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 دور السمطة يف تشكين الهص القرآني 

 )قراءة نقدية يف املوقف احلداثي مو مجع القرآى الكريم(
 

 بقلم
 

 العمري مرزوق     /د       لشخب زين الدين   
 1باتهة  - جامعة احلاج خلضر 

                      merlamri@yahoo.fr                      zinolach1mj@gmail.com 

 
 املقدمة

إن مرـزيي افؼرآن افؽريؿ ذم تشؽقؾ حضورة اإلشالم ودوره افٌوفغ ذم احلرـي 

افعؾؿقي افشومؾي افتل متقزت هبو حضورة اإلشالم جعال مـف مفقى فؾدارشغ بغقي 

آشتػودة مـ هدايوتف وتدبر آيوتف، وذم كػس افقؿً كؾحظ أنف أيضو ـون هدؾو أشوشقو 

مـ ؿقؿي ادـجز احلضوري اإلشالمل ادـٌثؼ مـ افؼرآن  فؽؾ خموفػ يًعك فؾحطّ 

وإػ وؿً فقس بوفٌعقد؛ وبوفضٌط ؿٌؾ افـصػ افثوين مـ  واخلودم فف ذم آن واحد.

ع ؿصد افـقؾ مـ ؿداشي  ق جٌفي مفؿي مـ جٌفوت افكا افؼرن افعؼيـ ـون آشتؼا

تعسي تـوؿؾف  افؼرآن مـ خالل حمووفي بقون بؼيتف واإلصؽوٓت ادزظقمي افتل

وـتوبتف. وهذا مو كجده ذم أظامل افعديد مـ ادًتؼؿغ مـ أمثول تققدور كقفدـف 

ورجيقس بالصر وإيؿقؾ درمـجفؿ وجقفد تًقفر وؽرهؿ، وفؽـ بعد افـصػ افثوين 

ق ـام ـون فؼرون خؾً وتراجع آشتؼاق ا مـ افؼرن افعؼيـ مل يعد آشتؼ

حؾ حمؾف آشتؼاق افًقود افذي مل يعد هيتؿ بدراشي افٌحثل ظـ افًوحي افػؽريي فق

 .1افؼرآن بؼدر مو هيؿف أن يصـع ؾفام جديدا فإلشالم خيدم شقوشتف ذم ادـطؼي

                                                 
مصطػك احلًـ، افديـ وافـص واحلؼقؼي )ؿراءة حتؾقؾقي ذم ؾؽر حمؿد أرـقن، افشٌؽي افعربقي فألبحوث،  - 1

 .81، 79م، ص2112، بروت، فٌـون، 1ط
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ق يشفد حتقٓ ـٌرا طفر ذم افعومل افعريب ادموه  وذم افقؿً افذي ـون ؾقف اإلشتؼا

حثغ ـوكقا كؿقذجو جديد مـ افٌوحثغ افذيـ درشقا وتتؾؿذوا ظذ يد مجؾي مـ افٌو

ثف بؿـوهٍ افغرب وآلقوتف، واختذوا واؿع احلداثي  فؾؿػؽر افؼؿل افذي يرى ديـف وترا

افغريب كؿقذجو يـٌغل أن يطٌؼ ـام هق مـف ذم شٌقؾ حتؼقؼ افـفضي افعربقي ادعوسة 

ق ؿد كشل وتطقر وؾؼ معطقوت احلداثي؛ ـام أن احلداثي  ادرجقة، وظؾقف ؾنن آشتؼا

ي تعتز واؿع احلداثي افغريب وحترره مـ شؾطي افؽتى ادؼدشي وثقرتف ظذ افعربق

افؽـقًي حتؿقي تورخيقي ٓبد مـ إظودة تؽرارهو ذم افعومل افعريب إذا مو أرادت افـخى 

ادثؼػي حتؼقؼ افـفقض وافتؼّدم ادـشقديـ، وبوفـظر إػ مرـزيي افؼرآن افؽريؿ ذم 

قكف هق ادحقر إهؿ افذي حيتؾ مًوحي ـٌرة مـ افدراشوت اإلشالمقي بقجف ظوم، وـ

ءة احلداثقي فؾؼرآن  اهتامم افػؽر احلداثل حتً مًؿك أضؾؼ ظؾقف ؾقام بعد "افؼرا

افؽريؿ"، وكظرا فؾؿؽوكي افًومقي افتل حيتؾفو افؼرآن افؽريؿ ذم ؿؾقب وظؼقل أمي 

ءة إػ إظطوء مزرات افتل دمعؾ مـ مط وظـفو ذم افؼرآن اإلشالم ، ؾؼد شعً هذه افؼرا

ء، ؾؼد اظتزت أن افًؾطي افديـقي ادتؿثؾي ذم ظثامن  افؽريؿ أمرا مؼٌقٓ فدى افؼرا

)ريض اهلل ظـف ( ومـ معف مـ افصحوبي ؿد مورشً كقظو مـ ظؿؾقوت احلذف 

وآكتؼوء أثـوء ظؿؾقي مجع افؼرآن افؽريؿ خدمي دصوحلفو، وهذا مو كجده حورضا ذم 

داثقغ افعرب مـ أمثول حمؿد أرـقن وكك أبق زيد وضقى ـتوبوت افعديد مـ احل

 تقزيـل وؽرهؿ.

 أمهقي ادقوقع:

ءة احلداثقي   يعتز مػفقم افًؾطي وادؼدس مـ أبرز إؾؽور افتل اشتـدت إفقفو افؼرا

فؾؼرآن مـ أجؾ تزير مقؿػفو مـ تشؽؾ افـص افؼرآين، ومـ ادعؾقم أن افؽثر مـ 

ءة احلداثقي  إػ ظؼد  ادؼوركوت بغ افؼرآن افؽريؿ وافتقراة  جوهديـيًعقن رواد افؼرا

واإلكجقؾ ذم ؿضقي احلػظ وافتدويـ، خوصي وأهنو حتوول حموـوة واؿع احلداثي افغريب ذم 
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ظف مع افًؾطي ادتؿثؾي ذم افؽـقًي ومـ حيؿقفو، وذفؽ فتزر مو تطرحف مـ أؾؽور  سا

شالمل دون مراظوة اخلصقصقوت افتل حقل افثقرة ظذ ادؼدس ذم شقوق افتداول اإل

 متقز افقحل افؼرآين ظـ افتقراة واإلكجقؾ.

ءة احلداثقي إػ ضرح مجؾي مـ آظساووت حقل افؽقػقي افتل مجع هبو  وتًعك افؼرا

افؼرآن افؽريؿ فتزر أن افًؾطي )بنضالق كك حومد أبق زيد( وافػوظؾغ آجتامظقغ 

ؾ افؼرآن افؽريؿ مـ خطوب صػقي إػ مدوكي كصقي يتحقؿومً ب)بتعٌر حمؿد أرـقن( 

مغؾؼي ؿد اظسهتو افعديد مـ ظؿؾقوت احلذف وافتالظٌوت خدمي دصؾحي افًؾطي 

آكذاك، وهذا مو كجده حورضا ذم ـتوبوت افعديد مـ احلداثقغ أمثول: حمؿد ادفقؿـي 

 افًٌط أرـقن وكك أو زيد وهشوم جعقط وضقى تقزيـل وؽرهؿ، مع ؾقارق بقـفؿ ذم

ءة  وافتحؾقؾ، وظؾقف ؾؿـ إمهقي بام ـون مـوؿشي هذه ادزاظؿ افتل تطرحفو افؼرا

احلداثقي ومـوؿشتفو بـؼوش ظؾؿل بعقدا ظـ مـطؼ افًى وافشتؿ افٌعقديـ ظـ افروح 

افعؾؿقي، وإكام بوفرد افعؾؿل افذي ٓ يعقزه افتلشقس مـ خالل افعديد مـ افٌوحثغ 

إذا تعؾؼ إمر بوفؼرآن  فؾرد ظذ مو تطرحف احلداثي افعربقي خوصيوافعؾامء افذيـ اكزوا 

  افؽريؿ وظؾقمف افؼيػي.

  :وظذ هذا إشوس تطرح ادداخؾي اإلصؽوفقي وافتًوؤٓت افتوفقي:اإلصؽوفقي    

مو إهداف افتل ترمل إفقفو افؼراءة احلداثقي مـ خالل مقؿػفو مـ مجع افؼرآن افؽريؿ 

تثرهو حقل ظؿؾقي اجلؿع، وحمووفي تصقير افًؾطي ادتؿثؾي ذم ظثامن  واإلصؽوٓت افتل

)ريض اهلل ظـف( ومـ معف مـ افصحوبي ذم ثقب افًؾطي افتل متورس اإلؿصوء وآكتؼوء 

خدمي دصوحلفو؟ وهؾ مو تطرحف فؼراءة احلداثقي مـ مزاظؿ يعتز بدظو مـ افؼقل أم أن 

ؿقي اف  ًوبؼي فؾؼراءة احلداثقي؟.فف أصقٓ ذم إضروحوت آشتؼا

 افدراشوت افًوبؼي:    

 ويؿؽـ أن كؿقّز كقظغ مـ افدراشوت افتل تـووفً ادقوقع بوفدراشي وافٌقون:   
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وهل ـثرة جدا بعضفو مـ ادصودر دراشوت ظوجلً أصؾ افشٌفوت ذم حد ذاهتو :  -

فعريب مـ افتل يرجع إفقفو مثؾ ـتوب افعقاصؿ مـ افؼقاصؿ فؾؼويض أبق بؽر بـ ا

خالل رّده ظذ ادطوظـ افتل رمك هبو ادغروقن شقدكو ظثامن )ريض اهلل ظـف وأرووه( 

هبتوكو وزورا، وـذا افتعؾقؼوت اجلؾقؾي فألشتوذ حمى افديـ اخلطقى ظذ ـالم ابـ 

افعريب، وـذفؽ افؽتى افتل ظوجلً مقوقع مجع افؼرآن افؽريؿ بوفتلشقس افعؾؿل 

ف ظوم وافتل حووفً أن ترد ظذ افشٌفوت افتل ؿد تطرح وهل ـتى ظؾقم افؼرآن بقج

وآظساووت افتل ؿد تِرُد ظذ مٌوحٌ مـ ظؾقم افؼرآن افؽريؿ، وفعؾ أمهفو ـتوب 

مـوهؾ افعرؾون دحؿد ظٌد افعظقؿ افزرؿوين، وهذه افدراشوت ؿٌؾ اصتفور ممفػوت 

 ؿ  .أصحوب افؼراءات احلداثقي فذفؽ ٓ كجدهو ترّد ردا مٌوذا ظؾقف

مـ بقـفو ـتوب دراشوت خصصً ؾصقٓ فؾرد ظذ ادقؿػ احلداثل مـ مجع افؼرآن:  -

آدموه افعؾامين ادعوس ذم ظؾقم افؼرآن )ظرض وكؼد( فؾدـتقر أمحد حمؿد ؾووؾ، 

وـذا ـتوب إتؼون افزهون ذم ظؾقم افؼرآن فػضؾ حًـ ظٌوس، وؿد ـون افرد ؾقفو ظذ 

 ن بعرض صٌفوهتؿ وافرد ظؾقفو بوحلجي وافزهون.ادقؿػ احلداثل مـ مجع افؼرآ 

 مجع القرآى(: -القراءة احلداثية  -أوال: متغريات الدراسة )السمطة 

فعؾ مـ كوؾؾي افؼقل ؿٌؾ افؼوع ذم بقون ادراد أن كؿفد بتعريػ مقجز فؾؿتغرات 

 افقاردة ذم ظـقان افدراشي ، ويؿؽـ حكهو ؾقام يع:

يؼقل ابـ ؾورس ذم معجؿ مؼويقس افؾغي: "     افًؾطي ذم فغي: تعريػ افًؾطي: أ: -1     

الضي، مـ افتًؾُّط  ًَّ افًغ وافالم وافطوء أصؾ واحد، وهق افؼقة وافؼفر، مـ ذفؽ اف

، وتتؾخص املودة افؾغقيي هلذه املودة ذم  1وهق افؼفر، وفذفؽ شّؿك افًؾطون شؾطوكو"

 ظدة معون هل:

                                                 
 ، د.س، مودة )شؾط(.روتافًالم هورون، دار افػؽر، ب، ظٌد 3أمحد بـ ؾورس، معجؿ مؼويقس افؾغي، ج - 1
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افعرب ٓبـ مـظقر: "وافًؾطون: احلجي، وفذفؽ جوء ذم فًون احلجي وافزهون:  -

  1ؿقؾ فألمراء شالضغ، ٕهنؿ افذيـ تؼوم هبؿ احلجي واحلؼقق".

جوء ذم توج افعروس فؾزبقدي: "افًؾطون مـ ـؾ رء صدتف وحّدتف افشدة واحلدة:  -

 .2وشطقتف"

ر ويم افؼدرة: - ـّ ؾؽ، يذ
ِ
ُؾطون ؿدرة اد ًُّ ْؾطي واف ًُّ  3ّكٌ"ؿول ابـ مـظقر: "واف

ؾؼد كؼؾ افزبقدي أنف أيضو مـ افًؾقط وهق مو يضوء بف، ؾوفًؾطون افًؾقط:  -

 4ـودصٌوح يًتـر بف افـوس.

وتتػووت هذه ادعوين ؿربو وبعدا ظام كحـ بصدد بقوكف، وفعؾ أؿرهبو هق افشّدة واحلدة 

 وافًطقة.

ـام  ويؿؽـ تعريػ افًؾطي ظذ وقء افتصقريـ اإلشالمل وافغريباصطالحو:  -ب

 يع:

يعّرؾفو أمحد افعقيض بلهنو: " افًقطرة افعؾقو افعومي افًؾطي ذم افتصقر اإلشالمل:  -  

ذم افدوفي ، وهذه افًقطرة يامرشفو وؾؼ افـظريي اإلشالمقي ذم افدوفي اخلؾقػي أو مـ 

ؾوخلؾقػي إمو أن يٌوذ افًؾطي بـػًف أو يػّقض مـ يـقب ظـف مـ  5يػقوف اخلؾقػي" .

ء بلهنو: " أن يًتقزر اإلموم مـ خالل شؾط ي افقزارة، وهذه إخرة يعّرؾفو افػرا

                                                 
 ، دار ادعورف، افؼوهرة ، مك، د.س، مودة )شؾط(22مجول افديـ بـ مـظقر، فًون افعرب، ج - 1

، حتؼقؼ ظع اهلاليل، ادجؾس افقضـل 19ادرته افزبقدي، توج افعروس مـ جقاهر افؼومقس، مٍ  - 2

 م، مودة )شؾط(.2114، افؽقيً، 2فؾثؼوؾي وافػـقن، ط

 افديـ ابـ مـظقر، ادرجع كػًف، مودة )شؾط(.مجول  - 3

 ادرته افزبقدي، ادرجع كػًف، مودة )شؾط(. - 4

 .5أمحد افعقيض ، افًؾطي افًقوشقي ذم افـظوم اإلشالمل ، مؼوفي دوريي، ص  - 5
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يف، وإمضوءهو ظذ اجتفوده، ؾقعتز ذم تؼؾقد هذه افقزارة  يػّقض إفقف تدبر إمقر برأ

ؾ إفقف". ـّ  1ذوط اإلمومي، وأن يؽقن مـ أهؾ افؽػويي ؾقام و

تٌ    قي اهلرمقي فؾًؾطي وحتديد يالحظ ظذ هذا افتعريػ فؾًؾطي افسـقز ظذ افسا

افصالحقوت وادًموفقوت، وهذا حول افعديد مـ افدراشوت افتل تؼتٌس تلصقالهتو 

، وفؽـ 2مـ ـتى افًقوشي افؼظقي ـوٕحؽوم افًؾطوكقي فؾاموردي وأيب يعذ افػّراء

كؾحظ إػ جوكى ذفؽ ؽقوب مٌدأ افشقرى مـ تعريػ افًؾطي ظذ افرؽؿ مـ أنف ادٌدأ 

 تل يتؿقّز بف كظوم احلؽؿ ذم اإلشالم ظـ ؽره مـ أنظؿي احلؽؿ ادعروؾي. إهؿ اف

إن مػفقم افًؾطي ذم افتصّقر افغريب تتجوذبف افعديد مـ افًؾطي ذم افتصّقر افغريب:  -

احلؼقل ادعرؾقي ادختؾػي، ويتٌويـ تعريػفو مـ حؼؾ ٔخر، ؾتصقر افًؾطي ظـد ظؾامء 

ف ذم ظؾؿ اإلدارة وافعؾقم افًقوشقي، وادالحظ أن افؼوكقن خيتؾػ اختالؾو ـؾقو ظـ

افتصّقر احلداثل دػفقم افًؾطي يؼسب إػ حد ـٌر مع تصقر افػقؾًقف افػركز 

مقشول ؾقـق افذي يرؾض ربط افًؾطي بؿػفقم افؼؿع حغ يعرؾفو ؿوئال: "إن مو جيعؾ 

ظؾقفؿ ـؼقة تؼقل ٓ، افًؾطي تًتقي ذم مؽوهنو، وجيعؾ افـوس يتؼٌؾقهنو، وأهنو ٓ تثؼؾ 

وٕهنو ختسق إصقوء وتـتجفو، وتًتخؾص افؾذة، وتصقغ ادعرؾي، وتـتٍ اخلطوب، 

جيى اظتٌور افًؾطي بؿثوبي صٌؽي مـتجي متر ظز اجلًؿ آجتامظل ـؾف أـثر ممو هل هقلة 

وتعتز افًؾطي مػفقمو حمقريو ذم حتؾقؾف  3شؾٌقي وطقػتفو هل ممورشي افؼؿع".

ل فؾؿعرؾي حغ يعتز  أن مو كًؿقف بوحلؼقؼي ٓ يعدو أن يؽقن كتوجو إرـققفقج

                                                 
أبق يعذ افػراء، إحؽوم افًؾطوكقي ، تصحقح وتعؾقؼ حمؿد حومد افػؼل، دار افؽتى افعؾؿقي، دط،  - 1

 .29م، ص2111روت، فٌـون، ب

ظذ شٌقؾ ادثول دراشي ظالؿي افًؾطي افؼضوئقي بوفًؾطي اإلداريي ذم افدوفي اإلشالمقي فعٌد بـ محد  - 2

 ه.1414فغظقؿؾ، مذـرة موجًتر ذم افػؼف اإلشالمل ، جومعي أم افؼرى، 

 .63،64مقشول ؾقـق، كظوم اخلطوب، ترمجي : حمؿد شٌقال، دار افتـقير، د.ط، ص  - 3
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ع افؼقى افذي يـجؿ ظـف بوفيورة هقؿـي وشقطرة ؿقة ظذ ؽرهو،  وهق مو  فكا

كجده أيضو وبذات ادػفقم ظـد افؽثر مـ احلداثقغ افعرب مـ أمثول حمؿد أرـقن 

ف بــ: )افـص، افًؾطي، احلؼقؼي ، وكك حومد أبق زيد، هذا إخر افذي ظـقن أحد ـتٌ

 بغ إرادة ادعرؾي وإرادة اهلقؿـي(.

ءتف فؾؼرآن افؽريؿ تعريػ افؼراءة احلداثقي:  -2     يعتز اخلطوب احلداثل افعريب أن  ؿرا

فؼ  ءة افعؾؿقي وافصوئٌي فؾؼرآن افؽريؿ، ذم افقؿً افذي يٌغ ؾقف كؼودهو ادزا هل افؼرا

ءة احلداثقي مـ وإخطوء ادعرؾقي وادـف جقي افتل تؼع ؾقفو، وظؾقف يؿؽـ تعريػ افؼرا

 مـظقر أصحوهبو ومـتؼدهيو ـام يع:

يعرؾفو ظع حرب ؿوئال:" هـو ٓ يؼػ كوؿد افعؼؾ اإلشالمل مـ مـظقر ممّيدهيو:  -أ

وافؾقؽقس افؼرآين مقؿػ اإلظجوب مـ طوهرة افقحل وأظجقبي افتـزيؾ. بؾ يؼقم 

ءة فؾؼرآن هل أجدى وأخصى مـ بعؿؾ احلػر وافتػؽقؽ،  وٓ صؽ أن مثؾ هذه افؼرا

افؼراءات إيديقفقجقي افتٌجقؾقي افتل تتعومؾ مع افـص بقصػف معرؾي مقتي أي جوهزة 

 1هنوئقي".

ومـ ـالم ظع حرب يتٌغ مقؿػ تٌجقؾ افذات افذي تتؿقز بف إنو احلداثقي إػ    

ح ي فؽؾ خطوب خيتؾػ مع تقجففو جوكى مقؿػ افتًػقف واإلؿصوء افذي تٌديف سا

 وهل بذفؽ متورس مو تتفؿ بف ؽرهو.

ذم ـتوبف روح احلداثي بلهنو: "ؾفل  يعرؾفو ضف ظٌد افرمحـمـ مـظقر مـتؼدهيو:  -ب

تػًرات فميوت افؼرآن خترج ظـ هذه افصػي آظتؼوديي، وتتصػ بضدهو، آكتؼود، 

كقي، وإكام تريد أن متورس ؾوفؼراءات احلداثقي ٓ تريد أن حتّصؾ اظتؼودا م ـ أيوت افؼرآ

                                                 
 .67م، ص2115، افدار افٌقضوء، ادغرب، 4ظع حرب، كؼد افـص، ادرـز افثؼوذم افعريب، ط - 1
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ؾفل تعرض كػًفو فؾؼورئ افعريب ظذ أهنو حرـي كؼديي  1كؼدهو ظذ هذه أيوت".

بوحثي ظـ احلؼقؼي، ذم حغ أهنو ذم ظققن مـتؼدهيو ٓ تعدو أن تؽقن حرـي اكتؼوديي 

قي ظذ تًعك إػ خؾع افؼداشي ظـ افـص افؼرآين، وتضػك كقظو مـ افؼداشي وافقؼقـ

 أؾؽورهو وأضروحوهتو.

 مجع افؼرآن افؽريؿ:  -3   

إن افتصقر اإلشالمل جلؿع افؼرآن افؽريؿ يـطؾؼ مـ مًؾؿي مفؿي يؼّرهو افؼرآن      

افؽريؿ بوٕشوس مـ خالل ؿقفف تعوػ: "إكو كحـ كزفـو افذـر وإكو فف حلوؾظقن"، ؾؼد 

دي إػ ذفؽ،  ومجع افؼرآن هّقل اهلل ظز وجؾ مجؾي مـ افظروف وإشٌوب افتل تم

ر ـتوبتف ووٌطف مو هل إٓ أشٌوب دمؾً مـ خالهلو افعـويي اإلهلقي  افؽريؿ وـذا أضقا

هبذا افؽتوب افؽريؿ بوظتٌوره ـؾؿي اهلل افٌوؿقي واخلوفدة إػ يقم افؼقومي، وظـد احلديٌ 

 ظـ مجع افؼرآن افؽريؿ ؾنن افذهـ يـكف إػ مجؾي مـ أمقر وهل:

 ؼرآن افؽريؿ ذم ظفد افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: حػظ اف -أ 

ؾؼد ـون افـٌل )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ يؼرأ افؼرآن افؽريؿ ذم ـؾ وؿً، وـون جزيؾ      

يعوروف بوفؼرآن افؽريؿ زيودة ذم افتثًٌ، وـون افصحوبي مـ حقفف يتؾقن افؼرآن 

ة مـفو: ؿقة ويتعوهدون بوحلػظ وادذاـرة، وؿد شوظدهؿ ظذ ذفؽ ظقامؾ ظديد

ذاـرهتؿ ، ؿراءهتؿ فؾؼرآن ذم افصؾقات، وجقب افعؿؾ بوفؼرآن، وحض افـٌل )صذ 

 2اهلل ظؾقف وشؾؿ( ظذ ؿراءتف وتعؾقؿف فؾـوس  ملو ؾقف مـ أجر وثقاب.

 ـتوبي افؼرآن افؽريؿ ذم ظفد افـٌل )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ(:  -ب

                                                 
، افدار 1ضف ظٌد افرمحـ، روح احلداثي )مدخؾ إػ تلشقس احلداثي اإلشالمقي(، ادرـز افثؼوذم افعريب، ط - 1

 .176م، ص2116افٌقضوء، ادغرب، 

ن افؽ - 2  .166 -161،  ص1993ريؿ، مطٌعي افصٌوح،دط،  دمشؼ، شقريو ، كقر افديـ ظس، ظؾقم افؼرآ
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قحل، وأمرهؿ بؽتوبي مو كزل مـ ؾؼد اختذ افـٌل )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( ـتٌي فؾ     

افؼرآن، مٌوفغي ذم افتقّثؼ وافضٌط وآحتقوط، وؿد اكتخى فذفؽ خرة افصحوبي 

 1افذيـ دوكقا افؼرآن بام تقن هلؿ مـ وشوئؾ افؽتوبي ادتقؾرة ذم زموهنؿ.

  مجع افؼرآن افؽريؿ ذم ظفد أيب بؽر افصديؼ )ريض اهلل ظـف(: -ج

ء مـ افصحوبي، ؾخق ظؿر )ريض اهلل ظـف( وقوع بعد أن اشتحّر افؼتؾ ذم      افؼّرا

افؼرآن افؽريؿ ؾلصور ظذ اخلؾقػي أيب بؽر افصديؼ )ريض اهلل ظـف( بيورة مجع 

افؼرآن حتك ٓ يضقع بؿقت محؾتف مـ افصحوبي، ؾوكتدب أبق بؽر )ريض اهلل ظـف( 

ترت روايتف بجؿقع  فذفؽ زيد بـ ثوبً، واؿتك اجلؿع ظذ مو مل تـًخ تالوتف وتقا

إحرف افًٌعي، وـون ترتقى أيوت ظذ افقوع افذي كؼرؤه افققم بخالف افًقر إذ 

 2ـوكً ـؾ شقرة مًتؼؾي بـػًفو.

 مجع افؼرآن افؽريؿ ذم ظفد ظثامن بـ ظػون )ريض اهلل ظـف(:  -د

بعد اتًوع رؿعي بالد اإلشالم ودخقل إظوجؿ وـثرة آختالف حقل افؼرآن     

ؿرر شقدكو ظثامن ومـ معف مـ افصحوبي مجع افؼرآن افؽريؿ اكتدب هلذه ادفؿي  افؽريؿ،

أربعي مـ خرة افصحوبي وهؿ: زيد بـ ثوبً، وظٌد اهلل بـ افزبر، وشعقد بـ افعوص، 

وظٌد افرمحـ بـ احلورث، وؿد ـون اجلؿع مًتـدا إػ مو مجع ذم ظفد أيب بؽر افصديؼ 

يو )ريض اهلل ظـف( وبؼل مًتحػظو ظـ د أم ادممـغ حػصي )ريض اهلل ظـفو(، ومـ مزا

ترت روايتف، واشتؼر ذم افعروي إخرة، وؿد ـتى  هذا اجلؿع أنف اؿتك ظذ مو تقا

بطريؼي حتتؿؾ افقجقه وافؼراءات ادختؾػي وؾؼ ترتقى أيوت وافًقر ظذ افقوع 

 ادصحػ وأرشؾ افذي كؼرؤه افققم، وؿد أمر )ريض اهلل ظـف( بوشتـًوخ كًخ مـ هذا 

                                                 
 .247، 246،  دار افػؽر، ، ص1حمؿد ظٌد افعظقؿ افزرؿوين، مـوهؾ افعرؾوين ذم ظؾقم افؼرآن،مٍ - 1

 .275 -269م، افريوض،  ص1987، 3حمؿد أبق صفٌي، اددخؾ فدراشي افؼرآن افؽريؿ، دار افؾقاء، ط - 2
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 1هبو إػ إمصور مع مـ يعؾؿفو فؾـوس، ثؿ أمر بحرق بؼقي ادصوحػ.

 ثانيا: السمطة وتشّكن الهص التوراتي واإلجنيمي:

ءة احلداثقي كقظو مـ اإلشؼوط إيديقفقجل ؿصد حموـوة توريخ افػؽر      متورس افؼرا

قي ـوكً وٓ تزال تـشد ثقرة افديـل افغريب ادرتٌط بوفتقراة واإلكجقؾ، ؾوحلداثي افعرب

ظذ افـص افؼرآين بقجف خوص وظذ ادؼدس بشؽؾ ظوم تضوهل مو حدث ذم افػؽر 

ءة احلداثقي إػ ظؼد مؼوركوت بغ  ادًقحل وافقفقدي، وفذفؽ ـثر مو يعؿد رواد افؼرا

ظؿؾقوت افتحريػ واحلذف افتل ضوفً كصقص افتقراة واإلكجقؾ مـ جفي ومو 

ف وإشؼوط مورشتفو افًؾطي افديـقي ادتؿثؾي ذم ظثامن ) ريض اهلل تعتزه ظؿؾقوت حذ

ظـف( ومـ معف مـ ـتٌي افقحل افؼرآين ، وظؾقف ؾنكف مـ إمهقي بام ـون بقون افؽقػقي 

افتل حّرؾً هبو افتقراة واإلكجقؾ فؾقؿقف ظذ افػقارق اجلقهريي بغ تدويـ هذه 

 افؽتى ومجع افؼرآن افؽريؿ وترتقٌف.

ن ادطؾع ظذ افطريؼي افتل ثٌتً هبو افؽتى ادؼدشي وافؽقػقي افتل تؿ تـوؿؾفو بغ إ      

إجقول يظفر فف دون أدكك صؽ أنف ٓ يؿؽـ بلي حول مـ إحقال مؼوركتفو بوفطريؼي 

افعؾؿقي افتل دوكً وأثٌتً هبو آيوت وشقر افؼرآن افؽريؿ، ؾوفؽتوب ادؼدس هق ذم 

إٓ افذاـرة تؿ تداوفف ظـ ضريؼ ادشوؾفي وهق مو يؼّره  حؼقؼتف تراث صعٌل ٓ شـد فف

مقريس بقـوي بوٓشتـود إػ مصودر ديـقي ؽربقي حغ يؼقل: "يتؽقن افعفد افؼديؿ مـ 

أشػور ٓ تتًووى ذم افطقل، وختتؾػ ذم افـقع، ـتًٌ هذه إشػور ظذ مدى يربق ظذ 

قل صػقيو، وؿد صححً تًعي ؿرون وبؾغوت خمتؾػي، اظتامدا ظذ افساث ادـؼ

وأـؿؾً أـثريي هذه إشػور بًٌى أحداث حدثً أو بًٌى رضورات خوصي وذم 

                                                 
 .262 -255افزرؿوين، ادرجع كػًف، صحمؿد ظٌد افعظقؿ  - 1
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وهذا افؽالم يشر إػ مجؾي مـ افعقامؾ افتل دمعؾ مـ  1ظصقر متٌوظدة أحقوكو"، 

مؼوركي اجلؿع افؼرآين بوجلؿع افتقرايت أو اإلكجقع مػورؿي ظجقٌي ويتٌغ ذفؽ مـ خالل 

 مو يع: 

ول افزمـل افذي ـتًٌ ؾقف أشػور افعفد افؼديؿ ـٌر جدا وهق تًعي ؿرون ظذ ادج -1

إؿؾ،  وٓصؽ أن هذه اددة افزمـقي ـػقؾي بلن تعطل ؾرصي فعؿؾقوت افتحريػ 

ؾؼو فـزول  وافتٌديؾ بؾ افتغقر افؽع فؾـص، بخالف اجلؿع افؼرآين افذي ـون مرا

افعثامين بعد شـقات ؿؾقؾي مـ اكؼطوع  افؼرآن افؽريؿ واشتؼر بشؽؾ هنوئل ذم ادصحػ

 افقحل.

افتـوؿؾ افشػقي ادعتؿد ظذ افذاـرة ومعومؾتف معومؾي افساث افشعٌل خيؾع  -2

 افؼداشي ظـ أشػور افعفد افؼديؿ ويضعفو حتً ضوئؾي افتّكف وافتٌديؾ.

ظومؾ افسمجي وافـؼؾ مـ فغي إػ أخرى، وهق دون صؽ رضب مـ رضوب  -3

ويـ إشوفقى ومـوحل افؽالم بغ افؾغوت يضقع افؽثر مـ ادعوين افتحريػ، ؾتٌ

دة  وافدٓٓت افتل ـوكً ذم افؾغي إم ويؽًٌفو معون ودٓٓت جديدة ـوكً ؽر مرا

بوٕشوس، وهذا إمر مًّؾؿ بف ذم افؽالم افعودي ؾام بوفؽ إذا مو تعؾؼ بوفؽتى 

 ادؼدشي.

وشقي ظذ مر افتوريخ ـون هلو دورهو افٌورز ذم يضوف إػ ـؾ ذفؽ أن افًؾطي افًق      

ظؿؾقوت اإلتالف واحلرق واإلبودة، ؾوفتوريخ افقفقدي يًّجؾ هجامت ضوفً ادعومل 

ق.م( وإصعوفف افـران  589ادؼدشي ابتدء هبجقم بختـك مؾؽ بوبؾ ظذ افقفقد شـي )

هجقم أبقؼوكس ذم بقً ادؼدس افذي حػظ ؾقف شقدكو شؾقامن ألقاح افتقراة، وـذفؽ 

                                                 
ن افؽريؿ وافتقراة واإلكجقؾ وافعؾؿ )دراشي افؽتى ادؼدشي ذم وقء ادعورف  - 1 مقريس بقـوي، افؼرآ

 .27م، ص2114، افؼوهرة ، مك، 2احلديثي(،  مؽتٌي مدبقيل، ط
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ق.م ( حغ أحرق افؽتى ادؼدشي ومـع تالوة افتقراة،  168مؾؽ أنطوـقي شـي )

بوإلووؾي إػ هجقم تقطس اإلمزاضقر افروموين افذي اشتقػ ظذ افصحػ ادؼدشي 

ويعتز ذفؽ  كؼطي حتّقل ذم مقؿػ افًؾطي مـ  1م. 71وكؼؾفو إػ بالضف ذم رومو شـي 

مـ افرؾض وادحوربي إػ افتًخر وآشتغالل خدمي  افـص افتقرايت واإلكجقع

دصوحلفو وهق مو دمّذ ذم افػؽر ادًقحل بقجف ظوم خوصي بعد ظفد ؿًطـطغ افذي 

كؼؾ افعؼقدة ادًقحقي مـ افتقحقد وافتثؾقٌ وأظطك افؼداشي فألنوجقؾ ادحّرؾي افتل 

 2تؼر ذفؽ.

ءة احلداثقي مؼوركوت بغ مجع ا        فؼرآن افؽريؿ ومجع افؽتى ادؼّدشي تعؼد افؼرا

ٌّس ظذ ؿّراءهو، وهذا مو كجده ظـد حمؿد  إخرى متجوهؾي افػروق اجلقهريي فتؾ

أرـقن حغ يعتز أن افؼرآن افؽريؿ مّر بؿرحؾتغ أثـوء ظؿؾقي اجلؿع ومهو مرحؾتو 

ف اخلطوب افشػقي ومرحؾي اخلطوب اددّون أو ادؽتقب ثؿ يعؼى ؿوئال: " وأؿقل بلنّ 

يتقح فـو أن كؾؼل إووءات جديدة فقس ؾؼط ظذ افـص افؼرآين، وإكام أيضو ظذ ـؾ 

افـصقص افتلشقًقي إخرى ـوفتقراة واإلكجقؾ، ؾفل أيضو مل تؽتى إٓ بعد مرور 

. ؾلرـقن هبذا افؽالم يًووي بغ افؼرآن افؽريؿ وهق 3ؾسة ظذ وؾوة مقشك وظقًك"

 زمـ افـٌل )صذ اهلل ظؾقف وشّؾؿ( ومـ ضرف ـالم اهلل افذي مجع ـتوبي وحػظو ذم

افصحوبي افذيـ صوهدوا افقحل وافتـزيؾ، وبغ كصقص افتقراة واإلكجقؾ افتل ـتًٌ 

ظذ يد أصخوص بقـفؿ وبغ وؿً كزوهلو مئوت افًـغ، ويتٌـّك حمؿد أرـقن مـ أجؾ 

                                                 
، 1ـز افـوؿد افثؼوذم، طأمحد حمؿد ؾووؾ، آدموه افعؾامين ادعوس ذم ظؾقم افؼرآن )ظرض وكؼد(، مر - 1

 .417، 416م، 2118شقريو، دمشؼ، 

كقي، ط - 2 ت ذم افـكا ،  افرئوشي افعومي إلدارة افٌحقث افعؾؿقي واإلؾتوء 4ُاكظر حمؿد أبق زهرة ، حمورضا

 ومو بعدهو. 157ـه،  ص1414وافدظقة واإلرصود، افريوض، افًعقديي، 

 ـقػ كػفؿ اإلشالم افققم(، حمؿد أرـقن، ؿضويو ذم كؼد افعؼؾ افديـل ) - 3
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يتقّصؾ بف إثٌوت مزاظؿف افتحؾقؾ  إفًـل افذي يعسف بـؼوئصف ورؽؿ ذفؽ يريد أن 

إػ كتوئٍ تزحزح افؼـوظوت حقل افتصقر افًوئد فؾؼرآن افؽريؿ وؽره مـ افؽتى 

ادؼّدشي حقٌ يؼقل: "كحـ واظقن، ذم افقؿع، بوفـقاؿص أو كؼوط افضعػ افتل 

ٌّؼ ظذ مو يدظك بوفؽتوبوت ادؼّدشي. وإمر  ءة إفًـقي وبخوصي ظـدمو تط تعسي افؼرا

ؼرآن أو افتقراة أو اإلكجقؾ إػ امتحون ظؾؿ واثؼ مـ أشًف ٓ يتعّؾؼ أبدا بنخضوع اف

وإمؽوكقوتف أو وشوئؾف. بؾ ظذ افعؽس، ؾـحـ ٓ كًتٌعد أبدا ؾؽرة إخضوع إفًـقوت 

، ؾػل 1ادعوسة إػ امتحون كص يؿؽـف أن يزظزع افؽثر مـ افقؼقـقوت افّدوؽامئقي"

 بلهه بوفدوؽامئقي أي افقثقؿقي افقؿً افذي يتفؿ ؾقف أرـقن افػؽر افديـل ذم افعومل

ئدة كتقجي ؿٌقفف بتػًرات وآراء رجول افديـ حقل افؽتى ادؼدشي، كجد أن  افزا

أرـقن يريد أن حيرر افعومل بلهه مـ ربؼي هذه افقثقؿقي مـ خالل مـوهٍ هق ذم حد 

ذاتف ؽر واثؼ مـ ؿدرهتو وإمؽوكقوهتو ووشوئؾفو، ؾفق يريد مـ افـوس أن هيجروا 

تؼداهتؿ وؾفؿ ظؾامئفؿ جلؿع افؼرآن فقتٌـّقا بعد ذفؽ أراء ؽر متلـد مـ ؿدرهتو ظذ مع

 قحي وشؾؿقي فـصقص افؼرآن افؽريؿ.إظطوء ؿراءة صح

ءة احلداثقي حقـام تريد أن دمعؾ      ٌّط افذي تؼع ؾقف افؼرا ومـ هـو يظفر افغؾط وافتخ

قؾ، ـؾ ذفؽ فتظفر ذم افؼرآن افؽريؿ ذم مًتقى واحد مع كصقص افتقراة واإلكج

ءة ادقوقظقي افتل متورس كؼدهو ظذ كصقص افؼرآن افؽريؿ بـػس افؽقػقي  ثقب افؼرا

 افتل متورشفو مع ؽره مـ افؽتى ادؼدشي. 

 

 

                                                 
افؼرآن مـ افتػًر ادقروث إػ حتؾقؾ اخلطوب افديـل، حمؿد أرـقن، ترمجي وتعؾقؼ: هوصؿ صوفح، دار  - 1

 113، 112م، ص2115، بروت ، فٌـون، 2افطؾقعي، 
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 اإلسقاط اإليديولوجي ملفًوم ييمهة السمطة ثالجا:

 :مو الواقع الغربي إىل اجلمع القرآني

ء احلداثقي تلثر      ر تؼدم تلثّر رواد افؼرا ا بوفغو بوفـفضي افغربقي، واظتزوا أن مـ أها

افغرب هق أهنؿ ثوروا ظذ ادؼّدس ادتؿثؾ ذم شؾطي افؽـقًي افتل ـوكً متورس هقؿـتفو 

وتعقؼ ـؾ مًوظل افتؼدم وآزدهور، وأن افثقرة ظذ افؽـقًي أظؼٌفو بعد ذفؽ ثقرة 

كتؼوديي فؾؼرآن كجد أهنؿ ظذ ـؾ ادؼدشوت افديـقي، ومـ أجؾ تزير ؿراءهتؿ آ

يربطقن بغ شؾطي افؼؿع افتل مورشتفو افؽـقًي خدمي دصوحلفو ومصوفح حؽومفو، 

وبغ مو يعتزوكف شؾطي ديـقي ذم اإلشالم مورشً كقظو مـ آكتؼوء أثـوء ظؿؾقي مجع 

افؼرآن افؽريؿ، بنثٌوت أيوت افتل ختدم مصوحلفو، وحذف أيوت افتل ٓ ختدم 

ومػفقم افقحل مػفقم افقحل ذم اإلشالم يعؼد حمؿد أرـقن  مقازكوت بغ  مصؾحتفو.

كقي  ويؼح هوصؿ صوفح تصّقر حمؿد أرـقن  ؿٌؾ ظك إنقار،ذم افقفقديي وافـكا

: " ؾوفصقرة افتؼؾقديي ظـ افقحل ذم إديون افتقحقديي افثالثي تػرض كػًفو ؿوئال

ٌغل تػؽقؽ هذه افصقرة افراشخي ذم ظؾقـو بحؽؿ افعودة، وافؼرون ادتطووفي. ويـ

 . 1إذهون وافعؼقل فؽل كعرف ـقػ تشؽؾً وكشلت أول مرة"

ٓ يؿؽـ أن يتؿ ويتصقر حمؿد أرـقن أن افػفؿ افصحقح وافؽومؾ فؾـص افؼرآين      

ؾفق إٓ بوفرجقع إػ افقثوئؼ ادقجقدة ظـد ـؾ افطقائػ اإلشالمقي حقٌ يؼقل: 

" هذا يتطؾى مـو افرجقع إػ افؼرآن افؽريؿ ويرى أن  يؼسح مراجعي كؼديي فـصقص

ـؾ افقثوئؼ افتورخيقي شقاء ـوكً ذات أصؾ صقعل أم خورجل أم شـل، هؽذا كتجـى 

رء  بقجقد، وهبذا افؽالم يقهؿ افؼورئ  2ـؾ حذف تققفقجل فطرف ود آخر"

                                                 
  .17حمؿد أرـقن، افؼرآن مـ افتػًر ادقروث إػ حتؾقؾ اخلطوب افديـل، ص -1

، 2رخيقي افػؽر افعريب اإلشالمل، ترمجي وتعؾقؼ: هوصؿ صوفح، ادرـز افثؼوذم افعريب،طحمؿد أرـقن، تو - 2

 .291م، ص1996افدار افٌقضوء، ادغرب، 
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ء مغقٌّي مـ اشؿف وثوئؼ تورخيقي فؾشقعي واخلقارج و فؼرآين افذي افـص اجيعؾ مـفو أجزا

ن ذم ظفد ظثامن بحضقر افصحوبي )روقان اهلل ظؾقفؿ( وافذي يعتز بلنف ٓ َيْعُد  ،دوِّ

، وبذفؽ أو مو يًّؿقف بودصحػ افرشؿل ظـ أن يؽقن كًخي ظثامكقي رشؿقي فؾؼرآن

 و تعّروً وأهن ، صقرة افػرق ادضطفدةاإلشالمقي ذم  افػرقر هذه ظفِ ؾنن أرـقن يُ 

 . افـًخي افؽومؾي فؾـص افؼرآينافتقصؾ إػ  ؿصوء حرمـو مـفإل

ويريد فقس هلو أشوس مـ افصحي يتؽؾؿ ظـ ؾروقوت وذم حؼقؼي إمر ؾنن أرـقن     

يػقدكو ذم ذفؽ أيضًو شز  ؾـجده يقاصؾ ؿوئال: " اظتؼودات جوزميأن يٌـل ظؾقفو 

، أو ظؾقيي ادؽتٌوت اخلوصي ظـد دروز شقريو، أو إشامظقؾقي اهلـد، أو زيديي افقؿـ

ادغرب، يقجد هـوك ذم تؾؽ ادؽتٌوت افؼصقي وثوئؼ كوئؿي متؿـعي، مؼػؾ ظؾقفو 

بوفرتوج، افشئ افقحقد افذي يعزيـو ذم ظدم إمؽوكقي افقصقل إفقفو أن هق معرؾتـو 

وهذا مًتحقؾ مـ افـوحقي  -ظذ هذه افقثوئؼ ، ؾفؾ اضؾع أرـقن 1بلهنو حمروشي جقدًا"

وبذفؽ يتـوؿض مع كػًف حغ ؿول بلن هذه افقثوئؼ حمروشي جقدا  -افعؿؾقي وافـظريي

وبذفؽ يظفر فـو ؾع ظؾقفو مل يطّ  أو أنف ،ومل يؽّؾػ كػًف ظـوء بقون ّه هذه احلراشي

 . شؾقـف آظتقودي ادتؿّثؾ ذم بـوئف احلؼوئؼ ظذ أوهوم وصؽقك

مع افتقراة واإلكجقؾ، افؼرآن افؽريؿ ذم خوكي واحدة وادالحظ ظذ أرـقن أنف يضع      

ويتخقؾ أن مو حدث أثـوء مجع افؼرآن وـلنف كًخي ـوربقكقي ملو حدث ذم افػؽر 

افؽـوئس ظذ إخػوء معظؿ إنوجقؾ وترـً بعض إنوجقؾ ادًقحل حغ ظؿؾً 

 ًمورشؿد  افًؾطي افرشؿقي ادتؿّثؾي ذم ظثامن ومـ معف مـ افصحوبيفؾتداول، ؾنن 

بعض افطقائػ خمػقي ظـد واإلؿصوء فٌعض افـًخ افتل ٓ تزال كقظو مـ احلذف 

 .وافػرق

                                                 
 .291حمؿد أرـقن، ادرجع كػًف، ص - 1
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إن افؼصد مـ ـؾ ذفؽ هق إظطوء مزرات فؾثقرة ظذ افـصقص افديـقي فتحؼقؼ      

ثقرة ظذ ادؼّدشوت وادعتؼدات اإلشالمقي متومو ـام حدث ذم افػؽر ادًقحل ؿٌؾ 

و أنف إذا ـون افؽتى ادؼدشي ظك إنقار، وؿد دموهؾ حمؿد أرـقن حؼقؼي مػوده

ادتؿّثؾي ذم افتقراة واإلكجقؾ ـتٌو ضوفتفو يد افتحريػ ؾنن افؼرآن افؽريؿ بؼل شوملو مـ 

ـؾ ذفؽ، وهذه احلؼقؼي أطفرهو ذم افعك احلديٌ ظؾؿ مؼوركي إديون بغ افؼرآن 

 ل وذم هذا افصدد يؼق افؽريؿ وكصقص افتقراة واإلكجقؾ مـ حقٌ افتدويـ وافثٌقت

مقريس بقـوي ذم معرض ادؼوركي بغ ثٌقت افؼرآن افؽريؿ وثٌقت كصقص افتقراة 

ي مـ إظامل إدبقي متً خالل تًعي ؿرون ظواإلكجقؾ : "ؾوفعفد افؼديؿ يؿثؾ جمؿق

تؼريٌو، إكف يشؽؾ ؾًقػًوء ٓ اكًجوم ؾقفو، تغرت ظـوسهو ذم جمرى افؼرون بليدي 

ػ ادقجقد، وهؽذا ودوافقؽ حتك أصٌح مـ افعًر افـوس، ِؿَطٌع يمتك هبو وتضوف إ

: " بقد أن فؾقحل ويؼورن ذفؽ بوفؼرآن افؽريؿ ؿوئال ذم أيومـو حتديد هقيي ادصودر" ،

و خمتؾػ أشوشو ظـ توريخ افًوبؼغ. ؾؼد ترتى كزوفف ظذ افرشقل مـجام قافؼرآين تورخي

دممـغ. وشّجؾ ـتوبي ظذ مدى ظؼيـ شـي بقاشطي ادالك جزيؾ وحػظ ؽقٌو مـ ا

 1.وحمؿد ظذ ؿقد احلقوة"

 الصراع املويوم وتشكين السمطة لمهص القرآني يف التصور احلداثي -رابعا

 :)عرض ونقد( 

ءة احلداثقي تًقيؼفو فؾؼورئ افعريب  إن افرؤيي املوديي فؾـص افؼرآين افتل تًعك افؼرا

ع حقل جعؾً مـفؿ يؾتصؼقن بام صذ ومل يثًٌ مـ ادرويوت افتل  تدل ظذ وجقد سا

ؿضقي اجلؿع، ويصقرون ظثامن بـ ظّػون )ريض اهلل ظـف( ذم صقرة احلوـؿ افذي 

                                                 
، 3مقريس بقـوي، افتقراة واإلكجقؾ وافؼرآن وافعؾؿ، ترمجي: افشقخ حًـ خوفد، ادؽتى اإلشالمل، ط - 1

 .292، 291م، ص1991ن، بروت، فٌـو
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يامرس افؼؿع ظذ ـؾ مـ يعورض شقوشتف افتل يٌتغل مـ خالهلو اهلقؿـي آجتامظقي 

وآؿتصوديي، وذم ادؼوبؾ مـ ذفؽ جيعؾقن مـ ادرويوت افتل رويً بشلن رؾض  ظٌد 

)ريض اهلل ظـف( فعؿؾقي مجع افؼرآن افؽريؿ  ذم صقرة اخلطوب اهلل بـ مًعقد 

ادعورض هلذه افعؿؾقي، ـؾ ذفؽ مـ أجؾ إثٌوت أن ظؿؾقي اجلؿع ـوكً خووعي 

 دصوفح افًؾطي احلوـؿي.

وظذ رأس همٓء كجد ضقى تقزيـل ؾفق يصّقر شقدكو ظثامن )ريض اهلل ظـف وأرووه(    

افًقطرة واهلقؿـي، ويًعك إػ إؿصوء أراء ذم صقرة افديؽتوتقر افذي يٌحٌ ظـ 

ادخوفػي فف حقٌ يؼقل: " ومـ ادالحظ أن تؾؽ افظروف افتل أحوضً بعؿؾقي مجع 

افؼرآن ذم مصحػ واحد وحتريؼ مو تٌّؼك مـ ادصوحػ، ـوكً تشر إػ أن ربام ـون 

احلػوظ ظذ  هيدف مـ وراء ذفؽ إػ حتؼقؼ أمريـ اثـغ متضويػغ، إول مـفام متّثؾ ذم

افقحدة افديـقي )إيديقفقجقي ( فؾؿًؾؿغ ذم افدوفي افػتقي ادتعوطؿي، حتك فق تؿ ذفؽ 

ظذ أشوس كص ؿوم ظذ أنؼوض كصقص اكتفك هبو إمر إػ )افطٌخ(، أمو إمر افثوين ؾؼد 

د ذم افطؿقح إػ اهلقؿـي افديـقي )إيديقفقجقي( افًؾطقيي فؾطٌؼي آجتامظقي اجل ًّ ديدة دم

إووؾي إػ تصقير  1افـوهضي، افتل اشتؼً ؿقودهتو مـ بـل أمقي ادـوهضي ؿٌؾقو فـٌل هوصؿ".

ظؿؾقي مجع افؼرآن بلهنو ظؿؾقي ؾرض هقؿـي ؿٌؾقي كجد تقزيـل يًتـد إػ رأي ضف حًغ ذم 

ع دام حدث بغ ظثامن بـ ظػون وظٌد  ؿضقي مجع افؼرآن، هذا إخر افذي يشر إػ سا

ع اكتفك بوٓظتداء ظذ ابـ مًعقد )ريض اهلل بـ  مًعقد )ريض اهلل ظـف( وأن هذا افكا

اهلل ظـف( وإخراجف مـ ادديـي حغ ضؾى ظٌد اهلل بـ مًعقد بلحؼقتي بجؿع افؼرآن 

  2افؽريؿ مؼوركي بزيد بـ ثوبً )ريض اهلل ظـف(.

 إن ـالم تقزيـل ؾقف ـثر مـ اخلؾط وافتخٌط مـ وجقه ظديدة:   

                                                 
 412م، ص1997ضقى تقزيـل، افـص افؼرآين أموم مشؽؾي افٌـقي وافؼراءة، دار افقـوبقع، دمشؼ، شقريو،  - 1

 . 411ضقى تقزيـل، ادرجع كػًف، ص - 2



                 

 - رؤية نقدية  -معموم اإلسالمية لاملمتقى الدولي الجالح: القراءات احلداثية                                                                          

 م1402ديسمرب  02و  01  / يـ0334ربيع اآلخر  44و 43                                                                                                

 ●زيو الديو لشخب/ د. العمري مرزوقي .......... .........دور السلطة يف تشكيل الهص القرآني ●   

636 

ـثر مو يًتفؾ كؼد بعٌورة )ربام( وهل ظٌورة ٓ تتـوشى مع ظرض احلؼوئؼ ؾفق  -

افعؾؿقي، وإػ جوكى ذفؽ ؾنكف مل يؽّؾػ كػًف ظـوء افعقدة إػ ادصودر افتل اظتؿد 

ظؾقفو ضف حًغ بؾ يـؼؾ ـالمف دون افعزو وافعقدة إػ ادصودر افتورخيقي رؽؿ 

ء وخموفػي فؾروح افعؾؿقي  حًوشقي ادًللي وخطقرهتو، وذم هذا اشتخػوف بعؼقل افؼّرا

 افتل يّدظل افتحع هبو.

ؿتصوديي وشقشقق ع ادقهقم افذي أرجعف إػ أشٌوب اإػ جوكى ذفؽ ؾنن افكا  -

ضٌؼقي مػودهو أن اصساك ادصوفح آؿتصوديي بغ ظثامن بـ ظػون وزيد بـ ثوبً )ريض 

جلؿع، ذم مؼوبؾ إبعود ظٌد اهلل بـ اهلل ظـفام( هل افتل جعؾً مـف ادؼف ظذ ظؿؾقي ا

. وهذه 1مًعقد رؽؿ أحؼقتف بذفؽ ـقكف أـز شـو وأظؾؿ بوفؼرآن مـ زيد بـ ثوبً

افشٌفي افتل ضرحفو تقزيـل فقًً بوجلديدة ؾؼد شٌؼ إفقفو وشٌؼ أيضو افرد ظؾقفو، إذ 

يؼقل حمى افديـ اخلطقى معؾؼو ظذ ـالم ابـ افعريب ذم معرض دؾوظف ظـ شقدكو 

امن ريض اهلل ظـف وأرووه: "أمو ذم اختقور ظثامن زيد بـ ثوبً فؽتوبي ادصحػ ظث

ادقحد ؾألن أبو بؽر وظؿر اختورا زيد بـ ثوبً ذم افٌدايي ٕنف هق افذي حػظ افعروي 

إخرة فؽتوب اهلل ظذ افرشقل، صؾقات اهلل ظؾقف ؿٌقؾ وؾوتف، ؾؽون ظثامن ظذ حؼ 

ئر افصحوبي مؽوكي ابـ مًعقد وظؾؿف وصدق إيامكف. ثؿ ذم هذا، وهق يعؾؿ ـام يعؾؿ شو

ـون ظذ حؼ أيضو ذم ؽًؾ ادصوحػ إخرى ـؾفو ومـفو مصحػ ابـ مًعقد... 

وظذ ـؾ حول ؾنن ظثامن مل ييب ابـ مًعقد ومل يؿـعف ظطوءه، وبؼل يعرف فف ؿدره، 

 ادًؾؿغ وؿً ـام بؼل ابـ مًعقد ظذ ضوظتف إلمومف افذي بويع فف وهق يعتؼد أنف خر

 2افٌقعي".

                                                 
 .411ضقى تقزيـل، ادرجع كػًف، ص  - 1

د وؾوة افـٌل )صذ اهلل ظؾقف أبق بؽر بـ افعريب، افعقاصؿ مـ افؼقاصؿ ذم حتؼقؼ مقاؿػ افصحوبي بع - 2

 .78ه، ص1412، افؼوهرة ، مك، 6وشؾؿ(، حتؼقؼ وتعؾقؼ: حمى افديـ اخلطقى،  مؽتٌي افًـي، ط
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وظذ كػس افـفٍ يًر ككحومد أبق زيد وهق يمّرخ ملو أشامه بــــ: )أيديقفقجقو     

افقشطقي( افتل اشتؼرت حًى زظؿف واشتقت ظذ شقؿفو مع اإلموم افشوؾعل حقٌ 

ءتف بؾًون ؿريش، إمر افذي  يؼقل: "هذا بوإلووؾي إػ أن افـص ـون ؿد ثًٌ ؿرا

ؾساض أن دؾوع افشوؾعل ظـ كؼوء فغي افؼرآن مـ إجـٌل افدخقؾ دؾوظو ظـ يًقغ فـو ا

افؾًون افعريب ـؾف ؾحًى ، بؾ ـون بوإلووؾي إػ ذفؽ دؾوظو ظـ كؼوء فغي ؿريش، 

وتلـقدا ظذ شقودهتو وهقؿـتفو ظذ فغوت افؾًون افعريب، واحلؼقؼي أن هذا ادقؿػ ٓ 

بعد  –ضؾً برأشفو برأشفو أول مو أضؾً خيؾق مـ )آكحقوز إيديؾقجل( افتل أ

 1ذم اخلالف حقل ؿقودة إمي ذم اجتامع افًؼقػي." –كزول افقحل 

وهذا افؽالم افذي يـؼؾف كك أبق زيد يدل ظذ ظدم ؾفؿ دؿقؼ دـفٍ افصحوبي ذم مجع    

افؼرآن افؽريؿ، ؾوفؽتوبي بؾغي ؿريش فقًً هل إصؾ، بؾ هل معقور يؾجل ظؾقف ظـد 

زع واخلصوم، وفقس هق ادـفٍ افعوم فؾجؿع ؾؼد ؿول ظثامن: "إذا اختؾػتؿ أنتؿ افتـو

، ـام أن 2وزيد بـ ثوبً ذم رء مـ افؼرآن ؾوـتٌقه بؾغي ؿريش ؾنكف كزل بؾًوهنؿ"

اظتٌور هلجي ؿريش ظـد افتـوزع ـون بوفـظر إػ أن فًون ؿريش ؿد اكتخى مـ ـالم 

ػّرق ذم بؼقي افؾفجوت، وذفؽ بوفـظر إػ ادؽوكي افعرب أجقده وأنؼوه، واجتؿع ؾقف مو ت

ادرـزيي افتل ـوكً حتتّؾفو مؽي ذم صٌف جزيرة افعرب، ممو أـًٌفو كؼوء مـ ؽريى افؾغي 

هذا إن وجد بوٕشوس  –وحقصقفو، ؾحّؼ هلو بذفؽ أن تؽقن مرجعو ظـد آختالف

رف افتل هل ذم خوصي وأن افؼرآن افؽريؿ أنزل ظذ شٌعي أح -بقــ مـ مجع افؼرآن

أرجح أؿقاهلو شٌعي مـ فغوت افعرب. وؿد أؾرد افًققضل ذم اإلتؼون  افـقع افثومـ 

وافثالثقن مـ ـتوبف فٌقون مو كزل مـ افؼرآن بغر فغي احلجوز، واشتطرد ذم ذـر مو جوء 

                                                 
كك حومد أبق زيد، اإلموم افشوؾعل وتلشقس إيديؾقجقو افقشطقي، مؽتٌي مدبقػ، دط، افؼوهرة، مك،  - 1

 .62م، ص1996

 .159حمؿد ظٌد افعظقؿ افزرؿوين، ص - 2
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مـ افؼرآن بؾفجوت ؿٌوئؾ أخرى بؾغي افقؿـ ومحر وهذيؾ وــوكي وجرهؿ وخثعؿ 

، وؿد أضـى ذم هد مجؾي مـ إفػوظ وبقون أصقهلو بؾ أـثر 1افعربوؽرهو مـ ؿٌوئؾ 

مـ ذفؽ كجده ذم افـقع افتوشع وافثالثقن يػرد كقظو فٌقون مو كزل مـ افؼرآن بغر فغي 

 افعرب 

ءة احلداثقي ذم ظرض مًللي مجع افؼرآن جيد بلهنؿ يتؾّؼػقن ـؾ      وادتلّمؾ ذم مـفٍ افؼرا

فؿ وٓ هيؿفؿ بعد ذفؽ افتـوؿض ذم افـتوئٍ، وفذفؽ تراهؿ مو مـ صلنف أن خيدم مقؿػ

جيؿعقن بغ متـوؿضوت ؽريٌي ومهفؿ افقحقد ذم ذفؽ هق ؾرض ؿـوظوهتؿ ظذ إمي 

وتشؽقؽ إمي ذم ؿرآهنو، ؾؽقػ يؿؽـ اجلؿع بغ افؼقل بلن ظثامن بـ ظػون أراد أن 

فعؾؿ أن مـ أذف ظذ حيؼؼ افًقودة افؼرصقي مـ خالل مجعف فؾؼرآن بؾغي ؿريش مع ا

مجع افؼرآن هق زيد بـ ثوبً وهق فقس بؼرر؟، إن هذه آكتؼوئقي ادؼقتي افتل تؼقم هبو 

ءة احلداثقي فؾؼرآن تـؿ ظـ افػقى ادـفجقي افتل تتعومؾ هبو مع مو أّلػ حقل مجع  افؼرا

ؼسحفو افؼرآن افؽريؿ وتدويـف، وٓ كػفؿ بلي حول مـ إحقال افطريؼي ادثذ افتل ت

فعؿؾقي اجلؿع، وـلن إمي ـون ٓبد أن تغّر ضريؼي مجعفو فؾؼرآن افؽريؿ فقتـوشى مع 

 هقى احلداثقغ.

 مظمومية اخلطابات املعارضة لمجمع القرآني يف التصور احلداثي -خامسا

 :)عرض ونقد( 

ءة احلداثقي، ؾؼد صّقرت  ؾرؿو مث    ؾ إن افشعقر بودظؾقمقي هق شؿي بوفغي ذم افؼرا

اخلقارج وادعتزفي ظذ أهنو حرـوت مـووئي فؾخطوب افرشؿل افذي حوول تغققٌفو 

وإؿصوءهو، وفذفؽ يالحظ ادتلمؾ أهنؿ جعؾقا مـ اخلالف افدائر بغ افًـي وافشقعي 

                                                 
جالل افديـ افًققضل، اإلتؼون ذم ظؾقم افؼرآن، حتؼقؼ: صعقى إركوؤوط، ممشًي افرشوفي كوذون،  - 1

 ومو بعدهو. 282م، ص2118، بروت، فٌـون، 1ط
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د  واخلقارج دظومي مفؿي يؿؽـ آكطالق مـفو فتلشقس افعديد مـ افؼضويو افتل يرا

كجده ظـد ضقى تقزيـل  ـص افؼرآين، وهذا موؾ افافزهـي ظؾقفو خوصي ؿضقي تشؽّ 

افذي يؼقل: " فؼد رؾض اخلقارج مثال افًقرة افثوكقي  "هـري موشقف"مًتدٓ بؼقل 

ظؼ... ومـ كوحقي أخرى ؾنن افشقعقغ يمـدون أن ادؼوضع افتل تتعؾؼ بعع وظوئؾتف 

ام وصؾ ذم أن افؼرآن ـ -وجيى تؽرار ذفؽ  -ؿد حذؾً بلمر ظثامن... ومو مـ صؽ 

إفقـو ٓ يتضؿـ افقحل ـؾف؛ ومؼوبؾ ذفؽ ؾؼد طفرت فف بعض اإلووؾوت افتػًريي 

  1.وافتذيقالت"

بي هذا افؼقل إذا ُظؾِؿ أن افًقر     افثوكقي ظؼ ذم ادصحػ افعثامين هل  ةوتتضح ؽرا

شقرة يقشػ ومل يشتفر ظـ اخلقارج إكؽور رء مـ افؼرآن ؾضال ظـ إكؽور شقرة 

، ؾنكف بوظتٌور ترتقى افـزول ذا ـون تقزيـل يؼصد افًقرة افثوكقي ظؼ إو 2بؽومؾفو.

كؼال ظـ  كقفدـف افذي اظتؿده اجلوبري وأخذه مـ ظـد ادًتؼق بوفعقدة إػ ترتقى 

بالصر ؾنكـو كجد أن افًقرة افثوكقي ظؼة مـ حقٌ افـزول هل شقرة افؼورظي، وبوفـظر 

ور اخلقارج هلو بوإلووؾي أنف مل يًؿع ؿط بلن غ إكؽقإػ هذه افًقرة ٓ يتضح شٌى يً

 .3اخلقارج يـؽرون شقرة مـ افؼرآن

 القراءة احلداثية والقراءة االستشراقية جلمع القرآىسادسا: 

 :)اشرتاك املهطمقات وتقارب الرؤى( 

ءة احلداثقي مع مقؿ ـثر مـ ـــــرآن ذم ــــــع افؼــــــــػ آشتؼاق مـ مجـــــــيتطوبؼ مقؿػ افؼرا

اجلزئقوت، حتك أن افؼورئ فؾؿقؿػغ يتٌغ فف ذم افـفويي أن ادقؿػ احلداثل فقس شقى 

                                                 
 .386ضقى تقزيـل، افـص افؼرآين أموم إصؽوفقي افٌـقي وافؼراءة، ص - 1

 .347رآن، صأمحد حمؿد ؾووؾ، آدموه افعؾامين ادعوس ذم ظؾقم افؼ - 2

اكظر حمؿد ظوبد اجلوبري،ؾفؿ افؼرآن احلؽقؿ ) افتػًر افقاوح حًى افـزول( ، افؼًؿ إول، مرـز  - 3

 .241م، ص2118، افدار افٌقضوء، ادغرب، 1دراشوت افقحدة افعربقي،ط
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ءة احلداثقي فؾؼرآن افؽريؿ ذم ؽوفى  ؿقي، ؾوفؼرا اجسار جلؿؾي مـ ادؼقٓت آشتؼا

ق، وافػورق افقحقد بقـفام أن  أضروحوهتو ٓ متّثؾ إٓ إظودة صقوؽي دؼقٓت آشتؼا

ءة احلد ءة مـ داخؾ افتصقر افعريب واإلشالمل، افؼرا اثقي تعرض كػًفو ظذ أهنو ؿرا

وربام يعتز هذا مـ مجؾي أشٌوب اصتفورهو ذم افًقوق افثؼوذم افعريب ادعوس خوصي بعد 

ق وذم هذا افصدد يؼقل ؾضؾ حًـ ظٌوس: "إن خطر همٓء  أن خػً كجؿ آشتؼا

ؾٌي، بؾ ٕهنؿ يتظوهرون بودظوئفؿ احلداثقغ ٓ يـٌع مـ ـقهنؿ يؼػقن ظذ صخرة ص

 1احلرص ظذ اإلشالم، وهذا هق افػرق بقـفؿ وبغ ادًتؼؿغ وادٌؼيـ".

ؿل مـ مجع     ومـ أبرز كؼوط افتؼوضع افتل يشسك ؾقف ادقؿػ احلداثل وآشتؼا

افؼرآن زظؿفؿ أن اجلؿع افعثامين فؾؼرآن افؽريؿ جعؾ افـص افؼرآين ظروي فعؿؾقوت 

وافتٌدل ويتضح مـ ـالمفؿ اهتوم ظثامن وافصحوبي ادؼؾغ ظذ اجلؿع  افتحريػ

بػرض هقؿـتفو وشؾطتفو افتل أدت إػ حتريػ افؼرآن افؽريؿ، وهذا ادقؿػ كجده 

مشسـو ظذ شٌقؾ افتؿثقؾ بغ تقزيـل وهـري موشقف، وفذفؽ كجد تقزيـل يؼتٌس ـالم 

ـ مقؿػف مـ مجع افؼرآن إذ يـؼؾ ظـف ودون موشقف اؿتٌوشو حرؾقو فؾدٓفي ظذ أنف يعّز ظ

تّكف ؿقفف: "ٓ جيى آظتؼود أن ـتوبي افؼرآن افتل متً بلمر اخلؾقػي ظثامن ؿد مّرت 

دون تغقر، وهذه افتغقرات تعقد إػ ثالث أشٌوب رئقًقي : إخطوء افتل ارتؽٌفو 

ادحسؾقن ذم افـوشخقن، ودروس افـص ادؼدس افتل احتػظ هبو افؼراء وادرتؾقن 

ذاـرهتؿ رؽؿ ـؾ رء، وظدم ووقح افؽتوبي افعربقي افتل ختتؾط هبو بعض احلروف 

، وإن  ـون هذا ادقؿػ ٓ يًتغرب مـ ادًتؼق افذي يريد إثٌوت أثر 2بًفقفي"

افتقراة واإلكجقؾ ذم تشؽقؾ افـص افؼرآين فقٌغ اإلصعوع احلضوري ٕمتف وفق بوفزور 

قؿػ يًتغرب مـ ادػؽر افعريب افذي مل تؽػف افتٌعقي آؿتصوديي وافتؾػقؼ، ؾنن هذا اد

                                                 
 .359م، ص1997، ظامن،  1، دار افػرؿون، ط1ؾضؾ حًـ ظٌوس، إتؼون افزهون ذم ظؾقم افؼرآن، ج - 1

 .391ضقى تقزيـل ، افـص افؼرآين أموم مشؽؾي افٌـقي وافؼراءة، ص - 2
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ثؼوؾقي فؾغرب ذم ؾفؿ اظساؾو بوفتٌعقي افوافًقوشقي فؾغرب افتل كعوين مـفو فقعطل هق 

 .ديــو احلـقػ

 وهذا ادقؿػ ادشسك بغ تقزيـل وموشقف شوؿط مـ ظدة أوجف:   

 دفقؾ ظؾقف وحيتوج إػ برهون ؿوضع ؾوفؼقل بقجقد أخطوء ارتؽٌفو افـوشخقن ؿقل ٓ -

 ظذ صدؿقتف وإٓ ؾنكف يٌؼك ذم خوكي افدظقى افتل ٓ برهون ظؾقفو.

أمو افؼقل بوختالط افؼرآن افؽريؿ مع افـصقص ادؼدشي مـ خالل مو احتػظ بف  -

ّء وادرتؾقن ذم ذاـرهتؿ يشعر أن افصحوبي روقان اهلل ظؾقفؿ ـوكقا ظذ ديـ  افؼرا

ورى ؿٌؾ اظتـوؿفؿ اإلشالم، وادعؾقم أن مـ إشٌوب افتل أّهؾً افعرب افقفقد وافـص

فؾشؽ ودؾعو فؽؾ مـ ٓ يٌؼك جمول ٕن يـّزل ؾقفؿ افؼرآن هق ـقهنؿ أمي أمقي حتك 

يؼقل بلن هذا افؼرآن افؽريؿ أخذ مـ افتقراة واإلكجقؾ ، وؿد ّسح بذفؽ افؼرآن:  ذم 

ي بعٌ ذم إمقغ رشقٓ مـفؿ يتؾق ظؾقفؿ مقاوع ـثرة مـفو ؿقفف تعوػ: )هق افذ

 1آيوتف ويزـقفؿ ويعؾؿفؿ افؽتوب واحلؽؿي وإن ـوكقا مـ ؿٌؾ فػل والل مٌغ(.

ءة       ءة احلداثقي وافؼرا ـام كجد أيضو تطوبؼ ادقاؿػ وتؼورب افرؤى بغ افؼرا

ؿقي فؾؼرآن افؽريؿ فدى  آين وذفؽ مـ خالل ؿقفف أن افـص افؼرحمؿد أرـقن آشتؼا

، وؿد اظتز أن اكتؼول افؼرآن مـ 2افذي بغ أيديـو ثًٌ ذم هنويوت افؼرن افرابع هجري

اخلطوب افشػقي إػ كص مؽتقب "مل يتؿ إٓ بعد حصقل افؽثر مـ ظؿؾقوت احلذف 

وهذا يتطوبؼ إػ  3وآكتخوب وافتالظٌوت افؾغقيي افتل حتدث ذم مثؾ هذه احلوٓت"

 ؾوفدـتقر خلي صويى يـؼؾ ظـ ادًتؼؿي افػركًقي حد مو مع آراء ادًتؼؿغ؛

                                                 
 .2شقرة اجلؿعي : أيي  - 1

  .114حمؿد أرـقن، افؼرآن افؽريؿ مـ افتػًر ادقروث إػ حتؾقؾ اخلطوب افديـل، ص -2

وصؿ صوفح، دار حمؿد ارـقن، ؿضويو ذم كؼد افعؼؾ افديـل )ـقػ كػفؿ اإلشالم افققم؟(، ترمجي وتعؾقؼ: ه - 3

 . 188افطؾقعي فؾـؼ وافتقزيع، بروت ، فٌـون، ص
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"ٓ كـًك أن أيوت افتل ـون يؼرؤهو حمؿد مل تلخذ حقٌ ؿوفً:  جوكغ شقرديؾ

حًى افروايوت -صؽؾفو افـفوئل إٓ ذم زمـ متلخر ... وهل مل تًجؾ ـتوبي 

ٍؾ" -اإلشالمقي كػًفو ـُ ف حمؿد افذي مل جيؿعفو أبدا ذم   .1حتً إذا

ؿقي حقل مجع افؼرآن إن       مو ذـر مـ أمثؾي حقل تطوبؼ ادقاؿػ احلداثقي وآشتؼا

، وفؽـ مو حيز ذم 2افؽريؿ مل كؼصد بف احلك بؼدر مو أردكو بف افتؿثقؾ وآشتدٓل

افـػس ظـد افقصقل إػ مثؾ هؽذا كتوئٍ هق مدى افشعقر بوفـؼص وـذا آكٌفور بام 

ءة احلداثقي ادعوسة فؾؼرآن، ظـد أخر افذي يؿّثؾ شؿي بورزة ظـ د أصحوب افؼرا

وافغريى ذم إمر أن إضروحوت احلداثقي مع أهنو ذم افغوفى اجسار ٕضروحوت 

ؿقي إٓ أهنو تؾؼك احتػوء ـٌرا ظـد بعض إوشوط افعؾؿقي واإلظالمقي ظذ حد  اشتؼا

ء.  شقا

 اةمة :اخل

 ؾي افـتوئٍ وافتقصقوت افتوفقي:وذم ختوم هذه اددخؾي يؿؽـ تؾخقص مو ذـركو ذم مج

 وؿد خؾصً افدراشي إػ مجؾي مـ افـتوئٍ فعؾ أمهفو: أوٓ: افـتوئٍ:

ءة احلد دفهت - ءة دمديديي كؼديي فؾؼورئ افعريب كػًفو إػ تًقيؼ ثقي اافؼرا ظذ أهنو ؿرا

 ذم حغ أن افدارس دـفٍ تعومؾفو مع ادًوئؾ ادتعؾؼي بجؿع افؼرآن وتدويـف جيد بلهنو

تتعومؾ بوكتؼوئقي ملو خيدم أؾؽورهو، وهذا مو جيعؾفو تـًوق مع ـؾ مو يميد تصقرهو 

 فعؿؾقي اجلؿع.

ءة احلداثقي بقاؿع احلداثي افغريب افذي ثور ؾقف ادثؼػقن ظذ شؾطي  - إن تلثّر افؼرا

افؽـقًي جعؾفؿ يـشدون ثقرة مموثؾي ظذ ادؼدس ادتؿثؾ ذم افؼرآن افؽريؿ بوٕشوس، 

                                                 
ؿل افغريب، ص - 1  .281خلي صويى، كٌقة حمؿد ذم افػؽر آشتؼا

 دزيد مـ افتقشع حقل هذه افػؽرة ُاكظر )أمحد حمؿد ؾووؾ، آدموه افعؾامين ادعوس ذم ظؾقم افؼرآن(. - 2
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مو  ـؾ صدمقا بودـفجقي افعؾؿقي افتل دّون هبو افؼرآن افؽريؿ راحق يٌحثقن ظـؾؾام ا

مـ صلنف أن يطعـ ذم ـؾ ذفؽ دون متحقص فصحي ذفؽ أو بطالكف، حتك أهنؿ جعؾقا 

ق مرجعو فؾتحؼقؼ افتورخيل حقل مجع افؼرآن، ذم حغ أن افروح  مـ ـتى آشتؼا

 ودرهو ادقثقؿي وادتخصصي.افعؾؿقي تؼتيض ضؾى املودة افتورخيقي مـ مص

ءة احلداثقي حٌقًي  - إن افشعقر بودديقكقي وافتٌعقي ادـفجقي فؾغرب جعؾ مـ افؼرا

ؿقي، ؾؼد اكتفً إػ حقٌ اكتفك مًتؼؿقا مو ؿٌؾ افـصػ  إضروحوت آشتؼا

افثوين مـ افؼرن افعؼيـ، ؾلصٌحً بذفؽ مًللي مجع افؼرآن افؽريؿ ذم افػؽر 

ؿقي.احلداثل اجسار  ا دؼقٓت اشتؼا

إن تصقير افصحوبي افذيـ مجعقا افؼرآن افؽريؿ ذم صقرة افًؾطي افتل مورشً  -

ءة احلداثقي ابتغً مـ وراءه إظطوء  افؼفر واإلؿصوء بعقد ظـ افصحي، وفؽـ افؼرا

مصداؿقي فطعـفو ذم افؼرآن افؽريؿ افذي وصؾ إػ افؼقل بتحريػ افؼرآن، وافغريى 

ت بعض افػرق اإلشالمقي ذم صقرة افػرق افتل ظوروً وواجفً ذم إمر أهنو صقر

هذا افتحريػ، ـودعتزفي واخلقارج، وذم حؼقؼي إمر ؾنن هذا افؽالم فقس فف مًتـد 

ظدا مو هق مقجقد ذم ـتى افشقعي وهق معروف ظـد  صحقح ذم ـتى هذه افػرق

اظتٌور افؼرآن افؽريؿ  ، ؾال يقجد ذم ـتى اخلقارج وادعتزفي مو يشر إػاخلوص وافعوم

ءة احلداثقي تؾٌس إـوذيى ثقب احلؼقؼي  إظطوء  هبدفكصو حمّرؾو، وظؾقف ؾنن افؼرا

، وتعؿد إػ ـؾ مو هق ؽريى فتثر آكتٌوه افؼورئ خوصي ؽر ادصداؿقي ٕضروحوهتو

 .ادتخصصغ ذم افدراشوت اإلشالمقي

 وذم اخلتوم تقيص افدراشي بام يع: افتقصقوت:

اإلشالمقي وافؽؾقوت افؼظقي هلذه  رة تصّدي اهلقئوت افعؾؿقي ذم اجلومعوترضو -

جودة ؿوئؿي ظذ أشس ظؾؿقي ومـفجقي  إضروحوت مـ خالل مشوريع بحثقي مجوظقي
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حقل مو يطرحف افػؽر احلداثل  حمؽؿي، بعقدا ظـ مـطؼ افًى وافشتؿ حتك ؿقؾ افعثرة

 .مـ صٌفوت حقل اجلؿع افؼرآين

ادجول اإلظالمل مـ خالل حصص وبرامٍ تؾػزيقكقي تعّرف رضورة وفقج  -

ءة احلداثقي، خوصي وأن أؽؾى ادتلثريـ  ٌّوت افتل وؿعً ؾقفو افؼرا فؼ وادط بودزا

بوفػؽر احلداثل هؿ مـ ؽر ادتخصصغ ذم افدراشوت اإلشالمقي بقجف ظوم، وحتك ٓ 

ًي ادؾتؼقوت وإيوم تٌؼك هذه ادـوؿشوت افتل تثور حقل صٌفوت افتل تطرحفو حٌق

 افدراشقي.

رضورة اظتامد مـفٍ رد افشٌفوت ذم ادؼررات افدراشقي ظذ ـؾ مو ؿد يثور مـ  -

ؿقي وحداثقي مـ أجؾ محويي افـوصئي مـ هذه إضروحوت افتل ختؾع  صٌفوت اشتؼا

ؿداشي افؼرآن مـ كػقشفؿ، وحتك ٓ تـشل ظـدكو أجقول تصػؼ وحتتػل هبذه 

 ذم طؾ آكػتوح اإلظالمل افذي كشفده افققم.   إضروحوت خوصي
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