الدراسات الحداثية للقرآن الكريم من
دعاوى التجديد إلى إثارة الشبهات

سعيد عبيدي

(*)

لقــد بليــت األ ّمــة اإلســامية يف املــرق
واملغــرب يف العقــود األخــرة بع ّدة (مشــاريع
فكريــة) تســ َّمى تجديديــة ،أو حداثيــة ،أو
تق ّدميــة ،واملتت ّبــع لهــذه املشــاريع يجــد أ َّن
حقيقتهــا واحــدة وأهدافهــا واضحــة وإن
اختلفــت مســ ّمياتها ،فأصحابهــا غالبًــا مــا
ســاروا عــى منــوال ال ّدراســات الغربيــة دون
مراعــاة لألصــول املنهجيــة العلميــة ،وأصــول
االســتدالل ،وضوابــط االجتهــاد ،وخصائــص
هــذا ال ّديــن ،واختــاف بيئتــه مــع تلــك
البيئــات التــي نهلــوا منهــا ،ومــن هنــا دعــوا
الــراث العــريب
رصاحــة إىل إعــادة قــراءة ّ
واإلســامي وتجديــده ،ومحاولــة معرفـــة
ســبب االنحطــاط والتّخلــف وطــرح الحلــول
لذلــك؛ فمنهــم مــن رأى وجــوب إبعــاد
(*) باحــث يف حــوار الحضــارات ومقارنــة األديــان ،املغــرب .الربيــد
اإللكــروين.)saidabidi33@gmail.com( :
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نصــا
الســاحة واعتبــاره ًّ
القــرآن الكريــم عــن ّ
تاريخيًّــا محصــو ًرا يف حقبــة زمنيــة معيّنــة
ال يجــب تجاوزهــا ،ومنهــم مــن رأى رضورة
إعــادة ق ـراءة ال ّنصــوص ال ّدينيــة -وال ســيام
القرآنيــة منهــا -ق ـراءة حديثــة ،مــن خــال
إحالتهــا إىل التّاريــخ ،وال ّنظــر إليهــا باعتبارها
نصوصــا تاريخيــة محكومــة بــروط
ً
تاريخيــة وظرفيــة تــزول بزوالهــا ،رشوط
تعمــل عــى ربــط القــرآن بســياقات تنزيلــه
رصا ،وذلــك مــن
وتفســر معانيــه تفسـ ًرا قــا ً
خــال الخــوض يف مســألة أســباب ال ّنــزول،
واملــي واملــدين،
ّ
وال ّناســخ واملنســوخ،
وغريهــا مــن القضايــا ،لك ـ ّن املتت ّبــع لهــذه
املشــاريع ســرى دون عنــاء كبــر أ ّن مــا جــاء
بــه أصحابهــا مــا هــو إال تكــرار لشــبهات
قدميــة أثارهــا بعــض مــن تناولــوا مباحــث
القــرآن الكريــم بال ّدراســة والتّحليــل ،والتــي
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كان لهــا علامؤنــا األجــاء باملرصــاد ،حيــث
ب ّينــوا حقيقتهــا وب ّينــوا مــن خاللهــا الحـ ّـق
ملــن يبغيــه ويطلبــه ،مــن هــذه املشــاريع
الحداثيــة والتــي ســتكون موضــوع دراســتنا:
مــروع حســن حنفــي ،ومــروع طيــب
تيزينــي ،ومــروع مح ّمــد شــحرور.
( )1حسن حنفي((( :من شبهة خلق
القرآن إلى شبهة مادية الوحي:

يعتــر الكاتــب املــري حســن حنفــي أحــد
ر ّواد ال ّدراســات الحداثيــة التــي تناولــت
القــرآن الكريــم وخاضــت يف مجمــل مباحثه،
حتّــى إ ّن دراســاته لقيــت انتشــا ًرا واســ ًعا،
وثنــا ًء كب ـ ًرا مــن بعــض زمالئــه الحداثيــن؛
فهــذا -مثـ ًـا -عــي حــرب يثنــي عــى جهوده
بالقــول« :بهــذا يقــوم حســن حنفــي بإعــادة
كل
كل يشء ،ويســعى إىل قلــب ّ
ال ّنظــر يف ّ
وخاصــة يف كتابــه (مــن
املفهومــات ،يثــور
ّ
العقيــدة إىل الثــورة) ،مــن أجــل إعــادة البناء
كل املق ّدمــات واألصول
والتّأســيس ،وينســف ّ
ويزعــزع أكــر البديهيــات القــا َّرة يف العقــل
كل
العــريب اإلســامي ،والغريــب أن يفعــل ّ
((( حســن حنفــي مــن مواليــد القاهــرة مبــر عــام (1925م) ،أســتاذ
الفلســفة يف جامعــة القاهــرة ورئيــس القســم فيهــا ،حــاز عــى
درجــة الدكتــوراه يف الفلســفة مــن جامعــة الســوربون عــام
(1966م) ،عمــل مستشــا ًرا علم ًّيــا يف جامعــة األمــم املتحــدة
بطوكيــو خــال الفــرة املمتــدة بــن ( ،1985و1987م) .وهــو
كذلــك نائــب رئيــس الجمعيــة الفلســفية العربيــة ،والســكرتري
العــام للجمعيــة الفلســفية املرصيــة ،كتــب بالعربيــة :الــراث
والتجديــد (صــدر ســنة 1980م) ،ومــن العقيــدة إىل الثــورة (صدر
ســنة 1988م) ،ومقدمــة يف علم االســتغراب (صدر ســنة 1990م).

هــذا ال بوصفــه ملحـ ًدا أو مرتـ ًدا أو محاربًــا
لل ّديــن بــل يُقـ ّدم نفســه بوصفــه فقي ًهــا مــن
فقهــاء املســلمني يُج ـ ّدد لهــم دينهــم»(((.
وأ َّول مـا يطلعنـا عليـه حسـن حنفـي يف
مرشوعـة (التّجديـدي) هـذا والـذي ال يـرى
فيـه عي ًبـا حسـب زعمـه هـو القـول «بـأ َّن
نظـم القـرآن ليـس مبعجـز يف ثقافـة تقـوم
على اإلبـداع الشّ ـعري واللّغـوي؛ إذ ليـس
القـرآن كتـاب تحليـل وتحريـم بـل كتـاب
فكـر ،وليـس الغـرض منـه تغليـف العـامل
السـلوك اإلنسـاين بقواعـد،
بقوانين وتقييـد ّ
بـل مسـاعدة الطبيعة عىل االزدهـار والحياة
على ال ّنماء ،ومـا أسـهل أن يولّـد ال ّدفاع عن
حق اإلنسـان»(((.
حـق اللـه دفا ًعا مضا ًدا عن ّ
ّ
ودون عنـاء كبير ال بُـ َّد أن نذكِّـر حسـن
حنفـي يف هـذا املقـام أ ّن اللـه -سـبحانه
وتعـاىل -تحـ ّدى املرشكين يف القـرآن الكريـم
بـأن يأتـوا بآيـة واحـدة مـن مثلـه ،لك ّنهـم
عجـزوا رغـم فصاحتهـم وبيانهـم؛ وعليه فإ ّن
القـرآن كريـم معجـز رغـم كيـد الكائديـن،
معجـز يف بيانـه ونظمـه وعلمـه وترشيعـه.
ومــن الشّ ــبه التــي أثارهــا حســن حنفــي
حــول القــرآن الكريــم قولــه (بخلــق القــرآن)
((( عــي حــرب« ،نقــد النــص» ،الــدار البيضــاء ،املركــز الثقــايف
العــريب2000( ،م)( ،ص.)17 /
((( حســن حنفــي« ،مــن العقيــدة إىل الثــورة :املقدمــات النظريــة»،
لبنــان ،دار التنويــر للطباعــة والنــر واملركــز الثقــايف العــريب
للطباعــة والنــر ،لبنــان1988( ،م)( ،ص.)71 /

55

56

دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

تلــك القضيــة التــي كانــت ســب ًبا يف تعذيــب
العلــاء وقتلهــم ســابقًا ،يقــول« :والحقيقــة
أ ّن الــكالم هــو الوحــي الــذي بــن أيدينــا
املتّجــه مــن اللــه إىل اإلنســان وإىل العــامل،
الــكالم قصــد مــن اللــه إىل اإلنســان ورســالة
مــن ُم ِ
رســلٍ إليــه عــن طريــق
رســل إىل ُم َ
املبلّــغ وهــو ال ّرســول ،فهــو ليــس صفــة
للــذات املش ـ ّخصة أي قص ـ ًدا مــن اإلنســان
ـال وتألي ًهــا ،الوحــي
إىل اللــه تعظيـ ًـا وإجـ ً
إذن كالم اللــه بلغــة اإلنســان ،وبهــذا يكــون
الــكالم مخلو ًقــا أي إنَّــه أرســل إىل اإلنســان،
هــذا هــو الخلــق الطبيعــي أو اإلنســاين،
عندمــا يتحــ ّول كالم اللــه إىل اإلنســان وإىل
الطبيعــة مثلــه مثــل حكمــة البــر ،التــي
تخلّــد الجامعــات والشــعوب مــن خاللهــا يف
مأثوراتهــا وحكمهــا وأمثالهــا وقصــص وســرة
أبطالهــا»(((.
وزيــادة يف تأكيــد هــذه املســألة ذكــر حســن
حنفــي أ َّن القــول بخلــق القرآن هــو نوع من
التّنزيــه للــه تعــاىل ،حيــث قــال« :والحقيقــة
أ َّن القــول بالخلــق أو الحــدوث أكــر إطالقًــا
لعواطــف التّنزيــه؛ إذ كيــف يكــون الــكالم
بالصــوت والحــرف املســموع املــريئ صفــة
ّ
ـس
تعـ ّـر عــن التّنزيــه وهــي ال تخلــو مــن حـ ّ
حس ـ ًيا؟ إ ّن
وتشــبيه؟ كيــف يكــون القديــم ّ
((( حســن حنفــي« ،مــن العقيــدة إىل الثــورة :اإلنســان الكامــل»،
دار التنويــر للطباعــة والنــر واملركــز الثقــايف العــريب للطباعــة
والنــر ،لبنــان ،الطبعــة األوىل1988( ،م).)465 ،464 /2( ،

القــول بالخلــق والحــدوث هــو يف الوقــت
نفســه تنزيــه للــذات ،وأكــر اقرتابًــا مــن
حس علمي ميكن دراســته
الــكالم كموضــوع ّ
(((
الصــوت أو يف علــوم اللّغــة» .
يف علــم ّ
وباإلضافــة إىل مــا ســبق يذهــب حســن
حنفــي إىل أ َّن مســألة خلــق القــرآن مســألة
أقــل ،أرادت منهــا
سياســية ال أكــر وال ّ
الســلطة الع ّباســية الحاكمــة آنــذاك قهــر
ّ
املعتزلــة باعتبارهــا معارضــة لل ّنظــام،
ورصفهــا مــن خاللهــا عــن املســائل العمليــة،
حتّــى يســهل تشــويه املعارضــة أمــام العا ّمــة
املؤمنــة بعقيــدة أهــل السـ ّنة ،يقــول« :وقــد
تكــون املســألة كلّهــا س ّياســية يف نشــأتها،
الســلطة إيقــاع املعارضــة يف
فقــد أرادت ّ
الصفــة إبعا ًدا
حبائــل املوضوعــات ال ّنظريــة ّ
منهــا لهــا عــن املســائل العمليــة ،فســاهمت
يف إثــارة مســألة خلــق القــرآن حتّــى
يســهل حصــار املعارضــة وتشــويه صورتهــا
أمــام العا ّمــة املؤمنــة بعقائــد أهــل الس ـ ّنة
واملطيعــة لل ّنظــام ،فاســتعمل املوضــوع
ال ّنظــري كســاح عمــي للتّكفــر وللمحــارصة
ولعــزل املعارضــة عــن جامهريهــا وإعطــاء
الحــق يف اضطهادهــا واســتئصالها
الســلطة
ّ
ّ
والقضــاء عليهــا باســم ال ّدفــاع عــن اإلميــان
واملحافظــة عــى عقائــد األ ّمــة»(((.
((( حســن حنفــي« ،مــن العقيــدة إىل الثــورة :اإلنســان الكامــل»،
(.)254 ،253 /2
((( نفسه( ،ص.)464 /
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والحــق أ َّن قــول املعتزلــة بخلــق القــرآن،
ّ
وقــول أهــل الس ـ ّنة بــأن القــرآن كالم اللــه
تعــاىل -غــر مخلــوق« :لـــم يكــن مــن أجلأغـراض س ّياســية البتّــة ،وأنّهــم إنَّ ــا قالــوا مبا
قالــوا ألنّهــم كانــوا يعتقــدون أنّــه موافــق
للرشيعــة ،ومل يــرد وال يف موطــن واحــد
أي مــن الطرفــن أيّــة إشــارة للغــرض
مــن ّ
الســيايس يف هــذه القضيــة ،فهــل يعقــل أن
ّ
تكــون األطـراف املختلفــة يف القضيــة أجهــل
مبالبســاتها م ّمــن جــاء بعدهــم بقــرون؟»(((.
وباإلضافــة إىل مــا ســبق يذهــب حســن
حنفــي إىل أنَّ مســألة خلــق القرآن مســألة
أقــل ،أرادت منهــا
سياســية ال أكــر وال ّ
الســلطة الع ّباســية الحاكمــة آنــذاك قهــر
ّ
املعتزلــة باعتبارهــا معارضــة لل ّنظــام،
ورصفهــا مــن خاللها عن املســائل العملية،
ح ّتى يســهل تشــويه املعارضة أمــام العا ّمة
املؤمنــة بعقيــدة أهــل الس ـ ّنة.
وعمو ًمــا ميكــن أن نالحــظ أ ّن حســن حنفــي
غلــب عليــه يف مســألة (خلــق القــرآن)
األخــذ بقــول املعتزلــة ،هــذا مــع مــا يف هذه
الصيحــة مــن
الشّ ــبهة مــن إغفــال لألدلّــة ّ
الكتــاب والســ ّنة عــى أ ّن القــرآن الكريــم
كالم اللــه -تعــاىل -غــر مخلــوق ،وحتّــى ال
الســيايس للقضايــا العقديــة يف
((( ســلطان العمــري« ،التّفســر ّ
الفكــر العــريب» ،جــدة ،مركــز التّأصيــل للدراســات واألبحــاث،
(1431هـــ)( ،ص.)131 /
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نــر ّد عليــه شــبهته بنصــوص القــرآن الكريــم
الــذي وجــه إليــه ســهام نقــده نذكــره
بقــول مح ّمــد عابــد الجابــري الحــدايث أيضً ــا
ـر القــرآن يف أواخــر حياتــه حيــث
والــذي فـ ّ
ذكــر أ ّن «القــرآن الكريــم هــو كالم اللــه منــه
ـول ،وأنزلــه عــى رســوله
بــدأ ،بــا كيفيــة قـ ً
وح ًيــا ،وص ّدقــه املؤمنــون عــى ذلــك ح ًقــا،
وأيقنــوا أنّــه كالم اللــه تعــاىل بالحقيقــة،
ليــس مبخلــوق ككالم الربيــة ،فمــن ســمعه
فزعــم أنّــه كالم البــر فقــد كفــر»(((.
لقــد ظهــر أثــر الفكــر االعتــزايل بجــاء يف
تنــاول حســن حنفــي ملســألة :القــول بخلــق
القــرآن ،والتــي كانــت قضيــ ًة جوهريــة
يف الطــرح االعتــزايل ،فرضهــا املعتزلــة يف
فــرة مــن فــرات التّاريــخ ،مســتندين
الســلطة املمثلــة آنــذاك يف الخليفــة
بق ـ ّوة ّ
الع ّبــايس املأمــون ،وهنــا ال بُـ َّد مــن اإلشــارة
إىل أ ّن أغلــب الحداثيــن الذيــن تناولــوا
رصحــوا يف أكــر مــن
دراســة القــرآن الكريــم ّ
موضــع مــن كتاباتهــم التــي سـطّروها بأنّهــم
اســتفادوا وبنــوا نظرياتهــم يف القــدح يف
ـص القــرآين عــى رأي املعتزلــة يف القــرآن
النـ ّ
الكريــ ّم ،بالقــول إنّــه مخلــوق وليــس كالم
اللــه حقيقــة ،منهــم مــن كان رصي ًحا وأشــاد
بالقــول بخلــق القــرآن وباملعتزلــة ،كنــر
حامــد أبــو زيــد ومح ّمــد أركــون والطيــب
((( مح ّمــد عابــد الجابــري« ،مدخــل إىل القــرآن الكريــم» ،بــروت،
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة2006( ،م).)18 /1( ،
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التّيزينــي ،...ومنهــم مــن كان غــر رصيــح
وإنّ ــا أشــار إىل ذلــك تلمي ًحــا كمح ّمــد
شــحرور وأدونيــس وغريهــا.
ومــن الشّ ــبه األخــرى التــي ذكرهــا حســن
حنفــي يف دراســته للقــرآن الكريــم قولــه
بـ(ما ّديــة) الوحــي واســتقالليته عــن اللــه
تعــاىل-؛ مبعنــى أنّــه جعــل الوحــي منفصـ ًـاعــن اللــه -تعــاىل ،-ولــي يؤكّــد هــذا األمــر
ذكــر مجموعــة مــن التّعريفــات للوحــي
واملخالفــة متا ًمــا ملــا أجمــع عليــه العلــاء(((؛
مســتقل
ّ
يقــول يف أحدهــا« :الوحــي علــم
بذاتــه يســتنبطه اإلنســان ويضــع قواعــده
وأصولــه ،ال هــو بعلــوم ال ّديــن وال هــو
بعلــوم ال ّدنيــا ،هــو علــم املبــادئ األوىل التي
تقــوم عليهــا العلــوم جمي ًعــا ،وهــي مبــادئ
عقليــة وطبيعيــة شــعورية ووجوديــة يف آن
واحــد»((( .وع َّرفــه أيضً ــا بأنّــه «مجموعــة

خاصــة
الصــور اإلنســانية الخالصــةّ ،
مــن ّ
بأســلوب التّعبــر واملخاطبــة دون وصــف
لواقــع بــل لإليحــاء بــه وتوجيهــه»((( .وقــال
مع ِّرفًــا لــه أيضً ــا بأنّــه« :املبــادئ العا ّمــة
يف املعرفــة اإلنســانية»((( .وع َّرفــه أيضً ــا يف
ترجمتــه لكتــاب (تربيــة الجنــس البــري)
للكاتــب األملــاين لســنج بأنّــه «مجموعــة
مــن البواعــث التــي تبعــث عــى ال ّنشــاط
وتدفــع إىل الحركــة وليســت مجموعــة مــن
العقائــد الجاهــزة لإلميــان والتّســليم بهــا»(((.
أ َّمــا إذا انتقلنــا إىل الحديث عن مهمة الوحي
عنــد حســن حنفــي فإنّنــا نجدهــا تربويــة
محضــة؛ الهــدف منــه هــو تربيــة اإلنســانية
وليــس هدايتهــا إىل الطريــق القويــم؛ يقــول:
«مه ّمــة الوحــي تربويــة محضــة ،والغايــة
منــه تربيــة اإلنســانية وليــس إعطــاء عقائــد
مؤسســات،
أو إقامــة شــعائر أو تشــييد ّ
فالوحــي وســيلة ال غايــة ،إذا تحقّقــت
الغايــة أ ّدت الوســيلة املطلــوب منهــا»(((.

((( أجمــع العلــاء عــى أ َّن الوحــي هــو أن يُعلِــم اللــه -تعــاىل-
كل مــا أراد إطالعــه عليــه مــن ألــوان
َمــن اصطفــاه مــن عبــاده َّ
رسيَّــة خفيَّــة غــر معتــادة
الهدايــة والعلــم ،ولكــن بطريقــة ِّ
للبــر ،ويكــون عــى أنــوا ٍع شــتى ،فمنــه مــا يكــون مكاملــة بــن
العبــد وربــه؛ كــا كلَّــم اللــه مــوىس تكليـ ًـا ،ومنــه مــا يكــون
إلها ًمــا يقذفــه اللــه يف قلــب ُمصطَفــاه عــى وج ـ ٍه مــن العلــم
الــروري ال يســتطيع لــه دف ًعــا وال يجــد فيــه ش ـكًّا ،ومنــه مــا
يكــون منا ًمــا صادقًــا يجــيء يف تحقُّقــه ووقو ِعــه كــا يجــيء
الصبــح يف تبلُّجــه وســطوعه ،ومنــه مــا يكــون بواســطة
فَل ُ
َــق ُّ
أمــن الوحــي جربيــل عليــه الســام وهــو مــن أشــهر أنــواع
الوحــي وأكرثهــا ،ووحــي القــرآن كلــه مــن هــذا القبيــل ،وهــو
املصطَلــح عليــه بالوحــي الجــي[ .انظــر :مح ّمــد عبــد العظيــم
الزرقــاين« ،مناهــل العرفــان يف علــوم القــرآن» ،القاهــرة ،دار
الفكــر العــريب1995( ،م)( ،ص.])46 /

((( لســنج« ،تربيــة الجنــس البــري» ،ترجمــة وتقديــم وتعليــق:
حســن حنفــي ،بــروت ،دار التنويــر للطباعــة والنــر والتوزيــع،
(2006م)( ،ص.)121 /

((( حسن حنفي« ،من العقيدة إىل الثورة :اإلنسان الكامل».)36 /4( ،

((( نفسه( ،ص.)121 /

واألخطــر مــن هــذا كلّــه هــو قولــه بتداخــل
كالم اللــه تعــاىل الــذي هــو الوحــي مــع
كالم البــر؛ يقــول« :يظــ ّن الكثــرون أ َّن
((( نفسه.)466 /2( ،
((( حسن حنفي« ،من العقيدة إىل الثورة :اإلنسان الكامل».)22 /4( ،
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كالم اللــه وكالم البــر نقيضــان ،هــذا وحــي
يوحــى وذاك صنــع بــري ،والحقيقــة غــر
ذلــك ،فقــد تداخــل كالم اللــه وكالم البــر
يف أصــل الوحــي يف القــرآن ،الوحــي هنــا
يقــوم بعمليــة التّطويــر والتّجديــد والتّغيــر،
أحكا ًمــا لــكالم البــر واســتجابة لــه ،وهــو
اســتجابة ملــا يتحــ ّدث بــه البــر ،فالبــر
يتكلّمــون ويتح ّدثــون واللــه تعاىل يســتجيب
لهــم بعــد ذلــك بالوحــي ،وبنــا ًء عليــه فــإ ّن
الواقــع هــو األصــل واألســاس ولــه األولويــة
النــص»((( .ولـ ّمـــا كان األمــر كذلــك،
عــى ّ
فلــم يعــد ممك ًنــا حســب حنفــي «متييــز
مــا هــو إلهــي عـ ّـا هــو بــري؛ أل ّن كليهــا
ـص
كالم البــر؛ ولــذا فليــس هنــاك مثّــة نـ ّ
فضل عن تســويغ
مقطــوع بنســبته إىل اللــهً ،
املطالبــة بتحكيمــه وال ّرجــوع إليــه والعمــل
مبــا فيــه»(((؛ وعليــه :يكــون اإلنســان غــر
محتــاج إىل الوحــي بقــدر مــا هو محتــاج إىل
رح
تجاربــه اليوميــة ،ويف هــذا الص ـ ّدد ي ـ ّ
(((
بقولــه« :اإلنســان ال يحتــاج إىل وحــي» ،
فالوحــي عنــده مــا هــو إال مامرســات يوميــة
«حولناهــا يف فــرة تخلّفنــا إىل مجـ ّرد عقائــد
وشــعائر ،نُكفّــر مــن لـــم يؤمــن بهــا أو
((( حســن حنفــي« ،همــوم الفكــر والوطــن» ،اإلســكندرية ،مكتبــة
األنجلــو املرصيــة1997( ،م)( ،ص.)23 /
((( صالــح بــن محمــد بــن عمــر الدميجــي« ،موقــف الليرباليــة يف
البــاد العربيــة مــن محكــات الديــن :دراســة تحليليــة نقديــة»،
مجلــة البيــان1433( ،هـــ)( ،ص.)269 /
((( حســن حنفــي« ،قضايــا معــارصة يف فكرنــا املعــارص» ،بــروت،
دار التنويــر1981( ،م).)92 /1( ،
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ميارســها»((( ،فالوحــي إذن «يتوقّــف عندمــا
يصبــح اإلنســان قــاد ًرا بعقلــه عــى أن يصــل
ـص آخــر ،ومــن ث ـ َّم
للحكــم دون تد ّخــل نـ ّ
إذا أعلــن اإلنســان بأنّــه قــادر بعقلــه عــى
أن يفهــم القوانــن االجتامعيــة والطبيعيــة،
وقــادر عــى أن يختــار بــن بديلــن ،فعندئــذ
ال لــزوم للوحــي إطالقًــا»(((.
وبنـــاء عـــى مـــا ســـبق ،فالوحـــي عنـــد
حســـن حنفـــي «واقـــع يتحقّـــق ،والواقـــع
كل العيــب
وحــي متح ّقــق .ويكــون العيــب ّ
يف جعـــل الوحـــي مطلقًـــا خـــارج ال ّزمـــان
نـــص مـــد ّون»(((.
واملـــكان أو حرفًـــا يف ّ
وهـــذا قـــول رصيـــح يف إنـــكار أن يكـــون
القـــ ــرآن كالم الل ــه أو أن يك ــون وحيً ــا إىل
رس ــوله -ص ـ ّـى الل ــه علي ــه وس ـلّم ،-ويؤكّ ــد
ه ــذا بقول ــه« :والق ــرآن ال ــذي ب ــن دفت ــي
أقـــل
املصحـــف فإنّـــه مقـــدور عليـــهّ ،
ســـورة منـــه ليســـت كذلـــك بـــل مقـــدور
أي إنســـان أن
عـــى مثلـــه»((( ،أي بإم ــكان ّ
كامـــا وليـــس مبثـــل
ً
يـــأيت مبثـــل القـــرآن
أقـــر ســـورة منـــه اســـتنا ًدا إىل التّجـــارب
ال ّيوميـــة؛ فالوحـــي كلّـــه هـــو «مجموعـــة
مـــن الحلـــول لبعـــض املشـــكالت اليوميـــة
((( حسن حنفي« ،هموم الفكر والوطن».)57 /1( ،
((( انظــر« :اإلســام والحداثــة» ،نــدوة مجلــة مواقــف ،لنــدن ،دار
الســاقي1990( ،م)( ،ص.)219 ،218 /
((( حسن حنفي« ،هموم الفكر والوطن»( ،ص.)23 /
((( حسن حنفي« ،من العقيدة إىل الثورة :اإلنسان الكامل».)542 /5( ،
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الت ــي تزخ ــر به ــا حي ــاة الف ــرد والجامع ــة،
تغـــرت
وكثـــر مـــن هـــذه الحلـــول قـــد ّ
وتب ّدلـــت حســـب التّجربـــة عـــى مقـــدار
اإلنســـان وقدرتـــه عـــى التّحمـــل ،وكثـــر
مـــن هـــذه الحلـــول لــــم تكـــن كذلـــك
يف بـــادئ األمـــر ُمعطـــاة مـــن الوحـــي
بـــل كانـــت مقرتحـــات مـــن الفـــرد أو
الجامع ــة ث ــم أيّده ــا الوح ــي وفرضه ــا»(((.
فالوحــي إذن يف نظــر حنفــي خطــاب
يفــرض علينــا وقائــ َع ،كــا يفــرض علينــا
اإلميــان بالغيــب والعقائــد ،أو قــل إن
شــئت خطــاب ســلطوي غــر قابــل
للنقــاش؛ يقــول« :الخطــاب ال ّدينــي :ســواء
مقدســا أو دنيويًّــا ،إلهيًّــا أم إنســانيًّا،
كان
ً
وح ًّيــا أم إلها ًمــا ،نقـ ًـا أم عقـ ًـا ،وهــو أكــر
الخطابــات عموميــة؛ ألنّــه ســلطوي ،أمــري،
تســليمي ،إذعــاين ،يُطالــب باإلميــان بالغيــب
وبالعقائــد ،ويعتمــد عــى التّصويــر الف ّنــي
وإثــارة الخيــال ،والحيــاة املســتقبلية ومــا
بهــا مــن وعــود وخــاص مــن آالم البــر.
قــد يكــون خطابًــا عقائديًّــا كــا هــو الحــال
يف علــم الــكالم ،أو باطن ًّيــا كــا هــو الحــال
يف التّصــوف ،أو ترشيع ًّيــا كــا هــو الحــال
يف الفقــه وأصولــه ،يق ّدســه النــاس حتّــى
يصبــح بديـ ًـا عــن املقـ ّدس ذاتــه ،لــه أصــول
((( حســن حنفــي« ،الــراث والتجديــد :موقفنــا مــن الــراث
القديــم» ،بــروت ،املؤسســة الجامعيــة للدراســات والنــر
والتوزيــع1992( ،م)( ،ص.)136 ،135 /

حــق
وفــروع ،ولــه قلــب وأطــراف ،وبــه ّ
وباطــل ،فرقــة ناجيــة وفــرق هالكــة ،يعتمــد
النــص أكــر مــن اعتــاده
عــى ســلطة
ّ
حكــا
عــى ســلطة العقــل ،يعتــر نفســه
ً
ومقياســا ألنــواع الخطابــات األخــرى ،يتو ّحــد
ً
بــه الحكــم بحيــث يصبــح الخطــاب ال ّدينــي
الســيايس خطابًــا واحــ ًدا ،تكــر
والخطــاب ّ
املذابــح والحــروب ،ويت ـ ّم تكفــر املخالفــن
باســمه ،يـ ّ
ـدل عــى مرحلــة تاريخيــة قدميــة
قاربــت عــى االنتهــاء؛ ألنّــه أقــدم عــى
أنــواع الخطــاب ،يــؤ ّدي أحيانًــا إىل الغــرور
والتّعــايل والتّعصــب وال يقبــل الحــوار؛ ألنّــه
خطــاب أخالقــي يعتمــد عــى ســلطة القائــل
للصــدق إال
وإرادتــه ،ال يحتــاج إىل مقاييــس ّ
مــن صــدق القائــل»(((.
فالوحــي إذن يف نظــر حنفــي خطــاب
يفــرض علينــا وقائـ َـع ،كــا يفــرض علينــا
اإلميــان بالغيــب والعقائد ،أو قل إن شــئت
خطــاب ســلطوي غــر قابــل للنقــاش.
ومــن مقاييــس صــدق الوحــي عنــد حنفــي
أن يخضعــه إىل التّجربــة العلميــة ،بعد طرح
الفرضيــات والتّكهنــات ،فــإن جــاء مطاب ًقــا
لهــا قبلنــا بــه وإن خالفهــا رفضنــاه ونبذنــاه؛
يقــول« :أ ّمــا الوحــي بالنســبة إ ّيل ،فإنّنــي
آخــذه عــى ســبيل االف ـراض؛ أنــا يف رأيــي
((( حســن حنفــي« ،تحليــل الخطــاب» ،مجلــة قضايــا إســامية
معــارصة( ،العــدد2002( ،)19 /م)( ،ص.)222 /
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الوحــي هــو افــراض يف البحــث العلمــي،
يقــوم بــدور االف ـراض يف البحــث العلمــي،
الصــدق،
فهــل يتحقّــق؟ والتّحقّــق مــن ّ
أقصــد التّحقــق تجريب ًيــا ِصفًــا وليــس
صوريًــا ،ال اتفــاق نتائــج مع مقدمــات ،ولكن
التّحقــق مــن ص ّحــة هــذا الفــرض يف الواقــع
وســهل ،أنــا
ً
فأهــا
ً
االجتامعــي ،ومــن ثــ َّم
وكل اآلراء،
وكل الوحــي ّ
كل ال ّنبــوات ّ
أتق ّبــل ّ
(((
ي أن امتحنهــا عــى محـ ّـك الواقــع» .
وع ـ ّ

كأي ظاهــرة أخــرى ،نشــأت يف ظــروف
ّ
خاصــة ال ميكــن تجاوزهــا يف أثنــاء
تاريخيــة ّ
الحديــث عنــه ،يقــول« :ال ّنصــوص ال ّدينيــة
ذاتهــا نصــوص تاريخيــة ،نشــأت يف ظــروف
خاصــة ُعرفــت باســم أســباب
اجتامعيــة ّ
ال ّنــزول ،وتطــ ّورت طبقًــا لل ّزمــان وتجــ ّدد
حاجــات املجتمــع وتن ـ ّوع قــدرات البرشيــة
للــرع ُعرفــت
مــن حيــث هــي مصــادر ّ
باســم ال ّناســخ واملنســوخ»(((.

فحســن حنفــي يعتقــد بــأ ّن هنــاك عالقــة
فالنــص
النــص والواقــع؛
جدليــة بــن
ّ
ّ
هــو اســتجابة لنــداء الواقــع ومتطلباتــه
ومقتضياتــه ،والواقــع يجــد تفســره يف
النــص وفهمــه
النــص ،إذا مــا تــ ّم تأويــل ّ
ّ
تاريخ ًيــا وواقع ًيــا ،فالقــرآن كــا يـراه حنفــي
مجموعــة مــن اآليــات نزلــت إبّــان ثالثــة
كل مجموعــة
وكل آيــة أو ّ
وعرشيــن عا ًمــاّ ،
مــن اآليــات متثــل حـ ًّـا أو إجابــة للمشــكالت
التــي تطرحهــا الحيــاة اليوميــة للجامعــة
اإلســامية ،وعــى هــذا ال ّنحــو «يصــدق
ـص عــى
ـص يف الواقــع ،ومــا لـــم ينــزل النـ ّ
النـ ّ
نازلــة يظــل دائـ ًرا يف الهــواء حائـ ًرا ،ال زمــان
لــه وال مــكان ،والواقــع كذلــك يجــد تأويلــه
النــص»((( ،ومــن هنــا فهــو يؤكّــد عــى
يف ّ
النــص القــرآين باعتبــاره ظاهــرة
تاريخيــة ّ

ـص القــرآين
ويف تأكيــده عــى «تاريخيــة» النـ ّ
الــراث والتّجديــد إىل
يذهــب يف كتابــه ّ
أ ّن الوحــي هــو مجموعــة مــن القصــص
التّاريخــي واألســاطري ،وأ ّن مــا ظ ّنــه ال ّنــاس
قرونًــا طويلــة وحيًــا ربّانيًــا هــو يف الحقيقــة
ليــس كذلــك؛ يقــول« :وثبــت أ ّن مــا ظ ّنــه
ال ّنــاس قرونًــا طويلــة وح ًيــا أنّــه ليــس
كذلــك ،بــل مجموعــة مــن كتــب التّاريــخ
القصــي واألســاطري ،تحلّلــت ال ّنصــوص
كل فقــرة إىل مصادرهــا يف بابــل
ورجعــت ّ
الصغــرى أو مــر ،وظهــرت
أو آســيا ّ
بواعــث التّأليــف سياســية واقتصاديــة
واجتامعيــة»(((.
ومــن اســتنتاجات حســن حنفــي الشّ ــاذة
حــول الوحــي وتأكيــ ًدا لقولــه بتاريخيــة

((( انظر« :اإلسالم والحداثة» ،مرجع سابق( ،ص.)220 ،219 /

((( حسن حنفي« ،هموم الفكر والوطن»( ،ص.)73 /

((( حســن حنفــي« ،الوحــي والواقــع :تحليــل املضمــون» ،دمشــق،
(مركــز الناقــد الثقــايف) دمشــق( ،ص.)9 /

((( حســن حنفــي« ،الــراث والتجديــد :موقفنــا مــن الــراث
القديــم»( ،ص.)87 /
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الوحــي ذكــره بــأ ّن هــذا األخــر علــاين
يف جوهــره! يقــول« :العلامنيــة إذن هــي
أســاس الوحــي ،فالوحــي علــاين يف جوهــره،
وال ّدينيــة طارئــة عليــه مــن صنــع التّاريــخ،
تظهــر يف لحظــات تخلــف املجتمعــات
وتوقّفهــا عــن التّطــور»(((.

وقــد يكــون معنــى اآليــة هــو حفــظ املعنى،
وحفــظ تطبيــق املعنــى يف الواقــع ،ال حفــظ
ـص الحــريف املــد ّون ،فذلــك مــا يعتــر بــه
النـ ّ
التّغيــر والتّحريــف والتّبديــل ،وهــذا مــا
يتّهــم بــه القــرآن أهــل الكتــاب ،ويؤيّــده
ال ّنقــد التّاريخــي للكتــب املق ّدســة»(((.

كل مــا ســبق ،فقــد دعــا حســن
وبنــاء عــى ّ
حنفــي إىل تطبيــق املنهــج التّاريخــي عــى
نصــوص القــرآن الكريــم ،وهــو األمــر الــذي
أوقعــه يف القــول بــأ ّن اللــه تعــاىل لـــم
يتكفّــل بحفــظ كتابــه العظيــم؛ وهــو مــا
نقــرؤه يف تعليقــه عــى كتــاب «رســالة يف
والسياســة» إلســبينوزا الــذي قــام
الالهــوت ّ
برتجمتــه والتّعليــق عــى محتوياتــه ،يقــول:
«يغــايل البعــض وأكرثهــم مــن الالهوتيــن
املحافظــن الذيــن يدعــون أ ّن اللــه قــد
حفــظ كتابــه مــن التّغيــر والتّبديــل وأ ّن
العنايــة اإللهيــة هــي الحافظــة لل ّنصــوص،
ومــن ثـ َّم فــا داعــي هنــاك لتطبيــق قواعــد
املنهــج التّاريخــي عــى ال ّنصــوص ال ّدينيــة
وإقامــة نقــد تاريخــي للكتــب املق ّدســة ،فـــ
{إِنَّــا نَ ْحـ ُن نَ َّزلْ َنــا ال ِّذكْـ َر َوإِنَّــا لَــهُ لَ َحا ِفظُــون}
[الحجــر ،]9 :هــي نظريــة الهوتيــة رصفــة
للســلطة اإللهيــة
تهــرب مــن ال ّنقــد وتلجــأ ّ
بالصــدق اإللهــي عنــد
وهــي شــبيهة ّ
ديــكارت فيــا يتعلّــق باملعرفــة اإلنســانية،

هكــذا إذن نخلــص يف الختــام إىل أ ّن حســن
حنفــي م ّمــن يعتقــدون مبســألة خلــق
القــرآن ،وم ّمــن يعتقــدون أيضً ــا بعــدم
ـص موحــى بــه ،إ ّمــا إلنــكار الوحــي
وجــود نـ ّ
مــن أساســه ،وإمــا إلعطــاء الوحــي مفهو ًمــا
نــص إلهــي ،كــا أنّــه
ال يفــي إىل وجــود ّ
م ّمــن يؤكّــدون عــى تاريخيــة الوحــي
وعــى رضورة تطبيــق املنهــج التّاريخــي
عــى جميــع نصوصــه ،فحنفــي يف فهمــه
للقــرآن الكريــم وتفســر آياتــه لـــم يلتــزم
بقواعــد التّفســر والتّأويــل املتعــارف عليهــا
ـص
لــدى علــاء التّفســر؛ إذ لـــم يفهــم النـ ّ
حســب معنــاه الظاهــر ،كــا أنّــه لـــم يحمل
ـص عــى املعــاين التــي يحتملهــا ،فغلــب
النـ ّ
عــى تفسـراته الطابــع األيديولوجــي ،وهــذا
ليــس مســلكه وحــده وإنّ ــا مســلك أتبــاع
الفكــر املــا ّدي كلّهــم مــن أمثــال عبــد
ال ّرحمــن بــدوي وأدونيــس وعــادل ظاهــر
وعزيــز العظمــة وغريهــم.

((( نفسه( ،ص)63 /

((( إســبينوزا« ،رســالة يف الالهــوت والسياســة» ،ترجمــة وتقديــم:
حســن حنفــي ،بــروت ،دار التنويــر للطباعــة والنــر والتوزيــع،
(2005م)( ،ص.)22 /
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( )2طيــب تيزينــي((( وأوهــام تاريخية
النــص القرآني:

مــع بدايــة الســبعينيات وبعــد ال ّنكســة
العربيــة واحتــدام التّنافــس بــن الحضــارة
العربيــة والغربيــة بــدأت تظهــر بواكــر
كتابــات طيــب تيزينــي صاحــب كتــاب
«النــص القــرآين أمــام إشــكالية البنيــة
ّ
والقــراءة» ،والــذي ينتقــد فيــه طريقــة
تفكــر اإلســاميني الذيــن ال يعــرون تغـ ّـرات
التّاريــخ الكــرى كث ـ ًرا مــن االك ـراث ،مـ َّـا
يجعلهــم ال يفهمــون الفــرق بــن حــال
الشعيــة
ال ّدولــة اإلســامية واألحــكام ّ
والقانونيــة التــي كانــت آنــذاك ،وبــن
((( طيــب تيزينــي :مفكــر ســوري مــن مواليــد (1934م) ،أســتاذ
العلــوم السياســية والفلســفية يف جامعــة دمشــق ،مــن أنصــار
الفكــر القومــي املاركــي ،جــرى اختيــاره كواحــد مــن مئــة
فيلســوف يف العــامل للقــرن العرشيــن عــام (1998م) ،مــن قبــل
مؤســـسة كونكورديا ( )concordiaالفلســفية األملانية الفرنســية.
ولــد مبدينــة حمــص يف ســورية وغــادر إىل تركيــا بعــد أن أنهــى
دراســته األوليــة ،ومنهــا إىل بريطانيــا ثــم إىل أملانيا لينهي دراســته
للفلســـفة فيهــا ويحصــل عــى شــهادة الدكتــوراه ،ثــم األســتاذية
يف العلــوم الفلســفية .صــدر أول كتــاب لــه باللغــة األملانيــة عــام
(1972م) بعنــوان« :متهيــد يف الفلســفة العربيــة الوســيطة»،
ثــم تتالــت أعاملــه ومــن أهمهــا باللغــة العربيــة« :مــروع
رؤيــة جديــدة للفكــر العــريب يف العــر الوســيط» ،و«روجيــه
غــارودي بعــد الصمــت» ،و«حــول نظريــة مقرتحــة يف قضيــة
الــراث العــريب» ،و«الفكــر العــريب يف بواكــره وآفاقــه األوىل»،
و«مــن يهــوه إىل اللــه» ،و«النــص القــرآين أمــام إشــكالية البنيــة
والقـراءة» ،و«مــن الالهــوت إىل الفلســـفة العربيــة الوســيطة»،
و«يف الســجال الفكــري الراهــن» ،و«فصــول يف الفكــر الســيايس
العــريب» ،و«مــن االســترشاق الغــريب إىل االســتغراب املغــريب»،
و«مــن ثالثيــة الفســاد إىل قضايــا املجتمــع املــدين» ،و«بيــان يف
النهضــة والتنويــر العــريب» ،و«حــول مشـــكالت الثــورة والثقافــة
يف العــامل الثالــث» ،كــا نــر مئــات البحــوث والدراســات
حــول قضايــا الفكــر العــريب والعاملــي ،وشــارك يف العديــد مــن
املؤمت ـرات العربيــة واإلقليميــة والدوليــة والعامليــة.
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الواقــع ال ّراهــن ،ويف ســعيهم إىل تطبيــق
أحــكام الرشيعــة اإلســامية يســقطون يف
حالــة اغ ـراب وإحبــاط تجــاه هــذا العــامل
ويُغــذّون عقــدة املؤامــرة مــن حيــث ال
يشــعرون ،مــن هنــا يدافــع تيزينــي عــن
رشعيــة القــراءة املعــارصة والتّاريخيــة
خاصــة ،وال ّنصــوص
للقــرآن الكريــم بصفــة ّ
الرشعيــة بصفــة عا ّمــة ،هــذه القــراءة
التــي يتصـ ّور أنّهــا تضمــن واقعيــة لإلســام،
ولك ـ ّن ذلــك يف الحقيقــة كــا يبــدو -وكــا
ســنعرف الحقًــا يف هــذه الدراســة -هــو
مبثابــة تأويــل النصــوص وفهمهــا عــى غــر
القصــد الــذي أريــدت لــه؛ فالطيــب تيزينــي
ر عــى رضورة تفســر القــرآن الكريــم
يــ ّ
كلّــه بنــا ًء عــى الظــروف التّاريخيــة التــي
نــزل فيهــا أ َّولً  ،وهــذا يعنــي يف نظــره أ ّن
ـص ال ّدينــي (الوحــي) يفقــد قدرتــه عــى
النـ ّ
إنتــاج األحــكام؛ ألنَّــه ارتبــط بتاريــخ زائــل،
ويعنــي مــن جهــة ثانيــة االســتمرار يف ج ـ ّر
اإلســام ملباركــة الواقــع الجديــد وإضفــاء
صفــة الرشعيــة عليــه ،لك ـ ّن مــا خفــي عــن
هــذا املف ّكــر هــو أ ّن القــرآن الكريــم يتّســع
لســائر األفهــام واالجتهــادات ،ومنســجم مــع
ســائر املذاهــب والفلســفات ،ومتل ـ ّون مــع
ســائر التّطــورات واألحــوال.
لقــد دعــا طيــب تيزينــي رصاحــة ويف أكــر
ـص القــرآين
مــن موقــف إىل إعــادة قـراءة النـ ّ
وتأويلــه وفــق مــا يتــاىش مــع العــر
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وإن اقتــى األمــر تعطيــل بعــض اآليــات
وبعــض األحــكام؛ يقــول« :لقــد جــرى
تعليــق مجموعــة مــن األحــكام والقواعــد
القرآنيــة عــى مــدى قــرون طويلــة ،كانــت
بداياتــه األوىل (أي التّعليــق) قــد متثّلــت
تبــن
بصيغــة (ال ّناســخ واملنســوخ) حــن ّ
ملح ّمــد ال ّرســول أ َّن آيــات مع ّينــة أصبحــت
دون إمكانيــة االســتجابة لواقــع الحــال
املش ـ ّخص املعنــي يف حينــه ،وقــد اكتســب
هــذا األمــر طاب ًعــا قرآن ًيــا ،أي مقــ ًرا بــه
حكــا ،والســؤال اآلن يفصــح عــن نفســه
ً
عــى ال ّنحــو التّــايل :إذا كان ال ّنبــي نفســه قــد
ارتــأى -عــر الوحــي -رضورة إعــادة النظــر
ـح ذلــك عــى
يف آيــات مع ّينــة ،فلِ ـ َم ال يصـ ّ
أيــدي ال ّنــاس املؤمنــن الخاضعــن للتّغــر
االجتامعــي مــ ًّدا وجــز ًرا ،وكذلــك -وهنــا
النــص مــن
ال ّداللــة البليغــة -الذيــن جــاء ّ
أجلهــم (لل ّنــاس كافّــة)؟ لقــد أُوقــف زواج
املتعــة ،وحكــم املؤلّفــة قلوبهــم ،والـ ّ
مم
ـرق َّ
عنــى -ويعنــي -أ َّن الوضعيــة االجتامعيــة
املشــ ّخصة هــي التــي متثــل األمــر الــذي
يُحتكــم إليــه يف ذلــك ،وإن ت ـ ّم عــى نح ـ ٍو
خفــي أو عــى ســبيل املــداورة»(((.
ّ
ويف الســياق نفســه يذهــب طيــب تيزينــي
إىل أ ّن احتــواء القــرآن الكريــم عــى املحكــم
واملتشــابه هــو مــن فتــح البــاب وحفّــز
ـص القــرآين أمــام إشــكالية البنية والقـراءة»،
((( طيــب تيزينــي« ،النـ ّ
دمشــق ،دار الينابيــع للنــر والتوزيــع1997( ،م)( ،ص.)363 /

ـص القــرآين
الجميــع عــى إعــادة ق ـراءة النـ ّ
ونقــده؛ يقــول« :ســبب بــروز مســألة
النــص
املحكــم واملتشــابه يتمثــل يف أ ّن
ّ
أعلــن ذلــك رصاحــة وأقــ ّر بــه عــى نحــو
حفّــز الجميــع -بتو ّجهــات وتطلّعــات
أيديولوجيــة وأدوات معرفيــة مختلفــة-
رشعــة أمام
لإلبقــاء عــى األبــواب وال ّنوافــذ م ّ
حركــة متناميــة مــن التّمحيــص والتّقميــش
ـص القــرآين
والتّدقيــق والجــرح والتّعديــل للنـ ّ
وذلــك بهــدف تبـ ّـن مــا هــو محكــم فيــه وما
هــو متشــابه ،...ويالحــظ أ ّن مســألة املحكــم
واملتشــابه هــذه ســوف متـ ّر بتصعيد ســيايس
أيديولوجــي كبــر وخطــر مــع مــوت ال ّنبــي
وبــروز قض ّيــة الحكــم (الخالفــة) .نذكّــر هنــا
مثــا ومبــا أعقبــه مــن
باجتــاع الســقيفة ً
كل مــن وجهوهــا أو
أحــداث عاصفــة كان ّ
وقفــوا وراءهــا قــد امتلكــوا مســوغاتهم
الشعيــة»(((.
القرآنيــة ّ
ويف الســياق نفســه يذهب طيــب تيزيني
إىل أنّ احتـواء القــرآن الكريــم عــى املحكم
واملتشــابه هــو مــن فتــح البــاب وح ّفــز
ـص القــرآين
الجميــع عــى إعــادة قـراءة النـ ّ
ونقــده.
ـص أنّــه يشــتمل عــى املحكــم
وبإعــان النـ ّ
واملتشــابه سـ ّوغ االخرتاقــات وأذن للقـراءات
((( نفسه( ،ص.)239 /
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املتعــ ّددة ،وهــو مــا يؤكّــده تيزينــي يف
موضــع آخــر حيــث يقــول« :نعــم لقــد
النــص القــرآين نفســه إىل أ ّن متنــه
أشــار
ّ
يقــوم عــى املتشــابه واملحكــم يف آن ،ومــن
ث ـ ّم فهــو مــارس هنــا نشــاطًا ذهن ًيــا مكث ًفــا
تبلــور فيــا نطلــق عليــه املصطلــح املركّــب
(وعــي الوعــي) ،فهــو قــد وعــى بوضــوح
الخاصــة
ومــن موقــع معجم ّيتــه ال ّدينيــة
ّ
البنيــة اإلشــكالية التــي يقــوم عليهــا بنــاؤه
العقيــدي ،...فهــو برتكــه ذلــك مفتو ًحــا
احتامل ًيــا جعــل مــن نفســه عرضــة لعمليــة
بنيويــة مــن االخ ـراق وال ّنفــاذ والتّجــاوز ال
ســبيل إىل إيقافهــا»(((.
توصــل إليــه طيــب تيزينــي
ومــن جملــة مــا ّ
يف دراســته للقــرآن الكريــم تشــكيكه يف
إعجــاز هــذا الكتــاب ال ّربــاين مــن بــاب
القــول بعــدم أم ّيــة ال ّنبــي صـ ّـى اللــه عليــه
الصــدد« :نشــكّك
وســلّم؛ يقــول يف هــذا ّ
برتجيــح حاســم يف التّصــور الــذي نشــأ يف
ســياق بــروز الفكــر اإلســامي وتبلــوره
الحقًــا بعــد مح ّمــد ،والــذي يــرى أ ّن
اإلعجــاز يكمــن يف أحــد أوجهــه الكــرى ،يف
أ ّن مح ّمـ ًدا لـــم يكتــب ومل يقــرأ ،أي يف أنّــه
كان أ ّميًــا؛ وذلــك أل ّن هــذا التّعبــر األخــر
ال يعنــي :الــذي ال يقــرأ وال يكتــب»(((.
ودون عنــاء يذكــر نجــد أ ّن هــذا القــول مــا
((( نفسه( ،ص.)241 /
((( نفسه( ،ص.)295 /
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هــو إال تكــرار ملــا قــال بــه املســترشقون
ســابقًا وعــى رأســهم مونتغمــري وات
( ،)•( )Montgomery Wattحيــث أكّــد عــى
«أ َّن اإلســام التّقليــدي يقــول بــأ ّن مح ّم ـ ًدا
لـــم يكــن يقــرأ وال يكتــب ،ولكــ ّن هــذا
مــا يرتــاب فيــه الباحــث الغــريب
ال ّزعــم َّ
الحديــث؛ ألنّــه يقــال لتأكيــد االعتقــاد بــأ ّن
إخراجــه للقــرآن كان معجــ ًزا ،وبالعكــس
لقــد كان كثــر مــن املكّيــن يقــرؤون
ويكتبــون؛ ولذلــك يفــرض أ ّن تاج ـ ًرا ناج ًحــا
كمح ّمــد ال بُ ـ َّد أن يكــون قــد عــرف شــيئًا
مــن هــذه الفنــون»(((.
هكــذا إذن نــرى طيــب تيزينــي يلــوك أقوال
املســترشقني ليــس إال ،ويزعــم أ ّن التّنزيــل
الحكيــم مــا هــو إال ســرة ذاتيــة لل ّنبــي عليه
والســام ،ليصــل يف نهايــة املطــاف
ّ
الصــاة ّ
(•) هـو مسـترشق إنجليـزي معـارص ولـد سـنة (1909م) ،وتـويف
سـنة (2006م) ،درس يف كل مـن أكادمييـة الرخ وكليـة جـورج
واتسـون بإدنبرة وجامعـة جينـا بأملانيـا وجامعـة أكسـفورد،
رئيسـا لقسـم الدراسـات العربيـة واإلسلامية بجامعـة
عمـل ً
أدنبرة يف الفترة املمتـدة بين ( ،1947و1979م) ،وقد قـام خاللها
بتدريـس اإلسلام :عقيـدة وتاريخًـا وحضـارة لعـدة أجيـال مـن
الطلبـة .يعـد مـن أبرز أعلام املسـترشقني املعارصيـن يف بريطانيا
وأكرثهـم تنو ًعـا يف مجـال دراسـته اإلسلامية ،تحظـى أعاملـه
بشـهرة واسـعة بين املشـتغلني بالدراسـات اإلسلامية والعربيـة.
مـن مؤلفاتـه :محمـد يف مكـة ،محمـد يف املدينـة ،محمـد نبـي
ورجـل دولـة ،القضـاء والقـدر يف القـرون الثالثـة األوىل للهجـرة،
الفلسـفة اإلسلامية والعقيـدة ،الفكـر السـيايس اإلسلامي،
تأثير اإلسلام يف أوروبـا القـرون الوسـطى ،األصوليـة اإلسلامية
والتحديـث ،العالقـات اإلسلامية النرصانيـة ،حقيقـة الديـن يف
عرصنـا ،وموجـز تاريـخ اإلسلام ،وغريهـا[ .انظر :نجيـب العقيقي،
«املسـترشقون» ،مصر ،دار املعارف ،مصر1964( ،م(.])554 /2( ،
((( مونتغمــري وات« ،محمــد يف مكــة» ،ترجمــة :شــعبان بــركات،
بــروت ،املكتبــة املرصيــة ،بــروت1952( ،م)( ،ص.)152 /
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ـص القــرآين ،وهــي
إىل القــول بتاريخيــة النـ ّ
املســألة التــي أكّــد عليهــا مختلــف ال ّدارســن
ـص
الحداثيــن للقــرآن الكريــم؛ يقــول« :النـ ّ
القــرآين ميثــل بنيــة مفتوحــة ،يسـطّر من ّجـ ًـا
وفــق األحــداث واملناســبات التــي عاشــها
ال ّنبــي ورافقهــا ،وات ّخــذ منهــا موق ًفــا ،وقــد
ـص املنـ ّزل عــر
عمــل ذلــك عــى إبـراز أ َّن النـ ّ
الوحــي ذو مســاس مبــارش وعينــي بأحــوال
املؤمنــن والكفّــار م ًعــا بحيــث إ َّن مح َّمــ ًدا
لـــم يكــن بعي ـ ًدا عنــه ،...إ َّن ذلــك مجتم ًعــا
ومــن موقــع ســياقه التّاريخي والـ ّـرايث ،أظهر
القــرآن وكأنَّــه ســرة ذاتيــة لل ّنبــي ،تتحـ ّدث
عــن عمليــة التّكويــن ال ّنفــي واألخالقــي
والســيايس ...التــي أمثرت شــخص ّيته
وال ّدينــي ّ
ال ّنافــذة عــى نحــو ملفــت ،ولقــد كان
مــن شــأن ذلــك ومــن نتائجــه الحافــزة
أن أخــذت أرهــاط مــن الفقهــاء والكتّــاب
اإلســاميني تحــاول اســتنباط أمــر أرادوا لــه
أن يكــون مبثابــة موقــف رشعــي أو حكــم
فقهــي ،هــذا األمــر يتمثــل يف ال ّنظــر إىل أنَّ:
قاعــدة تفســر آيــات القــرآن وف ًقــا ألســباب
تنزيلهــا تــؤ ّدي إىل واقع ّيــة هــذه اآليــات
وتنتهــي إىل تاريخ ّيتهــا ،وتفــرض ربطهــا
باألحــداث ،ومــن ثـ َّم ينبغــي تفســر القــرآن
بأســباب تنزيلــه ال بعمــوم ألفاظــه»(((.
نفهــم إذن مــن قــول تيزينــي أ ّن ربــط
األحــكام التّرشيعيــة القرآنيــة بأســباب
ـص القــرآين أمــام إشــكالية البنية والقـراءة»،
((( طيــب تيزينــي« ،النـ ّ
مرجــع ســابق( ،ص.)214 ،213 /

نزولهــا وقرصهــا عــى مــن نزلــت فيهــم هــو
الصــواب ،لك ـ ّن هــذا يف نظرنــا يعنــي
عــن ّ
تاريخيــة املضمــون ونســخ املفهــوم يف هــذه
اآليــات وبقــاء اللّفــظ دون وظيفــة إال مــن
وظيفتــه التّعبديــة ،األمــر الــذي ستتســاوى
فيــه ال ّنصــوص القرآنيــة عندئذ مــع ال ّنصوص
(امليتــة) وال ّدارســة.
نفهــم إذن مــن قــول تيزينــي أنّ ربــط
األحــكام ال ّترشيعيــة القرآنيــة بأســباب
نزولهــا وقرصهــا عــى مــن نزلــت فيهــم
الص ـواب ،لك ـ ّن هــذا يف نظرنــا
هــو عــن ّ
يعنــي تاريخيــة املضمــون ونســخ املفهوم
يف هــذه اآليــات وبقــاء اللّفــظ دون وظيفة
إال مــن وظيفتــه ال ّتعبديــة ،األمــر الــذي
ستتســاوى فيــه ال ّنصــوص القرآنيــة عندئذ
مــع ال ّنصــوص (امليتــة) والدّارســة.
ولـــم يقــف طيــب تيزينــي عنــد هــذا الحـ ّد
بــل اســتنتج يف دراســته للقــرآن الكريــم
وجــود تناقــض واختــاف كبرييــن بــن
وخاصــة
آيــات القــرآن الكريــم وســوره،
ّ
والســور املدنيــة ،يقــول:
الســور املكّيــة ّ
بــن ّ
«فمــن حريــة اإلرادة يف الــ ّدور املــي
انتهــى بعــد الهجــرة إىل جربيــة مطلقــة
أكــر فأكــر ...ولك ـ َّن املســألة ســتبدو عــى
نحــو آخــر أكــر تعقيــ ًدا ...حينــا نالحــظ
أ َّن تطــ ّور شــخصية مح ّمــد لـــم يأخــذ
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منحــى خط ًيــا وذا بعــد واحــد ،بحيــث إنّــه
يصــح ال ّنظــر إىل املرحلتــن املذكورتــن
ال
ّ
(أي املرحلــة املكّيــة واملرحلــة املدنيــة)
عــى أنّهــا حقبتــان تاريخيتــان متعاقبتــان
متا ًمــا ،وعــى أ َّن الواحــدة منهــا مســتقلّة
عــن األخــرى ...إذ كيــف ســيكون املوقــف
حــن نتبـ ّـن أنَّــه يف املرحلــة الواحــدة توجــد
آيــات متناقضــة متعارضــة تناقضً ــا وتعارضً ــا
ال ميكــن ال ّتشــكيك فيهــا مــن قبــل َمــ ْن
ميتلــك حــ ًّدا رضوريًــا مــن الفهــم اللّغــوي
العــريب؟ بــل كيــف ســيكون املوقــف حــن
الســورة الواحــدة بــل يف اآليتــن
نواجــه يف ّ
نصــن متناقضــن؟»(((.
املتتاليتــن ّ
وتعقيبًــا عــى كالم تيزينــي ال بُــ َّد أن
نشــر إىل أنّــه مــن صنــو الشّ ــبهات التــي
«ســبقه إليهــا املســترشقون الذيــن يــرون
أ ّن القــرآن الكريــم قــد اشــتمل عــى أمــور
كثــرة متعارضــة ومتناقضــة يف كثــر مــن
األحيــان وغــر معقولــة يف أحيــان أخــرى،
وهــذا أمــر طبيعــي ينســجم ومصــدر
القــرآن البــري يف نظرهــم املتّصــف
بالضعــف والقصــور وكــرة الخطــأ ومــا إىل
مــا هــو مــن صفــات البــر»(((.
ذلــك َّ
والقــول بوجــود تناقــض يف القــرآن
ـص القــرآين أمــام إشــكالية البنية والقـراءة»،
((( طيــب تيزينــي« ،النـ ّ
(ص.)250 ،249 /
((( أحمـد محمد الفاضل« ،االتجـاه العلامين املعارص يف علوم القرآن:
دراسة ونقد» ،دمشق ،مركز الناقد الثقايف2008( ،م)( ،ص.)295 /
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الكريــم حــاول املســترشقون إثباتــه يف
كثــر مــن املواضــع حتــى يؤكّــدوا عــى
برشيــة التّنزيــل الحكيــم؛ يقــول شــيخ
املســترشقني جولــد زيهــر (:)•( )Goldziher
«مــن العســر أن نســتخلص مــن القــرآن
متجانســا
نفســه مذه ًبــا عقيديًــا مو ّحــ ًدا
ً
وخال ًيــا مــن التّناقضــات ،ومل يصلنــا مــن
املعــارف ال ّدينيــة األكــر أهميــة وخطــ ًرا
إال آثــار عا ّمــة نجــد بينهــا إذا بحثناهــا يف
تفاصيلهــا أحيانًــا تعاليــم متناقضــة»(((.
وجــاء يف املوســوعة الربيطانيــة الشــهرية
أنّــه «يصعــب جــ ًّدا تصنيــف محتويــات
القــرآن ،حيــث إنّــه إذا صنفــت محتوياتــه
حســب الفــرة ال ّزمنيــة فــإ ّن هــذا يــؤ ّدي إىل
(•) هـو مسـترشق مجـري ،يهـودي ،ولـد يف مدينـة أشتولفيسـنربج يف
بلاد املجـر سـنة (1850م) ،وتـويف سـنة (1921م) ،حصـل على
مدرسـا سـنة (1872م) يف
الدكتـوراه سـنة (1870م) ،ثـم عمـل ً
طويلا وإنَّ ـا
ً
جامعـة بودابسـت ولكنـه لــم يسـتمر يف التدريـس
أرسـلته وزارة املعـارف املجريـة يف بعثـة دراسـية إىل الخـارج
فاشـتغل طـوال سـنة يف فينـا ويف لنـدن وارتحـل بعدهـا إىل
املشرق العـريب يف الفترة املمتـدة بين سـنة ( ،1873و1874م)،
حيـث أقـام يف القاهـرة مـدة مـن الزمـن اسـتطاع أن يحضر
بعـض الـدروس يف األزهـر ،وكان ذلـك بالنسـبة إىل أمثالـه امتيـازًا
كبي ًرا ورعايـة عظيمـة ،ثـم رحـل بعـد ذلـك إىل سـورية وبعدهـا
إىل فلسـطني .ومنـذ أن عين يف جامعـة بودابسـت وعنايتـه
باللغـة العربيـة عامـة واإلسلامية الدينيـة خاصـة تنمـو وتـزداد
وإذا بـه يحـرز يف وطنـه شـهرة كبيرة جعلتـه يُنتخـب عضـ ًوا
اسلا لألكادمييـة املجريـة سـنة (1871م) ،مـن أعاملـه نذكـر:
مر ً
الظاهريـة مذهبهـم وتاريخهـم ،مذاهـب التفسير اإلسلامي،
العقيـدة والرشيعـة يف اإلسلام ،دراسـات يف الحديـث النبـوي،
وغريهـا[ .انظـر :عبـد الرحمـن بـدوي« ،موسـوعة املسـترشقني»،
بيروت ،دار العلـم للماليين1993( ،م)( ،ص.])198 ،197 /
((( جولــد زيهــر« ،العقيــدة والرشيعــة يف اإلســام :تاريــخ التطــور
العقــدي والترشيعــي يف الديــن اإلســامي» ،ترجمــة :محمــد
يوســف مــوىس وعــي حســن عبــد القــادر وعبــد العزيــز عبــد
الحــق ،مــر ،دار الكتــب الحديثــة( ،ص.)87 /
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تناقــض ،حيــث إ ّن املوضــوع املعالــج لبعــض
املــواد يختلــف باختــاف الفــرة ال ّزمنيــة»(((.
فطيــب تيزينــي كــا أرشنــا ســابقًا لـــم يـ ِ
ـأت
ـأي جديــد وإنّ ــا عمــل عــى تكـرار أقــوال
بـ ّ
املســترشقني الذيــن لـــم يكلّــوا مــن إثــارة
الشّ ــكوك والشّ ــبهات حــول القــرآن الكريــم،
إميانًــا منهــم بأنّــه دســتور هــذه األ ّمــة فــإن
هــم شـكّكوا فيــه وهدمــوه يكــون هــدم مــا
دونــه وتقويضــه أهــونَ.
توصل إليها طيـب تيزيني
ومـن األمور التـي ّ
أيضً ا يف دراسته للقرآن الكريم قوله إ َّن نسـخ
صل اللهوالسـور يت ّم بـإرادة ال ّنبي ّ
اآليــات ّ
عليـه وسـلّم -دون أمـر مـن اللـه -تعـاىل،-
وهـو مـا اصطلـح عليـه« :وقـوع ال ّنسـخ يف
عـامل ال ّنبـي الـذّايت»؛ يقـول« :وهنالـك حالـة
بالغـة ال ّرفاهـة والخصوصيـة بالنسـبة إىل
تص ّور الوحي وعالقة ال ّرسـول بـه ،إنّها الحالة
التـي تتمثـل يف أ ّن ال ّنسـخ لسـورة مـا يتـ ّم
ضمـن عاملـه الـذايت ال ّداخلي ،دومنـا تد ّخـل
مبـارش مـن خـارج ،وقـد يكمـن وراء ذلـك
يتبي
أ ّن ال ّرسـول ال ّداعيـة والفاعـل اجتامع ًيا ّ
بإحالـة مـن وحيـه أ ّن سـورة مـا جاءتـه مـن
هـذا األخير ال تسـتجيب الحتياجـات البشر
املق ّدمـة إليهـم فتلغـى وت ُنسـخ ضم ًنـا»(((.
((( فضــل حســن عبــاس« ،قضايــا قرآنيــة يف املوســوعة الربيطانيــة»،
عــان ،دار الفتــح2000( ،م)( ،ص.)99 /
ـص القــرآين أمــام إشــكالية البنية والقـراءة»،
((( طيــب تيزينــي« ،النـ ّ
(ص.)396 ،395 /

والقــول بالوحــي أو النســخ من قبيــل الذات
أو ال ّنفــس -أي إ ّن الوحــي نفــي أو هاجــس
داخــي ،وليــس أم ـ ًرا خارج ًّيــا هابطًــا عــى
املوحــى إليــه -مل يقــل بــه طيــب تيزينــي
وحــده بــل قــال بــه أغلــب الحداثيــن(((،
وعــى رأســهم هشــام جعيــط الــذي ذهــب
املؤسســن لألديــان كانــوا كذلك
إىل أ ّن «كبــار ّ
عــى األقـ ّـل مــن جهــة أنّهــم سـ ّخروا حياتهم
لهاجــس داخــي ونــداء باطنــي»((( .ويقــول
أيضً ــا« :الوحــي إنّ ــا هــو هجــوم مباغــت
داخــل الضّ مــر أللفــاظ ومعــانٍ مطبوعــة
بالغرييــة ،وقــد يكــون الوحــي مســتوحى
أي مطلوبًــا يف الفــرة املدنيــة ومرتقِّ ًبــا يف
آن ،وكان مــن املمكــن أال توجــد رؤيــا
أو وحــي إلهــي ،وأن يتكلّــم ال ّنبــي عــن
اللــه ووحدانيتــه ونظــام الكــون واليــوم
اآلخــر والعبــادات واألخــاق مــن لدنــه،
ويجــد مــن يتبعــه ،وكان هــذا شــأن مــاين
وبدرجــة ّ
أقــل شــأن زرادشــت وبــوذا»(((.
إ َّن القــول بـــ «الوحــي أو ال ّنســخ ال ّنفــي»،
أو القــول بــأ َّن «القــرآن فيــض مــن خاطــر
صــى اللــه عليــه وســلّم -أوّ
مح ّمــد
انطبــاع إللهامــه ،أي إنّــه ناتــج عــن
النــص» ،لنــر حامــد أبــو زيــد( ،ص/
((( انظــر مثــاً« :مفهــوم ّ
 ،)71 -70 -67 -65و«القــرآن مــن التفســر باملــوروث» ،ملحمــد
أركــون( ،ص ،)98 -84 /و«الفكــر اإلســامي نقــد واجتهــاد»
ملحمــد أركــون أيضً ــا( ،ص ،)99 /و«مــن العقيــدة إىل الثــورة»
لحســن حنفــي.)233 /4( ،
((( هشــام جعيــط« ،الوحــي والقــرآن وال ّنبــوة» ،بــروت ،دار
الطليعــة2000( ،م)( ،ص.)18 /
((( نفسه( ،ص.)69 /
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تأ ّمالتــه الشّ ــخصية وخواطــره الفكريــة
وســبحاته ال ّروحيــة هــو نظريّــة مأثــورة
عــن املســترشق الفرنــي إدوارد مونتيــه
وفصلهــا إميــل
(ّ ،)•( )Edouard Montet
درمنغــم (،)*( )Emile Dermenghem
وحاصلهــا أ ّن الوحــي إلهــام يفيــض مــن
نفــس ال ّنبــي املوحــى إليــه ال مــن الخــارج؛
ذلــك أ ّن منــازع نفســه العاليــة ،ورسيرتــه
الطاهــرة ،وقــ ّوة إميانــه باللــه وبوجــوب
عبادتــه ،وتــرك مــا ســواها مــن عبــادة وثنية،
وتقاليــد وراثيــة ،يكــون لهــا يف جملتهــا مــن
يتجــى يف ذهنــه ،ويحــدث يف
ّ
التّأثــر مــا
عقلــه الباطــن الــ ّرؤى واألحــوال ال ّروحيــة،
فيتصــ ّور مــا يعتقــد وجوبــه إرشــادا إله ًيــا
نـ ً
الســاء بــدون وســاطة»(((.
ـازل عليــه مــن ّ
إ َّن هــذه ال ّنظريــة التــي جــاء بهــا طيــب
تيزينــي مــا هــي إال اجرتار لقول املســترشقني
وقــول العــرب الجاهليــن قبلهــم يف ال ّنبــوة
(•) مســترشق فرنــي ولــد ســنة (1856م) ،وتــويف ســنة (1927م)،
ترجــم القــرآن الكريــم إىل الفرنســية وتبحــر يف الثقافــة
اإلســامية ويف مقارنــة األديــان ،درس يف جامعــات جنيــف وبرلــن
وهايدلــرج ،حصــل عــى الدكتــوراه يف الالهــوت مــن جامعــة
باريــس عــام (1883م) ،عـ ّـن أســتاذًا للعربيــة واألراميــة والعهــد
القديــم يف جامعــة جنيــف ،مــن أشــهر مؤلفاتــه« :الدعايــة
املســيحية وأعداؤهــا املســلمون» .انظــر :عبــد الرحمــن بــدوي،
«موســوعة املســترشقني»( ،ص.)198 /
(*) إميــل درمنغــم مســترشق فرنــي شــغل منصــب مديــر مكتبــة
الجزائــر ،لــه عــدة مؤلفــات منهــا« :حيــاة محمــد» ،و«محمــد
والســنة اإلســامية» ،و«أروع النصــوص العربية» ،و«ســرة األولياء
املســلمني» ،و«ذكريــات األمــر عبــد القــادر»[ .انظر :عبــد الرايض
محمــد عبــد املحســن« ،الرســول األعظــم يف مرآة الغــرب» ،رابطة
العــامل اإلســامي ،القاهــرة ،الطبعــة األوىل2010( ،م)( ،ص.])48 /
((( مــايض محمــود« ،الوحي القــرآين يف املنظور االســترشاقي ونقده»،
اإلســكندرية دار الدعــوة للطبــع والنــر1996( ،م)(ص.)123 /
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والوحــي ،غــر أ ّن الفكــر االســترشاقي
والفكــر الحــدايث بصفــة عا ّمــة أخــذا
بعــرض مــا أكل ال ّدهــر عليــه ورشب بصــورة
حديثــة ب ّراقــة تتمحــور يف أ ّن رجــال الوحــي
أنــاس اســتغرقوا يف التّفكــر يف أمنياتهــم
عقــو ًدا مــن ال ّدهــر حتّــى رأوهــا مامثلــة
حســهم وهــو مــا نقلــه
يف خيالهــم وأمــام ّ
القــرآن الكريــم بقولــه{ :بَـ ْـل َقالُــوا أَضْ َغـ ُ
ـاث
أَ ْح َ
ــل ُهــ َو شَ ــا ِع ٌر َفلْ َيأْتِ َنــا
ْــرا ُه بَ ْ
ــا ٍم بَــلِ اف َ َ
ــل ْالَ َّولُــونَ } [األنبيــاء.]5 :
َــا أُ ْر ِس َ
بِآيَــ ٍة ك َ
إنَّ هــذه ال ّنظريــة التــي جــاء بهــا طيــب
تيزيني ما هي إال اجرتار لقول املســترشقني
وقــول العــرب الجاهليــن قبلهــم يف ال ّنبوة
والوحــي ،غــر أنّ الفكــر االســترشاقي
والفكــر الحــدايث بصفــة عا ّمة أخــذا بعرض
مــا أكل الدّهــر عليــه ورشب بصورة حديثة
ب ّراقــة تتمحــور يف أنّ رجــال الوحــي أنــاس
اســتغرقوا يف ال ّتفكــر يف أمنياتهــم عقــو ًدا
مــن الدّهر ح ّتــى رأوها مامثلــة يف خيالهم
حســهم.
وأمــام ّ
لقـــد أكّـــد طيـــب تيزينـــي يف أكـــر من
موضع عـــى القـــول بالوحي أو ال ّنســـخ
ال ّنفـــي الـــذايت ،يف الوقـــت الـــذي غاب
صـــى الله عليه وســـلّم-ّ
عنـــه أ ّن ال ّنبي
ال ميكنـــه أن يزيـــد أو ينقـــص كلمـــة،
فباألحـــرى نســـخ آيـــة أو آيـــات ،كيف
يقـــوم بذلـــك وقـــد قـــال اللـــه -تعاىل:-
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{ َولَـ ْو تَ َق َّو َل َعلَ ْي َنا َب ْع َ
ـض األَ َقاوِيلِ َلَ َخ ْذنَا ِم ْنهُ
َما ِمنكُم
بِالْ َي ِمي ِن ثُ َّ
ـم لَ َقطَ ْع َنـا ِم ْنـهُ الْ َوتِي َن ف َ
ِّمـ ْن أَ َحـ ٍد َع ْنـهُ َحاجِ زِيـ َن} [الحاقـة.]47 -44 :

كــا هــي شــائعة يف مفهومهــا املبــارش عــى
الســؤال
بســاط البحــث؟ وعــى هــذا يغــدو ّ
املركّــب التّــايل رضوريًــا :إذا كان ال ّنســخ قــد
حــدث فعـ ًـا مبــا فيــه مــن تبديــل اآليــات
ـنص
وإلغــاء األخــرى ،فكيــف ميكــن القول بــ ّ
ثابــت وأزيل يعيــش فــوق األحــداث والوقائع
ولــه وجــوده األزيل يف اللّــوح املحفــوظ؟
ثــ ّم إذا كان هنالــك إقــرار بال ّنســخ فــا
الــذي بقــي يف املصحــف العثــاين املكتــوب
املحكــم أم املتشــابه؟»(((.

وارتباطًــا مبوضــوع الوحــي وال ّنســخ يــرى
النــص
طيــب تيزينــي أ ّن القــول بـ«أزليــة ّ
القــرآين» مرفوضــة؛ ألنّهــا ال تتــاىش مــع
ظاهــرة ال ّنســخ التــي تشــتمل عــى اإللغــاء
الصيــغ
والتّعديــل؛ «فــإذا كانــت ّ
كل تلــك ّ
الثــاث مــن ال ّناســخ واملنســوخ (مــا نســخ
حكـ ًـا وبقــي تــاوة ،ومــا نســخ تــاوة وبقي
حكـ ًـا ،ومــا نســخ تــاوة وحكـ ًـا م ًعا) تشــر
ـص،
ضم ًنــا ورصاحــة إىل التّشــكيك بأزليــة النـ ّ
بــل ورفضهــا ،فــإ ّن الصيغــة األخــرة منهــا
خصوصــا تفــي إىل وضــع مصداقيــة القــول
ً
كل
بــأ ّن املصحــف العثــاين يشــتمل عــى ّ
مــا أمــاه ال ّنبــي عــى كتّابــه قرآنًــا موضــع
ّ
الشــك واالرتيــاب»((( .ويف هــذا الصــ ّدد
يدعــو إىل إعــادة ال ّنظــر يف قولــه -تعــاىل:-
{إِنَّــا نَ ْحـ ُن نَ َّزلْ َنــا ال ِّذكْـ َر َوإِنَّــا لَــهُ لَ َحا ِفظُــونَ }
[الحجــر]9 :؛ أل َّن مفهــوم الحفــظ ال يتناســب
مــع ظاهــرة ال ّنســخ حســب زعمــه؛ يقــول:
ـص ذاتــه
«فــإذا كان هنالــك -بإقـرار مــن النـ ّ
ومــن ثــ َّم مــن الفكــر اإلســامي -مشــكلة
محـ ّددة املالمــح هــي تلك املســألة (ال ّناســخ
واملنســوخ واملحكــم واملتشــابه) أفــا يفــي
ذلــك إىل طــرح فكــرة { َوإِنَّــا لَــهُ لَ َحا ِفظُــونَ }

ـص القــرآين عنــد طيب
والقــول بتاريخيــة النـ ّ
تيزينــي أوقعــه يف القــول بخلــق القــرآن،
تلــك الفتنــة التــي ظهــرت يف القــرن الثالــث
الهجــري ،حيــث أنكــر املعتزلــة صفــات
املعــاين كلّهــا ،ومنهــا صفــة الــكالم ،وذهبــوا
إىل أنّــه -تعــاىل -عــامل مــن غــر أن يتصــف

ـص القــرآين أمــام إشــكالية البنية والقـراءة»،
((( طيــب تيزينــي« ،النـ ّ
(ص.)254 /

((( نفسه( ،ص.)254 /

السـؤال املركّــب ال ّتــايل
وعــى هــذا يغــدو ّ
رضوريًــا :إذا كان ال ّنســخ قــد حــدث
فعـ ًـا مبــا فيــه مــن تبديــل اآليــات وإلغــاء
ـنص ثابت
األخــرى ،فكيف ميكــن القول بــ ّ
وأزيل يعيــش فــوق األحــداث والوقائــع وله
ـم إذا
وجــوده األزيل يف اللّــوح املحفــوظ؟ ثـ ّ
كان هنالــك إقـرار بال ّنســخ فــا الــذي بقي
يف املصحــف العثــاين املكتــوب املحكم أم
املتشابه؟».
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بــيء اســمه العلــم ،وقــادر دون أن تســند
إليــه صفــة اســمها القــدرة ،وعــى هــذا بنــوا
قولهــم بــأ ّن القــرآن مخلــوق للــه -تعــاىل،-
وخاضــوا يف هــذه املســألة يف العــر
العبــايس خوضً ــا شــدي ًدا ،أ ّمــا يف العــر
الحديــث فقــد ســار أصحــاب ال ّدراســات
املعــارصة للقــرآن الكريــم عــى نهجهــم،
مؤكّديــن عــى أ ّن املعتزلــة بقولهــم هــذا
كانــوا يهدفــون مــن ورائــه إىل ربــط آياتــه
بالواقــع وســيالنها مــع التّاريــخ ،فعارضهــم
يف ذلــك أكــر العلــاء وعــى رأســهم أحمــد
بــن حنبــل ،فقالــوا :إ ّن القــرآن أزيل غــر
مخلــوق ،وهــو قــول يعنــي فصــل القــرآن
عــن الواقــع وفصمــه مــن التّاريــخ كــا يــرى
أصحــاب ال ّدراســات الحداثيــة.
إ َّن القــول بخلــق القــرآن متابعــة للمعتزلــة
جعــل طيــب تيزينــي يؤكّــد عــى رضورة
النــص القــرآين وفــق مــا
إعــادة قــراءة
ّ
تقتضيــه األحــداث ال ّراهنــة ال وفــق مــا وقــع
يف زمــن ال ّنبــوة؛ يقــول« :ومــن هنــا كانــت
األهميــة امللفتــة ملحاولــة التّيــار االعتــزايل
ـص)
يف ذلــك املجتمــع ال ّنظــر يف الــكالم (النـ ّ
القــرآين عــى أنّــه مخلــوق؛ ذلــك أل ّن
مثــل هــذا ال ّنظــر يتيــح للباحــث والفقيــه
وكل مــن موقعــه
واملؤمــن العــادي جمي ًعــا ّ
ويف ضــوء إمالءاتــه االجتامعيــة واالقتصاديــة
رصفــوا بالــكالم
والثقافيــة وغريهــا أن يت ّ
املذكــور مبثابــة بنيــة تاريخيــة مفتوحــة
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تخضــع التّجاهــات التّغــر والتّبــدل التــي
تطــرأ عــى تلــك الوضعيــات االجتامعيــة
املشـ ّخصة»((( .ويقــول يف موضــع آخــر« :إذا
كان القــرآن قــد أنــزل عــى ال ّنبــي آيــة آيــة
مح ّققًــا بذلــك عمليــة التّطابــق الرضوريــة
بينــه وبــن الواقــع البــري املو ّجــه إليــه،
فكيــف ميكــن تحقيــق املواءمــة بــن ذلــك
وبــن كــون القــرآن أنــزل جملــة واحــدة إىل
ســاء ال ّدنيــا ،أي عــى نحــو مغايــر لل ّنــزول
املن ّجــم؟ لعـ ّـل هــذا التّســاؤل يحيلنــا ثانيــة
إىل مســألة العالقــة بــن القــرآن واللّــوح
املحفــوظ ،ووجــه العــودة هنــا يقــوم عــى
أ ّن هــذه العالقــة ذات بعــد تابعــي ،يكــون
القــرآن مبقتضاهــا تاب ًعــا للّــوح املحفــوظ،
وعــى هــذا يغــدو القــرآن مخلو ًقــا غــر
أزيل ،أي قامئًــا عــى كونــه ذا مصــدر بــري
مح ّمــدي ،وقــد ورد يف سـ ّياق ســابق أ ّن هذه
املحاولــة التّأويليــة ترتــ ّد بأحــد مصادرهــا
الكــرى إىل املعتزلــة»(((.
إ َّن إثــارة طيــب تيزينــي ملســألة خلــق
القــرآن والتّأكيــد عليهــا هــو ات ّبــاع ألوهــام
املعتزلــة الذيــن أوقعهــم يف القــول بهــا
«تحميــل العقــل أكــر مــن طاقتــه يف
هــذه املســائل وهــو مســلكهم الــذي عرفــوا
بــه ،فاملحــال يف تع ـ ّدد القدمــاء أن تتع ـ ّدد
ـص القــرآين أمــام إشــكالية البنية والقـراءة»،
((( طيــب تيزينــي« ،النـ ّ
مرجــع ســابق( ،ص.)299 ،298 /
((( نفسه( ،ص.)371 /
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الــذوات القدميــة ال أن تتعـ ّدد صفــات لذات
واحــدة ،والعامليــة ليســت أكــر مــن إســناد
صفــة العلــم نفســه إىل اللــه ،فليــس هنــاك
دليــا يف
محتــاج ومحتــاج إليــه ،وحســبنا ً
الصــدد أ ّن اللــه -تعــاىل -قــد أســند إىل
هــذا ّ
ذاتــه صفــة العلــم إذ قــالَ { :والَ ُي ِحيطُــونَ
ِــي ٍء ِّمــ ْن ِعلْ ِمــ ِه إِالَّ بِ َــا شَ ــاء} [البقــرة:
ب َ ْ
 ،]255وطبيعــي أن يجــزم العقــل بقيــاس
الصفــة ،فيســند
صفاتــه األخــرى عــى هــذه ّ
(((
والســمع. »...
إليــه صفــة الحيــاة والقــدرة ّ
لقــد غــاىل طيــب تيزينــي يف دراســته للقــرآن
النــص
الكريــم؛ فبعــد أن قــال بتاريخيــة
ّ
القــرآين ،وأكّــد عــى مســألة خلــق القــرآن
التــي قــال بهــا قبلــه املعتزلــة ،ذهــب
هــذه املــ ّرة إىل أ َّن القــرآن الكريــم نهــل
الســابقني (التــوراة واإلنجيــل)؛
مــن كتــب ّ
النــص القــرآين
يقــول« :أ ّمــا ال ّنظــر إىل
ّ
عــى أنّــه فــرع فيفصــح عــن نفســه مــن
ــا
موقــع إقــرار هــذا ّ
النــص بأنّــه أىت مت ّم ً
ملــا ســبقه مــن نصــوص دينيــة وأفــكار
إصالحيــة أخالقيــة وسياســية واجتامعيــة
وغريهــا ،تحـ ّدرت مــن مراحــل ســابقة عليــه
ربــا معــارصة لــه ،فباإلضافــة إىل الكتــب
أو ّ
خصوصــا بالتّــوراة
املق ّدســة وغريهــا املمثّلــة
ً
واألناجيــل حتّــى مــن موقــع قــول القــرآن
بأنّهــا ز ّورت كان هنالــك الكثــر مـ َّـا ق ّدمتــه
((( أحمــد محمــد الفاضــل« ،االتجــاه العلــاين املعــارص يف علــوم
القــرآن :دراســة ونقــد» ،مرجــع ســابق( ،ص.)346 /

أخــاق الجاهليــة مــا كان جديـ ًرا بــأن يتب ّنــى
ويحافــظ عليــه»(((.
وي ّدعــي طيــب تيزينــي أيضً ــا أ ّن القــرآن
الكريــم تأثّــر باملــوروث اإلغريقــي والفــاريس
والصينــي؛ «فاملــوروث اإلغريقــي
والهنــدي ّ
والصينــي،
الهلينــي والفــاريس والهنــدي ّ
وغــره ،كان ذا حضــور ملحــوظ يف الجزيــرة
خاصــة يف م ّكــة
وربــا بصــورة ّ
العربيــة كلّهــاّ ،
الســابع ،بــل
الســادس والقــرن ّ
خــال القــرن ّ
ـص القــرآين نفســه كان
ميكــن القــول إ ّن النـ ّ
قــد تأثّــر بذلــك املــوروث»(((.
إ َّن قــول طيــب تيزينــي بــأ ّن القــرآن الكريــم
تأثــر بكتــب مــن كانــوا قبلــه ســبقه إليــه
املســترشقون أيضً ــا؛ فقــد ورد يف املوســوعة
الربيطانيــة أ ّن «املســترشقني الذيــن قامــوا
بتحليــل محتويــات القــرآن اســتخلصوا بــأ ّن
كثــ ًرا مــن املــا ّدة القصصيــة واملذكــورة
فيهــا أشــخاص وحــوادث يف التّــوراة ،هــي
غــر مشــتقّة مــن التّــوراة بــل مــن مصــادر
نرصانيــة ويهوديــة متأ ّخــرة ،كــا أ ّن أوصــاف
يــوم القيامــة والج ّنــة هــي موضوعــات تتّفق
السيانيــة املعــارصة،
مــع تعاليــم الكنيســة ّ
وأ ّن اعتــاد مح ّمــد عــى نقــل هــذه
املعلومــات لـــم يكــن اعتــا ًدا حرف ًيــا ،بــل
ـص القــرآين أمــام إشــكالية البنية والقـراءة»،
((( طيــب تيزينــي« ،النـ ّ
مرجــع ســابق( ،ص.)155 ،154 /
((( نفسه( ،ص.)80 /
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أخــذ مــن آثــار شــفهية»((( .ويقــول جولــد
يبش
زيهــر يف هــذا املقــام أيضً ا« :إ ّن مــا كان ّ
خاصــا بال ـ ّدار اآلخــرة ،ليــس إال
بــه مح ّمــد ًّ
مجموعــة مــوارد اســتقاها برصاحــة مــن
الخــارج يقي ًنــا ،وأقــام عليهــا هــذا التّبشــر،
لقــد أفــاد مــن تاريــخ العهــد القديــم
وكان ذلــك يف أكــر األحيــان عــن طريــققصــص األنبيــاء -ليذكّــر عــى ســبيل اإلنــذار
الســالفة الذيــــن
والتّمثيــل ،مبصــر األمــم ّ
َس ِ
ــخــــروا مــن رســلهم الذيـــن أرســلهم الله
لهدايتهــم ،ووقفــوا يف طريقهــم»(((.
ويف الختــام بقــي أن نشــر إىل أ ّن طيــب
تيزينــي لـــم يــرد أن يكــون نشــازًا يف زمــرة
الحداثيــن ال ّدارســن لكتــاب اللــه تعــاىل؛
وذلــك بعــد أن أدىل بدلــوه معت ـ ًرا القــرآن
الكريــم تشــوبه مجموعــة مــن ال ّنقائــص
كــا قالــوا؛ فبعــد أن ذكــر أ ّن آيــات القــرآن
وســ َوره متعارضــة يف كثــر مــن
الكريــم ّ
األحيــان -وكــا أرشنــا ســابقًا -ذهــب هــذه
املــ ّرة إىل وجــود زيــادة ونقصــان كبرييــن
يف محتويــات القــرآن الكريــم ،بــل زعــم أ ّن
كتّابــه يف العصــور األوىل تد ّخلــوا يف صياغتــه
األخــرة؛ يقــول« :أ ّمــا ال ّناتــج الثــاين فقــد
والصغــرى
تجســد يف الثغــرات الكــرى ّ
ّ
((( فضــل حســن عبــاس« ،قضايــا قرآنيــة يف املوســوعة الربيطانيــة»،
(ص.)188 /
((( عجيــل جاســم النشــمي« ،املســترشقون ومصــادر التّرشيــع
اإلســامي» ،الكويــت ،املجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون
واآلداب1984( ،م)( ،ص.)32 /
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التــي أمل ّــت مبتــون القــرآن ،حــن بــدئ يف
نصــا مكتوبًــا ،وقــد
فـرات مختلفــة بجمعهــا ًّ
يتّضــح هــذا األمــر إذا وضعنــا يف الحســبان
جمــوع الق ـ ّراء واملح ّدثــن والحفظــة الذيــن
ســقطوا يف املعــارك األوىل بــن املســلمني
وخصوصــا يف تلــك التــي
وخصومهــم،
ً
دارت ضــ ّد املرت ّديــن بعــد مــوت مح ّمــد،
الخاصــة مبــكان مالحظــة
ومــن األهميــة
ّ
أ ّن عمليــة جمــع القــرآن تع ّرضــت بحســب
بعــض الكتابــات اإلســامية ،ومنــذ بدئهــا
تقري ًبــا الخرتاقــات َمتن َّيــة لعلّهــا لـــم تكــن
عارضــة وال طفيفــة»((( .ويقــول يف مقــام
آخــر« :ولك ّننــا قبــل ذلــك كلّــه ،يتعـ ّـن علينــا
أن نحيــط أو بحـ ّد أدىن أن نلـ ّم باإلشــكاالت
والصعوبــات التــي اعرتضــت عمليــة جمــع
ّ
النــص القــرآين وضبطــه وتوثيقــه ،تلــك
ّ
العمليــة التــي كانــت مبثابــة أقنيــة قــادت
إىل التّدخــل فيــه ،رمبــا عمقًــا وســط ًحا»(((.
ومــن ال ّنواقــص أو الثّغــرات التــي يقــف
عندهــا طيــب تيزينــي حســب زعمــه يف
جمــع القــرآن والتــي أ ّدت إىل ال ّزيــادة أو
ال ّنقصــان فيــه ،مــا ذكــره معلِّ ًقــا عــى قــول
ـت القــرآن أجمعــه
زيــد بــن ثابــت« :فتت ّبعـ ُ
مــن ال ّرقــاع واألكتــاف وال ُعســب وصــدور
ال ّرجــال ،حتّــى وجــدت مــن ســورة التّوبــة
ـص القــرآين أمــام إشــكالية البنية والقـراءة»،
((( طيــب تيزينــي« ،النـ ّ
(ص.)147
((( نفسه( ،ص.)7 /
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آيتــن مــع أيب خزميــة األنصاري لـــم أجدهام
مــع غــره»« :إ ّن زيــد بــن ثابــت هنــا
يعلــن أنّــه أق ـ َّر مــا وجــده عنــد أيب خزميــة
األنصــاري مــن القــرآن ،بال ّرغــم مــن أنّه لـــم
يجــد ذلــك عنــد غــره ،أي إ ّن زي ـ ًدا انطلــق
يف هــذا اإلقــرار بإمكانيــة منــح املصداقيــة
الوثيقيــة ملح ـ ِّدث مــا ،دون شــاهد يشــاركه
الــ ّرأي فيــا يقــول بــه ،فــإذا كان ذلــك
ممك ًنــا ،فلــاذا رفــض زيــد أ ْخذ مــا كان لدى
عمــر بــن الخطــاب ،وهــو آيــة ال َّرجــم ،تلــك
اآليــة التــي كانــت بحوزتــه هــو وحــده؟»(((.
واألدهــى مــن هــذا كلّــه هــو زعــم طيــب
السياســية ومــا شــاكلها
تيزينــي أ ّن األحــداث ّ
تد ّخلــت مبــارشة يف زيــادة بعــض اآليــات أو
السـ ّور ،كــا تد ّخلــت يف حــذف آيات وسـ ّور
أخــرى؛ وهــو مــا نقــرؤه يف قولــه« :وإذا كان
مــا قدمنــاه حتــى اآلن مــن منــاذج لعمليــة
اخ ـراق املــن القــرآين ،يقــوم عــى إنقــاص
آيــة أو زيــادة أخــرى ،فــإ ّن األمــر يغــدو أكــر
ج ّديــة وات ّســا ًعا حــن يتعلــق بإنقــاص ســورة
قرآنيــة أو أكــر وبزيــادة ســورة قرآنيــة أو
مــا يضــع الباحــث املدقّــق أمــام
أكــر؛ َّ
حالــة منوذجيــة مــن ال ّنصــوص املغ ّيبــة ومــا
كمــن وراءهــا مــن خلفيــات مركّبــة ومعقّدة
الصاعــات بــن االت ّجاهــات والتّيــارات
مــن ّ
السياســية وال ّدينيــة يف حينــه»(((.
واملذاهــب ّ
((( نفسه( ،ص.)406 /
((( نفسه( ،ص.)395 /

واألدهــى مــن هــذا كلّــه هــو زعــم طيــب
السياســية وما شــاكلها
تيزيني أنّ األحداث ّ
تدخّلــت مبــارشة يف زيــادة بعــض اآليــات
أو الس ـ ّور ،كــا تدخّلــت يف حــذف آيــات
وسـ ّور أخــرى.
الســلطة
ويقــول أيضً ــا مؤكّ ـ ًدا عــى تد ّخــل ّ
مـــا ترت ّـــب
السياســـية يف جمـــع القـــرآن َّ
ّ
«فالس ــلطة
عن ــه زي ــادة آي ــات أو نقصانه ــا:
ّ
السياســـية وال ّدينيـــة واأليديولوجيـــة،
ّ
بعث ــان ع ــى رأس ــها ،عمل ــت جه ــا ًرا ودون
غمغمـــة عـــى صـــوغ رشعيتهـــا ال ّنصيـــة
إضافـــة إىل مرشوعيتهـــا االجتامعيـــة مـــن
النـــص
الصيـــح عـــى
ّ
خـــال االســـتحواذ ّ
كامـــا يف يدهـــا ،معلنـــة
ً
ال ّدينـــي األ ّم
بذلـــك توافقًـــا بـــن هيمنتهـــا االجتامعيـــة
والسياســـية وهيمنتهـــا
واالقتصاديـــة
ّ
السياســـية وال ّدينيـــة واأليديولوجيـــة ،وإذا
ّ
مـــا انطلقنـــا اآلن مـــن تلـــك الوضعيـــة
التّاريخيـــة باتجـــاه مســـألة التّكليـــف
بجمـــع القـــرآن مـــن قبـــل عثـــان ،فـــإ ّن
املشـــاكل املرتتّبـــة عـــى إنقـــاص القـــرآن
وزيادت ــه تغ ــدو قابل ــة للفه ــم ،ع ــى األق ـ ّـل
يف بعــض أوجههــا ،فقــد تح ّولــت الخصومــة
السياس ــية واملالي ــة إىل صيغ ــة أيديولوجي ــة،
ّ
(((
بـــدت وكأنّهـــا ســـيّدة املوقـــف» .
ـص القــرآين أمــام إشــكالية البنية والقـراءة»،
((( طيــب تيزينــي« ،النـ ّ
مرجــع ســابق( ،ص.)402 ،401 /
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ويف تناولــه ملســألة جمــع القــرآن دامئًــا
يزعــم طيــب تيزينــي أ ّن اختيــار عثــان
لزيــد بــن ثابــت لجمــع القــرآن كان ألســباب
رس إبعــاده البــن
ماليــة واقتصاديــة ،وهــذا ّ
مســعود؛ يقــول يف هــذا الصــ ّدد« :وإذا
أضفنــا إىل ذلــك مــا يؤكّــد ال ّروابــط التــي
تو ّحــد بــن عثــان وزيــد عــى صعيــد
ّ
الــروة االقتصاديــة وبالتّــايل عــى صعيــد
الوضعيــة السوســيو طبقيــة؛ فــإ ّن األمــر
يفصــح عــن مزيــد مــن نقــاط الضّ ــوء
التــي تســمح بتف ّحــص العالقــة الصداميــة
بــن عثــان وابــن مســعود ،واآلن جن ًبــا إىل
جنــب مــع تلــك املعطيــات السوســيو طبقية
واالقتصاديــة ومــا رافقهــا واخرتقها وواشــجها
مــن منظومــة أخالقيــة قيميــة ودينيــة
وسياســية يف حيــاة الفريقــن املذكوريــن،
نضــع يدنــا عــى مكمن آخــر فصيح وحاســم
الســلطة والثقافــة»(((.
مــن مكامــن جدليــة ّ
ويف ختام دراسـته للقرآن الكريم خلص طيب
تيزينـي إىل أنّـه «ال يجـب االعتقـاد أ ّن كتابة
القـرآن التـي متّـت بأمر مـن الخليفـة عثامن
قـد ظلـت دون تغيير ،وهـذه التّغييرات
تعـود إىل ثالثة أسـباب رئيسـة :األخطاء التّي
النـص املقـ ّدس
ارتكبهـا ال ّناسـخون ،ودروس ّ
القدميـة الّتـي احتفـظ بهـا القـ ّراء واملرتلـون
كل يشء،
املحرتفـون يف ذاكرتهـم رغـم ّ
((( نفسه( ،ص.)401 ،400 /
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وعـدم كفايـة ووضـوح الكتابة العربيـة الّتي
تختلـط فيهـا بعـض الحـروف بسـهولة»(((.
ـص القــرآين
لقــد زعــم طيــب تيزينــي أ ّن النـ ّ
تـ ّم التّالعــب بــه بال ّزيــادة أو ال ّنقصــان عــى
السياســية الحاكمــة
الســلطة ّ
حســب هــوى ّ
آنــذاك وعــى حســب هــوى ال ّنســاخ
والح ّفــاظ ،ويكفينــا يف هــذا املقــام أن نــر ّد
عليــه بقــول املســترشق لوبلــوا ()Lebloit
صاحــب كتــاب القــرآن والتّــوراة (Le Cran
 )et La Bible Hébraïqueالــذي قــال« :إ ّن
املصحــف الــذي جمعــه عثــان قــد تواتــر
انتقالــه مــن يــد ليــد حتّــى وصــل إلينــا
بــدون تحريـ ٍ
ـف ،وقــد ُح ِفــظ بعناي ٍة شــديد ٍة
أي تغيــرٍ يُذكَــر،
بحيــث لـــم يطــرأ عليــه ّ
بــل نســتطيع القــول إنّــه لـــم يطــرأ عليــه
أي تغي ـرٍ عــى اإلطــاق يف ال ُّنســخ التــي ال
ّ
حــر لهــا واملتداولــة يف البــاد اإلســامية
الواســعة ...فلــم يوجــد إال قــرآن واحــد
لجميــع الفــرق اإلســامية املتنازعــة ،وهــذا
ـص نفســه املقبــول
االســتعامل اإلجامعــي للنـ ّ
مــن الجميــع حتّــى اليــوم يع ـ ّد أكــر ح ّجــة
ـص املن ـ ّزل املوجــود
ودليــل عــى ص ّحــة النـ ّ
معنــا والــذي يرجــع إىل الخليفــة املنكــوب
عثــان الــذي مــات مقتــولً »(((.
((( نفسه( ،ص.)64 ،63 /
((( محمــد عبــد اللــه دراز« ،مدخــل إىل القــرآن الكريــم» ،ترجمــة:
محمــد عبــد العظيــم عــي ،اإلســكندرية ،دار املعرفــة الجامعيــة،
(1990م)( ،ص.)40 /
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لقـــد اهتـــم طيـــب تيزينـــي يف مرشوعـــه
(الفكـــري) بتقديـــم مـــا اعتـــره رؤيـــة أو
للنـــص القـــرآين ،منطلقًـــا
قـــراءة جديـــدة
ّ
م ــن مفاهي ــم الثقاف ــة الغربي ــة الحديث ــة،
ومســـقطًا مقوالتهـــا عـــى دســـتور هـــذه
األ ّمـــة ،ولقـــد تنـــاول هـــذا الباحـــث
موضوعـــات علـــوم القـــرآن التـــي تقـــ ّررت
أصولهـــا و ُم ّحصـــت مســـائلها ليجـــيء يف
األخ ــر بكت ــاب أراد ب ــه خلخل ــة م ــا ات ّف ــق
علي ــه عل ــاء املس ــلمني ،ع ــن طري ــق إث ــارة
الشّ ـــكوك والشّ ـــبهات ،مستنســـ ًخا آلراء
قدميـــة تطـــ ّرق لبحثهـــا العلـــاء وأماطـــوا
اللثـــام عـــن االلتبـــاس أو االشـــتباه فيهـــا،
الحـــق ملـــن يريـــده ويطلبـــه.
وب ّينـــوا
ّ
( )3محمد شحرور((( :من شبهة إعادة
ترتيب القرآن إلى شبهة تعطيل
صفات اهلل تعالى:

الســـابقني ســـار
عـــى نهـــج الكاتبـــن ّ
الســـوري مح ّمـــد شـــحرور يف
الكاتـــب ّ
دراســـته الحداثيـــة للقـــرآن الكريـــم،
حي ــث ح ــاول تأوي ــل آيات ــه وفهمه ــا فه ـ ًـا
((( مح ّمــد شــحرور مــن مواليــد دمشــق ســنة (1938م) ،أحــد
أســاتذة الهندســة املدنيــة يف جامعــة دمشــق ،بــدأ كتاباتــه
عــن القــرآن واإلســام بعــد عودتــه مــن موســكو؛ إذ يف ســنة
(1990م) ،أصــدر كتــاب «الكتــاب والقــرآن :قــراءة معــارصة»،
الــذي حــاول فيــه تطبيــق بعــض األســاليب اللغويــة الجديــدة
يف محاولــة إليجــاد تفســر جديــد للقــرآن الكريــم ،مــن مؤلفاتــه
نذكــر أيضً ــا :دراســات إســامية معــارصة يف الدولــة واملجتمــع،
اإلســام واإلميــان ،تجفيــف منابــع اإلرهــاب ،الديــن والســلطة إىل
غــر ذلــك مــن املؤلفــات التــي أثــارت جــدلً كب ـ ًرا.

توص ــل إلي ــه يف
جديــ ًدا ،وق ــد جم ــع م ــا ّ
كت ــاب أس ــاه «الكت ــاب والق ــرآن :قــراءة
مع ــارصة»((( ،دع ــا في ــه وبش ـ ّدة إىل رضورة
فهـــا جديـــ ًدا
فهـــم ال ّنصـــوص القرآنيـــة
ً
الســـابقة ،وعـــدم
مغايـــ ًرا ّ
لـــكل األفهـــام ّ
التّوق ــف عن ــد فه ــم ال ّرس ــول -ص ـ ّـى الل ــه
الصحابـــة وفهـــم
عليـــه وســـلّم -وفهـــم ّ
كب ــار عل ــاء املس ــلمني ،ه ــذا الفه ــم ال ــذي
اس ــتمر ع ــى م ــدار أل ــف وأربعامئ ــة ع ــام،
بــل يجــب أن نفهمهــا عــى ضــوء معطيــات
العــر الثقافيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة.
وكان أ ّول عمــل قــام بــه مح ّمــد شــحرور يف
دراســته (املعــارصة) للقــرآن الكريــم أن قــام
الســبع
بتقســيمه إىل أربعــة أجـزاء؛ القــرآنّ ،
املثــاين ،أ ّم الكتــاب وتفصيــل الكتــاب،
مؤكِّــ ًدا عــى أ ّن لفظــة القــرآن مصطلــح
خــاص ببعــض مــا يف املصحــف مــن
ّ
((( بخصــوص هــذا الكتــاب ذكــر الشــيح عبــد الرحمــن حبنكــة
امليــداين يف كتابــه «التحريــف املعــارص» أ َّن رمضــان البوطــي
رحمــه اللــه تعــاىل -قــال لــه« :يغلــب عــى ظنــي أ َّن جامعــةمــن اليهــود هــم الذيــن كتبــوا لــه هــذا الكتــاب ،فقــد زارين
عميــد إحــدى الكليــات الجامعيــة يف طرابلــس الغــرب ،يف أوائــل
عــام (1991م) ،وأخــرين أن إحــدى الجمعيــات الصهيونيــة يف
النمســا فرغــت مؤخ ـ ًرا مــن وضــع تفســر حديــث للقــرآن ،ثــم
أخــذت تبحــث عــن دار نــر عربيــة تنهــض مبســؤولية نــره،
وعــن اســم عــريب مســلم يتبنــاه مؤل ًفــا لــه ومداف ًعــا عنــه ،ولكنهــا
لـــم توفــق إىل اآلن للعثــور عــى املطلــوب ،عــى الرغــم مــن أنهــا
لـــم تــردد يف االســتعانة ببعــض الرؤســاء واملســؤولني العــرب...،
ويظهــر أنَّهــا ظفــرت باملطلــوب وتــم طبــع كتــاب «الكتــاب
والقــرآن  -قـراءة معــارصة» باســم الدكتــور محمــد شــحرور ســنة
(1990م)»[ .انظــر :عبــد الرحمــن بــن حســن حبنكــة امليــداين،
«التحريــف املعــارص يف الديــن :تســلل يف األنفــاق بعــد الســقوط
يف األعــاق» ،دمشــق ،دار القلــم1997( ،م)( ،ص )22 /بتــرف].
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آيــات ،فالقــرآن حســب فهمــه هــو كتــاب
الوجــود املــا ّدي والتّاريخــي الــذي تنعــدم
فيــه األخــاق والتّقــوى واللّباقــة؛ يقــول:
كان أ ّول عمــل قــام بــه مح ّمــد شــحرور يف
دراســته (املعارصة) للقــرآن الكريــم أن قام
الســبع
بتقســيمه إىل أربعة أجـزاء؛ القرآنّ ،
املثــاين ،أ ّم الكتاب وتفصيل الكتــاب ،مؤكّدًا
خــاص
عــى أنّ لفظــة القــرآن مصطلــح ّ
ببعــض ما يف املصحــف من آيــات ،فالقرآن
حســب فهمــه هــو كتــاب الوجــود املــا ّدي
وال ّتاريخــي الــذي تنعــدم فيــه األخــاق
وال ّتقــوى واللّباقة.
«هنــا أريــد أن أؤكّــد عــى نقطــة يف غايــة
األهميــة ،وهــي أ ّن القــرآن كتــاب الوجــود
املــا ّدي والتّاريخــي؛ لــذا فإنّــه ال يحتــوي
عــى األخــاق ،وال التّقــوى وال اللّياقــة وال
اللّباقــة ،وال تنطبــق عليــه عبــارة( :هكــذا
أجمــع الفقهــاء) ،و(هكــذا قــال الجامعــة)،
والســبع املثــاين غــر مقيّديــن
إنّنــا يف القــرآن ّ
الســلف ،إنّنــا مق ّيــدون
ّ
بــأي يشء قالــه ّ
فقــط بقواعــد البحــث العلمــي ،والتّفكــر
املوضوعــي ،وباألرضيــة العلميــة يف عرصنــا؛
أل ّن القــرآن حقيقــة موضوعيــة خــارج
الوعــي فهمناهــا أم لـــم نفهمهــا»(((.
((( محمــد شــحرور« ،الكتــاب والقــرآن :ق ـراءة معــارصة» ،ســوريا،
األهــايل للطباعــة والنــر والتوزيــع( ،ص.)91 /
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وحســب فهمــه للقــرآن الكريــم وبنــا ًء عــى
تفســر مجموعــة مــن اآليــات ذكــر مح ّمــد
شــحرور أ ّن اللــه ســبحانه وتعــاىل محــدود
العلــم بــل ال يعلــم مــا كان ومــا ســيكون،
وهــو بذلــك يعطّــل صفــات اللــه تعــاىل
وأســائه التــي أخربنــا بهــا التّنزيــل الحكيــم؛
يقــول« :إ ّن االلتبــاس يكمــن يف أنّــه إذا نــوى
زيــد غ ـ ًدا القيــام بأمــر مــا فــإ ّن اللــه منــذ
األزل يعلــم أ ّن زيــ ًدا يف يــوم كــذا وســاعة
كــذا وثانيــة كــذا ســينوي الق ّيــام بهــذا األمر،
إنّنــا ننظــر إىل األمــر نظــرة مغايــرة ،ولتبيانها
نقــول :لــو كان يدخــل يف علــم اللــه منــذ
األزل مــاذا ســيفعل زيــد يف حياتــه الواعيــة
ومــا هــي الخ ّيــارات التــي ســيختارها زيــد
منــذ أن يصبــح قــاد ًرا عــى االختيــار إىل أن
ميــوت ،فالســؤال ملــاذا تركــه إذا كان يعلــم
ذلــك؟ هنــا مــن أجــل تربيــر هــذا األمــر
ندخــل يف اللّــف وال ـ ّدوران فنقــول إ ّن اللــه
علــم منــذ األزل أ ّن أبــا لهــب ســيكون كافـ ًرا،
الصديــق ســيكون مؤم ًنــا ،ثــم
وأ ّن أبــا بكــر ّ
نقــول إ ّن أبــا لهــب اختــار لنفســه الكفــر
وأبــو بكــر اختــار لنفســه اإلميــان ،إ ّن هــذا
الطــرح ال يــرك للخ ّيــار اإلنســاين الواعــي
معنــى ،وإنّ ــا يجعلــه رضبًــا مــن الكوميديــا
اإللهيــة»((( .هكــذا إذن أنكــر مح ّمــد
شــحرور علــم اللــه الشّ ــامل ،وهــذا القــول
ميثــل انحرافًــا خطــ ًرا يف العقيــدة ،فهــو
((( نفسه( ،ص.)389 /
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يقــود إىل التّكذيــب بالقــدر ،وتعطيــل ركــن
مــن أركان اإلميــان« ،لقــد أقحــم شــحرور
نفســه يف منزلــق خطــر ،فهــل يعلــم أهميــة
هــذه املســألة؟ ومــا يعنــي إنــكار علــم اللــه
الشّ ــامل يف العقيــدة؟ إ ّن مــن ينكــر علم الله
الكامــل ينســب الجهــل إىل اللــه -تعــاىل،-
ويعطّــل أســاء اللــه الحســنى التــي يجــب
تعطيــا ألســاء
ً
أن نعتقدهــا ،كــا يعتــر
أخــرى تقــوم عــى العلــم مثــل القديــر،
الخبــر؛ أل ّن القــدرة التّامــة تحتــاج إىل علــم
شــامل محيــط»(((.
ولــي يخــرج محمــد شــحرور مــن هــذا
املــأزق تــدارك األمــر بقولــه« :إ ّن اللــه
كامــل املعرفــة باألشــياء وأحداثهــا الطبيعيــة
وظواهرهــا؛ أل ّن علمــه ريــايض»((( ،لك ّنــه
بقولــه هــذا يســقط يف مــأزق أشـ ّد تعقيـ ًدا
مــن األ ّول؛ فهــو يســتبدل مصطلــح العلــم
الــذي ورد يف معظــم آيــات القــرآن الكريــم
مبصطلــح املعرفــة الــذي ال نجــد لــه أثـ ًرا يف
كتــاب اللــه -تعــاىل ،ثــم إ ّن العلــم الريــايض
الــذي ينســبه إىل اللــه -تعــاىل« :-هــو علــم
احتــايل محــدود ،وال يجــوز هــذا الوصــف
للبــاري عــ ّز وجــل؛ أل ّن نتائــج ال ّرياضيــات
قامئــة يف األصــل عــى قواعــد وأحــكام

موضوعــة مســبقًا ،وقــد قبلنــا بص ّحتهــا
منــذ البدايــة ،ويطلــق عليهــا :املســلّامت
ال ّرياضيــة ،أو البديهيــات ،ونحــن ال نقلّل من
شــأن هــذا العلــم ،فهــو يف غايــة األهميــة،
ولكــن ال نقيــس علــم اللــه الشــامل إىل علــم
يقــوم عــى االحتــال يف بعــض مجاالتــه
ونتائجــه»(((.
وم ــن جمل ــة م ــا ج ــاء ب ــه مح ّم ــد ش ــحرور
أيضً ـــا وهـــو يـــدرس القـــرآن الكريـــم أن
كـــذّب بالقـــدر الـــذي أخربنـــا بـــه اللـــه
تع ــاىل -يف كثـــر مـــن اآلي ــات؛ فقـــد أورديف كتاب ــه م ــا ي ــي« :لق ــد ظــ ّن الكث ــر أ ّن
عمـــر اإلنســـان ورزقـــه وعملـــه مكتـــوب
علي ــه س ــلفًا ،وبذل ــك يصب ــح فاق ــد اإلرادة،
وال خي ــار ل ــه يف أعامل ــه وأرزاق ــه ،ويصب ــح
العـــاج والعمليـــات الجراحيـــة بـــدون
معن ــى ،ويصب ــح دع ــاء اإلنس ــان لل ــه رضبًــا
مـــن رضوب العبـــث واللّهـــو»(((.
وهــذه القضيــة التــي ينكرهــا مح ّمــد
شــحرور محســومة عنــد األ ّمــة اإلســامية؛
نصوصــا واضحــة ب ّينــة ،مــن
«أل ّن فيهــا
ً
الكتــاب والســ ّنة وإجــاع األ ّمــة ،ولكــ ّن
شــحرور الــذي يتّبــع منهــج القدريــة ال ّنافيــة
يرفــض هــذه األدلّــة ويكـذّب بالقــدر ،مثلــه

((( عــادل التــل« ،النزعــة املاديــة يف العــامل اإلســامي :نقــد كتابــات
جــودت ســعيد -محمــد إقبال -محمد شــحرور عىل ضــوء الكتاب
والســنة» ،دار البينــة للنــر والتوزيــع1995( ،م)( ،ص.)324 /

((( عادل التل« ،النزعة املادية يف العامل اإلسالمي»( ،ص.)324 /

((( محمــد شــحرور« ،الكتــاب والقــرآن :ق ـراءة معــارصة» ،مرجــع
ســابق( ،ص.)389 /

((( مـحـمـــد شـحـــرور« ،الكتــــاب والقـــرآن :قـــراءة معــارصة»،
(ص.)411 /
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يف ذلــك مثــل غيــان ال ّدمشــقي والجعــد
بــن درهــم وغريهــم مــن القدريــة ،وال لقــاء
بــن منهــج القدريــة واملنهــج اإلســامي؛
كل
الختــاف األســس التــي يقــوم عليهــا ّ
منهــج ،واختــاف الطريقــة التــي يتعامــل
الشعــي ،فشــحرور الــذي
ـص ّ
فيهــا مــع النـ ّ
يســتبعد الســ ّنة ،مــن النظريــة املعرفيــة،
ومحاولتــه إقامتهــا مــن القــرآن وحــده ،وال
يقصــد بالقــرآن كتــاب اللــه كــا هــو عنــد
املســلمني ،وإنّ ــا يقصــد الجــزء الــذي يتعلّــق
بآيــات اآلفــاق أو اآليــات الكونيــة ،التــي ال
تتعلّــق بأمــور العقيــدة لذلــك ســيكون الــر ّد
وشــامل ،فكــا يشــمل الــر ّد أدلــة
ً
حاســا
ً
مــن القــرآن يشــمل أدلّــة مــن السـ ّنة أيضً ــا،
فاملســلمون ال يف ّرقــون بــن الكتاب والسـ ّنة،
وإ ّن الــذي يســتبعد الســ ّنة مــن البحــث
رب العاملني»(((.
يعتــر من املعانديــن لــرع ّ
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كل مــا لــه طبقتــان أو طبقتــان
فهمــه هــي ّ
مــع خــرق ،وهــي مــا بــن الثديــن وتحتهــا،
وتحــت اإلبطــن ،والفــرج واألليتــن ،ومــا
عـــدا ذلــك فليــس بعــورة ،أ ّمــا أمــام املحــارم
فاملــرأة ليــس لهــا عــورة عــى اإلطــاق،
وبذلــك ميكنهــا أن تجلــس معهــم كــا
كل يشء،
خلقهــا اللــه -تعــاىل -عاريّــة مــن ّ
مثــا ،إذا جلســـت ابنتــه
وأ ّن األب أو األخ ً
أو أختــه عاريّــة أمامــه يف البيــت ال يجــوز
لــه أن يقــول لهــا :اذهبــي والبــي ثيابــك
أل ّن هــذا حـرام ،بــل يقــول لهــا :هــذا عيــب،
فاملنــع يجــب أن يكــون مــن بــاب العيــب
والحيــاء والعــرف ال مــن بــاب التّحريــم(((.
ومــن األقــوال التــي أثــارت ً
جــدل كبــ ًرا
والتــي وردت يف دراســة مح ّمــد شــحرور
لل ّتنزيــل الحكيــم قولــه يف عــورة املــرأة
ولباســها؛ فهــو يــرى أنّ اللــه -ســبحانه
ثم
وتعــاىل -خلــق ال ّرجــل واملــرأة عريانــنّ ،
ق ّيدهــا بحــدود ونصحهــا بتعليــات،
وعليــه فــإنّ املــرأة أمــام األجانــب أي غــر
كل جســدها
املحــارم ميكــن لهــا أن تظهــر ّ
باســتثناء الجيــوب.

ومــن األقــوال التــي أثــارت جــدلً كبــ ًرا
والتــي وردت يف دراســة مح ّمــد شــحرور
للتّنزيــل الحكيــم قولــه يف عــورة املــرأة
ولباســها؛ فهــو يــرى أ ّن اللــه -ســبحانه
وتعــاىل -خلــق ال ّرجــل واملــرأة عريانــن،
ث ـ ّم ق ّيدهــا بحــدود ونصحهــا بتعليــات،
وعليــه فــإ ّن املــرأة أمــام األجانــب أي غــر
كل جســدها
املحــارم ميكــن لهــا أن تظهــر ّ
باســتثناء الجيــوب ،وجيــوب املــرأة حســب

يتبــن لنــا أ ّن مح ّمــد شــحرور
ومــن هنــا ّ
أغفــل يف قراءتــه لألحــكام الرشعيــة جميــع
مــا جــاء يف تراثنــا ،وجميــع الجهــود التــي

((( عــادل التــل« ،النزعــة املاديــة يف العــامل اإلســامي» ،مرجــع
ســابق( ،ص.)332 /

((( انظــر :محمــد شــحرور« ،الكتــاب والقــرآن :قــراءة معــارصة»،
مرجــع ســابق( ،ص.)608 ،607 /
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بذلــت مــن قبــل العلــاء ،ســواء يف الفقــه أو
يف التّفســر أو يف املقاصــد ،...وا ّدعــى أنّهــم
الصحيح،
لـــم يفهمــوا الرشيعــة عــى ال ّنحــو ّ
بح ّجــة أنّهــم لـــم يفهمــوا نظريــة الحــدود
التــي أوردهــا ،هــذه النظريــة التــي تقــوم
عــى القــول «بأنّــه ليــس علينــا إذا ط ّبــق
ال ّنبــي -صـ ّـى اللــه عليــه وسـلّم -يف موقــف
مــن املواقــف الح ـ ّد األدىن أو الح ـ ّد األعــى
أن نلتــزم هــذا املوقــف ونســتم ّر عليــه إىل
الســاعة تحــت شــعار الس ـ ّنة؛ أل ّن
أن تقــوم ّ
هــذا املوقــف ليــس لــه عالقــة بالسـ ّنة؛ لــذا
فــإ ّن مبــدأ القيــاس الــذي وضعــه الفقــه
اإلســامي املــوروث هــو مبــدأ خاطــئ ،فــا
ميكــن قيــاس الشــاهد عــى الغائــب ،أ ّمــا
التّرشيــع فهــو ترشيــع مبنــي عــى البيّنــات
املا ّديــة املوجــودة كدليــل ثــ ّم االلتــزام
بحــدود اللــه ،ومبــا أ ّن الحــدود ســميت
حــدود اللــه فهــذا يعنــي أ ّن الــذي يضــع
حــدود اللــه هــو اللــه نفســه ،فــا ميكــن
ألي إنســان أن يضــع حــدو ًدا بنفســه ويقــول
ّ
(((
عنهــا حــدود اللــه» .

«فالقـــرآن حقيقـــة موضوعيـــة مطلقـــة يف
وجوده ــا خ ــارج الوع ــي اإلنس ــاين ،وفه ــم
هـــذه الحقيقـــة ال يخضـــع إال لقواعـــد
البح ــث العلم ــي املوضوع ــي ،وع ــى رأس ــها
وكل العلـــوم املوضوعيـــة مـــن
الفلســـفة ّ
كوســـمولوجيا وفيزيـــاء وكيميـــاء وأصـــل
األن ــواع وأص ــل الك ــون والبيولوجي ــا وس ــائر
العل ــوم الطبيعي ــة ،أ ّم ــا الرشيع ــة واألخ ــاق
والتبي ــة
والسياس ــة ّ
والعب ــادات والقان ــون ّ
فلي ــس له ــا عالق ــة بالق ــرآن ال م ــن قري ــب
وال مــن بعيــد ،...ومبــا أ ّن القــرآن هــو نبـ ّوة
مح ّم ــد -ص ـ ّـى الل ــه علي ــه وســلّم ،-وه ــو
الحـــق املوجـــود
اآليـــات الب ّينـــات ،وهـــو
ّ
خـــارج الوعـــي اإلنســـاين؛ فقـــد قـــال
صـــى اللـــه عليـــه وســـلّم-ّ
عنـــه ال ّنبـــي
 :العلـــاء ورثـــة األنبيـــاء؛ وعليـــه فـــإ ّن
ورثـــة األنبيـــاء ليســـوا علـــاء الرشيعـــة
والفق ــه وحده ــم ،إ ّن ه ــذا غ ــر صحي ــح،
إ ّن الفالســـفة وعلـــاء الطبيعـــة وفلســـفة
التّاريـــخ وأصـــل األنـــواع والكونيـــات
واإللكرتونيـــات هـــم ورثـــة األنبيـــاء»(((.

ولفه ــم آي ــات الح ــدود ب ــل ولفه ــم الق ــرآن
ككل ذكـــر م ّحمـــد شـــحرور يف معـــرض
ّ
حديث ــه ع ــن الف ــرق ب ــن ال ّنب ــوة وال ّرس ــالة
أنّ ــه ال بُــ َّد م ــن اس ــتحضار العل ــوم املا ّدي ــة
والطبيعي ــة للوص ــول إىل الفه ــم الصحي ــح؛

فمح ّمــد شــحرور يف دراســته هــذه لـــم
ِ
يخــف نزعتــه املاركســية املا ّديــة وتأث ّــره
بالفكــر ال ّداروينــي ،فقــد ذكــر أ ّن خــر «مــن
أ ّول آيــات خلــق البــر هــو العــامل الكبــر
دارويــن ،فهــل عــرف دارويــن القــرآن؟

((( نفسه( ،ص.)473 /

((( نفسه( ،ص.)104 ،103 /

العدد 5 ،4

خريف 2017م  ،شتاء  2018م

ـروري أن يعــرف ،فقــد
أقــول :ليــس مــن الـ ّ
كان يبحــث عــن الحقيقــة يف أصــل األنــواع،
والقــرآن أورد حقيقــة أصــل األنــواع ،فيجــب
حــق،
أن يتطابقــا إن كان دارويــن عــى ّ
وأعتقــد أ ّن نظريّتــه يف أصــل البــر يف
هيكلهــا العــام صحيحــة؛ ألنّهــا تنطبــق عــى
تأويــل آيــات الخلــق»(((.
فمح ّمــد شــحرور يف دراســته هــذه لـــم
ِ
يخــف نزعتــه املاركســية املا ّديــة وتأثّــره
بالفكــر الدّاروينــي ،فقــد ذكــر أنّ خري «من
أ ّول آيــات خلــق البــر هــو العــامل الكبــر
دارويــن ،فهــل عــرف دارويــن القــرآن؟
ـروري أن يعــرف ،فقد
أقــول :ليــس من الـ ّ
كان يبحــث عــن الحقيقــة يف أصل األنـواع،
والقــرآن أورد حقيقــة أصل األنـواع ،فيجب
أن يتطابقــا إن كان دارويــن عــى حـ ّـق.
ولــي يوفّــق بــن مقولــة دارويــن «التــي
أظهــر العلــم العاملــي بطالنهــا ،جــذو ًرا
وفرو ًعــا ،وبــن آيــات القــرآن الكريــم يف
خلــق اإلنســان ،أخــذ يتحايــل للتّفريــق بــن
البــر وبــن اإلنســان ،واعتــر اإلنســان بــد ًءا
بــآدم قفــزة تط ّوريــة يف الجنــس البــري
مــن خــال الحلقــة املفقــودة التــي تدعيهــا
كل الحلقــات
ال ّداروينيــة .لقــد ظهــرت ّ
الســابقة لهــا يف التّاريــخ وحلقــة اإلنســان
ّ
((( نفسه( ،ص.)106 /
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موجــودة معروفــة ،باســتثناء الحلقــة التــي
ا ّدعتهــا ال ّداروينيــة فإنّهــا ظلــت مفقــودة،
لـــم تكشــفها حفريــات وال مســتحاثات وال
متح ّجــرات صخــور»(((.
وباإلضافـــة إىل تأث ّـــره بالفكـــر ال ّداروينـــي
ومحاولـــة تطبيـــق نظريّاتـــه عـــى آيـــات
كت ــاب الل ــه -تع ــاىل -تأث ّــر مح ّم ــد ش ــحرور
كذلـــك بالفكـــر املـــا ّدي وزعامئـــه؛ فقـــد
ذكـــر يف كتابـــه أكـــر مـــن مـــ ّرة أ ّن أمئّـــة
املتّقـــن الذيـــن هـــم عبـــاد الرحمـــن
والذي ــن ج ــاء وصفه ــم يف س ــورة الفرق ــان
هـــم أمئّـــة العلـــم املـــا ّدي ،فقـــال« :وقـــد
ح ـ ّدد لن ــا الق ــرآن أ ّن آي ــات ال ّربوبي ــة ه ــي
ظواهـــر الطبيعـــة؛ لـــذا فـــإ ّن صفـــة أمئّـــة
املتّقـــن هـــي اإلميـــان باملا ّديـــة وبالعلـــم
وبالعقـــل...؛ لذلـــك فـــإ ّن أمئّـــة املتّقـــن يف
فرق ــان مح ّم ــد -ص ــى الل ــه علي ــه وس ــلم-
هـــم مـــن أمئّـــة العلـــم املـــا ّدي ،وذوي
التّفك ــر العلم ــي البعي ــد ع ــن الخراف ــة»(((.
هكــذا إذن نــرى مح ّمــد شــحرور يف دراســته
ـح القــول بذكــر
للقــرآن الكريــم يتســر إن صـ ّ
«أســاء علــاء الكــون والطبيعــة ،وبذكــر
عبــارات مــن قبيــل (البحــث العلمــي)،
((( عبــد الرحمــن حســن حبنكــة امليــداين« ،التحريــف املعــارص يف
الديــن :تســلل يف األنفــاق بعــد الســقوط يف األعــاق» ،دمشــق،
دار القلــم1997( ،م)( ،ص.)89 /
((( محمــد شــحرور« ،الكتــاب والقرآن :قراءة معــارصة»( ،ص.)525 /
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(املنجــزات العلميــة املعــارصة)( ،أرضيــة
املعرفــة ال ّراهنــة) ،لك ّنــه بعــد هذا التّســر ال
يقـ ّدم إال املاركســية وال ّداروينيــة التــي باتت
مــن مخلّفــات املــايض التــي نبذهــا العلــم
ال ّراهــن املعــارص وراءه ظهريًــا»(((.
إ َّن الق ــول به ــذه املس ــالة وبه ــذه الطريق ــة
الصلـــة بـــن املســـلمني ومصـــدر
يقطـــع ّ
علمه ــم ومنه ــج معرفته ــم ،فه ــو يذه ــب
إىل أ ّن آيـــات اللـــه تحتـــاج إىل الشّ ـــهادة
ال ّدامئـــة والتّزكيـــة املســـتم ّرة مـــن آيـــات
اآلف ــاق واألنف ــس ،ويف ه ــذا األم ــر تح ّك ــم
يف كتـــاب اللـــه -تعـــاىل -وتأويلـــه مـــن
مصـــدر آخـــر غـــر الوحـــي خـــارج عـــن
الشعي ــة ،فالعق ــل حس ــب ش ــحرور
األدلّ ــة ّ
وحســـب أصحـــاب ال ّنزعـــة املا ّديـــة هـــو
الـــذي يشـــهد بص ّحـــة آيـــات القـــرآن
الكريـــم ويحكـــم لهـــا أو عليهـــا.
ويف ختـــام دراســـته (املعـــارصة) للقـــرآن
رصح مح ّم ــد ش ــحرور ب ــأ ّن الق ــرآن
الكري ــم ّ
الحكيـــم ال يصلـــح أن يكـــون دســـتو ًرا
الشيعـــة
ألي دولـــة ،وأ ّن تطبيـــق أحـــكام ّ
ّ
اإلســـامية إنّ ـــا هـــو خطـــأ شـــائع بـــن
املســـلمني؛ يقـــول« :إذا ســـألني ســـائل:
م ــا ه ــي امل ــواد الت ــي يج ــب أن يحتويه ــا
((( عبــد الرحمــن حســن حبنكــة امليــداين« ،التحريــف املعــارص يف
الديــن :تســلل يف األنفــاق بعــد الســقوط يف األعــاق» ،مرجــع
ســابق( ،ص.)99 /

دس ــتور أيّ ــة دول ــة ل ــي تصب ــح إس ــامية؟
إنّنـــي أنـــ ّوه هنـــا بالخطأيـــن الشـــائعني
جــ ًدا م ــن قب ــل املس ــلمني وه ــا :املن ــاداة
ب ــأ ّن دس ــتور ال ّدول ــة الق ــرآن ،وه ــذا خط ــأ
أي ترشيـــع؛
أل ّن القـــرآن ال يحتـــوي عـــى ّ
الشيع ــة
وخط ــأ املن ــاداة بتطبي ــق أح ــكام ّ
الشيعـــة اإلســـامية ال
اإلســـامية ،أل ّن ّ
تحتــوي عــى أحــكام ،بــل عــى حــدود ،وال
يوج ــد حك ــم ح ـ ّدي يف اإلســام إال يف حال ــة
الفاحشـــة العلنيـــة»((( ،لكـــن مـــا يخفـــى
عـــى شـــحرور هـــو أ ّن «املـــراد بتطبيـــق
الشيعـــة مبعناهـــا العـــا ّم
الشيعـــة هـــو ّ
ّ
الشّ ــامل ال ــذي ي ـرادف م ــع كلم ــة ال ّدي ــن،
فيك ــون املقص ــود حراس ــة ال ّدي ــن عقائــ ًدا
وأخالقًـــا وأحكا ًمـــا ،وسياســـة ال ّدنيـــا بـــه،
الشيعـــة يف الحـــدود فقـــط
أ ّمـــا اختـــزال ّ
فه ــي محاول ــة للتّش ــويش والتّضلي ــل ،ف ــا
الح ــدود إال ب ــاب م ــن أب ــواب املعام ــات،
ومـــا املعامـــات إال قســـم مـــن أقســـام
الشيعـــة مبفهومهـــا العـــا ّم والشّ ـــامل»(((.
ّ
لقـــد أراد مح ّمـــد شـــحرور يف دراســـته
وتفســـره لكتـــاب اللـــه -تعـــاىل -أن يبـــن
لنـــا أنّـــه كانـــت يف «املـــايض قـــراءات،
وســـتكون يف املســـتقبل قـــراءات أخـــرى،
((( محمــد شــحرور« ،الكتــاب والقــرآن :ق ـراءة معــارصة» ،مرجــع
ســابق( ،ص.)724 /
((( صــاح الصــاوي« ،يســألونك عــن الرشيعــة :حــوارات حــول
الرشيعــة والعلامنيــة» ،الجامعــة الدوليــة بأمريــكا الالتينيــة،
(2011م)( ،ص.)16 /
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فنحـــن نعيـــش يف عـــر ،وعـــاش النـــاس
قبلن ــا يف عص ــور ،وس ــيعيش ال ّن ــاس بعـ ــدنا
يف عصـــور ،أي إ ّن العـــر هـــو أســـاس
الفهـــم واإلدراك عنـــد ال ّنـــاس إلشـــباع
غرائزهــم وحاجاتهــم العضويــة ،وأ ّن الواقــع
(امل ــا ّدي) مص ــدر التّفك ــر ،ويختل ــف ه ــذا
الواق ــع م ــن ع ــر إىل ع ــر ،ع ــى أس ــاس
أ ّن الع ــر أس ــاس يف فه ــم اإلس ــام ،ولي ــس
حـــل مشـــاكل
اإلســـام هـــو األســـاس يف ّ
الع ــر ،فاإلس ــام يخض ــع للع ــر ،ولي ــس
العـــر هـــو الـــذي يخضـــع لإلســـام»(((.
لهـــذا نؤكّـــد ختا ًمـــا أ ّن عمـــل مح ّمـــد
شــحرور حــول القــرآن الكريــم لـــم يســتطع
التّخلـــص مـــن ال ّنزعـــة املا ّديـــة والطـــروح
التّبشـــرية واالســـترشاقية القدميـــة ،بـــل
إنّ ــه ق ــد أض ــاف إىل تل ــك الط ــروح أس ــلوبًا
آخ ــر مليئً ــا بالق ــدح والتّجري ــح والق ــذف،
م ــا ين ـ ّم ع ــن العج ــز ع ــن تقدي ــم البدي ــل،
م ــع ال ّرك ــون إىل التّك ـرار والتّبش ــر بالعل ــوم
الغربيـــة والقـــراءة الحداثيـــة بعيـــ ًدا عـــن
ضواب ــط الق ـراءة الح ّق ــة ،م ــع الغفل ــة ع ــن
الخصوصيـــات التّاريخيـــة والفكريـــة ،مـــا
يجعــل عمــل الكاتــب عــن القــرآن الكريــم
منوذ ًجـــا للفكـــر اإلســـقاطي البعيـــد عـــن
الضّ وابـــط املنهجيـــة املراعـــاة يف العلـــوم
خاصــة إذا أدركنــا طغيــان
اإلنســانية عا ّمــةّ ،
((( منــر محمــد الشــواف« ،تهافــت الق ـراءة املعــارصة» ،الشــواف
للنــر والتوزيــع1993( ،م)( ،ص.)30 ،29 /
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ال ّنزعـــة املا ّديـــة لديـــه والتـــي تســـ ّخرها
الرؤيـــة العلامنيـــة التّبســـيطية لألديـــان.
خاتمة:

يف ختـــام هـــذه ال ّدراســـة نخلـــص إىل أ ّن
حســـن حنفـــي وطيـــب تيزينـــي ومحمـــد
شـــحرور عملـــوا يف دراســـاتهم الحداثيـــة
للقـــرآن الكريـــم عـــى إثـــارة مجموعـــة
م ــن الشّ ــكوك والشّ ــبهات الت ــي يعتربونه ــا
إشـــكاالت علميـــة حقيقيـــة يجـــب عـــى
الباحـــث املســـلم أن يقـــف عندهـــا وأن
وحلـــول ،وهـــي يف
ً
يجـــد لهـــا إجابـــات
حقيق ــة األم ــر ال تع ــدوا أن تك ــون انس ــا ًخا
الحـــق وات ّبـــاع ســـبيل بعـــض
عـــن ســـبيل
ّ
املا ّديـــن واملســـترشقني الذيـــن حاولـــوا
منـــذ القـــدم ال ّنيـــل مـــن كتـــاب اللـــه
تع ــاىل -املحف ــوظ بأم ــره ،وم ـ ّـا ميك ــن أنيالحـــظ عـــى أصحـــاب هـــذه ال ّدراســـات
كتـــب غريهـــم
الحداثيـــة أنّهـــم مي ّجـــدون
َ
وتراث َه ــم ،وته ُّربً ــا م ــن مواجه ــة حارضه ــم
تفصيـــا
ً
أو ماضيهـــم ينتقدونـــه جملـــة أو
وإن كان كتـــاب اللـــه -تعـــاىل-؛ وذلـــك
لتربي ــر اتّب ــاع ح ــارض غريه ــم ،فال ّدراس ــات
الحداثيـــة عندهـــم تعنـــي االنقطـــاع
عـــن املـــايض إذا كان هـــذا املـــايض
هـــو مـــايض الـــذات العربيـــة املســـلمة
نفســـها ،أ ّمـــا إذا كان مـــايض الغـــرب
املس ــيحي فه ــو ات ّصـ ــال واس ــتمرار وثيق ــان.

