّ
منتصف ال ّن ّص أو يف الحوايش ،وغالبًا ما تكون مج ّرد ًة أو عىل هيئة األزهار ،كام
السور واكتسب بعضها تصاميم تزيينيّة ،وهكذا من خالل
وضعت عناوين كبرية بني ّ
التن ُّوع يف أحجام املصحف الصغرية والكبرية ،ويف أنواع التّجليد الف ّني والفاخر.
هذا من ناحية التّوصيف ،أ ّما من ناحية التّقويم ،جاءت املقالة متامسك ًة
ومحكم ًة من جهة املنهج ،متمكّن ًة ومتضلّع ًة من جهة املعرفة ،عكس فيها الباحث
واملتخصصني
خربته ودرايته الواسعة وال ّناضجة بهذا الحقل ،فهو يع ّد من كبار الخرباء
ّ
تدريسا
يف مجال الف ّن والعامرة اإلسالميني ،وله سري ٌة طويل ٌة وحافل ٌة يف هذا الشأن
ً
وتأليفًا وتنقي ًبا ،جام ًعا بني املعرفة ال ّنظريّة والخربة التطبيق ّية.
عىل مستوى التّدريس ،عرف غرابار بسريته األكادمي ّية يف أعرق الجامعات
األمريكية ،فقد كان أستاذ العامرة والفن اإلسالميني يف جامعة هارفارد طيلة عرش
سنوات تقري ًبا ،امتدت خالل الفرتة ما بني (1990-1980م).
املتخصصة ع ّدت
وعىل مستوى التّأليف ،نرش غرابار مجموع ًة من املؤلّفات
ّ
من املراجع امله ّمة يف حقل الفن والعامرة اإلسالميني ،يربز منها( :التفكري يف
الفن اإلسالمي ..جامل ّية الزخرفة)( ،تكوين الفن اإلسالمي)( ،الزخرفة ..األشكال
والوظائف يف الفن اإلسالمي)( ،بناء ودراسة الفن اإلسالمي) تكون هذا الكتاب من
أربعة أجزاء جمعت ثالثة ومثانني مقالة ،إىل جانب تأليفات أخرى.
رجل ميدانيًّا ،أدار وشارك
عىل مستوى التنقيب ،فقد كان غرابار -كام وصفً -
يف العديد من البعثات األثريّة التنقيبيّة شملت مناطق متف ّرقة من البلدان العربيّة
واإلسالميّة.
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الخامتة
الحضارة والعمران ..مالحظات وإضاءات:

يف الخامتة نشري لبعض املالحظات واإلضاءات تت ّم ًة وتجلي ًة للحديث عن
مسألة الحضارة والعمران يف القرآن الكريم ،فهذه املسألة بحاج ٍة فعل ّي ٍة الستظهار
واستجالء ،والعناية بها بحثًا ودراسة ،من هذه املالحظات واإلضاءات:
ومدخل شملت العديد من
ً
أ ّو ًل :احتوت املوسوعة القرآن ّية عىل ( )694عنوانًا
والخاصة ،واتّصلت مبختلف الجوانب واألبعاد ،وتفاوتت
القضايا واملسائل العا ّمة
ّ
من حيث األهم ّية والقيمة يف حقل ال ّدراسات القرآن ّية ،كام تفاوتت من جهة
اللفت
السعة التّفصيل ّية يف العناوين واملداخل كان من ّ
القرب والبعد ،ومع هذه ّ
غياب عنواين الحضارة والعمران ،فلم يكونا مشمولني يف قامئة عناوين املوسوعة
عىل وفرتها وكرثتها ،وال نعلم عىل وجه التّحديد هل حدث هذا األمر عن ٍ
قصد أم
نقصا يف املوسوعة ،وترك فراغًا،
عن غري قصد! وعىل كال الحالتني فقد مثَّل هذا األمر ً
وس ّجل عليها مالحظة.
ثان ًيا :إ ّن القرآن الكريم هو الذي كشف للفكر اإلنساين نظريّة السنن والقوانني
كل
التّاريخيّة واالجتامعيّة الكليّة والثابتة واملطّردة ،التي تحكم حركة التّاريخ بكلّيته يف ّ
أزمنته وعصوره ،وتو ّجه سري املجتمعات والحضارات تق ّد ًما وتراج ًعا ،صعو ًدا وهبوطًا.

وحني توقّف الشيخ محمد عبده (1323-1266هـ1905-1849 /م) ،أمام أ ّول
َْ َ َ ْ ْ َْ ُ
ِك ْم ُس َ ٌ
ن
السنن اإلله ّية ،يف قوله تعاىل :قد خلت مِن قبل
آي ٍة جاءت
عىل ذكر ّ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ّ
َ
ُ
ْ
َ
فَس ُ
ِريوا ِف ال ْر ِض فان ُظروا كيْف ك َن َعق َِبة ال ُمك ِذب ِ َني ،[[[اعترب الشيخ محمد
عبده أ ّن هذه اإلشارة من القرآن الكريم لفكرة السنن هي «إرشاد إلهي ،مل يعهد
ساموي ،ولعلّه أُرجئ إىل أن يبلغ اإلنسان كامل استعداده االجتامعي ،فلم
يف كتاب
ّ
يرد َّإل يف القرآن الذي ختم الله به األديان»[[[.
وعىل ضوء هذا البيان اإللهي دعا الشيخ محمد عبده تحويل هذه السنن إىل
[[[ -سورة آل عمران ،اآلية .137
[[[ -رضا ،محمد رشيد :تفسري املنار ،ط ،1بريوت ،دار الكتب العلمية1999 ،م ،ج ،4ص.115
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علم ميكن تسميته -حسب قوله -علم السنن اإللهيّة ،أو علم االجتامع ،أو علم
ٍ
السياسة ال ّدينيّة ،أو أيَّة تسمية أخرى ال ضري عنده يف ذلك ،معت ًربا «أن إرشاد الله
علم من العلوم،
الس َنن ً
إيّانا إىل أ ّن له يف خلقه ُس َن ًنا ،يوجب علينا أن نجعل هذه ُّ
لنستديم ما فيها من الهداية واملوعظة عىل أكمل وجه ...والعلم بسنن الله تعاىل
من أهم العلوم وأنفعها»[[[.
وبهذا الكشف يكون القرآن الكريم قد ق َّدم أعظم فتح علمي وحضاري وعمراين
السنن تستطيع األمم املجتمعات أن تتق ّدم أو تتأ ّخر ،ويكون
للمجتمعات ،وبهذه ُّ
السنن ملا استطاعت األمم
وتفس تق ُّدمها أو تأ ُّخرها ،ولوال هذه ُّ
بإمكانها أن تدرك ّ
واملجتمعات أن تنجز خطوة واحدة نحو الحضارة والعمران ،وليس بإمكان األمم
السنن وتتح ّرك بدونها ،كام ليس بإمكانها مقاومتها
واملجتمعات أن تخرج عىل هذه ُّ
َ َْ
نص عليه القرآن يف قوله تعاىل :فلن
التخل عنها،
أو ّ
وتبديلها أو َتحويلها ،وهذا َ ما ً َّ
ً
َ
َ
َ ْ َ ُ َّ َّ
َ َ ُ َّ َّ ْ
اللِ تْوِيل.[[[
تد ل ِسنةِ
تد ل ِسنةِ اللِ تبدِيل ولن ِ
ِ
ثالثًا :جاء القرآن الكريم لتأكيد الطبيعة املدنية والحرضية لالجتامع اإلسالمي،
معل ًنا ذ َّمه الشديد ورفضه الصارم لظاهرة األعراب مص ّو ًرا لهم أنهم أشد كف ًرا
االجتامعي ،كام يف قوله
ونفاقًا ،كف َ ًرا عىل َالصعيد العقيديَ ،ونفاقًا َ عىل الصعيد
َ
َ
َ
َ
ْ
َّ
َ
ْ ْ َ ُ َ ُّ ُ
ك ْف ًرا َون َِفاقًا َوأ ْ
ج َد ُر أ َّل َي ْعلَ ُموا ُح ُدود َما أن َزل ُ
ولِ
الل ع َر ُس ِ
تعاىل :العراب أشد
َ

ُ
ِيم َوم َِن ْال ْع َر َ َّ
ك ُم َّ
َو َّ ُ
خ ُذ َما ُينْفِ ُق َم ْغ َر ًما َو َي َ َ
ِيم َحك ٌ
الل َعل ٌ
ادل َوائ ِ َر
ت َّب ُص ِب
اب م ْن َيت ِ
ِ
َعلَيْه ْم َدائ َرةُ َّ
الس ْوءِ َو َّ ُ
الل َس ِم ٌ
يع َعل ٌِيم.[[[
ِ
ِ

للمفسين والعلامء لتكوين تحليالت مقارنة من
مجال
وقد أتاحت هذه اآليات ً
ّ
جهات متع ّددة بني منط أهل البدو ومنط أهل الحرض ،ومن هذه التحليالت املبكرة
ما ذكره الفخر الرازي (604-544هـ) يف تفسريه الكبري ،شار ًحا ملاذا األعراب أشد
قائل« :إنهم أشد كف ًرا ونفاقًا ،والسبب فيه وجوه :األول:
كف ًرا ونفاقًا معل ًّل ذلك ً
أن أهل البدو يشبهون الوحوش .والثاين :استيالء الهواء الحار اليابس عليهم ،وذلك
[[[ -رضا ،محمد رشيد ،تفسري املنار ،م.س ،ج ،4ص.114
[[[ -سورة فاطر ،اآلية .43
[[[ -سورة التوبة ،اآلية .98-97
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ّ
ّ
ونقدية
حتليلية
احلضارة والعمران يف موسوعة القرآن ..مقاربة

والتكب والنخوة والفخر والطيش عليهم .والثالث :أنهم ما كانوا
يوجب مزيد التيه
ّ
تحت سياسة سائس ،وال تأديب مؤ ّدب ،وال ضبط ضابط فنشؤوا كام شاؤوا ،ومن
كان كذلك خرج عىل أشد الجهات فسا ًدا .والرابع :أن من أصبح وأمىس مشاه ًدا
لوعظ رسول الله وبياناته الشافية وتأديباته الكاملة ،كيف يكون مساويًا ملن
مل يؤاثر هذا الخري ،ومل يسمع خربه .والخامس :قابل الفواكه الجبليّة بالفواكه
البستانيّة لتعرف الفرق بني أهل الحرض والبادية»[[[.

راب ًعا :إن حديث القرآن الكريم الواسع واملتع ّدد عن األقوام السابقة عىل
اختالف أزمنتها وعصورها ،وتن ّوع قضاياها ومشكالتها ،هو حديث يف صلب مسألة
الحضارة والعمران؛ ألنّه يتّصل بالكشف عن سنن قيام الحضارات وسقوطها.
الدكتور َمحمد إقبال (1357-1294هـ1938-1877 /م) متأ ّم ًل أمام
وحني توقّف
ُ
ّ
ُ
ٌ
َّ
َ
ِك أم ٍة أ َجل [[[ذكر قائلً« :وهذه اآلية َمثَل من أمثلة األحكام
قوله تعاىل :ول ِ
يتجل فيه التعيني والتّحديد ،وهي يف صيغتها البالغة اإليجاز توحي
التّاريخ ّية العا ّمة ّ
ٍ
كائنات عضويّ ًة ،وعىل
بإمكان دراسة حياة الجامعات البرشيّة دراسة علمية باعتبارها
هذا فمن يزعم أ ّن القرآن يخلو من بذور املذهب التّاريخي يكون عىل ضالل مبني»[[[.
وقد اعترب إقبال أ ّن مق ّدمة ابن خلدون تدين بالجانب األكرب من روحها إىل ما
استوحاه املؤلّف من القرآن ،وهي املق ّدمة التي تع ّد من أسبق املحاوالت يف بناء
املعرفة املنظّمة لعلم االجتامع أو علم العمران البرشي كام أسامه ابن خلدون.
هذه بعض اإلضاءات امله ّمة التي تُتمم الحديث عن مسألة الحضارة والعمران
يف القرآن الكريم.

[[[ -الفخر الرازي :التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب ،بريوت ،دار الكتب العلمية2004 ،م ،ج ،16ص.132
[[[ -سورة األعراف ،اآلية .34
[[[ -إقبال ،محمد :تجديد التفكري الديني يف اإلسالم ،ال ط ،دمشق ،دار وحي القلم2015 ،م ،ص.176
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املصادر واملراجع
1.1القرآن الكريم
2.2الفخر الرازي ،التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب ،بريوت ،دار الكتب العلمية2004 ،م.
3.3إقبال ،محمد ،تجديد التفكري الديني يف اإلسالم ،ال ط ،دمشق ،دار وحي القلم،
2015م.
4.4الصغري ،محمد حسني ،املسترشقون والدراسات القرآنية ،ط ،1بريوت ،دار املؤرخ
العريب(،د .ت).
5.5بدوي ،عبدالرحمن ،موسوعة املسترشقني ،ط ،4بريوت ،املؤسسة العربية للدراسات
والنرش2003 ،م.
6.6بارت ،رودي ،الدراسات العربية واإلسالمية يف الجامعات األملانية ،ترجمة :مصطفى
ماهر ،ط ،1القاهرة ،املركز القومي للرتجمة2011 ،م.
7.7جولدتسيهر ،أجناتس ،مذاهب التفسري اإلسالمي ،ترجمة :عبدالحليم النجار ،ال ط،
القاهرة ،الهيئة املرصية العامة للكتاب2013 ،م.
8.8جحا ،ميشال ،الدراسات العربية واإلسالمية يف أوروبا ،ط ،1بريوت ،معهد اإلمناء
العريب1982 ،م.
9.9فوك ،يوهان ،تاريخ حركة االسترشاق الدراسات العربية واإلسالمية يف أوروبا حتى
بداية القرن العرشين ،تعريب :عمر لطفي العامل ،دمشق دار قتيبة1996 ،م.
1010مرشوع القرآن األورويب ،نرشة القرآن واالسترشاق املعارص ،بريوت :املركز اإلسالمي
للدراسات االسرتاتيجية ،العدد األول ،السنة األوىل ،شتاء 2019م.

1111رضا ،محمد رشيد ،تفسري املنار ،ط ،1بريوت ،دار الكتب العلمية1999 ،م.
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ّ
العبادية يف موسوعة القرآن ـ ليدن
التشريعات

د .سعد الغنامي

[[[

الخالصة
إ َّن البحث يف تعاليم اإلسالم ومعارفه أخذ دائر ًة كبريةً ،ومساح ًة واسع ًة ،يف
اهتاممات الكتّاب والباحثني واملحقّقني من غري املسلمني ،كاملسترشقني والغربيني،
ٍ
موسوعات كبري ٍة،
وقد برزت من خالل مقاالت وأبحاث وكتب ودراسات إىل
وجديدها ما نراه يف موسوعة القرآن الكريم -ليدن-؛ حيث تناولت مجموعة من
املقاالت والعناوين واملداخل التي تط ّرقت للترشيعات العباديّة يف القرآن الكريم،
وقد د ّونت هذه املداخل وفق فرض ّي ٍ
ٍ
ات ومبانٍ
وأسس حملها أصحابها عن سلفهم
من برشيّة القرآن الكريم وعدم وحيان ّيته ،والتي تع ُّد منشأ طبيع ًّيا للوصول إىل
الصحيحة.
نتائج بعيد ٍة عن ال ّرؤية وال ّنظرة اإلسالميّة ّ
إ َّن فرض برشيّة القرآن ونظريّة تط ّور األديان يف املجتمعات ،إذا اجتمعتا أعطتنا
نتيج ًة واحد ًة هي التّشكيك يف تعاليم القرآن واإلسالم.
وعند عرض هذه العناوين واملداخل سيظهر لنا عىل ال ّرغم من وجود نقاط
استفهام كبري ٍة
الصواب ،وميكن وضع عالمة
ٍ
ق ّو ٍة يف بعضها ّإل أ َّن الكثري منها جانب ّ
عليه .وقد تناولنا يف هذه املقالة تحليل بعض املقاالت التي تناولت التّرشيعات
العباديّة ،وهي كالتايل:
 .1البلوغ ،وهي للكاتب :ترشلز ج .آدامز Charles j. Adams
[[[ .وباحث وأستاذ يف علوم القرآن والحديث العراق.

 .2املباح واملح ّرم ،وهي للكاتب :جوزيف إ .لوري Joseph E. Lowry
 .3األمر والنهي ،وهي للكاتب :مايكل كوك Michael Cook
 .4رمضان ،وهي للكاتبة :أنجليكا نويفريت Angelika Neuwirth
محل اإلشكال فيها وال ّر ّد عليها.
وقد عرضنا نقاط الق ّوة والضّ عف فيها مع بيان ّ

املقدّ مة
اإلسالمي أعداء ك َرث مذ بزوغ الوحي إىل يومنا هذا ،وقد حاولوا
واجه ال ّدين
ّ
ويحاولون إطفاء نور الله بأفواههم ،ويأىب الله ّإل أن يت َّم وعده ،وينرص دينه،
فسخر له رجاالً صدقوا ما عاهدوا الله عليه ،عىل م ّر العصور واألزمان.
ّ
اتّخذ أسلوب العداء وتزييف الحقائق –قدميًا -مناحي ع َّدة ،من خالل التّشكيك
يف معارف اإلسالم والقرآن الكريم ،والتلبيس عىل ال ّناس ،فح َّرفوا الكلم عن مواضعه،
ثم حكموا عليه بالتّناقض وفساد ال ّنظم واالختالف ،إىل أن وصلت الهجمة إىل
كل ما سبق،
عرصنا الحارض ،والهجمة املعارصة عىل القرآن الكريم أش ُّد رضاو ًة من ِّ
بتهم زائف ٍة ،وس َّوقوها يف
وذلك من خالل الفضائيات ومواقع اإلنرتنت ،فجاءوا ٍ
مقاالت ودر ٍ
ٍ
اسات وكتب وموسوعات ،ومن خالل اإلعالم املر ّيئ واملسموع.
إ َّن دائرة معارف املعارف -ليدن -هي أحدث األعامل املوسوع ّية التي تناولت
بيان معارف القرآن الكريم وعرضها وفق نظر ٍة غرب ّي ٍة ،ومن بني تلك العناوين
واملداخل التي أدرجت يف هذه املوسوعة موضوع التّرشيعات والعبادات يف القرآن
الكريم ،فو ّجهوا سهام الطّعن والتّجريح والتّشكيك والتّزييف ،وزعموا أنّها أخذت
أو اقتبست عن اليهود وال ّنصارى وعن الوثن ّية يف عرص الجاهل ّية.
ٌ
العلمي ألّ يدخل
استخفاف وخيان ٌة للعلم واملعرفة؛ أل َّن مقتىض ال ّنظر
ويف هذا
ّ
اإلنسان عىل املوضوع بفكر ٍة سابق ٍة وإال فسد مخرجه بفساد مدخله ،وفسدت
نتائجه بفساد مق ّدماته ،وهو آفة العلم الكربى التي ال عالج لها.
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ال نريد أن نكون يف ٍ
بعد عن اإلنصاف ،بل ال ميكن فرض ذلك عىل نحو املوجبة
الكلّ ّية ،وإنّ ا هناك املنصف وغريه ،وهذا البحث ناظ ٌر إىل الذين لهم مداخل
وعناوين يف هذه املوسوعة -موسوعة دائرة املعارف ليدن -وقد جانبوا اإلنصاف
والصواب والحقيقة.
ّ
إ َّن الفكر الغريب واالسترشاقي يكاد يُجمع عىل تأث ّر التّرشيعات اإلسالم ّية
اليهودي أو غريهام ،وإن كان هناك
والعبادات ال ّدينيّة بالقانون ال ّروماين أو التلمود
ّ
ٌ
اختالف يف مقدار هذا التّأث ّر ،فالبعض يذهب إىل أ ّن املسلمني نقلوا القواعد العا ّمة
ومنهج التّدوين وبعض املصطلحات من القانون ال ّرومي أو التلمود ،والبعض اآلخر
من املسترشقني يذهب إىل أ ّن الفقهاء املسلمني تأث ّروا بهذا التلمود وذلك القانون
يف طرف مام كتبوا[[[.
فام ينكر أحد أ َّن الفكر اإلسالمي ساملٌ من التّأث ّر عىل نح ٍو ما مبا يشيع يف البيئة
ونظم ،وأ َّن هذا اللّون من التّأث ّر مظه ٌر من مظاهر الفطرة يف انفعالها
من مفاهيم ٍ
مبا يحيط بها ،ومن ثم يرثي الذّات ّية أو األصالة وال يقيض عليها ،ولكن التّأث ّر الذي
يراه االسترشاق يف حديثه عن اإلسالم والقرآن ،ويف حديثه عن التّرشيعات العباديّة
اإلسالمي ،هو التّأث ّر الذي يعني التّبعيّة.
والفقه
ّ
إ َّن التّشابه يف بعض القواعد واألفكار واأللفاظ ال ّ
اللحق قد
يدل بحا ٍل عىل أ ّن ّ
طبيعي بني األمم
السابق؛ أل َّن مثل هذا التّشابه يف بعض هذه األمور أم ٌر
نقل عن ّ
ٌّ
جمي ًعا ،ال فرق بني املسلمني وغريهم ،وبذلك ال نستطيع ملج ّرد هذا التّشابه الحكم
ٌ
معروف من أ ّن
بأ ّن هذه األ ّمة أخذت عن تلك ،بل قد يكون مرجعه إىل ما هو
السليم يتشابه يف كثريٍ من ألوان التفكري ونتائجه دون الحاجة إىل
العقل اإلنسا ّين ّ
السامويّة ومرجعها واح ٌد،
تفسري هذه الظاهرة ،مضافًا إىل أ ّن مصدر جميع األديان ّ
وهو الله رب العاملني.
[[[ .انظر :الدسوقي ،محمد :االسترشاق والفقه اإلسالمي ،مجلة حولية تصدر عن كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة
قطر ،العدد [ 1407 ،]5هـ  1987 -م ،ص.707
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ومن جوانب خطورة هذه املوسوعة -موسوعة ليدن القرآنيّة -التّصوير املش ّوه،
والتّحريف املتعمد من قبل البعض لحقيقة العبادات اإلسالم ّية فيها ،وإدراك أهم ّية
الكشف عن املنطلقات والخلف ّيات التي ساقت العديد من الغربيني واملسترشقني
إىل هـذا املوقف املعادي لإلسالم؛ إذ برز من خالل بعض هذه العناوين واملداخل
خلفيّاتهم ال ّدينيّة والفكريّة املختلفة ،والتي ينطلقون منها يف الطّعن يف اإلسالم،
فنجدهم كث ًريا ما يُر ّددون مزاعمهم بأ ّن العبادات يف اإلسالم من أصو ٍل مختلف ٍة،
جاهل ّي ًة ويهوديّ ًة ونرصان ّي ًة ،وأنّها قد م ّرت مبراحل تط ّورت فيها عرب األزمان ،متأث ّرين
يف ذلك بنظرتهم إىل دياناتهم املح ّرفة ،والتي ساهمت ٌ
أجيال عديد ٌة يف تطويرها
وتكوينها ،وخضعت لتأثري ٍ
ات مختلف ٍة عرب العصور[[[.
وسنعرض يف هذا البحث إىل بعض العناوين واملداخل التي تناولت ترشيع
العبادات يف موسوعة دائرة املعارف القرآن ّية -ليدن ،-وهي كالتايل:
« .1البلوغ» ،وهي للكاتب :ترشلز ج .آدامز Charles j. Adams
« .2املباح واملح ّرم» ،وهي للكاتب :جوزيف إ .لوري Joseph E. Lowry
« .3األمر والنهي» ،وهي للكاتب :مايكل كوك Michael Cook
« .4رمضان» ،وهي للكاتبة :أنجليكا نويفريت Angelika Neuwirth
محل اإلشكال فيها وال ّر ّد عليه.
وقد عرضنا نقاط الق ّوة والضّ عف فيها مع بيان ّ

السابقة
الدّ راسات ّ

تناول العلامء والباحثون املسلمون موضوع التّرشيعات العباديّة وأه ّميتها يف
ٍ
مؤل ٍ
تأليفات
ّفات مستقلّ ٍة ،ونجد وفر ًة يضيق املقام عن حرصها ،ولكن مل نجد
مستقلّ ًة يف ال ّر ّد عىل كتّاب املوسوعة القرآن ّية ـ ليدن ،فيام تناولوه من الطّعن يف
التّرشيعات العباديّة إلّ عىل نحو مقاالت ،وما قد يدرج يف ضمن بعض املقاالت
[[[ .انظر :الندوي ،أبو الحسن عيل الحسني :األركان األربعة (الصالة ،الزكاة ،الصوم الحج) يف ضوء الكتاب والسنة مقارنة مع
الديانات األخرى ،ط ،3الكويت ،دار القلم1974 ،م ص.63
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والكتب التي تناولت ال ّر ّد عىل املسترشقني والغربيني عىل نحو العموم.

أ ّو ًل :نظرة يف موسوعة القرآن ـ ليدن

صدر عن املسترشقني الكثري من الكتب واملقاالت ،فيام يتعلّق بقراءة التّعاليم
مجلت أو
العباديّة والتّرشيعات يف اإلسالم والقرآن الكريم ،عىل نحو مقاالت يف ّ
مقاالت ت ّم إدراجها يف املوسوعات مثل املوسوعة الربيطان ّية ،وتبدأ هذه املقاالت من
خالل عرض التّرشيعات العباديّة وتوصيفها إىل التّشكيك فيها ونقدها وإسقاطها.
ٍ
مبقاالت وعناوين ومداخل حول التّرشيعات
حتى طالعتنا موسوعة ليدن القرآن ّية
ٍ
بشاهد أو دليلٍ .
الصواب مع اتّهامات ودعاوي مل تسند
العباديّة جانبت فيها ّ
ونريد هنا بيان نقاط الق ّوة ونقاط الضّ عف يف هذه املوسوعة وفق نظر ٍة شامل ٍة
خاص ،ومن أهم نقاط الق ّوة يف هذه املوسوعة ،هي كالتايل:
ال يف خصوص محو ٍر ٍّ
 .1مراعاة اإلنصاف يف بعض املقاالت تجاه املسلمني ،وحتى الشيعة ،كام يف
بحث االنجيل وفاطمة عليها السالم.
 .2االستعانة ببعض الكتّاب املسلمني.
 .3ال ّدفاع عن القرآن كام يف بعض املقاالت كام يف مسألة تحريف القرآن.
بنسب مختلف ٍة حسب املقاالت والعناوين املطروحة.
 .4تت ّبع املصادر اإلسالم ّية
ٍ
 .5اللّجوء إىل املقارنة ،مثال اإلسالم والغرب أو القرآن والعهدين
وأ ّما أه ّم نقاط الضّ عف العا ّمة يف هذه املوسوعة ،فهي كالتايل:
 .1إ َّن دعوى التّحقيق ال ّدقيق املذكورة يف مق ّدمة املوسوعة ال تنسجم مع
املقاالت واملداخل والعناوين التي ابتعد الكثري منها عن هذه الدعوى.
العلمي لبعض كتّاب موسوعة ليدن ،وعدم توظيف األخصائيني يف
 .2الضّ عف
ّ
السلب ّية لبعضهم وعدم اإلنصاف.
القرآن الكريم ،وال ّنظرة ّ
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 .3إسقاط ال ّرؤية الغربيّة يف التّحليل والكتابة للعهدين عىل القرآن الكريم،
ودعوى تأث ّر القرآن الكريم بالعهدين.
 .4وجود بعض العناوين واملداخل يف هذه املوسوعة ال ارتباط لها بالقرآن مثل
العراق واألدب اإلفريقي واألباض ّية والبهائ ّية والطريان وغريها ،ويف قبال ذلك ال
لب القرآن
نجد عناوين ومداخل حول لفظ الله عز وجل وال التوحيد والحال هي َّ
الكريم .وكذلك االقتصار عىل بعض املفاهيم دون غريها مثل ذكر النخل وإغفال
العنب والزيتون ،وكذلك التّع ّرض للكلب والجمل وإغفال الحصان ،وكذلك ذكر
ملكة سبأ وإهامل ذكر الهدهد.
 .5إثارة التّناقضات التي يتص ّورها الكتّاب الغربيني يف القرآن الكريم.
 .6االستفادات الخاطئة من القرآن الكريم ،ورشح األلفاظ دون بيان املعارف.
 .7ال ّنظرة املا ّديّة إىل القرآن ،وأنّه كتاب تاريخ ،والتّعامل مع ظاهره فقط.
 .8التّناقضات ال ّداخل ّية يف املقالة الواحدة وبينها وبني غريها من املقاالت.
 .9االعتامد عىل االرسائليات ونقلها دون نقدها.
 .10االعتامد عىل الكتّاب الغربيني واالقتباس من دائرة املعارف اإلسالم ّية
الربيطان ّية.
الس ّنيّة عىل الشّ يعيّة ،وعدم االلتفات آلراء الشّ يعة
 .11تغليب الثّقافة اإلسالميّة ّ
وكتبهم مبا يتناسب مع حجم هذه املوسوعة.
 .12الخلط بني اإلسالم والقرآن وثقافة املسلمني ،واتّهام القرآن والثّقافة اإلسالم ّية
بالتّأث ّر بثقافة اليهود وال ّنصارى وغريهم كاليونانيني والصينيني.
 .13من مجموع ( )278كات ًبا يشكّل عدد الكتّاب املسلمني  20باملئة فقط ،وهم
يشكّلون إحدى طوائف املسلمني ،وباقي الكتّاب فهم من الغربيني واملسترشقني
املح ّملني ببرشيّة القرآن وتاريخيّة ال ّن ّص القرآين.
474

الفقهية يف موسوعة القرآن ـ ليدن ـ مقاربات ّ
ّ
نقدية
الدراسات

 .14إ َّن حجم املقاالت غري متناسقٍ فبعضها صفحتني وبعض أكرث.

ثان ًيا :التقييم العلمي للعناوين األربعة

ال ب ّد هنا من تقييم املحتوى العلمي لهذه املقاالت األربع ،وتقديم إجاب ٍة
كل مقالة عىل حدة.
إجامليّ ٍة وشامل ٍة ،ثم ندخل يف بيان اإلجابة التّفصيليّة يف ّ

والسبب ال ّداعي لتقديم إجاب ٍة شامل ٍة هو وجود اإلشكاالت املتك ّررة يف هذه
ّ
املقاالت ،والتي اعتمدها كتّابها ،وإن انفرد أحدهم عن اآلخر يف بعضها اآلخر ،وهي
كل البعد عن ذلك.
كلّها ظنو ٌن وأوها ٌم ساقوها بلباس الحقيقة ،وهي بعيد ٌة ّ
 .1إ َّن دعوى التّحقيق ال ّدقيق املذكورة يف مق ّدمة املوسوعة ال تنسجم مع
املقاالت واملداخل والعناوين التي ابتعد عنها يف هذه العناوين األربعة.
السلب ّية لبعض الكتّاب وعدم
 .2الضّ عف العلمي لكتّاب هذه العناوين ،وال ّنظرة ّ
اإلنصاف.
 .3إسقاط ال ّرؤية الغربيّة يف التّحليل والكتابة للعهدين عىل القرآن الكريم،
ودعوى تأث ّر القرآن الكريم بالعهدين.
 .4إثارة التّناقضات التي يتص ّورها الكتّاب الغربيني يف القرآن الكريم.
 .5االستفادات الخاطئة من القرآن الكريم ،ورشح األلفاظ دون بيان املعارف.
 .6االعتامد عىل االرسائليات ونقلها دون نقدها.
 .7االعتامد عىل الكتّاب الغربيني واالقتباس من أبناء جلدتهم.
السن ّية عىل الشّ يع ّية وعدم االلتفات آلراء الشّ يعة
 .8تغليب الثّقافة اإلسالمية ّ
وكتبهم مبا يتناسب مع حجم هذه املوسوعة.
وأ ّما نقاط الق ّوة يف هذه العناوين األربع ،فقد أرشنا إليها كام تق ّدم ،ويجمعها:
ّفظي
تتبع املفردة القرآن ّية يف سائر آيات الكتاب الكريم ،ومن املعلوم أ ّن التّت ّبع الل ّ
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رأي
الصورة الواضحة ،وال يجعل من من صاحبه ذا ٍ
للمفردة القرآنيّة ال يعطي ّ
رأي يف القرآن الكريم.
ورؤي ٍة وصاحب ٍ

اإلجابة اإلجامل ّية

وأ ّما اإلجابة اإلجامل ّية التي ميكن تقدميها يف خصوص هذه العناوين األربع
فهي:

يل عىل هذه العناوين -بل وسائر العناوين يف هذه املوسوعة-
•إ ّن اإلشكال األص ّ
يصب عىل الفرض ّيات التي قامت عليها ،واملبتنية عىل عدم االعتقاد برسالة
ّ
برشي
بي وعدم وحيان ّية القرآن الكريم ،وال ّنظر إىل القرآن الكريم كنتا ٍج ٍّ
ال ّن ّ
جاء يف حقب ٍة من التّاريخ.
وال ّ
شك أ َّن هذه املواقف التي حملها أصحاب هذه املقاالت ال ت ُعطي أكرث من
هذه ال ّنتيجة املضلّلة والباطلة عن التّرشيعات العباديّة يف القرآن الكريم ،وهذا
علم به أم ال -ال يع ُّد ُم ّرب ًرا لألخطاء التي وقعوا
املحمول معهم -سواء كانوا عىل ٍ
فيها؛ وهو نتاج عدا ٍء ساف ٍر لإلسالم ،وال غرابة يف ذلك ،فقد حملت مقاالتهم العديد
من األخطاء واملطاعـن والشّ بهات التي تُظهر مدى حقدهم ال ّدفني لإلسالم وأهله؛
وقد كانت كتاباتهم ت َُس ّيها خلف ّياتهم ،وتَقو ُدها أحقادهم ،وهذا ما ظهر جل ًّيا يف
عناوينهم.
ٍ
مغالط ،وال
كل
إ َّن نفي الحقائق ،واخرتاع املغالطة ،وبَثَّ الشُ بهات ،يقع فيها ّ
وكل
كل مكابر ،وإنّ ا ينأى عنها من أنار الله بصريته بنور اإلسالمّ ،
يعجز عنها ّ
منصف وصادق مع نفسه ومع اآلخرين.
السابق مزالق وأخطاء واضح ًة يتو ّرع عن الوقوع فيها من
لقد حملَّهم املوقف ّ
ٍ
نصب نفسه ليكتب يف موسوعة
علم ومعرف ٍة
كان له أدىن ٍ
وإنصاف ،فضالً ع ّمن ّ
تحمل اسم القرآن الكريم.
•إ َّن بعض هؤالء الكتّاب يفرتضون ما يفرتضون من دون أن يق ّدموا دليالً واح ًدا
عىل ص ّحة ما يرونه ،إنّهم يريدون االنتصار لوجهة نظرهم دون أن يعنيه
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موضوعيّة ال ّدليل أو سالمته من الوهم أو الخلط أو االضطراب ،ثم ي ّدعون
ٍ
مدروس يتّسم باألمانة والبعد عن األهواء.
علمي
دراسة القضايا وفق منه ٍج ٍّ

إ َّن جميع ما ق ّدمه هؤالء الكتّاب يف مقاالتهم هي عبارة عن م ّد ٍ
عيات،
ومج ّرد ظنونٍ
دليل معت ٌرب أو شاه ٌد يؤيّد امل ّدعى ،واعتمدوا
وأوهام مل يحفها ٌ
ٍ
التاث
عىل كتب سلفهم من الغربيني أو اإلرجاع إىل كتب املسلمني وإغفال ّ
الشّ يعي.

•إ َّن من أه ّم اإلشكاالت التي ميكن أن تؤخذ عىل الكتَّاب وأصحاب املقاالت
وخاصة املحور الخامس -الترشيعات
واملداخل التي كتبت يف هذه املوسوعة،
ّ
بي وس ّنته عن االستدالل وفَصلوها عن
العباديّة -أنّهم حذفوا حديث ال ّن ّ
القرآن الكريم ،وفرضوا ال ب ّديّة وجود التّفاصيل ال ّدقيقة يف القرآن يف خصوص
كل موضوع ،وهذا الفرض ال ص ّحة له؛ أل ّن الدين اإلسالمي والتّرشيعات
ّ
العباديّة نأخذها من القرآن الكريم وحديث النبي وأوصيائه.
لكل
إ َّن كون القرآن الكريم هو القانون األساس لإلسالم يقتيض ّأل يتع ّرض ّ
ديني ،بل ميكن القول إ ّن مثل هذا الكتاب ذي
مسأل ٍة رشع ّي ٍة وفقه ّي ٍة ّ
وكل ٍ
حكم ٍّ
لكل زمان ومكان ،عليه فقط
الخصائص العامل ّية الجامعة والخالدة ،وكتاب الهداية ّ
كم وكيفًا فهو ملقًى
السياسة العا ّمة وأهداف ّ
الشيعة ،وأ ّما بيان األحكام ًّ
أن يرسم ّ
ََ َ َْ َْ َ ّ
ذل ْك َر لِ ُبَ ّيَ
بي  ،كام رصح به القرآن الكريم نفسه وأنزلا إِلك ا ِ
ِ
عىل عاتق ال ّن ّ
َ ُ ّ َ َ ْ ْ َ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ ّ َُ
ل َّ
ِلن ِ
اس ما ن ِزل إِل ِهم ولعلهم يتفكرون( سورة النحل ،اآلية  ،)44وكذلك يف قوله
َ َ َ ُ ُ َّ ُ ُ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ ُ
اك ْم َعنْ ُه فَ َ
انت ُهوا( سورة الحرش اآلية
تعاىل :وما آتاكم الرسول فخذوه وما نه
بي امله ّمة التي أوكلت إليه ،ونصب املرجع بعده من خالل
 .)7وقد أكمل ال ّن ّ
حديث الثّقلني.
رص ًحا يف مقالته
نعم قد نجد الكاتب كراد هاوتينك قد خالفهم يف ذلك ،فقال م ّ
املعنونة بـ (العبادة) :من ال ّنادر أن نجد القرآن يتع ّرض لتفاصيل األعامل العباديّة.
الصوم وما يتعلّق به ،وشعرية األمر باملعروف ،والحالل والحرام ،واصطالح
•إ َّن ّ
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شعت قبل اإلسالم ،كام يرصح القرآن بذلك ،وعليه
ّ
السحت ،رسو ٌم وعباداتٌ ُ ّ
اسم ولفظًا عرب ًّيا ليأيت
فال مجال لال ّدعاء عندما نلبس هذه الشّ عرية والعبادة ً
قائل ليقول إنّها أخذت من اليهود أو اليونان أو الصني.
ٌ
السابقة يف األلفاظ والكلامت ليس
إ َّن التّشابه بني اإلسالم واألديان اإلله ّية ّ
دليالً عىل ال ّنقل أو االقتباس ،بل هو من دالئل نب ّوة محمد ،النتفاء تلقّيه
السابقة؛
معلومات من البرش ،ولعدم معرفته بالقراءة حتى ينقل عن الكتب ّ
اإللهي ،الذي َح َّرفَه أهل
دليل عىل تصحيح اإلسالم ملسار التّرشيع
وإ ّن التّشابه ٌ
ّ
السابقة ،وقد جاء اإلسالم ُم َص ِّدقًا لِام قبله ومهيم ًنا عليه.
الديانات ّ
أس وأساس يف الرشائع
وبنظر ٍة عقل ّي ٍة ونقل ّي ٍة ،نجد الكثري من األحكام لها ّ
بي بتبليغه
ّ
السابقة عىل اإلسالم ،ولكن القرآن صبغه بصبغته وأمر ال ّن ّ
الشء ال ينكر ،فاإلسالم ر ّمم رشوط وأجزاء الكثري من األحكام
للمسلمني ،وهذا ّ
ٍ
ترشيعات جديد ًة مستقلّ ًة.
رشع
حكم
وب ّينها بعنوان ٍ
إسالمي ،و ّ
ٍّ
•اعتمد الكثري من كتّاب هؤالء املوسوعة عىل أبناء جلدتهم يف ال ّنقل واالقتباس،
ألي ٍ
بحث أو مقال ٍة مرتب ٌط بعوامل ع ّدة ،منها وهو
والحال أ ّن القيمة العلم ّية ّ
أحد أه ّم العوامل :ال ّنقل واالقتباس من املصادر األساس ّية واملعتربة ،كام أ ّن
الحديث عن معارف وأفكار التّابعني ألحد األديان ال ب ّد أن يكون وفق الكتب
املعتربة لديهم ،ال أن يأيت أحدهم مبصادر أعدائهم وكتب الغرباء التي ال قيمة
وال اعتبار لها.
•ولكن لألسف نجد أ ّن أصحاب بعض املقاالت يف موسوعة القرآن-ليدن،
يعتمدون عىل كتب املسترشقني والغربيني ممن يشاركونهم الرأي ،ومن
البديهي أ ّن مثل هذه العناوين واملداخل واملقاالت ال ميكن ض ّمها إىل دائرة
نقل ملوقف أبناء سلفهم من اإلسالم والقرآن الكريم.
(بحث علمي) وإنّ ا هو ٌ

اإلجابة التفصيل ّية
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وسنعرض هنا فقرات املقالة التي جانب فيها الكاتب الحقيقة ،وميكن أن تُؤخذ
علمي ال ب ّد أن يلتفت إليه ويُص ّححه .ونبدأ باملقاالت وفق التّسلسل
عليه كإشكا ٍل ٍّ
املتّبع يف هذا البحث:
 .1مقالة البلوغ :وهي للكاتب :ترشلز ج .آدامز Charles j. Adams
 .1.1نقاط ق ّوة املقالة :تتض ّمن تت ّب ًعا للموارد بشكلٍ ج ّي ٍد ،ويع ّد تقسيمها علم ًّيا.

 .2.1نقاط ضعف املقالة :عدم اإلملام باملوضوع بشكلٍ كاملٍ  ،مع ٍ
نقص يف رسد
املعلومات.
 .3.1اإلشكاالت الواردة عىل املقالة
اإلشكال األ ّول :عدم ال ّتفريق والخلط بني بلوغ الذكر وبلوغ األنثى
قال الكاتب( :مثة ٌ
خالف بني املدارس الفقه ّية حول العمر الذي يتحقّق فيه
البلوغ يف حالة غياب العالمات الجسديّة املعتادة ،ففي حني ترى األغلبيّة أ ّن بلوغ
س ّن الخامسة عرش يعني تخطّي البلوغ .وإذا كانت عالمات البلوغ ظاهرةً ،فإ ّن
البعض يق ّدم س ّن البلوغ إىل ما قد يصل إىل س ّن التسع سنوات ،ولكن ليس قبل
ذلك).
والجواب عن ذلك:
من الواضح للعيان الخلط يف هذه العبارات؛ حيث مل يف ّرق الكاتب بني البلوغ
عند الذّكر والبلوغ عند األنثى ،وقد اجتمعت كلمة املسلمني عىل التّفريق بني الذكر
الشعي ،وأدىن مراجعة لرتاث املسلمني ميكن التّث ّبت من ذلك.
واألنثى يف البلوغ ّ
وقد ثبت عن أهل البيت  أ ّن س َّن البلوغ يف الذكر خمس عرشة سنة قمريّة،
ويف األنثى تسع سنني قمرية[[[.
السابعة :قال الكاتب:
اإلشكال الثاين :ال واجبات دين ّية عىل من بلغ سن ّ
[[[ .انظر :مغنية ،محمد جواد :فقه اإلمام جعفر الصادق ،ط ،5قم ،مؤسسة الصادق1427 ،ه ،ج ،5ص.93
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(والسابع هو الس ّن الذي يجب أن يبدأ فيه األوالد يف أداء الواجبات ال ّدينيّة ،مثل
الصالة (راجع ما ييل) ،التي تجب عىل جميع املسلمني البالغني).
واملستحب ،أو لعلّه
والجواب عن ذلك :اشتبه عىل الكاتب التّفريق بني الواجب
ّ
الحق ،وهذا نتيجة طبيع ّية لعدم
مل يدرك التّفريق بني املصطلحني ،وذهب عليه ّ
خصص يف األمور الفقه ّية والتّرشيعات العباديّة ،وعدم اإلطالع الكايف ،وبالتايل
التّ ّ
قلّة بضاعة الكاتب.
ويستحب
السابعة هو س ُّن التّمييز لدى الولد الذكر واألنثى بالغالب،
إ َّن س َّن ّ
ّ
يف هذا العمر اإلتيان بالصالة وغريها من العبادات ال مبعنى وجوبها عليهام ،وإنّ ا
مبعنى أن يتد ّربا عىل اإلتيان بها ،وإذا أتيا بها يحصال عىل األجر والثواب اإللهي.
قال الشيخ الطويس يف كتاب النهاية ونكتها( :ويؤمر الصبي بالصالة إذا بلغ ست
سنني تأديبًا ،ويؤخذ به إذا بلغ تسع سنني س ّن ًة وفضيل ًة ،وألزم إلزا ًما إذا بلغ حد
الكامل فرضً ا ووجوبًا)[[[.
حق الحضانة :قال
بحكم واح ٍد يف ّ
اإلشكال الثالث :ال ّتسوية بني الذكر واألنثى ٍ
الكاتب( :يف حال وقوع نزا ٍع بني الوالدين حول الوصاية عىل الطفل الذي بلغ
أي من
السبع سنوات ،يُعترب أ ّن الطفل قد أصبح قاد ًرا مبا فيه الكفاية للتمييز بني ٍّ
الوالدين يريد أن يعيش).
والجواب عن ذلك :وهذا أيضً ا من قلّة بضاعة الكاتب وعدم اإلملام باملوضوع،
فإ ّن الحضانة يف الذكر تختلف عن الحضانة يف البنت ،فإنّه طبقًا لفتاوى أكرث
الفقهاء إذا افرتق األب واألم تكون الحضانة لألم يف البنت حتى السنة السابعة ،ويف
الذكر حتى السنة الثانية[[[.
[[[ .انظر :الطويس ،محمد بن الحسن :النهاية ونكتها ،ط ،1قم ،مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة لجامعة املدرسني بقم املقدسة،
1412هـ  ،ج ،1ص.299
[[[ .انظر :الحيل ،جامل الدين أيب منصور الحسن بن يوسف بن املطهر :تحرير األحكام ،تحقيق :إبراهيم البهادري ،ط ،1قم،
مؤسسة اإلمام الصادق1421 ،هـ ،ج ،4ص.12
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 .2مقالة املباح واملح ّرم :وهي للكاتب :جوزيف إ .لوري Joseph E. Lowry
 .1.2ق ّوة املقالة
تتبّع مفردة الحالل والحرام يف القرآن الكريم.
 .2.2نقاط ضعف املقالة
أ ّوالً :بساطة معلومات الكاتب وعدم االطّالع الكامل.
ثان ًيا :االعتامد عىل املصادر الغربيّة وكتب املسترشقني.
التاث العلمي للمسلمني.
ثالثًا :عدم االطّالع عىل ّ
راب ًعا :اإلسقاطات املسبقة عىل القرآن الكريم.
رشع األصيل لألحكام الفقه ّية.
ً
خامسا :الجهل بامل ّ
 .3.2اإلشكاالت الواردة عىل املقالة
اإلشكال األ ّول :القرآن ال يتناول جميع املح ّرمات

قال الكاتب( :تقترص التّعابري القرآن ّية عن الحلّية أو الحرمة عىل عد ٍد قليلٍ
الشع ّية ،كام يتضّ ح لنا الحقًا بحسب الفقهاء املسلمني :فهي يف
نسب ًّيا من املسائل ّ
الغالب محصور ٌة بالشّ عائر ،وقانون األرسة ،واملأكل واملرشب).
وقال أيضً ا( :كام أرشنا سابقًا ،تقترص اإلشارة إىل الحالل والحرام يف القرآن بشكلٍ
كبريٍ عىل الشّ عائر وأحكام املأكل واملرشب وأحكام العائلة).
والجواب عن ذلك:
ملا صار هؤالء الكتّاب ومن سبقهم من سلفهم بصدد إنكار وحيانيّة القرآن ،وأ ّن
وحي يوحى ،فال ميكن الخروج بنتيج ٍة أفضل من ذلك ،وهو الفصل
بيٌ 
كالم ال ّن ّ
بني القرآن الكريم وكالم النبي ،ولهذا حذفوا حديث النبي وس ّنته عن
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االستدالل وفصلوها عن القرآن الكريم ،وفرضوا ال بديّة وجود التفاصيل ال ّدقيقة
كل موضوع ،وهذا الفرض ال ص ّحة له؛ أل ّن الدين اإلسالمي
يف القرآن يف خصوص ّ
والتّرشيعات العباديّة نأخذها من القرآن الكريم وحديث النبي وأهل بيته .
إ َّن عامل ّية القرآن وخلوده يناسب اإلشارة إىل الكلّيات العا ّمة والقوانني امله ّمة
خاصة؛ أل َّن مصادر
ّ
والضوريّة ،ومن غري املعقول االبتالء بالجزئ ّيات املتعلّقة مبسائل ّ
األحكام العباديّة والتّرشيعات يف اإلسالم غري مقترص ٍة عىل القرآن الكريم ،بل هناك
وتفسه لنا.
بي واألمئّة من أهل البيت  ،فهي ت ُّبي القرآن ّ
حديث ال ّن ّ
التاث العلمي للمسلمني
اإلشكال الثاين :عدم االطّالع عىل ّ
قال الكاتب( :فقد حافظ هذان املصطلحان عىل أهميتهام يف الفكر امللتزم
دين ًّيا (انظر  ASCETICISMالزهد) وبرزا مؤ ّخ ًرا يف الكتيبات املنترشة التي تُعنى
بالفقه اإلسالمي).
والجواب عن ذلك :ال أعلم ماذا يقصد الكاتب من قوله (وبرزا مؤ ّخ ًرا يف الكتيبات
املنترشة التي تعنى بالفقه اإلسالمي) بشكلٍ دقيق ،ولكن بحسب ظاهر كالمه ،فهو
ين ُّم عن ش ّحة معرفة الكاتب برتاث اإلسالم ،وال ينقيض العجب ملن ي ّدعي التّحقيق
والبحث
التاث اإلسالمي لريى تداول هذين املصطلحني
العلمي املنصف أن يغفل ّ
ّ
بي واألمئّة  والصحابة وكتب العلامء األوائل ومن
يف ّ
التاث ال ّروايئ والحديثي لل ّن ّ
تبعهم ،ومن البديهي أ ّن مثل هذه العناوين واملداخل واملقاالت ال يصلح أن توسم
ٍ
ملقاالت أصحابها
أو توصف أو تجعل ضمن دائرة (بحث علمي) ،وإنّ ا هي اجرتار
معرفون مبواقفهم من اإلسالم والقرآن الكريم ورسوله الكريم .
اإلشكال الثالث :الحالل والحرام يف األكل ليس موازيًا للطاهر والنجس
قال الكاتبّ :
(يدل مصطلحا حالل وحرام أيضً ا عىل التقديس والتدنيس عىل
ابط ٍ
التوايل ،ما يُشري إىل وجود ر ٍ
مربك بني ما هو مق ّدس وما هو نجس).
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والجواب عن ذلك:
ما ذكره الكاتب هو من إسقاطات الفكر الغريب ،وهو من دعوات الكنيسة
يف العصور الوسطى للمجتمع األورويب مبا يعرف بثنائ ّية املق ّدس واملدنّس؛ حيث
كل ما يتّصل بالجسد والدنيا أمو ٌر مدنّسة يجب أن يُبتعد
اعتربت الكنيسة أ ّن ّ
مسك به،
ويُرتفّع عنها ،كام أنّها اعتربت ّ
كل ما يتصل بالله واآلخرة مق ّد ًسا يجب التّ ّ
وعليه فال يجتمع املق ّدس واملدنّس[[[.
ولذا ظهرت ال ّدعوة للرهبنة ،وهي الطريق الذي ينتقل به من املدنّس إىل
املق ّدس .وقد برز يف قبال ذلك ت ّيا ٌر معان ٌد وصل به املسري إىل تدنيس املق ّدس
وتقديس املدنّس ،كام تعيشه اآلن الحضارة الغرب ّية يف العصور الحديثة.
أقول :من الواضح أ ّن كال التّيارين خالف الفطرة اإلنسان ّية ،وهام بني اإلفراط
والتفريط؛ إذ مل يخلق الله سبحانه وتعاىل هذه الشّ هوات عبثًا ،وإنّ ا هي حاجاتٌ
أساسيّ ٌة وطبيعيّ ٌة يجب إعطاؤها حقّها من اإلشباع واإلرواء؛ أل ّن هذا هو الهدف
من خلقها ،كام ال ينبغي أن تعطى متام الحريّة يف مامرسة ما تشتهيه ،بحيث يؤ ّدي
إىل هالكها وخرق نظام املجتمع.
وهذان املصطلحان -املق ّدس واملدنّس -حديثان ومتداوالن يف علم اجتامع
ال ّدين يف الغرب ،وقد أظهرا نتائج عديدة ومتناقضة يف الفكر الغريب ،بد ًءا من
مح ّررها األ ّول دور كهايم يف كتابه (األشكال األ ّوليّة للحياة ال ّدينيّة).
إ َّن القداسة يف اإلسالم عىل نحوين :قداسة لذاتها وقداسة لغريها ،واألوىل هي
مختصة بالخالق سبحانه وتعاىل ،واألخرى هي قداس ٌة
القداسة املطلقة ،وهي
ّ
نيوي أو املخلوقات كام
حادث ٌة نسب ّي ٌة ،وهذا يعني أ ّن املق ّدس ال يتعارض مع ال ّد ّ
[[[ .انظر :دوركهايم ،اميل :األشكال األولية للحياة الدينية ،ترجمة :رندة بعث ،ط ،1الدوحة ،املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات ،2019 ،ص65؛ إليا ،مرسيا :املقدس واملدنس ،ترجمة عبدالهادي عباس ،ط ،1دمشق ،دار دمشق للطباعة والنرش،
 ،1988ص13؛ الزاهي ،نور الدين :املقدس اإلسالمي ،ط ،1املغرب ،دار توبقال للنرش ،2005 ،ص.13
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نيوي املدنّس؛ أل ّن املق ّدس
ذهب الفكر الغريب ،بأ ّن هناك تعارضً ا بني املق ّدس وال ّد ّ
واملدنّس يف اإلسالم يرتبطان بالوجود ال ّروحي ال بالوجود الطبيعي كام يزعم الفكر
الغريب ،وهذا املق ّدس مبفهومه اإلسالمي ال ميتلك تلك القداسة إلّ ملكان ٍة مع ّين ٍة عند
الله عز وجل ،ترتبط بالعالقة بني الخالق واملخلوقات ،أي كونه وسيلة الذي يجعل
معنى املق ّدس ليس معبو ًدا يف هذه الحالة[[[.
نيوي هو املجال الذي تلتقي ضمنه
إ َّن املق ّدس واملدنّس يف الكائن عارضان ،فال ّد ّ
رض بحدو ٍد متح ّرك ٍة داخل املق ّدس واملدنّس ،لذلك
وتحته ّ
كل الحدود ،أي أنّه حا ٌ
يحمل وضعه املتم ّيز يف اإلسالم ،لذلك ال ميكن القول إ ّن تعريف املق ّدس وتحديده
نيوي
نيوي ،وال ميكن حلول القداسة املطلقة يف ال ّد ّ
يت ّم بالتعارض والتّوازي مع ال ّد ّ
املحدود كام ذهب إليه الفكر الغريب يف تص ّوره الزدواجيّة املق ّدس[[[.
اإلشكال ال ّرابع :القرآن مل يأخذ الحالل والحرام من اليهود
قال الكاتب( :من املمكن أن تكون املصطلحات القرآنيّة قد توازت إىل ح ٍّد ما
مع املصطلحني العربيني «موتر وأسور» الذين يعنيان مباح (هو مرادف للجذر ح
ل ل من الناحية السيميائ ّية) ،و ُمح ّرم (راجع ما ييل؛ واسربوغ.))174 ،QS ،
والجواب عن ذلك:
شاهد ٍ
ٍ
ساند،
باطل ال يقوم عىل دليلٍ واض ٍح أو
إ َّن ما يق ّدمه الكاتب هنا زع ٌم ٌ
مستدل بكالم سلفه ،والحال أ ّن ما يطرحه ال يع ُّد ّإل
ًّ
وإنّ ا يرسل الكالم عىل عواهنه
تشاب ًها يف األلفاظ بعد الرتجمة.
خاص ،وإنّ ا هو اسم للدين املشرتك الذي
اسم لدينٍ ٍّ
إ َّن اإلسالم يف لغة القرآن ليس ً
كل األنبياء؛ فاإلسالم شعا ٌر عا ٌّم كان يدور عىل ألسنة األنبياء وأتباعهم منذ
هتف به ّ
أقدم العصور التاريخ ّية إىل عرص ال ّنب ّوة املحمديّة ،فأصل التّرشيعات السامويّة واحد.
[[[ .انظر :محسن ،عبد النارص سلطان :املفهوم الوجودي للمقدس واملدنس يف اإلسالم ،صgjat. June 2014. vol 4 .123
issue. 117
[[[ .انظر :م.ن.
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ٌ
كل أ ّمة ،وإن اختلفوا يف مقدار املح ّرمات ويف نوعها
معروف يف ّ
والحالل والحرام
ٍ
بترشيعات ووصايا عن الحالل والحرام
وأسبابها ،وقد جاءت الرشائع السامويّة
كريم.
ارتفعت باإلنسان من مستوى الخرافات واألساطري إىل مستوى إنسا ٍّين ٍ
وكام أرشنا أ ّن القرآن الكريم مل يدع تأسيسه للحالل والحرام ،وقد جاء ذكر
الحالل والحرام يف ٍ
آيات كثري ٍة من القرآن الكريم منسوبة إىل من سبقه من اليهود
اسم
والنصارى ،وعليه فال مجال لال ّدعاء عندما نتط ّرق الصطالح الحالل والحرام ً
قائل ليقول إنّها أُخذت من اليهود.
ولفظًا عرب ًّيا ليأيت ٌ
بي 
اإلشكال الخامس :واضع األحكام هو القرآن وال ّن ّ

قال الكاتب( :لقد أ ّدى التّأ ّمل يف األحكام التّرشيع ّية التي وضعها الكثريون ،يف
ما يتعلّق بال ّنصوص امل ُنزلة والتفكّر يف نتائجها الفقه ّية التي رمبا تكون متباين ًة،
الشع ّية).
بعلامء الفقه إىل تب ّني نظريّة التّتابع يف الواجبات ّ
وقال أيضً ا:
ٍ
وبلغات
رس
لقد باتت هذه املؤلّفات ،ومن بينها كتاب القرضاوي ،متوفّر ًة بي ٍ
أخرى عدا العربيّة .إىل أ ّن محتواها مستنب ٌط من تصنيفات الفقه اإلسالمي التقليدي
التي ظهرت يف ٍ
وقت الحقٍ  ،وبالتايل فهي تذهب أبعد بكثري من التّرصيح القرآين
بالحالل والحرام ،حتى إنّها تتناول مجموع ًة واسع ًة من األعامل التي قد نصادفها
يف الزمن املعارص.
والجواب عن ذلك:
ميكن أن تس ّجل هنا مالحظات عىل كالم الكاتب:
أ ّوالً :يعتقد الكاتب أ ّن واضع األحكام والتّرشيعات العباديّة هو (الكثريون)
حسب تعبريه ،وهؤالء الكثريون ال ميكن أن يكون غري العلامء ،والحال أ ّن واضعها
هو القرآن الكريم وال ّرسول واألمئة من أهل البيت .ودور العلامء هو االجتهاد
الشع ّية من مصادرها املعتربة ،وهي القرآن وحديث النبي 
واستنباط األحكام ّ
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وروايات أمئة أهل البيت ،والعقل واإلجامع.
الفقهي عند املسلمني ،وجهله برتاث
ثان ًيا :جهل الكاتب بعمل ّية االجتهاد
ّ
خاص.
املسلمني بشكل عام وتراث الشّ يعة اإلمامية االثنى عرشيّة بشكلٍ ّ
يُشري السيد محمد باقر الصدر يف مق ّدمة كتابه «الفتاوى الواضحة» ،إىل وجه
الحاجة إىل االجتهاد ،فيقول« :واملصدر األساس للرشيعة هو الكتاب الكريم والس ّنة
الشيعة قد أُعطيت كلّها من خالل الكتاب والس ّنة
الشيفة ،ولو كانت أحكام ّ
ّ
ٍ
أي ّ
غموض لكانت عمل ّية
شك أو
ضمن صيغٍ وعبائر واضحة رصيحة ال يشوبها ّ
استخراج الحكم الرشعي من الكتاب والس ّنة ميسورة لكثري من الناس ،ولك ّنها يف
الصيحة ،وإنّ ا أعطيت منثور ًة يف
الحقيقة مل تع َط بهذه ّ
الصورة املح ّددة املتم ّيزة ّ
الكل للكتاب والس ّنة ،وبصور ٍة تفرض الحاجة إىل ٍ
علمي يف دراستها
املجموع ّ
جهد ٍّ
العلمي رضورة،
واملقارنة بينها ،واستخراج النتائج النهائ ّية منها ،ويزداد هذا الجهد
ّ
وتتن ّوع وتتع ّمق أكرث فأكرث متطلّباته وحاجاته كلّام ابتعد الشّ خص عن زمن صدور
بكل ما يحمله هذا
مني بينه وبني عرص الكتاب والس ّنة ّ
ال ّن ّص ،وامت ّد الفاصل ال ّز ّ
ٍ
وتغي
االمتداد من
مضاعفات ،كضياع جمل ٍة من األحاديث ولزوم متحيص األسانيد ّ
كثري من أساليب التّعبري وقرائن التّفهيم واملالبسات التي تكتنف الكالم ودخول
يش ٍء كثري من ال ّد ّس واالفرتاء يف مجاميع ال ّروايات ،األمر الذي يتطلّب عناي ًة بالغ ًة
يف التّمحيص والتّدقيق ،إضافة إىل أ ّن تط ّور الحياة يفرض عد ًدا كث ًريا من الوقائع
خاص ،فال ب ّد من استنباط حكمها عىل ضوء
نص ّ
والحوادث الجديدة مل يرد فيها ّ
كل ذلك جعل التع ّرف
القواعد العا ّمة ،ومجموعة ما أعطي من أصول وترشيعاتّ ...
عىل الحكم الرشعي يف كثري من الحاالت عمالً علم ًّيا مع ّق ًدا ،وبحاجة إىل ٍ
جهد
ٍ
وبحث وعنا ٍء ،وإن مل يكن كذلك يف جمل ٍة من الحاالت األخرى التي يكون الحكم
كل الوضوح»[[[ .ولهذا فقد فتح باب االجتهاد يف األحكام
الرشعي فيها واض ًحا ّ
الشعي
الفرع ّية ـ الرشع ّية ـ واالجتهاد هو بذل الوسع والطاقة يف تحصيل الحكم ّ
[[[ .الصدر ،محمد باقر :مقدمة الفتاوى الواضحة.
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من األدلّة الواردة يف القرآن الكريم والسنة ال ّنبوية واإلجامع والعقل ،وال ب ّد من
توفّر رشوط مح ّددة يف املجتهد تؤ ّهله للقيام بهذه امله ّمة[[[.
وعليه فال عجب لقولك أيّها الكاتب( :تذهب أبعد بكثري من التّرصيح القرآين
بالحالل والحرام ،حتى إنّها تتناول مجموع ًة واسع ًة من األعامل التي قد نصادفها
يف الزمن املعارص)؛ أل ّن رسالة اإلسالم تجري مع األجيال واملجتمعات ،وهو خاتم
األديان ورسالته للناس كافّة .وأُرشد الكاتب املحرتم إىل مراجع ٍة رسيع ٍة ونظر ٍة
وخاصة الشّ يعة اإلمام ّية لريى الك ّم الهائل من كتب
خاطف ٍة يف تراث املسلمني
ّ
أصول الفقه والتأسيس لعمل ّية االجتهاد الفقهي.
 .3مقالة األمر والنهي :وهي للكاتب :مايكل كوك Michael Cook
 .1.3نقاط ق ّوة املقالة:
أ ّوالً :تت ّبع اآليات القرآن ّية الوارد فيها ذكر األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
ثان ًيا :ذكر املوارد التي جاء يف سياقها األمر بها أو النهي عنها.
مفصلٍ إىل بحث األمر باملعروف وال ّنهي عن املنكر يف تفاسري
ثالثًا :أشار بشكلٍ ّ
املسلمني ،بل وتع ّدى إىل ذكر علامء الشيعة.
 .2.3نقاط ضعف املقالة:
أ ّوالً :ال ّرواسب القبليّة التي يحملها الكاتب حول القرآن الكريم من دعوى التّناقض.
ثان ًيا :االعتامد عىل مصادر كُتبت بأقالم مسترشقني وغربيني.
ثالثًا :نسب الكاتب الشيخ الطويس إىل املعتزلة.
راب ًعا :االستشهاد بحديث عمر بن الخطاب وترك حديث ال ّنبي واألمئّة من أهل
البيت.
[[[ .انظر :الرشيف املرتىض :رسائل الرشيف املرتىض ،تحقيق :السيد أحمد الحسيني ،ال ط ،قم ،دار القرآن الكريم1405 ،ه،
ج ،2ص.262
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 .3.3اإلشكاالت الواردة عىل املقالة
اإلشكال األ ّول :ا ّدعاء ال ّتناقض يف اآليات القرآن ّية
قسم الكاتب القامئني باألمر باملعروف والناهني عن املنكر ،إىل األ ّمة وإىل األفراد،
ّ
فتص ّور وجود ٍ
تناقض ،فبعد بيان دور األ ّمة يف القيام باألمر باملعروف والنهي عن
املنكر ،قال( :عىل ال ّنقيض من هذه املوارد تشري آيتان إىل األمر باملعروف والنهي
عن املنكر باعتباره مه ّم ًة يقوم بها األفراد).
والجواب عن ذلك:
ال أعلم أين موضع التّناقض الذي يتكلّم عنه الكاتب ،فإذا كانت مه ّمة األمر
باملعروف وال ّنهي عن املنكر يقوم بها فئتان ،تارة املجتمع وأخرى األفراد ،فأين
التّناقض؟!
إ ّن اإلمعان يف مجموعة هذه اآليات يوضّ ح لنا الجواب ،فإنّه يستفاد منها
واجب عىل جميع أفراد املجتمع اإلسالمي
أ ّن األمر باملعروف وال ّنهي عن املنكر
ٌ
وترك ذلك من الذنوب الكبرية ،وتصبح هذه املسؤول ّية مضاعف ًة عىل رجال الدين
واملؤسسات .ويف الحقيقة ال مجال لالنفكاك بني التبليغ واألمر باملعروف
واملبلّغني
ّ
والنهي عن املنكر .التّبليغ هو املجال العميل والواقعي لهاتني الفريضتني الكبريتني،
واملبلغون هم دعاة الناس إىل املعروف ومحذّروهم من املنكرات.
وميكن أن يؤ ّديها األفراد كأفراد ،واملجتمع كمجتمع ،وذلك بحسب الظّروف
الشوط
وتحقّق الرشوط املعتربة ،فيجب عىل ّ
كل فر ٍد القيام بها مبفرده مع تحقّق ّ
تجاه اآلخرين من األفراد واملجتمعات .كام يجب عىل املجتمع الذي يعترب
كل االعوجاجات
مسؤوالً عن املجتمع مبكوناته؛ حيث يجب عليه القيام مبعالجة ّ
واالنحرافات االجتامع ّية ،ويضع ح ًّدا لها ،بالتعاون بني أفرادها وأعضائها كافّة.
ويُعترب القسم األ ّول من وظيفة األفراد ،فر ًدا فر ًدا ،وحيث إ ّن إمكانات الفرد
وقدراته محدودةٌ ،لذلك فإ ّن إطار هذا القسم يتح ّدد مبقدار هذه اإلمكانات .وأ ّما
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القسم الثاين ،فإنّه يعترب واجبًا كفائيًّا ،وحيث إنّه من واجب األ ّمة مبا هي أ ّمة ،فإ ّن
حدوده يتّسع ،ولهذا يكون من واجبات الحكومة اإلسالم ّية وشؤونها بطبيعة الحال.
أي ٍ
تناف بني
ومع وجود مثل هذه الجامعة مبا لها من الق ّوة الواسعة ال يوجد ّ
شمول فريضة األمر باملعروف وال ّنهي عن املنكر عليها وعىل الفرد مبا له من القدرة
املحدودة؛ إذ يكون األمر وال ّنهي الواسعان من واجب الدولة اإلسالم ّية ال الفرد[[[.
تح ّدث الشّ هيد مطهري حول قيمة ورضورة هاتني الفريضتني اإللهيّتني ،يقول:
عب
«إ ّن أصل األمر باملعروف وال ّنهي عن املنكر هو أساس سائر الفرائض كام يُ ّ
دائم حال َة
عنه اإلمام الباقر .ويجعل هذا ُ
األصل املسلمني يعيشون بشكلٍ ٍ
فكري وإصال ٍح مستم ٍّر ومواجه ٍة متواصل ٍة مع الفساد»[[[ .وقال أيضً ا:
انقالب
ٍ
ٍّ
«األمر باملعروف وال ّنهي عن املنكر هو األصل الوحيد الذي يضمن بقاء اإلسالم .ويف
االصطالح هو العلّة «املبعثية» .ويف الواقع لو مل يكن هذا األصل موجو ًدا ،مل يكن
لإلسالم وجود .وإذا أردتم الع ّزة ،ورغبتم أن يحسب لكم اآلخرون الحساب ،فال
ترتكوا األمر باملعروف والنهي عن املنكر»[[[.
«ليس األمر باملعروف وال ّنهي عن املنكر موضو ًعا يقبل ال ّزوال ،فهو موجو ٌد
دائم حتى
دائم ،وينبغي أن يكون عىل رأس األمور .يجب أن يُطرح بشكلٍ ٍ
بشكلٍ ٍ
ال يعرتيه النسيان.
أصل يخاطب اإلنسان :أيّها الشّ خص أنت
واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ٌ
ٌ
ٌ
مسؤول أمامه فيام
مسؤول أمام الله تعاىل من ال ّناحية الشّ خص ّية والفرديّة ،بل أنت
يتعلّق باملجتمع»[[[.
[[[ .انظر :مكارم الشريازي ،نارص :األمثل يف تفسري كتاب الله املنزل ،ط ،1قم ،مطبعة أمري املؤمنني1421 ،ه ،ج ،2ص.631-630
[[[ .مطهري ،مرتىض :مجموعة اآلثار ،ج ،2ص.248
[[[ .مطهري ،مرتىض :امللحمة الحسينية ،ج ،2ص.76-45
[[[ .م.ن ،ج ،2ص 51و.53
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اإلشكال الثاين :عموم ّية األمر باملعروف وال ّنهي عن املنكر
قال الكاتب( :مثة آية واحدة تخربنا عن الفئة املستهدفة من األمر باملعروف
بي األمي).
والنهي عن املنكر ،أال وهي اليهود أو النصارى الذين يتّبعون ال ّن ّ
والجواب عن ذلك:
إ َّن القراءة املتج ّزئة للقرآن الكريم ،وفصل حديث النبي وحديث أمئة
أهل البيت ،ال ّ
شك ال تعطي أكرث من هذه النتائج ،وكأن الكاتب مل يطالع القرآن
علم وعدم
الكريم لريى أ ّن القرآن يقول وما آتاكم الرسول فخذوه ...فنجد عدم ٍ
إملام باملوضوع فساق اآليات فقط وكأنّه يقول حسبنا كتاب الله.
ٍ
وفسها وفق هواه ليدلّل لنا
وال أعلم كيف ح َّمل اآلية الكرمية هذا التحميل َّ
أ ّن األمر باملعروف والنهي عن املنكر يستهدف اليهود والنصارى فقط ،والحال أ ّن
بي األكرم  ،وهي مع
اآلية الكرمية تريد اإلشارة إىل أمو ٍر خمسة وصف بها ال ّن ّ
بي وملّته البيضاء ،فإ ّن األمم الصالحة وإن كانوا يقومون
ذلك من
ّ
مختصات ال ّن ّ
بوظيفة األمر باملعروف َوالنهي عن ُاملنكر كام ذكره تعاىل من ْ أهل الكتاب يف
ٌَ َ ٌ
َ ْ ْ
اء ۗ ّم ِْن أ ْهل الْك َ
قوله :لَيْ ُسوا َس َو ً
ِت
وف
اب أ ّمة قائ ِ َمة -إىل أن قالَ -و َيأ ُم ُرون بِال َمع ُر ِ
ِ
ِ
َْ ْ َ َ ُ َ
َ ََْ ْ َ َ ُْ َ َ َُ ُ َ
َ
َّ
َ
َ
ٰ
ات وأولئِك مِن الص ِ
ال ِني(آل عمران ،اآلية
وينهون ع ِن المنك ِر ويسارِعون ِف الي ِ
 .)114وكذلك تحليل الط ّيبات وتحريم الخبائث يف الجملة من جملة الفطريات
ُ ْ َ ْ َ َّ َ َ َ َّ َّ
ينة اللِ التِي
َالتي أجمع عليها األديان اإللهية ،وقد قال تعاىل :قل من حرم زِ
ْ َ َ َ َ َّ
الط ّي َب ِ َ ّ
الر ْز ِق( سورة األعراف ،اآلية  .)32وكذلك وضع اإلرص
أخرج لِعِبادِه ِ و ِ
ات مِن ِ
واألغالل وإن كان مام يوجد يف الجملة يف رشيعة عيىس ،كام ّ
يدل عليه ُقوله
َ ُ َ ّ ً ّ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َّ ْ َ َ َّ
فيام حىك الله عنه يف القرآن الكريم :ومصدِقا ل ِما بين يدي مِن التوراة ِ ول ِأحِل
َ َّ
َ ُ
َ ُ
لكم َب ْعض الذِي ُح ّ ِر َم َعليْك ْم
عمران ،اآلية  )50ويشعر به قوله
آل
(سورة

ُ
َ َّ
ْ ْ
َ ْ ُ َ
َ ُ
َ ْ ُْ ُ
حك َمةِ َول ِأ َب ّي ِ َن لكم َب ْعض الذِي تخ َتل ِفون
جئتكم بِال ِ
خطابًا لبني إرسائيل :قد ِ
فِيهِ( سورة الزخرف ،اآلية .)63
ريب يف أ ّن ال ّدين الذي جاء به محمد بكتاب من
إلّ أنّه ال يرتاب ذو ٍ
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عندالله مص ّدق ملا بني يديه من الكتب الساموية -وهو دين اإلسالم -هو الدين
كل ما يسعه من
الوحيد الذي نفخ يف جثامن األمر باملعروف والنهي عن املنكر ّ
روح الحياة ،وبلغ به من ح ّد ال ّدعوة الخالية إىل درجة الجهاد يف سبيل الله باألموال
واألنفس ،وهو الدين الوحيد الذي أحىص جميع ما يتعلّق به حياة اإلنسان من
قسمها إىل طيّ ٍ
بات فأحلّها ،وإىل خبائث فح ّرمها ،وال يعادله
الشؤون واألعامل ث ّم ّ
أي رشيع ٍة دين ّي ٍة وقانونٍ
اجتامعي ،وهو الدين الذي
رشعة ّ
يف تفصيل القوانني امل ّ
ٍّ
خاصة ،وما تكلّفها
نسخ جميع األحكام الشّ اقة املوضوعة عىل أهل الكتاب واليهود ّ
علامؤهم ،وابتدعها أحبارهم ورهبانهم.
 .4مقالة رمضان :وهي للكاتبة :أنجليكا نويفريت Angelika Neuwirth
 .1.4نقاط ق ّوة املقالة
 .1تظهر ق ّوة املقالة يف كرثة تزييف الحقائق واالت ّهامات وال ّدعاوي الباطلة من
ٍ
شاهد.
دون دليلٍ أو
يعي يف صوم عاشوراء.
 .2التّفريق بني املعتقد الس ّني وبني املعتقد الشّ ّ
 .2.4نقاط ضعف املقالة

الخاصة ومن دون دليل.
أ ّوالً :تفسري اآليات القرآنيّة وفق آراءه
ّ
ثان ًيا :دعاوي بال دليل.

ثالثًا :إرجاع معارف القرآن إىل اليهود.
راب ًعا :ربط الشعائر واملناسبات ال ّدين ّية باليهود.

خامسا :الجهل بتاريخ املسلمني ،ورسدها اعتام ًدا عىل كتب الغربيني.
ً
سادسا :رسد االرسائليات واألخذ بها.
ً

ٌ
بتعصبه
ساب ًعا :اعتمد الكاتب عىل أحد معارصيه يف النقوالت وهو
معروف ّ
وحقده وهو واغتندونك.
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 .3.4اإلشكاالت الواردة عىل املقالة
اإلشكال األ ّول :يبدأ الصوم من الفجر ال من رشوق الشمس
قالت الكاتبة( :هو الشهر التاسع يف التقويم اإلسالمي ،الذي يصومه املسلمون
من رشوق الشمس إىل مغيبها ويحتفلون فيه بنزول القرآن عىل محمد).
وقالت الكاتبة مناقضة نفسها يف موضع آخر( :حكم بدء الصوم مع الفجر
يكشف بوضوح أصله اليهودي).
والجواب عن ذلك
الصوم يكون
مل ت ُتعب الكاتبة نفسها لرتى التّناقض يف كالمها ،فتار ًة تقول إ ّن بدء ّ
رصح أنّه يبدأ من الفجر .كام مل ت ُتعب الكاتبة نفسها
من رشوق الشّ مس وأخرى ت ّ
كتب أبناء سلفها إىل جنب وتذهب إىل كتب وتراث املسلمني لرتى أ ّن الصوم
لتضع َ
عندهم متى يبدأ.
فام أىت به الكاتب هنا ال ميكن ّإل أن يكون التدليس والكذب عىل أبناء جلدته
ممن يكتبون لهم ،ونقله ممن سبقوه يف ذلك .وكان من املفرتض أن ير ّد عىل سلفه
املدلّسني نراه ينساق معهم.
فهل يعقل أن يكون هذا املقال من أ ّول سطر فيه علم ًّيا محاي ًدا لتح ّري الحقيقة
سنغض الطّرف عنها.
وبيانها؟! وهنا ألف هل وهل
ّ
اإلشكال الثاين :ال ربط لرمضان وليلة القدر بأعياد املسيح
قالت الكاتبة( :من الواضح أ ّن ثالثة أعياد مرتابط ٌة تاريخ ًّيا -عيد الفصح اليهودي
(البيسح) ،وعيد الفصح املسيحي (إيسرت) ،ورمضان -تكشف عالق ًة وثيق ًة بأعامل
كل عيد يُحتفل بخالص جامعة ما من تهديد اإلبادة).
العنف؛ إذ إ ّن يف ّ
وللر ّد عىل اال ّدعاء الذي يكفينا مؤنته الكاتب نفسه حيث يقول( :العالقة بني
عيد الفصح ورمضان أقل وضو ًحا .فال وجود لخط عالقة وراثيّة ميكن استنباطها
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عىل نح ٍو قاطعٍ ،وليس مث ّة رواية أسطوريّة عن حصول العيد األ ّول يف الثاين؛ بل
العالقة عبارة عن تشاب ٍه جز ٍّيئ).
اإلشكال الثالث :الصوم مل يؤخذ من اليهود
الصوم التي مارسها اليهود يف املدينة هي التي
قالت الكاتبة( :كانت سابقة ّ
أثارت عمل ّية دخول الصوم يف األحكام الشعائرية للمجتمع املسلم األ ّول).
وقالت أيضً ا( :الشكل األ ّول للصوم املفروض دين ًّيا يف اإلسالم كان يف األصل عاد ًة
مشرتك ًة مع اليهود .ولكن بقي االنصهار اإلسالمي بالشّ عرية اليهوديّة محدو ًدا).
والجواب عن ذلك:
كيف ت ُريد أن يجعل من الوهم حقيق ًة ،ومن االفرتاضات والتّخ ّيالت واق ًعا
حكم عىل اإلسالم
ملموسا ،ومن مج ّرد التّشابه بني األلفاظ يف عد ٍد من اللغات ً
ً
بتأثره باليهوديّة؟
فهل من املنهج ّية العلم ّية أن تُبنى األحكام والحقائق عىل مج ّرد التخمينات
والفرض ّيات؟!
وإذا ُوجِد التّشابه يف بعض األلفاظ يف عد ٍد من اللّغات؛ فهل مج ّرد هذا التّشابه
السابق؟
دليل قاط ًعا عىل أ ّن ّ
يكون ً
اللحق أخذ عن ّ
وهل كان الصوم حك ًرا عىل اليهود؟
الصيام؟
السابقة عىل اليهوديّة ّ
أمل تعرف األديان ّ
ٍ
إ ّن مثل هذه الكاتبة وسلفها يدرسون اإلسالم َوف َْق خلفيّ ٍ
ومنطلقات سابق ٍة؛
ات
وإل
السابقة لإلسالمّ ،
ثم يجمعون استدالالتهم الواهية لتأكيد نظرتهم العدائ ّية ّ
كيف يتجاهلون املصدر اإللهي ملرشوع ّية الصيام يف اإلسالم؟ وكيف ينكرون األمر
اإللهي بفرض الصيام عىل املسلمني؟ وكيف يتجاهلون املصادر اإلسالم ّية التي تُ َب ِّي
اإلسالمي ،ويعتمدون عىل مزاعم أقرانهم.
ربّانيّة التّرشيع
ّ
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مام ال ّ
السامويّة وذلك
شك فيه هو عموميّة مرشوعيّة الصيام يف جميع ّ
الشايع ّ
نفسه ،حيث أشار إىل أ ّن
رصح به القرآن الكريم
بسبب وحدة مصدرها ،وهذا ما ّ
َ
َّ
ُ
ُ
َ
ِين آمنوا كت ِ َ
الصوم قد كتب عىل السابقني عىل اإلسالم ،قال تعاىل :يَا أ ُّي َها ال َ
ب
ّ
ّ
َ َ ْ ُ ُ ّ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َّ
َ ْ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ َ َّ ُ َ
َ
الصيام كما كتِب ع الِين مِن قبل ِكم لعلكم تتقون( سورة البقرة،
عليكم ِ
اآلية .)183
إ َّن الله تعاىل قد أوجب الصيام عىل من قبلنا ،سوا ًء كان صيامهم مشاب ًها لصيام
الصيام ،وسواء كان املقصود
املسلمني لشهر رمضان ،أو أ ّن التّشابه يف أصل وجوب ّ
بهم أهل الكتاب ،أو جميع األمم .وإ ْن ورد اختالف فإنّ ا هو مبا أحدثته تلك األمم
واجب عىل األمم جميعها.
من التّحريف والتّغيري ،وأما أصل الصيام فهو
ٌ
وبهذا تشرتك األديان اإلله ّية يف هذا التّرشيع؛ فالصيام يف اإلسالم ترشي ٌع ربّا ٌّين،
جل
رشع الصيام يف اليهوديّة والنرصانيّة ،قبل تحريفهام ،هو الله ّ
فالشّ ارع الذي ّ
رشع الصيام يف اإلسالم.
وعال ،الذي ّ
اإلشكال ال ّرابع :تساؤل ليس يف محلّه حيث ميكن مراجعة كتب املسلمني
لتعرف ذلك

َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ُ َ َ ُ
ب َعليْك ُم
قالت الكاتبة معلّق ًة عىل اآلية الكرمية :يا أيها الِين آمنوا كت ِ
ّ َ ُ َ َ ُ َ ََ
َ ْ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ َ َّ ُ َ
ع َّال َ
ون( سورة البقرة ،اآلية
ِين مِن قبل ِكم لعلكم تتق
الصيام كما كتِب
ِ

.)183

ليس معلو ًما ما إذا كان هذا الحكم طُبّق فو ًرا مع هجرة محمد من مكة إىل املدينة.
والجواب عن ذلك:
ملاذا غري معلوم عندك أيّها الكاتب املحرتم؟ هل طالعت واطّلعت عىل تراث
املسلمني حتى وصلت إىل قولك ليس معلو ًما؟
كتاب من كتب املسلمني التي تناولوا فيها تاريخ
أي ٍ
لو كنت قد تصفّحت ّ
الصوم ملا تج ّرأت وقلت هذا الكالم.
مرشوع ّية ّ
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إ ّن تاريخ مرشوعيّة الصوم وتحديده كان يف السنة الثانية من الهجرة ،وهو مام
اتفقت عليه كلمة علامء األ ّمة اإلسالم ّية[[[ .وقد يضيق املقام عن رسد املصادر
وحرصها.
اإلشكال الخامس :رسد األحداث التاريخ ّية اعتام ًدا عىل مصادر غري املسلمني
قالت الكاتبة( :حيث إ ّن حدوثه التقوميي -وصول ال ّنبي وصحابته (انظر صحابة
النبي) إىل املدينة -يُقال إنّه يتزامن مع يوم الغفران اليهودي ،يوم الصوم الذي
يأيت يف اليوم العارش من الشهر األ ّول (ترشي) يف التقويم اليهودي (سفر الالويني
.)16:29
والجواب عن ذلك:
الصوم كان يف السنة الثانية من الهجرة كام تق ّدم ذكره ،وعليه فال
إ ّن ترشيع ّ
بي 
ص ّحة للوهم والتّخمني وتسطري كالم بال ٍ
علم وال دراي ٍة من أ ّن وصول ال ّن ّ
وصحابته للمدينة كان متزام ًنا مع يوم الغفران اليهودي.
ثم إذا كانت الحقيقة والحوادث تثبت بـ (يقال) فال يبقى حجر عىل حجر ،أين
الدليل وأين الشاهد أيها الكاتب املحرتم؟
اإلشكال السادس :دعوى من نسج الخيال (العالقة بني ثورة الت ّوابني ويوم
الغفران اليهودي)
فإ ّن جامعة التّوابني من الشيعة البدائيني -الذين يعتربون أ ّن التوبة والتكفري
أسايس ،وثاروا يف عام 65ه685 /م ض ّد األمويني من أجل التكفري
عن الذنب أم ٌر
ٌّ
عن ذنبهم لعدم نرصة الحسني -من املمكن أنّها ،حينام ض ّحى أفرادها بأنفسهم،
كانت تحت تأثري الج ّو املهيب لليوم البارز يف التقويم اليهودي.
[[[ .انظر :مغنية ،محمد جواد ،الفقه عىل املذاهب الخمسة ،م.س ،ص.149
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والجواب عن ذلك:
طرح اآلراء واألفكار وتفسري الحوادث التأريخيّة ال تثبت بكلمة (من املمكن) أو
يجوز ويحتمل وغريها من الكلامت ،ومثل هذا التّحليل لثورة الت ّوابني عىل حكومة
ميت للحقيقة بصلة.
بني أم ّية ال ّ
مهيب لليوم اليهودي
من أين لك هذا أيّها الكتاب؟ ومن قال لك بوجود ج ّو
ٍ
عىل املسلمني وعىل شيعة أمئة أهل البيت يف ذلك الوقت؟ ومن أخربك بوجود
التأثري؟ ما هي إال أوهام صنعتها لنفسك ومن قبلك سلفك الذين أضلوا أبناء
جلدتك.
اإلشكال السابع :دعوى بال دليل أنّ ليلة القدر هي  27رجب
األول أ ّن الصوم يكون أليام ع ّدة (أيام
قالت الكاتبة( :يؤكّد األمر القرآين ّ
معدودات ،اآلية  184من السورة الثانية) -عىل األغلب عرشة أيام لكن مل يُذكر
الشهر بشكلٍ واض ٍح).
وقال أيضً ا( :ويقول واغتندونك (الصوم) إ ّن فرتة االعتكاف يف رجب «اختريت
لصوم األيام املعدودة أل ّن ليلة القدر التي يرتبط بها نزول القرآن حصلت يف تلك
املدة .وتلك الليلة ،التي تقع أصالً يف السابع والعرشين من رجب).
والجواب عن ذلك:
صار الكاتب هنا بصدد تفسري اآلية الكرمية وتفسري األيّام املعدودات بق ّوة قوله
(عىل األغلب) ،وال شك يف بطالن زعمه بـ (أ ّن املسلمني فُرض عليهم صيام عرشة
أيام قبل فرض صيام شهر رمضان) ،وقد ساقه خياله إىل الوقوع يف خطأ آخر بزعمه
أ ّن األيّام املعدودات هي عرشة ،ثم نقل قول أحد معارصيه وأبناء جلدته ،من أ ّن
االعتكاف يف رجب واختريت لصوم األيام املعدودة وهي العرشة أيام .وال أعلم ما
عالقة ليايل االعتكاف يف اإلسالم بليلة القدر؟ إنّه التّخ ّبط الذي سار عليه من أ ّول
بحثه إىل آخره.
496

الفقهية يف موسوعة القرآن ـ ليدن ـ مقاربات ّ
ّ
نقدية
الدراسات

واأليام املعدودات هي أيام رمضان؛ ألن الله مل يكتب علينا غريها[[[ ،ومن ا ّدعى
أ ّن صو ًما كان قد لزم املسلمني فرضُ ه غري صوم شهر رمضان الذي هم مجمعون عىل
وجوب فرض صومه -ثم نسخ ذلك -سئل الربهان عىل ذلك من خرب تقوم به ُحجة،
إذا كان ال يعلم ذلك إال بخرب يقطع العذر.
أما العرش األواخر من رمضان فهي ليايل عبادة ،ويُ َس ُّن فيها االعتكاف ،ويقيض
فيها املسلم نهاره صامئًا ،وقد كان الرسول  يجتهد فيها بالعبادة ،وأما ليلة القدر
فهي الليلة التي أنزل الله فيها القرآن الكريم إىل السامء الدنيا ،وليلة هي خري
من ألف شهر يف قيامها ،وليلة تتنزل فيها املالئكة لكرثة بركتها .وليلة القدر عند
املسلمني تقع يف العرشة األخرية من شهر رمضان املبارك ،ال كام ذهب إليه الكاتب.
اإلشكال الثامن :أين الغموض يف اآليات

قال الكتاب ناقالً كالم أمثاله من أبناء جلدته يف تعليقه عىل قوله تعاىلَ  :أيَّ ً
اما
َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ً َ ْ َ َ ٰ َ َ َ َّ ٌ ْ َ َّ ُ َ َ َ َ َ
َ ُْ َ
ع َّال َ
ِين
ات فمن كن مِنكم م ِريضا أو ع سف ٍر ف ِعدة مِن أيا ٍم أخر و
معدود ٍ
َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ ً َ ُ َ َ ْ ٌ َ ُ َ َ ْ َ ُ ُ َ ْ ٌ َ ُ
ُ ُ َُ ٌَْ َ َ ُ ْ
ي لك ْم
ِني فمن تطوع خيا فهو خي ل وأن تصوموا خ
ي ِطيقونه ف ِدية طعام مِسك ٍ
ْ ُ ُْ ْ َ ْ َُ َ
إِن كنتم تعلم
ون( اآلية  184من السورة البقرة).

من وجهة نظر واغتندونك (الصوم ،ص  ،)182ينطوي النص «عىل غموض
مامثل ارتبط بتغيري القبلة»).
والجواب عن ذلك:
يا ليت الكاتب يوضّ ح لنا نقطة الغموض التي يراها -هو أو صاحبه -يف اآلية
ويبي لنا العالقة بني من وضع عنه الصوم وبني تغيري القبلة،
الكرمية لريشدنا إليهاّ ،
ولكن عمليّة إلقاء األلغاز ال تجعل من األوهام حقيق ًة ،كام أنّها ال تحجب الحقيقة
ملن يطلبها.
[[[ .انظر :مغنية ،محمد جواد :تفسري الكاشف ،ط ،3بريوت ،دار العلم للماليني1981 ،م ،ج ،1ص.282
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اإلشكال التاسع :االعتامد عىل االرسائليات
قالت الكاتبة( :فيعكس الطلب من املؤمنني الصيام ما إن يستطيعوا متييز
الخيط األبيض من الخيط األسود وهو سلوك يهودي لتحديد وقت بدء الصوم:
من خالل استخدام الخيوط السوداء والبيضاء يف شال صالة العابد الذكر كمعيار).
والجواب عن ذلك:
هذا امل ّدعى واالقتباس يرت ّدد يف كث ٍري من الكتب ،وعىل ألسنة الغربيني
واملسترشقني ومن سلك منهجهم ،وإثبات ال ّنقل عن التلمود ،وقد ر ّوج له كث ًريا
ولكن مع تدليس:
أ ّوالً :التمييز يف التلمود يتح ّدث عن اللّون األبيض واألزرق .وال ّن ّص كام يف مشنا
التلمود (بركوت )2.1 :هو( :من أي وقت بإمكان املرء أن يقرأ الشمع يف الصباح؟
من الوقت الذي باإلمكان أن مييز املرء بني األزرق واألبيض) ،واختلفوا يف تحديد
األلوان وتفسريها ،والحال أ ّن القرآن الكريم يتكلم عن متييز سواد الليل من بياضه.
ثان ًيا :إ ّن هذا التمييز كان ملعرفة بداية الصالة وليس الصوم.
ثالثًا :توقيت العبادات يف اإلسالم قائ ٌم عىل أساس مالحظة الظواهر الكون ّية،
ورشوق الشّ مس وغروبها والفجر ،وهي لغة عامليّة يف جميع الرشايع ،ولو قلنا جدالً
ٍ
ٍ
بوجود التّشابه بني القرآن الكريم والتلمود فإ ّن ذلك ال ّ
ومقتبس
مقتبس
يدل عىل
منه؛ ألنّها لغ ٌة عامل ّي ٌة.
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الخامتة
لقد تناولنا يف هذه املقالة تحليل بعض املقاالت التي تناولت التّرشيعات
العباديّة ،مثل :البلوغ ،املباح واملح ّرم ،األمر والنهي ،رمضان ،وقد عرضنا نقاط الق ّوة
محل اإلشكال فيها وال ّر ّد عليها.
والضّ عف فيها مع بيان ّ
أدرجت موسوعة ليدن موضوع التّرشيعات والعبادات يف القرآن الكريم ،فو ّجهوا
سهام الطّعن والتّجريح والتّشكيك والتّزييف ،وزعموا أنّها أخذت أو اقتبست عن
اليهود وال ّنصارى وعن الوثنيّة يف عرص الجاهليّة.
إ ّن القضية األكرث شبه ًة وتحريفاً يف الفكر الغريب واالسترشاقي ،والتي يكادون
يجمعون عليها ،هي تأث ّر التّرشيعات اإلسالم ّية والعبادات ال ّدين ّية بالقانون ال ّروماين
اليهودي أو غريهام ،ومل يدرك أكرثهم أ ّن التّشابه يف بعض القواعد
أو التلمود
ّ
واألفكار واأللفاظ ال ّ
السابق.
يدل بحا ٍل عىل أ ّن ّ
اللحق قد نقل عن ّ
من جوانب خطورة هذه املوسوعة التّصوير املش ّوه ،والتّحريف املتعمد من
قبل البعض لحقيقة العبادات اإلسالميّة فيها ،فنجدهم كث ًريا ما يُر ّددون مزاعمهم
بأ ّن العبادات يف اإلسالم من أصو ٍل مختلف ٍة ،جاهل ّي ًة ويهوديّ ًة ونرصان ّي ًة...
ال ب ّد هنا من تقييم املحتوى العلمي لهذه املقاالت األربع ،وإ َّن دعوى التّحقيق
ال ّدقيق املذكورة يف مق ّدمة املوسوعة ال تنسجم مع كيفية معالجة املقاالت
واملداخل والعناوين يف املوضوعات املبحوثة وهي :البلوغ ،املباح واملح ّرم ،األمر
والنهي ،رمضان ،إذ يؤخذ عليها الضّ عف العلمي لكتّاب هذه املوضوعات ،وال ّنظرة
السلب ّية لبعض الكتّاب وعدم اإلنصاف ،واالستفادات الخاطئة من القرآن الكريم،
ّ
ورشح األلفاظ دون بيان املعارف.
من اإلشكاالت املنهجية الكبرية عىل هذه املقاالت ،إسقاط ال ّرؤية الغرب ّية يف
التّحليل والكتابة للعهدين عىل القرآن الكريم ،ودعوى تأث ّر القرآن الكريم بالعهدين،
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وإثارة التّناقضات التي يتص ّورها الكتّاب الغربيني يف القرآن الكريم ،واالعتامد عىل
اإلرسائيل ّيات ونقلها دون نقدها.
عدم املوضوعية هي األخرى من الثغرات املالحظة يف البحث واالستشهاد ،إذ
السن ّية عىل الشّ يع ّية ،وعدم االلتفات آلراء الشّ يعة
يربز تغليب الثّقافة اإلسالمية ّ
وكتبهم مبا يتناسب مع حجم هذه املوسوعة.
إ َّن بعض هؤالء الكتّاب يفرتضون ما يفرتضون من دون أن يق ّدموا دليالً واح ًدا
عىل ص ّحة ما يرونه ،إنّهم يريدون االنتصار لوجهة نظرهم دون أن يعنيه موضوعيّة
ال ّدليل أو سالمته من الوهم أو الخلط أو االضطراب ،ثم ي ّدعون دراسة القضايا
ٍ
مدروس يتّسم باألمانة والبعد عن األهواء.
علمي
وفق منه ٍج ٍّ
إ َّن من أه ّم اإلشكاالت التي ميكن أن تؤخذ عىل الكتَّاب وأصحاب املقاالت
وخاصة الترشيعات العباديّة ،أنّهم حذفوا
واملداخل التي كتبت يف هذه املوسوعة،
ّ
بي وس ّنته عن االستدالل وفَصلوها عن القرآن الكريم ،وفرضوا ال
حديث ال ّن ّ
كل موضوع ،وهذا الفرض
ب ّديّة وجود التّفاصيل ال ّدقيقة يف القرآن يف خصوص ّ
ال ص ّحة له؛ أل ّن الدين اإلسالمي والتّرشيعات العباديّة نأخذها من القرآن الكريم
وحديث النبي وأوصيائه.
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حتليلية ّ
ّ
نقدية -
قراءةالشيخ األسعد بن عيل القيدارة

[[[

املقدمة:
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل سيد املرسلني ،وخاتم النبيني،
الحمد لله ّ
املبعوث رحمة للعاملني س ّيدنا محمد وعىل آله الطيبني الطاهرين ،مصابيح
ال ّدجى ،والعروة الوثقى وكلمة التّقوى.
كان نزول القرآن الكريم عىل ال ّرسول األكرم محمد إيذانًا بدخول التّاريخ
رصا جدي ًدا ،وإعالنًا سامويًّا أ ّن زمن ال ّرسالة الخامتة قد انبلج ،وأ ّن تباشري
ع ً
بني العقل والوحي،
حضار ٍة جديد ٍة تقطع مع الفصام ال ّنكد بني األرض والسامء،
ْ َ ْ ْ َ ّ َ َّ
بني الطبيعة والشهادة ،بني التّاريخ وامللكوت ،قد الحت اقرأ بِاس ِم رب ِك الذِي
ْ
َ
َّ ْ َ َ
َّ
َ ْ
َّ ْ ْ َ
َ ْ ْ
َ َ َ َ ْ ْ َ
خل َق خل َق الإِن َسان م ِْن َعل ٍق اق َرأ َو َر ُّبك الأك َر ُم الذِي َعل َم بِالقل ِم َعل َم الإِن َسان
َ
َ
َما ل ْم َي ْعل ْم(سورة العلق ،اآليات  .)5-1ومنذ نزول آياته األوىل غدا القرآن مركز

بش به من عاقب ٍة للمتّقني،
اهتامم ال ّناس ومعقد آمال البرشية يف الخالص ،مبا ّ
البرشي صنع
ونرص ٍة للمستضعفني املظلومني؛ ولذلك ال نعرف كتابًا يف التّاريخ
ّ
ويهيء فعل ًّيا للمستقبل كهذا الكتاب،
التّاريخ ،وأث ّر فيه ،ويُؤث ّر يف الحارض،
ّ
وال نعرف م ّدون ًة دينيّ ًة أو أدبيّ ًة أو علميّ ًة ...وقعت موضوع ٍ
بحث ودراس ٍة يف
التّاريخ ،كالقرآن الكريم!
وملاّ كانت حركة االسترشاق ،ويف مختلف أطواره( :التّبشرييّة ،واالستعامريّة،
[[[ .أستاذ حوزوي وباحث يف الفكر والكالم اإلسالمي /من تونس ،باحث يف املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية (العتبة
العباسية املقدّسة) بريوت.

الشق كموضوع دراس ٍة
العلميّة ،واالسترشاق الجديد )...تستهدف تطويع ّ
ٍ
ألغر ٍ
وغايات يفرضها االنتامء املدريس ،أو القومي ،أو االستخبارايت ،أو السيايس
اض
التاث اإلسالمي عمو ًما والقرآن الكريم بالخصوص شكّال ثابت ًة من
للمسترشق ،فإ ّن ّ
ثوابت الهواجس االسترشاق ّية واهتاممات املسترشقني يف شتّى املراحل ،فالقرآن منذ
التاجم االسترشاقيّة األوىل بطرس املبجل (1156-1092م) وقع موضو ًعا للبحث من
ّ
ٍ
جهات ع ّد ٍة :تاري ًخا ،وتفس ًريا ،وعلو ًما ،وترجم ًة...
ومع التّح ّوالت الكربى التي عرفتها الحركة االسترشاق ّية يف سبعينيات القرن
العرشين (مؤمتر باريس :1973املؤمتر العاملي لل ّدراسات اإلنسان ّية حول آسيا
خاصة مع تصاعد
وشامل إفريقيا) مل تخبو جذوة هذا التّو ّجه ،بل نراها تتأ ّججّ ،
وصول إىل
ً
الشق والغرب،
الصاع بني ّ
ّ
الصحوة اإلسالميّة يف تلك الفرتة ،واحتدام ّ
الصدام أبعا ًدا دراماتيك ّي ًة،
العقدين األ ّولني من القرن العرشين؛ حيث اتّخذ هذا ّ
مثّلت أحداث  11أيلول  2001منوذ ًجا له.
وخالل هذين العقدين األ ّولني صدر عد ٌد مه ٌّم من ال ّدراسات الغرب ّية عن
القرآن :معاجم ،موسوعات ترجمة ،مخطوطات ،تاريخ ...واعتربت موسوعة القرآن
ليدن من أه ّم هذه األعامل واإلنجازات.
وهذا البحث يأيت يف سياق محاول ٍة لدراسة إحدى مقاالت هذه املوسوعة
بعنوان( :التّعدّ ديّة الدّ ين ّية والقرآن) ،وهو عبارة عن قراء ٍة تحليل ّي ٍة نقديّ ٍة للمقالة.
وحرصا عىل املوضوع ّية العلم ّية ،وعىل املعالجة التّحليل ّية ال ّرصينة التي تأخذ
ً
قسمنا البحث إىل ٍ
كل
متهيد وفصلني ،تض ّمن ّ
بأبعاد القض ّية من جميع جوانبهاّ ،
ٍ
لتعريف إجام ٍّيل مبقالة التّع ّدديّة ومكانتها من
فصلٍ مباحث ع ّدة :تص ّدى التّمهيد
نسيج املوسوعة ،وبالكاتبتني اللّتني ألّفتا املقالة .ويف الفصل األ ّول ق ّدمنا قراء ًة
لنص املقالة ،فأسلوب الكاتبتني اتّسم بنو ٍع من التّعقيد والتّداخل اقتيض
تحليل ّي ًة ّ
تفكيك املقالة وإعادة عرضها بطريق ٍة قريب ٍة لذهن القارئ حتى ال نظلم الباحثتني
ٍ
إسقاطات ال يفهم القارئ سياقاتها .أ ّما الفصل
من جهة ،وال تكون عمل ّية ال ّنقد
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الثّاين فعرضنا فيه القراءة ال ّنقديّة ،فانتقدنا معالجات املقالة يف املباحث الثالثة
األوىل :للمفردات القرآن ّية حول الدين يف املبحث األ ّول ،وللمجتمعات ال ّدين ّية
وتفاعلها يف املبحث الثاين ،وإمكان ّية بناء نظريّ ٍة قرآن ّي ٍة حول التّع ّدديّة يف املبحث
الثالث ،ويف املبحث ال ّرابع انتقدنا الفرض ّيات االسترشاق ّية التي بُنيت عليها املقالة.
وأدرجنا ال ّنتائج واالستخالصات يف خامتة البحث.
السعي ال ّدؤوب من
وهذه ال ّدراسة ،ال تخلو قط ًعا من هنات ،ونقائص ،رغم ّ
قبل الكاتب عىل التزام الحياديّة واملوضوع ّية يف ال ّنقاش ،والتّج ّرد عن محموالتنا
السلب ّية عادة عن االسترشاق.
الفكريّة وال ّنفس ّية املسبقة ّ
أسأل الله عز وجل أن يتق ّبل هذا العمل ،خدم ًة لكتابه املنزل هدى للعاملني،
ونرجو أن تكون هذه املشاريع يف نقد املوسوعات القرآن ّية الغرب ّية ،خطو ًة حضاريّ ًة
ثقافتنا القرآنيّة العظيمة التي تؤمن باآلخر وال تلغيه َوتدعوه
متق ّدم ًة يف تجسيد
َ
َ
ْ
ّ
َ
َ
َ
ُْ
َْ
َ
َ َ
ُ
اب ت َعال ْوا إِل ٰى كل َِم ٍة َس َوا ٍء بَيْ َن َنا َو َبيْ َنك ْم ألا ن ْع ُب َد
إىل كلمة سواء :قل يَا أهل الكِت
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َّ َ َ َّ
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فقولوا اشهدوا بِأنا مسل ِمون( ...سورة آل عمران ،اآلية )64

السواء لو كانوا يعقلون؟
أوليس القرآن هو الكلمة ّ
َ

َّ َ

ُ

َ

ْ
ُ
َّ ُ ْ ُ َ
َ
فإِن ت َول ْوا فقولوا اش َه ُدوا بِأنا مسل ِم
ون.
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ال ّتمهيد
تعريف إجام ٌّيل مبقالة التّعدّ ديّة ومكانتها من نسيج املوسوعة
ٌ
اللفت أن يكون أحد عناوين مقاالت موسوعة قرآنيّة :التّع ّدديّة ال ّدينيّة،
من ّ
اللهوت ّية
السياقات الغرب ّية للحداثة واملراجعات ّ
فهذا املصطلح حديثٌ  ،أفرزته ّ
خاصة مع إميان الكاتبتني[[[ بالتّن ّوع
يف الفكر الغريب .ومن هنا فطبيعة املوضوعّ ،
يني والحوار بني األديان كام اتّضح لنا من سريتهام العلم ّية ،يجعلنا نتوقّع أن
ال ّد ّ
تكون املعالجة رصين ًة وهادئ ًة وموضوعيّ ًة ،وتتجاوز ال ّنزعة االسترشاقيّة التّقليديّة
وتعص ٍب وتعا ٍل.
وما فيها من عدائ ّي ٍة ّ
يجدر بنا قبل القراءة التّحليل ّية ملقالة التّع ّدديّة ال ّدين ّية ،والتي متثّل محور
دراستنا هذه ،أن نع ّرف باملقالة ،وموقعها من املوسوعة ،وأه ّميتها وعالقتها
باملوضوعات األخرى ،يف عملٍ
توصيفي رصف ،مبنأى عن القراءة التّحليل ّية العميقة
ٍّ
والقراءة ال ّنقديّة للشّ كل واملنهج واملضمون ،التي نرجئها للفصل الثاين .ونكتفي هنا
بالتّعريف اإلجام ّيل باملقالة.
فقد جاءت املقالة يف  22صفحة ،يف التمهيد أشارت الكاتبتان إىل تض ّمن ال ّن ّص
ٍ
ٍ
السيدة «جني دمني مك أوليف» (Jane Dammen
تأليف
[[[ .التّعريف بكاتبتي املقالة :مقالة التّعدّديّة نتاج
مشرتك بني ّ
السيدة
والسيدة «كلري وايلد» ( ،)Clare Wildeوهذه املقالة هي الوحيدة املشرتكة بينهام ،يف حني انفردت ّ
ّ )McAuliffe
السيدة «كلري
اوليف باملقاالت :أبرهة ،واإلنجيل ،واملراء والجدال ،يف الجزء األ ّول .وفاطمة ،والقلب ،يف الجزء الثاين .ومل تُساهم ّ
وايلد» ّإل بهذه املقالة املشرتكة ،ومقالة أخرى من مقاالت الجزء الرابع بعنوان« :الثناء» .وأما التعريف بالكاتبتني ،فرياجع
السيدة «كلري ايلينا وايلد» ()Clare Wilde
بالسيدة جني دمني مك أوليف مدخل هذا الكتاب .ودرست ّ
حول التّعريف ّ
ال ّدراسات الدّينيّة يف جامعة برينستون ،وال ّدراسات العربيّة واإلسالميّة يف املعهد البابوي لدراسة اللّغة العربيّة واإلسالم يف روما،
واللتين ّية) من الجامعة الكاثوليك ّية األمريك ّية يف واشنطن
وحصلت عىل درجة الدكتوراه يف تاريخ الكنيسة (الرسيان ّية والعرب ّية ّ
اللهوت وال ّدراسات الدّين ّية) ،وكانت أطروحتها :القرآن يف ال ّنصوص العرب ّية املسيح ّية ( )1258-750وذلك
العاصمة (كل ّية ّ
اللهوت وال ّدراسات الدّينيّة بجامعة (جرونينجن) بهوالندا منذ العام
سنة 2011م .وهي تشغل منصب أستاذ مساعد يف كليّة ّ
ال ّدرايس ( )2015-2014إىل يومنا الحارض .وترتكز بحوثها عىل القرآن وال ّنصوص القدمية ،والعالقات بني املسلمني وغري املسلمني،
ونصوص اإلرهاب ،وتاريخ املسيح ّية ،وتاريخ العالقات اإلسالم ّية املسيح ّية ....واإلسالم املبكر ،ولها العديد من املقاالت (انظر
صفحة األستاذة عىل موقع الجامعة) .ومن أحدث كتاباتها ( :)2018تبادل وخفاء املعرفة الدّين ّية يف اليهوديّة املبكرة واملسيح ّية
ٌ
مشرتك مع باحثني آخرين .وفيام يرتبط باملوسوعة القرآنيّة ليدن ،فقد ساهمت مبقالتني :مقالة بعنوان:
تأليف
واإلسالم :وهو ٌ
«الثناء» ،يف املجلّد ال ّرابع ،وتتألّف من  4صفحات ،واملقالة الثانية :هي التّعدّديّة الدّينيّة والقرآن باالشرتاك مع رئيسة تحرير
املوسوعة السيدة ماك اوليف.
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القرآ ّين إشار ٍ
ات عديدة لألديان التي كانت سائد ًة يف زمن نزوله ،ورغم اعتقاد
بي محمد هو خاتم ال ّنبينيّ ،إل أ ّن ال ّن ّص القرآ ّين يتح ّدث عن
املسلمني أ ّن ال ّن ّ
ٍ
خصوم وقفوا ض ّده كدين :كاملنافقني...وتؤكّد
عب بواقعيّ ٍة عن
ٍ
فئات مختلف ٍة ،بل يُ ّ
عىل التّصنيف املتع ّدد واملختلف للفئات ال ّدينيّة..

اض للمفردات القرآن ّية ال ّدالة عىل الدين أو عىل
يف املطلب األ ّول :استعر ٌ
الجامعات ال ّدين ّية املختلفة :وقد توزّعت هذه املفردات إىل:
أ -مصطلحات عا ّمة :دين ،وملّة ،وعبادة.

ب -مصطلحات يستحسنها القرآن :إسالم ،حنيف ،رشيعة...
تعب عن التّسامح القرآ ّين :أهل الكتاب ،أهل الذ ّمة..
ج -مصطلحات ّ
د -مصطلحات ت ّعرب عن التّجاذبات واالنقسامات :األحزاب ،الشّ يع..
يف املطلب الثاين :دراس ٌة للمجتمعات ال ّدين ّية التي تع ّرض لها القرآن :اليهود
والنصارى واملجوس ،الصابئة والحنفاء ،املرشكون والوثنيون.
املؤشات القرآن ّية للتفاعل بني األديان من
يف املطلب الثالث :تعالج املقالة ّ
خالل رصد:
أ -الوقائع :الحبشة ،نجران
ب -الخطابة :الجدل وال ّدفاع
ويف املطلب الرابع :محاول ٌة الستخالص املوقف القرآ ّين من التّع ّدديّة ال ّدين ّية

السياقات التّاريخ ّية لتعاطي املسلمني مع اآلخر
ويف الخامتة :تنبي ٌه إىل بعض ّ
وموقفهم من األديان األخرى ،وكيف أث ّرت الظروف التّاريخ ّية عىل تشكّل فهم
املسلمني للنظرية القرآن ّية يف التّع ّدد.
هكذا تجلّت لنا خطّة املقالة ،ووفقها ،ستكون القراءة التّحليل ّية التي يتص ّدى
لها هذا البحث بإذنه تعاىل.
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الفصل األ ّول :القراءة التحليل ّية ملقالة «التّعدّ ديّة الدّ ين ّية والقرآن»
متهيد
مل ّا كانت املوسوعة تتص ّدى للتعريف بالقرآن وترشيح مضامينه ومقوالته ،فال
مناص من بحث املوقف القرآ ّين من الدين عمو ًما ،ونظرته إىل األديان األخرى ،وهو
ّ
نجيمي أطوار ال ّدعوة ،ومراحلها املتعاقبة التي
الكتاب الذي واكب يف نزوله التّ
ّ
واجه فيها الدين الجديد وال ّرسالة العتيدةٍ ،
فئات مختلف ًة من مرشكني ،وأحناف،
يف البيئة املك ّية وأهل كتاب ،ومنافقني إلخ ...يف بيئة املدينة .وهو الكتاب الذي
الساموي الذي يح ّدد
ميثّل يف هويّته اإلله ّية الواقع ّية ،ويف معتقد املسلمني الوحي ّ
للمسلمني منهجهم يف التّعاطي مع مختلف األديان وامللل.
ومن هنا تكمن أهميّة هذه املقالة ،التي نسعى يف هذا الفصل ،لدراستها
نخصص له الفصل
العلمي
دراس ًة تحليل ّي ًة وصف ّي ًة؛ أل ّن ال ّنقد
واملوضوعي (الذي ّ
ّ
ّ
الثاين) ال ميكن أن يُنجز بدون قراء ٍة تحليل ّي ٍة دقيق ٍة تسبقه .وحتى ال نقع يف شباك
العلمي.
االنطباع ّية ،واملواقف املسبقة ،والتّح ّيز ،وغريها من آفات البحث
ّ
مش الذي سلكته املقالة :ففي املبحث األ ّول
وراعت مباحث هذا الفصل التّ ّ
بيّ ّنا كيف رصدت املقالة املفردات القرآنيّة املتعلّقة بال ّدين ،ويف املبحث الثاين
توقّفنا عند التّعبريات القرآن ّية عن املجتمعات ال ّدين ّية ،وأ ّما املبحث الثالث فكان
عرض إلجابة املقالة عن
محوره التّفاعل بني املجتمعات ال ّدين ّية ،ويف املبحث الرابع ٌ
ٍ
موقف قرآ ٍّين من التّع ّدديّة ال ّدين ّية.
إمكان ّية بناء
وال يخلو الخطاب يف هذا الفصل من إشار ٍ
يل
ات نقديّ ٍة ،رغم الطّابع التّحلي ّ
الطّاغي ،وذلك للرضورات املنهجيّة أحيانًا ،أو لتهيئة القارئ لعمليّة ال ّنقد يف الفصل
اآليت .وقد تض ّمنت مق ّدمة املقالة أفكا ًرا مه ّم ًة يجدر بنا الوقوف عندها قبل
الشوع يف مبحث املفردات:
ّ
فمن املفارقات أنّها افتتحت بالتّنصيص عىل عقيدة املسلمني يف ختم
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السابقني ،فهذه
بي محمد للنبوات ،ونسخ رسالته لرساالت األنبياء ّ
رسالة ال ّن ّ
إشكال يثريه أنصار التّع ّدديّة ال ّدين ّية ،يف وجه الفكر
ً
الفكرة التي تع ّد يف ح ّد ذاتها
دليل عىل أ ّن القرآن ال يؤمن بالتّع ّددية وأنّه ينادي
قليدي ،ويعتربونها ً
اإلسالمي التّ
ّ
باالنحصاريّة ال ّدين ّية.
دليل عىل أ ّن «القرآن
مدخل للمقالة ،واعتربت ً
ً
لكن فكرة الخامت ّية هذه كانت
السابقة ،أو ببعضها عىل األقل ،ويُظهر معرف ًة بعد ٍد من
يعب عن ٍ
وعي بال ّرساالت ّ
ّ
[[[
الجامعات ال ّدين ّية يف بيئته ».
املفسين يف تحديد الهويّات التّاريخ ّية لتلك اإلشارات
وربطت الكاتبتان جهود ّ
القرآن ّية لألديان املوجودة زمن التّنزيل القرآين ،بانخراط علامء املسلمني يف تأسيس
ما س ّمي بعلم أسباب ال ّنزول.
بعد هذه اإلشارة العابرة أوردت املقالة خمسة مداخل أخرى للتربير العلمي
لهذه األطروحة وجعلها جز ًءا من موسوعة القرآن:
أ .الفكرة األوىل :حديث القرآن الكريم عن األفراد والجامعات الذين مل يؤمنوا
بي محمد وتصنيفه لهذه الفئات كاملرشكني والوثنيني ،وال يفوتها هنا
بنب ّوة ال ّن ّ
رش لهذه املناقشات القرآن ّية للمرشكني العرب باالستشهاد
تدس نق ًدا غري مبا ٍ
أيضً ا أن ّ
بهاوتنغ ( )Hawtingوكتابه ( )idia of idolatryالذي يرى أ ّن القرآن ال يجادل
اإلسالمي ال يعكس معرف ًة واقعيّ ًة بال ّدين الوثني
التاث
ً
فعل عبدة األوثان! وأ ّن ّ
ّ
العريب ،وإنّ ا يكشف الجدل القرآين عن رصا ٍع مع املو ّحدين!!.
ب -الفكرة الثّانية :ما جاء عىل لسان الباحثني الغربيني منذ قرن ونصف (هكذا جاء
اللفت التّعبري الذي
بالتاث املسيحي واليهودي ،ومن ّ
يف املقالة) من تأث ّر القرآن الكريم ّ
ا ُستخدم لتوصيف هذا التّأث ّر أو باألحرى هذا التّأثري (التّأثري التوحيدي) (monotheistic
. )influence
[[[

[[[ .ترجمة مقالة التعددية الدينية والقرآن( :وثيقة رسمية من وثائق املؤمتر) ،ص.1
[[[ .موسوعة القرآن ،م.س ،ج ،4ص  ،399العمود (ب)
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ب .الفكرة الثالثة :التي تسوقها املقالة كإحدى مح ّددات التّمهيد ملقاربة فكرة
التّع ّدديّة ال ّدين ّية يف القرآن الكريم ،هي :ما انشغلت به بعض ال ّدراسات الغرب ّية
لتشخيص الفئات ال ّدينيّة التي كانت متواجد ًة يف بيئة ال ّدعوة األوىل ،وما ذهبت
ٍ
إليه من وجو ٍد محتملٍ
لجامعات دين ّي ٍة مسيح ّي ٍة ،ويهوديّ ٍة ،أو مسيح ّية-يهوديّة،
وما خ ّمنته يف تشخيص هويّة زنادقة مكّة من أنّهم املانويون أو املزدكيون ..وأكّدت
السياق عىل التّشابه وااللتقاء بني اإلسالم واملسيح ّية واليهوديّة،
الباحثتان يف هذا ّ
واستشهدت هنا بأعامل  DONNERللتدليل عىل هذا التّشابه بني الطوائف.
د -الفكرة ال ّرابعة :اطّراد الحديث القرآ ّين عن الجامعات املختلفة التي كانت
تسكن بيئته ،وتصنيفه إيّاها بطرقٍ مختلف ٍة :اليهوديّة ،واملسيح ّية ،واملرشكون،
والحنفاء .وت ُحيلنا هنا أيضً ا الباحثتان إىل روبني  Rubinللتعرف عىل الجامعات
ال ّدين ّية التي كانت يف جنوب الجزيرة العرب ّية قبل اإلسالم.
ه -الفكرة الخامسة :تع ّدد معاين لفظ ال ّدين ،واختالفها ال ّداليل عن لفظ اإلميان
وكذلك عن لفظ االعتقاد.
وعىل قاعدة هذا األفكار واإلشارات ،تسوق الباحثتان هدف املقالة« :لذا جاء هذا
البحث ليناقش تط ّور املوقف القرآ ّين تجاه التّع ّدديّة ال ّدين ّية من خالل ال ّنظر أ ّو ًل إىل
املفردات التي استعملها القرآن ...مناذج املواجهة بني األديان ،بني محمد وأتباعه من
جهة ،وبني غري املسلمني من جهة أخرى ...كام سيط ّرق القسم األخري إىل اآليات القرآن ّية
التي صاغت املواقف (هكذا بصيغة الجمع) اإلسالم ّية تجاه تع ّدديّة األديان راهنا» .
[[[

املبحث األ ّول :الدّ ين واملفردات القرآن ّية

بعد هذا التّقديم رشعت الباحثتان يف رسد املفردات القرآنيّة :وهي كام أرشنا
سابقًا ج ّمعت يف خمس دوائر:
[[[ -انظر :ترجمة املقالة ،ص.3
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أ ّو ًل :مصطلحات عا ّمة :دين ،ملّة ،عبادة:

ته ّيئ املقالة ذهن ّية القارئ لقبول مسلّم ٍة عند أرباب ال ّدراسات الغرب ّية
واالسترشاقيّة للقرآن الكريم :مرجعيّة بعض األلفاظ يف اللّغات القدمية ،فتذكر
عم
أ ّن القرآن استخدم ً
تعب ّ
حقل واس ًعا من املفردات العرب ّية وغري العرب ّية التي ّ
يس ّميه املعارصون (دينا).
“The Qur an uses a range of wordsboth Arabic and Arabized nonarabic…to signify what contemporary readers understand as “religion
[[[

واعتربت لفظ الدين :أهم املصطلحات العا ّمة التي استخدمها القرآن الكريم،
وأشارت إىل تكرار هذا اللفظ أكرث من  90م ّرة[[[ ،ويف محاول ٍة إلرجاع أصل ال ّدين
إىل جذو ٍر يف البيئة الجاهل ّية استشهدت املقالة بجهود  ،Goldziherوالتّأكيد عىل
مفهوم املروءة القبل ّية وأه ّميتها األخالق ّية وال ّروح ّية ،والتي تجعلها تشبه إىل ح ٍّد
ٍ
بعيد ال ّدين ،وأ ّن العرص اإلسالمي كان يق ّدر الفضيلة واألخالق الذّكوريّة يف العرص
ٍ
صفات دينيّ ًة.
الجاهيل ،ولك ّنه أضاف إليها
وتعرتف الباحثتان بالتّن ّوع ال ّداليل للفظ ال ّدين يف العربيّة ،ولك ّنهام يعودان إىل
األصل الفاريس واألكادي للفظ ،فتستنتجان أ ّن املعنيني األساسني للفظ ال ّدين هام:
السياين
العبادة (األصل الفاريس) ،والحكم (األصل األكادي) .وتشريان إىل أ ّن األصل ّ
يف الكتابات املسيح ّية لهذه اللّفظة أيضً ا ّ
يدل عىل هذين املعنيني.
بل تسوقان رأي أحد املسترشقني ( )Gardetالذي ا ّدعى أ ّن القرآن استعمل
لفظ دين مبعنى الحكم (الجذر األكادي) يف املرحلة امل ّك ّية ،واستعمله مبعنى
العبادة والجوانب العمل ّية (الجذر الفاريس) يف املرحلة املدن ّية !!!
وأضافت الباحثتان إىل الحقل ال ّدال ّيل للفظ (الدين) اتّساعه وإطالقه عىل
[[[ -املوسوعة ،م.س ،ج ،4ص 400العمود (أ).
[[[ -املوسوعة ،م.س ،ص  ،400العمود (ب).
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َ ُ ْ ُ ُ
ِينك ْم
املؤمنني وغري املؤمنني ،بال ّنظر إىل اآلية األخرية من سورة الكافرون لكم د
َ َ
ِين( سورة الكافرون ،اآلية .)6
و ِل د ِ

ومن اإلضافات ال ّدالليّة التي تحتاج إىل تأ ّملٍ  :تفسري داللة لفظ ال ِّدين (بكرس
الداء) إىل معنى العبادة باالشرتاك الجذري مع لفظ (ال َّدين) بفتح الداء debt؛ أل ّن
نص عليها القرآن.
والسنن التي َّ
يف العبادة إرجاع لله حقَّه ،أي الفرائض ُ

ومن املصطلحات العا ّمة لفظ امللّة الذي اعتربته املقالة مصطل ًحا قرآن ًّيا مل يكن
له أسبق ّية دالل ّية يف اللّغة العرب ّية ،وبناء عىل ذلك تُرجعه إىل جذ ٍر رسيا ٍّين ،والتي
ّ
تقني للداللة عىل ال ّدين.
تدل عىل معنى (لوغوس) .وقد استخدم كمصطل ٍح ٍّ

وحسب املقالة ،فإ ّن لفظ امللّة ورد يف القرآن  15م ّرة ،منها  8م ّرات للتعبري
باإلسالم واملسلمني ،فهو يُطلق
مختص
عن عقيدة إبراهيم .ولفظ امللّة غري
ٍّ
ُ
َّ
ْ
ْ
َ
َ
َْ
َ
َ
ْ
ِين استك َ ُ
أيضً ا عىل املرشكني والكافرين كام يف اآلتيتني  :قال ال َمل ال َ
بوا مِن قو ِمهِ
َ
َ

َّ
َ َ َ ُ
َ
َ ُ َّ
َ
َ ُ ْ َ َّ َ
ِين َ
ك يَا ُش َعيْ ُ
ب َو َّال َ
آم ُنوا َم َعك مِن ق ْر َيت ِ َنا أ ْو لَ ُعودن ِف مِلت ِ َنا ۚ قال أ َول ْو ك َّنا
لخ ِرجن
َ
َ
َّ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َّ
َّ
ُ
َّ
ْ
ْ
ُ
ْ
َكره َ
تي َنا ع اللِ كذِبًا إن عدنا ف مِلتِكم َبع َد إذ نانا ُ
ِني  88ق ِد اف َ
الل مِن َها ۚ َو َما
ِ
ِ
ِ
َ ِ ُ ُ َ َ َ َّ ُ َ َ َّ َ َ َ َ َّ ُ َ ُّ َ َ َ َ ُّ َ ُ َّ َ
ْ ً َ َ َّ
ْ
يكون لا أن نعود فِيها إِل أن يشاء الل ربنا ۚ وسِع ربنا ك ش ٍء عِلما ۚ ع اللِ
َ َ َّ ْ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ
َْ ّ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ
ات َ
ي الف ِ
توكنا ۚ ربنا افتح بيننا وب
ي ق ْوم َِنا بِال ِق وأنت خ
األعراف،
(سورة
.
ِني 89
ّ َ َ ْ ُ َّ َ َْ
اآليتان  88و )89وكام يف قوله تعاىل عىل لسان يوسف :إِن ِي تركت مِلة قو ٍم
َّ ُ ْ ُ َ َّ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ َ
ون( .سورة يوسف ،اآلية .)37
لا يؤمِنون بِاللِ وهم بِالآخِرة ِ هم كاف ِر

واستعملت للداللة عىل أديان األنبياء السابقني ،كاآلية َ  38من سورة يوسف:
َ

َ َ َ
َّ
َ َّ َ ْ ُ ّ َ
ُّ ْ
َْ َ ْ َ َ
َ
اق َو َي ْع ُق َ
وب ۚ َما كان ل َنا أن نش ِر َك بِاللِ مِن ش ْي ٍء
ت مِلة آبَائِي إِبراهِيم ِإَوسح
واتبع
َّ َ َ ْ َ َ َ َ
َّ
َ َ ٰ َّ َ ْ َ َ َّ
َ ْ
َ َْ ُُ َ
َ َ
ۚ ذٰل ِك مِن فض ِل اللِ علينا وعلى الن ِ
كن أكثر الن ِ
اس لا يشكرون .
اس ول ِ
َ َ َ
كام استعملت للداللة عىل اليهود وال ّنصارى كام يف قوله تعاىلَ  :ولن ت ْرض ٰى
َّ
َّ ُ َ ْ ُ َ ٰ َ
َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َّ َ َ ٰ َ َ َّ
ُ ْ َّ ُ
عنك اليهود ولا النصار
ى ۗ َولئ ِ ِن
ى َح ّت ٰى تتب ِ َع مِل َت ُه ْم ۗ قل إِن ه َدى اللِ هو الهد
َّ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َّ
َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َّ
َ ّ ََ َ
ل
و
ِن
م
الل
ِن
م
ك
ل
ا
م
ۙ
م
ل
ع
ال
ِن
م
ك
اء
ج
ِي
ذ
اتبعت أهواءهم بعد ال
ص
ن
ا
ل
و
ير.
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍِ
ٍ

(سورة البقرة ،اآلية .)120
512

ّ
ّ
التعد ّ
الديني�ة والقرآن الكريم
دية

وأرجعت املقالة اآليات اآلتية يف استخدامها لفظ ملّة إىل دين شعيب ،واآليات
نص املقالة[[[:
هي كام أحيلت يف ّ
 اآلية  37من سورة يوسف. اآلية  13من سورة إبراهيم. اآلية  20من سورة الكهف. اآلية  7من سورة ص.اللحق إن شاء الله.
ولنا كالم حول هذه ال ّداللة يف الفصل ّ
وقارنت املقالة بني لفظ ملّة ولفظ أ ّمة من حيث صالح ّية ال ّداللة عىل غري
جامعة املسلمني واملؤمنني ،فقد استخدمت لفظ األ ّمة للداللة عىل الجامعات غري
املسلمة ،بل أطلقت حتّى عىل الطيور والحيوانات واستشهدت باآلية« :وما من
دا ّبة يف األرض وال طائر يطري بجناحيه إالّ أمم أمثالكم ،ما ف ّرطنا يف الكتاب من
يشءثم إىل ربّهم يحرشون»( .سورة األنعام ،اآلية .)38
ّ
املصطلح األخري يف هذه ال ّدائرة ،هو مصطلح العبادة والذي اعترب التّطبيق
يل للدين وتك ّررت صيغته االسم ّية (عبادة)  9م ّرات يف القرآن الكريم ،أ ّما
العم ّ
الصيغة الفعل ّية لفعل عبد ومشتقّاته فعديدة ج ًدا .ويحتاج هذا اإلحصاء إىل
ّ
اشتق منه
تدقيق .وأرجعت املقالة معنى عبد إىل صنع ،وعمل ،وفعل ،والذي ّ
معنى خدم ،ولفظ خادم.
وأشارت إىل أ ّن كلمة عبادة ،حالها حال مفردة ملّة ،ودين :تستعمل أيضً ا لإلشارة
حق،ا وتسوق
الحق ،وكذلك لإلشارة إىل عبادة ما ليس إل ًها ًّ
إىل عبادة اإلله الواحد ّ
أدلّ ًة من القرآن عىل ذلك:

ُ ْ َ ْ ُ َ ّ ُ ُ َ ّ ّ َ ٰ َ َ ُ َ ً َ َّ َ َّ َ َ ُ َّ ُ َ َ َ َ َ
ض
ب عليْهِ
قل هل أنبِئكم بِش ٍر مِن ذل ِك مثوبة عِند اللِ ۚ من لعنه الل وغ ِ

[[[-انظر :املوسوعة ،ج ،4ص  401العمود (ب)
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َ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ُ َ َ َ ٌ َ َ ً َ ُّ
ك ش ّر ّمكانا َوأ َضل َعن َس َواءِ
وجعل مِنهم القِردة والخنازِير وعبد الطاغوت ۚ أولٰئ ِ
َّ
يل( .سورة املائدة ،اآلية .)60
السب ِ ِ
َّ َ َ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ًّ َ َ َ ْ ً َ َّ ُ ُ َ َّ
ُْ ََُُْ َ
ُ
الس ِميعُ
ون اللِ ما لا يمل ِك لكم ضرا ولا نفعا ۚ والل هو
قل أتعبدون مِن د ِ
ْ
ال َعل ُِيم( سورة البقرة ،اآلية .)76
ُ ْ َ َ ُّ َ َّ
َ َ َ ْ ُ ُ َّ َ َ ْ ُ ُ َ
َ ّ
ُ
الن ُ
ك ّ
اس إن ُك ُ
نت ْ
قل يا أيها
ون
د
ِن
م
ون
د
ب
ع
ت
ِين
ذ
ال
د
ب
ع
أ
ا
ل
ف
ِي
ن
ِي
د
ِن
م
ش
ِي
ف
م
ٍ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ّ
َّ َ
َََّ ُ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ
ك ْن أَ ْع ُب ُد َّ َ
ون م َِن ال ُم ْؤ ِمن َ
ِين( .سورة
الل الذِي يتوفاكم ۖ وأمِرت أن أك
اللِ َول ٰ ِ

يونس ،اآلية .)104

ويف تلمي ٍح يكشف الخلط بني العبادة واملعاملة ،جاء يف ذيل البحث عن مفردة
فست ،تشمل عبادة اإلله الواحد
العبادة« :فالكلمة يف الفكر اإلسالمي املتأ ّخر ،كام ّ
واألركان الخمسة لإلميان اإلسالمي ،مع أ ّن الفرائض األخرى أحيانًا كال ّزواج والختان
الشيعة!!!!.
موجود ٌة يف كتب ّ
ثان ًيا -املصطلحات املستحسنة من القرآن الكريم:
اعتربت الباحثتان أ ّن املصطلحات املستحسنة قرآن ًّيا ،والتي تنتمي للمجال
ال ّداليل ملفردة «الدين» ،هي :إسالم ،وحنفية ،ورشيعة.
اإلسالم :حسب املقالة تتك ّرر َعبارة إسالم يف القرآن الكريم  8م ّرات،
 .1لفظ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ََْ ْ
ُ
ُ ْ َ ُ
ُ ْ
ك ْم َوأتْ َم ْم ُ َ
ض ُ
ك َمل ُ
يت لك ُم
ت لكم دِين
أبرزها :اليوم أ
ت عليْك ْم ن ِع َمتِي َو َر ِ
َ
َ َّ ْ ْ َ
ّ
ّ
ام د ً
الْإ ْسلَ َ
ُ
ِينا( .سورة آل عمران ،اآلية  .)5إن الد َ
ِين عِند اللِ الإِسلام( سورة
ِ
ِ
آل عمران ،اآلية .)19
وتزعم املقالة أ ّن معنى اإلسالم غري واضح يف القرآن ،كام أ ّن التّمييز بني اإلسالم
سهل! وتحاول الباحثتان الخروج من هذه املعضلة املدعاة
واإلميان يف القرآن ليس ً
بال ّرجوع إىل املصادر الغرب ّية التي لن تزيدها إال حرية! أو ال ّركون إىل ترجمة بعض
املرويّات يف املقام ،فلن تزيده إال بلبل ًة!!!! ويف األخري تلجأ إىل نظريّة برافمن
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( )BRAVMANيف كتابه الخلفيّة ال ّروحيّة ( )Spiritual backgroundوالتي
الصاع مع األعداء!
تفس اإلسالم كمع ًنى يسبق اإلميان :بتح ّدي املوت يف وجه ّ
ّ
بينام ّ
يدل اإلميان عىل األمن واالحتامء من القدر واملصري!! (.)fate
وال تكتفي املقالة بهذه الفذلكات ،بل تعترب أ ّن غموض اللّغة القرآن ّية هي سبب
وخاصة اليهود ،واملسيحيني،
السجاالت الالهوت ّية الحاصلة حول حكم غري املسلمنيّ ،
ّ
وهل هم مؤمنون؟
ٍ
تحديد ٍ
غامض ملعنى اإلسالم ،تب ّنت املقالة رأي  Smithمن أ ّن عبادة اإلسالم
ويف
ّ
تدل عىل أمرين اثنني:
العالقة الشّ خص ّية بني اإلنسان والله.
املجتمع الذي يؤمن بهذه العالقة.
السابقني
ومل تستوعب الباحثتان كيف ّ
ينص القرآن من جه ٍة عىل إسالم األنبياء ّ
رص عىل أ ّن طاعة الله ال تتحقّق إال
وبالخصوص إبراهيم ،ومن جهة أخرى ي ّ
كل ما أمر به القرآن من حالل ،ونهى عنه من حرام،
بطاعة الرسول محمد يف ّ
َ َ َ َ ّ َ َ ُ ْ ُ َ َ َّ ُ َ ّ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َّ َ
كام يف قوله تعاىل :فلا وربِك لا يؤمِنون حت ٰى يحكِموك فِيما شجر بينهم ثم لا
َ
ّ َ
َ
يَ ِج ُدوا ف ِي أ ُنف ِس ِه ْم َح َر ًجا ّم َِّما ق َضيْ َت َوي ُ َسل ُِموا ت ْسل ًَِيما (.»َ سورة النساء ،اآلية .)65
ُ َ َ ْ
ََ َ َ
ُُ ْ
ان ل ُِم ْؤمِن َولَا ُم ْؤم َِنة إ َذا قَ َضى َّ ُ
وما ك
خ َي َرةُ م ِْن
الل َو َر ُسوله أم ًرا أن يَكون ل ُه ُم ال ِ
ٍ ِ
ٍ
َ
ً
َ
َ
َ
ّ
ُ
َ
َ
أَ ْمره ِْم ۗ َو َمن َي ْع ِص ّ َ
الل َو َر ُسول ُه فق ْد َضل َضلالا ّمب ِ ًينا( .سورة األحزاب ،اآلية .)36
ِ
ويف ذلك غفلة عن أبسط املفاهيم العقيديّة اإلسالم ّية يف التّفريق بني اإلسالم
باملعنى العام واإلسالم باملعنى الخاص! (ولنا عودة يف الفصل اآليت).
 .2كلمة حنيف :تك ّررت هذه املفردة -حسب تت ّبع الباحثتني 12 -م ّرة ،وقد
استعملت للداللة عىل املؤمن املو ّحد املخلص ،ومع وضوح داللة لفظ حنيف
يف اللّغة العربية تنربي الباحثتان للتشكيك يف هذه ال ّداللة الواضحة ،بالعود إىل
ٍ
دالالت
السياين للفظ (حنف) ال يخلو من
الجذور الرسيان ّية ،والقول بأ ّن الجذر ّ
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وثنيّ ٍة!! وتعرض املقالة املناقشات ال ّدائرة بني املسترشقني الغربيني أنفسهم ،حول
والتأكيد عىل معنى
ترجيح الجذر العريب (مال) كام هو حال روبني (ّ ،)Robin
السائد وامليل إىل ال ّدين الذي يريد اعتناقه ،ومن يريد أن يربز
التّ ّ
خل عن ال ّدين ّ
السياين ،كام هو حال (.)Hawting
التّعارض بني املعنى القرآين وبني الجذر ّ
السياق اإلشكا ّيل ،تورد املقالة مناقشة كرون ( )Croneوكووك ()Cook
ويف هذا ّ
للمصطلح الهاجريّة ( ،)Hagarismالذين يذهبان إىل أ ّن الهاجرين هم مجموعة
من اليهود العرب ،الذين هاجروا من شبه الجزيرة العرب ّية ،وأ ّن هؤالء الهاجرين
مسك
السياين ،لك ّنهم استعملوه للداللة عىل التّ ّ
استعاروا لفظ الحنيف من األصل ّ
اهيمي غري املتط ّور ،كوسيل ٍة لخلق فضيل ٍة دين ّي ٍة من وصمة الوثن ّية
بالتّوحيد اإلبر ّ
التي ل ّوثت ماضيهم[[[.
علمي عىل داللة لفظ حنيف عىل مجموع ٍة
وتنفي الباحثتان وجود إجام ٍع
ٍّ
دين ّي ٍة سابق ٍة لإلسالم ،وتحيل القارئ إىل ممثلني لهذين االتّجاهني :املثبت ،والنايف،
( )Rubinيف کتابه ( )eyeو( )Hawtingيف كتابه (.)idea of idolatry
رأي ايزتسو ،املعروف ببحوثه اللّغويّة
ويف تأخريٍ يبدو مقصو ًدا ،تُرجئ املقالة َ
ٍ
الحق
ال ّدقيقة ،والذي يرى أ ّن عبارة حنيف تشمل ثالث
دالالت مه ّم ٍة :وهي :ال ّدين ّ
نفس برشيّ ٍة التي تدفعها لإلميان بإل ٍه ٍ
كل ٍ
واحد
ال ّراسخ يف الفطرة الطبيع ّية يف ّ
(أ ّولً ) ،والتّسليم املطلق لهذا اإلله الواحد (ثانيًا) ،وال ّنقيض لعبادة األصنام (ثالثًا).
القوي يف األدبيات املعارصة،
الشيعة :رغم أهم ّية هذا املصطلح وحضوره
ّ .3
ّ
ٍ
تخصص
واختزانه
السيايس ،فإ ّن املقالة مل ّ
دالالت كبري ًة يف منظومة ما يُس ّمى باإلسالم ّ
لهذه املفردة إلّ أسط ًرا قليل ًة يف خامتة هذه الفقرة ،التي تتح ّدث عن املصطلحات
الشيعة يف األدبيات اإلسالم ّية عىل الفقه
املستح ّبة يف اإلسالم .واعتربت أ ّن إطالق ّ
يوازي إطالق الطّريق عىل ال ّدين يف املسيح ّية!!
[[[ -انظر :موسوعة القرآن ،م.س ،ج 4ص  ،402العمود (ب).
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وذكرت أ ّن لفظ الشيعة مل يذكر إلّ مر ًة واحد ًة يف القرآن الكريمُ  :ث َّم َج َعلْ َن َ
اك
ّ
ّ
َ َ ٰ َ َ ّ َ ْ َ ْ َ َّ ْ َ َ َ َ َّ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ َ
على ش ِريع ٍة مِن الأم ِر فاتبِعها ولا تتبِع أهواء الذِين لا يعلمون( .سورة الجاثية،

وفست ذلك أ ّن الله وضع محمد عىل الطّريق املفتوح والطريق
اآلية ّ )18
الواضح والطريق الحق.

(الشيعة) ،يف الوقت الذي
ً
وبالعود إىل مداخل املوسوعة ،ال نجد
مدخل بعنوان ّ
وأقل ارتباطًا بالقرآن الكريم :كاآلداب اإلفريق ّية ،ال ّنسويّة،
أقل أه ّم ّية ّ
نجد ألفاظًا ّ
التّع ّري ،ال ّزراعة ،األعشاب ،الطّني....
ثالثًا -مصطلحات ّ
الصاع:
تدل عىل ال ّتسامح القرآ ّين أو ّ
يف هذه الفقرة تُحاول الباحثتان تسليط الضّ وء عىل املصطلحات القرآن ّية ،التي
والصاع
تعب عن التّسامح مع اآلخرين ،من جهة ،واأللفاظ ال ّدالة عىل التّجاذب ّ
ّ
من جه ٍة أخرى :ففي الجهة األوىل تعرضان املفردتان :أهل الكتاب ،وأهل الذ ّمة،
ويف الجهة املقابلة تسوقان لفظ األحزاب ،والشّ يع.
 .1أهل الكتاب وأهل الذ ّمة :اعتربت املقالة عنوان «أهل الكتاب» أو «الذين
أوتوا الكتاب» أكرث التّسميات عموم ّي ًة وشمول ّي ًة ،فيندرج تحته اليهود واملسيحيون،
ولكن كذلك املجوس ،والصابئة ،الذين يظهران يف القرآن مرتبطني مع شعوب أهل
َّ ْ
َّ َّ َ َ ُ َ َّ َ َ ُ َ َّ َ َ ٰ َ َّ
ين َم ْن َ
الصابئ َ
الكتاب :إِن الذِين آمنوا والذِين هادوا والنصارى و
آم َن بِاللِ َوال َي ْو ِم
ِِ
ْ
َ َ َ َ ً ََُ ْ َ ُْ ُ ْ َ َّ ْ ََ َ ٌْ َ َْ ْ ََ ُ ْ َ ْ َُ َ
الآخ ِِر وع ِمل صال ِحا فلهم أجرهم عِند رب ِ ِهم ولا خوف علي ِهم ولا هم يحزنون.
فكل هذه الفئات متثّل أقل ٍ
ّيات دين ّي ًة يف ال ّدولة اإلسالم ّية.
(سورة البقرة ،اآلية ّ .)62
وترصد املقالة اطّراد مصطلح أهل الكتاب يف القرآن ،تك ّرر  30م ّرة ،وجاء لفظ
اإلنجيل  12م ّرة.
وتذهب إىل أ ّن لفظ أهل الكتاب ،وبعد الحقبة القرآن ّية غدا مرادفًا ألهل الذ ّمة،
وأهل الذ ّمة وهم األشخاص املحميون الذين يعيشون يف كنف ال ّدولة اإلسالم ّية،
ْ
َ َ
مع أ ّن لفظ ال ّذ ّمة يف القرآن ال ّ
يدل إال عىل العهد وامليثاق :كيْف ِإَون َيظ َه ُروا
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َ

َ

ًّ

َ

ًَ

َ ُ َ
لا يَ ْرق ُبون ف ِي

ُ
ُ
ُ
َعليْك ْم لا يَ ْرق ُبوا ف
ِيك ْم إِلا َولا ذ ِّمة( سورة التوبة ،اآلية .)8
ْ
ًّ َ َ َّ ً َ ُ َ ٰ َ ُ ُ ْ ُ ْ َ ُ َ
ُمؤم ٍِن إِلا ولا ذِمة ۚ وأولئِك هم المعتد
ون( سورة التوبة ،اآلية .)10

وتشري إىل أ ّن القرآن الكريم ال يح ّدد من ينطبق عليه هذان املصطلحان بالضّ بط (أهل
التاث اإلسالمي ،ط ّور داللة هذين املصطلحني وقيودهام
الكتاب وأهل الذ ّمة) .ولكن ّ
ليصبح لفظ الذ ّميني يطلق عىل املجموعات غري اإلسالميّة التي تعيش يف البالد اإلسالميّة.
وتعترب املقالة أ ّن تسمية القرآن لهذه الجامعات ال ّدينيّة من أصحاب الكتب
السامويّة ،يوحي باحرتام القرآن لهذه الكتب املق ّدسة ،كام يتض ّمن متيي ًزا
ّ
ساموي م ّدعى ،عن غريها من
كتاب
للمجتمعات أو املجموعات التي تنتمي إىل ٍ
ٍّ
املجموعات.
بل يرتقّى التّاميز لهؤالء إىل ال ّدرجة التي يرفعهم القرآن إىل مرتبة االستشارة يف
معاين الكتاب املنزل عىل ال ّرسول:

َ ّ َّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ
َ َ
ون الْك َِت َ
فَإ ْن ُكنْ َ
اب م ِْن قبْل ِك
ت ِف ش ٍك مِما أنزلا إِلك فاسأ ِل الِين يقرء
ِ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُّ
ّ
ْ
ْ
َّ
َ
الق مِن ربك فل تكونن م َِن ال ُممت َ
ۚ لَ َق ْد َج َ
اءك َ
ين( سورة يونس ،اآلية .)94
ِ
ِ

وتختم املقالة هذه الفقرة بأ ّن القرآن ،ورغم املكانة املم ّيزة التي مينحها ألهل
يعب عنهم باملختلفني يف الكتاب ،كام هو الحال يف خالفهم
الكتابّ ،إل أنّه ال يفتأ ّ
حول إبراهيم ،ويدعوهم إىل الخروج عن هذا الخالف ،وااللتقاء حول الكلمة
السواء:

َ َ َ ْ َ ٰ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َّ َ ْ ُ َ َّ َّ َ َ
ََْ ْ
ُ
الل َول
اب تعالوا إِل ك ِم ٍة سوا ٍء بيننا وبينكم أل نعبد إِل
قل يَا أهل الك َِت
ِ
ً َ
َّ َ ْ َ َّ َ ُ ُ ْ
ُ
َ ْ ً َ َ َ َّ َ ُ
نُ ْ َ
ون اللِ ۚ فإِن ت َول ْوا فقولوا اش َه ُدوا
خذ َب ْعض َنا َب ْعضا أ ْر َبابًا م ِْن د
شك بِهِ شيئا ول يت ِ
ِ
ِ
َّ ْ َ ُ َ ْ ْ ُ َّ
َ َّ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ
َْ َ َ َ ُْ َ
َ ُ َ ُّ َ
َ
نيل إِل
اب ل ِم تاجون ِف إِبراهِيم وما أن ِزل ِ
ال ِ
بِأنا مسل ِم َون يا أهل الكِت ِ
ت اتلوراة و ِ
ََ َْ ُ َ
م ِْن َب ْع ِده ِ ۚ أفل تع ِقل
ون( سورة آل عمران ،اآليتان  64و .)65

االصطالحي عىل مستوى األلفاظ القرآنيّة ،للداللة عىل
 .2األحزاب/الشّ يع :التّن ّوع
ّ
ال ّدين يأخذ مداه حينام يتخطّى الخطاب القرآ ّين املستويات املعهودة ،فنجد فيه:
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األلفاظ الدّ الة عىل االلتزام الدّ يني :أهل كتايب ،حنيف ،مسلم ،مؤمن....
السلب ّية يف االلتزام الدّ يني :مرشك
األلفاظ الدّ الة عىل ّ
األلفاظ املحايدة من جهة االلتزام وعدمه :ذ ّمة ،ملّة...
األلفاظ الدّ الة عىل الجامعات الدّ ين ّية :اليهود ،ال ّنصارى ،املجوس ،الصابئة.
تعب عن االنقسامات بني أتباع ال ّدين الواحد :كأحزاب،
ونراه يطرح مصطلحات ّ
توصف الباحثتان
وطائفة ،وفريق ،وشيعة ،وزبر ،وطرق ،وطريقة .ومن الغريب أن ّ
ٍ
هذه األلفاظ بأنّها ّ
إسقاط
تدل عىل االنقسام العلام ّين ( )secular divisionsيف
كل واحد ٍة من هذه
واض ٍح ملصطلح معارص عىل االستعامالت القرآن ّية! ولنقف عند ّ
املفردات ،ونتأ ّمل يف شواهدها القرآنيّة كام جاءت يف املقالة:

َ ُ
ََ َ ُ
ِين فَ َّرقُوا د َ
كونُوا م َِن ال ْ ُم ْشك َ
ِني م َِن َّال َ
ِين ُه ْم َوكنوا ش َِي ًعا
 .3لفظ «حزب» :ول ت
ِ
ُ ُّ
َ ْ َ
َ
ٍ
شاهد
أي
ۖ ك ح ِْز ٍب ب ِ َما َلي ِه ْم ف ِر ُحون( سورة الروم ،اآليتان  31و .)32ومل تذكر ّ

قرآ ٍّين آخر للفظ «حزب» ،رغم ورود لفظ حزب مفر ًدا  10م ّرات ،وجاء يف صيغة
الجمع  11مرة!!!
السابق املشرتك (سورة الروم،
 .4لفظ« :فرق» واشتقاقاتها :باإلضافة إىل الشّ اهد ّ
اآلية  ،)32هناك شواهد أخرى ذكرت منها:

َ ْ َّ َ ُ َ َّ ُ
َ ُ
ًَ َْ َ ْ
ِين فَ َّرقُوا د َ
إ َّن َّال َ
ش ٍء ۚ إِن َما أ ْم ُره ْم إِل اللِ ث َّم
ت مِن ُه ْم ِف
ِين ُه ْم َوكنوا شِيعا لس
ِ
َُّ ُُ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ
ينبِئهم بِما كنوا يفعلون( سورة األنعام.)159 ،
َ ْ
َ َ
ُ َْ َُ َ
ُ َ َْ ُ ْ
ّ َ
ت َب ْ َ
ول فَ َّرقْ َ
ي بَ ِن
قال يَا ابْ َن أ َّم ل تأخذ بِل ِْح َي ِت َول ب ِ َرأ ِس ۖ إ ِ ِن خشِ يت أن تق
ْ َ َ َ
َ
سائِيل َول ْم تَ ْرقُ ْب ق ْو ِل( سورة طه ،اآلية .)94
إِ
َ َّ َ َّ َ ُ َ ْ ً َ ً َ ُ ْ ً َ َ ْ ً َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ً
ادا ل َِم ْن َح َ
ار َب
ضارا وكفرا وتف ِريقا بي المؤ ِمن ِني ِإَورص
جدا ِ
والِين اتذوا مس ِ
َ
ْ
َّ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َّ
ُ َ
ول م ِْن َقبْ ُل ۚ َولَ ْ
َّ َ
ن ۖ َو َّ ُ
الل َو َر ُس َ ُ
حل ُِف َّن إِن أ َر ْدنَا إِل ُ
ال ْس َ ٰ
ون
الل يَش َه ُد إِن ُه ْم لكذِب

(سورة التوبة ،اآلية .)107
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 .5لفظ «شيع» واشتقاقاتها :وذكرت الشّ واهد اآلتية:
السابق (سورة األنعام ،اآلية .)159
 الشّ اهد َّ  -ولَ َقدْ أَ ْر َسلْ َنا ِم ْن َق ْبلِكَ ِف ِش َيعِ ْالَ َّولِ َني( سورة الحجر ،اآلية )10

َ ْ َ ْ َ ْ َ ََ َ َ َ َ ُ َْ ْ َ َ َ
 َ و َد َخ َل ال ْ َمد َِين َة َ َ ٰ
ي َيق َتتِل ِن هٰذا م ِْن
ِني غفل ٍة مِن أهل ِها فوجد فِيها رجل ِ
عح ِ
َ ََ
ِيعتهِ َو َهٰ َذا م ِْن َع ُد ّوه ِ ۖ فَ ْ
َ
اس َت َغاثَ ُه َّالِي م ْ
ع َّالِي م ِْن َع ُد ّوه ِ فَ َو َك َزهُ ُم َ ٰ
وس
ه
ت
ِيع
ش
ِن
ِ
ش ِ
ِ
ِ
ِ
ٌّ
َّ ْ َ
َف َق َ ٰ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ
ان ۖ إِنَّ ُه َع ُد ٌّو ُم ِضل ُمب ِ ٌني( سورة القصص،
ض عليهِ ۖ قال هٰذا مِن عم ِل الشيط ِ

اآلية .)15

ناقص للفظ «شيع» واشتقاقاتها يف القرآن الكريم.
وهذا استقرا ٌء ٌ

َ
ُ ُّ
َ َ
َ ُ
ف َتق َّط ُعوا أ ْم َره ْم بَيْ َن ُه ْم ُز ُب ًرا ۖ ك ح ِْز ٍب ب ِ َما َلي ْ ِه ْم

 .7لفظ «زبر» :والشّ اهد:
َ ُ َ
ون( سورة املؤمنون ،اآلية .)53
ف ِرح

َ
َ ْ َ َ َ َ ً َ َّ َ َ َ
ْ
ِين كف ُروا أ ْو يَكب ِ َت ُه ْم
.8لفظ «طرف» :والشّ اهد عليهِ  :لقطع طرفا مِن ال
َ
ف َينْ َقل ُِبوا َخائِب ِ َني( سورة آل عمران ،اآلية )127
َ َّ
 .9لفظ «طريقة» واشتقاقاتها :وساقت املقالة شاه ًدا واح ًداَ  :وأنا م َِّنا
ُ
َّ ُ َ َ َّ ُ َ َ
الص ِ
ون ذٰل َِك ۖ ك َّنا َط َرائ ِ َق ق َِد ًدا( سورة الجن ،اآلية  ،)11واكتفت بهذا
الون ومِنا د

الشّ اهد مع وجود موارد أخرى ذكر فيها لفظ طريقة.

وأكّدت املقالة أ ّن هذه األلفاظ تُرجمت عاد ًة بطرقٍ مختلف ٍة إىل ما ّ
يدل عىل
تؤش عىل االنقسام ال ّديني.
الجامعة ،والحزب ،والفئة ،والطائفة محملّة بدالالت سلب ّية ّ
وتضيف الباحثتان أ ّن تهمة االنقسام الطّائفي كث ًريا ما تو ّجه إىل بني إرسائيل،
لك ّنهام تعتربان الحديث عن املنافقني يف صفوف املجتمع اإلسالمي يوازي ذلك
االنقسام عند اليهود!!!! وتحيالن القارئ عىل بحث (املنافقون والنفاق) لروبني يف
اللهويتّ بني
املوسوعة نفسها .وغدا هذا االتّهام باالنقسام أحد موضوعات الجدل ّ
املسلمني واملسيحيني أيضً ا.
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ٍ
وكاستخالص لهذا ال ّرصد للمفردات املتعلّقة بال ّدين يف القرآن :تس ّجل الباحثتان
ال ّنتائج اآلتية:
أ ّو ًل :إ ّن مفهوم ال ّدين يف القرآن مفهو ٌم مع ّق ٌد.
ثان ًيا :ال يرسم القرآن خريط ًة للفهم الغريب املعارص للتّع ّدديّة ال ّدين ّية.
ثالثًا :ميثّل اإلسالم يف املنظور القرآ ّين أكرث من إعالن اإلميان ،بل يتطلّب أسلوب
الشيعة ونظام العبادات) يف املستويني الفردي والجامعي.
حياة (كام تقتضيه ّ
وهذا ما يجعل االلتزام ال ّديني هو أقرب إىل املفهوم القرآ ّين لأل ّمة ،من املفهوم
الفقهي أو القانوين أو الطقويس الذي تألّفه أكرث املجتمعات األوروبيّة واألمريكيّة
املعارصة.
يربط هذا التّع ّدد باإلرادة اإلله ّية،
راب ًعا :القرآن مع إقراره بتع ّدد األديان ،فهو
َ
َ
َ
َ
ُ
ً
ْ
َ
َ
َ
وأنّه لو شاء الله لجعل ال ّناس أ ّم ًة واحدةًَ  .وكذٰل ِك أ ْو َحيْ َنا إِلْك ق ْرآنا ع َرب ِ ًّيا لِ ُنذ َِر
ُ

َ ٌ
َّ
ْ َ َّ َ َ ٌ
َّ ْ ُ َ ٰ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ
ري
أم القرى ومن حولها ُوتنذِر يوم المعِ ل ريب فِيهِ ۚ ف ِريق ِف النةِ وف ِريق ِف الس ِع ِ
َ
َّ
اء ف َر ْ َ
اء َّ ُ
َول َ ْو َش َ
ل َعلَ ُه ْم أ َّم ًة َواح َِدةً َو َل ٰ ِ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ُ
الل َ َ
حتِهِ ۚ َوالظال ُِمون َما
كن يدخِل من يش ِ
َ
َ
ل ُه ْم م ِْن َو ِ ٍّل َول نَ ِص ٍري( سورة الشورى ،اآليتان  7و.)8

املبحث الثاين :املجتمعات الدّ ين ّية يف القرآن:

ٍ
ٍ
ومجتمعات دين ّي ٍة ،وهذه
جامعات،
يف القرآن أسام ٌء عديد ٌة أطلقت عىل
تعب عن املفاهيم التّجريديّة ،وإنّ ا ت َُشري إىل ال ّناس ،والبنى املاديّة،
التّسميات ال ّ
ْ
ْ
اتل ْو َراةَ ف َ
فمثل نقرأ يف اآلية :إنَّا أن َزلَا َّ
ِيها ُه ًدى َونُ ٌ
ور ۚ
الفئاتً ،
واالجتامع ّية ،لهذه
ِ
َْ
َّ
َّ
َ َ

َ ْ ُ ُ َ َّ ُّ َ
َ َ ُ َ َّ َّ ُّ َ َ ْ َ ُ َ ْ ُ ْ ُ
ون ال َ
حفِظوا م ِْن
ِين أ ْسل ُموا ل ِلِين هادوا والربانِيون والحبار بِما است
يكم بِها انلبِي
َّ َ َ ُ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َُ
توا بآيَات َث َمناً
اب اللِ وكنوا عليهِ شهداء ۚ فل تشوا انلاس واخشو ِن ول تش
ك َِت
ِ ِ
ِ
َ ً َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ ُ َ ٰ َ ُ ُ ْ َ ُ َ
قل ِيل ۚ ومن لم يكم بِما أنزل الل فأولئِك هم الكف ِر
ون( سورة املائدة ،اآلية .)44

املؤسسات ،تتح ّدث
كام تشري اآليات إىل ال ّرهبان
والقسيسني ،وعىل مستوى ّ
ّ
والصلوات ،والبيع واملساجد....
والصوامع ّ
اآليات عن األديرة ّ
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السياق تشري الباحثتان إىل أ ّن القرآن الكريم يتح ّدث عن ال ّنصارى ،ولك ّنه
ويف ّ
َّ
َّ
َّ
َ
ُ
ى َو َّ
ُ
الصابئ َ
َ
َ
ني َمنْ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
اليستخدم مفرد ًة مسيح ّي ًة! :إِن الِين آمنوا والِين هادوا وانلصار ٰ
ِِ
َ َ
ْ
ْ
َ
َ
َ

َ ٌ
ْ
َّ
َ َ َ َ ًِ َ ُ ْ ْ ُ
َ
ج ُره ْم عِن َد َر ّب ِ ِه ْم َول خ ْوف َعليْ ِه ْم َول
آم َن بِاللِ َوالَ ْو ِم الخ ِِر وع ِمل صالا فلهم أ
ُ ْ ََُْ َ
هم يزن
ون( ،سورة البقرة ،اآلية .)62كام تشريان إىل أ ّن القرآن ال يربط اإلسالم

بال ِّدين دامئًا وتستشهدان باآليات:

َّ ّ َ ْ َ َّ ْ ْ َ ُ َ َ ْ
اب إ َّل م ِْن َب ْع ِد ماَ
ِين أُوتُوا الْك َِت َ
اخ َتلَ َف َّال َ
السلم ۗ وما
ِ
إِن ادلِين عِند اللِ ِ
َّ َ َّ َّ َ َ ُ ْ
َ َ ُ ُ ْ ْ ُ َ ًْ ََُْ ْ َ َ ْ َ ْ ُ
َ
َ
ْ
اب( ،سورة
جاءهم العِلم بغيا بينهم ۗ ومن يكفر بِآي ِ
سيع ال ِس ِ
ات اللِ فإِن الل ِ

آل عمران ،اآلية .)19
َ

ْ

َ

ََ

َ

ْ

ْ

َ َ َ
ً
ي ْ
ْ َُْ
َ و َم ْن يَبْ َتغِ غ ْ َ
اس َ
ُْ ََُ
ين،
ِ
السل ِم دِينا فلن يقبل مِنه وهو ِف الخِرة ِ مِن ال ِ ِ
(سورة آل عمران ،اآلية .)85

ْ َ
ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ
َْ ْ َ َ ْ
ُ ََ َْ َ ُ
ك َملْ ُ
ت
ِين كف ُروا م ِْن دِين ِك ْم فل تش ْوه ْم َواخش ْو ِن ۚ الوم أ
الوم يئِس ال
ْ
َ
َ
َ
ُ ُ ْ َ ً َ
ْ
َ ُ ْ َ ُ ْ ََْ َ ْ ُ َ ْ ُ
ك ْم ن ِْع َمت َو َر ِ ُ
ِينا ۚ ف َم ِن اض ُط َّر ِف
السلم د
لكم دِينكم وأتممت علي
ضيت لكم ِ
ِ
َ
َ
َّ
ُ
َّ
ََْ َ َ َْ ُ َ َ
َ
َ
جان ِف ِلثْم ۙ فإن الل غف ٌ
ور رح ٌ
ِيم( ،سورة املائدة ،اآلية.)3
ممص ٍة غي مت ٍ ِ ٍ ِ

مع أ ّن ال ّنصوص القرآن ّية التي تتح ّدث عن اإلسالم ال تخلو من اإلشارة إىل العالقة
بني الله واإلنسان:

َ َّ ُ َ
َ َ ْ َ ْ َ ُ َّ ْ َ َ ٰ َ َ َّ ْ َ َ َ ُ َ ُ ْ َ ٰ َ ْ َ
الل ل
ال ْسل ِم ۚ و
 ومن أظلم مِم ِن افتى ع اللِ الكذِب وهو يدع إِل ِْ َ ْ َ َّ
الظال ِ ِم َني( ،سورة الصف ،اآلية )7
َي ْهدِي القوم
َ
َ ُ ََ َ ُ َ َ ْ ُ ْ ََ
َ
َ ْ ُ َ َّ
يل ِفون بِاللِ َما قالوا َولق ْد قالوا ك َِمة الكف ِر َوكف ُروا َب ْع َد إ ِ ْسل ِم ِه ْم َوه ُّموا ب ِ َما
َ ْ َُ ُ َ ُ َ ًْ َ
َ ْ
َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َّ َ ْ َ ْ َ ُ
اه ُم َّ ُ
الل َو َر ُس ُ ُ
ول م ِْن فضلِهِ ۚ فإِن يتوبوا يك خ
يا ل ُه ْم ۖ
لم ينالوا ۚ وما نقموا إِل أن أغن
َْ
َ
ْ َ ّ ََ
ُّ ْ َ َ ْ َ َ َ َ
ْ
ْ
ْ
ُ
ِإَون َي َت َول َّ ْوا ُي َع ّذِبْ ُه ُم َّ ُ
الل َع َذابًا أ ِل ً
ِ
ِ
و
ِن
م
ض
ر
ال
ف
م
ه
ل
ا
م
و
ۚ
ة
ِر
خ
ال
و
ا
ي
ن
ادل
ف
ا
م
ل ول
ِ
ِ
ٍِ
نَ ِص ٍري( ،سورة التوبة ،اآلية .)74
ّ
« ّ
يلع إسالمكم بل اهلل ّ
التمنوا ّ
يمن عليكم أن
يمنون عليكم أم أسلموا قل
هداكم لإليمان إن كنتم صادقني»( ،سورة الحجرات ،اآلية .)17
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ٍ
سياقات مش ّوش ٍة ،ومبعرث ٍة ،ومضطرب ٍة ،تشري الباحثتان إىل جمل ٍة من ال ّنقاط:
ويف
ظهور مفهوم اإلسالم باملعنى العام املتميّز عن اإلسالم باملعنى الخاص ،الذي
لتغي ٍ
ات دقيق ٍة يف أوضا ٍع مختلف ٍة.
تع ّرض ّ
املؤشات املرجع ّية للمسيح ّية
ليس من املستغرب أن نعجز عن تحديد
ّ
واليهوديّة؛ أل ّن اليهوديّة واملسيح ّية يف العصور القدمية املتأ ّخرة مل تكونا مح ّددتني.
يطّرد ذكر بعض الجامعات ال ّدين ّية كث ًريا يف القرآن ،كاليهود وال ّنصارى واملرشكني،
بينام ال تذكر بعض الجامعات إالّ ناد ًرا :كالصابئة (سورة البقرة ،اآلية  )26و(سورة
املائدة ،اآلية  )69و(سورة الحج ،اآلية  ،)17واملجوس (سورة الحج ،اآلية .)17
اإلشارات القرآنيّة لبعض املجتمعات غامض ٌة ،وال نعرف إذا كان املفهوم القرآين
فعل ومعارصة لل ّن ّص ،أو تتح ّدث عن جامع ٍة سابق ٍة
يشري إىل جامع ٍة دين ّي ٍة قامئة ً
[[[
مفهوم الهو ٍّيت ٍ
غامض ،كحنيف !()the enigmatic hanif
لإلسالم ،أو إىل مج ّرد
ٍ
بي محمد
التّاميز الواضح بني املجتمع املسلم الجديد ،الذي استجاب لل ّن ّ
ورسالته ،وبني سائر الجامعات ال ّدين ّية األخرى ،ومتايزها هي األخرى بعضها عن
بعض .ورغم ذلك فإ ّن طبيعة هذه املجتمعات غري واضح ٍة.
وخاصة باليهود وال ّنصارى.
يف القرآن أحكا ٌم تتعلّق بهذه املجتمعات ال ّدينيّة،
ّ
يف القرآن نجد عد ًدا كب ًريا من الشّ خصيات واملفاهيم املألوفة من اليهود
واملسيحيني ،وهذا بنظر املقالة يعقّد عمل ّية التّاميز يف البيئة القرآن ّية بني هذه
املجتمعات.
مثال :اسمته انتشار الشّ هادات القرآن ّية
وكمؤيّ ٍد لهذا التّحليل تسوق املقالة ً
للمؤمنني ،حني متتزج صفة اإلميان مع صفة اإلسالم ،ففي اآلية  35من سورة األحزاب
(إ ّن املسلمني واملسلامت واملؤمنني واملؤمنات )...يُذكر املؤمنون واملسلمون وترى
[[[ -انظر :نص املوسوعة باللغة اإلنجليزية ،ج  ،4ص 404العمود (ب)
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الصفتان تتح ّدثان عن فئ ٍة واحد ٍة أم عن فئتني
املؤلّفتان أنّه ليس واض ًحا إن كانت ّ
مختلفتني!!.
وانطالقًا من هذه اإلشارة تحيلنا املقالة إىل آراء بعض املسترشقني حول املوضوع
األخري ،والعالقة بني صفة اإلسالم واإلميان ،وتساؤالتهم حول إمكان ّية اعتبار القرآن
املسيحي ثاودورس أبو قرة
اللهو ّيت
اليهو َد وال ّنصارى من املؤمنني .فتنقل عن ّ
ّ
(ت214ه /م814م)« :فهل ميكن أن يعترب اليهود وال ّنصارى وعىل الخصوص الذين
ال يعادون اإلسالم مؤمنني»؟
رصح الباحثان يف نهاية هذه الفقرة أنّ ،تن ّوع املصطلحات ال ّدالّة عىل
وت ّ
وخاصة اليهود وال ّنصارى واملسلمني تؤكّد التّمييز القرآ ّين فيام
الجامعات ال ّدين ّية
ّ
بينها .وتوضّ حان أ ّن تاريخ التّفاسري عقّد أكرث فأكرث تحديد املجموعات ،واملوقف
السلوك الذي يجب عىل املسلمني سلوكه يف عالقتهم بهذه املجموعات
منها ،وطبيعة ّ
املعارصة.
وقس ّمت املقالة املجتمعات ال ّدين ّية كام تح ّدث عنها القرآن إىل ثالث ٍ
فئات:
 اليهود وال ّنصارى. املجوس والصابئة والحنفاء. املرشكون والوثنيون. .1اليهود وال ّنصارى :عن حديث القرآن ومعرفته باليهود وال ّنصارى تعرض
املقالة مجموع ًة من األفكار املضطربة واملتداخلة ،وس ُنحاول عرضها يف شكل ٍ
نقاط،
تيس ًريا لفهمها ،ففي الغالب ال نجد رابطًا منطق ًّيا قويًّا بني مالحظات الكاتبيتني
واستنتاجاتهام حول اآليات القرآنيّة املعنيّة باملوضوع:
 ينطلق ال ّن ّص من التّذكري مبا م ّر بنا يف مبحث املصطلحات القرآن ّية ،واستخدامالقرآن عبارة أهل الكتاب وبني إرسائيل للداللة عىل اليهود والنصارى ،وإن كانت
داللة بني إرسائيل عىل املسيحيني أقل.
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 استخدم القرآن لفظ اليهود يف صيغة الجمع ،ومل يستخدمه يف صيغة املفرد،ّإل يف سياق الجدل مع اليهود عىل نفي يهودية إبراهيمَ  :ما َك َن إب ْ َراه ُ
ِيم َي ُهودِيًّا
ِ
ّ
َ َ َ ْ َ ًّ َ َ ٰ ْ َ َ َ ً ُ ْ ً َ َ َ َ َ ْ ُ ْ
َ
شك ِني( ،سورة آل عمران،
ول نصانِيا ول ِ
كن كن حن ِيفا مسل ِما وما كن مِن الم ِ
اآلية .)67
ٍ
بدالالت سلب ّي ٍة:
ويُذكر لفظ اليهود يف صيغة الجمع مح ّمال عاد ًة

َّ َ َ ٰ َ َ ٰ َ ْ َ َ
َ َ
َْ ُ ُ
ار ٰ َ ْ
ْ ُ َْ
ت انلَّ َص َ
ود َ َ ٰ
ع
ت اله
ت انلصارى ع
ى لي َس ِ
ش ٍء َوقال ِ
ت الَ ُهود لي َس ِ
َ وقال ِ
َ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ ٰ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ْ ْ َ َّ ُ َ ْ ُ
الل يك ُم
ش ٍء وهم يتلون الكِتاب ۗ كذل ِك قال الِين ل يعلمون مِثل قول ِ ِهم ۚ ف
ََْ ُ َ
َ َ ُ
بَيْ َن ُه ْم يَ ْو َم الْق َي َ
امةِ ف
ِيما كنوا فِيهِ يتل ِف
ون(.سورة البقرة ،اآلية .)113
ِ
َّ
َ ْ َ ْ َ ٰ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ َ َّ َ َ ٰ َ َّ ٰ َ َّ
َّ ُ
ُ ْ َّ ُ
ت تتب ِ َع مِل َت ُه ْم ۗ قل إِن ه َدى اللِ ه َو
لن ترض عنك الهود ول انلصارى ح
ْ ُ َ ٰ َ َ َّ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ َّ
َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َّ ْ َ ّ َ َ
و
ِن
م
ا
م
ۙ
م
ل
ع
ال
ِن
م
ك
اء
ج
ِي
ال
الهدى ۗ ولئ ِ ِن اتبعت أهواءهم بعد
الل
ِن
م
ك
ل
ل ول
ِ
ِ
ِ
ٍِ
نَ ِص ٍري( ،سورة البقرة ،اآلية .)120
َ َ َ ْ َ ُ ُ َ َّ َ َ ٰ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َّ َ ُ ُ ْ َ
ّ ُ ُُ ُ
اء اللِ َوأح َِّباؤهُ ۚ قل فل َِم ُي َعذِبُك ْم بِذنوبِك ْم
ت الهود وانلصارى نن أبن
وقال ِ
ْ
َ
ّ
َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ٌ َّ ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ َّ ُ ُ
ك َّ
الس َم َ
ات
ۖ بل أنتم بش مِمن خلق ۚ يغفِر ل ِمن يشاء ويعذِب من يشاء ۚ و ِلِ مل
او ِ
َْ
َ ْ
َوال ْر ِض َو َما بَيْ َن ُه َما ۖ ِإَولْهِ ال َم ِص ُري( ،سورة املائدة ،املائدة .)18
َ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ َ َّ ُ ْ ُ َ َ َّ َ َ َ
ى أ ْو ِلَ َ
اء ۘ َب ْع ُض ُه ْم أ ْو ِلَ ُ
خذوا الَهود وانلصار ٰ
اء َب ْع ٍض ۚ
يا أيها الِين آمنوا ل تت ِ
َ
ْ
َ
َّ
َّ
َّ
َ َ ْ َ َ َ َّ ُ ْ ْ ُ
ك ْم فَإنَّ ُه مِنْ ُه ْم ۗ إن َ
الل ل َي ْهدِي الق ْو َم الظال ِ ِم َني( ،سورة املائدة،
ومن يتولهم مِن
ِ
ِ

اآلية .)51

َ َ َ ْ َ ُ ُ َ ُ َّ
وط َ
اللِ َم ْغلُولَ ٌة ۚ ُغ َّل ْ
ت َأيْدِيه ْم َولُ ِع ُنوا ب َما قَالُوا ۘ بَ ْل يَ َداهُ َمبْ ُس َ
ان
ت
ت الهود يد
وقال ِ
ِ
ِ
ُِ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ُ ْ ُ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َّ
َ ْ ً
َ
ً ْ
ريا مِن ُه ْم َما أن ِزل إِلْك م ِْن َر ّبِك ُطغ َيانا َوكف ًرا ۚ
ييدن كث ِ
ينفِق كيف يشاء ۚ ول ِ
َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ٰ َ ْ ِ ْ َ َ ُ َّ َ َ ْ َ ُ َ ً ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ
اللُ
ب أطفأها
وألقينا بينهم الَعداوة والغضاء إِل يوم القِيامةِ ۚ كما أوقدوا نارا ل ِلحر ِ
ْ ْ َ َ ً َ َّ ُ َ ُ ُّ ْ ْ
َ
سد َ
ِين( ،سورة املائدة ،اآلية .)64
ۚ َوي َ ْس َع ْون ِف الر ِض فسادا ۚ والل ل ي
ِب ال ُمف ِ
َ َ َ ً َّ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َّ َ ْ
َ لَج َد َّن أَ َش َّد انلَّ
ِ
ش
أ
ِين
ال
و
ود
ه
ال
وا
ن
آم
ِين
ِل
ل
ة
او
د
ع
اس
ج َدن أق َر َب ُه ْم
ل
و
ۖ
وا
ك
ِ
ِ
َ َ ُ ْ َ ً َ َ َّ ُ ْ َ
َ َ َّ ً َّ َ َ ُ َّ َ َ ُ َّ َ َ َ ٰ َ ٰ َ َ َّ ْ
ّ
ْ
ُ
مودة ل ِلِين آمنوا الِين قالوا إِنا نصارى ۚ ذل ِك بِأن مِنهم ق ِسِيسِني ورهبانا وأنهم ل
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ْ

َْ َ ُ َ
يستك ِب
ون( ،سورة املائدة ،اآلية .)82

َّ َ َ َ ُ
َّ َ َ
َ َ
ْ ُ ُ ْ ْ
ارى ال ْ َمس ُ
ت انلَّ َص َ
ِيح ابْ ُن اللِ ۖ ذٰل ِك ق ْول ُه ْم
ت الَ ُهود ع َزي ٌر اب ُن اللِ َوقال ِ
َ وقال ِ
َ ْ َ ْ ُ َ ُ َ َ ْ َ َّ َ َ َ
ْ َ ْ ُ َ َ َ ُ ُ َّ ُ َ َّ ٰ ُ ْ َ ُ َ
ون( ،سورة
ِين كف ُروا مِن قبل ۚ قاتلهم الل ۚ أن يؤفك
بِأفواهِ ِهم ۖ يضاهِئون قول ال

التوبة ،اآلية )30

َ َ َّ َ َ ٰ َ ْ َ ُ َ َ َّ َ َ ْ َ ُ َّ
َّ َّ َ َ ُ َ َّ َ َ ُ
ادوا َو َّ
الصابِئِني وانلصارى والمجوس والِين أ
إِن الِين آمنوا والِين ه
شكوا إِن
َ
َ
ّ
ُ
َ
شء َشه ٌ
َّ َ َ ْ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ َّ َ
عك ْ
يد( ،سورة الحج ،اآلية.)17
ٍ ِ
الل يف ِصل بينهم يوم القِيامةِ ۚ إِن الل ٰ ِ

تكتفي الكاتبتان بهذه اآليات عن اليهود ،وتُضيفان أ ّن الشّ عائر وأصول عقائد
اليهود الذين كانوا يعيشون يف بيئة ال ّرسالة اإلسالم ّية ،مل تكن موث ّق ًةّ ،إل أنّه ال
السابع امليالدي.
جدال يف تواجد املجتمعات اليهوديّة يف الجزيرة العرب ّية يف القرن ّ
وهذا تؤكّده إىل جانب نصوص القرآن ،الحديث والسرية .وتذكّرنا املقالة بتحديد
القرآن للشخصيّة التي ش ّجعت اليهود عىل صنع العجل من الذّهب (السامري):
انظر اآليات ( 90-85من سورة طه) ،وتسوق احتامل إىل أ ّن هذه التّسمية قد تكون
السامريني.
إشار ًة إىل نسبته إىل طائفة ّ
وأ ّما عبارة ال ّنصارى وردت م ّرات كثرية بصيغة الجمع ،لك ّنها وردت م ّرة واحد ًة
بصيغة املفرد (نرصان ّيا) يف سياق نفي يهوديّة إبراهيم  ومسيحيته :انظر اآلية
السابقة الواردة يف فقرة اليهود (سورة آل عمران ،اآلية .)67
يف محاولة لتمييز املوقف القرآين من ال ّنرصانيّة عن املوقف من اليهوديّةتذهب الكاتبتان إىل أ ّن اإلدانة للمسيح ّية َليست كاإلدانة املتك ّررة لليهود ،بل إ ّن
َ َ َ َ َّ ْ َ َ ُ ْ َ َ َّ ً َّ َ َ ُ َّ َ َ ُ َّ
ِين قالوا إِنا
جدن أقربهم مودة ل ِلِين آمنوا ال
القرآن يف بعض اآليات ميدحهم :ول ِ
نَ َص َار ٰى( ،سورة املائدة ،اآلية .)82
ويف سياق االستشهاد القرآ ّين عىل ذلك ،تسوق املقالة اآليتني  37و 38من سورة
َ ٌ َ ُْ ْ َ ٌَ َ
َ
ْ َّ
النور ،وهام أجنبيّتان عن املقام :رِجال ل تل ِهي ِهم ِت
ارة َول َبيْ ٌع ع ْن ذِك ِر اللِ
َ

َ
َّ َ َ َ ُ َ
ارة لَ ْ
الص َلة ِ َ
ام َّ
جز َي ُه ُم َّ ُ
ب فِيهِ الْ ُقلُ ُ
ون يَ ْو ًما َت َت َق َّل ُ
وب َو ْالب ْ َص ُ
ِإَوق ِ
الل
ِإَويتاءِ الزكة ِ ۙ ياف
ِ
ِ
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َ

ََ َ ُ ْ ْ ْ
َ َّ ُ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ ُ َ ْ
ْ َ َ َ َ
َ
وربا كان
ابّ 
أحسن ما ع ِملوا وي ِزيدهم مِن فضلِهِ ۗ والل يرز ُق من يشاء بِغ ِ
ي حِس َ ٍ
َ َ ُ َ ْ َ َ َّ ُ َ َ ٰ ْ
َ ُ
ى أع ُي َن ُه ْم تفِيض
األوىل االستشهاد بقوله تعاىلِ :إَوذا س ِمعوا ما أن ِزل إِل الرسو ِل تر
َ ْ َ ّ َ ُ ُ َ َ َّ َ َ َّ َ ْ
َ ُ
َّ
م َِن َّ ْ
اك ُتبْ َنا َم َع الشاهِد َ
ِين( سورة
ادلمعِ م َِّما ع َرفوا مِن ال ِق ۖ يقولون ربنا آمنا ف
املائدة ،اآلية .)83

– إ ّن القرآن رغم اطّراد إشاراته لل ّنصارى ال نجد فيه وضو ًحا فيام يتح ّدث به
السابع
عن طبيعة املسيح ّية العرب ّية ،التي كانت سائد ًة يف الجزيرة العرب ّية يف القرن ّ
امليالدي .وتُحيلنا املقالة هنا إىل بعض ال ّدراسات الغرب ّية حول تاريخ املسيح ّية يف
الجزيرة العرب ّية ،من ذلك رأي هويالند ( )Hoylandالذي يؤكّد أنّ:
in the fourth to sixth centuries Christianity Made major inroads
into Arabia…it was particularly the inhabitant of north Arabia who
were won over to Christianity in large numbers[1].
ٍ
بغزوات كربى
السادس قامت
«املسيح ّية التي سادت من القرن ال ّرابع إىل القرن ّ
خاص قد اعتنقوا
يف الجزيرة العرب ّية...وكان سكّان شامل الجزيرة العرب ّية بشكلٍ ّ
املسيح ّية بشكلٍ كبريٍ».
وتشكو الكاتبتان من قلّة املصادر عن التّاريخ ال ّديني للجزيرة العرب ّية قبيل
اإلسالم ،وترى أ ّن الشّ واهد عن هذا التّاريخ قليل ٌة ،باستثناء الحوليّات اإلسالميّة التي
كُتبت يف بدايات القرن الثاين أو الثالث للهجرة.
ويف محاول ٍة لس ّد هذا ال ّنقص املزعوم ،تحاول املقالة رسد تاري ٍخ موج ٍز عن
واملسيحي يف الجزيرة العرب ّية .فتق ّدم نبذ ًة مختزل ًة عن هذا
اليهودي
الوجود
ّ
ّ
ٍ
بنصوص
الوجود اليهودي واملسيحي معتمد ًة عىل مصادر غرب ّي ٍة ،مستشهد ًة
إسالميّ ٍة أحيانًا لتدعيم مقوالت هذه املصادر الغربيّة ،وأهم األفكار التي ساقتها
حول هذا التّاريخ ،هي:
[[[ -املوسوعة ،م.س ،ج ،4ص ،405العمود (ب )
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ترسخ يف الجزيرة العربية منذ القرن األ ّول للميالد ،ويف القرن
الوجود اليهودي ّ
تأسست مملكة ،حمري التي ازدهرت لفرت ٍة قصري ٍة ،وهنا تُحيلنا املقالة
السادس ّ
إىل  Hoylandواملسترشق اليهودي ميخائيل ليكر  ،Leckerكام أ ّن بعض القبائل
اليهوديّة ال ّناطقة بالعرب ّية كانت موجود ًة حول املدينة ومحيطها يف حياة ال ّنبي
«الصاع
محمد  .وتُشري الباحثتان إىل ال ّدور البارز الذي لعبته هذه القبائل يف ّ
مع محمد من أجل تأسيس كيانٍ
سيايس يف املدينة بعد هجرته من مكّة ،وقد ارتبط
ٍّ
الصاع اليهودي اإلسالمي».
عد ٌد من اآليات القرآنيّة تقليديًّا باملراحل املختلفة لهذا ّ
“These Jewish tribes figure prominentlyin Muhammad s
struggle for the establishment of a political entity in medina after
his emigration (hijra) from Mecca. And various quranic verses are
traditionally associated with the different stages of this early MuslimJewish conflict”[1].
وتورد اآلية  15من سوة املائدة ،واآليات من  2إىل  15من سورة الحرش ،التي
لها صل ٌة بإخراج قبيلة بني نضري من املدينة ،واآلية  26من سورة األحزاب وقتال
بني قريظة ،وال تغفل املقالة عن الحديث عن إبادة ذكور بني قريظة الذين
شاركوا يف الحرب عىل املسلمني..
ب -الوجود املسيحي يف جنوب الجزيرة العربية له شواه ٌد تاريخ ّي ٌة كثريةٌ ،وإن
أقل مترك ًزا ومتاسكًا من الوجود اليهودي.
كان ّ
وتؤكّد املقالة أ ّن الطبيعة ال ّدقيقة للمعتقدات والطّقوس املسيحيّة غري معروف ٍة.
ومن هنا اختلفت ال ّدراسات حول هذا املوضوع وأشارت الباحثتان إىل وجهتي نظر
حول طبيعة انتشار املسيحيّة ومجالها يف الجزيرة العربية قبل انتشار اإلسالم.
[[[ -نص املقالة ،ج ،4ص  ،406العمود( أ)
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ٍ
مجموعات؛
الشقيني كانوا منقسمني إىل ثالث
ولك ّنهام أكّدتا أ ّن املسيحيني ّ
باللهوت) يف
نتيجة املناظرات الكرستولوج ّية (طبيعة يسوع وعالقة ال ّناسوت ّ
منتصف القرن الخامس امليالدي.
وهذه املجموعات الثالث هي:
املجموعة األوىل :الذين التزموا بقرارات مجمع خلق دونيا (451م) :يقولون بأ ّن
شخص واح ٌد ذو طبيعتني برشيّة وإله ّية.
املسيح ٌ
مجموعتان غري خلق دونيني :مل يلتزموا مبق ّررات مج ّمع خلق دونيا ،وهم
النسطوريون :القائلون بالطبيعة الواحدة.
وهذه املجموعات الثالث كان لها وجو ٌد يف جنوب الجزيرة العرب ّية قبل
بعثة الرسول .ولك ّن القائلني بالطّبيعة الواحدة كانوا املهيمنني سياسيًّا بفضل
ٍ
قصة نجران وشهدائها الذين تح ّدث
عالقتهم مع الحبشة ،وتذكر
كشاهد عىل ذلك ّ
عنهم القرآن باختصار (أصحاب األخدود) ،ويف فقرة الوقائع ال ّدالة عىل التّفاعل بني
األديان ستسوق املقالة شواهد أخرى.
استخدم القرآن لفظ «أهل الكتاب» ولفظ بني إرسائيل لل ّداللة عىل املسيحيني،
التجمة الحرف ّية للعبارة اليونان ّية Christian
وتس ّجل املقالة أ ّن القرآن مل يستخدم ّ
أي مسيح ّية بالعرب ّية ،بل استخدم مصطلح نصارى ،وتر ّجح أ ّن هذه التّسمية نسبة
إىل املسيح ال ّنارصي ،وترى الباحثتان أ ّن هذه العبارة التي تف ّرد بها القرآن ،والتّوصيف
القرآ ّين ملعتقدات ال ّنصارى جعلت البعض يتأ ّمل يف الطبيعة الحقيق ّية للمسيحيني
الذين كانوا متواجدين يف البيئة القرآن ّية! وهل كانوا نرصان ّية -يهوديّة؟؟!!!
د -باإلضافة إىل ال ّدليل الخارجي كام تزعم املقالة عىل نفي وجود ال ّنصارى
اليهود يف البيئة القرآنيّة ،فإنّه يجب التّأ ّمل يف املقصد الجديل للقرآن ،يف اآليات
التي تتح ّدث عن املو ّحدين اآلخرين ،حيث إ ّن هذه الخطابات مع افرتاضها علم
املخاطبني بالفئات التي تتح ّدث عنها ،فسيكون لها حسب ا ّدعاء الكاتبتني ،حرية
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املبالغة والتّحريف !!!! وحتى إطالق األلقاب من أجل إقناع مخاطبيها !!!! ويف هذا
السياق تأيت اإلشارات القرآن ّية للترشيعات املخالفة لليهود وال ّنصارى :تغيري القبلة،
ّ
الخاصة...،والتي جاءت بعد أن اتّضح أ ّن اليهود وال ّنصارى يرفضون
مح ّددات الصوم ّ
بي محمد كامتدا ٍد لنب ّوة إبراهيم وموىس وعيىس!!! وكإجر ٍ
اءات
القبول بنب ّوة ال ّن ّ
ملموس ٍة إلبعاد أتباع القرآن عن أهل الكتاب!!
وت ُحيلنا املقالة هنا إىل املسترشقة  Marion Holmes Katzيف كتابها Body
خاصة
 of textوالذي عالجت فيه املنظومة التّرشيع ّية الطقوس ّية لإلسالم املبكرّ ،
الطّهارة والوضوء ،للوقوف عىل ما أسمته الباحثتان :الحجج التّاريخ ّية عىل االختالط
املسموح أو االنفصال املفروض عىل املجتمعات!!!
ه -بناء عىل ما سبق ،تق ّرر املقالة أنّه ال ميكن اعتبار اإلشارات املرجعيّة املخترصة
ٍ
شهادات واضح ًة عىل عقائد وأعامل مع ّين ٍة لهذه
لعقائد اليهود وال ّنصارى يف القرآن
السجاالت التي ينقلها القرآن وحججهم
املجتمعات .ولكن باملقابل هام تعتربان أ ّن ّ
فعل لل ّنزاع يف بيئة محمد!!
حول إبراهيم ،والسبت ،ميكن أن تكون عاكس ًة ً
والسرية عىل احتكاك املجتمع
و -يف نقط ٍة أخري ٍة تُشري املقالة إىل أدلّ ٍة من الحديث ّ
السرية
اإلسالمي األ ّول مع اليهود وال ّنصارى ،ففي هذا املخزون ال ّروايئ ،ويف رسديات ّ
املسيحي،
احتجاجاتٌ عىل نب ّوة محمد نلمس فيها مالمح علم النب ّوة التّلمودي
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
نصوص مسيح ّي ٍة أو يهوديّ ٍة:
واستدالالت تستند إىل
مناقشات
وكام نرصد فيها
(الفارقليط ،النبي األمي ،أحمد.)...

ِين َ
 .2املجوس والصابئة والحنفاء :تستند الكاتبتان إىل اآلية :إ َّن َّال َ
آم ُنوا
ِ
َ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َّ َ َ
َ َّ َ َ ُ
ادوا َو َّ
الل َي ْف ِص ُل بَيْ َن ُهمْ
ش ُكوا إ َّن َّ َ
ِين أ ْ َ
الصابِئِني وانلصار ٰ
ى والمجوس وال
والِين ه
ِ
َ ْ َ ْ َ َ َّ َّ َ َ َ ٰ ُ ّ َ ْ َ
ٌ
لتستدل عىل أ ّن
ّ
ك ش ٍء ش ِهيد( ،سورة الحج ،اآلية )17؛
يوم القِيامةِ ۚ إِن الل ع ِ

املجوس ،وهم يف نظرهام ال ّزردشتيني عمو ًما ،ألحقوا بالئحة أهل الكتاب يف املرحلة
املدين ّية املتأ ّخرة.
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وشكّلت هذه ال ّنسبة (نسبة املجوس إىل أهل الكتاب) موضوع جد ٍل كبريٍ يف
الفقه اإلسالمي ،وإن عوملوا تقليديًّا كأهل ذ ّمة (أقل ّية دين ّية محم ّية) يف ال ّدول
اإلسالم ّية املتعاقبة.
وتضيف املقالة أ ّن املجوس يف األصل هم طبق ٌة كهنوت ّي ٌة إيران ّي ٌة قدمي ٌة ،كانت
تربطها صل ٌة وثيق ٌة بال ّنخبة الساسان ّية الحاكمة ،ولكن لفظ مجوس يف القرآن ّ
يدل
عىل ال ّزردشتني وال ّديانة ال ّزرادشتية املعروفة باحتفاالت ال ّنار ،وقرابني الحيوانات،
والتالوات الطقس ّية.
ويف عبار ٍ
ات مخترص ٍة ج ًّدا عن تاريخ املجوسيّة ،ت ُشري املقالة إىل التّداعيات
التّاريخيّة التي شهدتها هذه ال ّديانة مع احتكاكها بال ّديانات األخرى ،وكيف
ساهمت املانويّة والبوذيّة وكذلك املسيحيّة يف إضعاف ال ّديانة ال ّزردشتيّة ومكانتها
الساساين.
يف املناطق الفارسيّة إبّان الحكم ّ
أ ّما تأثري اإلسالم فبدأ منذ حياة ال ّرسول  ،حيث اعتنق إبّان حياة ال ّنبي أحفاد
الساسان ّية بيد
الجنود الفرس اإلسالم يف اليمن ،ويف العام 30ه651/م سقطت فارس ّ
املسلمني ،ومنح املجوس وضع أهل ال ّذ ّمة.
السيعة للمجوس ّية يف القرآن ،تغمز املقالة من قناة
ويف ط ّيات هذه القراءة ّ
املفسين وتتّهمهم بالتش ّدد يف تكريس التّاميز بني هذه الفئات ،وكأنّها تريد أن
ّ
املفسين وتو ّجهاتهم يف التّفريق بني هذه املجموعات يتعاكس مع
تقول إ ّن حركة ّ
منحى القرآن يف الجمع والتّوفيق بينها.
ٍ
وكشاهد عىل ذلك تسوق رأي الطربي (ت310ه932/م) واستشهاده بقتادة
باعتبار املجوس عبدة الشّ مس والقمر والنار.
أما لفظ الصابئة فقد ورد يف ثالث آيات:

َ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ ْ ْ
َّ َّ َ َ ُ َ َّ َ َ ُ
ادوا َوانلَّ َ َ ٰ َ َّ
 إِن الِين آمنوا والِين هصارى والصا َبِئِني م َن آمن بِاللِ والو ِم الخِرِ
َ َ َ َ ً ََُ ْ َ ُْ ُ ْ َْ َّ ْ ََ َ ٌْ َ ْ ْ َ ُ ْ ََُْ َ
وع ِمل ص ِ
الا فلهم أجرهم عِند رب ِ ِهم ول خوف علي ِهم ول هم يزنون( ،سورة
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ْ
َّ ْ
َّ َّ َ َ ُ َ َّ َ َ ُ َ َّ ُ َ
ى َم ْن َ
ون َوانلَّ َص َ
ار ٰ
آم َن بِاللِ َوالَ ْو ِم الخ ِِر
 إِن الِين آمنوا والِين هادوا والصابِئَ َ َ َ ً ََ َ ٌْ َ َْ ْ ََ ُ ْ ََُْ َ
وع ِمل ص ِ
الا فل خوف علي ِهم ول هم يزنون( ،سورة املائدة ،اآلية .)69
َ َ َّ َ َ ٰ َ ْ َ ُ َ َ َّ َ َ ْ َ ُ
َّ َّ َ َ ُ َ َّ َ َ ُ
ادوا َو َّ
الصابِئِني وانلصارى والمجوس والِين أ
 إِن الِين آمنوا والِين هشكوا
َ
َ
ّ
ُ
َ
َّ
َ
َّ َّ َ َ ْ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ
شء شه ٌ
َّ َ
عك ْ
يد( ،سورة الحج ،اآلية .)17
ٍ ِ
إِن الل يف ِصل بينهم يوم ال ِقيامةِ ۚ إِن الل ٰ ِ

السياق القرآين دامئًا بالذين آمنوا( ،هم
ويالحظ اقرتان عبارة ّ
الصابئة يف ّ
املفسين) ،وجاءت م ّرة واحدة مقرتن ًة مع
املسلمون الذين آمنوا بالقرآن عند ّ
الصابئة يف القرآن غري واض ٍح ،ولذا اختلفت
املجوس .وترى الباحثتان أ ّن املراد من ّ
القراءات يف تحديد املراد ،وتحيلنا عىل املوسوعة اإلسالم ّية ( )EIواآلراء املختلفة
الصابئ ،والصابئة :ومن األقوال يف تحديد
ل( )DeBloisو( )Bosworthحول ّ
هويّتهم :أنّهم املندائيون أو الكوشطيون (طائفة مسيحيّة يهوديّة سكنت جنوب
كل األحوال فقد اعتربوا مجموع ًة منفصل ًة عن اليهود
العراق) أو املانويون ،ويف ّ
وال ّنصارى واملرشكني واملجوس (الزردشتيني) .ويبدو أنّهم كانوا ظاهرين ومعروفني،
مبا يكفي لذكرهم يف القرآن.
وتن ّبه املقالة من الخلط بني الصابئة والسبئيني أي سكان سبأ ،وعدم الخلط بني
صابئة القرآن وبني مرشيك ح ّران الذين تب ّنوا مصطلح الصابئة للتدليل عىل أنفسهم
يف القرن الثالث للهجرة  /التاسع ميالدي ،يف محاولة منهم للحصول عىل وضع
الذميني يف الدولة اإلسالم ّية.
أ ّما اللّفظ األخري :الحنفاء ،فقد سبقت اإلشارة إىل أ ّن ال ّنبي إبراهيم  هو
تعب صاحبتا املقالة ،وما
املثال الرئيس للحنيف أو املؤمن املو ّحد الحقيقي كام ّ
كان يهوديًّا وال نرصانيًّا ،وتلفت الباحثتان االنتباه إىل أ ّن لفظ الحنفاء وحنيف مل
ِ
مختصا
يأت يف القرآن يف سياق تعداد املجموعات ال ّدين ّية ،واعترب مصطلح حنيف
ًّ
بالعرب املو ّحدين الذين خالفوا ديانات آبائهم الرشك ّية .وإن كان املرشكون العرب
الذين مل يأخذوا إلّ بعض الطقوس من دينات آبائهم قد استعملوا املصطلح .وت ُشري
املصادر اإلسالمية إىل وجود ديان ٍة أو طائف ٍة عىل ملّة إبراهيم يف الجزيرة قبل
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اإلسالم ،ويبدو أ ّن هناك تواج ًدا لهؤالء اإلبراهميني يف البيئة املح ّمدية كورقة بن
نوفل ابن عم السيدة خديجة زوجة ال ّنبي .وتستشهد املقالة بسرية بن إسحاق
(ت150هم767م) (الرتجمة اإلنجليزية) لتنقل وصفًا لألحناف وأنّهم املائلون عن
عبادة األصنام التي عكف عليها آباؤهم واتبعوا دين إبراهيم ،ولكّنهم مل يكونوا
مسلمني بالرضورة« .وبقطع ال ّنظر عن األحناف قبل اإلسالم ،فإ ّن املطابقة القرآنيّة
بني الحنفاء واملؤمنني الحقيقني ،وليس بالرضورة املسلمني ،استم ّرت عىل م ّر التّاريخ
والصابئة واملجوس ،فإ ّن القرآن
اإلسالمي فيام بعد ،رغم أنّهم غري اليهود وال ّنصارى ّ
يشري إىل أ ّن الحنيف ميكن أن يتطابق مع املسلم ،انظر اآلية  67من سورة آل
َ
ً
َ َ
َ َ
عمرانَ  :ما َك َن إب ْ َراه ُ
ِيم َي ُهودِيًّا َو َل نَ ْ َ
ك ْن كن َحن ِيفا ُم ْسل ًِما َو َما كن
صان ًِّيا َول ٰ ِ
ِ
َ ُْ ْ
شك َِني.
مِن الم ِ

ومع ذلك فقد زعم جامع ٌة م ّمن يسمون أنفسهم صابئة يف مرحلة ما بعد
القرآن أنّهم حنفاء.

 .3املرشكون والوثنيون :يف هذه الفقرة التي يفرتض حسب عنوانها أنّها
تخص املرشكني والوثنيني ،وأنّها تبحث قي املوقف القرآين من هؤالء ،ومعالجة
ّ
اآليات لشؤون هذه الفئة ،تجنح املقالة إىل خلط املوضوعات كالعادة وتشبيكها،
واالستطراد يف قضايا أخرى :ولذا طغى موضوع أهل الكتاب وهل هم من أقسام
خصصت فقرة ألهل الكتاب.
الكفار أم ال؟ مع أ ّن املقالة كام رأينا ّ
يبدأ هذا املقطع باإلشارة إىل التّسمية القرآن ّية للوثنيني وعبدة األصنام يف مكّة،
والذين مل يكونوا يهو ًدا وال نصارى بل مرشكني« ،فاملرشكون ومهام كان تو ّجههم
مرسل من قبل الله ،أو يقبلوا
ال ّديني هم املك ّيون الذين مل يعرتفوا مبحمد نب ًّيا ً
دعوته لعبادة اإلله الواحد»[[[.
وتفس املقالة موقف املرشكني هذا ال ّرافض لرسالة ال ّنبي مح ّمد بأنّه يتأرجح بني
ّ
الشك يف مكّة ،وبني حامية موقعهم االجتامعي الذي
السيطرة عىل مركز ّ
رغبتهم يف ّ
تحقّق بفضل تجارة القوافل.
[[[ -موسوعة القرآن ليدن ،م .س ،ج 4ص  ،409العمود (أ)
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وتورد املقالة إحدى القراءات لنشوء اإلسالم ،والتي ت ُؤكّد عىل البُعد االقتصادي:
فال ّنبي محمد حسب هذه القراءة و ّجه رسال ًة إىل امله ّمشني يف مجتمعٍ فاحش ّ
الثاء
وشديد التّفاوت بني أغنيائه وفقرائه.
وهذا كان داع ًيا للمكّيني من الخشية من املك ّون االجتامعي لرسالة ال ّنبي
محمد وهنا تطلق عليه املقالة املك ّون االجتامعي األصويل (radical social
 [[[ )componentأن يضعف سيطرتهم عىل اقتصاد البالد ،وأ ّن التّخلّص من األصنام
الحج الذي كان يد ّر عىل املكّيني أربا ًحا طائل ًة.
من شأنه أن يعطّل ّ
وت ّدعي املقالة أ ّن النبي محمد يف األخري اعتمد نفس اآلل ّية التي ّأسسها التّ ّجار
كل من املسترشقني Watt :يف كتابه
املكّيون لتسهيل نرش اإلسالم معتمد ًة عىل رأي ٍّ
(محمد يف مكة) واملسترشق  Croneيف مقالته بهذه املوسوعة (التجارة يف مكّة).
واملفسين تتساءل الكاتبتان عن ص ّحة
الشخ بني القرآن
ويف محاول ٍة لتعميق ّ
ّ
املفسين املتأ ّخرين ص ّنفوهم
تصنيف اليهود وال ّنصارى كمرشكني؛ حيث تعرتفان بأ ّن ّ
احل مبكر ٍة منذ
كذلك ،رغم وضعهم كأهل كتاب ،بل هذه التّسمية قد تعود إىل مر َ
القرن الثاين للهجرة فتستشهد عىل ذلك بيوح ّنا ال ّدمشقي (ت135ه753/م).
فالقرآن بحسب املقالة رغم متييزه بني أهل الكتاب ،ومن ال كتاب لهم من
املرشكني والوثنيني العرب ،ورغم متايز بني املوقف القرآين من اليهود والنصارى،
املفسين املتأ ّخرين ،فإ ّن الذين يرفضون ال ّنبي محمدا والقرآن سواء كانوا
وموقف ّ
مرشكني ،أو أهل كتاب يص ّنفون يف خانة الكفر والجحود ،وتسوق اآليات التي
السياق:
يستشهد بها يف هذا ّ

َ َ َ ُّ َّ َ َ
َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َّ َ َ ُ
ك َف ُروا م ِْن أَ ْهل الْك َ
نل َعليْك ْم م ِْن
شك ِني أن ي
م
ال
ل
و
اب
ِت
ما يود الِين
ِ
ِ
ِ
َْ
ْ
َ ْ ْ َ ّ ُ ْ َ َّ ُ َ ْ َ ُّ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ َّ ُ ُ
ي مِن ربِكم ۗ والل يتص بِرحتِهِ من يشاء ۚ و
الل ذو ال َف ْض ِل الع ِظي ِم( ،سورة
خ ٍ
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ْ ْ َ ُ ْ َ ّ َ َ َّ َ ْ
َ ْ َ ُ َّ َ َ
ك َف ُروا م ِْن أَ ْهل الْك َِتاب َوال ُ
شك ِني منفكِني ح ٰ
ت تأت َِي ُه ُم
م
لم يك ِن الِين
ِ
ِ
ِ
ْ
الَ ّي ِ َن ُة( ،سورة البينة ،اآلية .)1
ُ
َّ
َّ
َّ َ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ً ْ ُ
اللِ َوال ْ َمس َ
ِيح ابْ َن َم ْر َي َم َو َما أم ُِروا إِل
ون
د
اتذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا مِن ِ
َ ْ ُ ُ َ ٰ ً َ ً َ َ ٰ َ َّ ُ َ ُ ْ َ َ ُ َ َّ ُ ْ ُ َ
شكون( ،سورة التوبة ،اآلية .)31
ِلعبدوا إِلها واحِدا ۖ ل إِله إِل هو ۚ سبحانه عما ي ِ

ويف األخري تستخلص صاحبتا املقالة أنّه ال يوجد موقفًا واح ًدا يف القرآن يف طرق
التّعامل مع غري املسلمني أو تصنيفهم ،وكذلك الحال يف حياة املسلمني عرب الزمن،
خاصة يف التّاريخ اإلسالمي املتأ ّخر.
ّ
وتضيفان أ ّن املفاهيم القرآن ّية ليست وحدها هي التي ح ّددت موقف املسلمني
من معاملة غري املسلمني ،بل أث ّر يف ذلك أيضً ا املخاوف العمل ّية والعقائديّة (pr
agmatic,aswell,asdoctrinal,concerns affected the treatment of those
 [[[)who were not muslimsوتستدل الكاتبتان عىل ذلك :أنّه ورغم ال ّداللة
تحض املرشكني عىل اإلسالم وتدعو إىل التّسامح مع
السيف :والتي ّ
التّقليديّة آليات ّ
أهل الكتاب:

َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ُْ ُ ُ َ ْ
ُ
ُ ُ ُ
ُ ُ
اق ُتلُوا ال ْ ُم ْشك َ
ِني َحيْث َو َج ْدت ُموه ْم َوخذوه ْم
فإِذا انسلخ الشهر الرم ف
ِ
َ
َّ َ َ َ َ ُ َّ َ َ َ َ ُّ
َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ ُ ْ ُ َّ
َ
َ
ْ
ك َم ْر َصد ۚ فإن تَابُوا َوأق ُ
واحصوهم واقعدوا لهم
اموا الصلة وآتوا الزكة فخلوا
ٍ ِ
َسبيلَ ُه ْم ۚ إ َّن َّ َ
الل َغ ُف ٌ
ور َرح ٌ
ِيم( ،سورة التوبة ،اآلية .)5
ِ
ِ
ْ
َ ُ َّ َ َ ْ َ َّ َ ْ
ََ َُّ ُ َ
ون َما َح َّر َم َّ ُ
الل َو َر ُس ُ ُ
ول
ِين ل يُؤم ُِنون بِاللِ َول بِالَ ْو ِم الخ ِِر ول ي ِرم
قات ِلوا ال
ُ
ْ
ْ
َّ
ْ
َ
ََ َ ُ َ
َ
ُ
ِين أوتُوا الك َِت َ
اب َح َّ ٰ ُ ْ ُ
ون د َ
ال ّق م َِن ال َ
ِين َ
ول يدِين
ال ْز َية ع ْن يَ ٍد َوه ْم
ت يعطوا ِ
ِ
َ ُ َ
صاغِر
ون( ،سورة التوبة ،اآلية .)29

فإنّه قد سمح للهندوس الذين هم ليسوا من أهل الكتاب مبامرسة طقوسهم
ما داموا يدفعون الجزية.
[[[ -موسوعة القرآن ،م.س ،ج ،4ص  ،409العمود (ب)
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املؤشات القرآن ّية عىل ال ّتفاعل بني األديان:
املبحث الثالثّ :
املؤشات القرآنيّة عىل التّفاعل
يف هذا املقطع من املقالة ،تبحث الكاتبتان عن ّ
بني األديان وعالقة املسلمني بغري املسلمني منذ املراحل املبكرة للدعوة .وبالفعل
أكّدت الباحثتان عىل هذه املسرية التّفاعل ّية لإلسالم مع ال ّديانات األخرى يف
محيطه ،ومنحت األولويّة للتّفاعل اإلسالمي املسيحي ،ومن هنا يتن ّزل الحديث
وخصوصا مع املسيحيني القائلني
عن التّفاعل الذي حصل مبك ًرا مع املسيحيّة،
ً
ُ
الرومُ
َ
ت ُّ
بالطبيعة الواحدة للمسيح .واالستشهاد باإلشارة القرآن ّية إىل بيزنطة :غل ِب ِ
ََْ َْ
َُ ْ ْ َْ ََ ْ َ َْ ُ َ
ون( ،سورة الروم ،اآليتان 2و ،)3وإىل
ِف أدن ال ْر ِض وهم مِن بع ِد غلب ِ ِهم سيغل ِب
مدينتني مسيحيتني مح ّددتني :الحبشة ونجران وترى الباحثتان أ ّن املصادر اإلسالم ّية
سيايس والهويتٍّ بني املدينتني ،من جهة وبني ال ّنبي
التّقليديّة تقول بوجود تباد ٍل
ٍّ
محمد ،واملجتمع اإلسالمي ،من جه ٍة ثاني ٍة.
ومن وقائع اللّقاء مع املسيح ّية :ما تزعمه املصادر اإلسالم ّية املتأ ّخرة (بلغة
الباحثتني) مع ال ّرهبان املسيحيني الذين أق ّروا بوجود عالمات ال ّنب ّوة عىل محمد،
التكيز عىل طبيعة هذا اللّقاء وأبعاده ،نرى املقالة تجنح للحديث عن
وعوض ّ
طائفة هؤالء الرهبان :النسطوريني ،ادعاء أ ّن طائفة املبلغ عن الوحي املق ّدس (أي
الراهب) تختلف باختالف الجامعة التي ترتبط بها الرواية !!
«ير ّجح أ ّن روايات النسطوري رسجيس بحريا قد راجت يف بيئ ٍة يعقوب ّي ٍة سوريّ ٍة:
اي القائلني بالطبيعة الواحدة للمسيح»[[[.
وإذا كانت الشّ خص ّية املحوريّة للقاء اإلسالمي املسيحي قد ح ّددت بـ (بحريا
الراهب) ،فهناك شخص ّية غامضة م ّدعاة للقاء اإلسالمي اليهودي :ووجود روايات
ألحد ال ّن ّساخ اليهود الذين كتبوا عن ال ّنبي ،والذي علّم محمد العقيدة اليهودية أو
أثبت نب ّوة محمد!!!.
[[[ -موسوعة القرآن ليدن ،م .س ،ص ،410العمود (ب)
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ويف سياق هذه الوقائع القامئة عىل تر ّد ٍ
تبي أ ّن
دات غريب ٍة ،ت ّدعي الكاتبتان أنّه ّ
أفرا ًدا من أرسة محمد األوىل (خديجة) كانوا مسيحيني أو عىل األقل مو ّحدين عىل
ملّة إبراهيم وأنّهم أكّدوا ص ّحة نب ّوته.
من الوقائع التي تسوقها املقالة ،اللّقاءات املبارشة بني املجتمع اإلسالمي ال ّناشئ
وال ّنصارى ،والجدال حول طبيعة املسيح ،ويف هذا املجال تورد مرويّات تستحرض
ٍ
آيات قرآنيّ ًة تدعم هذه اللّقاءات.
ومن الوقائع أيضً ا :الهجرة إىل الحبشة حيث ش ّجع ال ّنبي محمد بعض أتباعه
إىل اللّجوء إليها (سنة 615م) نتيجة االضطهاد الذي القوه ،وتنقل الباحثتان اعتام ًدا
عىل ترجمة سرية ابن إسحاق أ ّن ال ّنجايش ملك الحبشة آوى هذه الفئة من املسلمني
بعد أن استمع إىل قول املسلمني يف عيىس بن مريم ،واستمع إىل اآليات من 16
إىل  21من سورة مريم.
من الوقائع أيضً ا :اللقاء اإلسالمي املبكر مع وفد من مسيحي نجران (مدينة
الشهداء) ،وتؤكد املقالة أن القرآن مل يس ّم املدينة وإنّ ا أشار إليها يف بعض اآليات:

 َ و َج َعلْ َنا بَيْ َن ُه ْم َو َب ْ َِيها َّ
الس ْ َ
ِيها قُ ًرى َظاه َِرةً َوقَ َّد ْرنَا ف َ
ار ْك َنا ف َ
ي الْ ُق َرى َّالت بَ َ
ي
ِ
َ
ِريوا ف َ
س ُ
ِيها َلَ ِ َ
ال َوأيَّ ًاما آ ِمنِنيَ( ،سورة سبأ ،اآلية  ،)18ويف ذلك نظر حتى يف

التّفاسري التي اعتمدت عليها كتفسري الطربي.

َ
 إ َّن َّال َ َ َ ُ ْ ْ َ ْ ْ َات ُث َّم ل َ ْم َي ُت ُ
وبوا فَلَ ُه ْم َع َذ ُ
اب َج َه َّن َم َول ُه ْم
ِين فتنوا ال ُمؤ ِمن ِني َوال ُمؤمِن ِ
ِ
َ َ ُ َْ
يق( ،سورة الربوج ،اآلية .)10
عذاب ال ِر ِ

وتنقل الكاتبتان بعبار ٍ
قصة املباهلة ،حيث تح ّدى ال ّرسول هؤالء
ات غامئ ٍة ّ
الصحيح يف ال ّنبي عيىس من صاحب
ودعاهم إىل املباهلة؛ لتمييز صاحب القول ّ
القول الكاذب ،وكيف انسحب وفد نجران وتج ّنبوا املباهلة دون توضيح أسباب
التاجع ،ودون تشخيص وفد ال ّنبي ومن معه ووفد ال ّنصارى ،ويف هذا اإلعراض
هذا ّ
الس ّني!!
عن تفاصيل الواقعة دالالتٌ ميكن أن ترتبط مبركزيّة الفهم ال ّرسمي لإلسالم ّ
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ومقابل هذا اإلعراض عن تفاصيل واقعة املباهلة ،باعتبار أنّها من الوقائع التي
تشهد لهذا اللّقاء اإلسالمي املسيحي نجد الباحثتان تخوضان يف تفاصيل املعتقد
املسيحي لوفد نجران والخلف ّية النسطورية التي كانت سائد ًة يف تلك املنطقة
والجذور التّاريخية لهذا االنتشار ؟؟؟!!!!
 .1العالقة مع اليهود :للعالقة مع اليهود رغم قرصها (متركزت يف املراحل املكيّة
الصدام
املتأ ّخرة واملدن ّية املبكرة) خصوص ّي ٌة حسب كاتبتي املقالة ،فقد احتدم ّ
خاصة حينام تحالفت القبائل اليهوديّة مع خصوم
بني املجتمع املسلم واليهودّ ،
املسلمني من املكيني ،وتصاعد العداء إىل ترحيل بعض هذه القبائل ،بل وقتال
رجال بني قريظة وسبي نسائهم وأطفالهم سنة 727م.
ٍ
تصالحي عىل غرار
موقف
أي
وهكذا حال هذا التّصاعد يف املواجهة ،دون ّ
ٍّ
املوقف التّصالحي مع ال ّنصارى.
ويف إشار ٍة خفيّ ٍة إىل أ ّن املوقف من اليهود مل يكن منذ البداية عىل هذه الشّ اكلة:
ففي بداية ال ّدعوة أسلم بعض اليهود ،كام أ ّن واحد ًة من زوجات ال ّرسول من بني
قريضة ،وهي بهذه اإلشارة تريد أن تهيّئ ذهنيّة القارئ لفرضيّة ،ستُذكر بعد
خصوصا ،تط ّور حسب
قليل ،وهي أ ّن املوقف من األديان األخرى عمو ًما ،واليهود
ً
السياسيّة .إ ّن هذا املوقف تح ّول من املساملة واالنفتاح يف البدايات ،ولكن
الظّروف ّ
مع متكّن املسلمني من عنارص الق ّوة يف املدينة أضحى املوقف منهم متش ّد ًدا.
واإلسالمي
واملسيحي من جهة،
اإلسالمي
كل هذه الوقائع من فصول اللّقاء
ومع ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
اليهودي من جه ٍة أخرى ،اليخلو املوقف القرآ ّين من ٍ
شديد لكلتا ال ّديانتني،
نقد
ّ
وباإلضافة إىل نقد أهل الكتاب وبني إرسائيل (التي تزيد اإلشارة إليهام عن اإلشارة
لليهود وال ّنصارى) ،فال يفتأ القرآن الكريم يح ّدثنا عن اعتقادات هؤالء وكيف
«ضلّوا عن رسالة الوحي» .وتعتقد الكاتبنان أ ّن هذه التّعليقات القرآن ّية أنتجت
ٍ
املفسين وحفّز فيام بعد اليهود واملسيحيني الذين يعيشون يف
تعليقات كثري ًة من ّ
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ٍ
والصابئة ،فمع ورود ذكرهام
ديار املسلمني عىل كتابة
مقاالت دفاعيّ ٍة .أ ّما املجوس ّ
تواصل للرسول محمد معهم.
ٌ
للقرآن فال يوجد
 .2الخطابات القرآن ّية واملوقف من األديان :بعد الوقائع ،تنتقل املؤلّفتان لرصد
لتؤسس لكربى خطري ٍة تطرحها
بعض الخطابات القرآن ّية حيال اليهود وال ّنصارىّ .
يتغي وفقًا للوضع
طرح املسلّامت« :املوقف القرآ ّين تجاه هذه املجموعات كان ّ
[[[
يايس ملحمد واملجتمع اإلسالمي ولقبول هذه الجامعات أو رفضها للرسالة» .
ّ
الس ّ
تحاول الكاتبتان أن تب ّدد االنطباع األ ّويل الذي ينطبع يف ذهن املتابع للوهلة
األوىل بأ ّن ح ّدة العداء لليهود أش ّد َوطأ ًة من املوقف من املسيحيني ،فالقرآن يصف
َ َ َّ َ
َ َ َ ً َّ َ َ ُ ْ َ ُ َ
ود َو َّال َ
ج َدن أش َّد انلَّ ِ
ِين
اس عداوة ل ِلِين آمنوا اله
َاليهود بعبارات َمم ّيزة :ل ِ
َ
َّ
َّ
َ
ُ
ُ

َ َ
َّ َ َ َ ٰ َ َ َّ ْ
ِين َ
شكوا ۖ َولَج َد َّن أقْ َر َب ُه ْم َم َو َّدةً ل ِل َ
أ ْ َ
ى ۚ ذٰل ِك بِأن مِن ُه ْم
ِين قالوا إِنا نصار
آم ُنوا ال
ِ
َ َ ُ ْ َ ً َ َ َّ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ
ق ِّسِيسِني ورهبانا وأنهم ل يستك ِب
ون( ،سورة املائدة ،اآلية  .)82ومن جه ٍة أخرى
ِيح ع َ
يدافع عن عيىس ،وير ّد طعن اليهود فيه ويف أمهَ  :وقَ ْولِه ْم إنَّا َق َتلْ َنا ال ْ َمس َ
ِيس
ِ ِ
ُ
ّ
ْ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َّ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ٰ ْ ُ ّ َ َ ُ ْ َّ َّ َ ْ َ َ ُ
كن شبِه لهم ۚ ِإَون الِين اختلفوا فِيهِ
ابن مريم رسول اللِ وما قتلوه وما صلبوه ول ِ
َ
ُ
َ
ْ ْ َّ ّ َ َ َّ
َ َ ّ ْ
الظ ِّن ۚ َو َما ق َتلوهُ يَقِ ًينا( ،سورة النساء،
ل ِف ش ٍك مِن ُه ۚ َما ل ُه ْم بِهِ مِن عِل ٍم إِل اتِباع

اآليات .)157ولكن القرآن حسب رأي الكاتبتني رغم ذلك نراه يتّخذ موقفًا نقديًّا
من املسيحيني أيضً ا ،فيوبّخهم عىل الغل ّو ويتّهمهم بابتداع ال ّرهبان ّية:

ُ ْ َ َ َ ُ ُ َ َ َّ َّ ْ
َ ََْ ْ َ َ َُْ
ال َّق ۚ إ َّن َما ال ْ َمس ُ
َ
ل
إ
الل
ع
وا
ول
ق
ت
ل
و
م
ِك
ن
ِي
د
ف
وا
ِيح
ِ
ِ
اب ل تغل ِ
ِ
يا أهل الكِت ِ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
اها إ ٰل َم ْر َي َم َو ُر ٌ
َّ َ َ ُ ُ
َ ُْ َ ََْ َُ
وح مِنْ ُه( ،سورة النساء،
عِيس ابن مريم رسول اللِ وك ِمته ألق ِ

اآلية .)171

َ

َ

َ

إ ِ َّن َم َثل ع َ ٰ ْ َ َّ َ َ َ َ َ َ ُ ْ ُ َ
اب( ،سورة آل عمران ،اآلية .)59
ِيس عِند اللِ كمث ِل آدم ۖ خلقه مِن تر ٍ

ْ
َ ْ َ َْ َ َ ََْ ُ ْ ْ َ
ُ ث َّم َق َّفيْ َنا َ َ ٰ َ ْ ُ ُ َ َ َ َّ ْ َ
نيل َو َج َعل َنا
ال ِ
ع آثارِه ِْم بِرسل ِنا وقفينا بِعِيس اب ِن مريم وآتيناه ِ
ُُ
َّ َ َّ َ ُ ُ َ َ ً َ َ ْ َ ً َ َ ْ َ َّ ً ْ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ
اها َعلَيْه ْم إ َّل ابْت ِ َغ َ
اء
وب الِين اتبعوه رأفة ورحة ورهبانِية ابتدعوها ما كتبن
ِ ِ
ِف قل ِ
[[[ -موسوعة القرآن ،ليدن ،ج ،4ص  ،412العمود (ب)
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ُْ ْ َ َْ ُ ْ ََ ٌ ْ
َّ
اللِ َف َما َر َع ْو َها َح َّق ر َعيَت َها ۖ فَآتَيْ َنا َّال َ َ ُ
ْ َ
ري مِن ُه ْم
ان
ِين آمنوا مِنهم أجرهم ۖ وكث ِ
ِ ِ
رِضو ِ
َ ُ َ
فاسِق
ون( ،سورة الحديد ،اآلية .)27

أقل رضاو ًة من الجدل
ومع اعرتاف الباحثتني بأ ّن جدال القرآن مع املسيحيني ّ
مع اليهودّ ،إل أنّه يف األخري ينهى املؤمنني عن اتّخاذهم جمي ًعا أولياء ،فالنصارى
واليهود أولياء بعض.

َْ ُ ُ ْ َ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ َ َّ ُ ْ ُ َ َ َّ َ َ َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
خذوا الَهود وانلصار ٰ
ى أو ِلاء ۘ بعضهم أو ِلاء بع ٍض ۚ
يا أيها الِين آمنوا ل تت ِ
َ َ ْ َ َ َ َّ ُ ْ ْ ُ ْ َ َّ ُ ْ ُ ْ َّ َّ َ َ
ْ َ ْ َ َّ
ْ
َ
َ
ومن يتولهم مِنكم فإِنه مِنهم ۗ إِن الل ل يهدِي القوم الظال ِ ِمني( ،سورة املائدة،

اآلية .)51

الوجه الثاين للخطابات القرآنية إزاء اليهود والنصارى هو ال ّدفاع :فالقرآن تض ّمن
يف آيات ع ّدة املعاين اآلتية:
 التأكيد عىل نب ّوة محمد والر ّد عىل تح ّديات اليهود والنصارى :فمن ذلك ر ّدهنبي خارج
عىل ا ّدعاء اليهود من أ ّن محمدا ً ال ميكن أن يكون عرقيًّا نبيًّا؛ ألنّه ال ّ
ِيم َي ُهودِيًّا َو َل نَ َْ
صانِياًّ
بني إرسائيل ،فر ّد عليهم القرآن بنبوة إبراهيمَ  :ما َك َن إب ْ َراه ُ
ِ
ّ
َ َٰ ْ َ َ َ ً ُ ْ ً َ َ َ َ َ ْ ُ ْ
َ
شك ِني( ،سورة آل عمران ،اآلية .)67
ول ِ
كن كن حن ِيفا مسل ِما وما كن مِن الم ِ
ر ّد الح ّجة القائلة بأ ّن محمدا ً خالف تعاليم الكتاب املق ّدس :وبيان أ ّن اليهود
هم الذين نقضوا عهد الله و ّحرفوا الكتاب ،ومن اآليات التي تستشهد بها املقالة:

َْ
َََْ ُ َ
َ
َّ َ ْ ُ ُ َ َ
َّ
ون َما أَ َم َر َّ ُ
الل بِهِ أن
ِين َينقضون ع ْه َد اللِ م ِْن َب ْع ِد مِيثاقِهِ ويقطع
ال
َ
ُ
ْ
ْ
َ
َ َ
ْ
ٰ َ ُ ُ َ ُ َ
َ
اس
ون( ،سورة البقرة ،اآلية .)27
يُوصل َو ُيفس ُِدون ِف ال ْر ِض ۚ أولئِك هم ال ِ
َ ْ َ ُ
َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َّ َ ْ َ َ ْ ْ ُ
ك ْم ف َّ
السبْ ِت ف ُقل َنا ل ُه ْم كونُوا ق َِر َدةً َخا ِسئ ِ َني،
ولقد عل ِمتم الِين اعتدوا مِن
ِ

(سورة البقرة ،اآلية .)65

السياق تعترب الباحثتان أ ّن تغيري القبلة هو جاء يف تو ّج ٍه قرآ ٍّين للتاميز
ويف هذا ّ
رشيعي عن اليهود ،ورفض مبطّن ملامرساتهم !!ولنا عودة لهذه املسألة يف الفصل
التّ
ّ
اللحق.
ّ
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وكذلك ترشيع صيام شهر رمضان (سورة البقرة ،اآلية  )183جاء كتبديلٍ لصيام
بي محمد اليهود!! وهذه شنشن ٌة مطّردة يف كتب
عاشوراء الذي كان يتّبع فيه ال ّن ّ
املسترشقني ودراساتهم !!!

ََ
ََ
مسيحي ركّز القرآن ردوده عليه هو التّثليث :لق ْد كف َر
َّ  -إن ُأه ّم موضوع َ ّ
َ َ
َّ َّ َ َ
َ َ
تربيري
الل ثال ُِث ثلث ٍة( ،سورة املائدة ،اآلية  .)73ويف استطرا ٍد
ِين قالوا إِن
ال
ٍّ

السياين لعبارة ثالث ثالثة أي (ثليثايا) ،والقول
ٍ
عجيب ترجع بنا املقالة إىل الجذر ّ
لقب للمسيح!!!.
بأنّها ٌ
 تأكيد القرآن عىل بشارة الكتاب املق ّدس بنب ّوة النبي محمد تسوقه املقالةدليل عىل تعاونٍ أو ات ّفاقٍ
يف خامتة الخطابات ال ّدفاع ّية القرآن ّية ،وتعترب اإلشارة ً
َ
ْ
َ
مسيحي –إسالمي ،وتسوق آية سورة الصف شاهدا عىل ذلكِ :إَوذ قال ع َ
ِيس ابْ ُن
ً
ّ
ّ
َ
ّ
ُ

ْ َ َ
َّ ْ ُ
ك ْم ُم َص ّدِقًا ل َِما َب ْ َ
ي يَ َد َّي م َِن َّ
اتل ْو َراة ِ َو ُمبَ ّ ِ ً
سائِيل إ ِ ِن َر ُسول اللِ إِل
َم ْر َي َم يَا بَ ِن إ
شا
ِ
ْ
َ ُ
َ
ْ ُ ُ َ ْ َ ُ َ َ َّ َ َ ُ
ْ َّ
َُ
ول يَأ ِت م ِْن َب ْعدِي اسمه أحد ۖ فلما ج
ات قالوا َهٰذا س ِْح ٌر ُمب ِ ٌني،
اءه ْم بِالَيِن ِ
بِرس ٍ

(سورة الصف ،اآلية .)6

 .3الجدل الدّ يني يف العرص اإلسالمي:
تختم الباحثتان هذا املقطع من املقالة ببعض تجلّيات الجدل اإلسالمي املسيحي
وخاصة يف العرص العبايس :فتس ّجالن للمسلمني مزيد معرف ٍة
يف التّاريخ اإلسالمي،
ّ
وعمقٍ يف اإلحاطة بالفرق املسيحيّة ،واملذاهب اليهوديّة،كام أ ّن املسيحيني واليهود
كتبوا عد ًدا من الرسائل تدافع عن دينهم.
وأشارت الباحثتان إىل اإلرسائيليات التي ُدمج الكثري منها يف قصص األنبياء
السابقني ،ولك ّنهام اعتربتا ذلك شاه ًدا عىل االهتامم واملعرفة العميقة بالكتابات
ّ
املسيح ّية واليهوديّة ،وإملا ًما ملؤلّفي املسلمني باملعارف اليهوديّة واملسيح ّية!!!!
ورأت أ ّن التّفاعل بني املسلمني واملسيحيني هو أحد أسباب تط ّور علم الكالم
والتّص ّوف؛ حيث ظهرت الكتابات الجدليّة واملناظرات حول خلق القرآن واإلعجاز
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خاصة.
ودالئل ال ّنب ّوة يف بيئ ٍة تع ّدديّ ٍة دينيّ ٍة شارك فيها املسيحيون ّ
وتذهب الباحثتان إىل أن الر ّد اإلسالمي الكالسييك عىل التعددية الدينية
ظهر يف تطور علم الفرق وامللل والنحل وتسوق أمثلة ملصنفات هذا العلم،
والتي نظرت لآلخر من داخل الدين أو من خارجه نظرة سلبية :كالفرق بني
الفرق لعبد القاهر البغدادي (ت 429ه1037/م) والفصل يف امللل والنحل البن
حزم األندليس (ت456ه1064/م) وامللل والنحل ملحمد عبدالكريم الشهرستاين
(ت548ه1153/م).
املبحث ال ّرابع :هل يحوي القرآن نظريّ ًة يف التّعدّ ديّة الدّ ين ّية؟:

ٍ
موقف قرآ ٍّين عن
السؤال األخري الذي طرحته املقالة :عن إمكان ّية استنتاج
ّ
التّع ّدديّة ال ّدين ّية.
وتؤكّد املقالة م ّرة أخرى ،صعوبة فهم املوقف القرآين من التّع ّدديّة ،وأنّه ال يوجد
املفسين أنفسهم د ّونوا هذه االختالفات يف
ٌ
موقف واح ٌد من األديان األخرى ،وأ ّن ّ
املوقف من أتباع ال ّديانات األخرى حتّى يف حياة ال ّنبي.
املفسين (بهذا التّعبري) واملفكّرين املتأ ّخرين هذا
وتبني عىل ذلك اغتنام ّ
التّن ّوع يف املواقف؛ لبناء آرائهم تأيي ًدا ،أو معارض ًة ،ملعتقدات وأفعال غري املسلمني
يف املجال اإلسالمي ،بل املوقف من أصل وجودهم.
السؤال األخري املطروح عن املوقف القرآين :تعرض قضيتني اثنتني:
و ملعالجة ّ
أ ّو ًل .مختارات من املواقف اإلسالم ّية الحديثة من القض ّية وبعض اآليات التي
استخدمها املسلمون بشكلٍ مطّر ٍد حول األديان األخرى.
ثان ًيا .اإلرشادات القرآنيّة املمكنة لسلوك املسلم تجاه غري املسلمني.
القض ّية األوىل :تعرض الكاتبتان موقفني مختلفني من األديان األخرى وأتباعها:
فتسوقان رأي القرضاوي الذي يسمح بالتّع ّدديّة ال ّدين ّية ويتسامح مع األديان
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األخرى ما دامت ال ّدولة اإلسالمية بيدها القرار واملسلمون يسيطرون عىل دوائر
الشيعة لسلوكات غري املسلمني.
القرار ،واألقلّيات تلتزم بأحكام ّ
التاثيني كابن تيمية
املفسين ّ
ومن جهة أخرى تعرض الرأي املقابل لبعض ّ
(ت728ه )1328/وسيد قطب (ت1966م) وما أسمتهم باملتط ّرفني املعارصين،
كأسامة بن الدن ،وال ّرافض للتع ّدديّة ال ّدين ّية والحاكم بطريق ٍة سلب ّي ٍة عىل غري
املسلمني.
رشعي وسط أو تعاو ٌن مع
حل
وت ّدعي املقالة أنّه يف هذه القراءة :ليس هناك ٌّ
ٌّ
حتى مع املسلمني الفاسدين.
غري املسلمني أو ّ
وتعتقد الباحثتان أ ّن املواضيع القرآن ّية ،كعقاب اآلخرة لغري املسلمني،
الصحيح الوحيد بنظر الله ،وأ ّن اليهود
ومعارضتهم ملحمد واعتبار اإلسالم ال ّدين ّ
كل ذلك يشكّل قراء ًة مج ّرح ًة باألديان األخرى ورفضً ا
وال ّنصارى غالوا يف دينهمّ ،
لرشعيّة التّع ّدديّة ال ّدينيّة.
رصحت أخ ًريا الباحثتان ،يطرح ٌ
سؤال نفسه:
ومع رفض القرآن للتع ّدديّة كام ّ
ماذا ينصح القرآن املسلمني أن يفعلوا يف وجه تع ّدد األديان ؟؟ هذا ما تجيب عنه
املقالة يف القض ّية الثّانية.
والسلوك اإلسالمي نحو
القض ّية الثّانية :من اآليات امله ّمة يف توجيه املوقف ّ
َ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ
ِين( ،سورة الكافرون ،اآلية  ،)6واآلية:
اآلخر ْالديني :اآلية :لكم دِينكم و ْ ِل د ِ
ادلِين ۖ قَ ْد تَبَ َّ َ
َ ل إك َراهَ ف ّ
ي ُّ
الر ْش ُد م َِن ال َ ّ
غ( ،سورة البقرة ،اآلية  )256والتي عادة
ِ
ِ
ِ
ِ
ما تساق لالستدالل عىل التّسامح ال ّديني يف اإلسالم مع غري املسلمني.
مع اعرتاف الباحثتني بهذه الحقيقة نراهام كعادتهام تشكّكان يف ذلك ،باإلحالة
فست اآليات بطري ٍقة مختلف ٍة ،وأنّها مو ّجه ٌة إىل القرشيني الذين
عىل تفاسري ّ
استهزؤوا بتوحيد محمد كتفسري مقاتل ،وتفسري ابن كثري ،ومن املراجع التي تحيلنا
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إليها مقالة يف املوسوعة نفسها بعنوان (آيات شيطانية) لشهاب أحمد[[[ ،ويف
اعتامد عنوان كتاب املدعو سلامن رشدي (اآليات الشيطانية) كعنوان إلحدى
مقاالت املوسوعة ،فيه ما فيه!!!
وتستنتج الباحثتان« :أ ّن إحصاء التّفاسري اإلسالم ّية يكشف أ ّن تع ّدد املعتقدات
ٌ
مقبول كسم ٍة ال غ ًنى عنها للوجود اإلنساين .وعم ًوما
مقبول ،لك ّنه
ً
ال ّدين ّية ليس
املفسون أ ّن القرآن يدعو إىل دخول اإلسالم بالق ّوة ،لكن من جه ٍة أخرى
ال يرى ّ
ال يوجد دعو ٌة مزيّف ٌة للسالم :الذين ال يبالون برسالة القرآن وعدوا بالعقاب
باآلخرة»[[[».
وتؤكّدان أ ّن هناك ٍ
آيات واضح َة ال ّداللة يف دعوتها لإلسالم ،باعتباره ال ّدين
الصحيح وتنبيهها بالبقاء عىل مساف ٍة من أتباع األديان األخرى!
ّ

وتسوق املقالة ٍ
تجاه غري
السلوك املناسب
آيات تعتربها األكرث شهر ًة يف تحديد ّ
ْ َ َ ٌ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َّ ٰ َ ْ َ َ َ َ َ َّ ُ َّ َ ْ ُْ
جره حت يسمع كم اللِ ثم أبل ِغه
شك ِني استجارك فأ ِ
املسلمنيِ :إَون أحد مِن الم ِ
َ ْ َ َ ُ َ ٰ َ َ َّ ُ ْ َ ْ ٌ َ َ ْ َ ُ َ
مأمنه ۚ ذل ِك بِأنهم قوم ل يعلمون( ،سورة التوبة ،اآلية .)6

ْ
َ ُ َّ َ َ ْ َ َّ َ ْ
ََ َُّ ُ َ
ون َما َح َّر َم َّ ُ
الل َو َر ُس ُ ُ
ول
ِين ل يُؤم ُِنون بِاللِ َول بِالَ ْو ِم الخ ِِر ول ي ِرم
قات ِلوا ال
ُ
ْ
َّ
ْ
ََ َ ُ َ
ُ
ْ ْ َ َ َ ْ َ َ ُْ
ْ
ِين أوتوا الك َِت َ
اب َح َّ ٰ ُ ُ
ون د َ
ال ّق م َِن ال َ
ِين َ
ول يدِين
الزية عن ي ٍد وهم
ت يعطوا ِ
ِ
َ ُ َ
صاغِرون( ،سورة التوبة ،اآلية .)29

أما اآليات التي اعتربت أقل تكرا ًرا يف االستشهاد:
َ

ْ

َ

(سورة املائدة ،اآلية َ  :)3و َر ِ ُ
ُ ُ
ال ْسل َم د ًِينا.
ضيت لكم ِ
َ

ْ

(سورة الروم ،اآلية  :)30ذٰل َِك ّ
ادل ُ
ِين ال َق ّي ِ ُم.

َ ْ
َ
َّ
ََ ْ َ ْ َ َ
ك ل ِّدلِين الْ َق ّي ِ ِم م ِْن َقبْل أ ْن يَأ ِ َ
ت يَ ْو ٌم ل َم َرد
(سورة الروم ،اآلية  :)43فأق ِم وجه
ِ
ِ
َ ُ َ َّ
اللِ ۖ يَ ْو َمئ ِ ٍذ يَ َّص َّد ُعونَ.
ل مِن
[[[ -انظر موسوعة القرآن ليدن ،م.س ،ج ،4صص 536-531
[[[ -موسوعة القرآن ليدن ،م.س ،ج ،4ص 415العمود (ب )
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(سورة الزمر ،اآلية  :)3أَ َل لِلَّ ِه الدِّ ي ُن الْخَالِ ُص ۚ َوالَّ ِذي َن اتَّ َخ ُذوا ِم ْن ُدونِ ِه أَ ْولِ َيا َء
َما نَ ْع ُبدُ ُه ْم إِ َّل لِ ُي َق ِّربُونَا إِ َل اللَّ ِه ُزلْف َٰى إِنَّ اللَّهَ يَ ْحك ُُم بَ ْي َن ُه ْم ِف َما ُه ْم ِفي ِه يَ ْخ َتلِفُونَ
ۗ إِنَّ اللَّهَ َل َي ْه ِدي َم ْن ُه َو كَا ِذ ٌب كَفَّا ٌر.
(سورة الروم ،اآلية :)32
ََ ْ ْ َ ُ َ
ون.
لي ِهم ف ِرح

ُ ُّ
َ ُ
ِين فَ َّرقُوا د َ
م َِن َّال َ
ِين ُه ْم َوكنوا ش َِي ًعا ۖ ك ح ِْز ٍب ب ِ َما
َ ُ

َ

ُ ْ َ َّ ٰ َ ُ َ ْ َ ٌ َ َ ُ َ
ون ّ
ادل ُ
ِين ِ َّلِ.
(سورة البقرة ،اآلية َ  :)193وقات ِلوهم حت ل تكون ف ِتنة ويك

ُ َ َُ ُ ََ
َ ََْ ْ َ َ َُْ
اب ل تغلوا ِف دِين ِك ْم َول تقولوا ع
(سورة النساء ،اآلية  :)171يا أهل الكِت ِ
َّ
اللِ إ ِ َّل ْ َ
ال َّق.
ُ ْ َ ْ َ َْ َ
ُْ َ ََْ ْ َ َ َُْ
اب ل تغلوا ِف دِين ِكم غي
ال ّ ِق َول
(سورة املائدة ،اآلية  :)77قل يا َأهل الكِت ِ
َ
ُّ
َ
َ
ريا َوضلوا ع ْن َس َواءِ َّ
اء قَ ْوم قَ ْد َض ُّلوا م ِْن َقبْ ُل َوأ َض ُّلوا َكث ِ ً
تَ َّتب ُعوا أ ْه َو َ
يل.
ب
الس
ٍ
ِ
ِ ِ

وتذكر بعض اآليات التي يتوقّف عند داللتها عىل هذا امل ّدعى من ذلك:
َ

ْ ْ

َْ

َ َ ُ ُ ْ َ َ ٌ
َّ
اللِ( !!!فام عالقة
ِين
(سورة النور ،اآلية  :)2ول تأخذكم ب ِ ِهما رأفة ِف د ِ
اآلية باملوقف من اآلخر!!
ّ َ َ ُ َْ ََُّ َ ُ
ْ
إ ِ ِن أخاف أن يبدِل دِينكم،

(سورة غافر ،اآلية :)26
فرعون يف التّحريض عىل ال ّنبي موىس!

وهذه عىل لسان

كل األحوال ،تنستنج الكاتبتان من هذه اآليات أ ّن القرآن يفصح عن
و يف ّ
ٍ
سلبي من أهل الكتاب ،فهم غالوا يف دينهم و ّحرفوا كتبهم ،وهو يحثّ
موقف ٍّ
الضورة .واملوقف هو
املسلمني عىل البقاء عىل مساف ٍة منهم ،بل محاربتهم عند ّ
املوقف ،مع اآلخرين من غري املسلمني.
وتعترب الباحثتان أ ّن عاملني اثني (التّفاسري املتأ ّخرة ومبدأ ال ّنسخ) كانا مبثابة
قليدي تجاه
العدسات التي ينظر من خاللهام إىل القرآن ،وتك ّرس بذلك املوقف التّ
ّ
غري املسلمني ،ور ّوجت هذه الثّقافة يف أوساط املسلمني.
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وهنا تؤكّد الباحثتان عىل البون الفاصل بني أحكام القرآن والتّفاسري :وترضب
مثال وهو تنصيص القرآن عىل أ ّن غري املؤمنني يف اآلخرة هم الذين يعاقبون،
لذلك ً
كل غري املسلمني يف هذه الخانة ،حتّى
وإرصار املفرسيني املتأ ّخرين عىل تصنيف ّ
مم ش ّجع عىل تحميل القرآن موقفًا عدائ ًّيا من غري املسلمني عمو ًما،
أهل الكتابّ ،
بل ومن املسلمني غري الصالحني.
ويف خامتة املقال يخيب توقّع القارئ ،حينام يظ ّن أنّه سيجد نفسه أمام
ٍ
استخالصات ونتائج واضح ٍة ،بعد أن أنهكه الغموض والرت ّددات التي طغت
حيته
عىل البحث كلّه ،وبعد أن أرهقته تداخالت املواضيع وتشابكها ،وبعد أن ّ
خطوات الباحثتني بني إقدام ،وإعراض ،بني نفي فكرة يف مكان وإثباتها يف مكان
آخر ،والتّوقّف يف محطّة ثالثة !!
كل هذا االنقشاع،
ولكن ،يا خيبة املسعى !! حتى الخامتة التي ك ّنا نأمل فيها ّ
وجالء ال ّرأي ،واملوقف ،مل نعرث فيها إالّ عىل ٍ
مزيد من القضايا الجديدة ،والتي
عولجت بنفس األسلوب املرت ّدد والغامض والجديل :فقد تع ّرضت الخامتة لقض ّية
اعتبار اإلسالم دين العرب ،وربطتها بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب بناء
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َّ َ ْ ُ ْ ُ َ
ون َنَ ٌس فَ َل َي ْق َر ُبوا ال ْ َم ْ
ج َد
س
شك
ِ
عىل نجاسة املرشكني :يا أيها الِين آمنوا إِنما الم ِ

َ َ
ْ ْ ُ ْ َ ْ َ ً َ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ َّ ُ ْ َ ْ
ال َر َ ْ
ضلِهِ إ ْن َش َ
َْ
اء ۚ
ام َبع َد َع ِم ِه ْم هٰذا ۚ ِإَون خِفتم عيلة فسوف يغن ِيكم الل مِن ف
ِ
إ َّن َّ َ
ِيم َحك ٌ
الل َعل ٌ
ِيم( ،سورة التوبة ،اآلية !!!!.)28
ِ

كام تط ّرقت إىل قض ّي ٍة جديد ٍة ثالث ٍة :املسيحيون العرب وال ّنظرة إليهم ،وكيف
عرب بنا ًء عىل التّامهي الذي حصل بني
رفض املسيحيون العرب الجزية؛ ألنّهم ُ
عريب ومسلم.
ويف األخري ت ُعيد الفكرة نفسها عن تواجد اليهود وال ّنصارى يف املناطق اإلسالم ّية
ال ّناطقة بالعربية ،كأقل ٍ
ّيات دينيّ ٍة محميّ ٍة :أهل ذ ّمة ،وإىل ح ّد ما ،املانويني،
والزرادشتيني.
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أ ّما بالنسبة لوضع غري املسلمني يف البالد غري العربية ،فتُعيد الباحثتان الحديث
وسع املسلمون حامية ال ّدولة لهم ،مقابل دفع الجزية.
عن تجربة الهندوس ،وكيف ّ
وتستنج املقالة ،إنّه ووفقًا للتمييز القرآين بني املسلمني وغري املسلمني وللتوصية
القرآن ّية بالتّسامح مع غري املسلمن ،سمح لهؤالء أن يعيشوا يف البالد اإلسالم ّية،
ولكن بصفة مواطنني من ال ّدرجة الثّانية:
In keeping with the quranic differrntiaion between Muslims and
non Muslims,
and also with the q u ranic injunctions of tolerance for nonMuslims, these non-Muslims have been allowed to live in Islamic
lands ,albeit as “second class”citizens[1].
وتنهي الباحثتان املقالة بالتّأكيد عىل أ ّن التّاريخ ما زال مسستم ّرا يف تشكيل
فهم القرآن وتفسريه ،وأن األحداث الكربى التي شهدها العامل اإلسالمي ،كالحروب
الصليبيّة ،واالستعامر ،وقيام دولة إرسائيل ،والهجمة االمربياليّة الغربيّة ...تؤث ّر يف
املفسين املسلمني املعارصين ،فيعتربون أ ّن اآليات التي تبدي تسام ًحا
تو ّجهات ّ
مع غري املسلمني منسوخ ٌة باآليات التي تتض ّمن أحكا ًما أش ّد قسوةً.

[[[ -موسوعة القرآن ،م.س ،ج ،4ص  417العمود (أ)
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الفصل الثاين :القراءة ال ّنقديّة ملقالة «التّعدّ ديّة الدّ ين ّية والقرآن»
متهيد
مخص ٌص لل ّنقد ،وال ّنقد عمليّ ٌة تتطلّب رؤي ًة واضح ًة يف التّعاطي مع
هذا الفصل ّ
نصا موسوع ًّيا انبنى عىل خلف ّي ٍة غرب ّي ٍة يف دراسة
خاصة إذا كان ًّ
ال ّن ّص بني أيديناّ ،
والصعوبة التي تواجهنا يف هذه القراءة ال ّنقديّة ،هي «تبعرث
املضمون القرآينّ .
املقالة وتشتّتها» رغم التّناسق األ ّويل الذي يبدو للوهلة األوىل ،فقد يتو ّهم القارئ
محكم ،تش ّد مفاصله وحد ٌة منطقيّ ٌة ،ورؤي ٌة واضح ٌة،
نص
ٍ
يف قراء ٍة أوىل أنّه أمام ٍّ
يل يقود إىل ال ّنظريّة القرآن ّية حول املوضوع (التّع ّدديّة ال ّدين ّية).
ومسا ٌر تسلس ٌّ
وقد يغريه أكرث هذا االنطباع ،مع االلتفات إىل ّ
الثاء البيبليوغرايف ،وتن ّوع
املصادر ،فقد ع ّجت الئحة املراجع بعرشات املنابع األ ّول ّية والثّانويّة.
فاملقالة كام رأينا يف الفصل الثاين تبدأ من دراسة املفردات املرتبطة بال ّدين يف
فتحليل للعالقات بني
ٌ
القرآن ،ث ّم استعراض للمجتمعات ال ّدين ّية التي تح ّدث عنها،
ُ
فاستكشاف ال ّنظريّة القرآنيّة حول التّع ّدديّة
يني،
هذه املجتمعات وتفاعلها ال ّد ّ
وكيف ّية توجيه سلوك املسلم نحو املوقف من األديان األخرى.
لكن القراءة الفاحصة للمقالة ،تجعل القارئ يتفاجأ بالك ّم الهائل من املشكالت
الشّ كل ّية واملضمون ّية واملنهج ّية ،ويصطدم بحجم التّشتّت والتّاليش ،الذي يستب ّد
ّالت ّددات العديدة ،واألفكار
به وهو يُعيد قراءة املقالة م ّرة بعد أخرى !!! ،وكم ّ
التي تتك ّرر يف أكرث من مقطع من املقالة .واإلحاالت الكثرية عىل مصادر غربيّ ٍة
بالخصوص ،والتي تش ّوش ذهن القارئ أكرث مامّ تساعده عىل فهم املطالب ،ومام
زاد األمر تعقي ًدا هو االستطرادات الكثرية ،واالنتقاالت الفجائ ّية من مسأل ٍة إىل
أخرى ،مبناسب ٍة وبدونها ،والتي تعقد بدورها عمل ّية الفهم واملتابعة.
يتحسسها القارئ بعد القراءة التّحليل ّية للمقالة،
هذا الك ّم الهائل من املشاكل التي ّ
فعل أن ننقد املقالة نق ًدا علميًّا موضوعيًّا؟؟
تبعث إىل الحرية والتّساؤل :هل نستطيع ً
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السؤال مستغربًا ،يف سياق ال ّرؤية التّقليديّة لدراسة اإلرث االسترشاقي،
قد يبدو ّ
يل عىل األقل يف هذه األعامل،
وال ّدراسات القرآن ّية الغرب ّية؛ أل ّن هذا اإلرباك الشّ ك ّ
قدي ،وإبطال هذه الطروحات ،والتّشهري به،ا ومبجانبتها
ميثّل فرص ًة لالنقضاض ال ّن ّ
للمعايري العلم ّية التي ت ّدعيها.
ولكن حرصنا عىل الضّ وابط العلم ّية يف ال ّنقاش ،واملصداق ّية األكادمي ّية،
التي تدعونا إىل التّساؤل،
واألخالق البحثيّة ،التي قد يكون اآلخر مل يلتزم بها ،هي
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ُ ُ
ين رفي ٌع قامت عليه ثقافتنا اإلسالم ّية :يا أيها الِين آمنوا كونوا
وهو ٌ
أدب قرآ ٌّ
َ َ َّ
َ
ْ

َ ُ
َ َ ْ َ َّ ُ ْ َ َ ُ
ْ ُ ُ
قَ َّوام َ
ِني ِ َّلِ ُش َه َد َ
آن قَ ْو ٍم َ ٰ
ع أل ت ْعدِلوا ۚ اعدِلوا ه َو
اء بِالقِ ْس ِط ۖ ول ي ِرمنكم شن
َ ْ َ ُ َّ ْ َ ٰ َّ ُ
َّ َ َّ َّ َ َ ٌ َ َ ْ َ ُ َ
ى ۖ َواتقوا الل ۚ إِن الل خبِري بِما تعمل
ون( ،سورة املائدة ،اآلية .)8
أقرب ل ِلتقو

والصدى الكبري الذي القته ،واعتبارها أه ّم
إ ّن ال ّدعاية الكبرية لهذه املوسوعةّ ،
عملٍ
أكادميي غر ٍّيب أُنجز حول القرآن الكريم يف مرحلتنا املعارصة ،يدعونا ملقاربة
ٍّ
خاصة وأ ّن إحدى كاتبتي املقالة :رئيسة تحرير املوسوعة .وما
ال ّنقد بحذ ٍر ودقّ ٍةّ ،
تخص ٍص يف ال ّدراسات القرآن ّية وسمعة أكادمي ّية يف هذا املجال.
اشتهرت به من ّ
وال نريد أن نعطي يف هذا التّمهيد انطبا ًعا سلب ًّيا للقارئ ،فاملقالة التخلو من
نقاط ق ّوة ،تفرض علينا املوضوع ّية إبرازها وتسليط الضّ وء عليها يف سياق هذا
الصعوبات الشّ عوريّة والعلميّة التي
الفصل .ولكن أردنا أن ،نضع القارئ أمام بعض ّ
لعل ذلك يكون عذ ًرا لنا فيام
واجهتنا ،ونحن عىل أعتاب هذه القراءة ال ّنقديّةّ ،
أخطأنا ،أو قرصنا ،أو أغفلنا.
وتنظيم لهذه القراءة ال ّنقديّة ،ومحاولة م ّنا لعرض هذا التقييم ،مبنأًى عن
ً
التّشابك ،والتّداخل الذي اتّسمت به املقالة نفسها ،وحتى النقع يف املحذور نفسه،
واألكادميي:
العلمي
اعتمدنا مسا ًرا نقديًّا يأخذ بعني االعتبار جميع أبعاد ال ّنقد
ّ
ّ
الشّ كل ،واملضمون ،واملنهج ،من جهة ،ويُراعي التّسلسل الذي قامت عليه املقالة
يف خطواتها األربع ،وبنيتها ،وتوازن أجزائها ،فكان املبحث األ ّول لنقد وتقويم
بحث املفردات ،واملبحث الثاين لنقد وتقويم أطروحات الباحثتني حول املجتمعات
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السؤال :هل ميكن
ال ّدينيّة وتفاعالتهاّ ،
وخصص املبحث الثالث لتقويم اإلجابة عن ّ
أن نستنتج من القرآن موقفًا من التّع ّدديّة ال ّدين ّية؟ وأ ّما املبحث ال ّرابع فيتص ّدى
والسياقات االسترشاق ّية
الستكشاف الفرض ّيات املتوارية التي قامت عليها املقالة ّ
ملنهجها.
املبحث األول :نقد وتقويم بحث املفردات القرآن ّية
م ّر بنا يف املباحث السابقة أ ّن مقالة التّع ّدديّة ال ّدين ّية تتألّف ،إضافة إىل املق ّدمة
والخامتة ،من أربعة أجزا ٍء أساسيّ ٍة (املفردات القرآنيّة ،املجتمعات ال ّدينيّة ،التّفاعل
بني املجتمعات ،نظريّة القرآن وتوجيه سلوك املسلم اتّجاه األديان األخرى).
يف هذا املبحث :نسوق ال ّردود واإلشكاالت التي س ّجلناها عىل األفكار والنتائج
التي أوردتها الباحثتان حول املفردات القرآن ّية.
يف البداية ،ال ب ّد من اإلشارة إىل أ ّن مق ّدمة املقالة تضم ّنت نقاطًا ع ّدة تستوجب
التّوقّف والتّأ ّمل:
أ ّو ًل :فمن املفارقات أن تبدأ املقالة حول التّع ّدديّة بالحديث عن خامت ّية اإلسالم،
وأ ّن نب ّوة محمد تختم ال ّديانات يف عقيدة املسلمني ،وترى يف ذلك «إدر ٌاك وا ٍع
السابقة» ،مع أ ّن أنصار التّع ّدديّة يرون (والباحثتان من الواضح أنّهام
بال ّرساالت ّ
وتكريسا
تتب ّنيان التّع ّدديّة ال ّدين ّية وتدافعان عنها) يف فكرة الخامت ّية رفضً ا للتّع ّدديّة
ً
لالنحصاريّة ال ّدين ّية.
ثان ًيا :الفكرة الثّانية التي نس ّجل احرتازنا ض ّدها ،ال ّربط امل ّدعى بني علم أسباب
املفسين تحديد مصاديق األديان التي أشار إليها القرآن،
ال ّنزول ومحاوالت
ّ
والهويّات االجتامع ّية للجامعات التي جاء ذكرها يف القرآن الكريم .وكلّنا يعلم
رصا بهذه القض ّية ،وإنّ ا تط ّور يف أجواء
أ ّن علم أسباب ال ّنزول ال يرتبط تأسيسه ح ً
واملفسين الذين كانوا يبحثون عن املناسبات التي نزلت فيها اآليات؛ أل ّن
التّفسري
ّ
تحديد املعنى ال ّدقيق لها يتوقّف عىل معرفة ال ّنزول ،وقد اهت ّم الفقهاء بهذا الف ّن
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الرتباط االجتهاد بأسباب ال ّنزول ،وتحديد هل املراد من األحكام الواردة يف القرآن
السبب؟
عموم اللّفظ أم خصوص ّ
السيوطي يف تعريفه ألسباب ال ّنزول إىل إخراج الوقائع التّاريخ ّية التي
ويذهب ّ
تح ّدث عنها القرآن ،ويحرص األسباب يف العلل املبارشة لنزول اآليات ،يقول« :والذي
يتح ّرر يف سبب ال ّنزول أنّه ما نزلت اآلية أيّام وقوعه ،ليخرج ما ذكره الواحدي يف
قصة قدوم الحبشة به ،فإ ّن ذلك ليس من أسباب ال ّنزول
سورة الفيل من أ ّن سببها ّ
قصة قوم نوح ،وعاد،
يف يش ٍء ،بل هو من باب اإلخبار عن الوقائع املاضية،كذكر ّ
ومثود ،وبناء البيت ،ونحو ذلك [[[».ولذلك ذكر يف فوائد أسباب ال ّنزول فوائد تعود
أساسا لعموم املفرسين يف فهم اآليات ،وللفقهاء يف استنباط األحكام ،وال نجد
ً
السياق.
فائد ًة تعود لعلامء األديان يف هذا ّ
يقول السيوطي :زعم زاع ٌم أ ّن ال طائل من وراء هذا الف ّن ،لجريانه مجرى
التاريخ ،وأخطأ يف ذلك ،بل له فوائد:
منها :معرفة وجه الحكمة الباعثة عىل ترشيع الحكم،
منها :تخصيص الحكم عند من يرى العربة بخصوص السبب
ومنها ....ومنها :الوقوف عىل املعنى وإزالة اإلشكال .قال الواحدي ال ميكن
قصتها وبيان نزولها »[[[.
تفسري اآلية دون الوقوف عىل ّ
ويف املق ّدمة أيضً ا سعت الباحثتان لتقديم م ّربرات البحث عن التّع ّدديّة،
ات ،مل تعرضاها عرضً ا حياديًّا ،بل ضمن إشار ٍ
فطرحتا خمس م ّربر ٍ
ات خطري ٍة بعيد ٍة
كل البُعد عن روحيّة ٍ
باحث يريد أن يستكشف ال ّنظريّة القرآنيّة ،وال يو ّجه اآليات
ّ
ألفكاره املسبقة ،فهذه التضمينات ال نجد لها تفس ًريا يف مق ّدمة املقالة سوى أنّها
محموالتٌ  ،يُلقى بها عىل كاهل القارئ لتوجيه مساره يف فهم اآليات واستنطاقها،
[[[  -السيوطي ،جالل الدين :اإلتقان يف علوم القرآن ،ط ،1دمشق ،مؤسسة الرسالة نارشون ،2008 ،ص .76
[[[ -م.ن ،ص .71
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وهي من جه ٍة ثاني ٍة تفضح االنحياز املسبق لتو ّج ٍ
هات تفسرييّ ٍة مح ّدد ٍة يف التّعاطي
مع اآليات القرآن ّية.
ذكرنا امل ّربرات الخمس يف الفصل السابق (راجع) ،ونكتفي بالتّنبيه عىل
التّضمينات الخطرية التي ستنعكس عىل تحليالت املقالة ونتائجها:
التاث اإلسالمي ال يعرف معرف ًة واقع ّي ًة بال ّدين الوثني العريب ،بل القرآن ال
أّ -
فعل وثنيني ،بل هم عىل درج ٍة ما من التّوحيد.
يجادل ً
بالتاث املسيحي واليهودي (التأثري التوحيدي).
ب -تأث ّر القرآن الكريم ّ
ج -التّشابه الكبري بني اإلسالم وبني الفئات املسيح ّية واليهوديّة التي يتح ّدث
عنها القرآن يف بيئته
ٍ
معلومات كافي ًة عن املجموعات ال ّدين ّية ،التي كانت
د -ال يق ّدم لنا القرآن
تسكن بيئته ،ولذا علينا أن نعالج هذا ال ّنقص بالعود إىل بعض ال ّدراسات يف هذا
املجال ،وهي تحيلنا بالطّبع عىل دراسات املسترشقني ،كاملسترشق  .Rubinولنا
عودة لهذه األسس التي بنيت عليها الكثري من أفكار املقالة.
 .1تنويع املصطلحات :شكل ًّيا ،يع ّد العمل االستقصايئ ملفردات القرآن الكريم
املرتبطة باإلسالم واألديان ،خطو ًة مه ّم ًة يف سياق البحث عن املوقف القرآين من
بكل املفردات
أي مدى نجحت املقالة يف اإلحاطة ّ
التّع ّدديّة ال ّدين ّية.ولكن إىل ّ
القرآن ّية؟ وهل ّصنفتها تصنيفًا علم ًّيا دقيقًا؟ وهل ُوفّقت يف استنطاق دالالت هذه
فعل هذا العمل يف تقريب املوقف القرآين من األديان
املفردات؟ وهل ساعد ً
األخرى والتّع ّدديّة ال ّدينيّة؟
واضح يف تصنيف املصطلحات القرآن ّية ،وإنّ ا وزّعتها الباحثتان
أساس
ٌ
ال يوجد ٌ
إىل أربع مجموعات:
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 املصطلحات العا ّمة :دين ،ملّة ،عبادة املصطلحات املستحسنة من القرآن :إسالم ،حنيف ،رشيعة.الصاع :أهل الكتاب وأهل ال ّذ ّمة من
 املصطلحات امل ّعربة عن ال ّتسامح أو ّجهة ،وحزب وشيع من جهة أخرى.
متمسكتني إىل األخري بهذا التّصنيف ،ففي البحث يف
والباحثتان ال تبدوان
ّ
مصطلح( :األحزاب ،الشيع) نراهام تعرضان تصنيفًا آخر ،قد يبدو منطق ًّيا أكرث من
التّصنيف الذي اعتمدتا عليه أ ّولً  :وهو ما أشارت إليه بالقول« :باإلضافة إىل دالئل
والسلبيّة
االلتزام بالدين اإليجابيّة عمو ًما (أهل كتاب ،حنيف ،مسلم ،مؤمن)ّ ،
(مرشك) ،واملحايدة (ذمة ،ملة) ،وكذلك الجامعات ال ّدين ّية التي يس ّمى أتباعها يف
القرآن (اليهود ،النصارى ،املجوس ،الصابئة) ،ومث ّة عد ٌد قليل من املصطلحات التي
[[[
ٍ
انقسامت بني أتباع الدين الواحد...
تشري إىل
خاص ًة يف بيان عالقة
ولذلك سرنى تشابكًا يف املطالب وأحيانًا كثري ًة تكرا ًراّ ،
هذه املفردات بعضها ببعض ،وكذلك تداخلها مع مسائل املقطع الثاين من املقالة
(املجتمعات ال ّدين ّية) ،فكان األحرى بالكاتبتني أن تدقّقا أكرث يف العنونة والتّقسيم
حتى ال نقع يف هذا املحذور.
 .2دالالت املفردات وغياب مصادرها :إذا دقّقنا يف مصادر املقالة ،ال نعرث عىل
مصاد َر أصيل ٍة يف مفردات القرآن ،واالصطالح القرآين ،فرغم ثراء املكتبة القرآن ّية
الصعيد ،مل تعتمد الباحثتان عىل املعاجم ،وكتب املفردات املعهودة يف
عىل هذا ّ
تنقيح دالالت املفردات ،فقد التفت العلامء من بواكري تاريخ التّدوين والتّصنيف
العلمي ألهم ّية البحث يف املصطلح القرآين :معاجم ،مفردات ،فرائد ،غريب ...،فهي
ّ
رضوريّ ٌة لفهم اآليات واستنطاقها.
ومن هنا ال يخلو تفسري من تفاسري القرآن (مهام كان االتّجاه التّفسريي أو املنهج
[[[ -موسوعة القرآن ليدن ،م.س ،ج 4ص ،403العمود (ب)
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التفسريي املعتمد) من ٍ
اصطالحي أللفاظ القرآن الكريم ،فهي الزم ٌة
لغوي أو
بحث ٍّ
ٍّ
من لوازم رشح اآليات واستنطاق معانيها ،فاأللفاظ هي أوعية املعاين وخ ّزانها،
وفهم دالالتها مق ّدمة ملعاين اآليات ،ولذلك كان من رشوط املفّرس باإلضافة إىل
إتقان اللغة العرب ّية ،يشرتط فيه اإلملام بغريب القرآن .وقد ش ّبه ال ّراغب االصفهاين
الحاجة إىل معاين مفردات القرآن كالحاجة إىل اللّنب يف البناء« :وذكرت أ ّن أ ّول
ما يحتاج أن يشتغل به من علوم القرآن العلوم اللّفظ ّية .ومن العلوم اللّفظ ّية،
تحقيق األلفاظ املفردة ،فتحصيل معاين مفرداته ألفاظه يف كونه من أوائل املعاون
ملن يريد أن يدرك معانيه ،كتحصيل اللّنب يف كونه من أوائل املعاون يف بناء ما يريد
أن يبنيه»[[[ .وحتى االتّجاهات التّفسرييّة الحديثة ،كالتّفسري املوضوعي ،يرتبط
ارتباطًا عضويًّا باملصطلح القرآين ،ودالالت املفردات القرآن ّية.
بوي حول رشح
وتستم ّد هذه التّصنيفات جذورها ومرشوع ّيتها من املأثور ال ّن ّ
بعض املصطلحات أو تيسري معاين بعض األلفاظ :من ذلك:
َ ُ َ َ َّ َ
ات
حاف ِظوا ع الصل َو ِ

 ما ذكره الطربي من أقوا ٍل يف تفسري قوله تعاىل:َ َّ َ ْ
ٍ
روايات يف املقام ،حيث
الصلة ِ ال ُو ْس َط ٰى( ،سورة البقرة ،اآلية  .)238وما رواه من
و
بي  قال :الصالة الوسطى صالة العرص»[[[.
أورد فيام أورده أ ّن ال ّن ّ

أخرج الطرباين عن ابن عباس :سأل رجل رسول الله
 ما جاء يف الدر املنثور:َ َ ََْ َْ ََ ُْ ْ َ
َ
 أرأيت قول الله تعاىل :كما أنزلا ع المقت ِس ِمني( ،سورة الحجر ،اآلية )90
َّ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ
آن ع ِِض َني( ،سورة الحجر ،اآلية
قال اليهود والنصارى ،قال الِين جعلوا القر
 .)91ما عضني؟ قال« :آمنوا ببعض وكفروا ببعض»[[[.
وقد يتساءل البعض كيف احتاج العرب إىل هذا البحث يف املفردات القرآن ّية،
[[[ -الراغب األصفهاين ،ابو القاسم الحسني بن محمد  :املفردات يف غريب القرآن ،ال ط ،ال م ،مكتبة نزار مصطفى الباز ،ال ت ،ص.4
[[[ -الطربي ،محمد بن جرير :جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،تح :عبد الله الرتيك ،ط ،1القاهرة ،هجر للطباعة،2001 ،
ج ،4ص.350
[[[  -السيوطي ،عبد الرحمن جالل الدين :الدر املنثور يف التفسري باملأثور ،ال ط ،بريوت ،دار الفكر1993 ،م1414 ،هـ ،ج ،5ص .98
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وقد نزل القرآن بلغتهم ،وبلسانٍ عر ٍّيب مبنيٍ؟
َْ ُ َ
ون( ،سورة يوسف ،اآلية .)2
تعقِل

َّ َ ْ ْ ُ ً
َ َّ ُ
إِنا أن َزلَاهُ ق ْرآنا َع َرب ِ ًّيا ل َعلك ْم

والجواب عن هذا التّساؤل يكمن يف التّنبيه ملسألتني:
أ_ «إ ّن عرب الجزيرة مل يكونوا متساوين يف فهم ألفاظ القرآن الكريم ،الذي نزل
بلغتهم ،لتع ّدد لهجاتهم ،وتباعد قبائلهم ،كام أومأ بذلك ابن قتيبة (ت276ه) فقال
القرآن الكريم من الغريب واملتشابه ،بل
إ ّن العرب ال تستوي يف املعرفة بجميع ما يف
ْ ْ
َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َّ َّ ُ َ َّ ُ َ
لبعضها الفضل يف ذلك عىل بعض وما يعلم تأوِيله إِل الل ۗ والراسِخون ِف العِل ِم،
(سورة آل عمران ،اآلية ّ ،)7
ويدل عليه قول بعضهم :يا رسول الله إنّك لتأتينا بالكالم
عن كالم العرب ما ال نعرفه ونحن العرب حقًّا؟ فقال :إ ّن ريب علّمني فتعلّمت»[[[.
ب -العوامل االجتامع ّية والتّاريخ ّية ع ّمقت الحاجة ،فكلّام ابتعدنا عن عرص
ال ّن ّص ،واكتنف داللة ال ّن ّص املزيد من الغموض .كام أ ّن انفتاح املسلمني األوائل
السليقة
مع إخوانهم من الشّ عوب األخرى والثّقافات واللّغات األخرى ،أث ّر عىل ّ
اللّغويّة ،وأبعد ال ّناس أكرث عن جذور اللّغة األ ّم وبالغتها ،ولذا نرى أ ّن التّصنيف
ملعاجم القرآن وقواميسه تتصاعد وتريتها عرب األجيال ،ومل تتوقّف إىل ح ّد اليوم.
ومن أشهر هذه املص ّنفات يف تسلسلها التّاريخي ،والتي تعود بداياتها الفعل ّية
إىل ال ّنصف األ ّول من القرن الثاين للهجرة ،مع أوىل بوادر حركة التّدوين يف تاريخنا
اإلسالمي ،وتذكر املصادر بعض املص ّنفات التي مل تصل إلينا كمسائل ابن العباس:
 تفسري غريب القرآن لزيد بن عيل بن الحسني بن عيل بن أيب طالب (120ه):وهو يرت ّب األلفاظ حسب ورودها يف املصحف.
 غريب القرآن ألبان بن تغلب (ت141ه).[[[ -الحجييل ،عبد الرحامن :املعاجم املفهرسة أللفاظ القرآن الكريم ،الط ،املدينة املنورة ،الجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة،
ال ت ،ص .266
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 تفسري غريب القرآن لعبدالله محمد بن مسلم بن قتيبة (286ه) وهو مرت ّبالسور يف القرآن.
أيضً ا حسب ترتيب ّ
 غريب القرآن ملحمد بن عبد العزيز السجستاين(ت330ه) ويس ّمى الكتاببنزهة القلوب ،وهو يرتّب األلفاظ ترتي ًبا هجائ ًّيا دون تجريد الكلامت من ال ّزوائد.
 املفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين (ت502ه) وهو يرت ّب الكلامتهجائ ًّيا بحسب أصولها.
 تفسري غريب القرآن الكريم :ملحمد بن أيب بكر الرازي (ت668ه). مجمع البحرين ومطلع النريين يف تفسري غريب القرآن والحديث الرشيفنيلفخر الدين محمد بن عيل الطريحي (ت1058ه).
 غريب القرآن للشيخ نديم الجرس (ت 1980م). رشح مفردات ألفاظ القرآن الكريم لسميح عاطف الزين .وهو معجمأساسا له ،ولذلك
للمفردات اعتمد تفسري مجمع البيان للطربيس (548-468ه) ً
سامه «مجمع البيان الحديث».
وإل فإ ّن أعدادها
وهذه مناذج من مص ّنفات مفردات القرآن عرب العصورّ ،
بالعرشات إن مل تكن باملئات.
ويف العقود األخرية تن ّوعت التّصنيفات ،يف الفهارس والكشّ افات لأللفاظ واآليات
القرآن ّية ،واتّخذت أشكالً عديد ًة أحىص أه ّمها بعض املؤلّفني واملص ّنفني[[[.
ولقد تع ّمقت الحاجة وازدادت إىل وضع فهارس أللفاظ القرآن ومعانيها ،وإىل
كشّ افات موضوع ّي ٍة آليات القرآن الكريم ،تس ّهل للباحثني الوصول إىل آيات الكتاب
بسهول ٍة يف مختلف املوضوعات ،فاتّجهت عناية املسلمني واملسترشقني يف الثلث
األ ّول من القرن العرشين إىل وضع فهارس أللفاظ القرآن وأطراف آياته ،وتط ّور
[[[ -انظر :مختار عمر ،أحمد :مقدمة املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن وقراءاته ،ط ،1سطور.2002 ،
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التّصنيف يف هذا املجال إىل بلوغ تأليف كشّ ٍ
تخصصيّ ٍة يف املجاالت عينها،
افات ّ
كاألعداد والنباتات واصطالحات االقتصاد ،وسنن التاريخ واملجتمع....،
وقد ساهم املسترشقون يف هذه الحركة التألف ّية ،وتطوير منهج ّيات الفهارس
خاصة يف مجال الكشافات القرآن ّية بنوعيها اللّفظي واملوضوعي:
القرآن ّيةّ ،
كاملسترشق األملاين جوستاف فلوجل ( )1870-1802يف كتابه نجوم الفرقان يف
أطراف القرآن ،وهو كشاف لفظي ،وقد وقع صاحبه يف أخطاء كثري ٍة نتيجة اعتامده
عىل نسخ ٍة من القرآن فيها أخطاء يف ترقيم اآليات ورؤوسها ،حتى إ ّن األستاذ محمد
فؤاد عبد الباقي ( ،)1967-1882عندما أراد أن يرتجم كتاب نجوم الفرقان وجد
التقيم ،فاستعاض عن ذلك بتأليف كتابه املشهور «املعجم
فيه اضطرابًا كب ًريا يف ّ
املفهرس أللفاظ القرآن الكريم».
ومن أعامل املسترشقني امله ّمة يف كشافات القرآن حسب املوضوعات كتاب
تفصيل آيات القرآن الحكيم للمسترشق الفريس جول البوم ( ،)1876-1806وقد
ترجمه للعربية محمد فؤاد عبد الباقي أيضً ا.
 .3معاين املفردات واالختالطات :يس ّجل املتابع للبحث ال ّداليل ملفردات القرآن
حول مصطلحات املجموعات الثّالث األوىل (العا ّمة ،واملستحسنة ،ومصطلحات
ٍ
مالحظات عديدةً:
أوالصاع) التي تض ّمنتها مقالة التّع ّدديّة ال ّدينيّة ،يس ّجل
التّسامح ّ
لفظ الدين :من أكرث األلفاظ العا ّمة شيو ًعا يف ال ّن ّص القرآ ّين ،ويبدو أ ّن الباحثتني،وإن اعرتفتا بالتّن ّوع ال ّدال ّيل ملفردة الدين يف اللغة العرب ّية ،فقد ات ّسمت دراستهام
باالنتقاء والتّجزئة ،وإن ك ّنا قد نجد لهام عذ ًرا نتيجة التّن ّوع الواسع يف املعاجم
اللّغويّة ،وقد أشار الشّ يخ عبد الله دراز إىل ذلك« :فالذي يرجع إىل القاموس
يضل يف بيداء ،ويخيّل إليه أ ّن هذه الكلمة
املحيط ،أو لسان العرب أو غريهام ّ
يصح استعاملها فيام شئت من املعاين املتباعدة ،بل املتناقضة :فالدين
الواحدة ّ
هو امللك ،وهو الخدمة ،وهو العز ،وهو الذل ،وهو اإلكراه ،وهو اإلحسان ،وهو
العادة ،وهو العبادة ،وهو القهر والسلطان ،وهو التّذلّل والخضوع ،وهو الطاعة،
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لكل ما يعتقد به ،أو كل ما يتعبّد
وهو املعصية ،وهو اإلسالم والتّوحيد ،وهو اسم ّ
ٍ
اشتقاقات لغويّ ٍة :دانه،
ولحل املشكلة أرجع ال ّدالالت اللغويّة إىل ثالثة
الله به»[[[ّ .
ودان له ،ودان به:
_فإذا قلنا دانه :دي ًنا :كان معناه ملكه وحكمه وساسه ،ومن هذا القبيل قوله
َ
َْ ّ
ِين( ،سورة الفاتحة ،اآلية  ،)4ويف الحديث «الك ّيس من دان
تعاىل :مال ِِك يو ِم ادل ِ
اشتق الديّان :الحكم والقايض.
نفسه»( ،الرتمذي) ،أي حكمها وضبطها ،ومنه ّ
دان له :معناه أطاعه ،فالدين هنا هو الخضوع ،والطاعة ،والعبادة ،والورع،يصح أن منها كال املعنيني :الحكم لله أو الخضوع لله.
وكلمة الدين لله ّ
دان به :ومعنى دان باليشء :ومعناه اتخذه دي ًنا ومذه ًبا أي اعتقده أو اعتاده،أو تخلّق به ،فالدين عىل هذا هو املذهب أو الطريقة التي يلتزم بها املرء نظريًّا أو
ديني وديد ّين.
عمل ًّيا ،ومن هنا يطلق عىل العقيدة ،وكذلك عىل ّ
السلوك :نقول هذا ّ
وبالتّدقيق يف هذا األصول االشتقاق ّية الثالثة للفظ ،يالحظ التّالزم بينها ،فاملعنى
الثّاين مالز ٌم لأل ّول ومطاوع له :نقول :دانه فدان له أي قهره عىل الطّاعة فخضع وأطاع.
وكذلك املعنى الثالث ومالزمته للمعنيني األ ّولني :أل ّن العقيدة أو العادة التي
السلطان عىل صاحبها ما يجعله ينقاد لها ويلتزم ات ّباعها»[[[.
يُدان بها لها من ّ
وال ّنتيجة التي نستخلصها من هذه املحاولة االستقصائ ّية للمدلوالت اللّغويّة
للفظ الدين« :إ ّن كلمة الدين عند العرب تشري إىل عالقة بني طرفني يعظّم أحدهام
اآلخر ويخضعله ،فإذا وصف به الطرف األ ّول كان خضو ًعا وانقيا ًدا ،وإذا وصف
به الطرف الثاين كانت أم ًرا وسلطانًا ،وإذا نظر بها إىل ال ّرباط الجامع بني الطّرفني،
[[[ -دراز ،محمد عبدالله :الدين ،الط ،مرص ،الهنداوي ،2016 ،ص .23
[[[-انظر :الدراز ،محمد عبدالله ،الدين ،م.س.
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كانت هي الدستور املنظم لتلك العالقة أو املظهر الذي يعرب عنها»[[[.
وغياب هذا الفهم العميق ملدلوالت لفظ «دين» واشتقاقاته يف اللّغة العرب ّية،
أوقع املقالة يف اشتباهات:
إرجاع بعض معاين لفظ ال ّدين املم ّحضة يف أصول اشتقاقها العريب ،كام أرشنا
إىل جذو ٍر فارس ّي ٍة (العبادة) أو جذو ٍر أكاديّ ٍة (الحكم) أو جذو ٍر رسيان ّي ٍة (املعنني
بكل استعامالتها عرب ّية و»أ ّن ما ظ ّنه بعض
االثنني)!!! فقد أثبتنا أ ّن مادة (دين) ّ
كل استعامالتها ،أو
املسترشقني من أنّها دخيل ٌة مع ّرب ٌة عن العربيّة أو الفارسيّة يف ّ
كل فضيل ٍة
كل ال ُبعد ،ولعلّها نزع ٌة شعوب ّي ٌة تريد تجريد العرب من ّ
أكرثها بعي ٌد ّ
حتى فضيلة البيان التي هي أع ّز مفاخرهم»[[[.
ولنا عودة ملناقشة أصل هذا املبنى يف إرجاع األلفاظ العرب ّية إىل جذو ٍر يف
الشق ّية القدمية.
اللّغات ّ
ب) من ذلك تعليل ال ّربط بني لفظ الدين (بكرس الدال) والدين (بفتح الدال)
حق الله ،كام أن ال َّدين
بحمل معنى الدين عىل العبادة ،وأ ّن العبادة هي إرجاع ّ
حق ال ّدائن.
(بفتح الدال) يقتيض إرجاع املدين ّ
وهذا ين ّم عن جهلٍ بأصول االشتقاق يف اللّغة العرب ّية ،فكام ّبي الشيخ دراز أ ّن
معنوي ،وال ّدين (بفتح الدال) إلزا ٌم والتزا ٌم
ال ّدين (بكرس الدال) فيه إلزا ٌم والتزا ٌم
ٌّ
الحسيات
ٌّ
مادي ،والعرب ّية من سننها يف التّصاريف أنّها حني تريد التّفريق بني ّ
جنس ٍ
ٍ
واملعنويات من ٍ
واحد قد تكتفي بتغيريٍ
بسيط يف شكل الكلمة مع بقاء
مادتها كام هي ،مثل :العوج (بفتح العني) وال ِعوج (بكرس العني)؛ والخلق (بفتح
الخاء) وال ُخلق (بضم الخاء)؛ والرؤية والرؤيا؛ والكرب (بفتح الكاء والباء) والكرب
(بكرس الكاف وسكون الباء)[[[.
[[[-انظر :الدراز ،محمد عبدالله ،الدين ،م.س ،ص.32
[[[-م.ن ،ص.ن.
[[[ -دراز ،محمد عبدالله ،الدين ،م.س.
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ج_ ال ّربط بني ال ّدين واملروءة الجاهليّة :منساقتان مع هذا الهاجس االسترشاقي
لكل املعاين اإليجاب ّية يف اإلسالم ،تربط
املوروث يف البحث عن مرجع ّية أخرى ّ
الباحثتان ال ّدين باملروءة الجاهل ّية (وإن كان ال ّربط هنا بني لفظ الدين عمو ًما
خاصة واملروءة ،ولك ّننا نخال ذلك متهي ًدا لتهيئة
واملروءة ال بني ال ّدين اإلسالمي ّ
ذهن القارئ لتقّبل ال ّربط الثّاين املقصود باألساس) ،غافلتني عن الخصوصيّة
كالصرب
اإلميان ّية واألخالق ّية للدين الجديد ،الذي مل ينسف القيم العرب ّية اإليجاب ّيةّ ،
والكرم والشّ جاعة...ولك ّنه أعاد بناءها ضمن رؤيته الكون ّية التّوحيديّة ،ويف سياق
الحس ،يف متطلّبات
رسال ٍة عامل ّي ٍة إميان ّي ٍة تخطّت ال ّنزعة القبل ّية الضّ ّيقة واالستغراق ّ
الجسد والشّ هوة ،ومل ينكر اإلسالم هذا االستيعاب اإليجايب للمروءة العربيّة ،ولك ّنه
أكّد باملقابل أنّه جاء ليت ّممها «إنّ ا بُعثت ألتّ م مكارم األخالق» ،ولذا قاد اإلسالم
ثور ًة ض ّد القيم والعادات الجاهل ّية املنكرة ،وقد التفت املسترشق الياباين توشيهيكو
إيزوتسو لهذه الخصوص ّية القرآن ّية للمفاهيم األخالق ّية ،وأدرك طبيعة العالقة بني
«ربا يتمثّل املل ّمح
هذه املنظومة القرآنيّة وبني املروءة العربيّة يف زمن الجاهليّةّ :
األكرث بروزًا لتط ّور الفكر األخالقي يف جزيرة العرب القدمية يف أ ّن اإلسالم أعلن
أخالق ّي ًة جديد ًة مبن ّي ًة متا ًما عىل اإلرادة املطلقة لله ،بينام متثّل املبدأ ال ّرئيس للحياة
األخالق ّية الجاهل ّية يف التّقليد القبيل أو عادة أجدادنا»[[[.
 .4اشتبهات يف سائر املصطلحات :والحال ال يختلف كث ًريا مع بق ّية األلفاظ:
دال عىل
أ ّو ًل :فلفظ «ملّة» أيضً ا تبحث له الكاتبتان عن مرجعيّ ٍة رسيانيّ ٍة ليغدو ً
املختصة ال نجد مع ًنى للوغس
(لوغوس) يف اليونان ّية! لكن بالعود إىل املعاجم
ّ
يستقيم مع ظاهر لفظ «ملّة»« ،فلوغوس كلم ٌة يونان ّي ٌة واسعة املعنى ت ُشري
الفلسفي إىل املبدأ أو البنية أو ال ّنظام العقالين ،املفهوم
أساسا يف سياق ال ّنقاش
ً
ّ
الذي يُهيمن عىل يش ٍء ما ،أو مصدر ذلك ال ّنظام ،الكلمة القريبة تعني «يقول»،
مستهل إنجيل
ّ
«يخرب»« ،يعترب» ،لذا فإ ّن الكلمة التي كانت يف البدء كام ترد يف
[[[ -إيزوتستو ،توشيهوكو :املفهومات األخالقية الدينية يف القرآن ،تر :عيىس عيل العاكوب ،ال ط ،دمشق ،دارنينوى،2016 ،
ج ،2ص.109
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الق ّديس يوحنا تع ّد أيضً ا لوجس .يرد الجذر يف الكثري من املركّبات اإلنجليزية ،مثل:
[[[
 Biologieو Episomologieوغريهام..
وباملقابل لفظ ملّة نجد معناها واض ًحا يف املعاجم اللّغويّة ومعاجم القرآن:
ففي اللّغة :حقّق علامء اللّغة الجذر اللّغوي للفظ ملّة ،فرأوا أ ّن األصل االشتقاقي
ملفردة «ملّة» ميكن أن يكون:
ممل :أي مسلوك ومعلوم [[[.
 قول العرب هذا طريق ّ من أمللت الكتاب ،يقول الراغب األصفهاين« :وأصل امللّة أمللت الكتاب،َ ْ َ َ َّ
قال تعاىلَ  :و ْلُ ْمل ِل َّالِي َعلَيْهِ ْ َ
ال ُّق( ،سورة البقرة ،اآلية  ،)282فإِن كن الِي
ِ
َ َ ْ ْ َ ُّ َ ً َ ْ َ ً َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ ُ َّ ُ َ َ ْ ُ ْ ْ َ ُّ ُ ْ
ْ
َ
عليهِ الق س ِفيها أو ض ِعيفا أو ل يست ِطيع أن ي ِمل هو فليمل ِل و ِله بِالعد ِل( ،سورة
البقرة ،اآلية .[[[»)282
شء رضبا من الْ َعدو
 أصل امللَّة ِف الْ َع َربيَّة ّاملل َو ُه َو أَن يعدو ال ِّذئْب عىل َ ْ
فسميت امللة ِملَّة الستمرار أَهل َها َعلَ ْي َها[[[،
ويف القرآن الكريم استخدام للجذر اللّغوي للفظ ملّة ،من ذلك:

َ َ َ ْ َ َ َّ َّ َ َ َ ُ َ َّ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ ٌ َ ْ ُ ْ َّ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ
ِيدادوا
س ِهم ۚ إِنما نم ِل لهم ل
ول يسب الِين كفروا أنما نم ِل لهم خي ِلنف ِ
إثْ ًما ۚ َول َ ُه ْم َع َذ ٌ
اب ُم ِه ٌني( ،سورة آل عمران ،اآلية .)178
ِ
َ َ ُ َ َ ُ ْ َ َّ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ً
وقالوا أساطِري الول ِني اكتتبها ف ِه تم ٰ
ل عليهِ ب
ك َرةً َوأ ِصيل( ،سورة الفرقان ،اآلية .)5

َ و ْاه ُج ْر ِن َمل ًِّيا( ،سورة مريم ،اآلية  )46أي ده ًرا وزمانًا ً
طويل[[[.

[[[ -هودنرشد ،تد :دليل اكسفورد للفلسفة ،تر :نجيب الحصادي ،ال ط ،ليبيا ،املكتب الوطني للبحث والتطوير ،ال ت ،ج ،3ص.838
[[[ -انظر :ابن منظور( ،جامل الدين محمد بن مكرم ) :لسان العرب ،ال ط ،بريوت ،دارصادر ،ال ت ،مادة ملل.
[[[ -الراغب األصفهاين( ،ابو القاسم الحسني بن محمد ) :املفردات يف غريب القرآن ،ال ط ،ال م ،مكتبة نزار مصطفى الباز ،ال
ت ،م.س ،ص.610
[[[ -قاله أبو الهالل العسكري يف الفروق
[[[ -انظر :تفسري الطربي ،وابن كثري ،وامليزان.
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وأ ّما معاين االستعامل القرآين لنفس لفظ (ملّة) ،فقد ذكرت املقالة أ ّن اللّفظ
ورد يف القرآن  15م ّرة ،منها  8م ّرات للحديث عن دين إبراهيم  .ولنئ أصابت
يف إحصاء عدد م ّرات ورود اللّفظ يف القرآن ،فقد وقعت يف اشتبا ٍه يف تعداد موارد
الحديث عن ملّة إبراهيم ،فقد ورد ذلك يف  7آيات وهي:
(سورة البقرة ،اآلية (_ )130سورة البقرة ،اآلية (-)135سورة آل عمران ،اآلية
(-)95سورة النساء ،اآلية ( -)125سورة االنعام ،اآلية (-)161سورة النحل ،اآلية
(– )123سورة الحج ،اآلية .)78
وأ ّما املوارد األخرى :فهي كاآليت:
نص املقالة[[[،
 ملّة قوم شعيب :فقط يف موردين ال يف أربعة مواضع كام جاء يف ّوهام (سورة األعراف ،اآلية ( – )88سورة األعراف ،اآلية .)89
 ملّة املرشكني زمن يوسف :وردت مرة :يف سورة يوسف ،اآلية .37 ملّة آباء يوسف من األنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب :سورة يوسف ،اآلية .38 ملّة اليهود وال ّنصارى :مورد واحد يف سورة البقرة ،اآلية .120 ملّة قوم أصحاب الكهف :جاءت يف آية واحدة يف سورة الكهف ،اآلية .20 ملل قوم األنبياء السابقني :نوح وعاد ومثود :يف مورد واحد يف سورةإبراهيم ،اآلية .13
 ملّة كفار قريش :يف آية واحدة يف سورة ص ،اآلية .7وأ ّما الفرق بني معنى امللّة وال ّدين :فاملقالة ا ّدعت أ ّن «لفظ امللّة استخدم
تقني للداللة عىل ال ّدين»[[[ ،ولعلّها تقصد الجانب الطقويس والعميل يف
كمصطل ٍح ٍّ
الدين ،بينام يقود التّدقيق يف ال ّدالالت اللّغويّة واالستعامالت القرآنيّة إىل فوارق
[[[-راجع الفصل الثاين
[[[-انظر :موسوعة القرآن ،ليدن ج ،4ص.401
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أخرى أشار إليها بعض األعالم من ذلك :ما ذكره الجرجاين يف التّعريفات من أنّهام
الشيعة من حيث إنّها تطاع تس ّمى دي ًنا،
متّحدان ذات ًا ومختلفان باالعتبار ،فإ ّن ّ
ومن حيث إنّها تجمع تسمى ملّة ،ومن حيث إنّها يرجع إليها يس ّمى مذهب»
الصلة االشتقاق ّية بني
[[[ ،وهو من أفضل وجوه التّفريق ومن مؤيّدات هذا ال ّرأي ّ
امللّة واملأل ،هو جامعة من ال ّناس يجتمعون عىل رأي فيمألون العيون رواء،[[[».
ٍ
ويف بعض اآليات مام ذكرنا سابقًا جاء ذكر امللّة يف سياقٍ
مشرتك مع لفظ املأل،
َ َ ْ َ َ ُ َّ َ ْ َ ْ
ْ َ ْ َ ُ ْ َ َّ َ
كَُ
بوا مِن قو ِمهِ لخ ِرجنك
كاآلية (سورة األعراف ،اآلية  :)88قال المل الِين است
َ
َ
َ
َّ
ُ
َ
َ
َ ُ َ ْ ُ َ َّ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ
ود َّن ِف مِلت ِ َنا ۚ قال أ َول ْو ك َّنا كرِه َِني.
يا شعيب والِين آمنوا معك مِن قريتِنا أو لع
ثان ًيا :لفظ «األمة» يرد ذكره استطرا ًدا ،مع أنّه من املفاهيم املركزيّة يف الثّقافة
مدخل يف املوسوعة؟؟؟ وهذا اإلغفال املستغرب
ً
اإلسالم ّية (حتى إنّنا ال نجد له
ٍ
ٍ
ومصطلحات قرآنيّ ًة مركزيّ ًة :كالتوحيد ،والله ،اإلمام،
مفردات
ملصطلح األ ّمة شمل
الشهادة ،الطاغوت ...،وغريها من املفاهيم القرآن ّية الجوهريّة.
مع أ ّن املقالة ستنتهي يف ختام املطلب (دراسة املصطلحات يف القرآن حول
الدين) إىل مركزيّة مفهوم األ ّمة يف املوقف القرآين من التّع ّدديّة ال ّدين ّية« :ورغم
أن القرآن يق ّر بواقع تعدّ د األديان فهو يؤكد أن هذا ما أراده الله ولو شاء الله
لجعلهم أمة واحدة»( ،سورة الشورى ،اآليات .[[[)9-6
ثالثًا :ذكرت الباحثتان يف معرض حديثهام عن العبادة ،كإحدى العبارات
املرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالحقل ال ّداليل للفظ ال ّدين ،أ ّن كلمة العبادة يف الفكر
فست بعبادة اإلله الواحد واألركان الخمسة لإلميان اإلسالمي»[[[.
اإلسالمي املتأ ّخر ّ
واستشكلت عىل ذلك بالقول« :مع أ ّن الفرائض األخرى كالزواج والختان موجودة
[[[-الجرجاين ،عيل بن محمد :التعريفات ،تح :ابراهيم األنباري ،دار الريان للرتاث ،الم ،الت ،مادة دين.
[[[ -الراغب األصفهاين ،املفردات ،م.س ،ص .612
[[[ -موسوعة ليدن :م.س ج 4ص.404
[[[ ،-م.ن ،ص.ن.
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الشيعة»[[[ .ويف هذه اإلشارة شهادة عىل الجهل الفاضح يف التّفريق بني
يف كتب ّ
الشائع اإلسالم ّية»[[[.
يقسم الفقهاء ّ
العبادات والعقود واإليقاعات واألحكام ،كام ّ
وخلط بني األعامل العباديّة الحقّة واألعامل التي فيها شائبة العبادة.
راب ًعا :من اال ّدعاءات الغريبة للمقالة أ ّن معنى اإلسالم غري واض ٍح ،وأ ّن الحدود
بني اإلسالم واإلميان غري ب ّين ٍة! ولذا تلجأ للمصادر االسترشاق ّية وإىل كتاب الخلف ّية
ال ّروح ّية لربافمن لعلّها تجد ضالّتها ،فتصل إىل تفسري اإلسالم بتح ّدي املوت يف وجه
الصاع مع األعداء ،بينام ّ
يدل اإلميان عىل األمن واالحتامء من القدر واملصري !!
ّ
بهذه املحاولة الف ّجة يح ّول  Bravmannلفظ اإلسالم من كلم ٍة مفعم ٍة مبعاين
والصاع ،ويلبس اإلميان معاين الخوف واالحتامء
السالم والتّسليم لله إىل التّح ّدي ّ
ّ
طريق الطأمنينة:
من املجهول ،مع أ ّن اإلميان ُ
َّ

ُ

ْ

ََ

ْ

ْ ُ

َّ
َّ
ِين َ
آم ُنوا َو َت ْط َمئ ُّن قُل ُ
اللِ َت ْط َمئ ُّن ال ُقل ُ
ال َ
وب( ،سورة
وب ُه ْم بِذِك ِر اللِ ۗ أل بِذِك ِر
ِ
ِ
الرعد ،اآلية .)28

ولعل األسباب التي أ ّدت إىل هذا الخلط العجيب:
ّ
 االستناد إىل املصادر االسترشاق ّية يف تحقيق مفاهيم قرآن ّي ٍة أصيل ٍة. عدم امتالك ثقافة قرآن ّية تفسرييّة عميقة. عدم اعتامد املنهج املوضوعي الستكشاف ال ّدالالت القرآن ّية.كل من آمن
والخلط بني اإلسالم واإلميان :واإليهام بأ ّن املؤمن ميكن أن يقصد به ّ
خاصة تلك التي اعتمدت
املفسينّ ،
بالله ،مبا فيهم أهل الكتاب .ولو عدنا لكتب ّ
جل
منهجيّة تفسري القرآن بالقرآن ،وسعت للجمع بني مدلوالت اآليات والخروج يف ّ
املوضوعات واملصطلحات بنظريّ ٍة متكامل ٍة مو ّحد ٍة ،مل َا وقعت الباحثتان يف هذه
[[[ -موسوعة ليدن :م.س ج 4ص.404
[[[-انظر :كتاب رشائع اإلسالم :املحقق الحيل.
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الحرية واالضطراب والهتدتا إىل بيانٍ واض ٍح لحقيقة اإلسالم والفرق بينه وبني اإلميان،
وقد يكون سبب هذا اإلرباك الخلط بني املنهج ّية التّفسرييّة واملنهج ّية الكالم ّية ،فال
يخفى الجدال الواسع الذي حصل يف تاريخ الكالم حول حقيقة اإلميان ،وهل أ ّن
العمل جز ٌء منه؟ وما حكم مرتكب الكبرية وهل تخرجه املعصية من ح ّد اإلميان؟
فكان االنقسام الحا ّد بني املرجئة الذين ال يرون للعمل مدخليًّا يف اإلميان والخوارج
الذين كفّروا مرتكب الكبرية ،وقول املعتزلة باملنزلة بني املنزلتني ،وذهب اإلمام ّية
واألشاعرة إىل فسق مرتكب الكبرية ال كفره.
السيد الطبطبايئ..« :فإسالم اإلنسان له تعاىل هو وصف االنقياد والقبول
يقول ّ
تكويني من قدر ،وقضاء ،أو
حكم
منه ملا يرد عليه من الله سبحانه وتعاىل من ٍ
ٍّ
ونهي أو غري ذلك ،ومن هنا كانت له مراتب بحسب ترتّب
ترشيعي من أم ٍر ٍ
ٍّ
[[[
لكل من اإلميان
الواردات مبراتبها»  :ويرشح إجامال هذه املراتب قائلً..« :إ ّن ٍّ
الشك والكفر مراتب مختلفة بعضها فوق بعض ،فاملرتبة األوىل من
واإلسالم وكذا ّ
اإلسالم إجراء الشّ هادتني لسانًا ،والتّسليم ظاه ًرا ،وتليه املرتبة األوىل من اإلميان،
رس إىل جميع ما يعتقد يف
وهو اإلذعان مبؤ ّدى الشّ هادتني قلبًا ،وإجاملً وإن مل ي ِ
الشك من بعض
الدين من االعتقاد الحق ،ولذا َكان من الجائز أن يجتمع مع ّ
َ َ ُ ْ ُ ْ َ ُ ُ ْ َّ َّ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ
ون( ،سورة يوسف،
شك
الجهات ،قال تعاىل :وما يؤمِن أكثهم بِاللِ إِل وهم م ِ
اآلية  .)106وال يزال سالم العبد يصفو وينمو حتى يستوعب تسليمه لله سبحانه
كل أمرٍ ،وكلّام ارتفع اإلسالم درج ًة ورقى مرتب ًة كان
كل ما يرجع إليه وإليه مصري ّ
يف ّ
اإلميان املناسب له اإلذعان بلوازم تلك املرتبة حتى سلم العبد لربّه حقيقة معنى
السخط ،واالعرتاض ،فال يسخط ليش ٍء من أمر ،وقضاء،
األلوه ّية ،وينقطع عنه ّ
وقدر ،وحكم ،وال يعرتض عىل يش ٍء من إرادته ،وبإزاء ذلك اإلميان باليقني بالله
وجميع ما يرجع إليه من أمر ،وهو اإلميان الكامل الذي تت ّم به للعبد عبوديّته»[[[.
كل مرتبة منها
وقد فصل صاحب امليزان هذه املراتب األربع لإلسالم وإزاء ّ
[[[  -الطباطبايئ ،محمد حسني :امليزان يف تفسريالقرآن ،ط ،1بريوت ،دار التعارف ،1997 ،ج ،1ص 296
[[[-م.ن ،ج ،10ص.85-84
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هناك مرتبة لإلميان ،يف تفسري اآلية  130من سورة البقرة ،واستعرض هذه املراتب
مفص ًل مبا يرفع هذا االلتباس الحاصل من ال ّنظرة التّجزيئ ّية لآليات والتي يتداخل
ّ
[[[
فيها معنى اإلسالم واإلميان ،وهذا ما حصل للباحثتني عىل ما يبدو!
والسيان ّية :يف دراستها ملفردة «حنيف» تحيلنا املقالة إىل
خامسا :الحنيف ّ
ً
وتعب عن قلقٍ وتر ّد ٍد بني ترجيح املسترشق روبني ()Robin
املرجع ّية ّ
السيان ّيةّ .
للجذر العريب (مال) ،وبني محاولة ( )Hawtingيف إبراز التّعارض بني املعنى القرآين
السياين [[[.
والجذر ّ
وتجد ضالّتها يف مناقشة كرون ( )Croneوكووك ( )Cookملصطلح الهاجريّة؛
السياين املزعوم للفظ (حنيف) وبني التّوحيد
إليجاد تفسري موضوعي بني األصل ّ
عرب ،الذين هاجروا من الجزيرة
اإلبراهيمي[[[ ،فت ّدعي أ ّن الهاجرين هم يهو ٌد ٌ
السياين واستعملوه لل ّداللة عىل
العربية ،وقد استعاروا لفظ الحنيف من األصل ّ
تعب عن تخلّصهم من لوثة
الت ّمسك بالدين اإلبراهيمي كوسيل ٍة إلبراز فضيل ٍة دينيّ ٍة ّ
الوثنيّة التي سادت تاريخهم[[[ .ونؤ ّجل املناقشة الكربويّة يف أصل املبنى الذي
السيانيّة إىل املبحث الرابع (إن شاء الله)،
سلكته املقالة يف اإلحالة عىل اللّغة ّ
الصغرويّة بإثارة سؤالني فقط رو ًما لالختصار:
ونكتفي هنا باملناقشة ّ
هل دقّقت الباحثتان مليًّا يف اآليات االثنتي عرشة ،التي أصابت يف إحصائها،
والتي تتض ّمن لفظ حنيف وحنفاء ،والتفتت إىل الزمة (وما أنا من املرشكني )؛
اللزمة يف  7موارد من بني املوارد الثامنية التي جاءت يف سياق
حيث تك ّررت هذه ّ
الحديث عن النبي إبراهيم :

ُ ْ ْ َّ َ
ََ ُ ُ ُ ُ ً َْ َ َ َ ٰ َ
ى ت ْه َت ُدوا ۗ قل بَل مِلة
(سورة البقرة ،اآلية  :)135وقالوا كونوا هودا أو نصارَْ َ َ ً َ َ َ َ َ ُْ ْ
شك َِني.
إِبراهِيم حن ِيفا ۖ وما كن مِن الم ِ
[[[-انظر :الطباطبايئ ،محمد حسني :امليزان يف تفسريالقرآن ،ط ،1بريوت ،دار التعارف ،ص.298-296
[[[-انظر :موسوعة ليدن ،م.س ،ص 402العمود( أ)
[[[-انظر :موسوعة ليدن ،م.س .ص.ن.
[[[-م.ن.
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َ
َ َ
(سورة آل عمران ،اآلية َ  :)67ما َك َن إب ْ َراه ُِيم َي ُهودِيًّا َو َل نَ ْ َ
ك ْن كن
صان ًِّيا َول ٰ ِ
ِ
َ ً ُ ْ ً َ َ َ َ َ ُْ ْ
شك َِني.
حن ِيفا مسل ِما وما كن مِن الم ِ
ً
(سورة آل عمران ،اآلية  :)95قُ ْل َص َد َق َّ ُالل ۗ فَاتَّب ُعوا م َِّل َة إب ْ َراه َ
ِيم َحن ِيفا َو َما
ِ
ِ
َ َ َ ُْ ْ
شك َِني.
كن مِن الم ِ
َ َ َ َ ْ ِ ّ َ ٌ َّ ُ ْ ُ َ
ون إ ّن َو َّج ْه ُ
ت
شك ِ ِ
(سورة األنعام ،اآلية  78و ْ َ :)79قال يا قوم َإ ِ ِن ب ِريء مِما ت َِ ْ َ َ ً َ َ َ َ ُْ ْ
َو ْ
ه ل َِّلِي َف َط َر َّ
الس َم َ
جَِ
شك َِني.
او ِ
ات والرض حن ِيفا ۖ وما أنا مِن الم ِ
ّ َ
صاط ُم ْس َتقيم د ً
ُ ْ َّ َ َ
ِينا ق َِي ًما
(سورة األنعام ،اآلية  :)161قل إِن ِن هد ِان َر ِب إ ِ ٰل ِ َ ٍِ ٍ
َّ َ ْ َ َ َ ً َ َ َ َ َ ْ ُ ْ
شك َِني.
مِلة إِبراهِيم حن ِيفا ۚ وما كن مِن الم ِ
َّ ْ َ َ َ َ ُ ً َ
َّ
ً َ ُ
ِيم كن أ َّمة قان ًِتا ِلِ َحن ِيفا َول ْم يَك م َِن
(سورة النحل ،اآلية  :)120إِن إِبراهُْ ْ
شك َِني.
الم ِ
ً
ُ َّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ
ك أَن اتَّب ْع م َِّل َة إب ْ َراه َ
ِيم َحن ِيفا ۖ َو َما
(سورة النحل ،اآلية  :)123ثم أوحينا إِلِ
ِ
ِ
َ َ َ ُْ ْ
شك َِني.
كن مِن الم ِ

وقد التفت توشيهوكو إيزوتسو إىل هذا التّضاد املفهومي بني الحنيف واملرشك،
الذي أكّد عليه القرآن الكريم ،ولذلك نحى من ًحى واقع ًّيا[[[ يف تحديد دالالت
الحنفيّة ،وقد ساقت الباحثتان رأيه يف نهاية الفقرة املتعلّقة مبصطلح حنيف .كام
ق ّدم إيزتسو قراء ًة تفصيل ّي ًة لعالقة الحنف ّية بال ّدين اإلبراهيمي يف الفصل ال ّرابع من
كتابه "الله واإلنسان يف القرآن"[[[.
واملفسين يف مختلف
فلامذا تجاهلت الباحثتان إجامع اللّغويني عرب التّاريخ
ّ
طبقاتهم عىل املعنى التّوحيدي للحنف ّية املنسجم مع الحقل ال ّداليل لآليات وبحثتا
عن فرض ّي ٍ
ات غريب ٍة كفرض ّية الهاجرية:
وسنكتفي باإلحالة عىل أحد املعاجم املعارصة للمفردات القرآنيّة ،والذي يتميّز
[[[ -إيزوتستو ،توشيهوكو ،املفهومات األخالقية الدينية يف القرآن ،م.س .ص.315
[[[  -إيزتسو ،توشيهوكو ،الله واإلنسان يف القرآن ،تر :هالل محمد الجهاد ،ط ،1بريوت ،املنظمة العربية للرتجمة.2007 ،
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باالستقصاء يف كتب اللّغة والتّفسري للمفردات القرآنيّة :املعجم يف فقه لغة القرآن
رس بالغته[[[ ،ففي الجزء ال ّرابع عرش من هذه املوسوعة (صدر منها إىل ح ّد اآلن 36
و ّ
تأصل مفهوم
جز ًءا) ،ويف مادة حنف نجد بحثًا مم ّي ًزا ،بداية من الصفحة  ،115أكّد ّ
الحق واالستقامة عليه[[[.
الحنف ّية يف املعجم العريب وإطباق التّفاسري عىل امليل إىل ّ
مدخل رغم خطورته ،واملحموالت
تخصص له املوسوعة ً
سادسا :لفظ ّ
الشيعة :مل ّ
ً
الكثرية التي ينوء تحتها؛ بسبب التّوظيف اإليديولوجي الذي مارسته الكثري من
السيايس للجامعات املتط ّرفة التي
األدبيات اإلسالمية بالخصوص ،والتّوظيف ّ
الشيعة شعا ًرا لها ،والتّشويه اإلعالمي لهذا املصطلح الذي غدا
ات ّخذت من تطبيق ّ
يف ذهن ّية اإلنسان الغريب يُرادف منظومة القوانني املتخلفة للدولة ال ّدين ّية التي
ينادي بها املتط ّرفون ،وما تعنيه من إلغاء الح ّريات ،وقطع األيادي ،ورجم النساء،
ٍ
مخالف ومعاض ،واإللزام بالصالة والحجاب وسائر الطقوس!!!!
كل
وجلد ّ
الشيعة يف املوسوعة ،فهناك
إذا تخطّينا هذا اإلشكال عن تهميش مفردة ّ
مالحظات أخرى ند ّونها عىل تقريب املقالة ملصطلح« :الرشيعة»:
أ) -فالقول إ ّن لفظ «الرشيعة» مل يرد ّإل م ّر ًة واحد ًة يف القرآن ،ليس دقيقًا،
الخاصة جاء يف َآية (سورة الجاثية ،اآلية :)18
الت َكيبة
نعم كصيغ ٍة اسم ّي ٍة بهذه ّ
ّ
ْ
َّ
َ
َ
َ
َ َ ْ ُ َ
ُ ث َّم َج َعلْ َن َ
ع َش َ
يع ٍة م َِن ال ْمر فَاتَّب ْع َها َول تَ َّتب ْع أ ْه َو َ
اك َ َ ٰ
ون ،ولكن
اء الِين ل يعلم
ِ
ِ ِ
ِ
الكلمة وردت بجذرها يف صيغٍ فعل ّي ٍة ،كرشع يف (سورة الشورى ،اآلية  ،)13ورشعوا
يف (سورة الشورى ،اآلية  .)21وورد اللفظ يف صيغ ٍة اسم ّي ٍة أخرى أيضً ا «رشعة» يف
(سورة املائدة ،اآلية .)48
[[[ -ﻫﺬﺍﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻫﻮﺣﺼﻴﻠﺔ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻤﻟﺮﺣﻮﻡ ﺁﻳﺔ ﺍﷲ ﻭﺍﻋﻆ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﻟﺨﺮﺍﺳﺎن ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺯﻣﻼﺋﻪ .ﻗﺎﻡ ﻣؤﻟّﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﺮﺘﺗﻴﺐ
ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻓﻖ الحروف األبجدية وأورد رشح كل مفردة ضمن أقسام أربعة ،يف البداية يقدم الكاتب رشحا مخترصا ﺣﻮﻝ
ﺛﻢ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻤﻟﻌﻨﻰ ﺍﻤﻟﻔﺮﺩة ﻲﻓ ﺍﻤﻟﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻠّﻐﻮﻳّﺔ  -ﺣﺴﺐ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ّ
ﺍﻟﺴﻮﺭّ .
ﻤﻟﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ّ
ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻲﻓ ﻣﺨﺘﻠﻒ ّ
ﻛﻞ ﻣﻔﺮﺩﺓ ﻭﻋﺪﺩ ﺍ ّ
ﺍﻤﻟﻔﺴﻳﻦ -ﻣﻨﺬ ﺻﺪﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺣﺘّﻰ ﺍ ّﻟﺰﻣﻦ ﺍﻤﻟﻌﺎﺮﺻ -ﺣﻮﻝ ﺗﻠﻚ
ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ّ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒّ .-
ﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﻰﻟ ﺁﺭﺍﺀ ﻣﺨﺘﻠﻒ ّ
ﻳﺘﻢ ﺍ ّ
ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻤﻟﻔﺮﺩﺓ ﻭﺗﺄﺻﻴﻠﻬﺎ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺍﻤﻟﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﻤﻟﺠﺎﺯﻱ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻷﺩ ّﺑﻴﺔ .ﻭﻲﻓ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﺧﺮﻴ
ﺛﻢ ّ
ﺍﻤﻟﻔﺮﺩﺓ ﻭﻣﻦ ّ
ﺗﺄﻣﻞ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻭﺗﺤﻠﻴﻠﻪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.
ﻋﻰﻠ
ﺑﻨﺎﺀ
ﺍﻤﻟﻔﺮﺩﺓ
ﻟﺘﻠﻚ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ
ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻤﻻﺕ
ﻋﻰﻠ
ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ
ﺇﻃﻼﻉ
ﻳﺘﻢ
ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ
ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺃﻫم
ّ
ّ
[[[ -زادة ،محمد واعظ (الخرسان) :املعجم يف فقه القرآن ورس بالغته ،ط ،2مشهد ،مجمع البحوث اإلسالمية1427 ،ه.
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الشيعة يف اإلسالم والطريقة يف املسيحيّة،
ب) -كيف تربط الكاتبتان بني معنى ّ
خاصة وأ ّن مصطلح
السابقة من سورة الجاثية؟ ّ
مستفيدتني ذلك من داللة اآلية ّ
بي
طريق استخدمه القرآن ،فهو اليرادف ّ
الشيعة :فقد استعمله القرآن يف ُ ّ
حق َال ّن ّ
ُ
َ
َ
ْ
َّ
محمد ( :سورة األحقاف ،اآلية  :)30قالوا يَا ق ْو َم َنا إِنا َس ِم ْع َنا ك َِتابًا أن ِزل م ِْن
ِإَول َطر ُ ْ َ
وس ُم َص ّدِقًا ل َِما َب ْ َ
ي يَ َديْهِ َي ْهدِي إ ِ َل ْ َ
ال ّق َ ٰ
َب ْع ِد ُم َ ٰ
يم ،وكذلك يف
يق مستقِ ٍ
ِ
َ َِ ٍ
َ ً
َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ َّ َ
ْ َ َْ ُ
اه ْم َم ًاء غ َدقا.
الط ِريقةِ لسقين
(سورة الجن ،اآلية  )16وأن لوِ استقاموا ع
وورد اللّفظ للداللة عىل طريقة أهل الكفر والضالل (سورة النساء ،اآليتان 168
ً َّ
َ
َّ ُ ْ َ
َ َ َ
َّ َّ َ َ َ
ُ
الل ِلَغفِ َر ل ُه ْم َول ِلَ ْهد َِي ُه ْم َط ِريقا إِل
ِين كف ُروا َوظل ُموا ل ْم يَك ِن
و :)169إِن ال
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َطر َ
اللِ يَس ً
ِين ف َ
ال َ
ويف اآلية (سورة طه،
ِريا،
ِيها أبَ ًدا ۚ َوكن ذٰل ِك ع
يق َج َه َّن َم خ ِ
ِ
َ
َ
َ ُ ْ َٰ َ َ
ُ
ْ ُْ َ ُ
ك ْم بس ْ
َ
ْ
ُ
َ
ْ
ْ
ِحرهِماَ
َ
ض
ان أن ي ِرجاكم مِن أر ِ
ان ي ِريد ِ
ان لساحِر ِ
اآلية  :)63قالوا إِن هذ ِ
ِ ِ
ََ ْ ََ َ َ ُ ْ َ
ك ُم ال ُمثْلٰ.
ويذهبا بِط ِريقت ِ
ومن جهة أخرى ،إذا كان ال ب ّد من إيجاد اإلطار املفاهيمي األوسع للمفردات
الشيعة والطريقة والحقيقة،
بالشيعة ،فالذي يتبادر إىل الذهن ثالث ّيةّ :
امللتصقة ّ
واللهوت املسيحي
رصتان عىل ال ّربط دامئًا بني املفاهيم اإلسالم ّية ّ
ولك ّن الكاتبتني م ّ
واليهودي.
خصصتهام املقالة
السطرين الذين ّ
ج) الرشيعة ليست الفقه :يف هذين ّ
الشيعة كمفردة يستحسنها القرآن ،وبقطع ال ّنظر عن عدم وضوح
للحديث عن ّ
مالك االستحسان القرآين لهذا املصطلح ،أبت الباحثتان ّإل أن تختم هذه األسطر
القليلة بإثارة قض ّي ٍة أخرى من خالل الخلط بني الفقه والرشيعة !!
والشع ّية
وهذا يُؤكّد عدم اإلحاطة باللّغة العرب ّية ومبعجم املصطلحات القرآن ّية ّ
عمو ًما!!!
عصب واالنقسام العلامين :يف فقرة
املعبة عن التّسامح أو التّ ّ
ساب ًعا :األلفاظ ّ
عصب أوردت املقالة مفردات أهل
تعب عن التّ ّ
تعب عن التّسامح أو ّ
األلفاظ التي ّ
الكتاب وأهل الذ ّمة من جهة ،وسنحيل املالحظات ال ّنقديّة عىل دراسة هذين
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املصطلحني للمبحث اآليت املتعلّق باملجتمعات ال ّدينيّة والتّفاعل بينها يف القرآن،
فسيعود الحديث هناك عن أهل الكتاب ،ومن جه ٍة ثاني ٍة أوردت يف املصطلحات
عصب لفظ حزب ،وفرق ،وشيع ،واشتقاقاتها .وال ميلك القارئ،
تعب عن التّ ّ
التي ّ
وهو يتأ ّمل معالجة الباحثني لهذا القسم من املفردات القرآن ّيةّ ،إل أن يتوقّف عند
املؤشات:
العديد من ّ
 إسقاط مصطلح االنقسام العلامين ( :)secular divisionsفمن الغريب أنتوصف املقالة بهذا املصطلح الحديث القرآين التّجزئة داخل ال ّدين نفسه ،وهذا
ّ
يؤكّد م ّرة أخرى الخلف ّية املؤدلجة التي تنطلق منها الباحثتان يف دراسة املفردات
القرآن ّية ،وانعدام الفهم ال ّدقيق لالصطالح القرآين ،وموارد استعامله ،فلفظ الحزب
ال يُستعمل يف القرآن للداللة عىل ال ّنزاع والتّناحر االجتامعي والسيايس ،بل استخدم
م ّرات ع ّدة للداللة عىل فئة املؤمنني املخلصني الذين كام يف اآلية (سورة املائدة،
اآلية  )56و(سورة املجادلة ،اآلية .)22
 االنتقائ ّية والتّجزئة يف اختيار الشّ واهد القرآن ّية ،ففي لفظ «حزب» اكتفتبشاهد ٍ
ٍ
واحد (سورة الروم ،اآلية  ،)31وأغفلت الكثري من الشّ واهد ،ففي صيغة
املفرد ورد لفظ «حزب»  10م ّرات ،وبصيغة الجمع (أحزاب) ورد  11م ّرة .وكذلك
الحال يف دراسة املفردات :فرق ،وشيع ،تكتفي الباحثتان ببعض الشّ واهد ،دون
اإلحاطة بجميع املوارد ،والحال ال يختلف يف لفظ طريقة واشتقاقاتها؛ إذ تكتفيان
بشاهد ٍ
ٍ
واحد( .راجع الفصل األ ّول).
أيضً ا
 ال ّربط بني ظاهرة ال ّنفاق يف املجتع اإلسالمي وبني االنقسام الطائفي يفاملجتمعات اليهوديّة ،وهو رب ٌط ييش بنزع ٍة تربيريّ ٍة مل تجد ب ًّدا من انتقاد اللّهجة
ال ّنقديّة لليهود يف الخطاب ال ّديني اإلسالمي ،وتشذرمهم وانقسامهم وجعل
دينهم شي ًعا ،فذكرت املجتمع املسلم بأنّه هو اآلخر يعاين من هذا االنقسام!!
تعب عن فئ ٍة اجتامع ّي ٍة تتّصف
ولك ّن امللفت أ ّن ظاهرة ال ّنفاق يف املجتمع املسلم ّ
بازدواجيّة املواقف ،ومل تحمل ال ّرسالة وإن كانت تتظاهر بذلك ،وال متثّل طائف ًة
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ٍ
ملقوالت دينيّ ٍة مح ّدد ٍة ومختلف ٍة،
دينيّ ًة منش ّق ًة عن املجتمع ،أو عن األ ّمة ،استنا ًدا
ٍ
أو تفسريٍ
مخالف لل ّن ّص ال ّديني.
املبحث الثاين :املجتمعات الدينية وتفاعالتها يف القرآن يف ميزان النقد:
ٍ
مقاربات تتامهى أكرث مع
يتوقّع القارئ أن يجد يف هذا املقطع من املقالة
روح القرآن الكريم يف بيان املوقف من املجتعات ال ّدين ّية واملجموعات العقائديّة،
واملؤشات القرآن ّية عىل التّفاعل بني األديان ،بعد أن أعذر نسب ًّيا الكاتبتني يف
ّ
االلتباسات التي وقعتا فيها يف مقطع املفردات ،نتيجة التّعقيدات التي تُحيط
بالبحث االصطالحي.
ويتوقّع القارئ من باحثتني ،تخطّتا حسب الفرض ،ال ّنزعة االسترشاق ّية
الكالسيك ّية ،وتسلّحتا بالع ّدة املعرف ّية ،واملنهج ّية ،كمنارصتني للتّع ّدديّة ال ّدين ّية،
والتكيز عىل املشرتك بني األديان وتهميش
والتزمتا ال ّنظرة اإليجاب ّية لعموم األديان ّ
العلمي اإليجا ّيب للنصوص املتحيّزة أو الظاهرة يف
ربا التّربير
نقاط االختالف ،بل ّ
ّ
اآلحاديّة العقيديّة واالنحصاريّة ال ّدين ّية.
ولكن القارئ يتفاجأ بك ّم االشتباهات التي تربز أحيانًا بشكلٍ ناف ٍر يف بعض
املواضع ،وتتوارى أحيانًا أخرى وراء عبار ٍ
ات من ّمق ٍة ،مق ّنعة ،متظاهرة باملوضوع ّية
والحياديّة!!:
أ ّو ًل :القرآن ال يُوضّ ح بدقّة هويّة أهل الكتاب وال مح ّددات املسيح ّية واليهوديّة:

اعتربت املقالة أ ّن عنوان «أهل الكتاب»[[[ أو الذين «أوتوا الكتاب» أكرث
العناوين شموليّ ًة ،فتحته يندرج اليهود ،واملسيحيون ،ولكن املجوس ،والصابئة،
يبدوان مرتبطني بأهل الكتاب.كام يظهر من اآلية (سورة الحج ،اآلية ،)22كام
اعرتفت املقالة باملكانة املم ّيزة التي مينحها القرآن للمجموعات أو املجتمعات التي
[[[ -جاء يف املقالة املوسوعة ج ،4ص  403العمود (أ) أن لفظ أهل الكتاب والذين أوتوا الكتاب وأهل اإلنجيل تتك ّرر أكرث من
 30مرة يف القرآن الكريم واألصح أن لفظ اهل الكتاب ورد  31مرة ،ولفظ الذين اوتوا الكتاب فقد تكرر  16م ّرة ولفظ اإلنجيل
 4مرات ،أما أهل االنجيل فقد وردت مرة واحدة يف القرآن الكريم
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بي محمد 
كتاب
تنتمي إىل ٍ
ٍّ
ساموي ،ولك ّنها ّ
تفس احتجاج القرآن عىل نب ّوة ال ّن ّ
َ ّ َّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ
َ ْ ُْ
اب مِنْ
ون الْك َِت َ
َ
يف قوله تعاىل :فإِن كنت ِف ش ٍك مِما أنزلا إِلك فاسأ ِل الِين يقرء
َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُّ ْ َ ّ َ َ َ َ ُ َ
ون َّن م َِن ال ْ ُم ْم َت َ
ين( ،سورة يونس ،اآلية
قبل ِك ۚ لقد جاءك الق مِن ربِك فل تك
ِ
 ،)94عىل أنّها رف ٌع ملكانة أهل الكتاب إىل مرتبة االستشارة يف معاين الكتاب املنزل
كتاب موحى ّ
يدل
بي محمد « .إن تسمية مجموعة معيّنة من أصحاب ٍ
عىل ال ّن ّ
نصا
عىل أ ّن الكتب املق ّدسة لقيت احرتا ًما ،وأ ّن املجتمعات التي أعلنت بأ ّن لديها ًّ
مو ًحى مد ّونًا كانت ميز ًة عن غريها ،فأهل الكتاب ميكن أن يُستشاروا يف معاين
الكتاب ،انظر اآلية( :سورة يونس ،اآلية .[[[»)94
فعل أهل الكتاب هذه املنزلة :وإنّ ا هي من باب االحتجاج
ولكن اآلية ال متنح ً
عىل أهل الكتاب أنفسهم ،فالخطاب وإن كان مو ّج ًها لل ّنبي ،لكن املقصود هو
باب وسي ٌع يف البالغة القرآن ّية
غريه ،من باب (إياك أعني واسمعي يا جارة) ،وهو ٌ
واألدبيات العرب ّية».
بي «يف ّ
«مم أنزلنا إليك» من املعارف
شك» وريب ّ
واملعنى «فإن كنت» أيّها ال ّن ّ
ال ّراجعة إىل املبدإ واملعاد وما قصصنا عليك
إجامل من قصص األنبياء الحاكية لس ّنة
ً
بالحق «فاسأل» أهل الكتاب
الله الجارية يف خلقه من الدعوة أ ّو ًل ث ّم القضاء
ّ
السامء «من قبلك» أقسم
«الذين» ال يزالون «يقرؤون» جنس «الكتاب» ً
منزل من ّ
الحق من ربّك فال تكون ّن من املمرتين» املرت ّددين.
«لقد جاءك ّ
بي ،وال تحقّق ٍّ
شك منه ،فإ ّن هذا
وهذا ال يستلزم وجود ٍ
ريب يف قلب ال ّن ّ
يصح
يصح أن يخاطب من يجوز عليه ال ّريب والشّ ك ،كذلك ّ
ال ّنوع من الخطاب كام ّ
أن يخاطب به من هو عىل يق ٍني من القول وبينه من األمر عىل نحو التّكنية عن
كون املعنى الذي أخرب به املخرب ،مام تعاضدت عليه الحجج وتج ّمعت عليه اآليات،
السامع ّ
شك يف واحد ٍة منها كان له أن يأخذ باألخرى.
فإن فرض من املخاطب أو ّ
وهذه طريق ٌة شائع ٌة يف عرف التّخاطب والتّفاهم يأخذ بها العقالء فيام بينهم
[[[ -موسوعة القرآن ليدن ،م.س ،ج 4ص  403العمود (أ)
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جريًا عىل ما تدعوهم إليه قرائحهم ،ترى الواحد منهم يُقيم الح ّجة عىل أم ٍر من
األمور ،ثم يقول :فإن شككت يف ذلك أو سلّمنا أنّها ال توجب املطلوب ،فهناك ح ّج ٌة
أخرى عىل ذلك ،وهي أ ّن كذا كذا ،وذلك كناية عن أ ّن الحجج متوفّر ٌة ومتعاضد ٌة
كال ّدعائم املرضوبة عىل ما ال يحتاج إىل أزيد من ٍ
واحد منها ،لكن الغرض من
الكل والبعض»[[[.
تكثريها هو أن تكون العريشة قامئ ًة عليها عىل تقدير قيام ّ
نبي من األنبياء شاكًّا يف معتقده ويعتمد أرباب األديان
فكيف يُعقل أن يكون ٌّ
السابقة كمستشارين ل ُيؤكّدوا له ص ّحة كتبه! ،هذا املعنى تك ّرر يف العديد من اآليات:
ّ
َ َ

َ

ً َ

َ

َ

َ

اء بَن إ ْ َ
َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َُ ُ َ ُ
سائِيل( ،سورة الشعراء ،اآلية .)197
 -أولم يكن لهم آية أن يعلمه علم ِ ِ

َّ
َْ ْ َ ْ َُ َ َْ ّ ْ ْ ُ ْ َ
َ ْ
َ
ً ُ
 َ و َما أ ْر َسل َنا م ِْن قبْل َِك إِل رِ َجال ن ِاسألوا أهل اذلِك ِر إِن كن ُت ْم ل
وح إِل ِهم ۚ ف
ََُْ َ
ون( ،سورة النحل ،اآلية .)43
تعلم
َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ
َْ ْ َ ْ َُ َ َْ ّ ْ ْ ُ ْ َ
ً ُ
ك إِل رِ َجال ن ِ
اسألوا أهل اذلِك ِر إِن كن ُت ْم ل
وح إِل ِهم ۖ ف
 وما أرسلنا قبلََُْ َ
ون( ،سورة األنبياء ،اآلية )7
تعلم
َّ َ ً ْ
َّ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ُ َ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ُ
اءه ْم ۖ ِإَون ف ِريقا مِن ُه ْم
 الِين آتيناهم الكِتاب يع ِرفونه كما يع ِرفون أبنْ
َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َّ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُّ ْ َ ّ َ َ َ َ ُ َ
ون َّن م َِن ال ُم ْم َت َ
ين( ،سورة
لكتمون الق وهم يعلمون الق مِن ربِك ۖ فل تك
ِ

البقرة ،اآلية 146و)147

َّ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ُ َ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ُ ُ َّ َ َ ُ َ ْ ُ
سوا أنف َس ُه ْم
 الِين آتيناهم الكِتاب يع ِرفونه كما يع ِرفون أبناءهم ۘ الِين خ َُِ ْ َ ُْ ُ َ
ون( ،سورة األنعام ،اآلية )20
فهم ل يؤمِن

فعل مل يح ّدد القرآن هويّة هذه املجموعات ال ّدين ّية؟ ومل يش ّخص
ولكن ،هل ً
مصاديق هذه العناوين (اليهود ،والنصارى ،واملجوس ،والصابئة)...؟
إ ّن الكاتبتني ،تتعامالن مع القرآن ،وكأنّه مصد ٌر يف تاريخ األديان أو تاريخ األمم،
ْ َ
َ َ َّ ْ َ
اب
وإ ّن تف ّرد أسلوب القرآن ،ومت ّيز بنيته ،وشمول ّية اهتامماته ،ما فرطنا ِف الكِت ِ
[[[ -الطبطبايئ ،محمد حسني ،تفسري امليزان ،م.س ،ج ،10ص.117
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م ِْن َ ْ
ش ٍء( سورة األنعام ،اآلية  ،)38أربك املسترشقني وأوقعهم يف فرض ّي ٍ
ات
بعيد ٍة!! ،فهل تتوقّع الكاتبتان أن تجدا يف القرآن دراس ًة لتاريخ اليهوديّة ومذاهبها،
والفرقة التي كانت متواجد ًة زمن ال ّرسالة يف جزيرة العرب؟!
هل تنتظر الباحثتان أن يح ّدثها عن تاريح االفرتاق املسيحي وتاريخ األناجيل
اللهويت ال ّدائر بني النسطوريني وبني اليعاقبة؟؟ واملقوالت
وطبيعة الجدل ّ
املسيح ّية التي كان يؤمن بها ال ّنصارى زمن الرسالة؟ هذه التوقّعات قد تكون
كتاب آخر خ ّط بالضّ وابط العلم ّية املعارصة ،ولك ّنها
مرشوع ًة ملن يبحث يف ٍ
خارج مدارات البحث القرآين بلحاظ هويّة ال ّن ّص القرآين وطبيعة أهدافه ،وسنخ
بكل املقاطع القرآنيّة املوزّعة يف عرشات
أسلوبه .وهل أحاطت الباحثتان فعليًّا ّ
السور الكرمية ،حتى تق ّيام الطرح القرآين وتُصدرا أحكا ًما عليه؟ ،فإصدار الحكم
ّ
عىل هذا املوقف أو ذاك فر ُع بلوغ ال ّرؤية القرآن ّية حول هذا املوضوع أو ذاك.
ولو دقّقنا يف املا ّدة القرآن ّية التي تتح ّدث عن أهل الكتاب (اليهود والنصارى)
السور القرآن ّية ،ومل تستوعب الباحثتان يف
نجدها ت ُغطّي مئات اآليات يف عرشات ّ
مقالتيهام ّإل بضعة آيات يف املوضوع[[[.

ولو راجعنا فهرسة املوضوعات التي تح ّدثت عنها اآليات القرآنيّة واملتعلّقة بأهل
الكتاب وبني إرسائيل ،لوجدنا عرشات العناوين من ذلك :عداؤهم للمسلمني ،يف
بعضهم إميان وأمانة وخري ،كفرهم وإعراضهم عن الحق ،مثوبة الصالحني منهم،
تحريفهم للكتاب وإخفائهم الحقيقة ،نعم الله عليهم.....،وغريها من عرشات
املوضوعات والعناوين [[[...
السلبي من اليهوديّة ميكن تعميمه للمسيحيّة رغم ثنائه عليها أحيانًا
ثان ًيا :املوقف ّ
[[[ -راجع :البوم ،جول :تفصيل آيات القرآن الكريم ،تر :محمد عبد الباقي ،ال ط ،بريوت ،دارالكتاب العريب ،ال ت ،حيث قسم
املسترشق البوم فهرسه ىل  18بابا من ضمنها  3أبواب تتعلق مبارشة بأهل الكتاب بنو ارسائيل ،التوراة ،النصارى ،وتضمن كل
باب عدة فروع وتحت كل فرع العديد من اآليات.
[[[ -انظر :مرزوق ،عبد الرؤوف :معجم املوضوعات واألعالم يف القرآن الكريم ،ط ،1القاهرة ،دار الرشوق ،1995 ،ج ،2ص-310
.318
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ساقت املقالة ٍ
موقف قرآ ٌّين ال يخفى من اليهود
آيات قرآنيّ ًة تنتقد اليهود ،وهو ٌ
بي
ومؤامراتهم الطويلة ض ّد ال ّرسالة والدين الجديد ،وإخفائهم حقيقة هذا ال ّن ّ
الذي يجدونه مكتوبًا عندهم يف التوراة ،بل كانوا ينتظرون ظهروه ولك ّنهم مل ّا صدع
بي محمد  برسالته كذّبوه وأنكروا دعوته.
ال ّن ّ
قدي لليهود ،فليس القرآن
ويبدو أ ّن الباحثتني تتف ّهامن هذا املوقف القرآ ّين ال ّن ّ
السلبي من اليهود ،فأغلب شعوب
وحده ،واملسلمون وحدهم يقفون هذا املوقف ّ
العامل ترتاب منهم ،وتدرك خطورة األدوار التي لعبوها يف التآمر عىل األمم ،والجميع
تقري ًبا يطبق عىل رفض عنرصيّتهم ونظريّتهم ال ّدون ّية لآلخر.
قدي للمسيح ّية؛ حيث مل متنع
ولك ّن الباحثتني تستغربان من تعميم الخطاب ال ّن ّ
بعض الخطابات املادحة للنصارى ،أن يتو ّجه القرآن بالعتاب وال ّنقد للمسيحيني
أقل
أقل انتشا ًرا وإىل ح ّد ما ّ
(راجع الفصل األ ّول)« :ورغم أ ّن الجدل مع املسيحيني ّ
رضاو ًة من الجدل مع اليهود يف التّحليل ال ّنهايئ ،يعترب اليهود وال ّنصارى بعضهم
أولياء بعض ،وال ينبغي للمؤمنني أن يتّخذوهم أولياء (سورة املائدة ،اآلية .[[[»)51
ولكن ملاذا نريد من القرآن أن يقف موقفًا مغاي ًرا من املسيح ّية؟:
فالقرآن أنصفهم جمي ًعا ،فمدحهم وأثنى عليهم حيث استحقوا ذلك اإلطراء،
من ذلك قوله تعاىل:

َ َ َ ً َّ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َّ َ ْ
َ لَج َد َّن أَ َش َّد انلَّ
ِ
ش
أ
ِين
ال
و
ود
ه
ال
وا
ن
آم
ِين
ة
او
د
ع
اس
ِل
ل
ج َدن أق َر َب ُه ْم
ل
و
ۖ
وا
ك
ِ
ِ
َ َ ُ ْ َ ً َ َ َّ ُ ْ َ
َ َ َّ ً َّ َ َ ُ َّ َ َ ُ َّ َ َ َ ٰ َ ٰ َ َ َّ ْ
ّ
ْ
ُ
مودة ل ِلِين آمنوا الِين قالوا إِنا نصارى ۚ ذل ِك بِأن مِنهم ق ِسِيسِني ورهبانا وأنهم ل
َْ َ ْ ُ َ
يستك ِب
ون( ،سورة املائدة ،اآلية )82
َّ َ َ َّ
ُ َّ ٌ َ ٌ ْ ُ َ
ُ
اء ۗ م ِْن أَ ْهل الْك َ
لَيْ ُسوا َس َو ً
اء الليْ ِل َوه ْم
ات اللِ آن
ِت
اب أمة قائ ِ َمة َيتلون آيَ ِ
ِ
ِ
َْ ُ ُ َ
ون( ،سورة آل عمران ،اآلية )113
يسجد
َّ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ُ َ ُ َ َّ َ َ ُ َ ٰ َ ُ ْ ُ َ
الِين آتيناهم الكِتاب يتلونه حق ت ِلوتِهِ أولئِك يؤمِن
ون بِهِ( ،سورة البقرة ،اآلية .)121
[[[ -موسوعة القرآن ،م.س ،ج ،4ص ،413العمود (أ)
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ونصحهم فذكرهم جمي ًعا ،وأمرهم ،ونهاهم ،ودعا الجميع إىل كلم ٍة سواء .فهل
بي محمد ؟ إنّهم مل يُنصفوا
وقف ال ّنصارى موقفًا غري موقف اليهود من ال ّن ّ
اليهود
ال ّرسول واإلسالم ،وتحالفوا مع خصومه وأعدائه ،فكان حكمهم حكم
َ
[[[ :بعضهم أولياء بعض ،ولذا وجب عىل املؤمنني أ ّل يتّخذوهم أولياء :يَا أ ُّي َها
َ
َ

َّ
َّ َ َ ُ َ َ َّ ُ ْ َ ُ َ
ود َوانلَّ َص َ
ى أ ْو ِلَ َ
اء ۘ َب ْع ُض ُه ْم أ ْو ِلَ ُ
ار ٰ
اء َب ْع ٍض ۚ َو َم ْن َي َت َول ُه ْم
خذوا اله
الِين آمنوا ل تت ِ
ْ ُ ْ َ َّ ُ ْ ُ ْ َّ َّ َ َ
ْ َ ْ َ َّ
ْ
َ
َ
مِنكم فإِنه مِنهم ۗ إِن الل ل يهدِي القوم الظال ِ ِمني( ،سورة املائدة ،اآلية.)51

إ ّن القرآن الكريم ويف ضوء هذه املعادالت االجتامع ّية يكون قد أكّد أ ّن مواقفه
العواطف وال االنفعاالت ،وال املصالح واملنافع،
من املجموعات ال ّدين ّية ال تحكمها
َ
َّ
ُ
َ
آم ُنوا كونُوا ق َّوام َ
ِين َ
الحق والعدل :يَا أ ُّي َها ال َ
ِني ِ َّلِ ُش َه َد َ
اء
وإنّ ا األساس موازين ّ
َ
َ
ْ
َ َ َ ْ َ َّ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ ٰ َّ َ ُ
ْ ُ ُ َ ْ َ ُ َّ ْ َ ٰ َّ ُ
ى ۖ َواتقوا
ع أل ت ْعدِلوا ۚ اعدِلوا هو أقرب ل ِلتقو
بِالقِ ْس ِط ۖ ول ي ِرمنكم شنآن قو ٍم
َّ َ َّ َّ َ َ ٌ َ َ ْ َ ُ َ
الل ۚ إِن الل خبِري بِما تعمل
ون ( سورة املائدة ،اآلية .)8

السابقون مسلمني وال يتحقّق إسالم امر ٍء إلّ مبتابعة
ثالثًا :كيف يكون األنبياء ّ
رشيعة مح ّمد ؟:
تجاذب حول انطباق مفهوم اإلميان عىل عموم أهل
يف ال ّدراسات االسترشاق ّية
ٌ
الكتاب ،لقد سعت الكاتبتان إىل التّمهيد لهذا الطّرح من خالل مجموع ٍة من اإلشارات:
غموض مفهوم اإلسالم ،وعدم وضوح ال ّنسبة بني اإلسالم واإلميان وامتزاج
املفهومني م ًعا( ،وقد وضّ حنا سابقًا ذلك).
غموض اللّغة القرآن ّية يف بيان الحدود الفاصلة بني اإلميان واإلسالم أ ّدت إىل
ٍ
سجاالت قويّ ٍة حول حكم أهل الكتاب ،وبالخصوص اليهود والنصارى وهل هم
مؤمنون؟
السابقني كنوح ،وموىس،
تأكيد القرآن عىل إسالم األنبياء ّ
وعيىس ،وبالخصوص إبراهيم.
[[[ -ملعرفة الشواهد القرآنية راجع معجم املوضوعات واألعالم يف القرآن الكريم ،م.س .مادة أهل الكتاب.
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ينص القرآن من جه ٍة عىل
ويف ضوء هذه املق ّدمات تطرح الكاتبتان ً
إشكال :كيف ّ
رص عىل أ ّن
إسالم األنبياء ّ
السابقني ،وبالخصوص إبراهيم ،ومن جه ٍة أخرى ي ّ
كل ما يأمر به وما ينهى عنه؟
طاعة الله التتحقّق إلّ بطاعة ال ّرسول محمد  يف ّ
َ
َ
ُ
َ
ََ ََّ َ َ ُْ ُ َ
َ َ َ ْ َ ُ ْ َّ
ون َح َّ ٰ ُ َ ّ ُ َ َ
ي ُدوا ِف
كقوله تعاىل :فل وربِك ل يؤمِن
ت يكِموك فِيما شجر بينهم ثم ل ِ
َ ْ ُ ْ َ َ ً َّ َ َ ْ َ َ ُ َ ّ
َ
ْ
ً
ُ
(سورة َالنساء ،اآلية  ،)65وقوله َتعاىل:
أنف ِس ِهم حرجا مِما قضيت ويسل ِموا تسل ِيما،
َ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َّ ُ َ َ ُ ُ ُ َ ْ ً ْ َ ُ َ َ ُ ُ ْ
ِيةُ م ِْن أ ْمرهِمْ
ال َ َ
وما كن ل ِمؤم ٍِن ول مؤمِن ٍة إِذا قض الل ورسول أمرا أن يكون لهم
ِ
َّ َ ً
َّ َ َ َ ُ َ ُ َ
ول ف َق ْد َضل َضلل ُمب ِ ًينا( ،سورة األحزاب ،اآلية .)36
ۗ َو َم ْن َي ْع ِص الل ورس
جاء يف املقالة (ال ّن ّص املرتجم)« :كام يجدر بنا أن نذكر أنّه رغم القول إ ّن بعض
السابقني ملحمد (منهم إبراهيم) كانوا مسلمني (اسم الفاعل من اإلسالم)،
الناّس ّ
واضح يف إرصاره عىل أ ّن طاعة الله تستلزم طاعة رسوله محمد»[[[.
فإ ّن القرآن
ٌ
أسايس يف الثّقافة القرآنيّة واإلسالميّة عمو ًما،
مفهوم
ويف هذه املقاربة ،غفل ٌة عن
ٍ
ٍّ
وهو التّمييز بني اإلسالم باملعنى العام واإلسالم باملعنى الخاص ،فالقرآن الكريم تار ًة
بي
يستخدم لفظ اإلسالم لل ّداللة عىل ال ّدين الخاتم وال ّرسالة الخامتة التي جاء بها ال ْ ّن ّ
محمد  ليم ّيز بينها وبني سائر ال ّرساالت وسائر ال ّديانات كقوله تعاىل :الَ ْو َم
ُ َ ُ ُ ْ ْ َ
َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ ْ ََْ َ ْ ُ َ َْ ُ
ْ
ً
َ
ْ
َ
َ
َ
السلم دِينا،
أكملت لكم دِينكم وأتممت عليكم ن ِعم ِت ور ِ
ضيت لكم ِ
َ َ ْ َ ْ َ ُ َّ ْ َ َ ٰ َ َ َّ ْ َ َ َ َُ
(سورة املائدة ،اآلية  ،)3وقوله تعاىل :ومن أظلم مِم ِن افتى ع اللِ الكذِب وهو
َ َّ ُ َ
ُْ َٰ َ ْ َ
ْ َ ْ َ َّ
الظال ِ ِم َني( ،سورة الصف ،اآلية  .)7وقوله
ال ْسل ِم ۚ و
الل ل َي ْهدِي القوم
يدع إِل ِ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ َ َ
ً
ي ْ
تعاىلَ  :و َم ْن يَبْ َتغِ غ ْ َ
اس َ
ْ ُ َ ُْ ََُ
ين،
ِ
السل ِم دِينا فلن يقبل مِنه وهو ِف الخِرة ِ مِن ال ِ ِ
(سورة آل عمران ،اآلية .)85
وهناك آياتٌ عديد ٌة تتح ّدث عن اإلسالم باملعنى العام ،وهو الذي ينطبق عىل
السامويّة ُ ،فال ّدين يف جوهره عند الله
كل ال ّدين
ّ
اإللهي املشرتك بني جميع ال ّنب ّوات ّ
ّ
َّ
َّ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
ِين أوتوا الكِت َ
واح ٌد ،وهو التّسليم لله سبحانهَ  :و َما اختلف ال َ
اب إِل م ِْن َبع ِد َما
ُْ
َّ
َج َ ُ ْ ْ ْ ْ َ
َ
اللِ فَإ َّن َّ َ
الل َ ُ ْ َ
اب( ،سورة
ات
اءه ُم ال ِعل ُم َبغ ًيا بَين ُه ْم ۗ َوم ْن يَكف ْر بِآيَ ِ
سيع ال ِس ِ
ِ
ِ
[[[ -موسوعة القرآن ،ليدن ،م.س .ن ج ،4ص  ،402العمود (أ)
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آل عمران ،اآلية  ،)19وجاء يف تفسري هذه اآلية األخرية« :إ ّن ال ّدين عند الله سبحانه
يبي لهم فيام أنزله من الكتاب عىل
واح ٌد ال اختالف فيه ومل يأمر عباده إال به ،ومل ّ
أنبيائه إال إيّاه ،ومل ينصب اآليات ال ّدالة ّإل له ،وهو اإلسالم الذي هو التّسليم للحق
الصادر عن
حق االعتقاد ّ
الذي هو ّ
وحق العمل .وبعبار ٍة أخرى هو التّسليم للبيان ّ
كم وكيفًا يف رشائع أنبيائه
مقام ال ّربوبيّة يف املعارف واألحكام ،وهو وإن اختلف ًّ
ورسله عىل ما يحكيه الله سبحانه يف كتابه ،غري أنّه ليس يف الحقيقة إلّ أم ًرا
الشائع بالكامل وال ّنقص دون التّضاد والتّنايف ،والتّفاضل بينها
واح ًدا وإنّ ا اختالف ّ
بال ّدرجات ،ويجمع الجميع أنّها تسلي ٌم وإطاع ٌة لله سبحانه فيام يريده من عباده
عىل لسان رسله ،فهذا هو الدين الذي أراده الله من عباده وبيّنه لهم ،والزمه
حق التّ ّبي ،ويقف عند الشّ بهات وقوف
تبي له من معارفه ّ
أن يأخذ اإلنسان مبا ّ
رص ٍف فيها من عند نفسه ،وأ ّما اختالف أهل الكتاب من اليهود
التّسليم من غري ت ّ
اإللهي عليهم ،وبيانه تعاىل ملا هو عنده دين،
وال ّنصارى يف ال ّدين مع نزول الكتاب
ّ
وهو اإلسالم له ،فلم يكن عن جهلٍ منهم بحقيقة األمر وكون الدين واح ًدا ،بل
كانوا عاملني بذلك ،وإنّ ا حملهم عىل ذلك بغيهم وظلمهم من غري عذرٍ .وذلك كف ٌر
حق األمر وحقيقته ،ال بالله ،فإنّهم يعرتفون به ،ومن
منهم بآيات الله املبيّنة لهم ّ
يكفر بآيات الله فإ ّن الله رسيع الحساب ،يحاسبه رسي ًعا يف دنياه وآخرته :أ ّما يف
الدنيا فبالخزي وسلب سعادة الحياة عنه ،وأ ّما يف اآلخرة فبأليم عذاب النار»[[[.
السابقني باإلسالم ووص ّية أقوامهم أن يكونوا
وبهذا املعنى كان وصف األنبياء ّ
مسلمني:

َ َ ْ ُ ُ َ َ َّ َّ َّ َ ْ َ َ َ ُ ُ ّ َ َ َ
َ َ َّ
ص ب َها إب ْ َراه ُ
ِيم بَنِيهِ ويعقوب يا ب ِن إِن الل اصط ٰ
ِين فل
ف لكم ادل
 وو َ ٰ ِ َِ ُ ُ َّ َّ َ ْ ُ ْ ُ ْ ُ َ
ون( ،سورة البقرة ،اآلية .)132
تموتن إِل وأنتم مسل ِم
َ ْ ُ ُْ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُْ َ َْ ْ ُ ْ َ َ
َ
َ
 أم كنتم شهداء إِذ حض يعقوب الموت إِذ قال لِ َنِيهِ َما ت ْع ُب ُدون م ِْن َب ْعدِي
َ ُ َ ْ ُ ُ َٰ َ َ َٰ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ
ْ َ َ
اق إ َل ٰ ًها َواح ًِدا َو َنْ ُن َلُ
قالوا نعبد إِلهك ِإَوله آبائِك إِبراهِيم ِإَوسماعِيل ِإَوسح ِ
ُ ْ ُ َ
مسل ِم
ون( ،سورة البقرة ،اآلية .)133
[[[ -موسوعة القرآن ،ليدن ،م.س .ن ج ،4ص  ،402العمود (أ).
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َّ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ٰ ْ َ َ ْ َ َ
ْ َ َ
 قُولُوا َآم َّنا بِاللِ وما أن ِزل إِلنا وما أن ِزل إِل إِبراهِيم ِإَوسماعِيل ِإَوسحاق
َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ ُ َ ٰ َ َ ٰ َ َ ُ َ َّ ُّ َ
ون م ِْن َر ّبه ْم َل ُن َف ّر ُق َب ْيَ
وت انلبِي
ويعقوب والسب ِ
ِِ
اط وما أ ِ
وت موس وعِيس وما أ ِ
ِ
َ َ ُْ ْ َ َْ ُ َُ ُ ْ ُ َ
أح ٍد مِنهم ونن ل مسل ِمون( ،سورة البقرة ،اآلية .)136
ََ َ
ْ ُ ْ َ َ
َْ
َ
َ َّ
َ ٰ ْ
اللِ ۖ قَ َال ْ َ
ِيس مِن ُه ُم الكف َر قال َم ْن أن َصارِي إِل
 فل َّما أ َح َّس عال َوارِ ُّيون
َ ْ ُ َ ْ َ ُ َّ َ َّ َّ َ ْ َ ْ َ َّ ُ ْ ُ َ
ون( ،سورة آل عمران ،اآلية .)52
نن أنصار اللِ آمنا بِاللِ واشهد بِأنا مسل ِم

إليه القرآن كحقيق ٍة كون ّي ٍة
وهذا املفهوم العام لإلسالم والتّسليم لله :ينظر
َ
َّ َ ْ ُ َ َ َُ
َ
َ
ْ
َ
ِين اللِ يبغون ول
املوجودات
كل
َوجوديّ ٍة تق ّر بها ّ
وتعرتف ،يقول َتعاىل :أفغي د ِ
َ ْ َْ
ْ ُْ َ ُ َ
َ ًْ ََ ًْ
أ ْسلَ َم َم ْن ف َّ
الس َم َ
ات والر ِض طوع وكرها ِإَولهِ يرجعون( ،سورة آل عمران،
او ِ
ِ
اآلية  .)83ولنا عودة إىل هذه القض ّية يف املبحث الثالث من هذا الفصل ملا نقارب
ال ّنظرية القرآن ّية يف التّع ّدديّة ال ّدين ّية.
املسيحي بني االنتقائ ّية واالنحياز تاريخ ًّيا :حصل
اإلسالمي
راب ًعا :االلتحام
ّ
ّ
اإلسالمي
التّفاعل األ ّول بني املسلمني ومرشيك مكّة ،ولكن املقالة ق ّدمت التّفاعل
ّ
املسيحي ،وخاضت فيه وأرجأت البحث يف التّفاعل مع املرشكني لنهاية املقطع ،بل
ّ
وجيت البحث يف هذا االلتحام مع املرشكني ملناقشة إشكال ّية اعتبار أهل الكتاب
ّ
من املرشكني ،ويف ذلك إشار ٌة ألهم ّية الجدل املسيحي اإلسالمي ،يف التّاريخ ،ويف
اإلسالمي
يل الذي ق ّدمته املقالة للحوار
نظرة الباحثتني .ولكن هذا الجهد التّحلي ّ
ّ
املسيحي ،مل يخرج من األطر الضّ ّيقة التي حبست الباحثتان نفسيهام فيه من
ّ
البداية ،فمع اال ّدعاء أنّهام تنظران للتفاعل ال ّديني من بابه االنرثبولوجي الواسع،
واملؤسسات ،والبيئة ،...لك ّننا نرى انتقائ ّي ًة واضح ًة يف اختيار
الذي يشمل األعالم
ّ
الوقائع واألشخاص ،وأيضً ا انحيازًا واض ًحا يف تفسري تلك الوقائع وتلك املدارات
للجدل والدفاع ،كام أطلقتا عليها .ورو ًما لالختصار نكتفي باإلشارة لبعض هذه
التح ّيزات واملقاربات التخمين ّية فاقدة ال ّدقّة:
ٍ
سجاالت د ّونها القرآن قد دارت
أ .ال تجد الباحثتان ب ًّدا من االعرتاف بأ ّن هناك
مع املسيحيني ،مع تأكيدها كالعادة أ ّن القرآن ال يق ّدم صور ًة واضح ًة عن مسيحيي
الجزيرة« :وبالتّايل ال حاجة العتبار اإلشارات املرجع ّية املخترصة إىل عقائد ال ّنصارى
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واليهود شهادات واضحة ودقيقة عىل عقائد أو أعامل معيّنة لهذه املجتمعات،
املؤشات القرآن ّية عىل الحجج اليهوديّة واملسيح ّية حول إبراهيم والسبت
رغم أ ّن ّ
قارص عىل فهم املسيح ّية
ميكن أن تكون عاكس ًة لهذا ال ّنزاع»[[[ ،فالقرآن دامئً ا ٌ
وطرح أصولها طر ًحا محاي ًدا ،بل هذه التّعمية ع ّمن يقصدهم من أتباع ال ّنرصانية
واليهوديّة هي غطا ٌء يسمح له أن يز ّور أو يب ّدل كيفام يشاء!!! جاء يف املقالة« :عدا
عن االفتقار إىل دليلٍ
خارجي عىل وجود ال ّنصارى اليهود يف البيئة القرآن ّية ،يجب
ٍّ
التّأ ّمل يف املقصد الجديل للقرآن عند قراءة اآليات التي تُشري إىل املو ّحدين اآلخرين؛
إذ افرتضت املواعظ القرآن ّية لل ّنبي وجود علم لدى الجمهور بالظاهرة التي تتح ّدث
عنها ،فسيكون لها حريّة املبالغة والتّحريف حتى إطالق األلقاب يف جهدها إلقناع
مستمعيها»[[[.
ولك ّن مقالة «املسيحيون واملسيح ّية» التي جاءت يف نفس املوسوعة لسيدين
غريفيت ( )Griffith H .Sidnyف ّندت هذا الطّرح« :وغال ًبا ما كان العلامء ،الغربيون
قدي واالعرتايض،
منهم بالخصوص ،يقومون بتفسري بعض أجزاء الخطاب القرآين ال ّن ّ
للعقائد املسيحيّة التّقليديّة بشكلٍ خاطئٍ  ،حيث يرى هؤالء أ ّن الخلل الكامن يف
ناتج عن سوء فهم بعض العقائد املسيح ّية ،أو بكونه،
موقف القرآن من املسيحيني ٌ
ٍ
بجامعات مغمور ٍة....إ ّن
الخاصة
أي الخطاب القرآين ،أرجع صدى بعض العقائد
ّ
اعتذاري حيال القرآن،
هذه التّفسريات كانت ناتج ًة يف الغالب عن نه ٍج انفعا ٍّيل أو
ٍّ
وهي ليست ناتج ًة عن ٍ
تاريخي دقيقٍ للبيئة التي ظهر فيها ال ّن ّص ،أو للذين
فحص
ٍّ
تو ّجه إليهم يف املقام األ ّول»[[[.
تعب الباحثتان عن نو ٍع
خفي ّ
ب .إطالق تسمية ال ّنصارى عىل املسيح :بشكلٍ ٍّ
التجمة
من االمتعاض إلرصار القرآن عىل استخدام اسم ال ّنصارى وعدم استعامل ّ
الحرفيّة للعبارة اليونانيّة Christian :أي مسيحيّة بالعربيّة ،وترجع أصل االشتقاق
[[[ -موسوعة القرآن ليدن ،م.س ،.ج ،4ص  ،407عمود (أ).
[[[ -م.ن.
[[[ -انظر :م.ن :مقالة املسيحيون واملسيحية ،ج ،1صص. 316-307
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يف عبارة ال ّنصارى إىل ال ّنسبة إىل مدينة ال ّنارصة يف الجليل ،التي نشأ فيها املسيح.
ّ
يستدل عليه ،مل ترش إليه
رأي آخر ألصل التّسمية حاول البعض أن
ومع وجود ٍ
املقالة ،وهو أن تكون أصل َ التّسمية :من عبارة أنصاري إىل الله يف قوله تعاىل:
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ُ ُ ْ َ َ َّ
ح َوار ّي َ
ِيس ابْ ُن َم ْر َي َم ل ِلْ َ
اللِ َك َما قَ َال ع َ
ني َمنْ
يا أيها الِين آمنوا كونوا أنصار
ِِ
َ
َ

ْ َ َ
ْ
َ َّ َ َ ْ َ َ ُّ َ
ار َّ َ َ َ ْ َ َ ٌ ْ َ
ون َنْ ُن أن ْ َص ُ
سائِيل
أن َصارِي إِل اللِ ۖ قال الوارِي
اللِ ۖ فآمنت طائِفة مِن ب ِن إ ِ
َ
َ
ََََ ْ
ع َع ُد ّوه ِْم فَأ ْ
ِين َ
ص َب ُ
حوا َظاهِر َ
ت َطائ َف ٌة ۖ فَأيَّ ْدنَا َّال َ
آم ُنوا َ َ ٰ
ين( ،سورة الصف،
وكفر
ِ
ِ
ِ

اآلية  .)14وقد ذكره صاحب املفردات كأحد وجهي التّسمية« :والنصارى قيل س ّموا
بذلك لقوله تعاىل «كونوا أنصار الله ».....وقيل س ّموا بذلك انتسابًا إىل قرية يُقال
لها نرصان ،فيقال نرصا ّين وجمعه نصارى»[[[.
ومع تضعيف الوجه القرآين للتسمية ،وتقريب ال ّنسبة املكان ّية؛ ألنّه يصعب
تربير التّسمية من أصلٍ
ديني آخر ،فال ب ّد أن تكون التّسمية ناشئ ًة
ٍّ
لغوي أو ٍّ
من بيئة القوم األصل ّية ،ولكن هذه التّسمية يف ال ّنهاية كانت معروف ًة وشائع ًة
يل ،وكان املسيحيون يف البيئة العرب ّية
بني العرب ،ونجدها ماثل ًة يف الشّ عر الجاه ّ
يطلقون عىل أنفسهم هذا االسم ،والقرآن خاطب العرب بلغتهم ومفرداتهم ،وإىل
يتمسكون بهذه التّسمية.
فرت ٍة تاريخ ّي ٍة قريب ٍة كان املسيحيون يف ّ
الشق ّ
دليل يُ ّ
ستدل به عىل
وبنا ًء عىل ذلك ال ب ّد أن يكون إطالق القرآن لهذا االسم ً
موضوع ّية القرآن الكريم واحرتامه لألديان ،فديدن القرآن أن يلتزم يف تسمية
األديان ما س ّمت به نفسها ،وهذا حال القرآن مع سائر األديان وامللل والنحل التي
ذكرها :كاليهوديّة ،واملجوس ّية ،والصابئة....
يتحسس البعض من هذه التّسمية ،فإن كان املسيح قد
ومن جه ٍة أخرى ،ملاذا ّ
حق أتباعه؟.
ارتىض لنفسه هذه التّسمية ،فلامذا ال نقبلها يف ّ
ففي األناجيل ،جاء اسم يسوع ال ّنارصي يف مثانية عرش موض ًعا :نكتفي بذكر بعضها:
 وهكذا كان يسوع النارصي ،انجيل متى ()26 :71[[[ -الراغب األصفهاين ،املفردات ،م .س ،ص .640
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 «فسألهم من تطلبون ؟ قالوا :يسوع النارصي» ،إنجيل يوحنا () 18 :7ص ُخ َويَق ُ
ُول« :يَا يَ ُسو ُع ابْ َن َدا ُو َد،
 فَل ََّم َس ِم َع أَنَّ ُه يَ ُسو ُع ال َّن ِ ِاص ُّي ،ابْتَ َدأَ يَ ْ ُ
ا ْر َح ْم ِني!» ،إنجيل مرقس ()10 :47
اص َّي ُم ْجتَاز ،إنجيل لوقا (.)18 :37
 فَأَ ْخ َ ُبو ُه أَ َّن يَ ُسو َع ال َّن ِ ِوتغيب عن الكثريين خصوص ّية ال ّنظرة القرآن ّية لألديان وموقفه منها :فالقرآن
يرى أ ّن املسألة الجوهريّة لتقويم األديان يف كينونتها ومآالتها :ليست مسأل ًة
واملضامني يقول تعاىل:
قرشيّ ًة تعود إىل األسامء واأللقاب ،بل األساس هي املبادئ
َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َّ َ َّ َ ْ َ َ ُ ً َ ْ َ َ َ ٰ ْ َ َ َ ُّ ُ ْ ُ ْ َ ُ
وقالوا لن يدخل النة إِل من كن هودا أو نصارى ۗ ت ِلك أمانِيهم ۗ قل هاتوا
َ
َ

َّ ُ ُ ْ
ْ
َُْ َ ُ
ََ ْ
َ ْ
ك ْم إ ْن ُكنْ ُت ْم َصادِق َ
ِني بَ َ ٰ
برهان
ل َم ْن أ ْسل َم َوج َه ُه ِلِ َوه َو مس ٌِن فل ُه أج ُرهُ عِن َد َر ّبِهِ
ِ
َّ َ َ ٰ َ َ ٰ َ ْ َ َ َ
َ َ َ ْ ٌ َ َْ ْ َ َ ُ ْ َ َْ ُ َ َ َ َ َْ ُ ُ َ
ْ
َ
ت
ت انلصارى ع ش ٍء وقال ِ
ت الهود ليس ِ
ول خوف علي ِهم ول هم يزنون وقال ِ
ْ َ ُ ُ َ َ ٰ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ ٰ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ َ
ار ٰ َ ْ
انلَّ َص َ
ت الهود ع ش ٍء وهم يتلون الكِتاب ۗ كذل ِك قال الِين ل يعلمون
ى لي َس ِ
ََْ ُ َ
َ َ ُ
ْ َ َ ْ ْ َ َّ ُ َ ْ ُ
ك ُم بَيْ َن ُه ْم يَ ْو َم الْق َي َ
امةِ ف
مِثل قول ِ ِهم ۚ فالل ي
ِيما كنوا فِيهِ يتل ِف
ون( ،سورة البقرة،
ِ

اآليات  .)113-111فالقرآن الكريم يرفض هذا املنطق الذي كان سائ ًدا بني األديان
يف نفي بعضها البعض وا ّدعاء انحصار ال ّنجاة والخالص يف الذّات دون اآلخرين.

ج .تط ّور املوقف القرآين من املسيحيّة واليهوديّة تحكمه املواقف السياسيّة :يف
[[[
ست ترشيع بعض التّرشيعات،
أكرث من موضعٍ أثارت املقالة هذه املسألة بل ف ّ
كتط ّور يف منحى العالقة مع األديان األخرى ،ومحاولة لتكريس التّباعد واالنفصال
عن أتباعها :كتغيري القبلة ،وتبديل مح ّددات الصوم...بل استفادت من بعض
ال ّدراسات االسترشاقيّة حول املنظومة الطقوسية لإلسالم ،وبالخصوص الطهارة
والوضوء كمح ّد ٍد من مح ّددات االت ّصال أو االنفصال مع اآلخر[[[.
يعب عن قصو ٍر يف فهم فلسفة التّرشيع يف اإلسالم ،فهذه التّرشيعات
وهذا ّ
الشيعة ،واملصالح
تحكمها منظوم ٌة متكامل ٌة من األسس التي تعود إىل مقاصد ّ
واملفاسد ،ورضورات الزمان واملكان ،كام راعى التّرشيع زمن ال ّرسالة منطق التّد ّرج
[[[ -انظر موسوعة القرآن ،م.س ، :،ج ،4ص  ،412العمود (ب).
[[[ -م.ن ،ج ،4ص  ،407العمود (أ) .
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يف تبليغ األحكام لقرب ال ّناس من الجاهليّة ،واحتياج االنتقال من منظوم ٍة قيميّ ٍة
خاصة إذا كانت املنظومة الجديدة
وقانون ّي ٍة إىل منظوم ٍة جديد ٍة إىل تد ّر ٍج ومرون ٍةّ ،
ٍ
جديد.
منظوم ًة قامئ ًة عىل رؤي ٍة كون ّي ٍة مغاير ٍة وتص ّو ٍر كو ٍّين
موقف يستند إىل ٍ
أسس ثابت ٍة ،فالقرآن
أ ّما أصل املوقف القرآين من األديان ،فهو ٌ
أحكام من حلّ ّية
وأسس عليها منظومة
ٍ
حافظ عىل رؤي ٍة مو ّحد ٍة من أهل الكتابّ ،
طعامهم ،وحلّيّة ال ّزواج منهم ،ودفع الجزية...،إلخ ،أ ّما املحاربون منهم وناكثو
الخاصة أيضً ا ...وهكذا فإ ّن التّرشيعات التي س ّنها اإلسالم
العهود فلهم أحكامهم
ّ
املك وتش ّددت
ليست انفعال ّي ًة ،وتنبع من نزع ٍة براغامت ّي ٍة ،تسامحت يف العرص ّ
يف العرص املدين ،وإنّ ا بعض األحكام مل يكن لها موضوع ّية يف املرحلة املك ّية أو يف
الفرتة املبكرة من العرص املدين.
يتجل االنحياز يف سياقات بعض الشّ واهد ،التي
د :توجيه الحوادث والوقائعّ :
املسيحي يف القرآن .ولكن،
اإلسالمي
جاء ذكرها يف املقالة كنامذج عىل التّفاعل
ّ
ّ
السديات لتلك الوقائع ،يف كثريٍ من األحيان تعاين من
ما يُالحظه القارئ ،أ ّن هذه ّ
خللني بارزين:
 إهامل أو تجاهل تفاصيل مه ّمة يف الواقعة من شأنها أن تخدم الفكرة والهدفمن البحث ،وإغراق القارئ يف هوامش جانبيّ ٍة.
املسيحي يف العالقة التّفاعليّة ،وإعطاؤه الحيّز األكرب.
 تغليب ال ّدورّ

ولنقف رسي ًعا عند شواهد هذين الخللني يف شكل ٍ
نقاط:

بي محمد،
* تعظيم ال ّدور الذي لعبه ال ّراهب بحريا يف اإلخبار بنب ّوة ال ّن ّ
وشهادته بتحقّق العالمات فيه ،وكذلك ال تغفل عن دور ورقة بن نوفل املزعوم يف
طأمنة خديجة وال ّرسول بأ ّن ما عاشه محمد يف غار حراء هو الناموس األكرب الذي
جاء ملوىس.
* ومن جه ٍة أخرى مل ّا تُح ّدثنا الباحثتان عن الحبشة وهجرة املسلمني
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األوائل إليها ،نراهام ال تحاوالن تفسري األثر الحاصل وراء هذا اللّقاء املسيحي
اإلسالمي ،وتغفالن عن كثريٍ من التّفاصيل امله ّمة ،كتقديس القرآن للسيدة
مريم وللمسيح ،وتأث ّر ال ّنجايش بهذا املوقف القرآين ،واألقوال
التّاريخية يف إسالم ال ّنجايش ،ودور جعفر الط ّيار يف الحوار مع ال ّنجايش...

* من الوقائع التي تنقلها املقالة :قض ّية املباهلة مع نصارى نجران ،فمع أ ّن
موضوع املباهلة ميثّل قضيّ ًة مركزيّ ًة يف الجدل اإلسالمي املسيحي حول طبيعة
وإغفال لسبب انسحاب وفد نجران عن املباهلة،
ً
املسيح ،نرى اختز ًال لألحداث
وإعراضً ا عن الحديث عن أشخاص وفد الرسول  ،والتي متثّل الواقعة فضيل ًة
خاصة بهؤالء (أصحاب الكساء) ،وباملقابل تغرق املقالة القارئ يف
ومنزل ًة إله ّي ًةّ ،
التّحقيق حول معتقد وفد نجران والخلفيّة النسطوريّة للوفد !!!!
الشك والتّثليث هو اإلميان
ه :املفارقة الكربى :ملا تكون الحنيفيّة فيها شائبة ّ
باملسيح :مل ّا يوازن القارئ املدقّق بني مناقشة املقالة لدالالت مصطلح حنيف ،كام
م ّر بنا (يف املبحث السابق) ،وربط هذا املصطلح املم ّحض قرآن ًّيا يف اإلخالص ونفي
الشك مبصطلح الهاجريّة ،وذلك استنا ًدا إىل مقارب ٍة فيلولوج ّي ٍة مع أصو ٍل لغويّ ٍة
ّ
رسيانيّ ٍة ،ويف أحسن األحوال تعتربه مفهو ًما الهوتيًّا غامضً ا ،ومن جهة أخرى نراها
ت ُرجع لفظ التّثليث لَ َقدْ كَ َف َر الَّ ِذي َن َقالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِ ُث �ث َ َلثَ ٍة( ،سورة املائدة،
اآلية  ،)73إىل أصو ٍل رسيان ّي ٍة؛ ليكون معناها :لقب املسيح !!!جاء يف املقالة« :وتركّز
ال ّر ّد عىل املسيحيني بشكلٍ
رئييس عىل مسألة الثّالوث أو املوضوعات املسيحان ّية
ٍّ
اآلية ( )73 :5وراجع  Griffithالرسيانيات من أجل الح ّجة القائلة إ ّن هذه ترجمة
عربية لكلمة رسيانية ،وهي وفقًا للسانيات الحديثة تفقد معناها األصيل ،أي أ ّن
الصفة ثليثايا لقب للمسيح»[[[.
ّ

إنّنا إزاء هذه املفارقة يف االستخالصات والنتائج التي تقود إليها هذه املعالجات
الفيلولوج ّية املزعومة ،ال منلك إالّ أن نرت ّحم عىل الحياد والتّج ّرد العلميني !!
[[[ -موسوعة القرآن ليدن ،م.س،.ج ،4ص  413العمود (أ).
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اليهودي :بني تكرار منظومة األوهام وهفوات املنهج:
اإلسالمي
خامسا -اللّقاء
ّ
ً
ّ

مل تختلف كث ًريا معالجة اللّقاء اإلسالمي اليهودي عن نظريه اإلسالمي املسيحي،
بلحاظ املشرتكات العديدة يف القرآن يف ال ّنظرة إىل ال ّديانتني (أهل الكتاب) ،ولك ّننا
سنقترص يف بيان الهنات املضمون ّية واملنهج ّية عىل ٍ
نقاط ثالث:
أ .اإلسالم ال يعرف اليهوديّة ج ّي ًدا! :تعترب الباحثتان أ ّن القرآن يف عرضه للعقائد
اليهوديّة ،هو ال يُبدي معرف ًة دقيق ًة بأصول اليهوديّة كام م ّر بنا مع املسيح ّية!:
«ورغم أ ّن أصول وشعائر الجامعات اليهوديّة يف بيئة محمد مل تكن موث ّقة جي ًدا،
فإن ال ّدليل القرآين ،وكذلك املصادر األخرى ،كالحديث والسرية ،ت ُشري إىل تواجد
املجتمعات اليهوديّة يف الجزيرة العربية يف القرن السابع»[[[ .وقد رددنا عىل
األساس املنهجي لهذا اإلشكال سابقًا (يف إنكار معرفة اإلسالم لعقائد أهل الكتاب
عمو ًما) .لكن نضيف هنا ما جاء يف مقالة اليهود واليهوديّة للمسترشق أوري روبني
وبي تاريخ العالقة ،وكشف
الذي ق ّدم قراء ًة واضح ًة لليهود واليهوديّة يف القرآنّ ،
حقيقة هذا اال ّدعاء املزعوم يف تقريب القرآن لعقائد اليهود واملوقف منهم؛ إذ عزاه
للتشكيك الذي حصل يف تاريخ القرآن ،وإرجاع تشكّل القرآن إىل مرحل ٍة متأ ّخر ٍة عىل
نزوله وتدوينه ،كام يعتقد املسلمون« ،لكن يف ضوء الشّ ّك الذي أثاره بعض العلامء
حديثًا ،والذين أشاروا إىل أ ّن القرآن ات ّخذ صيتغه ال ّنهائ ّية يف ٍ
وقت متأ ّخ ٍر ج ًدا عن
ربا ليس يف الجزيرة العرب ّية .انظرQ.S,Wansbrough :؛ وانظر
أيّام محمد ،وحتى ّ
أيضً ا :دراسة أكادمي ّية ما بعد تنويريّة للقرآن) ،مل يعد تاريخ العالقات املفرتضة بني
محمد واليهود واض ًحا»[[[.
كل
ب .البحث عن جذر يهودي لإلسالم :يف اللقاء اإلسالمي املسيحي ،جمعت ّ
القرائن التي تدعم الفرض ّية االسترشاق ّية برجوع أصول اإلسالم إىل ديانات أهل
قصة بحريا ال ّراهب ،وعىل ذلك نرى يف اللقاء
الكتاب ،وأكّدت بالخصوص عىل ّ
[[[ -موسوعة القرآن ليدن ،م.س ،ج ،4ص  ،405العمود (أ).
[[[ -انظر :مقالة اليهود واليهودية ألوري روبني ،ج 3من املوسوعة ،صص.34-21
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السياق تقول الباحثتان« :الشّ خصيّة
اإلسالمي اليهودي الدعوى تتكرر ،ويف هذا ّ
السواء هي ال ّراهب بحريا...توجد
األبرز يف ال ّروايات اإلسالم ّية املسيح ّية عىل ّ
روايات ألحد ال ّن ّساخ اليهود الذين كتبوا عن محمد ،الذي وفقًا لرأي ال ّراوي إ ّما
أنّه علّم محم ًدا العقيدة اليهوديّة أو أثبت نب ّوة محمد»[[[.
وهذه فرض ّيات بائس ٌة خلنا أ ّن التّط ّور املنهجي يف ال ّدراسات االسترشاق ّية قد
تجاوزها ،ولكن يبدو أ ّن وهم( :ماذا أخذ محمد من اليهود؟) للحرب اليهودي أبراهام
جيجر (1874-1810م) ال يزال مهيم ًنا حتى عىل هؤالء املسترشقني الحداثيني !!
ولنا عود للموضوع يف نقد الفرض ّيات (املبحث الرابع).
ج .تهميش وثيقة املدينة وتجاهلها :تعترب وثيقة املدينة ،أبرز واقعة يف تنظيم
والسياس ّية يف مجتمع املدينة ،وهي وثيق ٌة وضعها
العالقات مع األطراف ال ّدين ّية ّ
السنة األوىل للهجرة (الشهر الخامس أو الثامن) وتتألّف من الكثري من
ال ّرسول يف ّ
البنود فع ّدها البعض  47بن ًدا ،وبعضهم أرجعها إىل أكرث من خمسني بندا ،جاء يف
سرية ابن هشام« :وكتب الرسول  كتابًا بني املهاجرين واألنصار وادع فيه اليهود
وعاهدهم ،وأق ّرهم عىل دينهم وأموالهم ،ورشط لهم ،واشرتط عليهم :باسمه الله
الرحامن الرحيم ،هذا كتاب من محمد ال ّنبي  بني املؤمنني ،واملسلمني ،من
قريش ويرثب ،ومن تبعهم ،فلحق بهم وجاهد معهم ،إنهم أمة واحدة دون
يفصل بنود هذا العهد ،ومن البنود التي يجب الوقوف عندها
الناس .[[[»....ثم ّ
السنة
يف هذه ّ
تفس لنا ما حدث من إخرا ٍج ليهود بني ال ّنضري يف ّ
الصحيفة ،والتي ّ
الرابعة للهجرة وإجالء يهود بني قينقاع ،ثم مقاتلة يهود بني قريظة يف السنة
الخامسة للهجرة .ومن تلك البنود:
 «إنّه من تبعنا من يهود فله النرص واألسوة غري مظلومني وال متنارصين عليهم».«وإنكم مهام اختلفتم فيه من يشء فإ ّن مر ّده إىل الله عز وجل وإىل محمد.»[[[ -موسوعة القرآن ليدن ،م.س ،.ج  ،4ص  ،410العمود (ب)
[[[ -الحمريي ،عبد امللك (ابن هشام ) :السرية النبوية ،تح :مصطفى السقا ،ال ط ،بريوت ،دار حياء الرتاث العريب ،ال ت ،ج،2
ص.147
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 «وإن اليهود ينفقون مع املؤمنني ما داموا محاربني». «وإن يهود بني عوف أمة مع املؤمنني :لليهود دينهم وللمسلمني دينهمومواليهم وأنفسهم إال من ظلم وأثم فإنه ال يوتغ (يهلك) إال نفسه وأهل بيته».
 «وإ ّن عىل اليهود نفقتهم وعىل املسلمني نفقتهم ،وإن بينهم النرص عىل منحارب أهل هذه الصحيفة ،وإن بينهم النصح والنصيحة والرب دون االثم ،وإنه مل
يأثم امرؤ بحليفه وإن النرص للمظلوم».
 «وإن اليهود ينفقون مع املؤمنني ما داموا محاربني». «وإنّه ال تجار قريش وال من نرصها». «وإنه ما كان بني أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فسادهفإ ّن مر ّده إىل الله عز وجل وإىل محمد رسول الله وإن الله عىل أتقى ما يف هذه
الصحيفة وأب ّره»[[[.
ولك ّن اليهود نقضوا هذا العهد وخانوا مواثيقها فتآمروا مع املنافقني ،ومع
مرشيك قريش ،بل ّأسسوا تحالفًا لغزو املدينة ،والقضاء عىل اإلسالم ،فكانت العقوبة
تبي للمسلمني أ ّن مج ّرد إخرارج ال ّنضري
العادلة إخراجهم من املدينة ،ولكن بعد ما ّ
وقنيقاع مل يردعهام عن التآمر عىل املسلمني والتّحالف مع قريش يف غزوة األحزاب
للهجوم عىل املدينة يف السنة الخامسة للهجرة ،وبعد أن ثبت أ ّن بني قريظة
انض ّموا لألحزاب وشكّلوا تهدي ًدا للمسلمني ولظهر املدينة بعد أن ظ ّن املسلمون
أ ّن تلك الجبهة آمنة من جهتهم للعهد بينهم ،لذلك كانت عقوبة هؤالء أش ّد بعد
أن حكّم الرسول فيهم حليفهم من الخزرج سعد بن معاذ ،فكان جزاؤهم قتل
تنص تعاليم التّوراة ،وكام
رجالهم املحاربني وسبي نسائهم وغنيمة ممتلكاتهم ،كام ّ
السائدة أنذاك.
هي رشائع الحرب يف العالقات ال ّدول ّية ّ
كل هذه الخيانات من طرف اليهود ،ففي سورة
ولقد س ّجل القرآن الكريم ّ
[[[ -انظر :ابن هشام ،السرية الحلب ّية ،م.س ،ج ،2ص.142
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الحرش (اآليتان 11و )12ح ّدثنا القرآن الكريم عن طرد بني ال ّنضري ،ويف اآليات 58
و 59و 60من سورة األعراف يح ّدثنا عن بني قينقاع ،ويف سورة األحزاب ( 26و)27
يح ّدثنا عن قض ّية بني قريظة.
يايس اإلنسا ّين القديم،
لقد أغفلت املقالة ،أو تغافلت عن أه ّم وثيق ٍة يف الفكر ّ
الس ّ
سيايس ٍ
واحد ،وعن
تعب عن إميانٍ عميقٍ بالتّع ّدديّة ال ّدين ّية ضمن مجتمعٍ
التي ّ
ٍّ
التّسامح والتّعايش بني الطّوائف واملذاهب ،ولكن «علينا أن نؤكّد أ ّن فشل هذه
التّجربة بسبب اليهود ،مل يلغِ الفكرة املركزيّة التي أنشئت لهذه الصحيفة ،وهي
تكوين املجتمع السيايس املتن ّوع يف االنتامء ال ّديني ،وإقامة دولة لهذا املجتمع،
عىل أساس اإلسالم ،بل إ ّن هذا املبدأ التّرشيعي السيايس اإلسالمي ال يزال قامئًا،
أي جامعة برشية»[[[.
وميكن العمل به دامئًا يف ّ
كل عرص ويف نطاق ّ
سادسا :االلتحام مع املرشكني :قضيّتان نكتفي بهام يف مدار العالقة والتّفاعل
ً
تؤش إىل مكمنٍ من مكامن ال ّنهج املعتمد يف
بني املسلمني واملرشكنيّ ،
وكل واحد ٍة ّ
املقالة:
أ .القض ّية األوىل :يف إشار ٍة سابق ٍة ،تح ّدثت املقالة عن تأث ّر القرآن الكريم
بالتاث املسيحي واليهودي[[[ ،ما أطلقت عليه التّأثري التّوحيدي (mono theistic
ّ
 ،)influenceمع أ ّن ال ّدراسة املوضوعيّة لألصول االعتقاديّة يف ال ّديانات الثالث،
عب عنه القرآن الكريم والتوحيد
تقود إىل اإلقرار بأ ّن التّنزيه التّوحيدي الذي ّ
اللهوت ّية يف املسيح ّية (املسيح
الخالص الذي دعا إليه ال ميكن أن ترقى إليه الرؤية ّ
واللهوت اليهودي (اليهود شعب الله املختار) ،فالله يف املسيح ّية هو
ابن الله) ّ
رب
قومي ،ولك ّنه سبحانه يف عقيدة املسلمني ّ
أب اإلنسان ،والله يف اليهوديّة إل ٌه ٌّ
كل املوجودات نسبة
كل الخلق وإىل ّ
العاملني وإله ال ّناس أجمعني ،ونسبته إىل ّ
َ
َ
ْ
َ
ْ
كل شائبة ونقص ،لي َس ك ِمثلِهِ ش ْي ٌء( ،سورة الشورى،
واحدة ،وهو من ّزه عن ّ
[[[ -شمس الدين ،محمد مهدي :يف االجتامع السيايس اإلسالمي ،ط ،1بريوت ،املؤسسة الدولية للدراسات والنرش ،1992 ،ص.314
[[[ -موسوعة القرآن ،ليدن ،م.س .ج ،4ص  ،399العمود (ب).
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َ

َ

اآلية َ  ،)11و َما ق َد ُروا َّ َ
الل َح َّق ق ْدرِه ِ( ،سورة الزمر ،اآلية .)67

ويف ٍ
آيات عديد ٍة يؤكّد القرآن الكريم عىل أ ّن التّوحيد يف اإلسالم هو امتدا ٌد
للدعوة اإلبراهم ّية ،وأ ّن إبراهيم هو ممثّل الحنف ّية املخلصة ،وهو الذي
س ّمى املو ّحدين باملسلمني ،واآليات يف سورة البقرة من اآلية  124إىل اآلية 141
السمحاء ،وتشييد بيت الله الحرام،
تحدث ّنا عن التّأسيس اإلبراهيمي للحنفيّة ّ
بي محمد وال ّدعاء لله بأن يُرسل
ودعوة ال ّناس إىل ّ
الحج ،وأيضً ا التّبشري بال ّن ً ّ
ّ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
يف هذه األمة نب ًّياَ  :ر َّبنا َواب َعث فِي ِه ْم َر ُسول مِن ُه ْم َيتلو عليْ ِه ْم آيَات ِك َو ُي َعل ُِم ُه ُم
ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ُ َ ّ ْ َّ َ
ك َأن ْ َ
ت الْ َعز ُ
الك ُ
يز ْ َ
الكِتاب وال ِكمة ويزك ِي ِهم ۚ إِن
ِيم( ،سورة البقرة ،اآلية .)129
ِ
كل يشء يف هذا املقطع ال ّرائع ،فإبراهيم هو الذي أقام البيت بأمر
«فلقد قيل ّ
من الله ،وساعده ولده إسامعيل ،ج ّد العرب ،وهو املسلم األ ّول ذاك الذي أسلم
لله وجهه ،آمن به ،وبه وثق ،وسلّم أمره إىل مشيئة الله ...وتختم صالة الج ّدين
الحق ،وهذه إشار ٌة
املؤسسني بالتّم ّني عىل الله بأن يُرسل من ذ ّريّتهام نب ًّيا يعلّمه ّ
ّ
[[[
واضح ٌة ملحمد» .
وتتواىل اآليات لتؤكّد هذه الحقيقة :التجديد اإلبراهي للتوحيد اإللهي وإعادة
إقامة البيت الحرام وتجديد قواعده ،وانتساب ال ّدعوة املح ّمديّة إىل تلك ال ّرسالة
خاصة وأهل الكتاب
بي يحاجج اليهود ّ
وتلك األ ّمة العظيمة ،ومن هنا كان ال ّن ّ
عمو ًما يف أنّه أوىل من إبراهيم ،وأنّه أسبق من التّوراة واإلنجيل ،فكيف
يحاججون رسول الله فيه ،وهو الذي ينتمي إليه نس ًبا وعقيدةً!!! وهذا املقطع من
سورة آل عمران يعلن املوقف ويضع األمور يف نصابها:
َّ ْ َ ُ َ ْ ْ ُ َّ
ََْ ْ
َْ َ َ ُْ َ
َ ُ َ ُّ َ
نيل إِل م ِْن
اجون ِف إِبراه
اب ل ِم ت
يَا أهل الك َِت
ِيم َوما أن ِزل ِ
ال ِ
ِ
ت اتلوراة و ِ
ْ ٌ َ َ ُ َ ُّ َ
َ ْ ََ َ َ ْ ُ َ َ َ ُْ ْ َُٰ َ ِ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ
ون ف َ
ِيما
ِيما لك ْم بِهِ عِلم فل ِم تاج
بع ِده ِ ۚ أفل تعقِلون ها أنتم هؤلء حاججتم ف
َ
َ
َ
ْ ٌ َ َّ ُ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ
َ ُ
ون َما ك َن إب ْ َراه ُ
ِيم َي ُهودِيًّا َول نَ ْ َ
ليْ َس لك ْم بِهِ عِلم ۚ والل يعلم وأنتم ل تعلم
صان ًِّيا
ِ
[[[ -جعيط ،هشام ،مسرية محمد يف املدينة وانتصار اإلسالم ،الط،دار الطليعة للنرش ،بريوت ،ال.ت ،ص.76
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َ َٰ ْ َ َ َ ً
ِيفا ُم ْسل ًِما َو َما َك َن م َِن ال ْ ُم ْشك َ
ِيم ل َ َّل َ
اس بإب ْ َراه َ
ِني إ َّن أَ ْو َل انلَّ
ِ
ِين
كن كن حن
ول ِ
ِ
ِِ
ِ
َّ
ْ
َ
ْ
َ
ِين َ
آم ُنوا ۗ َو َّ ُ
ب َوال َ
َّات َب ُعوهُ َوهٰذا انلَّ ُّ
الل َو ِ ُّل ال ُمؤ ِمن َِني( آل عمران.)68-65 ،
ِ

الشك والوثنيّة عند
ولكن الغريب أن تحاول الباحثتان من تخفيف ح ّدة نزعة ّ
مرشيك قريش ،وتنقل عن  Hawtingيف كتابه ( ،)idia of idolatryأ ّن الجدل
[[[
معهم يكشف عن رصا ٍع مع موحدين !!!
وهذا االشتباه يف الواقع يعود إىل االختالط واالمتزاج الذي حصل يف عقيدة
وحيدي وبني عبادة األوثان« :جاء يف كتاب
املرشكني بني اإلرث اإلبراهيمي التّ
ّ
األصنام« :وكان الذي سلخ بهم (أهل مكة) ،إىل عبادة األوثان والحجارة أنّه كان ال
تعظيم للحرم وصباب ًة
يظعن من مكة ظاعن إال احتمل حجارة من حجارة الحرم،
ً
مبكة ،فحيثام حلّوا ،وضعوه ،وطافوا به كطوفهم بالكعبة ،تي ّم ًنا منهم بها وصباب ًة
بالحرم ،وح ًّبا له .وهم بعد يعظّمون الكعبة ومكة ،ويح ّجون ويعتمرون عىل إرث
إبراهيم وإسامعيل .ثم سلخ ذلك بهم إىل أن عبدوا ما استح ّبوا ،ونسوا ما
كانوا عليه ،واستبدلوا بدين إبراهيم وإسامعيل غريه فعبدوا األوثان ،وصاروا عىل ما
كانت عليه األمم من قبلهم ،وانتجثوا (استخرجوا) ما كان يعبد قوم نوح منها،
عىل إرث ما فيهم من ذكرها ،وفيهم عىل ذلك بقايا من عهد إبراهيم وإسامعيل،
يتنسكون بها :من تعظيم البيت ،والطواف به ،والحج والعمرة ،والوقوف عىل عرفة
ّ
[[[
واملزدلفة ،وإهداء البدن ،واإلهالل بالحج والعمرة ،مع إدخالهم ما ليس منه» .
ب .القض ّية الثّانية :ال ّنزعة املاديّة االقتصاديّة التي تتّخذها املقالة يف تحليل
ناشئ
أسباب ّ
الصدام بني املسلمني واملرشكني ،وأ ّن رفض املرشكني لرسالة اإلسالمٌ ،
الشك وموسم الحج وعىل مكتسباتهم االقتصاديّة ،ومن
من خشيتهم عىل مركز ّ
الصاع هذه من منطلق استقطاب الفقراء ،والعبيد،
جهته تح ّرك ال ّرسول يف معادلة ّ
والضّ عفاء ،الذين ه ّمشهم التّفاوت وطبق ّية النظام االجتامعي القبيل امليك.
[[[ -موسوعة القرآن ليدن ،م.س ،.ص  ،399العمود (أ).
[[[ -ابن السائب الكلبي ،هشام بن محمد :األصنام ،تح :أحمد زيك باشا ،ط ،3مرص ،دار الكتب املرصية ،1995 ،ص.6
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وال نريد أن نطيل ال ّنقاش يف مثل هذا التّحليل الذي يتامهى مع العديد من
الواقعي لجوهر ال ّرسالة املحمديّة
املسائل التي جاءت يف املقالة ،والتي تجانب التّفسري
ّ
(األخذ بعني االعتبار العامل الغيبي والتّاريخي واالجتامعي ،)...وتسقط يف تفسري ٍ
ات
وضعيّ ٍة تستغرق يف أغلب األحيان يف نظريّة العامل الواحد ،التي أثبت الفكر اإلسالمي
بطالنها وقصورها عن تفسري الظواهر االجتامعية والتاريخية« ،فقد جنح جمهو ٌر من
الكتّاب واملفكّرين إىل تفسري املجتمع والتّاريخ بعاملٍ ٍ
واحد ،من العوامل املؤث ّرة يف
السحري الذي يفتح مغاليق األرسار ،وميتلك املوقف
دنيا اإلنسان؛ إذ يعتربونه املفتاح ّ
ويفسون العوامل األخرى عىل أنّها مؤثّراتٌ ثانويّة ،تتبع
ال ّرئييس يف عمليّات التّاريخّ ،
[[[
العامل الرئييس يف وجودها وتط ّورها وتقلّبها واستمرارها .
املبحث الثالث :النظر ّية القرآن ّية يف التّعدّ د ّية الدّ ين ّية بني الوهم والحقيقة:

طويل ،يف بحث املفردات ،واملجتمعات ال ّدين ّية
بعد أن استغرقت الباحثتان ً
خصصت القسم األصغر من املقالة لإلجابة عن اإلشكال
وتفاعالتها يف القرآنّ ،
الرئييس للمقالة :هل للقرآن موقف من التّع ّدديّة ال ّدين ّية؟ وما هو؟
أخص املق ّدمات ،فمن الطّبيعي أن نصل يف نهاية
وملاّ كانت النتائج دامئًا تتبع ّ
مش الذي سلكته الباحثتان يف القسمني
املطاف إىل طريقٍ مسدو ٍد :ففي ضوء التّ ّ
كل ذلك ال ّركام من اإلشكاالت الف ّن ّية،
األ ّول والثاين من ال ّدراسة ،وبال ّنظر إىل ّ
واملنهج ّية ،واملضمون ّية ،التي رصدناها،كان من الطبيعي ّأل نبلغ نتيج ًة دقيق ًة
الت ّددات والتّناقضات التي تض ّمنها هذا املقطع:
وحاسم ًة .وهذا ّ
يتجل بوضو ٍح يف ّ
[[[
موقف قرآ ٌّين واح ٌد من األديان األخرى » ،ومرة
رصح الكاتبتان« :ال يوجد ٌ
فم ّرة ت ّ
[[[
رصح «ال يوجد حك ٌم قرآ ٌّين حيال التّع ّدديّة ال ّدين ّية»  .وم ّرة ثالثة تعترب
ثانية ت ّ
تعب عن ٍ
«رفض لرشع ّية
أ ّن بعض املوضوعات القرآن ّية املرتبطة باألديان األخرى ّ
التّع ّدديّة ال ّدين ّية ال ّناتجة عنها»[[[.
[[[ -انظر الصدر ،محمد باقر :اقتصادنا ،ط ،20بريوت ،دار التعارف للمطبوعات ،1987 ،ص.39
[[[ -موسوعة القرآن ليدن ،م.س ،.ج ،4ص  ،414العمود (أ).
[[[ -م .ن ،ص.ن .العمود (ب).
[[[ -موسوعة القرآن ليدن ،م.س ،.ج ،4ص ،.415.العمود(أ).
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ويبدو أ ّن الذي عقّد مه ّمة الباحثتني أكرث ،أ ّن جوهر إشكاليّة املقالة تنبع من
واللهوت املسيحي
رص ،تبلور حديثًا يف الفكر الغريبّ ،
دراس ٍة قرآن ّي ٍة
ملفهوم معا ٍ
ٍ
بالخصوص ،وهكذا دراسة تتطلّب الكثري من التّدقيق يف فهم سياقات ال ّن ّص،
وحقوله ال ّدالل ّية ،وتنقيح منهج واضح يف فهم اآليات القرآن ّية واستنطاقها ،وتفسري
ويفس بعضه بعضً ا)
بعضها يف ضوء البعض اآلخر( ،فالقرآن يص ّدق بعضه بعضً ا ّ
ٍ
إسقاطات بعيد ٍة عن روح ال ّن ّص ،أو
الستكشاف املوقف القرآ ّين ،حتى ال نتو ّرط يف
رؤية تجزيئ ّية تضّ يق ال ّرؤية القرآن ّية يف دائرة دالالت بعض آياته يف املوضوع دون
غريها ،أو نتو ّرط يف تو ّهم التّناقض والتّهافت بني ظواهر اآليات كام حصل للباحثتني
عىل ما يبدو.
قييمي القلق واملضطرب للنظريّة القرآنيّة يف التّع ّدديّة ال ّدينيّة،
وهذا املوقف التّ ّ
جاء محفوفًا بالكثري من االشتبهات واملصادرات كال ّنظرة االت ّهام ّية ملص ّنفي امللل
للمفسين وتكريسهم لرؤي ٍة بعيد ٍة عن القرآن ،موقف
والنحل ،وال ّنظرة االتّهام ّية
ّ
القرآن من العقاب األخروي لغري املسلمني ...
وت ّوج املسار أيضً ا بقراء ٍة خاطئ ٍة للموقف العميل الذي يو ّجه اإلسالم املسلمني له
املفسين املتأ ّخرين
يف التّعاطي مع األديان األخرى؛ حيث يبلغ الوهم مداه« :فإ ّن ّ
مييلون لتصنيف غري املسلمني ،كلّهم حتى أهل الكتاب ،يف هذه الخانة مام ش ّجع
عىل تفسري القرآن عىل أنّه ميكن أن يؤيّد موقفًا عدائ ّيا تجاه غري املسلمني ،وحتى
تجاه املسلمني الذين ال يعتربون مسلمني صالحني»[[[ .ومن هنا تكون املعالجة
التي نطرحها يف هذا املبحث قامئ ًة عىل ركنني:
الركن األ ّول :ملح ٌة عن الرؤية القرآنيّة حول التّع ّدديّة ال ّدينيّة.
الركن الثاين :ال ّر ّد عىل أهم املصادرات املعتمدة
الركن األ ّول :الرؤية القرآن ّية حول التّعدّ ديّة :مل ّا كان املقام ال يسمح بالطّرح
[[[ -موسوعة القرآن ،ليدن ،م.س .ج ،4ص  414العمود (ب).
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التّفصييل ،سنكتفي بعرض أصول ال ّرؤية القرآنيّة ومح ّددات ال ّنظرية القرآنيّة لألديان
والسلوك ّية يف التّعامل مع اآلخر.
والتّع ّدد ال ّديني ،وأسس منظومته األخالق ّية ّ

ٍ
بتوضيحات حول أطروحة التّع ّدديّة ال ّدين ّية ونبذ ٍة عن
وسنم ّهد لذلك كلّه
تاريخها ،حتى ال نقع فيام وقعت فيه املقالة من خللٍ
منهجي :فاستكشاف
ٍّ
ال ّنظريّة القرآن ّية يف مثل هذه املوضوعات ينطلق من إحاط ٍة بالقض ّية املعارصة
والفهم ال ّدقيق ألبعادها وأسئلتها التي يفرضها واقعها ،ثم القدوم عىل القرآن
كل تلك القضايا
الكريم لنعرض تلك التّساؤالت محاولني استنطاقه ومحاورته حول ّ
لكل املضامني القرآن ّية ،عسانا ندرك جوابه !
واإلشكاالت ،ونسعى لإلنصات يف حيا ٍد ّ
 .1التّعدّ ديّة :التعريف والجذور :التّع ّدديّة تعني التّن ّوع والتّ ّ
كث ،ولكلمة
التّع ّدديّة معانٍ كثري ٌة ومختلف ٌة ،تختلف باختالف متعلّقها :فهناك تع ّدديّة فلسف ّية،
تع ّدديّة سياسيّة ،تع ّدديّة ثقافيّة ،تع ّدديّة دينيّة ...ويف الجملة هو املذهب الذي
ٍ
كائنات
يتق ّبل التّن ّوع والكرثة .ويف الفلسفة تطلق التّع ّدديّة عىل القول بوجود
متع ّدد ٍة يتك ّون منها العامل ،متناقض ًة يف ذلك مع الواحديّة ( ،)nomismالتي تر ّد
كل الكائنات إىل جوه ٍر أو مبدأٍ ٍ
واحد ،وض ّد الثّنائ ّية التي ت ُرجع العامل إىل مبدأين.
يتجل يف التّكتّالت
السياس ّية :فهو مفهو ٌم ك ّرسته الليربال ّية ،وهو ّ
أ َّما التّع ّدديّة ّ
والتّشكيالت الحزبيّة املتن ّوعة يف االنتخابات يف مختلف مستوياتها الرئاسيّة أو
ٍ
كل
بهيئات متثّل ّ
الربملان ّية أو املحل ّية ،بحيث تتشكّل الحكومات واملجالس املحل ّية:
االت ّجاهات..
 .2التّعدّ د ّية الدّ ين ّية :باستقراء األديان ،نرى أ ّن االنحصاريّة يف الحقّان ّية والخالص
هي الفكرة الطّاغية عىل جميع املتديّنيني ،فاالعتقاد الشّ ائع بأ ّن الحقيقة والخالص
يف الدنيا واآلخرة يتحقّقان يف دينٍ ٍ
وربا استوحى
الصاط
واحد فقط ،هو ّ
املستقيمّ ،
ْ
َ
َّ ّ َ ْ َ َّ
ال ْسل ُم( ،سورة
البعض من القرآن هذا املعنى :كقوله تعاىل :إِن ادلِين عِند اللِ ِ
َ َ ْ ََْ َ َْ ْ َ
ََ
َ
ال ْسل ِم د ًِينا فل ْن ُي ْق َبل مِنْ ُه( ،سورة آل
آل عمران ،اآلية  ،)19ومن يبتغِ غي ِ
عمران ،اآلية  .)85ومن املسيح ّية :ما جاء عىل لسان يسوع يف إنجيل يوحنا :إذ
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والحق والحياة .ليس أح ٌد يأيت إىل األب إال يب»( ،إنجيل
يقول« :أنا هو الطريق
ّ
وخصوصا الكنيسة
اللهوت املسيحي والكنائس عمو ًما،
وظل ّ
يوحناّ .)14 :6 :
ً
الكاثوليك ّية ،تلتزم هذه ال ّرؤية «ال خالص خارج الكنيسة» إىل أن تجاوزت هذه
ال ّنظرة يف املجمع الفاتيكاين الثاين ،الذي انعقد (بني سنة  1962و  )1965حني
ٍ
ديانات أخرى ،وب ّرأت يف هذا
أعلنت الكنيسة أنّه ميكن تعلّم الحقائق األساسيّة من
املجمع اليهود من دم املسيح.
الرسمي من األديان األخرى ،ع ّمق وساند
الكنيس
وهذا التّط ّور يف املوقف
ّ
ّ
اللهوت الذين بادروا بطرح
جهود العديد من املفكّرين وفالسفة الدين ورجاالت ّ
تص ّور ٍ
يني ،ومصري املخالفني ،وطبيعة املوقف منهم.
ات جديد ٍة يف تفسري التّن ّوع ال ّد ّ
وكل منهم وضع لبن ًة يف بناء
اللهوت الغريبّ ،
وهكذا برز رمو ٌز ع َّدة من رجال ّ
عقيدة الهوت األديان ،مساوين بني املسيح ّية وبق ّية األديان ،نذكر منهم :إرنست
ترولتش ،وهو صاحب فكرة «أ ّن املسيح ّية ال متتلك فكرة الحقيقة املطلقة» (-1865
)1923؛ كارل بارت ( )1968-1886هو صاحب فكرة أ ّن الدين ميثل جه ًدا برشيًّا
كل دينٍ يحوي صو ًرا مش ّوه ًة وأصنا ًما بعيد ًة عن الله؛ كارل
ملعرفة الله ،ولذلك ّ
قيم أخالق ّي ٍة،
راهرن ( )1984-1904صاحب فكرة أ ّن األديان األخرى تحتوي عىل ٍ
وروح ّي ٍة ،وثقاف ّي ٍة ،فيمكن أن تكون طريقًا لخالص أتباعها؛ جاك ديبوي ،وهو
كل األديان،
يخص ّ
وفاعل يف ّ
ٌ
رض
كل األديان ،فهو ّ
صاحب فكرة أ ّن السيد املسيح حا ٌ
لكل
خاصته؛ وأشهر هؤالء جان هيك ( )2012_1934الذي يرى ّ
بل ّ
كل األديان ّ
السعادة ،ولكن مبا أ ّن هدف
دينٍ خصوص ّيته وطريقته املستقلّة يف الوصول إىل ّ
جميع األديان واح ٌد ،وجميعها تسعى للوصول إىل الحقيقة ،ومقصدها واحد ،لذلك
ٌ
فجميع األديان ميكن أن تكون عىل حق ،فاألديان هي ٌ
ومشارب إىل
ومسالك
طرق
ٌ
نبعٍ ٍ
واحد :ويق ّرب الفكرة من خالل مثال يف علم الفلك :األرض كانت عىل مدى
قرونٍ طويل ٍة هي املحور الذي يدور حولها العامل وفق ال ّنظريّة البطلوم ّية القدمية،
بينام الحقيقة خالف ذلك ،وذلك كان مج ّرد تص ّو ٍر إنسا ٍّين للقض ّية ،ومن ثم ظهر
أ ّن املحور يشء آخر ،واألرض جزء من منظوم ٍة تدور حول هذا املحور .ويف مجال
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الدين األمر كذلك ،كان املتديّنون وعىل مدى قرونٍ يتص ّورون أ ّن دينهم هو محور
السبل األخرى ال ب ّد أن تدور يف
السبيل الوحيد للوصول إليها ،وأ ّن ّ
الحقيقة ،وأنّه ّ
فلك دينهم ،ووجدنا اآلن أ ّن املحور هو أم ٌر آخر ،هو الحقيقة ذاتها (الله) ،التي
تسعى جميع األديان واملذاهب للوصول إليها.
كام استفاد جون هيك يف مقاربته للتع ّدديّة ال ّدين ّية من نسب ّية الفيلسوف كانت
والشء لذاتنا ،وبناء عليه فالحقيقة
الشء يف ذاته ّ
( )1804-1724التي متيّز بني ّ
كل فر ٍد وجامع ٍة بشكلٍ يختلف عن اآلخرين.
ال ّدين ّية واحدةٌ ،لك ّنها تتمظهر لدى ّ
الساحة الفكريّة
الساحات العامل ّية ،وتب ّناها يف ّ
وتفاعلت هذه األطروحة يف ّ
كل ٍ
طرف
اإلسالم ّية مناصورن وعاداها مخالفون ،ودارت سجاالتٌ بني هؤالء ،سعى ّ
فيها إىل أن ينترص لرأيه ،وقُ ّدمت قراءاتٌ قرآن ّي ٌة تدعم هذه ال ّنظريّة ،من ذلك
جامل الب ّنا يف مرص ،وعبد الكريم رسوش يف إيران (نظريّة الرصاطات املستقيمة)،
ٍ
احتجاجات قرآن ّي ًة
والدكتور حسني نرص ،باملقابل أدىل املعارضون بدلوهم وق ّدموا
الساحة اإليرانية،
السبحاين ،والشيخ جوادي آميل ،يف ّ
إلبطال هذه ال ّنظريّة كالشّ يخ ّ
واملدرسة اإلسالم ّية التقليديّة يف مرص...
ونحن يف هذه ال ّدراسة ال ّنقديّة ،لسنا بصدد استكشاف ال ّنظريّة وعرضها عرضً ا
كامل ،وإنّ ا أردنا أن نلفت األنظار إىل خصوصيّات ال ّرؤية القرآنيّة ومنهجيّتها
ً
املغايرة .ولذلك سنكتفي ببيان بعض ال ّنقاط:
الفكري العام :القاعدة الفكريّة األساس ّية (األصول الكون ّية)
األوىل :اإلطار
ّ
الثّانية :األسس العقائديّة للتع ّدديّة يف القرآن
الثالثة :الضّ وابط التّرشيع ّية واألخالق ّية
ال ّنقطة األوىل :اإلطار العام للموقف من األديان يف القرآن :فالقرآن ال يتعامل
ٍ
وانفعاالت
مع مثل هذه القضايا الكربى يف التّاريخ ،كاملوقف من األديان بخفّة
السياس ّية ،كام أشارت املقالة .للقرآن رؤيته الوجوديّة ومفهومه
تتغي وفق الظّروف ّ
ّ
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الفلسفي للكون والحياة واإلنسان والتّاريخ ،وهو يق ّدم موقفه من التّن ّوع ال ّديني
يف سياق هذه ال ّرؤية الكون ّية وعىل أساس فلسفته للتاريخ والحضارة.
نفس
 األصل اإلنساين املشرتك الواحد :فآيات كثري ٌة أكّدت أ ّن البرش أصلهم ٌأب وأ ٍّم واحد ٍة ،وهم أخوة يف الخلق واإلنسان ّية ،وينتمون إىل
واحدةٌ ،ينحدون من ٍ
إل ٍه ٍ
واحدُ  :ه َو الَّ ِذي أَنْشَ أَك ُْم ِم ْن نَف ٍْس َوا ِحدَ ٍة( ،سورة األنعام ،اآلية .)98
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ارفوا
يا أيها انلاس إِنا خلقناكم مِن ذك ٍر وأنث وجعلناكم شعوبا وقبائِل لِ ع
َّ َ ْ َ َ ُ ْ ْ َ َّ َ ْ َ ُ
ْ
ۚ إِن أكرمكم عِند اللِ أتقاكم( ،سورة الحجرات ،اآلية .)13
ُ َّ
َْ
َ َ ُّ َ َّ ُ َّ ُ
َ َ ْ
َ ََ ُ
اس اتقوا َر َّبك ُم الِي خلقك ْم م ِْن نف ٍس َواح َِد ٍة َوخل َق مِن َها َز ْو َج َها
يا أيها انل
َ َ َّ ْ ُ َ َ ً َ ً َ َ ً َ َّ ُ َّ َ َّ
َ ْ َ ْ َ َ َّ َّ َ َ َ
ََ َُ َ
وبث مِنهما رِجال كثِريا ون ِساء ۚ واتقوا الل الِي تساءلون بِهِ والرحام ۚ إِن الل كن
َ َْ ُ
ك ْم َرق ًِيبا( ،سورة النساء ،اآلية .)1
علي

ومن ذلك اآليات (سورة األعراف ،اآلية ( ،)189سورة الزمر ،اآلية ..)6

َّ
إِن

وعب القرآن عن هذا األصل املشرتك ٍ
بآيات تح ّدثت عن األ ّمة الواحدة:
ّ
َ ٰ ُ َّ ُ ُ ْ ُ َّ ً َ َ ً َ َ َ َ ُّ ُ ْ َ ْ
ُ
ُ
ون( سورة األنبياء ،اآلية  ،)92و «األمة
ه ِذه ِ أمتكم أمة واحِدة وأنا ربكم فاعبد ِ
جامعة يجمعها مقص ٌد واح ٌد ،والخطاب يف اآلية عىل ما يشهد به سياق اآليات
خطاب عا ٌّم يشمل جميع األفراد املكلّفني من اإلنسان ،واملراد باأل ّمة ال ّنوع اإلنساين
ٌ
[[[
الذي هو نو ٌع واح ٌد ،وتأنيث اإلشارة يف قوله «هذه أمتكم» لتأنيث الخرب» .

َ ْ
البرشي والتّع ّدديّة يف اللّون واللّسانَ  :وم ِْن آيَاتِهِ خل ُق
أ .قانون َالتّن ّوع
ّ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
َ ُ ْ َ َ ُ ْ َّ
َ ْ ْ َ ْ
َ َ
َّ
الس َم َ
ات ل ِل َعال ِ ِم َني،
او ِ
ات والر ِض واختِلف ألسِنتِكم وألوان ِكم ۚ إِن ِف ذٰل ِك لي ٍ

(سورة الروم ،اآلية .)22

اإللهي ،كخلق
وهذه س ّنة من سنن الخلق واإليجاد ،وآية من آيات اإلبداع
ّ
السموات واألرض واختالف الليل والنهار ،انظر( :سورة آل عمران ،اآلية ،)190
ّ
(سورة يونس ،اآلية ( ،)6سورة الجاثية ،اآلية .)5
[[[ -نظر :الطباطبايئ ،تفسري امليزان ،م.س.
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َ َ َّ ُ ُ ً
اس أ َّمة
ب .وحدة املجتمع ال ّديني اإلنساين األ ّول وحتم ّية االختالف :كن انل
َ ًَ َََ َ
َْ ّ َ ْ ُ
الل انلَّب ّي َ
ين َو َأن ْ َز َل َم َع ُه ُم الْك َِت َ
ث َّ ُ
ين َو ُمنْذِر َ
ني ُمبَ ّ ِش َ
واحِدة فبع
حك َم
اب بِال ِق ِل
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َّ
َّ
َ
َ
َ ُ ُ ْ َْ َ َ َْ
ْ َ
َ ْ ُ
َب ْ َ
ي انلَّ ِ
اءت ُه ُم
ِيما اخ َتلفوا فِيهِ ۚ َو َما اخ َتلف فِيهِ إِل الِين أوتوه مِن بع ِد ما ج
اس ف
َ
ََّْ ُ ْ
َّ ُ َّ َ َ ُ َ ْ
ال ّق بإذْنِهِ ۗ َو َّ ُ
اخ َتلَ ُفوا فِيهِ م َِن ْ َ
ات َبغ ًيا بَيْ َن ُه ْم ۖ ف َه َدى الل الِين آمنوا ل ِما
اليِن
الل
ِ ِِ
َ
ص ُ ْ َ
َي ْهدِي َم ْن ي َ َش ُ
يم( ،سورة البقرة ،اآلية .)213
اء إ ِ ٰل ِ َ ٍ
اط مستقِ ٍ

وهذه اآلية مركزيّة يف توضيح فلسفة الوحدة ال ّدين ّية األصل ّية للمجتمع اإلنساين،
أ ّمة واحدة :عىل دين التّوحيد كام جاء يف ال ّروايات ،وإ ّن االختالفات ليس منها فكاك،
ٍ
فهي حتم ّي ٌة تفرضها طبيعة اإلنسان ككائنٍ عاقلٍ
اجتامعي
ومريد ومختارٍ ،وكائنٍ
ٍّ
الصدام الذي
تفرض عليه الحياة االجتامعيّة تضارب املصالح ،مام يتطلّب تنظيم ّ
وعبت آيات ع ّدة عن سنن ّية االختالف ال ّديني،
يقود إليه هذا التّناقض ورشعنتهّ .
والحكمة منه:

َ َ َ َ َّ ُ َّ ُ َّ ً َ َ ً َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ٌ َ َ َ ْ ْ َ ّ َ
ك لَ ُق ِ َ
ض
وما كن انلاس إِل أمة واحِدة فاختلفوا ۚ ولول ك ِمة سبقت مِن رب ِ
ََْ ُ َ
بَيْ َن ُه ْم ف َ
ِيما فِيهِ يتل ِف
ون( ،سورة يونس ،اآلية .)19

َ َ ْ َ َ َ ُّ َ َ َ َ َ َّ َ ُ َّ ً َ َ ً َ َ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ َّ
َ
ني إِل َم ْن َرح َِم َر ُّبك ۚ
ولو شاء ربك لعل انلاس أمة واحِدة ۖ ول يزالون متلِفِ
َ
َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َّ ْ َ َ ُ َ ّ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َّ َ َ ْ
ْ
َ
ال َّنةِ َوانلَّ ِ
اس أجعِ َني( ،سورة
ول ِذٰل ِك خلقهم ۗ وتمت ك ِمة ربِك لملن جهنم مِن ِ

هود ،اآليتان  118و.)119

َ َ ْ َ َ َّ ُ َ َ َ َ ُ
ك ْم أُ َّم ًة َواح َِدةً َو َل ٰ ِ ُ
اء َو َي ْهدِي َم ْن ي َ َش ُ
ض ُّل َم ْن ي َ َش ُ
اء ۚ
ولو شاء الل لعل
ك ْن ي ِ
ُ
َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َّ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ َ
ولتسألن عما كنتم تعمل
ون( ،سورة النحل ،اآلية .)93

ُ
َ
َّ
اء ف َر ْ َ
اء َّ ُ
َ ول َ ْو َش َ
ل َعلَ ُه ْم أ َّم ًة َواح َِدةً َو َل ٰ ِ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ُ
الل َ َ
حتِهِ ۚ َوالظال ُِمون
كن يدخِل من يش ِ
َ
َ
َما ل ُه ْم م ِْن َو ِ ٍّل َول نَ ِصريٍ( ،سورة الشورى ،اآلية .)8

وإحدى مشكالت املقالة أنّها أغفلت هذه البنية التّحت ّية ألطروحة التّع ّدديّة
ال ّدين ّية يف القرآن الكريم.
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ال ّنقطة الثّانية :األصول العقائديّة لتعدّ د األديان:
بش بها القرآن :اإلميان بال ّرسل
 اإلميان بالرسل :من أركان العقيدة اإلسالميّة التي ّنصت اآليات عىل أ ّن دين الله واح ٌد ،وأنّه اإلسالم:
واألنبياء وعدم التّ
فريق بينهم ،كام ّ
َّ ّ َ ْ َ َّ ْ ْ َ
ُ
السلم( ،سورة آل عمران ،اآلية  ،)19وأ ّن رساالت األنيبياء
إِن ادلِين عِند اللِ ِ
والقبل ّية ،هي
جمي ًعا مهام اختلفت تسمياتهم التّاريخ ّية َوانتامءاتهم االجتامع ّية
َ
َ
َ
ُ َ
َّ
اإلسالم الذي يتناغم مع تسليم الكون كلّه :أ َف َغ ْ َ
ِين اللِ َيبْغون َو ُل أ ْسل َم َم ْن ِف
د
ي
ِ
َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ً َ َ ْ ً َ ْ ُ ْ َ ُ َ
ون( ،سورة آل عمران ،اآلية .)83
ات والر ِض طوع وكرها ِإَولهِ يرجع
السماو ِ
وقد م ّر بنا استعراض اآليات املرتبطة بهذا األصل ،عند مناقشة املقالة يف تعريف
اإلسالم والتمييز بني اإلسالم العام والخاص .ولك ّننا نورد هنا فقط اآليات ال ّناهية عن
التّفريق بني ال ّرسل:

ُ
َ َ َّ ُ ُ َ ُ ْ َ َ ْ ْ َ ّ َ ْ ُ ْ ُ َ ُ ٌّ
َ َ
َّ
ك َ
آمن الرسول بِما أن ِزل إِلهِ مِن ربِهِ والمؤمِنون ۚ
آم َن بِاللِ َو َملئِكتِهِ َوك ُتبِهِ
َ
َ ُُ َ َُ ُ ََْ َ
َ
َ ُ
ُ
َ
ْ َ َ
ي أ َح ٍد م ِْن ُر ُسلِهِ ۚ َوقالوا َس ِم ْع َنا َوأ َط ْع َنا ۖ غف َرانك َر َّب َنا ِإَولْك
ورسلِهِ ل نف ّ ِرق ب
ْ
ال َم ِص ُري( ،سورة البقرة ،اآلية .)285
َّ َ ُ ُ َ َ ْ ُ َ ُ َ ْ َ َ
َ ْ
ْ ُ َ َ
ِين َ
َ و َّال َ
ي أ َح ٍد مِن ُه ْم أولٰئِك َس ْوف يُؤتِي ِه ْم
آم ُنوا بِاللِ ورسلِهِ ولم يف ّ ِرقوا ب
ور ُه ْم ۗ َو َك َن َّ ُ
ورا َرح ً
الل َغ ُف ً
أُ ُج َ
ِيما( ،سورة النساء ،اآلية .)152
ُ ُ َ
َّ َّ َ َ ْ ُ ُ َ َّ َ ُ ُ َ ُ ُ َ َ ْ ُ َ ّ ُ َ ْ َ َّ
ي اللِ َو ُر ُسلِهِ َو َيقولون
إِن الِين يكفرون بِاللِ ورسلِهِ وي ِريدون أن يف ِرقوا ب
ُ
ً
َ
َ
َ ُْ
َُ ُ َ
ُْ
َ
َ ُ
ون أَ ْن َي َّتخ ُذوا َب ْ َ
ي ذٰل ِك َسبِيل أولٰئِك ه ُم
نؤم ُِن ب ِ َب ْع ٍض َونكف ُر ب ِ َب ْع ٍض وي ِريد
ِ
َ ًّ َ ْ َ ْ َ
َْ
َ َ
ين َعذابًا ُم ِه ًينا( ،سورة النساء ،اآليتان  150و.)151
الكف ُِرون َحقا ۚ َوأع َت ْدنا ل ِلكف ِِر

 عامليّة اإلسالم عموديّة وأفقيّة :اآليات التي أكّدت عىل كونيّة اإلسالم وعامليّته:فكل األنياء دعوا إىل التّسليم لله واإلقرار
السابقة يف اإلسالم ّ
تعني مت ّحض ال ّنب ّوات ّ
له بالوحدان ّية والعبوديّةّ ،
ويدل أيضً ا عىل عموم ّية رسالة اإلسالم أنّه ال ّدين اإللهي
بي محمد  وريث ال ّنب ّوات وخاتم األنبياء ،وأ ّن القرآن
األخري ّ
لكل البرش ،وأ ّن ال ّن ّ
السابقة:
عاملي مهيم ٌن عىل ال ّرساالت ّ
ٌ
كتاب ٌّ
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َ

ْ

ّ

ُ

َ

َّ ْ ُ
قُل يَا أ ُّي َها انلَّ ُ
ك ْم َج ً
ِيعا( ،سورة األعراف ،اآلية .)158
اس إ ِ ِن َر ُسول اللِ إِل
َ

َّ َ َّ ً

ْ

َ

َ

َ

َ

َ

َ ً َ َ ً َ ٰ َّ ْ
َ ْ ُ َ
َ و َما أ ْر َسل َن َ
ك َ
ث انلَّ ِ
اك إِل كفة ل َِّلن ِ
كن أ
اس ل يعلم
ون،
اس بشِ ريا ونذِيرا ول ِ
(سورة سبأ ،اآلية .)28
َ

َّ

ْ

ً ْ َ

اك إل َر ْ َ
ََ َْ َ َ
حة ل ِل َعال ِم َني( ،سورة األنبياء ،اآلية .)107
وما أرسلن ِ

وكذلك اآليات (سورة النساء ،اآلية ( ،)79سورة الحج ،اآلية ...،)49
أ ّما اآليات ال ّدالّة عىل عامل ّية القرآن الكريم فمنها:

َ
َ
ُّ ُ
ْ
َ ٌ َْ ْ َ َ
َ
ْ َ
ات إِل انلُّورِ بِإِذ ِن َر ّب ِ ِه ْم إ ِ ٰل
الر ۚ كِت
اب أن َزلَاهُ إِلْك لِ ُخ ِرج انلَّاس م َِن الظل َم ِ
َْ
ص ِ َْ
ِ َ
يز ال ِمي ِد( ،سورة إبراهيم ،اآلية .)1
اط الع ِز ِ
ْ
َ َ
ٌ
هٰذا َب َيان ل َِّلن ِ
اس َو ُه ًدى َو َم ْوع َِظ ٌة ل ِل ُم َّت ِق َني( ،سورة آل عمران ،اآلية .)138
َّ ْ ْ َ
إ ِ ْن ُه َو إِل ذِك ٌر ل ِل َعال ِم َني( ،سورة ص ،اآلية  )87وآيات أخرى...

الشائع :االلتقاء عرب التاريخ بني األمم حول دين ٍ
واحد ،ال
 وحدة ال ّدين وتن ّوع ّنص عليه القرآن يف ٍ
آيات عديد ٍة:
يلغي تع ّدد املناهج ّ
والشائع ،وهذا ما ّ
ْ

ُّ

ً

َ َ َ ْ ُ
ش َعة َومِنْ َه ً
ك ْم ِ ْ
اجا( ،سورة املائدة ،اآلية .)48
ِك جعلنا مِن
ل ٍ
ُّ ُ

ْ

ً

ِك أ َّم ٍة َج َعل َنا َمنْ َسك( ،سورة الحج ،اآلية .)67
ل ِ
ُّ

ّ

َ

ْ

استَب ُقوا َ
ْ
ال ْ َ
ٌَْ َُ َُ َ
َ
ات( ،سورة البقرة ،اآلية .)148
ي ِ
ِك وِجهة هو مو ِلها ۖ ف ِ
ول ٍ

السابقة عىل سبيل نجاة :يف ضوء هذا املعتقد ال ّراسخ
 األمم الغابرة أتباع ال ّديانات ّالسابقة يف عرصها حقّان ّية وأتباعها عىل سبيل نجاة،
ملفهوم اإلسالم :تكون ال ّديانات ّ
وقد دلّت عىل ذلك آياتٌ عديدةٌ ،منها اآليات التي م ّرت سابقًا يف بحث املفردات،
(سورة البقرة ،اآلية  )63و (سورة املائدة ،اآلية  )61و (سورة الحج ،اآلية .)17
السياق يرفض القرآن الكريم منطق انحصاريّة الهداية التي ي ّدعيها
ويف هذا ّ
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بعض أتباع ال ّديانات ،كام يرفض منطق انحصاريّة ال ّنجاة والخالص ،ويؤكّد أ ّن الله
وحده سبحانه هو الذي يفصل بني ال ّناس يوم القيامة:

َّ َ َ ٰ َ َ ٰ َ ْ َ َ
َْ ُ ُ
ار ٰ َ ْ
 َ وقَالَ ْ ُ َ ْت انلَّ َص َ
ود َ َ ٰ
ع
ت اله
ت انلصارى ع
ى لي َس ِ
ش ٍء َوقال ِ
ت الَ ُهود لي َس ِ
ِ
َ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ ٰ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ْ ْ َ َّ ُ َ ْ ُ
كمُ
ش ٍء وهم يتلون الكِتاب ۗ كذل ِك قال الِين ل يعلمون مِثل قول ِ ِهم ۚ فالل ي
ََْ ُ َ
َ َ ُ
بَيْ َن ُه ْم يَ ْو َم الْق َي َ
امةِ ف
ِيما كنوا فِيهِ يتل ِف
ون( ،سورة البقرة ،اآلية .)113
ِ
َ
َ
ُْ َ ُ
َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َّ َ َّ َ ْ َ َ ُ ً ْ َ َ َ ٰ ْ َ
ى ۗ ت ِلك أ َمان ُِّي ُه ْم ۗ قل هاتوا
وقالوا لن يدخل النة إِل من كن هودا أو نصار
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
َّ ُ
َُْ َ ُ
ْ
َ َ ْ
ك ْم إ ْن ُكنْ ُت ْم َصادِق َ
ِني بَ َ ٰ
برهان
ل َم ْن أ ْسل َم َوج َه ُه ِلِ َوه َو مس ٌِن فل ُه أج ُرهُ عِن َد َر ّبِهِ
ِ
َ
َ
ٌ
َ
ََ َ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ َُْ َ
ول خوف علي ِهم ول هم يزن
ون( ،سورة البقرة ،اآليتان  111و.)112
ُ ْ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َّ ُ ْ َ ُ ْ َ َّ َ َ ً ْ ُ
اس َف َت َم َّن ُوا ال ْ َم ْو َ
ون انلَّ ِ
ت
قل إِن كنت لكم ادلار الخِرة عِند اللِ خال ِصة مِن د ِ
ُ
إ ِ ْن كنْ ُت ْم َصادِق َِني( ،سورة البقرة ،اآلية )94

السلوك ّية األخالق ّية وال ّترشيعات القانون ّية:
النقطة الثالثة :الضّ وابط ّ
وانطالقًا من القاعدة الفكريّة املركزيّة للتع ّدديّة وأصولها االعتقاديّة ،تتف ّرع
السلوك ّية األخالق ّية والتّرشيعات العمل ّية الفرديّة واملجتمع ّية
مجموع ٌة من الضّ وابط ّ
التي نادى بها القرآن ،ومن أه ّمها:
 -حريّة العقيدة ،كقوله تعاىل:

َ ْ َ َ َّ َ ُّ ْ ُ َ ْ َ ّ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َّ ُ
ْ
َّ
َ ل إ ْك َراهَ ف ّ
ي
ب
ت
د
ق
ۖ
ِين
ادل
ال
ِن
م
د
ش
الر
وت َو ُيؤم ِْن بِاللِ
الطاغ ِ
ِ
ِ
غ ۚ فمن يكفر ب ِ
ِ
ِ
َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ َٰ
فق ِد استمسك بِالعروة ِ الوثق( ،سورة البقرة ،اآلية .)256
ُ ُّ ُ ْ َ ً َ َ َ ْ َ ُ ْ
َ َ ْ َ َ َ ُّ َ
كرهُ انلَّ َ
ك َل َم َن َم ْن ف ْالَ ْ
اس َح َّ ٰ
ِ
ت
ت
ت
ن
أ
ف
أ
ۚ
ا
ِيع
ج
م
ه
ك
ض
ر
ولو شاء رب
ِ
ِ
َ ُ
كونُوا ُم ْؤ ِمن َِني( ،سورة يونس ،اآلية .)99
ي
َ ُ ْ َ ُّ ْ َ ّ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ ُ
وق ِل الق مِن ربِكم ۖ فمن شاء فليؤمِن ومن ش
اء فل َيكف ْر( ،سورة الكهف ،اآلية .)29

 الدعوة إىل الحوار :يف مخطابة اآلخر يدعو القرآن العتامد اسرتاتيج ّية الحوار600

ّ
ّ
التعد ّ
الديني�ة والقرآن الكريم
دية

والجدال بالتي هي أحسن:

َ َ َ ْ َ ٰ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َّ َ ْ ُ َ َّ َّ َ َ َ
ُْ َ ََْ ْ
َ
اب تعالوا إِل ك ِم ٍة سوا ٍء بيننا وبينكم أل نعبد إِل الل ول
قل يا أهل الكِت ِ
َّ َ ْ َ َ َّ ْ َ ُ ُ ْ
َ ْ ً َ َ َ َّ َ َ ْ ُ َ َ ْ ً َ ْ َ ً ْ ُ
نُ ْ َ
ُ
َ
ون اللِ ۚ فإِن تولوا فقولوا اشهدوا
شك بِهِ شيئا ول يت ِ
خذ بعضنا بعضا أربابا مِن د ِ
ِ
َ َّ ُ ْ ُ َ
بِأنا مسل ِمون( ،سورة آل عمران ،اآلية .)64
َّ َّ
َ َ ْ
َ و َل ُتَادِلُوا أَ ْه َل الْك َ
ِين َظلَ ُموا مِنْ ُه ْم ۖ َوقُولُوا َ
ح َس ُن إ َّل َّال َ
آم َّنا
أ
ه
ت
ال
ب
ل
إ
اب
ِت
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
َّ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ٰ ُ َ َ ٰ ُ ُ ْ َ ٌ َ َ ْ ُ َ ُ ُ ْ ُ َ
بِالِي أن ِزل إِلنا وأن ِزل إِلكم ِإَولهنا ِإَولهكم واحِد ونن ل مسل ِمون( ،سورة

العنكبوت ،اآلية .)46

ْ
ْ ُ
َّ َ
ه أَ ْ
ع إ َ ٰل َ
ال ِْك َمةِ َوال ْ َم ْوع َِظةِ ْ َ
ال َس َنةِ ۖ َو َجادِل ْ ُه ْم ب ِ َّالت ِ َ
ب
ك
ب
ر
يل
ب
س
اد
ح َس ُن ۚ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
َّ
ْ
ْ
َ
َ
َّ َ َّ َ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ك ه َو أعل ُم بمن ضل عن سبيلِهِ ۖ وه َو أعل ُم بالمهتد َ
ِين( ،سورة النحل ،اآلية
إِن رب
ِ
ِ
ِ

.)125

ويتجل واض ًحا من اآليتني األوليني ،التّوجيه نحو االلتقاء عىل املشرتك ال ّديني
ّ
لتوسيع قاعدة الحوار (الكلمة السواء :وعبادة الله الواحد األحد) يف اآلية األوىل،
ويف اآلية الثانية اإلميان باملشرتك الرسويل (أنزل إلينا وأنزل إليكم) ،واإلله الواحد.
ْ
َّ ْ َ ْ َ َ َّ ْ َ َ َّ َّ ُ
ِإَون َج َن ُ
اج َن ْح ل َها َوت َوك ع اللِ ۚ إِن ُه ه َو
حوا ل ِلسل ِم ف


السلم:
 الدعوة إىل َّّ ُ ْ
يع ال َعل ُِيم( ،سورة األنفال ،اآلية )61
الس ِم

َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ْ
َّ َ ُ
اد ُخلُوا ف ّ
السِلْ ِم َك َّف ًة َو َل تَ َّتب ُعوا ُخ ُط َو ِ َّ ْ َ
ان ۚ إِن ُه لك ْم
يا أيها الِين آمنوا
ِ
ات الشيط ِ
ِ
َع ُد ٌّو ُمب ِ ٌني( ،سورة البقرة ،اآلية )208
َ
َ
ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ َّ َ َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ُ
الل لك ْم َعليْ ِه ْم
فإ ِ ِن اعتلوكم فلم يقات ِلوكم وألقوا إِلكم السلم فما جعل
ً
َسبِيل( ،سورة النساء ،اآلية )90
َّ
َ َ َ ُ ُّ َّ َ َ ْ ُ َ ْ ُ
ون اللِ
سب مق ّدسات اآلخرين :ول ُتسبوا الِين يدعون مِن د ِ
 ال ّنهي عن َّّ َ َ ْ ً َ ْ ْ
َ َ ٰ َ َ َّ َّ ُ ّ
َ َ ُ ُّ
ِك أ َّمة َع َملَ ُه ْم ُث َّم إ َ ٰل َر ّبه ْم َم ْرج ُع ُهمْ
ي عِل ٍم ۗ كذل ِك زينا ل ِ ٍ
ِ
ِ
ِِ
فيسبوا الل عدوا بِغ ِ
ََُّ ُُ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ
فينبِئهم بِما كنوا يعمل
ون( ،سورة األنعام ،اآلية .)108
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َ َ َّ َ َ ٰ َ ْ َ ُ َ َ َّ َ َ ْ َ ُ َّ
َّ َّ َ َ ُ َ َّ َ َ ُ
ادوا َو َّ
الصابِئِني وانلصارى والمجوس والِين أ
إِن الِين آمنوا والِين ه
شكوا إِن
َ
َ
ّ
ُ
َ
َّ
َ
َّ
َّ َ َ ْ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ
شء شه ٌ
َ
عك ْ
يد( ،سورة الحج ،اآلية .)17
ٍ ِ
الل يف ِصل بينهم يوم القِيامةِ ۚ إِن الل ٰ ِ
َ َ َ َ ُ ْ َ ّ
ادلِين َما َو َّ ٰ
ص
إىل
 ال ّدعوةالوحدة وعدم التّفريق يف الدين :شع لكم مِنَ َ ِ
َ
ُ ً َّ
َ
ْ
ْ َ َْ ْ َ
ِيموا ّ
ِيس ۖ أن أق ُ
ك َو َما َو َّصيْ َنا بهِ إب ْ َراه َ
ادل َ
ِيم َو ُم َ ٰ
وس َوع َ ٰ
وحا َوالِي أوحينا إِل
بِهِ ن
ِين
ِ ِ
َ
َول َت َت َف َّرقُوا فِيهِ( ،سورة الشورى ،اآلية .)13
َ ُ
َ ْ َّ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َّ
ًَ َْ َ ْ
ِين فَ َّرقُوا د َ
اللِ ُثمَّ
إ َّن َّال َ
ت مِن ُه ْم ِف ش ٍء ۚ إِنما أمرهم إِل
ِين ُه ْم َوكنوا شِيعا لس
ِ
َُّ ُُ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ
ينبِئهم بِما كنوا يفعلون( ،سورة األنعام ،اآلية .)159
َ ْ ُ ْ َ َ َّ َ َ ُ
َّ َ َ َ َ َ ُ ُ
َ
ُ
ني إ َلْهِ َو َّات ُقوهُ َوأَق ُ
ِين ف َّرقوا
شك ِني مِن ال
م
ال
ِن
م
وا
ون
ك
ت
ل
و
ة
ل
الص
وا
ِيم
من ِيب ِ ِ
ِ
ُ ُّ
َ ََ ْ ْ َ ُ َ
َ ُ
د َ
ون( ،سورة الروم ،اآليتان  31و.)32
ِين ُه ْم َوكنوا ش َِي ًعا ۖ ك ح ِْز ٍب بِما لي ِهم ف ِرح
ُ ُ
ك ْم ۖ َو ْ
ول َو َل َت َن َ
َ وأَط ُ
بوا ۚ إ َّن َّ َ
از ُعوا َف َت ْف َشلُوا َوتَ ْذ َه َ
ِيعوا َّ َ
اص ُ
الل َو َر ُس َ ُ
الل
يح
ر
ب
ِ
ِ
ِ
َم َع َّ
الصابر َ
ين( ،سورة األنفال ،اآلية .)46
ِِ

الركن الثاين :املصادرات واالشتباهات
السلويكّ
مل تخلو املقالة خالل استعراض ال ّنظرة القرآن ّية للتع ّدديّة والتّوجيه ّ
أحكام ،وأفكا ٍر مسبق ٍة ،بحاج ٍة إىل مراجع ٍة عميق ٍة ،ورو ًما لالختصار
للمسلمني من
ٍ
وحتى ال يطول بنا املقام أكرث ،نر ّد بعجال ٍة عىل هذه األحكام واملواقف:
أ -ال ّتعميم :التّعميم م ّرة أخرى يُطيح باملوضوع ّية وال ّرؤية املتوازنة ،ففي
كل
حكم عا ًما ،يتّهم ّ
نقدها لل ّنزعة الجدل ّية يف كتب امللل وال ّنحل تطلق الباحثتان ً
مص ّنفات امللل وال ّنحل برفض ،ال اآلخر الديني فقط ،ولكن اآلخر املذهبي أيضً ا.
وإن كان التّحيّز املذهبي يغلب عىل كثريٍ من مص ّنفات امللل وال ّنحل ،لك ّن
الباحث املنصف ال ميكن ّإل أن يشيد بجهود علامء الكالم اإلسالمي ومساهمتهم
التّأسيس ّية لعلم األديان املقارن ،وقد اعرتف الكثري من املسترشقني بهذه الجهود،
ون ّوهوا باملص ّنفات املم ّيزة التي نأت بنفسها عن األسلوب الجديل ،وغلب عىل
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طابعها املنهج الوصفي ،وجاء يف املوسوعة الربيطانية :إشادة بجهود املسلمني يف
دراسة األديان:
Meanwhile, Islamic theology had an impact on western
Christianity, notably upon medieval Scholastic philosophy, in which
the values of both reason and revelation were maintained. Muslim
]knowledge of other religions was in advance of European knowledge[1
حيث تن ّوه املوسوعة بسبق املسلمني لدراسة األديان ،وبالجمع بني العقل
والوحي عند املتكلمني املسلمني يف هذه ال ّدراسة ،األمر الذي تفتقده ال ّدراسات
الغرب ّية لألديان ،وها هو املسترشق آدم متز ( )Adam Mezيرى أ ّن الحسن بن
موىس النوبختي (ت  202ه) صاحب كتاب (اآلراء والديانات) رائ ًدا يف التّاريخ
اإلنساين يف حقل دراسة األديان ويقول عنه« :مؤلّف أ ّول كتاب له شأ ٌن يف اآلراء
وال ّديانات»[[[.
وأشاد املسترشقون بجهود بعض املص ّنفات املم ّيزة يف هذا املجال :ككتاب
(التثبيت) للقايض عبد الجبار املعتزيل (ت415ه) يف دراسة ال ّنرصان ّية ،وكتاب
املقاالت يف أصول الديانات للمسعودي (ت346ه) ،وكتاب املقاالت أليب عيىس
الوراق ،وكتاب (ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل أو مرذولة) أليب الريحان
البريوين (ت )440وهو خاص بديانات الهند وله كتاب خاص باليهودية (اآلثار
قائل« :وجعله كتاب
الباقية عن القرون الخالية) ،وأطرى آدم متز كتاب ما للهند ً
حكاية ملذاهب الهند عىل وجهها ال كتاب حجاج وجدال ،ولذلك مل يناقض الخصوم،
الحق ،فكان هذا الكتاب كتاب ٍ
بحث
ومل يتح ّرج من حكاية كالمهم وإن باين ّ
[1]- The new Encyclopedia Britannica: “study of religion”. Vol.15. p.615. by Safra, S.Yannias, James E.Goulka. 15th
ed.1998.Chicag

رابط املادةhttp: //iswy.co/e11mmt :
[[[ -متز ،آدم :الحضارة اإلسالمية يف القرن الرابع الهجري ،تر :محمد عبد الهادي أبو ريدة ،ط ،5بريوت ،دار الكتاب اللبناين،
ال ت ،ج ،1ص.384
603

الساحة اإلسالمية العديد من
علمي نزي ٍه»[[[ .وغري هؤالء كثريون ،وقد تص ّدى يف ّ
ٍّ
األقالم منافحني عن دور املتكلمني املسلمني يف تأسيس هذا العلم وأنّه انتقل فيام
بعد إىل أوروبا[[[.
كل
حكم يع ّم ّ
املفسين :كام تقع هنا املقالة يف التّعميم ،فتصدر ً
ب -تخطئة ّ
املفسين الذين ات ّهمتهم بالتّذ ّرع بأ ّن اآليات ال ّدالة عىل حريّة املعتقد ،واملؤيّدة
ّ
السيف .وبإيجا ٍز تذكر الباحثتني أ ّن نسخ هذه
لثقافة التّسامح منسوخة بآيات ّ
وخاصة آيةَ :
ين ۖ َقد تَّ َب َّ َي ال ُّرشْ دُ ِم َن الْغ َِّي ،مسألة خالف ّية
اآليات
ل إِكْ َرا َه ِف الدِّ ِ
ّ
املفسين ،وقد ذهب عد ٌد منهم إىل أ ّن هذه اآلية والعديد من اآليات املشابهة
بني ّ
هي أب ّي ٌة عن ال ّنسخ ،وليس لها القابل ّية أن تكون منسوخ ًة إىل جانب وجود بعض
العلامء م ّمن أنكر أصل ال ّنسخ يف القرآن الكريم ،كأيب مسلم األصفهاين (ت 322ه)
من املعتزلة ،ابن جنيد الفقيه اإلمامي (ت381ه) ،ومن العلامء املعارصين :الشيخ
محمد عبده (1323ه) ،والشيخ هبة الدين الشهرستاين (1386ه ،)،والشيح محمد
أبو زهرة (1395ه) ،والشيخ هادي معرفة (2006م) ،والسيد مرتىض العسكري
(2007م) ،والشيخ محمد الغزايل (1996م) ،وغريهم...
ومن جه ٍة أخرى ،ومن منظور أصول ال ّرؤية القرآنيّة لتن ّوع األديان وتع ّددها،
السيف ناسف ًة لتلك ال ّرؤية ،وكيف تنسفها ،وقد ش ّيدت
كام طرحناها ،ال تعترب آيات ّ
عىل قاعدة ال ّرؤية التّوحيديّة للكون ،والوجود ،واإلنسان ،والحياة ،وعىل أساس
الصورة التي عرضناها،
املقاصد العليا للدين ّ
والشيعة؟ وبالتّايل فهذه اآليات تك ّمل ّ
قسم كبريٍ من
وتح ّدد للمسلمني املوقف من القوى الكافرة املحاربة ،وهذا رأي ٍ
املفسين والفقهاء ،فقد اعتربوا أ ّن حكم مقاتلة الكفّار مالكه املحاربة ال الكفر.
ّ
فقد رشع الجهاد باألصل للدفاع عن ال ّنفس ،ومن املهم أن نذكّر أ ّن القرآن
رشعه يف بداية ال ّدعوة ،بل كانت اآليات يف فجر الرسالة ،تأمر املسلمني
الكريم مل ي ّ
[[[ -متز ،آدم :الحضارة اإلسالمية يف القرن الرابع الهجري ،تر :محمد عبد الهادي أبو ريدة ،ط ،5بريوت ،دار الكتاب اللبناين،
ال ت ،ص .385
[[[ -انظر :شلبي ،أحمد :اليهودية ،ط ،12القاهرة ،مكتبة النهضة ،1997 ،ص.33-27
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ُ ُ َ
َ ْ
اص ْ
ب َ َٰ
ع َما َيقولون
ّ
بالكف عن القتال ّ
والصرب عىل أذى املرشكني ،يقول تعاىل :و ِ
َ ْ ُ ُْ ْ َ ًْ َ ً
واهجرهم هجرا جِيل( ،سورة املزمل ،اآلية  ،)10وتدعو املسلمني إلعالن املوقف
َ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ
ِين( ،سورة
العقائدي الواضح دون
ٍ
صدام أو مواجهة :لكم دِينكم و ِل د ِ

الكافرون ،اآلية  ،)6ولك ّن املرشكني حاربوا املسلمني وحارصوهم وآذوهم ،وحاولوا
يل
كل الضّ غوط؛ إلرجاعهم عن دينهم ،باستنفاذ ّ
مامرسة ّ
كل ما ميلكون من نفو ٍذ قب ٍّ
وسلطوي ،وما ٍّيل ،ما اضط ّر املسلمني للهجرة م ّرتني إىل الحبشة ،وخروج
وعشائري،
ٍّ
ٍّ
رشا رسالته ،طال ًبا ال ّنرصة ،وتُ ّوجت يف األخري املرحلة املك ّية
رسول الله إىل الطائف نا ً
بطش قريش،
بالهجرة إىل املدينة ،ليجد هؤالء املؤمنون مالذًا آم ًنا يحميهم من
ُ
َّ
واستبدادها بهم ،ويف املرحلة املدنية نزل اإلذن بالقتال والجهاد :أذ َِن ل ِل َ
ِين
ّ
َ
ُ

َّ َّ َ َ َ ٰ َ ْ ْ َ َ ٌ َّ َ ْ
َُ َُ َ
خر ُجوا م ِْن دِيَاره ِْم ب َغ ْ
ون بأ َّن ُه ْم ُظل ُ
ي َح ٍّق
أ
ِين
ال
ِير
د
ق
ل
ِم
ه
ص
ن
ع
الل
ِإَون
ۚ
وا
ِم
يقاتل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ َ ْ َ ُ ُ َ ُّ َ َُّ
إِل أن يقولوا ربنا الل( ،سورة الحج ،اآلية  39و  ،)40فأصل ترشيع الجهاد ،كان

للدفاع عن ال ّنفس ور ّد عادية الظاملني ،وحتى ال يفنت هؤالء املستضعفون امله ّجرون
َ ُ ُ ْ َ َّ ٰ َ َ ُ َ ْ َ ٌ َ َ ُ َ
ون ّ
ادل ُ
ِين
عن دينهم وعن الحق الذي أصابوه :قات ِلوهم حت ل تكون ف ِتنة ويك
ُ ُّ ُ َّ َ ْ َ َ ْ َ َّ َّ َ َ َ ْ َ ُ َ
ون بَ ِص ٌري( ،سورة األنفال ،اآلية  ،)39ومل ّا كان
كه ِلِ ۚ فإ ِ ِن انتهوا فإِن الل بِما يعمل
الحق وإنصاف املظلومني نهى القرآن
فاعي مقصده األساس إحقاق ّ
هذا الجهاد ال ّد ّ
َّ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ََ
َّ
َ
َ
َ
َّ
ُ
الل ل ي ُّ
ك ْم َول ت ْع َت ُدوا ۚ إن َّ َ
َ
اللِ ال َ
ِب
ِين ُيقات ِلون
يل
ِ
ْعن االعتداء :وقات ِلوا ِف سب ِ ِ
ال ُم ْع َتد َ
ِين( ،سورة البقرة ،اآلية  ،)190وحتى املوقف من أهل الكتاب الذين مل
املعسكر املعادي
يأمر القرآن مبواجهتهم ّإل بعد أن نكثوا العهود َوانض ّموا إىل
ْ
َ ُ َ ُ َ ُ ْ َ ً َّ
ُ
َُ
ْ
َ
ُ
ُ
ِيعا إِل ِف ق ًرى م َّص َن ٍة أ ْو م ِْن َو َراءِ جد ٍر ۚ بَأ ُس ُه ْم بَين ُه ْم
املحارب :ل يقات ِلونكم ج
َ ٌ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ً َ ُ ُ ُ ُ ْ َ َّ ٰ َ ٰ َ َ َّ ُ ْ َ ْ ٌ َ َ ْ ُ َ
شدِيد ۚ تسبهم جِيعا وقلوبهم شت ۚ ذل ِك بِأنهم قوم ل يعقِلون( ،سورة الحرش،
اآلية .)14
ومل ّا كان مقصد الجهاد كام ذكرنا ال ّدفاع عن املظلومني ،ال نجد البتّة يف تتبّع
ينص عىل أ ّن من هدف الجهاد إخراج اآلخرين
اآليات التّعليل ّية للجهاد مور ًدا واح ًدا ّ
نصت عليها
السيف يف اإلسالم ،فاألهداف التي ّ
عن دينهم وإدخالهم عنو ًة وبح ّد ّ
اآليات القرآن ّية هي:
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 ال ّدفاع عن الحرمات ور ّد العدوان :كام يف قوله تعاىل يف (سورة الحج ،اآليةَّ َّ َ َ
َّ َّ َ َ ُ َ ُ َ َ
 ،)39وقوله تعاىلَ  :وقَات ِلُوا ف َ
الل ل
ِين ُيقات ِلونك ْم َول ت ْع َت ُدوا ۚ إِن
يل اللِ ال
ب
س
ِ
ِ
ِ
َ
َ

ُ
ْ ْ ُ
ُ ْ
ْ
ُ
ُ َ ْ ُ
ُ ُّ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ
ِين َواق ُتلوه ْم َحيْث ثقِف ُت ُموه ْم َوأخ ِر ُجوه ْم م ِْن َحيْث أخ َر ُجوك ْم ۚ َوالفِت َنة
يِب المعتد
َ
ْ
أ َش ُّد م َِن ال َقتْ ِل( ،سورة البقرة ،اآليتان  190و  ،)191واآلية األخرية رصيح ٌة يف

أ ّن القتال هو الر ّد عىل اعتداءات املرشكني وال ّدفاع عن األعراض وال ّديار ،وعن
وسالم ،وعدم السامح للمرشكني
حق املؤمنني أن يعيشوا يف كنف دينهم يف أمنٍ
ٍ
ّ
أن يفتنوهم عن دينهم ،فالفتنة أش ّد من القتل؛ أل ّن مقصد حفظ ال ّدين أوىل يف
منظومة اإلسالم التّرشيع ّية من حفظ ال ّنفس.

َ ُ َ َُ ُ َ
 االنتصار للمظلومني واملستضعفني :يقول تعاىلَ  :و َما لك ْم ل تقات ِلون ِفَّ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ّ َ َ ّ َ َ ْ ْ َ َّ َ َ ُ ُ َ َ َّ َ َ ْ
خر ْ
جناَ
ان الِين يقول
يل اللِ والمستضعفِني مِن
َسب
الرجا ِل والنِساءِ والوِل ِ
ِ
ون ربنا أ ِ
ِ
ِ
َ
ْ َ ْ َ َّ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ًّ َ ْ ْ َ
َ
م ِْن هٰ ِذه ِ القريةِ الظال ِ ِم أهلها واجعل لا مِن لنك و ِلا و
اج َعل لَا م ِْن ُلن ْ َك نَ ِص ًريا،
َ ُ
ِين َ
آم ُنوا َول َ ْم ُي َ
(سورة النساء ،اآلية  ،)75ويقول أيضً اَ  :و َّال َ
ج ُروا َما لك ْم م ِْن
ا
ه
ِ
ّ َ َ َ ْ ُ ُ َّ ْ ُ َّ َ َ
ْ َْ َ ُ ُ ْ
ت ُي َها ُ
َو َليَتِه ْم م ِْن َ ْ
عٰ
ش ٍء َح َّ ٰ
ِين فعليكم انلص إِل
جروا ۚ ِ
ِ
ِ
ِإَون استنصوكم ِف ادل ِ
َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ ٌ َ َّ ُ َ َ ْ َ ُ َ
َ
ٌ
قو ٍم بينكم وبينهم مِيثاق ۗ والل بِما تعملون ب ِصري( ،سورة األنفال ،اآلية .)72
ْ َ َ
ك ُثوا َأ ْي َم َان ُهمْ
 ال ّر ّد عىل نكث العهود ونقض املواثيق :يقول تعاىلِ :إَون نُ ْ َ َ ُ َ َّ َ ْ ُ ْ َّ ُ ْ َ َ ْ َ َ
َ
ان ل َ ُه ْم لَ َع َّل ُهمْ
م ِْن َب ْع ِد ع ْه ِده ِْم َو َط َع ُنوا ِف دِين ِكم فقات ِلوا أئِمة الكف ِر ۙ إِنهم ل أيم
ُ َ َ
ْ
ْ َ ََ َُ ُ َ َ َ َ ُ َ َ
َ
ُ
اج َّ
يَن َت ُهون أل تقات ِلون ق ْو ًما نكثوا أ ْي َمان ُه ْم َوه ُّموا بِإِخ َر ِ
الر ُسو ِل َوه ْم بَ َد ُءوك ْم أ َّول َم َّر ٍة
ُ
َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َّ ُ َ َ َ ْ
الل أ َح ُّق أ ْن ت َش ْوهُ إ ِ ْن كنْ ُت ْم ُم ْؤ ِمن َِني( ،سورة التوبة ،اآليتان 12و.)13
ۚ أتشونهم ۚ ف
َ
ُ َ
 حامية ثغور املسلمني ور ّد العدوان املحتمل :يقول تعاىلَ  :ول يَ َزالونُ َ ُ َ ُ ْ َ َّ ٰ ُّ ُ َ
ُ
اس َت َط ُ
ِك ْم إن ْ
اعوا( ،سورة البقرة ،اآلية .)217
ت يَ ُردوك ْم ع ْن دِين
يقات ِلونكم ح
ِِ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ ُ َّ َ َ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ َّ َ ْ
ج ُدوا
ويقول أيضً ا :يا أي َها الِين آمنوا قات ِلوا الِين يلونكم مِن الكفارِ ولَ ِ
ْ
ُ ْ َْ ً َ ْ
اعلَ ُموا أ َّن َّ َ
الل َم َع ال ُم َّتقِ َني( ،سورة التوبة ،اآلية .)123
فِيكم غِلظة ۚ و

السيد الطبطبايئ ترشيع
حق
 ال ّدفاع عن أه ّم ٍٍّّ
فطري من حقوق اإلنسان :يعلّل ّ
مبـني عىل أساس الفطرة ،وهو الق ّيم
القتال :فريى «أ ّن اإلسالم دين التوحيد ،وهو ّ
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َ ً
ْ َ َ َّ
ََ ْ َ ْ َ َ
اللِ َّالت َف َط َر انلَّاسَ
ّ
ِين حن ِيفا ۚ ف ِطرت
ِ
عىل إصالح اإلنسانيّة :فأق ِم وجهك ل ِدل ِ
َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َّ َ ٰ َ ّ ُ ْ َ ّ ُ َ َ ٰ َّ َ ْ َ
َ َ َُْ َ
َ
َّ
كن أكث انل ِ
اس ل يعلمون،
عليها ۚ ل تبدِيل ِلل ِق اللِ ۚ ذل ِك ادلِين القيِم ول ِ

(سورة الروم ،اآلية  ،)30فأهم الحقوق الفطريّة اإلنسان ّية :هو إقامة هذا الدين
َ َ ْ َ َ ْ ُ َّ
اللِ انلَّ َ
اس
فطري آخر :ولول دفع
حق
والتّحفّظ عليه .وبالتايل يكون ال ّدفاع عنه ّ
ٌّ

َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ّ َ ْ َ َ ُ َ َ ٌ َ َ َ َ ٌ َ َ َ ُ ُ ْ َ ُ َ ْ ُ َّ
اللِ َكث ِ ً
ريا
جد يذكر فِيها اسم
بعضهم بِبع ٍض لهدِمت صوامِع وبِيع وصلوات ومسا ِ
َََْ
َ َ َ ْ ُ َ َّ َّ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ ُ َّ َّ َ َ َ
الل لقوِ ٌّي َع ِزيزٌ( ،سورة الحج ،اآلية )40؛ ولول
ۗ ولنصن الل من ينصه ۗ إِن
َ
َ
َْْ ُ
َ ْ َّ
الل انلَّ َ
َ
اس َب ْع َض ُه ْم ب ِ َب ْع ٍض لف َسد ِت الرض( ،سورة البقرة ،اآلية  .)251وقال
دف ُع ِ
َ ْ َ َ
ح َّق ْ َ
ال َّق َو ُيبْ ِطل الَاطِل َول ْو
الله تعاىل يف ضمن آيات القتال من سورة األنفالِ  :لُ ِ
َ
َ َ ُْ ْ ُ َ
آيات ع ّدة :يَا أ ُّي َها َّال َ
ون( ،سورة األنفال ،اآلية  ،)8ثم قال بعد ٍ
ك ِره المج ِرم
ِين
َ ُ ْ َ ُ َّ
َ َ َ ُ ْ َ ُْ ُ
ْ
ُ
َ
َّ
آمنوا است ِجيبوا ِلِ ول ِلرسو ِل إِذا دعكم ل ِما ييِيكم( ،سورة األنفال ،اآلية ،)24

فس ّمي الجهاد والقتال الذي يُدعى له املؤمنون محي ًيا لهم ،ومعناه أ ّن القتال سواء
ُ
كل
قتال ابتدائ ًّياّ ،
كان بعنوان ال ّدفاع عن املسلمني أو عن بيضة اإلسالم أو كان ً
الشك بالله سبحانه هالك
حق اإلنسانيّة يف حياتها ،ففي ّ
ذلك بالحقيقة دفا ٌع عن ّ
اإلنسان ّية وموت الفطرة ،ويف القتال وهو دفاع عن حقّها إعادة لحياتها وإحيائها
بعد املوت»[[[.

الس ّنة التّاريخ ّية الجارية ،التي
وبنا ًء عىل هذا التّحليل يغدو الجهاد أقرب إىل ّ
الدين،
تضط ّر إليه الكثري من املجتمعات اإلميان ّية ،حينام تواجه تحدي الفتنة عن
َ
َ
والتّهجري واملطاردة ،وحينام توصد يف وجهها أبواب ال ّدعوة للرسالة اإللهيّةَ  :وكأ ّي ِ ْن
َ

َ ُ
ْ َ ّ َ َ َ َ َ ُ ّ ُّ َ
َّ
اب ُه ْم ف َ
ري َف َما َو َه ُنوا ل َِما أ َص َ
ون َكث ِ ٌ
يل اللِ َو َما ض ُعفوا َو َما
ب
س
ب قاتل معه رِبِي
ِ
ِ
ِ
مِن َن ِ ٍ
َ
َّ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َّ
َ
َّ
ْ
وبناَ
َّ
َ
الل ي ُّ
ين َوما كن ق ْول ُه ْم إل أن قالوا َربنا اغفِ ْر لَا ذن َ
اس َتكنُوا ۗ َو ُ
ِب الصابر َ
ِ
َ ِ
ِ
َْ َ ََّ ْ َْ ََ َ ْ ُ ْ ََ ْ
َْ
ْ َ َ
صنَا ع ال َق ْو ِم الكف ِِرينَ( ،سورة آل عمران،
ِإَوساف َنا ِف أم ِرنا وثبِت أقدامنا وان

اآليتان  146و .)147

ج -آراء إشكال ّية :اعتامد آراء شخص ّي ٍ
ات إشكال ّي ٍة يف العامل اإلسالمي لتفسري
املواقف املتناقضة من اآلخر ال ّديني:
[[[ -الطباطبايئ ،تفسري امليزان ،م.س ،ج ،2ص.67
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مل توفّق ماك أوليف ومساعدتها ،يف اختيار األعالم الذين استشهدتا بآرائهم يف
املوقف من اآلخر :فمن هو بن الدن حتى يكون عنوانًا للطرح اإلسالمي؟ فمن
خاصة
العجيب حقًّا أن نستشهد به يف دراس ٍة علم ّي ٍة ،والظّاهر أ ّن شهرته اإلعالم ّية ّ
وسائر األشخاص عمو ًما يف الغرب ويف العامل اإلسالمي ،وراء االنتقاء ،فقد كان (البن
خاصة بعد أحداث
الدن) يف فرتة إعداد املوسوعة وصدورها حضو ًرا إعالميًّا الفتًاّ ،
( 11أيلول 2001م) ،املنسوبة لجامعة القاعدة التي يتز ّعمها ،أ ّما شهرة القرضاوي
التويج له كرم ٍز للصحوة اإلسالم ّية ،واالعتدال ال ّديني يف التّسعينيات
فسبهها ّ
والسنوات األوىل بعد األلفني ،حني بلغت شهرته أوجهها ،وقد أ ّدت قناة الجزيرة
إسالمي ال يُضاهى ،ففي تلك
كزعيم
مهم يف تلميع صورته وإبرازه
ٍ
القطريّة دو ًرا ًّ
ٍّ
(الشيعة والحياة) ،ولكن
السنوات كانت له إطالل ٌة أسبوع ّي ٌة مبارش ٌة يف برنامج ّ
بعد تداعيات ما س ّمي بال ّربيع العريب ،فق َد هذه املوقع ّية التي ُمنحت له ،فقد
اتّخذ مواقف متط ّرفة إزاء بعض الفئات واملذاهب ال ّدين ّية يف البلدان اإلسالم ّية،
وأيّد تو ّجهات الجامعات التّكفريّة القتاليّة اإلجراميّة ،وأصدر فتاوى بقتل زعامء
كل من يعمل ملصلحة ال ّنظام السوري
سياسيني يف بعض البلدان ،بل أفتى بجواز ّ
من مدنيني وعسكريني وحتى علامء الدين! وربط الكثريون بني هذه الفتوى وبني
علمة بالد الشام ،يف أحد مساجد
استشهاد الشيخ محمد سعيد رمضان البوطيّ ،
دمشق .لقد انقلب القرضاوي عىل مقوالت الوحدة والتّسامح واالنفتاح إبّان الربيع
العريب ،حتى أطلق عليه خصومه لقب (شيخ الفتنة).
الشّ خص ّية الفكريّة األكرث احرتا ًما التي تعاطت معها املقالة ،هو سيد قطب،
بتصنيف خاطئٍ  ،اعتمدت فيه عىل مشهور ٍ
ٍ
ات سادت عن فكره ،فقد ظُلم كث ًريا
ولكن
مم مل يقله رصاحة،
يف تفسري أطروحاته ،ونسبت إليه الكثري من املقوالت واآلراءّ ،
لقد وظّفت أفكاره بعض الجامعات ملصلحة تو ّجهاتها التّكفرييّة القتاليّة (وال نقول
كل األحوال ،فإ ّن شخص ّية سيد قطب
الجهاديّة؛ أل ّن مفهوم الجهاد بريء منهم) .ويف ّ
هي شخص ّي ٌة جدل ّي ٌة ا ُختلف جوهريًّا يف تفسري تراثه وتو ّجهاته ،ومن جه ٍة أخرى،
بنص ٍ
واحد له يدلّل عىل زعمها فيه.
تُحاكم املقالة ال ّرجل دون االستشهاد ولو ٍّ
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والسياقات االسترشاق ّية:
املبحث ال ّرابع :الفرض ّيات املتوارية ّ
تجل لنا ،إىل ح ّد اآلن ،يف دراستنا لهذه املقالة :حجم اإلشكاالت الواردة،
ّ
والتّساؤالت التي تفرض نفسها عن واقع ّية الكثري من اآلراء ،وج ّديّة العديد من
املواقف ،وص ّحة الكثري من األفكار ،ولكن يبدو أ ّن ما تورارى من «هنات ما وراء
يقل خط ًبا!!
الخطاب» ،ال ّ
خطاب بُني عىل فرض ّي ٍ
رصح ببعضها ،وز ّوق بعضها
فنحن إزاء
ٍ
ات متواري ٍة ،مل يُ ّ
وسب بعضها مم ّو ًها موارب ًة !.ويف هذا املرقى األخري من قراءتنا
اآلخر للقارئّ ُ ،
ال ّنقديّة ،سنتجاوز املنطوق إىل املسكوت عنه ،ونسعى لكشف املستور املتخفّي
وراء ال ّن ّص ،ووراء منابعه ومصادره؛ بالكشف عن هذه الفرض ّيات ،واملنطلقات
االسترشاق ّية ،التي لألسف ال تزال مهيمن ًة عىل املسترشقني الجدد ،والتّأ ّمل يف
م ّديات أثرها عىل معالجات القضيّة ومضامينها:
أ ّو ًل :اعتامد املنهج الفيلولوجي يف رشح معاين القرآن.
السيانيّة واآلراميّة للغة العربية ،واستخدام القرآن مفردات من
ثان ًيا :الجذور ّ
اللغات القدمية.
ثالثًا :للقرآن مرجع ّي ٌة الهوت ّي ٌة مسيح ّي ٌة ويهوديّ ٌة.
راب ًعا :ال ّنزعة الوضع ّية واالنسياق وراء األبعاد التّاريخ ّية وإنكار املصدر املتعايل لل ّن ّص.
السن ّية لإلسالم
خامسا :االعتامد
األسايس عىل القراءة ّ
ً
ّ
سادسا :املراوحة بني املناهج االسترشاق ّية القدمية والتّنكّب عن الفهم !
ً
ساب ًعا :مركزيّة العقل الغريب (يف فهم التّع ّدديّة) وإخضاع القرآن لهذه املركزيّة.
وهي فرض ّياتٌ خلنا أنّه يف ضوء فشل الكثري منها ،واعرتاف املسترشقني الذين
اعتمدوها أنفسهم بفشلها[[[ ،خلنا أ ّن ال ّدراسات القرآن ّية الحديثة قد تح ّررت منها،
[[[ -كمثال عىل ذلك ميكن أن نذكر تجربة نولدكة (ت )1930وكتابه تاريخ القرآن حيث اعترب منهجه الفيلولوجي يف كتابه
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لقد تهاوى الكثري منها ،يف ضوء الكشوفات الحديثة والبحوث الجديدة ،وبعضها
َ ُ
ني ِه ْم آيَات َِنا
وتكامل الوعي
طويل أمام منطق التّ َاريخ
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مم يخرج بنا عن
ومل ّا كان الوقوف ّ
مفص ًل عند هذه الفرض ّيات واإلحاطة بهاّ ،
الح ّد الذي يسمح به املقام ،نكتفي باإلشارة إليها ،وال ّنقد العابر ،والنقض املختزل:
 .1الفرض ّيتان األوىل والثانية :لقد ملسنا حضور هذا املنهج يف مقالة (التّع ّدديّة
خاصة يف بحث املفردات ،ومحاولة إرجاع بعض األلفاظ القرآن ّية
ال ّدين ّية والقرآن) ّ
إىل أصو ٍل رسيان ّي ٍة ،أو آرام ّي ٍة ،أو أكاديّة ...هذا املنهج ط ّبق أ ّولً يف نقد الكتاب
املق ّدس عند اليهود واملسيح ّية ،وتح ّمس له املسترشقون لتعميمه عىل القرآن،
نصا أدبيًّا أيضً ا ،ال يختلف كث ًريا عن ال ّن ّص التّورايت واملسيحي ،بل هو
باعتباره ًّ
عندهم مقتبس منهام! ولذلك ع ّمموا ال ّنتائج التي خرجوا بها يف نقد العهدين
عىل القرآن الكريم .ومن أوائل املسترشقني الذين سلكوا هذا املنهج :املسترشق
االسرتايل آرثر جيفري ( )1959-1892يف كتابه املفردات ال ّدخيلة يف القرآن ،والتي
اعتمدته املقالة يف مصادرها ،وج ّدد هذه ال ّدعوى املسترشق األملاين غونرتلولينغ
( )1914-1928يف كتابه (القرآن األصيل) ،ولكن سطوة هذا املنهج ض ُعفت وتع ّرض
ٍ
النتقادات من املسترشقني أنفسهم ،وكشفت دراساتٌ عديد ٌة تهافت األسس التي
كل املراجعات ال ّنقديّة لهذا املنهج ،والتّح ّوالت إىل مناهج أخرى
قام عليها .ورغم ّ
مسك به ،وينادي بالعود إليه،
يف ال ّدراسات االسترشاقيّة ال يزال البعض ّ
يص عىل التّ ّ
كام هو حال جاك بريك املسترشق الفرنيس يف كتابه (إعادة قراءة القرآن) ،واملدعو
(كرستوف لوكسنبورغ) يف دراسته (قراءة رسيانية آرامية للقرآن مساهمة يف تحليل
السيان ّية اآلرام ّية ،وأ ّن القرآن
يل باللّغة ّ
اللّغة القرآنية)؛ حيث ا ّدعى وجود قرآنٍ أص ٍّ
هذا حامقة صبيانية ،حيث جاء يف مقدمة الطبعة الثانية لكتاب تاريخ القرآن ،منوها بجهود صيقه شفايل الذي تصدّى إلعادة
النظر يف نسخة كتابه« :قد قام بقدر اإلمكان بجعل الكتاب الذي أنجزته برسعة قبل نصف قرن...أقول بقدر اإلمكان ألن آثار
الوقاحة الصبيانية لن ميكن محوها بالكلّية ،من دون أن يعاد تأليف الكتاب من جديد بعض ما قلته حينذاك بقليل أو بكثري
من الثقة انعدمت ثقتي به الحقا».
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املتدوال قد اقتبست فقراته من ذلك القرآن األصيل ،ولذلك كان مزي ًجا من الكلامت
وتعسف الباحث يف إثبات هذه الفرض ّية عرب تفسري جملٍة من
العرب ّية واآلرام ّيةّ .
اآليات القرآن ّية شكّك يف عرب ّية مفرداتها واعترب أ ّن معانيها ال تستقيم ّإل بإرجاع
امي ،وهذه املزاعم ال تقوى أمام ال ّنقد العلمي
الكلامت إىل األصل ّ
السياين أو اآلر ّ
والسياقات القرآنيّة
يل ّ
الصارم الداخيل لهذه ال ّدعاوى عىل أساس الشّ عر الجاه ّ
نفسها ،وكذلك ال ّنقد الخارجي والذي يعتمد فيه عىل تاريخ اللّغات واشتقاقاتها،
[[[
سيان ّية واآلرام ّية
والذي تؤكّد بعضها أ ّن اللّغة العرب ّية هي أم اللغات  ،وأ ّن ال ّ
واآلكاديّة..كلّها انبثقت منها ،وأ ّن املفردات التي يُظ ّن أ ّن القرآن استعملها ومل
تُعرف عند العرب ،هي يف الواقع من الكلامت العربيّة األم ،ولكّنها ُهجرت يف البيئة
العرب ّية ،وا ُستخدمت يف ٍ
بيئات أخرى[[[ .ومن القرائن ال ّدالّة عىل أ ّن اللغة العرب ّية
هي أ ّم اللّغات ،عدد املفردات يف اللغة العرب ّية التي يفوق ما سواها وال ميكن أن
يُقارن بني العربية وغريها[[[.
اللهوت املسيحي واليهودي لل ّن ّص القرآ ّين
 .2الفرض ّية الثالثة :إ ّن أوهام مرجع ّية ّ
اإلسالمي ،هي أسخف من أن نقف عندها مط ّو ًل ،فأساطري مثل أسطورة
وللدين
ّ
[[[ -انظر :مقالة الرد عىل من يزعم أن العربية أصلها من اآلرامية أو الرسيانية أو العربية ملحمد عبد الله األنصار عىل موقع
https: //www.m-a-arabia.com/site
مجمع اللغة العربية عىل الشبكة العاملية:
[[[ -تعترب العربية أ ًّما لعدة لهجات :كاللهجة العربية اآلكادية بفرعيها البابيل واآلشوري ،اللهجة العمرية الكنعانية،اللهجة
العربية السبئية ،واللهجة العربية النبطية ،واللهجة العربية الرسيانية ،واللهجة العربية اآلرامية ،واللهجة العربية االرببرية ....
انظر مازن محمد حسن ،األصول اللغوية املشرتكة بني العربية واآلرامية والرسيانية ،مجلة العلوم اإلنسانية كلية الرتبية ،جامعة
بابل،املجلد  ،22العدد،1آذار ،2015ص.456
كام يشكل اعرتاف فقهاء النحو الرسيان بأن اصل تالعربية هي األصل :من ذلك ما يقوله املطران أقليمس يوسف داود يف
كتابه (اللمعة الشهية يف نحو اللغة الرسيانية )الصادر سنة 1896م « :،وأشهر اللغات السامية العربية،والعربانية والرسيانية
والحبشية بفروعها الكثرية..ومنا ذكرنا العربية أوال بني اللغات الجزيرية ألن العربية باعرتاف جميع املحقّقني هي أرشف اللغات
السامية ،من حيث هي لغة وأقدمهن وأغناهن ومعرفتها الزمة ملن يريد أن يتقن تقانا حسنا معرفة سائر اللغات السامية
والسيام الرسيانية».وأضاف :إننا النعتقد أن اآلرامية هي أقدم اللغات السامية كام زعم قوم وأقل من ذلك أنها أقدم لغات
العامل كام زعم غريهم بال بينة وال أساس ،بل نثبت مع العلامء املحقّقني أن العربية هي التي تقرب إىل ام اللغات السامية
أكرث من أخواتها».نقال عن مقالة للدكتورأحمد سعد الدين :هل اللة العربية مشتقة من الرسيانية؟ عن موقع https: //www.
/civgrds.com
[[[ -يف إحصائية ألحد الباحثني تبلغ عدد كلامت العربية (املفردات املعجمية)  ،12302912بينام تبلغ عدد كلامت اإلنجليزية
 600000فقط والفرنسية  150000والروسية  .130000ومتثل مفردات الرسيانية واآلرامية  % 0,007من كلامت العربية !!
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ورقة بن نوفل ،وال ّراهب بحريا ،واملعلم اليهودي ،الذي علّم الرسول محمد ،ت ُضحك
الثّكىل ،ولك ّنها تستم ّد شيئًا من حضورها املتبقّي يف بعض ال ّدراسات .إنّها تعود
إىل ال ّدوافع التّبشرييّة لحركة االسترشاق األوىل ،التي كانت متتزج أهدافها بالتّبشري
وخدمة االستعامر للعامل اإلسالمي ،فقد كان االسترشاق أنذاك امتدا ًدا للحروب
ٍ
مؤسس
الصليبيّة ،ولكن بسال ٍح
عب بطرس املب ّجل ّ
جديد ،سالح الكلامت كام يُ ّ
اللتين ّية ،وهكذا فقد قامت
أ ّول ترجمة بائسة ومش ّوه للقرآن الكريم إىل اللّغة ّ
الرتجمتات األوىل للقرآن وال ّدراسات األوىل للسرية ال ّنبويّة عىل هذه القناعة ،ولكن
يبدو أ ّن «هذه التقاليد االسترشاق ّية» ال تزال ساري ًة ،وأ ّن ظالل هذه األوهام ال تزال
ت ُغطّي قامات حتّى بعض املسترشقني الحداثيني!!!
أس الكثري من املزالق واالنحرافات يف الفهم والتّحليل،
 .3الفرض ّية ال ّرابعة :هي ّ
إلهي نزل به ال ّروح األمني عىل قلب رسول
وحي ٌّ
فالقرآن يف عقيدة املسلمني ٌ
الله  ،واملسلمون يتعاطون معه عىل هذا األساس ،ولك ّن املسترشقني ونتيج ًة
لنزعتهم الوضع ّية ،ينكرون ويكذّبون نظريّة الوحي ،وينساقون وراء فرض ّي ٍ
ات
ونظريّ ٍ
الصادق،
ات أخرى بعيد ٍة ّ
كل البُعد عن الحقيقة املنبلجة كانبالج الفجر ّ
من ذلك ال ّنظريات التّاريخ ّية يف تفسري ظهور القرآن وتط ّوره أيضً ا ،كام يزعمون،
ولذلك فإ ّن أسلوب اآليات القرآن ّية وإيقاعها ،ومضامينها ،يعود باألساس إىل
الظّروف التّاريخ ّية التي عاشها ال ّرسول يف مختلف مراحل ال ّدعوة ،ويف الواقع فإ ّن
رصحون
املسترشقيني املعارصين ضلّوا أوفياء لهذه الفرضيّةّ ،
كل ما يف األمر أنّهم الي ّ
أي املنهجني يع ّد
بلوازمها ،وهي إنكار األصل اإللهي للقرآن ،فنحن نسأل هؤالءّ ،
علم ًّيا وموضوع ًّيا أكرث :أن نأخذ بعني االعتبار ال ُبعدين امليتافيزيقي للقرآن (يف ضوء
ما ي ّدعيه املؤمنون بالقرآن من جهة) وال ُبعد التّاريخي وال ّزمني ،أو أن نقرص فهمنا
لآليات عىل العوامل ال ّزمنيّة والتّاريخية؟
بكل هذه املعطيات؟ هل ّيبر عدم
أال تفرض املوضوعيّة العلميّة االعرتاف ّ
تصديقيهم بنظريّة الوحي إنكار العامل امليتافيزيفي؟ أين التّج ّرد وأين املوضوع ّية
فعل هذا اإلنكار دور هذا العامل؟!
العلم ّية التي ي ّدعونها إذن؟ وهل سيلغي ً
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ولذلك فالواقعيّة تفرض علينا إعادة ال ّنظر :فالذي يُنكر البُعد ال ّزم ّني للقرآن
الكريم يجايف حقيق ًة واضح ًة يف ارتباط ٍ
آيات عديد ٍة ببيئة ال ّنزول ومسرية ال ّدعوة
وتكاملها ،وتعلّق موضوعاتها بنمط حياة الناس وظروفهم ،ولك ّننا من جه ٍة أخرى
ال ميكن أن ننكر الجنبة الغيب ّية املتعالية والطّاغية أكرث عىل ال ّن ّص ،فهو يتعاطى مع
كل هذه القضايا ال ّزمنيّة ،من حرب ،وسلم ،وعالقات دوليّة ،وترشيعات عباديّة،
ّ
ومعاملت ّية ،وأحكام ،يف فضا ٍء غارقٍ بالحقائق عن الله ،وامللكوت ،واملالئكة ،واآلخرة،
والسموات ،والعرش ،والخزائن ،والج ّنة ،وال ّنار....
ّ
ويف املقالة تجلّت هذه الفرض ّية املتوارية يف أكرث من موضعٍ ،من ذلك ربط
رصا ،وربط بعض
املوقف من الكتاب بالظّروف ال ّزمن ّية وتب ّدل موازين القوى ح ً
التّرشيعات األوىل كاالتّجاه إىل بيت املقدس ،وصيام عاشوراء (كام تقول املقالة)
بي محمد ،فقد
مبرحلة التّق ّرب من اليهود ،أ ّما بعد ّ
تبي موقفهم ال ّرافض لنب ّوة ال ّن ّ
وتغي اتّجاه قبلة املسلمني (راجع الفصل األ ّول)!!
رشع صيام رمضان ّ
 .4الفرض ّية الخامسة :قد يكون املسترشقون األوائل معذورين يف استنادهم
الس ّني يف تنقيح األطروحات اإلسالم ّية ،فقد تب ّنى أولئك القراءة
إىل مركزيّة اإلسالم ّ
الس ّنيّة ال ّرسميّة ،التي تعتقد أ ّن املذاهب اإلسالمية األخرى ،الفقهيّة منها ،والكالميّة،
ّ
الس ّني ،ولكن مع التّط ّورات العميقة التي
هي مذاهب عىل هامش اإلسالم املركزي ّ
حصلت يف العامل اإلسالمي وبروز مذاهب إسالم ّية أخرى ،احتلّت مكان ًة بارز ًة يف
السياس ّية للعامل اإلسالمي ،كان ال
الحياة الفكريّة لأل ّمة اإلسالم ّية ،ويف املعادالت ّ
السنيّة
ب ّد أن يلتفت املسترشقون لهذا التّح ّول ويتجاوزوا االنغالق عىل املصادر ّ
خاصة عىل اإلسالم الشّ يعي ،وهذا الذي دعا محمد عيل أمري مع ّزي إىل
واالنفتاحّ ،
ال ّدعوة إىل رضورة االعتناء باملصادر الشّ يع ّية يف دراسات القرآن الكريم :فأطلق ما
الصامت اإلهامل
أسامه القرآن الصامت مقابل القرآن ال ّناطق[[[ ،قاص ًدا بالقرآن ّ
الذي تلقاه املصادر التّفسرييّة الشّ يعيّة يف ال ّدراسات القرآنيّة الغربيّة.
[[[ -له كتاب بعنوانLe coran silencieux et le coran parlant :
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ويف املقالة طغى يف مقاربة الطروحات القرآنيّة واإلسالميّة ،منطق اإلسالم الس ّني
املهيمن ،وبدت مقوالته وآراء علامئه هي الحارضة ،ولن يشفع تعزيز قامئة املصادر
بتفسري امليزان للسيد الطبطبايئ (رغم مكانته وأه ّميته) ،لال ّدعاء بأ ّن املعالجة هي
ربا
أكرث توازنًا ّ
وأقل تح ّي ًزا لإلسالم ال ّناطق ،بل إ ّن إهامل الكثري من القضايا وتهميشها ّ
قصة املباهلة) ،وقد لوحظ هذا
السبب (راجع الفصل األ ّول :مثال ذلكّ :
يعود لهذا ّ
السيدة جني ماك دومنيك للموسوعة،
التّح ّيز حتّى يف املقاالت األخرى التي كتبتها ّ
حق
ومن ذلك مقالة فاطمة عن السيدة الزهراء؛ حيث تحرص اآليات ال ّنازلة يف ّ
الزهراء يف حدود املشهور الس ّني يف املباهلة والتّطهري( ،حتى الكوثر ال تعرتف
بنزولها فيها) ،وترفض مقولة الكثري من العلامء وبالخصوص الشّ يعة منهم بأفضليّة
السيدة الزهراء عىل مريم البتول.[[[)
ّ
 .5الفرض ّية السادسة :من املثري حقًّا أ ّن مقالة التّع ّدديّة تعكس تن ّو ًعا مناهج ًّيا،
فيرتاءى لنا املنهج الفيلولوجي يف تحليل املفردات ،واملنهج االنتقايئ يف القراءة
التّجزيئ ّية لآليات القرآن ّية ،واملنهج اإلسقاطي يف إسقاط مفاهيم معارصة عىل
اآليات (كتفسري مصطلح حزب وفرقة مثال ،)،ومنهج التّأثري والتّأث ّر يف التّأكيد عىل
تأث ّر القرآن بالعهدين....
كل هذه املنهج ّيات ،ولكن لألسف ال نرى ملنهج الفهم ،وقد ك ّنا نظ ّن أنّه
نجد ّ
مع تنامي ال ّنزعة اإلنسان ّية واالنرثبولوج ّية عند املسترشقني الحداثيني ،وتح ّررهم
سبي من التّبع ّية االستعامريّة واالستخباريّة ،ك ّنا نظ ّن أ ّن منهج الفهم سيقوى
ال ّن ّ
خاصة وأ ّن املعالجة هي ملسألة
ويتع ّزز ،وهذا املنهج يبدو حضوره
رضوري ّ
ّ
التّع ّدديّة ال ّدين ّية واملوقف من اآلخر يف ال ّدين واملعتقد ،وهذا املنهج يُنسب ملؤ ّرخ
األديان األملاين يواكيم فاخ (1955-1898م) ،ونظ ًرا لطبيعة موضوع تاريخ ال ّديانات
التي تستوجب عىل الباحث أن يحاول أن يفهم الدين كام يفهمه أصحابه.
اللهوت مهت ّم
اللهوت وعلم األديان ،فريى« :أ ّن علم ّ
ويُقارن فاخ بني علم ّ
[[[ -انظر :موسوعة القرآن ،م.س ،ج ،2ص.194-192
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بفهم وتثبيت اإلميان ،أ ّما علم األديان فيهت ّم بدراسة وفهم األديان األخرى وهو ال
توسع
يقيض عىل القيم الدينية ،أو يهملها ،ولك ّنه يسعى إىل القيم ال ّدين ّية التي ّ
الشّ عور ال ّديني وتع ّمق الفهم الديني»[[[.
والتكيز عىل املشرتك
وهكذا نادت هذه ال ّنظريّة برضورة االت ّصاف بسعة األفقّ ،
ال ّديني ،ومحاولة اإلحساس بالدين وتجاوز كل االيديولوجيات ،واالفرتاضات
املسبقة ،وأن نفهم ظواهر ال ّديانات وندرسها يف واقعها .ولكن لألسف هذا املنهج
عىل أه ّميته تنكّبت عنه ال ّدراسات االسترشاق ّية؛ «إذ إ ّن الغالب ّية العظمى من
تخصصوا يف ال ّدراسات القرآنية من دون محاول ٍة منهم لفهم اإلسالم
املسترشقني ّ
من داخله ،أو فهم اإلسالم والقرآن الكريم كام فهمه املسلمون ،ومحاولة تفسريه
وتحليله من خالل مصادره األصليّة واملعتمدة إىل الح ّد الذي ميكن القول معه إنّه
فهم
فهم إسالم ًّيا يتبعه املسلون ،والثاين ً
بات هناك فهامن للقرآن الكريم ،األ ّول ً
استرشاق ًّيا مغاي ًرا ط ّوره املسترشقون»[[[.
وهكذا لألسف مل متثّل نظرية الفهم قض ّي ًة أو إشكال ّي ًة بال ّنسبة للدراسات
االسترشاق ّية ،وهذه مفارق ٌة عجيب ٌة ،فكيف ملن يتص ّدى لدراسة اإلسالم وحضارته
والقرآن وقضاياه دون أن تكون إشكاليّة الفهم حارضة؟؟؟ ولكن إذا عرفنا جذور
يظل
الحركة االسترشاق ّية يف التاريخ وأهدافها وارتباطاتها ...انقىض العجب لكن ّ
السؤال مطرو ًحا إزاء ال ّدراسات الغرب ّية املعارصة للقرآن ،والتي ت ّدعي أنّها قطعت
ّ
مع االسترشاقي االستعامري والتّنصريي واملخابرايت !!!!
السؤال :هل حقًّا أرادت الباحثتان
السابعة :ونُقاربها من خالل هذا ّ
 .6الفرض ّية ّ
ٍ
موقف مسبقٍ ورؤي ٍة ناجز ٍة
بناء ال ّرؤية القرآنيّة للتع ّدديّة؟ أم إنّهام انطلقتا من
حول التّع ّدديّة كام تفهامنها وحاكمتا القرآن يف ضوء ذلك؟ قد تعيب الباحثتان عىل
املؤمنني عقيدتهم بعصمة القرآن ،وأنّنا ال نعدو قوله يف االعتقاد ،والترشيع ،لك ّنهام
[[[ -البهنيس ،أحمد :إشكال فهم النص القرآين يف الدراسات االسترشاقية (االسترشاق اإلرسائييل أمنوذجا) ،مجلة دراسات
استرشاقية ،العددالثاين ،خريف  ،2014ص  25و.26
[[[ -البهنيس ،أحمد ،إشكال فهم النص القرآين يف الدراسات االسترشاقية ،م.س ،ص.27
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الصواب والخطأ ،وتحاكامن
تغفالن أنّهام أيضً ا تتسلّحان برؤي ٍة مطلق ٍة متثّل ميزان ّ
واملفسين واملتكلّمني عىل أساس التّع ّدديّة ال ّنسب ّية التي آمنتا بها ،والتي
القرآن،
ّ
كل األتباع هي عىل
كل األديان وحقّانيتها ،وأ ّن ّ
تعتقد بنسب ّية الحقيقة وصواب ّية ّ
الخاص لتن ّوع
سبيل نجاة (راجع الفصل األ ّول) ،لكن ملاذا ال يكون للقرآن تفسريه
ّ
األديان؟ وملاذا ال يكون للقرآن موقفه من التّع ّدد؟ وملاذا مل تسعيا بج ٍّد لفهم نظريّة
القرآن ال محاكمتها يف ضوء القبل ّيات؟؟
هل ج ّربتا أن تفهام ال ّرأي القرآين؟ هل ج ّربتا أن تصغيا لقول القرآن؟؟
لو بذلتا جه ًدا بسيطًا يف هذا االتّجاه ألدركتا عظمة األطروحة القرآن ّية التي
جمعت يف رؤيتها للتع ّدديّة بني العنارص اآلتية:
 الواقع ّية املعرف ّية :أي بطالن ال ّنسب ّية ،واإلميان بوجود حقيق ٍة موضوع ّي ٍة يفالواقع ،ويف نفس األمر ،وميكن للناس أن يدركوها وميكن أن يخطئوها ،أ ّما اال ّدعاء
كل ما أصابه ال ّناس من مفاهيم وعقائد شتّى هي صحيحة ،فهذا ال يقود يف
بأ ّن ّ
معرفة .ففي املنطق القرآين
وكل
كل علم ّ
أساس ّ
السفسطة وهدم
ال ّنهاية ّإل إىل ّ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
َ
ُ
ُ
ّ
الحق إالّ الضاللِ« .إَونا أ ْو إِيَّاك ْم ل َع ٰل ه ًدى أ ْو ِف ضل ٍل ُمب ِ ٍني.
ليس بعد ّ
السامويّة التاريخ ّية (اإلسالم العام) ومرشوع ّيتها ،وخامت ّية
 حقّان ّية ال ّديانات ّال ّديانات (اإلسالم الخاص) :وهذا ما ت ّم االستدالل عليه آنفًا ٍ
بآيات عديد ٍة .فال ّدين
تاريخي تلبّس نب ّوة األنبياء يف تسلسلهم ال ّزمني،
اإللهي يف املنظور القرآين ،هو مسا ٌر
ٌّ
ّ
روح واحدةٌ :ساري ٌة
بي محمد  ،فال ّدين
اإللهي عرب التّاريخ ٌ
ّ
حتى ت ّوج بنب ّوة ال ّن ّ
من آدم إىل محمد.
 وعدم املالزمة بني املرشوع ّية وال ّنجاة :أو عدم املالزمة بني الحقّان ّية والخالص:بسبب أو بآخر (كفر عميل ،مت ّرد
فقد يهلك من يكون صاحب ديان ٍة مرشوع ٍة
ٍ
وعصيان) ،وقد ينجو صاحب عقيد ٍة فاسد ٍة لقصوره.
كل املؤ ّهالت
مقص مبعنى أنّه ميلك ّ
 التّمييز بني القارصّ
واملقص :فال ّناس منهم ّ ٌ
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الحق وبلوغ ال ّدين الصحيح ،فهذا إن أخطأ
العقليّة وال ّنفسيّة واملاديّة إلدراك ّ
رصا مبعنى ال
الطريق اإللهي يحاسب ،وال يكون من أهل الخالص ،أ ّما من كان قا ً
ميكن حسب طبيعة إمكاناته وظروفه املحيطة به أن يصل إىل الحقيقة ،فهذا معذو ٌر
(كاملستضعفني الذين ال ميلكون حيلة) .ويذهب الكثري من العلامء إىل أ ّن أغلب
الكفّار هم من القارصين ،عوامهم بل وعلامئهم ،وهذا رأي اإلمام الخميني 
ورأي الشيخ بهاء الدين العاميل (ت 1033ه) ،والشيخ جواد مغن ّية (ت1979م)[[[.
ولكن لألسف تقف املقالة عىل مساف ٍة من منهج الفهم ،ولوال أن نسيئ الظّ ّن،
بجهود الباحثتني لقلنا« :وكأ ّن املطلوب هو عدم الفهم ال الفهم !!!».
إ ّن هذه املعضلة ،ستبقى تتواىل ،ما دامت مركزيّة العقل الغريب مهيمنة ،وما
دام املسترشق يأيت للقرآن يف مس ًعى لإلسقاط واملحاكمة ،عندما يأيت هؤالء بقصد
الفهم واإلنصات الواعي والحيادي للقرآن وإيحاءته الفكريّة يف فضائه الخاص ،قد
يحقّقون هدفهم.

[[[ -انظر :الخشن ،حسني :أصول االجتهاد الكالمي ،ط ،1بريوت ،املركز اإلسالمي الثقايف ،2015 ،ص.186-183
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الخامتة
يف مرفأ ال ّنهايات ،وعقيب هذه ال ّرحلة التي بدت يف إرهاصاتها األوىل مرشق ًة
آفاقي َإىل منتهى اآلفاق،
حيوي ،إنسا ٍّين إىل أبعد الحدود،
ومش ّوق ًة مع موضو ٍع
ٍّ
ٍّ
ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َّ ٰ َ َ َ َّ َ َ ُ ْ َ َّ ُ ْ َ ُّ َ َ ْ َ ْ
َّ َ
َ س ُ ْ َ َ
س ِهم حت يتبي لهم أنه الق ۗ أولم يك ِف بِربِك
اق و ِف أنف ِ
ني ِهم آيات ِنا ِف الف ِ
ِ
َ َّ ُ َ َ ٰ ُ ّ َ ْ َ
ٌ
ك ش ٍء ش ِهيد( ،سورة فصلت ،اآلية  ،)53ي ّحط مسار القراءة التّحليل ّية
أنه ع ِ
استخالصات ونتائج ال تتامهى إىل ح ٍّد ٍ
ٍ
بعيد مع تلك التّوقّعات
ال ّنقديّة رحلته عىل
ال ّرائقة!! فرغم ال ّنجاحات التي حقّقتها املقالة إىل ح ٍّد ما عىل مستوى الشّ كل ّيات
وتقنيات الكتابة العلم ّية ،لك ّنها ال تخلو من نقائص جوهريّ ٍة عىل مستوى املضمون،
ٍ
وإشكاالت أساس ّي ٍة عىل مستوى املنهج:
بكل خصائص العمل املوسوعي
أ ّو ًل :مت ّيزت املوسوعة عىل املستوى العامّ ،
ٍ
تخطيط،
خاصة عىل مستوى الشّ كليّات وإدارة العمل والتّحرير ،من
األكادمييّ ،
التتيب االلفبايئ ،املصادر
ومشارك ٍة واسع ٍة للمحررين،
وتخصص الباحثنيّ ،
ّ
الكشافات،.
العلمي للموسوعة
ثان ًيا :ال ميكن أن نتجاوز حدود البحث يف نقد املضمون
ّ
ككلّ ،إل يف حدود املقالة املعن ّية ،وإن كان دراسة مقالة التّع ّدديّة تطلّبت االطّالع
خاصة تلك التي لها عالقة موضوعيّة بها ،وما ميكن
عىل بعض املقاالت األخرىّ ،
القول إزاء هذا االطّالع الجزيئ عىل املوسوعة ،إ ّن هناك تفاوت يف املستوى وأسلوب
املقاالت ،كام نس ّجل عدم االنسجام يف املضامني والتّنايف بني أطروحات الباحثني
أحيانًا (سجلنا يف بحثنا مناذج لذلك) ،وكان يُتوقّع تحقيق االنسجام الفكري بني
ٍ
مقاالت منصف ًة إىل ح ّد ما ،ومنضبط ًة علميًّا
املقاالت ما أمكن ،وال جدال أ ّن هناك
املؤسسة.
وموضوع ًّيا ،وتح ّررت من التّبع ّية ملشهورات االسترشاق القديم وأساطريه ِّ
وباملقابل توجد مقاالت غارقة يف أوهام االسترشاق.
اللفت :التّع ّدديّة ال ّدين ّية الذي ح ّمل الباحثتني
ثالثًا :مت ّيزت املقالة مبوضوعها ّ
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مسؤوليّ ًة مضاعف ًة ،فهكذا موضوع يحمل من أبعا ٍد مه ّم ٍة وخطر ٍة ما يحمل:
فليس الخطأ يف مقاربة موقف القرآن من العديد من املوضوعات التي درستها
املوسوعة :كبعض املفاهيم األخالق ّية ،أو بعض الشّ خص ّيات ،أو حتّى بعض املفاهيم
االجتامع ّية ،كالخطأ أو االشتباه يف تحديد موقف القرآن من األديان ورؤيته للتع ّدد،
الشق والغرب ،وأحد املزالق
وهو محور الجدل األزيل بني بني األنا واآلخر ،بني ّ
الكربى لالسترشاق.
كل جمل ٍة إحالة،
راب ًعا :مت ّيزت املقالة بوفرة املصادر وتن ّوعها حتى خلنا أ ّن وراء ّ
عب عن ّ
الثاء الببليوغرايف من جهة ،ولك ّنه من جه ٍة أخرى ،ومع حرص
وهذا كام يُ ّ
كل هذه اإلحاالت ،يش ّوش ذهن القارئ ،ويحول
الباحثتني الواضح عىل تحشيد ّ
دون وحدة نسيج املقالة.
كام شكّلت هذه التّعزيزات من خارج املقالة بدر ٍ
اسات غربي ٍة يف املوضوع أو
ٍ
ٍ
إسقاطات
مقاالت يف نفس املوسوعة حاج ًزا دون فهم ال ّرؤية القرآن ّية مبنأًى عن
من اليمني واليسار !!
خامسا :يف العديد من األحيان تستشهد املقالة ٍ
نصها،
بآيات قرآن ّي ٍة دون إيراد ّ
ً
السياق
السورة ورقم اآلية ،وهذا من جه ٍة ال يساعد القارئ عىل فهم ّ
وتكتفي بذكر ّ
والتّأكّد من التّربير ،الذي تق ّدمه املقالة للفكرة ،ومن جه ٍة أخرى الحظنا ،يف بعض
السياق (وأرشنا لذلك يف صلب
املوارد ،تكون اآليات أجنب ّية عن املقام وخارج ّ
البحث).
مش املنطقي الذي سلكته املقالة إىل ح ّد ما كان مناس ًبا :رصد
سادسا :التّ ّ
ً
املفردات ال ّدين ّية ث ّم املجتمعات ال ّدين ّية التي تح ّدث عنها القرآن وتفاعالتها،
السلويك للموقف من األديان األخرى.
فال ّنظريّة القرآنية حول التّع ّدديّة والتّوجيه ّ
تخصص لإلشكاليّة األساسيّة
لكن املقالة استغرقت كث ًريا يف بحث املفردات ،ومل ّ
يف البحث إلّ صفحات قليلة.
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السالسة واالنسيابيّة ،كام يفتقد إىل جامليّة
ً
سادسا :أسلوب املقالة يفتقد إىل ّ
التّعبري وجودة الحبكة( ،يف اللغة اإلنجليزية وتب ًعا لذلك ال ّن ّص املرتجم) ،وزادت
االستطرادات واالنتقاالت من موضوع إىل آخر وكرثة اإلحاالت الوضع سو ًءا ،ولذلك
كامل أعدنا فيه عرض املقالة عرضً ا منظ ًّم لعلّنا نخفّف من وطأة
فصل ً
خصصنا ً
ّ
التّشتّت يف معالجات املقالة ،وكان ذلك خطو ًة رضوريّ ًة لقراء ٍة نقديّ ٍة موضوعيّ ٍة.
ساب ًعا :ما ملسناه يف بحث املفردات ينبئ عن قصو ٍر يف فهم املعجم القرآين
واملجاالت ال ّدالل ّية ملصطلحات القرآن ،كام الحظنا غياب القدرة عىل ال ّربط بني
املفردات .والعقبة التي ترسي يف سائر مفاصل املقالة :إشكال ّية التّعاطي مع
التجامت القرآن ّية ،فالتّعامل مع ترجم ٍة للقرآن باللغة اإلنجليزية مهام كانت دقّة
ّ
حائل دون الفهم العميق آليات الكتاب ،فهذه الرتجامت كام قيل هي
الرتجمة ميثّل ً
من قبيل (ترجمة ما ال يُرتجم!).
ثام ًنا :كام كانت معالجة املفردات تتّسم بالتّجزئة وعدم ال ّدقّة ،ومل يكن بحث
حال :ال ّنظرة التّجزيئ ّية ،إسقاطات عىل ال ّن ّص القرآين،
املجتمعات وتفاعلها أحسن ً
االنحياز لالنتامء املسيحي بالخصوص ،التّأكيد عىل تأثري املسيح ّية واليهوديّة بدرج ٍة
املفسين واملتكلّمني أيضً ا!.
أقل عىل ال ّنبي محمد  ،وعىل اإلسالم ،وعىل ّ
السيدة جن ماك أوليف حني نسبت الفضل إىل الثالوث يف
تاس ًعا :لقد صدقت ّ
اللهوت وفلسفة الدين« ،فلقد بدت منحاز ًة لعقيدتها ،وه ّمشت
اهتامتها يف مجال ّ
كل ما يرمز إىل تف ّوق املوقف اإلسالمي ،ونقاط الق ّوة عىل مستوى الشّ خص ّيات
ّ
والوقائع والجدل ،بل سعت لتربير حتّى نقاط الضّ عف يف املوقف املسيحي (مثال
ذلك تفسريها للتثليث مبرجعيّة رسيانية)
رشا :انساقت الباحثتان مع الفرضيّات االسترشاقيّة ،والتي شكّلت لحوايل قرنني
عا ً
من ال ّزمان العقل ّية االسترشاق ّية الواهمة :كالتّحليل الفيلولوجي بإرجاع القرآن إىل
لغات رسيان ّي ٍة وآرام ّي ٍة أو إرجاع الوحي اإللهي إىل مرجع ّي ٍ
ٍ
ات يهوديّ ٍة ومسيح ّي ٍة !!!
ما زالت لألسف ال ّدراسات تك ّرر هذه الخرافات واألساطري (وقد ف ّندنا ذلك) ،وك ّنا
620

ّ
ّ
التعد ّ
الديني�ة والقرآن الكريم
دية

نخال موسوع ًة قرآنيّ ًة يف مطلع القرن  21ستتجاوز هذه الخرافات أو الوقاحات
الصبيان ّية بتعبري املسترشق األملاين نولدكة.
أحد عرش :مل تخلو املقالة من التّفسريات الوضع ّية الغارقة يف األبعاد املاديّة أو
ال ّزمن ّية للظواهر والتي ال تنسجم مع منطق القرآن وروح ّيته فكيف نط ّبق منهجا
ال ينسجم مع موضوع الدراسة ؟.
اثنا عرش :أهملت أو تجاهلت املقالة منهج املقارنة يف مقام استكشاف موقف
اإلسالم من اآلخر ال ّديني ،فاملقام يقتيض أن نعرض موقف ال ّديانات األخرى من
اإلسالم ،يف نصوص اليهوديّة وسلوكات أتباعها ،وكذلك يف نصوص املسيح ّية وسلوك
أتباعها ،أ ّما عن اليهود فنصوصهم يف احتقار األمم األخرى وال ّدعوة لقتلهم وترشيدهم
الصهيون ّية واملاسون ّية يف العامل ض ّد
أشهر من أن تُذكر ،وأدوار اليهوديّة املتحالفة مع ّ
اإلنسانيّة ،وليس ض ّد املسلمني فقط ال تخفى عىل عاقل .أ ّما املسيحيّة فنذكّر الباحثتني
مؤسسة
بتاريخ الحروب الصليب ّية ،ودور الكنيسة يف قيادة هذه الحروب ،وكيف كانت ّ
االسترشاق االمتداد املعر ّيف لهذه الحروب والغطاء اإليديولوجي للتبشري واالستعامر،
الصيح لألديان األخرى إالّ يف
وكيف أ ّن الكنيسة الكاثوليك ّية مل تتجاوز موقفها العدايئ ّ
محتشم بال ّديانات
املجمع الفاتيكاين الثاين (سنة  )1965_1963حني أصدرت اعرتافًا
ً
األخرى ،وب ّرأت اليهود من دم املسيح ! فهل يُقاس موقف املسيح ّية هذا مبوقف
القرآن الذي ال نجد كتابًا دين ًّيا يف التّاريخ يتح ّدث عن األديان األخرى أكرث من تاريخه،
ويفصل تاريخ األنبياء اآلخرين أكرث من تاريخ نب ّيه ،ال نجد كتابًا يعرتف باآلخرين
ّ
ويدعو للحوار والجدل بالتي هي أحسن ،والسلم ،والكلمة السواء ،وحتى موقف
يؤسسه عىل منطق ال ّدفاع عن أهم حقوق البرشيّة :التّوحيد،
الق ّوة والقتال ،فهو ّ
وانطالقًا من أصل العدل وال ّدفاع عن املستضعفني.
ثالث عرش :س ّجلنا أيضً ا تغييب منهج الفهم ،وعدم اعتامد مركزيّة ال ّن ّص القرآين،
يعب عن مقاصده ،بل تسلّحت بع ّد ٍة
فاملقالة يف أكرث املوضوعات مل ترتك القرآن ّ
وربا هذا التّغييب هو الذي يجيبنا عن
استرشاقيّ ٍة شكّلت عائقًا آخر أمام الفهمّ .
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حي الكثري من الباحثني يف مجال ال ّدراسات االسترشاقيّة :ملاذا نجح االسترشاق
سؤا ٍل ّ
الشق األقىص رغم أنّها دياناتٌ معقّد ٌة ج ّدا ولك ّنه فشل يف فهم
يف فهم ديانات ّ
اإلسالم رغم بساطته وعقالن ّيته؟؟؟
السيدة جني ماك أوليف يف مق ّدمة املوسوعة أ ّن عملهم
رابع عرش :أكّدت ّ
ٍ
جديد لل ّدراسات القرآن ّية،
قام عىل ازدواج ّية تجمع بني املايض واملستقبل ،كأفقٍ
ولكن يبدو لألسف أ ّن سلطة املايض مبا تختزنه من ٍ
اقي ثقيلٍ أبعدت
إرث استرش ٍّ
املوسوعة أو عىل األقل املقالة عن آفاق املستقبل.
هذه حصيلة قراءتنا التّقومي ّية ملقالة التع ّدديّة ال ّدين ّية ،وهي كام ترتاءى أمام
فضل
ال ّناظر تستوجب مراجع ًة عميق ًة وإعادة نظ ٍر يف العديد من األسس والقواعدً ،
عن األفكار واملواقف ،ولكن مع تأكيد السيدة ماك أوليف عىل االستعداد ال ّدائم
فعل لهذه املراجعة،
اللحقة ،فإ ّن املوسوعة مدع ّو ٌة ً
للتطوير واملراجعة يف الطّبعات ّ
خصوصا
لعلّها تُحقّق هدفها يف جعل القرآن متا ًحا لفهم اإلنسان عمو ًما ويف الغرب
ً
فعل هذا اإلنسان بتقريب الحقائق منه وإبعاد األوهام عنه ،وإلّ فإ ّن هذا
مبا ينفع ً
العمل لن يكون له نفع يف منطق القرآن نفسه:
َ
َْ
َ َٰ َ َ ْ
ض ُب َّ ُ
الز َب ُد َف َي ْذ َه ُ
ال َّق َو ْالَاط َِل ۚ فَأَ َّما َّ
ب ُج َف ً
الل ْ َ
كذل ِك ي
اء ۖ َوأ َّما َما َينف ُع
ِ
ْ َْ
َّ َ َ ُ
اس ف َي ْمك ُث ِف الر ِض( ،سورة الرعد ،اآلية .)17
انل

		
رب العاملني
وآخر دعوانا أن الحمد لله ّ
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نينوى ،دمشق.2016 ،
-9إيزتسو ،توشيهوكو ،الله واإلنسان يف القرآن ،تر هالل محمد الجهاد ،ط ،1املنظمة العربية
للرتجمة ،بريوت.2007 ،
-10البعلبيك ،منري ،قاموس املورد ،ط ،1دار العلم للماليني ،بريوت.1981 ،
-11البهنيس ،أحمد ،القرآن الكريم وعلومه يف املوسوعات اليهودية ،ط ،2مركز تفسري
للدراسات القرآنية ،الرياض.2015 ،
-12بوفيم ،عبدالله ،اللغة العربية أم اللغات ،ط،1ال م ،ال ن.2018 ،
-13البويني ،عبدالرحامن أحمد ،اللغة العربية أصل اللغات كلها ،دار الحسن ،عامن ،ط.1993 ،1
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-14الحجييل ،عبد الرحامن ،املعاجم املفهرسة أللفاظ القرآن الكريم ،الط ،الجامعة اإلسالمية
باملدينة املنورة ،الت،
-15الجرجاين ،عيل بن محمد ،التعريفات ،تح براهيم األنباري ،دار الريان للرتاث ،الم ،الت
-16جعيط ،هشام ،مسرية محمد يف املدينة وانتصار اإلسالم ،ال ط ،دار الطليعة للنرش ،بريوت،
ال.ت
-17الخشن ،حسني ،أصول االجتهاد الكالمي ،ط ،1املركز اإلسالمي الثقايف ،بريوت.2015 ،
-18دراز ،محمد عبدالله ،الدين ،ال ط ،الهنداوي ،مرص.2016 ،
-19الراغب األصفهاين( ،ابو القاسم الحسني بن محمد ) ،املفردات يف غريب القرآن ،مكتبة
نزار مصطفى الباز ،ال م ،ال ت.
-20زادة ،محمد واعظ (الخرسان) ،املعجم يف فقه القرآن ورس بالغته ،ط ،2مجمع البحوث
اإلسالمية ،مشهد1427 ،ه
 --21السيوطي ،جالل الدين ،اإلتقان يف علوم القرآن ،ط ،1مؤسسة الرسالة نارشون ،دمشق،
2008
-22السيوطي ،عبد الرحمن جالل الدين ،الدر املنثور يف التفسري باملأثور ،دار الفكر1993 ،م،
1414هـ.
-23شلبي ،أحمد ،اليهودية ،ط ،12مكتبة النهضة ،القاهرة1997 ،
-24شمس الدين ،محمد مهدي ،يف االجتامع السيايس اإلسالمي ،ط ،1املؤسسة الدولية
للدراسات والنرش ،بريوت1992 ،
-25صالح ،هاشم ،قاموس القرآن الكريم بالفرنسية حدث فكري مهم ،جريدة الرشق األوسط،
العدد 11 ،11214أغسطس .2009
-26الصدر ،محمد باقر ،اقتصادنا ،ط ،20دار التعارف للمطبوعات ،بريوت،1987
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التعد ّ
الديني�ة والقرآن الكريم
دية

-27الطربي ،محمد بن جرير ،جامع البيان عن تأويل آيالقرآن،تح عبد الله الرتيك ،ط ،1هجر
للطباعة ،القاهرة 2001
-28الطبطبايئ ،محمد حسني ،امليزان يف تفسريالقرآن ،ط ،1دار التعارف ،بريوت1997 ،
 -29العامل ،عمر لطفي ،املسترشقون والقرآن دراسة نقدية ملناهج املسترشقني ،ط ،1مركز
الدراسات اإلسالمية ،مالطة.1991،
-30عمر ،أحمد مختار ،املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن وقراءاته ،ط ،1سطور.2002 ،
 -31عوض ،إبراهيم ،دائرة املعارف اإلسالمية االسترشاقية أباطيل وأضاليل ،ط ،1مكتبة البلد
األمني ،القاهرة ،ط.1998 ،1
-32البوم ،جول ،تفصيل آيات القرآن الكريم ،تر محمد عبد الباقي ،الت ،دار الكتاب العريب،
بريوت.
-33متز ،آدم ،الحضارة اإلسالمية يف القرن الرابع الهجري ،تر محمد عبد الهادي أبو ريدة ،ط،5
دار الكتاب اللبناين ،بريوت ،الت.
-34مرزوق ،عبد الرؤوف ،معجم املوضوعات واألعالم يف القرآن الكريم ،ط ،1دار الرشوق،
القاهرة1995 ،
-36املسريي ،عبد الوهاب ،موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،ط ،1دار الرشوق.1994 ،
-37هودنرشد ،تد ،دليل اكسفورد للفلسفة ،تر نجيب الحصادي ،املكتب الوطني للبحث
والتطوير ،ليبيا ،الت.
-38نولدكة ،تيودور ،تاريخ القرآن ،ترجمة جورج تامر ،ط ،4منشورات الجمل ،كولونيا_بغداد،
.2008
39-Jane Dammen McAuliffe, General Editor ,Encyclopedia of the
Quran,Brill,Leiden,Bosten,2001
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الدوريات واملقاالت:
 -1اسكندرلو ،محمد جواد ،كتابة املوسوعات عند املسترشقني ،دراسات استرشاقية ،ع،11
ربيع .2017
 -2البهنيس ،أحمد ،إشكال فهم النص القرآين يف الدراسات االسترشاقية (االسترشاق اإلرسائييل
أمنوذجا) ،مجلة دراسات استرشاقية ،العددالثاين ،خريف 2014م.
-3رضايئ ،محمد عيل (اصفهاين) ،جولة يف دائرة معارف ليدن ،العدد ،1صيف 2014م.
 -4عبد العزيز ،زينب ،مقالة القراءة الغربية للقرآن ،مؤمتر القراءة الغربية للقرآن الكريم
(كلية الدعوة اإلسالمية ليبيا ديسمرب .)2005
 -5مظفر إقبال ،املوسوعة التكاملية للقرآن ،مجلة االسالم والعلم ،عدد ،8صيف .2010
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للمعلومات يف موسوعة القرآن (لیدن)

[[[

د .حسین لطیفي

امللخص
تُع ُّد موسوعة القرآن (الصادرة عن دار بريل يف اليدن) واحد ًة من أحدث الجهود
تصب يف دائرة األبحاث اإلسالم ّية واالسترشاق .بنا ًء عىل ذلك ،تظه ُر يف
الغرب ّية التي ُّ
البحثي القديم نِسبياًُ .رغم
هذا العمل الخصائص املعهودة التي تطب ُع هذا الحقل
ّ
تن ُّوع الباحثني الذين ساهموا يف تأليف هذه املوسوعة ،إال أنّه ُيكن تحديد األُطُر
املنهج ّية العا ّمة التي تُشكّل املضمون وتقو ُد التحليل يف العديد من املقاطع البحثية.
ُ
تهدف هذه الدراسة لتحقيق ذلك من خالل تقديم مناذج عن "الجمع االنتقا ّيئ"
ٍ
تحتج
و"العرض غري املتوازن للمعلومات" املؤديَّ ْي غالباً إىل "صياغة
تحليالت ُمضلِّلة"ُّ .
الدراسة بعدها أ ّن تطبيق هذه املعايري يف مقاربة أي ٍ
نص وفهمه –سواء كان نصاً دينياً
قدمياً ،منظوم ًة قانونية لدول ٍة علامنية ِ
معاصة ،أو حتى نصاً ناتجاً عن مدرس ٍة فلسفية
نتج مفاهي َم خاطئة أو سخيفة .مبا أ ّن هذه الخصائص –
ذي توجه إلحادي -سوف يُ ُ
خلت وتظه ُر يف النقاشات حول االسترشاق الغر ّيب،
والنقد املو ُّجه ض ّدها -تعو ُد لقرونٍ ْ
العلمي يقو ُد البحث"
تسعى هذه الدراسة أن تطرح الفرض ّية الشهرية بأ ّن "النمط
ّ
كأحد التفاسري األساسية التي ت ُّبي ملاذا يقاوم هذا الحقل (الدراسات اإلسالمية يف
بعض التغيريات أو التصحيحات.
الغرب) َ
الكلامت املفتاحية :موسوعة القرآن ،الدراسات اإلسالم ّية ،الدراسات القرآنية،
االسترشاق ،املنهجيّة االنتقائيّة ،املوضوعية العلميّة ،االفرتاضات الالواعية.
[[[ -باحث ،وأستاذ يف الفلسفة الغربية جامعة طهران ،وأستاذ زائر يف الدراسات اإلسالمية يف جامعة زميبابوي وجامعة أروبة
اليسوعية ،وأستاذ يف الدراسات الحوزويّة.
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Selective Collection and Unbalanced Presentation of
Data in the Encyclopedia of Qur’an (Leiden)
Hossein Latifi

[1]

Abstract

The Encyclopedia of Qur’an (Leiden) is among the latest efforts in the Western tradition of Islamic Studies and Orientalism. As such, it displays typical characteristics common in this relatively old field of studies. Despite the
diversity of the Encyclopedia’s authors, general methodological frameworks
that shape the content and guide the analysis in many of its entries can be
outlined. Present study aims at doing so by bringing into light cases of “selective data collection” and “unbalanced data presentation” which often result
in “formation of misleading analyses.” The study then argues the application of such measures in approaching and understanding any literature, be
it a religious tradition of the past, legal system of a modern secular country,
or even a philosophical school with atheistic orientation, will only produce
wrong, or rather ridiculous misconceptions. Since these characteristics -and
criticism against them- are as old as centuries in discussions about Western
orientalism, the study then tries to suggest the famous hypothesis “scientific
paradigm leads the research” as one major explanation of why this discipline
(Islamic Studies in the West) resists against certain changes or corrections.
Keywords: Encyclopedia of Qur’an, Islamic Studies, Qur’anic Studies, Orientalism, Selective Methodology, Scientific Objectivism, Subconscious Presuppositions
[1]. Visiting lecturer of Islamic Studies in the University of Zimbabwe
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Introduction
The old tradition of western orientalism in general and Islamic studies in particular, has received-almost since its birth-mixed reactions by Muslims; from those
who deem the field as the most scientific endeavor ever to understand Islamic
tradition which must be adopted and followed by Muslim thinkers too, as the
ultimate example of true scientific research method; to those who regard it as
a tool and necessary component in the western imperialistic and dominative
colonial and post-colonial policies. By examining some of the key methodological frameworks in the Encyclopedia of Qur’an, the present study argues that
beyond political agendas or sincere individual motivations, this field of study,
exemplified now in EQ, suffers from serious deficiencies. As it is common with
scientific fields, deficiencies exist and so are critical and peer reviewed approach
to rectify them; yet aforementioned deficiencies are difficult to be cured, partly
because they are seen by the field’s practitioners as values and not problems. The
study comprises of two sections and a conclusion. In the first section, random
examples of selective data collection in EQ are listed. In the second section,
cases of unbalanced date presentation in EQ are discussed and finally, the study
arrives at its main conclusion, which is an answer to the question concerning
the origin and cause; simply put, why such partial blindness keeps repeating
itselffrequently –and against all the long standing criticism- in what is primarily
supposed to bea scientific discipline?
What is meant Selective Collection and Unbalanced Presentation?
In brief and simple words, in this paper selective collection of research materials means when a researcher, mainly due to her presuppositions, either
629

intentionally or subconsciously, ignores certain facts which are contrary to
her pre-established theory. For example, if a noticeable number of Muslim
scholars have a certain opinion, but a researcher turns a blind eye on them;
a common case with the exegetical opinions of Shia scholars in EQ, as these
opinions are ignored as if they never exist (while the authors remember to
bring into light opinions from even the cult-like groups).
Unbalanced date presentation means when different elements of a theological
or philosophical system, or different accounts in a historical narrative, are not
given their due weight in the overall depiction. For example,the weight of the
monotheistic doctrine (Tawhid) with its profound and multilayered application in the Islamic theology is not similar to anything in other theological
systems;to put it beside other elements just like another religious teaching
is an unbalanced depiction of Tawhid. Of if there are nine traditionally authentic and objectively reliable accounts which narrate a historical incident
in a certain way, but there’s one remote and suspicious report which has a
different approach, to present the one single unreliable report as the most
significant and fundamental constituent of one’s historical analysis is nothing
but unbalanced data presentation.
Cases of Selective Data Collection
Apparition (1:124)
After being defined as “preternatural appearance of a specter or vision” it is
stated “There is no specific qur’ānic term for apparition.” Simply ignoring the
clear and explicit Qur’anic term “tamaththul” (19:17) and all its subsequent
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exegetical and philosophical elaborations; not to mention its widespread usage in Hadith. (Tabatabaei, 1417, p. 14:36) However, the author then takes two
other words ‘burhan’ (proof) and ‘Aya’ (sign) to trace “apparition” in Qur’an.
Since these two have completely different lexical senses from ‘apparition,’ one
might wonder why? Then it turns out according to one interpretation based
on Isra’iliyat, the word ‘burhan’ in 12:24 alludes to something in the form of
apparition. This interpretation has precedence in Babylonian Talmud, hence
fits the theory of Qur’an’s inauthenticity; such a strange negligence of ‘tamaththul’ and vivid divergence from ‘apparition’ to ‘proof,’ just to spotlight an
interpretation with precedence in biblical tradition. Then the author goes on
to discuss cases of illusions and optical errors in the same entry, whereupon
giving the picture that there’s no clear distinction between Prophetic visions
and Satanic hallucinations in Qur’an; another Westernpopular theory about
Qur’an and the Messenger who brought it.
Al-Aqsa Mosque (1:25)
“Within Muhammad’s life-time … “the farthest (al-aqsā) place ofprayer”
might have been in heaven, in Jerusalem (q.v.) or perhaps in a locale near
Mecca.” according to the author, there’s nothing in Islamic exegetical tradition to interpret thequr’anic title “Masjid al-aqsa;” not even enough evidence
to determinethe approximate time from which Muslim writers started to associate ‘Masjid al-aqsa’ to Jerusalem: “Only at a later, unknown time did the
topographical attribution become the proper name of the Aqsā Mosque.”
then she goes on “No Muslim source records the Haram’s first mosque …but
the Gallic pilgrim Arculf saw that the “Saracens” had a rough prayer house,
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unnamed, in its eastern part … That mosque has been attributed to Umar b.
al-Khaāb” (1:125) and then she lists the renovations and expansions of that
building throughout history and who exactly is to be credited for details of
the building (or buildings) at each historical stage.
She also makes sure to state that Muslim historians and geographers’ detailed descriptions of al-aqsa are “sometimes contradictory … while Hamilton’s study provides the most complete archaeological record.”(1:126) to sum
up, since no building called “Masjid” existed in Jerusalem during the revelation of Qur’an, this qur’anic term is originally vague; only later–the date
and source remain unknown- it has been used to refer to a building that is
attributed to the second caliph. Simply put, this part of Qur’an was vague
and meaningless for Muslims (or even the Prophet (s) himself) it could mean
anywhere in heaven or earth, in Arabia or the Levant, until some Muslims
(was it during the second Caliph? Who knows, it’s just an attribution!) erected a building in Jerusalem.
One is left wondering whether this masterpiece issimply the result of a petty,
unwitting mistake between ‘mosque as a building’ and ‘mosque as a piece of
land.’ A quick survey in early Islamic tradition reveals that “Masjid” is occasionally associated with ‘a piece of land’ and not necessarily a ‘building;’ thus,
the absence of a building called Masjid in Jerusalem, does not render verse
17:1 and countless other Hadith that contain the title ‘Masjid al-aqsa’ originally vague. Not to mention the fact that in Islamic historical perspective,
places of worship that were built by prophets, are truly Masjids; Adam (a)
built Ka’ba, David(a) specified a piece of land as Masjid al-aqsa (later built by
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Solomon (a) and known in the biblical tradition as Solomon’s temple), and
Muhammad (s) built the Masjid in Medina. In fact, the plural title ‘Masajid
al-anbiya’ (Mosques of the Prophets) is applied to the three in early Islamic
tradition, in recognition of their historical divine origin. (al-Jassas, 1405, p.
1:302)
Abrogation (1:11)
In a reversed and negative definition, instead of defining it as the natural result of any flexible any gradual legislative process, “Abrogation” is defined, at
the beginning of its entry as “a concept … which allowed the harmonization
of apparent contradictions in legal rulings.” Giving the picture that Qur’an
had initial contradictions and only later Muslim thinkers came up with a
concept called “Naskh” to reconcile them. It is true that from a later perspective, abrogation has that function, but to define abrogation mainly as a kind
of justification for discrepancy in a legal text is not a firsthand definition of
the concept.
Azar (1:192)
Completely ignoring –either deliberately or unintentionally- the strong Shia interpretation of the verses related to Azar, which reject him as Ibrahim’s father,
the author tries to reconcile the discrepancy between the name of Ibrahim’s
father in biblical tradition, Terah; and the one in Qur’an, Azar -according to
non-Shia interpretation- and states: “The most widely-acceptedview …is thatthe name derives from the Hebrew Ely’ezer,the name of Abraham’s servant in
Gen15:2.” And then the reader is notified “it also suggests an inability among
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early Muslims to differentiate Abraham’s father from his servant in the biblical
account.” Clearly, had the author only considered Shia views in this regard he
could have saved at least some early –and also later- Muslims from such inabilities.Ignoring Shia views in this particular case seems more questionable when
we see in other cases, the authors normally spare no effort to find the remotest
ideas and present them as mainstream, orthodox Shia beliefs, e.g. the case with
the Shia views on Tahrif (Distortion of the Holy Qur’an).[1]
Cain and Abel (1:270)
It is surprising how the clear difference between Qur’anic and biblical narratives of Abel’s burial is ignored. The fact that God’s sending a raven to teach
Cain how to bury his brother’s body, isuniquely Qur’anic -and is absent in all
biblical tradition- such a fact is nothing worthy of the author’s attention, yet
he feels free to define with full certainty, the passivity of Abel in (Q 5:28) as
a Christian element, without any implicit or explicit reference to such a link
from Muslim sources. “Abel’s inaction and passivity (cf. q 5:28) is evidently a
Christian element since, according to Christian tradition, the murder (q.v.)
of Abel is considered a prefiguration of the crucifixion of Jesus.” (1:271) According to this passage, (Qur’an 5:28) contains an evident Christian element,
not because there’s noteven the slightest clue for such a link from Muslim
sources, but only because Christians believe Abel’s murder was a foregoing
example of Jesus’ crucifixion; not to remind the author and his respected
readers that Qur’an explicitly denies the latter (crucifixion story) elsewhere
(Q 4:157) altogether.
[1]. Entry: ‘Shi’ism and the Qur’an’ (4:593) introduces the belief in textual alteration (omission from and
addition to Qur’an) as an early orthodox Shia belief. For a short and simple refutation of such allegation,
see: (Ja’fariyan, 2003).
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Friday Prayer (2:271)
Jum’a (Friday) is introduced as the sixth day of the week (whose week? Muslim or Jewish?); then it is claimedthat the name “Jum’a” or “Assembly” drives
from a Jewish custom of market-gathering on Fridays. Thus,designation of
Friday as a day for congregational prayer for Muslims was a “juxtaposition
of market activity and collective religious duty.” As we continue, we realize
that Friday was not set apart as a day of rest, and there is no evidence that its
establishment as a day of communal prayer was of a polemical intent; it’s only
in later developments that Friday has emerged as a religious rival to Saturday
or Sunday.
To address the above claims by order, first it might be useful to know that the
pre-Islamic name of Friday, was not Jum’a or Assembly, for the sake of Jewish
market-gathering, rather the day was known as yawm al-uruba, the day of
Arabism. Oldest fragments of Ancient Arab poetry use the name al-‘Uruba[1], rather than Jum’a[2]; in fact, it has been explicitly stated by early Arab
lexical experts and writers that prior to Islam, “no one used the name Jum’a
for Friday.”[3]
Also, earliest and oldest surviving accounts accompanying this verse, explicitly state the ‘polemical intent’ of this day in comparison to Jewish Saturday
[1]. Jawad Ali believes this name comes from “EribShebat” meaning the eve before Saturday in Hebrew.
 علی(1993، 8:468) this displays clear pre-Islamic Jewish influence, yet no sense of assembly or marketgathering is there.
)8:465 ،1993 ؛ علی3:1356 ،2006 (الشافعی. يوم ال َع ُروبة أزوادا ً بأزوا ِد...  نفيس الفداء ألقوامٍ همو خلطوا-[[[
. ومل تس َّم ال َعروب ُة ال ُجمعة إِال ُمذ جاء اإلِ سالم،لؤي أَ ّو ُل من َج َّمع يوم ال َع ُروب ِة
ّ  ذكر السهييل يف ال َّر ْوض ُاألنُف أَ َّن كعب بن-[[[
)8:58 ،1414 (ابن منظور
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or Christian Sunday.[1] It is noteworthy that Friday was not set apart as a day
of rest, for there’s no concept of “day of rest” in Islam. The belief that God
took rest on a special day after six day creation is directly rejected by Qur’an
(50:38). So to expect holiday/rest-day link is rather a wrong expectation in
Islamic tradition. Still, Muslims are encouraged to leave work for the sake of
worship-and not rest- on Friday. (62:9)
The author then cites the verse encouraging Muslims to spread and look for
the bounty of God after the prayer, as an evidence for the ritual’s occurrence
in the proximity of commercial and social pursuits. Just there, he admits
that historical observations confirm that in Arabia, market-gathering would
normally diminish by noon. He seems not to notice the discrepancy in his
analysis; if market-gathering diminishes before prayer (noon), then how can
encouraging Muslims to look for bounty of God afternoon prayer have anything to do with the claimed market-gathering?
Finally we finish the entry with a masterpiece of chronological analysis. The
verse indicating Muslims left Prophet (s) standing, can’t be a reference to
the sermon and the speech before prayer in Friday –as it has been stated in
traditional interpretation of the verse- because a Hadith used in such interpretation, contains the word ‘Minbar’ or ceremonial pulpit, and such a thing
did not exist at that time; as clear and as genius as that.
Any reader with slightest familiarity with Islam and its history would wonder
Jews“)70 ،1400 ” (الشافعیyou and your nation have been preferred over other nations by Friday“ -[[[
and “ God written [commemoration of] Friday upon previous )5:75 ،1994 ”(ابن اثیرenvied us for Friday
get ready for Friday from“ )1:125 ،1991 ” (ابن راهویهnations, they disagreed, but we were guided to it
)86:197 ،54:211 ،1403 ”(مجلسی.Thursday eve, like the way Jews get ready for Saturday from Friday eve
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what the source of such a claim is; that minbar did not exit during the time
of Prophet (s). Then a minbar-related source catches your eyes in the bibliography; “The Pulpit in Islam” by “S. M. Zwemer.” a 13 page paper which cites
historical and traditional accounts about the existence and use of minbar
during the life of Prophet (s). (Zwemer, 1933) Where does it state minbar did
not exit during the life of Prophet (s)? Nobody seems to know. References
to minber during the life of Prophet (s) are too many and too diverse[1] to
easily fit under the usual label of “later-Muslim-fabrication” by typical western orientalists; this particular subject is not one of those. And besides, one
account in the exegesis of the verse (62:11) containing the word ‘minbar’
(which the author, erroneously, believes indulges anachronism) should not
permit him to ignore and disregard other accounts and Hadith that present
similar interpretation of that verse (i.e. delivering sermon while standing)
without mentioning minbar.[2]
Exegesis of the Qurān: Classical and Medieval (2:99)
In this entry we somehow learn that the technical sense of word “Tafsir” has
no origin in Qur’an itself and like almost everything else in early Islamic
literature, it has been plagiarized from Judo-Christian tradition. And why is
that? Because the word “tafsir” occurs as ‘hapaxlegomenon’ in Qur’an and is
mostly linked with “unveiling” or “uncovering;” the author replies. An average reader is left wondering what the basis for the claim of ‘hapaxlegomenon’
 …” (مالک بن انسDirect quotes by Prophet (s) include: “whoever makes a false oath on my minbar - .[[[
my minbar is a garden of paradise” or “my minbar is based on paradise.” or “between my“ )14:1052 ،2004
I had the vision that a“ )3:182 ،1403 ”(عبدالرزاق الصنعانیhouse and my minbar is a garden from paradise
)14:547 ،2001 ”(أحمد بن حنبلTyrant from among Umayyad steps on my minbar
)۲:۳۶۷ ،1404 )(القمی۵:۲۵۰ ،1419 )(الرتمذی۲:۵۹۱ ،۲:۵۹۰ ،1412 )(مسلم۲۲:۲۵۶ ،2001 (أحمد بن حنبل:see - .[[[
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is, and more importantly, why the clear connection between the original etymological sense (unveiling and uncovering) and the technical one (interpretation) is easily ignored.
Then we go on to know about “ta’wil” as well. This one has been used in
Qur’an several times. But again, like any typical contribution in Islamic literature, its meaning and contrast to tafsir is nothing but an echo of Jewish
and patristic discussions of fourfold ways of interpretation. The space does
not allow us to mention in detail the great differences between tafsir/ta’wil
dichotomy and the fourfold interpretation of scripture mainly initiated by
Alexandrian theologians, but a quick survey of the usage of ‘ta’wil’ in Qur’an
and later Muslim exegetical tradition, reveals the unique dimensions of its Islamic conception and consolidation. Let’s just treat one example. The author
states “It has recently been definitively shown that the verb ta’awwala, from
which the term tawī�l is formed, originally meant “to apply a verse to a given
situation,” before it came to mean allegorical interpretation” (2:100)
One of the very usages of ta’wil in Qur’an, not only reveals the author’s ‘recent discovery’ to be pretty old, but also facilitates the consistency of ta’wil’s
etymological and technical senses and proves the great difference between
ta’wil (both in etymological sense and technical practice) and ‘the allegorical interpretation’ as understood in Judo-Christian tradition. As the author
has passingly quoted from early Arab lexicons, ta’wil etymologically means
“returning to the beginning.” What he failed to note is that ‘beginning’ in
this definition is best understood in the sense of Greek Arche, the first or
beginning not just in the temporal or spatial sense, but more in the sense of
638

ّ
)االنتقايئ والبي�ان الالمتوازن للمعلومات يف موسوعة القرآن (ليدن
االختي�ار

prototype.
A clear and classic example of both the etymological and technical sense of
ta’wil is in Qur’an 12:100, when Yusuf (Joseph) eventually finds himself on
the throne and his family members bowing in respect, he says as quoted in
Qur’an “this is the ta’wil (realization) of my dream from before; indeed my
Lord has made it a true one.” Ta’wil meanswhen you have a hint, a sign or
a signifier (in this case an old dream) and you try to find the prototype or
origin from which it had been taken. Once the two match, it’s called correct
ta’wil.In exegesis of Qur’an, a Muslim who believes Qur’anic verses (again,
bad translation, there is no ‘verse’ in original Arabic, it’s Aya meaning ‘sign’)
so a Muslim who believes these ‘signs’ were taken from a high position (11:1)
essentially tries to find out the particular prototype matches for those signs.
Once the match is found, he claims possessing the correct ta’wil of that sign
and returns (applies) the sign to its original prototype. Sometimes the prototype match seems so distanced and different from the initial sign, that the
process fits under the description of allegory, that is, to treat an unmentioned
subject under the guise of another similar; but this is only how it looks to an
ignorant eye, from the standpoint of the one who does the ta’wil, the practice
is more of match finding and application, not a simple metaphorical assimilation.[1]
Of course discussions and complications about ta’wil and its different senses
do not end here, present paper only allows us to know that explicit traces of
this explanation about ta’wil and the connection between its etymological
)43–3:31 ،1417 (طباطبایی:for more elaboration, see - .[[[
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and technical senses can be found in the earliest Muslim traditional and exegetical literature.[1]It remains unknown how the author not just claims the
sense of “application of a verse to a situation”to be just a ‘recent discovery’ but
also why he ignores such classical explanation on their consistency and insists
on the disjunction between the etymological and technical senses.
Ambiguous (1:70)
We read in this entry that “Al-Zarkashī� (d. 794⁄1392), on the authority of
Nisaburi argues that these passages (Qur’an 3:7; 39:23 & 11:1) present three
different statements on the nature of the Qur’ān.” This meansZarkashi has
accepted the contradiction of these verses, and then “He characterizes the
verse that supports the idea of the compound nature.” It is present as Zarkashi
arbitrarily takes side with one particular verse in this triple contradiction.
In sum, the picture is this: Qur’anic verses are contradictory and a Muslim
commentator just randomly takes side with one verse.
Here we won’t go into details of how Muslim exegetical writers dealt with
these verses by noting different senses of the word ‘Mutashabih,’ but let’s just
see in particular what Zarkashi has written. Does he believe these verses present different statements and then he choose one?
He writes “Nisaburi quotes three opinions in this issue: first: all of Qur’an is
unambiguous because of the verse (11:1); the second: all of it is ambiguous,
because of the verse (39:23); and third [opinion] -which is the right one-:
some of Qur’an is unambiguous and some of it is ambiguous, because of the

)1:191 ،1405 ) (جصاص1:14 ،1404 (القمی:see - .[[[
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verse (3:7).[1]
Clearly, Zarkashi and Nisaburi are quoting different ‘opinions’ based on these
verses, and they defend and support the exegetical opinion they regard as
the correct one, not ‘characterize the verse that supports’ one idea, giving the
false picture that they refute or dismiss other two verses. They dismiss and
refute other two exegetical opinions, not Qur’anic verses.
Unbalanced Data Presentation
Unbalanced data presentation means the non-proportionate distribution of
attention to different elements in an attempted analysis; to treat a marginal
piece of data as central and neglect the mainstream, pivotal narrative. In
certain fields and areas, such an approach might not be bad in itself, as it
gives way to more creative perspectives, nonetheless, in some other areas
of research, researchers do not have the liberty to ignore the weight of each
element in its original context. Like if I want to study Christianity as a historical phenomenon with different social, political, spiritual etc. dimensions,
I simply can’t treat some lines from apocryphal sources as mainstream Christian beliefs and later claim I have depicted an objective and unbiased picture of Christianity. And the pseudo-scientific saying that “practitioners of
Christianity were and are biased in their treatment of their religion, but my
approach to Christianity is objective” does not give credit to my caricatured
picture; simply because my research is supposed to give a coherent picture
of that phenomenon based on what is mainstream and what is apocryphal
: أَ َّن الْ ُق ْرآ َن كُلَّ ُه ُم ْح َك ٌم لقوله تعاىل: أَ َح ُدهَا:ٍِيب ال َّنيْ َسابُور ُِّي ِف ه َِذ ِه الْ َم ْسأَلَ ِة �ثَلَث َ َة أَقْ َوال
َ  َوقَ ْد َح- .[[[
ٍ ك الْ ُح َس ُ ْي بْ ُن ُم َح َّم ِد بْنِ َحب
 أَ َّن-يح
َّ  َو ُه َو- : ُ َوالثَّالِثاللَّ ُه نَ َّز َل أحسن الحديث كتابا متشابها : كُلُّ ُه ُمتَشَ ا ِب ٌه لِ َق ْولِ ِه تَ َع َال: َوالث َِّانكتاب أحكمت آياته
ُ الص ِح
)۲:۶۸ ،1957 (الزرکيش ِم ْن ُه آيَاتٌ ُم ْحك ََمتٌ ُه َّن أم الكتاب :ِم ْن ُه ُم ْحك ًَم َو ِم ْن ُه ُمتَشَ ا ِب ًها لِ َق ْولِ ِه ت َ َع َال
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in the view of Christians themselves. By dragging the marginal to the central
and pushing the central to the marginal, not only I’m betraying the initial
goal of my research, but –most probably- I’m also tipping the original balance
among the elements of that phenomenon in favor of my own, pre-established
theories.
After a quick survey of the encyclopedia, we realize that some major topics
and decisive discussions are almost completely ignored, while other minor
and marginal ones are discussed rather lengthily. For example, in the entry
of Hadith and the Qur’an(2:376) we learn that according to ‘western investigators,’ the Isnads (chain of transmitters and one of the main means of
authentication or falsification of early Islamic tradition) “are better left alone,
inasmuch as not only a good number — as is generally admitted — but,
conceivably, all of them may be forged.” However, the writer gives us a break
by stating that his article will only be ‘less radically skeptical.’ Then we have
long discussions on some of the typical favorite topics of orientalists, like
the beginning of the revelation and traditions of ‘the Seven Letters.’Despite
questioning the isnads of all Islamic traditions and considering them as mass
fabrication and forgery, orientalists regard some of the reports in these two
particular topics as ultimate historical truths, why? Simply because it fits their
theory; sometimes painstakingly, they could find implicit and indirect traces
of non-divine origins of Qur’an in them.
And then there’s no discussion about Isra’iliyat, the topic under which Muslim scholars discuss biblical narratives infiltrating their tradition; a topic that
shows an early awareness by Muslims about the originality of their tradition
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and its borders with Judo-Christian teachings. This topic does not deserve
discussion in this voluminous encyclopedia –which has independent, and
rather long, entries on dog and donkey and Daruz- simply because it does
not fit in western and orientalist narrative about Islam. Islam must be introduced as a bad copy of biblical tradition, plagiarized by some Bedouin, desert
living Arabs who were not aware of what they were doing; Arabs in their
tribal society, who only knew war, wine and women, then all of a sudden, in
less than some decades, not just found interest in biblical tradition and plagiarized its main themes, but also could forge out complete and independent
systems of theology, historiography, literature review and so on; and most
importantly were aware and conscious about the borders of their tradition
with other traditions and would block the infiltration of other traditions by
introducing subjects like Isra’ilyat.
The unique thing about Islamic tradition is that unlike Judo-Christian tradition, which decides about Canonical and Apocryphal in remote corners
of history and in secret sessions behind closed doors, Islamic tradition and
Muslim scholars from the earliest time have put forward the ways and methods of authentication and falsification of religious teachings’ reports (Hadith)
in their books. Their debates took place in phrases of transmitted oral accounts or written paragraphs in circulating books, not behind closed doors.
Although there has not been an ultimate Church-like authority in Islam, there
definitely have been clear technics and methodologies for systematic authentication or rejection of traditional accounts by Muslim scholars. To ignorethe
distinction between authentic and fabricated, canonical and apocryphal, and
try to produce so-called genuine and objective researches thereupon, will re643

sult in something which is neither a picture of a traditional religion nor that
of a historical phenomenon. What happens if we apply the same methods in
studying Christianity?to mix canonical and apocryphal texts and come up
with a belief system; is that a real, objective picture of Christianity? or just a
mixture of narratives that fit our pre-established theory about Christianity?
Conclusion
So far, some cases of selective data collection and unbalanced data presentation have been discussed, but what are the consequences of applying these
methodological frameworks in approaching and understanding any given
theological, philosophical or legal system? Particular illustrations of how any
thought-system, be it Christian theology, Buddhist tradition, Kantian philosophy, or American legal system look like after applying similar methods
would make the aforementioned deficiencies more visible for a western mind.
What would be the result if, exactly like a gossip columnist, a researcher
dedicates major parts of his analysis to problematic marginal issues in these
thought systems and depicts them as mainstream? To a large extent, we observe similar attitudes in the tradition of western orientalism and Islamic
Studies; an old fond for controversial, or remote ideas, and at the same time,
negligence of mainstream and coherent theological or philosophical systems.
There might be various reasons for such behavior in different levels of its
application; however, one particular condition seems to have the most share
of effectiveness. Philosopher of science, Thomas Kuhn has rightly written
“Paradigms guide research by direct modeling as well as through abstracted
rules” (Kuhn, 1996, p. 47). This is much true when it comes to Western-developed Studies of foreign cultures and religions, including Islam. Since its
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emergence, Islam received heavily negative and biased reactions from The
West, mostly due to religious motivations common in medieval Europe; however, the strange thing is that, the exact initial biased attitude continued after
renaissance and enlightenment throughout colonial and post-colonial period
in just different clothing. The main lines of medieval views on Islam, that it
has nothing original worthy of attention and it is just a bad and incoherent
plagiarism of other traditions, lived passed all the European social, political,
and cultural revolutions and became the main conscious or subconscious
guidelines for any research about Islam in the modern West. Hence, the
process of data collection or data presentation in western-developed Islamic
studies follows certain general patterns we observed in this paper. And this is
dangerous for two reasons; first: like the way selectiveness in western journalism plays major role in giving a wrong picture of Muslims to general western
minds and further deepens the divisions and paves the way for stereotypes
and the reactive radicalism, also selectiveness in academic researches on Islam and its systematic theology or historiography only bears the same fruits
on both sides. Additionally, the persistence of this mentality that survived
throughout different changes in the West and even gained more strength in
colonial period, makes scientific corrections and scholarly modifications very
difficult and time-consuming, specially that its practitioners deeply believe
they are being unbiased and objective in their approach. Obviously, the practical result of such belief is feeling the liberty to approach Islamic heritage
almost like a gossip columnist.
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