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  :البحث ملخص

 حداثية"؛ "قراءة والسنة، ومسوا تناوهلم هذا القرآن نصوص تناولوا زماننا أناس ظهر يف لقد
 فيها. املسلمون وضعه اليت الضيقة الزاوية من هوإخراج اإلسالم، الدفاع عن وادعوا ا

 األوروبية، احلضارة كماشة طريف بني من اإلسالمي الفكر منقذي أنفسهم دونيع ونراهم
 الكتاب وآيات الدين قواعد هدمحاولة مب قاموا مع أم املوروث، اإلسالمي والفكر
أقسام، وأنكر  ثالثة إىل الكرمي القرآن آيات قسم حيث شحرور، حممد منهم احلكيم،

 تقسيم ينقد مث أوالً، احلداثة فكرة على الضوء يلقي والبحث. منها إعجاز القرآن يف قسم
  .التقسيم هذا يف اخلطأ ويبني ذكور،امل طريقالب اآليات

  
  .املتشاات احملكمات، شحرور، حممد والقرآن، الكتاب احلداثة، :املفتاحية الكلمات

 

Abstract  

Many writers who appeared in our time undertook the study of the texts 

of the Quran and Sunnah and named it as a “modernist reading”. They 

claimed that it is in the way to defend Islam and to rescue it from the 

narrow corner in which Muslims have placed it. They count themselves 

as the saviours of Islamic thought by rescuing it from pedestrians of the 

European civilization and traditional Islamic thought, when in fact they 

had demolished the foundations of the religion and the verses of the book 

of God. Among these writers is Muhammad Shahrour, as he divided the 

verses of the Quran into three types and denied mericulous nature of the 

Quran under one of these types. The research sheds light on the idea of 

modernity and criticises the division of the Quranic verses by Shahrour 

and shows its defects. 

                                                 
 .مباليزيا العاملية اإلسالمية اجلامعة ،عامةال دراساتال قسم يفمساعد  أستاذ ∗
 .مباليزيا العاملية اإلسالمية اجلامعة والسنة، القرآن دراسات قسم يف دكتوراه طالب ∗∗
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Key words: Modernity, The Book and the Quran,  Muhammad Shahrour, 

Decisive Verses, Allegorical Verse 

 

Abstrak 

Kebanyakan penulis yang muncul pada zaman kita menjalankan kajian 

teks-teks al-Quran dan As-Sunnah dan menamakannya sebagai 

“modernist reading (pembacaan modenis)”. Mereka mendakwa bahawa 

ia adalah dijalan untuk mempertahankan Islam dan menyelamatkannya 

daripada sudut sempit di mana umat Islam telah meletakkannya. Mereka 

menganggap diri mereka sebagai penyelamat pemikiran Islam dengan 

menyelamatkannya daripada orang-orang tamadun Eropah dan pemikiran 

tradisional Islam, sedangkan pada hakikatnya mereka telah merobohkan 

asas-asas agama dan ayat-ayat dari kitab suci Allah (swt). Diantara 

penulis-penulis ini, ada seorang bernama Muhammad Shahrour, kerana 

dia membahagikan ayat-ayat al-Quran kepada tiga jenis dan menafikan 

sifat mukjizat al-Quran di bawah salah satu jenis ini. Kajian ini memberi 

idea kemodenan dan mengkritik pembahagian al-Quran oleh Shahrour 

dan menunjukkan kecacatannya. 

 

Kata Kunci: Kemodenan, Kitab Dan al-Quran,  Muhammad Shahrour, 

Ayat-ayat yang tegas, Ayat-ayat Kiasan. 

  

  احلداثي الفكر على عامة نظرة

 والثقافية العلمية األوساط يف بعدها وما احلداثة حول الكالم كثر لقد
 ومن العاملية، الثانية احلرب نذم أوالً، املزعوم األول العامل يف والسياسية

 هذا انتقل مث. احلداثة بعد ماع وشدةً كثرةً والثمانيات ابتداء اخلمسينيات
 غريب، فكري مذهب وهي. والثالث الثاين العامل إىل األول العامل من املصطلح

 .1القرين وصفه كما املسلمني، بالد إىل منه انتقل مث الغرب، يف ونشأ ولد
 القرن أواخر منذ يبدأ تارخيها أن إىل ذهبوا  املصطلح هذا خواأر الذين ومعظم

                                                 
 والنشر للطباعة جردار اهلاملدينة املنورة: ( ،اإلسالم ميزان يف احلداثة حممد، بن عوض القرين،: انظر 1

 .17ص ،).ت.د، ط.د واإلعالن، والتوزيع
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 الشاعر لدى والشعر، الفن جمايل يف األوىل للمرة ظهر حيث ،2عشر التاسع
  .  3"بودلري شارل" الفرنسي

 جان عن نقالً املهدي يقولف ،"لقدميال" مقابل كمفهوم "احلديث" مصطلح أما
 القرن يف أوروبا يف مرة ألول - حاملصطل هذا- ظهر فقد: "4دوميناك ماري
 اليت الديين االصالح حركة بفعل يتبلور أخذ املفهوم هذا أن غري عشر، الرابع

 واشتعال التنوير، عصر وانبثاق عشر، السادس القرن بداية يف لوثر مارتن أطلقها
 ديناميكية واكتسب -دوميناك حسب-  احلداثة مفهوم فاتسع الفرنسية، الثورة
 شيء وال ،... حمرم شيء ال هلا، بالنسبة مقدس شيء ال" مبدأ إىل تستند هائلة
  .5"والتقنية والفن العلم وحتليل العلم دراسة من ينجو

  :بعدها وما) Modernity( احلداثة مفهوم

 اللغة ويف ،"ث د ح" مادة من مشتقَّة فهي لغةً احلداثة مفهوم أما  
 .دمقَ مع ذكر إذا دالُه ضموت ،قدم نقيض: وحداثَةً حدوثاً حدثَ: "يقال

                                                 
2
 Ludwig Grünberg،The mystery of values: studies in axiology ( Amsterdam: 

Atlanta، GA : Rodopi، 2000.) pg:87.  
3
 Charles Baudelaire (born April 9،1821، Paris، France—died August 31، 

1867، Paris)، French poet، translator، and literary and art critic whose 

reputation rests primarily on Les Fleurs du mal (1857; The Flowers of 

Evil),which was perhaps the most important and influential poetry 

collection published in Europe in the 19th century. Similarly، his Petits 

poèmes en prose (1868; “Little Prose Poems”) was the most successful and 

innovative early experiment in prose poetry of the time. ("Charles 

Baudelaire." Encyclopedia Britannica. Encyclopedia Britannica Online، 
2011. Web. 31 Mar. 2011) 

4
 Jean-Marie Domenach  was a French writer، journalist and intellectual. He 

was noted as a left-wing and Catholic thinker. born Lyons 13 February 

1922; died Paris 5 July 1997. See:  Douglas Johnson، Obituary: Jean-Marie 

Domenach، The Independent London Monday، 14 July 1997. 

 ،)م٢٠٠١/ه1،١٤٢١ط اهلادي، دار: بريوت( واحلداثة، االسالم اشكالية عادل، املهدي، عبد: انظر 5
 .حبذف 5ص
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ثانوحداؤه، أوله: بالكسر ،األمر دتواب هداثَتلكلمة  املفهوم هو وهذا .6"كح 
Modernity7  ملا بالنسبة حديثٌ قدميٍ كل إذ نسبية؛ الكلمة هذه إذن. كذلك 

 أو ،معنيٍ بنص يرتبط ال مصطلح فاحلداثة بعده، ملابالنسبة  قدمي حديث وكل ،قبله
  .معني حدث

 كثافة نإ: "قيل كما شديدا التباسا جند بل هلا كمصطلح تعريفًا، جند وال  
 وضوح إىل تؤدي ال أا أي املتوقع، عكس إىل أحيانا تؤدي االصطالح تداول
 داللته، اختالل إىل تؤدي بل وتداوله، استعماله كثرة بفعل مدلوله ومعرفة املفهوم

 هلذه مثال أصدق وهذا .8"سواء حد على إليه واملستمعني به املتحدثني عند والتباسها
 كونه احلد وضوح لعدم الثاين والسبب. الباحثني باتفاق هو الغموض وهذا. املقولة
قال الصدد هذا يف قصة املصري نقل. اختصاصه حسب يعرفه واحد فكل. انسبي: 

 األساسيني ناقشنياملواحدة  حجرة يف وضعت إذاساخرا:  احلداثيني بعض قال"
 إمجاع حيدث فلن بعيدا، باملفتاح وألقيت احلجرة أغلَقْت مث ،معهم وأنا للمفهوم،

 يظهر سوف الدماء من رفيعا اخط وأن أسبوع، بعد اجلدل يف املشتركني بني
  .9"الباب حتت من

                                                 
 ،الرسالة مؤسسة: بريوت( احمليط، القاموس يعقوب، بن حممد طاهر أبو الدين جمد بادى،آ الفريوز 6

 .167ص ،1ج ،)م2005ه/1426 ،8ط
7
 See :Merriam-Webster's database." relating to، or characteristic of the present 

or the immediate past: contemporary  1: of، relating to، or characteristic of a 

period extending from a relevant remote past to the present time 

2: involving recent techniques، methods، or ideas: up-to-

date3: capitalized: of، relating to، or having the characteristics of the 

present or most recent period of development of a language" in Oxford 

Dictionary of English.." the quality or condition of being modern: an aura 

of technological modernity. ■ a modern way of thinking، working، etc.; 

contemporariness: Hobbes was the genius of modernity"  
 .املعرفة: اجلزيرة ،الغائب التارخيي والوعي احلداثة ،بوعزة لطيبا 8
 الراصد يف منشورة مقالة ،اإلسالم مصادر يف عنللط احلداثيني منطلقات املصري، سليمان أنس. د 9

 .نت
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 أوروبا من انطلقت ظاهرة بأا البعض عرف احلداثةَ فقد حال أية على  
 النظام من السياسي النظام يف التغيري وعنت م،١٧٨٩ عام الفرنسية ورةالث مع

 للشعب، املمثلة السوا الشعب سلطة على يقوم الذي الدميقراطي إىل امللكي
 الصعيد على اجلنسني بني واملساواة ا،اقتصادي انظام الليربالية واعتماد

 والطوائف اجلماعات منوذج من واالنتقال لألطفال، التعليم وإلزامية االجتماعي،
 الطوائف بذلك وتذوب الدين، أو الطائفة ابن ال املواطن إىل املتحاربة الدينية

 ديين أو عرقي أساس على فيها متييز ال ،واحدة علمانية مدنية بوتقة يف واألديان
عرفَّها و .10"أخر بسلطة ال بالدولة املواطن عالقة تكون ذاو ،عملي وأ

 ومذاهب غربية عقائد عدة على مبين علماين، أديب فكري منهج" بأا اآلخرون
 نظر وجهة حبسب وتفسريه ونقده املوروث على الثورة على يقوم فلسفية،
  .11"القارئ

 املشترك الشيء أن إال ،يبني أي من أبني تعريفنيال هذين بني والفرق
 أعي اليت املشاكل من تولدت فعل ةرد وهي .غربية فكرة أا هو فيهما للمتدبر

 النظريات ذه اقامو احلل عن البحث فبدل الثورة، هذه أصحاب حلها عن
 صميم من األشياء من اكثريأن  جند األول التعريف ففي. واملضلة الضالة

 خراب إىل يؤدي أخرى وبعض ،اقرن عشر أربعة قبل ا جاء فاإلسالم اإلسالم،
  .12والبالد العباد

                                                 
 ،جديد لقرن حوارات احلداثة، بعد وما احلداثة فتحي، التريكي،و الوهاب، عبد املسريي،: انظر 10

 .349 ص ،)م٢٠٠٣. الفكر، دار: دمشق(
 .اإلسالم مصادر يف للطعن احلداثيني منطلقات املصري، 11
 امليالدي عشر اخلامس القرن يف األوربية النهضة لرواد املمكن من يكن مل" :جواد حممد إبراهيم يقول 12

 بني) املقدس غري( احللف على وائي حاسم بشكل يقضوا مل ما والتخلف، اجلهل قيود يكسروا أن
 اشنقوا( الفرنسية الثورة رفعته الذي الشعار لذلك التاريخ تسجيل كان هنا ومن والكنيسة، امللوك
 يف ائيا احلياة عن الدين إقصاء الثورة هذه نتائج أول من وكان ).القساوسة آخر بأمعاء امللوك آخر
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وهو  ا،قبوهل عن مانع فال التكنولوجي قدمبالت بطتتر احلداثة كانت إذا
 العقلية باألدلة الشمس كضوء وأظهره 13باالرتفاقات الدهلوي مساهالذي 
 ويف ،معىن له السياسة يف لغربل نسبةالفب نسبية، كلمة أا ذكر وكما. والنقلية

 أن بد ال ااالت هذه ففي ،معىن له االجتماع علم ويف ،معىن له االقتصاد
 ،امليزان يف جنعله أن علينا يتحتم شيئا منه نأخذ أن وقبل حذر، ىعل نكون

  . اإلسالم مقاصد منظار يف وخنتربه
  

  الغرب عند احلداثة

 تطلق األدب يفف غربية، مناهج عدة عن عبارة الغرب عند فاحلداثة
 ويسمى ،الغرب عند واجلمود النمطية عن تتحدث اليت" الكالسيكية" على للرد
 أن وادعت الكالسيكية، على ومتردا ثورة فكانت ،"لرومانسيةا" التيار هذا

                                                                                                              

 -  للوجود تظهر بدأت عندما وخاصة والعقول، القلوب من وقيمه مفاهيمه وحذف كله، الغرب
 كانت الذي والتعصب والتخلف باجلهل املتمثل الظالم جيوش وانزياح النور، تباشري - واضح بشكل
 العدد النبأ، جملة واألدب، الفكر يف احلداثة جواد، حممد إبراهيم: انظر ."الغرب يف سةالكني ترعاه
 .م2001 ، آياره1422 صفر ، شهر57

 واجلماع والشرب األكل إىل احلاجة يف جنسه أبناء يوافق اإلنسان": املبحث هذا يف الدهلوي يقول 13
 أهلمه أن به تعاىل اللّه عناية من وكان ها،وغري الشتاء يف واالستدفاء واملطر الشمس من واالستظالل

 يف األفراد يتساوى جرم فال النوعية، صورته مقتضى من طبيعيا إهلاما احلاجات هذه بأداء يرتفق كيف
 فيه جيتمع بيتا تتخذ كيف مث الثمرات، تأكل كيف النحل أهلم كما مادته، عصت خمدج كل إال ذلك

 يبتغي كيف العصفور أهلم وكما تعسل، كيف مث عسوا،لي تنقاد كيف مث نوعها، بين من أشخاص
 حيتاج عما صده من يقاتل وكيف والصياد، نورسال عن يفر وكيف املاء، يرد وكيف الغاذية، احلبوب

 حضانة يف يتعاونان كيف مث اجلبل، عند اعش يتخذان مث الشبق، عند األنثى ذكره يسافد وكيف إليه،
 الصورة طريق من أفراده صدور يف تنفث شريعة نوع لكل وكذلك الفراخ، يزقان كيف مث البيض،
 من والتعلم لتعليمقلت: فاف". الضرورات هذه من يرتفق كيف اإلنسان أهلم وكذلك.. . النوعية
 بن الدين وجيه الشهيد بن الرحيم عبد بن أمحد الدهلوي، اهللا ويل الشاه: انظر .إذن اإلنسان غزيرة
 ،1ط اجليل، دار: بريوت( ،سابق السيد: حتقيق البالغة، اهللا حجة منصور، بن معظم

  .86ص ،1ج ،)م2005ه/1426
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 يف جياهد أن وجيب اتمع، أفسدت اليت هي والعادات والتقاليد الشرائع
 كانت اليت" الرمزية" إىل تطورت اليت" الواقعية" املدرسة ظهرت مث حتطيمها،

 يدي على يالنهائ شكلهاإىل  الغرب يف وصلت اليت احلداثة قبل األخرية اخلطوة
 إىل انتهت مث ،14"إليوت توماس واإلجنليزي باوند، عزرا اليهودي األمريكي

 وأتوا ،دارونية إىل مادية كشيوعية األدبية غري غربية مناهج عدة بني اجلمع
  :منها جديدة، مبعايري

 حملَّ األساطري وإحالل اإلنسان، إىل الدين إرجاع: أي ،"الدين أنسنة" - 1 
 .الدين

 .املقدسة النصوص على الوافدة النقدية املبادئ تطبِيق - 2
 الدين أن أساس على يض،نق طريف على والدين" العقالنية أو" يةملالع وضع - 3

  .15والعقالين العلمي التفكري مع يتعارض غيبِي، فكر
 

  16بالغرب تأثرها ومدى العربية احلداثة نشأة

 املسلمني، بالد إىل منه انتقل مث صل،األ غريب احلداثة أن ذكرت كما
 العشرين، القرن يف املسلمون منها عاىن اليت التارخيية للمالبسات نتيجة" وذلك

 والنكسات الفكرية اهلزائم وتوايل بلدام، واستعمار سيادم، سقوط من
" واملاركسي القومي" بشقيه العلماين التيار وفشل الغرب، أمام عليهم العسكرية

 العلمانيني أجرب الذي األمر والتحرر، التنمية شعارات من به وعد ما يقحتق يف

                                                 
 أنس للدكتوروالنص  .72، ص)م1987 ،4ط الشروق، دار: األردن(، الشعر فن عباس، إحسان 14

 .بتصرف النابلسي، املصري سليمان
 .نت الراصد ،اإلسالم مصادر يف للطعن احلداثيني منطلقات املصري، 15
 املوضوع هذا حول كتب ما القراءة بعد فهمت ما حسب اإلسالم بالنسبة قسمني إىل احلداثة أقسم 16

 إذا املردودة، احلداثة هي هنا عنها أحتدث أن أريد واليت املقبولة واحلداثة املردودة احلداثة: ومها
 . األخرى دون فيها اإلشكال
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 حاولوا" ذلك مع .17"السابق والنضال العمل أساليب يف النظر إعادة على
 حماكاة اإلسالمي، التاريخ يف جذورا حلداثتهم جيدوا أن والوسائل الطرق بشىت

 أن إال أسعفهم فما ،اللوثرية الثورة إىل حداثتهم إرجاع يف الغرب فعله ملا
 الصوفيني، عريب وابن كاحلالج، ماجن؛ أو فاسق أو مبلحد إما استشهدوا

 ماو ،18"الزنج وثورة والقرامطة، واملعري، الراوندي، وابن نواس، وأيب وبشار،
 أوروبا حداثيو قاله ملا اتكرار إال ليسهو " الصدد هذا يف العرب احلداثيون قاله

 كما- والنمطي للسائد والتجاوز باإلبداع منادامو صياحهم ورغم وأمريكا،
 اليونان وثنية أما وتراثه، اإلسالم على إال يطبق ال أنه إال - عندهم يسمونه
 قمة فهي السنني، مئات قبل حىت الغرب، مالحدة وأفكار الرومان وأساطري
: لمث الغرب يف احلداثة أعمدة لفكر نقلة جمرد إال ليسوا فهم وبذلك احلداثة،
 فليست .19"وماركيز وبارت، ونريودا، ولوركا، وريلكة، وباوند، إليوت،
 إال عريب منها يبق ومل الغرب، يف حصل ملا تطبيقًا إال العرب عند احلداثة

 احلداثيون فجرها فقد والنحو والتراكيب الكلمات أما املكتوبة، العربية احلروف
 .مضموا من وفرغوها يدعون كما

 غايل يعترف األدب ففي كثرية، بذلك احلداثة منظري من واالعترافات
 تصبح احلديث، والشعر التقليدي الشعر بني املفاضلة إن: "ويقول ذا، شكري

 األرض عناصر من األمر حقيقة يف ميلكان ال ألما ؛موضوع ذات غري
 من ،التارخيي مبرياثنا احلديث الشعر تربير حماولة أن كما ،اللغة سوى املشتركة

 إىل ضارة أصبحت بل ،جمدية غري حماولة هي ،العريب الشعر يف التجديد كاتحر

                                                 
 .نت لراصدا ،اإلسالم مصادر يف للطعن احلداثيني منطلقات املصري، 17
: بريوت( العرب، عند واالبداع االتباع يف حبث واملتحول الثابت سعيد، أمحد علي أدونيس، انظر 18

 .للقرين والنص. 297-255ص ،3ج ،)م1986ه/1406 ،5ط دارالفكر،
 .17ص اإلسالم، ميزان يف احلداثة القرين، 19
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 جوهر إىل يلتفت أن عليه ،اجلدد شعراءنا يرافق أن يود الذي احلديث فالنقد ،ما حد
  .20"احلديثة العربية القصيدة جوهر يكتشف أن أراد إذا احلداثية الغربية القصيدة

 لتحديد نظرية اعتبارات" بعنوان اكتبه مقالة يف برادة حممد اعترف وكذلك
 وبسياقاا الغربية باحلضارة اأساس مرتبط مفهوم احلداثة بأن فيه أكد" احلداثة مفهوم

 عن احلديث أن إىل النهاية يف ويصل ،خمتلفة جماالت يف جتارا أفرزته وما التارخيية
 للتواصل قنوات دادوبامت الغربية للحداثة سابقٍ بوجود تارخييا مشروط عربية حداثة

  .21"الثقافتني بني
 تأثرهم مدىعن  يعرب مثاالً أقدم أن أريد مناهجهم إىل أنتقل أن وقبل

 املصطلحات تلك إن :يقال ومهما" :الغامدي علي قال ما وهو الغربية، باحلداثة
 هلا أن إال عشر، التاسع القرن عليه كان ملا صدى كانت حيث الغرب، من منقولة
 على املصطلحات هذه ومن لغة، كل تناسب اليت العاملية وصياغتها ايناإلنس مشوهلا
 اإلنساين، الكائن جوانب بعض لتطور كشفًا تعترب واليت الدارونية،: املثال سبيل

 مجلتها يف املصطلحات وهذه العقائد، ألصول كشفًا تعد امليثولوجية العلوم وكذلك
 املقدمات ربط يف والتجربة العقل يستلهم وحمدد، واضح جديد منهج عن تفصح

  .22"باملعلول والعلة بالنتائج،
  

  الشريعة نصوص مع التعامل يف احلداثيني مناهج

 املعايري طبقوا فقد والسنة، القرآن من الشرعية النصوص مع تعاملهم ماأ
 مدينة يف عقد مؤمتر يفيقول  أركون فهذا ،اكتراث أي بدون عليها الغربية
 عقولنا على جنيلاإل عرضنا لقد" :األورويب سالماإل بعنوان يطاليةاإل ميالنو

                                                 
 والشكري. 166ص ،)م1991 ط،.د شروق، دار: قاهرةال( ،شعرنا احلديث إىل أين غايل شكري، 20

 شيوعي مصري وأحد منظري ورموز احلداثة العربية. هو
 .11ص ،للقرين والنص. 3، الد الرابع، العددفصولجملة  انظر: حممد برادة، 21
 ،906 العدد السعودية، اليمامة، جملة ،كمصطلح احلديث الشعر الغامدي، أمحد علي: انظر 22

 .62ص، م1986
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 آن وقد ،ورددنا منها فأخذنا عقولنا على التوراة عرضنا مث ،ورددنا منه فأخذنا
 خترج كلمة كربت .23"ونرد منه فنأخذ عقولنا على القرآن نعرض أن األوان

 عن شيء كل جيهل األورويب اجلمهور إن": آخر موقع يف ويقول. أفواههم من
 املسبقة السلبية باإلحكام مليء أنه كما اإلسالمية، تمعاتاو اإلسالم حقائق
 هذه إزالة وبالتايل حقيقتها، على األمور إيضاح إىل أهدف وأنا جتاهها،
  .24"أمكن إن الشيء بعض زحزحتها أو املسبقة األحكام
 اخلرب صدق على يعتمد ال" وهو نقلي، دليل أيب يؤمن ال هو وكذلك  

ا أو اسندفاخلرب التواتر، لشروط طبقًا والعقل باحلس إالَّ يثبتان ال وكالمها ،متن 
 السلفية احلركة يف سائد هو ما عكس على شيئًا، يثبت وال ،حجةً ليس وحده

 واستشهادها" الرسول قال"و ،"اهللا قال: "على املطلق اعتمادها على املعاصرة
 وكأن حجة، اخلرب وكأن العقل،و احلس إعمال دون وحدها النقلية باحلجج

 أساس العقل أنَّ حني يف احلساب من والواقع العقل وأسقطت برهان، النقل
 وبكل- بذلك حنفي-  أسقط كيف العبارة  هذه من يتجلى  ،25"النقل

  .والعلل والتعديل واجلرح اإلسناد علوم -بساطة
 بكت" نَّإ: الصحيح احلديث عن حديثه معرض يف اجلابري حممد يقول  
 بالنسبة صحيحة هي إمنا ومسلم البخاري كصحيحي الصحيحة، احلديث
 حاصحي ليس الصحيح احلديث احلديث، لقبول أصحاا وضعها اليت للشروط

                                                 
 مقالة على التعليق عند الكالم هذا ذكر املؤمتر، هذا يف حاضرا وكان أبوعبده، مدحم الكالم هذا قال 23

 يف للطعن احلداثيني عند والعقدية الفكرية املنطلقات بعنوان النابلسي، املصري سليمان أنس الدكتور
 .احلديث أهل ملتقى يف الصحيحني،

صاحل،  هاشم ترمجة ،اهليمنة وإرادات عىنامل رهانات: الغرب أوروبا، اإلسالم، ،حممد أركون،: انظر 24
 .197ص ،)م1995، 2، طالساقي دار: بريوت(

 والنشر، للطباعة التنوير دار بريوت:(، الثورة إىل العقيدة من والتجديد التراث، حسن حنفي،:انظر 25
 .318م)، ص1988 ،1ط
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 اشترطها اليت الشروط يستويف أنه مبعىن صحيح هو وإمنا...  بالضرورة نفسه يف
 قدميا ةاإلسالمي األمة تلقي بعد وهذا ،26"ومسلم كالبخاري احلديث جامع

  .دليل أيإىل  حيتاج وال فيه، شك ال وهذا بالقبول، للصحيحني وحديثًا
 مع التعامل يف البحث أبعدوا احلداثيني هؤالء أن القول فجملة  
 خطاب بأي نصوصها ووايس أن إىل  فيها بلغوا حىت ،الشرعية النصوص

 صدد يف ولسنا هنا، االستقصاء ميكن وال ة،بين األمر هلذا واخلطورة ،بشري
  . هاستقصائ

  

  .شحرور حممد.د ترمجة

 الثانوي تعليمه أمتو ،م1938 عام دمشق يف ديب بن شحرور حممد ولد
 اهلندسة يف دراسته ليتابع السوفيييت االحتاد إىل ذلك بعد وسافر ،دمشق يف

 جامعة يف املدنية اهلندسة كلية يف امعيد عنيو ،فيها دبلوم بدرجة وخترج املدنية،
 والدكتوراه م،1960 عام املاجستري على حصل. م1968 عام حىت دمشق

 دمشق، جامعة يف املدنية اهلندسة كلية يف امدرس بعد فيما عنيو م،1972 عام
 تؤخذ اختصاصه جمال يف كتب عدة له .اليوم حىت احماضر زال ما حيث

 يف احلكيم زيلالتن دراسة يف وبدأ .واألساسات التربة مليكانيك هامة كمراجع
 املنطق ساعده وقد ،م1970 عام يف وذلك ،م1967 حرب بعد يرلنداإ

 أصدر حيث ،م1990 عام حىت بالدراسة واستمر الدراسة، هذه على الرياضي
 األهايل دار عن الصادرة) معاصرة إسالمية دراسات( سلسلة ضمن يف الكتب
 عدةقبل  من صحفية مقابالت معه أجريت وقد .دمشق يف والنشر للطباعة
حول  أحباثه تدور ،ودورية وشهرية يومية ،وأجنبية عربية ،وجمالت صحف

                                                 
 ،9 العدد األوىل، السنة املغرب، ،ونقد فكر جملة والفكر، الدين قضايا يف اجلابري، عابد حممد: انظر 26

  .8م، ص1998 مايو
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 الراية صحيفة الربيطانية، يكونوميستاإل جملة منها. بوقتها الراهنة األحداث
 ديه صحيفة األملانية، ديرشبيغل جملة األمريكية، تاميز نيويورك صحيفة القطرية،

 السفري صحيفة اللبنانية، النهار ةصحيف املصرية، اليوسف روز جملة األملانية، فيلد
 سجلت وقد .وغريها اإلماراتية االحتاد صحيفة السورية، النور صحيفة اللبنانية،

 حضوري( مباشرة اهلواء على بثت تلفزيونية حلقات الفضائية أوربت قناة له
 حوايل منها كل تلفزيونية حلقة 22( 2001 – 2000 عام) اهلاتف وعلى

 يدعى يزال وال ،دعي وقد. اوعاملي اعربي كثرية فعل دودر وأثارت ،)الساعتني
 وجامعات ومدنية حكومية هيئات قبل من وأمريكية وأوربية عربية بلدان إىل
 الزيارات هذه خالل وطرح ،إسالمي ومفكر باحث بصفة م1993 عام منذ

 تالدوريا يف األحباث هذه له ونشرت احلكيم، زيلللتن املعاصرة وقراءته منهجه
 األمريكية اخلارجية العالقات جملس: منها. اهليئات هذه عن الصادرة والنشرات

 ميسا مؤمتر دورمتاوث، جامعة بوسطن، جامعة ،هارفارد جامعة نيويورك، يف
 لندن يف اإلمساعيلي الس ،م2001 برلني جامعة ،م1998 شيكاغو يف

 البحرين، يف العروبة نادي إيطاليا، بيالجيو يف روكفلر مؤسسة ،م2002
 ،البحرين يف التجديد مجعية االستراتيجية والبحوث للدراسات اإلمارات مركز

 الرحيم عبد مؤسسة املغرب، يف مقدمات جملة البحرين، يف النسائية اجلمعية
 كونرادآدينآور مؤسسة أملانيا، يف اخلارجية العالقات جملس. املغرب يف بوعبيد
  .27وغريها تركيا يف مريكيةاأل يال جامعة عمان، يف األملانية

 

 العام منهجه

 يف ندخل أن قبل املؤلف منهجعلى  عامة نظرة نقدم أن حسنمن األ
 لمنهجل الرئيسة النقاطالرمسي  موقعه يف نفسههو  كتبفقد  ،موضوعنا صميم

                                                 
) شحرور حملمد الرمسي املوقع( ،الذاتية السرية شحرور، حممد :انظر 27

http://www.shahrour.org  
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 واملنهج اللغوي املنهج من تتألف النقاط هذه: "وهو ،كتبه تأليف يف الذي اتبعه
 وبدأ ،مرقمة بنود يف اختصرها مت ،"احلكيم زيلالتن مع التعامل يف املتبع املعريف
 إىل وصل كيف القارئ تعرف وهي الفقهية، مث ،الفكرية مث اللغوية، بالبنود

 شرحها مت اليت وهي ،)املصطلحات( عنوان حتت أوردها اليت االستنتاجات
  .كتبه يف مفصل بشكل واستنتاجها
 وحمتوى معىن هو ما القارئ يرى - كتبه يف أي-  وفيها: "يقول مث 

 يسمى ما وخاصة بالثوابت، يسمى مما كثري اختراق مت حيث املعاصرة، القراءة
 برأينا وهي ،األوىل اهلجرية القرون يف الناس قبل من وضعها مت اليت الفقه أصول

 ميكن ال أنه ونرى ،نتمكن مل األصول هذه اختراق وبدون قدسية، أي حتمل ال
 تعتقد أن احلماقة ملن إنه: "الشهرية 28آينشتاين مقولة هنا ونورد. فقه أي جتديد
 أن نرى هنا فمن. "نفسه الشيء تكرر وأنت جديدة نتائج على ستحصل أنك

 للذات تكرار هي وإمنا مثارها، تؤيت وال هلا معىن ال التجديد أطروحات
 وأ معان أي بدون الرنانة والكلمات اخلطابات من جمموعة وهي ،وللسلف

 أن وعلينا األصول، اخترق إذا إال اجتديد يسمى ال جتديد فأي. مفيدة أفكار

                                                 
. النظرية الفيزياء يف عامل ،م1955أبريل18 –1879مارس14  (Albert Einstein)أينشتاين ألربت 28

 بأنه أينشتاين يشتهر. واألمريكية السويسرية اجلنسيتني على وحصل ،يهوديني ألبوين ،أملانيا يف ولد
 منقطعة إعالمية شهرة له احققت نياللت الشهريتني العامة النسبية والنظرية اخلاصة النسبية النظرية واضع
 دولة تأسيس بعد ء.الفيزيا يف نوبل جائزة ىعلم 1921 العام يف حاز ،الفيزيائيني مجيع بني النظري

 االخنراط عدم مفضال رفض لكنه إسرائيل يف الدولة رئيس منصب تويل أينشتاين على عرض إسرائيل
 أرسلها اليت والوثيقة .فلسطني يف واليهود العرب بني للتعايش نقاط عدة من عرضا وقدم السياسة يف

 باألفكار معرفة أي عن وبعيد ،وتعقيداا السياسية األمور معرفة عن متاما بعيدا كان أنه تدل أينشتاين
  :انطر .إسرائيل عليها تقوم اليت ةالصهيوني

"Albert Einstein.". Encyclopedia Britannica Online. Encyclopedia Britannica، 
2011. Web. 04 Apr. 2011. 
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 زيلالتن حسب اإلنساين التاريخ أن وهي ،اجد هامة تارخيية حقيقة نعي
  :، ومهامرحلتني إىل اإلنساين التاريخ هذا قسم مث ."احلكيم

  ). ص( حممد برسالة انتهت اليت الرساالت مرحلة األوىل املرحلة"
 شرح مث  ."حنن نعيشها واليت الرساالت بعد ما مرحلة الثانية واملرحلة

  : فقال هذا
 قادرة هي بل نبوة، أو رسالة أية إىل حتتاج ال اآلن اإلنسانية أن أي"

 بدون بنفسها التشريع على وقادرة نبوات، بدون بنفسها الوجود اكتشاف على
 كانت البشرية ألن رساالت،ال عصر من بكثري أفضل اليوم واإلنسانية. رساالت

 نعي أن وعلينا. فال حنن أما اإلنسانية، إىل احليوانية اململكة من للرقي إليها حباجة
 بكثري أفضل بعض مع بعضهم الناس تعامل يف واألخالقي اإلنساين املستوى أن
 منه، جدوى ال الرساالت عصر على فالبكاء. الرساالت عهد يف وحىت قبل من

 أن ويكفي. اوشعائري اوأخالقي اوتشريعي امعرفي أرقى مستوى يف اآلن ألننا
 واملؤسسات. متسلط كل رأس على اكابوس أصبح اإلنسان حقوق ضمان
 وأنه يوم، بعد ايوم تتنامى تطوعي، أساس على تقوم اليت والعاملية احمللية املدنية

 الرق حترير ةبداي احملمدية الرسالة دشنت حيث كامل، بشكل الرق إلغاء مت
. قبل من البشرية تعرفها ال كانت اليت املظاهر هذه. اآلن إىل ينته ومل واملرأة
 بعد ما عصر وعقل بعيون الرساالت، خامت أنه على احلكيم التنزيل قرأنا وحنن

 ومبستوى بعيوم قرؤه أي مبستوى، لألولني جاء أنه أساس على الرساالت
 تكون أن والميكن معارفنا، ومبستوى بعيوننا نقرأه آخر مبستوى ولنا معارفهم،
  .29"هكذا إال الصالحية

  
                                                 

 حممد للدكتور الرمسي املوقع" املعاصرة، القراءة وفق احلكيم، التنزيل مع التعامل يف املتبع املنهج 29
 http://www.shahrour.org "شحرور
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 ".معاصرة قراءة – والقرآن الكتاب" كتابه يف العامة النظرة

 املقدمة أما. وخامتة أبواب ثالثةو مقدمتني على تويحي الكتاب هذا
 ملنهجا قدم فيها املؤلف، صديق الباب دك جعفر الدكتور قدمها هيف األوىل
 إليها توصل اليت النتائج أهم إىل أشار مث ،الكتاب يفالذي اتبعه املؤلف  اللغوي
  .املنهج بذلك

 حبثها اليت املوضوعات هنا املؤلف بني للمؤلف، فهي الثانية املقدمة وأما
 يف الكالم أوجز مث للمصطلحات، التعريفات بذكر قام وكذلك الكتاب، يف

  .عاملتب املنهج ذكر يف الكالم وأطال التبويب
 فيها استند اليت األساسية الفكرة وقدم ،"الذكر"بـ األول الباب عنون

 علماء كبار من اعدد ذلك يف ابعمتا العربية، يف الترادف ظاهرة إنكار إىل
 لفظيت أن ورفض". الفارسي علي وأبو فارس وابن ثعلب ومنهم" العربية،

 من اوانطالقً .فهماتراد وعدم تباينهما وأكد مترادفتان،" القرآن"و "الكتاب"
 لفظة فيها وردت اليت اآليات" ترتيل" جبمع قام القرآن، لترتيل الفهم هذا

 الفصل يف فأتى واستنطقها، ،"الكتاب" لفظة فيها وردت اليت واآليات" القرآن"
 يف التأنق هو الذي للترتيل السائد املعىن غري الترتيل معىن أن بنتيجة الرابع
 من أن" ل ت ر" مادة يف" البالغة أساس" يف شريالزخم أشار وكما ،تالوته
 وهو حروفه، تأليف وأحسن تالوته يف ترسل إذا ﴾ترتيال القرآن ورتل﴿ ااز

 – التأويل قواعد من – الثالثة القاعدة": ويقول. ويترتل كالمه يف يسترسل
 يف متفرقة القرآن مواضيع أن مبا ]4:املزمل[ ﴾ترتيالً القرآن ورتل: ﴿الترتيل
 وسور وطه واألعراف البقرة سورة يف موجود آدم موضوع فمثالً. السور
. واملؤمنون واألعراف وهود نوح سورة يف موجودة نوح قصة وكذلك. أخرى

 املوضوع هذا نفهم فكيف ،السور من كثري يف موجودة موسى قصة وكذلك
 واحدال باملوضوع املتعلقة اآليات أخذ هو هنا والترتيل ترتيله؟ يتم مل إذا
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 نسق على الصف هو العريب اللسان يف والرتل. بعض وراء بعضها وترتيلها
  .30"التنغيم وال التالوة بالترتيل يقصد وال. معني

 هذا حيتوي" واإلنسان الكون جدل" عنوان حتت هو الثاين والباب
 الوجود قوانني حيوى األول فالفصل" القرآن" للنبوة الرئيسة املواضيع على الباب

 وتغري املادي اجلدل قوانني أن تبني حيث املادي، اجلدل قوانني وهي ،الكوين
 ،"النبوة" القرآن يف الوجود لقوانني الفقري العمود هي" التطور" الصريورة

 تسبيح قانون إىل فخلص الوجود، يف واألضداد واألزواج املتناقضات وحبث
 واجلنة اآلخر مواليو الصور ونفخة والساعة البعث مفهوم وشرح. هللا األشياء
 املشاكل منو ،اإلنسانية املعرفة مشكلة يف حبث الثاين الفصل ويف. والنار

 البشر مفهوم وشرح اإلنسان، جدل عنوان حتت شرح وقد ،"النبوة" القرآنية
 الفؤاد ومفهوم والعلق، والقلم والشهادة والغيب والباطل واحلق واإلنسان
 سر ليست الروح أن حبثه يف وتوصل .وارد واملشخص والعقل والفكر والقلب
 .إنسان إىل البشر حولت اليت هي أي األنسنة، سر هي وإمنا احلياة،

على  يحيتووهو  ،"والفقه والسنة الكتاب أم" الثالث البابعنوان و
 ويشتمل .اإلسالمي الفقه السنة، ،)الرسالة( الكتاب أم :هي فصول ثالثة

 بتفريع وقام املستقيم، الصراط وشرح" الكتاب أم يف متهيد" على األول الفصل
 احلدود، لنظرية خصص: األول الفرع :فروع ثالثة على واحلنيفية، االستقامة

 يف تكمن ومرونتها ورمحتها وصالحيتها ،� للنيب الرسالة عاملية أن حيث
 حدية، عينية تشريعات � حممد قبل للرسل اهللا أعطى حيث احلدود، نظرية
 بداية � حممد كان لذا حدي، ال حدودي تشريعب كلها الرساالت وختم

 ضمن تدخل العبادات أن الفصل هذا يف بني وقد واملعاصر، احلديث اإلنسان
                                                 

 
 ،7ط التوزيع،و والنشر للطباعة األهايل: دمشق( معاصرة، قراءة والقرآن الكتاب شحرور،حممد 30

  .37ص، )م1997
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 العام الفرقان: الثاين والفرع .الفردية التقوى وفيها شخصية ولكنها احلدود
 والتقاليد، والعادات األخالق مفهوم وذكر اخلاص والفرقان" العشر الوصايا"

: فرقانني هناك أن بينا وقد. حملية والعادات عاملية، األخالق أن بني حيث
 ملزم وهو السالم عليهم وحممد وعيسى موسى إىل جاء الذي وهو العام الفرقان

 وهناك األديان، لكل املشترك القاسم وهو االجتماعية، التقوى وفيه الناس، لكل
 للناس جاء مناوإ الناس لكل ملزم غري وهو ،� حممد إىل جاء خاص فرقان

 وحبث واملنكر املعروف ذكر: الثالث الفرع. املتقني أئمة يصبحوا بأن الراغبني
 اليت اآليات خاصية يف وحبث ،� للنيب جاءت اليت واملرحلية اخلاصة التعليمات

 للنبوة ال للرسالة جاءت الطاعة بأن اعلم ﴾النيب أيها يا﴿ :تعاىل بقوله تبدأ
 فيها واحدة آية الكتاب يف وليس ،]132:عمران آل[ ﴾والرسول اهللا وأطيعوا﴿
. التقليدي السنة مفهوم عن حبث): السنة( الثاين الفصل يف". النيب وأطيعوا"

 مث احلدود، ونظرية والكتاب القرآن فهم يف املقترح اجلديد املنهج وباستخدام
 لكم نكا لقد﴿ :تعاىل قوله وشرح ،النبوية للسنة اومعاصر أصيالً امفهوم حدد

 ثالثة على يشتمل الثالث والفصل .]21:األحزاب[ ﴾حسنة أسوة اهللا رسول يف
 اجلديد فهمه ضوء يف حبث اإلسالمي؛ الفقه أزمة: األول الفرع :هيو ،فروع

 جديدة اأسس ووضع املستعصية، اإلسالمي الفقه أزمة حتديد والسنة للرسالة
 اوصاحلً الناس، فطرة مع امنسجم ،امرن امتطور افقه منه جتعل اإلسالمي للفقه
 ألسس اجلديد الطرح هذا إىل هدتنا اليت هي احلدود ونظرية ومكان، زمان لكل
 .والعقوبات اإلسالمي القضاء فلسفة عن هو الثاين والفرع .اإلسالمي الفقه

 اإلسالمي للفقه اجلديدة األسس هنا طبق .واملرأة اإلسالم عن الثالث والفرع
 لدينا فنتج للسنة، املعاصر املفهوم وعلى احلدود، نظرية على واملبين املقترح،
 .السابقة الفقه كتب يف تكن مل املرأة عن جديدة أحكام

 يعتربان موضوعني يف قسمه" القرآن يف" عنوان حتت جاء الرابع والباب
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 هذا وحيتوي. القرآين والقصص اإلنسانية الشهوات ومها القرآن، مواضيع من
 الشهوات حدد". اإلنسانية الشهوات: "األول الفصل :فصلني على الباب

 االقتصادي النظام أسس واستنتج البشرية الغرائز عن ومتييزها اإلنسانية
 يف اجلمال نظرية استنتج كما ومكان، زمان لكل وصالحه العاملي اإلسالمي
 موقف وحدد احلاضر، وقتنا حىت اإلنسان عند اجلمال مفاهيم وتطور اإلسالم،

". القرآين القصص يف للترتيل منوذج" الثاين الفصل .الفنون سائر من الماإلس
 للنبوات التارخيية املراحل واستنتج ،وهود بنوح املتعلقة اآليات ترتيل ذكر

 .والرسل األنبياء شجرة ووضع والرساالت،

 حسب اإلسالمي الدين وتعريف اإلسالم، مفهوم شرح اخلامتة ويف
  . فهمه

  
  

 "معاصرة قراءة – والقرآن الكتاب" كتابه يف منهجه

 مقدمة يف الباب دك جعفر. د إليه أشار فقد شحرور حممد منهج أما
 ركز فقد العلمي، التارخيي املنهج تبىن شحرور الدكتور أن ومبال: "قا إذ كتابه
 الكالم نشأة بداية منذ االتصال ووظيفة والتفكري اللغة بني التالزم على

 وأنكر األوىل، نشأا يف منطوقة كانت اإلنسانية اللغة نأ من وانطلق اإلنساين،
 فارس البن) اللغة مقاييس معجم( الباحث اختار لذا. العربية يف الترادف ظاهرة

 فيها؛ حبث اليت األلفاظ معاين فروق حتديد يف إليه يستند اهام امرجع واعتمده
 الذات اسم بني اينالتب حول أستاذه برأي أخذ وقد ثعلب، تلميذ فارس ابن ألن

 املترادفات من اللغوية الدراسة يف يظن ما" مشهورة ثعلب وعبارة الصفة، واسم
  .31ت"املتباينا من هو

 ـ" اللغة مفردات بني الترادف إنكار" مسألة من الدكتور فهم وقد
                                                 

 .24ص معاصرة، قراءة والقرآن الكتاب شحرور، 31



147                                       ïqa‡¨a@‹ØÐÛa 

 غافر" بأنه اهللا وصف مثل واحد، ملوصوف املتعددة الصفات على تنزيلها عند
 يفيد منها كل املتعددة األوصاف فهذه" العقاب شديد ،التوب وقابل ،الذنب
 األوصاف يف الترادف إنكار أن  اآلخرـ معىن مع يترادف ال به، اخاص معىن
 تقسيمه يف إليه استند ما أكرب ما هو اخلطأ وهذا املوصوف، اختالف منه يلزم

 يف ما ونرى ضيةالق هذه إىل ننتقل واآلن متغايرة، أقسام ثالثة إىل القرآن آيات
  .اطيه

  
  

 الكرمي القرآن آليات وتقسيماته بالقرآن، القرآن تسميةيف  رأيه

 "الكتاب" اسم يطلق أن ميكن ال بأنه الصدد هذا يف املؤلف يقول
 ما" هو عنده فالكتاب ،امبينه املغايرة من بد ال بل واحد، شيء على "القرآن"و

 لكن ،"واحملتوى بالنص ىلوتعا سبحانه اهللا من موحى املصحف، دفيت بني
 األحكام دون واملعلومات األخبار آيات: الكتاب آيات بعض إال ليس" القرآن"

  :فيقول أقسام، ثالثة إىل" الكتاب" آيات يقسم هو هلذا والتفصيل. والتشريعات
 ذا نقوم أن نستطع ومل. الكتاب يف اآليات من أنواع ثالثة هناك أن" 

 من جمموعة هي فالنبوة. والرسالة النبوة بني الفرق ديدحت مت أن بعد إال التصنيف
 واملعلومات األخبار كل أن أي ،انبي مسي وا � النيب إىل أوحيت املعلومات

 ،علوم فالنبوة رسوالً، ا فأصبح املعلومات إىل باإلضافة النيب إىل جاءت اليت
 من هي التاريخ وتفسري واإلنساين الكوين الوجود نظرية أي. أحكام والرسالة

 ومعها وعبادات، إرث مع التشريع أما املتشاات، اآليات من وهي النبوة،
 فهي واحملرمات الشخصية واألحوال واملعامالت" األخالق" العام الفرقان
 اآليات وهو اآليات من ثالث نوع وهناك. احملكمات اآليات أي الرسالة

 حيث النبوة من ولكنها ة،متشا وال حمكمة ال فهي الكتاب، حملتوى الشارحة
 ثالثة إىل ينقسم اآليات حيث من الكتاب فإن لذا معلومات، على حتتوي
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 :أقسام

 الكتاب أطلق وقد ،� النيب رسالة متثل اليت وهي :احملكمات اآليات - 1
 االجتماعية الظروف حسب لالجتهاد قابلة وهي ،"الكتاب أم" مصطلح عليها

 .واحلدود واألخالق العبادات عدا ما واالقتصادية

 والسبع القرآن" مصطلح الكتاب عليها أطلق وقد :املتشاات اآليات - 2
 .العقيدة آيات وهي ،النسبية للمعرفة وختضع ،للتأويل القابلة وهي ،"املثاين

 مصطلح الكتاب عليها أطلق وقد :متشاات وال حمكمات ال آيات - 3
 ".الكتاب تفصيل"

 املتشاات اآليات يف وقع إمنا باإلعجاز امجيع للناس التحدي أن نرى وحنن
 تفصيل" املتشاات وغري احملكمات غري اآليات ويف ،"املثاين والسبع القرآن"

 احملكمات اآليات أما .32% حممد نبوة يشكالن البندين هذين نإ حيث ،"الكتاب
  .فيها إعجاز فال

  :اآليت اجلدول يف أوضحه أن أريد التقسيم هذا نفهم لكي 
  الكتاب آيات            

  
  

  حمكمات آيات    متشاات وال حمكمات ال آيات      متشاات آيات
  

  الرسالة    الكتاب تفصيل   املثاين السبع+العظيم القرآن
      
          الكتاب أم            النبوة      
    

  معجزة وليست جتهادلال القابلة اآليات       املعجزة اآليات               
                                                 

 .37ص معاصرة، قراءة والقرآن الكتاب شحرور، 32
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 ،والذكر والفرقان والقرآن الكتاب بني الفرق ويبني ،الكالم يواصل مث
  : يقولف

 والفرقان والقرآن الكتاب بني اجوهري افرقً هناك أن لنا تبني لقد"
 مر على للتأويل وخيضعان املتشاات اآليات مها املثاين والسبع فالقرآن. والذكر
 إنزال مت وقد. احملتوى وحركة النص ثبات هو شابهالت ألن ؛والدهور العصور
 قصد، عن التأويل عن اممتنع � النيب كان وقد قصد، عن متشابه بشكل القرآن

 الفهم طابع حيمل تراث القرآن تفاسري كل وأن يفسر، وال يؤول القرآن أن أي
  .33النسيب املرحلي

 آية هل :سائل سأل فإذا: "فيقول بنفسه وجييب سؤاالً هنا يثري مث
 أم من ولكنها ،"النبوة" القرآن من ليست هي ال،: فاجلواب القرآن؟ من اإلرث

 أا يعين هذا فهل. احلدود وهو الرسالة أجزاء أهم من وهي ،"الرسالة" الكتاب
 املتشابه وعن" الكتاب أم" احملكم عن اجلواب جاء لقد  اهللا؟ عند من ليست

 :بقوله" الكتاب تفصيل" والالمتشابه مالالحمك وعن" املثاين والسبع القرآن"
   اهللا؟ عند من كل دام ما ،اإذً بينها الفرق فما ]7:عمران آل[ ﴾ربنا عند من كل﴿

 الوجود، قوانني أعطى أي والباطل، احلق بني فرق القرآن أن هو الفرق
 تشريع، ع عبارة الكتاب وأم .]185:البقرة[ ﴾للناس هدى﴿ :عنه قال لذا

 فحىت. ]2:البقرة[ ﴾للمتقني هدى﴿ :الكتاب عن قال لذا ويره،حت ميكن والتشريع
 وضع عندما لذا هلا، اقًمصد القرآن جاء اهللا عند من الكتاب أم أن نصدق

 ولكن اهللا دون من يفترى أن القرآن هذا كان وما﴿ :قال الكتاب حمتويات
 ﴾العاملني رب من فيه ريب ال الكتاب وتفصيل يديه بني الذي تصديق

 الكتاب، وتفصيل املثاين والسبع القرآن هي الكتاب حمتويات أن أي ]37:ونسي[

                                                 
 .37ص ،معاصرة قراءة والقرآن الكتاب شحرور، 33
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 شرحت ألا ؛متشاة وال حمكمة ال اآلية فهذه". الكتاب أم" يديه بني والذي
  .34"الكتاب تفصيل آيات ضمن فهي لذا الكتاب حمتوى

 ،بالقرآن إملام أدىن له ومن املؤلف، به قام الذي التقسيم هذا يف واملتدبر
هو ة: ﴿القرآني اآلية نص مع يتعارض التقسيم هذا بأن وهلة، أول يف يعرف

 رأُخابِ وتالْك أُم نه اتكَمحم اتآي هنم ابتالْك كلَيلَ عأَنز يالَّذ
اتابِهشتإىل القرآن آليات الثنائية القسمة يف صرحية فاآلية] 7آل عمران:[ ﴾م 
  : امليداين يقول. ااتومتش حمكمات

 التقسيم هذا) "اإلسالم أعداء من" كتاب مؤلف يأ( هو اخترع لقد"
 لزاملن اهللا كتاب على مفترياته ليمرر نفسه، عند من اهللا لكتاب الغريب العجيب

 الباطنيون والقرامطة املاركسيون، املالحدة أساتذته يهوي كما رسوله على
 كما وحيلته  صحيحة، تطبيقية وال عقلية أسانيد ههذ لتقسيماته وليس. اإلباحيون

 خرافية، حتريفية واستنباطات لغوية، وأالعيب ادعائية، لوانية حركات شهدنا
 عبارات يف تظهر اليت الفكرية اللوثات نظري فكرية، لوثات بعضها يف تظهر وقد

  .35"العقلية األمراض مستشفيات نزالء
 )ومتشاات حمكمات أي( أما" القرآن مع التقسيم هذا معارضة مع

 أمر الوصفان، فيه ينتفي ثالث قسم فإضافة جيتمعان، وال اسوي يرتفعان ال وصفان
 .36"عقل يقبله وال اآلية نص حيتمله ال

 إذ اخلطورة، غاية يف أمر" املتشاات اآليات يف العقيدة آيات إدخال مث
 يف تكون أن يعتقدوها أن عباده من اهللا يريد اليت العقيدة جانب يف املناسب

                                                 
 .نفسه املصدر 34
 ،1ط القلم، دار: دمشق( الدين، يف املعاصر التحريف حسن، الرمحن عبد امليداين، حبنكة:انظر 35

 .59ص ،)م1997ه/1418
 الكتاب" كتابه خالل من اإلميان أركان من شحرور حممد. د موقف ،حممد بن بدر ناضرين، :انطر 36

 .12ص ،).ط.د الشاملة املكتبة(، "معاصرة قراءة والقرآن



151                                       ïqa‡¨a@‹ØÐÛa 

 بعباده يريد سبحانه فاهللا! املتشاات من تكون أن ال والظهور، الوضوح غاية
وجاهدوا في اللَّه حق جِهاده هو اجتباكُم وما العسر، ﴿ م يريد وال اليسر

 الكرمية، اآلية قسيا إىل انظر مث ]78احلج:[ ﴾جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ
فَأَما الَّذين يف قُلُوبِهِم زيغٌ تأويله؟ ﴿ يعلم الذي ومن املتشابه؟ يتبعون الذين من

 إِالَّ اللّه أْوِيلَهت لَمعا يمو هأْوِيلاء تغتابو ةنتاء الْفغتاب هنم هابشا تونَ مبِعتفَي
ي الْعونَ فخاسالريف املؤمنني اعتقاد يكون أن يناسب هلف ]7آل عمران:[ ﴾لْمِو 

 وابتغاء الفتنة ابتغاء زيغ قلوم يف الذين يتبعه ما هو به يؤمنوا أن أمروا وما رم
  .37!"اهللا؟ إال يعلمه ال وتأويله! تأويله؟

 اآليات يف وقع إمنا باإلعجاز امجيع للناس التحدي نإ: "املؤلف قول مث
 املتشاات وغري احملكمات غري اآليات ويف ،"املثاين والسبع القرآن" املتشاات

 للحقيقة، وجتاوز  جهل وهذا امعجز كله ليس القرآن بأن صريح" الكتاب تفصيل"
 و قرآن بني فيها يفرق مل اليت  التحدي آيات مع تناقض  بل هلا، مسوغ ال وخمالفة

 مسمى إطالق نفي مث 38.اًعام التحدي جاء بل سورة، و سورة بني أو قرآن
 القرآن آيات إعجاز على التحدي أطلق اهللا فإن ظاهر، خطأ اإلرث أية على" القرآن"

قُل لَّئنِ اجتمعت اِإلنس والْجِن علَى أَن يأْتواْ بِمثْلِ هذَا الْقُرآن الَ القرآن: ﴿ بلفظ
عبل مهضعكَانَ ب لَوو هثْلونَ بِمأْتمن شيء تسمية نفى فمن] 88اإلسراء:[ ﴾ضٍ ظَهِرياًي 

  .اإلعجاز عنها نفى فقد بالقرآن القرآن آيات
  

 واألحكام التشريعات آيات على" القرآن" اسم إطالق لنفي النتائج

 التشريعات آيات على" القرآن" اسم إطالق املؤلف نفي إن -1
  .القرآن وصخبص جاءت اليت الشرعية األحكام نفي يلزمه واألحكام،

                                                 
 . 13صاملصدر السابق،  ،ناضرين 37
 ،)م1994ه/1415 ،1ط البشري، دار: األردن( املعاصرة، القراءة وأوهام القرآن  جواد، عفانة، 38

 .21ص
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 أن األحكام آيات على القرآن اسم إطالق نفيه يف املؤلف يلزم -2
  .األحكام آيات على تنطبق ال القرآن، ا اهللا امتدح اليت األوصاف
 يصرحون كانوا وهم حممد، على أنزل ملا الكفار تكذيب اهللا ذكر -3

  .القرآن بلفظ
 مصدقاً القرآن كون من يونس سورة آية يف جاء ملا املؤلف تفسري -4

 اخلطأ من التفسري هذا الكتاب، أم هو القرآن يدي بني ما أن: يديه بني ملا
 الكتب: بذلك واملراد يديه، ملا مصدق بأنه القرآن وصف تكرر فقد الظاهر،
  .39واإلجنيل التوراة مثل السابقة

                                                 
 إين": فيقول بالباطل، وجيادل هنا يغالط الدكتور لكن. 16 -15ص ،املصدر السابق، ناضرين 39

 فبذلك واإلجنيل، التوراة: مها" يديه بني" الذي أن واملفسرون الفقهاء ظن كيف العجب متام ألعجب
 املوجودين واإلجنيل التوراة أن الناس لتخرب إال جاءت ما أا أكدوا حني � حممد نبوة ظهر قصموا

. ذلك من أقل وال ذلك من أكثر ال ،صحيحان مها القرآن نزول حني امليالدي السابع القرن بداية يف
 اوتعصب اتزمت والنصارى اليهود أشد أن فأعتقد فقط، � حممد نبوة من اهلدف هو هذا كان وإذا

. السابع القرن يف واإلجنيل التوراة نفس مها احلاليني واإلجنيل التوراة من كال ألن ؛ذلك سيؤيدون
 هو � حممد نبوة من اهلدف ألن النصرانية؛ أو اليهودية نعتنق أن املسلمني حنن حينئذ بنا واألجدر
 وهو األستاذ القول هذا فند .88ص".السابع القرن يف املعروفني اجلديد والعهد ميالقد العهد تصديق

 ظاهر فرق! صحيح يديه بني ما بأن احلكم: إىل ﴾يديه بني ملا امصدقً﴿ معىن حتريفه إىل فانظر" :يقول
 مدحم برسالة جاء فالقرآن صحيحان، بأما حيكم وأن واإلجنيل، للتوراة امصدقً القرآن يأيت أن بني
 واحد، دينهم وأصل وحده، اهللا عبادة إىل يدعون اهللا أنبياء فكل قبله، للرساالت امتداد هي اليت �

 من خيرج كله السالم عليهما وعيسى موسى به جاء وما � حممد به جاء فما شىت، وشرائعهم
 حيكم ال لقرآنا لكن. واإلجنيل التوراة من يديه بني ملا امصدقً القرآن كون معىن فهذا واحدة، مشكاة
 يف والتبديل التحريف بوقوع يصرح بل، � حممد نبينا عهد على املوجودين واإلجنيل التوراة بصحة
يا أَهلَ الْكتابِ قَد جاءكُم رسولُنا يبين : ﴿تعاىل قوله منها .ختفى ال ذلك يف واآليات واإلجنيل، التوراة

 ﴾ونَ من الْكتابِ ويعفُو عن كَثريٍ قَد جاءكُم من اللّه نور وكتاب مبِنيلَكُم كَثرياً مما كُنتم تخفُ
فَويلٌ  ● ومنهم أُميونَ الَ يعلَمونَ الْكتاب إِالَّ أَمانِي وإِنْ هم إِالَّ يظُنونَ]. وقوله سبحانه: ﴿15املائدة:[

كَتبت  الْكتاب بِأَيديهِم ثُم يقُولُونَ هذَا من عند اللّه ليشترواْ بِه ثَمناً قَليالً فَويلٌ لَّهم مما لِّلَّذين يكْتبونَ
 قُلْ أَندعو من دون اللّه ما الَ]. وقوله سبحانه: ﴿79-78البقرة:[ ﴾أَيديهِم وويلٌ لَّهم مما يكِْسبونَ 
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  القول مجلة

 مرتبطة اإ حيث ،الصحيح مفهومها يف احلداثة اإلسالم يعارض ال
 نسبةالفب نسبية، كلمة أا ذُكر وكما قبوهلا، يف مانع وال التكنولوجي، التقدمب
 معىن، له االجتماع علم ويف معىن، له االقتصاد ويف معىن، له السياسة يف لغربل

 يتحتم شيئا منه نأخذ أن وقبل حذر، على نكون أن بد ال ااالت هذه ففي
 قبول يعين وال. اإلسالم مقاصد ظارمن يف وخنتربه امليزان يف جنعله أن علينا

 عند واجلمود النمطية على فعل كرد ظهرت اليت الغربية املعايري نطبق أن احلداثة
 النصوص مع التعامل مع جديدة حللول الفكر باب نغلق ال أن معناه بل ،الغرب

 يقع ال حىت ،اجلمهور لدى املقبولة املعايري وفق والسنة القرآن من الشرعية
 إطالق كنفي بالضرورة، الدين من املعلومة األشياء فيه ينكر أمر يف اإلنسان

 األحكام نفي يلزمه الذي واألحكام، التشريعات آيات على" القرآن" اسم
 .القرآن خبصوص جاءت اليت الشرعية
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