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الفهُم والتفسيُر في مساِر التنزيِل وَمسيرِة الدعوة
الجابرّي  وإعادُة »فهِم القرآِن الحكيم«
عبد الرحمن الحاّج���

يج��د �جلابرّي �رشوريًّ��ا، يف �إطاِر م�رشوِع��ِه �لنقدّي، تقدمَي ق��ر�ءٍة للق��ر�آن كان ُمتذبذًبا يف 

�عتباِرها تف�سرًي�. �عتمَد هذ� �لتف�سري على �لتعاطي مع �لقر�آن يف �ندر�ِجِه يف �إطار »�لظاهرة 

�لدينّية« وتبّنى معاجلَتُه بح�سب ترتيب �لنزول �لذي ال يجد له َمكًما �سوى يف عملّيٍة تاأويلّيٍة 

، للتف�س��ري، ��س��تقى  ��ة. ويف غياب تعريٍف، ولو �إجر�ئيٍّ قائمٍة على �لظّن وخلِق معايرَي خا�سّ

ه. بل جاء �ملنهُج   لنف�سِ
ّ
 يف قر�ءٍة ال يرت�سيها �ل�ساطبي

ّ
�جلابرّي م�رشوعّيَة منهِجِه من �ل�س��اطبي

)ومن ور�ئه نولدكه( بالرغم من �أّن �جلابرّي �نتقَدُه فيما هو 
م به بال�س��ري  من�س��جًما مع ما تقدَّ

�أوَل بالنقد منه.

 ،
)�(

كان �جلابريُّ قد �قتنَع يف مطلِع �لثمانينات ب�رشورِة ُمر�جعِة �لرت�ث وفهِمِه باأدو�ٍت حديثة

 
ّ
�سالمي  )�الإ

ّ
؛ �إذ �ت�سَح للجابرّي �أّن �لعقَل �لعربي

)�(
و�أثناَء حتليِلِه ل�»�خلطاب �لعربيِّ �ملُ�عا�رش«

 يف جوهِره، ف�»ما من ق�سيٍَّة من ق�سايا �لفكِر �لعربيِّ 
ٌّ

 و�لليرب�يّل و�لي�س��ارّي( �س��لفي
ّ
و�لقومي

م��ر �لذي يجعُل  ، �الأ
)�(

�حلدي��ث و�ملعا�رش �إاّل وكان �ملا�س��ي حا�رًش� فيه��ا كطرٍف مناف�س«

؛ �إذ »ال 
)�(

اًل ب� »�العرت�ف به؛ ق�س��َد �ل�س��يطرة عليه« وَّ
�لتفكرَي بتحديث �لعقِل �لعربيِّ يبد�أ �أ

، ويقت�سي ذلك 
)�(

ميكن للعرِب �أن يحّلو� م�س��اكَل �مل�س��تقبل �إاّل �إذ� حّلو� م�ساكَل �ملا�س��ي«

، و�لعمُل على 
)�(

يُة �مل�ستقبل« يِة �ملا�سي كي تتَّ�سَح روؤ �أّنه »يجُب �لبدُء برفِع �ل�س��باب عن روؤ

�سالمّية �لعاملّية مباليزيا، ق�سم در��سات �لقر�آن و�ل�سنة. كاتب وباحث �سورّي. ُما�رشٌ يف �جلامعة �الإ  )�(

مّمد عابد �جلابرّي، نحن والرتاث )بريوت: د�ر �لطليعة،  �لطبعة 1،1980(.  )�(

مّمد عابد �جلابرّي، اخلطاُب العربيُّ املعا�رص: درا�س��ٌة حتليليٌّة نقديّ��ة )بريوت: د�ر �لطليعة، �لطبعة �، 1982(، و)بريوت: مركز   )�(

در��سات �لوحدة �لعربّية، �لطبعة �، 1994(.

�مل�سدر نف�سه، �ل�سفحة 206.  )�(

�مل�سدر نف�سه.  )�(

�مل�سدر نف�سه.  )�(

�مل�سدر نف�سه.  )�(
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تاأ�سي�س »نقطِة �لبد�ية« لل�سيطرة على �ملا�سي بدَل �أن ُي�سيطَر علينا، و�لقب�ُس على �لرت�ث من 

 »
ّ
. ومع �أنَّ د�ِفَع �جلابرّي يف در��س��اته يف »نقد �لعقل �لعربي

)8(
»

ّ
خ��الل »نقِد �لعقل �لعرب��ي

�سالميَّة« يف �ل�سبعينيَّات ُثمَّ  كان نك�س��َة حزير�ن/يونيو 1967 وبد�عي ظهوِر »�ل�سحوة �الإ

��ُه �أماَم م�رشوٍع نقديٍّ  ، �إالَّ �أّنه، يف نهاية �ملطاف، وجَد نف�سَ
)9(

»�لث��ورة �خُلمينيَّ��ة يف �إي��ر�ن«

 خالل ما يزيُد عن عقٍد 
َّ
«، �مل�رشوع �لذي �سي�س��َغُل �لفكَر �لعربي

ّ
كبرٍي هو »نقُد �لعقِل �لعربي

د يف �ل�رشوِع به. ون�سف، فلم يرتدَّ

 ،
)10(

»
ّ
ول عن »تكوين �لعقل �لعربي « بدر��سِتِه �الأ

ّ
بد�أ م�رشوُع �جلابرّي »نقد �لعقل �لعربي

ب�ستمولوجّية، حيث،  « �الإ
ّ
طاِر �ملرجعي �نطالًقا من فكرِة »�الإ

 �لذي ي�س��دُّ �إلي��ه، وبخيوٍط من 
ّ
طاُر �ملرجعي ع���رُش �لتدوين بالن�س��بة للثقاف��ة �لعربّية هو )...( �الإ

جاِتها �لاّلحقة �إل يوِمنا ه��ذ�، بل �إنَّ ع�رَش �لتدوين  ُم متوُّ حدي��د، جميَع فروع هذه �لثقاف��ة، وُينظِّ

 و�س��ورُة 
ّ
د به ما قبُله. ف�س��ورة �لع�رش �جلاهلي طاُر �ملرجعيُّ �لذي يتحدَّ هذ� هو يف ذ�ِت �لوقِت �الإ

ا ن�س��َجتها خيوٌط ُمنبعثٌة من ع�رش �لتدوين،  موّي �إنَّ عظم من �لع�رِش �الأ �س��الم و�لق�سُم �الأ �س��در �الإ

مر  ��ها �خليوُط �لتي ن�سجت �س��َوَر ما بعد ع�رش �لتدوين، ولي�س �لعقُل �لعربيُّ يف و�قِع �الأ هي نف�سُ

ت  ، و�متدَّ
ّ
ت �إل ما قبل ف�سَنَعت �سورَتُه يف �لوعي �لعربي �سيًئا غرَي هذه �خليوط بالذ�ت، �لتي �متدَّ

.
)��(

ة ومتتدُّ �إل ما بعد لت�سَنَع �لو�قَع �لفكريَّ �لثقايفَّ �لعاَمّ يف �لثقافة �لعربيَّة �لعامَّ

، ينتقل �جلابرّي لدر��س��ة »ُبنية 
ّ
هك��ذ�، وباالعتماِد على �إط��اِر »ع�رش �لتدوين« �ملرجعي

�س��الع، مُيثِّل كلُّ �س��لٍع  لًَّفا من ُبنيٍة ُمثلَّثة �الأ  موؤ
ّ
، حيث يبدو �لعقُل �لعربي

)��(
»

ّ
�لعقل �لعربي

منها �س��كاًل من �أ�س��كاِل �لعقل: �لعقل �لربهايّن، و�لعقل �لبيايّن، و�لعقل �لعرفايّن، ويف �حلني 

�لذي ينت�رُش �جلابرّي للعقل �لربهايّن فاإنَّه يرى �أنَّ �لعقَل �لبياينَّ قد هيمن على �لعقلني �لعرفايّن 

و�لربه��ايّن، و�أنَّه ح��ني كان يُتمُّ �لدمُج بني �لعقول �لثالثة )�لعقل �لبي��ايّن و�لربهايّن: �لغز�يّل، 

�لعق��ل �لبي��ايّن و�لعرفايّن: �بن �س��ينا( كان �لعقُل �لبياينُّ هو �لو�س��يُط و�مل�ُ�هيِم��ن، �أي �أنَّ ُبنيَة 

، كما يو�س��ُح �جلابرّي، هو عقٌل   حتكُمها عالقاُت �لعقل �لبيايّن، و�لعقُل �لبياينُّ
ّ
�لعقِل �لعربي

يِتِه للعامل �لقائمة   وروؤ
ّ
عر�ب��ي عر�ب«، وهو بذلك له خ�س��ائ�ُس عقِل �الأ ُلغويٌّ مرجعيَُّته »�الأ

اخلطاب العربّي املعا�رص، م�سدر �سابق، �ل�سفحة 203. 	)8(

ول )يف التعريف بالقراآن( )بريوت: مركز در��سات �لوحدة �لعربّية، �لطبعة  مّمد عابد �جلابرّي، مدخٌل اإىل القراآن الكرمي: الق�سم الأ  )9(

�، 2004(، �ل�سفحة ��.

مّمد عابد �جلابرّي، تكويُن العقل العربّي )نقد العقل العربّي/1( )بريوت: مركز در��سات �لوحدة �لعربّية، �لطبعة �، 1982(.  )10(

�مل�سدر نف�سه، �ل�سفحة ��.  )��(

مّم��د عاب��د �جلابرّي، بنية العقل العربّي: درا�س��ٌة حتليليٌّة نقديّ��ٌة لنُُظِم املعرفِة يف الثقاف��ِة العربيّة )نقد العقل العرب��ّي/2( )بريوت: مركز   )��(

در��سات �لوحدة �لعربّية، �لطبعة �، 1986(.
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ز و�النف�س��ال، و�أنَّ هذ� �لعقَل �س��طا على �لن�سِّ �لقر�آيّن من خالل �للغة وَحَكِمها  على �لتجوُّ

ّدي �لن�ّس �لقر�آيّن، �لذي »نزَل بلغِة �لعرب«، ر�سالَتُه يف �لتجاوِز بهم  يته. فبداًل من �أن يوؤ لروؤ

من ع��امِل جاهليَّتهم �إل عامٍل �آخر؛ ليخرَجهم »من �لظلمات �إل �لنور«، فقد حدث �لعك�س، 

�إذ »نزَل �لقر�آن بلغِة �لعرِب ليبقى م�س��موُنه �س��جنَي �لعامل �ل��ذي حتِمُله هذه �للغة معها: عامل 

.
)��(

« !
ّ
عر�بي �الأ

ربعة، �إل در��سة �لقر�آن  « يف �أجز�ئه �الأ
ّ
ينتقُل �جلابرّي، بعد �النتهاء من »نقد �لعقل �لعربي

ذ�ته، ومع �أنَّ هذ� �النتقال يبدو منطقيًّا للغاية ح�س��َب �مل�ساِر �لذي ر�َسَمتُه در��ساُتُه �ل�سابقة، 

 ،
ّ
د يف تقدمِي كتاِبِه عل��ى �أنَّه »ذيٌل وتكِملٌة« مل�رشوِع نق��ِد �لعقِل �لعربي �إاّل �أّن �جلاب��رّي ي��رتدَّ

�سا�س، �إاّل �أّن  ط ل�سل�سلٍة من �الأ د يرجع، ح�س��ب �جلابرّي، �إل �أنَّه مل ُيخطِّ ومع �أّن �س��بَب �لرتدُّ

ن  و�قَع �حلاِل و�س��ياَق �لبحوث كان، بر�أينا، يقوُدُه �إل در��سِة �لقر�آن، حيث يرى �أّنه بات �الآ

 – »�أقدَر على �لتعاُمِل مع مفاتيِح هذ� �لباب�» مّما لو 
ّ
– بعد در��ساته �ل�سابقة يف �لعقل �لعربي

فَعَل ذلك من قبل، ومع �أنَّ �ل�س��بَب �مل�ُ�با�رَش لدر��َس��ِتِه »مدخٌل �إل �لقر�آِن �لكرمي« يرِجُع �إل 

�أحد�ث �س��بتمرب 2001، »وما تال ذلك من �أحد�ٍث ِج�ساٍم وردوِد فعٍل غاَب فيها �لعقل«، 

�ء  لَِّف بغاي��ٍة ُمبا�رشٍة هي »�لتعريُف« بالق��ر�آن �لكرمي »للقرَّ َز �جلاب��رّي لكتابِة هذ� �ملوؤ مّم��ا حفَّ

 و�ال�س��تغالِل 
ّ
يديولوجي جانب�»، تعريًف��ا يناأى به عن »�لتوظيِف �الأ ��ا للُقّر�ء �الأ �لَعَرب و�أي�سً

 جلملِة 
ّ
��ٍل منطقٍي ، �إاّل �أنَّ كتاب »�ملدخل« هذ�، عمليًّا، ياأتي كت�سل�سُ

)��(
�لدع��وّي �لظ��ريّف«

�لدر��سات �لتي �سبَقته. 

ّول،   »مدخل اإىل القراآن« )2004( يف جزئه �الأ
ّ
وم��ا �إن �نتهى �جلابرّي من كتاِبِه �لتعريفي

�َل  نَّ ‘فهَم �لقر�آن’ ي�ستعيُد )...( �سوؤ ُه �أمام �جلزء �لثاين وهو »فهم القراآن«؛ »الأ حّتى وَجَد نف�سَ

َط، كما ي�س��رُي يف  ، وعلى �لرغم من �أنَّه خطَّ
)��(

‘�لتعري��ِف بالقر�آن’ ب��كلِّ حمولِتِه و�آفاِق��ه«
قد�ر« �أن  اًل للتعريف، فاإنَّه، وكما �س��اءت »�الأ ّول، ليكون هذ� �جل��زُء ُمكمِّ م��ِة �جلزء �الأ ُمقدِّ

ُر بنف�س �لتو�ُلِد و�لتكاُثِر  ربعة، »يتك��رَّ  يف �أجز�ئه �الأ
ّ
يِلَج �جلابرّي �سل�س��لَة نق��ِد �لعقل �لعربي

ِر �أن يقت�رش مو�س��وُع �جلزء �لثاين على جملِة  ، فقد كان من �ملقرَّ
)��(

م��ع �ملدخ��ل �إل �لقر�آن«

)��(	 بنية العقل العربّي، م�سدر �سابق، �ل�سفحة 248.

مّمد عابد �جلابرّي، مدخٌل اإىل القراآن،  م�سدٌر �سابق، �ل�سفحة ��.  )��(

مّمد عابد �جلابرّي، فهُم القراآن احلكيم: التف�س��ُر الوا�س��ِح ح�سَب ترتيِب النزول )بريوت: مركز در��سات �لوحدة �لعربّية، �لطبعة   )��(

�، 2008(، �لق�سم �، �ل�سفحة 10.

�مل�سدر نف�سه، �ل�سفحة ��.  )��(
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دة يف �لقر�آن؛ �إاّل �أّن »ُم�س��احبَة جميع �لتفا�س��ري �ملتوفِّرة« جعَلتُه يرى باأنَّ  مو�س��وعاٍت ُمدَّ

فاق �لتي  ى و�الآ ط لها �س��ابًقا لن تفي بالغر�س، و»ترقى �إل م�س��توى �ل��روؤ �ملنهجيَّ��ة �مل�ُ�خطَّ

َد �القت�س��اِر على جملة مو�س��وعاٍت يف �لقر�آن،  طرحه��ا ]�لتعريف[ )...( ما مل يتجاوز جمرَّ

اه   على حدِّ تعبريه، وهكذ� �رَشَع �جلابرّي بكتابة ما �سمَّ
)��(

�إل فهِم �لقر�آن ككّل، �إل تف�سرٍي«

 َ »فهُم �لقر�آِن �حلكيم: �لتف�سرُي �لو��سِح ح�سَب ترتيِب �لنزول« يف ثالثِة �أجز�ء )�أق�سام(، ُن�رشِ

ول/�أكتوبر من �لعام  ل منه يف �سباط/فرب�ير عام 2008، و�جلزء �لثاين يف ت�رشين �الأ وَّ
�جلزُء �الأ

خري يف �سباط/فرب�ير عام 2009. نف�سه، و�جلزء �لثالث و�الأ

: األصوُل واألسس أّولاً
ُب للكت��اب »فهُم �لقر�آِن �حلكيم: �لتف�س��رُي �لو��س��ِح ح�س��َب ترتيِب  يث��رُي �لعن��و�ُن �مل�ُ�ركَّ

 »فهُم 
ّ
�سا�س��ي �َلني، �أّوُلهما يتعلَُّق بالعنو�ن �الأ �لنزول«، و�لذي مييُل نحو وثوقيٍَّة ُمفرطة، �س��وؤ

حكام »�حلكيم«؟  �لقر�آن �حلكيم«، عن معنى »�لفهم« �ملق�س��ود هاهنا؟ و�س��بب ربِط��ِه باالإ

��ِع �أن يتَّ�س��َف �لقر�آُن ب�»�لكرمي« باعتباِر �أنَّها �س��فٌة تعني ب�س��كٍل ما �أنَّه كتاٌب  �إذ م��ن �مل�ُ�توقَّ

�سل »�ملدخل �إل �لقر�آن  ُمقّد�س، ثمَّ �إنَّ »�لكرمي« هو �لتعبرُي �لذي �عتمَدُه يف عنو�ن كتاِبِه �الأ

قّل.  �لك��رمي«، و�لذي من �مل�ُ�فرت�ِس �أن مُيثَِّل هذ� »�لتف�س��رُي« جزًء� من��ه �أو �متد�ًد� له على �الأ

كما �أنَّه كان باإمكاِنِه �أن يكتفَي بعبارٍة د�لَّة، ِبَق�رِش �لعنو�ن على تعبرِي »فهم �لقر�آن«، و��س��ًعا 

مُر �لذي يجَعُل كلمَتي »�لفهم«  ��ُه ب� »�حلياد« جتاَه موقٍف ُم�سَبٍق من و�س��ِف �لقر�آن، �الأ نف�سَ

و»�حلكيم« َقيَد �ال�ستفهام.

وثانيهما يتعلَّق بالعنو�ن �لفرعيِّ »�لتف�س��رُي �لو��س��ِح ح�سب ترتيِب �لنزول«؛ عن ت�سمية 

ُنُه هذ� �لفهُم هو »تف�سري«  هذ� »�لفهم« ب�»�لتف�س��ري �لو��س��ح«. فمن جهٍة �أول، �إنَّ ما يت�سمَّ

جز�ِء �لثالثة ف�ساًل عن كتاب املدخل!(.  )وهذ� �ل�»تف�سري« �أمٌر ال نعِثُ على �أيِّ تعريٍف له يف �الأ

مة �لكتاب، يتجلَّى �أّواًل يف طريقِة  ومن جهٍة �أخرى فاإنَّ »�لو�س��وح«، على ما َذَكَرُه يف ُمقدِّ

فهام«، و�لتي تكاُد تتطاَبُق مع مدلوِل عالماِت �لرتقيم،  كتابِة �لقر�آن )مبا �س��ّماه »عالمات �الإ

فهي عالماٌت يزُعُم �أنَّها ُت�ساِعُد على فهِم �لقر�آن »بو�سوح«( ويف طريقِة فهِمه، فباأيِّ معًنى 

ُد �جلابرّي »�لو�سوَح« ك�سفٍة لتف�سريه؟  يق�سُ

�س��ئلُة �لتي ُيوِلُّدها عنو�ُن �لكتاب مفتاَح فهِم �جلاب��رّي للقر�آن، فهذ�ن �لعنو�نان  مُتِثُّل �الأ

	فهُم القراآن احلكيم، م�سدر �سابق، �ل�سفحة ��. 	)��(
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اه  �س��كاالت �لتي ق��اَم عليها �لفهُم �لذي �س��مَّ ( يخت�رش�ن �لق�س��ايا و�الإ
ّ
 و�لفرعي

ّ
�س��لي )�الأ

تف�سرًي�، ومن خالِلهما �سنحاوُل مر�جعَة �مل�رشوِع باأق�ساِمِه �لثالثة يف هذه �لورقة.

1. »فهم القرآن« 

، يف كتاِب��ِه �لذ�ئِع 
ّ
مام �ل�س��اطبي يع��زو �جلاب��رّي فكَرَت��ُه عن »فه��م« �لق��ر�آِن �إل عب��ارٍة لالإ

 ،
ّ
ي َوِر ينبغي �أن يكون ُمنَزاًل يف �لفهِم على �ملكِّ »املوافقات«، �لتي يقول فيها �إنَّ »�ملدينَّ من �ل�سُّ

 ،
)18(

��حَّ ]�لفهم[« ��ُه مع بع�ٍس على ح�س��ِب ترتيِبِه يف �لتنزيل، و�إاّل مل ي�سُ وكذلك �ملّكيُّ بع�سُ

ا« ما  ُه بع�سً  مل يكن يق�سد ب�»فهِم �لقر�آن« ُمقرِتًنا بعبارِة »�لقر�آُن ي�رَشُح بع�سُ
ّ
غري �أنَّ �ل�س��اطبي

، وكان �جلاب��رّي يف كتابه مدخل اإىل القراآن	
)19(

��ُه �جلاب��رّي من �أنَّه يعني فهَم �لكتاب ��ستخَل�سَ

َف �لقرَن ب�س��فِتِه �لن�سَّ �ملتلّو، و�لكتاَب ب�س��فِتِه »�للوح �ملحفوظ، �أي ما ُكِتَب للّنا�س  قد عرَّ

، غري �أنَّ �جلابرّي �عتذر لذلك قائاًل �إنَّه »مل 
)20(

حكام« ولّية و�جلز�ء، �إل �الأ وعليهم، �إل �مل�سوؤ

 �أي �لقر�آن 
)��(

يكن يعي مبا يكفي من �لُعمق ‘�حلكمة’ من �إطالق ��سمني على م�سّمى و�حد«

ُث �أ�سا�ًس��ا   يتحدَّ
ّ
مام �ل�س��اطبي ، فاالإ

)��(
ككّل و»تتبُّع ترتيِبِه ككتاب، فيه �ل�س��ابق و�لاّلحق«

حكام ولي�س يف تف�سرِي �لقر�آن باملعنى �ل�سامل، فمعنى �لفهم  يف مو�س��وِع �لفقه و��ستنباِط �الأ

، فهو ي�رَشُح ما قاَلُه عن فهم �لقر�آن باأنَّه 
ّ
 مدوٌد يف �إطاِر �لنظِر �لفقهي

ّ
�لذي يق�سده �ل�ساطبي

ل ]�مل�ُ�جمل[،  ا يكون بياَن جُمَمٍل �أو تخ�سي�َس عموم، �أو تقييَد ُمطلق، �أو تف�سيَل ما مل ُيف�سَّ »�إنَّ

، وكذلك »فاإنَّه بح�س��ب معرَفِتنا بالتقدمِي و�لتاأخري يح�سل 
)��(

�أو تكميَل ما مل يظهر تكميُله«

 
ّ
 �أو ِلَنُقل �لتف�سري �لفقهي

ّ
تها هي �لنظُر �لفقهي ، فامل�ساألُة بُرمَّ

)��(
لنا بياُن �لنا�س��خ من �ملن�سوخ«

ِم من �ملتاأّخ��ر؛ ملعرفِة �خلا�سِّ و�لعاّم، و�مل�ُ�طلِق و�مل�ُ�قّيد،  ي��ات يف �لقر�آن، ومالحظُة �ملتقدِّ الآ

، و�لنا�سخ و�ملن�سوخ. و�ل�ُمجَمِل و�مل�ُ�بنيَّ

�سوليَّة  ُر �أحَد �أ�س��هر �لقو�عد �الأ  هنا ال ياأتي بجديٍد من حيث �ملبد�أ، فهو يكرِّ
ّ
و�ل�س��اطبي

 )ت 790ه(، املوافقات يف اأ�سول ال�رصيعة )�لقاهرة: �ملكتبة �لتجاريّة، 
ّ
 �ل�ساطبي

ّ
 �لغرناطي

ّ
�أبو �إ�سحاق �إبر�هيم بن مو�سى �للَّخمي  )18(

�لطبعة �، 1975(، �جلزء �، �ل�سفحة 406.

مُيّيز �جلابرّي بني »�لكتاب« و»�لقر�آن« على �أ�سا�س �أنَّ �لكتاب هو �لقر�آن بو�سِفِه »�ملكتوب«، و�لقر�آن بو�سفه »�ملتلّو«. �نظر،   )19(

�جلابرّي، فهُم �لقر�آن، م�سدٌر �سابق، �لق�سم �، �ل�سفحة ��.

�جلابرّي، مدخل اإىل القراآن، م�سدٌر �سابق، �ل�سفحتان ��� و ���.  )20(

�جلابرّي، فهم القراآن، ، م�سدٌر �سابق ، �لق�سم �، �ل�سفحة ��.  )��(

�مل�سدر نف�سه.  )��(

، املوافقات، م�سدٌر �سابق، �جلزء �، �ل�سفحة  406.
ّ
�ل�ساطبي  )��(

�مل�سدر نف�سه، �جلزء �، �ل�سفحة 408.  )��(
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ا.  ُه بع�سً ُ بع�سُ  ُيف�رشِّ
)��(

 وهي �أنَّ »�لقر�آن كالكلمة �لو�حدة«
)��(

�سوليَّة يف م�سائل »�لبيان« �الأ

فهو يقول، 

هل للقر�آن ماأخٌذ يف �لنظر على �أنَّ جميع �ُس��َوِره كالٌم و�حٌد بح�سب خطاب �لعباِد ال بح�سبه يف 

َ يف علم �لكالم،  َد فيه بوجٍه وال باعتباٍر ح�س��بما تبنيَّ ��ِه كالٌم واحٌد ل تعدُّ نف�س��ه؟ فاإنَّ كالم اهلل يف نف�سِ

��ا مورُد �لبحث هنا باعتباِر خطاِب �لعباِد تنزياًل ملا هو من معهوِدهم فيه، هذ� ]هو �لذي[ ملُّ  و�إنَّ

��ِه على  ��حُّ يف �العتبار �أن يكون و�حًد� باملعنى �ملتقّدم؛ �أي يتوقََّف فهُم بع�سِ �حتماٍل وتف�س��يل، في�سُ

��ا، حتّى اإنَّ كثًرا منه ل يُفَهُم معناُه حقَّ الفهم اإّل بتف�سر مو�سٍع اآخر  ��ُه بع�سً بع�ٍض بوجٍه ما؛ وذلك اأنّه يُبّيُ بع�سُ

ّن كلَّ من�سو�ٍض عليه فيه من اأنواع ال�رصوريّات، مثاًل، ُمقيٌّد باحلاجيّات، فاإذا كان كذلك  اأو �سورٍة اأخرى؛ ولأ

��ُه ُمتوقِّ��ٌف على البع�ض يف الفهم، فال حمالَة اأّن ما هو كذل��ك فكالٌم واحد، فالقراآُن كّله كالٌم واحٌد بهذا  فبع�سُ

 .
العتبار)��(

ظهَر للعيان �أنَّه لي�س كالًما و�حًد� بالنظر �إل   ُي�س��رُي �إل �أنَّ �ملعنى �الأ
ّ
�س��حيٌح �أنَّ �ل�ساطبي

ّلف من �سوٍر ُمنف�سلة، لها بد�ية ولها نهاية،  �أنَّه موؤ

خرى  فاإنَّه �أنزَل �س��وًر� مف�س��واًل بينها معنًى و�بتد�ًء، فقد كانو� يعرفون �نق�س��اء �ل�سورة و�بتد�ء �الأ

يات �لتي نزلت على وقائع  ل �لكالم، وهكذ� نزول �أكث �الآ وَّ
بنزول ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم يف �أ

.
)28(

فهام« ف�«ذلك ال �إ�سكال فيه و�أ�سباب يعلم من �إفر�دها بالنزول ��ستقالل معناها لالإ

 على عموم فهم �لق��ر�آن، فاإنَّه من �ل�س��عب ُمو�فقُة 
ّ
وعل��ى فر���سِ تعميِم قوِل �ل�س��اطبي

��ِل �أ�س��باب �لن��زول �عتماًد� على  �جلاب��رّي فيم��ا ذه��ب �إليه يف »فه��م« �لقر�آن وفًقا لت�سل�سُ

ا( يرى �أنَّ ترتيَب   )ُمو�فًقا �إجماع �لعلماء، وهو �أمٌر ُيقرُّ به �جلابرّي �أي�سً
ّ
، فال�ساطبي

ّ
�ل�ساطبي

 )بالوحي(، و�أنَّه »ال علينا �َأَنَزَلت �ل�سورُة بكماِلها دفعًة و�حدًة �أم نزلت �سيًئا 
ٌّ

يات توقيفي �الآ

، ولكن يف حاِل نزول �ل�س��ورة على مر�حل فاإنَّ �ل�س��ور يف »هذ� �لق�سم لها 
)29(

بعد �س��يء«

ٌة بنظرها، ومن هنالك يلتم�س  د �لق�سايا، فتكون كّل ق�سّية ُمت�سّ �عتبار�ن؛ �عتباٌر من جهة تعدُّ

ّول فال فرق بينهما  �لفقه على وجه ظاهر ال كالم فيه. وي�س��رتك مع هذ� �العتبار �لق�س��م �الأ

ف��ى �لتما�س �لعلم و�لفقه و�عتب��اره من جهة �لنظم �لذي وجدنا عليه �ل�س��ورة �إذ هو ترتيٌب 

�سول )�ملتكلِّمني( على �أبو�ب �لتخ�سي�س و�لتقييد و�لن�سخ وتف�سيل  ، وهو يدلُّ عند علماء �الأ
ّ
مام �ل�سافعي �لبياُن ُم�س��طلٌح لالإ  )��(

�ملُ�جمل..�لخ.

�نظ��ر مثاًل، فخر �لدين مّمد بن عمر �لر�زّي )ت 606ه(، املح�س��ول يف علم اأ�س��ول الفق��ه، حتقيق طه جابر �لعلو�يّن )بريوت:   )��(

�ّس�سة �لر�سالة، �لطبعة �، 1992(، �جلزء �، �ل�سفحتان ���و ���. موؤ

، املوافقات، م�سدٌر �سابق، �جلزء �، �ل�سفحة 420.
ّ
�ل�ساطبي  )��(

�مل�سدر نف�سه.  )28(

�مل�سدر نف�سه، �جلزء �، �ل�سفحة ���.  )29(
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نَّه نظٌم �ُألقي بالوحي  ّول الأ ر�ء �لرجال وي�س��رتُك معه �أي�س��ا �لق�سُم �الأ بالوحي ال مدخل فيه الآ

عجاز  ا ُيلتَم�ُس منه ظه��وُر بع�ِس �أوُجِه �الإ وكالُهم��ا ال ُيلتَم�ُس منه فقٌه عل��ى وجٍه ظاهر و�إنَّ

ل  وَّ
وبع�ِس م�س��ائل نبَّه عليها يف �مل�س��األة �ل�س��ابقة قبل وجميُع ذلك ال بدَّ فيه من �لنظر يف �أ

�لكالِم و�آخره بح�س��ب تلك �العتبار�ت فاعتباُر جهِة �لنظم مثاًل يف �ل�س��ورة ال يُتُمّ به فائدة 

�إاّل بعد ��س��تيفاِء جميعها بالنظر؛ فاالقت�س��اُر على بع�س��ها فيه، غري مفيٍد غايَة �ملق�سود، كما 

ية يف ��س��تفادِة حكٍم ما ال يفيُد �إاّل بعد كماِل �لنظر يف جميعها.  �أنَّ �القت�س��اَر على بع�س �الآ

ف�س��ورة �لبقرة، مثاًل، كالٌم و�حد باعتبار �لنظم، و�حتوت على �أنو�ٍع من �لكالم بح�س��ب 

مر �ملطل��وب، ومنها ما هو  م��ات و�لتمهيد�ت بني يَدي �الأ م��ا ُبثَّ فيه��ا؛ منها ما هو كاملقدِّ

حكام على تفا�س��يل  نز�ل، وذلك تقريُر �الأ ��م، ومنها ما هو �ملق�س��وُد يف �الإ ��د و�ملتمِّ كِّ كاملوؤ

ب��و�ب، ومنه��ا �خلو�مُت �لعائدة على ما قبلها بالتاأكيِد و�لتثبيِت وما �أ�س��بَه ذلك، وال بدَّ من  �الأ

.
)30(

م« ُّ ما تقدَّ ق�سام فيه ُيبنيَّ متثيِل �سيٍء من هذه �الأ

 تتجاوُز مبد�أ فهِم �لقر�آن وفَق ترتيب �لنزول »م�س��اوًقا فعاًل 
ّ
�حلقيق��ُة �أنَّ فكرَة �ل�س��اطبي

، �أي »قر�ءة �لقر�آن بال�س��رية، وقر�ءة �ل�س��رية بالق��ر�آن« على حدِّ تعبري 
)��(

مل�س��ريِة �لدع��وة«

��ٌل  ��ل �س��ورٍة - ح�س��َب ترتيِب �لنزول - ُيباطنه ت�سل�سُ ، �لذي يرى �أنَّ »ت�سل�سُ
)��(

�جلاب��رّي

ُز عليه ه��ذه �ملجموعُة من  ��ُفُه عندما نتنبَُّه �إل �ملو�س��وع �لذي ُتركِّ  �رشعان ما نكت�سِ
َّ
منطق��ي

�ل�س��ور �أو تلك يف ت�سل�س��لها، وبالرجوع �إل وقائِع �ل�س��رية نكت�سُف �أنَّ ذلك �ملنطق، �لذي 

 ،
)��(

ُيباِطُن ت�سل�سَل �ل�سور د�خَل كلِّ جمموعة، يتطاَبُق يف م�سموِنِه مع ت�سل�ُسل هذه �لوقائع«

 يرى �أنَّ كّلّيات �لقر�آن َنَزَلت يف �أو�ئل �ل�سور �ملكيَّة، و�أنَّ ما َنَزَل بعَدها ُم�ستنٌد �إل 
ّ
فال�ساطبي

َر  َّ �إنَّه »تقرَّ
�س��ول، ففي �س��ياِق �حلديث عن عالقات �لنَّ�سِخ يف �لقر�آن يقول �ل�ساطبي هذه �الأ

�س��وليَّة يف  حكام �لكّليَّة و�لقو�عد �الأ ��ة من �أحكام �ل�رشيعة هو ما كان من �الأ �أن �مل�ُ�ن��َزَل مبكَّ

نَّ �لنَّ�س��َخ ال يكون يف  مر �قت�س��ى ذلك �أنَّ �لنَّ�س��َخ فيها قليٌل ال كثري؛ الأ �لدين على غالِب �الأ

�لكّلّي��ات وقوًعا و�إن �أمكن عقاًل، ويدلُّ على ذلك �ال�س��تقر�ُء �لت��امُّ و�أنَّ �ل�رشيعة َمبنيٌَّة على 

ا �أتى  حفِظ �ل�رشوريَّات و�حلاجيَّات و�لتح�س��ينيَّات وجميع ذلك مل ُين�س��خ منه �س��يٌء، بل �إنَّ

، فاإذ� 
)��(

ّ �لبتَّة«
نها؛ و�إذ� كان كذلك، مل يثبت ن�سخ لكّلي باملدينة ما يقويَّها ويحكمها ويح�سِّ

املوافقات، م�سدٌر �سابق، �جلزء �، �ل�سفحتان ��� و ���. 	)30(

�جلابرّي، فهم القراآن، م�سدٌر �سابق، �لق�سم �، �ل�سفحة ��.  )��(

�مل�سدر نف�سه، �ل�سفحة 18.  )��(

�مل�سدر نف�سه، �ل�سفحة ��.  )��(

، املوافقات، م�سدٌر �سابق، �جلزء �، �ل�سفحتان 104 و 105.
ّ
�ل�ساطبي  )��(
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له،  وَّ
ُه �إل بع�س، �آخره �إل �أ  يرى يف �خلطاب �لقر�آيّن ُكالًّ و�حًد� ي�ستنُد بع�سُ

ّ
َر �أنَّ �ل�ساطبي تقرَّ

له �إل �آخره، ومن كليَّاته �إل فرعيَّاته، ومن َمكيِِّه �إل مدنيِّه، وهذ� يعني �أنَّ م�ساألَة ُم�سايرِة  وَّ
و�أ

.
ّ
�حلو�دث �لو�قعة بال�سرية يف فهم �لقر�آن �أمٌر غري مق�سوٍد من كالم �ل�ساطبي

حد�ث �ل�سرية، فهذ� �أمٌر ال ميكن للمرء  من حقِّ �جلابرّي �أن يرى تف�س��رَي �لقر�آن ُمو�ِكًبا الأ

 �لذي مل 
ّ
�أن َيقَطَع بخطئه، غري �أنَّه لي�س من حّق �جلابرّي ن�س��بُة ذلك وتاأ�سي�ُس��ُه على �ل�ساطبي

يكن يخُطُر بباله ما فهَمُه �جلابرّي منه، وال كان مق�سوًد� يف �سيٍء من كالمه.

2. مراحُل القرآِن المكّي

، وتق�سيِم مّكيِّ �لقر�آن تق�سيًما �ُسد��سيًّا 
ّ
�ُس �جلابرّي فهَمُه للقر�آن على �أق�سام �ملديّن و�ملّكي �سِّ يوؤ

م �لقر�آن  م�س��توًحى ب�سكٍل و��سٍح من تق�سيِم نولدكه �لذي �أخَذُه عنه بال�سري، فاجلابرّي ُيق�سِّ

تي:   كاالآ
ّ
�ملّكي

لوهيَّة. ة و�لربوبيَّة و�الأ وىل: يف �لنبوَّ املرحلة الأ

املرحلة الثانية: يف �لبعث و�جلز�ء وَم�ساِهِد �لقيامة.

 .
)��(

�سنام ك وت�سفيِه عبادة �الأ املرحلة الثالثة: يف �إبطال �ل�رشِّ

مر، �الّت�سال بالقبائل. »املرحلة الرابعة:  �ل�سْدع باالأ

 و�أهله يف �ُسُعِب �أبي طالٍب وهجرِة �مل�سلمني �إل �حلب�سة.
ّ
املرحلة اخلام�سة: ح�سار �لنبي

املرحلة ال�ساد�س��ة: ما بعد �حل�س��ار: مو��س��لة �الّت�سال بالقبائل و�ال�س��تعد�د للهجرة �إل 

 .»
)��(

�ملدينة

ّ �إل ثالِث 
��ُم �لقر�آَن �ملّك��َي �أّم��ا تق�س��يُم نولدكه )و�ل��ذي �أخذه عنه بال�س��ري(، فاإنَّه ُيق�سِّ

��ا د�خل  ُ عن ثالث مر�حل �أي�سً ول ت�س��مُّ ثالث جمموع��اٍت ُتعربِّ مر�ح��ل، �ملرحلة �ملكيَّة �الأ

ول، وهذه �ملر�حُل، كما ي�سفها �جلابرّي نقاًل عن بال�سري، هي: �ملرحلة �الأ

ن ثالث جمموعات: وىل، وتت�سمَّ املرحل����ة املكيَّ�����ة الأ

��َدقة، و�ل�س��رب، كما تعك�ُس  ر و�ل�سَّ وىل: تتميَُّز بالنظر بالدعوة �إل �لتطهُّ املجموع��ة الأ

�جلابرّي، فهم القراآن، م�سدٌر �سابق، �لق�سم �، �ل�سفحة 18.  )��(

�مل�سدر نف�سه، �لق�سم �، �ل�سفحتان � و �.  )��(



عبــد الرحمــن الحـــــــاّج

195المحّجـة:  العدد 20  |  شتاء - ربيع 2010

ه.  نف�سَ
َّ
حالَة �لُعزلة، وهي �سَوٌر ق�سرية، وتخ�سُّ �لنبي

ا �لتوحيد �لذي هو  مَّ
��ًة بتاأكيِد �لبعث و�حل�س��اب �لخ، و�أ املجموعة الثانية: تهتمُّ خا�سّ

�سالم فلم ُيطَرح بعد. �أ�سا�س �لعقيدة يف �الإ

ُلُهما  وَّ
املجموعة الثالثة: تتناول �ملو�س��وعات �ل�س��ابقة مع �إ�س��افة عن�رَشين جديَدين: �أ

خرة،  خُر �لتذكرُي بالعقاب �لذي ينزل، يف �لدنيا قبَل �الآ �س��نام، و�الآ �لهجوم على �الأ

بو� ُر�ُسَلُهم يف �ملا�سي. قو�م �لذين كذَّ باالأ

ديَّة  ؛ ل�سعوِرهم باأنَّ �لدعوَة �ملحمَّ
ّ
املرحلة املّكيّة الثانية: تتميَُّز با�ستد�د ُمعار�سة ُقري�ٍس للنبي

ُهم �لدينيَّة و�القت�س��اديَّة، وهي تتناول �ملو�سوعات �لتالية، �لهجوم  �أخذت مَتَ�سُّ م�س��احِلَ

�سنام، و�لت�سديد على �لتوحيد، و�لوعيد بقرب �لقيامة. على �الأ

اه �إل  ّ �إل تو�س��يع جماِل �لدع��وة باالجتِّ
ُف على �س��عي �لنبي املرحل��ُة املّكيّ��ُة الثالثة: فيها نتعرَّ

�لطائف، ثّم بَعر�ِس نف�س��ه على �لقبائل وُماطبة �جلّن، مع ��س��تعادِة مو�سوعاِت �ملرحلة 

 .
)��(

خرويَّات �ل�سابقة، مو�سوعاِت �لتوحيد و�الأ

نف �لذكر  وعلى �لرغم من �أنَّ �جلابرّي �نتقَد تق�س��يم بال�س��ري )�ملنقول ع��ن نولدكه( �الآ

 على �لتمييز بني خ�سائ�س 
ٌّ

»�إجمااًل، باأنَّه ال جديد ]فيه[، فالتحقيُب �لذي �عتَمَدُه بال�سري مبني

��َل �لق��وَل فيها كثرٌي  �لق��ر�آن �ملّك��يِّ ومُميِّ��ز�ت �لقر�آن �مل�َ���َديّن، وهي �أموٌر معروفة، وقد ف�سّ

لِّفني �مل�س��لمني قدميًا وحديًثا، )...( �أّما ترتيُب �ل�س��ور د�خل هذ� �لتحقيب، �س��و�ًء�  من �ملوؤ

ُه، فقد جاَء �عتباطيًّا �إل حدٍّ  كمجموعات، �أو د�خَل كلِّ جمموعٍة على ِحدة، فال �س��يَء ُيف�رشِّ

 ، وذلك بالرغم �أنَّ تق�سيَم بال�سري، كما هو و��سح، ُماولٌة مل�ُ�طابقِة مو�سوعات 
)38(

كبري!!«

�ل�س��وِر مع �ل�س��رية �لنبويَّة، �إاّل �أنَّ �جلابرّي عاَد و�عتمَد على �ملعيار نف�س��ه؛ �أي »�ملطابقة بني 

�مل�س��ارين: م�ساِر �ل�س��ريِة �لنبويَّة، و�مل�سار �لتكوينيِّ للقر�آن« يف تق�س��يِم �لقر�آن �إل مر�حَل، 

 .
)39(

وهن ي�ستوحي �لتق�سيم ذ�ته لنولدكه!!

وال ي�سرُي �جلابرّي �إل �لتغيري �مل�ُ�فاجئ يف مر�حِل نزول �ل�سور �ملّكيَّة يف »فهم �لقر�آن«، 

ل يذُكُر  وَّ
ق��د كان �أوَرَد يف كتابه »مدخل �إل �لقر�آن �لكرمي« خم�س��َة مر�حل، ويف �جلزء �الأ

�جلابرّي، مدخل اإىل القراآن، م�سدٌر �سابق، �ل�سفحة ���.  )��(

�مل�سدر نف�سه، �ل�سفحة ���.  )38(

�مل�س��در نف�س��ه، �ل�س��فحة ���. قارن مع، تيودور نولدك��ه، تاريخ القراآن، تعديل فريدري�س �س��فايل، ترجم��ة جورج تامر،   )39(

)بريوت: كونر�د �أديناور، 2004(، �جلزء �، �ل�سفحتان �� و ��.
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�ستَّة مر�حل، ويف �حلالَتني كان �جلابرّي ُم�ستوحًيا نولدكه:

امل����راح�����ل ف�����ي »فه��ِم الق����راآن احلكي������م«امل����راح�����ل ف�����ي »مدخ�����ل اإىل الق�������راآن«

	�. �ملرحلة �ل�رّشيّة.  
و�لربوبيَّ��ة  ة  �لنب��وَّ يف  ول:  �الأ �ملرحل��ة   .�

لوهّية. و�الأ

�سنام وبد�يِة �ل�رش�ع    �س لالأ �. مرحلة بد�ية �لتعُرّ

مع قري�س.

�. �ملرحل��ة �لثاني��ة: يف �لبعث و�جلز�ء وَم�س��اهِد 

�لقيامة.

�س��نام و��س��طهاد ُقري�ٍس  �س لالأ �. مرحل��ة �لتعرُّ

للم�سلمني.

�. �ملرحلة �لثالثة: يف �إبطال �ل�رشك وت�سفيه عبادة 

�سنام. )فهم �لقر�آن، ج�، �س18( �الأ

 و�أهِلِه يف  �ُس��ُعِب �أبي 
ّ
�. مرحل��ة ح�س��ار �لنب��ي

طالب.

مر، �الت�س��ال  �. »�ملرحلة �لر�بعة:  �ل�س��ْدُع باالأ

بالقبائل.

 نف�سه على 
ّ
�. مرحلة فّك �حل�س��ار وعر�س �لنبي

�لقبائل.

 و�أهله يف �ُسُعِب 
ّ
�. �ملرحلة �خلام�سة: ح�سار �لنبي

�أبي طالب وهجرُة �مل�سلمني �إل �حلب�سة.

�. �ملرحلة �ل�ساد�س��ة: ما بعد �حل�س��ار: مو��سلة 

�الّت�سال بالقبائل و�ال�ستعد�د للهجرة �إل �ملدينة«.

 �لذي كان قد ق�ّس��م متوى �ل�س��ور �ملكيَّة بثالثة 
ّ
مام �ل�س��اطبي وال ي�س��ري �جلابرّي �إل �الإ

، وذلك يف 
ّ
ول يف �لعهد �ملّكي مو�س��وعات كربى تكاد تطابق تق�س��يمه للمر�حل �لثالثة �الأ

 
ّ
ا. فال�ساطبي �س��ول �لكّلّية وكيف ي�رشح �لقر�آن بع�س��ه بع�سً  عن �الأ

ّ
�س��ياق حديث �ل�ساطبي

يقول،

ّ �أنَّه ُمقّرٌر لثالثة معان �أ�س��لها معًنى و�حٌد وه��و �لدعاء �إل عبادة �هلل تعال، اأحُدها: 
 وغال��ب �ملّكي

تقري��ر الوحدانيّة هلل الواحد احلّق، غري �أنَّه ياأتي على وجوٍه َكَنفِي �ل�رشيك باإطالٍق �أو نفِيِه بقيِد ما �ّدعاُه 

�لكّفار يف وقائَع ُمتلفٍة من كوِنِه مقّرًبا �إل �هلل زلفى �أو كوِنِه ولًد� �أو غري ذلك من �أنو�ع �لدعاوى 

�لفا�س��دة. والثاين: تقرير النبّوة للنبّي حمّمد واأنّه ر�سول اهلل اإليهم جميعا �سادق فيما جاء به من عند اهلل اإّل اأنَّه 

ا، ونفي ما �ّدعوه عليه من �أنَّه كاذٌب �أو �س��احٌر �أو  ا، كاإثباِت كوِنِه ر�س��واًل حقًّ وارد على وجوه اأي�سً

خرة  جمنوٌن �أو ُيعلُِّمُه َب�رَش، �أو ما �أ�سبه ذلك من ُكفِرهم وعنادهم. والثالث: اإثبات اأمر البعث والدار الآ

دلّة الوا�سحة والرّد على من اأنكر ذلك بكّل وجٍه ميكن الكافر اإنكاَرُه به، فردَّ بكلِّ  واأنَّ��ه حقٌّ ل ريب فيه بالأ

مر. فهذه �ملعاين �لثالثُة هي �لتي ��ستمَل عليها �مل�ُ�نَزِل  ُت �خل�سَم ويو�سُح �الأ وجٍه ُيلِزُم �حلّجَة وُيبكِّ

مر  مر وما َظَهَر ببادي �لر�أي خروُجُه عنها فرَجَع �إليها يف م�س��ول �الأ من �لقر�آن مبّكة يف عاّمِة �الأ

�س وذكُر �جلنَّة و�لنار وو�سُف يوم �لقيامة و�أ�سباه  مثال و�لَق�سَ ويتبع ذلك �لرتغيب و�لرتهيب و�الأ
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.
)40(

ذلك

 عند �جلابرّي لي�س��ت ُمتاأثِّرًة 
ّ
ول للعهد �ملّكِي وغالُب �لظنِّ �أنَّ تق�س��يم �ملر�حل �لثالثة �الأ

 
ّ
، فمرِجُعها – كما �أ�رشنا قبل قليل – نولدكه، و�ل�س��اطبي

ّ
ب�س��كٍل ُمبا�رش بتق�س��يم �ل�س��اطبي

ا �جلابرّي  فقد َعَمَد �إل �لرتتيب  مَّ
لًيّا بال�رشورة، �أ ُث عن مو�سوعاٍت لي�ست ُمرّتبة ت�سل�سُ يتحدَّ

 يرى �أنَّ تلك �ملو�س��وعات 
ّ
باال�س��تناد �إل ما ير�ُه مو�ِكًبا مل�س��رية �لدعوة، كما �أنَّ �ل�س��اطبي

نٌة جميَعه��ا يف كلِّ �س��ورٍة مّكّية، ولي���س بال�رشورة ُمنت���رشة يف عموم �ُس��َوِر �لقر�آن  ُمت�س��مَّ

، يف حني �أنَّ �جلابري ير�ها يف �خلطاب ككّل على نحٍو عاّم، و�أّن كلَّ ِمَوٍر كان 
)��(

وح�سب

جدر باجلابرّي �أن  ي�سمُل �سوًر� بعيِنها ومُيِثُّل �ملو�سوَع �لرئي�َس فيها، ومع هذ� فقد كان من �الأ

 وهو �لذي �أر�َد ��ستخد�َمُه عندما كان يبحث عن م�رشوعيَِّة »فهم �لقر�آن« 
ّ
ُي�سرَي �إل �ل�ساطبي

ل �لنزول.  وفق ت�سل�سُ

ا: المنهج والتطبيق ثانياً
َر به يف �لبد�ية �أنَّ �ملنهَج �ل��ذي �ّتبَعُه �جلابرّي منهج معروف يف  �ل�س��يء �ل��ذي يجب �أن ُنذكِّ

ة، وقد �أ�سار هو بنف�سه �إل �أنَّ فكرة تف�سري �لقر�آن وفًقا لرتتيب �لنزول تعود �إل  خطوطه �لعامَّ

 ريج�س بال�سري �لذي قاَم برتجمة »معاين �لقر�آن« �إل �لفرن�سيَّة )1947-
ّ
�مل�ست�رشق �لفرن�سي

1950( على �أ�س��ا�س ترتيب �لنزول �لذي و�سَعُه تيودور نولدكه، و�إل مّمد عّزة دروزة يف 

ةمل ياأِت  »�لتف�س��ري �حلديث« )1961-1964(، �أي �إنَّ��ه من حيُث خطوُط �ملنهجيَّ��ة �لعامَّ

ا جديُده يكمن يف تفا�س��يِل �ملنهج وطريقة تطبيِقِه �لتي جعلتُه ُي�س��ّميه »�لتف�سري  بجديد، و�إنَّ

 .
)��(

�لو��سح«

1. إشكالّية الترتيب

��َل �لق��وَل فيها كثرٌي من  بالرغ��م من �أنَّ �جلاب��رّي يعرتُف باأنَّ م�س��األَة �لرتتيب �لتي »ف�سَّ

 )�لوثائق �لتاريخيَّة( �ل�سحيح؛ ذلك 
ّ
 ال يح�س��ُمها �لن�سُّ �لتاريخي

)��(
لِّفني قدميًا وحديًثا« �ملوؤ

�ل�ساطبي، املوافقات، م�سدٌر �سابق، �جلزء �، �ل�سفحة ���.  )40(

منني كمثال، ثّم قال، »فهذ� �لنظر �إذ� �عُترِبَ كّليًّا يف �ل�س��ورة ُوِجَد على �أمّت من هذ�   بتطبيق ذلك على �س��ورة �ملوؤ
ّ
قام �ل�س��اطبي  )��(

�لو�سف، لكن على منهاِجِه وطريِقه، ومن �أر�َد �الختباَر يف �سائر �سور �لقر�آن فالباُب مفتوح و�لتوفيق بيد �هلل«. �نظر، �مل�سدر 

نف�سه.

�جلابرّي، فهُم القراآن، م�سدٌر �سابق، �لق�سم �، �ل�سفحتان ��و ��.  )��(

�جلابرّي، مدخٌل اإىل القراآن، م�سدٌر �سابق، �ل�سفحة ���.  )��(
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 للقر�آن ُم�س��طربة ولي�ست على درجٍة 
ّ
�أنَّ �لوثائق )�لن�س��و�س( �لتي تتعلَُّق بالرتتيب �لتاريخي

من �لتوثيق مُيكن �الطمئناُن �إليها ب�سكٍل تاّم، ف�ساًل عن �أنَّ »كثرًي� منها َيطرُح ُم�سكلَة �لتو�ُفِق 

 )�س��ياق �ل�س��رية �لنبوّية �ل�رشيف��ة(، �إاّل �أنَّ �جلابرّي يعوُد لي�س��تنَد �إليها على 
)��(

يف �ل�س��ياق«

�أ�س��ا�س �أنَّ �ال�س��تناَد �إليها ملعرفِة ترتيب �لقر�آن �أمٌر ال مفرَّ من��ه، �إنَّه »ترتيب �رشورّي، ولكنَّه 

؛ ف� »لو�ئح �لرتتي��ب« �لتي يذُكُرها علماء �لق��ر�آن و�ملاأخوذة من تلك �لوثائق 
)��(

ال يكف��ي«

مر« �أنَّ  �لتاريخيَّة ال تختلف كثرًي� عن بع�س��ها، �إل �حل��دِّ �لذي مُيكُن �لقوُل فيه باأنَّ »و�قع �الأ

�سل »�مل�ُ�تطاِبق«،  ، لكن يف �إطار هذ� �الأ
ٌّ

، و�الختالَف جزئي
)��(

»�لرتتيَب و�حٌد يف �أ�سله«

َل  وبالتايل، فاإنَّ �العتماد عليها �أمٌر مُمكن، ففي �لنتيجة لي�س لدينا م�س��دٌر �آخر ميكن �أن ُي�سكِّ

عادِة ترتيب �لقر�آن  ، �إاّل �أنَّ �جلابريَّ يرى ���رشورًة الإ ّ
نقط��َة �رتكاٍز ملعرفة �لرتتي��ب �لتاريخي

باال�س��تناد �إل »لو�ئح �لرتتيب �مل�ُ�ت�س��ابهة« معياًر� »جديًد�« مللئ �لفر�ِغ �ملنهجيِّ يف �س��بِط 

	
)��(

 و�ملديّن«
ّ
نزوِل �ل�سور و�إز�لة �ال�سطر�ب يف لو�ئح �لرتتيب، هو خ�سائ�س »�لتمييز بني �ملكي

.!
)48(

و�الت�ساق »وقائع �ل�سرية �لنبويَّة«

 للن�ّس 
ّ
 عن �مل�ساِر �لتكويني

ّ
ٍر منطقٍي ��ُهما �لَغَر�س، وهو »بناُء ت�س��ُوّ هذ�ن �ملعيار�ن يفر�سُ

، حيث ال بدَّ من �للج��وء �إل »�لت�رشُّف« حللِّ �مل�س��كلة، �أي البدَّ من »�جتهاٍد 
)49(

�لق��ر�آيّن«

��ها منه«.  ُرُه �لنتائج �لتي ميكن ��ستخال�سُ ، فهو ت�رشٌُّف »تربِّ
)50(

مبنيٍّ على �لظ��نِّ و�لرتجيح«

��ُه �حل��ّق �أن ينتقَد  « للجابرّي، فلَم َمَنَح نف�سَ
ّ
ح�س��ًنا �إًذ�، �إذ� كان ه��ذ� ه��و �ملوقف »�لعلم��ي

 فقد ��ستنَد 
)��(

مر نف�سه »متاًما«؟! بق�س��وٍة ُماولَة بال�س��ري )وِمن ور�ئه نولدكه( �لذي قام باالأ

�س��ار�ت �لتي حتيُل يف �لقر�آن �إل وقائَع  ب، ي�س��تنُد من جهٍة على »�الإ نولدكه �إل ِمعياٍر مركَّ

 تتعلَُّق بال�س��رية �لنبويَّة، ومن جهٍة �أخرى ي�ستنُد على »خ�سائ�س �لن�ّس �لقر�آيّن، 
)��(

تاريخيَّة«

وباخل�س��و�س منها �لفرق �لو��س��ح بني �ل�س��ور �ملّكيَّة و�ل�سور �ملدنيَّة، �س��و�ًء� على م�ستوى 

�مل�سدر نف�سه، �ل�سفحة ���؛ و�جلابرّي، فهُم القراآن، م�سدٌر �سابق، �لق�سم �، �ل�سفحة ��.  )��(

�جلابرّي، مدخٌل اإىل القراآن، م�سدٌر �سابق، �ل�سفحة ���.  )��(

�سكاُل  �مل�س��در نف�س��ه، �ل�س��فحة 240. قارن مع نولدكه، تاريخ القراآن، م�سدٌر �سابق، �ل�س��فحة �� حيث يقول، »هذه �الأ  )��(

 و�حد«.
ّ
�ملختلفُة تعوُد �إل �سكٍل �أ�سلي

�مل�سدر نف�سه، �ل�سفحة ���.  )��(

�مل�سدر نف�سه، �ل�سفحة ���.  )48(

�مل�سدر نف�سه، �ل�سفحة ���.  )49(

�مل�سدر نف�سه، �ل�سفحة ���.  )50(

�مل�سدر نف�سه، �ل�سفحة ���.  )��(

�مل�سدر نف�سه. وقارن مع، نولدكه، تاريخ القراآن، م�سدٌر �سابق، �جلزء �، ، �ل�سفحتان �� و ��.  )��(
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َب بالقول، »�إنَّه  . غري �أنَّ �جلابرّي مع ذلك عقَّ
)��(

�س��لوب، �أو على م�ستوى �ملو�سوعات« �الأ

 على 
ٌّ

ال جدي��د« يف حتقيِب بال�س��ري لرتتيب �لقر�آن! »فالتحقيُب �ل��ذي �عتمَدُه نولدكه مبني

��َل  �لتمييِز بني خ�س��ائ�س �لقر�آن �ملّكيِّ ومُميِّز�ِت �لقر�آن �مل�َ�َديّن، وهي �أموٌر معروفة، وقد ف�سَّ

ُم من  لِّفني �مل�س��لمني قدميًا وحديًثا، كما �أنَّ ُكُتَب �ل�س��رية �لنبويَّة ُتقدِّ �لق��وَل فيها كثرٌي من �ملوؤ

ا ترتيُب  مَّ
ح��د�ِث و�الجتهاد�ت ما يتطاَبُق بهذه �لدرجة �أو تلك م��ع مر�حِل �لتحقيب. �أ �الأ

�ل�سوِر د�خل هذ� �لتحقيب، �سو�ًء� كمجموعات، �أو د�خَل كلِّ جمموعٍة على ِحدة، فال �سيَء 

.
)��(

ُه«! ُيف�رشِّ

ية مدى �لتطاُبِق بني  و�أخت��ُم هنا بنقِل كامِل ن�سِّ تيودور نولدكه لت�س��هيِل �مل�ُ�قارن��ة وروؤ

�جلابرّي ونولدكه، 

ّوَل �لذي �سنعتِمُد عليه هو �لنقُل �لتاريخيُّ و�لتف�سري. وهو يحوُز �أكرَب َقَدٍر من �لثقة  �إنَّ �مل�س��دَر �الأ

�س��الم )...( لكنَّ ع��دَد �ملعلومات �ملوثوِق بها  ح��ني يتعّل��ُق بحو�دَث ذ�ت �أهّميٍَّة بالغٍة لتاريخ �الإ

ٌد يف مّكة، حيث مل ت�س��ُدر  لي�س كبرًي�، وهي تقت�رُش عادًة على �ل�س��وِر �ملدنيَّة فقط. فحني كان ممَّ

��ا يف مثل هذه. قدٌر �أكرُب من �ل�س��كِّ يطاُل �لكثرَي من  عنه �أحد�ٌث تاريخيَّة كربى، مل ي�س��ارك �أي�سً

ون حول متلِف �لوقائع �ل�سغرية، من �أجل تف�سرِي �آياٍت  خون و�ملف�رشِّ رِّ �ملرويَّات �لتي ي�س��وُقها �ملوؤ

ُث عن ن�ساأة هذه �لرو�يات �لتف�سرييَّة يف �لعْر�ِس �مل�سدرّي �لذي �سنقوم  ُمفردة. طاملا �أنَّنا �س��نتحدَّ

��ها غرُي موثوٍق به،)...( رغم ذل��ك توَجُد بني �ملعلومات �لكثريِة  ، �إ�س��ارًة مّنا �إل �أنَّ بع�سَ به، نَودُّ

ِك فيها معلوماٌت وثيقٌة تعتمُد على �أحد�ٍث تاريخّيٍة نفُعها عميٌم ملن ي�س��تخِدُمها  �خلاطئة و�مل�س��كَّ

نَّ �لنزعَة �لتي تكُمُن ور�َء �أّيِة رو�يٍة تقليديٍّة ال مُيكُن �لك�سُف عنها،  بَحَذر. هذ� �لنقُد لي�س �سهاًل؛ الأ

ه. وطاملا ال توَجد در��سٌة منتظمٌة  كرُب من �لرو�يات �ل�سادرِة عن �مل�سدِر نف�سِ �إاّل �إذ� ُجِمَع �لعدُد �الأ

َد من م�سد�قيَِّتها.  للرو�يات �لتف�سرييَّة، فلي�س لنا �إاّل �أن نفح�َس هذه �لرو�يات و�حدًة و�حدًة لنتاأكَّ

حيان، فال  ُمها �مل�س��لمون، و�لتي تت�س��ارُب يف �أكث �الأ ي�س��احات �لكثريُة �خلاطئُة �لتي ُيقدِّ �أّما �الإ

كث �لرو�يات �مل�ُ�تعلِّقَة مبكاِن  ميكن بالطبع �إاّل �العتماد على جمموعٍة ُمتارٍة منها. و�سرن�عي على �الأ

ثاِر �لتاريخيَّة و�لتف�سرييَّة،  نزول �ُس��َوٍر باأ�رِشها �أو �آياٍت ُمفَردة، وذلك كما جِنُدها، لي�س فقط يف �الآ

ا يف ُمعظِم مطوطات �لقر�آن ويف �أعماٍل حوله، ن�ساأت منذ زمن طويل.  بل �أي�سً

يات �لتي �أ�سيفت   لل�سور، مل ُتر�َع فيه �إاّل بد�ياُتها فقط، من دون �الآ
ٌّ

لقد ُنِقَل �إلينا ترتيٌب زمني

خر  ��ها عن �لبع�س �الآ قَة لهذ� �لفهر�س يختلُف بع�سُ �إليه��ا الحًق��ا. ونظًر� �إل �أّن �لن�س��و�س �مل�ُ�تفرِّ

.
)��(

�ختالًفا �سديًد�، ال ي�سُعنا �لتخّلي عن ت�سجيِل �أ�سكال �لرو�ية �مل�ُ�ختلفة بدقَّة

�جلاب��رّي، مدخٌل اإىل القراآن، م�س��دٌر �س��ابق، �ل�س��فحة ���، وق��ارن مع، نولدكه، تاريخ �لقر�آن، م�س��دٌر �س��ابق، �جلزء �،   )��(

�ل�سفحات �� �إل �� و ��.

�جلابرّي، مدخٌل اإىل القراآن، م�سدٌر �سابق، �ل�سفحة ���.  )��(

نولدكه، تاريُخ القراآن، م�سدٌر �سابق، �جلزء �، �ل�سفحتان �� و ��.  )��(
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��َنها، و�الختالُف بيَنها كما نرى كبري، من  حّتى �إذ� �خرتنا من بني �أ�س��كاِل �لرو�ية هذه �أح�سَ

يَّة نتيجة 
َل �إل �أ  و�حٍد لن نتو�سَّ

ّ
�س��كال �ملختلفة تعوُد �إل �س��كٍل �أ�سلي دون �أن نر�عي كوَن هذه �الأ

 ،� ��ُع �ُسَور، يبدو من خالل عالماٍت ُمتلفٍة �أكيدٍة �أنَّها �ُسَوٌر قدميٌة جدًّ ة. ففي كلِّ �للو�ئح تو�سَ مهمَّ

رة، وجُتَعُل �ُس��َوٌر، ال �س��كَّ يف �أنَّها مّكيٌَّة، مدنيًَّة. علينا �أن نرى يف هذ� �لرت�ث،  خلَف �س��وٍر متاأخِّ

 
ّ
ٍل زمني �، �أو يعود �إل �بن عبا�س، فقط ماولًة غري نا�س��جة، لو�س��ع ت�سل�سُ حتَّى ولو كان قدميًا جدًّ

 � ل�س��وِر �لقر�آن بو��سطِة ��ستخد�ِم بع�س �لرو�يات �جليِّدة، وذلك بح�سِب مبادئ نقديَّة �سعيفة جدًّ

.
)��(

وم�س �خليال

و� �مل�سحف وفَق ترتيب �لنزول، وهذ� �لنمُط �لتف�سرييُّ  من حقِّ �جلابرّي وغرِيِه �أن ُيف�رشِّ

�س��الُم يف �لبيئة �لعربيَّة يف �لقرن �ل�س��ابع  د �الإ مُيثِّ��ُل بطبيع��ة �حلاِل ���رشورًة لفهم كي��ف توطَّ

�مليالدّي، ولك�سِف �لعالقة �حلميمة بني �خلطاب �لقر�آيّن وظروِف تنزيله، غرَي �أنَّ هذ� �لنمَط 

�لتف�س��رييَّ تعرتي��ه �حتماليٌَّة م�س��اعفٌة ُتقلُِّل من قيمِت��ه. فمن جهٍة، ترتيُب �لن��زوِل غرُي قابٍل 

اه �جلابرّي  ُ يحتاج ملا �سمَّ للح�س��م بعد، ب�س��بِب �إ�س��كاالٍت ذَكَرها �جلابرّي نف�ُس��ه، و�ملف�رشِّ

��ة به )قابلة   ليطمِئنَّ �إل ترتيٍب ُمعنّي، عرَب »خلق« معايرَي خا�سَّ
ّ
»�لت�رشُّف« �الجتهادّي �لظّني

ل  وَّ
يات �عتماًد� على �لتاأويل �الأ لل��ردِّ و�لطعن(، ومن جهٍة ثانية، فاإنَّ �ملف�رشِّ يق��وم بتاأويِل �الآ

)ترتيب �لنزول(، �أي �إنَّ �لتف�س��ري هاهنا ه��و يف و�قع �حلال »تاأويُل �لتاأويل«!! فهل هذ�  هو 

»�لتف�سري �لو��سح«؟! �أين يكُمُن �لو�سوح يف تالفيِف �لتاأويل �مل�ُ��ساَعِف هذ�؟!.

2. عالمات »الوضوح«!

لنفرت�س �أنَّ �جلابرّي مل يكن يق�س��د بالو�س��وح و�س��وَح »�لتف�س��ري«، �إاّل �أنَّ هذ� �الفرت��َس 

د، فهو �أ�سا�ًس��ا مل ي�رشح ُم�سطلح �لتف�سري ال يف »�ملدخل«، وال يف �أجز�ء »فهم  �رشعان ما يتبدَّ

�لقر�آن« �لثالثة من جهة �أول، ومن جهة �أخرى هو �رشح �لو�س��وح يف »تف�سريه« مبا ال ميتُّ 

�إل معنى من »تف�سري« ب�سيء.

فهام« �مل�ُ��س��تحَدثة �لتي »ُتعنُي  ر�ت �لكتابة �لعربيَّة و�أدو�ت »�الإ ي��رى �جلابرّي �أنَّ تط��وُّ

�ملتكلِِّم 
،
ا مقاَم  �إ�سار�ت  يف �مل�سحف، و�أي�سً

،
على �لفهم، وتقوُم �لكتابُة مقاَم  عالماُت �لتالوة

ل �ل�سطر عند �كتماِل �لتعبري عن �لفكرِة و�النتقال �إل فكرٍة  وَّ
، كالرجوع �إل �أ

)��(
و�خلطيب«

 وما هو ف�سلة، وما هو ُمتَّ�سل، 
ٌّ

جديدة، وو�س��ِع عالمات �لرتقيِم للتمييِز بني ما هو �أ�سا�س��ي

ب، وما هو ��س��تفهاٌم �أو ��س��تنكار، و��ستعماِل �ملزدوَجتني عند  ما هو ُمنف�س��ل، وما هو َتَعجُّ

تاريخ القراآن، م�سدر �سابق، �ل�سفحة ��. 	)��(

�جلابرّي، فهم القراآن، م�سدٌر �سابق، �لق�سم �، �ل�سفحة ��.  )��(

،،
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�القتبا�س، و�لهالَلني للتف�سري و�لعزل، �إل غري ذلك من تقنيَّاِت �لكتابة �لعربيَّة �لتي ُتعنُي على 

�لفهم، حيث يتمُّ �لتغلُُّب بها »على كمٍّ هائٍل من �ل�س��عوبات �لتي كانت تعرت�ُس �لقارئ يف 

بانة �ملعنى، �أو يف �للغات   الإ
،
�ملا�س��ي، �س��و�ًء� يف �للغات �لتي حتتاُج �لكتابة فيها �إل  �ل�سكل

�لت��ي ُتكَتُب فيها عالماُت �ل�س��كِل مع حروف �لكلمات؛ فبتلك �لعالم��ات يُتمُّ �لتمييُز يف 

. مُيثُِّل ��س��تخد�ُم هذه 
)58(

�لن���سِّ بني �أجز�ِء �ل��كالم �ملكتوب، م�س��كواًل �أو غري م�س��كول«

فهام« –  ما قال  �لعالمات يف �لن�ّس �لقر�آيّن – �لتي �أطلَق عليها �جلابرّي ُم�سّمى »عالماِت �الإ

د يف  عيِه من �لو�سوح لهذه �ملحاولة يف �لتف�سري، �لتي مل نرتدَّ ُل جزًء� �أ�سا�س��يًّا مّما َندَّ �إنَّه »ي�س��كِّ

.
)59(

ت�سمَيِتها »�لتف�سري �لو��سح«

رنا  ُع للتاأويل، و�إذ� تذكَّ فهاميَّة« �أمٌر �جتهادّي يخ�سَ  و�لو�قُع �أنَّ و�سَع هذه �لعالمات »�الإ

فهاميَّة« يت�ساءُل  ي�س��اِح يف �لعالمات »�الإ ما ُقلناه �آنًفا عن �لتاأويِل �مل�ُ��س��اَعف، فاإنَّ ن�سبَة �الإ

 ما، وهذ� ُيقلِّل من �ُأُفِق �لن�سِّ 
ّ
خرى، فهو �سيحُكُم �لقارئ بوجٍه تاأويلي قيا�ًس��ا بالن�سو�س �الأ

جدِر �أن تكون هذه »عالماُت �لتاأويل« ال  ويحجب قارئُه عن ف�س��اِء معناه �لو��س��ع. من �الأ

قلِّ �أن ال تو�سف باأنَّها جزٌء من »�لو�سوح«. فهام، �أو على �الأ عالمات �الإ

ُدُه  �إذ� كان ذلك هو جزٌء من »�لو�سوح« يف تف�سري �جلابرّي، فاأيُّ معنى »للتف�سري« يق�سُ

لِّفه؟ �جلابرّي؟ وما معنى م�ساو�ُة »�لفهم« ب�»�لتف�سري« يف عنو�ِن موؤ

ى �لكتاُب ب�»التف�س��ر الوا�سِح ح�س��َب ترتيِب النزول« وال  ه�س��ة �أن ُي�س��مَّ مٌر ُمثرٌي للدَّ �إنَّه الأ

ن �أيٌّ من �أجز�ئ��ه �لثالثة تعريًفا ولو �إجر�ئيًّا ملفهوم »�لتف�س��ري«! وال حّتى يف �لكتاب  يت�س��مَّ

ة �أيُّ نوٍع من �ل�س��بط و�لتعريف ملفهوِم �لتف�سري كما  ���س »مدخل اإىل القراآن«!، فلي�س ثمَّ �سِّ �ملوؤ

�أ�رشنا من قبل، فهل يعني ذلك �أنَّ �جلابرّي ي�س��تخِدُم م�سطلَح �لتف�سري وفًقا ال�سطالح علماء 

ب�ستمولوجيَّة  �لقر�آن؟ �أم �أنَّه ي�س��تقي مفهوَم »�لتف�س��ري«، وكذلك »�لفهم«، من �لنظريَّات �الإ

�حلديثة؟

 بالقر�آن »مدخل اإىل الق��راآن«، لي�س هو 
ّ
»فه��ُم �لق��ر�آن« – كما يطرُحُه يف كتاِب��ِه �لتعريفي

 َفُهم،  يف  عموِم 
)60(

نف�سهم حوَل �لقر�آن« من »�أنو�ع �لفهم �لتي �س��يَّدها علماُء �مل�س��لمني الأ

حو�ل، يدر�س��ونه يف مقاماٍت ُمتلفٍة عن �ملقاِم �ل��ذي يدُر�ُس فيه �جلابرّي للقر�آن، »فمقاُم  �الأ

فهم القراآن، م�سدٌر �سابق، �لق�سم �، �ل�سفحة ��. 	)58(

�مل�سدر نف�سه.  )59(

�جلابرّي، مدخٌل اإىل القراآن، م�سدٌر �سابق، �ل�سفحة ��.  )60(

،

،
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، يختلُف عن مقاِم 
ّ
خالق��ي  و�لفكر �الأ

ّ
�س��ول �أو �لفكِر �ل�سيا�س��ي عل��م �لكالم �أو �لِفقه و�الأ

ًة  مو�س��وعنا هنا – ]و�لكالم للجابرّي[ – يجب �أن ال نن�سى �أنَّ مو�سوَع بحِثنا هنا لي�س مادَّ

د م�س��اجالٍت كالميَّة �أو نظريَّات  دبيَّة، وال جُمرَّ
جامدة، وال كائناٍت ريا�س��يَّة، وال �إبد�عاٍت �أ

. هذ� �لفهُم للظاهرة 
)��(

»
،
�لظاهرة �لدينيَّة

	
ُ عنه ب� عقليَّ��ة. بل هو نوٌع خا�سٌّ ينتمي �إل ما ُيعربَّ

؛ فهذه �لظاهرُة، و�إن 
)��(

ِه وُمعا�رًش� لنا« ً� لنف�سِ نيَّة غاَيُتُه �لنظُر �إل »�لقر�آن بو�سِفه ُمعا�رشِ
�لقر�آ

 و�لثقايّف ظاهرٌة 
ّ
كانت جتربًة روحيَّة، »نبّوٌة ور�س��الة، فهي يف �نتمائها �للغوّي و�الجتماعي

عربيَّة، وبالتايل يجب �أن ال ننتظَر منها �أن تخُرَج متاًما عن ف�ساء �للغة �لعربيَّة، ال على م�ستوى 

. وبهذ� فاإنَّ »�عتباَر معهوِد �لعرِب بكلِّ جو�نبه �أمًر� 
)��(

ر�ساِل وال على م�س��توى �لتلّقي« �الإ

 لنف�س��ه، متاًما مثلم��ا �أنَّ تعاُمَلنا مع ه��ذ� �ملعهود بكلِّ ما 
،
�رشوريً��ا لن��ا جلعِل �لقر�آن  معا�رًش�

ن�س��تطيُع من �حلياد و�ملو�سوعيَّة، هو �لطريُق �ل�س��ليم – يف نظرنا – جلعِل �لقر�آن ُمعا�رًش� لنا 

.
)��(

)...( على �سعيِد �لفهم و�ملعقوليَّة«

م��اذ� بعد �حلياد؟ مباذ� نفهُم �لقر�آن؟ يجيب �جلاب��رّي باأنَّ �لطريَق �إل ذلك يجب �أن يبد�أ 

 .
)��(

��ا« �س��الم، وهي �أنَّ »�لقر�آن يف�رشِّ بع�س��ه بع�سً بالقاعدة �لتي نادى بها كثرٌي من علماء �الإ

ومن �أجل تطبيق هذ� �ملبد�إ، يرى �جلابرّي �رشورَة �لتمييِز بني »�لن�سِّ �لقر�آيّن كما هو جمموٌع 

. �لغايُة من 
)��(

ًقا، �أي ح�س��ب ترتيب �لن��زول« يف �مل�ُ��س��حف، وبني و�لقر�آن كما َنَزَل ُمفرَّ

 
ّ
ذلك هي »�لتعاُمل مع كلِّ مو�س��وٍع قر�آيّن بح�س��ب طبيعِته، فاإن كان مّما ينتمي �إل �لنِّ�س��بي

 طرحناُه 
ّ
 َرَجعنا ب��ه �إل ترتيِب �لنزول، و�إن كان مّما ينتم��ي �إل �ملطلق و�لالزمني

ّ
و�لتاريخ��ي

ا )...( وهذ� ال مينُع من �عتماِد �مل�ستوَيني  ُه بع�سً على م�ستوى �لقر�آن كُكلٍّ بو�سِفِه ي�رَشُح بع�سُ

. �إذ� كان هذ� معنى �لفهم، فهو �أقَرُب �إل �أن يكون 
)��(

مًعا حينما يقت�س��ي �ملو�س��وُع ذلك«

مفهوًما �إب�س��تمولوجيًّا من �أن يكون مفهوًما لغويًّا، فهو من جهٍة يتعامُل مع �لقر�آن كظاهرٍة 

�جتماعيَّة، وهو ثانًيا ي�س��تِنُد �إل منظوٍر منهجيٍّ يفَهُم ب��ه هذه �لظاهرة. هذ� �أقَرُب ما يكون 

ا �إل مفهوِم  ، وليم دلتاي Wilhelm Dilthey، »الفهم«، ورمبَّ ملاينِّ �إل ُم�س��طلِح �لفيل�سوِف �الأ

��ا   و�أي�سً
ّ
��ني ل�سُ دبيِّ �مل�ُ�عا�رِش و�لدر��س��ات �مل�ُ�عتِمدِة على �لتحليِل �الأ »الق��راءة« يف �لنقِد �الأ

مدخٌل اإىل القراآن، م�سدٌر �سابق، �ل�سفحة ��. 	)��(

�مل�سدر نف�سه، �ل�سفحة ��؛ و�نظر، �جلابرّي، فهُم القراآن، م�سدٌر �سابق، �لق�سم �، �ل�سفحة ��.  )��(

�جلابرّي، املدخٌل اإىل القراآن، م�سدٌر �سابق، ، �ل�سفحة ��.  )��(

�مل�سدر نف�سه.  )��(

�مل�سدر نف�سه.  )��(

�مل�سدر نف�سه، �ل�سفحة 28.  )��(

�مل�سدر نف�سه، �ل�سفحة 29؛ و�نظر، �جلابرّي، فهُم القراآن، م�سدٌر �سابق، �لق�سم �، �ل�سفحة ��.  )��(

،

،
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َة م�س��افٌة بني هذ� �لفهِم وم�سطلح �لتف�سري �لذي ��ستخَدَمُه   وغريها. وبالتاأكيد، ثمَّ
ّ
�لظاهر�تي

. بل �إنَّ �جلابرّي �أ�ساَر 
)68(

لفاظ وما ُي�ستفاُد منه« �لعلماء و�لذي ُي�ساُر �إليه مبعنى »بيان معاين �الأ

.
)69(

بنف�سه �إل �مل�سافة �لفا�سلِة بني »�لفهم« و»�لتف�سري«

م��ة قد تقوُد �لق��ارئ لاللتبا�س، فيظنُّ �أنَّ ما �س��يقوُم به  لقد �س��عر �جلاب��رّي �أنَّ هذه �ملقدِّ

؛ ف�س��اَرَع �جلابرّي فوًر� لردِّ هذ� �خلاطِر »�مل�ُ�ت�رشِّع« 
)70(

�جلابرّي هو »كتابُة تف�س��رٍي للقر�آن«

، فهذ� »�لفهُم 
)��(

َدِد كتابِة تف�سرٍي للقر�آن« و�أعَلَن قائاًل، »�إنَّنا ال نريُد �أن يفَهَم �لقارُئ �أنَّنا ب�سَ

د »تعريٍف بالقر�آن«، و»�لتعريُف بال�سيء قد يكون  للقر�آن«، يف �لو�قع، هو لي�س �أكَث من جُمرَّ

بو�سفه من �خلارج، وقد يكون بتبيان م�سائله ومو�سوعاته و�إبر�ِز حديِثِه عن نف�سه، �إن كان 

ث��مَّ مثل هذ� �حلدي��ث �إلخ. وهذ� كلُُّه ال ميكُن �لقياُم به بالن�س��بة �إل �لقر�آن من دون �لرجوع 

. وبالتايل، ال بدَّ من فهِم �لقر�آن من �أجِل 
)��(

�إل خطاِب��ه، وبالتايل ُماولة فهِم ه��ذ� �خلطاب«

، لكنَّ ذلك ال 
)��(

مُر �لذي �سيقت�س��ي بال�رشورة  »تف�س��رًي� لن�س��و�ٍس من �لقر�آن« تعريِفِه، �الأ

يعني �أنَّه تف�سرٌي للقر�آن؛ �إنَّه فقط يف جزٍء منه تف�سرٌي »لبع�س« �آياٍت من �لقر�آن ال �أكث.

ا �أن ُيطاِبَق بني معنى ُم�س��طلح »�لفهم«، كما �أو�س��حه  مر حقًّ و�ملثرُي لال�س��تغر�ب يف �الأ

 �لتقليدّي 
ّ
 مبدلوِله��ا �مل�ُ�عجمي

ّ
هو بنف�س��ه، وبني كلمِة »�لفهم« �لتي ي�س��تخِدُمها �ل�س��اطبي

 ،
ّ
ي يف عباَرِت��ِه �لتي يقول فيها، »�ملديّن من �ل�س��ور ينبغي �أن يكون ُمن��زاًل يف �لفهِم على �ملكِّ

 »!
)��(

��ُه مع بع�ٍس على ح�س��ب ترتيبه يف �لتنزيل، و�إاّل مل ي�س��ّح ]�لفهم[ وكذلك �ملّكيُّ بع�سُ

 و»�لفهم« 
ّ
على ما �أ�رشنا �إليه يف مطلع هذه �لدر��س��ة، فكم هي �مل�سافُة بني »�لفهم« �ل�ساطبي

�جلابرّي؟!. 

وعلى �لرغم من هذ� �جلزِم و�لتو�س��يِح �لقاطع �لذي جِنُدُه يف كتاِبِه »مدخل �إل �لقر�آن« 

حول نفِي �أنَّ ما �سيكُتُبُه هو »تف�سري«، يعود لُي�سّمَي كتاَبه »التف�سر الوا�سح« بدون �أيِّ تردد!! 

هل يكفي �أن يقوّل �جلابرّي �إنَّه م�س��موُن �جلزِء �خلا�ّس ب�»فهم �لقر�آن« �لذي كان ُمّطًطا له 

ماُت تف�س��ِر التحريِر والتنوير، توثيق وتعليق مّمد �لطاهر �ملي�س��اوّي )كو�الملبور: د�ر �لتجديد،  مّمد �لطاهر �بن عا�س��ور، ُمقدِّ  )68(

�لطبعة �، 2006(، �ل�سفحة 30.

�نظر، �جلابرّي، فهُم القراآن، م�سدٌر �سابق، �لق�سم �، �ل�سفحة ��، �حلا�سية رقم �.  )69(

�جلابرّي، مدخٌل اإىل القراآن، م�سدٌر �سابق، �س 29.  )70(

�مل�سدر نف�سه.  )��(

�مل�سدر نف�سه.  )��(

�مل�سدر نف�سه.  )��(

، املوافقات، م�سدٌر �سابق، �جلزء �، �ل�سفحة 406.
ّ
�ل�ساطبي  )��(



الفهُم والتفسيُر في مساِر التنزيِل وَمسيرِة الدعوة

المحّجـة:  العدد 20  |  شتاء - ربيع 2010 204

ِد  كماِل �لتعريف به، قد تغريَّ من جُمرَّ َم لكتاِب »مدخل اإىل القراآن« الإ �أن يك��ون �جلزء �لثاين �ملتمِّ

، و»فهُم �لقر�آِن 
)��(

»�القت�س��اِر على ُجملِة مو�س��وعاٍت يف �لقر�آن، �إل فهِم �لق��ر�آن ككّل«

ككّل« هو ما يعني بال�س��بط )ح�سب �جلابرّي( �النتقاَل من »التعريف« �إل »التف�سر«، وذلك 

ّول، ودون �أن َيجرَي  دون �أن يطر�أ �أيُّ تعديٍل على مفهوم »�لفهم« �لذي �رَشَحُه يف كتابه �الأ

ُد به  �أيُّ تو�س��يٍح �أو تعديٍل ملفهوِم �لتف�سري، حيث ُي�سرُي �ل�س��ياُق �لذي ي�ستخِدُمُه فيه �أنَّه يق�سُ

�لتف�سرَي لدى علماء �لقر�آن!

3. النظريَّة والتطبيق

، يعوُد �جلابرّي 
ّ
َم فهَمُه للقر�آن �ملّكي يف نهايِة �جلزء �لثاين من »فهم القراآن احلكيم«، وبعد �أن قدَّ

�س��ل، هذ�  ، وهو ال جديَد فيه من حيُث �الأ
)��(

لي�رَشَح لنا منهَجُه �لذي و�س��َفُه باأّنُه »جديد«

�ملنه��ُج �لذي يتمثَّل – كما يقوُل �جلابرّي – يف ثالِث خطو�ت: »)�( �عتبار �لت�س��اوِق بني 

ل، وال  وَّ
م��ة �جلزء �الأ ، على نح��ِو ما �رَشََحُه يف ُمقدِّ

)��(
َم�س��اِر �لتنزيل وبني م�س��ريِة �لدعوة«

َر ما ذكرناه �آنًفا عن ذلك، على �أنَّه �أ�س��اف هنا �أنَّه تَرَك »�لكلمة �لف�س��ل ]يف	 ن نكرِّ د�عَي الأ

ها ببع�س،   يربُط �ل�سور بع�سَ
،

ّ
، ف�»هناك  منطٌق د�خلي

)78(
يات« �لرتتيب[ لل�سياق، �س��ياق �الآ

ُه �لتي ��س��تند �إلي��ه – على ما يقوُل  ، وهو �ملوجِّ
)79(

��ُف عن��ه �إاّل يف ترتيِب �لن��زول« ال ُيك�سَ

بنف�س��ه – يف �لتعديالت �لتي �أجر�ها على لو�ئح �لتنزيل. »)�( �لقر�آن �ملّكيُّ ق�سمان«، على 

�أ�س��ا�س �أنَّ هذ� �لتق�س��يَم للمر�حل �ملّكيَّة وحَدُه �لذي »يفِر�ُس نف�ّس��ه« بعملّيِة �مل�ُ��ساوقة بني 

. »)�( �عتباُر وحدة �ل�سورة )...( بو�سِفها وحدًة خطابيًَّة 
)80(

َم�ساِر �لتنزيل وَم�ساِر �لدعوة 

 .
)81(

ُم�ستقلَّة«

ُح من خالله مكانَة  مِة كلِّ �سورة، ب�»تقدمٍي« يو�سِ يف تطبيِق �ملنهج، يقوُم �جلابرّي، يف مقدِّ

ُمها يف  �س��افة �لتي ُتقدِّ �ل�س��ورة يف ترتيب �لنزول، ومِلَ متَّ ترتيبها يف هذ� �ملكان؟ وما هي �الإ

ُمُه، �أحياًنا، تق�سيماٍت  �س��ياِق �لرتتيِب �لنزويّل؟ وي�رشُد �لن�سَّ �لقر�آينَّ )�ل�سورة( كاماًل، ويق�سِّ

ُن �لن�سَّ كلماٍت  وفًقا ملو�س��وعاِته، وبعناويَن مُتثُِّل م�سموَن �ملو�س��وعات وجوهَرها، وُي�سمِّ

�جلابرّي، فهُم القراآن، م�سدٌر �سابق، �لق�سم �، �ل�سفحة ��.  )��(

�مل�سدر نف�سه، �لق�سم �، �ل�سفحة 391.  )��(

�مل�سدر نف�سه.  )��(

�مل�سدر نف�سه، �لق�سم �، �ل�سفحة 392.  )78(

�مل�سدر نف�سه.  )79(

�مل�سدر نف�سه، �لق�سم �، �ل�سفحة 394.  )80(

�مل�سدر نف�سه.  )81(

،
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�أو عبار�ٍت تو�س��يحّية، على طريقة »تف�س��ر اجلاللَي«، كلَّم��ا ر�أى حاجًة �إل ذلك عن طريق 

فهام« �لتي  قو�َس��ني تو�س��يحَيني  د�خَل �لن�سِّ �لقر�آيّن نف�س��ه، كُجزٍء من تطبيِق »عالمات �الإ

م��ِة »فهم القراآن«، و�لت��ي ذكرناها �آنًفا، ثّم يختم �جلابرّي »تف�س��رَيه« يف  �أ�س��اَر �إليها يف ُمقدِّ

ُد فيه  �ُس به يف �لغالب، وب�س��كٍل �إجمايّل، م�س��موَن �ل�سورة ومُيهِّ كلِّ �س��ورٍة ب� »تعليٍق« ُيلخِّ

حيان يعقُد ُمقارناٍت مع �ُس��َوٍر و�ردٍة يف  لل�س��ورة �لتي تليها يف ترتيِبه للنزول. ويف بع�س �الأ

حيان ُيناق�ُس م�سائَل تتمّيُز باهتماٍم  . ويف بع�س �الأ
)82(

ها نف�س �ملجموعة و�سمَن �ملرحلة نف�سِ

. ولبياِن 
)83(

ا ُر ر�أَيُه يف �مل�س��األة �أي�سً خا�سٍّ لدى علماء �لتف�س��ري و�لكالم يف �ل�س��ورة، وُيحرِّ

ه، فاإنَّ �جلابرّي ي�ستخِدُم �إ�سارَة  �النتقال )�لف�س��ل( �أو �ال�ستمر�ر )�لو�سل( يف �ملو�سوع نف�سِ

نيَّة مع 
حيان ُيجري �جلابرّي مقارنًة للن�س��و�س �لقر�آ )/( كعالمٍة على �لف�س��ل، ويف بع�س �الأ

َحه. ، لدو�ٍع قد تتعلَُّق ب�سبب نزوٍل ما رجَّ
)84(

جنيليَّة �لن�سو�س �لتور�تيَّة �أو �الإ

 لل�سرية �لنبويَّة 
ّ
ة يحاوُل فيها بياَن �ل�س��ياق �لرئي�س��ي مٍة عامَّ ُم لكلِّ مرحلٍة مُبقدِّ  ثمَّ هو ُيقدِّ

ُل جمموعَة �ل�س��وِر �لقادمِة تنزياًل مو�ِكًبا لها. ُثمَّ يف نهايِة كلِّ مرحلٍة من مر�حل  �لتي �سُت�س��كِّ

ُم �جلابرّي ��س��تطر�ًد� ُيناق�ُس فيه ق�س��يًَّة  دة من �ل�س��ور، ُيقدِّ �ل�س��رية، �لتي ت�س��مُّ جمموعًة مدَّ

رئي�س��يَّة من �لق�سايا �لتي تناوَلتها جمموعُة �ل�سور �لتي َدَر�َس��ها، ويف �ل�سياق يناق�ُس �خلالَف 

 حوَل هذه �لق�سيَّة �أو �أحِد �أبرِز فروعها ُمنت�رًش� لر�أٍي 
ّ
�سالمي  �حلا�س��َل يف �لرت�ِث �الإ

ّ
�لكالمَي

 .
)85(

ما فيها

نيَّة، �لتي ال 
يات �لقر�آ ��َيُغ �لعموم يف �الآ �مل�س��كلُة �لرئي�س��يَّة �لتي يو�ِجُهها �جلابرّي هي �سِ

ا �أو تقييًد� حا�س��ًما ُيتيُح �مل�ُ�طابقَة بني و�قِع �ل�س��رية وَم�سار �لتنزيل. فمثاًل،  تقبُل �إ�س��قاًطا تامًّ

ية }ُكتَِب َعلَْيُكُم الِْقتَاُل َوُهوَ ُكْرٌه لَُّكْم َوَعَسى أَن تَْكَرُهوْا  ُي�س��رُي �جلابرّي �إل �أنَّ �الآ

 ،
وْا َشْيًئا َوُهوَ َش��رٌّ لَُّكْم َوالّلُه يَْعلَُم َوأَنُتْم الَ تَْعلَُموَن{)86( َش��ْيًئا َوُهوَ َخْيٌر لَُّكْم َوَعَس��ى أَن ُتِحبُّ

َى يُهَاِجُروْا  ِخُذوْا ِمْنُهْم أَْولِيَاء َحتَّ وْا لَْو تَْكُفُروَن َكَما َكفَُروْا فَتَُكونُوَن َسوَاء فاَلَ تَتَّ ية }َودُّ و�الآ

خال�ض يف تعليِقه على �ل�سورة. �مل�سدر نف�سه، �لق�سم �، �ل�سفحة 97. �نظر مثاًل،  مقارنته �سورة الرحمن مع �سورَتي العلق والإ  )82(

ية ��( ، �مل�سدر نف�سه،  هَا نَاِظَرٌة{ )�س��ورة القيامة، �الآ
ِّ
ية }إِلَى َرب ية«، يف �س��ورة القيامة، ونقا�سه لالآ �نظر مثاًل، »م�س��األة �لروؤ  )83(

�لق�سم �، �ل�سفحات 150 �إل ���.

�مل�سدر نف�سه، �لق�سم �، �ل�سفحتان 369 و370.  )84(

ول بعنو�ن »ا�س��تطراد وا�س��ت�رصاف: املعاد«، �مل�سدر نف�س��ه، �لق�سم �، �ل�سفحات 192	 �نظر، مثاًل، ��س��تطر�ُده بعد �ملرحلة �الأ  )85(

�سالل«، �مل�سدر نف�سه، �لق�سم �، �ل�سفحات  �إل 206، و��ستطر�ُده بعد �ملرحلة �خلام�سة، بعنو�ن »ا�ستطراد: م�ساألة الهداية والإ

��� �إل 180.

ية ���. �سورة البقرة، �الآ  )86(
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ِخُذوْا ِمْنُهْم َولِيًّا َوالَ نَِصرًيا{)87( َّْوْا فَُخُذوُهْم َواْقُتُلوُهْم َحْيُث َوَجدتَُّموُهْم َوالَ تَتَّ فِي َسبِيِل الّلِه فَِإن تَوَل
، وذلك على �لرغم 

)88(
 �سّلى �هلل عليه و�آله وحَدُهم دون غريهم

ّ
ان �مل�سلمني زمَن �لنبي تخ�سَّ

من �أنَّ �س��يغَة �لعموم ُيفرَت�ُس �أنَّها مق�س��ودٌة يف �خلطاِب �لقر�آيّن �مل�ُ�حَكم )�حلكيم، �لذي ال 

 وغرُي مق�س��ود، و�إاّل ملا كان حكيًما وال ُمَكًما(، وب��داًل من بياِن مَل َوَرَدت 
ٌّ

�س��يَء فيها عبثي

ُر يف �أماكن  مُر نف�ُسُه يتكرَّ ب�س��يغِة �لعموم، يكتفي �جلابرّي بالتخ�سي�س ُم�ساوقًة لل�س��رية. �الأ

ة.  عدَّ

نَّه ال بدَّ �أن يكون لل�س��ياِق  بالتاأكيد، من حقِّ �جلابرّي تاأويُل �لقر�آن يف �س��ياِق �لنزول، الأ

ِه ح�رُش �لداللِة ب�س��ياِق �ل�س��رية، و�إاّل فعليه تف�س��رُي وروِد �لقر�آن  معن��ى، لكن لي�س م��ن حقِّ

طار،  ��َيِغ خ�س��و�ٍس ال تقبُل �لتعميم؟! ويف هذ� �الإ تياِن ب�سِ ��َيِغ �لعموم مع قدرِتِه على �الإ ب�سِ

َر �جلابريُّ �أنَّ جع��َل �لقر�آن »ُمعا�رًش� لنا« يك��ون ب�»تطبيِق ذلك �لفهم«  يب��دو طريًف��ا �أن يقرِّ

)�أي »فهم �لقر�آن« بو�س��ِفِه ُمعا�رًش� لنف�س��ه( »بالتمييز فيه بني �لعاّم ‘�لع��امِّ �مل�ُ�طلق’ و‘�لعامِّ 

ل ]�لعاّم �مل�ُ�طل��ق[ كخطاٍب ُمعا�رٍش لنا  وَّ
�مل�ُ�قيَّ��د’«. كيف؟ ُيجيُب �جلابرّي ب��اأنَّ »�لتز�َم �الأ

خِذ �لِعربة  لتطبيق��ه« يف ع�رِشنا، و�أّم��ا »�لتز�ُم �لثاين ]فهو �لتز�ُمُه فقط[ كخط��اٍب �أخالقيٍّ الأ

، ملاذ�؟ »ذلك �أنَّ �لعاّم لي�َس هو ما َوَرَد لفُظُه يف �ل�سيغة �للغويَّة �لتي 
)89(

و��ستلهاِم �حللول«!!

ٌه �إل �لبع�س دون �لكّل  تفيُد �لعموَم )...(؛ �إذ كثرًي� ما َتِرُد هذه �ل�س��يغُة و�خلطاُب فيها ُموجَّ

!
)90(

يات بخ�سو�ِس زمن نزوِلها ومنا�سبته«  )...( فالعموُم يف مثل هذه �الآ

ت هذه �لفر�س��يَّة، �أعني �لتخ�س��ي�َس ب�س��ياِق �لنزوِل ف�ستق�س��ي على ُمعا�رشِة  �إذ� �س��حَّ

�لقر�آن لنا بالكامل؛ ذلك �أنَّ كلَّ �لقر�آن كان له معناُه �خلا�ّس زمَن �لنزول، فلو �أعملنا �لنظريََّة 

لنا �لقر�آَن �إل وثيقٍة تاريخيَّة ُمنتهيِة �ل�س��الحيَّة، ُمنَتجٍة ل�س��ياٍق ويف �س��ياٍق  �جلابريَّة هذه حلوَّ

ا ب�سياِق  ًما �أن نقبَل باأن يكون بع�ُس �لعموِم خا�سًّ د، �إذ ما �لذي مَيَنُع من ذلك؟ �ألي�س حتكُّ ُمدَّ

ة  خر على عمومه؟ هذ� من جهة، ومن جهٍة ثانيٍة، فاإنَّه �إذ� قِبلنا ب�سحَّ �لنزول ونرُتَك �لبع�َس �الآ

َغ �جلابرّي ذكَر �س��يغِة  ��حُّ عنَدنا( فمن �لو�جب �أن ُي�س��وِّ �لفر�س��يَّة �لتي ذَكَرها )وهي ال ت�سُ

ا َوَردت ب�سيغِة �لعموم ولي�س ب�سيغة �خل�سو�س؟ �ألي�س يف هذ� �لتبا�ًسا 
ّ
�لعموم من �أ�سلها، مل��

ا للو�سوح �لذي توّخاه »�لكتاب  ي �آياته؟ �ألي�س هذه نقي�سً يرتُكه �لقر�آن »�ل�ُمحكم« يف ُمتلقِّ

ية 89. �سورة الن�ساء، �الآ  )87(

�جلابرّي، فهُم القراآن، م�سدٌر �سابق، �لق�سم �، �ل�سفحة ��.  )88(

�مل�سدر نف�سه، �لق�سم �، �ل�سفحة ��.  )89(

�مل�سدر نف�سه، �لق�سم �، �ل�سفحة ��.  )90(
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 غرُي ذي ِعَوج، فالغايُة �لتي نزل بها �لقر�آن 
ٌّ

�مل�ُ�بني«؟ ال يكفي �أن ُيقاَل �إنَّ هذ� �أ�سلوٌب عربي

مام  �سولّيني، وعلى ر�أ�سهم �الإ كر�س��الٍة للعاملني ال تتَِّفُق مع هذه �لفر�س��يَّة؛ وال �أن ُيقاَل �إنَّ �الأ

، ذلك �أنَّ تخ�سي�َس �لعموم لديهم 
)91(

 يقولون بالعموم، �مل�ُ�ر�د به �خل�سو�س بالقر�آن
ّ
�ل�سافعي

ُمرتِبٌط بال�س��ياق �لقر�آيّن )�لقر�ئن �ل�س��ياقيَّة( �أو ب�رشيِح �ل�س��نَّة »�ل�س��حيح«، ولي�س بال�سياِق 

.
ّ
�لتاريخي

وبالرغ��م من �أنَّ �جلابرّي �أ�س��ار �إل �أنَّه �س��يْعَمُد �إل قر�ءٍة د�خليٍَّة للق��ر�آن يف �إطاِر نظريَّته 

حيان  ، �إاّل �أنَّه يقوُم يف بع�س �الأ
)92(

��ا« ه بع�سً ��ا[ ي�رشح بع�سُ يف »فهم �لقر�آن« »بو�س��ِفِه ]ن�سًّ

بقر�ءٍة تقَطُع مع هذ� �ملبد�إ حتت �س��غِط �لرغبة مِبُ�س��اوقِة �لقر�آن مع �ل�س��رية �لنبويَّة، فمثاًل يف 

، يرى 
لَْت ِمن لَُّدْن َحِكيٍم َخبرٍِي{)93(

ِّ
ية }الَر ِكتَاٌب أُْحِكَمْت آيَاتُُه ُثمَّ ُفص �سورة هود، يف �الآ

�جلاب��رّي �أنَّ مدلوَل »�آياِته« �لو�ردِة هنا حُتي��ُل �إل »�لعالمات و�ملعجز�ت و�لدالئل و�حُلجج 

�لتي يذُكُرها �هلل حلمِل �لعقِل �لب�رشّي على �لت�س��ليم باأنَّ لهذ� �لعامِل �س��انًعا هو �هلل تعال، و�أنَّه 

ين �لذين يذهبون �إل �أنَّ  مِر ُمالَفُتُه لعموِم �ملف�رشِّ ا يف �الأ . ولي�س ُمهمًّ
)94(

على كلِّ �سيٍء قدير«

نيَّة 
ية �لقر�آ ، رغم �أنَّ �س��ياَق �ل�س��ورِة �أقرب �إل معنى �الآ

)95(
»لفظ ‘�آية’ معناُه جزٌء من �لقر�آن«

ة ِمنُه �إل ما َذَكَره، لك��ن عليه �أن ُيف�رشِّ ملاذ� �لقر�آُن عموًما ي�س��تخِدُم تعبري »�مل�ُ�حكم«  �ملتُل��وَّ

ية، }ُهوَ الَِّذَي أَن��َزَل َعلَْيَك  ى ُجزِء �لقر�آن، ولي���س للمعجز�ت و�لرب�هني، كم��ا يف �الآ ل�ُم�س��مَّ

بُِعوَن مَا  ا الَِّذي��َن يف ُقُلوبِِهْم َزيٌْغ فَيَتَّ ْحَكَماٌت ُهنَّ ُأمُّ الِْكتَاِب َوُأَخُر ُمتََش��ابِهَاٌت فَأَمَّ الِْكتَ��اَب ِمْنُه آيَاٌت مُّ
ْن 

ِّ
ا بِِه ُكلٌّ م اِسُخوَن فِي الِْعْلِم يَُقولُوَن آمَنَّ تََشابََه ِمْنُه ابْتِغَاء الِْفْتنَِة َوابْتِغَاء تَْأِويلِِه َومَا يَْعلَُم تَْأِويلَُه إاِلَّ الّلُه َوالرَّ

لَْت ُسوَرٌة فَِإَذا ُأنِزلَْت 
ِّ

ية }َويَُقوُل الَِّذيَن آمَُنوا لَْوال نُز ، و�الآ
ُر إاِلَّ ُأْولُوْا األلْبَاِب{)96( كَّ نَا َومَا يَذَّ

ِّ
ِعنِد َرب

 َعلَْيِه ِمَن 
ِّ

َرٌض يَنُظُروَن إِلَْيَك نََظَر الَْمْغِش��ي ْحَكَم��ٌة َوُذِكَر فِيهَ��ا الِْقتَاُل َرأَيَْت الَِّذيَن فِي ُقُلوبِِه��م مَّ ُس��وَرٌة مُّ
.

الَْمْوِت فَأَْولَى لَُهْم{)97(

 )ت 204ه(، �لر�س��الة، حتقيق �أحمد �س��اكر )بريوت: د�ر �لكتب �لعلمّية، دون 
ّ
مام مّمد بن �إدري�س �ل�س��افعي �نظر مثاًل، �الإ  )91(

�سول، حتقيق �أبو حف�س  طبعة، دون تاريخ(، �ل�سفحة ��. ومّمد بن علي �ل�سوكايّن، ، اإر�ساُد الفحول اإىل حتقيِق احلقِّ من علم الأ

ث��ري )�لريا�س: د�ر �لف�س��يلة، �لطبعة �، 2000(، �جلزء �، �ل�س��فحات ��� �إل ���. وقد �أ�س��اَر  �س��امي ب��ن �لعربي �الأ

(، وبالتايل فهو ُمتاٌج �إل دليِل حاجِة 
ّ
�ل�س��وكايّن �إل �أنَّ �لعاّم �ملر�د به �خل�س��و�س هو »جماٌز قطًعا« )على حّد تعبرِي �لزرك�س��ي

�ملجاز �إليه.

��ا، �جلابرّي، فهُم �لقر�آن، م�س��دٌر �س��ابق، �لق�سم �،  �جلابرّي، مدخٌل اإىل القراآن، م�س��دٌر �س��ابق، �ل�س��فحة 29؛ و�نظر، �أي�سً  )92(

�ل�سفحة ��.

ية �. �سورة هود، �الآ  )93(

�جلابرّي، فهُم القراآن، م�سدٌر �سابق، �لق�سم �، �ل�سفحة ���.  )94(

�مل�سدر نف�سه.  )95(

ية �. �سورة اآل عمران، �الآ  )96(

ية 20. �سورة حمّمد، �الآ  )97(
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ة ور�س��الة،  د �أنَّ �لظاهرَة، و�إن كانت جتربًة روحيَّة، »نبوَّ ��ف �إل ذلك �أنَّ �جلابرّي �أكَّ �أ�سِ

 و�لثقايّف ظاهرٌة عربيَّة، وبالتايل يجب �أن ال ننتظَر منها 
ّ
فهي يف �نتمائها �للغوّي و�الجتماعي

 .
)98(

ر�سال وال على م�ستوى �لتلّقي« �أن تخُرَج متاًما عن ف�ساِء �للغة �لعربيَّة، ال على م�ستوى �الإ

وبهذ� فاإنَّ »�عتباَر معهوِد �لعرب بكلِّ جو�نبه �أمٌر �رشورّي لنا جلعِل �لقر�آن ‘ُمعا�رًش�’ لنف�سه، 

متاًم��ا مثلما �أنَّ تعاُمَلنا مع هذ� �ملعهود بكلِّ ما ن�س��تطيُع من �حلياد و�ملو�س��وعيَّة، هو �لطريُق 

 .
)99(

�ل�س��ليم – يف نظرنا – جلع��ِل �لقر�آن ُمعا�رًش� لنا )...( على �س��عيد �لفه��م و�ملعقوليَّة«

، ويجري 
)100(

حيان باللغة �لعربيَّة و�للغات �ل�ساميَّة ��ُه، ي�س��تعنُي يف بع�س �الأ �إاّل �أنَّه، هو نف�سُ

 لها، ونحن لن نناق�س 
ّ
�سَل �للغوّي �لعربي ُمقارنًة غرَي ُمربَّرٍة مع هذه �للغات، بحيث ُيرِجُع �الأ

ة �لرجوع �إل �للغات �ل�س��اميَّة لفهم �لقر�آن فهذ� �أمر ال ي�سّح يف علم �للغات �حلديث  �س��حَّ

منذ ما�رش�ت �سو�سري، وهو يتناق�ُس مع مبد�إ وظيفيَِّة �للغة، �لتي تفر�ُس قاعدَة �العتماِد على 

، �ألي�س 
)101(

ة«  عامَّ
ّ
دبي ا�س، و�ملوروُث �الأ »معهوِد �لعرب« �لذي مُيثُِّلُه »�ل�سعُر و�أ�ساطرُي �لُق�سَّ

هذ� �ال�س��تطر�ُد و�ال�ستعانُة بالدالالت �للغويَّة �ل�ساميَّة )و�لعربيَّة ب�سكٍل خا�ّس(، يتناَق�ُس مع 

قاع��دة �العتماد على »معهوِد �لعرب« لي���س �إاّل؟! غري �أنَّنا �إذ نلَحُظ ُن��درَة �عتماِد �جلابرّي 

على �للغات �ل�س��اميَّة لفهِم �ألفاِظ �لقر�آن، فاإنَّنا ُنقلِّل من �أهّميَّة هذ� �لتناق�س و�أثِرِه على »فهم 

�لقر�آن« عنَده.

الخاتمة
غات �جلابرّي لتاأليفه »فهم القراآن«، فاإنَّه يف �لنهاية مثََّل ُماولًة ممودًة لقر�ءِة  يًّا ما كانت ُم�سوِّ

�أ

ُد �أّن ه��ذ� ال يعني �أنَّ �جلابرّي، من  كِّ  لن�سو�س��ه، �إاّل �أنَّنا نوؤ
ّ
ٍر تاريخٍي �لق��ر�آن من منظوِر تطوُّ

�لناحية �ملنهجيَّة، قد �بتكر �س��يًئا جديًد�، فالرجُل �تَّبَع خطو�ت نولدكه )رغم نقِدِه �ل�س��ديد 

لَِّف »تاري��خ القراآن«، اإذ ُرّبا تقوُد اإىل  له��ا( مع بع�س �لتعديل، ونحن ندعو اإىل مقارنٍة وا�س��عٍة مع موؤ

رًة عن م�رصوِع نولدكه. ُمراجعِة م�رصوِع اجلابرّي بو�سِفِه نُ�سخًة ُمطوَّ

كما �أنَّ مبد�أ قر�ءِة �لقر�آن ُم�س��اِوًقا لل�سرية عرَب قر�ءته وفَق ترتيِب �لنزول فكرٌة متَّ تطبيُقها 

يف �لتف�سري �ل�سهري لدروزة، فهو يف �لنهاية ي�ستعيُد منهًجا م�سبوًقا، ومن �ل�سعب، ُوفَق هذ�، 

�جلابرّي، مدخٌل اإىل القراآن، م�سدٌر �سابق، �ل�سفحة ��.  )98(

�مل�سدر نف�سه.  )99(

)100(  �نظر، �جلابرّي، فهُم القراآن، م�سدٌر �سابق ، �لق�سم �، �ل�سفحة 379.

)101(  �مل�سدر نف�سه، �لق�سم �، �ل�سفحة 380.
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��ِه بعد �إجناِز �جلزء �لث��اين حني يقول، »ميكن �لقول، دوَن فخٍر ز�ئٍد  عجاب بنف�سِ فهُم هذ� �الإ

ة اأ�سبَح ُمكنًا عر�ُض القراآن وحُماولُة فهِمِه بكالٍم ُمتَّ�سِل م�سرت�ِسٍل ي�ُسدُّ  ِل مرَّ وَّ وال تو��سٍع ز�ئف، اإنَّه لأ

 يف 
ّ
��ٍل ُير�سي �لنزوَع �ملنطقي �ُض َم�س��اَر التنزيل وم�سرَة الدعوة يف ت�سل�سُ ا، كالٍم يُلخِّ ��ه بع�سً بع�سُ

!
)102(

�لعقِل �لب�رشّي

ومع ذلك، ورغم كلِّ �ملالحظات �لتي �أ�رشنا �إليها يف هذ� �لبحث عن »فهم �لقر�آن«، فاإنَّ 

�لكتاب يف �لنهاية مُيثُِّل �إ�سافًة لفهِم �ل�سرية �لنبويَّة قبل �أن يكون �إ�سافًة لفهم �لقر�آن، ذلك �أنَّ 

ا ميكن   لر�سالة خامتٍة ال ميكن �أن ُيح�رَشَ يف زو�يا تاريخ �لنزول، �إنَّ
ٍّ
فائدَة ُمر�جعة خطاٍب عاملي

ُمها منهجيَّة »�لتف�سري  �سافة �حلقيقيَّة �لتي ُتقدِّ �أن يكون م�س��اعًد� لفهم �لتاريخ، وهذه هي �الإ

وفق ترتيب �لنزول«، و�إذ� كان ال ُبدَّ من حتديد �إ�سافِة �جلابرّي يف حلقاِت �سل�سلِة هذ� �لنوع 

من �لتفا�س��ري  فهي �أنَّه �جتهَد يف تعديل �لرتتيب ماواًل ُجهَدُه �أن يربطُه بوقائِع �ل�س��رية على 

��ا يف تف�سري  مُر �لذي مل يكن ُمالَحًظا على هذ� �لنحو من قبل )وخ�سو�سً نحٍو ُمتو��س��ل، �الأ

عّزة دروزة(، بحيث �س��ار »فهم �لقر�آن« لدى �جلابرّي �أقرب �إل »فهم �ل�س��رية« من خالل 

�لقر�آن ولي�س �لعك�س.

)102(			فهُم القراآن، م�سدٌر �سابق، �لق�سم �، �ل�سفحة 391.




